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البحث  جتريد   

  بة لطل العربية 1ليف الدكتور عبد الرحيم تعليم اللغة العربية *ستخدام كتاب دروس اللغة  ، " 2017،    زفران عطا� بنيامني

حلكومية فالوفو   من شعبة تدريس اللغة العربية 2017-2016للعام اجلامعي   املستوى الثاىن    *جلامعة اإلسالمية ا

و  الرتبية  العربية كلية  اللغة  تدريس  شعبة  التعليمية"،  األول  علوم  املشرف  حلاج حممد سعيد    الدكتور األستاذ  ،  ا

حلاج حممد زهري أبون حممود.، ل س.، م.أ واملشرف الثاين     ل س.، م.أ  ، .س او ا

  

  العربية، كتاب دروس اللغة العربية 1ليف الدكتور عبد الرحيم تعليم اللغة  ساسية: كلمات األال

البحث  أما   هذا  الدراسة  الكمي  البحث هو  فنوع  وجاء  التجريبية   لبحث  املالحظة،    ت ،  طريقة  عن  البيا-ت  مجع 

  دروس اللغة العربية   اللغة العربية Bستخدام كتاب   تعليم   فعالية   مستوى   ما هو )  1: (فهي  أما املسائل يف هذا البحث  . ختبار االو 

من شعبة تدريس اللغة العربية Bجلامعة اإلسالمية    2017-2016للعام اجلامعي    لطلبة املستوى الثاىن  Hليف الدكتور عبد الرحيم

تعليم   )2(  ،احلكومية فالوفو ؟  تنفيذ  العربية Bستخدام   كيف  العربية   اللغة  اللغة  الرحيم  كتاب دروس  لطلبة    Hليف الدكتور عبد 

 ؟  شعبة تدريس اللغة العربية Bجلامعة اإلسالمية احلكومية فالوفو  من 2017-2016للعام اجلامعي  املستوى الثاين 

أهداف   البحث  هلأما  ( فذا  Bستخدام    معرفة   )1هي:  العربية  اللغة  تعليم  العربية   مستوى  اللغة  دروس  Hليف    كتاب 

الرحيم عبد  الثاين   الدكتور  املستوى  اجلامعي    لطلبة  اإلسالمية    من   2017-2016للعام  Bجلامعة  العربية  اللغة  تدريس  شعبة 

فالوفو. تعليم    معرفة )  2(  احلكومية  Bستخدام  تنفيذ  العربية  اللغة  اللغة  دروس  الرحيم  العربيةكتاب  عبد  الدكتور  لطلبة    Hليف 

  شعبة تدريس اللغة العربية Bجلامعة اإلسالمية احلكومية فالوفو.  من 2017-2016للعام اجلامعي  املستوى الثاين 

النتائج (  على   أظهرت  يلي:  Bستخدام  أن    )1ما  العربية  اللغة  العربية  تعليم  اللغة  دروس  عبد    كتاب  الدكتور  Hليف 

الثاين  الرحيم العربية Bجلامعة اإلسالمية احلكومية فالوفو   من  2017-2016للعام اجلامعي    لطلبة املستوى  اللغة    شعبة تدريس 

هذا يعين   2,03٪ = 5 و  2,72٪ = 1 أكرب النتائج من   t_hitung = =3,22نتائج احلساBت اإلحصائية ب  aمستو  جيرى

t_hitung> t_tabelفرق هناك  أن  يعين  فهذا  تعل  بني   ا،  الطلبينتائج  استخدام    ة م  Hليف  قبل  العربية  اللغة  دروس  كتاب 

الرحيم تعل  و  الدكتور عبد  الطلبينتائج  يدل على أن.  ه بعد استخدام  ة م  البحث  وهذا  نتائج االستبيان  و  . مقبولة   فرضية  أظهرت 

أن استخدام   العربية Hلواملالحظة  اللغة  الرحيمكتاب دروس  الدكتور عبد  العربية   يف  اللغة  تعليم  نتائج  و   )2(  .لتحسني  أظهرت 

  جيرى مستوaلتحسني تعليم اللغة العربية    كتاب دروس اللغة العربية Hليف الدكتور عبد الرحيماالستبيان واملالحظة أن استخدام  

االختبارب نتائج  اجلامعي    ةطلب ل  القبلي  قيمة  للعام  الثاين  Bجلامعة    2017-2016املستوى  العربية  اللغة  تدريس  شعبة  من 

لمجموعة التجريبية قبل االختبار =  لومتوسط قيمة   73,3مبعدل =    1466هو =    املراقبةلمجموعة  ل اإلسالمية احلكومية فالوفو

-2016للعام اجلامعي  املستوى الثاين    ةطلبل  املراقبةلمجموعة  لمث متوسط نتائج االختبار البعدي    73,65=    مبعدل  1473

فالوفو   2017 العربية Bجلامعة اإلسالمية احلكومية  اللغة  نتائج     76,25  =   مبعدل  1525هو =    من شعبة تدريس  متوسط 

مبتوسط    1753هي =    كتاب دروس اللغة العربية Hليف الدكتور عبد الرحيملمجموعة التجريبية بعد استخدام  ل االختبار البعدي  

 =87,65 . 
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  حث األولاملب

  مقدمــــــــــــــة

 خلفية البحث   -أ

 -عليه السالم - هللا سبحانه وتعاىل بواسطة جربيل    االلغة العربية هي لغة القرآن اليت أنزهل

اللغة العربية هي لغة العروبة واإلسالم وأعظم   .إىل النيب صلى هللا عليه وسلم هدى للناس  اوبلغه

ومن هنا تلعب املعرفة   1القومية العربية وهي لغة حية قوية عاشت دهرها يف تطور و9ء.   مقومات 

التالميذ  وأذهان  األمة  عامة  أذهان  إىل  نقلها  مث  الدينية  التعاليم  لفهم  هاما  دوراً  العربية  Mللغة 

للغة العربية هي أهم وسائل االتصال للمسلمني خاصة ودول العامل الناقدين. ولذلك تبني لنا أن ا 

إىل معرفة   حمتاجإن اللغة العربية من شعائر اإلسالم ولغة القرآن والسنة ولفهمهما كامال    2عامة. 

  اللغة العربية العميقة. 

 
 48دار المعارف، ص.  :العربية، الطبعة العاشرة، القاهرةعبد العليم إبراهيم ، الموجه الفني لمدرسى اللغة 1

2Ibid, h.3.  
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صلى   إن اللغة العربية لغة القرآن الكرمي، أي أنه كالم هللا تعاىل الذي نزله على قلب حممد

هللا عليه وسلم بلسان عريب مبني، دستورا لرسالته و_ييدا لدعوته وشاهدا على صدقه. وقد نزل به 

 - 192كما قال هللا تعاىل يف سورة الشعراء (  3جربيل عليه السالم، فكان للناس هدى ورشادا. 

195 : (  

 ) اْلَعاَلِمَني  َربِّ  لَتَـْنزِيُل  بِِه  ١٩٢َوِإنَُّه  نـََزَل   ( ) األِمُني  ِمَن ١٩٣الرُّوُح  لَِتُكوَن  قـَْلِبَك  )َعَلى 

 4 ) ١٩٥) بِِلَساٍن َعَرِيبٍّ ُمِبٍني ( ١٩٤اْلُمْنِذرِيَن ( 

دراسة اللغة العربية، فتعلمها واجب، لقد صدق ما قال اخلليفة عمر بن لوهنا دور هام  

ولذلك فإن الصحابة رضي هللا   .5اخلطاب رضي هللا عنه : "تعلموا العربية فإ~ا جزء من دينكم"

الدول اجلديدة مثل مصر عنهم ومن بعدهم افتتحوا على  والشام وخراسان والعراق علموا  عندما 

 أن  ستخدام اللغة العربية، فأصبحت العربية لغتهم اليومية، على الرغم من Mوعودوا سكان كل دول  

اللغة الرومي اللغة الفارسية أو  اللغات احمللية، مثل  اللغة العربية وافتتحوا على عندهم  ة حىت تغلب 

 

3 Chatibul Umam dkk, Bahasa Arab Untuk Mahasiswa Perguruan Tinggi,(Jakarta, 

Darul Ulum Press,2001)h.1 

    195  -  192القرآن الكريم، سورة الشعراء   4

5Abu Sa’ad, Kamus Arab-Indonesia Sehari-hari (Cet. I; Yogyakarta Dar Ibn Hazm,) 

h.vii . 
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تلك املناطق، فصار سكا~ا األمة العربية والدخول إىل املنطقة العربية، مثل مصر والشام والعراق  

حيث اللغة العربية هي اللغة اجلميلة الغنية Mملفردات، وأسلو�ا متنوعة،  6واجلزائر وليبيا وغري ذلك. 

  .تبدو بسيطة وأقل املفرداتMللغة اإلندونيسية الىت   ختتلف

الباحثني، ولكن غالبا أن دراسة  الفضول عند  اللغات إلمالء  البحث على دراسة  ليس 

يف دراسة اللغة، هناك عدة  .7اللغة هي إرادة على اإلبتكار والتجديد يف دراسة وتعليم اللغة العربية

التعليم، وتطوير مادة اللغة  جوانب مرتابطة، هي: حتديد جوانب أهداف التعليم، وأساليب ووسائل

البحث   .العربية العربية إعدادا يف هذا  اللغة  تعليم  نظام  مفاتيح   .8ولذلك، سيكون  القبضة على 

اللغة العربية هي إحدى اللغات الرئيسية يف العامل اليت   .اللغة هي القبضة على مفتاح 9فذة العامل

البشرية أكثر من   العلم لشيء ال شك أن  .  9مليون  200حيكمها  تعلم  العربية هي  اللغة  دراسة 

عظيم ألن أكثر مصادر املعلومات Mستخدام اللغة العربية. ويف إندونيسيا، ال تدرس اللغة العربية  

 
6Ibid. hal.viii 

7 Mawardi, Sistim Pembelajaran Bahasa Arab, cet.I, April 2011 ; LPK-STAIN 

Palopo.h.1 

8Ibid, h.1 

9Azhar Arsyad, Bahasa Arab dan Metode Pengajarannya, Beberapa Pokok Pikiran, 

(Cet.I) h. 1 
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اللغة الدينية فقط ولكن اللغة التعليمية. وMإلضافة إىل ذلك، تدرس يف احلفاظ على الثقافة احمللية،  

 .لقرآن واحلديث النبوي، والنصوص العربيةتدرس أيضا لفهم أو لتفسري آ�ت ا

على الرغم من أن تدريس اللغة العربية قد منى طويالً يف إندونيسيا، مازال عنده مشكلة. 

تدرس اليت  املدرسية  املبادئ  مع  احلياة  واقع  بني  الفجوة  تظهر  تزال  ال  العربية  اللغة  منها   ،تعليم 

التعليم يستعملها معلمها راءة من الق  .القضا� ذات اهتمام والطلبة يف القراءة أو تدريس أساليب 

يف كتابه ليو9رد  قال  الدنيا. كما  حياة  يف  األمور  أنشطة   99"   أهم  من  القراءة  جتعل  طرق 

الكالم  يفهمون  سوف  أ~م  اللغوية،  أعلى  ميلكون  سوف  يقرؤون  الذين  األطفال  األطفال". 

يكون ميل القراءة جيب أن يكون تنمية منذ الصغار ألن    .10والكتابة وفهم األفكار املعقدة أفضل 

األطفال قادرين على القراءة اجليدة وحتتاج إىل املمارسة، الشخص الذي يعترب ماهرا يف القراءة أن 

النجاح  املمارسة سيجد  بسبب  العايل،  واالنضباط  واالستمرار  واملطابقة،  املمارسة  . 11يستمر يف 

وم تقريبا جتب قراءة القراءة هي أكثر األنشطة املقامة عند طلب العلم يف املدارس واجلامعات. كل ي

 الكتاب وأكثر أوقاته تنتفع Mلقراءة فقط. 

 
10Mary Leonard, 99 Cara Menjadikan Anak Keranjingan Membaca, (Cet. I: Bandung: 

Kaifa,1999), h. 14. 

