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العالقة بين نتائج تدريس الكتاب سفينة النجا و نتائج تدريس اللغة 
العربية لطالب الصف السابع بالمدرسة الثانوية اإلسالمية طريق 

 2015-2014الهدى جكوك بابادان فونوروغو السنة الدراسية 

 

 البحث العلمي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  :هتقدم

 أنّا نيل اللؤلؤة الحبيبة
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الجامعة اإلسالمّية الحكو مّية فونوروغو 
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 الباب األّول

 مقدمة

 خلفية البحث.  ﴿ أ ﴾

التربٌة هً التأثٌر بجمٌع المؤثراث المختلفة التً ٌحتارها 

المربً قصدا لٌساعد بها الطفل على أن ٌترقً جسما وعقال 

وخلقا حتى ٌصل تدرٌجٌا إلٌه أقصى ما ٌستطٌع الوصول إلٌه 

من الكمال لٌكون سعٌدا فً حٌاته الفردٌة واإلجتماعٌة، وٌكون 

.كل عمل ٌصدر عنه أكمل وأتقن وأصلح للمجتمع
8

 

منذ دخول اإلسالم فً إندونسٌا قد استخدم كتب التراث 

إلنتشار العلوم الشرعٌة الخاص فً المعاهد السلفٌة، أّما الكتب 

المستخدمة لمنهج التدرٌس فً المعاهد ومؤسسة السلفٌة 

.اإلسالمٌة هى الكتب الصفراء ثّم اآلن تسمى كتب التراث
9

 

من العدات العظمى فً إندونٌسٌا هً تعلٌم دٌن اإلسالم 

كما ظهر فً كثٌر من المعاهد المؤسسة الجاوٌة األخرى كانت 

فمن أسباب ابرازها تتعلم لعلوم . فً الجاوى أو فً خارجها

. اإلسالم تحتوي فً كتب التراث المكتبة فً القرون الماضً

.وهذه الكتب مشهور فً إندونٌسٌا بالكتب التراث
10

                                                                                                                     

وعرفنا كتب التراث التً استخدمت فً المعاهد هً من 

إحدى منابع العلوم الشرعٌة التً كتب باللغة العربٌة وٌتعلم فً 

                                                           
8

كونتور دارالسالم، : فونوروجو)، التربٌة والتعلٌمقاسم بكرى محمود ٌونوس،  

1995) ،1-2. 
9

 Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Lembaga-Lembaga Pendidikan ناتا،عابدٌن 

Islam di Indonesia  ،(2001كراسٌندو، : جاكارتا) ،17 

10
 Kitab Kuning Pesantren  dan Torekot: Tradisional-Tradisional  مرتٌن فان بروى نس  

، ،Islam di Indonesia )17، (1999مٌزان، : باندوع  
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المدارسة مثل كتب الفقه أى مبادى الفقهٌة و سفٌنة النجى و فتح 

القرٌب، كتب األخالق أى أخالق البنات و تٌسر الخالق وغٌر 

. ذلك

وكانت اللغة العربٌة إحدى اللغات فى العالم، وهى تستخدم 

ألنها لغة القرآن والدٌن  . بلدا تقرٌبارسمٌة على عشرٌن

كثرٌة التناسب لمائة أالتى لها  حقٌقتها من اللغات. اإلسالمً

.مالٌٌن المسلمٌن فى العالم عربٌة كانت أم أجنبٌة
11

 وعند 

 اللغات اآلخرى ٌساوى مع العربٌة اإلندونٌسٌن استٌعاب اللغة
اللغة  و المانٌة واللغة الصٌنٌة واللغة اإلنجلٌزٌة اللغة مثال

.الفرنسٌة
12

 

وتكون اللغة العربٌة عند إندونٌسٌن لغة الّدٌن ألّن 

 ورأى المسلمون فى إندونٌسٌا .المسلمٌن ٌعظمون اللغة العربٌة

اللغة و. بأن للغة العربٌة لٌست لغة أجنبٌة ولكنها لغة الدٌن

وكانت احدى اآلت المواصالت فى . العربٌة هى لغة القرآن

لذلك كأّن تعلٌم اللغة العربٌة محتاج لكل امرئ وخاصة . العالم

 كذالك للدارسٌن اللغة العربٌة لها دور مهم ،للمسلمٌن كلهم

 . عندهم

 وهما الّطرٌقة ،وعرفنا أّن فى التدرٌس مصطلحان مهّمتان

إختٌار المدّرس الّطرٌقة فتأّثر . و وسائل اإلٌضاح ٌتعلّق بهما

 وإهتمام فى إختٌار وسائل ،العالقة بٌن نتائج الوسائل اإلٌضاح

اإلٌضاح إحدى غرض التدرٌس من جنس الوظٌفة وفهم 

                                                           
11

فوستاكا : ٌوكٌاكارتا) Bahasa Arab Dan Metode Pengajarannyaأزهر أرشد،  

 1، (2003فالجار، 
12

  11 المرجع، نفس 
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 ولوكان ذلك أّن الفوائد من الوسائل ،الّطالب بعد التدرٌس

.اإلٌضاح هً ٌأّثر العالقة بٌن نتائج أحوال الّتعلّم
13

 

 عن العلم، وكان اإلنسان البحث فً الجهدأما التعلم فهو 

فأما التعلٌم فهو . ٌتعلم وٌتدّرج فى التعلم للوصول إلى الكمال

. طرٌقة لٌنظم وٌرتب فنون الدرس كان سٌلقى التالمٌذ

وبالخصوص، إن للّغة العربٌة طرٌقتٌن لتعلٌم عناصر اللغة 

.ومهارتها هما الطرٌقة المنفردة والمتحدة
14

  

وفى تعلٌم اللغة العربٌة ثالثة مصطلحات متربطة بٌنها 

وهى المدخل و الّطرٌقة و األسلوب اللتى تحتاج أفهم تعرٌفها 

ثالث هذه مصطلحات  (Edward Anthony)كما قال إدوار أنطانى 

وهى المدخل شٌئ مبدئى والّطرٌقة شٌئ إجرائى واألسلوب 

.المستخدم لٌحقق وصول المعارف
15

 

تدرٌس كتب التراث كمثل سفٌنة النجى لٌس فً معهد 

فقط، بل أجٌد تدرٌس كتب التراث فً المدرسة الثانوٌة 

وإذا الطالب أن ٌتعلم علوما فً كتب ". طرٌق الهدى"اإلسالمٌة 

إن كانت التراث فٌستطٌع علٌهم أن ٌفهمو اللغة العربٌة جٌدا، و

ٌّدة فتكون نتائج كتاب سفٌنة النجانتائج تدرٌس  تدرٌس اللغة  ج

ٌّدةالعربٌة  . ج

ومن خلفٌة البحث المذكورة فأرادت الباحثة أن تبحث 

 العالقة بين نتائج تدريس الكتاب :موضوع البحث العلمً

سفينة النجى و نتائج تدريس اللغة العربية لطالب الصف 

                                                           

مٌسكات، : ماالنج) ,Metodologi Pengajaran Bahasa Arabأحمد فؤاد أفندى،  13 

2004) ،30 
( 2004مٌسكات، : ماالنج) ,Metodologi Pengajaran Bahasa Arabأحمد فؤاد أفندى،   14

، 76  
 6نفس المراجع،  15
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السابع بالمدرسة الثانوية اإلسالمية طريق الهدى جكوك 

 2015-2014بابادان فونوروغو السنة الدراسية 

 

 تحديد البحث . ﴿ب﴾

وأما تحدٌد البحث فى هذا البحث العلمى هو العالقة بٌن نتائج 

تدرٌس الكتاب سفٌنة النجى و نتائج تدرٌس اللغة العربٌة لطالب 

الصف السابع بالمدرسة الثانوٌة اإلسالمٌة طرٌق الهدى جكوك 

 مكان البحث .2015-2014بابادان فونوروغو السنة الدراسٌة 

جكوك بابادان  " طرٌق الهدى"  اإلسالمٌة الثانوٌةهو المدرسة

 .فونوروغو

 أسئلة البحث.﴿ج﴾

كٌف نتائج تدرٌس الكتاب سفٌنة النجى لطالب الصف السابع  .1

بالمدرسة الثانوٌة اإلسالمٌة طرٌق الهدى جكوك بابادان 

؟ 2015-2014فونوروغو السنة الدراسٌة 

كٌف نتائج تدرٌس اللغة العربٌة لطالب الصف السابع  .2

بالمدرسة الثانوٌة اإلسالمٌة طرٌق الهدى جكوك بابادان 

 ؟2015-2014فونوروغو السنة الدراسٌة 

هل وجدت العالقة بٌن نتائج تدرٌس الكتاب سفٌنة النجى و  .3

نتائج تدرٌس اللغة العربٌة لطالب الصف السابع بالمدرسة 

الثانوٌة اإلسالمٌة طرٌق الهدى جكوك بابادان فونوروغو 

 ؟2015-2014السنة الدراسٌة 
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 أهداف البحث.﴿د﴾

 :فى هذا البحث العلمى هوالبحث  أما أهداف 

لمعرفة نتائج تدرٌس الكتاب سفٌنة النجى لطالب الصف  .1

السابع بالمدرسة الثانوٌة اإلسالمٌة طرٌق الهدى جكوك 

. 2015-2014بابادان فونوروغو السنة الدراسٌة 

لمعرفة نتائج تدرٌس اللغة العربٌة لطالب الصف السابع  .2

بالمدرسة الثانوٌة اإلسالمٌة طرٌق الهدى جكوك بابادان 

 .2015-2014فونوروغو السنة الدراسٌة 

لمعرفة العالقة بٌن نتائج تدرٌس الكتاب سفٌنة النجى و نتائج  .3

تدرٌس اللغة العربٌة لطالب الصف السابع بالمدرسة الثانوٌة 

اإلسالمٌة طرٌق الهدى جكوك بابادان فونوروغو السنة 

 .2015-2014الدراسٌة 

 

 فوائد البحث .﴿ه﴾

أما فوائد البحث الذى ٌرجى بها الباحثة فى هذا البحث، هى 

: الفوائد النظرٌة والعملٌة 

الفوائد النظرٌة  .1

حاصل هذا البحث لضربٌة الحزنة العلمٌة فً التربٌة 

 . ولتوسعة الثقافة العلمٌة فً تعلٌم اللّغة العربٌة

 الفوائد العملٌة .2

 للمدرس .أ 
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العالقة بٌن نتائج تدرٌس   معلوما عنهذا البحثترجى 

الكتاب سفٌنة النجى و نتائج تدرٌس اللغة العربٌة طالب 

 . بها، فً تعلٌم اللّغة العربٌة خاصة

للتالمٌذ و التالمذات  .ب 

هذا البحث ان ٌرتفع تدرٌس كتاب السفٌنة الّنجى ترجى 

. الطالب

  للباحثة .ج 

ترجى نتٌجة البحث ان تزٌد معرفة الباحثة فً طرٌقة 

تدرٌس و كفاءة المدرس لتستطٌع ان تحلل مشكالت 

 . التعلٌم خصوصا لمحاولة فً تدرٌس اللّغة العربٌة 

 

 بحوث الّسابقة .﴿و﴾

: وجدت الباحثة مطالعة الكتاب فً البحث العلمً الّسابق

، 210509002: نور الحكمة، رقم دفتر القٌد: اسم الباحثة

العالقة بٌن نتائج تدرٌس :، الموضوع 2013: العام البحث

اللغة العربٌة ونتائج تدرٌس كتاب فتح القرٌب لطالب الصف 

الحادى عشر بمعهد عٌن العلوم فولوع فونوروغو السنة 

ومن نتائج التحلٌل استخلصت الباحثة . 2013-2012الدراسة 

نتائج تدرٌس اللغة العربٌة لطالب الصف الحادى عشر  (1)

-2012بمعهد عٌن العلوم فولوع فونوروغو السنة الدراسة 

( x) هً ناقص، ألن المعدلة هذا المتغٌر المستقبل 2013

ونتائج  (2. )82،26وعدد الطالب الذٌن ٌحصلون نتائجة هو 

تدرٌس كتاب فتح القرٌب لطالب الصف الحادى عشر بمعهد 
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 2013-2012عٌن العلوم فولوع فونوروغو السنة الدراسة 

