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 الباب األول
 املقدمة

 خلفية البحث -أ
علم يف املدرسة، و أكثر الطالب قليل للمطالعة قبل إقبال املادة الىت يلقي امل

 ومن ذلك الطالب يقبلون أشدُّ منها الطالب مل  يعرفو املادة اليت يعملها املعلم.
املعلومات من معلمهم فقط. وهذه حالة يسّبب كيفية التعليم والتعلم اخلسومة.املعلم 

 يعطي املادة بنشط ولكن الطالب يعطي االجابه القليلة. 
ن يبحث عن الطريقة لرتقية فّعالية التعليم يف هذا احلال يلزم علي املدّرس أ

للطالب ألن يكون اجناز الطالب مرتقيا. و من فّعالية الطالب واستعداد املادة اليت 
يشرحها املدرس يف الفصل هي إبعطاء الواظيفة ليسئلو الطالب عن املادة اليت 

اليت  شرحهم املدرس.  فلذالك يُرجي للطالب أن يفتح الكتب ليبحثة عن األجوبة
 سأل املدّرس إليهم.

و إلقاء السؤال إيل الطالب يستطيع أن يرتقى فعالية التعليم للطالب. كما قال 
فاساربو أبن طريقة إعطاء الوظيفة أوالسؤال  يستطيع أن يؤثر اإلرادة وإجناز 
الطالب. و أما الطالب الذي ليس له اإلرادة للتعليم ابحلسنة يستطيع أن يؤثر إىل 

 1ب يف الفصل.اجناز الطال
من النضرية السابقة ان الطريقة إعطاء الوظيفة تؤثر إجناز التعلم يف  ويعرف

 الفصل الذى يّتصف ابلرغبة يف تعلم الطالب.

                                                           
١ .Pasaribu dan Simanjuntak. Proses Belajar Mengajar. (Bandung : TARSITO, 1986). Hal 96 
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أحداف التعليم من بعض تقنيات  هناك تقنياط التعليم يستعملها املعلم لتحقيق
التعليم إبستعمال طريقة إعطاء الوظيفة استعمال تقنيتان مثل الواجبات الفرقية 
والواجبات الفردية. طريقة إعطاء الوظيفة يف هذا البحث هي الواجبات النطمة 
يقدمها املعلم ابألسئلة من كل املوطوع. هذه الوظيفة مقدمة بعد انتهاء املادة 

لي كل الطالب ان يستوفوا الوظيفة و ان يفرها يف البيت السؤال املقدم يستجاب ع
 ابلشقل بشيطة يعرب فهم الطالب يف كل األسبوع.

يف الكتاب األخر يف املوضوع اسرتاجتية التعليم و التعلم عند رستية اّن تقنيات 
 إعطاء الوظيفة اهدافها لكي يكون الطالب ينالون أجود اإلجناز يف التعلم ألن

الطالب يدرّبون التدرابت خالل استعيفاء الوظيفة حيت خرية الطالب يف التعلم 
 مندمج.

من هذا البيان السابقة تعرف الباحثة ان طريقة إعطاء الوظيفة تقصد لكي 
يكون الطالب ينالون فهما عميقا يف التعلم فضال يف التعلم اللغة العربية اليت حيتاج 

 العربية و يفهمو جّيدا.ايل املهارات كي جييدوا اللغة 
مؤسسة تعليمية اليت وقعت يف سارع سرسان   كيديري   ۳مدرسة املتوسطة 

موجوروتو كاديري، هناك يستجدم املعلم طريقة إعطاء الواجبات  ٦٩هبرون الرقم  
يف التعليم اللغة العربية وهذه الطريقة تستعمل لتنشيط عملية التعليم و التعلم يف 

 ز اللغة العربية يف الفصل.الفصل و تنمية إجنا
كيديري ألن املعلمني يف هذه    ۳درسة املتوسطة الباحث يف امل  احتارات

املدرسة يستحدمون طريقة إعطاءالواظيفة يف حتليم اللغة العربية و تريد الباحثة ايضا 



3 
 

ان تصّدق أبن طريقة إعطاء الواظيفة تؤثر إجناز تعلم اللغة العربية لطالب الفصل 
 كيديري.    ۳ املدرسة املتوسطة السابع يف

 ركائز البحث -ب
 :قوم الباحثة ركائز البحث كما يلىاعتمادا على خلفية البحث السابقة، ت

مستوى إعطاء الوظيفة اللغة العربية ىف الفصل السابع يف املدرسة املتوسطة   . كيف1
 كديرى؟ ۳

 كديرى؟  ۳ة املتوسطة الفصل السابع املدرس ىف. كيف إجناز تعلم اللغة العربية 2
. هل هناك التأثري املهّم بني إعطاء الوظيفة ابإجناز تعّلم اللغة العربية لطالب الفصل 3

 موجوروتو كديرى؟ ۳السابع يف املدرسة املتوسطة 

 أهداف البحث  -ت
 أما أهداف البحث فهي ما يلي : 

 كديرى  3توسطة . ملعرفة مستوى إعطاء الوظيفة يف اللغة العربية يف املدرسة امل1
 كديرى  3. ملعرفة إجناز التليم يف اللغة العربية يف املدرسة املتوسطة ۲
 كديرى  3. ملعرفة أتثر بني أتثر إجناز التعليم مع إعطاءالوظيفة يف املدرسة املتوسطة ۳

 أمهية البحث  -ث
 . للباحثني1

راض يستطيع أن جيعل هذا البحث مرجعا على خيار الطريقة املناسبة أبغ -
 عملية التعليمية لكي يسهله يف تنفيد عملية التعليمية.

