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 الفصل األول  

 اإلطار العام

 خلفية . أ  

لفهم القرآن، فلذالك من اراد أن يفهم  تلزم عربية من الشروط اليتتعلم اللغة ال

 .القرآن فالبد له أن يستويل اللغة العربية

Mengajar merupakan suatu aktivitas profesional yang memerlukan 

keterampilan tinggi. Dewasa ini, guru dituntut sebagai pengelola proses belajar 

mengajar yang melaksanakan empat macam tugas, yaitu: merencanakan, 

mengatur, mengarahkan dan mengevaluasi.
1
 

 : ترمجتها

طلب مهارات عالية. اليوم، يطلب من املعلمني كمدير التعليم هو النشاط الذي ي

م تتم أربعة أنواع من املهام، وهي: ختطيط وتنظيم وتوجيه وتقييم. يف هذه يلعملية التعل

                                                 
1
 Udin Syaefudin Sa’ud dan Abid Syamsudin Makmun, Perencanaan 

Pendidikan Suatu Pendekatan Komprehensif, (Bandung: Remaja Roksadakarya, 2005), 

hlm. 49. 
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احلالة ال ميكن فصل التعليم مع اسم التعلم. تعلم املقصود هنا هو العالقة التعلم بني 

 .تالميذلاو املعلمني 

  Pembelajaran terbaik terjadi ketika para siswa diberi kesempatan untuk 

mengembangkan kapasitas mereka untuk berfikir, menginterpretasi, dan terlibat 

dalam pelajaran yang sedang mereka hadapi. Oleh sebab itu, menjadi tugas para 

pendidik untuk menjadi pembimbing bukan hanya dalam pelajaran yang sedang 

diajarkan, tetapi juga dalam proses retensi dan memori.
2
 

 ترمجتها :

 لتطوير قدراهتم على التفكريالتالميذ الفرصة  اءالتعلم عندما يتم إعطأفضل   

 وا. وبالتايل، فإن مهمة املربني أن يكوني تواجههواملشاركة يف الدرس الذ التفسريو 

 .املوجهني يف املواد اليت جيري تدريسها، ولكن أيضا يف عملية االحتفاظ والذاكرة

 Pembelajaran yang melibatkan aktivitas yang menggunakan materi lintas 

kurikulum dapat meningkatkan koneksi antara wilayah otak yang berbeda 

sehingga informasi yang terkait akan tersimpan. Ketika peserta didik 

menginvestigasi topik-topik pelajaran secara kreatif dengan pendekatan yang 

tematik dan inter disipliner, mereka akan mempelajari pola dan skill, bukan hanya 

fakta. Ketika pelajaran saling terkait, mereka akan lebih mudah untuk mengingat 

dan kebutuhan untuk pememorian menjadi berkurang, karena tingkat berfikir yang 

lebih tinggi telah distimulasi dan telah terbentuk jalur yang lebih banyak, dengan 

keadaan ini informasi bisa berjalan keluar masuk ke bank memori jangka 

panjang.
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2
Judy Willis, Strategi Pembelajaran Efektif Berbasis Riset Otak, (Yogyakarta: 

Mitramedia, 2010), hlm. 26.  
3
  Judy Willis, Ibid, hlm. 30. 
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 ترمجتها :

تعلم أن ينطوي على أنشطة اليت تستخدم مواد يف املنهاج الدراسي ميكن  

سني االتصاالت بني مناطق الدماغ املختلفة حبيث ختزن تلك املعلومات ذات الصلة. حت

عندما املتعلمني باالستفسار عن موضوعات الدروس خالق مع هنج املوضوعية ومتعدد 

. عندما مرتابطة املواضيع، فقط احلقائقوسوف تعلم أمناط واملهارة، وليس  التخصصات،

ويتم تقليل احلاجة إىل الذاكرة، وذلك ألن مستوى وسوف يكون من األسهل أن نتذكر 

هذه املعلومات ميكن  أعلى من التفكري قد حفزت وشكلت أكثر املمرات، مع الدولة

 املدى. الطويل بنك الذاكرة علىاخلروج يف 

 Pembelajaran bahasa, termasuk didalamnya pembelajaran bahasa Arab, 

tidak bisa lepas dari pembelajaran untuk meningkatkan empat kemahiran 

(Mahārah) atau keterampilan (skill) yang ada dalam berbahasa. Keempat 

keterampilan berbahasa yang dimaksud di atas yaitu: keterampilan mendengarkan 

(Mahārah al-istimā'), keterampilan berbicara (Mahārah al-kalām), keterampilan 

membaca (Mahārah al-qirā’ah), dan keterampilan menulis (Mahārah al-

kitābah).
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  Muhajir, “Pembelajaran Bahasa Arab Berbasis Cooperative Learning”, Al- 

