
 
 

1 

 

  الباب األول

 مقدمة

 ية البحثفخل  . أ

اللغة هي نظام اعتباطى لرموز صوتية تستخدم لتبادل األفكار واملشاعر بني 

وهي الرباط الذي يتحقق به الوعى االيت باخلربات  ١.أعضاء مجاعة لغويّة متجانسة

وأن اللغة وظيفة   ٢.العامة، ويتوفر به التواصل والتناسج والتواحد ا�تمعي وإلنساين

كربى يف حياة الفرد اليت يتخذها لتعبري عما يدور يف خاطاطر اإلنسان من 

 كما قال هريماوان. األفكار وهي وسيلة اإلتصال والتفاهم بني الناس

(Hermawan)   اللغة هي حقيقة واقعة أن تنمو وتتطور وفقا بتزايد يف كتابه، أن

هي ألفاظ اليت يعّرب فاما اللغة العربية  ٣.ةأمهية دور البشر كمستخدمني لتلك اللغ

�ا العرب عن أغراضهم وآلة من األالت املهّمة فهم دين اإلسالم من مصادرهم 

  .وهي اللغة اليت نزل �ا القرآن الكرمي. األصلية وأصبحت لغة القرآن الكرمي

تلك اللغة اليت حيتاجها كل مسلم ليقرأ أو يفهم القرآن الذي يستمد منه 

وهي . املسلم يف امثال األوامر و كل لغة اليت يؤدي األحكام الشرعية باللغة العربية

عليه أنلغة احلديث الشريفة، فإن كل مسلم يريد قراءة األحادث واستيعاب 
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إنآ انزلناه قرآنا "يف القرآن الكرمي  كما قال اهللا تعاىل ٤.يعرف اللغة العربية

وقيل يف الرواية مسلم، أن النيب صلى  ٥).٢:سورة يوسف" (عربيا لعلكم تعقلون

ألين عريب والقرآن عريب وكالم أهل : أحبوا العرب لثالث: " اهللا عليه السالم قال

يف العامل مل  اتمث ا�ا اقدم اللغ ٦".اجلنة عريب، رواه الطرباين واحلاكم والبيهقي

حضارة على  فكانت طوال اربعة عشر قرنا من الزمان وعاء. التبديلو التغيري  يعرتها

 ٧.اإلسالمية العاملية يف مشارق االرض ومغار�ا

 ونظنّ منهم سي أكثرف "العربيةاللغة "يف إندونيسيا، عندما يسمع املرء كلمة 

  دور أن دور اللغة العربية ناعرفيف الواقع، إذا  .أن معنها للعامل اإلسالمي فحسب

العلم العامل والثقافة والعامل : منها، يف العامل اإلسالمي أو يف مناطق أخرى كبري

. يف كتابه، أن وفقا بقول م (Hermawan)كما قال هريماوان . الدويل وغري ذالك

أن منذ تكون اللغة  ( A.J Arberry)اربريي . ج. و أ  (M.M Pickthall) بيكثال. م

ها العربية وسيلة القرآن يف إيصال رسالة اإلهلية، املراقبني املسلمني أو الغربية تعترب 

وهذا طبعا، هلا تأثري . لغة الذي حيتوي على االرتفاع القياسي ومجال لغوية فريدا
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بل ليس يف العلوم فحسب، قد أثرت  ٨.على ظهور تفوق األدب والفلسفة والعلوم

