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.اجملتمعقبلمناملشهورةأخرىطرقأوالتدريسعمليةخاللمنإمكاناهتمتطويرمنالبشريتمكنلهداجلهوالتعليم

ابأهنةبالطلبهشعرتإوراءهوالتعلمأسلوب.وووةةاملشكلةاملفهمأولنقلالتعلمأساليبةبالطلستخدمت،التدريسيفالتفاعل
.املدرسةأصدقاءمعفرقةالتعلميفأوفرةياإماالتعلم،بأنشطةالقيامعندلالهتمامةمثي

البحثيف.العشوائيةالعنقوةيةالعيناتأخذبأساليبةالكميالطريقةالبحثهذايستخدم مجعأساليبكانت،هذا
املستخدمةالبياناتمجعأساليبو،طلبة17هذاالبحثيفالعينةوبلغت،ليكرتمبقياساتستبياناالهياملستخدمةالبيانات

ساعدةمبالبسيطاخلطياالحندارحتليلباستخدامحتليلهاوالبياناتمعاجلةأساليبأّما،واألةلةالوثائقيةواالستبياناتاملالحظةهي
.SPSS 16.0التحليلأةاة

مبدرسةعشراحلاةيالصفةبطللدىاللغةالعربيةالتعلمنتائجعلىالتعلمأساليبتأثيحتديدإىلهذاالبحثهدفي
الثانوية باغونجرجيو1حمّمديّة tاإلخصائأكربمنt(أساليبالتعلمحصلعلىقيمةXهرأّنمتغي)ظالبحثت.نتائجهذا

(.Yفيمكناالستنتاجأنأساليبالتعلمتأثرعلىنتائجالتعلم).0.05˃0.016قيمةمعنويةب(2.131 ˂2.718اجلدويل)
بقيمة(7.390˃4،54)اجلدويلFأكربمناإلخصائfقيمةأنعلىاحلصولمت،(املتزامن)fاختبارعلىالبحثنتائجمن

البحثاالستنتاجف٪.33.0تحديدالمعاملو(˂0.05)0.016معنوية علىالتعلمأساليببنيكبيتأثييوودهومنهذا
أساليبالتعلمتساهم.و2020/2021السنةالدراسيةباغونرجيو1درسةحمّمديةالثانويةمبطلبةالصفاحلاةيعشرتعلمنتائج

 بنسبة تأثي هلا 33.0أو الصفاحلاةيعشر لطلبة التعلم نتائج على المب٪ حمّمديّة درسة الدر1ثانوية السنة سيةاباغونجرجيو
2020/2021.


أساليبالتعلم،نتائجالتعلمالكلماتاملفتاحية:
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 الباب األّول
 المقدمة

 توضيح الموضوع .أ 
كخطوة األوىل لفهم موضوع هذا البحث و إجتنابا عن سوء الفهم رأت الباحثة من الضروري وصف معىن املصطلحات 

تأثير أساليب التعلم على نتائج التعلم اللغة العربية لدى طلبة الصف الحادى عشر بمدرسة الواردة. موضوع هذا البحث هو 
 . و توضيح موضوع هذا البحث هو كما يلي: 2020/2021باغونج ريجو السنة الدراسية  1الثانوية محّمديّة 

 التأثري .1
التأثري هو القوة اليت توجد أو تنشأ من شيء ما ، مثل الشخص أو الشيء الذي يساهم يف شخصية الشخص أو معتقده 

 1أو فعله. 
 أسلوب التعلم .2

ة استيعاب الطالب ، مث تنظيم ومعاجلة املعلومات اليت مت احلصول عليها من عملية أسلوب التعلم هو طريقة للتعلم من كيفي
 2 التعلم.

 النتيجة  .3
 3 النتيجة هي شيء يتم االحتفاظ به ، وخلقه ، وصنعه ، وما إىل ذلك من خالل اجلهود واألفكار وما إىل ذلك.

 مالتعل .4
 4 السلوك نتيجة التفاعل مع البيئة يف تلبية احتياجاهتم اليومية.التعلم حسب الفهم النفسي هو عملية تغيري أي تغريات يف 

 اللغة العربية  .5
 اللغة العربية هي لغة الدين للمسلمني ، وكذلك اللغة الوطنية املستخدمة من قبل املتحدثني يف منطقة الشرق الوسط.