‘Arabiyah Jurnal Pendidikan Bahasa Arab, Volume 3, Nomor 1, Juli 2006, hlm.44-45. 
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 ترمجتها :

صلها عن التعلم ، ال ميكن فيف ذلك تعليم اللغة العربية ، مبالغةلتعليم ا 

( اليت توجد يف اللغة. مجيع مهارات skill( أو املهارات )maharah) املهارات أربعلتحسني 

هارة التحدث وم الكالم/ ومهارة عورة أعاله، وهي: مهارة االستما اللغة األربع املذك

 إستطاعةاملذكورة أعاله أيضا  ةوبصرف النظر عن املهارات األربع. الكتابة القراءة  ومهارة

 أقل أمهية يف ترمجة. إستطاعةاليت ليست 

 Menerjemah adalah sebuah pengetahuan  yang sudah  dikenal  oleh umat 

manusia sejak  dahulu.  Dalam pengertiannya yang sempit, penerjemahan  

dipraktikan  manusia sejak dirinya berusaha mengenali dunia di sekelilingnya.
5
 

 ترمجتها :

. باملع ى الضيق، ميارس ميمعرفة اليت مت عرفتها البشرية منذ القدالرتمجة هي  

على الرغم من أن ترمجة هي  الرتمجة البشرية منذ أن حتاول التعرف على العامل من حوله.

                                                 
5
 Faisol Fatawi," Seni Menerjemah Tatanan Teoritis dan Tuntunan Praktis",  

(Malang: UIN Malang Press, 2009 ), hlm. 1 
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نطوي النظرية واملعرفة، ولكن القدرة على ترمجتها بشكل جيد هو الفن.  تاليت إستطاعة

 اليت هي فن أكثر من اجلهد والنظرية. إستطاعةترمجة هي  وبالتايل

 Seperti yang dinyatakan oleh Paulinus Soge dalam buku Nur Mufid: 

penerjemahan sangat bergantung pada rasa kebahasaan seseorang. Dan rasa 

kebahasaan seseorang berbeda pada satu individu dengan individu yang lainnya.
6
 

 ترمجتها : 

عتمد بشكل كبري : الرتمجة ت نور موفيد كتابمن يف  سوجىكما ذكر باولينوس   

تل  يف فرد واحد لشخص آخر. الشخص للغة. والشعور لغة واحدة خت على إحساس

ترمجة أهنا ليست العلوم البحتة وليس الفن احلقيقي. الرتمجة فن العملي، وبعبارة أخرى 

فنية مع مساعدة من العلوم النظرية، وحنن كثريا ما يقول أن الرتمجة هي  إستطاعة

 كن ما هي بالضبط هذه الرتمجة جيدة أو سيئة.صحيحة أو خاطئة ول

 توجد باليمبانج1احملمدية درسة العالية املباالعتماد على دراسات سابقة يف  

يقة السؤال واجلواب املشاكل املختلفة يف التعلم ال تزال يف اجتاه واحد طريقة احملاضرة وطر 

                                                 
6
 Nur Mufid,  "Buku Pintar Menerjemah Arab – Indonesia" (Surabaya: Pustaka Progresif, 

2007), hlm .3 
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أقل  التالميذلغة العربية، و ال تعليم و تعلم ، الفائدة املنخفضة يففقط متارينأن يتخلل 

نشاطا يف الفصول الدراسية. وباإلضافة إىل ذلك، كما وجدت مشاكل أخرى مثل تنوع 

يف التفكري النقدي واإلبداعي. إىل جانب  اته وبعد ذلك يبدو أن موق  التالميذقدر 

أيضا مل تنفذ بشكل فعال. كل ذلك يؤدي إىل اخنفاض بني التالمذ القدرة على التعاون 

 .والروح والثقة بالنفس لدى التالميذ ودة تعلم اللغة العربية،ج

باليمبانج،   1احملمدية  املدرسة العاليةتعلم اللغة العربية يف حتسني نوعية  اجلهود 

. تالمذوفقا للمادة اليت سيتم تسليمها ل التالميذاسرتاتيجيات التعلم اليت متكن  منها

منظم  التالميذالتعاون مع طرق التدريس املباشرة بني التالمذ اسرتاتيجية تسمح بإنشاء 

 )وخصوصا يف أزواج(.

