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 كلمة التمهيد

 الرحيمبسم اهلل الرحمن 

احلمد هلل الذي علم بالقلم، علم اإلنسان مامل يعلم، والصالة والسالم على 

سيدنا ونبينا حممد صلى اهلل عليو وسلم خامت األنبياء وادلرسلني الذي ال نبػي بعده 

 وعلى آلو وأصحابو ومن تبعو بإحسان إىل يوم الدين.

الصحة والتوفيق واذلداية  أعطاينوبعد، فأنا أشكر اهلل جزيل الشكر الذي   

وادلعرفة والفهم حىت متكنت من إهناء كتابة ىذه الرسالة العلمية البسيطة كشرط من 

الشروط ادلطلوبة للحصول على سرجانا الًتبية اإلسالمية يف كلية الًتبية قسم 

 تدريس اللغة العربية جبامعة عالء الدين اإلسالمية احلكومية مكاسر.

 اهلل بفضل لكن الرسالة ىذه كتابة يف كثية كالتمش الباحث واجو لقد

 كتابة انتهت حىت معاجلتها يف الباحث استطاع بعض األساتذة واألصحاب خدمةو 



 ادلساعدين ىؤالء على اجلزيل الشكر قدمي أن الباحث ودّ  ولذا. كاملة الرسالة ىذه

 :منهم وادلشجعني وادلشرفني

ن يالذ ("ىاليس" واألم "جافواحلخ حممد األب ") والدّي الكرمينيفضيلة  .ٔ

ين بقدر اين تربية حسنة صاحلة منذ صغري إىل سّن الرشد وساعداقد رب

وميد ذلم الصحة  امام دراسيت وأسأل اهلل أن يطيل عمرمهػطاقتهم على إت

 صراطا سويا.ا والعافية ويهديهم

الدكتور احلاج حممد أمر، ل س., م. أغ عميد كلية الًتبية ونوابو فضيلة  .ٕ

د. موجلونو دموفويل, م. أغ كنائب العميد األول ،الدكتورة ميشكات, 

الدكتور احلاج شهر الدين م.ؼ د.   األستاذو م.س إ. كنائبة العميد الثاين 

 كنائب العميد الثالث الذين قد بذلوا جهودىم وأفكارىم يف توجيو كلية

 الًتبية جبامعة عالء الدين اإلسالمية احلكومية مكاسر.

اللغة العربية يف   تدريس رئيس قسمك،   .إالدكتور محك، م. ت هفضيلة  .ٖ

 ين بتقدًن بعض ادلواد ادلتعلقة هبذه الرسالة.ساعد يالذ وىوكلية الًتبية 



 قسم سكيتيةك الدكتورة سيت عائشة خالق، س.أغ، م.ؼ د.فضيلة  .ٗ

ين بتقدًن ساعد يتال وىي وسعوي    اللغة العربية يف كلية الًتبية  تدريس

 بعض ادلواد ادلتعلقة هبذه الرسالة.

حممد يوسف،  و كادلشرؼ األول نغين غاراجندّ ال ربص بروفيسورفضيلة  .٘

الذين ساعداين وأرشداين حىت انتهيت من كتابة  كادلشرؼ الثاين م.أغ.

 ىذه الرسالة، عسى اهلل أن يتم نعمو عليهما إن شاء اهلل.

وادلدرسني الذين بذلوا جهودىم وطاقاهتم يف ترقية ما عندي  كل األساتذ .ٙ

 من أفكار منذ ادلرحلة اإلبتدائية إىل ادلرحلة اجلامعية.

األصدقاء واإلخوان  مجيعو أمي ادلسجد و مجاعة مسجد اذلجره ت مجيع .ٚ

من طالب كلية الًتبية بوجو خاص والطالب اآلخرين من الكليات 

 بيما و األصقاء كارنغ و األصقاء من معهد اذلسنياألخرى بوجو عام 

وأعاروين الكتب ادلتعلقة هبذه الرسالة   الذين ساعدوين تارونا جبنونغنغ

 وأمدوين دبا لديهم من أفكار وآراء يف تأليف ىذه الرسالة.



وأخيا إين ال أرجو بعد كتابة ىذه الرسالة إال أن تكون ذلا منفعة وزيادة 

وعونا بني لدى القرّاء وال سيما القاعدة ادلتعلقة هبذه الرسالة, ونسأل اهلل التوفيق 

 تنظيم ىذه الرسالة, آمني يا رّب العادلني.واذلداية يف 
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 الطاولة ةدفتر 
 ياّلذ الفصل العاشر أ نتيجة دراسية التالميذاإلحصائية عن  َيِصف. 1طاولة 

 .صباحيف اليتعّلمون 
ىف  ايتعّلمون صباح ياّلذ الفصل العاشر أ نتيجة دراسية التالميذ َيِصف. 2 طاولة

 .باو -ادلدرسة العالية مداين عالء الدين باو
 .الفصل العاشر أ نتيجة دراسية التالميذرسٌم بَػَياينّ عن . 3 طاولة
 ياّلذ الفصل العاشر ب نتيجة دراسية التالميذاإلحصائية عن  َيِصف. 4 طاولة

 يف النهار.يتعّلمون 
ىف هنارا يتعّلمون  ياّلذ الفصل العاشر ب نتيجة دراسية التالميذ َيِصف. 5 طاولة

 باو. -ادلدرسة العالية مداين عالء الدين باو
 .الفصل العاشر ب نتيجة دراسية التالميذرسٌم بَػَياينّ عن . 6 طاولة
 تالميذ نتيجة دراسيةعن ذبربة ادلستقّرة اىل بيانات  نتيجةال َيِصف. 7 طاولة

ادلدرسة العالية مداين عالء ا يف يتعّلمون صباح ناّلذي الفصل العاشر أ
 باو. -الدين باو



 تالميذ نتيجة دراسيةعن ذبربة ادلستقّرة اىل بيانات  نتيجةال َيِصف. 8 طاولة
ادلدرسة العالية مداين عالء ا يف يتعّلمون صباح ناّلذي الفصل العاشر أ

 باو. -الدين باو
 عن ذبربة التجاُنسة نتيجةال َيِصف. 9 طاولة
يتعّلمون ىف  نالتالميذ اّلذيفحص -التجربة ت نتيجة َيِصف عن. 11 طاولة

يتعّلمون ىف النهار ىف ادلدرسة العالية مداين  نالتالميذ اّلذي الصباح و
 .باو -عالء الدين باو

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 تجريد البحث
 :جريدين اسم الباحث
 ٕٕٕٓٙٓٔٔٓٓٓ:  الرقم اجلامعي

 نالدراسية ىف اللغة العربية بني التالميذ اّلذيمقارنة النتيجة  : موضوع الرسالة
يتعّلمون ىف النهار ىف  نالتالميذ اّلذي يتعّلمون ىف الصباح و

 باو. -درسة العالية مداين عالء الدين باودب
 

 نمقارنة النتيجة الدراسية ىف اللغة العربية بني التالميذ اّلذيىذه الرسالة تبحث عن 
يتعّلمون ىف النهار ىف ادلدرسة العالية مداين  نالتالميذ اّلذي يتعّلمون ىف الصباح و

كيف النتيجة الدراسية يف اللغة العربية : واما ادلشكالت فيها فهي. باو -عالء الدين باو
مون يف الّصباح؟ كيف النتيجة الدراسية يف اللغة العربية للتالميذ تالميذ الذين يتعلّ لل

اللغة العربية بني يف ة ينتيجة الدراسمقارنة ال كيف الذين يتعّلمون يف الّنهار؟
 درسةدب التالميذ الذين يتعّلمون يف الّصباح و التالميذ الذين يتعّلمون يف الّنهار

 ؟باو-مداين عالء الدين باو العالية

يف دراسة عن"مقارنة النتيجة الدراسة تعلم اللغة العربية بني فصل الصباح  و 
عن  سيستخدم الباحث العالية مداين عالء الدين باو باو"،فصل النهار يف مدرسة 

  .ex post factoالبحث  طريقة

البحث اليت أجريت بعد وقوع احلادث. وتعرؼ  ىو ex post factoالبحث 
ألنو ىذه الدراسة ىي تتبع مرة أخرى إىل  restropective studyىذه الدراسة أيضا 

 العوامل اليت قد تتسبب يف وقوع احلادث.حالة أو حدث مث تتبع اخللف لتحديد 



، سيبحث الباحث يف ادلدرسة اليت أصبحت اكتشاؼ وجود رسالةيف ىذه ال
ادلكان حيث الباحث أجريت ذبربة  مشكلة الىت تتعلق عنوان لدراستها. سابقا،

ربديد العينة يف  ىي يف معهد مدين عالء الدين باو باو. (PPL)ادلمارسة ادليدانية 
. يستعمل الباحث فصلني السجام البحث purposive sampling ىياسة ىذه الدر 

 XB)فصل الثان لسيطرة ال( و ”XA “Eksperimenفصل األوال لتجربة )الىو 
“control” 

تستخدم يف شكل حبوث  لرسالةالبيانة ادلطلوبة يف ىذه ا للحصول على
بيذىب إىل يعين حماولة للحصول على البيانات ( field researchميدانية )

ادلواقع/ميدان البحث. مجع البيانات يف ىذه الدراسة ىي استخدام البيانات الثانوية 
ويتم مرت.  ذيث الالوثيقة ىي سجل األحداوثيقة )بطاقة التقرير(. الشكل الب

 اللغة العربية. دّرسةمن ادل تالميذال قيمجمع يىذا األسلوب ب
مث يتم ربليل البيانات اليت مت مجعها من خالل اإلحصاء الوصفي، هبدؼ 

 التالية: أو صيغة طواتكالت ربتها خبادلشاإلجابة على صياغة 
 ربليل إلحصائّية الوْصفيّ  .ٔ

 إنشاء جدول توزيع تردد بيانات واحد . أ
 حيسب متوسط )متوسط( . ب

 باستخدام الصيغة: 
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 : ذبربة الفرضية . ب
          lawan           