 يساعد يف تنمية إحرتافه. -
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هبذا البحث الفصل، يرجى للمدرس أن يعرف نقائصه عند التعليم حىت  -
 أحسن بعده.

 . للمعلمني ۲
يستطيع أن يرقي تعليم اللغة العربية لطالب الفصل احد عشر مبدرسة  -

 وتو كديرىجمور  ۳متوسطة احلكومّية 
 يستطيع أن يرقي محاس تعلم الطالب لنيل حصول التعلم اجليدة. -

 . للطالب۳
يستطيع أن تعزيز النشاط التعليم التالميد ملواضيع اللغة العربية مع طريقة يصنع  -

 احلاجة اىل اإلجناز الىت موجود ىف التالميد بطريقة الواجبات. 
 زايدة املعرفة. يستطيع أن تعزيز ألن طريقة الواجبات هو -
 يستطيع أن خمرجات التعليم اللغة العربية -

 افرتاض البحث -ج

إذا افرتضنا أن األحباث أو االفرتاض األساسي هو الفكر الذي يتلقاه من قبل  
فرتاض األساسي يف هذه الدراسة هو بطريقة تعيينهم أما ابلنسبة لالال 2احملققني. 

سوف تؤثر على التحصيل العلمي. والعكس ابلعكس ال توجد طريقة التعيني مث 
يؤدي إىل اخنفاض التحصيل الدراسي. اخلالف هو أراد املؤلف إلثبات ما إذا كان 

 هذا االفرتاض صحيحا او ال.
 
 

                                                           
٤ .Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian (Jakarta: Rinrka Cipta,2005) hlm 60  
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 فرضية البحث -ح

 فرضية ىف هذا البحث هو : 3لة البحث.فرضية هي إجابة مؤقتة ملسأ 
ليس له أتثري كبري بني طريقة تعيني التحصيل الدراسي : هو (Ha). فرضية املباشر 1

  ۳ىف املدرسة املتوسطة احلكومية   بعالتالميد ىف التعليم اللغة العربية فصل السا
 كديرى 

طريقة التنازل عن التحصيل ال وجود أثر استعمال بني : هو (Ho). الفرض الصفرى 2
  ۳ىف املدرسة املتوسطة احلكومية   الدراسي التالميد ىف التعليم اللغة العربية فصل السابع

 كديرى.  

 الدراسة السابقة -خ
ابملوطوع : أثسري  2113سنت  سوغيانيتكلبحث الذي كتبتة  

إعطاء الواجب املنزىل على  إجناز تعّلم مادة الرايضّية لطالب الفصل الرابع ىف املدرسة 
اإلبتدائية احلكومية كبون اغونج إموغريي. و النتيجة من هدا البحث أن التعلم 
الرايضة ابملوضوع الكسور هناك الفرق بني إجناز التعلم رايضاة لطالب إبعطاء 

لواجب املنزل و الطالب بعدم إعطاء الواجب املنزل. هذا البحث سواء مع حبث ىف ا
البحث عن أتثري إعطاء الواطفة ألجناز تعلم الطالب. و الفرق بني مها أن هذا 
البحث من جهة الوهوه واملوضوع. هذا البحث عن تعلم الرايضيةو أم البحثي يبحث 

 عن تعلم اللغة العربية.

                                                           
٢ .Mohammad Ali, Strategi Penelitian Pendidikan, (bandung: Angkasa, 1993) hlm 43 

٣ .Hariyanto, Studi korelasi antara pemberian tugas pekerjaan rumah (PR) dan gaya belajar 

dengan prestasi belajar bahasa Arab siswa kelas II SMP Muhamadiyah Imogiri, (Skripsi: 
Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Kalijaga, 2008) hlm. Ix t.d. 
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دراسة ابملوطوع :  2112سوغيانيت سنت تة كلبحث الذي كتب 
العالقة بني إعطاء الواجبات املنزل و أساليب التعلم مع إجناز التعليم اللغة العربية ىف 
الفصل الثان ىف املدرسة املتوسطة حممديه إميوغريى. الذي يناقش العالقة بني إعطاء 

لنتائج أن معامل )مراقبة( الواجبات املنزل أساليب التعلم مع إجناز التعليم. وأظهرت ا
بني إعطاء الواجبات املنزل أساليب التعلم مع إجناز التعليم اللغة العربية ىف الفصل 

و   4. 1434٦من  األصغر 14340الثان ىف املدرسة املتوسطة حممديه إميوغريى، يعين 
الفرق بني مها أن هذا البحث من جهة الوهوه واملوضوع. هذا البحث عن تعلم 

 ضيةو أم البحثي يبحث عن تعلم اللغة العربية. الراي
 

 

                                                           
 


