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 الباب األول 

 قدمة م 

 : خليفة البحث  الفصل األول 

اللغة  واحدة من أهم اجلوانب االجتماعية يف حياة اإلنسان.  هياللغات 

هي أساس إقامة عالقات اجتماعية بني األفراد ووسائل نقل الثقافة من جيل إىل  

 آخر يف بيئة معينة.  

ي ه  اللغة  (،9: 2013)يف كتاب أشيف حريماوان ( 1990بعلبكي )قال 

، وميكن أن يتغري للتعبري عن األهداف  ن من الرموزعبارة عن نظام يتكو

 الشخصية أو التواصل بني األفراد.  

  إىل   تنتمي  لغةالعربية هي: اللغة ( 15: 1985علي اخلويل ) وعند

 الكريم  القرأن  لغة  وهي  احلامية  السامية  العائلة  ضمن  السامية  اجملموعة

   دولة 22التى تتكلّمها   واللغة   املسلمون  به  يؤمن  الذي  السماويّ  الكتاب 

 . اإلسالم  لغة   بصفاهتا  املسلمني  من   املاليني  يعرفها  واليت  عربية 
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 ، النظام الصوتي : هيكل لغة، ب ة بط ارم كون األنظمة اللغوية ت، بشكل عام 

  قال ، ذلكب، والدالالت )معنى املشاكل(. و)تكوين اجلملة(  النحوي العلم

ن اللغة هي تفكري إعالمي بشري بشكل جتريدي  إ( 28: 1998سومانرتي )

لإلنسان   كون ، ية إىل رموز جمردة. مع هذا التحوليسمح بتحويل األشياء الواقعي

   .التفكري به مال يت  وعملوض، على الرغم أن اي موضوعأ عن  أن يفكر

، وهي واحدة من هذا يؤكد على تعلم اللغة العربية، سابقالمن الشرح 

، من الضروري  ها الكثري من اإلندونيسيني. لذلكاللغات األجنبية اليت درس

غري العرب. تعلم اللغات األجنبية، مبا يف ذلك يف  دراسة التعلم اللغوي املناسب ل

:  2004العربية بطرق أو طرق خمتلفة وفقًا لعبد املعني ) ، ميكن أن يتم هذه احلالة

، تطورت هذه مية، ومنذ القرن الثالث امليالدي(. العربية هي لغة لغوية سا22

اللغة إىل لغة مشهورة. اللغة العربية هي لغة القرآن ولغة التواصل واإلعالم عند  

، ألن العديد  كذا قالح لتعلم العلوم األخرى. هاملسلمني. اللغة العربية هي املفتا 

،  غة العربية. لذامن أنواع الكتب يف العصور القدمية كانت مكتوبة باستخدام الل

تعلم اللغة  أن ت ، فيجب عليك أوالً تريد إتقان املعرفة يف هذه الكتبإذا كنت 

 .العربية
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، ال ميكن فصلنا عن تعلم قواعد اللغة العربية اليت  يف تعلم اللغة العربية

، سواء فيما يتعلق بالتغيريات يف الشكل  مشكلة شكل اجلملة أو الكلمةناقش ت

أو إضافة احلروف أو ترتيب احلروف اليت تشكل الكلمات أو اليت تسمى أيضًا  

أن األضرحة هي   الطالب، يف الواقع يعتقد الكثري من ومع ذلك الصريف. علم

هشام  أبي حسن علي بنقال درس صعب أو صعب لفهم والدوار بالدوار. 

يف   وأما التغيري، ن التصريف يف اللغةأالعزي التصريف الكيالني يف كتابه 

ج املعاني  ، هبدف إنتابأشكال خمتلفة ينتقل به من كلمة إىل أخرى، اإلصطالح

، لن يؤدي إىل تغيريات إال مع املبادئ التوجيهية املعمول هبا  املختلفة املشار إليها

 .يري الشخصوالقدرة على استكشاف تغ الصرف يف

معهد بستان الولدان   طالب ال ، أن من نتائج املالحظات األوىليُعرف 

، هذه  الصرفيةصعوبة يف فهم موضوع الدراسة  هلم شيلنجي باندونج ياإلسالم

، ألنه بدون الدافع يف التعلم  على دوافعهم التعليمية ةاحلقيقة ميكن أن تكون مؤشر

 فيما يتعلق بدرس الطالب ميكن أن يتسببسوف يفتقرون إىل احلماس يف التعلم 

 ، على سبيل املثال، هناك العديد منالصرف  دراسة ل   رغبوال ي  ءكسال  الصرف

 ، وهناك اقرتاحات"عربيةالذين يطلقون عليها كلمة "الرياضيات ال الطالب
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، وإمكانات أو قدرات خمتلفة حنو  سلبية عندما قبل أن حيدث التعلم الطالب

