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. أشهد أن الإله إالّ هللا وحده الشريك له وأشهد أن حممدا عبده ورسوله. على نعمه

وأشكر هللا عز وجل جزيل الشكر الذي أدامين الصحة والتوفيق واهلداية واملعرفة 
كشرط من الشروط   من إهناء كتابة هذه الرسالة العلمية البسيطةوالفهم حىت متكنت 
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، ةالثالث الثاين، واألستاذة سيت عائشة، م. أ.، ف ح. د. كنائبة املدير



ذين فد بذلوا جهودهم وأفكارهم ىف توجيه جامعة عالء الدين اإلسالمية ال
 احلكومية مكاسر. 

الدكتور احلاج حممد أمري، ل س.، م. أ غ. كعميد كلية الرتبية وشؤون  .2
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 التوفيق واهلداية ىف تنظيم هذه الرسالة، آمني اي رّب العاملني. 

 
  ه 1438جة حلو اغووا،     ذ-مسات

 م  2017سبتمرب     
 

 الباحثة         
 

 أفرايين 
 20200113018 



 حمتوايت الرسالة
 أ ....................................................... صفحة املوضوع

 ب ................................................ اإلعتماد على الرسالة
 ج ...................................................... موافقة املشرفني

 د ................................................ يح أبصالة الرسالةر التص
 ه ........................................................ كلمة التمهيد

 ح ...................................................... حمتوايت الرسالة
 ك ......................................................... دفرت اجلدوال
 ل ........................................................ جتريد البحث
 : مقدمة  الباب األول

   1 .................................... : خلفيات البحثالفصل األول    
 8 .......................................... ثاين    : املشكالتالفصل ال
 8 ............................... : توضيح معاين املوضوعثالث   الفصل ال
 9 ............................... : أغراض البحث وفوائدهرابع    الفصل ال

 : الدراسة املكتبية  الباب الثاين
 11 .......................... تعريف الطريقة التأسيسية: الفصل األول     

 12 ......................... ف الطريقة التأسيسيةاهدأ:      الفصل الثاين
 13 ............... خطوات التدريس ابلطريقة التأسيسية:     الفصل الثالث

 14 .................... ونقصان الطريقة التأسيسية مزااي:      الرابعالفصل 



 14 .............................. نتيجة التعلم تعريف:    الفصل اخلامس
 16 ............................... أسئلة نتيجة التعلم:    الفصل السادس
 18 ..................... العوامل املؤثرة يف نتيجة التعلم:     الفصل السابع
 : طرق البحث  الباب الثالث

 20 ................... اجملموع الكلى والعينة النموذجية :ول     الفصل األ
 22 ............................. طريقة مجع املعلومات: ثاين     الفصل ال
 23 ............................ أدوات مجع املعلومات :ثالث    الفصل ال
 25 ............................ طريقة حتليل املعلومات: رابع     الفصل ال

 : نتائج البحث  الباب الرابع
 الاينج 170حملة عامة عن املدرسة الثانوية أسعدية رقم :           ولالفصل األ

 30 ....................................... مكاسر
تطبيق الطريقة  بدونمتحان لطالب الفصل السابع نتائج اال:           ثاينالفصل ال

مكاسر الاينج 170التأسيسية ابملدرسة الثانوية أسعدية رقم 
 ............................................... 40 

تطبيق الطريقة بمتحان لطالب الفصل السابع نتائج اال:          ثالثالفصل ال
مكاسر الاينج 170التأسيسية ابملدرسة الثانوية أسعدية رقم 

 ............................................. 45 



لطالب  أتثري تطبيق الطريقة التأسيسية ىف تدريس اللغة العربية:         رابعالفصل ال
مكاسر الاينج 170ابملدرسة األسعدية رقم  الفصل السابع

 ............................................. 50 
 : اخلامتة الباب اخلامس

 55 .................................. : اخلالصات ولالفصل األ
 56 .................................. قرتحاتال: ا ثاينالفصل ال
 57 ........................................................... املراجع



 ولادفرت اجلد

 مكاسر الاينج 170أوضاع املدرسني ىف املدرسة الثانوية أسعدية رقم . 1جدول 
 مكاسر الاينج 170الوسائل املتوفرة ىف املدرسة الثانوية أسعدية رقم . 2جدول 
 مكاسر الاينج 170أحوال التالميذ ىف املدرسة الثانوية أسعدية رقم . 3جدول 
 الاينج 170أحوال طالب الفصل السابع ابملدرسة الثانوية أسعدية رقم . 4جدول 

 مكاسر
طالب الفصل السابع قبل تطبيق الطريقة التأسيسية  1متحان نتائج اال. 5جدول 

 مكاسر  الاينج 170ابملدرسة الثانوية أسعدية رقم 
تطبيق الطريقة التأسيسية  بعدطالب الفصل السابع  1متحان نتائج اال. 6جدول 

 مكاسر  الاينج 170ابملدرسة الثانوية أسعدية رقم 
 الطالب تعلم نتائج. 7جدول 
طالب الفصل السابع ابملدرسة الثانوية  2متحان واال 1متحان نتائج اال. 8جدول 

 مكاسر الاينج 170أسعدية رقم 
 



 جتريد البحث
 : أفرايين   اإلسم

 20200113018:   رقم التسجيل
: أتثري تطبيق الطريقة التأسيسية ىف تدريس اللغة العربية لطالب الفصل السابع  العنوان

 الينج مكاسر 170ابملدرسة الثانوية أسعدية رقم 
 

هذه الرسالة تبحث عن أتثري تطبيق الطريقة التأسيسية ىف تدريس اللغة العربية لطالب الفصل 
الينج مكاسر، حتتوى هذه الرسالة على مشكالت وهي:  170السابع ابملدرسة الثانوية أسعدية رقم 

الينج  017ابملدرسة الثانوية أسعدية رقم  لطالب الفصل السابع تدريس اللغة العربية نتيجة كيف(  1)
 لطالب الفصل السابع تدريس اللغة العربية نتيجة كيف(  2؟ ) تطبيق الطريقة التأسيسية بدون مكاسر

الطريقة  تطبيق يف هل( 3) ؟بتطبيق الطريقة التأسيسية  الينج مكاسر 170ابملدرسة الثانوية أسعدية رقم 
الينج  170ابملدرسة الثانوية أسعدية رقم  لطالب الفصل السابع تدريس اللغة العربيةلأتثري  التأسيسية

 ؟ مكاسر
 170اجملموع الكلي ىف هذا البحث هو مجيع طالب الفصل السابع ابملدرسة الثانوية أسعدية رقم 

طالاب. والعينة النموذجية ىف هذا البحث هي كل الطالب الذين  47الينج مكاسر الذين كان عددهم 
الينج مكاسر ولذا يسمى هذا البحث  170انوية أسعدية رقم يدرسون ىف الفصل السابع ابملدرسة الث

الباحثة ىف هذا البحث طريقة مجع املعلومات هي: املالحظة واإلختبار  تمستخدإحبث اجملموع الكلي. 
 والواثئق. 

أتثري تطبيق الطريقة التأسيسية ىف تدريس اللغة العربية لطالب وجيوز اإلستنتاج بعد الدراسة عن 
اي ىف " جّدا ةجيدالينج مكاسر تكون ىف مرتبة " 170ع ابملدرسة الثانوية أسعدية رقم الفصل الساب

 .84-65درجة 
من املتوقع، هذا البحث يستطيع أن يساعد املدرسني على تنمية مهارة الطالب ويسهل على 

  ىف تدريس اللغة العربية.الطالب 
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 الباب األول
 مقدمة

                                                    البحث اتخلفي :الفصل األول

اللغة هي ألفاظ يعرب هبا كل قوم عن مقاصدهم. واللغات كثرية وهي خمتلفة 
الذي خياجل ضمائر من حيث اللفظ، متحدة من حيث املعىن، أي أن املعىن الواحد 

. واللغة العربية هي غري اآلخرينكل قوم يعربون عنه بلفظ ولكن   الناس واحد.
طريق النقل.  نمصلت إلينا الكلمات اليت يعرب هبا العرب عن أغراضهم. وقد و 

ور العرب ثنالثقات من موحفظها لنا القرآن الكرمي واألحاديث الشريفة، وما رواه 
اللغة هي نظام أن ، أزهر أرشد يف كتاب الدكتور حممد على اخلوىل وقال 1ومنظومهم.

اعتباطّي لرموز صوتية تستخدم لتبادل األفكار واملشاعر من أعضاء مجاعة لغوية 
أما اللغة العربية فهي لغة العروبة واإلسالم، وهي أعظم مقومات األمة  2متجانسة.

بدأت اإلسالمية منذ أن يبعثه هللا رسوله العريب إىل أن يرث هللا األرض ومن عليها. 
اللغة العربية تقرتب من أن تكون لغة عاملية وأداة التفاهم والنقل والتأثري والتأثر يف 

                                                             

(، 12۰2القاهرة: القدوس للنشر والتوزيع،  ;)الطبعة الثانيةجامع الدروس العربية شيخ مصطفى الغالييىن، ال1
 .1٥ص. 

، ۱۲٠۲مكاسر: مطبعة جامعة عالء الدين اإلسالمية احلكومية، طرق تدريس اللغة العربية. أزهر أرشد، 2
 . ۲ص. 
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وهو دين  املتجدد املتطور جبانب أهنا أصبحت لغة الدين احلنيفميادين الفكر 
 اإلسالم. 

