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ة املباشر  ريقةالطو دراسة املقارنة عن استخدام الطريقة اإلحيائية ال
 ابملدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية عاجنوك

 ألف رمحةو  خري النداء

 اإلسالمية احلكومية جاوا الشرقية كاديري  جامعة  
 

ة قة املتنوعلطريابلعربية امُْعظَم املعلمني كانوا يعلمون التالميذ اللغة   :ملّخص
طريقة ن ال، ألحسب مقتضى احلاجةحيث أشهرها اليوم يعىن الطريقة املباشرة

رعة. لم  سالتك ُُتْتََسُب أنسب الطرق جلعل الطالب قادرين علىاملباشرة  
بية للغة األجنليم اة لتعكالطريقة الناميالطريقة اإلحيائية  ومبرور الزمان،  تبدو 

وف ر اخلشاعمحيث هلا أتثري قوّي يف نتائج التعليم. هذه الطريقة ُتذف 
هن  الظر ىفوامللل، يعىن مشاعر ُتجب شجاعة الطالب على اإللقاء ما خط

 انيا.لس من اإلرادة والتفكري السيّما  عندما أرادوا إلقاء الكالم
 

 يةالطريقة اإلحيائ ,ريقة املباشرةالط:  األساسية اتالكلم
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 مقدمة 
إلرتقاء املهارات اللغوية األربعة )مهارة اإلستماع،  توجد الطريقة الشائعة

طريقة الكالم، القراءة و الكتابة( يعين الطريقة التقليدية والطريقة احلديثة. 
تعليم اللغة العربية التقليدية هي طريقة التعليم الىت تركز على كثقافة العلم، أّن 
تعليم اللغة العربية هو تعليم علوم اللغة نفسها إما القواعد النحوية او الصرفية 

واما طريقة تعليم اللغة او األدب دون هدف تعليم اللغة كأداة اإلتصال. 
تعليم اليت هتدف على أن اللغة هي أداة املواصلة العربية احلديثة هي طريقة ال

بني الناس يف احلياة أمهها يعين الطريقة املباشرة. ظهرت هذه الطريقة ألن 
الطريقة اللغة هي شيء حي و لذلك البد عليها ان تنفع ىف االتصال. 

املباشرة هي طريقة يف تقدمي مادة دراسية اللغة األجنبية يعين يستخدم 
غة األجنبية مباشرًة كاللغة املقدمة دون استخدام لغة الطالب. املعلمون الل

عندما جيد املفردات الصعبة عند الطالب, فاملعلمون يفسروهنا ابستخدام 
الطريقة  1اآلالت الظاهرة املباشرة بوصفها أو األشياء الدالة على معناها.
عترب أكثر املباشرة طريقة تطبق أكثر يف املدارس واملعاهد العصرية ألهّنا ت

املناسبة يف تعليم اللغة العربية، وبوسيلتها يستطيع الطالب ان ميارسوا كالمهم 
العربية دون استخدام لغة األم. ولو كان يف أول الوقت, يشعر الطالب 

هذه الطريقة تلزم  2ابلصعوبة ليقلدوا املعلمني ولكن  هذه الطريقة مفرحة.

                                                 
1Tayar Yusuf, Metodologi Pengajaran Agama Dan Bahasa Arab, 

(Jakarta: Rajagrafindo Persada, 1995), 152-153. 
2Fachrurrozi, Aziz dan Erta Muhyuddin,”PembelajaranBahasa 

Asing MetodeTradisional dan Kontemporer,(Jakarta: Bania Publishing, 

2010), 57 



 لمباشرةاالطريقة الطريقة اإليحائية والدراسة المقارنة عن استخدام  ،ألف رمحةو  خري النداء

    123                                2016ديسمبير -الثاني العدد -رابعالمجلد ال التدريس:

 

 

ادات الكثرية. إذا، هذه الطريقة على كل الطالب أن يعرفو او حيفظوا املفر 
 تستطيع أن جتعل الطالب أن يتكلموا اللغة العربية سرعة. 

