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 االول الباب
 مةمقد

 البحث خلفية . أ
 الى المعلم من المعلومة تحویل, سهال امرا التعلم ليس 
  یحتاج ولكن ,فقط الطالب تفكير الى المعلومة تحویل و,الطالب
 یصالإ في الشرح. العملية و العقلية الطالب شراكا على التعلم

 التعلم نتائج  الطالب یشعر, الجيدة بنتائج التعلم ینتج ال المعلومات
 یحتاج العربية اللغة تعلم, لذالك. التعلم عملية في یشارآون ما عند
 .التعلم نشط على

 عمالاأل هو العربية اللغة تعلم, العربية؟ اللغة تعلم عملية آيف
 هي العربية اللغة ألن, المالل المدرس یجعل أحيانا و, الشعوبية

 و لالتفاع لتكون جيدا مفهوما تفهم ان حاولت التى بيةناألج اللغة
 علم في يةاألم اللغة تعلم عن مختلف هذا. اللغة صاحب مع التواصل
 اللغة تعّلم, حالته آانت ولكن. الجملة وبناء صواتاأل وظائف
 اللغة تعلم في المالل الشعور لمقاومة, لذالك. جدا مهم العربية
 .التعلم نشط على نحتاج, العربية

 على صولللح المناسب الحال هو العربية اللغة تعلم نشط
 االنتقاد هي الباحث هذه من التعلم نشط آتب. الكامل التعلم نتائج

 یستخدمها ستراتجيةاال هي  الحادثة االنتقاد ).Critical Incident( الحادثة
 وهذه. وتذآيره األطالق تجربة عن الطالب لدعوة المعلم
 .1الكالم مهارة لتدریب جيدة ستراتجيةاال

                                                            
 : من ترجم 1

Umi Mahmudah, Abdul Wahab Rosyidi, Active Learning dalam Pembelajaran Bahasa Arab, Malang : 
UIN Malang Press, 2008, hal 157 
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 ستطيعت و, الكالم مهارة ناطقة في ستراتجيةاال الطالب تساعد
 الطالب یتوّرط ان یمكن و, العربية اللغة تعلم في المالل ضيعت ان
 في المالل اّن, سابقا یذآر ما ألن. التعلم عملية في شطان وایكون ان
 تفكير شراكا هو, التعلم نشط بتطبيق نهایته یمكن العربية اللغة تعلم

 . التعلم عملية في الطالب

 اللغة التعلم لطبيعة وفقا التعلم نشط في الطالب شراكا
 والنظریة والطریقة المادة مهارة داّتحا إلى هویحتاج ,العربية

 تعلم بعملية المتعلقة الهيئة فيه وتقصد. الطلبة تفاعل في العمليةو
 العربية اللغة مهارات أربعة جعل بها یقصد وایضا. العربية اللغة
 الكتابة و القراءة و الكالم و ستماعاال المهارة تعلم هي و, فّعالة

  الكالم مهارة في خصوصا

 یكون أن یجب ،العربّية الّلغة لتعلم العام الغرض نجاح لترقيق
 الكالم جوانب تشمل التي اللغات في المهارات ذوي الطالب

 الكالم ومهارة ,الّلغوّیة تاالمهار هذه جوانب لجميع.والتقدیراألدبي
 الجوانب هي و تعقيدا وأآثر أعلى جوانب من جانب هو نب الجا
 الجوانب من تعقيدا أآثر و صعوبة أآثر هو الكالم مهارة التي

 المهارة هي تعتبروا الكالم مهارة من الرغم على ,ألخرىا الّلغوّیة
 للتدریس جّدا مهمة آانت الكالم لكن و ومعقدة صعبة هي التى

  . وقت آل في والقيام
 بجميع العربية اللغة على تكتب التي لطالب الكالم مهارة

 هبهذ , جدا مهّمة الّثانوي التعلم الى ةبتدائياال المرحلة من مرحلة
 باللغة التدریس وعملّية. الكالم مهارة تحسين نفترض حنن األسباب
 تعلم عن المعرفة تسليم عملية من محدودة المدارس في العربية
 العربية اللغة
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 عن الُمناَقشة تْشجيعب الباحث شُعری األسباب، هذا على
 الكالم مهارة لترقية" )Critical Incident(الحادثة االنتقاد " ستراتجيةاال
 العالية بالمدرسة العاشر الفصل لطالب العربية لغةال تعلم في
 طوبان الحكومية إلسالميةا
 البحث قضایا  . ب

