
( على إنجاز ۰۲٣٥ تأثير استخدام كتاب درس اللغة العربية )مدخل العلمي للمنهج
 باكنبارو ٣المدرسة المتوسطة اإلسالمية محمدية تعلم اللغة العربية لدى التالميذ في 

 
   

 

 
 
 
  : إعداد

 دينا رئيسة الحسنة
 ٣٣١۱٤٤۲۱۰٨٧رقم القيد : 

 
 

 قسم تعليم اللغة العربية بكلية التربية والتعليم

 وريابسلطان الشريف قاسم اإلسالمية الحكومية اللجامعة 

 ه ٣٦٦٤م/ ۰٢٤۲



( على إنجاز ۰۲٣٥ تأثير استخدام كتاب درس اللغة العربية )مدخل العلمي للمنهج
 باكنبارو ٣المدرسة المتوسطة اإلسالمية محمدية تعلم اللغة العربية لدى التالميذ في 

 
 البحث التكميلي

 مقدم لنيل شهادة المرحلة الجامعية

 
 
  : إعداد

 دينا رئيسة الحسنة
 ٣٣١۱٤٤۲۱۰٨٧رقم القيد : 

 : مشرفة
 كسميايت املاجسترية

 

 قسم تعليم اللغة العربية بكلية التربية والتعليم

 وريابسلطان الشريف قاسم اإلسالمية الحكومية اللجامعة 

 ه ٣٦٦٤م/ ۰٢٤۲



 



 



 



 د 

 االستهالل

 

 : يف القرآن الكرمي عّز وجلقال اهلل تعاىل 

َوِإَذا ِقْيَل ۖ  ُو َلُكْم ِلِس فَا ْفَسُحْوا يَ ْفَسِح اللّ  ُكْم تَ َفسَُّحْوا يفْ اْلَمج  ِإَذا ِقْيَل لَ ا َمنُ وْ أَي َُّها الَِّذْيَن ا  آي  
ُو ِبَا تَ ْعَمُلْوَن َواللّ  ۖ   ت  ِمْنُكْم َوالَِّذْيَن أُْوُتوا اْلِعْلَم َدَرج  ا َمنُ وْ ُو الَِّذْيَن ا  يَ ْرَفِع اللّ  اْنُشُزْوا فَاْنُشُزْوا 

 (11)اجملادلة : َخِبي ٌْر. 

 

 قال رسول اهلل صل اهلل عليو وسلم :

ُر النَّاِس أَنْ َفُعُهْم لِلنَّاِس. )رواه أمحد والترباين، والدروقتين(  َخي ْ

 

 

 :قال عمر ابن اخلطاب رضي اهلل عنو 

نَِّة َوتَ َفقَُّهْوا يفْ اْلعَ   رَبِيَِّة تَ َعلَُّمْوا اْلَعرَبِيََّة فَِإن ََّها ِمْن ِديِْنُكْم. فَ تَ َفقَُّهْوا يفْ السُّ

 

 



 ه 

 اإلهداء

o لوالدي احملبوب الفاضل 
o لوالديت احملبوبة 
o لألساتذ الكرام والفضالء 
o ألسريت احملبوبة 
o جلميع األصحاب يف قسم تعليم اللغة العربية 
o جلميع األصحاب يف كلية الرتبية والتعليم 
o جلميع األصدقاء يف جامعة السلطان الشريف قاسم اإلسالمية احلكومية رياو 



 و 

 ملخص
( : تأثير استخدام كتاب درس اللغة العربية )مدخل 0202دينا رئيسة الحسنة، )

 العلمي
( على إنجاز تعلم اللغة العربية لدى 0202للمنهج 

 0التالميذ في المدرسة المتوسطة اإلسالمية محمدية 
. )بحث كمي في المدرسة المتوسطة اإلسالمية باكنبارو

 باكنبارو( 0محمدية 
هذا البحث يهدف إىل معرفة تأثري استخدام كتاب درس اللغة العربية )مدخل  

( على إجناز تعلم اللغة العربية لدى التالميذ يف املدرسة املتوسطة 3102العلمي للمنهج 
باكنبارو. وسؤال البحث هو "هل هناك تأثري استخدام كتاب درس  0اإلسالمية حممدية 

( على إجناز تعلم اللغة العربية لدى التالميذ يف 3102نهج اللغة العربية )مدخل العلمي للم
هو حبث كمي. ومنهج هذا البحث باكنبارو ؟.  0املدرسة املتوسطة اإلسالمية حممدية 

وجمتمع البحث يتكون من تالميذ الصف السابع و الصف الثامن يف املدرسة املتوسطة 
سطة اإلسالمية و التالميذ يف املدرسة املتالبحث فهو  أفرادباكنبارو. وأما  0اإلسالمية حممدية 

وموضوعه إجناز تعلم اللغة العربية. واألدوات جلمع البيانات : اإلستبيان والتوثيق.  0حممدية 
بناءا على نتيجة حتليل البيانات اليوجد تأثري هام بني استخدام كتاب درس اللغة العربية 

عربية لدى التالميذ يف املدرسة املتوسطة ( وإجناز تعلم اللغة ال3102)مدخل العلمي للمنهج 
" يف  Ttأصغر من اجلدول " = To 1010باكنبارو. كما دل عليه أن  0اإلسالمية حممدية 

و  مقبولة Ho. فلذا أن 102،0% = 0ويف الدرجة اهلامة  10010% = 0الدرجة اهلامة 
Ha مردودة . 

 التأثير، استخدام كتاب درس اللغة العربية، إنجاز تعلم اللغة العربية كلمات املفتاح : 
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ABSTRAK 

Dina Roisatul Hasanah, (2020): Pengaruh Penggunaan Buku Ajar Bahasa 

Arab(Pendekatan Saintifik Kurikulum 2013) 

Terhadap Prestasi Belajar Bahasa Arab 

Siswa di MTs Muhammadiyah 1 Pekanbaru 

 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Penggunaan Buku Ajar 

Bahasa Arab (Pendekatan Saintifik Kurikulum 2013) Terhadap Prestasi Belajar 

Bahasa Arab Siswa di MTs Muhammadiyah 1 Pekanbaru. Rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah “Apakah ada Pengaruh Penggunaan Buku Ajar Bahasa Arab 

(Pendekatan Saintifik Kurikulum 2013) Terhadap Prestasi Belajar Bahasa Arab Siswa 

di MTs Muhammadiyah 1 Pekanbaru ?”. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif 

kuantitatif. Populasi penelitian adalah siswa Madrasah Tsanawiyah Muhammadiyah 1 

Pekanbaru tahun ajaran 2019/2020, dengan sampel siswa kelas VII dan kelas VIII di 

Madrasah Tsanawiyah Muhammadiyah 1 Pekanbaru. Subjek Penelitian adalah guru 

bahasa Arab dan siswa Madrasah Tsanawiyah Muhammadiyah 1 Pekanbaru. Objek 

penelitian ini adalah Prestasi Belajar Bahasa Arab siswa di MTs Muhammadiyah 1 

Pekanbaru. Instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah kuisioner 

dan dokumentasi. Dari analisis data yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa tidak 

terdapat pengaruh yang signifikan Penggunaan buku ajar bahasa Arab (pendekatan 

saintifik kurikulum 2013) Terhadap prestasi belajar bahasa Arab siswa di MTs 

Muhammadiyah 1 Pekanbaru. Karena nilai To = 0,08 lebih kecil dari Tt pada taraf 

signifikansi 1% = 0,505 dan taraf signifikansi 5% =0,369 Ini berarti bahwa Ha ditolak 

dan Ho diterima. 

 

 

Kata Kunci : Pengaruh, Penggunaan Buku Ajar Bahasa Arab, Prestasi Belajar  

Bahasa Arab 
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ABSTRACT 

Dina Roisatul Hasanah, (2020): The Effect of Using Arabic Textbook (Scientific 

Approach of 2013 Curriculum) toward Student 

Arabic Learning Achievement at Islamic Junior 

High School of Muhammadiyah 1 Pekanbaru 

This research aimed at knowing the effect of using Arabic textbook (Scientific 

approach of 2013 Curriculum) toward student Arabic learning achievement at Islamic 

Junior High School of Muhammadiyah 1 Pekanbaru.  The formulation of the problem 

was “was there any effect of using Arabic textbook (Scientific approach of 2013 

Curriculum) toward student Arabic learning achievement at Islamic Junior High 

School of Muhammadiyah 1 Pekanbaru?”.  It was a quantitative descriptive research.  

The students of Islamic Junior High School of Muhammadiyah 1 Pekanbaru in the 

Academic Year of 2019/2020 were the population of this research, and the samples 

were the seventh and eighth grade students.  The object was the student Arabic 

learning achievement at Islamic Junior High School of Muhammadiyah 1 Pekanbaru.  

Questionnaire and documentation were the instruments of collecting the data.  Based 

on the data analysis, it could be concluded that there was no significant effect of 

using Arabic textbook (Scientific approach of 2013 Curriculum) toward student 

Arabic learning achievement at Islamic Junior High School of Muhammadiyah 1 

Pekanbaru because to 0.08 was lower than tt 0.505 at 1% significant level and 0.369 at 

5% significant level.  It meant that Ha was rejected and H0 was accepted.   

Keywords: Effect, Arabic Textbook Use, Arabic Learning Achievement 
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 الفصل األول

 أساسيات البحث

 ة البحثيفخل . أ

ومقرر  على التالميذالتعلم مع تغيَت الذي حصل تعلم نتيجة من عملية الإقباز  
النجاح الذي  عالمةتعلم الإقباز  1ح.النجا كمقياس غبرؼ أو اعبملة  او ابلرموز، والقيمة، 

يبكن  التعلم اليت حصل عليها التالميذ يجة. نتتعلمهم من نتيجة التالميذحصل على 
 نتيجة التعلم تظهر ،يف السلوؾ قبل وبعد عملية التعلماالختالفات  تغيَتات على قياسها

يف بطاقة  الذي تقع ةقيمابل إقباز تعلمتكوف شكل مظهر بو  السلوؾ واؼبعرفة.ابلتغيَتات 
 إقباز تعلمىي تستخدـ هبا الباحثة اليت  إقباز تعلمإف ث، البح ا. يف ىذكل تلميذتقرير  
 .العربية اللغة

نتيجة  وفيكسمكوانت التعلم.  هامن ،تعلمالإقباز  من العوامل اليت تؤثر علىو  
، اؼبعلم من : بعض. تشمل ىذه اؼبكوانتبعضها ال تدعم مكوانتوإذا كانت التعلم جيدا 

إقباز  لىعاليت تؤثر  كوانتاؼبأما  2الدراسة، اؼبرافق، وغَت ذلك.واد م، وسائل اإلعالـ
.  كتاب درس يف التعلم ىوسائل التعلم اؼبستخدمة و فالتعلم.  ىو استخداـ وسائل تعلم

كتاب كنولوجيا التعليمية أف  تيف كتابو اجستَت اؼب س. انسوتيوف، ،الدكتوركما ذكر 
 3األكثر استخداما بُت صبيع األدوات التعليمية األخرى. أداة التعليمية ىو درس

ؼبوضوعات أو ؾباالت  على أوصاؼ ماديةتوي وب ىو كتاب الذي  كتاب درس 
، توجو التعليميو ، عُتعلى أىداؼ م بناءاوـبتار بشكل منهجي  مكتوب، دراسة معينة

                                                             
1
  Moh. Zaiful Rosyid Mustajab dan Aminol Rosid Abdullah, Prestasi Belajar, Malang: CV. 

Literasi Nusantara Abadi, 2019, Cet ke-1, hlm. 9. 
2
  B.P. Sitepu, Penulisan Buku Teks Pelajaran, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012, Cet 

ke-1. hlm. 21.  
3
 S. Nasution, Teknologi Pendidikan, Jakarta: Bumi Aksara, 2005, Cet. ke- 3, hlm. 102. 
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يف أنشطة التعلم يف  ـ ىذا الكتاب كأداة تعليميةاستخداليتم استيعاهبم.  وتطوير التلميذ
على أوصاؼ للمواد  تويوبالذي اب تكلعربية ىي  غة الال كتاب درس،  لذلك 4اؼبدرسة.
 العربية.