شاركت اللغة العربية يف بناء وتطوير الثقافة  .اللغة العربية يف عامل الثقافة أيضا

هذا ما  ٩.على األقل يف تربّع املفردات .إندونيسيا واملنطقةالوطنية، ال سيما لغة 

  .يدفع املسلمني إىل تعليم وتعّلمها

هذا العصر اهتم كثري من املسليمني بتعليم اللغة العربية قد عرفنا أن يف 

كانت اللغة العربية مادة من املواد الدراسية الرمسية يف مجيع املدارس . وتعليمها

ا وهي مادة جيبها على التالميذ أن تتعلموها باجلّد وقد بدأ اإلسالمية بإندونيسي

  .حىت يف اجلامعة اإلسالمية ثانويةروضة األطفال إىل املدرسة التعليمها من مدرسة 

من املواد الدراسية يف كل مستوى  مادةاللغة العربية ليكون تكون على الرغم 

 يناسب ج مليرّ اخلج من ا تناولكن يبدو أن ما من التعليم يف املدارس اإلسالمية، 

 (Prof.Dr. A. Amirudin)أمري الدين. وهذا وفقا مع تفكري رئيس دكتور أ .توقعمب

يف كتابه بأن هناك أدلة على اللغة   (Azhar Arsyad)الذي ذكره  أزهر أرشاد

على الرغم أن مت التعبري عن هذه  .اخنفاضا ظهرجنليزية كلغة أجنبية، املثال، اإل

. األعراض منذ السنوات السابقة، ولكن ال تزال تشعر هذا املسألة حىت يومنا هذا
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ال تزال أن تشعر باخلوف أو اآلن  الثانيةويف الواقع، بعض الطالب يف املدرسة 

  ١٠.لرؤية كتاب اللغة إجنليزية، وحدثت سواء املشكلة باللغة العربية رتددامل

علم يف اجلامعة هم أقل اهتماما بت املدرسة حىتالطالب يف  بعضأن  نعرف

طالب اجلامعة اليوم الظاهرة أن  ظهرت .مدرسيتهماللغة العربية، ال سيما يف بيئة 

يعين (يف املوارد البشرية والدراسة " فقري"مل يهتم كثريا يف نوع العلوم العربية، بأ�ا 

جهة إىل او املالشكاوى أو االنتقادات  نع جمتمع حىت ينشأ ١١.)الكتب واملراجع

مما يقال أن  -أيضا شعبة تعليم اللغة العربيةإىل  مبا يف ذلك -العايل يالعامل التعليم

تنافسيته ناسبة، حىت  يكون اخنفاض قدرة املهارات اللغوية امل أقل يكون خرجيها

 على علماء اللغة العربية ، جيباطبعف .مقارنة مع خرجيي من املؤسسات األخرى

أل�ا   .املدرسة هي املؤسسة الرتبية الثانية بعد األسرة أنبهذه املشكلة  يهتمواأن 

 ويةستمرار الرتبية يف البيئة األسر هلا غرض ال نيت خاصا للتعليمدمت أو بُ قُ  مكان

  ١٢.ساعدة املعلم يعين الشخص الذي جيب أن تطاعهمب

يف جمال  ١٣.اليت تصيب منها اللغة العربية وعلينا أن ندرك، هناك املشاكل

إذا ننظر إىل هذا الواقع،   .ناحية غري لغويةبدءًا من ناحية لغوية و . خاصا التعليم
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ناطقني �ا خاصة، ناجم عن وجود غري فاملشاكل اللغوية يف تعلم اللغة العربية ل

). غة أجنبيةكل(واللغة العربية ) كلغة أوىل(اختالفات كبرية بني لغة إندونيسيا 

 ١٤.علم األصوات وعلم النحو والصرف وترتيب الكلمات يف اجلمل والكتابة:منها

يف كتابه يعين العوامل  (Hermawan)ل هريماوان اقف أما املشاكل غري لغوية، 

ة االجتماعية ارتباطًا وثيقا املشكلة من العوامل الثقافي .الثقافية االجتماعية

 .والعبارات وأمساء الكائنات بالثقافات يف إندونيسياإختالفات املصطلحات با

  ١٥.العامل اآلخر هو عامل الكتب الدراسية وعامل البئية االجتماعية

 سيظهر عربيةالاليت يواجهها متعلم اللغة  املشاكلتلك عدد كبري من 

 يج، أن اخلرّ لقد سبق يف البحث –م اللغة العربيةيتعليف  الطالب إحساسا مرتدد

. األههداف املعينةونيسيا يف الواقع مل يناسب باللغة األجنبية يف إند ميمن تعل

ئة بيالأي ذابة اجلبيئة التعلمية الوعالوة على ذلك، عند املعلم ال يستطيع أن جيعل 

الستيعاب املعارف اليت مت  بالصعب للطال كون منتس، التعلمية تكون رتابة

خاصا والتوجيهات املقدمة للطالب ولذلك، فإنه حيتاج اهتماما  .تسليمها من قبل

  .عند القيام التعّلم، ويف هذه احلالة لتعّلم اللغة العربية

لباب عندما نتحدث عن التعلم، حنن نعلم أن مشكلة يف التعلم هي 

كن متاملشاكل  تلك أنّ   ةواضح يف الفقرات السابقة بّني  كما. يف املدرسة األنشطة
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 نعرفحىت . يعين يف تعليم اللغة العربية خاصة م الطالب يف املدرسةتعلّ  تعرقلأن 

