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 أهدي هذا البحث اجلامعي إىل:

 

 وجيي تريسناينأمي احملبوبة : 

رضاها وحبها ما )عسى هللا أن يرمحها يف الدنيا واآلخرة اليت قد ربتين منذ صغاري وبدون 
 وجدت النجاح(

 

 

 حممد عارف رمحن حكيم أيب الكرمي :

 )عسى هللا أن يرمحه يف الدنيا واآلخرة ويعطيه طول العمر والصحة دائما(

 

 

وإىل أعضاء أسريت احملبوبني وإىل مجيع املشايخ األعزاء واألستاذ الكرماء، ومن قد علمين 
 وربياين اباجهد والصرب

 يعطيهم الدرجة األوىل يف الدنيا واألخرة()عسى هللا أن 
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 شكرا وتقديرا
 بسم هللا الرمحن الرحيم

احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على سيدان حممد بن عبد هللا املبعوث  
رمحة للعلمني، ومن اهتدي بسنته ودعا بدعوته إىل يوم الدين. وعلى آله وصحبه أمجعني، 

 أما بعد.

هللا عز وجل على نعمه القوة والصحة والفرصة حىت قد انتهت  أشكر شكرا إىل 
إجناز تعّلم اللغة العربية لدى الطالب " فروق كتابة هذا البحث اجلامعي بعنوان البحث 

من خلفية دراستهم يف املدرسة املعارف األوىل الثانوية اإلسالمية سنجاسارى ماالنق 
كن إمتامها بدون مساعدة اآلخر، ولذلك وقد انتهت كتابة هذا البحث اجلامعي والمي". 

 قدمت الباحثة الشكر إىل:
جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية  عبد احلارس ، مدير أ. د.فضيلة  -1
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زكية عارفة ، املشرفة اليت بذل جهده يف رعاية الباحث يف تكميل هذا د. فضيلة  -4

ذا البحث، واليت قد أفاد الباحث علميا ووجها خطواهتا يف كل مراحل إعداد ه
البحث منذ بداية فكرة البحث حيت االنتهاء منه، فلها من هللا أحسن اجلزاء، ومن 

 الباحث عظيم الشكر والعرفان.
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يف حياة الباحث منذ والدته حيت يصل إىل عمره اآلن. وال ميالن أن يقود الباحث 

  سلوك الطريق السديد.يف
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عسى هللا أن مين علينا رمحته الحد هلا وأن يشيبنا حبسن الثواب. وأخريا، أدركت 
يتوقع التقرير الباحثة أن كتابة هذا البحث اجلامعي وهناك ابلتأكيد الضعف أو القصور، 

انتقادات واقتالاحات بناءة من أي طرف ملزيد من التحسن، وهذا قد يكون البحث 
 اجلامعي مفيدة لنا مجيعا. آمني ايرب العاملني. جزاكم هللا خريا كثريا أحسن اجلزاء.
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 مستخلص البحث
إجناز تعلّم اللغة العربية لدى الطالب من خلفية دراستهم  يف املدرسة فروق م.  2019فؤيدة، إمييل. 

م اللغة العربية، كلية علوم يتعلالبحث اجلامعي، قسم الاملعارف األوىل الثانوية اإلسالمية سنجاسارى ماالنق. 
الدكتورة زكية عارفة الرتبية والتعّلم، جامعة موالان مالك إبراهم اإلسالمية احلكمية ماالنق. املشريف: 

 املاجستري.

 الكلمات األساسية: خلفية الدراسة للطالب، إجناز تعّلم اللغة العربية

لفية املقصودة هي خلفية الدراسة قبل الطالب  يف كل املدرسة لديهم خلفية الدراسة خمتلفة. اخل 
دخول مرحلة الثانوية و هي من خرجيي املدرسة املتوسطة اإلسالمّية و العامة. خرجي املدرسة اإلسالمية 
الذين يعيشون يف املعهد، وهناك أيضا توجد خرجي املدرسة اإلسالمية الذين درسوا يف املدرسة الدينية وتوجد 

شوا يف املعهد ومل درسوا يف املدرسة الدينية. الطالب الذين من املدرسة املتوسطة خرجي املدرسة العامة مل تعي
م اللغة العربية. يالعامة يشعرون بصعوبة يف درس اللغة العربية. وهذه الظاهرة تسبب إىل املشكلة يف عملية تعل

للطالب م اللغة العربية تعلّ  إجناز( ملعرفة 2)ملعرفة خلفية الدراسة للطالب  (1يعين : ) ويهدف هذا البحث
يف املدرسة املعارف األوىل الثانوية لدى طالب من خلفية دراستهم  تعّلم اللغة العربية  إجناز( ملعرفة فروق 3)

 اإلسالمية سنجاسارى ماالنق.

املدخل الكمي. وتستخدم الباحثة يف هذا البحث السببية املقارنة.  هستخدم الباحثتيف هذا البحث  
ابالستخدام  One Way Anova االستبانة والواثئق. وتستخدم الباحثة لبياانت هومجع ا وأسلوب

SPSS for windows evaluation version 20    خلفية الدراسة للطالب ونتائج تعّلم اللغة
 العربية. 

أن خلفية الدراسة للطالب يف الفصل العاشر يف املدرسة املعارف األوىل  (1: ) وتدل نتائج البحث 
خلفية الدراسة من  يهم. ومعظم الطالب لدالثانوية اإلسالمية سنجاسارى ماالنق تتكون على ست فئات

من  ةحثالبا ا قام هبيتونظرا إىل نتائج البحث ال( 2)املدرسة املتوسطة اإلسالمّية و املدرسة الدينية و املعهد. 
على إجناز تعّلم اللغة العربية حتت املعايري املعينة. وكان أدىن الدراجات  ونطالبا حيصل 21طالبا أن  100

( تدل على One Way Anovaحتليل الطريقة الواحدة أنوفا )( و 3) .100و أعلى الدراجات  65
. وهذا يعين أن هناك  OHمردود  005،0<  000،0و إن كانت قيمة مطلقة  000،0قيمة مطلقة 

التعلم ابللغة  إجنازحبيث توجد اختالفات يف  خلفية الدراسة للطالب على إجناز تعّلم اللغة العربيةفروق 
 العربية.
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ABSTRAK 

Fuaida, Emil. 2019. Perbedaan Prestasi Belajar Bahasa Arab berdasarkan 

Latar Belakang Pendidikan Siswa di Madrasah Aliyah Almaarif 01 Singosari 

Malang. Skripsi, Jurusan Bahasa Arab, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan 

Keguruan, Universitas Islam Negeri Malang Maulana Malik Ibrahim 

Malang. 

Pembimbing: Dr. Zakiyah Arifa M.Pd 

Kata Kunci: Latar Belakang Akademik Peserta Didik, Prestasi Belajar 

Bahasa Arab 

Peserta didik di setiap sekolah memiliki latar belakang akademik yang 

berbeda. Latar belakang yang dimaksud yaitu latar belakang akademik 

sebelum masuk Madrasah Aliyah. Latar belakang akademik tersebut meliputi 

lulusan Madrasah Tsanawiyah dan Sekolah Menengah Pertama. Peserta didik 

yang berasal dari Sekolah Menengah Pertama merasa kesulitan dalam 

pelajaran Bahasa Arab. Fenomena ini menyebabkan permasalahan dalam 

proses pembelajaran Bahasa Arab. Tujuan dalam penelitian ini adalah : (1) 

untuk mengetahui latar belakang akademik peserta didik. (2) untuk 

mengetahui prestasi belajar Bahasa Arab peserta didik. (3) untuk mengetahui 

perbedaan hasil belajar bahasa arab bedasarkan latar belakang pendidikan 

siswa di Madrasah Aliyah Almaarif 01 Singosari Malang. 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kuantitatif dan 

peneliti menggunakan jenis penelitian kausal komparatif atau ex post facto. 

Adapun teknik pengumpulan data adalah angket dan dokumentasi. Peneliti 

menggunakan rumus One Way Anova dengan aplikasi SPSS for windows 

evaluation version 20  untuk menganalisis perebedaan antara latar belakang 

akademik peserta didik dan prestasi belajar Bahasa Arab. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) latar belakang akademik 

peserta didik kelas 10 di Madrasah Aliyah Almaarif 01 Singosari Malang 

terdiri dari 6 kategori. Mayoritas peserta didik memiliki latar belakang 

akademik dari Madrasah Tsanawiyah, pernah belajar di madrasah diniyah 

dan tinggal di pondok pesantren. (2) Berdasarkan hasil penelitian yang 

dilakukan peneliti dari 100 peserta didik, terdapat 21 peserta didik mendapat 

hasil belajar di bawah Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM). Nilai terendah 

yaitu 65 dan nilai tertinggi yaitu 100. (3) Analisis one way anova 

menunjukkan nilai signifikansi 0,000. Nilai signifikansi 0,000 < 0,005 maka 

Ho ditolak, ini berarti bahwa terdapat perbedaan latar belakang akademik 

peserta didik terhadap prestasi belajar Bahasa Arab. 
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ABSTRACT 

Fuaida, Emil. 2019. The Differences in Achievement of Learning Arabic 

Language Based on Student Academic Background in Alma'arif 01 

Madrasah 01 Singosari Malang, Thesis, Arabic Education Department, 

Faculty of  Tarbiyah and Teacher Training, State University of Maulana 

Malik Ibrahim Malang. 

Advisor: Dr. Zakiyah Arifa M.Pd 

Keywords: Academic Background of Students, Arabic Language Learning 

Achievement 

The students in every school has different academic background: previous 

school where they studied before they get enrolled into Madrasah Aliyah. 

The academic background includes Madrasah Tsanawiyah or Junior high 

school. Usually, students who comes from Junior high school encountered 

difficulties in Arabic learning. This phenomenon cause problems in the 

Arabic learning process. The purpose of this research is: (1) to know the 

academic background of students, (2) to know the their Arabic language 

learning achievement, (3) describe the differences in achievement of 

learning Arabic language based on student academic background in 

Madrasah Aliyah Alma’arif 01 Singosari Malang. 

The method of this research is quantitative method with causal 

comparative or ex post facto approach. The data collection techniques are 

questionnaire, and documentation. The researcher uses formulation One 

Way Anova with use SPSS for windows evaluation version 20 to analyze 

the effect of the academic background of students on their Arabic language 

learning achievement. 

The resultof this research shows : (1) the academic background of the 

seven graders in Madrasah Aliyah Alma’arif 01 Singosari Malang is divided 

into 6 categories. Most of them came from Madrasah Tsanawiyah and live 

in islamic boarding school.  (2) The research conducted on 100 students 

shows that 21 of them achieved low score under MMC (Minimum Mastery 

Criteria). The lowest score is 65 and the highest score is 100.(3) One Way 

Anova analysis shows that the significant value is 0,000. The significance 

value 0, 000 < 0,005 shows that Ho is rejected, which means there is 

influence of academic background of the students on their Arabic language 

learning achievement, So that there are differences in Achievement of  

learning Arabic language. 
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 األول الفصل

 اإلطار العام
 املقدمة .أ

قصودة لفية املخلا. تلفةخملديهم خلفية الدراسة  املدرسةكل يف   الطالب
، أين هو الثانويةالثانوية و يف املرحلة ة قبل دخول مرحلة هي خلفية الدراس

سالمية املعارف األوىل الثانوية اإل املدرسة ، كما الطالبيسكن؟ يف املعهد ام ال؟ 
لديهم خلفية الدراسة  املدرسةالذين يدرسون هذه  الطالب نق.سنجاسارى ماال

ني املدرسة ب سياسة اخاص وهي مزيج املدرسةتلفة. لديها خم خرجي و تلفةخم
 تمعة واحدة.جمأصبحت اإلسالمية  املدرسةخرجي احلكومية و  املدرسةخرجي 

خاص  الفصليوجد ال  وكذلكاحلكومية  املدرسةخاص خرجي  الفصليوجد  ال
 املدرسةمن خرجي  الطالبتلط خمهناك  ىن. وهذا يعاإلسالمية املدرسةخرجي 

 .الفصل لكل اإلسالمية املدرسةوخرجي احلكومية 

 اإلسالمية. املدرسةوخرجي  احلكومية املدرسةخرجي  نيفات بهناك خال
مدرستهم. وهناك يف الذين درسوا اللغة العربية اإلسالمية  املدرسةوهناك خرجي 

عهد، وهناك أيضا توجد خرجي ملايف الذين يعيشون  احلكومية املدرسةخرجي 
وهذه الظاهرة تسبب إلىى  الدينية. املدرسةيف الذين درسوا  اإلسالمية املدرسة

اللغة العربية إىل  نظرلتعّلم اللغة العربية. واب يفخاصة ، و تعّلمعملية ال يفشكلة ملا
ء على هذه الظاهرة، فتتطلب ، وبناالثانوية املدرسة يفعملية التعّلم يف مواد إجبارية 

 املدرسةالذين من  الطالبللمشاركة درس اللغة العربية.  يع الطالبمج املدرسة
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يف يعرف اللغة العربية من قبل فبعضهم يشعرون بصعوبة   مل و احلكومية
مدرستهم، يف عرفوا اللغة العربية اللغة العربية. وبعضهم الذين  تعّلمتكيف 

  1.قدراهتملثقة مع اب يشعرونال

سواء أكانوا  ، أمور دينهميفون مسلملاهبا يعامل  ىتاللغة العربية هي اللغة ال
اللغة  تعّلموزير الدين أن يف اللغة العربية  تعّلم ألهدافوفقا  2.الأم ،هنايتكلمو 

على فهم  نيتعلمملكن أن تساعد امياللغة العربية  تعّلمالعربية مهم جدا. ومن 
مصدر  مي. القرآن الكر اإلسالمتعلقة بدين املديث والكتب اللغة العربية احلالقرآن وا

العالية فهم  املدرسة يف الطالبب اجيشياء، ولذلك األ  كليف نيالتوجيه للمسلم
إاّن :  ىللغة العربية. قال تعالاابمد حم يبالقرآن أنزل على النألن اللغة العربية، 

 .3عربيا لعلكم تعقلونقرأان أنزلناه 

تعد اللغة العربية من أعظم اللغات السامية فلهاشأن عظيم و مكانة سامية 
تتميز به من خصائص كل خاصية منها تعد دافعا لنشرها و ملا لغات العلم بني 

إحدى اللغات العظمى أهنا عتبار على بعني اإلبد أن ينظر إليها ال هناتعلمها، فإ
 .4مل العايف

                                                           
 2018املعارف األوىل سنجاسارى مالنج  الشهر ديسمبري  االثانوية  املدرسةنتيجة املالحظة يف 1

( ،الطبعة الثانية 1996ة . ) بدون مكان :كتب النحضة املصري ، طرق تدريس اللغة العربية و الرتبية الّدينية ،إبراهم حمّمد عطا  2
 35،ص.

 2، ص.2005،جاكرات،  12ورة يوسف: س ،القرأن الكرمي شامل القرأن   3
4، ص.2010، ماالنق،اللغة العربية تعّلمتطوير املنهج ال ،أورل حبرالدين4
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املدرسة املعارف األوىل الثانوية  يفر الباحث موضوع هذا البحث اختا
ة. ري زات الكثاإلجنافيها حصلون  الطالب ألناإلسالمية سنجاسارى ماالنق 

ال اللغة جم يف ةري زات الكثاإلجناوقد حصلوا . يةميأكاد غريية كانت أم ميأكاد
 . العربية

حىت  الطالبيوجهها  يتت الالشكملتظهر ا الطالبكون خلفية دراسة 
ت. الشكملة هذه اجل معايفعلم اسرتاتيجيات املعرفة ملأصبحت مهمة للبحث 

 العملية يفتعلم. أهم الشيء  إجنازعلى  الطالبخلفية دراسة أتثرب عرفة ملوكذلك 
أنه عملية تسمح  (Gagne). و يعرف غوغي اإلجيايب التعلمية هو التحويل

جديد أو لتطبيق على  الحلدروسة السابقة ملستجابة ااإلللشخص أن يستخدم 
 .مشكلة جديدة

 يفضي الذي لتسهيل التعلم وتفصيله املنقل التعلم ا اإلجيايب التحويل
 :ومنها  اإلجيايب عملية التحويل يفستقبل .وهناك عوامل ملا

 ية والتعلمية تعّلمالعملية ال-أ
 السابقة  إجناز التعّلم-ب

تبعة والسلوك ملال الدراسة أو إجراءات العمل اجم يفتوى حملواد واملا-ج
 طلوب ملا

 وعوامل ذاتية من الطلبة -د
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 اإلجيايب دث التحويلحيذلك، إىل وسلوكهم. وإضافة  نيدرسملجهود ا-ه
دارة يتعلق اإلاح جنجتهاد. وكان ابإل توى الدرسحمبعد ما ينظم الطلبة 

 تطابقة.ملكيز على العناصر ارت تشجيع التعلم والاب
اللغة العربية  تعّلم يفت المشك ىلختلفة إملا ميذاللتل  خلفية الدراسةتؤدي 

كومية حلا املدرسة يفرجوا ختالذين  الطالب. ومنها قلة ثقة النفس عند الفصل يف
اللغة العربية وكذلك ليس هناك  تعّلمل الطالب نفس يفوليس هناك الرغبة 

و ية تعّلمتار الطريقة الخيدرس أن مل. ولذا، على االطالب نفس يفالتشجيع أيضا 
 اللغة العربية. تعّلمالة تسبب بطيئ عملية حلناسبة. وهذه املية اتعّلمال اإلسرتاتيجية

