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 ملخص البحث

يف  واالستقرائيةبٌن الطريقتٌن القياسية  دراسة مقارنة:(1211،)ديين أبريلة ساري
 دلادة الصرف ادلتوسط الثامنحتصيل طالب الصف 

 كمبار   مبعهد دار القرآن
ىذا البحث ىو حبث شبو التجربية يبدأ من خطوات التعلم وتنفيذ املالحظات 

حتصيل طالب الصف الثامن  بني ىذا البحث يهد  إىل معرفة فرقواالختبارات. 
املتوسط ملادة الصر  مبعهد دار القرآن كمبار الذين قام املدرس تدريسهم بطريقة 
 القياسية والطالب يتعلمون ابلطريقة االستقرائية. وسؤال البحث "ىل ىناك فرق بني

الصر   القياسية واالستقرائية يف حتصيل طالب الصف الثامن املتوسط ملادة الطريقتني
. جمتمع البحث فيكون من طالب الفصل الثامن يف املدرسة هد دار القرآن كمبار؟"مبع

، وعينة طالب الفصل الثامن )أ(  و )ب( يف املتوسطة االسالمية دار القرآن كمبار
املدرسة املتوسطة االسالمية دار القرآن كمبار. وأدوات البحث املالحظة واالختبار. أما 

رق بني حتصيل الطالب تعلم الصر  للطالب الذي نتائج ىذا البحث أنو يواد ف
يتعلمون ابلطريقة القياسية والطالب الذي يتعلمون بطريقة االستقرائية الفصل الثامن يف 

أكرب من اجلدول  To  =2،67املدراسة االسالمية دار القرآن كمبار. كما دل عليو 
Tt  ىذا يدل أن 1،21% =4% ويف درحة 1،61% = 1يف دراة .%Ho 
 مقبولة.  Haردودة وم

مقارنة، الطريقة القياسية، الطريقة االستقرائية، حتصيل ادلادة :  الكلمات األساسية 
 الصرف
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ABSTRACT 

Dini Aprilasari, (0202): The Comparison between Qiyasiyah and Istiqraiyah 

Methods towards Student Sharaf Learning 

Achievement at the Eighth Grade of Islamic Junior 

High School of Daarul Qur’an Kampar 

This research aimed at knowing the significant difference on Sharaf learning 

achievement between students taught by using Qiyasiyah and Istiqraiyah methods 

at the eighth grade of Islamic Junior High School of Daarul Qur’an Kampar.  The 

formulation of the problem was “was there any difference on Sharaf learning 

achievement between students taught by using Qiyasiyah and Istiqraiyah methods 

at the eighth grade of Islamic Junior High School of Daarul Qur’an Kampar?”.  It 

was an experimental research started from lesson plan, implementation, 

observation, and test.  The eighth-grade students of Islamic Junior High School of 

Daarul Qur’an Kampar were the population of this research, and the samples were 

the eighth-grade students of classes A and B.  Observation and test were the 

instruments of collecting data.  Based on the data analysis, it could be concluded 

that there was a significant difference on Sharaf learning achievement between 

students taught by using Qiyasiyah and Istiqraiyah methods at the eighth grade of 

Islamic Junior High School of Daarul Qur’an Kampar because to 87.3 was higher 

than tt 27.2 at %1 significant level and 27.2 at %1 significant level.  It showed that 

H. was rejected, and Ha was accepted. 

Keywords: Comparison Qiyasiyah Method, Istiqraiyah Method, Learning 

Achievement 
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ABSTRAK 

Dini Aprilasari, ( 0202)   :Perbandingan antara Metode Qiyasiyah dan 

Metode Istiqraiyah Terhadap Hasil Belajar Sharaf 

Siswa Kelas VIII MTs Daarul Qur’an Kampar 

Penelitan ini adalah penelitian semu eksperimen yaitu dimulai dari langkah 

pembelajaran, pelaksanaan, observasi dan  test. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui perbedaan antara hasil belajar sharaf antara siswa yang belajar dengan 

metode qiyasiyah dan siswa yang belajar dengan metode istiqraiyah pada siswa 

kelas VIII MTs Daarul Qur’an kampar. Rumusan masalah pada penelitian ini 

adalah “Apakah ada perbedaan yang signifikan antara siswa yang diajarkan 

dengan metode qiyasiyah dan siswa yang diajarkan dengan metode istiqraiyah 

terhadap hasil belajar siswa murid kelas VIII MTs Daarul Qur’an Kampar?”. 

Populasi penelitian  adalah  siswa kelas VIII MTs Darul Qur’an Kampar dengan 

sampel penelitian ini adalah siswa kelas VII A dan siswa kelas VIII B . Instrumen 

yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini terdiri dari 

observasi dan test. Dari  analisis data yang  diperoleh, dapat  disimpulkan bahwa  

terdapat perbedaan yang  signifikan antara siswa yang belajar dengan metode 

qiyasiyah dan siswa yang belajar dengan metode  istiqraiyah terhadap hasil belajar 

sharaf siswa kelas VIII MTs Daarul Qur’an Kampar.  Karena nilai To = 87.3 lebih  

besar dari Tt pada  taraf signifikansi  %1 = 27.2 dan  taraf signifikansi  %1 = 27.2. 

ini  menunjukkan bahwa Ho ditolak  Ha  diterima.  

Kata kunci: Perbandingan, Metode Qiyasiyah, Metode Istiqraiyah, Hasil 

Mata pelajaran Sharaf 
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 الشكر والتقدير

لوال أن ىداان هللا، والصالة والسالم   الذي ىداان ذهذا وما كنا لنهتدياحلمد هلل
  وعلى الو وصحبو أنيعني، وبعدعلى حبيب هللا دمحم ملسو هيلع هللا ىلص

قد متت الباحثة من كتابة ىذا البحث لتكميل شرط من الشروط املقررة لنيل 
شهادة املرحلة اجلامعية يف قسم تعليم اللغة العربية بكلية الرتبية والتعليم اامعة السلطان 

 الشريف قاسم اإلسالمية رايو. 

ي نور ويف ىذه املناسبة تقدم الباحثة ازيل الشكر لوالدّي احملبوبني، أيب واحد وأم
 لذان ربياين إحسنا وأتديبا وربياين تربية حسنة، واألصحاب الفضالء :أسين، ال

خري الناس املااستري، مدير اامعة السلطان الشريف قاسم اإلسالمية تور دكال .1
 احلكومية رايو.

، عميد كلية الرتبية والتعليم جلامعة السلطان الشريف املااستري درق الدكتور احلاج .1
 احلكومية رايو. قاسم اإلسالمية

ربية بكلية الرتبية ع، رئيس قسم تعليم اللغة الاملااستري الدكتور احلاج اون ابمل .2
والتعليم جلامعة السلطان الشريف قاسم اإلسالمية احلكومية رايو، وكذلك ىو 

 مشريف الذي أشرفين وعلمين يف كتابة ىذا البحث.
 .وفتش حبشيأمحد شاه املااستري، احملاضر الذي أرشدين ودافعين  .3
كي الذي واهين وأرشدين يف أداء مفينجاديالن رميب املااستري، مشريف األكاد .4

 الواابات األكادمكية.



 ي
 

نييع احملاضرين وأعضاء املوظفني يف كلية الرتبية والتعليم جلامعة السلطان الشريف  .5
 قاسم اإلسالمية احلكومية رايو.

  الصغرية كرتيكا سفطري. الكبرية إيكا نور تياان وأخت أخت .6
 نييع املعلمني وأعضاء املوظفني والطالب مبعهد دار القرآن كمبار.  .7
أصدقائ األعزاء يف قسم تعليم اللغة العربية بكلية الرتبية والتعليم جلامعة السلطان  .8

 الشريف قاسم اإلسالمية احلكومية رايو.
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 الباب األول
 أساسية البحث

 خلفية البحث .أ 
عملية مهمة للغاية يف كل مستول تعليمي. ػلدث ىذا بسبب أنشطة  التعلم

ة اليت ؽلتلكها كل ردد. لتدديد التعلم اليت ؽلكن أف تطور إمكاانت ادلوارد البشَت 
 .التدصيل الدراسيظة من خالؿ ؽلكن مالحس يف تدريس طالهبم، ادلدر  اح صل

أف  بسبب يعٍت اءز  اخأخَت من عملية التعلم، كىذجلا ىو التدصيل الدراسي
 . ؽلكن رؤية التمكن مندض من التعلم ىو احلصوؿ على ربصيل جيدالغ

سوا  السلوؾ يف  الذم حصل عليو الطالب من سلوكهم، التدصيل الدراسي
شكل مهارات التفكَت كمهارات احلدكية. اخأنشطة كاجلهود لتدقيق السلوؾ ىي 

   1.التدصيل الدراسيعملية التعلم، بينما تغَت السلوؾ تسمى 
. ىناؾ التدصيل إطلفاض العديد من الطالب مشاكل يف التعلم تؤدم إىل

 يف الطالب، منها سيالتدصيل الدرااطلفاض  إىل العديد من العوامل اليت تؤدم
اليت تظهد عند الطالب مثل الصدة كالعقلية كمستول الذكا   العوامل الداخلية

. بينما العوامل اخلارجية ىي العوامل اليت أتيت من اخلارج، مثل البيئة كطلوه ،كرغبة
 وسائل كادلدارق كالبنية التدتية. الكاخأسدة كاخأصدقا  كادلدرس ك 

مدتبطا حقا أبنفسهم الطالب  الدراسي الذم يتقنوالتدصيل  غلب أف يكوف
من الضدكرية ربسُت  لتدقيق ذلك،مث . لديهم لفًتة طويلةادلعدرة اليت  كغلب أف

مدر س يعمل جبد  التعليم مستديل بدكفجودة التعليم كما ذكد منظدك التعليم. 
على  لًتكيءزمهما يف توجيو الطالب يلعب ادلدر س دكرا  يف ىذه احلالة، خلفو،

شي  متوقع. غلب أف يكوف لدل ادلدرس طدؽ تدريس جيدة كمناسبة كرقا 

                                                             
1 Jejen Musfah, Peningkatan Kompetensi Guru Melalui Pelatihan dan Sumber Belajar 
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الطالب مدضيا. أحد أدا  ادلدر س   التدصيل الدراسيللمواد ادلقدمة كذلك جلعل 
 ىو تعلم الصدؼ. غلب ربسينو
يتم تعلم   يف ادلعهد االسالمي. اذلامة اليت تدرس من ادلواد ىو كاحد الصدؼ

ر الكلمات ادلناسبة عند تكوين مجل اختيا طالب علىىذا العلم دلساعدة ال
الكالـ كالكتابة. كخأعلية  يف دقةالكاحلفاظ على  العدبية عدبية كتطويد ادلفدداتال

ىذه العلم يف اللغة العدبية ظهد تعبَت يقوؿ : "الصدؼ أـ العلم كالندو أبوىا".  
 ظهدبينما ت مجلةكل شكل   دلو ؽلكن أف ي على علم الصدؼ أـ كلهم خأنو يطلق

، كإذا مل ة رال توجد كتابةمجل ىناؾ أنواعا سلتلفة من العلم، إذا مل تكن اجلملة
   2تكن كتابة رال توجد العلم.