الطريقة اإلحيائية حيث عندها أتثري   ومن مّث توجد الطريقة األخرى يعىن
كبري يف نتائج التعليم. قال أزهار أرشاد أن الطريقة اإلحيائية تستطيع ان 

الب الذي يوجد يف نفس الطالب ُتذف اإلحياء السالب أو التأثري الس
َمَشاِعر اخلوف عن اخلطأ, و َمَشاِعر اخلوف علي شيئ جديد غري ولتحذف 

هذه الطريقة اإلحيائية ال هتتّم اىل مهارات املعلمني أكثر وال هتتّم  3مألوف.
إباثرة املوسيق  4اىل العوامل اخلارجية لكن هتتّم اىل العوامل الداخلية.

ل الطالب فارحني حىت حيبوا أن يتعلموا اللغة الكالسيكي يستطيع جع
العربية. يطبق  لوزانوف فصل الطريقة اإلحيائية أول وحلة يف صافيا، بلغاراي. 

طالبا. جتري عملية التعليم و  12يتكون ذالك الفصل فرقة قصرية حواىل
التعلم جراي حسنا. و أما سهم املعلم جعل حالة الفصل فيه هديئا، مث يقدم 

الطريقة اإلحيائية تفضل اللغوية حىت يقبل ويشعر الطالب ابلسرور. املادة 
مناخ الفصل يعىن جزء من البيئة اللغوية اليت أتثر َشْخِصيَّة وُسُلْوك الطالب، 
ألن فيه عمل الوظائف من املدرسة، الطالب يَ تَ َفاَعُلون مع البيئة الدراسية، 

َلة اأُلْغِنَية.  5وأتكيد نفسية الطالب ابلَوِسي ْ
 

                                                 
3AzharArsyad, Bahasa Arab Dan MetodePengajarannya; 

BeberapaPokokPikiran(Ujung Pandang : FakultasTarbiyah Iain Alauddin, 

1997), 22 
4
Tarigan, Henry Gubtur. Metodologi Pengajaran Bahasa 2,edisi 

revisi, (Bandung:Angkasa, 2009),  89  
5Slameto, Belajar Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya Edisi 

Revisi,(Jakarta : Rineka Cipta, 2003), 54-71 
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 البحث مشكلة 

 ناسبث املمؤّسسا على خلفية البحث الّسابقة، فتكون ركيزة البح
 فيما يلي :

انوية ة الثملدرسايف طالب الصف الثاين لكيف نتائج تعليم اللغة العربية  .1
ة لطريقية واالطريقة االحيائ ابستخداماإلسالمية احلكومية عاجنوك 

 ؟املباشرة 

ة لطريقا دامهل توجد الفرق بني نتائج تعليم اللغة العربية ابستخ  .2
 املباشرة ؟الطريقة  ابستخداماالحيائية و 

 مفهوم الطريقة اإلحيائية
الطريقة اإلحيائية يطورها جيورجي لوزانوف أول مرة وهو الطبيب  

، Suggestologyمن البولغاري. الطريقة اإلحيائية تشهر ابملصطلح 
الذي يدرس النظام عن أتثري غري معقول و سيستجيب الناس  يعين العلم

 6على ذالك التأثري.
 ة هي:اإلحيائي ( أن األشياء املهّمة ىف الطريقةScovelقال سيكوفيل )

 زينة الفصل (1

 أدوات الفصل (2

 تنظيم الفصل (3

 استخدام املوسيقي (4

                                                 
6
 Fachrurrozi, Aziz dan Erta Muhyuddin..PembelajaranBahasa 

Asing MetodeTradisional dan Kontemporer,(Jakarta: Bania Publishing, 

2010), 89. 
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 7السلوك (5
ولكن ذكر هتدف الطريقة اإلحيائية لتبّلَغ مهارة الكالم طلقة و سرعة. 

سية هي الفهم و احِلُل على املشكالت، وليست الوزانوف أن األهداف األس
يطبق  لوزانوف الطريقة اإلحيائية يف صافيا، بلغاراي.  8هتدف اىل الكالم فقط.

 طالبا، أما اخلطوة ىف إجرائها كما يلى:  12يتكون الفصل فرقة حويل  
 تمثيلالتنقيح، التكرار ىف احملادثة، واللعبة، أوال (1
 تقدمي املادة اجلديدة   (2

لطالب هم ا يفيقدم املعلمون املادة اجلديدة املشهورة عند الطالب حىت
 فهما جيدا و يستطيع الطالب ان يرتمجواها سهولة.

