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ABSTRAKSI 
 
 

SIRJON 2009  : Kemampuan Siswa Menggunakan Fi’il Amr pada Siswa Kelas III 
Aliyah Pondok Pesantren Hubbul Wathan Duri 

 
Kata-kata Pokok : Kemampuan Siswa, Fi’il Amr, Percakapan Sehari-hari  
 
NIM : 10212019781 
  

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kemampuan siswa 
menggunakan fi’il amr dan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi 
kemampuan mereka menggunakan fi’il Amr dalam percakapan seharihari pada kelas III 
Aliyah Pondok Pesantren Hubbul Wathan Duri  

Jumlah siswa yang diteliti adalah adalah sebanyak 25 orang. Tujuan siswa dalam 
mempelajari fi’il amr tersebut adalah supaya mereka mampu menggunakan fi’il Amar 
itu dengan baik pada percakapan mereka sehari-hari, tetapi  walaupun mereka telah 
mempelajarinya, setelah peneliti melakukan pengamatan terdahulu, yaitu dari 2 
september 2008 samapi tanggal 4 maret 2009, penulis menemukan gejala-gejala sebagai 
berikut:  

1. Kurangnya kemampuan siswa menguasai fi’il amr  
2. Kurangnya kemampuan siswa memahami fi’il amr. 
3. Kurangnya kemampuan siswa menggunakan fi’il amr Kurangnya siswa 

memahami kata-kata tentang fi’il amr  
4. Kurangnya kemampuan siswa memberikan contoh fi’il amr Berdasarkan gejala-

gejala di atas, peneliti melakukan penelitian ilmiah dengan judul “  Kemampuan 
Siswa Menggunakan Fi’il pada Siswa Kelas III Aliyah Pondok Pesantren 
Hubbul Wathan Duri” 

 
 Permasalahan yang peneliti cari jawabannya dalam penelitian ini adalah sebagai 
berikut : 

1. Bagaimana Kemampuan Siswa Menggunakan Fi’il Amr pada Siswa Kelas III 
Aliyah Pondok Pesantren Hubbul Wathan Duri  

2. Apa Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemampuan Siswa Menggunakan Fi’il 
Amr pada Siswa Kelas III Aliyah Pondok Pesantren Hubbul Wathan Duri  

3. Hasil dari penelitian yang peneliti temukan jawabannya adalah : dari tes 
mencapai 57,8 % dan anket mencapai 74,1 %. Dengan demikian bisa 
disimpulkan bahwa kemampuan siswa menggunakan fi’il amr dalam 
percakapan sehari-hari pada siswa kelas iii aliyah pondok pesantren hubbul 
wathan duri adalah “cukup” . 

 
 Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan siswa menggunakan fi’il 
amr ada dua faktor yaitu : pertama, faktor dari dalam, seperti fisik, psikologi dan 
kecerdasan. Kedua, Faktor dari luar, seperti keluarga,sekolah dan  masyarakat  
 
 
 
 
 
 



ABSTRACT 
 
 

SIRJON 2009 :  The ability of students to understand Fi`ll Amr to third year  
Aliyah students in Islamic Boarding School Hubbul Wathan 
Duri. 

 
Base of a word :  The ability of student to understand Fi`ll Amr 
 
NIM   :  10212019781 
 
 The aim from this research is to understand about ability of students to 
understand Fi`ll Amr and for knowing of factors that influence their ability to 
understand Fi`ll Amr to third year Aliyah students in Islamic Boarding School Hubbul 
Wathan Duri. 

The amount of students that examined is 25 persons. The aim of students to 
studied Fi`ll Amr so that they be able to understand Fi`ll Amr well, although they 
already learned about this, after researcher carry out first researched, that is from 
September 2nd 2008 until March 4th  2009, writer was discovered indication include:  

1. The fault of ability of students to dominated Fi`ll Amr  
2. The fault of ability of students to understand Fi`ll Amr  
3. The fault of ability of students to understanding the words about Fi`ll Amr that 

found  
4. The fault of ability of students to give sample of  Fi`ll Amr with diffrent sample 

 Based on indication from above, researcher carry out scientific research with 
title “The ability of students to understand Fi`ll Amr to third year Aliyah students in 
Islamic Boarding School Hubbul Wathan Duri”. 

The problems that looking for by researcher is the answer in this research 
following: 

1. How is ability of students to understand Fi`ll Amr to third year  Aliyah students 
in Islamic Boarding School Hubbul Wathan Duri. 

2. What are factors that influence ability of students to understand Fi`ll Amr to 
third year  Aliyah students in Islamic Boarding School Hubbul Wathan Duri. 

3. Result of research answered that discovered from the test reached 57,8% and 
inquiry reached 74,1%. Thus, the conclusion is ability of students to understand 
Fi`ll Amr to third year  Aliyah students in Islamic Boarding School Hubbul 
Wathan Duri is “enough”. 
Well factors that influence ability of students to understand Fi`ll Amr there is 

two factors, that is: first, internal factors as physical, psychology and intelligence, and 
second is external factors as family, school and society.  
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  الباب األول

  المقدمة

  الخلفية . أ

و لغة . ىمصدر دين اإلسالم هو القرآن الكرمي الذي كتب باللغة العربية الفصح   

 ىذا ليس مجيع العرب يستعيبون اللغة العربية الفصح 1.اليومية هي لغة عاميةني العربي

  .ن الستيعاب اللغة العربية يشرتط استيعاب علم النحو والصرفأل

علم اساسي تعرف ا أحوال الكلمات العربية من حيث اإلعراب و  النحو هو  

فيه نعرف ما جيب عليه أن يكون . أي من حيث ما يعرض هلا ىف حال تركيبها , البناء 

بعد انتظام , أو لزوم حالة واحدة , أو جر أو جزم , أو نصب , آخر الكلمة من رفع 

   2.ىف اجلملة 

   ا صيغ الكلمات العربية و أحواهلا الىت و الصرف هو علم بأصويل تعرف

فهو علم يبحث عن الكلم من حيث ما يعرض له من تصريف . ليست بإعراب وال بناء 

و إعالل و إدغام و إبدال وبه نعرف ما جيب أن تكون عليه بنية الكلمة قبل انتظامها 

صيغ  و هذا العلم من أهم العلوم العربية ألن عليه املعمول ىف ضبط  3.ىف اجلملة

والعلم باجلموع القياسية و السماعية والشاذة , ومعرفة تصغريها و النسبة إليها , الكلمة 
                                                 

�س دار ا����ق , �
ر�� ا��� ا������ , �� ا��
 ا�����ر .١�  ١١. ص  ١٩٩١, ا� �ھ�ة , ا
  ٩: ص , ���وت , ا��01/� ا��)�ر�� , .�(- ا�
روس ا������ , +�* ()'&� ا��%��$ . ٢

  ٨:ص , &� ا��%��$ +�* ()'. ٣ 
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وغري ذالك من األصول ,  و معرفة ما يعرتي الكلمات من إعالل أو إدغام أو إبدال 

خشية الوقوع ىف أخطاء يقع فيها كثري من , الىت جيب على كل أديب و عامل أن يعرفها 

  .املتأدبني 

الذين يعرفون النحو والصرف فيستطيعون أن يستخدموا اللغة العربية شفهيا و   

كل مواد اللغة العربية ىف  , لذالك. ألما اساسان لتعلم اللغة العربية, وكتابيا باجليدة 

يقدم قواعد النحو والصرف ىف مباحثها ولو ) من املدرسة إىل اجلامعة(كل مرحلة 

  . بطريقة خمتلفة

فاجلملة , ية ىف قواعد النحو والصرف هي الرتكيب أو اجلملةاملباحث األساس

أما اجلملة االمسية فهي .  تنقسم إىل قسمني يعىن اجلملة االمسية واجلملة الفعلية

  . و اجلملة الفعلية ماترتكب من الفعل والفاعل. ماترتكب من املبتدأ واخلرب 

  .رففلذالك تركز املباحث ىف هذا العلم هي اإلسم والفعل واحل

وحرف جاء , وفعل , اسم : وهي ثالثة أقسام . الكلمة لفظ يدل على مفرد   

  4.ملعىن

وعالمته أن يصح . اإلسم هو ما دل على معىن ىف نفسه غري مقرتن بزمان

أو , ) كتبوا ( والواو من , ) كتبا ( واأللف من , ) كتبت ( كالتاء من : اإلخبار عنه 

                                                 

و�=��, دار ا���ء ا�01; ا������ , +�ح (09)� .
ا, ا��
 ز�7� د�%ن . ٤�   ٦. ص, إ
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أو حرف اجلر  , أو حرف النداء كأيها الناس, كفرس   أو التنوين, كالرجل ) أل ( يقبل 

 .كاذهب إىل املدينة 

و . و الفعل ما يدل على معىن ىف نفسه مقرتن بزمان كذهب و يذهب و اذهب

أو ضمري " أو تاء التأنيث الساكن " سوف " أو " السني" أو " قد " عالمته أن يقبل  

قامت . سوف نذهب , ستذهب . قوم قد ي. قد قام : مثل " نون التوكيد " الفاعل أو 

  . ليكتنب . ليكتنن . قمت . 

هل وىف ومل و على و إن و من : مثل , و احلرف هو ما دل على معىن ىف غريه 

  . كما السم والفعل , وليس له عالمة يتميز ا . و غريها 

من  إحدى املعهد. هذا البحث حبث باملدرسة العالية ملعهد حب الوطن دوري 

الىت تم دروس اللغة العربية ألن فضل املعهد هو قدرته ىف تكوين الطالب  املعاهد

يقدم مواد , وىف املعهد يدرس اللغة العربية انكشافا. الستيعاب اللغة العربية شفهيا وكتابيا

 .   ويتدرب الطالب الستيعاب املفردات ومواظفتها ىف الكلمة. قواعد النحو والصرف فيها

غة العربية ىف هذا املعهد مناسبا بتعاليم اللغة العربية السابق الغرض من تعليم الل

يعىن أن الطالب بعد تعلمهم يستطيعون أن يستخدموا هذه اللغة ىف احملادثة اليومية مجلة 

واجلملة . ألن هاتني مجلتني قد درسوامها ىف الفصل الثاىن, إمسية كانت أم مجلة فعلية
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ولكن . الطالب قد درسوا فعل األمر ىف فصلهم, ناذ.الفعلية قد تكون فيها فعل األمر

  :      وجد الكاتب الظواهر , من املالحظة الىت قام ا الكاتب

  .قلة قد رة ا لطال ب علي نطق فعل األمر. ١    

   قلة قد رة ا لطالب علي تفهيم فعل األمر .٢         

  .افراد وتثنيته ومجعه قلة قدرة ا لطال ب علي استعمال فعل األمر من حيث.٣        

    
  قلة قدرة الطالب علي تفهيم الكالم فيه فعل أمر الذي يلقيه أحد .  ٤

 قلة قدرة الطالب علي اال تيان بأمشلة فعل أمر باالمثلة املختلفة .   ٥        

: إضافة إىل الظواهر السابقة اراد الباحث أن يبحثها حبثا علميا حتت املوضوع 

فعل األمر للصف الثالث بالمدرسة العالية لمعهد حب  عاباستي قدرة طالب فى

  .الوطن دوري 

  الدوافع إلختيار الموضوع . ب 

  :اختار الباحث البحث حتت ذالك املوضوع السابق للدوافع األتية   

أن هذه املسائل مناسبة مبيدان العلم الذي تعلمها الباحث يف قسم تدريس . ١

  اللغة العربية

مدى ما عرفه الباحث و كما قد اوضح الباحث ( وث السابقة املشكالت املبح.٢ 

 مل يبحثه أحد من قبل ) يف خلفية املشكلة 
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كان ميدان البحث يف متناول عند الباحث سواء أكان من جهة الوفت و .٣   