زيد الفائدة وحتقيق التعلم الذي هو سرتاتيجيات اليت من املتوقع أن تإحدى اال 

ون منوذج للتعلم التعاوين )التعلم التعاوين(، وخاصة طرق اجملموعة التحقيق يف ضوء أن تك

 طلب من. وذلك ألن التعلم التعاوين يرتمجتةالتالميذ ل إستطاعةحتسني قادرة على 
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نشطا يف حل املشاكل اليت تواجهها اجملموعة، على التوايل، حبيث تكون  وليكون التالميذ

يف كل  التالميذالقيمة اليت حصلت عليها اجملموعة سوف يؤثر على القيمة الفردية 

 جمموعة.

  Metode Group Investigation bukan hanya sekedar belajar kelompok saja, 

namun masing masing siswa dalam satu kelompok harus memahami dan harus 

dapat menjelaskan kembali materi yang di berikan oleh guru kepada 

kelompoknya. Pelaksanaan pembelajaran kooperatif dengan benar akan 

memungkinkan pendidik mengelola kelas dengan lebih efektif.
7
 

 ترمجتها :

طريقة التحقيق اجملموعة ليست جمرد جمموعة الدراسة فقط، ولكن جيب على كل طالب  

املعلم يف اجملموعة فهم وجيب أن تكون قادرة على شرح مرة أخرى مادة معينة من قبل 

إىل اجملموعة. تنفيذ التعلم التعاوين بشكل صحيح ستمكن املعلمني إلدارة أكثر فعالية 

 الطبقة.

اليب بأس التالميذرؤية هدف مشرتك و االستمرارية بني القدرة على ترمجة مفهوم  

صفه عنوانا لتكون مكتوبة . هتتم ل إثارة هذه القضية بو  اجملموعة التحقيق . الباحث

                                                 
7
 Anita Lie, Cooperative Learning, (Jakarta: Grasindo, 2010), hal. 29. 
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ترجمة اللغة العربية التالميذ فى  إستطاعةترقية التحقيقات ل فرقطريقة ية الفع"وهي 

لية محمدية ارة مدرسة العفى الفصل إحدى عش سية )التجربةينو إلى اللغة اإلند

 ("5102/5102  نجانبماألولى بال

 ئلة البحثأسب.

 إىل اآلتية :  ز الكاتبمير كتابة هذه الرسالة ف  ولتفصيل

ىف  التحقيقات فرقإستخدام الطريقة الميذ ىف ترمجة قبل الت إستطاعةكي  . 1

 ؟  باملدرسة العالية حممدية األوىل باملنبانج أ الفصل إحدى عشرة

ىف  التحقيقات فرقإستخدام الطريقة التالميذ ىف ترمجة بعد  إستطاعة. كي  2

 ؟ باملنبانج باملدرسة العالية حممدية األوىلب الفصل إحدى عشرة 

التالميذ ىف ترمجة الفصل  إستطاعةالتحقيقات لرتقية  فرقية طريقة فعال كي . 3

 ؟  إحدى عشرة مدرسة العالية حممدية األوىل باملنبانج
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 البحث ج. أهداف

 ض من هذا البحث : اوأما األغر 

ىف  التحقيقات فرقإستخدام الطريقة التالميذ ىف ترمجة قبل  إستطاعةملعرفة  .1

 .ة العالية حممدية األوىل باملنبانجباملدرسأ الفصل إحدى عشرة 

ىف  التحقيقات فرقإستخدام الطريقة التالميذ ىف ترمجة بعد  إستطاعة ملعرفة .2

 .باملنبانج باملدرسة العالية حممدية األوىلب الفصل إحدى عشرة 

التالميذ ىف ترمجة الفصل  إستطاعةالتحقيقات لرتقية  فرقفعالية طريقة ملعرفة  .3

 .رسة العالية حممدية األوىل باملنبانجإحدى عشرة مد

 د. فروض البحث

 ض من هذا البحث :و ر وأما الف

Sebagaimana menurut Sugiyono : “ hipotesis diartikan sebagai jawaban 

sementara terhadap rumusan masalah penelitian “.
8
 

                                                 
8
 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D , ( Bandung : Alfabeta, 

