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الشكر و التقدير

صالت اهللا و سالمه على سيدنا , احلمدهللا الذى جعل اللغة العربية أفضل اللغات
كتابة هذه الرسالة شرط من الشروط للحصول على شهادة . حممد وعلى اله واصحابه امجعني

املؤهل ىف الطبقة االوىل ىف قسم تدريس اللغة العربية بكلية الرتبية و التعليم جلامعة سلطان 
قدرة طّالب الصّف الثاني فى : " مية احلكومية رياو حتت املوضوع شريف قاسم االسال

اعمل الباحث كتابة هذه " المدرسة العالية مدينة النجاح ريعات فى استخدام الضمائر
الرسالة بإذن اهللا عّز و جّل  مع التوجيهات من المشرف و أقول شكرا كثيرا لمن 

:و أخص الى . شاعدني فى إتمام هذه الرسالة

لة مدير جامعة سلطان شريف قاسم اإلسالمية الحكومية رياو بروفسور فضي.1
الدكتور الحاج محمد نظير كريم الماجستير

جامعة سلطان شريف قاسم اإلسالمية بكلية الرتبية و التعليم فضيلة عميدة .2
الحكومية رياو الدكتورة الحاجة حلمياتي الماجستيرة

دكتورندوس ذوالكفل الماجستيرالقسم تدريس اللغة العربية فضيلة رئيس .3
الماجستير الذى , الليسانس, فضيلة مشرف الدكتورندوس الحاج منذر علي.4

أشرف الباحث فى عنابة الرسالة
جميع المدرسين الذين دافعونى فى إتمام هذه الرسالة.5
جميع المواظفي المكتبة الذين ساعدوا الباحث فى إعداد المصادر.6



الحاجة مراليان الماجستيرةمدينة النجاح ريعاتالمدرسة العاليةفضيلة رئيسة .7
لزوجتى , و أمي خفية قد ربيانى تربية حستة) Alm(و أخص الشكر أبي عبدالرحيم .8

سلمية روم و ابن محمد سبقى الفتح المحبوبين الذين دافعونى فى إتمام هذه 
الرسالة

المحبوبين الذين دافعونى فى إتمام هذه الرسالةالصدقأى .9

فى هذه و اخريا أرجوا من القارئني التصحيح إذا و جدمت خلطاءات والنقصانات  
وبااهللا التوفيق . القارئنيو أدعواهللا تعالى ان يجعل هذه الرسالة نافعةلى ولجميع , الرسالة

.واهلداية والرضا واملغفرة

والسالم عليكم ورحمةاهللا وبركاته 



ملخص

قدرة طّالب الصّف الثاني فى المدرسة العالية مدينة النجاح ريعات :)2011(اسحق فؤادي
فى استخدام الضمائر

قدرة طّالب الصّف الثاين ىف املدرسة العالية مدينة النجاح ةفمعر يشهدف اىل هذا البحثو 
ستبياناالار و باإلختبحثابالماق.على قدرةةاملؤثر ماالعواملو ريعات ىف استخدام الضمائر

قدرة طّالب الصّف الثاين ىف املدرسة العالية : أن حثاالبجدو ةللالبيانات احملاىلالنظرب
ستبيان االو ملائةاىف 57,8ار بنتيجة بختاإلا وبيانات مدينة النجاح ريعات ىف استخدام الضمائر 

الثاين ىف املدرسة العالية مدينة النجاح قدرة طّالب الصّف وبذالك أن . ملائةاىف 74,1بنتيجة 
. كافيةريعات ىف استخدام الضمائر

ىف ات ىف املدرسة العالية مدينة النجاح ريعلصف الثاينطّالب اقدرة و العوامل الىت تؤثر
اجلسمانية و فالعوامل الداخلية هي . اخلارجيةالعواملالداخلية و وهي العوامل رائالضماستخدام 

.واالجتماعية, و املدرسة, العائلة واما  العوامل اخلارجية فهي. تعبو ال, السكولوجية



ABSTRAK

Ishaq Fuadi (2011 ): “Kemampuan Siswa Kelas II Madrasah Aliyah
Madinatun Najah Rengat Dalam menggunakan
Isim dlomir”

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Kemampuan siswa kelas II di

Madrasah Aliyah Madinatun Najah Rengat Dalam menggunakan Isim dlomir dan

factor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaannya.

Dari data yang di peroleh tentang Kemampuan siswa kelas II di Madrasah

Aliyah Madinatun Najah Rengat Dalam menggunakan Isim dlomir dengan data tes di

peroleh hasil 57,8 %, dan angket dengan hasil 74,1%. Kesimpulannya adalah

Kemampuan siswa kelas II di Madrasah Aliyah Madinatun Najah Rengat Dalam

menggunakan Isim dlomir adalah cukup. Pengumpulan data dengan cara tes dan

angket.

Adapun factor-faktor yang mempengaruhi Kemampuan siswa kelas II di

Madrasah Aliyah Madinatun Najah Rengat Dalam menggunakan Isim dlomir adalah

factor intern seperti fisik, kejiwaan, dan kelelahan. Serta factor ekstern seperti

keluarga, sekolah dan masyarakat.
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األولالفصل
مقدمة

المشكلةةفيخل. أ

اي من . عراب والبناء إلحوال الكلمات العربية من حيث اأتهو علم بأصول إلعرابا
ونصب أ, ه نعرف ما جيب عليه ان يكون ۤاخر الكلمة من رفع يف. حال تركيبها ىفحيث ما يعرض هلا 

1.ىف اجلملة بعد انتظام , و لزوم حالة واحدة أ, و جزم أو جر أ,

حواهلا الىت ليست بإعراب والبناء علم بأۤ ووالصرف ه
وبه نعرف ما هبدالإوهدغامإوهعاللإوهمن حيث ما يعرض له من تصريفافهو علم يبحث عن الكلم

احوال العلوم العربية ألّن عليه وهذا العلم من . 2اجلملةجيب أن تكون عليه بنية الكلمة قبل انتظامها ىف
واجلموع القياسية والسماعية والشاذة , ريها والنسبة اليه غومعرفة تص, املعمول ىف ضبط صيغ الكلمة 

ب على كل أديب ىت جيلصول اوغري ذالك من اال, هاوابدالهاوادغامهومعرفة مايعرتي الكلمات من اعالل
اللغة العربية شفهيا وكتابيا يعرفوان ايستطيعونلصرفوالذين يعرفون النحو وا. وعامل ان يعرفها

مرحلة من(كل مرحلةىفكل مواد اللغة العربية و , لذالك.لغة العربيةلم ايا اساسان لتعلم,باجليدة
).اجلامعة مرحلةاملدرسة إىل

وهذا .يفأواخرالكلمة وكيط
.بالّ طاليومية عند اليفلكتابةلاستخدام  الضمائرصوصا ىف خالبحث يبحث عن القواعد النحوية 

أنا : مثليكىن به عنهفهو قائم مقام ما, متكلم أو خماطب أوغائبما يكىن به عن: ريالضم
3.)يكتبون ( ، وكالواو من ) كتبُت وكتبَت وكتبِت ( مناءوأنت وهو ، وكالت

٩:ص,بیروت,الدروس العربیةحامع,مصطفى الغال یینخیشال1

٨:ص,مصطفى الغال یینالشیخ 2
116- 115: ص,مصطفى الغال یینالشیخ 3



4.مسترت.٣متصل . ٢منفصل. ١: ثالثة آقسام ريالضمو

وبطريقة الدراسة املدرسة العالية مدينة النجاح  ريعاتىفطّالبوتدريس اللغة العربية مهمة لكل 
.ر ائضمالالقواعد النحوية تبحث عن وىف. النحوية يستطيعون أن يفهموا اللغة العربية جيدا

:هي املدرسة العالية مدينة النجاح  ريعاتىفالضمائروأما اهداف تعليم 

ىف جلمل لصحيحةالطالب قادر على استخدام الضمائر.١

.الضمائراستخدام ىف )الطريقة ( عناصرالطالب قادر على مقابلة ال.٢

.  املدرس قادر على مقابلة الطريقة اجلذابة ىف تعليم الضمائر ىف هذه املدرسة.3

الرتفاع قدرة  الطّالب ىف استخدام الضمائر  , الطريقة اليت يقابلها املدرسالطالب ان حيب . 4
.

:ىتاآلحثالباوجد

ىف الكتابة اليوميةالضمائرمشكلة على استخدام يواجهونطّالبالبعض. أ

ىف الضمائراستخدام ) الطريقة ( عناصر ىف مقابلة المشكلة يواجهون بعض الطّالب.ب
الكتابة اليومية

)  Monoton( طريقة التعليم الىت استعملها املدرس مملة و طريقة واحدة . ج

املدرس الينقن مادات الضمائر و تعليمه. د

113: ص, بیروت, دارالثقفة اإلسالمیة, فوأد نعمة 4



طريقة التعليم ىف استخدام الضمائر عند الطّالب قليل اجلذاب حىت يكون  الطّالب ال حيبون . هـ
تعليم به أو الحيبون ذالك الدرس  

ىف املدرسة العالية مدينة خصوصا القواعد النحوية عموما عن الضمائرإذا نظرنا إىل تعليم
القواعد ىفهذا يدل على ضعفهم . اىل غاية مطلوية لدي الطّالبمل يصلالنجاح  ريعات 

:وهذا يدل على الظواهر اآلتية. النحوية 

النحوية الصحيحةالقواعدبالطّالب مل يقدروا على استخدام  الضمائر. ١

الطّالب مل يقدروا على فهم الضمائر . ٢

الكتابة اليوميةىفالطّالب مل يقدروا على االتيان بأمثلة الضمائر باالمثلة املختلفة . ٣

