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 الباب األول

 مقدمة

 أىداف البحثالبحث ومسائل البحث و  خلفيةعلى  ىذا الباب األول وتييحي

وترتيب  السابقة اتدراسالو  ادلصطلحاتوتيضيح  حدود البحثو  فيائد البحثو 

 .البحث

 خلفية البحث . أ

إىل مسوتيى احلياة النبيلة  سنساناإل حتمل و لدى البشر، م لوتحقيق العلمل  القراءة س  

 م اللغةيجدا يف تعل ةطليبادلالقراءة إحدى ادلهارات  ، كاسنتمن أجل ذلكو  1.واجمليدة

اه تعلمو ال يزال يًتكز . وخاصة يف مهارة القراءة العربيية سوتخدام ا و ادلدرسني لدىوإلّتج

م ادلهارة ييف تعل الوتالميذ انشطني ورلدجين علة اليت ّتذاباجل إلسًتاتيجيةاطريقة الوتعلم و 

يف  ال سيماالدراسية يف فهم ادلياد  مكفاءهت  تنخفض ياما زالأنج الطالب  خاصةً القراءة. 

 2مهارة القراءة. تعلجم

                                                           
1
Sholeh Abdul Qodir al-Bakriy, al-Qur’an dan Pembinaan Insan, (Bandung: PT al-

Ma’arif, 1982), hlm. 129. 
2
Hamzah B. Uno & Nurdin Muhammad, Belajar dengan Pendekatan PAIKEM, (Jakarta: 

PT. Bumi Aksara, 2011), hlm. 75.  
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مهارة  ميمدخل تعل ىوتمامادلدرسني إ واجب على القراءة ةهار مم يلوتنفيذ تعلو 

ختطيط واسوتخدام أي . وجيب مقدجم ابوتكار يف يعلم ادلياد مهارة القؤاءة 3.القراءة

 ويهدف. الطالبوحالة  ةسيوتم تدريسها بشكل طبيعيو توتيافق مع ادلياد  اسًتاتيجيات تعلم

 ,عل الطالب اادرين حًقا على ابيل وفهم وإتقان مياد اللغة العربية اليت  م تدريسهاجي

 .دون احلاجة إىل ّتربة ادللل أثناء عملية تعلم اللغة العربية

طالب ليكين و  .يدفع إىل محجاسة الطالبىامجا  اعنصر  ديلك اجليجدم يالوتعلوإنج 

م وتعلج العملية وكاسنت  الطالب. دثحت مع بيئةيطابق  النشطالوتعلم و م. يافع دلياصلة الوتعلو د

تنفيذ عملية تعلم أوجل  كانإذا   4.منوفشل أىداف لنجاح أو لشكل كبري  حيوتاج إىل

فسيوتم حتفيز الطالب على  ،وادلموتع يعة من اسًتاتيجيات الوتعلم النشطرلميعة موتنبيجيد 

وجيد الضروري من لذلك . ادلدرسين منو وتحديد اإلسًتاتيجية أمر مهم للغاية ليوتمل تعلم

 5.مثل تصنيف أسندرسينةمهارات القراءجديد يف تعلم  مدخل

                                                           
3
Abdul Wahab Rosyidi, Media Pembelajaran Bahasa Arab, (Malang:  UIN Malang Press, 

2009), hlm. 18. 
4
Silberman, Mel, Active Learning: Strategi Pembelajaran Aktif, Penterjemah: Sarjuli, 

dkk, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2001. h. xiv. 
5
Ahmad Nurcholis & Muhammad Zaenal Faizin. Evaluasi Kurikulum Bahasa Arab di 

MAN 1 Trenggalek. Journal Ihya al-Arabiyah: (Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Arab). 

