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فردات اللغة العربية لدل متعلم الالتقلدية كاغبفظية يف طريقة التطبيق  تأثَت
 غوكااغبكومية التالميذ الصف الثامن باؼبدرسة الثانوية 

 
 رسالة

 قدمت الستيفاء بعض الشركط اؼبطلوبة
للحصوؿ على درجة سرجانا الًتبية اإلسالمية بقسم تدريس اللغة العربية يف كلية 

 التدريس جبامعة عالء الدين اإلسالمية اغبكومية مكاسر الًتبية كشؤكف
 
 بقلم:

 حيوين أكلياء ع رك 
 ٖٖٕٕٓٓٔٔٓٓٓالرقم اعبامعي: 

 
 

 قسم تدريس اللغة العربية كلية الًتبية كشؤكف التدريس
 جبامعة عالء الدين اإلسالمية اغبكومية

 مكاسر
 ـ ٕٛٔٓىػ/ ٜٖٗٔ
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 كلمة التمهيد

الذم أنعمنا بنور العلم كاؼبعرفة علمنا بالقلم مامل نعلم، اغبمد هلل  
كالصالة كالسالـ على سيدنا كنبينا ؿبمد صلى اهلل عليو كسلم خامت األنبياء 
كاؼبرسلُت الذم ال نبػي بعده كعلى آلو كأصحابو كمن تبعو بإحساف إىل يـو 

 الدين.
وفيق كاؽبداية كبعد، أشكر اهلل جزيل الشكر الذم قد أدامٍت الصحة كالت 

كاؼبعرفة حىت سبكنت من إهناء كتابة ىذه الرسالة العلمية البسيطة كشرط من 
الشركط اؼبطلوبة للحصوؿ على سرجانا الًتبية اإلسالمية يف كلية الًتبية كشؤكف 
التدريس قسم تدريس اللغة العربية جبامعة عالء الدين اإلسالمية اغبكومية 

 مكاسر.
يف كتابة ىذه الرسالة لكن بفضل كخدمة  لقد كاجهت مشكالت كثَتة

ـبتلف األطراؼ كاألقواـ استطاعت معاعبتها حىت انتهت كتابة ىذه الرسالة 
ؤالء اؼبساعدين كاؼبشرفُت قدـ الشكر اعبزيل ؽبتذا كددت أف باعبودة. كل

 كاؼبشجعُت منهم:
" عبد الرضبن باغباج  اندكس الدكتور كالدّم العزيزين احملبوبُت، األب " .ٔ

" الذين قد ربياين تربية حسنة صاغبة اغباجة أرتايت ـا اند الدكتور كاألـ "
 منذ صغرم إىل سّن الرشد كساعداين قدر طاقتهما على إسباـ دراسيت
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كأسأؿ اهلل أف ديد يف عمرمها كأف يرزؽ ؽبما الصحة كالعافية كيهديهما 
 صراطا سويا.

جامعة اإلسالمية اغبكومية  األستاذ الدكتور مسافر فببارم، ـ. س. إ. مدير .ٕ
كنوابو األستاذ الدكتور مرداف، ـ. أ. غ. كنائب مدير  مكاسرعالء الدين 

اعبامعة األكؿ، كاألستاذ الدكتور لونبا سلطاف، ـ. أ. كنائب مدير اعبامعة 
الثاين، كاألستاذة سيت عائشة، ـ. أ.، ؼ ح. د. كنائبة مديرة اعبامعة 

داف جوىانيس، ـ. أ.، ؼ ح. د. كنائب مدير الثالثة، كاألستاذ الدكتور ضب
اعبامعة الرابع الذين قد بذلوا جهودىم كأفكارىم ىف توجيو جامعة عالء 

 الدين اإلسالمية اغبكومية مكاسر.
عميد كلية الًتبية  الدكتور اغباج ؿبمد أمرم، ؿ. س. ـ. أغ.األستاذ  .ٖ

وكيل العميد ككشئوف التدريس كنّوابو الدكتور موليونو داموبويل، ـ. أغ.  
 ك ةالعميد الثاني ةوكيلك  ميشكت مالك إبراىيم، ـ.س إ. ةاألكؿ كالدكتور 

وكيل العميد الثالث، الذين كالدكتور اغباج شهر الدين، ـ. ؼ د.  األستاذ 
قد بذلوا جهودىم كأفكارىم يف توجيو كلية الًتبية كشئوف التدريس جبامعة 

 عالء الدين اإلسالمية اغبكومية مكاسر.
الدكتور ضبكى، ـ.ت ق.إ. رئيس قسم تدريس اللغة العربية يف كلية الًتبية  .ٗ

 د. كشؤكف التدريس كسكرتَتتو سيت عائشة خالق س. أغ.، ـ. ؼ
عبد اؼبعيز  . اؼبشرؼ األكؿ كالدكتور اغباج، ـ. أ غمنَت األستاذ الدكتور

اؼبشرؼ الثاين الذين ساعداين كأرشداين حىت انتهيت من   أ.دـ. ساعد 
 كتابة ىذه الرسالة، عسى اهلل أف يتم نعمو عليهما إف شاء اهلل. 
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 تجريد البحث
 : واحيوني أولياء ع ر  اسم الكاتبة

 02022000202:   رقم التسجيل
مفردات اللغة العربية لدل تأثَت تطبيق الطريقة التقلدية كاغبفظية يف التعلم :  عنوان الرسالة

 التالميذ الصف الثامن باؼبدرسة الثانوية اغبكومية غوكا
تأثَت تطبيق الطريقة التقلدية كاغبفظية يف التعلم مفردات اللغة العربية بحث عن تتىذه الرسالة 

 :دبشكلة البحث ىف ىذه الرسالة يعٌت لدل التالميذ الصف الثامن باؼبدرسة الثانوية اغبكومية غوكا
غوكا بدكف تطبيق الطريقة اغبكومية تعليم مفردات يف الفصل الثامن باؼبدرسة الثانوية الكيف تأثَت ( ٔ) 

غوكا  اعبكومية تعليم مفردات يف الفصل الثامن باؼبدرسة الثانويةال( كيف تأثَت ٕالتقلدية ك اغبفظية ؟ )
تعلم مفردات لدل  ال( ىل ىناؾ تأثَت الطريقة التقلدية ك اغبفظية يف ٖبتطبيق الطريقة التقلدية ك اغبفظية؟ )

 غوكا؟اغبكومية  التالميذ الصف الثامن باؼبدرسة الثانوية 
ىذا البحث ىو البحث الكمي يف شكل شبو التجارب باستخداـ قبل إختبار ك بعد إختبار 

اغبكومية الصف الثامن باؼبدرسة الثانوية  اتلميذ ٕٗ اجملموع الكلى ىو ؾبموعة.التحكم ىف تصميم 
" Purposive Samplingباالنج غوكا ، فاستخدمت الباحثة تقنية آخذ العينات اؽبادفة " -باالنج

تقنية تنفيذىا اىل اغبصوؿ على عينة البحث تتخذ فئة كاحدة . أم  أخذ العينات مع مراعاة خاصة
التالميذ الصف  غوكا. ك عينة النموذجية ىو اغبكومية الثانوية اؼبدرسة اتلميذ  ٕٗكلى ىودبجموع ال

اإلختبار ىي البحث  أما بالنسبة لألدكات اؼبستخدمة ىف ىذا غوكا. اغبكومية الثامن باؼبدرسة الثانوية
كاإلستنتاجى بتحليل  البيانات يعٌت التحليل الوصفى اإلحصائى تستخدـ الباحثة ىف ربليل كالوثائق.

 . اإلكبدار البسيطة
شخصا،   ٕٗإىل نتائج التحليل اإلحصائى الوصفى بإعتبار اؼببحث البحث يبلغ الباحثة تستند

حيث  "كافة". تكوف ىف درجة الطريقة التقلدية ك اغبفظيةتستفد نتيجة عن التعلم الطالب قبل يستخدـ" 
 "جيد". تكوف ىف درجة " الطريقة التقلدية ك اغبفظيةنتيجة عن التعلم الطالب بعد  يستخدـ" أف 

=  تاء اغبساب ( حصلUji tنتائج التحليل على إختبار اإلحصاء اإلستنتاج ىو إختبار ت )
 تاء اعبدكؿ>تاء اغبسابإف إستنتاجو أف ف Hٔ.رفضت حبيث اؼبقبوؿ  Hoمث  ٖٚٓ،ٕ=  تاء اعبدكؿ>ٗٔ،ٙ

thitung>ttabel)قبوؿم إذا. ٖٚٓ،ٕ>ٗٔ،ٙ ( يعٌت Hٔ  رفضك .Ho ن نتائج اؼبعاعبة البيانات م
مفردات لدل  تعلم العنده فعاؿ أمهية على رفع نتائج  الطريقة التقلدية ك اغبفظيةتأثَت فالباحاثة تستنتج أف 

 .غوكا اغبكومية التالميذ الصف الثامن باؼبدرسة الثانوية
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 الباب األول

 مقدمة

 الفصل األول: خلفية المشكلة

ة خاصة يف العصر التفكَت كالناميكنساف  إلشيء مهم جدا ل ىو التعليم

يصبح حاجة كتصبح مطلبا من األكقات بالنسبة لنا لتطوير  اغبايل. التعليم

 اإلمكانات اؼبوجودة داخلنا.

ىاـ يف ضماف اغبياة اجملتمعة أك الدكلة. ىذا اغباؿ بسبب  دكرلو التعليم 

ؽبا  الىتاحدل العلـو التعليم ىو مركبة يف ترقية النوع اؼبوارد البشرية. اللغة العربية 

 .باؼبؤسسة الًتبوية اإلسالميةك الًتبوم باإلندكنيسيا.  جملاؿىاـ يف ا  دكر

 تعاىل:كقولو 

رَ  ْرآننا َع اُه قُػ َن َزْل نْػ نَّا َأ وَف ِإ ُل ِق ْع ْم تَػ لَُّك َع يًّا َل  (ٕ:ٕٔ؛ يوسف)ِب

حينما يتعلم الولد يف النطق، أكؿ شيء ما فعل ىو التشبو ما ظبعو من 

امو. مث نطق هبا مرارا حىت حفظها. إذف التشبو كاغبفظ شيء أساسي يف القاء 

 لغتو، ككذلك العملية الىت كقعت عند التعلم اللغة األجنبية.
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من التعليم ىو اغبفظ. نتيجة التعليم  قصوداؼبأف  ًنالنفس القدكرأل علم 

. مهما كاف اغبفظ ـبتلف بالتعلم، وعلمتت الىت بكثرة اغبفظ عن اؼبواد اسمق

اغبفظ ىو نوع من التعليم. كلكن التعلم ك اغبفظ مستواف يف تغيَت الشخص، 

دليال على أف الشخص قد تعلم ىو كجود التغيَت يف نفسو. اغبفظ متعلق 

 قبل. ت منقد عرف الىتبالذاكراة يعٍت عملية اغبفظػ، الوضع، الصناع األشياء 

اغبفظ جيدا لتأىيل تلك إىل ربتاج  أشياء ثالثةعند تعليم اللغة فيو 

 ٔاللغة. عند تيلور األشياء الثالثة اؼبقصودة ىي األصوات، كالقاعدة، كاؼبفردات.

نحو كشرط يف تأىيل اللغة اليف تعليم اللغة، اؼبقصود من القاعدة ىي علم 

اللغة العربية. ك أما عند مكي ستينبَتؾ أف اغبفظ ىو العملية اؼبهمة يف تعليم 

 األجنبية.

استخدمت يف تعليم اللغة العربية ىي  الطريقة  الىتالطريقة التقليدية 

ىذه الطريقة ىي الطريقة  .( (Mimicry Memorizationالتقلدية كاغبفظية 

 اؼبناسبة يف تعليم اللغة، خصوصا يف اللغة األجنبية.