علم القواعد اللغة العدبية اليت أتثد كبَت يف التعلم خأهنا ادلفاتح  علم الصدؼ
عدبية كاليت الصدؼ ىي جءز  من اللغة ال . مادةدلعدرة شكل الكلمات أك تغيَتىا

دراسة ىذه العلم،  من قبل معظم الطالب. لذلك، يف تعترب حىت اآلف معقدة 
طالب ال يسهل على حىت الصديدة طديقةالمن الضدكرم أف يكوف لديك 

، ستصل الدسائل ذات الصلة ابدلواد اليت يتم تدريسو من خالؿ اخأساليب.تعلمو
جلعل عملية التعلم أكثد يسهل رهمها بسدعة ك   سيتم نقلها إىل الطالباليت

 رعالية.
 ةاجلمل ما يؤلفعند ات الصديدةص ال يستطيع اختيار الكلمخأف الشخ
الصديدُت دكف  كالكتابةادلفددات العدبية، كػلارظ على الكالـ العدبية، كيطور 

. كمن رهم علم القواعد لذلك من الضدكرم أف يكوف لديو طديقة تدريس مناسبة
هتدؼ كل  3.الطديقة القياس كالطديقة االستقدائيةىم طدائق الصدؼ يف التعلم 

                                                             
2 Siti Durotun Naseha, "Model Pembelajaran Ilmu Sharaf dengan Menggunakan Metode 

Inquiry dan Metode Snowball Tasrif  "  Jurnal Alfazuna Vol. 3 No 1 Juni 2112, hlm. 114  
3
 Noor Zinatul Hamidah, "ٌة بمعهد دار األمٌن"تعلٌم الصرف فً مدرسة روضٌة الفتةحٌة الدٌن  Jurnal 

Dinamika Ilmu, Vol. 15 No 2. 2115, hlm. 256 
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علم يف ربقيق اخأىداؼ احملددة يف تطديقة إىل ادلساعدة يف تورَت حلوؿ بديلة لل
 ددة.احملمية يتعلالىداؼ اخأ

ا  اخلعاـ إىل المن  القواعدتعلم تبدأ من ربديد  ىي طديقة الطديقة القياسية
 بنا  ىذه الطديقة من خالؿ حفظ القواعد مث اتباعها إبحضار أمثلة تقول  يتم 4.

قياسية، طدييقة الالىي عكس  يف حُت أف الطديقة االستقدائية 5كتوضح معناىا.
 . التعلم تبدأ  ابلوصف من اخلا  إىل العاـ الطديقة أم أف

ب رهمها لم القواعد اليت غل، يبدأ التعلم بتقدًن ادلعالطديقة القياسيةيف 
، مث إعطا  أمثلة، مث يتم منح الطالب الفدصة للقياـ بتمارين لتطبيق كتالكهتا
يفضل بعض الطالب ىذه الطديقة خأنو يف كقت قصَت  6اليت مت إعطاؤىا. القواعد

ؽلكنهم ابلفعل معدرة قواعد الصدؼ، كبقوهتم العقالنية ؽلكنهم تطبيق القواعد 
 عند احلاجة.

، ريتم التنفيذ عن طديق، أكال يقدـ ادلعلم االستقدائيةطديقة الأما ابلنسبة 
أمثلة، مث بعد ذالك يوجو ادلعلم الطالب الستخال  استنتاجاهتم اخلاصة من 
قواعد الشوركد بنا  على اخأمثلة اليت سبق تقدؽلها. هبذه الطديقة، يشارؾ الطالب 

تعلمها، خأف ىذه بنشاط يف أنشطة التعلم، كابلتدديد يف إبداـ القواعد اليت يتم 
اجملموعة تتم بعد أف يتلقى الطالب تدريبا كاريا على استخداـ أظلاط اجلملة الىت 

 مت االنتها  من القواعد، رإف معدرة ابلقواعد دبثابة دعم حقيقي.
مهمة جدا للمعلمُت دلعدرة ذلك خأف  الطديقتُت القياسية كاالستقدائيةتعترب 

عدة ادلعلمُت يف ربسُت قدرات الطالب ىذه الطديقة ستعمل على تبسيط كمسا
                                                             

دمحم علي زلمود السماف، التوجيو يف تدريس اللغة العدبية كتاب ادلعلم كادلوجو كالباحث يف طدؽ تدريس  4
 98(،  . 1983اللغة العدبية، )القاىدة : دار ادلعارؼ، 

 333(، ص. 1991العربٌة، )فنون اللغة العربٌة : رٌاض : دار الصواف، علً أحمد مدكور، تدرٌس فنون اللغة  5
 

6 Hurriyatin, Metode Pembelajaran Isim Ma’rifah, Jurnal al-Arabiyah Vol. 3 No. 1 Juli 

2006, hlm. 44 
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يف تطويد تعلم الصدؼ. كمع ذالك غلب على ادلعلم مداعاة نقاط الضعف كالقوة 
يف طديقتُت عند تطبيقها يف التعلم، أيهما أكثد رعالية أك ؽلكن أف يساعد 
الطالب يف ربسُت تعلم الصدؼ أك غَت رعاؿ ال يساعد الطالب يف تعلم 

 الصدؼ.
إحدل ادلدرسة اليت تدرس صدؼ كادلواضيع  دآف كمباردار الق معهد

الدئيسية. يف عملية التعلم، يستخدـ ادلدرس طديقة احلفظ دكف شدح حقيقة 
القاعدة حبيث ذبعل الطالب متبع ك سئم من اخلفظ. ىذا بسبب أف تكوف 

، كما يتضح من النتائج مستوريها يف الطالب ضعيف جدا التدصيل الدراسي
 . زلك اتـ حد أدىن

 : ا كجدت الباحثة الظواىد الباحثةأم
 تعلم الصدؼ. عدـ رهم الطالب يف .1
 .ةملاجليف شكل ال يستطيع الطالب تقدًن أمثلة تعلم الصدؼ  .2
 الصدؼ. القواعد يف تعلم سبييءزال يستطيع الطالب  .3
اليت قدمها  طالب صعوبة يف حفظ عدد قواعد الصدؼغلد ال .4

  س. ادلدر  
تقـو ابلبدث يف ىذه ادلدرسة حال ذلذا ادلشكلة ربت لذلك تديد الباحثة أف 

يف حتصيل  الطريقتني القياسية واالستقرائيةبني  دراسة مقارنةدراسة ادلوضوع "
 "طالب الصف الثامن ادلتوسط دلادة الصرف مبعهد دار القرآن كمبار.

 مشكالت البحث .ب 
 الصدؼادلناسب ىف تعلم  اختيار طديقة التعلم .1
 رهم تعلم الصدؼقدرة الطالب على  .2
 خطوات التعليم ادلتبعة مل يتسايد دبا تقتضيها الطديقة ادلستعملة .3
 بيقهاطىف ت الطديقتُت القياسية كاالستقدائيةالتفاؽ كاالختالؼ بُت كجوه ا .4
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يف ربصيل طالب الصف  الطديقتُت القياسية كاالستقدائيةبُت  مقارنة .5
 الثامن ادلتوسط دلادة الصدؼ دبعهد دار القدآف كمبار.

 حدود البحث .ج 
كما بنا  على خلفية البدث كمشكلة البدث، ستددد الباحثة ادلشكلة   

يف ربصيل طالب  الطديقتُت القياسية كاالستقدائيةبُت  دراسة مقارنة: يلي 
 لقدآف كمبار.الصف الثامن ادلتوسط دلادة الصدؼ دبعهد دار ا

 ل البحثؤاس . د
كالطديقة  ة القياسيةبُت استعماؿ الطديق ما الفدؽ " أما سؤاؿ البدث ىو

الستقدائية يف ربصيل طالب الصف الثامن ادلتوسط دلادة الصدؼ دبعهد دار ا
 " القدآف كمبار؟

 هدف البحث  . ه
يف  الطديقتُت القياسية كاالستقدائيةبُت  مقارنة دلعدرةىدؼ البدث ىو 

ربصيل طالب الصف الثامن ادلتوسط دلادة الصدؼ دبعهد دار القدآف  
 كمبار.