 .الطاقة أو التصارف 

  توضيح االصطالحات . ج 

توضيح  فقدم الباحث, ىف فهم املوضوع البحث  اتلتبتعد عن اخلطاء  

  : مايلياالصطالحات 

املراد به هو قدرة طالب . 5قدرة  –يقدر  –القدرة هي مصدر من قدر , قدرة .١

 .ىف استخدام فعل األمر

  6:.اإلستيعاب مصدر من ثالثى مزيد بثالثة أحرف .٢

7.فعل األمر هو مايطلب به حدوث شيء بعد زمان التكلم  .٣
 

  المشكالت. د

  تقديم المشكلة. أ

 ىف استيعاب كرت ىف اخللفية أن املشكلة ىف هذا البحث هي قدرة طالبكما ذ   

املشكالت تدور حول . األمر للصف الثالث باملدرسة العالية ملعهد حب الوطن دوري 

  :هذه املشكلة كما يلى 

  .الطريقة املستعملة يف تعليم فعل األمر .١

                                                 
9 .  ��
و�=�� , (��Aد ���Bا������ و ا ���(�س ا�C, ٣٣٢: ص  
6  . D
 H� ا��� ا������ و ا�G%م, ر��ض ا�)I7) , ٤۵۵ص , ١٩٨١, ���وت , دار ا���ق  
7 . �����C K9ا�
 ا��� ا������ (, �Hاد  , ��)%LMا �H� N٧۵. ص, ���وت , دار ا�  
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 .الوسائل املستعملة يف تعليم فعل األمر.٢

 . لى سيطرة املادةقدرة املدرس ع.٣

 .قدرة الطالب على فهم فعل األمر . ٤

 . فعل األمراستيعاب  ىف قدرة الطالب.۵

  استيعاب فعل األمر العوامل الىت تؤثر على قدرة طالب ىف.٦

  تحديد المشكلة . ب

" ن حيددها ىف ناحية أاملوجودة ىف هذا البحث فأراد الباحث  لكثرة املشكالت  

فعل األمر للصف الثالث باملدرسة العالية ملعهد حب الوطن  استيعاب قدرة طالب ىف

فهو كثري كمثل احملادثة ىف  فعل األمرباستخدام  احملادثة اليوميةوإذا تكلمنا عن  "دوري 

األسرة و املعاملة مع أصدقاء وعن الفصل والتعلم وغريها والميكن على الباحث أن 

الىت تتعلق عن الفصل  حملادثة اليوميةايبحثها كلها فلذالك اخص الباحث عن حبثها ىف 

  . والتعلم

  تكوين المشكلة . ج

فعل األمر للصف الثالث باملدرسة العالية ملعهد  استيعاب كيف قدرة طالب ىف.١

 حب الوطن دوري ؟
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فعل األمر للصف الثالث باملدرسة  استيعاب ماالعوامل الىت تؤثر قدرة طالب ىف .٢

 العالية ملعهد حب الوطن دوري ؟

  أغراض البحث وفوائده. ه

  أغراض البحث. أ

  :إضافة إىل تكوين املشكلة السابقة فاهلدف هذا البحث فهى   

فعل األمر للصف الثالث باملدرسة العالية ملعهد  استيعاب ملعرفة قدرة طالب ىف.١

  حب الوطن دوري

فعل األمر للصف الثالث  استيعاب ملعرفة العوامل الىت تؤثر قدرة طالب ىف.٢

  ملدرسة العالية ملعهد حب الوطن دوري با

  فوائد البحث . ب

  فعل األمر  استيعاب ع معرفة الباحث عن قدرة طالب ىفيلتوس.١

فعل األمر  استيعاب العطاء األخبار اجلديدة للمدرسة عن قدرة طالب ىف.٢

 .للصف الثالث باملدرسة العالية ملعهد حب الوطن دوري

ما ىف نفسه مادام يطابق بقسم ) تشخيص(بري ليكون البحث وسيلة للكاتب لتغ.٣

 ) قسم تدريس اللغة العربية ( الكاتب املأخوذ 
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تكميل شرط من الشروط املقررة لنيل على شهادة املؤهل ىف الطبقة األوىل ىف  .٤ 

قسم تدريس اللغة العربية بكلية الرتبية و التعليم جلامعة سلطان شريف قاسم 

 .اإلسالمية احلكومية رياو

  محتويات الرسالة  .و

  : وأما حمتويات الرسالة سينتظمها الكاتب كما يلى 

توضيح . ج, الدوافع ىف اختيار املوضوع. ب, خلفية املشكلة . أ:    الباب األول

حتديد ) ۲, تقدمي املشكلة) ۱, املشكالت . د, االصطالحات

. و, أهداف البحث و فوائدها. ه, تكوين املشكلة ) ۳, املشكلة 

  .ات الرسالةحمتوي

  .واإلفراضات األساسية. ج, واملفاهم االجرائية . ب, النظريات . أ:  الباب الثاني

, موضوع وفرد البحث . ب, ميدان البحث و وقته. أ: طرقة البحث :  الباب الثالث

  . حتليل البيانات .ه, حتليل البياناتطرق . د, اتمع و العينة. ج

   .حتليل البيانات. ب, ات مي البيانتقد. أ:  الباب الرابع

  .  ا�0CBا��ت . ب, ا��Q%9 . ا�9���� أ:  ا�	�ب ا�����
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  الباب الثانى

  .جرائيةالنظريات والمفا هيم اإل 

  النظرياتمفهوم  .أ

قدمها الباحث النظرة الىت تتعلق عن الفعل والنظرة الىت تتعلق  النظرياتوىف هذه 

  . عن العوامل الىت تؤثر قدرة الطالب ىف استخدام فعل أمر ىف احملادثة اليومية

ينقسم باعتبار و . ان وضعاالفعل هو ما دل على معىن ىف نفسها ومقرتن بزم

   1.زمانه إىل ثالثة أقسام يعىن ماض و مضارع و أمر

فاملاضي هو مادل على معىن ىف نفسه مقرتن بالزمان املاضي كرجع و اكرم و 

,  كتبت أو تاء الضمري: مثل , وعالمته أن يقبل تاء التأنيث الساكنة . تعلم وغريها

  كتبنا . كتبت   .كتبنت . كتبتم . كتبتما . كتبت . كتبت 

, و املضارع هو ما دل على معىن يف نفسه مقرتن بزمان حيتمل احلال واالستقبال 

أو " مل " أو " سوف "أو " السني " و عالمته أن يقبل . يكتب و جيتهد و يتعلم : مثل 

  . لن يكتب . مل يكتب . سوف جنتهد . سيكتب : مثل , " لن " 

. عل من الفاعل املخاطب بغري الم األمر و األمر هو ما دل على طلب وقوع الف

هو يكون , األمر هو طلب الفعل عن الفاعل: وىف كتاب املطلوب بشرح املقصود  2

                                                 

 	��� �� أ���. 9�� ,   53, ص , ���اع , وا��� ���ارك , ��ا�� ا��ر�
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أما األمر بالصيغة وهو أمر احلاضر : وقال الكيالىن  3.على لفظ املضارع إال أنه ساكن 

ا فتسقط منه فهو جار على لفظ املضارع ازوم فإن كان ما بعد حرف املضارعة متحرك

وان كان ساكنا فتحذف منه حرف املضارعة . حرف املضارعة وتأتى بصورة الباقى جمزوما

وتأتى بالصورة الباقية جمزوما مزيدا ىف أوله مهزه وصل مكسورة إال أن يكون عني املضارع 

يبىن األمر على . اكتْب و اجتهْد و تعٌلْم : مثل من فعل األمر .  4منه مضموما فتضمها

اكتْب كما ىف السابق و عالمته أن يسكن اخره ابدا : كون وهو األصل ىف بنائه مثل الس

.  

ومل يتصل به شيئ كأدع و ارم , ان كان معتل االخر , وعلى حذف آخره  

أو ياء , أو واو اجلماعة , إن كان متصال بألف االثنني , وعلى حذف النون . وغريه 

  :  5تصريف فعل األمر, اذن. واكتبوا واكتيب , كاكتبا : املخاطبة 

 مجع الذكور اكتبوا مثىن مذكر اكتبا مفرد مذكر  اكتب

 مجع االناث اكتنب تثنية مؤنثة اكتبا مفردة مؤنثة اكتيب

  

                                                                                                                                      
2  .��  33: ص  , �� ��
 	#"!  ا��
   34. ص ,, ���راع, ����� ط� �و�را , ا��ط�وب ��رح ا����ود. 6
7 .  $�  30. ص, ا���.- ا�+��, . أ�  ا��+� *�( �� ھ'�م ا�%�

  ا���.- ا�+��, . 10
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إضافة إىل التصريف السابق البد ملن يريد أن يستعيب اللغة العربية يدرسه 

من تصريف  ةالمثلة املشتقأن يأيت اعليه  و ملن اليفهمه فال يستطيع. ويفهمه بفهم جيد

ومن ناحية األخرى لالستخدام فعل األمر ىف احملادثة اليومية اليكفى بأن . فعل االمر

يستعيب تصريف فعل األمر فحسب ولكنه أن ميلك املفردات الكثرية وله إرادة قوية 

  .   لتكلم ا

ن جيمع فعل األمر كثرية ولك اسفهيعاب والعوامل الىت الىت تؤثر قدرة طالب ىف

فالداخلية هي العاملة ىف نفس . اخلارجية و الداخلية : الكاتب إىل نوعني فحسب 

  .أما اخلارجية هي العاملة خارج نفس املتعلم . املتعلم حال تعليمه 

  العوامل الداخلية . أ

والعوامل , العوامل اجلسمانية , نظر الكاتب ىف هذه البحث من ثالثة العوامل  

  . امل الفتورية والعو , السكولوجية 

  

  

  

  

  



 12 

 العاملة الصحية و عيوب األعضاء: العوامل اجلسمانية . أ

  العوامل السكولوجية . ب

املهارة ىف مواجهة األحوال : الذكاء هو املهارة املتكونة من ثالثة وهي .١

ومعرفة العالقة , استخدام املفاهيم التجردية فعالة , اجلديدة بسرعة وفعالة 

  . وتعلمها بسرعة 

مراتيب االعلى املوجوهة ىف  االنتباه هو عند اإلمام الغزايل ترقي النفس إىل.٢

   6.موضوع معني 

  الرغبة هي ميل النفس الثابت ىف اهتمام النشاط.٣

موهبة هي قدرة الطالب لتعليم الذى يتحقق بعد أن يتعلم الطالب جبد .٤

  .ونشاط 

اء جسمه مستعدا وهو املرحلة ىف منو الشخص الذى كان أعض: النضج . ۵

  .الستخدام املهارة اجلديدة 

  .وهو استعداد الشخص الستيفاء األمور أو تفاعلها : االستعداد . ٦

     

  

                                                 
�وت (, ا���ء *��م ا���� , ا��/ا�( . 4�� :�  327ص )  1967دارا�!%
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  العوامل الفتورية. ج

فاجلسماين يظهر بضعف األعضاء . فالفتور إما اجلسماين و إما الروحاين 

  .أما الروحاين مثل امللل و الكسل و الفتور , وغريه 

  اخلارجية العوامل. ب 

واالجتماعية , و املدرسة, العائلة : تنقسم العوامل اخلارجية إىل ثالثة أقسام وهي   

.  

