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إظهار أصالة الّرسالة

ا ال ستيفاء بعض أظهرت الكاتبة املوقعة  التحتانية, تقرير هذه الرسالة الىت هضر
الرتبية يف كّلية الرتبية و علم التدريس بقسم تدريس  الشروط النجاح لنيل درجة سرجا

ا من اللغة  ا و كتبتها نفسية وما زور جلامعة اإلسالمّية احلكومّية كندارى. حضر العربية 
ليف اآلخر. و إذا تظهر هذه الرسالة يف املستقبل فهي منتحلة أو  إبداع غريها أو 

رسالة مبطلة للحكم.مصنوعة مجيعها أو بعضها من شخص آخر فهذه ال

م٢٠١٧اكتوبر ٣٠كندارى, 

بقلم

نيايتنور 
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املناقشةمتحان اتقرير جلنة 
بكلية الرتبية و علم العربيةتدريس اللغةلشعبة املناقشةقررت جلنة إمتحان 

نور : ةمن الباحثجلامعة اإلسالمية احلكومية كنداري قبول الرسالة املقدمةيف االتدريس 
مقارنة إجناز التعلم بني متخّرجي "بعنوان: ، ١٣٠١٠١٠٢٠٣٤:التسجيل رقم ،نيايت

ملدرسة العالية الدينية و متخّرجي املدرسة العالية العامة  لطالب شعبة تدريس اللغة ا
يف املناقشةمتحانابعد إجراء " العربّية يف اجلامعة الدينية االسالمّية احلكومّية كندارى

الرتبية قد إستوفت ،٢٠١٧ركتوبمن أ٣٠التاريخ الشروط املطلوبة لنيل شهادة سرجا
االصالحاتبعد إجراء و تدريس اللغة ية الرتبية و علم التدريس, قسم كلاإلسالمية ب

الالزمة.
:املناقشةامتحاناعضاء جلنة 
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موافقة املشرفة

بعنوان:،١٣٠١٠١٠٢٠٣٤رقم التسجيل:، نور نيايت:ةمن الطالبةاملقدمبعد إطالع الرسالة 
جي املدرسة العالية العامة  مقارنة إجناز التعلم بني متخّرجي املدرسة العالية الدينية و متخرّ 

بعد إجراء . كندارىّيةالدينية االسالمّية احلكوملطالب شعبة تدريس اللغة العربّية يف اجلامعة 
اوبة و أالشروط العلمية املطلتقد استوفةاملذكور رسالةالعلى أناملشرفةتقررةاإلصالحات الالزم

.ناقشةاملمتحان االيف التقدميهةصاحل

م٢٠١٧أكتوبركنداري،... 

املشرفة

يوين, س س, م.فد.إإميلدا وحةالدكتور 
١٩٨٠٠٢٢٧٢٠٠٥٠١٢٠٠٦رقم التوظيف:



العلم هو أكبر مفتاح الّنجاح
Ilmu adalah Kunci Sukses Terbesar

(Science is the Biggest Key of Success)

لعلم, ومن أراد مها  لعلم, ومن أراداآلخرة فعليه  من أراد الّدنيا فعليه 
لعلمفعليه 

“Barang Siapa yang Menghendaki Dunia maka Wajib Baginya
Memiliki Ilmu, dan Barang Siapa yang Menghendaki Akhirat maka

Wajib Baginya Memiliki Ilmu, dan Barang Siapa Menghendaki
Keduanya maka Wajib Baginya Memiliki ilmu”

(H.R. Turmudzi)



ج

ملّخص البحث
: نور نيايتاملألفة

١٣٠١٠١٠٢٠٣٤: رقم التسجيل
عالية الدينية ومقارنة إجناز التعلم بني متخّرجي املدرسة ال:موضوع الرسالة

اللغة العربية العالية العاّمة لطالب شعبة تدريس متخّرجي املدرسة 
(املشرفة. كندارىمعة الدينية اإلسالمّية احلكوميةيف اجلا

الدكتورة إميلدا وحيوين, س س, م.فد.إ )
عالية الدينية و مقارنة إجناز التعلم بني متخّرجي املدرسة الهذا البحث عن 

ينية العالية العاّمة لطالب شعبة تدريس اللغة العربية يف اجلامعة الدمتخّرجي املدرسة 
مقارنة إجناز التعلم بني , و يهدف هذا البحث ملعرفة اإلسالمّية احلكومية كندارى

العالية العاّمة لطالب شعبة تدريس عالية الدينية و متخّرجي املدرسة متخّرجي املدرسة ال
.اللغة العربية يف اجلامعة الدينية اإلسالمّية احلكومية كندارى

ت مكان البحث يف اجلامعة الدينية ا إلسالمية احلكومية كندارى, و مصدر البيا
طالبا و متخّرجي املدرسة ٢٩تعّدد متخّرجي املدرسة العالية الدينيةهذا البحث يعين 

طالٍب يف مّدة حمادثة لطالب شعبة تدريس اللغة العربية للسنة ١٠تعّدد العالية العاّمة
ستخدام . البحث يعين حبث الكمي و أساليب مج٢٠١٦/٢٠١٧الدراسية  ت  ع البيا

أسالب املقابلة و التوثيق. املقابلة تفعل إىل بعض الطالب ملعرفة عوامل الىت تؤثر إجناز 
تعلم الطالب.

مقارنة إجناز التعلم بناء على نتائج هذا البحث استنتجت الباحثة اخلالصة أن 
ّمة لطالب شعبة العالية العاعالية الدينية و متخّرجي املدرسة بني متخّرجي املدرسة ال

يوجد كمايلى: تدريس اللغة العربية يف اجلامعة الدينية اإلسالمّية احلكومية كندارى
املدرسة العالية يجخرّ متدينية و العالية الاملدرسة يجخرّ متبني التعلمز اجنإاختالف 

. ةامعال



ح

كلمة التمهيدية

﷽
حنمده و نستعينه و نستغفره و نعوذ ب هللا من شرور أنفسنا و من  إن احلمد 
رب  سيأت أعمالنا من يهد هللا فال مضل له و من يضلله فال هادي له. و احلمد 
فعا ال علم  علما  العاملني الذي أنزل القرأن عربيا لقوم يعقلون. و سبحان الذي أعطا

و السميع العليم. و الصالة و السالم على ر سول هللا خامت األنبياء لنا إالّ ما عّلمنا إنّه ه
و املرسلني املبعوث رمحة للعاملني.    

هذهفبإذن هللا و رمحته و توفيقه قد متت الكاتبة يف كتابة هذه الدراسة. كتابة
عليللحصولالشروطبعضطالب إلستيفاءلكلنتائج البحث هو الواجبة اآلخرة

اللغةتدريسشعبةمنالتدريسعلموالرتبيةبكليةاإلسالميةالرتبيةاسرجشهادة
جلامعة اإلسالمية احلكومية كنداري بعنوان  "مقارنة إجناز التعلم بني متخّرجي العربية 

املدرسة العالية الدينية و متخّرجي املدرسة العالية العاّمة لطالب شعبة تدريس اللغة 
الدينية اإلسالمّية احلكومية كندارى".العربية يف اجلامعة 

خلصوص إىل اذه املناسبة تؤدي الكاتبة أن تقدم جزيل الشكر  والدي "و 
احملبوبني و احملرتمني أيب ل رمياج و أّمي وأودي لوّي أ.م أ اللذان قد ربّياين منذو صغريي 

ما على إىل كبريي و اعطأين احلماسة و قامان برتبيتهما بغاية صربمها و لطي فتهما و مود
كل الدعاء و التشجيعات كل وقت لنجاحنا و هوايتنا يف املستقبال إىل أن أّمت هذه 

احملبوب دمحم الدراسة حبسن اخلامتة. و إىل أخي الصغري و أخيت الصغرية و أخي الكبري
الذي أرشدين و توفري الدوافع إلمتام هذه الدراسة و جيعلين أخت . مجيل س.هوم

."و القّوة يف وجه هذه احلياةالناضجة 
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منوالتشجيعةوالتوجيهةمبساعدةمت احلصولهذه نتائج البحثوعيت أن
:إىلالشكرمبناسبة متام كتابة هذه الدراسة فأقدم جبزيللذلك،. األطرافخمتلف
نوراحلاجاألستاذ. الدكتوركندارياملكرم, مدير اجلامعة اإلسالمية احلكومية.١

عامل، م. فد.
سيت قريظة احلاجةالرتبية و علم التدريس األستاذة. الدكتوركليةاملكرمة, عميدة.٢

أغ. م.
إ..فد. م, أغ. س, ومونة. العربية األستاذةاللغةتدريسشعبةاملكرمة, رئيسة.٣
يوين, س س, م.فد.إ, قد رفة األستاذة. الدكتورة إميلدا وحاملكرمة, سيدة املش.٤

لكتابة هذه الرسالة.بذلت جهودها إلشراف الكاتبة
إ..فد. م, أغ. س, املكرمة, ممتحنة األّول األستاذة. ومونة.٥
املكرم, ممتحن الثانية األستاذ. جبل نور س.أغ, م.أ..٦
و تشجيعدعمقدالذينيف اجلامعة اإلسالمية احلكومية كندارياحملاضرينمجيع.٧

.امتام كتابة هذه الدراسةيف
تدريسشعبةو اصدقائي الصغري من٢٠١٣مجيع اصدقائي للسنة الدراسية .٨

ذه الدراسة.اللغة العربية الذين ساعدوين و أرشدوين األشياء املتعلق 
إىل أصحايب و أصحابيت احملبوب رمحن صاحل, س.فد.إ, م.فد, ويلدا .٩

حريدرمياس, ال هريمنطون, س.هوت, أمحد ديال, محزة بن إدرس, عني خري 
النساء, فطرية نينغسي, وأودي أستني, سيت نورسراي إسحق, س.فد, ريزق 

نيت.  محد, سيت أسر
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إلخالص و خدمن شعبة تدريس اللغة العربية الذيمث وظائف.١٠ موا الكاتبة 
.اجليد

و ختما, عسى هللا تعاىل يسهلين و يسهلهم يف كّل األعمال الدنيا و اآلخرة ّمث كّلنا 
.آمني. أقدامناوالتحركاجلهودمجيعيفو مباركةهللامحايةتبقى حتت

م٢٠١٧سبتمرب١١,كنداري
ه١٤٣٨ذو احلجة 

بقلم 

(نور نيايت) 
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الباب األّول
مقدمة

ة البحثي: خلفالفصل األّول

مكنهىت متالفطرةلونيُكّململكنهشيئا و ونيف العامل ال يعرفونالناس يُولدكلّ 
انتيقيملتانالةتمعمن البيئة واونعلمتيمفطرباملعرفة واحلضارة,ةمتنّوعلتستوىل على

٧٨):١٦ورة النحل (القرآن الكرمي, يف الصتعاىل يف قال هللالتعليمية.ةملؤسسا

ألَْبَصَر َو ٱلسَّْمَع َو ٱَو َجَعَل َلُكْم َهِتُكْم الَ تـَْعَلُموَن َشيئاً بُطُوِن أُمَّ مَأْخَرَجُكْم ِمنهللا وَ 
﴾٧٨﴿١َلَعلَُّكْم َتْشُكُرونَ ال ألَْفِئَدَة ٱ

على الفطرة الىتونيشكر و ونيستخدمس االنكلعلى  هذه اآلية تبّني ,لكلذ
التعليم هو يف الدنيا.محياوايعملّدب ان واملؤ ملخملوق العاوالكل الناس أن يكوناعطى 

الذي سيكون املساعد عيار وسيلة توّرث املهو التعليم أساسيا ",جلميع الناسمهمحال
جيل الناس اآلن ٢و أيضا ليصله النصيب و احلضارة"., محياواناس ليعملو املقّرر لل

م ام حياجودة جدا متخلفمع جيل الناس السابق اّلذىال خيتلف تعليمالبدون 
.٣ممتكينهعملّية 

نّمي لتلك مسئولّية تمتالتعليمية ؤسسةاملالتعليمية, ؤسسةاملإحدى اجلامعة هي 
متزايد و متقّدمواعيستطلساعد الطالبد تقصعملّية التعليمية يف اجلامعة ت.مورد الناس

حية شخصّية, تمع.يكونليف خمتلفة  قال هللا تعاىل الناس الذي مستقّل بنفسه يف ا
٩):٣٩يف القرآن الكرمي, يف الصورة الّزمر (

٧٨سورة النحل األیة مجّمع الملك فھد لطباعة المصحف الّشریف بالمدینة المنّورةالقرآن الكریم١
٢ M.Arifin, M.Ed, Filsafat Pendidikan Islam,(Jakarta:Bina Aksara,١٩٨٧)Cet ke-١, h. ١٢
٣ Zaim El-Mubaraok, Membumikan Pendidikan Nilai (Bandung:Alfabeta, ٢٠٠٨), h. ١٤

١



٢

٤﴾٩﴿َهْل َيْسَتِوى الَِّذيَن يـَْعَلُموَن َو الَِّذيَن الَ يـَْعَلُموَن 

من عامل الداخلّي و ا الطالب تتعرض كثري احلواجز الىت التعليمية,  يف عملّية 
عرفة مرافق التعليمية, عامل اإلجتماعّي, البيئة, االقتصاد, و غري ذلك. ملل, اخلارجّي كمث

ينظر يف إجناز تعلم الطالب يف كّل جمال تعليم الطالب, بشكل عام أهداف حتقيق 
ت ايف أوقطفلالةقدر سب النتائج اجليدة الىت حتققت حب"يعىنتعلمالإجناز م.دراسته

. ٥"اام قمن األشياء اليت ةمعين
لك متُ ال اليتةوفقا لقدر هاحتقيقتْ متّ ىت لتعلم النتيجة ايعىن تعلمالإجناز لذلك, 

وقت معني من التعلم، يفالتنموية والسلوكية يف شخص مطلوب اتلتغري واليت تتميز 
تتعلمالإجناز وميكن التعبري عن  إجناز . من حيث القيمة ونتائج االختبارات أو االمتحا

االسالمّية احلكومّية  الدينيةور يف اجلامعةهذا احلال منظ, اميلك اختالفالطالب تعلم
, التعلمإجناز اختالف يف اللغة العربية. كثري العوامل الىت  تؤثر كندارى شعبة تدريس 

.الطالبخلفّية تعلمهممنإحدى
تون منطالب شعبة  تون من : ماليملفيات التعختدريس اللغة العربية  نهم 

تكلم اللغة يتعودوا بالذين ملو املدرسة املهنّيةاملدرسة العالية واملدرسة العامةوهداملع
ذه احلالة سوف تؤدي إىل مل العربية و ملرة.  إجناز التعلماختالف يتعلموا اللغة العربية 

.او املعهدعاليةالمن الطالب املدرسة التعليمخلفية مع يقارناذا 
صطى, الىت تنتمي اىل عائلة اللغات السامية الو مناللغة العربية هي احدى

اللغة الرمسية يف مخس و عشرين بلدا, هذهالسامية, املتعلقة العربية و اآلرمية. اللغات

٩األیةالّزمرورة صالقرآن الكریم مجّمع الملك فھد لطباعة المصحف الّشریف بالمدینة المنّورة ٤
٥ W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: PN Balai

Pustaka,١٩٨٢), h. ٧٨٦



٣

الناس يستعملون اللغة اللة القرآن. يفستخدمهان قد توهي لغة العبادة يف اإلسالم أل
ا الناس يستطعون ان يتكلموا مع الناس اآلخرين مبا حيتاجون معشرا. اللغة  االتصال. 

ا كل قوم عن مقاصدهم,هي الفاظ  واللغات كثرية. و هي خمتلفة من حيث يعرب 
٦واحد.اللفظ, متحدة من حيث املعىن, اى ان املعىن الواحد الذى خياجل ضمائر الناس

عالية الاملدرسة تعلم يف الىت من جمال الدراسة إحدىدروس اللغة العربية هي 
ن مألها القواعد تعلم اللغة العربية ليست سهلة، أل.اّمةعالاملدرسة العالية أو دينيةال

لباحثةاليت وفقا ملالحظة انحوالو قواعدالتعلقت، وخاصة فيما فهملبجتواملعايري اليت 
.اّمةعالاملدرسة العالية يف تدرس قليال

أفضل يف دينيةالعالية الاملدرسة يجمتخر ذلك، ال يكون معيارا أن الطالب لو 
املالعديد من العينظر اىل، اّمةعالعاليةالاملدرسة يجمتخرّ مع يقارنالطالبجنازاتإ
لالفصحالةوالتحفيز، و ملوهبةوالرغبةمل ااالع:مثلكةالدراسيمأثرةجنازإيفؤثر يذيال

, قّوى طالباللكل دؤوبالوبيتبيئة الوميالتعلطريقةووعامل املعلم وأدوات التعلم
يف ٢٠١٦/٢٠١٧طالب للسنة الدراسية حتصّلت الباحثة على المع الواقعة الىتأيضا 

قيمة طالب من متخّرجي املدرسة العالية العامة فوق تلصّ مّدة حمادثة, القيمة الىت ح
من متخّرجي املدرسة العالية الدينية, مع تفاصيل كما يلي:تلحصّ الىت 

١.١جدول

القيمةخلفية التعليميةاسمٌ عدد
٩٦,٣٠املدرسة العالية املهنيةفوعاد قستارى١
٩٤,٠٠املدرسة العالية املهنيةويندى فريسا٢
٩٤,٠٠املدرسة العالية املهنيةحجرة سارى انداة٣

٧م,ص:١٩٩٣شیخ مصطفى الغالییني, جامع الدروس العربیة, طبعة:الثالثون, یروت:المكتبة العصریة,ال٦



٤

٩٦,٣٠املدرسة العالية العاّمةدمحم أفضر اإلحسان٤
٩٣,٢٠املدرسة العالية العاّمةأرس فوروانط٥
٩٠,١٠املدرسة العالية الدينيةحجرية٦
ىن واحدة الرمحواة٧ ٩١,٣١املدرسة العالية الدينيةمور
٩٠,١٠املدرسة العالية الدينيةنور أغوستينا راي٨
٩٦,٣٠املعهدعائسة أمحد٩

٩٠,١٠املدرسة العالية الدينيةنصر هللا١٠
ت: توثيق  ٧إدارة شعبة تدريس اللغة العربية يف اجلامعة السالمية الدينية احلكومية كندارىمصدر البيا

تعلم املرتفع يقارن مع جناز اللك إمتدينيةالعالية الاملدرسة يمتخّرجبكيفّية منطق,
لطالب ألنه كثري العوامل تعلم يرجع إىل االاّمة, لكن إجناز عالاملدرسة العالية يمتخّرج
إجناز التعلمميلك البأن تقييم كل طالة تكوناحلهمن هذ٨إجناز التعلم.يؤثر يف

