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خلفية. أ  

اللغة ىي أداة التواصل اليت يتم استخدامها لتتفاعل مع بعضها البعض وتستخدم 

طبيعة . األفكار اليت ىي يف كل من يعرب عن األفكار عن طريق الكالم أو الكتابةخراجإل

ادلناسبة من البشر الذين لديهم، يف البشر تنمو ميل الستخدام كل شيء دائما مع 

 األفكار عن للتعبَت و .تصالاإلكفاءة عالية نسبيا، دبا يف ذلك استخدام اللغة كأداة 

: يلي فيما العلماء بقول مناسب البيان ىذا, وادلشاعر

أن , علم اللغة العامكما نقل من تونس زلمد شاىُت يف كتابو , يعرفها إبن جٌت

أنر ,  وإتفق الشيخ مصطفى الغاليُت.اللغة ىي أصوات يعربر هبا كل قوم عن أغراضهم

  .اللرغة ىي ألفاظ يعربر هبا كل قوم عن مقاصدىم

وأمرا
العامل ذا اللغة ادلهمة يف هىي  اللغة العربية ىي إحدى اللغات األجنبية و 

كما قال  .القرآن الكرًن و ىدى للمسلمُت يف أضلاء العامل ألن اللغة العربية ىي اللرغة من
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  : أزىار أرشاد أنر اللغة العربية ىي

" Bahasa Arab  adalah  bahasa Al-Quran  dan Hadits  rosululloh  SAW dan bahasa  

bagi umat Islam karena keduanya merupakan sumber untuk pembelajaran islam”. 

 

: وترمجتها 

اللغة العربية ىي لغة القرآن الكرًن و حديث النيب صلى اهلل عليو وسلرم و لغة أمرة "

و ىذا البيان مناسب بقول اهلل تعاىل يف كتابو ." اإلسالم ألهنما مصدران لتعلرمية اإلسالم

 "  (2: يوسف ) " إنا أنزلنو قرأنا عربيا لعلركمم تعقلون" . الكرًن

نقل من - رمحو اهلل-و الرأي األخر عن تعريف اللغة العربية كما قال ابن تيمية

فإن , ومعرفتها فرض واجب, أنر اللغة العربية من الدين, عبد الرمحن بن إبراىيم الفوزان

فهو , وال يفهم االر باللرغة العربية وما ال يتم الواجب االر بو, فهم الكتاب والسنة فرض

 .واجب

 أن اللغة العربية ىي لغة القرآن الكرًن ةستنبط الكاتبتومن البيانات السابقة 

و دورة . فمن يريد الفهم عميقا من القرآن و احلديث الشريف فتعلرم العربية, واحلديث

بربر  بالبشر  فقط بل دورة العربية أصبحت ادلواصالت اللرغة العربية ليست ادلواصالت
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 .اليت تتجلرى يف الصرالة و الدرعاء و ما أشبها ذلك الناس

حىت جيعل , يف تعليم اللغة العرية مشكلة كثَتة منها التعليم السليب أو غَت ادلمتنعة

الطالب غَت عملي ويسأموا يف إشًتاك الدرس و أسباب ذلك نتيجة تعلرم الطالب غَت 

 :كما قال خيل اهلل فيما يلي, جيرد
Pembelajaran bahasa Arab selama ini lebih banyak melatih siswa 

untuk melakukan latihan-latihan tertulis dan menghafal kata atau tata 

bahasa Arab, dengan demikian banyak siswa yang merasa bosan atau 

takut ketika ada pelajaran bahasa Arab, karena merasa tidak bisa dan 

menjadi  malas  karena  hanya  disuruh   membaca  dan menterjemah, jadi 

siswa menjadi kurang aktif di dalam pembelajaran.
7
 

 :ترمجتها

 يتمرر الطالب بتمرينات الكتابة و حفظ ادلفردات أو قد اللغة العربية ميو تعل

 حصة اللغة العربية ألهنم ال ئت الطالب خيافون عندما جا معظمقواعدىا و هبذا

   الطالب يف يستطيعون و يكونون الكسول بسبب امرىم األستاذ للقرءة و الًتمجة فكانوا

. التعلرم غَتعملي

 وجو وعلى التعلم، عملية يف استخدامها ديكن اليت التعلم أساليب من كثَت

 كان إذا ناجحا يكون والدروس. التعلم نتائج وربسُت الطالب اىتمام لتعزيز اخلصوص،
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 ليتم ادلادي الطالب وخصائص للشروط وفقا احملدد التعلم طريقة اختيار ديكن ادلعلم

