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جي املدرسة الثانوية دراسة مقارنة يف إجناز تعلم اللغة العربية بني متخر 
متخرجي املدرسة الثانوية العامة  يف الصف العاشر  مبدرسة و  االسالمية

-۲۰١۷مطالب اهلدى العالية االسالمية ملوجنو جبارا يف السنة الدراسية

۲۰١۸        
 

 حبث علمي 

 (S.1) يسلنسوط املقّررة للحصو  على درجة اللالّشر  مكال مقّدم ل 

 يف قسم تعليم الّلغة العربّية 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 إعداد :

 جوهر حممد إقبال

 123211041رقم الطّللب : 

 

 دريسة علوم الرتبية والتيكل
 ةاإلسالمية احلكومي سوجنو جامعة وايل

 مسارانج
2018 

 



. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ب



. 

 

 ج



. 

 املشرف موافق
 املعليل

 عايد مكّلية علوم الرتبية والتدريس
 جلمعة وايل سوجنو السالمية احلكومية مسلرانج

 الّسالم عليكم ورمحة هللا وبرمكلته
 حتّية طّيبة، وبعد.

سخة هذا بعد املالحظة ابلتصحيحلت والتعديالت على حسب احللجة نرسل ن
 البحث العلاي للطللب:

 جوهر حماد إقبل  :   االسم

 123211041:  رقم قيد الطللب

 :   املوضوع
متخرجي جي املدرسة الثانوية االسالمية و دراسة مقارنة يف إجناز تعلم اللغة العربية بني متخر 

ية ملوجنو املدرسة الثانوية العامة  يف الصف العاشر  مبدرسة مطالب اهلدى العالية االسالم
 ۲۰١۸-۲۰١۷جبارا يف السنة الدراسية

نرجو من جلنة املنلقشة أن تنلقش هذا البحث العلاي أبسرع وقت ممكن وشكرا على حسن 
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املدرسة الثانوية العامة  يف الصف العاشر  مبدرسة مطالب اهلدى العالية االسالمية ملوجنو 
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 .81(، ص. 1989، )بريوت: مؤسسة الرسللة، اجمللة الثلنية عشرة

، )دار سنن أيب داودسليالن بن األشعث أبو داود السجستلن األزدي،  2 
 145.الفكر(، ص
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دراسة مقلرنة يف إجنلز تعلم اللغة العربية بني متخرجي املدرسة الثلنوية املوضوع   : 
االسالمية ومتخرجي املدرسة الثلنوية العلمة  يف الصف العلشر  مبدرسة مطللب اهلدى 

         2۰1۸-2۰1۷ة االسالمية ملوجنو جبلرا يف السنة الدراسيةالعللي

 جوهر حماد إقبل  :    الكلتب

 123211041رقم الطللب : 

 

مقلرنة إجنلز تعلم اللغة العربية بني  املشكالت اليت قدمتهل البلحث يف دراسة
لصف العلشر  متخرجي املدرسة الثلنوية االسالمية ومتخرجي املدرسة الثلنوية العلمة  يف ا

هلذا البحث  ةياملسألة الرئيسأمل  .مبدرسة مطللب اهلدى العللية االسالمية ملوجنو جبلرا
إجنلز تعلم اللغة العربية  بني متخرجي من املدرسة الثلنوية السالمية  يف فرقك هل هنلهي 

ومتخرجي املدرسة الثلنوية العلّمة يف الّصف العلشر مبدرسة مطللب اهلدى العللية 
  ؟السالمية ملوجنو جبلرا

مقلرنة إجنلز تعلم اللغة هذا البحث دراسة حتليلية من انحية الطريقة وهي ملعرفة 
العربية بني متخرجي املدرسة الثلنوية االسالمية و متخرجي املدرسة الثلنوية العلمة  يف 

العللية االسالمية ملوجنو جبلرا يف السنة مبدرسة مطللب اهلدى الصف العلشر  
, وطريقة املشلهدة طريقةالبلحث  ستخدم. وجلاع البيلانت ا2۰1۸-2۰1۷الدراسية
الكاى الذي يرمكز من البيلانت اجملاوعة ُحلِّّلت بتحليل  توثيق. ومكلوطريقة ال االستبيلن

 على حتليل ومعلجلة البيلانت الرقاية مع االسلليب الحصلئية. 
 = mean أمل خالف .dk  = 44 بــ 0.085هي  ”t“ تنلئج إختبلروأمل 

  to (t .  إذا مكلن قياة8و العليل  ٦، خالف تنلئج الدراسة السفلى 0.43478261

observasi) = 0.085 املقلرنة بــ tt  (t table) بــ dk = 44 فيحصل على أن ،

 ز



. 

أصغر من  to . فأخريا، نظهر أن قياة2.02=  %5يف املستوى املهاة  ”t“ قياة
 إنطالقل ممل سبق ذمكره،.2.02>  085 %5يف املستوى املهاة   (t table) قياة 

مقبولة. املراد هبل أن ليس هنلك الفرق املهم  Hoمردودة و  Haأن  وصل البحث إىل
بني إجنلز تعلم اللغة العربية بني متخرجي املدرسة الثلنوية االسالمية و متخرجي 

مطللب اهلدى العللية االسالمية املدرسة الثلنوية العلمة  يف الصف العلشر  مبدرسة 
 .قليل إختالف القياة بينهال أنملوجنو جبلرا. بل 
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Skripsi ini membahas tentang Komparasi Hasil Belajar 

Bahasa Arab Siswa Alumni Mts Dengan Alumni SMP Di kelas X 

Madrasah Aliyah Matholibul Huda Mlonggo Jepara tahun pelajaran 

2017 – 2018. Adapun masalah utama dalam kajian ini yaitu apa 

perbeaan hasil belajar Bahasa Arab siswa alumni MTs dengan alumni 

SMP di kelas X Madrasah Aliyah Matholibul Huda Mlonggo Jepara?  

Penilitian ini merupakan studi komparatif tentang Hasil 

Belajar Bahasa Arab Siswa Alumni Mts Dengan Alumni SMP Di 

kelas X Madrasah Aliyah Matholibul Huda Mlonggo Jepara. Untuk 

pengumpulan data digunakan metode wawancara, metode observasi, 

metode tes dan metode dokumentasi. Setiap data yang terkumpul akan 

dianalisis dengan analisis kuantitatif yang berfokus pada analisis data 

dan perhitungan statistik. 

Kajian ini menunjukkan hasil tes“t” sebesar 0,085 dengan dk 

= 44 perbedaan mean = 0,43478261, Perbedaan hasil belajar terendah 

6 dan tertinggi adalah 8. Jika harga to (t observasi) = 0,085 

dibandingkan dengan tt (t tabel) dengan dk = 44 diperoleh harga kritik 

“t” pada taraf signifikasi 5% = 2,02. Akhirnya dapat dilihat harga to 

lebih kecil dari harga tt (t tabel), dengan taraf signifikasi 5%  085 < 

2,02. 

Dengan demikian, Ha ditolak dan dan Ho diterima yang 

artinya tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil belajar 

Bahasa Arab antara siswa Alumni MTs dengan Alumni SMP di kelas 

X Madrasah Aliyah Matolibul Huda, Mlonggo Jepara, akan tetapi 

hanya ada sedikit perbedaan nilai diantara keduanya. 
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 اإلهداء
 

ودواملين  ،اللذين ربّيلين أحسن الرتبية–أسعدمهل هللا ىف الدارين  –العزيزين إىل والدي .1
 .بين أحسن الّتأديب حيت أمكون مل أان عليه اآلنبنصلئحهال اخلللصة وأد

 هم التوفيق والنجلح يف مجيع أمورهم.مكتب هللا عليالخوان واألخوات  إىل مجيع  .2

ي الكرام القلئاني ابلتوجيهلت والرشلدات وتعليالت أنواع العلوم النلفعة إىل أسلتذ .3
 والذين بذلوا جهدهم وطلقتهم وأفكلرهم لجراء الرّتبية والّتعليم يف هذه اجللمعة.

ع إخويت يف قسم تعليم إىل مجيع أعضلء إحّتلد الطلبة لقسم تعليم اللغة العربية ومجي .4
اللغة العربّية, اّلذين اليزالون جمتهدين يف تعّلم اللغة العربية منذ أوّ  دخوهلم يف هذه 

 اآلن. إىل اجللمعة
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 قديركر والتِ كلمة الشِ 

 

احلاد هلل الذي أنعانل بنعاه الكلملة. والصالة والسالم على سيدان حماد ذي 
. وعلى آله وصحبه الذين انلوا الدرجلت العللية يف نصرة الدين وامللة. األوصلف الكلملة

 ال حو  وال قوة إال ابهلل.  
مل وفقين من  وتعلىل علىوأمحد هللا سبحلنه  -يسرين يف مستهل هذا البحث 

مجيع السلدات الكرام  جه أبجز  الشكر وأخلص التحيلت إىلوأن أتو  -إمتلم هذه الرسللة
مكبري يف إجنلح مكتلبة هذه الرسللة. ففي هذه املنلسبة أوّد أأنقدم جزيل الذين هلم فضل  
 : من قلب عايق. وهم اخللص إىل شكري واحرتامي

امللجستري مكرئيس جللمعة وايل سوجنو السالمّية  حمّبنيالدمكتور احللج  السيد فضيلة .1
 .احلكومّية مسلرنج

مكلّية علوم الرتبية والتدريس جبلمعة السيد الدمكتور راهلرجو امللجسرت مكعايد  فضيلة  .2
 وايل سوجنو السالمية احلكومية مسلرانج.

 ةالسيدالسيد الدمكتور أمحد إمسلعيل امللجسرت مكرئيس قسم تعليم اللغة العربية فضيلة   .3
مكسكرتري قسم تعليم اللغة العربية على ارشلداهتال قرة العني امللجستري  تؤيت

 وتشجيعهال.

 فينل سعلدة والسيدة ريامللجست احللج حماد مغفورين لدمكتورا السيدفضيلة  .4
 ني ىف إمتلم هذا البحث العلاي، على إخالصهال ىف قضلء، مشرفةري امللجست

 أوقلهتال ىف تفتيش هذا البحث العلاي أثنلء شغلهال يف احمللضرة.

 .والدّي العزيزين على جهدمهل ىف تربية أوالدمهل ورضلمهل ىف شىت نواحي حيليت .5

 حبيبيت يوليلىن فسفتلسلرى .٦

زمالئي األحبلء ىف قسم تعليم اللغة العربية وإحتلد الطلبة لقسم تعليم اللغة العربية و  .۷
 قلئي ىف قسم تعليم اللغة العربية.اندي وايل سوجنو ىف اللغة العربية )انفلة( و أصد

 ك
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 ذه الرسللة.ومجيع من مل  يذمكر أمسلءهم ومكلن له يد فعل  يف إمتلم ه .۸

رة, عسى هللا تعلىل أن جيلزيهم أحسن اجلزاء والسعلدة يف الدنيل واآلخوأخريا, 
 آله وأصحلبه أمجعني. وابهلل التوفيق واهلداية وصلى هللا على حماد وعلى
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 الباب األِول
 مقدمة

 خلفية البحث .أ
إن اللغة شيئ مهّم ىف املعلملة الجتالعية بني النلس. ألهنل ترمجة من شعور 

ومن املعروف أن النسلن هو املخلوق الذي حيتلج إىل مسلعدة غريه 3لر وخلق.وأفك
والميكن له أن يعيش جمردا بنفسه.دراسة اللغة يف تطورهل تقع يف مكلن عظيم، 

يف تعريفهل هي نظلم صويت رمزي وينبغي لكل شخص أن يدرسوهل. مكلنت اللغة 
داليل تستخدمهل اجلالعة يف التفكري والتعبري واالتصل  والتواصل أو التفلعل يف 

ابللغة هنل هي ليست حمدودة يف اللغة احمللية ولكن  املراد 4ضوع ثقلفتهل الكلية.
أيضل للغة األجنبية، ألن هذه العلمل ال تتكون من البالد اليت  متتلك اللغة 
الواحدةولكنهل متنوعة وخمتلفة بني الواحدة واألخرى. ومن أهم اللغة األجنبية لدى 

هل يتدينون بدين اجملتاع الندونيسيني هي اللغة العربية. ألن معظم اجملتاع في
 السالم. من املعروف هنلك عالقة متينة بني اللغة العربية والسالم.