 أمهية البحث  . ك
 ةللمدرس .1

حوؿ كيفية تعءزيءز الكفا ة ادلهنية كدكارعهم لالنتباه زايدة ادلعلومات عن  
إىل أىداؼ تعلم اللغة العدبية كتعديف ادلعلمُت بتطبيق تعلم الصدؼ 

 كأساليب التعلم االستقدائية.ابستخداـ أساليب تعلم القيادة 
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 ةللباحث .2
لتكميل شدط من الشدكط ادلقدرة لنيل شهادة ادلدحلة اجلامعية يف قسم 

جلامعة السلطاف الشديف قاسم  العدبية بكلية الًتبية كالتعلم اللغة تعلم
 اإلسالمية احلكومية رايك.

 للقارئُت .3
  كادلداجع يف البدث.قارئُتدلساعدة 

 مصطلحات البحث . ز
 ىذه الورقة، تضمن الباحثة ادلعٌتمن أجل ذبنب سوا  الفهم للقدا ، يف  

 الوراد يف عنواف الدسالة :
دراسة تقارف مساكة االختالرات بُت اثنُت أك أكثد من احلقائق  مقارنة : .1

 7.كادلتكلمات للمكائن قيد الدراسة على أساس معُت من العقل
واعد )ادلواد( مث تستمد من طديقة التعلم تبدأ ابلق طديقة القساسية :ال .2

 8خالؿ تقدًن أمثلة قادرة على شدح القواعد.
التعلم الذم غللب اخأمثلة أكال مث يتبعها  : الطديقة االستقدائية .3

  9.(Grammar)القواعد
: التعلمي تسم بوجود تغيَت السلوؾ. كىذا ادلعٌت أف  لتدصيل الدراسيا  .4

تستطيع أف تالحظ من السلوؾ رقط كىو كجود  لتدصيل الدراسياال
 10تغيَت السلوؾ من غَت عارؼ يكوف عاررا، كغَت ماىد يكوف ماىدا.

لتصديف يف اللغة التغَت كيف الصناعة ربويل الواحد إىل الصدؼ : را علم .5
 11امثلة سلتلفة دلعنا مقصودة ال ربصل إال هبا.

                                                             
3 Acep Hermawan, Metode Pembelajaran Bahasa Arab, )Bandung, PT Remaja 

Rosdakarya, 2011), hlm. 151 
2 Mochammad Mu’izzuddin, “Implementasi Metode Qiyasiyah Terhadap Kemampuan 

Santri Dalam Memahami Kitab al-Jurumiyah” Jurnal an-Nabighoh. Vol. 21 No 1 2014, hlm. 101 
9 Syaiful Mustofah. Op.cit. hlm. 101. 
11 Zalyana, Psikologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Pekanbaru, Al-Mujtahadah Press, 

2111) h. 21 
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 الثامنالفصل 
 اإلطار النظري

 ادلفهوم النظري .أ 
 طديقة التعلممفهـو  .1

 تعديف طديقة التعلم (أ 
مثاليا إذا مل يلتفت إىل اجلوانب الداعمة اليت تؤدم  التعلملن يكوف  

ىي الطديقة.  التعلم. أحد اجلوانب اليت تدعم صلاح التعلمإىل النجاح يف 
التعلم ىو عملية ، أف التعلمالطديقة مهم ة. ىذا يعتمد على الغدض من 

تغيَتا أرضل، إما يف تغيَت السلوؾ أك احلصوؿ على درجات  يداد هبا
 كأشيا  جيدة. 

تدجع أعلية الطديقة إىل أسباب معينة منها: أك ال، حبيث يكوف   
اللغة قادرا على اجملادلة أك التعبَت عن رأيو كرقا للماد ة  تعلمالشخص يف 

من الثقة،  اليت يتم تدريسها. اثنيا، تورَت الشعور ابالستقدار، كىو نوع
بعد ذلك، سيدرؾ ادلعلموف  12كإعطا  شعور ابخأماف للطالب كادلعلمُت.

أهنم يتعاكنوف مع أشخا  آخدين يف نفس العامل، أم العامل العديب يف 
 ىذه احلالة. 

 "، اليتMethados"  أتيت الطديقة من الالتينية كاليواننية أيضا، أم 
" اليت تعٍت طديقة أك hodos" اليت تعٍت بعد أك أعلى، ك "meta"أتيت من 

، رإف الطديقة ىي إحدل الطدؽ ادلستخدمة Wina Sanjayaطديق. قاؿ  
من ىذا التفسَت، ؽلكن استنتاج أف  13لتنفيذ اسًتاتيجية التعلم.

                                                                                                                                                                       
 2ابن هشام الكٌالنى، كتاب الكٌالنى، )سوراباٌا، مكتبة إمراةهللا( ص.  11

12 Abdurrahman, Bahasa Arab dan Metode Pembelajarannya, (Bandar Lampung : Aura , 

2012), hlm. 14-40 
13 Wina Sanjaya, Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan, 

(Jakarta : Kencana, 2006),  hlm. 142. 
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اسًتاتيجية التعلم اليت ػلددىا ادلدرس ستعتمد على النهج ادلستخدـ، يف 
 يقة التعلم ادلختلفة.حُت ؽلكن ربديد كيفية تنفيذ االسًتاتيجية طد 

يف قاموس اإلندكنيسي الكبَت، الطديقة ىي طديقة منهجية للعلم لتسهيل 
تنفيذ اخأنشطة من أجل ربقيق ما مت ربديده. دبعٌت آخد، الطديقة ىي 
طديقة منهجية لتدقيق أىداؼ معينة. كيف الوقت نفسو، كرقا 
 للمصطلح، ؽلكن تفسَت الطديقة على أهنا مسار يسلكو الشدص

للوصوؿ إىل ىدؼ معُت، سوا  يف البيئة أك التجارة ككذالك من حيث 
 14العلم كغَتىا.

الطديقة ىي رلموعة من اخأساليب اليت يستخدمها ادلعلم يف نقل  
ادلعدرة أك نقل ادلعدرة لطالهبم كاليت ربدث يف عملية التعلم كادلتابعة أك 

ن االستنتاج أنو عندما عملية التعلم كادلتابعة أك عملية التعلم. لذلك، ؽلك
يتقن ادلعلم بشكل متءزايد طديقة التعلم، كاف من اخأرضل استخداـ ىذه 
الطديقة، شلا يعٌت أنو من خالؿ إتقاف طديقة التعلم، يصبح ادلعلم ماىدا 

 بشكل متءزايد يف التكيف مع ادلواد التعلمية. 
 Acepيف كتاب  Abdul Razakكيف حديثة عن الطديقة، قاؿ  

Hermawan  إنو مستول شامل من زبطيط الربامج يدتطب ارتباطا كثيقا
تعترب  15خبطوات تقدًن ادلوضوع بطديقة أجدائية، كال يتعارض مع التعلم.

 الطديقة شيئا إجدائيا أك طديقة منظمة للقياـ ابلتعلم.
 Jamilلتعلم كرقا لبعض اخلرب، كما نقلورهم طديقة ا   

Suprihatiningrum يف كتابوStrategi Pembelajaran Teori dan 

Aplikasi: كىي ، 

                                                             
14 Ismail SM, Strategi Pembelajaran Agama Islam Berbasis PAIKEM: Pembelajaran 

Aktif, Inovatif, Kreatif, Efektif, dan Menyenangkan, (Semarang ; Rasail, 2011), hlm. 1.  
15 Acep Hermawan , Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung : PT Remaja 

Rosdakarya, 2011), hlm. 161. 
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، رإف الطديقة ىي طديقة تستخدـ لتنفيذ اخلطط Sanjayaحبسب  (1
اليت مت ذبميعها يف أنشطة حقيقية حبيث يتم ربقيق اخأىداؼ اليت 

 مت إعدادىا اخأمثل.
التدصيل ،تعد اخأساليب طدقا سلتلفة لتدقيق  Degengكرقا لو  (2

 ظل ظدكؼ سلتلفة. ية سلتلفة يفالدراسي
رهما لطديقة التعلم كطديقة للقياـ أبنشطة منهجية  Muslichيعطي  (3

من بيئة تتكوف من ادلعلمُت كالطالب للتفاعل مع بعضهم البعض 
يف تنفيذ نشاط حبيث تسَت عملية التدريس كالتعلم بشكل جيد 

 دبعٌت اذلدؼ التلم ػلتقق. 
ب يف زلاكلة ، رإف الطديقة ىي تنظيم الطالKnowlessكرقا  (4

 لتدقيق أىداؼ التعلم.
، الطديقة يف التعلم رلموعة منقسة من ادلبادئ لتنفيذ Knoxكرقا لو  (5

أيضا علي أف الطديقة ىي كسيلة للمضي Knox  التدريس. ينص  
قدما بطؤيقة سلططة كمنظمة لتدقيق ىدؼ معُت من خالؿ 

 استخداـ ادلعدرة ادلنهجية بوعي دلوارق سلتلفة.
الطديقة على أهنا طديقة  Sukarnoكبشكل أكشد ربديدا، عدؼ  (6

 لتقدًن أك تدريس مادة ما.
أف طديقة التدريس ىي أداة ؽلكن أف  Hasibuan & Moedjinoذكد  (7

تكوف جءز ا من رلموعة من اخأدكات كاخأساليب يف تنفيذ 
 م.التعلاسًتاتيجية التدريس ك 

من الشدح اعاله ؽلكن مالخظة أف الطديقة ىي طديقة مستخدـ يف 
 م هتدؼ إىل تسهيل ربقيق اخأىداؼ ادلتوقعة.التعلعملية 
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يف حُت أف ادلقصود ابلتعلم القائم على ادلعٌت ادلعجمي يعٍت عملية  
التعلم كطديقتو كرعلو. ككرقا دلصطلح التعلم، يعد التعلم عملية خللق 

يث يكوف الطالب مستعدين كقادرين على التعلم ادلواقف كالظدكؼ حب
على الندو اخأمثل. يؤكد التعلم على أف الطالب ككائنات تدرؾ 

 كتستطيع رهم أعلية التعلم للجهود ادلبذكلة للتكيف مع البيئة. 
بد ا من ادلناقشة أعاله، عندما تدتبط ابلتعلم، ؽلكن التأكيد على أف  

تم اتباعو يكوف مناسبا كمتناسقا لتقدًن طديقة التعلم ىي طديقة أك مسار ي
شيئ ما حبيث يتم ربقيق تعلم رعاؿ كما ىو متوقع. يف كتب أخدل، 
يشدح أيضا أف مفهـو طديقة التعلم ىو اخأساليب ادلستخدمة لنقل أك 

 16غدس أنشطة التدريس كالتعلم.
 كظيفة طديقة التعلم (ب 

 تنقسم كظيفة الطديقة إىل عدة أجءزا  منها :
 كاسًتاتيجية تدريس.طديقة  ال (1

كمدرس، غلب أف نفهم أف قدرات الطالب كاستيعاهبم زبتلف 
م، ػلتاج التعلعند القياـ أبنشطة  لذلكعن بعضها البعض. 

