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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 ة التقدير والعــرفانكلمـ

احلمد هلل الذى علم بالقلم، علم االنسان ما مل يعلم، والصالة والسالم على 
 وموالنا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني.أشرف األنبياء واملرسلني سيدنا 

واجه الباحث إعداد هذا البحث العديد من العقبات والصعوبات. ولكن بفضل 
الدعاء، والعمل الشاق، واجلهد اجلاد، والدعم من خمتلف األطراف الذين جاهدوا يف 
إعطاء الدعم املعنوي، والتغلب على احلواجز زالت تلك العقبات هلل لذلك أقدم كلمة 

 الشكر على بعض األشخاص:
الدكتور عبد الفريول، األستاذ املكرم رئيس اجلامعة اإلسالمية احلكومية فالوفو،  .6

M.Agالدكتور احلاج معمر عرفات،  ، والنائب األولS.H., M.H والنائب الثاين ،
، MA ، والنائب الثالث الدكتور مهيمن،MMالدكتور أمحد شريف إسكندر، 

 الذين قد رقوا على درجة جودة اجلامعة. 
، والنائب M.Pd ،املكرم عميد كلية التربية والعلوم التعليمية الدكتور نور الدين ك .0

، والنائبة الثانية الدكتورة احلاجة أندى S.Ag., M.Pdالدكتور منري يوسف،  األول
 .M.Pd.Iر مشسي، نو احلاجة ، والنائبة الثالثة الدكتورانداةM.Ag ريا وردا مافيلي،

، ومجيع حماضرى M.Pd رئيسة شعبة تدريس اللغة العربية الدكتورة كارتيىن، .0
اجلامعة اإلسالمية احلكومية فالوفو ونائبيهم الكرام، الذين ساعدوىن ىف معرفة اللغة 

 العربية والعلوم األخرى.
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، املكرم املناقش الثاين الدكتور احلاج MAاملكرم املناقش األول، الدكتور مهيمني،  .6
يف إمتام هذا . الذين أعطيا الباحث مدلوال و فهما Lc., M.H.Iفرمان حممد عارف، 

 البحث.
 ،Lc., M.Th.Iاحلاج رقمان عبد الرمحن سعيد،  املكرم املشرف األول، الدكتور .5

الباحث اإلشراف  يا، الذين أعطS.Pd.I., M.Pd.Iطفى، صم الثاين واملشرف
 واإلهتمام الكبري حىت إمتام هذا البحث.

 وففات كمكتبةاملوففني ووامل، S.Ag., M.Pd املكرم رئيس املكتبة احلاج مدهانج, .1
اجلامعة اإلسالمية احلكومية فالوفو، الذين ساعدوىن ىف مجع املواد واملراجع املتصلة 

 هلذا البحث.
املساعدة، والتشجيع، واحلماسة يف إمتام  تأعط يت، الS.Pdروستينا،  ختاأل لةيفض .7

 هذا البحث.
املكرمة رئيسة املدرسة العالية اإلسالمية احلكومية فالوفو الدكتوراندة. احلاجة.  .8

لباحث إلجراء البحث يف املدرسة العالية اإلسالمية ا تذنأ ىتال ،M.Pd.Iجومرة، 
  احلكومية فالوفو.

لكم شكرا جزيال على إحسانكم وإىل مجيع أصدقائى يف سبيل اهلل أقول  .2
 ومساعدتكم وجزاكم اهلل خريا كثريا وأحسن اجلزاء.
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أمي أندي و. M.M، أيب الدكتوراندس منشور، نينبيلوالدي الل وخاصة
أقول شكرا جزيال اليهما الذان قدما مساعدتني كبريتني يف تثقيفي ورعاييت   خريان 

ساعدوىن يف مواصلة الدراسة حىت بلغت إىل ومجيع أسريت الذين وتربييت حىت اآلن. 
 هذا املستوى، وأسأل اهلل تعاىل أن يرمحهم ويساعدهم يف كل أمورهم.
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 امللخص

يف حتسني  Two Stay Two Stray. "فعالية استخدام طريقة 0062حافظ صراطا سالومو، 
العلوم الطبيعية باملدرسة العالية اإلسالمية  قسم لطلبة الصف العاشر الضمائرمعرفة 

علوم التعليمية. الاحلكومية فالوفو" البحث شعبة تدريس اللغة العربية، كلية التربية و
احلاج رقمان عبد الرمحن  الدكتور كومية فالوفو. املشرف األولاجلامعة اإلسالمية احل

 .S.Pd.I., M.Pd.Iطفى، صم املشرف الثاين، Lc., M.Th.Iد، يسع
 رائ، معرفة الضمTwo Stay Two Stray: طريقة فتاحيةامل اتكلمال

قبل  لضمائراملتعلقة باكيف معرفة الطلبة  (6)؛ياملشاكل الرئيسية يف هذا البحث ه 
بعد تطبيق طريقة  لضمائربا املتعلقة (كيف معرفة الطلبة0، )Two Stay Two Strayتطبيق طريقة 

Two Stay Two Stray( ،0)  بتطبيق طريقة  لضمائرعن ا فهم الطلبةفعالية يف حتسني الهل توجد
Two Stay Two Stray . 

بعد ، قبل االختبار بنوع اجملموعة الواحدة هذا النوع من البحث هو البحث التجرييب 
قبل الذي استخدم جمموعة فقط لعينة البحث. وقد أجري البحث من خالل إعطاء  االختبار
 .بعد االختباروأغلق مع  Two Stay Two Strayللطلبة، تواصل مع التجربة بطريقة  االختبار

العلوم الطبيعية باملدرسة العالية قسم مجيع طلبة الصف العاشر  ثكان السكان يف هذا البح
مجع  .شخصا 06شخصا، مع حجم العينة من  600اإلسالمية احلكومية فالوفو يبلغ عددهم 

 .بيانات البحث باستخدام أدوات االختبار وحتليلها باستخدام اإلحصاءات احلاسوبية
بلغت  قبل االختباربة الطل ةمتوسط يمةق( 6)  م احلصول عليها؛ ىتنتائج البحث ال 
العلوم الطبيعية باملدرسة العالية  قسم ، هذا يدل على أن معظم طلبة الصف العاشر62,76

بعد بة الطل ةمتوسط يمةق( 0ر. )ائال يفهمون املواد حول الضم اإلسالمية احلكومية فالوفو
 Twoر بعد تطبيق طريقة ائ، هذا يدل أن هناك زيادة يف جودة فهم الضم17،06بلغت  االختبار

Stay Two Stray. (0 استنادا إىل نتائج حتليل البيانات النهائية القيمة املعروفة )thitung  من نتائج
درجة من  00ملدة  ttabelوقيمة  5,120احلسابات اإلحصائية باستخدام اإلحصاءات احلسابية 

 Two Stay ، وذكر استخدام طريقة0،002< 5،120، مث حيصل على 0،002احلرية هي 

Two Stray  لطلبة الصف العاشر العلوم الطبيعية باملدرسة العالية  الضمائرفعال يف حتسني معرفة
 اإلسالمية احلكومية فالوفو.
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 املبحث األول

 قدمةامل

 خلفية البحث .أ 

إمكانات املوارد البشرية من خالل التعليم هو جهد واعي ميكن أن يطور  

 .البشر لتعلم كيفية تصنيف املشاكل يف حياهتم اليوميةيدل  مع التعليم، .ميأنشطة التعل

وأن يكون موضوعًيا ويراعي يف اختاذ  يشجع التعليم شخًصا ليكون أكثر تقدًما،

لذلك جيب أن حيتوي التعليم على أشياء خمتلفة تدعم تشكيل القدرات  .اخلطوات

 بنشاط ةللطلب خللق جو التعلم وعملية التعلم وخمطط التعليم هو جهد واع .البشرية

 ،شخصية نبيلة ،ذكاء، شخصية ،ضبط النفس ،تطوير إمكاناهتم لتنمية القوة الروحية

 . نفسهم واجملتمع واملهارات املطلوبة

 البشر ككائنات للتعليم هي املكونات اليت حتتوي على جوانب خمتلفة 

وهو ما يكفي متاما  وخصائص معقدة للغاية. مع هذه الطبيعة املعقدة، مث ال توجد قيود

التعليم له حدود، خيتلف هذا احلد التعليمي حسب  6.لشرح معىن التعليم بالكامل

حسب واحملتوى خمتلف عن اآلخر حدود التعليمية اليت أدىل هبا اخلرباء التلون، .وفيفته

                                                             
1
 Umar Tirtarahardja dan S.L.La Sulo, Pengantar Pendidikan, (Ed.4; Jakarta, 0212), h. 

44. 
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التعليم كعملية ( أ)ا نهمينقسم هذا احلد التعليمي على أساس وفيفته،  .حدودهم 

التعليم كعملية إلعداد ( ج) كعملية تكوين شخصية، التعليم (ب) حتول ثقايف،

 0.التعليم كإعداد للعمل( د)املواطنني، 

اللغة هي أصوات يعرب هبا كل قوم  املتعلقة بتعليم اللغة، يف دراسة أكثر تعمقا

. ويهدف إىل نقل املعلومات لآلخرين اللغة هي وسيلة اتصال هلا معىن 0عن أغراضهم.

واألفكار وكل شيء يف شكل معلومات اللغة تتيح الوصول إىل تبادل األفكار واآلراء 

هناك العديد من اللغات  يف التعليم الوطين، .مفيدة الستمرارية األنشطة البشرية

مثل العربية واإلجنليزية  األجنبية اليت يتم تدريسها كوسيلة لالتصال على نطاق دويل

يسية يف العامل اللغات الرئ ىحدااللغة العربية هي  .واليابانية واألملانية وغريها الكثري

ويستخدم رمسيا من قبل ما يقرب من  اليت يتحدث هبا أكثر من مائيت مليون شخص

، تستخدم اللغة العربية أيًضا يف دراسة مصادر التعاليم اإلسالمية 6.عشرين دولة

 اللغة موقف تشرح اليت اآليات من العديد .دينية كلغة موقعها توضح بالقرآن عالقتها

 :تعاىل اهلل تفسري اجلاللني، قال كتاب من آية تشهدتسوا القرآن، كلغة العربية

(08: 02)الزمر/ ُقْرٰاًنا َعَرِبيًّا َغْيَر ِذْي ِعَوٍج لََّعلَُّهْم َيتَُّقْوَن  
                                                             

0
 Umar Tirtarahardja dan S.L.La Sulo, h. 44-43. 

 .00 ص، (دار غريب) العربية و علم اللغة احلديث،حممد حممد داود، 0 
4
 Azhar Arsyad, Bahasa Arab dan Metode Pengajarannya, (Cet. III; Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar, 0212), h.1. 
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 5الكفر.( لََّعلَُّهْم َيتَُّقْوَن( أي لبس واختالف )َغْيَر ِذْي ِعَوٍج( حال مؤكدة )ُقْرٰاًنا َعَرِبيًّا)

ومجال أسلوب اللغة املستخدمة يف القرآن واحلديث والشعر العريب مع ارتفاع  

مثل إتقان قايد . يتطلب مهارات خاصة لتكون قادرة على ترمجتها إىل لغات أخرى

 .ومهارات أسلوب اللغة من أجل إنتاج مجل مجيلة يف الترمجة

إسم  بدءا من استخدام يتطلب إتقان اللغة العربية عملية طويلة إىل حد ما 

و فهم قواعد حنوي و صريف و علم البالغة  اإلستفهام عالمةو  الضمائرو  اإلشارة

غمر علماء املسلمني الدنيا . والعديد من العلوم اليت تدعم إتقان اللغة العربية ككل

1باملؤلفات املوصولة بالقران الكرمي.
 ضرورة العربية اللغة تعلم يصبح ، اهلدوء هبذا 

 .اإلسالمية التعاليم مصدر فهم على قادرة لتكون

يصبح املناهج معياًرا ملعدل جناح التعليم يف أن  الوطين التعليم مفهوم يتطلب 

 حيتوي املنهج على الكفاءات القياسية والكفاءات األساسية .مؤسسات التعليم الرمسي

ليس هناك استثناء من أن التعليم العريب لديه أيًضا  .ميلتحديد معدل جناح برنامج التعل

توفري املواد بشكل فعال لتحقيق  وهو إلزامي للمعلم معيار الكفاءة والكفاءة األساسية

                                                             
 ص(، 6282، )بريوت: دار الفكر، تفسري اجلاللنيجالل الدين احمللي وجالل الدين السيوطي،  5

620. 
، (0000عامل الكتب، ) طرق التدريس اخلاصة باللغة العربية والتربية اإلسالمية،فخر الدين عامر،  1

.07 ص



4 
 

 
 

 يف توزيع املواد أو يف ولكن ليس من النادر أن يواجه املعلم عقبات .الكفاءات املطلوبة

