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(الفقه) لطالبات ب الرتاثاكتتدريس  نتائجأثر إستيعاب املفردات على
السنة رف للبنات" فونوروغوا"املعاالسالميةباملدرسة العالية عشرالصف الثاىن

٢٠١٦-٢٠١٥الدراسية 

البحث العلمىّ 

ه: قدم
سالمت عبد هللا

١١٠٥١٢١٠٥:رقم دفرت القيد

كلية الرتبية قسم اللغة العربية
وغاجلامعة اإلسالمية احلكومية بفونورو 

٦٢٠١ديسمرب



2

(الفقه) لطالبات ب الرتاثاكتتدريس  نتائجأثر إستيعاب املفردات على
السنة رف للبنات" فونوروغوا"املعاالسالميةباملدرسة العالية عشرالصف الثاىن

٢٠١٦-٢٠١٥الدراسية 

البحث العلمىّ 
و غمية فونورو مقدم اىل اجلامعة االسالمية احلكو 

إلستيفاء بعض الشروط للحصول على درجة سرجانا
)S.Pdىف تدريس اللغة العربية ( 

ه:قدم
سالمت عبد هللا

١١٠٥١٢١٠٥:رقم دفرت القيد

كلية الرتبية قسم اللغة العربية
وغفونورو اجلامعة اإلسالمية احلكومية 

٦٢٠١ديسمرب
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(الفقه) لطالبات ب الرتاثاكتريس  تدنتائجأثر إستيعاب املفردات على
السنة رف للبنات" فونوروغوا"املعاالسالميةباملدرسة العالية عشرالصف الثاىن

٢٠١٦-٢٠١٥الدراسية 

البحث العلمىّ 

ه: قدم
سالمت عبد هللا

١١٠٥١٢١٠٥:رقم دفرت القيد
كلية الرتبية قسم اللغة العربية

وغاجلامعة اإلسالمية احلكومية بفونورو 
٦٢٠١ديسمرب
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(الفقه) لطالبات ب الرتاثاكتتدريس  نتائجأثر إستيعاب املفردات على
السنة رف للبنات" فونوروغوا"املعاالسالميةباملدرسة العالية عشرالصف الثاىن

٢٠١٦-٢٠١٥الدراسية 

البحث العلمىّ 
و غمقدم اىل اجلامعة االسالمية احلكومية فونورو 

ول على درجة سرجاناإلستيفاء بعض الشروط للحص
)S.Pdىف تدريس اللغة العربية ( 

ه:قدم
سالمت عبد هللا

١١٠٥١٢١٠٥:رقم دفرت القيد

كلية الرتبية قسم اللغة العربية
وغفونورو اجلامعة اإلسالمية احلكومية 

٦٢٠١ديسمرب
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اإلهداء

ىل :إأهدى الباحث هذا البحث

اللذين ربياين ،سيجاهواألم احملبوبة ميسمان، األب احملبوب الوالدين احملرتمني
شجعاين طول حيايت وفضالين برتبييت علما وخلقا ودينا وأدبا بكل ،صغريا

هلما عسى أن يرمحهما هللا  والذين داوماين بنصيحتهما وأدعو،صربمها وجهدمها
كما رمحاين صغريا.

ن ىف  اعد ويدافعيريب ويساملاجستري نسرهللاىف هذا البحث : األستاذاملشرف
.كمال هذا البحث

ين ىف متام هذا البحث، االذين دفعو الصغريحملبوباأخىو أخوايت احملبوبات
جزاكم هللا احسن اجلزاء.

حىت جنحت ىف عملية التعلم والتعليم.معونة مجيع األسرة الذين قد أعطوين
سالمية أصدقاء احملبوبني يف قسم تدريس اللغة العربية باجلامعة اإلمجيع

أكماله إاحلكومية فونوروغو الذين قد ساعدوين يف إمتام هذا البحث العلمي و 
وأدعو هلم مجيعا مع النجاح ىف كل أمور.

.ومن علمين ولو حرفا واحدا عسى أن ينفعنا هللا به



8

الشعار

رًا رًا َواْعَمْل ِبِه َكِبيـْ ١تـََعلََّمْن َصِغيـْ

”ktu kecil dan amalkanlah di waktu besarBelajarlah di wa“

3(فونوروغو: غانطار)، احملفوظات، حممد رمحة، ١
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امللّخص

لطالبات (الفقه)ب الرتاثاكتتدريس  نتائجأثر استيعاب املفردات على. ٢٠١٥. تسالم، عبدهللا
-٢٠١٥السنة الدراسية رف للبنات" فونوروغوا"املعاالسالميةباملدرسة العالية الصف الثاىن عشر

٢٠١٦
املشرف و. غمعة اإلسالمية احلكومية فونورو االرتبية قسم تدريس اللغة العريبة اجلالبحث العلمي كلية 

املاجسترياالستاذ نسر هللا
ب الرتاثاكتتدريس  نتائجاستيعاب املفردات و: الكلمة األساسية 

ومسا ااووتدل على معىن, سواء أكانت فعال افاكثراللفظة اوالكلمة الىت تتكون من حرفني املفردات هي 
ألمور اّلىت "انتيجة. ومعناها –ينتج –مجع من النتيجة. النتيجة لغة إسم مصدر من نتج هي نتائج .أداة

.تستخرجه من مقّدماته

وضع الباحث أسئلة البحث كما يلى : ب الرتاثاكتتدريس  ونتائج نتائجاستيعاب املفردات وملعرفة 
باملدرسة العالية اإلسالمية املعارف للبنات فونوروغو ثاىن عشرالكيف استيعاب املفردات لطالبات الصف ).١(

باملدرسة الثاىن عشرلطالبات الصف ).كيف نتائج تدريس كتاب الرتاث ٢؟. (٢٠١٦-٢٠١٥السنة الدراسية 
هل وجد أثر استيعاب ).٣؟. (٢٠١٦-٢٠١٥الدراسيةالسنة العالية اإلسالمية املعارف للبنات فونوروغو 

رف ا"املعميةاالسالباملدرسة العاليةلطالبات الصف الثاىن عشرب الرتاثاكتى نتائج تدريساملفردات عل
؟.٢٠١٦- ٢٠١٥السنة الدراسية للبنات" فونوروغو

باملدرسة العالية اإلسالمية املعارف للبنات هذا البحث من نوع البحث الكّمى، قام الباحث بالبحث 
وثائق و املالحظةطالبات. وجلمع البيانات إستخدم الباحث ٢٥ن وعدد السكالصف الثاىن عشر. فونوروغو 
لتحليل البيانات يف هذا البحث إستخدم الباحث و .ولتحليل البيانات استعمل الباحث الطريقة الكميةاملكتوبة, 

.(KorelasiProduct Moment)التحليل اإلرتباط 

برمز ما يلى: 

rxy =
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استيعاب املفردات لطالبات الصف الثاين عشر باملدرسة العالية اإلسالمية ) ١(:نتيجة البحث هى
نتائج ) ٢). (%٥٠(بنتيجة ىف طبقة متوسط٢٠١٦-٢٠١٥للبنات فونوروغو السنة الدراسّية"املعارف" 

و السنة للبنات فونوروغدرسة العالية اإلسالمية "املعارف" باملالصف الثاين عشر لطالباتكتاب الرتاث تدريس  
على نتائج تدريس  استيعاب املفردات وجد اثر ) ٣().%٥٢(بنتيجة ةىف طبقة جيد٢٠١٦-٢٠١٥الدراسّية 

فونوروغو السنة للبنات"عارف"املدرسة العالية اإلسالميةباملالثاين عشر لطالبات الصفكتاب الرتاث (الفقه)
٣٩٦،٠= tو ٦،٠= o, %٥ىف درجة ذى معىن يعينo<t، ألن٢٠١٦-٢٠١٥الدراسّية

) مقبول. Ha(اإلختيارى) مردود أو الفرض Hoفالفرض الالغى (



11

كلمة شكر وتقدير

رب العـــاملني وبـــه نســـتع ور الـــدنيا والـــدين اهلـــادى اىل صـــراط علـــى امـــنياحلمـــد 
مستقيم من يهديه فال مضل له ومن يضلله فـال هـادي لـه. اللهـم صـل علـى سـيدنا حممـد 
اهـدين ىف طلـب رضـا رب العـاملني.  تهدين ا امام االنبياء واملرسلني عددما بعلم هللا ته ا

اما بعد.
ن سـاعدها ىف كتـاب فقدم الباحث ىف هـذه املناسـبة عظـيم الشـكر والتقـدير اىل مـ

ب الــرتاثاكتــنتــائج تــدريسعاب املفــردات علــى ياثراســتالبحــث العلمــى باملوضــوع" هــذا
رف للبنــــــات" ا"املعاالســــــالميةباملدرســــــة العاليــــــة للطالبات(الفقــــــه) الصــــــف الثــــــاىن عشــــــر

:" وبالذات٢٠١٦-٢٠١٥السنة الدراسية فونوروغو
ف املاجســـتري كرئيســـة اجلامعـــة .فضـــيلة احملرتمـــة احلاجـــة الـــدكتورة ســـىت مـــرمي يوســـ۱

و.غاإلسالمية احلكومية فونورو 
.فضــيلة احملــرتم خملصــا أفنــدى املاجســتري كــرئيس كليــة الرتبيــة اإلســالمية احلكوميــة ۲

و.غفونورو 
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الـذىكـرئيس قسـم تـدريس اللغـة العربيـةاملاجسترينصر هللا.فضيلة احملرتم حممد ۳
إىل تعلـم اللغـة وشـجعاينودفعـاينهـذا البحـثةعلى كتابشراف التامقاما باإل

العربية
رف للبنات" ا"املعاالسالميةالعالية كرئيس املدرسة مصطفي كاملفضيلة احملرتم .٥

وعلى اذنه للبحث ىف هذه املدرسة.فونوروغو
على تشجيعهم ودعائهممني وإخواىن ومجيع عائلة الباحث. والداي احملرت ٦
هــــذا ةىف كتابــــقاء الــــذين ســــاعدوا الباحــــثواألصــــد. مجيـــع املدرســــني احملرتمــــني٧

البحث
ســـأل هللا أن تكـــون أعمـــاهلم مقبولـــة. ويكـــون هـــذا البحـــث العلمـــى نافعـــا أ

ومفيدا للعباد والبالد، آمني.

٢٠١٦نوفمرب ١٧و،غفونورو 
الباحث

سالمة عبدهللا
١١٠٥١٢١٠٥
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احملتويات
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تن........................................................ه
٥...................................ظيم كتابة تقريرالبحث

فروض اإلطار النظرى والبحوث السابقة وهيكل التفكري و : لباب الثاىنا
٧....................................................البحث

مف.أ
٧..............................املفردات.هوم استيعاب 

تعر ......................................................١
٧......................................يف املفردات
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٨.......................................املفرداتع 
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٨............................فردات إمسية و تشمل

ف.................................................ب
٩.............................ردات فعلية و تشمل

ا.................................................ت
٩................................ألدوات و تشمل

خل.................................................ث
٩...........................................والفز

نو ......................................................٣
٩...............................اجلديدةع املفردات

أس......................................................٤
١٠..............................املفرداتس إختيار 
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تو ......................................................٥
١١.................املفرداتتدريس عامة يفجيهات

١١.................................القدر الذي تعلم.أ
١١.........................قوائم مفردات..........ب

أس......................................................٦
١٢...........................املفرداتتدريساليب 

طر ......................................................٧
١٣............................املفرداتتدريسة يق
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١٨...........حلهاوطريقةاملفرداتشكالت تدريس
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٤٤.....................................ومصادرهاالبينات. ۲

٤٤............................................البيناتأ. 
٤٤...................................ب. مصادر البينات

٤٥.........................................ب. السكان والعينة
٤٥.............................................أ. السكان
٤٥..............................................ب. العينة

٤٧......................................ج. إطار عرض البحث
٤٨......................................د. أسالبجميع البيانات

٥٦.....................................حتليل البياناتيقةطر ه.
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ولاقائمة اجلد

ةالصفح البيان الرقم

٤٨
طني مال" احلكم"الثانوية اإلسالميةتركيب منظمة ىف املدرسة 

ماديونغيغري 
۱

٤٩ الطني م" احلكم"الثانوية اإلسالميةأحوال املدرسني ىف املدرسة 
ماديونغيغري 

٢

٥٠ الطني م" احلكم"سالميةالثانوية اإلأحوال املوطفني ىف املدرسة 
ماديونغيغري 

۳

٥٠ ني مالط" احلكم"الثانوية اإلسالميةأحوال الطالب ىف املدرسة 
ماديونغيغري 

٤

٥١ مالطني "احلكم"الثانوية اإلسالميةالوسائل املوجودة ىف املدرسة 
ماديونغيغري 

٥

٥٢ باملدرسة لسابع االصفّ لطّالبحمفوظات تدريسنتائج نوعية
نماديو مالطني غيغري م" احلك"االسالمية ةالثانوي

٦

٥٣ حمفوظاتتدريسالتكرار عن نتائج  ٧

٥٤
باملدرسة سابع الالصفّ لطّالبالعربّيةالّلغةتدريسنتائجنوعية 
نماديو مالطني غيغري م" احلك"االسالمية الثانوية

٨

٥٥ الّلغةالعربّيةتدريسالتكرار عن نتائج  ٩

٥٦ التدريستائجاملعيار على ن ١٠

٥٧ حمفوظاتتدريسنتائج درجة   11
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٥٨ التدريساملعيار على نتائجا ١2

٥٨ الّلغةالعربّيةتدريسدرجة نتائج ١3

٦٠
الّلغةتدريسنتائجو حمفوظات تدريسنتائج خريطة العالقة بني 

م" احلك"االسالمية الثانويةباملدرسة سابع الالصفّ لطّالبالعربّية
نماديو ني غيغري مالط

١4
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باب األولال

املقدمة

خلفية البحث..أ﴾﴿
املفردات هي اللفظة أو الكلمة اليت تتكون حر فني فأكثر وتدل على 

معىن, سواء أكانت فعال أوامسا أوأداة. وتنوعت هذه املفردات من حيث: عدد 
العناصر اللغوية حروفها وسهولة نطقهاو أن تستغين عن املفردات هي احدى

ا. الرئيسية فال ميكن الشخص أن يتكلم بدو

املفردات من أهم عناصر اللغة ومييل بغض اللغويني إىل اعتبارها العنصر 
األهم يف اللغة. ومراد ذلك إىل أن املفردات قد تكون العامل  الئيسي الذي 

ئي. يؤدي إىل فهم معىن اجلملة يف موقف اال تصل أو يف فهم النص القرا
كانت املفردات هي حاجة رئيسية للغة العرنية )horn(وكذلك الذي عربه هورن 

ولسائر اللغات املوجودة يف العامل. فاملفردات عند هورن هي عدد من الكلمات 
اليت تشكل لغة واحدة. فاملفردات هلادور عظيم يف اكتساب املهارات اللغوية 

الكتساب املهارات اللغوية األربعة إن القدرة)vallet(األربعة.  فقد قال فليت 
تتعلق على مدى استيالء املرء على املفردات. ورغم ذلك تعليم اللغة العربية غري 
مساو بتعليم املفردات. وبعبارة أخرى أن استحقاق املهارت اللغة األربعة التأتى 

مبجود حفظ عدد من املفردات فحسب, ولكن االستيالء على املفردات 
٢إىل سهولة املرء يف تعلم اللغة وأداءها.العديدة يؤدي

حتضري الكتاب املدرسي للمستوى اإلبتدائي يف تعليم اللعربية،حممد منري و حممد خملص٢
٣٠), ٢٠١٢: غو(فونورو 
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النتائج هي املهارة أو احلاصلة الظاهرة اليت متكن حتقيقها يف وقت معني 
حتصيلعملية التعليم. حتدد قدرة الطالب الفكرية ان ينجح الطالب يف  

النتائج. ملعرفة جناح الطالب أو فشله يف تعليمه فيحتاج إيل اإلختبار، وهدفه 
٣لنتائج اليت حصل عليها الطالب بعد عملية التعليم والتعّلم مستمرة.ملعرفة ا

المالیزیةعند أّزمردى أزرى كتب الرتاث هو كتب الّدينية باللغة العربية و 

, ليس احلرف العريبعمالباستيف إندونيسيااحمللية األخرىأو اللغاتاجلاوية و 
. إيندونيسياماء لعلفقط لكن يكتب أيض األوسطالشرقمكتوب لعلماء 

وهناك موجود أن يفّسر أنّه يسّمى بكتب الرتاث ألن مكتوب على الورق 
٤األصفر.