وجبلنب  .5اللغة العربية هي الكلالت اليت يعرب هبل العرب عن أغراضهم
تهل مكألة التصل . فإن هلل دورا عظيال ىف حيلة النلس من انحية تقدم العلوم وظيف

 والتكنوجليل واال قتصلد واالجتالعوغريهل.

                                                           
3Ulin Nuha, Pengajaran Bahasa Asing, Idea Press, yogyakarta, 2009, 

hlm. 2-3. 

مرجع يف منلهج تعليم اللغة العربية للنلطقني ابللغة علي أمحد مدمكور وأصحلبه، 4
 .43، ص. (2010،  :دار الفكر العريبالقلهرة)، األخرى

، ، اجلزء األو ، الطبعة الثللثةلعربيةجلمع الدروس امصطفى الغالييين، 5
 .7ص. (، 2004:دار الكتب العلاية،بريوت)



. 

اللغة العربية هي لغة السالم، وأعظم مقوملت القومية العربية، فهي لغة  
مكتلبه ولغة علومه وثقلفته ولغة االتصل  بني معتنقيه. ويف العصور احلديثة هتيأت 
اللغة عوامل جديدة للتطوير والتقدم، فقد ارتقت الصحلفة، وانتشر التعليم، وأنشئ 
جماع اللغة، وهى األن اللغة الرمسية يف مجع األقطلر العربية، ولغة التفلهم بني مجع 
الشعوب العربية، مكال أهنل لغة التعليم يف مجيع املدارس واملعلهد وأمكثر الكليلت 

 6لصحلفة والذاعة والقضلء والتأليف يف البالد العربية.اجللمعة، وهي مكذالك لغة ا
اللغة العربية هي اللغة اليت متتلك اجلوانب األمهية الكثرية منذ الزملن القدمي 

لعوامل اليت قد مكتبهلالعلالء اللغويون حىت اآلن.تلك األمهية يف حقيقتهل تتعلق اب
نلسبة بطريقتهم لنظر إليهل. وعلى األقل يف مكتلبة البلحث املللعربيةمبتنوعة اآلراء 

جتاع تلك العوامل إىل مخسة. العلمل األّو  هو بسبب أن هذه اللغة أصبحت لغة 
أن هذه اللغة خمرتة من عند هللا بوصفهل لغة القرآن الكرمي. والعلمل الثلين هو بسبب 

أصبحت لغة استخدمهل الرسو  يف إلقلء األحلديث الشريفة.والعلمل الثللث هو 
بسبب أن هذه اللغة تكون لغة اتصللية بني اجملتاع يف العرب واملنطقة اليت جتلور 

اللغة العربية ليست حمدودة استخدامهل يف العرب فحسب ولكن أيضل يف  7هبل.
والعلمل الرابع هو أن هذه اللغة أصبحت لغة  8املنطقة اليت جتعلهل مكلللغة األم.

                                                           
، :دار العلرفالقلهرة)، املوجه الفين ملدرس اللغة العربيةعبد العليم إبرهيم، ٦
 .48، ص.(1967

جوران   :جلمكرات)، دور اللغة العربية يف العلوم املعلصرةحمبب عبد الوهب،  ۷
 .3، ص. (2014داية هللا السالمية احلكومية، لسلنيلت جلمعة شريف ه

دراسة  طرائق التدريس اللغة العرببية: دراسة تربوية يفجنم عبد هللا غليل املوسوي، 8
 .92، ص. (2014املكتبة العالمة احللي،  :النع)، طبيقة ملعلجلة املشكالت الرتبويةت
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ثقلفية جباللة األداب اليت مكلنت فيهل. والعلمل اخللمس هو بسبب أن هذه اللغة 
 أصبحت لغة مرجعية تبحث عن األحكلم والعلوم من العلالء القدملء.

شرحهل الكلتب سلبقل جتعل البلدان  أمهية اللغة العربية بعدة العوامل اليت 
تسلبق أن تنظم الطريقة التعلياية لجيلد احلللة املستهدفة يعين مكفلئة اجملتاع يف لغة 
الضلد. هذه اخلطوة تبدأ من املرحلة املدرسية بتثبيت اللغة العربية مكلمللدة الواجبة يف 

ثل ، هذه املدرسة السالميةحبيث وجب على الطالب دراستهل. وعلى سبيل امل
 .البلدة قد اهتات هبذه امللدة اهتالمل مكبريا يف املعلهد واملدارس السالمية

فان املعلوم أن ىف اللغة العربية أربع مهلرات: االستالع والكالم والقرأة 
والكتلبة. وينبغي تعلياهل مبتنوعة الطرق لئاليشعر الطالب وال يلقى املدرس امللّدة 

رط مهالاعلاى اللغة العربية فهم امللّدة عن مهلرة اللغة على وترية واحدة. وهنلك ش
اوالفهم عن مهلرة اللغة والقدرة ىف تعليم.مكل مهلرات شرحهل البلحث سلبقل هي 
مهاة مكلهل حبيث تكون يف عالية تعلياهل مكيفية خمصوصة بني املهلرة الواحدة 

 9واألخرى
وأصبحت اللغة العربية الدروس الرئيسية يف املدارس الندونيسية مكال عرفنل 
يف مدرسةمطللبلهلدى العللية السالمية ملوجنوجبلرا، ولكن ذلك التعلم اليزا  فيه 

 اختيلر طرق تعلم اللغة العربية، ألّن مكل النقلئص. فأسلتيذ اللغة العربية يتخريون يف
الطالب ميلكون خلفية الرتبية املختلفة. والطالب يف املدرسة العللية هم املخللطة 
بني خرجيي املدرسة الثلنوية السالمية وخرجيي املدرسة الثلنوية العلمة. وقد علات 

لدرس درسل علداي اللغة العربية يف املدرسة الثلنوية السالمية، فلذلك يعترب هذا
خلرجيي املدرسة الثلنوية السالمية، خبالف لبعض خرجيي املدرسة الثلنوية العلمة، هم 
يعتربون هذالدرس درسل جديدا اليت مل يكن موجودا يف مدرستهم، فلذلك ال بد هلم 

                                                           
9Abdul Hamid, Pembelajaran Bahasa Arab (Pendekatan, 

Metode,Strategi, materi dan media), UIN Malang, 2008, hlm. 161-162. 
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أن يتعلاوا من امللدة األوىل اىل امللدة اليت ستعلم يف املدرسة العللية لكي ينسبوا 
 املدرسة الثلنوية السالمية. خبرجيي

بنلء على ذلك، سيقوم البلحث بدراسة املقلرنة يف إجنلز تعلم اللغة العربية  
العلّمة اليت  الثلنوية املدرسة ومتخرجي السالمية الثلنوية متخرجي املدرسة بني

ستدفع الصورة ألسلتيذ اللغة العربية لكي يستطيعوا يف اختيلر الطرق املنلسبة 
 م. وأمل حمل هذالبحث هي املدرسة العللية ملوجنو جبلرا يف الفصل العلشر.لطالهب

 
 حتديد املسئلة  .ب

 :بنلءا على خلفية البحث  السلبق, تكون اسئللة البحث فهي
يف املدرسة  تعلم اللغة العربية  بني املتخرجني إجنلزهل يوجد فرق يف  .1

يف الّصف العلشر  العلّمةلنوية الثلنوية السالمية واملتخرجني يف املدرسة الث
 مبدرسة مطللب اهلدى العللية السالمية ملوجنو جبلرا؟

يف  تعلم اللغة العربية  بني املتخرجني إجنلزمل العوامل اليت أتثر إيل  .2
يف  العلّمةاملدرسة الثلنوية السالمية واملتخرجني يف املدرسة الثلنوية 

 للية السالمية ملوجنو جبلرا؟الّصف العلشر مبدرسة مطللب اهلدى الع
 

 ج. أهداف البحث
 :هذا البحث العلاي له أهداف  فيال يلي

يف املدرسة الثلنوية  تعلم اللغة العربية  بني املتخرجني إجنلزعرفة فرق مل .1
يف الّصف العلشر مبدرسة  العلّمةالثلنوية  يف املدرسة السالمية املتخرجني

 ملوجنو جبلرا؟ مطللب اهلدى العللية السالمية
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يف املدرسة  تعلم اللغة العربية  بني املتخرجني إجنلزفرق عوامل عرفة مل .2
يف الّصف  العلّمةالثلنوية  يف املدرسة الثلنوية السالمية واملتخرجني

 العلشر مبدرسة مطللب اهلدى العللية السالمية ملوجنو جبلرا؟
 

 د. فوائد البحث 
 نظرية وعالية مكال يلي:هذا البحث العلاي عنده فوائد 

 الفوائد النظرية .1
 للبلحث (أ
يف  تعلم اللغة العربية  بني املتخرجني إجنلزلزايدة املعرفة النظريية عن فرق  (1

يف الّصف  العلّمةاملدرسة الثلنوية السالمية واملتخرجني يف املدرسةالثلنوية 
 .بلرالعلشر  مبدرسة مطللب اهلدى العللية السالمية ملوجنو ج

يف  تعلم اللغة العربية  بني املتخرجني إجنلزلزايدة املعرفة عن العوامل فرق  (2
يف  العلّمةاملدرسة الثلنوية السالمية واملتخرجني يف املدرسة الثلنوية 

 .الّصف العلشر  مبدرسة مطللب اهلدى العللية السالمية ملوجنو جبلرا
 للادرسة (ب

يف  فرق إجنلز تعلم اللغة العربية بني املتخرجنيلزايدة املعرفة النظرية عن  (1
املدرسة الثلنوية السالمية واملتخرجني يف املدرسة الثلنوية العلمة يف 

 .الصف العلشر مبدرسة مطللب اهلدى العللية السالمية ملوجنو جبلرا
تعلم اللغة العربية   إجنلزلزايدة املعرفة النظرية عن اخلطوات يف عالية فرق  (2

الثلنوية  يف املدرسة الثلنوية السالمية واملتخرجني  املدرسة املتخرجني بني
يف الّصف العلشر  مبدرسة مطللب اهلدى العللية السالمية  العلّمة

 .ملوجنو جبلرا
 الفوائد العالية .2
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ملسلعدة البلحث يف حل املشلمكل يف علمل الرتبية السيال لألمور اليت تتعلق  (أ
تعلم اللغة العربية  بني املتخرجني يف املدرسة الثلنوية  زإجنليف عالية فرق 

يف الّصف العلشر  مبدرسة  العلّمةالسالمية واملتخرجني يف املدرسة الثلنوية 
 .مطللب اهلدى العللية السالمية ملوجنو جبلرا

تعلم اللغة العربية  بني املتخرجني يف  إجنلزلرشلد البلحث عن مكيفية فرق  (ب
يف الّصف  العلّمةلثلنوية السالمية واملتخرجني يف املدرسة الثلنوية املدرسة ا

العلشر  مبدرسة مطللب اهلدى العللية السالمية ملوجنو جبلرا  . هذا 
البحث يقدم اخلطوات الدقيقية اليت هبل يسطيع البلحث لتطبيقهل يف العلمل 

 احلقيقة.
 

 ه. حدود البحث
ه قلصرا. ألن ال خيرج البحث عن ينبغي للبلحث أن حيدد البحث وجملل

تعلم اللغة العربية  بني املتخرجي من  إجنلزاملوضوع البحث ىف هذه  الرسللة هو فرق 
يف الّصف العلشر   العلّمةاملدرسة الثلنوية السالمية ومتخرجي املدرسة الثلنوية 

عداد، مبدرسة مطللب اهلدى العللية السالمية ملوجنو جبلرا وأمل جملله فهو الست
 وعالية تعلياية، وتقييم.

