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 د  ي  ه  م  الت   ة  م  ل  ك  

 ِبْسِم اهلِل الرَّْْحَِن الرَِّحْيمِ 

الذي أنزل القرآن عربيا لعلنا نعقلون وأنزل القرآن ىدى وبينات احلمد هلل 
وادلرسلني سيدنا وحبيبنا ، والصالة والسالم على أشرف األنبياء من اذلدى والفرقان

 زلمد وعلى آلو وأصحابو ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين، أما بعد.
نعما   الكاتبشكر اهلل شكرا جزيال، ىو الذي قد أنعم على يفالكاتب 

إلهناء كتابة ىذه الرسالة العلمية  قا وىداية ومعرفة وفهما حىت متكنكثرية وتوفي
بقسم درجة ليسانس الًتبية على البسيطة كشرط من الشروط ادلطلوبة للحصول 

تدريس اللغة العربية يف كلية الًتبية و شئون التدريس جبامعة عالء الدين اإلسالمية 
 .احلكومية مكاسر
وإذن  مشكالت كثرية يف كتابة ىذه الرسالة لكن برْحة الكاتب لقد واجو

ىذه لتخليص كتابة  الكاتب وبفضل وخدمة سلتلف األقوام، متكناهلل تعاىل، 
أوال  العزيزين احملبوبني ووالديإىل شكر يالكاتب أن  الرسالة باجلودة. ولذالك،

وعموما إىل  ،طاقاهتما " على مجيعخدجية" واألم "ساأبّ ، األب "وخصوصا
 منهم:ادلشرفني وادلشجعني جزيل الشكر، ادلساعدين و 



ج  

 

األستاذ الدكتور احلاج مسافر،م.س إ. مدير جامعة عالء الدين  .ٔ
اإلسالمية احلكومية مكاسر ونوابو األستذ الدكتور مردان،م.أغ. كنائب 

سلطان، م.أ. كنائب ادلدير الثاين،  ابوم، واألستاذ الدكتور لدير األولادل
ستاذ واأل ادلدير الثالث، ةم.أ.، فح.د. كنائب عائشة، واألستاذة سىت

الذين قد بذلوا جهودىم وأفكارىم  الدكتور ْحدان كنائب ادلدير الرابع،
 الدين اإلسالمية احلكومية مكاسر.يف توجيو كلية الًتبية جبامعة عالء 

 الدكتورالدكتور احلاج زلمد أمرى، لس.، م.أغ. عميد كلية الًتبية ونوابو  .ٕ
مالك  ةاوالدكتورة مشك، نائب العميد األولك  .م.أغ ،ويلبدامو  نوو ليم

الدكتور احلاج شهر األستاذ  إبراىم، م.س إ. كنائبة العميد الثاين، و
الدين عثمان، م.فد.كنائب العميد الثالث، الذين قد بذلوا جهودىم 
وأفكارىم يف توجيو كلية الًتبية جبامعة عالء الدين اإلسالمية احلكومية 

 مكاسر.
اللغة العربية يف كلية الًتبية تدريس ، م.تح.إ. كرئيس قسم اكْحالدكتور  .ٖ

 الذي ساعدين بتقدمي بعض ادلواد ادلتعلقة هبذه الرسالة.
اللغة العربية  تدريس عائشة خالق، م.فد. كسكرترية قسم الدكتورة سيت .ٗ

 يف كلية الًتبية اليت ساعدتين بتقدمي بعض ادلواد ادلتعلقة هبذه الرسالة.



ح  

 

 وكادلشرف األول،  ..م.أغأندينجشريف الدين الدكتور احلاج األستاذ  .٘
كادلشرف الثاين، الذين ساعداين  .م.فد.إ س.أغ.، رايف،. الدكتور

وأرشداين حىت انتهيت من كتابة ىذه الرسالة، عسى اهلل أن يتم نعمو 
 عليهما إن شاء اهلل.

كل األساتذة وادلدرسني الذين بذلوا جهودىم وطاقاهتم يف ترقية ما  .ٙ
 ادلرحلة اإلبتدائية إىل ادلرحلة اجلامعية.عندي من أفكار منذ 

مجيع األصدقاء واإلخوان من طالب بقسم تدريس اللغة العربية يف كلية  .ٚ
الًتبية بوجو خاص والطالب اآلخرين من الكليات األخرى بوجو عام 
الذين ساعدوين الكتب ادلتعلقة هبذه الرسالة وأمدوين مبا لديهم من 

 سالة.أفكار وآراء يف تأليف ىذه الر 
ال ترجو بعد كتابة ىذه الرسالة إال أن تكون ذلا منفعة  الكاتبوأخريا إن 

وزيادة وعونا بني لدى القرّاء وال سيما القواعد ادلتعلقة هبذه الرسالة، وتسأل 
 اهلل التوفيق واذلداية يف تنظيم ىذه الرسالة، آمني يا رّب العادلني. الكاتب

 
 

 م ٕٛٔٓسبتمرب  ٙ، مكاسر      
 ه ٜٖٗٔاحلجة ذو   ٕ٘             
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ث  ح  ب  ال   د  ي  ر  ج  ت    
 زلمد أكسان :   الباحث اسم

 ٖٕٕٛٛٓٔٔٓٓٓ:   رقم التسجيل
 اللغة العربية تدريس /: الًتبية وشئون التدريس  القسم /الكلية

التالميذ الذين يعطون  بني ةالعربي ةللغفرق التحصيل الدراسي  :" البحثموضوع 
الواجب الفردي مبدرسة  هم الذين يعطونبين والواجب اجلماعي 

 ." عالية سوجنوميناساال زلمدية
التالميذ الذين يعطون  بني ةالعربي ةللغفرق التحصيل الدراسي  ىذه الرسالة تبحث عن

. و أىدف عالية سوجنوميناساال زلمديةالواجب الفردي مبدرسة  هم الذين يعطونبين والواجب اجلماعي 
 الواجب اجلماعي يعطونالتالميذ الذين  لدى ةالعربي ةللغالتحصيل الدراسي دلعرفة  (ٔ) و ىيالبحث 

 لدى ةالعربي ةللغ التحصيل الدراسيدلعرفة ( ٕ) عالية سوجنوميناساال زلمديةمبدرسة  العاشر يف الصف
دلعرفة ( ٖ) عالية سوجنوميناساال زلمديةمبدرسة  العاشر يف الصفالفردي  الواجب يعطونالتالميذ الذين 

 هم الذين يعطونبين والواجب اجلماعي التالميذ الذين يعطون  بني ةالعربي ةللغفرق التحصيل الدراسي 
 .عالية سوجنوميناساال زلمديةالواجب الفردي مبدرسة 

 البحث التجرييب بشكل تصميم رلموعة التحكم غري ادلتكافئىذا البحث ىو 
((Nonequivalent Control Group Design.  اجملموع الكلى يف ىذا البحث ىو من تالميذ الصف

العاشر مبدرسة زلمدية العالية سوجنوميناسا. و العينة ىي عينة مشبعة ألهنا تتكون من الصفني فقط، 
و الصف العاشر )إ ف س( عدده  اجملربكاجملموع  و تلميذا ٕٓمنهما الصف العاشر )إ ف أ( عدده 

 .ادلراقب كاجملموع و تلميذا ٕٓ
ة توسطادل و للنهائ 8ٛٓٛٚ اجملرباجملموع يف  ةتوسطادل ىي الوصفية حتليل اإلحصائية يجةنت

ة ىي اختبار الفرضي االستنتاجية يف اإلحصائية حتليل نتيجة و .للنهائ 8ٜٚٓٙ ادلراقب اجملموع يف
. و مث طريقة إعطاء الواجب اجلماعي مرفوض   مث ( ٕٔٓ،ٕ   ٓٗ،ٕ) ttable   t hitung درجة

 .مبدرسة زلمدية العالية سوجنوميناسا أحسن من طريقة إعطاء الواجب الفردي يف الصف العاشر
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 الباب األول
 المقدمة

 يات المشكلةلفالفصل األول: خ
لتعليم، وذلك ىو شرط سناان ن  ااإل يتخلصال  سناانيف تاريخ حياة اإل

جيب تعليم وال ،جدا املهمىو جزء واحد ن  حياة اإلسناان التعليم ألن  ،ئولبقا
 حىتالكافة  ىدفن   نرآةجيب أن يكون . لذلك، التعليم لتقدما سبيل يتوجو إىل

 تهمشخصي يبنواحماولة اإلسناان ل بابب بية ى الًت  ثابت.الإىل الوراء و  تكونال 
 .1يف اجملتهع والثقافة ةلقيهبا

“Pendidikan adalah sebagai hasil usaha manusia untuk membina kepribadiannya 

sesuai dengan nilai-nilai di dalam masyarakat dan kebudayaannya” 

يتطور لالتعلم وعهلية التعلم  جو تحقيقجهد واع ونتعهد ل ى  بيةالًت 
والشخصية والذكاء والعفَّة  الدينيةقوة الروحية يهلكوا ليف أسنفاهم  قدرةال نيذتالال

 بية ى الًت  .2واجملتهع واألنة والدولة مهأسنفا طلوبةواملهارات امل ةواألخالق الكرمي
 3حياتوكل التجربة التعلهية لكل الشخص يف طوال 

                                                             
 ،PT Raja Grafindo Persada: جاكرتا ;الطبعة العاشرةDasar-Dasar Ilmu Pendidkan ( ،حاب اهلل  1

 1ص.  ،(2112
2
 4ص.  ،Dasar-Dasar Ilmu Pendidkan ،حاب اهلل  

 ،(PT Remaja Rosdakarya ،2111 : باسندوسنغ ;ةاادسالطبعة الFilsafat Ilmu Pendidikan ( .نضيهرجو,رجيا 3
 46ص. 
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“Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar 

dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi 

dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, 

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, 

masyarakat, bangsa, dan Negara. Pendidikan juga dapat didefinisikan sebagai 

keseluruhan pengalaman belajar setiap orang sepanjang hidupnya” 
 اهلل عليو وسلمديث ن  النيب حمهد صلى عديد ن  االيتني واحل ،يف اإلسالم

 :ننها ،تعلق بعلمت اليت
 (114ة الرابعة عشرة و املائة )اآلي طو سورة يفقرآن لا

..."          “ 4 

 (11ة احلادية عشرة )اآلي اجملادلةسورة  لقرآن يفا
..."                  ... “

5 

طلب ع   يف أحد حديثورسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم ال أوضح وقد
 :العلم

"ع  أسنس ب  نالك رض  اهلل قال، قال رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم: "ن  خرج 
 . 6)رواه الًتنذي( يف طلب العلم فهو يف سبيل اهلل حىت يرجع"

                                                             
 ،C.V. Diponegoro: باسندوسنغ)  Al-„Aliyy Al-Qur‟an dan Terjemahnya ،إسندوسنيايا وزارة الشئون الدينية  4

 255ص.  ،(2116
 543 ص. ،Al-„Aliyy Al-Qur‟an dan Terjemahnya ،إسندوسنيايا وزارة الشئون الدينية  5
 ،CV.Asy Syifaسيهارسنغ: )  et.al., Sunan At-Tirmidzi. Terjemah Sunan At-Tirmidzi ،زىر حمهد  6

 274ص.  ،(1992
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أن  انيؤكد ن  النيب حمهد صلى اهلل عليو وسلم ن  اآليتني واحلديث النبوي
 يف األشخاص نؤوسنة حلياهتمالعلم ىو العلم النافع و العلم اإلسالم حىت يكون 

 الدسنيا واآلخرة.
ن  اآلو اجلخلق يل التعلم و التعليمعهلية  عندنالعب دوره يجيب أن  املعلم

التعلم و عهلية  عندنا التفض  شرطالعلى حتقيق  املعلميااعد . وساهلادئو 
تحصيل ال لك  يبلغون التالنيذفز أن حي املعلمفياتطيع وجود التأثري , بالتعليم
 .رض امل الدراس 