. تسليمها

 يتعُت لذا،. التعليم نوعية يف كمية ربديد يف جدا مهما دورا ينفذون ادلعلمُت

 نوعية وربسُت للطالب التعلم نوعية لتحسُت بعناية التعلم خطة تقدًن ادلعلمُت على

 ذلذه ادلناسبة التدريس أساليب من واسعة رلموعة إلتقان ادلعلمُت حاجة ىناك. التعليم

 التدريس، أساليب واستخدام الطبقات، تنظيم يف الكفاءة يتطلب وىذا. والطالب ادلادة

 عملية إدارة يف ادلعلمُت وخصائص ادلواقف عن فضال والتعلم، التدريس واسًتاتيجيات

. التعلم أنشطة يف التعلم

 الباحثة النظام ترى السابع الصف يف باحثة أجراىا اليت ادلالحظات إستنادا إىل

 تستخدم تزال أن ال التعلم فتاح مانونغ اجلايا عملية رادين األطراف ادلتعدد التجاري

 أقل التعلم وعملية التعليمية لعملية الرئيسي ادلركز باعتبارىا ادلدرس مع احملاضرة طريقة

 ال والذاكرة، فهم عدم فإن وبالتايل و الطالب يستمعون، ادلادة يشرح ادلعلم. جاذبية

. ادلعلم لشرح اىتماما تولون ال الطالب من والعديد العربية، اللغة تعلم يف الطالب دوافع

وإحدى سبب , احليوية الدروس بعض مرضية غَت نتائج تعلم الطالب إىل يؤدي وىذا

التعاوين أو إسًتاذبية األخرى  كان ادلعلرم ال جيعل ادلنفعة من النموذجمن األسباب ذلك 



 وعند .و غَتىا ولو كان مررة أخرى معا التفكَت ظاىرةكموادر التعليم اللغة العربية إمرا 

 يف أهناء الطالب  تكون تعليم اللغة العربية غَت ذبذيبعدم اإلبكاريبالسبب الكاتبة 

حىت يشًتكوا الدرس غَت نشيط ورغبة الطالب يف إشًتاك الدرس مازلت نقيصة ونتيجة 

 .الطالب يف درس اللغة العربية غَت مقبول

 ادلتعدد التجاري النظام يف العربية اللغة تعلم ونتائج منخفضة فائدة مشاكل

 نتائج اكتساب. أدائها يف للتفكَت حباجة مانونغ اجلايا ادلعلمُت فتاح رادين األطراف

 مرتفعة التعلم يف الطالب ادلصلحة كانت إذا أعلى ربسُت وديكن أن العربية باللغة التعلم

 الطلبة أداء وأظهر منخفضة، تزال ال الطالب اىتمام أن الدراسة نتائج وكشفت. أيضا

. اللفظية باسم ادلعروف أو ادلعلم منوذج احملاضرات على فقط تعتمد التالية الظواىر يف

 اللفظية مرض سلاطر. اللفظي غَت ادلدارس يف مستعرة األمراض معظم وفقال ناسوتيون

 .معناىا فهم دون الكلمات األطفال إعطاء يتم عندما أي التعلم، حالة أي يف الواردة

 إما للطالب األسئلة تقدم ما نادرا ادلعلمُت ادلناقشة، يف الطالب ادلعلمُت توجو ما نادرا

 أو مشكلة ىناك كان إذا يسألوا أن جيرؤون ال الطالب. الكالسيكية أو فردي بشكل

 إذا اليت احملاضرة طريقة يف الضعف نقاط من واحدة ىذه أصبحت. مفهومة غَت أو ادلواد

 اليت تدرس للمواد نتيجة التعلم عملية بنشاط يف الطالب إشراك يتم طبقت نقيةمل ما
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. جاذبية أقل لتصبح

