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الحمد y الذي أنعمنا بنور العلم والمعرفة علم اإلنسان بالقلم مالم   

يعلم، والصالة والسالم على سيدنا ونبينا محمد صلى هللا عليه وسلم خاتم 

األنبياء والمرسلين الذي ال نبـي بعده وعلى آله وأصحابه ومن تبعه 

  بإحسان إلى يوم الدين.

وبعد، فأنا أشكر هللا جزيل الشكر الذي أدامني الصحة والتوفيق   

والهداية والمعرفة والفهم حتى تمكنت من إنهاء كتابة هذه الرسالة العلمية 

ى سرجانا التربية البسيطة كشرط من الشروط المطلوبة للحصول عل

اإلسالمية في كلية التربية قسم اللغة العربية بجامعة عالء الدين اإلسالمية 

  الحكومية مكاسر.

مشكالت كثيرة في كتابة هذه الرسالة لكن بفضل  ةالكاتب تلقد واجه

في معالجتها حتى انتهت كتابة  ةالكاتب توخدمة مختلف األقوام استطاع

ؤالء قدم الشكر الجزيل على هتأن  ةالكاتب تهذه الرسالة بالجودة. ولذا ود

  المساعدين والمشرفين والمشجعين منهم:

عالء  الجامعة.مدير س.إاألستاذ الدكتور مسافر فبباري, م. المحترم .1

مكاسر ونوبه األستاذ الدكتور مردان، م. أ.  ة الحكوميةيالدين اإلسالم

كنائب مدير الجامعة األول، واألستاذ الدكتور لونبا سلطان، م. أ. كنائب 

، ف ح. د. كنائب مدير الجامعة الثاني، واألستاذة ستي عائشة، م. أ.

الدكتور حمدان جوها نيس، م. أ. ف  مديرة الجامعة الثالث، واألستاذ



 و

 

معة الرابع الذين قد بذلوا جهودهم وأفكارهم في ح.د. كنائب مدير الجا

 توجيه جامعة عالءالدين اإلسالمية الحكومية مكاسر.

عميد كلية التربية وشؤون الدكتور الحاج محمدأمري، ل س.م.أغ. .2

 ،وكيل العميد األولكالتدريس ونوائبه الدكتور مولجونو دامو بو ليئ 

 االستاذ ة،يالثان العميد ةوكيل. سإم, والدكتورة مشكاة مالك ابراهيم

وكيل العميد الثالث الذين قد بذلوا كالدين.م.فد. الدكتور الحاج شهر

جهودهم وأفكارهم في توجيه كلية التربية وشؤون التدريس بجامعة 

 عالء الدين اإلسالمية الحكومية مكاسر.

.إ رئيس قسم اللغة العربية في كلية التربية حمكا، م.تالدكتور ح .3

,س.أغ., م.ف د. سكرتيرة قسم اللغة ستي عائشة خالق . ةلدكتوروا

 بتقديم بعض المواد المتعلقة بهذه الرسالة. الكاتبة اساعد اللذانالعربية 

الدكتور كالمشرف األول ود.تاذ الدكتور الحاج شهر الدين,م.فاألس .4

 هاوأرشدا الكاتبة ساعدا ينللذا كالمشرف الثاني,م.فد.إ. .رافي,س.أغ

كتابة هذه الرسالة، عسى هللا أن يتم نعمه عليهما إن شاء  ت منحتى انته

 هللا.

 جهودهم وطاقاتهم في ترقية ما عندكل األساتذة والمدرسين الذين بذلوا  .5

 من أفكار منذ المرحلة اإلبتدائية إلى المرحلة الجامعية. الكاتبة



 ز

 

" أنور أخمد" أبي، الكاتبةوجميع أسرة  بينالمحبو ينالعزيز ينالوالد .6

, صغيرا نيهربيا ينذلعلى جميع طاقتهما ال شكرا"حياتي"أميو

في مواصلة  ني, هم الذين ساعدوهالصغير كلهم يواألخ يواألخت

هللا أن يرحمهم  لكاتبةسأالراسة حتى بلغت إلي هذا المستوى وتالد

 .ويساعدهم

جميع األصدقاء واإلخوان من طالب كلية التربية بوجه خاص والطالب  .7

 هاووأعار الكاتبة ات األخرى بوجه عام الذين ساعدوالكلياآلخرين من 

بما لديهم من أفكار وآراء في  هاأمدو و الكتب المتعلقة بهذه الرسالة

  تأليف هذه الرسالة.
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 تجريد البحث
  أمحد. نور رمحة :   الباحثةاسم

 20200113093:  رقم اجلامعى
اللغة العربية تدريس /الرتبية وشئون التدريس:    القسم/كليةال

يف إجنازات اللغة العربية لتالميذ املدرسة الثانوية الدرسي  (حزب الوطن) تأثري النشاط اإلضايف :" موضوع البحث
 ".مبعهد دآر اآلمان مكاسر 

 
يف إجنازات اللغة العربية الدراسي لدى تالميذ  (حزب الوطن)تأثري النشاط اإلضايف هذه الرسالة العلمية تبحث عن 

 النشاط اإلضايف كيف( 1): اما االغراض و االهداف من هذه البحث فهوكما يلى . الفصل التاسع مبعهد دآر اآلمان مكاسر
( 3 ),مبعهد دآر اآلمان (حزب الوطن)كيف حتصيل الدراسة اإلضافية ( 2, )مبعهد دآر اآلمان مكاسر  تالميذة(حزب الوطن)

 يتئثر يف التحصيل الدراسي اللغة العربية التالميذ مبعهد دآر اآلمان مكاسر (حزب الوطن)هل نشاط اإلضايف 

 كال.(y)إجنازات اللغة العربية   و(x )(حزب الوطن)تأثري النشاط اإلضايف ومها ,  املتغريان2يتكون هذا البحث من 
و نوع البحث الذى يستخدم . هم يكونون السكاىن و العينة ىف هذا البحث ,ابا ل ط35الذى يتكون من  الفصل التاسع طالب

.  الوثائقية املالحظات ووالتقنية الىت يستخدم ىف مجع البيانات هى االستبيان و. ىف هذا البحث هو الطريقة التحليلية الكمية

 لحتليلية اإلحصائي الوصفي  الكمي و حتليليال ق تقينو حتليلية البيانات املستخدمة يف هذا البحث هقان تقين
 يقع ىف تأثري النشاط اإلضايف اىل ان تأثري النشاط اإلضايفيشري نتيجة حتليلية االحصائية الوصفية عن . اإلحصائي االستداللية

 إجنازات الطالب اىل ان إجنازات حتليلية االحصائية الوصفية عن إجنازاتو يشري ,%65,71مستوى املتوسط بنسبة مئوية 
 3,091 :   احلسابtيشري نتيجة حتليلية اإلحصائية االستداللية اىل ان %. 74,28الطالب تقع ىف مستوى املتوسط بنسبة مئوية 

 3,091 =احلساب tيكون , وعلى ذالك. t0,025(33 )= 2,034 حيصل  = dk = n-2 33, االختبار جهتني اثنني% 5حبد الداللة 
≥ t0,025(33 )= 2,034 .و النشاط اإلضايف بني تأثري 3,091 اجيابيا على نسبة  النشاطتلك النتيجة يتصورعلى  وجود تأثري 

 . الطالبإجنازات
 



 

١ 

  ألول الباب ا

  مقدمة

 خلفية البحث:الفصل األول 

لكي يتطور , الرتبية هي حماولة حتقيق التعلم والتعليم الواعية واملنظمة

وحيتمل ماحيتاجون احلالة ا�تمع والوطن من قوة , التالميذ قدر�م عاطفيا

  .الدينية وتنمية الذات والشخصية والذكاء واألخالق الروحية

بل تلك تعتمد كليا . وغري الرمسي ,الرمسي الرتبية ممكنة وصوهلا بوسيلة

  .على من يتطور قدراته من األفراض

ان نسفاإل, رمسية موكلة ألنشطة نقل املعرفة املنظمة هي مؤسسةاملدرسة 

  .على التعليم املنهجية بوجود املدرسة مبنزلة املؤسسة الرمسية فيحصل

واملدرسة يعرض هلم أنشطة التعليم املعريف مدخال بالكلمة األخري 

املدرسة تشكل للتالميذ الذكاء من خالل التعلم والتعليم يف الفصل بالدراسات 

  .واملدرسة تشكل أيضا مهارت التالميذ بوسيلة األنشطة اخلرجية, املختلفة

النشط و اخلارجي النشط تأثري  عرفةمل ةالباحث تريد الذي السبب يه ههذ

حتصيل دراسة  نيسحت ممكن نادار األمداخلية الدرسة امليف  املنفذإضايف 

  .همومواهبرغبا�م وفقا ل شخصيتهمل يشكتو التالميذ 



٢ 
 

 

ارج اخلهي  األنشطة اإلضافية, القاموس اإلندونيسيةكما قال يف   و

كثرية من املدرسة الالمنهجية، من هناك أنواع  و ١.معينة يف املنهج الدراسي ةساع

  .بني أمور أخرى، وتطوير العلوم والروحانية، والرياضة والفنون

تنظيم األنشطة من أجله مناألدار ينفذمغهد أساسا، اهلدف الذي 

ظهر حلفر وحتفيز املتعلمني يف جمال معني ولذلك ينبغي تعديلها هلواية يجية ار اخل

 يقدرمن خالل هذه األنشطة، واملتعلم  أنهفضال عن حالة من الطالب، حبيث 

بسبب  اتالميذوالنشاط الالمنهجية رحب جدا من قبل  , على توضيح اهلوية

  .فية يتمكنوا من تنمية مواهبهم وهوايا�مإلضاأنشطتها ا

، ألنه خالل تالميذتنفيذ هذه األنشطة هو عملية جتسيد نوعية احملتملة 

خالل وجها لوجه يف الفصول الدراسية ال هذا النوع من التعليم والتعلم من 

اجلوانب  ملتكون قادرة على تطوير هل ميذالتيكفي إلعطاء املكان والزمان لل

  .الوجدانية واحلركية

ركز عموما على فهم املواد واملعرفة والذاكرة يالعقلية تدريب  ةالقدر 

د الذي والتفكري املنطقي، والنجاح التعليمي املتكرر لذلك ينتمي فقط إىل احل

رة على ميكن أن تنتج املواد التعليمية نظرا، فإنه يتسبب احتمال القد تلميذ

  .اإلبداع ميكن أن حتول

                                                           
 Depdikbud

١
 ٢٢٥. ص: ٥ .Balai Pustaka Cet,١٩٩٨)جاكرتا(, قاموس اللغة اإلندونسية



٣ 
 

 