2013 ), hal.159 
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 ترمجتها :

 مشكلة البحث.ضية باملعين كإجابة مؤقتة على فر يونو :"سوغيكما رأي 

 يقرتح الفرضية التالية : ملشاكل املذكورة السابقة، والباحثيف اتصال مع ا

 إستطاعة قيقات والتح فرقبني الطريقة عالقة إجيابية  أ ( هي و أ. فرضية البديلة )ها

 احملمدية األوىل فاملبانج. العاليةفصل إحدى عشرة املمدرسة الالرتمجة يف  التالميذ

 والتحقيقات  فرقبني الطريقة عالقة إجيابية أو( هي عدم  و ب. فرضية العدم )ها

احملمدية األوىل  العاليةفصل إحدى عشرة املدرسة المجة الرت  التالميذ يف إستطاعة

 ج.فاملبان
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 حثبه. أهمية ال

 أ. فائدة النظرية 

 هي :  فائدة النظرية يف هذ البحث

التالميذ  إستطاعةيف ترقية  العاليةملعلم املدرسة  ن للكاتبستفيد هذا البحث كبياي

 اللغة العربية.  ترمجةيف 

 ب. فائدة العملية 

 : فائدة العملية يف هذه البحث هي

اللغة  التالميذ ىف ترمجة إستطاعةملعلم يف ترقية العون  ستفيد هذا البحث اإلعطاءي

 العربية.
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 . حدود البحثو

 إستطاعةتب إىل حبث عن احدد الكلتوسيع البحث عن اللغة العربية في

  احملمدية األوىل فاملبانج العاليةالفصل أحدى عشرة مدرسة  ءترمجة  التالميذ  يف

 .التحقيقات فرقبعد  تطبق الطريقة  2112/2112

 . تحديد المصطلحاتس

 . تعري  طريقة التعلمية1

: احلال، يقال: هو على طريقة حسنة و  طريقةالرجل مذهبه، والالسري، وطريقة 

 .9سيئة طريقةو 

Dalam pengajaran bahasa Arab salah satu segi yang sering disoroti orang 

adalah dari segi metode. Sukses atau tidaknya suatu program pengajaran bahasa 

tergantung pada metode yang digunakan, sebab metodelah yang menentukan isi 

dari cara mengajarkan bahasa.
10

 

 

                                                 
9
 372(صفحة.  2112)عمان: دار الشروق.املنهاج التعليمي و التدريس الفاعل.  سهيلة حمسن. 

10
  Dwi Haryanto, Metode Pembelajaran Bahasa Arab Siswa Kelas VIII MTs N 

Sakatiga,(Palembang: Fak. Tarbiyah dan Keguruan, 2012), hlm. 8 
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 ترمجتها :

شخص من نب اليت غالبا ما يتم متييز هو يف تدريس اللغة العربية أحد اجلوا 

، ألن  إلستخداملغة يعتمد على طريقة ا. جناح أو فشل برنامج تعليم الطروقحيث ال

 دد حمتوى كيفية تدريس اللغة.اليت حتطروق 

، و إما التفاعل التالميذعملية التفاعل بني املعلمني و  التعلم هو يف 

يقصد بالطريقة  ويف الوقت نفسه، املباشر مثل وجها لوجه األحداث و األنشطة اليت ال

ألستاذ يف معاجلة النشاط التعليمي لتحقيق التعلمية، هي: األسلوب الذي يستخدمه ا

 11وصول املعلومات إىل التالميذ بأيسر سبيل وأقل وقت ممكن.