 دون دير أن ديكن ال. الطالب وليس ادلعلم، حول تتمحور أكثر ىناك أن تعلم

 أداء ربسن إذا ذلك ربقيق وديكن. للطالب اإلمكانات كل ان يضع وجيب. عقاب

. ومنظم ىو تسهيل وحافز ادلعلم فقط يعمل حبيث الطالب،

 اىتمام يعزيز على قادرة يكونو أن جيبون ادلعلمُت أن ادلتخصصُت ادلربُت كما

 عن التعلم )التعاوين التعلم خالل من ذلك يف دبا الطالب اىتمام ليعزيز جهود. الطالب

 من التعاون منط التعلم األسلوب ىذا يؤكد موصلُت ناصح ألمحد وفقا(. التعاون طريق

 الطالب أي لتجنب (.فرعية رلموعات )صغَتة رلموعات إىل الطالب تقسيم خالل

 يف مدرجة رئيسية عناصر مخسة ىناك. ادلنظم التعلم رلموعة نشاطا أقل حباجة ىم الذين

 والتعاون الشخصي والتفاعل الفردية، وادلسؤولية اإلجيايب، الًتابط فريق ىو ىذا ىيكلة

. العملية واخلربات

 نتائج مع ادلرتبطة العربية اللغة تعلم يف مشاكل على التغلب ادلمكن من الطريقة

التعلم  التعاوين النموذج العربية، اللغة تعلم يف. التعاوين التعلم منوذج ىو الطالب تعلم

 الطالب اآلخرين مع والتعاون للتفاعل معا للطالب يتسٌت حىت تطبيقها ليتم جدا سبهم

. اللغة العربية تعلم يف مشكلة حل يف ناشطُت يكونوا أن
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 العربية ىو اللغة تعلم يف ادلبادئ أحد إن ادلؤمن، وقال عبد كتاب يف كما

 .تعلمت دائما اللغة شلارسة

 ديكن اليت واألساليب النماذج من الكثَت توفَت ىو التعاوين التعلم التعليم منوذج

 التعاوين التعلم. العربية اللغة تعلم عملية يف تعاوين وبشكل لبنشاط الطالب جيتذب أن

 أىداف ربقيق يف الطالب بُت للتعاون األولوية تعطي اليت التدريس اسًتاتيجية ىو

 التعلم طريقة أو واحد منوذج استخدام زلاولة إىل الدراسة ىذه يف ادلؤلف يعتزم. التعلم

التعاوىن  التعلم من نوع أو النموذج أن رمسية غَت وسائل طريق عن وادلعروف التعاوين،

. العربية اللغة تعلم يف الطلبة تعلم نتائج لتقييم (NHT) معا التفكَت ظاىرة تعداد

 الذى ادلعلم قبل من عرض أو دلوضوع دبقدمة يبدأ التعاوين التعلم منوذج ىذا

 توزيع. دراستها سيتم اليت ادلواد ادلتعلقة واألجوبة األسئلة مع أو السبورة على كتابتو ديكن

 مث ستة، رقم إىل واحد رقم من حسبت عددىم يصلون الذين طالب، لكل رقم ادلعلمُت

 واحد رقم أن ديكن الذي من: ادلثال سبيل على العدد، نفس عن للبحث للطالب قيل

 البحث على حيصلون والذي كذلك، واحد رقم على حصل الذي صديقو عن للبحث

. السادسة حىت وىكذا الثاين، ادلركز على حصلون الذين لألصدقاء الثاين
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 أو معا بو القيام جيب مهمة الطالب منح يتم رلموعات، يف تشكلت واحدة مرة

 مجاعات إىل يقدموا سوف الطالب ألن جيدا لفهم الطالب من ويطلب رلموعات، يف

 أو بو القيام عليها تناقش أو العمل يف ولكن للعرض، ديثل ىناك رلموعة كل. أخرى

. معا ربقيقو

 الرتداء رلموعة تشكل واليت ،(NHT) معا التفكَت ظاىرة اسًتاتيجية على وبناء

 اللغة تعليم يف الطالب صلاح حيسنو أن ديكن منوذج تطبيق خالل من تقدر الرقم،

 باحلرج ويشعر الزمالء قبل من يوصف ما أفضل فهم التعاوين التعلم لطالب نظرا. العربية

 التعلم صلاح لتحسُت معا العمل على الطالب بُت تفاعل ىناك يكون ال حىت يسأل، أن

تأثير يعٍت  التجريبية حبث إلجراء ادلتحمس الباحثة إىل ذلك وأدى ,العربية اللغة تعلم يف

 في تعليم الّلغة  على ترقية نتيجة تعلم الطالب(NHT)إستراتجية ظاهرة التفكير معا 

  مانونغحافتنوية رادين امدرسة الثلالسابع باالدراسة التجريبية للفصل )العربية 

(. موار ئينيم الجايا

 أسئلة البحث  . ب

 :كما نرى اخللفية السابقة فأسئلة يف ىذا البحث ىي

 ظاىرةكيف نتيجة تعلرم الطالب يف درس اللغة العربية قبل إستخدام إسًتاذبية  .1
 ؟ئينيم موار مانونغ اجلايا فتاح رادين الثانوية بادلدرسة (NHT )معا التفكَت