ادلعلموف إىل استخداـ الطديقة الصديدة دلعاجلة ىذه الظاىدة. 
ابإلضارة إىل ذالك، يسعد اخأطفاؿ ابدللل بسهولة إذا كاف 

إنو يف   Roestiyah، قالت لذلكة. الدرس جامدا يف كل مد 
 يتقن ادلعلموف االسًتاتيجياتم غلب أف التعلأتشطة التدريس ك 

 التعلمكأف يكوف لديهم اسًتاتيجيات حىت يتمكن اخأطفاؿ من 
 بفعالية ككفا ة، كؽلكنهم أيضا ربقيق اخأىداؼ ادلتوقعة.

 كأدكات ربفيءز خارجي.  ةقيطد ال (2
                                                             

16 Sofan Amri, Pengembangan dan Model Pembelajaran dalam Kurikulum 2013, 

(Jakarta : PT Prestasi Pustakarya, 2013), hal. 113 
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، رإف ادلقصود أبدكات التدفيءز اخلارجي ىي Sardimanقاؿ 
الدكارع النشطة كالوظيفية خأف ىناؾ أتثَتات خارجية. عادة، 
يدتطب ىذا ارتباطا كثيقا ابستخداـ طدؽ سلتلفة من قبل ادلعلمُت 

م. ىذا خأنو يف استخداـ التعلأك أكثد من الطديقة يف أنشطة 
 .طدؽ سلتلفة، ؽلكن استخدامو كأداة ربفيءز خارجية

 طديقة كأداة لتدقيق اخأىداؼ.ال (3
ي. تعمل ىذه اإلرشادات  تعلماخأىداؼ ىي جوىد كل نشط 

م. كمن أجل ربقيق أىداؼ التعلكتوجيو خأنشطة التدريس ك 
م ىذه، غلب على ادلعلمُت يف كثَت من اخأحياف تنفيذ التعل

 .التعلمكتطويد االبتكارات من أنشطة التدريس ك 
ا ادلعلم تطويد طديقة التعلم ادلستخدمة. كاف من بُت اجلهود اليت بذذل

ىذا خأف الطديقة ىي إحدل اخأدكات لتدقيق ىدؼ التعلم. ابإلضارة 
إىل ذالك، تعترب الطديقة دبثابة تسهيل دلسار التدريس ضلو ربقيق 
اخأىداؼ احملددة مسبقا. لذلك من الضدكرم للمعلمُت استخداـ كتطويد 

ن استخداـ ىذه الطديقة كأداة الطديقة يف أنشطة التعلم حبيث ؽلك
 17لتدقيق أىداؼ التعلم.

 الغدض من طديقة التعلم. (ج 
ابلنسبة ادلعلم، التدريس ىم النشاط الدئيسي. لذلك، يستدق أف 
يدعى مدرسا، خأف ىناؾ نقال للمعدرة للطالب. قاؿ احلكيم، 
ابلتلعليم، تصبح ادلعدرة مستقيمة كتتطور. من خالؿ تعلم اآلخدين، 

 18ادلعدرة، لكنها ستصبح أكثد ديناميكية كتقدؽلة إنتاجية.لن تنفد 

                                                             
13 Ulin Nuha, Metodologi Super Efektif Pembelajaran Bahasa Arab,  (Jogjakarta : Diva 

Press, 2012), hlm. 160 
12 Muljo Rahardjo, Model Pembelajaran Inovatif, (Yogyakarta: Gava Media, 2012), hlm. 

1. 
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ىذا ىو ادلكاف الذم يلعب ريو ادلعلم دكرا مهما للغاية يف ربديد 
 نوعية ككمية التدريس الذم يتم تنفيذه.

لذلك، غلب على ادلعلمُت التفكَت كالتخطيط بععناية الءزايدة 
لب تغيَتات رد  التعلم لطالهبم كربسُت جودة تعلمهم . كىذا يتط

يف تنظيم الفصل، كاستخداـ طدؽ التدريس، كاسًتاتيجيات التدريس 
كالتعلم، ابخأضارة إىل مواقف خصائص ادلعلم يف إدارة عملية 
التدريس كالتعلم. يعمل ادلعلم كمديد لعملية التدريس كالتعلم، كيعمل  
كميسد ػلاكؿ هتيئة ظدكؼ التدريس كالتعلم، كيطور ادلواد التعلمية 

ل صديح كػلسن قدرة الطالب على االستماع إىل الدركس بشك
كإتقاف اخأىداؼ التعلمية اليت غلب ربقيقها. من ىذا التعبَت، ؽلكن 
استخال  استنتاج عاـ، أم أنو عندما يتقن ادلعلم بشكل متءزايد 
طديقة التعلم، كاف من اخأرضل استخداـ ىذه الطديقة. عندما يسَت 

 19ق أىداؼ التعلم أرضل.اإلتقاف بشكل جيد، كاف ربقي
يهدؼ اختيار طدؽ معينة يف التعلم إىل تورَت أرضل طديقة أك 
طديقة للتنفيذ كالنجاح التشغيلي للتعلم. بينما يف سياقات أخدل، 
ؽلكن أف تكوف الطديقة كسيلة إلغلاد كاختبار كذبميع البياانت الالزمة 

هيل العملية لتطويد االنضباط. يف ىذه احلالة، هتدؼ الطديقة إىل تس
حبيث ؽلكن ربقيق ما مت التدطيط لو أيضا كأبسهل  ربصيل طالبك 

 ما ؽلكن. 
من الشدح أعاله، ؽلكن مالحظة أف الطديقة يف جوىدىا هتدؼ 
إىل تقدًن التعلم ضلو أىداؼ مثالية معينة بدقة كبسدعة حسب 
الدغبة. لذلك، ىناؾ مبدأ عاـ يف عمل الطديقة، كىو ادلبدأ الذم 

                                                             
19 Ulin Nuha, Op.cit. hlm. 152 
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ابلتعلم يف جو شلتع كمبهج ملي  ابلتشجيع كالتدفيءز حبيث يسمح 
 يصبح قبوؿ ادلواد التعلمية أسهل على الطالب.

  الطديقة القياسية .2
 الطديقة القياسيةتعديف  (أ 

اليت تبدأ بشدح قواعد ىي طديقة تعلم صدؼ  الطديقة القياسية
 الصدؼ أكال، مث تستمد أبمثلة سلتلفة ؽلكن أف تشدح قوعد الصدؼ اليت

مت تدريسها. ؽليل ظلوذج التعلم هبذه الطديقة ؽليل إىل أف ػلفظ كيفهم 
الندو أكال من خالؿ التعديف كادلبدع اخأـ )ادلبادئ العامة(، كىذه 

 Gestaltالطديقة من كجهة نظد نفسية تتوارق مع نظدية اجلشطالت )

Theory اليت ؽليل ادلتعلم إىل رؤية كإدراؾ شي  ما ككل أك بشكل ،)
دكف النظد أكال إىل التفاصيل. ىكذا كلو ليس رلدد رلموعة من  عاـ،

اخأجءزا ، كلكنو نظاـ تتكامل عناصد معا. الكل، حسب ادلنطق، سبق 
)موجود قبل اخأجءزا (.  كابلتايل، يعتمد تعلم اللغة على رهم العالقات 
بُت عناصدىا ادلختلفة، كإعادة البنا ، كاالستفادة من التجارب السابقة 

ل تفسَت كرهم شي  جديد كيف ادلواقف اجلديدة ايضا. مث يتم من أج
متابعة ىذا الطديقة من خالؿ تقدًن أمثلة سلتلفة من اجلمل ذات الصلة، 

ظلط التفكَت الذم طوره ظلوذج التعلم ىذا ىو التفكَت  20كتطبيق القواعد.
 االستنتاجي )يبدأ من العاـ إىل اخلصائص أك اجلءزئي(.   

، يطلق على طديقة تعلم القياسية يف اإلندكنيسية Djuminginقاؿ 
، ىي طديقة تبدأ من اخأشيا  العامة إىل اخأشيا  (deduktif)الطديقة 

                                                             
21

) الكوٌت : االتجاهات التربوٌة الحدٌثة.طرق تدرٌس اللغة العربٌة والتربٌة الدٌنٌة فً ضوء محمد رشدي خاطر، 

   215(ص. 1992مؤسسة الكتب الجامعٌة، 
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احملددة، من االشيا  اجملددة إىل اخأشيا  احلقيقية، من ادلفاىيم اجملددة إىل 
 21اخأمثلة ادللموسة، من أاالرًتاض يؤدم غلى نتيجة منطقية.

م القياسية ىذه من طديقة التعلم السابقة كاليت مت تبٍت طديقة تعل
تضمنت ثالث خطوات للتطبيق مع ادلعلم لتسهيل تعلم الصدؼ من 
خالؿ ذكد قواعد عامة إىل قواعد زلددة من خالؿ تقدًن عدة أمثلة 
دلعدرة ذلكفهم الطالب دلا مت شدحو عن القواعد. إال أف التأكيد على 

ة إبعطا  أمثلة مباشدة عن القواعد ىذه مث إيصاذلا غلى اخأمور جلءزئي
  22ادلقصود.