 

 خلفية البحث .ب 
عملية التعلم و / أو طرق أخرى معروفة ومعرتف هبا من التعليم هو جهد  ليتمكن البشر من تطوير إمكاناهتم من خالل 

 5 قبل اجملتمع. التعليم له احلق يف احلصول عليه يف سن مبكرة، يعين من التعليم األساسي إىل التعليم اإلضايف إىل مستوى أعلى.
 ، تنص على ذلك: 1 ، الفقرة 1بشأن نظام التعليم الوطين ، املادة  2003السنة  20تصوغ احلكومة يف القانون  رقم 

التعليم هو جهد واعي وخمطط خللق جو تعليمي وعملية تعلم حبيث يطور الطالب بنشاط إمكاناهتم الروحية والدينية وضبط 
 النفس والشخصية والذكاء والشخصية النبيلة واملهارات اليت حيتاجها أنفسهم واجملتمع واألمة والدولة.

                                                           
1 Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), 

H.747 

2 Sarfa Wassahua, Analisis Gaya Belajar Siswa Terhadap Hasil Belajar Matematika Pada Materi Himpunan Siswa 

Kelas VII SMP Negeri Karang Anyar Kecamatan   Namlea Kabupaten Buru, Jurnal Matematika Dan Pembelajarannya, 2016, 

Vol. 2, No. 1. h.84 

3 Nur Maziyah Ulya, Pengaruh Metode Pembelajaran Dan Tipe Kepribadian Terhadap Hasil Belajar Bahasa Arab, 

Jurnal Pendidikan Islam, Vol. 10, No. 1, April 2016, h. 4 

4 Sarfa Wassahua, h. 87 

5Helmawati, Pembelajaran Dan Penilaian Berbasis Hots, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), h. 21 
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جودة التعلم يف أنه جيب على املدرسني االنتباه إىل كل منط تعليمي ميتلكه تتمثل إحدى اجلهود التعليمية لتحسني 
حيتاج املدرسون إىل فهم َمْن و ماذا سيتم مساعدهتم ، وكيفية املساعدة يف تعظيم إمكانات الطالب حىت يصبحوا جيالا  6الطالب.

 :122( األية 9لقرآن سورة التوبة )قال اهلل سبحانه وتعاىل يف ا  7 جاهزاا ملواجهة التحديات و تغري الزمان.
 

يِن َولُِينِذُروا قَ ْوَمُهْم ِإَذا َرَجُعوا ۚ  َوَما َكاَن ٱْلُمْؤِمُنوَن لَِينِفُروا َكافَّةا  ُهْم طَائَِفٌة لَِّيتَ َفقَُّهوا ِِف ٱلدِّ ن ْ إِلَْيِهْم  فَ َلْواَل نَ َفَر ِمن ُكلِّ ِفْرَقٍة مِّ
  8 َلَعلَُّهْم حَيَْذُروَن.

 

األمل السابق ميكن الفهم أن أمهية املعرفة الستمرارية حياة اإلنسان. من خالل البحث عن املعرفة ، سيعرف البشر اخلري من 
والشر والصواب واخلطأ. بعد ذلك ، من خالل االهتمام بعملية التعلم اليت يقوم هبا املدرسون والطالب لتحقيق األهداف التعليمية 

الطالب( على بعضهم البعض ويقدمون املدخالت. ويهدف موقع  -والتعلم ، يؤثر كل من )املدرس املثلى ، يف أنشطة التدريس 
 9 املدرسني واحملاضرين كمحرتفني إىل تنفيذ نظام التعليم الوطين وحتقيق األهداف الرتبوية.

ا أقصى قدر من التعلم. ومع ذلك ، ال يتعلم كل طالب على حدة بسر  عة خمتلفة فحسب، كل نشاط تعليمي سينتج دائما
ا بطرق خمتلفة. هناك طالب يفضلون كتابة األشياء اليت نقلها املدرس أثناء عملية التعلم. هناك أيضاا طالب  بل يعاجل املعلومات أيضا

 يفضلون االستماع إىل املواد اليت قدمها املدرس ، وهناك أيضاا طالب يفضلون التدرب بشكل مباشر.
اليت يتبعها الطالب أسلوب التعلم أو طريقة تعلم الطالب. أسلوب التعلم هو مزيج من كيفية  غالباا ما تسمى طريقة التعلم