 كيف نتيجة تــــعلرم الطالب يف درس اللغة العربية بعد إتستخدام إسًتاذبية ظاىرة .2

 ئينيم؟ موار  مانونغ اجلايافتاح رادين الثانوية بادلدرسة (NHT) معا التفكَت

ىل تأثَت على نتيجة تعلرم الطالب يف درس اللغة العربية قبل و بعد إتستخدام  .3

 فتاح مانونغ اجلايا رادين الثانوية بادلدرسة (NHT) معا التفكَت  ظاىرةإسًتاذبية

 ؟ئينيم موار

 أهداف البحث . ج

 التفكَت ظاىرة نتيجة تعلرم الطالب يف درس اللغة العربية قبل إستخدام دلعرفة .1

 ئينيم؟  موارمانونغ اجلايا فتاح رادين الثانوية بادلدرسة (NHT) معا

  نتيجة تــــعلرم الطالب يف درس اللغة العربية بعد إتستخدام إسًتاذبية ظاىرةدلعرفة .2

 ئينيم؟ مانونغ اجلايا موار فتاح رادين الثانوية بادلدرسة (NHT) معا التفكَت

دلعرفة تأثَت على نتيجة تعلرم الطالب يف درس اللغة العربية قبل و بعد إتستخدام  .3

 مانونغ اجلايا فتاح رادين الثانوية بادلدرسة (NHT) معا التفكَت  ظاىرةإسًتاذبية

 ؟ئينيم موار

 

 



البحث  فروض .  د

Hipotesis merupakan jawaban sementara dari suatu penelitian yang harus diuji 

kebenaranya.
12

 Hipotesis dibagi menjadi dua yaitu hipotesi alternatif dan nihil. 

: ترمجتها 

نقسم تو . فترش حقيقتهاينبغي أن ي ذي إجبة موقرتة من البحث اليالفروض ه

:  الفروض اىل قسمُت

 قبل و يف درس اللغة العربية  الطالبتأثَت على نتيجةيوجد : Ho) )الفروض البديلة

  لفصل(NHT) معا التفكَت ظاىرةبعد إستخدام إسًتاتيجية 

 .ئينيم موار فتاح مانونغ اجلايا رادين الثانوية بادلدرسة السابع

 قبل يف درس اللغة العربية  الطالبتأثَت على نتيجةيوجد ال : (Ha) الفروض الصفرية

  لفصل(NHT) معا التفكَت ظاىرةو بعد إستخدام إسًتاتيجية 

 .ئينيم  موارفتاح مانونغ اجلايا رادين الثانوية بادلدرسة السابع

  متغيرات البحث.  ه

Dalam suatu penelitian eksperimen, Sukardi membedakan variabel 

menjadi dua yaitu (1) variabel bebas, biasanya merupakan variabel yang 

dimanipulasi secara sistematis, (2) variabel terikat, yakni variabel yang diukur 

akibat adanya manipulasi pada variabel bebas.
13
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: و ترمجتها 

أن سوكردي يفررق ادلتغَتات اىل قسمُت مها متغَتة ادلؤثررة , يف الدراسات التجريبية

 كادلتغَتة ادلؤثررة و أما تراذبية ظاىرة معاأما ادلتغَتات يف ىذا البحث ىي إس. و ادلأثورة

: ألتيةالتوضيح البيان علينا أن ننظر الصورة . نتيجة الطالب كادلتغَتة ادلأثورة

 ادلتغَتة ادلأثورة   ادلتغَتة ادلؤثررة        

  

 

 أهمية البحث. و

 الناحية النظرية .1

 الرجاء ىذا البحث دينح ادلساعدة لتطوير العلوم اخلاصرة يف تعليم العربية

 النحية التطبيقية  .2

 البحث إدخاال و دافعا لًتقية نتيجة تعلرم الطالب واللطالب أن يكون . أ

 يف تعليم اللغة األجنبية

 و موادرة لًتقية جودة تعليم العربية ا البحث إعالموا لألساتذ أن يكون . ب

 صول غاية التدريسحل ة و ادلؤثررةادلناسب

 نتيجة الطالب
 ظاىرة إسًتاتيجية
معا   التفكَت  

(NHT) 