التعلم ىو عهلية العهل اليت تفعل الشخص للحصول على تغيري الالوك 
 7اجلديد بالعم, بعض النتيجة ن  التجربة بنفاو يف التفاعل ببيئتو

"Belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh 

suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil 

pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya" 
التحصيل النجاح يف احلصول على  عليهم نيذ حتددلتالن  افكرية ال قدرةال
التعلم و التعليم. عهلية نيذ بعد قيهة التال يعرف أن املعلم يقوم, ولذلك الدراس 
الواجب ن   كها يفعلونعهلية التعلم, نيذ ميك  أن حيصل عليهم ن جناح التال

 . املعلم

                                                             
 PT Rineka:جاكرتا ;ةاابعالطبعة ال Belajar dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya ( ،سالنني   7

Cipta، 2113)،  .2ص 
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 الواجب اجلهاع  و الواجبطريقة إعطاء الواجب تنقام إىل جزئني ننهها 
األشخاص الذي  يتفاعلون بعضهم  أوشخصني ن   مجع. اجملهوعة ى  الفردي
أسنشطة  ليبلغوا والعهل اجلهاع  املصاحل واألىداف  أن يقاهواويشعرون ، ابعض
. جبهاع  الواجب جمهوعة لتعهلعهل مجاع  يف  اجلهاع  ىو الواجب .8العهل

 .الواجبكل فرد حيصل على تقايم و واجملتهد  ألفكارى اكل فرد يعط
"Kelompok merupakan suatu kumpulan dua orang atau lebih yang saling berinteraksi  

satu sama lain, merasa saling berbagi kepentingan dan tujuan, serta datang bersama 

atau bekerja sama untuk mencapai kegiatan kerja" 
ليكوسنوا  الفرصة إىل التالنيذ جهد ليعطىفردي ىو ال الواجبإعطاء  أنا

فردي ال الواجب إعطاء .9تعلم أسنفاهمالكيفية بارعة  احتياجاهتم وقدراهتم و بلتعلم ا
التحصيل عليهم  حيصلوا حىت, ا ع  املادةيفههو  الذي  مل تالنيذااعد الي ال

عالية ال حمهديةنادة اللغة العربية مبدرسة ن  املقابلة نع ندرس   نخفض.امل الدراس 
 أّن الواجب اجلهاع  أحا  ن  الواجب الفردي سوجنونيناسا

“Sedangkan pemberian tugas individu merupakan upaya untuk memberikan 

kesempatan kepada siswa agar dapat belajar sesuai dengan kebutuhan, kemampuan 

dan kecepatan cara belajar sendiri” 
فرق  املوضوع " ع  فيبحث الباحث ,شكلة الاابقةامل ياتلفخن  

 والواجب الجماعي ون التالميذ الذين يعط بين ةالعربي ةللغالتحصيل الدراسي 
 ."عالية سونجوميناساال محمديةالواجب الفردي بمدرسة  ونيعطالذين  همبين

                                                             
 23. ص ،(Media Abadi Cipta، 2116: يوغياكرتا ;الطبعة الثاسنية) Psikologi Pengajaran ،وو بيهولغيطى   8

   116ص.  ،(Sinar Baru، 2119 باسندوسنغ:)  Teknologi Pengajaran ،اسناسنا سوجاسن  9 
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 مشكالتال تحديد الفصل الثاني:
 الباحث  ددحي البحث اف  ىذف، شكلة الاابقةامل ياتلفخ على أساس

 :ل كها يت  شكالختديد امل
الواجب لدى التالنيذ الذي  يعطون  ةالعربي ةللغلتحصيل الدراس  ا كيف .1

 ؟ عالية سوجنونيناساال حمهديةمبدرسة  العاشر يف الصف اجلهاع 
 الواجبلدى التالنيذ الذي  يعطون  ةالعربي ةللغلتحصيل الدراس  ا كيف .2

 ؟ عالية سوجنونيناساال حمهديةمبدرسة  العاشر يف الصفالفردي 
التالنيذ الذي  يعطون  بني  ةالعربي ةللغفرق التحصيل الدراس   ىناك ىل .3

 حمهديةالواجب الفردي مبدرسة  هم الذي  يعطونبين والواجب اجلهاع  
 ؟ عالية سوجنونيناساال
 : توضيح معانى الموضوعثالثالفصل ال

 :كها يل ىو   توضيح نعاىن املوضوع
 للغة العربية الدراسيالتحصيل  .1

الذي حيصل عليو  التحصيل الدراس  وى ةالعربي ةللغ التحصيل الدراس 
بعد الواجب الفردي  يعطونو الذي  الواجب اجلهاع   يعطونالذي  التالنيذ 

عالية ال حمهديةمبدرسة يف الصف العاشر  و التعليم يف ناّدة اللغة العربية عهلية التعلم
 سوجنونيناسا
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Prestasi belajar bahasa arab adalah prestasi belajar yang diperoleh siswa yang 

diberi tugas kelompok dan tugas individu setelah proses belajar mengajar pada mata 

pelajaran bahasa arab di kelas sepuluh SMA Muhammadiyah Sungguminasa 

 الجماعي عطاء الواجبإ .2
اليت تعلم عليو املدرس ليحصل  ى  طريقة اجلهاع  إعطاء الواجبطريقة 

يف الصف  يف ناّدة اللغة العربية الواجب اجلهاع  يعطونالذي   درجات التالنيذ
 .عالية سوجنونيناساال حمهديةمبدرسة العاشر 

 الفردي عطاء الواجبإ .3
اليت تعلم عليو املدرس ليحصل  ى  طريقة الفردي إعطاء الواجبطريقة 

يف الصف  يف ناّدة اللغة العربية الفرديالواجب  يعطونالذي   درجات التالنيذ
 عالية سوجنونيناساال حمهديةمبدرسة العاشر 

 وفوائده  بحثال أهداف: رابعالفصل ال
 : ل كها ي وفوائده البحثأىداف  وأنا

 بحثالأهداف  .1
الواجب لدى التالنيذ الذي  يعطون  ةالعربي ةللغلتحصيل الدراس  املعرفة  (أ 

  .عالية سوجنونيناساال حمهديةمبدرسة  العاشر يف الصف اجلهاع 
الواجب لدى التالنيذ الذي  يعطون  ةالعربي ةللغلتحصيل الدراس  املعرفة  (ب 

 .عالية سوجنونيناساال حمهديةمبدرسة  العاشر يف الصف فرديال
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الواجب التالنيذ الذي  يعطون  بني ةالعربي ةللغفرق التحصيل الدراس   ملعرفة (ج 
عالية ال حمهديةالواجب الفردي مبدرسة  هم الذي  يعطونبين واجلهاع  

 .سوجنونيناسا
 بحثالفوائد  .2
انج تعليم اللغة العربية بر  إكهال، للنظر يف تطوير و بحثالنكان  رسةللهد (أ 

 .ةيف املعله
ة يف اصّ وخب نهج يف التعلمامل ع واملعلونات ،  للهعلم نادة اللغة العربية (ب 

 .إعطاء الواجب
اللغة  ةة يف ناداصّ خب التحصيل الدراس  و القدرة ، والدافع لتحانيللتالنيذ (ج 

 .العربية
 .ليطور ع  العلم واملعرفة فهها جديدا يعط  ،للباحث (د 



 

8 

 الباب الثاني
 الدراسة المكتبية

 الدراسة النظرية :األولالفصل 
 التحصيل الدراسي .1

الًتبية ىي احملاولة اخلّطة يف عملية التدريب والتعليم  للفرد أن يزداد اإلنسان 
 1ادلعرفة و السليم واألخالق الكردية.ادلستقّل و ادلسؤول و اخلاّلق و 

“Pendidikan merupakan upaya yang terencana dalam proses pembimbingan dan 

pembelajaran bagi individu agar tumbuh berkembang menjadi manusia yang 

mandiri, bertanggung jawab, kreatif, berilmu, sehat, dan berakhlak mulia. 
التفاعل بادلباشرة ىي  ،تعليم ىو عملية التفاعل بني ادلدرس و التالميذال

 2نشاط بوجو أو التفاعل بغري ادلباشرة ىي باستعمال بعض الوسائل التعلمية.
“Pembelajaran adalah suatu proses interaksi antara guru dengan siswa, baik 

interaksi secara langsung, seperti kegiatan tatap muka maupun secara tidak 

langsung, yaitu dengan menggunakan berbagai media pembelajaran” 
التحصيل يف احلصول على  النجاح عليهم ميذ حتددلتالمن افكرية ال قدرةال
بعد عملية  التحصيل الدراسيولذلك ادلعلم يقّوم على التالميذ  ليعرف  .الدراسي

ادة الدرس م ميف تعلّ  تالميذالجناح  رحلةالتحصيل الدراسي ىو م .التعّلم و التعليم

                                                             
 3ص.  ،(Amza، 2115: جاكرتا ;وىالطبعة األ) Pendidikan Karakter Islam مرزوكي، 1

 57ص.  ،(Bumi Aksara، 2118: جاكرتا)  Proses Belajar Mengaja عمر محالك، 2
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ادة م دداالختبار ع يجةعليها من نت حتصل النتيجة اليتيف شكل  ادلؤّكدةة بادلدرس
 .3الدرس ادلعّدد

"Prestasi belajar merupakan taraf keberhasilan murid dalam mempelajari materi 

pelajaran di sekolah yang dinyatakan dalam bentuk skor yang diperoleh dari hasil 

tes mengenai sejumlah materi pelajaran tertentu" 
 ىعل حتصل اليت ىو النتيجة الدراسيتحصيل رأى شيف البحر مجارة أن ال

ألنشطة يف من انتيجة كما إى تغيريات يف الفرد   تسبب اليت شكل االنطباعات
 .4رقمأو  ةشكل قيم تحقيق يفالالتعلم و 

"Menurut Syaiful Bahri Djamarah bahwa Prestasi belajar adalah hasil yang 

diperoleh berupa kesan-kesan yang mengakibatkan perubahan dalam diri individu 

sebagai hasil dari aktivitas dalam belajar dan mewujudkan dalam bentuk nilai atau 

angka" 
ىو  تحصيل الدراسيال أنّ  فيخلص الباحث،  السابق الفهم بناء علىو 

م و قي .ةدرسادليف التالميذ بعد عملية التعّلم والتعليم م د تعلّ جهمن نتيجة ال
يف ادلعرفة أو الذاكرة  تالميذال قدرةب يتعلق ألنواجلانب ادلعريف من  تحصيل الدراسيال
 م.الفهم والتطبيق والتحليل والتقييو 

 التحصيل الدراسيعلى  تى تؤثرالعوامل ال  .2

                                                             
 91ص.  ،(Remaja Rosdakarya، 2118باندونغ: )  Psikologi Belajar ،زلبني شاح  3
ص.  ،(Usaha Nasional، 1994 سوربايا:) Prestasi Belajar dan Kompetensi Guru ،مجارةشيف البحر   4

5 
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 عاملال يؤثران على التحصل الدراسي منهما: انرئيسي النعامىناك 
يرتبط ارتباطا ي ذالىو العامل  الداخلي عاملال .اخلارجي عاملالو  الداخلي

 ىبةالصحة البدنية وعلم النفس )الذكاء وادلو  تالميذ منها:ال وثيقامع مجيع احوال
 عاملالو  .مالتعلّ  كيفيةالتعلم و  ةواحلالة العاطفية، وعادافز واإلبداع( واحل رغبةوال

البيئة  و بيئة البدنيةالأيت من خارج الفرد، يف يي ذال املالع ىو اخلارجي
 .5والبيئة من أقرانو درسةادل والبيئة تيةألسر االبيئة  عاملاالجتماعية، وخاصة 

"Ada  dua faktor utama yang mepengaruhi prestasi belajar siswa yaitu faktor internal 

dan faktor eksternal. Faktor internal ialah faktor yang berhubungan erat dengan 

segala kondisi siswa, meliputi kesehatan fisik, psikologi (intelegensi, bakat, minat 

dan kreativitas), motivasi, kondisi emosional, kebiasaan belajar dan gaya belajar. 