.ختلفامل
بني إجناز التعلممقارنة ": املوضوعمع حبثترتكب تّم الباحثةولذلك، 

لطالب شعبة تدريس اّمةعالاملدرسة العالية يجخرّ متدينية والعالية الاملدرسة يجخرّ مت
كندارى"احلكومّية  االسالمّية الدينيةاللغة العربّية يف اجلامعة 

البحثديد: حتالفصل الثاين
الباحثة يف هذا الوصف اخللفية السابقة، إن املشكلة اليت ستناقش اربعت

:على النحو التايلالبحث 

توثيق إدارة شعبة تدريس اللغة العربية يف اجلامعة السالمية الدينية احلكومية كندارى٧
٢٠١٧ابریل ١٧مع طالبة نور خیریة دامستوتي, المقابلة ٨



٥

املدرسة العالية يجخرّ متدينية والعالية الاملدرسة يجخرّ متبني التعلمز اجنإمقارنة "
٢٠١٦/٢٠١٧سنة الدراسية للطالب شعبة تدريس اللغة العربّيةلدثة حمامّدةيف العامة

"كندارىاالسالمّية احلكومّيةالدينيةيف اجلامعة 
البحثمشكلة: لثالفصل الثا

احلدود من املشاكل املذكورة السابقة, إن املشكلة الرئيسية يف هذ عتبارالوصف
البحث هي :

املدرسة يجخرّ متدينية والعالية الاملدرسة يجخرّ متبني التعلمز اجنإكيف .١
سنة للشعبة تدريس اللغة العربّية لطالب دثة حمامّدةيف امةعالالعالية 

؟كندارىاحلكومّية  االسالمّية الدينيةيف اجلامعة٢٠١٦/٢٠١٧الدراسية 
دينية العالية الاملدرسة يجخرّ متبني التعلمز اجنإاختالفهل يوجد.٢

اللغةشعبة تدريسلطالبدثة حمامّدة يفة امعالاملدرسة العالية يجخرّ متو 
احلكومّية  االسالمّية الدينيةاجلامعةيف٢٠١٦/٢٠١٧سنة الدراسيةللالعربّية 

؟ كندارى
أهداف البحث: رابعالالفصل 

وأما أغراض البحث يف كتابة هذه اإلقرتاحة فمنها:
املدرسة يجخرّ متدينية و العالية الاملدرسة يجخرّ متبني التعلمز اجنإة ملعرف.١

سنة لللطالب شعبة تدريس اللغة العربّية دثة حمامّدةيف ةامعالالعالية 
.االسالمّية احلكومّية  كندارىالدينيةيف اجلامعة٢٠١٦/٢٠١٧الدراسية



٦

يجخرّ متدينية و العالية الاملدرسة يجخرّ متبني التعلمز اجنإمقارنة ةملعرف.٢
سنة لللطالب شعبة تدريس اللغة العربّية دثة حمامّدةيف ةامعالاملدرسة العالية 

.احلكومّية  كندارىاالسالمّيةالدينيةيف اجلامعة٢٠١٦/٢٠١٧الدراسية
فوائد البحث:امسالفصل اخل
من أجل العلم.١

دينية العالية الاملدرسة يجخرّ متبني التعلمز اجنإتوسيع املعرفة عن الفرق
الدينيةة لطالب شعبة تدريس اللغة العربّية يف اجلامعةامالعاملدرسة العالية يجخرّ متو 

.االسالمّية احلكومّية  كندارى
من أغراض العملية. ٢

املسامهة يف األفكار واملدخالت لتحسني نوعية التعليم، وخاصة من )١
دينيةالعالية الاملدرسة يجخرّ متمن لطالب،اتعلمزاجنإحيث حتسني 

لطالب شعبة تدريس اللغة العربّية يف ةامعالاملدرسة العالية يجخرّ ومت
.احلكومّية  كندارىاالسالمّيةالدينيةاجلامعة

بشكلللقارئ يف هذه احلالة الطالب بشكل عام وتكمدخال)٢
االسالمّية الدينيةلطالب شعبة تدريس اللغة العربّية يف اجلامعةخاص 

.احلكومّية  كندارى
.للباحثني يف املستقبلمقارنةكمرجع أو )٣

البحثفرضيةالفصل السادس: 
وجدتيالبحث هايف هذرضيةفأصبحتاليت ار الوصف اخللفية السابقة،بعت

ة امعالاملدرسة العالية يجخرّ متدينية و العالية الاملدرسة يجخرّ متبني التعلمز اجنإاختالف



٧

يف ٢٠١٦/٢٠١٧للسنة الدراسيةلطالب شعبة تدريس اللغة العربّيةدثة مّدة حمايف 
.االسالمّية احلكومّية  كندارىالدينيةاجلامعة
املوضوعتعريف معاين:السابعالفصل

طاء فكرة قارئ إلعتقدمي التفسري الىت تعترب ضرورية,الباحثةتفسري سوءّنبتجي
على النحو التايل:فهم املوضوعتقرتح ثةهذا املقالة فالباح

حتّصلار بعتجناز الىت متلك طالباإلالبحث يعىن طبقةهذايفالتعلمز اجنإ.١
يف املبدئية يف مّدة احملادثةط القيمةينظر متوسالنهاية مستوىالقيمة 

.٢٠١٦/٢٠١٧سنة الدراسية لاملستوى الوتر ل
شعبة تدريس الطالب البحث يعىنيف هذااّمةعالاملدرسة العالية يجخرّ مت.٢

من الذين خرجواكندارىاالسالمّية احلكومّية  الدينيةاجلامعةاللغة العربّية يف
املهنية اليت تقع حتت إشراف العاليةاملدرسةأو من ةماعالالعالية املدرسة

وزارة الرتبية الوطنية.
شعبة تدريس الطالب البحث يعىنيف هذادينيةالعالية الاملدرسة يجخرّ مت.٣

من خرجواالذين كندارىاالسالمّية احلكومّيةالدينيةاجلامعةاللغة العربّية يف
إشراف وزارة الدين.قع حتت أو من املعهد الذي يدينيةالعالية الاملدرسة 



٩

الباب الثاين
حبث املراجع

نظريةالوصف : الفصل األّول
التعلمز اجنإتعريف.أ

زاجنإتعريف.١

دة اهلمزة يف أوله ومعناه قضى ووىف به وقال ابن ١أجنز من "جنز" بفتحل اجليم بز
السكيت عن معن جنز"...كأن جنز قضى حاجةه وقد أجنز الوعد...جنز هو أي ويف به 

وجاء يف املصطلحات الرتبوية تعريف "رمزي كامل حنا ٢وجنز احلاجة وأحنزها قضاها".
نه:" بلوغ مستوى معني هللا "و" ميشيل تكال جرجس" لإلجناز أي التحصيل الدراسي 

٣الدراسة وحتدد ذلك اختبارات حتصيل مقننة, أو تقارير املدرسني".من الكفاءة يف 

وأما ما .٤"وإىل آخرهازهَمتَّ إجنو قت حتقاليتنتائجال"هو زاجناإلاالصطالحي يف 
ه، وكانت نتائجهعملُ ه، و إنشاؤُ َمتَّ هو مازاجناإلميكننا أن نقول أن"، رآه سوِدْرمان

.٥"ملثابرة يف التعلمعليها نا، اليت حصلتعةً مم
ن كلمة " احتقيقهتمتّ اليتهو نتيجة اإلجنازمعىن اإلجناز يف القاموس الشعيب 

. ٦"معملية التعلف واملهارات واملواقف بعد أن شهديف شكل قدرة الشخص من املعار 
فهم واملهارات، واملوقف الشكل قدرة يفالطالبتأن النتائج اليت متّ يبنيهذا الرأيُ 

٧٩١, ص.١٩٧٤أبو لویث مألوف, المنجد في اللغة واألعالم, الطبعة الحادیة والعشرون, دار المشرق, ١
اإلمام العالمة جمال الدین أبي الفصل دمحم بن مكرم ابن منظور األنصاري اإلفریقي المصرى, لسان العرب, المجلد ٢
٤٨١-٤٨٠, ص.٢٠٠٣, دارالكتب العلمیة, بیروت, لبنان ١الخامس, ط.

١١, ص.١٩٩٨مصطلحات التربویة, مكتبة لبنان ناشرون, بیروت رمزي كامل حناومیشیل تكال جرجس, معجم ال٣
٤ W.S.Winkel, Psikologi Pengajaran, (Jakarta:PT.Gramedia,١٩٩٦), h. ٦٧
٥ Sardiman. AM, Interaksi dan Motifasi Belajar Mengajar, (Jakarta:Raja Wali,١٩٩٦), h.

٧٦
٦ Anonim, Kamus Mini Populer, (Surabaya:Karya Anda١٩٩٥), h. ١٧٠

٩



١٠

يهجتسيد للموهبة :قالعدي كوسومارآه و. زاجناليسّميذيالتعلم الائجنتيعىن
٧.جنزاال

على سبيل الشحص.إجنازددحتبق أن املوهبة والقدرة اسالتفسريمن اليظهر 
ضيات، ميكنالذي لديهشخصال,املثال أنه ميكنه توقع نأو نا أن نفرتضموهبة يف الر

ضيات، و الجنازاإلحتقيق  يف حقل ميكن أن يكون بارزالجنازاإلبارز يف جماالت الر
ال .انعكاسا للمواهب يف هذا ا

تعلمالتعريف.٢

ولكن التعلمعندما انتهت حماولة .نسانيف اإلالتصرفاتتغيريالتعلم هو عملية
ن الذات التصرفاتمل يكن هناك تغيري يف األفراد الذين يتعلمون، فإنه ال ميكن القول 

.عملية التعلمبقد قامالفردية 
، Ngalim Purwantoهمومن.التعلمعنآراءالعديد من اخلرباء الذين يعربون

يالقي حىت الطالب يؤثر الذاكرة مع افزاحلوضعالتعلم عندماقرتح أن: "حيدث ي
٨يف الطالب.التغيري

تعلم الإًذا.يف السلوك واخلربة والتدريبرياتالتغ"هو: متعلالأنسوتيونرأى 
من اخلربة، واملعرفة، التغيري ليس فقط حول كمية.يف األفراد الذين يتعلمونُمغريًايكون

وهذا األمر عايشة. امل، و رادةتطوير املهارات، والعادات واملواقف والتفاهم واإلا ولكن أيض
٩".فرد اخلاص الذي يتعلمالأو تمعامجيع جوانب يشتمل على

Nanaوأّما  Sudjana ،بالتعلم تعرفف:

٧ Adikusuma, Kamus lengkap Popular, (Surabaya:Pustaka Tinta Mas,١٩٩٢), h. ٢٨٨.
٨ Ngalim Purwanto, Psikologi Pendidikan, (Jakarta: Remaja Rosda Karya,١٩٩٩), h. ٨٤
٩ S. Nasution, Berbagai Pendekatan dalam  proses belajar dan  mengajar, (Jakarta:Bumi

Aksara,٢٠٠٠), h. ١٥



١١

شكال وهذه التغريات تظهر .يف شخصاتتغري لالتعلم هو عملية تتسم 
يف ريات الفهم واملهارات والعادات والتغري املعارف واملواقف والسلوكخمتلفة مثل تغ

.١٠تعلماملالفرداجلوانب األخرى اليت توجد يف 
:منهاهانظر وجهةSupartinah Pakasiأبدىمث 

التعلم يعين ,تفعلهو التعلم , يعىن يكابدالتعلم وبيئته،طفلالتعلم هو التواصل بني ال
, التعلم يتطلب االستعداد من الطفل, التعلم يتطلب الدافع,هدفله النشاط الذي 

.١١يندمجالتعلم هو , التفكري واستخدام قوة التفكريالتعلم هو
ما حدث وما اليت حتتوي علىالعقلي نموتسمى أيضا نظرية التعليم النظرية 

. ي ميكن القيام به يف سن معنيذالعقلية األطفال املتعلمنيسوف يكون من املتوقع يف 
هو وصف عن  التعليم نظرية . وأما على التعلمواملقصود منه استعداد األطفال املتعلمني

مواجهة الدراسة.على املعنيالعمريفلألطفالصحيح التعليم الكيفية 
لفعل مألوفة جدا كلمة التعلم تمع، .حياتنا اليوميةيفهو  ممنكثريا جند  يف ا

عديد من هناك .ثل: تعلم القراءة، الغناء، الكالم؛ وغريهااملم مصطلحات التعلم ستخدي
ليستمالحظتهاالعامة اليتاالستخدامات األخرى هلذا املصطلح، وحىت أنشطة التعلم 

تمعبناء األسرةر الوقت تقدي، لوحد، مثل: تعلم كيفية العيش بسهل وضبط النفس وا
كذا.وه

التعلم هو النشاط الذي حيدث للجميع بغض النظر عن احلد للسن، ويستمر 
مع بيئتهم لتغيري تعايشهالشخص من خالل النشاط الذي قام بهالتعلم هو . مدى احلياة

أولئك الذين عنديف السلوك ةدائمتغرياتالتعلم هو من األخرىنتيجةال. إًذاسلوكها

١٠ Nana Sudjana, CBSA dalam proses belajar mengajar, (Bandung:Sinar Baru,١٩٩٩), h. ٥
١١ Supartinah Pakasi, Anak dan Perkembanganya (Online) (http://spesialis-torch.com

diakses ٢٧ september ٢٠١١)
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دليل لذلك،. يف اجتاه إجيايب أو أفضلاتري ، فإن التغريات املتوقعة هي تغطبًعا. ونتعلمي
، من عدم القدرة على أن يتغري يف الفهمعملية التعلم هو أن ـقام بقد على أن شخصا ما 

وإىل آخر.اكون صادقً يأن بذاك,كون ماهراي

وثيقة، يصعب التهمعالقل.رتبط مع األنشطة التعليمية، غالبا تُ أنشطة التعلم
جحا إال إذا كان ميكن أن تنتج أنشطة التعلم الذايت يكونالتدريسبينهما. فصلال

هو حماولة جعل طالبه يف تدريسهملمعلمنيللذا، فإن اجلوهر احلقيقي .للطالب
. الظروف لتمكني األنشطة التعليميةتكوينجهديعىنالتعليم وبعبارة أخرى، مني. تعلم

.من املعلمني جلعل الطالب على التعلمازيدً ماويصف هذا املصطلح جهدً 

تقدمي على الرغم من أن .الدراسيةواد املبتقدميدائما توصفوظائف التدريس ال 
هناك ال تزال . هي يف الواقع جزء من أنشطة التعلم، ولكن ليس الوحيدواد الدراسية امل

كونال. كن للمعلمني القيام به جلعل الطالب يتعلمونمتعديد من الطرق األخرى اليت 
جمموعة متنوعة شط مع احفاظ مجيع األطفال على التفاعل النم به هو ي ميكن القياذال

. التعلم للتالميذمصادر) وحيًدا(وليس هو أحد املعلم . من املوارد التعليمية املتاحة
.إلضافة إىل املعلمني، وهناك عديد من مصادر التعلم

التعلمز اجنإتعريف.٣

ةقدر سب حبالىت حتققتاجليدةالنتائج"وهالتعلمز اجنإأن فورودرمينتوارأى
نتيجة وهالتعلمز اجنإلذلك, .١٢"اتامقمن األشياء اليت ت معني يف أوقطفلال
التنموية والسلوكية يف اتلتغري لك واليت تتميز متُ ال اليتةمت حتقيقه وفقا لقدر يتلتعلم الا

١٢ W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: PN Balai
Pustaka,١٩٨٢), h. ٧٨٦
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من حيث التعلمز اجنإوقت معني من التعلم، وميكن التعبري عن يفشخص مطلوب 
تالقيمة ونتائج االختبارات أو  ، خمصوصهذا املقال يف كتوباملالتعلمز اجنإ. االمتحا

لطالب يف مّدة دراسية حمادثة يف املستوى احققهالذي جنازالتعلمفقطتمباحثةألن ال
.االسالمّية احلكومّية  كندارىالدينيةلطالب شعبة تدريس اللغة العربّية يف اجلامعةاألّول 

ال تشتمل علىالتعلم املثاليةنتيجةمن احلقيقة أن غيري يالذيالنفسي كل ا
ومع ذلك، فإن الكشف عن التغريات . للتجربة وعملية التعلم لدى الطالبنتيجةً 

. غري ملموسةتغرياتهناكألنا هذ. أصعبتلميذ الحية ذوقوخاصة السلوكية 
من التغريات يف السلوك اليت ةً عفعل يف هذه احلالة أخذ قطيلذلك، أن املعلم ميكن أن 

من لتعليم الطالب، سواء توقع أن تعكس التغريات اليت حتدث نتيجةً ويُ رب مهمةً عتَ تُ 
. الشعورأو من حيثالتأليف حيث

ت حجم و لحصول علىلمفتاح رئيسيأن "Muhibbinيقول  نتيجة بيا
مع نوع ّتصلامل) ارشاد وجود اإلجناز املعني ؤشر (ملاالعريضةاخلطوطيعرفيعىن لب االط

.١٣"قياسالالتعبري عنها أو الذي يراداإلجناز
أيضا معرفة كيفية وضع للمعلم ينبغي ،املذكورإجناز التعلمبعد معرفة مؤشر

أدىن ألن التعبري عنوهذا أمر مهم، . سألة جناح الطالبمقيود على احلد األدىن من ال
نجاح يعين ال. يف أوسع معانيها ليست سهلةحجاالنالبحد من التحصيل العلمي للط

.من اإلبداع والذوق واخليال من الطالبكًال الذي يشمل  هو النجاحعىن الواسعجناح مب
نتيجةوهإجناز التعلممن عدد قليل من اآلراء على ما سبق ميكن االستنتاج أن 

االرتياح العاطفي، وميكن قياسها بواسطة أداة نحنامتنشاط أو األعمال اليت من الَققةحمَ 

١٣ Muhibbin Syah, Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan Baru, ( Bandung: Remaja
Rosdakarya,٢٠٠٨), h. ١٥٠
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يجة لعملية نتر على أنهفسَّ يُ ميكن أن إجناز التعلمالتعليم, يف عملية . أو اختبار حمدد
تغريات يف السلوك اليت ميكن قياسها عن طريق التعلم وهي إتقان، وتغريات عاطفية، أو 

.اختبارات حمددة

التعلمز اجنإعوامل.ب

من لذلكعديد من العوامل اليت تؤثر عليه، هناك ,التعلمز اجنإحتقيقيف
:املقصود فهيالعوامل أما.الصعب احلصول على التحصيل العلمي األمثل

العوامل الداخلية.١
واملقصود منالعوامل الداخلية هي العوامل اليت تنشأ من داخل الفرد نفسه، 

.مصاحل الطالب واملوهبة والتحفيزوالعوامل الداخلية، وهي الذكاء 
جسمنية)١

حال جسم.أ
و مفاصل, يستطيع ان حال عاّم اجلسم الذي يشري طبقة لياقة جوارح 

يعثر محاسة و كثافة الطالب يف التعلم. حال اجلوارح اخلفيف يستطيع ان ينقص 
قص. ليحفظ على اجلسم لكى صحة  اجلودة املعرفية حىت مدة الىت تعلم 

١٤ينصحوا الطالب ليستحلك الطعام و الشرب املغغذ.

