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 الشعار
بسم ا الّرمن الّرحيم 

. فإّن نْفس الّلغة العربّية من الّدين، ومْعرفتها فرض واجب

. وا يفهم إاّ بفهم الّلغة العربّية. فإّن فهم الكتاب والّسّة فرض

 1.وما ا يتّم الواجب إاّ ب فهو واجب

تهد ابن تيمية   ﴿ إمام 

 

 

                                                 
ر، 1 مد أز  .219، (2003أبصلوت، : يوكياكرتا) Mafazaعبد الرمن سوفارنو و 
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هداء إ

 بسم ا الّرمن الّرحيم

مد ا على نعم ا .الوفرة ها ا  الصاة والسام على حبيب  صلى ا علي وسلم  مدوشافع
ذا البحث . الذى نرجى شفاعت  يوم القيامة دى   :فأ

 لىإ

خففةيأ ّمد غزاى خليل والسيدة رؤية ا بوبن، السيد  مة    وأمى ا الذين يعطيان ا
 عسى الّل . وما ايتعبا لدعائى ورما ونصحا بالصر والرفق حى اآنميع احواى

بهما دائما  .ان يرمهما و
 لىإ

بوبة و ميع أسر ّي ا ي، خصوصا و أخى الصغرة قرّة العيون و عن الّعمة اإ
ماسة  كّل الوقت دي اّلذين قد أعطو ا ر ز مد م  شكرا على اأستاذ 

تمامكم ودعائكم  .ا
 لىإ

بوبن   قسم اللغة العربية  و خاصةTA B  الفصل ميع اأصدقاء ا
امعة  با

ذا  كومية فونوروغو الذين ساعدو  إمام   اإسامية ا
م ميعاإالبحث العلمي و  كمال وأدعو 

جاح  كل أمور   . مع ال
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 الملخص

م ة نتائج تعليم اللغة العربية باسراتيجيعندراسة مقارنة  .2016. الحنيفة، مفروحة عّي االتلخيص ا
او ة بغر كومية رجوساري ماديون الس درسة العالية اإسامية ا  لطاب الصف الثا با

امعة اإسامية . البحث العلمي. 2016-2015الدراسية  قسم اللغة العربية كلية الربية ا
كومية فونوروغو اجستر. ا ر ا مد م اج  شرف الدكتور ا  .  ا

تائج، تعليم اللغة العربية،  : الكلمة اأساسية م ةسراتيجيإال  .عيّ االتلخيص ا
 

ي هارة اأربعة، و مهارة اإستماع، مهارة الكام، مهارة : إن الّلغة العربية تُوِج لتبليغ إى ا
ّوعة . القراءة، ومهارة الكتابة ت هارات الّلغويّة اأربع للّتاميذ بالطّرق ا عّلمن ان يعلموا ا بغى على ا ي

سل فهما مّا ختلفة حّى  صصة . وا تحضر إسراتيجيات كثرة  وقد وضعت  عام الربية والتعليم ا
ماعّي إسراتيجية . لتعليم مادة خاصة لتحقيق مهارة خاصة إسراتيجيات و نوع من أنواع التلخيص ا

شيط  تعليم اللغة العربية و إسراتيجية لتشجيع الطاب على إبداء . التعلم ال ماعّي  التلخيص ا
اء على إبداء ارائهم ومساعدهم على  ب ساعدة الطاب ا ذ الطريقة مفيدة  ماعة و اأراء باسم ا
د من اأراء إا مساعدة اأخرين  اك تلميذ ايريد أن يظهر ما ع ماعي أن  إحياء روح التعاون ا

.  إظهار
عرفة نتائج  م ةتعليم اللغة العربية باسراتيجيو بغر تعليم اللغة العربية  ونتائج عيّ االتلخيص ا

م تعليم اللغة العربية كيف نتائج  (1): وضعت الباحثة أسئلة البحث كما يليعّي االتلخيص ا
م ةباسراتيجي كومية رجوساري االتلخيص ا درسة العالية اإسامية ا عّي لطاب الصف الثا با

ة الدراسية   ةإسراتيجيكيف نتائج تعليم اللغة العربية بغر  (2)؟ 2016-2015ماديون الس
م ة عيّ االتلخيص ا كومية رجوساري ماديون الس درسة العالية اإسامية ا  لطاب الصف الثا با