أو                إذا كان ( ٔوسيتم اختبار فرضية البحث دبعايي االختبار: 
وىذا ىال ىو مرفوض.    مقبول و    ؼ  (     nilai sign)    مستوى أمهّية 

مايف طرؼ بني التالميذ الذى يتعلمون يف الصباح والتالميذ الذي يتعلمون يف 
أو                 إذا كان( ٕ باو.-النهار بادلدرسة العالية مداين عالء الدين باو

طرؼ مقبول. معنو، ىناك    مرفوض و     ؼ (     nilai sign)مستوى أمهّية 
بني التالميذ الذى يتعلمون يف الصباح والتالميذ الذي يتعلمون يف النهار بادلدرسة 

 باو.-العالية مداين عالء الدين باو
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 الباب األّول

 مقّدمة

 خلفيّة المشكالت: لالفصل األوّ 

ديسكها فيمسك مفتاح العامل. ال يقوؿ  نم اللغة ىي مفتاح ادلعرفة.
التاريخ إذا كاف غَت موجودة اللغة. اللغة ىي إحدى مفاتيح لفتح طريق نور 

 ٔالبشري.
تعليم اللغة العربية مهمة ألهنا لغة الدينية. يف إندونيسيا، اللغة العربية ال 

ة، تعلم اللغة تدرسها لغة الدينية ولكن لغة ادلعرفة. اال تدرس حلفاظ الثقافة احمللي
 العربية لتفهم أو تفسَت آيات القرآف الكرمي وأحاديث النبوية و النصوص العربية.

عن  معرفة واسعة تضيفيف الًتبّية، تعليم اللغة العربية مهم لتالميذ ألهنا 
أو لغة الوطنية، ولكن  ليس تعريف لغة احمللية .اللغة والثقافة يف الدوؿ األخرى

 منها باللغة العربية. ىدوؿ األخرى يف ىذه الدنيا، إحدالجيب أف تعلم اللغة 
التعليم الرمسي عادة يعقد يف الصباح اىل النهار أو يف ادلساء. وبعبارة 

 (. ٓٓ:ٖٔ( حىت النهار )ٓٓ.ٚٓأخرى، وقت التعلم نفذت يف الصباح )
مدرسة الرمسية اليت ين عالء الدين باو باو ىي إحدى مدرسة العالية مدا

كما الدرس الذى جيب أف يتعلم تالميذ. وىكذا، وقت تعلم   ،اللغة العربيةجتعل 
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و الفصل العشر ب   (XA)العربية سيكوف سلتلف بُت الفصل العشر أ  غةالل
(XB)بُت الفصل اإلحد العشر أ ،(XA)   و الفصل اإلحد العشر ب(XB) و بُت ،

 .(XB)الفصل اإلثنا العشر ب   (XA)الفصل اإلثنا العشر أ
ادلدرسة لديها وقت تعلم اللغة العربية ادلختلف ىي ىف الصباح )الساعة 

((. و ىف النهار ٓٓ:ٜ( حىت الساعة التسعة دتاما )ٖٓ:ٚوثالثوف ) السابعة 
 وفثحىت الساعة األربعة العشرة وثال( ٓٓ:ٖٔثالثة عشرة دتاما ) )الساعة

(ٔٗ:ٓٓ.)) 
ادلختلف من بوقت تعلم اللغة العربية ادلختلف، فستنتج اجلو و التصرؼ 

لديهم م، التالميذ يتعلموف ىف الصباح يالتعل التالميذ و ادلدرس. ىف عمالية

إال  .ةالصغَت  ماسةىف النهار لديهم احل علموفتكن التالميذ يول ةالكبَت  ماسةاحل

 مادة الدرسية اىل التالميذ.ىذه حالة يشعر ادلدرس إذا كاف يعطى التالميذ، 

يعلم اللغة كما ادلدرس ادلهٌت، ىو جيب أف يكوف طرؽ الدراسي إذا كاف 

تدريسو. ألنو التالميذ الىت  ، وىندسوالعربية. سواء من الصوتو، مادة تدريس

كن التالميذ اليت لموف العلم من ادلدرس بالسهل. ولسيتسلديهم الروح الكبَت 

تنفيذ ب.عصسيفهمو و يستيعابو العلم من ادلدرس بالوح الصغَت ر لديهم ال

النتيجة الدرسية التالميذ ليفهمو اللغة وقت التعليم ادلختلف، فسوؼ تؤثر 
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الشروط والظروؼ جيب أف تكوف  تعلم وتعليم اللغة العربيةلذلك،  العربية.

 .تشغيل بسالسة حبيث الدرس، سواء من حيث ادلكاف أو الوقت. ادلناسبة

النتيجة  مقارنة: "أف ادلشكالتالسابقة، فيبحث الباحث خلفيةوبناء على 

 لتالميذ ادلدرسة العاليةالفصل الصباح و الفصل النهار  اللغة العربية بُت الدراسية

 باو" -مداين عالءالدين باو

 تتحديد المشكال: الفصل الثانى

 ت يف ىذه البحث فهي:حتديد ادلشكالأّما 

دراسية اللغوية العرابية للتالميذ الذي يتعلموف ىف كيف نتيجة  .ٔ

 الصباح؟ 

لتالميذ الذي يتعلموف ىف دراسية اللغوية العرابية لكيف نتيجة  .ٕ

 النهار؟

بُت التالميذ الذي  ة العربيةوييف نتيجة الدراسة اللغ رؽف ىناؾىل  .ٖ

  النهار؟يدرسوف ىف الصباح و 
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 عنوان التعريف  :الفصل الثالث

ه ادلناقشة الواردة يف ىذه الرسالة، و يقًتح معٌت أو اجتا لتسهيل فهم

هم مهم من أجل جتنب التفسَتات غَت مقصودة من العنواف الكاتب أف يف

 الفكرة.

 وادلساواة، والتشابو، الفرؽ، معٌت لديو يف قاموس االندونيسي ادلقارنة .ٔ

 قارنةادل إفف "و سوريانتو باكَت"فقاؿ  .االعتبار من والتوجيو مثل،

 مقارنة دراسة "تداب" . وفقاؿالتشابو يف والفرؽ التوجيهي ادلبدأ ىو

أكثر  أو اثنُت حتليل ىو ”a comparative study“اإلصلليزية  اللغة يف

 .االختالفو أو التشابو عن ليبحث

 أو ىي مقدرة اليت لديهم التالميذ بعد تلقيالنتيجة الدراسية  .ٕ

إصلاز التدرس الذي يتّم التالميذ يف   التعلم جتربة على احلصوؿ

 والتعلم بيحمل تغيَت و سلوكهم.  التعليم أنشطة

 البحثغرض : الفصل الرابع

 :ىو البحثىذه  الغرض من
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لموف ىف دراسية اللغوية العرابية للتالميذ الذي يتعدلعرفة نتيجة  .ٔ

  الصباح!

 يتعلموف ىف النهار!لتالميذ الذي دراسية اللغوية العرابية لدلعرفة نتيجة  .ٕ

بُت التالميذ الذي  ة العربية بُتوية اللغيدراسيف نتيجة  فرؽ دلعرفة .ٖ

 النهار!يدرسوف ىف الصباح و 

 فائدة البحث: الفصل الخامس

 فائدة علمية .ٔ

كمادة ادلعلومات دلقدمي اخلدمات التعليمية و مفيدة لعملية سلسة التعلم  . أ

 .والتعليم

 .السيسات و حتديد اخلطوات ادلقبلةعلم لألحزابفي األخذ التنمية كمادة  . ب

 عمليةفائدة  .ٕ

 درسدل فائدة . أ

 لتحديد حالة الطالب يف متابعة التعليم والتعلم األنشطة  (ٔ
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 بادللل الطالب الإلنشاء طريقة التدريس اليت تتوافق مع الوقت أف  (ٕ

 دلتابعة ىذا ادلوضوع حىت االنتهاء

 لتالميذ ادلدرسة العاليةةائدف . ب

 متابعة موضوعات اللغة العربية ىي دائما نشطة يف تالميذل ةئداف (ٔ

 بدوف أف تعيقهم الظروؼ والوقت

 األنشطة األخرى الدرس من يفّضلأنجيب (ٕ

 رسةللمد ةفائد . ت

 .ةصحيحب اللغة العربية جدولة الدرسجملموعة    (ٔ

 .م ادلناسبيوقت التعلبق التدريس يطر  استخداـ ىفادلعلمُت  لبناء   (ٕ

 للباحث ةفائد . ث

خلق وتصميم و وديكن استخداـ التحفيز، لتكوف قادرة  ،للباحثُت 

مفهومة تكوف معروفة أو دلناسب يف تعليم اللغة العربية لاستخداـ الوقت ا

 .لتالميذ ادلدرسة العاليةةصحيحب
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 الباب الثاني

 المكتبيةدراسة 

 األول: النتيجة الدراسية الفصل

 ةالمعرف النتيجة الدراسية .ٔ

. س "بنيامُت ىو جانب الذى وثيق بقدرة فكري. قاؿ جانب ادلعرىف

"  ىاذا اجلانب تأّلف من سّتة مستويات:  بلـو

 ادلعرفة )يعرؼ أحواؿ، مفردات، حقائق اخلاص، قواعد( . أ

يستطيع أف يًتجم، تفسَت، حيديد، يقّدر، يًتجم( و قاؿ األخر،فهم )فهم  . ب

فكرة، حقيقة اليت ىو مستوى الكفاءة الىت ينتظر التالميذ ليفهم ادلعن أو 

 تعرفها. ادلثاؿ: التالميذ يستطيع أف يأيت الكلمة باللغة العربية جّيدا.

تتبيق )يستيع اف يذيب ادلسكلة، جيعل الرسم، يسخدـ اصطالح او  . ت

مسّودة(. تتبيق ىو يّتخذ الفقرة أو النظرية يف حاؿ واضح أو حاؿ خاّص. 

