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 الثانى الباب
 هيكل التفكير و فروض البحث اإطار النظرى و البحوث الّسابقة و

  

 اإطار النظرى .أ﴾ ﴿

 مفهوم نتائج التعليم .1

 تعريفنتائجالتعليم .أ

تكوفمنكلمت يالعبارةال .نتائجكتعليم:نتائجالتعليم
التدخيل تغ صيلعلىعاقبةتُعملالعمليةال تعريفنتائجتراجع

عرفية.بالوظيفي احيةا ال العمل  كتعليمتعمللتسعيموجودالتغي
(Kognitif) ،احيةالوجدانية فسحركية، (Afektif) كال احيةال  كال
(Psikomotori) علىالشخصالتعليم. صيلإ العملستكوف التغي

 7.نتائجالتعليم
" (Nana Sudjana) رألناناسوجانا (1 هاراتال يا نتائجالتعليم

تعلمهم رب على 8".ملكالطاببعديتسلم
 

ونو (2 دأغوسسوفر ي" (Agus Suprijono) ع نتائجالتعليم
هارة وقفكالتقديركا عارؼكا 9."تصميماتالعملكالقيمكا

 

                                                 
 .45-44،(2011فوستاكافاجار،:ياكرتاؾيو)Evaluasi Hasil Belajar فوركانطا، 7

Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar،ناناسوجانا 8 ،(2009اركسداكاريا،جر:باندكنج) 
22. 

ونو9 فوستاكا:اكرتاكيكم)Cooperative Learning Teori dan Aplikasi PAIKEM  ،أغوسسوفر
 .5،(2012فاجار،
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نتائج" (Purwanto) نقاعنفوركانطا (Winkel) رألكنكيل (3
وقفكالعمل ا اس ال آلةتغ ال يالتغي 10."التعليم

 

عارؼالسابقةتستخلصالباحثةأّفنتائجالتعليم منبضعا
عرفية ال التعليميةالعمليةي احيةا  حصلعليهاالطابمنال

(Kognitif)، كالوجدانية (Afektif) ،فسحركية  .(Psikomotori)كال

يفنتائجالتعليم .ب  تص

بيةالقومية ظامةال ال بية داؼال إستخدمتالصياغةأ
 بلـو يام يفنتائجالتعليممنب الثالث (Benyamin Bloom)تص

حيات عرفية:ال احيةا احيةالوجدانية ،(Kognitif)ال ك،(Afektif)كال
فسحركية احيةال (Psikomotori)ال

هم11  :كم
عرفية (1 احيةا احية: (Kognitif)ال فيهاالعملالذميضغطال

ثقفة يطكالفهمكاإستعماؿ12.ا عرفية احيةا ك(Aplikasi)ال
اعي(Analisis)التحليل كالتقدير(Sintesis)كالص

(Evaluasi).13
 

احيةالوجدانية (2 احية:(Afektif)ال فيهاالعملالذميضغطال
ع14.الشعوريةكالعاطفية تص هاالقبوؿكعطاءاإجابةال م

ذببالتعليم ؾكإ مش ك.الطالبمعلقبالعمليكيص

                                                 
 .Evaluasi Hasil Belajar  ،45،فوركانطا10

.Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar،22، ناناسوجانا11
كمدييا،:جاكارتا)Analisis Hasil Belajar   ،ديدمكوستاكاف 12  .15،(2013فتلوكيمامي
 .66-65،(2009بوميأمسارا،:جاكرتا)Kurikulum dan Pengajaran،ناسوتيوف.س13
رجع 14 68.نفسا
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زءمن ظما عوفالقيما ظمكالطبيعالذميص التقديركا
15.العملكليـو

 

فسحركية (3 احيةال فيهاالعملالذميضغط: (Psikomotori)ال
فسحركية هارةال احيةا هابول16.ال كإختاس (Menirukan)م

(Manipulasi) كالبدقػة(Keseksamaan)فصػل ك(Artikulasi)كا
 17.(Naturalisasi)الطبيعي

 مفهوم تعليم اللغة العربية .2

 تعريفتعليماللغةالعربية .أ

م عنمقاصد يألفاظيعرهاكلقـو كإفاللغة18.اللغة
شاعرين ينظاـاعطباطىلرموزصوتيةتستخدـلتبادؿاأفكاركا