 املعلم . (3
o يقرأ املعلم احلوار و يتبع الطالب 

o 9يقرأ املعلم احلوار عاطفيا وابللهجة اجلميلة 
 املادة الدراسية  (4

o  ُتفيظ املفردات و املصطلحات 

o راستخدام احلوار احلقيقي و املالحظة عن ذالك احلوا 

o َلة  10استخدام ُمَسجَّ

                                                 
7
Tarigan, Henry Gubtur. Metodologi Pengajaran Bahasa 2,edisi 

revisi, (Bandung:Angkasa, 2009),  89  
8
 C. Richard, Jack and Theodore S. Rodgers. Approach andMethods 

in Language Teaching, New York: CamcridgeUniversity Press. 

Diterjemahkan oleh Muhammad Ismail 

Shiny dan Abdurrahman Abdul Aziz al-Abdany. (tt:tp, 1990),  28  
9
Rasyid, Amin. Teaching English as Foreign Language(TEFL) in 

Indonesia. (Ujung Pandang: FPBS IKIP UP, 1997),206. 
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جيعل املعلم حالة الفصل جيدا مشّوقا، مث يقدم املعلم املادة اللغوية  
فصل ام النظ حىت يقبل الطالب و يشعرون ابلسرور. خلص الطالب ان يتبعوا

ن و كتابلشروط أن  كمثل التمثيل، اللعبة، الغناء،و كل نشاطه. و اما النشاط  
 املادة يتمتع هبا كافة الطالب.

 خصائص الطريقة اإلحيائية يعىن: 

يدة سية جلدرااتنمو هذه الطريقة ابلسعادة يف نفس الطالب، و املادة  .أ
 واستخدمت املوسيقي الكالسيكي

 احلوار ينمى السعادة يف نفس الطالب .ب

 صلالف ر الطالب أهنم ال يتعلمون يفعدد الطالب قليل حىت يشع .ت

 الطريقة يف فرقة قليلة ُتستخَدم هذه  .ث

ل  .ج الطريقة الوسائل املتنوعة و ُتتاج اىل النقود هذه ال بد أن تكمَّ
 11الكثرية.

 مفهوم الطريقة املباشرة
الطريقة املباشرة هي طريقة لتقدم مادة دراسية اللغة األجنبية، يعين 
يستخدم املعلمون اللغة األجنبية مباشرًة بدون استخدام لغة الطالب. اذا 
وجد املعلمون املفردات الصعبة عند الطالب, فيفسر املعلمون ابستخدام 

َتظَاِهرة او بوصفها. الطريقة املباشرة هي طريقة 
ُ

أفضلية يف تعليم اآلالت امل
اللغة العربية، ألن بوسيلة هذه الطريقة يستطيع الطالب ان ميارسوا مهارة  
                                                                                                         

10
Fachrurrozi, Aziz dan Erta Muhyuddin. PembelajaranBahasa 

Asing MetodeTradisional dan Kontemporer,(Jakarta: Bania Publishing, 

2010),152. 
11Henry Guntur Tarigan, ”Metode Pengajaran Bahasa2” , 

(Bandung: Angkasa, 1991),160. 
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كالمهم دون استخدام لغة األم. ولو كان يشعر الطالب ابلصعوبة ليقلدوا 
 12املعلمني ولكن  هذه الطريقة مفرحة.

َمّيزة من الطريقة املباشرة يعين:
ُ

 امل
 .و اجلمالت الكثرية املادة الدراسية تتكّون عن الكلمات .أ

 ال هتتم اىل القواعد و لكن هتتم الكالم مباشرة. .ب

دواها يقل وريا ال بد على الطالب أن يستمعوا املفردات من املعلمني كث .ج
 كي(.ماتيمباشرة لكى يستطيعوا الطالب أن يتكلموا عفِوايًّ)أوتو 

 13من البداية, مياَرس الطالب ان يتفكروا يف اللغة األجنبية. .د
 وأما اخلطوات ىف تقدمي الطريقة املباشرة هى: 

رة. الصو  ّلوناملعلمون يقدمون املادة بلسان، الطالب يتكلمون مث يد .1
 يقلدون املعلمني حىت يفهموا املعين.

 ما، هل، أين، و غري ذالك.“األسئلة واألجوبة يعين  .2
مة، يفت .3 تبهم. كطالب  ح البعد ان يعتقد املعلمون على املادة املتَقدَّ

 هم.يقرأ املعلمون الكتاب مث بعد ذالك يقرأ الطالب كتبو 

ب لطالايسأل املعلمون اىل الطالب مث جييب الطالب، مث يعمل  .4
 الوظائف من كتبهم.