مبنية على حفظ القواعد مث الشدكع يف طدح اخأمثلة  الطديقة القياسية
لذلك، يسعى ىذا النهج إىل توضيح  23اليت تعءززىا بتوضيح معناىا.

 القواعد اليت سيتم تعميقها ال حقا من خالؿ ادلمارسة. 
صوؿ من ما ىو معدكؼ ىذه الطديقة ىي طديقة تفكَت تستخدـ للو 

ابلفعل إىل ما ىو غَت معدكؼ، كالتفكَت من القواعد العامة إىل القواعد 
اخأكثد ربديدا، أم من القواعد العامة إىل القواعد اخأكثد ربديدا. يعترب 
تفكَت القياس جءز ا من ادلكوف ادلعديف، كىو عملية عقلية لكيفية حل 

  النتائج. حيث الشخص للمشكالت كالعقل كالتدليل كاستخال
يعد ؼ الفكَت نفسو عموما على أنو عملية معدرية، أم النشاط العقلي 

 24للطالب الكتساب ادلعدرة.
 .الطديقة القياسية خطوات تنفيذ (ب 

                                                             
21 Sulastriningsih Djumingin, Strategه dan Aplikasi bahasa dan sastra, (Makassar ; UNM, 

2011), hlm.  
22 Syaiful Mustofa, Op.cit. hlm. 41. 

 علً أحمد مدكور، نفس المكان. 23
24 Zam zam rasyidi, “Pembelajaran Qawaid Prespektif Teori Kognitif Pada Pondok 

Pesantren Raudhatut Thalibin Kalimantan Selatan” Jurnal Ilmiah Program Studi Pendidikan 

Bahasa Arab IAIN Palangkaraya Vol. 1 No. 1 June 2020. Hlm 111 
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 25كما يلي :  الطديقة القياسية خطوات تنفيذ
 يدخل ادلعلم الفصل كيبدأ الدرس بنقل ادلوضوع ادلداد دراستو. (1
 صدؼ.يواصل ادلعلم شدح قواعد  (2
 استمدار الدرس مع رهم الطالب لقواعد صدؼ كحفظها.  (3
 مث يقدـ ادلعلم أمثلة أك نصوصا متعلقة ابلقواعد. (4
 يقدـ ادلعلم خاسبة للدرس (5
 بعد اعتباره كاريا، يطلب من الطالب إجدا  أسئلة تدريبية. (6

 ، منها :الطديقة القياسيةلتطبيق خطوات  Ghazali Nu’aimahقاؿ 
مقد مة، يف ىذه ادلدحلة يقـو الطالب إبعداد دركس جديدة من  (1

خالؿ تكدار الدرس السابق حىت يتم ربفيءز الطالب لبد  دركس 
 جديدة. 

غدض القواعد، يكتب ادلعلم قواعد كاملة كزلددة ككاضدة كتوجو  (2
انتباه الطالب، حبيث يشعد الطالب أف ىناؾ مشاكل تتددل 

شكالت، كيلعب ادلعلم ىنا دكرا مهما تفكَتىم إلغلاد حلوؿ ذلذه ادل
 يف إدراؾ ذالك.

تفاصيل القواعد، بعد أف يشعد الطالب بوجوه مشكلة، يطلب  (3
ادلعلم من الطالب إعطا  أمثلة على ىذه القواعد. إذا مل يتمكن 
الطالب من إعطا  مثل، غلب على ادلعلم مساعدهتم من خالؿ 

ل آخد عن إعطا  اجلملة اخأكىل، ريمكن للطالب إعطا  مث
القياسية، لذلك مع ادلثاؿ ادلعطى كظائف ادلعلم لتأسيس القواعد 

 كجذكرىا يف أذىاف الطالب.

                                                             
25 Syaiful Mustofa, Op.cit. hlm. 41. 
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التطبيق، بعد أف يطبق طالب القواعد الصديدة كرقا للقواعد  (4
كاستخداـ ىذه القواعد، ؽلكن للطالب طدح أسئلة على ادلعلم أك 

 دة.أعطا  أمثلة أك ؽلكن للطالب تقدًن أمثلة يف مجل مفي
 .الطديقة القياسيةمءزااي كعيوب  (ج 

 الطديقة القياسيةغلب أف يكوف لكل طديقة مءزاايىا كعيوهبا، أما 
 رمازاايىا كما يلي :

 ىدؼ أكثد ربديدا. (1
 سهل كسديع.التطبيق  (2
 اجعل من السهل على الطالب الفهم بسدعة.  (3
 احًتس من اخأخطا  اللفظية ابخأمثلة اليت مت تدريسها. (4
 ال تؤكيد احلفظ. (5

 ، منها :الطديقة القياسيةكمن نواقص 
 يضيع رهم الطالب بسدعة خأهنم مل يتم حفظهم. (1
 ىناؾ اعتماد على اآلخدين. (2
 ضعف يف التفكَت النشط كالتعبَت عن الدأم.  (3
 صعبة قواعد الصدؼ يف اجلءزئية. (4

 .الطديقة االستقدائية .3
 .تعديف الطديقة االستقدائية (أ 

القياسية. تقدـ ىذه  ىي عكس طديق كىذه الطديقة االستقدائية
الطديقة يف أمثلة قبل قواعد الصدؼ. يف اللغة العدبية، رإف الطديقة اليت 
تعدؼ أيضا ابسم طديقة استنباطية. ريما يتعلق ابلتعلم يف الفصوؿ 

 all in one)الدراسيةػ، تتوارق ىذه الطديقة مع نظاـ نظدية الوحدل 

system) ريبات كتدريب أم تعلم القواعد الذم ػلدث يف شكل تد
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ىذه الطديقة تعلم اخأشيا  اليت تكوف  26مجاعي كالتمدينات كتمدين منءزيل.
عاـ ، ىذا يعُت أنو يف تعلم القواعد على شكل اجلءزئية بشكل أكثد 

ىي طديقة تبدأ إبعطا   Aqibعند  الطديقة االستقدائيةلتقدًن اخأمثلة. 
 27حاالت أك أمثلة أك أسباب سلتلفة تعكس مفهوما أك مبدأ.

 .الطديقة االستقدائية تنفيذ خطوات  (ب 
 يبدأ ادلعلم الدرس بتدديد موضوع الدرس. (1
 يقدـ ادلعلم أمثلة على اجلمل أ النصو  ادلتعلقة ابدلوضوع. (2
قدمها يطلب من الطالب بدكرىم قدا ة اخأمثلة أك النصو  اليت  (3

 ادلعلم.
دبجدد اعتبارىا كارية، يبدأ ادلعلم يف شدح قواعد صدؼ الواردة يف  (4

 اخأمثلة أك النصو  ادلتعلقة دبوضوع الدرس.
من ىذه اخأمثلة أك النصو ، يقـو ادلعلم مع الطالب بعمل   (5

 استنتاج أك ملخص حوؿ قواعد صدؼ.
 28يطلب من الطالب القياـ ابلتمارين. (6

 .االستقدائيةالطديقة مءزااي كعيوب  (ج 
 ذلا مءزاي كعيوب. من بُت ىذه ادلءزااي : الطديقة االستقدائيةإهنا 

 ىذه الطديقة ىي طديقة جيدة إلغلاد الغدض من قواعد الندو. (1
 ىذه الطديقة قادرة على استنتاج القواعد العامة بسدعة. (2
 يعطي معٌت كاضدا كسهال يف ادلماؤسة. (3
 اخأساليب يسهل رهمها.تقدًن أمثلة مع  (4

                                                             
26 Cahya Edi Setyawan, “Pembelajaran Bahasa Arab Menggunakan Metode Deduktif 

Berbasis Istilah-Istilah Linguistik” Jurnal Komunikasi dan Pendidikan Islam, Vol. 4 No.2 

Desember 2015, hlm. 16 
23 Zainal Aqib, Model-model, Media dan Strategi Pembelajaran Konstekstual (Inovatif), 

(Bandung : Yrama Widya, 2014), hlm. 112 
22 Syaiful Mustofa, Op.cit. hlm. 41. 
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 ن أف تءزيد الدارع للمعلمُت.ؽلك (5
 يف حُت أف عيوب أك نقاط ضعف ىذه الطديقة ىي كما يلي :

ىذه الطديقة بطيئة يف احلصوؿ على معلمات عن حصائص  (1
 الطالب.

 غَت رعاؿ خأف مغظم اخأمثلة اليت قدمها ادلعلم. (2
اخأمثلة ادلقدمة عادة ما تكوف جءزيئة، كغالبا ما تكوف منفصلة  (3

 29الطالب.كليست على مستول 
 التدصيل الدراسي .4

 التدصيل الدراسيتعديف  ( أ
". من كلمتُت "ربصيل" ك"الدراسي التدصيل الدراسيتتكوف 

عدة معاف :  ، ربمل التدصيل(KBBI)يف القاموس اإلندكنيسي الكبَت 
( الدخل، استدواذ، راكهة. بينما 2( شيئ يتم تنفيذة بواسطة الشدكة، 1

 30التعلم ىو تغيَت يف السلوؾ أك االستجاابت النامجة عن التجدبة.
 يل :" كما ايدراسيربصيل بينما ػلدد اخلرب "

، رإف نتائح التعلم ىي دليل على Udin Winataputraكرقا  (1
حيث ؽلكن أف يؤدم كل النجاح الذم حققة الطالب 

نشاط تعليمي إىل تغيَت شليءز. يف ىذه احلالة تشمل ادلهارات 
العلمية كالنشاط كالتدفيءز كاإلصلاز التعليمي. اإلصلاز ىو 

 قدرة الشخص على إكماؿ النشاط.
ىي نتائج تقييم  ربصيل طالب، رغن Darmansyahكرقا  (2

 31قدرات الطالب اليت يتم ربديدىا يف شكل أرقاـ.