امتصاصه للمعلومات مث تنظيمها ومعاجلتها. هناك ثالثة أساليب التعلم للشخص ، وهي: البصرية )التعلم من خالل ما يرونه( ، 
خالل احلركة واللمس(. على الرغم من اختالف أساليب التعلم لديهم، والسمعية )التعلم من خالل ما يسمعونه( واحلركية )التعلم من 

أن األهداف اليت سيتم حتقيقها متساوية، أي من أجل حتقيق أهداف التعلم و حتقيق اإلجنازات التعليمية املتوقعة. هناك طالب قادرون 
م أساليب التعلم اخلاصة هبم ألهنم ليسوا على دراية على تعظيم أساليب التعلم اخلاصة هبم ، وهناك أيضاا طالب مل يتمكنوا من تعظي

 بأساليب التعلم اخلاصة هبم. يتضح هذا من حقيقة أنه ال يزال هناك طالب مشغولون عندما يشرح املدرس الدرس.
التفاعل يف التعلم يستخدم الطالب أساليب التعلم لنقل أو فهم مشكلة موجودة. أسلوب التعلم هو إجراء جيده الطالب 

 10 ذاباا يف أنشطة التعلم ، إما بنفسه أو يف جمموعات دراسية مع أصدقاء املدرسة.ج
وفقاا  ذكر ديفورتري و هريناكي أن أساليب التعلم لشخص هي مزيج من كيفية امتصاصه ، مث تنظيم املعلومات ومعاجلتها.

يعّرف جورفران و ريسناويتا  ل ديفورتري، بناءا على الطريقة ، هناك طالب يستمتعون بالتعلم باستخدام البصر أو السمع أو احلركة.
وفهم املعلومات. يذكر ليمان وإيفينثالر أن أساليب التعلم هي طريقة التعلم  أساليب التعلم على أهنا الطرق املفضلة للتفكري ومعاجلة

 11 اخلاصة للطالب.

                                                           
6Safitri Rokhimah, Sri Rejeki, Kemampuan Berpikir Kritis Siswa Berdasarkan Gaya Belajar Pada Pembelajaran 

Dengan Model 4K, Jurnal Penelitian Didaktik Matematika, Vol. 2, No. 1, Mei-Oktober 2018, h. 4-5 

7 Helmawati,Pembelajaran Dan Penilaian Berbasis Hots, h. 151,  

8 Departemen Agama RI. Al-Quran dan Terjemah, 2015 

9 Abuddin Nata, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2017), h. 148-149 

10 Yen Chania, M. Haviz, Dan Dewi Sasmita, Hubungan Gaya Belajar Dengan Hasil Belajar Siswa Pada 

Pembelajaran Boilogi Kelas X Sman 2 Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar, Jurnal Sains Dan Teknologi, Vol. 8, No. 1, 

2017, h. 77 

11Dafid Slamet Setiana, Riawan Yudi Purwoko, Analisis Kemampuan Berpikir Kritis Ditinjau Dari Gaya Belajar 

Matematika Siswa, Jurnal Riset Pendidikan Matematika, Vol. 7, No. 2, 2020 h.4 
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يف أنشطة التعلم ، حيتاج الطالب إىل املساعدة والتوجيه لتحديد أساليب التعلم اليت تناسب أنفسهم حبيث ميكن حتقيق 
أن هناك ثالث طرائق )أنواع( يف أساليب التعلم ، وهي البصرية والسمعية  ديفورتري و هريناكيأهداف التعلم بشكل فعال. يذكر 

واحلركية. يتعلم املتعلمون البصريون من خالل ما يرونه ، ويتعلم السمع من خالل االستماع ، ويتعلم احلركية باحلركة والعمل واللمس. 
ا فقط هو األكثر شيوعاا للطالب الستيعاب الدروس.ميتلك كل طالب أمناط التعلم الثالثة مجيعها ، ولكن أسلوب التعلم وا  12 حدا

 جيب أن ينتبه املدرسون إىل كل منط تعلم لدى الطالب ألن أساليب التعلم هلا تأثري كبري على نتائج تعلم الطالب.
ة ألنشطة التعلم، نتائج التعلم هي تغريات يف الطالب، سواء فيما يتعلق باجلوانب املعرفية والعاطفية والنفسية احلركية نتيج

وحبسب نواوي، الذي أوضح أن خمرجات التعلم هي مستوى جناح الطالب يف تعلم املادة الدراسية يف املدرسة واليت يتم التعبري عنها 
يعّرف راويس جوسكي نتائج التعلم على أهنا  13 بالدرجات اليت حصل عليها. من االختبار يتعرف على عدد معني من املوضوعات.