هذا ما ميكن استخرجت من النشاط الذي هو تلبية االحتياجات 

النفسية للطالب، مثل احلاجة إىل التقدير واأللعاب واإلثارة ولعل فكرة ألنشطة 

عليمية الرمسية اليت انبثقت عن نية لتخفيف الطالب املشرتيات خارج العملية الت

  ٢.ستنفاد التفكري يف أن يؤدي هلم اخلربشة على التفوقلألا

عبارة  ياإلسالمية الداخلية دار األمان هسةفية يف املدار اإلضااألنشطة ا

عن سلسلة من الربامج التعليمية للتعلم خارج جدول ساعة مربجمة، الذي 

التفاين يف يهدف إىل زيادة أفق الطالب زراعة املواهب واالهتمامات وروح 

أيضا أن تعرف ما إذا كان سيتم القيام باألنشطة الالمنهجية  ةا�تمع يريد الباحث

ربني ميكن أن تساعد يف حتسني اإلجنازات اليت كتبها معلمي املدارس املعنية أو امل

  .واملواهب من الطالب أو غري ذلك

بعد املشاركة يف األنشطة الالمنهجية وهلا تأثري  تالميذال النتائج اليت حتقق

على نتائج التعلم يف الفصول الدراسية على موضوع معني له عالقة مع األنشطة 

عادة الطالبات . املواضيعالالمنهجية اليت حصلت على درجات جيدة يف هذه 

الذين ينشطون يف األنشطة الالمنهجية سيتم املهرة لتنظيم، ال خياف أن يظهر 

  .، باإلضافة إىل املوهبة تتطور)وثق( يف العام

                                                           
٢

 ,Pendidikan di rumah, sekolah, الرتمجة سحابدين, اوسلوت اسالمية وااساليب يف البيت ومدرس ا�تمع, حنلوي-عبد الرمحن ان

dan masyarakat )لينانون :Cet II; Dar al-fikr al-Mu’asyir, Bairut ,١٨٧. ص) ١٩٨٣  

 



٤ 
 

 

جناح أو فشل شخص يف حاجة للقيام  عريفيف هذه احلالة لتحديد وت

  ٣.بدراسة التقييم، من أجل حتديد مستوى حتصيل

الفردي بعوامل خمتلفة، اثنتان منها أساليب التعلم وأنشطة ويتأثر اإلجناز 

  ٤.التعلم

لقد كان هذا اجلدل للباحثني الذين يريدون حقا أن تعرف ما إذا كانت 

األنشطة الالمنهجية ميكن أن توفر هلا تأثري إجيايب أو تأثري سليب على التحصيل 

  .لدى املتعلمني

تأثري  " لى إجراء البحوث ع ثةحيرصالوقائع، الباح علي هذاواستناد 

لتالميذ املدرسة  اللغة العربية إجنازات يف حتصيل) حزب الوطن(النشاط اإلضايف 

  الثانوية مبعهد دآر اآلمان مكاسر

  المشكالت: الفصل الثاني 

املشكلة  ةتسبكلكتابفا،  األساسية اليت مت ذكرها  سألةاملغادر من امل

  : على النحو التايل

  ؟ عهد دار األمانمب للتالميذ) لوطنا  حزب(إلضايف ط اانشالكيف  .١

  ؟ عهد دار األمانمب) لوطنا حزب( ةاإلضافي الدراسة كيف حتصيل .٢

                                                           
٣

  ٥. ص) ٢٠١١, Rajawali Press: جاكرتا( Pengantar Evaluasi Pendidikan, أنا سدجن
٤

. ص) ٢٠١٠, PT RemajaRosdakarya: بندون(  ,Penilaian Hasil Proses  Belajar Mengajarنانا سدجن
٤٠  



٥ 
 

 

دراسة اللغة  حتصيليتئثر يف ) لوطنا حزب(اإلضايف  طانشهل  .٣

  ؟  عهد دار األمانمب تالميذللالعربية 

  فرضية: الفصل الثالث  

، أن تقدم فريضتها، ميكن للباحثة السابقةاستنادا على املشاكل املذكورة 

 :وهيمايلى 

اليت تقدمها املدرسة للتالميذ هلا تأثري إجيايب على  ةاألنشطة اإلضافي

 .التحصيل العلمي هلم، حيث يتم حتفيز التالميذ للدراسة أكثر نشاط

  توضيح المصطلحات: الفصل الرابع 

املؤلف معىن  للقضاء على تفسري خاطئ ملعىن عنوان هذا االقرتاح، وحيلل

  :بعض املصطلحات فيالعنوان، على النحو التايل

 إلضايفط اانشال .١

آخر املناهج إضايف األنشطة التعليمية خارج من املوضوعات واخلدمات 

االستشارية للمساعدة يف تنمية املتعلمني وفقا لالحتياجات وإمكانات، 

جه التحديد من واملواهب، واملصاحل من خالل األنشطة اليت يتم تنظيمها على و 

قبل املعلمني أو املربني والعاملني يف جمال التعليم هي قادرة ويف السلطة يف 

  .املدرسة أو الكتاتيب أو يف الكلية أو اجلامعة
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 ميذالتحتصيل ال .٢

كما هو حتقيق التعلم أو نتائج التعلم هنا هي نتائج اليت مت احلصول 

. نية معينة على أي حالعليها بعد حدوث عملية تعلم الطالب خالل فرتة زم

ويتم قياس خمرجات التعلم . سواء من حيث املعرفية والوجدانية واحلركية

  .باستخدام مقياس معيار النجاح يف التعلم من قبل املعلم

  وفوائده البحث أغراض:الفصل الخامس 

والغرض من هذا البحث هو فائدة ميكن العثور على اإلجابة على أسئلة 

  :يف صياغة املشكلة البحث

  البحث أغراض. ١

 !تالميذ مبعهد دار اآلمان لل) حزب الوطن(اإلضايف ط انشالملعرفة . أ

 !عهد دار اآلمان ب) حزب الوطن( ةاإلضافي حتصيل الدراسةملعرفة . ب

اللغة  يف حتصيل دراسة) حزب الوطن( يفاإلضانشاط تأثر ال ملعرفة. ج

  ! اآلمانعهد دار مب لتالميذلالعربية 

 البحث ئدواف. ٢

نظرية، و�دف إىل أن تكون مسامهة يف تطور العلم وزيادة فائدة . أ

املعرفة واخلطاب الفكري على اجليل احلايل واألجيال القادمة، عن احلاجة إىل 
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حتسني التحصيل العلمي ومواجهة عصر عاملي تطالب على حنو متزايد من 

  .االحرتاف يف خمتلف ا�االت

فائدة عملية، ونتائج هذه الدراسة ميكن أن تكون موضوع دراسة . ب

للمدرسة حبيث حتصيل الطلبة لتحقيق نتائج أفضل وذلك لتحقيق أفضل 

  .النتائج

للباحثني، واكتساب اخلربة والفهم من املعرفة حول كيفية آثار . ج

  .األنشطة الالمنهجية مع التحصيل العلمي للطالب

 



٦ 

  الباب الثاني

  الدراسة المكتبية

  إلضافيةتعريف األنشطة ا :الفصل األول 

يف القاموس العلمي الشعيب، كلمة هلا معىن الالصفية األنشطة اإلضافية 

وهكذا، فإن . خارج خطط الدروس، أو التعليم اإلضايف خارج املناهج الدراسية

املدرسة األنشطة الالصفية هي نشاط يقوم خارج الصف وخارج ساعات 

، سواء سابق اململوكة املتعلمني)املوارد البشرية (لتطوير قدرات) املناهج الدراسية(

فيما يتعلق بتطبيق املعرفة املكتسبة وكذلك يف املعىن اخلاص لتوجيه املشاركني 

املتعلمني يف تطوير اإلمكانات واملواهب املوجودة يف داخله من خالل األنشطة 

  ٥.املطلوبة واالختيارية

على النحو األمثل أهداف التعليم ال ميكن أن يتحقق إال من خالل 

وجها لوجه يف الفصول الدراسية، وذلك ألن عملية التعلم يف الفصول الدراسية 

هي جمرد تنمية اجلانب املعريف لدى الطالب اليت متيل إىل جتاهل اجلوانب 

  ). الوجدانية واحلركية(األخرى 

وسوف يتحقق بسهولة أكرب من خالل الوجدانية والتنمية النفسي، 

مبعىن أن يتحقق هذا النوع من التعليم ليس فقط . شكل الرؤى واخلربات مباشرة

                                                           
٥

 -Ar:جغجاكرتا(Mulyono, Manajemen Administrasi dan Organisasi Pendidikan  ملني

Ruzza Media,١٨٧. ص) ٢٠٠٨ 
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يف الفصول الدراسية ولكن أيضا أن يدعم من خالل شكل من أشكال التعليم 

  . خارج ساعات العمل املقررة من الطبقات، مثل األنشطة الالصفية

شكال النشاط خارج برنامج املناهج فية هي شكل من أضاألنشطة الال

الدراسية، واليت تعطى للطالب لدعم التعليم الرمسي ويقصد كشكل من أشكال 

تطوير واحدة من املناطق اخلاضعة اليت �م الطالب، مثل الرياضة والفنون 

  . وخمتلف األنشطة واملهارات الكشفية

، واألنشطة "عليااحلديثة اإلدارة املدرسية ال"وقال بريسيباروب يف كتابه 

" أو ،" actracuriculer "يشار إىل بأشكال خمتلفة على أ�ا: "الالصفية هي

وهذا هو، وخمتلف األنشطة الالصفية، أو ". للخروج من األنشطة املدرسية 

األنشطة اليت مت وصفها بشكل أفضل عن األنشطة . األنشطة خارج املدرسة

 ٦.خارج الصف مثلما أنشطة الطالب

إن تعريف األنشطة الالمنهجية ويتم تنفيذ جمموعة واسعة من وهكذا، ف

األنشطة خارج املدرسة من أجل توفري فرص للمتعلمني لتطوير قدرات 

 .  واهتمامات ومواهب وهوايات قام به خارج ساعات الدراسة العادية

 

 

                                                           
٦

 Usaha:سربایا(  .Pengantar Operasional Administrasi Pendidikan حنديت سطف

Nasional,١٣٩.ص,)١٩٨٢  
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 .وظائف وأهداف الالمنهجية آخر: الفصل الثاني

الصف، الالمنهجية لديه وظيفة كما تعلم والتعليم واألنشطة خارج 

  : والغرض منذلك هو

حتسني قدرة املتعلمني كأعضاء يف ا�تمع يف تنظيم عالقة متبادلة مع . أ

 البيئة االجتماعية والثقافة والكون

 ثقة، واملسؤولية يف أداء واجباتممارسة االنضباط والصدق، وال. ب

ط إقامة النشاتوزيع و تطوير قدرات ومواهب املتعلمني من أجل . ج

 البشري عالية وكاملة من األعما

تطوير حساسية للمتعلمني يف ضوء القضايا االجتماعية والدينية . د

 حبيث إنسان استباقية حنو املشاكل االجتماعية الدينية

أجل احلصول تقدمي اإلرشاد والتوجيه والتدريب للدارسني من . ه

 املهرةصحي البدين، وصاحل، قوية، رشيقة، والعمال على

) العالقات اإلنسانية(مما يسمح للطالب لديهم القدرة على التواصل . و

  ٧.شفهيأيضا؛ اللفظي

                                                           
٧

 Ar- Ruzza:جغجاكرتا(Mulyono, Manajemen Administrasi dan Organisasi Pendidikan ملني

Media,٢٠٠٨  
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 يف معهد دآر اآلمانإلضافية ألنشطة اا:  الفصل الثالث 