                                                             
29 Ibid., hlm. 101 
31 Tim penyusun Pusat Bahasa (Mendikbud), Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta : 

Balai Pustaka, ED. 3, cet. 4, 2113). Hlm. 412 & 121 
31 Darmansyah, Penelitian Tindakan Kelas, (Semarang : UNP,2116), hlm 13 
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ىي  ربصيل طالبأف Abidinيف  Cece Rahmatقاؿ  (3
استخداـ اخأرقاـ يف نتائج اإلختبار أك إجدا ات التقييم كرقا 
لقواعد معينة أك بعبارة أخدل دلعدرة استيعاب الطالب بعد 

 32إتقاف ادلوضوع الذم مت إعطاؤه.
ىي شكل  تدصيل طالب، الSyaiful Bahriإف كجهة نظد  (4

 اخأرداد نتيجة خأنشطة انطباعات ينتج عنها تغيَتات يف
 33التعلم.

ىي  ربصيل طالبمن التعديف أعاله، ؽلكن االستنتاج أف 
إصلازات تعليمية حققها الطالب يف عملية التدريس كأنشطة 
التعلم من خالؿ إحداث تغيَت كتشكيل سلوؾ الفدد. لإلشارة 
إىل أنو ؽلكن القوؿ غن عملية التعلم كانت انجدة، رإف لكل 

ظده اخلاصة دبا يتماشى مع رلسفتو. كمع ذلك، معلم كجهات ن
من أجل معادلة التصورات، غلب نشَت إىل ادلنهج احلايل الذم 

 مت إتقانو.
 الدراسي تدصيلالمؤشدات  ( ب

 : تدصيل دراسيكىي مؤشدات الدئيسية ل
ربقيق استيعاب ادلواد التعليمية اليت تدرس بشكل رددية كمجاعي.  (1

االستيعاب من خالؿ كضع معايَت عادة ما يتم قياس ربقيق 
 االكتماؿ

مت ربقيق السلوؾ ادلوضح يف أىداؼ التعلم من قبل الطالب بشكل  (2
 رددم كيف رلموعات. 

                                                             
32 Abidin, Evaluasi Pengajaran, (Jakarta : UNP, 2114), hlm. 1 
33 Syaiful Bahri Djamarah, Psikologi Belajar, (Bandung : Rineka Cipta, 1996),hlm. 23 
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، رإف ادلؤشد الذم ـSyaiful Bahri dan Aswin Zainكمع ذلك، كرقا 
 يستخدـ على نطاؽ كاسع كمقايس للنجاح ىو االستيعاب.

 الطالب. بربصيل طالالعوامل اليت تؤثد على  (ج 
اليت حققها الطالب أحد مقاييس التمكن  ربصيل طالبتعد 

من ادلوضوع ادلعدكض. ؽلكن أف يؤثد دكر ادلعلم يف تقدًن ادلوضوع على 
الطالب. من ادلهم جدا معدرة العوامل اليت تؤثد على  ربصيل طالب

الطالب، شلا يعٍت أنو من أجل مساعدة الطالب  التدصيل الدراسي
 ادلثلي. صيل طالبربعلى ربقيق 

اليت ػلققها الطالب بعاملُت رئيسُت، كعلا  ربصيل طالبتتأثد 
العوامل من داخل الطالب كالعوامل اليت أتيت من خارج الطالب، 
كخاصة القدرات اليت لديهم، كعامل قدرة الطالب مؤشد للغاية على 

 نتائج صلاح تعلم الطالب. 
الب، ىناؾ أيضا عوامل إىل جانب عوامل القدرة اليت ؽلتلكها الط 

أخدل مثل دارع  التعلم كادلثابدة كالعوامل اجلسدية كالنفسية. أما ابلنسبة 
للتأثَت يف الطالب رهو تغيَت منطقي كطبيعي، خأف جوىد التعلم ىو تغيَت 
يف السلوؾ الفددم ادلقصود كادلعي، غلب أف يشعد الطالب ابالجة إىل 

 يف كسعو لتدقيق ذلك.  التعلم كاإلصلاز. غلب أف يبذؿ كل ما
 الصدؼ .5

 الصدؼ. تعديف (أ 
-ؼيصد  –الصدؼ من حيث لفظ مصدر من رعل صدؼ 

تصديفا. يدكر ادلعٌت العاـ  –يصد ؼ  –صدرا. كالتصديف من رعل صد ؼ 
لكلمة )صدؼ( يف اللغة حوؿ ثالث معاف ىي : التدويل كالتغيَت، أم : 
تغيَتىا من جهة إىل جهة أخدل، كاالنتقاؿ، كمنو صدؼ الدراىم، أم : 
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معٌت الصدؼ عند  34نقلها من ملك شخص إىل ملك شخص آخد .
 لويس معلوؼ يعٍت الءزد كالدرع.

اإلماـ العالمة ىو رد شي  عن  كيعدؼ الصدؼ اصطالحا عند
كجهو صدرو يصدرو صدرا كصاررا نفسو عن الشيئ صدرها عنو. ك أما 
الصدؼ عند مصطفى الغاليُت علم أبصوؿ تعدؼ هبا صيغ الكلمات 

كأما اصطالح ىي ربويل  35العدبية كأحواذلا اليت ليست إبعداب كال بنا .
 ربصل إال هبا كايمي اخأصل الواحد إىل أمثلة سلتلفة دلعاف ادلقصودة ال

  36الفاعل كادلفعوؿ كاسم التفضيل كالتثنية كاجلمع كإىل غَت ذالك.
 37كمن ىنا طللص إىل أف التصديف عند الصدرُت ىو :

البدث يف أحواؿ الكلم العدبية: اخأيما  كالصفات كاخأرعاؿ  (1
 الصديدة كادلعتلة، كما قيس على أبنيو كالـ العدب.

طق بو على مثاؿ ما نطقت، ما يبٌت من الكلم اليت تن (2
ضلوالبنا  من )َضَدَب( على كزف )جعفد( رنقوؿ )َضْدَبٌب(، 
رتغَت حدكات أحدؼ )َضَدَب(، كنظم أحدرها على حدكات 

 )جعفد( ىو التصديف.
ربويل الكلمة على خالؼ ما كانت عليو يف الصيغة، كىذا  (3

يندرج ربتو القياس اللغوم، كاالشتقاؽ، كأبواب التصديف 
 رة من إعالؿ كإبداؿ كزايدة كحذؼ كإدغاـ كطلوىا.ادلعدك 

 التغَت الذم حدث يف أصوؿ الكلم. (4
صوغ اخأمثلة ادلختلفة من ماض كمضارع كاسم راعل كاسم  (5

    38مفعوؿ كطلوىا من اجلذر.
                                                             

 11(ص. 2114جامعة الملك السعود،  . ) سعودٌة:الواضح فً الصرفحسن بن عبد هللا الغنٌمان،  34
 2(ص. 2111.)بٌروت : دار الكتب العلمٌة، جامع الدروس العربٌة مصطفى الغالٌٌنً، 35
معرفة المنجٌة، علم الصرف نظرٌاته وتطبٌقاته، )ماالنج : مطبعة جامعة ماالنج مالك إبراهٌم اإلسالمٌة  36

 2(ص. 2113الحكومٌة، 
  16-15( ص. 1929، )بٌروت : دار القلم، ذاهبهممناهج الصرفٌن ومحسن هناوي،  33
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أما كاضع علم الصدؼ رهو معاذ بن مسلم اذلدا ، كقيل ىي بن أيب 
كقواعده كأبنيتو من كالـ هللا تعاىل يف  ، كقد استمد ىذا العلم -هنع هللا يضر -طالب

كتاب الكدًن، كمن اخأحاديث النبوية، ككالـ العدب، كالغاية من كضع ىذا 
العلم ىي حفظ اللساف من اخلطأ يف ادلعٌت كالداللة اليت تدؿ عليها الكلمة، 
رموضوعو ىو الكلمة الغدبية من حيث الصدة كالعلة، كاخأصل كالءزايدة، كما 

ىو كاجب كفاية. أم إذا علمو البعض، سقط تعلمو عن  أف حكم معدرة
 39الباقُت.

 أعلية علم الصدؼ  (ب 
لعلم الصدؼ أعلية كبَتة من بُت علـو العدبية، رهو أىم من علم 
الندو، خأف الصدؼ يدرس الكلمات ادلفددة كأجءزا ىا، أما علم الندو 

ؼ كما ىو معدك   –ريدرس اجلملة كتدكيب الكلمات ريها، كدراسة اجلءز  
أىم من دراسة الكل خأف معدرة اجلءز  ىي اليت توصل إىل معدرة  –

 40الكل.
 الصدؼ  أىداؼ مادة (ج 

كأما أىداؼ تعلم الصدؼ اليت يداد ربقيقيها ىي إعطا  الكفا ة 
 كالقدرة للطلبة اليت تشتمل على :

 أف بفهموا ادليءزاف الصديف. (1
كالتجدد كالءزايدة أف بفهموا اخأرعاؿ كتقسيميها ابغتبار زماهنا كحدكرها  (2

 كاجلامد كادلتصدؼ كالتعدم كاللءزـك كبناؤه للفاعل أك ادلفعوؿ.
أف بفهموا كيفية تصديف اخأرعاؿ اصطالحيا كلغواي كيطبفهايف  (3

 تصديف أم رعل.
 أف بفهموا كيفية تصدؼ اخأيما  لغواي كيطبقها يف تصديف أم اسم. (4

                                                                                                                                                                       
 11-5ص. شذا العرف فً فن الصرف،  أحمد الحمالوي، 32
 أحمد الحمالوي، نفس المكان  39
 نفس المكان حسن عبد هللا الغنٌمان، 41
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ددة إىل ادلءزيدة، أف بفهموا الفوائد أك ادلعاىن من انتقاؿ اخأرعاؿ اجمل (5
 كيطبقوىا يف ربليل ادلعاىن خأل كلمة يف اجلمل أك النصو  العدبية.

