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 األول بابال
 مقدمة

   التمهيد للمشكلة .أ

تطلق الًتبية على كل عملية أو رلهود أو نشاط تؤثر يف قوة   
هي الوسيلة اليت تساعد ف :اإلنسان أو تكوينو، أما ادلفهوم الشامل للًتبية

قاء قيمو وعاداتو ونظمو السياسية على بقائو واستمراره بب اإلنسان
خذ منظورا دينيا، واإلجتماعية واإلقتصادية، والًتبية يف نظر البعض تأ

ويعتربىا البعض عملية ىدفها احلصول على اإلنسان السوي ادلعتدل كما 
 (2013ادلراجع, أحد:  ) أقرت بذلك كل الديانات السماوية

 البسيط التعليم من مبعٌت للفرد، بالنسبة حيوية ضرورة أيضا ىي الًتبية
 اجملتمع يف للقيم وفقا شخصية لتعزيز اإلنسان مسعى أهنا على تفسر ما وغالبا

 يتم اليت التجارية واألعمال التعليم أيضا يعرف ذلك، على وعالوة. والثقافة
 يصبح أن أجل من األخرى الدول من رلموعة أو شخص قبل من تشغيلها

 غٌت ال أمر التعليم. العقلية مبعٌت احلياة من أعلى مستوى إىل الوصول أو راشدا
 يتلقاه الذي التعليم نوعية على تعتمد مةأ ال أم قدما ألن ذكي رجل خللق عنو

 .(6002:دليونو) اجملتمع

 كما التعليمية، لألىداف الًتكيز من واحد ىو البشرية ادلوارد نوعية حتسُت
 بابال أىداف عن الوطنية الًتبية بشأن 6002 سنة 60 رقم القانون يف جاء

 على القدرة لتطوير الوطنية الًتبية دفهت: "على تنص اليت 2الفصل الثاين
 إىل هتدف واليت األمة، تثقيف أجل من األمة حضارة وكرمية شخصيتو تكوين
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 عز هلل تقُتمو  مؤمنُت الارج وايصبح أن أجل من احملتملُت ادلتعلمُت تطوير
 من مواطنُت ويصبحوا مستقلة، خالقة، إجناز، تعلمت، وصحية، النبيل، وجل،

 .شغلو  دميقراطية

 فقط، التعليم رلال يف والعاملُت تالميذال من مسؤولية رلرد ليس التعليم
 ،تمعاجمل و علمُتوادل تالميذوال اآلباء كلل مسؤولية مشًتكة مسؤولية أيضا ولكن

 أىم. ادلعنية األطراف مجيع جانب من النشطة ادلشاركة يأخذ حبيث واحلكومة
 ىي اجملتمع من حاد بشكل الضوء على حصلت واألكثر التعليم رلال يف قضية

 .ي  الدراس تالميذال حتصيل سألةم

 ال الذين والطلبة نادلتفوقو  تالميذال ىناك ، ختلفلي تالميذال تعليم حتقيق
 العلمي التحصيل أيضا وىناك ، "”A درجة ملديه ادلفضلة ادلدرسة إىل يذىبون

 حضر ولكن منخفض تالميذال تعل م حتصيل أيضا وىناك تعلمهم، تالميذلل
 وراء ادلشكلة ىي ىذه. امالش التحتية البنية إصالح و بواسطة ادلدارس تالميذ

 التحصيل تطوير يتم لن ادلسألة ىذه تدرس مل إذا خسائر. لتفتيشها الباحثُت
 .جيدة تعليمية ظروف يف متعل  لل تالميذال حلالة نظرا تالميذلل العلمي

 أن درس كل يف تالميذلل العلمي التحصيل حتديد يف الرئيسي الشيء
 جعل بلوق بلدىا يف( 6006) عغوستينا قالتو  .تالميذلل تعليميةال الةاحل

 تؤثر اجليدة الدراسة .التعلم ونتائج عملية حالة ىف يؤثر شرط ىو التعلم الشعور
 لو كتاب يف غغٍت قال حُت يف. والعكس جيدة، تعليمية ونتائج عملية ىف