Penerbit: Jurusan PBA FITK UIN Sumatera Utara-Medan. Terindeks Index Copernicus 

International. ISSN (p): 2442-8353. Vol 5, No 1,  Januari-Juni . (Medan: FITK UIN Sumatera Utra 

Press, 2019), hal. 14 

http://journal.imla.or.id/index.php/arabi/issue/view/6
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تصنيف  مدخل ىي الوتعلم الفعال ادلسوتخدم مدخل الباحثة أنج وشرحت 

ادلعرفة يف تقسم . اسمني يعين اجملاالت معرفة و عملية ادلعريفينقسم إىل  أسنوأسندرسين 

  والنظرية(Factual)   وىي ادلعرفة اليااعية ,تصنيف أسندرسين إىل أربعة أسنياع

(Conceptual) واإلجرائية (Procedural)  ادلعرفيةوما وراء  (metacognitive).6  لذلك يوتم

 .خاصة يف مهارات القراءة بشكل فعال يف تعلم اللغة العربية دخلتطبيق ىذا ادل

"تطبيق تصنيف بليم  يضيعيف رللة الرايضيات مب سنًتييايت وذلك كما أكجدتو

الوتصنيف أسندرسين أن  مدخلأن  م2118ادلنقحة لوتحسني ادلفاىيم الرايضية" يف عام 

حبث العلمي يف  سنسف اليل كيدأت لذلك 7.الرايضة حيسن ادرة الطالب على الفهم

كهرابء دلياد ال أسندرسين "حتليل إتقان مفاىيم الطالب ابسوتخدام تصنيف ابدليضيع

يف  وذلك ابسوتخدام إتقان مفاىيم طالب م2118" يف عام الساكنة يف تعلم الفيزايء

 8.أظهر فئات جيدة أسندرسين الوتصنيف

                                                           
6
Anderson, L.W., Krathwohl, D.R, A Taxonomy for Learning, Teaching, and Assesing: A 

Revision of Bloom’s Taxonomy of Educatioanl Objectives, (New York: Addison Wesley Longman, 

2001), hlm. 32. 
7
Netriwati, Penerapan  Taksonomi Bloom Revisi untuk Meningkatkan Kemampuan 

Pemahaman Konsep Matematis, Jurnal Vol. 1, No. 3. Edisi September 2018.  (Lampung: UIN 

Raden Intan, 2018), http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/desimal/index. 
8
Nispul Laili, Skripsi: “Analisis Penguasaan Konsep siswa MenggunakanTaksonomi 

Andersson Materi Listrik Statis dalam pembelajaran fisika kelas XII di SMA Kabupaten 

Banyuwangi” (Jember: Universitas Jember, 2018), hlm. 40. 



4 
 

يوتم تصنيف ادلعريف إىل دخل ىذا ادل يعين تصنيفي أسندرسين مدخلمزااي  من

يوتم تدريب  ابسوتخدام ىذه األبعاد. أبعاد ادلعرفة و العمليات اإلدراكيةيعين مها  بعدين

الطالب على الوتفكري النااد من معرفة شيء وزلوتيايت الفكر سنفسو ومعرفة كيفية القيام 

 9.ء مسوتخدم يف حل ادلشكالتبذلك كإجرا

تصنيف أسندرسين اادرًا على حتسني سنوتائج تعلم  مدخل سيكينة وفًقا للباحث

يوتم دعمو  مهارة القراءة. من حنية األخرى ميخاصًة يف تعل الطالب يف رلال اللغة العربية

وتيافر مياد تعليمية مناسبة وأعضاء ىيئة  أيًضا من خالل تسهيالت وبنية حتوتية مالئمة

وخرجيي الدراسات العليا يف اجملال اخلطي للغة , تدريس من الشباب ذوي اخلربة والبصرية

 11.العربية

ابدلدرسة ادلوتيسطة اإلسالمية دار الفالح سيمربكمفيل تيليسنج الباحثة  تبحث

، ىذه ادلدرسة تطبجق فيها عملية تعليم مهارة القراءة مبدخل الوتصنيف أوجال األنج  أجيسنج

اثسنيا، وجيد اإلجنازة الكثرية ادلوتفيجاة مثل احلصيل بطل على مسابقة اخلطابة أسندرسين. 

 11.، ىذه ادلدرسة دتلك وسائل تعليم ادلميزةااللغة العربية. اثلثً 

                                                           
9
Khaidaroh Sofiya F, Sukiman. Pengembangan Tujuan Pembelajaran PAI Aspek Kognitif 

Dalam Teori Anderson, L.W. dan Krathwohl., D.R. Jurnal al-Ghazali, Vol. 1, No. 2, Tahun 2018. 

(Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2018), hlm. 8. 
10

Survey Peneliti, hari Sabtu Tanggal 02 November 2019 Pukul 09.30 WIB di MTs Darul 

Falah Bendiljati Kulon Sumbergempol. 
11

Ibid., 
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اسوتنادا إىل خلفية ادلشكلة ادلذكيرة أعاله، وىنا تشعر الباحثة ادلوتمة يف إاثرة ىذه 

ابت تعلم ادلهارة القراءة ولذلك من ادلشكلة عن طريق إجزاء بوتطبيق مدخل على صعي 

ادلوتياع أن جيد احلل حىت يوتمكن من حتقيق األىداف ادلوتياعة. واسنطالاا من ىذه الفكرة 

 تطبيق تعليم مهارة القراءة مبدخل السابقة، تدفع الباحثة إىل أن تبحث عن ادليضيع "

اإلسالمية دار الفالح ادلدرسة ادلوتيسطة يف لدى طالب الصف الوتاسع تصنيف أسندرسين 

 م"2121-2119سيمربكمفيل تيليسنج أجيسنج للعام الدراسي 

 مسائل البحث . ب

 اعوتمادا على أسئلة اعاله, فإن البحث كما اييل:

مهارة القراءة مبدخل تصنيف أسندرسين لدى طالب الصف كيف تطبيق تعليم  ( أ

ج أجيسنج للعام ادلدرسة ادلوتيسطة اإلسالمية دار الفالح سيمربكمفيل تيليسنيف الوتاسع 

 ؟م2121-2119الدراسي 

م ادلهارة القراءة مبدخل تصنيف أسندرسين لدى طالب الصف يكفاءة تعل  توتم كيف ( ب

ادلدرسة ادلوتيسطة اإلسالمية دار الفالح سيمربكمفيل تيليسنج أجيسنج للعام يف الوتاسع 

 ؟م2121-2119الدراسي 
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مهارة القراءة مبدخل تصنيف أسندرسين لدى طالب الصف كيف مشكالت تعليم  ( ج

دلدرسة ادلوتيسطة اإلسالمية دار الفالح سيمربكمفيل تيليسنج أجيسنج للعام يف االوتاسع 

 ؟م، وحلجها2121-2119الدراسي 

 أهداف البحث . ج

 اعوتمادا على أسئلة اعاله، فإن أىداف البحث ىي كما اييل:

دلعرفة تطبيق تعليم مهارة القراءة مبدخل تصنيف أسندرسين لدى طالب الصف  ( أ

ادلدرسة ادلوتيسطة اإلسالمية دار الفالح سيمربكمفيل تيليسنج أجيسنج للعام يف الوتاسع 

 .م2121-2119الدراسي 

م مهارة القراءة مبدخل تصنيف أسندرسين لدى طالب الصف يدلعرفة كفاءة تعل ( ب

طة اإلسالمية دار الفالح سيمربكمفيل تيليسنج أجيسنج للعام ادلدرسة ادلوتيسيف الوتاسع 

 .م2121-2119الدراسي 

م مهارة القراءة مبدخل تصنيف أسندرسين لدى طالب الصف يمشكالت تعل ليصف ( ج

ادلدرسة ادلوتيسطة اإلسالمية دار الفالح سيمربكمفيل تيليسنج أجيسنج للعام يف الوتاسع 

 .م، وحلجها2121-2119الدراسي 
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 البحثفوائد  . د

 توتخلص الفيائد من ىذا البحث فيما يلي:

 الفائدة النظرية ( أ

ابإلضافة  علمخزاسنة ال  يزيدو  تربييج أن يكين ىذا البحث مسامهة يف  حسًنا

وتعلم الذي ينفذه الطالب حبيث ديكن أن تعمل أسنشطة الوتعليم عملية ال عن مثالإىل 

اللغة العربية لدى الطالب والوتعلم بشكل أكثر فعالية وديكن أن تزيد من جناح تعلم 

اجلامعة اإلسالمية احلكيمية  وكذلك ادلياد ادلرجعية وادلكوتبات اإلضافية يف ادلكوتبة

 تيليسنج أجيسنج.