وعدد  (y)هً ناقص، ألن المعدلة هذا المتغٌر المستقبل 

ووجدت   (3. )69،28الطالب الذٌن ٌحصلون نتائجة هو 

ونتائج تدرٌس كتاب  (x)العالقة بٌن نتائج تدرٌس اللغة العربٌة

الصف الحادى عشر بمعهد عٌن  (y)فتح القرٌب لطالب 

، ألن 2013-2012العلوم فولوع فونوروغو السنة الدراسة 

 فلذلك تكون t  rxy>r%1 او %5سواء كانت فً درجة المغرى 

 .الفروض اإلختٌارٌة مقبولة والفروض الالغٌة مردودة التقبل

وجدت الباحثة مطالعة الكتاب فً البحث العلمى 

: ارٌنً همٌناتً، رقم دفتر القٌد: اسم الباحثة:الّسابق

العالقة : ، الموضوع 2012: ، العام البحث210508031

بٌن نتائج تدرٌس كتب التراث ونتائج تدرٌس اللغة العربٌة 

مفتاح "بالمدرسة الثانوٌة االسالمٌة  (A)لطالب الصف الثامن 

ومن . 2011-2012فوجع كرادٌنان مادٌون السنة "العلوم

نتائج تدرٌس كتب التراث  (1)نتائج التحلٌل استخلص الباحثة 

مفتاح "بالمدرسة الثانوٌة االسالمٌة  (A)لطالب الصف الثامن 

 بنتٌجة 2011-2012فوجع كرادٌنان مادٌون السنة "العلوم

نتائج تدرٌس اللغة العربٌة لطالب  (2. )% 45،94متواسة 

مفتاح "بالمدرسة الثانوٌة االسالمٌة  (A)الصف الثامن 

 بنتٌجة 2011-2012فوجع كرادٌنان مادٌون السنة "العلوم

العالقة نتائج تدرٌس كتب  (3.        )% 45،94عالٌة 

( A)التراث ونتائج تدرٌس اللغة العربٌة لطالب الصف الثامن 

فوجع كرادٌنان "مفتاح العلوم"بالمدرسة الثانوٌة االسالمٌة 

، وهذا بناء على ان نتٌجة     2011-2012مادٌون السنة 
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أَن البحث والفرق بٌن هذا البحث مع البحثٌن السابقٌن، 

االول ٌعنى عن متتغٌر تابع، فً بحث السابق أخذت السابق 

الباحثة عن نتائج تدرٌس اللغة العربٌة، و أخذت الباحثة فً 

والبحث . هذا البحث عن نتائج تدرٌس كتاب فتح القرٌب

السابق الثانى ٌعنى متغٌر مستقبل، فً بحث السابق أخذت 

الباحثة عن نتائج تدرٌس كتب التراث ، و أخذت الباحثة فً 

وأما هذا البحث . هذا البحث عن نتائج تدرٌس اللغة العربٌة

العالقة بٌن نتائج تدرٌس الكتاب سفٌنة النجى و سبٌحت فً 

نتائج تدرٌس اللغة العربٌة فً الفصل السابع بالمدرسة 

الثانوٌة اإلسالمٌة طرٌق الهدى جكوك بابادان فونوروغو 

 .2015-2014السنة الدراسٌة 

 

 

 تنظيم كتابة تقرير البحث﴾  ز﴿

 :تكون هذا البحث العلمً من خمسة أبواب كما ٌلً

خلفية البحث، ربديد البحث، أسئلة : مقدمة، ويوجد فيها : الباب األول
البحث، أىداف البحث، فوائد البحث، حبوث سابقة 

 .وتنظيم كتابة تقرير البحث
اإلطار النظري الذي يشتمل نتائج تدريس يشتمل على  : الباب الثاىن

مثّ ىيكل التفكَت و فروض وكتب الًتاث و الّلغة العربية، 
 .البحث

 البحث و تصميميشتمل على منهج البحث العلمى وىي  : الباب الثالث
و العينو و أدوات صبع البيانات و أساليب صبع سكان ال

 . البيانات و أساليب ربليل البيانات
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تاريخ تأسيس العامة ىي عرض البيانات يشتمل على  : الباب الرابع
اؼبدرسة الثانوية اإلسالمية طريق اؽبدى جكوك بابادان 

النظرة واالرسالية والغرض  اؼبوقع اعبغرايف و فونوروغو
للمدرسة الثانوية اإلسالمية طريق اؽبدى جكوك بابادان 

احوال اؼبدرسُت واؼبوظفُت والطالب يف اؼبدرسة  و فونوروغو
. الثانوية اإلسالمية طريق اؽبدى جكوك بابادان فونوروغو

 البيانات اػباصة ىي البيانات حبيث  عرضيشتمل على
تستعمل على  نتائج كتاب السفينة الّنجى ونتائج  الّلغة 

السابع باؼبدرسة الثانوية اإلسالمية  لطالب الصفالعربية 
طريق اؽبدى جكوك بابادان فونوروغو السنة الدراسية 

2014-2015 
 

العالقة بُت نتائج "مثّ يشتمل أيضا على ربليل البيانات عن 
 تدريس الكتاب سفينة النجى و نتائج تدريس اللغة العربية ا

لسابع باؼبدرسة الثانوية اإلسالمية طريق  لطالب الصف
-2014اؽبدى جكوك بابادان فونوروغو السنة الدراسية 

2015" 
  واإلقًتاحات البحثنتائجاإلختتام الذي يشتمل على  : الباب اػبامس

 



21 

 

 

 الباب الثّاني

 اإلطار النظري وهيكل التفكيرو فروض البحث
 

 اإلطار النظري. ﴿أ﴾

 نتائج تدريس .1
 تعريف النتائج التدريس .أ 

 ينتج –النتيجة لغة إسم مصدر من نتج . النتائج صبع من النتيجة
 16".األمور الىت تستخرجو من مقّدماتو " ومعناىا .  نتيجة–

يف الّلغة . Prestatieتنبع من الّلغة البيالندا " نتيجة"كلمة 
، النتائج ىو القدرة "حاصل السعى"ومهنة " النتائج"اإلندونيسية يعٌت 

 17.واؼبهارات و مواقف الشخص يف اإلنتهاء السعى
إذن النتائج ىى اغباصل الذى قد حصل عليو الشخص من 

ولذلك، فمن اؼبفهوم أّن النتائج ىي حاصل من النشاط الذى قد . النشاط
عملو الشخص وفعلو، واغبصول عليو بقّوة العزم ىف الفعل إّما لألفراد أو 

. اعبماعات
 :وأما النتائج اصطالحا عند صبهور اؼبربيُت، ىى

حّدد نصر ىاراىاف عن معٌت النتائج، أّّنا تثمُت الًتبية عن تطّور  (.1
وتقّدم الطالب اؼبتعّلق بقدرة مادة الدروس الذى يقّدم اليهم مع القيمة 
اؼبوجودة ىف منهاج التدريس، أى زيادة عدد اإلجابة الصحيحة فإرتفاع 

  18.التثمُت اليهم
                                                           

 .211،(1987داراؼبشروق، : بَتوت)، اؼبنجد ىف اللغة واألعالملوس ماءلوف،  16
. 20، (1988ردياجا كاريا، : باندوع) ،Evaluasi Instruksional زين العارفُت، 17
 .59، (2004ميديا أبادى، : جوغجاكارتا) ،Psikologi Pengajaran وينكيل،.س.و 18
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وعند نانا سوجانا، النتائج ىي يقّرر العمل اىل اؼبوضوع اؼبناسب  (.2
 19خبصائص معُّت 

وعند فوروادارمينطا، اليت ذكرىا سيف البحر جامره جيادل بأن اإلجناز  (.3
 نتائج ىو شيئ 20.(ربقيق، وفعلت وىكذا دواليك)ىو نتيجة ربقيق 

 .الدور ليبُت او يثبت ان غرض التعليم قد يبلغ
فوروادارمينطا توفَت الفهم نتائج تدريس، أى النتائج الىت ربققت يف 

وعالوة على ذلك، . اعبهود اؼببذولة لتعلم كشخص جاء يف بطاقات التقرير
ناسوتيون نتائج تدريس، أى شخص ربقيق الكمال يف . وفقا عند س

 .التفكَت والشعور والعمل
نتيجة التدريس أو شكل تغَت االحوال اؼبرجو ىي يشتمل على ثالثة 

أوال ىو جانبة العقلية فيها تغيَتات يف اكتساب اؼبعارف وتنمية : اعبوانب
اؼبهارات أو القدرات الىت ربتاج الستخدام تلك اؼبعرفة، والثانية ىي جانبة 
اعبسمية يشمل التغيَتات يف العقلية اؼبشاعر واؼبواقف وعية، والثالث جانبة 

 21.اػبلوقية، يشتمل التغَتات يف أشكال إجراءات احملركية
 
 
 
 

                                                           
ردياجا رويداكاريا، : باندوع)، Mengajar  Penilaian Hasil Proses Belajarنانا سجانا، 19

2009) ،3. 
اوساىا ناسيونال، : سورابايا)، Prestasi Belajar dan Kompetensi Guru سيف البحر جاماره، 20

1994) ،20 .
بومى أكسارا، : جاكارتا)، Metodik Khusus Pengajaran Agama Islam زاكياه درجة وغَته، 21

2008) ،198 .
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 تعريف التدريس .ب 
- يدّرس- دّرس)" دّرس"التدريس لغة إسم مصدر من فعل اؼباضى 

تلقُت الدرس وإلقاء اؼبعريفة و تدريس الطالب بأنواع "ومعناه . (تدريسا
  22"اؼبعارف واؼبعلوم والفنون

 : وأما إصطالحا ىناك وآراء الىت تبُّت عن تعريف التدريس، منها
عند عبد اغبديس التدريس ىو عملية السخص لتحصل  (1

 23.يغَّت السلوك كالتحصل من التجربو معاملة مع بيئو
عند جاموس ويتاكر التدريس ىو عملية حيث تظهر و تغَت  (2

 .السلوك منخالل التدريب أو اػبربة
عند سالمينطا التدريس ىو عملية اعبهد الفردي للحصول  (3

على تغيَتات السلوك اعبديد كّلو، نتيجة من خربة الفرد يف 
 24.التفاعل مع البيئة

عند موىيبُت شاه التدريس بإعتباره مرحلة تغيَت يف سلوك  (4
األفراد النسيب استقر للخربة والتفاعل مع البيئة الىت تورط 

 25.على العمليات
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  211 ،(1987داراؼبشروق، : بَتوت)، اؼبنجد ىف اللغة واألعالملويس مألوف،  

23
  .60، (2006ألفا بيتا، : باندوع)، Psikologi dalam Pendidikan عبد اغبديس 

24
 .13-12، (2008رينيكا جيفت، : جاكارتا)، Psikologi Belajar، شيف البحرى زاماراة  

. 68، (2006راجا كرفيندو فرسادا، : جاكارتا)، Psikologi Belajar موىيبُت شاه،25



24 

 

 

يعترب التعّلم ناجحا إذا كان ىناك تغيَت ىف النفس الطالب، ولكن 
ليست كل التغيَتات يستطيع أن يقال بال التدريس ألّن تغيَتات السلوك 

 : عنده صفات خاصة وىي. من سبب التدريس
 التغَّت اؼبقصودية . أ

تغيَتات يف علمية التدريس ىي ألّن اػبربة أو ذبربة عملو بقصد 
وبإدراك، ىف ىذه الصفات اػباصة يدرك الطالب بأّن ىناك 

 .زيادة اؼبعرفة، والعادة، واؼبهارات: مثل. تغيَتات ىف نفسو
 التغيَت اإلجياا والعلمىّ  . ب

اإلجياا دبعٌت ذلك التغيَت جيد و مفيد للحياة و مناسب 
مثل الفهم )بالرجاء تسبب من حصول على شيئ جديد 

وقع ذلك التغيَت بسبب . الىت ىي أفضل من قبلو (واؼبهارات
 .اعبهود الطالب اؼبعنيُت

 التغيَت الفّعال والعلميّ  . ت
و التغَّت . ويقال التغَّت الفّعال إذا كان ؽبا تأثَت و فوائد للطالب

العلمّي يعٌت التغَّت يف نفس الطالب استقر نسبيا، وإذا كان 
 26.حيتاج اىل ذلك تغيَت استنساخها واستخدامها مرة أخرى
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 .119-118نفس اؼبرجع،  
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إذا التدريس ىو عملية اعبهد الذى عملو الطالب للحصول على 
التغيَتات السلوك اعبديدة كّلو، بقصد وبإدراك، وذلك تغيَت استقر نسبيا و 

 . ؽبا تأثَت و فوائد اإلجيابية للطالب ىف التفاعل مع بيئتهم
بناء على الوصف أعاله، ديكن يأخذ اإلستنباط أن نتائج التعليم 

ىي حاصل التعّلم الذى قد حصل عليو الطالب بعد مشاركتهم عملية 
التعّلم ىف وقت معُت بدليل تغَّت السلوك، واؼبهارات، و اؼبعاريف مثّ يقاس و 

يسجل ىذه نتائج تعليم ىف ّناية كل فصل . يقّدر ىف شكل أرقام أو بيان
.  دراسي يف كتاب التقدير الذى يسمو بكشف الّدرجات

