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 إهداء

 

 ا والزما إلى اهلل عز وجلشكرا جزيال دائم
 الذي قد أعطاين نعما كثرية وهداية حىت أستطيع أن أكتب هذا البحث حىت النهاية بالصحة والعافية

 

 صالة وسالما دائمين متالزمين
 إىل حبيبناونبينا حممد صلى اهلل عليه وسلم 

 

 :إلى الجامعي هذاالبحث أهدي

 

 الحاجة نور دينا أديبة: احملبوبة أمي

مند صغاري وبدون رضاها وحبها ما وجدت  ربتين قد اليت واآلخرة الدنيا يرمحهايف أن اهلل عسى (
 النجاح(

 

 الحاج حسن أشعري مرتقي :الكرمي أيب

 واآلخرة ويعطيه طوال العمر والصحة دائما( الدنيا يف يرمحه أن اهلل عسى (

 

 يولي فرميتا و محمد حسين جفري رحمة اهلل عليه:  حلبيبا أخي الصغريو  احملبوبة وإىل زوجيت
 يف املستقبل( نيحاجوالن نيالصاحل واآلخرة وجيعلهما من الدنيا يرمحهمايف أن اهلل )عسى
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 استهالل

 بسم اهلل الّرحمن الّرحيم 
 (  86:  نباءال   (ُن واقاالا صاواابًاالا ي اتاكالَُّمونا ِإالَّ ماْن أاِذنا لاُه الرَّمْحام 

 

“ Mereka tidak berkata-kata, kecuali siapa yang telah diberi izin kepadanya oleh Tuhan Yang 

Maha Pemurah; dan ia mengucapkan kata yang benar ”. 
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 شكر وتقدير

 الّرحيم الّرحمن اهلل بسم
 

احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على عبده نبينا األمني، حممد بن عبد اهلل املبعوث 
 بعد.أما  ،رمحة للعاملني، وعلى آله وصحبه أمجعني

حىت قد انتهيت من البحث  والفرصة والصحة القوة نعمه على وجل   عز   اهلل إىل أشكرشكرا
محادثة الطالب في  كفاءةلترقية(Herbart) هربارت استخدام طريقة فعالية  "اجلامعي باملوضوع 

 البحث هذا كتابة وقد انتهيت. الثانوية اإلسالمية "المعارف" سنجاساري ماالنج المدرسة
 يقدم الباحث الشكر إىل: اآلخر،ولذلك مساعدة بدون إمتامه وال ميكن معياجلا
 اإلسالمية إبراهيم مالك موالنا جامعة مدير راهارجو املاجستري، احلاج موجيا الدكتور فضيلة .1

 .ماالنج احلكومية
 مالك والنام جبامعة عميد كلية علوم الرتبية و التعليم الدكتور احلاج نور على املاجستري، فضيلة .2

 .ماالنج احلكومية إبراهيم اإلسالمية
 مالك موالنا جبامعة قسم تعليم اللغة العربيةرئيسة  املاجستري، احلسنة مملوءة الدكتورة فضيلة .3

 .ماالنج احلكومية إبراهيم اإلسالمية
ا على على كتابة هذا البحث. وأقول شكر  ة، مشرفاملاجستري وي محيدةاحلاجة دي الدكتورة فضيلة .4

اهلل  من نعمة مساعدة من ا. على كل ما قدمهاملاجستري وي محيدةاحلاجة دي الدكتورة إشراف
اهلل سبحانه  من مكافأة اليت حتصل على األشياء اجليدة حىت يتسىن جلميع سبحانه وتعاىل

االنتهاء  حىت الباحث فكرة بداية منذ اجلامعي البحث هذا مراحل إعداد كل يف وتوجيه .وتعاىل
 .منه

 إبراهيم اإلسالمية موالنا مالك جبامعة اللغةالعربية تعليم قسم يف واألستاذات األساتيذ مجيع .5
 .ماالنج احلكومية

الثانوية اإلسالمية "املعارف"  ، رئيس املدرسةاملاجستري عطاع يوسف كورنياوانفضيلة أستاذ  .6
 .سنجاساري ماالنج



 ك

 الثانوية اإلسالمية معلم اللغة العربية يف املدرسة ،املاجستري صطفى املك يم فضيلة أستاذ .7
 .ماالنج سنجاساري" عارف"امل

 " 8" علم اإلجتماعية و "2اللغة " صة يف الفصل اخ ادي عشرالفصل احليف  املتعلمني مجيع .8
 ماالنج.  سنجاساري" عارف"امل الثانوية اإلسالمية يف املدرسة

 إبراهيم اإلسالمية موالنا مالك جبامعة 1121عربية ال اللغة تعليم قسم يف أصحايب مجيع .9
 .ماالنج احلكومية
أدرك الباحث أن   ،و أخريا .الثواب حبسن يثيبنا وأن الحدهلا رمحته مينعلينا أن اهلل عسى

يتوقع التقرير انتقادات واقرتاحات  ،كتابة هذا البحث اجلامعي وهناك بالتأكيد الضعف أو القصور
آمني  .وهذا قد يكون البحث اجلامعي مفيدة لنا مجيعا ،يد من التحسنبناءة من أي طرف ملز 

 .اجلزاء أحسن خرياكثريا اهلل جزاكم .ياربالعاملني
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 البحث مستخلص

  لرتقية (Herbart)طريقة هربارت استخدام فعالية  .2116. مرزوقي حسنحممد  عليه، اهلل محةر 
 . البحث اجلامعي،جماالنكفاءة حمادةة الطالب يف املدرسة الثانوية اإلسالمية "املعارف" سنجاساري 
حلكومية براهيم اإلسالمية اقسم تعليم اللغة العربية،كلية علوم الرتبية والتعليم، جامعة موالنا مالك إ

 .املاجستري الدكتورة احلاجة ديوي محيدة:  ة. املشرفماالنج

 احملادةة ،(Herbart)طريقة هربارت  :األساسيةالكلمة 

مبدرسة الثانوية اإلسالمية " املعارف "سنجاساري  طالبعند بعض اللغة العربية تعليم 
التفكري العميق على  واد اليت حتتاجا املألن هل احملادةةيروا أهنا صعبة وخمفية، خاصة يف تعليم ماالنج 

مبدرسة الثانوية اإلسالمية " املعارف كما وقع عند طالب .التعليمية اليومية و األنشطةوتطبيق يف 
يف تعليم  خاصةرغبة ليس لديهم  منهم احملادةة صعبة، ألن بعضيشعرون "سنجاساري ماالنج 

دريسه تاإليضاح يف  وسائلنتهز ي ال املدرسو وتعليم سأم أو اململ  من قبلمل ميارسها و  احملادةة
باستخدام طريقة  ستجرب يف حلها فالباحث، شكالتاعتمادا على امل .احملادةة يف تعليم  صةاخ

 . مبدرسة الثانوية اإلسالمية " املعارف "سنجاساري ماالنجهربارت لرتقية كفاءة حمادةة الطالب 

 يف الفصل احلادي عشر ريس مهارة الكالمتد عملية ملعرفةيف هذا البحث هي  األهداف    
طريقة هربارت فعالية استخدام  ملعرفةو مبدرسة الثانوية اإلسالمية " املعارف "سنجاساري ماالنج 

مبدرسة الثانوية اإلسالمية " املعارف يف الفصل احلادي عشر  حمادةة الطالبكفاءة   لرتقية
. وأسلوب دخل الكميويستخدم امل رييباملنهج التجهو  البحث هذا منهج. "سنجاساري ماالنج

يقة الطر مجع البيانات هو املقابلة واالختبار واالستبانة والوةائق. وأسلوب حتليل البيانات باستخدام 
  .والكمية كيفيةال

تعليم احملادةة باستخدام طريقة هربارت يتكون من مخسة خطوات. تدل نتائج البحث أن 
الثانوية اإلسالمية " املعارف "سنجاساري  مبدرسة ادةة الطالبلرتقية احمل واستخدام طريقة هربارت

أكرب من نتيجة املستوى  % 1،21فعالية. بدليل نتيجة "ت احلاسويب" بني اجملتمعتني  ماالنج
 أن  وذلك مبعىن 1،881 =%5وكذلك أكرب من نتيجة املستوى املعنوي  1،111=%2املعنوي 

Ha مقبولوHo طريقة هربارت أن استخدام وهذا دليل مقبول. بحثال هذا فروض أن أو مردود 
 فعالية لرتقية حمادةة.
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Learning the rules of arabic language for some students of Islamic Boarding School 

Al Maarif Singosari of Malang considered as the difficult and scary rules especially learning 

Conversation (Muhadasah). It is because Conversation (Muhadasah) has need thinking inside 

and aplication daily conversation or learning arabic language in particular of conversation. 

This is what happen in the students of Islamic Boarding School Al Maarif Singosari of 

Malang feel difficult, because most of them didn’t have interest especially learning 

Conversation (Muhadasah), never accustom aplication daily conversation before, learning is 

boring, and the teachers do not use the media in conversation. Based on these problems, the 

researcher tried to solve it by using Herbart Method to improve the scary rules especially 

learning Conversation (Muhadasah). 

  

The objective of this research are: First, to know teaching practiching of speaking in 

Islamic Boarding School Al Maarif Singosari of Malang. Second, to know effectiveness of 

using Herbart Method in conversation (Muhadasah). The study design used is experiment 

with quantitative approach. Data collection techniques using interviews, testing, quesioner, 

and documents.  

 

Results from these studies are as follows: the use of Herbart Method with five steps 

that are described in the research. And use Herbart Method to improve conversation skills in 

Islamic Boarding School Al Maarif Singosari of Malang is effective. As the results of the "t-

test" 2,19 % is greater than the level of significance 1% =2,000 % and 5% = 2,660, it means 

that the hypothesis research is accepted or acceptable. And the used of Herbart Method is 

getting up of motivation majors and they are thinking of Herbart Method accord with the 

rules of conversation (Muhadasah).  
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Pembelajaran bahasa Arab bagi sebagian siswa MA Al Maarif Singosari Malang 

dianggap sebagai mata pelajaran yang sulit dan menakutkan terutama dalam pembelajaran 

muhadasah dikarenakan materi muhadasah membutuhkan pemikiran yang mendalam dan 

praktek dalam sehari-hari dan dalam pembelajaran. Oleh sebab itulah mereka tidak menyukai 

bahkan menjauhi pelajaran muhadasah karena sebagian dari siswa tidak adanya minat 

khususnya dalam pembelajaran muhadasah, mereka belum mampu berbicara (praktek) dalam 

bahasa arab, dan merasa bosan dalam belajar bahasa arab serta guru tidak menggunakan 

media dalam pembelajaran muhadasah/berbicara.Berdasarkan masalah tersebut, maka 

peneliti mencoba memecahkannya dengan menggunakan metode herbart untuk 

meningkatkan efektifitas kemampuan muhadasah siswa MA Al Maarif Singosari Malang. 

 

 Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pembelajaran maharah kalam di 

MA Al Maarif Singosari Malang dan untuk mengetahui efektivitas penggunaan metode 

herbart dalam meningkatkan kemampuan muhadasah siswa. Metode penelitian ini 

menggunakan metode eksperimen dan menggunakan pendekatan kuantitatif. Adapun teknik 

pengumpulan data adalah wawancara, tes, angket, dan dokumen.  

 

 Hasil penelitian tersebut yaitu sebagai berikut penggunaan metode Herbart terdiri dari 

lima langkah seperti yang tertulis di hasil penelitian. Dan penggunaan metode herbart untuk 

meningkatkan muhadasah siswa MA Al Maarif Singosari Malang adalah efektif. Dengan 

hasil “uji t” 2,19 % lebih besar dari tingkat kemaknaan 1% =2,000 % begitu pula 5% =2,660, 

yang artinya diterima atau hipotesis penelitian ini diterima. Serta penggunaan metode herbart 

membangkitkan motivasi mahasiswa dan mereka berpikir bahwa metode herbart sesuai untuk 

muhadasah siswa. 
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 ولاألالفصل 

 المقدمة

 خلفية البحث .أ
 

اللغة تتمثل يف فنون أربعة هي اإلستماع والكالم والقراءة والكتابة. ولقد 
حتدةنا عن االستماع يف اجلزء السابق، ونتابع احلديث اآلن عن الفن احلادي عشر 

و الكالم. والشك أن الكالم من أهم ألوان النشاط اللغوي للصغار والكبار، ه
أي أهنم يتحدةون أكثر مما  2لذلك كان الناس يستخدمون الكالم أكثر من الكتابة،

ترب أن احملادةة هو الشكل الرئيسي لإلتصال بالنسبة يكتبون. ومن مث نستطيع أن نع
ليست  مهارة اجتماعيةبني العديد من الناس. إهنا  التواصللإلنسان. احملادةة هي 

صعبة ملعظم األفراد. احملادةات هي النموذج املثايل للتواصل يف بعض النواحي، 
ح للناس ذوي وجهات النظر املختلفة حول موضوع معني بالتعلم حيث أهنا تسم

هو عرضا شفويا من قبل شخص  فاخلطابمع بعضهم البعض. وعلى صعيد آخر 
 1واحد موجها إىل جمموعة من األفراد. التكلم اجملاين ) بسام مقابله (.

 
إن لتمارين احملادةة غاية مهمة وهي تعويد طالب على التحدث بلغة سهلة 
فصيحة تعبري عن أفكار واضحة، لتصل هبم إىل درجة تسمح هلم بفهم ما يقال 
هلم، وتفهيم ما هلم من أفكار. وهذه التمارين على التعبري الشفوي أنواع، حسب 

استعداده العلمي.فاحملادةة أو التمارين املختلفة على التعبري الشفوي عمر طالب، و 
 هي مفتاح التعليم جلميع الدروس املنهج على السواء. ولتمارين احملادةة ودروسها

                                                           

 11ص:  1111 دار الفكر العريب القاهرة()  تدريس الفنون اللغة العربية،على أمحد مدكور،  1 

، ياضر ال –رالوطن للنشر م، مدا الرتبية باحلوار مع الشباب وآةرها يف حتصينهمسعيد بن فاحل املغامسي،  2 
  11ص. ، 1111

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8_%28%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%A8%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%29&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8_%28%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%A8%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%29&action=edit&redlink=1
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فائدة تربوية، وهي تعويد طالب على الكالم الصحيح وإيراد األفكار املرتبة  
أ أو اخلوف منه. وهذه الثقة بالنفس املتسلسلة جبرأة وةقة بالنفس تبعداهنم عن اخلط

  8حتل  عقدة لسان طالب وتساعده على النجاح يف دروسه يف احلياة.
  

مة يعين تشمل األسئلة  املقد   ادةة هلا اخلطوات الرئيسية وهيإن التدريس احمل       
العرض والربط مها املتعلم عند اإلمكان، ن املوجز الذي يوصل أذهان أو البيا

شمالن شرح الكلمات والعناصر، وتكلم بعض املتعلم عن املوضوع، وكتابة ي
املفردات واألخري التطبيق وهو األسئلة عن مضمون املوضوع ومعاين الكلمات، مث 

 1التكلم.

ن  بعض طريقة أوجد الباحث قبل تطبيق هذه ال الباحث يف هذا الفصل أخد 
احملادةة بسبب من تلك  صة يفايف تعليم اللغة العربية خمحاسة ليس لديهم  املتعلم

اللغة العربية، وس در املتعلم إىل  ، وال حيبونمن املدرس سأم التعليم املشكالت أن
فلذلك  .يف مادة احملادةة  صةاخدريسه تاإليضاح يف  وسائلنتهز ال ي واملدرس
واليهتمون كالم  يف التعليم فينامون يف الفصل محاسةالذي ليس لديهم املتعلم 
من الفصل.  ن خيرجونون أوحيدةون باصدقائهم فيلعبون بنفسهم ويستأذناملدرس 

ن  تعليم اللغة العربية يف على أ ال. وهذا يدل  ال يهتم بذلك احل ولكن املدرس
  .أو الفشل مل تقتىن ف" سنجاساري ماالنجاإلسالمية "املعار  املدرسة الثانوية

 
وأم ا املشكالت يف احملادةة بتلك املدرسة يعين تنقص حتدث باللغة العربية يف       

ملدرس إىل املتعلم تنقص اهتمام ا احملاضرة و تنقص الوسائل اإليضاح يف التدريس و
يف التدريسه وهي  نتهز املدرس طريقة واحدةييف مادة احملادةة و  صةاخعند التدريس 

                                                           

 .251 -256عبد احلميد فايد، رائد الرتبية العامة و أصول التدريس، ص.  3  

 28،  ص:  111ملنهج الدراسي بكلية املعلمني اإلسالمية، قسم ا، أصول الرتبية والتعليمسوتريسنو أمحد 4 
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طريقة القواعد والرتمجة واليسري النظام من احملركة اللغة أو قسم اللغة مهما كان يف 
 املبىن أو املدرسة.

