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 الباب األول

 مقدمة

 الفصل األول: خلفية البحث 

تعلم  اللغة هي وسيلة من وسائل االتصال أو التفاعل االجتماعي.من املعلوم أنّ   

يضيف إىل  احلياةه هذ واقع اللغة يف تعلم استخدام اللغة للتواصل اجتماعي. هو لغةال

اإلنسان كاملخلوق قوة الوجود اإلنسان كاملخلوق احلضاري والديين. تتعرّض  قوة وجود

قدرته على إنتاج أعمال كبرية مثل العلوم والتكنولوجيا، والفن منها ب ،احلضاري والديين

  ال ميكن فصله عن دور اللغة اليت يستخدمه.

، وميكن  رموز و حياولاللغة هي نظام يتكون من ( 191::222قال بلبقي ) 

قال عبد املاجد  تغيريها للتعبري عن هدف شخصي أو االتصال بني األفراد.

اللغة هي عبارة عن جمموعة من اإلمياءات اليت يستخدمها الناس للتعبري ( 2211:21)

يت تعريف آخر، اللغة هي األداة الب عن األفكار واملشاعر والعواطف والرغبات.

الفكر أو الغرض من خالل بناء اجلملة اليت ميكن فهمها  الرأي وتستخدم لوصف 

 عين أنّ تال  املختلفة تعريفال .كانت التعاريف خمتلفةمن وجهة االفتتاحية  آلخرين.ل

يح زيادة توضبل هبذه التعاريف املختلفة يستطيع عن  شيئا ما ليس واضحا. ياللغة ه
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من جمموعة متنوعة من هذه  ة متنوعة من االستعراضات.هناك جمموع اللغة ألنّ حقيقة

 : اللغة حقيقةالتعريفات ميكن أن خنلص إىل 

 النظامي )له نظام(أ. 

 )التعسفي( االعتباطيب. 

 ج. الكالم )مثل كلمة(

 د. الرمز )تتكون من حرف(

 نسانية  اإلنسانه. اإل

 و. مشريا إىل الكائن، و

 (1:22:22، أجيف حرمونز. وسائل االتصال )

هلا دور ضروري ومنزلة اسرتاتيجية بوصفهاوسيلة لفهم  كذلك اللغة العربية 

أداة اتصالية بني األ فرادو الطوائف والشعوب  صلي أو شرائع اإلسالم من مصدرها األ

 فى العامل.  

سة  التمهيدية اليت تقوم هبا الكاتبة فى املدرسة الثانوية اإلسالمية امن الدر 

 باملقابلة مع املدرّسة   1:22ديسمرب  29مفتاح الفالح جيديباغي باندونج يف التاريخ 

م ي عملية تعليف تالميذنشاط ال نّنورأيين تقول إ ينيالسيدة ي يعين السابع  فصل اللغة العربية
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 يف تبعض املشكالا مازال دا. لكنهيج الرتمجةراءة، والكتابة، واللغة العربية مثل الق

 ية،صعوبة يف تعلم اللغة العربيشعر التالميذ ،"ب" منها السابع فصلم يف اليعملية التعل

و خلفيات التالميذ خمتلف وأكثر منهم  منخفضةزال مااللغة العربية  عن ألن املعرفة 

 .ودافعية تعلم التالميذ إىل اللغة العربية منخفضة .خيرجون من املدرسة اإلبتدائية

ية م اللغة العربيعملية تعل ويعاقبدرس والتالميذتفاعل بني امل و حيدث هذا بسبب عدم

 مييف عملية التعل املدرس  ملستخدمةالتعليمية اوسائل ال. وكذلك درستركز على امل

  العربية.اللغة  مادة يفاإلجناز التالميذ   وسائل الصورة. حتى تأثر فى يستخدم

 1:22لمنهج الدراسي دخل العلمي لب املدرسي باملايستخدم الكت 

املدرسة الثانوية اإلسالمية كمصدر أو املواد التعليمية يف عملية تعلم اللغة العربية يف 

تعلم اللغة  يفميذ التللتغلب على الصعوبات اليت يواجهها الوال حل يعترب و مفتاحل الفالح

