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الث

.
) ١٩٧٥:٥(وأشار بغدان و تيلو . وأما نوع البحث يف هذا البحث فهي نوعية الوصفي

إجراء البحوث الىت تنتج إىل البيانات الوصفية يف شكل الكلمات كلمة إىل أن البحث النوعي هو
١.مكتوبة أو منطوقة من الشعب والسلوكيات اليت متكن مالحظتها

أن ج املسح هو . الباحثة فهو ج املسح أو الدراسة املسحيةأما ج البحث تستخدمه 
على اجلودة التعليم، مث حيلل البيانات ألجل مجع البيانات بأكثر ما ميكن عن العوامل دعمت 

٢.دوره على جناح التعلم

.
مدرسة سلطان حاضرين الثّانوية اإلسالمية جفارا من إحدى املدارس اإلسالمية يف قرية 

Yayasan Pendidikan Islam)مانتينجان حتت املؤسسة التربية اإلسالمية سلطان حاضرين

Sultan Hadlirin)وهي تقع بشارع سلطان حاضرين مانتينجان . جفارا جاوى الوسطى
حواىل وأُقيمت هذه املدرسة على بناية معقدة واقعة على األرض الىت وسعها. تاهونان، جفارا

٢١٢٣٣٢٠٠٨٠٢٧٣مترا مربعا، وأنشئت هذه املدرسة برقم ٣٨٠٠

وقع مدرسة سلطان حاضرين الثّانوية اإلسالمية جفارا بشارع سلطان حاضرين 
فقرية مانتينجان هي قرية صغرية تقع حوايل ثالثة كلومترا يف جهة . تاهونان، جفارا،مانتينجان

وايل اهللا سلطان حاضرين وزوجته راتو اجلنوبية من مركز حمافظة جفارا، قرية مشهورة باملقربة 
.كايل يامت حتى حماظة أخرى خبارجية مدينة جفارا

1 Lexy J Moloeng, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung : Remaja Rosda karya,
2007) edisi revisi, hlm.4.

2 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, suatu pendekatan praktik, (Jakarta: Renika
Cipta, 2006) edisi revisi VI, hlm. 108.
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إىل املوقع اجلغرايف أنّ مدرسة سلطان حاضرين الثّانوية اإلسالمية جفارا تقع نظرا
اإلسالميةالثّانويةبشارع سلطان حاضرين مانتينجان جفارا، وأما حدود مدرسة سلطان حاضرين 

٤:ي كما يليجفارا فه

 مانتينجان" روضة القرآن"مترا الروضة التربية القرآن ١٠من اجلهة الغربية حواىل.
من اجلهة الشرقية املساكن .
 جفارامانتينجان٣مترا املدرسة احلكومية ٦٠من اجلهة الشمالية حواىل.
 ة٣٠من اجلهة اجلنوبية حواىلمترا املعهد مفتاح العلوم اإلسالمي.

الصفيف ٢٠١١فرباير ٢٨–١٤التنفيذ الدراسة اليت قام ا الباحثة يف تاريخ كانت

الثامن ذه املدرسة، وقد اختارات الباحثة تالميذ لصف الثامن عينة هلذا البحث، وعدد كلهم 
).٢(تلميذا للصف الثّامن ٣٢و ) ١(تلميذا للصف الثّامن ٣٤ها تلميذا اليت من٦٦

٥-جدوال 

أحوال التالميذ

٣٩٤٠٧٩السابع١
٢٥٤١٦٦الثّامن٢
٢٨٤٣٧١التاسع٣

ة أما جمموع التلميذ مبدرسة سلطان حاضرين الثّانوية اإلسالمية جفارا سن
السابع على فصالن ينقسم إىل ثالثة فصول ينقسم لصف . تلميذا٢١٦هي ٢٠١١\٢٠١٠

.جفاراةاإلسالميالثّانويةحاضرينسلطاناملدرسةحولعناملشاهدةمقتطف٤
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تلميذا لصف ٧٩وأما عدد كلّهم .ولصف الثّامن على فصالن ولصف التاسع على فصالن
٥. تلميذا لصف التاسع٧١تلميذا لصف الثّامن، و ٦٦السابع، و 

.
للحصول على البيانات واملعلومات يف هذا البحث تستخدم الباحثة طرقا، وقبلها ينبغي 

الصفالفعل املضارع يف النص العريب يف فيتعرقدرة التالميذ على ف بؤرة البحث فهييأن تعر

.اراة سلطان حاضرين الثّانوية اإلسالمية جفسالثّامن مبدر

.
:البيانات يف هذا البحث هي كمايلي مصادر

معلّم اللغة العربية.أ
مدير املدرسة.ب
طالب مدرسة.ج
الكتب املتعلقة ذا املوضوع.د

.
هذه طريقة مكتوبة من الطرق األخرى اليت تستخدمها الباحثة لنيل البيانات، فهي كما 

:ليي
١.