 القضية أهّم فإّن السابقة البحث خلفية من انطالقا
 :التالية التساؤالت تحت هنا الباحث قّدمهای التي أوالمشكالت

 فوآي ")Critical Incident(الحادثة االنتقاد " ستراتجيةاال ما .1
 اإلسالمية العالية بالمدرسة  العاشر الفصل في تطبيقها

 ؟ طوبان الحكومية
 العاشر الفصل في للتالميذ الكالم مهارة تعلم عملية آيف  .2

 ؟ طوبان الحكومية اإلسالمية العالية بمدرسة
 )"Critical Incident(الحادثة االنتقاد " ستراتجيةا فعالية آيف .3

 الفصل لطالب العربية اللغة تعلم في الكالم مهارة لترقية
 ؟  طوبان الحكومية إلسالميةا العالية بالمدرسة العاشر

 
 البحث أهداف  . ج

 آتابة فتهدف السابقة البحث تساؤالت على بناء
 :مایلي إلى هذاالبحث

 ")Critical Incident(الحادثة االنتقاد " ستراتجيةاال  لمعرفة .1
 العالية المدرسةب العاشر الفصل في تطبيقها وآيف

  طوبان الحكومية اإلسالمية
 الفصل في للتالميذ الكالم مهارة تعلم عملية لمعرفة .2

 طوبان الحكومية اإلسالمية العالية بمدرسة العاشر
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 Critical(الحادثة االنتقاد " ستراتجيةا فعالية  لمعرفة .3

Incident( "العربية اللغة تعلم في الكالم مهارة لترقية 
 إلسالميةا العالية بالمدرسة العاشر الفصل لطالب

 طوبان الحكومية
 البحث منافع.    د

 :یلي آما هذاالبحث آتابة منافع أّما
 ) سرجانا درجة إلى النهائية الوظيفة ألداء:  للباحث .1

S.Pd.I ) لتوسيع وآذلك. العربية اللغة تدریس بشعبة 
, العلمي البحث آتابة معرفة في الباحث معلومات

 .علومه خزائن  على تزدیدول
 وأهمية التعلم ستراتجيةاال على ليعّرفهم:  للمعّلمين .2

 التعلم طریقة صالحال مقارنة مادة ليكون وآذلك, آونها
 .المستقبل في

 في خصوصا والمعارف العلوم زانةخ زیادة:  للمجتمع .3
 .العربية اللغة مجال

 المصطلحات بعض توضيح.    ه
 فشرح, القارئين إلى البحث هذا في البيان شرح لزیادة
 الباحث ستخدمی هنا. البحث هذا في الموضوعات الباحث

 :یلى ما منها, المصطلحات
 فعالّية اّما .المبالغة صيغة اي فعال آلمة من:  فّعالية

 تليها نسبة یاء تلحق اسم صناعي مصدر هي
 اما  .2المصدر معني علي للّداللة التأنيث تاء

 لتحصيل طبقات آل البحث هذا في فعالية
 آمية مدى نصی يالذ مقياس أي .3الغرض

                                                            
 34ص , الحكمة دار ,العربية اللغة دقواع ملخص ,نعمة فؤاد 2
 :من ترجم 3
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 لىإ التوصل تم وقد والوقت ، والجودة ، الهدف
 ارتفع الهدف العروض أآبر تحقيق یتم أن

 فعاليتها
 ستراتجيةاال هي : )Critical Insident( الحادثة االنتقاد

 تجربة عن الطالب لدعوة المعلم یستخدمها
 جيدة ستراتجيةاال وهذه. وتذآيره األطالق
 .4الكالم مهارة لتدریب

 رفعه بمعنى ترقية یرّقي رّقي من مصدر:  ترقية
 5وحسنه وقدمه وصعده

 .الكالم أو التكلم في الذآاء و األهلية:   الكالم مهارة
 .6العربية باللغة التكّلم هذا داوالمر