 
 الدراسات السابقة .و

إذا نظران إىل موضوع البحث العلاي املوجود مكلد هذا البحث يشبه لغريه. 
والتشلبه قد يكون يف صفته ومدانية أو حتليله دراسة أو وصفية. وأمل البحوث اليت 

 قد سبقت وتتقرب هبذا املوضوع منهل : 
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دراسة مقلرنة رغبة  2012( سنة 073211030امحد شريف هداية هللا ) .1
تعلم الطالب على درس الفقه بني الطالب متخرجي إبتدائية علمة اب الطالب 
الئبتدائية السالمية يف املدرسة املتواسطة دمعلن جبلرا.  يف  هذا البحث 
ملخص إّن رغبة تعلم أو ليس الطالب لدرس ال ينظر من اصل اصل 

 10ة مع مدافعة الذي يعطي املدرس العالقية.املدرسة، ولكن تعليق رغب
جنلز تعلم قرأن دراسة مقلرنة إ 2012سنة  (1310210024سعيدة النعاة) .2

احلديث بني الطالب متخرجي مدرسة اثنوية إسالمية مبتخرجي مدرسة اثنوية 
يف هذا البحث ملخص إّن رغبة تعلم  سة عللية عبودية ابطي.علمة علي مدر 

أو ليس الطالب لدرس ال ينظر من اصل اصل املدرسة، ولكن تعليق رغبة 
 11مع مدافعة الذي يعطي املدرس العالقية.

( عن دراسة املقلرنة يف مشكلة تعلم اللغة العربية بني 103059عبد الرحيم ) .3
سة املدرسة املتواسطة السالمية يف خرجي املدرسة املتواسطة وخرجي املدر 

" وأمّل نتلئج ذلك البحث 2007املدرسة هنضة العلالء بنلت بقدس للسنة 
منهل أن مشكلة تعلم اللغة العربية خلرجي املدرسة املتواسطة أمكرب من خرجي 

 12املدرسة املتواسطة السالمية.
                                                           

10Ahmad Syarif Hidayatulah dengan judul “Studi Komparasi Minat 

Belajar Siswa pada Pelajaran Fiqih antara  Siswa Lulusan SD dengan MI di 

MTs Demangan Jepara Tahun Pelajaran 2012 Jurusan Pendidikan Agama 

Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan STAIN Kudus”, skripsi (Kudus : 

STAIN Kudus, 2012). 

11SaidatunNi’mah dengan judul “Studi Komparasi Hasil Belajar 

Qur’an Hadits  antara Siswa MTs dengan Lulusan SMP di MA Ubudiyah 
Pati Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan 

Keguruan STAIN Kudus”, skripsi (Kudus: STAIN Kudus 2012). 

12Abdul Rohim dengan judul “Studi Komparasi Problematika Belajar 

Bahasa Arab antara Lulusan SMP dan MTs di Madrasah Nahdatul Ulama 

Banat Kudus Tahun 2007 Jurusan Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Ilmu 
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نة يف إجنلز تعلم القرأن ( عن" دراسة املقلر 3102146هلان الكالليل ) .4
واحلديث يف الصف الثلمن بني خرجيي املدرسة البتدائية السالمية واملدرسة 

، 2006البتدائية يف املدرسة املتواسطة السالمية مفتلح اجلنة بريبس للسنة 
وأمّل نتلئج ذلك البحث منهل أن إجنلز تعلم القرأن واحلديث خلرجيي املدرسة 

 13ية أمجل  من خرجيي املدرسة البتدائية.البتدائية السالم
ينبغي للبلحث أن حيدد البحث وجملله قلصرا. ألن ال خيرج البحث عن 

تعلم اللغة العربية بني املتخرجي إجنلز املوضوع البحث ىف هذه الرسللة هوفرق 
الّصف  يفالعلّمة من املدرسة الثلنوية السالمية ومتخرجي املدرسة الثلنوية 

العلشر مبدرسة مطللب اهلدى العللية السالمية ملوجنو جبلرا وأمل جملله فهو 
 الستعداد، وعالية تعلياية، وتقييم.

 

 

 

 

 

                                                                                                                             
Tarbiyah dan Keguruan STAIN Kudus”, skripsi (Kudus : STAIN Kudus 

2007). 

13Hana Kamalia dengan  judul “Studi Komparasi Hasil Belajar 

Qur’an Hadits dikelas VIII antara Lulusan MI dengan SD di MTs Miftahul 
Jannah Brebes Tahun 2006 Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu 

Tarbiyah dan Keguruan STAIN Kudus”, skripsi (Kudus : STAIN Kudus, 

2006). 
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 الباب الثاّن
 النظري اهليكل

 التعلم تعريف .أ
 التعلم تعريف .١

 قبل أن يبني البلحث يف تعليم اللغة العربية، فينبغي له أن يقدم تعريف تعليم بنظر
 آراء العلالء، ومنهل:

قل  حماود علي السالن إن التعليم هو إيصل  املعلم العلم واملعرفة إىل أذهلن  (أ
من املعلم واملتعلم  األطفل  بطريقة قوية وهي الطريقة االقتصلدية اليت توفر لكل

 14الوقت واجلهد يف سبيل احلصو  على العلم واملعرفة".
( Restructuringقل  رشدي أمحد طعياة التعليم هو عالية إعلدة بنلء اخلربة) (ب

اليت يكتسب املتعلم بواسطتهل املعرفة واملهلرات واالجتلهلت والقيم. وبعبلرة 
البيئة احمليطة  أخرى أنه جماوع األسلليب اليت يتم بواسطتهل تنظيم عنلصر

ابملتعلم مبثل مل تتسع له مكلاة البيئة من معلن من أجل امكتسلبه خربات تربوية 
 15معينة.

إن التعليم هو هذا العال أو العلم الذي يطبق يف صورة  قل  علي سيد أمحد  (ج
مكتب ومنلهج وأنشطة، سواء مكلن هذا التطبيق يف املدرسة أم يف املنز  أم يف 

 16النلدى.

                                                           
 .12. ص  ،1982 القلهرة، املعلرف، دار ،العربية اللغة ريستد يف التوجيه السالن، علي حماود14

، منثورات املنظاة تعليم العربية لغري النلطقني هبل منلهجه وأسلليبهرشدي أمحد طعياة،  15
 .45، ص. 1989السالمية للرتبية والعلوم والثقلفة، مصر، 

 .13،دارالصلبوين ودارابنحزم،مكة املكرمة، ص. التعليم واملعلاونعلي علي سيد أمحد، 16
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لوملت من الكتب أو من قل  حسن شحلتة إن التعليم هو عالية نقل املع (د
 17عقل املعلم إىل عقل املتعلم.

لفظ "التعليم" علدة تتعلق مبصطلح عالية التدريس. لفظة "التعليم" 
؛ يتغري السلوك أو تعين أبن حيلو  ان حيصل على املخلبرة أو العلم؛ وميرس

التجلوب الذي ترد اليه التجربة. أمل مصطلح "التعليم" يف معجم اللغة 
 18النسلن يتعلم. الندونيسية فهو العالية أو الطريقة اليت جتعل

 من معلن التعلم مليلي:
 مكفلءة أو حملولة الشيئ التعلم هو (أ

 التعلم هو مذامكرة معرفة أو املهلرة  (ب
 19التعلم هو تغيري السلوك  (ج
والتعلم علي حقيقته يعين عالية هلل عالقة جبايع مقتضى احلل   
به. التعلم يؤخذ ان ينتظر لعالية الذي يد  لألهداف وغّلة عالية  احمليط

 وسيلة متنوعة املعرفة. التعلم هو عالية نظر وفهم الشيئ.
رأى جلمكسن أن التعلم هو عالية بنلء معرفة بوسيلة إرسل  املعرفة، 
والتعليم هو العالية األسلسية املستارة ىف احليلة والىت يتايز هبل النسلن ىف 

ى مستوايهتل وىف خال  تعلاه هذا يكتسب ويناى ويهذب ويرقى أعل
أمنلط السلوك الىت هبل يعيش. وأن التعليم عبلرة عن عالية تغيريأو تعويل ىف 
السلوك أو اخلربة. والتعليم هو قرأه وأقبل عليه ليحفظه ويفهاه. فكلن 
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 التعليم تغيري معلم ذهن تطرأ على شيئ فبد  معلمله من حل  اىل حل .
واصطالحل هو إيصل  املعلم العلم واملعرفة اىل أذهلن التالميذ بطريقة قومية 
وهي الطريقة القتصلدية التىي توفر لكل من املعلم واملتعلم الوقت واجلهد 

 ىف سبيل احلصو  اىل العلم واملعرفة.
 جماالت التعلم .۲

 رأى بلوم أن يف علمل التعليم ثالث جملالت وهي املعرفة، والسلوك،
والبداعية. ولكن علي حقيقتهل تلك اجمللالت صفة نظرية ألن حقيقة تلك 

 اجمللالت الثلالث وحدة مكّالة.
 وتفصيل هذه اجمللالت فيال يلي:

 ،cognitive Domainاملعرفة  (أ
املعرفة مرتبطة ابستطلعة عقلية مثل تذمكرة، والفهم، والتحليل، 

 والتعليق.
 Affeective Domainالسلوك   (ب

 هذاالسلوك مرتبطة ابلشعور، والصوت، والوجدانية.
 Psycomotor Domainالبداعية  (ج

البتداعية مرتبطة بكفلءة الفعل الذي يشرتك يف احلرمكة 
البداعيةمكاثل استطلعة الطالب أن يفعلوا الكتلبة، وقراءة لفظ 

 اللغة.
 حتديد املصطلحات .ب
 إجناز .١

الميذ يف احلصو  على الجنلزات. قدرة التالميذ تعني على جنلح الت
وصلت أو فشل الشخص يف تعلم حيتلخ إىل التقومي, وأهدافهل تعريف إجنلزات 
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التالميذ بعد عالية التعلم مستارة. االجنلزات هي األشيلء اليت ال ميكن فصلهل 
 من التعليم, ألن التعليم هو عالية, والجنلزات هي نتيجة لعالية التعلم.

 التعلم .۲
للفظ "التعلم"يف حد ذاته االن أمهية مكبرية, مع أنه لفظ مطلوع  أصبح

للفظ "التعلم" إذ يقل  : عالته فتعلم, ومصدر الفعل األو  هو التعليم ومصدر 
 20الفعل الثلين هو التعلم, فال تعليم بدون التعلم.

 اللغة العربية .3

وهي  ,واللغلت مكثرية .اللغة هي ألفلظ يعربهبل مكل قوم عن مقلصدهم
خمتلفة من حيث اللفظ متحدة من حيث املعىن, أي أن املعىن الواحد الذي 
 خيلجل ضالئر النلس واحد, ولكن مكل قوم يعربون عنه بلفظ غري لفظ االخرين.

يعرب هبل العرب عن أغراضهم, وقد واللغة العربية هي الكلالت اليت 
وصلت إلينل من طريق النقل, وحفظهل لنل القرآن الكرمي واألحلديث الشريفة ومل 

إذن, هذه اللغة العربية مهاة لكل  21رواه الثقلت من منثور العرب ومنظومهم.
بية وخلرجهل, ألن هذه اللغة مفتلح فهم إنسلن داخل املدرسة أو مؤسسة الرت 

 العلوم الدينية ومكأداة االتصل  بني الواحد واآلخرى.

الرمكن األسلسي يف بنلء األمة العربية هو اللغة العربية الفصحى اليت متتلز 
من بني لغلت العلمل الكبريى بتلرخيهل الطويل املتصل, وثروهتل الفكرية واألدبية, 
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قدمي االنسلنية حبديثهل, ورابطهل اليت التنفصم بكتلب وحضلراهتل اليت وصلت 
 22مقدس, ودين يزيد معننقوه عن مخس سكلن العلمل.

ية مكغريهل من اللغلت جماوعة من الرموز املتاثلة يف احلروف اللغة العرب 
اهلجلئية العربية اليت تستند على نطق واحد منهل أو أمكثر أصوات معينة, 
تعطي دالالت يدرمكهل من يفهم هذه اللغة, فلللغة العربية جماوعة من الرموز 

والمالئية  اخللصة هبل. وهي متنوعة إىل : القواعد النحوية, والصرفية والبالغة
 23و اخلط والتعبري الشفهي والكتليب والقراءة, واحملفوظلت والنصوص األدبية.

 تعلم اللغة العربية .ج
 تعريف تعلم اللغة العربية .١

لغة العروبة والسالم وأعظم مقوملت القومية العربية،  العربيةن اللغة إ
وهي لغة حيلت علشت دهرهل يف تطور ومنّو، واتسع صدرهل الكثري من 
الفلرسية واليواننية وغريهل. ويف القرون الوسطى مكلنت املؤلفلت العربية يف 

ل مكلنت "اللغة الفلسفة والطب والعلوم الرايضية وغريهل مراجع لآلوربيني. مكا
العربية أداة التفكري ونشر الثقلفة يف بالد األندلس اليت اشرقت منهل احلضلرة 

                                                           
فتحى على يونس وحماود مكلمل النلقة وعلى أمحد مدمكور, أسلسيلت تعليم 22

 13اللغة العربية والرتبية الدينية, )القلهرة : دار الثقلفة للطبلعة والنشر, د.ت(, ص. 

