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املتوسطةاملدرسةمناملتخرجنيالتالميذبنيالعربيةاللغةتعلمنتائجمقارنةدراسة
ملدرسةالعاشرالصفّ يفاإلسالميةاملتوسطةاملدرسةو

وى١احلكومّيةاإلسالميةالعالية اجلنوبّيةكو

الرسالة
الرتبيةتقدم إلستيفاء بعض الشروط للحصول علي شهادة سرجا

بشعبة تدريس اللغة العربية

:قلمب
أيسى ملبا

١٣٠١٠١٠٢٠٢٠: رقم التسجيل 

قسم تدريس اللغة
لية الرتبية و علم التدريسك

ىمية احلكومية كندار اجلامعة االسال
۲۰۱٧



إظهار أصالة الّرسالة

ا الستيفاء بعض ةأظهرت الكاتبة املوقعة التحتاني ، تقرير هذه الرسالة الىت هضر
الرتبية يف كّلية الرتبّية و علم التدريس بقسم تدريس  الشروط النجاح لنيل درجة سرجا

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

.مصنوعة مجيعها أو بعضها من شخص آخر فهذه الرسالة مبطلة للحكم

م٢٠١٧نوفمرب  ,   كنداري
ه١٤٣٨سفر

قلمب

أيسى ملبا
١٣٠١٠١٠٢٠٢٠: رقم التسجيل 
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املناقشةمتحان اتقرير جلنة 

يف بكلية الرتبية و علم التدريس العربيةتدريس اللغةاملناقشة لشعبة قررت جلنة إمتحان 
:رقم التسجيل.أيسى ملبا: ةجلامعة اإلسالمية احلكومية كنداري قبول الرسالة املقدمة من الباحثا

املتخرجنيالتالميذبنيالعربيةاللغةتعلمنتائجمقارنةدراسة":بعنوان١٣٠١٠١٠٢٠٢٠
العاليةملدرسةالعاشرالصفّ يفاإلسالميةاملتوسطةاملدرسةواملتوسطةاملدرسةمن

وى١احلكومّيةاإلسالمية نوفمرب ٣يف التاريخاملناقشة متحانابعد إجراء ."اجلنوبّيةكو
الرتبية اإلسالمية بكلية الرتبية و علم قد إستوفت ،٢٠١٧ الشروط املطلوبة لنيل شهادة سرجا
.بعد إجراء االصالحات الالزمةو غة قسم تدريس اللّ , التدريس

:املناقشةاعضاء جلنة االمتحان

املمتحنون
إ.فد.م,.أغ.س, نصرى عاقب:الرئيس

إ.فد.م,.أغ.س, و مونة:األعضاء

أم,.أغ.س,نورجبل : 

م٢٠١٧نوفمرب  ,كنداري
ه١٤٣٨سفر
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KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KENDARI

FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
Jl. Sultan Qaimuddin No. 17 Kelurahan Baruga-Kota Kendari Telp/Fax. (0401) 3193710

E-mail. iainkendari_kdi@yahoo.co.id, Website: http://iainkendari.ac.id

موافقة املشرف

:رقم التسجيل.أيسى ملبا: ةالباحثبعد إطالع الرسالة املقدمة من 
التالميذبنيالعربيةاللغةتعلمنتائجمقارنةدراسة":بعنوان١٣٠١٠١٠٢٠٢٠

العاشرالصفّ يفاإلسالميةاملتوسطةاملدرسةواملتوسطةاملدرسةمناملتخرجني
وى١احلكومّيةاإلسالميةالعاليةملدرسة اإلصالحات بعد إجراء ."اجلنوبّيةكو

املطلوبة و أنهالشروط العملية البحث العلمي املذكور قد استوفالالزمة أقرر على أن 
.يف اإلمتحان املناقشةصاحل لتقدميه

۲۰۱٦نوفمبري ,كندارى



ج

كلمة متهيدية

﷽
رّب العاملني و الصالة و السالم على اشرف األنبياء احلمد 

.مجعنيأبه صحو املرسلني و على اله و 

البحثمناالنتهاءاملعلفةستطيعتحىت،اتوفيقونعمةأعطىالذياحلمد
واملتوسطةاملدرسةمناملتخرجنيالتالميذبنيالعربيةاللغةتعلمنتائجمقارنةدراسة: "بعنوان

١احلكومّيةاإلسالميةالعاليةملدرسةالعاشرالصفّ يفاإلسالميةاملتوسطةاملدرسة
وى ".اجلنوبّيةكو

خمتلفمنمساعدةدونالبحث،هذاإكمالعلىالقدرةعدماملؤلفةدركت
:تشكرأناملؤلفةيود. االمتنانمعلذلك،. األطراف

.كندارياحلكومية  اجلامعة اإلسالمية رئيسك.فد.ماألستاذ الدكتور احلاج نور عامل،)١
عميدة كلية الرتبية وعلم التدريس ك. أغ.ماحلاجة سيت قريظة،ةاألستاذة الدكتور )٢

.كنداريجلامعة اإلسالمية احلكومية   
رئيسة شعبة تدريس اللغة العربية بقسم التدريس ك. أغ.األستاذة الفاضلة ومونة، م)٣

جلامعة اإلسالمية  كنداري .اليت وفرت التوجيه والنصح واإلرشاد. اللغوية 
منالكثريقدمالذيكاملشرف،إ.فد.م, .أغ.س, نصرى عاقبفضيلة األستاذ)٤

.البحثهذاكمالإل كنمتحبيثاملؤلفة
, كونوى اجلنوبّية١عالية احلكومّية ملدرسة الاةرئيسك,.، م أ.أغ.ساألستاذة مسفيدار)٥

كتابه واأعطنالذي.تالميذ يف الصّف العاشرالو , اللغة العربيةكمدرسة, فد.ماسين س



ح

هذااالنتهاء الحظات األولية حىتجلعل املاملؤلفةالوقت واملسامهات عندما بدأ 
.البحث

تيه، األستاذ, جبل نوراألستاذ)٦ عبد احلليم، األستاذلقادر،عبد ااألستاذ تندري 
كن متاملؤلفةمسامهة األفكار حىت الوقت و واأعطنالذيحسن، ياكرز , رمحن حاكيم

.االنتهاء من هذا البحث
قدمواالذين العربيةةدريس اللغيف كلية الرتبية وعلم التدريس لقسم تجلميع أصدقائي)٧

.البحثهذاكتابةأثناءكثريةروحيةأوأخالقيةمساعدات
و)ريفالدي(و أخ صغري)فد.سسيلفيا (أخت كبرية و) إ.فد.سرمحن(أخ كبري )٨

م) سالسبيال(أخت صغرية لمؤلفةلواالهتماماحلافزويعطياندائما يدونأل
بووالوالدان)٩ مالشخصان األفضالن ) األم(،)األب(ملبات ن،ا يدوندائمااأل

.واملودةواحلبواالهتماماحلافزناويعطي

األطرافمجيعمنالعباداتأعمالمجيععلىجيزىيباركوتعاىلسبحانههللا
.البحثهذاإعداديفةاملؤلفساعدواالذين

٢٠١٧نوفمرب, كنداري

بقلم

أيسى ملبا
١٣٠١٠١٠٢٠٢٠: رقم التسجيل 



خ

جتريد البحث
العربيةاللغةتعلمنتائجمقارنةدراسة":بعنوان ١٣٠١٠١٠٢٠٢٠:رقم التسجيل .أيسى ملبا

العاشرالصفّ يفاإلسالميةاملتوسطةاملدرسةواملتوسطةاملدرسةمناملتخرجنيالتالميذبني
وى١احلكومّيةاإلسالميةالعاليةملدرسة شعبة تدريس الّلغة العربية، قسم تدريس "اجلنوبّيةكو

, نصرى عاقب:املشرف. كلية الرتبية و علم التدريس، اجلامعة اإلسالمية احلكومية كندارى, الّلغة
إ.فد.م, .أغ.س

التالميذ املتخّرجني منبنينتائج تعلم اللغة العربيةعرفةمل)١. (دف هذه الدراسة
ان توجد او ال توجد معرفةلل)٢(و املدرسة املتوّسطة اإلسالميةاملدرسة املتوّسطة

املدرسة املتوّسطة  و نتائج تعلم اللغة العربية التالميذ املتخّرجني منيف ةكبري اإلختالفات
نتائج تعلم اللغة علىتؤثراليتعواملالإختالفاتعرفة مل)٣(املدرسة املتوّسطة اإلسالمية

املدرسة املتوّسطة  و املدرسة املتوّسطة اإلسالمية يف العربية بني التالميذ املتخّرجني من
.الصّف العاشر

ستخدام امل ت  ئقطريقة مجع البيا تمث.املقابلةوالحظة و الو حتليل البيا
ت مث اختتمتفعالمن التحليلني . و استنتاجيستخدام إحصائيات وصفية  . اتفسري البيا

ت املخرب  ترتيب العوامل اليت تؤثر على نتائج ين على ورقة املالحظة،  وحتديد وحتليل استجا
.تعلم اللغة العربية

مناملخرجينيللتالميذالعربيةاللغةتعلمنتائج) ١(ووجدت نتائج هذه الدراسة أن
مناملخرجينيللتالميذو٧١,٣٠مبتوّسط) ٪٤٨(منجيدفئةبعمومااملدرسة املتوّسطة
وجد ت) ٢(٧٥,٢٢مبتوّسط) ٪٥٣(منجيدفئةبعمومااإلسالميةاملدرسة املتوّسطة

املدرسة املتوسطة نتائج تعلم اللغة العربية بني التالميذ املتخرجني منات الكبرية يف ختالفاإل
نتائجعلىتؤثراليتالعواملترتيبيفاختالفاتتوجد) ٣(و املدرسة املتوسطة اإلسالمية  

اإلسالميةاملتوسطةاملدرسةواملتوسطةاملدرسةمناملتخرجنيالتالميذبنيالعربيةاللغةتعلم
وى اجلنوبية١العالية احلكومية بلمدرسة يف الصّف العاشر .كو
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بحثت الو حمت
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ث.....................................................................موافقة املشرف

ج.......................................................................متهيديةكلمة
خ......................................................................جتريد البحث

د....................................................................البحثت و حمت
ر................................................................البحثقائمة جدول 

س................................................................البحثمالحققائمة 
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٦.......................................................البحثفوائد:الفصل الرابع 
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.................................................................نتائج التعلمتعريف .١
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٩
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١١
١٣
١٣

١٤..............اإلسالميةو املدراسة املتوسطة املتخرجون من املدراسة املتوسطة :الفصل الثالث



ذ

١٦.....................................عوامل اليت تؤثر على نتائج التعلم:الفصل الرابع 
٢١....................................................دراسات السابقة:الفصل اخلامس

٢٤......................................................اإلطار الفكري:سادسالفصل ال
٢٥......................................................فرضية البحث:سابع الفصل ال

طريقة البحث:  الباب الثالث 
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نتائج البحث:الرابعالباب 
وى اجلنوبية١املدرسة العالية احلكومية النظرة العامة عن :الفصل األول ٣٥.............كو
تالنظرة:الفصل الثاىن املدرسة مناملتخّرجنيللتالميذ العربيةاللغةتعلمنتائجبيا

٤٠...............راملتوّسطة  و املدرسة املتوّسطة اإلسالمية يف الصّف العاش
٤٥...................................................الفرضياتاختبار:الفصل الثالث
نتائج تعلم اللغة العربية بني التالميذ اإلختالفات ىف العوامل اليت تؤثر على:الفصل الرابع 

املدرسة املتوّسطة  و املدرسة املتوّسطة اإلسالمية يف الصّف املتخّرجني من
وى اجلنوبيّ ١ملدرسة العالية اإلسالمية  احلكومّية العاشر ٥٢..........ةكو

اخلامتة:  اخلامس الباب 
٦٧.........................................................اخلالصات:الفصل األول
٦٨...........................................................اتاقرتاح:الفصل الثاىن

٦٩..............................................................................املراجع
٧١..............................................................................املالحق



ر



ر

البحثقائمة جدول 

صفحة عنوان اجلدول : رقم اجلدول

٣
ملدرسة العالية التالميذ يف الصّف العاشرمن متخّرجيون

وى اجلنوبّية١اإلسالمية احلكومّية  ...........................كو
: ١اجلدول

١٥ .....املدرسة املتوسطة اإلسالميةو ماّدة دراسّية ىف املدرسة املتوسطة : ٢.١اجلدول 
٢٣ ..........................بدراسات السابقةختالفو االاملعادلة : ٢.٢اجلدول 
٢٤ ................................................اإلطار الفكري : ٢.٣اجلدول 

٢٧
ملدرسة العالية اإلسالمية احلكومّية  التالميذ يف الصّف العاشرحال 

وى اجلنوبّية١ .............................................كو
: ٣.١اجلدول 

٣٢ .............................................معايري الفئة القيمة : ٣.٢اجلدول 
٣٣ .......................................................الصيغة : ٣.٣اجلدول 

٣٦
وى١احلكوميةالعالية اإلسالميةاملدرسة يفأحوال املدّرس كو

.......................................................اجلنوبية
: ٤.١اجلدول 

٣٨
وى ١احلكومية اإلسالميةيف املدرسة العاليةأحوال التالميذ كو

.......................................................اجلنوبية
: ٤.٢اجلدول 

٣٩
وى ١العالية احلكومية املدرسة يفأحوال الوسيلة و البنية كو

.......................................................اجلنوبية
: ٤.٣اجلدول

٤٠ ..........املدرسة املتوّسطةمناملتخّرجنيللتالميذ العربية اللغةقيمة : ٤.٤اجلدول 

٤١
ت يف  نتائجتوزيع مناملتخّرجنيللتالميذ العربية تعلم اللغةالبيا

..............................................املدرسة املتوّسطة
: ٤.٥اجلدول 

٤٢
ت املعلمة  للتالميذ العربية تعلم اللغةاإلحصائية يف  نتائجبيا

.................................املدرسة املتوّسطةمناملتخّرجني
: ٤.٦اجلدول 

٤٣
املدرسة املتوّسطةمناملتخّرجنيللتالميذ العربية اللغةالقيمةقائمة

....................................................اإلسالمية
: ٤.٧اجلدول

ت يف  نتائجتوزيع مناملتخّرجنيللتالميذ العربية تعلم اللغةالبيا : ٤.٨اجلدول 



ز

٤٤ ....................................اإلسالميةاملدرسة املتوّسطة

٤٥
ت املعلمة اإلحصائية يف   للتالميذ العربية تعلم اللغةنتائجبيا

.......................اإلسالميةاملدرسة املتوّسطةمناملتخّرجني
: ٤.٩اجلدول 

٦٤
الصّف العربية يف اللغة تعلم نتائجعلىؤثريت تللعوامل الترتيب

ملدرسة العالية اإلسالمية  احلكومّية  وى اجلنوبّية١العاشر  ....كو
: ٤.١٠اجلدول 

٦٦

العربية اللغة تعلم نتائجعلىؤثريت تللعوامل الالرتتيبإختالفات
املدرسة املتوّسطة و املدرسة املتوّسطةبني التالميذ املتخّرجني من

....................................................اإلسالمية

: ٤.١١اجلدول 



س

البحثمالحققائمة 

٧٢
املدرسة مناملتخّرجنيقائمة نتائج  تعلم اللغة العربية للتالميذ 

.........و املدرسة املتوّسطة اإلسالمية يف الصّف العاشراملتوّسطة
: ١امللحق 

٧٨
املدرسة مناملتخّرجنيقائمة نتائج  تعلم اللغة العربية للتالميذ 

......................................................املتوّسطة
: ٢امللحق 

٨٠
املدرسة مناملتخّرجنيقائمة نتائج  تعلم اللغة العربية للتالميذ 

............................................اإلسالميةاملتوّسطة
: ٣امللحق 

٨٢
مناملتخّرجنيلتالميذ بني انتائج  تعلم اللغة العربية اإلختالفات يف 

................املدرسة املتوّسطة اإلسالميةمنو املدرسة املتوّسطة 
: ٤امللحق 

٨٣ ..................................................املقابلةدليل : ٥امللحق 
٨٤ .................................................الحظةورقة امل : ٦امللحق 

٨٥

ت التالميذ عن العوامل اليت تؤثر على نتائج تعلم اللغة العربية إجا
ملدرسة العالية اإلسالمية   وى ١احلكومّية الصّف العاشر  كو

.......................................................اجلنوبّية

: ٧امللحق 

٨٧
ت التالميذ عن العوامل اليت تؤثر على نتائج منتبويبالنتائج  إجا

اإلسالميةاملدرسة املتوّسطةمناملتخّرجنيللتالميذ اللغة العربية تعلم
: ٨امللحق 

٨٨
ت التالميذ عن العوامل اليت تؤثر على نتائج منتبويبالنتائج  إجا

.........املدرسة املتوّسطةمناملتخّرجنيللتالميذ اللغة العربية تعلم
: ٩امللحق 

٨٩ ..............................................املخرباسمقائمة : ١٠امللحق 
٩٢ ئق .................................................البحثو : ١١امللحق 



١

الباب األول

املقدمة

خلفية البحث: الفصل األول 

تطلب املعرفة، وتنسانحياة اإلوذلك ألن مجيع أنشطة. اإلنسانالتعليم مهم جدا حلياة

دف و بيةرت الكون،تويفضل أن . ل العملية التعليميةللحصول على املعرفة من خالطرقى الاحد

كما هو وارد يف قانون نظام التعليم . يف إندونيسياد يف أهداف التعليم الوطنىيّ إىل تعليم جي

١:من نظام التعليم الوطين٣الفصل الثالث املادة ٢٠٠٣لسنة ٢٠الوطين رقم 

، وصحية، كرمي االخالققوى إىل هللا،  لتصبح رجل االميان والتالتالميذتطوير إمكانيات "
."ويصبحوا مواطنني يف دولة دميقراطية ومسؤولة، والسرد ومستقالهرام، عاملا

أهداف التعليم الوطنية يدل على أن أمهية التعليم يف حياة األمة، ويوفر التعليم على ابناء

ثري كبري على التقدم لألمة يف بناء شخصية األمة التعليم يف اإلسالم، ميكن فصلها مناقشة .له 

احلديث فيه لغة ، ومها القرآن و يةلك ألن املصادر األساسية لإلسالمتو . عن مناقشة اللغة العربية

:كتابه الكرميوكان هللا قد أوضح يف. اللغة العربيةيالقرآن واحلديث ه


٢

1Depdikbud, UU RI. 20 Tahun 2013 tentang System Pendidikan Nasional (Jakarta: Balai Pustaka,
2013), h.6

)٧سورة شورى األية (القرآن الكرمي ٢
١



٢

حىت تستخدم . لغة العربية كلغة التىي تعترب من عاملي الدويللائتبتطور العصر، وجامث

وال الدّ ,اىل جانب ذلك. بعض دول العامل، وخاصة يف الشرق األوسطبلغة رمسية اكاللغة العربية  

ومن املعروف عن ظهور املؤسسات . العربيةاللغة اندونيسيا قد نشر هيسالمية االااكثر سكّ 

.عليم اللغة العربيةية يف اندونيسيا أن رمسيأكانت رمسية او غري اإلسالمية املختلفة، سواء 

املدرسةالدينية، بدءا من املدرسةيفأساسية العربية هو درس ، درس اللغااإلندونيسي

املدرسةسها يف العربية كلغة أجنبية الىت تدر غة الل. اإلسالميةحىت اجلامعةاإلسالميةاالبتدائية

يفهم ان املدرسة اخلاصة احلكومية و املدرسةعلي حد سواء من ) املدرسة العالية اإلسالمية(

.هاتالميذ

يف التالميذخرّيج سوف تتأثر بشدة من املدرسة العالية اإلسالميةم اللغة العربية يف يتعل

بل، . أن التعلم اجليد هو التعلم املستمر واملتواصلفهمالويتماشى هذا مع. ت السابقةاملستو

٣.فإن العوامل البيئية أيضا أن تكون مؤثرة جدا، إذا كانت البيئة مشروطة لدعم عملية التعلم

وى اجلنوبّية١العالية اإلسالمية احلكومّية املدرسة يف هذه املالحظات األولية يف .كو

املدرسة بل . اإلسالميةاملتوّسطةاملدرسة و املتوّسطةملدرسة ان منو املتخرجالتالميذهناك 