 14حيفظ الطالب القصة القصرية الىت فيه احلكمة. .5
                                                 

12Fachrurrozi, Aziz dan Erta Muhyuddin,”PembelajaranBahasa 

Asing MetodeTradisional dan Kontemporer,(Jakarta: Bania Publishing, 

2010), 57 
13 Juwairiyah Dahlan , Metode Belajar Mengajar Bahasa Arab 

(Surabaya: Usaha Nasional, 1992), 110. 
14

Fuad Efendi, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab ( Malang: 

Mizykat, 2004),37. 
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 :طريقة املباشرةخاصية ال
 الطالب ماهرون يف اإلستماع و احملادثة. .أ

 جيدا.َيُسْوُد الطالب النطق  .ب

 يعرف الطالب املفرادات الكثرية. .ج

 ميلك الطالب الشجاعة يف اإلتصال .د

 لكن يفو رة، توجد املفردات الىت مل يعّلم املعلمون بلسان مباش .ه
يف تعر  وبعض األحيان ال بد على املعلمني ان يعلموا ببيان 

 واضح.

 ُتتاج اىل املعلمني الفاصحني. .و

 ال تستطيع ان تطبََّق يف فصل كبري. .ز

 ب ضعيفون يف مهارة القراءة.الطال .ح

 15سأمة الطالب. .ط

 نتائج التعليم 
نتائج التعليم هونتائج الطالب اليت تناهلا  بعد عملية التعليم. ال   

نتائج التعليم هي درجة النجاح تتجزأ نتائج التعليم من نشاط التعليم. 
 16يف تعلم املادة الدراسية يعين بشكل اإلصابة و تناهلا بوسيلة االختبار.

 العوامل الىت أتثر نتائج التعلم يعين العوامل الداخلية و العوامل اخلارجية:
 العوامل الداخلية يعين: (1

                                                 
15

Radhiyah Zaenudin, dkk, Metodologi &Strategi Alternatif 

Pembelajaran Bahasa Arab (Yokyakarta: Pustaka Rihlah Group, 2005), 40.   
16Hadari Nawawi. Administrasi sekolah. (Jakarta : Galio Indonesia, 

1998), 100. 
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 يّ َسدِ ُمَتَخلِّف جَ عامل اجلسم الذي يتكون على الصحة و  .أ

َمام إلْهتِ وا عامل السيكولوجي الذي يتكون على ِاْسِتْخَبارَاتة .ب
َشوِّ والُنُضْوج 

ُ
َلَكة وامل

َ
ْيل و امل

َ
 .ْعفوالضَ وامل

 العوامل اخلارجية يعين: (2
لعائلة ابني  صلةعامل العائلة يتكون على طريقة تربية الوالدين وال .أ

 واملزاج يف البيت و حالة اإلقتصاد يف العائلة.

لة ة و صراسعامل املدرسة يتكون على طريقة التعليم و منهج الد .ب
ائف لوظااملعلمني مع الطالب و التأدييب و حالة العمارة و 

 درسية.امل

ُُمَْتَمع يتكون على نشاط الطالب يف اجملتمع و الوسائل عامل  .ج
 17واألصدقاء يف اجملتمع  و شكل حياة اجملتمع.

البد على الطالب أن يعرفوا نتائج التعلم لكى يعرفوا الَتَطوََّر   
 18.الذى قد حصله الطالب

 منهجية البحث

هذا البحث منهج البحث املستخدم هى املقاربة الكمية، و نوع 
دراسة املقارنة لنيل املساواة او اإلختالف عن شيئ، و أشخاص، و فرقة، 

هذا البحث يهدف ليجد املقارنة يف الطريقتني  19و غري ذالك.
املختلفتني، يعين دراسة مقارنة نتائج تعلم اللغة العربية ابستخدام الطريقة 
                                                 

17Slameto. Belajar dan factor-faktor yang mempengaruhinya. 

(Jakarta : Rineka Cipta, 1998), 56. 
18

Asep Jihad dan Abdul Haris. Evaluasi Pembelajaran. (Yogyakarta 

: Multi Pressindo, 2009), 72. 
19 Sugiono, Statistik untuk penelitian (Bandung: Alfabet, 2006),  59. 
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وية اإلسالمية االحيائية وابستخدام الطريقة املباشرة يف املدرسة الثان
 احلكومية عاجنوك يف الصّف الثاين.