  
ف" اإلسالمية "املعار  ةاملدرسة الثانويالباحث يف  قام هبانتائج احملادةات اليت       

من  تال. تدريس اللغة العربية يف هذه املرحلة أقل مشكسنجاساري ماالنج
على  املتعلم سأم و غري مشبع يف التدريس وناملواد، حىت يشعر طبيق يف ت درسنيامل

 رتمجةاملدرس يستخدم طريقة واحدة يعىن طريقة القواعد وال، ألن وجه من املدرسما ي
ادةة يف هذه املدرسة نقص اهتمام، وجيعل املتعلم يشعرون سأم حم، و فقط يف تدريسه

ومل يشبع هذا الدرس ألن املدرس تنقص ابداع يف تدريسه حيت استيعاب املتعلم  
 ا الواقع يف مكان م  . أوغريها نقص اسالب وتركيب الكلمةكمثل مفردات، و 

لتطبيق  من املتعلمبتدريسها، وحني املدرس خيرت أحد  ال يهتم احملادةةحبث الباحث 
 املتعلم مل يستطعوان أوتلك  بل عن املادة اللغة العربيةاحملادةة مع زمالئه  أو احلوار

الفصيحة  بتكلم اللغة العربية تعودلن ي املتعلممشكلة مل يقدرون أن تطبيقها، 
ابداع يف التدريس  بسبب تنقصاللغة العربية  اجلي دة. وعدم فعالية من تدريس

 اسبة باحلالة والشخصية املتعلم.  غري من ريقةالط ستخدموي
        

احملادةة يف املهارات اللغوية، فاستيعاب املتكلمني ألمهية استيعاب و      
)الطالب( على احملادةة باللغة العربية الصحيحة البد منه وال يستغنر عن التمام هبا. 

 (Herbart)هربارت فبناء على هذه احلالة الواقعة، الباحث عن استخدام طريقة 
قد مجع من  (Herbart)لعملية تعليم احملادةة هو احلال هلذه املشكلة. وكان هربارت 

و إلقائية يف طريقة واحدة  الكشف ) باالستقراء واالستنتاج (يعين طريقة  تنيطرق
اهلربارتية، وهبذه الطريقة ال حيتاج املدرس اللغة  أو الطريقة وأطلق عليها الطريقة

 أن يرتمجوا املفردات يف احملادةة إىل أندونيسيا بل إمنا بوسيلة أخرى كإعطاءالعربية 
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الصورة وحبيث تكون األمثلة كثرية ميكن اإلستنباط منها. وتعد هذه الطريقة من 
مزايات الطريقة و  5أحسن طرق التدريس يف تعويد املتعلم التفكري، ولو أهنا بطيئة.

هربارت يعين طريقة منظمة ومتسلسلة يف عرض املادة العلمية و تعتمد على عنصر 
 التشويق قبل العرض و تساعد على ترسيخو تثبيتاملعلومات يف أدهان الطالب

تساعد  و النفستساعد الطالب على التفكري والشكف عنااحلقائق واالعتماد على و 
 .على ربط املوضوعات ببعضها

رى صاحب البالغة أن هذه مل يستخدم يف عملية التعلم اليت يهربارت  
، ويرجع ذلك إىل األسلوب كأدة املسألة حيتاج إىل أن يثار بوصفه املقرتح البحث

لتسهيل التمكني من احملادةة الطالب، وذلك لتحقيق األهداف اليت ينبغي 
من هذا ميكن االستنتاج أن يستخدم هذه الدراسة األساليب الكمية.  8حتقيقها.

لرتقية كفاءة حمادةة  Herbart)) هربارت طريقةاستخدام  فعاليةوهذه الدراسة بعنوان" 
ف" "املعار  اإلسالمية  الثانوية  درسة احلادي عشر  مب  الفصل يف   الطالب

 سنجاساري ماالنج.
 

 أسئلة البحث .ب
  بناء على خلفية البحث تكون أسئلة البحث كما يلي:

 درسة الثانويةاحلادي عشر  مبتدريس مهارة الكالم يف الفصل  ما عملية .1
 ؟ف" سنجاساري ماالنجاإلسالمية "املعار 

 الفصل  يف   حمادةة الطالب  كفاءة لرتقية   هربارت  طريقة خدام است  ما فعالية .2
؟ماالنجف" سنجاساري اإلسالمية "املعار  مبدرسة الثانويةاحلادي عشر 

                                                           

 .11الدراسي بكلية املعلمني اإلسالمية، ص  ، قسم املنهج، أصول الرتبية والتعليمسوتريسنو أمحد 5 

6 Acep hermawan,  Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab ( Bandung: PT Rosdakarya, 2011),  

hlm. 217. 
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 أهداف البحث .ج
 األهداف التالية : بحث حتقيقاستادا إىل صياغة املشكلة، فاءن الكاتب الصياغة هذا ال

اإلسالمية  درسة الثانويةاحلادي عشر  مبمهارة الكالم يف الفصل  تدريس عمليةملعرفة  .1
 ف" سنجاساري ماالنج."املعار 

يف الفصل احلادي هربارت لرتقية كفاءة حمادةة الطالب  طريقةملعرفة فعالية استخدام  .2
 ف" سنجاساري ماالنج.اإلسالمية "املعار  درسة الثانويةعشر  مب

 
 البحث فوائد .د

 وهذه الفوائد املطلوب أن تكون مفيدة هلذا البحث هي :
، يرجو يف هذالبحث أن يكون مفيد اإلعطاء املعلومات اجليدة يف طريقةمن الناحية ال .1

 هربارت. طريقةوجود الشكل من أشكال يف فعالية  ترقية احملادةة  عند 
 يرجو هذالبحث أن يكون مفيدا ملا يلي:  من الناحية التطبقية، .2
 الباحث، يرجو هذالبحث أن يكون أساليب التعليم احملادةة اجلديدة. -
 املدرس، يرجو هذالبحث أن يكون مرجعا املدرس اللغة العربية يف عملية تعليم احملادةة. -

 
 فروض البحث  .ه

عشر  الفصل احلادي يف الطالب  قية كفاءة حمادةةهربارت لرت  طريقةاستخدام إن 
   ف" سنجاساري ماالنجاإلسالمية "املعار  درسة الثانويةمب

Ha  يف الفصل احلادي هربارت لرتقية كفاءة حمادةة الطالب  طريقةاستخدام = إن       
 .ف" سنجاساري ماالنجاإلسالمية "املعار  درسة الثانويةعشر مب 
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   Ho يف الفصل احلادي الطالب  حمادةة كفاءة قية = إن استخدام طريقة هربارت لرت
 .عشر مبدرسة الثانوية اإلسالمية "املعارف" سنجاساري ماالنج

 
  7معيار فروض البحث :

 (1) جدول                              

 To < Table Ho مقبول

 To < Table Ha مردود

 To > Table Ho مردود

 To > Table Ha مقبول

 

 حدود البحث .و
، واسعهربارت لرتقية كفاءة حمادةة الطالب  طريقةاستخدام  موضوع هذا البحث هو " .1

 .يف جمال "موضوع" فيحدد الباحث املواد: احملادةة
الفصل احلادي ث الذي عمله الباحث فحدده يف حدود املكانية : تسهيال لعملية البح .2

 درسة الثانوية اإلسالمية "املعارف" سنجاساري ماالنج.عشر  مب
ملية البحث يف الشهر حدود الزمانية: من حيث احلدود الزماين، حتدد الباحث هلذه الع .3

 .م 1128أغسطوس سنة 

 

 تحديد المصطلحات .ز
صطلحات ولتسهيل البحث سوف تعرف يستخدم يف هذا البحث عدد من امل      

 الباحث املصطلحات املستخدمة كما يلي:

                                                           
7 Iqbal Hasan, Analisis Data Penelitian Dengan Statistic (Jakarta: bumi aksara, 2006) hal. 146 
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هو أسلوب واحد للتعليم الذي ميكن أن توفر فرصة للطالب  هربارت، هربارت نظرية  .1
 6.تطبيق املعرفة واملعرفة التنظيمية تشجيع الطالب على التفكري نقديان و عقالنية

قد مجع هربارت الطريقتني االستنباطية واالستقرائية ىف طريقة واحدة وأطلق فلذلك 
مشوقة ومثرية  عليها الطريقة االستداللية أو اهلربارتية. و مميزات من هذه الطريقة هي

ميمات و تدرب ىل التعة للمتعلمني كى يفكروا ويتوصلوا إللطالب و تتيح الفرص
الطالب على تطبيق التعميمات والقواعد و هتتم برتتيب املعلومات ىف اذهان الطالب 

و تربط بني اخلربات السابقة واخلربات و ترسيخ وتثبيت املعلومات ىف اذهان الطالب 
اجلديدة و تدرب الطالب على مقارنة احلقائق بعضها البعض ، واظهار ما بينها من 

 عالقات. 

ة، هي سواء مبهارة يف املعجم املنو ر، مث التفاهم أوالقدرة على استخدام )املعرفة كفاء .2
  1والقدرات(.

يعل م يعين جعله يعلمها. املقصود بالتعليم هو إيصال  –تعليم: من كلمة عل م  .3
 حوافض النشئ مبسائل الفنون والعلوم. املعلومات إىل ذهن وصك

ليست صعبة ملعظم  مهارة اجتماعيةبني العديد من الناس. إهنا  التواصلاحملادةة هي  .4
احملادةات هي النموذج املثايل للتواصل يف بعض النواحي، حيث أهنا تسمح األفراد. 

 للناس ذوي وجهات النظر املختلفة حول موضوع معني بالتعلم مع 
 
 
 

                                                           
8 http://alhafizh84.wordpress,com/2010/02/04/metode-herbart-herbart-method/  
9 Herbert spencer, Education intelectual, moral and physical, hlm.20 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9
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هو عرضا شفويا من قبل شخص واحد  فاخلطاببعض. وعلى صعيد آخر بعضهم ال
   21موجها إىل جمموعة من األفراد. التكلم اجملاين )بسام مقابله(.

 
                                                                                                

 الدراسات السابقة .ح
البحث الذي كتبها أمي أزيزاتن نائمة، حتت املوضوع: " استخدام طريقة هربارت يف  .1

بتدائية البلد فهم اجملاالت اختصاص الطالب يف التعليم اإلسالمي يف املدرسة اإل
بنجركيما نرتين سيدوارجو".وأهداف من هذه الدراسة لفهم اجملاالت اختصاص 
الطالب يف تعليم اإلسالمي يف املدرسة اإلبتدائية البلد بنجركيما نرتين سيدوارجو، 

 52منهج هذا البحث هو منهج الوصفي. ونتيجة ذلك البحث يعين حتليل الرابطة .،.
 اليت الرابطة الكفاية.

البحث الذي كتبتها حسنية ايتا موفيدة ، حتت املوضوع: " استخدام طريقة هربارت   .2
يف فهم اجملاالت اختصاص الطالب يف التعليم اإلسالمي يف املدرسة املتوسطة 

يف الفصل السابع سيدوارجو". وأهداف من هذه الدراسة لفهم اجملاالت  8اإلسالمية 
يف الفصل  8املدرسة املتوسطة اإلسالمية  اختصاص الطالب يف تعليم اإلسالمي يف

السابع سيدوارجو. منهج هذا البحث هو منهج الوصفي واستخدمت الباحثة يف 
 . 6111هذالبحث املدخل الكيفي. ونتيجة ذلك البحث يعين حتليل الرابطة 

البحث الذي كتبه مستور، حتت املوضوع: " استخدام طريقة املباشرة لرتقية مهارة  .3
مبدرسة معارف الثانوية اإلسالمية النهضية الصف األول بكنجونج مجرب جاوا الكالم 

 الشرقية". وأهداف من هذه الدراسة معاجلة بعض املشكالت مبدرسة معارف الثانوية 
 
 

                                                           

ص. ، 1111، ياضر ال –م، مدارالوطن للنشر  الرتبية باحلوار مع الشباب وآةرها يف حتصينهمسعيد بن فاحل املغامسي،  10 
11  

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8_%28%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%A8%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%29&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8_%28%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%A8%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%29&action=edit&redlink=1
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التكلم باللغة العربية يغربون وال يستطعون اإلسالمية بكنجونج مجرب وهي أن الطلبة ال 
اسبة لرتقية مهارة الكالم. منهج هذا البحث هو بسبب عدم استخدام الطريقة املن

 . 1122 املنهج التجرييب. ونتيجة ذلك البحث يعين حتليل الرابطة
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 الثاني فصلال

 اإلطار النظري

 وفلسفتهعند هربارت التربية ارت، الهدف من هرب: لمحة التاريخ عن ولاأل المبحث .أ
 لتربوية من خالل نظريته

  (Herbart Spencer) بارتلمحة التاريخ عن هر  .1
م 2612 – 2778ملاين فريدريك هربارت إىل العامل األ طريقةتنسب هذه ال

والذي عاش يف أسرة مشقفة، ودرس الفلسفة يف جامعة )بينا( وصار أستاذًا للفلسفة 
باملريب "بستالوزي" وتأةرجبهوده وآرئه الرتبوية، فإنه كان  يف جامعات أملانيا، وقد تأةر

ريًا  منه يف وضع أسس املنهج العلمي لدراسة الرتبية، وقد ألف كتبًا كثرية يف أكثر تأة
والفكرة الرتبوية  2618عام  ،The Science of Educationالرتبية أشهرها " علم الرتبية 

Outline of  Education  Doctrine 1835 وضمنهاأهم آرائه ومبادئه وتوصياته النفسية ،
فة جديدة هلربارت تأكيده للطابع االجتماعي واخللقي للرتبية، الرتبوية. وكان أهم إضا

وصياغته املتسلسلة لطريقة التدريس، وقد لقيت طريقة استحسانًا كبريًا من جانب 
تقول  طريقةاملعلمني يف التعليم الثانوي وأساتذة اجلامعات. وكان يسود أيام هربارت 

قافة اليت مرهبا جنسه يف منوه، وقد تقبل بأن كل فرد يف منوه مبر مبراحل متاةل مراحل الث
العصر  طريقةب طريقةواعتبارها صادقة وعرفت هذه ال طريقةهربارت وأتباعه هذه ال

 .Cultural Epoch Theoryالثقايف 

لقد عرض هربارت تصورًا للدورة العقلية اليت تبدأ لديه باملعرفة، وهو اليعين هبا 
الوزي، وإمنا يعين األفكار الواضحة، واخلطوة جمرد االنتباعات احلسية، كما لدى بست

الثانية هي العمل الذي يأيت نتيجة األفكار الواضحة، واخلطوة األخرية هي اكتساب 
الطابع اخللقي. وقد ضاغ هربارت مبادئ نفسية جديدة ورفض فكرة امللكات العقلية 

اجلسم والروح املوروةة، بل إنه أنكر وجود العقل نفسه عند امليالد. ويف نظره أن 
يوجدان عند امليالد أما العقل فال وجود له آنذاك. ويف نظره أن العقل ليس سوى 
جمموع كلي لألفكار والنطباعات اليت تدخل إىل شعور االنسان خالل حياته، وتأيت 
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نتيجة لالحتكاك بني الفرد والبيئة. وهذه األفكار ترتب نفسها يف جمموعات على 
نهما أو من خالل توحدها مع األفكار السابقة املشاهبة ودور أساس التشابه القائم بي

املعلم هو يف توجيه عملية التعليم من خالل اختياره هلذه األفكار وعرضها عرضاً 
منظماً. فاملعلم يعترب يف هذا مهندس العقل. إن الشرط الرئيسي لدى هربارت للنمو 

وميله، وهذا مليل قرة وهو يتميز عن العقلي الصحيح ولعملية التعليم هو اهتمام املتعلم أ
األفكار مع أنه ميتد بأصوله فيها، ولقد ذهب إىل ما هو أبعد من اإلدراك احلسي 
واملالحظة كمصادر رئيسية للنمو العقلي عند بستالوزي، وحاول دراسة ظاهرة احلياة 

ياة العقلية لدى اإلنسان وتأةريها على سلوكه وعالقة التعليم بالنمو العقلي واحل
 22الفاضلة.

 
 الهدف من التربية عند هربارت .2

اهلدف من الرت بية بصفة العامة كمثل الناس طي بة اليت مسؤولية و تقوى اهلل 
حيلل هدف (Herbart Spencer 1860) أحد و خدمة إىل اجملتمعة وغريها. ويف الرتبية 

الرتبية يف مخسة أقسام الذي يتعل ق بعملية دوام و كسب العيش و تربية األطفال و 
اهلدف من الرت بيةالذي 21حمافظة الذي يتعلق باجملتمعة والوطن واستخدام وقت فرغ.

على أساس جدارة ولوازم لالءنسان حلياته يف  (Herbart Spencer 1860)هربارت  يبني  
نظرًا الهتمام هربارت بالرتبية اخللقية واالجتماعية، وتركيزه على أن يكون اجملتمعة. 

اهلدف من الرتبية يف النهاية هو تربية اإلنسان تربية دينية أخالقية، على عكسى آراء 
الطبيعية والذي كانت آراؤه ةورة على النظرة التقليدية للرتبية.  روسو الذي نادى بالرتبية

وقد رأى هربارت من أجل حتقيق نظرته للرتبية اخللقية أن تكون املواد األدبية والتارخية 
مها احملوران الرئيسان للتعليم زمن خالهلما تعاجل بقية املواد أو املوضوعات الدراسية، 

ؤدي مجيع هذه الدراسات إىل هدف هنائي هو تكوين ويقصد من وراء هذا الربط أن ت
 تصور موحد للكون عند مجيع الدراسني.