١٤ Tohirin, Psikologi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam, PT Raja Grafindo, Jakarta,
٢٠٠٥, h. ١٤٣
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احلواس اخلمس.ب
الطالب, الناس يعرفون احلواس اخلمس ميثل مبدخل دخول التأثري يف

ستخدام احلواس اخلمس. احلواس اخلمس الطّيب هو شرط  العامل و يتعلمون 
١٥التعلم الرائع.

نفسي)٢
ذكاء.أ

مع الوضع الذي تعايشالقدرة على المعالذكاء هو قدرة على التعلم 
ر دائما براعة ظهَ يتم حتديد هذه القدرة من مستوى الذكاء العادي وأَ ,واجههي
كتابه "علم النفس يفMuhibbin.ملستوى التنمية من نفس الفئة العمريةفقا او 

:نيقولالرتبوي" 
السلوك هو حيددمستوى ذكاء الطالب ال ميكن أن يكون يف شك، و 

النجاحستكون فرصقدرة طالبلكما ازدادتللنجاح الطالب، وهذا يعين أن
١٦.ربكأأعلى أو 

أي يف فشل النجاح أو و حيدد ال،اهلامةنب واأحد اجلالذكاء هو 
طبيعي أو فوق املعدل الطبيعي الذكاء الوإذا كان الطالب لديه مستوى .شخص
.عالمنجزلوصول إىل اهمكان

امل هو ععايلالأو اجليداالجنازميكن أن خنلص أن النظرية املذكورةمن 
.مهم جدا للطفل يف جهود تعلمه

١٥ Sumadi Suryabrata, Psikologi Pendidikan, PT Raja Grafindo, Jakarta, ١٩٨٤, h. ٢٣٦
١٦ Muhibbin Syah, Psikologi Pendidikan, Logos, Jakarta, h. ١٣٣.
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الطالبمحاسة.ب
لتايل الثابتاالجتاه يهماسةاحل على االهتمام وعلى بعض األنشطة، و

ثري كبري على الفرد يف دراستهسهولةً أكثر الطالبةحسامذباجلاالدرس . هلا 
لكه ميذييف التعلم الماسةاحل. ضيف إىل أنشطة التعلمتماسةألن احلوختزينه

.علميالطالب هو أحد العوامل اليت ميكن أن تؤثر على التحصيل ال
وهبةامل.ت

رأى.مهارة فطريةالكها شخص ما متاملوهبة هي بعض القدرات اليت 
الفرصة لتطويرها من خالل وعند"املوهبة هي إمكانية أو قدرة أن كارتونو
تفسري أن منو الميكن النظرية املظكورمن ١٧.سوف يكون مهارة حقيقية"و التعلم 
التحصيل العلمي ذه املوهبة ميكن. واهبهمباحتديدهكنأي شخص ميمهارة

ولذلك فإن املوهبة هي مهمة جدا يف ا. واخنفاضً اأن يكون ارتفاعً للطالب
يكون الطالب أكثر ميلكها الطالبملواهب اليت . حتديد النجاح يف التعلم

.نشاطا يف التعلم واحلصول على نتائج أفضل
افزاحل.ث

والقوة الدافعة للسلوك .للسلوكيكون دافًعا كل شيء نه  افز احليوصف
مزيد من التفاصيل، لل. ز اخلارجيفاواحلافز الذايتاحلن، ومها انوعافز احلأو 

:هذه املسألة على النحو التايلالباحثةوستعرض

١٧ Conny Setiawan, dkk, Memupuk Bakat dan Kreativitas Siswa, Gramedia, Jakarta,
٢٠٠٥, h. ٢
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الطالب أنفسهم الذيهو احلافظ الذي جاء من داخلافز الذايتاحل
واالحتياجات املادياحلب، على سبيل املثال، لتعلملالطالبدفعيكن أن مي

.معرفة أي شيءإرادةاحلصول على املهارات، أو إرادةاملادية، 
يت من خارج احلز اخلارجي هوفااحل طالب لتشجيعه على الافز الذي 

نشطة التعلم لم الشاملة، واليت نشطة التعالقوة الدافعة أليعىنافز احل.القيام 
ذلك ـأنشطة التعلم وتوفري التوجيه بشأن أنشطة التعلم، بتضمن استمرار

١٨.األهداف املرجوة من خالل دراسة املوضوعات ميكن حتقيقها

يف توفري احلافز جيب أن نسعى مع مجيع القدرات املوجودة لتوجيه انتباه 
مع ستظهر اإلرادةذا الدافع يف مبادرة الطالب. الطالب إىل هدف حمدد

دة احلافز هلم، , الدرستابعملذا ينه أسبب يف  أداء لذلك استطاع الطالبلز
.النفسيةرادته أنشطة التعلم 

العوامل اخلارجية.٢
البيئة.أ

عملية التعلم لتحقيق التحصيل العلمي يفالعوامل اليت قد تؤثر ىحداالبيئة هي 
يف التنمية الشخصية للطفل، ألن الطفل يفكبري أثرهلاالبيئة الطبيعيةألنب.للطال

وهكذا ميكن القول أن البيئة تشكل .الطفلفيها يسكنبيئة مع سيتعاملياة اليومية احل
لعادات الطفل كانشخصية الطفل، عندما يكون الطفل يف بيئة آمنة أو يتعايش دائما 

فسيكون نشيطًا مع أصدقائه النشيطني يف التعلملذلك، إذا يعيش الطالب يف بيئته. 
أيًضا كأصدقائه.

١٨ Sardiman,A.M, Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar, Raja Wali Press, Jakarta,
١٩٩٦, h. ٨١
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يةالعوامل األسر .ب
.طالبللسرة يؤثر أيضا على احلالة النفسية األوجوداألسرة هي أصغر بيئة، 

:ما يلييفSlametoهوصفكما ترعرع فيه,لطفل ملعرفة البيئة و لأولكان ماألسرة أيضا 
تعين عائلة ، أسرة صحية واألفضلقبل كل شيءاألوىلاألسرة هي املؤسسة "

.١٩"تعليم لألمة والبلد والعاملالد حجم صغرية ولكن هي يف حتد
علم لتحقيق التحصيل العلمي العوامل اليت قد تؤثر على عملية التأحدالبيئة هي 

ثري كبري جدا على التنمية الشخصية للطفل، ألن هلاالبيئة الطبيعيةألنب.للطال
.الطفلفيها يسكنبيئة مع سيتعاملاليومية ياة يف احلالطفل 

وهكذا ميكن القول أن البيئة تشكل شخصية الطفل، عندما يكون الطفل يف بيئة 
لعادات يف بيئته. الطفل كانآمنة أو مع لذلك، إذا يعيش الطالب يتعايش دائما 

أصدقائه النشيطني يف التعلم فسيكون نشيطًا أيًضا كأصدقائه.
تمع .ت بيئة ا

تمع يكون تمع عامل سند و عائق تكّدم تعلم الطفلبيئة ا . املقصود من بيئة ا
تمع فور أو غري فور كبري  ع و تلفيز و جريدة و جملة و اسدقاء. العامل بيئة ا يعىن مذ

٢٠ثريه عال عامل تعلم الطالب.

لتعلماوقت .ث
هر اتكر و املوضوعاتدرسيعتقد أنالقانون هذاقانون جوست" حيث"نظر

لتايل فإن الوقت لالدرسفهمعلى الطالبسهل سيعدة مرات بشكل صحيح  تعلم ل، و

١٩ Ridwan, Ketercapaian Prestasi Belajar, http://Ridwan٢٠٢.com , diakses ٣ mei ٢٠١١
٢٠ Syaiful Bahri Djamarah, Psikologi Belajar, PT Rineka Cipta, Jakarta, ٢٠٠٢, h. ١٢١
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اهايف املنزل اليت أعطاتدائما املواضيعكرريجناح األطفال، حيث عندما الطفل ددحي
٢١حيصل على املنجز الدراسي.الطالب سوف ف,املعلم

منهج التعليم .ج
العامل املهم يف التعليم. بدون منهج منهج التعليم يعىن مسقط لتعلم الذي يكون 

املدرس يف الفصل ها يالتعليم, نشاط التعليم ال يستطيع ان يعمله, سبب مدة الىت سيلق
مج دقائق و  مل خيّطط قبله. كل املدرس جيب ان يدرس و جيرب حمتوى منهج التعليم يف بر

٢٢ظاهري.

ه. وسيلة 
ة املدرسة كمكان التعليم يف التعليم. كمثل, عمار وسيلة متلق مقام مهّم يف 

املدرسة, إحدى من شرط ليقيم املدرسة تعىن متتلك الفصل و اإلدارة و القاعة و فناء 
٢٣خدمة الطالب.املدرسة الوافع. كلهم يهدف إىل ييّسر 

مدرس .ح
فيه بدون املدرس ال مدرس هو مقّوم  إنسانية يف التعليم. حضور املدرس ضرور
املدرسة. مدرس ميلك التأثري الكبري  ألّن من املدرس ميلك يكون نشاط التعليم يف 

٢٤.فتاالطالب معر 

٢١ Masdin, Psikologi Belajar, Unhalu Press, Kendari, ٢٠٠٧, h. ١١٥
٢٢ Syaiful Bahri Djamarah. Op.cit., h. ١٤٦
٢٣ Syaiful Bahri Djamarah. Op.cit., h. ١٤٩
٢٤ Syaiful Bahri Djamarah. Op.cit., h. ١٥١
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ج العلية العامةاملدرسة العالية الدينية و متخرّ يّرجمتختعريف.٢
الدينيةاملدرسة العاليةيجمتخرّ تعريف.أ

بعوا أو انتهوا منختيف القاموس الكبري اإلندونيسي, امل املدرسة أو رّج هو الذين 
مكان لتعلم "لغة, املدرسة املكانمن أمساءبية هي " يف اللغة العر درسةكلمة "املالكلية.  

بكلمتهاُتستخدم, "مدرسة" يف اندونيسيا.درسالقدميالطالب"، أو "املكان املناسب لت
السعودية، وهي ليست كمعناها يف غريتمعناها قد ترغم أن.األصلية "مدرسة"

الدينية لدروس لخاصّ جمال الدراسة هو درسةملمن ا، ولكن املقصود رسةاملد
٢٥.اإلسالمية

دارة اإلأن سئون التعليم املدرسة الدينية احلالية هي حتت , وفقا للهياكل املؤسسية
اإلدارة العامة للتعليم اإلسالمي, ووزارة الشؤون الدينية مجحورية املديرية للمدرسة,

٢٦اندونيسيا.

ة املدرسة العالية العامتعريف.ب
التعليم الثانوي يف التعليم الرمسي يف هي، SMA)(خمتصر لعالية العامةدرسة اامل

درسة املومدة الدراسة يف).ما يساوىاملدرسة الثانوية (أومنتخرجه الاندونيسيا بعد 
.١٢الفصلإىل ١٠الفصلثالث سنوات، بدءا من هيعمومية  العالية ال

منذة عري احلكومة. املنظماملؤسسةاحلكومة أو أّسسْتهالعالية العامةدرسة اامل
يف إندونيسيا اليت  ةليااملدرسة الثانوية الع، وإدارة ٢٠٠١احلكم اإلقليمي يف عام تثب

أما.إقليميةاآلن مسؤولية أصبح كانت يف السابق حتت إشراف وزارة الرتبية والتعليم، 

٢٥ https://id.m.wikipedia.org/wiki/Madrasah_aliyah
٢٨م, ص. ٢٠١٠, جاكرتا, مدرسةي النضال ال نھایة لھووزارة  الشؤون الدینیة جمحوریة اندونیسیا, ٢٦
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, هيكلوفقا لل.فقط كمنظم يف جمال املعايري الوطنية للتعليموزارة الرتبية والتعليم تعمل
.ةيدين/املةينطقاملمن وزارة الرتبية والتعليم ة املنفذةحداو الاملدرسة الوطنية العليا هي 

عن شأن ٢٠٠٦سنة ٢٢رقم Permendiknasطبقا ملنهج التعليم واملدرسة 
عن مقرر حدود النجاح, فليس هناك فرق, ولكن ينبغي ٢٠٠٦سنة ٢٣املقرر ورقم 

العامة للتعليم اإلسالمي رقم اإلدارة بنشرة أن يهتم أيضاللمقرر املدرسي 
DJ.II.١/PP.OO/ED/املقرر, الذي فيه تنفيذ عن ٢٠٠٦أغستس ١ريخ٦٨١/٢٠٠٦

٢٧.املدرسةهيكل املناهج يُقرر أيًضا 

مستوي البحثثاين :الفصل ال
باحث األخر البق الذي فعل من ة يف البحث سُيعّلق البحث الساعمراجملاّدة 

ل مع هذا البحث. اصل البحث الذي يُبحث يف هذا البحث هو مقارنة إجناز الذي يّتص
العاّمة لطالب بني متخّرجي املدرسة العالية الدينية و متخرجيي املدرسة العالية التعلم 

اإلسالمية احلكومية كندارى.الدينيةشعبة تدريس اللغة العربية يف اجلامعة
كثري فعل من الباحث األخر عن موضيع ةالبحث عن مقارنة إجناز التعلم حقيق

تلف, حبثهم ّري قليل اختلف و مكان البحث االخالدرس املعّني مع املتغّري الّسواء أو متغ
مية الباحثة. أما البحث املستو مع املوضع البحث مها:يسند فهم و خزينة عل

ملوضوع: "مقارنة إجناز تعّلم اللغة العربية متخرجي حمّمد إقبالالبحث.١ الراشد 
املعهد و متخرجيي غري من املعهد لطالب تدريس اللغة العربية يف اجلامعة 

الكبريفتلخاالسالمية احلكومية كايل جاغ يوغياكرتى" يعقد أنَّ, يوجد اإل
ج غري من املعهد بعتبار نتائجي ة العربية متخّرجي املعهد و متخرّ جناز تعلم اللغال

٢٧ Dirjen Pendidikan Islam, Pelaksanaan Standar Pelaksanaan Standar Isi,
No.DJ.II.١/PP.oo/ED/٦٨١/٢٠٠٦
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, اختالف ٣,٣٦, اختالف معّدل= ٤٨= dfب٣,٢٤٦تبلغ tاإلجتبار 
١,٠٣٥١.٢٨= القدر اخلطأ

"مقارنة إجناز تعّلم اللغة العربية متخرجي ملوضوع:حمّمد دوي طاريونوالبحث.٢
, ١٠ملمدرسة الثانوية الدينية و متخّرجي املمدرسة الثانوية العامة لتالمذ الفصلا

سنة الدراسية لليوغياكرتىيف املدرسة العلية الدينية واحد هشيم 
جناز تعلم اللغة العربية الاالجتالف الكبرييعقد أنَّ, يوجد . ٢٠١٤/٢٠١٥

سة الثانوية العامة بعتبار ر متخّرجي املمدرسة الثانوية الدينية و متخّرجي املمد
, ٣,٣٦, اختالف معّدل= ٤٨= dfب٣,٢٤٦تبلغ tاإلجتبار نتائج

١,٠٣٥١.٢٩اختالف القدر اخلطأ= 

حثة,  يعتقد غري ارتباع لولذلكالبحث السابق متشابه مع املوضع الذي فعلت 
اثنني منيعضد تعلم ألن نتائجه لتالف الكبري إلجناز ااالخوجد نتائج حبث الباحثة هي ت

حبثان سابقتان ولكن الباحثة مل تفعل تكرار مع البحث السابق. البحث السابق ميلك 
حية اآلخر ميلك  تساو مع البحث الىت تفعل الباحثة هو يبحث عن إجناز التعلم. أّما 

حبث املراجع و وقت و اختالف مع البحث الىت تفعل الباحثة, بينهم: خلفية البحث و 
ّمث اخلاّص يف هذا البحث, ثعة و عينة البحجمتموريات البحثو متغمكان البحث

.تبحث الباحثة عن مّدة احملادثة

٢٨ Muhammad Iqbal Al-Rasyid, Studi Komparasi Prestasi Belajar Mata Kuliah Bahasa
Arab antara Mahasiswa Lulusan pondok Pesantren dan Mahasiswa non Pondok Pesantren
Jurusan Pendidikan Bahasa Arab UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Yogyakarta, h. ٥٦

٢٩Muhammad Dwi Toriyono, Studi Komparasi Hasil Belajar Bahasa Arab Siswa Alumni
MTS dengan Alumni SMP di Kelas X Madrasah aliyah Wahid Hasyim Yogyakarta, Yogyakarta, h.
٦٢
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الباب الثالث
طريقة البحث

البحثل : نوعالفصل األوّ 

ت يف ستخدم يف هذا البحث هو البحث االذى يُ البحثنوع لكمي ألن البيا
ستخدام حتليل اإلحصائي. هذا البحث  هذا البحث قارنت  يف من األرقام و القيم 

تعلم طالب متخّرجي املدرسة العالية الدينية و قيمة إجناز تعلم طالب الباحثة قيمة إجناز 
متخّرجي املدرسة العالية العاّمة يف مّدة حمادثة لطالب شعبة تدريس اللغة العربّية للسنة 

يف اجلامعة اإلسالمية احلكومية كندارى. ٢٠١٦/٢٠١٧الدراسية 
البحثو مكانوقتالفصل الثاين : 

هذا البحث ٢٠١٦/٢٠١٧.سنة الدراسية لليف املستوى الوترهذا البحث نّفذ
احلكومية كنداري.اإلسالميةينيةالدّ امعةاجليو يف ليو إىلمايومنذ نفّ 

وعينة البحثجمتمعة: الثالثالفصل

البحثجمتمعة.١
جمتمعة يف هذا البحث مجيع . ولذلك, ١املوضع البحثمجيع عىنتجمتمعة

و احلكومّية كندارىاالسالمّيةالدينية يف اجلامعة اللغة العربيةشعبة تدريس الطالب 
.بالط١١٠عددهم 

١ Amos Neolaka, Metode Penelitian dan Statistik, (Jakarta: PT Remaja Rosdakarya,
٢٠١٤), Cet.١ h. ٤١

٢٣
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البحث عينة.٢
تمع الذي يكون موضع البحثهي بعض عينة سوحرسيم . ذكر ٢عنصور ا

