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 سعح٥س
 عشؾح٭ح ج٥طشذُسٝذ٩ص العطُٚحء ذْل ج٥ؾشوه جدلي٦ىذس ٦٥كقى٣ ٦ًّ دسؾس 

 ذٞغ٨ ضذسَظ ج٦٥ٖس ج٥ْشذُس يف ٦١ُس ج٥طشذُس وؽإو٫ ج٥طذسَظ
 جبح٩ْس ّالء ج٥ذ٬َ جإلعال٩ُس جحل٢ى٩ُس

 ٢٩حعش
 
 ذ٨٦ٞ:

 ئس٩ىجيت أ٭ذٌ
 10100003000ج٥ش٨ٝ ججلح٩ٍْ: 

 
 

 ٝغ٨ ضذسَظ ج٦٥ٖس ج٥ْشذُس ٦١ُس ج٥طشذُس وؽإو٫ ج٥طذسَظ
 ى٩ُس ٢٩حعش٢ؾح٩ْس ّالء ج٥ذ٬َ جإلعال٩ُس جحل
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 سعح٥س
 عشؾح٭ح ج٥طشذُسٝذ٩ص العطُٚحء ذْل ج٥ؾشوه جدلي٦ىذس ٦٥كقى٣ ٦ًّ دسؾس 

 ذٞغ٨ ضذسَظ ج٦٥ٖس ج٥ْشذُس يف ٦١ُس ج٥طشذُس وؽإو٫ ج٥طذسَظ
 جبح٩ْس ّالء ج٥ذ٬َ جإلعال٩ُس جحل٢ى٩ُس

 ٢٩حعش
 
 ذ٨٦ٞ:

 ئس٩ىجيت أ٭ذٌ
 10100003000ج٥ش٨ٝ ججلح٩ٍْ: 

 
 

 ٝغ٨ ضذسَظ ج٦٥ٖس ج٥ْشذُس ٦١ُس ج٥طشذُس وؽإو٫ ج٥طذسَظ
 ى٩ُس ٢٩حعش٢ؾح٩ْس ّالء ج٥ذ٬َ جإلعال٩ُس جحل

1007 



 

 خ 

 ج٥طقشَف ذأفح٥س ج٥شعح٥س
ٰ ذط٪ح٧ ج٥ىٍّ أ٫ ٱزٯ ج٥شعح٥س ٱٍ ٭طُؿس ٬٩ ُطجدلىِٝ أد٭ سج٥رحقػ صفشق

يف َى٧ آش ٩ربٱ٬ أو ٩ػرص ذذ٤ُ٥ ٦ًّ أهنح ٭طُؿس  ، وئرج ١ح٫ح٥ٮٚظذ هحّ٪٦
ض٦ُٞذ أو ج٭طكح٣ أو ٩غحّذز ج٥ؾخـ جِخش ٦١هح أو ذْنهح، ٙهزٯ ج٥شعح٥س 

 ٦٩ٖحضح٫ دبٞطنً ج٥ٞح٭ى٫. س٦ُّهح ج٥رحقػ صوج٥ؾهحدز ج٥يت قق٦
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 ؼ 

 ٩ىجٙٞس جدلؾشٌٙن
، ج٥ش٨ٝ أ٭ذٌ ئس٩ىجيت: سىالُ ٦ًّ ج٥شعح٥س جدلٞذ٩س ٬٩ ج٥يح٥رذْذ جإل

يف ٩هحسز  أغش ضذسَد ج٦٥ٖس ج٥ْشذُس، ذحدلىمىُ: "10100003000ججلح٩ٍْ: 
ٙق٤ ج٥طحعِ جدل٪طحص يف جدلذسعس ج٥ػح٭ىَس أعْذَس ج٥ػح٭ُس   ٥ذي ج٥يالخج٢٥ال٧ 

، ضل٬ جدلؾشٙح٫، ٦ًّ سفالقحش ج٥الص٩س، ٭ٞش، وذْذ ئؾشجء جإل"٦٥شؾح٣ عُٮ٢ح٫
 سطٞذديهح فححلح ٥وأهن ،أ٫ ج٥شعح٥س جدلز١ىسز ٝذ جعطىٙص ج٥ؾشوه ج٦ْ٥٪ُس جدلي٦ىذس

 دلٮحٝؾس.ئىل ج
 

 ٯ 0328 ؿسروجحل 5 ٢٩حعش، 
 ٧ 1007 إٔغيظ07 

 
 ٥ػحينجدلؾشٗ ج و٣جدلؾشٗ جأل

 
 ج٥ذ١طىس مح٢ح، ٧.ضف.ئ. .جحلؽ.ؽشَ٘ ج٥ذ٬َ أو٭ذَٮؽ، ٧.أ. ٓ.ج٥ذ١طىسجألعطحر 

 ٫086101041001010001 ئ ٗ:   08450704 087602 0 ٫001 ئ ٗ:



 

 د 

 



 

 ٯ 

 ٦١٪س ج٥ط٪هُذ
 ج٥شق٨ُ ج٥شمح٬ جهلل ذغ٨

جحل٪ذ هلل ج٥زٌ أ٭٨ْ ٦ُّٮح ذٮْ٪س جإلديح٫ وجإلعال٧ وج٥قالز وج٥غال٧ ٦ًّ أؽشٗ 
جأل٭ح٧ عُذ٭ح زل٪ذ و٦ًّ آ٥ٰ وأفكحذٰ ٩قحذُف جأل٩س يف ج٨٦َ٥، أؽهذ أ٫ ال ئ٥ٰ 
ئال جهلل وقذٯ ال ؽش٠َ ٥ٰ وأؽهذ أ٫ زل٪ذج ّرذٯ وسعى٥ٰ. وذْذ، ٙأ٭ح أؽ٢ش جهلل 

ين ج٥قكس وج٥طىُٜٙ وجذلذجَس وجدلْشٙس وج٥ٚه٨ قىت سب٢ٮص ؾض٤َ ج٥ؾ٢ش ج٥زٌ أدج٩
 أغش ضذسَد ج٦٥ٖس ج٥ْشذُس ٬٩ ئهنحء ١طحذس ٱزٯ ج٥شعح٥س ج٦ْ٥٪ُس ج٥رغُيس ذحدلىمىُ "

ٙق٤ ج٥طحعِ جدل٪طحص يف جدلذسعس ج٥ػح٭ىَس أعْذَس   يف ٩هحسز ج٢٥ال٧ ٥ذي ج٥يالخ
٦ًّ دسؾس  " ١ؾشه ٬٩ ؽشوه جدلي٦ىذس ٦٥كقى٣ج٥ػح٭ُس ٦٥شؾح٣ عُٮ٢ح٫

عشؾح٭ح ج٥طشذُس ذٞغ٨ ضذسَظ ج٦٥ٖس ج٥ْشذُس يف ٦١ُس ج٥طشذُس وؽإو٫ ج٥طذسَظ 
 جبح٩ْس ّالء ج٥ذ٬َ جإلعال٩ُس جحل٢ى٩ُس ٢٩حعش.

٩ؾ٢الش ١ػًنز يف ٱزٯ ج٥شعح٥س، ٬٢٥ ذٚن٤ وخذ٩س  سج٥رحقػ ص٥ٞذ وجؾه
يف ٩ْحجلطهح قىت ج٭طهص ١طحذس ٱزٯ ج٥شعح٥س  سج٥رحقػ صسلط٦٘ جألٝىج٧ جعطيحّ
ٞذ٧ ج٥ؾ٢ش ججلض٤َ ٦ًّ ٱإالء جدلغحّذ٬َ ضأ٫  سج٥رحقػ َصذحجلىدز. و٥ز٠٥، ود

 وجدلؾشٌٙن وجدلؾؿٌْن ٩ٮه٨:



 و 

 

ٌّ ج٢٥ش٩ٌن ج٥ْضَض٬َ جحملرىذٌن، جألخ " .1 " وجأل٧ زل٪ذ َى٭ىطٙن٦ُس وج٥ذ
" ج٦٥زج٫ ٝذ سذُحين ضشذُس قغٮس فححلس ٩ٮز فٖشٌ ئىل ع٬ ج٥شؽذ سيف"

سجعيت وأعأ٣ جهلل أ٫ ديذ ّ٪شمهح وأ٫ وعحّذجين ذٞذس ىحٝطه٪ح ٦ًّ ئسبح٧ د
 َشصٛ ذل٪ح ج٥قكس وج٥ْحُٙس وَهذَه٪ح فشجىح عىَح.

. ١٪ذَش ؾح٩ْس ّالء ج٥ذ٬َ ةٙن٦ُس جألعطحر ج٥ذ١طىس جحلحؼ ٩غحٙش، ٧.ع .2
جإلعال٩ُس جحل٢ى٩ُس ٢٩حعش و٭ىجترٰ ٙن٦ُس جألعطحر ج٥ذ١طىس ٩شدج٫، ٧.أٓ. 

٥ٮرح ع٦يح٫، ٧.أ. ١ٮحتد ١ٮحتد جدلذَش جألو٣، وٙن٦ُس جألعطحر ج٥ذ١طىس 
جدلذَش ج٥ػحين، وٙن٦ُس ج٥ذ١طىسز عيت ّحتؾس ١حسج، ٧.أ. ١ٮحترس جدلذَش 
ج٥ػح٥ػس، وٙن٦ُس جألعطحر ج٥ذ١طىس محذج٫ حيح٭ُظ، ٧.أ. ١ٮحتد جدلذَش ج٥شجذِ، 
ٱ٨ ج٥ز٬َ ٝذ ذز٥ىج ؾهىدٱ٨ وأ٢ٙحسٱ٨ يف ضىؾُٰ ؾح٩ْس ّالء ج٥ذ٬َ 

 جإلعال٩ُس جحل٢ى٩ُس ٢٩حعش.
١طىس جحلحؼ زل٪ذ أ٩شٌ، ٥ظ.، ٧.أٓ. ١ْ٪ُذ ٦١ُس ج٥طشذُس ٙن٦ُس ج٥ذ .3

وؽإو٫ ج٥طذسَظ و٭ىجترٰ ٙن٦ُس ج٥ذ١طىس ٩ى٥ُى٭ى د٩ىٙىيل، ٧.أٓ. ١ٮحتد 
. ١ٮحترس ةج٥ْ٪ُذ جألو٣، وٙن٦ُس ج٥ذ١طىسز ٩ؾ٢حز ٩ح٠٥ ئذشجٱ٨ُ، ٧.ع

ج٥ْ٪ُذ ج٥ػح٭ُس، وٙن٦ُس جألعطحر ج٥ذ١طىس جحلحؼ ؽهش ج٥ذ٬َ ّػ٪ح٫، ٧.ٙذ. 
ْ٪ُذ ج٥ػح٥ع، ٱ٨ ج٥ز٬َ ٝذ ذز٥ىج ؾهىدٱ٨ وأ٢ٙحسٱ٨ يف ضىؾُٰ ١ٮحتد ج٥



 ص 

 

٦١ُس ج٥طشذُس وؽإو٫ ج٥طذسَظ جبح٩ْس ّالء ج٥ذ٬َ جإلعال٩ُس جحل٢ى٩ُس 
 ٢٩حعش.

ٙن٦ُس ج٥ذ١طىس مح٢ح، ٧.ضف.ئ. ١شتُظ ٝغ٨ ضذسَظ ج٦٥ٖس ج٥ْشذُس،  .4
وج٥ذ١طىسز عيت ّحتؾس خح٥ٜ، ٧.ٙذ. ١غ٢شضًنز ٝغ٨ ج٥طذسَظ ج٦٥ٖس 

٦١ُس ج٥طشذُس وؽإو٫ ج٥طذسَظ، مهح ج٦٥زج٫ عحّذجين ذطٞذًن ذْل ج٥ْشذُس يف 
 جدلىجد جدلط٦ْٞس هبزٯ ج٥شعح٥س.

 جحلؽ ؽشَ٘ ج٥ذ٬َ أو٭ذَٮؽ، ٧.أ. ٓ. ج٥ذ١طىسجألعطحر  ج٥ذ١طىس جألعطحر ٙن٦ُس .5
 ، مهح١حدلؾشٗ ج٥ػحين ج٥ذ١طىس مح٢ح، ٧.ضف.ئ. وٙن٦ُس ،١حدلؾشٗ جألوىل

ج٦٥زج٫ عحّذجين وأسؽذجين قىت ج٭طهُص ٬٩ ١طحذس ٱزٯ ج٥شعح٥س، ّغً جهلل 
 أ٫ َط٨ ٭ْ٪ٰ ٦ُّه٪ح، ج٦٥ه٨ آ٩ٌن.

مجُِ جألعحضزز وجدلذسعٌن ج٥ز٬َ ذز٥ىج ؾهىدٱ٨ وىحٝحهت٨ يف ضشُٝس ٩ح  .6
 ّٮذٌ ٬٩ أ٢ٙحس ٩ٮز جدلشق٦س جإلذطذجتُس ئىل جدلشق٦س ججلح٩ُْس.

ضذسَظ ج٦٥ٖس ج٥ْشذُس ذىؾٰ خحؿ مجُِ جألفذٝحء وجإلخىز ٬٩ ىالخ ٝغ٨  .7
وج٥يالخ جِخشو٫ ذىؾٰ ّح٧ ج٥ز٬َ عحّذوين وأّحسوين ج٢٥طد جدلط٦ْٞس 

 هبزٯ ج٥شعح٥س وأ٩ذوين دبح ٥ذَه٨ ٬٩ أ٢ٙحس وآسجء يف ئّذجد ٱزٯ ج٥شعح٥س.



 ـ 

 

٦ّى٧ وأخًنج ئين ال أسؾىج ذْذ ١طحذس ٱزٯ ج٥شعح٥س ئال أ٫ ض٢ى٫ ذلح ٩ٮْٚس وصَحدز 
 ج٥طىُٜٙ وجذلذجَس يف ضٮ٨َُ ٱزٯ ج٥شعح٥س، آ٩ٌن َح سخ ، وأعأ٣ جهللذٌن ج٥ٞشجء

 ج٥ْحدلٌن.
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 زلطىَحش ج٥شعح٥س
 أ  ................................................. جدلىمىُ فٚكس

 خ  ........................................... ج٥طقشَف ذأفح٥س ج٥شعح٥س

 ؼ  .................................................  جدلؾشٌٙن ٩ىجٙٞس

 د  ............................................. جالّط٪حد ٦ًّ ج٥شعح٥س

 ٯ  ...................................................  ٦١٪س ج٥ط٪هُذ

 ه  .................................................  زلطىَحش ج٥شعح٥س

 ٣  ................................................... ذبشَذ ج٥ركع 

 01-0 ............................................... ج٥رحخ جألو٣ ٩ٞذ٩س

 0  ................................ ج٥ٚق٤ جألو٣: خ٦ُٚس جدلؾ٢الش

 6  ................................ ج٥ٚق٤ ج٥ػحىن: ٩ؾ٢الش ج٥ركع

 7  .......................... وٙىجتذ ج٥ركع كٖشج٥ٚق٤ ج٥ػح٥ع: ج٥

 8  .................................. ٙشمُس ج٥ركع شجذِ :ج٥ٚق٤ ج٥

 00  ............................ ج٥طْشَ٘ ج٥طغ٦ٍُٖ  ح٩ظ :ج٥ٚق٤ جخل

  00 ...............................ج٥ٚق٤ ج٥غحدط  : ٩شجؾْس جالدخ
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 05-02 ............................ ........... ج٥رحخ ج٥ػحين ج٥ذسجعس جدل٢طرُس

 02  ............................. ضذسَد ج٦٥ٖس ج٥ْشذُسج٥ٚق٤ جألو٣: 

 05  .................................... ج٢٥ال٧ ٩هحسز ج٥ٚق٤ ج٥ّػحىن:

 15-07  ......................................  ٩ٮحٱؽ ج٥ركع ج٥رحخ ج٥ػح٥ع

 07  ................................. ٭ىُ ٬٩ ج٥ركعج٥ٚق٤ جألو٣: 

 08  .................................... ٩ىِٝ ج٥ركع ج٥ٚق٤ ج٥ػحىن:

 08  ............................... ج٥غ٢ح٫ وج٥ُْٮحش ج٥ٚق٤ ج٥ػح٥ع:

 10  ................................. ٩قذس ج٥رُح٭حش شجذِ :ج٥ٚق٤ ج٥
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 41-40  .............................................  ج٥رحخ جخلح٩ظ جخلحسبس
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 40  .................................  حش: جخلالف ج٥ٚق٤ جألو٣

 41  ................................. : جالٝطشجقحش ج٥ٚق٤ ج٥ػحين

42  ............................................................  جدلشجؾِ
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 ج٥ركع ذبشَذ
 : أ٭ذٌ ئس٩ىجيت  ئع٨ ج٥رحقػس

 10100003000:   س٨ٝ ج٥طغؿ٤ُ
 : ج٥طشذُس وؽثى٫ ج٥طذسَظ / ضذسَظ ج٦٥ٖس ج٥ْشذُس  ج٦٢٥ُس / ج٥ٞغ٨

ٙق٤ ج٥طحعِ   يف ٩هحسز ج٢٥ال٧ ٥ذي ج٥يالخ : أغش ضذسَد ج٦٥ٖس ج٥ْشذُس ج٥ركع
 ٦٥شؾح٣ عُٮ٢ح٫ جدل٪طحص يف جدلذسعس ج٥ػح٭ىَس أعْذَس ج٥ػح٭ُس

هتذٗ ٱزٯ ج٥ذسجعس ئىل ج٥طْشٗ يف ضذسَد ج٦٥ٖس ج٥ْشذُس ٥ذي ج٥يالخ ٙق٤ ج٥طحعِ جدل٪طحص يف جدلذسعس  
ج٥ػح٭ىَس أعْذَس ج٥ػح٭ُس ٦٥شؾح٣ عُٮ٢ح٫، ٩ْشٙس يف ٩هحسز ١ال٧ ج٦٥ٖس ج٥ْشذُس ٥ذي ج٥يالخ ج٥يالخ ٙق٤ ج٥طحعِ 

ٙس ٩ح ئرج ١ح٫ ٱٮحٟ ضأغًن ١رًن ذٌن ضذسَد ج٦٥ٖس جدل٪طحص يف جدلذسعس ج٥ػح٭ىَس أعْذَس ج٥ػح٭ُس ٦٥شؾح٣ عُٮ٢ح٫. و٩ْش
ج٥ْشذُس يف ٩هحسز ج٢٥ال٧ ذح٦٥ٖس ج٥ْشذُس ٥ذي ىالخ ٙق٤ ج٥طحعِ جدل٪طحص يف جدلذسعس ج٥ػح٭ىَس أعْذَس ج٥ػح٭ُس ٦٥شؾح٣ 

 .(Ex Post Facto)عُٮ٢ح٫. ٱزج ج٥ٮىُ ٬٩ جألحبحظ ٱى حبع ذأغش سؾٍْ 
، و١ح٫ ّذد ج٥غ٢ح٫ يف ٱزٯ ج٥ذسجعس ٬٩ ىالخ  ج٥رغُوئ٫ ضق٪٨ُ ٱزٯ ج٥ذسجعس ٱٍ جضلذجس جخليٍ  

ؽخّقح ذحعطخذج٧ أع٦ىخ أخز ج٥ُْٮحش ج٥زٌ أخز ج٥ُْٮحش جدلؾرْس.  20وُّٮس ١ح٭ص  20ج٥ٚق٤ ج٥طحعِ ج٥زٌ ذ٦ٔ 
١ح٭ص أدجز ج٥ركع جدلغطخذ٩س ّرحسز ٬ّ جعطؿحذس جعطرُح٫ ٥طذسَد ج٦٥ٖس ج٥ْشذُس يف ٩هحسز ج٢٥ال٧ ذح٦٥ٖس ج٥ْشذُس ٥ذي 

 .مث َط٨ رب٤ُ٦ ج٥رُح٭حش ذحعطخذج٧ ج٥طك٤ُ٦ ج٥ىفٍٚ ورب٤ُ٦ جالضلذجس .الخج٥ي
، 23،8أٍهشش ج٥ٮطحتؽ أ٫ ج٥ُٞ٪س ج٥يت مت جحلقى٣ ٦ُّهح ٬٩ ُٝ٪س ٩طىعو ضذسَد ج٦٥ٖس ج٥ْشذُس ١ح٭ص  

 ، يف قٌن أ٫ ٩طىعو ُٝ٪س ج٥ٞذسز ٦ًّ ج٥طكذظ ذح٦٥ٖس ج٥ْشذُس ٱى 7.080، ج٥طرح٬َ  1.73جالضلشجٗ جدلُْحسٌ 
 = ttabel ، ذُٮ٪ح ضْين ُٝ٪س thit =87460، وذح٥ٮغرس  5.184، وج٥ٚشٛ ٱى  1.40، وجالضلشجٗ جدلُْحسٌ ٱى  10.70

٩شٙىمس. وذح٥طحيل  H0 أو p-value = 0.000 / 1 = 0،000 <0،04 و١ز٠٥ ُٝ٪س. tabelأ١رب ٬٩ ُٝ٪س   thit ُٝ٪س 17010
١ال٧ ج٦٥ٖس ج٥ْشذُس ٙق٤ ج٥طحعِ جدل٪طحص يف جدلذسعس ج٥ػح٭ىَس ج٥ػح٭ُس ٦٥شؾح٣ ٙا٫ ج٥طذسَد ج٥ْشيب ٥ٰ ضأغًن ئجيحيب يف ٩هحسز 

 عُٮ٢ح٫.