19.أعضاءماعةلغويةمتجانسية
كتبعلىاللغة، اؾعدةتعاريفللغة،كماكردت

ها وسوعات،م عاجم،كا يلفظعلىكزف–فإفاللغة:كا "فعلة"لغة
معها.ككرة ها:كقبل ذل–لغى:لغاتلغوف،كم .يلغى،إذا

المّرك"كإذامركاباللغومركاكراما:"ككذلكاللغوفقدفقاؿتعا

                                                 
  .Evaluasi Hasil Belajar،52،فوركانطا15
 .Analisis Hasil Belajar،14،ديدمكوستاكاف 16

رس 17 دك،:ااكرتكيكم)Evaluasi Pembelajaran ،أسفجهادكعبدا فريسي -18،(2008مول
19. 

18، وف)جامعالدركسالعربيةالشيخمصطفىالغايي .6،(1886مكتبةالشركؽالدكلية،:لب
رأرشد،19 درساللغةالعربيةأز بية طرؽتعليماللغةاأج داج)مدخلإ اأحكاـ،:أكجونجف

1998)،2.
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ديثالشريف–بالباطل ا ،فقدلغا،:كجاء معةص ا منقاؿ
20.التكّلم

و،إفاللغة اسب اؾتعريفم نظاـاعتباطىلرموز:كلكن
شاعرينأعضاءماعةلغويةصوتية تستخدـلتبادؿاأفكاركا

امعية.متجانسية الكتبا  د التعريفاتالتاليةما ظر كل
هيدية :الت

ثقافة (1 اس اللغةنظاـمنرموزصوتيةاعتباطية،مكنكلال
الثقافة،منأفيتواصلواكيتفاعلوافيما ذ ة،أكاخريندرسوا معي

هم  .بي

أية (2 طقكالسمع جهازال اللغةنظاـصوتىلاتصاؿ،يؤدي
عرفيةاعتباطية ملمعا  .ماعةيستخدـرموزاصوتية

وف (3 اسفيتمك اللغةالنظاـمنرموزلغويةيستعملهاعددمنال
هم  .منااتصاؿفيمابي

اإتصاؿاإنسا (4  .اللغةنظاـمنرموزصوتيةاعتباطيةتستخدـ

صوتية،لتوصيلالشعوركالفكر (5 اللغةايةكسيلة،صوتيةأكغ
ينظاـمنعاماتمتواضععليها،خاصة هما،ك ع كالتعب

ثابتة ملمعا   .الكليماتأكاإشاراتال

شاعرباستعماؿالعامات (6 اللغةكسيلةنظاميةلتوصيلاأفكاركا
مفهومة ،كيؤدلمعا  .كاأصواتكاإشارتككلهامتواضععلي

                                                 
رجع 20 1.نفسا
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الكتبالتمهيديةعنعلماللغة كمةتعريفاتأخرلشائعة
:تتضمنعدةمفهـو

 تولديةاللغةكإبداعيتها (1

21.أكليةالكاـعلىالكتابة (2
 

كسائلااتصاؿمعااخرينكتصبح يشخص اللغة
أمةكاحدة اجتمع تتمعكأخرلكصلب العاقةكسائلالواحدةا

مكن.أمةكأكثر مالعواملال يكاحدةمنأ الةأفاللغة ا ذ 
اأمم مب 22.أفيقرباعاقاتكخلقالتفا

أفاللغةالعربية  ح
اس ال اهكلغةالقراف،نزؿالقرافإ ولغةكاحدةمناختار نفسها

اسإماف داؼلل 23.للحياةكا
 

داؼتعليماللغةالعربية .ب  أ

همة ياللغةا اؾالعديدمن.اللغةالعربية ذاأف ك
هملدراسةاللغةالعربية علمنا  24:اأسبابال

 

