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 الباب األول
 مقدمة

 خلفية البحث .أ 
للغة العربية وسيلة عن العواطف والمقاصد القد عرفنا أن 

لك صوات، لذبالحرآات واإلثارة واأل والألفكار ویكون التعبير
بين األفراد  الحياة اإلجتماعية فيعظم وسيلة أآانت اللغة 
 مواجهة المواقف الحيویة في  سالح الفردهيوالجماعة و
 .والشخصية

المدارس  في من الدروس اآانت اللغة العربية درس
ون الدینية من المدرسة اإلبتدائية بأندونسيا تحت وزارة الشئ

وال تكون اللغة العربية درسا من , والثانویة حتى الجامعة
انا تكون فيها حيأبل . تربویة الدرس تحت وزارة الفيالدروس 

 .     شعبة اللغةفي الدروس المختارة ىحدإاللغة العربية من 
 والتعليم متعلالتربية هي التعليم، والتعليم هو تنفيذ عملية ال

یعنى عملية إرسال قيم وبيانها للتالميذ بمنهج وبوسيلة في 
رشاد مستفيد إ والتعليم آما رآه دهالن ماریمبا هو 1.المدرسة

لتطور جسماني وروحاني للتالميذ ليكونوا یمتلكون الشخصية 
 .الفاضلة

 والتعليم تعليمولتنمية الجودة التعليمية البد في عملية ال
یتعلق ویناسب آل منها مع من مل التي البد محتویات من العوا

آانت تلك العوامل منها أهداف التعليم ومواده وعمليته . األخر
 2.ومنهجه ووسائله ومصادره وتقویمه

                                                 
 Nana Sudjana, Dasar Proses Belajar Mengajar, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2002), 28:  یترجم من1

http://id.answers.yahoo.com/question/index?qid=20070924012639AA1OZcV  
:یترجم من 2  
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أصبح المصادر هي من أهم عواملها، وهي تعيين آل شيئ 
یستخدم في عمليات التعليم وأنشطتها مباشرة آانت أم ال حتى 

 وآانت المصادر تحتوي 3. أغراض التعليمإلىیسهل الوصول 
  4.على التوصية والعامل والمادة واألدوات والفنية والبيئة

 
  البحثایاقض .ب 

 القضایا في ة الباحثت البيان السابق فقدمإلىبالنسبة 
 : كمایلىفالبحث 

 مدرسةبب , ا للطالب فى الفصل الثانىالذآاءة الشخصية آيف.1
 ؟ ماجاآرطا  عابر جطيس سالميةاإلالعالية " دار العلوم"

 ب, اللطالب فى الفصل الثانى اللغة العربية تعلم آيف إنجاز.2
  عابر جطيس اإلسالميةالعالية " دار العلوم" مدرسةب

 ؟ماجاآرطا
 م اللغة العربيةنجاز تعلإ و الذآاءة الشخصيةآيف عالقة بين .3

الية الع" دار العلوم"مدرسة ب ب, اللطالب فى الفصل الثانى
 ؟ماجاآرطا عابر جطيس اإلسالمية

 
  أغراض البحث .ج 

 أغراض البحث التى یراد الوصول اليها في هذا البحث أما
 :  كما یلىف

  للطالب فى الفصل الثانىالذآاءة الشخصية لمعرفة  )1(
 عابر جطيس اإلسالميةالعالية "  دار العلوم" مدرسةب

 . ماجاآرطا
                                                 

 ,Nana Sudjana, Dasar Proses Belajar Mengajar.................31 : یترجم من 3
 :  یترجم من4

http://rufmania.multiply.com/journal/item/2/Definisi_Teknologi_Pendidikan_-_AECT_2004 
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 مدرسة بب فى الفصل الثانى للطالتعلم  إنجازلمعرفة  )2(
 .ماجاآرطا عابر جطيس اإلسالميةالعالية "  دار العلوم"

م اللغة نجاز تعلإ و الذآاءة الشخصيةبين   عالقةلمعرفة  )3(
"  دار العلوم" مدرسةب للطالب فى الفصل الثانى  العربية
 .ماجاآرطا عابر جطيس اإلسالميةالعالية 