اللغة العربية هي اللغة اليت إختارها هللا ليخاطب هبا عباده فأنزل هبا خامتة 
أشرف رسوله حممد صلى هللا عليه وسلم وهو القرآن الكرمي واألحاديث  على هشرائع

ية، فاللغة العربية هي اللغة اإلنسانية والثقايف هذا املعىن نعرف أن  3النبوية الشرفية.
. كما قال هللا تعاىل يف القرآن الكرمي "إان أنزلناه غة القرآن الكرمي واحلديث النبوىول

  4قرآان عربيا لعلكم تعقلون".
لذلك فمن أراد أن يفهم القرآن الكرمي واحلديث النبوى والعلوم اإلسالمية 

للغة العربية منافع كثرية ذن كانت اللغة العربية. إفهما عميقا، فيجب عليه أن يتقن 
للمسلمني يف فهم أمور دينهم والتعامل يف اجملتمع العريب. إن وجود اللغة األجنبية 

  العربية، غالبا هلا غاية وظيفة يف جمال معني. كاللغة
ث هبا أكثر من اللغات الرئيسية ىف العامل اليت يتحد إحدىاللغة العربية هي و 

عن اتريخ انتشار اإلسالم يف أحناء  نفصل. هذه اللغة ال يمن البشرمائيت مليون 
مراكز احلضارة  دخلتاإلسالم  دعوة عند انتشار اإلسالم بدايةيف  ٥ .خمتلفة من العامل

                                                             

 ;1)الطبعة  aNilai Pengajaran Bahasa Arab dan Sejarah Perkembangannyعبد الرؤوف صدري، 3
 . 7(، ص. 198٠بينا جبتا، 

 . ۸4۳القرآن الكرمي والرتمجة. ص. 4
 ;1)الطبعة  Bahasa Arab dan Metode Pengajarannya: Beberapa Pokok Pikiranأزهر أرشد، ٥

 .1(، ص. 2٠٠3يغياكرات: فوستاكا بالجار، 
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 يف الواقع، البلدان اليت على أنهي اللغة العربية.  نطوقةواللغة امل اإلرتفاعوبناء  العاملية
جاء ، عندما يف مصر على سبيل املثال .يةعرب ليست دولةاإلسالم  عليها دخل

 اإلسالم كدين فقطن عتنقو يهم ال  اعتنق اإلسالم احلكام والشعب اإلسالم إىل مصر
تجزأ من دين اإلسالم يال  كعنصرالعربية   للغةاب ويتعاملوناللغة العربية  ونمتعلي بل

رغم  لغة رمسية تصبح قليلة فقط، كانت اللغة العربيةسنوات بعد ان  نتيجةالو . نفسه
 قع يف قارة أفريقية. ييف اجلزيرة العربية ولكن  ال يقعو  أن مصر ليست دولة عربية

 سالميإلا العامل لغةك  استخدام اللغة العربية يف إندونيسيا أخرى انحية منو 
أول دخول هو يستند إىل وقت  .سبعة قرون حوايلطويلة  فرتةمستمرة منذ  ظلت

دين اإلسالم يف إندونيسيا يف القرن السابع اهلجري بسبب وقت دخول اإلسالم 
لغات املختلفة المع لغة املاليو و  خيتلطدخول اللغة العربية مث يعتقد أنه دائما طرداي مع 
  6.احمللية يف ذلك الوقتيف جماالت معينة كاللغة 
. اللغة العربية الفعالةطريقة تدريس  استغاللاخلرباء على  ركز ويف الوقت احلاضر

ستة أشهر  حوايليف أمريكا وأورواب يف إتقان اللغة العربية.  ناسجناح ال وهذا يتضح من
فهم و  على اإللتحاق ابلكلية نيقادر  اكانو   تعلم اللغة العربيةلسنة واحد فقط  إىل

العناصر  ىحدإ هيطريقة التدريس  وهكذاالعربية.  بلدانإىل ال ةر ايالتواصل وز و  الكتب
اهلامة يف حتقيق األهداف، وخصوصا يف عملية التعليم والتعلم. جناح عملية التعليم 

                                                             

نوفمرب  l.htm37dikbud/melu/27/0108cetak/-http://www.kompas.com/kompas (6 ألوي شهاب، 6
2٠16.) 
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 ضعف تعويض عن خمتلف املشاكل املتعلقة أبنشطة التعلم، مثلالقادرة على والتعلم 
لتعليم ليصبح حتداي  وغريها. وابلتايل واملصادر الكتب ةقل، الطالبإستيعاب 

عاهد واملمثل اجلامعات اإلسالمية احلكومية،  وخاصة املدارس الدينية، اندونيسيإب
 اإلسالمية وغريها من اجلامعات. 

للغة العربية مكانة خاصة بني لغات العامل، كما أن أمهية هذه اللغة تزيد إن 
وترجع أمهية اللغة العربية ابألسباب: إهنا لغة القرآن، يوما بعد يوم يف عصران احلاضر، 

املكانة اإلقتصادية للعرب، وعدد متكلمي و لغة الصالة، و لغة احلديث الشريف، و 
 7اللغة العربية.

درجة  مستوى أدىن يفن اللغة العربية أبأن هناك انطباعا  يوضح أمحد شليب
 اللغة العربية بل أن .حتقيق أهداف التعليم صعيداللغة اإلجنليزية وخباصة على من 

قادرة  غريم يف بعض األحيان مستوايت التعل خمتلف يف ة جداويلط من فرتة املتعلمة
ولكن  قليال وقتا يستغرقم اللغة اإلجنليزية تعل خبالفالكفاءات املتوقعة  ظهارعلى إ

 8حتقيق الكفاءة كبرية. ظهرميكن أن ت
اندونيسيا يف  شرق العربية يف اللغة ىمدرس اجتماعيف  أنه  أرشد يوضح أزهر 

 اللغة العربية ىمدرس ةن هناك عجلأبنتدى امل، كان هناك اعرتاف يف  2٠٠٠عام 

                                                             

 .٥-4ص. طرق تدريس اللغة العربية. أزهر أرشد، 7
 .18(، ص. 198٠)القاهرة: مكتبة النهدة املصرية، تعليم اللغة العربية لغري العرب أمحد شليب، 8
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انتقال مادة وكانت النتيجة هي الوطين.  سلفا على الصعيد ددمنهج حم للوصول إىل
التعلم العربية  حىت الطالب إتقان جدا وجتاهل املوزون أصبحواحدة إىل مادة أخرى 

أقل النجاح لتعليم اللغة  مناألخرى  اتر املؤشّ  9.ادفاعي وموجهةآفة  كي تصبح
اهتمام الطالب ليتعلم اللغة  أقلالعربية يف إندونيسيا الذي ميكن أن ينظر إليه من 

كلغة أجنبية يف   اليت على نفس املستوى لغيت وكالمهاللغة اإلجنليزية اب مقارنةالعربية 
عملية تعليم اللغة ف، ألن منهج التوجيهاللغة العربية  ونلو كانوا يتعلمحىت  .إندونيسيا

تعليم  اللغة العربية  تعب يف وجود .ة لتعلم وعلمهادون الدافع الكامل مرت العربية
 أنه حبيث مت إنشاؤه الذي مالتعل منهجيف  وضعت اليتيؤثر يف حتقيق أهداف التعلم 

 خمتلف مستوايتم اللغة العربية يف تعلحتفيز  يف إسرتاتيجيةخطوات  يتطلب وجود
، وخاصة لغات أجنبيةمع غريها من العربية  تعلم اللغة التوفيق بنيالتعليم من أجل 
 اللغة اإلجنليزية.  

والسيما  إتقان للمواد حيملو أن يبدومازال  اللغة العربية تدريسيف إندونيسيا، 
زال ميارس ما أهنا من مواد قابلة للتطبيق ابستخدام أساليب معينة. اإلعراب املواد عن
 غري مناسبة وال تتوافق من املرجع اختيار مواد فإنهالتعلم، لذلك التعليم و  يف عملية

 .نتيجةحصول على قدر من الللة بو صع إىللمتعلمني اليت جتعل ل مع مستوى الذكاء

                                                             

 Membangun Universitas Menuju Peradaban Islam Modern: Catatan Singkatأزهر أرشد، 9

Perjalanan UIN di Bawah Kepemimpinan Prof. Dr. H. Azhar Arsyad, M.A.  مكاسر: عالء اللدين  ;1)الطبعة
 . 88(، ص.  2٠٠9فريس، 
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أخطاء يف تطبيق  وجودى أنه ير إىل إندونيسيا.  ورز يأمحد شليب حيث  هنا ما يعرفه
فر الكتب املدرسية اختيار املوضوع، وهي عدم تو اباليت ابلطبع يرتبط أيضا  ةالطريق

. هذا األحيان بعض يفدقيقة  ليست املختار املوادو وفقا ملا هو مطلوب من املتعلمني 
من البداية  هألنالتايل،  يؤثر يف اتقان األول وقدرة املتعلمني يف املستوى سوفتأكيد ال

ك تلزم طريقة فعالية ولذل  1٠وغري فعالة. أقل من دقيقة اليتالدروس  يعطيهمأهنم قد 
دعم تعلم اللغة العربية. الطريقة هامة جدا وحتديد جناح أهداف التعلم. الطريقة  كنهامي

وميكن إسرتاتيجيات التعلم املتحددة يف حتقيق أهداف التعلم. هي خطوة التشغيل من 
تعريف طريقة التدريس كطريقة تستخدم لتنفيذ اخلطة اليت سبق يف شكل أنشطة 

  11حقيقة لتحقيق أهداف التعلم.
ساندرا  ما يسبب هذاو  .املناقشات م تستند إليهاع خيلوال  األسلوبية سمت
سوف يف حوله حيث أاي كان  آخر،  واملعيار مع شيئ كمحدد  إمسا جعل سفغنون

إن طريقة تعليم اللغات األجنبية كثرية، لذا يستلزم  12.معه متييزو  الفصوله من جعل
ملعّلم اللغة أن خيتار منها ما يناسب، علما أبن الطريقة املناسبة هي تلك اليت تساعد 

 على حتقيق اهلدف املرجّو يف الظروف اخلاصة بتعليم األجنبية.