. هي واحدة من منظمة مستقلة داخل االحتاد احملمديةالوطن حزب 

أمحد دحالن، احلاج  بناء على مبادرة ١٣٣٦أوال يف يوجياكارتا يف  تأسست

، واليت ١٩٦١الذي يتم دمج مؤسس حركة حممدية يف احلركة الكشفية عام 

األب على أساس اإلسالم الذي أنشئ إلعداد وتشجيع . أحيتها احملمدية

األطفال واملراهقني والشباب الذين لديهم العقيدة والعقلية واجلسدية، وكذلك 

صية للمسلمني أن احلقيقة وعلى املعرفة والتكنولوجيا قوية كرمية مع حتقيق الشخ

 . استعداد ليكون الكوادر والشعب واألمة

األب هو نظام التعليم لألطفال واملراهقني والشباب خارج نطاق األسرة 

واملدرسة الوطنية يعين نطاق حزب اثان من األعمال يغطي كامل أراضي حدة 

 . مجهورية اندونيسيا

يعين الكشافة الذي قام به  حزب اثان هو التالحم اإلسالمي والتعليم

 .األب إىل غرس العقيدة اإلسالمية واملتعلمني شكلت النبيلة

مفتوح، وهذا يعين أن عضوية اثان حزب مفتوحة جلميع الناس بغض 

واثان حزب تصنيف . النظر عن اجلنس والعمر واملهنة، أو اخللفية التعليمية

 أو أفراد البالغني العضوية وفقا للسن ليس للتمييز بني الوضع كمتعلمني

 ). بيمبينا(
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طوعي، وهذا يعين أن الشخص يصبح عضوا يف حزب أساس اثان هو 

 . احلب وطيب خاطر، دون إكراه أو ضغط اآلخرين

أما بالنسبة لألنواع األنشطة الالمنهجية تقسيم حزب اثان إىل نوعني 

  : الوجود اليت الكشفية وعدم الكشفية

نوع النشاط الذي الكشفية. ب  

 مسرية التدريب املهين )١

 الرائد )٢

٣( Smapor  
  تزوير حبل )٤

  . الصادرة )٥

  أنواع األنشطة اليت هي غري الكشفية. ج

    ذكي بعناية. ١

  دراما. ٢

  اخلط العريب. ٣

  . سورة حتفيظ. ٤

  حتقيق التعلم فهم: الفصل الرابع

وقاد الغرض من التعليم أساسا الطالب يؤدي إىل تغريات يف 

السلوك، ما إذا كان النظام الفكري واألخالقي، واالجتماعي لتكون قادرة 
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يف حتقيق هذه . على العيش بشكل مستقل وكائنا الفردي واالجتماعي

األهداف يتفاعل الطالب مع البيئة التعليمية اليت يتم االحتفاظ خالل 

  ٨.ريسعملية التد

وفقا لقاموس اإلجناز واندونيسيا هي النتائج اليت حتققت أو فعلت 

  .وفعلت

بعض الناس يعتقدون أن التعلم هو جمرد مجع أو حفظ احلقائق املقدمة 

والناس الذين يعتقدون ذلك عادة يشعر . التعلم/ يف شكل مواد املعلومات 

معظم ) اللفظي(فظية بالفخر قريبا عندما كان أطفاهلم قادرا على تذكر من الل

  ٩.املعلومات الواردة يف الكتب املدرسية أو تدرس من قبل املعلم

ووفقا للشعور النفسي، والتعلم هو عملية التغيري الذي هو تغيري يف 

ومن شأن هذه التغيريات . السلوك نتيجة للتفاعل مع البيئة يف تلبية احتياجا�م

تعريف تعريف التعلم على  ميكن. أن يكون واضحا يف مجيع جوانب السلوك

  ١٠.النحو التايل

                                                           
٨,Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia )جاكارت :PT Gramedia 

Pustaka Utama Edisi Ke-٠١ -١١. ص, ) ٢٠٠٨, ٤ 
   

٩
  ٩.ص, )٢٠٠٤,Raja Grafindo Persada: جلكارت(,Psikologi Belajar, حمبنب شح

١٠
 .PT :جاكارتا٣ Belajar dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya Ed. Revisi Cet, (, سلمط

Rineka Cipta,٢٠. ص,)١٩٩٥  
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التعلم هو عملية جهود واحد للحصول على تغيريات سلوكية جديدة  "

 ١١".ككل، نتيجة جتربته اخلاصة يف التفاعل مع البيئة

حتقيق التعلم هو مستوى جناح الطالب أو الطالب يف تعلم موضوع يف 

عشرات احلصول عليها من املدرسة أو يف مدرسة داخلية يف الدولة يف شكل 

  ١٢.نتائج االختبارات على موضوع معني

التعلم هو عملية : ووفقا لوقال أبو األمحدي وويدودو سوبريونو ما يلي

حماوالت من قبل شخص للحصول على تغيريات سلوكية جديدة ككل، نتيجة 

  ١٣.جتربته اخلاصة يف بيئة التفاعل

 العلمي ازتإلجنالعوامل اليت تؤثر على ا: الفصل الخامس

املتعلمني هو يف الواقع واحدة من العوامل ) املخابرات(مستوى الذكاء 

اليت تؤثر على التحصيل العلمي، لكنه مل يكن عامال رئيسيا، ولكن العوامل 

كما ذكر . األخرى اليت تدعم التحصيل العلمي للمتعلمني مت احلصول عليها

أن ال فقط أن يقال التحصيل الدراسي املتعلمني مع مستوى القدرة  سلمط

                                                           
١١

 .PT :جاكارتا٣ Belajar dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya Ed. Revisi Cet, (, سلمط

Rineka Cipta,٢٠. ص,)١٩٩٥ 
١٢

   ١٢٣.ص, )٢٠٠٤,Raja Grafindo Persada: جلكارت(,Psikologi Belajar, حمبنب شح

   
 ١٢١.ص,) ١٩٩١,Rineka Cipta:جاكارتا(Psikologi Belajar,أب امحد و ددسفرين١٣
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الفكرية، ولكن هناك عوامل أخرى مثل الدافع، واملوقف، والصحة البدنية 

  ١٤.والعقلية والشخصية واملثابرة

والعوامل اليت قد تؤثر على عملية التعليم والتعلم بشكل  ،سلمطووفقا 

  : عام هناك نوعان، مها

 متدربالعوامل . أ

 العوامل املادية. ١

هناك نوعان من العوامل املادية، وهي أول حالة بدنية  سلمطوفقا 

وينبغي أن تتضمن ظروف . طبيعية أم ال لديها عجز يف الرحم حىت بعد الوالدة

ثانيا، إن احلالة . طبيعية يف املقام األول على الدماغ، واحلواس وأعضاء اجلسم

يف احلفاظ . دية للتأثري التعلم جناح صحية وطازجةاحلالة املا. الصحية اجلسدية

على الصحة البدنية، وهناك بعض األشياء اليت حتتاج إىل النظر فيها وتشمل 

  .األكل والشرب بانتظام وممارسة الرياضة واحلصول على قسط كاف من النوم

كل من هذه العوامل اليت تؤثر بشكل كبري على جناح الدراسة اليت شارك 

  .طفال جيب االنتباه إىل حالته البدنيةفيها األ

 العوامل علم النفس). ٢

                                                           
١٤

  ٥٤.ص, Belajar dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya, سلمط
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العوامل النفسية اليت تؤثر على جناح هذه الدراسة تشمل مجيع املسائل 

احلالة العقلية اليت ميكن أن تدعم جناح التعلم . املتعلقة احلالة النفسية للشخص

  . ة مبا يليوتشمل العوامل النفسي. هو حالة النفسية اليت ثابتة ومستقرة

 ومستوى الذكاء لدى املتعلمني). ٣

االستخبارات أو املخابرات هو املهارة اليت تتكون من ثالثة أنواع من 

املهارات الالزمة للتعامل مع وضبط يف الوضع اجلديد بسرعة وفعالية، ومعرفة أو 

 .١٥فعالة، ومعرفة العالقة والتعلم بسرعةمعني  استخدام املفاهيم ا�ردة

العديد من العوامل اليت تؤثر على ذكاء وهو الفطري، وتشكيل هناك 

القدرة الفطرية هو أي شخص كان حتت منذ والدته وليست هي . واملصاحل

إنشاء ومجيع العوامل اخلارجية اليت تؤثر على التنمية . نفسها يف كل شخص

  املستقبلية لالستخبارات، بينما الفائدة هي القوة الدافعة للمخابراتنا

ذكائهم، ميكن للمتعلم حل املشاكل أو املشاكل بسرعة وبدقة، مث  مع

 تأثر الذكاء وفقا لطبيعة وتكوين واملصاحل

  

 موقف املتعلمني.  ٤

                                                           
 ٥٦.ص, Belajar dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya ,سلمط١٥
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املوقف هو عرض من أعراض بعد داخلي فعال يف شكل امليل إىل رد 

فعل أو استجابة يف الطريقة اليت يتم ثابتة نسبيا على وجوه األشخاص والسلع 

املتعلمني موقف إجيايب، وخاصة لشخص من . ا، إما سلبا أو إجياباوهلم جر 

املعلمني واملوضوعات اليت قدمها املعلم هو عالمة على بداية جيدة لعملية 

على العكس من ذلك، موقفا سلبيا جتاه املواد اليت تدرس . التعلم لدى الطالب

ليت سوف تتسبب من قبل املعلم، إذا يرافقه الكراهية للطالب أو املوضوعات ا

  ١٦.يف صعوبات التعلم

الستباق املواقف السلبية احملتملة من املتعلمني، واملعلمني، ويلزم أن تظهر 

املعلمون ال . ألول مرة موقفا اجيابيا جتاه نفسه وجتاه املواضيع اليت يستحقو�ا

يتقن سوى املواد الواردة يف جمال الدراسة، ولكن أيضا قادرة على إقناع الطالب 

ول فوائد هذا ا�ال من الدراسة، سوف يشعر حاجة املتعلمني، والشعور بأن ح

من املتوقع أن تظهر موقفا اجيابيا جتاه املناطق اخلاضعة دفعة واحدة ضد املعلم 

  ,الذي يدرس

باإلضافة إىل السيطرة على املواد الواردة يف جمال دراسة املعلمني أيضا أن 

ة ومتعة حبيث يظهر موقفا اجيابيا جتاه املناطق استخدام أساليب خمتلفة من إثار 

  اخلاضعة

 املتعلمني املواهب. ٥

                                                           
١٦

 ١٣٩. ص, Psikologi, حمبنب شح
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. عموما املوهبة هي القدرة احملتملة للشخص لتحقيق النجاح يف املستقبل