يلغةالقراف (1  .اللغةالعربية

الصاة (2 ياللغة  .اللغةالعربية

ديث (3 يلغةا  .اللغةالعربية

 .موقفاللغةالعربيةمنحيثاإقتصاد (4

 .كثرةاستخداـاللغةالعربية (5

                                                 
رجع21 .نفسا
.5،(2009ومانئورا،:باندكع)Metodelogi Pembelajaran Bahasa Arabأمدإزّاف، 22
23 ، و  .23-22،(2010باسن،:يوكياكرتا)Strategi Pembelajaran Bahasa Arabمدعلىا
رجع24 .نفسا
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داؼاأتية :إفتعليماللغةكسيلةبتحقيقاأ
 .أفيكتسبالطالبالقدرةعلىاستعماؿاللغةالعربيةالفصحى (1

أفيكتسبالطالبالقدرةعلىالقراءفاإستيعابيةالصامتة،كذلك (2
الفكرلكالّلغول  .حدكدمّو

طكاضحمقركء (3  .أفيكتسبالطالبالقدرةعلىالكتابةالسليمة

لولةإدراؾمافيهامن (4 صوصاأدبيةك أفيتدّربعلىتذّكؽال
ماؿكالقيماإنسانية  .مواطنا

اليسةالكتبالعربية (5  طالعةك ا إ موميل  .أفي

عاجم (6 الدافعللبحث،كأفيتدّربعلىاستخداـا أفيتكّوفلدي
ذلك اجةإ ماتدعوا بّسطة،ليعودإليهاحي  .كالفهارسا

 مفهوم إستراتيجية التلخيص الجماعّي في التعلم النشيط .3

اتيجية .أ  تعريفاإس

اأمورالعسكرية اتيجيةيستخدـ أكؿاأمرإفلفظاإس
تأي عركةال ميادفا يش عليهاا يس ططال وفكا يالف ك

تيجةمثمرة 25.ب
اتيجيةالتعليميةفقدعرفهاأرمامعارؼ  كأمااإس

(Armai Arif)فيذ سبيلت علم قاـهاا ياأعماؿالتعليميةال ك
عمليةالتعليمعلىأساس علم اكاتا ي عدةك ططالتعليميةا ا
 كطرقةككسائل دؼالتعليمكمادت تشملعلى اتالتعليميةال تغ ا

26.كتقييم
                                                 

 .5،(2000فلحفردككتياف،:باندكع)Strategi Pembelajaranجوجوسوجانا،25

جيفوتاتفرش،:جاكرتا)Pengantar Ilmu dan Metodologi Pendidikan Islamأرمامعارؼ،26
2002)،91.
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من كث ترز طلبال يإحدلمنا اتيجية اإس
ياللغةالعربية جالتعليميةاللغويةك ا .ا يخطةتب اتيجية اإس

دد دؼ  شبكةمعقدةمناأفكار.كيفيةالوصوؿإ إ كتش
 ذ مثل راتكالذاكراتال داؼكا كالتجاربكالتوقعاتكاأ

دد دؼ  يثتقدـإطارعاـجوعةمنأفعاؿككصلإ طة .ا
تستخدمها اتيجيةال احأكفشلاللغةالتعليميةنرلمناإس إف

دؼاحتولككيفيةتعليماللغة ا ِددإ 27.أها
اتيجياتالتعليمية وعةمنإس موعةمت انبذلكإف ك

شاكلك شاركةحلا يساعدالطاببإستخداـخايادماغاعلىا
علىأنشطةالتعليمية ادةالطبعيةكسوؼتوّ ا ادالفكرةالرئيسية إ
نتائج شاءأكثراإرضاءكمااأفةأفيصيلإ الطريقةسوؼي كهذ

طلوبة 28.التعليميةا
عمليةالتعليمفيمايلي اتيجياتأساسية 29:اؾأربعةإس

يلالسلوؾكالسماتمنالطابكمايراد (1  .تأ

اجتمع (2 جالتعليميةكمانظر ا  .إختيارا

3)  اتيجياتالتعليميةال ديدأجراءاتكأساليبكإس إختيارك
أداءأنشطةتعلمهم علموف يستطيعا اسبةكمفاعلةح  .م

علم (4 يكوفأساسا جاحح ال .ديدالقواعدكمعاي
                                                 

 Metodologi Strategi Alternative Pembelajaran Bahasa Arabرضيةزينالدينكاخركف،27

 .51،(2005فوستاكارحلة،:يوكياكرتا)

رجع28 52.نفسا
يكاجيفتا،:جاكرتا) Strategi Belajar Mengajarسيفالبحرمرةكاسوفزين،29 .5،(2014ري
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ماعيّ .ب اتيجيةالتلخيصا  تعريفإس