اإلجناز  أن حيصلوا ستطيعونالذين ال ي امعة اليومأو اجل يف املدرسة بالطال بعض

ألن . وهافطبعا، جيب على املعلمني أن يهتموا وحيلّ . يسبب تلك املشاكل اجليد

 درسالعملية التعلم لكل الطالب الذي ي مجيع األشياء يف املدرسة هي لناجح

 .فيها

 مشكلة التعلم هذه لتحلّ  الطرائقتفعل كانت بعض املدارس ا الواقع،  ذيف ه

كإحدى  التعّلم اإلضايف .م اإلضايفالتعلّ : وإحدى منهنّ . يف تعليم اللغة العربية

لتحسني نتائج  مقصود يعين له غرضطريقة ليحّل املشكلة يف تعّلم اللغة األجنبية 

   .أهداف التعليمب مناسبتعليم اللغة العربية 

اللغة العربية اإلضايف   متعلّ ثبات جناح إل بحثال اهدف هذي، لكاولذ

هناك بعض عناصر إلثبات و  .الطالب إجنازلتحسني م مشكلة التعلّ  ليحلّ كطريقة 

 :هل كان ارتباط بني التعّلم اإلضايف اللغة العربية يف املدرسة وإجناز الطالب ، وهي

وطالب لديهم مشكلة يف تعّلم الذين  مطلوب مدرسني لديها التعّلم اإلضايف 

  .يشرتكون التعّلم اإلضايف

ختتار الباحثة املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية  ،ا البحثذهثبات إل

 Bimbingan(اإلضايف  اللغة العربية تعّلمهلا  ألن. باليتار كمكان البحث" الثانية"
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Belajar(  مبشكلة اليت  مناسبا جدا يهو  .طريقة ليحّل املشكلة يف تعّلمكإحدى

 Bimbingan( كانت خلفية هذا التعّلم اإلضايفو  .ا البحثذتبحث يف ه

Belajar( متعلقي كثريا هاوأحوال الطالب في.  

املتوسطة اإلسالمية احلكومية  األسباب األخرى يف اختيار املدرسة

إجنازا كثريا حىت تكون هذه املدرسة كمكان البحث يعين ألن هلا   باليتار" الثانية"

كان عدد من مجيع الطالب فيها أكثر من . إحدى املدارس املفّضلة يف باليتار

آلف طالب حيث عندهم العملية اليومية احلسنة مثل قراءة القرآن واألمساء 

الضحى جيب الطالب أيضا صالة و  م يف الصباحاحلسىن قبل عملية التعلي

   . والظهر مجاعة يف مسجد املدرسة

أثر برنامج "  تريد الباحثة أن تكتب البحث العلمى باملوضوع ،فلذالك

الطالب باملدرسة على إجناز   )Bimbingan Belajar( تعّلم اللغة العربية اإلضايف

 ".۲۰۱٧/۲۰۱٦باليتار للعام الدراسى " الثانية"املتوسطة اإلسالمية احلكومية 

 البحثتحديد   . ب

   الحدود الموضوعية .١

أثر برنامج تعّلم اللغة العربية اإلضايف حتدد الباحثة موضوع هذا البحث 

)Bimbingan Belajar (  الطالب على إجناز 
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  الحدود المكانية  .٢

باملدرسة املتوسطة اإلسالمية  يف الفصل الثامن الطالبختتار الباحثة 

  .باليتار" الثانية"احلكومية 

 الحدود الزمانية .٣

  .م٢٠١٧/٢٠١٦هذا البحث حمصوص لطالب يف العام الدراسي 

 .م ٢٠١٧ يونيوى البحث من شهر مارس إىل شهر وجير 

  مسائل البحث  . ج

باملدرسة  )Bimbingan Belajar(اإلضايف اللغة العربية تعّلم كيف عملية  .١

 باليتار؟" يةالثان"توسطة اإلسالمية احلكومية امل

على  )Bimbingan Belajar(أثر برنامج تعّلم اللغة العربية اإلضايف كيف  .٢

باليتار للعام " الثانية"الطالب باملدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية إجناز 