آريكونتو:
قص من ,"يف أخذ العينة خذ كلها لذلك فأفضل أن , ١٠٠إذا كانت العينة 

تمع. مثهذا البحث ُ ة ميكنكبري ت العينة  إذا كانهو البحث ا خذ بني ان 
.٣% أو أكثر٢٥-%٢٠% أو ١٥- %١٠

أخذت الباحثة عينة من طالب شعبة تدريس اللغة العربية للسنة يف هذا البحث
Purposiveتستخدم الباحثة هادفة العينة (فقط.٢٠١٦/٢٠١٧الدراسية 

Sampling( ٢٠١٦/٢٠١٧من طالب شعبة تدريس اللغة العربية للسنة الدراسية ألّن
و متخرجي املدرسة العالية متخرجي املدرسة العالية الدينية طالبميلكفقط الذي 

العامة يتساوي, مع تفاصيل كما يلى:
٣.١جدول

البحثجمتمعةموضوع 
عدد فصل املدرسة يجخرّ مت

دينيةالعالية ال
املدرسة يجخرّ مت

اّمةعالعالية ال
مبالغ

١ ٢٠١٦ تدريس اللغة العربية ٣٢ ١١ ٤٣
مبلغ مقطوع ٤٣

ت: كشف غياب الطالب لسنة الدرسية  ٢٠١٧٤\٢٠١٦مصدر البيا

٢ Amos Neolaka. op.cit., h. ٤٢
٣ Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Cet ke-IX, Rineka

Cipta, Jakarta,١٩٩٣, h. ١٠٢
٢٠١٧إبریل ١٧مالخظة, ٤
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غريات البحثمت: الفصل الرابع
ن اسنتان  :ومهايف هذا البحث متغري

, وX١)غريات متدينية (العالية الاملدرسة يجخرّ متطالب إجناز تعلم.١
X٢)غرياتمت(اّمةعالعالية الاملدرسة يجخرّ متطالب إجناز تعلم.٢

ت: أساليب اخلامسةالفصل مجع البيا
ت أساليب ألن هدف البحث هو البحثور مهم يف عملّية هلا دمجع البيا

تحتصّ  ت الالزمة ٥ل البيا للهدف املقصود, تستخدم الباحثة املطابقة . لتحّصل البيا
تأساليب :االبحث، ومههذا يف مجع البيا
املقابلة.١

ت عن طريقاملقابل املخرب املرتبطمع ة األسئلة و االجوبةة تستخدم جلمع البيا
يف م احملادثة تعليتعلم و العملية ب, اإلسالمة احلكومية كندارىالدينيةامعةاجلتاريخ ب

يف طريقة هذا البحث . و ملعرفة العوامل الذي يؤثر إجناز التعلمالعربيةشعبة تدريس اللغة
تسأل الباحثة مباشرة إىل الطالب عن دراسة احملادثة الىت درسها أستاذهم, و تسأل أيضا 
جلامعة و العوامل الىت تؤثر على إجناز تعلم الطالب يف مّدة  مدرستهم قبل اإلحتاق 

احملادثة.

التوثيق.٢

ت مجيعهذا طريق يستخدم  ت إجنازلتحّصل بيا الطالب يفالطالب و بيا
يف اجلامعة ٢٠١٧٢٠١٦/سنة الدراسية للشعبة تدريس اللغة العربية يف ادثة احملتعلم 

٥ Amos Neolaka. op.cit., h. ١١١
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ت مناصر كندارى.احلكوميةالدينية اإلسالمية  ستخدام للبيا اآلخر يستطع أن حتّصل 
يف يرافق يف هذا البحث.طلب توثيق التصّور عام مكان البحث أو رسائل مهم الذي 

اإلدارة يف سعبة تدريس اللغة العربية أوال ذهبت الباحثة إىل املوّظفطريقة هذا البحث,
ى يف مستو ٢٠١٦/٢٠١٧و تطلب النتيجة األخرية يف مدة حمادثة للسنة الدراسية 

األول و تلتقط الصورة مع الباحثة لدليل على أن البحث صحيح, و بعد ذلك حتلل 
ت حتليال إحصائيا. الباحثة البيا

تأساليب الفصل السادس :  حتليل البيا
تأساليب  , هل هذه الفرضية جمربة أم غري الفرضيةجتريبيعىنحتليل البيا

ت الىت تستخدم٦جمربة الباحثة هي:ها. أّما حتليل البيا
حتليل اإلحصاء الوصفي.١

ت يف شكل تقسيم التكرار, نسبة مثويّة,  حتليل وصفي هو جيهز و يهّلل البيا
صورة هيسطوغرام, مستمرة يف وجوده, متوسط, النتيجة األعلى, النتيجة األدىن, معّدل 

مج كمبيوتر و معيار اإلحن ستخدام بر , مث Microsoft Xl٢٠٠٧راف الذي حيّلل 
عتبار طبقة عالية جدا, عالية, متوّسط, واطٌئ, واطٌئ جدا. أّما  يل:معيار يبّني  ها كما

٣.٢ل جدو 
معيار طبقة القيمة

عددفسحة القيمةطبقة
١٠٠١-٨٦عالية جدا

٥٨٢-٧١عالية
٧٠٣-٥٦ةمتوّسط

٦ Ibid., h. ١٧٧
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٥٥٤-٤١قص
٥>٤٠جداقص

Irawan, Metodeمصدر:  Penelitian, Sosial Budaya, Rosdakarya.٧

استنتاجي حتليل .٢
البحث ولكن قبله جيب أن يعمل يةضر فر اختبيستخدم لالاستنتاجيحتليل 

نيا اختباالطبيعياختبار شرط التحليل, أّوال يعمل اختبار  ر جتانس. بعد يعمل , ّمث 
إختبار شرط التحليل كما . خطواتحليل, فيستطع يقّرر اختبار الفرضيةاختبار شرط الت

يل:
طبيعيالاختبار .أ

ت يف هذااختبار طبيعي  البحث يستخدم اختبار نزعة منحًىن ليعرف هل البيا
يل: ت اليتالبيا حتّصل توزيعا طبيعيا أم ال. اختبار طبيعي يستخدم صيغة كما 

:معلوم

Km = نزعة منحًىن 
x = معّدل 

Mo مستمرة يف وجوده =
SD = ٨معيار اإلحنراف 

تجانسالاختبار .ب

٧ Irawan, Metode Penelitian Sosial Budaya, (Bandung: Remaja Rosdakarya, ١٩٩٥), h. ٧٤
٨ Sudjana, Metode Statistika, Bandung: Tarsito,١٩٩٨. h.١٠٩

Km =
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). اختبار جتانس X٢و X١اختبار جتانس يقصد ليعرف الفروق من عينتان (
يل:   يستخدم صيغة كما 

F = األكرب التباين
األصغر التباين = ١٢

٢٢
; إذا  ١

٢ > ٢
٩..…٢

.البحث متجانسانمعنه عينتFجدول<Fحساباملعايري إذ مع 

) tفروض ( اختبار الاختبار .ت
ستخدام اختبار  يل:tاختبار فروض البحث يعمل  , مع صيغة كما 

و

:معلوم

tنتيجة معّدل احلساب على اختبار t =حساب

=Xغريمتعّدل على املنتيجة ١X١

=X٢غريمتعّدل على املنتيجة ٢X

=Sمعيار اإلحنراف املركب

٩ Ibid, h. ٢٤٩
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=nغريمتعلى عدد الطالب ١X١

=n٢غريمتعلى عدد الطالب ٢X١٠

<حسابمقبول إذا H١و tلجدو t >حسابمقبول إذا Hoمعايري االختبار :  t لجدوt

١٠ Ibid, h.٢٣٩



الباب الرابع
البحث ائجنت

صورة جانبية عن اجلامعة اإلسالمية احلكومية كنداريالفصل األّول: 
سيس وتطور اجلامعة اإلسالمية احلكومية  كنداري.١ حملة عن 

ريخ اجلامعة اإلسالمية احلكومية ٢٠١٤أكتوبر ١٧كنداري ُأّسست رمسيا يف 
اإلسالمية عن تغري املدرسة العالية٢٠١٤سنة ١٤٥بناًء على قرار رئيس الدولة رقم 

احلكومية سلطان قائم الدين كنداري إىل اجلامعة اإلسالمية احلكومية كنداري. على مدة 
ور وأصبحت أكرب اجلامعات طويلة, اجلامعة اإلسالمية احلكومية كنداري تتغري وتتط

ريخ نشأة اجلامعة اإلسالمية  اإلسالمية احلكومية يف سوالويسي اجلنوبية الشرقية. بدأ 
عندما أُّسست كلية الرتبية الفرعية اجلامعة اإلسالمية احلكومية عالء ندارىاحلكومية ك

ية الشرقية . مث بتأييد رئيس سوالويسي اجلنوب١٩٦٧الدين مكاسر يف مدينة كنداري سنة 
رى وزعماء يف هذه املنطقة كانت الكلية الفرعية اجلامعة اإلسالمية احلكومية  إيدي سا

اإلسالمية احلكومية سلطان قائم الدين  اليةعالء الدين مكاسر تغريت إىل املدرسة الع
ريخ  . ١٩٩٧مارس سنة ٢١كنداري اليت صارت مستقلة يف 
, عديد الكلية يف ١٩٩٧مارس ٢١ريخ ١١طبًقا لقرار رئيس الدولة رقم

بعض املناطق منها كلية الرتبية للخامعة اإلسالمية احلكومية علء الدين يف كنداري تغري 
يف كل أحناء الدول. مث ٣٣امسها إىل املدرسة اإلسالمية احلكومية العالية وكان عددها 

لقانون عن اجلمعية وتنظيم ُصدر ا١٩٩٧سنة ٢٩٣بناًء على قرار الوزارة الدينية رقم 
١اإلسالمية احلكومية سلطان قائم الدين يف كنداري.اليةاشتغال املدرسة الع

٢٠١٧مصدر البیانات: التوثیق, مركز رئیسّي, الجامعة اإلسالمیة الحكومیة كندارى, ١
٣٠
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يف عشرين سنة أخرية, كانت مؤسسة التعليم اإلسالمية احلكومية الوحيدة يف 
سوالويسي اجلنوبية الشرقية  تتطور تطورًا. وكان رؤساء اجلامعة منذ الزمان حياولون توحيد 

جلامعة, وبناء اجلامعة املناسبة األهدا ف الطالب واملدرسني واملوظفني وكل من يتعلق 
اليةللعملية الدراسية حىت يتخرج منها الطالب املمتازين. كان الرؤساء يف املدرسة الع

اليت تغري امسها إىل اجلامعة اإلسالمية كندارى اإلسالمية احلكومية سلطان قائم الدين  
مرات منهم: ٨احلكومية كنداري متبادلني 

)٢٠٠١- ١٩٩٧الدكتوراندس. م. شعيب مالومباسي (.١
)٢٠٠٢- ٢٠٠١الدكتوراندس. احلاج. الؤودي قّيم الدين (.٢
)٢٠٠٥-٢٠٠٢الدكتوراندس. احلاج. م. إسحاق, م. أغ (.٣
)٢٠٠٥احلاج. عريف فرقان, م أ., ب ه. د (.٤
)٢٠٠٧- ٢٠٠٥الدكتوراندس. م. دامينغ ك. م. أغ (.٥
)٢٠٠٩-٢٠٠٧الربوفيسور. الدكتور. احلاج. أمحد م. سيوانغ, م أ (.٦
)٢٠١٤-٢٠٠٩الدكتور. احلاج. نور عليم, م. ب د. (.٧
اآلن)-٢٠١٤الدكتور. احلاج. نور عليم, م. ب د. (.٨

ة احلكومية سلطان اإلسالمياليةاملدرسة العالدكتور. احلاج. نور عليم كان رئيس 
ريخ جديد بتطور درجة املؤسسة قائم الدين   خذها إىل  كندارى ويستمر حىت اآلن و

. نصب وزير الدين للدولة ٢٠١٤وتكون اجلامعة اإلسالمية احلكومية كنداري يف سنة 
ريخ  . ٢٠١٥مارس ٤اإلندونيسيا الدكتور. احلاج. نور عليم يف  وبعد يف جاكر

هيئة املؤسسة اجلامعة اإلسالمية احلكومية كنداري وتطبق اهليئة اجلديدة النصب, تغري كل
عن املؤسسة والعمال. ومن هذه التغري نصب ١٠١٥سنة ٩) رقم PMAاملناسبة ل(
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مساعدي رئيس اجلامعة الثالثة, والعمداء, ورئيس مرحلة ماجستري ودكتورة, ورئيس 
)AUAK .(

يف إجراء عملها كاملؤسسة التعليمية العالية اجلامعة اإلسالمية احلكومية كنداري,
"أن يكون هذه اجلامعة مركزًا لتنمية البحث اإلسالمي العلمي يف قارة آسيا سنة  هلا رؤ

بدافع واضح على األفكار املربطة وتعلق التعليم اإلسالمية ٢٠٤٥ ". ثـُّبت هذا الرؤ
ية احلكومية كنداري تتحمل األعمال لعلوم اإلنسانية والطبيعية علمًيا. اجلامعة اإلسالم

التعليمية كما يلي:

تمع.إجراء .١ التعليم والبحث واملعاملة مع ا
تطبيق نظام اجلامعة املتقدمة واحلديثة الذي يؤيِّد تطور البحث اإلسالمي..٢
التعامل مع مؤسسة أخرى داخل البالد أو خارجها..٣
رفع مصلحة كل موظفي اجلامعة بطريقة العمل..٤

تكون قاعدة للرئيس واملوظفني يف اجلامعة اإلسالمية احلكومية   هذه اآلمال والرؤ
ً صاحلًا مفيًدا يف سوالويسي اجلنوبية  كنداري يف حتقيق األهداف اليت تُنِتج إنسا
الشرقية. ومساعدة اجلامعة اإلسالمية احلكومية كنداري يف بناء صالح اإلنسان ترتفع 

ذكياء واخلالقون من هذه اجلامعة الذين ميلكون القدرة احملتاجة دائًما بتخرج الطالب األ
تمع.  يف عامل األعمال وا

الكلية والقسم يف اجلامعة اإلسالمية احلكومية كندارى.٢
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٣٠٠٠كنداري حوايل اجلامعة اإلسالمية احلكوميةكان عدد الذين يدرسون يف 
لدكتورة. أما يف مرحلة البكالوريس طالب إما يف مرحلة البكالوريس أو مرحلة ماجستري وا

وعشرون قسًما منها:فتوجد أربع كليات وثالثة
كلية الرتبية, أقسامها:)أ

تربية دين اإلسالم.١
أحكام تربية اإلسالم.٢
)SDتربية مدرس املدرسة الغبتدائية (.٣
)TKتربية مدرس روضة األطفال (.٤
تربية اللغة العربية.٥
تربية اللغة اإلنـجلزية.٦
الطبيعيةتدريس العلوم.٧
التدريس البيولوجي.٨
ئي.٩ التدريس الفيز

ضياتتدريس. ١٠ علوم الر
كلية الشريعة, أقسامها:)ب

األحوال الشخصية.١
املعاملة.٢
السياسة.٣

كلية أصول الدين واألدب والدعوة, أقسامها:)ت
اإلتصالية واإلذاعية اإلسالمية.١
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اإلستشارية اإلسالمية.٢
أحكام الدعوة.٣
علوم القرآن والتفسري.٤

كلية اإلقتصاد واملعاملة اإلسالمية, أقسامها:)ث
اإلقتصادية الشرعية.١
املصرفية الشرعية.٢

وأما يف مرحلة ماجستري ففيها أربعة أقسام يعين:
أحكام الرتبية اإلسالمية)أ
تربية دين اإلسالم )ب
حكم اإلسالم)ت
اإلقتصاد اإلسالمي)ث

جديدًة منذ السنة الدراسية قد فتح اجلامعة اإلسالمية احلكومية كنداري أقساًما 
م منها تدريس اللغة اإلجنليزية تدريس, العلوم الطبيعية, تدريس بيولوجي, ٢٠١٦/٢٠١٧

ضيات, األحكام البالدية, أما يف مرحلة ماجستري ودكتورة  , تدريس الر تدريس الفيز
فمنها األحكام اإلسالمية, اإلقتصادية الشرعية. من خالل هذا البحث يوجد أن 

طالب الذين يتفوقون على غريهم يُوفَّر هلم املنح الدراسية منها املنحة الدراسية ال
)Bidikmisi) املنحة الدراسية لغري قادرين, املنحة الدراسية ,(Mandiri املنحة ,(

). وهذا يدل على أن عهد Supersemarالدراسية حلافظ القرآن, املنحة الدراسية (
ري للطالب كان جيًدا ومؤهًال. اجلامعة اإلسالمة احلكومية كندا
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الوصيلة و اخلزائنأحوال .٣
), اجلامعة Tridarmaكاملؤسسة التعليمية العالية اليت ُجتري ثالثة أصول اجلامعة (

اإلسالمية احلكومية كنداري ُحتاول داخلًيا أن ترقِّي ممتلكات اجلامعة منها وسيلة التعليم 
سالمية احلكومية كنداري حتاول أن ترقي قدرة واملدرسون. من حيث اإلنسانية اجلامعة اإل

اإلنسان مع وفائه القوي للمؤسسة. وعدد املدرسني يف اجلامعة اإلسالمية احلكومية  
نفر منهم متخرجو مرحلة ٣٧نفر وهم من التخصصات املختلفة. ١٣٠كنداري هو 

لفة سواء  الدكتورة, والباقي متخرجو مرحلة ماجستري وهم من اجلامعة املشهورة املخت
كانت داخل البالد أو خارج البالد. ولتأييد مواصلة الدراسية والطالب واإلدارة ففي 

عامل. ٥٨اجلامعة اإلسالمية احلكومية كنداري يوجد 
يوجد يف اجلامعة اإلسالمية احلكومية كنداري وصيلة الدراسية واآلخر اليت تكفي 

كتاب خمتلف, كذلك معمل ٣٨٠٠٠الطالب للدراسة, مثل املكتبة اليت فيها يزيد من 
اللغة الذي يتوفر فيه اآلالت احلديثة اليت تسهل التالب على دراسة اللغة األجنبية.