) متفوقة جدا(أو الذكية متميز ) متفوق(وبالتايل يف املخابرات ذكي للغاية 

 ١٧.املعروف أيضا باسم الطفل املوهوب، الطفل املوهوب

. موهبة ميكن أن يؤثر على مستوى التحصيل العلمي يف جمال الدراسة

ولكن من الضروري التدريب واخلربة، وحمرك األقراص أو الدافع لذلك أن املوهبة 

على سبيل املثال، الطفل لديه خربة يف جمال العلوم . ال ميكن أن تتحقق

  ا بسهولة وأدركتالطبيعية، وإعطاء الفرصة لتطويره، مث موهبة سيتم تطويره

 املتعلمني الفائدة. ٦

يف فائدة بسيطة من املتعلمينهو امليل العايل واإلثارة أو رغبة كبرية لشيء 

ووفقا لريرب، ال يشمل الفائدة على املدى شعبية يف علم النفس والكثري من . ما

مركزية اهتماما وثيقا، والفضول، والتحفيز، : االعتماد على عوامل داخلية مثل

 ١٨حتياجاتواال

                                                           
 ١٥٠.ص, Belajar dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya, سلمط١٧
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 ١٥١.ص, Belajar dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya ,سلمط
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سيقوم الطالب الذين لديهم اهتمام يف هذا النشاط يعطي أكرب قدر من 

ولذلك، فإن الطالب الذي لديه قلق حول درسا، وقال انه حماولة من . االهتمام

  الصعب احلصول على درجات جيدة عن طريق التعلم

 ودوافع املتعلمني. ٧

لطاقة يف الشخص الدافع هو فعل ل"وأوضح دونالد أن . ووفقا للمولودية

من هذا التعريف ". الذي يتميز بظهور مشاعر وردود الفعل لتحقيق هذا اهلدف

  حيتوي على ثالثة عناصر مرتابطة، على النحو التايل

 ردز تعاين من تغري الطاقة يف كل فوكان هذا االجنا )١

 .ويتميزالدافع بظهور شعور أو إحساس )٢

 ١٩اهلدفاحلافز اتسمت ردود الفعل على حتقيق هذا  )٣

مع كل العناصر الثالثة املذكورة أعاله، فإنه ميكن القول أنه كما دافع 

لذلك سوف . معقدة، والدافع تنطوي على حدوث تغيري من الطاقة يف الفرد

تتصل قضية األعراض النفسية واملشاعر والعواطف مث العمل على القيام بشيء 

 ما، أ�ا دفعت ألهدافهم واالحتياجات والرغبات

ادا إىل تفسري بعض اخلرباء أعاله على تعريف الدافعية للتعلم، ميكن استن

االستنتاج أن الدافع للتعلم هي عملية داخلية ينشط، واالختالط، واحلفاظ على 

                                                           
١٩

  ١٥٩- ١٥٨. ص, Proses Belajar Mengajar ,امر محلك
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السلوك من وقت آلخر لتكون دائما قادرة على متابعة الدروس بشكل جيد 

  واحلصول على نتائج مرضية

 التعب عامل. ٨

حدث . ت مع ضعف اجلسم ورفع امليل إىل وضعاالرهاق البدين شهد

االرهاق البدين بسبب املواد االرتباك االحرتاق املتبقية يف اجلسم، وبالتايل فإن 

وميكن رؤية التعب اجلسدي من . أقل بسالسة على أجزاء معينة/ الدم ليست 

  اخلمول وامللل، لذلك سيتم فقدان االهتمام والتشجيع على إنتاج شيء

 العوامل اخلارجية:  دسالفصل السا

 عامل األسرة. ١ 

العوامل البيئية أو منزل األسرة هي األوىل والرئيسية البيئة يف حتديد جناح 

الغالف اجلوي هو البيئة املنزلية اهلادئة جدا، واالهتمام آبائهم يف . للتعليم واحد

 تطوير التعلم وتعليم أبنائهم وسوف تؤثر على جناح التعلم

لديهم القليل من االهتمام أو ال لتعليم أبنائهم، على سبيل اآلباء الذين 

املثال، هم غري مبالني لتعلم ابنه، مل يهتموا على اإلطالق أن تكون مصاحل 

واحتياجات األطفال يف الدراسة، يوجد وقت حمدد للدراسة، ال تويل اهتماما ملا 
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لم أطفاهلم، إذا كان األطفال يتعلمون ال أعرف، ال أريد تعرف كيف تقدم تع

  ٢٠يف التعلم/ الصعوبات يف الدراسة وغريها، قد تسبب للطفل أي أقل جناحا 

 العوامل مدرسة. ٢ 

. املدارس احلكومية حيث تعلم تؤثر أيضا على مستوى التعلم النجاح

/ نوعية املدرسني وطرق التدريس، مبا يتفق املنهج مع قدرة الطفل، وحالة املرافق 

والدولة من الغرفة، وعدد الطالب يف الصف الواحد، املعدات يف املدارس، 

إذا مدرسة . وتنفيذ قواعد املدرسة وهلم جرا، كل هذه تؤثر على جناح املتعلمني

أقل االنتباه إىل قواعد واملتعلمني وأقل طاعة األوامر من املعلمني، وبالتايل فإ�ا 

يق املتعلمني لتكون وأدى ذلك إىل حتق. ال تريد أن أدرس جبد يف املدرسة واملنزل

وباملثل، إذا كان عدد الطالب يف الصف الواحد هو أكثر من الالزم، . منخفضة

فإنه ميكن أن يؤدي إىل الدرجة أقل هادئة، العالقة بني املعلمني واملتعلمني غري 

مألوفة، ومراقبة أصبحت املعلمني أضعف، واملتعلمني تصبح أقل غري مبال 

 .أصبحت أضعفللمعلم حىت الدافع للتعلم 

 

  

                                                           
٢٠

 ٦١- ٦٠. ص, Belajar dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya, سلمط
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 العوامال�تمع. ٣

عندما مجيع أحناء الدولة إقامة . حالة ا�تمع حيدد أيضا حتقيق التعلم

املدرسة جمتمع يتكون من الناس الذين يتلقون تعليمهم، خصوصا أوالده متوسط 

. الثانوية، وحسن أخالقيا، فإنه سيتم تشجيع األطفال على دراسة أكثر صعوبة

إذا كان البقاء يف العديد من األطفال الذين هم مطيع،  ولكن على العكس،

وليس يف املدرسة، والبطالة، وهذا سوف يقلل من احلماس للتعلم أو ال يعتمد 

 .٢١عليه ميكن القول أن الدافع للتعلم هو اخنفاض

واالستنتاج الذي ميكن استخالصه من الوصف أعاله هو للتعرف على 

ظر يف عمق سواء املتعلمني تشهد تغيريا يف الطالب يف عملية التعلم جيب الن

االستماع التعلم ال ميكن أن ينظر إليه فقط من التحصيل الدراسي املنخفض 

ولكن أيضا ميكن تقييمها من األطفال الذين . وكانت املواقف غري مبال والتهيج

بطيء يف مهام التعلم، فضال عن األطفال الذين لديهم ارتفاع التحصيل 

ملواد الدراسية األخرى، ولكن غريها من املواضيع كان التحصيل الدراسي يف ا

  العلمي أقل

                                                           
  ٦٠- ٥٩.ص, )١٩٩٧, ١ ,RinekaCipta Cet :جاكارتا( PsikologiPendidikan, دلني٢١

 



٢١ 
 

يف دراسة مهمة هو التعديل األول هو احلصول على استجابة مناسبة 

التعلم هو املهم عدم تكرار األشياء للتعلم، ولكن فهم . حلل املشكلة املطروحة

  . أو اكتساب املعرفة

  التعلموتتمثل املهمة الرئيسية لتحقيق  )١

 كمؤشر على جناح وكمية املعرفة اليت مت يلم �ا املتعلم )٢

 .وعلى اإلشباع شعار الرغبة يف معرفة )٣

واملعلومات اجلوهرية يف جمال االبتكارات التعليمية، مع افرتاض أن  )٤

التحصيل العلمي ميكن أن تستخدم حافزا للطالب لتحسني العلوم 

لتحسني نوعية ) تغذية الراجعةال(والتكنولوجيا، ويكون مبثابة ردود الفعل 

 .التعليم

واملؤشرات الداخلية واخلارجية للمؤسسة التعليمية، ومؤشر خارجي مبعىن  )٥

أن مستوى التحصيل العلمي ميكن أن يكون مؤشرا على نسبة جناح 

 .الطالب يف ا�تمع

 وكمؤشر على القدرة االستيعابية للمخابرات املتعلمني )٦

  ٢٢)٤-٣: ١٩٨٨زينل، (
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  باب  الثالثال

  منهجية البحث

  موقعه نوع البحث و:األول الفصل

ان نوع البحث املستخدم يف هذا البحث هو البحث الكمية ألنه يتكون  

. يف حتصيل إجنازات) حزب الوطن(تأثري النشاط اإلضايف من اثنني املتغريين، ومها 

هذا البحث حتت  و سينظر ىف التدقيق التأثري  بني هذين املتغريين، لذالك يندرح

  .نوع البحوث الكمية

البحث  .ان نوع البحث املستخدم ىف هذا البحث هو البحث الكمي

الكمي هو البحث الذى يستخدم االرقام و التحليالت االحصائيات ىف بيانات 

  ١٩.حبثيته

معهد دآر اآلمان الثانوية مبعهد أما بالنسبة املوقع البحث فهو ىف املدرسة 

 مكاسر

 

 

                                                           
 Penerbit: جباندون(  ,Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, سوغیونو١٩
Alfabeta,  ٧.ص, )٢٠٠٩  
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 البحث المدخل :الثاني الفصل 

املستخدمة لتوضيح وجهة النظر ىف مناقشة ٢٠ املدخلالبحث هو  املدخل

 ،اللغة العربية تدريسقسم ملعلوم، ان اخللفية الباحثة من فمن ا. موضوع البحث

  .فالطريقة املستخدم ىف هذا البحث هو الطريقة التعيلمية

اليت يعرض عن عالمات األفعال الرتبية أو  املدخلالتعليمية هو  املدخل ان ا

بعبارة أخرى  هو العلم الذي يوفر املبادئ االساسية و التوجيهية يف حماولة تشكيل 

اىل كون االنسان مؤدبني، و هو االنسان ا�تمعون املثقفون و املخلقون  التالميذ

  .باخالق الكرمية

 العينةمجتمع و ال :الثالث الفصل

  تمعا�  ) أ

املنطقة الكلية اليت يتألف من الكائنات او املواضيع لديها بعض جمتمع هو 

الصفات واخلصائص معينا اليت وضعها الباحثون لدراسته ومن مث قام الباحثون 

الفصل  التالميذاما بالنسبة جمتمع يف هذا البحث فهو  ٢١.لتسحيب ااستنتاجه

الذي يتألف من  مبابولوكاخلري كلوميمي  الثانوية مبعهد بابىف املدرسة   التاسع

  .شخصا ٣٤يشمل  التالميذثالثة فصول حيث أن عدد 

                                                           
 
  ٧٠.ص ،Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan  R&D سوغيونو،٢١
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  العينة   ) ب

يرى  ٢٢.العينة هي جزء من العدد واخلصائص اليت ميلكها  جمتمع

، فباألفضل أن يؤخذ كل ١٠٠سوهارسيمي أريكونتو ان اذا كان املوضوع أقل من 

اما اذا كان عدد البحث . ، حىت يكون حبثه من احباث التعداد السكاناملوضوع

 اكثر منها، فيمكن 

  ٢٣.ذلكأو أكثر من %  ٢٥-٢٠أو %  ١٥-١٠تؤخذه بني أن 

ىف حبثه هى  الباحثةمن خالل فوق البيان، فالتقنية العينة الىت يستخدمها 

 ٥٣ يف هذا البحث ال يقل عن التالميذالعينة التعدادى، نظرا إىل ان عدد 

  .شخصا

  طريقة في جمع البيانات :الرابع الفصل

 :يف مجع البيانات يف هذا البحث هي الباحثة ستخدمتالطريقات اليت 

  االستبيان  ) أ

االستبيان هو طريقة مجع البيانات بتقدمي جمموعة من االسئلة أو التصرحيات  

  ٢٤.املكتوبة على ا�يبني ملعرفة جوا�م

                                                           
  ٧١.ص ،Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dn R&D سوغيونو،٢٢
 Rineka Cipta: جاكرتا( Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek,سوحرسیم أریكنتو، ٢٣