كون  تسالصرف  عن عدم الثقة يف التعرف على معرفة  ون ينتج نالذيالطالب 

 .للموقف آثار على عدم وجود دافع للطالب لتعلم املوضوع الذي مت تعلمه

عملية التعليم والتعلم هي عملية حتتوي على سلسلة من إجراءات املعلم 

تبادلة اليت حتدث يف حالة تعليمية لتحقيق  على أساس العالقات امل الطالبو

هو الشرط الرئيسي  الطالب هدف. التفاعل أو العالقة املتبادلة بني املعلم و

 .لعملية التعليم والتعلم املستمرة

، ألن املعلم هو عليم والتعلميف عملية الت دور مهم للغاية  له املعلم كان 

الشخص املسؤول عن أنشطة عملية التعليم والتعلم يف الفصل ويعطي إمكانية أن  

(  33؛  2000عمر مهاليك، ) كما قال عملية تعلم فعالة،  الطالبيكون لدى 

جيب على املعلم   ذلك، وبطالبال جناح تعلم يف للغاية له دور مهماملعلم كان 

إتقان مبادئ التعلم )القواعد اليت هي األساسيات يف تنفيذ عملية التعلم(، مثل  

 ذلك.  غري الدافع وتكوين اإلدراك و 

يف استخدام اللغة ال ميكن فصلها عن نظام أمناط اجلمل، مع منط اجلملة  

اللغة منهجية وهذا  سوف يعرف شخص ما ترتيب الكلمات يف مجل مثالية. 
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)خري،   .بإمهال يعين، يتم ترتيب اللغة وفقًا لنمط، غري مرتبة بشكل عشوائي أو 

يست نظامًا واحدًا، ولكنها تتكون أيضًا  منهجية تعين أن اللغة ل ( 35: 2014

 من أنظمة فرعية.  

يف جوانب مهارات اللغة العربية، هناك  (15: 2016) مسيقا انجنان وعند

  والقراءة والكتابة. والتحدث قدرات جيب امتالكها والقدرة على االستماع

واحد منها هو   البستان الولدانمعهد املستفادة طالب يف  لغة العربية ال دروس

 . تعلم القراءة

 ةة اليت هلا أكرب فوائد يف حيا القراءة هي واحدة من املهارات اللغوي

( إن القراءة هي نشاط للقراء الذين 187: 1985حممد كامل النقاح ) اإلنسان. 

  انج نان عندالغرض من القراءة أما مييلون إىل القراءة هبدف اكتساب املعرفة. 

ميكن أن نستنتج أن مهارات  رأ. ( هو إتقان وفهم ما يق 109: 2012)  مسيقا

أجل احلصول على املعرفة بالطريقة اليت جيب  القراءة هي القدرة على القراءة من 

 أن يتقن هبا القارئ وفهم ما يقرأه.  

استناًدا إىل املالحظات اليت أجراها الكاتب أن يف معهد بستان الولدان   

اإلسالمي شيلنجي باندونج كل يوم يتعلم الطالب علم الصرف باستخدام كتاب  
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التصريف العزي، ويرى الكاتب أن هناك عالقة بني قدرهتم على فهم كتاب  

التصريف العزي مبهارهتم يف قراءة النصوص العربية.  ألن من وظائف كتاب  

التصريف العزي هذا ملساعدة الطالب يف تعلم فهم النص العربي ، بناءً على  

اإلسالمي   نتائج املالحظات الكاتب اليت أجريت يف معهد بستان الولدان

شيلنجي باندونج ، يفرتض الكاتب أن هناك عالقة بني قدرة الطالب على فهم 

   كتاب " التصريف العزي " ومهاراهتم يف قراءة النصوص العربية.