                                                             

 . 3٠ص. ، sisiyah dalam Pengajaran Bahasa Arab’Metode Taقهار الدين رملي، 1٠
مكاسر: عالء الدين فريس،  ;1)الطبعة  Metode Pembelajaran Bahasa Arabسيت عائشة خالق، 11

 . 4(، ص. 2٠14
 . 49ص. ، sisiyah dalam Pengajaran Bahasa Arab’Metode Ta قهار الدين رملي،12
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 مشاكلتغلب على ي حياول أن، ةاللغ تدريسرباء يف اخل كأحد  أرشدأزهر 
 إتقان علىز ركيالذي  التعلمتقدمي نظام ومنط من بتدريس اللغة العربية يف إندونيسيا 

أن تعلم املفردات مطلب أساسي من مطالب  .يف اجلملةها تخداماملفردات وكيفية اس
الطالب تعلم اللغة األجنبية وشرط من شروط إجابتها. إن تعليم املفردات ال يعين أن 

اللغة الثانية قادرا على ترمجها إىل اللغة األم وإجياد مقابل هلا، أو كونه قادرا يف تعلمه 
على حتديد معناها يف القواميس واملعاجم العربية فحسب، إن معيار الكفاءة يف تعليم 
املفردات هو أن يكون الطالب قادرا على استعمال الكلمة املناسبة يف املكان 

لعربية وعدد األمناط والرتاكيب اليت يسيطر للغة ااب هتصالااملناسب، حىت يستطيع 
 13عليها، ويستطيع استخدامها بكفاءة.

 هتسميت اليتطريقة يف التدريس اللغة العربية  أرشد، قدم أزهر على ذلك بناء
 التجارب منأسلوب الذي يتطلب إجراء مزيد ك  يعلق عليه قد هأن. لطريقة التأسيسيةاب

  .اللغة العربية تدريسيف جمال 
 الثانوية أسعدية أولوئدرسة م ، على مستوىلطريقة التأسيسيةابتعلق تفيما 

ولكن  .اهتماما خاصا لتحسني تعليم اللغة العربية فيها عطيتاليت إحدى املدارس هي 
يدل و ، نتيجةأقصى قدر من الظهر تم اللغة العربية مل تعل نتيجة ال ميكن إنكار أن

حىت م اللغة العربية تعلعملية التدريس و يف  صلاالتو و  التفاعل على ذلك عدم وجود
                                                             

 .6۷ص.  طرق تدريس اللغة العربية.أزهر أرشد، 13
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هو اجتاه واحد يف الدراسية حىت تتم عملية التعلم  ليف الفص حيدثمييل إىل أن  أنه
 باحثة، فالةكلاملشمن  اخلروج. فقط كعلم  ولكن اتصاللة كأاللغة العربية   دون تركيب

هذه الطريقة  أتثري كبريةكيف    وترى( الطريقة التأسيسيةذه الطريقة )هب أن األخذ تعتزم
 يف عملية تدريس اللغة العربية. 

 املشكالت: الفصل الثاين

 فيما يلي: فجعلها الباحثة أساسا للبحث ىف هذه الرسالة تأما املشكالت الىت س
ملدرسة الثانوية اب السابعلطالب الفصل  تدريس اللغة العربية نتيجة كيف .1

 ؟الطريقة التأسيسية بدون تطبيق مكاسر الاينج 17٠رقم  أسعدية
ملدرسة الثانوية اب السابعلطالب الفصل  تدريس اللغة العربية نتيجة كيف .2

 ؟الطريقة التأسيسية بتطبيق مكاسر الاينج 17٠رقم  أسعدية
لطالب الفصل  تدريس اللغة العربيةل أتثري الطريقة التأسيسية تطبيق يف هل .3

 ؟مكاسر الاينج 17٠رقم  ملدرسة الثانوية أسعديةاب السابع

 

 

  املوضوع يناتوضيح مع: الفصل الثالث
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قبل اخلوض ىف جوهر البحث ىف هذه الرسالة، كانت من األحسن للباحثة 
ىف تدريس  الطريقة التأسيسيةشرح املعاىن من موضوع الرسالة وهي "أتثري تطبيق تأن 

 الاينج 17٠رقم  ملدرسة الثانوية أسعديةاب السابعلطالب الفصل  اللغة العربية
 " لفهم معىن موضوع هذه الرسالة كما قصدهتا.مكاسر

 ىف تدريس اللغة العربية ستعملت الطريقة اليتتنفيد هو  الطريقة التأسيسيةتطبيق 
على أن تكون قوية  ات مطردا حيث تكون املؤسسة قادرةيركز على إتقان املفرد الذي

إىل هذه اجلملة هو القيام  من املمكن النظرو وقادرة على وضع املفردات ىف اجلملة. 
  ابملمارسة أو التنفيذ ابللغة العربية يف الفصل كل يوم.

 هأغراض البحث وفوائد: الفصل الرابع

 :هيفهذا البحث  يف اليت يراد الوصول عليها األغراض أما
ملدرسة الثانوية اب السابعلطالب الفصل  تدريس اللغة العربية نتيجة ملعرفة .1

 .الطريقة التأسيسية بدون تطبيق مكاسر الاينج 17٠رقم  أسعدية
ملدرسة الثانوية اب السابعلطالب الفصل  تدريس اللغة العربية نتيجة ملعرفة .2

 .الطريقة التأسيسية بتطبيق مكاسر الاينج 17٠رقم  أسعدية
لطالب الفصل  ىف تدريس اللغة العربية الطريقة التأسيسيةتطبيق ملعرفة أتثري  .3

 .مكاسر الاينج 17٠رقم  الثانوية أسعديةملدرسة اب السابع
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 اليت يراد الوصول إليها فرتجع إىل: فوائد البحثوأما 
 للباحثة .1

يف تدريس اللغة  الطريقة التأسيسيةعن تطبيق  للباحثةزايدة املعلومات 
 العربية.

 للتالميذ .2
يف تدريس اللغة  الطريقة التأسيسيةعن تطبيق  للتالميذزايدة املعلومات 

 العربية.
 مدرسةلل .3

ق لتدريس الطر  ىحداك  الطريقة التأسيسيةيعطي حملة عامة عن أن  -
 اللغة العربية.

 تدريس اللغة العربية.يف مراجع األدب للدراسة أن يكون  -
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 الباب الثاين
 ةيالدراسة املكتب

 الطريقة التأسيسيةتعريف الفصل األول: 

أصلها مشتقة من طرق يطرق مبعىن اإلتيان  طرائق وطرق امجعه كلمة "طريقة"
 فالطريقة 1مساء، والضرب، وجنس من اسرتخاء الشيء، وخصف شيء على شيء.

وشريف القوم  ونسيجة مستطيلة ىف الشيئ، واملذهب، واخلط  ، واحلالةسرية، المبعىن 
 القياميف طريقة اليعين  method  يف اللغة اإلجنليزية تسمىو  2.وأمثلهم للواحد وللجمع

بينما  3خططة ومنظمة ىف القيام بشيئ.املطريقة ك. وميكن أيضا تعريف الطريقة  بشيئ
منهج، قواعد، عمليات،  كبري، الطريقة يعين طريقة، تصميم، منط،الوفقا لقاموس 

 املذكور أعاله هو أن تعريف الطريقة يف على أساس التفاهم 4تقنيات.إجراءات و 
  5لتحقيق األهداف. اإلطاريف  وسيلة ه، فهياملبدأ نفس

                                                             
 .547(، ص. 2008)دار احلديث: القاهرة، ، مقايس اللغةابن فارس، 1
، ص. (1973بريوت: دار املشرق،  ;)الطبعة احلادية والعشرون اللغة واألعالمىف  املنجدلويس معلوف، 2

465. 
 . 3ص. ،  ArabMetode Pembelajaran Bahasaسيت عائشة خالق، 3
4

Kamus Besar Bahasa Indonesia ،7  2017يناير. 
 . 4ص. ، Metode Pembelajaran Bahasa Arabسيت عائشة خالق، 5
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يف تدريس اللغة  أرشدأزهر  ههى األسلوب الذي عرض التأسيسية  الطريقة
صفة   نسبةال بياء اليت تزيد  صدرمن امل شكل اللغة، التأسيسية هي من حيث. العربية

وهذا يعين  أتسيسا -يؤسس  -أسس نه من جذر الكلمة   أ "الطريقة". كلمة  من
 كأسلوب  تعريف أرشد ازهر قدم ،هذه احلالة يف 6.على أساسإعطاء املؤسسة أو 

 املقصود هنا أساس قوي. قويةتكون   أعالهينااملب أن حيث يوفر أساسا قواي الذي
واد م التايل هو بناء بينما، ةملاجليف  هاوضع اثبتا ويتمكن من املفردات إتقان هو

 هو هذه الطريقة يفيف اجلملة  هاالقدرة على وضعو  املفردات إتقان ،وهكذا .املتابعة
 ا من اإلجاابت ملاذا طالبواحد قد يكون هذا. اللغة العربية إتقان يف األداة الرئيسية

اجلواب  ،األجنبية اللغة تعلميف  ونفشلي اإلسالمية املدرسةطالب و  املدرسة احلكومية
 7.غري كاف اجلملة يف وضعهال وأقل إحباطا املفردات من اتقاهنم هو

 الطريقة التأسيسيةف اهدأثاين: الالفصل 

ابلدقة والسرعة.  آملى، الطريقة هتدف إىل تقدمي دراسة إىل هدف األصل
ح، مليئة يالطريقة يعين املبادئ لتنفيذ التعلم املر  تعمللذلك هناك مبدأ األمة يف 

 أيضا كذلكو يكون سهال ومقبوال للمتعلمني. ابلتشجيع والتحفيز حىت مواد التعلم 

                                                             

  .43ص. ، sisiyah dalam Pengajaran Bahasa Arab’Metode Taقهار الدين رملي، 6
 .44ص. ، sisiyah dalam Pengajaran Bahasa Arab’Metode Taقهار الدين رملي، 7
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سهلة للمتعلمني يف  جتعل، يف هذه الطريقة هلا نفس الغرض يعين لطريقة التأسيسيةاب
 تتحقق ابجليدة وسهلة بقدر اإلمكان.  هل مت التحديد ماتدريس اللغة العربية حىت 

من خالل كتاب "إتقان اللغة العربية"  الطريقة التأسيسيةأن  أرشدر أوضح أزه
. أخرى مواد اجلملة مقارنة منيف أمناط  إعدادهاوكيفية املفردات  إتقانعلى  زركيهي 