واؼبعٌت األخَت بالتدريس ىو إيصال اؼبعلومات إىل التالميذ يعٌت 
وقيل معٌت التدريس ىو . اعطاء اؼبعلومات إىل التالميذ للرجاء مفهومهم فيها

خَت العلمية الىت تنظيم يعٌت ترتيب البيئة وتوصل بالتالميذ من حيث يقع 
 27.التعّلم

 
 التي حصل عليها نتائج التعريف  .ج 

 ىي اعبمع الذي يتكون من اليت حصل عليها لطالبنتائج ال
فالنتائج ىي اغباصل من األنشطة الذي مت قيام . والتعّلمنتائج ال ومها. كلمتُت

لن ربصل النتائج مطلقا مادام الشخص . بو وعمل بو، أما الفردي أو اجملموعي
 التعّلم ىو األنشطة الذي مت القيام بو الواعية  الطالب 28.ال يفعل األنشطة

كانت ربصيل التعلمية التغيَت يف . ليحصل بعض التأثَت من اؼبواد اليت مت تعّلمو
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، (1986اؼبملكة العربية الَسعودية،: الرياض) أساليب تدريس اللّغة العربية،ؿبّمد على اػبوىل،  
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اوساىا : سورابايا ) Prestasi Belajar dan Kompetensi Guru  ,  سيف البحر صبارة28
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فهكذا، يسمى التعّلم إذا كانت التغيَتات حدثت يف ذات . ذات الشخص
  29.الشخص

اليت حصل عليها نتائج الأن ،  يف مقالتو،قال أبو ؿبمد بن عبد اهلل
 يساقبامل يةأو األعمالاليت حصل من األنشطة التعلمية نتيجة ال ي هالطالب
، يسمى النتائج اليت حصل مييف عملية التعل. اصةاإلختبارات اخل أو التثمُت
ات العاطفية أو ير، والتغيستيعاب يعٍت اإلعملية التعليم والتعلمبنتيجة  عليها

 30.عينةاملختبارات باإلىا تقياسمل اليت  األخالقيةاتيرتغيال

اليت حصل نتائج عن ال وقد ورد يف معجم اإلندونيسي بأن التعريف
 ىي النتيجة مما فعل هبا، وقيام هبا من خالل اإلستيعاب، عليها الطالب

واؼبعارف واؼبهارات اليت تطور باؼبواد، وعادة ما تظهر بقيمة اإلختبار أو بقيمة 
 31.اليت يعطيها اؼبدرس

 

 العوامل المؤثرة في النتائج التي حصل عليها الطالب .د 

غبصول عن النتائج اليت حصل عليها طالب كما ىي تراد  
العوامل الداخلية و العوامل : اكتساهبا، والعوامل اؼبهمة اليت هبا، فيما يلي 

.  اػبارجية يف الطالب

 

                                                           
  .20 ,  نفس اؼبرجع29

30
 (http://ridwan202.wordpress.com/2008/05/03/ketercapaian-prestasi-belajar/) 

diakses tanggal 2 Maret 2015. 
31

 Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga, Pusat Bahasa Departemen 

Pendidikan Nasional ،(2005باالى فوستاكا، : جاكرتا) ،895 . 

http://ridwan202.wordpress.com/2008/05/03/ketercapaian-prestasi-belajar/
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 العوامل الداخلية(1

العوامل الداخلية ىي العوامل اليت نشأت من ذات الشخصية بفسها، 
الذكاء، والوراثة، واإلرادة، والدوافع، وحالة : وتلك العوامل ىي 

 32.(حالة اعبسمية وحالة ظروف اغبسية)الفسيولوجية 

 . الذكاء، ىو قدرة التعّلم مع الكفاءة ليناسب الشخص حبالة اليت يوجهو (أ 

الكفاءة )الوراثة، ىي الكفاءة اػباصة اليت مت سبلك الشخص  (ب 
 . (الفطرية

 . اإلرادة، ىي ميالن اليت ثابت لإلىتمام عن األنشاط (ج 

الدوافع، الدوافع يف التعّلم ىي العامل اؼبهم ألنو اغبال الذي ىناك من  (د 
 .اؼبؤشرات ما يكشف للطالب ال ريب

 .(حالة اعبسمية وحالة ظروف اغبسية)حالة الفسيولوجية  (ه 

 العوامل اػبارجية (2

ىي العوامل من خارج الطالب اليت تتأثر على النتائج  العوامل اػبارجية
 . اليت حصل عليها، وىي بعض التجارب وحالة األسرية، والبيئة وغَتىا

 العوامل األسرية .1

األسرة ىي البيئة الصغَتة يف اجملتمع اليت ولد الشخص فيها ويعيش 
.  فيها
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 العوامل اؼبدرسية .2

اؼبدرسة ىي اؼبؤسسة التعلمية الرظبية اؼبهمة جدا يف ربديد  النتيجة 
 . التعّلم الطالب

 العوامل اإلجتماعية .3

البيئة يف اجملتمع اليت تتأثر أيضا الطالب أو األفراد عن طريق روح 
وأنشطة التدريس البيئة يف اجملتمع الذي مواطنيها لديها خلفية تعليمية 
كافية، ضد اؼبؤسسات التعليمية ومصادر التدريس يف أّنا سوف توفر 

 33.لو تأثَت إجياا على روح التدريس وتنمية الشباب

 التدريس العوامل .4

ويتأثر جناح دراسة اؼبتعلمُت أيضا باؼبناسبة تعلم اؼبتعلمُت وسيلة فعالة 
. للتعلم يسمح ربقيق أداء أعلى مقارنة مع وسيلة غَت فعالة للتعلم

 

 أنواع نتائج التدريس .ه 
 (Kognitif)نتائج التدريس من الناحية الفكرية  (.1

من أجل . ىذا اإلعتبار يًتكز ىف إجابة األسئلة أو ؾبال الذكاء
وأىدافو ليكون مسؤوليا ىف أنواع . ذلك، يكون تركيز ىف قدرة العقل

االىداف الفكرية إىل " بلوم"وقّسم . العلوم الىت قد تعّلمها الطالب
:  سّت طبقات، وىي

 
                                                           

33
رماجا روسدا كاريا، : باندوع) Landasan Psikologi Pendidikan، نانا ساؤدية سوكماديناتا 

2005) ،165.  
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 اؼبعرفة (أ 
ىذا النوع يًتكز ىف تزويد قدرة اؼبعرفة أو ذكر اؼبادة الىت قد تعلمها 

تكون األمهية . الطالب بداية من اؼبادة البسيطة اىل اؼبادة الصعبة
فنتائج . ؽبذا النوع ىو قدرة الطالب أن يذكر اؼبعلومات صحيحة

تدريس ىذه اؼبعرفة شرط مهّم إلستالء و إلستيعاب اؼبادة 
 . األخرى

 الفهم (ب 
وىذا . يعّم فهم الطالب عن معاىن اؼبواد الىت قد تعّلم الطالب

. الفهم أرفع الدرجات من اؼبعرفة
 تطبيق العمل (ج 

. اؼبراد منو قدرة الطالب إلستخدام معلوماتو ىف حياة اليومية
. والتطبيق أرفع من الفهم

 التحليل (د 
التحليل ىو قدرة الطالب على تفريق وربليل الشئ ليكون العنصور 

واحتاج الطالب اىل التحليل الثبات الدليل على أنو قد . لو معٌت
 .التحليل أرفع من التطبيق. استوىل العلوم، والفهم، والتطبيق

 الًتكيب (ه 
. يقصد بالًتكيب ىو يوّحد بعض أنواع الفكرة لتكون تركيبا جديدا

. والًتكيب أرفع من التحليل
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 اإلختبار (و 
ىو قدرة الطالب ىف اخذ القرار عن قيمة الدروس اؼبقررة بالشروط 

 .واإلختبار أرفع طبقات على صبيع أجناس الفكرية. اػباصة
 

 (Afektif)نتائج التدريس من الناحية الموقفية  (.2
حصلت نتائج التدريس من الناحية اؼبوقفية أمهّية كربى ىف ؾبال 

ىذا النوع ذو القيمة الرفيعة ألنو يعّلق . اؼبوقف وسلوك الطالب
يقال ىذا الطالب ناجحا، إذا سلك وزبلق الطالب . بشخصية الطالب

وىو يتكون من طبس . مناسبا بأىداف الًتبية العملية وسبنية اؼبدّرس
: النواحى، وىى

 القدرة (1
 ىو قدرة الطالب ىف إعطاء النتيجة

 التطبيق (2
ىو يوّحد صبيع القيمة الىت ديلكها الطالب وتأثّرىا الشخصية 

. والسلوك
 التنظيم (3

 ىو تنمية الطالب نتيجة ىف مناىج اػباصة 
 اإلستجابة (4

 ىى قدرة الطالب ىف إعطاء اعبواب عملّيا
 اإلستيعاب  (5

ونتيجة . ىو قدرة الطالب اإلىتمام باإلستجابة جبواب مصيب
 .ىذا، ىى أقّل النواحى اؼبوقفية

 



31 

 

 

 (Psikomotorik)نتائج التدريس من الناحية الحركة  (.3
ظهرت نتيجة تدريس يف . ىو القدرة الطالب من ناحية اػبلقية

 :أما طبقات ىف ىذه الناحية، ىى. الناحية اغبركة، فاستطاع أن تالحظ
علقة باستخدام اآللة لنيل التوجيو  امل(Perseption)اؼبالحظة  (1

 .واإلرشاد الذى يرشد إىل األعمال
 .اإلستعداد الذى يشمل على استعداد عقلّي، وجسمّي، وحسيّ  (2
 .اإلجابة اؼبقنادة (3

 .ىي اػبطواة األوىل ىف تعّلم اؼبهارة الًتكيب
 34.اإلجابة اؼبركبة (4

 
 كتب التراث .2

 تعريف كتب التراث .أ 
كتب الًتاث ىو اسم للكتاب حبروف العرب اإلستخدام البيئة 

نوع كتب . كتب الًتاث اظبو ألّن معظم لون الورق االصفر. معهد
الىت يتم استَتادىا من " بَتوت"ىذا النوع من  الًتاث وؼبعروفة مكلفة و

 35. ليبانون

                                                           
34

رماجا راسدا كاريا، : باندوع)، implementasi kurikulum 2004 panduan pembelajaran KBKمولياسا،  
2006) ،90 

 
خالستا، : سورابايا)، Antalogi NU Buku , Sejarah Istilah Amaliah Uswah ،  ؿبّمد سبحان35

2008) ،128 
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يف اؼبنجد أن الكتب صبع من الكتاب ظّبى بذلك عبمعو ابوابو 
الكتاب استخدمت يف اجملال الديٍت مكتوبة حبروف . 36وفصولو ومسائلو

وصارت وصيلة فاضلة إللقاء العلوم يف اؼبدارس الداخلية . عربية
 .واؼبؤسسات التدريسية اإلسالمية

كتب الًتاث ىو عبارة عن األدب الذي يستخدم كمرجع يف 
العملية التعليمية باؼبدرسة اإلسالمية، يف اؼبعهد كتب الًتاث على نطاق 
واسع، السيما اؼبدارس اليت ال تزال تستخدم أساليب التدريس يف حلقو 

استخدم كتب الًتاث ىف نظام التعليم يف اؼبدارس اإلسالمية . شكل
صار كتب الًتاث على نظام التعليم اإلسالمي يف اؼبدارس . السلفية

من اؼبدارس اإلسالمية و  (ىوية)اإلسالمية السلفية، وىي ذات حقيقي 
  37. خصوصا معهد السلفية

كتب الًتاث ىو كتب الذى كتبو العلماء من اؼبراجع الكالسيكية 
اإلسالمية وأدىل تسًتشد باستمرار من قبل العلماء إندونيسيا، مثل تيسر 

 . اػبالق، سفينة النجا، و سالم توفيق
لقد عرفت اؼبدارس اإلسالمية الداخلية علم الكتب األخرى خارج 

ىناك ضرورة ؼبدرسة . كتب الًتاث لتكون مرجعا وتعليم العلوم الدينية
على ذلك، ألنّو كتب . داخلية لدراسة العلوم الدينية من الكتاب األصفر

كتب الّلغة اإلندونيسيا . الًتاث مع بالّلغة العربية إلضافة قيمة إىل ؾبد

                                                           
 .671، (1986دار اؼبشرق، : بَتوت)اؼبنجد ىف اللغة،  لويس مألوف، 36
37

، Dinamika Pendidikan Islam di Indonesia Paska Kemerdekaan نور حيايت حاماس، 

. 24، (2009راجا وايل فرس، : جاكارتا)
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ولكن نوعية جيدة، يتم النظر فيها ىف إطار كتب الًتاث يعظم من 
 38. اؼبدارس اإلسالمية السلفية