ماعّي اتيجياتالتعلمونوعمنأنواعالتلخيصا إس
تعليماللغةالعربية شيط اتيجية.ال وإس ماعّي التلخيصا

الطريقةمفيدة ذ ماعة،ك لتشجيعالطابعلىإبداءاأراءباسما
اءعلىإبداءارائهمكمساعدهمعلىإحياءركح ب ساعدةالطابا

مناأراءإا د اؾتلميذايريدأفيظهرماع ماعيأف التعاكفا
إظهار .ساعدةاأخرين

اتيجيةإ س ماعّيخاّصةتتصّورعلىكج ازالتلخيصا اإ
هاراتالفردية قيقا يك ماعّي ساعدة،التلخيصا كسيلةمتعة

فعلية اءفريقمنالطاب جب اتيجية30.نشطةإموعةبا كتطبيقإس
ماعّيإستخراجميعقدراتالطابالعلميةكالعملية التلخيصا
صائصهم اسبة طلوبةا حصلوابذلكعلىنتائجالتعليما ح

م تركيزأفكار ملهمإ اتيجية اإس ذ أف فسية،باإضافةإ ال
عمليةتعلمكالتعليم شاركة  .التعلمكتشجعهمعلىا

ماعيّ خطوات (1 اتيجيةالتلخيصا  تطبيقإس

ماعّي،فكمايلى تيجيةالتلخيصا 31:أماخطواتتطبيقإس
 

ت (أ موعاتمنحوا  3قسمالطابإ  .طابا6إ

بأخرالطا (ب وادال  .يبحثماعةا

                                                 
مودةكعبدالو30 ،Active Learning dalam Pembelajaran Bahasa Arab،رشدلباأمي

134.
رجع31 .135،.نفسا
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اتيجيةإحدلأخرمنالطاب (ج وادإس اتيجيةللتعرؼا باس
ماعيّ  .التلخيصا

بغيخاصهاكتابةؿكرّاسةماعةكلعطا (د ذاالتلخيصم ،
يُتعَلم وادال  .يدخلاخباراعنا

 (ق .عرضخاصهاماعةكلادع
ماعيّ (2 اتيجيةالتلخيصا  مزاياإس

ماعيّأمامزايا اتيجيةالتلخيصا  :،فكمايلىإس

اأسئلةكإعطاء (أ الفرصةللطاباستعماؿمهاراهم
 .شكااممنشكلةـ

إعطاءالفرصةللطابلتفعلالبحثعنقضيةأكمشكلة (ب
ة  .معي

اقشات (ج بالقياديةكتعليما وا  .تطويرا

 (د زيدللمشاركة ا مشاركةالطاببشكلأكثر،كجذهمإ
اقشةالصفية  .ا

اـإعطاء (ق اـالشخصيكاح فرصةللطابلتطويرشعورااح
لديهمبعضهالبعض اـآراءاآخرين،كال ،كاح أصدقائ

كة ش داؼا قيقاأ   .ساعدةاجموعة

ماعيّ (3 اتيجيةالتلخيصا  ضعفإس

ماعيّأماضعف اتيجيةالتلخيصا  :،فكمايلىإس

طومفقطللطابالقادرين (أ ماعّيغالبامات التلخيصا
مأقل   .أهمأكفاءلقيادةكتوجي
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اتيجيةقدتتطلب (ب اإس قاعدكاختاؼطريقةذ ا تغي إ
 .التعليم

تجانسوف (ج مناأحيافاالطابا كث ، علم منقبلا
 .بالراحةمعأعضاءاجموعةكفشعرم

موعةمتجانسة،معلومات (د ميل ستخباريةإكمنالصعب
صاح،أكمكافاإقامة ب،كا وا 32.جيدة،كا

 

اتيجيةفمنالبيافالسابقةمكنالقوؿبأف، اإس ذ اح
ماعّييعتمدعلىقدرةالطابعلىقيادةاجموعاتأك التلخيصا

 .العملكحد

شيط .ج  تعريفالتعلمال

شيطالتعلم ونوعمنأنواع (Active Learning)ال 
يم فا تتخذمنتطبيقاتمننظرياتا اتيجياتالتعليميةال اإس