                                                           
 .81. ، ص2158، دار املعلرف، مصرالرتبية وطرق التدريسصاحل عبد العزيز وعبد العزيز عبد اجمليد، 11

12Nasution, Teknologi Pendidikan (Jakarta: Bumi Aksara,2012), hal. 17 
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 .فلسفته التربوية من خالل نظريته3

لقد اهتم هربارت مبعاجلة موضوع طريقة التدريس معاجلة علمية تطبيقية، حيث 
د وضع تعليمات دقيقة يف جمال كيفية زيادة حصيلة املتعلم يف جماالت املعرفة. وق

ارتكزت نظريته أو طريقته اليت تقوم على مخس خطوات، سنذكرها فيما بعد، على 
 –املكتسبة  –اعتبار العقل كتلة إدراك، تلتصق فيها األفكار اجلديدة باألفكار القدمية 

واليت تشبهها، واعتقد أن التصورات واألفكار، يتشكل جديدها باجنذابه إىل العنصر 
تعلم يتحمس إىل املفاهيم املرتبطة بشكل أو بخخر مبا تعلم. القدمي املشابه له. وأن امل

وما على املعلم سوى استثمار هذه اخلاصية، فيهيء له من مواد التعلم مايرتبط خبربات 
لديه، أو ما يليب ميوله وحاجاته، وما يدفعه إىل املشاركة يف املواد التعليمية، ويتيح له 

 جماالت التفكري على أوسع األبواب.
 وقد كانت طريقته يف البداية ترتكز على أربع خطوات هي:   
 اإليضاح .1
 وتداعي األفكار أو الربط .2
 النظام أو احلكم .3
 الطريقة )التطبيقات( .4
 ويقصد باإليضاح : املقدمة الواردة يف الطريقة االستقرائية، املنسوبة إليه .1
وازنة أو الربط يف الطريقة أما تداعي األفكار أو الربط : فهي تقابل خطوة امل .2

 االستقرائية
 النظام أو احلكم : وهو يقابل استخالص القاعدة يف االستقرائية .3
 الطريقة : ويقابلها يف الطريقة االستقرائية مرحلة التطبيق .4

وقد أدخل اتباع هربارت من أمثال )زيلر( و )رين( بعض التعديالت على هذه الطريقة      
 طوات بدال من أربع وهي : حبيث صارت مخس خ

 مةاملقد   .1
 العرض .2
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 الربط واملوازنة .3
 االستنباط .4
 التطبيق .5

 

 التعليم و أهّميتها طريقة: مفهوم المبحث الثانيب.   

 التعليم و أهّميتها  طريقة .1
 
 مفهوم الطريقة (1

ريقة يف اللغة الطريقة يف للغة هي الكيفية والسرية واملذهب واحلال. بنسبة إىل تلك الط
مبعىن السري أو الطريق لتحقيق الغاية، يف اتصال  (Hodos)مبعىن الطريق و  (Method) اليونانية

مع جهود العلمية، الطريقة هيمجموعة األساليب اليت يتم بواسطتها تنظيم اجملال اخلارجي 
 28للمتعلم، من أجل حتقيقي أهداف تربوية معينة.

الطريقة مبعىن العام هي اخلطة اليت يرمسها الفرد ليحقق هبا هذفا معينا من عمل من 
ا جر األعمل بأقل جهد ويف أقصر وقت كطريقة الصانع يف صا نعة والزارع يف ازراعة والت

محيد وأصحابه  أما معىن الطريقة العامة يف كتاب21جتارته, وطريقة كل انسان يف أدائه لعمله.
اضة, هي كل شيء وراد يف أي علمية التدريس, سواء كان تدريس الرياضيات والفن, والري

 25والعلوم, وهلم جرا.

 

                                                           

م القاهرة:  2162، ة، طرق التدريس اللغة العربية والرتبية الدينيطعيمة، وعلي مدكور حممد عزت عبد املوجود، ورشدي.1
.811دار الثقافة، ،ص.   

14Hamid, dkk. Pembelajaran Bahsa Arab Pendekatan, Metode, Strategi, Materi dan Media. Hal: 3  
, كتاب املعلم و املوجه و الباحث يف طريق تدريس اللغة العربيةحممد على السمان , التوجية يف تدريس اللغة العربية, 25

 .16. ص : 2168قامهرة : دار املعارف 
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 أهمية الطريقة (2

راسات لغة أن طريقة تدريس اللغة هلا دور مهم  جدا. بنظر من كثري فصول الد        
من أسبابه ميكن ألن نقص فعالية تدريس اللغة يف املدريس الذي يستخدم  28األجنيب.

 مدرس, الجيد الوسائل, ملل, وهلم جرا.  

كون املدرس يف تدريس لغة العربية ماهر الطريقة تدريس اهم من املادة ألن جيب أن ي        
يف صنع خمطط واختبار االساليب التدريس سيستخدم. استخدام االساليب والطرق املناسبة 
أن تكون مؤةرة جدا يف هيئة التدريس الفعالية كفاءة و جعل الطالب سعيد وحريص على 

الطريقة  بدع يف اختبارتدريس اللغة العربية. أما الطالب الذى يدرس يف بيته جيب أن تكون م
أنوع التعلم التعاوين على الطريقة كاملة سيتم مناقشتها  27املناسب جخصوصيته وقدرته.

ات والطريقات ىف التايل.مع أمهية الطريقة، أن املعلم البد  أن يتمك ن اإلسرتاجي ات و الكي في
التعليم و التعلم احلديثة. إذا كان املعلم يتخل ف عن اإلسرتاجي ات و الكي فيات والطريقات 
احلديثات, بل يستخدم اخلربة القدمية فقط, هو سوف ال ينال العرض من املتعلم. أما احد 

اسة املتعلم ىف أن حير ك مح  هذا يقدر  اإلسرتاجتيات الذي يتمك نها املعلم هو التعلم املفر حة,
 التعلم.

، عيوبها وعملية هربارت، خطواتها، مزاياتها طريقةالمفهوم  المبحث الثالث:. ج
 هربارت التدريس باستخدام طريقة

 مفهوم الطريقة هربارت .1
وتركز هذه الطريقة على معرفة  تنسب هذه الطريقة هلربارت الفيلسوف األملاين،      

من احلقائق واملعلومات القدمية، واألسلوب يف هربارت هو  احلقائق اجلديدة باإلستفادة
أسلوب واحد للتعلم الىت ميكن أن توفر فرصة للطالب تطبيق املعرفة واملعرفة التنظيمية 
تشجيع الطالب على التفكري نقديا وعقالنية. باإلضافة إىل تطبيق أسلوب هربارت 

                                                           
16Masitoh, dkk. 2005. StrategiPembelajaran. Jakarta : Universitas Terbuka, Hal : 26  
17Suja’I, “InovasiPembelajaranBahasa Arab”, Semarang WalisongoPrees. 2008 Hal : 32 
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ب، نظرا ألنه يربط بني املعلمني ميكن حتفيز الطالب واملعلمني معرفته مدى فهم الطال
 يف تطبيق املعرفة قد مت  معروفة أو يسيطر عليها املوضوع أو املستفادة.

(. 2612-2778هربارت )Johan أسلوب هلربارت مأخوذ من اسم اخلالق هو       
وصفها األهلية يف الفلسفة، و" مجيعة علم النفس"، هربارت يف التفكري وتسهم الكثري 

يف اجملال التعليم. هربارت، بني أمور أخرى، ممكنات من إنشاء أسلوب  من املعارف
 للتدريس فيها يف كثري من احلاالت ميكن أن تسهم عملية التعليم والتعلم.

ني استحابات القدمية اليت هربارت هو طريقة لعرض املواد التعليمية مع الطريق ب      
 نوعة من الردود من الطالب.بالستحابات جديدة مما يؤدي إىل جمموعة متسعت 

 

 هربارت طريقةخطوات ال .2

 26أن خطوات السري يف التدريس مخس، وهي: (Herbart)يرى هربارت  

 المقدمة أو التمهيد (1
و حتضريا أو هتيئة. والتنهيد عبارة عن مقدمة تسمى هذه اخلطواة مقدمة أو إعدادا أ

 يعدها املعلم ليهيئ هبا لدرس جديد. ويأخذ التمهيد عدة أشكال :
باستشارة معلوماهتم القدمية املختزنة يف عقوهلم والىت هلا صلة مبوضوع الدرس  (1

 اجلديد. ليبىن عليها املعلومات اجلديدة.
 بسرد قصة مشو قة.   (2
 21رس السابق.بتذكريهم بالد (3

وللمدرس مطلق احلرية يف اختيار أنسبها، ففي درس املطالعة مثال يبدأ املدرس بإلقاء            
اد وهتدف هذه املقدمة إىل إعد إىل موضوع جديد. طالباألسئلة اليت توصل أذهان ال

عقول الطالب لتلقي املعلومات اجلديدة وربط املعلومات اجلديدة بالقدمية. ويعدعنصر 

                                                           
 51 .، قسم املنهج الدراسي بكلية املعلمني اإلسالمية، ص، أصول الرتبية والتعليمسوتريسنو أمحد26

 .  288.،ص2117مكتبة النهضة املصرية، وصر  ، طرق التدريس العاة،حممد عبد القادر أمحد19
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التشويق من أهم الدعائم الىت تقوم عليها الطريقة، ويعد هربارت التشويق من أهم 
 الدعائم اليت تقوم عليها الطريقة.

 
 ويشرتط يف التمهيد األمور اآلتية:     

 وسنهم. طالبستوى الأن يكون واضحا ومناسبا مل  (1
 أال يستغرق وقتا طويال حىت ال يضيع فيه جزء كبري من الزمن املخصص للدرس.  (2
 11إىل الدرس اجلديد. طالبأن يقتصر على مايكفى لتوجيه عقل ال  (3

ح  يف املقدمة ميكن استخدام الطريقة احلوارية، وقد نتمكن من عرض وسائل اإليضا           
كصورة  الشيئ أو خريطة، فهي تساعد يف موضوع الدرس. والغاية من املقدمة إةارة 

إىل موضوع الدرس اجلديد، واإلنتفاع مبعلوماهتم القدمية، وربطها  طالبشوق ال
ه طالبباملعلومات اجلديدة. والتمهيد ليس معلومات جديدة، واملدرس يقدمها املدرس إىل 

 12سابقة.ال طالبوإمنا حتليل خلربات ال
 
 العرض (2

قد اشتاقوا إىل موضوع الدرس اجلديد، يعرضه املعلم  طالببعد أن كان ال          
 عليهم، حبيث يصرف اجلزء األكرب من الزمن املخصص يف الدرس اجلديد يف خطوة

 الدرس على مهارة املعلم يف عرض الدرس ومناقشته.العرض. ويتوقف جناح 

 بطريقتني : طالبوتعرض الدرس على ال

 بطريقة الكشف ) باالستقراء واالستنتاج ( (1

                                                           
 .227نفس املرجع، ص. 11

 .181 .، ص2158، دار املعلرف، مصرالرتبية وطرق التدريسصاحل عبد العزيز وعبد العزيز عبد اجمليد، 12
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. هذه الطريقة الزمة طالبمبعىن أن يشري املعلم إىل املعلومات فيكتشفها ال
االعتمادعلى  طالب، وتعود البطالللتعليم ويتم  فيها التعاون بني املعلم وال

 أنفسهم يف الوصول إىل احلقائق والكشف عن املعلومات.
 

 بطريقة اإللقاء  (2
كان يف التعليم فهناك معلومات كثرية يف دروس التاريخ واجلغرافيا والعلوم جيبأن 
تقدم للطالب جاهزة سواء بطريقة شفهية بإلقائها إلقاء أو بطريقة حتريرية 

الكتاب، ومن اخلطأ أن نقطع صلة الطالب من الكتب ألهنا مبطالعتها يف 
ستصبح بعد خترجهم من أهم  مصادرهم يف الوصول إىل املعرفة مبا يقرءونه من  
كتب وجمالت وصحف لذلك حيسن تدريب الطالب عندما يكونون يف املدرسة 
على اكتساب املعلومات من الكتب والبحث عنها فيها. وميكن اكتساب طرق 

 س األخرى حسب املادة اليت يعلمها املدرس.التدري
 

 الربط (3
وتسمى هذه اخلطوة باسم املقارنة أو املوازنة، وفيها يربط املعلم حقائق الدرس 
اجلديدة باحلقائق السابقة الىت درسها الطالب من قبل، ويوازن املعلم بني املعلومات 

يتلقاها الطالب يف هذا الدرس اجلديدة واملعلومات القدمية ويقارن بني املعلومات الىت 
وبني تلك الىت كانوا قد مر واهبا. وهذ الربط ضروري ليجل  املعلومات اجلديدة جزءا من 
املعلومات السابقة ومنصهرة فيها. وجيعل هذا الربط الطالب يشعرون باأللفة إزاء 

  احلقائق اجلديدة.
ضوء  توضيحها يفواهلدف الرئيسي من هذه اخلطوة إظهار املعلومات اجلديدة و 

املعلومات واخلربات السابقة. وتكون هذه املهمة سهلة ميسورة  كلما كانت حياة 
 11الطالب غنية باخلربات السابقة املباشرة و غري املباشرة.

                                                           
 212، املرجع السابق، ص.حممد عبد القادر أمحد22
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 االستنباط أو التعميم (4

حلة من أمهية اخلطوات يف تسمى هذه اخلطوة باسم االستنباط، وتعد هذه املر 
الطريقة ويقوم فيها الطالب باستخالص التعارف والقواعد العامة والقوانني وذلك بعد 
مناقسة االمثلة، وإدراك أوجه التشابه أو التضاد بينها، أو بعد القيام بتجارب معينة 

 يلقى ضوءا كافيا على املوضوع.

سلم إليها خطوات الطريقة. ويشرتط فيها وتعد هذه اخلطوة النتيجة الطبيعية الىت ت      
ه فرصة الوصول إىل القواعد واألحكام العامة بأنفسهم على أن يتم طالبأن يتيح املعلم ل

يف الوصول إىل القاعدة على السالمة  طالبتدوينه على السبورة وتتوقف قدرة ال
 ربط خطوتى العرض والربط السابقني، فإذا كان املعلم ناجحا يف عرضه موقفا يف

ه اسنتتاج القاعدة وليس من الضرورى أن يأتوا هبا كاملة كما طالباملعلومات سهل على 
هي مدونة يف الكتب وإمنا يكفي أن يعربوا عنها بأسلوب واضح مؤدى للمعىن على أن 

 18ه للوصول إىل القاعدة بألفاظها اإلسطالحية.طالبيقوم املعلم بعد ذلك مبساعدة 
 التطبيق. (5

ه للدرس من ناحية وتثبيت طالبمرحلة يقف املعلم فيها على مدى فهم        
املعلومات يف أذهاهنم من ناحية أخرى. والغرض منها تأكد املدرس إىل أي حد  فهم 
األطفال الدرس من جهة وتثبيت املعلومات يف أذهاهنم، ويتمكن املعلم من املوقوف 

أو إعطاء التمرينات تتضمن موضوع الدرس، وتربط  على ذلك عن طريق طرح أسئلة
بغريه من الدروس، وينبغى أن تكون األسئلة والتدريبات من النوع الذى يقيس مقدرة 

على مواجهة مشكالت جديدة يف ضوء ما وصلوا إليه من تعليمات وأحكام  طالبال
 عامة.

 هربارت طريقةمزايات ال .3
 ادة العلمية طريقة منظمة ومتسلسلة يف عرض امل (1

                                                           
 .212نفس املرجع، ص. 23
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 تعتمد على عنصر التشويق قبل العرض  (2
 املعلومات يف أدهان الطالب و تثبيت تساعد على ترسيخ (3
 ااحلقائق واالعتماد على النفس  تساعد الطالب على التفكري والشكف عن (4
 تساعد على ربط املوضوعات ببعضها (5

 
 هربارت طريقةعيوب ال .4

 سية أكثر من عنايته برتبية اخليال والتفكري املستقلاهتم هربارات باألمور احل (1
دروس كسب املهارة فإنه  يف تصلح هذه الطريقة يف دروس كسب املعرفة أما (2

 يصعب اتباعها
 حتد هذه الطريقة خبطواهتا احملددة منعملية التفنن يف العملية التعليمية (3
يتعلق باستعداداته ونواحيه الدوافع الداخلية للفرد و كل ما طريقة هربارت هتمل  (4

يستطيع عن طريق املعلومات واألفكار أن  يبنفسية واالنفعالية، وترى أن املر ال
 .يكون الدوافع ويبين العواطف ويو جه السلوك

 
 عملية التدريس باستخدام طريقة هربارت .5

 كما يلي:Herbart))هربارتخطوات التعليم باستخدام طريقة 

 األنشطة األوىل .1

 لقاء لسالمإ (1

 .تنظيم الفصل )إذا مل يكن منظ ما( (2

 .السؤال عن املاد ة وكتابتها مث مث كتابة التاريخ (3

 .إعالن موقف املدرس )كنائب ألجل العملية( (4

  

 األنشطة األساسية .2

  المقدمة 

 األسئلة أو البيان املوجز الذي يوص ل أذهان الطالب إىل املوضوع. 
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 العرض 
 ين الكلمات بالطريقة احلديثة.شرح معا (أ

بعد انتهاء املدر س من شرح الكلمات يتكل م املدر س عن العنصر األو ل مناقشا  (ب
 الطالب فردي ا أو مجاعي ا.

