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 َكِلَمُة التَّْمِهْيدِ 

 ِبْسِم اللِه الرَّْحَمِن الرَِّحْيمِ 

 يعلم، مالم اإلنسان وعلم تقويم أحسن في اإلنسان خلق الذي لله الحمد 
 الله أشكر فأنا وبعد،. الله رسول محمد أن وأشهد الله إال إله ال أن أشهد
 حتى والفهم والمعرفة والهداية والتوفيق الصحة أدامني الذي الشكر جزيل

 الشروط من كشرط البسيطة العلمية الرسالة هذه كتابة إنهاء من تمكنت
 تدريس قسم التربية كلية في اإلسالمية التربية سرجانا على للحصول المطلوبة

 .مكاسر الحكومية اإلسالمية الدين عالء بجامعة العربية اللغة
 بفضل لكن الرسالة هذه كتابة في كثيرة مشكالت الباحثة واجهت لقد
 هذه كتابة انتهت حتى معالجتها في ةالباحث تاستطاع األقوام مختلف وخدمة
 المساعدين على الجزيل الشكر أقدم أن الباحثة ودت ولذا. بالجودة الرسالة

 :منهم والمشجعين والمشرفين
 ربياني قد الذين "بانديّة" األمو  "ميصرو المحبوبين، األب" الكريمين نلوالديا .2

 على طاقتهما بقدر ساعدانيو  الرشد سن إلي صغري منذ صالحة حسنة تربية
 والعافية الصحة لهما رزقوي عمرهما يمد في أن الله وأسأل دراستي إتمام

 .ويهديهما صراطا سويا
 الدين عالء جامعة مديرهو  .أ.فبباري،م مسافر الدكتور األستاذ المحترم .0

ائب المدير كتور مردان م.أغ. كنونوائبه األستاذ الد اسر مك الحكومية اإلسالمة
كتور لنبا سلطان.م. أ. كنائب مدير الثاني، واألستاذة األول، و األستاذ الد 



 و
 

ستي عائشة كارا،م.أ.، فح.د. كنائبة المدير الثالثة ، و األستاذ حمدا 
ية وأفكارهم في توجيه كلية الترب مدهو جه وابذل قد نالذي جوهانيس م.أ.، فح.د.

  بجامعة عالءالدين اإلسالمية الحكومية مكاسر.
 وشئون التربية كلية عميد.أغ.م،.س ل, أمري محمد الدكتور المحترم .3

كتور موليونو داموفولي،م.أغ. كنائب العميد األول ، ونوائبه المكرم الد التدريس
د الثانية. و المكرم كتورة مشكاة مالك إبراهم،م.س إ.كنائبة العميالمكرم الد و 
 وابذل قداج شهر الدين عثمان،م.فد. كنائب العميد الثالث،الذين كتور الحالد 

 اإلسالمية الدين عالء بجامعة التربية كلية توجيه في موأفكاره مجهوده
 .مكاسر الحكومية

 والدكتورة العربية، اللغة تدريس قسم رئيس. إ.تح.م, حمكا الدكتور المحترم .4
 سكرتيرة قسم تدريس اللغة العربية. .دف.مس.أغ.، خالق، عائشة ستي

 األول المشرف .كتور.الحاج.شريف الدين أوندينج.م.أغالد األستاذر  المحترم .5
 الذي. كتور رافى س.أغ.،م.فد.إالثاني الد  وأرشدني، والمشرف ساعدني الذي
 حتى واشرافهما جهدهما بذال قد وهما. القيمة والمالحظات العناية لي قدم

 .الله شاء إن عليهما نعمة يتم أن الله وعسى, الرسالة هذه كتابة من انتهيت
 من عندي ما ترقية في وطاقاتهم جهودهم بذلوا الذين والمدرسين األساتذة كل .6

 .الجامعية المرحلة إلى اإلبتدائية المرحلة منذ أفكار



 ز
 

 من اآلخرين والطالب خاص بوجه التربية كلية طالب من األصدقاء جميع .9
 إعداد في وآراء أفكار من لديهن بما أمدولي الذين عام بوجه األخرى الكليات

 . الرسالة هذه
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ثحْ بَ الْ  دُ يْ رِ جْ تَ   

 ستى ليندا إكا ساري:   ةالباحث اسم
 02022223279 :  جامعىرقم ال

 اللغة العربية تدريس /: التربية وشئون التدريس  القسم /كليةال
فعالية التعليم لدى جمعية الطالب المحبين للغة العربية لرفع :" البحثموضوع 

 ."سرابمانوروكى تماالتى مك اسى النحوالتحصيل الدر 
 

عربيةلرفع التحصيل الدراسى فعالية التعليم لدى جمعية الطالب المحبين للغة ال تبحث عنهذه الرسالة 
 التحصيل الدراسى النحو كيف كان(.2:كون هذه الرسالة من مشكالتتتو . بمانوروكى تماالتى مكاسر النحو

 الدراسى النحو (.كيف كان التحصيل0، لطالب قبل يشتركون التعليم فى جمعية الطالب المحبين للغة العربية
كيف كانت فعالية التعليم لدى جمعية (.3، لطالب بعد يشتركون التعليم فى جمعية الطالب المحبين للغة العربية

 و أما أهداف البحث .بمانوروكى تماالتى مكسر صيل الدراسى النحوالطالب المحبين للغة العربية لرفع التح
( 0يشتركون التعليم في جمعية الطالب المحبين للغة العربية. لطالب قبل صيل الدراسى النحوتحلمعرفة (2:فهي

(لمعرفة فعالية التعليم 3يشتركون التعليم فى جمعية الطالب المحبين للغة العربية.لمعرفة التحصيل الدراسي النحو بعد 
  لدى جمعية الطالب المحبين للغة العربية في رفع التحصيل الدراسي النحو.

في هذا البحث جميع  المجموع الكلى ,لبحث الكمي، وبتصميم البحث "الوْصفي"ونوع هذا البحِث هو ا
طالبا.  32كان عددهم 0229في مرحلة الذين يشتركون التعليم في جمعية الطالب المحبين للغة العربية طالب 

طريقة جمع الكاتبة طريقة البحث التجربي, و  لحل هذه المشكالت الموجودة في ميدان البحث استخدمتو 
المراقبة, ان المبدئي و اإلمتحان النهائي و البيانات, ففي جمع البيانات استخدمت الكاتبة الطريقة الوثيقة و اإلمتح

 استخدمت الكاتبة الطريقة اإلحصائية الوصفية. وفي تحليل البيانات
ية و البيانات من نتائج البحث وجدت الكاتبة أن تحصيل الدراسي النحوي لطالب الذين يشتركون جمع

سر في اإلمتحان النهائي يزداد ارتقاءا بقارنة امتحان المبدئي. االطالب المحبين للغة العربية بمانوروكي تماالتى مك
سي حتى تستطيع الكاتبة االستنتاج بأن تعليم لدى جمعية الطالب المحبين للغة العربية فعال في رفع التحصيل الدرا

أن التحصيل الدراسي النحوي  لطالب قبل يشتركون التعليم في جمعية  سر بالتفصيلابمانوروكي تماالتى مك  النحو
في جمعيىة  بعد يشتركون التعليم " وأما التحصيل الدراسي النحوللغة العربية تكون في مرتبة " مقبولالطالب المحبين 

 تكون في مرتبة " جيد جدا". الطالب المحبين للغة العربية
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 الباب األول
 مقدمة

  مشكالتالفصل األول : خلفية ال
كلمة التعلم مشهورة في حياتنا.قد سمعناها مرارا و تعطينا فرحة او كئيبة او 

و غير ذالك. بل، يشّب األسئلة فى فكرتنا عّما حقيقة من التعلم؟ و لماذا  اسأم
 1.واجب علينا ان نتعلم تعلما؟

الكبيرة ذكر أّن التعلم هو محاولة  و فى القواميس اللغوي اإلندونيسية
رأى و. ه. بوسطون أّن  2االنسان إلتقان العلم والتغيير السلوك من أجل التجربة.

نفس اإلنسان شخصيا أو إجتماعيا. وقال بوسطون،  التعلم هو تغيير السلوك فى
نيويغ رأى برأي  و.إّن فضيلة العنصر فى التعلم هي تغير فى نفس اإلنسان. ج.

مختلف هناك عنصران مهمان مكتوبان فى طريقة التعلم وهما التجربة و التغيرفى 
 نفس اإلنسان. 

ىيعمل بها الناس بإتصال ببئته.  أما التجربة هي التعلم هو من األنشطة الت
وأما التغيرفى نفس اإلنسان فهو تغيير من الفهم و تغيير من البراعة و تغيير من 

 3السلوك.

        

                                                  
 1(ص.2112محمد سواردي. بيالجردانفمبيالجران.الطبعةاألولي.)جوغجاكرتا: ديفوبليس،1
 11( ص.2112)جاكرتا شرقية: ف ت فوستاكا فيرسيرو، الثالثةالطبعة كاموس عموم بهاسا إيندونيسي..وج س.بوسطان 2 

 3( ص.2112محمد سواردي. بيالجر دان فيمبيالجران. الطبعةاألولي.)جوغجكرتا: ديفوبليس، 3
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يتعلم, ال يعرف الطالب ما هو المعنى  من أن تعلم اللغة العربية مثال. قبل 
ه. و التغير يصنعنا فهم يعلم يعرفها. وهناك تغير فى نفس مفردات. ولكن بعد أن

 اللغة الغربية.

آلة إتصالية في حياة اإلنسان.  تعلم اللغة العربية مختلف باللغات األخرى
لكل لغة من اللغات ا. كما قال اإلمام الشافعي "اّن فضائل اللغة العربية كثيرة جد

اإلنسانية خصائص تمتاز بها عن غيرها". وقال ابن تيمّية رحمه الله: " إّن اللغة 
واجب، فإّن فهم الكتاب والسّنة فرض، وال  العربية من الّدين، و معرفتها فرض

اللغة العربية فضل  2جب".يفهم إاّل باللغة العربية، وما ال يتّم الواجب إاّل به فهو وا
 وخصيصة تمتاز بهماعن غيرها. وأما الفضل و الخصائص فهي:

.اللغة العربيىة مترادفات كثيرة. الترادف أو المترادف هو ما اختلف لفظه واتفق 1
 دار. -منزل –بيت معناه أو هو إطالق عدة على مدلول و معنى واحد. مثل: 

مهملة، مثل: الطش: اى الموضوع  إيجاد الكلمة المستخدمة و هناك كلمة.2
  الحشن ، الهعهع: أى نبت ترعاه اإلبل.