11Ibid 
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مشكالت القراءة جتب أن تكون عند الطلبة، وال شك، ولكن السؤال عن كيفية القراءة 

اجليدة بكفاءة مشكلة للطالب. أكثر الطلبة الذين يشكون من قراءته أقل النتائج. نتائج الدراسة، 

املراد م  الطلبة جيزعون ملواجهة اإلختبارت والتحد�ت املرضية موافقة Mهلدف  القراءة. كثري من  ن 

 .بسبب املواد املعروفة قليلة جدا 

العمر  مستوى  هو  منها  العوامل  بعض  بسبب  لكل شخص،  القراءة  استطاعة  وختتلف 

املعني.   اخلاصة والنضج لشخص  املزا�  القراءة للشخص هلا  قارئ جيد، 12جيدة أو سيئة  . مزا� 

 .Mلنسبة إىل املزيتني املذكورتني سيتم حبثها يف الباب التايل.  املعروف مصدرا يف التعلموالبد من  

يف تربية   .نوعية التعليم وخاصة يف تعليم اللغة العربية مرتبطة مبشكلة نتائج وإجنازات التعلم

وهناك الطلبة الذين   .اللغة العربية هذا ليس مجيع الطلبة ميكن حتقيق نتائج أو إجنازات التعلم اجليدة

انتزعوا على النتائج أو اإلجنازات منخفضة بسبب بعض العوامل اليت تؤثر يف عملية التعلم، منها 

هاما يف حتديد جناح  دورا  تلعب  الىت  العوامل  من إحدى  لكل طالب،  الذكاء  اختالف مستوى 

 
12 Syaiful Bahri Djamarah, Rahasia Sukses Belajar, (Cet. I; Jakarta: T Asdi Mahasatya, 

2002), h.47 
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يس حتدد أيضا على دراسته، Mإلضافة إىل مستوى ذكاء الطالب، واملواهب، والدافع وطرق التدر 

 تعليم املفروض هو تعليم  الكتاب "دروس اللغة العرية".ال  .جناح التحصيل التعليمي

املفردات  تكثري  على  الطلبة  يساعد  الذي  العماد  متام  إىل  الرامية  العربية  اللغة  دراسة  يف 

معرفة  إىل  حيتاجون  طبعا  للمبتدئني،  خاصة  العريب.  الكتاب  هو  العرىب  التبصر  كلمات وز�دة 

جديدة وز�دة اجلمل العربية واهلدف من استعمال الكتاب العرىب هو تسهيل هلم يف التسلط على 

نرجو  الذي  وهذا  حيا¹م،  من  وجزءاً  عادة  فصارت  اليومية  احلياة  يف  يطبقوها  العربية حىت  اللغة 

مركز�ً، ألن دورهم حتديد الستخدام دوراً  يلعبون  الذين  املعلمني  دور  التعلم دائما. هذا  نتائج  ها 

احملتاجة. التعليم املفروض هو تعليم اللغة العربية Mستخدام كتاب دروس اللغة العربية لطلبة املستوى  

 الثاىن من شعبة تدريس اللغة العربية Mجلامعة اإلسالمية احلكومية فالوفو. 

سه، حىت التطبيق لتعليم كتاب"دروس اللغة العربية، يرجى لطلبة التشجيع والدوافع من نف

يستطيع ترقية إجنازات تعليم اللغة العربية ويرجى للمربني أن يصمموا ويكونوا أكثر خالق ومبتكرة 

 .يف تعليم اللغة العربية حىت تصبح متعة والتشجيع للطالب أن حيبوا ويعمقوا تدريس اللغة العربية
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 إشكالية البحث     - ب

  املسائل التالية: استناداً إىل خلفية البحث املذكورة فتعرف  

مستوى  .1 هو  Mستخدام كتاب   تعليم  يف  فعاليةال   ما  العربية  العربية  اللغة  اللغة  _ليف   دروس 

من شعبة تدريس اللغة   2017- 2016للعام اجلامعي    لطلبة املستوى الثاىن  الدكتور عبد الرحيم

  ؟العربية Mجلامعة اإلسالمية احلكومية فالوفو

تعليم  -.2 تنفيذ  Mستخدام   كيف  العربية  العربية  اللغة  اللغة  دروس  عبد   كتاب  الدكتور  _ليف 

الثاين  الرحيم املستوى  اجلامعي    لطلبة  العربية   من  2017-2016للعام  اللغة  تدريس  شعبة 

 ؟Mجلامعة اإلسالمية احلكومية فالوفو

 

  أهداف البحث   - ج

 : فهي كما يلي  هلذا البحثأما أهداف البحث  
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العربية Mستخدام    الفعالية يف  مستوى  معرفة - 1 اللغة  العربية   تعليم  اللغة   كتاب دروس 

 من   2017- 2016للعام اجلامعي    لطلبة املستوى الثاين  _ليف الدكتور عبد الرحيم

 .شعبة تدريس اللغة العربية Mجلامعة اإلسالمية احلكومية فالوفو

_ليف الدكتور   كتاب دروس اللغة العربية   اللغة العربية Mستخدام  تنفيذ تعليم    معرفة  - 2

شعبة تدريس   من   2017-2016للعام اجلامعي    لطلبة املستوى الثاين  عبد الرحيم

 لوفو. اللغة العربية Mجلامعة اإلسالمية احلكومية فا 

 

 البحث   فوائد-د

 الفوائد النظرية  - أ

لطلبة   دروس اللغة العربية" موافقا جيرى فوائد هذا البحث متكن أن تكثر نظرية منوذج تعليم "

 املستوى الثاىن من شعبة تدريس اللغة العربية Mجلامعة اإلسالمية احلكومية فالوفو. 

 الفوائد التطبيقية  - ب

 : ما يلىتطبيق يف هذا البحث ميكن أن ينتفع للباحثني والطلبة. وتشمل هذه الفوائد  
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 الفوائد للباحثني  - 1

اللغة العربية" يف ميكن إضافة هذا البحث البصرية واملعرفة عن كيفية تنفيع   كتاب "دروس 

 تعليم اللغة العربية، ويطبقها الباحث عند تعليمه. 

 الفوائد للطلبة  - 2

املستوى الثاىن من شعبة   أن يكون انتفاع كتاب "دروس اللغة العربية" موافقا جيرى لطلبة

تعليم   لوسيلة  9ئبا  فالوفو  احلكومية  اإلسالمية  العربية Mجلامعة  اللغة  مغريا تدريس  و  العربية  اللغة 

  لعملية الطلبة على أن اللغة العربية ليست صعبة ولكنها ممتعة.

  

  

  

  فرضية البحث   ه.  
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 مؤثرة  Mستخدام كتاب دروس اللغة العربية _ليف الدكتور عبد الرحيم ةالتعليم املتعلق طرق 

تعل العربية  ييف  اللغة  اللغة  م  تدريس  شعبة  من  الثاين  املستوى  اإلسالمية لطلبة  Mجلامعة  العربية 

 . الفرضية اإلحصائية مكتوبة على النحو التايل: احلكومية فالوفو

H� ∶  ��  ≤  μ2 اخلصم H� ∶ �� > μ
 

 :  االستبيان 

   0: Hاستخدام كتاب دروس اللغة العربية _ليف الدكتور عبد   الفرضية الصفرية

 .العربية  تعليم اللغة ال يؤثر على    الرحيم

 a: H     ،البديلة عبد الفرضية  الدكتور  العربية _ليف  اللغة  استخدام كتاب دروس 

  العربية.  تعليم اللغة على    الرحيم يؤثر

  : ∶ استخدام كتاب دروس اللغة العربية _ليف م قبل  يمتوسط درجة لنتائج التعل  ��

  الدكتور عبد الرحيم 

    : �
التعل     لنتائج  درجة  العربية   بعد م  ي متوسط  اللغة  دروس  استخدام كتاب 

  _ليف الدكتور عبد الرحيم 
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 حتديد البحث و.  

، حيتاج إىل بيان بحثال  االفنية املستخدمة يف هذ   ولتجنيب األخطاء على املصطلحات 

Mستخدام كتاب دروس اللغة موضوع هذا البحث: تعليم اللغة العربية  املعىن على التعريف العملي. 

_ليف الدكتور عبد الرحيم لطلبة املستوى الثاىن من شعبة تدريس اللغة العربية Mجلامعة اإلسالمية 

 وأما البحث املدروس يف هذا الكتاب هو اسم اإلشارة   احلكومية فالوفو. 

 معىن كتاب "دروس اللغة اللعربية" 

"املعلوم هو  الكتاب  يذكرون  وأصدقاؤه  حىت أندريس  اÂلدة  الورقة  على  املطبوعة  ات 

الوحدة سنة    صارت  يف  اليونسكو  يف  الوارد  اآلخر  الكتاب" 1964"التعريف  تعريف  ويذكر   م 

. استناداً إىل التعريف املذكور صفحاته أن الكتاب 13صفحة   48منشور مطبوع، ال على األقل  

 
13http://www.koranpendidikan.com/artikel/669/ambivalensi-buku-teks-pelajaran.html.  
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صفحة مصدرا يف   48األقل  هو ورقة مطبوعة وجملد وفيه معلومات مع عدد صفحاته أو على  

 التعليم.

 : 2005سنة   11تعريف كتاب الدرس عند تنظيم وزير الرتبية الوطنية رقم 

تعليمية  كتاب الدرس هو الكتاب املصدر الواجب استخدامه يف املدارس اليت حتتوي على مواد 

العلم   تسلط  على  والقدرة  والشخصية،  واألخالق  والتقوى  اإلميان  ز�دة  أجل  والتكنولوجيا، من 

  .14واحلساسية والقدرة، احتمال اجلسد والصحة ، ومرتبة حسب معايري التعليم الوطين

 تعليم اللغة العربية 

التعلم هو كل أنشطة قام به املعلمون لتمكني الطلبة يف عملية التعليم اليت فيها التعامل 

الدراسة واملعلمني والطلبة إما املؤسسة حتت التعليم هو التعامل بني مصدر   .بني املعلمني والطلبة

إشراف وزارة الشؤون الدينية وحتت إشراف وزارة التعليم. يف هذه املؤسسة التعليمية حتت إشراف 

املدرسة  من  املستوى  أي  مستوى،  يف كل  املعلم  العربية  اللغة  تدريس  أن  الدينية  الشؤون  وزارة 

 
14Kementerian Pendidikan Nasional. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 11 

Tahun 2005. ( Yokyakarta: Pustaka Jaya, 2005), h. 27  
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ا والعالية واجلامعة  والثانوية  العربية15إلسالمية احلكومية اإلبتدائية  اللغة  أما دراسة  فهي من أهم   . 

للغة اإلجنليزية واإلندونيسيىة. يرجى   الدراسات اليت تدرس يف مدرسة من الدراسات األخرى مثال

األخرى.  الدينية  للدراسة  مساعدة  العربية  اللغة  أهم   ملادة  هي  العربية  اللغة  بسببدراسة  هذا 

. تعلم اللغة العربية ميكن استخدام الوسائل لتسهيل  16دينية العربية  املستخدمات لتعميق الكتب ال 

الطلبة يف استيعاب املادة والوصول إىل أهداف تعليم اللغة العربية، حىت يصبح كمال الفهم لدى 

  الطلبة على املادة املبحوثة بدون امللل يف عملية التعليم. 

التعليمي' أو السطح اجل   التعليمية الوسائل عنصر من 'املصدر  سدي احملتوي على املواد 

وبرجيس أن وسائل التعليم تتضمن على األدات اجلسدية تستخدم   غاغينفيبيئة الطلبة للتعلم. قال  

مسجل  وفيديو  فيديو كامريا  املسجل، كاسيت،  الكتب،  من  تتضمن  اليت  التعليمية  املواد  لنقل 

والسينما والكمبيوتر.  والشرحية (إطارات) والصور والرسومات واجلداول والتلفاز
17

  

 
15Mawardi, Sistim Pembelajaran Bahasa Arab, (Cet.I: Makassar: LPK-STAIN 

Palopo,2012), h.26. 