 Sedangkan menurut Syaiful Bahri Djamarah dan Aswan Zain : Metode 

mempunyai peranan yang sangat besar dalam kegiatan belajar mengajar dalam 

meningkatkan kemampuan anak didik.
12

 

 

 

                                                 
11 33م(، صفحة : 2111حممد على الكامل ، تطوير منهج تعليم اللغة العربية وتطبيقة علي مهارة الكتابة، )ماالنق: مالك فريس،

   
12

 Saiful Bahri  Djamarah & Aswan Zain , Strategi Belajar Mengajar  , (Jakarta : Rineka 

Cipta, 2013) hlm.77 
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 ترمجتها :

التعلم و له دور كبري جدا يف أنشطة  زين : الطروقن أسو و  مجره ل سي  حبريقاكما   

أن خنلص إىل أن الطريقة هي  ميكن . من املعرفني أعاله  التالميذالتعليم يف حتسني قدرة 

 .من األدوات اليت يستخدمها املعلمون لتحقيق أهداف التعلم إحدى

 م التعاوين. تعري  التعل2

التعلم التعاوين هو التعلم أو جلنة الدراسات للفريق. ينطوي التعلم التعاوين  

الذين يعملون كفريق واحد من أجل حل مشكلة أو تفعل  التالميذجمموعة صغرية من 

شيئا لتحقيق هدف مشرتك. ويؤكد التعلم التعاوين وجود األصدقاء الذين يتفاعلون مع 

 د ملناقشة أو حل مشكلة .بعضهم البعض كفريق واح

 Roger dan David Johnson, seperti yang dikutip Anita Lie, mengatakan 

bahwa tidak semua kerja kelompok bisa dianggap pembelajaran kooperatif.
13

 

 ترمجتها :

                                                 
13

 Anita Lie,Op Cit,  hlm. 30. 
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أن ليس كل الفريق العامل  ، يلوقال روجر وديفيد جونسون حبسب ما نقلت عنه أنيتا 

ميكن اعتبار التعلم التعاوين . لتحقيق أقصى قدر من النتائج ، وهناك مخسة عناصر من 

، واملسؤولية الفردية ، وهي : االعتماد املتبادل اإلجيايبمنوذج التعلم اليت ينبغي تطبيقها ، 

 ة.ل وجه، و التواصل بني األعضاء ، على عملية التقييم للمجموعوجها

 اتالتحقيق فرقطريقة .3

تعاوين اليت تؤكد على املشاركة هو منوذج واحد من منوذج التعلم ال التحقيقات فرقطريقة 

على العثور على املواد اخلاصة هبا )معلومات ( الدروس اليت ميكن  التالميذأنشطة و 

 التالميذ استخالصها من خالل املواد املتوفرة ، على سبيل املثال من الكتب املدرسية أو

ن من التخطيط ، سواء يف املشاركو  التالميذميكن البحث من خالل شبكة االنرتنت . 

لم من خالل التحقيق. هذا النوع يطلب من التالميذ حتديد املوضوع وكذلك وسيلة للتع

يف عملية جمموعة ماهرة. ميكن تعلم نوع منوذج من  ديهم قدرة جيدة على التواصل ول
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على زراعة القدرة على التفكري بشكل مستقل . وميكن  التالميذ فريق التحقيق تدريب

 14نشط من املرحلة األوىل إىل املرحلة التعلم. التالميذمالحظة مشاركة 

 ترمجة تعري  .4

املرتجم  املع ى من اللغة املرتجم  منها إىل نفس املع ى يف اللغة ترمجة إصطالحا نقل

  15إليها.

Istilah terjemah berasal dari bahasa Arab, dalam bahasa Arab dikatakan: 

Tarjama fulan kalamuhu berarti ia menjelaskan ucapan dengan menafsirkan 

ucapan ke dalam bahasa lain,atau dalam ungkapan lain dikatakan: tarjama fulan 

kalama ghairihi  berarti ia mengungkapkan dengan bahasa lain, dan bukan bahasa 

penuturnya. Sedangkan menurut istilah terjemah didefinisikan memindahkan  

suatu kalam dari suatu bahasa kedalam bahasa lain. Kalam dalam istilah orang 

Arab adalah ucapan atau pernyataan yang dapat dipahami.
16

 

 

 ترمجتها :

يعين أنه م كاليشتق مصطلح من الرتمجة العربية باللغة العربية قائال : ترمجه   

قول : يعين ، أو بعبارة أخرى أن نفسري اخلطاب الكالم إىل لغة أخرىيفسر عن طريق ت

                                                 
14

 Robert E. Slavin, Cooperative Learning, “Teori, Riset dan Praktik”, (Nusa  

Media, 2008), hlm. 212 
15

البحث التجريي يف قسم احلادي عشرة  "تطبق التعليم التعاوين من نوع هئة املراقبني لرتقية إستطعاعة الطالب يف ترمجة اللغة العربية ساسرتياناة 
   37( ص 2112)فاملبانج : . موارا إينيم باملدرسة العالية باركة احلرمني فولو فاجنونج مسندوه