 الفائدة الوتطبيقية ( ب

 للمدرسة ( أ)

 ألجل أنللغة العربية يف تعليم اوخاصة  ,الطالب اإلمكاسنيةكمرجع يف تطيير 

 .إجنازات مرضية مموتازة و سنوتيجةيوتمكن الطالب احلصيل على 

 للمدرجس ( ب)

 حبيث ديكن أن خيلق بيئة تعليمية ,كاعوتبار مادي لالبوتكار يف أسنشطة الوتعلم

 .إموتاًعا للطالب و السرورية
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 للطالب ( ج

للغة العربية  وتيفري خربات جديدة ايمة  ا يف تعلم الطالب اجناز زايدةكيسيلة ل

ومبدعني وسنشطني  جيدين اإلسنسانوتيفري احلافز للطالب للسعي إىل أن يكيسنيا 

 .يف الوتعلم

 للجامعة اإلسالمية احلكيمية تيليسنج أجيسنج ( د

أن يثري  الدراسات العلمية ويضيف مراجع للمعلمني يف  ىذا البحث ادلوتياع

 .الوتعلم مدخلاسوتخدام 

 للباحثني يف ادلسوتقبل ( ه

ىذا البحث موتياع أن يكين اادرًا على إضافة سنظرة اثابة يف الوتعليم وخربات 

وأن يكين اادرًا على الكشف عن , الكوتابة والبحث العلمي عنجديدة 

ادلدرسة ادلوتيسطة اإلسالمية دار الفالح سيمربكمفيل تيليسنج  الظروف ادلهنية يف

 .أجيسنج

 حدود البحث . ه

بناًء على خلفية ادلشكلة ادلذكيرة أعاله، ىناك العديد من ادلشكالت اليت  م حتديدىا  

 كما يلي:
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 د ادليضيعحتدي ( أ

تصنيف  دخلمبمهارة القراءة تطبيق تعلم د الباحثة ميضيع ىذا البحث يحتد

ادلدرسة ادلوتيسطة اإلسالمية دار الفالح يف لدى طالب الصف الوتاسع أسندرسين 

 .م2121-2119للعام الدراسي  سيمربكمفيل تيليسنج أجيسنج

  ادلياعد حتدي ( ب

اإلسالمية دار ادلدرسة ادلوتيسطة  طالبختوتار الباحثة خاصة يف الصف الوتاسع ل

، يف ارية بنديلجايت كيلين سيمربكمفيل تيليسنج الفالح سيمربكمفيل تيليسنج أجيسنج

 www.mtsdarulfalah.sch.idأجيسنج. وأما عنيان اليبسيت 

 الزماند حتدي ( ج

م زلصيص لطالب 2119/2121ىذا البحث يف ادلرحلة أوىل للعام الدراسي 

اإلسالمية دار الفالح سيمربكمفيل ادلدرسة ادلوتيسطة يف الصف اتسع لطالب 

 م.2119. وجيري البحث من شهر أنكوتيبر حىت شهر سنيفمرب تيليسنج أجيسنج
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 حتديد ادلادة ( د

دليضيع "من سرية الثاين اب بابيف ال اءةقر هارة الادة ادلادل زلصيصالبحث حتديد 

 12حياة دمحم ملسو هيلع هللا ىلص".

 اتحتوضيح املصطل . و

 الوتيضيح النظري ( أ

 ادلهارة القراءةتعلم  ( أ)

وىي ادلعلم الذي  ,يقدم مادة عن طريق القراءة األوىل ادلهارة القراءةتعلم 

تركز ىذه ادلهارة على الوتمارين . مث يوتبعها الطالب يقرأ أواًل ميضيعات القراءة

 ةمهار  13.الشفيية لوتدريب الفم ليكين اادرًا على الوتحدث والوتناغم والعفيية

 ,والكاتب من خالل النص القارئالقراءة ىي يف األساس عملية اتصال بني 

القراءة  ةمها ىدافاأل 14.مث عالاة معرفية مباشرة بني اللغة ادلنطياة وادلكوتيبة

 15.احلصيل على ادلعليمات واحلصيل على ادلوتعة يى

                                                           
12

Team Guru PAI Madrasah Tsanawiyah, Modul Bahasa Arab “Taqwa” kelas IX 

Semester Ganjil. 
13

Abdul Choir, Psikologi Kajian Teoritik, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), hlm. 63 
14