     , زيد فكرة يف عملية التدريستكون البحث إعالما ي أن ة و للكاتب . ت

 كمرشرخ اد نفسوداو توجيحا اىل مستوى التدريس األيت و إستع

 يف عملية تربيةادلدررس و مقدرا يف اإلسناد و اإلغناء و تطوير برنامج ال

. تعليم العربية عند ادلدرسة

 حدود البحث.  س

و لتبعد الكاتبة عن األحراف واألخطاء يف كتابة البحث فتحدرد الكاتبة اىل 

 :حبثها كما يلى

 ادلمثلة للمجتمع ادلبحوث ىي فصل السابعة .1

 . (NHT)معا  التفكَت ظاىرةالنموذج التعليمية اليت تكون ذبريبية ىي إسًتاتيجية  .2

 "مدرسيت"ادلادرة اليت تكون حبثا تتعلرق  .3

تحديد المصطلحات .  ذ

إسًتاتيجية تعٍت اإلجراءات خطواة وادلخطط و التفصيلي أو ادلسار الذي جيب  (1

يف سياق التعلم والتعليم ،          . أن يعمل لتحقيق اذلدف الذي مت ربديده

فاسًتاتيجية التعلم التعليم ىو النمط العام للمعلمُت األنشطة جيبون أن يتمو 

 .سبرير يف أنشطة التعلم والتعليم لتحقيق األىداف احملددة



 يف التعاوين التعلم منوذج من نوع  ىو(NHT) معا التفكَت ظاىرةإسًتاتيجية  (2

 ادلعلم عشوائيا يدعو مث رلموعة، وخلق عدد طالب كل إعطاء يتم الطريقة اليت

 .الطالب عدد

 .وجد الطالب بعد إشًتاك عملية التدريسينتيجة التعلم ىي قدرة  (3

   السابقةاتالدراس.  ر

كانت منفعة الدراسة السابقة للتفتيش و اإلطالع من قائمة ادلكتبية اليت تتعلق 

البحوث اليت أشياء  دلعرفة شيئ من ةستفيد الكاتبت. دبكتبة اجلامعة و الكلية و اإلنًتنيت

وَجد البحث اليت ت من البحوث السابقة فةطلع الكاتبتو بعد ان . ترتبط دبوضوع حبثو

:  منها اترتبط ببحثو

 لزيادة (NHT) معا التفكَت ظاىرة التعلم نوع التعاوين تنفيذ "بعنوان أطروحة .1

 التجاري النظام الثامن الصف يف الرياضيات تعلم يف الطالب تعلم ونتائج ادلشاركة

 ابن سنن UIN منور الطالب". احلكومية غاندو وولونج بانتول األطراف ادلتعدد

 مستوى معرفة ىو حبثو نتائج. الرياضيات تعليم الدراسة برنامج الطوارئ، أوقات

 األطراف ادلتعدد التجاري النظام الثامن الصف يف لطالب ونتيجة التحصيل
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 ماديت يف باحثون أجراىا دراسة أجريت حُت يف. بانتول احلكومية غاندو وولونج