 .ميالتعل

مهمة أيًضا، ألنه  الضمائرمعرفة استخدام  م اللغة العربية يف املدارس،ييف تعل 

يعترب هذا . غالبا ما يتم العثور على استخدامه يف ترتيبات اجلملة القصرية والطويلة

ألنه ميكن أن يدعم تطوير مهارات االستماع ومهارات  ر مهم جدا إلتقانائالضم

صعوبة  ةالطلب دجييف تعلم اللغة العربية،  .ومهارات الكتابة التحدث ومهارات القراءة

لذا فإن دور املعلم مهم للغاية يف تصميم  .لضمائريف التمييز بني األشكال املختلفة ل

 .لفهم املواد التعليمية املقدمة ةعملية تعليمية تبدو ممتعة وجعلها أسهل للطلب

احلكومية  اإلسالمية العالية املدرسة يف أبديت اليت املالحظات نتائج على بناء 

 ةطلب منثانية و مائة ةجمموع ما بني من .لضمائرل ةالطلب فهم قلة باحثال وجد فالوفو،

متكن اثنا عشر طالًبا فقط من اإلجابة على األسئلة  الطبيعية للعلوم العاشر الصف

 املخاطب ريصعوبة يف التمييز بني الضم ونجيد ة. معظم الطلبالضمائراملتعلقة ب

7 الغائب.ريوالضم
 

باحث ال يعتزم .العربية اللغة ميتعل يف جديدة طريقة إىل باحلاجة باحثال يشعر 

يف  Two Stay Two Stray وهي طريقة ميالتعل طرق إحدى جتربة خالل من جتربة إجراء

                                                             
7
 Hasil Observasi Terhadap Siswa-Siswi MAN Palopo, (Rabu, 12 Oktober 0210) 
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سيتم  احلكومية فالوفو. اإلسالمية املدرسة العالية ةحنو طلب الضمائرحماولة لزيادة املعرفة 

 من قدر أقصى على احلصول أجل من بكاملها Two Stay Two Strayتشغيل طريقة 

 .بعد فيماالضمائر  تعلم عملية يف النتائج

 البحث ةأسئل  .ب 

 Two Stay Two Stray تطبيق طريقة كيف وه البحث هذا يف الرئيسي سؤلال 

 اإلسالمية ملدرسة العاليةبا قسم العلوم الطبيعيةالصف العاشر  بةلطل الضمائرم ييف تعل

 :وهي ،ةفرعي ةسئلثالث أ إىل تنقسم. واحلكومية فالوفو

 ؟Two Stay Two Strayقبل تطبيق طريقة  لضمائربا املتعلقة بةالطل معرفةكيف  .6

 ؟Two Stay Two Strayبعد تطبيق طريقة  الضمائرب املتعلقة بةالطل معرفة كيف .0

 Two Stay Two Stray طريقةتطبيق ب الضمائرفعالية يف حتسني معرفة هل توجد  .0

احلكومية  اإلسالمية ملدرسة العاليةبا قسم العلوم الطبيعيةلطلبة الصف العاشر 

 ؟فالوفو

 أهداف البحث .ج 

، بحثال اب حتقيقها يف هذجياألهداف اليت  ة أعاله،سئلبناًء على صياغة األ 

 هي:



6 
 

 
 

 Two Stay Two  قبل تطبيق طريقة الضمائرب املتعلقة بةالطل معرفةملعرفة كيف  .6

Stray 
 Two Stay Two  تطبيق طريقة بعد الضمائرب املتعلقة بةالطل معرفةملعرفة كيف  .0

Stray 
 Two Stay Two تطبيق طريقةب الضمائرفعالية يف حتسني معرفة  إجادة ملعرفة .0

Stray  اإلسالمية ملدرسة العاليةبا قسم العلوم الطبيعيةلطلبة الصف العاشر 

 .احلكومية فالوفو

 فوائد البحث .د 

 جانبني مها:يتم النظر إىل فوائد البحث من  

 الفوائد النظرية .6

لألغراض  تقدمي مسامهات مفيدة من الناحية النظرية واملنهجية والتجريبية(أ 

 يف جمال التعليم وخاصة العربية. األكادميية

قادرة على تطوير خزانة املعرفة يف جمال العلوم التربوية يف جوانب حتسني  (ب 

 .م اللغة العربيةيجودة تعل
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 الفوائد العملية .0

كن مت يتمن املتوقع أن تقدم نتائج البحث توصيات الللمدرسة، (أ 

 م اللغة العربية ىف املدرسة العاليةياستخدامها كمواد اإلدخال لتحسني تعل

 احلكومية فالوفو. اإلسالمية

كن استخدام نتائج هذا البحث كمرجع يف اختيار طريقة مت، نيعلمللم (ب 

 احلكومية فالوفو. اإلسالمية م اللغة العربية ىف املدرسة العاليةيتعل

إىل أجواء تعليمية ممتعة باستخدام طريقة  ةلب هذا البحث الطلبجي، ةللطلب(ج 

Two Stay Two Strayعلى أوسع نطاق ممكن للعب  ة، وفتح الفرص للطلب

 .ميدور نشط يف عملية التعل

 التشغيليالتعريف  .ه 

 :بحثالا يف هذ التشغيليالتعريف  

6. Two Stay Two Stray (ستقلاملتغري امل) 

هي  Dua tinggal dua tamu اإلندونيسي عىناملبTwo Stay Two Stray  طريقة 

 بشكل أكثر نشاًطا من املعلم. ةماعية تتطلب دور الطلباجلم يتعل طريقة
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 (امللتزمتغري امل) الضمائرمعرفة  .0

لتعريف الضمائر وأشكاهلا  ةفهم الطلب ياملقصود كمعرفة الضمائر ه 

  .من حيث املعرفة النحوية واستخداماهتا اخلاصة

 فرضية البحث .و 

يصوغ  اليت متت صياغتها مسبًقا. سئلةالفرضية هي إجابة مؤقتة من صياغة األ 

 مها: ةشكلني من الفرضي باحثال

 الفرضية الوصفية .6

الصف  ةحنو طلب الضمائر معرفة: هناك زيادة يف (Ha)بديلة الفرضية ال(أ 

بعد  احلكومية فالوفو اإلسالمية املدرسة العاليةالعاشر قسم العلوم الطبيعية ب

 .Two Stay Two Stray طريقةإجراء جتربة باستخدام 

الصف  ةحنو طلب الضمائر معرفةال توجد زيادة يف (H2):  غيةاللفرضية اال (ب 

بعد  احلكومية فالوفو اإلسالمية املدرسة العاليةالعاشر قسم العلوم الطبيعية ب

 .Two Stay Two Stray طريقةإجراء جتربة باستخدام 

 الفرضية اإلحصائية .0

 t2 > tt :(Ha)ة بديلالفرضية ال(أ 

 tt > t2 :(H2)  الغيةفرضية الال (ب 
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 املبحث الثاين

 الدراسة النظرية

 املتعلقة بالبحثالسابقة  دراساتال .أ 

 م إجراء العديد من الدراسات السابقة لتجنب التكرار يف البحث. وجد  

 .بحثال االعديد من الدراسات املختلفة ولكن كانت ذات صلة هلذ باحثال

 املتعلقة بالبحثالسابقة الدراسات : 0,6اجلدول 
 عالقته حمتويات عناوين األمساء رقم

 اللغة العربية مع طريقةم يتعل أول األبصار 6
Two Stay Two Stray  الفصل

 الثامن باملدرسة الثانوية
احلكومية غوبوك  اإلسالمية

 غوننج كيدول روبوه

هتدف هذه الدراسة إىل مقارنة 
الزيادة يف نتائج التعلم للفصل 

 Two التجرييب باستخدام طريقة

Stay Two Stray م اللغة ييف تعل
اليت ال العربية مع فئة التحكم 

 Two Stay Twoة تستخدم طريق

Stray أفهرت النتائج أن القيمة .
الطبقة  قبل االختبار املتوسطة

وفئة  78,2010التجريبية من 
بينما  .80,0608التحكم هي 

 بعد االختبارالقيمة املتوسطة 
الطبقة التجريبية يصل إىل 

بزيادة قدرها  82,5060
فئة التحكم  .60,1050
 .6,1875بزيادة  81,7688

كانت  حبيث ميكن استنتاج ذلك
هناك زيادة كبرية بني نتائج التعلم 

 مقارنة بفصل    التجريبية   الصف

تكمن األمهية يف تشابه 
املتغريات املستقلة 
املستخدمة، وهي طريقة 

Two Stay Two Stray  مع
 .طرق البحث التجريبية

استخدم الباحث السابق 
جمموعتني تتكون من 
جمموعات جتريبية 

بينما  .وجمموعات مراقبة
جمموعة  باحثيستخدم ال

يكمن  .جتريبية واحدة فقط
االختالف أيًضا يف املتغري 

م اللغة يالتابع وهي تعل
العربية يف جوانب حتسني 

 باحثنتائج التعلم، بينما ال
هو أكثر حتديدا لزيادة يف 

 .ضمائرال معرفة
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 Two السيطرة باستخدام طريقة   

Stay Two Stray  يف تعلم اللغة
  املدرسةب لفصل الثامنيف  ا العربية 
  احلكومية اإلسالمية  الثانوية

 8.غوننج كيدول غوبوك روبوه

 

 Two Stayتطبيق طريقة التعليم  نور اخلرزيات السعدية 0

Two Stray مهارة الكالم  يف
 للطلبة كمادة اللغة العربية يف

 اإلسالمية املدرسة الثانوية
 تنباالنج جونبانج احلكومية

هتدف هذه الدراسة ملعرفة 
االختالفات يف مستوى حتقيق 
قواعد الكفاءة العربية يف اجملموعة 

 Twoالتجريبية باستخدام طريقة 

Stay Two Stray  والتحكم يف
اجملموعات اليت ال تستخدم طريقة 

Two Stay Two Stray  إىل طلبة
 الصف الثامن يف املدرسة الثانوية

تنباالنج  احلكومية اإلسالمية
أفهرت النتائج زيادة  .جونبانج

درجة اجملموعة يف متوسط 
( قبل االختبار) 1,8التجريبية من 

واجملموعة ( بعد االختبار) 8,7إىل 
( قبل االختبار) 1,0التحكمية من 

(. هذا يدل بعد االختبار) 1,7إىل 
. 0,26على مستوى أمهية من 

لذلك ميكن أن خنلص إىل أن 
 Two Stay Twoتطبيق طريقة 

Stray  له تأثري كبري حنو حتقيق
 ةالكفاءة يف اللغة العربية لدى طلب

تكمن األمهية يف تشابه 
املتغريات املستقلة 
املستخدمة، وهي طريقة 

Two Stay Two Stray. 
 ةبقاالس ةالباحث تاستخدم

طرق البحث التجرييب مع 
جمموعتني، وهي اجملموعة 
التجريبية واجملموعة 
الضابطة، خيتلف عن البحث 

 باحثالذي قام به ال
جمموعة واحدة  باستخدام

وهي اجملموعة فقط، 
يكمن االختالف  .التجريبية

أيًضا يف اجلوانب املدروسة 
 .وموضوع البحث

                                                             
0
 Ulil Absor, Pembelajaran Bahasa Arab dengan Strategi Two Stay Two Stray Kelas VIII 

MTs Negeri Gubukrubuh Gunungkidul (Skripsi: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga 

Yogyakarta, 0212), h. 114. 
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الصف الثامن باملدرسة الثانوية 
 2.نج جونبانجتنباالاحلكومية 

 Two Stay طريقةفعالية تطبيق  نور ليلى عوفة فاراديال 0

Two Stray  لتحسني مهارة
 الصف الثامن الكالم لطلبة

نور  اإلسالميةباملدرسة الثانوية 
 اهلدى سيدوارجو

هتدف هذه الدراسة إىل حتديد 
 Two Stay Twoتطبيق طريقة 

Stray  يف حتسني مهارة الكالم
الصف الثامن باملدرسة  ةلطلب

نور اهلدى  اإلسالميةالثانوية 
تشري نتائج هذه . سيدوارجو

 t ((t testالدراسة مع صيغة اختبار 
 N 0024 = 42 م احلصول عليها 

= 25 0073 = 15 t1 7024 = 

t2 لذلك ميكن أن نستنتج أن .
 Twoهناك تأثري لتطبيق طريقة 

Stay Two Stray  يف حتسني
الصف الثامن  ةم الكالم لطلبيتعل

نور  اإلسالميةباملدرسة الثانوية 
 60.اهلدى سيدوارجو

تكمن األمهية يف تشابه 
املتغريات املستقلة 
املستخدمة، وهي طريقة 

Two Stay Two Stray  مع
يبية طرق البحث التجر

منوذج ما قبل التجرييب الذي 
يستخدم جمموعة جتريبية 

يكمن  .واحدة فقط
االختالف يف املتغري التابع 
الذي سيتم اختباره 

 Two طريقةباستخدام 

Stay Two Stray. 
الباحثة السبيقة  تفحص

قدرة الكالم يف حني أن 
هو أكثر حتديدا  باحثال
 .لضمائرل

 
 كتبيةاملدراسة ال .ب 

الفهم ويسهل على القراء فهم املصطلحات اليت سيتم استخدامها لتجنب سوء  

توضيح حدود الفهم الواردة يف عنوان هذا البحث،  لباحثيف هذه الدراسة، مث يريد ا

 وهي:
                                                             

9
 Nurul Khirziyatus Sa’diyah, Penerapan Metode Pembelajaran Two Stay Two Stray 

dalam Keterampilan Berbicara Siswa pada Mata Pelajaran Bahasa Arab di MTsN Tembelang 

Jombang (Skripsi: Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 0211), h. 02. 
12

 Nur Laili Iffah Faradilla, Efektivitas Penerapan Permainan Two Stay Two Stray (TSTS) 

untuk Meningkatkan Kemampuan Muhadatsah (Kalam) Siswa Kelas VII MTs Nurul Huda 

Sidoarjo, (Skripsi: Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 0212), h. 22-23. 
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 م اللغة العربيةيمراجعة تعل .6