حيصل عليها الطالب بعد املرور بعملية التعلم، واليت ميكن أن تكون يف شكل معرفة ومهارات. نتائج تعلم اللغة العربية هي سلوكيات 
 14 تغيريات يف السلوك حيصل عليها الطالب بعد مشاركتهم يف عملية تعلم اللغة العربية واليت تتجلى يف كفاءة اللغة العربية.

باغونج رجيو، مت احلصول على بيانات عن  1الذي أجراه الباحثة يف مدرسة حمّمديّة الثانوية  بناءا على نتائج البحث املسبق
. من 2020/2021نتائج تعلم اللغة العربية لطلبة الصف احلادي عشر يف الفصل الدراسي األول السنة الدراسية و أسلوب التعلم 

التعلم منخفضة ، وميكن مالحظة ذلك يف اجلدول البيانات اليت مت احلصول عليها ، ميكن مالحظة أن معظم الطلبة لديهم نتائج 
 التايل:

 1الجدول 
 باغونج ريجو 1بيانات نتائج االختبار اليومي لمادة اللغة العربية لطلبة الصف الحادي عشر بمدرسة محّمديّة الثانوية 

 النتيجة احلد األدىن من معايري االكتمال االسم الرقم
1 Ambarwati  75 75 
2 Cindy Ayu Larasati 75 75 
3 Desi Nurlita 75 70 
4 Andre Ukanto 75 75 
5 Dyah Ayu Ningtyasari 75 72 
6 Didi Wahyuda 75 75 
7 Jahra Merlian 75 68 
8 Erita Tamelia 75 72 
9 Restu Panji 75 63 

10 Ekky Vanessa 75 72 
11 Khusnul 75 63 
12 Maya sahrani 75 72 

                                                           
12 Arylien, Uda, Josua,  Pengaruh Gaya Belajar Visual, Auditorial, Dan Kinestetik Terhadap Prestasi Belajar Siswa, 

Jurnal Kependidikan, Vol. 44, No. 2, November 2014, h.169 

13 Ahmad Susanto, Teori Belajar Dan Pembelajaran Di Sekolah Dasar,  (Jakarta : Kencana 2016), Cet. Ke-4 H.1 

14 Nur Maziyah Ulya, Pengaruh Metode Pembelajaran Dan Tipe Kepribadian Terhadap Hasil Belajar Bahasa Areab 

(Studi Eksperimen Pada MAN 1 Semarang), Jurnal Pendidikan Islam, Vol. 10, No. 1, April 2016, h.4 
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13 Rianti Wahyuni 75 75 
14 M. Fajar sidiq 75 75 
15 Sumaryati 75 62 
16 Umi Permata Ayu 75 68 
17 Via Wulan 75 75 

 
مع مدرس اللغة العربية ، تبني أن املدرس ما زال  2020نوفمرب  27من نتائج املقابالت اليت أجراها باحثة يف التاريخ 

، لذلك كثري من الطلبة ال يهتمون املواد اليت يقدمها املدرس يف املدرسة ، وكثري من الطلبة يف يستخدم األساليب التقليدية لتقدمي املواد 
 15 أحالم اليقظة، و يف النعاس، ويتجول ويتناوبون اىل احلمام.

 ،باغونج رجيو 1مبدرسة حمّمديّة الثانوية  عشر احلادي الصف طلبة 10 من التعلم أساليب حول األولية املقابلة بيانات من
 أو السبورة على مكتوبة كانت إذا العربية اللغة سدر  فضلت ةبالطل هؤالء أن ألن معروف  ، املرئي التعلم أسلوب طلبة لديها 6 هناك

 أسلوب لديه واحد طالب هناك مث .العربية املواد شرح حول املدرس قصة إىل استمع من بدالا  للتعلم املصورة اإلعالم وسائل باستخدام
 رؤية من بدالا  املدرس شرح إىل االستماع عليه كان إذا يفضل درس الللغة العربية الطالبهذا  أن املعروف من ألنه سمعيال تعلمال

