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الباب الثاين

حبث املراجع

التعلمنتائجحقيقة : الفصل األول 

التعلمنتائجتعريف .١

النتائجا،االندونيسياقاموسىف " ملتعلّ ا"و" النتائج"مهاكلمتنيمنصدرتتعلمالنتائج

حصولحماولةتعينلتعلمأّماو١.غريهاواحلصادوالدخل،األعمال،مناملكتسبةشيئاتعين

التعلمنتائجفهمأوالقشو نوسوفالتعلم،نتائجفهمحولختتتمأنقبل٢.املهارةإتقانأواملعرفة

:وهياخلرباء،بعضمن

امبعناهالتعلمنتيجةكالسلوكتغرياتهيالتعلمنتائج،)Nana Sudjana(سودجاقال.أ

٣.واحلركيةوالوجدانيةاملعرفيةجماالتيشملالواسع

كثافةحولالقراراتاختاذالنهائيةنتيجةكتعىنالتعلمنتائج, )Djamarah(ةذمار قال.ب
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١٠

بعدجليّ بشكلالتالميذسلوكتغيرياتهوالتعلمنتائج،)Asep Jihad(اجلهادعصيبقال.ت

٥.التعليميةألهدافةاملناسبوالتعليمالتعلمعملية

الشخصقدرةهوالتعلمنتائجأنةصاخلالمكنتفسبق،مافهمبعضعلىابناء

واملهاراتواملواقفاملعارفمنالسلوكتغيريتوفرأنميكناليتالتعلمعمليةاتباعبعد

.سابقتهامنأفضلتكونحىت تالميذلل

٦التعلم كموضع تقومينتائج.٢

ا وهالتقومي املثّبتة متحّققة ام غري األهداف لتعريف التالميذاألنشطة اليت يقوم 

يف .التالميذالتقومي يعمل كالة لتعريف جناح عملية التعلم و التعليم و نتائج تعلم .متحّققة

ام أهداف املنهجمناألهداف التعليمية والرتبوية على حد سواءعملية صياغة نظام وطين 

ستخدام تصنيف لنتائج التعلم من بنيامني بلوم (Benyamin Bloom)األهداف التعليمية 

.و العاطفية و نفسيةوتنقسم إىل ثالثة جماالت، وهي املعرفية 

ال املعريف فيما يتع.أ املعرفة هي لق بنتائج التعلم الفكري الذي يتكون من ستة جوانب، ا

كال جوانب من جوانب األوىل ما . أو الذاكرة والفهم والتطبيق والتحليل والرتكيب والتقومي

.رفيع املستوىباملعريف هو املستوى والرابع من القادم ضاملعريف مبنخفيسمى

5 Asep Jihad, Evaluasi Pembelajaran, (Yogyakarta: Multi Pressindo, 2009), h.14
6 Nana Sudjana, Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya,

2014), Cet. Xviii, h. 22



١١

ال العاطفي.ب و الرد ,من مخسة جوانب، وهي القبولالذي يتكونوقفملفيما يتعلقا

.تدخيلالمي للمنظمة، وو تقالأو رد فعل، و 

ال.ج جوانب ستةهناك. التصرفعلىوالقدرةالتعلممهاراتبنتائجيتعلقفيماالنفسيا

االتمن واحلركةاألساسية،احلركةارادي، مهاراتالحركاتهيالنفسية،احلركيها

ماحلسية .والتفسرييةالتعبرييةواحلركةاملعقدةاملهاراتمنواحلركةالدقة،أووالو

االتأصبح االتهذهمن. التعلمنتائجميتقو موضوعةثالثالتا ال،الثالثةا ا

إتقانعلىالتالميذبقدرةيتعلقألنههذا البحثيفميالتقو موضوعكونياّلذىاملعريف

.التعليميةاملوادحمتوى

لعالية اإلسالمية االىف املدرسة نتائج تعلم اللغة العربيةالتأكيد على نطاق : الفصل الثاىن 