حيتوي املفردات يعين أساسية جدا تدريس اللغة العربية من خالل طريقة التأسيسيية 
لديهم املفردات  امل يكونو مع املبدأ أن الناس الذين وبعض أمناط اجلملة البسيطة( 

 ميكن يوجد شيئصيد السمك ولكن األمساك غري موجود، حىت ال  الناس سواء كان
 هامث تعلم كيفية استخدامأوال،  األسيسية مبعىن أنه من األفضل املفردات 8ؤخذ.يأن 

 املفردات يف اإتقاهنعلى الرغم د ولكن ال ميكن فهمها وتطبيقها. عقو الدرس ن بدال من
تستخدم من خالل هذا النمط. سالبسيطة اليت  ة، ولكن هناك أيضا أمناط اجلملفقط

، ولكنهد. املع وأ ةرساملد تخدمة يفالتدريس مس يقةطر أنسب ، فيهاألساسسبب ب
واجلمهور  الطالبو لتالميذ استخدامها لميكن أيضا هذه الطريقة  إمكانية يغلقال 

 هاإمكانية تستخدم إغالق مجموعة املبتدئني دونلل هااستخدام لذا أنسب. ةالعام
 . الفئات العلياو  للمنتصفأيضا 

 

                                                             

 . 57ص. ، sisiyah dalam Pengajaran Bahasa Arab’Metode Taقهار الدين رملي، 8
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 خطوات التدريس ابلطريقة التأسيسيةثالث: الفصل ال

 فهي: كتاب "إتقان املفردات"وفقا ل أما خطوات التدريس ابلطريقة التأسيسية
 وأيمرو ان حيفظوها املفردات لطالب يعطى املدرس  .1
مثلها  تطبق ىف املادة. مثل: املفرداتاملفردات اليت قد حفظها الطالب  .2

دة عن اإلسم وغري اكتاب وقلم. هذه مبعىن أن املفردات تدخل ىف امل
 ذلك.

س املبىن يدر بتاملدرس  قامبعد ان يدرس املدرس عن املفردات واملادة،  .3
 وأمناط اجلملة من املادة السابقة. 

 الطريقة التأسيسية ونقصان مزاايرابع: الفصل ال

 هي إحدى الطرق اليت حتاول التغلب هذه الطريقة : الطريقة التأسيسية ةمزاي
الذين درسوا  على املشاكل األساسية اليت تواجه املتعلمني أو األشخاص اجلديد

ركز على إتقان املفردات وأمناط اجلملة تاللغة العربية. حيث يف هذه الطريقة 
 كخطوة أوىل يف تدريس اللغة العربية. 
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 أو األشخاص اجلديد  للمتعلمنيهذه الطريقة مناسبة : الطريقة التأسيسية نقص
الذين درسوا اللغة العربية فقط. يعين األشخاص الذين لديهم املعارف أو 

 9األساسية، مل يكن مناسبا إلستخدام هذه الطريقة.

 التعلم نتيجةتعريف امس: الفصل اخل

تالميذ والطالب ليس لل التعلمالتعلم هو اللفظ املشهور يف كل جمتمع. كلمة 
كان التعلم   ال ينفصل من كل نشاط طلب العلم يف مؤسسة تربية رمسية. جزءغريبا. و 

هو عملية التغيري النسبية دائما واحلصول من جتربة كالتمرين والتفاعل مع البيئة. والتعلم 
عملية لتغيري السلوك حىت للحصول على العلم والنشاط ليكون أحسن من قبله. يف 

 شخص بعد نشاط معني. لو أن الواقع ليس كل احلقيقة، التعلم هو التغيري الواقع يف
تغيري طبقة التعلم لكن ميكن أن تفسر على عملية تغيري السلوك الذي ينتج عن 

 10التفاعل بني الفرد والبيئة.
 امجعه "نتيجة"كلمة  التعلم. و  نتيجةال  التعلم من كلمتني ومها نتيجة تتكون

القضية او الالمر  فالنتيجة مبعىن 11مبعىن الن تاج. اصلها مشتقة من نتج ينتج نتائج
                                                             

9
Hasil wawancara dengan penulis 21.32يف الساعة  2017يناير  31ر الدين رملي، اقه ،via 

telepon . 

مكاسر:  ;1)الطبعة  ،Pengantar Strategi Pembelajaran (Pendekatan Standar Proses) ،حممد رايف10
 .1(، ص.2006عالء الدين فريس، 

 .883(، ص. 2008)دار احلديث: القاهرة، مقايس اللغة، ابن فارس، 11
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يف قاموس اللغة اإلندونسية كما بلغ شيئ أو  نتيجةمعىن و  12.تستخرجه من مقد ماته
التعلم هي قدرة الطالب بعد استالمهم  نتيجةويف اإلصتالح،  13ما فعل شيئ سابقا.

  14خربة التعليمية.
 التعلم وفقا للخرباء التعليم وهو: نتيجةأما تعريف 

 نتائح التعلم هي قدرة الطالب بعد أن تلقي خربة تعلمهم. أنسدجان  قال .أ
الكمال التحصيل يف التفكري والشعور التعلم هي  نتيجة أنانسوتيون  قالو  .ب

 التعلم اىل ثالثة نواح وهي املعرفية واملوقفة واملهارة. نتيجة وتنقسموالعمل. 
 نتيجةالتعلم كما يلي: ال نتيجةالذي يعطي تعريف  أنسضلى  وقال .ج

 15احلصولة إىل عمل شخص يف وقت معني.
التعلم هي كل ماحيصل  نتيجةبناء على التعريف السابق، فيمكن اإلستنتاج أن 

 نتيجةمن عملية التعلم سواء من السلوك وطرق التفكري واملعارف واملهارات وغريها. و 
التعلم توفر معلومات  نتيجةالتعلم هلا دور هام يف عملية التعلم. عملية التقييم إىل 

                                                             
، ص. (1973بريوت: دار املشرق،  ;)الطبعة احلادية والعشرون املنجد ىف اللغة واألعالملويس معلوف، 12

788. 
جاكرات: ابيل فوستاكا،  ;2)الطبعة  ،Kamus Besar Bahasa Indonesia ،دفرمتني فنديديكن انسيوانل13

  .58(، ص. 2002

 . 6(، ص. 2003)جاكرات: راج غرافيندو فرسادا، ، Psikologi Belajarشح حمبني. 14

15
http://mbegedut.blogspot.com/2017 /02ahli.html.-para-menurut-belajar-hasil-pengertian 
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يئ تعلم اللغة العربية ش نتيجةللمدرسني عن تقدم الطالب يف حتقيق أغراض التعلم. و 
مهم جدا من طريقة التعلم وميكن أن يقعه بسبب التقدير الذي فعله املدرس )املعلم(. 

التعلم هو حصل عليهم الطالب  نتيجةتعلم اللغة العربية فتكون  نتيجةتعلق بم كان  إذا
 يف مواظبة اللغة العربية ودراستها. 

 أسئلة نتيجة التعلمسادس: الفصل ال

أسئلة تستخدم لتقييم نتيجة التعلم يعطيه املعلم لطالبه نتيجة التعلم هي أسئلة 
أسئلة حيتوي على  نتيجة التعلم هيأسئلة   16أو املخاضر لطلبته يف وقت معني.

واألسئلة  حل عليه الشخص الذي يقوم إبختباراألسئلة أو املشاكل اليت جتب إجابته و 
نتيجة التعلم قياس إتقان وقدرة املتعلمني منفردة يف أسئلة  األصلالطالب.  اليت درس

نطاقهم والعلوم قد مت حتديده املعلم الذي كان كلهم قاموا هبم يف وقت معني وحتدث 
نتيجة التعلم هتدف إىل قياس مدى إتقان الطالب أسئلة التدريس والتعلم. ية يف عمل

 أو حتقيق األهداف التعليمية اليت مت تعيينها. هذه األسئلة تنقسم إىل قسمني ومها:
 إختبار .أ

                                                             

ابندوج: رماجا  ;14)الطبعة  Evaluasi Pengajaranprinsip dan Teknik -Prinsipنغامل فورونتو، 16
 . 33(، ص. 2008روسدكاراي، 
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هو طريقة إلجراء التقييم يف شكل  كان اإلختبار  لوااين نوركاجناان قالو 
هبا الطالب أو  يفعلواجبة أو جمموعة من الواجبات اليت جيب أن 

كن مقارنتها إجنازاهتم اليت ميب حىت حيصل قيمة عن السلوك أو الطال
أو بواسطة القيمة االفرتاضية ن مع القيمة اليت حتقق الطالب اآلخرو 

 احملددة. 
ختبار كتايب وإختبار قانون. وجيري يشمل اإلختبار إبختبار شفوي وإ

اإلختبار الشفوي يف شكل السؤال الشفوي يف الفصل يتم يف الفئة 
. اإلختبار الكتايب هو اإلختبار الذي يتم وقت التعلم أو يف هناية التعلم

هو اإلختبار فيف الكتابة، أسئلة كان أو اإلجابة. وأما اإلختبار القانون 
  دام قوال أو عمال. الذي جيرى مع اإلجابة إبستخ

 ختباراإلغري  .ب
يف هذه الطريقة غري اإلختبار هو تنفيذ التقييم بعدم استخدام اإلختبار. 