16Mawardi Op. Cit. h.4 

17Azhar Arsyad,Media Pembelajaran.(jakarta :PT. Raja Grafindo Persada, 2007) Hal.5 
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من التعريف املذكور  ميكن االستنتاج أن كل شيء يستخدمه املعلم يف عملية التعلم من 

وسائل ال .أجل تسهيل وجذب الطلبة للتعلم ألسهل الفهم على املواد املقدمة تسمى وسائل التعليم

لى املواد املعلمة، بسبب املفروضة ىف عملية التعليم يف استخدامها جيب املعلم اختيار وختصيص ع

عدد أنواع املسائل حىت تكون لكل الوسائل مميزات خمتلفة ولذلك من اإلختيار دقيقا وصحيحا 

حىت  استخدامها سديد. 
18

  

مع تطور الزمان الواقع خاصة يف التكنولوجيا كثري من الوسائل املختلفة استخدمها املعلم 

الرسم وا البسيطة من  الوسائل  التعليم إما  لسبورة والكرة األرضية وغري ذلك، والوسائل احلادثة  يف 

 .مثل اجلوال والكمبيوتر والشبكة الدولية وغري ذلك متثيال يف التعليم

 

 
18 M. Asnawir dan Basyiruddin Umar. Media Pembelajaran. ( Jakarta : Ciputat pers. 

2002) Hal.15. 
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  املبحث الثاىن 

  الدراسة النظرية

 

 لدراسات السابقة املتعلقة �لبحث ا    .أ

 :أما البحث السابق املناسب فهي كما يلي

ستفادة كتاب درس الرتبية اإلسالمية لرتقية رغبة الطلبة ىف ا،  2010روحاين مجال ،   - 1

تومبوبرا 6   الدراسة 5ملدرسة العاشرة  الغربية    ةحياإلبتدائية  وأظهرت   لوو.  منطقة 5جو 

التشغيل األمثل 1النتائج أن   الىت تؤيد Jييدا إىل  التعليم  الكتاب جزء من وسائل   (.

لطلبته. الكاملة  املدرس حتويل معرفتهم  الكتاب يستطيع  بوسيلة  الطلبة.  تعليم   لنتائج 

وكذالك تسوية املادة   الكتاب  يدعم تعدميا على التعليم.وتشري هذه نتائج البحث أن  

عامة قال الطلبة أن الكتاب مفيدة جداً يف عملية   على الوسائل اليت استخدمها املعلم. 

إحتجاج   التعليم. توفية  على  الطلبة  يصعب  املدرسة  هذه  مكتبة  يف  الكتب  نقصان 

هذا يرجى إهتمامه   ة وجداfا.ألن قلة الكتب املوجودة يف املكتبة فصعب الطلب  املعلم.
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تطور  عدم  يسبب  املستعدة  الكتب  قلة  التعليم،  يف  النجاح  مفتاح  الكتاب  ألن 

إما -)2التعليم. الكتاب،  وحب  متلك  على  دائماً  الطلبة  حيفز  املدرسة  هذه  معلم 

لنفسه.  الشراء  أو  املكتبة  من  مفتاح   املأخوذ  الكتاب،  على  احملبة  ألن  هذا  ويقصد 

 .1جناز الطلبة النجاح على إ

2 - " احلسنة.  لووو إمرأة  موليا   qالعالية كر للمدرسة  العربية  اللغة  تدريس  مطالعة كتاب 

استنادا   :" حبث كّلية الرتبية والعلوم التعليمية شعبة تدريس اللغة العربية. النتائجالشمالية

العربية   اللغة  فإنه ميكن استنتاج أن كتاب  اليت أجريت،  وفقا للمنهج   3إىل األحباث 

دقة املفاهيم والنظرqت  . املطبق مفادها أن املناهج الدراسية على مستوى وحدة التعليم

الواردة يف نظرية املطابقة واملفاهيم الواردة إىل حتقيق معيار الكفاءة والكفاءة األساسية. 

معيار منهج  مع  تتكيف  الكتاب  هذا  واألحباث يف  املواد  أن مجيع  أيضا  فرتيلزا   ذكر 

 
1 Ruhaeni Jamal, Pemanfaatan Buku Pelajaran PAI dalam Meningkatkan Minat Belajar 

Siswa MI No. 10 Tumbubara Kecamatan Bajo Barat Kabupaten Luwu, (palopo: program studi 

pendidikan agama islam jurusan tarbiyah sekolah tinggi agama islam negeri STAIN, 2010) 
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العالي ا الدينية  للرتبية اإلسالمية ىف وزارة   ةحملتوى للمدارس  العامة  املديرية  الصادرة عن 

 2006.2الشؤون الدينية يف عام  

هو أن الباحثني قبله يبحثان   بني أيديناالفرق بني البحوث السابقة والبحث الذي     

" الداعن  ىف  الطلبة  رغبة  لرتقية  اإلسالمية  الرتبية  درس  5ملدرسة ستفادة كتاب  راسة 

مطالعة كتاب تدريس "لوو" و    منطقة5جو الغربية    يف 6حيةاإلبتدائية العاشرة تومبوبرا  

العالية كرq موليا لووو الشمالية" عن   بني أيدينا فالبحث الذي    اللغة العربية للمدرسة 

الدكتور   Jليف  العربية  اللغة  دروس  5ستخدام كتاب  العربية  اللغة  الرحيم   عبدتعليم 

الثاىن  املستوى  اجلامعي    لطلبة  العربية   2017- 2016للعام  اللغة  تدريس  من شعبة 

  .5جلامعة اإلسالمية احلكومية فالوفو

 

  اإلطار النظرى.     . ب

 
2Imroatul Khasanah, Telaah Bahan Ajar Bahasa Arab di Madrasah Aliyah Karya Mulya, 

Luwu Utara, (palopo: program studi pendidikan agama islam jurusan tarbiyah sekolah tinggi 

agama islam negeri STAIN, 2015) 
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يف عملية التعليم والتعلم واملعلمني ليست   .ةبالطلإىل    انتقال علوم املدرس التعلم ليس جمرد  

املصدر الوحيد للتعلم. وميكن للمعلمني مساعدة يف إعداد العملية التعليمية املناسبة لتحقيق أهداف 

التعلم،  عملية  إعداد  يف  التعلم.  عملية  يف  والوسطاء  مرشدين  مبثابة  املعلمني  هنا  لذلك،  التعلم. 

دا جلعل التعلم النشط ومتعة للطالب. وعالوة على ذلك، فإن والتعلم وسائل اإلعالم هو ضروري ج

 3عملية التعلم أن يكون شيء مفيد يف طال�م. 

أزهر   قبل  من  يف كتاب  االعالم  وسائل  حرفيا أرشد وقال  تعين  الالتينية  من  واملستمدة   ،

هيدية من "وسط" أو "متهيدية". 5للغة العربية، وسائل اإلعالم هو الوسيط (وسائل) أو رسالة مت

املتلقي.  بعبارة   4املرسل إىل  مصطلح "وسائل اإلعالم"، وغالبا ما يرتافق مع أو االستعاضة عنها 

"التكنولوجيا" وهي مشتقة من الكلمة الالتينية تقنية (�اء الفن الربيطاين) وشعارات (االندونيسي  

 
3 Igeul Nurul Miaga Yuseu, Pengaruh Penggunaan Media Kokami terhadap Pemahaman 

Konsep IPS Siswa Kelas III di SDN Bambu Apus II. Skripsi (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah 

Jakarta, 2015) 

 

4 Azhar Arsyad, Media Pembelajaran, (edisi revisi-cet.18; Jakarta: Raja Grapindo 

persada, 2015), h.3 
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الوسا  5"العلم"). تستخدم كلمة  ما  وغالبا  والتعلم،  التعليم  أنشطة  (الوسائل يف  أو  التعليمية  ئل 

التعلمية) مت استبدال مع مصطلحات مثل أداة نظر مسعت، واملواد (مواد تعليمية)، ونقطة االتصال 

من رؤية ومساع (االتصاالت السمعية والبصرية)، والدعائم التعليم نظر (البصرية التدريس التعليم)، 

(ا والدعائم  التعليم)،  (تكنولوجيا  التعليم  واصف  تكنولوجيا  اإلعالم  وسائل  االيضاح)  لوسائل 

القيود على وسائل اإلعالم يف أعاله، وذكر ما  لبعض  التوخيحية). وبناء على وصف  (الوسائل 

 يلي اخلصائص العامة الواردة دوس أي قيود عليه. 

. التعليم وسائل اإلعالم لديه 5ملعىن املادي الذي أصبح اليوم يعرف 5سم األجهزة (األجهزة)، 1

 بعض الكائنات اليت ميكن أن يرى، يسمع أو يشعر به احلواس.أي  

وير)، 2 (سوفت  الربجميات  5سم  املعروفة  املادية  غري  من  شعور  لديه  اإلعالم  وسائل  التعليم   .

 ومضمون الرسالة الواردة يف األجهزة اليت هي احملتوى ليتم نقلها للطالب. 

 لبصرية أو السمعية. . الرتكيز التعليمي وسائل االعالم الواردة يف ا3

 . التعليم وسائل اإلعالم لديه فهم األدوات يف عملية التعلم داخل وخارج الفصول الدراسية.4

 
5 Ibid. h.4 
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. ويستخدم التعليم وسائل اإلعالم يف سياق التواصل والتفاعل بني املعلمني والطالب يف عملية 5

 التعلم.

(ع6 بكميات كبرية  تستخدم  أن  ميكن  اإلعالم  وسائل  التعليم  اإلذاعة .  املثال،  سبيل  لى 

والتلفزيون)، جمموعات كبرية وجمموعات صغرية (على سبيل املثال، واألفالم، والشرائح، والفيديو، 

وأجهزة  الكمبيوتر،  وأجهزة  وحدات  املثال،  سبيل  (على  حرب  أو  الشفافيات)،  عرض  وجهاز 

 الراديو الشريط / كاسيت، ومسجل فيديو). 

 6م واالسرتاتيجية، وإدارة املرتبطة بتنفيذ من العلم. . املواقف والسلوك والتنظي7

وذكرت الرابطة الوطنية للتعليم (مجعية الرتبية الوطنية / وكالة الطاقة النووية) يف كتاب أمحد 

أو  وقراءة،  رأيت، مسعت،  �ا،  التالعب  يتم  اليت  الكائنات  أي  اإلعالم هي  وسائل  أن  روحاين 

وسائل اإلعالم أي شيء ميكن أن يكون يف   7هذه األنشطة.   التحدث مع األدوات املستخدمة يف 

 
6 Azhar Arsyad, op.cit. h. 6 

7 Ahmad Rohani,  Media Instruksional Edukatif,  (cet.I; Jakarta: Rinneka Cipta, 1997). 

h.2 
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التعلم).  (عملية  االتصال  لعمليات  أداة  وسيلة،  وسيط،  مبثابة  هي  اليت  أن   8احلواس  حني  يف 

للمتعلمني.  نشاط  أو  يتعلمون  الطالب  جلعل  حماولة  هي  املستخدمة  9الدراسة  الكلمات  تعلم 

تعلي لكلمة  معادال  5عتباره  متعمد  من بشكل  أوسع  معىن  هلا  تعليمات  اإلجنليزية. كلمة  اللغة  م 

املعلمني   تدريس  سياق  يف  الكلمة  إذا كانت  الرمسي،   - التدريس.  (الغرفة)  الصف  يف  الطالب 

والتعلم أو التعليم يشمل أيضا مل حيضر جسدq أنشطة التعليم والتعلم من قبل املعلمني. ومن هنا 

مصدر التعلم لعملية   - حماولة التخطيط ملعاجلة املصدر    - عمال  جاء الرتكيز يف التعليم والتعلم األ

من كل الوصف أعاله، فإنه ميكن القول §ن وسيلة للتعلم  10التعلم لدى الطالب طالبنا التعلم.

 هي أداة التعلم املستخدمة من قبل املعلمني لتكون جسرا يؤدي إىل املعرفة الطالب. 

املعلمني  بني  العالقة  إىل  حاجة  تلك   هناك  تكون  أن  وجيب  التعلم.  يف  اإلعالم  ووسائل 

التعليمية. استخدام وسائل  العالقة واالختصاص الرتبوي أن املعلمني إتقان يف استخدام الوسائل 

 
8 Ahmad Rohani, Ibid. h.3 

9 http://www.orangbejo.com/2016/01/18-pengertian-pembelajaran-menurut-para.html.  