  .١٣٤.ص) ٢٠٠٦
  .١٤٢.ص Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D,سوغیونو، ٢٤
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  املالحظات  ) ب

املالحظة هي عملية مركبة، فهي العملية  الىت تتكون من جمموعة   

و من أهم العمليتني من هذه العمليات، . متنوعة من العمليات البيولوجية والنفسية

يستخدم هذه االسلوب ىف مجع البيانات اذا كان البحث . مها املالحظة و الذاكرة

ل، وطبيعة العامل، وعدد ا�يبني املالحظني يتعامل مع السلوك البشري، وعملية العم

  ٢٥.ليسوا كبريا جداً 

  الوثائق  ) ج

يهدف الوثائق اىل االكتساب البيانات املباشرة من مكان البحث، و  

والتقارير، و الصور، وامللفات  ،االنظمة يشملها الكتب املتعلقة بالبحث، و

  ٢٦.الوثائقية، و البيانات املتعلقة بالبحث

  أداة البحث: الخامس الفصل

ىف عملية حبثه البحث املهدوف إىل اكتساب البيانات أو  الباحثةستخدم ت

  .املعلومات اليت يستطيع ان يسأل حقيقتها

يف هذا البحث استنادًا إىل  الباحثةأما بالنسبة لألدوات الىت يستخدمها 

  :التقنيات املستخدمة،  فهي كما يلي

  قائمة االستبيان  ) أ

                                                           
 .١٤٥.ص Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D,سوغیونو، ٢٥
  ٥٨.ص) ٢٠٠٣.Alphabeta: بندونج: الجز الثالث( Dasar-Dasar Statistika,ریدوا، ٢٦
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. التالميذستخدم هذه االدة كطريق االساسى لالكتساب البيانات إجنازات ت

 الثانوية مبعهد بابيف املدرسة  التالميذولذلك، كان ا�يبون يف هذا االستبيان هم 

  بولوكمبااخلري كلوميمي 

 .و لالكتساب البيانات املطلوبة ىف هذا البحث، فيستخدم التقنية االستبيان

الطريق املتحقق أما مباشرة إىل الشخص املطلوب بياناته و اما و بناء على ذالك، ف

  .غري مباشرة عن طريق األشخاص اآلخرين الذين يعرفون الشخص املطلوب بياناته

 تسجيل املالحظات  ) ب

. االدة، يتمىن ان يكتسب الباحث البيانات عن صياغة املشاكل من هذه

نشاط الان تسجيل املالحظات يستفيد عليها الكتساب البيانات عن تأثري 

دآر اآلمان الثانوية مبعهد ىف املدرسة  التالميذنتيجة على  )حزب الوطن(اإلضايف 

  مكاسر

  توجيه الوثائق  ) ج

ىف نصف  التالميذتستخدم هذه االدة لتسجيل املباشر تقدير االمتحان 

  دآر اآلمان مكاسرمبعهد الثانوية مبعهد السنة  ىف املدرسة 
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  تقنية تحليلية البيانات :سادسال الفصل

يستخدم التحليلة االحصائية  لتحليل نتيجة البيانات االستبيان من املتغري 

  :الدراسة بعدة خطوات كما يلى ادارة الفصل و ملتغري نتيجة 

 : حساب نطاق الفصل بصيغة  .١

 R :اعلى درجة  –ادىن درجة 

 : بنظام ستريج وهو) K(حساب عدد الفصل  .٢

        K= ٣،٣ + ١  log n 

  )يساوى عددالفصل nب (  .٣

 : حساب طول مدى الفئة بصيغة  .٤

   P = �

�
  (R=  نطاق الفصل،     (عدد الفصل =K و 

                                             :املتغري بصيغة حساب متوسط  .٥

                                                                  �� =
∑ ����

∑ ��
 

                                                          : ملحوظة 

 xi املتوسط ��  =
                                                                

∑  xi  و     fi  نتيجة الضربية  بني= ����
                                                               
 = ∑   العينات/ عدد البيانات��
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 :حساب االحنراف القياسى بصيغة  .٦

                                                                                       
�� = �∑ ����٢�

(∑ ����)٢

�

��١
 

  ملحوظة

 =  ∑   نتيجة الضربية بني   ����

                                                                                       
=   العينة �  

 :فئات التشخيص كما يلى  ٣تفاسري وبيان  النتيجة باستخدام  .٧

 الفئة امللحوظة

X < (�- ١،٠ �) ادىن 

(�- ١،٠ �) ≤ � < (� +  متوسط (� ١،٠ 

(� + ١،٠ �) ≤ X اعلى 

  

  .التقنية التحليلية االحصائية االستداللية. ٢

ان االحصائية االستداللية هى التقنية االحصائية الىت يستخدم الجل 

اما بنسبة خطوات . مث نتيجته يربز على السكاىن ،حتليل بيانات العينة

  :احصائ االستدالىل فهي كما يلى 

 : حتليل احنسار البسيط  .١
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�� :املعادلة احنسار البسيط  = � + ��   

 ملحوظة  

  y :موضوع ىف املتغري التابع املتكهن 

     a: عدد ثابت
   

 b: اجتاه الرقم او املعامل االحنسار

الىت يشري اىل ارتفاع او اخنفاض املتغري التابع الىت يؤسس على  

فهو  ، (-)bو اذا كان  ،فهو ارتفاع ،  (+)bاذا كان . املتغري املستقل

  .مبعىن اخناض

 x: املوضوع ىف املتغري املستقل الذى ميلك قيمة املعني 

 

 :باستخدام املعادلة   aحلساب قيمة 

� =  
(∑ �)(∑�٢) − (∑ �)(∑ ��)

�∑�٢ − (∑ �)٢
=  �� = ��� 

  :باستخدام املعادلة  bحلساب قيمة 
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  الباب الرابع

  نتائج البحث

معهد دآر اآلمان لمحة عامة عن المدرسه الثانوية : الفصل األول 

  مكاسر

الرغبة يف حتقيق كلمة اهللا ربول األمني أن كل حركة احلياة لكل جني ورجل 

هو العبادة وبعد مراقبة حياة األمة اإلسالمية، ينظر إليها، تركت وراءها من حيث 

ثقافية، سياسية، مبا يف ذلك فهمه لإلسالم  -اقتصادية، اجتماعية نوعية احلياة 

 .حىت على اجلانب عقيدا أخالق

وسوف تكون أكثر وضوحا وشعرت يف احلياة ا�تمعية يف مجيع أحناء أرض 

مؤسسة بوقاتون مباركا أ�م كانوا مالك األراضي، ولكن يف الوقت الراهن فقط 

مستودع اليت تقع حول اإلقامة، مبا يف / يف املصنع أو العمال اليوم / املستأجرين و 

 .ذلك أن تصبح موظفا من يياسان بوقاتون املباركة

يف يوم . تاريخ مدرسة دارول الداخلية، من إنشاء مؤسسة بوقاتون مباركاه

م مت تأسيس  ١٩٨٨أكتوبر  ٢١ه املوافق  ١٤٢٩ربيع األول  ١٠اجلمعة املوافق 

كياهي حاجي اركة من قبل ثالثة من الزعماء الدينيني وهم  امللدية يياسان بوقاتون مب
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احلج سيمفا نغ  ,كياهي حاجي عبد اجلليل طاهر،  )املتوىف( عبد اجلبار عشريي

  .علي

سيتس ليموا الدعم : من قبل كاتب العدل ١٤١. عن طريق قانون التوثيق

  ." يبم"القانوين يياسان بوقاتون مباركا لالختصار فيما يلي باسم 

  .هو املظلة القانونية جلميع األنشطة التالية يبم

واهلدف الرئيسي ملؤسسي املؤسسة هو يف الواقع اإلشارة إىل اهتمامها 

  ..بالتمييز االجتماعي الذي حدث يف املنطقة

وال يزال هذا األمر على جبل عبد اجلبار عشريي مؤكدا على نطاق واسع 

دية، واألطفال املهجورين أل�م ال أن ا�تمعات حمدودة جدا يف املفاهيم االقتصا

ميلكون تكلفة لتلبية االحتياجات اليومية، باإلضافة إىل ذلك، مشغول مع والديهم 

ومن أجل ذلك، قام بعد ذلك . إىل لكسب لقمة العيش مما جيعلهم مهملني

بإنشاء هذا األساس للرتحيب �ذه األطفال ومجعهم لتلبية احتياجا�م من التعليم 

  .اجليد
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نشطة األوىل اليت يقوم �ا مؤسس يبم هي توفري التسهيالت لألطفال األ

وهذا هو جنني " حليجة"الذين فعلوا سانرتي كما إنشاء مدرسة القرآن واليتام 

  يياسان بقطاتون مباركاه التايل

وملا كان مؤسسو مؤسسة بقعاتون املباركة يتجهون حنو مجع أطفال الشوارع 

ن مؤسسي مؤسسة بقعاتون مباركا يقومون بعد ذلك مبعىن النازحني وغريهم، فإ

وهكذا، أسس . تعليم هؤالء األطفال . باالبتكار يف تلبية احتياجات ا�تمع

  .مؤسسو املؤسسة مدرسة داخلية مت إنشاؤها من قبل هؤالء األطفال ملواصلة التعلم

ويسمى بوندوك بيسانرتن بوندوك بيزانرتن دارول أمان الذي أنشئ يوم 

�دف حماولة تطوير مؤسسة تعليمية إسالمية بديلة  ١٩٩١يوليو  ١٧بعاء األر 

وحىت اآلن قدمت مستويات خمتلفة من . تطبع كوادر املسلمني والداعي وا�اهد 

التعليم بدءا من رياض األطفال واملدارس االبتدائية واملتوسطة والثانوية مع مزيج من 

للمرة األوىل بوندوك بيسانرتن .يسانرتناملناهج احلكومية ديكناس، مورا، ومناهج ب

 جماهد عبد اجلبار، ل. ر مث احلاجعبد اجلبار ظاه. دارول أمان بقيادة كياي حاجي

  س إقبال عبد اجلليل، ل مدحم. واآلن من قبل حاجي س
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مع الوقت واملتطلبات من الوقت، مدرسة داخلية دارول أمان حتاول أن تنمو 