 .كتابة املدر س عنوان العنصر األو ل على السب ورة (ج

 .التكل م من بعض الطال ب عن العنصر األو ل (د

 لعناصر الباقية.وهكذا يسري املدر س يف ا (ه

 مراجعة املدر س مجيع العناصر مث أمره واحداً مبحاكاته. (و

 قراءة املدر س ماكتب على السب ورة أو أن يأمر واحداً منهم بالقراءة مع اإلصالح. (ز

 كتابة الطال ب ما كتب على السب ورة، واملدر س يالحظهم. (ح

 قراءة كشف الغياب. (ط

 تابتهم واحدا فواحداً.بعض الطال ب ك قراءة (ي

الطال ب ما كتبوه يف كراساهتم اعدادًا إلجابة األسئلة التطبيقية واملدر س  قراءة (ك
 ميسح املفردات على السب ورة.

 24التطبيق 

 الكلمات ووضع بعضها يف اجلمل. األسئلة عن معاين (أ
 مضمون املوضوع. األسئلة عن (ب
 التكل م عنصرا فعنصرا مث التدر ج إىل مجيع العناصر. (ج

 االختتام 
اإلرشادات واملواعظ. وختتلف اإلرشادات واملواعظ باختالف املواد وحمتويات  (أ

 موضوع الدرس.
 سالم.خيتتم املدرس تدريسه بال (ب

                                                           
الوقت للتطبيق أكثر من الوقت املستعمل لغريه من اخلطوات، وذلك للوصول إىل الغرض اخلاص وهو جعل التالميذ . 11

 يتكلمون
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 األنشطة األخرية .3
 ."أعمال أمحديلخص الباحث املادة وهي " (أ

 .يعرف الباحث املادة املستقبلية (ب

 .خيتتم الباحث بقراءة دعاء كفارة اجملليس (ج

 يسلم الباحث السالم إىل املتعلم قبل خارج الفصل وهم جييبون السالم.

 د. المبحث الرابع: تعليم المحادثة

 ادثةمفهوم المح .1

املناقشة احلرة التلقائية اليت جتري بني فردين العديد من الناس أو  بنيالتواصلاحملادةة هي 
ليست صعبة ملعظم األفراد. احملادةات هي  مهارة اجتماعيةإهنا  .حول موضوع مع ين

ح للناس ذوي وجهات النظر النموذج املثايل للتواصل يف بعض النواحي، حيث أهنا تسم
 فاخلطاباملختلفة حول موضوع معني بالتعلم مع بعضهم البعض. وعلى صعيد آخر 

هو عرضا شفويا من قبل شخص واحد موجها إىل جمموعة من األفراد.التكلم اجملاين ) 
 15بسام مقابله (.

احملادةة  حتقيق توازن عملي يف املسامهات. حملادةة ناجحة جيب على املشرتكني       
الناجحة تشمل تبادل االتصاالت املثرية لالهتمام بني املتحدةني أو األشياء اليت يعؤفها 

أن جيدوا موضوعا املتحدةني. لكي حيدث هذا، فإن هؤالء املشرتكون يف احملادةة جيب 
يستطيعون التواصل من خالله بوعي. أولئك الذين بشرتكون يف احملادةة بطبيعة احلال 
مييلون إىل أن ينسبوا ما يقوله املتحدةون األخرون ألنفسهم. اهنم أحيانا يقومون بإظهار 
جوانب حياهتم يف ردودهم من أجل االتصال بخراء الشخص اآلخر أو نقاط 

 18احلديث.

                                                           
ص. ، 1111، ياضر ال –وطن للنشر م، مدارال الرتبية باحلوار مع الشباب وآةرها يف حتصينهمسعيد بن فاحل املغامسي، 25

11 

26https://ar.wikipedia.org/wiki. 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8_%28%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%A8%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%29&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8_%28%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%A8%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%29&action=edit&redlink=1
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 أهمية المحادثة  .2

للمحادةة أمهية كبرية يف تعليم اللغة، فهو غاية ووسيلة يف الوقت نفسه : غاية ألن       
الصورة املركزة احملتويات الدرس، واألساس الذي ميد التلميذ بألوان من اجلمل والتعبريات 

وخباصة عند التدريب على مهارة الكالم.  واأللفاظ واألصوات، اليت حيتاج إليها التلميذ،
والوار وسيلة، ألنه يضم الرتاكيب النحوية واملفردات يف مواقف وسياقات خمتلفة، تعتمد 
عليها التدريبات اللغوية لتأخذ بيد التلميذ حنو استعمال اللغة وممارستها يف التعبري 

ىت تليه، بعتبارها كال واالتصال. وعلى املدرسة أن ينظر إىل احلوار، والتدريبات ال
اليتجزأ، كما أن دور التلميذ ال ينتهي مبجرد استيعاب احلوار وحفظه، وإمنا بستخدامه 

 17يف مواقف احلياة املماةلة.

 أهدف المحادثة .3
ها من قبل أي يف عملية أنشطة التعلم، والغرض هو النقطة الرئيسية اليت الينبغي جتاهل

مؤسسة تعليمية. ألنه مع أهداف يف عملية التعلم، مشريا إىل أن عملية التعلم لديه 
اجتاه واضح وأهداف ما أصبح املثل العليان اليت ينبغي حتقيقها. لتحقيق هدف بالطبع 
من الضروري أن يكون على عالقة متناغمة بني مكونات املشاركة يف التعلم مثل هذه 

اليب والوسائل التعليمية، التلميذ واملعلم ذلك هو تعلم احملادةة، والغرض األغراض واألس
 من ذلك هو الشئ الوحيد الذي هو على األفضلية الرئيسية اليت جيب حتقيقها.

 
يتكلم اللغة العربية هي واحدة من األهداف من املسلمني من أجل فهم كلمة اهلل       

باإلضافة إىل ذلك، تعلم العربية هو األهداف من والعلوم والواردة يف الكتب العربية. و 
األمة أن تكون دبلوماسية مع الدول اإلسالمية اليت تستخدم اللغة العربية اهلدف 

 : 16لطريقة احملادةة يف تعلم اللغة العربية هو كمايلي
 على استخدام احلوار مع اللغة العربية بطالقة وبشكل صحيح طالبريب التد (1

                                                           
 18سعيد بن فاحل املغامسي،املرجع السابق، ص.27

28
http://qumillaela.blogspot.com/2010/optimalisasi-pembelajaran-bahasa-arab.html 
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ماهر يتكلم العربية جيدا الحتياجات العلم أو تفاعله مع الناس  طالبمن أجل ال (2
 الذين يستخدمون اليومية العربية

 فهم احلوار أو األدب العريب يف الكتاب وما إىل ذلك (3
تع اللغة العربية والقرآن الكرمي أو احلديث، حىت احلب وتتم طالبميكن أن يشعر ال (4

 يكون الرغبة ملعرفة املزيدعميق

 رشدي أمحد طعيمة كما يلي: أما اهداف تعليم احملادةة عند رأي الدكتور

تنمية القدرة على املبتأة ىف التحديث عند الدارسنني ودون انتظار مستمر ملن  (2
 يبتدؤهم بذلك.

 تنمية ةروهتم اللغوية. (1

متكينهم من توظيف معرفتهم باللغة, مفردات مرتكيب مما يشبع لديهم اإلحساس  (8
 بالثقة، واحلاجة للتقدم، والقدرة على اإلجناز.

 تنمية قدرة الدارسني على اإلبتكار والتصريف يف املواقف املختلف. (1

يها اىل تعريض الدارسني للمواقف املختلفة اليت حيمل مرورهم هبا، واليت حيتاجون ف (5
 ممارسة اللغة.

ترمجة املفهوم االتصايل للغة وتدريب الطالب على االتصال الفعال مع الناطقني  (8
 بالعربية.

 معاجلة اجلوانب النفسية اخلاصة باحلديث.
يف حني أن الغرض من احملادةة اليت كتبها أمحد فؤاد أفندي هو عندم ينظر إليها      

على التواصل  طالبلمبتدئني واملستوى املتوسط لليف املمارسة العامة يتحدث جهة ل
شفويا يف بسيط العربية. بل اهلدف النهائي هو ميارس التعبريات اليت تعرب عن األفكار 

 والرأي لآلخرين.
 االقتراحات مهتّمة في المحادثة .4

 شجاعة ممارسة احملادةة، من خالل القضاء على مشاعر اخلجل واخلوف من اخلطأ (1
 ا يف توسيع املفردات واجلملة بشكل مستمراجتهاد (2
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االستماع دائما وأدوات ممارسة النطق، من أجل أن تصبح بطالقة وسالسة، هكذا     (3
 بشكل عفوي، كلما وحيثما دعت احلاجة 
قراءة باستمرار الكثري من الكتب باللغة العربية. كتب عن التخاطب العربية، ساعد  (4

 حمادةتك العربية إىل حد كبري على التقدم من
 إجياد بيئة اللغة العربية  (5
حب املعلمني واألصدقاء الذين جييدون  العربية. جعلها كصديق خملص يف حلظات  (6

 معينة، وميكن استخدامها كمكان لطر 
األطفال يتكلمون العربية، علم اللغة، ال تعلم احلول اللغة فحسب، علم ودرب  (7

 قواعد فحسب(  تدريس علوم اللغة )ال الجمرد
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الثالث فصلال  

 البحث منهجية

 ومنهجه البحث مدخل .أ

(  Kuantitative Approachيف هذا البحث، استخدم الباحث املدخل الكمي )
يسمى بالتجرييب ألن هذا البحث يبني  (Eksperiment Method) باستخدام املنهج التجرييب

إلجياد املتعلق أو التأةري أو  ة بالضبط أو ما يتعلق بينهاما يف الواقع بني املتغريات احملدد
 23.الفريقة من أحد املتغريات أو أكثر

ويف تصميم الدراسة اختار الباحث صف يفرق إىل صفني مث جعلها جمموعتني، مها 
 31الضابطة واجملموعة التجريبية. وتقسم االختبار إىل قسمني، القبلي وبعدي. اجملموعة

يقوم الباحث باالختبار القبلي للمجموعتني قبل إجراء التجريبة مث تقوم باإلجراء 
. ومل جتر الباحث هذه التجريبة للمجموعة الضابطة، وبعد انتهاء للمجموعة التجريبية

 عملية التجريبة يقوم الباحث باالختبار البعدي على اجملموعة الضابطة واجملموعة التجريبية.

 ةمجتمع البحث وعينت .ب
ف" سنجاساري درسة الثانوية اإلسالمية "املعار يف املإن جمتمع البحث يعين الطالب 

 .طلبا 326 فصول 6 لصف احلادي عشر وتتكون منهامن ا ماالنج

و " علم   39 بعدد " 1 بحث فهي على طالب يف الصف " اللغةوأما عينة ال      
 .طلبا 43بعدد  " 3االجتماعية 

 متغيرات البحث .ج
 :أن  املنهج التجرييب يف هذا البحث يتكون من متغريتان، مها كما يلي

 املتغري املستقل .1

                                                           
29 M. Burhan Bungin, Metodologi Peneltian Kuantitatif. (Jakarta: Kencana 2006). hal 49 
30 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D, (Bandung: Alfabeta) 2012, hal 74 
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هو العامل الذي يقيسمدى تأةري على  (Variabel Independent) ملستقلاملتغري ا
 طريقةاملتغيري املستقل يف هذا البحث هو  82املوقف ويسمى أيضا بالتغيري التجرييب.

 Herbart)) هربارت
 ري التابعاملتغ .2

هو العامل الذي ينتاج عن فعالية العامل  (Variabel Dependent) التابعاملتغري 
املتغري التابع يف هذا  81املستقبل. يسمى بعامل التابع هو العامب الناتج أو املتغيري الناتج.

 .احملادةةالبحث هو 
 (1) جدول

 بعالمتغير التا  المتغير المستقل 
 احملادةة       Herbart)) هربارت طريقة

 
 ومصادرها البيانات .د

كانت بيانات ومصادرها يف الباحث هي من كل أي مبحث اكتسابا. فإذا استخدم 
الباحث يف مجع البيانات باملالحضة أو املقابلة، فمصادر البيانات تسم ى مبستجيب 

(Responden)أسئلة مكتوبا كان أو شفهي ا. ، هو الشخص اإلستجايب ألسئلة الباحث ،
 الباحث أن يعر ف مصادر البيانات. ليسه ل

 يف هذا البحث، يستخدم الباحث مصادر البحث. منهما:
 األساسية البيانات .1

هي البيانات اليت مجعها ومعاجلتها وعرضها الباحث من املصادر األوىل، كاألشخاص       
ويأخذ الباحث  88ورقة األسئلة واإلجابة يف اإلختبار.املتعلقة بالتعليم كاملدرس والطالبات و 

  ن املالحظة واملقابلة ونتائج االختبار قبلى وبعدى واستبانة.البيانات األساسية م

                                                           
31 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D, Bandung: Alfabeta, 2012, hal:312 
32Sugiyono, Ibid. hal :312 

استخدام البطافة الومضية لرتقية مفاءة الطلبة يف مهارة القراءة يف مدرسة احلميدية املتوسطة الإلسالمية  عفة النساء، 33 
 6ص  1125قسم التعليم اللغة العربية، كلية علوم الرتبية والتعليم،  ،كونداعلكى
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   البيانات الثانوية .2
هي البيانات اليت مجعها ومعاجلتها وعرضها الباحث من اآلخرين كاملعلومات إىل        

ية هي الوةائق عن ويأخذ الباحث البيانات الثناو  81املدرسة من املالحظة والكتب واجمللة.
  تاريخ تأسيس املدرسة واملوقع اجلغرايف ومنهج املدرسة.

 أسلوب جمع البيانات .ه
 : وجلمع البيانات استخدم الباحث يف هذا البحث األساليب اآلتية

 االختبار .1
االختبار هو جمموعة من املثريات أعدت لتقييس بطريقةكمية أو كيفية سلوكاما، 

ما أو قيمة ما للفحوص، ميكن أن يكون االجتبار جمموعة من  واالختبار يعطى درجة
 85األسئلة أو جهازا معينا.

االختبار املستخدم يف هذا البحث هو االختبار القبلي، يعين اختبار يعطي قبل 
 لت جربة.إجراء الت جربة، و االختبار البعدي، يعين اختبار يعطى بعد إجراء ا
استخدام  قبل احملادةةاالختبار هنا ملعرفة مقياس قدرة املتعلمني وكفاءهتم يف 

 هربارت طريقةاستخدام   Pre Testي . إعطاء االختبار قبلHerbart)) هربارت طريقة
((Herbart .ي إعطاء االختبار بعدPost Test  هربارت طريقةاستخدام ((Herbart  ملعرفة

 طريقةإعطاء  ي. والغاية املنشودة يف االختبار بعداحملادةة مني يفقدرة و كفاءة املتعل
. استخدم الباحث االختبار جلمع احملادةةهي معرفة جناح يف  Herbart)) هربارت

 .حادةةالبيانات املتعلقة مب
 المقابلة .2

يتم خالهلا  -مباشرة أو هاتفية أو تقنية جلمع البيانات-املقابلة هي وسيلة شفوهية 
 88فرد أو خبري عن معلومات ال تتوفر عادة يف الكتب أو املصادر األخرى. سؤال

                                                           
 6، ص نفساملرجععفة النساء،  81

 127ص  ،نفس املرجع، ذوقان عبيدات وإخوانه85

 رحبي مصطفى عليان، البحث العلمي، أسسه، مناهجه، وأساليبه، وإجراءاته، بيت األفكار الدولية. بدون تاريخ وسنة36
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درسة الثانوية يف املقام الباحث باملقابلة مع معلم اللغة العربية و بعض املتعلمني 
. استخدام الباحث املقابلة لكشف احلقائق ف" سنجاساري ماالنجمية "املعار اإلسال

 طريقةوعملية تقدميها و كفاءة املتعلمني و كيفية استخدام  احملادةةوالبيانات املتعلقة بتعليم 
 .احملادةةيف تعليم  Herbart)) هربارت

 
 االستبانة .3

 التقارير أو األسئلة جمموع هبإعطا جتري اليت البيانات مجع طريقة هي االستبانة
 يعرف اذا البيانات جلمع فعال طريقة هي االستبانة. لإلجابة عليه املدعى إىل املكتوبة
 استخدم 87.عليه املدعى من ينال أن يرجى ما يعرف و باجليد البحث متغريات الباحث
 مدرسة طالب مبيول املتعلقة البيانات جلمع التجربة اجملموعة يف للطالب االستبانة الباحث
 ثاينال الفصل طالب خاصة بصفة التعليم عملية على, ماالنج سنجاساري املعارف الثانوية

 باستخدام احملادةة تعليم أي العربية اللغة تعلم طوال خرباهتم و التعليم على اهتمامهم و
 .احملادةة كفاءة ترقية يف هربارت طريقة

 

 الوثائق .4
 هربارت طريقةالوةائق جلمع البيانات املتعلقة بعملية تطبيق  لباحث يستخدما

((Herbart  الوةائق هي ملحوظة احلوادةة املاضية.  2لغة يف الفصل " الاحملادةة يف تعليم ."
 86الوةائق منها كتابة وصور أو صناعة فنية الرجل.

ر الطالب حني أن يدرسوا يف الفصل يف هذا البحث ستعرض الوةائق يف شكل صو 
 بنظر كشف احلضور.