يستخدـ ، حملتوى والعرض التقديبيمن اظهر يب يف التعلم مهم جدا. ادور الكت
على  أو مواد معينة درسالاؼبعلموف  يدرسو  ،للتعلم التالميذ إرشاداتك كتابىذا ال

كمرجع   كتاب درس  يستخدموف التالميذتعٍت أف  تالميذ. إرشادات التعلم لللتالميذا
 : يف أساسي

 .يف الفصل بشكل فردي أو يف ؾبموعاتقبل أنشطة التعلم  التالميذ يعد  .1
  .يف عملية التعلم يف الفصل كتاب درسالتالميذ مع   تفاعلي . ۲
 .درساليت قدمها اؼب جباتاالو  التالميذ مليع .3
 .التكوينية والتلخيصية المتحافلالختبارات أو ا التالميذ يعد. 4

 كمرجع يف:  كتاب درس درسُتؼباستخدـ ي 
 تصميم التعلم. اؼبدرس طىب .1
 مصادر التعلم األخرى. اؼبدرس يعد. ۲    
 مواد التعليمية السياقية. اؼبعلميتطور . 3    
 5.مواد التقييم اؼبدرس يؤلف. 4 

يف إجراء  ميذالوالت درسُتاؼب يساعداللغة العربية مفيد ل درسكتاب  إف وجود 
 ىي:، و بسبب استخداـ الكتاب تدؿ تلميذواؼبدرس وال كتاب درسالعالقة بُت  التعلم. 

 كتاب درساؼبواضع يف  ( ۲؛ والتالميذ درسُتإىل احتياجات اؼب كتاب درسوبقق   (1
( إعداد  4؛ درسمن إبداع اؼب كتاب درسال ربد  ( 3.والتالميذ درسُتللمومثَتة وثيق 

                                                             
4
 Masnur Muslich, Text Book Writing: Dasar-Dasar Pemahaman, Penulisan dan Pemakaian 

Buku Teks,  Jogjakarta: Ar-Ruz Media, 2016, Cet ke-3, hlm. 24. 
5
  B.P. Sitepu., Op. Cit. hlm. 21. 
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كتاب ( تتكيف  5.بشكل واقعي وأتخذ يف االعتبار موقف التعلم يف الفصل كتاب درس
 6.مع أساليب تعلم التالميذ درس

م التالميذ. من تعلإقباز لو أتثَت كبَت على  كتاب درس، فإف استخداـ  لذلك 
كتاب أف   دؿت نتائج البحوث اؼبختلفة دور مهم. لو كتاب درس،  التعلم حيث نتيجة

تقرير البنك الدويل  ىذا يثبت من. التالميذتعلم  عنوي يف إقبازمساعد على  درس
(1995 )World Bank 1995)) والذي يوضح أف مستوى ملكية وؿ إندونيسيا ح

 7.تعلمالقباز ا إبفق األخرى يرتبط ارتباطا إهبابيللكتب واؼبرا التالميذ
وأتثَت كبَت على إقباز التعلم. يف التعلم كما عرفنا أف كتاب درس لو دور مهم  

اؼبستخدمة  التعلم أما مدخل مدخل التعلم. لكل كتاب درس أف يستعملالبد لكن و 
 .2113ىو مدخل العلمي للمنهج  اليت تبحث هبا الباحثة يف كتاب درس اللغة العربية

اؼبعرفة يبحث مثل مدخل العلمي ىو مدخل يف عملية التعلم ليوحد مهارة العلمي 
 8ومعرفة اليت تتعلق دبادة التعلم.  ظاىرة عن بنفسي
إىل التالميذ أف يستطيع ليالحظ، يدفع هو منهج الذي ف 2113أما منهج  

من الظواىر العامل أو اػبربة  ويسأؿ، ويفكر، ويتصل أو يعرض اؼبادة اليت قاـ بو اؼبدرس
يف عملية التعلم  تالميذ نشاطاالأف يكوف  2113ابستخداـ منهج  9مباشرة ابعبيد.

  أف يكوف جيدا.داخل الفصل وخارجها. وكذلك نتيجة تعلمهم 
 يتعّلم اليت اؼبدارس من اؼبدرسة ىيابكنبارو  1اؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسالمية دمحمية 

قسم تعليم اللغة  يف أما مدرسة اللغة العربية يف ىذه اؼبدرسة خرجت .العربية اللغة فيها

                                                             
6
  Masnur Muslich., Op.Cit. hlm. 111-122.  

7
 Ibid., hlm. 57.  

8
 Maria Emanuela Ine, Penerapan Pendekatan Saintific Untuk Meningkatkan Prestasi Belajar 

Siswa Pada Mata Pelajaran Ekonomi Pokok Bahasan Pasar, Prosiding Seminar Nasional 9 Mei 2015. 

hlm. 27. 
9
  Ibid., hlm. 270. 
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 رايو بكلية الًتبية والتعليم جامعة سلطاف الشريف قاسم اإلسالمية اغبكوميةالعربية 
درس  وعملية تعلم اللغة العربية يف ىذه اؼبدرسة قد استخدمت قديبة كتاب ابكنبارو.

قد تعلمت التالميذ هبذا  وكذلك اؼبدرسة  (.2113للمنهج مدخل العلمي (اللغة العربية 
طريقة  تطبيقيف عملية التعلم،  إما 2113ابستخداـ مدخل العلمي للمنهج  الكتاب
 كما يلي :  يف تقويبو أو ،تعلمو

 ـ هباو ستق مهارة اليتمادة و مناسب مع . استخدمت اؼبدرسة طريقة التعلم اؼبتنوعة 1
 يف تعليم اللغة العربية.

مناسب مع خطوات  خطوات التعلم يف عملية التعلم اللغة العربيةتستعمل اؼبدرسة  .2
  .2113مدخل العلمي للمنهج اليت تقع على 

وما زاؿ تعطي اؼبدرسة األسئلة على التالميذ  ادة التعلم ابلواضحدرسة تشرح ماؼب. 3
 ؿبادثة بينهما.كوف تحىت ليهم لكي هبيب ع

 أو اؼبمارسة للتالميذ بعد شرح اؼبادة التعليم اللغة العربية.. تقـو اؼبدرسة ابلواجبات 4

التقوًن اؼبكتوب يف   داللة ابستخداـاللغة العربية تعلم بعد التالميذ  . اؼبدرسة تقـو 5
 (2112كتاب درس اللغة العربية )مدخل العلمي للمنهج 

اإلسالمية وسطة اؼبدرسة اؼبتيف  لباحثةا يت قامت هباال لشرح السابقعلى ا بناءا
و   طريقةمع قد تناسب  اللغة العربية كتاب درسفإف استخداـ   و،ابكنبار  1دمحمية 

 ويف أدىن درجاتو وى لدى التالميذ اللغة العربية إقباز تعلمهبا ولكن  عُتاؼبخطوات التعلم 
  :ابألعراض التالية ذلك تدؿ.  65- 45  نتيجة يف
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يف كتاب درس اللغة اليت مكتوب  دراسيةمادة يف فهم  بصعوبة بعض التالميذ يشعر  .1
 ( 2113العربية )مدخل العلمي للمنهج 

اليقوموف ط مثل ابلنشايف عملية التعلم اللغة العربية  وفاليشاركبعض التالميذ  .2
 .درسةالتالميذ ابلسؤاؿ على اؼب

 .بعض التالميذ ال يقوموف ابلواجبات .3
 اليذاكروف دروسهم يف البيت.بعض التالميذ  .4
 .(KKM) معيار تكامل األقل لبعض التالميذ إىل اللغة العربية نتائج تعلمال تصل  .5

 

: "أتثَت إبجراء حبث ربت اؼبوضوع الباحثة تجذبت، ةقبالساعلى اؼبشكالت  بناءا  
 تعلم على إقباز( ۲113 منهجلل علميمدخل ال)اللغة العربية رس داستخداـ كتاب 

 ."ابكنبارو 1اؼبتوسطة اإلسالمية دمحمية اؼبدرسة لدى التالميذ يف  اللغة العربية
 

 مشكالت البحث . ب

  الباحثة مشكالت البحث كما يلي : السابقة فتقدـاؼبشكلة  خلفية على بناءا 
 منخفض. للتالميذ اللغة العربية إقباز تعلم.1
 منخفض. يف درس اللغة العربية متحاف النهائيإلالتالميذ ل لدى نتيجة البحث. ۲
 .اللغة العربية التالميذ انقص درسعاب يستال قدرة التالميذ .3
 على إقباز( ۲113 منهجلل مدخل العلمي)س اللغة العربية كتاب در أتثَت استخداـ   .4

 .الميذتالغة العربية اللتعلم 
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 البحث ودحد . ج

رس اللغة العربية )مدخل العلمي دأتثَت استخداـ كتاب  :البحث فهو ودأما حد  
اؼبدرسة اؼبتوسطة لدى التالميذ يف  اللغة العربية تعلمعلى إقباز ( ۲113 منهجلل

 ابكنبارو. 1اإلسالمية دمحمية 
 
 سؤال البحث . د

رس اللغة العربية )مدخل دأتثَت استخداـ كتاب ىل ىناؾ  :أما سؤاؿ البحث فهو  
اؼبدرسة اؼبتوسطة لدى التالميذ يف  اللغة العربية على إقباز تعلم( ۲113 منهجللالعلمي 

 ؟ابكنبارو  1اإلسالمية دمحمية 
 
 ف البحثاهدأ . ه

رس اللغة العربية دأتثَت استخداـ كتاب  ؽبذا البحث فهو ؼبعرفة ؼاىدأأما   
اؼبدرسة لدى التالميذ يف  اللغة العربية على إقباز تعلم( ۲113 منهجلل)مدخل العلمي 

 ابكنبارو. 1اؼبتوسطة اإلسالمية دمحمية 
 
 البحثأمهية  . و

رس داستخداـ كتاب  ا على إضافة البصَتة واؼبعرفةكوف قادر أأف  رجوأ، ةللباحث  .1
لدى  اللغة العربية على إقباز تعلم( ۲113 نهجلؼباللغة العربية )مدخل العلمي 

 ابكنبارو. 1اؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسالمية دمحمية التالميذ يف 
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رس اللغة داستخداـ كتاب  حوؿوا قادرين على توفَت معلومات ، أف يكوندرسُتللم .2
لدى التالميذ  اللغة العربية على إقباز تعلم( ۲113 منهجللالعربية )مدخل العلمي 

 ابكنبارو. 1اؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسالمية دمحمية يف 
 

 مصطالحات البحث . غ

توضح الباحثة اؼبصطالحات اؼبتعلقة دبوضوع البحث إلبعاد األخطاء يف فهم  
 : ما يليك  اؼبوضوع

مواد تعليمية  لعملية التعلم وربتوي على ؤلفي كتاب الذي  اللغة العربية كتاب درس. 1
اللغة العربية  درس د منو ىو كتاب، فإف اؼبقصو يف ىذه اغبالة 11يتم تدريسها.