دعم للمنهج الدراسي دخل العلمي لبامل املدرسيب ااالستخدام الكت. أهداف العربية

 1:22لمنهج الدراسي دخل العلمي لبامل املدرسيب األن الكتاإلجناز تعلم التالميذ و

، والبحث والعثور على اإلهلام، والطموح، استكشاف القيم مستقاللتالميذ اميكن 

على تعزيز روح االبتكار واإلبداع اليت الدافع، حتى هذا الكتاب سوف تكون قادرة 

 هلافائدة للمستقبل.
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تتكون من  من حيث املواد اليتنظامي ومرن و هذا الكتاب هو بسيط 

 املباحثة هلاالتدريبات التطبيقيةكل الكتابة.والرتكيب، القرائة، ، احلوار، املفردات

ممارسة  ووالعكس،  ةمن العربية إىل االندونيسي ةرتمجال، وممارسة املفرداتحفظ ك

بغملية  فيام يفمدرس الراحة وإثراء لل السهيلة هذا الكتابيعطى الكتابة باللغة العربية. 

 العلمي. دخلم باستخدام امليالتعل

طة أنشعالقة بني الظاهرالسابق تريدالكاتبة أن تعرف كيف وبالنظر إىل امل 

لمنهج دخل العلمي لبامل املدرسي باباستخدام الكتم اللغة العريبة التالميذيف تعل

أنشطة التالميذيف " املوضوع تعلم اللغة العربية، حتت  هماإلجنازمع  1:22الدراسي 

للمنهج الدراسي  ي باملدخل العلميالعربية باستخدام الكتاب املدرس اللغة تعلم

  "فى درس اللغة العربية هموعالقته بإجناز 1:22للسنة 

مبدرسة مفتاح الفالح الثانوية اإلسالمية جيديباغي )دراسة احلالة فى الفصل السابع 

 باندونج(
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 الفصل الثاني: حتقيق البحث 

  بقة، فتحقيق البحث  كمايلى:اانطالقا من خلفية البحث الس 

اللغة العربية باستخدام الكتاب تعلم يف أنشطة التالميذكيف يكون  .2

الفصل  يف 1:22للمنهج الدراسي للسنة  يباملدخل العلم ياملدرس

 مفتاح الفالح الثانوية اإلسالمية ؟ املدرسةالسابع ب

درسة ملاالفصل السابع ب يف اللغة العربيةدرس  يف التالميذكون إجناز كيف ي .1

 مفتاح الفالح الثانوية اإلسالمية ؟

ب باستخدام الكتا اللغة العربية أنشطة التالميذيف تعلمكون عالقة كيف ت .2

يف  همبإجناز 1:22للمنهج الدراسي للسنة  يباملدخل العلم ياملدرس

الفصل السابع مبدرسة مفتاح الفالح الثانوية  يف اللغة العربية درس

 اإلسالمية ؟
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 الفصل الثالث: أغراض البحث

 وأما األغراض من هذه البحث فهي مايلى: 

 ياللغة العربية باستخدام الكتاب املدرسأنشطة التالميذيف تعلم  معرفة  .2

درسة املالفصل السابع ب يف 1:22للمنهج الدراسي للسنة  يباملدخل العلم

 .مفتاح الفالح الثانوية اإلسالمية

ة مفتاح درساملالفصل السابع ب يف اللغة العربية يف درس التالميذمعرفة إجناز  .1

 .الفالح الثانوية اإلسالمية 

باستخدام الكتاب  اللغة العربية أنشطة التالميذيف تعلممعرفة عالقة  .2

يف  همبإجناز 1:22للمنهج الدراسي للسنة  يباملدخل العلم ياملدرس

مفتاح الفالح الثانوية درسة املالفصل السابع ب يف اللغة العربيةدرس 

 ؟اإلسالمية

 الفصل الرابع: أساس التفكري

وانطالقا من حياة اليوميّة، كان الناس مشغولني بأحوال احلياة، التى تتضمّن  

باجلسد أو الروح.وهذا يسمّى بأنشطة اليوميّة. كما كتب يف قاموس اإلندونيسي 

( أن أنشطة هي عمليّة و دؤوب ومأموريّة. قال سادرمان 3::21:1الكبري )
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لتعليم و التعلم. للنشاط درجات ( إن النشاط هو املبدأ املهم يف عملية ا:21:1:2)

عالية يف عملية التعليم و التعلم، حتى يؤثر يف جناح التالميذ. التعلم أساسيا عمل لتغيري 

السلوك.يسمى التعلم إذا كان فيه النشاط، وهلذا أن النشاط هو املبدأ املهم يف عملية 

  التعلم والتعليم.