ىف حلفية املعهد, كتب الرتاث يعتد التصييغ النهائّي من تعاليم القرآن و 
سنة النّيب, هذا الكتاب يكتب لعلماء باضعاف أهلية: العلومية العالية 

يكتب أيضا بالقلم و األصابع املنري. ولذلك واألخالقية الفضيلة. وهذا الكتاب 
ينظر قريب بالتمام و الصعب لإلنتقاد. تنفيذه ذلك الكتب يعتاد بكتب 

٥الطهور و املقّدس حمموال بصدق احلقيقّي, حّىت الحيتاج بالتغيري و اإلبدال.

مهم أن نعرف أن كتب الرتاث و اللغة العربية وجد اإلرتباط بينهما. عند 
لرتاث باجليد فنتيجة اللغة العربية باجلّيد أيضا. مجيع ذلك نساعد نفهم كتب ا

3http://www.ditptksd.go.id/?option=com.content&view=articel7id=46:factor-faktor-yang

mempengaruhi-prestasi-belajarيناير ٢٠١٥ نقل يف التاريخ ١٣
Tradisi Dan IntegrasiMembuka Jendela Pendidikan Mengurai Akar, أمحد باريزى٤

Keilmuan Pendidikan islam۷۵-۷٤, )۲۰۰٤, (جاكرتا: راجا غرافيندو فريسادى
Dari Transformasi Metodologi Menuju Demokratisasiموجاميل قمر,٥

Institusi(غلورا أكسارا فراتاما, بدون السنة) ,١۲۸

١
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أن نزيد العلم عن اللغة العربية من حيث املفردات و القراءة و احملادثة و 
الكتابة.   

األن يكون كتب الرتاث كأهّم منهج الدراسّية يف املعاهد. مهم كان التطّور 
البشر الستهالك نصوص العلوم والتقّدم التكنولوجّية والسناعة جيرب كم من

العصرّي، حّىت تغّري مناهج التدريس لقراءة الكتب الرتاث يف املعهد. مهما 
متعّلقة معلوم واملنهجّي ومنهج التدريس بل وسط اختالط املهارة السلفية 

واحلديثة ظهر عزم العلماء لقيام بالتجديد تعّلم الكتب الرتاث كاملقارنة لكثرة 
م كتب الرتاث ليس يف معهد فقط، بل يف يتعلوكان ٦.القراءة العصريه

قراءة الرتاث أوتدريساملؤسسات التعليمية اإلسالمية وهناك أيضا دروس كتب 
.رف للبنات" فونوروغوا"املعاالسالميهيف املدرسة العاليةالكتاب العريب

سلوب إىل أدروس  كتب الرتاث أو تدريس قراءة الكتاب العريب دخلو 
اخترب  علىاملوضوعات يف تدريس قراءة الكتاب العريب اختبار كلّ ولاملدرسة

الدروس اليت ميكن أيضا منن كتب الرتاث أمال معأكتب الرتاث. فضال 
اختار الباحث مكان وحتقيقا هلذه الغاية، املفردات باللغة العربية.ته إىلإضاف

ورف للبنات" فونوروغا"املعاالسالميهالعالية ملدرسة اللبحث 

يف قراءة كتب الرتاث بالرغم ان يكون ةيف هذه املدرسة ماهر بالألن الط
ونادرا ما ذلك املدرسة قد تفرد هذا مع أنمن املدرسة العمومية ليس الداخلية. 

الرتاث على زيادة قراءة الكتابوجبانب ذلك تنّفذ .توجد يف املدارس األخرى

امام طلحة و امحد 6
MembukaJendelaPendidikanMenguraiAkarTradisidanIntegrasiKeilmuبارزى،

anpendidikan Islam .٧٢)، ٢٠٠٤(جاكرتا : راجا غرافيندو فرسادا، 
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ادة مهارة اللغة العربية خاصة لرتقية معرفة الدينّية للطالب. وكذلك تؤّدى اىل زي
مهارة القراءة والكتابة ىف اللغة العربية.

عاب ياثراستحتت املوضوع"قام الباحث بالبحث لفية البحث اخلمن هذه 
للطالبات(الفقه) الصف الثاىنب الرتاثاكتنتائج تدريساملفردات على 

السنة الدراسية روغوبنات" فونو رف للا"املعاالسالميةباملدرسة العالية عشر
٢٠١٦-٢٠١٥

أسئلة البحث.ب﴾﴿
باملدرسة العالية عشرثاىنالكيف استيعاب املفردات لطالبات الصف .١

؟٢٠١٦-٢٠١٥السنة الدراسية اإلسالمية املعارف للبنات فونوروغو 
باملدرسة عشرثاىناللطالبات الصف كيف نتائج تدريس كتاب الرتاث .٢

- ٢٠١٥الدراسيةالسنة بنات فونوروغو العالية اإلسالمية املعارف لل
؟٢٠١٦

لطالبات ب الرتاثاكتهل وجد أثر استيعاب املفردات على نتائج تدريس.٣
رف للبنات" فونوروغوا"املعميةاالسالباملدرسة العاليةالصف الثاىن عشر

؟٢٠١٦-٢٠١٥السنة الدراسية 

أهداف البحث.ج﴾﴿
من أهداف البحث للوصول إليها:

لطالبات الصف الثاىن عشر باملدرسة العالية املفرداتاستيعابعرفةمل.١
.٢٠١٦-٢٠١٥السنة الدراسيةاإلسالمية املعارف للبنات فونوروغو 
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الصف الثاىن عشر باملدرسة لطالباتكتاب الرتاث ملعرفة نتائج تدريس.٢
-٢٠١٥السنة الدراسية العالية اإلسالمية "املعارف للبنات" فونوروغو 

٢٠١٦
كتاب الرتاث نتائج تدريسستيعاب املفردات على هل وجد أثر ا.٣

الصف الثاىن عشر باملدرسة العالية اإلسالمية "املعارف باملدرسة لطالبات
.٢٠١٦-٢٠١٥السنة الدراسية للبنات" فونوروغو 

فوائد البحث.د﴾﴿
: هاهفوائد البحث إىل نوعني تنقسم

الفوائد النظرية .١

كفاءة املدّرس حماوالت لرتقيةيرجى من هذا البحث إسهاما فكريا ىف 
يف تدريس كفاءة املتخصصنيلرتقيةعاما و اللغة العربيةيف تدريس
نتائج تدريس كتاب الرتث.املفردات و

الفوائد .٢
العملية
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للمدرسة .أ
أن يكون البحث أحد املراجع يرجع إليها املدرسة ىف إعطاء 

تلميذات ىف عملية أو املدرسة وكذلك التالميذ والملدرساالتشجيع إىل
التدريس

للمدرس.ب
ىف ترقية تدريس لمدرسليرجى هذا البحث أن يعطي املعرفة 

ليكون التدريس خريا من نتائج تدريس كتاب الرتاثاملفردات و
املاضى.

للباحث.ج
نتائج تدريس  تدريس املفردات و يف لزيادة املعارف العلم اجلديد

و لكى يكون احدى املراجع املناسب باملهنة التعليمية كتاب الرتاث
.للباحث ىف املستقبل

تنظيم كتابة تقرير البحث.ه﴾﴿
:كتبت الباحث تقريرا هلذا البحث وقسمه إىل مخسة أبواب وهي 

املقدمة وهي حيتوى على خلفية البحث وحتديد البحث وأسئلة الباب األول :  
البحث وأهداف البحث وفوائد البحث وتنظيم كتابة تقرير 

.البحث
: مفهم املفردات وأمهية املفردات وأنواع حيتوي علىفرداتامل:باب الثاىنال

اإلطار النظرى و البحث .فيه املفردات وأهداف املفردات. 



27

يتحّدث يف هذا السابقة و هيكل التفكري وفروض البحث هو 
اللغة ، الرتاثقراءة الكتاب تعريف تدريس، التعريفالباب 
وحبوث سابقةالعربية

يتحـــّدث هـــذا البـــاب عـــن مـــنهج البحـــث العلمـــى، ويشـــمل فيـــه :ب الثالـــثالبـــا
تصـــميم البحـــث، والســـكان والعينـــة، وأدوات البحـــث، وأســـاليب 

وتعلــــيم املفــــرداتعــــن مجــــع البيانــــات، وطريقــــة حتليــــل البيانــــات
العاليــة اإلســالمية املعــارف باملدرســة نتــائج تــدريس كتــاب الــرتاث

۲۰١٦-۲۰١٥ة السنة الدراسيللبنات فونوروغو
شــتميل علــى عــرض البيانــات وحتليلها.أمــاعرض البيانــات فهــو مــن ت:البــاب الرابــع

البيانات العامة واخلاصة. أّماالبيانـات العامـة فهـى مـن حيـث تـريخ 
. العاليــة اإلســـالمية املعــارف للبنـــات فونوروغـــوباملدرســـة التأســيس

ريس  نتــائج تــدإســتيعاب املفــردات و أماالبيانــات اخلصــة فهــي مــن
.و التفسرييها. و حتليل البيانات كتاب الرتاث

الباب اخلامس: اخلامتة الىت يتكون من نتائج البحث واالقرتاحات.
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الباب الثاىن

(الفقه) دريس كتاب الرتاثونتائج تاستيعاب املفردات مفهوماإلطار النظري عن
والبحوث السابقة وهيكل التفكري وفروض البحث

املفرداتفهوم استيعابم﴾. أ﴿

.تعريف املفردات.١
ا اللفظة أو الكلمة اليت تتكون املفردات واحدها مفردة, و نقصد 

٧من حرفني فأكثر و تدل على معىن, سواء أكانت فعال أم إمسا أم أداة.

كذلك جند أن هناك مفردات لغوية تصعب كتابتها مثل الكلمات الىت 
ايت ها, وكذلك جند كلمات سهلة الكتابة حتوى مهزات ىف وسطها أو ىف 

مثل الكلمات الىت حتلو من حروف املد (احلركات الطوال) و اهلمزات و غري 
٨ذلك.

املفردة هي إحدى العناصر اللغة الىت جتب أن تتوّىل التلميذ اللغة 
٩األجنبية لتكون ماهرة عن تلك اللغة.

حروفها ليست القضية يف تعليم املفردات أن يتعلم الطالب نطق
فحسب، أة فهم معاها مستقلة فقط، أو معرفة طريقة االشتقاق منها، أو 

١٠جمرد وصفها يف تركيب لغوي صحيح.

أسس إعداد الكتب التعليمية ، عبد احلميد عبد هللا و ناصر عبد هللا الغاىل٧
.٧٨،(دار اإلعتصام)لغري الناطقني بالعربية

.٧٩،نفس املرجع٨
(ماالنغ: Metodologi Pengajaran Bahasa Arab،أمحد فؤاد ايفندى٩
.٩٦،)٢٠٠٤،مشكات

٧



29

بعضاملفردات ليست من الدرس الذى قائمة بنفسها ولكنها تعليم 
١١من التدريس اللغة العربية (املطالعة واإلستماع واإلنشاء واحملادثة وغريها).

على قادرايعىن أن الطالب ىف تعلمه اللغة الثانية إن تعليم املفردات ال
إىل اللغة األم واجياد مقابل هلا، أو كونة قادرا على حتديد معناها يف ترمجتها

القواميس واملعاجم العربية فحسب، بل إن معيار الكفاءة يف تعليم املفردات 
هو أن يكون الطالب قادرا على إستعمال الكلمة املناسبة يف املمكان

املناسب حىت يستطيع اإلتصال بالعربية وعدد األمناط والرتاكيب الىت يسيطر 
١٢عليها، ويستطيع استخدامها بكفاءة.

املفردات عنصر أساسي عناصر اللغة. ومع أمهية موقعها يف كل من 
مهارات اللغة األربع: إستماع/كالم/ قراءة/ كتابة/ إال أن هذا املواقع 

ولعل أكثر املهارات توظيفا للمفردات يتفاوت من مهارة إىل أخرى.
واعتمادا عليها هي القراءة، حيث يفتقد القارئ املوقف احلي الذي تستعمل 
فيه اللغة والذي يكون يف غالب األمر حمصوبا بقرائن تساعد على فهم اللغة 
وتسد ما قد ينشأ من خلل يف توصيل معاين املفردات إىل أذهان 

١٣املستمع.

املفرداتأنواع .٢

اعبد اهلادي بوطالب١٠ (إيسيكو : الرباد، ، تعليم العرابية لغري الناطقني 
١٩٤)، ١٩٨٩.

(ماالغ: bMetodologi Pengajaran Bahasa Araمحد فؤاد أفاندى، أ. ١١
.٩٧ميشكار)، 
(اوجونج فاندانج: مطعيعة لغة األجنبيةمدخل الطرق تعليم الزهر أرشد، أ. ١٢

.٩٤احلكام)،
بية للناطقني بلغات راجع يف مناهج تعليم اللغة العر امل،علي أمحد مدكور١٣

.٢١٤)، ٢٠١٠( فاكس: الربدى أخرى
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مفردات إمسية و تشمل:.أ
كتابة)–حممد –صدر ( رجل اإلسم العام و العلم و امل)١
أعمل)–أحسن –مصرى –الصفة ( طويل )٢
اليت)–هذه –الضمري ( أنا )٣
مفردات فعلية و تشمل:.ب

الفعل املاضى (طلع) و الفعل املضارع (يكتب) و الفعل األمر .١
(أكتب)

حتت)–(فوق اليوم) و ظرف املكان- ظرف الزمان (أمس.٢
األدوات و تشمل:.ت

الروابط مثل حروف اجلر، حروف العطف، حروف اإلستثناء .١
واإلستدراك.