ضذجُّحش ٱزج ج٥ركع ٱٍ أ٭ٰ يف ضذسَد ج٦٥ٖس ج٥ْشذُس ال َٮٚز ٙٞو يف ج٥يرٞس جألوىل و٬٢٥ أَنح يف ج٥ٚق٤،  
ْشذُس دجخ٤ أو خحسؼ جدلذسعس، ٙ٪٬ جألٙن٤ ئرج ١ح٫ دي٬٢ ضيرُٜ ج٦٥ٖس ج٥ْشذُس ج٥يت َط٨ جحلقى٣ ٦ُّهح ٬٩ ج٦٥ٖس ج٥

وذح٥ٮغرس ٦٥يالخ ج٥ز٬َ ال َضج٥ى٫ َٚطٞشو٫ ئىل ئضٞح٫ ج٦٥ٖس ج٥ْشذُس جألعحعُس ٦٥كقى٣ ٦ًّ خذ٩حش خحفس قىت 
 .ذح٥ش١د ٩ٮح٦٥كحٛ َط٪٢ٮىج



 

0 

 ج٥رحخ جألو٣

 جدلٞذ٩س

 خ٦ُٚحش ج٥ركعج٥ٚق٤ جألو٣: 

ج٥ط٨ُ٦ْ ٩ه٨ ؾذج أل٫ ٢َى٫ ٩ْى٭س ٥ألىٚح٣ ضٮ٪ى وضيىس ئىل جذبحٯ أٙن٤ 
٩غطٞرال. ج٥طْشَ٘ جألوعِ ٱى ئّيحء جإلسؽحد ٥ألىٚح٣ ج٥ٮحمؿٌن ئىل ٩شق٦س 
ج٥ر٦ىٓ ٥ُٮ٪ى وَطيىس جحلُحز ججلغحدَس وج٥شوقُس ج٥يت ضرذأ ٬٩ ج٥ىالدز وضٮطهٍ ذْذ 

 جدلىش.
أ٫ ج٥ط٨ُ٦ْ ٱى زلحو٥س ٥ضَحدز ج٥ٞذسجش  ٕٮشوح٩ٚربجء، ر١ش ووٙٞح ألقذ جخل

وجدلهحسجش وج٥ٚه٨ وجدلىجٝ٘ ٬٩ خال٣ ج٥ط٨٦ْ وجخلربز ج٥الص٩س ٥ط٪٢ٌن ج٥ٮحط ٬٩ 
 0جحملحَٙس وج٥ُْؼ، و١ز٠٥ ٥طكُٜٞ ٕشك قُحضٰ.

 00:  47/سججملحد٥ يف ج٥ٞشآ٫ عىسز ٝح٣ جهلل عركح٫ وضْحىل
ُٰ ج٥َِّز٬ََِ  ِِ ج٦ّ٥ ٨َ٦ِْْ َدَسَؾحش......ََِشَٙ  َءج٩َُٮِىج ٩ِِٮ٨ِ٢ُ َوج٥َِّز٬ََِ ُأِوُضِىج ج٥

٬٩ جَِس جدلز١ىسز، دي٢ٮٮح أ٫ ٭أخز ق٢٪س ٬٩ أمهُس ج٥ط٨ُ٦ْ ٦٥رؾش قىت  
ح يف جحلُحز ج٥رؾشَس، ٬٩ ٪َشِٙ ج٦ّ٥ٰ دسؾس ج٦ْ٥٪حء. ج٥ط٨ُ٦ْ وج٥رؾش الدي٬٢ ٙق٦ه

                                                           

 .8(، ؿ.1000، َُحع٬ أق٢ح٧: أوؾٮؽ ٙح٭ذج٫ج٥يرْس جألوىل )، Implementasi Pendidikan Islam di Sekolahٕٮشو، ح1ٚ٩
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س٨ٝ  ٭ذو٭ُغُس٫ ججل٪هىسَس جإلجألعشز وججملط٪ِ وجأل٩س وج٥ذو٥س. ١٪ح سأَٮح يف ٝح٭ى
، زلحو٥س ج٥ىىىن وج٥ٮَح٧ يف ّ٪٦ُس ج٥ط٨ُ٦ْ ٥طيىس ٝذسز ج٥يالخ 1002عٮس  10

س ه ج٥ٮٚظ وج٥ؾخقُس وج٥ز١حء وجألخالٛ ج٢٥شديحهس ج٥ذَٮُس وجإل٭نرججل٬٩ 
 1ججملط٪ِ.و١زج٠٥ ج٥ٞذسجش ج٥يت حيطحؾهح 

٥س إلٍهحس ٱى ج٥طىؾُٰ ج٥زٌ َٞى٧ ذٰ ؽخـ يف زلحو ٍج٥ط٨ُ٦ْ جإلعال٩ُ
هذٗ ئىل ربغٌن ج٥غ٦ىٟ َجإلعال٩ٍ  ٨ُ٦ْ، ٙا٫ ج٥ط ٩ِ ر٠٥ج٥ؾخقُس جدلغ٨٦. 

ج٦ْٞ٥ٍ ج٥زٌ ع٢ُى٫ وجمّكح يف أْٙح٣ جألّ٪ح٣ ، عىجء ٬٩ قُع جقطُحؾحش 
 2.ج٥زجش أو ًٕنٱح

٩هحسجش أعحعُس جيد ئضٞحهنح، وٱٍ ٩هحسز   ض٨ُ٦ْ ج٦٥ٖس ج٥ْشذُس ٱٮحٟ أسذِيف
٩هحسز ج٥ٞشجءز، و٩هحسز ج٢٥طحذس. ّٮذ٩ح َٮَش ئ٥ُهح ٬٩ وُ، و٩هحسز ج٢٥ال٧، حجإلعط٪

جحلحؾس ٥ٚه٨ وضْ٪ُٜ ج٥ٞشآ٫ وجحلذَع وج٦ْ٥ى٧ جإلعال٩ُس، ٙا٫ ض٨ُ٦ْ ج٦٥ٖس ج٥ْشذُس 
 أ١ػش يف ٩هحسز ج٥ٞشجءز و٩هحسز ج٢٥طحذس.
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ج٥يت ضٮ٪ُطهح  ج٦٥ٖس ٱٍ أدجز ٩ه٪س يف قُحز جإل٭غح٫، وج٦٥ٖس ٱٍ ج٥ىجْٝس 
ج٦٥ٖس ٱٍ ٦١٪س ٭ْيت  أ٫ ج٦٥ٖس ٦٥3ٖس.ج٦ٮحط جدلغطخذ٩ٌن ذلزٯ و٭ؾحهتح ضٮحعرس ٥
جحلذَػس ٢٦٥طحذس. دي٢ٮٮح جألفىجش، و٩ِ ر٠٥ ج٢٥٪ح٣ وجدلطىعيس و جأل١ػش أمهُس ٱٍ

٢طحذس، و٬٢٥ ال دي٢ٮٮح ج٢٥طحذس دو٫ ج٥طكذظ )٦ًّ جأل٤ٝ ج٥دو٫ ج٥طكذظ 
ج٥يت َٮرٍٖ أ٫ ٱٍ ج٥طكذظ، ٙح٥طكذظ ٱى أقذ ججلىج٭د ج٥ْشذُس ج٦٥ٖس  4أل٭ٚغٮح(.

ض٢ى٫ ذلح جألو٥ُس. ئرج ١ح٫ ٱٮحٟ ٩حدز يف ؽ٤٢ ٝشجءجش، مث ٝشجءجهتح ضٞذًن ج٥ٞشجءجش 
٥زج٠٥ جيد أ٫ ض٨ُ٦ْ ج٢٥ال٧ ٬٩ أٱ٨ جأل٩ىس يف ض٨ُ٦ْ ج٦٥ٖس ج٥ْشذُس.  5ؽٚىَح.

٩هحسز ج٢٥ال٧ ٱٍ ٩هحسز جألعحعُس إلضٞح٫ ج٥يت جيد وَٮرٍٖ أ٫ َطٞٮهح ج٥يالخ يف 
 س.ض٨ُ٦ْ ج٦٥ٖس ج٥ْشذُ

٦٢٪حش ج٥يت َْرب هبح ج٥ْشخ ٬ّ إٔشجمه٨. وٝذ وف٦ص ج٥ٱٍ  ج٥ْشذُسج٦٥ٖس
ئ٥ُٮح ٬٩ ىشَٞس ج٥ٮ٤ٞ. وقَٚهح ٥ٮح ج٥ٞشآ٫ ج٢٥شًن وجألقحدَع ج٥ؾشَٚس، و٩ح سوجٯ 

                                                           
: فت.رهاجا روسدكرٌا، باندنجانً: الطبعت الثMetodologi Pembelajaran Bahasa Arab (، آعُ٘ قش٩حوج4٫

  .8 ، ؿ.(2111

 .01ج٥يرْس ج٥ػحين، ؿ. Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab، آعُ٘ قش٩حوج4٫
 .066ج٥يرْس ج٥ػحين، ؿ. Metodologi Pembelajaran Bahasa Arabآعُ٘ قش٩حوج٫،5
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ذحجإلمحٙس، ج٢٥ال٧ ٱى ج٦٥ٌٚ جدلش١د جدلُٚذ 6ج٥ػٞحش ٬٩ ٩ٮػىس ج٥ْشخ و٩ٮَى٩ه٨.
 7ذح٥ىمِ.

ج٥ْشذُس ٥ٚه٨ و٥ْ٪٤ أ٩ىس جهلل وعٮس سعى٥ٰ َٮرٍٖ ٦ًّ جدلغ٦٪ٌن ض٨ُ٦ْ ج٦٥ٖس 
٭ذو٭ُغُح، ذل٨ إلجدل٢طىخ يف ج٥ٞشآ٫. ض٨ُ٦ْ ج٦٥ٖس ج٥ْشذُس ٱٍ ٭ؾحه ًٕن َغًن. أل٫ 

و ٱٍ ٥ٖس ئ٭ذو٭ُغُح. أ٫ ض٨ُ٦ْ ج٦٥ٖس ج٥ْشذُس ضط٢ى٫  ُسج٦٥ٖس جألف٦ُس أو ج٦٥ٖس جأل٩
ش ج٢٥طحذس، ٬٩ أسذِ ٩هحسجش، أٌ ٩هحسجش جإلعط٪حُ، و ٩هحسجش ج٥ٞشجءز، و٩هحسج

٪٨٦ْ أ٫ َغطُٖد ٦ٍّ ٩هحسجش يف ج٦٥ٖس ج٥ْشذُس ٦و٩هحسجش ج٢٥ال٧. مث، أ٭ٰ ال ذذ ٥
8ذؾ٤٢ فكُف، دبح يف ر٠٥ جدلهحسجش ج٦٥ٖىَس جألسذُس يف جدلىجد، وىشَٞس ض٦ُْ٪ٰ.

  
غُح ذطحسَخ ىى٤َ ٩ٞحس٭س ذط٨ُ٦ْ ج٦٥ٖحش ُض٨ُ٦ْ ج٦٥ٖس ج٥ْشذُس يف ئ٭ذو٭ 

صل٦ُضَس وجدلح٭ُس وج٥ُحذح٭ُس و٩ٮذس٬َ وًٕنٱح ٬٩ ج٦٥ٖحش . جدلػح٣ جإلخشيجألؾٮرُحش جأل
جألؾٮرُس. ئ٫ وؾىد ج٦٥ٖس ج٥ْشذُس يف ئ٭ذو٭غُح َْيٍ ٩غحمهس ١رًنز يف ئغشجء أ٥ْحخ 
جدلٚشدجش ج٦٥ٖىَس ذح٦٥ٖس جإل٭ذو٭غُح وج٥ػٞحٙس ج٥ىىٮُس. ض٨ُ٦ْ ج٦٥ٖس ج٥ْشذُس قحؾس 

                                                           

 .0(، ؿ.1004 ،)ج٥ٞحٱشز: دجس ج٢٥ذَع ؾح٩ِ ج٥ذسوط ج٥ْشذُس٩قيًٚ ج٥ٖال َُين، 7
)ؾ٢ُٖحسضً: ٢٩طد دجس Ilmu Nhwu Terjemah Tuhfatus Saniyah Syarah Ajurumiyahزل٪ذ زلُُذ٬َ أذذ٣ قح٩ذ، 7

 .04، ؿ. ( 1000ج٥غال٧، 

 

 .050(، ؿ. 1007)٩ح٥ٮؽ: أئ٫ ٠ُ٦٩ ٙشَظ، Pembelajaran Bahasa Arab،أذذ جحلح٩ذ د8٠١
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٨ جإلعال٧ ذغهى٥س أ١رب ٬٩ ٢ُ٥ى٫ جدلشء ٬٩ ج٥طىجف٤ ٩ِ ذُثطٰ جإلؾط٪حُّس، وَٚه
٦ٖس ج٥ْشذُس يف ج٥ٞشآ٫ أ١ػش ٦ًّ جإلىالٛ. ر١ش جدلضجَح ج٥ أو٥ث٠ ج٥ز٬َ الَط٦ْ٪ى٭ٰ

 :17-16: ٬٩28 ّؾش ٩شجش، ٝح٣ جهلل عركح٫ وضْحىل يف عىسز ج٥ض٩ش/
٦ََُّْه٨ِ  ُِٞشآ٫ِ ٬ِ٩ِ ٤١ُِّ ٩ََػ٤ٍ ٥َ ٍِ َٱَزج ج٥ َِٞذ َمَشِذَٮح ٦ِ٥ٮََّحِط ِٙ َُُِٕش َو٥َ ََّشِذًُّح  َََطَز١َُّشِو٫َ. ُِٝشآ٭ح 

ُِٞى٫َ. ٦َُّْه٨ِ ََطَّ َِّىٍؼ ٥َ  ٌِ  ِر
ويف ئ٭ذو٭ُغُح، ٱٮحٟ جدلزَذ ٬٩ جدلإعغحش ج٥ط٦ُْ٪ُس ج٥يت ضغطخذ٧ دسجعس  

إعغحش ج٥ط٦ُْ٪ُس َط٨ ضذسَظ ج٢٥طد جدلرب٦ُ٦ُس ٱٍ جدلذسعس ج٥ذجخ٦ُس ج٥غ٦ُٚس. يف 
٭َح٧  ج٥رؾشَس يف ٭َح٧ ض٨ُ٦ْ جدلْهذ جدلْيٍ ج٥ْشذُس ٩ِ ٭َح٧ عىسوٕح٫، ٩ِ ٱى يف 

 ذح٥ذسجعس ئىل ج٥يالخ ج٥ز٬َ أضٞٮىج ٝشجءز ج٥ٞشآ٫ ج٢٥شًن.
جدلؾشٗ ٱى ج٥ْٮقش جأل١ػش أمهُس ٬٩ جدلْهذ، ٙا٭ٰ ٬٩ ج٥يرٍُْ أ٫ جدلْهذ  

وخقىفح ٩ؾشٙى٫  00َْط٪ذ  منى ج٥رحعيٌن ٙٞو ٦ًّ ٝذسجش ج٥ؾخقُس دلؾشٰٙ.
ز ج٥يالخ َط٦٢٪ى٫ ج٥ْشذُس، و٭ىُّس ؾُذٯ ٬٩ خحؿ دوسج ؾذج يف ربغٌن ج٥ٞذس

 ٩ؾشٗ ١رًن أَنح ٭ىُّس ج٥يالخ وخشجيٌن جدلذسعس أٙن٤.
ٝذ ٩ؾشٗ ج٦٥ٖس ج٥ْشذُس يف جدلذسعس ج٥ػح٭ىَس أعْذَس ج٥ػح٭ُس ٦٥شؾح٣ عُٮ٢ح٫  

ٞىجّذ ٩ُس ٬٩ قُع ض٨ُ٦ْ ج٥وؾشجأل٦٥يالخ ٥ط٨٦ْ وئضٞح٫ ١طحخ ٩نت  غرص
                                                           

 Tradisi Pesantren:  Studi Pandangan Hidup Kyai dan Visinya MengenaiMasa، صسلُغحسٌ مُٚاس10

Depan Indonesia ، .82ؿ. 
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أصٱش أسؽحد ، ٧.  .ج٥ْشذُس ٬٩ جألعطحر ج٥ذ١طىس. ـو١طحخ أعحعُحش ئضٞح٫ ج٦٥ٖس 
ػح٭ىَس أعْذَس ج٥ػح٭ُس ج٥. خبحفس يف ج٥ٚق٤ ضحعْ٪٪طحصجدلذسعس ٬٩ قُع ج٦٥ٖس .أ

خيط٦٘ ٬ّ ٙقى٣ أخشي يف ض٨٦ْ ج٦٥ٖس ج٥ْشذُس يف ٦٥شؾح٣ عُٮ٢ح٫، ٩ؾشٙح خقس 
ؿِ ج٥ٚق٤ ٙٞو ذ٤ ٱٮحٟ عحّحش ئمحُٙس يف ٙطشز ٩ح ذْذ ج٥َهش وجدلغحء يف جدله

٥طىًٙن ٩ضَذ ٬٩ جدلْشٙس ٦٥يالخ ، َطي٦د . ربص ئؽشجٗ ٥ٖس٩ؾشٗ ج٦٥ٖسج٥ْشذُس
٤١ ٩ٚشدجش يف  00-4ج٦٥ٖس ج٥ْشذُس ٬٩ ج٥يالخ قٌٚ ٩ح ال ٤َٞ ٬ّ  ؾش٩ٗ

 َى٧.