حاسوب يستعمله الطالب ملعرفة برامج احلاسوب مع ١٥٣معمل احلاسوب فيه 
عي الذي يعطي الفرصة للطالب لرتقية املوهبة  إشراف املدرس اخلاص. معمل املذ

ذاعيةز. كلك يوجد معمل األحكام, معمل البنك, معمل التعديل, القاعة خاصة يف اإل
ح, وشبكة إنرتنيت. ضي, الغرفة الدراسية املر الكبري, الصالة, املبىن املستعمل, املبىن الر

من غري ذلك اجلامعة اإلسالمية احلكومية كنداري أيًضا يعقد الربامج والنشاط 
جراء الندوة الدولية لبناء بيئة التعليم اجليدة, وكذ لك يـحاول أن يطّور علوم الطالب 

للغة األجنبية وإجادة  والعاملية, واللقاء لتنمية موهبة الكالب كذلك املهارة على الكالم 
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هيز عامل سهم املؤسسة التعليمية يف مجع وجتاستعمال احلاسوب واآلالت التكنولوجية. 
لتجاه  إىل تنمية الثرو  تمع.تنظيم اجلامعية  ة العلمية, واملوهبة حمتاج عند دخوهلم يف ا

يف احلاضر اخلرجيني من اجلامعة اإلسالمية احلكومية كنداري قد عملوا يف 
األماكن املختلفة إما يف احلكومة وإما يف الشركة. هم أيًضا يلتحقون يف السياسة, 

اجلامعة اإلسالمية واحلكم, والرتبية, والصحفي, أو مهنة أخرى. هذا يدل على أن 
مور أخرى اليت جتعل الطالب أمانة, ونشيطًا,  تم  ملبلغ بل  تّم  احلكومية كنداري ال 

للغة األجنبية ويستطيع انتاج الشيء. وماهرًا 
مع درجته اجلديدة, اجلامعة اإلسالمية احلكومية كنداري حياول أن يكون إحدى 

براز مجع العلوم اإلسالمية مع العلوم اجلامعات الكبرية يف سوالويس اجلنوبية  الشرقية 
اإلجتماعية واإلنسانية. اجلامعة اإلسالمية احلكومية كنداري أيًضا أن يكون اجلامعة 

) يف املستقبل كلن بَِبذل جهد كبري وعمل جيد يف تنمية جودة UINاإلسالمية احلكومية (
تمع.  اخلدمة اليت حيتاجها ا

نبية عن شعبة تدريس اللغة العربية صورة جاالفصل الثاين: 
شعبة تدريس اللغة العربية هي احدى الشعبة من قسم التدريس اللغوية, كانت 
لّلغة العربية جّيدة بعد إنتهاء دراستهم يف  الشعبة تفّضل الطالب ليستطيعوا أن يتكلموا 

علم التدريس يف اجلامعة اجلامعة. تنفيذ الرتبية يف شعبة تدريس اللغة العربية كلية الرتبية و 
اإلسالمية احلكومية كندارى بناء على الرسالة و الرؤية اليت تقّرر. لذالك, ستحاصل 
الشعبة خّرجون الذين ميتلكون القدرة يف قسم اللغة العربية و مهّين مؤمن و أخالق الكرمي 

تساوي و جّيد و قوي النافس العايل  حىت يستطيعون أن ينافس خبرجيني شعبة تدريس امل
من الكليات.
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). أحوال احملاضر يف اجلامعة اإلسالمية احلكومية كندارى ١
احملاضر هو القّد الذي ميتلك دورا مهما يثّبت يف عملّية التعليمية. احملاضر هو 
املريب املهّين و علماء بوظيفة األوىل حتّول, ينّمي و ينشر العلوم, تكنولوجي و فّن من 

تمع.الرتبية و الفحص و إخض احملاضر أيضا جزء مكّمل العليمية الذي يثّبت ٢اع ا
النجاح من مؤسسة الرتبية.

هلذا دور احملاضر يف مؤّسسة الرتبية ليس عند التعليم داخل الفصل فحسب و لكن أيضا 
يرّيب و يشرف الطالب كافة. يثبت جناح الطالب بطريقة احملاضر يف بيان الدرس و 

فعا يف يوم االحق.يشرف الطالب ليكونون  انسا
بت, ١١٣يف اجلامعة اإلسالمية احلكومية كندارى يوجد  بت و غري  منهم ٩حماضر 

احملاضر الذين ميتلكون مادة اللغة العربية. يوجد احملاضر الذين خرجيون شعبة تدريس اللغة 
بتا يف اجلامعة و يعّلمون اللغ٩العربية جبملة  ة العربية و يعضهم نفرا و يكونون حماضرا 

ال يعّلمون ماّدة اللغة العربية بسبب حال اخر.
٤.١اجلدول 

دفتار امساء احملاضر يف شعبة تدريس اللغة العربية
اإلسمرقم التوظيف الرقم 

الدكتور بتمانغ, س.أغ., م.فد.إ١١٩٧٤١٢٣١٢٠٠٠٠٣١٠٢٨
الدكتور احلاجة سيت قريظة, م.أغ ٢١٩٦٣١٢٢٣١٩٩١٠٢٢٠٠٣
عّباس, س.أغ., م أغ٣١٩٧٢٠٨٠٦١٩٩٩٠٣١٠٠٢
زوليخ, س. أغ., م أغ٤١٩٧٥٠٣٠٩٢٠٠٥٠١٢٠٠٦

٢ https://id.m.wikipedia.org pengertian dosen (diakses pada tanggal١٤ Oktober ٢٠١٦)
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ومونة, س.أغ., م.فد.إ٥١٩٧٢٠٦٠١٢٠٠٧١٠٢٠٠٥
الدكتور ألود عبد الوهب, س.أغ., م.فد٦١٩٧٦٠٨٢٠٢٠٠٣١٢١٠٠٣
الدكتور أندوس احلاج مشس البحر٧١٩٥٧٠٦١٥١٩٩١٠٣١٠٠١

٢٠١٦اللغة العربية اكتوبر مصدر: شعبة تدريس 
من حقائق السابق يبني عن مجلة احملاضر الثابت الذين يعّلمون يف شعبة تدريس 

يتكّون من موظف حكومي ٧اللغة العربية يف اجلامعة اإلسالمية احلكومية كندارى جبملة 
مدّين.

يف٢٠١٦/٢٠١٧). أحوال الطالب شعبة تدريس اللغة العربية للسنة الدراسية ٢
اجلامعة اإلسالمية احلكومية كندارى

لتايلالتعليم،يفمهمكائنهمالطالب حبيثالتعليميفالطالبأمهيةفإنو
.والتعليمالتجاريةاألعمالجلميعكمركزالطالبيضعالذيالتعليمتدفقهناكيكون
٢٠١٦/٢٠١٧للسنة الدراسية العربيةاللغةبتعليماملختصينالطالبعدديليوفيما

.٣–نستطيع أن ننظر يف امللحق 
شعبة تدريس اللغة العربية يف اجلامعة اإلسالمية الغرض, رسالة و الرؤية). ٣

احلكومية كندارى
الرعيةأ) 

مج دراسة رائدة يف تطوير تعليم اللغة العربية يف عام  .٢٠٢٥يصبح بر

الرسالة)أ
القائم على تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت إلنتاج تنظيم تعليم اللغة العربية .١

.شخصية مهنية وتنافسية وإسالمية



٣٩

للغة العربية ونشرها على املستويني .٢ إنتاج حبوث مبتكرة يف جمال التعليم والتعلم 
.الوطين والدويل

إجراء خدمة جمتمعية قائمة على البحوث يف جمال تعليم اللغة العربية اإلبداعية، .٣
تمعومتكني .وتنوير تدين ا

.تنظيم بروغارام الدراسات املهنية املؤسسية، شفافة، وخاضعة للمساءلة.٤
بناء التعاون يف جمال التعليم بني بت واخلرجيني واملؤسسات ذات الصلة على .٥

.املستوى اإلقليمي والوطين والدويل
الغرض)ب
واالتصاالت إلنتاج الكوادر تنفيذ التعليم العريب القائم على تكنولوجيا املعلومات .١

.الفنية، التنافسية والشخصية اإلسالمية
للغة العربية ونشرها على .٢ حتقيق البحوث املبتكرة يف جمال التعليم والتعلم 

.املستويني الوطين والدويل
إنتاج البكالوريوس يف تعليم اللغة العربية اليت لديها املهارات االجتماعية واإلدارية .٣

.ةوروح املبادر 
حتقيق نظام مؤسسي قوي، نظيف، وخاضع للمساءلة من أجل خلق ثقة .٤

.اجلمهور
للغة العربية.٥ .إنشاء شبكة تعاون يف تطوير وتطبيق تعليم العلوم 

النتائج وصف الفصل الثالث: 
ت نتائج البحث عن  ز اجنإمقارنة بعد مرور عدة مراحل من البحث, مث بيا

مّدةيف العامةاملدرسة العالية يجخرّ متدينية والعالية الاملدرسة يجخرّ متبني التعلم



٤٠

يف اجلامعة ٢٠١٦/٢٠١٧للسنة الدراسية طالب شعبة تدريس اللغة العربّيةدثة لحما
و يستطع أن يبني بناء على نتائج البحث كما يلي:كندارىاالسالمّية احلكومّيةالدينية
ت اجناز التعلم يف مّدة حمادثة لطالب متخّرجي ١ عالية الاملدرسة ). وصف بيا
دينيةال

ت اجناز تعلم يف مّدة حمادثة لطالب متخّرجي  ميكنون دينيةالعالية الاملدرسة بيا
ختصار ١-نظر يف امللحق أن ن أن ينظر يف جدول توزيع الرتددات كما يلي:يستطيع, 

ت اجناز تعلم يف مّدة حمادثة لطالب متخّرجي ٤.٢جدول  املدرسة توزيع البيا
دينيةالعالية ال

فصحة القيمة طبقة تردد نسبة مثويّة
١٠٠-٨٦
٨٥-٧١
٧٠-٥٦
٥٥-٤١
< ٤٠

عالية جدا
عالية
ةمتوّسط
قص

جداقص

٢٩
-
-
-
-

١٠٠,٠٠
-
-
-
-

١٠٠,٠٠

ت البحث,  ٢٠١٧مصدر: نتائج معاجلة بيا

ت من تحصلكما يف اجلدول السابق  ٢٩طالبا درسوا, يوجد ٢٩على البيا
املدرسة متخّرجي الذين ينّولون قيمة بطبقة عالية جدا و غري طالب %)١٠٠طالبا (

, ةالذين ميلكون طبقة العالية, متوّسط٨٦قيمة أقل من عدد ميلكوندينيةالعالية ال
قص جدا  .دينيةالعالية الاملدرسة يف إجناز التعلم مّدة حمادثة لطالب متخّرجي قص و 



٤١

ت توزيع الرتددات و طببقة قيمة  عالية الاملدرسة يجخرّ متالتعلمز اجنإّمث بيا
٢٠١٦/٢٠١٧للسنة الدراسية طالب شعبة تدريس اللغة العربّيةدثة لحمامّدةدينية يف ال

يف صورة هيسطوغرام  نظرنأن ميكنون, كندارىاالسالمّية احلكومّيةالدينيةيف اجلامعة 
يل: كما 

دثة حمامّدةدينية يف العالية الاملدرسة يجخرّ متالتعلمز اجنإصورة هسطوغرام ٤.١صورة 
الدينيةيف اجلامعة ٢٠١٦/٢٠١٧للسنة الدراسية طالب شعبة تدريس اللغة العربّيةل

.كندارىاالسالمّية احلكومّية

ت بناء على جدول توزيع الرتددات و صورة السابقة, يستطع  غري صورة البيا
ستخدام قيمة املعلمات اإلحصائية  عالية الاملدرسة يجخرّ متالتعلمز اجنإأيضا أن يبّني 

٢٠١٦/٢٠١٧للسنة الدراسية طالب شعبة تدريس اللغة العربّيةدثة لحمامّدةدينية يف ال
حصلت من خالل نتائج معاجلة الذيكندارىاالسالمّية احلكومّيةينيةالديف اجلامعة 

٠
١٠
٢٠
٣٠
۴٠
۵٠
۶٠
٧٠
٨٠
٩٠

١٠٠

عالیة جدا عالیة متوّسطة ناقص ناقص جدا

٢٩

١٠٠

٠ ٠ ٠ ٠

تردد

نسبة مثویّة



٤٢

مج مايكروسوفت زل  ستخدام بر ت  Microsoft XL(٢٠١٠البيا أن ميكنون) ٢٠١٠
يل:نظر ن يف جدول كما 

ت املعلمات اإلحصائية ٤.٣جدول  دينية يف العالية الاملدرسة يجخرّ متالتعلمز اجنإبيا
يف اجلامعة ٢٠١٦/٢٠١٧للسنة الدراسية طالب شعبة تدريس اللغة العربّيةلدثة حمامّدة

.كندارىاالسالمّية احلكومّيةالدينية

املعلمات اإلحصائية القيمة
معّدل ٩٣.٠٣

مستمرة ىف وجوده ٩٦.٣
متوّسط ٩٣.٢

معيار اإلحنراف ٢.٧٨
النتيجة األعلى ٩٦.٣
النتيجة الألدىن ٨٨.١

مدّ  ٨,٢

ستخدام مصدر:  ت  مج مايكروسوفت زل نتائج معاجلة بيا Microsoft(٢٠١٠بر

XL ٢٠١٠(

ت عن  املدرسة يجخرّ متالتعلمز اجنإيف جدول السابق يبّني من أمجعه البيا
للسنة الدراسية طالب شعبة تدريس اللغة العربّيةدثة لحمامّدةدينية يف العالية ال

قيمة املعّدل تحصلكندارىاالسالمّية احلكومّيةالدينيةيف اجلامعة ٢٠١٦/٢٠١٧
, ٢.٧٨معيار اإلحنراف, ٩٣,٢متوّسط, ٩٦,٣مستمرة ىف وجوده, ٩٣,٠٣يعىن 

.٨,٢مدّ و ٨٨.١النتيجة الألدىن, ٩٦.٣النتيجة األعلى



٤٣

ت اجناز التعلم يف مّدة حمادثة لطالب متخّرجي ). ٢ العامةعالية الاملدرسة وصف بيا

ت اجناز تعلم يف مّدة حمادثة لطالب متخّرجي  ميكنونالعامة عالية الاملدرسة بيا
ختصار ٢- يف امللحقنظر نأن  يف جدول توزيع الرتددات كما يلي:نظر نستطيع أن ن, 

ت اجناز التعلم يف مّدة حمادثة لطالب متخّرجي ٤.٤جدول  عالية الاملدرسة توزيع البيا
العامة

فصحة القيمة طبقة تردد نسبة مثويّة
١٠٠-٨٦
٨٥-٧١
٧٠-٥٦
٥٥-٤١
< ٤٠

عالية جدا
عالية
ةمتوّسط
قص

جداقص

١٠
-
-
-
-

١٠٠,٠٠
-
-
-
-

١٠٠,٠٠

ت البحث,  ٢٠١٧مصدر: نتائج معاجلة بيا

ت من  ١٠طالب درسوا, يوجد ١٠كما يف اجلدول السابق حصل على البيا
املدرسة متخّرجي %) الذين ينّولون قيمة بطبقة عالية جدا و غري طالب ١٠٠طالب (

قص , ةالذين ميلكون طبقة العالية, متوّسط٨٦العامة متلك قيمة أقل من عدد عالية ال
قص جدا  العامة.عالية الاملدرسة لطالب متخّرجي يف إجناز التعلم مّدة حمادثةو 

ت توزيع الرتددات و طببقة قيمة  عالية الاملدرسة يجخرّ متالتعلمز اجنإّمث بيا
٢٠١٦/٢٠١٧للسنة الدراسية طالب شعبة تدريس اللغة العربّيةدثة لحمامّدةيف العامة



٤٤

يف صورة هيسطوغرام  نظر نأن ميكنون, كندارىاالسالمّية احلكومّيةالدينيةيف اجلامعة 
يل: كما 

دثة حمامّدةيف العامةعالية الاملدرسة يجخرّ متالتعلمز اجنإصورة هسطوغرام ٤.٢صورة 
الدينيةيف اجلامعة ٢٠١٦/٢٠١٧للسنة الدراسية طالب شعبة تدريس اللغة العربّيةل

.كندارىاالسالمّية احلكومّية

ت بناء على جدول توزيع الرتددات و صورة السابقة, يستطع  غريصورة البيا
ستخدام قيمة املعلمات اإلحصائية  عالية الاملدرسة يجخرّ متالتعلمز اجنإأيضا أن يبّني 

٢٠١٦/٢٠١٧للسنة الدراسية طالب شعبة تدريس اللغة العربّيةدثة لحمامّدةيف العامة
حصلت من خالل نتائج معاجلةالذيكندارىاالسالمّية احلكومّيةالدينيةيف اجلامعة 

مج مايكروسوفت زل  ستخدام بر ت  Microsoft XL(٢٠١٠البيا أن ميكنون ) ٢٠١٠
يل:نظرن يف جدول كما 

٠
١٠
٢٠
٣٠
۴٠
۵٠
۶٠
٧٠
٨٠
٩٠

١٠٠

عالیة جدا عالیة متوّسطة ناقص ناقص جدا

١٠

١٠٠

٠ ٠ ٠ ٠

تردد

نسبة مثویّة



٤٥

ت املعلمات اإلحصائية ٤.٥جدول  يف العامةعالية الاملدرسة يجخرّ متالتعلمز اجنإبيا
يف اجلامعة ٢٠١٦/٢٠١٧للسنة الدراسية شعبة تدريس اللغة العربّيةطالبدثة لحمامّدة

.كندارىاالسالمّية احلكومّيةالدينية

املعلمات اإلحصائية القيمة
معّدل ٩٤,٤٨

مستمرة ىف وجوده ٩٦,٣
متوّسط ٩٤,٠٠

معيار اإلحنراف ١,٦٦
النتيجة األعلى ٩٦,٣٠
النتيجة الألدىن ٩٢,٠٠

مدّ  ٤,٣

ستخدام مصدر:  ت  مج مايكروسوفت زل نتائج معاجلة بيا Microsoft(٢٠١٠بر

XL ٢٠١٠(

ت عن  املدرسة يجخرّ متالتعلمز اجنإيف جدول السابق يبّني من أمجعه البيا
للسنة الدراسية طالب شعبة تدريس اللغة العربّيةدثة لحمامّدةيف العامةعالية ال

حتصل قيمة املعّدل يعىن كندارىاالسالمّية احلكومّيةالدينيةيف اجلامعة ٢٠١٦/٢٠١٧
النتيجة , ١,٦٦معيار اإلحنراف, ٩٤,٠٠متوّسط, ٩٦,٣مستمرة ىف وجوده, ٩٤,٤٨
.٤,٣مدّ و ٩٢,٠٠النتيجة الألدىن, ٩٦,٣٠األعلى



٤٦

ب. اختبار شرط التحليل 

ت تفعل الباحثة قبل إجراء اختبار الفرضية, أوال  اختبار شرط التحليل يف البيا
ت, تستخدم  اليت حصل بناء على املتغريات املدروسة. ليفعل اختبار شرط حتليل البيا