ية الداعمة تساعد العمل تعّلمومن التعريف السابق أن خلفية ال
 تعّلمذلك، إن مادة الدورس و خلفية ال ىلالتعّلمية التالية. وإضافة إ

العنوان إبختذ . ولذا، فالباحث يقوم اجملتلفة تعّلمال إجنازختلفة تصبحان ملا
يف املدرسة  لدى الطالب من خلفية دراستهم تعّلم اللغة العربية إجناز فروق "

 ."املعارف األوىل الثانوية اإلسالمية سنجاسارى ماالنق 
 سئلة البحثأ .ب

املدرسة املعارف األوىل  العاشر الفصليف  طالبلل خلفية الدراسة كيف  .1
 ؟الثانوية اإلسالمية سنجاسارى ماالنق 

املدرسة املعارف األوىل  العاشر الفصليف  م اللغة العربيةإجناز تعلكيف  .2
 ؟الثانوية اإلسالمية سنجاسارى ماالنق 

يف  لدى الطالب من خلفية دراستهم تعّلم اللغة العربية إجناز فروقكيف  .3
 ؟  املدرسة املعارف األوىل الثانوية اإلسالمية سنجاسارى ماالنق 
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 هداف البحثأ .ج
سالمية الثانوية اإل املدرسة العاشر الفصليف  ميذلتالل خلفية الدراسة ملعرفة  .1

 .ماالنقاملعارف األوىل سنجاسارى 
سالمية الثانوية اإل املدرسة العاشر الفصليف  تعّلم اللغة العربية إجنازملعرفة  .2

 .ماالنقاملعارف األوىل سنجاسارى 
 يف لدى الطالب من خلفية دراستهم تعّلم اللغة العربية إجناز فروقملعرفة  .3

 .املدرسة املعارف األوىل الثانوية اإلسالمية سنجاسارى ماالنق
 

 فروض البحث .د
لدى الطالب من خلفية  تعّلم اللغة العربية إجناز فروقفروض البحث من  

 مها : يف املدرسة املعارف األوىل الثانوية اإلسالمية سنجاسارى ماالنق  دراستهم
1. 1H  لدى الطالب من خلفية دراستهم تعّلم اللغة العربية إجناز فروق= وجود 

 .املدرسة املعارف األوىل الثانوية اإلسالمية سنجاسارى ماالنق يف
2. 2H  لدى الطالب من خلفية دراستهم تعّلم اللغة العربية إجناز فروق= ال توجد 

 .املدرسة املعارف األوىل الثانوية اإلسالمية سنجاسارى ماالنق يف

 أمّهية البحث  .ه
 أمهية هذه البحث هي :

 ملعلمي اللغة العربية .1
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علم عارفا عن خلفية دراسة ملعلومات كي يكون اامليستخدم هذا البحث كا 
تيجياته ارت واس تعّلملتحديد طرق العلم ملعلومات ااملولذا تساعد هذه  الطالب

 .ناسبة بتنمية التحصيل الدراسي للطلميذةملا

 املدرسة .2
الداعمة يف حتديد القرار لتنمية نوعية  علوماتامليستخدم هذا البحث كا

 التعّلم يف املدرسة.
 للباحثة .3

كالوسيلة الختبار النظارايت يف العملية التطبيقية   يستخدم هذا البحث
 قسم التعّلم اللغة العربية و التعّلم بكلية الرتبية والعلوم الرتبوية. منذ التعّلم يف

 للطلبة .4
 كاملراجع للطلبة الذين يقومون ابلبحث.  يستخدم هذا البحث

 حدود البحث .ح
 الباحثة هذا البحث يف األمور االتية : حتديد

 عنوان البحثىاحلد  .1
 يف لدى الطالب من خلفية دراستهم تعّلم اللغة العربية إجناز فروقحتديد 

 .املدرسة املعارف األوىل الثانوية اإلسالمية سنجاسارى ماالنق
 احلد املكان  .2

يف الفصل يف املدرسة املعارف األوىل الثانوية اإلسالمية سنجاسارى ماالنق 
يكون الطالب عشوائيني وال يزالون غري  العاشر ألن يف الفصل العاشر

 .متخصصني
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 احلد الزمين .3
ماريس  5حىت  2019ماريس  1هذا البحث تقوم الباحثة به من التاريخ 

2019. 
 

 حتديد املصطلحات  .خ
 فروق  .1

 .حدمها من اآلخراملميِّّز أمبعىن يفرق  –فرق من كلمة  ،َفرق من مجع فُ ُروق
 خلفية الدراسة  .2

الثانوية و يف املرحلة قبل دخول مرحلة  الدراسة قصودة هي خلفية لفية املخلا
الثانوية  املدرسة ، كما الطالب، أين هو يسكن؟ يف املعهد ام ال؟ الثانوية

 ية املعارف األوىل سنجاسارى ماالنق.سالماإل
 إجناز .3

 اليت مت احلصول عليها خالل جنازمؤشرات مهمة لإل ، معنهمجعه إجنازات
 الشخص. نتيجة جهود أيًضا أو ميكن تفسريه تعّلمأتخذ ال

 تعّلم .4
َْعىَن ، مصدر من تَ َعلَّمَ  ى إِّىَل َمْفُعوَلنْيِّ مبِّ نيِّ تَ تَ َعدَّ َعالِّ الُقُلوبِّ َوالَيقِّ ْن أَف ْ َي مِّ َوهِّ

 .اِّْعَلمْ 
 سنجاسارى ماالنقية املعارف األوىل سالمالثانوية اإل املدرسة .5

 سنجاساري ماالنق.  33هي املدرسة تقع يف شارع مسجد رقم 

 



8 
 

 

 الدراسات السابقة. د
 (1،1جدول )

 املقارنة بني الدراسة السابقة و الدراسة الىت أدهتا الباحثة

 فروقات التشبهات موضوع البحث ة/إسم الباحث النمراة

إرتباط بني إجناز  مماألحافظ  .1 
ألفية إبن حتفيظ 

مالك و نتيجة 
دراس اللغة 

فتوحية  ملدرسةاب
العالية 

اإلسالمية 
 مراجنني دمياك.

يبحث نتيجة 
دراس اللغة 

 ملدرسةاب
العالية 

 اإلسالمية.

هذا البحث 
هو حبث عن 
اإلرتباط بني 
إجناز حتفيظ 
ألفية إبن 
مالك و نتيجة 
دراس اللغة 

 ملدرسةاب
فتوحية العالية 

اإلسالمية 
مراجنني 

 اك.دمي

العالقة بني  عملية صفا .2 
ية و تعّلماخلربة ال

حصيلة التعلم 

يبحث عن 
البحث اخلربة 

ية و تعّلمال

هذا البحث 
هو حبث عن 
العالقة بني 
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للطلبة يف قسم 
اللغة  تعّلمال

العربية جبامعة 
موالان مالك 

 إبراهم ماالنق.

حصيلة التعلم 
 للطلبة

ية تعّلماخلربة ال
و حصيلة 

للطلبة التعلم 
 تعّلميف قسم ال

اللغة العربية 
جبامعة موالان 
مالك إبراهم 

 ماالنق. 

ننجروم  . 3
 ووالنداري

أمناط تعلم 
الطلبة و أثرها 
على إجناز تعلم 
اللغة العربية 
)دراسة وصفية 

 املدرسةيف 
املتوسطة 

اإلسالمية 
احلكمية تورين 

 مباالنق(.

يبحث هذه 
البحث عن 
إجناز تعلم 

 اللغة العربية.

هذا البحث 
هو حبث عن 
أمناط تعلم 
الطلبة و أثرها 
على إجناز 
تعلم اللغة 
العربية )دراسة 
وصفية يف 

 املدرسة
املتوسطة 

اإلسالمية 
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احلكمية تورين 
 مباالنق(.

نيماس سفريين  .4 
 نورعين

أتثري اخللفية 
الدرسية 

للتالميذ على 
اإلجناز تعلم 
اللغة العربية يف 

 املدرسة
املتوسطة 

اإلسالمية 
 احلكومية بباتو.

يبحث هذه 
البحث عن 
اإلجناز تعلم 

 اللغة العربية

هذا البحث 
هو حبث عن 
أتثري اخللفية 

الدرسية 
للتالميذ على 
اإلجناز تعلم 
اللغة العربية يف 

 املدرسة
توسطة امل

اإلسالمية 
احلكومية 

 بباتو. 

 
على  خلفية دراسة الطالب ريأتث  هذه الدراسة أن الباحثة تعمل البحثيفموقف 

يف املدرسة املعارف األوىل الثانوية اللغة العربية. ويقع هذا البحث  تعّلم إجناز
 يف الفصل العاشر.اإلسالمية سنجاسارى ماالنق 
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 الثاىن الفصل

 اإلطار النظري
 خلفية الدراسة  .أ

 الدراسة خلفية مفهوم  .1

وتتكون  .مج التعلمانارب يكتسبها الشخص من بر جتهي  الدراسة خلفية 
سلوك )ج( وقف و ملا )ب(  دراك وابإلالشيء يتعلق  يعرفة املا)أ( التجارب من 

. ريعرفة يسبب التفكملشي، إن فروق اابالكروتشفيلد و و . وقال كريتش نيمع
ن تطور ألختلفة ملعرفة املختلفة ستؤدي إَل تطوير املولذا، أن خلفية التعّلمية ا

 صولة.حملتعلم اعرفة وفقا لتجارب الملا

  الدراسة لفية خبتعلقة ملالنظرية ا  .2
لتعلم .وإن معرفة الطلبة هي نظرية نقل ا الدراسة لفية خبتعلقة ملالنظرية ا

التالية. وهذا ية تعّلم العملية اليفكن أن تؤثر ميضية و املم نتيجة التعلم اهتومهارا
 ريثأتأن نقل التعلم هو  Slametoميتو الوقال س 5ى بنقل التعلم.سال ميحلا

التعلم  ق. نقلالح وقت يفه إجناز  عملية التعلم و يفضية املصولة احملإجناز التعلم ا
وأول   6هبا.يتم القيام  يتصولة على العملية التعّلمية الحملهو نقل إجناز التعلم ا

 Edward" يعرفه transfer of learning/"نقل التعلم الحاصط
Thorndike dan Robert S. Woodworth (1901)  مها و

                                                           
5 Muhibbin Syah، Psikologi Belajar،(Jakarta: PT . Raja Grafindo Persada، 2006)، hlm 159 
6 Muchlis Sholihin، Psikologi Belajar PAI،(Pamekasan: STAIN Pamekasan Press، 2006)، hlm 
51 
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آخر  ىل سياق واحد إيفيستكشفان كيفية الناس يعملون نقل التعلم 
 يفمتشابه. أى نظريتهما أن نقل التعلم يتعلق بنسبة وظيفة التعلم وظيفة النقل 

 7هبة.الظروف متشا

 ىلدورسة السابقة إملهارات املاأتثري كره أن نقل التعلم نقل ومما سبق ذ 
عهد مل ايفالذين قد درسوا علم النحو  ثال الطالبملهارات التالية على سبيل املا

  تعّلم اللغة العربية.يفكانت معارفهم تؤثر 

أربعة  ىلإ التعلم ينقسم يفإن النقل  تعّلمعلم النفس ال ملوقال غاغن وهو عا  
  8:أنواع وهي كما يلي

 يباجيإلالنقل ا .1

 يباجإلادث التحويل حيكن أن مي أنشطة التعلم التالية جيدة. يفنقل يؤثر 
 يتعينة الملت ااالحل بعض ايفعلم التعلم مللطلبة عندما يساعد ا نفس ايف

إن  (1985)رلو ابت أخرى .وقال ال حايفب للتعلم التسهل على الط
 يفكن أن يساعد التعلم مي  حال واحديف التعلم يفنقل التعلم هو التعلم 

 حال أخر.

 

                                                           
7 Danim Sudarwan، Psikologi Pendidikan (Dalam Perspektif Baru)، (Bandung: Alfabeta، 
2010(، hlm 189 
8 Muhibbin Syah، Psikologi Pendidikan Dengan Pendekatan Baru، (Bandung: PT Remaja 
Roskadarya Offest، 2010)، hlm 165-166 
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 يبالنقل السل .2
 يباإلجيدث التحويل احيكن أن مي أنشطة التعلم التالية سيئة. و يفنقل يؤثر 

 /هاراتملضار على ا ريثهلا أت حالة معينة يف نفس الطلبة عندما يتعلم يف
 ملرلو وهو عاابت أخرى .وقال دانيال لينوكس  حااليفكتسبة ملعرفة املا

 يف ضار ريثأت  حالة واحدة لهيفأن التعلم ( 1985) تعّلمعلم النفس ال
 ت أخرى.الحا

 النقل العمودي .3
دث نقل عمودي حيعرفة أعلى جيدة. و قد مل أنشطة التعلم أو ايفنقل يؤثر 

تساعد  نيع حال ميفدروسة ملية اتعّلمواد الملداخل الطالب عند ماكانت ا
 عقدة.ملا /هارات العليا ملا /عرفة ملالطالب على إتقان ا

 النقل اجلنيب .4
 .هارات متساوية جيدةملا /عرفة مل أنشطة التعلم ايفيؤثر  يبانجلالنقل ا

واد مل الطالب إذا كان قادرا على استخدام ايف انيبجلدث التحويل احيو 
كان والوقت ملويل احتت أخرى. وكان ال حايفعقدة ملواد املا تعّلمدروسة لملا

 .ينقصان نوعية إجناز تعلم الطلبةال
 

 تعّلمعلى نقل ال أتثريالعوامل الىت  .3

 ة، هم كما يلي:ري على نقل التعلم كثأتثري  ىتالعوامل ال إنّ 
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نطقي. وأنه ملتصال اإلالذكي قادر على التحليل ونظر ا عرفة اى أن الطالبملا .1
كن ميانون. ولذا، صلي أو قاعدة القألة وكذلك النموذج اهبتشاملالعناصر ايرى 

 أن يسهل ذلك للنقل.
ولكن ه، ري قته مع غالرغم أن الناس يفهمون شيئا ما وعالسلوك، و على  .2

 لعكس.ابفلم يتم النقل و  يبسلوكهم يدفعون السلوك السل
على . ورة تسهل على النقلاجملاية اتعّلمواد الملية ، وعادة كانت اتعّلمواد الملا .3

تماع تسهل إلجحصاء وعلم النفس مع علم اإلضيات مع اثال: الرايملسبيل ا
 على النقل.

ياة الطلبة حبدرسون الذين يتعلقون دراستهم مل، كان انيدرسمل اميطريقة تقد .4
 قيقية تسهل على النقل.حلا

 
 نياحتياجات الدارس .4

صول على حلا ىلإ تاجحت يتمتطلبات معينة الا هلراهقة مل مرحلة ايف الطالب
 إجناز البحوث على. وتدل  املدرسةيفية تعّلمل العلمية الالشباع من خإلا

 :تتكون من عشرة متطلبات وهي نياحتياجات الدارس

 املدرسة يفالتعلم والنجاح  .1
 النمو والتنمية من الصحة .2
 جتماعيةإلهارات املا .3
 رأةملالرجل وا نيقة بالعال .4
 مواقف تعديل .5
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 ياةحلمعرفة على فلسفة ا .6
 سريةألياة احلالزواج وا .7
 منألنفاق واإلموال واألمسألة ا .8
 . العامليفم الالتفاهم والس .9

 .واطن الفاعليملالتفاهم عن الشعب وا .10

 وقت واحد، ولكن تدرجيا، موافقة يفكن القيام به مي الحتياجات إلوهذه ا
 .خرى ألاوانب جل ايفعلى التطورات 

قوق حلعنصرا مهما له ا الطالبأنه يضع  ينبوي يعرت دخل الملحية اانمن 
 ينالوط تعّلم قانون نظام اليف.تكامل مل إطار نظام التعّلم الشامل وايفوالواجبات 

 قوق كما يلي:حلأن لكل دارس ا

 .يوله وقدراتهمعاملة مناسبة مبصل على حيأن  .1
ستمر إما لتنمية ملا تعّلمي على أساس التعّلممج الانرب ل ايفأن يشارك  .2

 .قرورملا عنيملا تعّلماف مستوى الرت الكفاءات النفسية وإما للحصول على اع
ها موافقة على وغري  الدراسة نحة ملية واتعّلمت الصل على التسهيالحيأن  .3

 .ستخدمةملالشروط ا
ية موازية أو مستوى أعلى موافقة على شروط تعّلموحدات  ينتقل إىلأن  .4

 .رجوةملية اتعّلم وحدة يفالقبول من الدارس 
 التعلم إجنازصل على ال تقييم من حيأن  .5
 ددحمل وقت سابق من الوقت ايفي تعّلممج الانرب أن يكمل ال .6
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 اصة للعجزخلذمات احلصل على احيأن  .7
 بجيالذي  الطالبف ارت عإلوكان واضحا كيف اونظرا على ما سبق ذكره 

 9.دارسمل ايفية تعّلم العملية اليفدرس ملأن يقوم به ا

ذمات التعّلمية موافقة حلصل احيكشخ أو فرد أن   الطالبكن أن يفسر ميو 
 10.نيملعمليول والقدرات على ليكون أن ينموي ويرقي ويقبل الدرس من املعلى ا

 نيدرسملتعّلم من اصلون على الحيأشخاص  الطالبومن العبارات السابقة أن 
حية السلوك انعارف والدين أم من ملحية ااننسان من إلليكونوا أحسن ا

 هارات.ملوا

 مراعتها عند التعلماجلوانب اليت جيب  .5
وجب علينا أن نعرفها ولكن لسهولة  يترى الألخوانب اجلحقيقة هناك ا

 11 :ما يلي ذكورة تنقسم إىلملوانب اجل هذا البحث فايفالدراسة 
 خلفية اجملتمع.أ

 الطالب ي سلوكه. ولذا لكل الطالبتؤثر الثقافة اإلجتماعية حول حياة 
له سلوك متنوع من انحية الدين والسياسة واإلجتماع وطريقة معاملته. 