  العاملة العائلة.۱

العالقة بني العائلة , كيفية الوالدين ىف الرتبية : كان املتعلم يتأثر ببيئة العائلة مثل 

  .واهليئة القتصادية , 

  العاملة املدرسة.۲

الطريقة ىف : أثرة ىف الرتبية والتعليم تشتمل على أمور منها فالعاملة املدرسة املت

ونظام , العالقة بني املعلم و املتعلم وكذا العالقة بني املتعلمني , التعليم واملنهج فيه 

, واهليئة املبىن , ومستوى التعليم , واملواد الدراسية واألوقات الدراسية , املدرسة 

  .ة وغريها والوظيفة املرتلي, وطرق التعليم 

  العاملة اإلجتماعية .٣
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وكذا تكون العاملة االجتماعية تؤثر ىف جناح التعليم وكذالك ألن الطالب يعيشون 

فأنشطة الطالب ىف البيئة اإلجتماعية مثل انشطتهم ىف النظام , ىف البيئة اإلجتماعية 

لقرناء وغري وانشطتهم ىف وسائل األعالم وا. اإلمجاعي واالنشطة اإلجتماعية والدينية 

        7.ذالك 

  .المفا هيم االجرائية. ب   

استخدام فعل األمر اليت تتعلق بالنظريات ىف  و أما االجرائية يف قد رة الطال ب        

  :السابقة فهي

  أن يتكونوا فعل األمر للمفرد املذكر الطال ب استطاع .  ۱       

  مر للمفرد املؤنث أن يتكونوا فعل األالطال ب استطاع  . ۲        

  أن يتكونوا فعل األمر للمثىن املذكر الطال ب استطاع .   ٣       

    أن يتكونوا فعل األمر للمثىن املؤنث الطال ب استطاع . ٤

  أن يتكونوا فعل األمر جلمع املذكرالطال ب استطاع . ۵

  أن يتكونوا فعل األمر جلمع اإلناثالطال ب استطاع . ٦

 

 

                                                 
7 Slameto, Belajar dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya, Rineka Cipta, Jakarta, 

1995. hlm. 54-71 
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  ألساسية اإلفتراضات ا. ج

  : أما اإلفرتاض األساس ىف هذا البحث كما يلى   

  . فعل األمر خمتلفة أو متنوعة استيعاب أن قدرة طالب ىف.۱

 . فعل األمر يتأثر بالعوامل استيعاب قدرة طالب ىف.۲
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  الباب الثالث 

  طريقة البحث

  ميدان البحث . أ

وهو يقع ىف . قام الباحث باليحث ىف املدرسة العالية ملعهد حب الوطن دوري  

  .الة الىت حيثها الباحثىف هذامليدان توجد املش. ية كروكاىف قر , الشارع سودرمان 

  المجتمج و العينة . ب

العالية ملعهد حب الوطن دوري أما اتمع مجيع طالب الصف الثاىن ىف املدرسة   

مجيع طالب ىف ولقلة عددهم اعىن مل يصلوا إىل مائة فعينة البحث , طلبا ۲۵وعددهم 

  .ذالك الصف

  موضوع البحث . ج

فعل األمر للصف الثالث  استيعاب وأما موضوع البحث هو قدرة طالب ىف  

  .باملدرسة العالية ملعهد حب الوطن دوري

   طريقة لجميع البيانات. د

كان الباحث يقابل الطالب و الطالبات وجها بوجه وقدم إليهم : االختبار .۱

 .الشفهيةاالسئلة 
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نشر الباحث االسئلة إىل الطالب و الطالبات جلميع البيانات عن :  بياناالست.۲

  .فعل األمر وعوامل الىت تؤثرها استيعاب قدرة طالب ىف

  تحليل البيانات . ه

  : برموز حتليل البيانات ىف هذالبحث إن 

100% X 
N

F
P  

  :فهي , و أما املقياس يف هذالبحث جيمع علي ثالثة مرتبات

  يف املائة ۱۰۰إىل  ىف املائة ٧۵يقع بني : يد اجل.  ۱

  .يف املائة  ٧٤ىف املائة إىل  ۵۱يقع بني : كافية ال. ۲

  .ىف املائة ۵۰املائة إىل  أو املردود يقع بني صفر يف: النا قص .  ۳
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  الباب الرابع

  تقديم البيانات وتحليلها

  تقديم البيانات .أ

فعل  استيعاب قدم الباحث ىف الباب األول أن هذالبحث يهدف إىل معرفة قدرةطالب     

  . االمر للصف الثالث بااملدرسةالعالية ملعهدحب الوطن دورى

ااملدرسـةالعالية فعل االمر للصف الثالـث ب استيعاب و إلدراك اإلجابة قدرةطالب ىف          

وإلدراك اإلجابـة .  واالسـتبيان و االختبارقداستخدم الباحث ,  ملعهدحب الوطن  دورى

 و االختبــــارقــــد ذهــــب الباحــــث إىل املدرســــة املــــذكورة لتقــــيم  واالســــتبيان و االختبــــارمــــن 

  . على الطالب واالستبيان

  تقدمي البيانات من االختبار . ۱

قـدم الباحـث  الشفوي االختبارذالك وىف .  الطالباالختبار إىل قد اقام الباحث       

عشـــرون ســـؤاال تتكـــون مـــن الفعـــل األمـــر للمفـــرد املـــذكر واملؤنـــث وللمثـــىن املـــذكر واملؤنـــث 

الـبعض  بعضـهم اجـابوا صـحيحا و. فوجـد الباحـث اإلجابـة مـنهم. وجلمع املذكر واملؤنث

   :وليكون واضحا فلننظر إىل اجلدول اآلتى . اآلخر اجابوا خطئا
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  الجدول األول

  ىف قول الطالب لصديقهم حني يأمروه أن يكنس الفصل

  النمرة االجوبة العد د  ىف املائة

 ١ ةصحيحا بإجابة  الذين اجابو  ١٩ % ٧٦

 ٢  خطيئة  ا بإجابةالذين اجابو  ٦ % ٢٤

 اموع ٢٥ % ۱۰۰

      

 ۱٩هم جــــابوا بإجابـــة صــــحيحة عــــددافوجـــدنا الطــــالب  اجلــــدول األولإذا رأينـــا     

. ىف املائــــة ۲٤طــــالب أو  ٦ئــــة عــــددهم اجــــابوا بإجابــــة خطي ىف املائــــة و   ٧٦طالبــــا أو 

أكثــرهم قــالوا  ه أن يكــنس الفصــلو أمر يــحــني  مب لصــديقهالالطــ قــولفلــذالك عرفنــا أن 

  . ىف املائة ٧٦يعىن  صحيحبقول 
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  الجدول الثانى 

  القلم ن يأخذأه و أمر يحني  مب لصديقهالالط قولىف 

  النمرة االجوبة العد د  املائةىف 

 ١ ةصحيحا بإجابة  الذين اجابو   ١٢  % ٤٨

 ٢  خطيئة  ا بإجابةالذين اجابو  ١٣  % ٥٢

 اموع ٢٥ % ۱۰۰

      

طالبا  ۱۲فوجدنا الطالب اجابوا بإجابة صحيحة عددهم الثاىن  اجلدولإذا رأينا     

فلــذالك  .ىف املائــة ۵۲أو  ابــطال ۱٣بإجابــة خطيئــة عــددهم اجــابوا  ىف املائــة و  ٤۸أو  

 خطيــئأكثــرهم قــالوا بقــول  القلــم ن يأخــذأه و أمر يــحــني  مب لصــديقهالالطــ قــولعرفنــا أن 

  .ىف املائة ٥٢يعىن 
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  الجدول الثالث

  ميسح السبورةأن ه و أمر يحني  مب لصديقهالالط قولىف 

  النمرة االجوبة العد د  ىف املائة

 ١ ةصحيحا بإجابة  الذين اجابو   ١٣  % ٥٢

 ٢  خطيئة  ا بإجابةالذين اجابو  ١٢  % ٤٨

 اموع ٢٥ % ۱۰۰

  

فوجــدنا الطــالب اجــابوا بإجابــة صــحيحة عــددهم الثالــث  اجلــدولإذا رأينــا ســواال 

ــــة و   ۵۲طالبــــا أو  ۱۳ ــــة عــــددهم  ىف املائ ــــة خطيئ ىف  ٤۸طــــالب أو  ۱۲اجــــابوا بإجاب

أكثــرهم  ميســح الســبورةأن ه و أمر يــحــني  مب لصــديقهالالطــ قــولفلــذالك عرفنــا أن  .املائــة

  . ىف املائة ۵۲يعىن  صحيحقالوا بقول 
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  الجدول الرابع

  وها أن جتلس جبانبهمأمر يحني  تهملصديقالطالب  قولىف 

  النمرة االجوبة العد د  ىف املائة

 ١ ةصحيحا بإجابة  الذين اجابو   ١٧  %  ٦٨

 ٢  خطيئة  ا بإجابةالذين اجابو  ٨  % ٣٢

 عامو  ٢٥ % ۱۰۰

      

طالبا  ۱٧فوجدنا الطالب اجابوا بإجابة صحيحة عددهم  الرابع اجلدولإذا رأينا     

فلــذالك  .ىف املائــة ۳۲طــالب أو  ۸اجــابوا بإجابــة خطيئــة عــددهم  ىف املائــة و   ٦۸أو 

وهـــا أن جتلـــس جبـــانبهم أكثـــرهم قـــالوا بقـــول أمر يحـــني  تهملصـــديقالطـــالب  قـــولعرفنـــا أن 

   .ىف املائة ٦٨يعىن  صحيح
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  الجدول الخامس  

  وها أن تسكت من التكلمأمر يحني  تهملصديقالطالب  قولىف 

  النمرة االجوبة العد د  ىف املائة

 ١ ةصحيحا بإجابة  الذين اجابو   ٩  % ٣٦

 ٢  خطيئة  ا بإجابةالذين اجابو  ١٦  % ٦٤

 اموع ٢٥ % ۱۰۰

  

طالبــا أو  ٩صــحيحة عــددهم فوجــدنا الطــالب اجــابوا بإجابــة اخلــامس  اجلــدولإذا رأينــا 

فلـــذالك  .ىف املائـــة ٦٤طـــالب أو  ۱٦اجـــابوا بإجابـــة خطيئـــة عـــددهم  ىف املائـــة و   ٣٦