ميكن أن يكون بديال للمجتمع من خالل طباعة  إىل األفضل حبيث هذا بيسانرتن

  ..جيل لديه شخصية فكرية مسلم

 رؤية

تعد دار دار أمان مبثابة حاوية لطباعة جيل من املسلمني املتدينني، 

  وبرياكالكول كرمية وعريضة الذهن واملندري

 مهمة

رعاية وتثقيف الطالب النبيل سانرتي من خالل التعليم واملهارات . ١

  العملية

  مسلم، الداعي وا�اهد: االنطباع من األطر ثالثية األبعاد. ٢

إقامة التعاون والشراكة مع العديد من املؤسسات التعليمية الوطنية . ٣ 

  واألجنبية

عدة سنوات وقد بلغت تطورا كبريا  دآر اآلمانقد جرت املدرسة الثانوية 

  :هم الذين قد رأسوا املدرسة فأما  .سواء اكان من ناحية املباين او الطاقة اإلنسانية
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  ١جدول 

  الوظيفة  اإلسم  رقم

كياهي حاجي عبد اجلبار   ١

  عشريي

  رئيس املؤسسة

كياهي حاجي عبد   ٢

  اجلليل طاهر

  رئيس املؤسسة

  رئيس املؤسسة  احلج سيمفا نغ علي  ٣

  ٢جدول 

  الوظيفة  اإلسم  رقم

  رئيس املعهد  عبد اجلليل  ١

ل .احلج حممد عبد اجلّرب   ٢

  م أ .س

  رئيس املعهد

  رئيس املعهد  إقبل اجلليل  ٣
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  رئيس املعهد  ل س.يوسف منتش  ٤

  رئيس املعهد  الدكتوراندوس إسكندر  ٥

  ٣جدول 

  الوظيفة  اإلسم  رقم

الدكتوراندس شهر الدين   ١

  طالب

  رئيس املدرسة الثانوية

  رئيس املدرسة الثانوية  الدكتوراندوس إسكندر  ٢

  املدرسة الثانوية رئيس  م م.مستمر.الدكتور  ٣

  رئيس املدرسة الثانوية  أغ.س.إرون سورينط  ٤

الدكتوراندوس   ٥

  فد.م.مسهوري

  رئيس املدرسة الثانوية

  رئيس املدرسة الثانوية  فدإ. س.موالحيزون أمني  ٦
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وأحوال املدرسني . من أهم الدور إلجراء التعلم والتعليم ىف املدرسة املدرسون

  : ىف املدرسة الثانوية نستطيع النظرة إليها ىف القائمة اآلتية 

  ٤جدول 

 المادة االسم  رقمال

. س.موالحيزون أمني ١

إ.فد  

 التاریخ اإلسالم

إ.فد.س.رمحة نور سبانغ ٢  PKn 

عبد اجلليل.أمحد بدري ٣  الحدیث 

إ.فد.س.رمحن.أ ٤  الفقھ 

فد.س.أمحد دحال ٥  اللغة اإلنجلزیة 

أغ.س.أمحد راشيد ٦  اللغة العربیة 

.ل س.أمني الدين ٧  اللغة العربیة 
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هوم.س.أمرا ٨  المطالعة 

فد.س.أسرب ٩  الحساب 

فد.س.أسرجيل ۱۰  Biologi 

إ.فد.س.أزهر ۱۱  الخط 

إ.فد.س.�ر الدين ۱۲  اللغة العربیة 

فد.س.داسي ۱۳  IPS  

إ.س.دالين رمسن حاكيم ۱٤  التاریخ اإلسالم 

أد.س.فاإيسل أمني ۱٥  النحو 

ل س.فتوالرمحن زإنل ۱٦  الصرف 

ريز حمارسني.م ۱٧  التفسیر 

إ.فد.م.فدإ.س.مسري ۱٨  العقیدة 
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إ.فد.س.حممد أرفه ۱٩  اإلمالء 

فد.س.حممد أرشد ۲۰  Fisika 

فد.س.حممد مور دأنشه ۲۱ اإلندونسیةاللغة    

 التاریخ اإلسالم حممد قميل ۲۲

س أ.حممد أسعد ۲۳  التحسین 

. م.حإ.س.حممد سابري ۲٤

 حإ
 التفسیر

فد.س.حميب احلق ۲٥  اللغة اإلنجلزیة 

 الخط حمي الدين ۲٦

فد.س.مردأنط ۲٧  الحساب 

ب ب.نسر الرمحن ۲٨  اإلمالء 

حتإ. م.ل س.نسرواحلدية ۲٩  التفسیر 
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فد.س.الدينسحب   ٣٠  Prakarya TIK 

هوم.م.س ه.وحيو  ٣١  PKn 

فد.س.فو.أندي يوريزح  ٣٢  IPA Fisika 

 PKn الدكتوراند إيت سوحية  ٣٣

الدكتوراند جسمين   ٣٤

 راشيد

IPA Biologi 

فد.س.حردينيت لسرتي  ٣٥  اللغة اإلنجلزیة 

س إ.س.إيت حارون  ٣٦  IPA Terpadu, 
IPA Biologi 

فد.س.مجاإيدح  ٣٧  الحساب 

إ.فد.س.خنس كاميل  ٣٨  الصرف 

إ.فد.س.مينرين أمني خن  ٣٩  التاریخ اإلسالم 

إ.فد.س.مليات  ٤٠  الحدیث 

فد.س.نورمي  ٤١  اللغة اإلندونسیة 
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س.س.نورل فضيل غزال  ٤٢  اللغة اإلنجلزیة 

لس.فرتي خادجه طخريه  ٤٣  اللغة العربیة 

إ.فد.س.رتن  ٤٤  الفقھ 

ق م.س.سافطري  ٤٥  Prakarya TIK 

إ.س.سوأرين  ٤٦  IPS Terpadu 

  مبعهد دآر اآلمانىف املدرسة الثانوية التعليمية  ائلأحوال الوس

  ٦جدول 

عددال الوسيلة التعليمية الرقم  بيان 

 جيد ١ إدارة ۱

 جيد ١٥ الفصل ۲

 جيد ۱ املكتبة ۳

 جيد ۱ املعمل ٤

 جيد ١ املسجد ٥
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 جيد ١ املطعم ٦

سكنم ٧  جيد ٧ 

 جيد ۱ شريكة ٨

 جيد ۱ عيادة ٩

 جيد ۱ التعاون ۱۰

بلقاء رئيس املدرسة وىف اللقاء قد  ةالكاتب تالبحث فقام قبل إجراء  

ألقى الكاتب الغرض األساسي إقامة البحث ىف املدرسة وأذن رئيس املدرسة إىل 

  .الكاتب ان يقوم بالبحث، وبعد ذلك لقي الكاتب مبدرس املادة

قوم حبث الفصل يف مادة اللغة العربية ت الغرض إليه أن ةالباجث مث ألقت

وسأله عن أحوال التالميذ ىف عملية التعلم والتعليم وطلب أيضا فصال من الفصول 

  . لكون املفعول بالبحث مناسبا باملوضوع الذي جاء به

فى  )حزب الوطن(ـ النشاط اإلضافي عننظرة عامة :الفصل الثاني 

 دآر اآلمان مكاسرمعهد المدرسة الثانوية 
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باملدرسة  تأثري النشاط اإلضايفعينة من  ٣٥يظهر نتائج البحث على  

  :امللخصات البيانات كما يلى معهد دآر اآلمان مكاسرالثانوية 

باملدرسة  )حزب الوطن(تأثري النشاط اإلضايف نظرة تنفيذ  :١اجلدول 

  معهد دآر اآلمان مكاسرالثانوية 

 

 نتيجة املستجيب

٨٦ ١ 

٩٣ ٢ 

٩٨ ٣ 

٩٨ ٤ 

٩٢ ٥ 

٨٠ ٦ 

٨٣ ٧ 
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٩٣ ٨ 

٩٨ ٩ 

٨٨ ١٠ 

٨٠ ١١ 

٨٨ ١٢ 

٧٥ ١٣ 

٨٤ ١٤ 

٩٦ ١٥ 

٨٨ ١٦ 

٨٥ ١٧ 

٧٧ ١٨ 

٨١ ١٩ 

٨٤ ٢٠ 



٤١ 
 

٨٦ ٢١ 

٩٣ ٢٢ 

٨٥ ٢٣ 

١٠٠ ٢٤ 

٩٢ ٢٥ 

٨٤ ٢٦ 

٨٤ ٢٧ 

٨٠ ٢٨ 

٨٢ ٢٩ 

٩٧ ٣٠ 

٨٤ ٣١ 

٩٧ ٣٢ 

٩١ ٣٣ 
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، ١٠٠= حصلت أعلى درجة من مقياس املستخدمة , استنادا اىل البيان السابق

  ٣٥ ) =ن(من العينة  ٧٥= وأدىن درجة 

 )R(مسافة الفصل   . أ

R= أعلى قيمة  -  أدىن قيمة    

 = ٧٥-١٠٠ =  ٢٥    

  عدد فرتة الفصل  . ب

K  = ٣,٣ + ١ log n 

= ٣,٣ + ١ log ٣٥ 

 = (١,٥٤) ٣,٣ + ١ 

 = ١,٥٤ .٣,٣ + ١ 

٨٦ ٣٤ 

٨٦ ٣٥ 

 ٣٠٨٤ ا�موع



٤٣ 
 

= ٦  =٦,٠٨ 

  طول الفصل. ج

P = 
�

�
 

= 
٣٥

٦
 =٥,٨٣ 

= ٦ 

يف حتصيل )حزب الوطن(تأثري النشاط اإلضايف إنشاء جدول توزيع الرتدد ىف . د

 إجنازات اللغة العربية لتالميذ الثناوية مبعهد دآر اآلمان مكاسر

 ٢اجلدول 

 الرتدد اجلدولة الفاصل

٨٠– ٧٥ IIIII ٥ 

٨٦ – ٨١ IIIIIIIIIIIII ١٣ 

٩٢– ٨٧ IIIIIII ٧ 

٩٨ – ٩٣ IIIIIIIII ٩ 



٤٤ 
 

١٠٠ – ٩٩ I ١ 

 ٣٥ ا�موع

 حساب املتوسط. ه

 ٣اجلدول

  اجلدولة البيانات حلساب قيمة املتوسط

 Fi Xi Fi.xi الفاصل

٣٨٥ ٧٧ ٥ ٨٠– ٧٥ 

١٠٧٩ ٨٣ ١٣ ٨٦ – ٨١ 

٦٢٣ ٨٩ ٧ ٩٢– ٨٧ 

٨٥٥ ٩٥ ٩ ٩٨ – ٩٣ 

٩٩–  ١٠٠  ٩٩.٥ ٩٩.٥ ١ 

 ٣٠٤١.٥ ٤٤٣.٥ ٣٥ ا�موع

X١ = ∑ ��.��

∑ ��
 



٤٥ 
 

= ����.�

٣٥
 

=  ٨٦,٩ 

  االحنراف القياسى. ف

  ٤اجلدول

 اجلدول حلساب قيمة االحنراف القياسى

 Fi Xi Xi –X (Xi-X)² Fi (Xi-X)² الفاصل

٤٩٠.٠ ٩٨.٠١ ٩.٩- ٧٧ ٥ ٨٠– ٧٥ 

١٩٧.٧٣ ١٥.٢١ ٣.٩- ٨٣ ١٣ ٨٦ – ٨١ 

٣٠.٨٧ ٤.٤١ ٢.١ ٨٩ ٧ ٩٢– ٨٧ 

٥٩٠.٤٩ ٦٥.٦١ ٨.١ ٩٥ ٩ ٩٨ – ٩٣ 

١٥٨.٧٦ ١٥٨.٧٦ ١٢.٦ ٩٩.٥ ١ ١٠٠ – ٩٩ 

 ١٤٢٣,٣٥    ٣٥ ا�موع
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SD = �(
∑ ��(����)²