الذي  الطالبالذي يعيش يف القرية عن  الطالبوكذلك ختتلف خربات 
وحول  املدرسةيف  تعّلميعيش يف املدينة. إضافة إىل ذلك تؤثر تسهيالت ال

وتشجيعه وميوله وسلوكه من أنواع اجلوانب  الطالبيف راي  املدرسة
                                                           
9 Oemar Hamalik، Kurikulum dan Pembelajaran، (Jakarta: Bumi Aksara،2007(، hlm 7-8 

10 Eka Prihatin، Manajemen Peserta Didik، (Bandung: ALFABETA، 2011)، hlm 4 
11 Oemar Hamalik، Proses Belajar Mengajar، (Jakarta: PT Bumi Aksara، 2007)، hlm 101-105 
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خمتلفة حىت تكون له من انحية  الطالبياتية. ولذا لكل اجملتمع يؤثر يف احل
 .شخصية خمتلفة

 خلفية األسرة.ب
وتكييق إجتماعه وميوله  الطالبتكون حالة األسرة مؤثرة يف عاطفة 

ابكآبة و غري األمن  الطالب. إذا يشعر املدرسةوسلوكه وأهدافه وإدراكه يف 
. وكذلك ميوله يف البيت تظهر املدرسةواليأس فصيبه املشاعر الغريبة يف 

. إضافة إىل ذلك تكون مكانة األبوين وحالة إقتصادمها املدرسةميوله يف 
وأهذافه  الطالبوثقافتهما األسرتية ونظام الدين وغريها مؤثرة يف سلوك 

يف تعريفه. ولذا ينبغى للمعلم أن حىت يشعر املعلم البصعب  املدرسةويف 
وظروفه ليكون أن يستطيع تصميم األنشطة املناسبة  الطالبنعرف حالة 

 بل من حالة البيئة املدرسية. الطالبعنده ألن أتثري األسرة اليتعني جناح 
 مدى الذكاءات.ج

تكون إجناز اختبار الذكاء أساسا تصور كفاءة  تعلم الطالب. ومدى ذكاء 
مقسوما على  = MAمن العمر العقلي . والعمر العقلي  الطالب تتكون

إىل الذكاء املتوسط. إذا كان  100(. ويدل ذكاء CAالعمر الزمين )
ولكن  140سنوات يدل على مستوى ذكاء متوسط حول  5الطالب يبلغ 

سنوات يدل على مستوى ذكاء متوسط حول  4إذا كان الطالب يبلغ 
سة الثانوية على البنود حول معىن اختبار الذكاء املدر و يشتمل  80.

احلروف، والقدرة على العمل مع األرقام، والقدرة على حل املشكالت 
أن ذكاء الشخص تؤثر  Wechslerمنطقيا، تذكر، وخطة. وقال كسلر
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يف مشاعر القلق والتشجيع والشعور ابألمن ألن العوامل البيئية تؤثر على 
 .اس جناح الطالبتنمية الذكاء. و يستخدم مدى الذكاء لقي

 إجناز التعّلم.د
تعلم الدارس وتقدم تعلمه السابق على سبيل  إجنازينبغى للمعلم أن يعرف 

السابقة . ومن األمور املهمة هي  املدرسةتعلم الدارس من  إجنازاملثال 
ية واملهارات يف التعلم والتطبيق. وتعرب هذه تعّلممفهوم الدارس عن املواد ال

األمور مساعدة املعلم يف معرفة صعوابت الدارس حىت يستطيع املعلم أن 
ه مرتابطة حبالة تشجيعه ونضجه وتكييفه إجناز تعلم الدارس ألن  إجنازينبؤ 

 اإلجتماعي.
 ويستطيع املعلم أن حيصل معلومات الدارس من األمور التالية:

 ومشاركته يف األنشطة املدرسية املدرسةالتعلم يف  إجناز .1
 طبقة األجناز أو تنائج التعلم .2
 اجناز املهارة األساسية مثل القراءة والكتابة والرايضيات إجناز .3
ابملادة  مادة الدورس اخلاصة أو مادة الدروس األخرى اليت تتعلق .4

 12. اخلاصة أو جمال التدريب
 
 
 

                                                           
12 Jerrold E Kemp، Proses Perencanaan Pengajaran، (Bandung:ITB، 1994)، terjemahan Asril 
Marjohan، hlm 63 
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 صحة البدن.ه

ينبغى للمعلم أن نعرف حالة صحة الدارس ونشأته تدرجييا. ألهنما يؤران 
وتكييف إجتماعيته. وإن كان الدارس اليصحح بدنه  تعّلمال إجنازيف 

 يسبب إزالة شجيعه يف التعلم. وكذلك الدارسل هلا مرض الرؤية والسماع
ك الميكن أن يقبل الدرس جيدا السيما جيلس يف الزاوية. وإضافة إىل ذل

 ميكن للدارس أن لن حيضر إىل املدرسة وتكون إجناز تعلمه غري جيد.

وإضافة إىل ذلك كان تطوير البدن يؤثر يف األنشطة التعّلمية. وبطريقة 
معرفة حالة صحته ميكن للمعلم أن يفكر ويساعده على سبيل املثال حتسني 

لومة طريقة التعّلم وتنظيم مكان اجللوس وغريها. وحيصل املعلم على مع
صحة الدارس وأمراضه ومنوه البدين من مساعدة الطيب وعيادة املريض 

 وإدارة الصحة املدرسية.

 العالقة بني الشخصية.و
وتكون عالقة الشخصية مع .اإلجتماع على منط التطور الشامل يدل تطور

. وهذا احلال يؤثر يف  املدرسةالزمالء تكوينة املشاعر القانعة واألمن يف 
. إن كان املعلم يعرف اإلحتياجات اإلجتماعية طالبالتشجيع تعلم 

الذي حيب العزلة وملاذا  الطالبللطالب فيمكن للمعلم التحقيق ملاذا هناك 
الذي يصيبه الصعوب يف  الطالبالذي حيب عدوانية. إىل  الطالبهناك 

 مشكالت العالقات اإلجتماعية.
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 اإلحتياجات الوجدانية.ز
مقبول وحب واألمن.  الوجدانية املهمة للطالب هيومن اإلحتياجات 

أس. وهذه اإلحتياجات حتتاج إىل االرتياح وإن مل حتقق فهو يشعر ابلي
واالضطراابت النفسية بني طالب وطالب . االضطراابت النفسية األخرى

خمتلفة ولكن ميكن للمعلم أن نرى األسباب الشائعة اليت تشري إىل أن 
 عب معروف ابلسلوك كما يلي:الذي يصيبه الص الطالب

ني اآلخرين ولكنه الطالبسلوك اخلجولة، ويقال إنه ال يريد أن يصاحب مع  •
 يةالفصلحيب العزلة من األنشطة 

 السلوك العدواين مثل الصراخ ودفع واالستئساد على اآلخرين وغريها •
سلوك التسول واعتماد أيضا على اآلخرين، :مثل  سلوك منقادال •

 .يت، وغريهاواالستهالك الذا
أعراض آالم جسدية هو شدة آالم اجلسم بسبب الضطراابت النفسية مثل  •

  .الصداع والطفح اجللدي والبكم وغريها
و هذا اإلضطراب العقلي يسببه بعض العوامل املعينة رمبا بسبب الظروف  

. و من خالل التعرف على وجدانية الدارس ميكن للمعلم تقدمي املدرسةيف 
التوجيه والتسعى للحفاظ على الصفات الشخصية اجليدة من أجل ضمان 

 اإلستقرار النفسي للتالميذ.
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 الصفات الشخصية.ح
من الطالب ليكون أن يستطيع  ينبغى للمعلم أن يعرف الصفات الشخصية

قيام املدخل الفردي به. ولذا العالقات الشخصية تصبح أقرب وتشجع 
كن للمعلم أن يعد األنشطة املناسبة بشخصيتهم الفعايل إضافة إىل مي تعّلمال

 .وحيافظ على الصفات اجليدة يقلل الصفات السيئة
 

 تعّلمأنواع ميول ال.ط
ية ويصمم تعّلمميول الطالب قبل أن خيتار املواد ال ينبغى للمعلم أن يعرف

إضافة إىل ذلك  .خربات التعلم يف أرشاده إىل املعارف وتشجيعه للتعلم
السابق هناك العديد من األشياء اليت ينبغى للمعلم أن يعرفها مثل خلفية 

والبيت، واإلحتياجات واملشكالت اليت  املدرسةاخلربات املكتسبة خارج 
 .يواجهوهنا واهلواايت واملوقف الديين و حب اجلنس

 
 األولية الطالبقدرة  .6

احملحقة. ومن خالل معرفة  جنازاألولية السابقة يف اإل الطالبتؤثر قدرة 
. ويعين هو مدى املعرفة أو الطالبقدرته األولية ميكن للمعلم أن يثبت بداية 

.قد يكون  entry behaviorوهو معروف  الطالباملهارة اليت ميلكها 
 التعلم جيدا عندما كان له قدرة يف نفس اجملال ويقال إجنازحيصل على  الطالب

 entry behavior.إنه 
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هو املعرفة أو املهارات اليت جيب أن ميلكها  entry behaviorولذلك 
وكفاءة الطالب مظاهرة ك  .الطالب قبل أن يتعلم املعرفة أو املهارات اجلديدة

entry behavior  هي السلوك الفردي . ولذا ملعرفته بطريقة فردية. ألهنا
ومما سبق ذكره أن مهارات الطالب األوىل احتياطات  13متشاهبة ابإلستعداد.

 املعارف أو املهارات اليت ميلكها الطالب قبل إلتحاق التعّلم التايل.

 إجناز تعلم اللغة العربية .أ
 تعّلم اللغة العربيةإجناز مفهوم  .1

وهي:  )achievement(ويقابله ابإلجنيلية  14،النتيجة هي حاصلة أوعاقبة
ويقابله  .وكذلك الدافعة الشحصية ،املعرفة أواملهارة اختبار يفاإلكمال 

هو  تعّلم 15مما عملوا. الطالبوهو: ماحصل عليه  (prestasi)ابإلندونيسية 
عملية التغيريات السلوك مبساعدة جتريبة ومترينة يف معناها تغيري أحسن السلوك 

سلوك حىت تشمل كّل السمة شخصيته  ،موقوفة ،مهارة ،معّلق مبعلومات 
 تعّلم" هو أكثر املفتاح احيوّي يف كّل عمل  تعّلمعند مهّبني شه "  16كاملة.

 17.تعّلميف احلقيقة ليس هناك ال تعّلمحىت بدون 

                                                           
13 Mohamad Ali، Guru Dalam Proses Belajar Mengajar، (Bandung: Sinar Baru، 1987)، hlm 
74 
14 Ahmad Warson Munawwir، Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia، (Surabaya: Pustaka 
Progresif، 1997)، hlm 132 
15 M. Bukhori، Tehnik-tehnikEvaluasi Dalam Pendidikan، (Bandung: Jemary، 1980)، hlm 
178 

16 Ahmad Sabari، Strategi belajar Mengajar dan Micro Teaching، (Jakarta: Quantum 
Teaching، 2005)، hlm 20 
17 Muhibbin Syah، Psikologi Belajar، (Jakarta: Logos، 1990)، hlm 64 
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واملقصود إبجناز التعلم هو ماحصل عليه الطالب من عملية التغيريات السلوك 
مبعىن تغيري أحسن السلوك معّلق مبعلومات، مهارة، موقوفة، سلوك حىت تشمل 

 كّل السمة شخصيته كاملة.

اللغة هي ألة إتصالية املستخدمة لتفاعل مع بعضها البعض وتقدمي األفكار حتريراي 
 19العرب. اللغة العربية هي األقوال او الكلمات الىت سيعرّبها 18كان أو شفواي.

، ولغة الوحدة العربية مي القديفاللغة العربية هي لغة العروبة فهي لغة القومية العربية 
  20.ديثحل ايفتنشدها  يتال

وكذلك الدافعة  ،هارةملعرفة أواملا اختبار يفكمال إل تعلم اللغة العربية هي ا إجنازأما 
 دة اللغة العربية.املالشحصية من ا

 تعّلمأنواع إجناز  .2
 تعّلم يف قسم املعرفةنوع إجناز .أ

هذه يف  جدوُ  ،وّ جر ملالسلوك ا ّماأ ، الشكل السلوكيفالذى يريد  تعّلمحاصل 
  نواع كما يلي:ألا

 درس.ملم الِّّ عُ  حفظ الدرس الذى قد يف مهارة الطالب ىنيع ،فظحلا .1
ثال واستخدام أو تطبيق بسرعة مل إعطاء ايفمهارة الطالب  ىنيع ،فهامإلا .2

 علِّّم.تُ  مادة الدرس قد يفالذى وجد 
                                                           
18 Syaiful Mustofa، Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Inovatif ،(Malang: UIN Maliki Press، 
2011(، hlm 3 

 20(، مقدمة 2000.)بريوت : املكتبة العصرية ،جامع الدروس مصطفي الغالييين،  19
التوجيه يف التدريس اللغة العربية كتاب املعلم والوجه والباحث يف طريق التدريس اللغة  ،حممد على السمان 20

 20ص.  ،(1983 ،)قاهرة : دار املعارف ،العربية
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 يط:حي تعّلمحاصل  ،التحليل .3
 نيوية عن العناصر ماتتعّلق، يفرقبهلا نيهارة لتعيمل اىنقة يعالتحليل عن العال •

 مية.سالإلطاء من تعاليم اخلالصحيح وا
 العناصر مواد نيقة بالع فهم اليفب الط مهارة الىنيعقة التحليل عن العال •

 مية.سالإلالدروس الدينية ا
ف الربط وتركيب رّ  تعيفالطالب   مهارةىننظمة تعملبادئ املالتحليل عن ا •

ف الشكل ثال: تعرّ ملا ،اص على النواحى يساعد الدروس سيعطىخلنظام ا
 دينة.ملكة وامل ايفلت زّ ية نألكيب أو ربط اوتصميمات الرت 

 يط:حيو  تشكل أبكمله. ىتقسام حأل وضع مع العناصر واىنالتأليف يع •
 لتدوين.للسان أو ابا ابمّ إ ،ة الدينيةالعرب  صّ هارة ليقملا (1
 لتدوين.للسان أو اباب امّ إ ،كمال الدينيةكيب خطة العمل إبهارة لرت ملا (2
 يف تطور ىتسألة الملا لّ ليح ميةسالإلصدر تعاليم امبكام حألا رّب هارة ليعملا (3

 تمع.جملحياة ا
 خد القرار.أيرت السديد وخيو  ،هارة ليقّدرمل اىنالتقدير يع (4

 

 نوع إجناز تعّلم يف قسم العطفي.ب
موقف الشخص  أنّ  ،بيةوفق والتقدير. قيل أهل الرت ملناسبة امب يّ قسم الشعور يف 

 العالية.عرفة مل قسم ايفلك إذا كان الشخص مي ،هري أ تغيبّ يستطيع أن تن
ثال: ملا ، سلوكهميفب السيظهر على الطّي  قسم الشعور يف تعّلمنوع حال 

  ذلك.ريوغ تعّلم، يفث حي ،لنظاممتمسك اب ،تمام على الدرسهإلا
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 كمايلي:  تعّلم،ف ونوع حاصل دهلو احن يّ كان الطبقة لقسم الشعور 
1) Receiving  ارج الذى خل تسلِّم التهيج من ايفحساس إل مثل اىنيع

 الة أو البادرة.حلا ،سألةملو بشكل احن الطالبأصاب 
جابة على مافعل بعد نيل مادة إل إعطاء ايفحساس إل اىنابة تعجإلا (2

  مهارة إجابة السؤال.يفيط حتجابة إل. االدراسة 
يوم  لّ  السلوك كيفستعمل مل ممارسة التقدير ايف مهارة الطلبة ىنالتقدير يع (3

 لتماسك.اب
 يوم. لّ  الشخصية والسلوك كيف نّي  مهارة الطلبة لتبىنتعالطبيعة  (4
 

 نوع إجناز تعّلم يف قسم احلركي.ت
 يط:حي ، مهارةيفركي يظاهر حل قسم ايف تعّلمنوع حال 

 نعكاسإلحركة ا (1
 يّ ساسألمهارة على حركة ا (2
 ءمهارة الفيزاي (3
 21رّكب.ملمهارة ا هارة تبدأ من مهارة البسيط إىلملحركة ا (4
 
 على إجناز تعّلم أتثريالعوامل اليت  .3

 وهي نوعان. ومها: ،ةري كثإجناز  تؤثر على  يتالعوامل ال إنّ 
 العوامل الداخلية (1

                                                           
21 Nara Sudjana، Dasar-Dasar Proses Belajar Mengajar، (Bandung: Algesindo، 1997)، Cet 5 
hlm 54 
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 اب مهالتعلم وهي كائن الطملالعوامل الداخلية هي العوامل من نفس ا
 وتشمل هذه العوامل هي: ،البدنية والروحنية

 ةحّ الص.أ
ا عظيما أتثري  سمانية واللروحانيةجلقد أثرت الصحة والعافية أي الصحة ا

إذا كان الطفل مريضا فيصعب عليه  ،احه فيهجنعلى قدرة تعلم الطفل و 
 22التعلم.