وها أن تسكت من التكلم أكثرهم قالوا بقـول أمر يحني  تهملصديقالطالب  قولعرفنا أن 

  .ىف املائة ٦٤يعىن  خطيئ
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  الجدول السادس

  حتضر ىف الفصل مبكراوها أن أمر يحني  تهملصديقالطالب  قولىف 

  النمرة جوبةاأل العد د  ىف املائة

 ١ ةصحيحا بإجابة  الذين اجابو   ٨  % ٣٢

 ٢  خطيئة  ا بإجابةالذين اجابو  ١٧  % ٦٨

 اموع ٢٥ % ۱۰۰

  

 ۸فوجـــدنا الطـــالب اجـــابوا بإجابـــة صـــحيحة عـــددهم  الســـادس اجلـــدولإذا رأينـــا     

 .ىف املائـــة ٦۸طـــالب أو  ۱٧خطيئـــة عـــددهم اجـــابوا بإجابـــة  ىف املائـــة و   ۳۲طالبـــا أو 

وهــــا أن حتضــــر ىف الفصــــل مبكــــرا أمر يحــــني  تهملصــــديقالطــــالب  قــــولفلــــذالك عرفنــــا أن 

  .ىف املائة ٦٨يعىن  خطيئأكثرهم قالوا بقول 
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  الجدول السابع   

  ون صديقيهم أن يقابال ىف الفصلأمر يحني الطالب  قولىف 

  النمرة جوبةاأل العد د  ىف املائة

 ١ ةصحيحا بإجابة  الذين اجابو   ١١  % ٤٤

 ٢  خطيئة  ا بإجابةالذين اجابو  ١٤  % ٥٦

 اموع ٢٥ % ۱۰۰

  

 ۱۱فوجـــدنا الطـــالب اجـــابوا بإجابـــة صـــحيحة عـــددهم الســـابع  اجلـــدولإذا رأينـــا     

. ىف املائــــة ۵٦أو  طالبــــا ۱٤اجــــابوا بإجابــــة خطيئــــة عــــددهم  ىف املائــــة و   ٤٤طالبــــا أو 

ون صـديقيهم أن يقـابال ىف الفصـل أكثـرهم قـالوا أمر يـحني الطالب  قولأن  فلذالك عرفنا

  .ىف املائة ٥٦يعىن  خطيئبقول 
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  الجدول الثامن

  ون صديقيهم أن يدخال إىل الفصلأمر يحني الطالب  قولىف 

  النمرة جوبةاأل العد د  ىف املائة

 ١ ةصحيحا بإجابة  الذين اجابو   ١٢  % ٤٨

 ٢  خطيئة  ا بإجابةو الذين اجاب ١٣  % ٥٢

 اموع ٢٥ % ۱۰۰

  

 ۱۲فوجـــدنا الطـــالب اجـــابوا بإجابـــة صـــحيحة عـــددهم  الثـــامن اجلـــدولإذا رأينـــا     

 .ىف املائـــة ۵۲طـــالب أو  ۱۳اجـــابوا بإجابـــة خطيئـــة عـــددهم  ىف املائـــة و   ٤۸طالبـــا أو 

قالوا  ون صديقيهم أن يدخال إىل الفصل أكثرهمأمر يحني الطالب  قولفلذالك عرفنا أن 

  .ىف املائة ٥٢يعىن  خطيئبقول 
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  الجدول التاسع     

  ون صديقيهم أن يصاحباه إىل املكتبةأمر يحني الطالب  قولىف 

  النمرة جوبةاأل العد د  ىف املائة

 ١ ةصحيحا بإجابة  الذين اجابو   ١١  % ٤٤

 ٢  خطيئة  ا بإجابةالذين اجابو  1٤  % ٥٦

 اموع ٢٥ % ۱۰۰

  

فوجـــدنا فيـــه الطـــالب اجـــابوا بإجابـــة صـــحيحة عـــددهم التاســـع  اجلـــدول إذا رأينـــا    

 .ىف املائــة ۵٦أو البــا ط ۱٤ىف املائــة و اجــابوا بإجابــة خطيئــة عــددهم   ٤٤طالبــا أو ۱۱

ون صــديقيهم أن يصــاحباه إىل املكتبــة أكثــرهم أمر يــحــني الطــالب  قــولفلــذالك عرفنــا أن 

  .ىف املائة ٥٦يعىن  خطيئقالوا بقول 
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  جدول العاشر     ال

  ون صديقتيهم أن تراجعا الدرسأمر يحني الطالب  قولىف 

  النمرة جوبةاأل العد د  ىف املائة

 ١ ةصحيحا بإجابة  الذين اجابو   ١٦  % ٦٤

 ٢  خطيئة  ا بإجابةالذين اجابو  ٩  % ٣٦

 اموع ٢٥ % ۱۰۰

 

 ۱٦حة عـددهم فوجدنا فيه الطالب اجابوا بإجابـة صـحيالعاشر  اجلدولإذا رأينا     

 .ىف املائــــة ۳٦طــــالب أو  ٩اجــــابوا بإجابــــة خطيئــــة عــــددهم  ىف املائــــة و   ٦٤طالبــــا أو 

ون صديقتيهم أن تراجعا الـدرس أكثـرهم قـالوا بقـول أمر يحني الطالب  قولفلذالك عرفنا 

  .ىف املائة ٦٤يعىن  صحيح
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  الجدول الحادي عشرة     

  خترجا من الفصل ون صديقتيهم أنأمر يحني الطالب  قولىف 

  النمرة جوبةاأل العد د  ىف املائة

 ١ ةصحيحا بإجابة  الذين اجابو   ١٧  % ٦٨

 ٢  خطيئة  ا بإجابةالذين اجابو  ٨  % ٣٢

 اموع ٢٥ % ۱۰۰

      

فوجــــدنا فيــــه الطــــالب اجــــابوا بإجابــــة صــــحيحة احلــــادي عشــــرة  اجلــــدولإذا رأينــــا     

 ۳۲طــالب أو  ۸بإجابــة خطيئــة عــددهم  اجــابوا ىف املائــة و   ٦۸طالبــا أو  ۱٧عــددهم 

ون صــديقتيهم أن خترجــا مــن الفصــل أمر يــحــني الطــالب  قــولفلــذالك عرفنــا أن  .ىف املائــة

  . ىف املائة ٦٨يعىن  صحيحأكثرهم قالوا بقول 
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  الجدول الثانى عشرة     

  ون صديقتيهم أن تفتحا أبواب الفصلأمر يحني الطالب  قولىف 

  النمرة جوبةاأل العد د  ىف املائة

 ١ ةصحيحا بإجابة  الذين اجابو   ٢٢  % ٨٨

 ٢  خطيئة  ا بإجابةالذين اجابو  ٣  % ١٢

 اموع ٢٥ % ۱۰۰

      

فوجدنا فيه الطالب اجـابوا بإجابـة صـحيحة الثاىن عشرة  اجلدولإذا رأينا     

 ۱۲طــالب أو  ۳اجــابوا بإجابــة خطيئــة عــددهم  ىف املائــة و   ۸۸طالبــا أو  ۲۲عــددهم 

ون صديقتيهم أن تفتحا أبـواب الفصـل أمر يحني الطالب  قولفلذالك عرفنا أن  .املائةىف 

 .ىف املائة ٨٨يعىن  صحيحأكثرهم قالوا بقول 
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  الجدول الثالث عشرة     

  ىل اهللاإ أمرهم ان يدعوايحني  همألصد قائالطالب  قولىف 

  النمرة جوبةاأل العد د  ىف املائة

 ١ ةصحيحبإجابة  ا الذين اجابو   ١٧  % ٦٨

 ٢  خطيئة  ا بإجابةالذين اجابو  ٨  % ٣٢

 اموع ٢٥ % ۱۰۰

      

ـــــة الثالـــــث عشـــــرة  اجلـــــدولإذا رأينـــــا      فوجـــــدنا فيـــــه الطـــــالب اجـــــابوا بإجاب

طـالب  ۸اجابوا بإجابة خطيئة عـددهم  ىف املائة و   ٦۸طالبا أو  ۱٧صحيحة عددهم 

ىل إ أمرهم ان يـدعوايـحـني  همألصـد قـائالطـالب  قـولفلذالك عرفنا أن  .ىف املائة ۳۲أو 

 .ىف املائة ٦٨يعىن  صحيحأكثرهم قالوا بقول  اهللا
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  الجدول الرابع عشرة     

  أن يستعدوا للتعلمأمرهم يحني  همألصد قائالطالب  قولىف 

  النمرة جوبةاأل العد د  ىف املائة

 ١ ةصحيحا بإجابة  الذين اجابو   ٢٠  %٨٠

 ٢  خطيئة  بإجابةا الذين اجابو  ٥  % ٢٠

 اموع ٢٥ % ۱۰۰

      

فوجدنا فيه الطالب اجـابوا بإجابـة صـحيحة الرابع عشرة  اجلدولإذا رأينا     

 ۲۰طــالب أو  ۵اجــابوا بإجابــة خطيئــة عــددهم  ىف املائــة و   ۸۰طالبــا أو  ۲۰عــددهم 

لم أن يســتعدوا للــتعأمرهم يــحــني  همألصــد قــائالطــالب  قــولفلــذالك عرفنــا أن  .ىف املائــة

 .ىف املائة ٨٠يعىن  صحيحأكثرهم قالوا بقول 
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  الجدول الخامس عشرة     

  أن يكتبوا الدرسأمرهم يحني  همألصد قائالطالب  قولىف 

  النمرة جوبةاأل العد د  ىف املائة

 ١ ةصحيحا بإجابة  الذين اجابو   ١٧  % ٦٨

 ٢  خطيئة  ا بإجابةالذين اجابو  ٨  % ٣٢

 اموع ٢٥ % ۱۰۰

      

فوجــــدنا فيــــه الطــــالب اجــــابوا بإجابــــة اخلــــامس عشــــرة  اجلــــدولإذا رأينــــا و     

طـالب  ۸اجابوا بإجابة خطيئة عـددهم  ىف املائة و   ٦۸طالبا أو  ۱٧صحيحة عددهم 

أن يكتبـــوا أمرهم يـــحـــني  همألصـــد قـــائالطـــالب  قـــولفلـــذالك عرفنـــا أن  .ىف املائـــة ۳۲أو 

 .ائةىف امل ٦٨يعىن  صحيحالدرس أكثرهم قالوا بقول 
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  الجدول السادس عشرة     

  ن ينظرن اىل السبورةأالتلميذات ون أمر يحني الطالب  قولىف 

  النمرة جوبةاأل العد د  ىف املائة

 ١ ةصحيحا بإجابة  الذين اجابو   ١٠  %٤٠

 ٢  خطيئة  ا بإجابةالذين اجابو  ١٥  % ٦٠

 اموع ٢٥ % ۱۰۰

      

دنا فيــــه الطــــالب اجــــابوا بإجابــــة فوجــــالســــادس عشــــرة  اجلــــدولإذا رأينــــا و     