نتيحة تعلم املتعلمني جيرى دون اختبار للمتعلمني ولكن جيرى إبجراء 
عماليات املراقبة املنتظمة وهي إجراء املقابالت وتنتشر اإلستبيان وحتقق 

  17حبث الواثئق.أو 

                                                             

17/Etzawijayanti.blogspot.com2013/04/12.html. 
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 التعلم نتيجة يفالعوامل املؤثرة سابع: الفصل ال

درس تؤثر فيها عدة عوامل. والعوامل اليت تؤثر يف التعلم الإن إجراء درجة 
وهي العوامل اليت تصدر من  العوامل الداخليةبوجه عام تنقسم إىل قسمني فهما 

 املتعلم.وهي العوامل اليت توجد خارج  العوامل اخلارجيةنفس املتعلم وآخرها 
 التعلم، فهي: نتيجةأما العوامل اليت تؤثر يف 

العوامل اليت تؤثر على أنشطة التعلم مع مزيد من  هي العوامل الداخلية .أ
الرتكيز على العوامل الفردية للتعلم. العوامل اليت تؤثر على هذه األنشطة 

 هي العوامل النفسية، مثل الدافع واإلهتمام واملراقبة وردود الفعل وغريها.
 حتقيق أهداف التعلم الالزمة إلنشاء النظام هو بيئة هي العوامل اخلارجية .ب

تعليمية مواتية. هذا سوف تكون ذات صلة إىل عوامل خارج الطالب. 
زراعة وتشكيل  العوامل اليت تؤثر تكتسب املعرفة واملفاهيم واملهارات

  18املوقف.
يتم تقسيم كل من أغراض املناهج صياغة غرض الرتبية يف نظام الرتبية الوطنية ، 

بلوم نطاق واسع  تصنيفياالدراسية والتعليمية، وذلك إبستخدام تصنيف نتيجة التعلم 
الة املعرفة فيما يتعلق خمرجات هي املعرفة والعاطفي والنفسي. جميف ثالثة جماالت و 

                                                             

18
Lentera Pendidikan Jurnal Ilmu Tarbiyah dan Keguruan  مكاسر: كلية الرتبية جامعة عالء الدين(

 . 38(، ص. 2010مكاسر، 
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والتطبيق التعلم الفكرية والذي يتألف من ستة جوانب، وهي املعرفة أو الذاكرة والفهم 
والتحليل والرتكيب والتقييم اجلانب الثاين من أول ما يسمى املعرفة على مستوى 

 منخفض وبعد أربعة جوانب مبا يف ذلك على مستوى عال املعرفية.
اجملال العاطفي فيما يتعلق املوقف اليت تتكون من مخسة جوانب وهي: القبول 

 وأجوبة أو ردود الفعل وتقييم وتنظيم وإستيعاب.
اجملال النفسي نتيجة التعلم فيما يتعلق ابملهارات والقدرة على التصرف. هناك 
ستة جوانب احلركية وهي: حركة اإلنعكاس ومهارات احلركية األساسية والقدرة 

 19اإلدراكية واالنسجام أو السداد ومهارات احلركة املعقدة واحلركة التعبريية والتفسريية.
 

                                                             

رماجا روسدكاراي، ابندوج:  ;13)الطبعة   Hasil Proses Belajar MengajarPenilaianانان سودجان، 19
 .23-22(، ص. 2009
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ثالثلالباب ا  
 طرق البحث

 اجملموع الكلى والعينة النموذجيةول: الفصل األ

 جملموع الكلىا .أ
 قال سوغيونو أما اجملموع الكلى هو:

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas subjek dan objek yang 
mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 
untuk  dipelajari dan kemudian ditarik  kesimpulan.1 

والية تعميم تتكون من موضوع البحث له كمية املعىن: اجملموع الكلى هو 
 .لدراستها ويليها سحب االستنباط الباحثةصة معينة أثبتها و وخص

 موع الكلى هو:اجمل سحرسيمى أركنتو توقال
Populasi adalah keseluruhan subjek atau sumber data penelitian apabila seorang 
peneliti  ingin meneliti semua elemen  yang ada dalam suatu wilayah, maka 
penelitiannya merupakan penelitian populasi.2 

املعىن: اجملموع الكلى هو كل شيئ أو مصدر من املواد للبحث العلمي إذا 
 اراد ان يبحث العناصر املوجودة ىف ميدان واحد فبحثه يعترب ابلبحث الكلى.

                                                             

  .117 ص. (،2011 بيت، الف ف ج ابندوج: ;12 )الطبعة Penelitian Pendidikan Metode، سوغيونو1

 .102 ص. (،1992 جبتا، رينيكا يغياكرات: ;1 الطبعة) Prosedur Penelitian، أركنتوا سحرسيمي2
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 Pengantar الدكرتاندوس حرمان ورسيتو يف كتابه  فقالغري املؤهلني السابقني و 

Metodologi Penelitian موصول مناهج البحث" بتعريف تفصيل عن  اجملموع الكلى" 

 :عزيز احلكيم الذي اقتبسه
 Populasi adalah keseluruhan objek penelitian yang terdiri dari manusia, hewan, 
tumbuh-tumbuhan, gejala nilai tes atau peristiwa sebagai sumber data yang 
memiliki karakteristik dalam suatu penelitian.3 

عات البحث الىت تتكون من أنسان املعىن: اجملموع الكلى هو مجيع موضو 
ظاهرة درجة اختبار أو حادثة كمصدر معلومات هلا شخصيات أو وحيوان ونبات و 

 خصائص يف البحث.
ئ قام عليه أّن اجملموع الكلى هو كل شي الباحثة تمن البيان املذكور فعرف

  السابعالفصل  طالبالبحث يكون اجملموع الكلى هو  اوىف هذالبحث العلمي، 
 طالاب.  47وكان عددهم  مكاسر الاينج 170رقم  ملدرسة الثانوية أسعديةاب

  العينة النموذجية .ب
شرح أوال تنبغى هلا ان يالعينة النموذجية ىف هذا البحث  الباحثةشرح تقبل ان 

 سحرسيمى اركنتو: تكما قال  جية ىف هذا البحث العلميتعريف العينة النموذ
Sampel adalah sebahagian atau hasil populasi yang akan diteliti. Dinamakan 
penelitian sampel apabila peneliti bermaksud mengeneralisasikan hasil  
penelitiannya, yakni mengambil kesimpulan hasil penelitian sampelnya  sebagai 

                                                             

عشر عزيز احلكيم، "فعالية تطبيق الطريقة املباشرة يف رفع مستوى كفاءة احملادثة لدى تالميذ الصف الثاتى 3
ابملدرسة العالية ملعهد سلطان حسن الدين يف مديرية ابجنج والية غووا" )رسالة سرجاان، كلية الرتبية و شؤون التدريس 

 .۳٦(، ص. 20۱0جبامعة عالءالدين االسالمية احلكومية، مكاسر، 
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suatu yang berlaku bagi populasinya untuk sampel harus benar dapat  
mencerminkan sifat-sifat utama bagi populasinya.4 

 تبحثاملعىن: العينة النموذجية هي جزء ينوب عن اجملموع الكلى الذى 
ان تعم  الباحثةىف هذ البحث ما يسمى البحث العينة النموذجية. إذا ارادت  الباحثة

الت حبثها, يعىن هي أتخذ احلالصة من حبثها الذى يتمثل ىف العينة النموذجية حاص
الىت تعترب متثال للمجموع الكلى والبد ان تكون هذه العينة النموذجية تتصف يصفات 

 اساسية جملموع الكلى.
 وقالت أيضا:

Apabila subjek kurang dari 100 orang, lebih baik di ambil semuanya sehingga 
penelitian merupakan penelitian populasi akan sampel jenuh. Dan apabila jumlah 
subjeknya lebih dari 100 orang, maka dapat diambil antara 20-30% atau lebih 
sebagai sampel.5 

 شخص, افضل أن يتناول كلهم 100املعىن: إذا كان مصدر املواد أقل من 

شخص فأخذ بني  100من اجملموع الكلى. فإذا كان أكثر  العدد/كان البحث حبث ف
  او اكثر ختتار منهم العينة النموذجية. 20-30%

ملدرسة اب السابعالطالب ىف الفصل  هيفأما العينة النموذجية ىف هذا البحث 

  طالاب.  47وكان عددهم  2017سنة  مكاسر الاينج 170رقم  الثانوية أسعدية

 

                                                             

 . 109ص.  ،Prosedur Penelitian سحرسيمي أركنتوا،4
 .108ص.  ،nProsedur Penelitia أركنتوا، سحرسيمي5



24 

 

     
 

 علوماتطريقة مجع املثاين: الفصل ال

 هو:  (field researchبطريقة البحث امليداين ) املعلوماتتقوم الباحثة يف مجع 

هي طريقة مجع املعلومات ابملراقبة املباشرة على مهارة طالب املالحظة  .أ
عن فهم  مكاسر الاينج 170رقم  ابملدرسة  األسعدية  السابعالفصل 

املعلومات املتعلقة  الباحثةاللغة العربية بعد الدراسة. وكذلك ايضا جتمع 

 إبستخدام ورقة املراقبة.
ومتتحن هبا الباحثة الطالب جلمع  االمتحاناإلختبار هي أسئلة  .ب

ابملدرسة الثانوية أسعدية  السابعطالب الفصل املعلومات عن مهارة 
 .أولوئى بوين

املعلومات بتسجيل األشياء  الباحثةالواثئق هي الطريقة اليت جتمع فيها  .ج

املعلومات عن أحوال  الباحثةاليت تتعلق مبسائل البحث. ستأخذ 
املدرسة واملباين ومكمالت املدرسة وغريها من األشياء اليت تتعلق 

 ببحث هذه الرسالة.
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 مجع املعلوماتأدوات ثالث: الفصل ال

  سحرسيمى أركنتو عنها حيث قال: تشرح
Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan oleh peneliti dalam metode 
pengumpulan data.6 

ىف طريقة  الباحثةا عماهلهي الوسائل الىت است مجع املعلوماتاملعىن: أدوات 
 .املعلوماتمجع 

Instrumen penelitian adalah alat untuk memperoleh data, ini harus dipilih sesuai 
dengan data yang diinginkan.7 

ل على املواد. وهذه الوسائل  هي الوسائل للحصو  مجع املعلوماتاملعىن: أدوات 
  وفقا لنوع البيان احملتاجة.رباخت

جلمع املعلومات على حسب  الباحثةالىت تستعملها  مجع املعلوماتفأدوات 
 املسائل الىت يراد حبثها ىف هذا البحث هي:

دليل لقياس سلوك األفراد أو عملية النشاط املوقع اليت  ؛دليل املالحظة .أ
 8ميكن اختاذها يف حاالت حقيقية ويف حالة مصطنعة.

متتحن هبا الباحثة الطالب  ؛االمتحانأوراق اإلختبار أو ورقة أسئلة  .ب
 ملعرفة اللغة العربية.