ئم نتيجة لعملية التفاعل التعلم هو عملية تغيري يف سلوك قريب بشكل دا 

: 1:21والتجربة مع البيئة اليت ينطوي املعرفية والوجدانية، والنفسي. )مجال الدين، 

19) 

ميكننا من  تغيري السلوك. التعلم هو وقال الدراسة يف حال حدوثه  وهكذا، 

( يف واحدة من كتاباته أذكر بعض 2229)سوري ؟ له حتديد التغري يف السلوك خال

 هي كما يلي: تغيري السلوك،الصفات 

 تغيريات يف واعية ومدروسة )مقصودة( .أ

 التغيري املستمر )مستمر( .ب

 تغيريات وظيفية .ج

 تغيريات إجيابية .د

 التغيريات اليت تنشط .ه
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 تغيريات دائمة .و

 ز. التغيريات هتدف وركزت

 ح. التغيريات يف السلوك العام

 حيصلها شخصوبالتايل فإنه ميكن تعريف أن تعلم اللغة هو عملية تغيري "لغة"  

 .عليميةالعملية التوالتعليم اساس يف  من اخلربة يف شكل تدريب اللغة أو التفاعل اللغوي.

  .أو مصادر التعلم وهي املعلمني والطالب، واملواد هناك تفاعل بني املكونات املختلفة،و

 ، ولكن العلماء اختلفو يفم والتعلم نظام الرتبية املرتابطةكانت عملية التعلي 

  لتعلم عملية التكيف أوالتعديل السلوك تقدمية.( أن ا2292تعريفها: قال سكينر )

(، إن التعلم عملية 2::1قال م. صربي سوتكنو يف كتاب الرتبية املتكملة ) 

ينه يف خربته يف التعامل بجهد يقوم هبا الفرد للحصول على تغري السلوك اجلديد نتيجة 

( التدريس هو النشاط يتجه إىل تعليم 2222:22وبني البيئة. ثم قال دمياتي وموجيونو )

 التالميذ. 

مصدر املواد   التدريس هي مجيع أنواع املواد اليت تستخدم ملساعدة املعلمني  

ة أو غري مواد مكتوباملواد يف السؤال ميكن    املدربني يف تنفيذ أنشطة التعليم والتعلم.

ميكن للطالب تعلم االختصاص أو الكفاءة األساسية  مع مواد تعليمية مكتوبة املواد.
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على حنو متماسك ومنظم حبيث جمتمعة قادرة على السيطرة على مجيع الكفاءات 

خيتاجها املعلمون   املدربون النص فى املواد هي املعلومات واألدوات  سليمة وموحدة.

  راض تنفيذ التعلم.لتخطيط واستع

ولنجاح عملية التعليم جناحا جيدا إن هناك عوامل تؤثر يف نتيجة التعلم. قال  

 ( إن العوامل اخلارجية التى تؤثر نتيجة يف التعلم هي: 91:2223امحدى )

 املعلم .2

 املواد الدراسية .1

 الطريقة املستخدمة .2

ه املعلم اثناء مدالذي يستخاملواد التعليمية ومن بعض املواد الدراسية هو  

الكتب واملواد  .اد التعليمية مادة مكربة يعرض العلمواملوتعليمه عملية يف الفصل. 

التعليمية هو الكتاب الذي حيتوي على العلم على حتليل املناهج الدراسية يف شكل 

عرض مؤثثة  الكتاب اجليد هو كتاب مكتوب بلغة ما هو جيد وسهلة الفهم، مكتوب.

يصف الكتاب أيضا ما يناسب مع فكرة  الصور والتعليقات وصفية،بشكل جذاب مع 

  .ملتاّلميذ فى التعلالعلوم اليت ميكن استخدامها لىسي عادرحيتوي الكتاب ال الكتابة.
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اللغة العربية  كتاب ( إن3:22ّ::1وقال الغايل )يف عبداحلميد وأصحابه،  

 خلرباءا والذي يؤلّفهاد التعليمية يساعدالتالميذ يف تعلمه كتاب التالميذ مع املو الداسي

يف الرتبية واللغة وتقدمونه إىل الدّراسني لتحقيق أهداف من مادة معيّنة يف مرحلة معيّنة 

 بل يف صفّ دراسى معيّن ويف زمن حمدّد. 