طالبـا  ۱۵اجابوا بإجابة خطيئة عـددهم  ىف املائة و   ٤۰طالبا أو  ۱۰صحيحة عددهم 

ن ينظــرن اىل أالتلميــذات ون أمر يــحــني الطــالب  قــولفلــذالك عرفنــا أن  .ىف املائــة ۵۰أو 

 .ىف املائة ٦٠يعىن  خطيئأكثرهم قالوا بقول  السبورة
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       الجدول السابع عشرة

  ن حيفظن احلوارأالتلميذات ون أمر يحني الطالب  قولىف 

  النمرة جوبةاأل العد د  ىف املائة

 ١ ةصحيحا بإجابة  الذين اجابو   ٦  % ٢٤

 ٢  خطيئة  ا بإجابةالذين اجابو  ١٩  % ٧٦

 اموع ٢٥ % ۱۰۰

  

فوجــــدنا فيــــه الطــــالب اجــــابوا بإجابــــة الســــابع عشــــرة  اجلــــدولإذا رأينــــا و     

 ۱٩اجـــابوا بإجابـــة خطيئـــة عـــددهم  ىف املائـــة و   ۲٤طـــالب  أو  ٦ددهم صـــحيحة عـــ

ن حيفظـن أالتلميـذات ون أمر يحني الطالب  قولفلذالك عرفنا أن  .ىف املائة ٧٦طالبا أو 

 .ىف املائة ٧٦يعىن  خطيئأكثرهم قالوا بقول  احلوار
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  الجدول الثامن عشرة     

  ن يقرأن القرآنأالتلميذات ون أمر يحني الطالب  قولىف 

  النمرة جوبةاأل العد د  ىف املائة

 ١ ةصحيحا بإجابة  الذين اجابو   ١٥  % ٦٠

 ٢  خطيئة  ا بإجابةالذين اجابو  ١٠  % ٤٠

 اموع ٢٥ % ۱۰۰

  

فوجـــــدنا فيـــــه الطـــــالب اجـــــابوا بإجابـــــة الثـــــامن عشـــــرة  اجلـــــدولإذا رأينـــــا و     

 ۱۰بإجابــــة خطيئـــة عــــددهم  اجـــابوا ىف املائــــة و   ٦۰طالبـــا  أو  ۱۵صـــحيحة عــــددهم 

أن التلميـــذات ون أمر يـــحـــني الطـــالب  قـــولفلـــذالك عرفنـــا أن  .ىف املائـــة ٤۰طـــالب  أو 

 .ىف املائة ٦٠يعىن  صحيحيقرأن القرآن أكثرهم قالوا بقول 
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  الجدول التاسع عشرة

  أن يعملن الواجبات صديقامون أمر يحني الطالب  قولىف 

  نمرةال جوبةاأل العد د  ىف املائة

 ١ ةصحيحا بإجابة  الذين اجابو   ۱۸  % ٧۲

 ٢  خطيئة  ا بإجابةالذين اجابو  ٧  % ۲۸

 اموع ٢٥ % ۱۰۰

      

فوجـــــدنا فيــــه الطــــالب اجــــابوا بإجابـــــة  التاســــع عشــــرة اجلــــدولإذا رأينــــا و     

 ٧اجـــــابوا بإجابـــــة خطيئـــــة عـــــددهم  ىف املائـــــة و   ٧۲طالبـــــا  أو  ۱۸صـــــحيحة عـــــددهم 

أن يعملـن  صـديقامون أمر يـحـني الطالب  قولفلذالك عرفنا أن  .ةىف املائ ۲۸طالب  أو 

 .ىف املائة ٧۲يعىن  صحيحأكثرهم قالوا بقول  الواجبات
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  الجدول العاشرون      

  ينظفن البيتأن  صديقامون أمر يحني الطالب  قولىف 

  النمرة جوبةاأل العد د  ىف املائة

 ١ ةصحيحا بإجابة  الذين اجابو   ۱٩  % ٧٦

 ٢  خطيئة  ا بإجابةالذين اجابو  ٦ % ۲۳

 اموع ٢٥ % ۱۰۰

  

فوجـدنا فيــه الطـالب اجـابوا بإجابـة صــحيحة العاشـرون  اجلـدولإذا رأينـا و     

 ۲٤طالب  أو  ٦اجابوا بإجابة خطيئة عددهم  ىف املائة و   ٧٦طالبا  أو  ۱٩عددهم 

أكثــرهم  يــنظفن البيــتأن  مصــديقاون أمر يــحــني الطــالب  قــولفلــذالك عرفنــا أن  .ىف املائــة

  .ىف املائة ٧٦يعىن  صحيحقالوا بقول 
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  الحادي وعشرون الجدول 

  اإلختبار قام بها الباحثمجموعة نتائج أجوبة اسئلة 

  فى المائة   خطأ  فى المائة   صحيح   األسئلة   النمرة 

  % ٢٤  ٦  % ٧٦  ١٩  ماذاتفول لصديقك حني تأمره ان يكنس الفصل؟  ١

  % ٥٢  ١٣  % ٤٨  ١٢  لصديقك حني تأمره ان يأخذالقلم؟ ماذاتقول   ٢

  % ٤٨  ١٢  % ٥٢  ١٣  ماذايقول لصديقك حني تأمره أن ميسح السبورة؟  ٣

  % ٣٢  ٨  %  ٦٨  ١٧  ماذايقول لصديقتك حني تأمرها أن جتلس جبانبك ؟  ٤

  % ٦٤  ١٦  % ٣٦  ٩  ماذايقول لصديقتك حني تأمرها أن تسكت من التكلم ؟   ٥

  % ٦٨  ١٧  % ٣٢  ٨  يقتك حني تأمرها أن حتضر ىف الفصل مبكرا ؟ماذايقول لصد  ٦

  % ٥٦  ١٤  % ٤٤  ١١  ماذا تقول حني تأمر صديقيك أن يقابال ىف الفصل ؟  ٧

  % ٥٢  ١٣  % ٤٨  ١٢  ماذا تقول حني تأمر صديقيك  أن يدخال إىل الفصل ؟  ٨

  % ٥٦  1٤  % ٤٤  ١١  ماذا تقول حني تأمر صديقيك أن يصاحباك إىل املكتبة ؟  ٩

  % ٣٦  ٩  % ٦٤  ١٦  ماذا تقول حني تأمر صديقتيك أن تراجعا الدرس ؟  ١٠

  % ٣٢  ٨  % ٦٨  ١٧  ماذا تقول حني تأمر صديقتيك أن خترجا من الفصل ؟  ١١

  % ١٢  ٣  % ٨٨  ٢٢  ماذا تقول حني تأمر صديقتيك أن تفتحا أبواب الفصل ؟  ١٢

  % ٣٢  ٨  % ٦٨  ١٧  ماذا تقول ألصد قائك حني تأمرهم ان يدعوا اىل اهللا؟  ١٣

  % ٢٠  ٥  %٨٠  ٢٠  ماذا تقول ألصد قائك حني تأمرهم أن يستعدوا للتعلم ؟  ١٤
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  % ٣٢  ٨  % ٦٨  ١٧  ماذا تقول ألصد قائك حني تأمرهم أن يكتبوا الدرس ؟  ١٥

  % ٦٠  ١٥  %٤٠  ١٠  ماذاتقول حني تأمرالتلميذات ان ينظرن اىل السبورة؟  ١٦

  % ٧٦  ١٩  % ٢٤  ٦  فظن احلوار؟ماذاتقول حني تأمرالتلميذات ان حي  ١٧

  % ٤٠  ١٠  % ٦٠  ١٥  ماذا تقول حني تأمرالتلميذات أن يقرأن القرآن ؟  ١٨

  % ۲۸  ٧  % ٧۲  ۱۸  ؟ ماذا تقول حني تأمر صديقاتك أن يعملن الواجبات   ۱٩

  % ۲٣  ٦  % ٧٦  ۱٩  ؟ ينظفن البيتأن  ماذا تقول حني تأمر صديقاتك  ۲۰

  % ۸٤٤  ۲۱۱  % ۱۰۰۸  ۲۸٩  مجموعة

      

. الــىت قــام ــا علــى الطــالب فوجــدنا اإلجابــة  أجوبــة اإلختبــارومــن قائمــة نتــائج     

ىف املائــــة والـــبعض اآلخــــر اجــــابوا  ۱۰۰۸مـــرة أو  ۲۸٩بعضـــهم اجــــابوا بإجابـــة صــــحيحة 

  :فلننظر إىل املقياس اآلتية . ىف املائة ۸٤٤مرة أو  ۲۱۱بإجابة خطيئة 

  % ۵۸، ۸=ىف املائة  X  ۱۰۰ ٩۲۸= الصحيح 

        ۵۰۰  

  %۲،۲٤= ىف املائة  X  ۱۰۰ ۲۱۱= اخلطأ    

  ۵۰۰  
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  الثانى وعشرون الجدول 

  كل طالب فى إجابة اإلختبار  قائمة نتائج

��  ر�� ا���ب ��� � ١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ ٧ ٨ ٩ ١٠ ١١ ١٢ ١٣ ١٤ ١٥ ١٦ ١٧ ١٨ ١٩ ٢٠ �

٩٠  √ √ x √ √ √ x √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ ١٨ ٢ A ١  

٨٥ √ √ x √ √ √ √ √ x √ √ √ √ √ X √ √ √ √ √ ١٧ ٣ B ٢ 

٣٥ x √ x x √ x √ x √ √ √ x X x X x x x √ x ٧ ١٣ C ٣ 

٥٥ √ √ √ x x x √ √ √ √ √ x √ x X x √ x x √ ١١ ٩ D ٤ 

٥٥ √ x x x √ x √ √ √ x √ √ √ √ √ x √ x x x ١١ ٩ E ٥ 

٥٠ √ √ √ x x x √ √ √ x √ x X x X x √ x √ √ ١٠ ١٠ F ٦ 

٦٠ x √ x x √ √ √ x √ x √ √ √ x X √ √ √ √ x ١٢ ٨ G ٧ 

٥٠ √ √ x x √ √ √ x √ x x √ X x X x √ √ x √ ١٠ ١٠ H ٨ 

٥٠ √ √ √ x x x √ √ √ √ X √ X x X x √ x x √ ١٠ ١٠ I ٩ 

٦٠ √ √ √ x x x √ √ √ √ √ √ √ x X x √ x x √ ١٢ ٨ J ١٠ 

٦٥ √ √ x x x √ √ √ √ x X √ X √ √ √ x √ √ √ ١٣ ٧ K ١١ 

٧٠ √ √ √ √ x √ √ √ √ √ X √ X √ X √ √ √ x x ١٤ ٦ L ١٢ 

٦٠ x √ √ √ x x √ x √ x √ √ √ √ X x √ √ √ x ١٢ ٨ M ١٣ 

٧٥ √ x √ √ √ √ √ √ √ √ √ x √ √ √ x x x √ √ ١٥ ٥ N ١٤ 

٦٠ √ √ √ x x x √ x √ x √ x x √ √ x √ √ √ √ ١٢ ٨ O ١٥ 

٦٥ √ x √ √ x √ √ √ √ x X x √ √ X √ x √ √ √ ١٣ ٧ P ١٦ 

٣٥ x √ x x x x √ √ √ √ X x x x X x √ x x √ ٧ ١٣ Q ١٧ 

٤٥ √ √ x x √ x x √ √ √ √ x √ x X x √ x x x ٩ ١١ R ١٨ 

٣٥ x √ x x x √ x √ √ √ X x x x X x √ x x √ ٧ ١٣ S ١٩ 

٥٥ √ √ √ x x x √ √ √ √ √ x x x √ x √ x x √ ١١ ٩ T ٢٠ 

٣٠ √ x x x x x x x √ √ √ x x x X x x √ x √ ٦ ١٤ U ٢١ 

٣٥ √ x x x x x √ √ √ √ X x √ x X x x x x √ ٧ ١٣ V ٢٢ 

٣٥ x x √ x x √ x √ √ √ X x x x X x x √ x √ ٧ ١٣ W ٢٣ 

٦٥ √ √ x √ √ √ √ x √ x √ √ x √ √ √ x x x √ ١٣ ٧ X ٢٤ 

٩٠ √ x √ √ √ √ √ √ √ √ √ x √ √ √ √ √ √ √ √ ١٨ ٢ Y ٢٥ 
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وجـدها الطـالب  نتـائجالالسابقة فعرفنا أن كل طالب   قائمة نتائجإذا نظرنا إىل  و    