٧لعالية اإلسالمية االىف املدرسة اللغة العربيةهدف التعلم .١

موقفمنّو و تطويرإيلوتوجيهتشجيعإىلموّجهالذيدرسهوالعربيةاللغةدرس

اآلخرينكالمفهمعلىالقدرةهيالتقبلقدرة. ومنتجةتقبالاسواءالعربية،اللغةحنوإجيايب

أوشفوإمااتصال،كأداةاللغةاستخدامعلىالقدرةهياإلنتاجيةالقدرة. القراءةفهمو 

.كتابيا

7 Suryadharma Ali, Permenag RI Nomor 000912 Tahun 2013 Tentang Kurikulum Madrasah 2013
Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam Dan Bahasa Arab, (Jakarta: Balai Pustaka, 2013) h.51



١٢

املساعدةيفجدامهمةهيالعربيةاللغةحتواجيايبموقفواختاذالعربيةاللغةمهارات

.تالميذللاإلسالماملتعلقةالعربيةوالكتبواحلديثالقرآنومهااإلسالم،مصادرفهمعلى

اللغويةالكفاءةلتحقيقأعدتالعالية اإلسالميةاملدرسةيفالعربيةاللغةلذلك،

والكالماالستماعوهيمتكامل،بشكلةاألربعاللغويةاملهاراتتغطيواليتاألساسية،

االستماععلىزركّ ) االبتدائي(األساسيالتعليممستوىعلىذلك،ومع. والكتابةوالقراءة

.للغةكأساسالتحدثومهارات

مستوىعلى. متوازنةبطريقةاألربعةاللغويةاملهارات،)املتوسطة(الثانويةاملرحلةيف

قادرةتكونأناملتوقعمنلذلكوالكتابة،القراءةمهاراتعلىزتركّ ،)متقدم(العايلالتعليم

.العربيةللغةاملراجعمنواسعةجمموعةإىلالوصولعلى

:التاليةاألهدافحتقيقعلىالعالية اإلسالمية ةرساملديفالعربيةاللغةدرس

اللغويةاملهاراتانتغطيتنيلّ والكتابةام  حتدالعربية،اللغةيفالتواصلعلىالقدرةتطوير.أ

.والكتابةوالقراءةكالموالاالستماعوهي،ةاألربع

والللتعلم،رئيسيةأداةلتصبحأجنبيةكلغةالعربيةاللغةأمهيةحولالوعيمستوىرفع.ب

.اإلسالميالدينتعاليممصادرميتقو يفسيما

لتايل،. ثقافيةآفاقوتوسيعوالثقافةاللغةبنياملتبادلةالعالقاتفهمتطوير.ج املتوقعمنو

.ميلك البصرية الثقا فّية و يشارك نفسه يف التنوع الثقايفّ أنالتالميذمن 



١٣

٨العالية اإلسالميةاللغة العربية ىف املدرسة مّدة.٢

اخلطابشكليفاملوادمنتتكونالعالية اإلسالميةاملدرسةيفالعربيةاللغةدرس

ت الشخصية؛ املرافق العامة ىف حولاحلوارأوالتعرضمنمكتوبوشكلالشفهي البيا

ت , التالميذاملدرسة؛ احلياة ىف األسرة و ىف سكن  واملعرض؛ املهنة و  احلياة؛ املهنة التالميذهوا

التسهيالت العامة و , آمال املراهقني؛ الصحة و الرعاية الصحية؛ النظافة يف اإلسالم, و النظام

احلضارة اإلسالمية؛ , االجتماعية؛ التسهيالت لعبادة هللا؛ معامل السياحة الثقافية والطبيعية

األعياديف , )البخاري و ابنسينا وعمربن اخلطاب(الرحالت والثقافة اإلسالمية؛ من رجال اإلسالم 

