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  كلمة التمهيد

  بسم اهللا الرحمن الرحيم

احلمد هللا الذي أنعم علينا بنعمة اإلميان واإلسالم والصالة والسالم على أشرف 

األنام سيدنا حممد وعلى آله وأصحابه مصابيح األمة يف الظلم، أشهد أن ال إله إال 

وبعد، فأنا أشكر اهللا جزيل . اهللا وحده ال شريك له وأشهد أن حممدا عبده ورسوله

يق واهلداية واملعرفة والفهم حىت متكنت من إ�اء  الشكر الذي أدامين الصحة والتوف

فعالية تطبيق املناقشات الصفية يف " كتابة هذه الرسالة العلمية البسيطة باملوضوع 

درسة العالية احلكومية املبحتسني التحصيالت الدراسية لدى تالميذ الصف الثاين 

الرتبية  كشرط من شروط املطلوبة للحصول على درجة سرجانا" اريففاري  ٢

بقسم تدريس اللغة العربية يف كلية الرتبية وشؤون التدريس جبامعة عالء الدين 

  .اإلسالمية احلكومية مكاسر

مشكالت كثرية يف هذه الرسالة، لكن بفضل وخدمة خمتلف  لقد واجه الباحث

. سالة باجلودةالباحث يف معاجلتها حىت انتهت كتابة هذه الر  تاألقوام استطاع

قدم الشكر اجلزيل على هؤالء املساعدين واملشرفني أالباحث أن  تولذلك، ود

 :واملشجعني منهم

" مسيايت"واألم " أمر اهللا"فضيلة والدّي الكرمني العزيزين احملبوبني، األب  .١

ن قد ربياين تربية حسنة صاحلة منذ صغري إىل سن الرشد وساعداين ياللذ

ميد عمرمها وأن يرزق هلما بقدر طاقتهما على إمتام دراسيت وأسأل اهللا أن 

 .الصحة والعافية ويهديهما صراطا سويا



 ه 
 

كمدير جامعة عالء الدين . إس.مفضيلة األستاذ الدكتور احلاج مسافر، .٢

. غأ.ضيلة األستاذ الدكتور مردان، ماإلسالمية احلكومية مكاسر ونوائبه ف

ب كنائ. أ.كنائب املدير األول، وفضيلة األستاذ الدكتور لنبا سلطان، م

كنائبة املدير الثالثة، . أ.املدير الثاين، وفضيلة الدكتورة سيت عائشة كارا، م

كنائب املدير الرابع، هم . أ.وفضيلة األستاذ الدكتور محدان حيانيس، م

الذين قد بذلوا جهودهم وأفكارهم يف توجيه جامعة عالء الدين اإلسالمية 

 .احلكومية مكاسر

كعميد كلية الرتبية وشؤون . غأ.، م.س، لد أمريـفضيلة الدكتور احلاج حمم .٣

كنائب العميد . غأ.لة الدكتور موليونو دموفويل، مالتدريس ونوائبه فضي

كنائبة العميد الثانية، . إس.لدكتورة مشكاة مالك إبراهيم، ماألول، وفضيلة ا

كنائب العميد . فد.وفضيلة األستاذ الدكتور احلاج شهر الدين عثمان، م

الذين قد بذلوا جهودهم وأفكارهم يف توجيه كلية الرتبية وشؤون الثالث، هم 

 .التدريس جبامعة عالء الدين اإلسالمية احلكومية مكاسر

كرئيس قسم تدريس اللغة العربية، والدكتورة . إ.تح.فضيلة الدكتور محكا، م .٤

كسكرترية قسم التدريس اللغة العربية يف كلية . فد.سيت عائشة خالق، م

ون التدريس، مها اللذان ساعداين بتقدمي بعض املواد املتعلقة �ذه الرتبية وشؤ 

 .الرسالة

وفضيلة كاملشرف األوىل، . إد. ، م.احلج عبد املعيز ساعدالدكتور فضيلة  .٥

 كاملشرف الثان، مها اللذان .إ.فد. أغ، م.، س.مرجويناند احلج الدكتور 
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 تجريد البحث

 احمد شريف هدايةاهللا :   إسم الباحث

  ٢٠٢٠٠١١٤٠١٧:   رقم التسجيل

فعالية تطبيق طريقة املناقشة الصفية إلرتفاع نتيجة الدراسة اللغة العربية : الموضوع

 فاري فاري ٢لدى تالميذ الصف الثاين باملدرسة العالية احلكومية 
  

املناقشة الصفية إلرتفاع نتيجة الدراسة اللغة العربية فعالية تطبيق طريقة هذه الرسالة عن موضوع

األغراض اليت يراد احلصول عليها يف  فاري فاري ٢لدى تالميذ الصف الثاين باملدرسة العالية احلكومية 

لدى تالميذ الصف الثاين باملدرسة العالية  املناقشة الصفية ةقيستخدام طر ملعرفة ا، أوال:هذا البحث هي

ملعرفة تطبيق طريقة املناقشة الصفية يف رفع التحصيالت الدراسية لدى تالميذ .ثانياري فاريفا ٢احلكومية 

ملعرفة فعالية تطبيق طريقة املناقشة الصفية يف ثالثا، فاري فاري ٢الصف الثاين باملدرسة العالية احلكومية 

  فاري فاري ٢احلكومية رفع التحصيالت الدراسية لدى تالميذ الصف الثاين باملدرسة العالية 

تلميذا،  نو ستة واربعوكان عددهم مائة  و  جمموع الكلى من هذا البحث اكثر من مائة شخص

اري فاري ف ٢يف املدرسة العالية احلكومية  أما العينة النموذجية هذا البحث هي تالميذ الصف الثاين

  .وكان عددهم ثالثني تلميذا

 أقلتطبيق طريقة املناقشة الصفية تشري على أن  بتقدير جيد جدا ضعيفونتيجة هذا البحث 

درسة العالية احلكومية املثاين بفي رفع التحصيالت الدراسية اللغة العربية لدى تالميذ الصف الفعال من

 .اريفاري ف ٢

ميكن أن يتم تعلم اللغة  .آثار املرتتبة على هذا البحث هو حتسني نتائج التعلم باللغة العربية

خالل طرق املناقشة الصفية حبيث يكون الطالب أكثر اهتماما ومحاًسا لتلقي دروس اللغة العربية من 

  العربية
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  الباب األولِ 

  مقدمة

 خلفية البحث: لفصل األولا

مشكلتنا خاصة يف جمال .التعليم يف إندونيسيا متأخًرا مقارنًة بالدول املتقدمة

التعليم هو اخنفاض وعي املعلمني بتحسني أنفسهم ليصبحوا مدرسني يتطورون 

  ١.حسب تطور الدول املتقدمة يف العامل

امعمرورالزمجنليزيةواللغةاألجنبيةاألخرىمستمرّ اإلرطريقةتدريساللغةيدورحتديدوتطوّ 

نتائج البحث  إضافة إىل ذلك، انّ . ر علم الرتبية وعلم اللغةكما تطوّ . ان

 .وباألخص يف جمال تدريس اللغة ذات دور مهم إلجياد الطريقة والطريقة احلديثة

طريقة م، وعلى الرغ. مع اّن هذا التطّور أكثر من طريقة تعليم اللغة اإلجنليزية فقط

تدريس اللغة  وهذا هو السبب ملاذا ال حتتسن .تدريس اللغة العربية قليلة من اليطّور

  ٢.العربية تعجبيا

عادًة ما مييل املعلمون إىل االنغماس يف تدريس الروتني استناًدا إىل اخلربة 

والعادات دون معرفة مدى تعقيد عملية التعليم والتعلم ، وكيفية احلاجة إىل 
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  ) م٢٠١٦فنیربیت إیرلنغة،(مقدمة في التعلیم " المقدمة"آمین خنیفي الفخم،
٢
  ٢-١. ، ص)م٢٠٠٥میسكت، : مالنج(منھجیة تعلیم اللغة العربیة فوعد إفیندى، . أ
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اليت تتضمن املناهج والطرق واالسرتاتيجيات املالئمة اليت متكن الطالب  النماذج

املعلمون الذين هم بالفعل يف وظائف لديهم مشاكل .من حتقيق أهداف التعلم

  ٣.تتعلق بالكفاءة ومهارات التدريس

. اللغة هي أداة تصوغ العقل والشعور، وتعرب عن األفكار واحلقائق والعواطف

واحلضارات اإلنسانية ليس هلا القيمة إال بوجود األساس اللغوي املدينة والرقي 

  ٤.الذي هو وعاؤها وظرفها

ومن اللغات اليت ما ليس هلا مزايا من غريها هي اللغة العربية مع أ�ا من 

وهي تعجب الذين يفهمون قواعدها وتراكبها . أوسع اللغات وأغناها وادقها تصويرا

م اللغة العربية يف املدرسة اإلسالمية واملدرسة هناك فرق بني تعل. وكل عناصرها

أما تعلم اللغة العربية يف املدرسة احلكومية فهو عملية التعلم اليت تتعلق . احلكومية

ولكن املدرسة اإلسالمية على حالة العكسى، كان هناك . غالبا بنطرية الوحدة فقط

النحو، الصرف، احملادثة، نشاطات عملية التعلم الغالبة املتعلقة بنظرية الفروع مثل 

 ٥.اإلمالء، اخلط، املطالعة، البالغة، تفسري وحملفوظات وغريها ذلك
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  ) م ٢٠١٢أسواج فریسییندوا، : یوغیاكرتا( نموذج التعلم "المقدمة"ھلمیاتي،
، ص )م ١٩٩٧مكتبة لبنان نلشرون،: لبنان –الطبعة األولى؛ بیروت (معجم فصاح العاّمیة " المقدمة"انظر ھشام النحاش،٤

٧ .  
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  ٦. ص)م ١٩٩٧كلیة التربیة عالءالدین : فندنجأوجونج (أذھار أرشد، اللغة العربیة و طریقة تدریسھا 



٣ 
 

اللغة العربية هي واحدة من اللغات اليت يتحدث �ا أكثر من مائيت مليون 

وألن . يتم استخدام هذه اللغة رمسيا من قبل ما يقرب من عشرين دولة. إنسان

اللغة العربية هي اللغة األكثر أمهية جلميع املسلمني  مث، اللغة العربية هي لغة القرآن

ھُ  :كما قال اهللا تعاىل يف القرآن الكرمي٦.العربية وغري العربية، يف العامل إِنَّآ أَنَزۡلنَٰ

ا لََّعلَُّكۡم تَۡعقِلُوَن  نًا َعَربِیّٗ   )٢:يوسف(قُۡرَءٰ

ا نًا َعَربِیّٗ ھُ قُۡرَءٰ تفهمون : تَۡعقِلُونَ . يا أهلمكة: لََّعلَُّكمۡ .غة العربلب: إِنَّآ أَنَزۡلنَٰ

إن اختيار . هذه اآلية تشرح أن القرآن يتكلم بالعربية وخيتار اهللا تلك اللغة٧.معانيه

اللغة العربية لشرح توجيه اهللا يرجع إىل أن ا�تمع األول الذي يواجهه القرآن هو 

  ٨.جمتمع يتحدث العربية

يف عملية تطويرها ، تقدمت اللغة العربية بسرعة كبرية من حيث نشرها 

هذه .وتظهر أن اللغة العربية هي اللغة الرمسية الدوليةللتواصلواستخدامها كوسيلة 

  ٩.خطوة مثرية إىل األمام ووضع اللغة العربية يف موقف مهم ومستحيل لتجاهلها

ليس فقط ألسباب دينية ولكن تعليم اللغة العربية لغري العرب ينمو ويتطور 

 ١٠.وكذلك رفع تطوير منهج التعلم والتعليم، أيضا ألسباب اقتصادية وسياسية
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  ١. ص)م ٢٠١٠بوستك بیالجر،:یوغ یاكرت(أذھار أرشد، اللغة العربیة و طریقة تدریسھا 
٧

   ١٦٨.ص)دار المعرفة: لبنان(جاللین، تفسیر القرآن العظیم 
٨

  ٣٧٩. ص) م٢٠٠٢لینتیر ھاتي، : جاكرت: ١الطبعة ( قریش الشھاب، تفسیر المصبح . م
٩

  ١. ص) م٢٠١١الجامعة علءالدین بریس، : مكاسر(لغة لغویة ومنھجیة عربیة سلمة إیىتان، 
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الرتبية هي العملية الىت جيريها املدرس يراد �ا إعطاء املساعدة للمتعلمني 

باستعمال األدوات التعليمية حيث ان أعمال املدرس خمططة وتكون يف الربامج 

ومن األعمال الىت قام �ا . توجيه التالميذ إىل الغرض املرجوالواضحة على سبيل 

املدرس تعليم الطالب حىت يستطيعوا أن يتغريوا يف سلوكهم وىف الناحية الوجدانية 

  ١١.واحلركية

اللغة كأداة اتصال هلا وظائف وأدوار مهمة يف العمليات 

اللغة بشكل  على الرغم من أناللغةكأداةاتصاهلوانعكاسووصفلجزءمثقف،،البشرية

لكن كل لغة هلا خاصية حمددة متيزها عن اللغات ، و عام هلا نفس الوظيفة

  ١٢.األخرى

وهي اليت تعرب عن أفكار اإلنسان املتكلم أو . اللغة وسيلة للتفاهم بني األفراد

وجداناته كما أ�ا تثري أفكار ووجدانات السامع، بل قد تدفعه للعمل واحلركة 

توجيهها إليه، وإذا مل حتدث اللغة استجابة السامع، فقد وحتدث استجابات عند 

  ١٣.فقدت وظيفتها

  

                                                                                                                                                                      
١٠

  ٤. ص. سلمة إیىتان، نفس المرجع
١١

  ١٤ .. ص) م ١٩٩٣بنتنج سیالتان . جف. بت: أوجنج فندنج: ٤الطبعة ( إدارة التدریسعبد الرحمن، 
١٢