 (.۲113 لمنهجل العلمي )مدخل
الينظر فقط إىل نتائج التعلم ابعتبارىا اؼبصب مدخل العلمي ىو مدخل يف التعلم . ۲

النهائي، ولكن ينظر إىل عملية مهم جدا. لذلك مدخل العلمي أيكد على مهارة 
  11العلمية. 

إقباز . ص ما بعد القياـ أبنشطة التعلمنتيجة اليت وبصل عليها شخىو  إقباز تعلم. 3 
 12تعلم اللغة العربية.إقباز ىي  قصوداؼب تعلم

 
 
 

                                                             
10

 Ika Lestari, Pengembangan Bahan Ajar Berbasis Kompetensi (Sesuai dengan Kurikulum 

Tingkat Satuan Pendidikan), Padang: Akademia Permata, 2013, hlm. 5.  
11

 Kementrian Agama RI, Modul Bahan Ajar Pendidikan dan Pelatihan Profesi Guru 

(PLPG),  2014. hlm. 30. 
12

 E. Mulyasa, Pengembangan dan Implementasi Kurikulum 2013, Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 2014, Cet. ke-4, hlm. 189.  
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 الثاين الفصل

 اإلطار النظاري

 دلفهوم النظريا . أ
 كتاب درس.1

 كتاب درسمفهوم   ( أ

 مؤلفو. وبصل اؼبؤلف اليت تقدـ اؼبعرفة شبر من مكتوبالكتاب ىو مادة 
الرؤية، من كيفية متعددة. مثالو نتيجة البحث، ونتيجة  الكتاب مضموف على

 يذكر بصوري.ة من زبيل شخص الذي ونتيجة الفعلية، ونتيجة اػبربة، أو نتيج

يف مادة دراسية  مصادرإحدى من  كتاب درسأف  يظهر بعض اإلنساف 
على أف الكتاب كمادة دراسية ىو كتاب الذي ربتوي اؼبعرفة شكل مادة طبع. 

كتاب الدراسية، ألف  مثالو   إىل اؼبنهج يف شكل مكتوب.التحليل  نتيجةمن 
يؤلف الكتاب ابستخداـ اللغة على اؼبنهج التثبيت.  بناءا ؤلفيكتاب الدراسية 

 الشرح، ؿبتوايت الكتاب وقائمة اؼبراجع.البسيط، اإلىتماـ، كامل ابلصور، 
  13يف فهم اؼبعرفة مناسب بكل درس.سيساعد الكتاب للمعلمُت والتالميذ 

أو العلم  كتاب عن اجملاؿ الدراسةىو  كتاب درس  نونو ؿبنوف، عند
على  14غرض الدراسة. على والتالميذ ليحصلسهل اؼبعلمُت يلاؼبكتوب اؼبعُت 

 ميد عبد هللا، يقوؿ أف :" ينبغيعبد اغبعند قسيمي يف عبد هللا الغايل و  أف

                                                             
13

 Andi Prastowo, Pengembangan Sumber Belajar, Yogyakarta: PT Pustaka Insan Madani, 

2012, Cet. ke-1, hlm. 89.   
14

 Nunu Mahnun, Media Dan Sumber Belajar Berbasis Teknologi Informasi Dan Komunikasi, 

Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2014, Cet. ke-1, hlm. 9.   
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داعمة أخرى،  ال يشمل من مادة أساسي فقط، بل من مواد  كتاب درسمفهـو  
التدريبات الصوت، كتب القراءة  راسةالتدريبات لكتابة، ك كراسة  كقاموس،
 اؼبعلم. مرشد ، وكتابالتدريباتكراسة الداعمة،  

 كتابيؤكد برأي الطعامة بقولو :"إف  مثل ىذا كتاب درس  فهـوم
اؼبدرسي يشمل ـبتلف الكتب واألدوات اؼبصاحبة اليت يتلقى الطالب منها 

 يمي مثل أشرطة التسجيل، االختباراؼبعرفة واليت يوظفها اؼبعلم يف الربانمج التعل
 15ؼبوضوعية ومرشد اؼبعلم.اب

ي األساس كتاب درسنبا  زبتلف نوعاف،  )كمادة التعليم( كتاب درس
الذي يستخدـ  الدراسة واد معلى ربتوي األساسي  كتاب درس. وكتاب التكمل

لو صفة ليساعد أو  التكمل كتاب درسو ككتاب األساسي للتالميذ واؼبعلمُت. 
 اؼبعلمُت والتالميذ. ويستخدمو األساسي كتاب درسزائدة  

، الكتاب يف اغبقيقة مادة كتابية السابقتعريف من  ابلعامة هبد أف يفهم
بشكل ؤلف يووباضر اؼبعرفة الذي يف شكل صحوؼ القرطاس ؾبلد والغالؼ 

ىو كتاب الذي ربتوي اؼبعرفة نزؿ من  كتاب درسيذكر   بينمامنهجي ؼبؤلفو. 
 16.للتعليمالتالميذ  بو يستخدـ الكتابذلك و اختصاص األساس يف اؼبنهج. 

 

 

 
                                                             

15
 Abdullah al-Gali dan Abdul Hamid Abdullah, Menyusun Buku Ajar Bahasa Arab, Padang: 

Akademia Permata, 2012, Cet ke-1, hlm. xi. 
16

 Andi Prastawo. Op.Cit., hlm. 89-90. 
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 كتاب درسوظيفة   ( ب

من يشمل الكتاب ابلعامة معلومة عن الشعور، العقل، الرأي، أو اؼبعرفة 
مؤلفو ليبلغ إىل شخص آخر ابستخداـ الرموز اؼبظهر يف شكل حرؼ، صور، أو 
شكل آخر. لذلك وظيفة الكتاب كوسائل اؼبعلومات إبتدائو يف شكل كتابة اليد، مث 

جود الكتاب يف شكل طابعة أو اإللكًتوين و و طابعة، واألخَت يف شكل إلكًتوين. 
 17عملية التعلم والتعليم. قد أعطى أتثَت كبَت يف

كما قاؿ صفراين بن دمحم سامُت يف حبثو، إف   يف التعلم. دوركتاب درس لو 
 18الكتاب وسيلة تربوية وأداة تعليمية، فهو هبمع خالصة اؼبعرفة قديبا وحديثا.

 تعليم اللغة العربية فيما يلي : هبذا اؼبفهـو يكوف وظائف كتب درس

أف يقدـ لطالب ما وبتاجو من مادة تعليمية تنمي لديو اؼبهارات اللغوية الرئيسة،  .1
استماعا وكالما وقراءة وكتابة ابلشكل الذي يهيئو ؼبواجهة اؼبواقف االجتماعية 

 اؼبختلفة واليت وبتاج فيها االتصاؿ من خالؿ اللغة العربية وحدىا.
الطالب ابلتدريبات اليت سبارس من خالؽبا اللغة واليت تكشف إىل درجة  أف تزود  .2

 كبَتة عن عثراتو فيها.
أف تعكس بصدؽ فلسفة موئلفي ىذه الكتب من تدريس اللغة العربية وتصورىم  .3

 19لألىداؼ الرئيسة لتعلمها وتعليمها.

                                                             
17

 B.P. Sitepu., Op.Cit. hlm. 20.  
، ؾبلػػة اؼبنػػار للًتبيػػة والدراسػػات اإلسػػالمية الكتػػاب اؼبدرسػػي لتعلػػيم العربيػػة للنػػاطقُت بغَتىػػا: أنبيتػػو  ووظائػػو، وأىػػداؼ تعليمهػػا صػػفراين بػػن دمحم سػػامُت 18

  .79، ص. 2117العدد االوؿ. السنة الثامنة، . ابللغة العربية واإلقبلزية
 .81ص. نفس اؼبرجع،  19
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لم  كتاب درس ككتاب الًتبية هبد أف يقـو برانمج التعليم ابلًتتيب ألف اؼبع
 كقائم الًتبية سيحصل على توجيو اؼبادة الواضحة.

 نتيجة الزائدة كتاب درسأف نبا تظهراف  Harl  و  Hubert بينما ذلك،
 :كما يلي للمعلم  

يسهل اؼبعلم ػبط ؿبتوى مادة و  .على إعداد اؼبادة التعلم توىحا كتاب درس. 1
 ربعيا وهنائيا(.التعلم سيقدمو يف وحدة جدوؿ التعليم )أسبوعا، شهراي، 

 على أىم مشاكل من ؾباؿ الدراسة.احتوى  كتاب درس. ۲

على كثَت من الوسائل التعليمية، مثل الصور، واؼبخطط،  احتوى كتاب درس  .3
 ريطة.ذوالرسم البياين واػب

يـو التكرير يف  على يحضرل اؼبعلم يسهلو تسجيل مستدًن ىو  كتاب درس.4
 اؼبستقبل.

 لتثمُتالذي وبتاج للمساواة ا مادة التعلم منتظم تتكوف من كتاب درس. مضموف  5
 وليطلق اؼبناقشة.

 .كتاب درسابستخداـ   للتعلم يف البيت يبكن التلميذ. 6
 عند نظاـ ومنطق معُت. مادة التعلمعلى  احتوى كتاب درس .7
اؼبعلم  من اؼبشغوؿ ليبحث مادة التعلم حىت هبد أف لتحرير  كتاب درس ليفأت. 8

 21ألنشطة األخرى. بعض وقتودـ يستخ

 
                                                             

20
  Masnur Muslich., Op.Cit. hlm. 55.  
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 خصائص كتاب درس اللغة العربية   ( ج
تم بو هندار، ىناؾ أربع خصائص الذي يدادانج سون إسكاندار وعند  
 تقرير كتاب درس. وىي كما يلي :يف اؼبؤلف 
حىت يستطيع أف يساعد ليحصل على أف يكوف مادة التعلم مناسب ابؼبنهج  (1

 التعليمي. ىدؼ 
 بشكل عامة.الًتبية والنمو التالميذ أف يكوف مادة التعلم مناسب ابؼبرحلة  (2
 مادة التعلم منظم وابستمرار.أف يكوف  (3
يعود إىل ىدؼ العاـ أف يكوف مادة التعلم يشمل من حاؿ واقعي وفكرة،  (4

حصل بو، وبتوي اؼبعٌت للتالميذ، اؽبدؼ ووظيفتو جيدة الذي سيحصل سي
 21بو.