يع أف يأيت اجلملة بيستخدـ ادلثالو ىف دراسة اللغة العربية: التالميذ يستط

 فعل ادلاض و فعل الضارع.
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تطبيق )يستطيع أف يذيب ادلشكلة، ينشأ ختطيط / الرسم البياين،  . ث

(.تطبيق ىو يستخدـ اجملردات )األفكار /  ويستخدـ إصطالح أو مفهـو

النظريات( يف حالة ملموسة أو ظروؼ خاصة. ادلثاؿ: التالميذ يستطيع 

 .لعربيةأف يأيت اجلملة باللغة ا

حتليل )يستطيع أف يدرؾ أخطاء، وحيّلل العناصر والعالقات وادلبادئ  . ج

اجلمعّية(. التحليل ىو زلاولة ليختار سالمة )الوحدة( إىل األجزاء 

وتركيبواضحا. التالميذ يستطيع أف يفّرؽ بُت فعل ادلاض و فعل ادلضارع يف 

 اجلملة.

قدرةتوليف ىي ، و إعادة صياغة(. رجوعتوليف )يستطيع أف يقتٍت،يأّلف  . ح

 القدرة ليجمع عناصر أو أجزاء إىل األشكل كّلّي.

التقييم )يستطيع أف حياكم تستند شريعة خاصة، يستغرض، وخيتار بديل(.  . خ

التقييم ىو يعطي قرارا عنالقيمة شيء الىت ينظر من األىداؼ واألفكار 

 واألعماؿ واحللوؿ واألساليب وادلواد، وغَتىا.

 جة الدراسية الّسريالنتي .ٕ
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النتيجة الدراسية الّسرية ىي النتيجة الدراسية تعّلق بتدخيل طلعة اليت 

أشار إىل زيادة األخالؽ و يتّم إذا كاف التالميذ يدري عن الدرجات الىت 

مقبولو. مث يطرح ليصبح جزء منو يف يأّلف الدرجة و خيّصص حسن الّسلوؾ. 

 ة السّري، يعٍت:موجود رتٍل طابق عن النتيجة الدراسي

( ىو حساسية يقبل التحفيز من اخلارج اليت يأيت إىل Receiving)ارادة قابلة  . أ

 التالميذ يف أشكاؿ مشكلة، حالة، عرص، و غَت ذلك.

( ىو إختطاصاص التالميذ يف يستقبلوف الدراسّية و Responding)إجابة  . ب

 تسّلم اإلستجابو بنشاط.

( ىو يعطى اإلحًتاـ يف شيء Valuing) يعطى اإلحًتاـ أو يعطى التييم . ت

 العملّية أو أعراض. من أجل أّف العملّية ال يفاعلوف التالميذ فيخّسرىم.

ىو جيمع األختالؼ القيمة لتشّكل  بُت قيمة  (Organization) يتحّكم . ث

 الفرؽ لتشكيل القيمة اجلديدةالعادلية، اليت تتحّمل إىل حتسن عاـ.



 

1 
 

 Characterization by a value or value) دةتوصيف بقيمة واحد أو قيمة معق . ج

complex)  وىي تكاـ رتيع نظاـ القيم اليت دتتلك شخص،ويؤثر الشخصية

 والسلوكو.

 النتيجة الدراسية الحركية .ٖ

ىو النتيجة الدراسية  (psikomotor domain)النتيجة الدراسية احلركية 

 (.Nana Sudjana, 2002:30)اليت تعّلق مبهارة احلركية و إحتصاص حتّرؾ النفسى 

 موجودة سّتة ادلستوية عن النتيجة الدراسية احلركية:

ىو رتيع السلوؾ، إجابة زلّرؾ  (Gerakreflex)مهارة يف خطوة اليت ال مدرؾ  . أ

بال مدرؾ. ادلثاؿ: يفقر، يطأطأ، ديشي، يتحرؾ العنق و الرأس، يساور، 

 يقوؿ، وغَتىا.

ىي حركة اليت  (basicfundamentalmovements) مهارة يف احلركات األساسية . ب

 غَت متدرب عليو ولكن يستطيع أف ديلس مبمارسة.

ادلثاؿ ىاذا إحتصاص األدراكيا يف  (.perceptualobilities)إحتصاص األدراكيا  . ت

 دراسة الدين األسالـ: التالميذ يستطعو أف يقرأو القراف بالصوت الرخيم.
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ادلثاؿ يف دراسة الدين األسالـ:  (psycalabilities)حتّرؾ إختصاص اجلسدي  . ث

 التالميذ يستطيعو أف حيبسو النفس إذا يقرأو القرأف.

 ادلثاؿ: يقرأ القرأف بفريسي القراءة. (.skilledmovements)خطوة ادلاىر  . ج

أف يصيغ ىو إختصاص  (Non-discursivecomunictio)حتّرؾ رتيل و خاّلؽ  . ح

 الشعور حبركة.

السلوؾ رلموع، وليس احدى من إمكانات نتيجة الدراسية ىي تغَت يف ال

اإلنسانية. معنها، النتائج الدراسّية اليت سلصصة عند خرباء التعليم فوقها ال تنظر 

 بشظـو أو تنقسمها ولكن شاملة.

 : العوامل التي تؤثر النتيجة الدراسيةالفصل الثاني

(، العوامل اليت تؤثر النتيجة الدرسية يستطيع ٖٕٓٓوقاؿ "سالميتو" )

وىي العوامل الداخلية اليت تنشأ من التالميذ والعوامل  مناصفة إىل رلموعتُت،

اخلارجية اليت تنشأ من خارج التالميذ. العوامل الداخلية تتكوف من الذكاء، 

االىتماـ، ادلوىبة، االىتماـ، التحفيز، النضج، التأىب واالنتباء. يف حُت 

 .البيئة ادلدرسية والبيئة اجملتمعيةالعوامل اخلارجية تتألف من البيئة األسرية و 
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( عن العوامل اليت تؤثر النتيجة الدرسية ٜٜٚٔقاؿ مودزاكَت وسوتريسنو )

 بالتفصيل، وىي:

العوامل الداخلية )العوامل من داخل اإلنساف(. وتشمل ىذه  .ٔ

 العوامل:

 العوامل الفسيولوجية )جسدي( واليت تشمل: . أ

 ألنو مريض (ٔ

 ألنو أقل صحة  (ٕ

 جسديا  ألنو متخّلف  (ٖ

 العوامل النفسية )العوامل الروحية( ما يلي: . ب

 استخبارات (ٔ

يف كّل التالميذ لديهم االستخبارات الىت سلتلفة. التالميذ لديهم 

وما  ٓٗٔبذكاء، وتلك اليت مع الذكاء  ٓٗٔ - ٓٔٔاالستخبارات 

فوقها تصنف العبقرة. ىذه اجملموعة لديها القدرة على إكماؿ التعليم يف 
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ضعيفة عقليا، ىم الذين  ٜٓخص مع معدؿ الذكاء أقل من اجلامعة. ش

 لديهم الكثَت من صعوبات التعلم.

 ادلوىبة (ٕ

ادلوىبة ىي احتماؿ أو براعة اليت جلبت عند الوالدة . كل فرد لديو 

مواىبة اليت سلتلفة. شخص سوؼ جتد أنو من األسهل لتعلم شيء 

يناسب موىبتو، يناسب مواىبهم. إذا كاف على شخص أف يتعلم شيئا ال 

وقاؿ انو سوؼ حتصل بسرعة بادللل، بسهولة يائسة وغَت سعيدة. أحواؿ 

سيهّل يف الطفل الذي حيب أف يزعزع يف الفصل، يتعّنت، ال تريد أف تتبع 

 الدرس حىت قيمة ادلنخفضة.

 الرغبة  (ٖ

ال يوجاج الرغبة التالميذ يف الدرس سيؤدي إىل صعوبات يف التعليم. 

يدرس الذي ال رغبةىا و ديكن ال َخُلق بادلوىبة، ال َخُلق بالحتياج، ال 

َخُلق مبؤاىالت و ويهّل مشاكل يف الطفل. وجود أو ال رغبة التالميذ يف 
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 الدرس يستطيع أف ينظر يف عملية الدراسية، كماؿ كتاب الدرس أو

 ينشط عملية الدرسية.

 الدافعية (ٗ

كعاملة داخلية بوظيفة: لتسبب، تكمن وتوجيو عمل  الدافعية

تستطيع حتديد جّيدة أـ ال يف حتقيق األىداؼ، وبالتايل  التعليم. الدافعية

فسيكوف أكرب صلاح من التعليمو. وىناؾ حافز كبَت  فإف أكرب الدافعية

داد للتخلي عن قراءة الكتب العمل اجلاد، يبدو مستمرا، ليس على استع

جبدية لتحسُت أدائو. على العكس من أولئك الذين ىم الدافع الضعيف، 

يبدو غَت مباؿ، يائسة بسهولة، ال توجو االنتباه إىل الدرس، التخريبية 

للطبقة وغالبا ما تًتؾ الدرس. ونتيجة لذلك لديهم الكثَت من صعوبات 

 التعلم.

 عوامل الصحة العقلية (٘

ال يتعلق فقط اجلانب من العقل، ولكن أيضا يتعلق  يف تعليم

بالصحة العقلية والعاطفية. وعالقة الصحة النفسية بالتعليم ىو ادلعاملة 
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بادلثل. الصحة العقلية واذلدوء العاطفي يؤدي إىل نتائج تعليمية جيدة. 

وكذلك ايضا يدرس الذى الناجح سيجلب كرامة التالميذ. عندما ينمو 

سيكوف عامال من عوامل الصحة النفسية. األفراد يف حياتو احًتاـ الذات 

دائما احتياجات ودوافع، مثل: احلصوؿ على التقدير والثقة واألمن، 

والشعور احلميمية، وىلم جرا. إذا مل يتم تلبية ىذه احلاجة سوؼ جتلب 

 ادلشاكل العاطفية وسوؼ يسبب صعوبات التعلم.