Diakses pada tanggal 13 januari 2016 jam 14.51 

10 Arief S. Sadiman, dkk.,Media Pendidikan: Pengertian, Pengembangan, dan 

Pemanfaatannya, (Cet.Ke-16; Raja Grapindo Persada, 2012). h. 7 
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التعلم، وخاصة يف الفصول الدراسية تفعيل  اإلعالم أو غريها من األدوات مفيدة جدا يف عملية 

 عن املفردات العربية اليت سوف حيصل عليها الطالب.  وحتسني نتائج تعلم الطالب يف هذه احلالة

اإلبداع  على  املعلمني  حقا  تساعد  أن  ميكن  اإلعالم،  وسائل  وفهم  املعلمني  معرفة  مع 

التعليم والتعلم يف الفصول الدراسية. و5إلضافة إىل ذلك، وسائل اإلعالم أيضا أن  واالبتكار يف 

 املواد جيدا.تساعد إىل حد كبري املعلمني يف تقدمي  

 فوائد كتاب "دروس اللغة العربية" 

يف  اخلرباء  أعدها  القياسي،  الكتاب  وهو  املعينة،  الدراسة  يف  التعليم  هو كتاب  الكتاب 

املستمعون  وسهل  املناسبة  التعليم  بوسائل  املكتملة  التعليمية  واألغراض  5ألهداف  التعليمي  احلفل 

هذه منفعة من منافع وجود الكتاب   .11هج الدراسيفهمه يف املدارس واجلامعات حىت يساعد املن

 إما يف املدارس أو يف اجلامعات.

 :فوائد الكتاب عند 5كنغهام كما يلي

 .الفرصة لدراسة املوافقة لكل السرعة-1

 
11 Henri Guntur Tarigan. Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa. (Bandung: 

Angkasa, 1991), h.14. 
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 .الفرصة ملراجعته-2

 .اإلمكان على عقد التحقيق للمحافظة-3

 .السهولة بصناعة املذكرة على املستخدم بعده-4

  .12الفرصة اخلاصة البارزة عند الوسيلة البصرية املساعدة على اجلهد الدراسي من الكتاب -5

 

  

 

 ىكر لفاطار اإل  ج.  

التعليم بواسطة وسائل الصور هو جهود املدرسني إلنشاء أسهل التعليم  وجلذب الطلبة يف 

  .تسهيل إيصال املواد التعليمية

 

   

 
12http://www.koranpendidikan.com/artikel/669/ambivalensi-buku-teks-pelajaran.html.  

العربية" التعليم لكتاب "دروس اللغة   

 الطلبة  المدرس 
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 وسيلة التعليم

 النتيجة
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 املبحث الثالث 

 الطريقة املستخدمة 

 وتصميم البحث   مدخل   .أ

  البحث   مدخل 1. 

 البحث  هذا   استخدم .  التجرييب  البحث   الكمي  املدخلذا البحث هو  املدخل املستخدمة هل 

التجريبية  سلوبأ الصعب  األهو  و   شبه  على  لسلوب  هلذ   املراقبةموعة  ا,لحصول   ااملستخدمة 

الىت تعطيها   هي ا,موعة التجريبية  وا,موعة األوىل  .جمموعتني  بتقسيم  البحثوقد أجري    .البحث

ال عبد  الدكتور  <ليف  العربية  اللغة  دروس  Bستخدام كتاب  هي و   ،حيمر املعاملة  الثانية  ا,موعة 

ليم  املراد Bلتعليم العادي هو عملية التع ا,موعة املراقبة الىت يعطيها التعليم العادي يف عملية التعليم. 

 املقامة يف تلك املدرسة أو اجلامعة املعينة. 

 ث تصميم البح2. 
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هذا  .”nonequivalent control group“ هو نوع  البحث املستخدمتصميم   

هذا التصميم    مبجرد "  pretest-posttest control group design" التصميم مشابه ل

 :لتايلكاعلى    البحث وصف تصميم   .1عشوائيا  ال خيتارانوا,موعة املراقبة  تجريبية  الموعة  ا,  أن

 3.1اجلدول 

 البحث تصميم  

O1 X O2 

O3  O4 

 :مالحظات

1 : O  املالحظةالتجريبية   ا,موعةحالة  B  اإلختبار القبليستخدام. 

3 : O  املالحظة  املراقبة  ا,موعةحالة  B  اإلختبار القبلي.ستخدام  

2:  O   اإلعالم  يلةوس  املعاملة بعد إعطاء    ةلبالطفهم. 

4: O  تعطيه املعاملةالذين مل    ةبفهم الطل.  

 
1 Sugiyono, metode penelitian pendidikan, (cet. Ke-11; Bandung: Alfabeta, 2010) h.116 
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: X  م  يتعلال  وهو،  ا,موعة األعلى وهي ا,موعة التجريبية الىت أعطيها العالج  .العالجB  ستخدام

،  راقبةالسفلية وهي ا,موعة املموعة  ا,  وأما،  كتاب دروس اللغة العربية <ليف الدكتور عبد الرحيم

    .O – 2O 2 4مي<ثري التعل  .العاديم  يBستخدام التعل

 بحث ال  سكان وعينة    . ب

 بحث ال  سكان  1.

صائص اخلو الصفات  اللذان هلما    واملبحث  الغرض :تكون مني  الذي  تعميمالالسكان هو جهد  

وكان   .السكان هو الكائن أو الكائنات  .3مث <خذ خالصتها معرفة  ل ل  الباحثحددها    الىت  املعينة

ة املستوى الثاين لشعبة تدريس اللغة العربية Bجلامعة اإلسالمية بمجيع طل  ا البحث هوالسكان يف هذ 

 . كومية فالوفواحل

 عينة البحث  2.

 
2 Igeul Nurul Miaga Yuseu, op.cit. h.52 

3 Sugiyono, Ibid. H.117 
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السكان  اجزء  نبحث إذا    .السكان  هي جزء من  العينة البحث. عينة    فتسمى،  فقط  من 

العينة ببحث  العينةنود    مسيت  حبث  نتائج  من   4تعميم  جزء  هي  و ال العينة   لديصائص  اخلعدد 

املأخوذةالعين  .السكان  فصلني  ة  األول  ،من  التجريبية (الفصل  "أ"   وه) ا,موعة  والفصل  الفصل 

ألن  ، purposive samplingتقنية  بعينة  الأخذت    ) هو الفصل "ب"موعة املراقبةا,(الثاين  

 البحث   اهذ  ي وقد أجر هذين الفصلني هلما درجة الذكاء املتساوية.  على أساس أن    املختارة   العينة

 .ةبمصدر البيا�ت هو الطل إذاالعربية،    اللغةفهم إتقان الطلبة من    ملعرفة

فضل فاأل 100أقل من    الغرض السكان أو إذا، كتا�ا إجراء البحثيف   سيمىر سوح تقال

 من  أكرب  املوضوعات عدد  ، إذا كان  حىت يسمى البحث السكاين. بعد ذلك  السكان   أن يؤخذ كل

 .٪ أو أكثر25-20٪ أو  10-15

 أدوات البحث .ج

 
4 Suharsimi Arikunto, prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (cet.ke-12(edisi revisi V), 

Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h. 109 
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لعملية البحث. استخدمت األدوات أكثر من الواحد عامل مهم جدا    يالبحث ه  واتأد

 .5النقصانو   يدز امل  اهل   األدواتكل    ألن يف البحث

 :البحثأما األدوات الستخدمة يف هذا  

 ية الحظات امليدانامل .1

كل ما يظهر   علىنهجي املتسجيل المجع البيا�ت من خالل املالحظة و وسيلة امليدانية هو  املالحظة

 6.ثالبح   أغراضعلى  

 ورقة االختبار  .2

املستخدمة   البحث  أداة  هو  االختبار  <ليف دور    لتثبيتورقة  العربية  اللغة  دروس  كتاب 

الرحيم عبد  العربيةيف حتسني    الدكتور  اللغة  اختبار  .ةبطللل  تعليم  هي  املستخدمة  نتائج   األدوات 

. بشكل املقالةهو    بحثال  ايف هذ   نتائج الدراسة املستخدمةاختبار  .  الباحث   الذي صنعه   الدراسة

 كل دروس اللغةحيتوي على   كتاب دروس اللغة العربية <ليف الدكتور عبد الرحيمواستخدم الباحث  

 
5 M, Subana- Sudrajat, Dasar-Dasar Penelitian Ilmiah,(Cet,II. Bandung CV.Pustaka 

Setia 2005) h, 26. 
 

 149ص:  م )1997, (الرياض: دار اسامة للنشر والتوزيع, البحث العلمى مفهومة أدواته أسالبهذوقان عبيدات, وأخرون,  6
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على  البعدي  واالختبار  القبلي  االختبارعند  العربية   التجربة  إجراء  �هذه  القبلي .  االختبار  جراء 

التجربة   .لمجموعتني قبل التجربةل   راقبة امليف ا,موعة    البعدي   ختباراال لمجموعة التجريبية، مث  لمث 

 :واملؤشر كما يلي  ياري ختبار املعااليف    ةبجناح الطل  .وا,موعة التجريبية

   3. 2 اجلدول

 يف االختبار املعياري ةبجناح الطل

  رقم  فئة   قيمة  القيمة الفاصلة 

  1  ممتاز  90-100  100%-90%

  2  جيد جدا  80-89  89%-80%

  3  جيد   70-79  79%-70%

  4  مقبول   60-69  69%-60%

  5  راسب  50-59  59%-50%
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  تقنيات مجع البيا2ت  .د

البيا�ت يف البحث الكمي تكون مميزة على تقنيات االختبار وعدم   تقنيات تقنيات مجع 

  .لتايلكا  تبيينهاأما  . االختبار

  االختبارات 1.

القدميةاللغة  من    تؤخذ  "اختبار"  كلمة �ا: testum :الفرنسية   لتنحية  الصحن   املراد 

الثمينة الثمينة اليت   اأنواع  الذي سيحصل  الصحن داة مثل  األمبعىن Bستخدام  (  املعادن  من املعادن 

يف اللغة االندونيسية   الرتمجة   "اختبار"  كتب ب  اإلجنليزية  اللغة   رتمجةب  أما   و )تقدر قيمتها عالية جدا

ذكر  ت سوحارسيمى أماو    .7(إمتحان) =  :Bللغة العربيةالتجارب". و "أو   "امتحان "،  "اختبار "ب

"اختبار" أنهيف كتا�ا    معرفة  الرتبية"  تقومي  اإلجراءاأل  "أسس  أو  أو    ستخدمةامل  داة  لكيل للمعرفة 

املعينة   احلالة  يف  املعينة.  الشيء  املنظمات  أو  التعليمات Bلطرق  على  يعتمد  االختبار  هذا  لتنفيذ 

 
7 Anas Sudijono, Pengantar Evaluasi Pendidikan, (cet. I; Jakarta: RajaGrafindo Persada, 

2006). h. 66 
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األحرفإ :املثالو املعطاة   إحدى  وتقليم  ،املختارةجاBت  اإلأمام    دارة  اطئة، اخلجابة  اإل  والشرح، 

 8.شفو°، وهلم جرا  واإلجابة،  األمرأو    الواجب تنفيذ  

االختبار اليت للفرد أو لنتائج الدراسة. ) املنتهيلقياس األداء  امليكانيكي املستخدم  االختبار

ومها مب  مير   أجري  فهم  .  البعدي  واالختبار   القبلي   االختبار  رحلتني،  لقياس  القبلي  االختبار  وأجري 

العربية التعل  للطلبة  اللغة  عملية  Bستخدام  يقبل  عبد م  الدكتور  <ليف  العربية  اللغة  دروس  كتاب 

يف البحث على التحليل   املنؤولة   هداف األ  النائلي عن    تقييمال  هو  البعدي  االختباريف حني  .  الرحيم

 .بعده

 غري االختبار 2.

تقنيات مجع البيا�ت املقام.    اللغة العربيةختبار لدعم حتقيق فهم  االتستخدم تقنيات غري  

 :من  تتضمن املستخدمة  

 التأمل  .أ

 
8 Suharsimi Arikunto, dasar-dasar evaluasi pendidikan, (cet.8-edisi revisi; Jakarta: Bumi 

Aksara, 2008). h. 53 
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العموم فإنعلى  املعلوماته كيفية  ،  نظاميا  مجع  التسجيل  أو  التأمل  الظواهر على    �جراء 

التأمل بغاية  إىل   الحظ امل  9.ا,عولة  نظرا  املراقبة  ا,موعة  يف  وإما  التجريبية  ا,موعة  يف  إما   املقام 

   .م اليت حتدثيتطوير عملية التعل

البيا�ت به نفسه.  يف مجع  الكاتب  قام  البيا�ت  ،  القائمةBوسيتم مجع  جلمع .  إلجراءات 

تعلال نتائج  عن  العربية  يبيا�ت  اللغة  االختبارات  بشكلم  أو  االمتحا�ت  إعطاء .  إعطاء  قبل 

املوافقة على  ختباراال املواد  الكاتب  انتهاءاملواد املختربة.  ، أعطى  الكاتب االختبار إىل   بعد  توزيع 

  جمييب البحث. 