“Condition of Learning”(0711 )تعلم حالة ىي التعلم ظروف" نإ وقال 
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 غغني". الوضع ىذا يف أودع أن بعد شخص يف اسلوكي اتغيَت  نتجت أن ميكن
 :مها شرطُت، ىلإ التعلم يقسم

 قبل الفرد يف توجد قد قدرة يى( internal condition) الداخلية الةاحل .0
 التحول عملية بواسطة إنتاجو يتم اجديد شيئا يتعلم أن

 نفسك خارج ادلنشطات حالة( eksternal condition) اخلارجية ةالاحل .6
 .الدراسة تلك من

 اليت العوامل. تالميذال تعلم حتقيق ىف تؤثر اليت العوامل ىي التعلم حالة
 اليت العوامل من نوعان ىناك للطلبة الدراسي التحصيل من التعلم حالة ىف تؤثر
 ىي اليت العوامل ىي ليةالداخ العوامل. اخلارجية والعوامل الداخلية العوامل ىي

. والتحفيز والفائدة، القدرة،/  الذكاء عامل يتضمن والذي نفسو، من مستمدة
 عوامل شملي اخلارج، من يأيت الذي العامل ىو اخلارجي العامل أن حُت يف

 ادلدرسة حالةو  األسرة عوامل حالةو  البيئية العوامل حالة ىيو  التعليمية البيئة
 .(7711غني :  غ )اجملتمع بيئة حالةو 

 يف الرئيسية والنقطة اجلي د التعلم إال   التعلم جودة حتقيق يتحقق أن الميكن
 ميكن حبيث التعليمية البيئة مع وثيقة صالت لديهم تالميذوال التعلم، عملية
 يعانون تالميذال من وسيئة جيدة تعليمية لتحصيل مرتبطة تكون ان ميكن القول

 التعلم ظروف كانت إذا. تالميذلل التعليمية البيئة يف التعلم من احلالة ىذه من
 البيئة يف التعلم حالةو  أسرية بيئة يف التعلم حالة يتضمن والذي البيئي والتعليم

 اجيد الدراسي التحصيل فكان جيدة تعليمية بيئة يف اجملتمع وحالة ادلدرسية،
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 الميذالت حتصيل كونسي يئةس التعليم ةبيئ لوكانت وبالعكس حال، أي على
 .حال أي على ائسي   العلمي

 ،ي  الدراس تالميذال تحصيلب ترتبط تزال ال اليت األخرى الدراسات كانت
عنوان "التأثَت على مرافق ب 2010يف سنة  نورملي عَتلنأجراىا أخرى حبوث بُت

 XI IPS MANفصل  تالميذللدراسى ا التحصيلوالتعلم يف بيئات  البحوث
 تالميذلاحث عن تأثَت مرافق التعلم وبيئة تعلم الب ىذا" يتم وصف 7ماالنج 

 تحصيلاليؤثران ىف فق التعلم اوجود مر  وبيئة التعلم أن  أظهرت النتائج فا
 .تالميذلل الدراسى

وضوع مب 2172يف سنة  سيلمت منورنغ ىاار أج أيضا أخرى مماثلة حبوث
 اين عشر الثالفصل  تالميذ"أثر اكتمال مرافق وبيئة التعلم حنو حتقيق تعلم 

SMKN 7   كما جتري دراسات مماثلة 2172/2172ميدان السنة الدراسية ."
وضوع "العالقة بُت الًتبية البيئية مع حتقيق مب 2172يف سنة  أدي قريستينطمن 

منطقة  SMKالتخصصات اذلندسة ادليكانيكية السيارات  2الفصل  تالميذتعلم 
ك عالقة كبَتة بُت التعليم البيئي واحدة مدينة سليمان". يف ىذه الدراسة أن ىنا

 .تالميذالتعلم من ال حتصيلو 

 األسرة) تالميذال متعل على يدل البيئية حالة عاملف الدراسة مع على بناء
 يف حتديداً  النتائج تعلم تالميذال على تأثَت ذلا سيكون اليت( واجملتمع وادلدرسة

 التعليمية البيئة يف التعلم ظروف إجراء ميكن. العلمي التحصيل على العربية اللغة
 العربية اللغة يف التحديد وجو على ميذتللل تعلمال نتائج حتسُت يف االعتبار يف
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ادلشورة  يةسالماإلعالية الادلدرسة   الثاين عشرالفصل  يف تالميذال حتصيل
 ليمبانج.