٤.اإلسالميةاملتوّسطةاملدرسة أكثر مناملتوّسطة

3Mustamin Fattah, Pembelajaran Bahasa Arab, http://bahasa-stain-samarinda.blogspot.co.id/
diakses pada tanggal 12 februari 2017

وى اجلنوبّية١ملدرسة العالية اإلسالمية  احلكومّية دارة قسم اإل, نيينسر ٤ ئقال,كو ٢٠١٧فرباير ٦, و



٣

١اجلدول
وى ١العالية اإلسالمية احلكومّيةملدرسة الصّف العاشريف التالميذمن متخّرجيون كو

اجلنوبّية
ومتخّرج

التالميذ
موعالتالميذاسم املدرسة ا

املدرسة 
املتوّسطة

وى اجلنوبّية١٢احلكومية املتوّسطةاملدرسة  ٤٠كو

٨٣
وى اجلنوبّية٣٠احلكومية املتوّسطةاملدرسة  ٣٤كو
وى اجلنوبّية١٣ستاب املتوّسطةاملدرسة  ٨كو
١لوووكاملتوّسطةاملدرسة 

املدرسة 
املتوّسطة
اإلسالمية

وى اجلنوبّية١اإلسالمية احلكوميةاملتوّسطةاملدرسة  ٤٠كو

٥٠
٧سراج املونرياإلسالمية احلكومية املتوّسطةاملدرسة 
٢فسرياإلسالمية احلكومية املتوّسطةاملدرسة 
١خلسنياملدار ١اإلسالمية املتوّسطةاملدرسة 

موع ١٣٣١٣٣ا
تمصدر وى اجلنوبّية١اإلسالمية احلكومّيةالعالية املدرسة إدارة : البيا كو

املدرسة العالية يف املساويةاملوادعملية التعلم وانشهديسوف املتخّرجنيكال 

.مادة اللغة العربيةقد درسواالميةاإلساملتوّسطةاملدرسة من املتخّرجنيللتالميذولكن . اإلسالمية

يفتقدمة املادة املهي املدرسة العالية اإلسالميةألن اللغة العربية يف هلم،ةجديدةشيئتليسف

مل و ةديداجلادة املهي املتوّسطةاملدرسةللتالميذاللغة العربيةمادة .اإلسالميةاملتوّسطةاملدرسة 

.املتوّسطةاملدرسة يف وادرسي



٤

لنسبة  ل ان اق، و(Sardiman)ساردميانيف(Suparno)ملشكلة هو بيان سوفارنو اأما 

شغص اعتمادا على ما نتائج تعّلم). وضوعاملمن لفيةاخل(وضوع املالتعلم تتأثر جتربة تعلم نتائج 

لذلك، ٥.ري دراستهاجتى عملية التفاعل مع املادة اليت ؤثر علتذىف، موضوع الدراسة العر 

قد . املتوّسطةاملدرسة منافضلاإلسالمية  املتوّسطةاملدرسة مناملتخّرجنيمن أن ن يكررينبغي ا

اللغة العربية يف ةواملقابالت مع مدرسؤلفةو اخلطأ، ألنه يقوم على مالحظة املايكون صحيحا 

وى اجلنوبّية١العالية اإلسالمية احلكومّية املدرسة يفالصف العاشر .كو

بدال . ةنتائج التعلم العربية منخفضينالوناملتوّسطةاملدرسة منالتالميذأن ليس كل قالت
نتائج التعلم ينالونمكلهاإلسالمية أيضا ليساملتوّسطةاملدرسة ن منو اخلرجي, من ذلك

اكثر ألنّ ،الطبيعيةيف الصف العاشر علومرو نظماالختالف ،هم سواءكل. العربية مرتفعة
، بينما الطبيعيةيف الصف العاشر علوموادخلاإلسالمية املتوّسطةاملدرسة مناملتخّرجني

٦.ختالف كبريال يوجد اال. ءالصف العاشر علوم اإلجتماعية و علوم الدين سو 

ت احلقيقية، البيانإلثبات ذلك على إجراء ملهتمةاملؤلفة شعرفتواحلصول على البيا

املتخّرجنيالتالميذدراسة مقارنة نتائج تعلم اللغة العربية بني : " البحوث مباشرة يف دراسة بعنوان

ملدرسة العالية اإلسالمية  الصّف العاشر اإلسالمية يف املتوّسطةاملدرسة و املتوّسطةاملدرسة من

وى اجلنوبّية١احلكومّية  ."كو

5Hendriands Diamond, Pengertian, Faktor dan Indikator Hasil Belajar Siswa,
http://hendriansdiamond.blogspot.co.id/2012/01/pengertian-faktor-dan-indikator-hasil.html di akses pada 12
Februari 2017

وى اجلنوبّية١ملدرسة العالية اإلسالمية  احلكومّية مدرسة اللغة العربية الصف العاشر , مسين٦ ٨, املقابلة, كو
٢٠١٧فرباير 



٥

مشكالت البحث : الفصل الثاىن 

:كما يليالبحثه، فإن مشكالت البحث يف هذبحثعلى خلفية الابناء

املدرسة املتوّسطة  و املدرسة املتوّسطة مناملتخّرجنيلتالميذابنينتائج تعلم اللغة العربيةكيف .١

وى اجلنوبّية؟١ملدرسة العالية اإلسالمية  احلكومّية الصّف العاشراإلسالمية يف  كو

املدرسة نتائج تعلم اللغة العربية التالميذ املتخّرجني منيفكبريةالختالفاتاإلهل توجد.٢

ملدرسة العالية اإلسالمية  الصّف العاشراملتوّسطة  و املدرسة املتوّسطة اإلسالمية يف 

وى اجلنوبّية؟١احلكومّية  كو

مناملتخّرجنيالتالميذنتائج تعلم اللغة العربية بني علىتؤثراليتعواملالإختالفاتاي .٣

ملدرسة العالية اإلسالمية  الصّف العاشراإلسالمية يف املتوّسطةو املدرسة املتوّسطةاملدرسة 

وى اجلنوبّية؟١احلكومّية  كو

أهداف البحث: الفصل الثالث 

:كمايلى، واهلدف من هذا البحث هيمشكالت البحثا عليبناء

املدرسة املتوّسطة  و املدرسة املتوّسطة مناملتخّرجنيلتالميذلنتائج تعلم اللغة العربية عرفةمل.١

وى اجلنوبّية١احلكومّية ة  ملدرسة العالية اإلسالميالصّف العاشراإلسالمية يف  .كو

نتائج تعلم اللغة العربية التالميذ يف ةكبري لاختالفاتاإلان توجد او ال توجد معرفةلل.٢

ملدرسة الصّف العاشراملدرسة املتوّسطة  و املدرسة املتوّسطة اإلسالمية يف املتخّرجني من

وى اجلنوبّية١العالية اإلسالمية  احلكومّية  كو



٦

مناملتخّرجنيالتالميذنتائج تعلم اللغة العربية بني علىتؤثراليتإختالفات العواملعرفة مل.٣

ملدرسة العالية الصّف العاشراإلسالمية يف املتوّسطةو املدرسة املتوّسطةاملدرسة 

وى اجلنوبّية١اإلسالمية  احلكومّية  .كو

فوائد البحث: الفصل الرابع

:البحث ميكن تقسيمها إىل قسمني، ومهاهذا من فوائد ال

فوائد النظرية.١

و املتوّسطةاملدرسة من املتخّرجنيالتالميذنتائج تعلم العربية بني عنمعلومات لتوفري.أ

١ملدرسة العالية اإلسالمية  احلكومّية يف الصّف العاشر  اإلسالمية املتوّسطةاملدرسة 

وى اجلنوبّية .كو

.اجلامعة اإلسالمية احلكومية كنداريىفكمادة مرجعية .ب

عملية الفوائد .٢

يف نتائج تعلم اللغة العربية اإلختالفات كتجربة الكتساب املعرفة والبصرية عن  : مؤلفةلل.أ

الصّف اإلسالمية يف املتوّسطةو املدرسة املتوّسطةاملدرسة مناملتخّرجنيالتالميذبني 

وى اجلنوبّية١احلكومّية ملدرسة العالية اإلسالميةالعاشر .كو

التعلملتحسني عمليةالتالميذفهم خرجييلكمدخل ملدرس اللغة العربية : دّرسةللم.ب

.تشجيع والتحفيز لتحسني التعلم يف مادة دراسية اللغة العربيةك:للتالميذ.ج



٧

تعريف املوضوع: الفصل اخلامس

تعطي تفسريا ة، فإن املؤلفالبحثرء إىل عنوان هذا افهم القخطأز املشكلة وجتنب رتكيل

كيدا  :ن على النحو التايلاالعنو عنو

قارنةاملدراسة .١

موعةوالشخصنظروجهةوتغيريالنظروجهاتتشابهملقارنةاملقارنةدراسة أوا

ايف هذقارنة املدراسة , ولذالك٧.فكرةأوحدثأوشخصعلىالقضيةالقضية،علىالدول

اإلختالفات كربما أتريد ان تفريقةحيث املؤلف.تفّرق بني واحد و االخردراسةهى البحث

املتوّسطةو املدرسة املتوّسطةاملدرسة مناملتخّرجنيالتالميذيف نتائج تعلم اللغة العربية بني 

وى ١ملدرسة العالية اإلسالمية  احلكومّية الصّف العاشراإلسالمية يف  .اجلنوبّيةكو

العربيةاللغة نتائج تعلم .٢

املعرفيةجماالتيشملالواسعمبعناهاالتعلمكنتيجةالسلوكتغرياتهيالتعلمنتائج

املعرفيةجماالتهيالبحثانتائج تعلم اللغة العربية يف هذ, ولذالك٨.واحلركيةوالوجدانية

يتفهمعدممنتغيريأومعرفة،إىليعرفونالمنتغيريهناككانإذاحيدثأنميكناملثال

النصفيمتحاناإلاتباع بعدالتالميذالقيمة اليت حيصل عليها هيالتعلمنتائجبسبب انهلفهم

7Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010),
h.310

8Nana Sudjana, Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya,
2014), Cet. Xviii, h. 3



٨

ملؤلفة العربية اللغة . اللغة العربيةدرسيف الثاينالدراسيفصلل هي بحثيف هذه الاملقصودة 

ملدرسة العالية اإلسالمية  الصف العاشريفللتالميذاليت تدرس دراسيلةاحدى املواد

وى اجلنوبّية١احلكومّية  .كو

اإلسالمية  املتوّسطةاملدرسة و املتوّسطةاملدرسة من املتخّرجنيتالميذ.٣

تقصداملتخرجون, اذان٩.امعةمن املدرسة أو اجلواأو خترجإتبعواالذين هم املتخرجون

اإلسالميةاملتوّسطةو املدرسة املتوّسطةاملدرسة مناملتخّرجنيالتالميذهم ةاملؤلفتقصد

وى اجلنوبّية١يف املدرسة العالية اإلسالمية  احلكومّية الذين يدخلون  .كو

9Suharso dan Ana Retnoningsih, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Semarang: CV. Widya Karya,
2011), h.31



٩

الباب الثاين

حبث املراجع

التعلمنتائجحقيقة : الفصل األول 

التعلمنتائجتعريف .١

النتائجا،االندونيسياقاموسىف " ملتعلّ ا"و" النتائج"مهاكلمتنيمنصدرتتعلمالنتائج

حصولحماولةتعينلتعلمأّماو١.غريهاواحلصادوالدخل،األعمال،مناملكتسبةشيئاتعين

التعلمنتائجفهمأوالقشو نوسوفالتعلم،نتائجفهمحولختتتمأنقبل٢.املهارةإتقانأواملعرفة

:وهياخلرباء،بعضمن

امبعناهالتعلمنتيجةكالسلوكتغرياتهيالتعلمنتائج،)Nana Sudjana(سودجاقال.أ

٣.واحلركيةوالوجدانيةاملعرفيةجماالتيشملالواسع

كثافةحولالقراراتاختاذالنهائيةنتيجةكتعىنالتعلمنتائج, )Djamarah(ةذمار قال.ب

منالتالميذلدىاملعرفةمستوىزادإذاجحوالتعلمم،يوالتعلالتعلمعمليةأثناءالتالميذ

٤.السابقةالنتائج

1Suharso dan Ana Retnoningsih, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Semarang: CV. Widya Karya,
2011), h.166

2Ibid, h.21
3Nana Sudjana, Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya,

2014), Cet. Xviii, h. 3
4Hendrians Diamond, Pengertian Faktor Dan Idikator Hasil, http://hendriansdiamond.

blogspot.co.id/2012/01/ pengertian-faktor-dan-indikator-hasil.html di akses pada 25 Februari 2017

٩



١٠

بعدجليّ بشكلالتالميذسلوكتغيرياتهوالتعلمنتائج،)Asep Jihad(اجلهادعصيبقال.ت

٥.التعليميةألهدافةاملناسبوالتعليمالتعلمعملية

الشخصقدرةهوالتعلمنتائجأنةصاخلالمكنتفسبق،مافهمبعضعلىابناء

واملهاراتواملواقفاملعارفمنالسلوكتغيريتوفرأنميكناليتالتعلمعمليةاتباعبعد

.سابقتهامنأفضلتكونحىت تالميذلل

٦التعلم كموضع تقومينتائج.٢

ا وهالتقومي املثّبتة متحّققة ام غري األهداف لتعريف التالميذاألنشطة اليت يقوم 

يف .التالميذالتقومي يعمل كالة لتعريف جناح عملية التعلم و التعليم و نتائج تعلم .متحّققة

ام أهداف املنهجمناألهداف التعليمية والرتبوية على حد سواءعملية صياغة نظام وطين 

ستخدام تصنيف لنتائج التعلم من بنيامني بلوم (Benyamin Bloom)األهداف التعليمية 

.و العاطفية و نفسيةوتنقسم إىل ثالثة جماالت، وهي املعرفية 

ال املعريف فيما يتع.أ املعرفة هي لق بنتائج التعلم الفكري الذي يتكون من ستة جوانب، ا

كال جوانب من جوانب األوىل ما . أو الذاكرة والفهم والتطبيق والتحليل والرتكيب والتقومي

.رفيع املستوىباملعريف هو املستوى والرابع من القادم ضاملعريف مبنخفيسمى

5 Asep Jihad, Evaluasi Pembelajaran, (Yogyakarta: Multi Pressindo, 2009), h.14
6 Nana Sudjana, Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya,

2014), Cet. Xviii, h. 22



١١

ال العاطفي.ب و الرد ,من مخسة جوانب، وهي القبولالذي يتكونوقفملفيما يتعلقا

.تدخيلالمي للمنظمة، وو تقالأو رد فعل، و 

ال.ج جوانب ستةهناك. التصرفعلىوالقدرةالتعلممهاراتبنتائجيتعلقفيماالنفسيا

االتمن واحلركةاألساسية،احلركةارادي، مهاراتالحركاتهيالنفسية،احلركيها

ماحلسية .والتفسرييةالتعبرييةواحلركةاملعقدةاملهاراتمنواحلركةالدقة،أووالو

االتأصبح االتهذهمن. التعلمنتائجميتقو موضوعةثالثالتا ال،الثالثةا ا

إتقانعلىالتالميذبقدرةيتعلقألنههذا البحثيفميالتقو موضوعكونياّلذىاملعريف

.التعليميةاملوادحمتوى

لعالية اإلسالمية االىف املدرسة نتائج تعلم اللغة العربيةالتأكيد على نطاق : الفصل الثاىن 

٧لعالية اإلسالمية االىف املدرسة اللغة العربيةهدف التعلم .١

موقفمنّو و تطويرإيلوتوجيهتشجيعإىلموّجهالذيدرسهوالعربيةاللغةدرس

اآلخرينكالمفهمعلىالقدرةهيالتقبلقدرة. ومنتجةتقبالاسواءالعربية،اللغةحنوإجيايب

أوشفوإمااتصال،كأداةاللغةاستخدامعلىالقدرةهياإلنتاجيةالقدرة. القراءةفهمو 

.كتابيا

7 Suryadharma Ali, Permenag RI Nomor 000912 Tahun 2013 Tentang Kurikulum Madrasah 2013
Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam Dan Bahasa Arab, (Jakarta: Balai Pustaka, 2013) h.51



١٢

املساعدةيفجدامهمةهيالعربيةاللغةحتواجيايبموقفواختاذالعربيةاللغةمهارات

.تالميذللاإلسالماملتعلقةالعربيةوالكتبواحلديثالقرآنومهااإلسالم،مصادرفهمعلى

اللغويةالكفاءةلتحقيقأعدتالعالية اإلسالميةاملدرسةيفالعربيةاللغةلذلك،

والكالماالستماعوهيمتكامل،بشكلةاألربعاللغويةاملهاراتتغطيواليتاألساسية،

االستماععلىزركّ ) االبتدائي(األساسيالتعليممستوىعلىذلك،ومع. والكتابةوالقراءة

.للغةكأساسالتحدثومهارات

مستوىعلى. متوازنةبطريقةاألربعةاللغويةاملهارات،)املتوسطة(الثانويةاملرحلةيف

قادرةتكونأناملتوقعمنلذلكوالكتابة،القراءةمهاراتعلىزتركّ ،)متقدم(العايلالتعليم

.العربيةللغةاملراجعمنواسعةجمموعةإىلالوصولعلى

:التاليةاألهدافحتقيقعلىالعالية اإلسالمية ةرساملديفالعربيةاللغةدرس

اللغويةاملهاراتانتغطيتنيلّ والكتابةام  حتدالعربية،اللغةيفالتواصلعلىالقدرةتطوير.أ

.والكتابةوالقراءةكالموالاالستماعوهي،ةاألربع

والللتعلم،رئيسيةأداةلتصبحأجنبيةكلغةالعربيةاللغةأمهيةحولالوعيمستوىرفع.ب

.اإلسالميالدينتعاليممصادرميتقو يفسيما

لتايل،. ثقافيةآفاقوتوسيعوالثقافةاللغةبنياملتبادلةالعالقاتفهمتطوير.ج املتوقعمنو

.ميلك البصرية الثقا فّية و يشارك نفسه يف التنوع الثقايفّ أنالتالميذمن 



١٣

٨العالية اإلسالميةاللغة العربية ىف املدرسة مّدة.٢

اخلطابشكليفاملوادمنتتكونالعالية اإلسالميةاملدرسةيفالعربيةاللغةدرس

ت الشخصية؛ املرافق العامة ىف حولاحلوارأوالتعرضمنمكتوبوشكلالشفهي البيا

ت , التالميذاملدرسة؛ احلياة ىف األسرة و ىف سكن  واملعرض؛ املهنة و  احلياة؛ املهنة التالميذهوا

التسهيالت العامة و , آمال املراهقني؛ الصحة و الرعاية الصحية؛ النظافة يف اإلسالم, و النظام

احلضارة اإلسالمية؛ , االجتماعية؛ التسهيالت لعبادة هللا؛ معامل السياحة الثقافية والطبيعية

األعياديف , )البخاري و ابنسينا وعمربن اخلطاب(الرحالت والثقافة اإلسالمية؛ من رجال اإلسالم 

العالية ملدرسةالعاشرالصفّ يفسهاتدر اليتاملواد.اإلسالم؛ إبراهيم و البحث عن اخلالق

وى١احلكومّيةاإلسالمية  ت الشخصية؛ املرافق العامة ىف املدرسة؛ ىن عياجلنوبّيةكو البيا

ت ,التالميذاحلياة ىف األسرة و ىف سكن  .واملعرض؛ املهنة و  احلياة؛ املهنة و النظامالتالميذهوا

نتائج تعلم اللغة العربية.٣

ن قادرا تشري إىل وجود التغيري ىفيف تعلم إذا كاميكن أن يقال لشخص قد جنح

، )املعريف(من القدرة على التفكري تشري على هذه التغيريات لهان كن متالتغيريات . نفسه

٢٠١٣املناهج الدراسية يفسواءاوكان الرأي ٩.لكائن) العاطفي(، واملوقف )مهارات احلركية