التحويليات و تشمل أدوات النفي و أدوات اإلستفهام..٢
اخلوالف.ث

ومسيت بذلك ملخالفتها خواص كل ما ذكر و تنقسم إىل : 
أمساء األفعال.١
أمساء األصوات.٢
املدح والذم (نعم وبئس).٣
١٤لتعجب (ما أفعله و أفعل به).ا.٤

اجلديدة:نوع املفردات.٣

ى اإلبتدائي يف ختصري الكتاب املدرسي للمستو حممد منري و حممد خملص، ١٤
نوروغو: اجلامعة اإلسالمية  احلكومية، فو (طبيق) بية (النظرية و التتعليم اللغة العر 

٣٧)، ٢٠١٢.
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ال يقتصر حتكيم مبدأ االنتقاء على عدد املفردات اليت يشتمل عليها 
الكتاب، وإمنا ميتد أيضا إىل نوعها. إذ ينبغي حتكيم جمموعة من املعايري 
لتفضيل مفردات على أخرى. ومن املمكن التمييز بني ثالثة تصنيفات يضم  

منها نوعني من املفردات.كل واحد
Abstract.وجمردة concreteمفردات حسية .١

Passive.وخاملة Activeمفردات نشيطة.٢

.١٥WordsFunctionوكلمات وظيفة content wordsكلمات حمتوى.٣

أسس إختيار املفردات.٤
ىف تبليغ الوسية باللغة, فاختيار املفردة املوافقة مهّم لتعبري املعىن 

هناك جمموعة من األسس ميكن إجيازها فيما يلى:١٦ج.احملتا 
غريها, ما تفضل الكلمة شائعة االستخدام علىى frequensiالتواتر : -أ

دامت متفقة معها ىف املعىن.
تفضل الكلمة الىت تستخدم ىف أكثر من بلد rengeالتوزع أو املدى:- ب

عرىب على تلك الىت توجد ىف بلد واحد.
تفضل الكلمة الىت تكون ىف متناول الفرد جيدها availabilityاملتاحة:- ت

حني يطلبها, و الىت تؤدى له معىن حمددا.
تفضل الكلمة املألوفة عند األفراد على الكلمة familiarityاأللفة:- ث

املهجورة نادرة االستعمال.
االت ىف وقت coverageالشمول:- ج تفضل الكلمة الىت تعطى عدة ا

اال حباالت حمدودة.واحد على تلك الىت ال ختدم
املراجع يف مناهج تعليم اللغة العرابية للناطقني بلغات ،علي أمحد مدكور. ١٥

.٦١٦)،٢٠١٠( فاكس: الربدى أخرى
.١٢٣،عبد الوهاب رشيدى و مملؤة١٦
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األمهية: تفضل الكلمة الىت تشيع حاجة معينة عند التلميذ على تلك - ح
الكلمة العامة الىت قد ال حيتاجها أو حيتاجها قليال.

١٧العربية تفضل العربية على غريها.- خ

توجيهات عامة يف تدريس املفردات..٥
فردات القدر الذي تعلم:يتفاوت اخلرباء حتديد القدر املناسب من امل.أ

الذي ينبغي أن نعلمه املدارسني يف برامج تعليم العرابية للناطقني بلغات 
مهارتني أساسيتني : أو المها تركيب الكلمات، وثانبهما كيفية أخرى.

استخدام القاموس.
قوائم مفردات.ب

ينصور البعض أنه ميكن تعلم العريبة كلغة ثانية يساطة لو حفظ 
فردات العربية شائعة االستخدام. إال الطالب قائمة تضم جمموعة من امل

أن هلذا النصور خطورته و تكمن هذه اخلطورة فيما يلي :
ينطلق هذا النصور من نظرة خاطئة للغة وعناصرها.-أ

قد يؤدي مثل هذا النصور إىل تعسف بعض مناهج تعليم العرابية - ب
للناطقني بلغات أخرى يف اختيار مفردات ال حيس الطالب 

و ليست ذا فائدة له.باحلاجة إليها 
من شأن هذا النصور أن حييل العملية التعلمية إىل عملية قاموسية - ت

أو معجمية حبتة، زهذا ضد االجتاه احلديث يف تعليم اللغات.
يغفل هذا النصور أيضا أهم أساليب توصيل املعىن عند االتصال - ث

الشفهي.

.٩٦-٩٥،أزهر أرشد١٧
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أثبتت حبوت علم النفس الرتبوي أن الطالب يستطيع أن يتعلم- ج
ردة ع ن الكلمات الواردة يف مجل ذات معىن، وليست امللمات ا

ا. سيا
مث إن الزعم بأن الطالب سوف حيفظ الكلمات العربية إذا كانت - ح

مرتمجة للغة الدراسني زعم خاطئ.
لعل من أسباب صعوبة الرتمجة احلرفية للكلمات العربية أن الكلمة - خ

ي ترد فيه بل قد يكون الواحدة قد يتعدد معناها يتعدد السياق الذ
هلا معىن خمالف متاما ملعناها وهي مستقلة.

املفرداتتدريسأساليب .٦
إبراز ما تدل عليه الكلمة من أشياء..١
األستاذ يعطى املفردة بتمثيل املعىن.متثيل املعىن:.٢
.لعب الدور.٣
ذكر املرتادفات: األستاذ ذكر املرتادفات حنو املفردة الىت يُدرس..٤
١٨األستاذ ذكر املتضادات حنو املفردة الىت يُدرس.دات: ذكر املتضا.٥

الىت تثريها ىف الدهن الكلماتو ذلك بذكر asosiationتداعى املعاىن.٦
الكلمة اجلديدة.

او rootذكر أصل الكلمة.٧ .مشتقا
.الكلمةشرح معىن الكلمة العربية بشرح املقصود من .٨
.القراءةتعدد .٩

.القاموسالبحث ىف .١٠

(ماالنغ: أإن asa arabmengukur kemampuan bah، عبد احلميد١٨
.٣٤،)٢٠١٠،ملك فرس
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١٩.وسيطةلغة الرتمجة إىل.١١

املفرداتتدريسطريقة .٧

املرتادفات ،ةملعىن كلمأن يضبط اأمهية مرتجمشهاب الدين يظهر
ها.ستخدامباالىت يشبهمن املفرداتواملتضادات
ة تعليم املفردات بالطريقة كما ولذل ك جيوز يعّلم للمدرس املتشا

٢٠يلى:

بني جمموعة من ، يقارنبهشيجمموعة من الكلمات اليت بنيقارني.أ
يطالعة مث .واحدةرتبةعها يف تماملفردات جتهلا مرادف. الكلمات اليت 

الىت خالف عليه. ومن بني كلمتنياملرادف واملضاد املعىن من جهات
.املفهوم من كل كلمةنعرفأنذلك العمل نستطيع

يأخد و .القاموسو منتعليم املفردات من السياققارن بالسياق. هو ي.ب
أكثر فعالية و أحسن و السياق هم املفردات اجلديدة من تعلّ نّ أةصالاخل

.من القاموس
عند يايان نور املفردات يف التدريس اللغة العربيةتعليموالطريقة ل

٢١:ليبالطريقة كما يميكن استخدامها بيان

.٩٩-٩٨،أزهر أرشد١٩
(باندوغ: IndonesiaPenerjemah Arab(Teori & Praktek)شهب الدين،. ٢٠
.١٨٧)، ٢٠٠٥مهنيورى، 

باندوغ: (Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab،يايان نور بايان. ٢١
.٨٥)، ٢٠٠٨، زاين البيان
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مباشرةبطريقة . أ
الذى من كلمة. الشيئم هذه الطريقة للداللة على استخدوا

الذى يف شياءمن األم هذه الطريقة لشرح معىن كلمةاخدستاو 
: كرسى، الكلماتكإلقاء. ه إىل الفصلبفصل أو يستطيع جاء

باب، ولد، مسطرة، كتاب، قلم، ورقة، حقيبة، حائط، سقف، 
أرض، نافدة.

ةالصور بب. 
درس ، يكفي للمصعب للمدرس محل األشياءإذا 

ةمات. ميكن الصور لشرح معىن الكلالصورة ستخدام وسائلبإ
ال ميكن" ن نشرح كلمة "فيلاذا كثابتة. إالالصورةاملتحركة، أو 

احليوان يف الفصل. ويكفي للمدرساهذأن حيضردرسامل
الفصل.يوان يف احلصورة لاحضار

مبثال مباشرةج. 
الكلمات اليت جيب أن يفسر من قبل احلركات بعض 

. مثل: املشي عملومباشرة، خصوصا الكلمات اليت ترتبط ب
واحلديث، واجللوس، والتوقف. وسيتم شرح ويبتسم ويضحك 

لة على احلركة هذه الكلمات بسهولة من خالل تقدمي أمث
مباشرة.

السياقد. 
ريها عن طريق وضعها وميكن أيضا أن الكلمات ميكن تفس

: شجاع، شجاعة، الكلماتيف سياق اجلملة املناسب.  كشرح 
، صبور.حلم، حليم، كرم، كرمي، صرب

اتادفرت ه. امل
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مدرسأيضا بالطريقة يعطيشرح الكلمات يستطيعيف 
وتستخدم هذه مثاال من خالل وظيفتها يف القواعد. و امرادفه

لمات هي عادة ما تستخدم مرادفالطريقة على شرط أن الك
لنا لشرح كلمات جديدة مع  ال جيوز. الطالبأعطيت من قبل 

ريا باملعىن املقصود من تقدم تفسكلمات جديدة أيضا. وينبغي أن 
"فعل بفعل، إسم بإسم، حرف يكون مناسبا، مثلاملرادف
حبرف".

و. املتضادات
ميكن الكلمات اليت متضاّد مع الكلمات اليت سيسرح

ا  ضّد طريقة لشرح معىن الكلمات. على شرط أنوصفها بأ
بارد،  –كافر، حار –الطالب. مثاال: مؤمنالكلمة قد يعرف

كسول.–خبيل، جمتهد –رمي ك
ريفاالتعز. 

، مثل طريقة لشرح كلمةتعريف استخدامها كالوميكن أيضا 
" طريويعيش يف البحر. "حوت" يشرح بأنه أكرب احليوانكلمة "

جناحان املستخدمة يف الطريان.حيوان له يشرح بأنه 
اتالرتمجخ. 

إعطاء الرتمجة يفةطريقباليستطيع يشرح الكلماتوميكن
. وتستخدم هذه الطريقة لشرح الطالباألم وقد أتقن من اللغة

أخرى.ةطرقالالصعبة وأوضح باليتالكلمات
٢٢خطوات تعليم املفردات لتعرف ولتنال معىن املفردات:

(ماالغ: Metodologi Pengajaran Bahasa Arabد أفاندى، محد فؤاأ. ٢٢
.٩٨ميشكار)، 
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ا). تسمع الكلمة
هذه درجة أوىل. تعطى الفرصة إىل الطالب لسمع 

جلملة. الكلمة الىت ينطقها للمدرس، من الكلمة واحدة أو من ا
إذا قد توّىل طّالب من األصوات الكلمة، بعد إثناة أو ثالثة 

املرات تستطيع تسمع الطالب بالصحيح.
ب). تنطق الكلمة

درجة بعدها هى يعطى الفرصة إىل الطالب لتنطق الكلمة 
الىت تسمع قبلها. تنطق كلمة اجلديدة تساعد الطالب لذكرها 

يف وقت القدمي.
ج).  ينال معىن الكلمة

إعطئ معىن الكلمة إىل الطالب على ما ميكن دون ترمجتها 
مباشرة، إال عدم طريقة األخرى.

وسائل  تدريس املفردات هي:.٨
مثٌل مصغر-أ

املثل هو شكل صغري من الشئ األصلى, كمثل السيارة الصغرية, و 
مثل الغرفة الصغرية, و مثل الثمرة الصغرية و غري ذلك. بتحضري املثل 

٢٣ملدّرس حيدث و يشري و يشرح املفردات الىت سُيدرس.املصغر إمنا ا

الصورة- ب

(ماالنغ: أُإن Media Pembelajaran Bahasa Arabى، عبد الوهاب رشيد٢٣
.٥٦،)٢٠٠٩، ماالنغ فرس
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الصورة من الشئ األصلى الىت ُحتصل من ألة التصوير تستطيع أن 
تستخدمها وسائل تدريس املفردات, و كذلك الصورة الىت ُصنعت. 

٢٤سنت مطرا.١٦x٢٠الصورة على بطاقة املفردات امللّومة بالقدر 

حال ت أو األحداث اليت حتدد ألالواواملواد اإلنسانأن كل 
املعلمني، يف هذا املعىن،. املعرفة واملهارات واملواقفتنال لطالب ا

٢٥يضاح.وسائل اإلهم منوالكتب، والبيئة املدرسية

اليت ميكن أن يضاحوسائل اإلإحدى من،مقلدهاألصلي أو 
ذلك املثال، مبا يف. بساعد يف تقدمي تعلم املفردات يف اللغة العربيةي

ة اليت توجد يف الفصول الدراسية، يف احلديقة والبيئة املدرسيأشياء ميكن 
، وتستخدم مباشرة إلدخال جسمبشكل عام، مبا يف ذلك أعضاء

.املفردات
يف الفصول الدراسية واحضارها إدخاهلا األشياء األخرى اليت ميكن

.فعالة لشرح معىن املفرداتيضاح وهيهي وسائل اإل
إىل الفصل ليساعد شرح املفردات، هذه األشياءضر حتنألميكن و 
ن ألميكنالالذى أشياءنولك. ، وبطاقاتنقودتذاكر السفر، والمثل:

يارات والزوارق والطائرات والفيل واخليولالس:مثليف الفصل،ضرحت
، تستطيع أن حتضر مقّلده.اخل

اتعليمية ميكن توضيح معىن كلمة واحدةلةالصورة هي أ
األشياء، ميكن للصورة أن تكون أيضا على شكل ةاإلضافة إىل صور ب

: وراء، أمام، حول إخل.لشرح الكلماتاملثالرسم بياين، على سبيل

نفس املرجع.٢٤
: يوكياكرتا(Bahasa Arab dan Metode Pengajarannya،أزهر أرشد. ٢٥

.٧٤)، ٢٠٠٤، فوستاكا فالجر
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وميكن ،)flash-cardعلى شكل بطاقة (ةميكن أن تكون الصور 
الت أو صور مرسومة باليد وينبغي أن . تصوير، مقص الصحف وا

٢٦".بفنون"ال ميكن أن يكون صورة كاملةالرسم باليد لتدريس اللغة

حلهاوطريقةاملفردات مشكالت تدريس.٩
ليس بسهولة له كما فكرنا. كاملدرس، مرارا نواجه تعليم املفردات

ظهور هو كثري من الطالب يشعرون الصعوبة على فهم املفردات. ولوكان  
يف دروس كثري من املفردات الىت وجد يف النص القراءة قد شرح املدرس 

٢٧املاضى.

عند أمحد فؤاد أفندى:املفرداتتعليممشكالت
حتديد املعىن.أ

كلمة واحدة عندها كثري من املعىن. هذه من املشكلة لطالب 
اللغة األجنبية. يف هذه الوصيلة، ملبتدئ، أحسن من املدرس يعّلم الذى 
مطابقا بالسياق فقط، لكى ال يتكثرت اإلهتمام والذكر الطالب. لطبقة

األعلى، شرح املعىن يستطيع بتنمية املعىن الكلمة لكى الطالب هلا معرفة 
وليعة عن املعىن الكلمة.

املفردات يف السياق.ب

: ماالغ(Metodologi Pengajaran Bahasa Arab،أمحد فؤاد أفاندى. ٢٦
.١٠٠)، ٢٠٠٥،مشكات

(ماالنغ: Metodologi Pengajaran Bahasa Arabمحد فؤاد أفاندى، أ. ٢٧
.٩٧ميشكار)، 
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كثري من املرتادفات صعبة لفهمها مطابقا دون يعرف إستخدامها 
يف اجلملة. البد تعليم هذه املفردات يف لسياق لكى يسهل الطالب يف 

فهم الكلمة الصعبة.
ة يف تعليم املفرداتالرتمج.ت

يعّلم معىن الكلمة  بطريقة يرتمجة إىل اللغة األّم هى من أسهل  
الطرائق، ولكن هلا عدد من الضعف، وهي: نقصان بداهة 

)Spontanitas الطالب حني إستخدامها يف العبارة، نقصان الطالب يف (
اللغة األجنبية عندها مرادف مطابقرتادفاتذكرها، وال مجيع من امل

باللغة األّم. ولذلك طريقة الرتمجة هى طريقة أخرية يف تعليم املفردات، إال 
للكلمة الصعبة الىت يبلغه بالتمثيل.