  تقنيات حتليل البيا2ت  .ه

 السديدة  طريقةالحيتاج إىل  ولذلك فإن هذا البحث  .  مع البيا�ت الصحيحةجب  باحث قام ال

  :التقنية املستخدمة هي الصيغة اإلحصائية التاليةاحملصولة.  لتحليل البيا�ت من البيا�ت  

  :بواسطة الصيغة التالية  MXمتغري   عن   البحث

�� � 
∑ �
� 

 
9 Anas Sudijono, op.cit. h. 76 
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  :بواسطة الصيغة التالية   x2متغري البحث عن 

�� � 
∑ �
� 

  

  :بواسطة الصيغة التالية x لمتغريلحنراف  ال درجة ا  البحث عن 

∑ � =  ∑ �	 _  

∑ ��	

� 

  

  :بواسطة الصيغة التالية  my   متغري لل درجة االحنراف    البحث عن 

∑ � =  ∑ �	 _  

∑ ��	

� 

   البحث عن �   

T = 
�����

��∑ ���∑ ��
��������� �

��� �
���

 

My  :    املراقبة لمجموعة  لستوى  املقياس  

∑x2 :  لمجموعة التجريبيةلنتائج  الكل    عدد 
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∑y2 :  للمجموعة املراقبةكل النتائج   عدد  

Nx :  يف ا,موعة التجريبية  ة بعدد الطل  

 Ny:  10.يف ا,موعة الضابطة  ة بعدد الطل 

  

  مراحل البحث 

 :ويتضمن على  عداد،اإلاملرحلة األوىل هي  

Bجلامعة اإلسالمية   طلبة املستوى الثاىن من شعبة تدريس اللغة العربية  يه  تهالبحث وعين  تعريف1. 

  احلكومية فالوفو. 

 .ا,موعة التجريبية وا,موعة الضابطة  ، قرر الباحثالبحثعينة    تثبيتبعد  2.

البحث اخلربة  3. <ليف   خربةهي    هلذا  العربية  اللغة  دروس  Bستخدام كتاب  العربية  اللغة  تعليم 

 .فالوفواجلامعة اإلسالمية احلكومية  يف   الدكتور عبد الرحيم

 . الضابط  الفصلالتجرييب و   الفصل   تعيني 5.

 
10 Suharsimi Arikunto, Op. Cit, h. 280 
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 :علىيتضمن و   التطبيق،  هي الثانيةاملرحلة  

 .وا,موعة الضابطة  للمجموعة التجريبية  القبلي  اخلربةاختبار    ميلك  الباحث .1

التجريبية  ا  اخلربة   اختبار  ميلك  الباحث  .2 للمجموعة  الضابطة،  لبعدي  تعليم   و وهوا,موعة 

 .اللغة العربية Bستخدام كتاب دروس اللغة العربية <ليف الدكتور عبد الرحيم

 .وا,موعة الضابطة  ا,موعة التجريبية  �جراء اختبار البعدي   يقوم   الباحث .3

 .نتائج البحث التجرييب  صناعةالنتائج بعد االختبار، و   تصييغوأخريا،   .4
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 املبحث الرابع 

  النتائج واملناقشة

 خ اجلامعة اإلسالمية احلكومية فالوفو ي�ر   .أ

فالوفو هي اجلامعة احلكومية األوىل يف �� لوو، سوالويسي �  اإلسالمية  اجلامعة  حلكومية 

تسمى اجلامعة اإلسالمية احلكومية فالوفو، يتأسس بناء على الرسالة من قبل    .اجلنوبية، اإلندونيسية

. مث تغريت مكانتها األكادميية اإلسالمية احلكومية 1997مارس   �21ريخ   11 الرئيس الدولة رقم

سنة   141يتأسس بناء على الرئيس الدولة اجلمهورية اإلندونيسية رقم    2014أكتوبر    �14ريخ  

االندونيسية    2014 اجلمهورية  الدينية  الشؤون  احلاج وافتتح  سيف    الدكتورأندوس  احلكيم  لقمان 

�ريخ   الدين 2015مايو    23الدين  األصول  بكلية  سابقا  املؤسسة  إنشاء  مع  التاريخ  يبدأ   .

التاريخ   املعهد اإلسالمي احلكومي ألوالدين   1968مارس    27وافتتحها يف  مع وضع االبناء من 

فندانغ  الشؤون   .أوجونغ  وزير  قرار  إىل  استنادا  الفرع.  السابق كلية  الوضع  قي  أشهرر  بضعة  وبعد 
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رقم  الد  إندونيسيا  مجهورية  يف  اإلسالمي   1968سنة    168ينية  املعهد  الدين  األصول  بكلية 

  .احلكومي ألوالدين فرع فالوفو

، رقى كلية 1982لسنة    65بناء على قرار وزير الشؤون الدينية يف مجهورية إندونيسيا رقم  

عالوة على ذلك،   .فالوفو  الفرعية متة `سم كلية األصول الدين املعهد اإلسالمي احلكومي ألوالدين

رقم   االفراج عن ف ف.  اإلسالمي   1985سنة    33مع  املعهد  للمنظمة  الرئيسية  النقاط  بشأن 

مجهورية   رئيس  عن  الصادر  املرسوم  ألوالدين،  رقم  إاحلكومي  شأن   1987لسنة    9ندونيسيا  يف 

احلكومي   اإلسالمي  للمعهد  التنظيمي  مجهورية عالء  اهليكل  يف  الدينية  الشؤون  وزير  الدين، 

رقم   اإلسالمي   1988لسنة    18إندونيسيا  املعهد  العمل  وإجراءات  التنظيمي  اهليكل  شأن  يف 

ألوالدين   الدين،عالء  احلكومي   احلكومي  اإلسالمي  املعهد  لديه  اإلسالمي  الدين  أصول  وإدارة 

الدول   للكليات  املتساوي  والوضع  القانوين  الوضع  مجهورية فالوفو  أراضي  يف  املقيمني  األخرى 

  .إندونيسيا

رقم   إندونيسيا  رئيس مجهورية  عن  الصادر  املرسوم  إىل  استنادا  آخر،  تطور  لسنة   11يف 

احلكومي  1997مارس    23التارخ    1997 اإلسالمي  املعهد  الدين  األصول  الدين عالء  ، كلية 
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فالوفو، اليت تقع مباشرة حتت رعاية وزير   فالوفو تبديل الوضع امسها إىل اجلامعة اإلسالمية احلكومية

 الشؤون الدينية يف مجهورية إندونيسيا من خالل املديرية األكادميية

األكادميية  إىل  وحتويل  فالوفو،  احلكومية  اإلسالمية  اجلامعة  يكون  التبديل  وضع  بعد 

واملوارد البشرية، كل    اإلسالمية احلكومية. وينعكس هذا يف نظام احلكم من اإلدارة، املالية والسياسة

التغطية   تقدم كما ونوعا.  فالوفو زyدة مدى  بيد هذا، عدد شعب األكادميية اإلسالمية احلكومية 

نفسها.   متكنت  العلمية  ا}االت  للسلطة  تسمح  األكادميية اليت  من كلية  -سيسها كفرع  منذ 

، اجلامعة اإلسالمية هاالدين، حىت تصبح شركة حمدودة اليت تقف وحدعالء اإلسالمية احلكومية  

  احلكومية فالوفو وقد أدى من قبل املسؤولني على النحو التايل: 

 1974- 1968املرحوم كياىي حممد رشاد  )1

 1988- 1974الدكتورنداة احلاجة سيت زyرة مكاجارانغ املرحومة   )2

 1997-1988  املرحوم األستاذ الدكتوراحلاج حممداسكندر  )3

 M.A1997 -2006 داود،ف الدين  يالدكتور احلاج شر  )4

 Lc.,MA 2006-2010حممد سعيد حممود، األستاذ الدكتور احلاج  )5
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 MM.Hum  2010-2014، �اي  األستاذ الدكتور احلاج  )6

 M.Ag  2014 -12018الدكتور عبد الفريول،. )7

  :على النحو التايلاإلسالمية احلكومية فالوفو   للجامعة   ما الرؤية والرسالة أو  

  :الرؤية 

  تتميز احلكمة احمللية ب  تكامل العلمية الرائدة يف  

 الرسالة: 

 واملهنية، بتتميز `حلكمة احمللية.  وتطوير تكامل العلمي اجلودة تنظيم التعليم العايل  )1

 ملصاحل األكادميية وا}تمع.  فيدتطوير مواد التعليمية القائمة على البحوث امل )2

ية مشاكل االجتماعية من وتسو   تعزيز دور املؤسسات يف تطوير جودة وتنوع االجتماعية )3

 خالل تشجيع املثايل وإعالء قيم احلكمة احمللية. 

لتحسني جودة تنفيذ أهداف تطوير التعاون املشرتك بني القطاعات، يف الداخل واخلارج   )4

 2اجلامعات. 
 

1https://id.wikipedia.org/wiki/IAIN_Palopo 28 mei 2016 
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 .  أحوال شعبة تدريس اللغة العربية @جلامعة اإلسالمية احلكومية فالوفو 2

 العربية `جلامعة اإلسالمية احلكومية فالوفوأحوال حماضرون اللغة    .أ

تردد األكادميية معني جدا �حوال حماضري اللغة العربية املذكور, حسنا من حيث اجلودة 

  أو من حيث الكمية. شرح الباحث عن قوة احملضرين وفقا خللفية تعليميا�م كما يلى: 

     4.1اجلدول  

 مية احلكومية فالوفواللغة العربية `جلامعة اإلسال   ي أحوال حماضر 

الرتبة  

الزمرة /  

 

 الرقم  األمساء  نوع الرتبية

 س

3 

س

2 

س

1 

 األستاذ

   

 

 Lc., MAاألستاذ الدكتور احلاج حممد سعيد حممود، 

  001 1 198603 19490823رقم التوظيف:  

1.  

 
2http://iainpalopo.ac.id/index.php/tentang-iain-palopo/visi-dan-misi 
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 .M.Pdالدكتورة كارتيين،     حماضرة 

 002 1 200501 19660421رقم التوظيف:  

2.  

  M.H.Iالدكتورة حلمى كامل،       حماضرة 

  001 2 199703 19700307 رقم التوظيف:

  

    M.H.Iالدكتورأندوس مرضى تقومي،     حماضر 

 005 1 199803 19680503رقم التوظيف:  

4.  

  MAالدكتور مهيمني،       حماضر 

 006 1 200501 19790203رقم التوظيف:  

5.  

  S.Ag.,M.Pd.Iماوردى،    حماضر  

 001 1 199703 19680802رقم التوظيف:  

6.  

  Lc.,MAالدكتور احلاج حممد زهرى أبو نواس،     حماضر  

 002  1 2003 19710927رقم التوظيف:  

7.  

  .S.Pd., M.Pd  8الدكتور إدى روستام،      حماضر   
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 018 1 200901 19840817رقم التوظيف:  

حماضر       

 

  S.Ag. MAالدين،حممد عرفان حسن   

 002 1 199903 19740623رقم التوظيف:  

9.  