أّما اجملتمع يف هذا البحث هم الطالب يف الصف الثاين ابملدرسة 
وكانت العينة هي بعض من  الثانوية اإلسالمية احلكومية عاجنوك.

الطالب يف الصف الثاين ابملدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية عاجنوك، 
وُتليل  (.randomsampling)لعشوائية البسيطة تؤخذ العينة ابالطريقة ا

البياانت اليت تستخدم يف هذا البحث هو اليتحليل 
 Independentو فيهذا البحث سوف يستخدم . (Statistik)اإلحصائيّ 

Samples T-Test ابستخدامSPSS16. 
 كما يلي:Independent Samples T-Testهناك رمزان ليحسبا 

1. t = 
𝑥1−𝑥2√𝑠12𝑛1

+𝑠22𝑛2
− 

2. t = 
𝑥1−𝑥2√(𝑛1− 1)𝑠12+(𝑛2− 1)𝑠22𝑛1+𝑛2−2 ( 1𝑛1

+ 1𝑛2
) 

 𝑥1 1= معّدل عينة (Rata-rata sampel 1) 𝑥22= معّدل عينة (Rata-rata sampel 2) 𝑠1 =1احنراف املعياري للعينة (Simpangan baku sampel 1) 𝑠2 =2احنراف املعياري للعينة (Simpangan baku sampel 2) 𝑠1
 (Varian sampel 1) 1= اختالف العينة  =  2
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𝑠2
 ( 2Varian sampel) 2= اختالف العينة  220

 عرض البياانت .ه

 صلههذه الفقرة تقدم البياانت عن تصوير من التعليم ح
 ُتليلوك و البحث ىف املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية عاجن

بوسيلة  (Statistik)البياانت املستخدمة يعىن التحليل اإلحصائّي 
Independent Samples T-Test  واملاركةSPSS16 خالصة .

 البياانت بعد استعمال هذه الطريقة هى كما يلى:
 عرض نتائج تعليم الطالب ابستخدام الطريقة اإلحيائية: .1

 نتائج الطالب قبل استخدام الطريقة اإلحيائية .أ

من اللوحة ال يوجد فيها الطالب الذين حيصلون النتائج الرائعة. ويوجد 
طالبا  14يوجد  .يف مائة( 25،6الطالب الذي حيصل النتائج اجليدة )

يف مائة(. و يوجد الطالب الذي  5،87الذين حيصلون النتائج املتوسطة )
 يف مائة(. 25،6حيصل النتائج الناقصة)

                                                 
20

Sugiono, Statistik untuk penelitian (Bandung: Alfabet, 2006),  56 

 نسبة مثوية اجملموع الطبقة النتائج

 %  0 - الرائع 91-100

 25،6% 1 اجليد 81-90
 5،87% 14 املتوسط 80-70

 25،6% 1 الناقص 70>
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و من تلك اللوحة، تستنتج أن نتائج تعليم الطالب قبل استخدام  

الطريقة اإلحيائية من الطبقة املتوسطة. وهذا األمر يستطيع أن ينظر من متوسط 
 .78،8750بل استخدام الطريقة اإلحيائية يعين الطالب ق

 نتائج تعليم الطالب بعد استخدام الطريقة اإلحيائية .ب

نتائج حيصلون الطالبا الذين  12و من تلك اإلرشادات، يوجد 
ائج طالب الذين حيصلون النت 3يف مائة(. ويوجد  75الرائعة )

سطة ئج املتو يف مائة(.  ويوجد الطالب الذي حيصل النتا 18،75اجليدة)
هذا  صة.لناقايف مائة(. واليوجد الطالب الذين حيصلون النتائج  25،6)

لطبقة امن  ةائيتدّل أن نتائج تعليم الطالب بعد استخدام الطريقة اإلحي
م ستخدااعد بالرائعة. و هذا األمر يستطيع أن ينظر من متوسط الطالب 

 .92،5625الطريقة اإلحيائية يعين 
 عرض نتائج تعليم الطالب ابستخدام الطريقة املباشرة .2

 نتائج تعليم الطالب قبل استخدام الطريقة املباشرة .أ
 نسبة ماءوية اجملموع الطبقة النتائج 