١٠.واملعارف واملهاراتاموقفميلكأن املتوقعمن اإلسالميةالعالية املدرسة عن خرجيي

8 Ibid, h.54
9 Wahidmurni Dkk, Evaluasi Pembelajaran (Kompetensi Dan Praktik), (Yogyakarta: Nuha Litera,

2010), Cet.1, h.18.
10Ibid, h.33



١٤

جيحنتالميذيقال لل احديفلديهمكانإذاالتعلميفان يكونوا  جمالتغيريذا

ال(اجلانبإىليشرياملؤلف. األقلعلىواحد ميكناملثالسبيلعلى) املعرفية(املعرفة) ا

انهلفهميتفهمعدممنتغيريأومعرفة،إىليعرفونالمنتغيريهناككانإذاحيدثأن

املدةمنتصفاختباراليومية،االختباراتو املنزلية،الواجباتعلىالعملخاللمن

امتحانخاللمنالتالميذتعلمنتائجسوىترىالباحثنيلكن،الدراسيلفصللواالمتحان

اليتالقيمةهيالدراسةهذهيفالعربيةاللغةدراسةنتائجفإنوهكذا،.الدراسيالفصلاية

.العربيةاللغةمادةيفالثاينالدراسيفصلمتحان النصفي لاتباع اإلبعدالتالميذعليهاحيصل

من املدراسة املتوسطة و املدراسة املتوسطة اإلسالميةون املتخرج: الفصل الثالث 

فإن١١.الذين حضروا أو خترج من املدرسة أو الكليةمهونجخر تامل, االندونيسياالقاموس

املدرسة يف الذين حضروا أو خترج التالميذاإلسالمية هي املتوسطةاملدرسة املتخرجني من

الذين حضروا أو التالميذهىاملتوسطةاملدرسة من خرجنياملتيف حني أن .اإلسالميةاملتوسطة

املدرسة ولكن .اإلسالميةاملتوسطةاملدرسة يعادل املتوسطةاملدرسة .املتوسطةاملدرسة خترج من 

يف التعليم املتوسطةاملدرسة يف حني تركز .اإلسالمية تركز بشكل كبري على التعليم الدييناملتوسطة

:كمايلىوالتفاصيل  . العام

11Suharso dan Ana Retnoningsih, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Semarang: CV. Widya Karya,
2011), h.31



١٥

٢.١اجلدول 
املدرسة املتوسطة اإلسالميةو ماّدة دراسّية ىف املدرسة املتوسطة

١٣ماّدة دراسّية ىف املدرسة املتوسطة اإلسالمية١٢ماّدة دراسّية ىف املدرسة املتوسطة

موعة  موعة )أ(ا )أ(ا
الرتبية اإلسالمية.١وبودي األحرفالرتبية الدينية .١

احلديثوالقرآن. أ
األخالق العقيدة. ب
الفقه. ج
ريخ الثقافة اإلسالمية. د

البانشاسيال واملواطنة الرتبية .٢البانشاسيال واملواطنة الرتبية .٢
ةاالندونيسيااللغة .٣ةاالندونيسيااللغة .٣
ضيات.٤ ضيات.٤.الر .الر
العلوم الطبيعية.٥العلوم الطبيعية.٥
العلوم االجتماعية.٦العلوم االجتماعية.٦
اإلجنليزيةاللغة .٧اإلجنليزيةاللغة .٧

اللغة العربية.٨
موعة  موعة )ب(ا )ب(ا

ثقافة والفنون.١ثقافة والفنون.١
ضة والصحة.٢ ضة والصحةالرتبية .٢الرتبية البدنية والر البدنية والر
وكانت طائرة.٣وكانت طائرة.٣

،اإلسالميةاملتوسطةاملدرسةيففقطتدرسالعربيةاللغةسدر ،٢.١اجلدولبناءا على

التعليمهوالعالية اإلسالميةاملدرسة يفالعربيةاللغةتعلم. املتوسطةاملدرسةس يف تدر الحنييف

12Khairil Anwar Notodiputro, Kurikulum 2013 tentang Kompetensi Dasar Sekolah Menengah
Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs), (Jakarta: Balai Pustaka, 2013) h.2

13Suryadharma Ali, Opcit, h.20



١٦

عرفوااإلسالميةاملدرسة املتوسطةاملتخرجني منحىت.اإلسالميةاملتوسطةاملدرسةمناملتقدم

ا. ابداكنتملاملتوسطةاملدرسةبينماقبل،منالعربيةاللغةدرسمعلفعل دريس لتبدأتأ

.العالية اإلسالميةيف املدرسة العربيةلغةال

ملدرسة اال لفية التعليمية اخلمنسوف تتأثر بشدةلعالية اإلسالمية يف تعلم اللغة العربية  

ويتماشى هذا مع العلم أن التعلم اجليد هو . يف املستوى السابق) التالميذاملتخرجي(تالميذلل

.التعلم املستمر واملتواصل

العوامل اليت تؤثر على نتائج التعلم:الرابعالفصل 

:التعلمنتائجعلىتؤثراكثر العوامل

مثل  (تغيريهاميكناليتعواملتوجد(Arikunto).١٤أريكونتو ىف)Suhardjono(سوحارذونو .١

أنجيباليتالعواملأيضاهناك،)وغريهاالتقييم،ومنوذجالتصميم،وجودةالتعليم،كيفية

)ذلكأشبهومااملدرسية،والبيئةوالراتبالتالميذخلفيةمثل(منهمفروغاأمرايكون

العوامل الداخلية مثل : عوامل اليت تؤثر على نتائج التعلم ما يلي، و )Rusman(وفقا لرومسان.٢

الذكاء، املواهب، املصاحل، الدافع، والعوامل اخلارجية يف شكل البيئة األسرية والبيئة / الذكاء 

تمعية ١٥.املدرسية والبيئة ا

14 Arikunto 2006: 55 http://digilib.unila.ac.id/5595/13/13.%20BAB%20II.pdf di akses pada 25
Februari 2017

15 Rusman, Belajar dan Pembelajaran Berbasis Komputer Mengembangkan Profesionalisme Guru
Abad 21. (Bandung: ALFABETA, 2012)



١٧

:التعلم إىل جمموعتني، ميكن تصنيف العوامل اليت تؤثر على )Slameto(وفقا ل ساالميتو.٣

أوال العوامل املادية مثل العوامل الصحية . العوامل الداخلية، وتنقسم إىل عاملني.أ

سواء العوامل النفسية مثل الذكاء، واالهتمام، واالهتمام، واملوهبة، والدافع، . واإلعاقة

.والنضج واالستعداد وعوامل التعب

تمعالعوامل اخلارجية، وتتألف من ثالثة عوامل، .ب ١٦.وهي عوامل األسرة واملدرسة وا

العواملومها،التالميذتعلمنتائجعلىيؤثرانعامالنهناك،املذكورةعلى الرأي ابناء

العربية هياللغةيفالتعلمنتائجعلىتؤثراليتالتفسري التايل للعوامل. اخلارجيةوالعواملالداخلية

:يليكما

العوامل الداخلية.١

للتالميذدراسيةخلفية ال)أ

هالن مع فهمطابقوهذا ي. وى السابق مؤثرة جدايف املستللتالميذدراسيةالخلفية 

)Hallen(١٧."املواصلجليد هو التعلم املستمر وأن التعلم ا

املدرسة املتوّسطة مناملتخّرجنيللتالميذ ستنتاج أن نتائج التعلم لذلك ميكن 

املدرسة املتوّسطة مناملتخّرجنيللتالميذ ألن . املدرسة املتوّسطةمن أفضلاإلسالمية

16 Slameto, Belajar dan Faktor-faktor yang Mempengruhinya, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), Cet.
ke-4, h. 54-71

17 Hallen A., Bimbingan dan Konseling, (Jakarta: Quantum Teaching, 2003), Cet. ke-3. h. 121.



١٨

مل تتعلم املتوّسطة اإلسالمية يدرس اللغة العربية ملدة ثالث سنوات يف حني أن املدرسة 

.العربية

ميذالتالرغبة )ب

األنشطة . هي امليل املستمر إىل االهتمام وتذكر بعض األنشطةةالتالميذرغبة 

ثري كبري يف التعلم، ةالتالميذرغبة . املتعةمعستمراريالحظأن، شخصبترغب

ملثل، يف تعلم ١٨.احلصول عليهاّمتتالنتائج اليت ترتفع لدرس مث ةالتالميذرغبة وارتفاع  و

سوف التالميذكبري يف تعلم اللغة العربية، مث رغبة  لديهم التالميذاللغة العربية، إذا كان 

منأفضللطبعهيحتققتاليتالتعلمنتائجحىت. تويل اهتماما حقا وتعلم الدرس

.ونمنخفضالتعلميفيهتمونالذينالتالميذ

ميذالتالدافع)ت

الدافع هو "، )Mas’ud Hasan Abdul Qahar(وفقا ملسعود حسن عبد القهار

الدافع يف التعلم هي األشياء اليت حتفز ١٩".حافز، تشجيع أو مولد الطاقة حلدوث سلوك

غالبا ما التالميذضروري جدا، ألنه يف تعلم للتالميذالدافع . يف التعلمالتالميذأو تشجع 

ت خذ التوجه إىل حل الصعوبة.تواجه صعو على العكس من ذلك مع . لذلك فإنه 

18 Slameto, Belajar dan Faktor-faktor yang Mempengruhinya, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), Cet.
ke-4, h. 57

19 Mas’ud Hasan Abdul Qahar, Kamus Ilmiah Populer, (ttp: Bintang Pelajar, tth), h. 296.



١٩

درس، حيب أن بسهولة ، ال توجه انتباههم إىل الييئسضعف الدافع، ويبدو غري مبال،

٢٠.تؤثر على نتائج التعلمعقيبتهوغالبا ما ترك الدروس و، فصليف اليفكر

العوامل اخلارجية.٢

املدرسية)أ

٢١.لتعلم اللغة العربية بشكل كاملميذللتالبيئة البداية الالبيئة املدرسية هي 

ساملدرّ )١(

مع . هتالميذهو الشخص املسؤول عن تعليم وتوجيه وتعليم العلوم لاملدرس

يف . اكيدا صبح الشخص ياالتالميذعل جيميكن أن املدرسأنيتسّلط عليهالعلم

ماملدرستدريس ال ونمدرسهناك . لديه طريقة خمتلفة، وهذا هو وفقا لشخصيا

لعكس التالميذيسلمون املواد بشكل واضح جدا حبيث يسهل قبوهلا من قبل   ،

أقل قدرة على فهم التالميذواد أقل وضوحا حبيث يكون امليقدمون ونمدرسهناك 

لتأكيد على نتائج اجليدغري ، وتقدمي املواد تحرييل إىل الميو  تعلم ة سوف تؤثر 

٢٢.ميذالتال

20 Masdin, Psikologi Belajar (Kendari: Unhalu Press, 2007), h.108
21 Slameto, Belajar dan Faktor-faktor yang Mempengruhinya, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), Cet.

ke-4, h. 43
22 Ibid h. 66
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التعلممرافق)٢(

التعلم هي جمموعة متنوعة من املعدات واملرافق والبنية التحتية مرافق

لطبع جيب أن لتس. املستخدمة لتسهيل عملية التعلم كون يهيل عملية التعلم 

املكاتب والكراسي والكتب املدرسية منالتعلم مرافقختلف مبمن قبل معتمد

.والقرطاسية والدعائم

وسائل التعلم سوف تؤثر على عملية التدريس منكاملة غري  كاملة أو 

لتأكيد يعوق أنشطة التعليم والتعلمرافقاملإذا كانت . والتعلم . التعلم حمدودة، مث 

التعلم كاملة مث على األرجح أنشطةرافقاملعلى العكس من ذلك، إذا كانت 

٢٣.، حىت أن التحصيل الدراسي سوف تزيدتسري سريا مجيالالتدريس والتعلم سوف 

حالة مبىن املدرسة)٣(

كن أن تدعم أو تعرقل متاليت يف املدرسةالغرفة حالة مبىن املدرسة هي كلية 

ثريا جيدا على . تعلم األطفال يف املدرسة فإن ظروف البناء اجليدة سوف تعطي 

كن أن تدخل الغرفة، وعلى متاهلواء النقي . يسكنهااليت التالميذية ونتائج تعلم العمل

، اأو قذر موحالالبالطليسء الغرفة، واجلدران نظيفة، وضوء ميكن أن تضي

لت ٢٤.جيدارتكيز يالتالميذايل فإن و

23 Ibid h. 67
24 Slameto, Belajar dan Faktor-faktor yang Mempengruhinya, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), Cet.

ke-4, h. 69.
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سرةاأل)ب

ء واألمهات الذين الوالدان مها ا يف تعلم . اوالدهمون حيضنونمعليوونرعيآل

ء التالميذ ء واألمهات، ودعم واالهتمام من اآل يتطلب الدعم واالهتمام من اآل

واحدة من الدعم واالهتمام . احدتالميذعلى نتائج التعلم لواألمهات هو مؤثر جدا

ء واألمهات لألطفال هو إيالء االهتمام وتذكري  .للتعلم بنشيطالتالميذمن اآل

بيئةال)ت

ألن . ن اللغة العربية يف إندونيسيا أقل ارتباط بشعب إندونيسياأوميكن القول 

تمعات يف. اإلندونيسيني يتحدثون اإلندونيسية عموما مرحلة الطفولة ال يف بعض ا

تنمية الطفل سوف تربط يف مرحلة الحقة من . اصل اليوميلغة األم للتو تزال تستخدم 

تمع ألن اللغة مسعت يف . يةوعند هذه املرحلة سوف يزيد الطفل من خربته اللغو . مع ا

تمع ه اإلندونيسية مث الطفل يفهم هو اللغة االندونيسية هي أيضا ليست اللغة يا

عندما ينظر إليها من حيث مهارات التحدث مث هذا هو واحد من العقبات . يةالعرب

٢٥.والفشل يف اللغة العربية يف إندونيسيا

ات السابقةدراس: اخلامسالفصل 

دراسة مقارنة إجناز مهارة القرائة اللغة العربية بني "بعنوان ) Muslimah(ةمسلمةألخالّرسالة .١

من املدرسة املتوسطة اإلسالمية يف املتوسطة احلكومية و املتخرجنياملتخرجني من املدرسة 
25 Wa Muna, Metodologi Pembelajaran bahasa Arab teori dan aplikasi, (Yogyakarta: Teras 2011)

cet.1, h. 43
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ملدرسة الثانوية احلكومية  ناقش تالّرسالةهذه ٢٦"٢٠١٢يف جوكجاكر١الفصل العاشر 

املدرسة املتوّسطة و املدرسة املتخرجني منالتالميذمقارنة نتائج تعلم اللغة العربية بني على 

ملدرسة العالية اإلسالمية  احلكومّيةيف اإلسالميةاملتوّسطة .١جوكجاكرتالصّف العاشر 

نتائج تعلم . كبرية بينهماتوجد اختالفاتهي وإجناز مهارة القرائة اللغة العربية ستخدام

.املتوسطة اإلسالمية  اعلى من املدرسة املتوسطةاملدرسةاملتخرجني منتالميذاللغة العربية لل

دراسة مقارنة : ")Muhammad Dwi Toriyono(دمحم دووي توريونوألخالّرسالة .٢

املدرسةاملتوسطة اإلسالمية و املدرسةاملتخرجني منالتالميذنتائج تعلم اللغة العربية بني 

الثناوية اإلسالمية يفاملتوسطة يف الصفّ  السنة الدراسيةالعاشر مبدرسة واحد هاشم يوكياكر

التالميذناقش على مقارنة نتائج تعلم اللغة العربية بني الّرسالة تهذه ٢٧".٢٠١٥/٢٠١٤

ملدرسة يف اإلسالميةاملدرسة املتوّسطة و املدرسة املتوّسطةاملتخرجني من الصّف العاشر 

اللغة العربية بطاقات تقرير إجناز ستخدام.واحد هاشم يوكياكرالعالية اإلسالمية  احلكومّية

املدرسة املتخرجني منتالميذنتائج تعلم اللغة العربية لل. كبرية بينهمااختالفاتتوجد هي و

.املتوسطة اإلسالمية  اعلى من املدرسة املتوسطة

لّرسالة  اعالهااملعادلة اّما  لتساوي, للمذلفة  منخرجنيتاملالتالميذبني تقارن 

يف األساس الدراسة. الكميو هي البحثاإلسالميةرسة املتوسطةاملدرسة املتوسطة و املد
26Muslimah, “Studi Komparasi Prestasi Maharah Qira’ah Bahasa Arab Antara Siswa Alumni MTs

dan SMP di Kelas X MAN Yogyakarta I Tahun Ajaran 2012”, Skripsi, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga,
2013) diakses pada 12 Februari 2017

27Muhammad Dwi Toriyona,“Studi komparsi hasil belajar bahasa arab siswa alumni MTs dengan
alumni SMP di kelas X Madrasah Aliyah Wahid Hasyim Yogyakarta tahun ajaran 2014/2015” skripsi,
(Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2013). diakses pada 12 Februari 2017
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. املستخدمةيعىن مكان البحث و نتائج تعلم ،ولكن هناك بعض االختالفاتسوءاتقريبا

اختبار يف الفصل الدراسي الثاين، يف حني أن صياغة الرسالة نتائجهذا البحثاستخدمت 

.القراءةإجناز مهارة قيمة بطاقات التقرير ويهاأعاله

٢.٢اجلدول 
دراسات السابقةبختالفو االاملعادلة

دمحم دووي توريونو  ةمسلم اسم
دراسة مقارنة نتائج تعلم اللغة العربية بني 

املتخرجني من املدرسة املتوسطة التالميذ
اإلسالمية و املدرسة املتوسطة يف الصّف 

العاشر مبدرسة واحد هاشم يوكياكر
الثناوية اإلسالمية يف السنة الدراسية 

٢٠١٥/٢٠١٤

دراسة مقارنة إجناز مهارة القرائة اللغة 
العربية بني املتخرجني من املدرسة 

من املتوسطة احلكومية و املتخرجني
ملدرسة املتوسطة اإلسالمية يف الفصل ا

ملدرسة الثانوية احلكومية  يف ١العاشر 
٢٠١٢جوكجاكر

عنوانال

لتساوي بني  املتخرجني التالميذتقارن 
من املدرسة املتوسطة و املدرسة املتوسطة 

اإلسالمية يف الصّف العاشر 

لتساوي بني  التالميذتقارن 
املتخرجني من املدرسة املتوسطة و 
املدرسة املتوسطة اإلسالمية يف الصّف 

املعادلة

ت .١ و . بقيمة طاقات تقريرحتليل البيا
اّما املؤلفة بقيمة امتحان الفصل 

. الدراسي الثاين
مكان البحث يف مبدرسة واحد هاشم .٢

و اّما املؤلفة املدرسة واحد   يوكياكر
وى اجلنوبّية كو

تحتليل.١ بقيمة مهارات البيا
و اّما املؤلفة بقيمة امتحان . القراءة

الفصل الدراسي الثاين  
مكان البحث يف واحد هاشم .٢

و اّما املؤلفة املدرسة . يوكياكر
وى اجلنوبّية واحد كو

ختالفاال

نتائج تعلم . كبرية بينهماتوجد اختالفات
املتخرجني منتالميذاللغة العربية لل

املتوسطة اإلسالمية  اعلى من املدرسة
املدرسة املتوسطة 

نتائج . كبرية بينهماتوجد اختالفات
املتخرجني تالميذتعلم اللغة العربية لل

املتوسطة اإلسالمية  اعلى املدرسةمن
من املدرسة املتوسطة 

نتائج 
البحث
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اإلطار الفكري:الفصل اخلامس

اليتالعواملمنمتنوعةجمموعةإىلالنظريةارتباطلكيفيةنظريمنوذجهوالفكرياإلطار

اعلىحتديدهاميكن فاإلطار الفكري ىفحبث املراجعاملقدمة و علىابناء٢٨.كبريةمشكلةأ

:كمايلىهذا البحث

٢.٣اجلدول 
اإلطار الفكري

28Sugiyono, Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods), (Bandung: Alfabeta, 2017), Cet.8,
h.93

ملدرسة العالية اإلسالمية  تالميذ الصّف العاشر 
وى ١احلكومّية  اجلنوبّيةكو

(X) ون التالميذخرجي
املدرسة 

املدرسة املتوسطة.١
اللغة مل يدرسوا

العربية Y)(نتائج تعلم اللغة العربية

اإلمتحان قيمةتقاس عل 
الدراسيفصللالنصفي 

الثاين

اتقرتاحااخلالصات و اإل

املدرسة املتوسطة.٢
اإلسالمية  

اللغة قد درسوا
العربية

ت إختبار البيا
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البحث فرضية:الفصل السادس