 يةاإلسالم عاليةال ادلدرسة يف تالميذلل العربية اللغة ىف الدراسى التحصيل
 نتائج .األخرى عاليةال ادلدارس يف تالميذال بتحصيل قورن ما إذا جيد شورةادل

 من العربية اللغة ىف التعلم نتائج متوسط من عليها احلصول مت اليت البحث
 دراسات يف تالميذال أكثر و, 10 يعٍت ادلشورة يةاإلسالم عاليةال ادلدارس تالميذ

 نستخلص . 72 نتائج إىل صلوني شورةادل يةاإلسالم عالية ادلدرسة العربية اللغة
 ادلشورة اإلسالمية العالية ادلدرسة يف العربية اللغة تعلم نتائج أن ميكن ةالبحث من

 تالميذال نتيجة قيمة أن من نرى أن ميكننا حىت عالية تكون أن يقال أن ميكن
 : التايل اجلدول يف

 28 قيمة من أعلى بالنتائج أعلى الفصل نتائج لجدو 
NO NO INDUK NAMA NILAI 

1 11-020-006-3 FR 96 

2 11-020-024-9 RF 94 

3 11-020-003-6 CM 93 

4 11-020-007-2 HM 93 

5 11-020-008-9 IL 93 

6 11-020-011-6 MA 93 

7 11-020-002-7 AN 91 

8 11-020-018-7 NS 91 

9 11-020-022-3 RD 91 

10 11-020-029-4 UF 91 

11 11-020-001-8 AA 90 

12 11-020-005-4 DM 90 

13 11-020-012-5 MN 90 

14 11-020-015-2 MR 90 

15 11-020-019-6 NN 90 

16 11-020-026-7 SL 90 

17 11-020-027-6 TW 90 
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18 11-020-025-8 SH 89 

19 11-020-036-5 DM 84 

20 11-020-020-5 RQ 83 

 28 يمةق تحت االدنى الفصل نتائج لجدو 
NO NO INDUK NAMA NILAI 

1 11-020-010-7 LS 81 

2 11-020-009-8 II 77 

3 11-020-032-9 IS 72 

4 11-020-034-7 WM 72 

5 11-020-021-4 RA 71 

6 11-020-004-5 DH 70 

7 11-020-013-4 MH 70 

8 11-020-014-3 MS 70 

9 11-020-016-9 NR 70 

10 11-020-017-8 NM 70 

11 11-020-028-5 TH 70 

12 11-020-030-3 YN 70 

13 11-020-031-2 HH 70 

14 11-020-033-8 SN 70 

15 11-020-035-6 SS 70 

16 11-020-023-2 RI 69 

 

 القول وميكن جديدة ادلشورة يةاإلسالم عاليةال ادلدرسة أن من رغم
 يف خصوصا ادلفضلة ادلدرسة وتصبح اجلميل، الفعل ىي أخرى كمدرسة

 ووسائل العادية ادلدارس يف وادلرافق التحتية البنية ،"غرب باندونغ رجينسي"
 دروس يف ونيربع نالذي تالميذ هتيئة يف ولكن. أخرى دارسم يف كما الراحة
 . بنجاح تنفيذه مت وقد خاصة ادلشورة يةاإلسالم عاليةال درسةادل من العربية اللغة

 تعلم كيفية يف البحث يف مُتادلهت الباحثُت تجعل ذلك وراء اخللفية
 أن ميكن اليت ادلشورة يةاإلسالم العالية ادلدرسة يف العربية اللغة تالميذ ظروف
 من غَتىا مع بادلقارنة العربية اللغة تعلم يف التحصيل يستطيعون تالميذال جتعل
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 األخرى للمدارس مرجعاً  البحوث، ىذه نتائج استفادة ميكن حيث. ادلدارس
 ادلتميزون ىم الذين تالميذال خلق ميكن أنو حبيث التعلم يف ميذتالال لتخصيص