 %  0 - الرائع 91-100

 نسبة مثوية اجملموع الطبقة النتائج

 75% 12 الرائع 91-100

 18،75% 3 اجليد 81-90
 25،6% 1 املتوسط 80-70

 0% 0 الناقص 70>
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 4،5% 1 اجليد 81-90
 54،5% 12 املتوسط 80-70

 41% 9 الناقص 70>
و من تلك اإلرشادات، ال يوجد الطالب الذين حيصلون النتائج  

يوجد  . مائة(يف 4،5الرائعة. و يوجد الطالب الذي حيصل النتائج اجليدة )
 9. و يوجد يف مائة( 54،5طالبا الذين حيصلون النتائج املتوسطة ) 12

اللوحة،  يف مائة(. من تلك 41طالب الذين حيصلون النتائج الناقصة)
الطبقة  رة منباشتستنتج  أن نتائج تعليم الطالب قبل استخدام الطريقة امل

م ستخداا بلالناقصة. و هذا األمر يستطيع أن ينظر من متوسط الطالب ق
 .69،6364الطريقة املباشرة يعين 

 نتائج تعليم الطالب بعد استخدام الطريقة املباشرة .ب
 يفعليم الت يف تطبيق الطريقة املباشرة، يتحمس الطالب يف عملية

رهم مل ن اكثلك وأوهلا. يستطيع بعض الطالب أن يتجاوبوا أوامر املدرسني 
ني ملدرسم االصعوبة يف فهم كاليفهموا أوامر املدرسني. يشعر الطالب 

صان به نقسب ابللغة العربية. و هم يسئمون لسمع املادة. و هذا األمر
ابللغة  كلموايت خلفية الطالب يف فهم اللغة العربية، حيت اليستطيعوا أن

ما تبني رة. كباشالعربية. و يكون هذا األمر مشكلة يف تطبيق الطريقة امل
 رة.ملباشايقة الفضيلة و النقائص يف الطر الباحثة يف الباب الثاين عن 

 طريقة املباشرةفضيلة ال -
 الطالب ماهرون يف اإلستماع و احملادثة (أ

 َيُسْوُد الطالب النطق جيدا (ب
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 يعرف الطالب املفرادات الكثرية  (ج

 21ميلك الطالب الشجاعة يف اإلتصال (د

 النقائص من الطريقة املباشرة -
 بعض لكن يفو ة، لسان مباشر توجد املفردات الىت مل يعلَّم املدرسون ب .أ

 اضح.يف و األحيان ال بد على املعلمني ان يعلموا ببيان و تعر 

 ُتتاج اىل املعلمني الفاصحني. .ب

 ال تستطيع هذه الطريقة ان تطبََّق يف فصل كبري. .ج

 الطالب ضعيفون يف مهارة القرأة. .د

 22سئم الطالب. .ه
 نتائج التعليم بعد استخدام الطريقة املباشرة

 نسبة مثوية اجملموع الطبقة النتائج

 %  0 - الرائع 91-100

 4،5% 1 اجليد 81-90
 82% 18 املتوسط 80-70

 13،5% 3 الناقص 70>
و من تلك اإلرشادات، ال يوجد الطالب الذين حيصلون النتائج الرائعة. 

طالبا  18يوجد  .يف مائة( 4،5و يوجد الطالب الذي حيصل النتائج اجليدة )

                                                 
  48 ,نفس المراجع 21
22Radhiyah Zaenudin, dkk, Metodologi &Strategi 

Alternatif Pembelajaran Bahasa Arab (Yokyakarta: Pustaka 

Rihlah Group, 2005), 40.  
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طالب الذين  3يف مائة(. و يوجد  82النتائج املتوسطة ) الذين حيصلون
 يف مائة(. 13،5حيصلون النتائج الناقصة)

و من تلك اللوحة، تستنتج   أن نتائج تعليم الطالب بعد استخدام  
ر من ن ينظع أالطريقة املباشرة من الطبقة املتوسطة. و هذا األمر يستطي

 .73،6818شرة يعين متوسط الطالب بعد استخدام الطريقة املبا
ريقة الط مستخداابو املباشرة الطريقة  نتائج الطالب ابستخدامالفرق بني   .و

 اإلحيائية
 املباشرةالطريقة  ابستخدامقائمة نتائج الطالب 

 اإلختبار البعدى اإلختبار القبلى اسم الطالب الرقم
 70 68 أمحد عرفان شافعي 1
كيالنج عامل سيوي  2