��١
) 

= �
١٤٢٣,٣٥

٣٥�١
 

= �
١٤٢٣,٣٥

٣٤
 

= √٤١٨٦,٣٢ 

= ٦٤,٧٠ 

واستنادا اىل صيغة حساب االحنراف القياسي، يبلغ االحنراف القياسى 

تأثري النشاط و تبني تلك النتيجة مقدار اخلطأ املعياري يف استبيان . ٦٤,٧٠

اللغة العربية لتالميذ املدرسة الثناوية مبعهد دآر اآلمان ) حزب الوطن(اإلضايف 

  مكاسر 

  فئة نتيجة املستجيب. د

 ٤االجوبة املخرية  و على  ٤مواضع ب ٢٥عدد هذه االستبيان البحث 

جلبت هذه البيانات . ٧٥اىل ١٠٠نطاق النتيجة من حىت حصلت , تقييم املعيار

  .طالب املستجيبون ٣٥من 



٤٧ 
 

) حزب الوطن(النشاط اإلضايف  وبناءا على نتيجة االستبيان عن تأثري

و  ١٠٠حصلت اعلى درجة ,لتالميذ املدرسة الثانوية مبعهد دآر اآلمان مكاسر

. ٦٤,٧٠سى و االحنراف القيا, ٨٦,٩مع قيمة املتوسط  ىف , ٧٥ادىن درجة 

فئات كما اشار  ٣نتيجة حساب االحصائية التفصيلية اجلدولة ىف تدبري الفصل اىل 

  :حيصل  تفاسري النتيجة كما يلى, واعلى, متوسط, ابتداءا من ادىن, اسوار

  

  ٥اجلدول   

 فئة نتيجة املستجيب عن تأثريالعقوبة ىف املدرسة الثانوية باب اخلري

 الفئة نسبة مئوية الرتدد الفاصل فصل الفئة الرقم

١ X < (�- ١,٠ �) X <ادىن %١٤,٢١ ٥ ٨٠,٣٨ 

(� ١,٠ -�) ٢ ≤ � < (� +

 ١,٠ �) 

٨٠,٣٨ ≤

� <٦٥,٧١ ٢٢ ٩٣,٦٤% 
 متوسط

(� ١,٠ + �) ٣ ≤ X ٩٣,٦٤ ≤  اعلى %٢٠,٠٠ ٧ �

  %١٠٠ ٣٥ ا�موع



٤٨ 
 

يرون املستجيبون  ٥ومن نتيجة هذا البحث الفئة يشري اىل ان على نسبة  

املستجيبون يرون ان  ٢٣مث على نسبة %.  ١٤,٢٩قليل بنسبة مئوية  نشاطتأثريال

 ٧و على نسبة , %٦٥,٧١تقع ىف درجة املتوسط  بنسبة مئوية  نشاطتأثريال

  %.٢٠,٠٠تقع ىف درجة عالية بنسبة مئوية  نشاطاملستجيبون يرون ان تأثري ال

  )حزب الوطن(اط اإلضايفنشفيكون امللخص االخرية ان  تأثري ال, ولذالك

  .قائم على الطبقة املتوسط معهد دآر اآلمان مكاسرىف املدرسة الثانوية 

معهد نظرة عن نتيجة دراسة الطالب بالمدرسة الثانوية :  الفصل الثالث

  دآر اآلمان مكاسر

معهد استخدم الباحثة طريقة التوثيق على نتيجة الطالب ىف املدرسة الثانوية 

و هى طريقة البحث بنظر قيمة املتوسط االمتحان نصف , مكاسردآر اآلمان 

وميكن ان . الفصل التاسعطالب  ٣٥السنة من تلخيص املدرس الذى يتكون من 

  :نراه ىف بيان التاىل 

  ٦اجلدول 

  الفصل التاسعنظرة عن نتيجة الطالب 

 نتيجة املستجيبون



٤٩ 
 

٨٠ ١ 

٩٠ ٢ 

٩٠ ٣ 

٩٠ ٤ 

٩٠ ٥ 

٩٠ ٦ 

٨٢ ٧ 

٩٠ ٨ 

٨٩ ٩ 

٨٥ ١٠ 

٨٠ ١١ 

٨٢ ١٢ 

٧٦ ١٣ 



٥٠ 
 

٨٣ ١٤ 

٩٥ ١٥ 

٨٦ ١٦ 

٨٤ ١٧ 

٧٦ ١٨ 

٧٨ ١٩ 

٩٦ ٢٠ 

٨٦ ٢١ 

٩٠ ٢٢ 

٨٨ ٢٣ 

٩٧ ٢٤ 

٩٠ ٢٥ 

٨٩ ٢٦ 



٥١ 
 

٨٩ ٢٧ 

٨١ ٢٨ 

٨٠ ٢٩ 

٩٥ ٣٠ 

٨٠ ٣١ 

٩١ ٣٢ 

٩٥ ٣٣ 

٧٦ ٣٤ 

٨٠ ٣٥ 

 ٣٠١٩ ا�موع

  

حصلت اعلى النتيجة من , و بناءا على قيمة املتوسط امتحان نصف السنة

  .٣٥: من عدد العينة  ٧٦ =و ادىن النتيجة , ٩٧ =اجلدول املستخدم 



٥٢ 
 

 )R(مسافة الفصل   . أ

R= أعلى قيمة - أدىن قيمة    

 = ٧٦-٩٧ =  ٢١   

 عدد فرتة الفصل  . ب

  K= ٣,٣ + ١ log n 

= ٣,٣ + ١ log ٣٥ 

= (١,٥٤) ٣,٣ + ١ 

= ١,٥٤ .٣,٣ + ١ 

= ٦ = ٦,٠٨ 

 طول الفصل 

P = 
�

�
 

  = 
٢١

٦
 =٣.٥ 

= ٤ 



٥٣ 
 

 تأليف جدول التوزيع الرتدد نتيجة الدراسة. د

  ٧اجلدول 

  اجلدول التوزيع الرتدد عن نظرة نتيجة الطالب

 الرتدد اجلدولة الفاصل

٧٩– ٧٦ IIII ٤ 

٨٣ – ٨٠ IIIIIIIII ٩ 

٨٧ – ٨٤ IIII ٤ 

٩١ – ٨٨ IIIIIIIIIIIII ١٣ 

٩٥ –٩٢ III ٣ 

٩٧ – ٩٦ II ٢ 

 ٣٥ ا�موع

  حساب املتوسط. ج

  ٨اجلدول 



٥٤ 
 

  اجلدولة البيانات حلساب قيمة املتوسط

 Fi Xi Fi.xi الفاصل

٧٩-٧٦  ٣١٠ ٧٧,٥ ٤ 

٨٣-٨٠  ٧٣٣,٥ ٨١,٥ ٩ 

٨٧-٨٤  ٣٤٢ ٨٥,٥ ٤ 

٩١-٨٨  ١١٦٣,٥ ٨٩,٥ ١٣ 

٩٥-٩٢  ٢٨٠,٥ ٩٣,٥ ٣ 

٩٧-٩٦  ١٩٣ ٩٦,٥ ٢ 

 ٣٠٢٢,٥  ٣٥ ا�موع

 

X١ = ∑ ��.��

∑ ��
 

= 
٣٠٢٢,٥

٣٥
 

= ٨٦,٣٥ 



٥٥ 
 

االحنراف القياسى. د  

١١اجلدول   

 اجلدولة حلساب قيمة االحنرف القياسى

 Fi Xi Xi –X (Xi-X)² Fi (Xi-X)² الفاصل

٧٩-٧٦  ٨,٨- ٧٧,٥ ٤  ٣٠٩,٧٦ ٧٧,٤٤ 

٨٣-٨٠  ٨,٤- ٨١,٥ ٩  ٢٠٧,٣٦ ٢٣,٠٤ 

٨٧-٨٤  ٨,٠- ٨٥,٥ ٤  ٢,٥٦ ٠,٦٤ 

٩١-٨٨  ١٢٤,٩٣ ٩,٦١ ٣,١ ٨٩,٥ ١٣ 

٩٥-٩٢  ١٥١,٢٣ ٥٠,٤١ ٧,١ ٩٣,٥ ٣ 

٩٧-٩٦  ٢٠٤,٠٢ ١٠٢,٠١ ١٠,١ ٩٦,٥ ٢ 

 ٩٩٩,٨٦    ٣٥ ا�موع

SD = �(
∑ ��(����)²

��١
) 

= �
���,��

٣٥�١
 



٥٦ 
 

= �
���,��

٣٤
 

= √٢٩,٤٠ 

= ٥,٤٢ 

وذلك النتيجة يشري اىل . ٥,٤٢فاالحنراف القياسى هو , من فوق البيانات

معهد دآر اآلمان الثانوية  على نتيجة الدراسة ىف املدرسة كثري اخلطإ االفرتاضى

  .مكاسر

  فئة نتيجة دراسة املستجيب . ع

معهد املدرسة الثانوية  الفصل التاسعوبناءا على بيانات نتيجة الدراسة ىف 

  .دآر اآلمان مكاسر

و , ٨٦,٣٥مع املتوسط  ٩٧و اعلى الدرجة , ٧٦فيكون ادىن الدرجة 

نتيجة حساب االحصائية التفصيلية اجلدولة ىف تدبري و .٥,٤٢االحنراف القياسى 

واعلىس حيصل  تفاسري النتيجة  , متوسط, ابتداءا من ادىن, فئات ٣الفصل اىل 

  :كما يلى

  ٨اجلدول 



٥٧ 
 

  فئة نتيجة املستجيب عن نتيجة الطالب 

 الفئة نسبة مئوية الرتدد الفاصل  فاصل الفئة الرقم

١ X < (�- ١,٠ �) X <ادىن %١١,٤٢ ٤ ٧٩,٧٩ 

(� ١,٠ -�) ٢ ≤ � < (� +

 ١,٠ �) 

٧٩,٧٩ ≤ �

< ٩١,٦١ 
 متوسط %٧٤,٢٨ ٢٦

(� ١,٠ + �) ٣ ≤ X ٩١,٦١≤  اعلى %١٤,٢٨ ٥ �

  %١٠٠ ٣٥ ا�موع

املستجيب يكسبون نتيجة الدراسة ىف  ٤يشري نتيجة فوق البحث اىل ان  

املستجيبون يكسبون نتيجة  ٢٦و , %١١,٤٢املستوى الواطئ بنسبة مئوية 

املستجيبون ىف ىف  ٥و , %٧٤,٢٨الدراسة ىف املستوى املتوسط بنسبة مئوية 

الفصل ان نتيجة الدراسة ىف , فلذالك%. ١٤,٢٨املستوى العالية بنسبة مئوية 

 .الثانوية واقع ىف طبقة متوسطة ملدرسة با التاسع

 

  