العالية ملدرسةالعاشرالصفّ يفسهاتدر اليتاملواد.اإلسالم؛ إبراهيم و البحث عن اخلالق

وى١احلكومّيةاإلسالمية  ت الشخصية؛ املرافق العامة ىف املدرسة؛ ىن عياجلنوبّيةكو البيا

ت ,التالميذاحلياة ىف األسرة و ىف سكن  .واملعرض؛ املهنة و  احلياة؛ املهنة و النظامالتالميذهوا

نتائج تعلم اللغة العربية.٣

ن قادرا تشري إىل وجود التغيري ىفيف تعلم إذا كاميكن أن يقال لشخص قد جنح

، )املعريف(من القدرة على التفكري تشري على هذه التغيريات لهان كن متالتغيريات . نفسه

٢٠١٣املناهج الدراسية يفسواءاوكان الرأي ٩.لكائن) العاطفي(، واملوقف )مهارات احلركية

١٠.واملعارف واملهاراتاموقفميلكأن املتوقعمن اإلسالميةالعالية املدرسة عن خرجيي

8 Ibid, h.54
9 Wahidmurni Dkk, Evaluasi Pembelajaran (Kompetensi Dan Praktik), (Yogyakarta: Nuha Litera,

2010), Cet.1, h.18.
10Ibid, h.33



١٤

جيحنتالميذيقال لل احديفلديهمكانإذاالتعلميفان يكونوا  جمالتغيريذا

ال(اجلانبإىليشرياملؤلف. األقلعلىواحد ميكناملثالسبيلعلى) املعرفية(املعرفة) ا

انهلفهميتفهمعدممنتغيريأومعرفة،إىليعرفونالمنتغيريهناككانإذاحيدثأن

املدةمنتصفاختباراليومية،االختباراتو املنزلية،الواجباتعلىالعملخاللمن

امتحانخاللمنالتالميذتعلمنتائجسوىترىالباحثنيلكن،الدراسيلفصللواالمتحان

اليتالقيمةهيالدراسةهذهيفالعربيةاللغةدراسةنتائجفإنوهكذا،.الدراسيالفصلاية

.العربيةاللغةمادةيفالثاينالدراسيفصلمتحان النصفي لاتباع اإلبعدالتالميذعليهاحيصل

من املدراسة املتوسطة و املدراسة املتوسطة اإلسالميةون املتخرج: الفصل الثالث 

فإن١١.الذين حضروا أو خترج من املدرسة أو الكليةمهونجخر تامل, االندونيسياالقاموس

املدرسة يف الذين حضروا أو خترج التالميذاإلسالمية هي املتوسطةاملدرسة املتخرجني من

الذين حضروا أو التالميذهىاملتوسطةاملدرسة من خرجنياملتيف حني أن .اإلسالميةاملتوسطة

املدرسة ولكن .اإلسالميةاملتوسطةاملدرسة يعادل املتوسطةاملدرسة .املتوسطةاملدرسة خترج من 

يف التعليم املتوسطةاملدرسة يف حني تركز .اإلسالمية تركز بشكل كبري على التعليم الدييناملتوسطة

:كمايلىوالتفاصيل  . العام

11Suharso dan Ana Retnoningsih, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Semarang: CV. Widya Karya,
2011), h.31



١٥

٢.١اجلدول 
املدرسة املتوسطة اإلسالميةو ماّدة دراسّية ىف املدرسة املتوسطة

١٣ماّدة دراسّية ىف املدرسة املتوسطة اإلسالمية١٢ماّدة دراسّية ىف املدرسة املتوسطة

موعة  موعة )أ(ا )أ(ا
الرتبية اإلسالمية.١وبودي األحرفالرتبية الدينية .١

احلديثوالقرآن. أ
األخالق العقيدة. ب
الفقه. ج
ريخ الثقافة اإلسالمية. د

البانشاسيال واملواطنة الرتبية .٢البانشاسيال واملواطنة الرتبية .٢
ةاالندونيسيااللغة .٣ةاالندونيسيااللغة .٣
ضيات.٤ ضيات.٤.الر .الر
العلوم الطبيعية.٥العلوم الطبيعية.٥
العلوم االجتماعية.٦العلوم االجتماعية.٦
اإلجنليزيةاللغة .٧اإلجنليزيةاللغة .٧