Ahmad izzan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung: Humainora, 2011), 

hlm. 94. 
15

Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab,(Bandung: PT. Remaja 

Rosdakarya, 2014), hlm. 143. 
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اليت يوتم  هريةىي مهارات القراءة اجل باحثةالقراءة اليت يقصدىا ال ةمهار 

اراءهتا من خالل الوتأكيد على أسنشطة أعضاء الكالم مثل الشفيي والشفاه 

 16.واحللق إلصدار األصيات

 مدخل تصنيف أسندرسين ( ب)

. تصنيف أسندرسين ىي حتسني لوتصنيف بليم حييل األمساء إىل أفعال

بدءًا من  ,لدى تصنيف أسندرسين مسوتيايت يف عملية الوتفكري ,ابإلضافة

على أبعاد العمليات  .ادلسوتيى ادلنخفض  إىل عملية الوتفكري عالية ادلسوتيى

وىي: الوتذكر والفهم والوتطبيق والوتحليل والوتقييم  ,مسوتيايت 6ادلعرفية تنقسم إىل 

 1-ج من يف صياغة أىداف الوتعلمغالًبا تسوتخدم ىذه ادلسوتيايت . واإلبداع

 6.17-ج إىل

 الوتيضيح الوتطبيقي ( ب

ادلهارة القراءة تطبيق تعلم  ادليضيعما ادلقصيد يف , يةطبيقالناحية الوتمن 

ادلدرسة ادلوتيسطة الوتاسع يف  دي الطالب صفتصنيف أسندرسين لمدخل اب

دراسة لشرح ووصف بيئة الوتعلم لوتكين أكثر فاعلية وجي  يعين اإلسالمية دار الفالح

                                                           
16

Abdul Wahab Rosyidi dan Ma’lumatul Ni’mah, Memahami Konsep Dasar 

Pembelajaran Bahasa Arab, (malang: UIN Maliki, 2005), hlm. 95-96. 
17

Dewi Salma Prawiradilaga, Prinsip Disain Pembelajaran, (Jakarta: Kencana kerjasama 

dengan Universitas Negeri Jakarta, 2008), hlm. 37. 
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. أسندرسيندخل تصنيف مب ءةادلهارة القراتعليمي أكثر حييية من خالل تطبيق تعلم 

 مدخلتصنيف أسندرسين ك مدخليركز ىذا البحث بشكل أساسي على تطبيق 

 .سنوتائج تعلم الطالب يف رلال الكفاءة زايدةتعليمي ل

 السابقة الدراسات . ز

 بعض نفإ ع،دليضي توتعلق ليتا لسابقةا ثلبحيا تميضيعا لباحثا حشر

 يلي: كما ىي لسابقةا ثلبحيا

حتليل سنوتائج ابدليضيع " 2117يري سيوتيا سنينجسيو يف عام فكوتبها   حبث العلم الذي ( أ

بليم  تصنيف تعلم الرايضيات اسنطالاًا من األسليب ادلعريف اسوتناًدا إىل مراجعة

 دلنهجاب "احلكمة بندر المبيسنج يف ادلدرسة ادلوتيسطة اإلسالمية لطالب الفصل الثامن

على فهمها فهما  سنوتيجة ىذا البحث ادرة الطالب  ية.وصفكيفية و سنيع البحث  

 يعينالفرق يف ىذا البحث صحيحا. ولذلك ىذا ادلدخل تساعد جدا يف تعليمية. 