قدرة  "  ناملشكلة السابقة يريد الكاتب أن يبحثها حتتى العنوا واستنادا إىل

الطالب على فهم كتاب التصريف العزى وعالقتها مبهارهتم فى قراءة النصوص  

 . "( جدراسة احلالة فى معهد بستان الولدان اإلسالمى شيلنجي باندون) العربية 

 : حتقيق البحث  الفصل الثاني 

اعتمادا على خليفة البحث السابقة، فتحقيق البحث الذي قررته الكاتب  

 : األسئلة اآلتيةيف صورة 

قدرة طالب معهد بستان الولدان اإلسالمى شيلنجي باندونج  هي  كيف . 1

 ؟ فهم كتاب التصريف العزى يف
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طالب معهد بستان الولدان اإلسالمى شيلنجي باندونج   ةكيف هي مهار . 2

 يف قراءة النصوص العربية؟

قدرة طالب معهد بستان الولدان اإلسالمى شيلنجي كيف هي العالقة بني  . 3

 مبهاراهتم يف قراءة النصوص العربية؟   فهم كتاب التصريف العزى  يف باندونج 

 : أغراض البحث  الفصل الثالث 

 فاألغرض هلذا البحث هي:

طالب معهد بستان الولدان اإلسالمى شيلنجي  ملعرفة قدرة  . 1

 . فهم كتاب التصريف العزى يف باندونج 

طالب معهد بستان الولدان اإلسالمى شيلنجي   ةاملهار عرفةمل . 2

 يف قراءة النصوص العربية باندونج 

قدرة طالب معهد بستان الولدان اإلسالمى  بني العالقة ملعرفة  . 3

مبهاراهتم يف قراءة   فهم كتاب التصريف العزى  يفشيلنجي باندونج 

  .النصوص العربية
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 : فوائد البحث  الفصل الرابع 

ا على توفري فوائد من الناحية النظرية  من املتوقع أن يكون هذا البحث قادرً

والعملية ، ومن الناحية النظرية ، يوفر هذا البحث بديالً يف تعلم اللغة العربية ،  

 .  القراءةوتعلم   الصرفخاصةً يف دراسة علم 

 من الناحية العملية ، من املتوقع أن يوفر هذا البحث الفوائد التالية:  

دان اإلسالمى شيلنجي معهد بستان الوليف طالب ال قدرة تقديم معلومات  . 1

مبهاراهتم يف قراءة النصوص العربية   فهم كتاب التصريف العزى يف باندونج 

ثم ميكن استخدامه كاعتبار يف إدارة التعليم من أجل خلق تعلم  الذي 

 يتوافق مع معايري الكفاءة احملددة.

توفري الدافع للمؤسسات األخرى لتحسني جودة تعلم اللغة العربية ،   . 2

 . الصرف  وخاصة يف دراسة علم

 العربية. اللغة تقدم التشجيع لتحسني نوعية املعلمني يف تعلم  . 3

وإضافة   العربيةاللغة علم الذي كان على متابعة العلم بواضاف الكاتب ال . 4

 نتائج البحوث التعليم.  جلامعة سونان عونونج جاتي باندونج مواد املكتبة 
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 : أساس التفكري   الفصل اخلامس 

( أن القدرة هي القدرة 10: 2010زين يف ميلمان يوسدي ) وعند حممد

سيناجا وسري هادياتي  م  أجنيت وعند  . قوتنا حاول مع نفسكوواملهارة 

( القدرة كمؤسسة للشخص الذي يرتبط يف حد ذاته بتنفيذ العمل  34: 2001)

الفرد   هي قدرةال ( 57: 2007روبن ) حني ويف بشكل فعال أو ناجح للغاية. 

وقال روبني أيضا أن القدرة هو التقييم  على أداء املهام املختلفة يف الوظيفة. 

 فعلت شخص ما. احلايل ما ميكن 

، ميكن االستنتاج أن القدرة هي قدرة أو إمكانات بناءً على ما ورد أعاله

الفرد على إتقان مهارات يف القيام أو القيام مبهام خمتلفة يف وظيفة أو دراسة  

 تصرفات الشخص. 

 :  اومه، على قسمني القدرة تنقسم  أساسا

القدرة الالزمة ألداء خمتلف األنشطة العقلية يف  وهي  القدرات الذهنية . 1

 التفكري، التفكري وحل املشكالت. 

القدرة البدنية، وهي القدرة على أداء املهام اليت تتطلب القدرة على  . 2

 . ( 57:  2007، ني)روب التحمل واملهارات والقوة ، وخصائص مماثلة 
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  ة الفهم يأتي من الكلممعنيان.  له فهمال كبرياللقاموس االندونيسي اووفقا 

الفهم هو مرادف ألن املعاني هلا نفس اهلجاء والنطق ولكن املعنى  األساسية. 