        

                                                  

 .23م(. ص. 1111هـ /1211)بيروت. دار العالم الكتب،  اقتضاء الصراط المستقيمابن تيمية الحراني، 2
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وبناء على ذلك، هناك إصطالحان في اللغة العربية، وهما المعنى الحقيقي 
مثل: "رأيت أسدا يصلى فى المسجد". الشرط األول هو  .والمعنى المجازي

  2عالقة. و قرينة كالشرط الثاني.

ورة سكما قيل في القرآن الكريم في ال  اللغة العربية لغة القرآن الكريم 

 .12:2يوسوف 

        6   

كذالك قال الله في   بناء على ذلك، فإن القرآن الكريم خالصا ومخّدرا،
 .12:1\ورة الهجرسالقران في ال

        7    

وأتى حديث النبى إلى القيومه مكتوب بالعربية و كذلك كتب الفقه و 
غيرها. فينبغى على المسلمين أن يتقن اللغة العربية إتقانا جيدا. ألّن بالفهم اللغة 

معنا حقيقيا. وبقراءة العربية يستطيع المسلمون أن يفهم معانى القرآن الكريم 
 القرآن الكريم فتبقى اللغة العربية.

        

                                                  
 2( ص.2112جوغجاكرتا: ديفوبليس،فيمبيالجران. الطبعة األولي.)محمد سواردي. بيالجر دان  2
 يوسف القرآن الكريم. السورة 6
 القرآن الكريم. سورة الهجر7 
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الحرف يجاوز  فى اللغة العربية شيئ مهم من ناحية الحرف، حيث أن 
 الصوت و الكتابة مكتوبة من اليمنى إلى اليسرى.
 فضال علي ذلك، اللغة العربية متأثرة علي التربوية.

 اللغة العربية تسّهل اإلتقان من العلوم  .1

 اإلسالم يفّضل همة العلوم من القراءة. قال الله عّز و جّل في القرآندين 
 الكريم 

                            

                           

كثير من العلوم مصدر من القرآن الكريم. وينزل الله قرآنا عربيا. لذلك  
 تعلم اللغة العربية مهم لفهم القرآن الكريم و األحاديث النبوية.

 يحّسن الفكرة. في هذا الحال، يبين عمر ابن خطاب. معناها: .2
 إعلموا اللغة العربية فأنها يوّتق العقل و يزيد العرض. 

 اللغة العربية تتأثر بناء الخلق. .3

األخالق  فعنده األخالق الكريمة وما عنده من الذى يدرس اللغة العربية
السيئة. وكذلك قال ابن تيمية معنها اّن " إعلموا، فإن تعلم اللغة العربية تأثر 

إذا رميت على العقل و األخالق و السلوك أثرا شديدا. وقال اإلمام الشافعى"
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ا من الردى ودينك موفور وعرضك صين فال ينطقن منك اللسان أن تحيا سليم
 8بسوءة فكلك سوأت وللناس أعين".

تقان اللغة كان اإلاذا، اللغة العربية مهمة جدا في حياة اإلنسان، و قد  
 العربية يسهل عن الفهم من تفسير القرآن الكريم و االحاديث النبوية.

اللغة العربية فى مدينة  وأما جمعية من الجمعيات التى يعلم الدرس
الجمعيتان تتركزان فى وهاتان  .KMPBA مكاسر و سماتى فهي الوحي و

 KMPBA. ناحية اللغة العربية بجامعة عالء الدين اإلسالمية الحكومية
هوجمعية الطلبة المحبين فى درس اللغة العربية وتتعمقها. وهم يحاولون 

عية لها مدرسان يعنى مانوروكي ويجتهدون في تعلم اللغة العربية.و هذه الجم
يتكون من الطالب المتنوعة. منهم من يأتى من قسم اللغة  KMPBA وفاتري. 

العربية، و منهم من يأتى من قسم االخر مثل قسم الرياضة و بيولوجيا و غير 
ذلك. و لكنهم يحبون اللغة العربية حبا جميال. حتي يدرسوها. و أما التعلم 

السبت هم يتعلمون فى فاتري و ليلة األحد هم يتعلمون  لهذه الجمعية فهو يوم
فى مانوروكي. و الطلبة الذين يسكنون فى والية سماتى هم يستطيعون ان 
يتعلموا فى فاتري و هم الذين يسكنون فى والية مانوروكي هم يستطيعون ان 

 ديتعلموا فى مانوروكي. و أما الطريقة التى استعملها المعلم فهي طريقة القواع
وفى فولي والى ماندار  كما فى المعاهد السلفية عامة بإندونسيا  و الترجمة

. وال تتعلم كتاب اللغة العربية فقط, و إنما تتعلم أيضا فى كتب الفقه خاصة
        

                                                  

 _فنتيغيا بهاسا عرب.هتمل3112هتتف://المنهج.اور.إد/ 6
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وفى هذه الجمعية لها مزايا ماليس فى غيرها من الجمعية  لإلمام الشافعي.
غة العربية نظاميا باستعمال كتاب األخرى. منها تقوية القواعد العربية و تعليم الل

جرومية للمبتدئين. و خاصة بالطلبة الآلخرين لتأليف الرسالة، ففيها تعلم  متن ال
 كيفية ترجمة النصوص العربية و كيفية كتابة القواعد العربية.

حيث أنها قد KMPBAأرادت الباحثة أن تقدموا جمعية التعلم مثل هناو  
 العربية خاصة بطالب سوالويسى الغربية.أعطيت المساعدة فى قسم اللغة 

وبناء على ذلك، أرادت الباحثة أن تبحث عن تلك الظواهر بالموضوع : 
الطالب المحبين للغة العربية  في رفع التحصيل  جمعيةفعالية التعليم لدى "

 ".  مكاسر تماالتى بمانوروكى النحو الدراسى
البحثالفصل الثانى: المشكالت   

بناء على ما قدمت الباحثة من الخلفية، فتأخذ منها المشكالت التى 
 ستجعلها الباحثة أساسا للبحث فى هذه الرسالة الجامعية، وهي: 

التعليم في  للطالب قبل يشتركون التحصيل الدراسى النحو كيف كان .1
 الطالب المحبين للغة العربية ؟ جمعية

في جمعية يشتركون  دبعللطالب  النحو كيف كان التحصيل الدراسي .2
 ؟ الطالب المحبين للغة العربية

الطالب المحبين للغة العربية لرفع  جمعيةفعالية التعليم لدى كيف كانت  .3
 ؟ مكاسر تماالتى بمانوروكى النحو التحصيل الدراسي
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 إلفتراضالفصل الثالث: ا

الفروض هي إجابة مؤقتة لمشكالت البحث وتكون المشكالت على  
صيغة جملة سؤالية. لكن، لم يكن لكل بحث الفروض. والبحث الذي يحتاج 
إلى الفروض هو بحث باستخدام المنهج الكمي. فى البحث النوعي, اليتم 
صياغة الفروض، و لكن ينبغ أن توجد فيه الفروض. وبذالك فإن الفروض من هذه 

الطالب المحبين للغة العربية  في جمعية فعالية التعليم لدى راسة هي "توجد الد
 مكاسر". بمانوروكى تماالتىالنحو  رفع التحصيل الدراسى

 الفصل الرابع: توضيح معانى الموضوع

دخل الباحثة فى جوهر البحث فى هذه الرسالة كان من األحسن تقبل أن   
 جمعية" فعالية التعليم لدى له أن يشرح المعانى من موضوع الرسالة وهي 

بمانوروكى  النحو الطالب المحبين اللغة العربية فى رفع التحصيل الدراسى
 مكاسر". تماالتى

ف تكون "فعال" ل" تزدادها التشديد واألل-ع-: هي كلمة " ف فعالية. 1
يؤثر" بمعنى تأثير يكون محصال عليها, أى تأثر ينحصل -تسمى أيضا "بأثر

فعالية مقصودها هو الحاصلة المجموعية النقاط بين الطالب قبل  بعد تعلم.
و بعد أن  (KMPBAأن يشتركوا فى مجتمع الطالب المحبين للغة العربية)

 (.KMPBA)يشتركوا فى مجتمع الطالب المحبين للغة العربية
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هو محاولة الطالب إلتقان اللغة العربية الذى يقوم به فى السكريترية التعليم . 2
 (.KMPBAلجمعية الطالب المحبين اللغة العربية )

فى قاموس كبير إندونسي  التحصيل هو  شيء التي .التحصيل الدراسى.3
يحصول عليه من األعمال.التحصيل الدراسى هو قدرة الشحص بعد ان 
تعرض لتجربة التعلم. وبالتالي، فإن قدرة التالميذ تظهر بعد أن شهدوا عملية 

 اما التحصيل الدراسي الذي رأت الباحثة هو النحوي. 1التعلم. 

 البحث وفوائدهالفصل الخامس: أهداف 
 أ. أهداف البحث

 وأهداف من هذا البحث هو كما يلي:
في  للطالب قبل يشتركون التعليم التحصيل الدراسى النحولمعرفة  .1

 للغة العربية.الطالب المحبين  جمعية
التعليم في  يشتركون بعدللطالب  النحو لمعرفة التحصيل الدراسي .2

 جمعية الطالب المحبين للغة العربية.
الطالب المحبين للغة العربية  في رفع  جمعيةلمعرفة فعالية التعليم لدى  .3

 .النحو التحصيل الدراسي

 ب. فوائد البحث
 أما الفوائد من البحث فهو كما يلى:

        

                                                  
   22( ص. 2112دسارفروسيس فيمبيالجران.)باندونج: سيناربارو الغينسيند، -نانا سوجانا.دسار 7
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الطالب المحبين اللغة  جمعيةزيادة معلومات الباحثة عن التعليم لدى  . 1
 العربية و طريقة تعلميها 

للطالب الذين  النحو الباحثة عن التحصيل الدراسى. زيادة معلومات 2
 يشتركون فى مجتمع الطالب المحبين اللغة العربية.