٥طٮُٚز جدلٚشدجش ج٥يت مت قَٚهح ٬٩ ٝرال٥يالذػ٨ جدلذسعس حي٪٤ ٝشَس ٥ٖس  
، جدلذّى٬َ ٬٩ جخلحسؼ ، ١ز٠٥خحسؼ ٩ىِٝ جدلذسعس دلذز عرْس أَح٧ ٤١ ّح٧

ج٥غرد يف أ٫ ج٥يالخ ٝحدسو٫ ٦ًّ ج٥ؾْىس خب٦ٜ أؽُحء ؾذَذز و٨٦ّ ؾذَذ 
، جدلذسعس ٥ُغص ٙحضشز إل٭ٚحٛ  ح٥ُسيف ضٮُٚز ججل. ج٥يالذأ١ربسحبُع ٢َى٫ مححع

 ح٥ُس.الذح٥غ٦غس وجدلشحيس يف وٝص ٩ىِٝ ججليج٥جأل٩ىج٣ ٥ذسجعس

٦٥شؾح٣  ج٥ػح٭ُسأعْذَس وًٙٞح ألقذ ٩ؾشٗ ج٦٥ٖس ج٥ْشذُس يف جدلذسعس ج٥ػح٭ىَس  
هذ ، ْج٦٥ٖس ج٥ْشذُس يف جدلذسعس ٬٩ خشجيٍ جدل ؾشٗ، ٙا٫ ٩طىعو ٩ عُٮ٢ح٫

ج٥يالخ يف دسجعس ج٦٥ٖس ج٥ْشذُس خحفس ُٙ٪ح  ذىنَْطربو٫ ٝحدس٬َ ٦ًّ ٥ز٠٥ ٙه٨ 
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٩ؾشٗ ج٦٥ٖس ج٥ْشذُس ُٙحدلذسعس  وٙٞح ألقذ. ذح٦٥ٖس ج٥ْشذُس ٢ال٧َط٦ْٜ دبهحسز ج٥
ج٥ػح٭ىَس ج٥ػح٭ُس ٦٥شؾح٣ عُٮ٢ح٫ أ٫ ٩طىعو ج٥يالخ ٝذ أض٬ٞ جألقحدَع ج٥يت ٱٍ 

٩ٮه٨ ٦ًّ جعطْذجد ٥ز٠٥ ، ٩ؾطش١س قىت ذْل جألىٚح٣ ج٥ز٬َ ٥ذَه٨ سٕرس ٝىَس
ٱزج ٱى عرد ، أ٫ َيشٝىج ذحهب٨ ٬٩ خال٣ ٩ىجؾهس سٕرطه٨ جخلحفس دو٫ جحلحؾس

 .٬٩ فذَٰٞ ر١حء حرج ٢َى٫ ٱٮحٟ أ١ػش٩ح دي٬٢ ألٌ ؽخـ ودل

سوجذو وغُٞس ، خحفس ج٥ٚقى٣  ج٥يالخ٩ِ  س ج٥ْشذُسج٦٥ٖ ؾش٩ٗديط٠٦  
، ف٦ً جدل٪طحصز ج٥يت ضطشجوـ ٬٩ ج٥قرحـ ئىل ج٤ُ٦٥ ذحعطػٮحء ٙطشجش ج٥شجقس جدلطىعيس

جالصلحصجش جدل٪٦ى١س ٬٩ ٝر٤ ج٥يالخ وأ٤١، جإلمحٙس ئىل ر٠٥ َط٦ْ٪ى٫. 
عسج٥ػح٭ىَس ج٥ػح٭ُس ٦٥شؾح٣ عُٮ٢ح٭طق٤ ئىل جدلغطىي ج٥ىىين قىت وجخلشجيٌن يف جدلذس

ٱٮحٟ ذي٤ ٬٩ أٌ وٝص ٩نً ٬٩ ٭ٞحػ ج٦٥ٖس ج٥ْشذُس وسلط٦٘ جإلصلحصجش ج٥ْشذُس 
 .جألخشي

٦ًّ ١ض ج٥رحقػس ، ضش٦ًّ أعحط ج٥ىف٘ أّالٯ يف ١طحذس ٱزٯ ج٥غيىس 
٥ذي ج٥يالخ ٢ال٧ ٩ؾشٗ ج٦٥ٖس ج٥ْشذُس يف سِٙ ٩هحسز ج٥دوس  ٩ْشٙس وٙنف ٩ذي

حبُع َط٨ جّطرحس ج٥يالخ ىَس أعْذَس ج٥ػح٭ُس ٦٥شؾح٣ عُٮ٢ح٫ يف جدلذسعس ج٥ػح٭
 .وجخلشجيٌن ٩طٚىٌٝن ٬٩ قُع ج٦٥ٖس
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يف جدلذسعس ج٥ػٮحوَس أعْذَس ج٥ػح٭ُس ٦٥شؾح٣ عُٮ٢ح٫ ٱٍ ٩ذسعس ٩حٱشز يف  
 ض٨ُ٦ْ ج٦٥ٖس ج٥ْشذُس، خحفس يف جدلهحسز ج٢٥ال٧ ٥ذي ج٥يالخ ج٥ٮحىٌٞن ذح٥ْشذُس.

ْطض٧ ج٥رحقػس ٬َ َٚطٞذو٫ ٦٥ٞذسز ج٥ْشذُس ٥ز٠٥ ضو٥ُظ ّذد ٤ُ٦ٝ ٬٩ خشجيٌن ج٥ز
ج٦٥ٖس ج٥ْشذُس يف ٩هحسز ج٢٥ال٧ ٥ذي  أغش ضذسَدج٥طش١ُض ٦ًّ ٩ْشٙس و١ؾ٘ ٩ذي "

 ج٥يالخ ج٥ٚق٤ ج٥طحعِ جدل٪طحص يف جدلذسعس ج٥ػح٭ىَس أعْذَس ج٥ػح٭ُس ٦٥شؾح٣ عُٮ٢ح٫"
 خ وجخلشجيٌن جِخش٬َ يف ٩ذجسطج٥يت ضْ٪٤ ذؾ٤٢ ؾُذ حبُع ٢َى٫ ج٥يال

 ىَس.ج٥ػح٭

 ٩ؾ٢الش ج٥ركع: ج٥ٚق٤ ج٥ػحىن

جعطٮحدج ئىل خ٦ُٚس ج٥ركع جدلز١ىسز أّالٯ، سب٬٢ فُحٕس جدلؾ٦٢س جدلشجدز  
 دسجعطهح ٦ًّ ج٥ٮكى ج٥طحيل:

ج٦٥ٖس ج٥ْشذُس يف جدلذسعس ج٥ػح٭ىَس أعْذَس ج٥ػح٭ُس ٦٥شؾح٣ ضذسَد ١ُ٘  .0
 عُٮ٢ح٫؟

يف  ج٥يالخ ج٥ٚق٤ ج٥طحعِ جدل٪طحص ج٦٥ٖس ج٥ْشذُس ٥ذي١ُ٘ ١ح٫ ٩هحسز ١ال٧  .1
 جدلذسعس ج٥ػح٭ىَس أعْذَس ٦٥شؾح٣ عُٮ٢ح٫؟
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٥ذي ج٥يالخ  ٩إغش ج٦٥ٖس ج٥ْشذُس يف ٩هحسز ١ال٧ ج٦٥ٖس ج٥ْشذُس ضذسَدٱ٤  .2
 يف جدلذسعس غح٭ىَس أعْذَس ٦٥شؾح٣ عُٮ٢ح٫؟ج٥ٚق٤ ج٥طحعِ جدل٪طحص 

 تذ ج٥ركعوٙىج ج٥ٖشكج٥ٚق٤ ج٥ػح٥ع: 

٦٪ؾ٢الش جدلز١ىسز أّالٯ، ٙا٫ ج٥ٖشك ج٥يت ضٞى٧ ٦ُّهح ٱزٯ ووٙٞح ٥
 ج٥ذسجعس ٬٩ ئذالٓ ج٥ركع ٱى ١٪ح ٦ٍَ:

 ج٦٥ٖس ج٥ْشذُس يف جدلذسعس ج٥ػح٭ىَس أعْذَس ج٥ػح٭ُس ٦٥شؾح٣ عُٮ٢ح٫. ضذسَددلْشٙس  .0
دلْشٙس ٩هحسز ١ال٧ ج٦٥ٖس ج٥ْشذُس ٥ذي ج٥يالخ يف جدلذسعس ج٥ػح٭ىَس أعْذَس  .1

 عُٮ٢ح٫.ج٥ػح٭ُس ٦٥شؾح٣ 
ج٦٥ٖس ج٥ْشذُس يف ٩هحسز ١ال٧ ج٦٥ٖس ج٥ْشذُس ٥ذي ج٥يالخ يف  ضذسَددلْشٙس  .2

 ٩ذسعس ج٥ػح٭ىَس ٦٥شؾح٣ عُٮ٢ح٫.
 وأ٩ح ج٥ٚىجتذ ج٥يت ضٞى٧ ٦ُّهح ٱزٯ ج٥ذسجعس ٬٩ ئذالٓ ج٥ركع ٱى ١٪ح ٦ٍَ:

 ج٥ٚىجتذ ج٥ٮَشَس .0
ج٥ْشذُس ٥طىًٙن جدلْشٙس قى٣ ١ُُٚس ضذسَد ج٦٥ٖس ج٥ْشذُس ٬٩ ٩هحسز ١ال٧ ٦٥ٖس 

 قىت ٢َى٫ ج٥يالخ يف ج٥ٮهحَس ٬٩ ج٢٥ال٧ ذح٦٥ٖس ج٥ْشذُس
 ج٥ٚىجتذ ج٥ْ٪٦ُس .1
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دلؾشٗ ج٦٥ٖس ج٥ْشذُس، ٱزج ج٥ركع ٩ُٚذ ١٪خرب ٬ّ ٩هحسز ج٢٥ال٧ ذح٦٥ٖس 
ج٥ْشذُس ٥ذي ج٥يالخ، و١ز٠٥ ج٥ٮَش يف ربذَذ ج٥غُحعحش ٬٩ أؾ٤ ضيىس ٭ىُّس 

 ٩ؾشٗ ج٦٥ٖس ج٥ْشذُس.

 ٙشمُس ج٥ركع :ج٥ٚق٤ ج٥شجذِ

ٙشمُس ج٥ركع ٱٍ ؽحٟ أو ئؾحذحش ٦ًّ جألعث٦س جدليشوقس يف ٭ٞيس  
ئ٫ ج٥ٚشمُس جدلىؾىدز يف ج٥ذسجعس ٱٍ جإلؾحذس جأل١ػش جقط٪حال وج٥يت  00جدلؾ٢الش.

ذلح ٩غطىي أ٦ًّ ٬٩ جحلُٞٞس ٬٩ ج٥شأٌ )وٱى أ٩ش ًٕن شل٬٢ يف ج٥ركع(. َط٨ 
ىظ ج٥يت ضربس جٝطشجـ ج٥ٚشمُحش ٙٞو ١ك٤ ٦٥٪ؾ٢الش، شلح َْين أ٫ ٭طحتؽ ج٥رك

 ٝرىذلح أو سٙنهح.

وجعطٮحدج ئىل ج٥طْشَ٘ ج٥ىجسد أّالٯ و١ز٠٥ ذُح٫ ج٥قُٖس جدلؾ٦٢س دي٬٢  
 فُحٕس ٦ًّ ج٥ٮكى ج٥طحيل:

ج٥يالخ، خحفس يف  ١ال٧ ٩هحسز ٩إغش يفج٦٥ٖس ج٥ْشذُس  ضذسَد٦َْد  
ج٥طىجف٤ جدلرحعش دي٬٢ ٦ًّ جأل٤ٝ جإلؾحذس ٦ًّ ج٥غإج٣ جدل٨٦ْ ٩ِ ذيالٝس ّٮذ 

َغطٮطؽ جدلإ٥ٚى٫ عإج٥ٰ ذحعطخذج٧ ج٦٥ٖس ج٥ْشذُس. ج٥طحيل، ضغطٮطؽ  جدلرحقػس ج٥ٚشمُس
                                                           

 .100(، ج٥يرْس جألوىل، ؿ. 1004)َى٢ُٕحسضح: أَٮحش ٙر٦ُق٬، Metodologi Penelitian Pendidikanزل٪ذ خ٦ُٚس ٩غطح٩ٍ ،00
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 ج٥يالخ يف ٩هحسز ١ال٧ٱح٧  ٩إغشج٥ٚشمُس ج٥ٞحت٦س ذأ٫ ضذسَد ج٦٥ٖس ج٥ْشذُس ٥ٰ 
 .ص يف ٩ذسعس أعْذَس ج٥ػح٭ُس ٦٥شؾح٣ عُٮ٢ح٫ٙق٤ ج٥طحعِ جدل٪طح

 ج٥طْشَ٘ ج٥طؾ٦ٍُٖ:  ج٥ٚق٤ جخلح٩ظ

٥طؿٮد ج٥طٚغًن أخيحء ج٥ٞحسب جدلطًٖنجش ج٥ىجسدز يف ّٮىج٫ ٱزٯ ج٥ىسٝس،  
ربطحؼ ج٥رحقػس ئىل ؽشـ جألؽُحء ج٥ىجسدز ُٙهح ُٝىد ج٥ركع. ج٥طحيل، عىٗ ج٥رحقػٌن 

و٩هحسز Xج٦٥ٖس ج٥ْشذُس ١٪طًٖن  ضذسَدذْل ج٥ٚه٨ جدلىؾىد يف ٱزٯ جدلؾ٦٢س، أ٫ 
ٱى ج٥ْح٤٩ ج٥زٌ  Y. دبْىن آخش، جدلطًٖنYج٢٥ال٧ ذح٦٥ٖس ج٥ْشذُس ج٥يالخ ٱٍ ٩طًٖن 

. أغحسش Xَط٨ ٩القَطٰ ُٝحعٰ ٥طكذَذ ٩ح ئرج ١ح٫ ٱٮحٟ ضحغًن ٬٩ ٦٥٪طًٖن جدلغطٞر٤ 
عس يف ٩هحسز ١ال٧ ٦٥يالخ يف جدلذس ُسج٥ْشذ ضذسَد ج٦٥ٖسج٥رحقػس ٩غأ٥س ١ُُٚس 

ج٥ػح٭ىَس أعْذَس ج٥ػح٭ُس ٦٥شؾح٣ عُٮ٢ح٫ دي٬٢ أ٫ ٢َى٫ أ٫ ضْ٪٤ ذؾ٤٢ ؾُذ 
ج٦٥ٖس ج٥ْشذُس يف  ضذسَدأل٭طحؼ خشجيٌن ٩إٱ٦ٌن ضشٕد ج٥رحقػس يف ٩ْشٙس ٩ذي 

٥ذي ج٥يالخ ٙق٤ ج٥طحعِ جدل٪طحص يف ٩ذسعس ج٥ػح٭ىَس ج٦٥ٖس ج٥ْشذُس  ٩هحسز ١ال٧
 .أعْذَس ج٥ػح٭ُس ٦٥شؾح٣ عُٮ٢ح٫ 

 ٩شجؾْس جالدخط: ج٥ٚق٤ ج٥غحد
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جعطٮحدًج ئىل حبع يف جألدذُحش جدلط٦ْٞس ذحألؽُحء يف ٱزٯ ج٥ذسجعس ، وؾذ  
 :٬٩ ذُٮهح .جدلإ٥ٚى٫ ّذز أوسجٛ ٦ّ٪ُس يف ؽ٤٢ أىشوقس ذلح ف٦س هبزج ج٥ركع

٭ىس ١ى٩حالوجيت ، أىشوقس ٬ّ دسجعس جألدخ ، ؾح٩ْس قغ٬ ج٥ذ٬َ ٩ح١حعحس  .0
ج٥ْشذُس يف ج٥ق٘ ج٥ذجخ٦ٍ ٦٥٪ذسعس ذْٮىج٫ "ج٥ٞذسز ٦ًّ ج٥طىجف٤ ذح٦٥ٖس 

ج٥ذجخ٦ُس جحلحدَس ّؾشز ٬٩ جدلذسعس ج٥ذجخ٦ُس جإلعال٩ُس جحلذَػس يف ع٦ُ٪ح٫ 
 ."جأل٩ًنز ذح٥ىذى

زل٪ذ زلشوط ، أىشوقس ٬ّ دسجعس ج٥طشذُس جإلعال٩ُس ، ؾح٩ْس ج٥ذو٣ ج٥ْشذُس  .1
٥ْشذُس يف جإلعال٩ُس ّالء ج٥ذ٬َ ٩ح١حعحس ذْٮىج٫ "ٙح٦ُّس جدلرُقشز يف ض٨٦ْ ج٦٥ٖس ج

يف ف٦ىجش ئعْذربغٌن ج٦٥ٖس ج٥ْشذُس ٦٥٪ذجسط جإلعال٩ُس جإلعال٩ُس جحلذَػس
 ."٩ٮيٞس ٩ْش٭ؽ

٭ىس ّضَضز جدلربو١س ، أىشوقس ٬ّ دسجعس ج٥طشذُس جإلعال٩ُس ، ججلح٩ْس جإلعال٩ُس  .2
٥ىالَس عٮ٬ ١ح٥ُؿحٕح َىؾُح١حسضح ذْٮىج٫ "دوس جدل٨٦ْ يف ض٨٦ْ ج٦٥ٖس ج٥ْشذُس يف 

