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 إستهالل
 بسم هللا الرمحن الرحيم

 اِنَّا َجَعْلَنُه قُ ْراَناً َعَربِيًّا َلَعلَُّكْم تَ ْعِقُلْونَ 
 (3) الزخرف: 

 
 

 ة و عل موها الناسموا العربي  تعل  
 )حديث شريف(                                   

 

 

 

 

 أحرصوا على تعل م اللغة العربي ة فإهنا جزء من دينكم
 (عمر ابن اخلطب)                                             

  
 
 

 جاة ومل تسلك مسالكهاالن   ترجو
 سإن  السفينة ال جتري على اليب              

 (حمفوظات)                                   

  



 

 إهداء
 مجال الدين خليق كرميال والدي إىل

 أن وعلمين التحديات من املليئة احلياة ملواجهة والتفاؤل آمال لنيل التقدم على وحثين ربين الذي
 خوف بدون حق كلمة أقول

 

 رمحة حسيبوان الكرمية  والديت وإىل

 عين مهمتها أفاضت اليت

 

 الكبرية و اخي الكبري أخيت وإىل

 اتاخلي  أعمالاب القيامعلى   تينحث ذينال

 

 أساتذيت وإىل

 الفكر يف للتقدم وشجعوين رفاواملع مو العل طلبعلى  حثوين الذين

 

 وبقائها األمة وجود على حرصهم العربية اللغة تعلم على حيرصون الذين وإىل
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أحد استقباال أهنا من تأليفها وتبني أهنا فعال ليست من حبثي فأنا أحتمل املسؤولية على 

ف أو على شعبة تعليم اللغة العربية جامعة زاوية بذلك ، ولن تكون املسؤولية على املشر 
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 العرفانشكر و ال

 

 ارشدد يه  ، ارصدد يه   خددر علدد  وأسددل  وأصددل  ،ندد  لندد ا اراددهاى لدد   رأ هلل احلمدد 

 :يع  أم  ار   ،  وم إىل يإحس ى تبعه  وم  وارت يعني ،أمجعني وأصح يه آره وعل 

حلم  وارثن ء، فلك ا اد لذا اربحث، فلهي النته ء م  إع  ارك تبة  وق  مّ  هللا عل

يع  مح  هللا  –هفين احلم     ريب حىت تهض ، عل  ج  ل نعم ئك وعظي  عط ئك و ش

لذ   ي ى هل  فضل يف خهوج لذا اربحث إىل را م ي رشكه وارتا  ه وارعهف ى  أى  –تع ىل 

، ومل  ك  حي ول  إال ارعمل اجل د يية منه ه ارك حي  اروجود ومل  بخل أح ل  يشئ طلبت

 املخلص. ومنه  : 

وت ي ال  ج معة زاو ة تش، م  ه امل جستر ذو اراهننيمس حة  ار يتور احل ج 

 .لنجس ياإلسالمية احلكومية 

وت  ج معة زاو ة تش ارن ئب األوا مل  ه،  األست ذ يصهي إيهالي  امل جستر مس حة

 .رنجس ي ال  اإلسالمية احلكومية 



 

 

 

وتأليل املعلمني  اررتيية يليةارلغة ارعهيية   شعبة، رئيس األست ذ فضل امل جستر مس حة

 .لنجس يوت ي ال  اإلسالمية احلكومية  معة زاو ة تشجل

، املشهف األوا ارذي أف د ارب حث يهل ى ار    سيهوت تج امل جستر األست ذ مس حة

لذا اربحث منذ ي ا ة فكهة اربحث حىت  اركت يةً  ووجه خطواته ىف يل مهاحل علمي ً وعملي