عناصر من الصحيح التوي على حيزال يي ال ذالالفرضية هي تقدير مؤقت البحث 

:بناءا على اإلطار الفكري أعاله فإن الفرضية يف هذ البحث هي كما يلي. واخلطأ

H:نتائج تعلم اللغة العربية بني التالميذ املتخرجني منيفكبريةختالفاتإلوجد اتال

ملدرسة العالية املدرسة املتوسطة اإلسالمية  و املدرسة املتوسطة يف  الصّف العاشر 

وى اجلنوبّية١اإلسالمية احلكومّية   كو

H:املدرسة التالميذ املتخرجني مننتائج تعلم اللغة العربية بني يفكبريةات  ختالفإلوجد ات

ملدرسة العالية اإلسالمية املتوسطة اإلسالمية  و املدرسة املتوسطة يف  الصّف العاشر 

وى اجلنوبّية١احلكومّية   كو
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الباب الثالث

طريقة البحث

البحثنوع: الفصل األول 

تألنالكميالبحثىهالبحثهذايفخدمةستاملالبحثنوع البحثهذهيفالبيا

Suharsimi)توسوحرمسى أريكونل وقا. اإلحصائيالتحليلستخداموالقيمأواألرقاممن

Arikunto) مجعمنبدءااألرقام،استخدامتطلبيالكثريالبحثهوالكميبحثالان

ت، ت،هذهوتفسريالبيا ١.النتائجظهورعنفضالالبيا

البحثزمانمكان و : الفصل الثاين 

وى اجلنوبّية١اإلسالمية احلكومّية املدرسة العالية يفينفذسمكان البحث اختيار. كو

مقارنة نتائج تعلم عن و ال يوجد البحث, متنوعةتالميذالمنمتخرجنيألنهاملذكوراملكان

و , اإلسالميةاملتوسطةاملدرسةاملتوسطة  و املدرسةاملتخرجني منتالميذاللغة العربية بني ال

.نيويو حىتبريلامنذيعينأشهرثالثة نفذيسلبحث لزمانلاأما ٢.(A)أ معتمدةاملدرسة

البحثعينةسكان و:الفصل الثالث

السكان.١

1Suharsimi Arikunto, Metodologi Penelitian (Jakarta:PT Rineka Cipta, 2002), h.10
وى اجلنوبّية١العالية اإلسالمية احلكومّية  رئيسة املدرسة يف املدرسة , مصفيدار٢ ٢٠١٧فرباير ٨,  املقابلة, كو

٢٦
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مجيعهوالبحثيفسكانبسبب ٣.للبحثالكائنجمموعأولياكهولسكانا

وى اجلنوبّية١العالية اإلسالمية احلكومّيةملدرسة الصّف العاشريف تالميذال كو

:بتفصيل كما يلي،١١٨جمموعها

٣.١اجلدول
وى اجلنوبّية١العالية اإلسالمية احلكومّية ملدرسة الصّف العاشريف تالميذالحال كو

واملتخرج
التالميذ

وى اجلنوبّية١العالية اإلسالمية احلكومّية ملدرسة الصّف العاشر كو
موع ا علوم 

الدين
علوم 
١الطبيعية  

علوم 
٢الطبيعية  

علوم 
١االجتماعية 

علوم 
٢االجتماعية 

املدرسة 
املتوسطة

٧١٥١٨١٥١٧٧٢

املدرسة 
املتوسطة 
اإلسالمية

١٠٦٥١٧٨٤٦

موع ١٧٢١٢٣٣٢٢٥١١٨ا
تمصدر وى اجلنوبّية١العالية اإلسالمية احلكومّيةملدرسة الصّف العاشرف احلضور يف شك: البيا ٤كو

عينةال.٢

والعينات هي بعض ٥.اّلىت تكّون كائن البحثالسكان عنصرالعينة بعض 

أخذهيالبحثهذايفالعيناتأخذتقنية. عناصر السكان املستخدمة كهدف للبحث

3Amos Neolaka, Metode Penelitian Dan Statistik, (Jakarta: PT Remaja Rosdakarya, 2014),  Cet.1
h. 41.

وى اجلنوبّية١ملدرسة العالية اإلسالمية  احلكومّية مدرسة اللغة العربية الصف العاشر , مسين٤ , الحظةامل, كو
٢٠١٧فرباير ٢٠

5Amos Neolaka, Metode Penelitian Dan Statistik, (Jakarta: PT Remaja Rosdakarya, 2014),  Cet.1
h. 42.
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عددالعاشرالصفيفالتالميذ. عنياملالنظرمعالعيناتأخذوتقنيةادفة،اهلالعينات

التالميذ٤٦واملتوّسطةاملدرسةمناملتخّرجنيالتالميذ٧٢منيتكونالتالميذ١١٨

التالميذفيؤخذمتوازنغريعددهمألن. اإلسالميةاملتوّسطةاملدرسةمناملتخّرجني

التالميذأنحنييف. متامااألطرافاملتعدداإلسالميةاملتوّسطةاملدرسةمنناملتخرجو 

لتايل. القرعةطريقيعىن بالعشوائيةلعيناتيؤخذ املتوّسطةاملدرسةمناملتخّرجني فإنو

املدرسةمناملتخّرجنيالتالميذ٤٦وتلميذا٩٢اىليصلماالدراسةهذهمنعينة

.اإلسالميةاملتوّسطةاملدرسةمناملتخّرجنيالتالميذ٤٦واملتوّسطة

ثالبحمتغري:الفصل الرابع

نوعان من يوجدمن هذا البحث . املالحظةكائنكل شيء سيكون  على أنّ يعىناملتغري 

:املتغريات

(X)املستقلة املتغريات.١

املدرسة املتوسطة  و (تالميذلاواهي متخرجالبحثستقلة يف هذه املتغري امل

١اإلسالمية احلكومّية املدرسة العالية الصّف العاشريف ) املدرسة املتوسطة اإلسالمية

وى اجلنوبّية .كو

(Y)ةالتابعاتاملتغري .٢

الصّف العاشرتعلم اللغة العربية يف هو نتائج البحثيف هذه ةالتابعاتاملتغري 

وى اجلنوبّية١اإلسالمية احلكومّية املدرسة العالية  .كو
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ت: الفصل اخلامس ت و مصادر البيا البيا

ت.١ البيا

ت املستخدم ت ةالبيا ت الرئيسية والبيا يف هذا البحث هناك نوعان، ومها البيا

.الداعمة

ت األساسية)أ( البيا

ت عن )١ واملتوسطةاملدرسةمناملتخرجنيالتالميذبنيالعربيةاللغةتعلمنتائجبيا

١احلكومّيةاإلسالميةالعاليةملدرسةالعاشرالصفّ يفاإلسالميةاملتوسطةاملدرسة

وى .٢٠١٦/٢٠١٧السنة األكادميية اجلنوبّيةكو

ت عن العوامل اليت تؤثر على الفرق يف )٢ التالميذبنيالعربيةاللغةتعلمنتائجبيا

العاشرالصفّ يفاإلسالميةاملتوسطةاملدرسةواملتوسطةاملدرسةمناملتخرجني

وى١احلكومّيةاإلسالميةالعاليةملدرسة .اجلنوبّيةكو

ت الداعمة)ب( البيا

ت األساسية، واليت تشمل ا تدعم البيا ت التكميلية يف هذا البحث أل :البيا

وى١احلكومّيةاإلسالميةالعاليةاملدرسةحول املوقععامة شاكلة)١ .اجلنوبّيةكو

وى١احلكومّيةاإلسالميةالعاليةاملدرسةيفالتالميذوأحوال املدّرس)٢ كو

.اجلنوبّية



٣٠

وى١احلكومّيةاإلسالميةالعاليةاملدرسةيفأحوال الوسيلة و البنية)٣ .اجلنوبّيةكو

ت.٢ مصدر البيا

ت ت منهاهاعلىتلحصالبيا :من عدة مصادر بيا

.كل الطالب احملدد كعينة يف هذا البحث, املستطلع)أ(

العاليةملدرسةالعاشرالصفّ يفالتالميذاللغة العربية،مدرسةأي رئيس املدرسة، خمرب )ب(

وى١احلكومّيةاإلسالمية .اجلنوبّيةكو

ئق املدرسة اليت )ت( ئق، أي بعض و ملشاكل يف متالو ت واملعلومات  كن أن توفر البيا

هذه البحث

تطريقة: ادسالفصل الس مجع البيا

ت طريقة على يكون أهم األنشطة البحثية ألغراض البحث هو احلصول مجع البيا

ت ت ٦.البيا ايف هذالطريقة املستخدمةأما و ،توافق مع هدفليتاجاحملاحلصول على البيا

:كما يلىالبحث  

املالحظة.١

تدوينو تفعل احلقيقيحال للاملوضوعيّاو مباشرةاملالحظةالباحثة ينفذ 

.البحثمععالقةلهاّلىت تعتمد أنّ البحثكانميفالقضاخمتلفحولاملالحظات

6Amos Neolaka, Metode Penelitian Dan Statistik, (Jakarta: PT Remaja Rosdakarya, 2014),  Cet.1 h.
111.



٣١

ئق.٢ الو

ت عدد الطريقةهذه  توالصفّ كل تالميذوتستخدم احلصول على بيا بيا

وى اجلنوبّية١املدرسة العالية اإلسالمية احلكومّية  الصّف العاشريف نتائج التعلم كو

.٢٠١٦/٢٠١٧السنة الدراسية 

قابلةامل.٣

تمجعمن طريقةواحدةهياملقابلة سواءواجلواب،السؤالإجراءطريقالبيا

تمصدرمعمباشرغريأومباشربشكل مناملقابلةأجريتاحلالة،هذهيف. البيا

.  العربيةاللغةتعلمنتائجعلىتؤثراليتالعواملحولالطالبومقابلةلقاءخالل

.مقدماأعدتوقداملطروحةاألسئلةيعينتسرتشدمقابلةالباحثةيستخدم

تطريقة: سابعالالفصل  حتليل البيا

ت هطريقة ٧.تهااحلقيقتبار غري خمتبار أم خمفرضية الله,اختبار الفرضيةيحتليل البيا

تحتليلوكان :التايلالنحوعلىالباحثةتفعلالبيا

إحصائيات وصفية). أ

الل خباألوىل ةصائي الوصفي لإلجابة على املشكلهناك حاجة إىل التحليل اإلح

من االستبيان من نتيجة تعلم اللغة العربية وصف النسبة املئوية حلالة العينة بعد احلصول 

والوضع واالحنراف املعياري والتباين والنسبة املئوية واألدىن واملتوسط ووصف املتوسط 
7 Amos Neolaka, Metode Penelitian Dan Statistik, (Jakarta: PT Remaja Rosdakarya, 2014),  Cet.1,

h. 177



٣٢

مج ميكروسوفت إكسيل . واألعلى قيمة ، والذي ٢٠٠٧مث تتم معاجلتها من خالل بر

ت البحث من قبل فئات القيمة التاليةإلضافة  :إىل ذلك يتم وصف بيا

٣.٢اجلدول 
معايري الفئة القيمة

فئةالفاصلة القيمةرقم
جداجيد ١٠٠-١٧٦
جيد٨٥-٢٧١
كاف٧٠-٣٥٦
أقل٥٥-٤٤١
أقل جدا٥٤٠

Sumber: Irawan, Metode Penelitian, Sosial Budaya, Bandung, Rasdakarya.

حتليل استنتاجي ). ب

م التحليل يستخد. نيةنتاجي لإلجابة على املشكلة الثاويلزم إجراء حتليل است

ة أوىل من ولكن قبل حتليل بريليمات ضروري كخطو . االستداليل الختبار فرضية البحث

ت يف هذ ت من كل . بحثيا أنمعاجلة البيا جيب أوال العثور على قيمة الفرق البيا

تزوج من البي ت، مث من قيمة الفرق من البيا ت هلتربخنو ا كان توزيع الفرق البيا

.هو التوزيع الطبيعي أم ال

موعتني موزعة عادة، مث يتبعها اختبار جتانس التباين .إذا اتضح أن كال ا

."يت"اختبار يتبعها إذا كان ينتج تباين متجانس، مث .أ



٣٣

."’يت" يتبعها اختبار إذا كان ينتج تباين غري متجانس، مث .ب

 ولكن إذا مل يتم توزيعها عادة فإنه ليس من الضروري اختبار التجانس، ولكن جمرد

لنسبة لصيغ االختبارات الثالثة فهي كما يلي. استخدام اختبار ويتين مان :أما 

٣.٣اجلدول 
الصيغة

الصيغة االختبار ت البيا

t = .≤ ≤
Maka diterima

ت اختبار  .١
)البديل متجانسة(

′tالتوزيع الطبيعي =

′ ≤ ′ ≤ ′
Maka diterima

'تاختبار.٢
)البديل غري متجانسة(

= −≤ ≤
Maka diterima

مان ويتين اختبار.٣
(mann whitney)

ليست التوزيع 
الطبيعي

مج سبس  . ١٦.٠من االختبارات الثالثة املذكورة أعاله ميكن أيضا استخدام بر

ملعرفة طبيعية . ولكن قبل استخدام مجيع االختبارات الثالثة جيب أوال اختبار طبيعية

ستخدام كوملوجوروف مسرينوف أو ليليفورس االختبار ت  اختبار شرط مسبق من . البيا

ستخدام مساعدة سبس .١٦سهذا التحليل 



٣٤

ت  :على النحو التايلالحظةخالل ورقة املمنحتليل البيا

ت على ورقة ةالباحثحّلت .أ الحظةاملبتحليل اإلجا

املكتوبة على عمود التعليقاتالتعليقات ةالباحثحّلت .ب

ثيف نتائج البحوسوف تستخدم الحظةورقة املمن خالل الحظةاملنتائج .ت



٣٥

الباب الرابع
نتائج البحث

وى اجلنوبية١املدرسة العالية احلكومية النظرة العامة عن :الفصل األول كو
هويّة املدرسة.أ

وى اجلنوبية١املدرسة العالية احلكومية  هي مدرسة تقع يف شارع ميجان  كو

نيي/نو كامتص وى اجلنوبيةمديرية  /حية كوندا /قرية  ووقامت هذه املدرسة يف سنة. كو

و يف األوهلا هذه املدرسة هي املدرسة املدنية امسها املدرسة العالية اإلخالص مث . ١٩٩٩

اإلسالميةو تكون املدرسة العالية ٢٠٠٣سنةتكون املدرسة العالية احلكومية كوندا يف 

وى اجلنوبية يف ١حلكومية ا .اآلنحّىت ٢٠١٥سنةكو

أحوال املدّرس .ب

منواحدهواملدّرسألنجدا،مهمدورملديهاملدّرسونالتعليم،جماليف

كماالتعلمعمليةتنفيذيفاملدّرسمسؤوليةتطبيق.والتدريسالتعليمعمليةمتطلبات

لتنفيذتسهلأنميكناليتواخلربةالقدرةلديهالذيلشخصاهواملدّرس:  أنذكر

١.التالميذتوجيهيفعملية

احلكوميةاملدرسة العالية اإلسالميةيفاملدّرساتواملدّرسنيأحوالملعرفة

وى١ :التايلاجلدولإىلنظرنأنميكن٢٠١٧سنةيفاجلنوبيةكو

1 Zakiah Daradjat, Metodologi Pengajaran Agama Islam (Jakarta: Bumi Aksara, 2001) H.266

٣٥



٣٦

٤.١اجلدول 

وى١احلكوميةالعالية اإلسالميةاملدرسة يفأحوال املدّرس اجلنوبيةكو

املدّرسحال  إسم الكامل رقم
العربية م أ. أغ،.موسفيدار، س ١
الفقه أغ.سمهكر ردين،  ٢
ء فيز فد.م, .فد.س, شوكور ٣
الفقه م أ,.أغ.س, أوسواتون عالية ٤

التاريخ الثقايف لإلسالم أغ.س, ىمسالك ٥
ضيات الر فد.س, سومارلني، ٧

ليزيةاآلجن فد.س, حاسرييايت ٧
القرآن آل احلديث م أ, .أ.فد.س, حممود ٨

علم االحياء فد.س, أسلينا ٩
العربية أغ.سرستم سوفيا، ١٠
إميان م أ, .أ.فد.سغاتو سوهاردي، ١١

كيمياء سج,م, .فد.س, املصباح ١٢
الرتبية املدنية ىلمسست  ١٣

ليزيةاآلجن فد.سنور حيايت،  ١٤
علم االحياء فد.س, بيداساري رزاق ١٥

ء فيز فد.م, .فد.س, مروي إيزن ١٦
ريخ فد.س, بينار ١٧

علم اإلجتماع صوس. س, حامكام ١٨



٣٧

جغرافية أ.فد.س, بوود موسريبا ١٩
التوجيه و اإلرشاد أ.فد.س, إينيك هارتوتيك ٢٠

ضيات الر ح.م, .فد.س,سافارّدين ٢١
دونيسيةاآلن فريدة أرليس ٢٢

ريخ ري سيبتياين ديوي أو ٢٣
العربية مسىن ٢٤

الهوت ن سابوترا، أ.فد.م, .فد.سد ٢٥
اقتصاد نيت ريرين أر ٢٦

دونيسيةاآلن أ.فد.س, سوحارىن ٢٧
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت فد.س, أسريياىن ٢٨

احملاسبة فد.سأمري محزة، ٢٩
اقتصاد فد.سريىن، ٣٠

التوجيه و اإلرشاد فد.سرينا، ٣١
تفسري العلوم نتو، فد.سديدي سور ٣٢

دونيسيةاآلن فد.سريكا ميلينيت، ٣٣
ء فيز أندي موسريفان ٣٤

تمصدر وى اجلنوبّية١املدرسة العالية اإلسالمية احلكومّية إدارة : البيا كو

يف املدرسة العاليةاملدّرساتواملدّرسنيعددأنّ ٤.١اجلدولعلىبناءا

وى اجلنوبية١احلكومية اإلسالمية و مدّرسة اللغة العربية يف هذه .شخصا٣٤همكو

.و مسىن.أغ.م أ، و روستام سوفيا، س. هم موسفيدار، س،أغ،و املدرسة ثالثة 



٣٨

أحوال التالميذ. ج
لن تكون عملية التعليمت كان.عملية التعليممن العناصر يف عنصر مهمالتالميذ

وى ١احلكومية اإلسالميةيف املدرسة العاليةالتالميذ و أّما عدد. مع التالميذ كو

:التايلاجلدولمننعرفهاجلنوبية

٤.٢اجلدول 
وى اجلنوبية١احلكومية اإلسالميةيف املدرسة العاليةأحوال التالميذ كو

ت التالميذ بيا
العددعلوم االجتماعيةعلوم الطبيعيةالدينعلوم

العددمذمذمذمذ

٨١٢١٠٣٦٢٩٣١٤٧٧٩١٢٦الصف العاشر

٨١٣٩١٤٢٦٤٨٤٣٧٥١١٨الصف احلادى عشر

٩٩٨٢١٢٠٤١٣٧٧١١٠٨الصف الثاىن عشر

٢٥٣٤٢٧٧١٧٥١٢٠١٢٧٢٢٥٣٥٢العدد

تمصدر وى اجلنوبّية١املدرسة العالية اإلسالمية احلكومّية إدارة : البيا كو

املدرسة العالية احلكومية األوىل  تالميذ يفعددأنيبني٤.٢اجلدولعلىبناءا

وى اجلنوبية  ١٢٦اآلنو ١١٨مث،١٠٨التالميذعدد. سنةيف كلّ ارتفعقدكو

ئق أّن عدد التالميذ فيها يعىن بناءاو . التالميذ .شخصا٣٥٢على نتيجة الو



٣٩

أحوال الوسيلة و البنية.د
ت اليت تدعم بشكل مباشر أو غري مباشر على عملية و البنية الوسيلة  هي كل املكو

توفرييعىنالتعليميفالناجحللتعلماحملددةالعواملاحدى.التعليم لتحقيق األهداف املرجوة

العالية احلكومية األوىل املدرسة يف، الوسيلة والبنية بشكل عام.الكافيةالبنيةوالوسيلةمرافق