Sedangkan faktor eksternal ialah faktor yang berasal dari luar individu, baik berupa 

lingkungan fisik, maupun lingkungan social terutama faktor lingkungan keluarga, 

lingkungan sekolah dan lingkungan pergaulan teman sebaya" 

 إعطاء الواجب  .3
حيث يعطي عليم التعلم و الت عملية يفىي طريقة  إعطاء الواجبطريقة 

  6.ادلعلم يف مسؤول إى الواجب، مث عليوون عملي تالميذوال معلوما واجباادلعلم 
“Metode pemberian tugas merupakan suatu cara dalam proses belajar mengajar 

dimana guru memberi tugas tertentu dan murid mengerjakannya, kemudian tugas 

tersebut dipertanggung jawabkan kepada guru” 

                                                             
 91ص.  ،(Indeks، 2113 جاكرتا: ;الطبعة األوى) Dasar-Dasar Peadagogi Modern ،غوس دريوأ   5
 ;األوى الطبعة) Pengembangan dan Model Pembelajaran dalam Kurikulum 2013 ،صفان أمر  6

 114ص.  ،(PT Prestasi Pustakaraya، 2113جاكرتا: 
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التعلم اليت ىدفها ليعّلم التالميذ بكيفّية  ىي طريقة إعطاء الواجبطريقة 
تعطيهم الواجب احلفظ و القرائة و اإلعادة الصياغة و االختبار و التدقيق بالنفس 

 7و النفس يتظاىر أن يبّلغ شيئا بالكفائة اليت تريد للتحقيق.أ
“Metode pemberian tugas adalah metode belajar atau mengajar yang tujuannya 

adalah untuk membelajarkan siswa dengan cara memberikan tugas penghafalan, 

pembacaan, pengulangan, pengujian dan pemeriksaan atas diri sendiri, atau 

menampilkan diri dalam menyampaikan sesuatu sesuai dengan kompetensi yang 

ingin dicapai” 
ولكن يف  .الواجب ادلنزيل إعطاء الواجب يسّمىاليومية طريقة  ادثةيف احمل

 يف ادلنزل لمونال يع تالميذ، ألن الالواجب ادلنزيلمن  وسعأ طريقةال هىذ احلقيقة
 .كتبة أو يف أماكن أخرىادل و ةدرسساحة ادل عمل ويف ادل ديكنفقط، 

 اجلماعي و الواجبمنهما  قسمنيطريقة إعطاء الواجب تنقسم إى 
  .الفردي الواجب

 الواجب الجماعي . أ
، ابعض مبعضه ونتفاعلي ذينال أكثرأو  شخصنياجملموعة ىي رلموعة من 

حتقيق أنشطة يتعاونون على ادلصاحل واألىداف، وجيتمعون معا أو  يتقامسون مىو 
 8.العمل

"Kelompok juga merupakan suatu kumpulan dua atau lebih yang saling berinteraksi 

satu sama lain, mereka saling berbagi kepentingan dan tujuan, serta datang bersama 

atau bekerja sama untuk mencapai kegiatan kerja” 
                                                             

 218ص.  ،(Remaja Rosdakarya، 2114: باندونغ) Strategi Pembelajara ،عبد اجملض  7
 23. ص ،(Media Abadi Cipta، 2116: يوغياكرتا ;الطبعة الثانية) Psikologi Pengajaran ،وو بيمولغيطى  8
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التالميذ ، حيث  عليمم و التاسًتاتيجيات التعلّ  ىحدإاجلماعي ك واجبال
ة أو كلادلشمنظور كمجموعة أو ينقسم إى عدة رلموعات, ىم يتعاونون يف حّل 

يعملون الواجب ادلتعّدد وحياولون أن حيصلوا على أىداف التعليم اّلذي حدده 
 تالميذلل ادلعلم يعطيو واجب الذيال لعملاجلماعي  واجبال طريقةم استخدا ادلعلم.

مع األصدقاء اآلخرين يف  كي يستطيعوا أن يتعاونوا التالميذاذلدف   لو أن يكون
 9.تحقيق األىداف ادلشًتكةل موعةاجمل

"Kerja kelompok sebagai salah satu strategi belajar mengajar, dimana siswa di 

dalam kelas dipandang sebagai satu kelompok atau dibagi menjadi beberapa 

kelompok, mereka bekerja sama dalam memecahkan masalah atau melaksanakan 

tugas tertentu dan berusaha mencapai tujuan pengajaran yang telah ditentukan oleh 

guru. Penggunaan metode kerja kelompok dalam menyelesaikan tugas yang 

diberikan guru kepada siswa adalah mempunyai tujuan agar siswa mampu bekerja 

sama dengan teman yang lain dalam satu kelompok dalam mencapai tujuan 

bersama" 
 ديها ادلزية و الضعفكل ل اجلماعي واجبال طريقة رأى إبرىم أن

 الواجب الجماعي مزية .1
 همواجب إكمال يف باذلدوء يشعرون تالميذال بعقلي (أ 
 التفكري بعض نتيجة ألن عمق و أكملأ الواجب إكمال (ب 

  الشخص
 باجملموعة الواجب ليعملوا التالميذيدّرب  (ج 
 ادلادة و أسهل يتسلمون التعلم عملية يف بنشاط التالميذ يتوّرط (د 

                                                             
 39. ص ،(Bina Aksara ، 2114:جاكرتا) Strategi Belajar Mengajar  ،ريستية  9



13 
 

 

 األمام يف آرائهم عن ويعرضون بشجاعة أن ديّرسوا لتالميذل ديكن (ه 
 األخرين آراء نهجي و حيًتمونمب

الذكاء يف  التالميذ ألن و التضامن ادلرتفع بالوحدة الشعور يغرس (و 
 واحدة رلموعة يف اآلخرين التالميذ يساعدوا أن ديكن اجملموعة

 من ومعقول سًتفع مبناسب يفعلون الذين التالميذ لتقسيم النشاط (ز 
 آراء محًت العمل اجلماعي وا حيث من التالميذ شخصية جودة

 .والّنظام النقدي والتفكري والتسامح اآلخرين
 الواجب الجماعيضعف  .2

 .واجبال فعلوني ال الذين تالميذال ىناك واحدة رلموعة يف (أ 
 .الفرد قدرة من وضوحا صغري (ب 
 ادلسؤولية ضعف بسبب ادلنخفض واجبال يفعلل ذحيفز التالمي (ج 

 .الشخصية
 وتصبح ئاشي فال يؤنتج ذكي، ىناك ليس اجملموعة يف كان إذا (د 

 .فعالة غري التعلم عملية
 .طويال وقتا يستغرق (ه 
أن  يريدون الذين رلموعة يف كسولال التالميذ ىناك كان إذا (و 

 كما ينبغي تعمل ال اجملموعة جهود حىت اجملموعة دور على يؤثروا
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 الطرق مع العصيب عندما مقارنة اإلعداد تتطّلب الطريقة ىذه (ز 
 .11األخرى

اسًتاتيجيات  ىحدىو كإ اجلماعي لواجباأّن  السابق الفهم بناء علىو 
ة أو يعملون الواجب من كلادلشالتالميذ يتعاونون يف حّل حيث ، عليمالتعلم و الت

 ادلعلم.
 الواجب الفردي . ب

 تالميذوال الواجب إلعطاءلتدريس اطريقة  يالفردي ى إعطاء الواجبطريقة 
علی التفکري النقدي  التالميذ لتثري مشکالت  ادلعلم عطيي .لفردب الواجبيعملون 
 .متوّقع مناسبقدمون حتی يت

للتعلم مناسب  إى التالميذ ةالفرص يعطيالفردي ىو جهد ل إعطاء الواجب
أن ينظر ديكن  الفردي فرقال .11أنفسهم وطريقة تهمسرعو  الحتياجاهتم وقدراهتم

 ىبةتجريبية وأساليب التعلم وادلو واخللفية ال اللغوية ةهار وادل إليو من التنمية الفكرية
 12والشخصية رغبةوال

"Pemberian tugas secara individu merupakan suatu upaya untuk memberikan 

kesempatan kepada siswa agar dapat belajar sesuai dengan kebutuhan, kemampuan, 

                                                             

 
 Perbedaan Hasil Belajar Matematika Antara Siswa Yang Diberiالرسالة:  ،أرينا إيكى نوغرىني 11

Tugas Secara Kelompok Dengan Tugas Secara Individu Pada Materi Hubungan Antar Sudut Kelas 

VII SMP Negeri 2 Pabelan، (Universitas Kristen Satya Wacana، 2113)،  .15ص 
 Remaja Rosda: باندونغ ;الطبعة الثانية)  Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar ،نانا سوجانا  11

Karya)،  .122ص 
 122ص.  ،Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar ،نانا سوجانا 12 
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kecepatan dan caranya sendiri. Perbedaan-perbedaan individu dapat dilihat dari 

perkembangan intelektual, kemampuan berbahasa, latar belakang pengalaman, gaya 

belajar, bakat dan minat, serta kepribadian  "  

 .ديها ادلزية و الضعفل طريقة الواجب الفردي رئت ريستية أن
 الواجب الفردي مزية .1

 استقاللية  أكثر التالميذ (أ 
 قدراهتم كل تعبري أكثر التالميذ (ب 
 واجباهتم من االنتهاء عن مسؤولية أكثر التالميذ (ج 
 تالميذ كل من واضحة قدرة (د 
 و تلميذ ذكي، أقل تلميذ والينتظر يرتفع سوف ذكي تلميذ (ه 

 لفهم األصدقاء مع ادلساوي الوقت أن ينبغي ذكي ال أقل
 .مفهوم

 التالميذ بالنشاط يف مشاركة ومتكنيديكن أن حتقيق  الفرد رغبة (و 
 التعلم عملية

 .بأنفسهم التعلم مصدر التالميذ ديكنون أن خيتاروا (ز 
 الفرديالواجب ضعف  .2

 التفكري نتيجة بسبب كماال وأقل قايعم أقل واجبال إكمال (أ 
 الفرد
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فسيكسل فيو, غري الرغبة ىناك الواجب الذي  كان إذا (ب 
 ليعملوا عليوالتالميذ 

 أن يعملوااليستطيعون  بالنفس لديهم أقل ثقة للتالميذ الذين (ج 
 الواجب منهم

 ليعملوااالستعداد والنضج العقلي  التالميذ جيبون أن يكونوا (د 
 الواجب.