٥٨ 
 

في ) حزب الوطن(النشاط اإلضافي البحث عن تأثير  :الفصل الرابع

 لتالميذ المدرسة الثناوية بمعهد دآر اآلمان مكاسرات اللغة العربية إنجاز 

و على ذلك . على نتيجة دراسة الطالب نشاطظنت الباحثة بوجود تأثري ال

على نتيجة  نشاطعينات من الطالب لتسالون عن تأثري ال ٣٥اختارت , احلاجة

و   X نشاطالتأثري . دآر اآلمان مكاسرمعهد دراسة الطالب ىف املدرسة الثانوية 

  y إجنازت اللغةالعربية

استخدمت الباحثة االحصائية االحنيارية اخلطي البسيطة لنظر تأثري بني املتغري 

x  و y  

  ٩اجلدول 

  الدراسةإجنازت على  نشاطاجلدول املساعد لبحث عن تاثري ال

 X Y �� �� XY الرقم

٦٨٨٠ ٦٤٠٠ ٧٣٩٦ ٨٠ ٨٦ ١ 

٨٣٧٠ ٨١٠٠ ٨٦٤٩ ٩٠ ٩٣ ٢ 



٥٩ 
 

٨٨٢٠ ٨١٠٠ ٩٦٠٤ ٩٠ ٩٨ ٣ 

٨٨٢٠ ٨١٠٠ ٩٦٠٤ ٩٠ ٩٨ ٤ 

 ٨٢٨٠ ٨١٠٠ ٨٤٦٤ ٩٠ ٩٢ ٥ 

٧٢٠٠ ٨١٠٠ ٦٤٠٠ ٩٠ ٨٠ ٦ 

٦٨٠٦ ٦٧٢٤ ٦٨٨٩ ٨٢ ٨٣ ٧ 

٨٣٧٠ ٨١٠٠ ٨٦٤٩ ٩٠ ٩٣ ٨ 

٨٧٢٢ ٧٩٢١ ٩٦٠٤ ٨٩ ٩٨ ٩ 

٧٤٨٠ ٧٢٢٥ ٧٧٤٤ ٨٥ ٨٨ ١٠ 

٦٤٠٠ ٦٤٠٠ ٦٤٠٠ ٨٠ ٨٠ ١١ 

٧٢١٦ ٦٧٢٤ ٧٧٤٤ ٨٢ ٨٨ ١٢ 

٥٧٠٠ ٥٧٧٦ ٥٦٢٥ ٧٦ ٧٥ ١٣ 

٦٩٧٢ ٦٨٨٩ ٧٠٥٦ ٨٣ ٨٤ ١٤ 

٩١٢٠ ٩٠٢٥ ٩٢١٦ ٩٥ ٩٦ ١٥ 



٦٠ 
 

٧٥٦٨ ٧٣٩٦ ٧٧٤٤ ٨٦ ٨٨ ١٦ 

٧١٤٠ ٧٠٥٦ ٧٢٢٥ ٨٤ ٨٥ ١٧ 

٥٨٥٢ ٥٧٧٦ ٥٩٢٩ ٧٦ ٧٧ ١٨ 

٦٣١٨ ٦٠٨٤ ٦٥٦١ ٧٨ ٨١ ١٩ 

٨٠٦٤ ٩٢١٦ ٧٠٥٦ ٩٦ ٨٤ ٢٠ 

٧٣٩٦ ٧٣٩٦ ٧٣٩٦ ٨٦ ٨٦ ٢١ 

٨٣٧٠ ٨١٠٠ ٨٦٤٩ ٩٠ ٩٣ ٢٢ 

٧٤٨٠ ٧٧٤٤ ٧٢٢٥ ٨٨ ٨٥ ٢٣ 

٩٧٠٠ ٩٤٠٩ ١٠.٠٠٠ ٩٧ ١٠٠ ٢٤ 

٨٢٨٠ ٨١٠٠ ٨٤٦٤ ٩٠ ٩٢ ٢٥ 

٧٤٧٦ ٧٩٢١ ٧٠٥٦ ٨٩ ٨٤ ٢٦ 

٧٤٧٦ ٧٩٢١ ٧٠٥٦ ٨٩ ٨٤ ٢٧ 

٦٤٨٠ ٦٥٦١ ٦٤٠٠ ٨١ ٨٠ ٢٨ 



٦١ 
 

٦٥٦٠ ٦٤٠٠ ٦٧٢٤ ٨٠ ٨٢ ٢٩ 

٩٢١٥ ٩٠٢٥ ٩٤٠٩ ٩٥ ٩٧ ٣٠ 

٦٧٢٠ ٦٤٠٠ ٧٠٥٦ ٨٠ ٨٤ ٣١ 

٨٧٣٦ ٨٢٨١ ٩٢١٦ ٩١ ٩٦ ٣٢ 

٩٢١٥ ٩٠٢٥ ٩٤٠٩ ٩٥ ٩٧ ٣٣ 

٧٢٨٠ ٦٤٠٠ ٨٢٨١ ٨٠ ٩١ ٣٤ 

٧٢٨٠ ٦٤٠٠ ٨٢٨١ ٨٠ ٩١ ٣٥ 

 ٢٦٧٧٦١ ٢٦٢٢٩٥ ٢٧٤١٨١ ٢٩٣٧ ٣١٧٠ ا�موع

  

  اختبار  االحنيار اخلطي البسيط  . أ

, ٢١ spssاستخدم االختبار االفرتاضى ىف هذا البحث برنامج احلاسب 

  :الذى يشري اىل 



٦٢ 
 

  املعامل  

  نتيجة  الدراسة: املتغري التابع 

املعامل / b(و قيمة القيادة , ٣٠,٥٤٦) a(يعرف قيمة املعامل 

ميكن ان يكتب املعادلة االحنساره كما يلى , و لذالك.٠,٦٣٢) االحنسار

:  

 

 الشكل 

 املعامل غري االساسى 

املعامل 

 االساسى

T Sig. B 

اخلطإ 

 االساسى
Beta 

٠٠٤, ٣,٠٩١  ٩,٨٨٣ ٣٠,٥٤٦ (الثابت)١  

تأثري النشاط اإلضايف 

)حزب الوطن(  
,٦٣٢  ,١١٢  ,٧٠١  ٠٠٠, ٥,٦٥٣  



٦٣ 
 

Y = a + bX 

Y = ٠,٦٣٢ + ٣٠,٥٤٦ 

  :وتلك املعادلة ميكن ان يبني كما يلى 

  يشمل معىن ان قيمة الثابتة املتغري  ٣٠,٥٤٦الثابت على درجة

 ٣٠,٥٤٦الدراسة هى  إجنازت

  املعامل االحنسارx  ١يعرض على ان ىف كل زيادة  ٠,٦٣٢بعدد %

 .٠,٦٣٢الدراسة بقدر  إجنازاتزادت  ىف الوقت املناسب, تأثري النشاطعن 

حىت يستطيع ان يقال بان اجتاه , إجنازاتوذلك املعامل االحنسار له قيمة 

  .إجنازاتيكون تاثريا  yعلى املتغري   xالتأثري املتغري 

  طاختاذ القرار ىف االختبار االحنسار البسي )١

  املعامل 

 

 املعامل غري االساسى  الشكل 

املعامل 

 االساسى
T Sig. 



٦٤ 
 

B 

 اخلطإ االساسى
Beta 

٠٠٤, ٣,٠٩١  ٩,٨٨٣ ٣٠,٥٤٦ (الثابت) ١  

تأثري النشاط 

اإلضايف 

)حزب الوطن(  

,٦٣٢  ,١١٢  ,٧٠١  ٠٠٠, ٥,٦٥٣  

  نتيجة  الدراسة: املتغري التابع 

  :من اجلدول السابق يتبني ان 

بقدر اجلدول tقيمة  <٣,٠٩١بقدر احلساب tيعرف قيمة :  t اىل قيمةاستنادا 

  .yمتأثر على املتغري  xحىت يستطيع ان يقرر بان املتغري , ٢,٠٣٤

)  حزب الوطن(النشاط اإلضايف اخلالصة يعين هناك تأثري .مردود ��و مقبول ��

     .التالميذ إجنازاتعلي 

  

 



٦٥ 
 

 

 



 
 

٦٥ 
 

  امسخباب الال

   خاتمة

 الخالصات  . أ

يف إجنازات )  حزب الوطن(النشاط اإلضايف من البيان و التفصيل عن تأثري 

يستطيع ان يقرر , معهد دآر اآلمان مكاسر باملدرسة الثانوية التالميذ اللغة العربية

  : بان 

 املستجيبون ٥حبث الطبقة السابقة يقدم ان على نسبة  إجنازاتىف  .١

مث , % ١٤,٢١قليل بنسبة مئوية  )  حزب الوطن(النشاط اإلضايف تأثري يرون ان 

ىف  تقع )حزب الوطن(النشاط اإلضايف يرون ان تأثري  املستجيبون ٢٣على نسبة 

النشاط يرون ان تأثري  املستجيبون ٧و , %٦٥,٧١مستوى متوسطة بنسبة مئوية 

, ولذالك%. ٢٠,٠٠ىف مستوى عالية بنسبة مئوية  تقع )حزب الوطن(اإلضايف 

معهد ىف املدرسة الثانوية   )حزب الوطن(النشاط اإلضايف يستطيع ان يقرر ان تأثري 

 .واقع ىف طبقة متوسطة دآر اآلمان

 املستجيبون قة السابقة يشري اىل ان على نسبةحبث الطب إجنازاتىف  .٢

 ٢٦مث على نسبة , %١١,٤٢بنسبة مئوية  الدراسة ضعيفة إجنازاتيكسبون 

, % ٧٤,٢٨بنسبة مئوية , الدراسة ىف درجة متوسطة إجنازاتيكسبون  املستجيبون

%.  ١٤,٢٨الدراسة ىف طبقة عالية بنسبة مئوية  إجنازاتيكسبون  املستجيبون ٥ و



٦٦ 
 

ىف املدرسة  )حزب الوطن(النشاط اإلضايف يستطيع ان يقرر بان تأثري , و لذلك

 .قائم ىف درجة متوسطة معهد دآر اآلمانالثانوية 

حبد الداللة ٣,٠٩١ :  احلسابtيشري اىل ان , tاستنادا اىل االختبار  .٣

وعلى . ٢,٠٣٤ =) ٣٣(t٠,٠٢٥حيصل    = ٢-٣٣dk = n,  االختبار جهة واحدة% ٥

 تلك النتيجة يتصور. ٢,٠٣٤ =) ٣٣(t٠,٠٢٥ ≤ ٣,٠٩١ =احلساب tيكون , ذالك

  .التالميذ اإلجنازتبني تأثري  ٣,٠٩١على نسبة  ضافيةالنشاط اإلتأثري وجود  على

 المقترحات   . ب

ان حيرص على النظام املقرر للوصول اىل  التالميذيرجى على  .١

 .االهداف التعليمية الىت ارادها املؤسسة من اجلها

اذا وجدت اى خطأ , و يرجى على كل من يقرأ هذه الرسالة العلمية .٢

او االقرتاحات املفيدة تكملة هلذه الرسالة و ىف الكتابة و غري ها االتيان و النصيحة 

  .ألخرينا نيللباحث ةعسى ان تكون هذه الرسالة مرجع
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