 
 

                                                           
37Sugiyono, Op. Cit.. Hal:142 
38 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 329 
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 البيانات التحليل أسلوب. و
 جتهيز عملية خطوة أيتت االختبارو  املقابلة بطريقة البيانات صادرمي الباحث قيام بعد

 طريقةو . البحث نتائج إىل الوصول ليتم االحصائي تخليلال لغايات إعدادو  البيانات
 هي الطريقة هذه عن احمللة البيانات. ستداليلاال اإلحصاء طريقة هو املستخدم االحصاء
 الطالب لنتيجة املعديل املقياس فروق من تتجلى اليت الطالب تعلم نتيجة عن البيانات

 نتيجة فروق مستوى ختليلو . املائة يف الفروق داللة مستوى تؤخذ البحث فروض ختترب حىت
 :81(test-t) التالية بالرموز تقوم اجملموعتني التعلم

 
 
 

𝑡 =
𝑀𝑥 − 𝑀𝑦

√(
∑𝑥2+∑𝑦2

𝑁𝑥+𝑁𝑦−2
) (

1

𝑁𝑥
+

1

𝑁𝑦
)

 

 (1) الرسم

 (T-testرموز اإلحصائي إختبار "ت" )لا

 
 

Mx  =التجريبية اجملموعة من املعديل املقياس 

My  =الضابطة اجملموعة من املعديل املقياس 

∑ 2𝑋  =التجريبية اجملموعة من النتائج كل يف التنوعي عدد 

∑ 2𝑌=الضابطة اجملموعة من النتائج كل يف التنوعي عدد 

Nx =التجريبية اجملموعة يف الطلبة عدد 

Ny =الضابطة اجملموعة يف الطلبة عدد 
 

                                                           
39 Suharsimi Arikunto, prosedur penelitian  suatu pendekatan praktek (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010), 

hal.354. 
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 الفصل الرابع
 ونتائجها عرض البيانات وتحليلها                                

 سنجاساري "المعارف" المدرسة الثانوية اإلسالمية نبذة مختصرة عن: المبحث األول
 ماالنج

 الموقع الجغرافي.أ
يف الشارع روجنوالوي  "املعارف" سنجاساري ماالنجاإلسالمية تقع مدرسة الثانوية 
. وتقع هذه املدرسة يف منطقة 85258سنجاساري ماالنج رقم السابع فاجنتان 

 ماالنج.سنجاساري 
 تاريخ تأسيس المدرسة .ب

باسم مؤسسة التعليمية  2118قد قام هذا املؤسسة التعليمية يف السنة 
تغري إىل مدرسة الثانوية  2188سبتمبري السنة 2خ ، ويف التاريسنجاسارياملعارف

. أمساء الكبرية كمثل املرهم كياهي مشكور "املعارف" سنجاساري ماالنجاإلسالمية 
)سابق الوزير الدينية بالد إندونيسيا( و بعض العلماء من الشيخوخة الذي يرافق و 

حىت اآلن حتت اشراف  االنج و"املعارف" سنجاسارمياشراف املدرسة الثانوية اإلسالمية 
الدكتور كياهى احلاج حممد طلحة حسن )وزير الدينية بالد إندونيسيا يف جمليس الوزراء 

(. و يف 1121 – 1111وحدة وطنية وهو يكون رئيس شورية هنضة العلماء يف السنة 
"املعارف" الرؤية سالمة وتطوير ومتكني الطبيعة البشرية املدرسة الثانوية اإلسالمية 

االنج جتتهد بتطو ر إدارة تعليمية بأساس استقل واحرتاف. تقد م مدرسة سارميسنجا
االنج منفقة حباضر تعامل الثقافة و التارخيية "املعارف" سنجاسارميالثانوية اإلسالمية 

ماالنج يكون سنجاساري و ببعض املعهد حوله وكذلك من املدير أو األساتيد املعهد
 االنج."املعارف" سنجاسارميإلسالمية أساتيداً يف املدرسة الثانوية ا

 41.ماالنج -رؤية مستقبلية ورسالة المدرسة الثانوية المعارف سنجاساري .ج

                                                           

 1128 أغسطس 8قسم الوسائلية البيانات من املقابلة  . أخد40 
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 ماالنج-رؤية مستقبلية يف املدرسة الثانوية املعارف سنجاساري: 

 رية".سالمة وتطوير ومتكني الطبيعة البش" 

 :رسالة يف مدرسة مفتاح العلوم الثانوية 

يعقد العملية التعليمية اليت مدعومة باملنظمة واإلدارة الفعالية وكفاءة ومسلوؤلة " 
مستدامة لضمان جودة االنتاج وذات الصلة مناسبة الحتياجات اجملتمع برؤية اإلسالمية 

 ".باملعرفة أهل السنة واجلماعة

 للمدرسة تنظيم .د

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

واكيل العالقة 
 الميدان والمجتمع
نورليلي حكمة 

S.Pd 

 واكيل الوسائل
 S.Pdإمام مهدي 

 واكيل الطالبية
 همة مفيدة
 الماجستير

 واكيل المنهج
 S.Pdخير العنام 

 يس المدرسةرئ
عطاع يوسف كورنياوان 

 الماجستير

 قسم اإلدارة
 سلمات هريونوالحاج 

 الماجستير

 قسم المالية
 SE, S.Pdسوويطا 

 كرتيكا نور فيانا والي الفصل
 s.pd 

 لمالمع

 المتعلم
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 (2رسم )ال        

 ف" سنجاساري ماالنج"املعار يف املدرسة الثانوية اإلسالمية  تنظيميهيكل 

 

 ه.أهداف المدرسة

إىل مخسة عشر  ف" سنجاساري ماالنجالثانوية اإلسالمية "املعار تنقسم أهداف املدرسة 
 أقسام وهي :

 %100ترقية عرض من االمتحان الوطىن  .1
جلامعات يف الداخل واخلارج البالد إما من طريق ترقية مجلة الطالب اليت سيقبل يف ا .2

 اختيار وطنية للجامعات الدولة 
ترقية كفاءة الطالب املدرسة يف تفكري العلمية باالنشطة البحثية حىت أن يتحقق على  .3

 املستوى احمللي واإلقليمي والوطين أو الدويل
حة التعلم على األساس إنشاء عملية التعليم املمتعة واملفرحة وتثقيف وجتهيز مسا .4

 الوسائط املتعددة
ترقية معرفة الطالب لتنسية نفوس اليت تسري بالتطور العلم وتكنولوجى والفنون  .5

اإلسالمي الذي يعم ل بالصالة اجلماعة مناقشة الدينية استخدام لغتني )العربية 
 واإلجنليزية( وفنون اإلسالمي

تمع يف أداء االتصالة مع اجملتمع والثقافة ترقية كفاءة الطالب يف تكوين أعضاء اجمل .6
 وحوله مشربه مع تعاليم اإلسالم من خالل األنشطة االجتماعية والبيئة الطبيعية 

 تنمية النشاطة مكثف إىل مجيع األعضاء املدرسة إمايف أكادميي أو غري أكادميي  .7
 تطوير البحث للعثور على أفكار جديدة املوجهة للمستقبل .8
ع سبكة التعاون مع مبداء املنفعة املتبادلة إما مع املعهد واملؤسسات واحلكومة توسي .9

 واجلامعة ووكاالت شراكة أخرى
ختفيز النشاطة ليكون انسانا تقي ا صاحل لنفسه وجملتمعه، إسالمية، املعتدل، واحتياج  .13

 على املعرفة ليكون درجة أوىل األلباب وينفع جملتمع
 اركة بتنفيذ مجيع األعضاء املدرسة ليكون الشعور االنتماء واجلماعيتطبيق إدارة املش .11
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 حتقيق أعضاء املدرسة مع احلرص على النفس والبيئة و مباالة مرتفعة  .12
 اعتاد تصو ر و أداء نتائج الدينية بالكاملة و صمنا .13
فيه والتوازن ترقية كفاءة الطالب يف االجتماعية والثقافة مع اجملتمع اليت زينت الصو  .14

 واالعتدال و التواسط وال حتصرخي الدين
 أن يكون مؤسسة ف" سنجاساري ماالنجالثانوية اإلسالمية "املعار جيعل املدرسة  .15

تعليمية دينا ميكية الذي يعاجل املواد البشرية على اإلميان والتقوى والتكنولوجيا 
 التحصيل الدراسي األكادميية و غري أكادميية.

 

 المدرسة منهج .و

جيهة الرتقية املنهج الواضح. حجة البحث للمنهج الوطن واحملتوى احملل مناسب 
مبرحلة واحدة تعليمية بناء على قائم بذات املعلم يف ترقية الفعالية يف ترقية فعالية اإلجناز. 

 ترقية املنهج تبنيان وتكييفيان عن تطوير الزمان.
 

المدرسة في   رقية كفاءة محادثةلت Herbart)) استخدام طريقة هربارتالمبحث الثاني: 
  الثانوية اإلسالمية "المعارف" سنجاساري ماالنج

 Herbart)) استخدام طريقة هربارت .أ

احملادةة قام الباحث باالختبار القبلي يف اجملموعة التجريبية ملعرفة كفاءة الطالب يف 
واحدة هنارا. بعد منتصف  بدأ الباحث يف الساعة أغسطس 1 يف التاريخ يوم الثالةاء

باستخدام احملادةة درس الباحث أغسطس 1اللقاء األول أي االختبار القبلي يف التاريخ 
مث قام الباحث باالختبار البعدي يف التاريخ  ،قية كفاءة حمادةةلرت  Herbart)) طريقة هربارت

 أما تطبيق التعليم كما يلي:.28

 

 اللقاء األول:
 1يف التاريخ  الثالةاءيوم  قام الباحث اللقاء األولقبلي، باختبار ال تعلمجرى امل

"املعارف" " مبدرسة الثانوية اإلسالمية 2اللغة " احلادى عشريف الفصل  1128أغسطس
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دقيقة يعين من  11. والوقت الذي استغرق الباحث يف هذا اللقاء سنجاساري ماالنج
 الثانية هنارا.منتصف  واحدة إىلمنتصف  الساعة

 الطالب" إىل أعمال أمحدباحث بإعطاء االختبار القبلي عن النص باملوضوع "بدأ ال
ن االختبار . أقية كفاءة حمادةةلرت  Herbart)) هربارتقبل تطبيق طريقة الطالبملعرفة كفاءة 

 بكيفية كما يلى: شفهي القليب

 أعرف الباحث إىل املتعلم املادة اليت خيتربها. .1

 ة عن الطريقة هربارت.أعطى الباحث بيان القصري  .2

 .واحدا فواحدا أمام الفصل للمحادةةأمر الباحث املتعلم بتقدميهم  .3

 وز ع الباحث ورقة االختبار القبلي إىل املتعلم. .4

 ".أعمال أمحد" املوضوع وبعد االختبار القبلي قام الباحث إعطاء املادة القصرية عن
 المحادثة خطوات الباحث في التعليم  اللقاء الثاني:    

 "أعمال أمحد"باملوضوع Herbart) ) هربارتطريقة احملادةة علىقام الباحث بتعليم 
. أما خطوات 1128 أغسطس 1يف التاريخ دقيقة، اليوم الثالةاء  11الذي استغرق 

 كما يلي:Herbart)) هربارتالتعليم باستخدام طريقة 

 ألنشطة األوىل  .1

 إلقاء لسالم (أ

 إذا مل يكن منظ ما(.تنظيم الفصل ) (ب

 السؤال عن املاد ة وكتابتها مث كتابة التاريخ. (ج

 إعالن موقف املدرس )كنائب ألجل العملية(. (د

 األنشطة األساسية .2

  المقدمة 

 األسئلة أو البيان املوجز الذي يوص ل أذهان الطالب إىل املوضوع. 
 العرض 

 شرح معاين الكلمات بالطريقة احلديثة. (أ
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بعد انتهاء املدر س من شرح الكلمات يتكل م املدر س عن العنصر األو ل مناقشا  (ب
 الطالب فردي ا أو مجاعي ا.

 .كتابة املدر س عنوان العنصر األو ل على السب ورة (ج

 .التكل م من بعض الطال ب عن العنصر األو ل (د

 وهكذا يسري املدر س يف العناصر الباقية. (ه

 در س مجيع العناصر مث أمره واحداً مبحاكاته.مراجعة امل (و

قراءة املدر س ماكتب على السب ورة أو أن يأمر واحدًا منهم بالقراءة مع  (ز
 اإلصالح.

 كتابة الطال ب ما كتب على السب ورة، واملدر س يالحظهم. (ح

 قراءة كشف الغياب. (ط

 بعض الطال ب كتابتهم واحدا فواحداً. قراءة (ي

الطال ب ما كتبوه يف كراساهتم اعدادًا إلجابة األسئلة التطبيقية واملدر س  ةقراء (ك
 ميسح املفردات على السب ورة.

 41التطبيق 

 عضها يف اجلمل.األسئلة عن معاين الكلمات ووضع ب (أ
 األسئلة عن مضمون املوضوع. (ب
 التكل م عنصرا فعنصرا مث التدر ج إىل مجيع العناصر. (ج

 االختتام 
اإلرشادات و املواعظ. وختتلف اإلرشادات واملواعظ باختالف املواد وحمتويات  (أ

 موضوع الدرس.
 خيتتم املدرس تدريسه بالسالم. (ب

 األنشطة األخرية .3

                                                           
الوقت للتطبيق أكثر من الوقت املستعمل لغريه من اخلطوات، وذلك للوصول إىل الغرض اخلاص وهو جعل الطالب . 12

 يتكلمون



36 

 .خص الباحث املادة وهي "أعمال أمحد"يل (أ

 .يعرف الباحث املادة املستقبلية (ب

 .خيتتم الباحث بقراءة دعاء كفارة اجملليس     ج(        

 يسلم الباحث السالم إىل املتعلم قبل خارج الفصل وهم جييبون السالم.     د(  

 

االعتماد على النفس.  يةالثانعنوة املتعلم بالتفكريعميق و أوال ل هربارتكانت طريقة 
،ويساعد على ربط بالتفكريناجحة بسبب الدافعية العالية إىل املتعلم  وهذه الطريقة

 عند وقت الشرح تعرض الباحثاملوضوعات ببعضها، والوسائل اإليضاح بتطبيق اجليدة.
أن  ملتعلممن العنوان الرئيس إىل العناوين الفرعية حىت يصبحون ا احملادةةاملقصود من 

املوضوع "أعمال أمحد". إذ جيد الطالب مل يفهم فيشرح يفهمون املواد التعليمية عن 
 للمرة الثانية وتستمر حىت يفهم. الباحث

 مراجعة الدروس وتقومي (2
يف هناية التعليم، خيلص الباحث عن املوضوع "أعمال أمحد" ويسأل إىل الطالب عن 

الباحث التقومي يف اللقاء اآلخر أو  املوضوع مجاعيا. فيجيبون الطالب محاسة. ويقوم
 اللقاء الثالث.

 صيل ووصول الكفايةحي (1
لرتقية   Herbart)) استخدام طريقة هربارتحيصيل ووصول الكفاية سيبحث الباحث في

 .كفاءة حمادةة
ألن يتدرب املتعلم يف  احملادةةالطريقة مناسبة بنظرية مذكورة ومالئمة بتعليم  هفهذ

الحظ الباحث أن املتعلم يف وقت إعطاء  رس املتعلم احلوار مع زمالئه.ومياحتريك فمه كي 
ولوكان وجود قلة املتعلم لعبوا على  ماسة، واهتموا جيدا، وشعر بسرورهربارحتاملادة بطريقة 

 نفسهم.
 اللقاء الثالث:     

يقوم الباحث باالختبار البعدي شفهي وحتريري يف اجملموعة التجريبية يف فصل 
 28التاريخ احملادةة بيف الطالب  رقية كفاءة حمادةةتملعرفة "2اللغة  " عشراحلادى 
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 منتصف واحدة إىلمنتصف  يف الساعة . يبدأ الباحث االختبار القبلي1128 أغسطس
 "أعمال أمحد" املوضوعسؤاال عن  11تكون من ياالختبار البعدي  . كانالثانية هنارا

 متساويا باالختبار القبلي.

 قام الباحث إعطاء املادة القصرية عن "أعمال أمحد". البعديبار وبعد االخت
 

 إما تقيني لالختبار القبلي والبعدي فتتكون من مخس النواحي:
 اللهجة .أ

 الفصيح .ب

 قوائد .ج

 ذقة الكالم .د

 املفردات .ه

 

  مع معلم اللغة العربية نتائج المقابلة. ج

عربية واملتعلم ملعرفة تعليم احملادةة وتعلمها بعد للمقابلة مع معلم اللغة ال الباحث قام
قام الباحث املقابلة مع مدرس اللغة العربية هو األستاذ  استخدام طريقة هربارت.
. سأل الباحث 1128أغسطس  26يف يوم اخلميس التاريخ  مصطفى املكى املاجستري

كالت. فأجاب عن طريقة املستخدمة، واملشكالت يف الفصل، وكيفية املدرس حلل املش
املدرس أن الطريقة املستخدمة يف الفصل هي طريقة القواعد والرتمجة، واملشكالت فيه أن 
املتعلم ال حيبون تعليم اللغة العربية وال حيمسون هبا ألهنم يفكروهنا صعبة. وكيفية حللها 

عن طريقة فبني  الباحث إىل أستاذ إقناء السالم  .يعلم املدرس تعليم اللغة العربية كعادهتا
 هربارت، مفهوم منها وخطواهتا. فرد األستاذ طيبا وحسنا.