                                                             

 .108ص.  ،Prosedur Penelitian أركنتوا، سحرسيمي٦

 .108ص.  ،Prosedur Penelitian أركنتوا، سحرسيمي7

 . 31، ص. (2000: ابندوج: فوستاكا سيتيا، 1الطبعة ).Statistik Pendidikan ك، ك د سبحان، م.8
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تستخدمها الباحثة جلمع املعلومات املتعلقة هبذا  ؛شكل الواثئق .ج
 البحث.

 املعلومات طريقة حتليلرابع: الفصل ال

اليت تستخدمها الباحثة ىف تنظيم املعلومات حىت تكون  أما الطريقة التحليل
 تركيب نظام البحوث فهي:

وصف أو  يعمل على التحليل الذي هو اإلحصائي الوصفي؛التحليل  .1
اجملموع الكلى أو العينة البياانت و  من خالل املبحوث للكائن إعطاء صورة

 االستنتاجات املنتصرة أو الساري على أن حيلل دون كما هو حقيقيا 
للرد  حتليل اإلحصاء الوصفي يف هذا البحثاستعمال الباحثة و   9. العموم

مع  هذه املشكالتالثانية من  األوىل و املشكلة املشكلةصياغة  على
 اخلطوات التالية.

 .اخلطوات مع الرتددات توزيع جدولأتليف  (أ
 الفاصلةالطبقة  عدد منحساب  (1
 

 

                                                             

 .344ص.  ،Prosedur Penelitian سحرسيمي أركنتوا،9

) log3,3+ ( 1K=  

3 
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 البياانت األصغر البياانت علىأكرب  ختفيض وهو صف الفئة ، حساب (2

 

 :املواصفات

 maxX =درجة أعلى 

 minX =أدىن درجة 

 الفئة حساب طول (3
 

 

 :املواصفات
= P الفاصلة الطبقة طول 

    = Rاملدى (صف ( 
= K    الفئة عدد 

 

 ما يلي: صيغةمتوسط على حساب النتيجة  (ب

 
 

minX-maxR= X 

 

P=
𝑅

𝐾
 

 

( �̅�) =
∑𝑓𝑋

𝑁
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 املواصفات:

�̅�متوسط املتغري = 
𝑓𝑖تردد املتغري = 

𝑥𝑖 الفاصلة من املتغري= عالمة الطبقة 
 ردامعيار االحن (ج

 

 
 حساب النسبة املئوية للنتيجة املتوسطة الصيغة: (د

𝑃 =
𝐹

𝑁
× 100%  

 املواصفات:
Σ F  عدد الرتدد املبحوث نسبته املئوية = 

N  (= عدد احلاالت )عدد الرتدد / عدد األفراد 
P   النسبة املئوية = 

 مستوى فهم الطالب 
 :وهي، (1993) الرتبية الوطنية وزارةاليت وضعتها 

SDy =√
∑𝑓𝑥2

𝑁
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 "ترتيب فهم املواد"
 درجة فهم املواد مرتبات
 100-85 ممتاز

 84-65 جيد جدا

 64-55 جيد

 54-35 مقبول

 34-0 راسبا

االحصاء ) االستداليلاإلحصاء ؛ تقنيات التحليل اإلستداليل .2
 املستخدمة ءاإلحصا هي تقنية (حتمايلاالاالحصاء  أواالستقرائي 

 .اجملموع الكلي على منتصرة هونتائج بياانت العينة يف حتليل
 املقرتح البحث افرتاض الختبار هنا مستخدم االحصاء االستداليلو 

 تدريس اللغة العربيةلأتثري الطريقة التأسيسية  تطبيق "هل لتحديد
 الاينج 170رقم  ملدرسة الثانوية أسعديةاب السابعلطالب الفصل 

 ."مكاسر
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 االحندار البسيطحتليل  (1
 �̂� = a+bx 

 b = 
𝑛 (∑ 𝑋.𝑌)−(∑ 𝑋) (∑ 𝑌)

𝑛(∑ 𝑥2)−(∑ 𝑋)
2  

    a= 
 ∑Y−b.∑x

𝑛
  

 حتديد اخلطأ املعياري لالحندار (2

 Se = √
∑ 𝑌2     −𝑎 .∑ 𝑌−𝑏 .∑ 𝑋𝑌

𝑛−2
 

 

 بينايل الشارقة(( معامل االحندار حتديد (3
        Sb = 

𝑠𝑒

√Ʃ𝑥2−
Ʃ(𝑥)2

𝑛

 

 الصيغةمن خالل  (t) اختبار حتديد قيمة (4
      𝑡

𝑜 = 
𝑏−𝛽𝑜

𝑠𝑏

 

 𝐻𝑜 dan 𝐻𝐼  القبول حتديد (5

< 𝑡0 إذا  𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 , رفض، ف 𝐻𝑜   وقبل𝐻𝐼    

 𝐻𝐼 فضور  𝐻𝑜 ، فقبل ,𝑡0 < 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 إذا

 خائمة املطافجعل  (6



 

31 

 

 الباب الرابع
 نتائج البحث

 مكاسر الاينج 170رقم  املدرسة الثانوية أسعديةحملة عامة عن الفصل األول: 

 اتريخ إنشاء املدرسة -أ

بونتواال مكاسر هي املدرسة األسعدية رقم مركز   املدارس اليت تقع ىف إحدى
ة يالن عنهاهذه املدرسة تقف وهي فرع من املعهد األسعدية سنكان.  الاينج 170

الناظرون  مكاسر إلنشاء املدرسة فعقد الاينج ءبااملقدسة من الناظرين للمسجد ق
أيضا يقوم املسؤولون عن  اليوموىف ذلك م.  1970فرباير  1اإلجتماع ىف يوم األحد 
ملدرسة ابوتسميتها " الاينج 170رقم  املدرسة الثانوية أسعديةأدارة شؤون املوظفني ىف 

الدكتورندس الشيخ احلاج مجيل محيد  " على توجيالاينج 170ئية أسعدية رقم اإلبتدا
الذي حيضر ىف ذلك  (وحوله ىف ذلك الوقت)مراقب األسعدية ىف والية مكاسر 

وتقبل  تفتحهذه املدرسة  وكانت م، 1970فرباير  25ىف يوم اإلثنني اإلجتماع. 
  1.الاينجشخصا وأثناء وجودهم ىف املسجد قباء  30الطالب أقل من 

                                                             

Layang dalam Pengembangan  170adiyah No.’Pengelolaan Perguruan Islam Asرئيس، 1

Potensi Kader Da’I di Kecamatan Bontoala Kota Makassar, Skripsi (Fakultas Dakwah IAIN Alauddin 

Makassar, 2000),  .45ص .  
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 م اليت إفتتح انظر 1971فرباير  2يخ رمسيا ىف اتر األسعدية  املدرسةشاء إن
مولد النيب  حفلةمع  تعقداليت األسعدية سنكان يعين الشيخ احلاج حممد يونس مراتن 

ها اليت حضر  الاينجقباء الاملصطفى حممد صلى هللا عليه وسلم ىف ساحة مسجد 
 حمللي.النافذون اعمدة مكاسر وقسم الدينية مكاسر و 

وأصبحت  ينال القرارم مسجد القباء هو  1971ديسمرب  14ىف التاريخ 
شريكة مدرسة األسعدية ىف رعاية وهذه املؤسسة هي  الاينجمؤسسة مسجد القباء 

املدرسة األسعدية رقم  انظرو 1973إبريل  25ية. وىف التاريخ األسعد وأدارة املدرسة
 مرتا 318مدى  149تينمبو ىف املمر على املوقع ىف شارع للحصول   الاينج 170

، وعلى هذا األساس يقومو 1185مربعا من السخية ر.أ ديبونغورو فريبونديج 
 2عمدة خشبية وجدران غاماجا.أ الناظرون عمارة اليت تتألف من

وضع احلجر األول ملبين من طابقني للشيخ احلاج  1982يونيو  28ىف التاريخ 
ن احلكومة والسخيات واملسلمني واملسلمات فبناء جممد نور وذلك بفضل املساعدة م

غرف  6اليت تتكون من  1986ميكن إكماهلا ىف بداية العام أسعدية الثانوية  املدرسة
يوليو  1 التاريخ سنة ىف 16. بعد املشي أقل من التعلم ومكتب واحد ومكتبة واحدة

                                                             

 Wawancaraمكاسر(  الاينجانظر املدرسة الثانوية األسعدية  /الدكتورندس احلاج مجال الدين )مشرف2

tanggal 1 Maret 2013 di Makassar,  رئيس ىف ،Evaluasi Pelaksanaan Manajemen Pendidikan di 

Madrasah Tsanawiyah As’adiyah No. 170 Layang Kota Makassar (Tesis, Magister Pengkajian Islam 

Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia Makassar 2013),  .46ص  . 
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لثانوية أسعدية فتح املدرسة ا الاينج 170األسعدية رقم  املدرسة م، انظرو 1989
املدرسة العالية  تحتفتا 1990يوليو  1الذي تسري ابجليد حىت اآلن مث ىف التاريخ 

 تحتفتا 1994أكتوبر  9أسعدية الذي تسري ابجليد أيضا حىت اآلن وىف التاريخ 
 3مكاسر. الاينج 170أسعدية رقم مرة روضة األطفال 

 معارف الدينية ومعارفابملوّحد  اجلودةخللق اإلنسان املدرسة هذه تسعي و 
من اخلرجيات لذلك نتوقع  هارةمة بطريقة متوازنة بنظام التعليم الرمسي واخللقة واملالعا

عامة بطريقة متوازنة الرؤى اإلسالمية والقدرة على ممارسة لديهم معرفة دينية ومعرفة 
املستقبل  ىف على العيش قدرةواملهارات حىت لديهم  القيم اإلسالمية ىف احلياة اليومية

 بني الناس. 
ىف  بونتواال فأمل اجملتمع ىف الاينج 170األسعدية رقم  مع وجود املدرسة

ات املوارد البشرية خصوصا ىف جمال التعليم الدينية وعموما ىف يلتنمية إمكاناحماولة 
 تعليم العامة.ال