قد ذىب تصورات كتب الًتاث من خالل ىذا وقد شهدت 
كتب االنتاج القران اؼبعاصر الصفراء اليت ولدت من رحم . الثقافية

اؼبدارس اإلسالمية السلفية كشكل من أشكال ملخص و التطوير و 
التمييز بُت أنواعل الكتب الصفراء وفقا . التدوين، او البحث عن العلماء

الذي حيتوي  (اؼبختصر)للهيكل العمودي للكتاب اليت بدأت صغَتة 
تقييم ؽبذا الكتاب بسيط عادة ما يستغرق . على النص موجزة وبسيطة

. (متواسطة)سنوات عديدة، واؼبضي قدما بعد ذلك للدراسة وكانت 
وعالوة على ذلك، فإّن ألولئك الذين لديهم اؼبعريفة الكافية مواصلو 

   39.(مبسطة)دراسة واسع 
 

 طروق كتب التراث .ب 
طريقة التعلم ىف اؼبعهد ىناك ىف اؼبوصوف التقليدية واغبديثة 

التقليدية ىى طرق التعلم الذى التنفيذ نفقا لعادات الىت قد . (جديد)
بينما . بطيئ استخدمت ىف اؼبنشاءة اؼبعهد او طرق التعلم األصل اؼبعهد

تعلم جديد يشبو طرق التعلم نتائج التحديد دائرة اؼبعهد بالنبٍت طرق 
 . الذى انتصر ىف اجملتمع اغبديث

وترد سرح طرق التعلم التقليدى الذى يصَت عالمة ذبارية الدرس 
: ىف اؼبعهد
 

                                                           
38

، Pesantren dari Transformasi Metodologi Menuju Demokratisi Instutisi ؾبال قمر، 

 129، (آيرالغغا: ظباراع)
 .36-35 نفس اؼبراجع، 39
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 طرق السوروكان (1
طرق السوروكان ىو يشكل الطالب التعلم األنشطة الىت تركز على 

 .تطوير اؼبهارات الفردية بتوجية من األستاذ
دراسة بالنظام السوروكان الذى تقعد عادة ىف غرفة مع األستاذ وضح 

اعبلوس مقابل للمكتب القصَت الذى تستخدم لوضح الكتاب 
بينما كان الطالب قراءة الكتب وجاه األستاذ . للطالب تواجهها

لذلك سوف . يتضمت ىذا الطرق و صيلة التعليمية مفيدة للغاية
يشعر الطالب العالقة اػباصة و خصوصها عندما تقرأ الكتاب ىف 

.  وجود األستاذ
 طرق الباندوعان (2

ىف اؼبمارسة، وىذه الطريقة .  طرق الباندوعان يسمى أيظا وتونان
طرق الباندوعان يعمل األستاذ أما عن . زبتلف عن الطريقة سوروكان

 .الفرقة الطالب الذين يستمع واإلستماع اىل الكتاب الذى يقرأ
وىو جالس تطوى ويدور باألستاذ من الالئق اؽبالقة، والسمع 

.  الطالب اىل ترصبة وتفسَت األستاذ
  السوق التعلم طرق (3

طرق التعلم السوق ىو التعلم األنشطة ؾبموعة من الطالب ىف 
الذى يعامل بشكل سباق ىف العدو . شكل قرأة الكتب من األستاذ

و يشيع ىذا الطرق ىف الشهر الرمضان . مادام الفًتة الوقت معُت
اؼباضية، عشرين يوما او ىف بعض األحيان ؼبدة شهر كاملو ىذا 

ىف الواقع وىذا الطرق . بتوقف على حجم الكتاب ىى ىف اؼبراجية
يتم استخدام ىذا الطرق . ىو اكثر مماثلة لطرق الباندوعان فقط

. هبدف استكمال قرأة الكتب ىف فًتة سربعة نسيبا من الزمن
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 طرق احملافظة (4
طرق احملافظة ىى اإلنشطة التعلم من الطالب ببكيفية اغبفظ النص 

الطالب اؼبوىوب الوظيفة غبفظ القرأة ىف . معُت ىف ارشاد األستاذ
اغبافظ اؼبالك ىذا الطالب مثّ مظاىرة امام . فًتة من الوقت مغُت

 . األستاذ، بشكل دوري او تصادف، معلق الرغبة األستاذ
ويستخدم ىذا الطرق عادة ىف شكل كتاب او التعلم نظم وشعر و 

ىف ممارسة والطالب اؼبخصوصة لتسجيل انشطة معينة من . ليس النثر
 .الكتاب، ليكون اظهر امام األستاذ

 طرق اؼبظاىرة (5
طرق اؼبظاىرة ىى طريقة للتعلم يتم من خالل إظهار مهارة ىف تنفيد 

العبادة، سواء فعل ذلك بشكل فردي أو ىف اجملموعات، ربت 
 .  تعليمات وتوجيهات الدعاة

 العلمي الرحلة طرق (6
طرق الرحلة العلمي ىى نشاط اؼبنظمة خالل زيارة خاصة اىل مكان 

قبل مغادرة اؼبكان الذى مت ربديده، حيصل . لغرض طلب العلم
الطالب على أن يتم أول من شرح ووصف لألشياء، والغرض 

دبجرد االنتهاء من الرحلة . الرئيسي من أنشطة، وكذلك وقت التنفيذ
العلمية، الىت عقدت مداوالت بشأن ذبارب نتائج الزيادة دراسة 

تسًتشد رجال الدين والطالب فيضع نتائج األنشطة الرحلة . اؼباضى
. العلمية
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 طرق احملادثة (7
طرق احملادثة ىى ممارسة التدريب حيادث اللغة العربية واجب عليو 

جياد واجب عليو لطالب جييد مماثل . للطالب مادم بقي ىف اؼبعهد
 .الطالب أو األستاذ يستعمل الّلغة العربية

ىف البضع اؼبعهد األخرى، التدريب احملادثو الوجب عليو كل يوم، 
 .لكن مرة أو مرتُت ىف األسبوع، و ذاك أيضا يضم بالتدريب احملاضرة

 طرق اؼبذاكرة (8
طرق اؼبذاكرة أو بعبارة أخرى البحث اؼبسائيل اجتماع العلمى إىل 

ىى أيضا مسألة الدين . جانب مناقشة الدينية، كما عبادة و عقيدة
 40. بشكل عام

 
 القدرة فى قراءة كتب التراث .ج 

القدرة ىف قراءة الكتب الًتاث ىى اؼبهارة الكتسبة من اؼبمارسة 
العملية ليتلفط اؼبواد اؽبامة ىف كتاب الًتاث اىل شكل الّلغة اؼبنطوق وفقا 

واؼبقصود منها ىى ترصبة أو تفسَت النص العرا إىل لغة . لقواعد معينة
جاوية أو لغة أخرى ببيان موقف من الكلمات ىف اعبملة مع شروط أو 

 . قواعد معينة
، أو (maknani)يف بيئة اؼبعهد جباوى تسّمى ىذه دبعناين 

(ngesahi) الىت لديها طريق و نظام الًتصبة برمز حروف اػباصة بإعطاء ،
ربت  (pegon)اؼبعٌت أو الًتصبة عادة تكون مكتوبة بأحرف صغَتة حبرف 

                                                           
-50، (2006مديا نوسانتارا، : تاغراع)، Model-Model Pembelajaran di Pesantern ؿبمود،40

81 .
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( pegon) يفرق حروف العرب الفيغوين 41. العرابية (اعبملة)كلمة 
 mengenal)ؿبّمد عرفان صفوان ىف كتابو . حبروف األصل كان سهال
tulisan arab melayu) يبُت ان كتابة حروف العرب الفيغاىن كان 

 . يستعمل كل حروف العرب الذى قد ُجّدد
" ك"حبرف  (pegon)العرب الفيغوىن  (g)مثال يستعمل حرف 

بثالثة " ف"حبرف  (p)بثالثة نقاط أو نقطة واحدة ربتو وأما حرف 
( tanda baca)وخارج ذلك يهمل الشكل . نقاط اعاله و غَت ذلك

وعند األخر قال ان العرب الفيغوىن . كحروف العرب بال شكل
(pegon)  ال يزال يستعمل الشكل(tanda baca  .)

 
 كتب التراث كالعلوم اإلسالمية .د 

كان تشكيل عادة كتب الًتاث يف إندونيسيا أوجد اعبهد 
وىو حينما يتطور اؼبدارس اإلسالمية . األقوى ىف القرن التاسع عشر

واؼبساجد واؼبعاىد كاؼبدارس الًتبوية اإلسالمية السلفية ىف اي دائرة ىف 
. ركز العلماء و التالميذ اإلىتمام ىف تطوير الًتبية اإلسالمية. العامل

تشكيل اؼبعهد اإلسالمى واؼبساجد واؼبدارس و انتشاره وتسكينو كان 
واىل آخر القرن التاسع عشر اغباجة . اغباجة على كتب الًتاث مرتفعا

وىذا الذى حيصل اكثر . اىل كتب الًتاث ديأل باحملتويات على النقل
 . النسخ ىف كتب الًتاث اؼبخزونة ىف اؼبتحف

قبل قيام ( Martin van Bruniessen)عند مارتُت فان برونيسان 
امعهد اإلسالمى بأن كتب الًتاث أكثر مشهورا يف العامل يف القرن 

وبعض الكتاب يف ذلك العصر يًتجم بالّلغة اعبوارية . السادس عشر
                                                           

، Pedoman Penyelenggaraan Pengajian Kitab Kuning di Pondok Pesantern ؿبّمد زىرى،41
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و بعض اؼبصنف يف العامل قد كتب الكتب بتلك الّلغة مع . واؼباليوية
  42.األسلوب و احملتوى متشاهبة يف الكتب التقليدية

 
 أهداف تدريس كتب التراث .ه 

و الغرض الرئيسى من تدريس كتب الًتاث ىو يرىب ويعد العلماء 
 43.الذين سيواصلون اػبطوة يف قيام دين اإلسالم يف أرض الّلو

كان يف اؼباضى، تدريس كتب الًتاث الذى تصنفها العلماء 
التالميذ . الشافعية تعليما خصوصا اؼبستخدمة يف بيئة اؼبعهد اإلسالمى

 (نقص من سنة)الذين يسكنون يف اؼبعهد اإلسالمى يف وقف قصَت 
وليس لو آمال ليكون علماء فهو لو األغراض لنيل اػبربة فيما يتعلق 

وأّما التالميذ . وىذه العادة تقع يف شهر رمضان. بتعميق العلوم الدينية
الذين ؽبم اآلمل ان يكون علماء فهو يسع ان ينمى يف العلوم عن الّلغة 

او ال قبل اغبضور يف اؼبعهد  (sorogan)العربية بوسيلة أنشطة سوروكان 
 44(. bandongan)اإلسالمى التناع أنشطة باندوعان 

كان تعليم الكتاب تعليما عن عملية التفاعل بُت التالميذ 
ووجد أيضا يف . واؼبعلمُت مع مصادر التعلم كتابا يف البيئة التعليمية

تعليم الكتاب اسبام التعلم الذى يوظف ليعرف صبيع الطالب يف اتقان 
. اؼبواد التعليمية احملتاجة يف اى اؼبادة قبل ان ينتقل اليت اؼبرحلة بعده

                                                           
42

فوسليتباع ليكتور كي : جاكارتا) ،Pergeseran Literature Pesantren Salafiyah بدرى، 
 26-25، (2007اكاماءن، 

 
 12، (2006مدييا نوسانتارا، : صولو)، Model-Medel Pembelajaran di Pesantren، ؿبمود43

: جاكارتا)، Tradisi Pesantern Study Tentang Pandangan Hidup Kyai زم خسارى ظافر، 44
.  50، (1982ماتاىاري بكىت، . ت.ف
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وغرضها لنقصان تنوع اسراع التعلم للطالب لنيل الدرجة يف الكفائة 
  45. اؼبعينة موافقا على اغراض التعليم اؼبركبة

 
 

 الّلغة العربية .3
 اللغة العربيةتعريف  .أ 

أصوات يعرب هبا كل قوم عن : "تعريف الّلغة عند ابن جٌت
اؼبعاين الىت تتجلى ىف : "والّلغة يف رأي التعليم الناجح ىى". أغراضهم

  46".مظاىر من األلفاظ

تسَت عملية التعليم اللغة العربية يف عصر اآلن بطيئة، ألن كفاءة 
الطالب إلستيعاب احدى اؼبهارة صعبة، ال سي ما يف اإلستيعاب 

قد تعّلم الطالب يف الوقت الطويل عن اللغة . مهارات اللغوية األربعة
العربية من مستوى اإلبتدائية اىل مستوى االعالية، فال يستوعب الطالب 