 اللغة العربية تعليم وصف(أ 

يف  التعليم هو جهد لتعلم الطلبة أو بعبارة أخرى، جيب أن يكون املعلم جهد 

 يكون األسهل يف عملية حتقيق أهدافو للتعلم أكثر استهداًفا،  مساعدة الطلبة

: "اعلم أن اللغة يف املتعارف عليه هي هي ابن خلدون يف رأيتعريف اللغة  66.التعليم

عبارة املتكلم عن مقصوده، وتلك العبارة فعل لساين فال بد أن تعرب ملكة متقررة يف 

اللغة أما  60ان، وهو يف كل أمة حبسب اصطال حاهتم".العضو الفاعل له وهو اللس

نظريات أعاله، ثالث من  60.العربية هي أصوات حمتوية على بعض احلروف اهلجائية

اجلهود اليت يبذهلا املعلم لتوجيه وتسهيل  م اللغة العربية هويميكن أن نستنتج أن تعل

 .الطلبة يف تعلم اللغة العربية

 

 

 

 
                                                             

11 Dina Gosang, Belajar dan Pembelajaran, (Yogyakarta: Deepublish, 0210), h. 34 
اللغة العربية مناهجها وطرائق طه علي حسني الدليمي وسعاد عبد الكرمي عباس الوانلي،  60

 .57 ص(، 0005)بغداد: الشرواق، تدريسها، 
 .7 ص)لبنان: دار الكتب العلمية(، القواعد األساسية للغة العربية، السيد امحد اهلامشى،  60
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 العربية اللغة ميتعل مبادئ (ب 

 التخطيط مبادئ (6

جيب على املعلم اجليد دائًما إعداد الديباجة والعرض التقدميي واملراجعة يف كل  

قبل  66.والغرض من الدرس الذي سيتم تدريسه جيب أن يكون اجتاه واضح .موضوع

م اللغة العربية، جيب على املعلم حتديد املواد اليت تعترب التقدمي اولية يإجراء عملية تعل

 .ةلسيتم تدريسه للطلب

 مبادئ التنفيذ (0

 مراحل املواد(أ )

بدءا من مادة سهلة، صعبة  م اللغة العربية على مراحل،ييتم تقدمي مواد تعل 

 على فهم املادة اجلديدة املقدمة. ةالطلب سهليس نوعا ما، مث صعبة.

  الدافع(ب )

 ةالطلبم يف إعطاء ييتمثل أحد العناصر املهمة األقل مالحظة يف عملية التعل

 م اليت حتدث.يلذلك، جيب على املعلم توفري حافز يف عملية التعل احلافز للتعلم.

 

 

                                                             
14

 Azhar Arsyad, h. 30. 
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  إعطاء الثناء(ج )

 ههذ. ةباإلضافة إىل إعطاء الدافع، جيب على املعلم أيًضا مدح نتائج تعلم الطلب

 م ويشجعهم على مواصلة التعلم.يسعداء بالتعل ةجعل الطلبتس

  مبادئ التقييم(د )

سواء  أو معظمهم بنشاط، ةم ناجح إذا شارك مجيع الطلبييقال إن التعل

 م.ياجلسدية والعقلية واالجتماعية يف عملية التعل

 م اللغة العربيةيأهداف تعل(ه )

حول معايري  0008يف عام  0رقم  يف الئحة وزير الدين جلمهورية إندونيسيا 

أهداف املواد العربية هي أن  الكفاءة واملعايري األساسية للتعليم اإلسالمي واللغة العربية

 65:كما يلي

تطوير القدرة على التواصل باللغة العربية، شفهيًا وكتابيًا يتضمن أربع  (6)

 .مهارات لغوية، وهي االستماع والتحدث والقراءة والكتابة

تزايد الوعي بأن اللغة العربية هي لغة أجنبية أن تكون األداة الرئيسية  (0)

 التعاليم اإلسالمية.للتعلم، خاصة يف دراسة مصادر 

                                                             
12

 Aunurrahman, Belajar dan Pembelajaran, (Bandung: Alpabet, 0212), h. 27. 
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تطوير فهم للعالقات املتبادلة بني اللغة والثقافة وتوسيع اآلفاق  (0)

 الثقافية.

م اللغة العربية هو يبناًء على آراء العديد من اخلرباء أعاله، ميكن استنتاج أن تعل 

م الذي يوفر الربط املتبادل بني املناقشة الفرعية مع بعضها يأي التعل م املنهجييالتعل

 ةالبعض. حبيث جيب أن تكون كل مناقشة فرعية قادرة على إتقاهنا من قبل الطلب

 واملعلمني.

 الضمائر .0

ال  مبين يعين هناية اجلملة يف موقف واحد ،من إسم املبين أحدهو  الضمائر 

ما يكىن به عن  العربية باللغة الضمائر تفسري حني يف 61.تتأثر باألميل الذي يدخلها

ر املستخدمة باللغة العربية هلا مواصفات للرجال مائالض 67.غائب متكلم أو خماطب أو

والنساء. وهو خيتلف عن اإلندونيسية اليت ال حتتوي على مواصفات للمواعيد الرجال 

 والنساء. 

 الضمائرتقسيم ( أ

 68:إىل ثالث جمموعات، وهي الضمائربشكل عام، يتم تقسيم  
                                                             

13
 Abdullah Kafabihi Mahrus, et.al., Ngaji Jurumiyyah, (Kediri: Santri Salaf Press, 0213), 

h. 44. 
 .665 ص(، 6228)بريوت: املكتبة العصرية،  جامع الدروس العربية،مصطفى الغالييين،  67
 .600، ص (6286مكتبة لبنان، )معجم قواعد اللغة العربية، جورج متري عبد املسيح،  68
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 تكلمامل (6

 (متكلم وحدة) َاَنا

 (الغري متكلم مع) َنْحُن

 خاطبامل (0

 (مفرد مزكر خماطب) َأْنَت

 (مزكر خماطب ةنيثت)َأْنُتَما 

 (مجع مزكر خماطب) َأْنُتْم 

 (خماطبة ثنؤمفرد م) َأْنِت 

 (مؤنث خماطبة ةتثني) َأْنُتَما 

 (مجع مؤنث خماطبة) َأنُتنَّ 

 الغائب (0

 (مفرد مزكر غائب) ُهَو 

 (تثنية مزكر غائب) ُهَما 

 (غائبمجع مزكر )ُهْم 

 (مفرد مؤنث غائبة)ِهَي 

 (تثنية مؤنث غائبة) ُهَما
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 (مجع مؤنث غائبة)ُهنَّ 

 62:وهي ،قسامأ ثالثة إىل الشكل حيث من الضمائر ينقسم ( ب

 لصتاملضمري ال (6

 00الضمري املتصل هو الذى ال ينطق به وحده ويتصل دائما بكلمات أخرى. 

 :مثل ،جيب أال توضع يف بداية اجلملة وال تفصله مسافات

  َنَصْرَت 

 َضَرْبَت

  َنَظْرَت 

مما يدل على املفرض املزكر ( ت)التاء  حرف وهذا مثال ضمريهم هو 

 .املخاطب

 نفصلاملضمري ال (0

 06.الضمري املنفصل ما ميكن النطق به وحده من غري ان يتصل بكلمة اخلرى 

مع الكلمات ميكن وضعها يف بداية اجلملة والكتابة تستخدم املسافة بني ضمري منفصل 

 :املصاحبة له، مثل

                                                             
 .660 ص)بريوت: دار الثقافة اإلسالمية(،  ملخص قواعد اللغة العربية،فؤاد نعمة،  62
 .600)سورابايا: مكتبة باىل بوكو(، ص النحو الواضح، على جارم ومصطفى أمني،  00
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  َأَنا َطِبْيٌب 

  ُهَو َطاِلٌب 

 املستتر ضمريال (0

ستتر هو ضمري غري مرئي أو خمفي وغري واضح أيًضا، حيتوي ضمري املضمري ال 

 :مستتر على نوعني، مها

 الضمري املستتر وجوبا(أ )

 إسم الظهري الذي ال ميكن االستعاضة عنهالضمري هو  الضمري املستتر وجوبا 

حيتوي هذا الضمري على عدد قليل من  00.جيب أن ال تظهر إسم فهريه. ذات معىن

 :األفعال، وهي

 ".ُأْكُتْب" أنتا مثل كلمة ضمرييف فعل األمر مع  (6)

" َتْشُكُر"مثل كلمة  على فعل املضاري اليت تبدأ بتاء خطاب الواحد (0)

 َنْشُكُر"."واهلمزة مثل كلمة "َأْشُكُر" و النون مثل كلمة 

 

 

                                                                                                                                                                       
 .668 صعلى جارم ومصطفى أمني،  06

00
 Syamsuddin Muhammad Araa’ini, “Mutammimah Ajurumiyyah”, diterjemahkan oleh  

Moch.Anwar dan Anwar Abu Bakar dengan judul: Ilmu Nahwu, (Cet. XX; Bandung: Sinar Baru 

Algensindo, 0213), h. 01. 
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 الضمري املستتر جوازا(ب )

. الضمري املستتر جوازا هو الضمري الذي ميكن استبداله بإسم الظهري ذي معىن 

ضاري بضمري والذي يتضمن الضمري املستتر جوازا هو كل فعل املاضي و فعل امل

غالًبا ما يتم العثور على هذا الشكل من الضمري املستتر يف تكوين  00.الغائب او الغائبة

 .اجلمل النشطة واجلمل السلبية يف اللغة العربية

هو  الضمائرأعاله، ميكن استنتاج أن  الضمائربناًء على التفسري اخلاص بـ 

 الضمائرينقسم  .للمتكلم و للمخاطب و للغائب اليت تستخدم باللغة العربية الضمري

بينما ميكن تقسيم املوضع  .شكًلا، يتم استخدام كل منها يف تسميات خمتلفة 66 إىل

( 0) ل وهو ضمري مرتبطة بالكلمة السابقة،صضمري مت( 6) يف اجلملة إىل نوعني؛

 .ضمري منفصل وهو ضمري الذي يتم فصله عن الكلمات قبل أو بعد

 Two Stay Two Stray ةقيطر مراجعة .0

 ميالتعل ةقيطر تعريف( أ

طريقة هي تعين اخلطة الشاملة اليت يستعان هبا يف حتقيق اهلدف التربوي  

06.املنشود
  م اليت ميالتعل أهداف لتحقيق املستخدمة الطرق إحدى هي الطريقة 

                                                             
04

 Syamsuddin Muhammad Araa’ini, h. 01. 
)إيسيسكو،  طرائق تدريس اللغة العربية لغري الناطقني هبا،حممود كامل ورشدي أمحد طعيمة،  06

 .12 ص(، 0000
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 سوف ميالتعل عملية يف املعلم قبل من استخدامها سيتم اليت الطريقة حتديد .حتديدها

 .املستمر ميالتعل فشل أو جناح كبري حد إىل حيدد

 م تعريف الطريقة أيًضا يف كتاب األزهر أرسياد هي خطة شاملة تتعلق بعرض  

املواد بانتظام، ال توجد أجزاء تتعارض مع اآلخرين ويستند كل شيء على النهج 

م هو جهد املعلم لتشكيل السلوك املطلوب من خالل توفري بيئة أو يالتعل 05.املختار

  .شكل موضوعحوافز تسمح بنقل املعلومات يف 

طريقة  ب مراعاهتا عند استخدامجيلذلك، سيناقش الباحث األشياء اليت  

 01:نوسي يف كتابه وهو كما يلياكما أوضح مشسو س م،يالتعل

وحتفيزهم  ةب أن تكون الطريقة املستخدمة قادرة على إثارة اهتمام الطلبجت .6

 للتعلم.

 يف معرفة املزيد. ةكن أن حتفز رغبة الطلبمتالطريقة املستخدمة  .0

لتحقيق  ةب أن تكون الطريقة املستخدمة قادرة على توفري الفرص للطلبجت .0

 عملهم.

ب أن تكون الطريقة املستخدمة قادرة على غرس وتطوير قيم ومواقف جت .6

 .ةالطلب
                                                             

02
 Azhar Arsyad, h.19. 

03
 Syamsu S, Strategi Pembelajaran: Tinjauan Teoritis Praktis Bagi Mahasiswa dan 

Praktisi Pendidikan, )Makassar: Nas Media Pustaka, 0217(, h. 02-03. 
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للحصول على  ةب أن تكون الطريقة املستخدمة قادرة على تثقيف الطلبجت .5

 املعرفة من خالل جهودهم اخلاصة.