املفرداتاختبارات .١٠
اختبارات املفردات ينطبق على مجيع اإلختبارات، وليس على 
إختبارات املفردات فقط. املفردات نوعان : مفردات نشيطة و مفردات 

ات النشيطة هي مفردات نتوقع أن ترد يف كالم الطالب خاملة. املفرد
وكتابته، ونتوقع ورودها فيما يقرأ أو فيما يسمع أيضا. أما املفردات 

اخلاملة فنسأل يف اإلختبار عن معنها فقط.
وهناك عدة طرق الختبار املفردات منها ما يلي: 

اختبار ملء الفراغ.١
اختبار اختبار املرادف: .٢

الكلمة املرادفة لكلمة أخرى من بني عدة هنا يطلب اختبار
بدائل.

اختبار صورة وبدائل:.٣
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هنا تظهر صورة وجيانبها أو حتتها أربعة بدائل واحد منها فقط هو .٤
الصحيح.

اختبار تعريف وبدائل :.٥
هنا يكون الساق تعريفا و البدائل أربع كلمات واحدة منها 

صحيحة.
اختبار كلمة و تعريفات:

كلمة و البدائل أربعة تعريفات واحد منها هنا يكون الساق  
صحيح.

اختبار كلمة و معان..٦
اختبار كلمة واقرتان:.٧

هنا تظهر كلمة، أمامها عدة بدائل، واحد منها فقط يقرتن 
بالكلمة.

اختبار كلمات وحقل..٨
اختبار كلمات و فراغات.٩

اختبار مزاوجة.١٠
اختبار االستعمال يف مجلة:.١١

ة تبني معناها.هنا أن تستعمل الكلمة يف مجل
اختبار الشرح:.١٢

هنا يطلب شرح معىن الكلمة.
اختبار االشتقاق:.١٣

هنا يطلب استخدام مشتق مناسب من الكلمة مللء فراغ يف مجلة 
أو اختبار كلمة مناسبة مث ختويلها إىل املشتق املناسب.

اختبار ملء الفراغ املعان:.١٤
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كن يظهر هنا يطلب ملء الفراغ بكلمة مناسبة من عند الطالب ول
٢٨أول حرف فيها، أو اخر حرف، أو عدد حروفها. 

كتاب الرتاث﴾. مفهوم نتائج تدريس  ب﴿

تعريف النتائج.أ
–ينتج –ن نتج النتائج مجع من النتيجة. النتيجة لغة إسم مصدر م

كلمة "نتيجة" ٢٩ألمور اّلىت تستخرجه من مقّدماته".ا"نتيجة. ومعناها 
. يف الّلغةاإلندونيسية يعىن "النتائج" ومهنة Prestatieتنبع منالّلغة البيالندا 

السعى"، النتائج هوالقدرة واملهارات و مواقف الشخص يف انتهاء حاصل"
٣٠السعى.

أن نتائج التدريس إستالء كل املعارف اإلندونيسيةو ىف معجم اللغة 
دله األرقام أو املادة الدراسية و الىت مناها املدرس ىف صورة أو املهارات 

٣١ختبار أو اإلمتحانات.اإل

:هىاملربيني، هورعند مجالحااصطنتائجأّما الو 
رأى و.ج.س. فوروادارمينتطا، أّن النتائج هي حاصل العمل أو الفعل )١

اّلذى قد بلغ / ّمت املرء

(صوليح، دار الفالح للنشر والتوزيع، االختبارات التعليمةحممد علي اخلول، ٢٨
٥٠-٤٨)، ٢٠٠

لويس مألوف، املنجد ىف الّلغة و األعالم (بريوت: دار املشروق، ١٩٨٦)، 29
٧٨٨.

.٢٠)، ١٩٨٨(باندوع : رمياجا كاريا، Evaluasi Instruksionalزين العارفني،٣٠
(جاكرتا: مركاز ”Kamus Besar Bahasa Indonesiaمحع املؤلفني، 31 ،"

)٢٠٠٨اللغة، 
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ا تثمني الرتبية عن تطّور )٢ ّ وحّدد نصر هاراهاف عن معىن النتائج، أ
الدروس الذى يّقدم اليهم مع وتقّدم الطّالب املتعّلق بقدرة مادة 

، أى زياد عدد اإلجابة الصحيحة، درسالقيمة املوجودة ىف منهاج ال
٣٢فارتفع التثمني اليهم.

وعند نانا سوجانا، النتائج هي يقّرر العمل اىل املوضوع املناسبة )٣
٣٣خبصائص معّني.

تعريف التدريس.ب
–دّرس" (دّرسسم مصدر من فعل املاضى "إلغة درس ال

الطالب درس . ومعناه " تلقني الدرس وإلقاء املعرفة و درسا )–سدرّ ي
٣٤أنواع املعارف و العلوم و الفنون ".ب

، درسوأّما اصطالحاً، وجد كثري من األراء تبّني عن تعريف ال
منها:

هو إلقاء العلوم من املدّرس اىل الطّالب درس عند سادرمان، أّن ال)١
.٣٥

العملية اليتهودريسالت) james O. Whittakerويتّاكر (جاميسعند )٢
.أو اخلربةمن خالل التدريبأو تغيريالسلوكبتسب

تا: ميدياأبادى، (جوغجاكار Psikologi Pengajaranو.س. وينكيل،٣٢
٥٩)،٢٠٠٤.

باندوع: رمياجا (Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar،سوجانانانا ٣٣
.٣)، ٢٠٠٩روسداكاريا، 
٥٢٨-٥٢٧،نفس املرجع،لويسمألوف٣٤
(جاكارتا: Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajarساديرمان،٣٥

.١٢)، ٢٠٠٦راجاغرافيندوا فريسادا، 
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اجلهود الفرديةهو عمليةالتدريس ) Slameto(عند سالمطو)٣
الفردربة ككل،نتيجة خلاتالسلوك اجلديدتغيريللحصول على

.مع البيئةالتفاعلىفاخلاصة
ميكن اخللوص مالتعلحول تعريفاخلرباءآراء من بعضميكن

تغيري يف لتحقيقعبارة عن سلسلة مناجلسد والروحالدراسةإىل أن
املعرفية،املتصلةالتفاعلمع البيئةىفالفرديةتجربة نتيجة للالسلوك

٣٦.احلركيةو الوجدانية

، كلمتینمن ةنهى انضمام اجلملة املكوّ تدريس والنتائج أّما ال
هلما س يدر تالنتائج و الكلمة". بني  س يدر تومها "النتائج" و "ال

قبله.قد شرحت الباحث كما معىن املختلفة.  
لشخص لكى وقع األفعال اأووسيلةعمليةهو سيدر توال

غيري تغيري السلوك كَتْحصيِل تدريَبة املعاملة، بل إذا مل يقع فيه ت
س  يدر تالسلوك فال يقال ال

اب تسهىاكدريس التومن بيانات سابقة نفهم أّن نتائج 
امادة الدروساملتقدمة من خاللاملهاراتأواملعرفة يُظَهرها ،وعاد

بقيمة الىت أعطى املدّرسني حىت يقع فيه التغيري السلوك.
وجب على املدّرسني ليعرفني التوفَري ىف إعطاء وتصنيف 
النتائج، وأّما الطريقة لَتْصِنيَفها نتائج الطّالب قد حّدد حمّبني شاه ىف  

٣٧يلى:كتابه، كما

٢,١اجلدول 

١٢)، ٢٠٠٨(جاكارتا: رينكا جيفتا، Psikologi Belajar (Edisi Revisi)اراة،سيف البحرى زام٣٦
.٢٢١)، ٢٠٠٦(جاكرتا: فييت راجا جرافيندو فريسادا، Psikologi Belajarحمّبني شاه،. ٣٧
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:تدريس  حدود التصنيف على نتائج ال

التصنيفاحلرفالنتيجةالرقم
١٠٠–١٨٠Aجيد جدا
٧٩–٢٧٠Bجيد
٦٩–٣٦٠Cمتوسط
٥٩–٤٥٠Dناقص
٤٩–٥٠Eمردود

التدريسعن نتائجمؤشرات.ت
ميكن,وضعتاألهداف الىتلتحقيقهو عمليةالتدريسىفرالنظ

املعايريذلك هنانوعان منحتديد 
:معيارينهي(2004)(Sudjana)سوجاناوفقا.العامة

)Prosesnya(املعايري منوجهة نظرعملية.١
حىت التفاعلعملية ديناميةالتأكيد على هذه املعايريالتعليمية و 

موإمكانقادرون على تطويريتمكن الطالب املواضيع من ا
عملية من حيثياس النجاحلقميكنالدراسة الذاتيةخالل 
:التاليةبعض القضايايكون من خاللالتدريس

إلشراك مسبقامن قبل املعلمخططت وأعدتل تدريس ه)أ
؟بطريقة منهجيةات بالالط

إجراءذات الدوافعالتيدرسينأنشطةاملعلمالطالبتدريسهل)ب
ستوىومهاراتإتقانول علىموالصرب ودون إكراه للحصو بإخالص
؟لتعليمهم كيفاملطلوبةفاملواقو املعارف 

؟الوسائط املتعددةستخدم املعلموناهل)ت
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التعلم اخلاصة نتائجملراقبة وتقييم الفرصة لديهماتبالالطهل)ث
حتقيق ذلك؟م

؟يف الصفاتبالالطإشراك مجيعالتدريسميكن لعمليةهل)ج

وحتفيز ممتعة جداالتعلمأوالتدريسالغالف اجلويلعمليةهل)ح
؟للتعلمبالطال

يصبح من، لذلك ماأداةالتعلمإىل حدلديهاالغنيةهي الطبقة)خ
خمتربالتعلم؟

)Hasilnya(النتائجمعايرييتضح من.٢
وهنا بعض.من حيث النتائجوميكن مالحظةجناحالتدريس

.القضاياللنظريف حتديد جناحالتدريس
هظعملية التدريسياملستمدة مندريسنتائج التات هل الطالب.أ

؟ككلالسلوكلتغري يفرعلى شك
اليت حققهاالطلبةيف عمليةدريسنتائج التميكن تطبيقهل.ب

؟الطالبحياةىفالتدريس
، يؤخذ يف االعتباردائمةنتائجاملكتسبةالطلبةتدريس هل.ت

؟على سلوكهتأثري كبريوكذلك
عملية نتيجة لالطالباليت أشار إليهالتغيرياتواثقون من أنا.ث

٣٨التدريس؟

سيدر تنتائج العناألقلّ احلّد .ث
من األمور املهّمة. ألّن النجاح هى درس إقرار حّد األقّل ىف ال

واحى اآلتية: هى الناحية الفكرية االصطالح العام يشمل على الن
واحلركة.واملوقفية

. ٢١- ٢٠)، ٢٠٠٨(يوكياكرتا: مولىت فريسيندو، Evaluasi Pembelajaranأسيف جيهاد و عبدل حريس،٣٨
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وهذه النواحى تتعّلق بعضها بعضا، ولكن تصعب ىف كشفها إذ 
تيجة عالية ىف الدراسة لطالب نتراها تغيريا من إحداها. مثال، استحّق ا

، فلم يدل على جناحه ىف العبادة. وجبانب ذلك، استحّق اإلسالمية
نتيجة مقبولة ىف هذه املادة، ولكنه ناجح ىف سلوكه، اتبعضه الطالب

وأخالقه، وآدبه. ألجل ذلك، أن يهتّم على كّل مدّرس اهتماما جيدا 
ه.درس  على مجيع النواحى ىف 

بعد اتباعهم عملية اتبالىف مقدار جناح الطعدالقواهناك بعض 
:هى. و درس ال

)١٠–٠من الصفر حّىت العشر ( دارقامل)١
)١٠٠-٠من الصفر حّىت املائة ( دارقامل)٢

Passing(درس قبول أو جناح اللذى يدلّعلىااألقلّ عدد 

grade(١٠٠-٠بني دار ملقا. أّما ٦أو٥،٥هو ١٠–٠بني دارملق
. و احلاصل، إذا أّمت الطالب الوظيفة أكثر من نصفها ٦٠أو ٥٥هو 

درس حّد األقّل ىف جناحاللىوكّلها صحيحة، فُيحَسب على أنّه حصل ع
على األدرس الالدراسةو ىل نظر املدّرس ىف تثبيت جناحإ. ولكن، حيتاج 

ما من مثل:درسالّلغة و لدروس التخصيصيةل العلوم. حتافماملاتيمتيك. ألّ
تقّدم و إعالء احلالة، قد نّفذت ىف البالد املتقّدمة و استطاعت ىف وهذه
٣٩تعّلم الطّالب ىف املاّدة األخرى.قدرة

أنواع نتائج التدريس.ج
)Kognitif(ناحية الفكريةالمن درس النتائج)١

(باندوع: ologi Pendidikan dengan Pendekatan BaruPsikحمّبني شياه،٣٩
.١٥٣)،٢٠٠٨رمياجا روسداكاريا، 
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جمال الذكاء. من أجل عتبار يرتكز ىف إجابة األسئلة أو هذا اال
وأهدافه ليكون مسؤوليا ىف أنواع ذلك، يكون الرتكيز ىف قدرة العقل.

العلوم الىت قد تعّلمها الطالب. وقّسم "بلوم" األهداف الفكرية إىل 
سّت طبقات، وهى :

(Pengetahuan)املعرفة)أ

هذا النوع يرتكز ىف تزويد قدرة املعرفة أو ذكر املادة الىت قد 
ون من املادة البسيطة اىل املادة الصعبة. تكبداية تعّلمها الطالب.

األمهية هلذا النوع هو قدرة الطالب أن يذكر املعلومات صحيحة. 
هذه املعرفة شرط مهّم الستيالء والستيعاب املادة درس فنتائج 

األخرى.
)Pemahaman(الفهم)ب

الطالب. هاعّلمتاّلىت قد ،يعّم فهم الطالب عن معاىن املوادهذا
والفهم أرفع درجات من املعرفة.

(Aplikasi)العملتطبيق)ت

اليومية. ةيااحلىف معلوماته الستخدامالطالباملراد منه قدرة
أرفع من الفهم.التطبيقو 

)Analisis(التحليل)ث

تفريق وحتليل الشئ ليكون علىالطالبالتحليل هو قدرة
. واحتاج الطالب اىل التحليل الثبات الدليل له معىنالعنصور 

لتحليل أرفع من الفهم، والتطبيق. او العلوم، استوىلقدهأنّ على 
التطبيق.

)Sintesis(الرتكيب)ج
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يقصد بالرتكيب هو يوّحد بعض أنواع الفكرة لتكون تركيبا 
جديدا. والرتكيب أرفع من التحليل.