                                                 
 Linguistik Edukasional: Metode Pembelajaran Bahasa, Analisis Kontrasif Antarجوس دنيل فرير،  ٔ

Bahasa, Analisis Kesalahan Bahasa(، ص. ٜٜٚٔ: ايرلنغا، . )جاكرتاٙٔ-ٙٙ. 
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  عندما نتحّدث عن تعليم اللغة العربية، ىذه الطريقة التقلدية كاغبفظية 

(Mimicry Memorization) ستعمل عند تتضمن من إحدل الطريقة الىت ت

األجنبية كبتاج التعليم  بحث التايل،أف لتأىيل اللغةيف التعليم يف الفصل. كما 

اللغة العربية صحيحا،  كاؼبخارج كتأىيل اؼبفردات. لتلغيظة صوات اللغويعن األ

التالميذ  أكجب على اؼبدرس ألف يكوف مثاال يف تلغظو بطريقة صحيحة، مث يقر 

تلك التالميذ حيفظ تقليد اؼبفردات مرارا كتكرارا مع جيدة كحقيقية حىت 

 .ها يف كقت الحق عند اغباجةئإلعادة إنشا أذىاهنمة يف وياللغ اؼبعلومات

يتعُت ربقيقها. يف  الىتطريقة مطبقة تتكيف مع اؼبواد كأىداؼ التعلم 

مدل قباح على إتقاف اللغة العربية.  ية كاغبفظيةىذه اغبالة، يركز طريقة التقليد

 .ىذه الطريقة يف ربقيق أىداؼ التعلم

 البحث الفصل الثاني: مشكالت

 : كىيكاستنادا إىل كصف اػبلفية، كضعت ىذه اؼبشكلة البحثية، 

 باؼبدرسة الثانويةكيف تأثَت تعليم اؼبفردات يف الفصل الثامن  -ٔ

 الطريقة التقلدية ك اغبفظية ؟ تطبيقبدكف  غوكا اغبكومية
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 باؼبدرسة الثانوية كيف تأثَت تعليم اؼبفردات يف الفصل الثامن -ٕ

 ؟ بتطبيق الطريقة التقلدية ك اغبفظية اغبكومية

 اغبفظية يف تعلم اؼبفرداتىل ىناؾ تأثَت الطريقة التقلدية ك  -ٖ

 كا؟و غ اغبكومية باؼبدرسة الثانوية الصف الثامنلدل  التالميذ 

 البحث وفوائدهأهداف  الفصل الثالث:

من الباحثة  إما، مطلقا أك فائدة تراد ربقيقها البحث ىدؼ لكل أنشطة

كاحدا  فيمكن ربليلها البحث كفوائدهأىداؼ  اآلخرين. كأمامن  أك نفسها

 على النحو التايل:فواحدا 

 البحثأهداف  - أ

 باؼبدرسة الثانوية يف الصف الثامن ؼبعرفة التأثَت تعلم اؼبفردات .ٔ

 تطبيق الطريقة التقلدية ك اغبفظية.بدكف غوكا  اغبكومية

 باؼبدرسة الثانويةؼبعرفة تأثَت تعلم اؼبفردات  يف الصف الثامن  .ٕ

 غوكا بتطبيق الطريقة التقلدية ك اغبفظية. اغبكومية
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لدل  ؼبعرفة تأثَت الطريقة التقلدية ك اغبفظية يف تعلم اؼبفردات .ٖ

 كا.و غ اغبكومية باؼبدرسة الثانويةالصف الثامن  التالميذ

 فوائد البحث - ب

 .التعليم عملية ُتربس أجل من للمدرسة سامهةاؼب اءطإع .ٔ

 اذبياسًت  استخداـ يف البديلة عن سُتللمدر  ةفعر م خزانة تزداد .ٕ

 .التعليم

التالميذ بعض اؼبداخالت حيث أهنم أكثر نشاط كإبداع إعطاء  .ٖ

 يف عملية تعليم.

مداخالت كمعلومات الىت ترتبط باالبحث األخرل من اجل  .ٗ

 تطوير علـو اؼبدرسُت.

 البحوث السابقةالفصل الربع:

بالعنواف تأثَت تطبيق الطريقة  ةحثابو الب تقام ذمال ثكاستنادا إىل البح

 لدل التالميذ الصف الثامن باؼبدرسة التقلدية ك اغبفظية يف تعليم اؼبفردات
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بعض البحوث  ةالباحث تكجدغوكا، مل حيدث من قبل كلكن  اغبكومية الثانوية

 مثل: باحثةطلع بو التذات الصلة للبحث الذم س

العربية كلية الًتبية كشئوف الرسالة من إيٍت ىاينايت، قسم تدريس اللغة 

. ىذا البحث بعنواف اعبهود الرامية إىل زيادة قدرة ٕٔٔٓتدريس يف عاـ 

التالميذ على قراءة القرآف الكرًن مع طريقة ربفيظ تقليد التالميذ من الدرجة 

تيغااليو سوراكارت، ىذه البحث عبارة عن  ٜٙالثالثة يف مدرسة إبتدئية رقم 

أجريت يف اؼبدرسة االبتدائية يف تعليم القرآف  الىتية حبث يف الفصوؿ الدراس

كاغبديث من خالؿ تطبيق طريقة ربفيظ التقليد يف ربسُت قدرة قراءة القرآف 

الكرًن لدل التالميذ. يف حُت أف البحث سيتم تنفيذ اؼبؤلفُت تركز البحوث 

سوؼ على موضوعات اللغة العربية يف اؼبدرسة الثانوية. كباإلضافة إىل ذلك، 

 التالميذ. يناقش ىذا البحث حوؿ القدرة على حفظ اؼبفردات اللغة العربية
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 الباب الثاني
 الدراسة المكتبية

 

 طريقة تعليم اللغة العربيةالفصل األول:
يشيع استخدامها  الىتيف تعلم اللغة العربية ىناؾ بعض اؼبصطلحات 

، أسلوب علمطريقة الت، علملتحديد أساليب تعلم اللغة العربية كىي: مدخل الت
 .علمالت

ات كالتدريس. فلسفي بشاف ربديد مستوم اللغةكتعلم اللغ علممدخل الت
، مدخل التدريس ىو يف األساس ؾبموعة من (ٕٙٓٓعند النقاىة )

االفًتاضات حوؿ عملية التعليم كالتعلم يف شكل الفكر البديهي الذم حيتاج 
فلسفي كنشاط مرجعي من تعلم إىل مناقشة. كبالتايل فإف اؼبدخل ىو موقف 

 ٕكتعليم اللغة.
دبعٌت  (Meta)طريقة الكلمة تأيت من الالتينية فيها كلمتاف ىي ميتا 

دبعٍت الطريقة / الكيفية. من العّم  ديكن تفسَت  (Hodos)بعيد/ يسبق كىودكس 
الطريقة على أهنا نشاط أك العمل الذم يستخدـ الفكرة أك بطريقة تبيعا لنظاـ 

ترتبط  الىتخاص. طريقة التدريس يشكل طبقة التخطيط الربنامج الشامل 
 ارتباطا كثيقا باػبطوة اإلجرائية لتعلم.

                                                 
 .ٚٙٔ(، ص. ٕٔٔٓ. )باندكنغ: ؼ.ت. ردياجا ركسداكريا،Metode Pembelajaran Bahasa Arabاسف حَتماكاف،  ٕ
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س ليساعد التالميذ خيتاره اؼبدر  الذم الطريقة ىي الكيفية أك األسلوب
دؼ التعلمية السلوكية، ك ىي ؾبموعة من اإلجرءات كاؼبمرسة على ربقيق األى

يقـو هبا اؼبعلم داخل الفصل بتدريس درس معُت يهدؼ  الىتكاإلنشطة العلمية 
إىل يف كتاب رميوليس أف توصيل معلومات كحقائق كمفاىيم لتالميذ. ك قاؿ 

 ٖىي الوسيلة الصحيحة يف تعليم اؼبدة.أضبد تفسَت الطريقة 
كباإلضافة إىل ذلك، يتم ربويل طريقة تعلم إىل أسلوب تعلم 
كتكتيكات، ككذلك كتعريف أسلوب تعلم ديكن ىو كما طريقة الشخص يف 
تنفيذ طريقة ؿبددة. على سبيل اؼبثاؿ، بالستخداـ ؿباضرة يف فئة مع عدد كبَت 

إىل تقنية ـبتلفة، كالىت من اؼبؤكد سوؼ نسبيا من التالميذ الذين حيتاجوف 
زبتلف تقنيا اعتمادا على استخداـ طريقة القراءة ؼبدد ؿبدكد من التالميذ. 
كباؼبثل، كباستخداـ طريقة اؼبناقشة، من الرضورم استخداـ تقنيات ـبتلفة يف 
الفصوؿ الدراسية حيث يصنف التلميذ على أهنم نشطوف مع فئة يصنف 

سبيلة. يف ىذه اغبالة، ديكن للمعلم تغيَت التقنية حىت يف فبر تلميذىا على أهنا 
 ٗمن نفس األسلوب.

من التعرض أعاله ديكن اف نفهم اف العبارة الثالثة لديهم عالقات 
من هنج كاحد ديكن اف تنتج بعض األساليب كطريقة كاحده ديكن  .كركابط

                                                 
.ٖٛٔ(، ص. ٕٓٔٓ)جاكرتا: كالـ موليا،   .Ilmu Pendidikan Islam     رموليس،

3
  

4
  

/pendekat2118019012https://googleweblight.com/?lite_url=https://akhmadsudrajat.wordpress.com/

-id-&lc5UMoVx9pembelajaran/&ei=n-model-dan-teknik-metode-strategi-an

8HD8boPb34A86p3&sig=ANTY_L1511643562&host=www.google.co.id&ts=138&m=1ID&s=

mGz_XY_JvifDw)2117November  14(  

https://googleweblight.com/?lite_url=https://akhmadsudrajat.wordpress.com/2008/09/12/pendekatan-strategi-metode-teknik-dan-model-pembelajaran/&ei=n9UMoVx5&lc-id-ID&s=1&m=138&host=www.google.co.id&ts=1510643562&sig=ANTY_L3p86A34boPb8HD8mGz_XY_JvifDw
https://googleweblight.com/?lite_url=https://akhmadsudrajat.wordpress.com/2008/09/12/pendekatan-strategi-metode-teknik-dan-model-pembelajaran/&ei=n9UMoVx5&lc-id-ID&s=1&m=138&host=www.google.co.id&ts=1510643562&sig=ANTY_L3p86A34boPb8HD8mGz_XY_JvifDw
https://googleweblight.com/?lite_url=https://akhmadsudrajat.wordpress.com/2008/09/12/pendekatan-strategi-metode-teknik-dan-model-pembelajaran/&ei=n9UMoVx5&lc-id-ID&s=1&m=138&host=www.google.co.id&ts=1510643562&sig=ANTY_L3p86A34boPb8HD8mGz_XY_JvifDw
https://googleweblight.com/?lite_url=https://akhmadsudrajat.wordpress.com/2008/09/12/pendekatan-strategi-metode-teknik-dan-model-pembelajaran/&ei=n9UMoVx5&lc-id-ID&s=1&m=138&host=www.google.co.id&ts=1510643562&sig=ANTY_L3p86A34boPb8HD8mGz_XY_JvifDw
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اؼبصطلح الثالث قد تنفيذىا باستخداـ بعض االسًتاتيجية. كعلي الرغم من اف 
أعجب باألمر نفسو، اال انو ال حيتاج إىل مناقشو. يف تاريخ اللغة العربية 

ىو أيضا يانغديسبل مع هنج األسلوب  ٓٚأساليب التعلم اؼبستخدمة يف 
الصويت للغة الفم. كالطريقة الثانية متطابقة، فاف اؼبصطلح األكؿ فقط ىو الذم 

حدة بينما يستخدـ اؼبصطلح الثاين يف يستخدـ يف  أمريكي الواليات اؼبت
 اإلقبليزية.

كل أسلوب لو نقاط القوه كالصناعة لكل منها. مت إنشاء األسلوب 
اعبديد بسبب عدـ الرضا عن األساليب السابقة. كحىت مع ذلك، فاف الطريقة 
اعبديدة بالتاكيد ال اؽبركب من الضعف، كىذا ىو السبب يف أساليب التعلم 

 كاؼبتنامية. كتنقسم أساليب التدريس إىل ثالثو، ىي: األساليب دائما اؼبناكبُت
تركز علي  الىتالقائمة علي اللغة، كاألسلوب اؼبتمحور حوؿ التعلم، كاألساليب 

 ٘.التالميذ
تركز علي اللغة( كقد  الىتاألسلوب اؼبستند إىل اللغة )األساليب  - أ

كلدت ىذه الطريقة بعض األساليب التعليمية اؼبقتبسة يف اللغة 
( ، من بُت أمور ٓٔ:ٕٓٔٓمورسيا كبراتور )-الفنلندية يف سيسيو

أخرل: يتم تعيُت الًتغيب الطريقة النحوية، كطريقة مباشرة، كطريقة 
 ٙلقراءه الطريقة الصوتية، كطريقة اؼبعرفية كانتقائي أسلوب.

                                                 
 .ٜٗ. ص. Memahami Konsep Dasar Pembelajaran Bahasa Arabعبد الوىاب راشد ك فبلوعة النعمة،  ٖ
 . ٚ٘. ص.Memahami Konsep Dasar Pembelajaran Bahasa Arabعبد الوىاب راشد ك فبلوعة النعمة،  ٗ
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تركز علي التعلم(  الىتاألسلوب القائم علي التعلم )األساليب  - ب
كتظهر ىذه الطريقة يف السبعينات ، نظرا لتطوير التعليم كالبحث يف 
اللغة الثانية كمظهر من مظاىر زيادة التعلم االبتكارم. كىذه 

استشهد هبا االرباد  الىتاألساليب مكتوبو بواسطة براكف 
(، من بُت أمور أخرل: االستجابة اؼبادية الكاملة، ٛٔ:ٕٛٓٓ)

 ٚ.كالطريق الصامت، كاؼبشورة التعليمية، كاألساليب الطبيعية، كاإلحياء
يتم تضمينها يف  الىتأساليب اؼبتعلم تركزت )اؼبتعلم األساليب(  -ج

ىذا األسلوب ىو أسلوب التواصل أك اؼبعركفة بشكل شائع مع 
. حيدث ىذا األسلوب بسبب عدـ الرضا (التعليم اللغوم )التواصلية

عن األسلوب السابق مل يكن قادرا علي خلق التالميذ الذين ىم 
 .علي التواصل بسالسة باستخداـ اللغة اؼبستهدفة قادركف

تكمن كراء ظهور ىذه األساليب ىو نعـو  الىتالشخصيات الرائدة 
تشومسكي مع نظريتو عن البشر كجود قدره فطريو دعا مع اللغة 

 الزمرد/اللغة اعبهاز االككيسانيو )الفيت(.