 .اإلنته ء منه، فله م  هللا خر اجل اء وم  ارب حث عظي  ارشكه وارتا  ه

املشهف ارث ين، فحا ً  عج  رس ىن ع  شكهه ، األست ذ حىت صرب  امل جستر مس حة

 بخل  وتا  هه فا  ق م رلب حث يل ارعوى وارتشجيع طواا فرتة إع اد لذا اربحث فل 

وتوجيهه، وي ى رتفضله مبن قشة لذا اربحث  ةيعلمه ومل  ضق ص ره  وم ً ع  مس ع ة ارب حث

 فله مين خ رص ارشكه وارتا  ه وم  هللا عظي  ارثواب واجل اء.  ةأيرب األثه ىف نفس ارب حث

تعلي  ارلغة شعبة ألس تذ املعلمني يف ر يكل ارشكه وارتا  ه ةتا م ارب حثتيم    

وت ي ال  اإلسالمية  معة زاو ة تشياس  اررتيية يكلية اررتيية وتأليل املعلمني جلارعهيية 

يل ارشكه وارتا  ه عل  م  ق موه م  ارعلوم واملع رف   ة. فله  م  ارب حثلنجس ياحلكومية 

 وارتشجيع  وج ال  هللا عىن خر اجل اء. 

ي ى ره يع  هللا تع ىل فضل إمت م لذا   يأم  أسهت  وعل  رأسه  وار ي اركهمي ارذ

وألشا ئ   ل.ة واالخالص ىف ارعمم  حب رلعل  واملعهف  اربحث مب  غهسه ىف نفس



 

 

 

وزمالئ  وأص ق ئ  ويل م  س ل  ىف إخهاج لذا ارعمل املتواضع إىل خر اروجود ورو 

 يكلمة تشجيع، هل  مجيع ً خ رص ارشكه وعظي  ارتا  ه واالمتن ى.

 رتوفيقا وهللا ويل

 م  2015 د سمرب 1، رنجس 

  ةارب حث         

 

 سيت مشيطة         

  1022011078رق  ارتسجيل :                                              

 

 

 

 

 
 



 البحث مستخلص

ة تدريس اللغة العربية وتأثريه مبعمل اللغة يف حتصيل الطلبم،  2015، سيت مسيطة
 .(MAN Kp. Teungoh Langsa يةتقومي)دراسة الدراسى

، املشريف الاا:ي: ت ى بىر  برهان الدين سيهوتاتج املاجستري :يف األولملشر ا
  .املاجستري

 حتصيل الطلبة الدراسي الكلمة األساسية: تأثري معمل اللغة يف

اهلدف من هذا البحث ملعرفة تدريس اللغة العربية يؤثر بنتيجة الطلبة بف العاشر  
 .MAN KP. TEUNGOHبــــ 

املسئلة من هذا البحث يعىن هل تدريس اللغة العربية مبعمل اللغلة يؤثر بنتيجة  
 . MAN KP. TEUNGOHبف العاشر بــــ الطلبة 

البحث الوبفي الكمي. وجد البيانات من نتيجة البحث حتلل املدخل من هذا  
باجلملة اليت تشري بحيح البحث. وادوات البحث يف هذا البحث هو املقابلة واملالتظة 

 والتوثيق.

ومن نتيجة هذا البحث دليل على أن وجد تابل جيد عند تعلم مبعمل اللغة  
  ويؤثر على حتصيل الطلبة الدراسي.



ABSTRAKSI 

Siti Masyithah, 2015, " Pembelajaran Bahasa Arab dengan menggunakan 

laboratorium bahasa dan pengaruhnya terhadap hasil belajar siswa (studi evaluasi 

di MAN Kp. Teungoh)". 

 Pembimbing 1: Burhanuddin Sihotang, MA, pembimbing 2: Hatta Sabri, M.Pd 

Kata Kunci: pengaruh laboratorium bahasa terhadap hasil belajar siswa. 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh 

laboratorium bahasa terhadap hasil belajar siswa kelas X  di Madrasah Aliyah 

Negeri Kp. Teungoh Langsa. 