 
 منافع البحث .د 

األهداف المقصودة في هذه الرسالة، فيرجو تبعا للقضایا و
 .نفع هذه الرسالة لإلطار النظري ولإلطار التطبيقيی أن ةالباحث

  للباحث  .1
ة    ة النهائي ىألداء الوظيف رجانا  إل ة س ) S.Pd.I( درج

  سورابایا-بشعبة اللغة العربية بجامعة  سونان امبيل 
 لإلطار النظري .2

م اللغة لتربویة في تعلالعلوم والمعارف اليكون زیادة 
 نفسه وللقارئين ولكلية ةالشخصية للباحث نحو ذآية العربية

 .سورابایاب الحكومية اإلسالميةالتربية بجامعة سونن أمبيل 
 

 لإلطار التطبيقي .3
 مدرسةم اللغة العربية وخاصة ب تعل فيليكون مراجعا

 .ماجاآرطا عابر جطيس اإلسالميةالعالية "  دار العلوم"
 
 توضيح الوضوع وتحدیده .ه 

مر    ألالعالقة لهذاا: مثل, تعامل, تعلق, تربط:  عالقة
 5ختالسإلا

                                                 
5.Ratu Aprilia Senja, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia (Difa Publisher, 2008), 363  Em Zul Fahri & 
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 ليعرف المشارآة ،استطاعة الفهم على الغير :  الذآاء
 6. على الغيرساعدةموليعرف آيف ال،على الغير 

اميكي في أنفس الفرد لتلك التنظيم الدین:   الشخصي
االستعادات الجسمية التي تحدد طریقة الخاصة مع 

 .البيعة
 7نتيجة التى تحصيلها الطالب:  نجازإ

 8.ا بمعنى جعله یعلمهتعلمم م یعّلمصدر من عّل:     م       تعلي
والقصد باللغة . إحدى من أهم اللغات في العالم:  عربيةاللغة ال

العربية في هذه الرسالة هي إحدى من المواد 
الدراسية التي آانت فيها صميمة برنامج التربية 

 .ها الطالب في المدرسةتعلمالتى 
 

 الفروض البحث .و 
إن الفرضية هي إجابة مؤقتة على مسأالت البحث حتى 

وقال سوهرسيمي أریكونطا أن . عة المجموالحقائقمحبوبة ب
والفرضية الصفریة ) Ha(الفرضية نوعان، هما الفرضية البدلية 

)Ho.( 
 )Ha(الفرضية البدلية   )1

 variabel(دلت الفرضية أن فيها العالقة بين متغير مستقل 

x ( وغير مستقل)variabel y .(البحث هي والفرضية البدلية لهذا 
  م اللغة العربية و إنجاز تعلشخصيةالذآاءة العالقة بين وجود 

                                                 
 .Alex Sobur, Psikologi Umum, (Bandung: Pustaka Setia, 2003), 153: ترجم من. 6

 /http://sunartombs.wordpress.com/2009/01/05/pengertian-prestasi-belajar ترجم من .7
 :Muhibbin Syah, Psikologi Pendidikan Suatu Pendekatan Baru, (Bandung: PT. Remaja ترجم من .8

Rosdakarya, 1995) 89 
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العالية "  دار العلوم" مدرسةللطالب فى الفصل الثانى ب
 .ماجاآرطا عابر جطيس اإلسالمية

 )Ho(الفرضية الصفریة   )2
دلت الفرضية أن ليست فيها العالقة بين متغير مستقل 

)variabel x ( ومتغير غير مستقل)variabel y .(ضية والفر
 و الذآاءة الشخصيةعالقة بين البحث هي عدم الصفریة لهذا 

 مدرسة  للطالب فى الفصل الثانى بم اللغة العربيةإنجاز تعل
 .ماجاآرطا عابر جطيس اإلسالميةالعالية "  دار العلوم"