 
 المقابلة مع المتعلم .د

 قام الباحث للمقابلة مع متعلم بعد تعليم احملادةة باستخدام طريقة هربارت.
يف عملية  وأةار استخدام طريقة هربارت يهدف هذه املقابلة ملعرفة رأي املتعلم عن احملادةة
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وتعلمها. أخد الباحث يف هذه املقابلة األجوبة من معضم املتعلم. هذه  تعليم احملادةة
 .1128أغسطس  26املقابلة تقوم يوم اخلاميس يف التاريخ 

إما نتائج املقابلة بني الباحث واملتعلم فهي يشعر املتعلمون تعليم احملادةة باستخدام 
يسرعون أن يفهمون عن طريقة هربارت فرحية وهم جيدون الدوافع اجلديد يف التعليم و 

القصة احملادةة ويستطعون أن يذكرون املعىن والغرض إما من املفردات أو القصة هبا 
وجيدون الطريقة اجلديدة إال الطريقة املستخدم باملدرس احلقيقي يف التعليم اللغة العربية 

 خاصة يف احملادةة.

 

 فعالية استخدام طريقة هربارت لترقية كفاءة محادثة .ه

 احملادةة يف خاصة العربية اللغة مادة يف تعلمامل قدرة ملعرفة القبلي باالختبار الباحث قام
 ،1128 أغسطس 1لتاريخ با حمادةة يوم الثالةاءترقية كفاءة  هربارت يفاستخدام طريقة  قبلو 

االختبار يؤخذ من كرسات  وأسئلة ،عن القصة " أعمال أمحد " راالختبا وأما السؤال
أعمال أمحد "املوضوع  حتت حلادى عشرفصل ا ملعارفمدرسة الثناوية اإلسالمية االتدريبات لل

اجملموعة التجريبية واجملموعة الضابطة.  االختبار القبلي جمموعتان ومها من هذا . واشرتك يف"
 :ونتائج االختبار كما يلي

 

 (3) جدول

 للمجموعة الضابطة  والبعدي نتائج االختبار القبلي
 بطةالضااجملموعة 

 االسم
 اجملموعة الضابطة

 الرقم االسم
 الدرجة التقدير الدرجة التقدير

 فاشل
48 M.FALIQUL ISHBAH 

 فاشل
44 M.FALIQUL ISHBAH 

1 

 فاشل
56 

MOCHAMMAD ZAKI 
ZAMARA 

 فاشل
48 

MOCHAMMAD ZAKI 
ZAMARA 

2 

 فاشل
56 

MOH.SAHRU 
ROMADHON 

 فاشل
40 

MOH.SAHRU 
ROMADHON 

3 



39 

 فاشل
44 

MOHAMAD IBNU 
KAJAR 

 فاشل
40 

MOHAMAD IBNU 
KAJAR 

4 

 ناجح
83 

MOHAMAD HAFIDZ 
RENALDY 

 فاشل
65 

MOHAMAD HAFIDZ 
RENALDY 

2 

 فاشل
60 

MOH.KRISNA PRATAMA 
PUTRA 

 فاشل
52 

MOH.KRISNA 
PRATAMA PUTRA 

6 

 فاشل
52 

MOHAMAD AGIL ALWI 
SHIHAB 

 فاشل
48 

MOHAMAD AGIL ALWI 
SHIHAB 

7 

 فاشل
60 MOH.IQBAL FANANI 

 فاشل
58 MOH.IQBAL FANANI 

8 

 فاشل
52 

MOHAMAD 
ROFI'UDDIN 

 فاشل
40 

MOHAMAD 
ROFI'UDDIN 

3 

 فاشل
52 

MOCHAMMAD WAHID 
NUR FAIZIN 

 فاشل
48 

MOCHAMMAD WAHID 
NUR FAIZIN 

11 

 فاشل
48 

MOHAMMAD BIRRUL 
HABAAIB 

 فاشل
42 

MOHAMMAD BIRRUL 
HABAAIB 

11 

 فاشل
56 

MOHAMMAD RIFQIUL 
HADI FUADI 

 فاشل
45 

MOHAMMAD RIFQIUL 
HADI FUADI 

12 

 فاشل
48 

MOHAMMAD 
KHAFIDHOTUL ULUM 

 فاشل
42 

MOHAMMAD 
KHAFIDHOTUL ULUM 

13 

 فاشل
55 

MOHAMMAD SYAIKHU 
ZAKARIA 

 فاشل
50 

MOHAMMAD 
SYAIKHU ZAKARIA 

14 

 فاشل
56 M.IKHSAN RIYADI 

 فاشل
48 M.IKHSAN RIYADI 

12 

 فاشل
48 HAFIDZ ASH SHODIQI 

 فاشل
45 HAFIDZ ASH SHODIQI 

16 

 فاشل
55 

KURNIAWAN 
RAMADANI 

FIRMANSYAH 
 فاشل

52 

KURNIAWAN 
RAMADANI 

FIRMANSYAH 
17 

 فاشل
64 

MOHAMMAD 
TAUFIQUR ROHMAN 

 فاشل
52 

MOHAMMAD 
TAUFIQUR ROHMAN 

18 

 فاشل
58 

MOHAMMAD ZIDNI EL 
GHIFAR 

 فاشل
44 

MOHAMMAD ZIDNI EL 
GHIFAR 

13 

 فاشل
60 

MOHAMMAD ZAHWA 
SIDDIQI 

 فاشل
54 

MOHAMMAD ZAHWA 
SIDDIQI 

21 

 فاشل
68 

AHMAD FATAN AL 
BANNA 

 فاشل
46 

AHMAD FATAN AL 
BANNA 

21 

 فاشل
52 

AHMAD DHIYAA 
ULHAQ 

 فاشل
46 

AHMAD DHIYAA 
ULHAQ 

22 
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 فاشل
57 

MOHAMMAD SHOLLA 
NADHIF CHILMY 

 فاشل
46 

MOHAMMAD SHOLLA 
NADHIF CHILMY 

23 

 فاشل
64 

MOH.JAMALUDDUKHA 
ARDIANSYAH 

 فاشل
52 

MOH.JAMALUDDUKH
A ARDIANSYAH 

24 

 فاشل
58 AMINATUS SA'DIYAH 

 فاشل
56 AMINATUS SA'DIYAH 

22 

 فاشل
52 DIAH FAUZIA ULFA 

 فاشل
48 DIAH FAUZIA ULFA 

26 

 فاشل
72 DINA LIA TRISNAWATI 

 فاشل
64 DINA LIA TRISNAWATI 

27 

 فاشل
50 MELINDA 

 فاشل
44 MELINDA 

28 

 فاشل
64 DEA RIZKI NUR LAILI 

 فاشل
52 DEA RIZKI NUR LAILI 

23 

 فاشل
68 MAR'ATUS SHOLIKHA 

 فاشل
56 MAR'ATUS SHOLIKHA 

31 

 فاشل
68 PUTRI LESTARI 

 فاشل
64 PUTRI LESTARI 

31 

 فاشل
75 SHIHABUL MILLAH 

 فاشل
48 SHIHABUL MILLAH 

32 

 فاشل
65 NUR DIANA 

 فاشل
58 NUR DIANA 

33 

 فاشل
60 LELY NURMITA 

 فاشل
52 LELY NURMITA 

34 

 فاشل
75 LINDAWATI 

 فاشل
44 LINDAWATI 

32 

 العدد 1733 العدد 2059

 املعدل 49,5142857 املعدل 58,8285714
 

كما املذكور قبلها، كان بني االختبارين يعين بعد االختبار القبلي وقبل االختبار البعدي 
تصرف أي استخدام طريقة هربارت يف تعليم احملادةة، أما اجملموعة التجريبية متصرف باستخدام 

قد عند التعليم واجملموعة الضابطة بدون التصرف، أما البيانات لالختبار القبلي  طريقة هربارت
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، والبيانات لالختبار 1128أغسطس 28التاريخ  يف يقدم ذكرت قبلها، وأما االختبار البعدي
 البعدي ستذكر يف اجلدول اآليت:

 
 

 (4) جدول

 التجريبية للمجموعة البعديو  القبلي نتائج االختبار
 اجملموعة التجريبية

 االسم
 التجريبيةاجملموعة 

 الرقم االسم
 الدرجة التقدير الدرجة التقدير

 ناجح
85 ABDUL KARIM ALFAIZI 

 فاشل
67 ABDUL KARIM ALFAIZI 

1 

 ناجح
88 

ACHMAD HUZEIN 
MAGHFIROH 

 فاشل
76 

ACHMAD HUZEIN 
MAGHFIROH 

2 

 ناجح
82 ACHMAD ULUL AZMI 

 فاشل
56 ACHMAD ULUL AZMI 

3 

 ناجح
87 

ACHMAD ZIYAD IZZUL 
AZIZ 

 فاشل
75 

ACHMAD ZIYAD IZZUL 
AZIZ 

4 

 ناجح
85 SALMAN ALFARIZI 

 فاشل
60 SALMAN ALFARIZI 

2 

 ناجح
80 HAIDAR NURIL FAHMI 

 فاشل
68 HAIDAR NURIL FAHMI 

6 

 ناجح
86 LUKMANUL HAKIM 

 ناجح
82 LUKMANUL HAKIM 

7 

 ناجح
82 M.MARZUKI 

 فاشل
65 M.MARZUKI 

8 

 ناجح
90 M.SYARIF HAKIM BISRI 

 فاشل
60 M.SYARIF HAKIM BISRI 

3 

 ناجح
85 

MEYDI MUHTADI 
BILLAH 

 فاشل
72 

MEYDI MUHTADI 
BILLAH 

11 

 ناجح
85 MOCHAMAD ARIF 

 فاشل
62 MOCHAMAD ARIF 

11 

 ناجح
82 

NIZAR SYAHPUTRA 
ALFARIS 

 فاشل
60 

NIZAR SYAHPUTRA 
ALFARIS 

12 
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 ناجح
86 

MUHAMMAD ARUNIAL 
AZKA 

 فاشل
68 

MUHAMMAD 
ARUNIAL AZKA 

13 

 ناجح
80 

MUHAMMAD HUDAN 
HIFDZI 

 فاشل
60 

MUHAMMAD HUDAN 
HIFDZI 

14 

 ناجح
86 

MUHAMMAD KHOIRIL 
BASYAR 

 فاشل
65 

MUHAMMAD KHOIRIL 
BASYAR 

12 

 ناجح
82 

MUHAMMAD RAUDHO 
RIZKY 

 فاشل
70 

MUHAMMAD 
RAUDHO RIZKY 

16 

 ناجح
87 

AINUR ROHMAH 
SAIDAH 

 فاشل
72 

AINUR ROHMAH 
SAIDAH 

17 

 ناجح
90 

ARIZA LENI 
MAGHFIRROH 

 فاشل
68 

ARIZA LENI 
MAGHFIRROH 

18 

 ناجح
86 ATIK NORMA LINDA 

 ناجح
80 ATIK NORMA LINDA 

13 

 ناجح
84 CHIKMATUN NAFISAH 

 فاشل
65 CHIKMATUN NAFISAH 

21 

 ناجح
89 DHITA AYU ASTRELLITA 

 فاشل
75 

DHITA AYU 
ASTRELLITA 

21 

 ناجح
85 EVI NOVITA DEWI 

 فاشل
60 EVI NOVITA DEWI 

22 

 ناجح
80 LISA APRILIA KINTANI 

 فاشل
56 LISA APRILIA KINTANI 

23 

 ناجح
80 

MAULIDYA 
KHILMAWATI 

 فاشل
64 

MAULIDYA 
KHILMAWATI 

24 

 ناجح
87 MIFTAKHUL JANNAH 

 فاشل
75 MIFTAKHUL JANNAH 

22 

 ناجح
83 NABILA KHOLIDA PUTRI 

 فاشل
68 

NABILA KHOLIDA 
PUTRI 

26 

 ناجح
89 

NADILA OKTAVIANI 
HIDAYATI 

 فاشل
72 

NADILA OKTAVIANI 
HIDAYATI 

27 

 ناجح
85 NAYYIROTUL FITRIA 

 فاشل
70 NAYYIROTUL FITRIA 

28 

 ناجح
85 

NURIZ ZAMZAM 
MILLAH KHOIR 

 فاشل
65 

NURIZ ZAMZAM 
MILLAH KHOIR 

23 

 ناجح
80 QORRY 'AINA 

 فاشل
68 QORRY 'AINA 

31 

 ناجح
84 REZA FIRLANA 

 فاشل
60 REZA FIRLANA 

31 
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 ناجح
80 SAFIRA EKTA FIRDAUSY 

 فاشل
58 

SAFIRA EKTA 
FIRDAUSY 

32 

 ناجح
85 WAFROTUL ATHIYAH 

 فاشل
68 WAFROTUL ATHIYAH 

33 

 ناجح
83 

SYAVILA MAR'ATUS 
SOLIKHA 

 فاشل
72 

SYAVILA MAR'ATUS 
SOLIKHA 

34 

 ناجح
87 TSANIA SALSABILA 

 فاشل
68 TSANIA SALSABILA 

32 

 العدد 2350 العدد 2960

 املعدل 67,1428571 املعدل 84,5714286
 الباحث املقارنة فقدم القبلي والبعدي للمجموعتني، االختبار نتائج بيان معرفة وبعد

 :كمايلي واملقارنة هلما. والبعدي القبلي االختبار بني

 

 (5جدوال )

 الضابطة للمجموعة والبعدي القبلي االختبار بني املقارنة

 التقدير النتيجة الرقم
 البعدياالختبار  القبلياالختبار 

 النسبةاملئوية الطالبعدد النسبةاملئوية الطالبعدد
 %2,85 1 - - ناجح 100 – 80 1

 %97,14 34 %100 35 فاشل 80> 2

 %100 35 %100 35 العدد

 

 يف أن الضابطة فظهر للمجموعة والبعدي القبلي االختبار بني رنةاملقا بيان إىل بالنسبة
، و 61نقصان من  االختبار القبليألن من نتائج  الفاشل الطالب من %100االختبار القبلي 

اليوجد من الطالب  االختبار القبليألن من نتائج  االختبار القبلي يف الناجح الطالب من 0%
 الفاشل الطالب من %97,14ظهر أن  البعدي االختبار يف ماوأ. إىل مرتفعة 61الذي يتناول 

إال نفر واحد وهذا  البعدي االختبار يفبعدي الينجحون من الطالب االختبار الألن من نتائج 
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االختبار  نتيجة أن يعين البيان الناجح. وهذا الطالب من %2,85الضابطة، و  جملموعةمن ا
 .القبلي نتيجة من أكرب البعدي

 

 (6) اجلدول

 التجريبية للمجموعة والبعدي القبلي االختبار بني املقارنة

 التقدير النتيجة الرقم
 البعدياالختبار  القبلياالختبار 

 النسبةاملئوية الطالبعدد النسبةاملئوية الطالبعدد
 %100 35 %5,71 2 ناجح 100 – 80 1

 - - %94,28 33 فاشل 80> 2

 %100 35 %100 35 العدد

 

 
 يف أن التجريبة فظهر للمجموعة والبعدي القبلي االختبار بني املقارنة بيان إىل ةبالنسب

 االختبار من الطالب الناجح. وأمايف % 5,71الطالب الفاشل، و  من % 94,28االختبار القبلي 
 أن يعين البيان من الطالب الناجح. وهذا %100من الطالب الفاشل، و  %0ظهر أن  البعدي
 نتيجة االختبار القبلي. أكرب أيضا من البعدي االختبار نتيجة

 
كانت البيانات بينهما ومضة متساويتان فقام الباحث باملالحظة اليت جتري عند عملية 

عة الضابطة، مو التعليم يف اجملموعتني املذكورتني، وفيها وجد الباحث الفرق بينهما. أما يف اجمل
طالب، وبعض منهم لعبون عند التعليم. وأما كان التعليم جيري مملة وال تظهر محاسة لدى ال

يف اجملموعة التجريبية، كان التعليم ملون بنشاط الطالب عند التعليم، هم يهتمون مبا شرح 
، هذه البيانات ظن مؤقت، ألن تركيز هذا البحث يف أعمال أمحد"املعلم عن املادة يف املادة "

 ذكر بعدها.يمن االختبار كما س البيانات
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 عرفة مقارنة نتائج االختبار القبلي والبعدي للمجموعتني فشرح الباحث عددم وبعد
 :التايل اجلدول اجملموعتني السابقتني. وهي كمايف من املربع االحنراف وعدد االحنراف

 

 

 

 (7اجلدول )

 اجملموعتني من املربع االحنراف وعدد االحنراف عدد نتائج
ةيجموعةالتجريب امل الضابطةجموعة امل قمالر    

Y2 (Y) Y2 Y1 X2 (X) X2 X1 

16 4 48 44 324 18 85 67 1 

64 8 56 48 144 12 88 76 2 

256 16 56 40 676 26 82 56 3 

16 4 44 40 144 12 87 75 4 

324 18 83 65 625 25 85 60 2 

64 8 60 52 144 12 80 68 6 

16 4 52 48 16 4 86 82 7 

4 2 60 58 289 17 82 65 8 

144 12 52 40 900 30 90 60 3 

16 4 52 48 169 13 85 72 11 

36 6 48 42 529 23 85 62 11 

121 11 56 45 484 22 82 60 12 

36 6 48 42 324 18 86 68 13 

25 5 55 50 400 20 80 60 14 

64 8 56 48 441 21 86 65 12 

9 3 48 45 144 12 82 70 16 

9 3 55 52 225 15 87 72 17 

144 12 64 52 484 22 90 68 18 

196 14 58 44 36 6 86 80 13 

36 6 60 54 361 19 84 65 21 

484 22 68 46 196 14 89 75 21 
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36 6 52 46 625 25 85 60 22 