الفهم له معنى يف فئة األفعال أو األفعال حبيث ميكن للفهم التعبري عن  لف. خمت

 أو أي فهم ديناميكي آخر.فعل أو وجود أو جتربة 

هو   صرفالعربية فإن علم ال دروس مصطفى غاليين من جامع وعند 

  أما ، أواجلملة أحد الفروع يف قواعد اللغة العربية اليت تناقش مشكلة الكلمات 

 ترتيب احلروف اليت تشكل الكلمات. أوروف ، احلإضافة  أو ،تغري الشكل

 علم الصرف ال يبحث عن اإلعراب أو احلركات يف أخري الكلمات أو اجلملة. 

ترتيب احلرف اليت   و يبحث علم الصرف حروف العلة وإضغام وإبدال 

   خاصة.  تشكل كلمة

أو  أوالعمل  فهم األنشطةويستنبط الكاتب يف فهم علم الصرف هو 

حول التغيريات يف الشكل أو إما  مجلة أو كلمةجتربة حول املشاكل يف شكل 

 .إضافة حروف أو ترتيب احلروف اليت تشكل كلمات

   معهد  كيف قدرة طالبالباحث يبحث عن ،  بحثذه اليف ه

مبهاراهتم يف قراءة   ا العزي وعالقته التصرف  ولدان على فهم كتاب البستان 
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.  الكيالنيكتاب شرح عن الهو  العزي فيالتصر النصوص العربية ، كتاب

الشيخ  ويكتب  الصرف يبحث علم كتاب واحد  العزي هو فيكتاب التصر

لغة  ال يف هذا الكتاب ملراجعة التغيريات يف شكل كلمة، علي هشام الكيالن

كتب الشيخ علي الكيالني شرحاً للنصوص كتوبة بشكل منهجي. امل العربية

وأوضح كل نص يف تطوير وصفه من خالل إعطاء أمثلة وفقا  . هيف الكتاب

  بنمط  لفعل ا  يبدأ هذا الكتاب بوصف التغيريات شكل ملوضوع املناقشة.

، وأمثلة عن  زم وفعل ال ى فعل املتعد فئة ثم  .ثالثى جمرد ورباعى جمرد 

 ،زومه املوتل عاملو عفااملض فئة ، ولة واخلفيفةقيالتوكيد الث  ا النون، والتصريف

 ن واسم مكان. ااسم زم راجعةمب هذا الكتاب  وخيتتم

إن فهم املهارات هو القدرة على استخدام العقل واألفكار واإلبداع يف  

أو جعلها أكثر جدوى من أجل إنتاج قيمة من نتائج   العمل على تغيري األشياء 

( ، تعد املهارات قدرة الشخص على العمل  1994وردون )ج. وعند العمل

جوردون إىل  عند يتم توجيه الرأي حول املهارات و ودقة.بشكل أكثر سهولة 

   األنشطة اليت هلا خصائص حركية نفسية.

 فئات ، وهي كما يلي:  4( بأن املهارات مقسمة إىل 2000روبنز )
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  هي مهارة أساسية  ( Basic Literacy Skill) املهارات األساسية األمية  . 1

 ميتلكها اجلميع ، مثل الكتابة والقراءة واالستماع والقدرة على العد. 

هي مهارة اكتسبتها من خالل التعلم يف  ( Technical Skill)  املهارات الفنية  . 2

اجملال الفين ، على سبيل املثال استخدام أجهزة الكمبيوتر وإصالح  

 اهلواتف احملمولة وما إىل ذلك.

هي مهارة كل شخص  ( Interpersonal Skill) مهارات العالقات الشخصية . 3

اآلراء والعمل معًا يف التواصل بني اآلخرين ، على سبيل املثال التعبري عن 

 يف فريق.

هو خربة شخص ما يف حل املشكالت   ( Problem Solving) حل املشكالت . 4

 باستخدام املنطق.  

( القراءة هي عملية يقوم هبا القراء  1960هودجسون ، )حسب السيد 

نقلها من املؤلف عن طريق الكلمات أو اللغة  للحصول على رسالة ، واليت سيتم 

( هو إتقان وفهم  109: 2012) نانانج قاسم الغرض من القراءة وفقًا لـاملكتوبة. 

 ما يقرأ. 
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( القراءة هي رؤية وفهم حمتويات 149: 2011ميد أمحد عزان ، حلوفقًا )

يف حني أن مهارات والتهجئة أو قراءة ما يكتب.  ما يكتب بالتعبري أو يف القلب

ء مكتوب )الرموز املكتوبة(  القراءة هي القدرة على التعرف على حمتويات شي

 وفهمها من خالل قراءهتا أو هضمها يف القلب. 