 معرفة آيف هي التكلم على الطالب بمهارة المراد اّما 
 بوجود هل لمعرفة وآذلك, العربية الكالم في الطالب مهارة
 ترّقي أن تستطيع العربية الحادثة االنتقاد التعلم طریقة
 .الكالم في مهارتهم

  البحث فرروض.    و
 حتى البحث مسألة على مؤقة إجابة یعنى البحث فروض

 , نوعان البحث وفروض .البيانات جميع من حّجة یكون
 .(Ho) الصفرّیة والفروض (Ha) البدلّية همافروض

 (Ha)  البدلية الفروض .1

                                                                                                                                                                          
Saliman Sudarsono, Kamus Pendidikan Pengajaran dan Umum, Jakarta: Rineka Cipta, 1994, hal 61 

 157 ص, السابق المرجع  ,رشيدى الوهاب عبد, محمودة امى  4
 525 ص, بيروت, المشرق دار, واألعالم اللغة في المنجد, مألوف لویس 5
 135:ص أجوع سجورو مویو شرآة: جاآارتا والمترجم ةالكتاب دليل, آرسنياوان و, منصور محمد 6
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 وتغّير  (Variabel x)تغّيرمستقل بين عالقة وجود توضيح هي
 یوجد هي حثالب لهذا البدلية والفروض (Variabel y) مستقل غير
 مهارة لترقية"  )Critical Incident( الحادثة االنتقاد"  ستراتجيةا  فعالّية
 العالية بالمدرسة العاشر الفصل لطالب العربية اللغة تعلم في الكالم

 طوبان الحكومية إلسالميةا
  (Ho) الصفرّیة الفروض .2

 (Variabel x) تغّيرمستقل بين عالقة وجود عدم حيتوض هي
 البحث لهذا الصفریة والفروض (Variabel y) مستقل غير روتغّي 

 Critical( الحادثة االنتقاد"  ستراتجيةا فعالّية یوجد ال هي

Incident(  "لطالب العربية اللغة تعلم في الكالم مهارة لترقية 
 طوبان الحكومية إلسالميةا العالية بالمدرسة العاشر الفصل

 البحث طریقة.     ز

 هذا فيو البحث، بهذا العلمية المناهج حثالبا استخدم
 العرض باستـعمال الموضعى یأخذ ما ألن الكمّية لیدخ البحث
 یهدفه ما على یحصل لكى والرقم، بالتصویري ولكنها الكمية
 : الباحث

 البحث نوع .1
 هما قسمين إلى ینقسم البحث طریقة أّن عرفنا آما
 الطریقة (Kuantitatif) لكّمّيةا والطریقة  (Kualitatif)الكيفّية الطریقة
 واألرقام الحساب فيها استغنى التي البحث طریقة هي الكيفّية
 الحساب فيها یكون فإّنها آّمية طریقة وعكسها .العددّیة
  .العددّیة واألرقام
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 طریقة" هي  الباحث هااستخدم التى البحث وطریقة 
 امباستخد المعرفة نيل في العملية طریقة وهي ."الكّمّية
 .7المنشود الشيئ عن البيان إیجاد في آآلة الرقمّية البيانات

 البحث مجتمع  .2
 .البحث في واألشخاص األفراد جميع هو البحث مجتمع

 مجتمع جملة آانت إذا"آتابه في أریكونطا سهارسمي قال
 البحث مجتمع جملة ذفتؤخ فرد مائة على الیزید البحث
 العينة فأخذت نفر مائة من اآثر المجتمع آان فإذا. 8"جميعها

 او %)10-% 25( مائة في وعشرین وخمس مائة في عشر بين
 .9ذلك من اآثر

 في  الطّالب جميع من یتكّون البحث هذا في والمجتمع
 طوبان الحكومية اإلسالمية العالية بمدرسة العاشر الفصل

 البحث عينة .3

 لو لياألص البحث مجتمع عن جزء وهي البحث عينة
 ليكونوا بعضهم الباحث وأخذ. عنه نائبة ویكون منه بعض
 القصدیة العينة بطریقة الباحث قام أي. غيرهم عن نائبين

)purposive sampling .( الموضوع اختيار هي القصدیة العينة 
 عالقة تملك معّينة صفات على یؤّسس القصدیة العينة في