 أندري
68 78 

 76 75 الفيانحممد  3
 84 81 حممد انصاري 4
 80 78 حممد رزقي هداية هللا 5
 77 75 أيل األلباب اجلواد 6
 75 71 ألديليا شيلدا راشد 7
 70 62 أريسكا دوي سافوتري 8
 76 75 أروم مي لطفياان 9

 69 62 بيلقيس أرليا زافارا ايان 10
 70 65 ذرّة الناصحة 11
 72 62 فاريدا عازيزة 12
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 75 71 فطرية الناعمة 13
 76 75 علمي مفتح الرمحة 14
 65 62 امسا نور أجنرين 15
 75 71 ماسيتا أمنة الرمحة 16
 73 65 مفتح الرمحة 17
 65 62 انداي نصف عيين 18
 75 71 نيال لطفية الفاضلة 19
 73 71 ريناندا نور عافكا 20
 73 71 رمحة املوليدا 21
سوسان سيتا عريما  22

 يوهانيتا
71 74 

 الطريقة اإلحيائية ابستخدامقائمة نتائج الطالب 

 اإلختبار البعدى اإلختبار القبلى اسم الطالب الرقم
 93 81 عفان رئيس النوفال 1
 91 81 أغوس سوجارواكا 2
 95 78 فياء عبد العظيم 3
 100 81 حممد خزينة األسرار 4
 80 78 أيرما 5
 95 84 فطيمة الزهرة حبيبة 6
 85 81 فطري زكية السعادة 7
 96 81 فطراينيت 8
 84 78 إمييلدا غفراين رفقي 9

 97 81 إمرأة النعمة 10
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 97 78 امسي سيدة 11
 95 68 ليلي أفرلياين هداية 12
 98 81 ليغفرلنا 13
 85 78 نونكي خنني 14
 93 78 نور ريسما نوفيتا ساري 15
 97 75 راتنا دوي أواتمي نييجسيح 16

الطريقة االحيائية  ابستخدامملعرفة الفرق بني نتائج الطالب   
يجة وُتصل النت SPSS VERSI16املباشرة، تستخدم الطريقة  ابستخدامو 

. واما 73،68ةاملباشر الطريقة  ابستخدامأن نتائج متوسط الطالب  حيث تدلّ 
ط متوس تائجنالطريقة االحيائية اكثر من  ابستخدامنتائج متوسط الطالب 

 t-يجة من اختبار. وأما النت92،56املباشرة يعين الطريقة  ابستخدامالطالب 
ئج تدل تصنيف نتا (Independent Samples t-test)العينة املستقل 

 (Equal Variances Assumed) التعليم بني الطريقتني مها املتغرية املتجانسة
ألوىل ااخلطوة (. Equal Variances Not Assumed)تجانسة واملتغرية غري امل

 0،05أو الدالالت، إن كانت الدالالت أكثر من  Fهي نظر نتائج 
فتستعمل  0،05 فتستعمل املتغرية املتجانسة، و إن كانت الدالالت أقل من 

و  0،177 التالدالاللوحة، نتائج املتغرية غري املتجانسة. على أساس تلك 
 فتستعمل املتغرية املتجانسة. 0،05ن هي أكثر م

. 0،05و اما تقرير قاعدة اختبار اإلفرتض بشروط، يعين ابلدالالت 
hitungT =11.253 وtableT =2,028)= 36:0.05(  مث إن ،
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tableT hitung>T إن كاناملفرتض الصفر مقبول، و فtableThitung<Tكان

 23املفرتض الصفر مردود.ف 
tableT>11.253= hitungT)36:0.05 =(و من ذلك التقرير،  

املفرتض الصفر مردود و املفرتض البديل مقبول. و هذا األمر عزز ، ف 2,028
يعين  independent samples t testبنظر نتيجة الدالالت يف جدول 

و هذا األمر يدل أن املفرتض الصفر  0,05الدالالت الذي أقل من  0،000
 مردود.

بني املفرتض البديل يعين " يوجد فرق التحليل، فتلك نتيجة و من  
إلسالمية وية الثانايف املدرسة طالب الصف الثاين لنتائج تعليم اللغة العربية 

" ملباشرةايقة لطر ا ابستخدامالطريقة اإلحيائية و  ابستخدام احلكومية عاجنوك
 يستطيع أن يقبل.