اللغة العربية األسلليب واألجراءات, )مكة  حنلن سرحلن الناري, تدريس23
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على أوربة فبدرت ظلاتهل واتسعت عنهل سحب اجلهللة ودفعتهل إىل التطور 
 24."والنهوض

واللغة العربية إحدى اللغة السلمية وهي لغة أمة العرب القدمية العهد 
اجلزيرة املنسوبة إليهل يف الطرف اجلنويب العرب  الشلشة الذمكر اليت مكلنت تسكن

وقل  مصطفى الغالييين إن اللغة العربية هي الكلالت اليت يعرب هبل  25من آسيل.
العرب عن أغراضهم، وقد وصلت إلينل من طريقة النقل وحفظهل لنل القرآن 

 26الكرمي واألحلديث الشريفة ومل رواه الثقلت من منثور العرب منظومهم.
من البيلن السلبق، عرف البلحث أن اللغة العربية من إحدى اللغلت 
املوجودة يف هذا العلمل، وهلل وظلئف مكربى يف حيلة النلس، وال سيال يف 
حيلةاملسلاني. واللعة العربية لغة شلملة يف هذا العلمل، أهنل اللغة األم، واللغة 

 واللغة الدولية. القومية،
ال شك أن اللغة العربية هي أفضل اللغلت وأفصحهل وهي لغة القرآن 

إِّانا أَنـْزَْلَنلُه قـُْرآانً ﴿الكرمي واحلديث الشريف. وقل  هللا تعلىل يف القرآن الكرمي: 
وهذه األية تد  على أن اللغة العربية 27(.2)يوسف: ﴾َعَربِّّيًل َلَعلاُكْم تـَْعقُِّلوَن 

تقوم ابلنفوس. فلهذا  اليتأفصح اللغلت وأبيينهل وأوسعهل وأمكثرهل أتدية املعلين 
                                                           

. ط ،1968 ، القلهرة املعلرف دارالعربية، اللغة ملدرسي الفين املوجه إبراهيم، العليم عبد24
 .44 ص ة،العلشر 

. ط ،واترحيه والعرب األدب يف الوسيطعلي، مصطفى والشيخ السكندري أمحد الشيخ25
 .5.ص فاكة،املعلر  دار عشر، الثلمنة

 بريوت، العصرية، املطتبة و ،األ. ج العربية، اللغة الدروس جلمع الغالييىن، مصطفى2٦
 4.ص  م،1973

27Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya,Toha Putra 

Semarang, hlm 347. 
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أنز  أشرف الكتب أبشرف اللغلت على أشرف الرسل بسفلره أشرف املالئكة. 
يف أشرف شهور السنة وهو ومكلن ذلك يف أشرف بقلع األرض وابتداء إنزاله 

 28رمضلن فكال من مكل الوجوه.
ممل ذمكره البلحث فإن اللغة العربية ليست لغة القرآن الكرمي فحسب، 

. وتدخل يف سلئر النواحى احليوية. ومكال بل إمنل هي اللغة الشلملة يف هذا العلمل
رأى البلحث أن اللغة العربية هلل وظلئف مكثرية يف احليلة مكلللغة الدينية 

 واالقتصلدية واالجتالعية والسيلسية والعسكرية والثقلفية وغريهل.
بذلك، تعلم اللغة العربية هو حملولة هتدي إىل إرشلد الطالب بتجهيز 

وترتمكز إىل املشلرمكة دؤؤب الطالب يف الدرس حيت يكون  الوضع التعلياي املوايت
 يسلط على اللغة العربية بشكل إجيليب أو سليب.

 مهية تعليم اللغة العربيةأ .۲
إن علملية الدعوة السالمية وإنسلنيتهل جتعل من الضروري االهتالم 

سلاني. بتعليم وتعلم اللغة العربية للنلطقني هبل والنلطقني بغريهل من العرب وامل
فهي ابلضلفة إىل أهنل اللغة األم مل يربو على ملئة وستني مليوان من املسلاني 
العرب، فإهنل اللغة املقدسة ملل يربو على ألف مليون مسلم يف مجيع أحنلء األرض 
حيث أهنل لغة القرآن الكرمي وتالوة القرآن وتدبر آايته أمر ضروري لكل مسلم. 

أقدر اللغلت اليت تعني املفكر واملتدبر على فهم آايت والعربية بطبيعة احلل  هي 
 هللا.
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إن للغة العربية مكلنة خلصة بني لغلت العلمل. مكال أن أمهية هذه 
اللغة تزيد يومل بعد يوم يف عصران احللضر. وترجع أمهية تعليم اللغة العربية إىل 

 األسبلب اآلتية:
لغة اليت نز  هبل القرآن الكرمي. وهي لغة القرآن الكرمي، إن اللغة العربية هي ال (أ

بذلك اللغة اليت حيتلجهل مكل مسلم ليقرأ أو يفهم القرآن الذي يستاد منه 
 املسلاون األواخر والنواهي واألحكلم الشرعية.

لغة الصالة، إن مكل مسلم يريد أن يؤدي الصالة عليه أن يؤديهل ابلعربية.  (ب
من أرمكلن السالم فيصبح تعلم العربية ولذلك فإن العربية مرتبطة برمكن أسلسي 

 بذلك واجبل على مكل مسلم.
لغة احلديث الشريف، إن لغة أحلديث الرسو  الكرمي صلى هللا عليه وسلم هي  (ج

اللغة العربية. ولذا فإن مكل مسلم يريد قراءة هذه األحلديث واستيعلهبل عليه أن 
 29يعرف اللغة العربية.

فإن تعلم اللغة العربية ليس مهال للنلطقني هبل فحسب، بل هم أيضل 
للاسلاني للنلطقني بغريهل. وذلك ألن ترتيل القرآن وقراءته وتدبر آايته والعال 

لُقْرآَن هبل فرض على مكل مسلم. مكال قل  هللا تعلىل يف مكتلبه العزيز: )َورَتِّلِّ اْ 
 (4تـَْرتِّْياًل(. )املزمل: 

إن الثقلفة السالمية هي األسلوب الكلي حليلة اجملتاع السالمي. 
فلللغة العربية ال جيب أن تعلم إال من خال  الثقلفة واحلضلرة اليت أوجدهتل 
وحلفظت عليهل. ولقد أمكدت الدراسلت امليدانية أن الدراسي الذي ال حيرتم 
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علاهل. لن يستطيع التقدم يف تعلم هذه اللغة. وهذا يعين حضلرة اللغة اليت يت
 30أننل جيب أن نعلم اللغة العربية من خال  ثقلفة األمة السالمية وحضلرهتل.

 أهداف تعليم اللغة العربية .3
 العربية هي:واألهداف العلمة يف تعليم اللغة 

أن يفهم املتعلم معلين القرآن واحلديث، إذ مهل املصدران  (أ
 األسلسيلن يف السالم.

 أن يقدر املتعلم على فهم الكتب الدينية واحلضلرة السالمية. (ب
ليكون املتعلم ملهرا يف التعبري شفواي مكلن أو حتريراي يف اللغة  (ج

 العربية.
 اة مسلعدة على حرفة أخرى.تستخدم اللغة العربية مكأد (د
 31أن يرشد املعلم املتعلم ليكون حمرتفل يف اللغة العربية. (ه

 عربية وهي مكال يلي:قل  حماود يونس إن أغراض تعلم اللغة ال
 ليفهم ويعرف التلايذ مل يقرأه يف الصالة فهال عايقل. (أ

 ليقرأ القرآن قراءة صحيحة ليهتدوا ويتذمكروا به. (ب
 ليتعلم العلوم السالمية والكتب املؤلفة ابللغة العربية. (ج
ليالرس التلايذ مهلرات الكالم والكتلبة يف اللغة العربية  (د

 32اني خلرج البالد.لالتصل  ابملسل
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ومن املعلوم، أن للغة العربية أربع مهلرات هي مهلرات 
االستالع، والكالم، والقراءة، والكتلبة. وبعبلرة أبسط أن أهداف 

على املهلرات اللغوية األربع تعليم اللغة العربية املهاة هي السيطرة 
 واستخدامهل يف العالية والتطبيق يوميل.

 عناصر تعليم اللغة العربية .4
اللغة العربية مخسة أنواع، وهي املعلم واملتعلم وامللدة  عنلصر تعليم

 والطريقة التعلياية والوسلئل التعلياية.
 املعلم (أ

وهو القلئم  33املعلم فلعل من علم أي جعل له أملرة يعرفهل.
 بدور الرتبية والتعليم أو املرشد للتلايذ إىل التعليم الذايت الذي تشرتطه

لمل يف العالية مكلن املعلم عنصرا ه  34الرتبية احلسنة من العالية التعلياية.
التعلياية ألن املعلم اجليد يستطيع أن يدخل التحسينلت على امللدة 
التعلياية مكال أنه لديه القدرة على رفع الروح املعنوية للطالب وإاثرة 
 اهتالمهم، ومن مث تشجيعهم على التجلرب مع نشلط التعليم املطلوب.
ني مكال قل  حماود يونس وقلسم بكر إن املعلم هو الوسط ب

العلملني األخرين وهو الذي خيتلر من املعلوملت املقدر الالزم املالئم 
املتعلم فعاله يتضان دراسة املتعلم والعلم التلم ابملعلوملت الدراسة وخبصلة 
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مل يلقي منهل على املتعلم يسهل عليه إيصلله له مرتبل ترتيبل منطقيل 
 35ومرتبطل بعضهل ببعض.

املعلم مشتلق من العلم ومعنله يقبض حقيقة الشيء، ألن 
لكل علم يستعال مقيلس نظرية وعالية. وهذا يشتال على املعىن 
أن لكل معلم يتطلب إىل شرح حقيقة العلم الذي علاه وإيضلح 

 يثري طللبه أو تلايذه إىل أن يعاله. مقيلس نظرية وعالية ويسعى أن
جيب على املعلم الكفلءات املتنوعة وهي فهم امللدة, والقيلم 
ابلعالية التعلياية، والقيلم بعالية الفصل، واستعال  الوسلئل، وفهم 
أسلس الرتبية, والعال بتبلد  التعليم والتعلم، وتقدير إجنلزات 

رانمج اخلدمة لإلرشلد الطالب ألمهية التعليم، وعرف الوظيفة وب
ابلدارة للادرسة وفهم املبلدئ والنتلئج، وحبث  والتوجيه، والقيلم

 الرتبية للحلجلت التعلياية.
 املتعلم (ب

املتعلم هو الذي يطلب العلم، ويطلق عرفل على التلايذ مرحليت 
مل التعليم الثلنوية والعللية. واملتعلم أو الطللب أو التلايذ ال ينل  العلم إذا 

 يستوف ستة شروط مكال قل  علي بن أيب طللب رضي هللا عنه:
 أال ال تنـل  العلم إال بسـتة # سأنبيك عن جماـوعهل  ببيلن
 36ذمكلء وحرص واصطبلر وبلغة # وإرشلد أستلذ وطو  الزملن

                                                           
  – فونورومكو احلديث،" السالم دار" معهد: ،والتعليم يةالرتب بكر، وقلسم يونس حماود35

 .3. ص مكونتور،

 .25. ص مسلرانج، العلوية، مكتبة ،املتعلم تعليم انصر، مهلم36
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لربه يقوم بدور مكبري يف واملتعلم اجليد يف ذمكلئه ونشلطه وجت
إجنلح الربانمج التعلياي. ألن اهلدف من التعليم هو تغري سلوك 
املتعلم أو حتسينه ومكلال مكلن املتعلم متجلواي مع هذه احمللوالت 
ومكذلك ادعى إىل أجنلحهل والوصو  هبل إىل اهلدف املنشود.ولذلك 

ة السيئة أن بعض املتعلاني يتعلاون على الرغم من الظروف التعلياي
 ولو أن هؤالء قلة قليلة.