 .ادلدارس سلتلف يف أجريت واليت الطالب مشاركة على تركز واليت العربية، اللغة

 كاليجاغا سنن UIN لغة الًتبية كلية العربية اللغة ىداية يايات طالب أجراه حبث .2

 أساليب مع العربية باللغة التحدث تعلم التجريب مهارة "بعنوان يوجياكرتا طربيو

 الكتاتيب البالد غانداكان بانتول يف منوذج القص االقًتان يف التعاوين التعلم

 مهارات يف القص الكالم يقًتن النموذج تطبيق يف األطروحة ىذه وتبحث". عاليو

 التعاوين التعلم أساليب استخدام خالل من أنو ىي باحثون أجراىا النتائج. التعلم

 من األداء قدرات من حيسن أن ديكن آل الكالم تعلم يف القص يقًتن النموذج يف

 .الكالم

 معا التفكَت ظاىرة التعلم منوذج تطبيق "كرتيٍت، ريٌت قبل من مكتوبة أطروحة .3

(NHT) يف الفقو تعلم يف الطالب ربصيل الصف والسابع النشاط لتعزيز مرقمة 

 البحث ىذا يتضمن". صلفالك سليمان يوجياكرتا نيجري احلكومية ادلدارسة الثانوية

 نتائج شهدت. وتشاركي تعاوين تضطلع اليت األعمال أول الدراسات الطبقة

 الصف يف للطالب العلمي والتحصيل نشط كيف الطالب يناقش أن البحث

 يف. الزيادة سليمان يوجياكرتا نيجري صلفالك الدينية ادلدارس الثانوية يف( أ )السابع

 التعاوين التعلم اسًتاتيجيات باستخدام الباحثون يستخدمها اليت األحباث أن حُت



 تعلم يف الطالب تعلم نتائج على يركز الذي ،(NHT) معا رئيس رقمي تعداد نوع

 .العربية اللغة

 يف سيمارانج IAIN واليسوضلو  طربيو من 063511037:مورين نيم سيت طروحة .4

 الدينامية التعلم نتائج لتحسُت ادلبذولة اجلهود "بعنوان دراسة ويف. 2010 عام

أسوى  األطراف ادلتعدد التجاري النظام A الدرجة السابع الفصل والطالب

 ادلعادالت واحدة األساسية ادلواد يف 2009/2010 السنة ىاريكوسومؤ سيمارانج

 تبُت الورقة ىذه يف ". (NHT) معا التفكَت  ظاىرة تعلم خالل من متغَت اخلطية

 نتائج والتعلم النشاط يعزز قد مرقمة (NHT) معا التفكَت ظاىرة التعلم منوذج أن

 األطراف ادلتعدد التجاري والنظام السابع الغريب الدراسي الفصل الطالب فئة

 اخلطية ادلعادالت ادلتغَتات على 2009/2010 السنة سيمارانج ىاريكوسومؤ

 إىل متوسط عمل النشط ادلتعلمُت بلغ التنفيذ بعد األوىل الدورة يف ادلوضوع

 التعلم اكتمال الكالسيكية مع ادلتعلمُت 71.35 قيمة ومتوسط٪ 64.35

 ادلتعلمُت بلغ متوسط التدابَت تنفيذ تقييم بعد الثانية ادلرحلة يف مث. 74.07٪

 إىل ليصل للطلبة، التعليمية ادلخرجات قيمة متوسط زاد ،٪76.34 إىل النشط

 ىناك أن الواضح من أنو ادلرحلة 2. ٪85،71-79،11 الكالسيكية اكتمال



 معا التفكَت ظاىرة منوذج التطبيقي التعلم بعد النتائج والتعلم النشاط يف زيادة

(NHT). 

منهجية البحث .  ز

ادلمثلة للمجتمع و العيانات . 1

ادلمثلة للمجتمع . أ

 رادين الثانوية ادلدرسةكانت ادلمثلة للمجتمع يف ىذا البحث ىي مجيع الطالب 

 م اليت ربتوي على 2017-2016عام الدراسي ال مانونغ اجلايا موار ئينيم فتاح

 . الفصولثالثة

 1الجدول 
 .ئينيم موار مانونغ الجايا فتاح رادين الثانوية الممثلة للمجتمع في المدرسة

 اجلملة الفصل منرة 
 35 السابعة 1
 34 الثامنة 2
 33 التاسعة 3

 102 المجموعة
و أخذت الكاتبة . م2016-2015ئينيم عام الدراسي موار فتاح مانونغ اجلايا رادين الثانوية مدرسة با: ادلصدر 

 م2016 فرباير 10التاريخ/ يوم اخلامس: التاريخ/ يف اليوم

 



 العيانات . ب

فلذلك حاولت الكاتبة , إذا نظرنا اىل ادلمثلة للمجتمع ادلوجودة فعرفنا كثَتا

وتعتمد الكاتبة دبا قال الدكتور . أن تأخذ بعضها ألنر حبدود اىل الوقت والطاقة والتكلفة

 :سوىارمسي أريكونتو فيما يلي
“Apabila subjeknya kurang dari seratus lebih baik diambil semuanya 

sehingga penelitianya merupakan penelitian populasi. Jika jumlah subjeknya lebih 

dari seratus lebih baik diambil antara 10-15% atau 20-25% atau lebih”.
15 

 :وترمجتها

إذا كان مسند البحث ناقصا من مائة فأحسن أن يؤخذ كلو حىت يكون البحث حبث "

مث إذا كان مسند  البحث أكثر من مائة فأحسن أن يأخذ من بُت . ادلمثلة للمجتمع

 ."أو أكثر% 25-20أو %  10-15
Dengan demikian penulis menarik sampel dalam penelitian ini dengan 

pertimbangan tertentu, dengan menggunakan teknik sampel purposive (sampling 

purposive). Sampling purposive adalah teknik penentuan sampel dengan 

pertimbangan tertentu.
16

 