قارنة عن نتائج تعليم اللغة العربية  (3)؟ 2016-2015الدراسية  التلخيص سراتيجية بال وجدت ا
م ة و عيّ اا كومية رجوساري ماديون الس درسة العالية اإسامية ا ا لطاب الصف الثا با بغر

 ؟2016-2015الدراسية 
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ة ،(Eksperimen) ييذا البحث من نوع البحث الكّمى التجر  ا، طالب41 وعدد العي
إستخدمت الباحثة   و طربقة حليل البيانات،ب مع البيانات إستخدمت الباحثة اإختباريوأسال

  :مايأتى T-TEST التحليل اإحصائى، وإستخدمت الرمز

 
ي م ةتعليم اللغة العربية باسراتيجينتائج  (1): أما نتائج البحث  عّي لطاب االتلخيص ا

ة الدراسية  كومية رجوساري ماديون الس درسة العالية اإسامية ا  2016-2015الصف الثا با
ئوية  سبة ا عدلة % 60 درجة متوسطة بال نتائج تعليم اللغة العربية بغر  (2). 77,15با

مةإسراتيجي كومية رجوساري عيّ ا التلخيص ا درسة العالية اإسامية ا  لطاب الصف الثا با
ة الدراسية  ئوية  2016-2015ماديون الس سبة ا عدلة % 66,67 درجة متوسطة بال با

مسراتيجية بانتائج تعليم اللغة العربية  عن معى ات ذمقارنة توجد (3). 62،76  عيّ االتلخيص ا
ة الدراسية و كومية رجوساري ماديون الس درسة العالية اإسامية ا ا لطاب الصف الثا با بغر

ساب .2015-2016 صل، t-test من ا   hitung > ttabel  5 درجة ذات معى%، tabel 
 hitung و tabel = 2,71، %1 و  درجة ذات معى hitung  =4,246 و 2,02= 
، فالفرض اإختياري مقبول hitung > ttabel يهتدى T-Testمن نتائج عدد باالرمز . 4,246=

 .و الفرض الاغي مردود
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كلمـة الشكـر و التقديـر 
 بسم ا الرمن الرحيم

مد  الذ جعل اللغة العربية أفضل اللغات، أمد على نعم مدا كثرا و  يا
هار ن أراد أن يدكر أو أراد شكورا. أشكر إذ جعل الليل و ال و أشهد أن اإّل إّا . خلفة 

مدا عبد و رسول الذي جاء  اد اأرض و السموات، و أشهد أن سيدنا  توحد بإ ا ا
رين و صحب الذين إجتهدو  عبادة ا عدوة و  عجزات صلى ا علي و على ال الطا با
م باحسان  را و على التابعن  اديا و سراجا م ما  الدين  هم  عشيا حى اصبح كل م

. (أما بعد)إى يوم الدين و سام تسليما كثرا 
ذا البحث العلمي، و كانت الباحثة ا  فبعون ا عّز و جّل شأن قد ّمت كتابة 

ا، و فائق  ا، فلذا ابّد للباحثة أن تقّدم جزيل شكر تقدر على إمام حثها إا مساعدة غر
اسبة إى ذ ا  :احرامها  

امعة اإسامية  .1 اجستر كرئيسة ا اجة سى مر يوسف ا رمة الدكتورة ا فضيلة ا
 .فونوروغو

امعة اإسامية  .2 اجستر كرئيس كلية الربية ا دى ا لصان إيفي رم  فضيلة ا
 .فونوروغو

رم .3 اجستر فضيلة ا  .كرئيس قسم اللغة العربية مد نصرا ا

اجستر   الدكتورفضيلة .4 ر ا مد م اج  ذا الذي ا قام باإشراف التام على كتابة 
 .وشجعا إى تعلم اللغة العربيةة البحث ودفع الباحث

وظفن  .5 دّرسن و ا كومية رجوساري ماديونميع ا درسة العالية اإسامية ا  .با

علومات  .6 ة و ا س واعظ ا رمن و اأصدقاء الذين قد دفعو با دّرسن ا ميع ا
ذا البحث ّيدة و ساعدو  كتابة   .ا
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رمن و أخواي و ميع عائاي على تشجيعهم و دوافعهم مع دعائهم والدي  .7 ا
 .سرّا و عانية