 ؟۲۰۱٧/۲۰۱٦الدراسى 

  أغراض البحث  . د

إن يف كل البحث العلمي أهداف، ومن أهداف هذا البحث العلمي هي 

  :ما يلي
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 )Bimbingan Belajar( اإلضايفاللغة العربية تعّلم عملية الوصف عن  .١

 باليتار" الثانية"باملدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية 

 ) Bimbingan Belajar(أثر برنامج تعّلم اللغة العربية اإلضايف الوصف عن  .٢

باليتار " الثانية"الطالب باملدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية على إجناز 

 .۲۰۱٧/۲۰۱٦الدراسى للعام 

  اإلفتراضية  . ه

الفرض هو الإلجابة احملتملة عن سؤال الدراسة أنه استنتاج من الباحثة، 

ولكنه ليس استنتاجا عشوائيا، بل استنتاج مبىن على معلومات أو نظرية أو خربة 

  ١٦.عملية حمددة

  :يف هذا البحث العلمي نوعني الفرض   

 التأثري بني املتغرياتوهو فرض يبني : (Ha)بديل فرض  -

 وهو فرض يبني عدم التأثري بني املتغريات: (Ho) صفرالفرض  -

  :لذالك تقرتح الباحثة الفرض املناسب مبوضوع البحث التاىل 
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 اإلضايف اللغة العربيةتعّلم  أثر برنامجأن يكون له : (Ha)بديل فرض  -

)Bimbingan Belajar(  على إجناز الطالب باملدرسة املتوسطة اإلسالمية

 .۲۰۱٧/۲۰۱٦باليتار للعام الدراسى " الثانية"احلكومية 

اإلضايف اللغة العربية تعّلم  أثر برنامجله ليس : (Ho) صفرالفرض  -

)Bimbingan Belajar(  على إجناز الطالب باملدرسة املتوسطة اإلسالمية

  .۲۰۱٧/۲۰۱٦م الدراسى باليتار للعا" الثانية"احلكومية 

  فوائد البحث  .و

 الفائدة النظرية  .١

 ترجو الباحثة ان تكون نتائج هذا البحث العلمى زيادة للخزانة العلمية ىف

 )Bimbingan Belajar(اإلضايف  اللغة العربية تعّلمتربية اللغة وخاصة ما يتعلق ب

  و حتسني اإلجناز الطالب

 الفائدة التطبيقية  .٢

البحث العلمى مفيدة ملسؤوىل التعليم اللغـة باملدرسة صارت نتائج هذا   . أ

باليتار، ليحّل املشكلة يف تعّلم اللغة " الثانية"املتوسطة اإلسالمية احلكومية 

 .العرية لكى ينجح الطالب فيه 
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صار هذا البحث العلمى خربة للتالميذ والباحثة خاّصة وزيادة خلزانتهم   . ب

  .  العلمية

 للباحث القادم  .٣

الباحثة ان تكون هذا البحث مفيد للتوجيه والدليل واملواد املرجعية ملن ترجو 

  .يبحث ىف يوم القادم ذات صلة او مناسبة مع نتائج هذا البحث

  توضيح المصطلحات  .ز

لسهولة البحث واإلجتناب عن األخطاء يف الفهم يف تفسري مقاصد 

باإلستدراك الذهنية  فتبني الباحثة املصطلحات املوجودة يف هذا البحث, املوضوع

  :والعملية كما يلى

  التوضيح النظري .١

القوة املوجودة او الظاهرة من الشئ يشكل الطباع و اإلعتقاد أثر هو   . أ

 ١٧.وعمال الشخص

التعّلم اإلضايف هو عملية منح املساعدة للتالميذ يف حل الصعوبات   . ب

 ١٨.املتعلقة مبشاكل التعلم
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  )فعلته، عمله، وهلم جرامما (إجنازات هي النتائج اليت حتققت   . ت