بناءً على بعض هذه اآلراء ، ميكن أن نستنتج أن مهارات القراءة هي 

مهارة يف التعرف على الكتابة وفهمها يف شكل رسائل وكلمات ومجل يف القراءة  

من خالل القراءة ميكننا معرفة ذلك  للحصول على املعلومات الواردة يف القراءة. 

من املناسب أن نقول إن القراءة يف قلب  حمتويات العامل وأمناط تفكرينا تتطور 

 التعليم 

 : يهفالقراءة،  ةمهارؤشرات من أما امل

 قراءة النصوص العربية مبخرج الصحيح والفصيح   . 1

 ترمجة النصوص العربية اليت يعطيها الباحث  . 2

 اجلمل قع الكلمات يف امو . 3

 حتليصى األفكار االساسية  . 4



14 

 

 

مع حتقيق األهداف ، يأمل كل سانرتي  . بطبعأن حتقيق أهداف التعلم 

سوف يوفر   ،تتطلبه الطالب األمل ، بالطبع أن تتحقق أهدافه الشخصية. 

داء واجباهتم على حد سواء القدرة والدافع هو الدافع اخلاص للطالب أل

كل من  ترتبط بقوة االختصاصات يف تنفيذ الدراسة اليت يتعلمون. 

يؤدي إىل حتقيق األهداف احملددة على تعزيز اإلبداع يوجه االختصاصات 

 سابقا. 

لذلك ، من أجل حتقيق اإلبداع ، من الضروري زيادة قدرة الطالب واحلافز  

ألنه من خالل النظر يف اثنني من  لتعلم الطالب على الرغبة يف التعلم جيدًا . 

العوامل املذكورة أعاله ، فإن سنرتي سيكون قادرا على حتقيق قدرات جيدة  

 واإلبداع.
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 أن تصاغ يف شكل خمطط على النحو التايل:  من هذا اإلطار ميكن  

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أساس التفكري البحث 1.  1الصورة  

 :ؤشراتامل

 جيداقراءة النصوص العربية  .1

 جيدا ترمجة النصوص العربية  .2

الكلمات العربية يف النصوص   قع امو .3

 العربية 

يف النصوص   ليصى األفكار االساسية حت .4

 العربية 
 

 :ؤشراتامل

 تغيري صيغ االفعال معرفة  .1

 الزماو ى فعل املتعدالتفريق بني  .2

 نونا التوكيد الثقيلة واخلفيفة معرفة  .3

  فعل املضاعف واملهموز التفريق بني  .4

 واملعتل 

 الزمان واملكان  اامسمعرفة  .5

 طالب  ال 

 ة عالق ال 

 فى قراءة النصوص العربية   الطالب   مهارت 

 )املتغري الصادى( 

 

 قدرة الطالب على فهم كتاب التصريف العزى 

 )املتغري السينى( 
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 البحث : فرضية   الفصل السادس 

إجابة  الفرضية هي  ( 110 :2010، سوهارسيمي أريكونتووفقًا لـ)

املشكلة  مؤقتة ملشكلة البحث حتى يثبت من خالل البيانات اليت مت مجعها. 

القدرة التالميذ يف   السينى" تغري امل"قيد الدراسة تتضمن متغريين، وهي 

من مهاراهتم يف قراءة   "املتغري الصادى"و ،كتاب التصريف العزيتفاهم 

   .النصوص العربية

 : منها وهكذا فإن صياغة الفرضيات اليت ميكن اختاذها 

  مع مهاراهتم  العزي التصريف هناك عالقة بني قدرة الطالب على فهم كتاب  . 1

 العربية. نصوص يف قراءة 

مع  العزي  التصريف بني قدرة الطالب على فهم كتابعالقة هناك  ت ليس . 2

 . العربيةنصوص يف قراءة  مهاراهتم 
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 السابقة املناسبة    ات : الدراس  الفصل السابع 

 :ومن الدراسات السابقة املناسبة هي

قدرة التالميذ على استيعاب م (،  2014 / ـ ه 1453هيين نور عيين )  . 1

املفردات وعالقتها بقدرهتم على فهم النصوص العربية )دراسة احلالة  

، بكلية الرتبية  للفصل العاشرة باملدرسة العالية "سوق مسك" باندونج( 

  النتائج  والتعليم جامعة سونان غونونج جاتي اإلسالمية احلكومية باندونج.