121 11 57 46 576 24 80 56 23 

144 12 64 52 256 16 80 64 24 

4 2 58 56 144 12 87 75 22 

16 4 52 48 225 15 83 68 26 

64 8 72 64 289 17 89 72 27 

36 6 50 44 225 15 85 70 28 

144 12 64 52 400 20 85 65 23 

144 12 68 56 144 12 80 68 31 

16 4 68 64 576 24 84 60 31 

729 27 75 48 484 22 80 58 32 

49 7 65 58 289 17 85 68 33 

64 8 60 52 121 11 83 72 34 

961 31 75 44 361 19 87 68 32 

عاجملمو  2350 2960 610 11770 1733 2059 326 4608  

  
  

  
  N 
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 :السابق واجلد مايف توضيح مايلي يف و

1X التجريبية اجملموعة من القبلي االختبار = نتائج 

2X التجريبية اجملموعة من البعدي االختبار = نتائج 

(X) التجريبية اجملموعة نتائج من االحنراف = عدد 

2X =التجريبية اجملموعة نتائج من ربعامل االحنراف عدد 

∑X  =التجريبية اجملموعة نتائج من عدداالحنراف جمموع 
2X∑ التجريبية اجملموعة نتائج من ربعامل عدداالحنراف = جمموع 

1Y  =الضابطة اجملموعة من القبلي االختبار نتائج 

2Y الضابطة اجملموعة من البعدي االختبار = نتائج 

(Y) الضابطة اجملموعة نتائج نم االحنراف = عدد 

2Y الضابطة اجملموعة نتائج من ربعامل االحنراف = عدد 

∑Y  =الضابطة اجملموعة نتائج من عدداالحنراف جمموع 
2Y∑  =الضابطة اجملموعة نتائج من ربعامل عدداالحنراف جمموع 
 

 

 (6اجلدول )

 اجملموعتني من ربعامل االحنراف وعدد االحنراف جمموع عدد

 اجملموعة التجريبية ة الضابطةاجملموع

 عدد جمموع

 (∑Y)االحنراف 

 االحنراف عدد جمموع

 (∑2Y)ربع امل

 عدد جمموع

 (∑X)االحنراف 

جمموع عدد االحنراف 
 (∑2X)املربع 

326 4608 610 11770 
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 :اآليت اإلحصائي الرمز إىل السابق النتائج بإدخال الباحث قاممث 

𝑀𝑥 =
∑𝑥

𝑁
 

=
610

35
 

= 17,42 

∑𝑥2= ∑𝑥2−
(∑𝑥)2

𝑁
 

= 11770 –
(610)2

35
 

= 11770 −
372100

35
 

= 11770– 10631,42= 1138,58 

𝑀𝑦 =
∑𝑦

𝑁
 

 

=  
326

35
 

= 9,31 

∑𝑦2  = ∑𝑦2−
(∑𝑦)2

𝑁
 

= 4608 −
(326)2

35
 

= 4608 −
106276

35
 

= 4608 –  3036,45  = 1571,55 

𝒕  =  
𝑀𝑥 − 𝑀𝑦

√(
∑𝑥2+∑𝑦2

𝑁𝑥+𝑁𝑦−2
) (

1

𝑁𝑥
+

1

𝑁𝑦
)

 

=  
17,42 − 9,31

√(
11770+4608

35+35−2
) (

1

35
+

1

35
)

 

=  
8,11

√(
16378

68
) (

1

35
+

1

35
)

 

=
8,11

√13,76
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=
8,11

3,70
 

𝑡 = 2,19 

 

𝐵𝑓 =  ( 𝑁𝑥 +  𝑁𝑦 –  2 ) 

𝐷𝑓 =  35 +  35 –  2  = 68 

 

𝑡. 𝑠0,01 = 2,000 

𝑡. 𝑠0,05 = 2,660 

 

2,660 < 2,000 < 2,19  

مث قام الباحث  2,19اإلحصائي =   t من اجلدول السابق، وجد الباحث أن نتيجة
 بتعيني 

 t-table وحبث الباحث أن نتيجة يف القائمة احلرية (degree of freedom) منt-table 
 .2,660= %5ونتيجة يف التقدير املعنوي  2,000=  %1أن نتيجة يف التقدير املعنوي 

 

t.test(احلسايبt)< t.table (t  = )حصلت التجريبة = مقبولجدوايل 

t.test(احلسايب t)< t.table (t  = )فشلت التجريبة = مقبولجدوايل 

 (3الرسم )

 "ت"تقرير 

 من أكرب وكذلك 2,000=  %1املعنوي  التقدير نتيجة من أكرب 2,19 =اإلحصائي ونتيجة
 هذا أنفروض أوومردود ”Ho“مقبول" Ha" أن مبعىن 2,660=  %5 املعنوي تقدير نتيجة

املتعلم.  احملادةة ة كفاءةيف ترقي فعالية طريقة هربارت أن استخدام وهذا دليل مقبول. البحث
، وغالبا منهم حيبون التعليم والتعلم وهذه النتيجة معززة بالبيانات من املالحظة واملقابلة

. وخالصة هلذا البحث جبميع البيانات اليت مجعها الباحث، أن طريقة هربارتباستخدام 
املدرسة الثانوية  يفغبة املتعلم ر  وتنميةاملتعلم  احملادةة رتقية كفاءةفعالية ل طريقة هربارت استخدام

 اإلسالمية " املعارف " سنجاساري ماالنج.
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في ترقية كفاءة فكرة ودوافع طالب بمدرسة الثانوية اإلسالمية سنجاساري ماالنج  .و
 ستخدام طريقة هربارتبا محادثة

الطالب مبدرسة الثانوية  ملعرفة جناح استخدام طريقة هربارت يف تعليم حمادةة
مية " املعارف" سنجاساري ماالنج، وملعرفة فكرة ودوافع طالب مبدرسة الثانوية اإلسال

يف ترقية كفاءة حمادةة الطالب باستخدام طريقة  اإلسالمية " املعارف" سنجاساري ماالنج
"  من هذا  2هربارت. فاعتمد الباحث بنتائج االستبانة للفصل احلادي عشر " اللغة 

 الفصل.
ليس على شكل األسئلة بل على شكل التقريرات  مضمون هذه االستبانة

الشخصية. وعلى كل طالب أن خيتار إحدى االختيارات األربعة هي موافق جدا )النمرة 
(. وذلك على 2(، أو غري موافق جدا )1(، أو غري موافق )8(، أو موافق )النمرة 1

بانة املغلقة حسب رأي كل طالب وخربته بعد عملية إجراء هذا البحث، ونوع هذه االست
حبيث أن ال يسمح للطالب إال أن خيتار إحدى االختيارات األربعة السابقة. واستخدم 

 ( يف حتليل البيانات التالية. ونتائجها كما يلي:SPSS 16.0الباحث )
 

 (21اجلدول )
 اإلحصاء

Statistics 

  Jenis 

Kelamin 

Pernyat

aan 1 

Pernyat

aan 2 

Pernyat

aan 3 

Pernyat

aan 4 

Pernyat

aan 5 

Pernyat

aan 6 

Pernyat

aan 7 

Pernyat

aan 8 

N Valid 35 35 35 35 35 35 35 35 35 

Missing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
مرءا. والتقريرات فيها بعدد  85نظرا إىل اجلدول أن املستجيبني هلذه االستبانة هم 

عدد لكل جنس من تقريرات. وما ودجدت التقريرات الفارغة أم بدون إجابة فيها. و  6
 الرجال والنساء كما يلي:
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 (25اجلدول )                                             
 نوع اجلنس                                         

 

 
 
 

 
رجال. وعدد 27بالنسبة إىل ذلك اجلدول أن عدد الرجال بنمرة واحدة هم 

 مرءا. كما ذكر سابقا. 85نساءا. فعدد املستجيبني هم  26النساء بنمرة ةانية هن 
 
 (28اجلدول )

 تبانةمن االس الواحدة التقريرة
 

 

 

 

مناسبة لتعليم اللغة العربية، خاصة  طريقة هربارتالتقريرة الواحدة هي استخدام 
بعدد طالبني يف  1أن الطالب الذي خيتار النمرة . ونظرا إىل اجلدول احملادةةيف 

 1، والذي خيتار النمرة % 7،65طالبا يف  81بعدد  8، والذي خيتار النمرة 5،65%
طريقة ون أن يفكر . وهذا يدل على أن أكثر الطالب % 8،21طالب يف  5بعدد 

 .حمادةةمناسبة لتعليم  هربارت

 

Jenis Kelamin 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 17 48.6 48.6 48.6 

2 18 51.4 51.4 100.0 

Total 35 100.0 100.0  

Pernyataan 1 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 3 30 85.7 85.7 85.7 

4 5 14.3 14.3 100.0 

Total 35 100.0 100.0 
 



52 

 (27) اجلدول                                        
 من االستبانة الثانيةالتقريرة                                   

 

 

 

 

لرتقية  يستطيع أن يساعد الطالب  طريقة هربارت استخدامهي  الثانية التقريرة
 طالبان1بعدد  1ونظرا إىل اجلدول أن الطالب الذي خيتار النمرة . كفاءة حمادةة الطالب

 1، والذي خيتار النمرة % 2،57طالبا يف  11بعدد  8، والذي خيتار النمرة % 7،5يف 
رتقية الطالب جيدون السعادة ل أكثر. وهذا يدل على أن %2،87طالب يف  28بعدد 

 .طريقة هربارتباستخدام  حمادةة الطالب

 (26) اجلدول                                          

من االستبانة الثالثة التقريرة  

 

 

 

 

Pernyataan 2 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 2 2 5.7 5.7 5.7 

3 20 57.1 57.1 62.9 

4 13 37.1 37.1 100.0 

Total 35 100.0 100.0  

Pernyataan 3 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 2 1 2.9 2.9 2.9 

3 20 57.1 57.1 60.0 

4 14 40.0 40.0 100.0 

Total 35 100.0 100.0  
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يف يرتقي تعليم اللغة العربية، خاصة  طريقة هربارتالتقريرة الثالثة هي استخدام 
، % 1،1يف  طالب 2 بعدد 1ونظرا إىل اجلدول أن الطالب الذي خيتار النمرة . احملادةة

 21بعدد  1، والذي خيتار النمرة % 2،57طالبا يف  11بعدد  8والذي خيتار النمرة 
طريقة هربارت أن  يفكرون. وهذا يدل على أن أكثر الطالب % 1،11طالب يف 

 .احملادةةرتقي تعليم يستطيع أن ي
 (21)اجلدول                                         

 من االستبانة الرابعة التقريرة                                 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ونظرا إىل أشد فرحيا.  طريقة هربارتباستخدام  احملادةة تعليمالرابعة هي  التقريرة
 8، والذي خيتار النمرة % 7،5بعدد طالبني يف  1لطالب الذي خيتار النمرة أن ا اجلدول
. % 8،81طالبني يف 21بعدد  1، والذي خيتار النمرة % 1،81طالبا يف  12بعدد 

 .طريقة هربارتباستخدام  احملادةةوهذا يدل على أن أكثر الطالب يفرحون تعليم 
 

 (11) ولاجلد                                      
 امسة من االستبانةاخل التقريرة                                   

 

Pernyataan 5 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 2 4 11.4 11.4 11.4 

Pernyataan 4 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 2 2 5.7 5.7 5.7 

3 21 60.0 60.0 65.7 

4 12 34.3 34.3 100.0 

Total 35 100.0 100.0  
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3 19 54.3 54.3 65.7 

4 12 34.3 34.3 100.0 

Total 35 100.0 100.0  

 

 
تعليم احملادةة باستخدام طريقة هربارت أشد فعاليا وفاعليا.  هياخلامسة  التقريرة

، والذي %1،22طالب يف  1بعدد  1ونظرا إىل اجلدول أن الطالب الذي خيتار النمرة 
طالب يف  21بعدد  1، والذي خيتار النمرة % 8،51طالبا يف  21بعدد  8خيتار النمرة 

يا يف تعليم احملادةة لعاليا وفاع. وهذا يدل على أن أكثر الطالب يشعرون ف% 8،81
 باستخدام طريقة هربارت.

 

 (12) اجلدول                                        
 السادسة من االستبانة التقريرة                     

 
 
 
 
 

 
 

يصبح الطالب  طريقة هربارتباستخدام  احملادةةهي تعليم السادسة  التقريرة
 1،11طالب يف  7بعدد  1ونظرا إىل اجلدول أن الطالب الذي خيتار النمرة محاسة. 

 1بعدد  1النمرة  خيتار، والذي % 8،51طالبا يف  21بعدد  8، والذي خيتار النمرة %
تعليم . وهذا يدل على أن أكثر الطالب يشعرون محاسة يف % 15،7طالب يف 

 طريقة هربارت.باستخدام  احملادةة
                                           

Pernyataan 6 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 2 7 20.0 20.0 20.0 

3 19 54.3 54.3 74.3 

4 9 25.7 25.7 100.0 

Total 35 100.0 100.0  
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 (11اجلدول )                                             
 السابعة من االستبانة التقريرة                                     

 

 

 
 
 
 

من  احملادةةأسرع الفهم يف املواد قة هربارت طريهي استخدام  بعةالتقريرة السا           
 7 بعدد 1ونظرا إىل اجلدول أن الطالب الذي خيتار النمرة . اللغة العربيةاستخدام كتاب 

، والذي خيتار % 1،52طالبا يف  26بعدد  8، والذي خيتار النمرة % 1،11طالب يف 
الب يسرعون الفهم يف . وهذا يدل على أن أكثر الط% 16،8طالب يف  21بعدد  1النمرة 
 .طريقة هربارتباستخدام  احملادةةاملواد 

 (18اجلدول )
 ة من االستبانةمناالثالتقريرة                        

 

 

 

 

 

 

الثامنة هي تعليم احملادةة يكفي بدون استخدام الوسائل التعليمية. ونظرا إىل  التقريرة           
 1، والذي خيتار النمرة %6، 8طالبني يف  8بعدد   2اجلدول أن الطالب الذي خيتار النمرة 

Pernyataan 7 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 2 7 20.0 20.0 20.0 

3 18 51.4 51.4 71.4 

4 10 28.6 28.6 100.0 

Total 35 100.0 100.0  

Pernyataan 8 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 3 8.6 8.6 8.6 

2 16 45.7 45.7 54.3 

3 13 37.1 37.1 91.4 

4 3 8.6 8.6 100.0 

Total 35 100.0 100.0  
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والذي % 2،87طالب يف  28بعدد  8والذي خيتار النمرة ، % 7،15طالب يف  28بعدد 
. وهذا يدل على أن أكثر الطالب يفكرون أن % 8،6طالب يف  8بعدد  1خيتار النمرة 

 تعليم احملادةة حيتاج الوسائل التعليمية.
 

 المناقشةلث: المبحث الثا
 

 اإلسالمية  ةطريقة هربارت لترقية كفاءة محادثة الطالب بمدرسة الثانوياستخدام  .أ

 " المعارف "  سنجاساري ماالنج    
 

يقوم الباحث تعليم احملادةة باستخدام طريقة هربارت خبمسة خطوات من إعداد 
املعلم الدرس حىت حتصيل ووصول الكفاية يف اجملموعة التجريبية. كما تذكر الباحث يف 

ة التجريبية قبل التطبيق يعين اللقاء الثاين من تعليم احملادةة. املشكلة املوجودة يف اجملموع
ينقصون الطالب يف إتقان املفردات وتطبيقه، وينقص رغبة ومحاسة يف تعليم اللغة العربية، 
وحمد د احرتاف املعلم اللغة العربية خاصة يف تعليم احملادةة، وتوجه تعليم اللغة ملعرفة قوائد 

ربية حافز للرتمجة هيكل اللغة اللغة فقط بنسبة تطبيق احملادةة، وطريقة تعليم اللغة الع
العربية يف تركيب قوائد اللغة وحيصل سليب  يف التكلم. جيرب الباحث لرتقية كفاءة حمادةة 
باستخدام طريقة هربارت، يعطي الباحث الورقة اليت فيها يتعلق عن املوضوع املعني يف 

 بارت. التطبيق. وجيرب الباحث أن يعطي الطالب فهما جيدا باستخدام طريقة هر 

 

طالب بمدرسة الثانوية الاستخدام طريقة هربارت لترقية كفاءة محادثةفعالية  .ب
 سنجاساري ماالنج اإلسالمية "المعارف"

 

إن استخدام طريقة هربارت لرتقية كفاءة حمادةة طالب مبدرسة الثانوية اإلسالمية 
 % 1،21جملتمعتني "املعارف"سنجاساري ماالنج فعالية بدليل نتيجة "ت احلاسويب" بني ا

وكذلك أكرب من نتيجة املستوى املعنوي  111،1 =%2أكرب من نتيجة املستوى املعنوي 
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 مقبول. البحث هذا فروض أن أو مردود Ho مقبولو Haأن  مبعىنوذلك  881،1 =5%
 .حمادةةرتقية لفعالية طريقة هربارت  أن استخدام وهذا دليل

يستطيعون أن يأخذوا املعلومات من  مقبول فظهر أن الطالب tبنتيجة إختبار 
من نتائج البحث يف االختبار طريقة هربارت املواد التعليمية. وظهرت فعالية استخدام 

القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية كما عرضت البيانات السابقة يف االختبار القبلي 
الدوافع هي طريقة هربارت والبعدي. وظهرت العوامل اليت تؤةر لفعالية استخدام 

 واألسلوب للتعليم والتعلم.
هذه النتائج متساويا بقول األستاذ مكي مصطفى إن طريقة هربارت ميكن 

 42.لتكون أكثر فعالية الطالب

 

استخدام طريقة هربارت لترقية كفاءة محادثةطالب بمدرسة الثانوية دوافع فكرة و  .ج
 اإلسالمية "المعارف"سنجاساري ماالنج.