وى اجلنوبية :هي كما يليكو

٤.٣اجلدول
وى اجلنوبيةاملدرسة يفأحوال الوسيلة و البنية العالية احلكومية األوىل كو

العددمكسورجّيدأنواع الوسيلة و البنيةرقم
١٥٠١٥الدراسةقاعة١
١٠١املدّرسنيقاعة٢
١٠١اإلدارة املدرسةقاعة٣
١٠١معمل العلوم الطبيعيةقاعة٤
١٠١معمل الكمبيوترقاعة٥
١٠١معمل اللغةقاعة٦
١٠١معمل الكيمياءقاعة٧
١٠١املكتبةقاعة٨
١٠١املستشفىقاعة٩
١٠١مصّلى١٠
٢٢٤احلمام ١١
٣٠٣مكان املطعم١٢
٢٠٢مكان الكراج١٣



٤٠

١٠١سياج١٤
ضية١٥ ٣٠٣ملعب الر
٣٥٦٠٣٥٦كرسي التالميذ١٦
٩٠٩خزانة١٧
٠١١خزانة الكتب١٨
١٢٠١٢سبورة١٩

تمصدر وى ١املدرسة العالية اإلسالمية احلكومّية إدارة : البيا اجلنوبّيةكو

املدرسة العاليةيفالبنيةوالوسيلةأحوالأن يدل٤.٣اجلدولبناءا على 

وى اجلنوبية١احلكوميةاإلسالمية .التعليميةالعمليةتنفيذلدعمكافيةتعتربكو

تالنظرة: الفصل الثاىن  املدرسة مناملتخّرجنيللتالميذ العربيةاللغةتعلمنتائجبيا
املتوّسطة  و املدرسة املتوّسطة اإلسالمية يف الصّف العاشر

تالنظرة.١ املدرسة املتوّسطةمناملتخّرجنيللتالميذ العربيةاللغةتعلمنتائجبيا

ت يف الصّف املدرسة املتوّسطةمناملتخّرجنيللتالميذ العربيةاللغةتعلمنتائجبيا

:التايلجداولعلىستعرضوجيزةلفرتة. )٢حق املل( العاشر

٤.٤اجلدول 
املدرسة املتوّسطةمناملتخّرجنيللتالميذ العربية اللغةقيمة

الرتددالعربيةاللغةقيمةرقم
١٨٥٣
٢٨٠٧



٤١

٣٧٥١٢
٤٧٠١٥
٥٦٥٢
٦٦٠٤
٧٥٥١
٨٥٠١
٩٤٥٠

١٠٤٠١
٤٦العدد

تمصدر ت : البيا ٢٠١٧البحث نتائج معاجلة بيا

ت اليت قد مجعت علىستعرضوجيزةلفرتة،أعالهالتالميذتعلمنتائجمنالبيا

:التايلالرتدداتتوزيعجداول

٤.٥اجلدول 
ت توزيع املدرسة املتوّسطةمناملتخّرجنيللتالميذ العربية تعلم اللغةنتائجيفالبيا

فئة(%)النسبة املئوية رتددالالفاصلة القيمة
جداجيد ١٠٠٠٠-٧٦
جيد٨٥٢٢٤٨- ٧١
كاف٧٠٢١٤٦-٥٦
أقل٥٥٢٤-٤١

أقل جدا٤٠١٢
٤٦١٠٠مجيع



٤٢

تمصدر ت البحث : البيا ٢٠١٧نتائج معاجلة بيا

فئةيف٪ ٤٨،جداةجيدفئةيف٪ ٠أنّ نرىأنميكن٤.٥اجلدولعلىبناءاو 

املؤلفةتستنتجلذلك،.جداأقل فئةيف٪٢أقلفئةيف٪ ٤،يةكاففئةيف٪ ٤٦،ةجيد

).٪٤٨(ةجيدبفئةاملتوّسطةاملدرسةمناملتخّرجنيللتالميذالعربيةاللغةتعلمنتائجأن

أعاله،التكراريالتوزيعجدولمنإليهنظرنأنميكنفإنهذلكإىلإلضافة

.Ms)اكسلمايكروسوفتستخدامالقيمحسابحيثمنيوصفأنأيضاميكن

Excel)التايلالنحوعلى٢٠٠٧:

٤.٦اجلدول 
ت املعلمة اإلحصائية يف  نتائج املدرسة مناملتخّرجنيللتالميذ العربية تعلم اللغةبيا

املتوّسطة
قيمةاكسلصيغة مايكروسوفتاإلحصائيةمعلمة

AVERAGE(C2:C73)٧١,٣٠=عدد املتوسط
MEDIAN(C2:C73)٧٠=عدد امليدييان
MODE(C2:C73)٧٠=عدد املودوس

MAX(C2:C73)٨٥=أعلى قيمة
MIN(C2:C73)٤٠=أدىن قيمة

H52-H53٤٥=عدد الشرب
STDEV(C2:C73)٨,٩٠٩=راف املعيارياآلحنعدد 

تمصدر مج مايكروسوفت إكسيل: البيا ت البحث من بر نتائج معاجلة بيا



٤٣

تالنظرة.٢ املدرسة املتوّسطةمناملتخّرجنيللتالميذ العربيةاللغةتعلمنتائجبيا
اإلسالمية

ت اإلسالميةاملدرسة املتوّسطةمناملتخّرجنيللتالميذ العربيةاللغةتعلمنتائجبيا

:التايلجداولعلىستعرضوجيزةلفرتة. )٣املالحق ( يف الصّف العاشر

٤.٧اجلدول
اإلسالميةاملدرسة املتوّسطةمناملتخّرجنيللتالميذ العربية اللغةالقيمةقائمة

الرتددالعربيةاللغةالقيمةرقم
١٩٠٤
٢٨٥٤
٣٨٠٩
٤٧٥١١
٥٧٠١٥
٦٦٥٢
٧٦٠٠
٨٥٥٠
٩٥٠١

٤٦العدد
تمصدر ت البحث : البيا ٢٠١٧نتائج معاجلة بيا

ت اليت قد مجعت علىستعرضوجيزةلفرتة،أعالهالتالميذتعلمنتائجمنالبيا

:التايلالرتدداتتوزيعجداول



٤٤

٤.٨اجلدول 
ت يف  نتائجتوزيع املدرسة املتوّسطةمناملتخّرجنيللتالميذ العربية تعلم اللغةالبيا

اإلسالمية
فئة(%)النسبة املئوية رتددالالفاصلة القيمة

جداجيد ١٠٠٤٩-٧٦
جيد٨٥٢٤٥٢-٧١
كاف٧٠١٧٣٧-٥٦
أقل٥٥١٢-٤١

أقل جدا٤٠٠١
٤٦١٠٠مجيع

تمصدر ت البحث : البيا ٢٠١٧نتائج معاجلة بيا

فئةيف٪ ٥٢،جداةجيدفئةيف٪ ٩أننرىأنميكن٤.٨اجلدولعلىبناءاو 

املؤلفةتستنتجلذلك،.جداأقل فئةيف٪١أقل فئةيف٪ ٢، يةكاففئةيف٪ ٣٧،ةجيد

جيدبفئةاإلسالمية املتوّسطةاملدرسةمناملتخّرجنيللتالميذالعربيةاللغةتعلمنتائجأن

)٥٢٪.(

أعاله،التكراريالتوزيعجدولمنإليهننظرأنميكنفإنهذلكإىلإلضافة

.Ms)اكسلمايكروسوفتستخدامالقيمحسابحيثمنيوصفأنأيضاميكن

Excel)التايلالنحوعلى٢٠٠٧:



٤٥

٤.٩اجلدول 
ت املعلمة اإلحصائية يف  نتائج مناملتخّرجنيللتالميذ العربية تعلم اللغةبيا

اإلسالميةاملدرسة املتوّسطة
قيمةاكسلصيغة مايكروسوفتاإلحصائيةمعلمة

AVERAGE(C2:C47)٧٥,٥٤=عدد املتوسط
MEDIAN(C2:C47)٧٥=عدد امليدييان

MODE(C2:C47)٧٠=املودوسعدد 
MAX(C2:C47)٩٠=أعلى قيمة
MIN(C2:C47)٥٠=أدىن قيمة

H52-H53٤٠=عدد الشرب
STDEV(C2:C47)٧,٧٦=راف املعيارياآلحنعدد 

تمصدر ت البحث من: البيا اكسلمايكروسوفتنتائج معاجلة بيا

الفرضياتاختبار: الثالثالفصل

تالطبيعيةاختبار.أ البيا
ت الطبيعيةاختبار)١( املدرسة لتالميذ املتخّرجني منلنتائج تعلم اللغة العربيةلالبيا

وى اجلنوبّية١ملدرسة العالية اإلسالمية  احلكومّية املتوّسطة يف الصّف العاشر كو
مج  )Liliefors(اختبار  ليليفورس ستخدام SPSS(بر كماهياخلطواتو)  16.0

:يلي
مج سفسس.١ )SPSS 16.0(دخول بر
" Variable view"إنقر على عرض املتغري .٢



٤٦

".Nilai Alumni SMP"املتوّسطةتخّرجني من املدرسة املقيمأكتب "name"يف عمود .٣

لألمدة أخري قد يتم جتاهل

ت .٤ تخّرجني من املدرسة املقيممث ننظر عمود املتغري "data view"فتح عرض البيا
Nilai"املتوّسطة Alumni SMP".

ت وفقا ملتغريها) نسخة(أكتب .٥ البيا

"analyze-descriptive-explore"حبث –اإلحصاء الوصفي –إختار حتليل .٦

تخّرجني من املدرسة امليف هذه هي متغري قيم(الطبيعيةأدخل املتغري الذي سيتم اختبار .٧
"plots"مث اخرت املؤامرات "dependent list"إىل مربع قائمة تعتمد) املتوّسطة



٤٧

حدد مواصلة مث موافق"Normality Plots with test"ضع عالمة يف املربع.٨

ىل.٩ :من اختبار احلصول على النتائج كما 
Tests of Normality

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk

Statistic Df Sig. Statistic Df Sig.

Nilai_Alumni_SMP .246 46 .000 .888 46 .000

a. Lilliefors Significance Correction

o ,قيمة منلحص= من اجلدول أعاله0,246
o= (n-1) = , (46-1) = , (45)

on>30 =
,√

o46= ,√ = ,, = 0,132

< (0,246)ألن .١٠ > sig. (0.000)او قیمة  (0,132) (0,05)

ت ليست .طبيعيةاتوزيعمث البيا

ت لالطبيعيةاختبار)٢( املدرسة لتالميذ املتخّرجني منلنتائج تعلم اللغة العربيةالبيا
وى اجلنوبّية١ملدرسة العالية اإلسالمية  احلكومّية املتوّسطة يف الصّف العاشر كو

مج  )Liliefors(اختبار  ليليفورس ستخدام كماهياخلطواتو)  SPSS 16.0(بر
:يلي

مج سفسس.١ )SPSS 16.0(دخول بر



٤٨

" Variable view"إنقر على عرض املتغري .٢

ت متخّرجني من املدرسة "name"يف عمود .٣ Nilai"اإلسالميةاملتوّسطةأكتب بيا

Alumni MTs."لألمدة أخري قد يتم جتاهل

ت .٤ ت متخّرجني من "data view"فتح عرض البيا مث ننظر عمود املتغري بيا
Nilai Alumni"اإلسالميةاملتوّسطةاملدرسة  MTs".

ت وفقا ملتغريها) نسخة(أكتب .٥ البيا

"analyze-descriptive-explore"حبث –اإلحصاء الوصفي –إختار حتليل .٦

ت متخّرجني من (الطبيعيةأدخل املتغري الذي سيتم اختبار .٧ يف هذه هي متغري بيا
"plots"مث اخرت املؤامرات "dependent list"إىل مربع قائمة تعتمد) املتوّسطةاملدرسة 



٤٩

حدد مواصلة مث موافق"Normality Plots with test"ضع عالمة يف املربع.٨

ىل.٩ :من اختبار احلصول على النتائج كما 
Tests of Normality

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk

Statistic Df Sig. Statistic Df Sig.

Nilai_Alumni_MTs .172 46 .002 .910 46 .002

a. Lilliefors Significance Correction

o قيمة حصول من, أعالهمن اجلدول= 0,172
o= (n-1) = , (46-1) = , (45)

on>30 =
,√

o45= ,√ = ,, = 0, 132

< (0,172)ألن .١٠ > sig. (0.001)او قیمة  (0,132) (0,05)

ت ليست طبيعيةتوزيعمث البيا

اختبار الفرضيات.ب

ستخدام اختبار مان ويتين  Man(اختبار الفرضيات البحث  Whitney( ألن كال

ت ليست مج سفسس . طبيعيةتوزيعالبيا ستخدام بر اخلطواتو). SPSS(اختبار 

:يليكماهي



٥٠

مج سفسس.١ دخول بر

" Variable view"إنقر على عرض املتغري .٢

لألمدة أخري قد . التالميذمتخّرجينتائج تعلم اللغة العربية و أكتب"name"يف عمود .٣

يتم جتاهل

ت .٤ متخّرجينتائج تعلم اللغة العربية و مث ننظر عمود "data view"فتح عرض البيا

.التالميذ

ت وفقا ملتغريها) نسخة(أكتب .٥ البيا

عينة مستفلة ٢–اإلختبارات غري املعلمية–حدد حتليل , )سفسس(مث من القائمة .٦
"Analyze-non parametric tests – 2 independent sample"



٥١

two"عينة مستفلة ٢يظهر مربع مع اسم .٧ independent sample"

tes variabel“القائمةنتائج تعلم اللغة العربية إىل مربع متغري اختبار أدخل املتغري.٨ list” و

grouping“التجمع إىل مربع متغري”Alumni Siswa“أدخل املتغري خرجني التالميذ ثم 

variabel”

موعات .٩ موعة اثنني , "Define groups"إنقر حتديد ا موعة واحد بواحد و ا تعبئة ىف ا

ثنني ”continue“مث انقر فوق متابعة , و 



٥٢

فسيعرض انتاجها, النهائي خطوة انقر فوق موافق.١٠

Test Statisticsa

Hasil_Belajar_B

ahasa_Arab

Mann-Whitney U 803.500

Wilcoxon W 1884.500

Z -2.046

Asymp. Sig. (2-tailed) .041

a. Grouping Variable: Alumni_Siswa

0,041قيمةألن0,041Asymp.Sigالقيمةيعرف من ألساسمطابقا،0,05 >

هناكأنيعينH0ورفض. ضو رفمH0أنإىلخلصتويتينماناختباريفقرارلاختاذ

املدرسة املتوّسطة  و املدرسة املتوّسطة اإلسالمية يف منتخرجني املتالميذالبنيكبريافرقا

.الصّف العاشر

نتائج تعلم اللغة العربية بني التالميذ اإلختالفات ىف العوامل اليت تؤثر على:الرابعالفصل 
ملدرسة املتوّسطة  و املدرسة املتوّسطة اإلسالمية يف الصّف العاشراملدرسة املتخّرجني من

وى اجلنوبّية١العالية اإلسالمية  احلكومّية  كو

ملدرسة العالية نتائج تعلم اللغة العربية يف الصّف العاشراليت تؤثر علىعوامل .أ
وى اجلنوبّية١اإلسالمية  احلكومّية  كو

١املدرسة العالية اإلسالمية  احلكومّية يف تعلم اللغة العربية نتائجيف حماولة لتحقيق 

وى اجلنوبّية و اجلنوبية من العوامل املختلفة اليت تؤثر عليه.كو استنادا . ال ميكن فصل كو



٥٣

العوامل اليت تؤثر على ٨إىل نتائج حبثي من خالل أوراق املالحظة واملقابالت وجدت هناك 

.وهذه العوامل هي كما يلي. العربيةاللغة تعلم نتائج 

خلفية الدراسيةمل عا.١

ت املدرسة املتوّسطة التالميذ من متخّرجيعناملالحظةورقةعلىالتالميذإجا

:التايلالنحوعلىتقدميهاميكناآلنالعربيةاللغةتعلميفتساعداإلسالمية

ترددبياناالختيار
١٨ساعديأ

٢أقل يساعدب
٠يساعدال ج

٢٠جمموع
تمصدر ت البحث : البيا ١على ورقة املالحظة الرقم نتائج معاجلة بيا

ملدرسةالعاشرالصفّ يفشخصاعشرين املقدمة إىل املالحظةعلى ورقةبناءا

وى١احلكومّيةالعالية اإلسالمية املدرسة املتوّسطة التالميذ من متخّرجيعناجلنوبّيةكو

نتلميذا. جابوا يساعدتلميذا أمثانية عشر .اآلنالعربيةاللغةتعلميفتساعداإلسالمية

ت.ال يساعدأجابو ال يوجد. أقل يساعدأجا السؤالهذاعلىميذالتالإجا

.اللغة العربيةتعلمنتائجيفاملؤثرةالعواملأحدهيدراسيةالاخللفيةأنتشري



٥٤

لت للتعر فعلت املدرسة التالميذ من متخّرجيعنميذالتالف على تعليقات يمقا

أن هيالتالميذقّدمها العامة التعليقات .العربيةاللغةتعلميفتساعداملتوّسطة اإلسالمية

علی تعلم اللغة العربية التالميذتساعد ) املدرسة املتوّسطة اإلسالمية(التالميذمتخّرجي

اللغة م مع تعلتهاعالقال تزال ) مدرسة العالية اإلسالمية(اآلنألن التعليم أو املادة .اآلن

تعليقات بعض املخربين  ويستند هذا إىل. )اإلسالميةاملتوّسطةمدرسة (ةالقدميالعربية

يل :كما

٢".القدميالعربيةاللغة تعلم مع تهعالقال يزال اآلنالتعلم "

اللغة العربية يف املستوى صعوبة يف تعلم اللذلك ال أجد . العربيةاللغة تتعلمنسبق أنّ "
٣".بعده

ميذالتالرغبةامل ع.٢

ت ميكنالعربيةاللغةتعلميفالتالميذرغبةعنالحظةاملورقةعلىالتالميذإجا

:التايلالنحوعلىتقدميها

رتددالبياناالختيار
١١رغبةأ

٩رغبةأقل ب

وى ١املدرسة العالية اإلسالمية  احلكومّية ,املقابلة, التلميذة يف الصّف العاشر, زيرلينا٢ كو
٢٠١٧يونيو ١٤يوم األربعاء , اجلنوبّية

وى ١املدرسة العالية اإلسالمية  احلكومّية ,املقابلة, التلميذة يف الصّف العاشر, فريا يونيار٣ كو
٢٠١٧يونيو ١٤يوم األربعاء , اجلنوبّية



٥٥

٠رغبةال ج
٢٠جمموع

تمصدر ت البحث : البيا ٢على ورقة املالحظة الرقم نتائج معاجلة بيا

ملدرسةالعاشرالصفّ يفشخصاعشرين املقدمة إىل املالحظةعلى ورقةبناءا

وى١احلكومّيةالعالية اإلسالمية .العربيةاللغةتعلميفالتالميذرغبةعناجلنوبّيةكو

.رغبةالب جييوجد أنوال، رغبةأجابوا أقل تالميذ٩، و رغبةأجابوا تلميذا١١توجد

ت العوامل املؤثرة على ىحدإيهالتالميذرغبةأن تشريالسؤالهذاعلىالتالميذإجا

.ةالعربياللغةتعلمنتائج 

لت للتعر فعلت اللغةتعلميفالتالميذرغبةعنميذالتالف على تعليقات يمقا

يريدون مألة العربياللغةتعلمبيرغبونم أهي التالميذقّدمها العامة التعليقات .العربية

ويستند ذلك إىل تعليقات بعض . ةاجليددرسةاللغة العربية وبسبب املإضافة نظرة عن

:املخربين كما يلي

أشياء كثرية أريد أن أعرف معىن . يف تعلم اللغة العربية ألن القرآن هو العربيةرغبةأ" 
ت املوجودة يف القرآن الكرمي ٤".اآل

٥".يت جيدةدرسبية هي سعيدة جدا وممتعة ألن ماللغة العر رسد"

وى ١املدرسة العالية اإلسالمية  احلكومّية ,املقابلة, التلميذ يف الصّف العاشر, دمحم فوزان٤ كو
٢٠١٧يونيو ١٤بعاء يوم األر , اجلنوبّية

وى ١املدرسة العالية اإلسالمية  احلكومّية ,املقابلة, التميذة يف الصّف العاشر, آيو ليستارى٥ كو
٢٠١٧يونيو ١٤يوم األربعاء , اجلنوبّية



٥٦

٦".عن اللغة العربيةعميقاأعرفأنأريدألنينرغبة" 