 .عن اللغة جيدا
 :ىي, يسعى متعلم اللغة العربية إىل ربقيق ثالثة أىداف

الكفاية اللغوية، واؼبقصود هبا سيطرة اؼبتعلم على النظام الصويت للغة  (.1
العربية، سبييزا وإنتاجا، ومعرفتو بًتاكيب اللغة، وقواعدىا األساسية، 

نظريا ووظيفيا واإلؼبام بقدر مالئم اؼبفردات اللغة، للفهم 
 .واإلستعمال

                                                           
 .  108 نفس اؼبراجع، 45
 Membuka Jendela Pendidikan Mengurai Akar Tradisi dan Integrasi،  امام طلحة46

Keilmuan Pendidikan Islam، (2004راجا غروفيندو فَتسادا، : جاكرتا) ،79-78.  
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الكفاية اإلتصالية، واؼبقصود هبا قدرة اؼبتعلم على استخدام اللغة  (.2
العربية بصورة تلقائية، والتعبَت بطالقة عن أفكاره وخرباتو، مع سبكينو 

 .من استيعاب ما يتعلقى من اللغة يف يسر وسهولة

الكفاية الثقافية، واؼبقصود هبا فهم ما ربملو اللغة العربية من ثقافة،  (.3
تعرّب عن افكار أصحاهبا وذبارهبم وقيمهم وعادهتم واداهبم 

  47.وفنوّنم

 وظائف الّلغة العربية .ب 

الّلغة ىى لغة وظائف ىاّمة رصدىا العلماء والباحثون، ولعّل 
 : أمهها  ما يلي

اللغة أداة التفكَت، كما أّّنا وسيلة التعبَت  عما  (.1
يدور ىف خاطر اإلنسان من أفكار، وما ىف وجدانو 

 .من مشاعر

 .الّلغة  وسيلة اإلتصال والتفاىم بُت الناس (.2

الّلغة أداة التعلم والتعليم، لوالىا ؼبا تتم عملية  (.3
 .التعلم والتعليم

لألمة عقائدىا الدينية،  إّّنا اػبزانة الىت ربفظ (.4
وتراثها الثقاىف، ونشاطها العلمى، وفيها صور 

 48.اآلمال األماىن لألجيال الناشئة

 

                                                           
47

 .27, العربية اللغة ؼبعلمي التدريبية الدورات دروس, عبد الرضبن 
 5، (1998األحكام، : أوجونج فاندانج) مدخل إىل طرق تعليم اللّغة األجنبيةأزىر أرشد، 48
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 أهمية الّلغة العربية .ج 

: الّلغة العربية ىي لغة ىامة، ومن أسباهبا
الّلغة العربية ىي لغة القرآن، لذلك حيتاج كل مسلم إليها لقراءة  (1

. و فهم القرآن و معرفة أو امر الّلو ونواىيو
الّلغة العربية ىي لغة الصالة، وؽبذا يعٍت أّنا تتعلق عالقة و ثيقة  (2

.  مع اؼبسلمُت
إّن الّلغة العربية ىي لغة اغبديث الشريف، فإن كل مسلم يريد  (3

.  قراءتو وإستعابو عليو أن يعريف االعربية
إّن العرب ان ينمون إقتصاديا بشكل . اؼبكانة اإلقتصادية للعرب (4

سريع بفضل ما لديهم من ثروات نفطية ومعدنية، مما جيعل ؽبم 
.  وزنا إقتصاديا كبَتا ووزنا سياسيا موازيا

إّن العربية مستخدمة كلغة ىف إثنتُت و . عدد متكلمي العربية (5
عشرين دولة عرابية و تستخدم كلغة ثانية ىف كثَت من الدول 

 49.اإلسالمية

 

 هيكل التفكير. ﴾ب﴿

 اؼبفروض ىيكل التفكَت ىو البحث اؼبعلق باؼبتعلق واؼبتغَت فيكتب فيو
أما وصف النظرى .على وجو اؼبقارنة، فمن اؼبفروض ان يكتب ىيكل التفكَت

 :فيما يلي
 تدريس كتاب سفينة النجا .1
 تدريس اللغة العربية .2

                                                           
صبيع اؽبقوق ؿبفوظة للمعّلفة، ليس : دون اؼبكان)اساليب تدريس اللغة العربية، ؿبّمد على اػبوىل، 49

 20-19 (السنة
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 تقدًن ىيكل ةوبالنسبة اىل االساس النظرى السابق فيستطيع الباحث
  : فيما ياىل التفكَت
تدريس نتائج  فتكون ة جّيدكتاب سفينة النجىت نتائج تدريس إن كان"

 ".ة جّيداللغة العربية

 اؼبعرفة على معٌت الكلمة والفهم عليها، يف اللغة احدى من مفتح
 دعما على ثقة الشخص إلستخدام ةكلمال تكان  . العربيةاللغةاإلستيعاب 

كان إكتساب اؼبفردات حسنا إذا خيططو وينظمو أن يناسب . اللغة
للشخصية، ألن سبلك اؼبفردات  أىم  (Life Skill)باإلحتياج مهارة اغبياتية 

اؼبفردات و ستيعاب تقع اللغة بكيف الشخصية لإل. الدور من الصوت
كلما كثرة اؼبفردات اليت حفضها الطالب سيسهل يف إكتساب . للتحفيظها

 50.اللغة واؼبكاؼبة مع األخر بتلك اللغة

 

 فروض البحث. ﴾ج﴿

ال إفروض البحث ىو اعبواب من مسئلة البحث اليت مل يتحقق 
 : كانت فروض البحث ىف ىذا البحث نوعان 51.بالبيانات

دلت الفروض ان فيها العالقة بُت متغَت مستقل  : (Ha)الفروض االختَتية  .1
 (variabel X)  ومتغَت غَت مستقل(variabel Y )

يوجد : والفروض االحتَتية ؽبذا البحث ىي 
 و ىالعالقة بُت نتائج تدريس الكتاب سفينة النج

                                                           
     Inovasi Pembelajaran Bahasa Arab٦٦, سوجاعي 50

رينيكا جيفتا، : جاكرتا)، Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik  سوىارظبى أريكونطا،51
2006)،71 
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السابع لطالب الصف نتائج تدريس اللغة العربية 
باؼبدرسة الثانوية اإلسالمية طريق اؽبدى جكوك 

-2014بابادان فونوروغو السنة الدراسية 
2015 .

 
دلت الفروض اّنا ليست العالقة بُت متغَت : (Ho)الفروض الالغية .2

ومتغَت غَت مستقل  (variabel X )مستقل
(variabel Y)  والفروض الالغية فية ؽبذا البحث

العالقة بُت نتائج تدريس ال يوجد : وىى 
 و نتائج تدريس اللغة ىالكتاب سفينة النج

السابع باؼبدرسة الثانوية لطالب الصف العربية 
اإلسالمية طريق اؽبدى جكوك بابادان 

 .2015-2014فونوروغو السنة الدراسية 
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 الباب الثّالث

 منهج البحث

  البحثتصميم﴿أ﴾ 

ننظرا من البيانات عن نوعو ىذا البحث ىو البحث العلمى الذى 
استخدام البيانات من العدد حىت اػبالصة، حاصل من اإلحصائية من الزمر 

مناسب اظبو،  (Suharsimi Arikunto)وقال سوىارظبي أريكونطو . اإلحصائية
بإستعمال العدد، منذ من صبيع  (Kuantitatif)بطالب البحث الكّمى 

 52.البيانات، تفسَت تلك البيانات، وتقّدم حاصلها
والكالم يف . (kuantitatif)ىذا البحث من نوع الدراسة اؼبيدانية الكمية 

العالقة بُت نتائج تدريس الكتاب سفينة النجى و نتائج ىذا الباب كالم عن 
تدريس اللغة العربية لطالب الصف السابع باؼبدرسة الثانوية اإلسالمية طريق 

 ويف ىذا  2015-2014اؽبدى جكوك بابادان فونوروغو السنة الدراسية 
وىو النظر  (corelation analisys) التحليل االرتباط ةالبحث يستخدًن الباحث

 53(.dua variabel)اىل وجود او عدم الربط بُت اؼبتغَتين 
 
 
 
 

 
                                                           

رينيكا : جاكارتا)، Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek سوىارسيمي أريكونطوا،52
 10، (2002جيفتا، 

جامعة اإلسالمية اغبكومية فريش، : فونوروجو) ،Statistik (Edisi Revisi) ريتنو ويديانيعروم،53
2009) ،104 
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 العينة و لسكان﴿ب﴾ ا

 السكان ( أ
فلذلك خيتار 54.من البحث (obyek) السكان ىو اجملتمع كل موضوع

طريق اؽبدى جكوك بابادان اإلسالمية كل الطالب يف اؼبدرسة الثانوية ة الباحث
 ليجتمع البحث، اجملتمع ىذا 2015-2014 السنة الدراسة وغفونورو

 . الطالب26البحث اعبموع 
 العينة ( ب

 يف اختيار 55.العينة ىي بعض من صبلة والطبيعة الذى ديلك من السكان
ريكونطا ان كان ؾبتمع البحث ناقص من مائة فأخد أالعينة قال سوىارظبى 

وان كان ؾبتمع البحث أكثر من مائة . كلها وىو يعٌت البحث  السكان
صبيع   من % 15 ةأخذ الباحثت وهبذا البحث 56.%15- 1 خالل تفأخد

 26 يعٌت االسالمية طريق اؽبدى جكوكاللطالب يف اؼبدرسة الثانوية 
أسلوب صبع البيانات الىت تشمل .  وىذا البحث ىو دراسة السكان.الطالب

 57. صبع الدول األعضاء ىف تعداد السكان، ودعا لذلك
 

 
 
 

                                                           
رينيكا : جاكارتا)، Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek سوىارسيمي أريكونطوا،54

 108،(2002جيفتا، 
بندونج ) ، Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif Dan Kualitatif Atau R&D ،سوغييونو55

 118 (, 2006, الفابيتا: 
 108، (2013اسدي ماىا ساتييا، : جاكارتا ) ،Manajement Penelitian ،سوىارسيمى اريكونتا56
  120، (2003, جاكرتا: رينيكا جيبتا  )، Metodologi Penelitian Pendidikan ،مرغونو. س57
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       البيانات جمع أدوات﴿ج﴾ 
البيانات ىي 58.أدوات البيانات ىي وسائلة الباحثة عبمعل البيانات

. نتيجة اؼبالحظة وتسجيم على اؼبوضوع البحث، إّما وجوده العداد أوالواقعة
 : وىي البيانات اؼبهّمة يف ىذا البحث ىي

لطالب الصف  نتائج تدريس الكتاب سفينة النجىالبيانات عن  .1
السابع باؼبدرسة الثانوية اإلسالمية طريق اؽبدى جكوك بابادان 

 .فونوروغو
نتائج تدريس اللغة العربية لطالب الصف السابع البيانات عن  .2

 .باؼبدرسة الثانوية اإلسالمية طريق اؽبدى جكوك بابادان فونوروغو

:  أما البيانات و مصادرىا يف ىذا البحث ىي 
 

 الطريقة مصادر البيانات أنواع البيانات
  نتائج تدريس

الكتاب سفينة 
  النجى

 (متغَت مستقلّ )

 

 

  نتائج تدريس
اللغة العربية 

 (متغَت تابع )

  الدرجات عن كشف
نتائج تدريس الكتاب 

لطالب  سفينة النجى
الصف السابع 

باؼبدرسة الثانوية 
طريق "اإلسالمية 

 " اؽبدى
  الدرجات عن كشف

نتائج تدريس اللغة 
العربية لطالب الصف 

 الوثائق اؼبكتوبة 
 
 
 
 
 

 
 الوثائق اؼبكتوبة 
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السابع باؼبدرسة  
الثانوية اإلسالمية 

 "طريق اؽبدى"
 

 البيانات جمع أساليب﴿د﴾ 
 يف تأليف ىذا البحث ةتج اليو الباحثتحعبمع البيانات اؼبتعلقة دبا 

التستعمل طريقة واحدة بل تستعمل طرائق موافقة جملتمع البحث وعينة البحث 
: فيما ياىل

  المالحضة (1
 اؼبالحظة اما تبعا 59.ىى مراقبة وتدوين صبيع اغبوادث اؼبتعلقة بالبحث

. لنظام او التتبع لو
  اؼبدرسة الثانويةاؼبوقع اعبغر ىف ؼبعرفة  ىذه الطريقةةاستعمل الباحث

 .طريق اؽبدى جكوك بابادان فونوروغو اإلسالمية
   ائق المكتوبةالوث (2

كمثل , الوثائق اؼبكتوبة ىي الة من أساليب صبع البيانات ديّر برأي
يف البحث الكمي وظيفة ىذه طريقة  ليجمع . نتائج تدريس الطالب