  ١. ص .المرِجع الساِبقسلمة إیىتان، 
١٣

  ٨. ص) مكتبة غریب: القاھرة(عبد المنعم سید عبد العال، طرق تدریس اللغة العربیة 



٥ 
 

  

مشكالت البحث: الفصل الثاني  

من املهم يف هذا البحث حتديد املشكالت اليت تعتمد الكتابة عليها 

لكشفها وحلها حىت المييل ميينا ومشاال خارجا عن املوضوع بعد ذكر خلفية 

كيفتطبيقطريقة املناقشة الصفية   هذه الدراسة هي املشكلة الرئيسية يف .املشكالت

 درسة العاليةاملالتحصيل الدراسي لدى تالميذ الصف الثاين ب رفعيف  فعال

أما املشكالت اليت ستجعلها الكتابة أساسا للبحث يف ؟ و اريفاري ف ٢احلكومية 

 : هذه الرسالة ففيما يلي

درسة املثاين بالصف اللدى تالميذ املناقشة الصفية ةقيستخدام طر اكيف .١

 ؟ اريفاري ف ٢العالية احلكومية 

لدى ة الدراسي تالتحصيال رفعناقشة الصفيةيف تطبيقطريقة املكيف  .٢

 ؟اري فاري ف ٢درسة العالية احلكومية املبتالميذ الصف الثاين 

لدى ة الدراسي تالتحصيالرفعيف  طريقة املناقشة الصفية فعالتطبيقهل  .٣

 اري ؟فاري ف ٢درسة العالية احلكومية املثاين بتالميذ الصف ال

  



٦ 
 

  

أغراض البحث وفواعده : ثالثالفصل ال  

أغراض البحث . ١  

  :األغراض اليت يراد احلصول عليها يف هذا البحث هي

ثاين باملدرسة لدى تالميذ الصف ال املناقشة الصفية ةقيستخدام طر اعرفة مل  . أ

 اريفاري ف ٢العالية احلكومية 

لدى تالميذ ة الدراسي تالتحصيال رفعناقشة الصفيةيف املتطبيقطريقة عرفة مل  . ب

 اريفاري ف ٢باملدرسة العالية احلكومية الصف الثاين 

لدى ة الدراسي تالتحصيالرفعيف ناقشة الصفيةطريقة املتطبيقعرفة فعالية مل  . ت

  اريفاري ف ٢درسة العالية احلكومية املثاين بتالميذ الصف ال

فوائد البحث. ٢  

  :املنافع يف هذا البحث تنقسم إىل قسمني، ومهاد ئالفوا

  :الفوائد من هذا البحث فيما يلي .١



٧ 
 

لدى تالميذ  التحصيالتالدراسيةرفعيف  الصفيةاملناقشةإفادةوزيادةمعارفوعلومعن

  اريفاري ف ٢لية احلكومية ادرسة العاملالصف الثاين ب

  :املنافع من هذا البحث فيما يلي .٢

اليت يف تطبيقطريقة التعلممرجعاللمدرسة، نتيجة هذا البحث ميكن جعلها   .أ 

  .التحصيل الدراسي رفعلحق 

اللغة العربية يف  ملدرس مرجعانتيجة هذا البحث ميكن جعلها للمدرس،  .ب 

التحصياللدراسي استعمال لتحسني  العثور على حلولفعالية التعلم 

  .صفيةمناقشةال

أمهية أنشطة عن  املدخالتاميكن جعله نتيجة هذا البحثللتالميذ، ،.ت

اليت  لعثور علىاملعلومات، احلقائق، املفاهيم، املبادئ، والنظرياتل التعلم

  .الصفية ةمن خالل استخدام املناقشميكن احلصول عليها 

توضيح معنى الموضوع: الرابعالفصل   

ما يف هذه الرسالة، كان من األفضل أن يقدم الباحث شرح  افشقبل اكت

الكلمات اهلامة الىت تتكون منها املوضوع من هذه الرسالة العلمية البسيطة تسهيال 

فعالية : "أما موضوع هذه الرسالة فهي. لفهم ما يف هذه الرسالة من الكلمات



٨ 
 

لغة العربية لدى تطبيق طريقة املناقشة الصفية يف رفع التحصيالت الدراسية ال

والتوضيح منه فيما ". اريفاري ف ٢درسة العالية احلكومية املبتالميذ الصف الثاين 

 :يلي

  الصفية املناقشة:   أوال

هي طريقة للتدريس تتميز بوجود عالقة متبادلة حول  الصفية ةناقشامل

موضوع أو موضوع أو مشكلة يسعى املشاركون يف املناقشة للتوصل إىل قرار بشأ�ا 

أو اآلراء املتفق عليها بشكل متبادل واحللول ملشكلة عن طريق تقدمي بعض 

  ١٤.البيانات واحلجج

 أو أكثر اثننيراك ميكن أيضا تفسري طريقة املناقشة على أ�ا عملية إش

أو الرأي املتبادل يف حل املشكلة للحصول  للتفاعل وتبادل األفكار، من املشاركني

هناك أيضا مناقشة ذات مغزى كمحادثة علمية حتتوي على . على اتفاق بينهما

تبادل الرأي، وظهور األفكار واختبار اآلراء اليت أجراها بعض األشخاص الذي 

، من النتائج حبثهكياجي. وفقال مج١٥.ثور على احلقيقةانضموا إىل ا�موعة للع

                                                           
١٤

  ٦٦. ص) م ٢٠١٢أسواج فریسییندوا، : یوغیاكرتا( نموذج التعلمھلمیاتي، 
١٥

  .نفس المكان



٩ 
 

فهم األطفال يف املفهوم واملهارات حلل  حتسني ميكن أن أساليب املناقشة

  ١٦.املشاكل

  

  

 :التطبيق

يقوم املعلم بتكوين جمموعة وفًقا لعدد الطالب وحيدد املشرف واملتحدث . ١

 والدقائق

 وفًقا لعدد ا�موعات اليت مت تشكيلهايعد املعلم املواد اليت سيتم مناقشتها . ٢

 كل جمموعة تقدم املواد اليت أعطيت. ٣

 أعطى املشاركون يف املناقشة أسئلة حول املواد املقدمة. ٤

 دقائق كتابة األسئلة اليت طرحها املشاركون يف املناقشة. ٥

 جييب املتحدث على األسئلة اليت طرحها املشاركون يف املناقشة. ٦

  يس اجللسة نتائج املناقشةخيتتم رئ. ٧

                                                           
١٦

 .نفس المكان
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  التحصيل الدراسي:  ثانيا

هو النتيجة اليت حيققها املتعلمون ويتم التحصيل الدراسي بشكل عام،

عادة يف شكل أرقام وحروف وأفعال حتقق كل .اكتسا�ا من خالل اخلربة واملمارسة

عالمة على نتيجة هو وفقال سييت بارتينيالتحصيل الدراسي  .متعلم يف وقت معني

 ١٧.حتقيق املتعلمني يف عملية التعلم اليت مت القيام �ا

أساس ترتيب الرسالة: الفصل الخامس  

فعالية تطبيق طريقة املناقشة الصفية إلرتفاع "هذه الرسالة حتت املوضوع 

 ٢نتيجة الدراسة اللغة العربية لدى تالميذ الصف الثاين باملدرسة العالية احلكومية 

ولكل باب فصول، ولكل فصل . تتكون من عدة ابوابالرسالة " فاري فاري

  .مبحث خاص

فيقدم الكاتب إىل مخسة فصول متتابعة، . الباب األول يعىن بباب املقدمة

اخللفيات، واملشكالت، وحتديد العمليات، : فأوضحت يف كل فصل منها

  .واألغراض والفوائد، فختمت الباب يف النهاية بأساس ترتيب الرسالة

                                                           
١٧

  نفس المكان
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ين يعىن بالدراسة املكتبية، فيقدم الكاتب إىل ثالثة فصول، خيث والباب الثا

 رفعتقوم يف كّل فصل منها الطرق الدراسية يف عملية التعليم والتعلم، كيفيات 

  .الصفية يف الفصل اآلخر من الباب ةالدراسية للغة العربية، مناقش تالتحصيال

ىل مخسة فصول وأما الباب الثلث، يعين مبنهاج البحث، فيقدم الكاتب إ

ا�موع الكلي، والعينة، وطريقة مجع : متتابعة، حيث أوردت يف كّل فصل منها

  .املعلومات، أدوات البحث، مث طريقة حتليل املعلومات

أما الباب الرابع الذي هو لّب البحث، فيهين بنتائج البحث، فيقدم الكاتب 

رسة العالية عن املد حملةإىل أربعة فصول، حيث أوضحت يف كل فصل منها 

، يف تعلم اللغة العربيةتطبيق طريقة املناقشة الصفية ،اريفاري ف ٢احلكومية 

درسة العالية املثاين بالتحصيالت الدراسية اللغة العربية لدى تالميذ الصف ال

تطبيق طريقة املناقشة الصفية يف رفع التحصيالت الدراسية ، اريفاري ف ٢احلكومية 

  .اريفاري ف ٢درسة العالية احلكومية املباللغة العربية لدى تالميذ الصف الثاين 

فيقدم الكاتب إىل فصلني كذلك، حبيث يورد  ،اخلامتةوأما الباب اخلامس أي 

  .، واملقرتحاتاخلالصات: يف فصل منهما

  



١٢ 
 

 



١٢ 

  نياالباب الث

  الدراسة المكتبية

التعلمالطريقة : الفصل األول  

وباللغة  ١.اليت تعين الطريق أو املسار" الطريقة"الطريقة تأيت من اإلجنليزية، 

بينما يف اللغة ٢.العربية تعرف باسم الطريقة اليت تعين الطريقة أو النظام أو الطريقة

فقال عبد ٣.نشاط يف حتقيق األهداف اإلندونيسية يعين طريقة العمل لتسهيل تنفيذ

  ٤.الطريقة هي طريقة منتظمة ونقش لتحقيق هدف معنياملنان، 

الطريقة عبارة عن خطة عامة الختيار وتنظيم عرض : قال إدوارد أنطوين

 أن تتعارض مع املدخل الذي تصدر عنه وتنبعاملادة اللغوية، هذه اخلطة الميكن 

  ٥.شئ إجرائياملدخل شئ مبدئي، والطريقة . منه

ليس . تتكون من العملية الىت تتبوأ دورا هاما يف التعلم والتعليم أن الطريقة

ولذالك كان من األحسن يفهم املدرس . هناك تعلم والتعليم إال فيه طريقة التعلم

                                                           
١

  ٣٧٩. ص)م١٩٩٥جرامیدي، . ب ت: جاكرتا: ٢١الطبعة (ةإندونسی -قاموس انجلیزىإیجولس و حسن سدیلي، . جون م
٢

  ١٧٠.ص) م١٩٩١بینتار أنتر أسیا، : جاكرت(العربیة  –قاموس اندونیسیة عبد بن نوح و عمار بكري،
٣

  ٥٨٠.ص) م١٩٩٠ي بوستاك، بال: جاكرت: ٢الطبعة ( أقسام التعلیم والثقافة، القاموس األندونیسي الكبیر
٤

د في تحقیق أھداف التدریس العربیة لدى مدرسة العالیة اعالقوفعالیة تطبیق طریقة :سكریبسي عثمن،. عبد المنان  م
  ١٢. ص) م٢٠٠٣عالءالدین،  جامعة :مكاسر( مكاسر ١الحكومیة 

٥
  ١٩٧٦إنجلیز، " تخنیقيأبروخ، متود، و ."إدوارد أنطوني
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الدافع اخلارج عند ساردميان . مكانة الطريقة كأدة الدافع اخلارج يف التعلم والتعليم

  ٦.عاملها ملا هناك دافع من اخلارجيعين دوافع ناشطة 

التعلم هو عملية التغيري يف سلوك التالميذ بسبب تفاعل بني الفرد والبئة من 

 .أن املعرفة تتشكل من قبل الفرد غيتيقول بيا٧.خالل عملية من اخلربة والتدريب

  ٨.ريةحبيث تتزايد الوظيفة الفك، البيئة تتغري، ألن األفراد يتفاعلون دائًما مع البيئة

صد بطريقة التدريس واألسلوب ويق: وقال الدكتور حممد عبد القادر أمحد

الذي يستخدم املعلم ليحقق وصول املعارف اىل تالميذه بأيسر السبل وأقل الوقت 

والنفقات ونستطيع الطريقة الناجحة أن تعاجل كثريا من النواقص اليت ميكن أن 

بعض التعاريف أعاله، يعتقد الباحث من ٩.، أو التلميذتكون يف ملنهج أو الكتاب

  .طريقة تستخدم ألنشطة التعليم والتعلمأن طريقة التعلم هي

، طرق تدريس اللغة األجنبية لتدريس اللغة العربية هي العلوم املطورة حديثًا

وبالتايل فإن فكرة طريقة تدريس . بعيًدا عن تطوير طرق تدريس اللغة اإلجنليزية

لكن يبدو أنه ال يزال ، أ�ا تصل إىل نقطة اإلنتاج والتصديراللغة العربية ال يبدو 

حىت مؤسسة التعليم ، من الضروري اختياره من أمريكا أو أوروبا مث وصفه بالعربية
                                                           

٦
 ٩٠..ص) م٢٠٠٩رج جیرفندوا بیرساد، : جاكرت(التفاعل والتدریس الدافع ساردیمان، 

٧
فعالیة تطبیق طریقة حل المشكالت في رفع نتائج تعلم اللغة العربیة لدى تالمیذ الفصل السابع : زمرة األدویة، سكریبسي

   ١٢. ص) م٢٠١٥جامعة عالءالدین، : مكاسر(بالمدرسة الثانویة الحكومیة المثالیة مكاسر 
٨