ت كشرط اختبار الفرضية ( اختبار  )  tالباحثة اختبار الطبيعي و اختبار جتانس البيا
يل: كما 

ت .١ اختبار طبيعي البيا
ت )١ طالب شعبة مّدة حمادثة ليف الدينيةعالية الة املدرسيجخرّ متالتعلمز اجنإبيا

االسالمّية الدينيةيف اجلامعة ٢٠١٦/٢٠١٧للسنة الدراسية تدريس اللغة العربّية
يل:احلكومّية كندارى يستخدم صيغة كما 

معلوم:

X١ = ٩٣,٠٣, Mo = ٩٦,٣٠, dan SD = ٢,٧٨

Km = ١

=
٩٣,٠٣ ٩٦,٣٠

٢,٧٨

=
٣,٢٧

٢,٧٨

= -١,١٧٦

ت قيمة مّدةيف الدينيةعالية الاملدرسة يجخرّ متالتعلمز اجنإنزعة املنحىن يف بيا
يف اجلامعة ٢٠١٦/٢٠١٧للسنة الدراسية طالب شعبة تدريس اللغة العربّيةدثة لحما



٤٧

, ٠,٠٥,هذه القيمة أقل من ١,١٧٦- يعىن كندارىاالسالمّية احلكومّيةالدينية
ت غري طبيعي. فالبيا

ت )٢ طالب شعبة مّدة حمادثة ليف العامةعالية الاملدرسة يجخرّ متالتعلمز اجنإبيا
االسالمّية الدينيةيف اجلامعة ٢٠١٦/٢٠١٧للسنة الدراسية تدريس اللغة العربّية

يل:ستخدمياحلكومّية كندارى صيغة كما 

معلوم:

X١ = ٩٤,٤٨, Mo = ٩٦,٣٠, dan SD = ١,٦٦

Km = ١

=
٩٤,٤٨ ٩٦,٣٠

١,٦٦

=
١,٨٢

١,٦٦

= -١,٠٩٦

ت قيمة مّدةيف العامةعالية الاملدرسة يجخرّ متالتعلمز اجنإنزعة املنحىن يف بيا
يف اجلامعة ٢٠١٦/٢٠١٧للسنة الدراسية طالب شعبة تدريس اللغة العربّيةدثة لحما

, ٠,٠٥, هذه القيمة أقل من ١,٠٩٦-يعىن كندارىاالسالمّية احلكومّيةالدينية
ت غري طبيعي. فالبيا

ت غري طبيعي, ولذلك اختبار بعده  يف إختبار الطبيعي يوجد نتائج البيا
ستخدام إختبار مان ويتين بطريقة على النحو التاىل:  



٤٨

عدد املدرسة ي جخرّ مت
لعامةاعالية ال

منزلة املدرسة يجخرّ مت
الدينيةعالية ال

منزلة

١ ٩٦,٣٠ ١,٥ ٩٠,١٠ ٦,٥
٢ ٩٦,٣٠ ١,٥ ٩١,٣٠ ٥
٣ ٩٤,٠٠ ٢,٥ ٩٠,١٠ ٦,٥
٤ ٩٤,٠٠ ٢,٥ ٩٦,٣٠ ١,٥
٥ ٩٣,٢٠ ٣,٥ ٩٠,١٠ ٦,٥
٦ ٩٣,٢٠ ٣,٥ ٩٤,٠٠ ٢,٥
٧ ٩٣,٢٠ ٣,٥ ٩٤,٠٠ ٢,٥
٨ ٩٦,٣٠ ١,٥ ٩٣,٢٠ ٣,٥
٩ ٩٦,٣٠ ١,٥ ٩٦,٣٠ ١,٥
١٠ ٩٢,٠٠ ٤,٥ ٩٤,٠٠ ٢,٥
١١ ٩٣,٢٠ ٣,٥
١٢ ٩٦,٣٠ ١,٥
١٣ ٩٣,٢٠ ٣,٥
١٤ ٩٦,٣٠ ١,٥
١٥ ٩٦,٣٠ ١,٥
١٦ ٩٣,٢٠ ٣,٥
١٧ ٩٣,٢٠ ٣,٥
١٨ ٩٦,٣٠ ١,٥
١٩ ٩٣,٢٠ ٣,٥
٢٠ ٩٣,٢٠ ٣,٥



٤٩

٢١ ٩٣,٢٠ ٣,٥
٢٢ ٩٦,٣٠ ١,٥
٢٣ ٩٦,٣٠ ١,٥
٢٤ ٩٤,٠٠ ٢,٥
٢٥ ٨٨,١٠ ٧,٥
٢٦ ٨٨,١٠ ٧,٥
٢٧ ٨٨,١٠ ٧,٥
٢٨ ٨٨,١٠ ٧,٥
٢٩ ٩٢,٠٠ ٤,٥

قائم ٢٦ ١٠٩
يل:)(uحيسب قيمة  تستخدم سيغة كما 

U١ = n١. n ٢ + ٢( ٢ ١)
٢

- ∑ R ٢ U٢ = n١. n ٢ + ١( ١ ١)
٢

- ∑ R ١

= ١٠.٢٩ + ٢٩ (٢٩ ١)
٢

– ١٠٩

= ٢٩٠ + ٨٧٠
٢

– ١٠٩

= ٢٩٠ + ٤٣٥ – ١٠٩

U١ = ٦١٦

U٢ = n١. n ٢ + ١( ١ ١)
٢

- ∑ R ١

= ١٠.٢٩ + ١٠ (١٠ ١)
٢

– ٢٦

= ٢٩٠ + ١١٠
٢

– ٢٦

= ٢٩٠ + ٥٥ – ٢٦

U٢ = ٣١٩



٥٠

Uحساباليت تكون اختار النتيجة األدىنu٢و u١من 

Uمؤكدة يف جدول التوزيعبناء على حساب اإلختبار مان ويتين ذلك, فيستطع 

)α=جدول) حصلت ٠,٠٥U =حساب, فيستطع أن يبّني يعىن ٢٠٧U =٣١٩ <
مقبول. لذلك يستطع استنتاجه يوجد H١مرفوض و HOملعىن ٢٠٧= Uجدول

ة امعالاملدرسة العالية يجخرّ متدينية و العالية الاملدرسة يجخرّ متبني التعلمز اجنإاختالف 
يف ٢٠١٦/٢٠١٧للسنة الدراسيةلطالب شعبة تدريس اللغة العربّيةدثة مّدة حمايف 

.االسالمّية احلكومّية  كندارىالدينيةاجلامعة

مباحثة الفصل الرابع: 

يف تنفيز عملية التعلم الىت  حتدث يف املدرسة, الفرد هو الذي ميسك دور هام يف 
تغيري السلك, يف هذه احلالة املعلم الذي يعلم بطريقة متساو لكن حتّصل نتائج خمتلفة و 

ختلفة عن بعضها املأيضا عن اخللفية التعليمية لكّل طالب يف الفصول الدراسية ذلك
التعلم املختلفة سوف يؤدي إىل سلوك الطالب املختلفة أيضا.ثري بيئة .البعض

كلة شنتائج البحث الذي بني أعاله, فمشرح أعاله يستطيع أن يثبت من
ىل:جيأن ستطيع يالبحث  ب كما 

طالب شعبة تدريس دثة لحمامّدةيف الدينيةعالية الاملدرسة يجخرّ متالتعلمز اجنإ
االسالمّية احلكومّيةالدينيةيف اجلامعة ٢٠١٦/٢٠١٧للسنة الدراسية اللغة العربّية

النتيجة , ٩٦,٣النتيجة األعلى, ٩٣,٠٣القيمة املعّدل تبلغ على تلصحكندارى
ال و % ١٠٠املعّدل العالية جدا تبلغ قيمةبطبيقة ٢,٧٨معيار اإلحنرافو ٨٨,١الألدىن

, ةاملعّدل الطبقة العالية, متوّسطلك قيمة متالعامة عالية الاملدرسة متخّرجي يوجد طالب 
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قص جدا  الدينيةعالية الاملدرسة يف إجناز التعلم مّدة حمادثة لطالب متخّرجي قص و 
يف ٢٠١٦/٢٠١٧للسنة الدراسية طالب شعبة تدريس اللغة العربّيةدثة لحمامّدةيف 

وهكذا يستطيع أن يبني إجناز التعلم.كندارىاالسالمّية احلكومّيةالدينيةاجلامعة 
للسنة طالب شعبة تدريس اللغة العربّيةدثة لحمامّدةيف الدينيةعاليةالاملدرسة يجخرّ مت

كّلهم ميلكوان كندارىاالسالمّية احلكومّيةالدينيةيف اجلامعة ٢٠١٦/٢٠١٧الدراسية 
لقيمة نسبة مثويّة  %.١٠٠طبقة عالية جدا 

طالب شعبة دثة لحمامّدةيف العامةعالية الاملدرسة يجخرّ متالتعلمز اجنإبينما 
االسالمّية الدينيةيف اجلامعة ٢٠١٦/٢٠١٧للسنة الدراسية تدريس اللغة العربّية

, ٩٦,٣٠ىالنتيجة األعل, ٩٤,٤٨القيمة املعّدل تبلغ علىتلحصكندارىاحلكومّية
املعّدل العالية جدا تبلغ قيمةبطبيقة ١,٦٥معيار اإلحنرافو ٩٢,٠٠النتيجة الألدىن

لك قيمة املعّدل الطبقة متالعامة عالية الاملدرسة متخّرجي يوجد طالب الو % ١٠٠
قص جدا , ةالعالية, متوّسط يف إجناز التعلم مّدة حمادثة لطالب متخّرجي قص و 

للسنة الدراسية العربّيةطالب شعبة تدريس اللغةدثة لحمامّدةيف الدينيةعالية الاملدرسة 
وهكذا يستطيع أن يبني .كندارىاالسالمّية احلكومّيةالدينيةيف اجلامعة ٢٠١٦/٢٠١٧

طالب شعبة تدريس اللغة دثة لحمامّدةيف الدينيةعاليةالاملدرسة يجخرّ متإجناز التعلم
كندارىاالسالمّية احلكومّيةالدينيةيف اجلامعة ٢٠١٦/٢٠١٧للسنة الدراسية العربّية

لقيمة نسبة مثويّة كّلهم ميلكوان  %.١٠٠طبقة عالية جدا 

املدرسة يجخرّ متالتعلمز اجنإننظرأن ميكنونبناء على التحليل الوصفى السابق
للسنة الدراسية طالب شعبة تدريس اللغة العربّيةدثة لحمامّدةيف العامة عالية ال

من قيمة املعّدل نظرنإذا كندارىاالسالمّية احلكومّيةالدينيةيف اجلامعة ٢٠١٦/٢٠١٧
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يف الدينية عالية الاملدرسة يجخرّ متالتعلمز اجنإأعلى يقارن بقيمة معّدل ), ٩٤,٤٨(
يف اجلامعة ٢٠١٦/٢٠١٧للسنة الدراسية طالب شعبة تدريس اللغة العربّيةدثة لحمامّدة

من حتليل توزيع الرتددات نظرن), لكن إذا٩٣,٠٣(كندارىاالسالمّية احلكومّيةالدينية
توزيع طبقة, متخرجي املدرسة العالية الدينية و متخرجي املدرسة العالية العامة متلك و 

% ). ١٠٠طبقة متساو يعين طبقة عالية جدا (الرتددات و 

ت  ّمث لتحليل إستنتاجى حصلت نتائج إختبار الطبيعي على كّل واحد من بيا
ت  ستخدام صيغة نزعة منحىن أنَّ بيا املدرسة يجخرّ متالتعلمز اجنإاملتغرية أعاله 

طالب شعبة تدريس اللغة دثة لحمامّدةيف العامة و متخرجي املدرسة العالية الدينية عالية ال
كندارىاالسالمّية احلكومّيةالدينيةيف اجلامعة ٢٠١٦/٢٠١٧سية للسنة الدراالعربّية

غري الطبيعي.

ت  العامة و متخرجي املدرسة عالية الاملدرسة يجخرّ متالتعلمز اجنإبسبب بيا
بناء على حساب اإلختبار مان العالية الدينية غري الطبيعي فيستخدم إختبار مان ويتين. 

= Uجدول) حصلت ٠,٠٥=U)αويتين ذلك, فيستطع مؤكدة يف جدول التوزيع 
مرفوض و HOملعىن ٢٠٧= Uجدول<٣١٩= Uحساب, فيستطع أن يبّني يعىن ٢٠٧

Hاملدرسة يجخرّ متبني التعلمز اجنإمقبول. لذلك يستطع استنتاجه يوجد اختالف ١
لطالب شعبة تدريس اللغة دثة مّدة حمايف ة امعالاملدرسة العالية يجخرّ متدينية و العالية ال

.االسالمّية احلكومّية  كندارىالدينيةيف اجلامعة٢٠١٦/٢٠١٧للسنة الدراسيةالعربّية
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مؤشر إجناز التعلمالفصل اخلامس: 

ؤثره, من ائج تفاعل بني متنوع العوامل الىت تبلغ الطالب هو نتذيالز التعلم اإجن
إجناز التعلم يساعد متعلم ؤثر تاليتو اخلارجية. معرفة عن العوامل العوامل الدخلية 
ملتعلم يعين: عامل املنّبه, طريقةإجناز التعلم اؤثر اليت تالعوامل لم اجلّيدة. ليملك نتائج التع

التعلم و عامل شخصيا. عامل منّبه التعلم تعين كل سيء الذي يهّيج متعلم ليجّيس
جتاوب أو عمل التعلم. 

للسنة الدراسية شعبة تدريس اللغة العربّيةيف أنشطة التعلم اجلامعة, طالب 
املدرسة يجخرّ من متكندارىاالسالمّية احلكومّيةالدينيةيف اجلامعة ٢٠١٦/٢٠١٧

وجديحصلوا املعاملة املتساوي, ولكنالدينيةعالية الاملدرسة يجخرّ أو متالعامةعالية ال
ذا احلال إختالفات يف وجه إجناز التعلم, املوقف, السلوك, الدؤوب و إنضباط التعلم. ه

شعبة ستبّني الباحثة من خالل مقابلة مع بعض الطالب يف يؤثَر من خالل عوامل اليت
االسالمّية الدينيةيف اجلامعة ٢٠١٦/٢٠١٧للسنة الدراسية تدريس اللغة العربّية

.كندارىاحلكومّية

ت عن قيمة الطالب املتخرجني من املدرسة  يف هذا البحث وجدت الباحثة البيا
ا أعلى من قيمة الطالب املتخرجني من املدرسة العالية الدينية,  هذا العالية العامة أ

إىل املدرسة العالية العامة يستمر تعليمهمن املعهد و الطالب انتقاحلال بسبب يوجد 
حىت خترجوا, وهناك ثالثة الطالب كانوا يدرسون يف املدرسة العالية العامة لكن املنهج 
الدراسي فيها كفي املعهد, لكن نوع املدرسةهم داوم املدرسة العالية العامة. وتقع هذه 

ت لييا سوالويس اجلنوبية الشرقية. من-املدرسة يف بوتون يف الشارع كاليا هذه البيا
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اتضح لنا أن املدرسة الىت يتخرج منها الطالب تكون عامال يؤثر على إجناز تعلم 
الطالب.

شعبة تدريس طريقة التعلم إحدى من عامل الذي يؤثر إجناز تعلم الطالب يف 
االسالمّية احلكومّيةالّدينيةيف اجلامعة ٢٠١٦/٢٠١٧للسنة الدراسية اللغة العربّية

يت سوميانتو قالت: " طريقة اليعلم الذي يستخدم املعلم يؤثر طريقة تعلم . ويسكندارى
٣الطالب."

لنسبة إىل طريقة التعلم بعض الطالب عرضوا رأيهم أن طريقة التعلم اليت تعمل 
و املمارسة, فهم يف الاملعلم يف يعّلم. "طريقة التعلم اليت أعطى املعلم جّيد جدا و سهل 

ظرية و ممارسة اليت علِّم املمارسة متوازنة و لذلك نستطيع أن نفهم عن نمعرفة النظرية و 
يف عملية التعليم, طريقة التعلم لديها موقف مهم جدا لتحقيق أهداف التعليم, ٤".املعلم

تطبيق الطريقة الصحيحة يؤثر على حتقيق النجاح يف عملية التعلم و تعليم. الطريقة 
خمتلف مع يرّجح الوجه الفّعال و سديد يف مّدة الىت يعّلم املستخدمة يف املواضيع يستطيع 

املعلم.

فضال عن عامل الطريقة التعلم, العامل الذي ال تقل أمهية يف إستيعاب الدرس 
لف من وجحان, يعين وجه فسيولوجية و  .نفسيّ يعىن عامل شخصياً. عامل شخصيًا 

الناس حيتاجوا حالة اجلسم علمونيت, طالبالالوجه الفسيولوجية املتعلقة حبالة جسمية 
يف حالة مرضية سوف تؤثر فّعال و غنجاز التعلمه, كما يكول طالب الطالبالصّحة. 

٣ Wasty Soemanto, Psikologi Pendidikan, Jakarta, Rineka Cipta. ١٩٩٨, h.٧٨
٢٠١٧یونیّو ١٥المقابلة مع طالب ذو اإلكرام زیلفصیل, ٤
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مريض أضغط نفسي لتعلم يف اجلامعة و لكن رأسي صداع و جسمي  يعين: " عندما أ
٥"لّني, حيت مّدة اليت بّني املعلم ال أستطيع أن أقبل جّيدا.

فسيولوجي ذلك, عامل نفسي أيضا يستطيع أن يؤثر إجناز تعلم فضال عن عامل 
الطالب, إحدى منهم يعين عامل احلماسة الطالب يف مّدة حمادثة. قالت طالبة من 

يف اجلامعة االسالمية احلكومية  ٢٠١٦/٢٠١٧شعبة تدريس اللغة العربية للسنة الدراسية 
اسة اليت توجد شّيق ليملك كندارى: " كل الناس ميلكون محاسة إفرادي, هذه احلم

٦اإلجناز اجلّيد, احلماسة سنكون جّيدة إذا إستمر تدريب و تطوير."

العامل البيئة تؤثر أيضا يف إجناز تعلم الطالب, ينظر  حالة البيئة اليومية 
للطالب, يوجد طالب يسكن يف بيت مستأجر, بيت حاص و بيت بيت العائلته اليت 

نّوعا. قال طالب من شعبة تدريس اللغة العربية للسنة تكون فّعال وقت التعلمهم مت
يف اجلامعة االسالمية احلكومية كندارى عن بيئة التعلم: " ٢٠١٦/٢٠١٧الدراسية 

ستغدام اللغة العربية فيجب أن تعتاد قوهلا مع أصدقاء, هذا احلال  لقدرة أن يكامل 
٧"الدراسية.منظور يف كل إجتماع مع األصدقاء يف اجلامعة أو يف غرفة 

فضال عن عامل البيئة, عامل احلافز أيضا يؤثر إجناز تعلم الطالب, " احلافز 
٨اجلّيد سوف تنتج قيمة جّيدة أيضا."