والبيانات الوثائق اؼبكتوبة  60.بتشكلّي  الذي أستخدم يف اإلطار النظري
: ىف ىذا البحث ىي

 لطالب تدريس الكتاب سفينة النجىنتيجة اإلمتحان األخَت ل . أ
السابع باؼبدرسة الثانوية اإلسالمية طريق اؽبدى جكوك الصف 

  .2014/2015 السنة الدراسية بابادان فونوروغو
                                                           

59
 136(,1980,أندي اوفسيت: يوغجاكرتا ) ،Metode Research,( jilid 2)  ىادى، سوتريسنو  

   
 .181،(2003, جاكرتا: رينيكا جيبتا  )، Metodologi Penelitian Pendidikan مرغونو،60
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السابع لطالب الصف اللغة العربية  تدريسنتيجة اإلمتحان األخَت ل . ب
 باؼبدرسة الثانوية اإلسالمية طريق اؽبدى جكوك بابادان فونوروغو

  .2014/2015السنة الدراسية 
الثانوية اإلسالمية طريق اؽبدى جكوك بابادان تاريخ تأسيس اؼبدرسة  . ت

  .2014/2015السنة الدراسية  فونوروغو
الثانوية اإلسالمية طريق اؽبدى باؼبدرسة تركيب اؼبنظمة تأسيس  . ث

  .2014/2015السنة الدراسية  جكوك بابادان فونوروغو
 .فيها اؼبوجودة ميالتعلوسائل  . ج
الثانوية اإلسالمية طريق الرؤية و الرسالة و أىدف تربية اؼبدرسة  . ح

  .2014/2015السنة الدراسية  اؽبدى جكوك بابادان فونوروغو
الثانوية اإلسالمية طريق أحوال اؼبدرسُت وأحوال الطالب اؼبدرسة  . خ

  .2014/2015السنة الدراسية  اؽبدى جكوك بابادان فونوروغو
 
 البيانات تحليل أساليب﴿ه﴾ 

استعملت الباحثة طريقة ربليل الكّمى، واما الطريقة اليت تستخدم منها 
 :البحثة فيما يلى

 : عالقة اؼبتغَت ىو
 

x :  كتاب سفينة النجىنتائج تدريس 
y :  اللغة العربيةنتائج تدريس 

ألن ىذا البحث أن حيتوي على اؼبتغَتين فاستخدمت الباحثة طريقة  
 ربليل العالقة بُت اؼبتغَتين، فاستخدامت الرمز العالقة إرتباط ضرب العزوم

(Product Moment) فاستخدام اؼبز26: ، وألن البيانات ىو   : 
 

Y X 
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 : البيان

 (Product Moment) فهرس العالقة يف إرتباط ضرب الغزوم   =
 xعدد شبن =   
 Yعدد شبن =  

=  Y وشبن X ؾبموع حصل الضرب بُت شبن 
n   =عدد البيانات اؼبخظة 

واستخدمت الباحثة ذلك الرموز على أساس أن اؼبتغَت الىت حبثت 
 Product) البيانات متواصل كما ذكر ان تقنية العالقة ىف أرتباط ضرب العزوم

Moment) تستعمل: 
 (Kontinyu)اؼبتغَت اؼبستعمل متواصال  . أ

 (Homogen) الغناية اؼبستعملة متجنسا  . ب
(Regresi Linier)أن خط اإلحندار ىو اإلحندر اػبطى .  ج

61
 

 طالب استخدام الرموز إرباط ضرب العزوم 26وىف ىذا البحث عينتها 
(Product Moment)  زبتار الباحثة ىذا الرموز 30أقل من = كما البيانات 

 .ألّنا أكمل و أوفق من غَته
 طالبا من عالقة بُت 26واستخدمت الباحثة ىذا الرموز، ألنعينتها 

 .نتائج تدريس كتاب سفينة النجى و نتائج تدريس الّلغة العربية
 
 

                                                           
جامعة اإلسالمية اغبكومية فريش، : فونوروجو)  Statistik (Edisi Revisi)  ويديانينعروم،ريتنو  61

2009) ، 107  
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 منرة
 

نتائج تدريس كتاب  اإلسم
 سفينة النجى 
(x) 

نتائج تدريس 
   الّلغة العربية

(y) 
 3,2 3,1 أفيكا وفيق عزيزة 1

 3,1 3 أغوس دوي اوتاما 2

 3,35 3,3 أماندا ألفيانيت 3

 3,2 3 عرفُت عرشادانيت 4

 3,2 3 بيما آيكا سافوترا 5

 3,5 3,4  غيالع غيالردوين 6

 3 3 حامد الفريزي 7

 3,2 3 ىَتديانطا 8

 3 3 عرفان الدين 9

 3 3 جوكو ستيونوا 10

 3,5 3,1 حسن اػباسبة 11

 3 3 لطيف امر الدين 12

 3,2 3,1 مانّيسا كوايالساين 13

 3 3,1 مسروخُت لباب اؽبدى 14

 3,2 3,1 مايا رضبوايت 15

 3,1 3,1 فريد عزمى . م 16

 3,2 3,2 اليف أولييا سلطان. م 17

 3,3 3 مالك عبد الرحيم. م 18

 3 3 نيكا سيياىان 19

 3,2 3 ريٍت ىداية اؼبؤمينة 20
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 3 3,2 سيفطييا آيكا نوفيتا 21

 3,3 3 سلفييا رمضاىن 22

 3,1 3 وحي دييانطا 23

 3,2 3,2 حيي امَت الدين 24

 3 3,2 زين اؼبهيمُت 25

زينا سافوتري نور  26
 الرضبة

3   3,2 
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 الباب الّرابع

 عرض البيانات وتحليلها

 ﴿أ﴾ عرض البيانات العامة

اإلسالمية طريق الهدى جكوك بابادان المدرسة الثانوية  تاريخ تأسيس .1
 فونوروغو 

الذى يكون ىف القرية " اؼبعهد"، ىكذا ظباه اجملتمع "جكوك معهد"
ىف السنة " دسوقى"أسسو ىذا اؼبعهد الشيخ . جكوك بابادان فونوروكو

ىف بدايتو كان اؼبعهد يدرس القرآن فقط، والدارسون ىو الطالب . م1912
معهد . "ىف عهد الشيخ دسوقى توّسع الًتبية إىل تعليم كتب الًتاث. حول القرية

ألن كثَتا من اؼبرضى مريضا جسديّا أو ". دبعهد الرياضة"يسّمى ايضا " جكوك
مّس اعبّن، فبربكة الشيخ دسوقى شفوا من مرضهم، وأصبح الشيخ دسوقى رئيس 

 .م1970-1912اؼبعهد ىف السنة 
وبعد توىف الشيخ دسوقى فأخذ مكانو كالرئيس الشيخ حبرالدين، ىو 

فبجهده مع أساتيذ اؼبعهد معروفا لدى اجملتمع، ليس . شيخ عامل بكتب الًتاث
وكان الشيخ يرأس اؼبعهد من . داخل القرية جكوك فقط، ولكن خارجها كذلك

. 1981-1970السنة 
وبعد توىف شيخ حبرالدين تفّوض رئاسة اؼبعهد إىل إبن الشيخ دسوقى ىو 

اؼبعهد تبو " متّخرج من اؼبعهد اإلسالم  إحدىشيخ فحرالدين دسوقى وىو من
طريق "يغَت إسم اؼبعهد دبعهد  ؼبعهدا ىف عهد رئاس.  جومباع(Tebu Ireng)" إريع

". تبو إريع"واؼبنهج الذى يطبق ىف معهد ". اؽبدى
. فوافق اؼبدير ؽبذا األمر. تشاور اؼبدير مع أساتذة اؼبعهد لتأسيس اؼبدرسة

م بإسم اؼبدرسة الثانوية اإلسالمية 2007فأسست اؼبدرسة رظبّيا ىف السنة 
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ويكون اؼبنهج فيها ". طريق اؽبدى"ىذه اؼبدرسة تابعة ؼبؤسسة ". طريق اؽبدى"
اعبمع بُت منهج اؼبعهد ومنهج الًتبية ىف اؼبستوى الوطٌت يستقبل اجملتمع وجود 
ىذه اؼبدرسة فأدخل أوال دىم للدراسة فيها ومهما كانت جديدة فإّنا التتأخر 

عن اؼبدارس اغبكومية األخرى وؽبا عالقة قوية باؼبدرسة اغبكومية فونوروغو 
. وخاصة ما يتعلق باإلمتحان وغَت ذلك

إبتدأ اؼبدرسة الثانوية اإلسالمية طريق اؽبدى بقراءة القرآن كل يوم ىف 
ان صباحا، لكي يعرف الطالب بالكتاب العزيز وما فيو و. 6030الساعة 
وىف وقت الراحة يصّلى . قرآن اعبّيد ويتعّلموا حالة القدسال على قراءة ايستطيعو

 62.الطالب واؼبدرسون صالة الضحى صباعة
 

 الموقع الجغرافي .2

جكوك بابادان فونوروجو " طريق اؽبدى"الثانوية اإلسالمية  تقع اؼبدرسة
التلفيون             جكوك بابادان فونوروجو برقم194ىف شارع شهدأ 

 كيلومًت، وىذه ىي 2تقع ىف الشمال اؼبدينة فونوروجو . (0352)482119
جكوك بابادان فونوروغو كما " طريق اؽبدى"حدود اؼبدرسة الثانوية اإلسالمية 

 :يلى
قرية كاديفاتُت : الشمال  (أ 
قرية فاتيهان ويتان وقرية كاديفاتُت : الشرق  (ب 
قرية جكرامنغالن : اعبنوب  (ج 
 63قرية كنينت: الغريب  (د 

                                                           
62

ىف اؼبلحق ىذا البحث D/23-III/2015/1 : انطر نسخة اؼبالحظة الرقم 
63

 ىف اؼبلحق ىذا البحثD/23-III/2015/2 : نظر نسخة اؼبالحظة الرقمأ   
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 كيلومًت من 2" طريق اؽبدى"الثانوية اإلسالمية  للمدرسة تقع اؼبدرسة
جهة الشمالية دبدينة فونوروغو ىف اؼبوقع االسًتاتيجى، أّنا تقع ىف أىم اػبطط 

.  اؼبواصالت فونوروغو ماديون وقريبة من موقف السيارة فونوروجو
 تقع ىف اؼبوقع االسًتا تيجى وقريب من معاىد األخرى  اؼبدرسةوجبانب

الثانوية العامة طريق اؽبدى    يساعد التالميذ ىف اؼبدرسةأنبفونوروغو الذى يصلح 
. لزيادة اؼبعرفة بالتعلم ىف اؼبعاىد االخرى
موقع االسًتاتيجى واألمن " طريق اؽبدى"ؽبذه اؼبدرسة الثانوية اإلسالمية 

 .يف عمليو التعليم والتعلم
 

   الثانوية العامة طريق الهدى جكوك  النظرة واالرسالية والغرض للمدرسة .3
 .بابادان فونوروجو

. كل منظمة تستغل فعاليتها إستنداليو على اػبطوط التقريبية اغبكمة اؼبثبتة
النظرة واإلرسالية  ن يصَت اؼبرجع نفد الساعب وىوأاحدى اػبطوط تقريبية 

 .والغرض

 النظرة ( أ
كوّنا مركزا للتعليم والطالب التعلم للتنمية اؼبنحى احملتملة ىف ؾبال 
العلوم والتكنولوجيا والفنون والثقافة فضال عن القدرة على سالمة اإلسالم 

". رصاأوىل األب" واإلديان واإلحسان لوجود اإلنسان 

  االرسالية ( ب
تتكامل العلم بو وتعليم العلم والتكنولوجيا وعملية تعليم اإلديان  .1

 .والتقوى يف وقت واحد
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تنمية اؼبوارد يف ؾبال التعليم وتعليم العلم والتكنولوجيا وعملية تعليم  .2
 .اإلديان والتقوى

 القيام بدور النشط يف التنمية الوطنية يف التعلم و تعليم العلم .3
 .وتعليم اإلديان والتقوى والتكنولوجيا

 الغرض ( ت
 .لتحقيق ىدف الًتبية الوطنية .1
لتخريج الطالب اؼبختصة الذين العلوم والتكنولوجيا والثقافة والسالمة  .2

 .الشخصية للسامية وفقا للقيم الدينية والثقافة
لتخريج مع مزايا كسمة خاصة من عملية التعلم والتعليم لتلبية  .3

 64.متطلبات االحتياجات اغبالية والتنمية ىف اؼبستقبل
 

اإلسالمية أحوال المدرسين والموظفين والطالب في المدرسة الثانوية  .4
 طريق الهدى جكوك بابادان فونوروغو 