ككما سبق شرحو بشاف أساليب تعلم اللغات ، فاف كل طريقة من طرؽ 
اسبة التعلم ؽبا عيوب. كلذلك، جيب اف ننظر يف ما ىي األساليب اؼبن

 ستخداـ.لإل

                                                 
 .ٚٙ. ص. Memahami Konsep Dasar Pembelajaran Bahasa Arabعبد الوىاب راشد ك فبلوعة النعمة،  ٚ
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 :يلـز النظر فيها ما يلي الىتكتشمل األمور 
كينبغي تكييف الطريقة اؼبستخدمة مع طابع التالميذ، أيا كاف مستوم  -ٔ

 .التنمية كالظركؼ االجتماعية كاالحاطو هبا
كينبغي للمعلم إيالء االىتماـ للقاعدة العامة يف نقل الدركس. عن طريق  -ٕ

إىل أكثر صعوبة، من اؼبواد البسيطة إىل اؼبعقدة،  نقل اؼبواد من اؼبواد السهلة
من األشياء الواضحة لذلك الذم يتطلب تفسَت، كمن اػبرسانة إىل 

 .التجريدية
 .النظر يف الفرؽ يف قدره التالميذ من حيث اؼبعريف أك النفساين -ٖ
 .القدرة علي هتيئو جو مؤات للتعلم كالنشاط كاؼبرح -ٗ
 .كالتحفيز كتركيز التالميذقادره علي رفع اؼبعنويات  -٘
كينبغي اف تلتـز أساسيات التعلم مثل إعطاء مكافاه كاعبزاء، كالتمارين ىي  -ٙ

 .متعو كقادره علي خلق التالميذ النشطة

 الطريقة التقلدية و الحفظية الفصل الثاني:
 تعريف الطريقة التقلدية و الحفظية - أ

 )Mimicry (تقليديف اللغة تقليد ربفيظ أساليب مشتقو من الكلمتُت، 
الذم يعٍت اغبفظ بالعربية،  )Memorization (يةكاغبفظية، التقليد يعٍت لذما

تقلدية ك حفظية ة طريق ٛىذه الطريقة تسمي طريقة السيماء كاحملفظ.
                                                 

 .ٖٙ(, ص. ٕٕٔٓماالنغ.-. )ماالنغ: أكينMetode Dan Strategi Pembelajaran Bahasa Arabبسرم مسطاؼ كعبد اغبميد، ٙ
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(Mimicry Memorization)  للتعلم اؼبقلد مع الطريقة التالميذ كمن  ةىي طريق
(، فاف ىذه ٜٕٓٓمث حفظ اؼبواد التعليمية اؼبسلمة. ككفقا ألضبد لطفي )

(، ٜٕٓٓالطريقة ترتبط ارتباطا كثيقا بقوة ذاكره التالميذ. عند أضبد لطفي )
 فاف ىذه الطريقة ترتبط ارتباطا كثيقا بقوة ذاكره التالميذ.

- informal)كغالبا ما يسمي طريقة حفظية  تقلدية كالطريقة من ه ىذ
drill(  ألف أنشطتها غالبا ما تركز علي اؼبظاىرات كالتمارين مرارا كتكرارا علي

تقنيات النطق، كاستخداـ الكلمة عن طريق اتباع أك تقليد اؼبعلم أك اللغة 
االصليو اؼبخرب )األصلي(. يف ىذه الطريقة اؼبعلم أك االـ يقوؿ عدد قليل من 
اعبمل مرارا كتكرارا، كقلدت من قبل التالميذ حىت هناية اؼبطاؼ التالميذ اف 

، التحديد من ةحيفظ. بينما يتم تدريس النحوم يف األسلوب بشكل غَت مباشر 
 .نطق هبا اؼبعلم الىتخالؿ مناذج اعبمل 

باستخداـ هنج لفظي يف تدريس تقلدية ك حفظية طربقة أساسا ىذا ىو 
الًتكيز من  .علي الكثَت من االنشطو الشفهية فبارسو أك النطقاللغة ألنو ينطوم 

التعلم مع استخداـ ىذا األسلوب ىو القدرة علي االستماع كالكالـ كيؤكد 
، ىو ةعلي جوانب اغبفظ. "االستماع كالتحدث مها االتصاالت ركب مباشر 

 ٜكجها لوجو االتصاالت".

                                                 
 .ٖ(، ص. ٕٛٓٓ. )بندكنغ: أنغكاسا، Menyimak Sebagai Suatu Ketrampilan Berbahasaغنتور تارغاف،ىنرم  ٜ
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 ةريقة ىي طريقيف التطورات الالحقة من بُت ؾبموعو من ىذه الط
السيسيو ام األساليب يف تعلم اللغة االجنبيو يتطلب بدء التعلم عن -السامية

طريق التدريس كحده الصوت، اشكاؿ الصوت يليها التدريس القراءة 
ىذه األسلوب يتطلب أيضا استخداـ كسائل االعالـ السمعية  ٓٔكالكتابة.

 كالبصرية كالسمعية كاإليدز الدرس.
 التقلدية والحفظيةالغرض من طريقة  - ب

تستخدـ النهج الفموم، فاف  الىتاغبفظ  ةكاستنادا إىل كصف طريق
 .الغرض الرئيسي من ىذه الطريقة ىو استخداـ اللغة اؼبستهدفة يف التواصل

كتتكرر عمليو التدريس مع التالميذ من اؼبتوقع اف تستخدـ اللغة اؼبستهدفة )يف 
ىذه اغبالة العربية( تلقائيا/ ربت كاعيو. كما يعتقد يف نظرية الدراسة السلوكية 

ىي عاده. حىت مع التكرار كمن اؼبتوقع اف العديد من اؼبرات لتعزيز  الىت
 .بيةالتالميذ بشكل متزايد تكييف اللغة العر 

 التقلدية و الحفظيةخطوات طريقة  الفصل الثالث:
 إلدراؾ باالًتابطا -ٔ

اإلدراؾ باالًتابط ة العظيمة، ككلم اكفقا لقاموس اللغة االندكنيسي
لديو معٍت اؼبالحظة عن كعي عن كل شيء يف ركحو )ؽبا( نفسو الذم 

                                                 
 .ٗٙ. ص. ,Metode Dan Strategi Pembelajaran Bahasa Arabمسطافا بسرم كعبد اغبميد، ٓٔ
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كبعبارة أخرل،  .أصبح أساس اؼبقارنة ككذلك اؼبدرج لقبوؿ أفكار جديده
 .كعمليو ربط اؼبعرفة مع اؼبعرفة اعبديدةاإلدراؾ باالًتابط   ديكن تلخيص

كيف عامل التعليم، ديكن فهم الفتح علي انو عمليو إلجياد فهم 
اؼبعلم الذم سيقـو بتدريس موضوع جديد سَتبط اؼبادة  .تالميذل

كيتم ذلك لتيسَت فهم  .من قبل تالميذدرسها ال الىتاعبديدة باؼبادة 
 .التالميذ للمواد اعبديدة

 .قرأ اؼبعلم مفردات جيدا كصحيحا -ٕ
علي ة كتاب أك إلقاء نظر الالتالميذ اؼبقلد/ يقرا مرة أخرل دكف فتح  -ٖ

حىت يستطع  ةقطعو من الكتابة. كتتكرر ىذه اػبطوة مرات عديد
، مث من نطق اؼبفردات باػبَت كاغبق كفقا ؼبا ذبسده اؼبعلمالتالميذ 

 ربفظو.
 ( في التعلمMemorization( والحفظية( Mimicry( التقليدية .0

درسها العديد من اتباع السلوكية.  الىتلغة الذاكرة فيما يتعلق بتعلم اللغة 
 .ككفقا لرام السلوكية ، فاف اكتساب اللغة يتاثر باغبافز من البيئة خارج الفرد

كمصطلح السلوكيُت الذين يعتربكف غَت مناسبُت ؼبصطلح ينطوم علي لغة 
كلذلك، يسمونو اللغة  .موجودة، يف حُت انو أحد السلوكيات البشرية

 ٔٔاؼبستخدمة مصطلح السلوؾ اللفظي.
                                                 

. ٜٕٓٓ. )جاكارتا: ؼ.ت. رينكا سفتا، Psikolinguistik Kajian Teoritikعبد اػبَت، ٔٔ  .ٖٕٕ(، ن
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(، كاللغة النحوية ىي السلوؾ اللفظي الذم يسمح ٜٜٙٔعند لسكينر )
ال  عندما يتمكن الطفل من التحدث فانو كمع ذلك، .للفرد للرد أك يقوؿ شيئا

( ألف الطفل ال governed-ruleحيدث بسبب التحكم يف القواعد )
من قبل العوامل ة ديكن الكشف عن لغة القاعدة، كلكن مت إنشاؤىا مباشر 

 .خارج نفسو
تعلم اللغة حيدث كفقا لفهم السلوكية ىو من خالؿ التحفيز من بيئة 

تطبق  الىتالذم حيصل عليو من اإلفصاحات اللفظية معينو. تطوير اللغة الطفل 
السلف بشكل عشوائي حىت يف هناية اؼبطاؼ لدم األطفاؿ القدرة علي 

االستجابة كعمليو االنتحاؿ --التواصل يف اللغة من خالؿ كجود مبدا التحفيز
)Mimicry.( 

( ذكرت اف اػبرباء علم النفس تعلم ٜٜٙٔيف الكتاب من قبل برانوفو )
 :يتم يف طبسة مراحل ، كىي اللغة

 ءاػبطا التجربة ك -ٔ
 ربفيظ -ٕ
 تقليد  -ٖ
 معاكف -ٗ
 القياس -٘
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من اؼبراحل اػبمسة استنتج أف اللغة ىي يف األساس عملية تشكيل 
العادات )السلوؾ(. كيؤكد سكينر أف سلوؾ اللغة ديكن مالحظتو من خالؿ 
عوامل خارجية من خالؿ مستويات الًتدد. كيرل السلوكيوف أنو يف سن 

ـ األطفاؿ ىناؾ عملية تقليد ضخمة. كنتيجة لعملية التقليد، فإف تكرار استخدا
ربدث يف بيئة اللغة لألطفاؿ تؤثر على تطوير لغة  الىتالكلمات كاؽبياكل 

 .األطفاؿ
ىناؾ حاجة لتعزيز يف ربسُت الكفاءة اللغوية لألطفاؿ، كذلك ألنو مع 

 ٕٔ.اػبطأ يف الكالـ سيساعد كثَتا يف تطوير إجادة اللغة الطفل أك موافقة اغبق
األكىل من قبل األطفاؿ من قبل األـ أك أفراد عادة ما يتم التعزيز يف تعلم اللغة ك 

األسرة الذين ىم يف البيئة اؼبباشرة للطفل. بينما يف اكتساب اللغة األجنبية يف 
 اؼبدرسة، كيعطى التعزيز من قبل معلمي اللغة.

كما ذكر سابقا أف اغبفظ )اغبفظ( ىو كاحد من مراحل تعلم اللغة لدل 
ؾبرد عملية ـبتلفة. يف الذاكرة، ال حيتاج اؼبرء  األطفاؿ. ربفيظ ىو الذاكرة، اهنا

إىل بذؿ جهد خاص للحصوؿ عليو. على سبيل اؼبثاؿ، عندما يركم شخص ما 
كقعت ىذا الصباح، فإف اغبادث يدخل يف ذاكرتنا فقط من  الىتاألحداث 

خالؿ االستماع إليها. بدال من ذلك، سوؼ اغبفظ يكوف الذاكرة مع جهد 

                                                 
 Analisis Pengajaran Bahasa: Untuk Mahapeserta didik Jurusan Bahasa dan Guruفرانوك،  ٕٔ

Bahasa(. ص. ٜٜٙٔمعة غاجح ماد فركس،. )جغجاكرتا: جإٕ. 
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ى سبيل اؼبثاؿ، من خالؿ دراسة أك قراءة أك قراءة مرارا معُت أك العمل. عل
 كتكرارا.