٢٠١٧یونیّو ١٥المقابلة مع طالب رحمة درماوا سفوتر, ٥

٢٠١٧یونیّو ١٥المقابلة مع طالبة  نور أغستینا ریا, ٦

٢٠١٧یونیّو ١٥المقابلة مع طالب دمحم أفضر اإحسن, ٧

٢٠١٧یونیّو ١٥المقابلة مع طالبة كرمیل, ٨
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ت املذكورة تدل  جدا, يعين من عوامل اليت تؤثر إجناز التعلم كثريأن المن البيا
درسة العالية الدينية . من البيان السابق طالب متخرجي املةنفسيالو ةفسيولوجيالعوامل 

اللغة ماسة واحلافز العالية لقدرة أن يتحّدثو متخرجي املدرسة العالية العامة ميلك احل
قيمتهم عالية جدا من متخرجي المعّدل تعلمهمإجناز نظر من بية. هذه احلالة تالعر 

املدرسة العالية الدينية أو متخرجي املدرسة العالية العامة.    



٥٨

الباب اخلامس

اخلامتة

اتاخلالصالفصل األول: 

عالية مقارنة إجناز التعلم بني متخّرجي املدرسة البعد أن قدمت الباحثة على 
العالية العاّمة لطالب شعبة تدريس اللغة العربية يف اجلامعة الدينية و متخّرجي املدرسة 

صات منها: . فكانت اخلالالدينية اإلسالمّية احلكومية كندارى

طالب شعبة تدريس دثة لحمامّدةيف الدينيةعالية الاملدرسة يجخرّ متالتعلمز اجنإ.١
االسالمّية الدينيةيف اجلامعة ٢٠١٦/٢٠١٧للسنة الدراسية اللغة العربّية

املعّدل قيمةبطبيقة ٩٣,٠٣القيمة املعّدل تبلغ حصلت على كندارىاحلكومّية

لك متالعامة عالية الاملدرسة متخّرجي و ال يوجد طالب % ١٠٠العالية جدا تبلغ 
قصقيمة املعّدل الطبقة العالية, متوّسط يجخرّ متالتعلمز اجنإجدا.قصو ة, 

للسنة طالب شعبة تدريس اللغة العربّيةمّدة حمادثة ليف العامةعالية الاملدرسة 
حصلت االسالمّية احلكومّية كندارىالدينيةيف اجلامعة ٢٠١٦/٢٠١٧الدراسية 

و ال % ١٠٠املعّدل العالية جدا تبلغ بطبيقة قيمة٩٤,٤٨على القيمة املعّدل تبلغ 
لعالية, العامة متلك قيمة املعّدل الطبقة اعالية الاملدرسة متخّرجي يوجد طالب 

قص جدا, ةمتوّسط .١,٤٨, مبّد قص و 
يجخرّ متدينية و العالية الاملدرسة يجخرّ متبني التعلمز اجنإيوجد اختالف .٢

للسنة لطالب شعبة تدريس اللغة العربّيةدثة مّدة حمايف ة امعالاملدرسة العالية 
. هذا االسالمّية احلكومّية  كندارىالدينيةيف اجلامعة٢٠١٦/٢٠١٧الدراسية

٥٨
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) ٩٤,٤٨أن ننظر من قيمة املعّدل متخرّج املدرسة العلية العاّمة (احلال ميكنون
مّدةيف الدينية عالية الاملدرسة يجخرّ متالتعلمز اجنإيقارن بقيمة معّدل فوق
يف ٢٠١٦/٢٠١٧للسنة الدراسية طالب شعبة تدريس اللغة العربّيةدثة لحما

بناء على حساب . مث )٩٣,٠٣(كندارىاالسالمّية احلكومّيةالدينيةاجلامعة 
) حصلت ٠,٠٥=U)αاإلختبار مان ويتين, فيستطع مؤكدة يف جدول التوزيع 

٢٠٧= Uجدول< ٣١٩= Uحساب, فيستطع أن يبّني يعىن ٢٠٧= Uجدول
ز اجنإمقبول. لذلك يستطع استنتاجه يوجد اختالف H١مرفوض و HOملعىن 
يف ة امعالاملدرسة العالية يجخرّ متدينية و العالية الاملدرسة يجخرّ متبني التعلم

يف ٢٠١٦/٢٠١٧للسنة الدراسيةلطالب شعبة تدريس اللغة العربّيةدثة مّدة حما
.االسالمّية احلكومّية  كندارىالدينيةاجلامعة

رتاحات الفصل الثاين: اإلق

يت: يف هذا الفصل تقدم الباحثة بعض اإلقرتاحات, و أمهها ما 

ب, لكّن ليس بكثري المعلم ملعرفة خلفية و هويّة الطللالطالب جيب يف تعليم.١
يف ؤثر لتعلم الطالب. كثري العوامل اآلخرى الىت تتعليمية تؤثر إجناز االخلفية من 

إجناز تعلم الطالب.
طالب مع خلفية املدرسة علم أن حيسم طريقة التعلم الشوك لكيجيب للم.٢

جّيد .املختلفة تستطيع أن تستلم و تفهم الدرس 
لكي إجناز تعلم الطالب متزايدا, حيتاج درس جبد, ساعة الدراسة اإلضافية, بيئة .٣

و أصدقاء يف الفصل.داعمة, إشراف احملاضر, األكرب سنا
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على كل طالب ينبغي أن يتزود و يعايش مع بيئته الدراسية أمنا كان حىت يساوي .٤
.لفةخرين الذين يدرسون يف كليات خمتأصدقائه اآل

عَقد البحث املستمر عن مقارنة قدرة الدراسة ملعرفة العوامل األخرى ينبغي أن ي.٥
ثر قدرة الدراسة خصوصا يف احملدثة.الىت 
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املالحق
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١امللحق 

ت قيمة متخّرجي املدرسة العالية الدينية بيا

متخّرجي املدرسة العالية الدينّية
عدد رقم التسجيل اإلسم القيمة
١ ١٦٠١٠١٠٢٠٠١ حجرية ٩٠,١٠
٢ ١٦٠١٠١٠٢٠٠٢ ين واحدة رمحاينيت مور ٩١,٣٠
٣ ١٦٠١٠١٠٢٠٠٣ نور أغستينا ر ٩٠,١٠
٤ ١٦٠١٠١٠٢٠٠٤ عائسة أمحد ٩٦,٣٠
٥ ١٦٠١٠١٠٢٠٠٦ نصر هللا ٩٠,١٠
٦ ١٦٠١٠١٠٢٠٠٧ مي أمندا نور األ ٩٤,٠٠
٧ ١٦٠١٠١٠٢٠٠٩ نور عالية ٩٤,٠٠
٨ ١٦٠١٠١٠٢٠١٢ ألني أنغرئين ٩٣,٢٠
٩ ١٦٠١٠١٠٢٠١٣ ن دييا فوتر  ٩٦,٣٠
١٠ ١٦٠١٠١٠٢٠١٤ م زيلفسيلاذو اإلكر  ٩٤,٠٠
١١ ١٦٠١٠١٠٢٠١٧ ميطر ويت ٩٣,٢٠
١٢ ١٦٠١٠١٠٢٠١٨ ن سار وأودي إرد رمحة د ٩٦,٣٠
١٣ ١٦٠١٠١٠٢٠٢٠ روهتنيا خري أقبا ٩٣,٢٠
١٤ ١٦٠١٠١٠٢٠٢٣ سولفيان ٩٦,٣٠
١٥ ١٦٠١٠١٠٢٠٢٥ مهد القسوة فحرود ٩٦,٣٠
١٦ ١٦٠١٠١٠٢٠٢٦ نيت نور الر ٩٣,٢٠
١٧ ١٦٠١٠١٠٢٠٢٨ ييل مونيك ٩٣,٢٠
١٨ ١٦٠١٠١٠٢٠٢٩ فراتيو ألويميليس دوي  ٩٦,٣٠
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١٩ ١٦٠١٠١٠٢٠٣١ جومسار أردينشة ٩٣,٢٠
٢٠ ١٦٠١٠١٠٢٠٣٢ نور إسَم نينغسيح ٩٣,٢٠
٢١ ١٦٠١٠١٠٢٠٣٤ أدو لييا ٩٣,٢٠
٢٢ ١٦٠١٠١٠٢٠٣٥ قمر الدين ٩٦,٣٠
٢٣ ١٦٠١٠١٠٢٠٤٧ رمحة رمضان ٩٦,٣٠
٢٤ ١٦٠١٠١٠٢٠٥٦ تسنيم ٩٤,٠٠
٢٥ ١٦٠١٠١٠٢٠٤٩ فرقان ٨٨,١٠
٢٦ ١٦٠١٠١٠٢٠٥٠ سهرافة ٨٨,١٠
٢٧ ١٦٠١٠١٠٢٠٥١ لوطفي ٨٨,١٠
٢٨ ١٦٠١٠١٠٢٠٥٢ أد ٨٨,١٠
٢٩ ١٦٠١٠١٠٢٠٥٣ ترميس ٩٢,٠٠
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٢امللحق 

ت قيمة متخّرجي املدرسة العالية العامة بيا

عاّمةمتخّرجي املدرسة العالية ال
عدد رقم التسجيل اإلسم القيمة
١ ١٦٠١٠١٠٢٠٠٨ درماوا سفوتررمحة  ٩٦,٣٠
٢ ١٦٠١٠١٠٢٠١٠ أندي أك فرامان ٩٦,٣٠
٣ ١٦٠١٠١٠٢٠١٥ وندي فريسا ٩٤,٠٠
٤ ١٦٠١٠١٠٢٠١٦ حجرة سار إندة ٩٤,٠٠
٥ ١٦٠١٠١٠٢٠١٩ سّيت ملحّجة ٩٣,٢٠
٦ ١٦٠١٠١٠٢٠٢١ كرميل ٩٣,٢٠
٧ ١٦٠١٠١٠٢٠٢٧ أريس فورونطو ٩٣,٢٠
٨ ١٦٠١٠١٠٢٠٣٠ فعاد قصتار ٩٦,٣٠
٩ ١٦٠١٠١٠٢٠٣٣ دمحم أفضر اإلحسن ٩٦,٣٠
١٠ ١٦٠١٠١٠٢٠٣٦ سري رمحوايت ٩٢,٠٠



٦٥

٣امللحق 

دفتار امساء املخرب

املكان التاريغ/ اليوم اإلسم رقم التسجيل الرقم
اجلامعة اإلسالمية احلكومية كنداري ٢٠١٧يونيو ١٥ كرميل ١٦٠١٠١٠٢٠٢١ ١
اجلامعة اإلسالمية احلكومية كنداري ٢٠١٧يونيو ١٥ رمحة درماوا سفوتر ١٦٠١٠١٠٢٠٠٨ ٢
اجلامعة اإلسالمية احلكومية كنداري ٢٠١٧يونيو ١٥ دمحم أفضر اإلحسن ١٦٠١٠١٠٢٠٣٣ ٣
اجلامعة اإلسالمية احلكومية كنداري ٢٠١٧يونيو ١٥ أريس فورونطو ١٦٠١٠١٠٢٠٢٧ ٤
اجلامعة اإلسالمية احلكومية كنداري ٢٠١٧يونيو ١٥ م زيلفسيلااإلكر ذو  ١٦٠١٠١٠٢٠١٤ ٥
اجلامعة اإلسالمية احلكومية كنداري ٢٠١٧يونيو ١٥ روهتنيا خري أقبا ١٦٠١٠١٠٢٠٢٠ ٦
اجلامعة اإلسالمية احلكومية كنداري ٢٠١٧يونيو ١٥ نور أغستينا ر ١٦٠١٠١٠٢٠٠٣ ٧
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٤امللحق 

٢٠١٦/٢٠١٧للسنة الدرسية دفتار إمساع الطالب شعبة تدريس اللغة العربية 

عدد رقم التسجيل اإلسم
١ ١٦٠١٠١٠٢٠٠١ حجرية
٢ ١٦٠١٠١٠٢٠٠٢ ين واحدة رمحاينيت مور
٣ ١٦٠١٠١٠٢٠٠٣ نور أغستينا ر
٤ ١٦٠١٠١٠٢٠٠٤ عائسة أمحد
٥ ١٦٠١٠١٠٢٠٠٦ نصر هللا
٦ ١٦٠١٠١٠٢٠٠٧ مي أمندا نور األ
٧ ١٦٠١٠١٠٢٠٠٩ نور عالية
٨ ١٦٠١٠١٠٢٠١٢ ألني أنغرئين
٩ ١٦٠١٠١٠٢٠١٣ ن دييا فوتر 
١٠ ١٦٠١٠١٠٢٠١٤ م زيلفسيلاذو اإلكر 
١١ ١٦٠١٠١٠٢٠١٧ ميطر ويت
١٢ ١٦٠١٠١٠٢٠١٨ ن سار وأودي إرد رمحة د
١٣ ١٦٠١٠١٠٢٠٢٠ روهتنيا خري أقبا
١٤ ١٦٠١٠١٠٢٠٢٣ سولفيان
١٥ ١٦٠١٠١٠٢٠٢٥ مهد القسوة فحرود
١٦ ١٦٠١٠١٠٢٠٢٦ نيت نور الر
١٧ ١٦٠١٠١٠٢٠٢٨ ييل مونيك
١٨ ١٦٠١٠١٠٢٠٢٩ ميليس دوي فراتيو ألوي
١٩ ١٦٠١٠١٠٢٠٣١ جومسار أردينشة
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٢٠ ١٦٠١٠١٠٢٠٣٢ نور إسَم نينغسيح
٢١ ١٦٠١٠١٠٢٠٣٤ أدو لييا
٢٢ ١٦٠١٠١٠٢٠٣٥ قمر الدين
٢٣ ١٦٠١٠١٠٢٠٤٧ رمحة رمضان
٢٤ ١٦٠١٠١٠٢٠٥٦ تسنيم
٢٥ ١٦٠١٠١٠٢٠٤٩ فرقان
٢٦ ١٦٠١٠١٠٢٠٥٠ سهرافة
٢٧ ١٦٠١٠١٠٢٠٥١ لوطفي
٢٨ ١٦٠١٠١٠٢٠٥٢ أد
٢٩ ١٦٠١٠١٠٢٠٥٣ ترميس
٣٠ ١٦٠١٠١٠٢٠٠٨ رمحة درماوا سفوتر
٣١ ١٦٠١٠١٠٢٠١٠ أندي أك فرامان
٣٢ ١٦٠١٠١٠٢٠١٥ وندي فريسا
٣٣ ١٦٠١٠١٠٢٠١٦ حجرة سار إندة
٣٤ ١٦٠١٠١٠٢٠١٩ سّيت ملحّجة
٣٥ ١٦٠١٠١٠٢٠٢١ كرميل
٣٦ ١٦٠١٠١٠٢٠٢٧ أريس فورونطو
٣٧ ١٦٠١٠١٠٢٠٣٠ فعاد قصتار
٣٨ ١٦٠١٠١٠٢٠٣٣ دمحم أفضر اإلحسن
٣٩ ١٦٠١٠١٠٢٠٣٦ سري رمحوايت



٦٨

٥امللحق 

مبادئ توجيهية املقابلة

ما رأيك عن إجناز تعلم الطالب يف شعبة تدريس اللغة العربية ؟.١
إجناز التعلم ؟هل خلفية تعليمية تؤثر .٢
هل خلفية تعليمية تستطيع ان تكون مؤشرة يف إرتفاع إجناز التعلم ؟.٣
كم الطالب الذين خرجوا من املدرسة العالية الدينية و الذين خرجوا من   .٤

املدرسة العالية العاّمة ؟
كيف دؤوب  متخّرجي املدرسة العالية الدينية و متخّرجي املدرسة العالية العاّمة .٥

لم ؟يف التع
هل عوامل الذي يؤثر إجناز التعلم ؟ .٦
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نتائج املقابلة

الباحثة: نور نيايت

٢٠١٧يونيو ١٥التاريخ: يوم اخلميس 

)٢٠١٦/٢٠١٧: كرميل ( طالبة شعبة تدريس اللغة العربية للسنة الدراسية املخرب

يف اجلامعة اإلسالمية احلكومية كندارى٣١٧املكان: عمارة مشرتك 

٢٠١٦/٢٠١٧ما رأيك عن إجناز تعلم الطالب يف مّدة حمادثة للسنة الدراسية الباحثة:
؟شعبة تدريس اللغة العربية

٢٠١٦/٢٠١٧رأيي عن إجناز تعلم الطالب يف مّدة حمادثة للسنة الدراسية املخرب:
ل شعبة تدريس اللغة العربية جّيدة, هذا احلال ميكنون أن ننظر من قيمة الذي حصلوا ك

.٢٠١٦/٢٠١٧طالب شعبة تدريس اللغة العربية للسنة الدراسية 

هل خلفية تعليمية تؤثر إجناز التعلم ؟الباحثة:

رمبا تستطيع, لكن يرجع إىل األفرد.:املخرب

هل خلفية تعليمية تستطيع ان تكون مؤشرة يف إرتفاع إجناز التعلم ؟الباحثة:

رمبا تستطيع, و رمبا مل تستطيع املخرب:
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كم الطالب الذين خرجوا من املدرسة العالية الدينية و الذين خرجوا من املدرسة الباحثة:
العالية العاّمة ؟

طالبا من متخّرجي ٣٢طالب من متخّرجي املدرسة العالية العامة و ١١املخرب:
املدرسة العالية الدينية.

املدرسة العالية الدينية و متخّرجي املدرسة العالية العاّمة كيف دؤوب  متخّرجيالباحثة:
يف التعلم ؟

يف عملية التعلمونمها نشطاملخرب:

هل عوامل الذي يؤثر إجناز التعلم ؟ الباحثة:

نّية, حافز, من األسرة, من محاسة الطالب, و طريقة التعليم من املعّلم.املخرب:
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نتائج املقابلة

نور نيايتالباحثة:

٢٠١٧يونيو ١٥التاريخ: يوم اخلميس 

: رمحة درماوا سفوتر ( طالب شعبة تدريس اللغة العربية للسنة الدراسية املخرب
٢٠١٦/٢٠١٧(

يف اجلامعة اإلسالمية احلكومية كندارى٣١٧املكان: عمارة مشرتك 

٢٠١٦/٢٠١٧اسية ما رأيك عن إجناز تعلم الطالب يف مّدة حمادثة للسنة الدر الباحثة:
؟شعبة تدريس اللغة العربية

للغة العربية يف الفصل و عند إلتقاء مع املخرب: جّيد, يف كثري من األحيان حنن نتكلم 
األصدقاء يف الطريق.