الطّالب مملون تعليم ىف الضمائر . 4

ىف املدرسة العالية مدينة النجاح الضمائراستخدام علىقواعد النحويةالالظواهر السابقة ىف تعليم 
ب الصّف قدرة طالّ ":بحثها حبثا علميا حتت املوضوعيوأراد الباحث . ها مشكلة يفوجدت اتريع

" الثاين ىف املدرسة العالية مدينة النجاح ريعات ىف استخدام الضمائر 

توضيح االصطالحات.  ب

:لزم الباحث ان يقدم توضيح االصطالحات كاآلتيةىف ليكون البحث مفهوما واضحا 

او مبعىن قوة او طاقة او (Skill)قدرة اي استطاعة / قدرا–يقدر –القدرة مصدر من قدر .١
ىف قاموس الرتبية القدرة هو مهارة حاضرة تقابلها القابلة الىت  تشري إىل ما ميكن أن .  5قابلية 

.  6يفعلها الفرد إذا قال التدريب على املهارت

م  2005ھـ ـ 1426, المعجم الوسط الطبعة الرابعة 5
447: ص ,1985, بیروت . دار العلم للمالیین , قاموس التربیة انجلیزیة عربى  , الدكتور محمد الخالى .  6



استخدام  مبعىن –يستخدم –استخدم : من ثالثى مزيد يثالثة احرف ستخدام مصدراإل.  2
7.االستعمال

المشكالت. ج

ةتقديم المشكل. أ
قدرة طّالب الصّف الثاين ىف هذا البحث هىىفة املشكالت أن املشكلة فيكماذكرت ىف خل

املشكالت تدور حول هذه املشكالت كما و املدرسة العالية مدينة النجاح ريعات ىف استخدام الضمائر
: يلى

الضمائرالطريقة املستعملة ىف تعليم . ١

لوسائل املستعملة ىف تعليم الضمائرا. ٢

قدرة املدرس على سيطر املادة. ٣

قدرة  طّالب على فهم الضمائر. ٤

ىف الكتابة اليومية ى قدرة  طّالب ىف استخدام الضمائرالعوامل الىت تؤثر عل. ٥

ةتحديد المشكل. ب
طّالبقدرة "لكثرة املشكالت املوجودة ىف هذا البحث فأراد الباحث أن حيددها ىف ناحية 

وإذا تكلمنا عن استخدام " استخدام الضمائرىفريعاتىف املدرسة العالية مدينة النجاح  ينلصف الثاا
لذالك . الضمائر وكيفية تعاليمه وغريهاالضمائر ىف التكلم وعن فهم فهو كثري كمثل استخدام الضمائر 

ىف الضمائر ىف استخدام ميكن على الباحث أن يبحثها كلها فلذالك اخص الباحث عن حبثها الف
. الكتابة

455ص , 1981, بريوت , دار الشرق , منجد ىف اللغة العربية و األعالم, رياض الصلح .7



تكوين المشكلة . ج

؟الضمائرىف استخدام ىف املدرسة العالية مدينة النجاح  ريعاتلصف الثاين اطّالبقدرة كيف . ١

ىف ىف املدرسة العالية مدينة النجاح  ريعاتصف الثاين الطّالبقدرة الىت تؤثرماالعوامل . ٢
الضمائر ؟استخدام 

البحث وفوائدهأهداف. ه

أهداف البحث. 1
الضمائر ىف استخدام ىف املدرسة العالية مدينة النجاح  ريعاتلصف الثاين اطّالبقدرة ملعرفة . أ

؟

ىف ىف املدرسة العالية مدينة النجاح  ريعاتصف الثاين الطّالبقدرة العوامل الىت تؤثرملعرفة . 2
الضمائر ؟استخدام 

فوائد البحث. 2

الضمائرىف استخدام الباحثلتوسيع معرفة . ١
ىف املدرسة العالية لصف الثاينلخدام الضمائرستاإلعطاء األ خبار اجلديدة للمدرسة عن . ٢

مدينة النجاح  ريعات

للغة تدريس اقسم (املأخوذالباحثمادام يطابق بقسم نفسه ليكون البحث وسيلة للكاتب . ٣
.)العربية



لتكميل شرط من الشروط املقررة لنيل على شهادة املؤهل ىف الطبقة األوىل ىف قسم تدريس . ٤
رياواللغة العربية بكلية الرتبية والتعليم جلامعة سلطان شريف قاسم االسالمية احلكومية 



الثانىالفصل

.جرائيةإلاالنظريات والمفا هيم 

النظريات . أ
تعريف القدرة. 1

قدرة مبعىن استطاع و اصطالحا هى مهارة تتقابل القابلية الىت –يقدر –القدرة مصدر من قدر 
أما تعريف القدرة على الشيئ و 1.تشري إىل ما ميكن أن يفعلها الفرد إذا قال التدريب على املهارت

و قال عطية األبراسى القدرة على النفسى إصطالحا عاما القدرة هى تتعلق باألمكان 2التمكن من فعل
أراد ,  يلخص الكاتب على أن القدرة هو إرتباط بني السب و املسبب. 3لتسلط املهارة أو تفكريها

و أما الذى أراد الباحث باملسبب . فعل من األفعالالباحث بأسبب القوة الىت ميلكها الفرد عند ممارسة
أن يكون من م همالعربيةتدريس اللغةىفطّالبدرة و لذالك  ق. ان إمكان الشخص لنيل ما أراده

, عملية التعلماملتوقع خالل
و بتنمية قدرة  طّالب أن عملية . مبعىن  ما كان ىف  نفس  طّالب من  فطرة و قدرة و تنمية . مهارة

. ر لتعّلمهاالتعليم أسهل و كل مادة اللغة العربية أوسع لتعليمهم  فان املدرس ىف التعليم اللغة العربية سرو 
 :

هى املهارة الىت تقبلها الفرد بعد التعليم و التدريب )Actual Ability(ظاهرية القدرة .1
بإستعمال الطريقة أو املادة املناسب و حينما قابل التجريبة املباشرة فيقدر عليها أو ميكن 

أن يفعلها

447: ص, 1985, دار العلم للمالیین  , قامس التربیة إنجلیجیة عریى, دكتور محمد الخالى.  1

177: القاھرة, دار العصر. سكولوجیة , مصطفى فھمى.  2

333: ص, القاھرة, الكتب العربیة , دار الحیاء, روح التربیة و التعلیم  , محمد عطیة األبراسى.  3



)4(هى مهارة الىت وجد الفرد بالطبيعة البشرية Potencial Ability)(ية  قدرة النفوس.2
Pembawaan Kelahiran / Hereditas

.

لتحديد وتفسري الصعوبات اليت هو الضمائر ىف استخدام طّالبقدرة البحث على هذه احلالة ، ىف
أوال ، لتحديد .أن خيدم ثالثة أغراضالباحث وأوضح .الصالح التعليماطريقة و طّالبيواجهها 

ىفصعوبات ة من ثانيا ، احلصول على معلومات عام.الضمائراستخدام طّالبإتقان مستوى
واذا عرف . الضمائرخاصة عن ، ملعرفة كيف يتعلم الناس لغةاثالث. طّالبعند الضمائراستخدام 

.م ىف تعليم التعلماملعلمون هذه األغراض الثالثة فسهل عليهم أن يوجهوا 

الضمائر. 2

5: الضمائر ثالثة اقسام.  الضمائر هو مايكىن به عن متكلم أو خماطب أو غائب 

مسترت. ٣متصل. ٢ل منفص. ١

املنفصل ريالضم. أ

: وهو قسمان. الضمري املنفصل هى ما استقلت بالنطق

. ضمري رفع منفصل وتكون ىف حمل رفع مبتدأ أو خرب أو فاعل أونائب الفاعل. 1
حنن-أنا: للمتكلم 

أننتّ -أنتم-أنتما- أنتِ - أنت: للمخاطبة 

هنّ -هم-مها-هى-هو: للغائب
4 Ibnu Syamsuddin Makmun, Psikologi Kependidikan Perangkat \Sistem Pengajaran Modul Remaja Rosda  Karya,

Bandung, cet II, 1999, hal: 39
36: ص, احمد مدكر .5



مبتدأالضمري ىف حمل رفع = أنا عرىب : مثال

الضمري يكون فاعل=  قام هو 

حنن ضمري منفصل ىف حمل رفع نائب الفاعل= مل يكافا إال حنن
:وهى, ضمري نصب منفصل وتعرب ىف حمل نصب مفعول به. 2

إيانا- إياى: للمتكلم 

إياكنّ - إياكما- إياكم-إياكِ -إياك: للمخاطبة

إياهنّ -إياهم-إيامها-إياها-إياه: للغائبة

)إياك ضمري منفصل مبىن على الفتح ىف حمل نصب مفعول به(د وإيّاك نستعني إيّاك نعب: مثال

املتصلةريالضم. ب

6:ثالثة اقسام املتصلةريالضم

., ضمري رفع متصلة . 1

لتاء كنتم فعل ماض ناقص وا(كنتم خري أمة أخرجت للناس –قرأت الكتاب الفقه -درست: حنو
ضمري متصل مبىن ىف حمل رفع اسم كان

: ضمري نصب متصلة. 2

)اهلاء ضمري متصل مبىن على الضم ىف حمل نصب اسم إن(انه موجود –شكره -شكرنا- شكرك: حنو

وتكون متصلة باإلسم او حبرف اجلر, ضمائر جر متصلة. 3

114: ص,بیروت, دار الثقافة الإلسالمیة, قواعد اللغة العربیة, فؤاد نعمة 6



منك من حرف جر والكاف ضمري مبىن على الفتح ىف (أخذتالقلم منك - كتابك-كتابنا-كتاىب: حنو
)حمل جر 

الضمائر املسترتة. ج

: والضمائر املسترت نوعان . وجوبا و جوازا: وهى نوعان . 
7. ضمائر مسترتة وجوبا و ضمائر مسترت جوازا