 تفي كانت إذا ميالتعل عملية يف للغاية مفيًدا الطريقة اختيار سيكون 

 األساليب تصنيف يف املعلم كبري حد إىل تسهل وسوف .أعاله املذكورة باالعتبارات

 .ميالتعل يف املناسبة

  م التعاوينيالتعل ( ب

م التعاوين هو استراتيجية تعليمية واعية ومدروسة يجيادل كوناندر أن التعل 

، مستويات خمتلفة من ة، إشراك عدد من الطلبةتطوير التفاعالت رعاية بني الطلب

م التعاوين يالتعل 07.القدرة، لتجنب اجلرمية وسوء الفهم اليت ميكن أن تؤدي إىل العداء

وتوجيه التفاعالت مع مصادر التعلم األخرى من  ةهو جهد واع للمعلم لتثقيف الطلب

م التعاوين هو استراتيجية تعطي األولوية للتعاون، يالتعل .أجل حتقيق األهداف املتوقعة

 .مييف جمموعات لتحقيق األهداف يف التعل ةوهي تعاون الطلب

 

 

 

                                                             
07

 Syamsu S, h. 40. 
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 Two Stay Two Stray( ج
 Two Stay Two Strayتعريف  (6

 .بواسطة سبنسر كاجان Two Stay Two Strayم التعاوين يالتعل طريقة م تطوير  

لكل جمموعة كمشاركة املعلومات مع جمموعات  Two Stay Two Strayتسمح طريقة 

 ةلراتنا نينجسيه هذه الطريقة هي وسيلة فعالة للغاية ألنه ميكن للطلب وفقا 08.أخرى

باإلضافة إىل ذلك،  02.احلصول على معلومات خمتلفة يف وقت واحد يف جمموعات

واحدة من أساليب  Two Stay Two Stray طريقةوفًقا إلرين إبريانيت وأصدقائها، تعترب 

لتبادل نتائج املعلومات اليت متت  ةم التعاوين اليت توفر الفرص للطلبيمناذج التعل

مناقشتها مع جمموعاهتم إىل جمموعات أخرى، عن طريق االجتماع واستقبال 

بناًء على آراء العديد من املتحدثني أعاله، ميكن أن نستنتج أن طريقة  00.الضيوف

Two Stay Two Stray تطوير أساليب مناقشة مجاعية مع ألعاب إضافية فيها تتيح  يه

أن يكونوا أكثر نشاًطا وإبداًعا يف مشاركة املعلومات سواء يف اجملموعة أو عند  ةللطلب

 .الضيف يف جمموعات أخرى

                                                             
00

 Syamsu S, h. 34. 
09

 Sari Rhianti, et.al., Penerapan Metode Two Stay Two Stray dalam Upaya 

Meningkatkan Keterampilan Menulis pada Materi Laporan Pengamatan, Jurnal Pena Ilmiah. Vol. 

0, No. 1, 0217, h. 100. 
42

 Erni Epriyanti, et.al., Penerapan Teknik TSTS (Two Stay Two Stray) dan Teknik MKE 

(Menenadai Kesalahan Ejaan) untuk Meningkatkan Kemampuan Menulis Surat Pribadi Kelas IVa 

SDN Tegalkalong, Jurnal Pena Ilmiah, Vol. 1, No. 1, 0213, h. 944. 
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 حل ةالطلب يتعلم حيث تعليمي منوذج هي Two Stay Two Stray طريقة 

 من اثنني مع املعلومات اجملموعة من طالبان تبادل مث اجملموعة، أعضاء مع املشكالت

 ،Two Stay Two Stray طريقة باستخدام .يقيمون كانوا الذين اآلخرين اجملموعة أعضاء

 Two طريقة توفر .تعليمي نشاط كل يف والنشاط املسؤولية حتمل ةالطلب على يتعني

Stay Two Stray أخرى جمموعات مع املعلومات نتائج لتطوير للمجموعات فرصة. 

 ملشاركة الفرصة للمجموعات Two Stay Two Stray طريقة تتيح ذلك، إىل باإلضافة

 .أخرى جمموعات إىل عليها حيصلن اليت الفرص من املعلومات

 Two Stay Two Stray طريقة من تنفيذال (0

 ميالتعل خطوات نفهم أن بجن بالطبع ،Two Stay Two Stray طريقة تطبيق عند 

 Two Stay Two Stray:06 طريقة باستخدام ميالتعل خطوات تفاصيل يلي فيما .أواًل

 أربعة من جمموعة كل تتكون جمموعات، عدة إىل ةالطلب املعلم يقسم(أ )

 غري جمموعة أيًضا هي تشكيلها  م اليت اجملموعة .أكثر أو ةطلب

 واحد طالب من واحدة جمموعة تتكون املثال، سبيل على متجانسة،

 ذوي من وغريها القدرة، تاملعتدال ةالطلب من اثنني للغاية، ماهر

 Two Stay النوع من التعاوين ميالتعل ألن ذلك يتم .املنخفضة القدرة

                                                             
41

 Syamsu S, h. 40. 
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Two Stray البعض بعضهم من للتعلم ةللطلب الفرص توفري إىل يهدف 

 .البعض بعضهم ودعم

 كل أعضاء مع ملناقشتها جمموعة لكل فرعية مواضيع املعلم يعطي(ب )

  .جمموعة

 يهدف هذا .أكثر أو أفراد أربعة من جمموعات يف مًعا ةالطلب يعمل(ج )

 .التفكري عملية يف بنشاط للمشاركة ةللطلب الفرص توفري إىل

 جمموعات لزيارة اجملموعة جمموعة كل من شخصان غادر االنتهاء، بعد(د )

 .أخرى

 عملهما كمشاركة جمموعات يف يعيشان شخصني تكليف يتم(ه )

 .أخرى جمموعات من ضيوف مع واملعلومات

 لإلبالغ اخلاصة جمموعاهتم إىل ويعودون أنفسهم عن الضيوف ُيعذر(و )

 .أخرى جمموعات من نتائجهم عن

 .عملهم نتائج ويناقش يطابق الفريق(ز )

 .عملهم جمموعة كل قدمت(ح )

 Two Stay Two Stray طريقة تطبيق فوائد (0

 .أمهية أكثر تصبح ةالطلب تعلم أنشطة(أ )
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 .النشاط حنو توجهًا أكثر ميالتعل(ب )

 .آرائهم عن للتعبري استعداًدا أكثر ةالطلب(ج )

 .ةالطلب وثقة متاسك إىل تضيف أن املتوقع من(د )

 .أصدقائهم أمام أنفسهم فتحوات أن ةالطلب تعلمت(ه )

 .ةالطلب لدى التحدث قدرات حتسني ميكن(و )

 يف ودوافعهم ةالطلب اهتمام زيادة على قادرة تكون أن املتوقع من(ز )

 00.التعلم

 أن كنمت .ميالتعل يف مثالية نتائج يوفر أن ميكن Two Stay Two Stray تطبيق 

 ملعايري وفًقا املدارس يف ميالتعل أهداف حتقيق يف للغاية مفيدة الطريقة هذه تكون

  .هبا املعمول املناهج

 Two Stay طريقة أن نستنتج أن كنمن أعاله، املذكورة التفسريات بعض من 

Two Stray ةالطلب علم .ميالتعل يف ومحاس بنشاط املشاركة على ةالطلب شجعي أن كنمي 

 .إمكاناهتم استكشاف على ةالطلب فزحيو جمموعات يف مًعا العمل كيفية

 

 

                                                             
40

 Syamsu S, h. 34. 
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 إطار التفكري .ج 

املواد العربية هي مادة معقدة وشاملة، لديه عالقة تؤثر على التأثري بني موضوع  

من أصغر مناقشة فرعية ولكن م اللغة العربية فعال بشكل عام تدرس يوآخر. حبيث تعل

هو أحد املوضوعات الفرعية املهمة اليت  م  الضمائر له دور كبري يف استخدام اللغة.

كون يف تكوين اجلمل املكتوبة ويف تتدريسها مبكًرا، ألن االستخدام غالًبا ما 

م يم اللغة العربية لتوفري الراحة يف التعليهو ضرورة يف تعل الضمائراحملادثات. إتقان 

 أعمق.

، مييل املعلم إىل مواجهة صعوبات يف فهم الضمائريف عملية توصيل مادة  

ب أن جت يف تلقي املواد. ةكنها تبسيط الطلبمت. لذلك حنن حباجة إىل طريقة ةالطلب

يف تطوير إمكاناهتم. يف هذه  ةتكون الطريقة املستخدمة قادرة على توفري التحفيز للطلب

يف حتسني  Two Stay Two Strayاختباًرا باستخدام طريقة  باحثالدراسة، أجرى ال

 اإلسالمية باملدرسة العالية قسم العلوم الطبيعيةالصف العاشر  ةلطلب الضمائر معرفة

، تنفيذ احلقل قبلياحلكومية فالوفو. يتم تدفق البحث عن طريق إعطاء اختبار 

ليل البيانات. ميكن وصف ، مث حتبعد االختبار، Two Stay Two Strayباستخدام طريقة 

 تدفق التفكري بطريقة عملية كما هو موضح أدناه.
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إطار التفكري 0,6الشكل   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 بعد االختبار
 

 م اللغة العربيةيتعل

  معوقات تعلم اللغة العربية

(الضمائرالنحو )  

 قبل االختبار

Two Stay Two Stray م بتجربة طريقة  ياقال    

البيانات والنتائجحتليل   
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 املبحث الثالث

 مناحج البحث

 النوع والنهج .أ 

 نوع البحث .6

هو البحث التجرييب، هذه دراسة تسعى  باحثنوع البحث الذي يستخدمه ال 

إىل التأثري على تأثري بعض املتغريات على متغريات أخرى يف فروف حمكومة 

: تصميًما مع ثالثة أشكال عامة هي 60ينقسم هذا النوع من األحباث إىل  00.بإحكام

استخدام  باحثيعتزم ال 06.ما قبل التجريبية، والتجريبية احلقيقية، وشبه التجريبية

مثل اجلدول  .لتصميمات التمهيدية عن طريق عدم استخدام جمموعة حتكم كمقارنةا

 :أدناه

 التصاميم التجريبية 0,6اجلدول 
 

 

 

 
                                                             

44
 Riduwan, Belajar Mudah Penelitian untuk Guru, Karyawan dan Peneliti Pemula, 

(Bandung: Alfabeta, 0220), h. 22. 
44

 Sukardi, Metodologi Penelitian Pendidikan: Kompetensi dan Praktiknya, (Cet.X; 

Jakarta: PT Bumi Aksara, 0211), h. 104. 

 بعد االختبار متغريات ملزمة قبل االختبار

X1 O X0 
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 البحث هنج .0

هو منهج كمي، معين بوجود املتغريات ككائن  الباحث ستخدميالنهج الذي 

النهج الكمي لديه  05.وجيب حتديد هذه املتغريات يف شكل تفعيل كل متغري للبحث

التأكيد على األشياء امللموسة واحلقائق  تصميم منظم والطبيعة على وجه التحديد،

ن خالل سلسلة من يهدف املنهج الكمي إىل اختبار النظريات أو املفاهيم م .امللموسة

 .إلثبات صحة املتغريات اآلليات القابلة للقياس واملنظمة،

 بحثموقع ال .ب 

احلكومية فالوفو، العنوان يف  اإلسالمية املدرسة العالية جري هذا البحث يف 

مدينة فالوفو، مقاطعة  بالندائي، دون املنطقة بارا، شارع الدكتور راتوالجني،

 يستند هذا البحث إىل نتائج املالحظات اليت  م إجراؤها يف .سوالويسي اجلنوبية

، الضمائر تعريفيف  ةاحلكومية فالوفو، وجدت ضعف الطلب اإلسالميةاملدرسة العالية 

 .Two Stay Two Strayزمام املبادرة إلجراء جتربة باستخدام طريقة  باحثلذلك أخذ ال
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 السكان والعينات .ج 

موجود يف منطقة ويليب بعض الشروط املتعلقة السكان هو كائن أو موضوع 

 يتكون السكان من نوعني، مها: 01كمشكالت البحث.

عدد السكان احملدود؛ أي وجود مصادر بيانات واضحة ذات حدود كمية  (6

 حبيث ميكن حسابه يف العدد.

عدد غري حمدود من السكان؛ كمعىن، ال ميكن حتديد مصادر البيانات حبيث ال  (0

 قريب من حيث األرقام. ميكن التعبري عن

 جمموعات أهنا على السكانية اجملموعات تصنيف ميكن طبيعتها، على بناًء

 .متجانسة وغري متجانسة

 لذلك الطبيعة نفس هلا عناصر ذات للبيانات مصدر هو املتجانسون السكان (6

 .الكمية يف التشكيك إىل حاجة هناك ليست

 أو خمتلفة فروف أو عناصر هلا بيانات مصادر هي املتجانسة غري اجملموعات (0

 07.وكمًيا نوعًيا حتديد إىل احلدود حتتاج حبيث متنوعة

08.فحصها يتعني معينة شروط أو خصائص له جمتمع من جزء هي العينات

 عند واملال الوقت وتوفري الطاقة وتوفري جتارب الباحثني إجراء تسهيل إىل العينة هتدف
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 العينات على أجريت اليت التجارب من النتائج استخالص يكون أن ميكن.التنفيذ

 .البحث عملية فشل أو لنجاح معياًرا

الصف العاشر للعلوم الطبيعية  ةهم طلب السكان املستخدمون يف هذه الدراسة

مع تقنية أخذ  شخصا، 60عن طريق أخذ عينة من  شخص، 600البالغ عددهم 

 .العينات العشوائية البسيطة

 أدوات البحث .د 

البحث هي أداة تستخدم السترداد املعلومات من الكائن أو املوضوع قيد أداة  

بندا  00الذي يتكون من  األداة املستخدمة يف هذه الدراسة هي أداة اختبار، الدراسة.

حتتوي أداة البحث بشكل عام على شرطني مهمني، ومها الصالحية  .الضمائرخالل 

ة واملوثوقية ألول مرة على األداة اليت سيتم حبيث يتم إجراء اختبار الصالحي واملوثوقية.

 استخدامها يف الدراسة.