كتاب اللغة العربية اعبيدة البد أف يشمل مادات اؼبدعم أربعة مهارات 
ألف الكالـ، ومهارة اإلستماع، ومهارة القراءة، ومهارة الكتابة. اللغوية، وىي مهارة 

موجو ليدفع، ويرشد، يتطور، ويبٍت قدرة التالميذ على  درس اللغة العربية ىو درس
لناشط والسليب مهم ليساعد يفم القرآف ومنتج. قدرة ا تقبل لغة العربية، بشكل

 22واغبديث كمصدر أساسي شريعة اإلسالـ.
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 Sutri Ramah  dan Miftahur Rohman, Analisis Buku Ajar Bahasa Arab Madrasah Aliyah 

Kurikulum 2013, Arabiyatuna : Jurnal Bahasa Arab, Vol. 2, No.2, 2018. hlm. 146.   
22

 Yoserizal Bermawi dan Tati Fauziah, Penerapan Pendekatan Saintifik Dalam 

Pembelajaran Di Sekolah Dasar Aceh Besar, Pesona Dasar, Vol. 2 No.4, April 2016. hlm. 65.   
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 3112مدخل العلمي للمنهج  .۲

 3112للمنهج مفهوم مدخل العلمي  ( أ

أي يسمى ابلعلم. فمدخل العلمي " saint"خل العلمي أييت من كلمة مد
اؼبدرس حىت استجاب التالميذ أسئلة من ىو مدخل العلمية.  ويف عملية تعلمو 

يتسائل ويتجاوب بينهما. وحينما اؼبدرس يعطي أو هبيب األسئلة من التالميذ 
فَتتبطو اؼبادة اآلف مع مادة الذي سيقـو بو. مث يدعو اؼبدرس إىل التالميذ لينجز 
اؼبسائل ابلتعاوف يف اجملموعة. مثال بطريقة اؼبناقشة بُت  إحدى التالميذ وتالميذ 

اقشة هبب أف يشاطر بُت اجملموعة وال هبنح إىل إحدى األخرى. ويف ىذه اؼبن
اجملموعة فقط. حىت تظهر اؼبهارات الذي وبصل على التالميذ كيحًـت التفكَت 

 23الشخص األخرى، وكفاءة للعرض أيضا.
عند رأي ىوسناف، مدخل العلمي ىو مدخل التعلم اؼبخطط لكي 

مالحظة )ليعرؼ ويبتكر التالميذ ىبط فكرة، شرعة أو قاعدة من خالؿ دور 
اؼبشكلة(، يسبك اؼبشكلة، يقدـ أو يسبك فرضية، هبمع البياانت بطريقة 

 متنوعة، وبلل البياانت، أيخذ اػبالصة، يتصل فكرة و شرعة وقاعدة مكتشفة.
 

فهو تطوير من اؼبنهج قبلو أي يسمى دبنهج ترقية  2113أما منهج 
ازف قدرة اؼبوقف، واؼبعرفة، وباوؿ ليو  2113ومنهج  .(KTSP)وحدة الًتبية 
يسي اػبصيب، اػبالؽ، يهدؼ ليحصل اإلنساف اإلندون 2113واؼبهارة. منهج 

                                                             
23

 Eka Aprilia Permatasari, Implementasi Pendekatan Saintifik Dalam Kurikulum 2013 Pada 

Pembelajaran Sejarah Indonesian,  History education, Vol. 3 (1) tahun 2014. hlm. 14.  
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توكيد اؼبوقف، اؼبهارة، واؼبعرفة الوحدة. وىذا اؼبنهج يًتكز يئة خالؿ اؼببتكر، واؽب
  24ليكوف كفاءة وخلق التالميذ.

للمنهج  العلميبناءا على الرأي السابقة هبد أف أيخذ اػبالصة أف مدخل 
يعطي الفهم إىل التالميذ ليعرؼ، ويفهم مادة متنوعة ابستخداـ مدخل  2113

العلمي أف اؼبعلومات أييت من أي مكاف وزماف وال يتعلق من معلومات اؼبدرس 
فقط. وضعية التعلم متعمدا ليوجو التالميذ يف حبث اؼبعلومات من أي مصدر 

 25خالؿ مالحظة وليس من اؼبدرس فقط.
 

 3112مدخل العلمي للمنهج  التعلم ابستخدام بادئم  ( ب

 أما مبادئ مدخل العلمي يف عملية التعلم كما يلي :

 التعلم يًتكز على التالميذ. .1
 التعلم يصيغ فكرة التالميذ. .2
 التعلم يتجنب من اللفظية. .3
 التعلم يعطي الفرصة إىل التالميذ ليشبو يتكيف فكرة، شريعة وقاعدة. .4
 لزايدة قدرة فكرهتم. التعلم يدفع التالميذ .5
 يزيد ؿبرض التعلم للتالميذ وؿبرض التعلم للمدرس. .6
 يعطي الفرصة إىل التالميذ ليمارس قدرة اإلتصاؿ. .7

                                                             
24

 E. Mulyasa, Pengembangan dan Implementasi Kurikulum 2013, (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2015), hlm. 65.  
25

 Yoserizal Bermawi dan Tati Fauziah, Penerapan Pendekatan Saintifik Dalam 

Pembelajaran Di Sekolah Dasar Aceh Besar, Pesona Dasar, Vol. 2 No.4, April 2016. hlm. 65.   
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ىناؾ عملية للتحقق من القاعدة، والشريعة، واؼببدأ اليت وضعها للتالميذ يف  .8
 26تركيب معرفتهم.

 
 3112مدخل العلمي للمنهج خصائص   ( ج

 فهو كما يلي : 2113للمنهج مدخل العلمي أما خصائص 

 اؼبشكلة الذيتعرؼ يقرأ، يسمع، مستمع، ينظر)آبلة أو غَت آلة لي: يالحظ (1
 .تعرؼتريد أف 

أو السؤاؿ اليت اليفهم من ما مالحظ اؼبعلومات عن يقدـ السؤاؿ يسأؿ :  (2
 الزائدة عنو )تبدأ من السؤاؿ الواقعي حىت سؤاؿ الفرضي(اؼبعلومات ليأخذ 

كتاب الدرس و   اليباانت )اؼبعلومات( : يقـو ابلتجربة، يقرأهبمع /هبرب (3
 أو اؼبقابلة.  العملية /اغبادثة /يالحظ اؼبوضعمصدر األخرى، 

نتيجة إما ؿبدد من هبمع اؼبعلومات : يرعي اؼبعلومات اؼبكتوب  /ىبتلط (4
 من عملية ليالحظ و عملية ليجمع اؼبعلومات.نتيجة ذبربة أو  /ليجمع

بللفظي، يقدـ نتيجة اؼبالحظ، وأيخذ اػبالصة من نتيجة التحليل يتصل :  (5
 اؼبكتوب أو الوسيلة األخرى.

بناءا على اؼبعرفة ىبلق : يبتكر، ىبلق، وتصميم النموذج اػبطة احملاولة  (6
 27اؼبدروس.

 

                                                             
26

 Suwandi, Efektifitas Penerapan Pendekatan Saintifik Dan Penilaian Otentik Dalam Proses 

Pembelajaran Berdasarkan Kurikulum 2013 Pada SMKN 1 Bogor, Jurnal Sekretari, Vol. 6 No. 2, Juni 

2019. hlm. 190. 
27

 Eka Aprilia Permatasari, Op. Cit., hlm. 274. 
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 3112هدف مدخل العلمي للمنهج   (د

 يلي :عند ىوسناف فهو كما  2113أما ىدؼ مدخل العلمي للمنهج        

 .لًتقية قدرة الذىٍت، خصوصا لقدرة التفكَت األعلى .1
 .ليكوف قدرة التالميذ يف إسباـ اؼبشكلة ابؼبنتظم .2
 .ليحصل على بيئة التعلم نبما التالميذ يشعر أف التعليم ىو مقتضيات .3
 .ليحصل على نتيجة التعلم األعلى .4
 .ليمارس التالميذ عند يتصل األفكار خصوصا لكتابة مقالة العلمي .5
 28.طبيعة التالميذليتطور  .6

  (3112للمنهج كتاب درس اللغة العربية )مدخل العلمي ل صورة جانبية .2
 مبرحلة ادلتوسطة 

تتكوف من للمرحلة اؼبتوسطة  2113للمنهج كتاب درس اللغة العربية 
142  +i – vi  وانشر، الشكر والتقدير، يشمل من غالؼ، ذبانس اؼبؤلف

. طبسة فصلفهو مضموف الكتاب تتكوف من  44 – 1. أما صفحة واحملتوايت
يف كل فصل، ويف كل فصل موزف من مفردات، حوار، قراءة، وتدريب. وكذلك 

كفاءة اعبوىر، كفاءة األساسي، اؼبؤشرات و ىدؼ لشرح  ىذا الكتاب ؾبهز اب
بناءا . 2116سنة  1ىذا الكتاب يصدر لوزارة الشؤوف الدينية وطبعة التعليم. 

هبا اؼبدرس  الكتاب، فهذا الكتاب ىو كتاب جديد ويستخدـ على ذبانس ىذا
فينبغي على كتاب درس اللغة العربية  اللغة العربية. علمية التعلميف  والتالميذ

 ليمتلك مزااي وعيوب فهو كما يلي :
                                                             

28
 Endang Titik Lestari, Pendekatan Saintifik Di Sekolah Dasar,  (CV Budi Utama: 

Yogyakarta, 2020), Cet. ke- 1, hlm. 9. 
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  3112مزااي كتاب درس اللغة العربية )مدخل العلمي للمنهج  ( أ
 والتقييم األصيل.قد سبيز ىذا الكتاب ابؼبدخل العلمي  (1
 اؼبادة الدراسية يف ىذا الكتاب قد أشبعت على أربع اؼبهارات اللغوية. (2
لكل اؼبوضوع تدريبات تساعد التالميذ على فهم اؼبادة الدراسية. وكذلك  (3

فيو التمرينات العامة للفصل الدراسي األوؿ والفصل الدراسي الثاين، ويف 
 يت قد درسوه التالميذ.ىذه التمرينات أسئلة تتعلق ابؼبوضوعات ال

اىتم ىذا الكتاب بقواعد اللغة العربية اىتماما كبَتا ويظهر ذلك يف مادة  (4
 خاصة لقواعد اللغة العربية يسمى ابلًتكيب.

كاف خط الكتابة واضحة وفيها إشارة صروبة للتالميذ حُت سيبدؤوف  (5
 ابلدراسة اللغة العربية.

 .ىناؾ الصور اليت توضح بعض اؼبادة الدراسية (6
عات الدراسية اؼبتعلقة حبياة التالميذ و ىبتار كتاب درس اللغة العربية موض (7

 الواقعية حىت تكوف مفيدة ؽبم بتنفيذىا يف اإلتصاؿ االجتماعي.
ولعل أجود مزية ؽبذا الكتاب قد أعد كتاب خاص ؼبدرس اللغة العربية  (8

 يسمى بكتاب اؼبدرس.
 