ويكون الضمائر . الضمائر املسترت وجوبا هو الذى ال يصح أن حيل حمله االسم الظاهر. 1
: مسترت وجوبا

 اقرأ–اكتب : مثل. ىف فعل االمر للواحد املخاطب
فعل مضارع مرفوع ( تشكر: مثال . ىف فعل املضائر املبدوء بتاء خطاب او املبدوء باهلمزة أو بالنون

نكتب- أوافق , ) رت وجوبا تقديره أنت بالضمة والفاعل ضمري مست

ويكون ىف فعل املاضى . اما ضمائر املسترت جوازا فهو الذى يصح أنيحل حمله االسم الظاهر. 2
فعل ماض مبىن على الفتح والفاعل : قام ( الرجل قام : مثال, واملضارع املسند ا ىل الغائب أو الغائبة 

) . ضمري مسترت جوازا تقديره هو 

8: ئر الىت تبحث ىف هذا البحث تكون ىف الصو رة االية والضما

١١٦, فؤاد نعمة7
8Ahmad Munawwari, Belajar Cepat Tata Bahasa Arab, Nurma Media Ummah, Yogyakarta:2004. H.10



اضافة إىل البحث السابق ال بد ملن يريد أن يستعيب اللغة العربية يدرسه ويفهمه بفهم جيد وملن 
.اليفهمه فال يستطيع أن يأتى االمثلة املشتق من امساء الضمائر

ة ولكن جيمع الباحث اىل نوعني الضمائر  كثري ىف استخدام طّالب قدرة والعوامل الىت تؤثر 
أمااخلارجية هي . فالداخلية هي العاملة ىف نفس املتعلم حال تعلمية . الداخليةو اخلارجية: فحسب 

.العاملة خارج نفس املتعلم
العواملة الداخلية .أ

, والعوامل السكولوجية, العوامل اجلسمانية : نظر الكاتب ىف هذا البحث من ثالث عوامل 
.الفتورجيةوالعوامل 

)Factor Jasmaniah(العوامل اجلسمانية. ١

(Factor Kesehatan)العاملة الصحية . ١:ومنها 

(Cacat Tubuh)عيوب اآلعضاء. ٢

)Factor Psikologis(العوامل السكولوجية. ٢

: ومنها
(Inteligensi)الذكاء. 1

الضمائر

المستتر

جوازا وجوبا

المتصل

مجرور/ جار نصب رفع

المنفصل

نصب رفع



, واجهة االحوال اجلديدة بسرعة وفعالة املهارة ىف م: فالذكاء هو املهارة املتكونة من ثال ثة وهى 
ومعرفة العالقة بسرعة, استخدام املفاهيم التجردية فعالة

(Perhatian)االنتباه . 2

.وهو عند االمام الغزاىل ترقية النفس اىل مراتيب االعلى املوجوهة ىف موضوع معني 

(Minat)الرغبة . 3

وهى ميل النفس الثابت ىف اهتمام النشاط

(Bakat)موهبة . 4

وهى قدرة  طّالب لتعليم الذى يتحقق بعد أن يتعلم طالّببجد ونشاط

(Kematangan)النضج. 5

.وهو املرحلة ىف منو الشخص الذى كان أعضاء جسمية مستعدا الستخدام املهارة اجلديدة 

(kesiapan)االستعداد . 6

.اوهو استعداد الشخص إلستيفاع األمور او تفاعله

)Faktor Kelelahan(عامل التعب. ٣

وأما الروحين مثل , فاجلسماين يظهر بضعف األعضاء وغريه. إمااجلسماين وإما الروحينالكاللة
.امللل والكسل والفتور

العوامل اخلارجية . ب



.واإلجتماعية , واملدرسة , العائلة : تنقسم العوامل اخلارجية إىل ثالثة أقسام وهي 
العاملة العائلة . ١

واهليئة ,    العالقة بني العائلة, كيفية الوالدين ىف الرتبية : كا ن املتعلم يتآثر ببيئة العائلة مثل
.اإلقتصادية

عامل املدرسة. 2

, الطريقة ىف التعليم واملنهج فيه: فالعاملة املدرسة املتأثرة ىف الرتبية والتعليم تشتمل على أمور منها 
واملواد الدراسية و االوقات , ونظام املدرسة , املعلم و التعليم وكذا العالقة بني املتعلمني العالقة بني

.وطرق التعليم والوظيفة املرتلية وغريها, واهليئة املبىن , ومستوى التعليم, الدراسية

العوامل اإلجتماعية. 3

طّالب يعيشون ىف البيئة وكذا تكون العاملة اإلجتماعية تؤثر ىف جناح التعليم وكذالك ألن 
فأنشطة  طّالب ىف البيئة اإلجتماعية مثل انشطتهم ىف النظام اإلجتماعي والنشاط , اإلجتماعية 

9.و انشطتهم ىف وسائل اإلعالم والقرناء وغري ذالك. اإلجتماعية والدينية 

المفاهيم اإلجرائية. ب

ىف استخدام الضمائر ىف الكتابة الىت تتعلق بالظريات قدرة  طّالبىفواما املفاهيم اإلجرائية
: السابقة 

بالقاعدة النحوية الصحيحةيستطيع  طّالب على استخدام الضمائر. ١

يستطيع  طّالب على االتيان بأمثلة الضمائر املنفصيل باالمثلة املختلفة . ٢

9Slameto, Belajar dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya, Rineka Cipta, 1995. H. 54-71



لة املختلفةاملتصل باالمثيستطيع  طّالب على االتيان بأمثلة اسم الضري. 3

يستطيع  طّالب على االتيان بأمثلة اسم الضري املسترت باالمثلة املختلفة. 4

اسم الضري املسترت ىف الكلمة, اسم الضري املتصل, يقدم الفروق بني اسم الضري املنفصيل. 5

اإلفتراضات األساسية . ج

: ىف هذا البحث كما يلى ىأما اإلفرتاض األساس

. ة خمتلفة أو متنوعةباىف استخدام الضمائر ىف الكتأن قدرة  طّالب .1
. يتأثر بالعواملالضمائر ىف الكتابة ىف استخدام طّالبقدرة .2



الثالث الفصل

طريقة البحث

ميدان البحث . أ

وهذا ميدان البحث الذي يبحث . قام الباحث بالبحث ىف املدرسة العالية مدينة النجاح ريعات
.    به الباحث

المجتمع والعينة. ب

, طّالب٢5
.يعىن مل يصلوا اىل مائة فعينة البحث كل  طّالب ىف ذلك الصفولقلة عددهم

موضوع البحث. ج
ىف ىف املدرسة العالية مدينة النجاح  ريعاتلصف الثاين اطّالبقدرة واما موضوع البحث 

.استخدام الضمائر

جمع البيانات طريقة . د
.الكتابةملعرفة  قدرة  طّالب ىف استخدام الضمائر ىف : ختبار اإل. 1
.الىت تؤثر هاالعواململعرفة: ستبيان إلا. 2



تحليل البيانات . ه

: ان حتليل البيانات ىف هذا البحث برموز

P =
N

F X 100 %

:وهي , و اما املقياس ىف هذا البحث جيمع على ثالثة مرتبات

ىف املئاة 100ىف املقياس اىل 78اجليد يقع بني . ١

ىف املئاة 77ىف املقياس اىل 78-60املتواسط او املقبول يقع بني . ٢

ىف املئاة 59الناقص او املردود يقع بني صفر ىف املقياس اىل . ٣



الرابعالفصل
تقديم البيانات وتحليلها

تقديم البيانات.أ
ىف لصف الثاين اطّالبقدرة األول أن هذالبحث يهدف إىل معرفةالفصلقدم الباحث ىف 

. ىف استخدام الضمائراملدرسة العالية مدينة النجاح  ريعات
ىف اسـتخدام العالية مدينة النجاح  ريعاتىف املدرسة الثاينالصفقدرة  طّالبو إلدراك إجابة

واالســتبيانوختبــاراإلوإلدراك اإلجابــة مــن .واالســتبيانوختبــاراإلاســتخدم الباحــث قــدو. الضــمائر
. طّالبعلى واالستبيانوختباراإلقيم ب الباحث إىل املدرسة املذكورة ليقد ذه
االختبارتقدمي البيانات من . 1

، وقـــدم الباحـــث عشـــرون يتحريـــر الاالختبـــارذالـــك وىف . طـــّالباالختبـــار إىل الباحـــثقـــد اقـــام 
بعضـهم اجـابوا بـة مـنهم، و فوجـد الباحـث اإلجا. سؤاال تتعلـق باسـم  الضـمائر املتصـل و املنفصـل و الرفـع

: وليكون واضحا فلننظر إىل اجلدول اآلتى . البعض اآلخر اجابوا خطئاصحيحا و

األولالجدول 
ىف الكتابة" انا"استخدام ضمري ىف 



ىف املائة العد د  االجوبة النمرة
٧٦% ١٩ ةصحيحا بإجابة  الذين اجابو  ١
٢٤% ٦ طئةاخا بإجابةالذين اجابو  ٢

100% ٢٥
ىف املائة 76أو طّالب19ا بإجابة صحيحة عددهم طّالب كتبو فوجدنا اجلدول األولإذا رأينا 

"  انا"استخدام ضمري فلذالك عرفنا أن . ىف املائة24طّالب  أو 6خاطئة  عددهم ا بإجابة كتبو و 
.ىف املائة٧٦يعىن صحيحأكثرهم قالوا بقول 

الجدول الثانى 
ىف الكتابة" ي"ىف استخدام ضمري 

ىف املائة العد د  االجوبة النمرة
٤٨% ١٢ ةصحيحا بإجابة  الذين اجابو  ١
٥٢% ١٣ خاطئة  ا بإجابةالذين اجابو  ٢