 علم املنهجت.و يف املناهج الدراسية كانت عملية التعلم تستخدم املنهج العلمي 

 العلمي هو التعلم الذي يتكون من األنشطة الحظ )لتحديد األشياء اليت تريد أن تعرف(،

حاول   مجع البيانات )املعلومات( مع تقنيات  صياغة األسئلة )وصياغة الفرضيات(،

ل تواص )املعلومات( واستخالص النتائجالزميلة   حتليل   عملية البيانات  خمتلفة،

 املهارات واملواقف. نتاجات الكتساب املعرفة،النتائج اليت تتألف من است

الثانوية  ةرسواد التعليمية املستخدمة يف املدواحدة من امل يف هذه احلالة، 

مت إجراؤها  1:22هو كتاب من النهج العلمي العربي يف املناهج الدراسية مفتاح الفالح 

يشعرون  اكثرمنهم  ألنّ ،هلمهذا الكتاب مناسب  يف دليل الطالب يف تعلم اللغة العربية.

 اللغة العربية، وال سيما من املدارس احلكومية ومل تعلم العربية من قبل. يف الغريب عموما

لى التايل ع .ى الفصلم اللغة العربية يف كل اجتماع فتعل ستمرّيبشكل عام، والطالب 

لومات ولكن فيما بينها استنادا إىل املع توجيهات واقرتاحات املعلمني عندما تعلم،



00 
 

 

أهنا ال تزال  اللغة العربية ما زالت ال كما هو متوقع. أهنم يف الدراسة  الواقع، يفواحلقائق 

وكان هلا تأثري على نتائج التحصيل الدراسي يف  صعوبة يف تعلم اللغة العربية، واجتد

 مادتي اللغة العربية.

العلمي م استخدام الكتاب املدرسي )منهج اللغة العربية للكتاب ثولذلك،  

ري بأمل كبري غ يف عملية تدريس املواد باللغة العربية. تعليمية( واملواد ال1:22نهج امل

قادرة على توفري الراحة وقد تعكس التغريات اليت حتدث نتيجة لتحصيل الطالب. ألن 

اإلجناز هو مقياس لنتائج النشاط الذي مت القيام به، وخلق ممتعة جدا واليت حصلت 

 لعمل.عليها مثابرة ا

املدرسي باملدخل  ات ملعرفة كيفية استخدام الكتاب بعض اخلطو هناك 

 هي كما يلي: ،1:22 الدراسي للسنةلمنهج لالعلمي 

 .املعلميقدمها  دةيستمع التالميذ إىل ما .2

 تالفظ التالميذ صوت الكلمات، والعبارات والكتابة تسمع. .1

 .يقرأ التالميذ نص القراءة من املعلم .2

  اجلملة البسيطة املناسبة باملادة املستفادة. يكتب التالميذ .2

 يثبت التالميذ مبادة احلوار. .1
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 يرتجم التالميذمفردات اللغة العربية. .2

حتققت شخص عند القيام ببعض املهام  وحني ذلك انّ اجناز هو حتقيق النتائج 

هو التمكن من املوضوعات اليت حتددها  اجناز التعلم (.2:91::1توعو،أو األنشطة )

 ميكن أن تصاغ: اجناز التعلم وبناء على هذا، قيمة أو عدد معني من املعلمني.

حتصيل عند العمل على الوجبة واألنشطة التعلم نتيجة التعلم  التعلم هواجناز  

 .يف املدرسة ويتبعها

ذلك اجناز التعلم ال سيما يف اجملال املعريف ألنّه يتعلق بقدرة التالميذ يف  .2

 والتقويم. املعلومات 

من خالل القيمة أو عدد من نتائج التقييم الذي أجراه  ويعنيثبت ي التعلم اجناز .1

 حماضر.

 عملية التعلم يف يف اجناز التعلم يرتكز على قيمة او رقم اليت حتققت لذلك  

ويتم تقييم هذه القيمة من حيث املعريف ألن املعلمني غالبا ما تستخدم لرؤية  .ةرساملد

 اجنازد الكاتب ملؤشرات حدّ يف هذه احلالة، و .اجناز التعلم لتالميذالتمكن من املعرفة 

جناز ااجلوانب املعرفية من  من اجلوانب املعرفية وحدها. يف تعلم اللغة العربية  التالميذ

 من بني أمور أخرى: املعرفة والذاكرة والفهم والتطبيق. منها، تشملوالتعلم لتالميذ 
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لعربية تعلم اللغة اأنشطة التالميذ يف : املتغري )س( تتضمن هذاالبحث متغريين  