   ١٣.ص) م٢٠٠٦جیبت،رینیك . ب ت: جاكرت: ٣الطبعة (التعلم والتعلم دیمیاتى و موجیونوا، 
٩

   ٦.ص)١٩٧٩مكتبة النھضة المصریة، : القاھرة: ١ الطبعة(، طرق تعلم اللغة العربیة محمد عبد القادر أحمد



١٤ 
 

 
 

العايل يف أفريقيا اليت تنتج العديد من سادة تعليم اللغة العربية يف إندونيسيا، يبدو 

 ١٠.منهجية راسخةأنه ال يزال غري قادر على التحدث على أساس 

 أساليب تدريس لغة مبتكرة .١

الطريقة املبتكرة هي طريقة جتلب فهًما جديًدا تتم مناقشته حالًيا يف أمريكا 

تظهر هذه . ،الطريقة السكوتيةةياملشور الطريقة الطريقة التشجيعية،ومها، وأوروبا

  ١١.الطريقة بعد انتهاء الطريقة السابقة تقريًبا

باستخدام الطريقة السابقة بناًء على الرأي القائل بأن كيفية تعلم اللغات 

أي من  ،تعليم اللغة الثانية للبالغني جيب أن يتبعه طريقة تعلم األطفال اللغة األم

  ١٢.، فهي تعترب طريقة للتعلم مثل الببغاءخالل تكرارها عدة مرات

 .الطريقة التشجيعية  . أ

السلبية على الطالب والقضاء �دف هذه الطريقة إىل القضاء على التأثريات 

، على اخلوف مما يؤدي إىل إعاقة عملية التعلم بشكل كبري وفًقا للخرباء

  ١٣.مثاللشعوربعدمالكفاية،وخيافمنكو�خاطًئا،وخوفًامنشيءجديدوغريمألوف

 ةياملشور الطريقة   . ب

                                                           
١٠

  ٦٧. ص)م ١٩٩٧كلیة التربیة عالءالدین : أوجونج فندنج(أذھار أرشد، اللغة العربیة و طریقة تدریسھا 
١١

  ٢٢. ص)م ١٩٩٧كلیة التربیة عالءالدین : جونج فندنجأو(أذھار أرشد، اللغة العربیة و طریقة تدریسھا 
١٢

  ٢٣. ص)م ١٩٩٧كلیة التربیة عالءالدین : أوجونج فندنج(أذھار أرشد، اللغة العربیة و طریقة تدریسھا 
١٣

  ٢٤. ص)م ١٩٩٧كلیة التربیة عالءالدین : أوجونج فندنج(أذھار أرشد، اللغة العربیة و طریقة تدریسھا 



١٥ 
 

 
 

من املتوقع أن يثري هذا األسلوب اهتمام الطالب الكتساب وجهات نظر 

الوعي الشخصي الذي ميكن أن يوفر التحفيز لتنميتها باإلضافة جديدة وظهور 

  ١٤.إىل تعزيز العالقات مع اآلخرين

ميكن تشجيع االهتمام بالتعلم من خالل تطوير احرتام الذات والشعور 

بالتضافر من خالل الرتكيز على التدريس يف األنشطة املعروفة باسم تعلم الطالب 

هذه الطريقة يطلقون عليه أيًضا تعلم ا�تمع  هذا هو السبب يف أن أنصار.النشط

  ١٥.باللغة

 الطريقة السكوتية  . ت

تعترب هذه الطريقة فريدة من نوعها ألن املدرسني ليسوا فقط مطالبني بأن 

يكونوا هادئني ولكن هناك أيًضا أوقات معينة عندما يكون الطالب أيًضا صامتني 

  ١٦.اللغة األجنبية اليت يسمعو�اال يقرؤون، وال يتخيلون، لكنهم يركزون على 

يستخدم املعلم العديد من العصي املصنوعة من اخلشب، واملبدأ الذي يتم 

االحتفاظ به هو احرتام قدرة الطالب على العمل على مشاكل اللغة والقدرة على 

  ١٧.تذكر املعلومات دون التكلم اللفظي واحلد األدىن من املساعدة من املعلم

  :لطريقة السكوتيةهناك ثالثة األساسية ستيفكذكر 
                                                           

١٤
  ٢٦ .ص)م ١٩٩٧كلیة التربیة عالءالدین : أوجونج فندنج(أذھار أرشد، اللغة العربیة و طریقة تدریسھا 

١٥
  ٢٦ .ص)م ١٩٩٧كلیة التربیة عالءالدین : أوجونج فندنج(أذھار أرشد، اللغة العربیة و طریقة تدریسھا 

١٦
  ٢٨. ص)م ١٩٩٧ة عالءالدین كلیة التربی: أوجونج فندنج(أذھار أرشد، اللغة العربیة و طریقة تدریسھا 

١٧
  ٢٨. ص)م ١٩٩٧كلیة التربیة عالءالدین : أوجونج فندنج(أذھار أرشد، اللغة العربیة و طریقة تدریسھا 
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 انتبه .١

 تعليم ما هو مطلوب .٢

 انتظر .٣

، يتم تعزيز الرتكيز ألن الطالب يدركون أن ما يقوله املعلم مبجرد بدء الدرس

يتم إعطاء تلميحات يف بعض األحيان على شكل إمياءات أو مساعدة .لن يتكرر

اللغوي حتت توجيه لكن يبقى الوضع .من الطالب اآلخرين دون تفسري لفظي

ان الوقت قد حان لتطوير إذا ك.دائًمالغة الطالب يتم جتنبها . املعلم غري اللفظي

  .، يتم إعداد الصور بشكل متعمد لدعم مفردات الطالباملفردات

 تقسيم تدريس اللغة والتعلم .٢

  . هنا تقسيم لفكرتني متعارضتني بشكل أساسي" التقسيم"يقصد بكلمات 

كيف يستخدم الشخص اللغة يف شكل السلوك : ومنتجعاكس : األداء  . أ

 الفعلي

: دفاعي وتقبلي: موقف التعلم  . ب

متيإللىافرتاضأناللغاتاألجنبيةهيسلسلةمناألصواتأوالكلماتأوالقواعدأواألمناطال

 تييجبنقلهابالقوةمناملعلمإلىالدماغ
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: تكاملية وذات دور فعال: الدافع  . ت

حىت تتمكن بسهولة : مثل، ألسبامبفيدةالرغبةفياحلصولعلىمهاراتلغويةأجنبية

أو احلصول على منافع ، جائزة اجتماعية، من احلصول على وظيفة

  . اقتصادية أخرى

  أنواع طرق تدريس اللغة العربية :الفصل الثاني

وال ترتكز . ستذكر الكاتبة بشكل املوجز أنواع طرق تدريس اللغة العربية  

مراعاة مشكلة هذا البحث وهي وذلك الكاتبة يف بيان هذه الطرق بالتفصيل، 

    :ذكر أنواع الطرق، كما يلي

  :اما طرق اللغة العربية فهي

يتدرب الطالب على كيفية القراءة السليمة مبراعاة : طريقة القواعد والرتمجةال .١

 .صرفية ومتكينهم على مهارات الرتمجةقواعد النحو وال

هي تدريب من األهداف يف هذه الطريقة : الطريقة السمعية والشفهية .٢

إىل األصوات واحلروف واحلوار البسيط ونص الطالب على حسن اإلصغاء 

 .يف حسن النطق والكالمالقراءة مع فهمها وتطبيقها 

فيها على بعض املهارات الصوتية وحسن يتدرب الطالب : القراءةالطريقة  .٣

 .القراءة وفهمها
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حترص هذه النظرية على تعريف الطالب بالنظام الصويت :الطريقة املعرفية .٤

فاألساس األول هو ان والنحوي والصريف الدالالت العربية كلغة ثانية، 

فيهما نظامها هو أن يسيطر بوعي على يتمكن الطالب من املدرسة العربية 

  ١٨.له مستوعبا حلقائقه

  للغة العربية التحصيل الدراسي :لثالفصل الثا

هو القدرة اليت حيصل عليها األطفال بعد املرور  الدراسيالتحصيل   

يف أنشطة التعلم املربجمة واحملددة باسم أنشطة التعلم أو األنشطة . بنشاطات التعلم

األطفال الذين ينجحون ، مت حتديد أهداف التعلم مسبقا من قبل املعلم. التعليمية

الذين ينجحون يف حتقيق أهداف التعلم أو األهداف يف التعلم هم من األطفال 

. التعليمية

ع.تتأثرنتائجالتعلمالتيحققهاالطالمبنقبالثنينمنالعوامل،وهيالعواماللبيئيةوعواماللطالب

كالرك، فإن   قالكما ،  امل قدرة الطالب مؤثر جًدا على نتائج التعلم احملققة

  ١٩.من البيئة %٣٠من نتائج التعلم املدرسي تتأثر بقدرات الطالب و  %٧٠

املتعلقة باإلجناز يف احلصول على القدرات وفقا لألهداف نتائجالتعلم  

مهمة املعلم هي تصميم األدوات اليت ميكنها مجع البيانات . احملددة املخطط هلا

                                                           
١٨

  ١٢٩، )٢٠٠٧ھمنیور، . ، بندونج، بت١١الطبعة (عزان، الطریقة تدریس اللغة العربیة أحمد  
١٩

  ١٥٨. النھج العلمي والسیاقي للتعلم، صھوسنان، 
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التعلم بالعديد  سوف تتأثر أنظمة. حول جناح الطالب يف حتقيق أهداف التعلم

  ٢٠.املعلمني، ومرافق الطالب، واألدوات، ووسائل اإلعالم والبيئة وهي من العناصر

مييز نتائج التعلم إىل ثالثة جماالت، وهي ا�االت املعرفية والعاطفية  بلوم  

  ٢١.واحلركية النفسية

 املعرفية ةا�ال  . أ

، الذاكرة، والفهممل هذه القدرات وتش.يرتبط هذا ا�ال بالقدرات الفكرية

  .والتطبيق، والتحليل، والتوليف، والتقييم

 العاطفية ةا�ال  . ب

يشمل هذا ا�ال املشاعر والنغمات والعواطف والتغريات يف مستوى قبول 

  .ورفض شيء

 احلركية النفسية  . ت

  ٢٢.يرتبط هذا ا�ال حبركات العضالت، على سبيل املثال نطق اللغة

  التعلمالعوامل التي تؤثر على نتائج 

العوامل اليت تؤثر على نتائج التعلم من أنواع كثرية، ولكن ميكن تصنيفها إىل 

العوامل الداخلية هي .قسمني فقط، ومها العوامل الداخلية والعوامل اخلارجية
                                                           

٢٠
   ٤٣. ص) م ٢٠٠٢عالءالدین یونبرسیتي بریس، : مكاسر(، )نھجعملیةقیاسي( مقدمةاستراتیجیاتالتعلمرافع، . مح

٢١
  ٥-٣. ، صقیمة نتائج عملیة التعلیم والتعلمنان سوجان، 

٢٢
. ، صعلى نتائج تعلم الطالب في موضوعات الریاضیات ٢٠١٣تأثیر تطبیق المنھج العلمي في منھج عام إید ارینتو ج، 

١٥- ١٤   
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بينما العوامل اخلارجية هي عوامل موجودة ، العوامل املوجودة يف الفرد الذي يدرس

  ٢٣.خارج الفرد

 .العوامل الداخلية  . أ

  :وينقسم هذا العامل إىل عاملني، ومها

 العوامل املادية )١

 العوامل الصحية 

صحة املرء هلا تأثري على التعلم، فسوف تتعطل عملية 

التعلم، إىل جانب أنه سوف يتعب بسرعة ويفتقر إىل 

  .احلماس

  اإلعاقة اجلسدية  

اإلعاقة اجلسدية هي شيء يسبب ضعف أو عدم كمال 

العيب أعمى، أصم، كسر يف الساق اجلسم، ميكن أن يكون 

  .وغريها

 العوامل النفسية )٢

                                                           
٢٣

  ٥٥-٥٤. العوامل التي تؤثر على التعلم، صسالمیتو، 
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هناك سبعة عوامل تنتمي إىل العوامل النفسية وهي الذكاء، 

  ٢٤.واالهتمام، واملصلحة، واملوهبة، والدافع، والنضج، والتعب

 العوامل اخلارجية  . ب

  :، وهيلعوامل اخلارجية إىل ثالثة عواملميكن تقسيم ا

 عوامل األسرة )١

الذين يتعلمون سيحصلون على تأثري من العائلة يف الطالب 

شكل طرق تثقيف الوالدين، والعالقات بني أفراد األسرة، واجلو 

  .العائلي، والظروف االقتصادية لألسرة

 امل املدرسةو ع )٢

اسية، وتشمل هذه العوامل طرق التدريس، واملناهج الدر 

ات الطالب مع الطالب، ، وعالقوعالقات املدرس مع الطالب

هذه العوامل تؤثر .، والتعلم املعياري، وأساليب التعلمواالنضباط

  .بشكل كبري على نتائج التعلم لألطفال

 عوامل ا�تمع )٣

                                                           
٢٤

  ٥٥. العوامل التي تؤثر على التعلم، صسالمیتو، 
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حيدث  .ا�تمع هو عامل خارجي يؤثر أيًضا على تعلم الطالب

  ٢٥.هذا التأثري بسبب وجود الطالب يف ا�تمع

  

  المناقشة الصفية: الفصل الرابع

طريقة لتعلم املوضوع من خالل مناقشة املشاكل اليت  طريقة املناقشة هي

هذه الطريقة تثري االهتمام والتغيريات يف .تنشأ وتبادل احلجج بعقالنية وموضوعية

�دف طريقة املناقشة أيًضا إىل حتفيز الطالب على التعلم .سلوك األطفال يف التعلم

عية يف حل والتفكري النقدي والتعبري عن آرائهم بطريقة منطقية وموضو 

  ٢٦.املشكالت

  :هذه الطريقة للمناقشة مناسبة للغاية إذا

 املواد املستخدمة مل يتم االتفاق عليها .١

 أهداف تعليمية فعالة .٢

 ٢٧.مستوى عاٍل من الفهمو  .٣

  :مزايا طريقة املناقشة هذه هي
                                                           

٢٥
  ٥٤. العوامل التي تؤثر على التعلم، صسالمیتو، 

٢٦
  ٣٦ .ص) م ٢٠٠٥جیبوتات بریس، : جاكرت(منھجیة التعلم الدینیة اإلسالمیة بشیرالدین عثمان، . م
٢٧