 العوامل اخلارجية .ٕ

ىي العوامل اليت تأيت من خارج الشخص، ويشمل العوامل اخلارجية 

 ىذا العامل:

 عوامل بيئة األسرية . أ

 األسرة ىي مركز التدرس أوال. والذي يشمل ىذا العامل ىو:

 االىتماـ الوالدين (ٔ

يف البيئة األسرية الفردية أو حيتاجوف التالميذ الوالدين يف حتقيق 

التحصيل الدراسي. ألف انتباه الوالدين سوؼ حيدد التالميذ فيمكن أف 
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حتقيق ناجح التعلم العايل. اىتماـ اآلباء أدركت من حيث ادلودة، وتقدمي 

 ادلشورة وىلم جرا.

 احلالة االقتصادية للوالدين (ٕ

ية للوالدين أيضا ستؤثر على حتصيل الدرسية احلالة االقتصاد

التالميذ، وأحيانا يشعر التالميذ أقل ثقة حبالة االقتصاد األسرتو. ولكن 

ىناؾ أيضا التالميذ الذين لديهم حالة اقتصادية جيدة، ولكن حتقيق 

التالميذ الذين لديهم  اإلصلاز التعليمي منخفض أو العكس بالعكس.

  احلصوؿ على التحصيل العلمي العايلحالة اقتصادية منخفضة حىت

 العالقة بُت أفراد األسرة (ٖ

يف األسرة جيب أف تكوف ىناؾ عالقة متناغمة بُت أفراد األسرة 

القائمة. بوجود عالقة متناغمة بُت أفراد األسرة سوؼ حتصل على السالـ 

واذلدوء والسكينة. وىذا ديكن أف خيلق ظروؼ تعليمية جيدة، حبيث ديكن 

 صلاز التالميذ جيدا أيضا.حتقيق إ

 عوامل بيئة ادلدرسة . ب
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 حالة ادلبٌت( ٖ، عامل األداة( ٕ، درسادل( ٔ ما ىي ادلدارس:

 عوامل وسائل اإلعالـ والبيئة االجتماعية )اجملتمع( . ت

وتشمل العوامل اإلعالمية؛ السينما، التلفزيوف، الصحف، اجملالت،  (ٔ

الدراسة اذا كاف الكتب ادلصورة حولنا. تلك األشياء الذي سيشدد 

 كثَت الوكت الذي مستعمل حىت نسي أف يتعلم.

 البيئة االجتماعية (ٕ

 :البيئة االجتماعية من اثنُت ىناؾ

صدقاء احلصوؿ على طوؿ مؤثرة جدا لألطفاؿ. لذا فإف واجب اآلباء  ( أ

واألمهات ىو اإلشراؼ والتفاىم للحد من اجلماع اليت ديكن أف يكوف ذلا 

 تأثَت سليب على الطفل.

البيئة اجملاورة ديكن أف حتفز الطفل على التعلم إذا كانت تتألف من  ( ب

الطالب والطالب واألطباء . إذا كانت األحياء اجملاورة من الناس الذين 

 ليسوا يف ادلدرسة، يتبّطل، سيكوف مؤثرا جدا لألطفاؿ.



 

1 
 

عملّية يف اجملتمع أيضا يستطيع أف يتحّكم  يف تعلم األطفاؿ. دور اآلباء  ( ت

و توفَت التوجيو للطفل حبيث ديكن اتباع األنشطة خارج التعلم دوف ىنا ى

 أف ننسى مهمة التعلم.

 لغة العربيةلتعلم  :الثالث الفصل

 لغة العربيةلتعلم  تعريف .ٔ

، ألف الكبَت العلم لشيئ تدرس ىو اياإلندونيسلسّكانلغة العربية لتعلم 

 ٕلغة العربية.تخدـ باليس كثَت  اإلسالـمعرفة علم مصدر 

ىو تعلم  ٖ.ىو زلاولة لتعليم التالميذ "ديغينغ" تعليم كما قاؿتعلم أو 

و ، عرفةادلادلعّلم لتالميذ لكي يقدر أف يتناوؿ العلم و  مساعدة الىت يعطي

على التالميذ. وبعبارة األخرى، التعلم ىو عملية  تشكيل ادلواقف والسلوؾ

 ٗجيدا )ويكيبيديا(. لينصر التالميذ كي يتعّلم
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، وديكن أف حيدث يف أي يف كل االنساف مدى احلياةلية التعلم عم

يف ختلفة. ادلداللة تدريس، ولو ديلك الزماف. تعلم لو معٌت شلاثل مع  مكاف و

 ادلعلم لكي تالميذ يقدر أف يتعّلم و يقهر دراسة حىّت  يبلغممقاـ التعليم، يعل

شيء موضوعّية مقّررة )ادلعرفية( وديكن أيضا يكوف أف ختويل ىيئة )الوجدانية( و 

 ٘.مهارة )النفسي( التالميذ

التعليم أو التعلم ىو النظاـ الذي يهدؼ إىل مساعدة "عملية التعلم، 

والذي حيتوي على سلسلة من األحداث تصميم، وترتيبها يف مثل ىذه الطريقة 

طالب عمليات التعلم اليت ىي الداخلية. جانيو وبرجيز للتأثَت ودعم الطالب ال

( التعلم ىو عملية تفاعل ادلتعلمُت مع ادلعلمُت ٕٓ: ٕٕٔٓيف ادلوح. أنيق )

، الفصل األوؿ، الفقرة ٖٕٓٓ/ٕٓومصادر التعلم يف بيئة تعليمية )القانوف رقم 

 وديكن استنتاج أف التعلم ىو جهد واع من ادلعلم إىل جعل الطالبٙ(.ٕٓ

يتعلموف، وحدوث تغَتات سلوكية يف تعليم الطالب. حيث أف التغيَت 
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معاكتساب مهارات جديدة ادلعموؿ هبا يف فًتة طويلة نسبيا، ودلا بذلوه من 

 ٚجهد.

وىكذا. ديكن أف نرى أف ىذا النشاط التعلم ىو النشاط الذي ينطوي 

 على العديد من ادلكونات، 

احملتوى  استقباؿ وختزينالطالب ىو الشخص الذي يعمل كباحث،  . أ

 ادلطلوب لتحقيق األىداؼ

ادلعلم ىو الشخص الذي يقـو بدور مدير، زلفز، واألدوار األخرى اليت  . ب

 دتكن األنشطة اجلارية التدريس والتعلم الفعاؿ،

اذلدؼ من بياف التغَتات يف السلوؾ )ادلعرفية واحلركية، الوجدانية( ىو  . ت

 أنشطة التعلم، ادلطلوب حيدث للطالب بعد مشاركتو يف

زلتوى الدروس أف رتيع ادلعلومات يف شكل احلقائق وادلبادئ وادلفاىيم  . ث

 الالزمة لتحقيق ادلقصد، 
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األسلوب ىو طريقة منظمة إلعطاء الطالب فرصة للحصوؿ على  . ج

 حيتاجوف إليها للوصوؿ إىل اذلدؼادلعلومات اليت 

ادلستخدمة  وسائل اإلعالـ، أي ادلواد التعليمية مع أو بدوف ادلعدات . ح

لتقدمي ادلعلومات للطالب، ز( تقييم ىو وسيلة معينة يتم استخدامو لتقييم 

 ٛالعملية ونتائجها.

 أهداف التعلم .ٕ

( ىي أىداؼ التعلم السلوكية إىل ٕٜٙٔؿ "روبرت ؼ ماجر" )وفقا

أف يتحقق أو ما ديكن القياـ بو من قبل الطالب على الظروؼ أو يف مستوى 

 والغرض من التعلم ىو أيضا جانب واحد اليت حتتاج إىل ٜمعُت من الكفاءة.

 النظر فيها يف الدروس التخطيط.

واحدة من أكرب ادلسامهات من ادلدارس السلوكية وعلم النفس يف التعلم 

والتعلم جيب أف يكوف الغرض. فكرة ضرورة أىداؼ التعلم يف وضع أوؿ مرة إىل 

. ىذا من قبل روبرت ٜٓ٘ٔ. وأعقب الدباغ يف عاـ ؼ.باألماـ من قبل 
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على النحو ادلبُت يف كتابو ادلعنوف إعداد التعليمات  ٕٜٙٔماجر يف عاـ 

حىت اآلف تطبيق على ضلو متزايد على نطاؽ واسع يف  ٜٓٚٔاذلدؼ. منذ عاـ 

 ٓٔادلؤسسات التعليمية كلها تقريبا يف العامل، مبا يف ذلك يف اندونيسيا.

ف نتائج التعلم اليت حصل عليها أىداؼ التعلم ىي البيانات اليت تص

الطالب بعد مشاركتو يف التعلم أو يشار إليها أحيانا سلرجات التعلم )ماثيسوف: 

(. األىداؼ التعليمية ىي أيضا التصرحيات اليت تصف ما الطالب ٕٕٔٓ

سوؼ تكوف قادرة على القياـ نتيجة للتدريس. تؤكد بعض التعاريف أف 

دلتعاقدين مع الطالب واصفاما سيحصل بعد أف األىداؼ التعليمية ادلعلمُت ا

علمت أهنا ال تستطيع أف تفعل من قبل، مث بعد تعلم الطالب احلصوؿ على 

 ٔٔ"القيمة ادلضافة" من عملية التعلم.

( قدـ وضعت فكرة التالية ٕٛٓٓ. أونو )بيف اشارة اىل ادلادة زتزة 

إىل األماـ من قبل بعض اخلرباء. يقًتح روبرت ؼ ماجر أف أىداؼ التعلم 
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السلوكية أف تتحقق أو اليت ديكن القياـ بو من قبل الطالب على الشروط 

مصلى" أف نذكر أف اذلدؼ  E"كيمب وديفيد  ومستوى الكفاءة زلددة.