املتغري  .1:22 للمنهج الدراسي للسنة الكتاب املدرسي باملدخل العلمي خدامباست

أن  املؤشرات اليت ميكن مع  الكاتبة متغريينتقييد اللغة العربية.يف درس  إجناز هم)ص( 

 املؤشر كما يلي: تسهل البحث.
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 درس اللغة العربية إجناز التالميذ يف

 (الصاد املتغري) 
 

 :املؤشرات

 مالحظة: .1

 اتصال، مقارنة، إثبات 

 إثبات ، نطقن الذاكرة:. 1

  الفهم:. 2

 باللسانما تعريف ، اشرح

  التطبيق:. 2

 ميكن استخدام سريعة إعطاء مثال، 

 تصنيف تفصيال ، حتليل:. 1

 ، استنتاج، تعميمااتصاال :. تكامل2
 

 
 

تعلم اللغة العربية باستخدام الكتاب أنشطة التالميذ يف 

 1:22للمنهج الدراسي للسنة  يباملدخل العلم ياملدرس

 (السيين تغريامل)
 

 :املؤشرات

 التالميذ إىل مادة يقدمها املعلم.يستمع  .2

تالفظ التالميذ صوت الكلمات، والعبارات  .1

 والكتابة تسمع.

 يقرأ التالميذ نص القراءة من املعلم. .2

يكتب التالميذ اجلملة البسيطة املناسبة باملادة  .2

 املستفادة. 

 يثبت التالميذ مبادة احلوار. .1

 يرتجم التالميذمفردات اللغة العربية. .2
 

  

 العالقة 

 

 التالميذ
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 فرضية البحث: الفصل اخلامس

الفرضية هي حقيقة مؤ قتة يقررها الباحث ولكن اليزال الباحث أن يثبتها  

 (12:1:22باالختبار أو االمتحان )هريي جوناوان ، 

واعتمادا على أساس التفكري فالفرضية يف هذالبحث أنّ هناك عالقة بني  

 يباملدخل العلم ياللغة العربية باستخدام الكتاب املدرستعلم أنشطة التالميذيف 

 .  درس اللغة العربية يف همجناز  إو  1:22للمنهج الدراسي للسنة 

  (Ha)فاالختبار هذه الفرضية استخدمت الكاتبة مايلي: الفرضية املقرتحة  

 يساملدرتعلم اللغة العربية باستخدام الكتاب : وجودالعالقة بني أنشطة التالميذيف 

.  فى درس اللغة العربية همجناز و اإل 1:22للمنهج الدراسي للسنة  يباملدخل العلم

اللغة العربية  تعلمأنشطة التالميذيف : عدم العالقة بني (Ho)الفرضية الصفرية 

جناز و اإل 1:22للمنهج الدراسي للسنة  يباملدخل العلم يباستخدام الكتاب املدرس

  ةدرس اللغة العربي يف هم

وأمّا أسلوب اال ختبار هذه الفرضية مبقارنة قيمة "ت" احلسابية وقيمة "ت"  

مع التعني إذا كانت قيمة "ت" احلسابية اكرب من قيمة  %1اجلدولية على مستوى الداللة 

"ت" اجلدولية فتكون الفرضية الصفرية مردودة مبعن وجود العالقة بني املتغرييني وإذا 
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فتكون الفرضية الصفرية مقبولة مبعنى عدم العالقة بني  كانت قيمة "ت" اجلدولية

 املتغريين.

 الفصل السادس: خطوات البحث

 أمااخلطوات التى سلكها الكاتب فى هذاالبحث فهي:  

 تعيني البيانات  -2

البيانات التى وردت فى هذاالبحث قسمان، مهانوعية كمية. و البيانات  

وأما  واملالحظة ودراسة الكتب املتعلقة.النوعية مجعها الكاتب عن طريق املقابلة 

علم اللغة تالبيانات الكمية فيجمعها الكاتب من نتائج اال ستبيان عن أنشطة التالميذ يف 

 1:22للمنهج الدراسي للسنة  يباملدخل العلم يالعربية باستخدام الكتاب املدرس

 وعالقته بإجنازهم  يف درس اللغة العربية .