100% ٢٥
ــــاىن اجلــــدولإذا رأينــــا  ــــو فوجــــدنا الث 12دهم ا بإجابــــة صــــحيحة عــــدطــــّالب كتب

فلــذالك عرفنــا أن .ىف املائــة52أو طــّالب13بإجابــة خاطئــة  عــددهم ا ىف املائــة وكتبــو 48طــّالب أو 
.ىف املائة٥٢خاطئ يعىن أكثرهم قالوا بقول " ي"استخدام ضمري 

الجدول الثالث
ىف الكتابة" ا " ىف استخدام ضمري 



ىف املائة العد د  االجوبة النمرة
٥٢% ١٣ ةصحيحا بإجابة  الذين اجابو  ١
٤٨% ١٢ خاطئة ا بإجابةالذين اجابو  ٢

100% ٢٥

طـــّالب أو 13دهم ا بإجابــة صـــحيحة عــدفوجــدنا  طـــّالب كتبــو الثالــث اجلـــدولإذا رأينــا ســواال 
فلــذالك عرفنــا أن اســتخدام .ىف املائــة48أو طــّالب12عــددهم خاطئــة ا بإجابــة ىف املائــة وكتبــو 52

. ىف املائة52يعىن صحيحأكثرهم قالوا بقول " ا"ضمري 
الجدول الرابع

ىف الكتابة" حنن"ىف استخدام ضمري 
ىف املائة العد د  االجوبة النمرة
٦٨% ١٧ ةصحيحا بإجابة  الذين اجابو  ١
٣٢% ٨ خاطئة ا بإجابةالذين اجابو  ٢

100% ٢٥
ــــو فوجــــدنا الرابــــعاجلــــدولإذا رأينــــا  17ا بإجابــــة صــــحيحة عــــددهم طــــّالب كتب

فلــذالك عرفنــا أن .ىف املائــة32أو طــّالب8عــددهم خاطئــة ا بإجابــة ىف املائــة وكتبــو 68طــّالب  أو 
. ىف املائة٦٨يعىن صحيحأكثرهم قالوا بقول " حنن"استخدام ضمري

الجدول الخامس  
ىف الكتابة" ها"ىف استخدام ضمري 



ىف املائة العد د  االجوبة النمرة
٣٦% ٩ ةصحيحا بإجابة  الذين اجابو  ١
٦٤% ١٦ خاطئة بإجابةاالذين اجابو  ٢

100% ٢٥
ىف 36طّالب أو 9ددهم بإجابة صحيحة عطّالب كتبوافوجدنا اخلامس اجلدولإذا رأينا 

"فلذالك عرفنا أن ىف استخدام ضمري.ىف املائة64أو طّالب16عددهم خاطئة بإجابة املائة وكتبوا
.ىف املائة٦٤يعىن طئاخأكثرهم قالوا بقول " ها 

الجدول السادس
ىف الكتابة" ت"ىف استخدام ضمري 

ىف املائة العد د  جوبةاأل النمرة
٣٢% ٨ ةصحيحا بإجابة  الذين اجابو  ١
٦٨% ١٧ خاطئة ا بإجابةالذين اجابو  ٢

100% ٢٥

ىف 32أو طّالب8بإجابة صحيحة عددهم طّالب كتبوافوجدنا السادساجلدولإذا رأينا 
فلذالك عرفنا أن ىف استخدام ضمري .ىف املائة68أو طّالب17عددهم خاطئة بإجابة كتبوااملائة و 

.ىف املائة٦٨خاطئ يعىن أكثرهم قالوا بقول "  ت"

الجدول السابع   
ىف الكتابة" ت"ىف استخدام ضمري 



ىف املائة العد د  جوبةاأل النمرة
٤٤% ١١ ةصحيحا بإجابة  اجابو الذين  ١
٥٦% ١٤ خاطئة ا بإجابةالذين اجابو  ٢

100% ٢٥
ىف 44طـّالب أو 11بإجابـة صـحيحة عـددهم طـّالب كتبـوافوجـدنا السـابع اجلدولإذا رأينا 

" ت"فلذالك عرفنا أن استخدام ضمري . ىف املائة56أو طّالب14املائة وكتبوا بإجابة خاطئة  عددهم 
.ىف املائة٥٦خاطئ يعىن أكثرهم قالوا بقول 

الجدول الثامن
ىف الكتابة" ت"ىف استخدام ضمري 

ىف املائة العد د  جوبةاأل النمرة
٤٨% ١٢ ةصحيحا بإجابة  الذين اجابو  ١
٥٢% ١٣ خاطئة ا بإجابةالذين اجابو  ٢

100% ٢٥
ىف 48طّالب أو 12بإجابة صحيحة عددهم طّالب كتبوافوجدنا الثامناجلدولإذا رأينا 

" ت"فلذالك عرفنا أن استخدام ضمري .ىف املائة52أو طّالب13عددهم خاطئة بإجابة املائة وكتبوا
.ىف املائة٥٢خاطئ يعىن أكثرهم قالوا بقول 

الجدول التاسع
الكتابةىف " ه"ىف استخدام ضمري 



ىف املائة العد د  جوبةاأل النمرة
٤٤% ١١ ةصحيحا بإجابة  الذين اجابو  ١
٥٦% 1٤ خاطئة ا بإجابةالذين اجابو  ٢

100% ٢٥
44أو طــّالب11بإجابـة صـحيحة عـددهم طـّالب كتبـواه فيـفوجـدنا التاسـع اجلـدولإذا رأينـا 

فلـــــذالك عرفنـــــا أن اســـــتخدام .ىف املائـــــة56أو طـــــّالب 14عـــــددهم خاطئـــــة بإجابـــــة كتبـــــواىف املائـــــة و 
.ىف املائة٥٦خاطئ يعىن أكثرهم قالوا بقول " ه"ضمري

الجدول العاشر     
ىف الكتابة" ها"ىف استخدام ضمري 

ىف املائة العد د  جوبةاأل النمرة
٦٤% ١٦ ةصحيحا بإجابة  الذين اجابو  ١
٣٦% ٩ خاطئة بإجابةا الذين اجابو  ٢

100% ٢٥

64أو طّالب16بإجابة صحيحة عددهم طّالب كتبواه فيفوجدنا العاشر اجلدولإذا رأينا 

فلذالك عرفنا أن استخدام ضمري .ىف املائة36أو طّالب9عددهم خاطئة بإجابة كتبواىف املائة و 
.ىف املائة٦٤يعىن صحيحأكثرهم قالوا بقول "  ها"

الجدول الحادي عشر



ىف الكتابة" حنن"ىف استخدام ضمري 
ىف املائة العد د  جوبةاأل النمرة
٦٨% ١٧ ةصحيحا بإجابة  الذين اجابو  ١
٣٢% ٨ خاطئة ا بإجابةالذين اجابو  ٢

100% ٢٥
بإجابة صـحيحة طّالب كتبواه فيفوجدنا احلادي عشرة اجلدولإذا رأينا 

فلذالك .ىف املائة32أو طّالب8عددهم خاطئة بإجابة كتبواىف املائة و 68أو طّالب17عددهم 
. ىف املائة٦٨يعىن صحيحأكثرهم قالوا بقول " حنن"عرفنا أن استخدام ضمري 

الجدول الثانى عشر     
ىف الكتابة" ه"ىف استخدام ضمري 

ىف املائة العد د  جوبةاأل النمرة
٨٨% ٢٢ ةصحيحا بإجابة  الذين اجابو  ١
١٢% ٣ خاطئة ا بإجابةالذين اجابو  ٢

100% ٢٥
بإجابــة صــحيحة طــّالب كتبــواه فيـفوجــدنا الثــاىن عشــرة اجلــدولإذا رأينـا 

فلذالك .ىف املائة12أو طّالب3عددهم خاطئة بإجابة كتبواىف املائة و 88أو طّالب22عددهم 
.ىف املائة٨٨يعىن صحيحأكثرهم قالوا بقول " ه"عرفنا أن استخدام ضمري

الجدول الثالث عشر     
ىف الكتابة" ك"ىف استخدام ضمري 



ىف املائة العد د  جوبةاأل النمرة
٦٨% ١٧ ةصحيحا بإجابة  الذين اجابو  ١
٣٢% ٨ خاطئة ا بإجابةالذين اجابو  ٢

100% ٢٥
بإجابـة صـحيحة طـّالب كتبـواه فيفوجدنا الثالث عشرة اجلدولإذا رأينا 

فلذالك .ىف املائة32أو طّالب8عددهم خاطئة بإجابة ىف املائة وكتبوا68طّالب أو 17عددهم 
.ىف املائة٦٨يعىن صحيحأكثرهم قالوا بقول " ك"عرفنا أن استخدام ضمري 

الجدول الرابع عشر     
ىف الكتابة" هي"ىف استخدام ضمري 

ىف املائة العد د  جوبةاأل النمرة
٨٠% ٢٠ ةصحيحا بإجابة  الذين اجابو  ١
٢٠% ٥ خاطئة ا بإجابةالذين اجابو  ٢

100% ٢٥
بإجابـة صـحيحة عـددهم طـّالب كتبـواه فيـفوجـدنا الرابـع عشـرة اجلدولإذا رأينا 

فلــذالك عرفنــا .ىف املائــة20أو طــّالب5عــددهم خاطئــة بإجابــة املائــة وكتبــواىف 80أو طــّالب20
.ىف املائة٨٠يعىن صحيحأكثرهم قالوا بقول "  هي"أن ىف استخدام ضمري 

الجدول الخامس عشر     
ىف الكتابة" انتَ "ىف استخدام ضمري 



ىف املائة العد د  جوبةاأل النمرة
٦٨% ١٧ ةصحيحا بإجابة  الذين اجابو  ١
٣٢% ٨ خاطئة ا بإجابةالذين اجابو  ٢