اللغة العربية.٨
موعة  موعة )ب(ا )ب(ا

ثقافة والفنون.١ثقافة والفنون.١
ضة والصحة.٢ ضة والصحةالرتبية .٢الرتبية البدنية والر البدنية والر
وكانت طائرة.٣وكانت طائرة.٣

،اإلسالميةاملتوسطةاملدرسةيففقطتدرسالعربيةاللغةسدر ،٢.١اجلدولبناءا على

التعليمهوالعالية اإلسالميةاملدرسة يفالعربيةاللغةتعلم. املتوسطةاملدرسةس يف تدر الحنييف

12Khairil Anwar Notodiputro, Kurikulum 2013 tentang Kompetensi Dasar Sekolah Menengah
Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs), (Jakarta: Balai Pustaka, 2013) h.2

13Suryadharma Ali, Opcit, h.20



١٦

عرفوااإلسالميةاملدرسة املتوسطةاملتخرجني منحىت.اإلسالميةاملتوسطةاملدرسةمناملتقدم

ا. ابداكنتملاملتوسطةاملدرسةبينماقبل،منالعربيةاللغةدرسمعلفعل دريس لتبدأتأ

.العالية اإلسالميةيف املدرسة العربيةلغةال

ملدرسة اال لفية التعليمية اخلمنسوف تتأثر بشدةلعالية اإلسالمية يف تعلم اللغة العربية  

ويتماشى هذا مع العلم أن التعلم اجليد هو . يف املستوى السابق) التالميذاملتخرجي(تالميذلل

.التعلم املستمر واملتواصل

العوامل اليت تؤثر على نتائج التعلم:الرابعالفصل 

:التعلمنتائجعلىتؤثراكثر العوامل

مثل  (تغيريهاميكناليتعواملتوجد(Arikunto).١٤أريكونتو ىف)Suhardjono(سوحارذونو .١

أنجيباليتالعواملأيضاهناك،)وغريهاالتقييم،ومنوذجالتصميم،وجودةالتعليم،كيفية

)ذلكأشبهومااملدرسية،والبيئةوالراتبالتالميذخلفيةمثل(منهمفروغاأمرايكون

العوامل الداخلية مثل : عوامل اليت تؤثر على نتائج التعلم ما يلي، و )Rusman(وفقا لرومسان.٢

الذكاء، املواهب، املصاحل، الدافع، والعوامل اخلارجية يف شكل البيئة األسرية والبيئة / الذكاء 

تمعية ١٥.املدرسية والبيئة ا

14 Arikunto 2006: 55 http://digilib.unila.ac.id/5595/13/13.%20BAB%20II.pdf di akses pada 25
Februari 2017

15 Rusman, Belajar dan Pembelajaran Berbasis Komputer Mengembangkan Profesionalisme Guru
Abad 21. (Bandung: ALFABETA, 2012)



١٧

:التعلم إىل جمموعتني، ميكن تصنيف العوامل اليت تؤثر على )Slameto(وفقا ل ساالميتو.٣

أوال العوامل املادية مثل العوامل الصحية . العوامل الداخلية، وتنقسم إىل عاملني.أ

سواء العوامل النفسية مثل الذكاء، واالهتمام، واالهتمام، واملوهبة، والدافع، . واإلعاقة