واملتعلم أحد من العوامل ىف العالية التعلياية، وجيب عليه 
 مخسة أمور وهي:

 قوة التفكري ومكثرة النتلج. (1)
 الطاع ىف طلب العلم والرغبة الكبرية والرادة. (2)
 االجتهلد ويدخل فيه االستعداد للحفظ. (3)
 ملعلم.العالقة اجليدة والوثيقة مع ا (4)
 37االستعداد والوقت. (5)

من البيلن السلبق، ينبغي على املتعلم أو التلايذ أو الطللب 
أن يكون له التفكري القوي، والنتلج الكثري املثري، والطاع والغرية 

مية يف طلب العلم وامكتسلب املعرفة طو  احليلة، واجلد والعز 
واالجتهلد واملواظبة يف استعداد احلفظ والفهم، وإعداد مكل مل جيب 
عليه من الوقت والفرصة ومكذلك له العالقة بينه واملعلم يف العالية 

 التعلياية وخلرجهل.
 املادة (ج

                                                           
37Azhar Arsyad, Bahasa Arab dan Metode Pengajarannya, Pustaka 

Pelajar Yogyakarta, 2003,  hlm 34-35. 
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امللدة أو ملدة الدروس هي معلوملت يقصد املعلم أن 
صلهل إىل التالميذ. وقل  حماود يونس وقلسم بكر إن ملدة يو 

 38الدروس ال بد هلل الشروط وهي مكال يلي:
 جيب أن تكون امللدة مالئاة الزملن. (1)
 جيب أن تكون امللدة موثوقة بصحتهل. (2)
ومنهم ال هي جيب أن تكون امللدة مالئاة مبدارك الطالب  (3)

اليت يعترب فهاهل وال هي ابلسهولة تذهب بفلئدة  ابلصعبة
 تعويد العقل التفكري.

 ينبغي أن تكون امللدة خمتلرة. (4)
جيب أن تكون ملدة الدروس مرتبة ترتيبل عقليل ومقساة إىل  (5)

أقسلم مع وجوب إمتلم جزء وإتقلنه قبل البدء يف اجلزء الذي 
 يليه.

، ينبغي على امللدة الدراسية أن تكون من الفكرة السلبقة
مالئاة للزملن، وموثوقة بصحتهل، ومالئاة مبدارك التالميذ، 
وخمتلرة اليت خيتلرهل املعلم أو قسم املنهج الدراسي، ومرتبة ترتيبل 

 عقليل.
 الوسائل التعليمية (د

قل  حماود يونس إن الوسلئل يف تعليم اللغة العربية هي مكل 
م من الوسلئل ليستعني به على تفهيم تالميذه مل قد مل يتعلاه املعل

يصعب عليهم فهاه من املعلوملت اجلديدة. فقد يستعني بشيء من 
املعلوملت القدمية أو يلجلء إىل حواسهم فيعرض عليهم شيئل يسهل 

                                                           
 .110 ص ،السلبق املرجع بكر، وقلسم يونف حماود38
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عليهم إدرامكه إبحدى احلواس فظهر أن استعال  وسلئل اليضلح 
 39.تطبيق على قواعد التدريس إىل املعقو 

 الطريقة التعليمية (ه
الطريقة هي وسيلة يسري املعلم التالميذ يف إلقلء امللدة 
الدراسية. وتقصد ابلطريقة التعلياية يف هذا البحث هي مكيفية 
التعليم. وطريقة التعليم مبفهومهل الواسع تعين جماوعة األسلليب اليت 

للاتعلم من أجل حتقيق أهداف يتم بواسطتهل تنظيم اجملل  اخللرجي 
 40تربوية معينة.

قل  عبد العليم إبراهيم الطريقة النلجحة يف تعليم اللغة 
 أقل وقت وأبيسر العربية هي اليت تؤدي إىل الغلية املقصودة يف

جهد يبذله املعلم واملتعلم وهي اليت تثري اهتالم الطالب وميوله 
وحتفزهم على العلم الجيليب والنشلط الذايت واملشلرمكة الفعللية يف 

 41الدرس.
عند حماود علي السالن الطريقة ابملعىن العلم هي اخلطة 

الفرد ليحقق هبل هدفل معينل من عال من األعال  أبقل  اليت يرمسهل
جهد ويف أقصر وقت. وأمل الطريقة ابملعىن اخللص يف الرتبية فهي 
اخلطة اليت يرمسهل املدرس ليحقق هبل اهلدف من العالية التعلياية يف 

 أقصر وقت وأبقل جهد من جلنبه وجلنب الطالب.
                                                           

 .41. ص ،املرجع نفس39

  املنصورة، ،جلمعةوأسلليبه منلهجه هبل النلطقني لغري العربية اللغة تعليم طعياة، أمحد رشدي 40
 .69. ص ،1989 مصر، – إيسيكوا

 .34. ص ،السلبق املرجع إبراهيم، العليم عبد41
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 إجناز التعلم .د
 تعريف إجناز التعلم .1

 
الجنلز هو شيئ مهّم يف التعليم، علي حقيقته، إجنلز التعلم يعين تغيري 

اجملل  املعرفيت، واجملل   إجنلز التعلم يف املعىن  املوّسع مكفلءة يف عالية لإلجنلز،
هو حتصيل  إجنلز التعلم أن وزاد دميلطي وموجيلان،42السلوك، واجملل  البداعية

 43من شيئ له عالقة ابلتعلم والتدريس.
وجدهل  وميكن أن ينظر جنلح التعليم يف الفصل من مكربة األهلية اليت

الطالب يف ذالك الفصل. هذ النجلح متعلق أبغراض التعلم أو إدراك األهلية 
فإن حتقق غرض التعلم ، ينجح التعلم،وإن مليتحقق هذا الغرض،  44دائال.

 لح التعلم يعرف ابسم"إجنلز التعلم".يفشل التعلم، فنج
وقل  اخلويل: التعلم هو امكتسلب السلوك اجلديد أو تقوية السلوك 

أّن التعلم هو عالية تكيف السلوك التقّدمّي.  skinnerسّكنرالسلبق. وقل  
إذن، إجنلز التعلم هو، حلصل العالية الذي حصل عليه الشخص بعد عال 

 يري ايل اجلهة األحسن.العالية املعينة فوصل إىل التغ
 الطالب تعلم إجناز على أتثر اليت العوامل .2

 الجنلز وحتصيل يف تعلم الطالب طبعل  مكثرية العوامل ومنهل:

                                                           
42 Nana Sudjana, Penilaian Proses Belajar Mengajar, ( Bandung: PT 

Remaja Rosdakarya, 2014), Cet XVIII hlm.3. 

43 Dimyati dan Mudjiono, Belajar dan Pembelajaran, ( Jakarta: 

Rineka Cipta, 2013), hlm.3. 

44 Acep Hermawan, Metodologi  Pembelajaran Bahasa arab PT 

Remaja Rosdakarya Bandung, 2001, hlm.275. 
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العوامل يف نفس الطالب منهل الستطلعة الذي ميلكه،  (أ
ودافع التعلم، والرغبة  والهتالم، والنشلط، والعوامل 

 البدنية.
العوامل الجتالعية  نفس الطالب وهيالعوامل من خلرج  (ب

 45القتصلدية ، ونظلم التعليم
 تقومي إجناز التعلم .3

، يعين التقومي هو أنشطة لتعيني تقدم مكفلءة الطالب لدرس معنين  
 46تقدمي إجنلز تعلم الطالب يف شكل العلاية، السلوك، واملريد.

من أمهية التقومي ألة ملعرفة التدريس الذي يعطي موافقل ابألهداف،  
أيخذ الطالب وهل يعال املدرس مكون منفعة وهل املدة الذي يعطي أن 

 لطالب؟ بذالك، يستطيع أن يعرف األفضلية ونواقص.
 من عنلصر التقومي مليلي:

 ملدة التقومي (أ
 أهداف التقومي (ب
 أشكل  التقومي (ج
 الطريقة املستخدمة (د
 الوقت يف التقومي (ه

 التقومي ابعتبلر وقت إجرائه نوعلن:

                                                           
45Wawancara dengan Guru bahasa Arab MA MatholibulHuda 

mlonggo jepara dengan Bapak Kuat Pujianto,  senin, 13 Maret  2017. 

46 Nana sudjana, Penilaian Hasil Proses  Belajar Mengajar,( bandung: 

PT Remaja Rosdakarya, 2012).hlm 3. 
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التقومي الذي يعال يف أخر برانمج هوformatifالتقومي  (أ
 التعلم والتدريس لنظر ارتفلع إجنلز التعلم.

هو التقومي الذي يعال يف أخر   sumatifالتقومي  (ب
برانمج واحد، يعين، دور دراسي علي نظلم أشهر، 
أخر المتحلن، أخر السنة. هبدف نظر إجنلز الذي 

 47يبلغه لطالب.
 يف مكتلبه اللغة(Jakobovits) رأى جلمكل بوفيط

التعلياية مكال نقله برانووو إّن معرفة تعلم الشيئ طبعل 
ونقصلن يف املعرفة يؤدي إىل العوائق 48ينفعكم يف مكبلئرمكم.

 يف التعلم.
ميكن طلب معرفة التعلم بطرق مكثرية، وهيبقراءة 
الكتب، والتعلم مع الشخص األخر أو بوسيطة القصة أو 
املوعظة. فيعرف الفرق بني الذي ميلك معرفة تعلم اللغة 

 العربية و مل ميلك املعرفة.
 ت إجناز تعلم اللغة العربيةعالما .4

شروط بلوغ التعلم، اذا بلغ احلدود املعينة  مأل قد يعترب أن الطللب
 ملعرفة ترتيب الجنلز يف التعلم. 

 يقدر التالميذ على تكوين اجلالة ابلكلالت احملددة. .1
 يقدر التالميذ على احلوار ابملفردات والرتامكيب املدروسة. .2

                                                           
47 Nana sudjana, Penilaian Hasil Proses  Belajar Mengajar,( bandung: 

PT Remaja Rosdakarya, 2012).hlm 5. 

48 Pranowo, Analis Pengajaran Bahasa, ( Yogyakarta: Gadjah Mada 

Press, 1996). hlm 7. 
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 ستعال  املفردات منلسبة للكلالت احملددة.يقدر التالميذ على ا .3
 49يقدر التالميذ على استعال  الرتامكيب والتعبريات املدروسة. .4
 

 اختالف اخللفية التعلياية أتثر اجنلز التعلم .ه
وسيبني العوامل اليت أتثر على إجنلز تعلم اللغة العربية للطالب يف الصف 

لشر مبدرسة مطللب اهلدى ملوجنو جبلرا. من املتخرج يف املدرسة الثنلوية الع
 :50السالمية مكلن ام من املتخرج يف املدرسة الثنلوية العلمة، وهي مكال يلي

 نقص املشلرمكة (1
مكثري من الطالب الذين استخفو اللغة العربية واعتقدوا أبن هذا 
الدرس غريمهم لتعلاهل. ومكثريهم يشعرون مملة بل إميلءة يف هذه 

 العالية التعلياية.
 خلفية التعلياية (2

التالميذ الذين ال يعرفون اللغة العربية قبلهل فطبعل يشعرون صعوبة 
 بواجهون هذا الدرس. حينال

 قللة التشجيع  (3
ينبغي للاعلم ان يعطي التشجيع لتالميذه ليكون مهتال وهلم روح يف 

 تعلم اللغة العربية  ولذالك اللغة العربية قد زرعت يف نفوسهم.
 
 

                                                           
49https://googleweblight.com/i?u=https:www.senibudaya.web.id/

2013/10/prestasi-belajar-dan-faktor-faktor.html?m%3D1&hl=id-ID 
( 2018 يولى 9 فىالتاريخ مأخوذة ) 

50 Wawancara dengan Guru bahasa Arab MA Matholibul Huda 

mlonggo jepara dengan Bapak Kuat Pujianto,  senin, 13 Maret  2017. 

https://googleweblight.com/i?u=https:www.senibudaya.web.id/2013/10/prestasi-belajar-dan-faktor-faktor.html?m%3D1&hl=id-ID
https://googleweblight.com/i?u=https:www.senibudaya.web.id/2013/10/prestasi-belajar-dan-faktor-faktor.html?m%3D1&hl=id-ID


. 