ا مع سأل نوا  را و باط هم ظا س ، و أن  م خالصة لوجه الكر عل أعما أن 
ن و  دودا مع اأولياء و عباد الصا هم مقاما  وام، و أن يبعثهم و يسك ُحسن ا

عيم ن. الفاءزين  جّات ال يب السائلن و يا رّب العا  .آمن يا 

 
 2016 يوليو 21 فونوروغو،

 الباحثة
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46 
وظفن درسن و ا درسةأحوال ا كومية  با  العالية اإسامية ا

 رجوساري ماديون
4.1 

47 
درسة  الطابأحوال كومية رجوساري با  العالية اإسامية ا
 ماديون

4.2 

48 
 II IPA 1  لطاب الصف تعليم اللغة العربيةنتائج اإختبار  

م ة باسراتيجي((Eksperimen) صف التجربة)  عيّ االتلخيص ا
4.3 

م ةتعليم اللغة العربية باسراتيجيتكرار نتائج  50  4.4 عيّ االتلخيص ا

51 
   II IPA 2  لطاب الصفتعليم اللغة العربيةنتائج اإختبار  

راقبة ) م ةسراتيجيإ بغر( (Kontrol)صف ا  عيّ االتلخيص ا
4.5 

م ةسراتيجيإ  بغرتعليم اللغة العربيةتكرار نتائج  53  4.6 عيّ االتلخيص ا

54 

عّدل  را  (Mean)حساب ا عيار اا من  (Standart Devisi)وا
لطاب  تعليم اللغة العربيةنتائخ اإختبار   (Variabel)متغّر 
 ةباسراتيجي )(Eksperimen)صف التجربة ) II IPA 1 الصف

م   عيّ االتلخيص ا

4.7 

يف 57  4.8 لطاب الصفتعليم اللغة العربية  عن نتائج اإختبار  التص
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II IPA 1  ( صف التجربة(Eksperimen) )التلخيص  ةباسراتيجي
م  عيّ اا

59 
ئويّة  سبة ا تعليم اللغة العربية من اإختبار   (Prosentase)ال

 4.9 ((Eksperimen)صف التجربة ) II IPA 1لطاب الصف 

60 

عّدل  را  (Mean)حساب ا عيار اإ من  (Standart Devisi)وا
لطاب تعليم اللغة العربية نتائخ اإختبار   (Variabel)متغّر 

راقبة ) II IPA 2الصف   ةسراتيجيغر إب( (Kontrol)صف ا
م   عيّ االتلخيص ا

4.10 

63 

يف عن نتائج اإختبار  تعليم ال لطاب الصف لغة العربية التص
II IPA 2 ( راقبة التلخيص  ةسراتيجيبغر إ( (Kontrol)صف ا

م  عيّ اا
4.11 

65 
ئوية  سبة ا لطاب اللغة العربية من اإختبار  (Prosentase)ال

راقبة ) II IPA 2 الصوف   4.12 ((Kontrol )صف ا

 4.13 (Eksperimen)نتائج اإختبار لصف التجربة  67
 4.14 (Eksperimen) لصف التجربة   (Lillifors) البحث برمز 68
راقبة  نتائج اإختبار لصف 70  4.15 (Kontrol)ا
 4.16 (Kontrol)راقبة املصف    (Lillifors) البحث برمز 71

 

 

 

 



 

xvii 

 

قائمة الماحق 
 

 الماحق الرقم
قابلة 1  ترمة ا
ترمة الوثيقة  2
 اإختبار على الصدق 3
 اإختبار على الثبات 4
ولصف  (Eksperimen)نتائج تعليم اللغة العربية لطاب لصف التجريبة  5

راقبة    (Kontrol)ا
دول  6 ة Korelasi “ r ” Product Momentا  جدول تعين عدد العي

دول  7   Nilai Distribusi Normal ا
دول 8  Lilliefors Nilai Kritis Uji ا

دول 9  Tabel Statistik F-MAX ا

دول 10  ”Nilai “t ا
سؤل اإختبار  11

 
 
 

 