 تعيني مصادر البيانات -1

مصادر البيانات يف هذاالبحث تنقسم إىل قسمني مها مصادر البيانات األوىل  

ع التالميذ فى الفصل السابومصادر البيانات الثانية. وأمااألوىل يف هذاالبحث فهي 
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 يف حني مت احلصول على البيانات الثانوية يف. مبدرسة مفتاح الفالح الثانوية اإلسالمية

 .مفتاح الفالح  واملعلم و التالميذاملدرسة الثانوية هذه الدراسة من 

 تعيني ميدان البحث -2

مبدرسة مفتاح الفالح الثانوية اإلسالمية جيديباغي يف يقد هذا البحث  

تعلم اللغة العربية باستخدام الكتاب . يواجه هذا البحث إىل أنشطة التالميذ يف باندونج

درس  يف همبإجنازوعالقته  1:22لسنة للمنهج الدراسي ل يباملدخل العلم ياملدرس

 .اللغة العربية

 تعيني جمتمع البحث والعينة -2

 اجملتمع .أ

اجملتمع هو موضوع البحث . مفتعل اجملتمع إذا أراد الباحث أن يرى التحاول  

(.اجملتمع يف هذاالبحث كل :292:1:2الذي يوجد يف اإل حصائي )أريكونتو، 

درسة مفتاح الفالح يف امل الذي يتكون من الفصل أ،ب،ج،د  لفصل السابعلالتالميذ 

 تلميذا. 222عددهم الثانوية اإلسالمية 
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 العينة .ب

: 2::1اريكونتو، سوهرمسي) مبحوث جمتمع من املأخوذة اجلزء هي العينة 

 وإذاكانت. مجيعها مأخوذة فالعينة املائة من  أقل البحث جمتمع إذاكان إنه(. 222

 أو ٪11-٪:1 أو ٪21-٪:2قدر على العينة كانت نفر ::2 من أكثر البحث جمتمع

 هلذا العينة الكاتبة فتأخذ ::2 من أكثر البحث جمتمع كان هذاالبحث، يف .أكثر

الح مفتاح الف مدرسة يف)ب"" السابع الفصل يف تلميذا 22 يعنى تلميذا %11 هي البحث

 (. باندونج الثانوية اإلسالمية جيديباغي

 طريقة البحث وأساليب مجع البياناتتعيني  -1

 طريقة البحث .أ

الطريقة اليت استخدمها الكاتب يف هذاالبحث هي الطريقة الوصفية التى هي 

( "طريقة تعقد ملالحظة املشكلة بالرتبية 3:39::1كما شرحه )يايا و تيدي فريياتنا، 

ة هتدف والسداد عن الظواهر والصفات من املوضوعات املعينة ". الدراسة الوصفي

إىل شرح الظواهروتوضيحها وحتليلها املبنية على التفكري واملبدأاألساسى املعني. 

تعلم اللغة العربية وهذه الطريقة تسعى أن تصور وتفسر عن أنشطة التالميذيف 

وعالقته  1:22للمنهج الدراسي للسنة  يباملدخل العلم يباستخدام الكتاب املدرس
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فى الفصل السابع مبدرسة مفتاح الفالح الثانوية اإلسالمية  درس اللغة العربية يف همبإجناز

 . جيديباغي باندونج

 أساليب مجع البيانات تعيني .ب

 جلمع هذه البيانات، استخدم الكاتب على األساليب اآلتية: 

 املالحظة -2

املالحظة . املالحظة هي تقنية امللحوظة وتسجيل املنتظم من الظواهر املتبع

بشكل ( حدث أو واقعة)تفعل لوجد البيانات واملعلومات عن األعراض أو الظواهر 

 (223: 1:22حممود، )منتظم و أساس على  أغراض البحث التحقيق 

 املقابلة -1

تقوم املقابلة باألسئلة واألجوبة مع مدرّسة اللغة العربية فصل السابع يف  

ة جيديباغي باندونج لنيل املعلومات عن عملية املدرسة مفتاح الفالح الثانوية اإلسالمي

 تعليم اللغة العربية يف الفصل السابع. 
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 االختبار -2

تقوم الكاتبة هبذا االختبار لنيل البينات عن اإلجناز التالميذ يف التعليم اللغة  

العربية يف املدرسة مفتاح الفالح الثانوية اإلسالمية جيديباغي باندونج. وتستخدام 

االختبار الشفهي و حتريري.  يقام هبذا االختبار ملعرفة قيمة كمية ثم تتغري ها كاتبة 

 نوعية يف االستنتاج.