 األداة صوحة .6

 تريد ما قياس املستخدمة األداة بإمكان كان إذا صاحلة األداة إن يقال 

 صالحية ومها الصالحية، اختبارات من اثنني استخدام  م الدراسة هذه يف02.قياسه
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 األداة إن فقال ،rhitung > rtabel كان إذا الصالحية، اختبار يف.املادة وصالحية احملتوى

 .SPSS 02 تطبيق باستخدام اجلهاز هذا صالحية اخترب.صاحلة

 األداة دقة .0

 موثوقية قيمة هلا البحث أداة إن يقال.القسوة أو االتساق نفس هي املوثوقية 

 بعد.قياسه يريد ما قياس يف متسقة نتائج إجراؤه  م الذي لالختبار كان إذا عالية

.أخرى مرة اختباره عند االتساق زاد االختبار، يف املوثوقية مستوى ارتفع كلما ذلك،

 إذا: هي القرار قواعد.أيًضا SPSS 02 البحث أدوات على املوثوقية اختبار يستخدم

 > Cronbach Alpha كان إذا ذلك، خبالف عليه يعول Cronbach Alpha > rtabel كان

rtabel عليه االعتماد ميكن ال. 

 البيانات مجع تقنيات .ه 

 على احلصول يف الدراسة هذه يف باحثال قبل من املستخدمة التقنية تتمثل 

 :اختبار غري وطرق اختبار طرق من تتكون واليت فحصها سيتم اليت البيانات

 االختبار طريقة .6

يتم إجراء هذا االختبار على العينة باستخدام القياس األويل يف شكل اختبار  

ملعرفة ما إذا  ي. مث تابع اختبار بعدةمن الطلب الضمائرمدى مستوى فهم  عرفةمل قبلي
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أو إتقان املواد نتائج التعلم يف يزيد الطلبة  Two Stay Two Strayكان بعد تطبيق طريقة 

 اليت يتم اختبارها.

 االختبار غري طريقة .0

  الحظةامل(أ 

60.فيها التحقيق  م اليت للظواهر والتخطيط املنهجية املالحظة هي املالحظة 

 مع الضمائر وخاصة العربية، للمواد الطلبة فهم مستوى مدى ملعرفة التطبيق يستخدم

ضمري الو لصتضمري املال( 0لمتكلم واملخاطب والغائب، )ل( ضمري 6املؤشرات؛ )

 املرجعية القائمة طريقة باستخدام املالحظة إجراء  م ضمري املستتر.ال( 0املنفصل، )

 .جدا ناقص ناقص، كاف، جيد، جدا، جيد: وهي للكفاءة معايري مخسة باستخدام

 توثيقال(ب 

 اليت باألنشطة تعلقي الصور مع األنشطة عن البيانات جلمع وسيلة هو التوثيق 

 ة اإلسالمية احلكومية فالوفو.يف املدرسة العالي البحث جمال يف جتري

 

 

 

                                                             
42

 Riduwan, h. 73. 



34 
 

 
 

 البيانات حتليل تقنيات . و

 البيانات حتليل سيتم .بعد االختبارو قبل االختبار نتائج على بناًء البيانات تؤخذ

 كما هي الكمي التحليل باستخدام اإلجراءات .حسابية إحصائيات باستخدام كمًيا

 :يلي

 :باستخدام الصيغة إعطاء عالمات لإلجابات الصحيحة .6

نتيجة  
االجابة الصحيحة

عدد عناصر  االختبار
 600 

 66 ، استخدم التصنيف التايل:ةملعرفة مستوى درجة الطلب .0

 600 - 80=  ممتاز 

 72 - 11=  جداجيد  

 15 - 51=   جيد 

 55-61=   مقبول 

 65 - 0=  راسب 

القيمة، واخلطأ القياسي،  م إجراء لتحديد االحنراف املعياري، ومتوسط  .0

 .SPSS 02باستخدام تطبيق  بعد االختباراالختبار املسبق وما 
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 .SPSS 02باستخدام  thitung (t2)احبث عن  .6

 6-)عينة(  Nأحبث عن درجات احلرية مع الصيغة:  .5

 الفرضية اإلحصائية .1

يتم حساب البيانات اليت  م احلصول عليها من التجربة  إلثبات الفرضية، 

 مع االفتراضات التالية: t اختبار باستخدام صيغة

 t2 > tt ( يتم قبول فرضية بديلة =Ha( ويتم رفض فرضية فارغة )H2 وهذا .)

 Two Stay Twoباستخدام طريقة  ةللطلب الضمائر معرفةيعين أن هناك زيادة كبرية يف 

Stray طريقة. هذا يعين أن استخدام Two Stay Two Stray  معرفةفعال يف حتسني 

 .ةلدى الطلب الضمائر

 t2 < tt ( فرضية بديلة =Ha( مرفوضة ويتم قبول فرضية فارغة )H2.)  هذا يعين

 Two Stay Twoباستخدام طريقة  ةعند الطلب الضمائر معرفةأنه ال توجد زيادة يف 

Stray.  طريقةهذا يعين أن استخدام Two Stay Two Stray  معرفة حتسنيغري فعال يف 

 .ةلدى الطلب الضمائر
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 املبحث الرابع

 نتائج البحث واملناقشة

 نتائج البحث .أ 

 فالوفوالوصف العام للمدرسة العالية اإلسالمية احلكومية  .6

 تاريخ موجز لتشكيلها املدرسة العالية اإلسالمية احلكومية فالوفو(أ 

املدرسة العالية اإلسالمية احلكومية فالوفو هي وفيفة نقل من تعليم املعلم  

الديين احلكومي فالوفو. تعليم املعلم الديين احلكومي فالوفو تأسس أصال يف عام 

على مستوى املدرسة )ي اربع سنوات ، امسه هو تعليم املعلم الديين احلكوم6210

الثانوية(، مث فترة الدراسة باإلضافة إىل سنتني أصبح تعليم املعلم الديين احلكومي ملدة 

إىل  6218ست سنوات )على مستوى املدرسة الثانوية املتقدمة(. استمرها من عام 

تغريت فترة التعلم إىل ثالث  6220حىت عام  6281مث يف عام . 6281عام 

  م حتويله إىل ،6220قبل هناية تعليم املعلم الديين احلكومي فالوفو يف عام . اتسنو

استند ذلك إىل مرسوم . 6220املدرسة العالية اإلسالمية احلكومية فالوفو يف عام 

 .6220أبريل  05يف  6220لعام  16وزير الدين جلمهورية إندونيسيا رقم 
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حىت . متر مربع 0210متر مربع كمساحة املبىن  02072مساحة هذه املدرسة  

شهدت املدرسة العالية اإلسالمية احلكومية فالوفو العديد من التغيريات يف  0062عام 

 :الرئيسية، مثل اجلدول أدناه

 قائمة استبدال املديرين: 6,6اجلدول 
 فترة رؤساء املدرسة امساء املدرسة رقم
 6270 - 6210 كاديس تعليم املعلم الديين احلكومي اربع سنوات 6

تعليم املعلم الديين احلكومي ثالث،  0
 اربع، ست سنوات

 6220 - 6270 الدكتوراندوس. احلاج. روسلني

املدرسة العالية اإلسالمية احلكومية  0
 فالوفو

 BA 6220 - 6221احلاج. عبد اللطيف ب، 

املدرسة العالية اإلسالمية احلكومية  6
 فالوفو

 0006 - 6221 الدكتوراندوس. حممد حيىي محيد

املدرسة العالية اإلسالمية احلكومية  5
 فالوفو

 0000 - 0006 الدكتوراندوس. سومبا

املدرسة العالية اإلسالمية احلكومية  1
 فالوفو

عبد  ىطفصالدكتوراندوس. احلاج. م
 اهلل

0000 - 0005 

املدرسة العالية اإلسالمية احلكومية  7
 فالوفو

 S.Pd 0005 - 0007نور الشمس باسو، 

املدرسة العالية اإلسالمية احلكومية  8
 فالوفو

 M.Pd.I 0007 - 0062الدكتوراندة. مئيد حاوا، 

املدرسة العالية اإلسالمية احلكومية  2
 فالوفو

 M.Pd.I 0062الدكتوراندة. احلاجة. مجرة، 
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 الرؤية والرسالة املدرسية (ب 

حتقيق األشخاص الذين لديهم اإلميان والتقوى والذكاء واملاجستري يف العلوم : الرؤية

 .والتكنولوجيا والقادرين على املنافسة على املستوى احمللي أو العاملي

 .تشجيع تقدير قيم اإلخالص واملمارسة يف احلياة اليومية. 6: املهمة

من التطوير على  الطلبةشاد بفعالية وكفاءة حىت يتمكن تنفيذ التعلم واإلر. 0

 .النحو األمثل وفًقا لقدراهتم

زيادة الدافع والثقة يف التعلم سواء على املستوى الشخصي أو يف . 0

 .اجملموعات

 .زراعة االنضباط وأخالقيات العمل املثمر. 6

 حالة املعلمني(ج 

كمساعد يف مساعدة الطلبة  املعلم هو أحد مكونات التعليم اليت تتمثل مهمته 

املدرسة العالية اإلسالمية احلكومية  ل يفعلميناملأمساء بقائمة . على تطوير إمكاناهتم

 :ميكن رؤيته يف اجلدول أدناه 0062فالوفو يف عام 
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  العالية اإلسالمية احلكومية فالوفو املدرسة يف علمنيبأمساء املقائمة : 6,0اجلدول 
 0062عام 

 مهنة املوفف قيدرقم  االمساء رقم
 رئيسة املدرسة M.Pd.I 62116006 622600 0 002الدكتوراندة. احلاجة. مجرة،  6
 املعلمة M.Pd.I 62170860 622000 0 006الدكتوراندة. مئيد حاوا،  0
 املعلمة M.Pd.I 62160100 622000 0 006الدكتوراندة. انا رمحة شحاليد،  0
 املعلم M.Pd.I 62106006 622606 6 006، هبروم يت الدكتوراندوس. حممد 6
 املعلمة 006 0 622600 62160762 الدكتوراندة. نيبا ماجناين 5
 املعلمة 006 0 622500 62120007 الدكتوراندة. نور واحدة 1
 املعلمة S.Pd. 62150165 622000 0 000كاسيآتن،  7
 املعلمة 006 0 622800 62120607 الدكتوراندة. جوميايت سينارجي 8
 املعلمة 006 0 622700 62170607 الدكتوراندة. روحايا 2
 املعلمة 006 0 622800 62176000 الدكتوراندة. جوماليانا 60
 املعلم M.Pd 62150807 000106 6 001الدكتوراندوس. خري الدين،  66
 املعلمة S.Ag., S.Pd 62760207 000060 0 006رمحة،  60
 املعلمة M.Pd.I 62760500 000506 0 000الدكتوراندة. نورميايت،  60
 املعلمة 072 0 000706 62176006 الدكتوراندة. احلاجة. أسوايت خالد 66
 املعلمة S.Ag 62700265 000706 0 060ايندارمي ح. ريتنا،  65
 املعلم S.E 62106668 000106 6 006موستاكني،  61
 املعلمة 005 0 000706 62120662 أين حيىي الدكتوراندة. سيت نون 67
 املعلمة 055 0 000706 62180006 الدكتوراندة. احلاجة نوربايت 68
 املعلم 000 6 000760 62120862 أمحد زيعالدكتوراندوس. عبد امل 62
 املعلم S.Ag., M.Pd.I 62750802 000760 6 000سوجارنو،  00
 املعلمة S.T 62800667 000260 0 000يوسين،  06
 املعلمة S.Pd. 62850505 000260 0 000اندي سريوهيويل،  00
 املعلمة S.Ag 6275060600660006اسرياين باسو،  00
 املعلم S.T 6275010000666000فولوس باأن،  06
 املعلمة S.Pd 628208600062000065سهريا فحمي أهال،  05
 املعلمة S.Pd 628760060062000060حوسنيايت حميريونج،  01
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 املعلمة S.Pd 622006060062000005سوجيايت روستام،  07
 املعلمة S.Pd 622660610062000068ذو الفترح حاسيم،  08
 املعلمة S.Pd.I 622001600062000001تيتني حارفيانا،  02
 املعلمة S.Pd 622500050062006060نورسان ناوير،  00
 املعلم S.Or 628260080062006002رزال،  ارفع 06
 املعلم S.Pd 622006020062006060، ةمسريل محز 00
 املعلم S.Pd 622060000062006061فخر اإلسالم،  00
 املعلم S.Pd 622606060062006060حممد فتحانة،  06
 املعلمة S.Pd 622106650062000000ا. نور عملية باتاري،  05
 املعلم 006 6 622700 62180205 الدكتوراندوس. سفيا ليهو 01
 املعلم S.Pd 62760505 622700 6 000أدينج،  07
 املعلمة S.S 62706600 000060 0 002رمحاوايت،  08
 املعلمة S.E., M.Si 62700000 000500 0 000حادراه،  02
 املعلمة S.Pd 62720068 000500 0 000بيبيت رومساساري ك،  60
 املعلم S.Pd 62720507 000106 6 060دارويس،  66
 املعلمة S.T 62720605 000106 0 060حيسدايانيت،  60
 املعلم S.E 62770861 000106 6 067ريزل شرف الدين،  60
 املعلم S.T 62770861 000706 6 006فيسل شرف الدين،  66
 املعلم S.Si., M.Pd 62860700 000106 6 060عبد الوحاب،  65
 املعلم S.Fil.I., M.Pd.I 62780200 000706 6 008عاله الدين،  61
 املعلمة S.P 62770060 000706 0 066سوغية،  67
 املعلم S.Kom. M.Pd 62780200 000806 6 001حممد نصري تكبري،  68