 وحدة األخر ىالمعن وفي. مسبقا المعروفة المجتمع بصفات

                                                            
 :من ترجم 7

Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan, Jakarta, PT Rineka Cipta, 1997, hal. 15 
 :من ترجم 8

Suharsini Arikunto”Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek” ,Jakarta: PT Rienika Cipta 
(Anggota IKAPI), 1998, Edisi Revisi IV, hal 115-116 

 112 ص, المرجع نفس, 9



8 
 

 على مؤّسسا تطّبق التي المعّينة بالصفات تناسب العينة
  10.البحث غرض

 في الطالب بعض هو البحث هذا في البحث عينة واما 
   طوبان ةالحكومي اإلسالمية العالية درسةبم العاشر الفصل

 التجربي آالفصل )1-10(1  العاشر الفصل في یعنى. 

 البيانات جمع طریقة .4

 )Uji Coba(التجربة ). أ

 الباحث تستعمل هي البحث هذا في التجرّبة
 دراسة في (Critical Incident) "الحادثة االنتقاد"استراتجية

 العالية مدرسة في الكالم ةالمهار لترقية العربية الّلغة
 ماّدة آفائة لمعرفة  طوبان الحكومية إلسالمية العالية
 Critical) "الحادثة االنتقاد"االستراتجية بهذه  لطّالب الكالم

Incident) 

 )Dokumentasi(الوثائق جمع طریقة).  ب

 صورة یقصده األشياء عن البيانات جمع هى
 ذلك، وغير ئقوالوثا والجرائد الكتب: مثل الترجمة
 .11المكتوبة الرسمية السجالت إلى الباحث ویرجع

 )Interview(المواجهة أو المقابلة طریقة).  ج

                                                            
 : من ترجم  10

Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan Komponen MKDK, Jakarta: Penerbit Rineka Cipta, 1997, 
hal 128 

 234 ص, السابق المرجع, اریكنطا سوهارسمي  11
 



9 
 

 السؤال بطریقة البيانات على للحصول عملية هى
. 12بموجه واحد في أآثر أو الشخصين بين والجواب

 مدّرس برئيس یقابل أن الباحث أراد الطریقة بهذه
 یتعّلق عّما المعلومات على للحصول والتالميذ الترجمة
 .الترجمة بتدریس

 )Observasi(المالحظة طریقة).    د

 ما ليالحظ فيها لباحثا یستخدمها التى طریقة هى
 الباحث  وقام. النصف في التدریس عملية في حدث

 على للحصول المالحظة وراقة بمساعدة بالمالحظة
 .الصف في التدریس عملية عن المعلومات

 (Angket)  االستبيانات طریقة). و
 لحصول المستعملة المكتوبة األسئلة لتقدیم طریقة هي

 لمعرفة قةیرالط هذه الباحث استعمل 13.المستحبين اجابة
 في (Critical Incident)" الحادثة االنتقاد"  إستراتجية فعالية
 العاشر الفصل  في الكالم هارةم لترقية العربية الّلغة دراسة
 طوبان الحكومية اإلسالمية العالية بمدرسة

 اإلختبار). ه
 التجربّية هذه في الباحث ستخدمإ الذي اإلختبار أّما

 اإلختبار و (Pre Test) األّول اإلختبار یعني بمّرتين وقوعًا
  (Post Test) النهائي

                                                            
 :من ترجم 12

Joko Subagyo, Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek, Jakarta: PT Reneka Cipta, 2006, hal 39 
 
 
 224 ص, السابق المرجع, یكنطاار سوهارسمي 13
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 البيان تحليل طریقة .5
"  الحادثة االنتقاد" ستراتجيةا المتغيرین من البيانات نيل بعد

(Critical Insident) العربية الّلغة دراسة في (x) مالكال مهارة لترقية ( y 
 , الكتاب أو الوثائقو , المقابلةو , المالحظة تقسيم بطریقة (
 البحث بطریقة البيانات الباحث فتحلل.  ختباراالو , االستبياناتو

 في  حصائيةاإل األرقام تستخدم التي البحث طریقة وهي الكمية
  . وتحليلها البيانات تقدیم

 : یلى فيما الباحثة تستعملها التي الرمز أما

 (Prosentase) المأویة رمز . أ

 التعلم عملية عن البيانات لتحليل (P) المأویة رموز 
 اإلسالمية العالية بمدرسة العاشر الفصل في العربية اللغة