 أعرب عنها يف السلوؾ أو ادلظهر الذي يتجسد التعليمي ىو بياف احملددة اليت

إلينغتوف ىنري ىو بياف أف  يف شكل مكتوب لوصف سلرجات التعلم ادلتوقعة.

 أىداؼ التعلم ديكن أف يتحقق نتيجة للتعلم. 

( يقوؿ أف الغرض من التعلم ىو وصف ٕ٘ٓٓ)"زتلك أمرمث "

ذ تعلم السلوؾ الذي من ادلتوقع أف يتحقق من قبل الطالب بعد يأخ

، ٕٛٓٓيف عاـ  ٕ٘رقم  (Permendiknas)يف تنظيم زير الًتبية الوطنية ٕٔمكاف.

حوؿ العملية القياسية ادلذكورة أف الغرض من التعلم إرشادات الختيار زلتوى 

الدورة، وترتيب ترتيب ادلواضيع، وختصيص الوقت، ادلستخدـ يف اختيار الوسائل 

 ٖٔالتعليمية وإجراءات التدريس ويوفر معايَت لقياس التحصيل العلمي للطالب.

 يم اللغة العربيةعناصر تعل: ربعالفصل ال
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العناصر الديناميكّية يف الدراسية ىي العناصر اليت دتكن أف تغيَتىا أو  

متابعة من قبل ادلعلمُت يف تبسيط و فاعلية تنفيذ التعلم. العناصر الديناميكية 

 للتعلم ىي: 

 موادة الدراسية .ٔ

ادلعلم ديلك َسْهم الذي حيوّي يف اختيار وحتديد ادلوادة الدراسية.  

 االعتبارات اليت حتتاج إىل عناية ىي:

بناء على ألىداؼ التعليم؟ إذا مل يكن ذلك مناسبا،  ادلوادة الدراسية اليتىل 

ىل ىناؾ بديل شلاثل للربنامج؟ كيفية مستوى صعوبة عن ادلوادة التعليمية 

للتالميذ؟ إذا كاف ادلوادة التعليمية صعبا،  فيحتاج ادلدّرس  "لتحليل أو مراجعة 

ىل يتطلب زلتوى مادة الدرسية تتطلب زلتوى استخداـ  فْػًقا لقدرة التالميذ".وُ 

اسًتاتيجيات تعلم معينة؟ ىل يتفق تقييم سلرجات التعلم مع مادة الدرس؟ ما 

 نوع ادلهارات اليت حيتوي عليها ادلوضوع؟

 الدرسية بيئة .ٕ
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مباين ىناؾ مباحثة الىت  اف جيب ادلدرس يف عملّية الدراسية، ىي: ىل 

عالقة بُت والدين التالميذ،  ادلدرسة و اجلامعة جتعل الراحة لدراسية؟ ىل حيسن

ادلدرس الرتيب؟ ىل ىناؾ غرفة الدراسية التالميذ ىف البيتو؟ ىل ديلك التالميذ 

 حلقة اليت دْتسُخ الصحبة

 اإلعالـ و مصادر الدرس .ٖ

الدراسية ادلدرس كُمْصِمُم ومستخدـ اإلعالـ و مصادر الدرس يف عملية 

،ىناؾ األشياء الذي جيب مراعاهتا: ىل ينفع اإلعالـ و مصادر الدرس إلصلاز 

ىل ادلرس يستطيع أف خَيطَُّط و يُرتِّب اإلعالـ و مصادر  النتيجة الدراسية؟

الدرس الذي بناًء على مادة الدرس الذي يدرسو؟ ىل ديكن استخداـ زلتويات 

لتلفزيوف وادلتاحف وادلكاتب وما شابو ادلعارؼ ادلوجودة يف الصحف واجملالت وا

ذلك يف مواضيع زلددة؟ ىل زلتوى ادلعرفة يف ادلختربات وادلراصد وادلكتبات 

العامة مفيد دلوضوع معُت؟ إذا كاف اجلواب نعم، مث ادلدرس ديكن بررلة الدارسية 

 يف ادلكاف؟

 ادلدرس ىو مصادر الدرس .ٗ
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ة، ىي: يصنع تصميم ديلك ادلدرس سهم الذي مهم يف عملية الدارسي 

الدرس يف الكتابة، كاملة وشاملة. حتسُت نفسك لتصبح معلمة مع شخصية  

كاملة. العمل كمدرس تربوي زيادة مهارة ادلعلم. يف التعامل مع الطالب، 

وادلعلمُت مبثابة ميسري التعلم، ومستشاري التعلم، وادلتعلمُت. من خالؿ فهم 

دلتوقع أف حيسن قدرة ادلعلمُت كمعلم يف الغرض من التعلم وعناصر التعلم ومن ا

شكل القدرة على اختيار أساليب التدريس الفعالة وتصميم وسائل اإلعالـ 

 التعلم مثَتة لالىتماـ وفعالة.
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 الباب الثالث

 طريقط البحث العالمي

 البحث ةقيل: طر الفصل األو 

فصل الصباح   "مقارنة النتيجة الدراسة تعلم اللغة العربية بُتعنيف دراسة 

سيستخدـ  عالء الدين باو باو"، مداين و فصل النهار يف مدرسة العالية

 .expostfactoطريقةالبحث عن الباحث

البحث اليت أجريت بعد وقوع احلادث. وتعرؼ  ىوexpostfactoالبحث 

ىذه الدراسة ىي تتبع مرة أخرى إىل  وألنrestropective studyىذه الدراسة أيضا 

حالة أو حدث مث تتبع اخللف لتحديد العوامل اليت قد تتسبب يف وقوع 

 احلادث.

 مكان البحثالالفصل الثانى: 

يف ىذه الدراسة، سيبحث الباحث يف ادلدرسة اليت أصبحت اكتشاؼ 

تتعلق عنواف لدراستها. سابقا،ادلكاف حيث الباحث أجريت التىوجود مشكلة 

 ىي يف معهد مدين عالء الدين باو باو.  (PPL)جتربة ادلمارسة ادليدانية 
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 البحثاتعينال الفصل الثالث: السكان و

ادلنطقة التعميميتكوف من: األشياء / ادلواد اليت لديها جودة السكاف ىو 

السكاف يف ىذه  ٗٔلدراستها مث خلصو.و خصائص زلددة من قبل الباحث 

 مدرسة العالية عالء الدين باو باو. تالميذالالدراسة ىو 

يف  جزءي من السكاف، ادلثاؿ: سكاف منطقة، وعدد العاملُت يعينة ى

حتديد العينة يف ىذه الدراسة ٘ٔيف مدرسة. تالميذمنظمة، وعدد ادلعلمُت وال

فصل ال. يستعمل الباحث فصلُت السجاـ البحث ىو purposivesamplingىي

 .(”XB “control)فصل الثاف لسيطرة ال( و ”XA “Eksperimenاألواؿ لتجربة )

 :نظر الطاولة حتتهاأيف ىاذا البحث، دلزيد واضح، تركيب العينة 

 اجلملة الفصل الرقم
 ٕٗ   الفصل العشرى أ ٔ
  ٕٗ الفصل العشرى ب ٕ
 ٛٗ اجلملة ٖ
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 البحث جريدالفصل الرابع: ت

 No nequivalent control groupيستعمل البحث يف ىاذا البحث ىو 

design . الطبقة مقارنة حىت ولو  جتربةىذا البحث ىو كل من الدرجة والسيطرة

بدأت الدراسة من . (random)مت اختيار ىاتُت الطبقتُت وضعت دوف عشوائي 

اختيار عينة من السكاف لدراستها. العينة باستخداـ السكاف و خالؿ حتديد 

ىي حتديد عينة لتقرير خاص. مأخوذة العينة simplepurposive samplingتقنية 

 XB)و فصل الثاف لسيطرة (”XA “Eksperimen)ىو فصل األواؿ لتجربة فصلُت 

“kontrol”). 

 العلمي البحث تاو الخامس: أد الفصل

أو ادلعلومة اليت ديكن أف األداة ادلستخدمة للحصوؿ البيانات  هتدؼ

تكوف مسؤولة عن النتائج أو احلقيقة. أداة البحث صمم الباحث ىو أداة 

القياس ادلستخدمة لتحديد النسبة ادلئوية للفي شكل كمي. األداة ادلستخدمة يف 

 ىذه الدراسة ىو توثيق أو قيمة بطاقة. 
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 .ات أو المعلوماتمع البيانج طريقةالفصل السادس: 

تستخدـ يف شكل حبوث للحصوؿ على البيانة ادلطلوبة يف ىذه الدراسة 

يعٍت زلاولة للحصوؿ على البيانات بيذىب إىل ( field researchميدانية )

ادلواقع/ميداف البحث. رتع البيانات يف ىذه الدراسة ىي استخداـ البيانات 

 ذيث الالوثيقة ىي سجل األحداوثيقة )بطاقة التقرير(. الشكل الالثانوية ب

 اللغة العربية. دّرسةمن ادل تالميذالجمع قيميويتم ىذا األسلوب بٙٔمرت.

 المواد تحليل طريقة:الفصل السابع

 تحليل إلحصائّية الوْصفيّ  .ٔ

اإلحصاءات الوصفية ىي اإلحصاءات ادلستخدمة لتحليل البيانات عن 

دوف نية التوصل إىل طريق وصفها أو وصف البيانات اليت مت رتعها كما ىو 

ديكن أف اإلحصاءات الوصفية استنتاجات تنطبق على اجلمهور أو التعميم. 

وال يستطيع استخدامها عندما يريد الباحثوف فقط لوصف البيانات أو العينات. 

 يف حيث تؤخذ العينة. ترغب يف التوصل إىل استنتاجات تنطبق على السكاف
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)باندونغ:  metodepenelitianpendidikan “pendekatankualitatif,kuantitatif, dan R&Dسوٌونو، 

 .355. ص(. 0215الفا بٌتا، 
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ىذا التحليل مفيد لتقدمي حملة عامة نتيجة التعليم اللغة العربية التالميذ 

وألغراض ىذا . عّلموف ىف النهارالذي يتعّلموف ىف الباح والتالميذ الذي يت

 التحليل استخدـ متوسط درجات االضلراؼ ادلعياري وجدوؿ توزيع الًتددات.