 التوضيح التطبيقي .٢

أثر برنامج تعّلم " أن قصد املوضوع , بنسبة توضيح املصطلحات ىف السابق 

الطالب باملدرسة املتوسطة على إجناز ) Bimbingan Belajar( اللغة العربية اإلضايف

على قدرة " ۲۰۱٧/۲۰۱٦باليتار للعام الدراسى " الثانية"اإلسالمية احلكومية 

 .الطالب لتحسني اإلجناز اللغة العربية من خالل تعّلم اإلضايف

  البحوث السابقة  .ح

  :إن البحوث السابقة اليت تناولت عن هذا املوضوع هي ما يلي  

تأثري التعّلم "املوضوع حتت  سوريفتويعين البحث الذي كتبه  األول

رجيوتاجنجان " الثانية"اإلضايف على إجناز الطالب باملدرسة املتوسطة احلكومية 

مسائل البحث من هذا  ١٩".٢٠١٤/٢٠١٥تولونج أجونج للعام الدراسي 

باملدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية كيف إجناز الطالب ) أ(البحث يعين 

تأثري التعّلم اإلضايف على هل كان ) ب(؟ رجيوتاجنجان تولونج أجونج" الثانية"

رجيوتاجنجان " الثانية"سالمية احلكومية إجناز الطالب باملدرسة املتوسطة اإل

تأثري التعّلم اإلضايف على إجناز الطالب كيف كبرية ) ج(؟ تولونج أجونج
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  Suripto, Skripsi: Pengaruh Bimbingan Belajar Terhadap Prestasi Belajar Siswa di 
SMP Negeri 2 Rejotangan Tulungagung tahun pelajaran 2014/2015, (Kediri: Universitas 
Nusantara PGRI Kediri, 2015) 



13 

 

 
 

رجيوتاجنجان تولونج أجونج للعام " الثانية"باملدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية 

أن كال املتغريين أما نتائج من هذا البحث أظهرت . ؟٢٠١٤/٢٠١٥الدراسي 

يتوافقون بالتعّلم الطالب الذين البحث أن  اائج هذأظهرت نتو  .قويا تأثرياً 

وتبني . ٪ من الطالب يعرتض عليه ١٣,٢، أما  ٪ ٨٦,٨  بشدة  اإلضايف

على الطالب  مرتفع جداً التعّلم اإلضايف  هذه احلالة أن هناك رغبة يف احلصول

 .لتحسني اإلجناز التعلم

تأثري  "حتت املوضوع فيتا جونيفانكا تروية ه تيعين البحث الذي كتب الثاين

التعّلم اإلضايف على حتسني إجناز الطالب باملدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية  

مسائل  ٢٠".٢٠١١/٢٠١٢كودييان، سليمان، يوجياكارتا للعام الدراسي 

على زيادة  اكبري   اتأثري اليت تعطى العوامل  أي) أ(البحث من هذا البحث يعين 

تحسني إجنازات لهذه العوامل   عدساكيف ت) ب(طالب؟ إجنازات التعلم لل

 أن تطبيق اسرتاتيجيات التعلم أما نتائج هذا البحث أظهرت . ؟التعلم للطالب

،  لكنو . متوسط يف مستوىأثر إجناز الطالب فقط من خالل التعّلم اإلضايف 

يف مستوى  ٠,٠٥أصغر من  ٠,٠١٩كالمها عالقة كبرية بسبب قيمة كبرية من 

 .٪ ٩٥ ثقة احلقيقة
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تأثري التعّلم " حتت املوضوع هريادي يعين البحث الذي كتبه  الثالث

اإلضايف على إجناز الطالب يف الفصل الثاين باملدرسة املتوسطة احلكومية 

 ٢١".٢٠١٥/٢٠١٦فرامبانان، سليمان، يوجياكارتا للعام الدراسي " الثانية"