.والنضج واالستعداد وعوامل التعب

تمعالعوامل اخلارجية، وتتألف من ثالثة عوامل، .ب ١٦.وهي عوامل األسرة واملدرسة وا

العواملومها،التالميذتعلمنتائجعلىيؤثرانعامالنهناك،املذكورةعلى الرأي ابناء

العربية هياللغةيفالتعلمنتائجعلىتؤثراليتالتفسري التايل للعوامل. اخلارجيةوالعواملالداخلية

:يليكما

العوامل الداخلية.١

للتالميذدراسيةخلفية ال)أ

هالن مع فهمطابقوهذا ي. وى السابق مؤثرة جدايف املستللتالميذدراسيةالخلفية 

)Hallen(١٧."املواصلجليد هو التعلم املستمر وأن التعلم ا

املدرسة املتوّسطة مناملتخّرجنيللتالميذ ستنتاج أن نتائج التعلم لذلك ميكن 

املدرسة املتوّسطة مناملتخّرجنيللتالميذ ألن . املدرسة املتوّسطةمن أفضلاإلسالمية

16 Slameto, Belajar dan Faktor-faktor yang Mempengruhinya, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), Cet.
ke-4, h. 54-71

17 Hallen A., Bimbingan dan Konseling, (Jakarta: Quantum Teaching, 2003), Cet. ke-3. h. 121.



١٨

مل تتعلم املتوّسطة اإلسالمية يدرس اللغة العربية ملدة ثالث سنوات يف حني أن املدرسة 

.العربية

ميذالتالرغبة )ب

األنشطة . هي امليل املستمر إىل االهتمام وتذكر بعض األنشطةةالتالميذرغبة 

ثري كبري يف التعلم، ةالتالميذرغبة . املتعةمعستمراريالحظأن، شخصبترغب

ملثل، يف تعلم ١٨.احلصول عليهاّمتتالنتائج اليت ترتفع لدرس مث ةالتالميذرغبة وارتفاع  و

سوف التالميذكبري يف تعلم اللغة العربية، مث رغبة  لديهم التالميذاللغة العربية، إذا كان 

منأفضللطبعهيحتققتاليتالتعلمنتائجحىت. تويل اهتماما حقا وتعلم الدرس

.ونمنخفضالتعلميفيهتمونالذينالتالميذ

ميذالتالدافع)ت

الدافع هو "، )Mas’ud Hasan Abdul Qahar(وفقا ملسعود حسن عبد القهار

الدافع يف التعلم هي األشياء اليت حتفز ١٩".حافز، تشجيع أو مولد الطاقة حلدوث سلوك

غالبا ما التالميذضروري جدا، ألنه يف تعلم للتالميذالدافع . يف التعلمالتالميذأو تشجع 

ت خذ التوجه إىل حل الصعوبة.تواجه صعو على العكس من ذلك مع . لذلك فإنه 

18 Slameto, Belajar dan Faktor-faktor yang Mempengruhinya, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), Cet.
ke-4, h. 57

19 Mas’ud Hasan Abdul Qahar, Kamus Ilmiah Populer, (ttp: Bintang Pelajar, tth), h. 296.



١٩

درس، حيب أن بسهولة ، ال توجه انتباههم إىل الييئسضعف الدافع، ويبدو غري مبال،

٢٠.تؤثر على نتائج التعلمعقيبتهوغالبا ما ترك الدروس و، فصليف اليفكر

العوامل اخلارجية.٢

املدرسية)أ

٢١.لتعلم اللغة العربية بشكل كاملميذللتالبيئة البداية الالبيئة املدرسية هي 

ساملدرّ )١(

مع . هتالميذهو الشخص املسؤول عن تعليم وتوجيه وتعليم العلوم لاملدرس

يف . اكيدا صبح الشخص ياالتالميذعل جيميكن أن املدرسأنيتسّلط عليهالعلم

ماملدرستدريس ال ونمدرسهناك . لديه طريقة خمتلفة، وهذا هو وفقا لشخصيا

لعكس التالميذيسلمون املواد بشكل واضح جدا حبيث يسهل قبوهلا من قبل   ،

أقل قدرة على فهم التالميذواد أقل وضوحا حبيث يكون امليقدمون ونمدرسهناك 

لتأكيد على نتائج اجليدغري ، وتقدمي املواد تحرييل إىل الميو  تعلم ة سوف تؤثر 

٢٢.ميذالتال

20 Masdin, Psikologi Belajar (Kendari: Unhalu Press, 2007), h.108
21 Slameto, Belajar dan Faktor-faktor yang Mempengruhinya, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), Cet.