 ليس ىناكف ,بالفرد غري أّن يفعلإذا كانت عملية التعلم  (ه 
 .ال يستطيعون أن يتعاونواالتالميذ و  رلموعة

 .غري ادلنقوصبني ادلعلمني و التالميذ االتصال الشخصي  (و 
عن  يق العقل وتطوير التالميذ بالفردادلعلم جيب أن يعرف طر  (ز 

 .13الصلة وثيقدر التعلم يعطي مص

لتدريس اطريقة  يىإعطاء الواجب الفردي ن طريقة بناء على الفهم أو 
 .لفرد وال يّتكلون على اآلخرينب مث يعملونو تالميذالإى  الواجب إلعطاء

 المناسب: نتيجة البحث ثانيالفصل ال

                                                             
 Perbedaan Hasil Belajar Matematika Antara Siswa Yang Diberiالرسالة:  ،أرينا إيكى نوغرىني  13

Tugas Secara Kelompok Dengan Tugas Secara Individu Pada Materi Hubungan Antar Sudut Kelas 

VII SMP Negeri 2 Pabelan،  .17ص 
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 ( عن موضوع "فرق2113) أرينا إيكى نوغرىني  هذالذي تنف البحث
هم بينو الواجب اجلماعي ون التالميذ الذين يعط بني لرياضياتلالتحصيل الدراسي 

 2يف الصف السابع مبدرسة ادلتوسطة احلكومية الواجب الفردي  ونالذين يعط
السابق ىو الواجب نتيجة البحث عن ادلوضوع  .فبيال" أجرى أربعة اجتماعات

 يدرجة متوسطة من الواجب اجلماعي ى، اجلماعي أفضل من الواجب الفردي
 .65،19 ىي الفرديو درجة متوسطة من الواجب  73,16

 “Penelitian yang dilakukan oleh Arina Eka Nugraheni (2013) dengan judul 

Perbedaan Hasil Belajar Matematika Antara Siswa Yang Diberi Tugas Secara 

Kelompok Dengan Tugas Secara Individu Pada Materi Hubungan Antar Sudut Kelas 

VII SMP Negeri 2 Pabelan yang dilakukan empat kali pertemuan. Hasil penelitian 

dari judul diatas adalah  tugas kelompok lebih baik dari pada tugas individu, nilai 

rata-rata tugas kelompok adalah 73,16 dan nilai rata-rata tugas individu adalah 

65,19.” 

 البحث فرضية: الثالثالفصل 
 ،ة وحتديد ادلشكالت و أىداف البحثعلى أساس خلفيات ادلشكل

 بني ةالعربي ةللغالتحصيل الدراسي  ىناك فرق"فالفرضية يف ىذا البحث منو 
الواجب الفردي  ونو بينهم الذين يعطالواجب اجلماعي ون التالميذ الذين يعط

 عالية سوجنوميناسا "ال زلمديةمبدرسة 
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 الباب الثالث
 البحث ةقيطر 

 البحث وتصميم ونوع نهج :األولالفصل 

 .الكمي النهج ستخدمي البحث ىذا ،السابقة على أساس حتديد ادلشكالت
ىو عملية تكشف ادلعرفة باستخدام البيانات يف شكل األرقام كأداة  الكمي النهج

 8الوضوح الذي ما نريد أن نعرف.
"Pendekatan kuantitatif adalah suatu proses menemukan pengetahuan yang 

menggunakan data berupa angka sebagai alat menemukan keterangan mengenai apa 

yang ingin kita ketahui" 
 البحث نوع ىو التجرييب البحث نوع. التجرييب نوع البحث ىو البحث

 نوع. رقابة ظروف يف اآلخرين على معينة معاملة تأثري عن للبحث ادلستخدم
 أن كندت تيرياتادلو  ادلراقب اجملموع بوجود خصوصا زةيلديو مم التجرييب البحث
 أن توّجو كندتو  التجريبية العملية على تؤثر أن كندت أخرى تيرياتادل و ختتار
 Quasi) التجرييب شبو البحث ىو ذي يستخدمال البحث تصميم. 2بدقة

Eksperimen .) يفعل لتصميم شبو التجرييب أفضل من التصميم قبل التجرييب، ألنو

                                                             
 37ص.  ،(Remaja Rosdakarya،4102 :باندونغ)  Metode Penelitian Kuantitatif ،ديين درماوان  8
)   Metode Penelitian Pendidikan; Pendekatan Kuantitatif، Kualitatif، dan R & D ،سوغيونو  2

 807ص.  ،(Alfabeta،4102 :باندونغ
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تصميم مجموعة تصميم ىذا البحث شبو التجرييب بشكل .مقارنة اجملموعة
 . Nonequivalent Control Group Design) التحكم غير المتكافئ

 ادلتكافئ غري التحكم رلموعة تصميم
O1     X1    O2 

O3    X2    O4 

 وضوح:
X1 : بإعطاء الواجب اجلماعي 8اجملموع  

X2 :  فرديبإعطاء الواجب ال 2اجملموع 

O1 : من إمتحان اليومية نتيجة ادلبدئ يف اجملموع اجملرب الذي يأخذ 

O2 :  بنتيجة النهائ يف اجملموع اجملر 
O3  :نتيجة ادلبدئ يف اجملموع ادلراقب الذي يأخذ من إمتحان اليومية 

O4  :ادلراقبالنهائ يف اجملموع  نتيجة 

 البحث موقع: الثانيالفصل 
 عالية سوجنوميناسا.ال زلمديةمبدرسة  الصف العاشر يف البحث يقيم

 النموذجية المجموع الكلى والعينة عدد:الثالثالفصل 
 المجموع الكلى  . أ

 أو ادلفعول من كونأن ي التعميم ىو جملموع الكلىا أن سوجيونورأى 
 ومث والتحقيق للدراسة الباحث قبل من زلددة معينة الكيف أو الكمّ  لديو ادلوضوع
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 الباحث اىتمام اليت البيانات كل ىوالسكان  أن مارغونو رأى. ونتائج استخالص
 .3البشر وليس يرتبط بالبياناتالسكان  لذلك. زلدد والوقت نطاق يف

"Sugiyono menyatakan bahwa populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas 

obyek atau subyek yang memiliki kuantitas atau kualitas tertentu yang ditentukan 

oleh peneliti untuk dipelajari dan diselidiki dan kemudian ditarik kesimpulannya. 

Menurut Margono, populasi adalah seluruh data yang menjadi perhatian peneliti 

dalam suatu ruang lingkup dan waktu yang ditentukan. Jadi populasi berhubungan 

dengan data, bukan manusianya." 
الفاعل الذي يبحث عنو  كل جملموع الكلى ىوا على أساس إىل الفهم أن

 .سوجنوميناسا عاليةال زلمديةدرسة الصف العاشر مبوىو التالميذ يف 
 النموذجية العينة . ب

 واليت معينة بطرق ؤخذي يجملموع الكلى الذا من جزء ىي النموذجية العينة
 .4 جملموع الكلىا تعترب كاملة واضحة و معينة و مسة أيضا ذلا

"Sampel juga adalah bagian dari populasi yang diambil melalui cara-cara tertentu 

yang juga memiliki karekteristik tertentu, jelas, lengkap yang dianggap mewakili 

populasi." 
 عاليةال زلمديةدرسة مب العاشرالصف يف  البحث ىو كل التالميذ فاعل
 العاشر الصفمنهما  فقط، الصفني من تتكون ألهنا مشبعة عينة وىي سوجنوميناسا

                                                             
3
 Alauddin ماكسر: ;وىلالطبعة األ)  Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial ،سييت مانية 

University Press، 2083)،  .863ص 

 .PT جاكرتا: ;ثانيةالطبعة ال)  Pokok-Pokok Materi Statistik 2 (Statistik Inferensial) ،زلمد إقبال حسان  4

Bumi Aksara، 2003)،  .84ص 
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 هعدد )إ ف س( العاشر الصف و تلميذا وكاجملموع اجملرب 20ه عدد )إ ف أ(
 .تلميذا وكاجملموع ادلراقب 20

 البحث تئاإجرا: الرابعالفصل 
التنفيذ  مرحلة و اإلعداد مرحلة ىي مراحل ثالث من البحث ىذا يتكون

 .البيانات حتليل مرحلةو 
 اإلعداد مرحلة .1

 :ىي ادلرحلة ىذه يف واألنشطة
 أداة ادلبدئ ريجت (أ 
 أداة ادلبدئ. تفعل التصديقات يف (ب 

 التنفيذ مرحلة .2
 :ىي ادلرحلة ىذه يف األنشطة
 ادلبدئ إىل التالميذ الباحث يعطي (أ 
  التعلم جيري (ب 
 النهائ إىل التالميذ الباحث يعطي (ج 

 البيانات تحليل مرحلة .3

 مرحلة من عليها احلصول البيانات حتليلىي  ادلرحلة ىذه يف األنشطة
 و يأخذ الوثائق. التنفيذ
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 البحث الخامس: أداةالفصل 

 للحصول االختبار استخدام. ختباراال ىو البحث ىذا يف ادلستخدمة األداة
 سيطّور حثاالب .تالميذلل العربية الليةيف مادة  التحصيل الدراسي عن بيانات على

و لديو عشرون  األسئلة اإلختيارية بشكل ىوو  تالميذلل دراسيالتحصيل ال اختبار
 أسئلة.

 البيانات تحليل تقنية :السادسالفصل 
 مها حصائيتنياإل تقنيتنيال نتيجة البحث ستستخدم من البيانات حتويل
 .االستنتاجية اإلحصائية و الوصفية اإلحصائية

 ةالوصفي اإلحصائية .1
كيفية تتضّمن ال هاعملمستوى  يتال ي اإلحصائيةى الوصفية اإلحصائية

صورة منتيمة وموجزة  لتأخذومعاجلة وحتليل البيانات العددية، زرع م  وتنييم و اجل
 .5وواضحة ألعراض واحلدث واليرف

فكرة عن يعطي صف أو يل تعمل يتال ي اإلحصائيةى الوصفية اإلحصائية
 .أو عدد السكانالعينة  من بيانات الدراسةالكائن 

 لي:كما يدول توزي  الدردد  جبم قدّ ت، الوصفية اإلحصائيةيف ىذه بيانات 

                                                             
 ،Rajawali Pers جاكرتا: ;اخلامسة و العشرونالطبعة )  Pengantar Statistik Pendidikan ،اناس سوديونو  5

 4ص.  ،(2084
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 الصيية:باستخدام  (Mean)ط ب متوسّ سحي . أ
 ̅  

∑    

∑  
 ………

6
 

 وضوح: 
xادلتيرِي  ة= متوسط 
fi تردد للمتيرِي = 
xi مسافة ادلتيرِي = 

Keterangan : 

 ̅ = Rata-rata variabel 

   =  Frekuensi untuk variabel 

   = Tanda kelas interval variable 

 :باستخدام الصيية ادلتوسط حتسب النسبة ادلئوية من . ب
  

 

 
        

 وضوح: 
Pالنسبة ادلئوية = عدد 
f النسبة ادلئوية= تردد 

Nكثري العينة = 
Keterangan:  

P  = Angka persentase 

f   = Frekuensi yang dicari persentasenya 

                                                             
 70ص.  ،(Remaja Rosdakarya، 8996 باندونغ: ;األوىلالطبعة )  Statistika Pendidikan ،سوجانانانا   6
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N  = Banyaknya Sampel
7
 

 االستنتاجية اإلحصائية .2
ميكن  ةقي قواعد أو رر ريتوف اإلحصائية يى االستنتاجية اإلحصائية

البيانات اليت مت عامة، من رلموعة استخدامها كأداة من أجل زلاولة استخالص 
 .جتميعها ومعاجلتها

 لي:كما ي دراسةال هذيف ى الفرضية صحة اختبار
 التطبيعي أ. االختبار

انات ادلستخدمة موزعة البي يعمل أن يعرف البياناتمن  التطبيعي االختبار
 على النحو التايل:(Chi-Kuadrat)صيية  يستخدمالختبار و لذلك ا. عادة أم ال

 

 
Keterangan: 

χ
2 
 = Nilai Chi-kuadrat hitung 

Oi  = Frekuensi hasil pengamatan 

Ei   = Frekuensi harapan 

K   = Banyaknya kelas 

hitung χعندما يكون  التطبيعي معيار االختبار
tabel χأصير من   2

صل حيحيث  2
tabel χعلى 

χمن القائمة  2
. مث يتم  α = 0,05  مستوى الداللة يفdk ( =k-1 )م   2

 توزي  البيانات عادة.
                                                             

 Sinar Baru باندونغ: ;السادسةالطبعة )  Dasar-Dasar Proses Belajar Mengajar ،نانا سوجانا  7

Algesindo، 2004)،  .830ص 







k

i i

ii
hitung

E

EO

1

2
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 ةاختبار الفرضيب.  