  .Lc., M.Agالدكتور احلاج حارس كوىل،     حماضر 

  003 1 200501 19700623رقم التوظيف:  

10  

  MT.ST,إينو سوليستيياين،    حماضرة 

  001 2 200912 19770925 رقم التوظيف:

11  

 مصدرالبيا�ت: إمكان امت جلس شعبة تدريس  اللغة العربية3

 

احملاضر هو بديل أو �ئب أولياء الطلبة يف اجلامعة. لذلك، جيب على حماضرين يتأكدون 

املنزل. يف  حدث  بتناغم كما  تتشابك  والطلبة  احملاضرين  بني  العالقة  ان   من  احملاضرون  جيوز  ال 

احملاضر يض للطلبة،  نفسهم كحاكم  يقبلون  و يعطن  و عون  والطلبة   دائما  متحيص. ن  بدون  دائما 

هو  هذا  التعليم.  أعمال  يف  النجاح  وحتدد  تؤثر  اليت  العوامل  هو  املدرسني  أو  احملاضرون كمعلمني 

 
3 Diolah pada tanggal  14 juni 2017 
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السبب، فكل مناقشة بشأن إصالح املناهج الدراسية، وتوفري أدوات التعلم وهلم جرا، حىت معايري 

  .رون دائمااملوارد البشرية ولدت من أعمال التعليم، ينطوي معلمني أو احملاض

 

 ب.أحوالطلبة شعبة تدريس اللغة العربية `جلامعة اإلسالمية احلكومية فالوفو

`إلضافة إىل احملاضرين، كان الطلبة عامال حامسا يف عملية التعلم أيضا. الطلبة املوضوعات 

�م وكائنات التعلم. الطلبة كلموضوعات أل�م حيددون خمرجات التعلم والطلبة ككائنات التعلم، أل

حيصلون على التعلم من احملاضرين. لذلك،  أن الطلبة لديهم دور مهم جدا لتحديد نوعية إمكا�ت 

 التنمية يف حد ذا�م.

اللغة العربية املستوى الشعبة تدإن طلبة   فالوفو يف   احلكومية   اإلسالمية   `جلامعة  ثاين ريس 

  مخسة فصول، كما يف اجلدول التاىل: املنتشرة إىل    الطلبة 144عدد2016/2017العام الدراسي  

  

 

4.2اجلدول    
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للعام اجلامعي   فالوفو  احلكومية  اإلسالمية   شعبة تدريس اللغة العربية `جلامعة عدد طلبة  

2016-2017  

 الرقم  املستوى عدد الفصول  عدد الطلبة 

 1 األوىل  2 41

 2 الثانية  1 26

 3 الثالثة 1 26

 4 الرابعة 1 30

 5 اخلامسة  1 21

 العدد  144

 

شعبة التدريس اللغة باستنادا إىل اجلدول أعاله، فإنه ميكن أن ينظر إىل أن أقل عدد الطلبة 

اي   التاسع  `ملستوى  الطلبة  هو  واحلشخصا  21العربية  الثالث  `ملستوى  الطلبة  مث  بعدد .  اكس 
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 وأكثر العدد من الطلبة  .شخصا  30شخصا. مث الطلبة `ملستوى السابع بعدد الطلبة    26الطلبة  

   .شخصا  41  شعبة التدريس اللغة العربية هو الطلبة `ملستوى األول بعدد الطلبةب

 

 شعبة التدريس اللغة العربيةالرؤية والرسالة وأهداف  ج.  

  :الرؤية  

تفوقة امل  تكون واحدة من مركز تعليم اللغة العربية شعبة التدريس اللغة العربية هي  الرؤية من  

 2020عام   يف سالويسى اجلنوبية

 :الرسالة  

 شعبة التدريس اللغة العربية هي:   الرسالة من 

 .التكاملية  تنفيذ وتطوير التعليم وتعلم اللغة العربية )1

 تنفيذ البحوث وتعلم اللغة العربية `لنهجة املتنوعة  )2

 .لنشر دراسة تعليم اللغة العربيةتنفيذ خدمة ا}تمع   )3
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خمتلف )4 مع  تنفيذ    األطراف   التعاون  اجلامعات يف  اللغة   أهداف  تعليم  جمال  يف  وخاصة 

 العربية

  :أهداف  

 شعبة تدريس اللغة العربية هي: أما أهداف  

اإلسالم  )1 يف  التكاملية  القدرة  لديهم  الذين  سرجا�  (و   ختريج  واللغوية  اللغة   التعليمية 

 العربية).

التكاملية  )2 القدرة  لديهم  الذين  سرجا�  و   ختريج  منهجية  وإتقان  احملتوى  إتقان  تطوير يف 

 وسائل تعليم  اللغة العربية املعاصرة. 

االبتدائي   سرجا�   ختريج )3 التعليم  يف  العربية  اللغة  دراسية  جتميع كتب  على  قادرون 

 4والثانوي. 

  نتائج اختبار اآلالت   .ب

 نتائج االختبار  .1

 
4 Hasil observasi tanggal  16 Juni 2017 
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ال  البحث  إىل  و   ذيواستنادا  به،  القيام  حتليل    .لبحثل  البيا�ت تؤخذ  مت  البيا�ت مث  هذه 

على   البحث   للحصول  االختبار  إ ختبار  االأداة   .نتائج  وبعد  االختبار  قبل  لمجموعة ل  املعطية ما 

 .مجموعة املراقبةلل  التجريبية و

  .داةاألنتائج حتليل اختبار  ب  يتعلق  حضاو   هناك شرح 

  

 4. 3 اجلدول

  مجموعة املراقبةل لبار وبعد االختبار   االختما قبل  النتائج  

  

 رقم اسم  قبل اإلختبار  بعد اخلتبار  

   قيمة  مستوى  قيمة  مستوى 

 1 أدسارى 78 ة جيد  80 جدا  ة جيد 

 2 الكاهفى  86 جدا  جيد  87 جيد جدا 
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 3 أفرyىن 79 ة جيد  82 جدا  ة جيد 

 4 هاردyىن  91 ةممتاز  92 ةممتاز 

 5 جوسىن  85 جدا  ة جيد  87 جدا  ة جيد 

 6 ستيارة 78  ة جيد  84 جدا  ة جيد 

 7 يوسريفى 50 ةراسب 55 ةراسب

 8 مطمئنة 47 ةراسب 53 ةراسب

 9 نور عائشة 35 ةراسب 42 ةراسب

 جدا  ة جيد 

82 

 80 جدا  ة جيد 

ريسطي جولسى 

 راسيا

10 

 11 هاترية  84 جدا  ة جيد  87 جدا  ة جيد 

 12 نور فضيلة  89 جدا  ة جيد  90 ةممتاز 

 13 إيكا كورنيواتى  90 ةممتاز  93 ةممتاز 

 14 خري النساء رمحان 85 جدا  ة جيد  86 جدا  ة جيد 
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 15 ريكا نور مالسارى  69 ة مقبول 71 ة جيد 

 16 سىت حليمة  80 جدا  ة جيد  82 جدا  ة جيد 

 17 أجر املؤمنني  86 جدا  جيد  88 جيد جدا 

 18 الفطرة  48 ةراسب 52 ةراسب

 19 سافوطرى أنديىن   80 جدا  ة جيد  82 ةممتاز 

 20 أسرى أيو النساء 46 ةراسب 50 ةراسب

  جمموع  1466  1525 

  متوسط  73,3  76,25 

  

اجلدول   دلوي    Microsoft Office Excel 2007 التحليل `ستخدام  ج ائمن نت

 والنتائج بعد االختبار 73,3 =مبتوسط 1466=االختبار  قبل  بسيط بني نتائج  الالفرق  على  أعاله  

  76,25= مبتوسط  1525=
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قبل االختبار و للراقبة  املمن أجل تسهيل   املراقبة  لل  بعد االختبارنتائج ما  ، قدم مجموعة 

 :اجلدول التايل  باحث ال

  4.  4اجلدول 

  مجموعة املراقبةل قبل وبعد االختبار ل  ما  نتائج  بني   قارنةامل

       

بعد  

 االختبار 

قبل  

 االختبار 

 رقم  

       

مئوية نسبة  عدد  

 الطالب 

عدد  نسبة مئوية 

 الطالب 

   مستوى 

     90 - 

100  
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20 %  4 10 %    ةممتاز  2 

50 %  10 45 %  –  80 جدا  جيد  9 

89  

 

       

5%   15 %      

 –  70   ة جيد  3  1 

79  

 

 - - 5%      

 –  60   ة مقبول 1   

69  

 

25 %  5 25 %      

   59-0  ةراسب 5   

  عدد   20 100% 20 100%
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`ستخدام  نتائج    من هذا أن   Microsoft Office Excel 2007 التحليل 

الطل  .ما قبل وبعد االختبار  نتائج   كبري بنيالالفرق    عن وجود اجلدول يبني   الذين حصلوا   ة بعدد 

الذين حصلوا   الطلبةو   .الطلبة  4  البعدي  االختبارو   طالبا،   2  القلي  االختباريف   "ممتاز" درجةعلى  

الذين حصلوا و طالبا،   10  البعدي   االختبارطالبا، و  9  القبلي  االختباريف   "جدا  جيد"  درجةعلى  

 . والذين حصلوا علىاطالب  1  البعدي  ختبارواال   طالبا   3  القبلي  االختباريف   "جيد " على درجة

 درجة والذين حصلوا على  .طالبا  0  البعدي  االختبارو   اطالب  1  القبلي  االختباريف   "مقبول" درجة

  .ةطلب 5  عدي الب  االختبار و   طلبة   5  القبلي  االختبار  يف "راسب"

  :التايلك  مجموعة التجريبية،  لل القبلي والبعدي  مث قدم الباحث نتائج االختبار 

  4.  5اجلدول

  مجموعة التجريبيةلل  القبلي والبعدي   ختبارالنتائج ا
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 اخلتبار 

 البعدي 

 اإلختبار

 القبلي 

 رقم اسم 

   قيمة  درجة  قيمة  درجة 

ةممتاز   

90 

ة جيد   

75 

إيندرى هاردyنىت 

 سوسانتو

1 

جدا  ة جيد  ة جيد  89   2 موردyتى  74 

جدا  ة جيد  ة جيد  87   3 مزدلفة  71 

ة جيد  ةراسب 70   4 نور فيتاسارى 51 

 5 أفضل الدين إبراهيم 73 جيد 86 جيد جدا 

ةممتاز  جدا  ة جيد  97   6 أمسياتى غزيز  88 

 7 نور فقلى مسلمني  84 جيد جدا  92 ممتاز

جدا  ة جيد  ة جيد  89  يمانلسلمى س 77   8 

جدا  ة جيد  ة جيد  84   9 ساسكيا نور  79 
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ةممتاز  جدا  ة جيد  92   10 حسرyىن  84 

 11 ابن حجر  46 راسب 70 جيد

ةممتاز  جدا  ة جيد  96   12 رىكا موتى دىوى  88 

جدا  ة جيد  ة جيد  87   13 لطيفة املشرفة  77 

جدا  ة جيد  ة مقبول 85   14 نور عني  58 

جدا  ة جيد  ة مقبول 87   15 سىت �فلة  64 

جدا  ة جيد   

89 

ة جيد   

77 

أنغريىن  سرى 

 واحيوىن

16 

جدا  ة جيد  ة جيد  87   17 مزدلفة �مني  74 

ةممتاز  جدا  ة جيد  92   18 فرتyىن 82 

 19 هارون الرشيد 87 جيد جدا  97 ممتاز

جدا  ة جيد  ة مقبول 87   20 ساترyىن جبار  64 

  جمموع  1473  1753 
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  متوسط  73,65  87,65 

  

واجلدول أعاله  Microsoft Office Excel 2007 التحليل `ستخدام  نتائج  من

 ونتائج 73,65  =مع متوسط    1473  =  القبلي   بسيط بني نتائج االختبارالالفرق    يبني على

 .87,65=   مبتوسط  = 1753    البغدي   االختبار

االختبامن   نتائج  مراقبة  تسهيل  البعدي  أجل  واالختبار  القبلي  التجريبيةللر   .مجموعة 

 : التايلك اجلدول  

    4. 6اجلدول 

 التجريبيةمجموعة  ل قبل وبعد االختبار ل  ما  نتائج  بني   قارنةامل

       

 االختبار 

 البعدي 

 االختبار 

 القبلي 

 رقم  
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مئوية نسبة  عدد الطالب  نسبة مئوية     مستوى  عدد الطالب  

     90 -  100   

35 %  7 0%    ممتاز 0 

55 %  11 30 %    89  –  80 جيد جدا  6 

       

10 %  2 45 %      

   79  –  70 جيد 9   

0%  0 15 %      

   69  –  60 ة مقبول 3   

0%  0 10 %      

   59-0  راسب 2   
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100% 02  100% 02   عدد   

       

 

ويبني اجلدول  Microsoft Office Excel 2007 التحليل `ستخدام  نتائج  من

   درجة الذين حصلوا على    ة بعدد الطل البعدي.  ختباراال و   القبلي  كبري بني االختبارالأعاله أن الفرق  

االختبار   "ممتاز" و طالبا 7 البعدي  ختباراالو   طلبا  0  القبلي  يف   درجةعلى    االذين حصلو   ةبالطل. 