 الذكاء .ب
سنة. حلم النتيجة اهللسهولة و اب هم يتعلمون ،سنحلميذ الذكاء النسبة للتالاب

 ىت تعلمهم وبطيئ الفكرة حيفت فمشكال ،ميذ الذكاء السيئالتأما لل
 23م النتيجة السيئة.تكون هل

ختلفة مثل درجة الذكاء مل الوظائف العقلية ايفعقلي أي درجة النمو العامة 
 24كيب.يل والربط والتحليل والرت خوالت ريوالقدرة على التفك

 الرغبة والدافعة.ج
شيئ. وتؤثر  شتهاء العظيمة علىإلة العالية أو اغراف والغري إلالرغبة هي ا

 25عينة.مل مواد الدروس ايف الطالبعند  إلجنازالتحصيل لالرغبة على درجة 

                                                           
22 M. Dalyono، Psikologi Pendidikan، (Jakarta: Rineke Cipta، 1997) hlm 55 
23 M. Dalyono، Psikologi Pendidikan، (Jakarta: Rineke Cipta، 1997) hlm 56 

(، 1995سعيد، مدخل إىل مناهج و طرق التدريس، )الياض: دار اللواء للنشر و التوزيع، حممد مالك حممد  24
 .79ص.

 
25 Muhibbin Syah، Psikologi Pendidikan، (Bandung: Remaja Roskadarya، 2002) hlm 136 



27 
 

    
 

قوة دافعة  على أداء العمل، وتؤثر أيضا على ركة أوحملوالدافعة هي قدرة ا
 26.الطالباح التعلم عند جنالتعلم وضعفها على 

وكذلك التشجيع.  الطالبتعلم  إجناز يف ية تؤثرتعّلمادة الملا الرغبة إىل
تعلم اللغة العربية  جعلهم الرغبة إىل الطالبذلك ميول  وإضافة إىل

 وتشجيعهم.
 تعّلمطرق ال.د

ب التحصيل الالط التعلم. سينالإجناز ب على العند الط تعّلمتؤثر طريقة ال
ليب الفنية والعوامل البدنية اعنتع حينما يتعلم ابالهتمام ابلسملا ريالناقص وغ

 والسيكولوجية ومعرفة الصحة.
 

 العوامل اخلارجية (2
وبيئة  ةسر ألتعلم وهي كون املارجية هي العوامل خارج نفس اخلالعوامل ا
 وتشمل هذه العوامل هي: ،بالحول الط

 األسرة .أ

هي البيئة  سرةألد. واتتكون عادة من أب وأم وأوال ،سرةأل ايفولد الطفل 
تدفع  يتالي ممة هألبوة. واألن غريزة األبية رت لتتعهد الطفل اب يتالطبعية ال

                                                           
26 M Dalyono، op،cit.، hlm 57 
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 السنوات يفسيما الالقيام برعاية الطفل وصيلنته و  ىلم إألب واألبكل من ا
 27من طفولته. ىلو ألا

ظهرانيها  نيينتمي إليها الطفل ويعيش ب ىتال ىلو األماعة جلسرة هي األوا
للطفل، ينال  ىلو ألا املدرسةسرة هي أل. فاوىلألحياته ا ني سنيفمع أفرادها 

 28ب.حلاببية وينعم فيها رت فيها أول قسط من ال

اكاة والتقليد حملابرحلة، يتعلم مل هذه ايف ،ولقد دلت البحوث على أن الطفل
رة تؤثر على تربية سألوأن ما يتعلمه من قيم وأفكر يصاحبه طول حياته. وا

ذا يهتم هلجتماعية، إلقية واالخألسمانية والعقلية والصحية واجلالطفل ا
 إجناز يفسرة تؤثر ألا 29 تربية النشىء.يفسرة ألا بدور اري بيون اهتماما كبرت ال

س وكذلك دار ملول قبل دخول األوسيلة التعلم اال هنا أل طالبتعلم ال
 اهتمامها.

 املدرسة.ب
 ،اح التعلمجن نيل درجة يفكمكان التعلم دورها مهم جدا   املدرسةحالة 

 ،نيعلمملوهي كجودة ا .الدراسة إجناز يفؤثرة ملوهي من إحدى العوامل ا
نهج الدراسي بقدر الطفل وأحوال الفصول وعدد ملهم ومناسبة اتعّلموطرق 

                                                           
، اجلزء األوىل، )بدون مكان: دار املعارف، الرتبية وطرق التدريسعبد العزيز و عبد العزيز عبد اجمليد، صاحل  27

 74(،ص. 1979
 .50، ص. املراجع السابق، حممد مالك حممد سعيد 28
 .51، ص. نفس املرجع  29
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اح جنوتؤثر كلها على  ،وهاحنو  املدرسةوتنفيذ نظام  الفصل كل يفطفال ألا
 30.طفالألالتعلم ل

 
 

 البيئة اإلجتماعية.ج
 يفتؤثر  لىتارجية اخليع العوامل امج (environment)لبيئة يقصد اب
والبيئة تؤثر  ،يتمم فيها التلقيح يتوه أي من اللحظة المن يحلالكائن ا

 31 تكوين خلقهم وسلوكهم.يفا كبري   اري ثالشخص أت

لفظ البيئة أعم وأمشل من كوهنا عناصر طبعية من أرض وماء وهواء 
وارد ملموع اجم ينفالبيئة تع ،تت وحيواانونبااتومعادن ومصادر للطاقة 

شباع حاجات إل مكان مايف وقت ما و يفتاحة ملتماعية اإلجالطبيعية وا
 32سان وتطلعاته.نإلا

الدراسة. حينما كان الطفل  إجنازجتماعية مؤثرة على إلحوال األوكانت ا
 يفثرة ة وهذه تؤ ميق كر الم أخبوية وهلفراد الرت ألجتماعية من اإل ايفيسكن 

فيها أطفال مشاغلون  يتجتماعية الإل ايفه. والعكس إذا يسكن تعّلمشدة 
 ري التعلم أم غيفم هتوهذا سينقص غري  ،والعاطلون املدرسةوليسوا من أهل 

 33 ينقص دافعة التعلم.ىتمساعد ح

                                                           
30 M Dalyono، Psikologi Pendidikan، (Jakarta: Rineka Cipta، 1997)، hlm 59 

 .128، ص. املراجع السابق عبد العزيز و عبد العزيز عبد اجمليد،صاحل   31
.47، ص. املراجع السابق، حممد مالك حممد سعيد 32

33 M Dalyono، Psikologi Pendidikan، (Jakarta: Rineka Cipta، 1997)، hlm 60 
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وهو  الطالبدراسة  إجناز تؤثر على يت"أما العوامل ال سوجاان وقال انان
ودوافع التعلم  الطالب،وهو قدرة  الطالب،ول عامل من داخل ألنوعان. ا

 ينورغبة ومثابرة واجتماعية اقتصادية وعامل جسمي وعامل نفسي. والثا
 34أو البيئة. الطالبعامل خارج 

والذكاء  رةسألتعلم ومنها ا إجناز يفومما سبق ذكره أن هناك جوانب تؤثر 
 .تمع وغريهاجملوا املدرسةية و تعّلموالتشجيع والطريقة ال

 
 
 
 
 
 

 

 

  

                                                           
34 Nana Sudjana، Dasar-Dasar Proses Belajar Mengajar، (Bandung: Algesindo، 1997)، cet 5، 
hlm 39  
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 الثالث الفصل

 منهجية البحث
 مدخل و نوع البحث .أ

يرتبط بنظرية دخل الكمي هو ملدخل الكمي. املهذا البحث يستخدم الباحث ايف 
عداد. تستخدم ألنت بشكل ااميع وحليل البياجبعرفة الوضعية وعادة يعرف ملا

 kausal komperatif / ex)قارنة مل هذا البحث النوع السببية ايفالباحثة 
post facto )ريقال كايرليع (kerlinger( )1973حب ) املقارتة ث السببية

(kausal komparatif / ex post facto ) ث واقعي منهجي حبهو
 نيبة قالن وجوده حدث. والعاألستقل مباشرة مل اريغتمليقيد الباجث اال حيث

 35. التابع دون تدخل مباشرريتغملستقل وامل اريتغملا ات استنادا إىلري تغملا
 

 جمتمع البحث وعينته.ب
إن  37بحوث.ملتمع اجملالعينة فهي بعض ا ّماوأ .36ع أفراد البحثتمع هو مججملا

الثانوية  املدرسةيف  العاشر الفصل الطالب يفيع مج تمع هذا البحث هوجم
. أما عينة البحث هي جزء من اإلسالمية املعارف األوىل سنجاسارى ماالنق

ستخدام الصيغة برموز خذ الباحثة اب أتيتتمع. والعينة الجملا

                                                           
35 Emzir، Metodologi Penelitian Pendidikan Kuantitatif & Kualitatif، (Jakarta: PT Raja 
Grafindo Persada، 2009)، hlm 119 
36 Suharsimi Arikunto، Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek، (Jakarta: Rineka 
Cipta، 2002)، hlm 108 
37 Ibid، hlm 109 
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ن قد يعرف عدد األ (Slovin) نيخذ برموز سلوفأت .(Slovin)38نيسلوف
 تمع.جم

𝑛 =
𝑁

1 + Ne2
 

nعدد اللعينة = 

Nعدد اجملتمع = 

e= معدل اخلطأ 

 و على النتيجة:

𝑛 =  
280

280 x (10%)2 + 1 

𝑛 =  
280

280 x 0،01 + 1 

𝑛 = 74  

و تستخدم الباحثة العينات العشوائية  74.لذلك العينات  280مع تجملإذا كان ا
مع تجملخذ العينات من اأتهي  (sample random sampling)البسيطة 

 39.تمعجمل ايفوجودة ملبدون النظر الطبقات ا

 

                                                           
38 Sukidin،dkk، Metodologi Penelitian، (Surabaya: Insan Cendikia، 2005)، hlm 196 

39 Muslich Anshori dan Sri Iswati، Buku Ajar Metodologi Pendidikan، (Surabaya: Airlangga 
University Press، 2009)، hlm 103 
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 متغريات البحث .ج
شياء ألو هي كل من ا 40شاهدة.مل بورة البحث ريتص يتقة الات هي العالري تغملا

  هذا البحث كل ما تلي:يفات ري تغملالبحث. أما ا مشاهدة يفسوسة حم ريتص يتال
 (variable independent) مستقل ريمتغ .1

 العاشر الفصل يف الطالب هذا البحث خلفية دراسة يفستقل ملا ريتغملويكون ا
 يسمى يب الثانوية اإلسالمية املعارف األوىل سنجاسارى ماالنق املدرسةيف 

 (X ريمتغ)
 (variable dependent)بع  اتريمتغ .2

 العاشر الفصل يفتعلم اللغة العربية  إخناز هذا البحث يفستقل ملا ريتغملويكون ا
 يسمى يبالثانوية اإلسالمية املعارف األوىل سنجاسارى ماالنق  املدرسةيف 

 (Y ريمتغ)
 

 البياانت و مصادرها .د
ت يتكون من ساسية و الثانية، و مصادر البياانألصادر املت تتكون امصادر البياان

 هذا البحث هو يفموعة جملت انوع البياان 41ئق، ومكان.ثة نوع، شخص، وواثثال
 :نيقسم تقسيمها اىل يتت الالبياان

حظة ومقابلة النسانية بوسيلة مإلصادر املت اساسية هي البياانألت االبياان .1
 42اما جيدا.ول أو ممن يعرف حقيقة مشكلة البحث متألتصدر من شخص ا

                                                           
40 Sugiono، Statistik Untuk Penelitian، (Bandung: Alfa Beta، 2007)، hlm 2 
41 Andi Prastowo، Memahami Metode-Metode Penelitian، (Jogjakarta: Ar Ruzz Media، 
2011(، hlm 33 
42 Sunarto، Metodologi penelitian، (Surabaya: PPS Unesa، 2001)، hlm 47 
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ئق عن خلفية دراسة ئق: الواثواث (1)ساسية نوعان: ألت ا هذا البحث البياانيف
 الفصل يف الطالبمن  االستبانةشخص:  (2) تعلم اللغة العربية إجنازو  الطالب

 .العاشر
  مباشرة.ريت بشكل غصل منها على البياانحت يتصادر الملالبياانت الثانية هي ا .2

 الفصل يفتعلم اللغة العربية  إجنازئق من ت الثانية هي الواثهذا البحث البياانيف 
الثانوية اإلسالمية املعارف األوىل سنجاسارى  املدرسةة موجزة عن حملو  العاشر

 ماالنق.
 

 مجع البياانت أسلوب .ه
 االستبانة .1

يعترب االستبانة أو االستقصاء اداة مالئمة للحصول على معلومات وبياانت 
وحقائق مرتبطة مبواقع معني، ويقدم االستبانة بشكل عدد من االستبانة يطلب 

. وقامت الباحثة البياانت 43ضوع اإلستبياناإلجابة عنها من قبل عدد املعنيني مبو 
 من خالل االستبانة من الطلبة للحصول على املعلومات والبياانت واحلقائق حول

يف املدرسة املعارف  لدى الطالب من خلفية دراستهم تعّلم اللغة العربية إجناز فروق
 .األوىل الثانوية اإلسالمية سنجاسارى ماالنق

 الواثئق .2
الواثئقية يف تعريف املضيق هي مجع البياانت اللفظية ذو شكل و أما يف تعريف 
املوسع هي الشيء املشكل عن الصور واملرقوم بشريط والفيديو. وأحياان املعلومات 

                                                           

43 
 121. البحث العلمي مفهومه وأدواته وأسالببه. الرايض: دار اسامة للنشر والتوزيع. ص. 1997ذوقان عبيدات وآخرون. 
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اليت تبحث أتيت من دفرت، وجملة دورية، وبيان نشاط، وجدول إجناز، وملحوظة 
ستخدم الباحثة واثئق من إجناز ت 44يومية، ونسخة، وجتانس الشيئان كمثلهم.

الثانوية اإلسالمية املعارف األوىل  املدرسةيف  العاشر الفصليف  تعلم اللغة العربية
 سنجاسارى ماالنق.

 الواثئق اليت تكون بياانت الجابة السؤال البحث و احملتاجة ىف هذا البحث هي:
 وثيقة الصورة •
 كشف احلضور •
 العربية يف الفصل العاشرقائمة إجناز تعّلم اللغة  •

 
 حتليل البياانت أسلوب .و

تعترب أدوات البحث من أهم املراحل اليت يعتمد عليها البحث اإلحصائي 
وتنقسم أدوات البحث إىل قسمني، ومها الكيفية والكمية. أدوات مجع البياانت 

. وتستخدم الطالبيف هذا البحث املالحظة و اإلستبياانت لتعريف خلفية دراسة 
و إجناز تعلم اللغة  طالبالالباحثة حتليل الوصف لتعريف أثر بني خلفية دراسة 

العربية. ويتم حتليل عادة بطريقتني، ومها التحليل الكيفي و التحليل الكمي. 
 أساليب حتليل البياانت يف هذه البحث، وهناكنوعان من البياانت:

و  الطالبحتليل و ترجم البياانت يف شكل وصفي، ليبني عن خلفية دراسة  .1
 إجناز التعلم اللغة العربية.

 oneحتليل البياانت يف شكل الكمي استخدام حتليل الطريقة الواحدة أنوفا  .2

                                                           
44 Sunarto، Metodologi Penelitian، (Surabaya: PPS Unesa، 2001)، hlm 130-131 
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.way anova  وتستخدم الباحثةSPSS for windows 
evaluation version 20 

للتالميذ و إجناز تعلم اللغة العربية. تستخدام  خلفية الدراسة لتحليل أثر بني 
 ابرموز:
 املعادلة الرتبيعية املطلوبةرمز عدد 

SST = SSG + SSW 

 

 
 البيان:

:SST عدد املعادلة الرتبيعية املطلوبة 
:K درجة اجملتمع 

 :ni قياس العينة من اجملتمعi 
:x ij  قياس إىلj  من اجملتمع إىلi 

¯xالثانوية الكامل : 

 

 البيان:

:SSW/SSE عدد املعادلة الرتبيعية الداخلية 

:k درجة اجملتمع 
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:ni  قياس العينة من اجملتمعi 

:xij  قياس إىلj  من اجملتمع إىلi 

¯x)الثانوية الكامل )من إجناز البياانت الكلية : 

 

 البيان:

:SSG عدد املعادلة الرتبيعية البينية 

:k درجة اجملتمع 

:ni  قياس العينة من اجملتمعi 

¯x)الثانوية الكامل )من إجناز البياانت الكلية : 
 

 رمز التنوع يف اجملموعة

MSW =SSW/N-K 

:MSW املعادلة الرتبيعية التنوعية يف اجملموعة 

:SSW عدد املعادلة الرتبيعية الداخلية 

:N-K  الدرجة احلرية منSSW 
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 رمز التنوع بني اجملموعة

MSG = SSG/K-1 

:MSG املعادلة الرتبيعية التنوعية بني اجملموعة 

:SSG عدد املعادلة الرتبيعية البينية 

:K-1  الدرجة احرية منSSG 

 أما الفروض من هذا الرمز يعين:

1=H  توجد أثر بني خلفية دراسة الطالب و إجناز تعلم اللغة العربية يف الفصل
 الثانوية اإلسالمية سنجاسارى ماالنق.املعارف األوىل  العاشر يف املدرسة

2=H  ال توجد أثر بني خلفية دراسة الطالب و إجناز تعلم اللغة العربية يف الفصل
 املعارف األوىل الثانوية اإلسالمية سنجاسارى ماالنق. العاشر يف املدرسة

 اختبار املتطلبات األساسية

 البديل وهي:هناك متطلبات اختبار االفرتاض قبل إجراء حتليل 

 املستقر اختبار .1

𝑛 =  
𝑥 − ¯𝑥

𝑠
 

 البيان:

:Z التحويل من العدد إىل التدوين على التوزيع املستقر 
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x  :العدد يف البياانت 

¯xالثانوية البياانت : 

s: االحنراف املعياري 

 مستخدام الزمز التايل:  sلعدد 

𝑆 =  √
Ʃ𝑓𝑖(𝑥𝑖 − 𝑥)̅2

𝑛 − 1  

:s االحنراف املعياري 

:xi بياانت العينة 

¯xالثانوة إجناز العينية : 

:n عدد العينة 

 التجانس اختبار .2

𝑆𝐷𝑦 = 𝑖√
Ʃ𝑓𝑦2

𝑁𝑦
− (

Ʃ𝑓�́�

𝑁𝑦
)₂ 

:SDy  احنراف املغري املعياريy 

:i الفصل الزمين 

:∑ƒ ²  عدد إجناز الضرب بني تردد كل الفصل الزمين بy² 



40 
 

    
 

: ∑ƒ ′  عدد إجناز الضرب بني تردد كل الفصل الزمين بy’ 

:Ny   كثرة عينة املتغريy 

 مراحل تنفيذ الباحث .ز

 البحث إىل اثلثة أقسام: ةينقسم مرحل

 اإلعداد ةحلمر  .1

البياانت يف هذه املرحلة نظمت الباحثة عن خطوات البحث، مثل خطوات مجع 
اختيار البياانت األساسية والثانية وحتديد البياانت لكي ال يتوسع البياانت إىل 

 األحوال خارج مشكلة البحث.