 ىي كما يلي: دراسةفرضية الأما ىذه 

210 :  H  

211 :  H  

 :وضوح
التالميذ الذين  بني ةالعربي ةلليالتحصيل الدراسي فرق  : ليس ىناك  

 .الواجب الفردي هم الذين يعطونبين والواجب اجلماعي يعطون 
التالميذ الذين يعطون  بني ةالعربي ةلليالتحصيل الدراسي فرق : ىناك   

 .الواجب الفردي هم الذين يعطونبين والواجب اجلماعي 
ون لدى التالميذ الذين يعطالعربية للية التحصيل الدراسي  ةمتوسط:   

 .الواجب اجلماعي
ون لدى التالميذ الذين يعطالعربية للية التحصيل الدراسي  ةمتوسط:   

 الفردي.الواجب 
التالميذ الذين  بني ةالعربي ةلليالتحصيل الدراسي فرق أما الكيفية تعرف 

 زلمديةالواجب الفردي مبدرسة  هم الذين يعطونبين والواجب اجلماعي يعطون 
 t (uji t) هي بتقنية إحصائية ف عالية سوجنوميناساال

  
 ̅   ̅ 

√
(     )  

  (    )  
 

       
(
 
  
 
 
  
)
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 وضوح: 
 اجملموع اجملربيف  ةقيمة ادلتوسطال=  ̅ 
 ادلراقب اجملموعيف  ةقيمة ادلتوسطال=  ̅ 
  
 اجملموع اجملربيف  = الفروق 
  
 ادلراقب اجملموعيف  = الفروق 
 اجملرباجملموع يف  = عدد العينة  
 ادلراقب اجملموعيف  = عدد العينة  

Keterangan : 

 ̅ = Nilai rata-rata kelompok eksperimen 

 ̅ = Nilai rata-rata kelompok kontrol 

  
 = Variansi kelompok eksperimen 

  
 = Variansi kelompok kontrol 

  = Jumlah sampel kelompok eksperimen 

  = Jumlah sampel kelompok kontrol 

 :كما يليم  معايري   دراسةفرضية ال
لتحصيل افرق  ىناك، يعين أن مرفوض   مث  ttable   t hitung كان  إذا .8

 بينهم والواجب اجلماعي ون التالميذ الذين يعط العربية بنيللية الدراسي 
 .الواجب الفردي ونيعط الذين
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لتحصيل افرق ىناك ليس ، وىذا يعين أنو مقبول   مث   t table   t hitungكان إذا   .2
 بينهم والواجب اجلماعي  ونيعطالتالميذ الذين  العربية بنيللية الدراسي 
 .الواجب الفردي ونيعطالذين 
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َعَ ابَ الرَ َابَ البَ 

َثَ حَ بَ الَ َجَ ائَ تَ ن َ 

َ َلَ صَ فَ الَ  ال مدرسةَ:لَ وَ ال  َل م ح ةَ 
 تاريخادلدرسة .أ

ذوالقعدةأو01وجنوميناساوقدأنشأتيفتاريخعاليةسالحممديةدرسةادل
.ولكن22بدايتهاتقعيفشارعإستاناباللومفوارقمم.يف0998يونيو10

يفقريةفاسينوجنان.51متقعيفشارعبونتوتنجنجارقم2119يفسنة
عاليةسوجنوميناساكماتايل:الحممديةدرسةيفادلدرسةادلاألمساءرئيس

 0987-0983:إر.عبدادلّنانواحب .0
 2112-0987:درس.عبدالرمحانرورونج .2
 2113-2112:درس.عبدالرعوفمامانج .3
 2114-2113:م.فددرس.حممدأمني، .4
 2118-2114:س.فدحممدحبار، .5
 2107-2118:درس.حج.سرياجوالدين .6
 اآلن–2107:م.م،درأ.جومّيايت .7
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 مرافقادلدرسة .ب
منها:وجنوميناساعاليةسالحممديةدرسةادلمرافقأّما

اخلربالواسعالنوعالرقم
20م96غرفةرئيسادلدرسةوغرفةاألساتذ0
2م594الفصل2  5
2م24احلمام3  6
2م63ادلعمل4  0
2م63ادلصّلى5  0
2م978ساحةادلدرسة6  0
2م63ادلكتبة7  0
2م4غرفةاالستشارة8  0
2م63غرفةالكمبيوتر9  0
2م02ادلطبخ01  0
2م3ادلطعم00  0
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 عاليةسوجنوميناساالحممديةمدرسةأفراديف .ج
 أساتذة .0
العنوانادلهنةاإلسمالرقم

33سريىجوالدينراينرقماألستاذماّدةتإكدرس.احلجسريىجوالدين0

بريينجكالوروفأإماّدةةاألستاذم.فدكسمىوايت،س.أغ،2

24َسالطينَعالئَالدينَرقمَفكناألستاذةماّدةدرأ.عائيشة3

42َعبداهللَدغ.َسيرّواَرقمَ فأإاألستاذةماّدةدرأ.احلجةسالمنج4

0بتنأنرتارقم الرياضةاألستاذماّدةدرس.مّسي5

مصطفىدغ.بوجنا البيولوجيةاألستاذةماّدةس.فدحسناوايت،6

48سريىجوالدينراينرقم اإلنجيليزيةالستاذةَماّدةَاللغةَسسراملة،7

بتنغريّابارومبنج الستاذَماّدةَاللغةَاإلندونيسيةس.فد،عبداحلميد8

0311عبدادلطالبدغ.نارانجرقم الستاذةَماّدةَالسوسيولوجيةس.فد،سوريّانيتب9

فوروسمالينوفّتريو فيزياءاألستاذةماّدةنورديّانا01

أنديماّلومبنجسانجسوجنوميناسا كيمياءاألستاذماّدةخرياألمنيدرس.00

بتنغوواليستاري االقتصاديةاألستاذماّدةدرس.عريفالدينميسينج02
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50رقم2مّنوروكي اجلغرافيةاألستاذماّدةدرس.عبداحلارس03

تومبولو4رقم2بريينجي األستاذةماّدةالرياضياتم.فد،س.فد،ريسكىأمالّيا04

َفنجينتونجانَئوتاراَسونجوميناسا فيزياءاألستاذةماّدةس.فد،سوكينا05

جيعنيتاّلسامسبّيا األستاذماّدةاللغةالعربيةس.فد.إ،حممدقداريإندرايانتو06

تايينجفاّلجنا احملمديةاألستاذماّدةس.فد.إعريفالدينأّبس،07

تالسالفانج الرياضياتاألستاذماّدةس.فدأسوارأنس،08

فنجينتونجانَئوتاراَسونجوميناسا األستاذةماّدةاللغةاإلندونيسيةس.فد،إرييانيتعزيز09

ريسيدينعالءالدين األستاذةماّدةالفنونوالثقافةس.فداحلجةسوريّانيت،21

فاسينوجنان التاريخاألستاذماّدةس.فدخمليس،20

 ادلوظف .2
ادلهنةاإلسمالرقم

رئيسةاإلدارةس.فد،إرييانيتعزيز0

موظفةاإلدارةس.فدسوريّانيتب،2

 



32 

 الضمان .3
ادلهنةاإلسمالرقم

 الضمانوحيو0

 الضمانحسباهللهبارالدين2

 عاليةسوجنوميناساالحممديةدرسةادلتالميذ .د
ادل سوجنوميناساالحممديةدرسة عالية الفصل035لديها ومنهم: تلميذا

تلميذاو31الفصلالثاينعشر)إفس(تلميذاو31الثاينعشر)إفأ(
تلميذاو21الفصلالعاشر)إفأ(تلميذاو35الفصلاحلاديعشر)إفأ(

تلميذا21الفصلالعاشر)إفس(
َتحليلَنتائجَالبحثَ:ثانيالَ َلَ صَ فَ الَ 

 اجملموعاجملرب .0
ياناتَالتحصيلَالدرسيَالمبدئَفىَالصفَالعاشرَ)إَ:َب2.4الجدولَ

 فَأ(َبمدرسةَمحمديةَالعاليةَسونجوميناسا
 fi Xi fi.xiدرجةال

34-43738،5269،5
44-53048،548،5
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54-63558،5292،5
64-73368،5215،5
74-83478،5304

210031اجملموع
يفالتحصيلالدرسيادلبدئأننتيجةمتوسط4.0وبناءعلىاجلدول

اجملموعاجملرب:
 

∑

∑

k

=1i
i

k

=1i

f

x
ii
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= 56،5 
الدرسينتيجةالتحصيلىي4.0اجلدولبياناتالتحصيلالدرسييف

ادلبدئىفالصفالعاشر)إفأ(مبدرسةحممديةالعاليةسوجنوميناساواحلصول
 .56،5ةتوسطادلعلى

فىَالصفَالعاشرََالنهائ:َبياناتَالتحصيلَالدرسي2.4َالجدولَ
َ)إَفَأ(َبمدرسةَمحمديةَالعاليةَسونجوميناسا

 Fi Xi fi.xiدرجةال

55-62058،558،5
63-71466،5266
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70-78474،5298
79-86482،5331
87-94791،5633،5

210586اجملموع
النهائيفأننتيجةمتوسطالتحصيلالدرسي4.2وبناءعلىاجلدول

اجملموعاجملرب:
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∑
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=1i
i

k

=1i

f

x
ii

f

=x       

 

= 
    

  
 = 78،81 

الدرسينتيجةالتحصيلىي4.2اجلدولبياناتالتحصيلالدرسييف
النهائىفالصفالعاشر)إفأ(مبدرسةحممديةالعاليةسوجنوميناساواحلصول

 ادلئويةو78،81ةتوسطادلعلى من%39،46النسبة التحليل نتيجة و .
(06،1 spss) 034،915الفروقأن. 
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 اجملموعادلراقب .2

فىَالصفَالعاشرََالمبدئ:َبياناتَالتحصيلَالدرسي2.3الجدولَ
 (َبمدرسةَمحمديةَالعاليةَسونجوميناساس)إَفَ

 Fi Xi fi.xiدرجةال

39-45442068
46-52449096
53-5905656
61-66363089
67-73871561

210069اجملموع
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يفادلبدئأننتيجةمتوسطالتحصيلالدرسي4.3وبناءعلىاجلدول
ادلراقب:اجملموع

 

∑
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f
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 = 58،45 

الدرسينتيجةالتحصيلىي4.3اجلدولبياناتالتحصيلالدرسييف
ادلبدئىفالصفالعاشر)إفس(مبدرسةحممديةالعاليةسوجنوميناساواحلصول

 58،45ةتوسطادلعلى

فىَالصفَالعاشرََالنهائ:َبياناتَالتحصيلَالدرسي2.2الجدولَ
 (َبمدرسةَمحمديةَالعاليةَسونجوميناساس)إَفَ

 Fi Xi fi.xiدرجةال

45-52248،597

53-61456،5226

60-68264،5029

69-76572،5362،5
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77-84681،5483

85-92088،588،5

210386اجملموع

أننتيجةمتوسطالتحصيلالدرسيالنهائيف4.4وبناءعلىاجلدول
ادلراقب:اجملموع
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 = 69،71 

الدرسينتيجةالتحصيلىي4.4اجلدولبياناتالتحصيلالدرسييف
ادلبدئىفالصفالعاشر)إفأ(مبدرسةحممديةالعاليةسوجنوميناساواحلصول

 ادلئويو69،71ةتوسطادلعلى من%09،24النسبة التحليل نتيجة و .   
(06،1 spss)039،274الفروقأن. 
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 ةاختبارالفرضي .3
ىيكمايلي:دراسةفرضيةالأماىذه

لتحصيلالدراسيافرقىناك،يعينأنمرفوض  مثt hitung   t tableكانإذا .0
 بنيللغة العربية يؤتون الذين التالميذ اجلماعي يؤتونالواجب الذين و

 .الواجبالفردي
2.  إذا t hitung   t tableكان مقبول  مث يعينأنو وىذا لتحصيلافرقىناك،