)Evaluasi(ختباراإل)ح

قررة القرار عن قيمة الدروس املأخذىفالطالبهو قدرة
ختبارأرفع طبقات على مجيع أجناس . واإلاصةبالشروط اخل

٤٠ة.الفكري

)Afektif(ناحية املوقفيةالمن س يدر تالنتائج)٢

أمهّية كربى ىف جمال وقفيةالناحية املمن درس الحصل نتائج
عة ألنه يعّلق يقيمة الرفالذو نوعاملوقف وسلوك الطالب. هذا ال

لق ختجح، إذا سلك و انالطالبشخصية الطالب. يقال هذاب
هو يتكّون من مخس . و العمليةبأهداف الرتبيةاالطالب مناسب

:وهىالنواحى، 
)Penerimaan(يعابستاإل)أ

مصيب. ونتيجة باإلستجابةجبوابهتماماإلالطالب هو قدرة 
ا، هى أقّل النواحى على مجيع النواحى املوقفية.هذ

)Sambutan(ستجابةاإل)ب

ىف إعطاء اجلواب عملّياً.الطالبهى قدرة
)Apreiasi/Sikap Menghargaif(قدرةال)ت

ىف إعطاء النتيجةالطالبةهو قدر 
)Internalisasi/Pendalaman(التنظيم)ث

. اصةهج اخلانتيجة ىف منالطالب هو تنمية 
)Karakteristik/Penghayatan(قالتطبي)ج

١٠١نفس املرجع. ٤٠
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د مجيع القيمة الىت  ثّرها الشخصية أالطالب وتهالكميهو يوحِّ
٤١والسلوك.

)Psikomotorik(ةيناحية احلركالمن س يدر تالنتائج)٣

ىف درس  نتيجة الطالب من ناحية اخللقية. ظهرت رةهو قد
بقات ىف هذه النّاحية، الساستطاع أن تالحظ. أّما ركية،فالناحية احل

:هى
منعكس (مهارة احلركة ىف ال شعور))أ

مهارات ىف حركات واعية)ب
ل التوجيهنيلاآللةاملعّلقة باستخدام)Perseption(املالحظة )ت

عمال.ىل األإاإلرشاد الذى يرشد و 
، يّ جسمو ، يّ عقلاستعداداإلستعداد الذى يشمل على )ث

.يّ حسو 
هى اخلطوة األوىل ىف تعلم املهارة الرتكيباإلجابة املقتادة)ج
٤٢اإلجابة املركبة)ح

تدريسالعوامل الىت تؤثر ىف نتائج ال.ح
تغيري أو العلم مجيعا أن التعلم هو عملية اليت تسبب حدوث دق

أو التعلم ، فإن جناح. أو املهارةطالباى احوال التجديد يف السلوكال
نجاح التسبب. اما العوامل الىت تعلم أنواع من العواملاليعتمد على هفشل

وهى العواماللواردة يف الطالب القسمني. اىلتنقسم تعلمفىالأو الفشل 
اإلجتمعية. و الفردية، والعوامل اخلارجية أو وتسمى العوامل الداخلية ا

(باندوع: رماجا Penilaian Hasil proses Belajar Mengajarنانا سوجانا،٤١
.٣٠-٢٢)، ١٩٩٥روسدكريا، 
.٢٢نفس املرجع،٤٢
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التشجيعو وتدريبذكاءو عوامل نضج أومنو تشملةالداخليالعوامل و 
وطريقة درسوامليةالعائلتشملاخلارجية العواملو . شخصيةالعوامل الو 

.االجتماعيشجيعوالبيئة والتالدرستاو وأدالتدريس
العوامل الداخلية)١

نموالنضج أو ال)أ
عمرهم ستة اشهر. و ملشي األطفا درب مل نقتدر ان ن

الن .املشيعلىونقادر ينيكوناللاطفاألفإنجيربحتىلو 
ن يستطيعوا اىل املشي حيتاجون إىل نضج احملتملة الاألطفا

رهم ستة اشهر واالطفال عم.الباطنيةوالروحيةو 
موعظامهم ضعيفة وامل وجدتالثّدن األطفال وقوت مهعضال

للتجريبةالشجاعةامليزانية فيها و 
(ilmu pasti)احلساب م فلذلك مل نستطيع ان ندّرس عل

للطالب الصف الثالث اإلبتدائي او الفلسفة للطالب الصف 
. والنضجمنوالعقليحتتاجاىل قبواللدرسألن الثالث الثانوي. 

منوالشخصيةمترحلةكانإذاناجحا كونيأنشيءالتعليمف
ان تقابله.امكن

الذكاء)ب
وفشله هو الذكاء أوى النضج الىت يؤثر جناح التعلم س

ربع عشرة سنة اقع ولوكان األطفال اعمارهم اايضا. قد دلنا الو 
،غالبا(ilmu pasti)احلساب م علن يتعلموا أوان عال يستعّدون

وكذا ىف تعّلم الدرس األخر. وليس  لكن ليس كلهم ماهرين فيه
تأثري عن ذالك  امناكلهم ماهرين ىف اللغة األجنبية وغريها. بناء

.جناح التعلم سوى النضج هو الذكاء
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باتالتدري)ت
ها ارف الىت ميلكها الطالب و يستولياملعسيزداد العلوم و 

كذلك العكس سينقص العلوم . بالتدريب والتكرار ىف التعلم
واملعارف بدون التدريب والتكرار بل زائلة. حينما يعرف 
الطالب الفوائد الىت وجدت ىف التعلم فيزداد اهتمامهم بل 

رغبتهم ىف التعلم.
التشجيع)ث

تشجيع اجلوع ىف القط  . الفعلهم ىف عامل مالتشجيع 
كما جتريبة الرتونديك تشجيع القط ان يفتح الباب مرات 
عديدة حىت يقتدر ان يفتح الباب بال فاحشة. الدافع الداخلى 
يستطع ان حيث الشخص حىت يكون خبريا ىف العلوم و 
املعارف اخلاصة. الميكن ان جيتهد الشخص ىف تعلم العلم 

.و فائدته الذى حيصل عن التعلمالذى ال يعرف مهمته
شخصيةالعوامل ال)ج

إلضافة إىل العوامل املذكورة، والعوامل الشخصية تلعببا
م. كل شخص لديه خصائص مسة شخصية يف التعلمهما دورا 

ديهم املثابرة البعض. كان الناس الذين لعن تلف بعضها خي
م، واإلرادة القوية، ة . طبيعوخيتلف بعضها عن بعضلطيف قلو

مسات الشخصية اليت توجد يف شخص من هذا التأثري إىل حد 
التدريس مطابقة بالتعليم هو ما حيث ميكن حتقيق نتائج التعلم

إيصال املعلومات اىل التالميذ أي اعطاء املعلومات اىل التالميذ 
لرجاء مفهومهم فيها. اما اوسع معىن التعليم هو خري العملية 
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وتوصيل بالتالميذ حيث يقع الىت تنظيم اي ترتيب البيئة
٤٣التعلم.

تعريف الكتب الرتاث.خ

طوال هذا الوقت تطّول تعريف كتب الرتاث علي ثالثة التعارف:
هو الكتاب املكتوب عند العلماء السلفي اإلسالميالرتاثكتب )أ

ويكون املرجع املتوايل لعلماء اإلندونسّي مثل تفسري ابن كثري، 
خاري، صحيح مسلم وما اشبه ذلك.تفسري اخلزين، صحيح الب

هو الكتاب املكتوب عند العلماء اإلندونسي  الرتاثكتب)ب
كاألوراق املستقل مثل امام نووى يف كتابه مرة لبيد وتفسري املنري.

الرتاث هو الكتاب املكتوب عند العلماء اإلندونسي  كتب)ت
كالتعليق اوالرتمجة علي الكتب العلماء األجنّيب، مثل الكتب  

اهي احسان جامفيس يعىن سرياج الطّالبني ومنهاج كي
اإلمدادويكون كّل واحد التعليق علي منهاج العبيدين وارشاد العباد  

كتبه الغزايل
هو الكتب الديّين الذى الرتاثعند ازيوماردي ازرى، كتب 

، وجووية او باستخدم اللغة (Melayu)يستخدم اللغة العرابية، ماليو
ودة باإلندونسّي باستخدم احرف العرابية من احمللية األخرى املوج

وكتب ايضا (Timur tengah)غري كتبه العلماء يف الشرق االوسط 
العلماء االندونسّي نفسه. هذا التعريف عند ازرى يكون التوسيع 
من تعارف كتب الرتاث املتطّور مّدى االيام يعىن الكتب الدينية 

.٠٢-١٩،اللغة العربيةتدريسأسالب حممد على اخلول، .٤٣
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الرأي يف االسالم األخر يف بالغة العرابية الذى اللغة العلماء واهل
الزمن املاض خاّصة العلماء من الشرق االوسط. بغري ذلك تعريف 
الكتب الرتاث يؤخذ من جنس الكتابة املكتوب على القرطاس 
بالون االصفر. اذن، اذا ُكتب الكتاب على القرطاص بالون 
االبيض فُسمي بالكتاب االبيض وليس الكتاب االصفر اي 

٤٤الكتب العراىب.

ستخدم كمرجع إالذي األدبهو عبارة عن الرتاثكتب 
ب.ىف معهد كتوضعتباملدرسة اإلسالميةيف العملية التعليمية

ستخدم إ، ال سيما املدارس اليت ال تزال على نطاق واسعالرتاث 
نظام ىفكتب الرتاثشكل. استخدم  حلقهأساليب التدريس يف 

كتب الرتاث علىراصالتعليم يف املدارس اإلسالمية السلفية. 
هيذات، و السلفيةنظام التعليم اإلسالمي يف املدارس اإلسالمية
٤٥السلفية.معهدحقيقي (هوية) من املدارس اإلسالمية وخصوصا 

من خالل هذا وقد شهدت الرتاثكتب قد ذهب تصورات  
الثقافية. كتب االنتاج القرن املعاصر الصفراء اليت ولدت من رحم 

ملخص والتطويرأشكالكشكل من يةالسلفاملدارس اإلسالمية
التمييز بني أنواع الكتب الصفراء والتدوين، أو البحث عن اللماء. 

(جاكرتا : Membuka Jendela Pendidikanامام طلحةوامحد بارزي،٤٤
.٧٤-٧٣)، ٢٠٠٤راجاغرافيندو فرسادا، 

Dinamika Pendidikan Islam di Indonesia،جاماسنورحيايت٤٥

Pascakemerdekaan٣٤،)٢٠٠٩، (جاكرتا:راجاواىل فرس.
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وفقا للهيكل العمودي للكتاب اليت بدأت صغرية (املختصر) الذي 
حيتوي على النص موجزة وبسيطة. تقييم هلذا الكتاب بسيط عادة 

للدراسة ما يستغرق سنوات عديدة، واملضي قدما بعد ذلك
). وعالوة على ذلك، فإن ألولئك الذين لديهم متواسطهوكانت (

٤٦مبسطه).املعرفة الكافية مواصلة دراسة واسع (

من عادة طباعة الكتب الرتاث على القرطاس قطع الربع 
)kuarto( واليالزمه بالتمام، ولكّن مفّصل على الصفحة
)korasan/lembaran( الكتب . واملراد من الصفحة هي جزء من

الرتاث مع جمموع العدد قدر عشرين صفحة ويلّفف لسهولة 
الطالب ىف محل جزء الكتاب الذى يعّلم على شكل احللقة مع  
كياهى. يف عامل املعهد يسّمى كتب الرتاث بالكتاب السلفى او 

ميالدية ١٧الكتب القدمية النه ُيصَنع يف زمن املاض يعىن قبل قرن 
االكرب يف االسالم اى امام هانايف، خاصة يف والدة اربعة مذاهب

امام شافعي، امام مالك و امام مهبال. ويسّمى كتب الرتاث الكتب 
٤٧الن الشكل احرفه دون التشكيل.)kitab gundul(الصلع 

منهج التدريس لكتب الرتاث.د
عدة االشياء املهمة يف مشاركة عملية التعليم الكتب ىف املعهد متعّلقة 

س والطالب ومصدر التعليم، كما يلى :بالتفاعل بني املدرّ 

نفس املراجع،٣٥.46
.٧٤،Membuka Jendela Pendidikan،امام طلحة٤٧
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اصبح كياهى كاملدّرس الذى البد له اإلطاعة، ويكرم على سائر ُأسرته )أ
وقد يعترب كاملستهيق بقّوة الغائب الذى ميكن على اعطاء الرباكاة.

ينال العلوم ليس بقّوة العقل واثبات املنهج ىف حبثه او اجتهاد السعي )ب
والّرضا والربكة من كياهى مع املشاركة ولكن متعلقة بالفطرة النفوس 

بعملية الدينية كالعلوم والدعاء والرياضة مع اّن هذه الطريقة األخرية 
يكون لون املعني ىف عدد املعهد.

واليغضب ولومبرة. لذلك، البد له املدّرسالكتاب هو اصرب )ت
اإلحرتام واإلكرام على خدمته ىف تعليم الطالب.

يكون شئ مهّم الّن مهما يقدير الطالب انتقال السان من كياهى )ث
.)ngaji(على إطالع الكتب منفردا ويسّمى هذا بالقراءة الكتب 

. اذن البد لكّل (klasikal)باجلماعّية الرتاثرى تعليم كتب جي
الطالب لديهم الكتاب وىف تنفيظ تعليمه بدأ األستاذ بقراءة نّص 

عىن مباشرة واتّبعه الكتاب باستخدام اللغة العرابية ّمث أعطى امل
باالشرح مضمون الكلمات. وعادة التعليم جيرى مونولوج 

(Monolog) اذن قام األستاذ باملتكّلم املنفرد ولكّن املراد منه عدم .
حّق الطالب على الكالم. ولكّن على عكسه يُعطى كّل الطالب 
الفرصة الكافية لسؤال ىف اخر احملاضرة وقد يكون ىف وسطها. واّما 

تعليم الكتب بالتدرجييّيا من املنهج الدراسي يف مستوى ظتنفي
اإلبتدائية ويعلم فيه الكتب البسيطة مث املنهج الدراسي ملستوى 
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املتقّدم وختصُّص. وهذا التعليم يعطى بطريقة األتية : احلفظ، 
٤٨سوروكان، باندوعان، مذاكرة، جملس تعليم.

وحفظ النفس واملراد من احلفظ هو البد لكّل الطالب القراءة
باإلنفراد. وشرح األستاذ معىن لكّل كلمات العرابيةباستخدام اللغة 

مثل عقيدة االّوم (Sajak)وعادة استخدم لنّص على شكل النظام 
(كتاب االخالق)، عوامل اإلمريطى وآلفية (كتاب النحو)، هداية 

الشبيان (جتويد) 
وَمسع  واملراد سوروكان هو قرأ الطالب الكتاب امام كياهى

هذه استخداموميكن ٤٩كياهى إلصالح األخطاءمن الطالب.
الطريقة لطالب املبتدئ ىف تعّلم كتب الرتاث لنيل الّنضجى 

(kematangan)ىف اتّباع تالوة الكتاب(Weton) واّما الكتاب الذى قرأ .
Kitab)الطالب ىف هذه التالوة يكتب بالغة العرابية األصلح 

gundul)قدرة الطالب ىف قراءة الكتب بالغة فإصالح كياهى اىل
العرابية يكون شئ هاٌم.