 3112عيوب كتاب درس اللغة العربية للمنهج  ( ب
خاطئة التزاؿ يف ىذا الكتاب بعض اغبركات األخَتة يف ىذا الكتاب  (1

 والتتبع على قاعدة اللغة العربية الصحيحة.
  يف مادة االستماع ال يفضل ىذا الكتاب الوسيلة التعليمية اؼبتقدمةإف  (2

وغَت ذلك. ولكن يتحدد االستماع على قراءة كالشريط أو اؼبذايع 
 اؼبدرس.
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إشارة إف يف بعض اؼبواد الدراسية ليس فيها الدليل للتالميذ كأمر أو  (3
 حىت ال يصعبهم ويغمضهم.ابلدراسة البدأ قبل واضحة 

يوجب للمدرس أو والكتابة. وىذا اغبوار لعنواف  مادة خاصة  وليس في (4
 يف مصدر التعليمية األخرى.يبحثها أف كتاب ؼبن سيستخدـ ىذا ال

على دبهارة الكتابة ربدد يف التدريبات اؼبتعلقة كانت اؼبواد الدراسية  (5
 وىذه قليلة جدا.الكتابة 

للفصل الدراسي األوؿ والفصل كانت األسئلة يف التمرينات العامة  (6
ىذا الكتاب أسئلة اختيارية استخدـ الدراسي الثاين غَت متنوع، فقد 

 فقط.
 تقل اؼبادة الدراسية عن اغبضارة اإلسالمية. (7
اللغة العربية التدريبات على االستماع ىي مهارة يعرض الكتاب درس  (8

 األوىل اليت هبب أف يكتسبو التالميذ.
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 تعلم اللغة العربيةإجناز . 4

 التعلممفهوم  ( أ

اؼبثَت اؼبعروض على اؼبعرفية الداخلية اليت ربوؿ التعلم ىو ؾبموعة العمليات 
للمعلومات، فالتعلم ىو نظاـ اؼبتعلم إىل أوجو متعددة من اؼبعاعبات الناجحة 

 29فيو اؼبتعلم عملو الذي يتعلق ابلسلوؾ.ويؤدي ابؼبتعلم شخصي يرتبط 

عملية اإلنساف ليحصل على شىت نوع أىلية، مهارة م أيضا التعل
: "أطلبوا  ملسو هيلع هللا ىلصحىت فباتو، كشرح رسوؿ هللا  شخص وموقف. إبتدأ التعلم منذ ولد

 31العلم من اؼبهد إىل اللحد"

Robert Heinich   ىو ف أف التعلم يقولو وأصدقائو عند ىينٍت أ.فريبادي
عملية تطوير اؼبعرفة، مهارة، وموقف الذي حدث حينما يعمل شخص التفاعل 

 31ؼبكثف مع مصادر التعلم.اب

James O. Whittaker التعلم هبد أف   يقولوف أبو أضبدي و ويدودو سوفريونو
التعريف  32ابؼبمارسة أو اػبربة. هتغيَت أو السلوؾ تظهر  حينما ف بعمليةيأف تعر 
)يف  السلوؾ يقوؿ أف التعلم ىو عملية تغيَت   Howard L.kingsleyقدـ ب الشبو

 ابؼبزاولة أو اؼبمارسة. معٌت الواسع( قدـ

                                                             
  . 93-92، ص.2116دار اؼبعتز،  مفاىيم أساسية يف الًتبية،عبد اغبكيم ايسُت حجازي ووائل سليم اؽبياجنة،  29

30
 Zalyana, Psikologi Pembelajaran Bahasa Arab, Pekanbaru: Al-Mujtahadah Press, 2010, 

hlm. 19. 

 
31

 Benny A. Pribadi,  Model Desain Sistem Pembelajaran, Jakarta: Dian Rakyat, 2009, Cet. 

ke-1, hlm. 6.   
32

 Abu Ahmadi dan Widodo Supriyono, Psikologi Belajar, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004, 

Cet. ke-2, hlm. 126. 
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ابلتعلم، يعمل اإلنساف ألف عملية من تطور حياة اإلنساف. التعليم 
سلوكو. كل األنشطة واإلقباز اغبياة ىو  تطوير التغيَتات الكيفي الفرد حىت

التعلم بفعلي تنفيذ ىو عملية، ليس نتيجة. لذلك نتيجة من التعلم. التعلم 
 33الغرض. على نوع شكل عملي ليحصلابستخداـ وتوحيد 

ىو عملية حينما تظهر التعلم  أفيف سويونو وىارينتو  Hilgard   عند رأي
ذبديد  Hilgard  و ,Marquisوبعد ذلك بسبب إجابة على حالة.  هتغيَت و السلوؾ 

نفس شخص تعريفهما ابلقوؿ : أف التعلم عملية ليبحث العلم الذي حدث يف 
 34ابؼبمارسة، التعليم وغَت ذلك حىت حدث التغيَت يف نفسو.

 كما يلي : عالمة ثالثيبكن عملية أف يقاؿ التعلم إذا يبتلك 
 التعلم ىو تغيَت السلوؾ.. 1
 بسبب اؼبمارسة واػبربة ليس للنمو.التغيَت حدث . ۲
 35هبب أف يكوف التغيَت بصفة التثبيت ويزاؿ لوقت طويل.. 3
 

 بربىاف الدين و وحيوين عند عمر ضبليك كما يلي : يسمى العالمةتعبَت 
 يتميز التعلم ابلتغيَتات يف السلوؾ.  .1
 تغيَت السلوؾ الثابت.. ۲
ألف ال هبب أف تغيَتات السلوؾ ؼبالحظها حينما وبدث عملية التعلم، . 3

 قوة نفوذ. صفة التغيَت السلوؾ 
 من اؼبمارسة أو اػبربة نتيجةسلوؾ تغيَت ال. 4

                                                             
 
33

 .127نفس اؼبرجع، ص.   
34

 Suyono dan Hariyanto,  Belajar dan Pembelajaran, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 

2011, Cet ke-1, hlm. 12.   
35

 Mardia Hayati, Desain Pembelajaran Panduan Praktis Bagi Para Guru, Pekanbaru: 

Yayasan Pusaka Riau, 2009, hlm. 15. 
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 36كن اػبربة أو اؼبمارسة أف يعطي الػتأكيد.. يب5

من مفاىيم  يبكن أف أيخذ اػبالصة عن بعض عالمات التعلم
 كما يلي : قالساب

التعلم عملية ؼبعرفة اؼبراحل تعٍت أف النتائج اليت مت اغبصوؿ عليها اليتم  .1
 ابلضرورة ولكن من حالؿ اؼبراحل.

نتائج التعلم يتميز التعلم بتغيَت يف السلوؾ. معنو أف نتيجة التعلم اليبكن . ۲
 إىل َتهمن اليعرؼ إىل يعرؼ، ومن غَت اؼبمالحظة إال من السلوؾ، 

 اؼبهَت.

السلوؾ دائما تثبيتا. دبعٌت أف التغيَتات يف السلوؾ اليت ربدث تغيَت . 3
بسبب التعلم لبعض الوقت ستبقى دوف تغيَت. ولكن ىذه التغيَتات 

 السلوكية تبقى مدى اغبياة.

 و كنتيحة التعلمعلى الشخص  تغيَت وظيفي معنو التغيَت اليت حصل . 4
العريبة يعطي اؼبفيدة . مثلو قدرة يف التحدث اللغة للمتعلم يعطي اؼبفيدة

 .ألشياء اؼبتوسع

َتات اليت ، معنو وبدث تغيَتات زائدة من نفس الفرد. التغيتغيَت إهبايب. 5
حىت زبتلف ابغبالة قبلها. سيشعر اؼبتعلم  حصل عليها تزداد دائما

األفضل من حالة قبلو، األشياء اؼبتوسع يف نفسو. مثلو و األشياء األكثر 
 .قدرتة أفضلفسيكوف اؼبعرفة أكثر، زايدة إقبازه، 

                                                             
36

 Oemar Hamalik, Manajemen Pengembangan Kurikulum, Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 2010, hlm. 17-18. 
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التغيَت نشط أف التغيَت ال وبدث يف حد ذاتو ولكن من خالؿ األنشطة . 6
 الفردية.

التغيَتات يف السلوؾ ال يبكن مالحظتها بينما يكوف عملية التعلم، ىذه  .7
 .التغيَتات ؿبتملة

 .من التدريبات واػبربة نتيجةتغيَتات السلوؾ  .8
سيعطي األشياء اؼبتأكد  اغبماسة  يبكن أف أيكد اػبربة أو التدريبات. .9

 .لتغيَت السلوؾ
 37التعلم الكتساابت اؼبعرفة، وسيحصل اؼبعلم درجة عالية عند هللا. .11

 
 تعلم اللغة العربيةإجناز  مفهومب( 

نتيجة اليت  إقباز تعلم38قياـ بو وغَتىا.ق، فعل، يربقإقباز ىو نتيجة اليت 
التعلم حقيقتو ىو جهد واع الذي يقـو و وبصل على شخص بعد عملية التعلم، 

 إقباز تعلمعلى كل عملية التعلم للتالميذ حاجاتو. سيحصل  كفي شخص ليو ب
على ؾباؿ اإلدراؾ،  إقباز تعلمَتات السلوؾ، هبمع بلـو وأصدقائو يف شكل التغي

 39كوموتور.بيسيواؼبوقف، و 

 كما يلي :  إقباز تعلمأف تولوس توؤ عند أيو أريسكا فريليانج  يعرب  

ىو نتيجة التعلم اليت حصل على التالميذ عند ما يتبعوف و  إقباز تعلم .1
 يعملوف التدريبات وعملية التعلم يف اؼبدرسة.

                                                             
37

 Zalyana, Op.Cit,. hlm. 21-23.  
38

 Pustaka Phoenix, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: PT Media Pustaka Phoenix, 

2009, Cet. ke-4, hlm. 666. 
39

 E. Mulyasa, Pengembangan dan Implementasi Kurikulum 2013, Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 2014, Cet. ke-4, hlm. 189. 
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نو يرتبط ب ؾباؿ إدراكو ألمن جانخاصة  للتالميذ تقييم إقباز تعلم .2
 .ووتقييم و، تركيبو، ربليلو، تطبيقو، فهميف اؼبعرفة أو ذاكرتوبقدرتو 

ابلقيمة من نتيجة التقييم الذي يقـو ابؼبدرس على  إقباز تعلمتظهر  .3
 تدريبات التالميذ أو اإلمتحاف النهائي.