اـمصلو(Humanistik)اإنسانية رمهاأبرا (Abraham Maslow)ال
دكدة،كرأممصلوأف  حيثقاؿإفالطاقاتالبشريةكمقدراهمغ

اتزاؿ كملكالطاقاتال مستقبل ظرإ ال ا اإنسافتفاؤامتزايدن
.نامية

التعلم33 والتعلميدعالطاب شيط شيطالتعلمال .ال ح

                                                 
فركة،32 .93-92،(2009تراس،:يوكياكرتا)Strategi Belajar Mengajarانسةا
مودةكعبدالو33 ،Active Learning dalam Pembelajaran Bahasa Arab،رشدلباأمي

123.
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شاطيسلطاأنشطةالتعليمية كهذايستعملوفالفكرة.يتعلمالطابب
ريةمنموادالتعليم سئلةالظا يلا 34.ل

 تفاعاب وكلالتعليميشرؾالطابفي شيط التعلمال
علمأكضدما قيقاإستخداـ.الطابكا و شيط ككافالتعلمال

الدرجة كلالطابيتحّقوانتائجالتعليميةإ ميعقدراهمح
طلوبةمطبقشخصيتهم تماـ.ا شيطليحفظإ انبذلكالتعلمال ك
عمليةالتعليم 35.الطاب

عمليةالتعليم،عنطريقالتفاعلمع يقصدالطابمارسة
احظةك الصفكيقوموفبا دكفأكيقرأكف مايسمعوفأكيشا

كتوليداأفكاركفحصالفرضياتكإصداراأحكاـ قارنةكالتفس ا
كإكتشاؼالعاقاتكيتواصلوفمعزمائهمكمعلمهمبصورة

36.ميسرة
ك.قاؿؿ والعملية:(L. Dee Fink) دمفي وارمعالذات ا

يتعلموف وادال كيسألوفأنفسهممايعتقدكف.الطابيتفكركفعنا
وضوع علميطلبمنالطاب.كيشعركفحوؿا رحلةا ا ذ 

همليكتبوامايتعلموفككيفيتعلموف صكيطلبم لقراءةاجلةأكال
.كماتؤثرالقراءاةأنفسهم

                                                 
،:يوكياكرتا)Strategi Pembelajaran Aktifكاخركف،زيناـشق34 ،(2008فوستاؾإنسافمادا

xiv.
مودةكعبدالو 35  .Active Learning dalam Pembelajaran Bahasa Arab،63،رشدلباأمي

رجع36 124.نفسا
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التعليمالتقليدية، زئيكما وارا وارمعااخرليسا ا
ة موعاتصغ علم دماخلقا وأكثرنشاطاكحيويةع وار كلكنا

الدراسية دالطابيلتفتوفأك.حوؿمواضع راقبةع حدثا
علمأك ماكافا شخصيفعلشيئامتصلةماتعلمو يستمعوفإ

شاطالتعلمحيثالطابيفعلوفشيئا.أصدقائهم ع.قياـال مثليص
ذلك جةاكالكتابةكغ قذا 37.التجربةكي

عالطابنشيطة همأفيص بعدـالتعلم.أّكؿالدرسيةا
أّكؿالدراسيةأفيكوفالطابسلبّيا شيط أنواعاأنشطةاإفتاح.ال

هضواالذاءكيصعدكا ركوفكي التعلمأفتكوفالطابيعرفوفك
اّدةالدرسية ا تماـ أّكؿالدرسية.اإ همة راتا .ككافا

ي داؼك اؾثاثةأ شيط 38:التعلمال
اءالفركؽ (1 شاركة:ب عواا يسعدالطابيعرفوفبعضهمبعضامص

هم  .كيعّلقبي

وقفكخرةالطاب (2  .التأكيدإعاـا

 .أهضالرغبةأّكؿالدراسية:متوّرطالتعلم (3

عمليةالتعليمنفسهميطالب شيطمشاركة الطابالتعلمال
الفكرةكما.بسطة مطبقهذ :التعلمبتطبيقمايدرسهم،طريقت