 ."جحل٢ى٩ُس ذىَىاليل عىَص )٩ٮَىس ٭َشَس ج٥ط٨٦ْ ج٥غ٦ى١ٍ(جدلذسعس ّح٥ُس 
ؾح٩ْس زل٪ذَس أىشوقس ٬ّ ج٥طشذُس جإلعال٩ُس، ٥يُٚس أو٥ُس ٩ٚطف ججلٮس،  .3

عىسج١حسضح ذْٮىج٫ "دوس ج٦٥ٖس يف ربغٌن ٝذسز ج٦٥ٖس ج٥ْشذُس ٦ًّ ٩ذسعس دجخ٦ُس 
 ."ئع٢ٮُس ئعال٩ُس
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زل٪ذ ٱذجَس ج٥شمح٬، ط. ٙذ.، أىشوقس قى٣ ج٥طشذُس جإلعال٩ُس ، ؾح٩ْس  .4
عى٭ح٫ ١ح٥ُؿحٕح َىؾُح١شضح جإلعال٩ُس جحل٢ى٩ُس ذْٮىج٫ "دوس ٩إعغحش ضٮ٪ُس 
ج٦٥ٖحش جألؾٮرُس يف ربغٌن ٩هحسجش ج٥يالخ ج٥ٮحىٞس ذح٥ْشذُس )دسجعس قح٥س يف 

 ."جحلٜ ١ىضح ذٮؿ٢ى٥ى( حءؾ ّح٥ُسذسعس جدل



 

03 

 ج٥رحخ ج٥ػحىن
 ٩شجؾْس ٭َشَس

 ُٙ٪ح ٦ٍَ ؽشـ ٦٥ٮَشَحش جدلط٦ْٞس ذحدلضوُ ج٥يت أغحسهتح ج٥رحقػس. 
 ضذسَد ج٦٥ٖس ج٥ْشذُسج٥ٚق٤ جألو٣: 

هى ؾهذ ئ٭غحين وجٍّ ٥طىؾُٰ وضىؾُٰ ؽخقُس وٝذسز ّحسٗ ضذسَروٙٞح 
 01.ج٥شمسٍجألىٚح٣ ، عىجء يف ج٥ط٨ُ٦ْ ج٥شمسٍ وًٕن 

، ج٥يت "bina"َأيت ٩قي٦ف "ج٥طذسَد" قغد جألف٤ ٬٩ ج٦٢٥٪س جألعحعُس
وٙٞح أ ٩ىؿ٬ ٱشدؾحىن ٥.02يت ضْين ج٥رٮحء ، وئ٭ؾحءوج "ذىن" ضأيت ٬٩ ج٦٥ٖس ج٥ْشذُس

أ٫ ٩قي٦ف ج٥طذسَد دي٬٢ أَنح أ٫ َٚغش ٦ًّ أ٭ٰ ّ٪٦ُس ج٥ط٨٦ْ ٬٩ خال٣ 
هبذٗ ، ُحء ؾذَذز ًٕن شل٦ى١سجإلٙشجؼ ٬ّ جألؽُحء ج٥يت ٥ذَهح ذح٤ْٚ٥ وض٨٦ْ أؽ

٩غحّذز أو٥ث٠ ج٥ز٬َ َُْؾى٫ ٦ًّ ضقكُف وضيىَش جدلْشٙس وجدلهحسجش ج٥ٞحت٪س 
 03.وج١طغحخ ٩ْحسٗ و٩هحسجش ؾذَذز ٥طكُٜٞ ٕشك جدلُْؾس وج٥ْ٪٤ ذْٚح٥ُس

ٱى ؾهذ ض٦ُْ٪ٍ سمسٍ وًٕن سمسٍ َط٨ ئؾشجؤٯ ذىٍّ ، وزبيُو ،  ضذسَد
وضىؾُٰ ، وضٮ٨َُ ، و٩غثى٣ ٬٩ أؾ٤ ضٞذًن ، وضيىَش ، وضىؾُٰ ، وضيىَش 

                                                           
12

 .30( ص. 2002)جكارتى: بوال منتنج، hubungan timbal balik pendidikan agamaم عارف، 
 

13
 .152(، ص. 2113)جكارتى: بالً بستاكا، ، Kamus Besar Bahasa Indonesiaألوي حسن، 

14
 .12( ص. 1991، )ٌغٌكارتى: كنسٌوس، pembinaan: arti dan metodenyaمنجون هردجانا، 
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ًٞح ٦٥٪ىٱرس ،  أعحعُحش ؽخقُس ٩طىجص٭س ، ١ح٦٩س و٩طٮحٕ٪س ، و٩ْشٙس و٩هحسز وٙ
٭ٚغٰ جالذبحٱحش وج٥ٞذسجش و١ز٠٥ ٥ٞذسضٰ جخلحفس ٦ًّ ربغٌن وضيىَش وضيىَش 

، ؾحسٯ وذُثطٰ ضلى ربُٜٞ ج٢٥شج٩س وججلىدز وج٥ٞذسجش ج٥رؾشَس ج٥يت ٱٍ جأل٩ػ٤ 
 04.جدلغط٦ٞس وج٥ؾخقُس

٦٦ُٞح٧ ذح٥طذسَد ٱٮحٟ ج٥ْذَذ ٬٩ جدلٮحٱؽ ج٥يت جيد ٩ٮؿ٬ ٱشدؾح٭ىوٙٞح
 :ج٥ٮَش ُٙهح ٬٩ ٝر٤ ٩ذسخ ، ٬٩ ذٌن آخش٬َ

 هنؽ ئّال٩ٍ ٱى ١ُُٚس ضؾ٤ُٖ ج٥رب٭ح٩ؽ ٬ّ ىشَٜ ٭٤ٞ جدل٦ْى٩حش . أ
َُٮَش ئىل جدلط٦ْ٪ٌن يف ٱزج ج٥ٮهؽ ٦ًّ أهن٨ ًٕن ٦٩٪ٌن . ئىل جدلط٦ْ٪ٌن

 و٥ُغص ٥ذَه٨ خربز.
ج٥ٮهؽ ج٥طؾحس١ٍ قُع َط٨ جعطخذج٧ جدلط٦ْ٪ٌن يف ٱزج ج٥ٮهؽ حبُع  . خ

 أ١ػش ئىل قح٥س ج٥ط٨٦ْ ٩ْح
ج٥ٮهؽ ج٥طؿشَيب يف ٱزج ج٥ٮهؽ َنِ جدلط٨٦ْ َؾحسٟ ٩رحؽشز يف  . ش

ٍُٞٞ ، ذغرد جخلربز ج٥ؾخقُس ٱزج ٩ح َغ٪ً ج٥ط٨٦ْ جحل، ج٥طذسَد
 05.وجدلؾحس١س ذؾ٤٢ ٩رحؽش يف ج٥ىمِ
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 .24( ص. 1990، )باندونج: ترسٌت، membina dan mengembangkan generasi mudaسمنجنتك، فسرٌب، 
16
 .06( ؿ. 0875ؾٖؿ٢حسضً: ١ٮ٪ظ، )، pembinaan, arti dan metodenyaمنجن هرجانا،  
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وذح٥طحيل دي٬٢ جالعطٮطحؼ أ٫ ج٥طذسَد ٱى ّ٪٦ُس ض٨٦ْ يف زلحو٥س ٥طيىَش 
وربغٌن جدلْشٙس وجدلهحسجش وجدلىجٝ٘ ج٥يت هتذٗ ئىل صَحدز ربغٌن ٝذسز ج٥ؾخـ 

و٬٢٥  ،س ٙٞوال َط٨ ج٥طذسَد ٙٞو يف جألعشز ويف ج٥رُثس جدلذسعُ.أو ججمل٪ىّس
دي٬٢ أ٫ َط٨ ج٥طذسَد ٬٩ خال٣ ا. خحسؼ ١المهح دي٬٢ أ٫ َط٨ ج٥طذسَد أَّل

 .جأل٭ؾيس ج٥ال٩ٮهؿُس وجأل٭ؾيس دجخ٤ جدلذسعس جدلىؾىدز يف جدلذسعس وج٥رُثس جحملُيس
ذْذ أ٫ مت ئّذجد ج٦٥ٖس ج٥ْشذُس ٬٩ ٝر٤ جهلل عركح٭ٰ وضْحىل ٦١ٖس ج٥ٞشآ٫ ، 

ج٦٥ٖس ، شلح أدي ئىل ٍهىس أدوجس سلط٦ٚس يف ج٥طٚح٤ّ ١ح٫ ٱٮحٟ ضيىس ٱحت٤ يف ٱزٯ 
ذٌن جحلُحز ج٥رؾشَس ، وخحفس يف ج٥طشذُس جإلعال٩ُس ، دي٬٢ ضقٮُ٘ جألدوجس ٦ًّ 

. أواًل ، ضْ٪٤ ج٦٥ٖس ج٥ْشذُس ٦١ٖس ٦٥ىقٍ ، ٥ز٠٥ ضقرف ٥ٖس خحفس:ج٥ٮكى ج٥طحيل
يف ج٥ذ٬َ . حىلغح٭ًُح ، دوس ج٦٥ٖس ج٥ْشذُس ٦١ٖس ج٥طىجف٤ ج٥رؾشٌ هلل عركح٭ٰ وضْ

جإلعال٩ٍ ٱٮحٟ ذْل ج٥ْرحدز ج٥يت ٱٍ ج٥قالز وج٥ز١ش وج٥ذّحء ج٥زٌ َط٨ ٬ّ 
١ىع٦ُس ٦٥طىجف٤ ج٥رؾشٌ ٩رحؽشز ٩ِ جهلل  ًف٦. ىشَٜ جعطخذج٧ ج٦٥ٖس ج٥ْشذُس

٥ز٠٥ ، ٬٩ أؾ٤ ٙه٨ . عركح٭ٰ وضْحىل ، ٤١ ج٥ٞشجءز ُٰٙ ذحعطخذج٧ ج٦٥ٖس ج٥ْشذُس
غح٥ًػح ، ج٦٥ٖس ج٥ْشذُس ج٥ذو٥ُس ، . ٨٦ْ ج٦٥ٖس ج٥ْشذُسوٙه٨ ج٥ٖشك ٩ٮهح ، حيطحؼ جدلشء ٥ط

جدلغطخذ٩س يف ّحمل ج٥طشذُس جإلعال٩ُس وج٥ط٨ُ٦ْ ًٕن جإلعال٩ٍ ، قىت يف دسجعس يف 
ّْح ، دوس ج٦٥ٖس ج٥ْشذُس يف ج٥ذسجعحش جإلعال٩ُس. ججلح٩ْحش ج٢٥ربي يف ج٥ْحمل . سجذ
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َع وج٥قىجت٘ وج٥ٰٚٞ ضغطخذ٧ ج٦٥ٖس ج٥ْشذُس يف ج٥ْذَذ ٬٩ ١طد ج٥طٚغًن وجحلذ
٥ٚه٪هح َطي٦د ئضٞح٫ ؽح٤٩ ٦٥ٖس ج٥ْشذُس قىت ال ضطغرد يف  .قىتوج٥ٞح٭ى٫ وًٕنٱح

 .ٙه٨ خحىة
وٱ٢زج أٍهشش ج٦٥ٖس ج٥ْشذُس ٩ذي أمهُس ٩ىْٝهح يف سلط٦٘ ججلىج٭د ، عىجء 

قىت أ٫ ج٥طذسَد ٦ًّ ١.06ح٭ص ٥ٖس ج٥ىقٍ أو ٥ٖس ج٥ْرحدز و٥ٖس ج٥طىجف٤ ج٥ذويل
ج٦٥ٖس ج٥ْشذُس ٱى أقذ ؾهىد ضيىَش ج٦٥ٖس ج٥ْشذُس ٥ؾخـ ٩ح ٬٩ خال٣ جدلغحّذز 

أ٩ح ذح٥ٮغرس ٥ٖشك ٰ. ٭ٚغ٩ؾشٗ ج٦٥ٖس ج٥ْشذُسجخلحفس وٙٞح ٦٥ىٝص ج٥زٌ قذدضٰ 
ج٥طذسَد ٦ًّ ج٦٥ٖس ج٥ْشذُس ٙهى ضىًٙن ج٥ٚشؿ ٥ؾخـ ٩ح ٥طْ٪ُٜ ج٦٥ٖس ج٥ْشذُس 

جإلعال٩ُس ج٥يت ؾ٦رهح ج٥ٮيب زل٪ذ سأش أ٫ ضيىسٱح  قُع أ٫ ٥ٖس جذلىَس ج٥ذَٮُس
عشَِ ؾذًج قىت ج٫ِ أفركص ج٦٥ٖس ج٥ذو٥ُس ٦٥ٖس ج٥ْشذُس أفركص وجقذز ٬٩ 

 . ج٦٥ٖحش ج٥شمسُس ج٥غص ٥أل٨٩ جدلطكذز جأل٩س

 ٩هحسز ج٢٥ال٧ج٥ٚق٤ ج٥ػحين: 

ج٥طكذظ ٱى وجقذ ٬٩ جأل٭ؾيس ج٦٥ٖىَس ج٥ُى٩ُس ج٥يت َٞى٧ هبح ججملط٪ِ 
ٱزج فكُف أَنح يف  .قىت دي٬٢ جحلٚحً ٦ًّ ج٥ْالٝحش جالؾط٪حُّس٦٥طىجف٤ 
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( ص. 2115)جغجكارتى: سرهبً علن سوستا، ، bahasa arab dan metode pengajarannyaأزهر أرشاد، 

14. 
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ٱٮحٟ قحؾس ئىل ٩هحسجش ج٢٥ال٧ ١أدجز ٦٥طْرًن ٬ّ جِسجء وجأل٢ٙحس  .ّ٪٦ُس ج٥ط٨٦ْ
وج٥طْرًن ٬ّ وؾىد ج٥زجش ، قىت ٬٩ خال٣ ج٥طكذظ ، دي٬٢ ٦٥٪شء جعطخشجؼ 

 .جدل٦ْى٩حش ج٥يت حيطحؾهح

٬ّ جألفىجش أو جدلٚحٱ٨ أو ج٦٢٥٪حش  ٩هحسز ج٢٥ال٧ ٱٍ ج٥ٞذسز ٦ًّ ج٥طْرًن
٦٥طْرًن ٬ّ جأل٢ٙحس ١حِسجء أو ج٥شٕرحش أو جدلؾحّش ٦٥٪خحىد. ذؾ٤٢ ّح٧، 
هتذٗ ٩هحسز ج٢٥ال٧ ئىل سب٢ٌن ج٥يالخ ٬٩ ج٥طىجف٤ ذؾ٤٢ ٥ٍَٚ ؾُذ وذؾ٤٢ 

 07ىرُِ ٩ِ ج٦٥ٖس ج٥يت َط٦ْ٪ىهنح.

ج٢٥ال٧ ٱٍ ج٥ٞذسز ٦ًّ ج٥طْرًن ٬ّ جألفىجش أو ج٦٢٥٪حش ج٥طْرًن  ز٩هحس
. ٦٥طْرًن ٬ّ أ٢ٙحس جأل٢ٙحس وجِسجء وج٥شٕرحش ، أو ٩ؾحّش ئىل ؽش٠َ َطكذظ

ذؾ٤٢ ّح٧ ، هتذٗ ٩هحسجش ج٥طكذظ ئىل سب٢ٌن ج٥يالخ ٬٩ ج٥طىجف٤ ذؾ٤٢ 
 ٥.08ٍَٚ ؾُذ وذؾ٤٢ ىرٍُْ ٩ِ ج٦٥ٖس ج٥يت َط٦ْ٪ىهنح

                                                           

 .34( ؿ. 0882)ؾ٢حسضً: ٕشج٩ذَح ٙغطح١ً أضح٩ح، ، Metodologi Pengajaran Bahasaأضحسٌ و٭رحذح، 07
 025-024ج٥يرْس ج٥ػحين، ؿ. Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab ،آعُ٘ قش٩حوج19٫
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 ج٥رحخ ج٥ػح٥ع

 ٩ٮحٱؽ ج٥ركع

 ٭ىُ ٬٩ ج٥ركعج٥ٚق٤ جألو٣: 

ٮهؽ جدلغطخذ٧ يف ٱزج . جدلج٥ركع جدلُذجينٱزج ج٥ٮىُ ٬٩ ج٥ركىظ ٱى 
 ، وٱزج ٱى:ج٢٥٪ٍٮهؽ ج٥ركع ٱى جدل

دبىمىُّس يف ج٥َىجٱش ج٥يشٛ ج٥يت ضش١ض أ١ػش ٦ًّ ؾىج٭د ج٥ُٞحط 
ذحإلمحٙس ئىل ر٠٥ ، ٙا٫ ج٥يشَٞس ج٢٥٪ُس ٱٍ أَّنح ىشَٞس مت  .جالؾط٪حُّس

ج٥ٮهؽ  10.جعطخذج٩هح ٥ٚطشز ١حُٙس حبُع أفركص ض٦ُّٞذج ١يشَٞس ٦٥ركع
 10.ج٢٥٪ٍ َإ١ذ ٦ًّ وؾىخ ربذَذ ٱزٯ جدلطًٖنجش يف ؽ٤٢ ض٤ُْٚ ٤١ ٩طًٖن

ّّح ٬٩ ج٥ركىظ ًٕن ج٥ طؿشَرُس ، ٙا٫ ج٥طق٪٨ُ أل٫ ٱزج ج٥ركع َطن٪٬ ٭ى
١يشَٞس حبع ضؾًن ئىل ٩ْحجلس Ex Post Factoذحعطخذج٧ ىشَٞس جدلؾحس١س جخلحسؾُس

                                                           
 & Metode Penelitian Pendidikan Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan  Rعىُٕى٭ى،10

D(ص. 2112، ذح٭ذ٭ؽ: أ٥ٚرُص ؛ج٥يرْس أسذِ ّؾشز )13. 
 .147(7 ؿ. 1005)٢َُٖحسضح: ٕشجٱح ٨٦ّ،  Metode Penelitian Kuantitatif dan kualitatif، ؾى٭حىح٫ عشوو21٫
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ئىل ئّيحء ج٥ْالؼ  سقذظ ٝر٤ ر٠٥ قىت ال حيطحؼ ج٥رحقػXأو ٩ْحجلس جدلطًٖن جدلغط٤ٞ
 ٩.11شز أخشي ، ٙٞو ج٭َش ج٥طأغًن ٦ًّ جدلطًٖن ج٥طحذِ

َشَذو٫ أ٫ َالقَىج ذؾ٤٢  ئ٫ جعطخذج٧ ٱزج جألع٦ىخ ٱى أ٫ ج٥رحقػٌن
يف ٩هحسز ج٢٥ال٧ ٥ذي ُسج٥ْشذ ؾشٗ ج٦٥ٖس٩رحؽش قى٣ ج٥رب٭ح٩ؽ ج٥زٌ َٮٚزٯ جدل