 االستفتاء   -2

وهو أداة كتابية تستخذم لنيل املعلومات من املستجبني عن أحواهلم 

(. وهذا االسلوب مستعمل جلمع البيانات بعرض األسئلة 212: 2::1)سوهرمسى، 

أجوبتها. وعلى األخص يستخذم هذا األسلوب للحصول على املكتوبة املستعدة 

أنشطة التالميذ يف تعلم اللغة العربية باستخدام الكتاب املدرسي باملدخل  البيانات عن

 .1:22العلمي للمنهج الدراسي للسنة 

 البيانات حتليل .2

أنشطة التالميذ يف تعلم اللغة العربية  أن البيانات حتليل عملية وبالتاىل،

 .1:22باستخدام الكتاب املدرسي باملدخل العلمي للمنهج الدراسي للسنة 
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 املنطق مبنهج الكاتبة حتللها النوعية البيانات وعالقته بإجناز هم يف درس اللغة العربية.

 .اإلحصائي املنهج باستخدام االستبيان منه الكمية البيانات وأما.العقالئي

 اجلزئي التحليل .أ

 إىل ريوتفس. ن:س ف مج=  م باملعادلة املتغريين بني املتوسط تعينب .1

  :اآلتي التقييم مخسة

 جدا منخفض=  :2،1 -:1،:

 منخفض=  :1،1 -2،12

 كاف=  :2،1 -1،12

 عال=  :2،1 -2،12

 (22-21: :::1سوبنا،) جدا عال=  :1،1 -2،12

 : اآلتي باملعيار الصادي املتغري درجة وتفسري

 جدا منخفض=   22 – :

 منخفض=   12 – :1

 كاف=   92 – :2

 عال=   :9 – :9
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  جدا عال=  ::2 – :3

 :  اآلتية باخلطوات والصادي السيين املتغري استواء امتحان .2

 الدرجة أدنى إىل الدرجة أعلى من البيانات ترتيب (أ

 : باملعادلة املدى تعيني   (ب

 2(+ الدرجة أدنى– الدرجة أعلى= ) ر

 (22: 1::1سودجانا،)

 :  باملعادلة(ك\عف) الفئة عدد تعيني (ج

   1:29::1سوجانا،)   ن لوغ 2.2+2=   ك

 : باملعادلة(ف\سف) الفئة سعة تعيني (د

 (:1: :::1 سوجنا،)  ك:  ر=  ف

 : باخلطوات املركزية النزعة امتحان (ه

 ن:  س ف مج=   م:  باملعادلة( م) املتوسط قيمة طلب (1

 (21: :::1 سوبنا،)

 : باملعادلة(  و) الوسيط قيمة تعني (2



23 
 

 

                   ف – ن 1\2  ف +  ب=   و 

 (91: :::1 سوبانا،)                         يف     

 : باملعادلة املنوال قيمة طلب (3

 (22: 1:22 حاييت، توتي)       ص1 – و 2=   ا م 

 

 : اآلتية باخلطوات للمتغريين االستواء امتحان (و

 :  باملعادلة( د س) املعياري االحنراف حساب .أ

 

 1(   س ت ـجم)   – 1 س ت جمـ ن = د س

( 2 - ن) ن           

 والتوقع للمالحظة التكراري التوزيع قيمة حساب (ز

  1( املتوقع التكرار – املالحظ التكرار)   مج=  1كا

            املتوقع التكرار                 

   3 – ك=  دح: باملعادلة( دح) احلرية درجة تعيني (ح

 (1:22:2:2 حاييت، توتي)

  %1 الداللة بدرجة اجلدولية 1كا تعيني (ط
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 :اآلتي باحلد املعياراالستوائى تعيني  (ي

 توزيع فكان اجلدولية 1كا من أصغر احلسابية 1كا كانت إذا (1

 .مستويا البيانات

 توزيع فكان اجلدولية 1كا من أكرب احلسابية 1كا كانت إذا (2

 .مستوى غري البيانات

 : اآلتية باخلطوات االرتباطى التحليل. ب

 نشاطات) السيين املتغري تأثري درجة ملعرفة مستخدم االرتباط حتليل

 احلوار لىع التالميذ قدرة) الصادي املتغري فى( التالميذ يف تعليم الرتاكيب العربيّة

 :اآلتية باخلطوات( العربي

 : باملعادلة( ص) االحندار استواء تعيني .1

 س ب+  أ=  ص

 (ص س جمـ() س جمـ) –( 1جمـس() جمـص)= أ

 1(س مج) –( 1س مج) ن   

 (ص جمـ() س جمـ) - ص س جمـ ن=  ب

 (121: :1:2 سوغيونو،)  1(س جمـ) -۲س منجـ       
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 :اآلتية باخلطوات املتغريين االحندارمن استقامة تعيني .2