 الباب الثالث
 طريقة البحث

 نوع البحث .أ
البلحث قلرن  فقد .نوع البحث املستخدم يف هذا البحث هو حبث مقلرنة

واملتخرجني  السالمية الثلنوية يف املدرسة املتخرجني الطالب بني نتيجة تعلم اللغة
اهلدى العللية السالمية  مطللب مبدرسة العلشر الّصف يف العلّمة الثلنوية املدرسة يف

 جبلرا. ملوجنو
 

 املتغريات واملؤشرات .ب
وهي مكل من  51متغريات البحث هي مكل مليكون موضوعل يف البحث.

ؤاشرات فهي بعض أمل امل 52األشيلء اليت تسري حمسوسة يف مشلهدة البحث.
واملؤشرات هي توضيح من  53متغريات البحث لتوضيع أقسلمهل و مقلصدهل.

 متغريات البحث.
 ويف هذا البحث متغريان, مهل :

 (Independent Variable)متغري مستقل (أ
فهي اجنلز تعلم اللغة  (x) املتغري املستقل يف هذا البحث ترمز حبرفأمل 

 العربية للتالميذ متخرجي املدرسة الثلنوية السالمية .
 (Dependent Variable)متغري اتبع (ب

                                                           
51Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Pendekatan Suatu Praktek, 

(Jakarta : PT Rineka Cipta, 2006), hlm. 118 

52S.Margono, Metode Penelitian Pendidikan, (Jakarta : PT Rineka 

Cipta, 1997), hlm. 82 

53Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Pendekatan Suatu Praktek, 

(Jakarta : PT Rineka Cipta, 1993), hlm. 99 
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إجنلز تعلم اللغة  فهي (y)أمل املتغري التلبع يف هذا البحث ترمز حبرف 
 تخرجي املدرسة الثلنوية العلمة.العربية للتالميذ  م

 
 اجملتمع اإلحصائي والعينة .ج

ومكال عرف البلحث أن املراد  54اجملتاع الحصلئي هو مجع أفراد البحث.
عة األفراد أو الوحدات اليت جتاعهل صفة واحدة أوخصلئص ابجملتاع هنل هو جماو 

مشرتمكة يقوم عليهل موضوع الدراسة. ويف هذا البحث فلجملتاع الحصلئي هم مجيع 
 املدرسة واملتخرجني يف السالمية الثلنوية يف املدرسة املتخرجي الطالب بني الطالب
 العللية السالمية ملوجنواهلدى  مطللب مبدرسة العلشر الّصف يف العلّمة الثلنوية
 جبلرا. 

وأمل اجملتاع الحصلئي يف هذا البحث فهو مجيع الطالب يف الصف  
جبلرا. وهو فصلني بعدد  اهلدى العللية السالمية ملوجنو مطللبابملدرسة العلشر 

 ( طللبل.88الطالب مثلن ومثلنني )
ورأى سوهلرمسي  55وأمل العينة فهي بعض اجملتاع الحصلئي املبحوث.

أريكونطل أن إذا حينال مكلن اجملتاع الحصلئي أقل من ملئة فينبغي أن يؤخذ مجيعل 
, ويساى ببحث اجملتاع الحصلئي. ولكن إذا مكلن أمكثر منهل جيوز أن يؤخذ

, فأمل األقل من ذلك فينبغي أن يدخل الطالب  %25-%20أو  15%-10%
 56مكلهم.

                                                           
54Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Pendekatan Suatu Praktek, 

(Jakarta : PT Rineka Cipta, 1993), hlm. 130 

55Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Pendekatan Suatu Praktek, 

(Jakarta : PT Rineka Cipta, 1993), hlm. 131 

56Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Pendekatan Suatu Praktek, 

(Jakarta : PT Rineka Cipta, 2006), hlm. 134 
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أمل الطريقة املستخدمة يف اختيلر العينة فهي العينة اهللدفة مكال شرحهل 
هلدي أن يف العينة اهللدفة اختيلرهل البلحثة بصدر على اخلصلئص أو  سوترسنوا

يقة واستعالت هذه الطر  57الصفة املخصوصة اليت توجد يف اجملتاع الحصلئي علمل.
لنيل األغراض املخصوصة. ويف هذا البحث, العينة مأخوذة ملسلواة درجة الصف و 

 هي الفصل العلشر والطالب قدرة اليت تقلس مستوية.
 

 طريقة مجع البياانت .د
الطريقة هي اخلطوات املستعالة جلاع البيلانت وحتليلهل ويطورهل للحصو  

وهي حمتلج إليهل حلل  58نة.على معلوملت ابستعال  النظلمني الصدق واألمل
 املشكالت أو حبث عن الجلبة يف املسلئل والحتبلر الفرضية.
والطريقة يف هذا الطريقة مكيفية يستخدمهل البلحث للحصو  على املقصود. 

البحث يعين مكيفية يؤديهل البلحث لتنفيذ البحث العلاى للحصو  على النتيجة 
املسؤولة مطلبقة ألغراض البحث, إذن أن أهداف الطريقة هي تسهيل حل 

 املسلئل املبحوثة, حىت يصل البلحث إىل النتلئج املقصودة.
 :وأمل الطريقة اليت استخدمهل البلحث جلاع البيلانت فهي 

 طريقة املشلهدة (أ
هبذه 59هي مشلهدة موضوعلت مبحوثه مبلشرة مكلنت أم غري مبلشرة.
مبدرسة الطريقة يكتسب البلحث البيلانت عن حللة البيئة وعالية التعليم 

 جبلرا. ة ملوجنواهلدى العللية السالمي مطللب

                                                           
57Sutrisno Hadi, Statistic, (Yogyakarta : Yayasan Penerbitan Fakultas 

Psikologi UGM, 1984), jilid 2, cetakan. VII, hlm. 226 

58Ibnu Hajar, Dasar-Dasar Metodologi Penelitian Kuantitatif Dalam 

Pendidikan (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 10 
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 طريقة االستبيلن  (ب
يقوم البلحث يف مجع البيلانت بطريقة املقلبلة مع معلم اللغة العربية يف 
الفصل العلشر. لذالك فللبلحث ينل  نتلعج التعليم من املعلـم فهـي القياـة 

 الساسرت. نصف من إمتحلن
 طريقة التوثيق (ج

ن منهـل املـذامكرة والنسـخة والكتـب وهي البحث عن البيلانت لألمور املتغـرية تكـو 
واجلرائد واجملالت والنقوش ومذمكرة املشأورة ودفرت األستلذ وغريهل الـيت تـد  علـى 

 60البيلانت الواقعية.
مطللبلهلدى مبدرسة لة واستخدم البلحث هذه الطريقة جلاع البيلانت عن حل

 جبلرا. العللية السالمية ملوجنو
 

 طريقة حتليل البياانت .ه
 البيلانت استعال البلحث اخلطوات التللية :يف حتليل 

 الثلنوية يف املدرسة املتخرجني للطالب العربية اللغة تعلمقياة إجنلز 
ياة إجنلز تعلم , وق (x)جبلرا اهلدى العللية السالمية ملوجنو مطللب السالمية

. من أجل ذلك  (y) العلّمة الثلنوية املدرسة اللغة العربية للطالب املتخرجني يف
 استخدم البلحث اخلطوات اآلتية :

 من حقلئق املتغريين. Meanاخلطوة األوىل : تعيني 

Mean Variabel X1, X2 

                                                                                                                             
59Sutrisno Hadi, Metodologi Research Jilid II, (Yogyakarta : Andi, 

2004),  hlm. 151 

60Sutrisno Hadi, Metodologi Research Jilid II, (Yogyakarta : Andi, 

2004),  hlm. 140 
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Mx = {∑ 𝐹𝑥1

𝑁
} 

=Fxعدد القيم طالب 
=Nعدد التالميذ 

 Meanيبحث و جيدبعد ان 
 اخلطوة الثلنية: تعيني الفرضية.

 
 فرضية البحث .و

فرضية البحث هي األجلبة املؤقتة على مسألة البحث ومكلن صدقهل حيتلج إىل 
 تعلم دراسةمقلرنة إجنلزإختبلر جترييب, والفرضية اليت قدمتهل البلحث يف هذا البحث هو 

 املدرسة واملتخرجني السالمية الثلنوية سةيف املدر  املتخرجني الطالب بني العربية اللغة
 جبلرا. اهلدى العللية السالمية ملوجنو مطللب مبدرسة العلشر الّصف يف العلّمة الثلنوية

 قبو  الفرضيلت ورفضهل تبعل لنتلئج حبوثه بشلن العوامل اليت مت مجعهل.

 امل فيال يتعلق ابلفرضية اليت تستند اليهل هذه الدراسة فهي:
Ha = يف املدرسـة الثلنويـة السـالمية  تعلـم اللغـة العربيـة  بـني املتخـرجني إجنـلزوجـد فـرق ي

يف الّصــف العلشــر مبدرســة مطللــب اهلــدى العلليــة  العلّمــةالثلنويــة  يف املدرســة واملتخــرجني
 السالمية ملوجنو جبلرا.

oHالسالمية يةالثلنو  املدرسة يف املتخرجني بني العربية اللغة تعلم إجنلز فرق يوجد =ليس 
اهلدى العللية  مطللب العلشر مبدرسة الّصف يف العلّمة الثلنوية املدرسة واملتخرجني يف

 جبلرا. ملوجنو السالمية
oH        :m1   =m2  
aH         :m1≠m2  



. 

oH  ليس هنلك الفرق املهم بني احلسلب املعد  من املدرسة الثلنوية السالمية و  =
 لمةاملدرسة الثلنوية الع

aH هنلك الفرق املهم بني احلسلب املعد  من املدرسة الثلنوية السالمية و املدرسة =
 الثلنوية العلمة

aH2مقبولة إن مكلن)-a)(n1+n2-(1tt hitung 

 مث، نبحث عن القياة املختلفة من احلقلئق املوجودة ابلرمز التليل

 رمزالختالف

√
∑(𝑥1 − 𝑋)2

𝑛1 − 1
 

 ميكننل ان نستنتج قياة الختالف من املتغريينابحلسلب السلبق، 

 لبحث الحنراف املعيلري من احلقلئق السلبقة، فنستخدم الرمز التليل:مث، نبحث 
Sd  =√𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑠𝑥1 

 مث، نبحث فرضية الختبلر بعد ان يبحث و جيد الحنراف املعيلري

 فرضية الختبلر
 
 

 
 ، سنستخدم الرمز التليل:sلبحث 
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 الباب الرابع
 نتائج البحث وحتليلها

 
 حملة عن مدرسة مطالب اهلدى العالية اإلسالمية  أ

 مدرسة مطالب اهلدى العالية اإلسالمية اتريخ نشأة  1
مؤسسة  (MoehchinAstrorejo)أسس الشيخ حمسن اسرتورجو

. مث تطورت تلك 1930مطللب اهلدى االسالمية ملوجنوا جبلرا يف علم 
املؤسسة بفتح املدرسة. مث ازداد الطالب الذين جلؤوا إىل املدرسة لطلب العلم. 

م.  منذ تلك السنة بدأت الدراسة  1985وقد مت فتح هذه املدرسة يف علم 
 حينئذ األستلذ مستقيم. التعلياية ويكون رئيس املدرسة

وتطورت مدرسة مطللب اهلدى من الوقت إىل العصر األن على ترقية 
جيدة حىت مكثرت الطالب والطللبلت الذين يتعلاون فيهل حتت رائسة 

" A. وهذه املدرسة انلق التقييم "(.Sugiwanto, MM )سوغيونطل امللجستري
 61بسبب جهد املعلاني واملعلالت يف تعليم طلبتهم.

مدرسة مطالب اهلدى العالية اإلسالمية ملوجنو   أهداف الرتبية والتعليم يف 2
 جبارا

فأمل األهداف من التعليم ىف مدرسة مطللب اهلدى العللية االسالمية 
 ملوجنو جبلرا فهي :

                                                           
61http://www.malidaprofetik.sch.id/index.php?option=com_content&v

iew=article&id=55&Itemid=75)2۰1۷ مأخوذة فى التاريخ 5 مايو( 

 

http://www.malidaprofetik.sch.id/index.php?option=com_content&view=article&id=55&Itemid=75
http://www.malidaprofetik.sch.id/index.php?option=com_content&view=article&id=55&Itemid=75
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تضاني و تعزيز روح االسالم يف احليلة الدينية، تقوم على االخالص ىف  أ
 العبلدة والعال ابلشريعة االسالمية اخلللصة.