 .العربية باللغة خاصة مواضيع لدراسة رلال أي يف

 مشكلة صياغة و تعريف .ب

 مشكلة تعريف .1

 ,اومنه درسةادل ىف والتعلم بالتعليم تتعلق اليت تسكالادل من كثَت ىناك

 لتالميذل االدرسة حالة كلةمش. 0

 ربيةعال اللغة سيمدر  كلةمش .6

 ىالدراس ادلنهاج كلةمش .2

 ربيةعال لغةل ةميالتعل ئلالوسا كلةشم .4

 روفبالظ يتعلقام جلعال ةالباحث تقد مت كرهذ  ماسبق على بناء
 ي  ساالدر  تحصيلوال

 مشكلة صياغة. 6

 يف العربية ةاللغ ىف يالدراس التحصيل وصف على التعرف كيفية .أ 
 ؟ ادلشورة يةاإلسالم العالية رسةادلد من عشر الثاين الفصل

 عشر الثاين الفصل يف العربية اللغة حالة وصف على التعرف كيفية .ب 
 ؟ ادلشورة يةاإلسالم العالية ادلدرسة من
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 لتحصيل بالتعلم العربية اللغة ىف ةخارجي حالة بُت عالقة ىناك ىل .ج 
 ةالعالي ادلدرسة يف عشر الثاين فصلال يف ي  الدراس تالميذال

 ؟ادلشورة يةاإلسالم

 الدراسي   التحصيل للمدرسة ةالبيئ حالة بُت دال   طابتر ا ىناك ىل .د 
 العالية ادلدرسة يف عشر الثاين فصلال يف العربية اللغة ىف تالميذلل

 ؟ ادلشورة يةاإلسالم

 العربية اللغة ىف األسرية بيئةال حالة بُت دال ة عالقة ىناك ىل .ه 
 ادلدرسة يف عشر الثاين فصلال يف الميذتلل ي  درسال لتحصيلاو 

 ؟ ادلشورة يةاإلسالم العالية

 تعلم حتقيق حنو اجملتمع ةبيئال حالة بُت دال   طابتر ا ىناك ىل .و 
 ادلدرسة يف عشر الثاين فصلال يف العربية اللغة درس ىف تالميذال

 ؟ ادلشورة يةاإلسالم العالية

 البحث أهداف .ج

 :إىل البحث ىذا يهدف التحديد، وجو على بينما
 يف عشر الثاين لفصلل العربية اللغة ىف الدراسى التحصيل وصف معرفة .أ 

 .ادلشورة يةاإلسالم العالية ادلدرسة

 يف عشر الثاين الفصل يف العربية اللغة تعلم من للحالة وصف معرفة .ب 
 .ادلشورة يةاإلسالم العالية ادلدرسة

 العربية اللغة ىف الدراسى التحصيل من ةارجياخل الةاحل بُت العالقة دلعرفة .ج 
 .ليمبانج ادلشورة يةاإلسالم العالية ادلدرسة يف عشر الثاين الفصل يف
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 العربية اللغة ىف ي  الدراس التحصيلو   دلدرسةا ةبيئال حالة بُت العالقة معرفة .د 
 .ادلشورة يةاإلسالم العالية ادلدرسة عشر الثاين الفصل يف

 العربية اللغة ىف الدراسي   والتحصيل األسرية بيئةال حالة بُت قةالعال معرفة .ه 
 .ليمبانج ادلشورة يةاإلسالم العالية ادلدرسة يف عشر الثاين الفصل يف

 اللغة ىف الدراسى التحصيل حنو للمجتمع ةبيئ حالة بُت العالقة دلعرفة .و 
 دلشورةا يةاإلسالم العالية ادلدرسة يف عشر الثاين الفصل يف العربية

 .ليمبانج

 البحث فوائد.د

 : ليي فيما وىي مليةع وفوائد نظرية فوائد يعٌت دتانئفا لو لبحثا ىذا 

 نظرية فوائد .1

 التحصيل حالة الدراسة و بُت قةعالال عن التصور إعطاء ميكن .أ 
 الدراسي يف درس اللغة العربية 

ليم لكي ع فعالية عملية التعلرف لوبمطقرير لت كمادة ادلعلمات .ب 
 حتصل على حتصيل تعلم التالميذ يف درس اللغة العربية جبيد

. 