 مفردات العربيةالتعلم  .ٕ

حد  التعلم ىو نشاط التدريس الذم يتم من قبل اؼبعلم إىل أقصى
كذا كى ٖٔ.للطالب الذين يعطوف مواد معينة للقياـ بأنشطة التعلم بشكل جيد

خلق أنشطة التعلم لتكوف  ديكن القوؿ أف التعلم ىو جهد من قبل اؼبعلمُت يف
مواتية كربقيق األىداؼ. التعلم ىو مركز أنشطة التعليم كالتعلم، كيتألف من 
اؼبعلمُت كالتالميذ، فبا يؤدم إىل النضج الفكرم كالنضج العاطفي كاالرتفاع 

 ٗٔالركحي، كاؼبهارات اغبياتية، كالعظمة األخالقية.
ؿباكلة لتعليم التالميذ لتعلم يف اللغة العربية، يعرؼ التعلم العريب بأنو 

يتعُت ربقيقها يف  الىتكميسرين لتسهيل ربقيق األىداؼ   درساللغة العربية مع اؼب
سيتم استخدامها  الىتتعلم اللغة العربية. يف ؿباكلة أف اؼبعلم سوؼ ربدد الطريقة 

يف التعلم مصممة خصيصا لألىداؼ كالتالميذ كاؼبواد كالبنية التحتية كالبيئة 
 .ىاكغَت 

يف تعلم اللغة، كبن حباجة إىل معرفة حوؿ تعقيد اللغة، كذلك لتعلم اللغة 
كبتاجها لتحليل اللغة اؼبتعلقة جبوانب ـبتلفة. قد زبتلف نتائج ربليل اللغة  الىت

                                                 
 .ٕٖ(،ص. ٕٔٔٓ. )بندكنغ: ؼ.ت. رماجا ركسدكاريا، Metodologi Pembelaharan Bahasa Arabأسيف حرماكاف،  ٖٔ
 Tips Aplikasi PAKEM (Pembelajaran Aktif, Kreatif, Efektif, Dan ٚجامل معركؼ اظباف،  ٗٔ

Menyenangkan) Menciptakan Metode pembelajaran Yang Efektif Dan Berkualitasاكارتا: ديفا . )جغج
 .٘(، ص. ٖٕٔٓفرؤس، 
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كفقا للجانب اؼبفضل. يف دراسة لغوية مع هنج ىيكلي، ينظر إىل اللغة على أهنا 
ديكن فصلها كمتمايزة من عنصر كاحد من  الىتشيء مستقل عن اؼبكونات 

 ٘ٔاآلخر. كتشمل ىذه اؼبكونات أساسا صوت اللغة، كاؼبفردات، كالنحوية.
ديكن تفسَتىا على أهنا  الىتيف اللغة اإلقبليزية اؼبفردات تسمى اؼبفردات 

نعلمها يف اللغة األجنبية. تعترب مفردات جزءا مهما من مكوف  الىتالكلمات 
استخداـ اللغة اؼبنطوقة أك اؼبكتوبة، كما أهنا جزء من تطور  اللغة، سواء يف

مهارات اللغة العربية. ىناؾ العديد من األىداؼ التعليمية للمفردات العربية، 
 :كىي

 ؼبسموع.ا، القراءة كالفهم لتالميذاؼبفردات اعبديدة الإدخاؿ  - أ
ألف  وكصحيحمع جيده تدريب التالميذ لتكوف قادرة على نطق اؼبفردات  - ب

 سيؤدم إىل القدرة على الكالـ كقراءة جيدة كو كصحيحمع جيده النطق 
 .كذلك  صحيحة 

فهم اؼبفردات يعٍت إما ؾبازيا أك معجما )قائمة بذاهتا( أك استخدامها يف  - ج
 سياؽ صبل معينة )معاين داللية ككبوية(.

 قادرة على تقدير كتشغيل اؼبفردات يف التعبَت الشفوم كالكتايب كفقا - د
للسياؽ. تعلم اللغة ليس فقط قادرة على ترصبة اؼبفردات اللغة العربية إىل 
اللغة، كلكن يقاؿ التالميذ لتكوف قادرة على إتقاف مفردات إذا التالميذ 

                                                 
 .ٗٙٔ. ص. Memahami Konsep Dasar Pembelajaran Bahasa Arabعبدالوىب ركسيدم ك فبلوعة النعمة،  ٘ٔ
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التخميد ديكن أف تًتجم أشكاؿ من اؼبفردات كما أهنا ديكن استخدامها 
  ٙٔ.يف التواصل اغبقيقي

عداد اؼبفردات الصحيحة قبل تدريس اؼبعلمُت اؼبفردات جيب إيف 
تدريسها للمتعلمُت. لذلك، حيتاج اؼبعلموف إىل االىتماـ دببادئ كمعايَت 

 :كاضحة. اؼببادئ يف اختيار مفردات لتدرس ىي كما يلي
 غالبا ما تستخدـ. الىت، أم اختيار مفرادات تواتر -ٔ
نطاؽ، أم اختيار مفردات تستخدـ على نطاؽ كاسع يف الدكؿ  -ٕ

 .العربية
 .، كاختيار اؼبفردات ذات مغزل خاصحيةمتا -ٖ
 .ىي أكثر دراية الىت، فهذا يعٍت اختيار اؼبفردات اؼبألوفة ألفة -ٗ
ديكن استخدامها يف ـبتلف  الىت، أم اختيار الكلمات تغطيو -٘

 اجملاالت، ال تقتصر على ؾباالت معينة
 .زبتار الكلمات اؼبطلوبة من قبل التالميذ الىت، مهيةأ -ٙ
، معٌت ىو طرح استخداـ الكلمة باللغة العربية بدال من كلمة عركبة -ٚ

من لغة أخرل. على سبيل اؼبثاؿ باستخداـ كلمة ىاتيف بدال من 
تليفوف، أك باستخداـ كلمة مذياع من كلمة الراديو. كباإلضافة إىل 
ذلك، حيتاج اؼبعلموف أيضا إىل االىتماـ باؼببادئ التوجيهية العامة 

                                                 
 Pembelajaran Bahasa Arab: Pendekatan, Metode, Strategi, Materi, Danـ. عبداغبامد، كأسدقائو،  ٙٔ

Media,(،ص. ٕٛٓٓماالنغ فركس، -. )ماالنغ: أكينٙٔ. 
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للغة العربية يف برنامج تعلم اللغة العربية لغَت اؼبتعلقة بتعلم ا
 :كىذه ىي ٚٔالعرب.

تدرس  الىتتدرس. كيشَت البعض إىل أف عدد اؼبفردات  الىتعدد اؼبفردات  -
، ٓٓ٘ٔ-ٓٓٓٔ، للمستول اؼبتقدـ ٓٓٓٔ-ٓ٘ٚؼبستول اؼببتدئُت ىو 

. كلكن ىناؾ أيضا أكلئك ٕٓٓٓ-ٓٓ٘ٔكبالنسبة للمستويات العليا 
، شريطة ٕٓٓ٘-ٕٓٓٓالذين جيادلوف بأف مفردات ؼبستول إبتيدا بقدر 
 .أف تتعلم أف يؤلف صبلة كمهارة استخداـ القاموس

لعربية بسيط حيدث إذا كاف التالميذ قادرين قائمة اؼبفردات، تعلم اللغة ا -
غالبا ما تستخدـ كقادرة على ترصبة إىل اللغة  الىتعلى حفظ اؼبفردات 

 .نفسها
كيفية شرح معٌت اؼبفردات. لشرح ىذه اؼبفردات ىناؾ العديد من الطرؽ  -

 :ديكن استخدامها من قبل اؼبعلمُت، دبا يف ذلك الىت
 .ظهار الكائنات أك العينات 
 داـ عرض اعبسم.استخ 
 الذين يعملوف كأطباء كالشرطة، اخل. درسلعب األدكار، مثل اؼب 
 .)ذكر العكس )اؼبتضاد( أك ذكر كلمة اؼبعادلة )مرادؼ 
 .كلمات اجملموعة 

                                                 
17

 .62. ص. ,Pendekatan, Metode, Strategi, Materi Dan Mediaم. عبدالحمد، و غير ذلك،  
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 .أذكر الكلمة األساسية كشكل الكلمة 
 .ذكر معٌت الكلمة كشرح معناىا 
 .تكرار القراءة 
 .البحث عن معٌت الكلمات يف القاموس 
 يف لغة التالميذ. لمةزبذ ك 

ؼبعرفة قباح اختبار التعلم ديكن أف تستخدـ كمقاييس إتقاف اؼبواد، 
ككذلك يف التعلم اؼبفردات. رفض مثل ىذه اؼبزحة قد يكوف استخداـ اؼبفردات 

مراقبة استخداـ اؼبفردات  درسيف السياؽ. كباإلضافة إىل ذلك ديكن للم
ذا كاف التالميذ قادرين على استخداـ  اإلنتاجية النشطة من التالميذ، أم ما إ

كلمة بشكل طبيعي دكف صعوبة يف التعبَت عن نفسو. كباإلضافة إىل ذلك 
تقبلي، أم التالميذ -حيتاج اؼبعلموف إىل إيالء االىتماـ لتمكن التالميذ السليب

 قادركف فقط على فهم اللغة اؼبستهدفة دكف القدرة على استخدامها كحدىا.
اؼبرحلة االبتدائية، كتركز التالميذ  يف (،ٜٓ:ٜٜٛٔ) لكااػب عبد كفقاؿ

على اتقاف اؼبفردات اؼبتعلقة اللغة اؼبنطوقة. كتركز اؼبفردات اؼبتقدمة/ العليا على 
 كتابة لغات مثل الكتب كالصحف كاجملالت، كما إىل ذلك.
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 فرضية الفصل الرابع:
البحث. كيشَت فرينكل عٍت التخمُت أك اعبواب اؼبؤقت ؼبشكلة يالفرضية 

أم أف أسلوب  ٛٔكالُت إىل أف الفرضية ىي التنبؤ بالنتيجة احملتملة للدراسة.
 .ىو أكثر مالءمة الستخدامها يف تعلم اللغة العربية يةؿباكاة التقليد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 .ٜٚٔ(، ص.ٕٕٔٓبندنج:ؼ.ت. رماجا ركسداكريا: . ),Penelitian pendidikan: Metode dan Paradigma، زيناؿ عرفُت ٙٔ
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 الباب الثالث
 طريقة البحث

 البحث مكان و الفصل األول: نوع
 نوع ومكان البحث .0
 نوع البحث 

نوع البحث الذم استخدمو الباحثة ىو البحث الوصفي الكمي 
ألف البيانات يف شكل أرقاـ ملموسة مت ربليلها باستخداـ اإلحصاء، مث 
كصل ربليل البيانات فقط لوصف اؼبتغَتات كاحدا تلو اآلخر. لذلك يف 

لدل  لرفع نتائج التقلدية كاغبفظية ىذا البحث عن تطبيق طريقة 
با إعطاء  باالنج غوكا -ثامن باؼبدرسة الثانوية باالنجالتالميذ الصف ال

 .تالميذاختبار حوؿ  اللغة العربية ل
تصميم البحث اؼبستخدمة ؾبموعة كاحدة بريتست تصميم 

االختبار البعد الذم ىو ذبربة أجريت على ؾبموعة كاحدة فقط من؛دكف 
 ؾبموعة اؼبقارنة.

 اعبة.يف ىذا التصميم باستخداـ االختبار قبل اؼبع
كبالتايل ديكن معرفة نتائج العالج بشكل أكثر دقة، النو ديكن 

مقارنة مع الوضع قبل العالج. بشكل عاـ،مت عرض تصميم ىذه 
 الدراسة على النحو التايل.
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Pretest 
Oٔ 

Perlakuan 
X 

Posttest 
Oٕ 

 حيث: 
 = Oٔ نتائج التعلم قبل تطبيق التعلم اؼبنعدد الألمناط 

X تطبيق = 
Oٕ نتائج التعلمبعد تطبيق التعلم اؼبنعدد الألمناط = 

 = Oٕ -Oٔ
 ٕٓمستول فعالية التعلمٜٔ
 مكاف البحث 

. باالنج غوكا -الثانوية اغبكومية باالنج مكاف البحث يف مدرسة 
السببو اؼبوقع ألف اؼبسافة حيث سكن الباحثُت ليست بعيدة جدا، 

أيضا يف صبيع حيث التالميذ الذين يعيشوف يف موضوع البحث تقع 
أكباء اؼبدرسة حيث البحوث، فضال عن نتائج التعلم الطالب اليت ال 

 تزاؿ حباجة إىل ربسُت. فبا يسهل عملية صبع البيانات.
 
 
 
 

                                                 
 

21
 .ٖٛ(، ص. ٖٕٓٓ؛ باندنج: ألفبيت ٕٛ) طبيعة MetodePenelitianAdministrasi. سوغيونو. . 
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 العينة النموجية : مجموع الكلى ونيالفصل الثا
 ؾبموع الكلى .0

ؾبموع الكلى ىوكل اؼبوضوع من البحث. إذا رغب اؼبرء يف فحص  
اؼبوجودة يف منطقة البحث، فإف البحث ىي دراسة صبيع العناصر 

 ٕٔلبحث.
إصباؿ قطعة يصبح ىدفا للنشاط اإلحصائية. إما  عينة البحث ىي

فيالنموذج من الوكاالت اغبكومية، كاؼبؤسسات، كاؼبنظمات، الناس، 
 ٕٕالكائنات أك كائنات أخرل.

طريقة العينات  النموذجية اؼبستخدمة يف ىذا البحث ىو "ىادؼ  
، أم  أخذ العينات مع مراعاة (purposive sampling)ينات"الع

خاصة. ىادؼ العينات ىي أخذ طريقة العينات الىت يستخدمها الباحث 
 ٖٕإذا كاف الباحثة عندىا اإلعتبارات ىف أخذت العينة لغرض معُت.

العينة ىي كحدة من اجملموع الكلى الذم ىو موضوع البحث لتقدير  
 ٕٗ.خصائص اجملموع الكلى
                                                 

21
  .173 .ص. ,Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktek,سوحرسم أريكنتو.  