عدد اؼبدرس هبذه اؼبدرسة الثانوية اإلسالمية طريق اؽبدى سبعة عشر 
مدرسا وتتكون عشرة مدرسا وسبعة مدرسة، وكلهم متخرجون من اعبامعات 

 .والبيانات بالتفصيل ىف اؼبلحق. اؼبتنوعات باؼبدينة فونوروغو وغَتىا
 
 
 
 
 

 4.1الجدول 
                                                           

64
 ىف اؼبلحق ىذا البحث D/23-III/2015/3  :نظر نسخة الوثيقية بالرقمأ  
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 65أحوال اؼبدرسُت ىف اؼبدرسة الثانوية اإلسالمية طريق اؽبدى
خلفية الًتبية اؼبواد الدراسية اإلسم الرقم 

 S2رائس اؼبدرسة بودجانطا اؼباجستَت   1

 S1اللغة العربية فؤاد فتاح اهلل   2

 S1 علم اإلجتماعليليس أريٌت   3

 S1ن واغبديث آالقرخاليد على حسٌت   4

 S1كومفوتر ؿبمد اثر الثاىن   5

 S1اللغة اإلجنليزية فضلة أكوستنا   6

 S1علم اغباسبون إبود مهانٌت   7

 S1اللغة اإلجنليزية أمى وجيايا   8

 S1الريضة ويطان   9

 S2علم اإلجتماع موجى   10

 S1اللغة اعباوا سيسوانطا   11

 S1علم الطّبيعة انيدا أمالييا   12

 S1اللغة اإلندونسييا ديس رشئنا   13

                                                           
 ىف اؼبلحق ىذا البحثD/23-III/2015/4  :نظر نسخة الوثيقية الرقمأ 65
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 S1الفقو ؿبمودين   14

 Ppk S1 أندي يوليانطا  15

 Prakarya S1سورياين   16

 S1 علم النفسأفيف فريياوان   17

وعدد اؼبوالظفُت هبذه اؼبدرسة الثانوية اإلسالمية طريق اؽبدى طبسة 
 .موظفةإثنُت اؼبوظفُت وتتكون من ثالثة موظف و

 
 

 4.2الجدول 
 66أحوال اؼبوظفُت اؼبدرسة الثانوية اإلسالمية طريق اؽبدى

 المواد الدراسية اإلسم الرقم

1.  رئيس اإلدارة أطيع نور ىانداياىن 

2.  أمُت الصندوق نعيمة اغبسنو 

3.  مؤسس الكّشاف كو سافًتاآيرنو  

4. مؤسس الكّشاف أضبد خَت الدين  

5.  PMRمؤسس إرفان أفاندي . م 

وعدد الطالب ىف اؼبدرسة الثانوية اإلسالمية طريق اؽبدى للصف السابع 
 طالبا 30 طالبة، وللصف الثامن 9 طالبا و 17 طالبا الذى تتكون من 26

                                                           
 نفس اؼبرجع 66
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 طالبا الذى 24 طالبة، وللصف التاسع 11 طالبا و 19الذى تتكون من 
.  طالبة12 طالبا و 12تتكون من 

 4.3الجدول 

 67.احوال الطالب ىف اؼبدرسة الثانوية اإلسالمية طريق اؽبدى
 العداد الطالبات الطالب طبقة الفصل

 26 9 17 السابع
 30 11 19 الثامن
 24 12 12 التاسع

 81 الجملة 
 

 ﴿ب﴾ عرض البيانات الخاصة

و نتائج تدريس  النجى سفينة الكتاب نتائج تدريس ؼبعرفة العالقة بُت
 لطالب الصف السابع باؼبدرسة الثانوية اإلسالمية طريق اؽبدى العربية اللغة

نتائج تدريس  البيانات من  عرضالباحثة فلذلك جكوك بابادان فونوروغو
 لطالب الصف السابع العربية اللغةو نتائج تدريس  النجا سفينة الكتاب

السنة  ىف باؼبدرسة الثانوية اإلسالمية طريق اؽبدى جكوك بابادان فونوروغو
بناء على نتيجة اإلختبار اليت قدمتها الباحثة اىل ، 2015-2014الدراسية 

 . طالبا26العينة 
 (النجى سفينة الكتابتدريس )  من متغَت مستقلنتائجالبيانات عن  1

 :فنتيجتها، كمايلي
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 4.4الجدول 
( النجى سفينة الكتابتدريس )البايانات عن النتائج من متغَت مستقل 

 باؼبدرسة الثانوية اإلسالمية طريق اؽبدى جكوك بابادان السابعلطالب الصف 
 201568-2014السنة الدراسية  فونوروغو

( x)النتائج  اسم  رقم 
1.  A 3,1 

2.  B 3 

3.  C 3,3 

4.  D 3 

5.  E 3 

6.  F 3,4 

7.  G 3 

8.  H 3 

9.  I 3 

10.  J 3 

11.  K 3,1 
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 ىف اؼبلحق ىذا البحث D/23-III/2015/8  :نظر نسخة الوثيقية الرقمأ 
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12.  L 3 

13.  M 3,1 

14.  N 3,1 

15.  O 3,1 

16.  P 3,1 

17.  Q 3,2 

18.  R 3 

19.  S 3 

20.  T 3 

21.  U 3,2 

22.  V 3 

23.  W 3 

24.  X 3,2 

25.  Y 3,2 

26.  Z 3 
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 الباحثة أن النتيجة األعلى من متغَت تومن نتيجة اؼبذكور عرف
. 3 والسفلى 3,4وىى  (النجى سفينة الكتابتدريس )مستقل 

 
فنتيجتها،  (العربية اللغة تدريس)  من متغَت مستقلنتائجالبيانات عن  2

 :كمايلي
 4.5الجدول 

لطالب الصف  (العربية اللغة تدريس)البيانات عن النتائج متغَت تابع 
  باؼبدرسة الثانوية اإلسالمية طريق اؽبدى جكوك بابادان فونوروغوالسابع

 201569-2014السنة الدراسية 
 (Y)النتائج اسم رقم 
1  A 3,2 

2  B 3,1 

3  C 3,35 

4  D 3,2 

5  E 3,2 

6  F 3,5 

7  G 3 

8  H 3,2 

                                                           
  ىف اؼبلحق ىذا البحثD/23-III/2015/9  :نظر نسخة الوثيقية الرقمأ69
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9  I 3 

10  J 3 

11  K 3,5 

12  L 3 

13  M 3,2 

14  N 3 

15  O 3,2 

16  P 3,1 

17  Q 3,2 

18  R 3,3 

19  S 3 

20  T 3,2 

21  U 3 

22  V 3,3 

23  W 3,1 
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24  X 3,2 

25  Y 3 

26  Z 3,2 

 الباحثة أن النتيجة األعلى من متغَت تابع تومن نتيجة اؼبذكور عرف
  . 3 والسفلى 3,5وىى  (العربية اللغة تدريس)

 
 الخاصةتحليل البيانات ﴿ج﴾ 

الصف السابع باؼبدرسة الثانوية ولنعرف تصنيف نتائج الّطالب ىف 
-2014السنة الدراسية  ىف اإلسالمية طريق اؽبدى جكوك بابادان فونوروغو

وقال ؿببُت شاه .  حدود قياس اغبرفتصنيف و وىى بقياس حدود ال2015
حدود و تصنيف النتائج عن وجب على اؼبدّرسُت ليعرفُت التوفَت ىف إعطاء 

ؿببُت شاه ىف كتابو تصنيف، وأّما الطريقة لتصنيفها نتائج الّطالب قد حّدد ال
 70:كما يلى

 4.6الجدول 

 حساب المعّدل والمعيار االنحرافي

  تقدير  حروف  قياس حروف   قياس100  قياس10
 ممتاز A أ 8,5-10 80-100
 جّيد جدا B ب 6,6-7,9 66-79

                                                           
 .221، (2006فييت راجاغرافيندو فَتسادا، : جاكرتا) Psikologi Belajar  ؿببُت شاه،70



64 

 

 

 جّيد C ج 5,6-6,5 56-65
 مقبول D د 4,0-5,5 40-55
 ناقص E ه 2,0-3,9 20-39

  
اؼبدرسة الثانوية ىف وأّما تصنيف قياس اغبروف على نتائج تدريس الطالب 

 71: ، كما يلىاإلسالمية طريق اؽبدى جكوك بابادان فونوروغو
 
 
 

 
 

 4.7الجدول 
 حدود التصنيف على نتائج التدريس

نوع قياس  تساو النتائج الفاصلة النتائج النمرة
 اغبروف

نوع قياس 
 اغبروف

 تقدير

 A أ 4,0 100-91  .1
 ممتاز

 A أ 3,7 90-86  .2
 ممتاز

 A أ 3,5 85-80  .3
 ممتاز

 B ب 3,2 79-76  .4
 جّيد جدا
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 B ب 3,0 75-73  .5
 جّيد جدا

 B ب 2,7 72-70  .6
 جّيد جدا

 C ج 2,5 69-66  .7
 جّيد

 C ج 2,2 65-63  .8
 جّيد

 C ج 2,0 62-60  .9
 جّيد

 D د 1,8 59-56  .10
 مقبول

 D د 1,5 55-53  .11
 مقبول

 D د 1,2 52-50  .12
 مقبول

 E ه 1,0 49-46  .13
 ناقص

 E ه 0,7 45-43  .14
 ناقص

 E ه 0,5 42-40  .15
 ناقص

 E ه 0,00 39-00  .16
 ناقص

 
 4.8الجدول 

لطالب  (النجى سفينة الكتابتدريس )من متغَت مستقل نوعية نتائج 
  باؼبدرسة الثانوية اإلسالمية طريق اؽبدى جكوك بابادان فونوروغوالسابعالصف 

 .2015-2014السنة الدراسية 
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 تقدير نوع قياس اغبروف اغبروف النتائج االسم منرة

1. A 3,10 ب B جّيد جدا 

2. B 3,00 ب B جّيد جدا 

3. C 3,30 أ A ممتاز 

4. D 3,00 ب 
B جّيد جدا 

5. E 3,00 ب 
B جّيد جدا 

6. F 3,40 أ A ممتاز 

7. G 3,00 ب 
B جّيد جدا 

8. H 3,00 ب 
B جّيد جدا 

9. I 3,00 ب 
B جّيد جدا 

10. J 3,00 ب 
B جّيد جدا 

11. K 3,10 ب 
B جّيد جدا 

12. L 3,00 ب 
B جّيد جدا 

13. M 3,10 ب 
B جّيد جدا 

14. N 3,10 ب 
B جّيد جدا 
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15. O 3,10 ب 
B جّيد جدا 

16. P 3,10 ب 
B جّيد جدا 

17. Q 3,20 ب 
B جّيد جدا 

18. R 3,00 ب 
B جّيد جدا 

19. S 3,00 ب 
B جّيد جدا 

20. T 3,00 ب 
B جّيد جدا 

21. U 3,20 ب 
B جّيد جدا 

22. V 3,00 ب 
B جّيد جدا 

23. W 3,00 ب 
B جّيد جدا 

24. X 3,20 ب 
B جّيد جدا 

25. Y 3,20 ب 
B جّيد جدا 

26. Z 3,00 ب 
B جّيد جدا 

 80,1= اجملموع 

 3,080769= اؼبعادلة 

تدريس الكتاب ومن ربصيل النتائج اؼبذكورة ، فعرفت الباحثة أّن نتائج 
 لطالب الصف السابع باؼبدرسة الثانوية اإلسالمية طريق اؽبدى ىسفينة النج
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اؼبعادلة  بالنتيجة 2015-2014السنة الدراسية  جكوك بابادان فونوروغو
. B وقياس اغبروف جّيد جدا وبنوع قياس التضعيف 3,080769

 ىف ىذا البحث ىتدريس الكتاب سفينة النجرأى ؿببُت شاه أن نتائج 
الكتاب نتائج مادة  ألن B وقياس اغبروف جّيد جدايدخل بقياس التضعيف 

-75نتائج اؼبعادلة ىف الفاصلة ال، وتلك 3,080769= اؼبعادلة سفينة النجا ب
73. 

 

 

 

 

 4.9الجدول 
 السابعلطالب الصف  (العربية اللغة تدريس)من متغَت تابع نوعية نتائج 

السنة الدراسية  باؼبدرسة الثانوية اإلسالمية طريق اؽبدى جكوك بابادان فونوروغو
2014-2015. 