     
16

 Faisol Fatawi," Op Cit .hlm. 2 
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، وليس لغة من قبل مصطلح ترمجة غريه مع لغة أخرى ن كالمهو كش  ترمجه فوال

يعرف حتريك الكالم من لغة إىل لغة أخرى . كالم يف كالم العرب حيث أو البيانات 

 اليت ميكن أن يكون مفهوما.

 دراسات السابقةذ. 

 مهية وسائل التعليم فتقدم الكاتبتعلق أياملتقدمة اليت  ملقارنة هذا البحث بكتاب 

 فات اآلتية، منها :املؤل

تطبق التعليم التعاوين من نوع هئة املراقبني لرتقية "بعنوان الرسالة أوال،  

إستطعاعة الطالب يف ترمجة اللغة العربية )البحث التجريي يف قسم احلادي عشرة 

 ساسرتياناة، يفاليت كتبها  (ندوه موارا إينيمباملدرسة العالية باركة احلرمني فولو فاجنونج مس

ذه احلالة، استخدم الباحثون نفس أساليب استخدام التعاونية تعلم طريقة التحقيق ه

يف  التالميذ إستطاعةيدرس اهلدف من ذلك هو خمتل ، والباحث اجملموعة يف حني أن 

 ترمجة العربية.
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التحقيقات ضد  فرقتعلم التعاوين طريقة نوع "تأثري البعنوان الرسالة ، الثانية 

التلوث البيئي على املوضوع ويف  النتائج تعلم العلوم املعرفية األحياءاستقالل التعلم و 

، وأوضح أن استخدام كرنينطروإيكو   فريلحسب  "ونوسري 2املدرسة الثنوية احلكومية 

 فرقأسلوب التحقيق اجملموعة قد يعزز يف الواقع االستقالل التعلم ونتائج التعلم، وهناك 

تعلم مع التعلم اجملموعة التحقيقات اليت ال تستخدم ذات داللة إحصائية بني أسلوب ال

 أسلوب التحقيق اجملموعة أو باستخدام أسلوب احملاضرة.

القراءة  التالميذيف حتسني القدرة  اتالتحقيق فرق"طريقة  بعنوانالرسالة الثالثة،  

وقال حممد علي حنفي،  كالتني"مدرسة الثناوية فرمبنا   التالميذيف الص  الثامن   قرأنآل

 انه يرتدي نفس األسلوب مع املؤل  حني تعلم أشياء خمتلفة.

 من تلك الرساالت السابقة عندها متساويا مع الكاتب يعين أن يبحث عن

لرتقية  يفيرتكز  األول .من الكاتب , ولكن عندها إختالفاالتحقيقات فرقطريقة 

تعلم  رتكز يفيالثانية  تعاوينالتعليم ال بإستحدم يف ترمجة اللغة العربية إستطعاعة التالميذ
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, و حتسني القدرة التالميذ القراءة آلقرأن يفيرتكز أّن الثالثة  العلوم املعرفية األحياء التلوث

التالميذ ىف ترمجة  إستطاعةلرتقية التحقيقات  فرقطريقة  فعالية أما الكاتب يبحث أن 

ى عشرة مدرسة العالية حممدية اللغة العربية إىل اللغة اإلندنسية )التجربة ىف الفصل إحد

 نج(.األوىل باملنبا

 ر. منهحية البحث

 الممثلة للمجتمع و العينات.   .1

 املمثلة للمجتمعأ. 