                                                 
رجع  37  74-73.نفسا

ؿـ 38 فوستاؾإنساف:يوكياكرتا) Active Learning 101 Strategi Pembelajaran Aktifسيلرماف،.لف
،  .40-39،(1996مادا
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عمليةالتعليم (1 اسيرتبط وفرقةكاحدةمنال  التعلمالتعاك
تبادلواااراءك كالتعاكفمعاأخريناحسنمنتعلمنفسيةأففي

 .يقّسمالفكرة

يةمن (2 ع عكاسكالعملّيةا يالتعلمالذميعملبال رة التعلما
رةمباشرة عمليةالتعليمكّلالطاب.ا الطريقةتأسس ذ  .ك

تيجةعلىأها والعملياتكليسال شيطموجهة التعلمال
شطةمنخاؿ ال ذ ينتيجة قيقةك ممنا شطةأ العمليةال

تتيح علوماتال العمليةالفرديةستكوفقادرةعلىاستيعابا
سؤكليةكلقرار شيطأبعادالصاتباجوثالدماغاأيسر.ا التعلمال

قائقاأساسيةعناأنساف كاأمنكجوانبالدماغاليساريعرضا
ركة.عمل خكا هاراتالعاطفيةمنا طومعلىا كالدماغاأمني

اقسة سديةكيزرعشعورالتعلمخاؿاأنشطةا 39.ا
شيطإستخراجميعقدرات اتيجيةالتعلمال كتطبيقإس

طلوبة حصلوابذلكعلىنتائجالتعليما الطابالعلميةكالعمليةح
ملهم اتيجية اإس ذ أف فسية،باإضافةإ صائصهمال اسبة ا

عمليةالتعلم شاركة التعلمكتشجعهمعلىا م تركيزأفكار إ
40.كالتعليم

 

 البحوث الّسابقة .ب﴾ ﴿

                                                 
رجع39 184.نفسا
مودةكعبدالو40 .Active Learning dalam Pembelajaran Bahasa Arab،63،رشدلباأمي
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ذاالبحثيع نتائجتعليماللغةالعربيةعندراسةمقارنة:موضوع
اتيجي مةباس اعّيكاالتلخيصا درسةالعاليةبغ با لطابالصفالثا

ةالدراسية كوميةرجوسارمماديوفالس اّف.2016-2015اإساميةا
دالبحثالسابقالذميبحثعن اتيجيالباحثةم مةإس عيّاالتلخيصا 

 .تعليماللغةالعربية

 

 هيكل التفكير .ج﴾ ﴿

تعرؼ ظريةكالعواملال ال وفكرةكصيغةعنالعاقةب  يكلالتفك
همة سألةا البحث.با تعلقةبتغي ظريةا ال يدأفيب ا .يكلالتفك

قارنةفمنالفركضأف ا الفركضعلىكج تكتبفي تعلقبالتغي البحثا
يكلالتفك ظرل.يكتب ذاالبحثفيما (Deskripsi Teori) أماالوصفال

:يلى
اتيجيتعليماللغةالعربيةنتائج .1 م ةباس  .عيّاالتلخيصا

تعليماللغةالعربيةنتائج .2 اتيجيبغ مةإس  .عيّاالتلخيصا

 

 يكلالتفك  ظرلالسابقفتستطيعالباحثةتقد اأساسال سبةإ كبال
:فيمايلى
اتيجي" مةنتائجتعليماللغةالعربيةباس نتائجأحسنمنعّياالتلخيصا

إتعليماللغةالعربية اتيجيبغ مةس ".عيّاالتلخيصا
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 فروض البحث .د﴾ ﴿

ؤؽ واإجابةا اصحيحا،فالفركض ظريةكيعترأكثر ةأسئلةالبحثال
:أمافركضالبحثفكمايلى

 (Ha)اإختيارمالفرض .1

اتيجيعنقارنةامكجدت التلخيصةنتائجتعليماللغةالعربيةباس
م اعّيكاا كوميةبغ درسةالعاليةاإساميةا با لطابالصفالثا

ةالدراسية  .2016-2015رجوسارمماديوفالس

 (Ho)الاغيالفرض .2

اتيجيعنقارنةامماكجدت التلخيصةنتائجتعليماللغةالعربيةباس
م اعّيكاا كوميةبغ درسةالعاليةاإساميةا با لطابالصفالثا

ةالدراسية .2016-2015رجوسارمماديوفالس
 