 بطریقة  الباحث عليها حصل التي  .طوبان الحكومية
  : وهي اإلستبيانات

 (F)األجوبة تكریر                            
       

(N) ينالمستجي عدد                  
     

 المجموعة البيانات تحليل في والتعيين التفسير أّما
 قدم الذي المقدار  الباحث فيستعمل ,العلمي اإلفتراض وتحقيق

 14:یلي فيما أریكونطا سوهارسيمي

100%  -  76% 
75%  -  56% 

 جّيد
 مقبوال

                                                            
  41ص , السابق المرجع ,جوآو سبكيا  14
 

P =   X 100%  
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55%  -  40% 
39%  -  10% 

 ناقصا
 قبيحا
 (”Tes “t) المقارنة رمز . ب

  الباحث یستخدم"Tes t" أیضا یسمى المقارنة رمز 
 آفائة الى  الوصول مقارنة عن المعرفة لنيل  الّرمز هذا

 ستدری في الّضبطّية والفرقة الّتجربّية الفرقة بين  الطّالب
 الصفرّیة الفرضية أّن على یدّل فهذا الضبطّية للفرقة الكالم
(H0) االنتقاد"  ستراتجيةا فعالية وجود بمعنى, مردودة 

 مهارة لترقية العربية الّلغة دراسة في (Critical Incident)" الحادثة
 الحكومية اإلسالمية العالية بمدرسة العاشر الفصل  في الكالم
 الكالم تدریس في  الطّالب آفائة الى  الوصول و طوبان

 أو, طوبان الحكومية اإلسالمية العالية بمدرسة تحریري
 الى  الوصول بين الفرق یوجد ال التحليل بعد إذا بالعكس
 یدّل فهذا الضبطّية للفرقة و بّيةیالتجر للفرقة  الطّالب آفائة
 هناك ليس بمعنى, مقبولة (H0) الصفرّیة الفرضّية أّن على
 و بين (Critical Incident)" الحادثة االنتقاد"  ستراتجيةا فعالية

 اإلسالمية العالية بمدرسة الطّالب آفائة الى  الوصول
 طوبان الحكومية

 أقّل أو الصغيرة العينة تعد العلمي البحث هذا عينة إّن  
 (x)المتغير بين رتباطا فيه ما البحث هذا وفي. ثالثين نم

 أو فرقتين لیستعم العلمي لبحثا هذا ألّن,  (y)والمتغير
 التي النتيجة إذا" المتغيرین ينب رتباطا هناك" یقال. مصدرین

  15.سواء أو الثابت المصدر من عليها حصلت
                                                            

 : ترجم من 15
Anas Sudjiono, Pengantar Statistik Pendidikan, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,2006), hal. 297 
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MMt
−
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=

ا ز وأّم ة رم ين (”Tes “t) المقارن رین للعينت  الكبي
 :یلى فيما رمز فيستعمل, بينهما والارتباط

 (Tabel Perhitungan) الحساب لوحة یصنع  -1

 .X   (Variabel X)من المتغّير  (Mean)یطلب متوّسط -2

 :Mxرمز      
MX = 

xN
x∑ 

∑ X  =مجموع النتيجة من المتغّير X 
Nx  =عدد المستجيبين من المتغّير X 

 Y  (Variabel Y) من المتغّير  (Mean)یطلب المتوّسط -2
 
 

 :My رمز    
  M Y = 

yN
Y∑ 

∑Y  =مجموع النتيجة من المتغّير Y 

Ny    =عدد المستجيبين من المتغّيرY  
 X المتغير  (Standar Deviasi skor)انحراف النتيجة  یطلب   -4

  x  = X - Mx 

 x =انحراف النتيجة (Standar Deviasi skor)  من المتغّيرx 
X  = النتيجة من المتغيرx 

 Yالمتغير  (Standar Deviasi skor)یطلب انحراف النتيجة    -5
      y  = Y-My 

 y =انحراف النتيجة(Standar Deviasi skor)  من المتغّيرY 
Y =النتيجة من المتغير Y  
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 16:باستعمال رمز (t0)یطلب نتيجة    -6
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 القدیمة وثالبح.    ح
 المطهرة مفتح:  االسم  