، و١ُُٚس ضٮُٚز ج٥ْ٪٦ُس ، و٩ح حدلذسعس أعْذَسج٥ػح٭ُس ٦٥شؾح٣ عُٮ٢ح٫ ُٙ ج٥يالخ
 .ٱٍ ج٥ْىج٤٩ ج٥يت ضذ٨ّ وضْىٛ ضٮُٚز ج٥ْ٪٦ُس

 ٩ىِٝ ج٥ذسجعسج٥ٚق٤ ج٥ػحين: 

جدلذسعس ج٥ػح٭ىَس أعْذَس ج٥ػح٭ُس ٦٥شؾح٣ عُٮ٢ح٫  ج٥ركع يفعُط٨ ئؾشجء ٱزج 
دو٫ جدلىؾىد يف ؽحسُ ُٙطشج٫ س٨ٝ ج٥غحدط جألسذْى٫ عُٮ٢ح٫، ٝشَس ٥ٚٮ٢ىد، 

ج٥غرد يف جخطُحس ؾٮىخ عىالوَضٌ.سبٍٚ، وفحَس ٦ًّ ج٥ْشػ وجؾى  جدلٮيٞس
 سقػذلزج جدلىِٝ ذغرد جدلىِٝ ٱى ٩ذسعس رجش أمهُس ١رًنز ٬٩ ٝر٤ ج٥رح سج٥رحقػ

 رحقػس.ج٥ َسج٥ؾرحخ ٬٩ ج٥ٞش

 ج٥غ٢ح٫ وج٥ُْٮحشج٥ٚق٤ ج٥ػح٥ع:

                                                           
 .45(، ؿ.1006ذح٭ذو٭ؽ: عُٮحس ذحسو أ٥ٖٮغٮذو، )Penelitian dan Penilaian Pendidikan، ٭ح٭ح عٮذؾح٭ح وأذشجٱ22٨ُ
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رلط٪ِ ج٥ذسجعس ٱى ٩ىمىُ ج٥ركع ذح٢٥ح٤٩ ج٥زٌ دي٬٢ أ٫ ٢َى٫ جإل٭غح٫ 
وجحلُىج٫ وج٥ٮرحش وجذلىجء وجألّشجك وج٨ُٞ٥ وجألقذجظ و٩ىٝ٘ جحلُحز و٩ح ئىل 

وٱ٢زج ١ح٫ 12.ر٠٥ حبُع دي٬٢ ذلزٯ ج٢٥حتٮحش أ٫ ض٢ى٫ ٩قذّسج ٥رُح٭حش ج٥ركع
جدلذسعس ج٥ػح٭ىَس  يف جدل٪طحص ٥طحعِقالٙيالخ ج٥ٱزٯ ج٥ذسجعس ٱ٨ مجُِ ج٥غ٢ح٫ يف 

 أعْذَس ج٥ػح٭ُس ٦٥شؾح٣ عُٮ٢ح٫.
وج٥ُْٮس ؾضء ٬٩ رل٪ىّس ٩ُغىسز ج٥ط٦٢ٚس ذلح ٭ٚظ خقحتـ ج٥ط٢ذط.أخز 
ج٥ُْٮحش ٱى ّ٪٦ُس جخطُحس وربذَذ ٭ىُ ج٥ُْٮس وقغحخ قؿ٨ ج٥ُْٮس ج٥زٌ ع٢ُى٫ 

جيد أ٫ ض٢ى٫ ج٥ُْٮس ج٥يت عُط٨ حبػهح ذؾ٤٢ . كع أو ٩ىمى٩ّٰىمىُ ج٥ر
 .وجمف سبػ٦ُُس ٬٩ قُع سبػ٤ُ ج٥غ٢ح٫ يف خقحتقهح وّذدٱح

ؽخّقح ، ج٥غرد  20٪طحص، ١ُْٮس ٬٩ طحعْحدلُّٮس ٬٩ ٙقال٥ سأخزج٥رحقػ
٭َّشج ٥طغه٤ُ ج٥رحقػٌن يف  0ج٥زٌ ؾ٤ْ ج٥رحقػٌن َطْح٦٩ى٫ ٩ِ جدلغطؿُرٌن ذذسؾس 

 .وضش١ُض ج٥ركعمجِ ج٥رُح٭حش 

 ٩قذس ج٥رُح٭حشج٥ٚق٤ ج٥شجذِ: 

                                                           
23

(، ؿ. 1007)ج٥يرْس ج٥ػح٥ػس؛ ؾح١شضً: ١ٮؿح٫ ٙش٭حدٌ ٕشوٗ، Metodologi Penelitian Kuantitatifدمحم برحان بوغٌن، 
88. 
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يف ٱزٯ ج٥ذسجعس َط٨ ضٞغ٨ُ ٩قحدس ج٥رُح٭حش ئىل جغٮٌن جألو٥ُس و٩قحدس 
ج٥رُح٭حش ئىل جألو٥ُس. و٩قحدس ج٥رُٮحش ج٥ػح٭ىَس، ٩قذس ج٥رُح٭حش جألعحعٍ يف ٱزج 
ج٥ركع جدلؾشٗ ج٥ٚشد ٦٥ٖس ج٥ْشذُس، وج٥يالخ يف ٩ذسعس غٮحوَس أعْذَس ج٥ػح٭ُس 
٦٥شؾح٣ عُٮ٢ح٫. يف قٌن أ٫ ٩قحدس ج٥رُح٭حش ج٥ػح٭ىَس يف ٱزٯ ج٥ذسجعس ٱٍ ذُح٭حش 
ئمحُٙس ٢٩٪٦س ذلزٯ ج٥ذسجعس ج٥يت مت جحلقى٣ ٦ُّهح ٬٩ ٩ذَش جدلذسعس، وج٥ىغحتٜ 
جدلط٦ْٞس ذطٮُٚز ج٥ربج٠٩ ضٮ٪ُس ج٦٥ٖس ج٥ْشذُس يف ضيىس ٝذسز  ج٥يالخ ج٥ٮحىٞس ذح٦٥ٖس 

 ج٥ْشذُس.

 ِ ج٥رُح٭حشىشٛ مجج٥ٚق٤ جخلح٩ظ: 

. ٦٥كقى٣ ٦ًّ ج٥رُح٭حش يف ٱزج ججملح٣ ، ٬٩ ج٥نشوسٌ مجِ ج٥رُح٭حش
ىشَٞس مجِ ج٥رُح٭حش ج٥يت جيد . ؿ٪ِ ج٥رُح٭حش جدلي٦ىذس ىشَٞس جل٪ِ ج٥رُح٭حشُٙ

 :جزبحرٱح يف ٱزج ج٥ركع ٱٍ

 ٩شق٦س ج٥طكنًن . أ
٩ػ٤ ، يف ئّذجد ٱزج أوال ئ١٪ح٣ جألؽُحء ج٥الص٩س يف ج٥ذسجعس سج٥رحقػ
جإلدجسز ، وئ٭ؾحء أدوجش ج٥ركع ، وئدخح٣ ج٥ٖالٗ ججلىٌ وٍشوٗ جعط٢٪ح٣ 
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ج٥طٚح٤ّ جالؾط٪حٍّ ٩ِ ج٢٥حت٬ وجدلىمىُ جدلي٦ىخ ، جدل٢ح٫ جدلشجد دسجعطٰ
 .دسجعطٰ ، وج٥ُٞح٧ ذرْل جدلٮحٱؽ ج٥يت ضْطرب ٩ُٚذز يف ج٥ركع ج٥غ٦ظ

 ٩شق٦س ج٥طٮُٚز . خ
مت ضق٪ُ٪ٰ يف ذُٮ٪ح يف ٩شق٦س ج٥طٮُٚز ، ذذأ ج٥رحقػى٫ يف ضؾ٤ُٖ أٌ ؽٍء 

٩شق٦س جإلّذجد يف وٝص عحذٜ ، ٩ػ٤ مجِ ج٥رحقػٌن ٦٥رُح٭حش ٬٩ خال٣ ج٥ركع 
جدز ٩ح َٞح٣ يف ٱزٯ جدلشق٦س ٱٍ جدلشق٦س ج٥يت ذذأ ُٙهح ج٥رحقػس ، وج٥ركع جدلُذجين

يف جدلُذج٫ وٱ٨ يف خن٨ ججملط٪ِ الزبحر أ١رب ٝذس ٬٩ ج٥رُح٭حش ٥طكُٜٞ أٱذجٗ 
 :ُٚز جزبزش ّذز ىشٛ ، وٱ٥ٍز٠٥ ، يف ٩شق٦س ج٥طٮ. ج٥ركع

مجِ ج٥رُح٭حش ٬٩ خال٣ جدل٢طرحش وج٢٥طد ج٥يت ذلح ّالٝس ذحدلؾح٤١ ج٥يت  .0
 س.٭حٝؾهح ج٥رحقػ

 :مجِ ج٥رُح٭حش ٬٩ خال٣ ج٥ركع جدلُذجين ٩ِ ج٥طٞٮُحش ج٥طح٥ُس .1
 ٩ٞحذ٦س .0

و١ح٫ ٱزج أ٭ىجُ جدلٞحذالش جدلغطخذ٩س يف ٱزٯ ج٥ذسجعس ٱٍ جدلٞحذالش 
ٱزٯ جدلٞحذالش ٩رحدب ضىؾُهُس ٦٥٪غحت٤ ُٝذ ج٥ذسجعس،  جدلَ٪س جدلىؾهس. ضغطخذ٧

٥ز٠٥ دي٬٢ أ٫ ٢َى٫ ج٥غإج٣ ٩ٮهؿُح وعه٤ جدلْحجلس وق٤ جدلؾ٢الش 
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 ٩2ذسذٌن ئمحٌُٙن ٦٥ٖس ج٥ْشذُس ،  8ع٢ُى٫ جدلؾحس١ى٫ يف ٱزٯ ج٥ذسجعس 13أعه٤.
 .٦٥ٖس ج٥ْشذُسج٩ذسعٌن 
 جدلالقَس .1

 ج٥ٮؾحىس ج٥يت ال قَٰ ج٥رحقػس، ٱى:
ىشَٞس جدلالقَس ٱزٯ ٦٥كقى٣ ٦ًّ ٝذسز ج٥يالخ ٦ًّ َط٨ ضٮُٚز  . أ

ج٢٥ال٧ ذح٦٥ٖس ج٥ْشذُس أغٮحء ٦٥ط٨٦ْ ٩رحؽشز. َط٨ ئؾشجء جدلالقَس ٬٩ ٝر٤ 
ج٥رحقػس جألٙشجد. َط٨ ضٮُٚز جدلشجٝرس ٩رحؽشز، ٩ِ جدل٦ْ٪ٌن وج٥يالخ يف 

 ضٮُٚز ج٥ربج٩ؽ جدلز١ىسز أّالٯ.
عس. َط٨ ر٠٥ جأل٭ؾيس ج٥ُس٩ُس ٦٥يالخ أغٮحء وؾىدٱ٨ يف جدلذس . خ

٦٥كقى٣ ٦ًّ ذُح٭حش قى٣ ٩ذي جإلعطخذج٧ ج٥ْشيب يف جحملحدغحش 
 ج٥ُى٩ُس.

 ىشَٞس ج٥طىغُٜ .2

ودي٬٢ ئعطخذج٧ ىشٛ ج٥طىغُٜ ١٪ح ٩ٌْن ٦٥رُح٭حش ئرج مت ذب٪ُِ ٬٩ 
َط٨ ضٮُٚز ٱزٯ ج٥يشَٞس ذح٥ٮَش يف جدلغطٮذجش ٦٥كقى٣ ٦ًّ ذُح٭حش 14جدلغطٮذجش.

                                                           
 .48(، ؿ. 0885)ؾ٢حسضح: دبٍ أ١غحس، Metodologi Penelitian Sosial، قغٌن أمسح٫ وٙش٭ى٭ى عطأ أ١رب24
 .038ؿ. Metodologi Penelitian Pendidikan،زل٪ذ خ٦ُٚس ٩غطح14ٍ٩
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، ٩ؾشٗ ج٦٥ٖس ج٥ْشذُس، وذُح٭حش ج٥يالخ، قى٣ جذل٤٢ُ ج٥طٮَُ٪ٍ، ذُح٭حش جدل٨٦ْ
وج٥رُح٭حش ج٥طٮَُ٪ُس ٦٥٪ذجسط، وج٥رُح٭حش جخلحفس ٬ّ ذطٮُٚز ذش٭ح٩ؽ ض٨٦ْ ج٦٥ٖس 

 ج٥ْشذُس يف ضيىس ٝذسز ج٥يالخ ج٦٥ٖس ج٥ْشذُس.

 جعطرُح٫ .3
جالعطرُح٫ ٱى ّرحسز ٬ّ مجِ ذُح٭حش ٬ّ ىشَٜ ئّيحء أو ضىصَِ ٝحت٪س ٬٩ 

يف ٱزٯ 15.ٚىت ٦ًّ أ٤٩ ج٥شد ٦ًّ ٝحت٪س جألعث٦سجألعث٦س / ج٥رُح٭حش ئىل جدلغط
ج٥ذسعس، ٝح٧ ج٥رحقػس َطىصَِ جعطرُح٫ ٩ٚطىـ ٦ًّ ج٥يالخ يف ٩ذسعس غٮحوَس 
أعْذَس ج٥ػحين ٦٥شؾح٣ عٮ٢ح٫ ذؾ٤٢ ّؾىجتٍ ٦٥كقى٣ ٦ًّ ذُح٭حش ٬ّ ضٮُٚز 

 ذشج٩ؽ ض٨٦ْ ج٦٥ٖس ج٥ٖشذُس يف ضيىس ٩هحسز ج٢٥ال٧ ج٥يالخ ذح٦٥ٖس ج٥ْشذُس.
 جدلشق٦سرب٤ُ٦  .4

ذْذ مجِ ج٥رُح٭حش ٬٩ خال٣ جدلالقَس وج٥ىغحتٜ وجالعطرُح٫ ، ضط٨ ٩ْحجلس 
 .ج٥رُح٭حش ذؾ٤٢ وفٍٚ و١٪ٍ وئققحتٍ ٦٥رُح٭حش ج٢٥٪ُس

 ضٞٮُحش رب٤ُ٦ ج٥رُح٭حش .5

                                                           
(، 1003)ج٥يرْس ج٥ػح٥ػس ّؾشز: ؾ٢حسضح: سؾىجيل، Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis،  قغٌن أو٩حس15

 .38ؿ. 
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ضٞٮُحش رب٤ُ٦ ج٥رُح٭حش ج٥يت َٞى٧ هبح ج٥رحقػى٫ ٱٍ ضٞٮُحش ج٥طك٤ُ٦ ج٢٥٪ٍ ، 
ج٥رحقػى٫ جب٪ِ ج٥رُح٭حش ج٥يت مت مجْهح ، وضٞٮُحش رب٤ُ٦ ج٥رُح٭حش ج٥يت عُٞى٧ 

و٩ْحجلس ج٥رُح٭حش وجعطخالؿ ج٥ٮطحتؽ ٬٩ ٱزٯ ج٥رُح٭حش وجإلذالٓ ٬ّ ٩ح قذظ 
 .َط٨ رب٤ُ٦ ج٥رُح٭حش ذحعطخذج٧ فُٖس جضلذجس خيُس ذغُيس .يف ٩ىِٝ ج٥ركع

٥طك٤ُ٦ ج٥رُح٭حش َغطخذ٧ جدلإ٥٘ جغٮٌن ٬٩ ضٞٮُحش رب٤ُ٦ ج٥رُح٭حش ، ٦ًّ 
 ج٥ٮكى ج٥طحيل:

 ضق٪٨ُ ج٥ركىظ: ج٥غحدطج٥ٚق٤ 
ضؾ٪٤ جدلطًٖنجش ج٥يت مت  .ضق٪٨ُ ٱزٯ ج٥ذسجعس ٱى جالضلذجس جخليٍ ج٥رغُو 

٩هحسز وجدلطًٖن ج٥طحذِ ، أٌ (X)رب٦ُ٦هح جدلطًٖنجش جدلغط٦ٞس ، وٱٍ ضذسَد ج٦٥ٖس ج٥ْشذُس
 :دلضَذ ٬٩ ج٥طٚحف٤ُ ، ج٭َش ج٥قىسز ج٥طح٥ُس.(Y)ج٢٥ال٧ ٥ذي ج٥يالخ

 
  

 ذغُيس جالضلذجس جخليٍ ج٥طق٪٨ُ .2.0ج٥ؾ٤٢ 

 :٩القَحش

X :ضذسَد ج٦٥ٖس ج٥ْشذُس 

X Y 
r 



15 

 

Y :٩هحسز جدلال٧ 

r :ّالٝس جدلطًٖنxدبطًٖنy 

 ضٞٮُحش ج٥طك٤ُ٦ جإلققحتٍ ج٥ىفٍٚ: ج٥ٚق٤ ج٥غحذِ

مت جعطخذج٧ ٭طحتؽ ٩ْحجلس ج٥رُح٭حش ٬٩ ج٥ذسجعس جغٮٌن ٬٩ ج٥طٞٮُحش 
 .وجإلققحءجش جالعطٞقحتُسجإلققحتُس ، وٱٍ جإلققحء ج٥ىفٍٚ 

 جإلققحء ج٥ىفٍٚ .0

 .َغطخذ٧ ج٥طك٤ُ٦ جإلققحتٍ ج٥ىفٍٚ دلْشٙس ج٥قىسز ج٥ْح٩س
جإلققحء ج٥ىفٍٚ ّرحسز ٬ّ ئققحتُحش ضغطخذ٧ ٥طك٤ُ٦ ج٥رُح٭حش ٬٩ خال٣ 
وف٘ أو وف٘ ج٥رُح٭حش ج٥يت مت مجْهح ١٪ح ٱٍ دو٫ أ٫ ضٮىٌ ضٞذًن 

٦٥كقى٣ ٦ًّ ذُح٭حش وفُٚس ، 16.جعطٮطحؾحش ضٮيرٜ ٦ًّ ججل٪هىس أو ج٥طْ٪٨ُ
 :ٱٮحٟ قحؾس ئىل جإلققحتُحش ج٥ىفُٚس ج٥طح٥ُس

 ج٥ٮغرس جدلثىَس )9( ٬٩ ٩طىعو ج٥ُٞ٪س .أ 

  
 

 
 1111 

                                                           
27

 .111(، ص.2115)باندونج: ألفبٍتا، MetodologiPenelitianKombinasiسوغٌونو، 
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 :٩القَحش
P =ج٥ٮغرس جدلثىَس 

F =ضشدد ج٥ٮغرس جدلي٦ىذس 

N = جدلغطؿُرٌنّذد 
 جدلطىعو .خ 

دي٬٢ ضٚغًن جدلطىعو أو جدلْذ٣ ٦ًّ أ٭ٰ ّذد رل٪ىّحش ج٥رُح٭حش   
 :جدلْحد٥س جدلطىعيس ٱٍ ٩.17ٞغى٩ّح ٦ًّ ّذد جدلغطؿُرٌن