وإضـــافة إىل اجلـــدول . تناســـب بقـــدرم علـــى اســـتياب فعـــل األمـــر املنشـــودهـــذه , خمتلفـــة

  :السابق وجدنا النتائج املعتدلة لكل طالب كما يلى 

  الثالث وعشرونالجدول 

  كل طالبمعتدلة ل قائمة نتائج

  النتيجة   )x(معتدلة  العدد ىف املائة   )x(ىف املائة 

۲۰٧ ۵،٦  ٣٤    ۵،٣٤  ۳۰-٣٩  

۵،٤٤ ۵،٤٤  ۱ ۵،٤  ٤٤۰-٤٩  

٣۲٧ ۵،۵٦  ٤ ۵،۵٤  ۵۰-۵٩ 

۵،٤۵۱ ۵،٧  ٦٤ ۵،٦  ٦٤۰-٦٩ 

۱٤٩ ۵،٧٤  ۲ ۵،٧  ٧٤۰-٧٩ 

۵،۸٤ ۵،۸٤  ۱ ۵،۸٤  ۸۰-۸٩ 

۱۸٩ ۵،٩٤  ۲ ۵،٩  ٩٤۰-٩٩ 

  جمموعة  % ۱۰۰ ۲۵ % ۱۰۰  ۵،۱٤۵۲  
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  :معتدلة من طالب ىف املائة  استعمل الباحث الرموز  وأما حبث نتائج

 ∑ F.x 

            ∑ F 

 

= ،۱٤۵۲  

۲۵ 

  = ،۵٨  

 

   بيان تقديم البيانات من االست. ٢

وان االجابـــــة ىف , طلبـــــا ٢٥علـــــى طـــــالب وعـــــدد هـــــم  الباحـــــث االســـــتبياننشـــــر         

  :تتكون من ثالث أجوبة هى االستبيان

  .قيمتها اجليدة   "أ    "    إجابة  . ١  

  .قيمتها الكافية"  ب   "   إجابة  . ٢  

  .قيمتها النا قصة"  ج   "   إجابة  . ٣  

  :ىف اجلدوال األتية االستبيانوتصورالباحث البيانات من   
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  الجدول الرابع وعشرون

  ىف فهم الد رس عن فعل األمر 

 الرقم األجوبة العدد %ىف املائة  

 ١ فاهم ٦  %٢٤

 ٢ مرتدد ١٧ %٦٨

 ٣ غري فاهم ٢ % ٨

 اموعة ٢٥ ١٠٠%  

      

ىف  ۲٤طالبـا أو  ٦) أ(اختاروا إجابة السابق فعرفنا أن الطالب اجلدول وإذا رأينا     

ـــــة  ـــــا أو  ۱٧) ب(املائـــــة وإجاب ـــــة  ٦۸طالب ـــــان أو ) ج(ىف املائـــــة وإجاب ـــــة  ۸طالب .ىف املائ

فعرفنــا فعــل مــن جهــة الفهــم يعاب اســتطــالب ىف  قــدرةأن  فعرفنــااألجوبــة  هبنــاء علــى هــذ

 .ىف املائة ٦٨أكثر هم اجابوا مرتددا يعىن 
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  الجدول الخامس وعشرون

  ىف قيام بعمل املنزل عن فعل االمر

 الرقم األجوبة العدد %ىف املائة  

 ١ منفرد ٦ %٢٤

 ٢ يسا عدين صديقي ١٦ % ٦٤

 ٣ الافعل  ٣ % ١٢

 اموعة ٢٥ % ١٠٠

  

ىف  ۲٤طالبـا أو  ٦) أ(اختاروا إجابة  السابق فعرفنا أن الطالباجلدول وإذا رأينا     

.ىف املائـــة ۱۲طـــالب أو  ۳) ج(ىف املائـــة وإجابـــة  ٦٤طالبـــا أو  ۱٦) ب(املائـــة وإجابـــة 

مـن جهـة الواجبـة املنزيليـة فعـل  استيعاب قدرةطالب ىفأن  فعرفنا األجوبة هبناء على هذو 

  .ىف املائة ٦٤ائهم يعىن  قصدهم أيسا عدأكثرهم اجابوا أم 
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  الجدول السادس وعشرون

  ىف قيام بتمرينات ىف الفصل عن فعل االمر 

 الرقم األجوبة العدد %ىف املائة  

 ١ منفرد ٧ %  ٢٨  

 ٢ يسا عدين صديقي ١٦ %  ٦٤  

 ٣ الافعل  ٢ ٨  %

 اموعة ٢٥ % ١٠٠

  

ىف  ۲۸طالبـا أو  ٧) أ(اروا إجابة اخت السابق فعرفنا أن الطالباجلدول وإذا رأينا   

إضافة ف.ىف املائة  ۸طالبان أو ) ج(ىف املائة وإجابة  ٦٤طالبا أو  ۱٦) ب(املائة وإجابة 

فعـــل االمــر مــن جهــة قيـــام  اســتيعابطــالب ىف  قــدرةعرفنـــا أن  األجوبــة هبنــاء علــى هــذو 

  . املائةىف ٦٤ائهم يعىن صدقهم أيسا عدأكثرهم اجابوا أم بالتمرينات ىف الفصل 

  

  

  

   الجدول السابع وعشرون
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  ىف استعدادالطالب ىف تعلم فعل االمر

 الرقم األجوبة العدد %ىف املائة  

 ١ مستعد ١٩ % ٧٦

 ٢ احيانا  مستعد ٦ % ٢٤

 ٣ عري مستعد - %٠

 اموعة ٢٥ % ١٠٠

 

 ٧٦طالبـا أو  ۱٩) أ(اختـاروا إجابـة  السابق فعرفنـا أن الطـالباجلدول وإذا رأينا   

ـذا , صـفر  أوصـفر ىف املائـة) ج(ىف املائة وإجابـة  ۲٤طالبا أو  ٦) ب(ىف املائة وإجابة 

أكثـرهم اجـابوا ىف تعلم هم فعل االمر من جهة استعداد استيعاب قدرةطالب ىفعرفنا أن 

  .ىف املائة ٧٦أم مستعدون يعىن 

  

  

  

  

 الجدول الثامن وعشرون
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  ىف استعدادالطالب ىف االمتحان 

 الرقم األجوبة العدد %ائة  ىف امل

 ١ مستعد ١٦  % ٦٤

 ٢ احيانا  مستعد ٨ % ٣٢

 ٣ عري مستعد ١ % ٤

 اموعة ٢٥ % ١٠٠

  

 ٦٤طالبا أو  ۱٦) أ(اختاروا إجابة السابق فوجدنا أن الطالب اجلدول وإذا رأينا     

 .املائـــة ىف ٤طـــالب أو  ۱) ج(ىف املائـــة وإجابـــة  ۲۸طالبـــا أو  ٧) ب(ىف املائـــة وإجابـــة 

ىف االمتحــان هم فعــل االمــر مــن جهــة اســتعداد اســتيعاب قــدرةطالب ىفوــذا عرفنــا  أن 

  .ىف املائة ٦٤أكثرهم اجابوا أم مستعدون يعىن 

  

  

  

  

 الجدول التاسع وعشرون



 49 

  ىف شجاعةالطالب ىف قيام امام الفصل

 الرقم األجوبة العدد %ىف املائة  

 ١ شاجع ١٤ % ٥٦

 ٢ غريشاجع ٩ % ٣٦

 ٣ خائف ٢ % ٨

 اموعة ٢٥ % ١٠٠

  

 ۵٦طالبا أو  ۱٤) أ(اختاروا إجابة السابق فوجدنا أن الطالب اجلدول وإذا رأينا     

.ىف املائـــــة ۸طالبـــــان أو ) ج(ىف املائـــــة وإجابـــــة  ۳٦طالبـــــا أو  ٩) ب(ىف املائـــــة وإجابـــــة 

م امـــام تقـــدتهم لفعـــل االمـــر مـــن جهـــة شـــجاع اســـتيعاب قـــدرةطالب ىفوـــذا عرفنـــا  أن 

  .ىف املائة ۵٦أكثرهم اجابوا أم شاجعون يعىن الفصل 

 

  

  

  

  الجدول الثالثون  
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  ىف قراءةكتابة املدرس ىف السبورة

 الرقم األجوبة العدد %ىف املائة  

 ١ استطع قراءته واضحا ١٣ % ٥٢

 ٢ قد استطع قراءته واضحا ٩ % ٣٦

 ٣ ال استطع قراءته واضحا ٣ %١٢

 اموعة ٢٥ % ١٠٠

 

 ۵۲طالبا أو  ۱٣) أ(تاروا إجابة اخ السابق فوجدنا أن الطالباجلدول وإذا رأينا     

 .ىف املائـــة ۱۲طالبـــا أو  ٣) ج(ىف املائـــة وإجابـــة  ۳٦طالبـــا أو  ٩) ب(ىف املائـــة وإجابـــة 

فعــل االمــر مــن جهــة قــدرم علــى قــراءة كتابــة  اســتيعاب طــالب ىف قــدرةوــذا عرفنــا  أن 

  .ىف املائة ۵۲ يعىن  قراءته واضحال ونستطعأكثرهم اجابوا أم ماملدرس ىف السبورة 

  

  

  

  الجدول الجادي وثالثون 

  ىف فهم الطالب سريعا عن فعل األمر الذى علم املدرس 
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 الرقم األجوبة العدد %ىف املائة  

 ١ فاهم بسرعة ١٧ % ٦٨

 ٢ فاهم بطيئا ٥ % ٢٠

 ٣ غريفاهم ٣ % ١٢

 اموعة ٢٥ % ١٠٠

    

 ٦۸طالبا أو  ۱٧) أ(اختاروا إجابة  السابق فوجدنا أن الطالباجلدول إذا رأينا و     

ىف   ۱۲طــــالب أو  ٣) ج(ىف املائــــة وإجابــــة  ۲۰طــــالب  أو  ۵) ب(ىف املائــــة وإجابــــة 