ىف األعال  حتقق احليلة الوطنية وفقل ابفتتلح القنون الألسلسي  املشلرمكة ب
م، مع تقدم الطالب ابلعلوم الدينية ودعم العلوم من اجل  1945علم 

حتقيق توازن العلالء املسلاني، وهلم غرية ابملستقبل األمة واملسؤولني عن 
 اعال  حقوق االنسلن اندونيسيل الشلملة.

ل السنة واجلالعة األبدية الىجايع أحنلء انتشرت بعثة االسالم أه ج
 62اندونيسيل ابلدعوة الصحيحة واملسؤولية.

 حالة بيئة مدرسة مطالب اهلدى العالية اإلسالمية ملوجنو جبارا 3
السالمية ملوجنوا جبلرا مسلمكنل أعدت مدرسة مطللب اهلدى العللية ا

لطالب املدرسة وللاعلم ىف املبلىن املخصوصة هلم، ومكلنت تلك املبلىن تقع ىف 
والية واحدة فأصبح املعلم واملتعلم يسكن ىف بيئة واحدة، فهذه احلللة ميكن 
لطالب أن يتعلملوا أو يتعلشروا بينهم ىف مكل جمل . ومثال يستطيع الطالب أن 

يفهاوا من امللدة الدراسية خلرج الفصل، وهذه احلللة ميكن للاعلم  يسألوا مل ال
 63أن يرقبهم مكل سلعة.

 حالة الطلبة 4
التالميذ أو املتعلاون هم العنلصر يف نظلم الرتبية، مث حيولون يف عالية 

شبلان مؤهلني مكال يكون أبغراض الرتبية القومية. يف عالية  تربية حيت يكونون
التعليم، التالميذ / الطالب هم املوضوعون والفلعلون يف العلاية التعلياية أو 

                                                           

 .جبلرا ملوجنو االسالمية العللية اهلدى مطللب املدرسة والتعليم الرتبية أهداف عن وثيقة٦2
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 التعلاية اليت تعال يف مدرسة مطللب اهلدى العللية االسالمية.
 إلسالمية تعليم اللغة العربية يف الِصف العاشر مبدرسة مطالب اهلدى العالية ا ب

يف الِصف العاشر مبدرسة مطالب اهلدى العالية مناهج تعليم اللغة العربية .1
 اإلسالمية

ومن املعلوم، أن لكل مدرسة من املدارس منهجل مدرسيل خلصل 
منذ طبقتهل السفلى حىت الطبقة العليل، فلملنهج الدراسي هو وسيلة لتحقيق 

ل درس من الدروس يف أهداف املدرسة، ووسع مكل ملدة من املواد ولك
 املوضوع املالئم.

 مطللب اهلدى العللية السالمية ملوجنو جبلراالدروس يف مدرسة 
هي املنلهج اليت قررهتل وزارة الشؤون الدينية مثل اللغة الندونيسية، واللغة 
النلجيزية، وعلم احلسلب أو اجلبلر، والعلم الطبيعي، والعلم االجتالعي، 

دروس اليت قررهتل املدرسة نفسهل وهي القرآن واحلديث، والعلم الرايضي. ال
والفقه، والشريعة، والعقيدة واألخالق، والتلريخ السالمي، واللغة العربية، 

 .والنحو والصرف، واملطللعة، والقراءة، والتوحيد
منهج التعليم الذي ميلرسهاعلاو اللغة العربية من الّصف العلشر 

السالمية ملوجنو جبلرا هو منهج تعليم مبدرسة مطللب اهلدى العللية 
هذا املنهج مستخدم ليستطيع التالميذ يستطيعون أن   2013.64

جيلهدوا جملهدة عند عالية التعليم ليكون واليزا  أغلبية التالميذ 
 اسني يف تعلم اللغة العربية.متح

                                                           
 مليو 2 التلريخ يف األربعلء يوم العربية، اللغة أستلذ فوجييلنطل قوة األستلذ مع ومواجهة مقلبلة٦4
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يف تعليم اللغة العربية يشرح املعلم امللدة بطريقة املبلشرة )املعلم 
مشرح والتلايذ مستاع(. إذا أراد املعلم أن يناي تعلم اللغة العربية، فال 
بد له من أن يكون أمكثر ابتكلرية وال يزا  يبتكر حمداثت لتطوير محيلت 

ربية أضرب مثال حلل التالميذ السلئاني التالميذ يف تعلم اللغة الع
 النلعسني، فيستحب األسلتيذ أن ينتفعوا أوقلهتم ابللعب.

إضلفة إىل ذلك، لألسلتيذ ان يطبقوا منهج املنلقشة ابعتبلره مثريا 
لكي يكون التالميذ يريدون أو يستطيعون ان يسلمهوا بنشلط. لكل تعلم، 

الكبرية أو اجملاوعة القليلة( مث يقسم التالميذ حبسب اجملاوعة )اجملاوعة 
 يطلب انئبهل لتشريح امللدة.

يف الّصف العلشر مبدرسة  2013نظرا إىل طلب منهج تعلم 
مطللب اهلدى العللية السالمية ملوجنو جبلرا، فال بد لألسلتيذ من أن 
يدرسوا ابلوسيلة لتفهيم التالميذ بسهولة. مثال، ملهلرة االستالع، مكلن 

 م املخطب مكوسيلة التعلم رغم أنه يستخدم بعض املرات.األستلذ يستخد
الكفلءة األسلسية اليت وجب أن ميلكهل التلايذ يف تعلم اللغة 
العربية سيطر أربع مهلرات وهي )االستالع والكالم والقراءة والكتلبة(. 
وإذا التلايذ على هذه املهلرات، فذلك صورة عكسية بلغ األهداف إذا 

 اللغة األجنبية. التلايذ الذي يتعلم
وأمل أهداف تعليم اللغة العربية يف مدرسة " مطللب اهلدى العللية 

 السالمية " فهي مكال يلي:
تطور القدرة على االتصل  ابللغة العربية سواء أمكلنت شفهية أو   (1

مكتلبية تشتال على املهلرات األربع وهي االستالع، الكالم، 
 القراءة والكتلبة
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أمهية اللغة العربية ابعتبلرهل لغة أجنبية لتكون ألة زايدة الوعي عن  (2
 أسلسية يف الدراسة، خلصة يف حبث مصلدر التعليم السالمي

منو فهاللعالقة بني اللغة والثقلفة وتوسيع عليلء الثقلفة. رجلء ان  (3
 يكون الطالب هلم التبصر الثقليف واشرتامكهم أنفسهم يف أنواعهل

 ة األساسيةالكفاءة املعيارية والكفاء
 الصف العاشر يف الفصل الدراسي األول (1

 الكفاءة األساسية الكفاءة املعيارية
 اإلستماع

فهم املعلوملت الشفوية  .1
بشكل تصويري أو 

التعلرف حواري عن "
 "وحيلة العلئلة

تعّرف اصوات األحرف  1.1
اهلجلئية و الكالم 
)الكلاة، العبلرة 
واجلالة( يف السيلق 

تعلرف الصحيحل عن "
 .وحيلة العلئلة"

فهم املراد و الفكرة من  1.2
أي مقللة شفوية 

التعلرف صحيحل عن "
 "وحيلة العلئلة

 احملادثة
مكشف املعلوملت  .2

التصويري واحلوارية 
التعلرف ابلشفوي عن "

 "وحيلة العلئلة

عرض الفكرة أو األراء  2.1
ابأللفلظ الصحيحة عن 

 التعلرف وحيلة العلئلة
حلوار حبسب إقلمة ا 2.2

السيلق صحيحل و 
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التعلرف فصيحل عن "
 وحيلة العلئلة"

 القراءة
فهم املقللة الكتلبية  .3

 التصويرية واحلوارية عن 
 "التعلرف وحيلة العلئلة"

تلفظ الكلاة، واجلال  3.1
وبصحة العبلرة وقراءهتل 

التعلرف وحيلة عن "
 العلئلة"

تعرف أنواع املقللة  3.2
وموضوعهل صحيحل عن 

 التعلرف وحيلة العلئلة""
امكتشلف املراد و الفكرة  3.3

التعلرف صحيحل عن "
 وحيلة العلئلة"

 الكتابة
مكشف املعلوملت  .4

التصويرية واحلوارية 
التعلرف ابلكتلبة عن "

 "وحيلة العلئلة

مكتلبة الكلالت،  4.1
والعبلرات واجلال 
ابألحرف واحلرمكلت 

التعلرف الصحيحة عن "
 "وحيلة العلئلة

مكشف الفكرات أو  4.2
األراء ابلكتلبة يف اجلال 
ابستخدام الكلالت، 
والعبلرات والرتامكيب 

التعلرف الصحيحة عن "
 وحيلة العلئلة"
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 امللحوظة:
املواضوعلت السلبقة تستخدم إبسم النكرة واملعرفة وترمكيب املبتدأ 

 واخلرب
 الصف العاشر يف الفصل الدراسي الثاّن (2

 اءة األساسيةالكف الكفاءة املعيارية
 اإلستماع

فهم املعلوملت الشفوية  .1
بشكل تصويري أو 

اهلواية حواري عن "
 "واألعال 

تعّرف اصوات األحرف  1.1
اهلجلئية والكالم 
)الكلاة، العبلرة 
واجلالة( يف السيلق 

اهلواية صحيحل عن "
 .واألعال  "

فهم املراد والفكرة من  1.2
أي املقللة الشفوية 

اية اهلو صحيحل عن "
 "واألعال  

 احملادثة
مكشف املعلوملت  .2

التصويرية واحلوارية شفواي 
 "اهلواية واألعال  عن "

عرض الفكرة أو األراء  2.1
ابأللفلظ الصحيحة عن 

 اهلواية واألعال  
إقلمة احلوار حبسب  2.2

السيلق صحيحل 
اهلواية وفصيحل عن "

 واألعال  "
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 القراءة
فهم املقللة الكتلبية  .3

 ويرية واحلوارية عن التص
 "اهلواية واألعال  "

تلفظ الكلاة، واجلال و  3.1
العبلرة صحيحل وقراءهتل 

 اهلواية واألعال  "عن "
تعرف أنواع املقللة  3.2

وموضوعهل صحيحل عن 
 "اهلواية واألعال  "

امكتشلف املراد و الفكرة  3.3
اهلواية صحيحل عن "

 واألعال  "
 الكتابة

مكشف املعلوملت  .4
لتصويري واحلواري ا

اهلواية ابلكتلبة عن "
 "واألعال  

مكتلبة الكلالت،  4.1
والعبلرات واجلال 
ابألحرف واحلرمكلت 

اهلواية الصحيحة عن "
 "واألعال  

مكشف الفكرات أو  4.2
األراء ابلكتلبة يف اجلال 
ابستخدام الكلالت، 
والعبلرات والرتامكيب 

اهلواية الصحيحة عن "
 واألعال  "

 امللحوظة:
املوضوعلت السلبقة تستخدم ببعض حروف اجلر ومعلنيهل الشلئعة 

 وحروف العطف
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 (LKS)أمل الكتلب املستخدم فهو أوراق أعال  التالميذ 

الّصف العلشر مبدرسة والكتب املقررة من املكتبة. األسلتيذ الذينعلاوا
 مطللب اهلدى العللية السالمية ملوجنو جبلرا عددهم اثنني.

اليت يقوم هبل معلم اللغة العربية فهي أوال االفتتلح؛  أمل اخلطوات
اثنيل املبلدأة ابلكالم، اثلثل اللعبة، رابعل ملدة الدرس، خلمسل املنلقشة، 

 65سلدسل التقدمي، سلبعل االختتلم.
يف الِصف العاشر مبدرسة لطالب الذين يتعلمون اللغة العربية ا2

 مطالب اهلدى العالية اإلسالمية
التالميذ أو املتعلاون هم العنلصر يف نظلم التعليم، مث حيولون يف 
عالية التعليم حيت يكونوا شبلان مؤهلني وفقل ألغراض الرتبية القومية. يف 

املوضوعون والفلعلون يف العلاية عالية التعليم، التالميذ / الطالب هم 
 التعلياية اليت تعال يف  مدرسة مطللب اهلدى العللية االسالمية.