 ̅  
∑   
 
  1

 
 

 :٩القَحش
 جدلطىعو=̅ 
 ّذد ٤١ ج٨ُٞ٥=   

n =.18ّذد ج٥ُْٮحش 
 جالضلشجٗ جدلُْحسٌ .ؼ 

   √
∑(    ̅)2

 
 

                                                           
22

 .327(، ص.2111)جكارتى: راجا غرفندو فرسادا،  PengantarEvaluasiPendidikanأناس سدٌجونو، 
29

 .126(، ص. 2114)هكاسر: أندٌرى فبلٍسر هكاسر، Dasar-DasarStatistkaدمحم عارف تٌرو، 
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 :٩القَحش
 جالضلشجٗ جدلُْحسٌ=   

 جالضلشجٗ جدلُْحسٌ= ̅ 

 ٩طىعيس=   

.ّذد ج٥رُح٭حش=  
31

 

 جالعطرُح٭حشضقٮُ٘  .د 
َط٨ جعطخذج٧ ج٥طقٮُ٘ ال١طؾحٗ ٭طحتؽ ُٝحعحش جعطؿحذحش جعطؿحذس 

ًٞح  (LKS)ّ٪٤ ج٥يالخج٥يالخ ٦ًّ جعطخذج٧ أوسجٛ  ، وَط٨ ج٥طقٮُ٘ وٙ
ج٥قُٖس  .ج٥زٌ مت جحلقى٣ ٦ُّٰ(SDi)وجالضلشجٗ جدلُْحسٌ(Mi)٦٥٪طىعو

 :جدلغطخذ٩س ٥طكذَذ جدلطىعو وجالضلشجٗ جدلُْحسٌ ٱٍ ١٪ح ٦ٍَ

Mi : 
1

2
 (أدنى درجة+ أعلى الدرجات)

SDi : 
1

6
 (أدنى درجة- أعلى الدرجات)

دلْشٙس ج٥طقٮُ٘ ج٥ْحيل وجدلطىعو وجدلٮخٚل ، جعطخذ٧ ج٥طقٮُ٘ 
 :ج٥طحيل

                                                           
30

 .171(، ص. 2114)هكاسر: أندٌرى فبلٍسر هكاسر، Dasar-DasarStatistkaدمحم عارف تٌرو، 
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 : ضقٮُ٘ جالعطرُح1٫-2ججلذو٣ 

Interval Kategori 

  (   1 1    )  Tinggi 

(   1 1    )    (   1 1    ) Sedang 

  (   1 1    ) Rendah 

 جالققحتُحش ج٥طٚحم٦ُس. 1

َغطخذ٧ ج٥طك٤ُ٦ جإلققحتٍ جالعطذاليل الخطرحس ٙشمُس ج٥ركع    
و٬٢٥ ٝر٤ ر٠٥  .ذحعطخذج٧ جخطرحس جالضلذجس جخليٍ ج٥رغُو وجخطرحس جالسضرحه

 .َط٨ جعطخذج٧ جخطرحس جالخطرحس ج٥يرٍُْ وج٥طؿح٭ظ ١حخطرحسجش ٩غرٞس

 جخطرحس جدلطي٦رحش جدلغرٞسأ.  

ئؾشجء جخطرحسجش جدلطي٦رحش جدلغرٞس ٦٥طك٤ُ٦ الخطرحس ج٥رُح٭حش  َط٨   
َط٢ى٫ جخطرحس  .ج٥يت مت جحلقى٣ ٦ُّهح ، حبُع دي٬٢ ئؾشجء جخطرحس ج٥ٚشمُس
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دلضَذ ٬٩  .جدلطي٦رحش جدلغرٞس ٦٥طك٤ُ٦ ٬٩ جخطرحس جالخطرحس ج٥يرٍُْ وج٥طؿح٭ظ
 .ج٥طٚحف٤ُ ، عُط٨ ؽشقٰ ذؾ٤٢ ١ح٤٩ أد٭حٯ

 ج٥ْحدَس جخطرحس ج٥رُح٭حش. 0 

َهذٗ جخطرحس جحلح٥س ج٥يرُُْس ئىل م٪ح٫ ضىصَِ ذُح٭حش ٤١   
َْط٪ذ ٱزج ٦ًّ جٙطشجك أ٫ جإلققحتُحش  .٩طًٖن مت رب٦ُ٦ٰ ذؾ٤٢ ىرٍُْ

ج٥رحسج٩طشَس ضْ٪٤ ٦ًّ أعحط جٙطشجك أ٫ ٤١ ٩طًٖن َط٨ رب٦ُ٦ٰ جيد أ٫ 
، َط٨ جعطخذج٧ فُٖس ٥الخطرحس.َط٨ ضىصَْٰ ذؾ٤٢ ىرٍُْ

 :على النحو التالً Kolmogorov-Smirnovجخطرحس

  
     

  
 

 :٩القَحش

Z =ٍُْج٥طكى٣ ٬٩ ج٥ش٨ٝ ئىل ج٥طذو٬َ يف ج٥طىصَِ ج٥ير 

Xi =جألسٝح٧ ٦ًّ ج٥رُح٭حش 

X =جدلطىعو 
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SD =ٌ20.جالضلشجٗ جدلُْحس 

 .ججلذو٩D1 ≤ D-tabel٣ْحًَن جالخطرحس ج٥ْحدٌ ئرج

 جخطرحس جخليُسأ. 

ئىل ٩ْشٙس ٩ح ئرج ١ح٭ص ج٥رُح٭حش ٦ًّ ١ال َهذٗ جخطرحس جخليُس   
 21.جدلطًٖن٬َ خيُس أو ٩طشجذيس ٩ِ ج٥قُٖس ج٥طح٥ُس

Fhit (TC) = 
   (  )

   ( )
 

               ٩ْحًَن جالخطرحس ٱٍ ذب٪ْحش ٩طؿح٭غس ئرج ١ح٫  
٦ًّ جدلغطىي               وج٥غ٢ح٫ ًٕن ٩طؿح٭غٌن ئرج مت جحلقى٣ ٦ًّ

1 )    ٩ِ دسؾس جحلشَس٬٩F ؾذو٣ ج٥طىصَِ      جحلٍُٞٞ ٩ِ  1  2  1) ٤١
 α = 1.15جدلٞح٧ يف جدلغطىيdkوًٙٞح ٦٥رغو و

 جخطرحس ج٥ٚشمُسخ. 

                                                           
31

  .141-147(، ص. 2115)جكارتى: فت. راجا غرفندو فرسادا،  Statistika Terapanكادٌر، 
32

 .261ص. ، MetodePenelitianPendidikanPendekatanKuantitatif, Kualitatif dan R&Dسوغٌونو، 
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٬َ أو أ١ػش َهذٗ رب٤ُ٦ جالضلذجس ئىل دسجعس ٩ح ئرج ١ح٫ ذٌن ٩طًٖن  
ضىْٝحش ضغطٮذ ئىل ٝىز ، وئؾشجء وُٝحط ٝىز ج٥طأغًن، ضأغًن / ّالٝس أ٧ ال

 .، َط٨ جزبحر جخليىجش ج٥طح٥ُس٦٥ُٞح٧ رب٤ُ٦ جالضلذجس.ج٥طأغًن / ج٥ْالٝس

 XّربYقذد ٩ْحد٥س جالضلذجس

 ̂       

 :٩القَحش
 جدلطًٖن ج٥طحذِ=   ̂ 

 ٩طًٖن ٩غط٤ٞ= 

)٩intersapٞذس ٣=  ) 

 ( β) ٩ٞذس ٩ْح٤٩ جالضلذجس= 

 ٱٍ؛bوaج٥قُٔ ج٥يت دي٬٢ جعطخذج٩هح ٦٥ركع ٬ّ
  

(∑ )(∑ 2)  (∑ )(∑  )

 ∑ 2  (∑ )2
 

  
 (∑  )  (∑ )(∑ )

 ∑ 2  (∑ )2
 

 رب٤ُ٦ جالسضرحه. 1 
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ج٥ْالٝس ذٌن جدلطًٖن٬َ َهذٗ جخطرحس جالسضرحه ئىل ٩ْشٙس  
ضذسَد ج٦٥ٖس X(، ٥طكذَذ ٩غطىي ج٥ْالٝس ذٌن جدلطًٖنجشجدلذسوعٌن

٩هحسجش ج٥طكذظ ٦٥يالخ( ٩ْح٩الش جالسضرحه Y (ج٥ْشذُس( ٩ِ جدلطًٖن
ض٠٦ ج٥يت ضىيل جالٱط٪ح٧ ٥ذسؾس ج٥ٞشخ ذٌن ج٥ْالٝس ذٌن ٱٍ 

 Y.وXجدلطًٖن٬َ

ئ٫ ج٥طٞٮُس جدلغطخذ٩س يف جخطرحس جالسضرحه ٱٍ جسضرحه حلَس ٩ٮطؽ  
َغطخذ٧ ج٥رحقع ٱزٯ ج٥طٞٮُس أل٫ جألدجز جدلغطخذ٩س ٬٩ ٝر٤  .ج٥ؾخـ

ج٥رحقع ٱٍ جعطرُح٫ َغطخذ٧ ٩ُٞحط ٢ُ٥شش حبُع ض٢ى٫ ج٥رُح٭حش ج٥يت 
جخليىجش ٱٍ ٦ًّ ج٥ٮكى  .جحلقى٣ ٦ُّهح ٦ًّ ؽ٤٢ ٙىجف٤ ص٩ٮُسَط٨ 
 .ج٥طحيل

 Yو ٩Xْح٤٩ جالسضرحه ذٌنأ. 

     
∑   

√(∑ 2)  (∑ 2)
 

 :٩القَحش

 ٩ْح٤٩ جالسضرحه:    

 yوxّذد جدلطًٖنجش:   ∑
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 xرل٪ىُ جدلشذْحش ٤٢٥ دسؾس: 2 ∑

 yرل٪ىُ جدلشذْحش ٤٢٥ دسؾس: 2 ∑

جدلطًٖنجش، جعطخذ٩ٮح ٩ْحًَن ج٥طىؾُٰ ٥شؤَس ٩ْح٤٩ ٥طكذَذ ٩غطىي ج٥ْالٝس ذٌن 
 .جالسضرحه

 جدلرحدب ج٥طىؾُهُس ٥طٚغًن ٩ْح٩الش جالسضرحه .2.3ججلذو٣ 

Interval Koefisien Tingkat Hubungan 

0000 – 00100 Sangat Rendah 

0020 – 00300 Rendah 

0040 – 00500 Sedang 

0060 – 00700 Kuat 

00,0 – 10000 Sangat Kuat 

 YوXجخطرحس أمهُس ٩ْح٩الش جالسضرحهخ. 

H0 : ρ = 0 (Korelasi negatif) 
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H1 : ρ ≠ 0 (Korelasi positif) 

thitung = 
   √  2

√1  2  
 

 db= n-2 ,ب

٩ْح٤٩ ج٥طكذَذؼ.   
٩ْح٤٩ ج٥طكذَذ ٱى ٩ْح٤٩ َأخز يف جالّطرحس ٩ٞذجس ج٥طرح٬َ ج٥زٌ َغررٰ 

ضْشَ٘ ٩ْح٤٩ ج٥طكذَذ ٦ًّ أ٭ٰ ٩شذِ ٩ْح٤٩ جالسضرحه جدلطًٖن جدلغط٤ٞ )جدلطٮرة(.َط٨ 
 :٥ز٠٥ ضقرف جدلْحد٥س.٩0009نشوّذح ذٮغرس 

KD = ( 2     1111) 

٦ًّ (X)دي٬٢ دلْح٤٩ ج٥طكذَذ أ٫ َشي ٩ذي ضأغًن جدلطًٖن جدلغط٤ٞ
ئىل ؾح٭د ج٥طك٤ُ٦ ج٥ُذوٌ دي٬٢ رب٦ُ٦ٰ أَّنح ذحعطخذج٧ 22.(Y)جدلطًٖن ج٥طحذِ

 .IBM SPSS Versi 21 windowsج٥رب٭ح٩ؽ 

                                                           
33

)ٌغٍكارتى: فت. راجا Statistika Terapan: Konsep, Contoh, dan Analisis data dengan SPSSكادٌر، 

 .113-176غرفندي(، ص. 
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 ج٥رحخ ج٥شجذِ

 ٭طحتؽ ج٥ركع وجدلٮحٝؾس

 ٭طحتؽ ج٥ركعج٥ٚق٤ جألو٣: 

يف ٱزج ج٥ٚق٤ ، عُط٨ وف٘ ٭طحتؽ ج٥ذسجعس يف ؽ٤٢ رب٤ُ٦ ٥رُح٭حش  
جإلسؽحد ج٥ْشيب وج٥ٞذسز ٦ًّ ضذسَد ج٦٥ٖس ج٥ْشذُس و٩هحسجش ج٢٥ال٧ ٥ذي ج٥يالخ 

يف جدلذسعس ج٥ػح٭ىَس أعْذَس ج٥ػح٭ُس ٦٥شؾح٣ عُٮ٢ح٫. َط٢ى٫ ٙق٤ ج٥طحعِ جدل٪طحص 
رب٤ُ٦ ج٥رُح٭حش ٬٩ ج٥طك٤ُ٦ ج٥ىفٍٚ دلشجعالش ج٥رُح٭حش ، و٭غد جدلطىعو ، 
وج٥طىقُذ ج٥ُٞحعٍ ، وج٥طرح٬َ ، وّشك ج٥رُح٭حش ، ذحإلمحٙس ئىل رب٤ُ٦ جالخطرحسجش 

وَط٨ جعطخذج٧ .رٍُْ وجخطرحس جخليُسجدلغرٞس ج٥يت ضؾ٪٤ جخطرحس جالخطرحس ج٥ي
ج٥طك٤ُ٦ جألخًن ٦٥شد ٦ًّ ج٥ٚشمُس ذحعطخذج٧ رب٤ُ٦ جالضلذجس جخليٍ ج٥رغُو ، 

 :وعُط٨ ّشك ٭طحتؽ ٱزٯ ج٥ذسجعس ٦ًّ ج٥ٮكى ج٥طحيل

 رب٤ُ٦ ئققحتٍ وفٍٚ. 1

يف ج٥طك٤ُ٦ ج٥ىفٍٚ ٦٥رُح٭حش ج٥يت سبص ٩ْحجلطهح ، ج٥طض٩ص ذُح٭حش ئسؽحدجش  
ٍ وج٥غ٦ىٟ ج٥ذَين دبذو٭س ع٦ىٟ ج٥يالخ يف ؽ٤٢ أ٦ًّ دسؾس، جإلسؽحد جإلعال٩

أدىن دسؾس ، وذُح٭حش ج٥ٮغرس جدلثىَس ، و٩طىعو ج٥ٮٞحه ، وجالضلشجٗ جدلُْحسٌ ، 
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وج٥طرح٬َ ، وّشك ج٥رُح٭حش ج٥يت هتذٗ ئىل ٩ْشٙس ج٥ىف٘ ج٥ْح٧ ٥طأغًن ج٥طذسَد 
ىَس أعْذَس ج٥ْشيب ٦ًّ ٝذسز ج٥طكذظ ٥ذي ىالخ ج٥ق٘ ج٥طحعِ ُٙ٪ذسجعس غح٭

 ج٥ػح٭ُس ٦٥شؾح٣ عُٮ٢ح٫، وُٙ٪ح َط٦ْٜ ذٮطحتؽ ج٥طك٤ُ٦ ج٥ىفٍٚ ، ٦ًّ ج٥ٮكى ج٥طحيل:

 ٭طحتؽ رب٤ُ٦ ذُح٭حش ضذسَد ج٦٥ٖس ج٥ْشذُسأ. 

جعطٮحدًج ئىل ٭طحتؽ ج٥ركع ج٥زٌ مت ئؾشجؤٯ يف ذش٭ح٩ؽ ج٥طشمجس ج٥ُِس يف ذىضشج  
 :جالعطرُح٫ ٦ًّ ج٥ٮكى ج٥طحيلأعذَس عُٮ٢ٖح٭ٔ ، مت جحلقى٣ ٦ًّ ذُح٭حش ٬٩ أدجز 

 3.0ؾذو٣ 
 ذُح٭حش ج٥طذسَد ذح٦٥ٖس ج٥ْشذُس

Interval Skor Frekuensi Persentase (%) 

21-31 5 16,13 

31-32 3 1,67 

33-34 6 11,35 

35-36 12 31,71 

37-31 3 1,67 

31-41 2 6,45 
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Jumlah  41 111 

 

جإلفذجس ٦٥SPSSطىؾُٰ ج٥ْشيب ٩ِدي٬٢ سؤَس ٭طحتؽ رب٤ُ٦ ج٥رُح٭حش ج٥ىفُٚس  
10 ٬٩Windows ٦ًّ ج٥ٮكى ج٥طحيل 1-3يف ججلذو٣: 

 3.1ؾذو٣ 
 رب٤ُ٦ ٭طحتؽ جدلْيُحش ج٥ىفُٚس

StatistikDeskriptif Nilai 

JumlahSampel 31 

Mean 34,11 

Standar Deviasi 2,14 

Variance 1,111 

Minimum 21 

Maksimum 41 
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 Windowsجعطٮحّدج ئىل ج٥ٮطحتؽ ج٥ىفُٚس ذحعطخذج٧ ذش٭ح٩ؽجعطٮحّدج ئىل ج٥ٮطحتؽ  

XP SPSS  وج٥ٚشٛ  1.73، وجالضلشجٗ جدلُْحسٌ  23.08، ١ح٫ ٩طىعو ج٥ٮٞحه ،
 .٦٥0طك٤ُ٦ ، دي٬٢ سؤَس ج٥ىف٘ ج٥ىفٍٚ ٦ًّ ج٥قٚكس  .7.080

مت جعطخذج٧ ضقٮُ٘ دسؾحش جدلغطؿُرٌن ٥طغه٤ُ ج٥طْشٗ ٦ًّ فىسز  
 .3.2سؤَس ضقٮُ٘ فىسز ج٥طذسَد ج٥ْشيب يف ججلذو٣ دي٬٢  .ج٥طذسَد ج٥ْشيب

 جإلسؽحد ج٥ْشيب 3.2ججلذو٣ 

Interval Frekuensi Persentase (%) Kategori 

X ≥ 37 5 16,1 Tinggi 

33 ≤ X <37 11 51,1 Sedang 

X <33 1 25,1 Rendah 

Jumlah 31 1111  

 