 : ترمجتها 
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 وذلك االعتبارات، بعض فلذلك كما نرى ادلمثلة للمجتمع السابقة كثَتة مع

 ىي العينات أخذت(. sampling purposive )اذلادفة العينات أخذت تقنية باستخدام

دلعرفة حالة العينات يف ىذه  الرسالة  . االعتبارات بعض مع ىادفة العينات أخذت تقنية

 :تصوررىا الكاتبة كما يف اجلدول األيت

 2الجدول 
 .ئينيم موار  مانونغ الجايا فتاحرادين الثانوية بالمدرسة العينة في

 اجلملة الفصل منرة
 35  السابعة   1

 35 المجموعة
 

 نوع البيانات و مصادرىا  .2

 نوع البيانات . أ

 و كان نوع البيانات يف ىذا البحث تستخدم الكاتبة البيانات الكمية  

Data kuantitatif yaitu data penelitian berupa  angka-angka dan analisisnya 

menggunakan statistik.
17

 

 : ترمجتها 
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.  ىي بيانات تدل على األرقام و ربليلها بإستعمال اإلحصائىة البيانات الكمي

إستخدام ن ىذه البيانات توجد من حاصل إجراء اإلختبارت القبلية يعٍت قبل إو

  ظاىرةإستخدام إسًتاذبية و البعدية يعٍت بعد (NHT) معا التفكَت ظاىرةإسًتاذبية 

 . يف تعليم العربية (NHT) معا التفكَت

Penelitian ini menggunakan design pra-eksperimen yang lebih dikenal 

dengan desain (one group pretes- posstes design.). Design ini melakukan 

pengukuran dua kali, yaitu sebelum  perlakuan dan sesudah perlakuan kemudian 

data yang diperoleh  dibandingkan  untuk  melihat  efektivitas   atau   pengaruh 

berdasarkan selisih rata-ratanya.
18  

 : ترمجتها

 One Group)أو ادلعروف,  التصميم قبل التجريبيةةستخدم الكاتبتو ىذا البحث 

Pretes-Posstes Design ) .بعد ويعٍت قبل ادلعاملة , ادلراد ىذا التصميم يقيس مررتُت

 . ادلعاملة مثر البيانات ادلوجودة مقارنة لنيل الفعرال أو التأثَت على أساس الفرق دبعدذلا

 و يف ىذه اخلطرة زبتار الكاتبة إحدى الفرقة ادلأثورة إجراء اإلختبارات القبلية و 

 :فتصميم البحث ىذا كما يلى. إجراء اإلختبارات البعدية

 مصادر البيانات . ب

 : و كانت البيانات ذلذا البحث ربتوى من مصدرين مها
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 ادلصدر  األساسى  ىو بيانات  توجد مباشرة من الطالب باإلختبارات - 