على نتيجة أو قيمة اليت  تركيز إقباز تعلمأيضا أف س توؤو و توليعرب 
حصل على التالميذ عند عملية التعلم يف اؼبدرسة. تظهر القيمة من حيث 

كثَتا ما ينظر اؼبدرس لينظر سيطرة اؼبعرفة  ألف ىذا اجملاؿ   ؾباؿ اإلدراؾ
 41التالميذ.كمقياس البالغ نتيجة التعلم 

 تعلمإقباز هبد أف أيخذ اػبالصة أف  السايق على إطار النظر بناءا
لشخص الذي حصل عليو من عملية التعلم ونتيجة التعلم اىو نتيجة التعلم 

أو التقييم يقـو ابؼبدرس على تالميذه. ذلك حصلو ىو نتيجة من التثمُت 
ىو نتيجة األعلى  إقباز تعلمأف التقييم يتفسر يف شكل قيمة. فالواضح 

 حصل على التالميذ يف وقت معُت بعد يتبعوف أنواع الربانمج التدريبات
 والتعليم اليت مت إعدادىا والتخطيط ؽبا هبذه الطريقة.

على  ميذ يف ىذا البحيث ىو نتيجة التعلم للتالميذالتال إقباز تعلم
يذ يف درس اللغة العربية مت اغبصوؿ التالمشكل قيمتو يف مستوى الشفع 

 .دار العلـو فولو كيجانجمدرسة الثانوية 

 

                                                             
40

 Ayu Friska Filiang, Pengaruh Kompetensi Pedagogik Guru Terhadap Prestasi Belajar 

Siswa Pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam di Sekolah Menengah Pertama Negeri 40 

Pekanbaru, 2017, hlm. 22-23.  
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 إجناز تعلمالعوامل اليت يتأثر على   ( ج

نوعاف. عامل  إقباز تعلمالعوامل اليت يتأثر على  ،سالميتوعند 
 الداخلية وعامل اػبارجية.

 امل الداخلية.و عال .1
 عامل اجلسم ( أ

 عامل الصحة (1

، جانب حتو مسوسإذا ص عملية التعلم للشخص موسوس
أسهل صداع، نعاس، قلة ذلك سيكوف أيضا متعب، أقل متحمس، 

 الدـ أوتشويش اغبسى.

 عيب اجلسم (3

عيب اعبسم شيئ يسبب  جسم اإلنساف ليس جيد أو  
عيب اعبسم  التالميذ يبتلكإذا كامل. وىو يتأثر على التعلم. 

 41يدرسو موسوس.ف

 

 

 

 
                                                             

41
   Slameto,  Belajar dan Faktor-Faktor yang mempengaruhinya. Edisi Revisi. Jakarta: PT. 

Rineka Cipta.  hlm. 54-55.   
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 عامل النفسيال  ( ب
 الذكاء (1

التلميذ الذين لديهم الذكاء لو أتثَت كبَت على تقدـ التعلم. 
مستوى عاؿ من الذكاء سيكوف أكثر قباحا من التلميذ الذين 

 ذكاء. لديهم مستوى منخفض من ال

 اإلهتمام (3
سالميتو ىو نشاط النفس اإلىتماـ عند الغزايل نقل ل

األعلى، تركز النفس فقط على موضوع/ شيئ أو ؾبموعة من 
نتبجة التعلم اعبيد فيجب أف يكوف على األشياء. ليحصل 

 42التلميذ إىتماما على مادة تعلمو.
 رغبةال (2

يذكر بعض أنشطة. الرغبة  الرغبة إكبراؼ التثبيت ليهتم و 
هبر التلميذ أسهل  كثَت أتثَته إىل التعلم. مادة التعلم الذي

  43للتعلم و اغبفظ ألف الرغبة يكوف أف يزيد عملية التعلم.
 القرحية (4

للتعلم. يبكن أف أيثر القروبة على مستوى  القروبة قدرة
 44ؾباؿ الدراسة اؼبعينة.عاؿ أو منخفض إلقباز التعلم يف 

 

                                                             
42

 Ibid., hlm. 56. 
43

 Syaiful Bahri Djamarah,  Prestasi Belajar Dan Kompetensi Guru,  Surabaya: Usaha 

Nasional, 2012, hlm. 48. 
44

 Muhibbin Syah., Op.Cit., hlm. 133. 
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 احلث (5

نشاط يف نفس شخص متصف خبروج اغبث ىو تغيَت 
 45على الغرض.الشعور و استجابة ليحصل 

 النضج (6
ىو مرحلة أو دور يف النمو الشخص، حينما النضج 

اآلالت جسمهم مستعدوف ليقـو دبهارة جديدة. سينجح التعلم 
 عند ما يكوف الطفل مستعدا )انضجا(.

 اإلستعداد  (7
ستجابة أو رد. وبتاج اإلستعداد اإلستعداد توفر لتوفَت ا

إىل عناية يف عملية التعلم ألنو إذا كاف يبتلك التلميذ على 
 .فنتائجو سيكوف جيداإستعداد جيد للتعلم 

 عامل التعب (8

سم والتعب النفس.  ىبتلف التعب إىل نوعاف. التعب اعب
بعرج ضعيف، وتظهر تعب النفس بسبات  تظهر تعب اعبسم

 46وملل.

 

 

                                                             
45

 Oemar Hamalik, Proses Belajar Mengajar, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2001, Cet. ke-1, hlm. 

158.   
46

   Slameto., Op.Cit., hlm. 58-59. 
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 ةاخلارجيامل و عال .3

 بيئة اجملتمع )1

وأصدقاء يف الفصل بيئة اجملتمع كاؼبدارس، انظر اؼبدرسة وانئبو، 
 يبكن أف أيثر نباسة التعلم للتالميذ.

 بيئة غري جمتمع( 3

عمارة اؼبدرسة يدخل إىل بيئة غَت ؾبتمع فهي العوامل اليت 
اعبو ووقت التعلم الذي  وواقعو، السكاف للتالميذ وواقعو، ظروؼ

 دـ بو التالميذ. يبكن ىذا العوامل أف يثبت قباح تعلم التالميذ.يستخ

 اجملتمع حالة( 2

و دـ بية أو اسًتاتيجية الذي يستخكيفكل  ىو  مدخل التعلم 
 47.الية عملية التعلم دبادة خاصةلًتقية فع التالميذ

 تعلم اللغة العربيةادلؤشرات إجناز  ( د

لنفسي اليت على ؾباؿ ا تعبَت نتيجة التعلم اؼبثايل يشملمن حيث اؼببدأ، 
تعبَت التغيَت السلوؾ لكل ذلك لية التعلم للتلميذ. بل ىكذا تغيَت بسبب اػبربة وعم

تغيَت نتيجة باجملاؿ، خاصتو ؾباؿ الشعور التلميذ، صعب جدا. ىذا األشياء يسبب 
مقطورة تغيَت السلوؾ اؼبهم  يأخذل سها. لذلك يبكن أف يفعل اؼبدرساليبكن ؼبالتعلم 

                                                             

47
 Muhibbin Syah, Psikologi Pendidikan Dengan Pendekatan Baru, Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 2013, Cet ke-18, hlm. 135-136. 
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وترجو أف ينعكس على تغيَت السلوؾ كنتيجة التعلم التلميذ، أما مقياس خلق الشعور 
 .  أو مقياس العـز

اؼبفتاح األساسي ليحصل اؼبقياس واغبقائق نتيجة التعلم التلميذ كشرح أعاله 
ؼبعرفة خطوط الكبَت اؼبؤشرات )دليل إقباز اؼبعينة( يرتبط جبنس اإلقباز الذي تعبَت 

موثق التقييم الذي ينظر صويب، يسهل اؼبفهـو يف استخداـ األلة و مث لأو قياس. 
من أنواع اؼبصادر اؼبراجع الصحيح ابؼبناسب وصحيح. يعد الباحثة اعبدوؿ الطويل 

 على قدره.

 اجلدول األول

 ادلؤشرات اإلجناز

 /نوع اإلجنازاجملال ادلؤشرات كيفية التقييم
  

 يستطيع أف تظهر .1
 يستطيع أف يفعل مقارنة .2
 يستطيع أف يتصل .3

 
 يستطيع أف يذاكر .1
يستطيع أف يعرض مرة  .2

 أخرى
 

 يستطيع أف يفسر .1

 ؾباؿ اإلدراؾ .أ 
 اؼبالحظة .1

 
 
 

 الذاكرة .2
 
 
 

 الفهم .3
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ابللساف يستطيع أف ربديد  .2
 نفسو

 
 يستطيع أف تقدًن اؼبثاؿ .1
يستطيع أف يستخدمها  .2

 بشكل مناسب
 

 يستطيع أف يتصل .1
يستطيع أف  .2

 تصنيف/يستطيع أف ىبًت
 

 يستطيع أف يتصل .1
 يستطيع أف يقعد .2
يستطيع أف تعميم )جعل  .3

 مبدأ العاـ(
 
 

 إثبات القبوؿ .1
 تبُت موقف الرفض .2

 
 الرغبة يف اؼبشاركة/ االلبراط .1
 الرغبة يف استخداـ .2

 
 
 

 التنفيذ .4
 
 
 

التحليل )الفحص  .5
 بعناية( والفرز

 
 

التوليف )جعل  .6
سبيكة جديدة 

 وكلية(
 
 

 نطاؽ الشعور)العاطفي( .ب 
 القبوؿ .1

 
 

 ترحيب .2
 



31 
 

 النظر يف أنبية ومفيدة .1
 التفكَت صبيلة ومتناغمة .2
 معجب .3

 
 االعًتاؼ واالعتقاد .1
 رفض .2

 
إضفاء الطابع اؼبؤسي أو  .1

 النفي
اؼبتجسد يف السلوؾ  .2

 الشخصي واليومي
 

 
 

تنسيق حركة العُت واليدين  .1
 والقدمُت وأطراؼ أخرى

 
 ربدث .1
هبعل اغبركة التقليد  .2

 48واعبسم
 

 التقدير .3
 
 
 

االستيعاب الداخلي  .4
 )تعميق(

 
 التوصيف )التقدير( .5

 
 
 
 

معجل النية  . ج
 )بيسيكوموتور(

نقل اؼبهارات  .1
 والتصرؼ

 
مهارات التعبَت  .2

 وغَت اللفظياللفظي 

                                                             
48

 Ibid., hlm. 148-150. 
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 يفهوم اإلجرائادلب. 