 أف بفهموا بنية اخأيما  اجملددة كادلءزيدة ككيفية بنائها. (6
 الصدؼ ردكع مادة (د 

 41الصدؼ دراسة ما أييت : يتناكؿ مادة
ادليءزاف الصديف : كىو مقايس كضعو علما  اللغة العدب. دلعدرة بنية  (1

، كجعلوا أصولو الثالثبة ىي : ؼ ع ؿ . إذا تقابل الفا  الكلمة
احلدؼ اخأكؿ من أصل الفعل، كتقابل العُت احلدؼ الثامن، كتقابل 

 الالـ احلدؼ الثالث. 
حدكؼ الءزايدة اليت تدخل على اخأرعاؿ : تدحل بعض احلدكؼ زائدة  (2

على أصل الكلمة، كتؤدم معٌت دالليا معينا خاصا هبا، كىي 
كلمة )سألتمونيها(، مثل اخألف الءزائدة يف عامل، راخأصل   رلموعة يف

 الثالثي ىو علم.
 أبينة اخأرعاؿ كاخأيما  : أم إف كانت رلددة أك مءزيدة. (3
ادلصادر: كتتضمن ادلصادر الصديح. مثل : صعود كانطالؽ،  (4

كادلصدر ادليمي، مثل موقف، كادلصدر الصناعي، مثل كظني ة، 
 كمصدر اذليئة مثل ِكقفة.كمصدر ادلدة، مثل جلسة، 

ادلشتقات : كتتضمن اسم الفاعل مثل كاتب، كاسم ادلفعوؿ مثل  (5
مكتوب، كصيغة ادلبالغة مثل حذر، كالصفة ادلشبهة مثل أمحد 
كمحدا ، كايما الءزماف كادلكاف مثل موعد كموقف، كاسم اآللة مثل 
مفتاخ، كما يتناكؿ علم الصدؼ اخأيما  اجلامدة، كعناصد الطبيعة 

 حلسية، كشمس كرجل. رهما ايماف ال رعل ذلما كال اشتقاؽ. ا

                                                             
  444( ص.  2113)لبنان : دار الشرق العربً،  المغنً الجدٌد فً علم الصرف.محمد حلوان،  41
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 اإلجرائيادلفهوم  .ب 
 ىي كما يلي : الطديقة القياسية تنفيذ خطوات

 تبدأ ادلعلمة الدرس ابلتدية كالدعا  .1
 تسأؿ ادلعلمة أخبار الطالب كتعمل ادلعلمة كشف احلضور .2
 ربفءز ادلعلمة الطالب ليكونو متدمسُت يف التعلم .3
 تبدأ ادلعلمة الدرس بنقل ادلوضوع الذم ستتم دراستو  .4
 تستمد ادلعلمة يف شدح القواعد الصدرية اليت ستتم دراستو  .5
 مث تقدـ ادلعلمة اخأمثلة اليت تتعلق ابلقواعد اليت قد سبت دراستها  .6
تعطى ادلعلمة الوقت للطالب دلالحظة كرهم قواعد الصدرية اليت قد  .7

 مت شدحها 
 فدصة للطالب لطدح اخأسئلة اليت ال يفهموهنا تعطي ادلعلمة ال .8
 تعطي ادلعلمة التمدين للطالب .9

 تعطي ادلعلمة خاسبة الدرس .10
 زبتتم ادلعلمة كالطالب الدرس ابلدعا  .11

 : الطديقة االستقدائيةتنفيذ خطوات  
 تقوؿ ادلعلمة السالـ أك التدية كغليب الطالب التدية .1
 تبدأ ادلعلمة كالطالب الدرس ابلدعا  .2
 ادلعلمة أخبار الطالب ك تعمل ادلعلمة كشف اخلضور تسأؿ .3
 ربفءز ادلعلمة الطالب ليكونوا متدمسُت يف التعلم .4
 تبدأ ادلعلمة الدرس بتدديد ادلوضوع الذم ستتم دراستو  .5
تعطي ادلعلمة اخأمثلة على الكلمات أك النصو  اليت تتعلق  .6

 ابدلوضوع
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ها ادلعلمة تطلب من الطالب قدا ة اخأمثلة أك النصو  اليت قدم .7
 ابلتناكب

إذا اعتربت كارية، تبدأ ادلعلمة يف شدح القواعد الواردة يف ادلثاؿ أك  .8
 النص الذم يتعلق ابدلوضوع

من اخأمثلة أك النصو ، تقـو ادلعلمة مع الطالب بعمل اخلاسبة أك  .9
 ادللخص حوؿ قواعد الصدرية الىت قد سبت دراستها 

حوؿ الدركس اليت  تعطي ادلعلمة الفدصة للطالب لطدح أسئلة .10
 غَت ادلفهومة

 تطلب من الطالب أف يعملوا التمدينات  .11
 زبتتم ادلعلمة كالطالب الدرس ابلدعا  .12

 الصدؼ :ؤشدات دلادة ادل
يستطيع الطالب ذكد روائد اخأرعاؿ اليت ربتوم على حدؼ كاحد أك  .1

 حدرُت من أظلاط رعل ادلءزد.
 دؼ كحدرُت.يستطيع الطالب ربويل رعل اجملدد إىل رعل ادلءزد ح .2
ؽلكن للطالب تقدـ أمثلة على تعبئة مكونة من حدؼ كاحد أك  .3

 حدرُت يف مجلة.
  ات السابقاتالدراس .ج 

ىو طالب قسم التعلم اللغة العدبية بكلية  أمحد رهم عارؼ احدل (1
الًتبية كالتعلم جلامعة السلطاف الشديف قاسم اإلسالمية احلكومية 

 تعلميف  الطريقة القياسيةأتثري تنفيذ  عن (. ابالبدث2018رايك )
النحو على نتيجة تعلم التالميذ يف ادلدرسة الثانوية اإلسالمية 

يوجد أتثَت تنفيذ كحاصل حبثو مبعهد الرتبية اإلسالمية جندونج. 
فدؽ بُت الدراسة اخأكؿ ال .على نتيجة تعلم الصدؼ الطديقة القياسية
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كالبدث الذم أجداه الباحث كىو البدث اخأكؿ ادلتعلق بتأثَت تنفيذ 
يف تعلم الندو على نتجة تعلم التالميذ، كأف البدث  الطديقة القياسية

الطديقتُت القياسية بُت ـ بو الباحثة تتعلق دبقارنة الذم تقو 
دلادة الصدؼ  يف ربصيل طالب الصف الثامن ادلتوسطة كاالستقدائية
 .لقدآف كمباردبعهد دار ا

جندرا كحيوين ىي طالبة قسم التعلم اللغة العدبية بكلية الًتبية كالتعلم  (2
(. 2018جلامعة السلطاف الشديف قاسم اإلسالمية احلكومية رايك )

ونتيجة التعلم  ارتباط بني تنفذي الطريقة االستقرائيةابلبدث عن 
توسطة مبعهد دار احلكمة يف تعلم النحو لدى تالميذ ادلدرسة ادل

 تنفذم الطديقة االستقدائيةكحاصل حبثها يوجد ارتباط بُت بكنبارو. 
فدؽ بُت الدراسة اخأكؿ كالبدث الذم أجداه ال. الصدؼ كنتيجة تعلم

كنتيجة  البدث اخأكؿ ادلتعلق تنفذم الطديقة االستقدائية الباحثة 
باحثة تتعلق التعلم يف تعلم الندو، كأف البدث الذم تقـو بو ال

يف ربصيل طالب الصف  الطديقتُت القياسية كاالستقدائيةبُت  دبقارنة
 الثامن ادلتوسطة دلادة الصدؼ دبعهد دار القدآف كمبار.

نيل اذلداية ىي طالبة قسم التعلم اللغة العدبية بكلية الًتبية كالتعلم  (3
(. 2019جلامعة السلطاف الشديف قاسم اإلسالمية احلكومية رايك )

فعالية استخدام الطريقة بلعبة جدول القواعد لبدث عن اب
لدى الطالبات يف تعليم  لتحصيل الدراسيالصرفية لرتقية اال

كحاصل انوية مبعهد دار احلكمة بكنبارو. الصرف يف ادلدرسة الث
يوجد رعالية استخداـ الطديقة بلعبة جدكؿ القواعد الصدرية حبثها 

بُت الدراسة اخأكؿ كالبدث أجداه فدؽ ال لًتقية ربصيل تعلم الصدؼ.
بلعبة جدكؿ  دث اخأكؿ ادلتعلق تنفذم الطديقة القياسيةالباحثة الب
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الصدؼ، كأف البدث  لتدصيل الدراسيالقواعد الصدرية كتدقية اال
الطديقتُت القياسية بُت دبقارنة الذم تقـو بو الباحثة تتعلق 

يف ربصيل طالب الصف الثامن ادلتوسطة دلادة الصدؼ  كاالستقدائية
 دبعهد دار القدآف كمبار.