الدراسي بنيللغة الذينيؤتونالعربية الذينالواجباجلماعيالتالميذ و
 .الواجبالفردييؤتون

 

210 :  H  

211 :  H  

 :وضوح
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ىناك   ليس : افرق الدراسي لتحصيل بنيللغة الذينالعربية التالميذ
 .الواجبالفرديونبينهمالذينيعطوالواجباجلماعيونيعط

ىناك   لتحصيلالدراسيافرق: بنيللغة الذينالعربية ونيعطالتالميذ
.الواجبالفرديونبينهمالذينيعطوالواجباجلماعي

   ةمتوسط: الدراسي التحصيل للغة يعطالعربية الذين التالميذ ونلدى
.الواجباجلماعي

   ةمتوسط: الدراسي التحصيل للغة لدىالعربية يعطالتالميذ ونالذين
.الفرديالواجب

        
 ̅   ̅ 

√
(     )  

  (    )  
 

       
(
 
  
 
 
  
)

 

t = 
           

√
(    )        (    )       

       
(
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 = 
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(   )

 

= 
   

√        (   )
 

= 
   

√        
 

= 
   

    
 

= 2،45  
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  (و2،45  2،120)ttable   t hitungعلىأساساختبارالفرضيةمث

لذلك ىناكمرفوض. افرق الدراسي لتحصيل بنيللغة الذينالعربية التالميذ

يفالصفالعاشرالواجبالفرديونبينهمالذينيعطوالواجباجلماعيونيعط

 .مبدرسةحممديةالعاليةسوجنوميناسا
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 الخامسالباب 

ام  ت  تا خْ اْلا   

لتحصيل افرق بعد اإلنتهاء من حبث األبواب السابقة بااملوضوع: 
بينهم الذين  والواجب اجلماعي ون التالميذ الذين يعط العربية بنيللغة الدراسي 

و  يف الصف العاشر مبدرسة حممدية العالية سوجنوميناسا. الواجب الفردي ونيعط
 الة. وىف هذا البحث سيقدم الباحثهذه الرس خامتة نصل إىل الباب اخلامس هو

 اخلالصات واإلقًتحات.
 ْلخ ال ص اتا : ل  و  اْل   ل  صْ ف  الْ 

 أن يلخص اخلالصات كما يلي: قدم من البحث فيمكن الباحثيمما 

ون الذين يعطتالميذ ال الدراسي للغة العربية لدىالتحصيل  ةمتوسط  .1
هو  عالية سوجنوميناساال حممديةمبدرسة  العاشر يف الصف الواجب اجلماعي

 للنهاء. 78687للمبدئ و  5665
الواجب ون الذين يعطتالميذ لدى الالتحصيل الدراسي للغة العربية  ةمتوسط .2

 58645هو  سوجنوميناساعالية ال حممديةمبدرسة  العاشر يف الصف فرديال
 للنهاء. 69677للمبدئ و 
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الواجب ون الذين يعطتالميذ التحصيل الدراسي للغة العربية بني ال هناك فرق .3
مبدرسة  العاشر يف الصف فرديالاجلماعي وبينهم الذين يعطون الواجب 

طريقة إعطاء الواجب اجلماعي أحسن من . عالية سوجنوميناساال حممدية
عالية ال حممديةمبدرسة  الواجب الفردي يف الصف العاشرطريقة إعطاء 

ة هو اختبار الفرضي االستنتاجية يف اإلحصائية , ألن حتليلسوجنوميناسا
 ttable   t hitung (2645  26721)درجة 

 تاناإلقتراح : الفصل الثاني
6 فقدم الكاتب النتائج اليت مت طرحها يف هذه الدراسةوبناء على 
 :النحو التايلاالقًتاحات على 

يرجى من املدرس مبدرسة حممدية العالية سوجنوميناسا لكي  .1
 6إعطاء الواجب اجلماعيعملية التعّلم والتعليم ليطّبق طريقة  يف

 لكي اليبشم التالميذ.
ويرجي من الباحثة اليت يأيت بعدد القادم أن يرقي و يقوي نتائج  .2

رفع التحصيل هذا البحث قياما بالتعليم األخرى الىت يؤثر  يف 
 الدراسي اللغة العربية.
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Soal Pre Test 

 !ِاْختَػْراإِلَجابَةالػُمَناِسَبةِمَّايَِلي .أ
 ُىَو... .ٔ

َصِديْػَقِتْد.فَاِطَمةٌج.طَاِلبٌب.طَالَِبةٌأ.
 أَْنَت... .ٕ

فَاِطَمةٌد.ةٌَخِديَْج.لَيػَْلةٌب.ََمُْمْودٌأ.
 أَْنِت... .ٖ

ُمْوَسىد.ةٌَخِديَْج.ََمُْمْودٌب.يُػْوُنسُأ.
 ِىَي... .ٗ

طَالَِبةٌد.يُػْوُنسُج.طَاِلبٌب.يَْصِدْيقِأ.
 ىَذاَأْْحَُد,...طَاِلبٌ .٘

وَىػُد.ىػَُماج.أَْنتِب.اأَنَأ.
 َصِديْػَقِتَْىِذِه...,ِىَي .ٙ

َجْعَفرٌد.َشرِيْػَفةٌج.ُحَسْيٌب.َحَسنٌأ.
 َمْن...؟َىِذِهطَالَِبةٌ .ٚ

وَىػُد.أَْنتِج.ىَذاب.َىِذهِأ.
 ؟ِاْسػِميرِْزِقيْ………َما .ٛ

ِاْسػُموُد.ِاْسػُمكِج.ِاْسػُمكَب.ِاْسػِميأ.
َلٌة,أَنَا... .ٜ ْينَِبيػْ  ِاْسِْ



َجْعَفرٌد.ُحَسْيٌج.طَاِلبٌب.طَالَِبةٌأ.
 ُجوُكو:ِمْنأَْيَنأَْنَتقَاِدٌميَاُتوُمو؟+ .ٓٔ

 .ُتوُمو:أَنَاقَاِدٌمِمْنُسْورَابَايَا-
 َجاَويالَشْرِقيَّةِمنْ………ُسْورَابَايَا
قَػْريَةد.َشارِعج.َمِديْػَنةُب.َعاِصَمةُأ.

 ؟َحػِمْيد:ِاْسػِميَحػِمْيد………َسارِْي:ِاْسػِميَسارِْي .ٔٔ
َوىػُمْد.َوىػَُماج.َوأَْنتِب.َوأَْنتَأ.

َىَذا “ .ٕٔ ِكَتابُُو ِىيَ” األَتِية لِػْلُجْمَلِة الَصِحْيَحة  التَػْرََجَة
…………… 

Ini bukumuد.Ini bukukuج.Ini bukunya (lk)ب.Ini bukunya (pr)أ.
 َخِديْػَجة…ِمْنَجاَكرتَا،ِاْسػُمػ…َىِذِهُأْختػِي، .ٖٔ

ِىَي،ػَهاد.أَنَا،ػوُج.أَْنِت،كِب.أًْنَت،كَأ.
 َمْنأَْنِت؟... .ٗٔ

اَشرِيْػَفةٌِاْسػُمهَد.أَنَاُمَدرِّسٌج.نَػَعْم,أَنَاُمَدرَِّسةٌب.أَنَاُمَدرَِّسةٌأ.
 َىْلأَْنَتطَاِلٌب؟... .٘ٔ

نَػَعْم,أَنَاأ.
طَالَِبةٌ

نَػَعْم,أَنَاب.
طَاِلبٌ

أَنَاََل,ج.
طَاِلبٌ

ِاْسػُموُد.
َعِليٌ

 ُعْثَماُن؟...َمْنُىَويَا .ٙٔ



ِىَيفَاِطَمةٌنَػَعْم,د.ُىَوُعَمرُج.ِىَيفَاِطَمةٌب.نَػَعْم,ُىَوُعَمرُأ.
 املدرسةجديدة .ٚٔ
جديدةٍاملدرسةًد.جديدةُاملدرسةُج.جديدةٌاملدرسةٌب.جديدةِاملدرسةِأ.
 بابالفصل .ٛٔ

الفصلٍبابًد.الفصلٍبابٌج.الفصلِبابُب.الفصلٌبابٌأ.
 الطالباملاىر .ٜٔ

املاىرِالطالبُد.املاىرُالطالبُج.املاىرٌالطالبٌب.املاىرٍالطالبًأ.
 رأالقرآنق .ٕٓ

قرأالقرآنٌد.قرأالقرآنِج.قرأالقرآنُب.قرأالقرآنَأ.
 اَْمََلِءاْلَفرَاَغِبِفْعِلاْلَماِضى! .ب

اَلضَِّميػْرُاَلَكِلَمةُاَلرَّْقمُ
ِىيَأَْنتَأَْنتِأَنَا
َنَظَرتَْنَظْرتََنَظْرتَِنَظْرتَُنَظرَِمْثلٌ
َجَلسَٕٔ
َضَربَٕٕ
َكَتبَٖٕ
َنَصرَٕٗ
َشَهدَٕ٘

 

 



Soal Post Test 

 اخترا اإلجابة المناسبة مما يلي!
 ف.يْ رِ ا عَ  يَ ًل هْ سَ  وَ ًل ىْ بودي: أَ  .ٔ

 عريف:...............
 فيْ رِ ا عَ يَ  ًل ىْ أَ ج.  ًل هْ سَ  وَ ًل ىْ أَ ب.  يْ دِ وْ ا ب ُ يَ  كَ  بِ ًل ىْ أ.  أَ 
  وِ ل  لِ دُ مْ حَ ر الْ يْ خَ ه. بِ  فيْ رِ ا عَ يَ  كَ  بِ ًل ىْ أَ د. 

 ؟ تَ نْ أَ  نَ يْ أَ  نْ مِ  .ٕ
 يْ انِ يَ  دْ مَ حْ أَ  عْ اِر ج.  شَ  ايَ سِ يْ نِ وْ دُ نْ إِ  نْ ا مِ نَ ب. أَ  دْ مَ حْ أَ  مُ سْ أ.  اِ 
  ةي  سِ يْ نِ وْ دُ نْ ا إِ نَ أَ ه.  يْ سِ يْ نِ وْ دُ نْ ا إِ نَ د. أَ 

 اتَ ارْ اكَ جَ  نْ ا مِ نَ ......؟ أَ  .ٖ
 ؟تَ نْ أَ  نْ مَ ج.   ا؟نَ أَ  نَ يْ أَ  نْ ب. مِ  ا؟ نَ أَ  نْ مَ أ.  

  ؟اوَ جَ  تَ نْ أَ  لْ ىَ ه.  ؟تَ نْ أَ  نَ يْ أَ  نْ مِ د. 
 أَْنَت؟ نْ مَ  .ٗ

 بٌ الِ طَ  تَ نْ أَ ج.   ةٌ بَ الِ ا طَ نَ أَ ب.   بٌ الِ ا طَ نَ أَ أ.  
  ةٌ سَ ر  دَ ا مُ نَ أَ ه.  ةٌ بَ الِ طَ  تِ نْ أَ د. 

 ؟يْ زِ يْ الِ مَ  تَ نْ أَ  لْ ىَ  .٘
 ةي  سِ يْ نِ وْ دُ نْ ا إِ نَ ج.  أَ  ةٌ بَ الِ ا طَ نَ ,أَ َل ب.   بٌ الِ ا طَ نَ , أَ مْ عَ ن َ أ.  

  يْ سِ يْ نِ وْ دُ نْ ا إِ نَ أَ  ,َل ه.  ةي  سِ يْ نِ وْ دُ نْ ا إِ نَ أَ , نَ َعمْ د. 
ٙ. Saya dari Malang 

 ِمْن َماَلْنج تَ نْ أَ ج.   ِمْن َماَلْنج يَ ىِ  ب.  جنْ اَل مَ  نْ مِ  وَ ىُ أ.  
  َماَلْنجِمْن ا نَ أَ ه.  ِمْن َماَلْنج تِ نْ أَ د. 