هل خلفية تعليمية تؤثر إجناز التعلم ؟الباحثة:

إلجتحاد. املخرب: رمبا ال, ألن اإلجناز ميكن احلصول عليه 

هل خلفية تعليمية تستطيع ان تكون مؤشرة يف إرتفاع إجناز التعلم ؟:الباحثة

يرجع األمر إىل أفراد الطالب.املخرب:



٧٢

كم الطالب الذين خرجوا من املدرسة العالية الدينية و الذين خرجوا من   الباحثة:
املدرسة العالية العاّمة ؟ 

طالبا من متخّرجي ٣٢و طالب من متخّرجي املدرسة العالية العامة ١١املخرب:
املدرسة العالية الدينية.

كيف دؤوب  متخّرجي املدرسة العالية الدينية و متخّرجي املدرسة العالية العاّمة الباحثة:
يف التعلم ؟

يف أثناء الدراسية, متخّرجي املدرسة العالية الدينية و متخّرجي املدرسة العالية املخرب:
سة و حيتاج بعضهم بعضا.العّمة كالهم مشتغل يف الدرا

هل عوامل الذي يؤثر إجناز التعلم ؟ الباحثة:

خلصوص الوالدي اللذان قد ربّياين منذو صغريي إىل  املخرب: عوامل من األسرة و 
مريض  كبريي و اعطأين احلماسة و قامان برتبيتهما, مث من حالة املادية و الروحية, إًذ أ

مل أستطيع أن أفهم درس جبّيد. 



٧٣

نتائج املقابلة

الباحثة: نور نيايت

٢٠١٧يونيو ١٥التاريخ: يوم اخلميس 

املخرب: دمحم أفضر اإلحسن ( طالب شعبة تدريس اللغة العربية للسنة الدراسية 
٢٠١٦/٢٠١٧(

يف اجلامعة اإلسالمية احلكومية كندارى٣١٧املكان: عمارة مشرتك 

٢٠١٦/٢٠١٧ما رأيك عن إجناز تعلم الطالب يف مّدة حمادثة للسنة الدراسية الباحثة:
؟شعبة تدريس اللغة العربية

يف رأيي أنه جّيد, و لو كنّا خنطع يف القواعد عند التكلم. املخرب:

هل خلفية تعليمية تؤثر إجناز التعلم ؟الباحثة:

لدراسة.ثر, ألن يف رأيي أن املهم اإلرادةؤ قد ال ياملخرب:

هل خلفية تعليمية تستطيع ان تكون مؤشرة يف إرتفاع إجناز التعلم ؟الباحثة:

خلفية تعليمية الطالب ال يكون مأثرا يف النتيجة الىت حصل عليها.املخرب:

كم الطالب الذين خرجوا من املدرسة العالية الدينية و الذين خرجوا من   الباحثة:
املدرسة العالية العاّمة ؟



٧٤

طالبا من متخّرجي ٣٢طالب من متخّرجي املدرسة العالية العامة و ١١املخرب:
املدرسة العالية الدينية.

املدرسة العالية العاّمة ياملدرسة العالية الدينية و متخّرجيكيف دؤوب  متخّرجالباحثة:
يف التعلم ؟

ليال و متخّرجي املدرسة متخرجي املدرسة العالية العامة يتكلمون العربية قليال فقاملخرب:
م إن كانوا خيطؤون يف الكالم. العالية الدينية خيربو

هل عوامل الذي يؤثر إجناز التعلم ؟ الباحثة:

العوامل الىت تؤثر على النتيجة الدراسية هي احلافز وسيطة التعليم و طريقة يدرس املخرب:
ا األساتذ.



٧٥

نتائج املقابلة

الباحثة: نور نيايت

٢٠١٧يونيو ١٥التاريخ: يوم اخلميس 

املخرب: أريس فورونطو ( طالب شعبة تدريس اللغة العربية للسنة الدراسية 
٢٠١٦/٢٠١٧(

يف اجلامعة اإلسالمية احلكومية كندارى٣١٧املكان: عمارة مشرتك 

٢٠١٦/٢٠١٧ما رأيك عن إجناز تعلم الطالب يف مّدة حمادثة للسنة الدراسية الباحثة:
؟ عبة تدريس اللغة العربيةش

يف األول صعب علّيا أن أتكلم األربية, ولكن وجود األصدقاء الذين يتكلمون املخرب:
العربية فأن أتكلم العربية قليال فقليال حىت أجيد العربية. 

هل خلفية تعليمية تؤثر إجناز التعلم ؟الباحثة:

املدرسة العالية الدينية أزكى من ميكن ولكن قليال, ال جيب أن يكون متخرجي املخرب:
متخرجي املدرسة العالية العامة.

هل خلفية تعليمية تستطيع ان تكون مؤشرة يف إرتفاع إجناز التعلم ؟الباحثة:

لدراس.املخرب: ميكن, إذا يساعده اإلرادة 



٧٦

كم الطالب الذين خرجوا من املدرسة العالية الدينية و الذين خرجوا من   الباحثة:
درسة العالية العاّمة ؟ امل

طالبا من متخّرجي ٣٢طالب من متخّرجي املدرسة العالية العامة و ١١املخرب:
املدرسة العالية الدينية.

املدرسة العالية العاّمة ياملدرسة العالية الدينية و متخّرجيكيف دؤوب متخّرجالباحثة:
يف التعلم ؟

سواء كان من املعهد أو املدرسة العالية الدينية أو املدرسة العالية العامة كلهم املخرب:
للغة العربية. نشيطون يف الدراسة, كّل يريدون اإلجادة 

هل عوامل الذي يؤثر إجناز التعلم ؟ الباحثة:

دة.العوامل اليت تؤثر هي حافز الدراسة ألن احلافز اجليد يؤثر على النتيجة اجلياملخرب:



٧٧

نتائج املقابلة

الباحثة: نور نيايت

٢٠١٧يونيو ١٥التاريخ: يوم اخلميس 

املخرب: ذو اإلكرام زيلفسيل ( طالب شعبة تدريس اللغة العربية للسنة الدراسية 
٢٠١٦/٢٠١٧(

يف اجلامعة اإلسالمية احلكومية كندارى٣١٧املكان: عمارة مشرتك 

٢٠١٦/٢٠١٧الطالب يف مّدة حمادثة للسنة الدراسية ما رأيك عن إجناز تعلمالباحثة:
؟شعبة تدريس اللغة العربية

أن ننجزه جّيًدا.املخرب: جّيد, ألن الوجب الذي يعطينا األستاذ استطأ

هل خلفية تعليمية تؤثر إجناز التعلم ؟الباحثة:

ميكن ولكن قليال, يرجع اإلمر إىل أفراد الطالب.املخرب:

هل خلفية تعليمية تستطيع ان تكون مؤشرة يف إرتفاع إجناز التعلم ؟الباحثة:

إلجتهاد خلفية املخرب: خلفية تعليمية الطالب قد تؤثري على النتيجة الدراسية, ولكن 
الطالب الدراسية يكون أمساً فقط.



٧٨

كم الطالب الذين خرجوا من املدرسة العالية الدينية و الذين خرجوا من   الباحثة:
درسة العالية العاّمة ؟امل

طالبا من متخّرجي ٣٢طالب من متخّرجي املدرسة العالية العامة و ١١املخرب:
املدرسة العالية الدينية.

املدرسة العالية العاّمة ياملدرسة العالية الدينية و متخّرجيكيف دؤوب متخّرجالباحثة:
يف التعلم ؟

ال يستحيل أن يكون متخرجي املدرسة العالية العامة يتفوق على متجرجي املخرب:
املدرسة العالية الدينية.

هل عوامل الذي يؤثر إجناز التعلم ؟ الباحثة:

عامل األسرة وسيطة التعليم املوجودة يف املدرسة و طريقة األستاذ يف التدريس.املخرب:



٧٩

نتائج املقابلة

الباحثة: نور نيايت

٢٠١٧يونيو ١٥التاريخ: يوم اخلميس 

( طالبة شعبة تدريس اللغة العربية للسنة الدراسية  املخرب نور أغستينا ر
٢٠١٦/٢٠١٧(

يف اجلامعة اإلسالمية احلكومية كندارى٣١٧املكان: عمارة مشرتك 

٢٠١٦/٢٠١٧ما رأيك عن إجناز تعلم الطالب يف مّدة حمادثة للسنة الدراسية الباحثة:
؟شعبة تدريس اللغة العربية

لعربية. املخرب: جّيد, هذا ميكن أن ننظر يف نشاط الطالب عند التكلم 

هل خلفية تعليمية تؤثر إجناز التعلم ؟الباحثة:

مؤثر, ألن متخّرجي املدرسة العالية الدينية قد تعلم اللغة العربية جّيدا يف املدرسة املخرب:
إذا نقارنه مبتخّرجي املدرسة العالية العامة.

هل خلفية تعليمية تستطيع ان تكون مؤشرة يف إرتفاع إجناز التعلم ؟الباحثة:

النتيجة الدراسية.ميكن, ولكن اإلرادة واإلجتهاد الشديدة أيضا تؤثر علىاملخرب:



٨٠

كم الطالب الذين خرجوا من املدرسة العالية الدينية و الذين خرجوا من   الباحثة:
املدرسة العالية العاّمة ؟

طالبا من متخّرجي ٣٢طالب من متخّرجي املدرسة العالية العامة و ١١املخرب:
املدرسة العالية الدينية.

املدرسة العالية العاّمة يالية الدينية و متخّرجاملدرسة العيكيف دؤوب متخّرجالباحثة:
يف التعلم ؟

لطالقة ولكن متخّرجى املدرسة العالية املخرب: متخرجي املعهد طبعا يتكلمون العربية 
العامة يسكتون يف دراسة اللغة.

هل عوامل الذي يؤثر إجناز التعلم ؟ الباحثة:

العوامل املؤثر هي إجتهاد الطالب, البيئة و طريقة األستاذ يف التعليم.املخرب:



٨١

نتائج املقابلة

الباحثة: نور نيايت

٢٠١٧يونيو ١٥التاريخ: يوم اخلميس 

املخرب: روهتنيا خري أقبا ( طالب شعبة تدريس اللغة العربية للسنة الدراسية 
٢٠١٦/٢٠١٧(

اجلامعة اإلسالمية احلكومية كندارىيف ٣١٧املكان: عمارة مشرتك 

٢٠١٦/٢٠١٧ما رأيك عن إجناز تعلم الطالب يف مّدة حمادثة للسنة الدراسية الباحثة:
؟شعبة تدريس اللغة العربية

جّيد, طالب شعبة تدريس اللغة العربية هلم أرادة شديدة يف األجياد الكالم املخرب:
لعربية طالقة و صحيحا. 

لفية تعليمية تؤثر إجناز التعلم ؟هل خالباحثة:

خلفية الطالب الدراسية ال تكون من العوامل املهمة يف إجناذ التعلم.املخرب:

هل خلفية تعليمية تستطيع ان تكون مؤشرة يف إرتفاع إجناز التعلم ؟الباحثة:

طالب إرتفاع إجناز التعلم ال يثبت خلفية تعليمية الطالب و إمنا يثبت إجتهاد الاملخرب:
يف الدراسة.



٨٢

كم الطالب الذين خرجوا من املدرسة العالية الدينية و الذين خرجوا من   الباحثة:
املدرسة العالية العاّمة ؟

طالبا من متخّرجي ٣٢طالب من متخّرجي املدرسة العالية العامة و ١١املخرب:
املدرسة العالية الدينية.

املدرسة العالية العاّمة يية الدينية و متخّرجاملدرسة العاليكيف دؤوب متخّرجالباحثة:
يف التعلم ؟

ليس فقط متخّرجي املعهد و متخّرجي املدرسة العالية الدينية الذين جيتهدون و املخرب:
لعربية, بل كذلك متخّرجي املدرسة العالية العامة يستطيعون الكالم  جييدون الكالم 

لعربية.

هل عوامل الذي يؤثر إجناز التعلم ؟ الباحثة:

العوامل املؤثر هي إجتهاد الطالب, البيئة, محاسة الطالب و طريقة األستاذ يف املخرب:
التعليم.



٨٣

التوثيق

يوم ٢٠١٦/٢٠١٧شعبة تدريس اللغة العربية للسنة الدراسية طالبة املقابلة مع نور أغستينا ر
اجلامعة الدينية اإلسالمية احلكومية كندارىيف ٢٠١٧يونيو ١٥اخلميس 

٢٠١٦/٢٠١٧شعبة تدريس اللغة العربية للسنة الدراسية املقابلة مع رمحة درماوا سفوتر طالب
يف اجلامعة الدينية اإلسالمية احلكومية كنداري٢٠١٧يونيو ١٥يوم اخلميس 



٨٤

يوم اخلميس ٢٠١٦/٢٠١٧شعبة تدريس اللغة العربية للسنة الدراسية املقابلة مع كرميل طالبة
رىيف اجلامعة الدينية اإلسالمية احلكومية كندا٢٠١٧يونيو ١٥

٢٠١٦/٢٠١٧اللغة العربية للسنة الدراسية شعبة تدريس املقابلة مع دمحم أفضر اإلحسن طالب
يف اجلامعة الدينية اإلسالمية احلكومية كندارى٢٠١٧يونيو ١٥يوم اخلميس 



٨٥

يوم ٢٠١٦/٢٠١٧شعبة تدريس اللغة العربية للسنة الدراسية املقابلة مع رهتنيا خري أقبا طالب
يف اجلامعة الدينية اإلسالمية احلكومية كنداري٢٠١٧يونيو ١٥اخلميس 

يوم ٢٠١٦/٢٠١٧شعبة تدريس اللغة العربية للسنة الدراسية املقابلة مع أريس فورونطو طالب
يف اجلامعة الدينية اإلسالمية احلكومية كندارى٢٠١٧يونيو ١٥اخلميس 

اخلميس يوم ٢٠١٦/٢٠١٧املقابلة مع ذو اإلكرام زيلفسيل طالب شعبة تدريس اللغة العربية للسنة الدراسية 
يف اجلامعة الدينية اإلسالمية احلكومية كندارى٢٠١٧يونيو ١٥



٨٦

ت من املوّظف اإلدارة يف شعبة تدريس اللغة العربية للسنة الدراسية  ٢٠١٦/٢٠١٧تفويض البيا
يف اجلامعة الدينية اإلسالمية احلكومية كنداري٢٠١٧أكتوبر ١٩يوم اخلميس 

شعبة تدريس اللغة العربية للسنة الدراسية درماوا سفوتر طالباملقابلة الثانية مع رمحة 
يف اجلامعة الدينية اإلسالمية احلكومية كنداري٢٠١٧أكتوبر ١٩يوم اخلميس ٢٠١٦/٢٠١٧













DAFTAR RIWAYAT HIDUP
(CURRICULUM VITAE)

IDENTITAS DIRI

١. Nama : Nurniati

٢. Tempat / Tanggal Lahir : Pure, ١٧ Januari ١٩٩٦

٣. Jenis Kelamin : Perempuan

٤. Status Perkawinan : Belum Menikah

٥. Agama : Islam

٦. Alamat Rumah :Desa Pure,Kec.Wakorumba Selatan,

K Kab. Muna

٧. Nomor HP : ٣٣٢٩-٩٥٤٩-٠٨٥٣

٨. Email : kakkempi@gmail.com

DATA KELUARGA

١. Nama Orang Tua

a. Ayah : La Remaja

b. Ibu : Wa Ode Luwia A.ma

٢. Nama saudara Kandung : ١. Muhammad Jamil S.Hum

٢. Nur Zayanah

٣. Muhammad Said Samsi Hasan

RIWAYAT PENDIDIKAN

١. SD NEGERI ٢ WAKORUMBA SELATAN LULUS TAHUN ٢٠٠٧

٢. MTS SWASTA SUBULUSSALAM GHONSUME LULUS TAHUN ٢٠١٠

٣. MA UMMUSHABRI KENDARI LULUS TAHUN ٢٠١٣

Kendari, November ٢٠١٧

Penulis

Nurniati



ة احلياةسري قائمة

I.ذاتية النفس
: نورنيايتاسم

ريخ امليالد ١٩٩٦يناير ١٧: فوري, مكان و
أةر : مجنس

ةليس متزوج: احلالة االجتماعية
: الدين االسالميةالدين

: فوريالعنوان
٠٨٥٣٩٥٤٩٣٣٢٩: رقم اهلاتف

kakkempi@gmail.com: اإللكرتوينالربيد 

II.بيانت العائلة
الوالدينامساء

: ال رمياجاب)١
: وأودي لويياامّ )٢
دمحم مجيل. س.هوم و نور زيّنة و دمحم ساعد: االخواتامساء

III. ة التعلمسري
٢٠٠٧جة يف ر وكورومبا جنوّيب، متخ٢املدرسة اإلبتدائية احلكومية .١
٢٠١٠جة يف ر الّسالم، متخسبل ثانويّةاملدرسة ال.٢
٢٠١٣جة يف ر أّم الصرب كندارى، متخعاليةاملدرسة ال.٣


	1 Cover.pdf (p.1)
	2 Keaslian Skripsi.pdf (p.2)
	3 Tanda tangan Pengesahan.pdf (p.3)
	4 Persetujuan Pembimbing.pdf (p.4)
	5 Moto.pdf (p.5)
	6 Abstrak.pdf (p.6)
	7 Kata Pengantar.pdf (p.7-9)
	8 Daftar Isi.pdf (p.10-12)
	9 Daftar Tabel.pdf (p.13)
	10 Daftar Gambar.pdf (p.14)
	11 Daftar Lampiran.pdf (p.15)
	12 Bab 1.pdf (p.16-22)
	13 Bab 2.pdf (p.23-36)
	14 Bab 3.pdf (p.37-43)
	15 Bab 4.pdf (p.44-70)
	16 Bab 5.pdf (p.71-73)
	17 Daftar Pustaka.pdf (p.74-76)
	18 Lampiran - lampiran.pdf (p.77-102)
	19 Tabel.pdf (p.103)
	20 Nilai Siswa 1.pdf (p.104)
	21 Nilai Siswa 2.pdf (p.105)
	22 Surat Izin Meneliti Kampus.pdf (p.106)
	23 Surat Izin Penelitian Balitbang.pdf (p.107)
	24 DAFTAR RIWAYAT HIDUP.pdf (p.108-109)
	BOOKMARK PERPUSTAKAAN