فهـو النظرى، وىذا اؼبفهـو فهـو اإلجراء ىو مفهـو مستخدـ إلعطاء ربديد اؼبم
 كتاب درسأتثَت استخداـ  البحث وتركيز ىذا  .البحثكتابة فهم  األخطاء يف  إلبعاد

 .لدى التالميذ اللغة العربية إقباز تعلمو ( ۲۲13لمنهجلالعلمي اللغة العربية )مدخل 
 اليت قامت هبا اؼبدرسة اللغة العربية كتاب درسستخداـ  الوقدمت الباحثة مؤشرات 

 فيما يلي : والتالميذ

 استعداد التالميذ بشكل فردي أو اجملموعة قبل وبعد عملية التعلم. .1
 درس اللغة العربية يف البيت.يدرس التالميذ ابستخداـ كتاب  .أ 

 اللغة العربية. كتاب درسابستخداـ  يدرس التالميذ بشكل ؾبموعة ب. 
 اللغة العربية يف الفصل قبل بيدأ الدرس. كتاب درسيقرأ التالميذ   . ج

 عند عملية التعلم يف الفصل التالميذ وكتاب درس تعامل .2
اللغة  كتاب درسالتالميذ لفهم مادة الدراسة يف الفصل ابستخداـ  يسهل  .أ 

 العربية.
 اللغة العربية كإحدى مصدر التعلم يف الفصل. كتاب درسيستخدـ التالميذ    .ب 

 يف الفصل.اللغة العريبة  كتاب درسيدرس التالميذ ابستخداـ   ج. 
 الواجبات الذي يقوموف هبا اؼبدرسالتالميذ يعمل  .3

 .ابستخداـ كتاب اللغة العربيةالواجبات الذي يقوموف هبا اؼبدرس يعمل التالميذ  .أ 
 اللغة العربية. كتاب درسعمل التالميذ التدريبات يف  ي . ب
 اللغة العربية. كتاب درسيقرأ نص القراءة ابستخداـ  يدرب التالميذ اغبوار و  . ج
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 االختبارات التكوينية والتلخيصية.للتجربة أو  يستعد التالميذ .4
 اللغة العربية قبل يقـو ابإلمتحاف كتاب درسيدرس التالميذ ابستخداـ   . أ
الختبارات قبل يقوموف اب اللغة العربية كتاب درسالتالميذ ابستخداـ  يدرس  . ب

 اليومية.
 اللغة العربية. كتاب درسج. يكرر التالميذ درس اللغة العربية ابستخداـ  

حيث سيحصل من التقييم من يف ىذا البحث اللغة العربية تعلم  إقباز أما مؤشرات
يف ؾباؿ  يصها يف قيمة بطاقات تقرير التلميذتلخالنفسية اليت اعبوانب اؼبعرفية والعاطفية و 

 الدراسات العربية.

 ةلدراسات السابقا . ج

 :هبا  تىذا البحث قام
 ا ربت اؼبوضوع:م( يف حبثه2116)   أأف أنيسة و إيزي نور عزيزة .1

التعلم نتيجة  واإلنًتنيت ؼبصدر التعلم على كتاب درسأتثَت استخداـ  
 1ذبربة الشبو لفصل الثامن يف اؼبدرسة الثانوية ) التالميذ يف حصة علـو اإلجتماعية

 فاليماانف دبنطقة جَتيبوف(.
و اإلنًتنيت يف حصة  كتاب درسعلى تطبيق استخداـ  ىذا البحث يؤكد 

فاليماانف دبنطقة جَتيبوف(.   1وية نالفصل الثامن يف اؼبدرسة الثعلـو اإلجتماعية 
واإلنًتنيت ؼبصدر التعلم إىل نتيجة التعلم التالميذ  كتاب درسكيف أتثَت استخداـ  

فاليماانف  1يف حصة علـو اإلجتماعية )ذبربة الشبو لفصل الثامن يف اؼبدرسة الثانوية 
 دبنطقة جَتيبوف(.
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، لفصل التجربةوجود زايدة نتيجة التعلم التالميذ  تظهر نتيجة البحث على
ىذا بسبب    .71و82و التجربة األخَت  48التجربة األوؿ تشَت بقيمة اؼبتوسطة 

 حساهباt أتثَت عملية التالميذ يف التعلم. نتيجة اختبار الفرضية اليت مت اغبصوؿ عليها 
مقبوؿ. نتائج  Haجدوؿ لذلك  t  >حساب  tمعنو  145و2و جدوؿ  189و9  

واإلنًتنيت كمصدر  كتاب درسالتعلم ابستخداـ   االستبياف تعٍت أهنم يوافقوف على
 التعلم.

و  كتاب درساستخداـ  يوجد أتثَت تعٍت اػبالصة ىذا البحث  إذف،
فاليماانف  1وية عية لفصل الثامن يف اؼبدرسة الثاناإلنًتنيت يف حصة علـو اإلجتما

 دبنطقة جَتيبوف(.

احثة تقع على تبحث عن  الب قـو هباحبث الذي ستمع مرادؼ ىذا البحث و 
 " موضوعهاالباحثة تقع على قـو هبا تس الذي والفرؽ من ىذا البحث. كتاب درس

 على إقباز) ۲113منهج لل مدخل العلمي(س اللغة العربية كتاب در ستخداـ  اأتثَت 
 ".ابكنبارو 1دمحمية اإلسالمية  توسطةلدى التالميذ يف اؼبدرسة اؼب تعلم

 ( يف حبثو ربت اؼبوضوع:2112)  ايايف عناية .2
لدى التالميذ تربية اإلسالمية  ةسادر التعلم يف إقباز أتثَت كتاب درس على 

يهدؼ ىذا البحث  .إيندرامايو دبنطقةكارنج أمفيل  1توسطة العامة يف اؼبدرسة اؼب
أتثَت كتاب درس على إقباز التعلم يف درس تربية اإلسالمية لدى التالميذ يف عرفة ؼب

أتثَت كتاب درس  كيفو .  كارنج أمفيل دبنطقة إيندرامايو  1اؼبدرسة اؼبتوسطة العامة 
ًتبية اإلسالمية لدى التالميذ يف اؼبدرسة اؼبتوسطة العامة ال دراسةعلى إقباز التعلم يف 
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اؼبالحظة، واؼبقابلة، فهو عبمع البياانت  ا أدواتأم .كارنج أمفيل دبنطقة إيندرامايو  1
 والتوثيق، واإلستبانة.
يف : أتثَت كتاب درس أف اػبالصة نعرؼ أف أأخذ ربليل البياانت بناءا على 

نتيجة اإلستبانة اليت تعطي هبا الكايف. تظهر من يدخل الًتبية اإلسالمية  ةسادر 
يف درس الًتبية إقباز تعلم (، يكفي% )48،45قيمة تشَت على الباحثة إىل التالميذ 

 %. 73،84 نتيجةأيضا ابللدى التالميذ يف الفصل السابع يكفي اإلسالمية 

على إقباز تعلم يف درس الًتبية اإلسالمية استخداـ كتاب درس أتثَت وأما 
لدى التالميذ يف الفصل السابع دبدرسة اؼبتوسطة العامة كارنج أمفيل ىناؾ أتثَت 

 فكاف التأثَت انقص.   1،211-1،111يف  1،162نتيجة العالقة تظهر من ىاـ. 
عٍت يوجد أتثَت استخداـ كتاب درس على إقباز تعلم يف البحث تإذف، اػبالصة ىذا 

درس الًتبية اإلسالمية لدى التالميذ يف الفصل السابع دبدرسة اؼبتوسطة العامة كارنج 
 أمفيل. 

ومرادؼ ىذا البحث مع حبث الذي ستقـو هبا الباحثة تقع على تبحث عن  
 " الباحثة تقع على موضوعهاالذي ستقـو هبا  كتاب درس. والفرؽ من ىذا البحث

على إقباز ) ۲113منهج لل مدخل العلمي(س اللغة العربية كتاب در ستخداـ  اأتثَت 
 ابكنبارو". 1دمحمية اإلسالمية  توسطةلدى التالميذ يف اؼبدرسة اؼب تعلم

 ( يف حبثو ربت اؼبوضوع:2112)  أغوس سوراتنو .3
التالميذ على إقباز التعلم أتثَت كراسة التدريبات يف تعلم علـو اإلجتماعية 

كراسة   عرفة أتثَت. ىذا البحث يهدؼ ؼبالثانوية العامة دمحمية غومبونجدبدرسة 
التدريبات يف تعلم علـو اإلجتماعية على إقباز التعلم التالميذ دبدرسة الثانوية العامة 
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كراسة التدريبات يف تعلم علـو اإلجتماعية على إقباز التعلم   وكيف. دمحمية غومبونج
. أما أدوات عبمع البياانت فهو التالميذ دبدرسة الثانوية العامة دمحمية غومبونج

 اإلستبانة.
كراسة بناءا على ربليل البياانت نعرؼ أف أأخذ اػبالصة أف : أتثَت  

ظهر من نتيجة اإلستبانة اليت يدخل الكايف. تالتدريبات يف تعلم علـو اإلجتماعية 
 متغَتو  )يكفي(،% 76=  33-26تعطي هبا الباحثة إىل التالميذ تشَت على قيمة 

 . %75انقص. تظهر من نتيجة إقباز تعلم التالميذ 

كراسة التدريبات يف تعلم علـو اإلجتماعية على إقباز التعلم  أتثَت وأما
ىناؾ أتثَت ىاـ. تظهر من نتيجة ونج التالميذ دبدرسة الثانوية العامة دمحمية غومب

 إذف، اػبالصة ىذا البحث تعٍت يوجد. (1،111) 1،145   >1،158العالقة 
أتثَت كراسة التدريبات يف تعلم علـو اإلجتماعية على إقباز التعلم التالميذ دبدرسة 

 %.25ابلقيمة  الثانوية العامة دمحمية غومبونج

موضوع ومرادؼ ىذا البحث مع حبث الذي ستقـو هبا الباحثة تقع على 
الذي ستقـو هبا الباحثة  . والفرؽ من ىذا البحثحبثو وىي تبحث عن إقباز التعلم

 مدخل العلمي(س اللغة العربية كتاب در ستخداـ  اأتثَت  " تقع على موضوعها
دمحمية اإلسالمية  توسطةلدى التالميذ يف اؼبدرسة اؼب على إقباز تعلم) ۲113منهج لل

 ابكنبارو". 1
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 اإلقرتاضات والفرضية . د

Ha منهجلالعلمي لاللغة العربية )مدخل  كتاب درس داـاستخأتثَت  : ىناؾ 
 توسطةاؼبدرسة اؼبلدى التالميذ يف  اللغة العربية تعلم على إقباز (۲۲13

 ابكنبارو. 1دمحمية اإلسالمية 

Ho :    العلمي اللغة العربية )مدخل  كتاب درسأتثَت استخداـ  ليس ىناؾ
اؼبدرسة لدى التالميذ يف  اللغة العربية تعلم على إقباز( ۲۲13 لمنهجل
 ابكنبارو. 1دمحمية اإلسالمية  توسطةاؼب
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 الفصل الثالث

 منهجية البحث

 تصميم البحث . أ

   Product Momentو ربليل البياانت ابستخداـ الرموز ىو حبث كمي ىذا البحث   
 كتاب درسَت استخداـ  لتحديد  بُت العالقة أتث Yو متغَت  Xمتغَت يبحث نتيجة من 
اؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسالمية  التالميذ يفاللغة العربية لدى  إقباز تعلماللغة العربية مع 

 ابكنبارو. 1دمحمية 
 

 البحث ومكان زمان . ب

 فهو يفمكاف البحث  . و2121 مايو –شهر مارس   يف أما زماف البحث 
 ابكنبارو. 1اؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسالمية دمحمية 

 أفراد البحث وموضوعه . ج

 ابكنبارو. 1اؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسالمية دمحمية يف تالميذ  كل  فهوأما أفراد البحث   
اؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسالمية يف اللغة العربية لدى التالميذ  إقباز تعلم وموضوع البحث

 ابكنبارو. 1دمحمية 
 جمتمع البحث وعينته . د

بشميلة و الذي تتكوف من : فاعل أو مفعوؿ ؾبتمع البحث ىو نطاؽ االصباؿ 
ذا البحث ؽبؾبتمع أما   49خصائص معُت مقرر للباحثة للتعلم مث أتخذ اػبالصة منها.