 اخلامتة .ز

غة م اللعلية نتائج تومن البحث احملصول ُتت املوضوع دراسة مقارن
 املدرسة يفاشرة ملبالعربية ابستخدام الطريقة اإلحيائية وابستخدام الطريقة ا

لخص كما تع أن تطيالثانوية اإلسالمية احلكومية عاجنوك يف الصّف الثاين، تس
 يلي:

على أساس النتيجة اإلحصائية، أن نتائج تعليم الطالب ابستخدام  .1
الرائعة. و هذا األمر يستطيع أن ينظر من الطريقة اإلحيائية من الطبقة 

. و 92،5625نتائج متوسط الطالب ابستخدام الطريقة اإلحيائية يعين 

                                                 
23 Ali Anwar, Statistika Untuk Penelitian Pendidikan Dan 

Aplikasinya Dengan SPSS Dan Excel (Kediri: IAIT PRESS, 2009), 190. 
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 75طالبا الذين حيصلون النتائج الرائعة ) 12من ذلك املتوسط، يوجد 
يف  18،75طالب الذين حيصلون النتائج اجليدة ) 3يف مائة(. ويوجد 

يف مائة(.  25،6النتائج املتوسطة )مائة(.  ويوجد الطالب الذي حيصل 
 واليوجد الطالب الذين حيصلون النتائج الناقصة.

لطالب ليم اج تععلى أساس النتيجة اإلحصائية، تستنتج الباحثة أن نتائ .2
ستطيع مر يا األابستخدام الطريقة املباشرة من الطبقة املتوسطة. و هذ

 ة يعيناشر ملبأن ينظر من نتائج متوسط الطالب ابستخدام الطريقة ا
 صلون. و من ذلك املتوسط، ال يوجد الطالب الذين حي73،6818

يف  4،5ة )جليدالنتائج الرائعة. و يوجد الطالب الذي حيصل النتائج ا
ائة(. يف م 82) طالبا الذين حيصلون النتائج املتوسطة 18يوجد  .مائة(

 مائة(.  يف 13،5طالب الذين حيصلون النتائج الناقصة) 3و يوجد 

العينة املستقل  t-على أساس النتيجة من اختبار .3
(test-Independent Samples tمبساعدة)16 SPSS VERSI أنhitungT 

hitung  <T ، مث إن كان)tableT =2,028)= 36:0.05و 11.253=

tableT إن كان املفرتض الصفر مقبول، و ف  tableT hitung   >T

hitungT =11.253< ومن ذلك، 24املفرتض الصفر مردود.ف

2,028)= 36:0.05(tableT املفرتض الصفر مردود و املفرتض ،  ف
البديل مقبول. و هذا األمر عزز بنظر نتيجة الدالالت يف جدول 

Independent Samples T Test  الدالالت الذي أقل من  0،000يعين

                                                 
24 Ali Anwar, Statistika Untuk Penelitian Pendidikan Dan 

Aplikasinya Dengan SPSS Dan Excel (Kediri: IAIT PRESS, 2009), 190. 
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تلك نتيجة و هذا األمر يدل أن املفرتض الصفر مردود. و من  0,05
بني نتائج تعليم اللغة رتض البديل يعين " يوجد فرق املفالتحليل، ف

 يف املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية عاجنوكطالب الصف الثاين لالعربية
يستطيع أن يقبل.  املباشرةالطريقة  ابستخدامالطريقة اإلحيائية و  ابستخدام

مؤسسا من هذا البحث نقرتح عسى أن تكون هذه اإلقرتاحات تساعد 
 ملية التعليم، خاصة:لرتقية ع

 للمدرسة .1

 ائقتنبغى للمدرسة أن تشجع على املدرس، ليطّور الطر 
 .لتعلمايف  التعليمية يف تعليم اللغة العربية لكى يتحمس الطالب

 للمدّرس .2

 لطالبة ايلزم على كّل املدرس أن يكون مرشدا ومعينا حلّماس -
 يف تعلم اللغة العربية. 

ملية يف ع سبةينبغى للمدّرس أن خيتار  الطرائق التعليمية املنا -
لغة م التعلّ لالّتعليم ، ألنّه يساعد يف زايدة محّاسة الطاّلب 

 العربية. 

ما، ألن ة دائربيينبغى للمدّرس أن يدعَو الطاّلب ليحبوا اللغة الع -
 اللغة العربية مهّمة لفهم العلوم األخرى.
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