( ص. ٕ٘ٓٓ: جاكرتا : فافا س سينر سيننت, ٔمطبعة ). Metodologi Penelitian Kuantitatif.رضبة ترجونو22
ٖٓ 

23
) جاكرتا: ؼ.ت. رينيك جفت, . Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. سهرسيم أركونتو.

 ٖٓٔ( ص. ٕٙٓٓ
( ٕ٘ٓٓ: جاكرتا : فافا س سينر سيننت, ٔمطبعة . )Metodologi Penelitian Kuantitatif.رضبة ترجونو. ٕٗ

 ٖٓ ص.
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تقنية تنفيذىا إلاىل اغبصوؿ على عينة البحث تتخذ فئة كاحدة  
الثانوية اغبكومية التالميذ الصف الثامن اؼبدرسة  ٕٙ٘دبجموع الكلى ىو 

الثانوية . ك معانيو ىو التالميذ الصف الثامن اؼبدرسة باالنج غوكا -باالنج
 .باالنج غوكا -اغبكومية باالنج

 : طريقة جمع البيانات ثالثالفصل ال
 :يف ىذه الدراسة، كالكاتب يستخدـ أسلوب صبع البيانات كما يلي

  الوثائق .0

الوثائق، من أصل الوثيقة، اليت قاؿ أهنا تعٍت األشياء اؼبكتوبة. تنفيذ   
أسلوب الباحثُت كثائق التحقيق يف الكتب، كالصحف، كاجملالت، ؿباضر 

 ٕ٘االجتماعات، جدكؿ األعماؿ ك غَت ذالك. 
أسلوب التوثيق يهدؼ إىل اغبصوؿ على بيانات استنادان إىل مصادر   

 :دارس، كىي يف الشكلالبيانات اؼبوجودة يف اؼب
  اإلختبار .ٕ

سيحتول اإلختباراألسئلة الىت يتعُت اإلجابة أك حلها من قبل الفرد   
 جيرم ما يسمى اإلختبار، إختبارىا التحصيلي.

 : أدوات البحثرابعالفصل ال
                                                 

25
) جاكرتا: ؼ.ت. رينيك . Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. كونتويرسيم أر سح.  

 ٕٓٓ( ص. ٖٕٔٓ, تجب
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للقياـ بأنشطة البحث، الباحث يستخدـ أدكات البحث. 
مسئوال حقيقة.لذالك، ىذاألدكات هتدؼ لتجد البيانات اك اؼبعلومات 

األدكات اؼبشار ىف ىذه الدراسةىي أدات تستخدـ ىف تنفيذ اعبمع البينات 
اؼبيدانية. األدات مفيدة عبمع البيانات كالقياس ىف شكل عينات.أما بالنسبة 

 لألدكات اؼبستخدمة ىف ىذاالبحث أف اإلختبار كالوثائق.
 اإلختبار 

اللغة العربية من أجل ربديد ىو اإلختبار اؼبعرفة الطالب عنالتعلم 
قدرة الطالب اؼبتوسط ىف تعلم اللغة العربية بطرؽ احملاضرة، كإلجتماع 

 اليت يستخدمها اؼبدرس.
 الوثائق 

الوثائق اؼبستخدمة عبمع البيانات اليت لو حظت حاجة من اؼبصادر 
الىت ديكن أف تساعد لتعزيز موقع كالولة للبحث ككذالك لألدلة 

 البحثية.

 : تحليل البياناتخامسالالفصل 
ربليل البيانات ىو نشاط بعد بيانات اؼبستجيبُت كمصادر البيانات  

األنشطة يف ربليل البيانات ىي ذبميع البيانات استنادا إىل  .األخرل اليت ؾبمعها
اؼبتغَتات كأنواع اؼبستجيبُت، كتبويب البيانات استنادا إىل متغَتات من صبيع 
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منك ؼبا تغَت دريس، أداء اغبسابات لإلجابة على صياغة  اجمليبُت، تقدًن بيانات
 اؼبشكلة، إجراء العمليات اغبسابية الختبار الفرضية اليت مت اقًتاحها.

ك ىكذا، يف ىذا البحث ىناؾ نوعاف من تقنيات ربليل البيانات اؼبستخدمة، 
 كىي:
  اإلحصاء الوصفي  .ٔ

أك كصف االحصاء اؼبستخدمة لتحليل البيانات عن طريق كصفي 
البيانات اليت مت صبعها كما ىي دكف أف الستخالص النتائج اليت تنطبق 

 على اعبمهور.
يف اإلحصاء الوصفي ديكن أيضا أف يتم البحث عن عالقة قوية بُت 

 اؼبتغَتات من خالؿ ربليال الرتباط.
يف ىذه الدراسة، تستخدـ االحصاءات الوصفية يف صياغة اؼبشكلة 

 الثانية. األكىل صياغة اؼبشكلة
 النتيجة متوسط -ٔ

متوسط درجة أك متوسط ديكن تفسَتىا على أهنا ؾبموعة من 
 البيانات مقسـو اعلى قيمة عدد اؼبشاركُت.

X = ∑ X/N 
   حيث:  

= متوسط  X 
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 X =تردد
= عدد البيانات  N  

 ربليل االستدالؿ اإلحصائي -ٕ
 إينفَتينسياؿ التحليل اإلحصائي باستخداـ تقنيات بسيطة االكبدار
ؼبعرفة ما إذا كاف ىناؾ تأثَت االستعداد للتعلم للمتعلمُت كبو ربقيق النتائج 

 لتعلم اللغة العربية، أما بالنسبة للصيغة اليت يتم استخدامها مع اػبطوات.
الصيغة اؼبستخدمة يف ارتباط اللحظة اؼبنتج كربديد ما إذا كاف ىناؾ 

 .Yك  Xتأثَت بُت متغَتين 
 اؿ ىي كما يلي.صيغة االرتباط يف السؤ 

 
    

  ∑   (∑ )(∑ )

√* ∑    (∑ ) +*  ∑   (∑ ) +
 

 

العد  r، مع النص على أنو إذا كانت قيمة rبعد اغبصوؿ على قيمة 
، فهذا يعٍت أف ىناؾ عالقة ىامة، مث قبلها كرفضها. rأكرب من قيمة اعبدكؿ

 كرفضها.كباؼبثل بالع كسب العكس إذاعة عدد أصغر من اعبدكؿ مث قبلها 
بُت  ٘مستول داللة ٝ ٘ٓ،ٓمعرفة حجم التأثَت كمعامل التحديد 

 .rك من مث استخدمت قيمة التفسَت اؼبعيارية  متغَت

ٖ-ٔجدكؿ:   
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 اؼبنتج غبظة االرتباط r تفسَت اؼبنتج غبظة معامل

 رقم مستول االرتباط فئة
 ٔ ٘ٙ-ٓٙ منخفض جدا

 ٕ ٓٚ-ٙٙ مفخفض

 ٖ ٘ٚ-ٔٚ كاؼ

 ٗ ٓٛ-ٙٚ معتدؿ

 ٘ ٘ٛ-ٔٛ جيد
 ٙ ٜٓ-ٙٛ جيد جدا

 ربليل االكبدار البسيط   -ٖ
  ̂ = a+bx 

b =  ∑     (∑  
)(∑  )

 ∑  ٕ (∑  )ٕ
 

a=∑    ∑ 
 

 
 الصيغة( من خالؿ tربديد قيمة اختبار )  -ٗ

tٓ= 
SB

Bb 0

 
 العثور على أخطاء اػباـ النحار  -٘
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Syx = √∑  ٕ  ∑    ∑    

  ٕ 

 بينايل الشارقة((ربديد معامل االكبدار  -ٙ

Sb =   

√  ٕ  ( )ٕ
 

 

 فرضية بيجوجياف -ٚ
    = ٓ 
  ≠ ٓ 

 :مع
 نتائجتعلم اللغة العربية اىلتأثَت التعلم اؼبتعدد األمناطأم  =  
ىناؾ تأثَت على االستعداد للتعلم للمتعلمُت كبو ربقيق  =  

 ."العربيةالنتائج "تعلم  اؼبفردات اللغة 
 القيمة  tكاعبدكؿ )α (مستويات حقيقية -ٛ

α   = ٓ,ٓ٘ 
dk = n-ٕ 

   dan   ربديد القبوؿ ( ٛ

ٓ إذا     كقبل   رفض، ف ,        

ٓ إذا    كرفض  ، فقبل ,        
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 الصيغة( من خالؿ tربديد قيمة اختبار) -ٜ
  

    
    

  

 

  استنتاج -ٓٔ
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 الباب الرابع

 نتائج البحث

 الثانوية الحكومية غووا الفصل األول: لمحة عن المدرسة

 حملة قصَتة .ٔ

بالنج سابقا أيضا معركفة -غوكا البلد بالنجاغبكومية  مدرسة االثانوية 

مدرسة االثانوية كانت تعرؼ سابقا بوصفها النظاـ التجارم اؼبتعدد األطراؼ 

مث تأسست  ٜٗٚٔعامان، الضبط عاـ  ٖٖمنذ ± بالنج رائدة -جوبيب بالنج

. اؼبدرسة من خالؿ الرحلة اليت طويلة دبا يكفي لتكوف ٜ٘ٚٔرظبيا يف عاـ 

اؼبعلموف الذين يعلموف كرعايتهم كغَتىم من اإلداريُت ال ومية. اغبكأخَتا يف 

 يكلوف من أجل بناء ىذه اؼبدرسة.

اؼبدرسة مرف جدان، ليت سبر خطوة خبطوة، كاليت تبدأ دبركز مسجل،  

كعالكة على ذلك ىذا منو يف نيجَتيكاف يف كانوف اغبكومية. تعًتؼ دبركز 

تتميز اؼبدرسة بالكبَتة غبكومية، ا. سواء قبل أك بعد ٕٗٓٓاألكؿ/ديسمرب 
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انتقاء عدد اؼبتعلمُت سجلت إقبازات كاألجناس اؼبختلفة تًتاكح بُت اعبمهور 

 خاصة يف اؼبيداف الديٍت.

 اؼبوقع اعبغرافيا .ٕ

كم من منطقة  ٛ )± غوكا ىيقع يف منطقة غوا اغبكومية  مدرسة االثانوية 

العاصمة( على كجو التحديد يف منطقة بونتومارانو قرية بونتومانام. مدرسة 

غوكا بداية إنشائها ىي اؼبدرسة اإلسالمية النموذجية الوحيدة اغبكومية االثانوية 

 يف منطقة بونتومارانو مث، كاآلف أصبح مت نيجَتم غوا كاحدة من اؼبدرسة اليت

ربظى بشعبية كأحب من قبل معظم الناس يف صبيع أكباء منطقة 

 جنبا إىل جنب مع تنمية النواحي بونتومارانو اآلف، مدرسة االثانوية.بونتومارانو

غوكا تقدـ ىواة أك استعداد اجملتمع ليتمكن من إدراج ىذه دبدرسة اغبكومية 

 .ٕٙاغبكوميةاالثانوية

 غوكا يوصف على النحو التايل:  كوميةاغب جغرافيا موقع اؼبدرسة الثانوية 

                                                 
 ٕٚٔٓ ٜٕالباحثوف كاؼباغبظات كالتوثيق اغبالة اعبغرافية للمدرسة, سبتمرب،ٕٙ
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حدكد ألف اعبانب اعبنويب يف "مكتب الشؤكف الدينيةبونتومارانو  .أ 

 .الفرعية

الشماؿ حدكد اؼبقاطعات الطريق اؼبؤدم إىل بلده عبوه كمقاطعة  .ب 

 .كيسيالجنوب سو

 . بونتومارانو  POLSEKTAالغربية غَت ؿبدكدة مع مكتب .ج 

 . نتومارانومنازؿ قرية الشرؽ غَت ؿبدكدة بو  .د 

 الرؤية كالرسالة كاألىداؼ .ٖ

 الرؤية . أ

أعماؿ اؼبتعلمُت الذين يتفوقوف يف اإلقبازات كأساس متُت يف إديتاؽ  

(IMTAQ.) 

 التفوؽ يف اإلقباز (ٔ

ربقيق الطالب الذين حصلوا على مقاطعة "االمتحانات  - أ

اؼبستول األعلى قيمة -كيسي اعبنوبية" اقتناء عشرة الوطنيةالسو

 أصلية.
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، حقيق  - ب الطالب الذين حصلوا على بطل سباؽ اللقب للعلـو

كلغة الفنوف كالرياضة، فضال عن سباؽ أخرل على مستول 

 اؼبقاطعة متق كمقاطعة.

ربقيق الطالب الذين يتمتعوف بالذكاء االجتماعي كالطابع   - ت

 لألمة.

 .أعماؿ الطالب ذكي - ث

 IMTAQمتُت يف  (ٕ

دائي  تشكيل الطالب الذين تكوف قادرة على أف تصبح على .أ 

 كدائية.