 اللغة تعلم يفضلون ألهنم ، ركياحل تعلمال أسلوب لديها ةبطل 3 أن املعروف من مث .السبورة على كتوبةامل املدرس قدمها اليت املادة
 .العربية اللغة تدريس أثناء بأساليب التعلم و نتائج التعلم طلبة 10 عن مقدمة بيانات يلي فيما. باملمارسة أو باحلركة العربية

 2الجدول 

 باغونج ريجو 1بمدرسة محّمديّة الثانوية  عشر الحادي الصفبيانات أساليب التعلم و نتائج التعلم لطلبة 

 نتائج التعلم أساليب التعلم اسم الطلبة الرقم
1 Eli Nursanti 80 أسلوب التعلم املرئ 

2 Jahra Merlian Wiyadi 70 أسلوب التعلم املرئ 

3 Cindy Ayu Larasati 78 أسلوب التعلم املرئ 

4 Agus Setiawan 80 املرئ أسلوب التعلم 

5 Amelia Fadilah 78 أسلوب التعلم املرئ 

6 Lusi Pratiwi 73 أسلوب التعلم املرئ 

7 Rafiudin  77 سمعيأسلوب التعلم ال 

8 Fata hamam Mumtaz 77 ركيأسلوب التعلم احل 

9 Oktaviani  72 ركيأسلوب التعلم احل 

10 Septi ayuna  68 ركيأسلوب التعلم احل 

                                                           
15 Wawancara Guru Tanggal 27 November 2020 
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 نتائج متوسط لديهم املرئي التعلم أسلوب لديها يتال ةبالطل أن املعروف من ، املوجودة يف اجلدول أعاله البيانات من
 .ركياحل و سمعيال تعلمال أسلوب لديها اليت ةبالطل من أكرب التعلم

حيتاج املدرس إىل بذل جهود حىت تتمكن متابعة تعلم اللغة العربية من قبل مجيع الطلبة اليت لديهم خلفيات شخصية 
لفة، مبا يف ذلك أسلوب تعلم كل الطلبة مع االهتمام و النشاط اجليدين ، وذلك لتحسني نتائج الطلبة يف تعلم اللغة العربية. هناك خمت

حاجة إىل محاس الطلبة يف تعلم اللغة العربية ، لذلك جيب أن يعرف املدرس أساليب التعلم اليت ميتلكها كل الطلبة حىت يتمكن 
ال املواد إىل احلد األقصى.من املؤكد أن اساليب التعلم املختلفة لكل الطلبة تؤثر على استيعاب الدروس وكذلك املدرس من زيادة إيص

 16 يف طريقة التعليم اليت يطبقها املدرس.
تأثير أساليب التعلم على نتائج التعلم اللغة العربية لدى  استنادا إىل الوصف السابق هتتم الباحثة إجراء البحث مبوضوع "

 "2020/2021باغونج ريجو السنة الدراسية  1طلبة الصف الحادى عشر بمدرسة محّمديّة الثانوية 
 

 تعريف المشكلة .ج 
 استنادا إىل خلفية البحث اليت مت ذكرها ، ميكن تعريف املشكالت املوجودة على النحو التايل:

 .احلد األدىن من معايري االكتمالأن نتائج التعلم لبعض الطلبة مل تصل إىل  .1
 يف عملية التعليم، مل يعرف املدرس أساليب التعلم لكل الطلبة يف تعلم اللغة العربية. .2

 

 تحديد المشكلة .د 
بناءا على حتديد املشكالت املذكورة، ميكن القول أن هذه املشكلة واسعة و لضيق الوقت والتكلفة وقدرة الباحثة، حددت 

تأثري أساليب التعلم على نتائج التعلم اللغة العربية لدى طلبة الصف احلادى عشر مبدرسة حمّمديّة الثانوية الباحثة املشكلة على النحو 
 .2020/2021الدراسية باغونج رجيو السنة  1

 

 مشكلة البحث .ه 
تأثري أساليب التعلم على نتائج التعلم اللغة استنادا إىل حتديد املشكلة املذكورة، فمشكلة هذا البحث هي " هل يوجد 

 ؟ ".2020/2021باغونج رجيو السنة الدراسية  1العربية لدى طلبة الصف احلادى عشر مبدرسة حمّمديّة الثانوية 
 