 

استخدام طريقة هربارت لرتقية كفاءة حمادةةطالب مبدرسة الثانوية اإلسالمية إن 
ال إال يستطيع أن يرتقي استيعاب الطالب فقط، ولكن  "املعارف"سنجاساري ماالنج

 هذه احلالةع أن يرتقي التشجيع ودوافعهم، وهم يفكرون أهنا جيدة لتعليم احملادةة. يستطي
ناسبة لتعليم طريقة هربارمتيفكرون الطالب أن  (2)تعين: ،تدل من نتائج االستبانة

ويفكرون  (8) ،طريقة هربارتباستخدام  تطبيق احملادةةجيدون السعادة ل( و 1)، احملادةة
باستخدام احملادةةويفرحون تعليم  (1)، احملادةةأن ترتقي تعليم ستطيع طريقة هربارتيأن 

، طريقة هربارت( ويشعرون فعاليا وفاعليا يف تعليم احملادةةباستخدام 5)، طريقة هربارت
ويسرعون الفهم يف  (7)، طريقة هربارتباستخدام احملادةةويشعرون محاسة يف تعليم ( 8)

حيتاج الوسائل احملادةةيفكرون أن تعليم ( و 6، )تطريقة هربار باستخدام  احملادةةاملواد 
 .التعليمية

                                                           
 22معلم اللغة العربية مدرسة الثانوية " املعارف" سنجاساري ماالنج، التاريخ  ،كي مصطفىاملمع األستاذ املقابلة  11

 م1128أغسطس 
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طريقة أحوال الطالب السابقة، فيعرف أن  النفس اعتمادا علىجيعل 
،  تطبيق احملادةةيف فهم و  فعاليا وفاعلياو يجعلون الطالب محاسة وفرحية وسهلةهربارت

حيتاج الوسائل احملادةةم تعلي، و ومناسب هبااحملادةةستطيع أن ترتقي تعليم يطريقة هربارتو 
 .التعليمية

أداة عجيبة طريقة هربارهتي ومن نظر أحوال الطالب السابقة، فهذا يدل أن 
هلا فوائد لتشجيع الطالب يف  43،هي بسيطة جدا اعد العقل للتفكري املنسق املنظم،تس

 .صاحبهذه الفكرةكقال توين بوزان  كما    44حل املشكالت يف تعليم احملادةة

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

                                                           
 886املرجع نفسه، ص 18

 111ص يويون زنرية، مرجع سابق ، 11
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 الفصل الخامس
 االختتام
 

 ملخص نتائج البحث .أ

 

 (Herbart)بعد أن عرض الباحث البيانات وحتليلها عن استخدام طريقة هربارت 
لرتقية كفاءة حمادةة الطالب يف الفصل احلادي عشر مبدرسة الثانوية اإلسالمية " املعارف 

 " سنجاساري ماالنج، فعاليه أن يقدم نتائج البحث اجلامعي هذا كما : 
لرتقية كفاءة حمادةة الطالب يكون فعاال وجذابا  (Herbart)إن تطبيق طريقة هربارت  .1

ألنه الطالب مل يدرسوا حمادةة باستخدام طريقة هربارت، وجيعلون الطالب يشرتكون 
 ا. الدرس جيدا، ويدرسون باحلماسة واجتهاد

اعتمادا على النتائج اإلختبار القبلي واإلختبار بعدي للمجموعة الضابطة واجملموعة  .2
له  (Herbart)التجربية اليت حصل عليها الطالب، وهذا يدل أن تطبيق طريقة هربارت 

 فعالية يف ترقية احملادةة تعليم اللغة العربية يف تعليم احملادةة  

مبدرسة الثانوية اإلسالمية احملادةة قية إن استخدام طريقة هربارت لرت  .3
 1،21"املعارف"سنجاساري ماالنج فعالية بدليل نتيجة "ت احلاسويب" بني اجملتمعتني 

وكذلك أكرب من نتيجة املستوى  111،1 =%2أكرب من نتيجة املستوى املعنوي  %
 هذا فروض أن أو مردود Hoو مقبول Haأن  مبعىنوذلك  881،1 =%5املعنوي 

 حمادةةرتقية لفعالية طريقة هربارت  أن استخدام وهذا دليل مقبول. ثالبح

جيعلون الطالب محاسة وفرحية وسهلة وفعاليا وفاعليا يف فهم طريقة هربارت معرفة  .4
تعليم ومناسب هبا، و احملادةةستطيع أن ترتقي تعليم يطريقة هربارت وتطبيق احملادةة، و 

 .وسائل التعليمية إىل حيتاجاحملادةة 
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 مقترحات البحث .ب

 تقدم الباحث املقرتحات التالية : بناء على نتائج البحث يف
 .يرجو على املدرسة أن تعد  الطريقة التعليمية الفعالة واجلذابة لرتقية تعليم اللغة العربية .1

على املدرس اللغة العربية أن خيتار بالطريقة التعليمية وخاصة طريقة هربارت يرجو  .2
(Herbart) .لرتقية حمادةة يف تعليم اللغة العربية للطالب 

لطريقة التعليمية با (Herbart)طريقة هربارت الباحثني اآلخرين أن يطوروا ويقارنوا  .3
ىاألخرى وتطبيق هذه الطريقة يف املوضوعات األخر 



 

 قائمة المراجع

 ، بريوت: دار اهلدى للطباعة والنشر.1،ط2ائص، جالفتح عثمان بن جين، اخلص أبو
 نج.الما مسكات، " العربية اللغة تدريس منهجية " أفندي فؤد امحد

سوتريسنو أمحد، أصول الرتبية والتعليم، قسم املنهج الدراسي بكلية املعلمني  الدكتور اندوس
 اإلسالمية.

ب وآةرها يف حتصينهم م، مدارالوطن ، الرتبية باحلوار مع الشبا1111سعيد بن فاحل املغامسي، 
 الرياض. –للنشر 

 2158صاحل عبد العزيز وعبد العزيز عبد اجمليد، الرتبية وطرق التدريس، دار املعلرف، مصر
عبد العزيز بن إبراهيم العصيلي، طرائق التدريس اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى، جامعة 

 م 111 -ه2118اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، 

   1111القرأن الكرمي، شامل جيفتامديا، بندوغ، 
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حممد عزت عبد املوجود، ورشدي طعيمة، وعلي مدكور، طرق التدريس اللغة العربية والرتبية 

 . 2162الدينية، القاهرة: دار الثقافة، 
لسمان , التوجية يف تدريس اللغة العربية, كتاب املعلم و املوجه و الباحث يف طريق حممد على ا

 . 2168تدريس اللغة العربية, قامهرة : دار املعارف 
للناطقني بلغات أخري  حممود كامل الناقة و رشدي أمحد طعيمة, املرجع يف تعليم اللغة العربية
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 قائمة المالحق
 

  



 

 مالحق الصور

 

 

 ".عطاع يوسف كورنياوان املاجستري " املقابلة إىل رئيس املدرسة

 



 

 

 املقابلة مع بعض الطالب
 

 

 يستخدم الباحث باستخدام طريقة اهلربارت عند التعليم



 

 

 بعض الطالب ممارس باحملادةة

  



 

 أعمال أحمد                             : املوضوع  منت

يستيقظ أمحد مبك رًا عند الفجر، ويتوض أ يف البيت ويذهب إىل املسجد ويصل ى الفجرفيه.   
ملدرسة يف الس اعة السابعة. جيلس أمحد يف الينام أمحد بعد الص الة بل يقرأ القرآن، مث يذهب إىل ا

الفصل األو ل ويتعل م فيه الل غة العربية والد روس املتنو عة ويعود إىل البيت يف الس اعة الثانية عشرة 
هناراً. ويف املساء يلعب أمحد كرة القدم مع زمالئه يف امليدان مث يصل ى املغرب يف املسجد ويطالع 

 دروسه بعد صالة العشاء.  

 املفردات : 

 . الزمالء : أصحاب1يستيقظ : نبهه من النوم                         .1
 . يطالع : يقرأ5الفجر : ضؤ الصباح                            .2
 يعود : يرجع .3

   أعمال أمحد :  العناصر

فجر، ويتوض أ العنصر األول )أعمال أمحد عند الفجر( : يستيقظ أمحد صباحا مبك رًا عند ال (1
 أمحد يف البيت و بعد ذلك ذهب أمحد إىل املسجد ألداء صالة الفجر أو صالة الصبح.

العنصر الثاين )أعمال أمحد يف الصباح( : الينام أمحد بعد الص الة الصبح بل يقرأ القرآن، مث  (2
 يذهب إىل املدرسة يف الس اعة السابعة.

: جلس أمحد يف الفصل األو ل ويتعل م فيه الل غة العربية العنصر الثالث )أعمال أمحد يف الفصل(  (3
 والد روس املتنو عة من أساتذته ويعود إىل البيت يف الس اعة الثانية عشرة هناراً.

العنصر الرابع )أعمال أمحد عند املساء( : ويف املساء يلعب أمحد كرة القدم مع زمالئه يف  (4
هب أمحد إىل املسجد ليصل ى صالة املغرب وبعد امليدان ويقف قبل املغرب وبعد املغرب ذ

 صالة العشاء  طالع أمحد دروسه استعداداً ليوم الغد.    
 



 

 

  



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

 

 Nama Madrasah     : MA Al Maarif Singosari Malang 

                               Kelas/Semester       : XI / 1 

                               Mata Pelajaran       : Bahasa Arab 

                               Alokasi Waktu        : 6 x 45 

                               Pertemuan ke          : 2 

 

I. Standar Kompetensi :              

 

            Berbicara/Muhadasah 

Mengungkapkan informasi secara lisan berbebtuk paparan atau dialog tentang  

  Kegiatan Ahmad 

II. Kompetensi Dasar : 

 

            Berbicara/Muhadasah 

 

2.1 Menyampaikan gagasan /pendapat secara lisan sesuai konteks dengan lafal 

 

                    Yang tepat 

2.2 Melakukan dialog sesuai konteks dengan tepat dan lancar 

 

III.  Indikator 

 

             Berbicara/Muhadasah 

1. Melafalkan ujaran ( kata,frasa,kalimat) tentang kegiatan Ahmad 

2. Menyampaikan informasi secara lisan tentang kegiatan Ahmad 

3. Mengajukan pertanyaan tentang kegiatan Ahmad 

4. Melakukan percakapan tentang kegiatan Ahmad 

 

 

IV.   Materi 

 

                   Teks bacaan tentang أعمال أحمد karya Dr. D. Hidayat, halaman 92 



 

 أعمال أحمد

 :  الصعبة املفردات

 . الزمالء : أصحاب1يستيقظ : نبهه من النوم                        (  2

 . يطالع : يقرأ5الفجر : ضؤ الصباح                            (1
 يعود : يرجع (8

يستيقظ أمحد مبك راً عند الفجر، ويتوض أ يف البيت ويذهب إىل املسجد ويصل ى الفجرفيه.      
الينام أمحد بعد الص الة بل يقرأ القرآن، مث يذهب إىل املدرسة يف الس اعة السابعة. جيلس أمحد يف 

إىل البيت يف الس اعة الثانية عشرة  الفصل األو ل ويتعل م فيه الل غة العربية والد روس املتنو عة ويعود
هناراً. ويف املساء يلعب أمحد كرة القدم مع زمالئه يف امليدان مث يصل ى املغرب يف املسجد ويطالع 

 دروسه بعد صالة العشاء.  

V. Metode Pembelajaran 

 

Herbart  Method  

 

VI. Langkah-langkah  Pembelajaran  

 

a. Kegiatan  Awal  

 

- Guru mengucapkan salam ketika memasuki ruang kelas  

- Guru mengkondisikan kelas  

- Guru dan siswa membaca doa sebelum pembelajaran 

- Guru menanyakan tentang materi pelajaran dan menulisnya serta menulis 

tanggal, hari dan tahun di papan tulis 

- Guru mengemukakan tujuan pembelajaran  

 

b. Kegiatan Inti  

 

- Persiapan (preparation) 

 

       guru mempersiapkan secara matang terhadap bahan/materi pelajaran yang 

akan disajikan, kemudian mengadakan apersepsi terhadap pelajaran yang 

telah/lalu dengan pelajaran yang akan diberikan. 



 

- Presentasi (penyampaian/penyajian) 

 

Guru menyajikan materi pelajaran baru kepada siswa. Materi  pelajaran 

 baru  ini disampaikan  kepada  siswa  menurut tingkat kemampuan  berfikir 

 mereka,  sesuai  dengan  asas-asas dedaktik (dari yang lebih mudah ke bahan 

yang lebih sulit, dari yang kongkrit ke tingkat skematis dan ketingkat abstrak). 

Selain itu juga dalam penyajian  materi  pada tahap ini dilakukan dengan 

berurutan dan sistematis, sehingga murid-murid  mengerti pelajaran  itu 

 dengan  sebaik-baiknya. 

- Proses asosiasi materi pelajaran.  

 

Pada langkah ini guru memperbandingkan dengan maksud untuk 

mengasosiasikan bahan pelajaran yang telah diajarkan atau pengetahuan yang 

telah dipamahi siswa dengan materi pelajaran yang baru diajarkan yaitu 

dengan memperbandingkan antara perkara-perkara yang serupa ataupun 

berlainan. Hal ini bertujuan untuk memberi makna terhadap materi pelajaran, 

baik makna untuk memperbaiki struktur kebenaran suatu paparan. Dengan 

demikian, siswa tidak merasa ragu lagi akan penjelasan guru.  

 

- Menyimpulkan  

 

guru memberikan kesimpulan umum dengan cara menghubungkan  antara 

 bahan  pelajaran  lama  dengan  bahan  pelajaran baru. Langkah ini 

merupakan inti sebenarnya dari sistem pengajaran menurut metode 

pembelajaran herbart. 

 

- Penerapan (application)  

 

Langkah ini merupakan langkah yang sangat penting, sebab melalui 

langkah ini guru akan dapat mengumpulkan informasi  tentang  kemampuan 

siswa setelah mereka menyimak penjelasan guru tentang pemahaman  dan 

penguasaan  materi  pelajaran  oleh siswa. Pada tahap terakhir ini guru 

membuat dan mengajukan pertanyaan- pertanyaan yang harus dijawab oleh 

anak sesuai dengan bahan yang telah diajarkan. Langkah ini lebih banyak 

bersifat penilaian atau evaluasi hasil belajar peserta didik / siswa.  

c. Kegiatan Akhir 

 

- Guru mengakhiri dan menutup pelajaran dengan membaca doa 

- Guru mengucapkan salam sebelum keluar kelas dan siswa menjawab 

salam 

 

 

 

 



 

VII. -      Alat/Bahan/Sumber Belajar  

- Buku pelajaran bahasa arab Madrasah Aliyah kelas XI Karya Dr. D. Hidayat 

- White board/Spidol, gambar. 

 

 

VIII. Penilaian :  

 

1. Tugas Individu 

 

IX. Instrumen Penilaian  

 

 حتدث عن أعمال أمحد لكل طالب أن يتحدث من العناصر أعمال أمحد
 
 
Mengetahui,                                                                 Singosari, 16 Agustus 2016 

Guru Bahasa Arab                                                        Guru Praktikan  

   
 
 

      Musthofa al-Makky M.Pd                                M.Hasan Marzuki Rahmatullah Alaihi 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 



 

 

 

 



 

 

 

   



 

 السيرة الذاتية الباحثة

      المعلومات الشخصيةأ. 

                        : حممد حسن مرزوقي رمحة اهلل عليه   االسم
  

 : احلاج حسن أشعري   الوالد
 دينا أديبة: احلاجة نور    الوالدة

 : سيتوبوندو  مكان الوالدة
 2167أبريل  1:   تاريخ الوالدة

 : ألسماالنج فاناروكا سيتوبوندو    العنوان
 : اإلندونيسي   اجلنسية

 161812771681:   اهلاتف اجلوايل
 mhasanmarzuki92@gmail.com:  الربيد اإليليكرتوين

 

 المستوى الدراسي. ب

 نةالس الدراسي المستوى الرقم
 1337-1336 روضة األطفال الوردة 1

 2113 -1338 املدرسة اإلبتدائية نتيجة اإلسالم 2

 2116 -2114 املدرسة املتوسطة اإلسالمية دار اهلداية 3

 2112-2117 املدرسة الثانويىة اإلسالمية دار العلوم 4

 2116-2112 اجلامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكةمية ماالنج 2

  

 