ميذالتالدافعامل ع.٣

ت ميكنالعربيةاللغةتعلميفالتالميذدافععنالحظةاملورقةعلىالتالميذإجا

:التايلالنحوعلىتقدميها

ترددبياناالختيار
١٠ألنه موضوع املدرسةأ

٤حصلت على قيمة جيدةب
للغة العربية بشكلج ٦صحيح و جيدقادرة على التحدث 

٢٠جمموع
تمصدر ت البحث : البيا ٣الرقم , على ورقة املالحظةنتائج معاجلة بيا

ملدرسةالعاشرالصفّ يفشخصاعشرين املقدمة إىل املالحظةعلى ورقةبناءا

وى١احلكومّيةالعالية اإلسالمية .العربيةاللغةتعلميفالتالميذدافععناجلنوبّيةكو

م أجابواتالميذ٤، هو موضوع املدرسةأجابوا ألن اللغة العربية هي تالميذ١٠توجد أل

للغة العربية درة على اقأجابوا  تالميذ٦جيدة، و قيمةيريدون احلصول على  التحدث 

الذين لديهم دوافع لتعلم التالميذمن كثراستنادا إىل وصف  . صحيحو جيدبشكل

ت .اللغة العربية ألن اللغة العربية هي موضوع املدرسة سؤالعلى هذا ةالتالميذإجا

.ةالعربياللغةتعلمأحد العوامل املؤثرة على نتائج هو التالميذأن الدافع لدى تشري

نيت٦ ١املدرسة العالية اإلسالمية  احلكومّية ,املقابلة, التلميذة يف الصّف العاشر, لوسي أبر
وى اجل ٢٠١٧يونيو ١٤يوم األربعاء , نوبّيةكو



٥٧

لت  اللغةتعلميفالتالميذدافعميذة حولعلى تعليقات التالفيللتعر فعلت مقا

اللغة ألنة العربياللغةتعلمبوندافعأن هم هي يد قدمها التالمالعامة التعليقات .العربية

:ويستند ذلك إىل تعليقات بعض املخربين على ما يلي. العربية هي موضوع املدرسة

ا درس يف تاتعلمت اللغة العربية أل" صبح من واجيب أن أتعلم اللغة العربية أل
٧".املدرسة

٨".عربية ال تعلماللغة ال توجد  التعلمت اللغة العربية بسبب درس املدرسة إذا "

ةاملدرسامل ع.٤

ت ميكنالعربيةاللغةمدرسةتدريسكيفيةعنالحظةاملورقةعلىالتالميذإجا

:التايلالنحوعلىتقدميها

رتددالبياناالختيار
١٧واضحةأ

٣اقل وضوحاب
٠واضحةغريج

٢٠جمموع
تمصدر ت البحث : البيا ٤الرقم , على ورقة املالحظةنتائج معاجلة بيا

ين٧ ١املدرسة العالية اإلسالمية  احلكومّية ,املقابلة, التلميذة يف الصّف العاشر, آيو مي هاندا
وى اجلنوبّية ٢٠١٧يونيو ١٤يوم األربعاء , كو

أرنولد٨ وى ١احلكومّية املدرسة العالية اإلسالمية ,املقابلة, التلميذة يف الصّف العاشر, سور كو
٢٠١٧يونيو ١٤يوم األربعاء , اجلنوبّية



٥٨

ملدرسةالعاشرالصفّ يفشخصاعشرين املقدمة إىل املالحظةعلى ورقةبناءا

وى١احلكومّيةالعالية اإلسالمية .العربيةاللغةمدرسةتدريسكيفيةعناجلنوبّيةكو

ال جواب واحد غري أقل وضوحا، وونجييبتالميذ٣جييبون واضحة، تلميذا١٧توجد

ت. واضح العربيةاللغةمدرسةتدريسكيفيةأنتشريالسؤالهذاعلىالتالميذإجا

.ةالعربياللغةتعلمالعوامل املؤثرة على نتائج ىحدإيه

لت فعلت اللغةمدرسةتدريسكيفيةحول  ميذالتالعلى تعليقات فيللتعر مقا

األواضحةبتعلماللغة العربيةمدرسةعموما هي التالميذوالتعليقات اليت يلقيها . العربية

ويستند ذلك إىل تعليقات . جداةمتوتر توليساملدّرسةب حت، فهملعلم ببطء وسهولة ت

:بعض املخربين على ما يلي

٩".ما يفسر ببطء، وإذا كنت ال أفهم ميكنين أن أسألةغالباملدّرسة"

زح متاملدّرسة.من السهل أن نفهمااللغة العربية من الواضح أاملدّرسةكيفية تعليم "
١٠".جداةمتوتر توليس

اسرتخاء وسهلة يم هيعلتطريقة من الواضح أن اللغة العربيةمدّرسةكيفية تعليم "
١١".الفهم

ويد٩ ١املدرسة العالية اإلسالمية  احلكومّية ,املقابلة, التلميذة يف الصّف العاشر, ريسا كومار
وى اجلنوبّية ٢٠١٧يونيو ١٤يوم األربعاء , كو

١املدرسة العالية اإلسالمية  احلكومّية ,املقابلة, التلميذة يف الصّف العاشر, إليسيا سوماريين١٠
وى اجلنوبّية ٢٠١٧يونيو ١٤يوم األربعاء , كو

وى ١املدرسة العالية اإلسالمية  احلكومّية ,املقابلة, التلميذ يف الصّف العاشر, حممود ألفيان١١ كو
٢٠١٧يونيو ١٤يوم األربعاء , اجلنوبّية



٥٩

التعلممرافقعامل .٥

ت ةرساملديفاملتاحةالعربيةاللغةكتبعنالحظةاملورقةعلىالتالميذإجا

:التايلالنحوعلى

رتددالبياناالختيار
١٣كاملةأ

٧اقل كاملةب
٠غري كاملةج

٢٠جمموع
تمصدر ت البحث : البيا ٥الرقم , على ورقة املالحظةنتائج معاجلة بيا

ملدرسةالعاشرالصفّ يفشخصاعشرين املقدمة إىل املالحظةعلى ورقةبناءا

وى١احلكومّيةالعالية اإلسالمية .املدرسةيفاملتاحةالعربيةكتب اللغةعناجلنوبّيةكو

غري  كامل، ومل جييب أحد علىاقل  أجابوا تالميذ٧أجابوا كاملة، و تلميذا١٣توجد

لكامل. كاملة ت. بناء على الوصف الذي قدمه كتاب اللغة العربية  علىالتالميذإجا

.ةالعربياللغةهو أحد العوامل املؤثرة على نتائج تعلمالتعلممرافقأنتشريالسؤالهذا

لت فعلت .املتاحةالعربيةاللغةكتبحول  ميذالتالعلى تعليقات ف يللتعر مقا

يف املدرسة الکاملة ألن  املتاحةالعربيةكتب اللغةهي  لتالميذلةقدمالعامة املالتعليقات 

ويستند .حيصل علی کتاب اللغة العربية حتی يبسط عملية التعليم والتعلمتلميذةکل 

:املخربين كما يليذلك إىل تعليقات بعض 



٦٠

جدا، ميكن أن تسهل عملية التعلم لتعليم دون احلاجة اجيدقدمكتاب العربية يف رأيي،"
اء كتابة املواد على السبورةاآلنإىل  ١٢".تظار للمعلمني إل

١٣".الكتاب تلميذةكاملة كما حيصل كل "

حالة مبىن املدرسةامل ع.٦

ت النحوعلىيف املدرسةالدراسيةغرفةعنالحظةاملورقةعلىالتالميذإجا

:التايل

رتددالبياناالختيار
١٣مرحيةأ

٦مرحيةأقل ب
١مرحيةغريج

٢٠جمموع
تمصدر ت البحث : البيا ٦الرقم , على ورقة املالحظةنتائج معاجلة بيا

ملدرسةالعاشرالصفّ يفشخصاعشرين املقدمة إىل املالحظةعلى ورقةبناءا

وى١احلكومّيةالعالية اإلسالمية ١٣توجد.يف املدرسةالدراسيةغرفةعناجلنوبّيةكو

ة، وشخص واحد الذي أجاب غري حير مأقل أجابوا تلميذة٦أجابوا مرحية، و تلميذا

وى ١املدرسة العالية اإلسالمية  احلكومّية ,املقابلة, العاشرالتلميذة يف الصّف , فريا يونيار١٢ كو
٢٠١٧يونيو ١٤يوم األربعاء , اجلنوبّية

وى ١املدرسة العالية اإلسالمية  احلكومّية ,املقابلة, التلميذ يف الصّف العاشر, حممود ألفيان١٣ كو
٢٠١٧يونيو ١٤يوم األربعاء , اجلنوبّية



٦١

ت.مرحية أحد العوامل هو الدراسيةحجرةأنتشريالسؤالهذاعلىالتالميذإجا

.ةالعربياللغةتعلماملؤثرة على نتائج 

لت فعلت .يف املدرسةالدراسيةغرفةحولميذالتالعلى تعليقات ف يللتعر مقا

ا فسيحة و ألمرحيةيف املدرسةالدراسيةغرفةأنهي لتالميذلةقدمالعامة املالتعليقات 

:ويستند ذلك إىل تعليقات بعض املخربين كما يلي. نظيفة

١٤".ونظيفةفسيحةفصويلألنمرحية"

والبنيةاملرافقألنأيضاومرحيةجداجيدةاحتلتهااليتالدراسيةالفصولفإنرأيي،يف"
١٥".متاماكافيةالتحتية

األسرة املع.٧

ت ءموقفعنالحظةاملورقةعلىالتالميذإجا ميكنالتالميذلتعلماآل

:التايلالنحوعلىتقدميها

رتددالبياناالختيار
١٥التشجيعحيب أن يعطي أ

٤أحياب
١كّال ج

ينآيو مي ١٤ ١املدرسة العالية اإلسالمية  احلكومّية ,املقابلة, التلميذة يف الصّف العاشر,هاندا
وى اجلنوبّية ٢٠١٧يونيو ١٤يوم األربعاء , كو

وى ١املدرسة العالية اإلسالمية  احلكومّية ,املقابلة, التلميذة يف الصّف العاشر,فريا يونيار١٥ كو
٢٠١٧يو يون١٤يوم األربعاء , اجلنوبّية



٦٢

٢٠جمموع
تمصدر ت البحث : البيا ٧الرقم , على ورقة املالحظةنتائج معاجلة بيا

ملدرسةالعاشرالصفّ يفشخصاعشرين املقدمة إىل املالحظةعلى ورقةبناءا

وى١احلكومّيةالعالية اإلسالمية ءموقفعناجلنوبّيةكو توجد. التالميذلتعلماآل

، و أجاب شخص تالميذ٤و حيب أن يعطي التشجيعأجابوا تلميذا١٥ أجابوا أحيا

ت.كّال واحد   ءموقفأنتشريالسؤالهذاعلىالتالميذإجا أحد العوامل هو اآل

.ةالعربياللغةتعلماملؤثرة على نتائج 

لت فعلت ءموقفحولميذالتالعلى تعليقات ف يللتعر مقا لتعلماآل

ءموقفأنهي لتالميذلةقدمالعامة املالتعليقات .التالميذ حيب أن يعطي لتعلماآل

:ويستند ذلك إىل تعليقات بعض املخربين على ما يلي.التشجيع

عطي دائما التشجيع على مواصلة التعلم يي ذء جتاه تعلم اللغة العربية الموقف اآل" 
١٦".القصور القائمةوعدم التشكيك مع أوجه 

ء دائما يقولون تعلم ليس فقط العربية ولكن يف مجيع املواد "  مثل إعطاء التشجيع، اآل
١٧".اليت هي يف املدرسة

١٨".حيب التشجيع، ألن والدي دائما يقول يل لتعلم اللغة العربية" 

وى ١املدرسة العالية اإلسالمية  احلكومّية ,املقابلة, التلميذة يف الصّف العاشر, فريا يونيار١٦ كو
٢٠١٧يونيو ١٤يوم األربعاء , اجلنوبّية

وى ١املدرسة العالية اإلسالمية  احلكومّية ,املقابلة, التلميذة يف الصّف العاشر, ريسنا وايت١٧ كو
٢٠١٧يونيو ١٤األربعاء يوم , اجلنوبّية



٦٣

البيئةاملع.٨

ت ميكنالعربية اللغةتعلميفالبيئة عاملعنالحظةاملورقةعلىالتالميذإجا

:التايلالنحوعلىتقدميها

رتددالبياناالختيار
٦تدعمأ

١٠داعمةأقل ب
٤تدعمال ج

٢٠جمموع
تمصدر ت البحث : البيا ٨الرقم , على ورقة املالحظةنتائج معاجلة بيا

ملدرسةالعاشرالصفّ يفشخصاعشرين املقدمة إىل املالحظةعلى ورقةبناءا

وى١احلكومّيةالعالية اإلسالمية أجابوا ميذتال٦توجد .البيئةاملعن عاجلنوبّيةكو

استنادا إىل وصف . وا ال تدعمأجابتالميذ٤، وداعمةأقل واأجابتالميذ١٠، تدعم

تشري استجابة . العربيةاللغة ون أن البيئة أقل دعما يف درسيقولالتالميذالعديد من 

.اللغة العربيةتعلمنتائجيفاملؤثرةالعواملأن البيئة هي أحد هلذا البند إىلالتالميذ

لت ملعرفة تعليقات فعلت اللغةالتعلمنتائجحول العوامل املؤثرة يف ةالتالميذاملقا

ثريا علی نتائج تعلم هيعموماالتالميذهافإن التعليقات اليت يقدم. العربية البيئة األقل 

يلويستند هذا إىل تعليقات بعض املخربين  . اللغة العربية :كما

وى اجلنوبّية١ملدرسة العالية اإلسالمية  احلكومّية تلميذة يف الصّف العاشر, واه يودين١٨ , كو
٢٠١٧يونيو ١٤األربعاء 
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١٩"احملليةلغتهماستخداممعظمألنداعمةأقل"

درة إل" ٢٠"العربيةاللغةستخدامأقل داعمة ألن بيئيت 

العربية بني التالميذ اللغة تعلم نتائجعلىؤثرتيتالللعوامل رتتيبالالفاتتخإ.ب
الصّف العاشر اإلسالمية يف املدرسة املتوّسطة و املدرسة املتوّسطةاملتخّرجني من

وى اجلنوبّية١ملدرسة العالية اإلسالمية  احلكومّية  كو

ستخدام ةالعربياللغة تعلم نتائجقياس نظرة عامة على مستوى العوامل املؤثرة يف 

ت٣أسئلة مع ٨من هي. املالحظةورقة  املالحظةعلى ورقة التالميذمث جواب . إجا

تأما . )٣(البحثية جمدولة إحصائيا وميكن رؤية النتيجة يف امللحق ورقةعلىالتالميذإجا

تمعالعواملعناملالحظة :التايلالنحوعلىتقدميهاالعربية ميكناللغةتعلميفا

٤.١٠اجلدول 
ملدرسة العالية يف عربية الاللغة تعلم نتائجعلىؤثريت تالللعوامل ترتيب الصّف العاشر 

وى اجلنوبّية١اإلسالمية  احلكومّية  كو

تعلمنتائجيف ؤثرتيتالعوامل رقم
عربيةالاللغة 

ت التالميذ إجا
الرتتيب

جبأ
١٨٢٠١سيةاعامل خلفية الدر ١
١١٩٠٥ميذالتالامل رغبةع٢

وى ١املدرسة العالية اإلسالمية  احلكومّية ,املقابلة, التلميذ يف الصّف العاشر, دمحم فوزان١٩ كو
٢٠١٧يونيو ١٤ربعاء يوم األ, اجلنوبّية

ويد٢٠ ١املدرسة العالية اإلسالمية  احلكومّية ,املقابلة, التلميذة يف الصّف العاشر, ريسا كومار
وى اجلنوبّية ٢٠١٧يونيو ١٤يوم األربعاء , كو



٦٥

١٠٤٦٦ميذتالالدافعامل ع٣
١٧٣٠٢امل املدرسةع٤
١٣٧٠٤,٥التعلممرافقامل ع٥
١٣٦١٤,٥حالة مبىن املدرسةامل ع٦
١٥٤١٣األسرةاملع٧
٦١٠٤٧لبيئةااملع٨

تمصدر ت البحث : البيا ٢٠١٧نتائج معاجلة بيا

تعلم نتائجلعوامل اليت تؤثر على لترتيبا إىل اجلدول أعاله ميكن أن نرى أنبناء

ملدرسة العالية اإلسالمية  احلكومّية العربية يف اللغة  وى اجلنوبّية١الصّف العاشر  ) ١كو

) ٥، التعلممرافقعامل ) ٤امل األسرة، ع) ٣، دّرسةعامل امل) ٢، عامل خلفية الدراسية

. البيئةعامل) ٨, تلميذعامل دافع) ٧,التالميذعامل رغبة) ٦، حالة مبىن املدرسةعامل 

.عامل خلفية الدراسيةويستند العامل األبرز يف اجلدول أعاله هي 

التالميذ بنياللغة العربية تعلمنتائجعلىتؤثراليتالعواملو أّما اإلختالفات يف ترتيب

نتائج التبويبإيلنظرنأنميكناإلسالمية املدرسة املتوّسطة و املدرسة املتوّسطةاملتخّرجني من

تؤثراليتالعواملترتيبومقارنة. ٨امللحق و٧امللحق يفمعاجلتهامتاليتاملالحظةورقةعلى 

املدرسة املتوّسطة و املدرسة املتوّسطةالتالميذ املتخّرجني منبنياللغة العربية تعلمنتائجعلى

يفختالفاتاإلتوجدأنيرىأنميكن٤.١١اجلدولإىلبناء . ٤.١١اجلدوليفاإلسالمية

املدرسة التالميذ املتخّرجني منابنياللغة العربية تعلمنتائجعلىتؤثراليتالعواملترتيب
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هي الرتتيب املدرسة املتوّسطةلتالميذ املتخّرجني منل.اإلسالميةاملتوّسطة و املدرسة املتوّسطة

لتالميذ املتخّرجني منمث ل. اللغة العربية هي مدّرسةتعلمنتائجعلىاألول من العوامل اليت تؤثر 
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الباب اخلامس
اخلامتة

اخلالصات: الفصل األول 
فيستطيع أن خيلص  اّلذى تبحثو نتائج البحثبناء على مشكالت البحث 

:كما يلى 
جيدفئةبعمومااملدرسة املتوّسطةمناملخرجينيللتالميذالعربيةاللغةتعلمنتائج.١

مناملخرجينيللتالميذالعربيةاللغةتعلمنتائجو٧١,٣٠ةمبتوسط)٪٤٨(
يف الصّف ٧٥.٢٢ةمبتوسطجيدفئةبعمومااإلسالميةاملدرسة املتوّسطة

وى اجلنوبية١العالية احلكومية بلمدرسة العاشر .كو
العربية بني التالميذ املتخرجني مننتائج تعلم اللغة الكبرية يفاتختالفاإلوجد ت.٢

إىلوننظر. املدرسة املتوسطة و املدرسة املتوسطة اإلسالمية  يف الصّف العاشر

املطوسطةاملدرسةمناملتخرجنيالتالميذتعلمنتائجقيمةمنمتوسط

الفرضيةاختبارنتائجإىلاستناداوأيضا. املطوسطةاملدرسةمنأعلىاإلسالمية

القيمةأنومبا). asymp.sig=0.041(قيمةاحلصولويتين،ماناختبارستخدام

اتختالفاإلوجد تأنيعينرفض. رفضمث) ٠.٠٥<٠.٠٤١(

املدرسة املتوسطة و نتائج تعلم اللغة العربية بني التالميذ املتخرجني منالكبرية يف

ملدرسة العالية اإلسالمية املدرسة املتوسطة اإلسالمية  يف الصّف العاشر 

وى اجلنوبّية١احلكومّية   .كو

٦٧



٦٨

بنيالعربيةاللغةتعلمنتائجعلىتؤثراليتالعواملترتيبيفختالفاتاإلتوجد.٣

يفاإلسالميةاملتوسطةاملدرسةواملتوسطةاملدرسةمناملتخرجنيالتالميذ

للتالميذالعربيةاللغةتعلمنتائجعلىتؤثراليتالعواملترتيب. العاشرالصفّ 

التعلم،مرافق) ٣األسرة،) ٢املدّرسة،) ١هياملتوسطةاملدرسةمناملتخرجني

ترتيبأنحنييف.التالميذدافع) ٦ةالتالميذرغبة) ٥املدرسة،مبىنحالة) ٤

املدرسةمناملتخرجنيللتالميذالعربيةاللغةتعلمنتائجعلي تؤثراليتالعوامل

مرافق) ٤األسرة،) ٣املدّرسة،) ٢الدراسية،اخللفية) ١هياإلسالميةاملتوسطة

.التالميذدافع) ٧ةالتالميذرغبة) ٦املدرسة،البناءحالة) ٥التعلم،

اتاقرتاح: الفصل الثاين
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وى١احلكومّيةاإلسالميةالعاليةلمدرسةل.١ إضافيةموادتوفرأنجيباجلنوبّية،كو

بكلالتعلممتابعةعلىقادرةتكونحبيثاملتوسطةاملدرسةمناملتخرجنيللتالميذ
.سهولة

لرغباتوفقاعاليةالتعلمنتائجعلىللحصولالتعلميفلتالميذاجتتهدأنجبو .٢
.املتوسطةاملدرسةخرجييمنحىتالتالميذ

تعلمحتفزأنميكناليتاألنشطةعقداىلحباجةوحنناملوجودة،العواملعلىنظرة.٣
العربيةاللغةيفوخاصةالطالب،



٦٩

املراجع

)٧سورة شورى األية (القرآن الكرمي -
اية له, ووزارة الشؤون الدينية مجحورية اندونيسيا- , جاكر, مدرسة النضال ال 

٢٠١٠
من املدرسة دراسة مقارنة إجناز مهارة القرائة اللغة العربية بني املتخرجني,ةمسلم-

من املدرسة املتوسطة اإلسالمية يف الفصل العاشر املتوسطة احلكومية و املتخرجني
٢٠١٢جوكجاكر١ملدرسة الثانوية احلكومية 

دراسة مقارنة نتائج تعلم اللغة العربية بني التالميذ املتخرجني من ,دمحم دووي توريونو -
توسطة يف الصّف العاشر مبدرسة واحد املدرسة املتوسطة اإلسالمية و املدرسة امل

الثناوية اإلسالمية يف السنة الدراسية  ٢٠١٥/٢٠١٤هاشم يوكياكر

Amos Neolaka, Metode Penelitian Dan Statistik, Jakarta: PT Remaja
Rosdakarya, 2014

Arikunto 2006: 55 http://digilib.unila.ac.id/5595/13/13.%20BAB%20II
.pdf

Asep Jihad, Evaluasi Pembelajaran, Yogyakarta: Multi Pressindo, 2009

Depdikbud, UU RI. 20 Tahun 2013 tentang System Pendidikan Nasional,
Jakarta: Balai Pustaka, 2013

Hallen A., Bimbingan dan Konseling, Jakarta: Quantum Teaching, 2003.