هل كان أثر برنامج التعّلم اإلضايف على ) أ(مسائل البحث يف هذ البحث يعين 

فرامبانان، " الثانية"إجناز الطالب يف الفصل الثاين باملدرسة املتوسطة احلكومية 

ظهر أن أما نتائج البحثه ت. ؟٢٠١٥/٢٠١٦سليمان، يوجياكارتا للعام الدراسي 

 على إجناز الطالب يف الفصل الثاين التعّلم اإلضايف هناك عالقة إجيابية بني

 أيضا بحثال هذا وذكر. فرامبانان، سليمان" الثانية"باملدرسة املتوسطة احلكومية 

وكذالك على . هذا التعلم اإلضايف، فأعلى إجناز الطالب أكثر فعاليةأن إذا 

 .العكسي

حتت أندي طاهر و باباي هيدرييانتي يعين البحث الذي كتبه  الرابع

تأثري التعّلم اإلضايف على إجناز الطالب باملعهد اإلسالمي املدرسة " ع املوضو 

تبني نتيجة هلذا البحث  ٢٢".الثناوية اإلسالمية األتروجية كارانج، باندار المفونج

ثبت وجود نتائج االختبار . الطالب إجناز له تأثري على حتسني علم اإلضايفأن الت
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اجلدول أي > حيث على حتليل قيمة جمهويل املصري ،  Tمن التحليل الختبار

 T افرتاضية من اإلختبار أن  هذه احلالة أوضحت. ٢,٠٧٤>  ٧,٢٩٥من 

لديه  بديل يعين أن التعلم اإلضايففرض  حيث معىن. (Ha) بديلفرض يعين 

باملعهد اإلسالمي املدرسة الثناوية اإلسالمية  إجنازات الطالب على اكبري   اتأثري 

  . ية كارانج، باندار المفونجاألتروج

 :كما يليدول  البحوث السابقة تستطيع أن تظهر باجلحا، واض شرحل 

  نتائج البحث  مسائل البحث  األسماء والموضوع  الرقم

  سوريفتو  ١

 تأثري التعّلم اإلضايف على

إجناز الطالب باملدرسة 

" الثانية"احلكومية  املتوسطة

رجيوتاجنجان تولونج أجونج 

للعام الدراسي 

٢٠١٤/٢٠١٥  

كيف إجناز الطالب  .١

باملدرسة املتوسطة 

اإلسالمية احلكومية 

رجيوتاجنجان " الثانية"

 ؟تولونج أجونج

تأثري التعّلم هل كان  .٢

اإلضايف على إجناز 

الطالب باملدرسة املتوسطة 

اإلسالمية احلكومية 

 البحث اائج هذأظهرت نت

 .أن كال املتغريين تأثريًا قويا

البحث  اائج هذأظهرت نتو 

يتوافقون الطالب الذين أن 

  بشدة  بالتعّلم اإلضايف

 ٪ ١٣,٢، أما  ٪ ٨٦,٨

. من الطالب يعرتض عليه

وتبني هذه احلالة أن هناك 

التعّلم  رغبة يف احلصول
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تاجنجان رجيو " الثانية"

 ؟تولونج أجونج

تأثري التعّلم كيف كبرية  .٣

اإلضايف على إجناز 

الطالب باملدرسة املتوسطة 

اإلسالمية احلكومية 

رجيوتاجنجان " الثانية"

تولونج أجونج للعام 

  ؟٢٠١٤/٢٠١٥الدراسي 

على  مرتفع جداً اإلضايف 

الطالب لتحسني اإلجناز 

 .التعلم

  

  فيتا جونيفانكا تروية  ٢

 تأثري التعّلم اإلضايف على

حتسني إجناز الطالب 

 باملدرسة املتوسطة اإلسالمية

كودييان، سليمان، احلكومية  

 للعام الدراسييوجياكارتا 

٢٠١١/٢٠١٢   

اليت تعطى العوامل  أي .١

على زيادة  اكبري   اتأثري 

 طالب؟إجنازات التعلم لل

هذه العوامل   عدساكيف ت .٢

تحسني إجنازات التعلم ل

  ؟للطالب

البحث  اائج هذأظهرت نت

أن تطبيق اسرتاتيجيات 

من خالل التعّلم  التعلم 

أثر إجناز فقط اإلضايف 

 يف مستوىالطالب 

، كالمها لكنو . متوسط

عالقة كبرية بسبب قيمة  
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أصغر  ٠،٠١٩كبرية من 