 18 .بحثمكان البحث وادلياد ال

تعلم  سنوتائجحتليل مبيضيع " 2117يتري ىابساري يف عام فكوتبها إلفياان   حبث العلم  ( ب

نيع البحث ب "ادلنقحة على مادة فيثاغيريوتصنيف بليم للمجاالت ادلعرفية بالطالب 

                                                           
18

Puri Setia Ningsih, Analisis Hasil Belajar Matematika Ditinjau Dari Gaya Kognitif 

Berdasarkan Revisi Taksonomi Bloom Pada Peserta Didik Kelas VIII MTs al-Hikmah  Bandar 

Lampung, skripsi yang ditulis oleh Puri Setia Ningsih, Skripsi Tahun 2017 (Lampung: UIN Raden 

Intan, 2017), (PDF Online, 03/11/2019). 
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العالاة بني ىذا البحث و البحث الذي سوتقيم بو الباحثة ىي:  ية الكيفية.اليصفي

أدى ىذا البحث إيل تسوتخدم مدخل تصنيف أسندرسين لوتحليل سنوتائخ تعلم الطالب 

دلعرفة كفاءة أما البحث الذي سوتقيم بو الباحثة فسيؤدي على مادة فيثاغيرث. 

االخوتالف يف ىذا البحث  ب عندما تعلم سإسوتخدم مدخل تصنيف أسندرسين.الطال

 19 البحث. ىي مكان البحث وميضيعات وادلياد

بليم الوتنقيحات. حبث لوتصنيف ابالوتفكري الرايضي لدى الطالب  كفاءةحتليل   ( ج

 دراسة ابسوتخدام طريقة بحثال اكاسنت ىذ  .2115كوتبها أمحد رليد يف عام   العلمي

العالاة بني ىذا البحث و البحث الذي سوتقيم بو الباحثة  هتافات.عشيائية عينة

 أسندرسين.لوتصنيف اب الطالب الوتفكري كفاءةحتليل  ىي: أدى ىذا البحث إيل 

 21 .البحثوادلياد  االخوتالف يف ىذا البحث ىي مكان البحث

تطبيق تصنيف أسندرسين وكرثيىيل يف تعلم الرايضيات ابسوتخدام لغوتني يف الفصل  ( د

حبث  .كاليماسنوتان العادلية  )غبإس( اإلسالمية الداخليةادلوتيسطة درسة دلاب السابع

العالاة بني ىذا البحث و  ,2119يف عام  اةغفر ادليتري ميليد فكوتبها   العلمي

                                                           
19

Elviana Putri Hapsari, Analisis Hasil Belajar Siswa Kelas Unggulan Berdasarkan 

Taksonomi Bloom Revisi Domain Kognitif Pada Materi Pythagoras, Skripsi Tahun 2017, 

(Surakarta: Universitas Muhamadiyah, 2017), (pdf Online 06/11/2019). 
20

Achmad Mujaid, Analisis kemampuan berpikir matematika siswa berdasarkan 

taksonomi bloom revisi, Thesis tahun 2015, (Jakarta: Universitas Terbuka, 2015), (pdf Online 

06/11/2019). 
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البحث الذي سوتقيم بو الباحثة ىي: أدى ىذا البحث إيل تطبيف الوتعلم مبدخل 

منهج سوتخدم سنيع البحث ادليداين مع ويتصنيف أسندرسين كل من عملية أو تقيديية. 

 21البحث.وادلياد و االخوتالف يف ىذا البحث ىي ميضيع الدراسة ، ومكاسن .الكيفي

سنًتييايت يف البحث رللة  .ادلفاىيم الرايضية الكفاءة زايدةتطبيق تصنيف بليم ادلنقح ل ( ه

العالاة بني ىذا البحث و  الكيفية. ابسوتخدام النيع البحث وصفية ,2118عام 

أسندرسين تطبيق تصنيف البحث الذي سوتقيم بو الباحثة ىي: أدى ىذا البحث إيل 

االخوتالف يف  الكفاءة الطالب. وحتليل تطبيقها وكفاءهتا ومشكالهتا و حلها. زايدةل

 22.البحثوادلياد و ىذا البحث ىي ميضيع البحث ومكاسن

 هبذا البحثاإلرتباط  املوضوع اإلسم والسنة الرقم
يري سيوتيا ف 1

، سنينجسيو
 م2117

حتليل سنوتائج تعلم 
الرايضيات اسنطالاًا من 
األسليب ادلعريف اسوتناًدا 

 تصنيف أسندرسينإىل 
 لطالب الفصل الثامن

يف ادلدرسة ادلوتيسطة 
احلكمة بندر  اإلسالمية

 المبيسنج

العالاة بني ىذا البحث و البحث الذي 
سوتقيم بو الباحثة ىي: أدى ىذا البحث 

بوتصنيف  حتليل سنوتائج تعلمإيل 
أسندرسين، كما البحث الذي سوتقيم بو 
الباحثة يعين حتليل تطبيق وكفاءة وسنوتائج 
الوتعلم الطالب يف تعليم ادلهارة القراءة 

 مبدخل تصنيف أسندرسين.