 أهداف البحث .و 
تأثري أساليب التعلم على نتائج التعلم اللغة العربية لدى استنادا إىل مشكلة البحث السابقة، أهداف هذا البحث هي ملعرفة 

 .2020/2021باغونج رجيو السنة الدراسية  1طلبة الصف احلادى عشر مبدرسة حمّمديّة الثانوية 
 
 
 
 

 أهمية البحث .ز 
 األمهية النظرية .1

 نتائج هذا البحث يف التطورات يف جمال العلوم ويف عامل التعليم.من املتوقع أن تساهم 

                                                           
16 Abdul halim, pengaruh strategi pembelajaran dan gaya belajar terhadap hasil belajar fisika siswa SMPN 2 

secanggang kabupaten langkat, jurnal tabularasa PPS unimed, vol. 9, no. 2, (desember 2012), h. 144 
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 ميكن استخدامها كمرجع ومادة للنظر فيها للباحثني املستقبل.
 األمهية التطبيقية .2

 للطلبة .أ 
 تعرف الطلبة كيف تكون مهارات التفكري النقدي لديها يف طرح األسئلة وحل املشكالت يف مادة اللغة العربية.

 للمدرسني .ب 
أن تكون نتائج هذا البحث بديالا الكتشاف أساليب تعلم الطلبة يف التفكري النقدي حىت يتمكنوا من فرز  ميكن

 واختيار أساليب وطرق تعلم اللغة العربية جلعلها أكثر فاعلية وجتد الطلبة أهنا من األسهل لفهم ما طرحه املدرس يف الفصل
 للمدارس .ج 

ى املسامهة مبعلومات حول خصائص التفكري النقدي بني أسلوب التعلم لكل من املتوقع أن يكون هذا البحث قادراا عل
 الطلبة، من أجل زيادة نشاط الطلبة وإجنازها وذلك لتحسني جودة التعلم يف املدرسة.

 لعامل البحث .د 
 من املتوقع أن يكون هذا البحث مرجعاا حبثياا فيما يتعلق بالعوامل اليت تؤثر على نتائج تعلم الطلبة.

 حثةللبا .ه 
 كزاد لتصبح مدرسة يف املستقبل ، و لزيادة املعرفة واخلربة.

 

 البحوث السابقة .ح 
البحث الذي أجراه إيرا رمحاوايت بعنوان "تأثري أساليب تعلم اللغة على التحصيل الدراسي ملادة اللغة العربية يف الفصل  .1

السابع من الفصل الثاين مبدرسة جالور املتوسطة اإلسالمية احلكومية ". تستخدم هذا البحث األساليب الكمية مع حتليل 
. تتم أساليب مجع البيانات باستخدام طريقة االستبيان واملالحظة phiي واالرتباط البحث باستخدام تقنيات التحليل الوصف

والتوثيق واملقابالت. نتائج هذا البحث هي بيانات عن التحصيل الدراسي وفقا ألسلوب تعلم اللغة العربية ، حيث تبني أن 
هو الطلبة بأسلوب التعلم املرئي ، حيث بلغ حتصيل للطلبة يف مدرسة جالور املتوسطة اإلسالمية احلكومية أعلى متوسط 

الطلبة بأسلوب التعلم السمعي. ويف الوقت نفسه ، جيب على الطالب الذين لديهم أسلوب  16طالباا و  35عددهم 
 التعلم احلركي للمعلم إيالء املزيد من االهتمام اخلاص.

علم اللغة العربية: دراسة األثر الرجعي على طلبة الصف البحث الذي ديوي يونيتا بعنوان "تأثري أساليب التعلم على نتائج ت .2
احلادي عشر مبدرسة الفالح الثانوية باندونغ ". هتدف هذا البحث إىل حتديد تأثري أساليب التعلم على نتائج تعلم الطلبة 

م أخذ أي عينات يف باللغة العربية يف مبدرسة الفالح الثانوية باندونغ. استخدمت هذا البحث األسلوب بأثر رجعي ومل يت
طالباا من الفصل احلادي عشر ليكونوا مشاركني يف الدراسة. حبيث يظهر  57هذا البحث ، لكن الباحثة أخذت عينة من 

ا أن الطالب  البحث أن هناك تأثرياا كبرياا على أساليب تعلم الطالب على خمرجات تعلم اللغة العربية. تظهر النتائج أيضا
علم املرئي مييلون إىل احلصول على نتائج تعلم اللغة العربية أعلى من الطالب الذين لديهم أساليب الذين لديهم أسلوب الت

