
 

 

 ملخص البحث

دراسة احلالة يف ) يف حتصيل الطلبة الدراسي فيها عالقهتعليم اللغة العربية باستخدام كتاب التمييز ويتا معرفة نور حبيبة : ت

 املستوى الثاني مبعهد بيت التمييز اإلسالمى إندرامايو(

األساسية عن  تهو صحيفة العمل عن جمموع النظرياتعليم اللغة العربية باستخدام كتاب التمييز يف معهد بيت التمييز 

هي أن يستطيع التعليم باستخدام كتاب التمييز اللغة العربية لألهداف اخلاصة.ومن أهداف هذا  تقسمالنحو والصرف  علمى

و يستطيع التالميذ تعلمها بسرعة و يكون الطلبة يف  العربيةاملبتدئون والطلبة يف املدرسة االبتدائية أن يرتمجوا القرآن ويقرءوا الكتب 

 كتابيف أسبوع واحد فقط. باستخدام هذ  العربيةاملدرسة املتواسطة إىل املتعليني يستطيعون أن يقرءو النصوص العربية والكتب 

 مباشرة.  العربيةأن يقرأ وحيلل املفردات أو تراكيب اجلمل املوجودة يف القرآن الكريم أو الكتب  الطالب يسهلالتمييز، 

معرفة حتصيل الطلبة الدراسي  ألغراض من هذا البحث هي معرفة واقعية تعليم اللغة العربية باستخدام كتاب التمييزا

بني تعليم اللغة العربية باستخدام كتاب التمييز على حتصيل الطلبة  عالقةو معرفة واقعية  التمييزيف تعليم اللغة العربية باستخدام كتاب 

 الدراسي فيها. 

تؤثر يف حتصيل الطلبة الدراسي يف تعليم اللغة العربية باستخدام كتاب التمييز  يعتمد هذا البحث على أساس التفكري أن

. والفرضية املقررة يف هذا البحث هي إذا كانت تعليم اللغة العربية باستخدام كتاب التمييز التمييزتعليم اللغة العربية باسخدام كتاب 

إذا كانت تعليم اللغة العربية باستخدام كتاب التمييز منخفضة فتحصيل الطلبة  . وعلى العكسفتحصيل الطلبة الدراسي عالية عالية

  الدراسي منخفضة.  

الطريقة الوصفية هي البحث الذي يوجه اىل حل  املشكالت  .ارتباطية وصفيةفهي املستخدمة  البحث طريقةاوأم

وأساليب مجع البيانات  .كثرأ أو املتغريين بني الذي يوجه الطبقة والعالقة البحث هي االرتباطية املوجودة فى الوقت احلاضر.والطريقة

أساس عينة البحث اليت تتكون من باملالحظة واملقابلة والستبيان واالختبار  ثم حتليل البيانات بتحليل جزئ وحتليل ارتباطي على 

  طالب.  30

 تقع 78،83 قيمة ألنتدل على درجة عالية  باستخدام كتاب التمييز أن واقعية تعليم اللغة العربية هي نتائج هذا البحث

 77،43ألن قيمة   يةكافحتصيل الطلبة الدراسى يف تعليم اللغة العربية تدل على درجة واقعية  . التقييم معيار يف 81-77 مدى بني

تقع بني  0،45ألن قيمة  0،45والعالقة بينهما تدل على درجة كافية وهي على قدر  .83 التقييم معيار فى -79مدى  بني تقع

يف حتصيل الطلبة الدراسي يف  تؤثر 9على قدر تعليم اللغة العربية باستخدام كتاب التمييز وكان  يف معيار التقييم. 0،60 – 0،41

 .فيها ؤثرـت اليت األخرى العوامل من 90على قدر تعليم اللغة العربية 

 