مث يتم حتليل البيانات اليت مت رتعها من خالؿ اإلحصاء الوصفي، هبدؼ 

 مع اخلطوات التالية: كالت حتتهالى صياغة ادلشاإلجابة ع

 إنشاء جدوؿ توزيع تردد بيانات واحد . أ

 باستخداـ الصيغة:، متوسط )متوسط(حيسب  . ب

   

i i

i

f x
X

f


  ....17 

 :)يف لغة العربية ماليو( تقريره

 X=راتا فاريابيل-راتا 

if = نتوؾ فاريابيلأفريكونسي 

ix  = (فاريابيلإنتَتفاؿ )عالمة الفصل 

                                                                 
17

. ص(، 0228،)إدٌسً كٌتٌغا، ماكاسار: أندٌرا الناشر ماكسار،  Dasar-DasarStatistikمحمد عارف تٌرو، 

101. 
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 حيسب االضلراؼ ادلعياري )سد( . ت

  √
∑(  (    ̅)

 )

(   )
 ....18 

 )يف لغة العربية ماليو(: تقريره

 ستندار دفياس=   

∑(  (    ̅)
 خيصيف كّلي البيانات بًتبيعّي الًت (f)ؼ  رتلة الضربة بُت=  ( 

 (̅ )mean– (x)بُت القيمة يف كّلي البيانادتن و

 رتلة العينة= 

 متوسط القيمة)%(تقدمي  . ث

  
 

 
      ...19 

 :(ماليو)يف لغة العربية  تقريره

 أنغكا بريسنتاسي= 
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 SkripsiPerbandingan Model Pembelajaran Course Review Horay (CRH) dan“نورلٌانا، 

Model Pembelajaran Make A Match terhadapHasilBelajarMatematikaSiswaKelas VII SMP 

Negeri 26 Makassar” 36. ص(،0215عالء الدٌن ماكاسار،  )ماكاسار: إٌن . 



 

1 
 

 فريكونسي يانغ دي كاري= 

  ل ريسبوندفيفمس وجومل=  

 تحليل اإلحصائية االستنتاجية  .ٕ

اإلحصائية االستنتاجية )كثَتًا ما أيضا اإلحصاءات االستقرائية أو 

التقنيات اإلحصائية ادلستخدمة لتحليل  يتم تطبيقاإلحصائية االحتماؿ( ىو 

 ٕٓ.بيانات العينة والنتائج على السكاف

 جتربة السواء . أ

واحدة من االختبارات ادلسبقة لتلبية االفًتاض الطبيعي  جتربة السواءية ىي

يف حتليل البيانات اإلحصائية البارامًتية. وجيرى ىذا االختبار لتحديد ما إذا كاف 

إذا كانت ويقاؿ إف البيانات توزع عادة توزيع البيانات موزعا عادة أـ ال. 

يشبو جرس  حىت منحنىهاالبيانات مركزة على القيم ادلتوسطة وادلتوسطة 
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(، 0229، باندونغ: ألفابٌتا، 4، )سٌت MetodePenelitianKuantitatif, Kualitatifdan R & Dسوجٌونو،
  .168ص. 
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" اليت صيغت على النحو Chi-kuadrat”لالختبار ادلستخدـ الصيغة:  ٕٔسق.متنا

 : التايل

       
  ∑

(     )
 

  

 

   

 

 تقريره:

 (Nilai Chi-kuadrathitung) كودرات ىيتنغ  -هتينيلْي =    

 ىاسيل فنغاماتاف فريكونسي=    

 حارفاف  فريكونسي=    

 الفصلرتلة =   

       معيار االختبار أمر طبيعي إذا كاف
      أصغر من 

      ىف أين 
   

 SPSS. إذا كاف نسّخر      على مستوى أمهّية ((dk   =k-1ب    يتواجد 

(Statistical Packaged For Social Science) يف يأيت االختبار الطبيعي، فمستعمل

uji One Sample Kolmogrov-Smirnov  0,05ادلستًوى األمهّيةبيسّخر  . 
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، )سٌت كٌساتو، PenelitianPendidikanMatematikaكارونٌا إٌكا لٌستاري دان محمد رضوان ٌودهانٌغارا،
   .063(، ص. 0215أدٌتاما، باندونغ: بت رٌفٌكا 
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 طبيعيتوزيع ، فبيانة ال 0.05  (Sig): أرقامة امهّّية    

 توزيع طبيعي، فبيانة 0.05  (Sig)أرقامة امهّّية :   

 جتربة الفرضية . ب

اإلجابة ادلؤقتة أو ادلؤقتة اليت صيغت يف  يعرؼل استعماؿ جتربة الفرضية

 .فرضية البحث باستخداـ اختبار من طرفُت

         lawan          

 =H0النتيجة الدراسية اللغة العربية بُت التالميذ على ال يوجد فرؽ معنوي

 الصباح والتالميذ اّلذين يتعّلموف ىف النهار ىف اّلذين يتعّلموف ىف

 باو. -ادلدرسة العالية مداين عالء الدين باو

H1 = النتيجة الدراسية اللغة العربية بُت التالميذ يوجد فرؽ معنوي على

 الصباح والتالميذ اّلذين يتعّلموف ىف النهار ىف اّلذين يتعّلموف ىف

 باو. -ادلدرسة العالية مداين عالء الدين باو

 التالميذ الذي تعّلموف ىف الصباحالّنتيجة التعليموف مستقّر =   



 

1 
 

 مستقّر الّنتيجة التعليموف التالميذ الذي تعّلموف ىف النهار=   

ىناؾ العديد من الصيغ . (t-test)خصً -اختبار الفرضية باستخداـ ت

مع تباين متجانس مث       . وتستمد معايَت البيانات من (t-test)خًص -ت

طرفُت مع Polled Varians(t-test)خصً -لفرضية اختبار تستخدـ اختبار ت

 الصيغة: 

        
 ̅   ̅ 

√
(    )  

   (    )  
 

       
(
 

  
 

 

  
)

 

 :)يف لغة العربية ماليو( تقريره

 راتا كيلومبوؾ إكسربدين-نيلي راتا=     

 كونًتوؿراتا كلمفوؽ  -نيلْي راتا=    ̅ 

  
 كيلومبوؾ إكسربدين=  فارٍيْنسي    

  
 ؿو نًت كو كيلومبوك=  فارٍيْنسي    

 كيلومبوكإكسربدين=  رتلو مسفيل     
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 كونًتوؿ  كيلومبوؾ=  رتلو مسفيل     

 : وسيتم اختبار فرضية البحث مبعايَت االختبار

   ؼ  (     nilai sign)   أو مستوى أمهّية               إذا كاف  (ٔ

ىاؿ ىو مايف طرؼ بُت التالميذ الذى وىذا مرفوض.    و  مقبوؿ

يتعلموف يف الصباح والتالميذ الذي يتعلموف يف النهار بادلدرسة العالية 

 باو.-مداين عالء الدين باو

مرفوض    ؼ (     nilai sign)أو مستوى أمهّية               إذا كاف (ٕ

طرؼ بُت التالميذ الذى يتعلموف يف الصباح مقبوؿ. معنو، ىناؾ    و 

والتالميذ الذي يتعلموف يف النهار بادلدرسة العالية مداين عالء الدين 

 باو.-باو
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 الباب الرابع

 نتائج البحث و مباحثة

 الفصل األول: نتائج البحث

يبحث ىذا البحث اىل تالميذ الفصل العاشرى أ و تالميذ العاشرى ب 

 –( يف مدرسة العالية مداين عالء الدين باو ٛٗالذي يتعّدد الثامن واألربعوف )

مقارنة النتيجة الدراسية ىف اللغة العربية بُت التالميذ باو. يفعل الباحث ليعرؼ 

يتعّلموف ىف النهار ىف ادلدرسة العالية  نالتالميذ اّلذي يتعّلموف ىف الصباح و ناّلذي

حتديد  النتيجة يف ىذا البحث دتتأل عن إجابة على باو. -مداين عالء الدين باو

ت اليت يتعُّت الباحث، يف حيث ىناؾ ثالثة ادلشكالت. يستعمل ادلشكال

ت الثاين عن  حتديد ادلشكالت األّواؿ و حتديد ادلشكالحتليل الوصفّي لُيجيب 

نتيجة الدراسية كيف صباح و   تعّلموت يتالدراسية اللغة العربية الّ نتيجة كيف 

باو.  –مداين عالء الدين باو هنار يف ادلدرسة العالية تعّلموف ت يتاللغة العربية الّ 

مقارنة النتيجة الدراسية ت الثالثة ىي عن حتديد ادلشكاللُيجيب  حتليل احلصيلة
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يتعّلموف  نالتالميذ اّلذي تعّلموف ىف الصباح وي نىف اللغة العربية بُت التالميذ اّلذي

 باو. -ىف النهار ىف ادلدرسة العالية مداين عالء الدين باو

 ة)الدرجات بطاقا ّلملبيانات عن نتيجة تعاادلوضحة ىنا ىي البيانات 

التالميذ الفصل العشر أ، على مّدى فصل دراسّي، يعٍت الّتالميذ اّلذى  التقرير(

 امتحاف منتصف ادلدة ةدرجاليت تلّقى ىي  الدرجاتيتعّلموف يف الّصباح. أّما 

(UTS)امتحاف ادلدرسة ة، درج (UAS) أو درجة زيادة الفصل (UKK) ، درجة و

 .ادلعرفة

 -ة مداين عالء الدين باوالعاليوبناء على البحث الذي يفعل يف مدرسة 

 ، فيناؿ باحث البيانات كما يايل:باو

يتعّلمون  ياّلذ الفصل العاشر أ نتيجة دراسية التالميذ َيِصف .ٔ

  باو. -فى المدرسة العالية مداني عالء الدين باو اصباح

وبناء على النتيجة عن حتويل البيانات اليت حبثت اىل التالميذ الفصل 

فالباحث يستطيع أف  باو. -العالية مداين عالء الدين باوادلدرسة العاشر أ يف 
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، (UTS) امتحاف منتصف ادلدة ةدرجفهي  التقرير ةبطاقاجيتمع البيانات بدرجة ال