  ٣٧ .ص) م ٢٠٠٥جیبوتات بریس، : جاكرت(منھجیة التعلم الدینیة اإلسالمیة بشیرالدین عثمان، . م
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، يكرس الطالب انتباههم وفكرهم يف يصبح اجلو الطبقي عاطفًيا .١

 .املشكالت اليت تتم مناقشتها

ميكن أن تؤسس عالقات اجتماعية تثري مشاعر تقدير الذات والتسامح  .٢

 .والدميقراطية والتفكري النقدي واملنهجي

ميكن أن يفهم الطالب نتائج املناقشة أل�م يتابعون بفعالية املناقشات اليت  .٣

 .جرت يف املناقشة

وموقفهمإنوعيالطالبفيمتابعةوااللتزامبالقواعدالتيتنطبقفياملناقشةهوانعكاسنفسي .٤

 ٢٨.مناالنضباطواحرتامآراءاآلخرين

  :نقاط الضعف يف طريقة املناقشة هي

 وليسوامسؤولينعننتائجاملناقشةبعض الطالب ال يشاركون يف املناقشات .١

من الصعب التنبؤ بالنتائج اليت تريد حتقيقها بسبب استخدام الوقت الطويل  .٢

 جًدا

بطريقة علمية يواجه الطالب صعوبة يف إصدار أفكارهم أو آرائهم  .٣

 ٢٩.ومنهجية

                                                           
٢٨

  ٣٧ .ص) م ٢٠٠٥جیبوتات بریس، : جاكرت(منھجیة التعلم الدینیة اإلسالمیة بشیرالدین عثمان، . م
٢٩

  ٣٨ .ص) م ٢٠٠٥جیبوتات بریس، : جاكرت(منھجیة التعلم الدینیة اإلسالمیة بشیرالدین عثمان، . م
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يف استخدام طريقة املناقشة هذه ، جيب أن يكون املعلم قادرًا على تقدمي 

توفري التوجيه قبل املناقشة ، املساعدة يف شكل تقدمي املشاكل اليت سيتم مناقشتها

 ٣٠.أو أثناء املناقشة

  :مهمةاملعلمفياملناقشةهي

  :ميكن أن تكون مبثابة زعيم يف املناقشات ، وهي .١

يقبالملعلمآراءالطالبأوأسئلةويعادإلىالطالباآلخرينللعثورعلىاإلجابةالصحيح  . أ

 ة

يوجهاملعلممساراملناقشةحتىاليكو�ناكحواربيناملعلموالطالبأواحلواربيناث  . ب

 نينمنالطالب

 :املعلمكمشرفللمناقشة .٢

 يعطي املعلم الفرصة للطالب للتعبري عن آرائهم  . أ

 :املناقشةميكنللمعلمأيًضاالعملكمنظممرورفيسياق  . ب

 املعلم مينع الطالب الذين حيبون التحدث وإضاعة الوقت )١

يوفر املعلم فرصة للطالب اهلادئني ليجرؤوا على التعبري عن  )٢

 آرائهم

                                                           
٣٠

  ٣٨ .ص) م ٢٠٠٥جیبوتات بریس، : جاكرت(منھجیة التعلم الدینیة اإلسالمیة بشیرالدین عثمان، . م
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 املعلمريتباملناقشة )٣

  :تتضمن خطوات إجراء املناقشة ما يلي

معايري  .ميكنأنيتماختياراملوضوعاتالتيسيتممناقشتهامنقبالملعلمأوالطالبأوال، 

وفقا لقدرة الطالب أو املعرفة ، اختيار املوضوع املصممة لألهداف املراد حتقيقها

  .اخللفية

أعضاء يف   ٦-٤يقوم املدرس بتشكيل جمموعات مناقشة، تتكون من ثانيا، 

تشكيل ا�موعة ميكن أن يتم بشكل . كل جمموعة ويقودها رئيس ومراسل

  .لفيا�مأو االهتمام مبصاحل الطالب وخ، عشوائي

، ، أجرى الطالب مناقشات يف جمموعا�م اخلاصةيف إجراء املناقشاتثالثا، 

  يف حني أن املعلم يهتم ويعطي التعليمات إذا لزم األمر

، تقرير عن نتائج املناقشةرابعا، 

  ٣١.متاإلبالغعننتائجاملناقشةكتابةمنقبلكلمجموعةومتعقدمنتدىللردعلىكلتقريرجمموعة

  :مقسمة إىل عدة أنواع هياملناقشة الصفية

 . لهاجمموعة ك .١

                                                           
٣١

  ٤٠ .ص) م ٢٠٠٥جیبوتات بریس، : جاكرت(منھجیة التعلم الدینیة اإلسالمیة بشیرالدین عثمان، . م
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  .شخًصا ١٥إذا كان عدد األعضاء ال يزيد عن 

 .جمموعة الباز .٢

أربعة أو مخسة كون من، تتا�موعات الكبرية إىل جمموعات صغرية تقسيمها

تعقد املناقشات يف .الطالبوتبادل األفكار بسهولة وجها لوجه. أشخاص

  ٣٢.لتوضيح مواد الدرسمنتصف الدرس أو يف �اية الدرس

 . فريق .٣

لس يف ترتيب نصف دائريبقيادة ، جتجمموعة صغرية تناقش موضوع معني

  .مشرف

 .جمموعة النقابة .٤

كل ،  أشخاص ٦أو  ٣يتم تقسيم الطالب إىل جمموعات صغرية تتكون من 

املعلمون تقدمي ،مث يشرح املعلم مهمة ا�موعةجمموعة صغرية تقوم بعملها 

 .كل جمموعة تقدم استنتاًجا،من املعلومات املراجع أو غريها

 . جمموعة العصف الذهين .٥

. هااصدار االراءا�موعة  اءعضأكل   ،جمموعات تساهم بأفكار جديدة

  ٣٣.تعلم احرتام آراء اآلخرينأعضاء ا�موعةنتائج التعلم اليت حتقيقها هي 

                                                           
٣٢

   ٢٠. ص) م٢٠١٢رماج روسدكري، . ب ت: بندونج: ١٥الطبعة (عملیة التعلیم والتعلم  موجیونوا،
٣٣

   ٢١. نفس المرجع ص
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  :، فواعد طرق املناقشة وغريها"منوذج التعلم" في كتا�ا بعنوانفقال هيلمياتي

 .مساعدة الطالب على التفكري أو ممارسة التفكري .١

 مساعدة الطالب على تعلم األدلة واحلجج من آراءها أو آراء الناس  .٢

 إعطاء الطالب الفرصة لتطبيق املبدأ .٣

 مساعدة الطالب على حتديد املشاكل .٤

 ٣٤.اإلستفادة من خربات أعضاء ا�موعة .٥

  :بالنسبة للعوائق املعلم يف عملية املناقشة وغريها كما

 مشاركة الطالب يف املناقشات .١

 .عل الطالب على وعي بتحقيق أهداف التعلمجت .٢

 التغلب على ردود الفعل العاطفية للطالب .٣

 مناقشات الرصاص دون تدخل كبري .٤

 ٣٥.تنظيم املناقشات ، بدءا من املقدمةاحلصول على االستنتاجات .٥

  

                                                           
٣٤

  ٦٦. ھلمیا تي، المرجع السابق ص
٣٥

  .نفس المكان



٢٨ 

  الباب الثلث

  مناهج البحث

  .المجموع الكلى والعينة النموذجية: الفصل األول

 المجموع الكلى .١

  :سحرسيمي أركنتو ا�موع الكلى هو عند

ا�موع الكلى هو كل ما يكون مصدار من املواد للبحث العلمى إذا أراد 

  ١.أن يبحث العناصري املوجودة يف الوالية فيكون ما حبثه البحث الكلى

  :ا�موع الكلى هوويرى سوغيونو 

ا�موع الكلى هو والية تعميم تتكون من موضوع البحث له كمية 

  ٢.وخصيصة معينة أثبتها الباحث الدراستها ويليها سحب االستنباط

مبناسبة موضوع هذه الرسالة فعني الباحث ا�موع الكلى يف هذا البحث 

  :فيما يلي

  اريفاري ف ٢لية احلكومية االعمعلمة اللغة العربية يف املدرسة 

                                                           
١

 ١٠٣..ص) م ١٩٩٢رینیك جیبت، : جاكرت: ١الطبعة (إجراءات البحث سحرسیمي أركنتو،
٢

. ص )م ٢٠٠٨بندونج، ألف بیت، : ٦الطبعة (النھج الكمیة والنوعیة والبحث والتطویر: طرق البحث التربويسوغیونو،
.١١٧ 
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  كانو   اريفاري ف ٢لية احلكومية االعمجيع طلبة الصف الثاين يف املدرسة

 .طالبا ١٤٦عددهم 

 .العينة النموذجية .٢

  :قال سوغيونو أن العينة النموذجية هي

  ٣.العينة النموذجية هي جزء من أجزاء ا�موع الكلى الذى متتاز به

أو عدد التالميذ الذين نأخذ منهم العينة ويف تعني عدد مصدر املواد 

  :النموزجية فقال سحرسيمي أركنتو مبا  يلي

اذا كان مصدر املواد أقل من مائة شخص فهو األفضل أن أحدكلهم 

وإن كان عدد مصدر املواد أكثر . ويكون البحث حبث العدد أو ا�موع الكلى

املائة أىل ثالثني يف  من مائة شخص فعلى األحسن أن ختتار منهم بني عشرين يف

  ٤.املائة فأكثر ليكون العينة النموذجية

 ٢العالية احلكومية ومن املعروف أن عدد الطالب والطالبات يف املدرسة 

  طالبا كالعينة النموذجية ٣٠يأخذ الباحث طالبا فيكون  ١٤٦اري أي فاري ف

  

  

                                                           
٣

  .نفس المكان 
٤

 ١٠٨.. سحرسیمي أركنتو، نفس المرجعص
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  ١جدول 

  موظف  مدرس تلميذ

 نساء  رجل  نساء  رجل  نساء  رجل

٣  ٤  ٣٨  ٢١  ٩٤  ٥٢  

٧  ٥٩  ١٤٦  

طريقة جمع المواد: الفصل الثاني    

طريقة مجع املواد عامل من العوامل اليت البد أن حيتسبه الباحث يف 

طرائق مجع . استخدام هذه الطريقة يالمت حوائج وكفاءات حتليل البحث. البحث

املواد اليت سلكها الباحث يف هذا البحث خبطوات للحصول على املواد الصحيحة 

طريقة يعين فيات الدقيقة من البحث وكتابة هذه الرسالة سيستخدم البحث كي

اىل املدرسة العالية هي ان يزور الباحث طريقة الفحص امليداني، الفحص امليداين

اري اليت جعلها ميدانا للبحث مث يالحظ الباحث أن يكتب  فاري ف ٢احلكومية 

  :وهي استخدامكل االشياء اليت تتعلق بالبحث ب

 طريقة املالحظة  .أ 

  :املالحظة هيعند سوحرسيمي أركنوتو تعرف الطريقة 
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  ٥.طريقة املالحظة هي مالحظة الشيئ باستعمال العني

 يستخدم الباحث طريقة املالحظة ليالحظ مباشرة عملية التعليم والتعلم

اري خصوصا يالحظ رغبة تعلم اللغة فاري ف ٢يف املدرسة العالية احلكومية 

  .ري باريبا ٢ويالحظ الباحث أيضا أحوال املدرسة العالية احلكومية . العرية

 طريقة املقابلة   . ب

أما تعريف طريقة املقابلة فهي احملاورة اليت يستعملها السائل لينال إعالم 

  ٦.من املخرب

يف . يستعمل الباحث طريقة املقابلة للحصول على البيانات من املخربين

املخرب يف هذا الباخث ميكن معلمة . هذا احلال كان الباحث سائال مباشرة ملخرب

سيسأهلم الباحث ملعرفة تأثري كفاءة مدرس اللغة العربية يف رفع رغبة . العربيةاللغة 

فاري  ٢ملدرسة العالية احلكومية تعلم اللغة العربية عند تالميذ الصف الثاين يف ا

  .اري، وسأل أيضا عن إحوال املدرسة العليةف

 طريقة اإلستبيان   . ت

                                                           
٥

 ١٠٦.. ص نفس المرجع سوحرسیمي أركنوتو،
٦

 ١٥٥.. صنفس المرجع  سوحرسیمي أركنوتو،
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امها للحصول املكتوبة اليت استخداإلستبيان هي عدد من األسئلة 

على معلومات ا�يب من حيث التقرير حول شخصيته، أو األشياء اليت كان 

  .يعرفها

يف هذا البحث يستخدم الباحث نوع االستبيان املقفل يف األجوبة 

  .وكانت األسئلة البيانات للكشف عن املشكلة املبحوث. على األسئلة

 طريقة الوثيقية  . ث

املواد حول هذه األموال أو  طريقة الوثيقية هي الطريقة للبحث عن

املتغريات يف شكل مذكرات والنص والكتب واجلرائد وا�الت والنقوش وحمضر 

  ٧.االجتماع وجداول األعمال وغريها

يف هذا  الباحث يستخدم الباحث الطريقة الوثيقية للحصول على 

منظمة بينها عن املوقع اجلغرايف من املدرسة وهيكال . السحالت للمتعلقة بالبحث

 ا وأيضا أحوال معلمها  وموظفهاباري باري ووسائله ٢لية احلكومية ااملدرسة الع

  .ومجيع طال�ا

  