 : أساس ترتيب الرسالةالسادسالفصل 
تتكون هذه الرسالة إلى عدد أبواب. فى الباب األول يتكون من ستة 
فصول ويكون لكل فصل منها مبحث خاص. فالفصل األول يختص بالحديث 

الموضوع وأهداف  يوتوضيح معانوالفرض  فيات ويليه المشكالتعن الخل
 البحث وفوائده وينتهى بأساس ترتيب الرسالة. 

وصلته الباحثة أاحثة فيه الدراسة المكتبية، فقد وأما الباب الثانى، فتقدم الب
تعريف التعليم وأنماط التعلم المفضلة  ، ويبحث الفصل األول عنثالثة فصولإلى 

 و  التحصيل الدراسى.لدى الطلبة 
والباب الثالث يبحث عن طريقة البحث العلمى حيث يتحدث فيه عن 

أدوات البحث  و طريقة جمع البيانات و لمجموع الكلى والعينة المنموذجيةا
 بيانات.وطريقة تحليل ال العلمى

إلى أربعة  الباحثةوصلته أب الرابع فيبحث عن نتائج البحث و وأما البا
عن جمعية الطالب  محةللافصول متتابعين، حيث تحدثت فى كل فصل منه 

عن التحصيل الدراسي النحوي لطالب قبل . والفصل الثاني المحبين للغة العربية
عن التحصيل الدراسي والثالث  يشتركون جمعية الطالب المحبين للغة العربية
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فعالية التعليم الرابع النحوي بعد يشتركون جمعية الطالب المحبين للغة العربية و 
 .لدى جمعية الطالب المحبين للغة العربية

وصلته الباحثة إلى أمس، فتقدم الباحثة فيه الخاتمة و وأما الباب الخا
  خر المقترحات.قدمت فى كل فصل منه الخالصات واآلفصلين، حيث 
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 الباب الثالث

 البحث  مناهج

  والعينة النموذجية يالمجموع الكل الفصل األول:
للحصول على المعلومات المحتاج إليها فى هذا البحث فيكون  

المجموع الكلي كموضوع البحث شيئا ال ند منه. قبل ان تتكلم الباحثة عن 
 المؤهلين.المجموع الكلي فى هذا البحث تقدم على تقديم تعاريفه عند 

 محمد عارف تيرو هو: فالمجموع الكلي عند
Keseluruhan aspek dan ciri tertentu, fenomena atau konsep yang 
menjadi pusat perhatian. 

 1" كل وجه و نوع معين ظاهرة أو فكرة تكون مركز البحث".

 :سوغيونو هوأما المجموع الكلي عند 
Wilayah generalisasi yang terdiri atas subjek dan objek yang mempunyai 
kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 
dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. 

" والية تعميم تتكون من موضوع البحث له كمية وخصيصة معينه أثبتها الباحثة 
 2.لدراستها ويليها سحب اإلستنباط"

                                                             
 2(، ص. 2002الطبعة الرابعة مكسر ) دسار ستاتيستيك-دسارمحمد عريف تيرو،  1 
  85( ص. 2002الطبعة الرابعة )باندونج: ألفابيتا  متودي فنليتيان أدمنيستراسيسوغيونو,2 
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وقال الدوكتورنديس حرمان وريستو في  وغير المؤهلين السابقين   
" موصول مناهج البحث" بتعريف   Pengantar Metodologi Penelitianكتابة

 تفصيل عن المجموع الكلي:
Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari obyek/subjek yang 
mempunyai kualitas dan karakteristik yang ditetapkan oleh peneliti 
untuk mempelajari dan kemudian di tarik kesimpulannya. 

" المجموع الكلي هو جميع موضوعات البحث التي تتكون من إنسان  
وحيوان ونبات وظاهرة درجة اختبار أو حادثة كمصدر معلومات لها 

  2شخصيات أو خصائص فى البحث".

بناء على التعارف السابقة يمكن الباحثة اإلستنباط على أن المجموع  
الكلي هو جميع موضوعات البحث التي تكون مركز البحث للحصول على 
المعلومات. بمناسبة موضوع هذه الرسالة فتعين الباحثة المجموع الكلي فى 
هذا البحث هو جميع الطالب الذين يشتركون فى جمعية الطالب المحبين 

 طالبا.  20كان 2012في مرحلة لغة العربية ال

 :العينة عند سوحرسيمي أريكونطا هيوأما  
Sampel adalah sebagian atau wakil dari populasi yang akan diteliti. 

 4" جزء أو نائب المجموع الكلي المراد بحثه".

فقال وفى تعيين عدد مصدر المواد أو عدد الطالب الذين نأخذ منهم العينة 
 سوحرسيمي أريكونتو بما يلي:

                                                             
 2 حرمان وسيطو. فعانتار متودي فنلي تيان ,) جاكرتا : بومي أكسارا, 1115( ص. 101

  4سوحرسيمى أريكونط. فرسيدور فنلي تيان. الطبعة الثامنة )جا كرتا: رينكا جيفتا، 1111(ص.112
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Apabila subjeknya kurang dari seratus orang, lebih baik diambil 
semuanya sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi dan 
apabila jumlah subjeknya lebih dari seratus orang, maka dapat diambil 
antara 20-203 atau lebih sebagai sampel. 

" إذا كان مصدر المواد أقل من مائة شخص فهو األفضل أخد كلهم حتى 
يكون البحث بحث العدد أو المجموع الكلى. وإن كان عدد مصدر المواد 
اكثر من مائة شخص فعلى األحسن أن يختار منهم بين عشرين فى المائة إلى 

 8ثالثين فى المائة فأكثر ليكون العينة.

لنموذجية هي وصفية من صفة المجموع الكلي العامة. العينة ا 
ة التعلم فى جمعي فالنموذجية في هذا البحث هي طالب الذين يشتركون 

 طالبا. 20كانو عددهم 2012الطالب المحبين للغة العربية في مرحلة 

   ناتاالبيطريقة جمع :  نيالثاالفصل 

طريقة جمع البيانات عامل من العوامل التي ال بد من أن تحتسبه   
استخدام هذه الطريقة يالئم حوائج وكفاءات تحليل الباحثة فى البحث. 

الباحثة. أما طرائق جمع البيانات التى سلكتها الباحثة فى هذا البحث 
بخطوات. للحصول على البيانات الصحيحة الدقيقة من البحث وكتابة هذه 

 الة تستخدم الباحثة كيفيات فيما يلي:الرس

 

 

                                                             
  5 سوحرسيمى أريكونطاProsedur Penelitian. . الطبعة الثامنة )جا كرتا .9119Rineka Cipta(ص.901
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 االستعداد .أ

قبل أن يتجه إلى مكان البحث لجمع البيانات المحتاج إليها في كتابة 
هذه الرسالة لقد تتقدم الباحثة على تجهيز خطة البحث وورقة إذن البحث من 

 المكتبات المعلقة به.

 (Library research) يالبحث المكتب .ب

المواد البيانات عن طريقة البحث المكتبي أي جمع هو  البحث المكتبي
بحث الكتب والمراجع األخر التي تتعلق بموضوع البحث. أما الطرائق 

 المستخدمة في البحث المكتبي ففيما يلي:

المقتطفات المباشرة أي تتقطف الباحثة مواد مؤلفة وآراء العلماء و  .1
 الباحثين وكتابات بعدم تغيير تحريرها.

تقتطف الباحثة مواد مؤلفة وآراء العلماء و لمباشرة أي المقطفات غير ا .2
الباحثين و باختصار وتعليق ما أن ذلك ال يغادر ما كان في األصل 

  بعضه أو كله.
 (Field reseachالبحث الميدان ) .ت

البحث الميداني هو طريقة جمع البيانات عما حدث وسط الحياة   
المباشرة على موضوع البحث الجماعية مخصصا وواقعيا. مع القيام بالبحث 

أي جمع الطالب و الطالبات واألساتذة ستجعل للباحثة بيانات عن مبحث 
 هذه الرسالة.

 أما الطرائق المستخدمة في جمع بيانات البحث الميداني فهي:
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تسجيل األشياء التي تتعلق الطريقة الوثيقة أي تجمع الباحثة البيانات ب. 1
البيانات عن األنشطة الطالب في البحث. ستأخذ الباحثة بمسائل 

التعلم. عن أحوال الطالب و الطالبات و أحوال المدرس ومن أشياء 
 التي تتعلق بمباحثة هذه الرسالة.

. المقابلة هي جمع المواد مرؤوسا وتقوم بها الباحثة لنيل المواد عن 2
العوامل المؤيدة و المعارضة للطالب فى رفع التحصيل الدراسي 

 ك المحاوالت التي يفعلها الطالب فى حل المعارضة.وكذل النحوى

ورقة أسئلة اإلمتحان المبدئي: تمتحن بها الباحثة الطالب لمعرفة مالهم . 2
التعليم فىي جمعية الطالب  قبل أن يشتركوا النحوى من تحصل الدراسي
 .المحبين للغة العربية

 عربية.الطالب المحبين اللغة ال جمعيةالمعاملة: التعليم لدى . 4

. ورقة أسئلة اإلمتحان النهائي, تمتحن بها الباحثة الطالب لمعرفة نجاح 8
بعد أن يشتركوا التعليم فى  النحوى الطالب وارتفاع تحصيل دراستهم

 الطالب المحبين للغة العربية. جمعية

 جمع البياناتأدوات : الثالثالفصل 
 شرح سحرسيمي أركونطا حيث قال : 

Instrumen penelitian adalah alat untuk memperoleh data, atau ini harus 

dipilih sesuai dengan data yang diinginkan.  
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" أدوات البحث العلمى هي وسائل للحصول على المواد. وهذه الوسائل 
 6وجب عليها اختارها وفقا لمواد محتاج إليها.