 التنفيذ ةحلمر  .2

يف هذه املرحلة بدأت الباحثة جبمع البياانت، مثل اإلستبياانت اليت تعقد جلمع 
 أتسيس املركزالبياانت عن خلفية دراسة الطالب، والواثئق املتعلقة بتاريخ 

والبياانت املتعلقة اباإلجناز تعلم اللغة العربية ولنيل البياانت األخرى املتعلقة أبسئلة 
 البحث.

 االنتهاء ةحلمر  .3

وهذ من املراحل األخرية يف عملية البحث، ويف هذه املرحلة نظمت الباحثة 
  .ن البحثالبياانت املأخوذة واختار الباحثة حتليل البياانت األن أتخذ اإلجناز م
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 الرابع الفصل

 عرض البياانت و حتليلها
 ت و حتليلهاعرض البياان

 للطالب الدراسةخلفية  .أ
. وهدفه ليعرف خلفية دراسة لطالبل االستبانةع الباحث البحث، يوزّ  إجراءقبل 

. وفيما يلي سيعرض الباحث االستبانةفهي نتيجة  يتآلدول اجل. و أما اطالبال
 ت:ستباانإلدول لكل سؤال من أسئلة اجلا

 (4،1) جدول
يدرسوا اللغة  ملو جواب الطالب عن السؤال األوىل : الطالب الذين يدرسون 

الثانوية اإلسالمية املعارف  املدرسة يفالدينية قبل يدخلون  املدرسة يفالعربية 
 األوىل سنجاسارى ماالنق.

 

 

 

Nilai bhs arab di Madin 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

0 16 16،0 16،0 16،0 

Dibawah 50 4 4،0 4،0 20،0 

Antara 51-75 19 19،0 19،0 39،0 

Antara 76-80 38 38،0 38،0 77،0 

Antara 81-100 23 23،0 23،0 100،0 

Total 100 100،0 100،0  
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( هم خيتارون %84اربعة ومثنون طالبا ) حظ أنالدول السابق نجلا ىلظنا إحالإذا و 
( هم خيتارون جواب ال. هذا مبعىن معظم %16جواب نعم و ستة عشر طالبا )

الثانوية  املدرسة يفالدينية قبل يدخلون  املدرسة يفاللغة العربية الذين يدرسون الطالب 
 اإلسالمية املعارف األوىل سنجاسارى ماالنق.

 
 (4،2) جدول

الدينية  املدرسةجواب الطالب عن السؤال الثاين : حصة دراسية اللغة العربية يف 
 األسبوع. يف

 

( هم ال خيتارون جواب، اربعة %9تسعة طالب ) دول السابق أنجلا ىلظنا إحالإذا و 
( %15حصة و مخسة عشر طالبا ) 3-2( هم خيتارون جواب %64و سّتون طالبا )

( هم خيتارون جواب أكثر من مخسة %12حصة و اثنا عشر طالبا ) 5-4هم خيتارون 
-2على الدينية املدرسة يفاللغة العربية الذين يدرسون هذا مبعىن معظم الطالب حصة.

  حصة لدرس اللغة العربية يف األسبوع. 3
 
 

Jam bhs arab di madin 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

0 9 9،0 9،0 9،0 

2-3jam 64 64،0 64،0 73،0 

4-5jam 15 15،0 15،0 88،0 

lebih dari 5 jam 12 12،0 12،0 100،0 

Total 100 100،0 100،0  
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 (4،3جدول )
 يفقبل يدخلون  قيمة درس اللغة العربية:  الثالثجواب الطالب عن السؤال 

 الثانوية اإلسالمية املعارف األوىل سنجاسارى ماالنق. املدرسة

 

( مها ال خيتاران جواابن و %2طالبان اثنان ) دول السابق أنجلا ىلظنا إحالإذا و 
(  هم %15( هو خيتار جواب حتت مخسون و مخسة عشر طالبا )%1طالبا واحدا )
و أحد و  80-76( هم خيتارون %50و مخسون طالبا ) 75-51خيتارون بني 

، هذا مبعىن معظم الطالب حيصلون على 100-81( هم خيتارون %31ثالثون )
الثانوية اإلسالمية  املدرسة يفقبل يدخلون  رس اللغة العربيةدعند  80 -76قيمة 

 املعارف األوىل سنجاسارى ماالنق.
 (4،4جدول )

 الرابع : قيمة درس اللغة العربية يف املدرسة الدينية. جواب الطالب عن السؤال
 

Nilai bhs arab di Madin 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 0 16 16،0 16،0 16،0 

Nilai Rata-rata 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

0 2 2،0 2،0 2،0 

Dibawah 50 1 1،0 1،0 3،0 

Antara 51-75 15 15،0 15،0 18،0 

Antara 76-80 50 50،0 50،0 68،0 

Antara 81-100 31 31،0 31،0 99،0 

340 1 1،0 1،0 100،0 

Total 100 100،0 100،0  
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Dibawah 50 4 4،0 4،0 20،0 

Antara 51-75 19 19،0 19،0 39،0 

Antara 76-80 38 38،0 38،0 77،0 

Antara 81-100 23 23،0 23،0 100،0 

Total 100 100،0 100،0  

 

( هم ال خيتارون %16أن ستة عشر طالبا ) دول السابقجلا ىلظنا إحالإذا و 
و تسعة عشر طالبا  50( هم خيتارون جواب حتت %4جواب و أربعة طالب )

( هم %38و مثانية و ثالثون طالبا ) 75-51( هم خيتارون جواب بني 19%)
( هم خيتارون %23و ثالثة و عشرون طالبا ) 80-76خيتارون جواب بني 

 80 -76عظم الطالب حيصلون على قيمة ، هذا مبعىن م100-81جواب بني 
 يف املدرسة الدينية. درس اللغة العربيةعند 

 
 (4،5جدول )

اخلامس : حصة اللغة العربية يف املعهد يف  الطالب عن السؤالجواب 
 األسبوع. 

 

Jam bhs arab di madin 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

0 9 9،0 9،0 9،0 

2-3jam 64 64،0 64،0 73،0 

4-5jam 15 15،0 15،0 88،0 

lebih dari 5 jam 12 12،0 12،0 100،0 

Total 100 100،0 100،0  
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هم ال خيتارون  (%22إىل اجلدول السابق أن اثنا و عشرون طالبا ) ظناحال و إذا
حصة و ثالثة عشر  5-1( هم خيتارون جواب %64جواب و أربعة وسّتون طالبا )

( هو خيتار أكثر من %1حصة و طالبا واحدا ) 10-6( هم خيتارون %13طالبا )
حصة  5-1علىاللغة العربية الذين يدرسون هذا مبعىن معظم الطالب حصة،  10

 وع.لدرس اللغة العربية يف املعهد  يف األسب
 
 (4،6) جدول

السادس : كان عمر الطالب ألول مرة يف معرفة  الطالب عن السؤالجواب 
 اللغة العربية.

 

Usia mengenal Bhs arab 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

4-8tahun 48 48،0 48،0 48،0 

9-13tahun 39 39،0 39،0 87،0 

lebih dari 13 tahun 13 13،0 13،0 100،0 

Total 100 100،0 100،0  

 

( هم خيتارون جواب %47إىل اجلدول السابق أن سبعة و أربعون طالبا ) ظناحال و إذا
سنة و ثالثة  13-9( هم خيتارون جواب %39سنة و تسعة و ثالثون طالبا ) 4-7

هذا مبعىن معظم الطالب  سنة ، 13( هم خيتارون جواب أكثر من %13عشر طالبا )
 سنة من عمرهم. 13-9يبدؤون معرفة اللغة العربية بني 
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 (4،7جدول )
السابع : إما الطالب الذين يشاركون يف درس اللغة  الطالب عن السؤالجواب 

 العربية اإلضايف و إما ال.
 

 
 

( هم خيتارون جواب ال %100إىل اجلدول السابق أن مئة طالبا ) ظناحال و إذا
 يشاركون يف درس اللغة العربية اإلضايف.

 
 (4،8جدول )

الثامن : مدة الطالب يف يدرسون اللغة العربية حىت  الطالب عن السؤالجواب 
 اآلن.

 

 1،5( هم خيتارون جواب %20إىل اجلدول السابق أن عشرون طالبا ) ظناحال و إذا
( %50سنة و مخسون طالبا ) 7،5( هم خيتارون جواب %30سنة و ثالثون طالبا )

سنة و هذا مبعىن معظم الطالب يدرسون اللغة  7،5هم خيتارون جواب أكثر من 
 سنة. 7،5العربية ملدة أكثر من 

Les bhs arab 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid tidak 100 100،0 100،0 100،0 

Lama mempelajari bhs arab 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

1،5tahun 20 20،0 20،0 20،0 

7،5tahun 30 30،0 30،0 50،0 

lebih dari 7،5tahun 50 50،0 50،0 100،0 

Total 100 100،0 100،0  
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 (4،9جدول )
التاسع : فهم الطالب لتعلم اللغة العربية يف الفصول  السؤالالطالب عن جواب 

 الدراسة.

 

( هم خيتارون جواب %33إىل اجلدول السابق أن ثالثة و ثالثون طالبا ) حظناالو إذا 
( %5( هم خيتارون جواب معتدل و مخسة طالب )%62نعم و اثنان و سّتون طالبا )

خم خيتارون جواب ال و هذا مبعىن معظم كان فهم معظم الطالب اللغة العربية يف 
 الفصول معتدل.

 (4،10)جدول 
 املدرسةخلفية الدراسة للطالب قبل دخول إىل : اآلخريجواب الطالب عن السؤال 

 .الثانوية اإلسالمية املعارف األوىل سنجاسارى ماالنق
 

Latar Belakang 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Mts 27 27،0 27،0 27،0 

SMP + mondok 22 22،0 22،0 49،0 

SMP + Mondok 37 37،0 37،0 86،0 

SMP 14 14،0 14،0 100،0 

Total 100 100،0 100،0  

  

Mampu mempelajari bhs arab 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

iya 33 33،0 33،0 33،0 

sedang 62 62،0 62،0 95،0 

tidak 5 5،0 5،0 100،0 

Total 100 100،0 100،0  
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( متخرخ يف %27و عشرون طالبا ) سبعة حظ أنالدول السابق نجلا إىل إذا نظرانو 
 املدرسة( متخرخ يف %22اثنا و عشرون طالبا ) ،(MTsاملتوسطة اإلسالمّية ) املدرسة

( %37سبعة و ثالثون طالبا ) ،( و ابالتسكن يف املعهدSMPاملتوسطة اإلسالمّية )
اربعة عشر  ،( و ابالتسكن يف املعهدMTsاملتوسطة اإلسالمّية ) املدرسةمتخرخ يف 

 الطالب وأن معظم(. SMPاملتوسطة اإلسالمّية ) املدرسة( متخرخ يف %14طالبا )
 الثانوية اإلسالمية املعارف األوىل سنجاسارى ماالنق املدرسةيف   العاشر الصف يف

( و ابالتسكن يف املعهد.نظرا MTs) ةميّ السإلتوسطة اامل املدرسةمتخرجون من 
 .%37للبياانت اليت تدل على أن نسبة 

 

    
     

 
 

37%

22%

27%

14%

خلفية الدراسة من الطالب

المعهد +  (MTs)متخرخفيالمدرسةالمتوسطةاإلسالميّة

المعهد + (SMP)متخرخفيالمدرسةالمتوسطةاإلسالميّة

 (MTs)متخرخفيالمدرسةالمتوسطةاإلسالميّة

(SMP)متخرخفيالمدرسةالمتوسطةاإلسالميّة
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 إجناز تعلم اللغة العربية .ب
 إجنازحظ الباحثة عن ال، فطالبخلفية الدراسة للوبعد شرحت الباحثة عن 

سالمية املعارف األوىل الثانوية اإل املدرسة  الفصل العاشريفتعلم اللغة العربية 
تعلم اللغة  إجنازعينا. و  100ن  هذا البحث يتكون منق. يفسنجاسارى ماال

 :ىلايالعربية كما 
 (4،11) جدول

الثانوية اإلسالمية املعارف األوىل  املدرسة العاشر الفصل يفتعلم اللغة العربية  إجناز
 سنجاسارى ماالنق.

 النتيجة االسم النمرة
 100 حلمى صربى  1
 80 عبد اللة ريزا 2
 85 أمحد اهلدى  3
 65 أمحد فكرى 4
 95 أمحد ايركي 5
 90 ديكا كرنييا 6
 100 فجر رزقى 7
 70 فرس عرفان 8
 90 لييئو مهزة 9

 90 بويونق عامر 10
 75 خمرالدين 11
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 90 مرجيلينو فربييان 12
 90 حممد علوالدين 13
 100 حممد فازا 14
 75 حممد عرفان 15
 90 حممد رفلى 16
 80 حممد خريالدين 17
 80 حممد نصرالدين 18
 100 حممد رجال 19
 90 حممد تريسنو 20
 80 حممد أكمل 21
 95 حممد الفني 22
 80 حممد أسرارى 23
 90 حممد أزرول 24
 80 حممد ايفان 25
 90 حممد إيرحام 26
 75 حممد رافلى 27
 95 حممد سيف اإلسالم 28
 70 حممد توفق اهلدى 29
 80 حممد زيدا 30
 85 حممد نورالدين 31
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 100 رزقي رمضان 32
 90 افيانيت إسنني 33
 70 انس اوكتافيا 34
 100 انسأ فجر إينداه 35
 100 دوي رزقي 36
 70 انسأ مفتاح اجلّنة 37
 90 ايرينا ايكا فوتري 38
 100 خرية اإلحسان  39
 85 إزّة العلفا 40
 85 ليلة الفوزية 41
 90 انداي اوال 42
 100 كوسوما ورداين 43
 90 قرة األعيون 44
 100 نزيية النجح 45
 10 فطرايين سامل 46
 70 سييت وافقة 47
 100 نتشى رحم 48
 70 سلوا الزهرأ 49
 85 فوتري هاان 50
 90 رمحة العزيزة 51
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 90 حبة النفيسة 52
 85 دوي كميلة 53
 90 اان سفياان 54
 80 صاحلة 55
 85 ايو ووالنداري 56
 90 نور عني النسأ 57
 90 سييت لطيفة اإلمامة 58
 85 فوزية 59
 85 كوين كرمية 60
 90 ريفيكا رمحوايت 61
 85 اجينج اوتيسيا 62
 90 حانف عالوالدين 63
 95 فهم أسراري 64
 85 حممد عمر 65
 100 أمحد هداية هللا 66
 90 حممد فاضل 67
 100 حممد نزل احلقى 68
 75 خري األانم 69
 85 حممد فرخني 70
 80 يوريزال جهيا  71
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 100 فرحا عبيدهللا 72
 100 ذلفكارإقبال  73
 85 دمياس بكاس 74
 95 مووايف عبدهللا 75
 75 زين الفهم 76
 80 سيف الفؤد 77
 100 فيأمحد لط 78
 80 سطراي أمحد 79
 90 حممد علوى 80
 90 حممد يسرا 81
 85 حممد إبراهم 82
 85 حممد خريالناس 83
 80 حممد معصوم 84
 90 هيدار دوي 85
 90 حممد منصور 86
 85 أكيل تري فهم 87
 90 تنوير النفس 88
 100 أمحد هيكال 89
 85 فائز الفؤد 90
 90 نيل اهلمام 91
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 90 نور اهلدي 92
 100 محيم طاهري 93
 100 وردة احلمرأ 94
 95 أم هاان 95
 85 طفاين دوي 96
 90 نور الفضيلة 97
 85 اين رفئيدة 98
 90 أتيكاة إكبار 99