  .ربقيق كردية بَتاخالكوؿ الطالب .ب 

 ربقيق الطالب حيفظوف جزء عم جزء عم .ج 

 تشكيل الطالب الذين حيبوف الصالة .د 

 تشكيل الطالب الذين لديهم الذكاء كيتيوف القرآنية .ق 

 البعثة . ب
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جراء اإلعداد بطريقة شاملة، فضال عن مهاـ اؼبنظمة مدرسة  .ٔ

 القائمة على اؼبدرسة.فيتاليساسي أف يسًتيح يف اإلدارة 

تنفيذ عملية التعلم الفعالة على أساس معيار الكفاءة الوطنية  .ٕ

 باإلضافة إىل اغبكمة احمللية كخصوصية

 جعل أنشطة مغمب فعالة يف ربسُت الكفاءة اؼبهنية للمعلمُت .ٖ

إجراء عملية التدريب اؼبستمر للطالب الذين لديهم مواىب  .ٗ

الرياضة، متس كتكنولوجيا متفوقة يف ؾباؿ ميبا، اللغة، فن 

 اؼبعلومات

تنفيذ عملية بيمبيساا أداء صالة منتظمة يف اؼبدرسة كتنفيذ  .٘

 الطالب التأديب يف نتيجة لذلك

سبكُت أنشطة أكسيس كالكشافة، أككس، كَت كغَتىا من  .ٙ

 األنشطة ذات الصلة يف بيئة اؼبدرسة نظيفة كصحية

كفقا للجداكؿ ذات شراء مرافق التعليم كالتعلم كالبنية التحتية  .ٚ

 األولوية اؼبدرجة يف اػبطة.



49 

 

 ربسُت إدارة سبويل اؼبدارس الواقعي كالشفاؼ كاؼبساءلة. .ٛ

توفَت مكاف للصالة الئقة كسبثيلية بشكل مستقل أك دبساعدة  .ٜ

 اآلخرين.

 تعظيم دكر اللجاف كاعبهات اؼبعنية يف بناء مدارس فبتازة .ٓٔ

 األىداؼ . أ

اؼبدارس الدينية اؼبنظمات عزيز أكجو التآزر كمكونات األداء  .ٔ

نظرة اؼبدؾبة، كورديناتيف، القائمة على اؼبشاركة، كمنسجمة 

 يف اؼبدارس الدينية موثوقة اؼبستندة إىل اإلدارة.

إنتاج الطالب الذين يتفوقوف يف اإلقبازات كقول يف اإلدياف أك  .ٕ

 التقول باإلضافة إىل قد ميناسيوناؿ كردية كالكفاءة أخالكوؿ.

لمُت السلطة بركفيسيوناليسمي لتصميم اختصاص زيادة اؼبع .ٖ

الطالب اليت سوؼ يتحقق من خالؿ التخطيط السليم 

 للتعلم كاؼبرح.
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، كاللغات، كالرياضة  .ٗ إعداد الطلبة الذين لديهم مواىب العلـو

 كمتق الفن كال انتخابات تسببت يف ربقيق

كيات ھارات اؼبعتادة اليت تدعم اؿھتوفَت عدد من امل .٘

 ارات لدل الطالبھءات املكتطوير کفا

إنشاء قدرة موثوقة لدل الطالب يف ؾباؿ التنظيم كؿببة  .ٙ

 اإلنجاز كالبيئة

تلبية احتياجات سكاف اؼبدارس على اؼبرافق التعليمية  .ٚ

 كالتعلمية كالبنية التحتية من خالؿ برنامج شحذ يف رامب

إرضاء العُت اؿ ميزانية الربامج بدأت يف راببم بالدقة األساسية،  .ٛ

 يتحلى، شفافة كمسؤكلة كمتسقة

نشاء اؼبرافق الدينية اليت تصبح ؿبورية يف األنشطة الدينية،  .ٜ

 كتعليم أخرم كرًن للمدارس.

إنشاء مشاركة ملموسة من جانب اللجنة كأصحاب اؼبصلحة  .ٓٔ

 اآلخرين إلنشاء مدرسة رفيعة اؼبستول يف غوكا.
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هد اؼببذكؿ كالغرض من اؼبدارس اؼبذكورة أعاله أصبح جزءا من اعب 

لتحقيق ىدؼ التعليم الوطٍت أم ربسُت االستخبارات، اؼبعرفة، شخصية، 

كاؼبواقف، كالنبيلة، فضال عن اؼبهارات العيش بصورة مستقلة، كاتبع مزيد من 

التعليم. لتحقيق نوعية التعليم تستجيب اؼبعايَت على الصعيد الوطٍت، كأنشطة 

 وطنية للتعليم الثمانية. التعلم يف اؼبدارس يشَت إىل اؼبعايَت ال

لتحقيق أىداؼ الًتبية الوطنية، كمستول كفاءة اػبرجيُت اليت مت تعيُت،  

مث رئيس اؼبدرسة كاؼبدارس الدينية كسيفيتاس "اللجنة اؼبدرسة" حيدد اؽبدؼ 

االسًتاتيجي/برنامج األنشطة الرئيسية، سواء بالنسبة لألجل القصَت، يف األجل 

الطويل. اؽبدؼ من الربنامج يهدؼ إىل ربقيق الرؤية  اؼبتوسط، ك على اؼبدل

 كربقيق مهمة اؼبدرسة تساناكيا نيجرم غوكا.

 عملية التعليم كالتعلم .ٗ

 غوكااؼبمولة يف نوعُت من أنشطة الربنامج:اغبكومية مدرسة االثانوية 

 برنامج اؼبناىج الدراسية . أ

 الربامج اػبارجة عن اؼبناىج الدراسية . ب
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 يف تشغيل الربامج: 

 التخطيط الذم أدل إىل .1

 ربقيق رؤية كرسالة للمدرسة . أ

إعداد كربليل اؼبواد اؼبعدة يشمل الربنامج السنوم, برنامج  . ب

 تصميم كتنفيذ "التعلم الفصل الدراسي

 إعداد مصادر التعلم / كسائل اإلعالـ التعليمية . ت

 تنفيذ برنامج اؼبناىج الدراسية .2

 أحداث الطالب . أ

 ٕكتنقسم عملية التدريس كالتعلم يف الربنامج اؼبناىج الدراسية إىل  

ساعات من الدركس يف يـو كاحد من  ٛساعة أم صباح كظهرا يليو الطالب 

 ٘ٗ.ٕٔكيتا )صباحا(، الساعة  ٖٓ.ٕٔكيتا تصل إىل. الساعة  ٓٓ.ٚٓ

دقيقة لكل  ٘ٗكيتا )بعد الظهر( مع مسألة  ٓٗ:ٚٔبتوقيت كسط أكركبا. يف 

ساعات من الدرس الذم ىو يف  ٙرس كاحد، إال يـو اعبمعة ىو فقط د

كيتا  ٘ٔ.ٖٔكيتا )صباحا(، الساعة  ٓٔ.ٔٔكيتا تصل إىل. الساعة  ٓٓ.ٚٓ
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كيتا )ظهرا(.كالطالب ملزموف بالقياـ جبميع اؼبهاـ  ٓٓ.ٚٔتصل إىل. الساعة 

 ٕٚاليت تعطي اؼبعلمُت على حد سواء يف اؼبنزؿ كاؼبدرسة.

 لمُتأنشطة اؼبع . ب

الدركس  ٕٙٔٓ/ٕ٘ٔٓسنة  ٔعملية التدريس كالتعلم، الفصل  

اغبفاظ على نظاـ التعلم على أساس قبل أم مدرس تعليم التخصصات اؼبطلوبة 

غوكاال تقـو على أساس تنظيم اغبكومية ساعة, مدرسة االثانوية ٕٗعلى األقل 

 عن اؼبدرسُت. ألف شرط ٕٛٓٓسنة  ٗٚحكومة صبهورية إندكنيسيا رقم 

مدرسي اؼبواد الذين لديهم عدد غَت كاؼ من اؼبعايَت اليت مل تصبح بعد 

دراسات ميدانية على اؼبدارس الدينية اآلف. لكن اؼبعلمُت أيضا تنفيذ التعلم 

 اؼبناسبة ساعات كاجب اهتم يف اؼبدارس الدينية.

نشطة اؼبعلمُت أخرل كما تفعل عالجية كاإلثراء للطالب الذين  

لب التعلم اػباصة. اؼبعلمينأيضا بتحليل نتائج تعلم الطلبة يعتربكف أف تتط

 كمتابعة مع إثراء كربسُت.

                                                 
 ٕٚٔٓسبتمرب  ٖٓالباحث، مراقبة ظركؼ عملية التعلم,27
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 تفاعل التدريس كالتعلم . ث

لتفاعل بُت التدريس كالتعلم بُت الطالب باستخداـ اؼبناىج الدراسية   

اليت توجو إىل اغبكمة احمللية. عملية التعلم كالتعلم  ٖٕٔٓكتسب كاؼبناىج 

موضوعات، دبا يف ذلك احملتول احمللي. يف  ٙٔلسابع مع يتبعها طالب الصف ا

بدأت تعلم تفاعلي عرب استخداـ كسائط تكنولوجيا اؼبعلومات  ٕٙٓٓالعاـ 

 كاالتصاالت عن طريق تشغيل جهاز كمبيوتر يف ـبترب الكمبيوتر.

 غوكا:اغبكومية  مدرسة االثانوية ميزة خاصة 

 ببرنامج غبفظ الرسائل القصَتة عبميع الطال . أ

 حفظ دكرات اؼبفردات اإلقبليزية كالعربية . ب

ج. يف كل مرة ىناؾ اجتماع للمعلمُت كالطالب مع اؼبعلمُت لزراعة 

 ربيات

اللغة العربية تالميذ قبل تطبيق  تعلم المفرداتالفصل الثانى: تصوير نتائج 

الطريقة التقلدية و الحفظية لدى  التالميذ الصف الثامن بالمدرسة الثانوية 

 غوواالحكومية 
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 اغبكومية يف اؼبدرسة الثانوية ةباحثلاا أجر  ىتكاستنادا إىل نتائج البحث ال

على البيانات اليت مت صبعها من خالؿ أداة االختبار حبيث يعرفها ىلت غوكا، مث 

 يف اؼبدرسة الثانويةالتالميذ يف تعلم اؼبفردات اللغة العربية يف شكل قيمة 

 .اغبكومية غوكا

 ٕٗتلميذا، كلكن عينات من الباحثُت  ٖ٘تالميذ الصف الثامن  ككاف 

تلميذا.  ٕٗتلميذا، كقيمة ما قبل االختبار من الفصل الثامن )أ(، اليت كاف 

كتستمد القيمة من توفَت أدكات االختبار يف شكل أسئلة موضوعية يبلغ 

 نقطة. ٘ٔؾبموعها 

الطريقة ل تطبيق ما يلى ىو جدكؿ نتائج تعلم اللغة العربية طالب قب

 التقلدية ك اغبفظية
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 4-0جدول:

الطريقة التقلدية ك اغبفظية نتائج تعلم اللغة العربية تالميذ قبل تطبيق 

 لدل  التالميذ الصف الثامن باؼبدرسة الثانوية اغبكومية غوكا

X  رقم اسم 

 ٔ إيد إيرما ٓٚ

 ٕ أندم عُت أفريليا بوترم ٘ٙ

 ٖ أريٍت أكلوية ٓٚ

 ٗ أريا دكم سابوترا ٕٙ

 ٘ آيو موليا الزىراين ٗٛ

 ٙ فجريٍت أفريانيت ٓٚ

 ٚ فانيا رمضاف ٕٚ

 ٛ فرياس ألفريدم أرسي صيامٍت ٕٙ

 ٜ غيتا نور رضباداين ٚٛ
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 ٓٔ كردية النساء ٜٛ

 ٔٔ ؿبمد آدـ ٗٙ

 ٕٔ ؿبمد  أليف جوىر ٓٚ

 ٖٔ ؿبمد  فردكس حبصر ٓٛ

 ٗٔ ؿبمد نور فاجرم يوسف ٜٓ

 ٘ٔ نور القليب دكم نبيلة بوترم ٗٙ

 ٙٔ نور حكمو. ف ٘ٚ

 ٚٔ نور حكمو. ـ ٓٙ

 ٛٔ نور إنداه سارم ٛٙ

 ٜٔ نور صيفح رضبة ٚٚ

 ٕٓ نوراأللفينا الزىرة ٛٚ

 ٕٔ بوترم ليستارم أ ٘ٛ

 ٕٕ ريسدايانيت رضباداين نوردين ٜٙ

 ٖٕ سييت صاليها ٘ٛ
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 ٕٗ سرم كاىيوين باسَت ٕٚ

 عدد 0671

 صف .ٔ

 قيمة انفخاض  –قيمة عالية  صف =

     =ٜٓ – ٙٓ 

     =ٖٓ 

 عدد الصف الفاصل .ٕ

 Log n  ٖ،ٖ+ٔعددالفصل = 

  =ٔ+ٖ،ٖ  Log  ٕٗ 

 =ٔ(+ٖ،ٖ x ٔ،ٖٛٓ) 

 ٙمدّور  ٗ٘٘،٘= 

 حساب طوؿ الصف الفاصل .ٖ

صف=  طوؿ الصف الفاصل 
 عددالفصل
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 =ٖٓ
ٙ 