Hendriands Diamond, Pengertian, Faktor dan Indikator Hasil Belajar
Siswa, http://hendriansdiamond.blogspot.co.id/2012/01/pengertian-faktor-dan-
indikator-hasil.html

Khairil Anwar Notodiputro, Kurikulum 2013 tentang Kompetensi Dasar
Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs), Jakarta: Balai
Pustaka, 2013

Masdin, Psikologi Belajar, Kendari: Unhalu Press, 2007



٧٠

Muhammad Dwi Toriyona,“Studi komparsi hasil belajar bahasa arab
siswa alumni MTs dengan alumni SMP di kelas X Madrasah Aliyah Wahid
Hasyim Yogyakarta tahun ajaran 2014/2015” skripsi, Yogyakarta: UIN Sunan
Kalijaga, 2013

Muslimah, “Studi Komparasi Prestasi Maharah Qira’ah Bahasa Arab
Antara Siswa Alumni MTs dan SMP di Kelas X MAN Yogyakarta I Tahun Ajaran
2012”, Skripsi, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2013

Nana Sudjana, Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar, Bandung: PT
Remaja Rosdakarya, 2014

Rusman, Belajar dan Pembelajaran Berbasis Komputer Mengembangkan
Profesionalisme Guru Abad 21. Bandung: ALFABETA, 2012

Slameto, Belajar dan Faktor-faktor yang Mempengruhinya, Jakarta:
Rineka Cipta, 2003

Sugiyono, Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods), (Bandung:
Alfabeta, 2017), Cet.8, h.93

Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (pendekatan kuantitatif,

Kualitatif, dan R&D), Bandung: CV Alfabeta, 2014

Suharsimi Arikunto, Metodologi Penelitian, Jakarta:PT Rineka Cipta,

2002

Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik,
Jakarta: Rineka Cipta, 2010

Suharso dan Ana Retnoningsih, Kamus Besar Bahasa Indonesia,
Semarang: CV. Widya Karya, 2011

Suryadharma Ali, Permenag RI Nomor 000912 Tahun 2013 Tentang
Kurikulum Madrasah 2013 Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam Dan
Bahasa Arab, Jakarta: Balai Pustaka, 2013

Wa Muna, Metodologi Pembelajaran bahasa Arab teori dan aplikasi,
Yogyakarta: Teras 2011

Wahidmurni Dkk, Evaluasi Pembelajaran (Kompetensi Dan Praktik),
Yogyakarta: Nuha Litera, 2010

Zakiah Daradjat, Metodologi Pengajaran Agama Islam, Jakarta: Bumi
Aksara, 2001



٧١

املالحق



٧٢

١امللحق

و املدرسة املدرسة املتوّسطةمناملتخّرجنيقائمة نتائج  تعلم اللغة العربية للتالميذ 
املتوّسطة اإلسالمية يف الصّف العاشر

وناملتخّرجالقيمةاإلسمالرقمالصّفى

ّف 
لص

يف ا
ين 

 الد
لوم

ع
شر

العا

وى اجلنوبّية١املدرسة املتوّسطة اإلسالمية احلكومية ٧٠أمحد نور هدايت١ كو
وى اجلنوبّية١املدرسة املتوّسطة اإلسالمية احلكومية ٧٥أنيسة نور حيايت۲ كو
وى اجلنوبّية١املدرسة املتوّسطة اإلسالمية احلكومية ٩٠ديفي نور صاليحا٣ كو
وى اجلنوبّية١املدرسة املتوّسطة اإلسالمية احلكومية ٧٠دوي أرييانتو٤ كو
وى اجلنوبّية٣٠املدرسة املتوّسطة احلكومية ٦٠إيغني سابوترا٥ كو
وى اجلنوبّية١املدرسة املتوّسطة اإلسالمية احلكومية ٨٠إيندار ديليينىت٦ كو
وى اجلنوبّية٣٠املدرسة املتوّسطة احلكومية ٧٥إسرا وحيودين٧ كو
وى اجلنوبّية١املدرسة املتوّسطة اإلسالمية احلكومية ٨٠الال نور فالح۸ كو
وى اجلنوبّية١٢املدرسة املتوّسطة احلكومية ٦٠أنوغراةفجار. م٩ كو

وى اجلنوبّية١املدرسة املتوّسطة اإلسالمية احلكومية ٧٠دمحم هرموان۱۰ كو
وى اجلنوبّية٣٠املدرسة املتوّسطة احلكومية ٧٠موليونو١١ كو
نىت۱۲ وى اجلنوبّية١املدرسة املتوّسطة اإلسالمية احلكومية ٨٠نويف داما كو
وى اجلنوبّية١املدرسة املتوّسطة اإلسالمية احلكومية ٩٠أسريياتىنور١٣ كو
وى اجلنوبّية٣٠املدرسة املتوّسطة احلكومية ٨٥فيفيت أوكتافيياىن۱٤ كو
وى اجلنوبّية٣٠املدرسة املتوّسطة احلكومية ٨٥ريسكا إندرا سارى١٥ كو
وى اجلنوبّية١املدرسة املتوّسطة اإلسالمية احلكومية ٨٠سيت راهايو۱٦ كو
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وى اجلنوبّية١٣املدرسة املتوّسطة ستاب ٧٥بوتريسرييا١٧ كو

وم 
عل

عية 
تما

إلج
ا

١
شر

العا
ّف 

لص
يف ا

وى اجلنوبّية١٣املدرسة املتوّسطة ستاب ٧٥اندري۱۸ كو
وى اجلنوبّية١٢املدرسة املتوّسطة احلكومية ٨٠عدي سيتياوان١٩ كو
وى اجلنوبّية١٢املدرسة املتوّسطة احلكومية ٧٥اميليا۲۰ كو
وى اجلنوبّية١احلكومية املدرسة املتوّسطة اإلسالمية ٧٥آيو أزحاري٢١ كو
وى اجلنوبّية١٣املدرسة املتوّسطة ستاب ٧٥أيو ليستاري۲۲ كو
وى اجلنوبّية١املدرسة املتوّسطة اإلسالمية احلكومية ٧٥أيو مي هاندا٢٣ كو
وى اجلنوبّية١املدرسة املتوّسطة اإلسالمية احلكومية ٧٠أين أرديال۲٤ كو
وى اجلنوبّية١املدرسة املتوّسطة اإلسالمية احلكومية ٧٠أّساروىن٢٥ كو
خلسنياملدار املدرسة املتوّسطة اإلسالمية٧٥ايكا آر٢٦
وى اجلنوبّية١٢املدرسة املتوّسطة احلكومية ٨٠إيليشا سومارىن۲۷ كو
وى اجلنوبّية١املدرسة املتوّسطة اإلسالمية احلكومية٧٠أسريياىنفطرة٢٨ كو
وى اجلنوبّية١٢املدرسة املتوّسطة احلكومية ٧٠حامسيتا۲۹ كو
وى اجلنوبّية١املدرسة املتوّسطة اإلسالمية احلكومية ٨٠حيسىت جاحياىن٣٠ كو
وى اجلنوبّية١املدرسة املتوّسطة اإلسالمية احلكومية ٨٥لوسي أفرييانىت۳۱ كو
املدرسة املتوّسطة اإلسالمية احلكومية  سراج املونري٧٠موكولونورلييان ٣٢
وى اجلنوبّية١٢املدرسة املتوّسطة احلكومية ٨٠حممود ألفيان۳۳ كو
املدرسة املتوّسطة اإلسالمية احلكومية  فسري٨٥دمحم  فوزان٣٤
املدرسة املتوّسطة اإلسالمية احلكومية  فسري٩٠دمحم  فوزي۳٥
وى اجلنوبّية٣٠املدرسة املتوّسطة احلكومية ٦٥فوروانتورودي٣٦ كو
وى اجلنوبّية٣٠املدرسة املتوّسطة احلكومية ٦٥رودي سيتياوان۳۷ كو
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وى اجلنوبّية١املدرسة املتوّسطة اإلسالمية احلكومية ٧٠ريزا كومار٣٨ كو
وى اجلنوبّية١اإلسالمية احلكومية املدرسة املتوّسطة ٦٥رمحة هدايت۳۹ كو
وى اجلنوبّية١٢املدرسة املتوّسطة احلكومية ٦٥ليستياواتى٤٠ كو
وى اجلنوبّية١املدرسة املتوّسطة اإلسالمية احلكومية ٧٥ووالندارىسيت۴۱ كو
دوي أدينا٤٢ وى ١املدرسة املتوّسطة اإلسالمية احلكومية ٧٠سور اجلنوبّيةكو
وى اجلنوبّية١٢املدرسة املتوّسطة احلكومية ٧٠ريسناوايت٤۳ كو
وى اجلنوبّية٣٠املدرسة املتوّسطة احلكومية ٧٥ريسنا  وايت٤٤ كو
وى اجلنوبّية٣٠املدرسة املتوّسطة احلكومية ٧٠واحيودين٤٥ كو
وى اجلنوبّية١احلكومية املدرسة املتوّسطة اإلسالمية ٧٥يوين رمحوايت٤٦ كو
وى اجلنوبّية١املدرسة املتوّسطة اإلسالمية احلكومية ٧٥يويون ووالنداري٤۷ كو
وى اجلنوبّية٣٠املدرسة املتوّسطة احلكومية ٧٠سريلينا ألفا٤٨ كو
وى اجلنوبّية١٢املدرسة املتوّسطة احلكومية ٦٥فريا يونيار٤۹ كو
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وى اجلنوبّية١٢املدرسة املتوّسطة احلكومية ٦٠عبدل حارس أفندي٥٠ كو
وى اجلنوبّية١املدرسة املتوّسطة اإلسالمية احلكومية ٧٥أندي دمحم سور٥۱ كو
وى اجلنوبّية٣٠املدرسة املتوّسطة احلكومية ٧٠أرجون٥٢ كو
وى اجلنوبّية١٢املدرسة املتوّسطة احلكومية ٧٠أمسيتا٥۳ كو
وى اجلنوبّية١٣املدرسة املتوّسطة ستاب ٧٠أستوتى٥٤ كو
ىن٥٥ وى اجلنوبّية١٢املدرسة املتوّسطة احلكومية ٧٠أيو ليسرت كو
وى اجلنوبّية١٣املدرسة املتوّسطة ستاب ٨٠ديفييانىت٥٦ كو
ن ريسكييانىت٥۷ وى اجلنوبّية١املدرسة املتوّسطة اإلسالمية احلكومية ٧٥د كو
ما٥٨ وى اجلنوبّية١املدرسة املتوّسطة اإلسالمية احلكومية ٧٥جاكا برا كو
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وى اجلنوبّية١املدرسة املتوّسطة اإلسالمية احلكومية ٥٠كارين٥۹ كو
وى ١٣املدرسة املتوّسطة ستاب ٧٠كيكي٦٠ اجلنوبّيةكو
وى اجلنوبّية١٢املدرسة املتوّسطة احلكومية ٦٥دمحم دينيس٦۱ كو
وى اجلنوبّية١٢املدرسة املتوّسطة احلكومية ٧٠دمحم إهلام ٦٢ كو
وى اجلنوبّية١٢املدرسة املتوّسطة احلكومية ٤٥نصر هللا٦۳ كو
وى اجلنوبّية١٢املدرسة املتوّسطة احلكومية ٦٥فيياردين٦٤ كو
ما٦٥ وى اجلنوبّية٣٠املدرسة املتوّسطة احلكومية ٧٠بوترا بور كو
وى اجلنوبّية١املدرسة املتوّسطة اإلسالمية احلكومية ٨٠ريندي بوترا ٦٦ كو
وى اجلنوبّية١٢املدرسة املتوّسطة احلكومية ٧٠إندرا واتىريسكا ٦۷ كو
املدرسة املتوّسطة اإلسالمية احلكومية  سراج املونري٦٥إندراجيدصفر٦٨
دى٦۹ وى اجلنوبّية٣٠املدرسة املتوّسطة احلكومية ٧٠سوبر كو
دي٧٠ وى اجلنوبّية١٢املدرسة املتوّسطة احلكومية ٧٠سور كو
وى اجلنوبّية١٢املدرسة املتوّسطة احلكومية ٧٥أوجى يوستييانسى۷۱ كو
وى اجلنوبّية١٢املدرسة املتوّسطة احلكومية ٧٥والييا دوي٧٢ كو
وى اجلنوبّية١املدرسة املتوّسطة اإلسالمية احلكومية ٧٥يوغا بودي كوسوما۷۳ كو
وى اجلنوبّية١املدرسة املتوّسطة اإلسالمية احلكومية ٧٠وحيو فريدا٧٤ كو
وى اجلنوبّية١٢احلكومية املدرسة املتوّسطة ٧٠أجيسالن۷٥ كو
وى اجلنوبّية١املدرسة املتوّسطة اإلسالمية احلكومية ٧٠آريس٧٦ كو
وى اجلنوبّية٣٠املدرسة املتوّسطة احلكومية ٧٥أيو نينغسة ۷۷ كو
وى اجلنوبّية١٢املدرسة املتوّسطة احلكومية ٧٠ابريليا ليستاري٧٨ كو
وى اجلنوبّية١٢املدرسة املتوّسطة احلكومية ٧٠ترييامسانينسيديليا۷۹ كو



٧٦

وى اجلنوبّية١٢املدرسة املتوّسطة احلكومية ٨٠إيدا سيتياوايت٨٠ كو

وم 
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عية 
طبي

ال
١

شر
العا

ّف 
لص

يف ا

نيت۸۱ وى اجلنوبّية١٢املدرسة املتوّسطة احلكومية ٧٥إملا  كو
وى اجلنوبّية٣٠املدرسة املتوّسطة احلكومية ٤٠انداه ليستاري٨٢ كو
وى اجلنوبّية١٢املدرسة املتوّسطة احلكومية ٧٥دوي زاهرا ۸۳ كو
املدرسة املتوّسطة اإلسالمية احلكومية  سراج املونري٧٠حاريياىن٨٤
وى اجلنوبّية٣٠املدرسة املتوّسطة احلكومية ٤٥نور أيو۸٥ كو
وى اجلنوبّية١٢املدرسة املتوّسطة احلكومية ٧٥حاجىنور ٨٦ كو
املدرسة املتوّسطة اإلسالمية احلكومية  سراج املونري٧٠نورلييان ساريفاتى۸۷
نطوماوردي٨٨ وى اجلنوبّية٣٠املدرسة املتوّسطة احلكومية ٥٥إندير كو
وى اجلنوبّية٣٠املدرسة املتوّسطة احلكومية٧٥بوتري نور حليمة۸۹ كو
وى اجلنوبّية١٢املدرسة املتوّسطة احلكومية ٨٥راشا رافييانشا ٩٠ كو
وى اجلنوبّية٣٠املدرسة املتوّسطة احلكومية ٧٥رومانديكا۹۱ كو
وى اجلنوبّية١املدرسة املتوّسطة اإلسالمية احلكومية ٩٠سحنديكا ديفيا٩٢ كو
وى اجلنوبّية١٢املدرسة املتوّسطة احلكومية ٧٠سري يوميتا۹۳ كو
وى اجلنوبّية٣٠املدرسة املتوّسطة احلكومية ٧٥سولستيياىن٩٤ كو
وى اجلنوبّية٣٠املدرسة املتوّسطة احلكومية ٧٥أرييانىتفينا۹٥ كو
وى اجلنوبّية٣٠املدرسة املتوّسطة احلكومية ٧٠وا أودى أنغي ٩٦ كو
وى اجلنوبّية١املدرسة املتوّسطة اإلسالمية احلكومية ٧٠جحلسييان۹۷ كو
وى اجلنوبّية٣٠املدرسة املتوّسطة احلكومية ٥٠اندى ديوي ٩٨ كو
وى اجلنوبّية٣٠املدرسة املتوّسطة احلكومية ٦٥أنكغا۹۹ كو

وى ٣٠املدرسة املتوّسطة احلكومية ٨٠أنيتا ساري١٠٠ اجلنوبّيةكو



٧٧

وى اجلنوبّية١٢املدرسة املتوّسطة احلكومية ٦٠فتموايت۱۰۱ كو
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وى اجلنوبّية١٢املدرسة املتوّسطة احلكومية ٥٠حليمة دينا نور اجلنة١٠٢ كو
وى ١املدرسة املتوّسطة اإلسالمية احلكومية ٨٠حيسىت روسانىت۱۰۳ اجلنوبّيةكو
وى اجلنوبّية١٢املدرسة املتوّسطة احلكومية ٨٠إيرما روسيتا١٠٤ كو
وى اجلنوبّية٣٠املدرسة املتوّسطة احلكومية ٨٠خرييياة۱۰٥ كو
وى اجلنوبّية٣٠املدرسة املتوّسطة احلكومية ٧٥ميس سرياتول ماعوا١٠٦ كو
وى اجلنوبّية٣٠املتوّسطة احلكومية املدرسة ٦٥نينا ستيا نينغسة۱۰۷ كو
تشا١٠٨ أ وى اجلنوبّية٣٠املدرسة املتوّسطة احلكومية ٨٥نريوا كو
وى اجلنوبّية١٣املدرسة املتوّسطة ستاب ٧٠نينانك۱۰۹ كو
وى اجلنوبّية١٢املدرسة املتوّسطة احلكومية ٧٠نور أنيسا ١١٠ كو
وى اجلنوبّية٣٠املدرسة املتوّسطة احلكومية ٧٥حاليجاةنور۱۱۱ كو
وى اجلنوبّية١٢املدرسة املتوّسطة احلكومية ٧٠نورمسسى١١٢ كو
وى اجلنوبّية١املدرسة املتوّسطة اإلسالمية احلكومية ٨٥بوترى زوليا۱۱۳ كو
وى ١املدرسة املتوّسطة اإلسالمية احلكومية ٨٥سيت روحاين١١٤ اجلنوبّيةكو
نيت ۱۱٥ وى اجلنوبّية١املدرسة املتوّسطة اإلسالمية احلكومية ٨٠سري  كو
وى اجلنوبّية٣٠املدرسة املتوّسطة احلكومية ٨٠سوبرييانتو١١٦ كو
وى اجلنوبّية١املدرسة املتوّسطة اإلسالمية احلكومية ٨٠أسريياىنأومي۱۱۷ كو
وى اجلنوبّية١املدرسة املتوّسطة اإلسالمية احلكومية ٧٠خابيباأومو١١٨ كو