 
                                                           

٧
 ٢٣١.. ص نفس المرجع سوحرسیمي أركنوتو،
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أدوات جمع المواد: الفصل الثلث  

مجع املواد املتعلقة �ذا أدوات مجع املواد هي آالت املستخدمة الباحث يف 

  :فاستخدام الباحث عدة آلة. الباحث

 دليل املالحظة .١

 اإلستبيان  .٢

 دليل طريقة املقابلة .٣

  الوثائق .٤

  طريقة تحليل المواد: الفصل الرابع

. ام حتليل املعطيات الىت يستعمل إليها الباحث فهي حتليل الوصف الكمي

ولذلك يف حتليل املعطيات عن نتائج الباحث الذي يستخدمها الباحث هي صيغة 

 :    الرتدد هي

 

 

P =
�

�
x ١٠٠ 

Keterangan : 

N : Number of case (jumlah frejuensi/ banyaknya individu) 

F : Frekuensi yang sedang dicari frekuensinya 
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P : Angka presentase 

١٠٠ : Angka tetap٨ 

أما نتيجة الباحث اليت ناهلا الباحث من املالحظة واملقابلة ونشر االستبيان �ا يف 

  .الباب الرابع التاملي

  

  

 

 

                                                           
٨

  ٤٣. ص) م ٢٠٠٤غیرفیندوا بیرساد، . تب : جاكرت: ١٤الطبعة (مقدمة لتدریس اإلحصاء أناس سویونوا، 
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  الباب الرابع

  نتائج البحث

  اريفاري ف ٢لمدرسة العالية الحكومية عن ا لمحة: الفصل األول

 أحواالملدرس .١

أحوال املدرسني واملدرسات واملوظفني واملوظفات يف املدرسة العالية احلكومية 

  ٢٠١٩-٢٠١٨باري باري  ٢

 ٢جدول

  حال  مهتهم  اسماء المدرس  رقم
 GT  رئيس املدرسة  أ.الدكرتند احلجة مارتني، م  ١

  GT  مدرس  .اإلنسيور أّمتنج دف  ٢
  GT  مدرس  الدكرتند مارلينة  ٣

  الدكرتندس إرون  ٤
نائب رئيس املدرسة 

  بوسائل
GT  

  GT  مدرس  أغ.هدرية، س  ٥
  GT  مدرس  الدكرتند هسنوايت  ٦

  GT  رئيس املكتبة  الدكرتند احلجة مريهانة ٧
  GT  مدرس  الدكرتند احلجة سنوات ٨
  GT  مدرس  الدكرتند احلجة سالوة ٩



٣٦ 
 

  GT  الفيزياءمعمل رئيس   الدكرتند سىت محيدة ١٠
  GT  مدرس  .فد.سريادى موستامني، س ١١
  GT  مدرس  .فد.عاسي جنائد، س ١٢
  GT  مدرس  .أغ.، س.حممد سابك ه ١٣
  GT  مدرس  الدكرتند أند هيلميايت ١٤

  الدكرتند سوريايت ١٥
معمل رئيس 

  البيولوجيا
GT  

  .فد.سبحا ماجد، س  ١٦
منسق التوجيه 

  واإلرشاد
GT 

.فد.احلجة حسنة، س  ١٧  GT  معمل اللغةرئيس  

.فد.، م.فد.إرهم، س  ١٨  
املدرسة نائب رئيس 

  باملدرسة
GT 

.أغ.، س.حممد رضون أر  ١٩  
املدرسة نائب رئيس 

  املناهج الدراسية
GT 

 GT  مدرس الدكرتند سىت رمحة  ٢٠
.أغ.كسموات، س ٢١  GT مدرس 

.فد.جهدية، س ٢٢  
 معمل رئيس

 الكيميائي
GT 

.فد.نورجاي، س ٢٣  GT مدرس 
إ.فد.سأودة، س ٢٤  GT مدرس 

إ.فد.احلجة هداية أمحد، س ٢٥  GT مدرس 

إ.فد.سلمية، س ٢٦  GT مدرس 
فد.سوأرين، س ٢٧  GT مدرس 
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كوم.حممد حالل، س ٢٨  GT مدرس 
 GT مدرس الدكرتند جنيات تاغ ٢٩
.إفرتيان، س . أ ٣٠  GT مدرس 

كوم.، س.حسن الدين، س إ ٣١  
معمل رئيس 

 احلاسوب
GT 

.فد. هارميات، س س، س ٣٢  GT مدرس 

.فت. حبر خمرت، س ٣٣  GT مدرس 

.فد. رسن، س ٣٤  GT مدرس 

إ. فد. مخرية منري، س ٣٥  GT مدرس 

إ. فد. فرداهللا سلم، س ٣٦  GT مدرس 

إ. فد. عاسس، س. عبد ٣٧  GTT مدرس 

إ. فد. محيد، سسأيدة  ٣٨  GTT مدرس 
.نورم، س إ ٣٩  GTT مدرس 
.سإ. رين مرسلم، س ٤٠  GTT مدرس 
.فد.سريان، س ٤١  GTT مدرس 
.فد. سلمة، س ٤٢  GTT مدرس 
إ. فد.س. م. مسدلية ٤٣  GTT مدرس 
إ. فد. سونرة، س ٤٤  GTT مدرس 
إ. فد.مردنخ، س ٤٥  GTT مدرس 
.حممد إحسن، س إ ٤٦  GTT مدرس 
فد.إير مغفرية، س أند ٤٧  GTT مدرس 
كوم.نور فضيلة أديت، س ٤٨  GTT مدرس 
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Keterangan : 

GT : Guru Tetap 

GTT : Guru Tidak Tetap 

PT : Pegawai Tetap 

PTT : Pegawai Tidak Tetap 

إ. فد.سإد جسمن، س ٤٩  GTT مدرس 
أور.سبهن شم، س ٥٠  GTT مدرس 
فد.أرديان، س ٥١  GTT مدرس 
فد. جنم الدين، س ٥٢  GTT مدرس 
إ. فد. إيك سر وحيون، س ٥٣  GTT مدرس 
 GTT مدرس نور أفن ألفيان جمد ٥٤
إ. فد.يوسف، س. مح ٥٥  GTT مدرس 
فد.نورحم نوهنج، س ٥٦  GTT مدرس 
فد. م. فد.وحيود، س ٥٧  GTT مدرس 
فد. سلينتو، س ٥٨  GTT مدرس 
.احلج عبدل سلم حممد، س إ ٥٩  PT رئيس االدارة 

إ. فد. نور حسمن، س ٦٠  PT أمني صندوق 

.روستني، س إ ٦١  PT العاملني 

عرف. مح ٦٢ املكتبة العاملني   PTT 

يونس. مح ٦٣  PTT األمان 

إ. فد.رملة، س ٦٤  PTT العاملني 
املكتبة العاملني حسنان ٦٥  PTT 
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 لتالميذأحواال .٢

  م٢٠١٨-٢٠١٧أحوال التالميذ سنة 

     ٣جدول 

  عدد التالميذ  فرقة الصف

 الصف األول
  الصف الثاين

  الصف الثالث

  سبعة فراق
  ستة فراق
  ستة فراق

تالميذا ١٨٠  
تالميذ ١٤٦  
  تالميذ ١٤٠

 تالميذ ٤٦٦  مجموع

 وسائل املدرسة .٣

  ٤جدول 

  واسع  عدد  نوع رقم

  جيد  ١  غرفة رئيس املدرسة ١

  جيد  ٤  رئيس املدرسةنائب غرفة  ٢

  جيد  ١  غرفة املدرس ٣

 جيد  ١  غرفة الضيوف ٤

 جيد  ١  مساحة جتارية للصحة املدرسة ٥

 جيد  ١  مكتبة ٦
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 جيد  ١  غرفة احلاسوب ٧

 جيد  ١  معمل اللغة ٨

 جيد  ١٩  الفصول الدراسية ٩

 جيد  ١  غرفة جملس الطلبة ١٠

 جيد  ١  األمن الربيدي ١١

 جيد  ١  قاعة متعددة األغراض ١٢

 جيد  ١  الفن التشكيل ١٣

 جيد  ١  املقصف املدرسة ١٤

 جيد  ٢  محام املعلم  ١٥

 جيد  ٤  محام الطالب ١٦

 جيد  ١  مسجد ١٧

  جيد  ٦  مسكان  ١٩

  ٥جدول 

 المرافق الرياضية

 حال  عدد  نوع  رقم

 جيد ١  كرة السلة  ميدان  ١
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  جيد  ١  كرة القدم  ميدان  ٢

كرة الطائرة  ميدان  ٣  جيد  ١ 

تنس الطاولة ميدان  ٤  جيد  ١ 

 في تعلم اللغة العربيةتطبيق طريقة المناقشة الصفية : الفصل الثاني

املدرس يف العملية التعليمية هو الذي يعطي الدرس والطالب هو الذي يلقى 

هذا هو . واملهارات املدرسيف نقل املعرفة إىل الطالب ما يلزم من املعارف . الدرس

املكان الذي جيب أن تكون مملوكة اختصاص املطلق من املدرسني يف قيام واجباته 

 .حبيثيمكنرفعالتحصياللدراسيللتالميذيدا املتوقعه من املدرسني هو إدارة التعلم ج

من األساسي أن النجاح ال ميكن حتقيقه بدون ارتفاع رغبة تعلم التالميذ 

وبالتايل أن اجناز تعليم العايل ميكن حتقيقه . وامليل للسيطرة على الظروف البيئية

وطريقة على تشجيع  .عندما يكون اهتمام التالميذ برغبة وحافز التعلم عالية أيضا

  .منطريقةتطبيقيةرغبة تعلم التالميذ ميكن أن ينظر 

يف املدرسة اعتمادا على نتيجة البحث الىت قام �ا تالميذ الصف الثاين 

باري باري حصل على نتيجة البحث بواسطة اإلستبيان،  ٢العالية احلكومية 

يف تعلم اللغة فية تطبيق طريقة املناقشة الصوخاصة من هذا اخلزء يبحث عن صدمة 
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تطبيق طريقة وهنا نتيجة جتهيز البيانات ويضع باجلدول الذي اشارها أن  .العربية

  .يف تعلم اللغة العربيةاملناقشة الصفية 

  ٦جدول 

تطبيق طريقة المناقشة الصفية في رفع التحصيالت الدراسية نتائج اإلستبيان عن

  ١رقم اللغة العربية

 المئوية  F  األجوبة  رقم

  % ١٠ ٣  دائما  ١

% ٢٦،٦٧  ٨  مرارا  ٢  

% ٦٣،٣٣  ١٩  أحيانا  ٣  

 -  -  ال ابدا  ٤

% ١٠٠  ٣٠  المجموع  

  ١نتائج اإلستبيان رقم : مصدر البيانات

التالميذ قالو أن املدرس معظم %  ١٠على االستبيان السابق أن  اعتمادا  

التالميذ قالو مرارا، معظم %  ٢٦،٦٧دائما، تطبيق طريقة املناقشةاللغة العربية

  .التالميذ قالو أحيانامعظم %  ٦٣،٣٣
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  ٧جدول 

تطبيق طريقة المناقشة الصفية في رفع التحصيالت نتائج اإلستبيان عن 

  ٢رقم  الدراسية اللغة العربية

 المئوية  F  األجوبة  رقم

  % ٦،٦٧ ٢  دائما  ١

% ٤٠  ١٢  مرارا  ٢  

% ٥٣،٣٣  ١٦  أحيانا  ٣  

 -  -  ال ابدا  ٤

% ١٠٠  ٣٠  المجموع  

  ٢نتائج اإلستبيان رقم : مصدر البيانات

التالميذ قالو أن معظم %  ٦،٦٧على االستبيان السابق أن  اعتمادا  

التالميذ قالو مرارا، معظم %  ٤٠دائما، يقولون حسن الثناءاملدرس اللغة العربية 

  .التالميذ قالو أحيانامعظم %  ٥٣،٣٣
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  ٨جدول 

تطبيق طريقة المناقشة الصفية في رفع التحصيالت نتائج اإلستبيان عن 

  ٣رقم  الدراسية اللغة العربية

 المئوية  F  األجوبة  رقم

  % ١٣،٣٣ ٤  فعالة جدا  ١

% ٥٠  ١٥  فعال  ٢  

% ٣٦،٦٧  ١١  أقل فعالية  ٣  

 -  -  غري فعال  ٤

% ١٠٠  ٣٠  المجموع  

  ٣نتائج اإلستبيان رقم : مصدر البيانات

التالميذ قالو أن معظم %  ١٣،٣٣على االستبيان السابق أن  اعتمادا  

%  ٥٠، يف حتسني القدرة على التحدث باللغة العربية فعالة جداطريقة املناقشة 

  .أقل فعاليةالتالميذ قالو معظم %  ٣٦،٦٧، فعالالتالميذ قالو معظم 
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  ٩جدول 

التحصيالت تطبيق طريقة المناقشة الصفية في رفع نتائج اإلستبيان عن 

  ٤رقم  الدراسية اللغة العربية

 المئوية  F  األجوبة  رقم

  % ٢٣،٣٣ ٧  دافع جدا  ١

% ٥٣،٣٣  ١٦  بدافع  ٢  

% ٢٠  ٦  أقل بدافع  ٣  

% ٣،٣٣  ١  البدافع  ٤  

% ١٠٠  ٣٠  المجموع  

  ٤نتائج اإلستبيان رقم : مصدر البيانات

يتم التالميذ قالو أن معظم %  ٢٣،٣٣على االستبيان السابق أن  اعتمادا

 ٢٠، بدافعالتالميذ قالو معظم %  ٥٣،٣٣، يف تعلم اللغة العربية التالميذجدادافع

  .البدافعالتالميذ قالو معظم %  ٣،٣٣،  أقل بدافعالتالميذ قالو معظم % 

  