واملراد باندوعان قرأ كياهى امام الطالب فأعطى الطالب 
املالحظة من جهة املعىن اواحلركة او الشكل. ويسّمى باندوعان الن 
القيام باملالحظة من مبادرة كياهى نفسه. اّما ىف تقرير مع املكان او 

Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Lembaga-، ابوالدين ناتا٤٨

Lembaga Islam di Indonesia ،١٧٦.
Pemberdayaan Pendidikan Islam di Indonesiaهيدر فوترا دوىل، ٤٩

.١٢٥)، ٢٠٠٩(جاكرتا: رينكا جفتا، 
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ى باندوعان الّن أعطاء التالوة باجلماعة الوقت الكتاب. ويسمّ 
ويتبعه سائر الطالب فجلس الطالب حول كياهى ألجل التالوة 

ويسّمى ذلك باحللقة. 
واملراد باملذاكرة اواملشاورة إلقاء العلمّية باملخصوص لبحث ىف 
مشكلة األينية العامة. ويستخدم هذه الطريقة ىف مستويني، األول 

حث ىف مشكالت املخصوصات ألجل املعقود بني الطالب لب
التدريب ىف حتليل املشكالت باستخدام املراجع من الكتب املعيّىن 
الثاىن املذاكرة حتت رياسة كياهى مع اّن حصل املذاكرة من الطالب 

٥٠.(Seminar)مقّدم لبحث وأخذ النتيجة منه ىف الندوة 

مّية و املراد من جملس تعليم هو الوسيلة لتوسيل التعاليم االسال
تمع باخلليفة املعرفة  بالعام املفتوح. واتبعه اجلماعة من خمتلف ا
املختلفة والحيّدد بأطوار العمر أو إختالف اجلنس. وتعاقد هذه 

٥١التالوة ىف األوقات املعّينات.

الرتاثكتبتدريسأهداف)١

كتب الرتاث يف املعهدالضعف يف تعلم  

، ويُركز )orientasi keilmuan(من جهة اإلّجتاهى العلوم )أ
املعهد على التعليم علوم التطبيق كالفقه والتصوف والعلم 
اآلت اى حنو والصرف. واّما التعليم املتعلق بالتطوير املعرفة 

Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Lembaga-، ابوالدين ناتا٥٠

Lembaga Islam di Indonesia،١٧٧.
.١٧٨، نفس املرجع٥١
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والفلسفة والتاريخ )logika(عّدة التفكري مثل علم املنطق 
واللغة واحلكمة والقواعد األصولية والتفسري القرأن ومقارنة 

املذاهب احملدود.
منهج التعليم باسم سوروكان، وتونان وخامتان، كلها يظهر )ب

على احلرّية عملية التعليم. حّر الطالب على اإلسرتاق 
التعليم او غيابه ال ينّظم ىف املنهج وال يكتب ىف نظام 
التعلم ولكّن ُعقد بالكستب. واّما عملية التعليم عادة 

اعطاء يعىن قرأ كياهى ّمث )monolog(يكون بأحد الطريق 
الرتمجة وقد يعطى التعليق والة الطالب اإلستماع بكّل 
اهتمام مع كتابة املعىن احلرفية والة الطالب اعطاءالرموز 

٥٢اإلعراب واليقوم املناقشة بني كياهى و الطالب كثرية.

ولكّن لكّل موّحدةالتعليممل يكن املنهج الدراسى ومادة )ت
م. ولكّن  على كلّي املعاهد اختيار على حسب اراد

ّل )titik berat(يصور اّن النقطة اجلوهرية  موجودة ىف ا
والتصوف وعلى علم اآلت اى حنو والصرف وقد الفقه

يكون البالغة، مع مشي التعليم كما ذكر ىف السابق. 
وباألخري فظهر الرأي على املعهد كاملؤسسة ىف اإلنطقال 

نفرد وليس ألن وجوده كاحلّق املكياهى)ideologi(أيديلوخي 
املؤسسة الرتبويّة املواقفة.

وبالعام يصور املشكالت عن املادة والطريقة التعليم 
مادة توحيداألولالكتب الرتاث ىف املعاهد كما يلي

الكتب الرتاث اى الفقه والكالم والتصوف بالقوّي حّىت 

٧٧.Membuka Jendela Pendidikanامام طلحة،52 ،
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الزيادة او اختيار املادة من املواد وجودعلى اليسمع
الكتب ىف املاض ومن جهة مادة املكتوبة منذ صناعة

الكتب الرتاث جيري على املواد املتساوي ويؤّكد على قوة 
وعدم اخرب على تطوير )body of knowledge(بدن املعرفة 

معارف اإلسالمية اجلديدة.تعليم الكتب الرتاث يستخدم 
وليس العقائدّي )pendekatan normatif(ج املعيار

)pendekatan dogmatis(ج الّتجربّية وجي تنب 
واليكون منهج التعليم املقيارّي )empiris historis(والّتارخيّية

غري مناسب ولكّن عدم املشك واملعرفة على مناهج النهج 
عند )kritis historis(املّتصف باحلرج والتّارخييّ 

٥٣او اعضاء املعهد.)sivitas(سيفيتاس

االسالميةكالعلومالرتاثباكت)٢
عادة كتب الرتاث ىف اندونسيا أوجد اجلهد كان تشكيل

األقوى ىف القرن التاسع عشر. وهو حينما يتطور املدارس 
اإلسالمية واملساجد واملعاهد كاملدارس الرتبوية اإلسالمية 
السلفية ىف اي دائرة ىف العامل. ركز العلماء والتالميذ اإلهتمام 

مى واملساجد ىف تطوير الرتبية اإلسالمية. تشكيل املعهد االسال
واملدارس وانتشاره وتسكينه كان احلاجة على كتب الرتاث ميأل 
باحملتويات على النقل. وهذا الذى حيصل اكثر النسخ ىف كتب 

الرتاث املخزونة ىف احملتف.

.٧٨، نفس املرجع٥٣
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قبل (Martin Van Bruniessen)عند مارتني فان برونيسان 
عاملالقيام املعهد االسالمى بأن كتب الرتاث أكثر مشهورا ىف 

ىف القرن السادس عشر. وبعض الكتاب ىف ذلك العصر يرتجم 
باللغة اجلواوية واملاليوية. وبعض املصنف ىف العامل قد كتب 
ة ىف الكتب  الكتب بتلك اللغة مع األسلوب واحملتوى متشا

الرتاث.
عند وى عند االكتب املدروسة قبل القرن العشرين ىف ج

Martin Van)مارتني فان برونيسان  Bruniessen) املعرفة فيها ضيق
مقارنة على الكتب األخرى ىف الزمان قبله. الكتب الىت تكون 
دعامة اساسية ىف العلوم االسالمية املكتوبة قبل تلك الفرتة. 
وبعض التصنفات اجلديدة متساويا ىف اغراضه تكتب ايضا. 
ولكن منذ آخر القرن اخلامس عشر تفكري اإلسالم اليزال 

ء كان امناط التفكري ىف علوم االسالم ولكن ىف تقدما. سوا
العلوم األخرى مثل الرياضيات والفيسيكا والطب جيد تغيريا 

وكذا النظر عليه.
بأن  (Martin Van Bruniessen)مثّ ذكر مارتني فان برونيسان 

الرتاث الىت كتبها العلماء السلفي يستعمل الكتابة العربية كتب
رمة عليه. وأكثر الكتب املبدئى اعتمادا على زيادة وجه احل

مكتوب بالبيت والشعار اى بالنظام وهذا ليكون سهال ىف 
حتفيظه. والعادة طان التالميذ حيفظ األبيات املكتوبة ىف ذلك 
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الكتاب، املشهور ىف بيئة املعهد االسالمى باسم "عاروض" 
البيان على الكتاب املنظوم يذكر بيتا اصليا ىف شرحه عادة، 

٥٤وبا منفصال على شرحة ىف طرف الصفحة.وليس مكت

ث سابقة و هيكل التفكري و فروض البحث.﴾. حبج﴿

ث سابقة.حب.١
والفرق بني هذا البحث مع الباحثني السابقني، أن البحث السابق 

، ىف حبث السابق أخذ الباحث عن نتائج تعليم متغري تابعاألول يعين عن 
نتائج ىف درس كتاب ث عن يف هذا البحالنص العريب وأخذ الباحث

تدريس مادت املفردات تكوينحبث يف والبحث السابق الثاىن الرتاث 
لطالبات املستوى الثاىن بقسم اللغة العربية با جلامعة اإلسالمية احلكومية 

أثر حبث يفوحبث الباحث ببحث الكمي ،وأّما هذا البحث فونوروغو. 
رتاث(الفقه) لطالبات على نتائج تدريس كتاب الاستيعاب املفردات

الصف الثاىن عشر باملدرسة العالية اإلسالمية املعارف للبنات فونوروغو,
أن البحث السابق الثالث يعين عن متغري ببحث الكّمي. وحبث الباحث

العال قة بني الستخدام الوسائل البصرية واستيعاب املفردات يف  مستقل, 
كتاب الرتاث.

العالقة بني نتائج تدريس كتب الرتاث و نتائج تدريس الّلغة العربّية لطّالب ، ارىن مهناتى٥٤
، ۲۰۱۱/۲۰۱۲كرادينان ماديون الّسنة الدراسّية باملدرسة الثانوية االسالمية "مفتاح العلوم" فوجع(A)الصّفالثامن

.١١-١٠بحث العلمى، غري مشهور، ال)٢٠١٢، (فونوروغو: باجلامعة اإلسالمية احلكومية فونوروغو
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التفكريهيكل. ﴾د﴿

املهمة. عن النظرية املتعلقة الظواهراملفاهيمتصميمفكري هو التهيكل
بني النظرية املتعلقة بتغيري البحث.هيكل التفكري اجليد أن ت

فيه الفروض على وجه املقارنة فمن الفروض تكتبالبحث املتعلق بالتغيري 
)(الوصف النظرى أن يكتب هيكل التفكري . أما  Deskripsi Teori هلذا البحث

ما يلى:في
استيعاب املفردات..أ

.الرتاثكتابنتائج تدريس  .ب
هيكل متقدأنالباحثتعاستطإوبالنسبة إىل االساس النظرى السابق ف

التفكري فيما يلى:

نتائج تدريس كتاب فجّيدا،املفرداتعلى اتبإستيعاب الطالكانا ذإ"
.جيدة أيضا"مهلالرتاث

فروض البحث﴾. ه﴿
املؤقتة ألسئلة البحث النظرية ويعترب أكثرها صحيحا، الفروض هو اإلجابة

أما فروض البحث فكما يلى:
علـى نتـائج تـدريس  أثـر اسـتيعاب املفـرداتوجـد (Ha):أ. الفـروض االختياريـة 

كتاب الرتاث(الفقه) لطالبات الصف الثاىن عشـر 
باملدرســــــــة العاليــــــــة اإلســــــــالمية املعــــــــارف للبنــــــــات 

.٢٠١٦-٢٠١٥السنة الدراسية فونوروغو
علـى نتـائج تـدريس  أثـر اسـتيعاب املفـرداتمـا وجـد (Ho):ب. الفروض الالغية 

كتاب الرتاث(الفقه) لطالبات الصف الثاىن عشـر 
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باملدرســــــــة العاليــــــــة اإلســــــــالمية املعــــــــارف للبنــــــــات 
. ٢٠١٦-۲۰١٥السنة الدراسية فونوروغو
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الباب الثالث

منهج البحث

لبحثتصميم ا.أ﴾﴿
نوع البحث.١

نوع )، Quantitative Researchنوع البحث ىف هذا البحث هو حبٌث كّمٌى(
البحث العلمى الذى استخدم البيانات من العدد مث ستْؤَخُذ منها النتائُج، هذا

ولذلك استخدم اإلحصائية. زمر وهذا النتائج تؤخذ بالطريقة اإلحصائية من ال
الباحث البحث الكّمى.

املناسب االسم هذا (Suharsimi arikunto)ي اريكونطاوقال سوهارمس
البحث الكمى بإستعمال العدد منذ مجع البيانات, تفسري تلك البيانات وتقدم 

٥٥حاصلها.

يعين (Analisis Korelasi)الباحث حتليل اإلرتباطإستخدم لتحليل البيانات
الثاىن لصف الطالباتكتاب الرتاثعلى نتائج تدريس  إستيعاب املفردات أثر 

فيها متغريان .٥٦.فونوروغوباملدرسة العالية اإلسالمية املعارف للبنات (أ) عشر
)هو نتائج تدريس  y(متغري تابعاستيعاب املفردات و)هو x(مها: متغري مستقل

.كتاب الرتاث(الفقه)
إستخدم الباحث نوع البحث هلذا البحث العلمي على سبيل البحث 

.)Quantitative researchالكمي (

(جاكرتا: رنيكا Prosedur Penelitian,  Suatu Pendekatan Praktekاريكونطا،سوهرمسي ٥٥
١٢)،٢٠٠٦جيفتا، 

)، ٢٠٠٩، و: جامعة اإلسالمية احلكوميةغ(فونورو Edisi Revisi) taStistik(،ريتنو ويديانيعروم٥٦
١٠٤.

٤٣
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نظرا إىل جنس البيانات ىف هذا البحث يعين البحث العلمى الذي 
ستخدم البيانات من عدد حيت يستنتج منها، تؤخذ هذا النتائج بالطريقة ا

مناسب إمسه، )ArikuntoSuharsimiاإلحصائية. وقال سوهارسيمي أريكونتو (
من مجع البيانات، بإستعمال العدد، منذ )Kuantitatif(بطالب البحث الكّمى 

٥٧. تفسري تلك البيانات، وتقّدم حاصلها

على نتائج تدريس كتاب أثر إستيعاب املفرداتدو البحث عن وجوهذا 
عشر باملدرسة العالية اإلسالمية املعارف للبنات الثاىنالرتاث لطالبات الصف 

.۲۰١٦-٢٠١٥السنة الدراسية فونوروغو

ومصادرهاالبيانات.٢
البيانات.أ

٥٨نتيجة تسجيل الباحث إما من احلقيقة او العدد.يانات هالبي

أما البيانات يطلبها الباحث هلذا البحث هى:
إستيعاب املفردات)١
كتاب الرتاثنتائج تدريس  )٢

مصادر البيانات.ب
ين حصل أمن (Subjek)موضوع البحث يمصادر البيانات ه

هذا للحصول على البيانات ىف ٥٩الباحث على البيانات احملصولة.
:يستخدم الباحث مصادر البيانات هإالبحث 

(جاكرتا: رينيكى Prosedur penelitian SuatuPendekatan Praktek،سوهارسيمى أري كونطا٥٧
.١٠،)٢٠٠٢،جيفتا

.١١٨، Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek،تاسوهارسيمى أريكون٥٨
١٢٩¤ املرجعنفس٥٩
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العالية درسةباملالثاىن عشر لطالبات الصف ااإلنسان هو)١
.للبنات فونوروغو"عارف"املاإلسالمية 

ذا البحث.)٢ غري اإلنسان هو الوثائق املتعلق 
السكان والعينة. ﴾ب ﴿

أ.  السكان
تمع كل املوضوع (السكان ٦٠.ث) من البحSubyekهو ا

عشر باملدرسة العالية ثاىنالطالبات الصف ختار الباحثإفلذلك 
طالبة.٢٥اإلسالمية املعارف للبنات 

العينةب.  
ىف إختيار العينة، قال ٦١.السكانهي بعض أو وكيل من العينة

"إن كان سكان البحث (Suharsimi Arikunto)سوهارسيمى أريكونطا
ث السكان. وإن كان جمتمع أقل من مائة فيؤخذ كّلها مبعىن حب
%٣٠-٢٥او %١٠-١٠البحث أكثر من مائة فيؤخذ خالل 

الصف الثاىن عشر باملدرسة العالية طالبات عددألّن ٦٢فأكثر ."
٢٠١٦-۲۰١٥السنة الدراسيةاإلسالمية املعارف للبنات فونوروغو
٢٥نّ لتكون عينة وعددهالسكانأقل من املائة فأخذ الباحث مجيع 

ة.طالب

(جاكرتا: رنيكا جيفتا, Prosedur Penelitian,  Suatu Pendekatan Praktek, سوهرمسي اريكونطا٦٠
١٠٨، )٢٠٠٦.