 يةالعمل فوائد .6

 حثةاللب .أ 

 اىذا البحث شرط من الشروط للحصول على الدرجة سرجان
ب، اداللغات و اآل عليماللغة العربية، كلية ت عليمالًتبوية بقسم ت

 جامعة إندونسيا الًتبوية
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 سةللمدر  .ب 

 و الدراسة حالة بُت العالقة تقييم و الفكرة ىف ادلساعدة اعطاء
 العملية تكون لكى و, العربية اللغة درس ىف الدراسي تحصيلال

 .بعده فيما أو ادلستقبل ىف حسنة و جيدة

 

 

 لجامعةل .ج 

, اجلامعة لطالب مصدرا أو جعامر  البحث حاصل يكون أن
 .اآلداب و اللغات تربية لكلية خاصة

 البحث ت امسلم. ه

 : يلى كماف الرسالة ذلذه البحث مامسلماتأ

 متنوعة التالميذ بُت الداسة فو ر ظ إن .0

 ومن يفوز من كاىن خمتلف التالميذ لكل ىالدراس التحصيل إن .6
 ينحفض ومن يتوسط

 البحث فروض .و

 التحصيل و ادلدرسية البيئة حالة بُت دال ة إجيابية عالقة ىناك و .0
 العالية ادلدرسة يف عشر الثاين الفصل الميذت العربية للغةا ىف ىسادر ال

 .ليمبانج ادلشورة يةاإلسالم
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 ىف  ي  سادر ال التحصيل و ةبيئ حالة بُت دال ة إجيابية عالقة ىناك و .6
 يةاإلسالم العالية ادلدرسة يف عشر الثاين الفصل تالميذ العربية للغةا

 .ليمبانج ادلشورة

 ي  سادر ال التحصيل و اجملتمع ةبيئ حالة بُت ىامة إجيابية عالقة ىناك  .2
 يةاإلسالم العالية ادلدرسة يف عشر الثاين الفصل يف تالميذ العربية للغةا

 .ليمبانج ادلشورة

 على كتابتها متت االحصايئة فالفرضية مث ،صحيحو الفرضية كانت إذا
 :التايل النحو

ɼxy = 0,  صيلالتححالة الدراسة و عالقة دالة بُت  التوجد ةيعٍت أن 
اللغة العربية لتالميذ الفصل الثاين عشر بادلدرسة العالية الدراسي يف 

 .ليمبانجاإلسالمية ادلشاورة 

≠ 0ɼxy  التحصيلحالة الدراسة و عالقة دال ة بُت  توجد  ويعٍت أن  ,
اللغة العربية لتالميذ الفصل الثاين عشر بادلدرسة العالية  الدراسي يف

 .ليمبانجاإلسالمية ادلشاورة 

 الرسالة نظام. ز

ادلشكالت و  تعريف, للمشكلة التمهيد:  المقدمة األول الباب 
 ,منهج البحث  ,البحث فروض ,البحث اتممسل البحث, أىدافصياغتها, 

 الرسالة نظام
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اللغة  الدراسي يفالعالقة بُت حالة الدراسة و التخصيل  :الثاني الباب
,  العربية اللغة ىف درسيال حصيلالت تعريف, لدرسةا حالة من تعريف   العربية:
  .البحث فروض,  الساتقة البحوث

 تصميم,البحث ادلوقع وعينة: البحث منهج الثالث الباب
 عملية, البحث اةأد, جرئإلا تعريفال, واإلجراءات أساليب البحث,,البحث

 .البيانات حتليل   ,طرق مجع البيانات ,تطوير البحوث

 مناقشتها, حواصل البحث: مناقشتهاحواصل البحث و : الرابع الباب

  واالقًتاحات النتائج: الخامس الباب