العالية اإلسالمية احلكومية فالوفو يف العام  بيانات صورة جانبية للمدرسة: املصدر
 0062/0000الدراسي 
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 حالة الطلبة(د 

يعد الطلبة أحد املكونات األساسية يف التعليم، دورهم ككائن للتعليم الذي  

ميكن رؤية . من املتوقع أن يطور إمكاناهتم من خالل أنشطة التعلم والتعليم يف املدرسة

 :العالية اإلسالمية احلكومية فالوفو يف اجلدول أدناه حالة الطلبة يف املدرسة

 0062عام  العالية اإلسالمية احلكومية فالوفو املدرسةحالة طلبة : 6,0اجلدول 

جمموعة  فصل
 الدراسة

 الطلبة
 املبلغ النساء الرجال

60 2 600 065 065 
66 60 20 000 025 
60 8 80 662 006 

 866 517 076 07 املبلغ
العالية اإلسالمية احلكومية فالوفو يف العام  بيانات صورة جانبية للمدرسة: املصدر

 0062/0000الدراسي 

 حالة البنية التحتية للمدرسة(ه 

جيب حتسني مرافق املدارس وحتسينها وجتهيزها باستمرار مع األخذ يف االعتبار  

ميكن االطالع على حالة . أن هذا يدعم إىل حد كبري عملية التعلم والتعليم يف املدرسة

 .للمدرسة يف اجلدول أدناه البنية التحتية
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عام  العالية اإلسالمية احلكومية فالوفو للمدرسةحالة البنية التحتية : 6,6اجلدول 
0062 

 نوع املبىن رقم
 عدد املبىن حسب الشروط

مكسورة  جيد
 قليال

 مكسورة
 نصفا

مكسورة 
 كثريا

 - - - 00 الفصول الدراسية 6
 - - - 6 غرفة رئيس املدرسة 0
 - - - 6 املعلمني غرفة 0
 - - - 6 غرفة إدارية 6
 - - - 6 معمل الفيزياء 5
 - - - 6 معمل كيمياء 1
 - - - 6 معمل علم االحياء 7
 - - - 0 معمل الكمبيوتر 8
 - - - 6 معمل اللغات 2

 - - - - معمل التربية االسالمية 60
 - - - 6 املكتبة 66
 - - - 6 غرفة العالج الصحي 60
 - - - 6 غرفة املهارة 60
 - - - - غرفة الفن 66
 - - - 0 مراحيض املعلمني 65
 - - 6 8 مراحيض الطلبة 61
 - - - 6 غرفة االستشارة اإلرشادية 67
 - - - 0 قاعة متعددة األغراض 68
 - - - 6 قاعة جملس الطلبة 62
 - - - - غرفة الكشفية 00
 - - - 6 مسجد 06
 - - - - قاعة الرياضة 00
 - - - - بيت اخلدمة للمعلم 00
 - - - - الطلبةسكن  06
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 - - - - سكن الطالبات 05
 - - - 6 األمن بوست 01
 - - - - مقصف 07
العالية اإلسالمية احلكومية فالوفو يف العام  بيانات صورة جانبية للمدرسة: املصدر

 0062/0000الدراسي 

 حتليل اختبار األداة .0

 اختبار الصالحية(أ 

أداة االختبار، قبل إعطائها للمستجيب أو العينة املراد فحصها، يتم اختبارها  

يف هذا البحث، يتم استخدام نوعني من اختبارات . أواًل للتأكد من صحتها

 .الصالحية، ومها اختبار صالحية احملتوى واختبار صالحية العنصر

 اختبار صالحية احملتوى (6

أعطيت أداة االختبار الثنني من اخلرباء يف يتم اختبار صحة احملتوى بطريقة  

ميكن رؤية مدققان أداة االختبار يف . جمال اللغة العربية لتقدمي تقييم ألداة االختبار

 :اجلدول أدناه

 مدققان أداة االختبار: 6,5اجلدول 
 جهاز مهنة اسم رقم
 احملاضر اجلامعة اإلسالمية احلكومية فالوفو Lc., MAاحلاج. حممد ألفان فترا،  6
املدرسة العالية اإلسالمية احلكومية  S.Fil.I., M.Pd.Iعاله الدين،  0

 وفالوف
 املعلم
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ميكن االطالع على نتائج التحقق من صحة األداة من مدققني يف اجلدول  

 :أدناه

 نتائج التحقق من صحة األداة: 6,1اجلدول 

 اجلوانب املقررة رقم
متوسط  مدقق التقييم

 0 6 القيمة
ر مكتوبة بلغة ائالتعليمات اخلاصة كملء أداة اختبار الضم 6

 6 6 6 واضحة.

ر تتوافق مع ائاألسئلة املطروحة على أداة اختبار فهم الضم 0
 5 5 5 مؤشرات البحث.

ر تتفق مع األهداف ائاألسئلة يف ورقة اختبار أداة لفهم الضم 0
 6 6 6 اليت يتعني حتقيقها.

ر على معاٍن ائيف أداة اختبار فهم الضم ال حتتوي األسئلة 6
 متعددة.

6 6 6 

نوع األسئلة املستخدمة )كويس متعددة( مناسب لقياس  5
 5 5 5 ر.ائمستوى فهم الطلبة للضم

اللغة املستخدمة يف كل عنصر على فهم أداة االختبار من  1
وفقا لقواعد اللغة اإلندونيسية هي جيدة وصحيحة  ائرالضم

 تبعا لتحسني اإلمالء
6 5 6،5 

 6،60 قيمة املكون بأكملهمتوسط 
  

قيمة مجيع املكونات صحيح ألنه يفي تظهر نتائج تقييم املدققان أن متوسط  

 .وُيعلن أنه صاحل جًدا M ≤ 6 ≥ 5كمعايري الصالحية البالغة 
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 صالحية البند (0

 SPSSباستخدام تطبيق  rhitungيتم اختبار صالحية املادة عن طريق حتديد القيمة  

 :، ميكن رؤية نتائج احلساب يف اجلدول أدناه02

 لكل عنصر مشكلة rhitungالقيم : 6,7جدول 
 rhitungقيمة  رقم البند

 0،687 6البند 
 0،580 0البند 
 0،106 0البند 
 0،550 6البند 
 0،616 5البند 
 0،115 1البند 
 0،102 7البند 
 0،660 8البند 
 0،667 2البند 
 0،501 60البند 
 0،100 66البند 
 0،581 60البند 
 0،110 60البند 
 0،566 66البند 
 0،160 65البند 
 0،168 61البند 
 0،582 67البند 
 0،528 68البند 
 0،106 62البند 
 0،628 00البند 
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يتم . سؤاال 00لكل عنصر من جمموع  rhitungيف اجلدول أعاله يوضح القيمة  

 06من  SPSS 02احلصول على هذه القيمة من خالل احلسابات اإلحصائية باستخدام 

أساس اختاذ . 0,002هي  06لعدد املستجيبني  rtabelبينما كانت القيمة . املشاركني

بعد ذلك ، ميكن االستنتاج بأن  أن األداة صاحلة.مث يقال   rhitung > rtabelالقرار هو إذا 

 .مجيع العناصر املوجودة يف أداة اختبار فهم الدومري قد  م إعالهنا صاحلة

 اختبار املوثوقية (ب 

لعشرين  Cronbach Alpha م إجراء اختبار املوثوقية من خالل حتديد قيمة  

العمليات احلسابية يف اجلدول ميكن رؤية نتائج . SPSS 02عنصًرا باستخدام تطبيق 

 :أدناه

 Cronbach Alpha  قيم: 6,8اجلدول 
Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based 

on 

Standardized 

Items 

N of 

Items 

20007 20007 02 

  
، ُيقال أن Cronbach Alpha > rtableأساس اختاذ القرار هو إذا كانت قيمة  

، وميكن استنتاج 0,002< 0,887باسم  Cronbach Alphaُيعرف . األداة موثوق هبا

 .أن عناصر الصنف موثوق هبا
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 بكرةاملرحلة املحتليل البيانات  .0

 قبل االختبارإحصائيات وصفية لبيانات ( أ

ر للطلبة قبل مائضالدف إىل شرح نتائج اختبار فهم هت ةالوصفي ئيةهذه اإلحصا 

ميكن االطالع على نتائج التحليل يف  .Two Stay Two Strayأن يعامل مع الطريقة 

 :اجلدول أدناه

 قبل االختبار: قيمة اإلحصاءات الوصفية 6,2جدول 
 قيمة إحصائي

 06 عدد العينات
 62،76 القيمةمتوسط 

 06،67 االحنراف املعياري
 20 أعلى درجة
 60 أدىن درجة

 
كن رؤيته يف اجلدول متر ائملعرفة نسبة قدرات الطلبة على اختبار فهم الضم 

 :أدناه

 قبل االختبارالنسبة املئوية للقيم : 6,60اجلدول 
 النسبة املئوية )٪( تردد تصنيف قيمة

 %1 0 ممتاز 80-600
 %06 7 جيد جدا 11-72
 %65 5 جيد 51-15
 %68 1 مقبول 61-55
 %66 66 راسب 0-65

 %600 06 املبلغ
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، ال يوجد سوى الباط 06كن مالحظة أنه من مياستناًدا إىل البيانات أعاله، 

طلبة مع فئة  7٪،  1اثنني من الطلبة الذين حصلوا على درجات يف فئة ممتازة بنسبة 

مقبولة  ةطلبة مع فئ 1٪،  65جيدة بنسبة  ةطلبة مع فئ 5٪،  06جيدة جدا بنسبة 

مث ميكن االستنتاج أن معظم . ٪ 66نسبة ب راسبة ةمع فئ الباط 66٪ و  68بنسبة 

 .رائالطلبة ال يزالون ان يعرفون املواد املتعلقة بالضم

 قبل االختباراختبار الطبيعي بيانات  ( ب

يتم  قبل االختباريتم إجراء اختبار اجلودة لتحديد ما إذا كانت بيانات ما  

احليلة هي حتديد قيمة أمهية البيانات البحثية باستخدام . توزيعها بشكل طبيعي أم ال

SPSS 02 أساس اختاذ القرار هو، إذا كانت قيمة . 0,021، وجدت قيمة أمهيتها من

مث ميكن أن خنلص إىل أن تفهم . ، فسيتم توزيع البيانات بشكل طبيعي0,05< األمهية

 .يتم توزيعها عادة قبل االختباردومري بيانات 

 ات املرحلة النهائيةحتليل بيان .6

 بعد االختبارإحصائيات وصفية لبيانات ( أ

ر للطلبة بعد مائهتدف هذه اإلحصاء الوصفي إىل وصف نتائج اختبار فهم الض 

ميكن االطالع على نتائج التحليل يف . Two Stay Two Strayأن تعامل مع طريقة 

 :اجلدول أدناه
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 االختباربعد : قيمة اإلحصاءات الوصفية 6,66جدول 

 قيمة إحصائي
 06 عدد العينات

 17،06 القيمةمتوسط 
 66،02 االحنراف املعياري

 20 أعلى درجة
 60 أدىن درجة

 
لالطالع على النسبة املئوية لقدرات الطلبة على اختبار فهم دومري، ميكن  

 :االطالع على اجلدول أدناه

 بعد االختبارالنسبة املئوية للقيم : 6,60اجلدول 
 النسبة املئوية )٪( تردد تصنيف قيمة

 %01 2 ممتاز 80-600
 %06 8 جيد جدا 11-72
 %68 1 جيد 51-15
 %01 2 مقبول 61-55
 %1 0 راسب 0-65

 %600 06 املبلغ
 

طلبة  2، هناك الباط 06استناًدا إىل البيانات أعاله، ميكن مالحظة أنه من  

 06طلبة مع فئة جيدة جدا بنسبة  8٪، 01حصلوا على درجات يف فئة ممتازة بنسبة 

 0٪ و  01مقبولة بنسبة  ةطلبة مع فئ 2٪،  68جيدة بنسبة  ةطلبة مع فئ ٪1، 
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مث ميكن االستنتاج أن معظم الطلبة قد فهموا املواد . ٪ 1بنسبة  ةراسب ةطالبان مع فئ

 .Two Stay Two Stray ر بعد تطبيق طريقةائاملتعلقة بالضم

 بعد االختباراختبار الطبيعي بيانات  ( ب

يتم توزيعها بشكل  بعد االختباريتم إجراء اختبار اجلودة لتحديد ما إذا كانت بيانات 

، SPSS 02احليلة هي حتديد قيمة أمهية البيانات البحثية باستخدام . طبيعي أم ال

< ألمهيةأساس اختاذ القرار هو، إذا كانت قيمة ا. 0,602وجدت قيمة أمهيتها من 

مث ميكن أن خنلص إىل أن تفهم دومري . ، فسيتم توزيع البيانات بشكل طبيعي0,05

 .يتم توزيعها عادة بعد االختباربيانات 

 tاختبار ( ج

العينات ملعرفة ما إذا كانت هناك اختالفات يف متوسط  t م استخدام اختبار  

العينتني. شرط هذا االختبار هو أن بيانات البحث جيب أن توزع بشكل طبيعي. ومن 

املعروف من نتائج بيانات اختبار احلالة الطبيعية الثانية وذكر كل من االختبار املسبق 

، SPSS 02بعد احلساب باستخدام  .أن يتم توزيعها بشكل طبيعي بعد االختباروما 

 :يليتكون النتائج كما 
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 Tاختبار : 6،60اجلدول 
Paired Samples Test 

 

Paired Differences 

t df 

Sig. 