(باندوع : الفابتا، R & DMetode Penelitian Pendidikan Kuantitatifسوغييونو،٦١
١٦٥)، ٢٠٠٣.

.١٣٤،Pendekatan PraktekProsedur Penelitian Suatuسوهارسيمى أري كونطا. ٦٢
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. إطار عرض املتغريات.﴾ج ﴿
٣,١اجلدول 

أما البيانات ومصدرها يف هذا البحث هي:

املوضوع 
البحث

منرة الطريقةاملؤشراتاملتغّريات
السؤل

أثر 
إستيعاب  
املفردات 

على نتائج 
تدريس  
كتاب 
الرتاث 
(الفقه) 

لطالبات 
الصف 

عشر الثاىن
باملدرسة 

العالية 
اإلسالمية 

املعارف 
بنات لل

استيعاب 
املفردات 

(متغري 
مستقل)

يزوج )١
املفردات 
اجلديدة 

تزوجيا 
بصحيحا.

يزوج التعربات )٢
اجليدة لتكون 
مجال مفيدة. 

ذكر املفردات )٣
اجلديدة 

املنسبات 
ر بصو 

.املوجودة
اكمال اجلمل )٤

باختيار 
املفردات 
املناسبة.

،١،٢،٣اإلختبار
٤،٥

٦،٧،٨،
٩،١٠

١١،١٢،
١٣،١٤،

١٥

١٦،١٧،
١٨،١٩،

٢٠
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فونوروغو 
السنة 

الدراسيىة 
٢٠١٥-
٢٠١٦

نتائج 
تدريس  
كتاب 
الرتاث 
(متغري 

تابع)

الطالبات .١
يفهمون
درسهم

قدرة.٢
الطالبات 

أربععلى 
مهارات

مهارة هي
اإلستماع، 

مهارة 
الكالم، 

مهارة 
القراءة، 
ومهارة 
الكتابة

قدرة .٣
الطالبات 

على 

الوثائق 
املكتوبة
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. ﴾د ﴿
البياناتمجعأساليب

احلصول على البيانات هلذا البحث، إستخدم الباحث الطريقة اخلاصة 
يف هذا اّما الطريقة جلمع البياناتاملالئمة خبصائص البيانات هلذا البحث.

فيما يلى:البحث،
اإلختبار .١

شفويا, أو املقابالت لتحديد املعرفة اإلختبار هو إختبار يف الكتابة، 
ذه الطريقة قسم الباحث ٦٣والقدرة و الكفاءة، وشخصية شخص ما.

األسئلة على الطالبات لتحصيل البيانات احملصولة. اماالبيانات احملصولة 
ذه الطريقة فهي البيانات عن استيعاب الطالبات على املفردات و عن 

عشر باملدرسة احلادىت الصف نتائج تدريس كتاب الرتاث لطالبا
العالية اإلسالمية املعارف للبنات فونوروغو.

)Validity(اإلختبار على الصدق .أ

.٨، )٢٠١٠، : مالك(ماالنعMengukur Kemampuan Bahasa Arabعبد احلميد،٩

إجابة
األسئلة 

يف 
اإلمتحان

حصل .٤
الطالبات

على 
يجة نت

جيدة
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إذا كان حتصيل يسمى الصدق يف اللغة اإلندونسية صحيحا.
حسابه مناسبا بشروط فيسمى اإلختبار أن ميلك الصدق، يف معىن 

دام األسلوب أن ميلك املستوية بني حتصيل اإلختبار وشروط. استخ
٦٤. )CorrelationProduct Moment(ملعرفة املستوية هو

٣,٢اجلدول 
اإلختبار على استيعاب املفردات

XYX²Y²XYرقم
١٦٩1350195733923750

٢٧٠1350200733923802

٣٧٠1350200733923806

٤671350185733923640

٥691350195733923758

٦651350175733923524

٧651350175733923546

٨671350185733923644

٩671350185733923653

١٠691350195733923746

١١661350180733923589

١٢681350190733923700

،( جاكارتا : بومي اكسارا، iDasar Evaluasi Pendidikan Edisi Revis-Dasar، سوهارسيمى أريكونطا٦٤
٦٩،)٢٠٠٢.
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١٣661350180733923588

١٤681350190733923692

١٥691350195733923749

١٦691350195733923748

١٧691350195733923746

١٨671350185733923642

١٩661350180733923588

٢٠641350170733923481

مث حيسب كما يلي:
٣,٣اجلدول 

املفرداتاستيعاب علىحاصل احلساب بإختبار على الصدق

اصلاحلrاحلد األدين rاحلسايب الرقم

صادق١0.5070،396

صادق٢0.4960،396

صادق٣0.5860،396

صادق٤0,4250،396

صادق٥0,6760،396
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صادق٦0,2580،396

صادق٧0,6630،396

غري ٨0,5030،396
صادق

صادق٩0.6770،396

صادق١٠0,4220،396

صادق١١0.4700،396

صادق١٢0,5620،396

صادق١٣0,4510،396

صادق١٤0,4020،396

صادق١٥0,4860،396

صادق١٦0,4640،396

صادق١٧0,4220،396

صادق١٨0,4640،396

صادق١٩0,4510،396

صادق٢٠0,4540،396



74

وفقا على حتصيل اإلختبار على الصدق، يدل هذا اإلختبار 
سؤاال ١٩ادق و سؤال هو غري ص١سؤاال يكون ٢٠من 

صادق.
)Relialibility(اإلختبار على الثبات .ب

تتعّلق الثبات مبشكلة التصديق. إذا كان حاصل ثابتا 
فيسمى اإلختبار أن ميلك التصديق العايل. فيعلّق تعريف الثبات 

إستخدم الباحث ملعرفة ثبات ٦٥اإلختبار بثابت نتيجة اإلختبار.
ستخدم الباحث هذا ا. hodSplit Half Metاإلختبار باألسلوب 

األسلوب نظرا بإختصار الوقت والتجارب من الطالب. 

٣,٤اجلدول 
اإلختبار على الثبات اإلستيعاب على املفردات

مالرق
العدد 
الفردي
(X)

العدد الزوجي 
)Y(X YX²Y²

١٣٠29870900841

٢٢٨28784784784

٣٣٠26780900676

٤٢٥26650625676

٥٢٩30870841900

.٨٦،نفس املرجع٦٥
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٦٣٠30900900900

٧٣٠29870900841

٨٢٦27702676729

٩٣٠30900900900

١٠٢٣27621529729

١١٢٨30840784900

١٢٢٩27783841729

١٣٢٩27783841729

١٤٢٣27621529729

١٥٢٥26650625676

١٦٢٩29841841841

١٧٢٩27783841729

١٨٢٨27756784729

١٩٢٧26702729676

٢٠٢٩28812841784

٢١٢٤24576576576

٢٢٢٤23552576529
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٢٣٢٦24624676576

٢٤٢٤24576576576

٢٥٢٣21483529441

٦٧٨٦٧٢
1832

9
1854

4
1819

6

ة ملعرف r11:
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من هذا احلساب يعرف أن معيار الثبات املفردات 
فيسطيع أدوات مجع البيانات يف هذا البحث أن يسمى ثابتا ١،٣٩هو

إلستخدام يف اإلختبار التدريس او التعليم.
)Dokumentasi(الوثائق املكتوبة .ت

طريقة وثائق املكتوبة هي طريقة مجع البيانات بالرجوع إىل 
ّالت املهمة الىت تستخدم ملعرفة احملتاجة وتسمى الوثائق، والك تب، وا

البيانات الوثائق املكتوبة ىف هذا ٦٦.أيضا الوسائل غري اإلنسانية
البحث هى:

الصف الثاين عشر باملدرسة العالية طالبنتيجة اإلمتحان األخري ل)١
-٢٠١٥السنة الدراسية اإلسالمية املعارف للبنات فونوروغو

۲۰١٦ .
فونوروغوباملدرسة العالية اإلسالمية املعارف للبنات تأسيس تاريح )٢

.۲۰١٦-٢٠١٥السنة الدراسّية 
فونوروغوباملدرسة العالية اإلسالمية املعارف للبنات تركيب املنظة )٣

.  ۲۰١٦-٢٠١٥السنة الدراسّية 
فونوروغوباملدرسة العالية اإلسالمية املعارف للبنات اجلغرىفوقعامل)٤

. ۲۰١٦-٢٠١٥سّية السنة الدرا
باملدرسة العالية اإلسالمية طالبظفني و ؤ أحوال املدرسني وامل)٥

.  ۲۰١٦-٢٠١٥السنة الدراسّية فونوروغواملعارف للبنات 
املدرسة العالية اإلسالمية املعارف للبنات الوسائل املوجودة ىف)٦

.۲۰١٦-٢٠١٥السنة الدراسّية فونوروغو

،)٢٠٠٧،ماالنع : هالل فوستاكا(an Bahasa ArabMetodologi Peneliti،حممد عينني.٦٦
١٢٢.
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إذا كان أن ميلك نات جيدا مجع البيايف هذا البحث أدوات
شروط هو الصدق والثبات.

حتليل البياناتطريقة. ﴾ه ﴿
ستخدم منها تحليل الكملى, واماالطريقة الىت اطريقة الاستعمل الباحث

الباحث فيما يلى:
عالقة املتغري هو:  

Xاملفردات:اإلستيعاب على
Y: كتاب الرتاثتدريسنتائج

حتليل طريقة استخدم الباحثفاملتغريينتوي على حث أن حيهذا البألن
إرتباط ضرب العزوم العالقة الرمزاستخدامتف، املتغريينعالقة بني ال
)Product Moment Correlation(، الرمز استخدامف٥٢وألن البيانات هو
:٦٧

اإلستبيان:
)Product Momentم (فهرس العالقة يف إرتباط ضرب العزو =
مجلة مثن=
مجلة مثن =
و مثن مجلة حصل الضرب بني مثن =
عدد البيانات احملظة=

.Statistik (Edisi Revisi١١١(،ويديانينعرومريتنو ٦٧

XY
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واستخدم الباحث ذلك الرموز على أساس أن املتغري الذى ستبحث 
يتعلق بيانته متواصل كما ذكر ان تقنية العالقة ىف إرتباط ضرب الباحثة

) تستعمل:Product Momentالعزوم (
)Kontinyu(املتغري املستعمل متواصال )١

)Homogen(العناية املستعمل متجنسا )٢

)Regresi Linier(اخلطى االحندارهو االحندارأن خط )٣
٦٨

إرتباط ضرب رموزالاستخدام طالبة ٢٥و يف هذا البحث عينتها 
.٣٠من أقلالبيانات =Nكما )Product Momentالعزوم (

يف هذا البحث الرموز إرتباط ضرب العزوم إلّن هذا الرمز اكمل من 
غريه.

قالت رتنو ويديا نعروم : انه جيوز اختبار أجد الدرجة ذات معىن. 
و%١وبعبارة اخرى انه إذا كانت الفروض الختبارية مردودة فردية 

٦٩.%٥فيجوز استعمال درجة %٥مقبولة يف درجة 

.١٠٥)،٢٠١٠،فوستك فلجا: ( جوكجاكرتا pendidikanStatistik،ع روميرتنو وديا ن. ٦٨
١١٥نفس املرجع، ٦٩
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الباب اخلامس
اإلختتام

نتائج البحث ﴿ أ ﴾

استنبط الباحثألبواب املاضية. فبناء على عرض البيانات وحتليلها يف ا
نتيجة  البحث فيما يلي:

اين عشر باملدرسة العالية اإلسالمية ثاستيعاب املفردات لطالبات الصف ال.١
ىف طبقة ٢٠١٦-٢٠١٥فونوروغو السنة الدراسّيةللبنات عارف" "امل

)%٥٠(بنتيجة متوسط
درسة العالية باملالصف الثاين عشر لطالباتكتاب الرتاث نتائج تدريس  .٢

ىف ٢٠١٦- ٢٠١٥فونوروغو السنة الدراسّية للبناتاإلسالمية "املعارف" 
)%٥٢(بنتيجة ةطبقة جيد

كتاب الرتاث (الفقه)لى نتائج تدريس  عاستيعاب املفردات وجد اثر .٣
للبنات"عارف"املدرسة العالية اإلسالميةباملالثاين عشر لطالبات الصف

ىف درجة يعينo<t، ألن٢٠١٦-٢٠١٥فونوروغو السنة الدراسّية
)Ho(فالفرض الالغى ٣٩٦،٠= tو ٦،٠= o, %٥ذى معىن 

مقبول. )Ha(اإلختيارىمردود أو الفرض 
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االقرتاحات﴾ ﴿ب

بناء على نتيجة  البحث السابقة, فأن يقرتح الباحثة األمور األتية :

للمدرس.١
"عارف"املدرسة العالية اإلسالميةالىت كانت باملاستيعاب املفردات أن .أ

سري سرية مجيلة, ترجى أن يرتقي مالحظتها جلودها يف تللبنات فونوروغو
درسة العالية اإلسالميةباملاملفردات اإلستيعاب علىترقية انشطة

.فونوروغوللبنات"عارف"امل
الىت جرى استيعاب املفرداتأن يعطي أسوة حسنة يفللمدرس نبغيي.ب

فونوروغوللبنات"عارف"املدرسة العالية اإلسالميةبامل
طالباتلل.٢

.كتاب الرتاثم  وسيلة لتعلاستيعاب املفردات نعلجينبغي للطالبات أني.أ
اإلستيعاب املفرداتبرامج ىفأواملفردات أنشطةكلّ نشرتكيأن نبغي للطالباتي.ب

.كتاب اتراثمهاراتلتنمية
باجلد والنشاط.كتاب اتراثنتعّلميأن للطالباتنبغيي.ت
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TRANSKRIP DOKUMENTASI

Kode : 01/D/11-111/2015

Bentuk : tulisan

Isi dokumentasi : sejarah berdirinya madrasah aliyah putri maarif serta

visi dan misinya

Tanggal pencatatan : 6 november 2015

Jam pencatatan : 08.00 WIB

Disusun jam : 18.00 WIB

Transkrip

dokumentasi

Madrasah Aliyah Putri Ma'arif ponorogo

terletak di jalansultan agung kecamatan Ponorogo

Kabupaten Ponorogo. Madrasah ini juga sering disebut

Madrasah Muallimat, Madarash ini berdiri pada tanggal

1 januari 1962 yang akte pendirianya disahkan oleh

lembaga pendidikan Ma'arif Ponorogo nomor:

02/MA/62/1902.

Sebenarnya embrio MA Putri Maarif sudah ada

selak- tahun 1955 yaitu berdirinya Madrasah Muallimat

yang belokasi disekitar masjid NU Ponorogo. Dimana

kegiatannya berlangsung pada sore hari yang dipimpin
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oleh Bapak Chafid Tantowi sebagia kepala Madrasah

Tsanawiyah, kemudian pada tahun 1958, Murid

Tsanawiyah kelas 3 naik kelas 4, pada saat ini siswi

Aliyah dimulai.