على  بياناتلجميع ال باحثةستخدمها التومن أدوات العلمى التى  
 حسب المسائل التى يراد بحثها فى هذاالبحث هي:

عن  بياناتالتجربة أو األسئلة هي أدوات يستخدمها الباحثة لجميع ال .1
المحبين اللغة العربية بمانروكى, تماالتى, جمعية الطالب التعليم لدى 

 مكاسر.
بمقابلة  بياناتدليل المقابلة وهي أدوات يستعملها الباحثة لجميع ال .2

 المستجيبين عما يتعلق بالبحث.
ورقة أسئلة اإلمتحان المبدئي: تمتحن بها الباحثة الطالب لمعرفة مالهم  .2

 من تحصل الدراسي قبل أن يشتركوا المجتمع.
 المعاملة: التعليم الليلى لدى مجتمع الطالب المحبين اللغة العربية. .4
الطالب لمعرفة نجاح ورقة أسئلة اإلمتحان النهائي, تمتحن بها الباحثة  .8

الطالب وارتفاع تحصيل دراستهم بعد أن يشتركوا التعليم الليلي فى 
 مجتمع الطالب المحبين للغة العربية.

 ناتابيطريقة تحليل ال:   الفصل الرابع
البيانات التي تم جمعها تحللها الباحثة باستخدام الطريقة اإلحصائية  

الطريقة المستخدمة لتحليل اإلحصائية الوصفية هي و الطريقة الوصفية. 
 البيانات عن طريق وصف البيانات.

                                                             

 102. . ص(1111,رينكا جيفتا :)جا كرتا الطبعة الثامنة .. فروسيدور فنلي تيانسوحرسيمى أريكونطا 6
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في تنظيم البيانات حتى  قة التحليلية التي تستخدمها الكاتبةأما الطري 
 طريقة الوصفي الكمي. تكون تركيب نظام البحوث فهي:

 تشتخدم هذه الطريقة لوصف البيانات الكمية بخطوات فيما يلي:

 جدول تكرر؛ تعيين معدل الدرجة برموز:أ(. 

𝑀x=
Σ𝑥

𝑁
 

keterangan 

Mx = Nilai rata-rata 

Σ𝑥  = Jumlah dari hasil perkalian antara masing-masing kelompok 

N = Jumlah Sampel 

(Gay, L.R., 1110: 261) 

 Mx = معدل الدرجة 

 Σ𝑥       = جملة حاصل الضرب من كل مجموع

 N  = جملة العينة         

 1جدول 

 مواد"ل"ترتيب فهم ا

 موادلدرجة فهم ا مرتباط

58-100 ممتاز  
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68-54 جيد جدا  

88-64 جيد  

28-84 مقبول  

0-24 راسب  

هذا النوع من . بين أإلمتحان المبدئي و اإلمتحان النهائي تعيين  فرق. 2
 " برموز فيما يلى:uji tاالختبار يقام باستخدام "

 t  = 
𝑚𝑑

√
∑𝑥7𝑑

𝑛(𝑛−3)

 

Keterangan: 
Md   = Mean dari perbedaan pre-test dan Post-test 

∑𝑥7𝑑  = Jumlah Kuadrat Deviasi 
N  = Banyaknya Sampel 
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 الباب الثانى

 الدراسة المكتبية

 فى جمعية الطالب المحبين للغة العربية التعلم :ولالفصل األ

 تعريف التعلم .أ
وفي لغة  1التعلم لغة هو "أدراك حقيقة الشيئ" أو " أتقن معرفة الشيئ".

غة اإلندونسية الكبير يقال أن " و عند معجم اللLearnاإلنجليزية بعبارة "
 2إدراك الشيئ أي محاولة حصول على ما علم".علم هو "محاولة تال

التعلم هو محاولة الطالب إلتقان اللغة العربية إتقانا جيدا. في تعلم 
اللغة العربية فيرجى للطالب ان يكيف مع وضعيته بنظر الى القّوة و قدرته. 
األهداف من التعلم هو لمساعدة التلميذ في تعلمه حتى يجد تكييفا حسنا 

. و أما اهداف التعلم 3م، و الطالب يدرس درسا مفاّعال و معّدالفي مزاج التعل
 الخاصة ففيما يلى:

 إليجاد طريقة التعلم المفاعلية. .1
 لمعرفة طريقة التعلم باستخدام الكتب. .2
 إلعطاء إستعالمات الى َمن يستفيد ِمن المكتبة. .3
 لمعرفة كيفية مواجهة طريق العالج فى المادة المتأكد. .4
 4الوقت و تخطيط الدراسة.تعيين تقسيم  .5

                                                             
  (2002لبنون : دار الكتب العلمية،  -عربي.) بيروت-يوسوف شكري ف رحات. معجم الطالب عربي 1   

  .112( ص. 2011 كينجانا،الطبعة الثامنة ) جاكرتا:  وينا سانجايا.ستراتيغي فمبيالجاران ستاندار فروسيس فنديديكان.2       
 11( ص.1991سفريونووابوأحمد. سيكولوغي فنديديكان. )جاكرتا: رينكا جيفتا، 3
 12( ص. 1991سفريونو و ابو أحمد. سيكولوغي فنديديكان. )جاكرتا: رينكا جيفتا،  4
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فلذلك التعليم ليس للطالب الذين يمرسون الصعوبة فقط، ولكن أيضا 
 لتسريع إتقان الدرس أو المهارة. 

هناك التعلم يستعمل شخصيا أو إجتماعيا. و قال غيبس هناك منفعات 
 من التعلم المجموعية، و هي: 

 . استخدامة جمهوري المجموعة كمصدر التعليم.1

 التعلم لتقّوم محصلة من عمل النفسي و عمل األخرين.. 2

 . تطوير المهارة3

 . اعطاء القوامة و إستالمه4

 5. إعطاءحمّية الكبرى علي المساعدة التي يحّدثها شخص. 5

. العوامل التي تأثر تعليم2  
 العوامل الداخلية .1

 من انفسهم في التعلم. هذه العوامل هي كل نواحي فعلوه
 )عمر وصحة و علة (عوامل ظاهرية  .أ

 عوامل باطنية ) همة و فهم و رغبة(  .ب
 العوامل الخارجية .2

 هذه العوامل هي كل نواحي ما فعله من غير انفسهم في التعلم.
 عوامل العائلة )تربية الوالدين و ورابطة بين العائلة و بيئة البيت( .أ

                                                             
    12( ص.1991. )جاكرتا: رينكا جيفتا، سيكولوغي بيالجرسفريونو و أبوأحمد.  5
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عوامل المدرسة )طروق التعلم و رابطة بين المدرس و   .ب
 1التالميذ(

 مالتعل أهداف .3

 بونيامين س. بلوم يصنع تاكسونومي اهداف التعليم في ثالثة أقسام وهو:

الفهم فى التعلم يتعلق بأهداف الفهم المتضمن بستة سلوك من األدنني  .1
 الي األعلي.

  (Knowledge) تعلم .أ
  (Comprehensif) جومال .ب
  (Application)تطبيق  .ت
  (Analysis )تحليل .ث
  (Syntesis)تصنيع  .ج
  (Evaluation)إمتحان .ح

 التوقيف يتعلق بشعور من انفسهم الستخدام السلوك و مقابلتها. .2
  (Receiving) أ. مقابلة

  (Responding) ب. تجاوب
  (Valuing)ت. قيمة

  (Organization of valuing)ث. جمعية القيمة

                                                             
 21( ص.2014عالءالدين فيرس،الطبعة األولي. )مكسر : . سيكولوغي بيالجرامي كوشيري. 1 
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 ج. طبيعة القيمة
  
 . التحريك يتعلق بسلوك الناس التي تتضمن فى أربعة أقسام وهو:3

 أ. تحريك البدن
 ب. تنسيق التحريك

 ت. اإلتصالة غير الشفهية
 .2ث. تحريك الكالم

أما التعليم في جمعية الطالب المحبين للغة العربية  يستخدم طريقة 
القواعد. ألن طريقة القواعد تفرض على الدراس حفظ القواعد داالسية 

 القواعد.والكلمات المعينة، ثم المحاولة في تركيب هذه الكلمات حسب 

المذكورة، بينما كانت طريقة الترجمة تركز اهتمامها كثير بتدريبات   
 8ترجمة النصوص من اللغة الهدف الى اللغة األم، وبالعكس.

وتهدف طريقة القواعد الي تخريج طلبة مثقفين ثقافة ادبية عالية ودوي  
ص قدرات عقلية مدربية علي حفظ النصوص وعلى اإلستنباط المنطقى للنصو 

التي نحويها الكتب المقررة الحافلة بثقافة اللغة اإلجنبية الكالسيكية إبان 
  9عصور القديمة الزاهية.

 
                                                             

 23( ص.2014 عالءالدين فيرس،الطبعة األولي )مكسر: سيكولوغي بيالجر.أمي كوشيري.  2
 19( ص.1992)مكاسر: كلية ائلداب جامعة حسن الدين، العالقة بين العلم اللغة التطبيق وعلم التربيةنجم الدين، 8 
 30ه( ص. 1402، )المملكة العربية لبسعودية، الطرق العامة في تدريس اللغةكمال إبراهم بدرى، 9 
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 طريقة التعليم في جمعية الطالب المحبين للغة العربية.4

وتستخدم هذه الطريقة في تعليم اللغات الحديثة عن طريق اإلستهالل  
ة اللغة األم، ويتبع في ذلك بتعليم القواعد النحوية وشرحها طويال بواسط

وفي هذه  10أسلوب ترجمة الجمل والعبارت من اللغة األم الى اللغة األجنبية.
الطريقة ال تبذل اي محاولة لتمكن التالميذ من الحديث باللغة األجنبية،  
وتكثر هذه الطريقة من استخدام اللغة األم كثيرا يجعل اللغة المنشودة قليلة 
اإلستعمال في درس اللغة، فالنتاح لطالب بالتدريب على التعبير الحر 

 واستخدام اللغة بطريقة المباشرة.