 Dalam penelitian ini hal yang dipermasahkan adalah apakah pembelajaran 

bahasa arab dengan menggunakan laboratorium bahasa berpengaruh terhadap 

hasil belajar siswa kelas X di Madrasah Aliyah Negeri Kp. Teungoh Langsa? 

 Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantutatif, yang mana data- 

data yang diperoleh dari hasil penelitian dianalisis kembali dengan menggunakan 

kalimat- kalimat yang menunjukkan kebenaran hasil penelitian. Tekhnik 

pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi, dan 

dokumentasi. 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hasil yang bagus ketika 

belajar bahasa arab menggunakan laboratorium bahasa dan ada pengruhnya 

terhadap hasil belajar siswa. 
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 الباب األول

 اإلطار العام

 املقدمة - أ

وكممية  احلإن ا لدرس اللغة العربية أحد الدروس العامة لتعليمها يف املدارس الدينية  

كانت أو أهلية، بل هذا الدرس تعلم يف مجيع مراحل التعليم من املرحلة اإلبتدائية إىل 

اجلامعة، على أن هذا اللغة أمهية على ابناء املسلمني لدراستها ألهنا جزء من دينهم، كما 

ذكره عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه بقمله: "احرصما على تعلم اللغة العربية فإهنا جزء 

 1ينوكم". من د

نظر اىل هذا األثر فإن اللغة العربية التوكمن من املهمات لدراستها وتدريسها بل   

كانت من الضروريات ألبناء املسلمني وأن حيرصما لتعلمها لوكمهنا جزء من الدين، وقال 

اى أن اللغة  2تركى رابح: "اللغة العربية هي لغة القرآن ولغة الدين واحلضارة اإلسالمية ".

العربية مسيت بلغة القرآن على أن القرآن الوكرمي نزل بالعربية ونقل هبا. قال تعاىل: "الر، 

                                                             
(، 1981ابايا، ر ، اجلزء األول، ) أمحد نبهان، سم احملادثات اليممية باللغة العربيةحممد جاد عوكاوي، .  1

 2ص. 
بريوت: املؤسسات اجلامعة، ، ) المطنيةدراسات يف النربية اإلسالمية و الشخصة . تركى رابح،  2

 262(، ص. 1982
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. وقمله 3(2-1الوكتب املبني، إنا انزلنه قرآنا عربيا لعلوكم تعقلمن ) يمسف:  تلك اية

ذكرا  تعاىل: " وكذلك انزلنه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من المعيد لعلهم يتقمن أو حيدث هلم

. وقال عليه الصالة والسالم: " احبما العرب لثالث ألىن عريب والقرآن 4(113)طه: 

 5عريب وكالم اهل اجلنة عريب" ) رواه الطرباىن(.

ومن أجل ذلك فإن اللغة العربية مهمة تعليمها للمسلمني وألبنائهم ليعرفما هذه  

الوكرمي واألحاديث النبمية  اللغة العربية معرفة صحيحة حىت يقدروا على تالوة القرآن

  ويفهمها صحيحا.

أن يف تعليم اللغة العربية البد على املدرس أن حيمل طالهبم اىل معمل اللغة.  

مبعمل اللغة يوكمن الطالب فهما جيدا و سرعة. ومبعمل اللغة كان إلرتفاع قدرة الطالب 

 MAN KP. TEUNGOHيف تدريس اللغة العربية. ولوكن كما نظرت معمل اللغة بــــــ 

LANGSA مبدرس وطالب حىت مل يوكن هذا املعمل يعطى اآلثر يف تعليم  مل يستعمل

 اللغة العربية على حتصيل الطلبة الدراسى.

 

                                                             
 2-1القرآن، يمسف:  3
 113القرآن، طه:  4
، اجلزء األول، )دار إحياء الوكتب العربية، اجلامع الصغري، . جالل الدين عبد الرمحن السيمطى 5

 11اندونيسيا(، دون سنة: ص. 
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 سئلة البحثأ - ب

 أما اسئلة البحث من هذه الرسالة كما يلي: 

 MAN KP. TEUNGOHكيف عملية التدريس اللغة العربية مبعمل اللغة بـــــــــ  -1

LANGSA? 