 مكاسر الاينج 170رقم  املدرسة الثانوية أسعديةأحوال  -ب

 مكاسر الاينج 170 مدرسة الثانوية أسعدية رق: امل  اإلسم املدرسة
                                                             

 Wawancaraمكاسر(  الاينجثانوية األسعدية انظر املدرسة ال /الدكتورندس احلاج مجال الدين )مشرف3

tanggal 1 Maret 2013 di Makassar,  رئيس ىف ،Evaluasi Pelaksanaan Manajemen Pendidikan di 

Madrasah Tsanawiyah As’adiyah No. 170 Layang Kota Makassar (Tesis, Magister Pengkajian Islam 

Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia Makassar 2013),  .46ص  . 
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 121273710016:   رقم املدرسة
 3633967( 0411، هاتف )23رقم  148: شارع تينمبو   عنوان

  90154مكاسر، رموز الربيدية بونتواال  مركز، الاينجقرية 
 بلد :  حالة املدرسة
 1989يوليو  1 :  سنة األسسية
 إد.  س.ف ،حممد يسري :  رئيس املدرسة

 1جدول 
 مكاسر: الاينج 170أوضاع املدرسني ىف املدرسة الثانوية أسعدية رقم 

 الدرس املعلم املنصب األمساء رقم
اللغة العربية، اتريخ  رئيس املدرسة إحممد يسري، س. ف د. 1

 األسعدية
انئب رئيس  ، م أرئيس إيرك، س. أ غ 2

 املدرسة
 الفقه

القرآن واحلديث،  ة الصندوقأمين احلاجة نور ذكية، س. أ غ 3
 الرتبّية الوطنّية

 اللغة اإلجنلزية رئيسة املكتبة نيت، س. ف دايام 4
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 الطبيع علم رئيسة املعمل سيت جنيحة، س ت 5
6  

 ديل الدين، م أع
وسائل 

، قسم واخلزائن
 العام

 
 اللغة اإلندونيسية

معمل إدارة،  إسنني سؤردي، س. س إ 7
 احلاسب

 ت إ ك

قسم منهج  نه، س. ف دروسداي 8
 التعليم

 مقدمة النفس

 _ قسم الطالب احلاج تسليم، م. ف د 9
10  

 عبد الباشر، س. ح إ
 

 ويل الفصل
العقيدة واألخالق، 

 الدعوة
اتريخ الثقافة  املعلم حممد رفيق، س. أ غ 11

 اإلسالمية
 الرايضيةعلم  املعلمة رتيين، س. ف ده 12
 اللغة اإلندونيسية املعلمة مارلياه ك، س س، م. ف د 13
 علم اإلجتماع املعلمة آنيتا تونراان، س ه. إ 14
 اللغة العربية املعلم صرب الدين، س. ف د. إ 15
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 اللغة اإلجنلزية ويل الفصل إمام فضيلة م، س. ف د 16
 س ب ك املعلمة ساريبايت، س. ف د 17
18  

 يسرا عزيز، س. ف د. إ
 

 ويل الفصل
نّية، أهل الرتبّية الوط

 السنة واجلماعة
 مكاسر الاينج 170املصدر: إدارة املدرسة الثانوية أسعدية رقم 

 2جدول 
 :فهي مكاسر الاينج 170أما الوسائل املتوفرة ىف املدرسة الثانوية أسعدية رقم 

 البيان اجملموع الغرف رقم
 جيدة 6 الفصول 1
 جيدة 1 غرفة رئيس املدرسة 2
 جيدة 1 درسةغرفة انئب رئيس امل 3
 جيدة 1 نيغرفة املدرس 4
 جيدة 1 غرفة اإلدارة 5
 كامل 1 معمل الطبيع 6
 كامل 1 معمل احلاسب 7
 جيدة 1 املكتبة 8
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 جيدة 1 غرفة اإلرشاد واإلستشارة  9
 كاملة 1 غرفة الصحية الطالب 10
 جيد 1 محّام املدرسني 11
 جيد 1 محّام الطالب 12
 جيدة 4 أدوات الرايضة 13
 جيدة 18 احلاسوب 14
 جيد 3 طّباع 15
 جيد 2 العرض 16
 جيدة 1 آلة التصوير 17
 جيد 1 املصلى /املسجد 18

 مكاسر الاينج 170املصدر: إدارة املدرسة الثانوية أسعدية رقم 

 3جدول 
 مكاسر الاينج 170أحوال التالميذ ىف املدرسة الثانوية أسعدية رقم 

 لاحلاص اجلنس الفصل رقم
 أنثى ذكر

 47 22 25 الفصل السابع 1
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2 
3 

 الفصل الثامن
 الفصل التاسع

16 
29 

15 
16 

31 
45 

 123 52 71 احلاصل
 مكاسر الاينج 170املصدر: إدارة املدرسة الثانوية أسعدية رقم 

بني تمكاسر فال  الاينج 170أما الطالب ىف املدرسة الثانوية أسعدية رقم 
الباحثة عليهم ابلبحث العلمي وهم  ت الطالب الذين قامالباحثة أمساء كّلهم إالّ 

 الطالب الذين يدرسون ىف الفصل السابع. وأمسائهم موجودة ىف القائمة التالية.

 4جدول 
 مكاسر الاينج 170أحوال طالب الفصل السابع ابملدرسة الثانوية أسعدية رقم 

 اجلنس األمساء رقم
 ذكر أدي رأنسى 1
 ذكر أمحد فوزن هللا 2
 أنثى عائشة أفيفة 3
 ذكر ألدينشه 4
 ذكر أرجان أمسون 5
 ذكر أرول مالك إبراهم 6
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 أنثى أسنرية 7
 ذكر بالل حممد يسري 8
 ذكر بيمر نوفل ر 9
 أنثى دوي سرتيك 10
 أنثى فحريسة 11
 ذكر فخري أنور 12
 أنثى فاطمة الزهرة 13
 أنثى فطري رمضان 14
 ذكر غيلج شحفطرى 15
 أنثى خليفة النساء ي 16
 ذكر حممد إرفان 17
 ذكر حممد سندي سفطرى 18
 ذكر حممد عارف 19
 ذكر حممد رحيان 20
 ذكر حممد نور 21
 ذكر حممد أنج س 22
 ذكر حممد رضوان أفندي 23
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 ذكر حممد رضوان ج أ 24
 ذكر حممد إرجي 25
 ذكر جمادد هللا إسالم 26
 ذكر مسلمني 27
 أنثى يلية إسحاقموتية أبر  28
 أنثى نور آفية 29
 أنثى نور عائشة 30
 أنثى نور أليسة 31
 ذكر نور عامل رزقي 32
 أنثى نور فضيلة 33
 أنثى نور فضيلة ب 34
 أنثى نور فائدة ساري 35
 أنثى نور حكمة 36
 أنثى نور حكمة ب 37
 أنثى نور العاطفة 38
 ذكر رمحن 39
 ذكر رمحة 40
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 أنثى رفكة جنية 41
 ذكر سلدي 42
 أنثى سينر مكسني 43
 أنثى سري رليان 44
 أنثى سري رلني 45
 أنثى وحيوين توفيد 46
 ذكر أندي أمحد رحيان 47
 170ىف الفصل السابع ابملدرسة الثانوية أسعدية رقم  كشف احلضورصدر:  امل

 مكاسر الاينج

الطريقة  تطبيق بدونلطالب الفصل السابع  االمتحاننتائج الفصل الثاين: 
 مكاسر الاينج 170رقم  ملدرسة الثانوية أسعديةالتأسيسية اب

حصوال على املعرفة عن درجات طالب الفصل السابع ىف تدريس اللغة العربية 
مكاسر،  الاينج 170الطريقة التأسيسية ابملدرسة الثانوية أسعدية رقم  بدون تطبيق

طالاب.  47السابع الذين كان عددهم لطالب الفصل  االمتحانقامت الباحثة إبلقاء 
. ومن سؤالتكون من مخس ي تدريبات. ىف كل تدريباتيتكون من أربعة  االمتحانو 

 وجدت الباحثة املواد الواضحة كما توجد ىف القائمة اآلتية.  االمتحان
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 5جدول 
ملدرسة الطريقة التأسيسية اب بدون تطبيقطالب الفصل السابع  1 االمتحاننتائج 

 مكاسر  الاينج 170الثانوية أسعدية رقم 

 درجات األمساء رقم

 4 أدي رأنسى   1
 7 أمحد فوزن هللا 2
 6 عائشة أفيفة 3
 3 ألدينشه 4
 3 أرجان أمسون 5
 4 أرول مالك إبراهم 6
 5 أسنرية 7
 4 بالل حممد يسري 8
 3 بيمر نوفل ر 9
 3 دوي سرتيك 10
 6 فحريسة 11
 4 أنورفخري  12
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 3 فاطمة الزهرة 13
 7 فطري رمضان 14
 4 غيلج شحفطرى 15
 3 خليفة النساء ي 16
 3 حممد إرفان 17
 3 حممد سندي سفطرى 18
 4 حممد عارف 19
 3 حممد رحيان 20
 4 حممد نور 21
 6 حممد أنج س 22
 3 حممد رضوان أفندي 23
 4 حممد رضوان ج أ 24
 3 حممد إرجي 25
 6 هللا إسالمجمادد  26
 6 مسلمني 27
 6 موتية أبريلية إسحاق 28
 5 نور آفية 29
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 6 نور عائشة 30
 3 نور أليسة 31
 3 نور عامل رزقي 32
 6 نور فضيلة 33
 5 نور فضيلة ب 34
 4 نور فائدة ساري 35
 7 نور حكمة 36
 6 نور حكمة ب 37
 5 نور العاطفة 38
 3 رمحن 39
 4 رمحة 40
 3 يةرفكة جن 41
 4 سلدي 42
 5 سينر مكسني 43
 3 سري رليان 44
 3 سري رلني 45
 3 وحيوين توفيد 46
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 5 أندي أمحد رحيان 47

 203 احلاصل

من القائمة املقدمة حسبت الباحثة النسبة املئوية من النتائج اليت حصل عليها 
 الطالب.