                                                             
49

 Etta Mamang Samadji dkk, Metodologi Penelitian, ( Yogyakarta : ANDI, 2010), hlm. 185.  
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 تلميذ 51بعدد ابكنبارو  1اؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسالمية دمحمية يف فهو كل التالميذ 
 12تالميذ، وفصل الثامن بعدد  13صوؿ وىي : فصل السابع بعد وتتكوف من ثالثة ف

وبسبب ؾبموع ؾبتمع البحث كثَت لذلك  تالميذ.  25تالميذ، وفصل التاسع بعدد 
 . Purposive Samplingتستخدـ الباحثة لتأخذ عينة البحث ابلتقنية 

ناءا على تعليل بالفصل اؼببحث ـبتار فهي  Purposive Samplingالتقنية  أما
 ؽبذا البحث  ةينعلذلك  51مناسب ابؽبدؼ.و عملية التعلم السلوؾ التالميذ، اؼبعُت ك
فصل و  تالميذ 13 عددب الفصل السابع يف التالميذ تتكوف منوىي تالميذ.  25عدده 
 .ابكنبارو 1دمحمية  اإلسالمية دبدرسة اؼبتوسطة تالميذ 12 عددبالثامن 

 تمجع البياانأدوات ه.

 اليت أستخدمها يف ىذا البحث كما يلي : صبع البياانتأما 

 اإلستبانة ( أ

اؼبكتوب  إىل طريق إعطاء ؾبموعة األسئلة باإلستبانة ىو تقنية عبمع البياانت 
قالت أمَتة دينيايت أف اإلستبانة ىي ؾبموعة من  51ليتم اإلجابة عليو. اؼبستجيبُت

والفكرة اليت تتعلق ابؼبستجيبُت أو اإلهبابية اؼبكتوب عن البياانت، اؼبعلومات، األسئلة 
 معتمد ابلبياانت أو اغبقيقة. وهبب على اؼبستجيبُت لنعرؼ وليستجيب.

 وىي كما يلي :اإلستبانة مرتُت،  الباحثة َتشتيف ىذا البحث، 
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 Suharsimi Arikunto, Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan , Jakarta: Bumi Aksara, 2015, hlm. 

183.  
51

  Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, Bandung: Alfabeta, 2010, Cet. ke-1, hlm. 134.  
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 ر القبليااإلختب (1

 تالميذتعطي هبا الباحثة إىل الىو اإلستبانة اليت اإلختبار القبلي 
ؼبعرفة أتثَت  األخرى أي يسمى ىم اليدخلوف إىل عينة البحث.ىذا اإلختبار

 استخداـ كتاب درس اللغة العربية.

 اإلختبار البعدي (2

إىل التالميذ اليت تعطي هبا الباحثة اإلختبار البعدي ىو اإلستبانة 
ىذا اإلختبار ؼبعرفة أتثَت استخداـ كتاب درس  الذي ستبحث هبا الباحثة.

 52(.2113عربية )مدخل العلمي للمنهج اللغة ال

أربع إختياري اإلهبابية وتضمن إىل شكل واإلستبانة تصنع على 
لقياس اؼبوقف، ىذا اؼبقياس مستخدـ .  Likertإجاابت أي يسمى دبقياس  

أما إختياري  .شعور الشخص أو اجملموعة عن ظاىرة اإلجتماعيالفكرة، و 
 كما يلي : فهو   Likertمقياس  إجاابت يف 

 4  =  موافق جدا . أ
 3=   موافق  . ب
 2=   غَت موافق . ج
 153=  غَت موافق جدا . د
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 Amirah Diniaty, Instrumen dalam Bimbingan Konseling,(Pekanbaru: Cades Press, 2013), 

hlm. 112.  
53

 Op. Cit., hlm. 3. 
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  التوثيق  ( ب

أتثَت استخداـ  ىذه التقنية للحصوؿ على بياانت عن  تستخدـ الباحثة
على التالميذ( مت اغبصوؿ اللغة العربية )كالتوكيد بياانت االستباانت  كتاب درس

-2119نتيجة التعلم اللغة العربية للتالميذ على إمتحاف النهائي يف العاـ الدراسي و 
2121. 

 جتربة الصالحية والتوثيقية . و
 جتربة الصالحية ( أ

 أداة البحث.عند ىارتونو، أف الصالحية ىو مقياس الذي تظهر ترقية اغبقيقة يف 
 فيما يلي :  Pearsonعند   أما الرمز لتجربة الصالحية

    =                 n ∑   – (∑ ) (∑ ) 

 

√{  ∑     ∑    }{  ∑     ∑    }   

 
 اؼبعلومات :

 معامل عالقة بُت إصابة مادة و إصابة اتـ :        
 ؾبموع إصابة حبة :  ∑ 

 ؾبموع إصابة اتـ:        ∑
 تربيعي حبةؾبموع :   ∑ 2

 ∑  ؾبموع تربيعي اتـ:   

 ؾبموع ضرب اإلصابة اؼبادة وإصابة التاـ:      ∑ 

     N : ؾبموع اجمليبُت 
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إذا  .ttabelو   thitungكل األسئلة هبد أف نعرؼ بيقارف ذبربة الصالحية  
صحيح، يجد أف أيخذ اػبالصة أف ىذا اؼبادة ف ttabelأكرب من  thitungنتيجة 

يجد أف أيخذ اػبالصة أف ىذا ف ttabelأكثر من  thitungإذا نتيجة على العكس 
 54اؼبادة غَت صحيح.

 

 التوثيقيةجتربة   ( ب
 : فيما يلي cronbach alpha ذبربة التوثيقية يف ىذا البحث يستخدـ ابؼبز  

    
 

   
   {   

∑  

  
  

 اؼبعلومات :
  نتيجة التوثيقية:       

 اإلصابة كل اؼبادةتنوع ؾبموع  :    ∑

 تنوع التاـ:      
 ؾبموع اؼبادة:     
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 Hartono, Analisis Item Instrumen, (Pekanbaru: Zanafa Publishing, 2010), hlm. 81.  
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 حتليل البياانت طريقة.ز

ابستخداـ ربليل الوصفي تقنية ربليل البياانت اؼبستخدمة يف ىذا البحث 
اللغة  كتاب درس)استخداـ    X يعٍت متغَت اانت لقياس كل متغَتالبيعداد  الكمي.

ؼبعرفة النسبة الكبَتة معدودة  ( اليت  التالميذاللغة العربية  )إقباز تعلم  Yالعربية( ومتغَت 
 من إجاابت اجمليبُت ابستخداـ الرموز :

P =
 

 
 x 100 

 

  اؼبعلومات :
P  = يةو ؤ نسبة م رقم 

F  = التكرار 

N = 55.اجمليبُت عدد 

درس اللغة العربية  كتاب  استخداـعايَت ؼبعرفة أتثَت اؼب ىذا  تستخدـ الباحثة 
 :منها  ،( على إقباز تعلم اللغة العربية لدى التالميذ2113)مدخل العلمي للمنهج 

 : )جيد جدا( %86 -%111  .1
 : )جيد( %56 -%85 .2
 : )مقبوؿ( %41 -%55 .3
 56.: )ضعيف(  %1   -%39 .4

 

نتيجة التعلم اللغة العربية لدى التالميذ يف أستخدـ فاللغة العربية  تعلمؼبعرفة إقباز  أما
 .2121-2119للعاـ الدراسي إمتحاف النهائي 
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 Anas Sudjiono, Pengantar Statistik Pendidikan, Jakarta: Rajawali Pers, 2010, hlm. 43.   
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 Suharsimi Arikunto, Op., Cit, hlm.75. 
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   فيما يلي : Product Momentسأحبث العالقة ابستخداـ الرموز  بعد ذلك 
 

    =              N ∑   – (∑ ) (∑ ) 

 

√{  ∑     ∑    }{  ∑     ∑    }   

 
 اؼبعلومات :

 معامل الصالحية:       
N      :عدد األفراد 

X      :قيمة اؼبقارنة 
y      :57.قيمة الصك اؼبطلوب من صحتها 
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 Hartono, Statistik Untuk penelitian, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004, hlm. 84. 
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 لفصل اخلامسا
 اخلامتة

 نتائج البحث .أ 
بعد أف حللت الباحثة اؼبشكلة اؼبوجودة فوجدت اإلجابة أف التعليم ابستخداـ  

تؤثر على إقباز تعلم ال ( 2113كتاب درس اللغة العربية )مدخل العلمي للمنهج 
ابكنبارو. وتتكوف  1التالميذ دبادة اللغة العربية يف اؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسالمية دمحمية 

طبسة وعشروف تالميذا  البياانت من اإلستبياف والتوثيق عن التالميذ، واإلستبياانت أجاهبا
وتشمل من طبسة عشر سؤاال عن استخداـ كتاب درس اللغة العربية )مدخل العلمي 

 (. ولكل سؤاؿ تتكوف من أربع إجابة اختيارية.2113للمنهج 

فكاف  1،21-1يف        1،18 أفالتفسَت  وبناءا على ربليل البياانت نعرؼ
. مقبولة (Ho)و  مردودة ((Haولذا كانت الفرضية البدلية . التأثَت غَت موجود/غَت متأثرة

والنتيجة تدؿ على أتثَت استخداـ كتاب درس اللغة العربية )مدخل العلمي للمنهج 
يف اؼبدرسة اؼبتوسطة  التالميذلدى تؤثر أثرا ىامل على إقباز تعلم اللغة العربية  ال (2113

 ابكنبارو. 1اإلسالمية دمحمية 

تؤثر ال ( 2113درس اللغة العربية )مدخل العلمي للمنهج إذف استخداـ كتاب 
يف اؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسالمية دمحمية   لدى التالميذ أثرا ىامل على إقباز تعلم اللغة العربية

 ابكنبارو. 1

 



77 
 

 توصيات البحث  . ب
 كما يلي :  توصيات البحثالباحثة تقدـ 

 للمدرسة .1
لعربية )مدخل العلمي ااستخداـ كتاب درس اللغة من ىذا البحث عرفنا أف  
فينبغي على تؤثر على إقباز تعلم اللغة العربية لدى التالميذ.  ال (2113للمنهج 

إقباز لًتقية يف التعليم  كمصدر زائد  أخرىكتاب اللغة العربية تستخدـ  اؼبدرسة أف 
 .تعلم اللغة العربية لدى التالميذ

 ميذتاللل .3
ابستخداـ كتاب  هاالفصل أو خبارجداخل جيدا  أف يتعلموا ميذالتالأرجو من  .أ 

وأف يستخدموا مصدر  .(2113درس اللغة العربية )مدخل العلمي للمنهج 
 .التعلم األخرى

 .يف البيت يومياهم تسادر أف يبارسوا  ميذالتالأرجو من   .ب 
 لوا الواجبات اؼبنزلية بكل جهد و نشاط.عمأف ي ميذالتالأرجو من  .ج 
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