احملمدية  العاليةكانت ممثلة للمجتمع يف هذ البحث هي مجيع التالميذ مبدرسة 

 ميذ. تال 127  الألوىل باملبانج وعددهم
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 هيئة المجتمع 0الجدول 

 لفصلا نمرة
 تالميذ

 الجموع
 اتميذالتل التالميذ

 33 13 12 عشرة أ  1

 32 23 13 عشرة ب 2

 22 12 3 أ  إحدى عشرة 3

  عشرةإحدى   2
 ب

8 17 22 

 21 12 8 ثانية عشرة أ 2

 18 11 7 ثانية عشرة ب 2

 127 38 23 اجملموع

 2112 ديسمبري 3 ،مبانجبالي 1املدرسة العالية احملمدية املصادر : وثيقة يف اإلدارة 
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 ب . العينة

 22العينة املأخوذة من الفصل إحدى عشرة  )ب( )باجملموعة التجريبية( بعدد  

 تالميذا. 22تالميذا والفصل إحدى عشرة )أ( )باجملموعة الضابطة( بعدد 

 5الجدول
 عينات البحث

 الفصل نمرة
الجمو  تالميذ

 ع

 

 اتميذالتل التالميذ
إحدى  1

 أ ةعشر 
ليست  22 12 3

 فرقبطريقة 
 التحقيقات

إحدى  2
 ب عشرة

 فرقبطريقة  22 17 8
 التحققات

  21 32 21 اجملموع

 2112 ديسمبري 3 ،باليمبانج 1املدرسة العالية احملمدية املصادر : وثيقة يف اإلدارة 
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  أنواع البيانة ومصادر البيانة  .5

 : وكان نوع  البيانات يف هذالبحث يتضمن على

ع ى نتائج البيانات الكمية هي البيانات اليت تدل على الرقم أو اجلملة ي  

التالميذ ىف ترمجة اللغة العربية إىل اللغة اإلندونسية عند  االستبانة ملعرفة إستطاعة

التالميذ ىف ترمجة اللغة  إستطاعةالتحقيقات و  فرقتعليمهم بإستحدام طريقة 

التحقيقات.  فرقند تعليمهم قبل إستخدام طريقة العربية إىل اللغة اإلندونسية ع

ة اليهذه البيانات مأخوذة من نتائج التالميذ يف الفصل إحدى عشرة باملدرسة الع

 احملمدية األوىل باملبانج. 

 مصادر البيانة . أ

 انات اليت مت احلصول عليها.أصل البي هي مصادر البيانة
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 بيانات األساسية . 1

مصادر اليت وجدها من التالميذ من الفصل هي ساسية ألبيانات ا   

 احملمدية األوىل باملبانج.  العاليةإحدى عشرة يف املدرسة 

 بيانات الثانوية. 2

نوية هي املصدر الزئد الذي يتعّلق مبسألة البحث من حيث االث بيانات  

 الكتب املتنوعة و املقالة العلمية و غري ذلك.

 . طريقة جمع البيانات 3

 ريقة مجع البيانات اليت يستخدمها الباحث يف هذ البحث هي:وكانت ط

 طريقة الوثيقة  . أ

هي طريقة اليت إستعملها الباحث جلمع البيانات كعدد التالميذ واملعلمني 

 واملوظفني وتاريخ املدرسة و املسائل املتعلقة بالبحث.
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 طريقة املالحظة . ب

ن أحوال التالميذ و دم الكاتب هذه الطريقة جلمع البيانات عويستخ 

التالميذ يف ترمجة اللغة العربية إىل اللغة  رسني و أحول املدرسة لرتقية إستطاعةاملد

األحداث اليت توجد  اإلندنسية مبدرسة العالية احملمدية األوىل باملبانج، لتسجيل

 ث.يف جمال البح

 ج. طريقة املقابلة

 العاليةعن املدرسة هي الطريقة اليت إستعملها الباحث نبذه تارخيية   

احملمدية األوىل باملبانج  وهذه البيانات توجد من رئس املدرسة. وللحصول على 

حصوصا يف ترمجة اللغة العربية إىل اللغة معلومات عملية تعليم اللغة العربية 

 البيانات توجد من معلم  اللغة العربية.   اوهذسية ياإلندون
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 د. طريقة اإلستبانة

التالميذ. يف هذا باألسئلة   تعملها الباحث جلمع البياناتإس هي طريقة اليت

التالميذ يف ترمجة اللغة  إستطاعةالبحث، هذه الطريقة إستعملها الكاتب ملعريفة 

 العربية إىل اللغة اإلندنسية.