 التعلم السمعية و احلركية.
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 الباب الخامس
 االختتام

 االستنتاجات . أ
باغونج رجيو ، فيما يتعلق بتأثري أساليب تعلم  1استنادا إىل نتائج البحث اليت أجراها الباحثة يف مدرسة حمّمديّة الثانوية 

الباحثة االستنتاجات. باغونج رجيو، ستقدم  1درسة حمّمديّة الثانوية مبالطلبة على نتائج تعلم اللغة العربية للصف احلادي عشر 
 واالستنتاجات هي كما يلي:

مما يشري إىل أن هذه  0.016( بقيمة معنوية Y( له تأثري إجيايب وهام على نتائج تعلم اللغة العربية )Xأسلوب التعلم ) .1
اج أن ( حبيث ميكن قبول الفرضية املقرتحة. لذلك ميكن االستنت0.05 ˃0.016) 0.05القيمة أصغر من القيمة املعنوية 

 1درسة حمّمديّة الثانوية مب هناك تأثريًا كبريًا بني أساليب التعلم على نتائج تعلم اللغة العربية لطلبة الصف احلادي عشر
٪. هذا 33.0استنادا إىل احلساب مت احلصول على معامل حتديد بنسبة     .2020/2021باغونج رجيو السنة الدرتسية 

درسة حمّمديّة مب٪ على نتائج التعلم لطلبة الصف احلادي عشر 33.0تأثري بنسبة  يعين أن أساليب التعلم تساهم أو هلا
 .2020/2021باغونج رجيو السنة الدرتسية  1الثانوية 

 االقتراحات . ب
 االقرتاحات من هذا البحث هي:

 املدرسة .1
عملية التدريس والتعلم  توفر املدارس مرافق وبنية حتتية مناسبة وجيب أن تكون قادرة على توفري وسائط تعليمية لدعم (أ 

 للطالب وفًقا جلميع أمناط التعلم اليت ميتلكها الطالب ، حبيث يكون الطالب أكثر اهتماًما بأنشطة التدريس والتعلم.
تلعب املدارس دورًا نشطًا من خالل إشراك املدرسني يف التدريبات وإجراء دراسات مقارنة يف املدارس اليت تعترب متفوقة ،  (ب 

 توفري معرفة املعلم يف تطوير التعلم.وهذا هو 
دعم املدرسني لتطوير مناذج التعلم املختلفة يف عملية التعلم حبيث يكون هناك دائًما زيادة يف جودة التعلم من العملية  (ج 

 ونتائج تعلم الطالب.
 املدرس .2

 جيب أن يكون املدرسون أكثر إبداًعا يف تدريس املواد العربية. (أ 
 اهرين يف تنفيذ عملية التدريس والتعلم وميكنهم االستفادة من املرافق والبنية التحتية القائمة.جيب أن يكون املدرسون م (ب 
جيب على املدرسني توفري الدافع للطالب ، يف تقدمي دروس اللغة العربية حىت ال يفرتض الطالب أن دروس اللغة العربية  (ج 

 هي دروس صعبة وغري مفيدة.
تواصل والتقارب مع الطالب من أجل معرفة شخصية الطالب يف التعلم حىت جيب أن يكون للمعلمني والطالب ال (د 

 يتمكن املدرسون من التعويض عن طريق حزم التعلم املمتع
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جيب أن يكون املدرسون قادرين على اكتشاف أمناط التعلم لطالهبم مسبًقا قبل بدء عملية التعلم ، على سبيل املثال  (ه 
تخدام طرق / وسائط تدريس متنوعة مناسبة ألمناط تعلم الطالب حبيث يتمكن عن طريق إجراء اختبار أويل ، أو اس

 الطالب من القيام بذلك. ال تشعر بامللل عندما تكون عملية التعلم جارية وميكن حتقيق نتائج تعلم الطالب.
 الطلبة .3

توقع أيًضا أن تقرأ الطلبة الكتب من املتوقع أن يكون الطلبة أكثر نشاطًا ومحاًسا يف التعلم. باإلضافة إىل ذلك ، من امل

 الدراسية إلضافة البصرية واملعرفة اليت ميكن أن تؤثر على نتائج التعلم وحتسينها.
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