، مت جحلقى٣ ٦ًّ ٭َشز ّح٩س قى٣ ج٥طذسَد  3.2جعطٮحّدج ئىل ججلذو٣  
ىح٥ّرح  907 ، 14.7أٙشجد يف ج٥ٚثس جدلٮخٚنس ذٮغرس  7ج٥ْشيب يف ّذز ٙثحش ، أٌ 
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 .9 05.0أؽخحؿ يف ج٥ٚثس ج٦ْ٥ُح ذٮغرس  94 ، و 47.0يف ج٥ٚثس جدلطىعيس ذٮغرس 
طذسَد ج٥ْشيب ٦ًّ دي٬٢ وف٘ ضقٮُ٘ ج٥ 2-3ج٥رُح٭حش ج٥ىجسدز يف ججلذو٣ 

 أد٭حٯ: 3.0ؽ٤٢ ٩ذسؼ ض٢شجسٌ ١٪ح يف ج٥ؾ٤٢ 

 

 ج٥شع٨ ج٥رُحين ٥رُح٭حش ضذسَد ج٦٥ٖس ج٥ْشذُس .3.0ج٥ؾ٤٢ 

 خ. ٭طحتؽ رب٤ُ٦ ٝذسز ج٥يح٥د ٦ًّ ج٢٥ال٧

جعطٮحدج ئىل ٭طحتؽ ج٥ركع ج٥زٌ أؾشٌ يف ٩ذسجعس غح٭ىَس أعْذَس ج٥ػح٭ُس  
 :أدجز جالعطرُح٫ ٦ًّ ج٥ٮكى ج٥طحيل٦٥شؾح٣ عُٮ٢ح٫، مت جحلقى٣ ٦ًّ ذُح٭حش ٬٩ 

 3.2ججلذو٣ 
 ذُح٭حش ج٥ٞذسز ٦ًّ ٩هحسجش ج٢٥ال٧ َذي ىالخ

Interval Skor Frekuensi Persentase (%) 

14-15 1 3,2 

16-17 2 6,4 

11-11 6 11,3 

21-21 1 21 

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

Tinggi Sedang Rendah

16,10% 

58,10% 

25,80% 
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22-23 1 21 

24-25 4 12,1 

Jumlah 31 111 

ج٥غ٦ىٟ ج٥ذَين ج٥زٌ ٦َطض٧ دبذو٭س  ٭طحتؽ رب٤ُ٦ ج٥رُح٭حش ج٥ىفُٚس دي٬٢ سؤَس
 ١٪ح ٦ٍَ: 3.3يف ججلذو٣ ٬٩SPSS ٭َح٧ 10أخالُٝحش ج٥يالخ روٌ جإلفذجس 

 3.3ججلذو٣ 
 ج٥ٮطحتؽ رب٤ُ٦ ج٥رُح٭حش ج٥ىفُٚس ٝذسز ج٥يالخ ٦ًّ ج٥طكذظ

StatistikDeskriptif Nilai 

JumlahSampel 31 

Mean 21,11 

Standar Deviasi 2,51 

Variance 6,215 

Minimum 14 

Maksimum 25 
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، ٢َى٫ Windows XPSPSSجعطٮحّدج ئىل ج٥ٮطحتؽ ج٥ىفُٚس ذحعطخذج٧ ذش٭ح٩ؽ
، وج٥ٚشٛ ٱى  1.40، وجالضلشجٗ جدلُْحسٌ ٱى  ٩10.70طىعو ج٥ٮٞحه 

 .٦٥0طك٤ُ٦ ، دي٬٢ سؤَس ج٥ىف٘ ج٥ىفٍٚ ٦ًّ ج٥قٚكس  .5.184

وف٘ ٩هحسز َط٨ جعطخذج٧ ضقٮُ٘ دسؾحش جدلغطؿُرٌن ٥طغه٤ُ ٩ْشٙس 
س ٩ًالق٫ ٩کٌخ الهذح٫٥ ٌغد٩٥٥ضقوس ٥فٗ جٌضف٭ .ج٥يالخ ٦ًّ ج٢٥ال٧

 .3.2دو٣ ٥ؾجٍٙ دسجش ٥ٞج

 ضقٮُ٘ ٩هحسز ج٢٥ال٧ ٥ذي ج٥يالخ 3.4ججلذو٣ 

Interval Frekuensi Persentase (%) Kategori 

X ≥ 22 13 41,1 Tinggi 

11 ≤ X < 22 15 41,4 Sedang 

X <11 3 1,7 Rendah 

Jumlah 31 1111  
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، َط٨ جحلقى٣ ٦ًّ ٭َشز ّح٩س قى٣ ٩هحسز  3.4جعطٮحّدج ئىل ججلذو٣  
ىالخ يف ج٥ٚثس جدلٮخٚنس ذٮغرس  2ج٢٥ال٧ ٥ذي ج٥يالخ يف ّذز ٙثحش ، أٌ 

ؽخّقح يف ج٥ٚثس  902 ، و 37.3ىح٥ّرح يف ج٥ٚثس جدلطىعيس ذٮغرس  904 ، و 8.6
ضقٮُ٘ ٩هحسز  2-3ججلذو٣ ج٥رُح٭حش يف  .89،  30ج٦ْ٥ُح ٩ِ ج٥ٮغرس جدلثىَس 

 3.1ج٢٥ال٧ دي٬٢ وف٘ ج٥يالخ ٦ًّ ؽ٤٢ ٩ذسؼ ض٢شجسٌ ١٪ح يف ج٥ؾ٤٢ 
 أد٭حٯ:

 

 

 

 

 

 ج٥شع٨ ج٥رُحين ٬٩ ٝذسز ٩هحسز ج٢٥ال٧ ٥ذي ج٥يالخ .3.5ج٥ؾ٤٢ 

 . جخطرحس ج٥ركع جدلغر2ٜ

 أ. جخطرحس ج٥رُح٭حش ج٥يرُُْس

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%
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40,00%
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50,00%

Tinggi Sedang Rendah

41,90% 

48,40% 

9,70% 
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جدلطي٦رحش جألعحعُس ٝر٤ ئؾشجء جدلضَذ ٬٩ ٩ْحجلس ج٥رُح٭حش ، َط٨ جخطرحس  
جالخطرحس ج٥يرٍُْ ٩ُٚذ ٦٥ط٦ٖد ٦ًّ ٩ح ئرج  .٦٥ركع ، وٱٍ جخطرحس ج٥ىمِ ج٥يرٍُْ

يف ئؾشجء جخطرحس ج٥ىمِ ج٥يرٍُْ  .١ح٫ ج٥ركع ج٥زٌ عُط٨ ضٮُٚزٯ َط٨ ضىصَْٰ أ٧ ال
٦٥كشجسز ذحعطخذج٧ ٩غطىي دال٥س  Kolmogorov Smirnov، مت جعطخذج٧ جخطرحس

 .، ٬٦ٙ َط٨ ضىصَِ ج٥رُح٭حش ذؾ٤٢ ىر1.15ٍُْ> (.Sig) ح٩ّحئرج ١ح٫ ج٥ش٨ٝ ٱ .0.04
ُٙ٪ح ٦ٍَ  .، ٙغُط٨ ضىصَِ ج٥رُح٭حش ذؾ٤٢ ىرٍُْ 1.15 <(.Sig)ئرج ١ح٫ ج٥ش٨ٝ ٱح٩ّح

 .٭طحتؽ جخطرحس جحلح٥س ج٥يرُُْس ج٥زٌ مت جحلقى٣ ٦ُّٰ

 ذُح٭حش ّحدَس جخطرحس ئسؽحدٌ ئسؽحدٌ (1

 ج٦٥ٖس ج٥ْشذُس جخطرحسجش ج٥رُح٭حش ج٥يرُُْس ٥طٮ٪ُس 3.4ؾذو٣ 

Pembinaan bahasa Arab 

Nilai Sig 

1,237 
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 0.100ضق٤ ئىل  .Sigيف ٭طحتؽ جالخطرحس ج٥يرٍُْ ، ٬٩ جدلْشوٗ ُٝ٪س 
 α (1.237>0.04)أ١رب ٬٩ .َْين ُٝ٪س ّال٩س .0.04ذحعطخذج٧ ٩غطىي دال٥س 

 .حبُع دي٬٢ جعطٮطحؼ أ٫ ذُح٭حش ج٥طذسَد ج٥ْشذُس ٩ىصّس ذؾ٤٢ ىرٍُْ

 ج٥يرٍُْ ٩هحسز ج٢٥ال٧ ٥ذي ج٥يالخ جالخطرحس (2

 ٩هحسز ج٢٥ال٧ ٥ذي ج٥يالخ٥يرُُْس جسد ج٥٪ىس جخطرحج 5-3و٣ ٥ؿذج

 ههارة الكالم لدى الطالب

Nilai Sig 

1,275 

 

 0.164ضر٦ٔ Sigيف ٭طحتؽ جخطرحس جحلح٥س ج٥يرُُْس ، ٬٩ جدلْشوٗ أ٫ ُٝ٪س 
 α (1.275> 0.04)أ١رب ٬٩ .َْين ُٝ٪س ّال٩س .0.04ذحعطخذج٧ ٩غطىي دال٥س 

حبُع دي٬٢ جعطٮطحؼ أ٫ ذُح٭حش ٝذسز ج٥طكذظ ٦٥يالخ َط٨ ضىصَْهح ذؾ٤٢ 
 .ىرٍُْ

 جخطرحس خيٍ ج٥رُح٭حشخ. 
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َُٚذ جخطرحس جخليُس يف ربذَذ ٭يحٛ  .جالخطرحس ج٥ػحين ٱى جخطرحس خيٍ 
جخليٍ أو ال ، وٝذ مت ئؾشجء جخطرحس جخليٍ يف ٱزٯ ج٥ذسجعس XئىلYجدلطًٖن

، ودي٬٢ سؤَس ٭طحتؽ ج٥طك٤ُ٦ يف ٥Windowsٮَح٬٩SPSS٧ 10 ذحعطخذج٧ جإلفذجس
 .ججلذو٣ ج٥طحيل

 جخل .3.6ؾذو٣ 

 Sum of 

Squares 

df Mean 

Square 

F Sig. 

Kemampuan 

Berbicara 

Siswa * 

Pembinaan 

bahasa Arab 

Between 

Groups 

(Combined) 142,930 10 14,293 7,464 ,000 

Linearity 143,432 1 143,432 71,221 ,000 

Deviation from 

Linearity 

5,492 9 ,611 ,306 ,964 

Within Groups 39,902 20 1,995   

Total 122,239 30    

 

 :ٙشمُس ئققحتُس
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H1: Y =  + βX (ٍجالضلذجس جخلي) 
H1: Y ≠  + βX (ٍجالضلذجس ًٕن جخلي) 

 Deviationجخلوَط٨ جحلقى٣ ٦ًّ جخطرحس جخليُس دلْحد٥س خو جالضلذجس ٬٩  

from Linearity ،ٍوٱFhit (Tc) = 0.306  ،٩ِ ُٝ٪سp = 1.164> 1.15.  وٱزج َْين
 .ض٢ى٫ خيُس أو يف ؽ٤٢ خو خيXٍيف٩Yٞرى٥س أو أ٫ ٩ْحد٥س جالضلذجسH1أ٫

 جخطرحس جالضلذجسؼ. 
جعطٮحدًج ئىل جخطرحس جدلطي٦رحش جدلغرٞس ٦٥طك٤ُ٦ جإلققحتٍ ، ضرٌن أ٫ ج٥رُح٭حش  

ٱزٯ ج٥ذسجعس ١ح٭ص ٩ىصّس ذؾ٤٢ ىرٍُْ وخيُس. ٥ز٠٥ ، دي٬٢ ج٥ىجسدز يف 
ئؾشجء جخطرحس ج٥ٚشوك ذحعطخذج٧ جخطرحس جضلذجس خيٍ ذغُو هبذٗ سؤَس ضأغًن ٱح٧ 
٦ًّ ٩طًٖن ج٥طذسَد ج٥ْشيب ٦ًّ ٝذسز ج٥يالخ ٦ًّ ج٥طكذظ. وٱ٢زج ضقحٓ 

 ج٥ٚشمُس جإلققحتُس ٦ًّ ج٥ٮكى ج٥طحيل:

   1   1
   

2
  lawan  1    1

  
2
 

  :مالحظات
ال َىؾذ أٌ ضأغًن ٦٥طذسَد ج٥ْشيب يف ٩هحسز ج٢٥ال٧ ٥ذي ج٥يالخ ٙق٤ =    1 

 ج٥طحعِ جدل٪طحص يف جدلذسعس ج٥ػح٭ىَس أعْذَس ج٥ػح٭ُس ٦٥شؾح٣ عُٮ٢ح٫.
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ٚق٤ ج٥طحعِ ضذسَد ج٦٥ٖس ج٥ْشذُسيف ٩هحسز ج٢٥ال٧ ٥ذي ج٥يالذ أغش= ٱٮحٟ 1 
 يف جدلذسعس ج٥ػح٭ىَس أعْذَس ج٥ػح٭ُس ٦٥شؾح٣ عُٮ٢ح٫. جدل٪طحص 

 ُٙ٪ح ٦ٍَ ؾذو٣ ٥ٮطحتؽ جخطرحس جالضلذجس جخليٍ ج٥رغُو
 جالضلذجس جخليٍ ج٥رغُو .3.7ججلذو٣ 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. 

Error 

Beta 

1 

(Constant) -5,415 2,741  -1,167 ,151 

Pembinaan 

bahasa Arab 

,761 ,111 ,172 1,571 ,111 

 جدلطًٖن ج٥طحذِ: ٩هحسز ج٢٥ال٧ ٥ذي ج٥يالخأ.  
أّالٯ ، َط٨ جحلقى٣ ٦ًّ ج٥ػىجذص و٩ْح٩الش ٩ْحد٥س ٬٩SPSS خشؼ  

 قذجس، حبُع ض٢ى٫ ٩ْحد٥س جالBجالضلذجس جخليٍ ٬٩ ج٥ْ٪ىد
 ̂ = -5,415+ 1,761X . ج٥يت مت جحلقى٣ ٦ُّهح٬٩ ٭طحتؽ ج٥طك٤ُ٦ 



38 

 

thit =87460ذُٮ٪ح ضْين ُٝ٪سttabel = 17010 أ٫ ُٝ٪سthit أ١رب ٬٩ ُٝ٪س 

tabel و١ز٠٥.p-value p = 0.000 / 1 = 0،000 <0،04 أوH0٩شٙىمس. 
وذح٥طحيل ٙا٫ ج٥طذسَد ج٥ْشيب ٥ٰ ضأغًن ئجيحيب يف ٩هحسز ج٢٥ال٧ ٥ذي ج٥يالخ ٙق٤ 

أعْذَس ج٥ػح٭ُس ٦٥شؾح٣ عُٮ٢ح٫. الخطرحس دي٬٢ ج٥طحعِ جدل٪طحص يف جدلذسعس غح٭ىَس 
 سؤَس ٩ْحد٥س خو جالضلذجس يف ججلذو٣ ج٥طحيل:

 أمهُس ٩ْحدالش جالضلذجس .3.8ؾذو٣ 

Model Sum of 

Squares 

df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 143,432 1 143,432 11,616 ,111
b
 

Residual 45,417 21 1,566   

Total 111,131 31    

جدلطًٖن ج٥طحذِ: ٝذسز ج٥يالخ ٦ًّ ج٥طكذظأ.   
 خ. جدلطٮرثى٫: )غحذص( ، ضذسَد ج٦٥ٖس ج٥ْشذُس

 :ٙشمُس ئققحتُس
H1 : β = 1(ٰجالضلذجس ال ٩ْىن ٥) 
H1 : β≠ 1 (جالضلذجس َْين) 
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َط٨ جحلقى٣ ٦ًّ جخطرحس أمهُس ٩ْحد٥س خو جالضلذجس ٬٩ خو جالضلذجس ،  
 و Fhit (b/a) = 807505وٱٍ

p-value = 1,111 < 1,15أوH0وذح٥طحيل ، ٙا٫ جالضلذجس .٩شٙىمسYً٦ّX ٩ه٨ أو أ٫
 .ج٥طذسَد ٦ًّ ج٦٥ٖس ج٥ْشذُس َإغش يف ٩هحسز ج٢٥ال٧ ٥ذي ج٥يالخ

 ٩ٮحٝؾسج٥ٚق٤ ج٥ػحين: 
. ضذسَد ج٦٥ٖس ج٥ْشذُس ٙق٤ ج٥طحعِ جدل٪طحص يف جدلذسعس ج٥ػح٭ىَس أعْذَس 0 

 ج٥ػح٭ُس ٦٥شؾح٣ عُٮ٢ح٫
، Windows XPSPSSئىل ٭طحتؽ ج٥طك٤ُ٦ ج٥ىفٍٚ ذحعطخذج٧ ذش٭ح٩ؽجعطٮحّدج  

، و١ح٫ ج٥طرح٬َ  1.73، و١ح٫ جالضلشجٗ جدلُْحسٌ  23.08ذ٦ٔ جدلطىعو جحلغحيب 
ىالخ يف ج٥ٚثس جدلٮخٚنس  7ضيىَش ج٦٥ٖس ج٥ْشذُس يف ّذز ٙثحش ، أٌ  .7.080
شجد يف أٙ 94 ، و 47.0ىح٥د يف ج٥ٚثس جدلطىعيس ذٮغرس  907 ، 14.7ذٮغرس 

 .05.09ج٥ٚثس ج٦ْ٥ُح ذٮغرس 
٬٩ ٭طحتؽ ج٥طك٤ُ٦ ج٥ىفٍٚ ، ٬٩ جدلْشوٗ أ٫ ضذسَد ج٦٥ٖس ج٥ْشذُس ٙق٤  

ج٥طحعِ جدل٪طحص يف جدلذسعس ج٥ػح٭ىَس أعْذَس ج٥ػح٭ُس ٦٥شؾح٣ ع٢ُح٫ ٱٍ يف ج٥ٚثس 
 .ضْين ج٥ٚثس جدلطىعيس أ٫ ج٥ٚثس ضطشجوـ ذٌن ج٥ٚثحش ج٥ْح٥ُس وجدلٮخٚنس .جدلطىعيس

ذغرد ضأغًن ج٥ْذَذ ٬٩ ج٥ْىج٤٩ ، ال عُ٪ح عحّحش ج٥ط٨٦ْ ّٮذ٩ح مت  قذظ ٱزج



40 

 

قىت دخ٦ص وٝص ّؾحس ، ٙحٙطشجك  هنحسج 01:20ّٞذ ضذسَد ج٦٥ٖس ج٥ْشذُس يف 
أ٫ سوـ ج٥ط٨٦ْ ٥ذي ج٥يالخ ذذأش ضطنحء٣ أل٫ ّٞىذل٨ ٝذ مت ذبُٚٚهح خال٣ 