 الفروض البحث .د 
1. Ha  

الصف  ربصيل طالبيف  مقارنةالطديقة القياسية كالطديقة االستقدائية 
  دبعهد دار القدآف كمبار. الثامن دلادة الصدؼ

2. Ho  
يف ربصيل طالب  مقارنةالطديقة القياسية كالطديقة االستقدائية غَت 

 الصف الثامن دلادة  الصدؼ دبعهد دار القدآف كمبار.
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 ثالثالالفصل 
 البحثمنهجية 

 لبحثاتصميم  .أ 
. يف ىذا البدثَتين . ىناؾ متغ(Eksperimental)ىذه البدث التجديب   

( 2ة تؤثد على ظهور اخأعداض. حاالت معين ىو متغَت مستقل( 1:  اعل
ادلتغَتين ادلستقل ىذه التجدبة  اخأعداض اليت تظهد.ىو َت اتبع متغ

 كما ىو موضح أدانه :التابع،ك 
 القياسية كاالستقدائية  تُتقيطد الادلتغَت ادلستقل : استخداـ  .1
 ربصيل الطالب دلادة الصدؼ ادلتغَت التابع : .2

 1.3اجلدول 
تصميم البحث الذي تستخدم الباحثة فيه االختبار القبلي واالختبار 

 البعدي

 الفصل االختبار القليب ادلعاجلة االختبار البعدم

O  X  
O    أ" الفصل التجدييب"  

O  X  O    ب" الفصل التجدييب"  

 البياف : 

X    :لطديقة القياسيةتعلم الطالب اب 

X    :لطديقة االستقدائيةتعلم الطالب اب 

O    : الطديقة القياسيةمالحظات الطالب قبل تطبيق 
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O    : الطديقة القياسيةتطبيق  بعدمالحظات الطالب 

O    : الطديقة االستقدائيةمالحظات الطالب قبل تطبيق 

O    : االستقدايئة تطبيق طديقة بعدمالحظات الطالب 

 زمانهمكان البحث و  .ب 
 آف ادلتوسطة االسالمية كمبار. يفدار القد  ىذه البدث يف معهد 

 ـ. 2021مايو سنة  23 –رربارم  23 التاريح
 موضوعهفراد البحث و أ .ج 

الفصل الثامن "أ" ك "ب" دبدرسة دار القدآف  طالب أرداد البدث
القياسية  بُت الطديقتُت دراسة مقارنةادلتوسطة اإلسالمية كمبار. كموضوعو 

كاالستقدائية يف ربصيل طالب الصف الثامن ادلتوسط دلادة الصدؼ دبعهد 
 دار القدآف كمبار.

 جمتمع البحث وعينته . د
ادلتوسطة دراسة يف ادلالثامن  طالب الفصل يف ىذا البدث مجيع اجملتمع  

طالبا. مث أخذت الباحثة رصلُت  94دار كمبار دبا يصل إىل اإلسالمية دبعهد 
طالبا يف  21عينة ك 42يف ىذا البدث، كاليت تكونت من  تخأخذ عينا

أما عينة البدث ادلستخدمة رهي "ب".  با يف الفصلطال 21الفصل "أ" ك 
 42ىي مجع العينة ابعتبارات معينة. .(Purposive sampling)العينة الغدضية 

 
 
 

                                                             
42 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D (Bandung : Alfabeta, 

2113), hlm. 23 
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 1.3 اجلدول
 جمتمع البحث

 رقم الصف رلموع

 1 الصف الثامن "أ" 21

 2 الصف الثامن "ب" 21

 3 الصف الثامن "ج" 27

 4 الصف الثامن "د" 25

 رلموع 94

 1.1 اجلدول
البحث من الفصل الثامن يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية دار عينة 

 القرآن كمبار
 رقم الصف زلموع

 1 الصف الثامن "أ" 21

 2 الصف الثامن "ب" 21
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 رلموع 42

*ادلصدر : معلومات من إدارة مدرسة دار القدآف ادلتوسطة االسالمية  
 كمبار.

 أداوات البحث . ه
 : البدث ادلستخدمة يف ىذا البدث ىم أداكات

 .الطديقتُت القياسية كاالستقدائيةادلالحظة دلعدرة كيفية تطبيق  .1
 1.3اجلدول 

 الطريقة القياسيةتنفيذ مالحظة 

القياسية الطديقة خطوات استخداـ نعم ال  الدقم 

 1 تبدأ ادلعلمة الدرس ابلتدية كالدعا   

ادلعلمة كشف تسأؿ ادلعلمة أخبار الطالب كتعمل   
 احلضور

2 

 3 ربفءز ادلعلمة الطالب ليكونو متدمسُت يف التعلم  

 4 تبدأ ادلعلمة الدرس بنقل ادلوضوع الذم ستتم دراستو   

 5 تستمد ادلعلمة يف شدح القواعد الصدرية اليت ستتم دراستو   

مث تقدـ ادلعلمة اخأمثلة اليت تتعلق ابلقواعد اليت قد سبت   
 دراستها 

6 
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تعطى ادلعلمة الوقت للطالب دلالحظة كرهم قواعد   
 الصدرية اليت قد مت شدحها 

7 

تعطي ادلعلمة الفدصة للطالب لطدح اخأسئلة اليت ال   
 يفهموهنا 

8 

 9 تعطي ادلعلمة التمدين للطالب  

 10 تعطي ادلعلمة خاسبة الدرس  

 11 زبتتم ادلعلمة كالطالب الدرس ابلدعا   

 
 1.3 اجلدول

 الطريقة االستقرائيةتنفيذ ة مالحظ
ستقدائيةاال الطديقة خطوات استخداـ نعم ال  الدقم 

 1 تقوؿ ادلعلمة السالـ أك التدية كغليب الطالب التدية  

  2 تبدأ ادلعلمة كالطالب الدرس ابلدعا   

تسأؿ ادلعلمة أخبار الطالب ك تعمل ادلعلمة كشف   
 اخلضور

3  

  4 الطالب ليكونوا متدمسُت يف التعلمربفءز ادلعلمة   
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  5 تبدأ ادلعلمة الدرس بتدديد ادلوضوع الذم ستتم دراستو   

تعطي ادلعلمة اخأمثلة على الكلمات أك النصو  اليت   
 تتعلق ابدلوضوع

6 

تطلب من الطالب قدا ة اخأمثلة أك النصو  اليت قدمها   
 ادلعلمة ابلتناكب

7 

تبدأ ادلعلمة يف شدح القواعد الواردة إذا اعتربت كارية،   
 يف ادلثاؿ أك النص الذم يتعلق ابدلوضوع

8 

من اخأمثلة أك النصو ، تقـو ادلعلمة مع الطالب بعمل   
اخلاسبة أك ادللخص حوؿ قواعد الصدرية الىت قد سبت 

 دراستها 

9 

تعطي ادلعلمة الفدصة للطالب لطدح أسئلة حوؿ   
 ادلفهومةالدركس اليت غَت 

10 

 11 تطلب من الطالب أف يعملوا التمدينات   

 12 زبتتم ادلعلمة كالطالب الدرس ابلدعا   

 
 االختبار عبارة عن رلموعة من احملفءزات ادلعطاة لشخص ما يهدؼ احلصوؿ  .2

 على إجابة ؽلكن استخدامها كأساس لتسجيل النتيجة.
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 طريقة حتليل البياانت . و
  منها: ادلستخدمة يف ادلالحظة البياانتأما رموز يف ربليل  .1

     

  
 

 
 100: 

P  : نسبة مئوية 

F   :التكدار 

N :رلموع 

الطديقتُت القياسية استخداـ ربعة معايد دلعدرة أ الباحثةستخدـ ت
 43، منها : كاالستقدائية

 = )جيد جدا( %86 -% 100 (أ 

 = )جيد( %56 -% 85 (ب 

 مقبوؿ(= ) %41 -% 55 (ج 

 = )انقص(  %0-% 40 (د 

 :”Test “t( N<30)ابستخداـ الدموز االختبارات ربليل البياانت .2

22

11

























N

SDy

N

SDx

MyMx
T  

إإإإ

 البياف :

 االخداؼ  ادلعيار التغَتين=      

                                                             
43 Hartono, Statistik Untuk Penelitian ( Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2112), hlm. 213 
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 عدد  االرتفا  من  التجدبة السامٌت إىل التجدبة اخأخَتة=  ∑ 

السامٌت إىل التجدبة الًتبيعي من عدد االرتفا  من التجدبة = 2 ∑  
 اخأخَتة

N    =رلموعة العينة 



















 



1

0

N

SD

N

D

T
D

 

 اختبار =0 

 اإلخداؼ ادلعيار من التغَتين      =

 اخأخَتة من التجدبة السامٌت إىل التجدبة االرتفا  عدد  ∑=

= N العينة 

 الثابت الدقم 1=
DF= N-1 

=DF رقم الدرجة احلدية. 
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 اخلامسالفصل 
 اخلامتة

 نتائج البحث . أ
حللت الباحثة البياانت ادلوجودة روجدت اإلجابة أف ىناؾ ردقا كبَتا يف  مابعد 

ربصيل الطالب الصف الثامن ادلتوسطة دلادة الصدؼ بُت الطالب الذين قاـ ادلدرس 
تدرسيهم ابلطديقة القياسية ك الطالب الذين قاـ ادلدرس تدرسيهم ابلطديقة 

 دبعهد دار القدآف كمبار. االستقدائية 
إذف يوجد الفدؽ بُت ربصيل تعلم الصدؼ لدل الطالب الذين يتعلموف ابلطديقة 

يف ”Tt“أكرب من  Toالقياسية كالطالب الذين يتعلموف ابلطديقة االستقدائية بظهور 
( أكرب من درجة احلدية 3،780% كدرجة احلدية. نتيجة االختبارة )5درجة احلدية 

 مددكدة.  Hoمقبولة ك  Haرتكوف  2،72%= 1كعند  2،02% = 5( عند 40)

 توصيات  البحث . ب
 تقدـ الباحثة توصيات كما يلى  :

 للمدرسة .1
أرجو من ادلدرسة توض أف تسهيلة كارية التعلم اللغة العدبية خصوصا 

 التعلم الصدؼ

 دلدرس الصدؼ .2
من ىذا البدث  نعدؼ أف طديقة القياسية تكوف رعاال من الطديقة 

الصدؼ لدل الطالب يف تعلم الصدؼ  لتدصيل الدراسياالستقدائية  ال
 رينبغي على ادلدرسة أف تستخدـ ىذه الطديقة يف تعلم الصدؼ.
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