يقة تعتمد على الملكات الكلمات والتدريس الشكلى فى وهذه الطر  
علم النفس وان تعلم التلميذ النحو بطريقة القواعد يرتبط بسيكلوجية النمو 
عنده. وبخاصة النمو اللغوى، وتلميذ المرحلة االبتدائية ال يستطيع ان يلم بما 

عميم في قواعد النحو من تحرير وتعميم وتحليل وتطبيق الن القدرة على الت
والتحليل ال تظهراال فى سن متأخر. تلك النظرية التى نادت بانقسام العقل الى 

  11أقسام او مثاقط واهم خصائص هذه الطريقة فيما يلي: 

 .تقدم الدروس باللغة األم مع استعمال قليل للغة الهدف.1

 .تعلم المفردات فى قواعد من كلمات معزولة.2

 لمعقدة.. شروح مستفيدة لمشكالت النحو ا3
                                                             

 44( ص.1998، )طبعة األولى: مكاسر مطبعة احكام، مدخل الى طرق التعليم اللغة األجنبية لكدرس اللغة العربيةأزهر أرشد، 10 
 19( ص.1992ألداب جامعة حسن الدين، )مكاسر: كلية االعالقة بين العلم اللغة التطبيقية وعلم التربيةنجم الدين، 11 
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. يقدم النحو قواعد تنظيم الكلمات ويركز التدريس على صيغ الكلمات 4
 وتصريفها.

 . قواعد نصوص كالسيكية صعبة فى مرحلة مبكة جدا.5

. ال يوجد إهتمام الى محتوي النصوص, وانما تعالج باعتبارها تديربات على 1
 التحليل النحوى.

غير مترابطة من اللغة الهدف . تتكون التديربات الوحيدة من ترجمة جمل 2
 الى اللغة االم.

 أنماط التعلم المفضلة لدى الطلبة:  الفصل الثاني
الممعلم يتعلم بشكل أفضل عندما يدرس فى الهواء الطلق حيث اإلنارة  

الطبيعية بينما اخر يئبس النظرات الشمسية داخل غرفة الصف ألنه يشعر بأنه 
الخافت. واخر يتذمر من ارتفاع درجة يتعلم و يدرس بشكل أفضل في الضوء 

الحرارة في غرفة الصف مما يلهيه عن التعلم ، واخر يلبس معطفا ثقيال بينما 
 درجة حرارة الصف مرتفعة.تكون 

و للمعلمين بيئاتهم التعليمية الخاصة بهم التي يفضلون التعليم بها  
وبعضهم فبعض المعلمين مثال قد يسمح بإدخال الطعام إلى غرفة الصف، 

اآلخر يسمح بالضجيج و اإلزعاج فى غرفة الصف وهذا يعتمد على ما إذا  
كان المعلم يتحمل الضجيج أم ال. وهناك أنواع أخرى من األشياء و العوامل 

 12لم.في البيئة المحيطة إما أن تساعد أن تؤثر سلبا على عملية التع
                                                             

 8 .pdf792-769www.damascusuniversity.edu.sy/mag/edu/images/.../  
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ل المتعلم األشكال الحسية للتعلم وهو : الحواس اللتي يفضل أن يحص 
من خاللها على المعلومات كالعيون، واآلذان، والعضالت أما أسماء أنماط 

للعيون، و (visual) المفضلة للتعلم فهي النمط البصريالتعلم المصاحبة للحواس 
للعضالت (Mechanical)لآلذان، والنمط الحركي  (Auditory)النمط السمعى

 و للعضالت الكبيرة. ((Kinesthetic )الصغيرة 

 التعلم البصريأ(. 

إذا كان المتعلم من أصحاب هذا النمط فإنه يفضل ممارسة ألعاب  
الحاسوب أو يفضل أن يتعلم من خالل مشاهدة األشكال والرسومات 
الهندسية ذات األلوان المميزة. وأصحاب هذا النمط مغرمون برؤية األلوان  و 

شة الحاسوب أو على السبورة.  و يتقن هذا الصور الزاهية التي تعرض علي شا
النوع من المتعلمين هذه األلعاب ويتعلم بواسطة الرؤيا )النظر( و القراءة أكثر 

 من غيرها.

هم نشرة األخبار وعندما يواجه المتعلم من أصحاب هذا صعوبة في ف 
أن  باللغة األجنبية التي يتعلمها وال يواجه صعوبة فى القراءة ،فانه من الممكن

يجمع الرؤية مع الصوت ويتم ذلك بأن يعطى المتعلم نشرة األخبار مكتوبة 
فيقرأها ليستوعب معانيها ولفظ مفرداتها ومن ثم يتم إسماعه إياها خالل 

 شريط مسجل ويبدأ بااال سماع ويستوعب مستخدما "النظر" و الصوت.

 يعد مختبر اللغات من الوسائل الهامة فى تحسين عملية "التعلم 
البصري" ألن المتعلم فيه يستمع المتعلم الى النص ويتابعه من خالل رؤية 

 أو النص الذي يستمع اليه.الكلمات أو الجمل المكتوبة 
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   التعلم الحرفي ب(.

فإذا الحظ المعلم أن أحد طالبه يجد صعوبة في قراءة اللغة األجنبية،  
هما يقرأ لغته األم، وأنه عند القراءة ال يحرك شيئا من جسده  عدا عينيه فإنه 

بحاجة إلى أن يستخدم يديه ألكثر من تقليب البد أن يعرف أن هذا الطالب 
سده حتى تحدث صفحات كتابه بين الحين واألخر وأنه بحاجةإلى تجريك ج

لديه عملية التعلم الحركى، والحل هذا يمكن بأن يستمع الطالب على أن 
يكتب مالحظات وهو يستمع لشيئ ما وان يقوم بنسخ المادة المقروءة في 

 دفتره أو أن يعيد كتابة النص.

بهذه الطريقة يجد الطالب نفسه قد تذكر المعلومات بشكل أفضل  
كان يريد حفظها عدة مرات، وعندما يريد أن   ويبدأ بكتابة المفتردات التى

معلى مفردة جديدة فانه يجد نفسه قد بدأ بكتابتها مرتين أو ثالثة وهو يحفظ 
ينطقها وبذلك يستطيع التعلم بالطريقة الحركية، أي باستخدام عضالته الصغيرة  
كاليدين واألصابيع إلى جانب بصره )عينيه(.مثل هذا المتعلم قد يجد نفسه 

أو   (group work)ا بأخد دورا له في المجموعة والعمل الجماعيعندم
 يناط إليه حفظ سجالت هذه المجموعة ، وهذا يعطيه فرصة التعلم الحركي.

 (Kinesthetic Learning)الجسم  حركاتالتعلم باستخدام  ج(.

علم فى حصة التربية المهنية وممارسة الحدادة أو النجارة عند مراقبة المت 
أو الزراعة تجد قد استخدم عضالت فدميه ويديه مع مراعاة استخدام تفكيره 
في كيفية تنفيذ المهمة الموكولة عليه بطريقة سليمة، وهذا يدل على أن مثل 
هذا المتعلم يمكن أن يتعلم وهو يستخدم العضالت الكبيرة في جسده  
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الت الذراعين و الرجلين، لذالك يمكن أن نطلق عليه المتعلم باستخدام كعض
العضالت الكبيرة وبعض الطلبة أو المتعلمين يمكن أن يتعلم بواسطة تحريك 

تفسير كيفية تعلمهم وهو يقومون بعمل أشياء أخرى وعمل األشياء ال يستطيع 
 ولكنهم يقومون بذلك وهم دائمو الحركة.

لغة العربية الجديدة فرصة أفضل للتعلم عندما يقوم وقد يجد متعلم ال 
باالستجابة لما يسمعه من معلمه. فعندما يقول المعلم "من فضلك، إغلق 
الباب" يقوم المتعلم بإغالق الباب ،ألنه استجاب واستوعب باستخدام تفكيره 

 وعضالته التي استخدمها إلغالق ذلك الباب.

خالل التمثيل الذي يعطيه فرصة وبعض المتعلمين يفضل أن يتعلم من  
أكبر للتعلم ويجد ذاته في التمثيل. كأن يكرر ما سيقوله أمام المرآة، أو أن 

بالستيكية بين يديه بإيقاع معين وهو يحاول تذكر الكلمات أو يتقاذف كرة 
 األغاني أو يقرأ وهو يمشي.

التفكير "مثل هذا المتعلم يعتبر قدراته على القراءة و وقال ليفير 
والحديث بينما هو يتحرك نمط من الذكاء الخاص به وال أحد من رفاقه 

 ". يستطيع عمل ذلك كما يفعله

وقد يستفيذ المعلم من هذا المتعلم الذي يشعر بحاجةإلى الحركة بأن  
يدعه يكتب المعلومات على السبورة، وبهذا تجد يتطوع دائما بتحضير 

وإعداد األجهزة الالزمة للحصة قبل البيئةالصفية مثل تنظيف السبورة 
أوعنددخول المعلم، وهذا األمر قد يجعله منسجما أكثر مع البيئة الصفية 

 ، ألنه يستطيع أن يتعلم بسهولة أكثر وهو يقوم بالعمل.التعليمية
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 التعلم السمعي د(.

يتعلم الطلبة في هذا النمط من خالل االستماع، فإذا ذهب أحدهم إلى  
صغي لكل كلمة يقولها الممثالث، ويتذكر كل شيئ قيل. ويقوم المسرح فإنه ي

بسرد كل األحداث المتعلقة بآخر مسرحية شاهدها ألصدقائه. مثل هذا 
 متعلم بواسطة حاسة السمع. (auditory)المتعلم يمكن أن نطلق عليه

و المتعلمون بهذه النمط يحبون مشاهدة نشرة األخبار المصورة  
المعلم وأنهم غالبا ما يسمعون الناس وهم يرددون تعابير  واألفالم التي يعرضها

 دون سماعها.يصعب عليهم تذكرها لوقاموا بقراءتها 

ومثل هؤالءالمتعلمين يجدون صعوبة في القراءة وتذكر ما يقرئونه وهذا  
ال بد للمتعام ان يتدخل ويمارس العصف الذهني إليجاد الحول المناسبة 

التعليمية، وفد يلجا المعلم إلى توجيه المتعلم إلى التحدث لتحسين قدراتهم 
 إلى مجموعة من الذين لديهم فكرة مسبقة عن النص أو الموضوع قبل قراءته.