ke-4, h. 43
22 Ibid h. 66
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التعلممرافق)٢(

التعلم هي جمموعة متنوعة من املعدات واملرافق والبنية التحتية مرافق

لطبع جيب أن لتس. املستخدمة لتسهيل عملية التعلم كون يهيل عملية التعلم 

املكاتب والكراسي والكتب املدرسية منالتعلم مرافقختلف مبمن قبل معتمد

.والقرطاسية والدعائم

وسائل التعلم سوف تؤثر على عملية التدريس منكاملة غري  كاملة أو 

لتأكيد يعوق أنشطة التعليم والتعلمرافقاملإذا كانت . والتعلم . التعلم حمدودة، مث 

التعلم كاملة مث على األرجح أنشطةرافقاملعلى العكس من ذلك، إذا كانت 

٢٣.، حىت أن التحصيل الدراسي سوف تزيدتسري سريا مجيالالتدريس والتعلم سوف 

حالة مبىن املدرسة)٣(

كن أن تدعم أو تعرقل متاليت يف املدرسةالغرفة حالة مبىن املدرسة هي كلية 

ثريا جيدا على . تعلم األطفال يف املدرسة فإن ظروف البناء اجليدة سوف تعطي 

كن أن تدخل الغرفة، وعلى متاهلواء النقي . يسكنهااليت التالميذية ونتائج تعلم العمل

، اأو قذر موحالالبالطليسء الغرفة، واجلدران نظيفة، وضوء ميكن أن تضي

لت ٢٤.جيدارتكيز يالتالميذايل فإن و

23 Ibid h. 67
24 Slameto, Belajar dan Faktor-faktor yang Mempengruhinya, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), Cet.

ke-4, h. 69.
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سرةاأل)ب

ء واألمهات الذين الوالدان مها ا يف تعلم . اوالدهمون حيضنونمعليوونرعيآل

ء التالميذ ء واألمهات، ودعم واالهتمام من اآل يتطلب الدعم واالهتمام من اآل

واحدة من الدعم واالهتمام . احدتالميذعلى نتائج التعلم لواألمهات هو مؤثر جدا

ء واألمهات لألطفال هو إيالء االهتمام وتذكري  .للتعلم بنشيطالتالميذمن اآل

بيئةال)ت

ألن . ن اللغة العربية يف إندونيسيا أقل ارتباط بشعب إندونيسياأوميكن القول 

تمعات يف. اإلندونيسيني يتحدثون اإلندونيسية عموما مرحلة الطفولة ال يف بعض ا

تنمية الطفل سوف تربط يف مرحلة الحقة من . اصل اليوميلغة األم للتو تزال تستخدم 

تمع ألن اللغة مسعت يف . يةوعند هذه املرحلة سوف يزيد الطفل من خربته اللغو . مع ا

تمع ه اإلندونيسية مث الطفل يفهم هو اللغة االندونيسية هي أيضا ليست اللغة يا

عندما ينظر إليها من حيث مهارات التحدث مث هذا هو واحد من العقبات . يةالعرب

٢٥.والفشل يف اللغة العربية يف إندونيسيا

ات السابقةدراس: اخلامسالفصل 

دراسة مقارنة إجناز مهارة القرائة اللغة العربية بني "بعنوان ) Muslimah(ةمسلمةألخالّرسالة .١