يف مستوى ثقة  ٠،٠٥من 

  .٪ ٩٥ احلقيقة

  هريادي  ٣

 تأثري التعّلم اإلضايف على

إجناز الطالب يف الفصل 

الثاين باملدرسة املتوسطة 

فرامبانان، " الثانية" احلكومية

للعام سليمان، يوجياكارتا 

  ٢٠١٥/٢٠١٦ الدراسي

أثر برنامج هل كانت  .١

على إجناز التعّلم اإلضايف 

الطالب يف الفصل الثاين 

باملدرسة املتوسطة 

" الثانية"احلكومية 

فرامبانان، سليمان، 

 للعام الدراسييوجياكارتا 

  ؟٢٠١٥/٢٠١٦

ظهر أن تنتيجة هلذا البحث 

 هناك عالقة إجيابية بني

على إجناز التعّلم اإلضايف 

الطالب يف الفصل الثاين 

باملدرسة املتوسطة احلكومية 

فرامبانان، " الثانية"

 بحثال هذا وذكر. سليمان

 أكثر فعاليةأن إذا  أيضا

هذا التعلم اإلضايف، فأعلى 

وكذالك . إجناز الطالب

  .على العكسي

أندي طاهر و باباي   ٤

  هيدرييانتي

أثر برنامج هل كانت  .١

على إجناز التعّلم اإلضايف 

تبني نتيجة هلذا البحث أن 

له تأثري على  علم اإلضايفالت
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 تأثري التعّلم اإلضايف على

إجناز الطالب باملعهد 

اإلسالمي املدرسة الثناوية 

اإلسالمية األتروجية كارانج، 

  .باندار المفونج

باملعهد اإلسالمي  الطالب

املدرسة الثناوية اإلسالمية 

األتروجية كارانج، باندار 

   فونج؟الم

ثبت . الطالب إجناز حتسني

وجود نتائج االختبار من 

حيث ،  Tالتحليل الختبار

على حتليل قيمة جمهويل 

اجلدول أي من > املصري 

٢,٠٧٤>  ٧,٢٩٥ .

أن  هذه احلالة أوضحت

 T افرتاضية من اإلختبار 

. (Ha) بديلفرض يعين 

بديل فرض  حيث معىن

 يعين أن التعلم اإلضايف

 على اكبري   اتأثري لديه 

باملعهد  إجنازات الطالب

اإلسالمي املدرسة الثناوية 

اإلسالمية األتروجية  

   . فونجكارانج، باندار الم
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اليت تشمل  درسيف الرتكيز ال اغالبحبث الباحثة و السابقة  بحوثالالفرق بني  

حيث يبحث البحوث السابقة يف مجيع الدرس، ولكن الباحثة فقط . يف التعلم اإلضايف

البحث  االختالفات األخرى يف هذا. تبحث يف التعلم اإلضايف اللغة العربية يف حبثها

من كل البحث تكاد نتائج البحوث  أما. البحث ووقتهموضوع  والبحوث السابقة يعين

له دورًا هاما يف حتسني إجنازات التعلم من الطالب، أي  التعلم اإلضايف أنّ  فصحت أن

  .يتم فعلياً  علم اإلضايفأثناء الت

  ترتيب البحث  .ط

  : وأما ترتيب هذا البحث فهى   

حتديد البحث ومسائل و  خلفية البحث: مقدمة حيث تشتميل   :  الباب األول

البحث وتوضيح  وفوائد اإلفرتاضية و أغراض البحث و البحث

  .وترتيب البحث املصطلحات والبحوث السابقة

تعليم اللغة العربية و مفهوم  مفهوم: النظريات حيث تشمل:   الباب الثاىن

  .مفهوم إجناز الطالبو  )Bimbingan Belajar(التعّلم اإلضايف 



20 

 

 
 

على تصميم البحث، والعينة، طريقة البحث حيث تشتمل   :  الباب الثالث

واملعاينة، والتغيري واحلقائق، ومصدار احلقائق، وطريقة مجعها 

  .وتعليلها

التقدمي نتائج البحث ويشتمل على الشرح املختص عن خلفية   :  الباب الرابع

  .املوضوع وجتهيز احلقائق وحتليلها

  .االختتام حيث حيتوى على التلخيص واالقرتاحات  :  الباب اخلامس

  

  

  

  

  

  

  

 