100% ٢٥
17بإجابـة صـحيحة عـددهم طـّالب كتبـواه فيـفوجدنا اخلامس عشرة اجلدولإذا رأينا و 

فلـــذالك عرفنـــا أن .ىف املائـــة32أو طــّالب8عـــددهم خاطئـــة بإجابــة كتبـــواىف املائـــة و 68أو طــّالب
.ىف املائة٦٨يعىن صحيحأكثرهم قالوا بقول " انتَ "استخدام ضمري 

الجدول السادس عشر     
ىف الكتابة" ك"ىف استخدام ضمري 

ىف املائة العد د  جوبةاأل النمرة
٤٠% ١٠ ةصحيحا بإجابة  الذين اجابو  ١
٦٠% ١٥ خاطئة ا بإجابةالذين اجابو  ٢

100% ٢٥
10بإجابـة صـحيحة عـددهم طّالب كتبـواه فيفوجدنا السادس عشرة اجلدولإذا رأينا و 

فلــذالك عرفنــا أن .ىف املائــة50أو طــّالب15عــددهم خاطئــة بإجابــة ىف املائــة وكتبــوا40طــّالب أو 
.ىف املائة٦٠يعىن خاطئأكثرهم قالوا بقول " ك"استخدام ضمري 

الجدول السابع عشر     
ىف الكتابة" ا " ىف استخدام ضمري 



ىف املائة العد د  جوبةاأل النمرة
٢٤% ٦ ةصحيحا بإجابة  الذين اجابو  ١
٧٦% ١٩ خاطئة ا بإجابةالذين اجابو  ٢

100% ٢٥
6بإجابــة صــحيحة عــددهم طــّالب كتبــواه فيــفوجــدنا الســابع عشــرة اجلــدولإذا رأينــا و 

فلـذالك عرفنـا أن .ىف املائـة76أو طـّالب19عـددهم خاطئـة بإجابة كتبواىف املائة و 24أو طّالب
.ىف املائة٧٦يعىن خاطئأكثرهم قالوا بقول " ا " استخدام ضمري 

الجدول الثامن عشر     
ىف الكتابة" ا " ىف استخدام ضمري  

ىف املائة العد د  جوبةاأل النمرة
٦٠% ١٥ ةصحيحا بإجابة  الذين اجابو  ١
٤٠% ١٠ خاطئة ا بإجابةالذين اجابو  ٢

100% ٢٥
15بإجابــة صــحيحة عــددهم طــّالب كتبــواه فيــفوجــدنا الثــامن عشــرة اجلــدولإذا رأينــا و 

فلـذالك عرفنـا أن .ىف املائة40أو طّالب10عددهم خاطئة بإجابة كتبواىف املائة و 60أو طّالب
.ىف املائة٦٠يعىن صحيحأكثرهم قالوا بقول " ا " استخدام ضمري  

الجدول التاسع عشر
ىف الكتابة" و" ىف استخدام ضمري  



ىف املائة العد د  جوبةاأل النمرة
72% 18 ةصحيحا بإجابة  الذين اجابو  ١
28% 7 خاطئة ا بإجابةالذين اجابو  ٢

100% ٢٥
بإجابـة صـحيحة طالب كتبـواه فيفوجدنا التاسع عشرةاجلدولإذا رأينا و 

.ىف املائـــة28أو طـــّالب7عـــددهم خاطئـــة بإجابـــة كتبـــواىف املائـــة و 72أو طـــّالب18عـــددهم 
.ىف املائة72يعىن صحيحأكثرهم قالوا بقول " و" فلذالك عرفنا أن استخدام ضمري 

الجدول العشرون      
ىف الكتابة" ن " ىف استخدام ضمري  

ىف املائة العد د  جوبةاأل النمرة
76% 19 ةصحيحا بإجابة  الذين اجابو  ١
23% 6 خاطئة ا بإجابةالذين اجابو  ٢

100% ٢٥
19بإجابة صحيحة عددهم طّالب كتبواه فيفوجدنا العاشرون اجلدولإذا رأينا و 

فلذالك عرفنا أن .ىف املائة24أو طّالب6عددهم خاطئة بإجابة كتبواىف املائة و 76أو طّالب
.ىف املائة76يعىن صحيحأكثرهم قالوا بقول "  ن " ىف استخدام ضمري  

الحادي وعشرون الجدول 



اإلختبار قام بها الباحثمجموعة نتائج أجوبة اسئلة 

فى المائة خطأفى المائة صحيح األسئلة النمرة 
:اجلملةهذهيفاملنفصلالرفعضمري. العاليةاملدرسةىفطالبانا١

انتم. دانا.  جهى.  بهو. أ
٦٢٤%١٩٧٦%

:اجلملههذهيفالضمري.صاحلصديقي٢
املتكّلمياء. دهم. جهو.  بانتماأ

١٣٥٢%١٢٤٨%

:اجلملههذهيفالضمري. املدرسةاىليذهبانمسلموحممد٣
األلف. دهنّ .  جهم.  بحنن.  أ

١٢٤٨%١٣٥٢%

:اجلملةهذهيفالضمري. أكَرمتهُ ٤
هو. دك. جانت.  بهاء. أ

٨٣٢%١٧٦٨%

:اجلملةهذهيفالضمري. أكرمتها٥
هم. دانا. جهى. بها. أ

١٦٦٤%٩٣٦%

:اجلملةهذهيفالضمري. الدرسكتبتُ ٦
حنن.  دتاء. جانت.  بانتَ . أ

١٧٦٨%٨٣٢%

: اجلملةهذهيفالضمري؟الدرسكتبتماهل! حممدوعلييا٧
ت. دانتما. جهى. بهو. أ

١٤٥٦%١١٤٤%

:اجلملةهذهيفالضمري؟العربّيةاللغةكتابقرأتَ هل٨
هنّ . دمها. جانتم. بخماطبتَاء. أ

١٣٥٢%١٢٤٨%

: اجلملةهذهيفالضمري. اسبوعاَاستعرهُ , املكتبعلىالكتاب٩
هم. دهي. جمها.  بهُ . أ

١١٤٤%1٤٥٦%

: اجلملةهذهيفالضمري. متنّوعةاشجارفيها. واسعةحديقة١٠
هي.  دهم.  جها.  به. أ

٩٣٦%١٦٦٤%

:اجلملةهذهيفالضمري. املسجدىفندرسحنن١١
هنّ . دانا. جمسترتضمري.   بحنن. أ

٨٣٢%١٧٦٨%

الضمري. الصالةوقتكلّ اليهالطالبذهب. املدينةمنبعيداملسجد. ١٢
:اجلملةهذهيف

هم.  دنا.  جك.  بالغائبهاء.  أ

٣١٢%٢٢٨٨%

:اجلملةهذهيفالضمري. عليكسالماهللارسوليا١٣
هم.  دانتم.  جالكاف.  بنا.  أ

٨٣٢%١٧٦٨%

:    اجلملةهذهيفالضمري. الشارعىفتسريالسّيارة١٤ .14

هو. د)      هي(مسترتضمري. جانتِ .  بانتَ .  أ
٥٢٠%٢٠٨٠%



: اجلملةهذهىفالفاعل. مسلمياالكتابهذااقرأ١٥
انا.  دتقديرهمسترتضمري. جمها.  بهو.  أ

٨٣٢%١٧٦٨%

:اجلملةهذهىفالضمري. إليكالّلهاحسن١٦
جمرورضمري. دانتم.  جحنن.  بانتِ .  أ

١٥٦٠%١٠٤٠%

: اجلملةهذهىفالفاعل. السوقمنأرجعُ ١٧
حنن. دانتِ .  جاأللف.  بانت.  أ

١٩٧٦%٦٢٤%

:    اجلملةهذهىفالفاعل. املسجداىلاذهبا١٨
انتم. داأللف. جانت.  بهو.  أ

١٠٤٠%١٥٦٠%

:اجلملةهذهىفالفاعل.املدرسةمنيرجعونالطالبون19
انتم.  دهنّ .  جمجاعةواو.  بهو.  أ

1872%728%

:اجلملةهذهىفالفاعل. السوقاىلذهنباملدرسات20
انا.  دانتم.  جهم.  بنسوهنون.  أ

1976%623%

%211844%2891008مجموعة

بعضــهم  . فوجــدنا اإلجابــة طــّالب أجوبــة اإلختبــارومــن قائمــة نتــائج 
مـرة أو 211خاطئـة بإجابـة كتبـواىف املائـة والـبعض اآلخـر  1008مـرة أو 289بإجابـة صـحيحة كتبوا
:فلننظر إىل املقياس اآلتية . ىف املائة844

%58,8= ىف املائة 289X100= الصحيح 
500

%42,2= ىف املائة 211X100= اخلطأ    
500

الثانى وعشرون الجدول 
كل طالب فى إجابة اإلختبارقائمة نتائج

نتجة ٢٠ ١٩ ١٨ ١٧ ١٦ ١٥ ١٤ ١٣ ١٢ ١١ ١٠ ٩ ٨ ٧ ٦ ٥ ٤ ٣ ٢ ١ ال نعم طالّب رقم
٩٠ √ √ x √ √ √ X √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ ٢ ١٨ A ١



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

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

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

٥٥ √ x x X √ X √ √ √ x √ √ √ √ √ X √ x X X ٩ ١١ 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 ٨ ١٢ 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 √ ٨ ١٢ J ١٠

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

٩٠ √ x √ √ √ √ √ √ √ √ √ X √ √ √ √ √ √ √ √ ٢ ١٨ Y ٢٥

هــذه , وجــدها  طـّالب خمتلفـةنتـائجالالســابقة فعرفنـا أن طـّالبكـل قائمـة نتــائجإذا نظرنـا إىل و
النتــائج املعتدلــة وإضــافة إىل اجلــدول الســابق وجــدنا .ىف اســتخدام الضــمائر ىف الكتابــة 