 90 احلسىنداية لطيفة  100
 

الدراسي  الفصل اختبار حواينج مل( %21على أحدا و عشرون طالبا )ت انوتدل البيا
عينة. نتائج التعلم ملا ريياعملت احتنتيجتهم  نيلتحسالثاىن  اختبار. وعليهم الوسطى

ن العملية أل 1الدراسي  لفصلالنهائي لال الختبارذا البحث قيمة اهلستخدمة ملا
تلفة. خم لطالبالتعلم لدى ا إجنازوكانت  .تنتهمل  2الدراسي  الفصل يفية تعّلمال

 نيتعلمملعرفة والفهم. معرفة ااملالتعلم من حيث  إجنازالبحث فهي   هذايفونتائج التعلم 
تعلم  إجناز. كانت الفصل يفية تعّلم العملية اليفوفهمهم حول مادة اللغة العربية 

 إجنازعلى  لطالبكون أثر خلفية الدراسة ل  عرفةملت انالبياليل حت يف ريمستخدمة للمتغ
 تعلم اللغة العربية.
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 .فروق إجناز تعلم اللغة العربية لدى الطالب من خلفية الدراستهم.ج
 تعلم اللغة العربية، فقدم الباحثة إجنازو  للطالبوبعد شرحت الباحثة خلفية الدراسة  

العاشر   الفصلفروق إجناز تعلم اللغة العربية لدى الطالب من خلفية الدراستهم يف
ليل حت. الباحثة تستخدم الثانوية اإلسالمية املعارف األوىل سنجاسارى ماالنق املدرسة

.one way anova  وتستخدم الباحثةSPSS for windows 
evaluation version 20 إجنازو  للطالبخلفية الدراسة  بنيأثر  لتحليل 

 :ينتعلم اللغة العربية. أما الفروض من هذا البحث يع
H1  = الفصل يفتعلم اللغة العربية  إجنازو  الطالبخلفية دراسة  بنيتوجد أثر 

 .الثانوية اإلسالمية املعارف األوىل سنجاسارى ماالنق املدرسة العاشر
H0 = الفصل يفتعلم اللغة العربية  إجنازو  الطالبخلفية دراسة  نيأثر ب توجد ال 

 .الثانوية اإلسالمية املعارف األوىل سنجاسارى ماالنق املدرسة العاشر

49%

30%

14%

7%

نتائج تعلم اللغة العرابية

antara 81-90 antara 91-100 antara 71-80 antara 61-70
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 تعلم اللغة العربية كما إجنازعلى  للطالب خلفية الدراسة فروق األساسىو التحليل 
 يلي:

 
 (4،12) جدول

 خلفية الدراسة للطالب و إجناز تعلم اللغة العربية.جدول 
 النتيجة للطالب خلفية الدراسة االسم النمرة

املدرسة املتوسطة اإلسالمية   حلمى صربى  1
(MTs  واملدرسة الدينية  )

 واملعهد

100 

املدرسة املتوسطة اإلسالمّية  عبد اللة ريزا 2
(SMP ) 

80 

املدرسة املتوسطة اإلسالمّية  أمحد اهلدى  3
(MTsو املدرسة الدينية ) 

85 

املدرسة املتوسطة اإلسالمّية  أمحد فكرى 4
(SMP) 

65 

املدرسة املتوسطة اإلسالمّية  أمحد ايركي 5
(MTsو املدرسة الدينية ) 

95 

املدرسة املتوسطة اإلسالمّية  ديكا كرنييا 6
(MTsو املدرسة الدينية ) 

90 
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املدرسة املتوسطة اإلسالمية   فجر رزقى 7
(MTs  واملدرسة الدينية  )

 واملعهد

100 

املدرسة املتوسطة اإلسالمّية  فرس عرفان 8
(SMP) 

70 

املدرسة املتوسطة اإلسالمية   لييئو مهزة 9
(MTs  واملدرسة الدينية  )

 واملعهد

90 

املدرسة املتوسطة اإلسالمّية  بويونق عامر 10
(MTsو املدرسة الدينية ) 

90 

املدرسة املتوسطة اإلسالمّية  خمرالدين 11
(MTs) 

75 

املدرسة املتوسطة اإلسالمّية  مرجيلينو فربييان 12
(MTs) 

90 

املدرسة املتوسطة اإلسالمّية  حممد علوالدين 13
(MTsو املدرسة الدينية ) 

90 

املدرسة املتوسطة اإلسالمية   حممد فازا 14
(MTs  واملدرسة الدينية  )

 واملعهد

100 

املدرسة املتوسطة اإلسالمّية  حممد عرفان 15
(SMPو املدرسة الدينية ) 

75 
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املدرسة املتوسطة اإلسالمّية  حممد رفلى 16
(MTs) 

90 

املدرسة املتوسطة اإلسالمّية  حممد خريالدين 17
(SMPو املدرسة الدينية ) 

80 

املدرسة املتوسطة اإلسالمّية  حممد نصرالدين 18
(MTs) 

80 

املدرسة املتوسطة اإلسالمّية  حممد رجال 19
(SMP و املدرسة الدينية و )

 املعهد

100 

املدرسة املتوسطة اإلسالمّية  حممد تريسنو 20
(SMP) 

80 

املدرسة املتوسطة اإلسالمّية  حممد أكمل 21
(SMP و املدرسة الدينية و )

 املعهد

90 

املدرسة املتوسطة اإلسالمية   حممد الفني 22
(MTs  واملدرسة الدينية  )

 واملعهد

95 

املدرسة املتوسطة اإلسالمية   حممد أسرارى 23
(MTs  واملدرسة الدينية  )

 واملعهد

80 
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املدرسة املتوسطة اإلسالمية   حممد أزرول 24
(MTs  واملدرسة الدينية  )

 واملعهد

90 

املدرسة املتوسطة اإلسالمّية  حممد ايفان 25
(SMP و املدرسة الدينية و )

 املعهد

80 

املدرسة املتوسطة اإلسالمّية  حممد إيرحام 26
(SMPو املدرسة الدينية ) 

90 

املدرسة املتوسطة اإلسالمّية  حممد رافلى 27
(SMP) 

75 

املدرسة املتوسطة اإلسالمّية  حممد سيف اإلسالم 28
(SMP و ) املدرسة الدينية و

 املعهد

95 

املدرسة املتوسطة اإلسالمّية  حممد توفق اهلدى 29
(SMP) 

70 

املدرسة املتوسطة اإلسالمية   حممد زيدا 30
(MTs  واملدرسة الدينية  )

 واملعهد

80 

املدرسة املتوسطة اإلسالمّية  حممد نورالدين 31
(MTs) 

85 
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املدرسة املتوسطة اإلسالمّية  رزقي رمضان 32
(MTs) 

100 

املدرسة املتوسطة اإلسالمّية  افيانيت إسنني 33
(MTsو املدرسة الدينية ) 

90 

املدرسة املتوسطة اإلسالمّية  انس اوكتافيا 34
(MTs) 

70 

املدرسة املتوسطة اإلسالمّية  انسأ فجر إينداه 35
(SMP و املدرسة الدينية و )

 املعهد

100 

املدرسة املتوسطة اإلسالمية   دوي رزقي 36
(MTs  واملدرسة الدينية  )

 واملعهد

100 

املدرسة املتوسطة اإلسالمّية  انسأ مفتاح اجلّنة 37
(SMP) 

70 

املدرسة املتوسطة اإلسالمية   ايرينا ايكا فوتري 38
(MTs  واملدرسة الدينية  )

 واملعهد

90 

املتوسطة اإلسالمّية املدرسة  خرية اإلحسان  39
(MTsو املدرسة الدينية ) 

100 
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املدرسة املتوسطة اإلسالمية   إزّة العلفا 40
(MTs  واملدرسة الدينية  )

 واملعهد

85 

املدرسة املتوسطة اإلسالمية   ليلة الفوزية 41
(MTs  واملدرسة الدينية  )

 واملعهد

85 

اإلسالمّية املدرسة املتوسطة  انداي اوال 42
(MTsو املدرسة الدينية ) 

90 

املدرسة املتوسطة اإلسالمّية  كوسوما ورداين 43
(MTsو املدرسة الدينية ) 

100 

املدرسة املتوسطة اإلسالمّية  قرة األعيون 44
(SMPو املدرسة الدينية ) 

90 

املدرسة املتوسطة اإلسالمّية  نزيية النجح 45
(SMP و املدرسة )الدينية 

100 

املدرسة املتوسطة اإلسالمّية  فطرايين سامل 46
(SMP) 

100 

املدرسة املتوسطة اإلسالمّية  سييت وافقة 47
(SMPو املدرسة الدينية ) 

70 
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املدرسة املتوسطة اإلسالمية   نتشى رحم 48
(MTs  واملدرسة الدينية  )

 واملعهد

100 

اإلسالمّية املدرسة املتوسطة  سلوا الزهرأ 49
(MTsو املدرسة الدينية ) 

70 

املدرسة املتوسطة اإلسالمية   فوتري هاان 50
(MTs  واملدرسة الدينية  )

 واملعهد

85 

املدرسة املتوسطة اإلسالمية   رمحة العزيزة 51
(MTs  واملدرسة الدينية  )

 واملعهد

90 

املدرسة املتوسطة اإلسالمية   حبة النفيسة 52
(MTs  )  واملدرسة الدينية

 واملعهد

90 

املدرسة املتوسطة اإلسالمية   دوي كميلة 53
(MTs  واملدرسة الدينية  )

 واملعهد

85 

املدرسة املتوسطة اإلسالمية   اان سفياان 54
(MTs  واملدرسة الدينية  )

 واملعهد

90 
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املدرسة املتوسطة اإلسالمية   صاحلة 55
(MTs  واملدرسة الدينية  )

 واملعهد

80 

املدرسة املتوسطة اإلسالمّية  ايو ووالنداري 56
(SMP) 

85 

املدرسة املتوسطة اإلسالمّية  نور عني النسأ 57
(SMP و املدرسة الدينية و )

 املعهد

90 

املدرسة املتوسطة اإلسالمّية  سييت لطيفة اإلمامة 58
(MTs) 

90 

املدرسة املتوسطة اإلسالمّية  فوزية 59
(SMP و ) املدرسة الدينية و

 املعهد

85 

املدرسة املتوسطة اإلسالمية   كوين كرمية 60
(MTs  واملدرسة الدينية  )

 واملعهد

85 

املدرسة املتوسطة اإلسالمية   ريفيكا رمحوايت 61
(MTs  واملدرسة الدينية  )

 واملعهد

90 
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املدرسة املتوسطة اإلسالمية   اجينج اوتيسيا 62
(MTs  )  واملدرسة الدينية

 واملعهد

85 

املدرسة املتوسطة اإلسالمية   حانف عالوالدين 63
(MTs  واملدرسة الدينية  )

 واملعهد

90 

املدرسة املتوسطة اإلسالمية   فهم أسراري 64
(MTs  واملدرسة الدينية  )

 واملعهد

95 

املدرسة املتوسطة اإلسالمّية  حممد عمر 65
(SMP) 

85 

املدرسة املتوسطة اإلسالمية   أمحد هداية هللا 66
(MTs  واملدرسة الدينية  )

 واملعهد

100 

املدرسة املتوسطة اإلسالمية   حممد فاضل 67
(MTs  واملدرسة الدينية  )

 واملعهد

90 

املدرسة املتوسطة اإلسالمية   حممد نزل احلقى 68
(MTs  )  واملدرسة الدينية

 واملعهد

100 
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املدرسة املتوسطة اإلسالمّية  خري األانم 69
(SMP) 

75 

املدرسة املتوسطة اإلسالمّية  حممد فرخني 70
(SMP و املدرسة الدينية و )

 املعهد

85 

املدرسة املتوسطة اإلسالمّية  يوريزال جهيا  71
(SMP) 

80 

املتوسطة اإلسالمّية املدرسة  فرحا عبيدهللا 72
(SMPو املدرسة الدينية ) 

100 

املدرسة املتوسطة اإلسالمية   إقبال ذلفكار 73
(MTs  واملدرسة الدينية  )

 واملعهد

100 

املدرسة املتوسطة اإلسالمّية  دمياس بكاس 74
(MTs) 

85 

املدرسة املتوسطة اإلسالمّية  مووايف عبدهللا 75
(MTs) 

95 

املدرسة املتوسطة اإلسالمّية  زين الفهم 76
(MTsو املدرسة الدينية ) 

75 

املدرسة املتوسطة اإلسالمّية  سيف الفؤد 77
(SMP و املدرسة الدينية و )

 املعهد

80 
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املدرسة املتوسطة اإلسالمّية  فيأمحد لط 78
(SMP و املدرسة الدينية و )

 املعهد

100 

املدرسة املتوسطة اإلسالمّية  سطراي أمحد 79
(MTs)  

80 

املدرسة املتوسطة اإلسالمية   حممد علوى 80
(MTs  واملدرسة الدينية  )

 واملعهد

90 

املدرسة املتوسطة اإلسالمّية  حممد يسرا 81
(MTs) 

90 

املدرسة املتوسطة اإلسالمّية  حممد إبراهم 82
(MTs و )املدرسة الدينية 

85 

املدرسة املتوسطة اإلسالمّية  حممد خريالناس 83
(MTs) 

85 

املدرسة املتوسطة اإلسالمّية  حممد معصوم 84
(SMP) 

80 

املدرسة املتوسطة اإلسالمّية  هيدار دوي 85
(SMP و املدرسة الدينية و )

 املعهد

90 
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املدرسة املتوسطة اإلسالمية   حممد منصور 86
(MTs  )  واملدرسة الدينية

 واملعهد

90 

املدرسة املتوسطة اإلسالمية   أكيل تري فهم 87
(MTs  واملدرسة الدينية  )

 واملعهد

85 

املدرسة املتوسطة اإلسالمية   تنوير النفس 88
(MTs  واملدرسة الدينية  )

 واملعهد

90 

املدرسة املتوسطة اإلسالمية   أمحد هيكال 89
(MTs واملدرسة  )  الدينية

 واملعهد

100 

املدرسة املتوسطة اإلسالمية   فائز الفؤد 90
(MTs  واملدرسة الدينية  )

 واملعهد

85 

املدرسة املتوسطة اإلسالمية   نيل اهلمام 91
(MTs  واملدرسة الدينية  )

 واملعهد

90 
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املدرسة املتوسطة اإلسالمية   نور اهلدي 92
(MTs  واملدرسة الدينية  )

 واملعهد

90 

املدرسة املتوسطة اإلسالمية   محيم طاهري 93
(MTs  واملدرسة الدينية  )

 واملعهد

100 

املدرسة املتوسطة اإلسالمية   وردة احلمرأ 94
(MTs  واملدرسة الدينية  )

 واملعهد

100 

املدرسة املتوسطة اإلسالمّية  أم هاان 95
(SMP) 

95 

املدرسة املتوسطة اإلسالمّية  طفاين دوي 96
(MTs) 

85 

املدرسة املتوسطة اإلسالمّية  نور الفضيلة 97
(MTs) 

90 

املدرسة املتوسطة اإلسالمّية  اين رفئيدة 98
(MTs) 

85 

املدرسة املتوسطة اإلسالمّية  أتيكاة إكبار 99
(SMP) 

90 
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املدرسة املتوسطة اإلسالمية   داية لطيفة احلسىن 100
(MTs  )  واملدرسة الدينية

 واملعهد

90 

  
ة من خلفية دراس الطالب إجنازوكانت  ،ونتيجتهم الطالبة ويصف جدول خلفية دراس

 الطالب إجنازوكانت  %85،94 تبلغ متوسط (MTs)يف املدرسة املتوسطة اإلسالمّية 
وكانت  %78،33تبلغ متوسط  (SMP)يف املدرسة املتوسطة اإلسالمّية ة من خلفية دراس

 ( و املدرسة الدينيةMTsيف املدرسة املتوسطة اإلسالمّية )ة من خلفية دراس الطالب إجناز
يف املدرسة املتوسطة  ةمن خلفية دراس الطالب إجنازوكانت  %89،62 تبلغ متوسط

 الطالب إجنازوكانت   %85،80بلغ متوسط ( و املدرسة الدينية تSMPاإلسالمّية )
بلغ (  واملدرسة الدينية  واملعهد تMTsيف املدرسة املتوسطة اإلسالمية  ) ةمن خلفية دراس

يف املدرسة املتوسطة اإلسالمّية  ةمن خلفية دراس الطالب إجنازوكانت   %91،13متوسط 
(SMPو املدرسة الدينية و املعهد ت ) وهذا يدل على أن أعلى   %91،00بلغ متوسط

(  MTsيف املدرسة املتوسطة اإلسالمية  ) ن خلفية دراسيةم الطالبالدرجات هي 
 واملدرسة الدينية  واملعهد .