ومن الممكن أن يوجهه إلى سماع إلى النص من شريط مسجل قبل  
قراءته، وهذا األمر يساعد المعلم على تفهم النص عند قراءته، ألنه لم يعتمد 

على الفراءة وحدها بل إعتمد على إلستماع أوال ومن ثم القراءة، ويمكن  أصال
معلم أن يوجه المتعلم لالحتفاظ بقائمة للمفردات والمعلومات أو التعليمات لل

 أو الحقائق اللتي يراد فهمها وأن يقوم بترديدها كل يوم.



11 
 

 
 

و المتعلم من هذا النمط يمكن أن يطلب من معلمه أن يزوده بالمادة  
لكي يستطيع أن يسمع إليه مرات في  ”CD“القرائية مسجلة على شريط أو 

 13أي وقت يناسبه ألنه كلما أكثر تحسنت قراءته واستيعابه.

  تحصيل الدراسىال :ثالثالالفصل 

  تعريف التحصيل الدراسى  .أ
التحصيل الدراسى هو جزء مهم فى التعلم. نانا سجانا ذكرت أّن 

التى قام بها أحد للحصول على  تغيير سلوك ل الدراسي هومحاولة يالتحص
. و فى تعريفه الواسعة متكّونة 14جديد كافة كنتائج تكراره فى التعامل ببيئته

من الوجه اإلدراكي و األدبي و النفسي. دميات و مليونو ذكرا اّن تحصيل 
 الدراسي ثروة من إتصال رّدة التعلم و رّدة التعليم.

اك ثالث وجات التى تتصل وقال بنجمين س. بلووم اّن هن
بالتحصيل الدراسي وهو المعرفي و الوجداني و النفس الحركية. وأما الوجه 

 المعرفي وهوستة سلوك فيما يلي:

.العلم، يجترح مهارة ذكريّة عن األحوال التي تعلمها الطالب، محفوظة 1
في العقل. العلم متعلق على الحقائق، و االحداث، و تعريف القواعد، و 

 دة، و األصول، و الطرق.الما

 . الفهم، ينقسم إلى مهارة فقه المعنى و تفسير مما تُعلَِّم.2

                                                             
 9 .pdf191-119www.damascusuniversity.edu.sy/mag/edu/images/.../ 

             11( ص.1221. )باندونج: سينار بارو الغينسيند،داسار ميعاجر-نانا سوجانا. داسار 12



11 
 

 
 

. التطبيق، يتكون من مهارة تطبيق الطرق و القواعد لمجابحة 3
 المشكالت الحقيقية الجديدة.

. التحليل، يتكّون من مهارة تحليل األشياء الى األقسام حيث تكون  4
 كلها مفهومة جيدا.

ف، متكّون من مهارة تشكيل النقش الحديد. نحو، مهارة تشكيل . التألي5
 البرنامج.

. اإلمتحان، متكون من مهارة تشكيل المواقف عن األحوال بناء على 1
 المقياس المّتحد. نحو مهارة تقدير التحصيل اإلختبار.

 و اما في الوجه الوجداني فيما يلى:
1.  Attending أو Receiving إستالم المثائل الخارجية هو حساسية في

 المتقدمة الى الطالب. حسدا من عند المشكالت، و الوضعيات.
2 .Responding  هو جواب الذي يعطي به الشخص على المثيل

 الخارخي.
3 .Valuing .هو شيئ متعلق على التقدير و الصدقة في العرضيات 
4 .Organizationة يبن هو تطوير القيمة الى نظام المنظومات يظمع علق

  القيمة مع القيمة األخرى.
التحصيل الدراسي هو العمل الذى عمل أحدا. ال يجد أحد 

في الحقيقة, لنيل اإلنجاز  15إن كان ال يرتقب عمال. تحصيل الدراسي

                                                             

( 1991 اوساها ناسيونال،) سورابايا : .رة. فريستاسي بيالجر دان كومفيتينسي غوروشيف البحر جما15

 19ص.
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ال يسهل كما ظن األخرون, بل باألجتهاد الذى توجه اإلنسان به فى 
 حياته.

الدراسي. كل حال العمليات كثيرة تكون بواسطة إلجاد به تحصيل 
متوّقف على مهنة و لّذات الناس, اّي عمل يتبعه لنيل اإلنجاز. من ذلك 
العمل, فقدم المواقف من سلفيين كما خصوصيتهم  إلتاء التعريف عن الكلمة 

" ثروة من  " بل هم يتفقون أّن " التحصيل الدراسي " التحصيل الدراسي
 11إحدى عمل.

هو جزء الذي وجد  حصيل الدراسيتال ج.س. فوروىد منتيرأى أنّ .و
وأصدقاءه يعطون  )عمل, تناول, او غيرها(. و أما موقف نصرهاراهاف

هو التقويم التربوية عن تطوير التالميذ وهو إتقان  تحصيل الدراسيتحدياتان 
 12المهارة الدراسية التى يقدمها المدرس إليهم و مقومات في المنهج التعلمي.

" الذى يقدمه علماءه, هناك  التحصيل الدراسي من تعريفات "
إختالف فى الكلمات الخصوصية. و لكن اصلها سواء يعنى عبرة التى وجد 

 .احد من شيئ عمل

وأما الدراسة فهي عمل متقدم وهو أسس في كل المرحلة التربوية. نهج 
التعليمي مثّبت على  إنجاح أهداف التربوي، إما فى المدرسة أو فى 

 18عائلتهم.

                                                             

 20. ص (1994 اوساها ناسيونال،) سورابايا : ..فريستاسي بيالجر دان كومفتينسي غوروشيف البحر جمارة   11
 21-20(ص. 1994 اوساها ناسيونال،)سوربايا:  فريستاسي بيالجر دان كومفتنسي غورو.شيف البحر جمارة،12 

 89( ص. 2002روسدا كاريا، الطبعة الثامنة )باندونغ:  . سيكولوغي فنديديكان دعان فنديكاتان بارو.محبين شاح18
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و  التحصيل  من كلمتين، وهما " " التحصيل الدراسي تتكون "
في القاموس الكبير في اللغة اإلندونيسية هو تحصيل ". ومعنى  الدراسي

 19. "النتائج التي تم تحقيقها )فعله، وعمله وأي شيء آخر(
هو نتيجة حققها أحد فى القيام  تحصيل الدراسيفالمقصود من ال
 .هو نتيجة لعمل أي جهد أحد تحصيل الدراسىلبفعل، أو بعبارة أخرى، ا

ثم يرى أزهر أرشد أن التعلم هو عملية معقدة تحدث لكل شخص 
وعملية التعلم التى تحدث بسبب التفاعل بين امرؤ وبيئته. لذلك،  .طول حياته

  .يمكن التعلم أن يحدث فى أي وقت وفي أي مكان
لوك الناس ومن العالمات على أن الشخص متعلم هو تغيير فى س

 .ستوى المعرفة والمهارة أو الموقفبسبب التغيرات فى م
وقال عمر هماليك في كتابه أن الدراسة هي تعديل أو تعزز السلوك من 

 خالل التجربة.
(Learning is defined as the modificationor strengthening of behavior 
through experiencing).20 

، فللحصول على تحصيل الدراسيتعريف الوبناء على الوصف أعاله من 
خبراء وفقا لل فى صيغته الجميع، يصف المؤلف" تحصيل الدراسي "تعريف 

 على االنحو التالى:

                                                             

، ف ت. فوستاكا فيرسيروالطبعة الثالثة )جاكرتا الشرقية: .قاموس عموم بهاسا إندونيسيا ,منطو و.ج.س فرود19

 912 ( ص.1211

 11( ص. 1211,ف ت. بومي أكساراالطبعة االحد عشرة )جاكرتا:  . فمبيالجران دان كوريكولوم. كيعمرهمال12
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يقول شمس مفا أن تحصيل الدراسى هو نتيجة التعلم التى تمت تحقيقها من  
قياس نجاح  التالميذ فى مادة معينة من التعلم بإستخدام النص القياسى كم

 21تعلم التالميذ.

 تحصيل الدراسيالعوامل التى تؤثر على ال ب.

 ( العوامل الداخلية1
 العوامل الداخلية هي العوامل التى ينتج من الفرد نفسه.

 . الدافع1
 السلوك الذى توجه الكائن الحي فى معقد هو تعبير الدافع  

 22أو حافز معين. لهدف والعمل
 ب. الذكاء

باإلنفعالية. كالطلبة الذين يشعرون بأنهم اليهتم إن الذكاء يتأثر  
محبوبين من االخرين حتى يصعب عليهم التكيف بالبيئة. ويظهر 
عندهم شعور الكراهة والعداوة والخوف.إستطاعة إنسان أو عدم 
إستطاعته فى دراسة أو فهم أى شيء جيدا ستأثر فيها كذلك درجة 

مر أربع عشرة سنة ماهرا ذكائه. ولقد دل علينا الواقع أن ليس كل ع
 فى عمل الحساب ولو كان عمره مناسبا بقيمة لدراسة على الحساب.