  31205003د : القيد رقم   

 اإلسالمية تربية قسم:  التربية آلية   

 أمبيل سونن الحكومية اإلسالمية جامعة:  الجامعة   
 سورابایا

 : الموضوع
PENGARUH STRATEGI CRITICAL INCIDENT (PENGALAMAN 
PENTING) TERHADAP HASIL BELAJAR SISWA PADA MATA 

PELAJARAN FIQIH DI MTS IHYAUL ULUM DUKUN GRESIK 

 : الخالصة
 تعلم إدارة فى المعلمين القدرة تحليل على بناء. 1

" الحادثة االنتقاد"  استراتجية باستخدام الفقه
 الممتازة الفئة فى

 الفقه تعلم فى الطالب النشط تحليل لىع بناء. 2
 أن" الحادثة االنتقاد"  استراتجية باستخدام
 الفقه تعلم فى نشطة الطالب

                                                            
 305 ص المرجع نفس 16
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 االخر االختبار و األول االختبار على بناء. 3
 جيدة الطالب نتائج

 بحسابية یحاسبها االختبار نتائج على بناء. 4
 tt من أآبر  ot أن  یعرف هنا من, اإلحصائية

ot  ( : رقم جدول > tt (20,4   أو >  
6,3719 

 مردودٌة، )Ho( الّصفرّیة الفرضية أّن على یدّل ذلك
 یوجد بمعنى مقبولٌة )Ha( البدلّية والفرضّية

 االنتقاد"  استراتجية باستخدام الفقه تعلم تأثير
"  اإلسالمية المتوسطة المدرسة فى" الحادثة
 .17جریسيك دوآون" العلوم احياء

 البحث خطة   . ط
 خّططف, رئيناالق أمام سهال و مرّتبا البحث یكون لكي
 :یلي آما, أبواب أربعة إلى البحث أبواب الباحث

 األول الباب .1
  فيها, مقدمة:  على الباب هذا یحتوي

  البحث خلفية -
  البحث قضایا -
  البحث أهداف -
  البحث منافع -

                                                            
 :من یثرجم  17

Miftakhul Muthoharoh, Pengaruh Strategi Critical Incident (Pengalaman Penting) Terhadap 
Hasil Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Fiqih di MTs. Ihyaul Ulum Dukun Gresik, Skripsi 
Sarjana Pendidikan Agama Islam,(Surabaya: Perpustakaan IAIN Sunan Ampel), 2009, 
h.125.t.d 
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  المصطلحات بعض توضيح -
  البحث فروض -
 البحث طریقة -
  القدیمة البحوث -
 . البحث خطة -
 لفهم وسيلة سيكون ألنه مهّم الباب هذا و

 .التالية الموضوعات
 الثاني الباب .2

 على تشتمل نظریة دراسة على الباب هذا یحتوي
 :هما, فصلين

 : على یحتوي األول الفصل
 العربية اللغة الحادثة االنتقاد  تعریف -
  خلهامد -
 هاأهداف -
  .استخدامها  -
 : على یحتوي الثاني الفصل

  الكالم مهارة تعریف -
  أهميتها -
  الكالم مهارة تعلم طریقة -
  هاتعلم أهداف -
 .الكالم مهارة في المؤثرة العوامل -

 الثالث الباب. 3
 الباب هذا وینقسم, ميدانية دراسة على الباب هذا یحتوي

 :فصلين إلى
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 العالية المدرسة عن العامة الصورة عن: لاالو الفصل
 . طوبان الحكومية اإلسالمية
 فّعالية عن البيانات تحليل وآيفية البيانيات عن: الثاني الفصل

 مهارة لترقية )"Critical Incident(الحادثة االنتقاد " إستراتجية
 بالمدرسة العاشر الفصل لطالب العربية اللغة تعلم في الكالم
 طوبان الحكومية سالميةإلا العالية

 الرابع الباب. 4 
 البيانات من جمعته قد عما الباب هذا في الباحث خلصو

 Critical(الحادثة االنتقاد " ستراتجيةا فّعالية في المحصولة

Incident"( لطالب العربية اللغة تعلم في الكالم مهارة لترقية 
 وبانط الحكومية إلسالميةا العالية بالمدرسة العاشر الفصل

  