(0-

tailed) 
Mean 

Std. 

Deviation 

Std. 

Error 

Mean 

925 Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Pair 

1 

(Post-

Test) – 

(Pre-

Test) 

170222 170944 40272 110044 040727 2039

2 

44 20222 

 
قبل القيمة بني ميكن أن نرى يف اجلدول أعاله وجدت الفرق يف متوسط  

، مث 0,05>. أساس اختاذ القرار هو إذا كانت قيمة األمهية بعد االختبار و االختبار

الحظ أن قيمة . بعد االختبارو قبل االختبارهناك فرق كبري بني نتائج التعلم يف بيانات 

، ميكن أن نستنتج أن هناك فرًقا كبرًيا بني نتائج التعلم  0,05> 0،000الداللة هي 

 .بعد االختبارو قبل االختباريف بيانات 

 اختبار الفرضيات( د

مقبولة والفرضية ( Ha)فرضية بديلة =  t2> ttأساس اختاذ القرار هو إذا كان  

مرفوضة والفرضية ( Ha)فرضية بديلة =  t2 <ttمرفوضة، وإذا كان ( H2)الفارغة 

هي  SPSS 02من نتائج احلساب اإلحصائي باستخدام  t0قيمة . مقبولة( H2)الفارغة 

، مث حيصل على 0،002درجة من احلرية هي  00ملدة  ttabelوقيمة  5,120

هذا يعين . ويتم قبول الفرضية البديلة ويتم رفض الفرضية الفارغة 0،002< 5،120
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 قسم العلوم الطبيعيةالصف العاشر  ر طلبةائزيادة كبرية يف فهم ضميعين أن هناك 

 .Two Stay Two Strayباملدرسة العالية اإلسالمية احلكومية فالوفو باستخدام طريقة 

 الضمائرفعالية يف حتسني معرفة  Two Stay Two Strayهذا يعين أن استخدام طريقة 

 .لدى الطلبة

 املناقشة  . ب

، ال الباط 06حتليل البيانات األولية اليت  م احلصول عليها من استناًدا إىل نتائج 

 ةطلبة من الفئ 7٪ و 1ممتازة بنسبة  ةيوجد سوى طلبة حصلوا على درجات من فئ

مقبولة  ةطلبة مع فئ 1٪ و 65يدة بنسبة ج ةطلبة مع فئ 5٪ و 06جيدة جًدا بنسبة 

قيمة اإلحصائية الوصفية ٪. توضح ال66راسبة بنسبة  ةطلبة مع فئ 66٪ و 68بنسبة 

طلبة الصف العاشر ، وهذا يدل على أن معظم 62،76قيمة الطلبة هو أن متوسط 

ما زالوا يفتقرون إىل  باملدرسة العالية اإلسالمية احلكومية فالوفو قسم العلوم الطبيعية

 . رائالضم فهم املادة حول

اخلروج من املشاكل املذكورة أعاله، أجرى الباحث جتربة باستخدام طريقة 

Two Stay Two Stray  قبل البدء يف التعليم، يفسر الباحث آلية التعليم مع طريقة .Two 

Stay Two Stray.  بعد احلصول على استجابة جيدة من الطلبة، بدأ تعلم

اًء على مالحظات الباحث أثناء بن .Two Stay Two Strayمع طريقة  رائالضم مادة
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كال الطلبة الذين حصلوا  التعليم، يكون الطلبة متحمسني جًدا للمشاركة يف التعلم.

قبل عالية والطلبة الذين حصلوا على درجات منخفضة  قبل االختبارعلى درجات 

 .، فإهنم يشعرون حبماس شديد يف متابعة مراحل عملية التعليماالختبار

لكن الباحث وجدوا عدة عقبات صغرية  بسالسة حىت االنتهاء.عملية التعليم 

جيب على الباحث يف بعض الظروف استخدام الضوضاء العالية إليصال  مثل؛

التعليمات إىل الطلبة ألن جو الفصول الدراسية صاخب إىل حد ما بسبب محاس 

وعة إىل الطلبة، كما حيتاج الباحث إىل مساعدة الصديقة لترتيب نقل الضيوف من جمم

 .ولكن كل هذه العقبات متكن التغلب عليها بشكل صحيح أخرى.

باستخدام طريقتني شاردتني،  م إجراء اختبار ما بعد والنتائج اليت  بعد االختبار 

ممتازة  ةفئطلبة حصلوا على درجات يف  2هناك ، الباط 06 م احلصول عليها من 

جيدة مع نسبة  ةطلبة مع فئ 1٪، 06طلبة مع فئة جيدة جدا بنسبة  8، ٪01بنسبة 

راسبة  ة٪ واثنني فقط من الطلبة مع فئ 01مقبولة بنسبة  ةطلبة مع فئ ٪2،  68

قيمة الطلبة بناًء على نتائج التحليل اإلحصائي الوصفي متوسط  .٪ 1بنسبة 

بعد تطبيق  رائللضم يدل على أن هناك زيادة يف نوعية الفهم املادي هذا .17،06

 .Two Stay Two Strayطريقة 
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وذكرت أن الفرضية البديلة  م  thitung> ttable كما أفهرت نتائج اختبار الفرضية

من  الضمائرهذا يعين أن هناك زيادة كبرية يف فهم  قبوهلا و م رفض الفرضية الفارغة.

 باملدرسة العالية اإلسالمية احلكومية فالوفو قسم العلوم الطبيعيةطلبة الصف العاشر 

. لذا، أجب عن السؤال املوجود يف صياغة  Two Stay Two Strayطريقةباستخدام 

فعلية يف حتسني معرفة   Two Stay Two Stray، وهو أن استخدام طريقة 0املشكلة رقم 

 .رائالطلبة للضم
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 املبحث اخلامس

 اخلامتة

 خالصة البحث . أ

هذا البحث عبارة عن دراسة تقارن نتائج تعلم الطلبة قبل وبعد استخدام 

بيانات خمرجات تعلم الطلبة اليت  م احلصول عليها من  .Two Stay Two Strayالطريقة 

بناًء على األسئلة اليت متت صياغتها مسبًقا،  .بعد االختباروما  قبل االختبارأدوات ما 

 :النحو التايلميكن حل نتائج هذه البحث على 

، مما يدل على أن معظم 62،76هو  قبل االختباردرجات الطلبة كان متوسط  .6

باملدرسة العالية اإلسالمية احلكومية  قسم العلوم الطبيعيةالصف العاشر الطلبة يف 

 . رائالضمب ما زالوا مل يفهموا املواد املتعلقة فالوفو

هذا يدل على أن هناك زيادة  .78،06كان  بعد االختباردرجات الطلبة متوسط  .0

 .Two Stay Two Strayبعد طريقة  رائللضم يف نوعية الفهم املادة

يف حني أن  ،thitung  =5،120  م احلصول عليها  الزوجي t من نتائج اختبار .0

 مث ميكن القول أن هناك زيادة كبرية،  thitung > ttabelقيمة . ttabel  =0,002  قيمة

باملدرسة العالية  قسم العلوم الطبيعيةلطلبة الصف العاشر  الفئة رائالضم فهم



56 
 

 
 

لذا، أجب عن  .Two Stay Two Stray طريقة باستخدام اإلسالمية احلكومية فالوفو

 Two Stay ، وهو أن استخدام طريقة 0املوجود يف صياغة املشكلة رقم  السؤال

Two Strayرائضملل الطلبة فعال يف زيادة فهم . 

 االقتراحات . ب

 :بناًء على نتائج هذه الدراسة، أراد الباحث تقدمي االقتراحات التالية

ميكن استخدام نتائج هذه الدراسة كمدخالت ألعضاء هيئة التدريس يف تقدمي  .6

 .املواد التعليمية يف الفصل

 .األسلوبني املتبقيني يف تكوين جو تعليمي ممتعغالًبا ما ميكن استخدام  .0

ميكن استخدام نتائج هذه الدراسة للباحث يف املستقبل كمواد مرجعية إلجراء  .0

 .مزيد من البحث
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Satuan Pendidikan  : Madrasah Aliyah Negeri Palopo 

Mata pelajaran   : Bahasa Arab 

Kelas/Semester  : X (sepuluh)/Ganjil 

Materi pelajaran  : Isim Dhomir 

Alokasi waktu   : 602 Menit 

 

I. KOMPETENSI INTI (KI) 

KI-1 Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya 

KI-0 Menghayati dan mengamalkan prilaku jujur, disiplin, tanggung 

jawab, peduli (gotongroyong, kerjasama, toleran, damai), santun, 

responsif, dan pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian 

dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara 

efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam 

menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan 

dunia. 

KI-4 Memahami,menerapkan,menganalisis pengetahuan faktual, 

konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu 

pengetahuan, teknologi, seni dan budaya, dan humaniora dengan 

wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban 

terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan 

pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai 

dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. 

KI-4 Mengolah,  menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah 

abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di 

sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan metode sesuai 

kaidah kailmuan. 

II. KOMPETENSI DASAR 

1. Mensykuri kesempatan dapat mempelajari bahasa Arab sebagai 

bahasa pengantar komunikasi internasional yang diwujudkan dalam 

semangat belajar. 



 
 

 

  
 

0. Menunjukkan prilaku santun dan peduli dalam melaksanakan 

komunikasi antar pribadi dengan guru dan teman. 

4. Memahami apa yang dimaksud dengan dhomir atau kata ganti 

dalam bahasa Arab. 

4. Mengetahui bentuk-bentuk dhomir serta kegunaannya dengan 

memperhatikan unsur kebahasaan, struktur teks dan unsur budaya 

yang sesuai konteks penggunaannya. 

2. Mendemostrasikan contoh sederhana tentang dhomir dengan 

memperhatikan unsur kebahasaan, struktur teks dan unsur budaya 

secara benar dan sesuai konteks. 

III.  INDIKATOR DAN TUJUAN PEMBELAJARAN 

A.  Indikator Pembelajaran  

1. Memahami pengertian dhomir atau kata ganti dalam bahasa Arab. 

0. Mengetahui bentuk-bentuk dhomir dan kegunaannya masing-

masing. 

4. Memahami pengertian dhomir munfashil, mutthasil, dan mustatir. 

4. Memberikan contoh sederhana terkait dhomir sesuai dengan 

bentuk-bentuknya. 

B. Tujuan Pembelajaran 

1. Memahamkan peserta didik terkait pengertian dhomir atau kata 

ganti dalam bahasa Arab. 

0. Memahamkan peserta didik terkait bentuk-bentuk dhomir dan 

kegunaannya masing-masing. 

4. Memahamkan peserta didik terkait pengertian dhomir munfashil, 

mutthasil, dan mustatir. 

4. Menuntut peserta didik mampu memberikan contoh sederhana 

terkait dhomir sesuai dengan bentuk-bentuknya. 

  



 
 

 

  
 

PROSES PEMBELAJARAN 

6)  Pendahuluan  

a. Guru mengucapkan salam  

b. Guru mengajak peserta didik membuka pembelajaran dengan membaca 

basmalah 

c. Guru mengabsen siswa 

d. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dilaksanakan 

e. Guru menjelaskan mekanisme pelaksanaan diskusi kelompok dengan 

metode Two Stay Two Stray. 

0) Kegiatan Inti 

a. Guru membagi peserta didik kedalam tujuh kelompok sesuai dengan sub-

sub materi, tiap-tiap kelompok beranggotakan 4 atau lebih siswa. 

b. Guru membagikan sub-sub materi kepada tiap kelompok. 

c. Tiap-tiap kelompok diminta untuk mendiskusikan terkait sub-sub judul 

yang telah dibagikan pada masing-masing kelompoknya dengan durasi 

waktu ± 12 menit. 

d. Dua orang peserta didik pada tiap-tiap kelompok diminta untuk bertamu 

pada kelompok lain, dua orang lainnya bertindak sebagai penerima tamu 

dari kelompok lain. 

e. Tiap-tiap kelompok diminta untuk menjelaskan terkait sub materi yang 

diterimanya, kepada tamu dari kelompok lain dengan durasi waktu 

masing-masing 2 menit. 

f. Peserta didik yang bertindak sebagai tamu akan diroling sehingga semua 

kelompok telah dikunjungi. 

g. Para tamu diminta kembali ke kelompoknya masing-masing dan 

mendiskusikan hasil temuan mereka kepada teman sekelompoknya 

dengan durasi waktu ± 12 menit. 

h. Tiap-tiap kelompok diminta untuk mempresentasi hasil temuan mereka 

dengan durasi waktu masing-masing 2 menit. 

0) Penutup 



 
 

 

  
 

 

 

 

 

  

a. Guru memberi kesimpulan terhadap pembelajaran yang telah 

dilaksanakan. 

b.  Guru memberi pesan dan penugatan kepada peserta didik 

c. Guru mengajak peserta didik menutup pembelajaran dengan membaca 

hamdalah. 