طريقة املقابلة هي إتصال مباشر بني الباحث واملبحوث، وتعتمد على 
٦.السؤال الشفوي وسيلة أساسية للحصول على بيانات ومعلومات يف موضوع حمدد

.جفارااإلسالميةنويةالثّاحاضرينسلطانمبدرسةالوثيقةمقتطف٥
م٢٠٠٧،الدوليةالشروقمكتبة: قاهرة(،مناهج،غامناليوميإبراهم٦

.٩٩. ص) 
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وتقدم الباحثة هذه املقابلة إىل رئيس املدرسة لنيل املعلومات عن تاريخ 
املدرسة ووسائلها وإدارا وتنظيمها، وإىل األساتيذ لنيل املعلومات عند انشطتهم يف 
تعليم الفعل املضارع، وللتالميذ يف الصف الثّامن مبدرسة سلطان حاضرين لنيل 

.هم يف الفعل املضارعاملعلومات عن انشطت
٢.

طريقة املشاهدة هي الطريقة اليت قام ا مشاهدة املوضوعات املبحوثة 
ت واستخدمت الباحثة بطريقة املشاهدة لنيل البيانا٧.مباشرة كانت أم غري مباشرة

املتعلّقة أحوال التالميذ وأحوال املعلّم وبيئة يف مدرسة سلطان حاضرين وغريها
.بالبحث

٣.
طريقة التوثيق هي البحث عن البيانات لألمور املتغيرات تكون منها 
املذاكرة والنسخة والكتب واجلرائد واالت والنقوش ومذكرة املشاورة ودفتر 

وهذه الطريقة تستخدم لنيل البنايات ٨.اليت تدل على البيانات الواقعيةاألستاذ وغريها 
.عن األحوال املدرسة، واألساتيذ والطالّب ونظام اإلدارة يف املدرسة

٤.
طريقة اإلختبار هي مجع البيانات بطريقة إختبارية ملعرفة منو التالميذ 

وأما هذه الطّريقة لنيل املعلومات عن الوصول ٩.التعليمأهدافللوصول إىل
م الفعل املضارع لدى التالميذ مبدرسة سلطان حاضرين واحلصول يف تعليم وتعلّ
.الثّانوية اإلسالمية جفارا

7 M. Ali, Strategi Penelitian Pendidikan, ( Bandung : Angkasa, tth ), hlm.72.

8 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, ( Jakarta : Rineka
Cipta, tth), Edisi Revisi, hlm. 135.

9 Harjanto, Perencanaan Pengajaran, (Jakarta : Rineka Cipta, 2000), hlm.277.
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.
استخدمت الباحثة يف حتليل البيانات ذا البحث هو الطريقة اإلستقرائية وهي اإلنتقال 

وقال حممد عطية اإلبراشي هي الطريقة اليت تبحث فيها عن ١٠.اجلزئيات إىل القصايا الكليةمن
١١.اجلزئيات أوال للوصول إىل قاعدة عامة

من الطريقة السابقة استخدمت يف هذا البحث إىل طريقة اإلستقرائية لتحليل إنطلقا
البيانات ألنّ البيانات يف هذا البحث جزئيات من كلّ املعني هي حصول املقبلة مث إستنبط إىل 

الفعل املضارع يف النص العريب يف الصف الثّامن فيتعرالقصايا الكلية يعين قدرة التالميذ على 
.سلطان حاضرين الثّانوية اإلسالمية جفارامبدرسة 

.٢٣٩. ص،األولاجلزء) ١٩٨٧سنة،املعارفدار:مصر(،ربيةصاحل عبد العزيز وآخرون١٠
.٢٧١.ص)١٩٠٠،العربيةالكتباالحياالدار: مكانبدون(،،اإلبرشيعطيةحممد١١
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