يمة اإلرتباط بني القدرة التالميذ على استيعاب أما قمن هذا البحث هي 

وهذه   0،39املفردات وقدرهتم على فهم النصوص العرابية على قدر 

وهي يف مستوى منخفض. والفرضية   0،40 – 0،21تقع بني القيمة 

املقرتحة مقبولة وكانت الفرضية الصفرية مردوة، مبعنى أن هناك العالقة بني  

املفردات تؤثر يف قدرهتم عل فهم النصوص  قدرة التالميذ على استيعاب

%. وهناك عوامل أخرى تؤثر يف فهم النصوص  7،79العربية على قدر 

مثل البيئة واملنهج الدراسي وطريقة التدريس واألصدقاء يف  –العبية 

 %.   92،21املدرسة وغريها على قدر 
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يذ على استعاب قواعد  قدرة التالم(،  م  2014 /  ـه 1435 أأم عملية ) . 2

النحو والصرف وعالقتها بإجنازهم يف درس اللغة العربية )دراسة احلالة يف 

بكلية الرتبية  الفصل الثامن مبدرسة احلسن املتوسطة املتكاملة شيأميس( 

  النتائج والتعليم جامعة سونان غونونج جاتي اإلسالمية احلكومية باندونج. 

اط بني قدرة التالميذ على استيعاب أما قيمة اإلرتب من هذا البحث هي 

  0،394قواعد النحو والصرف وإجنازهم يف درس اللغة العربية على قدر 

وهي يف مستوى منخفض. والفرضية   0،40-0،21وهذه القيمة تقع بني 

املقرتحة مقبولة وكانت الفرضية الصفرية مردودة، مبعنى أن هناك العالقة  

يف عد النحو والصرف وإجنازهم بني قدرة التالميذ على استيعاب قوا

درس اللغة العربية. وقدرة التالميذ على استيعاب قواعد النحو والصرف 

%. وهناك عوامل   8،09تؤثر يف إجنازهم يف درس اللغة العربية على قدر 

مثل البيئة واملنهج الدراسي  –أخرى تؤثر يف إجناز درس اللغة العربية 

  91،91على قدر  –رسة وغريها وطريقة التدريس واألسدقاء يف املد

 .% 
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م (، قدرة الطالب على حفظ قواعد   2015/  ـه  1436إدين سيدين )  . 3

العربية يف كتاب األجرومية وعالقتها بقدرهتم على قراءة النصوص العربية  

شكلة )دراسة احلالة على الطالب يف معهد الرتبية اإلسالمية  غري امل

شيمالكا سوميدانج(، بكلية الرتبية والتعليم جامعة سونان غونونج جاتي 

من هذا البحث هي إن العالقة بني   النتائجاندونج. اإلسالمية احلكومية ب

قدرة الطالب على حفظ قواعد العربية يف كتاب اجلرومية وقدرهتم على 

قراءة النصوص العربية غري املشكلة تدل على مستوى اإلرتباط املنخفض 

تقع بني   0،009جدا. وتدل عليها رقم معامل االرتباط احملصول على قدر 

قيمة "ت" احلسابية  تحقق امتحان لفرضية مبقارنة . وي0،20-0،00فئة 

و"ت" اجلدولية =  0.04و"ت" اجلدولية. فتعرف أن "ت" احلسابية =

وبعبارة أخرى أن "ت" احلسابية أصغر من "ت" اجلدولية. فتدل   2.04

هذه النتيجة على أن الفرضية املقرتحة )ه أ(مقبولة، وكانت الفرضية  

ى أن بني املتغريين أثرا. وكانت الفرضية  الصفرية )ه أ و( مردودة. مبعن

املعروضة مقبولة. وقدرة الطالب على حفظ قواعد العربية يف كتاب 

األجرومية وقدرهتم على قراءة النصوص العربية غري املشكلة على قدر  
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من العوامل األخرى عن  % 99خرى على قدر وهناك العوامل األ  1%

 كتاب األجرومية وقدرهتم  وقدرة الطالب على حفظ قواعد العرابية يف 

على قراءة النصوص العربية غري املشكلة يف معهد الرتبية اإلسالمية  

 سوميدانج. 

يتفرق هذا البحث بالبحوث السابقة، أما الفرق من ذلك فهذا البحث له  

  يف طالب معهد بستان الولدان اإلسالمى شيلنجي باندونج ملعرفة قدرة أهداف 

طالب معهد بستان الولدان اإلسالمى   ةعرفة املهارومل فهم كتاب التصريف العزى

 هما. ملعرفة العالقة بينو يف قراءة النصوص العربيةشيلنجي باندونج 