 
 تقدير نوع قياس اغبروف اغبروف النتائج االسم منرة

1. A 3,20 ب 
B جّيد جدا 

2. B 3,10 ب 
B جّيد جدا 

3. C 3,35 أ A ممتاز 

4. D 3,20 ب 
B جّيد جدا 
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5. E 3,20 ب 
B جّيد جدا 

6. F 3,50 أ A ممتاز 

7. G 3,00 ب 
B جّيد جدا 

8. H 3,20 ب 
B جّيد جدا 

9. I 3,00 ب 
B جّيد جدا 

10. J 3,00 ب 
B جّيد جدا 

11. K 3,50 أ A ممتاز 

12. L 3,00 ب 
B جّيد جدا 

13. M 3,20 ب 
B جّيد جدا 

14. N 3,00 ب 
B جّيد جدا 

15. O 3,20 ب 
B جّيد جدا 

16. P 3,10 ب 
B جّيد جدا 

17. Q 3,20 ب 
B جّيد جدا 

18. R 3,30 أ 
A ممتاز 

19. S 3,00 ب 
B جّيد جدا 
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20. T 3,20 ب 
B جّيد جدا 

21. U 3,00 ب 
B جّيد جدا 

22. V 3,30 أ 
A ممتاز 

23. W 3,10 ب 
B جّيد جدا 

24. X 3,20 ب 
B جّيد جدا 

25. Y 3,00 ب 
B جّيد جدا 

26. Z 3,20 ب 
B جّيد جدا 

 82,25= اجملموع 

 3,163462= اؼبعادلة 

 اللغة تدريس، فعرفت الباحثة أّن نتائج اعلى ربصيل النتائج اؼبذكورة امّ أو
 لطالب الصف السابع باؼبدرسة الثانوية اإلسالمية طريق اؽبدى جكوك العربية

اؼبعادلة  بالنتيجة 2015-2014السنة الدراسية  بابادان فونوروغو
. B وقياس اغبروف جّيد جدا وبنوع قياس التضعيف 3,163462

 ىف ىذا البحث يدخل العربية اللغة تدريسرأى ؿببُت شاه أن نتائج 
 العربية اللغةنتائج مادة  ألن B وقياس اغبروف جّيد جدابقياس التضعيف 

 .76-79 نتائج اؼبعادلة ىف الفاصلة ال، وتلك 3,163462= اؼبعادلة ب

 اللغةو نتائج تدريس  النجى سفينة الكتابنتائج تدريس ؼبعرفة عالقة 
 لطالب الصف السابع باؼبدرسة الثانوية اإلسالمية طريق اؽبدى جكوك العربية
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 الكتابنتائج تدريس  فلذلك الباحثة ربليل البيانات من  بابادان فونوروغو
 لطالب الصف السابع باؼبدرسة الثانوية العربية اللغةو نتائج تدريس  النجا سفينة

-2014السنة الدراسية  ىف اإلسالمية طريق اؽبدى جكوك بابادان فونوروغو
 .طالبا للعينة26 وأخذت الباحثة 2015

 Product)ؼبعرفة ربصيل البحث فاستعملت الباحثة رمز إحنراف اؼبعيارى 

Moment)  و نتائج  النجى سفينة الكتابنتائج تدريس  لتحليل البيانات عن
 لطالب الصف السابع باؼبدرسة الثانوية اإلسالمية طريق العربية اللغةتدريس 

 .2015-2014السنة الدراسية  ىف اؽبدى جكوك بابادان فونوروغو

 

و  النجى سفينة الكتابنتائج تدريس بُت  العالقةلتحليل البيانات عن 
 :يستطيع أن يشرح كما يلي العربية اللغةنتائج تدريس 

 ادخال نتائج تدريس: 1خطوة 
  Y وXمن حاصل ؾبموع نتائج تدريس مث يدخل يف جدول : 2خطوة 
 : كما يلي ، X ،  Y ، XY:حساب العدد من: 3خطوة 

 تدريسنتائج و  ىتدريس الكتاب سفينة النجنتائج  الباحثةبعد طلبت 
تدريس الكتاب نتائج  كّل الباحثةالعربية من الوثيقة اؼبكتوبة فوضعت  اللغة

لطالب الصف السابع باؼبدرسة الثانوية العربية  اللغة تدريسنتائج و سفينة النجا 
-2014السنة الدراسية  اإلسالمية طريق اؽبدى جكوك بابادان فونوروغو

الذى يأليف  (korelasi product moment) برمز الباحثةواستخدمت . 2015
karl pearson . إىل اعبدول كما يلىنتائج كّل الباحثةووضعت   :

 4.10الجدول 
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 لطالب العربية اللغةو نتائج تدريس  النجى سفينة الكتابنتائج تدريس 
  الصف السابع باؼبدرسة الثانوية اإلسالمية طريق اؽبدى جكوك بابادان فونوروغو

 
 

 X Y XY 2X 2Y النمرة

1 3,10 3,20 9,92 9,61 10,24 

2 3,00 3,10 9,3 9 9,61 

3 3,30 3,25 11,055 10,89 11,2225 

4 3,00 3,20 9,6 9 10,24 

5 3,00 3,20 9,6 9 10,24 

6 3,40 3,50 11,9 11,56 12,25 

7 3,00 3,00 9 9 9 

8 3,00 3,20 9,6 9 10,24 

9 3,00 3,00 9 9 9 

10 3,00 3,00 9 9 9 

11 3,10 3,50 10,85 9,61 12,25 
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12 3,00 3,00 9 9 9 

13 3,10 3,20 9,92 9,61 10,24 

14 3,10 3,00 9,3 9,61 9 

15 3,10 3,20 9,92 9,61 10,24 

16 3,10 3,10 9,61 9,61 9,61 

17 3,20 3,20 10,24 10,24 10,24 

18 3,00 3,30 9,9 9 10,89 

19 3,00 3,00 9 9 9 

20 3,00 3,20 9,6 9 10,24 

21 3,20 3,00 9,6 10,24 9 

22 3,00 3,30 9,9 9 10,89 

23 3,00 3,10 9,3 9 9,61 

24 3,20 3,20 10,24 10,24 10,24 

25 3,20 3,00 9,6 10,24 9 

26 3,00 3,20 9,6 9 10,24 
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∑ 80,1 82,15 253,555 247,07 260,7325 

 

نتائج  بُتالعالقة  من حاصل ربليل اؼبذكور و ؼبعرفة وجود: خطوة 
 العربية اللغةو نتائج تدريس  النجى سفينة الكتابتدريس 

لطالب الصف السابع باؼبدرسة الثانوية اإلسالمية طريق اؽبدى 
، 2015-2014السنة الدراسية  ىف جكوك بابادان فونوروغو

 Analisis)فإستخدمت الباحثة طريقة التحليل  اإلحصائى

Kolerasi)  عند الضريب اؼبتقاطع(Product Moment )
 :  باػبطوات فيما يلي

و الفروض الالغية  (Ha)تركيب الفروض اإلختيارية  :  1خطوة 
(Ho) 

 (Ha)الفروض اإلختيارية  ( أ
و نتائج  النجى سفينة الكتابنتائج تدريس لعالقة وجدت ا
 لطالب الصف السابع باؼبدرسة الثانوية العربية اللغةتدريس 

السنة  ىف اإلسالمية طريق اؽبدى جكوك بابادان فونوروغو
 2015-2014الدراسية 

 (Ho) الفروض الالغية  ( ب
و  النجى سفينة الكتابنتائج تدريس  لعالقة بُتما وجدت ا

 لطالب الصف السابع باؼبدرسة العربية اللغةنتائج تدريس 
 ىف الثانوية اإلسالمية طريق اؽبدى جكوك بابادان فونوروغو

 2015-2014السنة الدراسية 
 يعّد جدول اغباسب كاجدول:  2خطوة 
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(  X)و اجملموع الكلي من القيمة  متغَت مستقل :  3خطوة 
 X∑   = 80,1ىو

ىو  (Y)و اجملموع الكلي من القيمة  متغَت تابع  : 4خطوة 
Y∑=  82,25 

و متغَت تابع   (X)ضرب بُت متغَت مستقل  :5خطوة 
(Y) الضرب ىوXY = 253,555 

ويعرف اغباصلة  (X)مربع القيمة  متغَت مستقل  : 6خطوة 
    247,07 

ويعرف اغباصلة  (Y)مربع القيمة  متغَت تابع   : 7خطوة 
260,7325 

 Product)مث حيسب بالرموز الضريب اؼبتقاطع  :  8خطوة  

Moment) كما يلي: 
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 التفسير.﴾د﴿

 :لقد ذكر يف السابق، أن فروض البحث يف ىذا البحث العلمي كما يلي
 (Ha)لفروض اإلختيارية ا .1

و نتائج تدريس  النجى سفينة الكتاب نتائج تدريس لعالقة بُتوجدت ا
 لطالب الصف السابع باؼبدرسة الثانوية اإلسالمية طريق العربية اللغة

 2015-2014السنة الدراسية  ىف اؽبدى جكوك بابادان فونوروغو
 (Ho) الفروض الالغية  .2

و نتائج  النجى سفينة الكتابنتائج تدريس  لعالقة بُت ما وجدت ا
 لطالب الصف السابع باؼبدرسة الثانوية اإلسالمية العربية اللغةتدريس 

-2014السنة الدراسية  ىف طريق اؽبدى جكوك بابادان فونوروغو
2015 

 :وأما تفسَت من البيانات اؼبذكورة كما يلي
 db =N- nr ، db=  26-2 =24 يستشر جبدول  مث"r" Product 

Momentوىو  : 
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 فلذلك 0,388 = % 5و  0،792:  يف درجة ذات معٌت  ( أ
  الفروض االختيارية مقبولة و الفروضو الالغية مردودةوتكون  

 فلذلك 0,496 = %1 و  0،792 يف درجة ذات معٌت   ( ب
  .لفروض الالغية مردودة وا الفروض االختيارية مقبولةوتكون  

.  لفروض الالغية مردودة وا فالفروض االختيارية مقبولةوألن 
و نتائج  النجى سفينة الكتابنتائج تدريس  لعالقة بُتادبعٌت وجدت 

 لطالب الصف السابع باؼبدرسة الثانوية اإلسالمية العربية اللغةتدريس 
-2014السنة الدراسية  ىف طريق اؽبدى جكوك بابادان فونوروغو

2015. 
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 الباب الخامس

 الخاتمة

 نتائج البحث .﴾أ﴿

نتائج تدريس العالقة بُت  "إختتمت الباحثة ىذا البحث ربت اؼبوضوع 
 لطالب الصف السابع العربية اللغةو نتائج تدريس  النجى سفينة الكتاب

السنة  ىف باؼبدرسة الثانوية اإلسالمية طريق اؽبدى جكوك بابادان فونوروغو
. أما عرض البيانات وربليلها ىف األبواب السابقة" 2015-2014الدراسية 

 :فاستنبطت الباحثة نتائج البحث كما يلى
 لطالب الصف السابع باؼبدرسة الثانوية سفينة النجى الكتابنتائج تدريس  .1

السنة الدراسية  ىف اإلسالمية طريق اؽبدى جكوك بابادان فونوروغو
 وقياس 13,08 اؼبعادلة بالنتيجة جدا جّيدىف درجة  2014-2015
 .B اغبروف

 لطالب الصف السابع باؼبدرسة الثانوية اإلسالمية العربية اللغةنتائج تدريس  .2
 2015-2014السنة الدراسية  ىف طريق اؽبدى جكوك بابادان فونوروغو

 .B اغبروف وقياس 3,163 اؼبعادلة بالنتيجة جدا جّيدىف درجة 

و نتائج تدريس  النجى سفينة الكتابنتائج تدريس العالقة بُت وجدت  .3
 لطالب الصف السابع باؼبدرسة الثانوية اإلسالمية طريق اؽبدى العربية اللغة

 2015-2014السنة الدراسية  ىف جكوك بابادان فونوروغو
 0، 792% 5 يف درجة ذات معٌت  فألن 

( Ho)مقبولة و الفروض الالغية  (Ha) فالفروض اإلختيارية 0,388=
 .مردودة
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 اإلقتـراحات .﴾ب﴿

 :مناسبة إىل نتيجة البحث فاقًتحت الباحثة كما يلي

 للمدرسة .1

لكى  النجا سفينة الكتابتدريس أن ينمي عن ينبغى للمدرس  ( أ
يستطيع  النجى سفينة الكتاب يفهمون الطالب ألّن ىف حقيقتو

 .العربية اللغة ليساعد الطالب يف

 العربية اللغة وُيكثِّر تدريبة ىا تدريسلًتقية العربية اللغةينبغى ؼبدّرس   ( ب
 تدريس قراءة القرآنلكى يستطيعون الطالب لتطبيق 

 للطالب .2

اللغة  و النجا سفينة الكتابتدريس ينبغى للطالب أن جيتهدوا ىف  ( أ
 . العربية

 ينبغى للطالب أن جيتهدوا لكّل تعّلمهم ليكونوا ذاكيا وماىرا ىف  ( ب
 .زمان اؼبستقبل

 

 