 .درجة ادلعرفةو ، (UKK) أو درجة زيادة الفصل (UAS) امتحاف ادلدرسة ةدرج

يتعّلموف  ياّلذ الفصل العاشر أ نتيجة دراسية التالميذليعرؼ معّدؿ 

 ا، فيستطيع أف ينظر إىل مرحالت حتتها:صباح

 ٔ. ٔطاولة 
 ياّلذ الفصل العاشر أ نتيجة دراسية التالميذاإلحصائية عن  َيِصف

 .صباحفي اليتعّلمون 

 
الفصل  نتيجة دراسية التالميذاإلحصائية عن ىو يشرح  ٔ. ٔيف طاولة 

. باو -مداين عالء الدين باو العاليةصباحا يف ادلدرسة يتعّلموف  ياّلذ العاشر أ

( ٕٗيبُّت النتيجتها إّف رتلة التالميذ الذي يبحث ىو الّرابع والعشروف )

(، ٙٚالتالميذ. والقيمة األَقَػّلة اليت تناؿ التالميذ ىي السادسة و الثمانوف )

(، و اجلملة ٜٗوالقيمة األَْقَصة اليت تناؿ التالميذ ىي الرابعة والّتسعوف )



 

1 
 

(، والقيمة ٜ٘ٗٔتماعيتها ىي األلف الَتْسُعِماَئٌة اخلامسة واألربعوف )اإلج

 (.  ٗٓ، ٔٛالوسطّية ىي )

 حيسم صّف الفصل )ر(  . أ

 القيمة األْسفلة -ر= القيمة العلوّية

   =ٜٗ-ٚٙ  

   =ٔٗ 

 حتسم رتلة الفصل الفسحة )ؾ(   . أ

 log n( ٖ،ٖ+ )ٔؾ= 

   =ٔ( +ٖ،ٖ )ٕٗ 

   =ٔ +ٔ،ٖٛ  

   =ٕ،ٖٛ 

 طويل الفصل الُفْسَحة )ؼ( يعدَّ  . ب

رؼ= 

ك
  =  

 ،  
  =٘،ٛٛ (ٙ) 

 تصنع ِنْسَبة مثَوِّية عن تقدمي النتيجة الدراسية  . ت
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 ٕ. ٔطاِولة 
فى  ايتعّلمون صباح ياّلذ الفصل العاشر أ نتيجة دراسية التالميذ َيِصف

 باو. -المدرسة العالية مداني عالء الدين باو
 مثَوِّيةِنْسَبة  التالميذ الفسحة رقم

ٔ ٚٛ-ٛٓ ٔٗ ٘ٛ،ٖ % 

ٕ ٛٓ-ٛ٘ ٘ ٕٓ،ٛ % 

ٖ ٛ٘-ٜٓ ٔ ٗ،ٕ % 

ٗ ٜٓ-ٔٓٓ ٗ ٔٙ،ٚ % 

 % ٓٓٔ ٕٗ رتلة ٘

 ياّلذ الفصل العاشر أ نتيجة دراسية التالميذَيِصف  ٕ. ٔيف طاولة 

َتْشرح النتيجتو  باو. -ىف ادلدرسة العالية مداين عالء الدين باو ايتعّلموف صباح

( ٗٔىي الّرابعَة عشرة ) ٓٛ-٘ٚىو: التالميذ الذي ينالوف القيمة بُت 

( ٘ىي اخلامسة ) ٘ٛ-ٓٛالتالميذ، و التالميذ الذي ينالوف القيمة بُت 

( التالميذ، ٔىي واحدة ) ٜٓ-٘ٛالتالميذ، والتالميذ الذي ينالوف القيمة بُت 

 ( التالميذ.ٗىي الّرابعة ) ٓٓٔ-ٜٓوالتالميذ الذي ينالوف القيمة بُت 
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وبناء على النتيجة عن حتويل البيانات اليت تُناؿ فوقها، فيستطيع أف 

 ُيصّور بَِرْسٌم بَيايّن حتتها.

ٖ. ٔطاولة   
 الفصل العاشر أ نتيجة دراسية التالميذرسٌم بَ َياِنّي عن 

 
يتعّلمون  ياّلذ الفصل العاشر ب نتيجة دراسية التالميذ َيِصف .ٕ

  باو. -فى المدرسة العالية مداني عالء الدين باو نهارا

وبناء على النتيجة عن حتويل البيانات اليت حبثت اىل التالميذ الفصل 

فالباحث يستطيع أف  باو. -ادلدرسة العالية مداين عالء الدين باوالعاشر أ يف 
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، (UTS) امتحاف منتصف ادلدة ةدرجفهي  التقرير ةبطاقاجيتمع البيانات بدرجة ال

 .درجة ادلعرفةو ، (UKK) أو درجة زيادة الفصل (UAS) امتحاف ادلدرسة ةدرج

يتعّلموف  ياّلذ الفصل العاشر أ نتيجة دراسية التالميذليعرؼ معّدؿ 

 ، فيستطيع أف ينظر إىل مرحالت حتتها:نهارا

 ٗ. ٔطاولة 
 ياّلذ الفصل العاشر ب نتيجة دراسية التالميذاإلحصائية عن  َيِصف

 في النهار.يتعّلمون 

 
الفصل  نتيجة دراسية التالميذاإلحصائية عن ىو يشرح  ٗ. ٔيف طاولة 

. باو -مداين عالء الدين باو يف ادلدرسة العالية نهارايتعّلموف  ياّلذ العاشر ب

( ٕٗيبُّت النتيجتها إّف رتلة التالميذ الذي يبحث ىو الّرابع والعشروف )

(، ٚٚالتالميذ. والقيمة األَقَػّلة اليت تناؿ التالميذ ىي السادسة و الثمانوف )

(، و اجلملة ٜٙوالقيمة األَْقَصة اليت تناؿ التالميذ ىي الرابعة والّتسعوف )
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(، والقيمة ٖٜٚٔاخلامسة واألربعوف ) اإلجتماعيتها ىي األلف الَتْسُعِماَئةٌ 

 (.  ٕٔ، ٕٛالوسطّية ىي )

 حيسم صّف الفصل )ر(  . ث

 القيمة األْسفلة -ر= القيمة العلوّية

   =ٜٙ-ٚٚ  

   =ٜٔ 

 حتسم رتلة الفصل الفسحة )ؾ(   . ج

 log n( ٖ،ٖ+ )ٔؾ= 

   =ٔ( +ٖ،ٖ )ٕٗ 

   =ٔ +ٔ،ٖٛ  

   =ٕ،ٖٛ 

 يعدَّ طويل الفصل الُفْسَحة )ؼ( . ح

رؼ= 

ك
  =  

 ،  
  =ٚ ،ٜٛ (ٙ) 

 تصنع ِنْسَبة مثَوِّية عن تقدمي النتيجة الدراسية  . خ
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 ٘. ٔطاولة 
فى نهارا يتعّلمون  ياّلذ الفصل العاشر ب نتيجة دراسية التالميذ َيِصف

 باو. -المدرسة العالية مداني عالء الدين باو
 

 ِنْسَبة مثَوِّية التالميذ الفسحة رقم

ٔ  ٚ٘ - ٛٓ ٔٓ ٗٔ ،ٙ % 

ٕ   ٛٓ - ٛ٘   ٛ ٖٖ ،ٖ % 

ٖ ٛ٘ - ٜٓ ٕ ٛ ،ٖ % 

ٗ ٜٓ -ٔٓٓ   ٗ ٔٙ ،ٚ % 

 % ٓٓٔ ٕٗ رتلة ٘
 

 ياّلذ الفصل العاشر ب نتيجة دراسية التالميذَيِصف  ٘. ٔطاولة 

َتْشرح النتيجتو  باو. -ىف ادلدرسة العالية مداين عالء الدين باو هنارايتعّلموف 

( ٓٔىي الّرابعَة عشرة ) ٓٛ-٘ٚىو: التالميذ الذي ينالوف القيمة بُت 

( ٛىي اخلامسة ) ٘ٛ-ٓٛالتالميذ، و التالميذ الذي ينالوف القيمة بُت 
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( التالميذ، ٕىي واحدة ) ٜٓ-٘ٛالتالميذ، والتالميذ الذي ينالوف القيمة بُت 

 ( التالميذ.ٗىي الّرابعة ) ٓٓٔ-ٜٓوالتالميذ الذي ينالوف القيمة بُت 

وبناء على النتيجة عن حتويل البيانات اليت تُناؿ فوقها، فيستطيع أف 

 ُيصّور بَِرْسٌم بَيايّن حتتها.