 
 طریقة البحث .ز 

 أنواع البحث -1
طریقة البحث هي إحدى النشاطات التى استخدمها 

أى العلمية التى تهدف لنيل  لنيل المعلومات الصحيحة، ةالباحث
في هذا  .الحقيقة العلوم وتطویرها باستعمال طریقة العلمية

وهي ) Kuantitatif(البحث استعمل الباحث الطریقة الكمية 
 الرقيمية التى آانت الحقائقالعملية في نيل المعرفة باستعمال 

   9. في إیجاد البيان عن األشياء المنشودة
 مجتمع البحث وعينه  -2

مجتمع البحث هو جميع األفراد واألشخاص واألشياء 
المجتمع في هذه البحث هو جميع  أماو. المرتبطة بهذا البحث

 عابر اإلسالميةالعالية "  دار العلوم" تالميذ في المدرسةال
 . جاآرطاماجطيس 

 10.عينة البحث هي جزء من األفراد من مجتمع البحث
العالية "  دار العلوم"  آثرة التالميذ في المدرسةإلىونظرا 

                                                 
Sugiyono, Statistika untuk Penelitian, (Jakarta: CV. Alfabeta. Bandung, 2006),15   ترجم من 9

 10Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: Rineka ترجم من 10
Cipta, 2006),  131     
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، فأخذ الباحث بعضهم آرطاماجا  عابر جطيس اإلسالمية
). (Purpossive Sampleليكون نائبا عنهم بطریقة العينية القصدیة 

فایستخد الباحث عينة . واخذ الباحث العينة من الفصل الثانى
 .تالميذا نائبا على مجتمع البحث 30البحث 

  الحقائقطریقة جمع  -3
 التى استعملها الباحث في الحقائق طریقة جمع أماو
 :بحث هي آما یلبيهذا ال

  (angket)طریقة االستبيانات •
 البحث أو المسئلة عن أسئلة یتضمن الذى دفتر هو

 إلى شرینت اإلستفاءو المواد لنيل الباحثة بحثت قد الذى
الباحث عطى ی و11.المراقبة بحث ىف مخصوص المحجوب
دار " مدرسة بطالب فى الفصل الثانىستبيانات للهذه اال
وهذه . ماجاآرطا عابر جطيس اإلسالميةالعالية "  العلوم

الطریقة تستخدم لنيل المعلومات عن أراء المستجيبين في 
 . الذآاءة الشخصيةتعليم اللغة العربية نحو 

   (documentation) الوثائق طریقة •
       )variable( بمنقل أو األشياء عن المواد طلب هو

 أو المجلة أو الجملة أو الكتاب أو النسخ أو الكتابة شكل فى
  .الجدول أو المشاورة آاتب أو الجریدة

 بأحوال تتعلق التى المواد لطلب طریقةه هذ استعمل
 .ذلك وغير الممدرسة و األساتيذ و الطالب

 
  الحقائقطریقة تحليل  .ح 

ة ليشكل منظمة ویرتب  في العمليالحقائقالمراد بتحليل 
 الموضوع إلى التصميم أو الطبقة حتى یحتصل إلىالحقائق 

                                                 
  Cholod Narbuko, Metodologi Penelitian, 76، نفس المرجع من 11
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ویمكن أن یرمز عن الفرضية أى یعبر نظریة تحمينية في 
و , و لمعرفة وجود عالقة بين المتغيراة12.الحقائق أو بياناتال

  التالميذ الشخصية ذآيةهي تعليم اللغة العربية نحو
ة  اللغتعلم: كما یلي ف 13 النسبة الماویةة بين استخدم الباحث

 :ورمزها آما تلي. العربية
%100X

N
fp = 

  f :   التردد  
 N : عدد المستجيبين  

 p :  نسبة المأویة : البيان
 المجموعة وتحقيق الحقائق التفسير و التعيين في تحليل أما

ه تم المقدار الذي قدةستخدم الباحثيف, الفتراض العلمي
 : آما یلي (Suharsimi Arikunto)سوهارسيمي اریكونطا 