  



٤٥ 
 

 
 

  ١٠جدول 

تطبيق طريقة المناقشة الصفية في رفع التحصيالت نتائج اإلستبيان عن 

  ٥رقم  العربيةالدراسية اللغة 

 المئوية  F  األجوبة  رقم

  % ٤٦،٦٧ ١٤  دائما  ١

% ٣٦،٦٧  ١١  مرارا  ٢  

% ١٦،٦٧  ٥  أحيانا  ٣  

 -  -  ال ابدا  ٤

% ١٠٠  ٣٠  المجموع  

  ٥نتائج اإلستبيان رقم : مصدر البيانات

التالميذ قالو أن معظم %  ٤٦،٦٧على االستبيان السابق أن  اعتمادا

 ١٦،٦٧التالميذ قالو مرارا، معظم %  ٣٦،٦٧، يوجهون دائما بصرب درسونامل

  .التالميذ قالو أحيانامعظم % 
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  ١١جدول 

تطبيق طريقة المناقشة الصفية في رفع التحصيالت نتائج اإلستبيان عن 

  ٦رقم  الدراسية اللغة العربية

 المئوية  F  األجوبة  رقم

  % ١٠ ٣  جدا ممتع  ١

% ٧٠  ٢١  ممتع  ٢  

% ١٦،٦٧  ٥  ممتعأقل   ٣  

% ٣،٣٣  ١  ليس ممتع  ٤  

% ١٠٠  ٣٠  المجموع  

  ٦نتائج اإلستبيان رقم : مصدر البيانات

شرح التالميذ قالو أن معظم %  ١٠على االستبيان السابق أن  اعتمادا

التالميذ قالو معظم %  ٧٠، جدا ممتعفيما يتعلق مبواد تعلم اللغة العربية املدرس

التالميذ قالو معظم %  ٣،٣٣،  ممتعأقل التالميذ قالو معظم %  ١٦،٦٧، ممتع

  . ليس ممتع
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  ١٢جدول 

تطبيق طريقة المناقشة الصفية في رفع التحصيالت نتائج اإلستبيان عن 

  ٧رقم  الدراسية اللغة العربية

 المئوية  F  األجوبة  رقم

  %٣،٣٣ ١  فهم جدا  ١

%٣٣،٣٣  ١٠  فهم  ٢  

%٥٣،٣٣  ١٦  أقل فهم  ٣  

%١٠  ٣  ال تفهم  ٤  

%١٠٠  ٣٠  المجموع  

  ٧نتائج اإلستبيان رقم : مصدر البيانات

التالميذ قالو أن معظم %  ٣،٣٣على االستبيان السابق أن  اعتمادا

التالميذ قالو معظم %  ٣٣،٣٣، املناقشةبطريقة دروس اللغة العربية  دايفهموجن

ال التالميذ قالو معظم %  ١٠،  أقل فهمالتالميذ قالو معظم %  ٥٣،٣٣، فهم

  .تفهم
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  ١٣جدول 

تطبيق طريقة المناقشة الصفية في رفع التحصيالت نتائج اإلستبيان عن 

  ٨رقم  الدراسية اللغة العربية

 المئوية  F  األجوبة  رقم

  %١٠ ٣  جدا ممتع  ١

%٦٦،٦٧  ٢٠  ممتع  ٢  

%٢٣،٣٣  ٧  ممتعأقل   ٣  

 -  -  ليس ممتع  ٤

%١٠٠  ٣٠  المجموع  

  ٨نتائج اإلستبيان رقم : مصدر البيانات

شرح التالميذ قالو أن معظم %  ١٠على االستبيان السابق أن  اعتمادا

التالميذ قالو معظم % ٦٦،٦٧، جدا ممتعفيما يتعلق مبواد تعلم اللغة العربية املدرس

 .ممتعالتالميذ قالو أقل معظم % ٢٣،٣٣، ممتع
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  ١٤جدول 

تطبيق طريقة المناقشة الصفية في رفع التحصيالت نتائج اإلستبيان عن 

  ٩رقم  الدراسية اللغة العربية

 المئوية  F  األجوبة  رقم

  %٦،٦٧ ٢  دائما  ١

%٥٦،٦٧  ١٧  مرارا  ٢  

%٣٦،٦٧  ١١  أحيانا  ٣  

 -  -  ال ابدا  ٤

%١٠٠  ٣٠  المجموع  

 

  ٩نتائج اإلستبيان رقم : مصدر البيانات

 إ�م حيبونمعظم التالميذ قالو % ٦،٦٧اعتمادا على االستبيان السابق أن 

معظم التالميذ قالو مرارا، % ٥٦،٦٧، املناقشة ةقيالدروس العربية بطر  خقا

  .معظم التالميذ قالو أحيانا% ٣٦،٦٧
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  ١٥جدول 

تطبيق طريقة المناقشة الصفية في رفع التحصيالت نتائج اإلستبيان عن 

  ١٠رقم  الدراسية اللغة العربية

 المئوية  F  األجوبة  رقم

  - -  نشط جدا  ١

%٥٦،٦٧  ١٧  نشط  ٢  

%٣٣،٣٣  ١٠  أقل نشاطا  ٣  

%١٠  ٣  غري نشط  ٤  

%١٠٠  ٣٠  المجموع  

  ١٠نتائج اإلستبيان رقم : مصدر البيانات

التالميذ قالو أن معظم % ٥٦،٦٧على االستبيان السابق أن  اعتمادا

% ١٠، أقل نشاطاالتالميذ قالو معظم % ٣٣،٣٣، ينشطون يف تعلم اللغة العربية

  .غري نشطالتالميذ قالو معظم 
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  ١٦جدول 

تطبيق طريقة المناقشة الصفية في رفع التحصيالت نتائج اإلستبيان عن 

  ١١رقم  الدراسية اللغة العربية

 المئوية  F  األجوبة  رقم

  %٤٣،٣٣ ١٣  دائما  ١

%٣٣،٣٣  ١٠  مرارا  ٢  

%٢٣،٣٣  ٧  أحيانا  ٣  

 -  -  ال ابدا  ٤

%١٠٠  ٣٠  المجموع  

  ١١نتائج اإلستبيان رقم : مصدر البيانات

يعمل التالميذ قالو أن معظم % ٤٣،٣٣على االستبيان السابق أن  اعتمادا  

% ٣٣،٣٣، مدرسو اللغة العربية دائًما على تشجيع الدافع لتعلم اللغة العربية

  .التالميذ قالو أحيانامعظم % ٢٣،٣٣التالميذ قالو مرارا، معظم 
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  ١٧جدول 

في رفع التحصيالت تطبيق طريقة المناقشة الصفية نتائج اإلستبيان عن 

  ١٢رقم  الدراسية اللغة العربية

 المئوية  F  األجوبة  رقم

  - -  دائما  ١

%١٣،٣٣  ٤  مرارا  ٢  

%٦٣،٣٣  ١٩  أحيانا  ٣  

%٢٣،٣٣  ٧  ال ابدا  ٤  

%١٠٠  ٣٠  المجموع  

  ١٢نتائج اإلستبيان رقم : مصدر البيانات

معظم التالميذ قالو % ١٣،٣٣على االستبيان السابق أن  اعتمادا  

معظم % ٢٣،٣٣، أحياناالتالميذ قالو معظم % ٦٣،٣٣، مرارايتكلمون العربية أن

  .ال ابداالتالميذ قالو 
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  ١٨جدول 

تطبيق طريقة المناقشة الصفية في رفع التحصيالت نتائج اإلستبيان عن 

  ١٣رقم  الدراسية اللغة العربية

 المئوية  F  األجوبة  رقم

  - -  دائما  ١

%٦،٦٧  ٢  مرارا  ٢  

%٦٠  ١٨  أحيانا  ٣  

%٣٣،٣٣  ١٠  ال ابدا  ٤  

%١٠٠  ٣٠  المجموع  

  ١٣نتائج اإلستبيان رقم : مصدر البيانات

حتدثوا التالميذ قالو أن معظم % ٦،٦٧على االستبيان السابق أن  اعتمادا

ال التالميذ قالو معظم % ٣٣،٣٣، أحياناالتالميذ قالو معظم % ٦٠،مرارا بالعربية

  .ابدا
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  ١٩جدول 

تطبيق طريقة المناقشة الصفية في رفع التحصيالت نتائج اإلستبيان عن 

  ١٤رقم  الدراسية اللغة العربية

 المئوية  F  األجوبة  رقم

  %١٣،٣٣ ٤  جدا ممتع  ١

%٥٣،٣٣  ١٦  ممتع  ٢  

%٣٣،٣٣  ١٠  ممتعأقل   ٣  

 -  -  ليس ممتع  ٤

%١٠٠  ٣٠  المجموع  

  ١٤نتائج اإلستبيان رقم : مصدر البيانات

التالميذ قالو معظم % ١٣،٣٣على االستبيان السابق أن  اعتمادا  

التالميذ معظم % ٥٣،٣٣، جدا ممتعيعتربون طريقة املناقشة يف الدروس العربية أن 

  .ممتعالتالميذ قالو أقل معظم % ٣٣،٣٣، ممتعقالو 
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  ٢٠جدول 

تطبيق طريقة المناقشة الصفية في رفع التحصيالت نتائج اإلستبيان عن 

  ١٥رقم  الدراسية اللغة العربية

 المئوية  F  األجوبة  رقم

  %٢٠ ٦  فعالة جدا  ١

%٧٠  ٢١  فعال  ٢  

%١٠  ٣  أقل فعالية  ٣  

 -  -  غري فعال  ٤

%١٠٠  ٣٠  المجموع  

  ١٥نتائج اإلستبيان رقم : مصدر البيانات

طريقة التالميذ قالو أن معظم % ٢٠على االستبيان السابق أن  اعتمادا  

معظم % ٧٠ ،يف رفع التحصيالت الدراسية اللغة العربيةاملناقشة فعالة جدا 

  .أقل فعاليةالتالميذ قالو معظم % ١٠، فعالالتالميذ قالو 

فعالية تطبيق طريقة املناقشة الصفية يف رفع التحصيالت ملعرفة املزيدة عن   

باري  ٢العالية احلكومية الدراسية اللغة العربية لدى تالميذ الصف الثاين مبدرسة 

، ولذالك الباحث يعقد بيانات القياس اليت مت احلصول عليها إلدراجها يف باري



٥٦ 
 

 
 

جدول التوزيع التكراري احلساب املتوسط من البيانات اليت مت مجعها من خالل 

  :األجوبة املعايري التاليةسؤاال مع  ١٥استبيان يتكون من 

  ٤مت تقديره  "أ"إذا كان اجلواب 

  ٣مت تقديره  "ب"إذا كان اجلواب 

  ٢مت تقديره  "ج"إذا كان اجلواب 

  ١مت تقديره  "د"إذا كان اجلواب 

  ٢١جدول 

تطبيق طريقة المناقشة الصفية لدى تالميذ الصف الثاني نتائج اإلستبيان عن 

 .اريفاري ف ٢بمدرسة العالية الحكومية 

عدد 

 المحيبين

 رقم األسئلة
 مجموع

١٥ ١٤ ١٣ ١٢ ١١ ١٠ ٩ ٨ ٧ ٦ ٥ ٤ ٣ ٢ ١ 

٤٩  ٤  ٣  ٣  ٢  ٤  ٣  ٣  ٤  ٢  ٤  ٣  ٣  ٤  ٣ ٤  ١ 

٣٩  ٣  ٣  ٢  ٢  ٣  ٣  ٢  ٣  ٢  ٢  ٤  ٣  ٢  ٢ ٣  ٢ 

٣٤  ٣  ٢  ١  ٢  ٢  ٣  ٣  ٢  ٢  ٢  ٣  ٣  ٢  ٢ ٢  ٣ 

٤٠  ٣  ٢  ٢  ٢  ٤  ٢  ٣  ٣  ٢  ٤  ٢  ٤  ٣  ٢ ٢  ٤ 

٣٤  ٤  ٢  ١  ١  ٤  ٢  ٢  ٢  ١  ٣  ٤  ٢  ٢  ٢ ٢  ٥ 

٤٤  ٣  ٣  ٢  ٢  ٣  ٣  ٣  ٣  ٣  ٣  ٤  ٤  ٣  ٣ ٢  ٦ 

٣٧  ٣  ٢  ٢  ١  ٣  ٢  ٣  ٢  ٢  ٣  ٤  ٢ ٣  ٣  ٢  ٧ 

٤٥  ٣  ٣  ٢  ٣  ٤  ٣  ٣  ٣  ٣  ٣  ٣  ٣  ٤  ٣ ٢  ٨ 

٤٥  ٤  ٣  ٢  ٢  ٤  ٢  ٣  ٣  ٢  ٣  ٤  ٤  ٣  ٣ ٣  ٩ 



٥٧ 
 

 
 