P =
F

N
× 100% 

P =
203

47
× 100% 

P = 4,3  % 

الطالب لرفع نتيجة تعلم اللغة العربية من النسبة املؤية هي  اآلن تتبني درجات
الطريقة التأسيسية ىف تدريس  بدون تطبيق. ونتائج طالب الفصل السابع % 4,3

مكاسر تكون ىف مرتبة  الاينج 170اللغة العربية ابملدرسة الثانوية أسعدية رقم 
 ".ةمقبول"
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الطريقة التأسيسية  بتطبيقالسابع لطالب الفصل  االمتحاننتائج  الفصل الثالث:
 مكاسر الاينج 170رقم  ملدرسة الثانوية أسعديةاب

الطريقة  بتطبيقحصلت الباحثة على املواد عن درجات الطالب بعد أن 
التأسيسية ىف تدريس اللغة العربية لطالب الفصل السابع ابملدرسة الثانوية أسعدية 

ت األول، أجر  االمتحانول. وبعد األ االمتحانمكاسر إبلقاء  الاينج 170رقم 
الطريقة التأسيسية ىف تدريس اللغة العربية. وىف هناية عدة  بتطبيقالباحثة التدريس 

 االمتحانالثاين كما كان ىف  االمتحاناللقاءات التعليمية عادت الباحثة تقوم إبلقاء 
 ئمة اآلتية: الثاين حصلت الباحثة على املواد املكتوبة ىف القا االمتحاناألول. من 

 6جدول 
الطريقة التأسيسية ابملدرسة الثانوية  بتطبيقطالب الفصل السابع  2 االمتحاننتائج 

 مكاسر الاينج 170أسعدية رقم 
 درجات األمساء رقم
 6 أدي رأنسى 1
 9 أمحد فوزن هللا 2
 8 عائشة أفيفة 3
 4 ألدينشه 4
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 7 أرجان أمسون 5
 7 أرول مالك إبراهم 6
 8 ةأسنري  7
 6 بالل حممد يسري 8
 6 بيمر نوفل ر 9
 4 دوي سرتيك 10
 8 فحريسة 11
 5 فخري أنور 12
 6 فاطمة الزهرة 13
 8 فطري رمضان 14
 6 غيلج شحفطرى 15
 5 خليفة النساء ي 16
 6 حممد إرفان 17
 4 حممد سندي سفطرى 18
 7 حممد عارف 19
 7 حممد رحيان 20
 6 حممد نور 21
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 9 أنج س حممد 22
 6 حممد رضوان أفندي 23
 8 حممد رضوان ج أ 24
 4 حممد إرجي 25
 8 جمادد هللا إسالم 26
 9 مسلمني 27
 8 موتية أبريلية إسحاق 28
 8 نور آفية 29
 8 نور عائشة 30
 6 نور أليسة 31
 5 نور عامل رزقي 32
 9 نور فضيلة 33
 8 نور فضيلة ب 34
 6 نور فائدة ساري 35
 9 نور حكمة 36
 9 نور حكمة ب 37
 7 نور العاطفة 38
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 6 رمحن 39
 6 رمحة 40
 5 رفكة جنية 41
 7 سلدي 42
 8 سينر مكسني 43
 4 سري رليان 44
 7 سري رلني 45
 5 وحيوين توفيد 46
 8 أندي أمحد رحيان 47

 316 احلاصل
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7جدول   

 الطالب تعلم نتائج

 درجة فهم املواد مرتبات
100-85 ممتاز  

84-65 جيد جدا  
64-55 جيد  
54-35 مقبول  
34-0 راسبا  

 سب الباحثة النسبة املؤية النتائج اليت حصل عليها الطالب: حتمن هذه القائمة 

P =
F

N
× 100% 

P =
316

47
× 100% 

P = 6,7 % 

علمهم توهذا مبعىن أن درجات الطالب ىف إجياد املفردات العربية بعد أن 
 بتطبيق% ونتائج طالب الفصل السابع  6,7لطريقة التأسيسية هي ا بتطبيقالباحثة 
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 الاينج 170الطريقة التأسيسية ىف تدريس اللغة العربية ابملدرسة الثانوية أسعدية رقم 
 ". جدا ةجيدمكاسر تكون ىف مرتبة "

لطالب  أتثري تطبيق الطريقة التأسيسية ىف تدريس اللغة العربيةالرابع:  الفصل
 مكاسر الاينج 170ابملدرسة األسعدية رقم  عالفصل الساب

أن الباحثة  – والفصل الثالث الفصل الثاين –كما ذكرت ىف الفصل السابق 
الثاين. ومنهما وجدت الباحثة  االمتحاناألول و  االمتحان يعين االمتحاننيت قد أجر 

 جمموعيت النتائج.
اللغة العربية حتلل حصوال على املعرفة عن تطبيق الطريقة التأسيسية ىف تدريس 

 ابلرمز األيت:  االمتحاننيالباحثة نتائج 

𝑡 =
�̅�1 − �̅�2

√
𝑠1
2

𝑛1
+
𝑠2
2

𝑛2
− 2𝑟 (

𝑠1

√𝑛1

) (
𝑠2

√𝑛2

)

 

 إليه ىف القائمة اآلتية:  ةقبل إستعمال هذا الرموز تعد الباحثة املواد احملتاج
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 8جدول 
طالب الفصل السابع ابملدرسة الثانوية أسعدية رقم  2 االمتحانو  1 االمتحان نتائج

 مكاسر الاينج 170

 األول االمتحان األمساء رقم
(1X) 

 ثاينال االمتحان
(2X) 

 6 4 أدي رأنسى 1
 9 7 أمحد فوزن هللا 2
 8 6 عائشة أفيفة 3
 4 3 ألدينشه 4
 7 3 أرجان أمسون 5
 7 4 أرول مالك إبراهم 6
 8 5 أسنرية 7
 6 4 بالل حممد يسري 8
 6 3 بيمر نوفل ر 9
 4 3 دوي سرتيك 10
 8 6 فحريسة 11
 5 4 فخري أنور 12
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 6 3 فاطمة الزهرة 13
 8 7 فطري رمضان 14
 6 4 غيلج شحفطرى 15
 5 3 خليفة النساء ي 16
 6 3 حممد إرفان 17
 4 3 حممد سندي سفطرى 18
 7 4 حممد عارف 19
 7 3 مد رحيانحم 20
 6 4 حممد نور 21
 9 6 حممد أنج س 22
 6 3 حممد رضوان أفندي 23
 8 4 حممد رضوان ج أ 24
 4 3 حممد إرجي 25
 8 6 جمادد هللا إسالم 26
 9 6 مسلمني 27
 8 6 موتية أبريلية إسحاق 28
 8 5 نور آفية 29
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 8 6 نور عائشة 30
 6 3 نور أليسة 31
 5 3 نور عامل رزقي 32
 9 6 نور فضيلة 33
 8 5 نور فضيلة ب 34
 6 4 نور فائدة ساري 35
 9 7 نور حكمة 36
 9 6 نور حكمة ب 37
 7 5 نور العاطفة 38
 6 3 رمحن 39
 6 4 رمحة 40
 5 3 رفكة جنية 41
 7 4 سلدي 42
 8 5 سينر مكسني 43
 4 3 سري رليان 44
 7 3 سري رلني 45
 5 3 وحيوين توفيد 46
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 8 5 أندي أمحد رحيان 47
∑𝑥 203 316 
�̅� 4،3 6،7 
𝑆 1،3 1،5 
𝑠2 1،7 2،3 
𝑅 0،8 

 ابلطريق اآليت: t إذن، تبحث الباحثة عن قيمة 

𝑡 =
4.3 − 6.7

√
1.7

47
+
2.3

47
− 2(0.8) (

1.3

√47
) (

1.5

√47
)

 

t = -17,54 

thitung  (19،36) > ttabel  (2،01) 

H0 ditolak dan H1 diterima.  

ىف تدريس اللغة  أتثريله  أخريا تصل الباحثة إىل القول أبّن تطبيق الطريقة التأسيسيةو 
  .مكاسر الاينج 170وية أسعدية رقم السابع ابملدرسة الثانالعربية لطالب الفصل 
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 الباب اخلامس

 اخلامتة

 اخلالصاتالفصل األول: 

بعد أن سردت الباحثة عن أتثري تطبيق الطريقة التأسيسية ىف تدريس اللغة 
مكاسر  الاينج 170العربية لطالب الفصل السابع ابملدرسة الثانوية أسعدية رقم 

 أن: فيمكن أن تسحب اخلالصات 
ىف تدريس اللغة الطريقة التأسيسية  بدون تطبيقنتائج طالب الفصل السابع  .1

 مرتبةمكاسر تكون ىف  الاينج 170ابملدرسة الثانوية أسعدية رقم العربية 

 .54-35اي ىف درجة  "ةمقبول"
ىف تدريس اللغة العربية الطريقة التأسيسية  بتطبيقنتائج طالب الفصل السابع  .2

 ةجيد" مرتبةمكاسر تكون ىف  الاينج 170ابملدرسة الثانوية أسعدية رقم 
 .84-65اي ىف درجة  "جدا
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ابملدرسة الثانوية ىف تدريس اللغة العربية  له أتثري تطبيق الطريقة التأسيسية .3
ألن قيمة الطالب قد زادت بعد ان تطبيق  مكاسر الاينج 170أسعدية رقم 

 لطريقة.هذه ا

 قرتحاتالاالفصل الثاين: 

 بناء على نتائج البحث، فقدمت الباحثة املقرتحات فيما يلي:

 على نييستطيع أن يساعد املدرسمن املتوقع، حضور هذه الرسالة العلمية  .1
 .    تنمية مهارة الطالب ىف تدريس اللغة العربية

ذه الرسالة العلمية منفعة هتتم مبا حتتاج إليه املدرسة لإلرتقاد جبودة هلنرجو  .2
خاصة ىف مادة اللغة امة ىف كل املواد الدراسية و عدرجة تعليم الطالب، 

 العربية. 
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