ت انليل البياحت تعلم اللغة العربية الباحثة إجنازمع  للطالب خلفية الدراسة تصّنفوبعد 
، لتحليل أتثري SPSS for windows evaluation version 20ستخدامإب

 ليلها كما تلي:حتتعلم اللغة العربية. و  إجنازو  للطالب خلفية الدراسة نيب
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 االختبار املستقر .1
لغة لا تعلمإجناز ت مستقر بياان عرفة مستقر أم غريملستقر ملا اختباريستخدم 

 ستقر، كما يلي:ملا اختبارالعربية. موصفات أخذ 
 استقار sig < 0،05إذا كان نتيجة  -1
 فغري استقار sig < 0،05 إذا كان نتيجة -2

 (4،13) جدول

 نتيجة إجتبار املستقر بياانت إجناز تعلم اللغة العربية
 

 

 

 

 

 

تعلم اللغة العربية  إجنازمن  signifikan إجنازالسابق انه  جدولإىل إذا نظران و 
تعلم اللغة العربية. و مع  إجنازت يدل على استقار انبياهذه ال 0،422 < 0،05.

 ليل الطريقة الواحدة أنوفا.حتول من ألااستيفاء الشرط  متستقرية ملوزعة املت اانالبيا

 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Unstandardized 

Residual 

N 100 

Normal Parametersa،b 
Mean 0E-7 

Std. Deviation 8،64666378 

Most Extreme Differences 

Absolute ،088 

Positive ،083 

Negative -،088 

Kolmogorov-Smirnov Z ،879 

Asymp. Sig. (2-tailed) ،422 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 
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 اختبار املتجانس .2
تعلم اللغة  إجنازت  متجانس بياانريعرفة متجانس أم غملتجانس امل اختباريستخدم 

 :يلالتجانس كما اي اختبارالعربية. موصفات أخد 
 ان متجانسفمتغري  sig < 0،05إذا كان نتيجة  -1
 متجانس ريان غري فمتغ sig < 0،05 إذا كان نتيجة -2

 (4،14) جدول

 نتيجة إجتبار املتجانس بياانت إجناز تعلم اللغة العربية
 

 

 
 

   تعلم اللغة العربية  إجنازمن  signifikan إجنازدول السابق انه اجل ىلإ انإذا نظر و 
 للطالب خلفية الدراسة يفت يدل على متجانس انهذه البيا 0،0 < 0،05 78

ث حب يفالتجانس. والشرط  اختبار دولجلتعلم اللغة العربية. ويصف هذا ا إجنازو 
ت متجانسة. لذلك، أن انستقر وأن تكون البياملثه التوزيع احبب أن يكون جيأنوفا 

ا مهالتعلم للغة العربية و  إجناز للطالب خلفية الدراسةت انمن البيا نيتموعجملا ريمتغ
 حث لتحليل الطريقة الواحدة أنوفاهل هذا البأت نفس واحدة. ولذا، وقد يف

 

 

Test of Homogeneity of Variances 

Prestasi Belajar 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

2،055 5 94 ،078 
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 One Way Anovaحتليل الطريقة الواحدة أنوفا  .3
 ثريأتعرفة وجود مل (One Way Anova)ليل الطريقة الواحدة أنوفا حتيستخدم 

 one wayليل حت إجنازهتعلم اللغة العربية.  إجنازعلى  للطالب خلفية الدراسة
anova   يلايكما: 

 (4،15) جدول

 تعلم اللغة العربية إجنازو  للطالب خلفية الدراسةوصفي 
Descriptives 

Prestasi Belajar 

 N Mean Std. 

Deviation 

Std. 

Error 

95%Confidence

Interval for Mean 

Minim

um 

Maxim

um 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

lulusan SMP 

 
12 78،3333 9،37437 2،70615 72،3771 84،2895 65،00 95،00 

lulusan MTs 16 85،9375 7،35272 1،83818 82،0195 89،8555 70،00 100،00 

 

lulusan 

SMP+Diniyah 

9 83،8889 11،39566 3،79855 75،1294 92،6484 70،00 100،00 

 

lulusan 

MTs+Diniyah 

13 90،0000 8،16497 2،26455 85،0660 94،9340 70،00 100،00 

 

lulusan SMP 

+ Mondok 

10 91،5000 7،83511 2،47768 85،8951 97،1049 80،00 100،00 

 

lulusan MTs+ 

Mondok 

40 91،5000 6،52412 1،03155 89،4135 93،5865 80،00 100،00 

Total 
10

0 
88،1500 8،89487 ،88949 86،3851 89،9149 65،00 100،00 
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تعلم اللغة إجناز و  للطالب خلفية الدراسةول السابق انه وصفي ادجلا ىلإ انو إذا نظر 
كون من تت( SMP)للطالب يف املدرسة املتوسطة اإلسالمّية  خلفية الدراسةالعربية. كانت 

  يف ،95و أعلي الدرجات  65و أدىن الدرجة  78،33طالبا و تبلغ متوسط  12
signifikan 5% للطالب يف املدرسة املتوسطة اإلسالمّية  خلفية الدراسة. و كانت

(MTs) و أعلي  70و أدىن الدرجة  85،94طالبا و تبلغ متوسط  16كون من تت
للطالب يف املدرسة  خلفية الدراسةكانت . و  signifikan 5% ،يف100الدرجات 

طالب و تبلغ متوسط  9كون من تت( و املدرسة الدينية SMPاملتوسطة اإلسالمّية )
و كانت  .signifikan 5% يف ،100و أعلي الدرجات  70و أدىن الدرجة   83،89

كون تت( و املدرسة الدينية MTsللطالب يف املدرسة املتوسطة اإلسالمّية ) خلفية الدراسة
 يف ،100و أعلي الدرجات  70و أدىن الدرجة   90،00طالبا و تبلغ متوسط  13من 

signifikan 5%  للطالب يف املدرسة املتوسطة اإلسالمّية  الدراسةخلفية كانت . و
(SMP و املدرسة الدينية و املعهد )و   91،50طالب و تبلغ متوسط  10كون من تت

خلفية و كانت . signifikan 5% يف ،100و أعلي الدرجات  80أدىن الدرجة 
املعهد (  واملدرسة الدينية  و MTsللطالب يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية  ) الدراسة

و أعلي الدرجات  80و أدىن الدرجة   91،50طالبا و تبلغ متوسط  40كون من تت
متوسط الدرجات يف فئة خلفية الدراسة للطالب . و signifikan 5% يف ،100

 .89،91حيت  86،39املدرسة املتوسطة اإلسالمّية موجد يف الصّف 

 

 



74 
 

    
 

 (4،16) جدول

 تعلم اللغة العربية إجنازعلى  للطالب خلفية الدراسةفروق األساسى وصفي 
 

ANOVA 

Prestasi Belajar 

 Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

Between Groups 2003،757 5 400،751 6،463 ،000 

Within Groups 5828،993 94 62،011   

Total 7832،750 99    

 

فموجد أتثري  sig<  0،05يعىن إذا كان إجناز  anovaموصفات أخد حتليل 
 sig<  0،05للطالب على إجناز تعلم اللغة العربية. وإذا كان إجناز  خلفية الدراسة

 للطالب على إجناز تعلم اللغة العربية.  خلفية الدراسةفغري فموجد أتثري 

هذه  0،005<  0،002دول السابق انه إجناز  سيجنيفكا جلا ىلو إذا نظران إ
إجناز تعلم  للطالب على خلفية الدراسة فروق االساسىالبياانت يدل على موجد 

 اللغة العربية.
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 (4،17) جدول

 Tukey يعين حتليلOne Way Anova حتليل املتابعة من حتليل
 

Multiple Comparisons 

Dependent Variable: Prestasi Belajar  

 Tukey HSD 

(I) Latar Belakang 

Pend 

(J) Latar Belakang 

Pend 

Mean 

Difference 

(I-J) 

Std. Error Sig. 95%Confidence

Interval 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

lulusan SMP 

lulusan MTs -7،60417 3،00719 ،126 -16،3531 1،1448 

lulusan 

SMP+Diniyah 
-5،55556 3،47241 ،601 -15،6580 4،5469 

lulusan 

MTs+Diniyah 

-

11،66667* 
3،15239 ،005 -20،8381 -2،4953 

lulusan SMP + 

Mondok 

-

13،16667* 
3،37174 ،002 -22،9762 -3،3571 

lulusan MTs+ 

Mondok 

-

13،16667* 
2،59187 ،000 -20،7073 -5،6260 

lulusan MTs 

lulusan SMP 7،60417 3،00719 ،126 -1،1448 16،3531 

lulusan 

SMP+Diniyah 
2،04861 3،28112 ،989 -7،4973 11،5945 

lulusan 

MTs+Diniyah 
-4،06250 2،94036 ،738 -12،6170 4،4920 

lulusan SMP + 

Mondok 
-5،56250 3،17438 ،501 -14،7979 3،6729 

lulusan MTs+ 

Mondok 
-5،56250 2،32936 ،171 -12،3394 1،2144 

lulusan 

SMP+Diniyah 

lulusan SMP 5،55556 3،47241 ،601 -4،5469 15،6580 

lulusan MTs -2،04861 3،28112 ،989 -11،5945 7،4973 

lulusan 

MTs+Diniyah 
-6،11111 3،41469 ،477 -16،0456 3،8234 

lulusan SMP + 

Mondok 
-7،61111 3،61817 ،294 -18،1376 2،9154 

lulusan MTs+ 

Mondok 
-7،61111 2،90522 ،103 -16،0634 ،8412 
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lulusan 

MTs+Diniyah 

lulusan SMP 11،66667* 3،15239 ،005 2،4953 20،8381 

lulusan MTs 4،06250 2،94036 ،738 -4،4920 12،6170 

lulusan 

SMP+Diniyah 
6،11111 3،41469 ،477 -3،8234 16،0456 

lulusan SMP + 

Mondok 
-1،50000 3،31227 ،998 -11،1365 8،1365 

lulusan MTs+ 

Mondok 
-1،50000 2،51402 ،991 -8،8142 5،8142 

lulusan SMP + 

Mondok 

lulusan SMP 13،16667* 3،37174 ،002 3،3571 22،9762 

lulusan MTs 5،56250 3،17438 ،501 -3،6729 14،7979 

lulusan 

SMP+Diniyah 
7،61111 3،61817 ،294 -2،9154 18،1376 

lulusan 

MTs+Diniyah 
1،50000 3،31227 ،998 -8،1365 11،1365 

lulusan MTs+ 

Mondok 
،00000 2،78412 1،000 -8،1000 8،1000 

lulusan MTs+ 

Mondok 

lulusan SMP 13،16667* 2،59187 ،000 5،6260 20،7073 

lulusan MTs 5،56250 2،32936 ،171 -1،2144 12،3394 

lulusan 

SMP+Diniyah 
7،61111 2،90522 ،103 -،8412 16،0634 

lulusan 

MTs+Diniyah 
1،50000 2،51402 ،991 -5،8142 8،8142 

lulusan SMP + 

Mondok 
،00000 2،78412 1،000 -8،1000 8،1000 

*. The mean difference is significant at the 0.05 level. 

 

 one wayليل حتتعلم اللغة العربية من  إجنازعلى  خلفية الدراسة ريثأت هناكإذا كان و 
anova ليل حتتابعة من ملليل احتبد لتفعل الفone way anova ليل حت ينيع
tukey، تعلم من كل  يف إجناز دلعملتلف اخمموجد  مبعينهذا  ريثأتإذا كان موجد  ألنه

  هذا البحث.يفية مهّ أ ريية أم غمهّ تلفة أخم ليتعرفة أي الفئة امل tukeyليل حتفئة. 

املدرسة املتوسطة اإلسالمّية   فئةيفتعلم  إجنازتوسط من املدول السابق انه جلا ىلإ انإذا نظر و 
(MTs) -  املعهد   خمتلفة أمهّية مع املتوسط من إجناز تعلم  يف فئة  -املدرسة الدينية
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املدرسة املتوسطة   فئةيفتعلم إجناز توسط من ملو ا(. SMP)املدرسة املتوسطة اإلسالمّية 
ن إجناز تعلم  يف فئة املدرسة الدينية  خمتلفة أمهّية مع املتوسط م - (MTs)اإلسالمّية 

 (.SMP)املدرسة املتوسطة اإلسالمّية 

خمتلفة أمهّية مع (  SMP)املتوسط من إجناز تعلم  يف فئة املدرسة املتوسطة اإلسالمّية  و
 –املدرسة الدينية  - (MTs)املدرسة املتوسطة اإلسالمّية   فئةاملتوسط من إجناز تعلم يف

خمتلفة أمهّية ( SMP)املتوسط من إجناز تعلم  يف فئة املدرسة املتوسطة اإلسالمّية  املعهد. و
املدرسة الدينية.  - (MTs)املدرسة املتوسطة اإلسالمّية   فئةمع املتوسط من إجناز تعلم يف

 أما املتوسط من إجناز تعلم يف فئة اآلخر غري خمتلفة أمهّية.
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 اخلامس الفصل

 مناقشة نتائج البحث
تعلم اللغة  إجنازو الثانية  لطالبل خلفية الدراسةول األ ينبناء على أسئلة البحث، يع

 العاشرا الفصل يفتعلم اللغة العربية  إجنازعلى  لطالبل خلفية الدراسة ريثأتالعربية و الثالثة 
ذا الباب ستشرح الباحثة هب. و نقسالمية املعارف األوىل سنجاسارى ماالالثانوية اإل املدرسة

 عن مناقشة نتائج البحث.

 لطالبل خلفية الدراسة .أ
املدرسة  ة منلديهم خلفية الدراسطالبا  12 نتائج البحث تدل على أن ىلنظرا إ

املدرسة  ة منلديهم خلفية الدراسطالبا  16و ( SMP)املتوسطة اإلسالمّية 
املدرسة  ة منلديهم خلفية الدراسطالب  9 و (MTs)املتوسطة اإلسالمّية 

لديهم خلفية طالبا  13( و املدرسة الدينية و SMPاملتوسطة اإلسالمّية )
 10( و املدرسة الدينية و MTsاملدرسة املتوسطة اإلسالمّية ) ة منالدراس

( و SMPاملدرسة املتوسطة اإلسالمّية ) ة منلديهم خلفية الدراسطالب 
املدرسة املتوسطة  ة منلديهم خلفية الدراسطالبا  40املدرسة الدينية و املعهد و 

 (  واملدرسة الدينية  واملعهد.MTsاإلسالمية  )
سالمية املعارف األوىل الثانوية اإل املدرسةطالب يف الفصل العاشر و كثري  من ال

(  MTsنق يتخرجون يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية  )سنجاسارى ماال
م تعلم العلوم الدينية هلريدون أطفواملدرسة الدينية  واملعهد ألن اآلابء واألمهات 

املدرسة املتوسطة اإلسالمية   يفم هلأطفا العلوم العامة. وهم يدخلون ريغ
(MTs.واملدرسة الدينية  واملعهد  ) 
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التعّلم ية. مسر  ية كانت أو غريمستعلم ر ملها ار مي يتخلفية الدراسة هي عملية التعّلم ال
املدرسة من  نيعملنهجي الذي يتكون من مراحل على الوقت املا تعّلمهو ال يالرمس

اصة خلامج ارب ية العامة والميكادألا اامعة وفيهما الدراسةجلا ىلبتدائية إإلا
املدرسة خارج  تعّلمية هو المس ر ريغ تعّلموال 45.ينهملوا ينؤسسات للتدريب التقملوا

ساسي أو ألثال التعّلم امل جوانب معينة على سبيل ايفي مسالذي يساعد التعّلم الر 
ياة حيث حلالعرضى هو عملية تقع مدى ا تعّلموال 46اصة.خلهنية املهارات املا

 ريثأتعارف من التجربة اليومية وملهارات واملالسلوك والقيم وايكسب كل الطالب 
و وسائل  كتباتملسواق واأللعاب من األان من العمل واري جلسرة وااألبيئته من 

  47اإلعالم.

عمر  يني للطالب لفية الدراسةخبخرى تتعلق ت أانذلك، هناك بيا ىلإضافة إو  
 يدرسون اللغة العربية. يف الطالب معرفة اللغة العربية ومدة يفول مرة ألا لطالبا

فئات  3 ىلحية العمر إانالذين يعرفون اللغة العربية من  لطالبوينقسم عدد ا
 39سنة تبلغ  9-13والفئة بين طالبا  28سنوات تبلغ  4-8 نيالفئة بوهي 
 .طالبا 13سنة يبلغ  13 نيوالفئة بطالبا 

 

 

                                                           
45Henry Guntur Tarigan ،Membaca Sebagai Suatu Keterampilan Berbahasa ،(Bandung:  

Angkasa،1985(، hlm 62  

46 A.Muri Yusuf، Pengantar Ilmu Pendidikan، (Jakarta: Ghalia Indonesia، 1986)، hlm 63 
47 A.Muri Yusuf، Pengantar Ilmu Pendidikan، (Jakarta: Ghalia Indonesia، 1986)، hlm 61-62 
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 تعلم اللغة العربية إجناز.ب
 1الدراسي  لفصلذا البحث قيمة ااخلتبار النهائي لالهلستخدمة ملالتعلم ا إجناز

التعلم لدى  إجنازتنتهي. وكانت  مل 2الدراسي  الفصلية ي تعّلمالعملية ال ألن
عينة ملا عايريملت احتالتعلم  إجنازحصلون على  الطالب تلفة. هناكخم الطالب

(KKM ) نتائج البحث الذي قام به الباحث من  ونظرا إىل 100.ت حتاى
 ىنعينة. وكان أدملا عايريملت احتالتعلم  إجنازصل على حي طالبا 79أن  طالبا 100

 100و أعلى الدرجات  65الدرجات 
وقال  48.هي القدرات اليت مبلكها املتعلمون بعد قبول جتريبة التعلم التعلم إجناز

عبدالرمحن أن إجناز التعلم هي القدرات الىت حيصل عليها األطفال من خالل 
العملية وإن األطفال الذين ينجحون حتقيق أهداف التعلم أو األهداف التعّلمية 

  49وهم انجحون.
هي القدرات اليت يكتسبها األفراد بعد العملية التعّلمية و تؤثر يف  التعلم إجناز

يف هذه  التعلم إجنازو أما  50رفة والفهم واملواقف واملهارات.تغري السلوك واملع
البحث فهي إجناز التعلم من حيث املعرفة والفهم.معرفة املتعلمني وفهمهم حول 

 مدة اللغة العربية يف العملية التعّلمية يف الفصل.
 