 الذين حصلوا على درجةو ،  ةبطل 11طالبا ويف االختبار البعدي   6 القبلي   االختبار يف   جدا" جيد "

االختبار "جيد" البعدي    طالبا  9القبلي    يف  درجةو   .تنيبطل  2 واالختبار  على  حصلوا   الذين 

االختبار  "مقبول" البعدي   ا بلا ط   3  القبلي   يف  درجة و  .ابلا ط  0 واالختبار  على  حصلوا   الذين 

 .ابل اط 0 بعديال  تباراخلو   تنيبطل 2 القبلي  االختبار  يف راسب""

الباحث   البعدي   االختبار و   القبلي   االختبار نتائج  بعد   قارن  بني  من جمموعتني،   االنطباق 

  : التايلكلمجموعة التجريبية،  ل البعدي  واالختبار  املراقبةنتائج االختبار البعدي ا}موعة  
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 4. 7اجلدول 

 وا}موعة التجريبية  املراقبةمقارنة نتائج االختبار البعدي بني ا}موعة  

نتائج االختبار 

 البعدي 

 اYموعة التجريبية 

نتائج  

االختبار 

 البعدي 

املراقبة اYموعة    رقم 

 1 أدسارى 80 إيندرى هاردyنىت سوسانتو 90

 2 الكاهفى  87 موردyتى  89

 3 أفرyىن 82 مزدلفة  87

 4 هاردyىن  92 نور فيتاسارى 70

 5 جوسىن  87 أفضل الدين إبراهيم 86

 6 ستيارة 84 أمسياتى غزيز  97

 7 يوسريفى 55 نور فقلى مسلمني  92

 8 مطمئنة 53 يمانسلمى سل 89
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 9 نور عائشة 42 ساسكيا نور  84

 10 ريسطي جولسى راسيا  82 حسرyىن  92

 11 هاترية  87 ابن حجر  70

 12 نور فضيلة  90 موتى دىوى رىكا   96

 13 إيكا كورنيواتى  93 لطيفة املشرفة  87

 14 خري النساء رمحان 86 نور عني  85

 15 ريكا نور مالسارى  71 سىت �فلة  87

 16 سىت حليمة  82 أنغريىن  سرى واحيوىن  89

 17 أجر املؤمنني  88 مزدلفة �مني  87

 18 الفطرة  52 فرتyىن 92

 19 أنديىن سافوطرى  82 الرشيدهارون   97

 20 أسرى أيو النساء 50 ساترyىن جبار  87

 جمموع  1525  1753
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 متوسط  76,25  87,65
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 4. 8اجلدول 

  وا}موعة التجريبية  املراقبةالعدد قبل وبعد ظهور نتائج اختبار ا}موعة  

         
 اYموعة املراقبة  اYموعة التجريبية 

 رقم

X (X) X2 X1 Y (Y) Y2 Y1 

225 15 90 75 4 2 80 78 1 

225 15 89 74 1 1 87 86 2 

256 16 87 71 9 3 82 79 3 

361 19 70 51 1 1 92 91 4 

169 13 86 73 4 2 87 85 5 

81 9 97 88 36 6 84 78 6 

64 8 92 84 25 5 55 50 7 

144 12 89 77 36 6 53 47 8 

25 5 84 79 49 7 42 35 9 

64 8 92 84 4 2 82 80 10 
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576 24 70 46 9 3 87 84 11 

64 8 96 88 1 1 90 89 12 

100 10 87 77 9 3 93 90 13 

729 27 85 58 1 1 86 85 14 

529 23 87 64 4 2 71 69 15 

144 12 89 77 4 2 82 80 16 

169 13 87 74 4 2 88 86 17 

100 10 92 82 16 4 52 48 18 

100 10 97 87 4 2 82 80 19 

529 23 87 64 16 4 50 46 20 

 جمموع  1466 1525 59 237 1473 1753 280 4654

 متوسط  73,3 76,25 2,95 11,85 73,65 87,65 14 232,7
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 4. 9اجلدول 

 عدد من االحنرافات الرتبيعية من ا}موعتني 

 ا}موعة التجريبية السيطرة على ا}موعة 

االحنراف جمموع    

�∑ ��  

 جمموع االحنراف 

�∑ ��2  

 جمموع االحنراف 

�∑ ��   

 جمموع االحنراف 

�∑ ��2 

59 237 280 4654 

Ñدخال نتائج  مث قام الباحث .العرض التقدميي يف اجلدول أعاله مبلغ من ا}موعتني

 :اجلدول إىل الصيغة التالية

Mx  =  
∑ �
	   

    = 

��

�  =14 

∑ 
 =  ∑ 
 _  
�∑ ��
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= 4654 - 
�
���



�        

=4654 - 
����


�          

=4654 – 392     

= 4262           

My = 
∑ �
	  =  

��

� = 2,95     

∑ �
  =  ∑ �
 _  
�∑ ��


	       

= 237 - 
����



�                     

= 237 – 3,48   

= 235      

t = 
�����

��∑ ���∑ ��
��������� �

�� �
���
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t = 
!��
,��

��#�$���%&
�'��'�� �� �

�' �
�'�

   

= 
!!,��

��##()
%* �� �

�'�
            

= 
!!,��
�*((#

)$'
            

= 
!!,��
+,�+     

=3,22  

db = (,! + ,
 -2) = 20+20 – 2 = 38    

-./012  =2,72 (1%/0.005) 

2,03 (5%/0.05) 

 

   ات الفرضياختبار   2.
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من السكان من التوزيع   أصول البيا�تبسبب    t  اختبار  ياتالفرضي  اختبارهذا    يستخدم

  .الطبيعي

 = و  hitungt  = 3,22وبناء على اختبار الفرضيات اليت مت القيام به، ويتم احلصول عليه

  tabelt2,72   مع  ٪1من    مستوى كبري  يف= - ,
+  ,!db = (  38  . االختبار  معايري 

 0Hمقبولة إذاtabel.< t hitung< t tabelt–.  

احلرية  الباحث   فتشمث    قائمة  يف   =  tabelt  من  (mdegrees of freedo) النتائج 

أكرب من  = 3,22 ألن النتائج %5 كبرييف مستوى    2,03و %1  على مستوى كبري  2,72

 2,03 %5= وكذلك على مستوى  2,72  % 1=   نتيجة

وهذا  مقبول  1H  و  مقبول غري     0H االستنتاج أن   يستطيع     hitungt >   tabeltبببس 

اللغة العربية Þليف اللغة العربية قبل استخدام    ةبلم الطلييف نتائج تع  فرق  هناك يعين   كتاب دروس 

 وبعد استخدامه يف تعليم اللغة العربية.  الدكتور عبد الرحيم

 البحث   مناقشة نتائج .ج
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البحث    العربية لدى  ميتعل  نتائجأعاله، فإن  استنادا إىل  الثاىن `جلامعة   ة لبط   اللغة  املستوى 

كتاب دروس اللغة العربية Þليف الذين مل يستخدموا    راقبةيف ا}موعة املاإلسالمية احلكومية فالوفو  

الرحيم عبد  البحث  76,25مبتوسط   الدكتور  نتائج  إىل  واستنادا  بعد   التجريبية  لمجموعة ل  ، 

على مستوى كبري   87,65مبتوسط العربية Þليف الدكتور عبد الرحيمكتاب دروس اللغة  `ستخدام  

 2,03.  =٪5وعلى مستوى  2,72    =٪ 1من  

وهذا  مقبول  1H  و  مقبول  غري 0H االستنتاج أن   يستطيع    hitungt >   tabelt بسبب 

اللغة العربية Þليف اللغة العربية قبل استخدام    ةلم الطلبييف نتائج تع  فرق  هناك يعين   كتاب دروس 

 . وبعد استخدامه يف تعليم اللغة العربية الدكتور عبد الرحيم

(ت   اختبار  `ستخدام  اإلحصائي  التحليل  الفرضيات  اختبار  نتائج  النتائج  هذه  ، )وتعزز 

مستوى كبري  tabelt =  2,72 ومها الداللة    2,03 و  %1على  مستوى  نتائج  .٪5عند  ألن 

نتيجة  أقل  - t 0,15 =    اإلحصائية      5% =   . وكذلك على مستوى  2,72  1% = من 

تعل  اختالف  هناكواملعروف    2,03 نتائج  العربيةيبني  اللغة  `جلامعة   لطلبة  م  الثاين  املستوى 

مع   العربية Þليف الدكتور عبد الرحيمكتاب دروس اللغة  بعد استخدام    اإلسالمية احلكومية فالوفو
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تعل العربية ينتائج  اللغة  فالوفو  لطلبة  م  احلكومية  اإلسالمية  `جلامعة  الثاين  استخدام    املستوى  قبل 

 .كتاب دروس اللغة العربية Þليف الدكتور عبد الرحيم

البحث نتائج    تعزز و   استخدام    بوجود  هذا  بعد  االستبيان  العنتائج  اللغة  دروس  ربية  كتاب 

الذى   الرحيم  عبد  الدكتور  تطبيقهÞليف  أن  مت  االستبيان  نتائج  وأظهرت  هي   املتبع   االستخدام، 

اللغة العربية Þليف الدكتور عبد الرحيماستخدام   اللغة   لرتقيةهو فعال جدا    كتاب دروس  مهارات 

   `جلامعة اإلسالمية احلكومية فالوفواملستوى الثاين    لطلبة العربية    لرتقية املفرداتالعربية، وخاصة  

 :ها ، منةبطللل  اللغة العربيةفعالة يف حتسني إتقان    استخدامهوهنا أظهرت نتائج االستبيان أن    

 حيبون كتاب دروس اللغة العربية Þليف الدكتور عبد الرحيم.  ةبالطل .1

 .اللغة العربيةعلى فهم    بة سيقوم الطل .2

 .الطلبة يف كل لقاءتزيد املفردات العربية لدي   .3

التحليل    نتائج  على  الدراسةهو  احملصولة  وبناء  النظرية  تشجيع  الدراسة  يف  ائج ونت  املقدمة 

اليت أجراها   الرحيم`ستخدام    باحثالاملالحظات  الدكتور عبد  العربية Þليف  اللغة  ،  كتاب دروس 

الطل  ىلإ  النظر  عند  التعليف    ةبإشراك  يف  يعملية  فإن التجريبوقت  ال م،  كتاب `ستخدام  التعليم    ، 
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التعليم   فعاال.  ة بأظهر Þثري عايل، وميكن أن يتعلم الطل دروس اللغة العربية Þليف الدكتور عبد الرحيم

هارا�م، وخاصة مل  ترقية  ةبميكن الطل كتاب دروس اللغة العربية Þليف الدكتور عبد الرحيم`ستخدام  

م اللغة يحيبون تعل  ة بين لديهم قدرة منخفضة، وجعل الطلالذ   ة بللطل، وخاصة  العربية  ترقية اللغة يف  

 .العربية

 



62 

 

62 

 

 املبحث اخلامس

 خـامتة

 خالصة البحث   .أ

 : ث كما يلىحخالصة الب  قدم الباحث ي ،  يف هذا البحث احملصولةإىل النتائج    بناء

العربية +ستخدام  أن   .1 اللغة  العربية   تعليم  اللغة  الرحيم  كتاب دروس  الدكتور عبد  لطلبة    9ليف 

الثاين فالوفو  من  املستوى  العربية +جلامعة اإلسالمية احلكومية  اللغة  تدريس   فعاليا جيرى    شعبة 

اإلحصائية  ب احلسا+ت  من    t_hitung = =3,22نتائج  النتائج   و  2,72٪ =  1  أكرب 

م ينتائج تعل بني، فهذا يعين أن هناك فرق t_hitung> t_tabelهذا يعين  ٪2,03 =  5

  ةم الطلبينتائج تعلو   اللغة العربية 9ليف الدكتور عبد الرحيمكتاب دروس  قبل استخدام    ةالطلب

 . مقبولة فرضية البحث  ه. وهذا يدل على أن بعد استخدام

كتاب دروس اللغة العربية 9ليف الدكتور عبد أظهرت نتائج االستبيان واملالحظة أن استخدام  و  .2