:لكل طالب كما يلى 

الثالث وعشرونالجدول 



كل طالبمعتدلة لقائمة نتائج
)x(ىف املائة  ىف املائة  العدد )x(معتدلة  النتيجة 
207 34,5 6 34,5 30-39

44,5 44,5 1 44,5 40-49

327 54,5 6 54,5 50-59

451,5 64,5 7 64,5 60-69

149 74,5 2 74,5 70-79

84,5 84,5 1 84,5 80-89

189 94,5 2 94,5 90-99

1452,5 100% 25 100% جمموعة 

:وأما حبث نتائج معتدلة من  طّالب ىف املائة  استعمل الباحث الرموز 
∑ F.x

∑ F

= 1452,5
25

= 58,1

تقدمي البيانات من االستبيان  . ٢
تتكـون االسـتبيانوان االجابـة ىف , طـّالب٢٥وعـدد هـم طـّالبعلـى الباحـث االسـتبياننشر 

:من ثالث أجوبة هى



.قيمتها اجليدة "  أ    "    إجابة  . ١
.ةفيقيمتها الكا"  ب   "   إجابة  . ٢
.قيمتها النا قصة"  ج   "   إجابة  . ٣

:ىف اجلدوال األتيةاالستبيانوتصورالباحث البيانات من 
الجدول الرابع وعشرون

فهم الدرس عن  الضمائر

%ىف املائة   العدد األجوبة الرقم
٢٤% ٦ فاهم ١

٦٨% ١٧ مرتدد ٢

٨% ٢ غري فاهم ٣

  %١٠٠ ٢٥

) ب(ىف املائــة وإجابــة 24أو طــّالب6) أ(اختــاروا إجابــة الســابق فعرفنــا أن اجلــدول وإذا رأينــا 
أن فعرفنـااألجوبة هبناء على هذ.ىف املائة 8أو طالبان) ج(ىف املائة وإجابة 68أو طّالب17

.ىف املائة٦٨فعرفنا أكثر هم اجابوا مرتددا يعىن الفهم 

الجدول الخامس وعشرون
الضمائرزل عن عمل املنقيام ب



%ىف املائة   العدد األجوبة الرقم
٢٤% ٦ امنفرد ١

٦٤% ١٦ صديقالةسا عدم ٢

١٢% ٣ الافعل  ٣

١٠٠% ٢٥

) ب(ىف املائــة وإجابــة 24أو طــّالب6) أ(اختــاروا إجابــة الســابق فعرفنــا أن اجلــدول وإذا رأينــا 
أن فعرفنـااألجوبـةهبناء علـى هـذو .ىف املائة12أو طّالب3) ج(ىف املائة وإجابة 64أو طّالب16

.ىف املائة٦٤ائهم يعىن  صدقهم أيسا عدلية ز الواجبة املن

الجدول السادس وعشرون
الضمائرقيام بتمرينات ىف الفصل عن 

%ىف املائة   العدد األجوبة الرقم



٢٨% ٧ امنفرد ١

٦٤% ١٦ صديقالةسا عدم ٢

%٨ ٢ الافعل  ٣

١٠٠% ٢٥

) ب(ىف املائــة وإجابــة 28أو طــّالب7) أ(اختــاروا إجابــة الســابق فعرفنــا أن اجلــدول وإذا رأينــا 
األجوبـــةهبنـــاء علـــى هـــذو إضـــافة ف.ىف املائـــة8أو طالبـــان2)ج(ىف املائـــة وإجابـــة 64أو طـــّالب16

.ىف املائة٦٤ائهم يعىن صدقهم أيسا عدقيام بالتمرينات ىف الفصل عرفنا أن 

الجدول السابع وعشرون
الضمائرىف تعلم الطّالب استعداد

%ىف املائة   العدد األجوبة الرقم
٧٦% ١٩ مستعد ١



٢٤% ٦ احيانامستعد ٢

٠% - عري مستعد ٣

١٠٠% ٢٥

) ب(ىف املائـة وإجابـة 76أو طـّالب19) أ(اختاروا إجابة السابق فعرفنا أن اجلدول وإذا رأينا 
ىف تعلــــم هم اســــتعداد, صــــفر  أوصــــفر ىف املائــــة) ج(ىف املائــــة وإجابــــة 24أو طــــّالب6

.ىف املائة76

الجدول الثامن وعشرون
ىف االمتحان الطّالب استعداد

%ىف املائة   العدد األجوبة الرقم
٦٤% ١٦ مستعد ١



٣٢% ٨ احيانامستعد ٢

٤% ١ عري مستعد ٣

١٠٠% ٢٥

) ب(ىف املائة وإجابة 64أو طّالب16) أ(اختاروا إجابة السابق فوجدنا أن اجلدول وإذا رأينا 
ىف هم اســــــتعداد.ىف املائـــــة4أو طالــــــب1) ج(ىف املائــــــة وإجابــــــة 28أو طـــــّالب7

.ىف املائة64االمتحان 

الجدول التاسع وعشرون
ىف قيام امام الفصلالطّالبشجاعة

%ىف املائة   العدد األجوبة الرقم



٥٦% ١٤ شاجع ١

٣٦% ٩ غريشاجع ٢

٨% ٢ خائف ٣

١٠٠% ٢٥

) ب(ىف املائة وإجابة 56أو طّالب14) أ(اختاروا إجابة السابق فوجدنا أن اجلدول وإذا رأينا 
تقــدم امــام تهم لشــجاع.ىف املائــة8أو طالبــان ) ج(ىف املائــة وإجابــة 36أو طــّالب9

.ىف املائة56الفصل 

ثون  الالجدول الث
قراءةكتابة املدرس ىف السبورة

%ىف املائة   العدد األجوبة الرقم
٥٢% ١٣ استطع قراءته واضحا ١



٣٦% ٩ قد استطع قراءته واضحا ٢

١٢% ٣ ال استطع قراءته واضحا ٣

١٠٠% ٢٥

ىف املائـــة وإجابـــة 52أو طـــّالب13) أ(تـــاروا إجابـــة اخالســـابق فوجـــدنا أن اجلـــدول وإذا رأينـــا 
قـــراءة كتابـــة .ىف املائـــة12أو طــّالب3) ج(ىف املائـــة وإجابـــة 36أو طــّالب9) ب(

.ىف املائة52يعىن قراءته واضحالونعيستطاملدرس ىف السبورة 

الجدول الجادي وثالثون 
املدرسهالذى علمالضمائرسريعا عنطّالب فهم 

%ىف املائة   العدد األجوبة الرقم
٦٨% ١٧ فاهم بسرعة ١



٢٠% ٥ فاهم بطيئا ٢

١٢% ٣ غريفاهم ٣

١٠٠% ٢٥

ىف املائــــة 68أو طــــّالب17) أ(اختــــاروا إجابــــة طــــّالبالســــابق فوجــــدنا أن اجلــــدول وإذا رأينــــا 
.ىف املائــــة12أو طــــّالب3) ج(ىف املائــــة وإجابــــة 20أو طــــّالب5) ب(وإجابــــة 

.ىف املائة68الذى علم املدرس الضمائرعنسرعة فهمهم

الجدول الثانى وثالثون
الدرسقبل أنطّالباستعداد 

%ىف املائة   العدد األجوبة الرقم
٢٠% ٥ اراجع الدرس ١



٤٤% ١١ قد اراجع الدرس ٢

٣٦% ٩ ال اراجع الدرس ٣

١٠٠% ٢٥

) ب(ىف املائـة وإجابـة 20أو طـّالب5) أ(اختـاروا إجابـة السابق فوجدنا أن اجلدول وإذا رأينا 
قبــل هم اســتعداد.ىف املائــة36أو طــّالب9) ج(ىف املائــة وإجابــة 44أو طــّالب11

.ىف املائة٤٤هم قبل الدرس احيانا يعىن درسونراجعالدرس 

الجدول الثالث وثالثون

%ىف املائة   العدد األجوبة الرقم
١٢% ٣ يدافعون  ١

٥٢% ١٣ قد يدافعون ٢



٣٦% ٩ مل يدافعوا ٣

١٠٠% ٢٥

) ب(ىف املائـة وإجابـة 12أو طـّالب3) أ(اختـاروا إجابـة السابق فوجدنا أن اجلدول وإذا رأينا 
.ىف املائـــة52أو طـــّالب9) ج(ىف املائـــة وإجابـــة 52أو طـــّالب13

.ىف املائة٥٢احيانا يعىن يدافعىف تعلم إليهم 

الجدول الرابع وثالثون
دوافع  االصدقاء ىف تعلم

%ىف املائة   العدد األجوبة الرقم
٦٨% ١٧ يدافعون  ١

٢٠% ٥ قد يدافعون ٢

١٢% ٣ مل يدافعوا ٣



١٠٠% ٢٥

) ب(ىف املائة وإجابة 68أو طّالب17) أ(اختاروا إجابة السابق فوجدنا أن اجلدول وإذا رأينا 
.ىف املائـة12أو طـّالب3) ج(ىف املائـة وإجابـة 20أو طـّالب5

.ىف املائة٦٨أكثرهم اجابوا أن أصدقائهم ىف تعلم إليهم 

الجدول الخامس وثالثون 

%املائة  ىف  العدد األجوبة الرقم
٦٠% ١٥ قائم  ١

٣٦% ٩ قد اقوم  ٢

٤% ١ مل اقم ٣



1٠٠% ٢٥

) ب(ىف املائة وإجابة 60أو طّالب15) أ(اختاروا إجابة السابق فوجدنا أن اجلدول وإذا رأينا 
قيــــامهم بنشــــاط ىف .ىف املائــــة4أو طالــــب) ج(ىف املائــــة وإجابــــة 36أو 9طــــّالب