 MAN KP. TEUNGOH LANGSAبــــــ  الطلبة اللغة العربية كيف نتيجة -2

 مبعمل اللغة؟

 .MAN KPيؤثر بنتيجة الطلبة بـــــــ مبعمل اللغة هل تدريس اللغة العربية  -3

TEUNGOH LANGSA?  
 

 أهداف البحث  -ج

 أما أهداف البحث إجتحهت إليها الباحثة فهي كما يف األممر اآلتية : 

 MAN KP. TEUNGOHملعرفة عملية التدريس اللغة العربية مبعمل اللغة بـــــــــ  -1

LANGSA? 

 MAN KP. TEUNGOH LANGSAبــــــ  الطلبة اللغة العربية نتيجةملعرفة  -2

 مبعمل اللغة؟

 MAN KP. TEUNGOHملعرفة تدريس اللغة العربية يؤثر بنتيجة الطلبة بـــــــ  -3
LANGSA? 
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 أمهية البحث -د

 :اما أمهية البحث كما يلي 

 :من الناحية النظرية -1

 يفيد فائدة معمل اللغة يف تعليم اللغة العربية.هذا البحث 

 ية:من الناهية التطبيق -2

هذا البحث اعالما هلم عن خطمات املدرس يف تأثري معمل اللغة يف تعليم اللغة 

 العربية على الطالب فيها.

 

 فروض البحث -ه

تدريس اللغة العربية مبعمل اللغة يؤثر يف حتصيل الطلبة  البحث يف هذه الرسالة 

 الدراسى وهذا البحث يوكمن جناح يف حتصيل الطلبة الدراسى.

 حدود البحث -و

حدود ممضمعية: قامت الباحثة هذه الرسالة تدريس اللغة العربية وتأثريه مبعمل  

 اللغة يف حتصيل الطلبة الدراسي )دراسة تقمميية(.
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و خاصة  MAN KP. TEUNGOH LANGSAالطالب بـــــــ  : مجيعحدود موكانية 

 صف األول.

 2016- 2015 قامت الباحثة هذه الرسالة يف عام الدراسيحدود زمانية:  

 حتديد املصطلحات -ز

ملعرفة ما يراد بتدريس اللغة العربية وتأثريه مبعمل اللغة يف حتصيل الطلبة الدراسي  

 اصطالحات منها يف هذا البحث:فتقدمت الباحثة معىن كل 

 تدريس -1

تدريس و أدرس الوكتاب. جعله تدريس.  -يدرس -تدريس لغة مصدر من درس

 6واصطالحا: فمن يقصد به تريد التالميذ باخلربات العلمية والفنية باقمام الطرق.

 اللغة العربية -2

اللغة هي احدى اللغات العاملية احلية، قال الدكتمر بدر الدين ابم صاحل: ان 

العربية وتسمى اللغة الضاد، اللغة الفصحى، اللغة اخلالدة، هي الوكلمات اليت  

 7كان يعرب هبا العرب.

                                                             
6

 170مصر: موكتبة املصر به، دون سنة( ص: ، ) أصمل الرتبية وقماعد التدريسحممد عطبة اإلبراش،  

7
 15، ) بريود: لبانان، دون السنة( ص: املدخل اىل العربيةحممد بدر الدين ابم صاحل،  
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 تأثري -3

وكان هذا التأثري هم تأثري اللغة العربية مبعمل  8تأثري. –يأثر  –تأثري من كلمة أثر 

 اللغة.

 .مجن معامل: ممضمع العمل. بناية تصنع فيها اقمشة واألمنتعة املعمل -4
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 20. ص : نوكرى –عريب  -اندونبسى انوكرى اندونيسى –قاممس عريب عبد بن نمح وعمر بوكر،  