Dan tepatnya pada tanggal I januari 1962

disahkan oleh Lembaga Pendidikan Ma'arif dengan

nama Madrasah Muallimat lengkap NU dipimpin oleh

Bapak KH. Oemar Achmadi. Dengan menggunakan

gedung SD yang berlokasi didekat masjid NU. Kegiatan

belajar mengajar di Madrasah ini pada waktu itu

dilaksanakan pada sore hari. Dengan perkembangnya

pendidikan

dan bertambahnya murid, maka kegiatan belajar

mengajar MTs dialihkan pada waktu pagi hari dan arena

minimnya fasilitas gedung maka kegiatan belajar

mengajar dipindahkan ke Pondok Durisawo pada tahun

1956. Adapun sebagai kepala MTs tetap dipegang oleh

Bapak Chafid Tantowi, dengan adanya peraturan

pemerintah untuk mengubah tatanan Administrasi.

Madrasah Mu'alimat NU dengan SK Lembaga

Pendidikan Ma'arif dan Pemerintah (DEPAG) diubah

menjadi kelas1,2,3 Madrasah Tsanawiyah Putri Ma'arif
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Ponorogo dan kelas 4,5,6 menjadi Madrasa Aliyah Putri

Ma'arif Ponorogo. Adapun kepemimpinan setelah

Bapak K.H Oemar Ahmadi adalah Bapak K.Mudzakir

Syam dari 1 September 1988-1991. Kemudian setelah

itu digantikan oleh Bapak Zarono Fadli pada tahun

1991-1993 sebagai kepala sekolah sementara Pada

tahun1993-2000 digantikan oleh Bapak K.H Mukhsin

Sofwan. Kemudian pada tahun 2000-2007 digantikan

oleh Bapak Djahuri Ahkam, B.A. Kemudian pada

tanggal 1 juh 2007 sampai sekarang kepemimpinanMA

Ma'arif dijabat oleh Bapak Musthofa Kamali S.Ag

sebagai kepala sekolah.

Visi sekolah:

1. Unggul dalam pembinaan keagamaan Islam yang

berwawasan ahlu sunnah wal jama'ah.

2. Unggul dnlani peningkatan prestnsi ujian nasional.

3. Unggal claim prestasi bahasa grab.

4. Unggul dalam presatasi bahasa inggris.

5. Memiliki nlingkungan madrasah yang nyaman dan

kondusif untuk belajar.
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6. Mendapatkan kepercayaan dari masyarakat.

Misi sekolah:

1. Mengangkat mutu pendidikan sesuai dengan tuntutan

masyarakat dan perkembangan iptek.

2. Meningkatakan prestasi dalam bidang

ekstrakurikuler sesuai dengan potensi yang dimiliki.

3. Melaksariakan pembelajaran dan bimbingan yang

optimal sesimi dengan potensi yang dimiliki.

4. Menanamkan wawasan keagamaan yang berhaluan

ahlu sunnah wal jama'ah.

Chafid Tantowi yang dibantu oleh beberapa guru

lain, diantarannya adalah: Bapak Asmuni, Bapak

Muchlas, Bapak Harun, Bapak KH. Hasanuddin dan

Bapak Dr. K.H. Chumaidi syamsudi,MA.

Pada tahun 1975, Bapak Chafid Tantowi yang

masih berstatus sebagai guru SMP. ditarik kembali ke

SMP. Kemudian digantikan oleh Bapak Imam Arifin

sebagai Kepala Madrasah Tsanawiyah.

Pada masa kepemimpinan Bpak Imam Arifin

mulai terjadi pemisahan antara murid putra dan murid

putri, pemisahan ini tidak hanya tempat duduk dan

bangku belajar, tapi murid putra di Pondok Durisawo
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bagian barat sedangkan putrid dibagian timur.

Pertumbuhan dan perkembangan, Madrasah Aliyah

Putri Ma'arif ini cukup pesat. Pemisahan murid putra

dan putri yang dulunya di Pondok timur dan barat, dan

Madrasah Tsanawiyah putra namanya diubah menjadi

"mualimin lengkap NU 6 tahun" dan dipindahkan ke

gedung SMP NU (sekarang SMP Ma'arif 1 JI. Batoro

Kathong Ponorogo). Sedangkan MT s putri diubah

namanya menjadi "Madrasah Muallimat lengkap 6

tahun", dan kembali menempati lokasi sekitar masiid

NU di Jl.  Sultan Agung No. 81 Ponorogo.

Pendidikan di Madrasah Mfu'ahmat baik dalarn

pendidikan agama maupun pendidikan umum mendapat

dukungan masyarakat. Maka tidak mengherankan bila

Madrasah Mu'alimat mendapat bantuan dari

Departemen Agama baik dari tenaga pendidik,

buku-buku ataupun kitab-kitab.

Perkembangan Madrasah yang terns menerus

makin pesat, akhirnya dengan kesadaran masyarakat

yang tinggi maka sekolahpun ditambah gedung.

Sehingga pada waktu itu sebagian

murid Mualimat dipindah ke gedung Bpak H. Idris,
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Jalan sriwijaya, akan tetapi pemindahan ini bersifat

sementara. Adapun Kepala Sekolah yang ditunjuk

adalah Bapak K.H Oemar Ahmadi pada tahun 1968-

1983.

Seiring dengan perkembanagn zaman, pada tahun 1978

Refleksi MA putri maarif adalah salah satu lembaga pendidikan

dibawah naungan lembaga NU ponorogo yang hanya

diisi oleh siswa putri.
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TRANSKRIP DOKUMENTASI

Kode : 02/D/11-111/2015

Bentuk : tulisan

Isi dokumentasi : letak geografis madrasah aliyah putri maarif

Tanggal pencatatan : 6 november 2015

Jam pencatatan : 08.30 WIB

Disusun jam : 14.00 WIB

Transkrip

dokumentasi

Madrasah Aliyah Putri Ma'arif Ponorogo merupakan sebuah

lembaga pendidikan Ma'arif sebagai tempat untuk kegiatan

belajar mengajar yang terletak di:

Jalan :  Sultan Agung No.81

Desa : Banaun Sari

Kecamatan : Ponorogo

Kabupaten : Ponorogo

Provinsi : Jawa Timur

MA Maarif Putri Ponorogo ini memiliki lokasi yang sangat

strategis. Hal ini dikarenakan Madrasah ini berada di pinggir

jalan dan kemudahan transportasi serta dekat dengan GOR
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(Gedung Olahraga) dan Stadion Kabupaten Ponorogo,

sehingga membuat  semua orang mudah untuk

menjangkaunya.

Refleksi MA Puri maarif Ponorogo ini memiliki lokasi yang sa

strategis, sehingga membuat semua orang mudah untuk

menjangkaunya.

TRANSKRIP DOKUMENTASI

Kode : 03/D/13-111/2015

Bentuk : tulisan

Isi dokumentasi : keadaan kepengurusan madrasah aliyah putri maarif

Tanggal pencatatan : 8 november 2015

Jam pencatatan : 08.30 WIB

Disusun jam : 15.00 WIB

Komite

H.moch tanwir

Kepala sekolah

Mustofa kamali,S.Ag

Kepala TU

Sukamto

WKU Kesiswaan

M. Manaruddin,
S.Pd.I

WKU kurikulum

M.Saiful islam, S.Ag

WKU sarana
prasarana

Samsudin, S.Ag

WKU Humas

Edi sugeng p, S.Pd.I

GURU-GURUKood. BP/BK
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TRANSKRIP DOKUMENTASI

Kode : 04/D/13-111/2015

Bentuk : tulisan

Isi dokumentasi : keadaan guru dan karyawan madrasah aliyah putri

maarif

Tanggal pencatatan : 8 november 2015

Jam pencatatan : 08.30 WIB

Disusun jam : 15.30 WIB

NO NAMA JABATAN

1 Djahuri ahkam, BA Guru

2 Musthofa kamali, S.Ag Kepala sekolah

3 Sudarmi,BA Guru

4 Samsuddin, S.Ag Guru

5 M. Saiful Islam Guru

6 M. Manarudin Guru

7 Patmi syamsiati Guru

8 Munib wajdi,S.Pd Guru

9 Nurul ‘atiyah Guru

10 Edi sugeng p,S.Pd Guru

11 Umi tarwiyah,S.Pd.I TU

12 Agus wahyu widodo,S.I.P Guru

12 Dwi suryaningsih,S.Pd.I Guru

14 Lu’luun nisa’i,S.Pd.I Guru
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TRANSKRIP DOKUMENTASI

Kode : 05/D/13-111/2015

Bentuk : tulisan

Isi dokumentasi : keadaan guru dan karyawan madrasah aliyah putri

maarif

Tanggal pencatatan : 8 november 2015

Jam pencatatan : 08.30 WIB

Disusun jam : 18.00 WIB

NO KELAS JUMLAH SISWI

1 SATU 16

2 DUA 16

3 TIGA 25

4 JUMLAH 57
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TRANSKRIP DOKUMENTASI

Kode : 06/D/13-111/2015

Bentuk : tulisan

Isi dokumentasi : keadaan guru dan karyawan madrasah aliyah putri

maarif

Tanggal pencatatan : 8 november 2015

Jam pencatatan : 08.30 WIB

Disusun jam : 21.00 WIB

NO NAMA JUMLAH

1 Ruang Kepala Sekolah 1

2 Ruang Guru 1

3 Ruang UKS 1

4 Masjid 1

5 Ruang Kelas 3

6 Almari 6

7 Perpustakaan 1

8 Meja 127

9 Lab.komputer 1

10 Komputer 14

11 LCD proyektor 1

12 OHP 2

13 Printer 3

14 Telepon 2

15 Papan pengumuman 3
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16 kursi 127

17 Jam dinding 4

18 Alat peraga biologi 2

19 Mesin jahit 6

20 Bola 5

21 Net bola voly 1
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قائمة املراجع

املراجع العربية﴿أ﴾.

حتضري الكتاب املدرسي للمستوى اإلبتدائي يف تعليم منري حممد و خملص حممد . 

٢٠١٢, اجلامعة اإلسالمية  احلكومية:: فونوروغواللعربية

لغري التعليميةأسس إعداد الكتب ، عبد احلميد عبد هللا و ناصرعبد هللا الغاىل

.١٩٩٦.دار اإلعتصام,قني بالعربيةالناط

اعبد اهلادي بوطالب .١٩٨٩إيسيكو : الرباد، ,، تعليم العرابية لغري الناطقني 

بلغات أخرىللناطقنيالعربية اللغةاملراجع يف مناهج تعليم ،علي أمحد مدكور

.٢٠١٠,فاكس: الربدى ,

اإلبتدائي يف تعليم توىللمساملدرسي الكتابختصري حممد منري و حممد خملص، 

فونوروغو: اجلامعة اإلسالمية  ,اللغة العربية (النظرية و التطبيق)

٢٠١٢احلكومية، 

دار الفالح للنشر والتوزيع، :صوليح,االختبارات التعليمة.علي اخلول حممد 

٢٠٠.

١٩٨٦بريوت: دار املشروق، ,املنجد ىف الّلغة و األعالم .مألوف لويس 
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الرتاث و نتائج تدريس الّلغة العربّية كتبتدريسالعالقة بني نتائج ، ارىنمهناتى

باملدرسة الثانوية االسالمية "مفتاح العلوم" (A)لطّالب الصّفالثامن

(فونوروغو: ، ۲۰۱۱/۲۰۱۲فوجع كرادينان ماديون الّسنة الدراسّية 

.٢٠١٢، باجلامعة اإلسالمية احلكومية فونوروغو

ةملراجع األجنبيا﴿ب﴾

http://www.ditptksd.go.id/?option=com.content&view=articel7id=46:f

yang-faktor-actorbelajar-prestasi-mempengaruhi١٣ل يف التاريخ نق

٢٠١٥ر يناي

Membuka Jendela Pendidikan Mengurai Akar Tradisi Dan.باريزى أمحد

Integrasi Keilmuan Pendidikan islam, جاكرتا: راجا غرافيندو

۲۰۰٤, فريسادى

Dari Transformasi Metodologi Menuju Demokratisasi.قمر موجاميل

Institusi,أكسارا فراتاما :غلورا بدون السنة

ماالنغ: .Metodologi Pengajaran Bahasa Arab،أمحد فؤاد ايفندى

.٢٠٠٤،مشكات
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،ماالنغ: أإن ملك فرس,mengukur kemampuan bahasa arab، عبد احلميد

٢٠١٠

باندوغ: ,Penerjemah Arab Indonesia (Teori & Praktek)شهب الدين،

.٢٠٠٥مهنيورى، 

,باندوغ: زاين البيان، Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab، نور بايان يايان

٢٠٠٨.

ماالنغ: أُإن ماالنغ ,Media Pembelajaran Bahasa Arab، ىعبد الوهاب رشيد

.٢٠٠٩، فرس

فوستاكا : يوكياكرتا,Bahasa Arab dan Metode Pengajarannya،أزهر أرشد

.٢٠٠٤، فالجر

Evaluasi،زين العارفني Instruksional, ،١٩٨٨باندوع : رمياجا كاريا.

.٢٠٠٨جاكرتا: مركاز اللغة، ،Kamus Besar Bahasa Indonesia.محع املؤلفي

.٢٠٠٤: ميدياأبادى، جوغجاكارتا,Psikologi Pengajaranوينكيل و.س. ،

باندوع: رمياجا ,Hasil Proses Belajar MengajarPenilaian،نانا سوجانا

.٢٠٠٩روسداكاريا، 
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Interaksi،ساديرمان dan Motivasi Belajar Mengajar, جاكارتا: راجاغرافيندوا

.٢٠٠٦فريسادا، 

جاكارتا: رينكا جيفتا، ,Psikologi Belajar (Edisi Revisi)،سيف البحرى زاماراة

٢٠٠٨.

Psikologi،حمّبني شاه Belajar, ،٢٠٠٦جاكرتا: فييت راجا جرافيندو فريسادا

Evaluasi،ف جيهادحريس و أسيعبدل Pembelajaran, يوكياكرتا: مولىت

. ٢٠٠٨فريسيندو، 

جاكرتا: رينكا ,Pemberdayaan Pendidikan Islam di Indonesia، هيدر فوترا دوىل

.٢٠٠٩جفتا، 

Prosedur،سوهرمسي  Penelitian,  Suatu Pendekatan Praktek, جاكرتا: رنيكا

.٢٠٠٦جيفتا، 

Statistik(،ويديانيعروم ريتنو  (Edisi Revisi, و: جامعة اإلسالمية غفونورو

.٢٠٠٩، احلكومية
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اةترمجة احلي
١٩٩١سنةمايو٠٥ىف التاريخسالمت عبد هللا ولد

و ابع ميسماتسالمن هو االبن السادسو فونوروغو
.سيجة

احلكومية عرايون سنة يف املدرسة اإلبتدائيةرجخت
يف املدرسة الثانوية اإلسالمية م مث واصل دراسته ٢٠٠٥

اإلسالميةدرسة العالية ىف املتهمث واصل دراسم ٢٠٠٨"ديفو نكورو" سالهونج إىل سنة 
م٢٠١١إىل سنةفونوروغو "معلمني املعارف"

هصصختم وأخذ٢٠١١و ىف سنة غمية احلكومية فونورو باجلامعة اإلسالحقتوال
.آلناللغة العربية إىل اىف كلية الرتبية قسم

يف الدين والدنيا اسعيداسامل،للدين والوطنانافعاصاحلرجالكون يان هملأو 
.يف املستقبل الزاهر. آمنيايف األمل وناجححاكون ناجيواألخرة وان 
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