 

                                                           
48 Nana Sudjana، Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar، (Bandung: PT.Remaja 
Rosdakarya،1989(،hlm 22 
49 Mulyono Abdurrohman، Pendidikan Bagi Anak Kesulitan Belajar، (Jakarta: Rineka Cipta، 1999)، 
hlm38 
50 M. Ngalim Purwanto، Psikologi Pendidikan، (Bandung: Remaja Rosda Karya، 2002)،hlm 82 
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 يةتعلم اللغة العرب إجنازعلى  لطالبل خلفية الدراسة فروق األساسى .ج
أن الطالب الذين قد تعلموا دراسة جمال معني يسهلون يف الدراسة جمال نظراي 

التالية. و معظم الطالب الذين قد تعلموا العربية أحسن ممن مل يتعلم العربية. وهم 
 يدخلون يف مرحلة اإلعداد.

الباحث حاصل للطالب ف لفية الدراسةو بعد القيام بتحليل البياانت عما يتعلق خب
 One Wayعلى قيمة مطلقة. و يدل حتليل الطريقة الواحدة أنوفا )

Anova 0،000<  0.005وإن كانت قيمة مطلقة  0،0001( على أن 
 oHرفض  005،0. كما قال دوي براينتو إن كنت قيمة مطلقة < oHرفض 

وهذا يعين أن هناك أتثري  oH .51قبل  005،0و إن كنت قيمة مطلقة < 
للطالب على إجناز اللغة العربية اى هناك إختالف متوسط إجناز  خلفية الدراسة

للطالب األمهية. ولذا يف حتليل الطريق  خلفية الدراسةالتعلم اللغة العربية يف كل 
فيجب القيام ابلتحليل  oH( إن رفض One Way Anovaالواحدة أنوفا )

(. ويهدف هذا التحليل ملعرفة متوسط إجناز Tukeyكى )التايل هو التحليل تو 
اللغة العربية اجلّنة و  اللغة العربية املختلفة األمهية، ألن اللغة العربية هي اللغة التعلم

تنشدها  يت، ولغة الوحدة العربية المي القديفهي لغة العروبة فهي لغة القومية العربية 
 52ديثحل ايف

                                                           
51 Dwi Priyatno، Cara Kilat Belajar Analisis Data Dengan SPSS 20، (Yogyakarta: CV Andi 
Ofsset،2012(، hlm 102  

والوجه والباحث يف طريق التدريس اللغة التوجيه يف التدريس اللغة العربية كتاب املعلم  ،حممد على السمان  52
 20ص.  ،(1983 ،)قاهرة : دار املعارف ،العربية
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اانت عما يتعلق خبلفية الدراسة للطالب من سنهم وإضافة إىل ذلك، فإن البي 
وقتهم يف تعلم اللغة العربية تؤثر يف إجناز التعلم كما يدل على أن إجناز حتليل 
طريقة واحدة أنوفا. وتدل نتيجة مطلقة من حتليل عمر الطالب ألول مرة يف 

 يعين أن هناك أتثري عمر الطالب ألول 0،000<  0،05 معرفة اللغة العربية
 مرة يف معرفة اللغة العربية على إجناز تعلم اللغة العربية.

خيتلف  48سنوات من عمرهم  4-8متوسط إجناز تعلم الطالب لللغة العربية بني 
 39سنوات من عمرهم  13-9أمهية عن إجناز تعلم الطالب لللغة العربية بني 

إن متوسط إجناز الطالب لدرس اللغة العربية الذين هم يعرفون اللغة العربية ألول 
متوسط إجناز االطالب الذين سنوات من عمرهم خيتلف أمهية عن  4-8مرة بني 

وليس هناك اختالف كبري  13سنة  13يعرفون اللغة العربية ألول مرة أكثر من 
 ربية األخرى.عن عمر الطالب ألول مرة يف معرفة اللغة الع

وتدل قيمة مطلقة من حتليل مدة الطالب يف يدرسون اللغة العربية على أن  
يعين أن هناك أتثري مدة االطالب يف يدرسون اللغة العربية  0،000<  0،05

على إجناز تعلم اللغة العربية. وخيتلف أمهية متوسط إجناز الطالب يف تعلم اللغة 
 6،5جناز الطالب يف تعلم اللغة العربية ملدة سنة عن متوسط إ 0.5العربية ملدة 

 0.5سنوات. و خيتلف أمهية متوسط إجناز الطالب يف تعلم اللغة العربية ملدة 
سنوات.  6،0سنة عن متوسط إجناز الطالب يف تعلم اللغة العربية ملدة أكثر من 

 ولكن ليس هناك اإلختالف عن مدة الطالب يف يدرسون اللغة العربية األخر.
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ناسب نتائج البحث بنظرية نقل التعلم أن معرفة الطلبة ومهارهتم يف التعلم وت
املاضي يؤثر يف العملية التعلمية التالية. وهذا يسمى بنقل التعلم. أن معرفة الطلبة 
ومهاراهتم يف التعلم املاضي خلفية التعّلم احملصولة. وأن خلفية التعّلم الداعمة 

لية. ولذا، فإن خلفية تعّلم الطلبة يف تعلم اللغة ستساعد العملية التعّلمية التا
 العربية ستؤدي إىل إجناز تعلم خمتلفة.
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 السادس الفصل

 االختتام
 ملخص نتائج البحث .أ

 األسئلة البحث، خالصته كما اتيل:بناء على نتيجة حتليل البياانت والبحث عن 

الثانوية اإلسالمية املعارف  ن خلفية الدراسة للطالب يف الفصل العاشر  يف املدرسةإ .1
طالبا  12 تدل على أن و هي ست فئاتتتكون على  األوىل سنجاسارى ماالنق

لديهم طالبا  16و ( SMP)املدرسة املتوسطة اإلسالمّية  لديهم خلفية الدراسة من
لديهم خلفية طالب  9و ( MTs)املدرسة املتوسطة اإلسالمّية  خلفية الدراسة من

طالبا  13و  ( و املدرسة الدينيةSMPاملدرسة املتوسطة اإلسالمّية ) الدراسة من
 املدرسة الدينية ( وMTsاملدرسة املتوسطة اإلسالمّية ) لديهم خلفية الدراسة من

( و SMPاملدرسة املتوسطة اإلسالمّية ) لديهم خلفية الدراسة منطالب  10و 
املدرسة املتوسطة  لديهم خلفية الدراسة منطالبا  40و  املدرسة الدينية و املعهد

الذين  لطالبوينقسم عدد ا .(  واملدرسة الدينية  واملعهدMTsاإلسالمية  )
سنوات تبلغ  4-8 نيفئات وهي الفئة ب 3 حية العمر إىليعرفون اللغة العربية من ان

 13سنة يبلغ  13 نيوالفئة بطالبا  39سنة تبلغ  9-13والفئة بين طالبا  28
 .طالبا

 ألن 1ذا البحث قيمة ااخلتبار النهائي لاللفصل الدراسي هلستخدمة ملالتعلم ا إجناز .2
 الطالبالتعلم لدى  إجنازتنتهي. وكانت  مل 2العملية التعّلمية ي الفصل الدراسي 

( KKM)عينة ملا عايريملت احتالتعلم  إجنازحصلون على  الطالب تلفة. هناكخم
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أن  طالبا 100نتائج البحث الذي قام به الباحث من  ونظرا إىل 100.ت حتاى 
و  65 الدرجات ىنعينة. وكان أدملا عايريملت احتالتعلم  إجنازصل على حي طالبا 79

 100أعلى الدرجات 
وإن  0،0001( على أن One Way Anovaحتليل الطريقة الواحدة أنوفا ) .3

. كما قال دوي براينتو إن oHرفض  000،0<  0.005كانت قيمة مطلقة 
 005،0و إن كنت قيمة مطلقة <  oHرفض  005،0كنت قيمة مطلقة < 

وهذا يعين أن هناك أتثري خلفية الدراسة للطالب على إجناز اللغة العربية   oHقبل 
العربية يف كل خلفية الدراسة للطالب اى هناك إختالف متوسط إجناز التعلم اللغة 
( إن رفض One Way Anovaاألمهية. ولذا يف حتليل الطريق الواحدة أنوفا )

oH ( فيجب القيام ابلتحليل التايل هو التحليل توكىTukey ويهدف هذا .)
وإضافة إىل ذلك،  التحليل ملعرفة متوسط إجناز التعلم اللغة العربية املختلفة األمهية.

بياانت عما يتعلق خبلفية الدراسة للطالب من سنهم وقتهم يف تعلم اللغة فإن ال
العربية تؤثر يف إجناز التعلم كما يدل على أن إجناز حتليل طريقة واحدة أنوفا. وتدل 

<  0،05 نتيجة مطلقة من حتليل عمر الطالب ألول مرة يف معرفة اللغة العربية
ول مرة يف معرفة اللغة العربية على يعين أن هناك أتثري عمر الطالب أل 0،000

 إجناز تعلم اللغة العربية.
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 املقرتحات.ب

 بناء على نتائج البحث فتقدم الباحثة املقرتحات التالية:

راقبة ملالثانوية اإلسالمية املعارف األوىل سنجاسارى ماالنق  املدرسة على رئيس  (1
 .التدريس يف عملية املعلمني لتحسني جودة على

ينبغي أن ميد الطالب دائًما ابإلجنازات اليت مت احلصول على مدرس اللغة العربية  (2
 عليها من أجل تنمية دوافع الطالب ابللغة العربية.

بعد انتهاء الدرس ، جيب على الطالب طرح بعض األسئلة على املعلم حول   (3
 .الدروس اجلديدة اليت قدمها املعلم لتكون أكثر تفهماً 

البحث حتتاج إىل اإلستمرار، فعلى الباحث اآلخر أن يقوم البحث إن هذا  (4
 لتحسينه وتعميقه.
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.املعارف األوىل الثانوية اإلسالمية سنجاسارى ماالنق املدرسةة عن حمل   

 املعارف األوىل الثانوية اإلسالمية سنجاسارى ماالنق املدرسةهوية  .أ
 نقسالمية املعارف األوىل سنجاسارى ماالالثانوية اإل املدرسة:  املدرسةإسم 

  نقسنجاسارى ماال 33شارع مسجد رقم  :  العنوان
 األهلية:  حالة املدرسة

 450269 (0341):  رقم اهلاتف
 : ماالنق  املدينة
 : جاوى الشرقية  الوالية

 1966:  اترييخ إقامتها
 : أ املدرسةشهادة 

 : عطأ يوسف كرنياون املدرسةرئيس 
 املعارف األوىل الثانوية اإلسالمية سنجاسارى ماالنق املدرسةاتريخ أتسيس  .ب

الثانوية اإلسالمية املعارف األوىل سنجاسارى ماالنق يف السنة  املدرسةأتسيس 
شيخ احلاج مشكور )وزير الدين السابق يف مجهورية(.  املدرسةمؤسس هذه  ،1966

 (.تفوقأ " ) " املدرسةشهادة  مع مرور الوقتحماطة  عن املعاهد و  املدرسةهذه 
 

  املعارف األوىل الثانوية اإلسالمية سنجاسارى ماالنق املدرسة الرؤية والرسالة.ج
 : الرؤية .1

 .البشرية فطرةحفظ وتطوير ومتكني ال
 



 

 
 

 : الرسالة .2
ية اليت تدعمها منظمات وإدارات فعالة وكفؤة وخاضعة تعّلمتنظيم العمليات ال

لة ابحتياجات اجملتمع جودة وذات صللمساءلة ومستدامة لضمان خمرجات ذات 
 .و بصرية أهل السنة و اجلماعة اإلسالمية و دقة

 
 املعارف األوىل الثانوية اإلسالمية سنجاسارى ماالنق املدرسةأحوال املدرسني  .د

نق سالمية املعارف األوىل سنجاسارى ماالالثانوية اإل املدرسةأحوال املدرسني يف معرفة 
 : اللوحة كما يليجيعل الباحث 

 (4،1) جدول
 أحوال املدرسني

 الدراسةاملواد  االسم الرقم
 لغة اإلجنليزيّة عطأ يوسف كرنياون 1
 لغة اإلجنليزيّة حمّمد طاهر 2
 جغرافية حمّمد منذير 3
 علم االنسان حسن الراغب 4
 فقه سالمة هريونو 5
 عقيدة األخالق إستييونو 6
 بييولوجي سالمة سدرجمي 7
 كيمياء جمييانتو 8
 قتصادإ سوويطئو 9



 

 
 

 كيمياء نور اهلّمة 10
 واطنيةعلم امل عبد القدير 11
 احملاسبةعلم  نور ليلى هكمة 12
 آدب اإلندونسّية مهّة املفيدة 13
 لغة اإلجنليزيّة آيف دسيياان 14
 كمبيوتر على مسعدى 15
 لغة األجنبّية /لغة العربّية  عبد اللة حارس 16
 رايضة حمّمد صاحل 17
 لغة اإلندونسية إمام مهدى 19
 علم احلساب إسوة احلسنة 20
 بييولوجي يويون نور الصوم 21
 جتماععلم اال مهّلى 22
 علم احلساب عملية رحم 23
 فيزايء عّم سلمة 24
 لغة العربّية مصطفي املّكى 25
 فقه رشيدين 26
 ثقافية و فنون منظفة 27
 اتريخ الثقافة اإلسالمية حمّمد رمحنا 28
 اتريخ عفيفة الزهرأ 29
 رايضة أمحد رفقي 30



 

 
 

 علم احلساب فريدة مصلوحة 31
 اللغة اإلندونسّية إندرى نور داينطو 32
 قرآن حديث أحسن فتح الرمحن 33
 لغة العربّية دوي نور ليلى 34

 لغة اإلندونسّية إكلل فؤد                35

 اتريخ الثقافة اإلسالمية أمحد نواوي 36
 

 املعارف األوىل الثانوية اإلسالمية سنجاسارى ماالنق املدرسةعدد الطالب  .ه
. عدد املعارف األوىل الثانوية اإلسالمية سنجاسارى ماالنق املدرسةالطالب  عدد

  504و عدد الطالبة  591طالبا. عدد الطالب  1095الطالب أحوال الطالب 

 (4،2) جدول

 عدد الطالب

 عدد الطالب الفصل الرقم

1 X IBB 1 45 

2 X IBB 2 44 

3 X MIA1 41 

4 X MIA 2 40 



 

 
 

5 X MIA 3 42 

6 X IIS 1 46 

7 X IIS 2 46 

8 X IIS 3 46 

9 XI IBB 1 47 

10 XI IBB 2 47 

11 XI MIA 1 50 

12 XI MIA 2 50 

13 XI MIA 3 52 

14 XI IIS 1 41 

15 XI IIS 2 44 

16 XI IIS 3 46 

17 XII IBB 1 41 

18 XII IBB 2 47 

19 XII MIA 1 48 



 

 
 

20 XII MIA 2 48 

21 XII MIA 3 49 

22 XII IIS 1 48 

23 XII IIS 2 44 

24 XII IIS 3 43 

 
 وىل الثانوية اإلسالمية سنجاسارىاملعارف األ املدرسةيف  تعّلمال وسائلأحوال  .و

 ماالنق
 وسائلتساعد كثريا للطالب لفهم الدرس. و  وسائلية مهمة، وهذه تعّلمال وسائلان 

املتوسطة اإلسالمية اللحكومية واحدة ابسوروابن  املدرسةية اليت تستعمل يف تعّلمال
 كما يلي:

 (4،3) جدول
 عدد فصول التالميذ

 العدد املدرسةأدوات  رقم

 1 املدرسةمكتب رئيس  1

 1 املدرسةمكتب وإدرة  2

 1 مكتب املعلمون واملعلمات 3



 

 
 

 2 قسم الصحة 4

 3 سوكة الطلبة 5

 1 مصلى 6

 1 ةباملكت 7

 1 اللغةمعمل  8

 1 معمل احلاسوب 9

 1 معمل العامل 10

 20 احلمام 11

 1 غرفة اإلنتظار 12

 24 الفصل 13

 
 كما يلي:  الفصلية يف كل تعّلمال وسائلوأما 

 سبورة األبياض (1)
 القلم (2)
 مكتب وكرسي للمدرس (3)
  الفصل.املكاتب وكراسي للطالب لكل  (4)



 

 
 

 



 

 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 



 

 
 

 



 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 



 

 
 

 

 

 



 

 
 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 



 

 
 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

  

 



 

 
 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 



 

 
 

 