 ٙ. ٔطاولة 

 الفصل العاشر ب نتيجة دراسية التالميذرسٌم بَ َياِنّي عن 
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 نمقارنة النتيجة الدراسية فى اللغة العربية بين التالميذ اّلذي .ٖ

يتعّلمون فى النهار فى  نيتعّلمون فى الصباح والتالميذ اّلذي

 باو. -المدرسة العالية مداني عالء الدين باو

الثالث ىنا ىو جييب عن حتديد ادلشكالت األخر. عن كيف 

يتعّلموف ىف  نمقارنة النتيجة الدراسية ىف اللغة العربية بُت التالميذ اّلذي

وف ىف النهار ىف ادلدرسة العالية مداين عالء يتعّلم نالصباح والتالميذ اّلذي

. ىذا حتليل يستخدـ  حتليل األحصئية احلصيلة. يف ىذا باو -الدين باو

-حتليل، ىناؾ طريقة اليت تفعلها: األوؿ، جتربة ادلستقّرة و الثاين، جتربة ت

 (.t-testفحص )

 جتربة ادلستقّرة . أ

الغاية من جتربة مستقّرة البيانات ىي ليعرؼ عن كيف يستخدـ البيانات 

. تُعَمل جتربة ادلستقّرة اىل  الفصل  تالميذ نتيجة دراسيةمستقر  أو ال مستقر 
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 الفصل العاشر أ تالميذ نتيجة دراسيةو  يتعّلموف ىف الصباح ناّلذي العاشر أ

 النهار. يتعّلموف ىف ناّلذي

 ٚ. ٔطاولة 
الفصل  تالميذ نتيجة دراسيةعن تجربة المستقّرة الى بيانات  نتيجةال َيِصف

المدرسة العالية مداني عالء الدين ا في يتعّلمون صباح ناّلذي العاشر أ
 باو. -باو

 

" فيستطيع أف خُتتطم عن بيانات ٘ٓ، ٓألنو القيمة أمهّّيها اكرب من "

ادلدرسة العالية ا يف يتعّلموف صباح ناّلذي الفصل العاشر أ تالميذ نتيجة دراسية

 . توزع عادة فهي باو -مداين عالء الدين باو

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 HB_XA 

N 24 

Normal Parameters
a,b

 
Mean 81,04 

Std. Deviation 6,161 

Most Extreme Differences 

Absolute ,275 

Positive ,275 

Negative -,207 

Kolmogorov-Smirnov Z 1,350 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,062 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 
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 ٛ. ٔ طاولة
الفصل  تالميذ نتيجة دراسيةعن تجربة المستقّرة الى بيانات  نتيجةال َيِصف

 -المدرسة العالية مداني عالء الدين باوا في يتعّلمون صباح ناّلذي العاشر أ
 باو.

 
" فيستطيع أف خُتتطم عن بيانات ٘ٓ، ٓألنو القيمة أمهّّيها اكرب من "

ادلدرسة العالية هنارا يف يتعّلموف  ناّلذي الفصل العاشر ب تالميذ نتيجة دراسية

 . توزع عادة فهي باو -مداين عالء الدين باو

  جتربة التجاُنسة . ب

تستخدـ جتربة التجاُنسة ىي لتُناؿ الظّن عن عينة البحث الذي ينتج من 

الإلختبار، إذا  السهل. ىذا جتربة التجاُنسة يستخدمها "فرينس" مبقياس اؿ ااحل

 طبيعّية. تاالبيانُتقاؿ ف dk=k-1و  f hitung < ftabel  ،α=0,05كاف 
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 ٜ. ٔطاولة 
 عن تجربة التجاُنسة نتيجةال َيِصف

 XA XB الفرينسمصدر 

 ٖٜٚٔ ٜ٘ٙٔ اجلملة
 ٕٗ ٕٗ ف

 ٛٚ،ٜٖ ٘ٛ،٘ٗ (s2فرينس )
 ٜٓ،٘ ٚٚ،ٙ ستندر دفياس 

 

ف و من رسم البياني فهرس التسيم  f  hitung  =51من نتيجة احلسابة فوقها، فتُناؿ  

(f ب )dk pembilang  =42-5  =42 ،dk penyebut  =42 – 5 =42 و ،α  =0 ،01(0,05)  وf 

table  =ٗ،ٖ٘من اجل ذالك، يستطيع اف ينظر . f hitung  >f table  فمعنو

 . تجاُنسمىو   X  &Yالبيانات فريبل 

 (.  t-testفحص )-جتربة ت . ت

فحص ىو يعرؼ كيف إختالؼ الوسطّي العينتاف -يستخدـ التجربة ت

يتعّلموف  نالتالميذ اّلذي يتعّلموف ىف الصباح و نالتالميذ اّلذيالّتاف زوجّياف بُت 

 باو. -ىف النهار ىف ادلدرسة العالية مداين عالء الدين باو
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 ٓٔ. ٔطاولة 
 يتعّلمون فى الصباح و نالتالميذ اّلذيفحص -التجربة ت نتيجة َيِصف عن

يتعّلمون فى النهار فى المدرسة العالية مداني عالء الدين  نالتالميذ اّلذي
 باو. -باو

 
 ٔٔ. ٔطاولة 

 

 الفصل الثانى: مباحثة  

يف ىذا الفصل يبحث عن النتيجة اليت تُناذلا. من أجل ذلك يستطيع 

مقارنة النتيجة الدراسية نتيجة البحث الذي مفتعل عن الباحث بإعتباره أّف 

 الذي يتعّلموف يفالصباح و الفصل  الذي يتعّلموف يف الفصل اللغة العربية بُت

اليت ال  النتيجة َوّضحتباو  -الدين باو مداين عالء لتالميذ ادلدرسة العاليةالنهار 

 ختتلف كثَتا.

Independent Samples Test 

 Levene's Test for Equality of Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df Sig. (2-tailed) Mean Difference Std. Error 

Difference 

95% Confidence Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

HB_XA_XB 
Equal variances assumed ,292 ,592 ,496 46 ,622 -,866 1,746 -4,381 2,649 

Equal variances not assumed   ,494 44,908 ,623 -,866 1,751 -4,394 2,662 
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الذي  العاشر أ الفصل التالميذ نتيجة دراسية اللغة العربيةأّما الوسطّي عن 

 نتيجة دراسية اللغة العربيةالوسطّي عن  و أّما ٗٓ، ٔٛىو  الصباح يتعّلموف يف

. من أجل ٕٔ، ٕٛىو  نهارالذي يتعّلموف يف ال العاشر ب الفصل التالميذ

يناؿ النتيجة الدراسية  الصباح الذي يتعّلموف يف العاشر أ الفصل ذلك، التالميذ

 النهار. الذي يتعّلموف يف العاشر أ الفصل أسفل من التالميذ

م اللغة العربية علَّ تَ  فتفعل أ باو -الدين باو ادلدرسة العالية مداين عالء يف

و الفصل ادلراقبة  ةالقيمة تتواجد يف الفصل التجريبأما ، مرة واحدة يف األسبوع

الوقت الذي يقضيو يف عملية وىي قيمة يف تسع مقابلة )فصل دراسي واحد(. 

الفصل الذي يعمل دقيقة. و كذلك ايضا  ٓٛٔىو  ةالفصل التجريبالتعلم 

أبريل  ٗٔ) يف يـو األثنُتة الفصل التجريبتنفيذ تعلم    دقيقة. ٓٛٔادلراقبة ىو 

حىّت الساعة عشرة حّقة.    ذتانية إىل ثالثُت دقيقة( ىو يف الساعة ٕٚٔٓ

ىو  (ٕٚٔٓأبريل  ٜٔ) وخالؼ أف عملية تعلم الفصل ادلراقبة يف يـو السبت

 .يف الساعة عشرة إىل عشرة دقيقة حىّت الساعة أربعة عشرة احلقة
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رسهما نفس احَلاَلة األّولّية للفصل تغادر من نفس احلالة. ألنو الفصلُت يد

(، و ٖٔ)ؾ  ٖٕٔٓادلعلم. يكتسب ماّدة التالميذ بناًء على منهج الّتعليم 

يستخدـ ماّدة أو كتاب الّدرس الذي معًا. و األخر، ذتانية وثالثُت من 

عشروف  أربعة أربعة وعشروف دارس من الفصل ادلراقبة وىو العيناهتما معاً أيضا. 

 دارس من الفصل التجربة.

 على نظرّيات من ادلَرِجع و نتيجة احبث السديد الذي يقدـبناًء على و 

الفرؽ الألمهّية عن النتيجة  داإلحصائية فعليها ال يوج بناًء على حسابة، و النظرية

 و تعّلم اللغة العربّية بُت التالميذ الفصل العشر أ الذي يتعّلموف يف الّصباح

دلدرسة العالية مداين عالء باالذي يتعّلموف يف النهار  بالتالميذ الفصل العشر 

 الّدين باو باو.
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 الباب الخامس

 الختمة

 الخالصات :  الفصل األّول

ختبار عن اإلختصائية فّسراإلالذي تواجدىا و و بناًء على النتيجة البحث 

الفرؽ الألمهّية عن النتيجة تعّلم اللغة العربّية بُت  دال يوجكما يلي: اليت فعليها  

 بالتالميذ الفصل العشر  و التالميذ الفصل العشر أ الذي يتعّلموف يف الّصباح

 بادلدرسة العالية مداين عالء الّدين باو باو.الذي يتعّلموف يف النهار 

 اإلقتراحات:   الفصل الثاني

 النتيجة البحث و واخلالصات اليت تواجدىا، فيقّدـ الباحث و بناًء على

 ا يف ادلستقبلنً سُ باعتباره حتَ قًتاحاتاإلعن 

حتتفظ قيمة التالميذ يتوقع أف ، العربيةاللغة الدراسة وخاصة  ةدلدّرس .ٔ

 .صلُتال ختتلف كثَتا عن النتيجة بُت الفاليت 



 

1 
 

تدريسهم لكي يػُتَػَوقّػعُوف أف للتالميذ الذين  قيمتهم أقل من ادلعيار،  .ٕ

 .روطُ ت الشُ رَ توفػَّ يضارع القيمة التالميذ األخر الذي 

 حبيث  ،دائما لتحسُت نوعية التعلم د  أف جي يةالعربدرساللغة جيب ادل .ٖ

 ، سواء كافميتم تسليمه ذينالدرس ال يف متابعةتالميذال ب وفحياف 

 يفالذين يتعلموف  تالميذيف الصباح أو ال التالميذ الذي يتعلموف

 .النهار

ونظرا لنتائج ىذه الدراسة ال تزاؿ بسيطة جدا، مث ما مت احلصوؿ عليو  .ٗ

من نتائج ىذه الدراسة ليست النتيجة النهائية. قد يكوف وجود قيود 

يف ىذه الدراسة مبثابة أساس دلزيد من البحوث حوؿ نتائج تعلم 

 الطالب يف الفصوؿ الدراسية العليا.
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