 ة....يَ رِ جْ هِ الْ  رِ وْ هُ شُ  نْ مِ  .ٚ



 ه. ديسمبر د. يوليو رجبج.   أبريل ب.  يناييرأ.  
 ...ل  , إِ رِ هْ ي الش  فِ  امِ ي  اْلَ  دُ دَ عَ  .ٛ

 َوِعْشُرْوَن يَ ْوًما ةُ عَ سْ تِ ج.  َوِعْشُرْوَن يَ ْوًما ةُ يَ انِ مَ ثَ ب.  امً وْ ي َ  نَ وْ رُ شْ عِ وَ  ةُ عَ ب َ رْ أَ أ.  
  امً وْ ي َ  نَ وْ ث ُ َل ثَ د وَ احِ وَ ه.  امً وْ ي َ  نَ وْ ث ُ َل ثَ د. 

 ة...يَ دِ َل مِ الْ  رِ وْ هُ شُ  نْ مِ  .ٜ
 ه. شوال د. يوليو رجبج.    رمضان ب.  شعبانأ.  

ٔٓ. Pukul 06.00 

 إل الربع ج. الساعة السادسة تماما ب. الساعة السادسة أ. الساعة السادسة والربع
  إل تسع ه. الساعة السادسة والنصف د. الساعة السادسة

 رُ مَ حْ ا أَ هَ ن ُ وْ لَ  .ٔٔ

 ؟ةِ ارَ ي  الس  َما َلْوُن ج.   ؟مِ لَ قَ الْ َما َلْوُن  ب.  ؟بِ اتَ كِ الْ  نُ وْ ا لَ مَ أ.  
  ؟تِ يْ ب َ الْ َما َلْوُن ه.  ؟لِ صْ فَ الْ َما لَْوُن د. 

 رُ مَ حْ أَ  وُ نُ وْ لَ  .ٕٔ

 ؟ةِ ارَ يَ الس  َما َلْوُن ج.   ؟ةِ بَ يْ قِ حَ الْ َما َلْوُن  ب.  ؟َما لَْوُن اْلِكاَتِب أ.  
  ؟ةِ رَ وْ ب   الس  َما َلْوُن ه.  ة؟سَ رَ دْ مَ الْ َما لَْوُن د. 

  َما َلْوُن الس ب  ْورَِة؟  .ٖٔ

 َسْوَدآءُ  َلْونُوُ ج.   دُ وَ سْ أَ  َلْونُ َها ب.  َأْسَودُ  َلْونُوُ أ.  
  َسْوَدآءُ ما َلْونُ هَ ه.  ءُ آدَ وْ سَ  َلْونُ َهاد. 

 ءُ آرَ مْ حَ  ةُ ارَ ي  الس   .ٗٔ

 mobil itu berwarna hijauج.   mobil itu berwarna hitam ب.  mobil itu berwarna putihأ.  
  mobil itu berwarna merahه.  mobil itu berwarna biruد. 
ٔ٘. Baju itu hitam 



 رُ فَ صْ أَ  الَقِمْيصُ ج.   دُ وَ سْ أَ  الَقِمْيصُ ب.  قُ رَ زْ أَ  صُ يْ مِ القَ أ.  
  رُ مَ حْ أَ  الَقِمْيصُ ه.  ضُ يَ ب ْ أَ  الَقِمْيصُ د. 

ٔٙ. Mobil itu merah 

 السيارة َأْصَفرُ ج.   السيارة َسْوَدآءُ ب.  السيارة َأْزَرقُ أ.  
  السيارة َحْمَرآءُ ه.  السيارة أَبْ َيضُ د. 

 

ا نَ ر. أَ شْ ة عَ ت  سِ  يْ رِ مْ ة. عُ ي  سِ نْ جِ ي الْ سِ يْ نِ وْ دُ نْ ا إِ نَ ا. أَ يَ سِ يْ نِ وْ دُ نْ إِ  نْ ا مِ نَ ف. أَ يْ فِ ا عَ نَ أَ 
 وَ ق. ىُ افِ د رَ مَ حْ أَ  وُ مُ سْ . اِ يْ قِ يْ دِ ا صَ ذَ ىَ  ا. وَ تَ رْ اكَ يَ كْ وْ ي ُ ة بِ دَ احِ وَ ة الْ ي  اوِ نَ الث    ةِ سَ رَ دْ مَ ي الْ فِ  بٌ الِ طَ 
 نْ مِ  يَ ة. ىِ مَ حْ رَ  ةُ شَ ائِ عَ  هِ ذِ ىَ ر. وَ شْ عَ  ةُ عَ سْ تِ  هُ رُ مْ ة. عُ ي  سِ نْ جِ ي الْ زِ يْ الِ مَ  وَ ا. ىُ يَ زِ يْ الِ مَ  نْ مِ 
 اهَ تِ فَ رِ عْ مَ بِ  دٌ يْ عِ ا سَ نَ . أَ تِ يْ ب َ الْ  ةُ ب  رَ  يَ . ىِ نَ وْ رُ شْ ا عِ ىَ رُ مْ ة. عُ ي  سِ نْ جِ ة الْ ي  رِ صْ مِ  يَ ر. ىِ صْ مِ 

 ؟َعِفْيف نْ مَ  .ٚٔ

 ه. طالب د. طالبة مدرسج.   مدرسة ب.  طبيبأ.  
 ؟َعِفْيف نَ يْ أَ  نْ مِ  .ٛٔ

 ه. تركيا د. سوريا ماليزياج.  إندونيسيا ب.  مصرأ.  
 عفيف؟ سُ رُ دْ يَ  نَ يْ أَ  .ٜٔ

 ه. المكتبة د. البيت المسجدج.   الجامعة ب.  المدرسةأ.  
 ة أحمد رافق؟ي  سِ نْ اجِ مَ  .ٕٓ

 ه. تركي د. سوري ماليزيج.  إندونيسي ب.  مصريأ.  
 أحمد رافق؟ رُ مْ ا عُ مَ  .ٕٔ

 ه. عشرة د. ثلثون عشرونج.  تسعة عشر ب.  سبعة عشرأ.  
 ؟َعِفْيفق يْ دِ صَ  مُ سْ ا اِ مَ  .ٕٕ

 ه. ىمزة د. فاطمة محمدج.  أحمد رافق ب.  عائشةأ.  



 عائشة رحمة؟ َما ُعْمرُ  .ٖٕ

 ه. عشرة د. ثلثون عشرونج.  تسعة عشر ب.  سبعة عشرأ.  
 عائشة رحمة؟ َماِجْنِسي ة .ٕٗ

 ه. تركية د. سورية ماليزيةج.  إندونيسية ب.  مصريةأ.  
 "دٌ يْ عِ ا سَ نَ أَ " .ٕ٘

 Kalian senangه. Saya senangد. Mereka senangج. Dia senangب. Kamu senangأ.
 (pulpen 7)؟...ةِ بَ يْ قِ حَ ي الْ ا فِ مً لَ ق َ  مْ كَ  .ٕٙ

 ةُ عَ ب ْ سَ  مٍ َل قْ ه. أَ  مٍ َل قْ أَ  ةُ عَ ب ْ د. سَ  مٍ َل قْ أَ  عُ بْ سَ  ج. قَ َلمٍ  عُ بْ سَ  ب.  مٍ لَ ق َ  ةُ عَ ب ْ أ. سَ 
 

 (Kamar 4)؟...تِ يْ ب َ ي الْ فِ  ةً فَ رْ غُ  مْ كَ  .ٕٚ

  أربعةُ  غرفٍ ه.  غرفةٍ  أربعةُ د.  غرفةٍ  أربعُ  ج. غرفٍ  أربعُ  ب.  غرفٍ  أربعةُ أ. 
 ...لِ صْ فَ  نْ ع مِ مْ جَ  .ٕٛ

 ه. فصل د. فصول فصلنج.  فصلتان ب.  فصلةأ.  
 ...ةٍ رَ ىْ زَ  نْ ى مِ ن  ث َ مُ  .ٜٕ

 ه. زىرتان د. أزىر زىرانج.  زىرتون ب.  زىرةأ.  
 "ذٍ افِ وَ ن َ  ت  "سِ  .ٖٓ

 lima buah jendelaج.   enam buah jendela ب.  tujuh buah jendelaأ.  
  empat buah jendelaه.  tujuh buah jendelaد. 

ٖٔ. Tiga buah Kelas 

 فصولٍ  تسعةُ ج.   فصولٍ  ستةُ ب.  فصولٍ  أربعةُ أ.  
  فصولٍ  ثلثةُ ه.  فصولٍ  خمسةُ د. 

 ما اسمِك؟ .ٕٖ



 اسمِك فائزةه.  اسمْي فائزةد.  اسمْي فائز ج. اسمِك فائز ب.  اسمَك فائزأ. 
 ؟وأنتَ  نا إندونيسية,أ .ٖٖ

 أنا إندونيسيا ج. أنا إندونيسية ب.  أ. أنا إندونيسيّ 
  ه. أنا من إندونيسيّ  د. أنا من إندونيسيّ 

 ...رقم بيتَك؟ أربعة .ٖٗ

 َماه.  أْينَ د.  ِمنْ  ج. َمنْ  ب.  َكمْ أ.  
 ...أْنَت؟ أنا طبيب .ٖ٘

 ه. َما د. أْينَ  ِمنْ  ج. َمنْ  ب.  أ. َكمْ 
 .ىذه أحرف الستفهام, إل .. .ٖٙ

 ىمته.  فيد.  كيف ج. كم ب.  ىلأ. 
 حرف الجر... أيّ  .ٖٚ

 ه. متى د. في كيف  ج. كم  ب.  أ. ىل
ٖٛ. Buku Itu Bagus 

 الكتاٌب جميلٌ  ج. الكتاُب جميلِ  ب.  أ. الكتاُب الجميلُ 
  جميلٌ  ه. الكتابُ  د. الكتاٌب جميلٍ 

ٖٜ. Buku Yang Bagus 

 الكتاٌب جميلٌ  ج. الكتاُب جميلِ  ب.  أ. الكتاُب الجميلُ 
  ه. الكتاُب جميلُ  د. الكتاٌب جميلٍ 

ٗٓ. Bukunya Siswa 

 الط البِ  كتابُ  ج. الط البُ  الكتابِ  ب.  أ. الكتاُب الط البُ 
  الط البٍ ه. الكتاُب  الط البُ كتاٌب د.  