٤٣  ٣  ٣  ٢  ٢  ٤  ٣  ٣  ٣  ٣  ٣  ٤  ٣  ٣  ٢ ٢  ١٠ 

٣٧ ٤ ٢ ١ ٢ ٣ ٣ ٢ ٢ ٢ ٣ ٤ ٢ ٢ ٣ ٢ ١١ 

٣١ ٢ ٢ ١ ١ ٢ ٢ ٢ ٣ ١ ٣ ٣ ٢ ٢ ٢ ٣ ١٢ 

٤٤ ٣ ٣ ٢ ٢ ٤ ٣ ٣ ٣ ٣ ٤ ٤ ٣ ٣ ٢ ٢ ١٣ 

٣٩ ٤ ٣ ١ ٢ ٢ ٣ ٣ ٢ ٢ ٣ ٣ ٤ ٣ ٢ ٢ ١٤ 

٣٩ ٣ ٣ ٢ ٢ ٢ ٣ ٣ ٢ ٢ ١ ٣ ٣ ٣ ٤ ٣ ١٥ 

٣٤ ٢ ٢ ٢ ١ ٣ ٢ ٣ ٣ ٢ ٣ ٣ ٢ ٢ ٢ ٢ ١٦ 

٤٢ ٣ ٣ ٢ ٢ ٤ ٣ ٣ ٣ ٢ ٣ ٣ ٤ ٣ ٢ ٢ ١٧ 

٣٩ ٣ ٣ ١ ٢ ٢ ٢ ٢ ٣ ٣ ٢ ٤ ٤ ٣ ٣ ٢ ١٨ 

٤١ ٣ ٣ ٢ ٢ ٣ ٣ ٤ ٣ ٣ ٣ ٢ ٣ ٣ ٢ ٢ ١٩ 

٣٩ ٣ ٤ ١ ٢ ٢ ١ ٢ ٣ ٢ ٣ ٤ ٤ ٣ ٣ ٢ ٢٠ 

٣٦ ٣ ٣ ١ ١ ٣ ٢ ٣ ٣ ٢ ٣ ٢ ٣ ٢ ٣ ٢ ٢١ 

٤١ ٣ ٣ ٢ ٢ ٤ ٣ ٢ ٣ ٢ ٣ ٤ ٣ ٢ ٢ ٣ ٢٢ 

٤٤ ٣ ٢ ٢ ٣ ٤ ٢ ٤ ٣ ٣ ٣ ٤ ٣ ٣ ٢ ٣ ٢٣ 

٢٨ ٣ ٢ ٢ ١ ٢ ١ ٢ ٣ ١ ٢ ٢ ١ ٢ ٢ ٢ ٢٤ 

٣٧ ٢ ٣ ١ ٢ ٣ ٢ ٢ ٣ ٢ ٣ ٣ ٣ ٢ ٣ ٣ ٢٥ 

٣٣ ٣ ٣ ١ ١ ٣ ١ ٣ ٣ ٢ ٢ ٣ ٢ ٢ ٢ ٢ ٢٦ 

٤٧ ٤ ٤ ٢ ٢ ٤ ٣ ٢ ٣ ٣ ٣ ٤ ٣ ٤ ٢ ٤ ٢٧ 

٤١ ٣ ٢ ٢ ٢ ٣ ٣ ٢ ٢ ٤ ٣ ٢ ٣ ٣ ٤ ٣ ٢٨ 

٤٨ ٣ ٤ ٢ ٣ ٤ ٣ ٣ ٤ ٣ ٣ ٣ ٣ ٤ ٣ ٣ ٢٩ 

٥٠ ٣ ٤ ٣ ٣ ٤ ٣ ٣ ٤ ٣ ٣ ٤ ٣ ٣ ٣ ٤ ٣٠ 

موعمج  ١٢٠٠ 

الوصفي من اجلدول السابق الذي مت  ءلتحليل البيانات، قام الباحث بإحصا

 :قيامه مع عملية اإلنشاء يف جدول العمل لتوزيع الرتددات التالية
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  ٢٢جدول 

لدى تالميذ تطبيق طريقة المناقشة الصفيةدول أعمال التوزيع التكرار عن ج

  اريفاري ف ٢العالية الحكومية الصف الثاني بمدرسة 

f.x الترددات(f) رقم النتيجة 

١ ٢٨ ١ ٢٨ 

٢ ٣١ ١ ٣١ 

٣ ٣٣ ١ ٣٣ 

٤ ٣٤ ٣ ١٠٢ 

٥ ٣٦ ١ ٣٦ 

٦ ٣٧ ٣ ١١١ 

٧ ٣٩ ٥ ١٩٥ 

٨ ٤٠ ١ ٤٠ 

٩ ٤١ ٣ ١٢٣ 

١٠ ٤٢ ١ ٤٢ 

١١ ٤٣ ١ ٤٣ 

١٢ ٤٤ ٣ ١٣٢ 

١٣ ٤٥ ٢ ٩٠ 

١٤ ٤٧ ١ ٤٧ 

١٥ ٤٨ ١ ٤٨ 

١٦ ٤٩ ١ ٤٩ 

١٧ ٥٠ ١ ٥٠ 

٣٠ ١٢٠٠=n ∑ مجموع 

  :اعتمادا على اجلدول السابق، سيتم احتساب العملية على النحو التلي
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ق إضافة القيامة هو التعزيز عن طري(X)البحث عن القيامة املتوسطة املتغري .١

 .اإلمجالية يف االستبيان مع املشاركني

M� =
∑��

∑�
 

= 
١٢٠٠

٣٠
 

=٤٠ 

 X٤٠ =القيمة املتوسطة للمتقري

 :تفسري القيمة املتوسطة للفطرة اليت مت احلصول عليها عن طريق التالية .٢

� =
R

K
 

Keterangan : 

i : Interval kelas 

R : Range (Nilai tertinggi - Nilai terendah) 

K : Jumlah kelas berdasarkan multiple choice 

Sedangkan mencari Range dengan menggunakan rumus: 

R= Xb - Xk 

Xb  = nilai terbesar 

 =٥٠ 

Xk  = nilai terkecil 

 = ٢٨ 
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R= ٥٠ - ٢٨  

=    ٢٢  

Maka diperoleh interval 

� =
R

K
 

= 
٢٢

٦
 

= ٣،٦٧  

، ولذالك ٣،٦٧ النتائج املذكورة، فاحلصول على قيمة الفاصلة هي اعتماد على

اللغة العربية فوجد يف تعلم تطبيق طريقة املناقشة الصفيةلتصنيف اآلثار املرتتبة على 

   :قيمة الفاصلة على النحو التايل

  ٢٣جدول 

  )تطبيق طريقة المناقشة الصفية(x قيمة الفاصلة تغيير

  رمز  مرتبة  فاصلة  رقم

 A  ممتاز   ١٠٠-٨٦  ١

  B  جيد جدا  ٨٥-٧١  ٢

  C  جيد   ٧٠-٥٦  ٣
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  D  وسط  ٥٥-٤١  ٤

 E  ضعيف  ٤٠-٢٦  ٥

زيز تصنيفها ععن تxمتغرياملذكورة أعاله أظهر متوسط من من النتائج 

تطبيق املرتتبة على  فعاليةوهذا يعين أن  ٤٠-٢٦ألنه يتضمن من الفرتة   ضعيف

رفع التحصيالت ألنتؤثر على ضعيفهي من املؤهالت  طريقة املناقشة الصفية

  .الدراسية اللغة العربية

التحصيالت الدراسية اللغة العربية لدى تالميذ الصف الثاني : لثالفصل الثا

  .اريفاري ف ٢بمدرسة العالية الحكومية 

  :الصف الثاين يف شكل جداول تالميذفيما يلي نتائج تعلم اللغة العربية ل

  ٢٤جدول 

 رقم االسم النتيجة

 ١ أغنج رمضان ٨٠

 ٢ عيظ اهللا ٨٥

 ٣ صقأ ٨٥

 ٤ ألف مروان حنان ٩٠

 ٥ عملية رمحساري ٧٥

 ٦ أندى معمل ذكي ٧٥

 ٧ أندى نور األمىن  ٨٠
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 ٨ فاطمة الزهرة فطر سيف اهللا ٩٠

 ٩ فيك فرتيوي ٧٠

 ١٠ فطرية عزيزة ٨٥

 ١١ إزول فإز أمس ٧٠

 ١٢ مروة ٧٥

 ١٣ مفتح اجلنة ٧٥

 ١٤ أسر الرمضان. مح ٨٠

 ١٥ إحلم. مح ٨٥

 ١٦ حممد فطرة فوظ العظيم ٩٠

 ١٧ نور أولية ٩٠

 ١٨ نور عني مسد شم ٨٠

 ١٩ نور أنيسة فطريان ٧٥

 ٢٠ اإلناية نور ٨٠

 ٢١ نور املوفقة رضون ٧٠

 ٢٢ رفهان محرية ٧٠

 ٢٣ سبلوات ٨٠

 ٢٤ وافق عزيزة رسدى ٧٥

 ٢٥ واحدة ٧٠

 ٢٦ يوغ براستيوا ٧٠

 ٢٧ زهرية ٧٥

 ٢٨ هري دمينىت ٨٠

 ٢٩ نور الكرمية ٧٥

 ٣٠ سوحردى ٨٠

 مجموع ٢٣٦٠
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الوصفي من اجلدول السابق الذي مت لتحليل البيانات، قام الباحث بإحصاء 

  :قيامه مع عملية اإلنشاء يف جدول العمل لتوزيع الرتددات التالية

  ٢٥جدول 

التحصيالت الدراسية اللغة العربية لدى جدول أعمال التوزيع التكرار عن 

  اريفاري ف ٢ثاني بمدرسة العالية الحكومية تالميذ الصف ال

f.x الترددات(f) رقم النتيجة 

١ ٧٠ ٦ ٤٢٠ 

٢ ٧٥ ٨ ٦٠٠ 

٣ ٨٠ ٨ ٦٤٠ 

٤ ٨٥ ٤ ٣٤٠ 

٥ ٩٠ ٤ ٣٦٠ 

٢٣٦٠ n= مجموع ∑ ٣٠ 

  :اعتمادا على اجلدول السابق، سيتم احتساب العملية على النحو التلي

هو التعزيز عن طريق إضافة القيامة (Y)البحث عن القيامة املتوسطة املتغري .١

    .املشاركنياإلمجالية يف االستبيان مع 

M� =
∑��

∑�
 

= 
٢٣٦٠

٣٠
 

= ٧٨،٦٧  
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  ٧٨،٦٧ Y =القيمة املتوسطة للمتقري

 :تفسري القيمة املتوسطة للفطرة اليت مت احلصول عليها عن طريق التالية .٢

� =
R

K
 

Keterangan : 

i : Interval kelas 

R : Range (Nilai tertinggi - Nilai terendah) 

K : Jumlah kelas berdasarkan multiple choice 

Sedangkan mencari Range dengan menggunakan rumus: 

R= Xb - Xk 

Xb  = nilai terbesar 

 =٩٠ 

Xk  = nilai terkecil 

 = ٧٠ 

R= ٩٠ -٧٠  

=٢٠ 

Maka diperoleh interval 

� =
R

K
 

= 
٢٠

٦
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=٣،٣٣ 

، ولذالك ٣،٣٣النتائج املذكورة، فاحلصول على قيمة الفاصلة هي اعتماد على

لتصنيف اآلثار املرتتبة على رغبة التالميذ يف تعلم اللغة العربية فوجد قيمة الفاصلة 

   :على النحو التايل

  ٢٦جدول 

  )التحصيالت الدراسية اللغة العربية(Yقيمة الفاصلة تغيير

  رمز  مرتبة  فاصلة  رقم

 A  ممتاز   ١٠٠-٨٦  ١

  B  جيد جدا  ٨٥-٧١  ٢

  C  جيد   ٧٠-٥٦  ٣

  D  وسط  ٥٥-٤١  ٤

 E  ضعيف  ٤٠-٢٦  ٥

زيز تصنيفها عالية ععن تYمن النتائج املذكورة أعاله أظهر متوسط من متغري

تطبيق طريقة املرتتبة على  فعاليةوهذا يعين أن  ٨٥-٧١ألنه يتضمن من الفرتة 

رفع التحصيالت الدراسية هي من املؤهالت العليا ألنتؤثر على  املناقشة الصفية

 .اللغة العربية
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اللغة  الدراسية ناقشة الصفية في رفع التحصيالتالمطريقةتطبيق :الفصل الرابع

  اريفاري ف ٢ية الحكومية بمدرسة العال لدى تالميذ الصفالثاني العربية

اللغة  الدراسيطريقة املناقشة الصفية مع حتصيل تداعيات فعاليةالختبار 

حليل باستخدام حلصول عليها األحباث اليت تتم معاجلتها بواسطة الت، وميكن االعربية

أما بالنسبة للمعايري االختبار هي  . طريقة إحصائية لتحليل معادلة اإلحندار البسيط

  :يليكما 

Hα diterima apabila ᵗhitung>ᵗtabel 

Ho diterima apabila ᵗhitung<ᵗtabel 

ملزيد من التفاصيل ميكن أن يتم اختبار الفرضيات من خالل اخلطوات   

  :التالية

قبل إجراء جدول الباحث . املساعد حلساب اإلحصاءاتإنشاء جدول  .١

  :حيديد املتغريات أوال

  تطبيق طريقة املناقشة الصفيةهو  xاملتغري 

  التحصيالت الدراسية اللغة العربيةهو Yاملتغري 
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  ٢٧جدول 

الجدول مساعدة تحليل التحوف تطبيق المناقشة الصفية في رفع 

  التحصيالت الدراسية اللغة العربية

عينة 

 البحث
  طريقة المناقشة

(variable x) 