 فتاح مانونغ اجلايا موار ئينيم رادين الثانوية بادلدرسة السابع يف الفصل

ادلصدر الثاين ىو بيانات مساعدة ربتوي من رئيس ادلدرسة و معلم اللغة - 

 . العربية و كتب متنوعة و وثيقة و غَتىا

 طريقة مجع البيانات  .3

 :و كانت طريقة مجع البيانات اليت تشتمل يف ىذا البحث ىي

 طريقة التجريبية . أ

 :هبذه الطريقة تنفرذ الباحثة برنامج البحث خبطوات األبية

 إجراء اإلختبارات القبلية -

اإلختبار الذي ستعطى الباحثة للطالب قبل إشًتاك عملية التعليم بإستخدام 

و ينفرذ ادلعلرم التدريس عادة و أما . (NHT) معا التفكَت  ظاىرةإسًتاذبية

مث نتيجة . أسئلة اإلختبارات القبلية مساوية بأسئلة اإلختبارات البعدية

اإلختبارات القبلية مقارنة بنتيجة اإلختبارات البعدية بعد إشًتاك عملية 

 . التعليم

 تقدًن ادلواد الدراسية  -



  ظاىرةإسًتاذبيةبعد اإلختبارات القبلية تقدًن ادلواد الدراسية بإستخدام 

 .(NHT) معا التفكَت

 إجراء اإلختبارات البعدية -

إذا كانت اإلختبارات القبلية أعطى الباحثة للطالب قبل إشًتاك عملية 

تعليم اللغة العربية و العكس ىذه اإلختبارات تعطى الباحثة بعد إشًتاك 

 .(NHT) معا التفكَت  ظاىرةإسًتاذبيةعملية التعليم بإستخدام 

 طريقة احملاورة  . ب

 إسًتاذبيةما طريقة و ,  توجد ىذه الطريقة دلعرفة عن أحوال تعليم اللغة العربية

 .اليت يستخدم ادلعلرم يف عملية التدريس

 طريقة الوثيقة. ج 

الطريقة اليت تستخدمها الباحثة لنيل عدد الطالب، وأمساء ادلعلمُت          

 الدراسي اليت تساعد عملية التعليم، وصور عامة  إسًتاذبيةو ادلوظفُت و حالة 

 .فتاح مانونغ اجلايا موار ئينيم رادين الثانوية بادلدرسة

 أسلوب ربليل البيانات .4

 TSRبعد مجع البيانات بواسطة الطرق ادلذكورة مث ربللها الكاتبة بالرموز 

 إسًتاذبيةودلعرفة فعالية إستخدام . ادلنخفضة, ادلتوسطة, دلعرفة نتيجة العالية



 على ترقية نتيجة الطالب يف درس اللغة العربية أو (NHT) معا التفكَت ظاىرة

 Testلتحليل البيانات يف ىذا البحث و إمتحان صحيحة الفروض بالرموز 

“t”. 
 : كما تلي  بالرموزTSRاخلطوات  .1

 ع . 1+  1م: عالية   -

 ع. 1 + 1ع اىل م. 1 - 1م: متوسطة  -

 ع اىل األدىن. 1 - 1م: منخفضة   -

 :بالرموز كما يلي (Product moment)اخلطوات  .2

 خريطة حساب: البحث عن قيمة د فرق بُت ادلتغَتة ك و ي بالرموز . أ

 إرتباط

ج  البحث عن نتيجة . ب
’ك

ج  و  
’ي

 :دلتغَتة بالرموز

ج
’ك

 =
’ك  ج            فن  . 

’ي
 =

’ي    فن  . 

 
  : دلتغَتة بالرومز(’SDx)  (’SDy)البحث عن نتيجة إضلراف ادلعيار. ج
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 : دلتغَتة بالرموز" رى"البحث عن قيمة . د

ر   
 ك ي  

 = 
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’ي  ’ك 
ن
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 "رى"مثر اخلطواة التالية ىي التفسَت على .   و

 مثر إجراء ادلقارنة بُت رى و ر.   ز

 هيكل البحث . م

 كتابة تقرير البحث على مخسة كاتبةنظم الت ىف كتابة ىذا البحث فكاتبةلتيسَت ال

:  وىي, فصول

, ثلبحاىداف أ ،أسئلة البحث, مل على خلفيةت يشاإلطار العام: الفصل األول
ربديد , حدود البحث, متغَتات البحث، أمهية البحث, فروض البحث
 . الدراسات السابقة، مهنجية البحث، و ىيكل البحث،ادلصطلحات



 و إسًتاذبية التعليم و أنواع إسًتاذبيةيشتمل على تعريف  اإلطار النظرى: الفصل الثاين

  ظاىرة إسًتاذبية و أىداف(NHT) معا التفكَت  ظاىرةإسًتاذبيةتعريف 

 و الفوائد و ادلميزات و العيوب و اخلطوات (NHT) معا التفكَت

إستعماذلا و تعريف نتائج الطالب و العوامل ادلؤثررة نتيجة التعلرم و 

 إشارة نتيجة التعلرم 

 باتح رادين الثانوية  مدرسةنبذه تارخيية عنميدان البحث يشمل على : الفصل الثالث

مانونغ اجلايا ، ادلواقع اجلغريف، الرؤية، الرسالة، األىدف، أحوال ادلعلمُت 

أحوال ، و ادلعلمات، أحوال ادلوظفُت و ادلوظفات، أحوال الطالب

 . و عملية التعليمالوسائل

ىا ومناقشتها يشمل على نتيجة تعلم الطالب قبل ربليلعرض البيانات و:   الفصل الرابع

 ىف درس اللغة العربية و (NHT) معا التفكَت  ظاىرةإسًتاذبيةإستخدام 

تعلم   و تأثَت نتيجة(NHT) معا التفكَت  ظاىرةإسًتاذبيةبعد إستخدام 

 على ترقية (NHT) معا التفكَت  ظاىرةإسًتاذبية بعد إستخدام الطالب

 . ىف درس اللغة العربيةالطالبتعلم  النتيجة

 .خاسبة يشمل على نتائج البحث وادلقًتحات: الفصل اخلامس 
 