 . طريقة تحليل البيانات4

هذا احلال 17(test t) يف هذا البحث طريقة حتليل البيانات هي باستعمال التحليل  

 مث أعطى  ،استخدام ملعرفة املختلفة عن نتيجة االختبار على التالميذ من الص  الثامن

اخلالصة اىل "مقبول أو مردود" من فروضية البحث. أما رموزها هي: حتليل 

 حثة البيانات بإستعمال رموز األتية: البا

م
٢
م   

١
  

ع
٢م
ع 

١م
  
  ٥ت  

 اخلطوات :

                                                 
17

 Anas Sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan, (Jakarta: Rajawali Press, 2011), hlm. 

313- 316 
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 ( بالرموز : ١) املتغرية  Xحبث نتيجة الوسيطة ملتغرية  -

∑ ك 
ن

م 
١

  

 ( بالرموز : ٢) املتغرية   Yتبحث نتيجة الوسيطة ملتغرية -

∑ي 
ن م 

٢
  

       ( بالرموز :  Xملتغريةتبحث نتيجة إحنراف املعيارى ) من ا  -

     
ك
٢
∑

ن ع      
١

                     

 ( بالرموز : Yتبحث نتيجة إحنراف املعيارى ) من املتغرية  -

 
ي
٢
∑

ن ع      
٢

 

        ( بالرموز : Xتبحث نتيجة خطأ املعيارى الوسيطة ) من املتغرية  -

ع
١

ن ١
١

ع    
١م

 

 :( بالرموز  Yتبحث نتيجة خطأ املعيارى الوسيطة ) من املتغرية  -
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ع
2

ن ١
2

ع    
2م

 

 ( : Yو Xتبحث نتيجة خطأ املعيارى ) فرق بني الوسيطة ملتغرية  -

  
 

التالميذ ىف ترمجة اللغة  إستطاعةالتحقيقات لرتقية  فرقفعالية طريقة  ننظر ابلرموز ال عىل

العربية إىل اللغة اإلندنسية )التجربة ىف الفصل إحدى عشرة مدرسة العالية حممدية األوىل 

 ( 2112/2112  باملنبانج

 

 ي. هيكل البحث

فروض  البحث،أهدف  أسئلة البحث، اإلطار العام، خلفية، : األول  الفصل

حتديد املصطلحات، البحث،  دو حد البحث، أمهية البحث،

 . ، هيكال البحثية البحثدراسة السابقة، منهج

طريقة  ية، نظرة عامة علىالتعلم، تعري  طريقة  اإلطار النظرى : الثاىن الفصل

 مرحلة الواقعالتحقيقات،  فرقطريقة  أهداف التحقيقات، فرق
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 التحقيقات، فرقطريقة  مزايا وعيوبا التحقيقات، فرقطريقة 

 ،الرتمجة، وأنواع الرتمجة مرحلة الرتمجة، تعري  ، الرتمجة إستطاعة

 .  سروط املرتجم

 1تاريخ القيام عن املدرسة العالية احملمدية ميدان البحث،  : الثالث  الفصل

 1املواقع اجلغرايف عن املدرسة العالية احملمدية ، باليمبانج

 1عالية احملمدية الرؤية والرسالة واألهداف املدرسة ال ،باليمبانج

باليمبانج، أحوال املعلمني و املعلمات ىف املدرسة العالية احملمدية 

 1املدرسة العالية احملمدية ىف  التالميذأحوال  ،باليمبانج 1

 1أحوال الوسائل ىف املدرسة العالية احملمدية ، باليمبانج

 .باليمبانج

التالميذ ىف  إستطاعة مناقشتها، عرض البيانات و حتليلها و : الرابع  الفصل

ىف الفصل إحدى  التحقيقات فرقإستخدام الطريقة ترمجة قبل 

 إستطاعة ،باملدرسة العالية حممدية األوىل باملنبانجأ  عشرة

ىف  التحقيقات فرقإستخدام الطريقة بعد  التالميذ ىف ترمجة

 باملنبانج، باملدرسة العالية حممدية األوىل ب الفصل إحدى عشرة

التالميذ ىف ترمجة  إستطاعةالتحقيقات لرتقية  فرقيقة فعالية طر 
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الفصل إحدى عشرة مدرسة العالية حممدية األوىل باملنبانج  

2112/2112. 

    توصيات  نتائج البحث، نتائج البحث والتوصيات واملقرتحات،اخلامس :  الفصل

 مقرتحات البحث، البحث

 