عــن  مــن جهــة ســرعة فهمهــم فعــل االمــر اســتيعاب قــدرةطالب ىف وــذا عرفنــا  أن .املائــة

  .ىف املائة ٦۸جابوا أم فامهون سريعا يعىن  أكثرهم افعل األمر الذى علم املدرس 

  

  

  

  الجدول الثانى وثالثون

  الدرس  ىف استعداد الطالب قبل أن
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 الرقم األجوبة العدد %ىف املائة  

 ١ اراجع الدرس ٥ % ٢٠

 ٢ قد اراجع الدرس ١١ % ٤٤

 ٣ ال اراجع الدرس ٩ % ٣٦

 اموعة ٢٥ % ١٠٠

  

طـــالب  أو  ۵) أ(اختـــاروا إجابـــة  وجـــدنا أن الطـــالبالســـابق فاجلـــدول وإذا رأينـــا     

ىف  ٣٦طـالب  أو  ٩) ج(ىف املائـة وإجابـة  ٤٤طالبـا أو  ۱۱) ب(ىف املائة وإجابة  ۲۰

قبـــل هم فعـــل االمـــر مـــن جهـــة اســـتعداد اســـتيعاب قـــدرةطالب ىف وـــذا عرفنـــا  أن .املائـــة

  .ىف املائة ٤٤  هم قبل الدرس احيانا يعىندرس ونراجعأكثرهم اجابوا أم يالدرس 

  

  

  

  

  الجدول الثالث وثالثون

  ىف دوافع اتمع ىف تعلم 
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 الرقم األجوبة العدد %ىف املائة  

 ١  يدافعون  ٣ % ١٢

 ٢ قد يدافعون ١٣ % ٥٢

 ٣ مل يدافعوا ٩  % ٣٦

 اموعة ٢٥ % ١٠٠

 

و طـــالب  أ ٣) أ(اختـــاروا إجابـــة  الســـابق فوجـــدنا أن الطـــالباجلـــدول وإذا رأينـــا     

ىف  ۵۲طـالب أو   ٩) ج(ىف املائـة وإجابـة  ۵۲طالبا أو  ۱٣) ب(ىف املائة وإجابة  ۱۲

 مــن جهـة دوافـع اتمـع إلــيهم  فعـل االمـر اسـتيعاب قــدرةطالب ىفوـذا عرفنـا  أن  .املائـة

  .ىف املائة ٥٢احيانا يعىن  يدافعأكثرهم اجابوا أن اتمع ىف تعلم 

  

  

  

  

  الجدول الرابع وثالثون

  وافع  االصدقاء ىف تعلمدىف 
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 الرقم األجوبة العدد %ىف املائة  

 ١  يدافعون  ١٧ % ٦٨

 ٢ قد يدافعون ٥ %٢٠

 ٣ مل يدافعوا ٣ % ١٢

 اموعة ٢٥ % ١٠٠

  

طــالب أو  ۱٧) أ(اختــاروا إجابــة  الســابق فوجــدنا أن الطــالباجلــدول وإذا رأينــا     

ىف  ۱۲طـالب  أو  ٣) ج(ئة وإجابة ىف املا ۲۰طالب  أو  ۵) ب(ىف املائة وإجابة  ٦۸

مــن جهــة دوافــع  االصــدقاء  فعــل االمــر اســتيعاب طــالب ىف قــدرةوــذا عرفنــا  أن  .املائــة

  .ىف املائة ٦٨يدافعوم يعىن  أكثرهم اجابوا أن أصدقائهم ىف تعلم إليهم 

  

  

  

  

  الجدول الخامس وثالثون 

  ىف قيام بنشاط ىف اتمع 
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 الرقم بةاألجو  العدد %ىف املائة  

 ١ قائم  ١٥ % ٦٠

 ٢ قد اقوم  ٩ % ٣٦

 ٣ مل اقم ١ % ٤

 اموعة ٢٥ % ۱٠٠

  

 ٦۰طالبا أو  ۱۵) أ(اختاروا إجابة  السابق فوجدنا أن الطالباجلدول وإذا رأينا     

طـــالب ىف  ٤طالـــب أو )ج(ىف املائـــة وإجابـــة  ٣٦طـــالب  أو  ٩) ب(ىف املائـــة وإجابـــة 

فعــل االمــر مــن جهــة قيــامهم بنشــاط ىف  اســتيعاب طــالب ىف قــدرةوــذا عرفنــا  أن  .املائــة

  .ىف املائة ٦۰يعىن بنشاط ىف اتمع  ونقائمأكثرهم اجابوا أم اتمع 

  

  

  

  

  الجدول السادس وثالثون 

  ىف شعور الطالب عند تعلم 
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 الرقم األجوبة العدد %ىف املائة  

 ١ فارح  ١٢ % ٤٨

 ٢ قد افرح  ١٠ % ٤٠

 ٣ افرح مل ٣ % ١٢

 اموعة ٢٥ % ١٠٠

  

 ٤۸طالبا أو  ۱۲) أ(اختاروا إجابة  السابق فوجدنا أن الطالباجلدول وإذا رأينا     

ىف   ۱۲طـــالب أو  ٣) ج(ىف املائـــة وإجابـــة  ٤۰طـــالب  أو  ۱۰) ب(ىف املائـــة وإجابـــة 

م عنـد تعلـهم فعـل االمـر مـن جهـة شـعور  اسـتيعاب طـالب ىف قـدرةوـذا عرفنـا  أن  .املائة

  .ىف املائة ٤۸أكثرهم اجابوا أم فارحون يعىن 

  

  

  

  

  الجدول السابع وثالثون 

  ىف دوا فع العا ئلة ىف تعلم
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 الرقم األجوبة العدد %ىف املائة  

 ١ يدافعون  ٢٢ % ٨٨

 ٢ قد يدافعون ٢ % ٨

 ٣ مل يدافعوا ١ % ٤

 اموعة ٢٥ % ١٠٠

  

 ۸۸طالبا أو  ۲۲) أ(اختاروا إجابة  بالسابق فوجدنا أن الطالاجلدول وإذا رأينا   

وــذا  .ىف املائــة  ٤طالبــان  أو ) ج(ىف املائــة وإجابــة  ۸طالبــان أو ) ب(ىف املائــة وإجابــة 

فعــل االمــر مــن جهــة دوا فــع العــا ئلــة إلــيهم ىف تعلــم  اســتيعاب طــالب ىف قــدرةعرفنــا  أن 

  .ىف املائة ۸۸أكثرهم اجابوا أن عائلتهم يدافعوم يعىن 

  

  

  

  

 الجدول الثامن وثالثون

  ىف املدا فع للطالب ىف تعلم فعل االمر
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 الرقم األجوبة العدد %ىف املائة  

 ١ جتد ٩ % ٣٦

 ٢ جتد قليال ٣ % ١٢

 ٣ مل جتد ١٣ % ٥٢

 اموعة ٢٥ % ١٠٠

  

ىف  ٣٦طـــالب  أو  ٩) أ(اختـــاروا إجابـــة  الســـابق فوجـــدنا أن الطـــالباجلـــدول وإذا رأينـــا 

 .ىف املائــة  ۵۲طالبــا أو  ۱٣) ج(ىف املائـة وإجابــة  ۱۲طــالب  أو  ٣) ب( املائـة وإجابــة

فعـل االمـر مـن جهـة املـدا فـع للطـالب ىف تعلـم  اسـتيعاب طـالب ىف قـدرةوذا عرفنا  أن 

  .ىف املائة ٥٢أكثرهم اجابوا أم مل جيدوها يعىن فعل االمر 

  

  

  

  

  الجدول التاسع وثالثون

  ىف ملك الطالب كتب القوا عد
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 الرقم األجوبة العدد %ىف املائة  

 ١ املكها  ٤ % ١٦

 ٢  قليالاملكها  ٤ % ١٦

 ٣ مل املكها ١٧ % ٦٨

 اموعة ٢٥ % ١٠٠

  

 ۱٦طالب أو  ٤) أ(اختاروا إجابة  السابق فوجدنا أن الطالباجلدول وإذا رأينا   

ــــا أ ۱٧) ج(ىف املائــــة وإجابــــة  ۱٦طــــالب  أو  ٤) ب(ىف املائــــة وإجابــــة  ىف   ٦۸و طالب

فعل االمر من جهـة ملـك الطـالب كتـب  استيعاب طالب ىف قدرةوذا عرفنا  أن  .املائة

 .ىف املائة ٦٨ أكثرهم اجابوا أم مل ميلكوهاالقوا عد 

  

  

  

  

  الرابعون   الجدول

  ىف كسب الطالب ىف فهم فعل االمر



 60 

 الرقم األجوبة العدد %ىف املائة  

 ١ اسأله اىل املدرس ١١ % ٤٤

 ٢ قد اسأله اىل املدرس ١٤ % ٥٦

 ٣ مل احبثه  ۰ % ۰

 اموعة ٢٥ % ١٠٠

  

 ٤٤طالبا أو  ۱۱) أ(اختاروا إجابة  السابق فوجدنا أن الطالباجلدول وإذا رأينا     

 .صــفر أو صــفر  ىف املائــة) ج(ىف املائــة وإجابــة  ۵٦طالبــا  أو  ۱٤) ب(ىف املائــة وإجابــة 

فعــل االمــر مــن جهــة كســب الطــالب ىف فهــم  ســتيعابا طــالب ىف قــدرةوــذا عرفنــا  أن 

  .ىف املائة ٥٦أكثرهم اجابوا أم يسألون املدرس عمااليفهمونه يعىن فعل االمر 

  

  

  

 الجدول الحادى وأربعون  

 ىف مسا عدةالعا ئلة ىف تعلم الطالب
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 الرقم األجوبة العدد %ىف املائة  

 ١ يساعدونين ٩ % ٣٦

 ٢ قد يساعدونين  ١٣ % ٥٢

 ٣ مل يساعدوين  ٣ % ١٢

 اموعة ٢٠ % ١٠٠

 

طـــالب  أو  ٩) أ(اختــاروا إجابــة  الســابق فوجــدنا أن الطــالباجلــدول وإذا رأينــا     

ىف   ۱۲طـالب أو  ۳) ج(ىف املائة وإجابة  ۵۲طالبا  أو  ۱۳) ب(ىف املائة وإجابة  ٣٦

مسـا عـدة عـا ئلـتهم  فعـل االمـر مـن جهـة اسـتيعاب طالب ىف قدرةوذا عرفنا  أن  .املائة

  .ىف املائة ٥٢يعىن  أن عائلتهم قد يساعدوم  أكثرهم اجابواىف تعلم الطالب 

  

  

  

  

 الجدول الثانى وأربعون  

  الطالبتطبيق فعل األمر عند 
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 الرقم األجوبة العدد %ىف املائة  

 ١ اطبقه  ١٧ % ٦۸

 ٢ قد اطبقه ٥ % ٢٠

 ٣ مل اطبقه ٣ % ١٢

 اموعة ٢٥ % ١٠٠

  