 ج. الرغبة 

                                                             

 1ص. )1991،إيكيف: )جاكرتا . أسفيراسي فنديديكان لينجكوعان سوسيال دان فريستاسي بيالجر.مفاشمسو 11

 12( ص.1992رماجا روسدا كاريا،ندونغ: ا)ب.سيكولوغي فينديديكان وفرونطدالم  ياسرت11



11 
 

 
 

تؤثر  و شيئ ما، تعلمل المتعلم لقيام أو من جذبال هي الرغبة   
 عملية التعلم. أكثر تأثيرا على هذه الرغبة

 د. الميل
الميل هو قدرة خاصة للشخص. وهذا الميل جاء اإلنسان به 

 .23التدريبايتقدم من خالل البيئة ومختلفا لألنشطة و  من صغرهم، ثم

  ب(العوامل الخارجية
مكن أن تؤثر وي خارج الفردجائت من  العوامل الخارجية هي عوامل

 الخارجية على ما يأتي: العواملهذه  على التحصيل الدراسى للتالميذ. وتشمل

 المواد التعليميةاألدوات و  . تأثير1

يمكن أن تؤثر  هما من العوامل التيالمواد التعليمية األدوات و 
 تحصيل الدراسى الطالب.وقد وجدنا في كثير من المؤسسات على

ينفى عملية  إستخدامها من المعلم هذه األدوات قدتقل التعليمية أن
تلقي الدروس أو  أيضا في، وقد تكون أكثر صعوبة التعليم والتعلم

 وسائل التعليمية.ال إستخدام المواد. وبالمثل مع
 ب. البيئة التعلمية

البيئة األسرية .فى تعلم الطفل  للنظر البيئة التعليمية هي إحدى العوامل
 24والمجتمع. األولى، البيئة المدرسية كماكانت المدارس

                                                             
  52( ص. 1992م.دال يونو. سيكولوغي فنديديكان. الطبعة تألولي.)جاكرتا: رينكا جيفتا، 11 

 59( ص. 1992م.دال يونو. سيكولوغي فنديديكان. الطبعة األولي.)جاكرتا: ف ت. رينكا جيفتا،  24
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 الباب الخامس

 الخاتمة

صاتأ(. الخال  

عن فعالية التعليم لدى جمعية الطالب المحبين للغة  بعد أن سردت الباحثة 
فتمكن الباحثة أن  اسر،بمانوروكي تماالتي مك ية فى رفع التحصيل الدراسي النحوالعرب

 تستنجح الخالصات ما يأتي:

لطالب قبل يشتركون جمعية الطالب المحبين للغة  التحصيل الدراسي النحو .1
 " مقبول".سر في مرتبة االعربية بمانوروكي تماالتي مك

لطالب بعد يشتركون جمعية الطالب المحبين للغة  التحصيل الدراسي النحو  .2
 " جيد جدا".سر في مرتبة االعربية بمانوروكي تماالتى مك

التحصيل  فى رفع فعالالتعليم لدى جمعية الطالب المحبين للغة العربية  .3
 سر.ابمانوروكي تماالتى مك الدراسي النحو
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 ب(. المقترحات

 بناء علي نتائج البحث، فتقدم الباحثة بعض المقترحات فيما يلي: 

ترجي من مدرسي اللغة العربية )المادة النحوي خصة( في جمعية الطالب  .1
 للغة العربية أن يرقوا التعليم فيه. المحبين

النحوي التي حصل ينبغي للمدرسين أن يحفظوا مستوى التحصيل الدراسي  .2
عليها لطالب الذين يشتركون جمعية الطالب المحبين للغة العربية  بمانوروكي 
تماالتي مكسر نظرا لما أن تحصيل دراستهم النحوي في مرتبة أو درجة جيد 

 جدا.
و يقوي نتائج هذا البحث ويرجي من الباحثة التي يأتي بعدد القادم أن يرقي  .3

عليم األخرى التى يؤثر  في رفع التحصيل الدراسي اللغة العربية التي تلقياما با
 حصل عليها الطالب.
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 الباب الرابع

 نتائج البحث

 الفصل األول: لمحة عن جمعة الطالب المحبين للغة العربية

.لمحة قصيرة1  

ال ريب فيه ان السنوات الماضية ال نفكر في إنساء و تأسيس  
" جمعية الطالب المحبين للغة العربية"بىتسمى الجمعية. وهذه الجمعية 

(KMPBA حتى ) الحياة هافي بالعشيةنخوض انها قد جعلتنا أن نشعى .
. حتي اآلن في الحالة الراهنة شعرقدن هانبأ. حتى ندرك بالضبطسابقا هناكتبما 

 ينطبق على الذين ليس لهم "مبدأ" للحياة.فقط ويقول الكثيرون إن الوضع 
حتى اآلن،  0111أبريل  11هذه الهيئة وهو فى التاريخ ىمنذ تأسيس 
KMPBA الدينية  ةتحمل القيمالتي   هيئةتمكنت من إظهار وجودها ك

. وقد تمكنت أمانة كمجتمع من المجتمع الفكري ةجتماعيلإلوالمجتمع 
والديني أو المعروفة باسم الطالب من إثبات من خالل األنشطة االجتماعية 
في الظروف التي تتطلب المزيد من الطاقة. وهذا يتطلب بالطبع مرافق تفاني 

هذه المرحلة يكرس الجهاز الحاكم كل تفكيره  ودعم عالية والبنية التحتية. وفي
ال يمكن فصلها عن الحال هذا و وإبداعه لتآزر دور أعضائه مع الحالة الراهنة. 

 يجب أن نقدر ونفخر وهذه الجمعية" لالدعم والتوجيه من "طبق الحجر األو 
 .اليه

 لجمعيةالظروف الداخلية  .أ
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هو قليل من  ةالداخلي عواملالمن  KMPBAالواقع في الجسم  
المخالفات في المؤسسات، حيث التنسيق مع اإلدارات المختلفة 

م هال أقل جدا. ومما يزيد من تفاماز عن الجامعة  كليةالتخصصات، أعضاء  
هذا الوضع االفتقار إلى الوعي بوجود المؤسسة. و يزال وجود األجيال 

ل إلى وتعليمه كشكل من أشكال التجدد للوصو  ةالجديدة بحاجة إلى رعاي
ن على التنافس على مستوى و ماالقبيك وقادر  رطالب سوالويسي الغربية ماندا

 المثقفين الشباب.
اإلشراف بشكل عام على الحالة  0110-0111خالل الفترة  

الداخلية للمنظمة في جو مواتية، على الرغم من أن هناك تحول في موقف 
مرة أخرى، والتعاون من القيادة القيادة في إنشاء المبكر كمبا. ولكن شكرا 

أعضاء مجلس اإلدارة ومجلس التدريب بتوجيه من قارب كمبا سولبار مع 
 شعار صافيناتونجا يمكن أن تكون مجيدة حتى اآلن.

 للجمعية الخارجية الظروفب. 
سنوات من  8± كمؤسسة الطالب الذي هو اآلن   KMPBAوجود  

 مجموعةاآلن تزال  يزال في عملية سوسوياليساسي وتجديد. حتىو ، هعمر 
من منطقة حكومة مقاطعة  امستقلة، حيث لم يكن هناك اعتراف رسمي

ال يزال يظهر وجودها كما كان  KMPBAسوالويسي الغربية. ومع ذلك، 
يطمح في بداية تشكيل. وتتميز وظيفة دون انقطاع من كمبا سولبار كمنتدى 

من طالب لجمع وتوجيه الطموحات واإلمكانيات والمصالح والمواهب 
 .سوالويسي الغربية، وخاصة في مجال اللغة العربية
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وقد تم تأسيس التفاعل مع زمالئه الطالب مع نمط اإلقليمية وخاصة  
ماندار، بعد عدة أشهر من تأسيس كمبا سولبار. وهذا يدل على أن مؤسستنا 
الحبيبة قد اكتسبت مكانا في قلوب المتعاطفين العرب والروح اإلقليمية 

 ئنا في سوالويسي الغربية.ألصدقا
 1جدول 

 أحوال رئيس فى جمعية الطالب المحبين للغة العربية
 0112-0110بمانوروكي تماالتى مكسر للعام الدراسي 

 سنة الدراسة األخيرة اإلسم الرقم
 0112-0110 ليسانس سوكما هادي 1
 0112-0112 ليسانس رحمة ر. س.فد.إي 0
 0112-0112 ليسانس روننص 2
 0112-0112 ليسانس عبد الرحمن س.أغ 2
 0112-0112 معهد عالية فولمان سيراج الدين 2
 0118-0112 معهدعالية فولمان حسبي الصديق 2

 
رؤية جمعية الطالب المحبين للغة العربية ومأموريته.0  
(. رؤية1  

حاوية تجمع وتوجه تطلعات وإمكانيات ومصالح ومواهب طالب كال.1
 .وخاصة في مجال اللغة العربيةسوالويسي الغربية، 
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لدى الطالب لترقية إمكانياتهم في  كالحاوية التربوية والتدريبية  .0
 التحدث باللغة العربية.

 .والتعاون حماسة األخوة وتطويرلرعاية  كالحاوية. 2
(. مأمورية0  

1. KMPBA   سولبار مسلحون مع مؤسسة تنظيمية تهدف إلى خلق
 .كوادر ماندار من طالب ماندار المختصة

وتعزيز العالقة العاطفية بين المؤسسات الطالبية مع المؤسسات  .0
 .المجتمعية والمدارس وبيزانترن والحكومة

 .كمجتمع مجتمعي فكري ودينيةأمان .2
 0جدول 

للغة العربية بمانوروكي  أحوال المعلمين فى جمعيىة الطالب المحبين
 0112-0110تماالتى مكسر للعام الدراسي 

 الدراسة األخيرة اإلسم المعلم الرقم
 ليسانس س.هوم سوكما هادي 1
 ليسانس رحمة ر. س.فد.إي 0
 ليسانس س.هوم نصرون 2
 ليسانس عبد الرحمن س.أغ 2
 ليسانس ذولكيفلي س.اغ 2
 ليسانس أرحام س.فد.إي 2
 ليسانس س.فد.إي، م.فد.إزين الدين  2
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 ليسانس حسنا س.فد.إ 9
 - أحمد 11

 

لطالب قبل يشتركون جمعية  : التحصيل الدراسي النحو الثاني الفصل
 سراالطالب المحبين للغة العربية بمانوروكي تماالتي مك

وفقا للحصول عليها من نتائج البحث في جمعية الطالب المحبين للغة 
سر، فتقدم الباحثة مواد أولى مكتوبة داخل ابمانوروكي تماالتي مكالعربية 

الجدول لبيان وتبسيط المواد التي صدر من أجلها الطالب. بناء على نتائج 
 اإلمتحان المبدئي فحصلت الباحثة على المواد كما يلي:

 2جدول

 نتائج اإلمتحان المبدئي

يئاإلمتحان المبد  
)X1( 

جيبونالم رقمال   
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جيبون األولالم 04  1 
جيبون الثانيالم 54  0 
جيبون الثالثالم 34  2 
 2 المجيبون الرابع 54
 2 المجيبون الخامس 34
 2 المجيبون السادس 54
 2 المجيبون السابع 04
 8 المجيبون الثامن 34
 9 المجيبون التاسع 54
 11 المجيبون العاشر 34
 11  الحادي عشر المجيبون 04
الثاني عشر المجيبون 54  10 
الثالث عشر المجيبون 04  12 
الرابع عشر المجيبون 04  12 
الخامس عشر المجيبون 54  12 
السادس عشر المجيبون 04  12 
السابع عشر المجيبون 54  12 
الثامن عشر المجيبون 34  18 
التاسع عشر المجيبون 54  19 
العشرون المجيبون 54  01 
الحادي و العشرون المجيبون 04  01 
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 للحصول على معدل الدرجات من اإلمتحان المبتدئي وهو:

 2جدول 

 معدل الدرجات من نتائج اإلمتحان المتدئي

X F f.x 
11 - - 
01 2 101 
21 10 221 
21 2 021 
21 2 011 
21 0 101 

الثاني و العشرون المجيبون 04  00 
الثالث و العشرون المجيبون 04  02 
الرابع والعشرون المجيبون 34  02 
الخامس و العشرون المجيبون 04  02 
السادس والعشرون المجيبون 54  02 
السابع و العشرون المجيبون 54  02 
الثامن و العشرون المجيبون 54  08 
التاسع و العشرون المجيبون 04  09 
الثالثون المجيبون 04  21 
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 1121 21 جملة
. N =21وأما قيمة من  𝑓𝑥  =1121∑من ذلك جدول نعرف أن قيمة من 

 وهو: (Meanلذلك معدل درجات )

∑x  =∑𝑥4

𝑛  

       = 4404

54
 

        = 50,33 

لمبدئي بناء على المواد الحصول النحوي عليها، فمجموع نتائج اإلمتحان ا
.22،22لطالب قبل يشتركون جمعية وهو   

2 جدول  

المائويةالنسبة   

 نتائج اإلمتحاني المجموع الطالب

% F الرقم المرتبات فاصلة 
- - 111-82  1 ممتاز 
- - 82-22  0 جيد جدا 

2622 0 22-22  2 جيد 
22622 11 22-22  2 مقبول 

21 18 22-1  2 راسب 
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111 21    
 

بناء على المواد السابقة رأينا أن نتائج مائوية إمتحان المجموع الطالب 
وبمرتب  %22،22و بمرتب "مقبول"  % 2،22المبدئي و بمرتب "جيد" 

 .%21"راسب" 

لطالب بعد يشتركون جمعية  : التحصيل الدراسي النحوالثالث الفصل
 .الطالب المحبين للغة العربية بمانوروكي تماالتي مكسر

بناء على نتائج اإلمتحان النهائي لطالب. فحصلت الباحثة على المواد   
 كما يلي:

 2جدول 

 نتائج اإلمتحان النهائي

  اإلمتحان النهائي
X0 

جيبونالم  الرقم 

جيبون األولالم 34  1 
 0 المجيبون الثاني 34
 2 المجيبون الثالث 34
 2 المجيبون الرابع 34
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 2 المجيبون الخامس 34
 2 المجيبون السادس 34
 2 المجيبون السابع 34
 8 المجيبون الثامن 34
التاسعالمجيبون  34  9 
 11 المجيبون العاشر 34
 11  الحادي عشر المجيبون 34
الثاني عشر المجيبون 34  10 
الثالث عشر المجيبون 34  12 
الرابع عشر المجيبون 34  12 
الخامس عشر المجيبون 34  12 
السادس عشر المجيبون 34  12 
السابع عشر المجيبون 34  12 
الثامن عشر المجيبون 34  18 
التاسع عشر المجيبون 34  19 
العشرون المجيبون 34  01 
نالحادي و العشرو  المجيبون 34  01 
ونالثاني و العشر  المجيبون 34  00 
ونالثالث و العشر  المجيبون 34  02 
نالرابع والعشرو  المجيبون 34  02 
نالخامس و العشرو  المجيبون 34  02 
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نالسادس والعشرو  المجيبون 34  02 
ونالسابع و العشر  المجيبون 34  02 
نالثامن و العشرو  المجيبون 34  08 
ونالتاسع و العشر  المجيبون 34  09 
الثالثون المجيبون 34  21 

2جدول   

FX F X 
101 0 21 
081 2 21 
1221 12 81 
221 2 91 
- - 111 

 جملة 21 0291
 

 وقيمة  ∑x0=0291  المذكورة أن قيمة من البياناتوكما هو معروف لدينا 
n=21 معدل درجات فكما يلي: ولذلك المحصول من قيمة 

 معدل درجات:

∑x =
∑𝑥0

𝑛
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      = 0534

54
 

       = 33, 33 

لمبدئي بناء على المواد الحصول النحوي عليها، فمجموع نتائج اإلمتحان ا
غة العربية وهو لطالب بعد يشتركون التعليم في جمعية  الطالب المحبين لل

29،22.  

8جدول      

 النسبة المائوية

 نتائج اإلمتحاني المجموع الطالب

% F الرقم المرتبات فاصلة 
02،22 2 111-82  1 ممتاز 

21 01 82-22  0 جيد جدا 
2،22 0 22-22  2 جيد 

- - 22-22  2 مقبول 
- - 22-1  2 راسب 

111 21    
الطالب بناء على المواد السابقة رأينا أن نتائج مائوية إمتحان المجموع 

بمرتب  % 81و بمرتب "جيدجدا"  %  02،22المبدئي بمرتب "ممتازا" 
 .%1،11راسب  وبمرتب %1،11و بمرتب "مقبول"  % 2،22"جيد" 
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ربية : فعاليىة التعليم لدى جمعية الطالب المحبين للغة الع الفصل الرابع
 لرفع التحصيل الدراسي النحو

وفقا لما سبق من الفروض أن التعليم لدى جمعية الطالب المحبين للغة العربية 
لرفع التحصيل الدراسي النحوي" فالنمهج الذي يستعمله األعضاء المجموعة 

 .(Uji t)باستعمال إمتحان ت "في بحث الفروض هو الطريقة اإلخصائية 
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 9 جدول

 لنهائيتحليل المواد من اإلمتحان المبدئي و اإلمتحان ا

d2 d=x2-x2 ياإلمتحان النهائ أإلمتحان  
 المبدئي

 الرقم

0344 34 34 04 4 
0344 34 34 54 0 

344 54 34 34 5 
0344 34 34 54 0 

344 54 34 34 3 
4344 04 34 54 3 
4344 04 34 04 3 

4344 04 34 34 3 
0344 34 34 54 3 

4344 04 34 34 44 
4344 04 34 04 44 

0344 34 34 54 40 
4344 04 34 04 45 

0344 34 34 04 40 
0344 34 34 54 43 

5344 34 34 04 43 
0344 34 34 54 43 

044 04 34 34 43 
0344 34 34 54 43 

0344 34 34 54 04 
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في بحث الفروض :الخطوات   

 " بالرموز:MD.حسب"1

Md = 
∑𝑑

𝑛
 

  = 
4534

54
 

  = 03 

 " با لرموز:∑d 0xحسب ".0

∑x0 d = ∑d0 - 
(∑𝑑)0

𝑛
 

 = 307344 – 
(4534)0

54
 

4344 04 34 04 04 

0344 34 34 04 00 
0344 34 34 04 05 

044 04 34 34 00 
344 54 34 04 03 

0344 34 34 54 03 
0344 34 34 54 03 

0344 34 34 54 03 
4344 04 34 04 03 

0344 34 34 04 54 
307344 4534 ∑x0 = 0534 ∑x4 = 4404  
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  = 307344 - 4300344

54
 

  = 307344 – 34334 

  = 5334 

 " با لرموز كما يلي: uji tيحسب ". 2

t  = 
𝑚𝑑

√
∑𝑥0𝑑

𝑛(𝑛−4)

 

  = 
03

√
5334

54 (54−4)

 

  = 
03

√334
 

  = 
03

√0,03
 

  = 
03

0.45
 

  = 01612 

=  α"  بمستوى أهمية distribusiالباحثة استخدمت جدول توزيع " 
=  tabel, t (1،12فا الحصول d.b  = 1-n(21-1=09 .)و  1،12
1،21) 
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 t" يحصل على قيمة  uji tنتائج تجربة الفروض التي قيم بها استخدام "
 hitung  أما قيمة   01،12هيtabel t   1،21هي. 

مقبولة و a H. فإن  hitung t أصغر أن   tabel tنتائج هذا التحليل يدل أن إذا 
مردودة. أخيرا تصل  H1مقبولة و  Ha(. ولذا  1721<01،12هي )

الباحثة إلى القول بأن التعليم لدي جمعية الطالب المحبين للغة العربية فعال 
 فى رفع التحصيل الدراسي النحوي بمانوروكي تماالتي مكسر. 
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 8ستي ليندا إكا ساري، ولدت في ماموجو تاريخ 
. إسم أبيها ميصرو وأمها باندية، ولها 8992ديسمبير 

 أخ شقيق. إسمه مفتاح الهدى.
بدأت دراسة الباحثة في المدرسة اإلبتدائية 

. ثم بعد ذلك (Sulobaja)الحكومية سولوباجا
الثانوية اإلسالمية  مدرسةمعهداستمرت دراستها في 

م. بعد أن تخرجت  7001مفتاح العلوم تووابو فى سنة 
م، استمرت الباحثة إلى المدرسة  7080منها في سنة 

 7082. وتخرجت منها في سنة 7080العالية اإلسالمية مفتاح العلوم تووابو في سنة 
م والتحق  7082اإلسالمية الحكومية بمكاسر في سنة م. ثم إلى جامعة عالءالدين 

 في كلية التربية وشؤون التدريس بقسم التدريس اللغة العربية.
م هي ناجحة للحصول  7081نوفمبير  78والحمدلله، في يوم الثالثاء تاريخ  

بنتيجة اإلمتحان المناقشة ممتاز  “S.Pd” على درحة سرجانا التربية 
”Cumlaude“. 
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