العالاة بني ىذا البحث و البحث الذي تعلم  سنوتائجحتليل يتري فإلفياان  2
                                                           

21
Putri Maulidar Maghfiroh, Implementasi Taksonomi Anderson Dan Krathwohl Pada 

Pembelajaran Matematika Menggunakan Bilingual Di Kelas Vii Smp Global Islamic Boarding 

School (Gibs) Kalimantan Selatan Tahun Pelajaran 2018/2019, Skripsi tahun 2019,  
22

Netriwati, Penerapan  Taksonomi Bloom,... 
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، ىابساري
 م2117

وتصنيف بالطالب 
للمجاالت  أسندرسين

ادلعرفية ادلنقحة على 
 مادة فيثاغيري

سوتقيم بو الباحثة ىي: أدى ىذا البحث 
تسوتخدم مدخل تصنيف أسندرسين  إيل

لوتحليل سنوتائخ تعلم الطالب على مادة 
أما البحث الذي سوتقيم بو فيثاغيرث. 

الطالب دلعرفة كفاءة الباحثة فسيؤدي 
عندما تعلم سإسوتخدم مدخل تصنيف 

 أسندرسين.
، أمحد رليد 3

 م2115
الوتفكري  كفاءةحتليل  

الرايضي لدى الطالب 
 أسندرسين.لوتصنيف اب

العالاة بني ىذا البحث و البحث الذي 
سوتقيم بو الباحثة ىي: أدى ىذا البحث 

 الطالب الوتفكري كفاءةحتليل   إيل
أسندرسين. كما ذلذه الباحثين لوتصنيف اب

 حث الكيفي.بأن ال
يتري ميليد ف 4

اة، غفر ادل
 م2119

تطبيق تصنيف أسندرسين 
يف تعلم الرايضيات 
ابسوتخدام لغوتني يف 

درسة دلاب السابعالفصل 
اإلسالمية ادلوتيسطة 

  )غبإس( الداخلية
 كاليماسنوتان العادلية

العالاة بني ىذا البحث و البحث الذي 
سوتقيم بو الباحثة ىي: أدى ىذا البحث 

الوتعلم مبدخل تصنيف  تطبيفإيل 
كما كل من عملية أو تقيديية.    أسندرسين

 حث الكيفي.بذلذه الباحثين أن ال

, سنًتييايت 5
 م2118

 أسندرسينتطبيق تصنيف 
ادلفاىيم  الكفاءة زايدةل

 الرايضية

البحث و البحث الذي العالاة بني ىذا 
سوتقيم بو الباحثة ىي: أدى ىذا البحث 

 زايدةلأسندرسين تطبيق تصنيف  إيل
الطالب. وحتليل تطبيقها  الكفاءة

 وكفاءهتا ومشكالهتا و حلها.
 1.1اجلدول مقرسنة البحيث السابقة 
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 ترتيب البحث . ح

 أبياب مما يلي:من مخسة  بحث العلميال اتوتكين ىذ

فيائد و  أىداف البحثالبحث ومسائل البحث و  خلفية)مقدمة  : األول بابلا

 السابقة اتدراسو  ادلصطلحاتوتيضيح  حدود البحثو  البحث

 وترتيب البحث(.

 .(القراءة ةمهار  مفهيم تصنيف أسندرسين و) ت البحثنظرايال :     الثاين بابال

 تصميمو، مياع البحث، حضيرو البحث  لدخم)البحث  منهجية :    الثالث بابال

      حتليل ةقيطر ، مجع البياانت يقةطر الباحثة، مصادر البياانت، 

 (، مراحل البحثصحة البياانت ةقيطر ، البياانت

 البياانت(حتليل  سنوتائج البحث وسنوتائج البحث )تقدمي  :     الرابع بابال

 (.اًتاحاتاإل و )اخلالصة خوتوتاماإل :   اخلامسالباب 

 