 
 

 

  
 

Lampiran Materi Dhomir 

A. Isim Dhomir 

Dalam bahasa Indonesia isim Dhomir dikenal dengan kata ganti. 

Sedangkan di dalam bahasa Arab Dhomir diartikan sebagai lafadz yang 

dipergunakan untuk mutakallim (pembicara) seperti lafadz أَنَا   (saya), atau untuk 

mukhathab (lawan bicara atau orang kedua) seperti lafadz  َأَْنت (kamu), atau untuk 

yang ghaib (yang dibicarakan atau orang ketiga) seperti lafadz  َُهو  (dia). 

Penggunaan Dhomir (kata ganti) dibedakan antara laki-laki dan perempuan dan 

berjumlah 14 macam. 

B. Dhomir Mutakallim 

Dhomir mutakallim adalah kelompok dhomir yang dipergunakan untuk 

pembicara atau orang pertama. Kelompok Dhomir ini bisa digunakan untuk laki-

laki ataupun perempuan. Adapun yang termasuk kelompok dhomir Mutakallim 

ialah: 

 Saya (sendiri) =   أَنَا

 Kita / Kami (dua orang atau lebih) =  نَْحُن 

Contoh:   إِْسِمْي يُْوُسف، أَنَا َطاِلٌب ُمِجد 

Artinya: Nama saya Yusuf, saya siswa yang bersungguh-sungguh 

Keterangan: Kata yang bergaris bawah adalah Dhomir mutakkallim, berfungsi 

untuk menjelaskan si pembicara yang bernama Yusuf. 

C. Dhomir Mukhotob dan Mukhotobah 

Dhomir Mukhotob dan Mukhotobah adalah kelompok dhomir yang 

dipergunakan untuk lawan bicara atau orang kedua. Mukhotob digunakan untuk 

laki-laki dan Mukhotobah digunakan untuk perempuan. Adapun yang termasuk 

kelompok dhomir Mukhotob dan Mukhotobah ialah: 

 Kamu (satu orang laki-laki) =  أَْنَت 

 Kalian (dua orang laki-laki) =  أَْنتَُما 



 
 

 

  
 

 Kalian (tiga orang laki-laki atau lebih) =  أَْنتُْم 

 Kamu (satu orang perempuan) =  أَْنِت 

 Kalian (dua orang perempuan) =  أَْنتَُما 

 Kalian (tiga orang perempuan atau lebih) =  أَنتُنَّ 

Contoh:  ٌأَْنتَ  َطبِيْب = Kamu Dokter laki-laki 

 Kamu Dokter perempuan = أَْنتِ  َطبِيْبَةٌ 

Keterangan: Kata yang bergaris bawah adalah Dhomir Mukhotob dan 

Mukhotobah, berfungsi untuk menjelaskan lawan bicara atau orang kedua. 

Dengan syarat kata yang disandingkan dengan dhomir harus sesuai/sejenis, kata 

yang menunjukkan laki-laki ( ٌَطبِيْب) untuk dhomir laki-laki (  َأَنْت ) dan kata 

yang menunjukkan perempuan ( بَةٌ َطبِيْ  ) untuk dhomir perempuan (  ِأَنْت ) 

D. Dhomir Ghoib dan Ghoibah 

Dhomir Ghoib dan Ghoibah adalah kelompok dhomir yang dipergunakan untuk 

orang yang dibicarakan atau orang ketiga. Ghoib digunakan untuk laki-laki dan 

Ghoibah digunakan untuk perempuan. Adapun yang termasuk kelompok dhomir 

Ghoib dan Ghoibah ialah: 

 Dia (satu orang laki-laki) =   هُوَ 

 Mereka (dua orang laki-laki) =  هَُما 

 Mereka ( tiga orang laki-laki atau lebih) = هُْم 

 Dia (satu orang perempuan) =  ِهيَ 

 Mereka (dua orang perempuan) =   هَُما

نَّ هُ   = Mereka (tiga orang perempuan atau lebih) 

Contoh:  ٌهُوَ  َطبِيْب = Dia dokter laki-laki 

 Dia dokter perempuan = هِ يَ  َطبِيْبَةٌ 



 
 

 

  
 

Keterangan: Kata yang bergaris bawah adalah Dhomir Ghoib dan Ghoibah, 

berfungsi untuk menjelaskan orang yang dibicarakan atau orang ketiga. Dengan 

syarat kata yang disandingkan dengan dhomir harus sesuai/sejenis, kata yang 

menunjukkan laki-laki ( ٌَطبِيْب) untuk dhomir laki-laki (  َهُو ) dan kata yang 

menunjukkan perempuan ( ٌَطبِْيبَة) untuk dhomir perempuan (  َِهي ) 

E. Dhomir Munfasil 

Dhomir munfasil adalah dhomir yang penulisannya terpisah dengan kata 

yang lain, ia boleh diletakkan pada permulaan kalimat dan penulisannya 

menggunakan jarak atau spasi antara dhomir munfasil dengan kata yang 

menyertainya, Contoh: 

 Saya dokter laki-laki =  أَنَا َطبِْيٌب 

 Dia pelajar laki-laki =  هُوَ  َطاِلبٌ  

 kamu siswi perempuan =  أَْنتِ  َطاِلبَةٌ 

Kata yang bergaris bawah adalah dhomir munfasil, penulisannya terpisah dengan 

kata sebelumnya dan bisa diletakkan di awal kalimat. Contoh isim dhomirnya 

adalah أَنَا yang menunjukan laki-laki tunggal sebagai pembicara,  َهُو yang 

menunjukkan laki-laki tunggal sebagai orang yang dibicarakan,  ِأَنْت yang 

menunjukkan perempuan tunggal sebagai lawan bicara. 

F. Dhomir Muttasil 

Dhomir muttasil ialah isim dhomir yang penulisnnya bersambung pada 

kata sebelumnya, ia tidak boleh diletakkan pada permulaan kalimat dan tidak 

terpisahkan oleh spasi, contoh : 

 Kamu menulis =  َكتَبْ َت 

 Kamu memukul =  َضَربْ َت 

 Kamu melihat =  نََظرْ َت 

Kata yang bergaris bawah adalah dhomir muttasil, penulisannya bersambung 

dengan kata sebelumnya dan berada di akhir kata lain. Contoh isim dhomirnya 



 
 

 

  
 

adalah huruf  َت yang menunjukan laki-laki tunggal yang diajak bicara (mufrod 

mudzakar mukhotob). 

G. Dhomir Mustatir 

Dhomir mustatir adalah dhomir yang tidak tampak atau tersembunyi dan 

tidak juga di lafadzkan, dhomir mustatir hanya terdapat pada beberapa kata kerja 

saja. Dhomir mustatir ada dua macam, yakni: 

1. Dhomir Mustatir Wujuban 

Dhomir ini hanya ada pada beberapa kata kerja yaitu: 

a) Pada Fi’il Amr (kata kerja perintah) dengan dhomir  أَْنَت  seperti lafadz  ْأُْكتُب 

(tulislah) 

b) Pada Fi’il Mudhori (kata kerja bentuk sekarang) yang diawali dengan; Ta’ 

khitoob waahid seperti lafadz  َْشُكرُ ت , Hamzah  seperti lafadz   َْشُكرُ أ , Nuun 

seperti lafadz  َْشُكرُ ن . 

0. Dhomir Mustatir Jawazan 

 Yang termasuk dhomir mustatir jawazan ini adalah semua fiil madhi 

(kata kerja bentuk lampau) dan mudhori (kata kerja bentuk sakarang) dengan 

dhomir ghooib/ghooibah. 

  



 
 

 

  
 

Soal Test Pemahaman Dhomir 

Nama : 

Kelas : 

Alokasi Waktu : 42 menit 

 

Berilah tanda silang (X) pada jawaban yang menurut anda benar. 

1. Arti kata Dhomir ( ٌَضِمْير) dalam bahasa 

Indonesia adalah ... 

a. Kata tunjuk 

b. Kata sambung 

c. Kata ganti 

d. Kata benda 

0. Jumlah Dhomir ( رٌ َضِميْ  ) berdasarkan 

penunjukannya di dalam bahasa Arab terbagi 

menjadi ... macam. 

a. 14 

b. 14 

c. 12 

d. 13 

4. Kelompok Dhomir yang ditujukan untuk 

lawan bicara adalah Dhomir ... 

a. Mukhotob dan Ghoib 

b. Mukhotob dan Mukhotobah 

c. Ghoib dan Ghoibah  

d. Mutakallim dan Ghoib 

4. Yang termasuk dalam kelompok Dhomir 

mutakallim adalah ... 

a.  َا، نَْحنُ نَ أ  

b.  ُأَْنَت، نَْحن 

c.  ِأَْنَت، أَْنت 

d.  ْأَْنتَُما، أَْنتُم 

 ُهَو ... .2
Kata yang tepat untuk melengkapi Dhomir di 

atas adalah! 

a. َطاِلبَة  

b. فَاِطَمة 

c. َطاِلب 

d.  َْصِدْيقَتِى 

... يَ هِ  .3   
Kata yang tepat untuk melengkapi Dhomir di 

atas adalah! 

a. َطاِلب 

b.  َْصِدْيِقي  

c.  ْيُْوُسف 

d. َطاِلبَة 

 أْنَت ... .7
Kata yang tepat untuk melengkapi Dhomir di 

atas adalah! 

a.  َدوْ مُ حْ م  

b. لَْيلَة 

c. َخِدْيَجة 

d. َسْلَوى 

ِت ...نْ أَ  .0  
Kata yang tepat untuk melengkapi Dhomir di 

atas adalah! 

a. يُْونُس 

b. َعائَِشة 

c.  َْصاِلح 

d. ُمْوَسى 

فِى الَمدَْرَسِة العَاِليَِة اإِلْسََلِميَِّة  َطاِلبَةٌ  ... ،نَبِْيلَة اِْسِمىْ  .9

  الُحُكْوِميَِّة فَالُْوفُوْ 
Dhomir yang tepat untuk melengkapi kalimat 

di atas adalah! 

a.  َانَ أ  

b.  َأَْنت 

c.  ْأَْنتُم 

d.  ُمْ ه  

 



 
 

 

  
 

12. Dhomir  ُنَْحن ditujukan untuk ... 

a. Kami/kita 

b. Kamu (seorang laki-laki) 

c. Kamu (seorang perempuan) 

d. Kalian (dua orang laki-laki atau 

perempuan) 

11. Dhomir  ... ditujukan untuk ُهَما 

a. Kalian (dua orang laki-laki atau dua orang 

perempuan) 

b. Kalian (tiga orang perempuan atau lebih) 

c. Dia (dua orang laki-laki atau dua orang 

perempuan) 

d. Dia (seorang laki-laki) 

10. Dhomir  ... ditujukan untuk أَْنتَُما 

a. Kalian (tiga orang perempuan atau lebih)  

b. Kalian(dua orang laki-laki atau dua orang 

perempuan) 

c. Dia (seorang laki-laki) 

d. Mereka (dua orang laki-laki atau dua 

orang perempuan) 

14. Dhomir  ... ditujukan untuk ُهنَّ  

a. Mereka (dua orang laki-laki atau dua 

orang perempuan) 

b. Kalian (dua orang laki-laki atau dua orang 

perempuan) 

c. Mereka (tiga orang laki-laki atau lebih)  

d. Mereka (tiga orang perempuan atau lebih)  

14. Dhomir  ... ditujukan untuk أَْنتُنَّ  

a. Kalian (tiga orang perempuan atau lebih) 

b. Kalian (dua orang laki-laki atau dua orang 

perempuan) 

c. Dia (seorang laki-laki) 

d. Mereka (dua orang laki-laki atau dua 

orang perempuan) 

12. Dhomir  ... ditujukan untuk أَْنتُمْ  

a. Kalian (tiga orang perempuan atau lebih) 

b. Kalian (tiga orang laki-laki atau lebih) 

c. Kalian (dua orang laki-laki atau dua orang 

perempuan) 

d. Kami/kita 

 

13. Dhomir  ... ditujukan untuk ُهمْ  

a. Mereka (dua orang laki-laki atau dua 

orang perempuan) 

b. Kalian (dua orang laki-laki atau dua orang 

perempuan) 

c. Mereka (tiga orang laki-laki atau lebih)  

d. Mereka (tiga orang perempuan atau lebih)  

17. Ditinjau dari segi bersambung dan tidaknya, 

Dhomir dibagi ke dalam dua bentuk, yaitu: 

a. Muttashil dan Mukhotob 

b. Muttashil dan Munfashil 

c. Mustatir dan Munfashil 

d. Ghoib dan Mutakallim 

10. Dhomir yang bersambung dengan kata lain, 

disebut ... 

a. Dhomir munfashil 

b. Dhomir ghoib 

c. Dhomir mustatir 

d. Dhomir muttashil 

19. Dhomir yang terpisah dari kata lain, disebut .... 

a. Dhomir munfashil 

b. Dhomir muttashil 

c. Dhomir mustatir 

d. Dhomir mutakallim 

02. Dhomir yang tidak tampak atau tersembunyi 

dan juga tidak di lafadzkan, disebut .... 

a. Dhomir mustatir 

b. Dhomir mukhotob 

c. Dhomir munfashil 

d. Dhomir muttashil 

 

~Hasil terbaik adalah hasil usaha anda sendiri~ 
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Pembelajaran Dhomir dengan metode Two Stay Two Stray 

 

 

 

  



 
 

 

  
 

Post-test 
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