 =٘ 

 4-0جدول 

 Pretest حساب متوسط الفئة 

INTERVAL f X fi xi (x)0 (fi xi)0 

ٙٓ-ٙ٘ ٙ ٕٙ,٘ ٖٚ٘ ٖٜٓٙ,ٕ٘ ٔٗٓ,ٕٙ٘ 

ٙٙ-ٚٓ ٙ ٙٛ ٗٓٛ ٕٗٙٗ ٔٙٙ,ٗٙٗ 

ٚٔ-ٚ٘ ٖ ٖٚ ٕٜٔ ٖٕٜ٘ ٗٚ,ٜٙٔ 

ٚٙ-ٛٓ ٖ ٚٛ ٕٖٗ ٙٓٛٗ ٘ٗ,ٚ٘ٙ 

ٛٔ-ٛ٘ ٖ ٖٛ ٕٜٗ ٜٙٛٛ ٕٙ,ٓٓٔ 

ٛٙ-ٜٓ ٖ ٛٛ ٕٙٗ ٚٚٗٗ ٜٙ,ٜٙٙ 

ٜٔ-ٜ٘ ٓ ٓ ٓ ٓ ٓ 

ٜٙ-ٔٓٓ ٓ ٓ ٓ ٓ ٓ 
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   0641 44054 04 عدد

 اإلصبايلحساب  -ٗ

    ∑ =̅ إصبايل :   
∑  

  

    =ٜٔٚٗ
ٕٗ 

    =ٕٚ،ٛٚ٘ 

4-0جدول :   

 جدكؿ الفئة نتائج تعلم العديد من التالميذ ىف التعلم اللغة العربية

 Persentase تردد تصنيف مسافة 

(ٝ) 

 ٕٝ٘ ٙ منخفض جدا ٘ٙ-ٓٙ

 ٕٝ٘ ٙ مفخفض ٓٚ-ٙٙ

 ٝ٘,ٕٔ ٖ كاؼ ٘ٚ-ٔٚ

 ٝ٘,ٕٔ ٖ معتدؿ ٓٛ-ٙٚ
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 ٝ٘,ٕٔ ٖ جيد ٘ٛ-ٔٛ

 ٝ٘,ٕٔ ٖ جيد جدا ٜٓ-ٙٛ

 022ٝ 04 عدد

تالميذ  ٙدا، ج( ىم يف فئة منخفضة ٕ٘تالميذ )ٝ ٙمن اعبدكؿ أعاله ىناؾ 

تالميذ  ٖ، ك ة( يف الفئة كاف٘،ٕٔتالميذ )ٝ ٖ( ىم يف فئة منخفضة، ٕ٘)ٝ

تالميذ  ٖ( يف الفئة جيدة ، ك ٘،ٕٔتالميذ )ٝ ٖ، ة( يف الفئة معتدل٘،ٕٔ)ٝ

 ( يف الفئة جيدة جدا.٘،ٕٔ)ٝ

اللغة العربية تالميذ بعد تطبيق  تعلم المفرداتالفصل الثالث: تصوير نتائج 

التالميذ الصف الثامن بالمدرسة  الطريقة التقلدية و الحفظية لدى

 غوواالحكومية الثانوية 

خالؿ الدراسة، كاف ىناؾ تغيَت يف الصف بعد استخداـ طريقة ربفيظ 

التقليد يف تعلم اللغة العربية. التغيَت ىو يف شكل نتيجة التعلم اليت يتم اغبصوؿ 

 على البيانات بعد اختبار ما بعد معُت.
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لميذا. ت ٕٗ( كاليت بلغت ٔقيمة االختبار البعدم من الصف الثامن )

كتستمد القيمة من توفَت أدكات االختبار يف شكل أسئلة موضوعية يبلغ 

نقطة. يتم إعطاء أسئلة موضوعية بعد تلقي الطالب طريقة ربفيظ  ٘ٔؾبموعها 

 التقليد.

كفيما يلي جدكؿ ؼبخرجات التعلم للمتعلمُت يف اؼبواد العربية بعد تطبيق أسلوب 

 ربفيظ ذكريات التعلم

 4-4ل جدو 

 الطريقة التقلدية ك اغبفظية لدل  التالميذنتائج تعلم اللغة العربية بعد تطبيق 

 الصف الثامن باؼبدرسة الثانوية اغبكومية غوكا 

Y  رقم اسم 

 ٔ إيد إيرما ٘ٛ

 ٕ أندم عُت أفريليا بوترم ٜٓ

 ٖ أريٍت أكلوية ٜٓ
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 ٗ أريا دكم سابوترا ٘ٛ

 ٘ آيو موليا الزىراين ٓٓٔ

 ٙ فجريٍت أفريانيت ٘ٛ

 ٚ فانيا رمضاف ٜٚ

 ٛ فرياس ألفريدم أرسي صيامٍت ٗٛ

رضباداينغيتا نور  ٓٓٔ  ٜ 

 ٓٔ كردية النساء ٜٛ

 ٔٔ ؿبمد آدـ ٓٚ

 ٕٔ ؿبمد  أليف جوىر ٜٓ

 ٖٔ ؿبمد  فردكس حبصر ٕٜ

 ٗٔ ؿبمد نور فاجرم يوسف ٜٓ

 ٘ٔ نور القليب دكم نبيلة بوترم ٜٓ

 ٙٔ نور حكمو. ف ٜٗ

 ٚٔ نور حكمو. ـ ٘ٛ
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 صف .ٔ

 قيمة انفخاض  –صف = قيمة عالية 

     =ٔٓٓ – ٚٓ 

     =ٖٓ 

 عدد الصف الفاصل .ٕ

 Log n  ٖ،ٖ+ٔعددالفصل = 

 ٛٔ نور إنداه سارم ٚٛ

 ٜٔ نور صيفح رضبة ٜٔ

الزىرةنوراأللفينا  ٙٛ  ٕٓ 

 ٕٔ بوترم ليستارم أ ٕٜ

 ٕٕ ريسدايانيت رضباداين نوردين ٕٛ

 ٖٕ سييت صاليها ٜ٘

 ٕٗ سرم كاىيوين باسَت ٛٛ

 عدد 0047
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  =ٔ+ٖ،ٖ  Log  ٕٗ 

 =ٔ(+ٖ،ٖ x ٔ،ٖٛٓ) 

 ٙمدّور  ٗ٘٘،٘= 

 حساب طوؿ الصف الفاصل .ٖ

صف=  طوؿ الصف الفاصل 
 عددالفصل

 =ٖٓ
ٙ 

 =٘ 

 4-4جدول 

 Posttest حساب متوسط الفئة 

INTERVAL f0 y0 f0 y0 (y0)0 (f0y0)0 

ٚٓ-ٚ٘ ٔ ٕٚ،٘ ٕٚ،٘ ٕ٘٘ٙ،ٕ٘ ٕ٘٘ٙ،ٕ٘ 

ٚٙ-ٛٓ ٓ ٓ ٓ ٓ ٓ 

ٛٔ-ٛ٘ ٙ ٖٛ ٜٗٛ ٜٙٛٛ ٕٗٛٓٓٗ 
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ٛٙ-ٜٓ ٛ ٛٛ ٚٓٗ ٚٚٗٗ ٜٗ٘ٙٔٙ 

ٜٔ-ٜ٘ ٘ ٜٖ ٗٙ٘ ٜٛٙٗ ٕٕٕٔٙ٘ 

ٜٙ-ٔٓٓ ٗ ٜٛ ٖٜٕ ٜٙٓٗ ٖٔ٘ٙٙٗ 

   000034 40434 04 عدد

 حساب اإلصبايل -ٗ

    ∑ =̅ إصبايل : 
∑  

  

   =ٕٖٔٔ ٘
ٕٗ 

  = ٛٛ,ٕٛٔ٘  

4-7جدول   

 جدكؿ الفئة نتائج تعلم العديد من التالميذ ىف التعلم اللغة العربية

 (٪) Persentase تردد تصنيف مسافة 

 ٪ٕ,ٗ ٔ منخفض جدا ٘ٚ-ٓٚ

 ٪ٓ ٓ مفخفض ٓٛ-ٙٛ
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 ٪ٕ٘ ٙ كاؼ ٘ٛ-ٔٛ

 ٪ٖ,ٖٖ ٛ معتدؿ ٜٓ-ٙٛ

 ٪ٛ,ٕٓ ٘ جيد ٜ٘-ٜٔ

 ٪ٚ,ٙٔ ٗ جيد جدا ٓٓٔ-ٜٙ

022٪ 04 عدد  

دا، ج( ىم يف فئة منخفضة ٕ،ٗٝتالميذ ) ٔىناؾ  من اعبدكؿ أعاله 

 ٛك  كاؼ، ( يف الفئةٕ٘تالميذ )ٝ ٙ( ىم يف فئة منخفضة، ٓتالميذ )ٝ ٓ

 ٗ( يف الفئة جيدة ، ك ٛ،ٕٓتالميذ )ٝ ٘، ة( يف الفئة معتدلٖ،ٖٖتالميذ )ٝ

 ( يف الفئة جيدة جدا.ٚ،ٙٔتالميذ )ٝ

 الطريقة التقلدية و الحفظية في تعلم المفردات فصل الربع: تأثيرتطبيق

 غوواالحكومية لدى  التالميذ الصف الثامن بالمدرسة الثانوية اللغة العربية 

ربليال الكبدار  ت الباحثة،استخدم Yك Xأثَتين اؼبتغَتات ؼبعرفة الت

اػبطي يبسيط. كفيمايلي خطوات ربليال الكبدار اػبطي البسيط يف اختبار إذا  

 كاف ىنا كتأثَت كبَت بُت اؼبتغَتين:
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 ذبعل جدكؿ اؼبساعدة غبساب اإلحصاءات:

 4-6جدول : 

 جدكؿ اؼبساعدة غبساب اإلحصاءات

X.Y Y0 X0 Y X رقم أسم 

 ٔ إيد إيرما ٓٚ ٘ٛ ٜٓٓٗ ٕٕ٘ٚ ٜٓ٘٘

 ٕ أندم عُت أفريليا بوترم ٘ٙ ٜٓ ٕٕ٘ٗ ٓٓٔٛ ٓ٘ٛ٘

 ٖ أريٍت أكلوية ٓٚ ٜٓ ٜٓٓٗ ٓٓٔٛ ٖٓٓٙ

 ٗ أريا دكم سابوترا ٗٛ ٓٓٔ ٙ٘ٓٚ ٓٓٓٓٔ ٓٓٗٛ

 ٘ آيو موليا الزىراين ٕٙ ٘ٛ ٖٗٗٛ ٕٕ٘ٚ ٕٓٚ٘

 ٙ فجريٍت أفريانيت ٓٚ ٘ٛ ٜٓٓٗ ٕٕ٘ٚ ٜٓ٘٘

 ٚ فانيا رمضاف ٕٚ ٜٚ ٗٛٔ٘ ٜٜٓٗ ٜٗٛٙ

 ٛ فرياس ألفريدم أرسي  ٕٙ ٗٛ ٖٗٗٛ ٙ٘ٓٚ ٕٛٓ٘

 ٜ غيتا نور رضباداين ٚٛ ٓٓٔ ٜٙ٘ٚ ٓٓٓٓٔ ٓٓٚٛ

 ٓٔ كردية النساء ٜٛ ٜٛ ٕٜٔٚ ٜٗٓٙ ٕٕٚٛ

 ٔٔ ؿبمد آدـ ٗٙ ٓٚ ٜٙٓٗ ٜٓٓٗ ٓٛٗٗ

 ٕٔ ؿبمد  أليف جوىر ٓٚ ٜٓ ٜٓٓٗ ٓٓٔٛ ٖٓٓٙ
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 ٖٔ ؿبمد  فردكس حبصر ٓٛ ٕٜ ٓٓٗٙ ٗٙٗٛ ٖٓٙٚ

 ٗٔ ؿبمد نور فاجرم يوسف ٜٓ ٜٓ ٓٓٔٛ ٓٓٔٛ ٓٓٔٛ

 ٘ٔ نور القليب دكم نبيلة  ٗٙ ٜٓ ٜٙٓٗ ٓٓٔٛ ٓٙٚ٘

 ٙٔ نور حكمو. ف ٘ٚ ٜٗ ٕ٘ٙ٘ ٖٙٛٛ ٓ٘ٓٚ

 ٚٔ نور حكمو. ـ ٓٙ ٘ٛ ٖٓٓٙ ٕٕ٘ٚ ٓٓٔ٘

 ٛٔ نور إنداه سارم ٛٙ ٚٛ ٕٗٙٗ ٜٙ٘ٚ ٜٙٔ٘

رضبة نور صيفح ٚٚ ٜٔ ٜٕٜ٘ ٕٔٛٛ ٚٓٓٚ  ٜٔ 

 ٕٓ نوراأللفينا الزىرة ٛٚ ٙٛ ٗٛٓٙ ٜٖٙٚ ٛٓٚٙ

 ٕٔ بوترم ليستارم أ ٘ٛ ٕٜ ٕٕ٘ٚ ٗٙٗٛ ٕٓٛٚ

 ٕٕ ريسدايانيت رضباداين نوردين ٜٙ ٕٛ ٔٙٚٗ ٕٗٚٙ ٛ٘ٙ٘

 ٖٕ سييت صاليها ٘ٛ ٜ٘ ٕٕ٘ٚ ٕٜ٘ٓ ٘ٚٓٛ

 ٕٗ سرم كاىيوين باسَت ٕٚ ٛٛ ٗٛٔ٘ ٗٗٚٚ ٖٖٙٙ

∑       ∑ 010120 ∑ 000010 ∑ 
0042 

 عدد 0671 ∑

N= ٕٗ 

∑  ٔٚٙٛ 

∑  ٕٔٗٓ 

∑ ٕ  ٖٕٜٕٔٔ 
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∑ ٕ  ٜٕٜٕٔٓ 

∑   ٜٔ٘ٓٓٗ 

 ٕ̅ = ٕ٘ٗ٘,ٜٚ 

 ̅ ك̅  قبل ربليل اإلكبدار البسيط مقدما حساب متوسط

 ̅ =  ∑  

 
 