 تحصيل الدراسي
(variable y) 

x2 y2 Xy 

٣٩٢٠ ٦٤٠٠  ٢٤٠١ ٨٠ ٤٩ ١ 

٣٣١٥ ٧٢٢٥  ١٥٢١ ٨٥ ٣٩ ٢ 

٢٨٩٠ ٧٢٢٥  ١١٥٦ ٨٥ ٣٤ ٣ 

٣٦٠٠ ٨١٠٠  ١٦٠٠ ٩٠ ٤٠ ٤ 

٢٥٥٠ ٥٦٢٥  ١١٥٦ ٧٥ ٣٤ ٥ 

٣٣٠٠ ٥٦٢٥  ١٩٣٦ ٧٥ ٤٤ ٦ 

٢٩٦٠ ٦٤٠٠  ١٣٦٩ ٨٠ ٣٧ ٧ 

٤٠٥٠ ٨١٠٠  ٢٠٢٥ ٩٠ ٤٥ ٨ 

٣١٥٠ ٤٩٠٠  ٢٠٢٥ ٧٠ ٤٥ ٩ 

٣٦٥٥ ٧٢٢٥  ١٨٤٩ ٨٥ ٤٣ ١٠ 

٢٥٩٠ ٤٩٠٠  ١٣٦٩ ٧٠ ٣٧ ١١ 

٢٣٢٥ ٥٦٢٥  ٩٦١ ٧٥ ٣١ ١٢ 

٣٣٠٠ ٥٦٢٥  ١٩٣٦ ٧٥ ٤٤ ١٣ 

٣١٢٠ ٦٤٠٠  ١٥٢١ ٨٠ ٣٩ ١٤ 

٣٣١٥ ٧٢٢٥  ١٥٢١ ٨٥ ٣٩ ١٥ 

٣٠٦٠ ٨١٠٠  ١١٥٦ ٩٠ ٣٤ ١٦ 

٣٦٨٠ ٨١٠٠  ١٧٦٤ ٩٠ ٤٢ ١٧ 

٣١٢٠ ٦٤٠٠  ١٥٢١ ٨٠ ٣٩ ١٨ 

٣٠٧٥ ٥٦٢٥  ١٦٨١ ٧٥ ٤١ ١٩ 

٣١٢٠ ٦٤٠٠  ١٥٢١ ٨٠ ٣٩ ٢٠ 

٢٥٢٠ ٤٩٠٠  ١٢٩٦ ٧٠ ٣٦ ٢١ 

٢٨٧٠ ٤٩٠٠  ١٦٨١ ٧٠ ٤١ ٢٢ 
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٣٥٢٠ ٦٤٠٠  ١٩٣٦ ٨٠ ٤٤ ٢٣ 

٢١٠٠ ٥٦٢٥  ٧٨٤ ٧٥ ٢٨ ٢٤ 

٢٥٩٠ ٤٩٠٠  ١٣٦٩ ٧٠ ٣٧ ٢٥ 

٢٣١٠ ٤٩٠٠  ١٠٨٩ ٧٠ ٣٣ ٢٦ 

٣٥٢٥ ٥٦٢٥  ٢٢٠٩ ٧٥ ٤٧ ٢٧ 

٣٢٨٠ ٦٤٠٠  ١٦٨١ ٨٠ ٤١ ٢٨ 

٣٦٠٠ ٥٦٢٥  ٢٣٠٤ ٧٥ ٤٨ ٢٩ 

٤٠٠٠ ٦٤٠٠  ٢٥٠٠ ٨٠ ٥٠ ٣٠ 

 ٩٤٤١٠ ١٨٦٩٠٠ ٤٨٨٣٨ ٢٣٦٠ ١٢٠٠ مجموع

 البسيطحتليل اإلحندار  .٢

Y= a+bX 

Menentukan harga b dengan rumus:  

� =
�(∑��) − (∑�)(∑�)

�∑�2 − (∑�)2
 

 

� =
(30)(94410) − (1200)(2360)

30(48838) − (1200(1200)
 

 

� =
(2832300) − (2832000)

(1465140) − (1440000)
 

 

� =
(300)

(25140)
 

 
b=0,09 

 
 Menentukan harga a dengan rumus: 

 

� =
∑� − �∑�

�
 

� =
2360 − (0,09)(1200)

30
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� =
2360 − 108

30
 

� =
2,252

30
 

a=0,075 

Diperoleh persamaan regresi linear sederhananya: 

Y= a+bX 

Y= 0,075+0,09X 
 
a=0,05= 5% 
a=0,05 
        2    
a= 0,025 
 
df= n-k 
df= 30-2 
df= 28 

 

بني قيمة  -٢,٠٤٨%٥عند مستوى الداللة tabelᵗفحصل  ٢٨احلرية مع درجة

باستخدامرموزاتأثري الصفيةفريفعالتحصيالتالدراسيةاللغةالعربيةميكنتحديدتطبيقاملناقشة

  .خلطأاملعيارياإلحندار

 :باستخدام رموز اخلطأ املعياري اإلحندار كما يلي .٣

Sy� =
�∑�2 − �∑� − �∑��

� − 2
 

��� =
√186900 − 0,075(2360) − 0,09(94410)

30 − 2
 

��� =
�(186900) − (177) − (8496,9)

28
 

 

��� =
√178226,1

28
 



٧٠ 
 

 
 

 

��� =
422,16

28
 

 
��� = 15,07 

 :بالرموز bمعامل اإلحندار باستخدام  .٤

�� =
���

�∑�2 −
(∑�)�

�

 

�� =
15,07

�48838 −
(1200)(1200)

30

 

�� =
15,07

�48838 −
1440000

30

 

�� =
15,07

√48838 − 48,000
 

�� =
15,07

√838
 

�� =
15,07

28,94
 

�� = 0,52 

 :باستخدام الرموز  tحتديد قيمة  .٥

�� =
� − �

��
 

�0 =
0,09 − 0

0,52
 

�� =0,17 
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باستعمال اختبار األمهية، فيمكن أن نستنتج نتائج هذا التحليل الذي يدل 

وهي ������=٢,٠٤٨من  صغرأ٠,١٧= �������نعلى أن إذا كا

تطبيق طريقة ونستنتخ أن . مقبولة��و مردودة ��ولذا ).٠،١٧>٢,٠٤٨(

يف رفع التحصيالت الدراسية اللغة العربية لدى تالميذ  فعال من أقلاملناقشة الصفية

  .اريفاري ف ٢درسة العالية احلكومية املبالصف الثاين 
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  الباب الخامس

  الخاتمة

 الخالصات :الفصل األول

فعالية تطبيق طريقة املناقشة الصفية يف رفع بعد ان سرد الباحث عن  

املدرسة العالية التحصيالت الدراسية اللغة العربية لدى تالميذ الصف الثاين ب

  :فيمكن ان تسحب اخلالصات ان اريفاري ف ٢احلكومية 

املدرسة طريقة املناقشة الصفيةلدى تالميذ الصف الثاين ب استخدامكان .١

كما نتائج البحث الذي قام به الباحث   ،اريفاري ف ٢العالية احلكومية 

يتضمن من ألنه ضعيفعن تعزيز تصنيفها  xأظهر متوسط من متغري 

 . ٤٠وهذا يعين  ٢٦-٤٠الفرتة 

الدراسيةلدى  التحصيالتيف رفع  تطبيق طريقة املناقشة الصفيةكان  .٢

، كما اريفاريفاري ف ٢املدرسة العالية احلكومية تالميذ الصف الثاين ب

عن تعزيز  yنتائج البحث الذي قام به الباحث أظهر متوسط من متغري 

 .٧٨،٦٧وهذا يعين  ٨٥-٧١ألنه يتضمن من الفرتة جيد جداتصنيفها 
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في رفع التحصيالت فعال من أقلتطبيق طريقة املناقشة الصفية كان .٣

ثاين باملدرسة العالية احلكومية الدراسية اللغة العربية لدى تالميذ الصف ال

، هذه ننظر من نتائج التحليل الذي يدل على أن اريفاري ف ٢

������� وهي ������=٢,٠٤٨أصغرمن ٠,١٧=

 .مقبولة��و مردودة ��ولذا ).٠،١٧>٢,٠٤٨(

  المقترحات : الفصل الثاني

يف  من املتوقع أن يكون مرجعا واملسامهات لألساتذة الذين يدرسون .١

الكفاءات اري من أجل تنفيذ مجيع فاري ف ٢املدرسة العالية احلكومية 

تطبيق طريقة املناقشة باعتبارها شكال من أشكال االحرتاف، خصوصا في

 .الصفية

يكون مثاال على أن زيادةالتحصياللدراسي لتالميذ بتخقق من املتوقع أن  .٢

يف املدرسة أو تطبيق طريقة املناقشة الصفية إذا كان مدعوما من تنفيذ 

 .املؤسسات التعليمية األخرى
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  دار املعرفة: لبنان. تفسري القرآن العظيم .جاللني

  م ٢٠٠٦رينيك جيبت،. ب ت: جاكرت .التعلم والتعلم.دميياتى و موجيونوا

  م ١٩٩٣بنتنج سيالتان . جف. بت: أوجنج فندنج .إدارة التدريس.الرمحن،عبد

 م٢٠٠٩رج جريفندوا بريساد، : جاكرت .التفاعل والتدريس الدافع.ساردميان

بندونج، . النهج الكمية والنوعية والبحث والتطوير: طرق البحث الرتبوي.سوغيونو

 م ٢٠٠٨ألف بيت، 

غريفيندوا بريساد، . ب ت: جاكرت .مقدمة لتدريس اإلحصاء.سويونوا،أناس

  .م ٢٠٠٤

 م ٢٠٠٦رج جريفندو بريسدا، . ب ت: جاكرتا .علم النفس التعلم. شه،مهبني

  م٢٠٠٢لينتري هايت، : جاكرت .تفسري املصبح .قريش. الشهاب،م

  مكتبة غريب: القاهرة .طرق تدريس اللغة العربية .العال،عبد املنعم سيد عبد

جيبوتات بريس، : جاكرت .منهجية التعلم الدينية اإلسالمية.بشريالدين. عثمان،م

 م ٢٠٠٥

فاعلية تطبيق طريقة القويد يف حتقيق أهداف التدريس العربية  .عبد املنان  معثمن،

جامعة عالءالدين، : مكاسر .مكاسر ١لدى مدرسة العالية احلكومية 

  م٢٠٠٣

  م٢٠١٦فنريبيت إيرلنغة، .مقدمة يف التعليم" املقدمة" .خنيفيالفخم،آمني 
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  م ٢٠١٢رماج روسدكري، . ب ت: بندونج .عملية التعليم والتعلم.موجيونوا

مكتبة لبنان : لبنان. معجم فصاح العاّمية بريوت" املقدمة" .النحاش،هشام

  م  ١٩٩٧نلشرون،

  م ٢٠١٢ أسواج فريسييندوا،: يوغياكرتا.منوذج التعلمهلميايت، 

 م ١٩٧٨إيرلنغا، . ب ت: جاكرت .٢تنمية الطفلحجم . هورلوك،إليزابيت ب
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EFEKTIVITAS PENERAPAN METODE DISKUSI KELAS DALAM 

MENINGKATKAN PRESTASI BELAJAR BAHASA ARAB PESERTA 

DIDIK KELAS 2 MAN 2 PAREPARE 

Nama : 

Kelas : 

Petunjuk pengisian angket: 

1. Awali dengan membaca basmalah 

2. Tulis nama dan kelas pada pojok kiri atas 

3. Isilah angket dibawah ini sesuai dengan apa yang anda rasakan dan alami 

selama proses pembelajaran 

SOAL  

1. Dalam proses pembelajaran, apakah Guru kelas 2 menerapkan metode 

diskusi? 

a. Selalu 

b. Sering 

c. Kadang-kadang 

d. Tidak pernah 

2. Apakah Guru kelas 2 mengucapkan pujian “Bagus” terhadap keberhasilan 

yang kamu lakukan dalam diskusi? 

a. Selalu 

b. Sering 

c. Kadang-kadang 

d. Tidak pernah 

3. Apakah pengajaran Bahasa Arab melalui  metode diskusi efektif dalam 

meningkatkan kemampuan anda bercakap Bahasa Arab?  

a. Sangat efektif 

b. Efektif  

c. Kurang efektif 



d. Tidak efektif 

4. Bagaiman motivasi anda dalam mempelajari Bahasa Arab? 

a. Sangat termotivasi 

b. Termotivasi  

c. Kurang termotivasi  

d. Tidak termotivasi  

5. Ketika anda mengalami kesulitan dalam berdiskusi, apakah Guru kelas 2 

membimbing dengan sabar? 

a. Selalu 

b. Sering 

c. Kadang-kadang 

d. Tidak pernah 

6. Menurut pendapat anda, bagaimana penjelasan dari Guru mengenai materi 

pelajaran Bahasa Arab? 

a. Sangat menyenangkan 

b. Menyenangkan  

c. Kadang menyenangkan 

d. Tidak menyenangkan 

7. Apakah anda mengerti setiap materi pelajaran Bahasa Arab yang 

disampaikan dengan cara berdiskusi? 

a. Sangat mengerti 

b. Mengerti  

c. Kadang-kadang mengerti 

d. Tidak mengerti 

8. Apakah cara mengajar Guru kelas 2 di kelas yang menerapkan metode 

diskusi menyenangkan? 

a. Sangat menyenangkan 

b. Menyenangkan 

c. Kurang menyenangkan 

d. Tidak menyenangkan 



9. Apakah anda suka pelajaran Bahasa Arab dengan menggunakan metode 

diskusi?  

a. Suka sekali 

b. Suka  

c. Kurang suka 

d. Tidak suka 

10. Apakah anda aktif dalam mengikuti pelajaran Bahasa Arab dengan 

menggunakan metode diskusi? 

a. Sangat aktif 

b. Aktif  

c. Kurang aktif 

d. Tidak aktif 

11. Apakah guru mata pelajaran Bahasa Arab menumbuhkan motivasi belajar 

dalam mata pelajaran Bahasa Arab?  

a. Selalu 

b. Sering 

c. Kadang-kadang 

d. Tidak pernah 

12. Apakah anda lancar berbahasa Arab? 

a. Sangat lancar 

b. Lancar  

c. Kurang lancar 

d. Tidak lancar 

13. Apakah anda sering bercakap menggunakan Bahasa Arab? 

a. Sangat sering 

b. Sering 

c. Kadang-kadang 

d. Tidak pernah 

14. Bagaimana tanggapan anda terhadap metode diskusi dalam mata pelajaran 

Bahasa Arab? 

a. Sangat menyenangkan 



b. Menyenangkan 

c. Kurang  menyenangkan 

d. Tidak menyenangkan 

15. Apakah metode diskusi efektif dalam meningkatkan prestasi belajar siswa? 

a. Sangat efektif 

b. Efektif  

c. Kurang efektif 

d. Tidak efektif 

 

 

 

 