 



 نتيجة التلمذ من الصف العاشر إ ف أ . أ
ٕٛٔٓالسنةاَلسمالرقم
ٔٚ\ٔٔٗ\ٕ
النهائاملبدئ
 ٜٗ ٙٚأ.إنديرنغرىىٔ
 ٗٙ ٘٘أفضلةخريلٕ
 ٘٘ ٖٗألفيانٖ
 ٗٙ ٕ٘أنديأغوسٗ
 ٜٛ ٜ٘دييضوريسالينايسدار٘
 ٜٛ ٓٚإندهنورالنساءٙ
 ٓٛ ٓٚإروناٚ
 ٗٙ َٔٗممدفاجرٛ
 ٙٚ ٓٚمسفرةلياناعريفٜ
 ٙٚ َٛٗممدأغونجٓٔ
 ٜٓ ٘٘رفيقاإسراوردينٔٔ
 ٜٓ ٓٙرزكىأميليافوطرئٕ
 ٘ٛ ٜٚستعائشةالرمضانٖٔ
 ٓٛ ٔٗستالنساءٗٔ
 ٜٓ ٕٛ شيدةفاطمةأ٘ٔ



 ٜٗ ٜٚ فيصالٙٔ
 ٙٚ ٓٙ ضيويفوطريئوتريٚٔ
 ٗٙ ٖٗ أ.القدرٛٔ
 ٙٚ ٔٗ زكيةنورحاليزةستٜٔ
 ٓٛ ٔ٘ َممدبنبنجٕٓ

 المبدئ -

 يبحثعنُمَسافةالفصل .ٔ
(log n)ٖ،ٖ+ٔك=
 ( log ٕٓ)ٖ،ٖ+ٔك=
(ٖٓ،ٔ)ٖ،ٖ+ٔك=
(٘)مدّورٜٕ،٘ك=

الفصل .ٕ  يبحثعنصفُّ
الدرجةالصغرية–=الدرجةالكبرية

=ٕٛ-ٖٗ
=ٗٛ 
 يبحثعنطويلالفصل .ٖ

P = 
             

              
 



P = 
  

 
   

P = ٜ،ٙ ( ٓٔمدّورةإىل ) 

 Fi Xi fi.xiدرجةال

ٖٗ-ٖٖٗٚٛ،ٕٜ٘ٙ،٘
ٗٗ-ٖ٘ٔٗٛ،٘ٗٛ،٘
٘ٗ-ٖٙ٘٘ٛ،ٕٜٕ٘،٘
ٙٗ-ٖٖٚٙٛ،ٕ٘ٓ٘،٘
ٚٗ-ٖٛٗٚٛ،ٖ٘ٔٗ

ٖٕٓٔٔٓاجملموع
اجملموعيفأننتيجةمتوسطالتحصيلالدرسياملبدئوبناءعلىاجلدول

اجملرب:
 

∑

∑

k

=1i
i

k

=1i

f

x
ii

f

=x       

 

= 
    

  
 

= ٘ٙ،٘ 
الدرسياملبدئنتيجةالتحصيلىياجلدولبياناتالتحصيلالدرسييف

واحلصولعلى العاليةسوجنوميناسا مبدرسةَممدية ؼأ( ىفالصفالعاشر)إ
 .٘،ٙ٘ةتوسطامل



 النهائ -
 يبحثعنُمَسافةالفصل .ٔ

(log n)ٖ،ٖ+ٔك=
 ( log ٕٓ)ٖ،ٖ+ٔك=
(ٖٓ،ٔ)ٖ،ٖ+ٔك=
(٘)مدّورٜٕ،٘ك=

الفصل .ٕ  يبحثعنصفُّ
الدرجةالصغرية–=الدرجةالكبرية

=ٜٗ-٘٘
=ٖٜ 
 يبحثعنطويلالفصل .ٖ

P = 
             

              
 

P = 
  

 
 

   = ٚ،ٛ ( ٛمدّورةإىل ) 

 Fi Xi fi.xiدرجةال

٘٘-ٕٙٔ٘ٛ،٘٘ٛ،٘
ٖٙ-ٚٓٗٙٙ،ٕ٘ٙٙ
ٚٔ-ٚٛٗٚٗ،ٕٜ٘ٛ



ٜٚ-ٕٛٙٗٛ،ٖٖ٘ٓ
ٛٚ-ٜٜٗٚٓ،ٖٖ٘ٙ،٘

ٕٙٛ٘ٔٓاجملموع
اجلدول على بناء و الدرسي التحصيل متوسط نتيجة يفأن النهائ

اجملموعاجملرب:
 

∑

∑

k

=1i
i

k

=1i

f

x
ii

f

=x       

 

= 
    

  
 = ٚٛ،ٛٓ 

الدرسيالنهائنتيجةالتحصيلىواجلدولبياناتالتحصيلالدرسييف

واحلصولعلى العاليةسوجنوميناسا ىفالصفالعاشر)إؼأ(مبدرسةَممدية

 .ٓٛ،ٛٚةتوسطامل



Statistics 

  kelompok 

eksperimen 

N Valid 20 

Missing 0 

Mean 78.8000 

Median 80.0000 

Std. Deviation 11.61487 

Variance 134.905 

Minimum 55.00 

Maximum 94.00 
  

 النسبة المئوية بحث عنت -

 قيمة اإلحصائية اإلحصائية
 النهائ المبدئ 

 6ٛٓٛٚ 6٘ٙ٘ ةالمتوسط
P = 

   

 
        

P = 
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P = %ٖٜ،ٗٙ 

  %ٙٗ،ٜٖاجملربىييفاجملموعالنسبةاملئوية



 نتيجة التلمذ من الصف العاشر إ ف س . ب
ٕٛٔٓالسنةاَلسمالرقم
ٔٚ\ٔٔٗ\ٕ
النهائاملبدئ
 ٘ٗ ٜٖ إنديراجايأ
 ٘٘ ٜٖ َممدفحريٕ
 ٓٙ ٛٗ َممدريفلضيٖ
 ٘ٚ ٚٙ نضيلةلتيفٗ
 ٓٛ ٙٗ يوسوؼعيالنور٘
 ٘ٛ ٚٙ نورالعيٙ
 ٘ٙ ٓٚ نوراهليدةٚ
 ٓٛ ٖٚ نورالويندساريٛ
 ٜٚ ٓٚ فوتريموحالدينٜ
 ٘ٚ ٖٚ ريزكيأنديليانآٔ
 ٓ٘ ٜٖ ريسلديكارًنٔٔ
 ٘ٚ ٛٗ سريوحيوننينجسئٕ
 ٜٚ ٖ٘ تيياراثياينإسهاري ٖٔ
 ٓٙ ٓٙ نوراألليفأنوغرةٗٔ
 ٘ٚ ٜٖ َممدنورالتقوى٘ٔ



 ٘ٙ ٜٗ ساريناٙٔ
 ٓٛ ٖٚ اللياىننورٚٔ
 ٘٘ ٓٙ ميسيتاٛٔ
 ٙٚ ٓٚ نورميتاجوادينٜٔ
 ٓٛ ٓٙ فوتريسيجإٓ

 المبدئ -
 يبحثعنُمَسافةالفصل .ٔ

(log n)ٖ،ٖ+ٔك=
 ( log ٕٓ)ٖ،ٖ+ٔك=
(ٖٓ،ٔ)ٖ،ٖ+ٔك=
(٘)مدّورٜٕ،٘ك=

الفصل .ٕ  يبحثعنصفُّ
الدرجةالصغرية–=الدرجةالكبرية

=ٖٚ-ٖٜ=ٖٗ
 يبحثعنطويلالفصل .ٖ

P = 
             

              
 

P = 
  

 
   

P =  ٙ،ٛ ( ٚمدّورةإىل ) 



 Fi Xi fi.xiجةالدر

ٖٜ-ٗ٘  ٗ ٕٗ ٔٙٛ 

ٗٙ-ٕ٘  ٗ ٜٗ ٜٔٙ 

ٖ٘-ٜ٘  ٔ ٘ٙ ٘ٙ 

ٙٓ-ٙٙ  ٖ ٖٙ ٜٔٛ 

ٙٚ-ٖٚ  ٛ ٚٓ ٘ٙٓ 
 ٜٙٔٔ  ٕٓاجملموع

 على بناء متوسط اجلدولو نتيجة ةأن الدرسي يفاملبدئالتحصيل
املراقب:اجملموع
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 = ٘ٛ،ٗ٘ 

الدرسياملبدئنتيجةالتحصيلىياجلدولبياناتالتحصيلالدرسييف
ىفالصفالعاشر)إؼس(مبدرسةَممديةالعاليةسوجنوميناساواحلصولعلى

 ٘ٗ،ٛ٘ةتوسطامل



 النهائ -

 يبحثعنُمَسافةالفصل .ٔ
(log n)ٖ،ٖ+ٔك=
 ( log ٕٓ)ٖ،ٖ+ٔك=
(ٖٓ،ٔ)ٖ،ٖ+ٔك=
(٘)مدّورٜٕ،٘ك=

الفصل .ٕ  يبحثعنصفُّ
الدرجةالصغرية–=الدرجةالكبرية

=ٛ٘-ٗ٘
=ٗٓ 
 يبحثعنطويلالفصل .ٖ

P = 
             

              
 

P = 
  

 
 

P =  ٛ  
 

 

 

 



 Fi Xi fi.xiدرجةال

ٗ٘-ٕٕ٘ٗٛ،ٜ٘ٚ
ٖ٘-ٙٓٗ٘ٙ،ٕٕ٘ٙ
ٙٔ-ٕٙٛٙٗ،ٕٜ٘ٔ
ٜٙ-ٕٚٙ٘ٚ،ٖٕ٘ٙ،٘
ٚٚ-ٛٗٙٛٓ،ٖ٘ٗٛ
ٛ٘-ٜٕٔٛٛ،٘ٛٛ،٘

ٖٕٙٛٔٓاجملموع
اجلدول على بناء يفو النهائ الدرسي التحصيل متوسط نتيجة أن

املراقب:اجملموع
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 = ٜٙ،ٚٓ 

الدرسياملبدئنتيجةالتحصيلىياجلدولبياناتالتحصيلالدرسييف

ىفالصفالعاشر)إؼأ(مبدرسةَممديةالعاليةسوجنوميناساواحلصولعلى

  .ٓٚ،ٜٙةتوسطامل



 النسبة المئوية بحث عنت -

 قيمة اإلحصائية اإلحصائية
 النهائ المبدئ 

 6ٜٚٓٙ 6ٗ٘ٛ٘ ةالمتوسط
P = 

   

 
        

P = 
           

     
        

P = 
     

     
        

P = %ٜٔ،ٕٗ 

  %ٕٗ،ٜٔاجملربىييفاجملموعالنسبةاملئوية

Statistics 

  kelompok control 

N Valid 20 

Missing 0 

Mean 69.7000 

Median 75.0000 

Std. Deviation 11.80143 

Variance 139.274 

Minimum 45.00 

Maximum 85.00 
  

 الستنتاجية اإلحصائية . ج
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(مبدرسةَممديةالعاليةأيفالصفالعاشر)إؼعمليةالتعلموالتعليم
 سوجنوميناسابإعطاءالواجباجلماعييفمادةاللغةالعربية

 

العاشر)إؼس(مبدرسةَممديةالعاليةعمليةالتعلموالتعليميفالصف
 سوجنوميناسابإعطاءالواجبالفردييفمادةاللغةالعربية



 

(مبدرسةَممديةالعاليةأعمليةالتعلموالتعليميفالصفالعاشر)إؼ
 سوجنوميناسابإعطاءالواجباجلماعييفمادةاللغةالعربية

 

العاشر)إؼس(مبدرسةَممديةالعاليةعمليةالتعلموالتعليميفالصف
 سوجنوميناسابإعطاءالواجبالفردييفمادةاللغةالعربية



 

(مبدرسةَممديةالعاليةأيفالصفالعاشر)إؼيفمادةاللغةالعربيةالنهائ
 سوجنوميناسا

 

العاليةيفالصفالعاشر)إؼس(مبدرسةَممديةيفمادةاللغةالعربيةالنهائ
 سوجنوميناسا

 



 سيرة حياة
 

الباحثىوَممدأكسان يفبناإل، الرابعمنأباسوخدية
 ٕ٘تاريخ سوروٜٜٗٔمايو قرية يف التعليم،ويقع رواية .
مناملدرسةاإلبتدائيةاحلكوميةواحدةماَلجويفدخلالباحث
املدرسةوواصليفٕٙٓٓخرجمنهايفالعاموٕٓٓٓالعام
وواصليفٜٕٓٓيفالعاممنهاوخرجٕٙٓٓيفالعامالثنويةاحلكوميةسايف

ؤٕٕٓوخرجمنهايفالعامٜٕٓٓيفالعاممدرسةَممديةالعاليةبيما
اإلسَلميةعَلءالدينواصليفاجلامعةؤٕٕٓواصليفمعهدالبرييفالعام
 مكاساريفالعام العربيةيفٖٕٔٓاحلكومية بقسمتدريساللغة وكلية الرتبية

 .شئونالتدريس
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