.ىف املائة60يعىن ونقائم

الجدول السادس وثالثون 
عند تعلمطّالب شعور

%ىف املائة   العدد األجوبة الرقم
٤٨% ١٢ انفرح ١

٤٠% ١٠ قد افرح  ٢

١٢% ٣ مل افرح ٣



١٠٠% ٢٥

) ب(ىف املائة وإجابة 48أو طّالب12) أ(اختاروا إجابة السابق فوجدنا أن اجلدول وإذا رأينا 
عنــد هم شــعور .ىف املائــة12أو طــّالب3) ج(ىف املائــة وإجابــة 40أو طــّالب10

.ىف املائة48تعلم 

الجدول السابع وثالثون 
دوا فع العا ئلة ىف تعلم

%ىف املائة   العدد األجوبة الرقم
٨٨% ٢٢ يدافعون  ١

٨% ٢ قد يدافعون ٢



٤% ١ مل يدافعوا ٣

١٠٠% ٢٥

) ب(ىف املائة وإجابة 88أو طّالب22) أ(اختاروا إجابة السابق فوجدنا أن اجلدول وإذا رأينا 
دوا فع العا ئلة إليهم ىف تعلم .ىف املائة4أو طالب) ج(ىف املائة وإجابة 8أو طالبان

.ىف املائة88

الجدول الثامن وثالثون
الضمائرىف تعلم طّالبلاا فع و د

%ىف املائة   العدد األجوبة الرقم
٣٦% ٩ جتد ١

١٢% ٣ جتد قليال ٢



٥٢% ١٣ مل جتد ٣

١٠٠% ٢٥

3) ب(ىف املائــــة وإجابــــة 36أو طــــّالب9) أ(اختــــاروا إجابــــة الســــابق فوجــــدنا أن اجلــــدول وإذا رأينــــا 

ىف طـّالباملـدا فـع ل.ىف املائـة52أو طـّالب13) ج(ىف املائة وإجابـة 12أو طّالب
.ىف املائة٥٢الضمائرتعلم

الجدول التاسع وثالثون
كتب القوا عدالطّالبملك 

%ىف املائة   العدد األجوبة الرقم
١٦% ٤ ا لكمي ١

١٦% ٤ قليالا لكمي ٢



٦٨% ١٧ هاو لكميمل  ٣

١٠٠% ٢٥

) ب(ىف املائــة وإجابــة 16أو طــّالب4) أ(اختــاروا إجابــة الســابق فوجــدنا أن اجلــدول وإذا رأينــا 
طــّالب  ملــك .ىف املائــة68أو طــّالب17) ج(ىف املائــة وإجابــة 16أو طــّالب4

.ىف املائة٦٨كتب القوا عد 

الرابعون  الجدول
الضمائرىف فهم الطّالب كسب 

%ىف املائة   العدد األجوبة الرقم
٤٤% ١١ اسأله اىل املدرس ١



٥٦% ١٤ قد اسأله اىل املدرس ٢

0% 0 مل احبثه  ٣

١٠٠% ٢٥

) ب(ىف املائة وإجابة 44أو طّالب11) أ(اختاروا إجابة السابق فوجدنا أن اجلدول وإذا رأينا 
ىف طـّالب كسـب .صـفر أو صـفر  ىف املائـة) ج(ىف املائة وإجابـة 56أو طّالب14
.ىف املائة٥٦الضمائرفهم 

الجدول الحادى وأربعون  
طّالبالعا ئلة ىف تعلم مسا عدة

%ىف املائة   العدد األجوبة الرقم
٣٦% ٩ يساعدونين ١

٥٢% ١٣ قد يساعدونين  ٢

١٢% ٣ مل يساعدوين  ٣

١٠٠% ٢٠



) ب(ىف املائـة وإجابـة 36أو طـّالب9) أ(اختـاروا إجابـة السابق فوجدنا أن اجلدول وإذا رأينا 
جهـة مسـا عـدة .ىف املائـة12أو طـّالب3) ج(ىف املائة وإجابـة 52أو طّالب13

.ىف املائة٥٢يعىن طّالب أكثرهم اجابواعا ئلتهم ىف تعلم 

الجدول الثانى وأربعون  
طّالبعند الضمائرتطبيق

%ىف املائة   العدد األجوبة الرقم
68% ١٧ طبقه أ ١

٢٠% ٥ طبقهأقد  ٢

١٢% ٣ طبقهمل أ ٣

١٠٠% ٢٥



ىف املائة وإجابة 68أو طّالب17) أ(اختاروا إجابة السابق فوجدنا أن اجلدول وإذا رأينا 
تطبيقال.ىف املائة12أو طّالب3) ج(ىف املائة وإجابة 20أو طّالب5) ب(

.املائةىف 68أكثرهم اجابوالديهم الضمائر

الجدول الثالث وأربعون  
الضمائرىف تعلم طّالبالمحاسة 

%ىف املائة   العدد األجوبة الرقم
٥٢% ١٣ احامس منه  ١

٤٤% ١١ منهقد احامس ٢

٤% ١ منهاحامسمل  ٣



١٠٠% ٢٥

ىف املائة وإجابة 52أو طّالب13) أ(اختاروا إجابة السابق فوجدنا أن اجلدول وإذا رأينا 
من جهة .ىف املائة4أو طالب) ج(ىف املائة وإجابة 44أو طّالب11) ب(

.ىف املائة52أكثرهم اجابواالضمائرىف تعلم تهم محاس

الجدول الرابع وأربعون  
بيانالبيانات من االستنتائج عن مجموعة 

ىف املائة جىف املائةبىف املائة أالنمرة
٢٨%١٧٦٨%١٦٢٤%
٣١٢%١٦٦٤%٢٦٢٤%
٢٨%١٦٦٤%٣٧٢٨%
٦٢٤%٤١٩٧٦%0٠%



١٤%٨٣٢%٥١٦٦٤%
٢٨%٩٣٦%٦١٤٥٦%
٣١٢%٩٣٦%٧١٣٥٢%
٣١٢%٥٢٠%٨١٧٦٨%
٩٣٦%١١٤٤%٩٥٢٠%
٩٣٦%١٣٥٢%١٠٣١٢%
٣١٢%٥٢٠%١١١٧٦٨%
١٤%٩٣٦%١٢١٥٦٠%
٣١٢%١٠٤٠%١٣١٢٤٨%
١٤%٢٨%١٤٢٢٨٨%
١٣٥٢%٣١٢%١٥٩٣٦%
١٧٦٨%٤١٦%١٦٤١٦%
١٤٥٦%١٧١١٤٤%0٠%
٣١٢%١٣٥٦%١٨٩٣٦%
٣١٢%٥٢٠%١٩١٧٦٨%
١٤%١١٤٤%٢٠١٣٥٢%

%٧٩٣١٦%١٨٦٧٤١%٢٣٥٩٤٠جمموعة
٢٣٥يعـىن ) أ(أكثـر  طـّالب اختـاروا إجابـة السـابقة عرفنـا ل ااجلـدو وإذا رأينا إىل جمموعة 

.ىف املائة%٩٤٠مرارا أو 



تحليل البيانات .ب
عنـــدما اجتمـــع البيانـــات فحللهـــا الكاتـــب بأســـلوب التحليـــة الوصـــفة لكميـــة ىف املائـــة للحصـــول ىل 

ســمني قوزع إىل فيــاذا جتمــع البيانــات "كماقــدم ســوهرمسى أريكونتــو أنــه قــال. النتيجــة واخلالصــة هــذالبحث
الــك يــال كمــا بينهمــا ليحصــل علــى اخلالصــة وبعــد ذنعــم والمث يفــرقومهــا كمــا وكيــف ويوصــفان كلمــة 

.1

ة على ثالثة أقسـام جيـدا باىف الكتالضمائرإستخدامىفقدرة  طّالب يقسم الباحث نتيجة عن
. ا وناقصا فيوكا

, , والكـاف إذا قـام ببعضـها, جبميـع الشـروط املقـررةطـّالب فاجليد إذا قـام 
:    ال قليال منها كاآلتى 

)100-75(نتيجة : جيدة .1
)74–51( نتيجة:فيةكا.2
)50-0(نتيجة:ناقصة .3

حتليل البيانات من اإلختبار  .1
بعضهم اجابوا صـحيحا والـبعض لى طّالب اإلختبار نتائج بناء على قائمة

: اآلخر قد اجابوا خطئا شرحها كما اآلتى 
بعضهم اجابوا . فوجدنا اإلجابة طّالب على الباحث اإلختبارأسئلة أجوبة ومن قائمة نتائج 
844مـرة أو 211خاطئـة ىف املائة والبعض اآلخر اجابوا بإجابة 1008مرة أو 289بإجابة صحيحة 

.ىف املائة
: وأما البحث عن املائة استعمل الباحث الرموز 

1 .Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis (Jakarta: Rieneka Cipta, 1992),
hlm. 244



N
١٠٠xFP =

:فلننظر إىل املقياس اآلتية 
%58,8= ىف املائة 289X100= الصحيح 

500
%42,2= ىف املائة 211X100= اخلطأ    

500
ىف املدرسة العالية لصف الثاين لىف الكتابة ىف استخدام الضمائر الصحيحأن 

ىف 58,8: وجد الباحث من أجوبة أسئلة االختبار على طّالب كافية يعىن،مدينة النجاح  ريعات
املائة 

ىف 58,1وإذا رأينـــا جـــدول النتـــائج املعتدلـــة فوجـــدنا أن النتـــائج املعتدلـــة مـــن طـــّالب وصـــلت إىل 
املائة

حتليل البيانات من االستبيان .2
االسـتبيانبـني الباحـث حاصـلة البيانـات مـن إضافة إىل جمموعة نتائج االستبيان املذكور السابق في