 : باملعادلة" أ" لالحندار التوزيع جمموع حساب .أ

 (121: :1:2 سوغيونو،)        ن: ۲(ص) مج=  أ ك ج      

 :باملعادلة" أ"إىل" ب"لالحندار التوزيع جمموعة حساب .ب

 ({ص جمـ( )س جمـ) - ص س مج) ب( = أ\ب) ك ج

 ن                                             

 :باملعادلة( ريس) املبتقى التوزيع جمموعة حساب .ج

 (1:22:223 توتي،)         أ ك ج –( أ\ب) ك ج – ۲ص جم=  يس ر ك ج

 :باملعادلة اخلطأ التوزيع جمموعة حساب .د

– 1ص مج} مج= ك ك ك ج
۲(ص مج)

ن
 }      

 : باملعادلة املوفقة لعدم التوزيع جمموعة حساب .ه

 (:22: 1:22 توتي،) ك ك ك ج   - ريس ك ج=  تس ك ج

 : باملعادلة للخطأ احلرية درجة حساب .و

 (1:211::1 سوجانا،)                ك  -  ن=  ك ك دح 
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 :باملعادلة املوافقة لعدم احلرية الدرجة تعيني .ز

 1 - ك=  تس دح

 :  اآلتي باحلد االحندار، استقامة تعيني .ح

 اجلدولية" ت" قيمة من أصغر احلسابية "ت" كانت إذا (1

  .مستقيما االحندار فيكون

 .مستقيم غري االحندار فيكون عكسها على كانت وإذا (2

 االرتباط معامل تعيني .3

 املتغريين توزيع كان إذا: اآلتي باحلد االرتباط معامل حساب (أ

 العزم هي املستخدمة فاملعادلة مستقيما واحندارمها استوائيا

 :(  ProductMoment) االنتاجى

 ( ص جمـ( )س جمـ) –( ص س جمـ ن)  = ص س ر

 {1(ص جمـ) -1ص جمـ ن()1(س جمـ) –1س جمـ ن{        

 مستقيم غري احندارمها أو مستوى غري املتغريين أحد إذاكان .أ

 ( :Rh) الرتب هيارتباط فاملعادلة

 (2 – ن) ن:1جمـد 2=  ص س ر
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 :اآلتية باخلطوات الفرضية امتحان .2

 :باملعادلة احلسابية"ت" قيمة حساب .أ

 1 - ن        ر=  ت  
  1ر -1

 :احلرية بالدرجة % 1 الدلة مبستوى اجلدولية" ت"قيمة حساب .ب

 1-ن=  دح

 : اآلتي املعيار على يعتمد االرتباط داللة قيمة تفسري .ج

 داللة  قيمة من أكرب احلسابية االرتباط داللة قيمة كانت إذا (1

 بني أن مبعنى مقبولة الصفرية فالفرضية اجلدولية االرتباط

 .ارتباط املتغريين

 داللة  قيمة من أصغر احلسابية االرتباط داللة قيمة كانت إذا (2

 أن مبعنى مردودة الصفرية فالفرضية اجلدولية االرتباط

 .االرتباط عدم املتغريين بني

 (1:،:) %1 الداللة مبستوي جدولية" ت"  قيمة حساب .د
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 : اآلتي باملعيار االرتباط تفسري. 1

 جدا منخفضا االرتباط كان :1،: إىل ::،: من

 منخفضا االرتباط كان :2،: إىل 12 ،: من

 كافيا االرتباط كان :2،: إىل 22 ،: من

 عاليا االرتباط كان :3،: إىل 22،: من

 (1:93::1 سوجانا،)جدا عاليا االرتباط كان ::،2 إىل 32،: من

 :باملعادلة الصادي املتغري فى السيين املتغري أثر قياس .1

( عر) يالصاد واملتغري السيين املتغري بني اإلرتباط مستوى تعيني .أ

 :باملعادلة

 1ر – 2=     ك

 :لةباملعاد( ف) الصادي املتغري على السيين املتغري أثر قدر قياس .ب

 (1:22::1 سوجانا،)    ::2.  1ر=  ف

 
 

 