سنة  مطللب اهلدى العللية االسالميةجماوع التالميذ مبدرسة 
تلايذا للصف  88تلايذ. وهم ينقساون إىل  246 2017/2018

 للصف الثلين عشر. 72تلايذا للصف احللدي عشر، و 86العلشر، و
ولكل صف يف هذه املدرسة فصالن، أي أن الصف العلشر يشتال على 
فصلني، والصف احللدي عشر يشتال على فصلني. والصف الثلين عشر 

 يشتال على فصلني. ومسيت مكل صف ابسم الصف العلشرأ و ب 

                                                           
 مليو 2 التلريخ يف األربعلء العربية،يوم اللغة أستلذ فوجييلنطل قوة األستلذ مع ومواجهة مقلبلة٦5

2017 
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املدرسة الثلنوية  ومكثري من التالميذ يف هذه املدرسة متخرجون يف
 %30العلّمةاملدرسة الثلنوية  رجون يف، ومتخ% 70السالمية حوايل 

 تقريبل. 
يف الِصف العاشر مبدرسة مطالب تعليم اللغة العربية املدرسون يف 3

 اهلدى العالية اإلسالمية
التعلاية، األسلتيذ هلم وظلئف للتشجيع، -يف العالية التعلياية

ة والرشلد وهتييء الوسلئل للاتعلاني حلصو  على األهداف، وهلم املسؤولي
ملراقبة مل حيدث يف الفصو  يف تسهيل علاية ترقية مكفلءة وقدرة املتعلاني. 
إرسل  امللدة الدراسية هو أحد من أنشطة الدراسة ابعتبلره عالية متحرمكة 

 66يف مستوى مل وعالية ترقية مكفلءة وقدرة التالميذ.
أمل مدرسو تعليم اللغة العربية يف الّصف العلشر مبدرسة مطللب 

 اهلدى العللية السالمية مكال يلي:
 

 قوة فوجييانطا احلاج امحد مرشيدي أمساء املعلمني
 35 9 الرقم الرتتييب

 201143294 199616265 رقم املؤسسة األساسي
 NIK 3320020401680002 3320070708860002رقم 

NUPTK 4436746648200072 20318728186001 
 1986أمكوستوس  7  1968ينلير  4 امليالد
 ملوجنو جبلرا 2/6سروبيونج  جفلرا 4/1فجلنغلأن مكولون  العنوان

 (S1)الدرجة األوىل من اجللمعة  (S1)الدرجة األوىل من اجللمعة  التعليم النهائي
                                                           

66Slameto, Belajar dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya, 

Jakarta: Rineka Cipta, 1995, hlm. 
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 اإلختبار4
 أ وصف نتائج اإلختبار
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قلم البلحث مراقبة ومالحظة مل قد حدث يف الفصل العلشر مبدرسة 
مطللب اهلدى العللية السالمية  ملوجنو جفلرا من العالية الدراسية خبال  
إمتحلن نصف الساسرت. بعد ان يعرف تلك النتلئج، قلم البلحث إبختبلر 

 صحة من تلك التنلئج.الصحة من مكل القياة ملعرفة درجة ال
اختربت نتلئج البحث لتؤدي إىل احلقلئق الصحيحة، فقلم البلحثبهذا 

 الختبلر به ابستخدام رمز مقرر. أمل تنلئج البحث فهي مليلي:
 جدو 

 التقسيم التكراري عن تنلئج إمتحلن نصف الساسرت
جي التالميذ متخر  23التالميذ من متخرجي املدرسة الثلنوية السالمية و 23

 املدرسة الثلنوية العلمة
 تنائج اإلختبار من املدرسة الثانوية اإلسالمية و املدرسة الثانوية العامة

 (X1) املدرسة الثانوية اإلسالمية  (X2) املدرسة الثانوية العامة 
 الرقم الشفرة احلساب اإلمجايل الرقم الشفرة احلساب اإلمجايل

 1 1-ج 48 1 1-د 94
 2 2-ج 44 2 2-د 80
 3 3-ج 50 3 3-د 48
 4 4-ج 32 4 4-د 74
 5 5-ج 66 5 5-د 38
 6 6-ج 36 6 6-د 42
 7 7-ج 50 7 7-د 72
 8 8-ج 58 8 8-د 46
 9 9-ج 34 9 9-د 52
 10 10-ج 36 10 10-د 52
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 11 11-ج 42 11 11-د 40
 12 12-ج 88 12 12-د 44
 13 13-ج 56 13 13-د 84
 14 14-ج 34 14 14-د 26
 15 15-ج 82 15 15-د 56
 16 16-ج 44 16 16-د 58
 17 17-ج 78 17 17-د 62
 18 18-ج 38 18 18-د 44
 19 19-ج 76 19 19-د 46
 20 20-ج 66 20 20-د 60
 21 21-ج 70 21 21-د 42
 22 22-ج 68 22 22-د 54
 23 23-ج 84 23 23-د 56

1270 Sum 1280 Sum 
23 N 23 N 

55.2173913 Average 55.65217391 Average 
267.541502 Varians(s2) 327.146 Varians(s2) 

16.35669594 
Standar 

Deviasi (S) 18.08718455 
Standar 

Deviasi (S) 
 
 
 
 

 ب. حتليل تنائج اإلختبار
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 من حقائق املتغريين. Meanاخلطوة األوىل : تعيني 1
Mean Variabel X1, X2 

Mean X2 Mean X1 

{∑ FX2

𝑁
}= Mx  {∑ 𝐹𝑥1

𝑁
} =Mx 

2} =M1270

23
{ 1} =M∑ 1280

23
{ 

55,2173913 =M2  55,65217391 =M1 

 
 من: Meanبعد ان يبحث و جيد 

 55.65217391حبسلب =  X1احلقلئق 
 55.2173913حبسلب =  X2احلقلئق 

 فبذلك، لبحث الفرق من بينهال مهل:
M1 – M2  =55.65217391 - 55.2173913  =

0.43478261 
 
 اخلطوة الثانية: تعيني الفرضية. 2

 الفرضية
oH        :m1  =m2  
aH         :m1≠m2  
oH ليس هنلك الفرق املهم بني احلسلب املعد  من خرجيي املدرسة  =

 الثلنوية السالمية وخرجيي املدرسة الثلنوية العلمة
aHاحلسلب املعد  من خرجيي املدرسة الثلنوية = هنلك الفرق املهم بني 

 السالمية وخرجيي املدرسة الثلنوية العلمة
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aH  مقبولة إن مكلنt hitung >2)-a)(n1+n2-(1t 

 
 من احلقلئق، حصل على مل يلي:

 املدرسة الثانوية العامة 
(X2) 

 املدرسة الثانوية اإلسالمية 
(X1) 

 مصدر اإلختالف

 العدد 1280 1270
23 23 N 

 املتوسط 55.652 55.217
 s)2(املختلف  327.146 267.542

 اإلحنراف املعياري 18.08718455 16.35669594
 

 مث، نبحث عن القياة املختلفة من احلقلئق املوجودة ابلرمز التليل
 (Varians 1)  رمز الختالف األو 

√
∑(𝑥1 − 𝑋)2

𝑛1 − 1
 

 (Varians 2)  رمز الختالف الثلين
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√
∑(𝑥2 − 𝑋)2

𝑛2 − 1
 

 فكلن حسلبه مكال يلي:

√
(48−55,652)2+(44− 55,652)2+⋯

23−1
= 2

1S 

√
(94−55,217)2+(8− 55,217)2+⋯

23−1
=  2

2S 
 ابحلسلب السلبق، ميكننل ان نستنتج قياة الختالف من املتغريين

Varians X1  =327,146 
Varians X2  =267,542 

 لبحث الحنراف املعيلري من احلقلئق السلبقة، فنستخدم الرمز التليل:
Sd1  =√𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑠𝑥1 
Sd2  =√𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑠𝑥2 
Sd1 =√327,146   =18,08718455 
Sd2 =√267,541  =16,35669594 

 
 فرضية الختبلر

 
 
 
 
 

 ، سنستخدم الرمز التليل:sلبحث 



. 

 
 
 
 

 وأمل احلسلب مكللتليل:

S  =√
(23−1)327,146+(23−1)267,542

23+23−2
= 17,2437 

T  =55,65−55,22

17,2437√
1

23
+

1

23

= 0,085 

بــ  0.085هي  ”t“، فنعلم أن تنلئج إختبلر بنلءا على إختبلر الرمز السلبق
dk   =44 أمل خالف .mean  =0.43478261 خالف تنلئج الدراسة السفلى ،
بــ  tt(t table)املقلرنة بــ  to(t observasi)  =0.085.  إذا مكلن قياة 6والعليل  8

dk  =44 فيحصل على أن قياة ،“t”  فأخريا، 2.02=  %5يف املستوى املهاة .
 .2.02>  085 %5يف املستوى املهاة  (t table)أصغر من قياة  toر أن قياة نظه
 

مقبولة. املراد هبذا أنه ليس هنلك الفرق  Hoمردودة  و Haإنطالقل ممل سبق ذمكر، أن 
املهم بني إجنلز تعلم اللغة العربية بني متخرجي املدرسة الثلنوية االسالمية ومتخرجي 

الصف العلشر  مبدرسة مطللب اهلدى العللية االسالمية ملوجنو  املدرسة الثلنوية العلمة  يف
 جبلرا. بل أنه قليل يف إختالف القياة بينهال.
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 الباب اخلامس
 اختتام
 

 مبدرسة العلشر البحث أي الّصف ميدان مبالحظة البلحث قلم بعدأن
 هلداية لمنه فللّرجلء ابهلل مستعينل جبلرا ملوجنو السالمية لعللية اهلداى مطللب
البحث. ويف هذا البلب يقوم البلحث بتلخيص نتلئج البحث  هذا إمتلم على والتوفيق

 واالقرتحلت.
 

 خالصة .أ
 0.085هي  ”t“ اختبلر تنلئج البلحث أن استنتج البحث حتليل على بنلء

 8السفلى  الدراسة تنلئج ،خالفmean = 0.43478261أملخالف .dk  = 44 بــ
ــ to (t observasi) = 0.085 قياة نت.  وإذامكل6والعليل   بــtt  (t table) مقلرنةب

dk = 44قياة أن على ،فيحصل “t” 2.02=  %5املهم  املستوى يف .
 %5املهم  املستوى يف (t table) قياة أصغرمن t observasi  قياة أن فأخريا،يظهر

085  <2.02. 
 هنلك ليس أنه ذاهب مقبولة. املراد Ho و مردودةHa سبق،فإن ممل إنطالقل

 االسالمية الثلنوية املدرسة متخرجي بني العربية اللغة تعلم إجنلز يف املهم الفرق
 العللية اهلدى مطللب مبدرسة العلشر الصف يف العلمة الثلنوية املدرسة ومتخرجي
 بينهال قليل. القياة اختالف جبلرا. أي أن ملوجنو االسالمية

 
 
 

 اقرتحات .ب
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 السالمية العللية اهلدى مطللب ملدرسة بد ال اليت االقرتاحلت هنلك
 : مليلي منهل, السيلسة وتقرير العربية اللغة تعليم يف تطبيقهل من جبلرا ملوجنو

 امللدات تزيد ان جبلرا ملوجنو السالمية العللية اهلدى مطللب ملدرسة ينبغي .1
 يشرتمكوا ان يستطيعوا يلك العلمة املدارس يف اخلرجيني للتالميذ( التعلياية امللدة)
 .صعوبة بغري العربية اللغة تعلم خلصة التعلم يف

 ابألنشطة تقوم ان جبلرا ملوجنو السالمية العللية اهلدى مطللب ملدرسة ينبغي .2
 العربية اللغة تعلم خلصة التالميذ تعلم حتفز أن تستطيع اليت

 

 اختتام .ج

 دين إىل ووفقنل والسالم نالميل انعاة علني أنعم الذي هلل وشكرا محدا

 البحث هذا يتم أن البلحث يستطيع حىت القوي واجلسم السليم العقل ورزقنل السالم

 .واالستطلعة الطلقة بكل
 العلم أهل مكتب من نقلهل اليت البيلانت من ابلتحليل البلحث يقوم وإمّنل

 هذا كولذل ونسيلن خطأ من ختلو فال يّ  علد البلحث إنسلن أن والعرفلن،مكال
 اللغة متعلاوا يستفيد البلحث أن والمتلم. فريجو الكال  عن بعيد البحث
 هو السبيل. ومكال رشد إىل يوفقنل أن هللا وعسى البحث هذا من العربية

 ابلصواب. أعلم هللا املعلوم،إنّ 
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