من املدرسة املتوسطة اإلسالمية يف املتوسطة احلكومية و املتخرجنياملتخرجني من املدرسة 
25 Wa Muna, Metodologi Pembelajaran bahasa Arab teori dan aplikasi, (Yogyakarta: Teras 2011)

cet.1, h. 43
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ملدرسة الثانوية احلكومية  ناقش تالّرسالةهذه ٢٦"٢٠١٢يف جوكجاكر١الفصل العاشر 

املدرسة املتوّسطة و املدرسة املتخرجني منالتالميذمقارنة نتائج تعلم اللغة العربية بني على 

ملدرسة العالية اإلسالمية  احلكومّيةيف اإلسالميةاملتوّسطة .١جوكجاكرتالصّف العاشر 

نتائج تعلم . كبرية بينهماتوجد اختالفاتهي وإجناز مهارة القرائة اللغة العربية ستخدام

.املتوسطة اإلسالمية  اعلى من املدرسة املتوسطةاملدرسةاملتخرجني منتالميذاللغة العربية لل

دراسة مقارنة : ")Muhammad Dwi Toriyono(دمحم دووي توريونوألخالّرسالة .٢

املدرسةاملتوسطة اإلسالمية و املدرسةاملتخرجني منالتالميذنتائج تعلم اللغة العربية بني 

الثناوية اإلسالمية يفاملتوسطة يف الصفّ  السنة الدراسيةالعاشر مبدرسة واحد هاشم يوكياكر

التالميذناقش على مقارنة نتائج تعلم اللغة العربية بني الّرسالة تهذه ٢٧".٢٠١٥/٢٠١٤

ملدرسة يف اإلسالميةاملدرسة املتوّسطة و املدرسة املتوّسطةاملتخرجني من الصّف العاشر 

اللغة العربية بطاقات تقرير إجناز ستخدام.واحد هاشم يوكياكرالعالية اإلسالمية  احلكومّية

املدرسة املتخرجني منتالميذنتائج تعلم اللغة العربية لل. كبرية بينهمااختالفاتتوجد هي و

.املتوسطة اإلسالمية  اعلى من املدرسة املتوسطة

لّرسالة  اعالهااملعادلة اّما  لتساوي, للمذلفة  منخرجنيتاملالتالميذبني تقارن 

يف األساس الدراسة. الكميو هي البحثاإلسالميةرسة املتوسطةاملدرسة املتوسطة و املد
26Muslimah, “Studi Komparasi Prestasi Maharah Qira’ah Bahasa Arab Antara Siswa Alumni MTs

dan SMP di Kelas X MAN Yogyakarta I Tahun Ajaran 2012”, Skripsi, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga,
2013) diakses pada 12 Februari 2017

27Muhammad Dwi Toriyona,“Studi komparsi hasil belajar bahasa arab siswa alumni MTs dengan
alumni SMP di kelas X Madrasah Aliyah Wahid Hasyim Yogyakarta tahun ajaran 2014/2015” skripsi,
(Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2013). diakses pada 12 Februari 2017