٧٨

٢حق املل

املدرسة املتوّسطةمناملتخّرجنيقائمة نتائج  تعلم اللغة العربية للتالميذ 

قيمة إسم التالميذ رقم قيمة إسم التالميذ رقم
٨٠ خرييياة ١٨ ٦٠ عبدل حارس أفندي ١
٧٠ كيكي ١٩ ٧٠ أجيسالن ٢
٦٠ أنوغراةفجار. م ٢٠ ٧٥ اميليا ٣
٨٠ حممود ألفيان ٢١ ٨٠ أنيتا ساري ٤
٥٥ نطواملاوردي إندير ٢٢ ٧٠ أمسيتا ٥
٧٥ ميس سرياتول ماعوا ٢٣ ٧٠ أستوتى ٦
٦٥ نينا ستيا نينغسة ٢٤ ٧٥ أيو نينغسة  ٧
٧٠ نينانك ٢٥ ٨٠ ديفييانىت ٨
٧٠ نور أنيسا  ٢٦ ٧٥ دوي زاهرا  ٩
٧٥ نور حاجى ٢٧ ٦٠ إيغني سابوترا ١٠
٧٥ حاليجاةنور ٢٨ ٦٠ فتموايت ١١
٧٠ نورمسسى ٢٩ ٥٠ حليمة دينا نور اجلنة ١٢
٨٥ فيفيت أوكتافيياىن ٣٠ ٧٠ حامسيتا ١٣
٧٠ ما بوترا بور ٣١ ٨٠ إيدا سيتياوايت ١٤
٧٥ بوتري نور حليمة ٣٢ ٤٠ انداه يستاري ١٥
٨٥ راشا رافييانشا  ٣٣ ٨٠ إيرما روزيتا ١٦
٨٥ ريسكا إندرا سارى ٣٤ ٧٥ إسرا وحيودين ١٧



٧٩

٧٠ريسناوايت٣٥
٦٥رودي سيتياوان٣٦
٧٠سريلينا ألفا٣٧
٧٥سري يوميتا٣٨
٧٥بوتريسرييا٣٩
٧٠سولستيياىن٤٠
٨٠سوبرييانتو٤١
دى٤٢ ٧٠سوبر
دي٤٣ ٧٥سور
٧٥أوجى يوستييانسى٤٤
٧٠أرييانىتفينا٤٥
٧٠واحيودين٤٦



٨٠

٣حق املل

املدرسة املتوّسطة اإلسالميةمناملتخّرجنيقائمة نتائج  تعلم اللغة العربية للتالميذ 

قيمة إسم التالميذ رقم قيمة إسم التالميذ رقم
٨٠ إيندار ديليينىت ١٨ ٧٠ أمحد نور هدايت ١
٧٥ ماجاكا مايو  برا ١٩ ٧٥ أندي دمحم سور ٢
٥٠ كارين ٢٠ ٧٠ أين أرديال ٣
٨٠ الال نور فالح ٢١ ٧٥ أنيسة نور حيايت ٤
٨٥ لوسي أفرييانىت ٢٢ ٧٠ تنحنح ٥
٨٥ دمحم  فوزان ٢٣ ٧٠ أّساروىن ٦
٩٠ دمحم  فوزي ٢٤ ٧٥ آيو أزحاري ٧
٧٠ دمحم هرموان شاندرا ٢٥ ٧٥ هانداأيو مي  ٨
٨٠ نىت نويف داما ٢٦ ٧٠ جحلسييان ٩
٩٠ أسريياتىنور ٢٧ ٩٠ ديفي نور صاليحا  ١٠
٧٠ نورلييان موكولو ٢٨ ٧٥ ن ريسكييانىت د ١١
٧٠ نورلييان ساريفاتى ٢٩ ٧٠ دوي أرييانتو ١٢
٨٥ بوترى زوليا ٣٠ ٧٥ ايكا سابوترا آر ١٣
٦٥ رمحة هدايت ٣١ ٧٠ أسريياىنفطرة ١٤
٨٠ ما ريندي بوترا برا ٣٢ ٧٠ حاريياىن ١٥
٧٠ ريزا كومار ٣٣ ٨٠ حيسىت ايكا جاحياىن ١٦
٦٥ إندراجيدصفر ٣٤ ٨٠ حيسىت روسانىت ١٧



٨١

٩٠سحنديكا ديفيا٣٥
٨٠سيت راهايو٣٦
٨٥سيت روحاين٣٧
٧٥ووالندارىسيت٣٨
نيت النكا٣٩ ٨٠واضحت 
أدينادوي ٤٠ ٧٠سور
٨٠أسريياىنأومي٤١
٧٠خابيباأومو٤٢
٧٠وحيو فريدا٤٣
٧٥يوغا بودي كوسوما٤٤
٧٥يوين رمحوايت٤٥
٧٥يويون ووالنداري٤٦



٨٢

٤حق املل

و املدرسة املتوّسطة مناملتخّرجنيلتالميذ بني انتائج  تعلم اللغة العربية اإلختالفات يف 
املدرسة املتوّسطة اإلسالميةمن

املدرسة املتوّسطةمنالرتدد القيمة اللغة العربيةرقم
املدرسة املتوّسطة منالرتدد 

اإلسالمية
١٩٠٠٤
٢٨٥٣٤
٣٨٠٧٩
٤٧٥١٢١١
٥٧٠١٥١٥
٦٦٥٢٢
٧٦٠٤٠
٨٥٥١٠
٩٥٠١١
١٠٤٥٠٠
١١٤٠١٠

٤٦٤٦العدد
٧١,٣٠٧٥,٥٤طمتوسّ 



٨٣

٥حقاملل

املقابلةدليل

يف تعلم يشعرون بسهولةالتالميذ املتخرجون من املدرسة املطوصطة اإلسالميةهل .١

اللغة العربية االن؟

العربية؟اللغةدروسبرغبتككيف.٢

العربية؟اللغةلتعلم)هدفك(دوافعكهوما.٣

العربية؟اللغةمدّرستكتدريسكيفية,رأيكما.٤

مدرستك؟يفاملهّيءالعربيةاللغةكتابعنترىكيف.٥

حاليا؟حتلّ اليتالدراسيةالفصولعنترىكيف.٦

العربية؟اللغةتعلممنوالدكموقفكيف.٧

العربية؟اللغةتعلمنتائجيفتدعمكاالجتماعيةالبيئةهل.٨



٨٤

٦حق املل
الحظةورقة امل

يف تعلم اللغة يشعرون بسهولة من املدرسة املطوصطة اإلسالمية التالميذ املتخرجون هل .١
العربية االن؟

ال يساعد.جأقل يساعد.بيساعد.أ

دروس اللغة العربية؟برغبتككيف  .٢
ال رغبة.جأقل رغبة.برغبة.أ

لتعلم اللغة العربية؟) هدفك(ما هو دوافعك .٣
حصلت على قيمة جيدة.بألنه هو موضوع املدرسة.أ

للغة العربية بشكل .ج صحيحجّيد و قادرة على التحدث 

اللغة العربية؟مدرستككيفية تدريس,ما رأيك.٤
ةحضاو غري.جاقل وضوحا.بواضحة.أ

يف مدرستك؟املهّيءعن كتاب اللغة العربية ىر كيف ت.٥
غري كاملة.جاقل كاملة.بكاملة.أ

حاليا؟حتلّ عن الفصول الدراسية اليت ىر تكيف .٦
غري مرحية.جمرحيةأقل .بمرحية.أ

كيف موقف والدك من تعلم اللغة العربية؟.٧
كّال .جأحيا.بحيب أن يعطي التشجيع.أ

يف نتائج تعلم اللغة العربية؟تدعمك هل البيئة االجتماعية .٨
ال تدعم.جأقل داعمة.بتدعم.أ



٨٥



٨٥

٧حقاملل

ت  اللغة العربية الصّف العاشر تعلمن العوامل اليت تؤثر على نتائج عالتالميذإجا

وى اجلنوبّية١ملدرسة العالية اإلسالمية  احلكومّية  كو

رقم املخربين
رقم السؤال

١٢٣٤٥٦٧٨
جأأبأأبأ١
أأأأأأبأ٢
بأأأأأأأ٣
أأجأبجأب٤
بأأأأجأأ٥
بأبأأجأأ٦
جأبأأأأأ٧
بأأأأبأأ٨
بجبأبأبأ٩

أأبأأبأأ١٠
جأأبأأبأ١١



٨٦

ببببأأبأ١٢
أبأبأجأأ١٣
أأأأأبأأ١٤
ببببأأبأ١٥
ببأأبأبب١٦
بأأأأجأأ١٧
جأبأبأبأ١٨
أأأأأببأ١٩
بأأأأجأأ٢٠

١٢٣٤٥٦٧٨العدد
١٨١١١٠١٧١٣١٣١٥٦أ

٢٩٤٣٧٦٤١٠ب
٠٠٦٠٠١١٤ج



٨٧

٨حقاملل

ت منتبويبالنتائج  اللغة العربية تعلمن العوامل اليت تؤثر على نتائج عالتالميذإجا
اإلسالميةاملدرسة املتوّسطةمناملتخّرجنيللتالميذ 

ينرب ملخارقم 
لالسؤ ارقم 

١٢٣٤٥٦٧٨
١٣٢٣٣٢٣٣١
٢٣٢٣٣٣٣٣٣
٣٣٣٣٣٣٣٣٢
٤٢٣١٢٣١٣٣
٥٣٣١٣٣٣٣٢
٦٣٣١٣٣٢٣٢
٧٣٣٣٣٣٢٣١
٨٣٣٢٣٣٣٣٢
٩٣٢٣٢٣٢١٢

١٠٣٣٢٣٣٢٣٣
٢٩٢٧٢١٢٩٢٨٢٤٢٨٢١العدد
١٣٥١٢٤٢٦الرتتيب



٨٨

٩حقاملل

ت منتبويبالنتائج  اللغة العربية تعلمن العوامل اليت تؤثر على نتائج عالتالميذإجا
املدرسة املتوّسطةمناملتخّرجنيللتالميذ 

ينرب ملخارقم 
لالسؤ ارقم 

١٢٣٤٥٦٧٨
١١٣٢٣٣٢٣٣١
١٢٣٢٣٣٢٢٢٢
١٣٣٣١٣٢٣٢٣
١٤٣٣٢٣٣٣٣٣
١٥٣٢٣٣٢٢٢٢
١٦٢٢٣٢٣٣٢٢
١٧٣٣١٣٣٣٣٢
١٨٣٢٣٢٣٢٣١
١٩٣٢٢٣٣٣٣٣
٢٠٣٣١٣٣٣٣٢
٢٨٢٤٢٣٢٨٢٥٢٨٢٦٢١العدد
٠٤٥١٣١٢٦الرتتيب



٨٩

١٠حقاملل

املخرباسمقائمة

التوقيعاحلالةاإلسمرقم

رئيسة املدرسةم أ, .أغ.مسفيدار، س١
١

موظفة اإلداةأغ.نيين، سسر ٢
٢

٣مدرسة اللغة العربيةفد.س, ماسين٣

مناملتخرّجلتلميذةاالاريسحآيو أ٤
املدرسة املتوّسطة اإلسالمية

٤

ين٥ آيو مي هاندا
املدرسة منالتلميذة املتخرّج

املتوّسطة اإلسالمية
٥

أين أرديال واهيويت٦
املدرسة منالتلميذة املتخرّج

املتوّسطة اإلسالمية
٦

نيت٧ املدرسة منالتلميذة املتخرّجلوسي أبر
اإلسالميةاملتوّسطة 

٧

املدرسة منالتلميذة املتخرّجفريا يونيار٨
املتوّسطة اإلسالمية

٨

دمحم فوزان٩
املدرسة منالتلميذ املتخرّج

املتوّسطة اإلسالمية
٩



٩٠

دمحم فوزي١٠
املدرسة منالتلميذ املتخرّج

املتوّسطة اإلسالمية

ويد١١ ريسا كومار
املدرسة منالتلميذة املتخرّج

املتوّسطة اإلسالمية

أرنولد١٢ املدرسة منالتلميذ املتخرّجسور
املتوّسطة اإلسالمية

يوين رمحاوايت١٣
املدرسة منالتلميذة املتخرّج

املتوّسطة اإلسالمية

أندري١٤
املدرسة منالتلميذ املتخرّج

املتوّسطة 

املدرسة منالتلميذ املتخرّجأدي سيتياوان١٥
املتوّسطة 

املدرسة منالتلميذة املتخرّجآيو ليستارى١٦
املتوّسطة 

إليسيا سوماريين١٧
املدرسة منالتلميذة املتخرّج

املتوّسطة 

حممود ألفيان١٨
املدرسة منالتلميذ املتخرّج

املتوّسطة 

املدرسة منالتلميذة املتخرّجريسناوايت١٩
املتوّسطة 

املدرسة منالتلميذة املتخرّجريسنا وايت٢٠
املتوّسطة 

واه يودين٢١
املدرسة منالتلميذ املتخرّج

املتوّسطة 



٩١

زيرلينا ٢٢
املدرسة منالتلميذة املتخرّج

املتوّسطة 

نورليان٢٣
املدرسة منالتلميذة املتخرّج

املتوّسطة 

٢٠١٧أغسطسكوندا،



٩٢

١١حقاملل

ئق البحثو

وى اجلنوبّية١املدرسة العالية اإلسالمية  احلكومّية  كو

ةر قابلة مع موظفة اإلداامل قابلة مع رئيسة املدرسةامل

يف الصف العاسرميذالالتجنيخر املتقائمة قابلة مع مدرسة اللغة العربيةامل



٩٣

ئق البحثو

حتديد العينة بطريقة القرعة ت اللغة العربية امتحا

مناملتخرّجلميذتالاملقابلة مع 
املدرسة املتوّسطة اإلسالمية

منةلميذة املتخّرجتالاملقابلة مع 
املدرسة املتوّسطة 

على ورقة املالحظةاتميذيب التلجت على ورقة املالحظةاتميذيب التلجت



Nilai UTS genap 2016/2017

KELAS X AGAMA
No. Nama Nilai
1. Ahmad Nur Hidayat 70
2. Anisah Nur Hayati 75
3. Devi Nur Sholeha 90
4. Dwi Ariyanto 70
5. Egin Saputra 60
6. Indar Deliyanti 80
7. Isra Wahyudin 75
8. Lala Nur Falah 80
9. M. Fajar Anugrah 60
10. Muh. Hermawan C. 70
11. Mulyono 70
12. Novi Damayanti 80
13. Nur Asriati 90
14. Pipit Oktaviani 85
15. Riska Indra Sari 85
16. Siti Rahayu 80
17. Sriana Putri 75

KELAS X IPS2
No. Nama Nilai
1. Abd. Haris Efendi 60
2. Andi Muh. Surya P. 75
3. Arjun 70
4. Asmita 70
5. Astuti 70
6. Ayu Lastriani 70
7. Depianti 80
8. Dian Rizkiyanti 75
9. Jaka pratama 75
10. Karni 50
11. Kiki 70
12. Muh. Denis 65
13. Muh. Ilham 70
14. Nasrullah 45
15. Piardin 65
16. Putra Purnama 70
17. Rendi Putra 80
18. Riska Indrawati 70

19. Safar Indrajid 65
20. Supriadi 70
21. Suryadi 70
22. Uci Yustiansi 75
23. Walia Dwi 75
24. Yoga Budi Kusuma 75
25. Wahyu Perdana 70

KELAS X IPS1
No. Nama Nilai
1. Andri 75
2. Adi Setiawan 80
3. Amelia 75
4. Ayu Azhari 75
5. Ayu Lestari 75
6. Ayu Mey Handayani 75
7. Ani Ardilla 70
8. Assaroni 70
9. Eka Arya 75
10. Elisyah Sumarni P 80
11. Fitrah Asriani 70
12. Hasmita 70

13. Hesti Cahyani 80
14. Lusi Aprianti 85
15. Nurlian Mokulu 70
16. Mahmud Alfian 80
17. Muh. Fauzan 85
18. Muh. Fauzi 90
19. Rudi Purwanto 65
20. Rudi Setiawan 65

21. Resa Komaria 70
22. RahmatHidayat 65
23. Listiawati 65
24. Siti Wulandari 75
25. Surya Dwi Adinata 70
26. Risnawati 70
27. Risna Wati 75

28. Wahyudin 70
29. Yuni Rahmawati 75
30. Yuyun Wulandari 75

31. Zherlina Alfa 70
32. Fira Yuniar 65



Nilai UTS genap 2016/2017

KELAS X IPA2
No. Nama Nilai
1. Ajislan 70
2. Aris 70
3. Ayu Ningsih Puji L 75
4. Aprillia Lestari 70
5. Delia Triasmaningsih 70
6. Ida Setiawati 80
7. Ilma Yanti 75
8. Indah Lestari 40
9. Dwi Zahra 75
10. Hariyani 70
11. Nur Ayu 45
12. Nur Haji 75
13. Nurlian Saripati 70
14. Mawardi Indrianto 55
15. Putri Halimah 75
16. Rasya Rafiansyah 85
17. Romandika 75
18. Shendika  Devia Riski 90
19. Sri Yumita 70
20. Sulistiani 75
21. Vina Arianti 75
22. Waode Anggi O. 70
23. Chelsiyana Fahrani I. 70

KELAS X IPA1
No. Nama Nilai
1. Andi Dewi Safitri 50
2. Angga 65
3. AnitaSari 80
4. Fatmawati 60
5. HalimahDinaNurJannah 50
6. Hesti Rosanti 80
7. Irma Rosita 80
8. Khoiriyah 80
9. Mis Sjratul Ma’wah 75
10. Nena Setia Ningsih 65
11. Nirwana Anatasya 85
12. Ninang 70
13. Nur Anisa 70
14. Nur haliza 75
15. Nursamsi Basanunggu 70
16. Putri Zulia Atmasari 85
17. Siti Rohani 85
18. Sri Yanti 80
19. Supriyanto 80
20. Umi Asriani 80
21. Umu Khabibah 70
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I. IDENTITAS DIRI

1. Nama : Aysa Lambata
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4. Status Perkawinan : Belum menikah
5. Agama : Islam
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7. Nomor HP. : 082292533642

II. DATA KELUARGA

1. Nama Orang Tua
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b. Ibu : Wa Baya

2. Nama saudara Kandung : 1. Rahman S.Pd.I
2. Wa Selvia S.Pd
3. Rifaldi
4. Sabila

III. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. SD NEGERI  01 BONEOGE LULUS TAHUN 2007
2. SMP NEGERI 02 LAKUDO LULUS TAHUN 2010
3. MA NEGERI LAKUDO LULUS TAHUN 2013
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AYSA LAMBATA
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ة احلياةسري قائمة
I.ذاتية النفس

, أيسى ملبا: اسم
ريخ امليالد ١٩٩٥يوليو ٠٩, أمبون: مكان و

أةر م: جنس
ةليس متزوج: احلالة االجتماعية

الدين االسالمية: الدين
بونّيوغي: العنوان

٠٨٢٢٩٢٥٣٣٦٤٢: اهلاتفرقم 
aysalambata.al@gmail.com: الربيد اإللكرتوين

II.بيانت العائلة
الوالدينامساء

ملبا: اب)١
و : امّ )٢
رمحان و سيلفيا و ريفالدي و سابيلى- : االخواتامساء

III. ة التعلمسري
٢٠٠٧جة يف ر ، متخبونّيوغي١املدرسة اإلبتدائية احلكومية .١
٢٠١٠جة يف ر الكودو، متخ٢املدرسة املتوسطة احلكومية .٢
٢٠١٣جة يف ر الكودو، متخاحلكومية العالية اإلسالميةاملدرسة .٣
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