: ىف الشرح التاىل 
:ولكل نتيجة إجابة بديلة هى

٧٠٥=٢٣٥×٣"  =  أ  "  إجابة  
٣٧٢=١٨٦×٢"  =  ب " إجابة  



٧٩=٧٩×١"  =  ج  "  إجابة  
١١٥٦=٥١٠

٥١٠×  ٣= ١٥٣٠N=

:ستعمل الرموزفيواماالبحث عن املائة 
١٠٠xFP =

N
  %١١٥٦× ١٠٠=P

١٥٦٠
 %١,٧٤ =

ىف املدرســة لصــف الثــاين فبهــذا عرفنــا أن العوامــل الــىت تــؤثر قــدرة  طــّالب ىف اســتخدام الضــمائر  ل
ىف املائة 74,1: بيان كافية يعىناالستوجد الباحث من ،العالية مدينة النجاح  ريعات



الخامسالفصل

الخاتمة

الخالصة. أ

ىف املدرسة العالية لصف الثاينلالضمائر ىف استخدام اسمطّالبقدرة ةفعر ملهذا البحثو 
ستبياناالار و باإلختبحثابالماق.هذفىتنىفةاملؤثر ماالعواملو ريعاتمدينة النجاح 

ىف املدرسة العالية لصف الثاينلطّالبقدرة : البحثحثاالبجدو ةللالبيانات احملاىلالنظرب
ستبيان االو ملائةاىف 57,8ار بنتيجة بختاإلالضمائر وبيانات ىف استخدام ريعاتمدينة النجاح 

ىف املدرسة العالية مدينة النجاح لصف الثاينلطّالبقدرة وبذالك أن . ملائةاىف 74,1بنتيجة 
. الضمائركانت كافيةىف استخدام ريعات

ىف ريعاتىف املدرسة العالية مدينة النجاح لصف الثاينلطّالبقدرة و العوامل الىت تؤثر
اجلسمانية و فالعوامل الداخلية هي . اخلارجيةالعواملالداخلية و الضمائر وهي العوامل استخدام 

.واالجتماعية, و املدرسة, العائلة واما  العوامل اخلارجية فهي. تعبوال, السكولوجية 



االفتراحات. ب 

: اخلالصة السابقة أرادالكاتب ان يقرتح االموراآلتيةأن 

ىف استخدام الضمائر ىف الكتابة طّالب ىل إيرجو الباحث .١

ىف استخدام الضمائر ىف الكتابة طّالب حث إىل البايرجو.٢

طــّالب الضــمائر علــىتعلــيمىفيرجــو الباحــث إىل معلــم اللغــة العربيــة أن يبــذل جهــده وقتــه .٣
.ليكون معلما مأهال

ليعـــد الوســـائل التعليميـــة الـــىت املدرســـة العاليـــة مدينـــة النجـــاح  ريعـــات يرجـــو الباحـــث إىل رئـــيس .٤
.تتضم على عملية تعليمية اللغة العربية املنشودة 
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Lampiran I

Petunjuk !

 Pilihlah jawaban yag paling benar antara ( a, b, c dan d ) pada kertas jawaban yang
telah di sediakan.

 Tes ini tidak mempengaruhi nilai  semester, karena tes ini bertujuan hanyalah untuk
penelitian.

 Terima kasih atas kesediaan mengerjakan tes ini.

اآلتيهةالجملفىضميرضع

:اجلملةهذهيفاملنفصلالرفعضمري.يةعالالاملدرسةىفطالبانا .1
انتم. دانا.  جهى.  بهو. أ

:اجلملههذهيفالضمري .صاحلصديقي .2
املتكّلمياء. دهم. جهو.  بانتماأ

:اجلملههذهيفالضمري.املدرسةاىليذهبانمسلموحممد. 3
األلف. دهنّ .  جهم.  بحنن.  أ

:اجلملةهذهيفالضمري.أكَرمتهُ .4
هو. دك. جانت.  بهاء. أ

:اجلملةهذهيفالضمري. أكرمتها.5
هم. دانا. جهى. بها. أ



:اجلملةهذهيفالضمري.الدرستُ كتب .6
حنن.  دتاء. جانت.  بانتَ . أ

:اجلملةهذهيفالضمري؟الدرستماكتبهل! حممدوعلييا .7
ت. دانتما. جهى. بهو. أ

:اجلملةهذهيفالضمري؟العربّيةاللغةكتابقرأتَ هل. 8
هنّ . دمها. جانتم. بخماطبتَاء. أ

: اجلملةهذهيفالضمري.اسبوعاَاستعرهُ , املكتبعلىالكتاب .9
هم. دهي. جمها.  بهُ . أ

: اجلملةهذهيفالضمري.متنّوعةاشجارفيها. واسعةحديقة 10
هي.  دهم.  جها. به. أ

:اجلملةهذهيفالضمري.املسجدىفندرسحنن .11
هنّ . دانا. جمسترتضمري.   بحنن.أ

:اجلملةهذهيفالضمري. الصالةوقتكلّ اليهالطالبذهب. املدينةمنبعيداملسجد. 12
هم.  دنا.  جك.  بالغائبهاء.  أ

:اجلملةهذهيفالضمري. عليكسالماهللارسوليا .13
هم.  دانتم.  جالكاف.  بنا.  أ



: اجلملةهذهيفالضمري. الشارعىفتسريالسّيارة .14
هو. د)         هي(مسترتضمري. جانتِ .  بانتَ .  أ

: اجلملةهذهىفالفاعل. مسلميابكتاالهذااقرأ.  15
انا.  دتقديرهمسترتضمري. جمها.  بهو.  أ

:اجلملةهذهىفالضمري.إليكالّلهاحسن .16
جمرورضمري.دانتم.  جحنن.  بانتِ .  أ

:اجلملةهذهىفالفاعل. سوقالمنرجعُ أ .17
حنن. دانتِ .  جاأللف.  بانت.  أ

: اجلملةهذهىفالفاعل.املسجداىلاذهبا .18
انتم. داأللف. جانت.  بهو.  أ

:اجلملةهذهىفالفاعل.املدرسةمنيرجعونالطالبون .19
انتم.  دهنّ .  جمجاعةواو.  بهو.  أ

:اجلملةهذهىفالفاعل. السوقاىلذهنباملدرسات.  20
انا.  دانتم.  جهم.  بنسوهنون.  أ



Lampiran II

PEDOMAN ANGKET

1. Apakah kalian paham tentang Isim Dhomir?

a. Paham

b. Kurang paham

c.  Tidak paham

2. Bagaimana cara kalian mengerjakan tugas di rumah tentang  materi Isim Dhomir?

a. Sendiri

b. Minta bantuan teman

c.  Tidak di kerjakan

3. Bagaimana cara kalian mengerjakan latihan di kelas tentang Isim Dhomir?

a. Sendiri

b. Minta bantuan teman

c. Tidak di kerjakan

4. Bagaimana persiapan kalian dalam pelajaran Isim Dhomir?

a. Siap

b. Kadang-kadang

c. Tidak siap

5. Bagaimana persiapan kalian dalam menghadapi ujian tentang Isim Dhomir?

a. Siap

b. Kadang-kadang

c. Tidak siap



6. Apakah kalian berani tampil di depan kelas?

a. Berani

b. Kadang berani

c. Takut

7. Apakah kalian bisa membaca tulisan guru yang ada di papan tulis?

a. Bisa

b. Kadang-kadang

c. Tidak bisa

8. Apakah kalian cepat memahami dengan baik tentang Isim Dhomir yang di berikan oleh
Guru?

a. Ya

b. Kurang paham

c. Tidak paham

9. Apa yang kalian lakukan sebelum  pelajaran di mulai?

a. Mengulangi pelajaran

b. Kadang-kadang mengulangi pelajaran

c. Tidak mengulangi pelajaran

10. Apakah kalian mendapat motifasi dari kelompok di setiap  pelajaran?

a. Ya

b. Kadang-kadang

c. Tidak

11. Apakah kalian mendapat dukungan dari teman-teman?

a. Ya

b. Kadang-kadang

c. Tidak



12. Apakah kalian rajin tampil di kelompoknya ?

a. Rajin

b. Kadang-kadang

c. Tidak

13. Apa perasaan kalian terhadap pelajaran ini?

a. Senang

b. Kadang-kadang

c. Tidak senang

14. Bagaimana dukungan keluarga terhadap pelajaran ini?

a. Mendukung

b. Kadang mendukung

c. Tidak mendukung

15. Bagaimana dukungan teman-teman dalam materi Isim Dhomir ini?

a. Mendukung

b. Sedikit mendukung

c. Tidak mendukung

16. Apakah kalian memiliki buku qawaid?

a. Punya

b. Punya tapi sedikit

c. Tidak punya

17. Bagaimana usaha kalian untuk bisa memahami Isim Dhomir dengan baik?

a. Selalu bertanya dengan guru

b. Kadang-kadang bertanya

c. Tidak pernah bertanya



18. Bagaimana dukungan keluarga terhadap pelajaran kalian?

a. Mendukung

b. Kadang menduukung

c. Tidak mendukung

19. Apakah kalian selalu menggunakan Isim Dhomir dalam membuat kalimat yang berkaitan
dengan materi Isim Dhomir?

a. Ya

b. Kadang-kadang

c. Tidak

20. Apakah kalian antusias mengikuti materi Isim dhomir ?

a. Ya

b. Kadang-kadang

c. Tidak



محتويا الجدول

20.................................................................اجلدول األول

20..................................................................اجلدول الثاىن

21.................................................................اجلدول الثالث

.21.................................................................اجلدول الرابع
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25...........................................................اجلدول احلادى عشر

25.............................................................اجلدول الثاىن عشر

26............................................................عشراجلدول الثالث 

26.............................................................اجلدول الرابع عشر

27...........................................................اجلدول اخلامس عشر

27...........................................................اجلدول السادس عشر



28...........................................................اجلدول السابع عشر
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