٢٣

. املستخدمةيعىن مكان البحث و نتائج تعلم ،ولكن هناك بعض االختالفاتسوءاتقريبا

اختبار يف الفصل الدراسي الثاين، يف حني أن صياغة الرسالة نتائجهذا البحثاستخدمت 

.القراءةإجناز مهارة قيمة بطاقات التقرير ويهاأعاله

٢.٢اجلدول 
دراسات السابقةبختالفو االاملعادلة

دمحم دووي توريونو  ةمسلم اسم
دراسة مقارنة نتائج تعلم اللغة العربية بني 

املتخرجني من املدرسة املتوسطة التالميذ
اإلسالمية و املدرسة املتوسطة يف الصّف 

العاشر مبدرسة واحد هاشم يوكياكر
الثناوية اإلسالمية يف السنة الدراسية 

٢٠١٥/٢٠١٤

دراسة مقارنة إجناز مهارة القرائة اللغة 
العربية بني املتخرجني من املدرسة 

من املتوسطة احلكومية و املتخرجني
ملدرسة املتوسطة اإلسالمية يف الفصل ا

ملدرسة الثانوية احلكومية  يف ١العاشر 
٢٠١٢جوكجاكر

عنوانال

لتساوي بني  املتخرجني التالميذتقارن 
من املدرسة املتوسطة و املدرسة املتوسطة 

اإلسالمية يف الصّف العاشر 

لتساوي بني  التالميذتقارن 
املتخرجني من املدرسة املتوسطة و 
املدرسة املتوسطة اإلسالمية يف الصّف 

املعادلة

ت .١ و . بقيمة طاقات تقريرحتليل البيا
اّما املؤلفة بقيمة امتحان الفصل 

. الدراسي الثاين
مكان البحث يف مبدرسة واحد هاشم .٢

و اّما املؤلفة املدرسة واحد   يوكياكر
وى اجلنوبّية كو

تحتليل.١ بقيمة مهارات البيا
و اّما املؤلفة بقيمة امتحان . القراءة

الفصل الدراسي الثاين  
مكان البحث يف واحد هاشم .٢

و اّما املؤلفة املدرسة . يوكياكر
وى اجلنوبّية واحد كو

ختالفاال

نتائج تعلم . كبرية بينهماتوجد اختالفات
املتخرجني منتالميذاللغة العربية لل

املتوسطة اإلسالمية  اعلى من املدرسة
املدرسة املتوسطة 

نتائج . كبرية بينهماتوجد اختالفات
املتخرجني تالميذتعلم اللغة العربية لل

املتوسطة اإلسالمية  اعلى املدرسةمن
من املدرسة املتوسطة 

نتائج 
البحث



٢٤

اإلطار الفكري:الفصل اخلامس

اليتالعواملمنمتنوعةجمموعةإىلالنظريةارتباطلكيفيةنظريمنوذجهوالفكرياإلطار

اعلىحتديدهاميكن فاإلطار الفكري ىفحبث املراجعاملقدمة و علىابناء٢٨.كبريةمشكلةأ

:كمايلىهذا البحث

٢.٣اجلدول 
اإلطار الفكري

28Sugiyono, Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods), (Bandung: Alfabeta, 2017), Cet.8,
h.93

ملدرسة العالية اإلسالمية  تالميذ الصّف العاشر 
وى ١احلكومّية  اجلنوبّيةكو

(X) ون التالميذخرجي
املدرسة 

املدرسة املتوسطة.١
اللغة مل يدرسوا

العربية Y)(نتائج تعلم اللغة العربية

اإلمتحان قيمةتقاس عل 
الدراسيفصللالنصفي 

الثاين

اتقرتاحااخلالصات و اإل

املدرسة املتوسطة.٢
اإلسالمية  

اللغة قد درسوا
العربية

ت إختبار البيا
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البحث فرضية:الفصل السادس

عناصر من الصحيح التوي على حيزال يي ال ذالالفرضية هي تقدير مؤقت البحث 

:بناءا على اإلطار الفكري أعاله فإن الفرضية يف هذ البحث هي كما يلي. واخلطأ

H:نتائج تعلم اللغة العربية بني التالميذ املتخرجني منيفكبريةختالفاتإلوجد اتال

ملدرسة العالية املدرسة املتوسطة اإلسالمية  و املدرسة املتوسطة يف  الصّف العاشر 

وى اجلنوبّية١اإلسالمية احلكومّية   كو

H:املدرسة التالميذ املتخرجني مننتائج تعلم اللغة العربية بني يفكبريةات  ختالفإلوجد ات

ملدرسة العالية اإلسالمية املتوسطة اإلسالمية  و املدرسة املتوسطة يف  الصّف العاشر 

وى اجلنوبّية١احلكومّية   كو