٬ يف ج٥ٚق٤ ج٥ذسجعٍ حبُع ٢َى٫ ٱٮحٟ ذْل ج٥يالخ ج٥زَ .عحّحش ج٥ذسط
 .جيذو٫ فْىذس يف ج٥طش١ُض يف ّ٪٦ُس ج٥طذسَد

. ٩هحسز ج٢٥ال٧ ٥ذي ج٥يالخ ٙق٤ ج٥طحعِ جدل٪طحص يف جدلذسعس ج٥ػح٭ىَس 1 
 أعْذَس ج٥ػح٭ُس ٦٥شؾح٣ عُٮ٢ح٫

،  Windows XPSPSS جعطٮحّدج ئىل ٭طحتؽ ج٥طك٤ُ٦ ج٥ىفُٚس ذحعطخذج٧ ذش٭ح٩ؽ 
، وج٥ٚشٛ ٱى  1.40ى ، وجالضلشجٗ جدلُْحسٌ ٱ 10.70ٙا٫ ٩طىعو ج٥ٮٞحه ٱى 

٭َشز ّح٩س ٦ًّ ج٥ٞذسز ٦ًّ ج٥طكذظ َطكذظ ج٥يالخ يف ّذز ٙثحش ،  .5.184
ىح٥ّرح يف ج٥ٚثس جدلطىعيس  904 ، و 8.6ىالخ يف ج٥ٚثس جدلٮخٚنس ذٮغرس  2وٱ٨ 
 .30.89ؽخّقح يف ج٥ٚثس ج٦ْ٥ُح ذٮغرس  902 ، و 37.3ذٮغرس 
٩هحسز ج٢٥ال٧ ٥ذي ج٥يالخ ٬٩ ٭طحتؽ ج٥طك٤ُ٦ ج٥ىفٍٚ ، ٬٩ جدلْشوٗ أ٫  

ٙق٤ ج٥طحعِ جدل٪طحص يف جدلذسعس ج٥ػح٭ىَس أعْذَس ج٥ػح٭ُس ٦٥شؾح٣ عُٮ٢ح٫ يف ج٥ٚثس 
جدلطىعيس.َٚطشك ج٥رحقػس أ٫ ٱزٯ ج٥ٚثس ضشؾِ ئىل ّذ٧ جٱط٪ح٧ ذْل ج٥يالخ 
ذح٥ط٨٦ْ ، ٙهٮحٟ ج٥ْذَذ ٬٩ ج٥ْىج٤٩ ج٥يت دي٬٢ أ٫ ضإغش ٦ًّ ج٥ٮْحط وججلىُ 

ج٥يالخ ج٥ز٬َ َؾْشو٫ ذح٥ٮْحط وججلىُ فْىذس يف  عُؿذ ذْل .ذؾ٤٢ خحؿ
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ج٥طش١ُض ٦ًّ ج٥ذسط حبُع جيذ ذْنه٨ فْىذس يف ٙه٨ ٩ح َط٦ْ٪ى٭ٰ وَإدٌ ئىل 
 .ج٢٥ٚحءجش أو جدلهحسجش جدلطىْٝس ج٥يت ال ض٦يب جذلذٗ

. ضأغًن ١رًن ذٌن ج٥طذسَد ج٥ْشيب يف ٩هحسز ج٢٥ال٧ ٥ذي ج٥يالخ ٙق٤ 2 
 ْذَس ج٥ػح٭ُس ٦٥شؾح٣ عُٮ٢ح٫.ج٥طحعِ جدل٪طحص يف جدلذسعس أع

٭طحتؽ ٱزٯ ج٥ذسجعس ٩أخىرز ٬٩ ٭طحتؽ ج٥طك٤ُ٦ ج٥يت مت جحلقى٣ ٦ُّهح ذُٞ٪س  
. tableأ١رب ٬٩ ُٝ٪س thitُٝ٪س ttabel = 2.121ذُٮ٪ح ضْين ُٝ٪سthit =1,571ج٥ُٞ٪س 

وذح٥طحيل ٙا٫ ضذسَد ج٦٥ٖس  .٩شٙىمسH1 أو p = 0.000 / 1 = 0،111 <1،15و١ز٠٥ ُٝ٪س
ج٥ْشذُس ضأغًن ئجيحيب يف ٩هحسز ج٢٥ال٧ ٥ذي ج٥يالخ ٙق٤ ج٥طحعِ جدل٪طحص يف جدلذسعس 
أعْذَس ج٥ػح٭ُس ٦٥شؾح٣ عُٮ٢ح٫. َط٨ جحلقى٣ ٦ًّ جخطرحس أمهُس ٩ْحد٥س خو 

 .٩شٙىكH1أوp = 0.000 <0.04وُٝ٪س Fhit (b/a) = 11,616جالضلذجس ٬٩ خو جالضلذجس ، 
٩ه٨ أو أ٫ ج٥طذسَد ٦ًّ ج٦٥ٖس ج٥ْشذُس َإغش ٦ًّ Yً٦ّX، ٙا٫ جالضلذجس وذح٥طحيل

 ٩هحسز ج٢٥ال٧ ٥ذي ج٥يالخ.
يف ئؽحسز ئىل ئقذي ج٥ذسجعحش ج٥يت أؾشهتح٥يُٚس أو٥ُس ٩ٚطحـ ججلٮس٩ِ ّٮىج٫ 
"دوس ج٦٥ٖس يف ربغٌن ٝذسز ج٦٥ٖس ج٥ْشذُس٥ذي ج٥يح٥رحضاىل جدلذسعس ج٥ذجخ٦ُس 

صلحو"َطن٪٬ ّٞذ أ٭ؾيس ًٕن سمسُس هتذٗ ئىل ئغشجء جإلعال٩ُس ج٥شمحس ١ذصلح٥ش 
ج٥يح٥رحش، ج٥ُٞح٧ جإلؽشجٗ ٦ًّ ج٭نرحه ج٦٥ٖس ج٥ْشذُس ذح٥طْحو٫ ٩ِ سلط٦٘ 
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جألىشجٗ ج٥يت هتذٗ ئىل ضٮغُٜ مجُِ ذشج٩ؽ ج٥ْ٪٤ ج٥يت مت ج٥طخيُو ذلح ٩ِ ج٥طٮُٚز 
 .يف ٱزج ججملح٣

، دي٬٢ جالعطٮطحؼ أ٫ جعطٮحّدج ئىل ٭طحتؽ رب٤ُ٦ ج٥رُح٭حش وجألحبحظ ج٥غحذٞس 
ضذسَد ج٦٥ٖس ج٥ْشذُس ٥ٰ ضأغًن ئجيحيب يف ٩هحسز ج٢٥ال٧ ٥ذي ج٥الخ ٙق٤ ج٥طحعِ 

 جدل٪طحص يف جدلذسعس ج٥ػح٭ىَس أعْذَس ج٥ػح٭ُس ٦٥شؾح٣ عُٮ٢ح٫.
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 ج٥رحخ جخلح٩ظ
 حسبسجخل

 حشخلالفجج٥ٚق٤ جألو٣: 
 :ذٮحء ٦ًّ ٱزج ج٥ركع ٱٍجالعطٮطحؾحش ج٥يت دي٬٢ جحلقى٣ ٦ُّهح  

ضذسَد ج٦٥ٖس ج٥ْشذُس يف ٙقال٥طحعِ جدل٪طحص يف جدلذسعس ج٥ػح٭ىَس أعْذَس ج٥ػح٭ُس  .0
، وجالضلشجٗ  ٦٥23.08شؾح٣ عُٮ٢ح٫ ، وج٥يت قق٦ص ٦ًّ ٩طىعو دسؾس 

وف٘ ج٥طذسَد ج٥ْشيب يف ّذز  .7.080، وضٚحوش  1.73جدلُْحسٌ ٬٩ 
ىح٥ّرح يف ج٥ٚثس  907 ، 14.7رس ىالخ يف ج٥ٚثس جدلٮخٚنس ذٮغ 7ٙثحش ، أٌ 

 .9 05.0أؽخحؿ يف ج٥ٚثس ج٦ْ٥ُح ذٮغرس  94 ، و 47.0جدلطىعيس ذٮغرس 
٩هحسز ج٢٥ال٧ ٥ذي ج٥يالخ ٙق٤ ج٥طحعِ جدل٪طحص يف جدلذسعس ج٥ػح٭ىَس أعْذَس  .1

،  10.70ج٥ػح٭ُس ٦٥شؾح٣ عُٮ٢ح٫ ٬٩ ٝر٤  ج٥يت قق٦ص ٦ًّ ٩طىعو دسؾس 
. ٭َشز ّح٩س ٦ًّ 5.184وٱى ٙشٛ ٬٩ ،  1.40وٱى جضلشجٗ ٩ُْحسٌ ٝذسٯ 

ىالخ يف ج٥ٚثس  2ج٥ٞذسز ٦ًّ ج٥طكذظ َطكذظ ج٥يالخ يف ّذز ٙثحش ، وٱ٨ 
9 ، و 37.3ىح٥ّرح يف ج٥ٚثس جدلطىعيس ذٮغرس  904 ، و 8.6جدلٮخٚنس ذٮغرس 

 9. 30.8ؽخّقح يف ج٥ٚثس ج٦ْ٥ُح ذٮغرس  02
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ٙق٤ ج٥طحعِ جدل٪طحص  ٱٮحٟ ضأغًن ٦٥طذسَد ج٥ْشيب يف ٩هحسز ج٢٥ال٧ ٥ذي ج٥يالخ .2
يف قٌن thit =1,571يف جدلذسعس ج٥ػح٭ىَس أعْذَس ٦٥شؾح٣ عُٮ٢ح٫ ٩طٚىٝس ٩ِ ُٝ٪س

 = p-valueو١ز٠٥  tabelأ١رب ٬٩ ُٝ٪س  thitَْين أ٫ ُٝ٪س ttabel = 2,121أ٫ ُٝ٪س 

وذح٥طحيل ٙا٫ ج٥طذسَد ج٥ْشيب ٥ٰ ضأغًن ئجيحيب يف  .٩شٙىمسH1أو1،15>1،111/1
ج٥يالخ ٙق٤ ج٥طحعِ جدل٪طحص يف جدلذسعس ج٥ػح٭ىَس أعْذَس ٩هحسز ج٢٥ال٧ ٥ذي 

 ٦٥شؾح٣ عُٮ٢ح٫.

 جإلٝطشجقحشج٥ٚق٤ ج٥ػحين: 

ُٙ٪ح َط٦ْٜ ذح٥ٮطحتؽ ج٥يت مت جحلقى٣ ٦ُّهح يف ٱزٯ ج٥ذسجعس ، َٞطشـ ج٥رحقػس  
 ذْل جالٝطشجقحش ، ٦ًّ ج٥ٮكى ج٥طحيل:

شلطحص و٬٢٥ أَّنح ٬٩ جدلغطكغ٬ أ٫ ضذسَد ج٦٥ٖس ج٥ْشذُس ال َط٨ ٙٞو يف ٙقى٣  .0
 .يف مجُِ ج٥ٚقى٣

٬٩ جألٙن٤ أ٫ َط٨ ضيرُٜ ج٥ٞذسز يف ٩هحسز ج٢٥ال٧ ذح٦٥ٖس ج٥ْشذُس ج٥يت َط٨  .1
 .جحلقى٣ ٦ُّهح ٬٩ ج٦٥ٖس ج٥ْشذُس دجخ٤ جدلذسعس أو خحسؾهح

ذح٥ٮغرس ٦٥يالخ ج٥ز٬َ ال َضج٥ى٫ َٚطٞشو٫ ئىل ئضٞح٫ ج٦٥ٖس ج٥ْشذُس جألعحعُس 
 .َط٪٢ٮىج ٬٩ ج٦٥كحٛ ذح٥ش١د٦٥كقى٣ ٦ًّ خذ٩حش خحفس قىت 
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 : رب٤ُ٦ ج٥رُح٭حش0ج٥طز٤َُ 

 :رب٤ُ٦ وفٍٚ ٥رُح٭حش جالسؽحد جالعال٩ٍ. 0 

 30أٝقً دسؾس:  

 18جحلذ جألدىن ٬٩ ج٥ٮٞحه:  

 N  :31 

 ٭يحٛ ج٥ُٞ٪سأ.  

 rt XXR  

    = 41 – 21 

    = 11
 

 (K)ّذد ج٥ٚطشجش ج٥ٚحف٦سخ. 
31log.3,31K  

 
91,41

)49,1(3,31




 

 6ضٞشَّرح ئىل 5,91 =

 ىى٣ ٙثس ج٥ٚحف٤ج.  
 

K

R
P  
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6

11
 

 2 ضٞشَّرح ئىل 1.1= 

 ؾ٤ْ ؾذو٣ ضىصَِ ج٥طشددد.  

 3.2ججلذو٣ 

 ٩Xشذْحش ج٥رُح٭حش جدلشحبس قغحخ ج٥طشدد جدلطًٖن

Interval Skor Frekuensi Persentase (%) 

21-31 5 16,13 

31-32 3 1,67 

33-34 6 11,35 

35-36 12 31,71 

37-31 3 1,67 

31-41 2 6,45 

Jumlah  41 111 

Statistics 

Pembinaan bahasa Arab 

N 
Valid 31 

Missing 0 

Mean 34,0962 

Std. Deviation 2,24435 

Variance 2,090 

Minimum 29,00 

Maximum 40,00 
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Pembinaan bahasa Arab 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

29,00 3 9,7 9,7 9,7 

30,00 2 6,5 6,5 16,1 

32,00 3 9,7 9,7 25,2 

33,00 5 16,1 16,1 41,9 

34,00 1 3,2 3,2 45,2 

35,00 2 25,2 25,2 71,0 

36,00 4 12,9 12,9 23,9 

37,00 2 6,5 6,5 90,3 

32,00 1 3,2 3,2 93,5 

39,00 1 3,2 3,2 96,2 

40,00 1 3,2 3,2 100,0 

Total 31 100,0 100,0  

 

 رب٤ُ٦ وفٍٚ ٦٥غ٦ىٟ ج٥ذَين ج٥ط٪غ٠ ذٞىجّذ أخالُٝحش ج٥يالخ. 1
 14أٝقً دسؾس: 

 03جحلذ جألدىن ٬٩ ج٥ذسؾحش: 

N : 31 

 : ج٥طك٤ُ٦ جالعطذال1٣ج٥طز٤َُ 

 جخطرحس ٦٥كح٥س ج٥يرُُْسأ.  
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 ٥رُح٭حش ضذسَد ج٦٥ٖس ج٥ْشذُس جخطرحس ىرُُْس. 0
Tests of Normality 

 Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Pembinaan bahasa Arab ,173 31 ,019 ,957 31 ,237 

a. Lilliefors Significance Correction 

 

 

 ج٢٥ال٧ ٥ذي ٦٥يالخجخطرحس ٦٥كح٥س ج٥يرُُْس ٦٥رُح٭حش هنحسز . 2 
Tests of Normality 

 Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 
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Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Kemampuan Berbicara 

Siswa 
,144 31 ,103 ,959 31 ,275 

a. Lilliefors Significance Correction 

 

 جخطرحس جخليُسخ.  
  

ANOVA Table 

 Sum of 

Squares 

df Mean 

Square 

F Sig. 

Kemampuan 

Berbicara 

Siswa * 

Pembinaan 

Between 

Groups 

(Combined) 142,930 10 14,293 7,464 ,000 

Linearity 143,432 1 143,432 71,221 ,000 

Deviation from 

Linearity 
5,492 9 ,611 ,306 ,964 
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bahasa Arab Within Groups 39,902 20 1,995   

Total 122,239 30    

 

 

 :ٙشمُس ئققحتُس
H1: Y =  + βX (regresi linear) 

H1: Y ≠  + βX (regresi tak linear) 

َط٨ جحلقى٣ ٦ًّ جخطرحس جخليُس دلْحد٥س خو جالضلذجس ٬٩ خو جالضلشجٗ  
وٱزج َْين . ٩p-value = 1,164> 1,15ِ، ٬٩Fhit (Tc) = 1,316 جخلو جخليٍ ، وٱى

 .ض٢ى٫ خيُس أو يف ؽ٤٢ خو خيXٍ إلىYأ٫ ٩ْحد٥س جالضلذجس ٩ٞرى٥س أوH0أ٫
 جخطرحس جالضلذجس جخليٍ: 2جدل٦كٜ 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constant) -5,405 2,742  -1,967 ,059 

Pembinaan bahasa Arab ,769 ,020 ,272 9,571 ,000 

a. Dependent Variable:٩هحسز ج٢٥ال٧ ٥ذي ج٥يالخ 

أّالٯ ، َط٨ جحلقى٣ ٦ًّ ج٥ػىجذص و٩ْح٩الش ٩ْحد٥س ٬٩SPSS خشؼ
 1,761X +5,415- = ̂ :، حبُع ض٢ى٫ ٩ْحد٥س جالضلذجسBجالضلذجس جخليٍ ٬٩ ج٥ْ٪ىد

وٱزج ttabel = 2,121ج٥ُٞ٪س٦ًّ ٬٩thit =1,571 ٭طحتؽ ج٥طك٤ُ٦ ج٥يت مت جحلقى٣ ٦ُّهح
أو  p-value = 1,111/2 = 1,111< 1,15و١ز٠٥. tableأ١رب ٬٩ ُٝ٪سthitَْين أ٫ ُٝ٪س

H1وذح٥طحيل ٙا٫ ج٥طذسَد ج٦٥ٖس ج٥ْشذُس ضأغًن ئجيحيب يف ٩هحسز ج٢٥ال٧ ٥ذي . ٩شٙىك
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 .ج٥يالخ ٙق٤ ج٥طحعِ جدل٪طحص يف جدلذسعس ج٥ػح٭ىَس أعْذَس ج٥ػح٭ُس ٦٥شؾح٣ عٮ٢ح٫
ANOVA

a
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 143,432 1 143,432 91,606 ,000
b
 

Residual 45,407 29 1,566   

Total 122,239 30    

a. Dependent Variable: ٩هحسز ج٢٥ال٧ ٥ذي ج٥يالخ 
b. Predictors: (Constant), ضذسَد ج٦٥ٖس ج٥ْشذُس 

 

 :ئققحتُسٙشمُس 
H1 : β = 1 (regresi tak berarti) 

H1 : β≠ 1 (regresi  berarti) 

مت جحلقى٣ ٦ًّ جخطرحس أمهُس ٩ْحد٥س خو جالضلذجس ٬٩ خو جالضلذجس ،  
 Y وذح٥طحيل ، ٙا٫ جالضلذجس. ٩شٙىكH1أو p-value = 1,111< 1,15و Fhit (b/a) = 11,616أٌ

ً٦ّ X  ج٥ْشذُس َإغش يف ٩هحسز ج٢٥ال٧ ٥ذي ج٥يالخ٩ه٨ أو أ٫ ج٥طذسَد ٦ًّ ج٦٥ٖس. 
 .فىس: 3ضٮض٤َ 
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