املستوى الثاين   ة طلبل  القبلي  نتائج االختبارقيمة  ب  فعالياجيرى  لتحسني تعليم اللغة العربية    الرحيم
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اجلامعي   احلكومية   يف   2017-2016للعام  اإلسالمية  +جلامعة  العربية  اللغة  تدريس  شعبة 

لمجموعة التجريبية  لومتوسط قيمة    73,3مبعدل =    1466هو =    املراقبةلمجموعة  ل  فالوفو

  = االختبار  االخت  73,65=    مبعدل  1473قبل  نتائج  متوسط  البعدي  مث  لمجموعة لبار 

اجلامعي    ةطلبل  املراقبة للعام  الثاين  العربية    2017-2016املستوى  اللغة  تدريس  شعبة  من 

متوسط نتائج االختبار    76,25  =   مبعدل   1525هو =    +جلامعة اإلسالمية احلكومية فالوفو

  ور عبد الرحيم كتاب دروس اللغة العربية 9ليف الدكتلمجموعة التجريبية بعد استخدام  لالبعدي  

  . .87,65مبتوسط =    1753هي =  

 

  قرتاحاتالا  . ب

  التالية:  هي  املقرتحة   األمور ف  احملصولة يف هذا البحث وبناء على االستنتاجات  

املفرداتم .1 الطلبة  ن أجل حتسني  إتقان  تعليم  يرجى  العربية    يف  املعلمني   خاصة لكلاللغة 

  . على ترقية نتائج الدراسة   ةبحتفيز الطل
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يرجى   املفردات  رتقيةل .2 الذين    العربية،  التعليم  ~  يقومونللمعلمني  حيسننشطة    وا ويثبت  واأن 

تدريسه العربية حىت    بتعليم   املتعلقة الدوافع    �عطاء   مطرق   اإجيابي   وعيا   ة بالطل  ميلك اللغة 

 . يف استعداد التعليم  فرحا و 

العوامل اليت تؤثر على نتائج   إىل  واأن ينظر   املعينة  املوادللمعلمني، وخاصة مدرسي  يرجى   .3

 اخلارجية. إما  العوامل الداخلية و   إما  ،ةبم الطليتعل

من أجل احلصول   ةبم الطلينتائج تعل  ترقىاليت    أن يفتشوا اجلوامع لباحثني اآلخرين  يرجى ل .4

 . ةبم الطلينتائج تعل  لرتقية   أوسع التبصري   على

تعليم األطفال (الطلا  أحسن   أن يعطواآل+ء واألمهات،  ول .5 م يلتعلا) لتوفري  ةبالهتمام على 

 م اللغة العربية من أجل حتقيق النتائج املرجوة. يتعل  عند  أن يشجعوهم دائما و 

الثاين ، وخاصة  ةبللطل .6 املستوى  اجلامعي    لطلبة  تدريس   2017- 2016للعام  شعبة  من 

املادة احملبوبة م اللغة العربية و يتعلب  يهتمواأن    اإلسالمية احلكومية فالوفواللغة العربية +جلامعة  

 . احملصولة  مينتائج التعل  حىت يستطيعوا أن حيفظوا و يرقوا على عندهم

 



 

 

65 

 

    املراجعقائمة  

 القرآن الكرمي 

  . اجلامعة اإلسالمية $ملدينة املنورة معهد تعليم اللغة العربية دروس اللغة العربية عبد الرحيم.  ،ف.

  ، الطبعة العاشرة، القاهرة دار املعارف املوجه الفين ملدرسى اللغة العربيةإبراهيم ،  ،عبد العليم

و  ،ذوقان البحث  آعبيدات,  أسالخرون,  أدواته  مفهومة  دار  يالعلمى  الرياض:  والتوزيع,  أبه,  للنشر  سامة 

 م 1997

Arikunto, Suharsimi, dasar-dasar evaluasi pendidikan, (cet.8-edisi revisi; Jakarta: 

Bumi Aksara, 2008) 

Arikunto, Suharsimi,  prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (cet.ke-

12(edisi revisi V), Jakarta: Rineka Cipta, 2002) 

Arsyad, Azhar, Bahasa Arab dan Metode Pengajarannya, Beberapa Pokok 

Pikiran, (Cet. I, ) 

Arsyad, Azhar, Media Pembelajaran.(Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2007) 

Asnawir, M., dan Basyiruddin Umar, Media Pembelajaran. ( Jakarta : Ciputat 

pers. 2002)  

Chatibul Umam, Pedoman Dasar Ilmu Nahwu, Jakarta: Darul Ulum Press ,1987. 

Djamarah, Syaiful Bahri, Rahasia Sukses Belajar, (Cet. I; Jakarta: T Asdi 

Mahasatya, 2002),  

Hasanuddin, Muhammad Irfan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, Cet, 

Oktober 2010;LPK-STAIN Palopo 



66 

 

Jamal, Ruhaeni, Pemanfaatan Buku Pelajaran PAI dalam Meningkatkan Minat 

Belajar Siswa MI No. 10 Tumbubara Kecamatan Bajo Barat Kabupaten 

Luwu, (Palopo: Program Studi Pendidikan Agama Islam Jurusan Tarbiyah 

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri STAIN, 2010) 

Kementerian Pendidikan Nasional, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 

11 Tahun 2005. ( Yogyakarta: Pustaka Jaya, 2005), 

Khasanah, Imroatul, Telaah Bahan Ajar Bahasa Arab di Madrasah Aliyah Karya 

Mulya, Luwu Utara, (palopo: program studi pendidikan agama islam 

jurusan tarbiyah sekolah tinggi agama islam negeri STAIN, 2015)  

Leonard, Mary, 99 Cara Menjadikan Anak Kerajingan Membaca, (Cet.I: 

Bandung: Kaifa,1999),  

Mawardi, Sistim Pembelajaran Bahasa Arab, cet.I, April 2011; LPK-STAIN 

Palopo. 

Rohani, Ahmad, Media Instruksional Edukatif,  (cet.I; Jakarta: Rinneka Cipta, 

1997) 

Sa’ad, Abu, Kamus Arab-Indonesia sehari-hari, Cet. I; Yogyakarta Dar ibn hazm 

Sadiman, Arief S. dkk, Media Pendidikan: Pengertian, Pengembangan, dan 

Pemanfaatannya, (Cet.Ke-16; Raja Grapindo Persada, 2012). 

Sudijono, Anas, Pengantar Evaluasi Pendidikan, (cet. I; Jakarta: RajaGrafindo 

Persada, 2006). 

Sudrajat, Subana, Dasar-Dasar Penelitian Ilmiah,(Cet,II. Bandung CV.Pustaka 

Setia 2005) 

Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, cet.15; Bandung: Alfabet,2012 



67 

 

Sugiyono, Statistik Untuk Penelitian, Cet.XVIII; Bandung: Alfabeta, 2011 

Tarigan, Henri Guntur, Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa. 

(Bandung: Angkasa, 1991), 

Yuseu, Igeul Nurul Miaga, Pengaruh Penggunaan Media Kokami terhadap 

Pemahaman Konsep IPS Siswa Kelas III di SDN Bambu Apus II. Skripsi 

(Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015) 

http://iainpalopo.ac.id/index.php/tentang-iain-palopo/visi-dan-misi 

http://www.koranpendidikan.com/artikel/669/ambivalensi-buku-teks-

pelajaran.html. 

https://id.wikipedia.org/wiki/IAIN_Palopo 

-menurut-pembelajaran-pengertian-http://www.orangbejo.com/2016/01/18

para.html  

 



 ز 

 

 بســـم هللا الرمحن الرحيـــم 

 كـلمــــة التقدير والعـــرفان 

الذى علم �لقلم ما   ، احلمد �  االنسان  يعلم  والصالة والس  علم  األنبياء واملرسلنيمل   الم على أشرف 

  أما بعد سيد6 حممد وعلى آله وأصحابه وذر.ته أمجعني.

إعداد البحث  يف  األهذا  من  و   توجد  خر اآلإىل  ول  ،  واجهتها. العقبات  اليت  بفضل   الصعو�ت   ولكن 

و   , الدعاء الشاق,  واملثابرة,  من   اجلاد,  واجلهد العمل  األطراف   والدعم  يستمرون يف  خمتلف  الدعم   إعطاء   الذين 

  .متام هذا البحث كما هو املرادإ، ميكن الباحث خربة جيدة مع   احلواجز، والتغلب على  املعنوي

 : ىكاآلت  منهم ،األشخاصوأقدم كلمة الشكر على بعض  

 اجلامعة   تحصلقد    حيث  ، م.أغ.عبد الفريول  الدكتور  رئيس اجلامعة اإلسالمية احلكومية فالوفو  كرمامل .1

 العلوم الدينية فيها.  الباحث  6ل   حيثعلى درجة جودة اجلامعة،  

الدكتوراندوس نور   املكرم .2 التعليمية  الرتبية وعلوم  الدكتور   والنائب األول  ،.م.فد  دين كاسو،ال عميد كلية 

لعميد    الدكتوراندى نور الشمس، م.فد.إ.  والثالث  منري يوسف، س.أغ.، م.فد.  والثاىن   ، م.أ.مهيمني

، ومجيع حماضرى   م.فد،  ىنيرتا ة كشعبة تدريس اللغة العربية الدكتور   ةكلية الرتبية وعلوم التعليمية، ورئيس

 ين ساعدوىن ىف معرفة اللغة العربية.مية فالوفو و6ئبيهم الكرام، الذ اإلسالمية احلكو   اجلامعة 



 ح 

 

األول  املكرمان .3 حممود    املشرف  سعيد  حممد  احلاج  الدكتور  س.،م.أ.،  الربوفيسور  ل  الثاىن و ،  املشرف 

متام هذا إأعطيا اإلشراف واإلهتمام الكبري حىت    ن اذ لال  ل س.،م.أ. ، احلاج حممد زهري أبو نواسالدكتور  

 البحث. 

حلمى كامل  األوىل   ناقشةامل  املكرمان .4 أ،    الدكتورة  ح  ناقشاملو ،    م.ه  عرفان  الدينالثاىن حممد   سن 

 متام هذا البحث. إواإلهتمام الكبري حىت    اإلرشاداتأعطيا    ناذ ل ال  ،.،م.أ.س.أغ

ومجيع أسرة الباحث الذين ساعدوىن ىف مواصلة الدراسة حىت   مصر.ىنو   بنيامني   نيالكرمي  ي حضرة والد  .5

 يعينهم.و  ل هللا تعاىل أن يرمحهم  ويساعدهمأ بلغت إىل هذا املستوى، وأس

 .  اعلى مساعد}م  و زوجته  س.فد.م.فد.  مصطفى،  املكرم   .6

 والتقدير ستكمال هذا البحث فأقدم هلم جزيل الشكر  االذين ساعدوىن ىف    صاحباتى أصحاىب و  .7

 .تكموإىل مجيع أصحاىب يف سبيل هللا اقول لكم شكرا كثريا على مساعد  .8

 والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته

2017  يوليو  13فالوفـــو،   

 

الباحث                      



 

 املالحق

 

 

 

 



 

 

 

 



  ذاتية  سرية

  

 , العنوان &النديئ مدينة فالوفو, الشعار1995- 11-23مكان الوالدة مكاسر  زفران عطا	 بنيامني,

  من سار على الدرب وصل, اسم أيب بنيامني و اسم أمي مصر	ىن, العنوان مكاسر سوالويسي اجلنوبية.  :

, مث يواصل الدراسة يف املدرسة   2007واإلنتهاء يف سنة  رواية التعليم, املدرسة اإلبتدائية إميفريس فالويف  

, مث يواصل الدراسة يف املدرسة العالية الثبات واإلنتهاء يف 2010الثانوية األزهر مبدينة فالو, واإلنتهاء يف سنة 

حىت   دراسات اإلسالمية جبيمبري جاوى الشرقية, مث بعد ذالك يواصل إىل كلية اإلمام الشافعي لل2013سنة  

نتهاء يف سنة واإلاللغة العربية,    تدريس  يف شعبةاجلامعة اإلسالمية احلكومية فالوفو    إىل, مث يواصل  املستوى الثاين

2017 .  

  .  2008يف سنة   املتوسطة األزهر فالو  ملدرسة&  نظمة مزالج األمحر للشباب مل  اربة التنظيمية كان أمري اخل
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