 %39 – 10:  قبيحا
 %55 – 40: ناقص
 %75 – 56: مقبوال
 %100 – 76: جيدا

 الطریقة االحصائية برمز المستوى ةواستخدم الباحث
الذآاءة بين   عالقةیعنى لمعرفة) Product Moment(األهمية 
 للطالب فى الفصل الثانى ةم اللغة العربي و انجاز التعلالشخصية

. ماجاآرطا عابر جطيس اإلسالميةالعالية "  دار العلوم" مدرسةب
 14: رموزها آما یلى أماو

{ }∑ ∑∑∑
∑∑∑ −

=
)y(y)}{Nx(xN

)y)(x(xyN
r

2222xy   

                                                 
 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: Rineka:  یترجم من12

Cipta, 2006), 131 
 ,Anas Sudijono, pengantar Statistik pendidikan, (Jakarta: Raja Grafindo Persada         ترجم من 13  

2006), 43 : 
 Suharsimi Arikunto,Manajemen Penelitian, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1995), 425:  جم من تر14 
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 :البيان 
rxy :المستوى األهيمة  

N :العدد  

xy : جملة حاصل الضرب قيمة x  وقيمة y 
x : جملة قيمة x 

y : جملة قيمة y 
x2 : جملة الحاصل الذي یربع في قيمة x 
y2 : جملة الحاصل الذي یربع في قيمة  y 

 
 
 
 
 

 rxy 15:التفسير أو التعيين على قيمة المستوى األهمية
 في" r "قيمة  

Product Moment 
 التفسير

0,00 – 0,20 
0.20 – 0,40 
0,40 – 0,60 
0,60 – 0,80 
0,80 – 0,100 

صغيرا " y "أو متغير " x "آانت عالقة بين 
 جدا
صغيرا" y "أو متغير " x "انت عالقة بين آ

 بسيطة" y "أو متغير " x "آانت عالقة بين 
 قویة" y "أو متغير " x "آانت عالقة بين 

قویة " y "أو متغير " x "آانت عالقة بين 
  جدا

 
                                                 

 Suharsimi Arikunto, Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan, (Jakarta: Bumi Aksara, 1993), 71: یترجم من   15
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 خطة البحث  .ط 
 أبواب ولكل باب ة أربعإلىقسم الباحث في هذا البحث 
 : كما یليفطه فيها فصول تصرح فيها ما آاتبته و خ

الباب على خلفية مقدمة، ویحتوي هذا  الباب االول
البحث، أغراض الباحث، منافع البحث، توضيح البحث، القضایا

الموضوع وتحدیده، الفروض في البحث، طریقة البحث، 
 .وخطة البحث

 في هذا البحث ةیة، قسم الباحثدراسة نظر نىالباب الثا
 , الشخصية تعریف  أنلى یبحثفالفصل األو.  فصولةثثال إلى

 , مكونات الشخصية,العوامل الشخصية ,أنواع الشخصية
تعریف   أن والفصل الثانى یبحث.الذآاءة الشخصيةتعریف 

طریقة تقدیر إنجاز  ,العوامل المؤثرة انجاز التعلم ,إنجاز تعلم
 وانجازتعلم الذآاءة الشخصيةالعالقة بين والفصل الثالث . التعلم

 .ربيةاللغة الع
 الي فصلين ةدراسة ميدامية، وقسم الباحث الباب الثالث

"  دار العلوم"منها الفصل األول یعني لمحة عن المدرسة
اآرطا فهي خلفية، الموقع اج غابار جطيس ماإلسالميةالعالية 

الجغرافية، بصيرة وإرسالية وأهدافية، وأحوال المعّلمين، 
لطریقة المتبعة في أحوال التالميذ، تدریس اللغة العربية، ا

والفصل الثاني یعني عرض الحقائق وتحليلها عن . التدریس
العربية للطالب   وإنجازتعلم اللغةالذآاءة الشخصيةعالقة بين 

 غابر اإلسالميةالعالية "  دار العلوم"  بمدرسةفى الفصل الثانى
 .ماجاآرطاجطيس 

 .خاتمة ومنها الخالصة واالقتراحات الباب الرابع
 

 