 ۱٧) أ(اختاروا إجابة  السابق فوجدنا أن الطالباجلدول وإذا رأينا     

طالب   ۳) ج(ىف املائة وإجابة  ۲۰طالب  أو  ۵) ب(ىف املائة وإجابة  ٦۸طالبا  أو 

تطبيق فعل االمر من جهة  استيعاب طالب ىف قدرةوذا عرفنا  أن  .ىف املائة  ۱۲أو 

  .ىف املائة ٦۸طبقونه يعىن أم ي أكثرهم اجابوالديهم فعل األمر 

  

  

  

  

  الجدول الثالث وأربعون  

محاسة الطالب ىف تعلم فعل االمرىف   
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 الرقم األجوبة العدد %ىف املائة  

 ١  احامس منه  ١٣ % ٥٢

 ٢ منه قد احامس ١١ % ٤٤

 ٣ منه احامسمل  ١ % ٤

 اموعة ٢٥ % ١٠٠

  

 ۱۳) أ(تــــاروا إجابــــة اخ الســــابق فوجــــدنا أن الطــــالباجلــــدول وإذا رأينــــا     

طالبــا ) ج(ىف املائــة وإجابــة  ٤٤طالبــا  أو  ۱۱) ب(ىف املائــة وإجابــة  ۵۲طالبــا  أو 

فعــــل االمــــر مــــن جهــــة  اســــتيعاب طــــالب ىف قــــدرةوــــذا عرفنــــا  أن  .ىف املائــــة  ٤أو 

  .ىف املائة ۵۲أم حيامسون يعىن  أكثرهم اجابوا ىف تعلم فعل االمرتهم محاس

  

  

  

  

  وأربعون   الجدول الرابع

ءبيان البيانات من االستنتائج عن مجموعة   
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  ىف املائة   ج  ىف املائة  ب  ىف املائة   أ  النمرة

٨  ٢  %٦٨  ١٧  %٢٤  ٦  ١%  

١٢  ٣  %٦٤  ١٦  %٢٤  ٦  ٢%  

٨  ٢  %٦٤  ١٦  %٢٨  ٧  ٣%  

٢٤  ٦  %٧٦  ١٩  ٤%  ۰  ٠ %  

۵  ٤  ١  %٣٢  ٨  %٦٤  ١٦%  

١٤  ٦  ۵٨  ٢  %٣٦  ٩  %٦%  

١٣  ٧  ۵١٢  ٣  %٣٦  ٩  %٢%  

٦٨  ١٧  ٨%  ۵  ١٢  ٣  %٢٠%  

٩  ۵  ٣٦  ٩  %٤٤  ١١  %٢٠%  

١٣  %١٢  ٣  ١٠  ۵٣٦  ٩  %٢%  

٦٨  ١٧  ١١%  ۵  ١٢  ٣  %٢٠%  

١  ١٢۵  ٤  ١  %٣٦  ٩  %٦٠%  

١٢  ٣  %٤٠  ١٠  %٤٨  ١٢  ١٣%  

٤  ١  %٨  ٢  %٨٨  ٢٢  ١٤%  
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١۵  ١٣  %١٢  ٣  %٣٦  ٩  ۵٢%  

٦٨  ١٧  %١٦  ٤  %١٦  ٤  ١٦%  

٥٦  ١٤  %٤٤  ١١  ١٧%  ۰  ٠ %  

١٢  ٣  %٥٦  ١٣  %٣٦  ٩  ١٨%  

٦٨  ١٧  ١٩%  ۵  ١٢  ٣  %٢٠%  

١٣  ٢٠  ۵٤  ١  %٤٤  ١١  %٢%  

  %٣١٦  ٧٩  %٧٤١  ١٨٦  %٩٤٠  ٢٣۵  جمموعة

    

) أ(أكثــر الطــالب اختــاروا إجابــة الســابقة عرفنــا ل ااجلــدو وإذا رأينــا إىل جمموعــة   

  .ىف املائة %٩٤٠مرارا أو  ٢٣۵يعىن 

  تحليل البيانات .ب  

صــفة لكميــة ىف املائــة عنــدما اجتمــع البيانــات فحللهــا الكاتــب بأســلوب التحليــة الو       

اذا جتمـع "كماقدم سوهرمسى أريكونتو أنـه قـال. للحصول ىل النتيجة واخلالصة هذالبحث
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البيانـــات فيـــوزع إىل فســـمني ومهـــا كمـــا وكيـــف ويوصـــفان كلمـــة نعـــم والمث يفـــرق   بينهمـــا 

  1.ليحصل على اخلالصة وبعد ذالك يال كما جيمع  ا مع بينهمابا املائة

فعــل االمــر علــى ثالثــة أقســام  اســتيعاب تيجــة عــن قــدرةطالب ىفيقســم الباحــث ن    

  . جيدا وكافيا وناقصا 

والنـاقص , والكـاف إذا قـام ببعضـها, فاجليد إذا قام الطالب جبميع الشروط املقرر    

  :    ال قليال منها كاآلتى , إذا مل يقم ا

  ) ۱۰۰ - ٧۵(نتيجة : جيدة .۱

 )٧٤ – ۵۱(  نتيجة :كافية .۲

 )۵۰ -۰( نتيجة : ناقصة.۳

   اإلختبار تحليل البيانات من .  أ

بعضـهم اجـابوا الىت قام ا الباحث علـى الطـالب اإلختبار نتلئج  بناء على قائمة        

  : صحيحا والبعض اآلخر قد اجابوا خطئا شرحها كما اآلتى 

نا على الطالب فوجدالباحث الىت قام ا  اإلختبارأسئلة أجوبة ومن قائمة نتائج     

ىف املائــة والــبعض اآلخــر  ۱۰۰۸مــرة أو  ۲۸٩بعضــهم اجــابوا بإجابــة صــحيحة . اإلجابــة 

  .ىف املائة ۸٤٤مرة أو  ۲۱۱اجابوا بإجابة خطيئة 
                                                 

1  . Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis (Jakarta: 
Rieneka Cipta, 1992), hlm. 244 
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  : وأما البحث عن املائة استعمل الباحث الرموز 

١٠٠x  FP =     

                  N 

  :فلننظر إىل املقياس اآلتية  

  % ۸،۵۸= ائة ىف امل X  ۱۰۰ ٩۲۸= الصحيح 

        ۵۰۰   

  % ۲،۲٤= ىف املائة  X  ۱۰۰ ۲۱۱= اخلطأ    

  ۵۰۰  

فعــــل االمــــر للصــــف الثالــــث بااملدرســــة  اســــتيعاب قــــدرةالطالب ىفأن وــــا عرفنــــا     

وجـد الباحـث مـن أجوبـة أسـئلة االختبـار علـى الطـالب  العالية ملعهد حـب الـوطن دورى  

    ىف املائة  ۸،۵۸:  كافية يعىن

نا جدول النتـائج املعتدلـة فوجـدنا أن النتـائج املعتدلـة مـن الطـالب وصـلت وإذا رأي    

  ىف املائة ۱،۵٨إىل 

  بيان تحليل البيانات من االست. ب

يبـــــني الباحـــــث حاصـــــلة إضـــــافة إىل جمموعـــــة نتـــــائج االســـــتبيان املـــــذكور الســـــابق ف    

  : ىف الشرح التاىل  االستبيانالبيانات من 
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  :ولكل نتيجة إجابة بديلة هى 

  ٧٠٥= ٢٣٥×٣"  =  أ  "  إجابة    

  ٣٧٢= ١٨٦×٢"  =  ب " إجابة    

  ٧٩=   ٧٩×١"  =  ج  "  إجابة    

                         ١١٥٦=    ٥١٠  

                                           ٥١٠×   ٣=  ١٥٣٠  N=  

  :واماالبحث عن املائة فيستعمل الرموز  

                                          ١٠٠x  FP =   

    N  

                               %١١٥٦× ١٠٠ = P  

                ١٥٦٠    

                                      %٧٤  ,١   =  

فعـــل االمـــر للصـــف الثالـــث بااملدرســـة  اســـتيعاب قـــدرةالطالب ىففبهـــذا عرفنـــا أن     

ىف  ۱،٧٤:  بيان كافيـــة يعـــىناالســـتث مــن وجـــد الباحـــالعاليــة ملعهـــد حـــب الــوطن دورى  

    املائة 
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  الباب الخامس

  الخاتمة

  الخالصة.  أ

اخــذ أن خيلــص ذلـــك , بيان بعــد قــدم الباحــث حتليــل البينــات مـــن االختبــار و االســت    

  : البحث 

  عـــن ســـيقدمها الباحـــث اخلالصـــة  بياناالســـت بنـــاء علـــى البيانـــات مـــن االختبـــار و

ب الـوطن فعـل االمـر للصـف الثالـث بااملدرسـة العاليـة ملعهـد حـ اسـتيعاب قدرةالطالب ىف

  :ما يلى دورى 

قــدرةالطالب ىف اســتخدام فعــل االمــرىف الشــفوي فاالختبــار إضــافة إىل جمموعــة أجوبــة .۱

كانــت كافيــة احملادثــة اليوميــة للصــف الثالــث بااملدرســة العاليــة ملعهــد حــب الــوطن دورى  

  .ملائةاىف  ۵٧، ۸بنتيجة 

فعــل االمــر للصــف  عاباســتيقــدرةالطالب ىف ف بياناالســتو إضــافة إىل جمموعــة أجوبــة .۲

 .ملائةاىف  ۱،٧٤بنتيجة  كانت كافيةالثالث بااملدرسة العالية ملعهد حب الوطن دورى  

وبـذالك عرفنـا . ىف املائـة ۱،۵٨وأما النتائج املعتدلة وجدها الطـالب وصـلت إىل 

مـــر للصـــف الثالـــث بااملدرســـة العاليـــة ملعهـــد حـــب فعـــل اال اســـتيعاب قـــدرةالطالب ىففأن 

  . كانت كافيةالوطن دورى  



  

ــــؤثر قــــدرةالطالب ىف ــــىت ت ــــة و هــــي العوامــــل فعــــل  اســــتيعاب و العوامــــل ال الداخلي

وامـــا  . و الفتوريـــة, اجلســـمانية و الســـكولوجية فالعوامـــل الداخليـــة هـــي . اخلارجيـــة العوامـــل

  . واالجتماعية, ةو املدرس, العائلة  العوامل اخلارجية فهي

  االفتراحات. ب 

  : بناءعلdاخلالصة السابقة أرادالكاتب ان يقرتح عن االموراآلتية         

 فعل األمر  استيعاب ىل الطالب أن يرفعوا قدرم ىفإيرجى الباحلث . ۱

فعــل  اســتيعاب يرجــى الباحلــث إىل الطــالب أن يســتعدوا أنفســهم لقــدرم ىف. ۲

 األمر 

ث إىل معلـــم اللغـــة العربيـــة أن يبـــذل جهـــده وقتـــه ف تعلـــيم فعـــل يرجـــى الباحلـــ .٣

 .األمر الطالب ليكون معلما مأهال

يرجــى الباحلــث إىل رئــيس املدرســة ملعهــد حــب الــوطن دوري ليســتعد الوســائل  .٤

  .التعليمية الىت تتضم على عملية تعليمية اللغة العربية املنشودة 
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