ٔٚٙٛ
ٕٗ  ٖٚ ٙٙ 

 ̅ =  ∑  

 
 

ٕٔٗٓ
ٕٗ  ٜٛ ٔٙ 

 . يبحث إجياد اإلرتباط 

r=  ∑     ∑  ∑  

√( ∑  ٕ (∑  )ٕ( ∑  
)ٕ (∑ 

 ٕ)
 

  = ٕٗ(ٜٔ٘ٓٓٗ ) (ٔٚٙٛ)(ٕٔٗٓ)
√(ٕٗ(ٖٕٜٕٔٔ) (ٔٚٙٛ)ٕ(ٕٗ(ٜٕٜٕٔٓ) (ٕٔٗٓ)ٕ 

 = ٖٜٛٔٙٓٙ ٖٖٕٚٛ٘ٓ 
√(ٖٕٔٚٙٓٛ ٖٕٕٔ٘ٛٗ)(ٕٜٗٙٙٗٛ ٜٗ٘ٚٙٓٓ)

 

 = ٖٕ٘ٚٙ
√(ٗٙٚٛٗ)(٘ٓٓٗٛ)  

 = ٖٕ٘ٚٙ
√ٕٖٖٕٗٔٗٗ٘ٙ 

 = ٖٕ٘ٚٙ
ٖٗٛٛٛ ٗٛٛٙ 

 r = ٓ,ٖٙٚ 
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 يبجث إجياد اإلكبدار 

  ٕ × ٔٓٓٝ 

= ٓ ٖٕٙٚ  × ٔٓٓٝ 

= ٓ,ٕٗ٘ × ٔٓٓٝ 

= ٗ٘,ٖٝ 

 .ربليل اإلكبدار البسيط 

 ̂ = a+bx 

b = ∑     ̅ ̅

∑ ٕ   ٕ̅  

   = ٜٔ٘ٓٓٗ  (ٕٗ)(ٖٚ ٙٙ)(ٜٛ ٔٙ)
ٖٕٜٕٔٔ (ٕٗ)(ٕ٘ٗ٘ ٜٚ)  

= ٜٔ٘ٓٓٗ ٕٔ٘ٚٙٓ ٙٔ
ٖٕٜٕٔٔ ٖٕٔٓٔٛ ٜٙ 

=ٖٖٔٛ ٖٜ
ٜٖٔٚ ٓٗ 

 = ٓ,ٚٓ 

a = ̅     ̅  

 = ٜٛ ٔٙ  ٓ ٚٓ (ٖٚ ٙٙ)    
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= ٜٛ ٔٙ – ٘ٔ,ٕ٘ٙ 

= ٖٚ,ٙٓ 

 إذا، اؼبساكاة اإلكبدار

= ̂ = a+bx 

= ٖٚ,ٙٓ + ٓ,ٚٓX 

 التاىل، إختبار الدالالت بالتدابَت كما يلى:

 α = ٘ٝ = ٓ,ٓ٘ 

  
ٓ ٓ٘

ٕ  

            = ٓ,ٕٓ٘ 

 db = N -ٕ 

      = ٕٗ-ٕ 

      = ٕٕ 

  ٓ = ٕ,ٖٓٚ 

بلغت  ٘عند مستول الداللة %       فحصوؿ على  ٕٕبادرجات اغبرية 

 ٖٚٓ،ٕيقع على        ، إذا ٖٚٓ،ٕ
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 ربديد أخطاء اػباـ اإلكبدار 

 

Se = √∑     ∑    ∑    

  ٕ  

    = √ٜٕٜٕٔٓ (ٖٚ ٜ٘ٛ)(ٔٚٙٛ) (ٓ ٚٓ)(ٜٔ٘ٓٓٗ)
ٕٗ ٕ  

   = √ٜٕٜٕٔٓ ٖٙٙٗٚ ٕٙ ٖٕٔٔٔٓ ٛ
ٕٕ  

  =√ٕٔ٘ٔ٘ ٜٗ
ٕٕ  

 = √ٙٛٚ ٖ٘ٗ 

 = ٕٙ,ٕٕ 

 ربديد معامل اإلكبدارSb)) 

       Sb =   

∑√ ٕ ∑( )ٕ
 

 

               =√
ٕٙ ٕٕ

ٖٕٜٕٔٔ (ٔٚٙٛ)ٕ
ٕٗ

 



74 

 

               =√
ٕٙ ٕٕ

ٖٕٜٕٔٔ ٖٕٕٔ٘ٛٗ
ٕٗ

  

         =  √ ٕٙ ٕٕ
ٖٕٜٕٔٔ ٖٕٕٔٓٗ ٙٙ 

  = √ ٕٙ ٕٕ
ٜٜٔٗ ٖٗ 

  = √ٓ ٖٓٔ 

               =ٓ,ٔٔٗ 

  شبّن إختبارthitung : بصيغة 

     th=     
 

   = ٓ ٚٓ ٓ  
ٓ ٔٔٗ  

   = ٙ,ٔٗ 

  ربديد قبوؿHٓ  كHٔ 

 (Hٔ)رفض  Hٓاعبدكؿ، مث قبوؿ  tاغبساب < tإذا كاف 

 (Hٓ )رفضHٔاعبدكؿ، مث قبوؿ  tاغبساب > tإذا كاف 
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رفضت حبيث  Hٓمث  ٖٚٓ,ٕجدكؿ = t> ٗٔ,ٙاغبساب = tألف 

الطريقة التقلدية ك اغبفظية يف تعلم أف ىناؾ تأثَت كبَت ىف تطبيق  Hٔاؼبقبوؿ 

 غوكا.اغبكومية مفردات لدل  التالميذ الصف الثامن باؼبدرسة الثانوية 

 لفصل الخامس:مباحثةا

 تاؿ اؼبوضوعا اىتماـ مع الوصفي اإلحصائي التحليل نتائج إىل كاستنادا 

 قبل اؼبتعلمُت من التعلم نتائج على حصلوا شخصا، ٕٗإىل  يصل دبا حبثية

( ىم يف فئة منخفضة ٕ٘تالميذ )ٝ ٙىناؾ  الطريقة التقلدية ك اغبفظية تطبيق

( يف الفئة  ٘،ٕٔتالميذ )ٝ ٖ( ىم يف فئة منخفضة، ٕ٘)ٝتالميذ  ٙدا، ج

( يف الفئة ٘،ٕٔتالميذ )ٝ ٖ، ة( يف الفئة معتدل٘،ٕٔتالميذ )ٝ ٖكاؼ، ك 

 إصابة نتائج حُت ( يف الفئة جيدة جدا. يف٘،ٕٔتالميذ )ٝ ٖجيدة ، ك 

تالميذ  ٔىناؾ  الطريقة التقلدية ك اغبفظية تطبيق بعد التالميذ لدل التعلم

 ٙ( ىم يف فئة منخفضة، ٓتالميذ )ٝ ٓدا، ج( ىم يف فئة منخفضة ٕ،ٗ)ٝ

 ٘، ة( يف الفئة معتدلٖ،ٖٖتالميذ )ٝ ٛ( يف الفئة كاؼ، ك ٕ٘تالميذ )ٝ



76 

 

( يف الفئة جيدة ٚ،ٙٔتالميذ )ٝ ٗ( يف الفئة جيدة ، ك ٛ،ٕٓتالميذ )ٝ

   عالية. فئة يف ىي النتائج جدا. ىذه

، مت tاالختبار اإلحصائي االستداليل ىي إلختبارنتائج التحليل على 

. ك ٖٚٓ،ٕيف حُت أف قيمة تا بل من   ٗٔ،ٙاغبصوؿ عليها بقيمة 

. مث يتم ٖٚٓ،ٕ>ٗٔ،ٙأم  اعبدكؿt>  اغبسابtىكذا، ديكن استنتاج أف 

 .Hٔك مقبوؿ   Hٓرفض

الطريقة التقلدية ك من نتائج اؼبعلومات اؼبذكورة، باحثة زبتمم إىل تطبيق 

لدل  التالميذ مفردات اللغة العربية  ؽبا تأثَت كبَت على نتائج التعلماغبفظية 

 غوكا. اغبكومية الصف الثامن باؼبدرسة الثانوية 

)فرضية  Hٓمث اعبدكؿ>تاءاغبسابك يظهر من نتيجة البحث أعاله تاء

تأثَت كبَت من  )الفرضية البديلة( يتم قبوؿ أف ىناؾ Hٔفارغة( يتم رفض حبيث

التعلم اؼبفردات اللغة نتائج ؽبا تأثَت كبَت على الطريقة التقلدية ك اغبفظية تطبيق 

 باالنج غوكا.  -لدل  التالميذ الصف الثامن باؼبدرسة الثانوية باالنجالعربية 
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يدّؿ على العالقة بُت اؼبتغَت تعلم  ٖٚٙ،ٓأما بالنسبة إجياد اإلرتباط 

ئج اللغة العربية للتالميذ ىي يف مستول. يف حُت أف عدد اؼبتعدد األمناط كنتا

يشَت إىل أف تطبيق التعلم اؼبتعدد األمناط يعطي مسامهة  ٖ،٘ٗإجياد االكبدار ٝ

لدل  التالميذ لزيادة نتائج التعلم اؼبفردات اللغة العربية  ٖ،٘ٗإجيابية تبلغ ٝ

ىو عاـ آخر ؼببحث من غوكا. كالباقي اغبكومية الصف الثامن باؼبدرسة الثانوية 

 قبل الباحثة.
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 الباب الخامس 

 اإلختمام

 الخالصة . أ

 :كاستنادا إىل نتائج البحث كاؼبناقشة، سبكن خالصة ما يلي

لدل التالميذ الصف الثامن باؼبدرسة مفردات اللغة العربية تعلم نتائج  -ٔ

تكوف ىف  الطريقة التقلدية ك اغبفظيةقبل تطبيق  غوكااغبكزمية الثانوية 

 ".ةكاف" درجة
لدل  التالميذ الصف الثامن باؼبدرسة مفردات اللغة العربية نتائج تعلم  -ٕ

تكوف ىف الطريقة التقلدية ك اغبفظية بعد تطبيق  غوكااغبكومية الثانوية 

 "جيد". درجة

الطريقة التقلدية ك  زيادة متوسط القيمة يف ىذا االختبار بعد استخداـ -ٖ

=  >تاء اعبدكؿٗٔ،ٙ=  تاء اغبساب من خالؿ النظر يف تكوف حصل اغبفظية

لذلك ديكن القوؿ بأف  Hٔ.رفضت حبيث اؼبقبوؿ  Hoمث  ٖٚٓ،ٕ

فردات اللغة ملرفع نتائج تعلم  لو تأثَت الطريقة التقلدية ك اغبفظية تطبيق

 غوكا.اغبكومية لدل  التالميذ الصف الثامن باؼبدرسة الثانوية  العربية
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 اتاقتراح . ب

الطريقة كاستنادا إىل النتائج اؼبتعلقة بتطبيق البحث عن أسلوب 

لدل  الذم يؤثر يف التعلم اؼبفردات اللغة العربية  التقلدية ك اغبفظية

مث قدـ باالنج غوكا  -التالميذ الصف الثامن باؼبدرسة الثانوية باالنج

 بعض االقًتاحات على النحو التايل:

نتائج البحث يشَت إىل أف تعلم اؼبفردات اللغة العربية من تطبيق  .ٔ

خالؿ طريقة ديكن أف حيسن التالميذ،   الطريقة التقلدية ك اغبفظية

اؼبدرسُت ك اؼبدرسة، كمن اؼبتوقع أف يقـو اؼبدرسوف كاؼبدارس بتطبيق 

 طريقة التعلم.

ك  التقلديةللباحثُت، أف تكوف الباحثة قادرة على تطوير ىذه  .ٕ

من خالؿ تطبيقها على مواد أخرل ؼبعرفة ما إذا كانت  اغبفظية

لتحقيق الغرض  التقلدية ك اغبفظيةاؼبادة األخرل تتوافق مع طريقة 

 اؼبقصود.
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بالنسبة للباحثُت احملتملُت، سوؼ تكوف قادرة على تطوير كتكوف  .ٖ

أكثر إبداعا يف تطبيق ىذه الطريقة كتعزيز نتائج ىذا البحث 

 ؿ كقادرة على إجراء أحباث أكثر قباحا.الفحص األك 
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