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 مّلخص
 العالقة بين استيعاب المفردات العربية ونتائج تعّلم اللغة العربية لدى طلبة الصف السابع 

 مبونج الجنوبيةبمدرسة الهدى المتوسطة األهلية جاتي مليو ال
 (1611101186أميرة الخفيفة )

الكثَت من ادلفردات ، سيتمكن  استيعابلمفردات دكر مهم يف تعلم اللغة العربية. من خالؿ ل
ك القراءة ك  كالـاالستماع ال اتالطالب من تطبيق أنواع سلتلفة من مهارات اللغة العربية ، مثل مهار 

تأثَت إجيايب على ربسُت نتائج التعلم. لو  للمفردات العربية اجليد ستيعابالاالكتابة. جيب أف يكوف 
هتدؼ ىذا ادلفردات ادلنخفض سيكوف لو تأثَت سليب على نتائج التعلم.  استيعابكعلى العكس ، فإف 

معرفة العالقة بُت إستيعاب ادلفردات كنتائج التعّلم اللغة العربية لدل الطلبة الصف السابع اىل البحث 
 .ادلتوسطة األىلية دبدرسة اذلدل

طالبنا  44كعينة من  2٢٢من  رلتمع الدراسةالبحث االرتباط، مع كنوعو   ىذا البحث الكمي
 باستخداـ تقنية أخذ العينات العشوائية الطبقية ادلتناسبة يف أخذ العينة. استخدمت تقنية مجع البيانات

 .٠2 v SPSS دبساعدة برنامج بَتسوف منتج حلظة صلة، مث حللت البيانات باستخداـ  باالختبار
  thitung كخلصت نتائج البحث كادلناقشة إىل أف اختبار الفرضية اإلحصائية حصل على عدد

 < thitung=2,943(. كىذا شلا يدؿ على أف 2.664)يساكم  ٢.٢0=  ttabelبينما  542.٠
ttabel 1,664  مستول ادلعٌت مهم، لذلك فإف الفرضية الصفرية (Ho)  على عدـ كجود اليت تنص

العربية لدل الطلبة الصف السابع دبدرسة اذلدل عالقة بُت استيعاب ادلفردات كنتائج تعّلم اللغة العربية 
 (H1)، مرفوض. من ناحية أخرل، يتم قبوؿ فرضية العمل ادلتوسطة األىلية جايت مليو المبونج اجلنوبية

لدل الطلبة الصف السابع تعّلم اللغة العربية  اليت تنص على كجود عالقة بُت استيعاب ادلفردات كنتائج 
إىل جانب معامل االرتباط بُت  دبدرسة اذلدل ادلتوسطة األىلية جايت مليو المبونج اجلنوبية، مقبوؿ.

، مت تضمينو يف االرتباط الضعيف. لذا فإف ٢.205)ادلفردات كنتائج التعّلم( البالغ  Y ك X ادلتغَت
 .درجة من االرتباط، كىي ضعيفة كلكن يف شكل عالقة موجبةلو  y إىل ادلتغَت x ادلتغَت

بناءن على نتائج ىذا البحث ميكن االستنتاج أف: "ىناؾ عالقة إجيابية كذات داللة بُت 
لدل الطلبة الصف السابع دبدرسة اذلدل ادلتوسطة األىلية استيعاب ادلفردات كنتائج تعّلم اللغة العربية 

 ." جايت مليو
 .: استيعاب ادلفردات، نتائج التعّلم، اللغة العربيةاحيةالكلمات المفت
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“Sesungguhnya Kami menjadikan Al Quran dalam bahasa Arab supaya kamu memahami(nya)”.
1
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1
Dapartemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, ( Ponegoro: Bandung, 2006), h. 489.   



 إهداء
 

 باحثةلل تاحت حىت كاإلرشاد، كالنعمة الصحة قدـ الذم تعاىل،ك  سبحانو هلل احلمد
 على. اليساين الدرجة على احلصوؿ شركط كأحد ،العلمية الرسالة ىذه إلكماؿ الفرصة

 يف كاليت النقطة، ىذه إىل بوصولو فخور باحثةال أف إال الكماؿ، عن بعيدة أهنا من الرغم
 .ادلناسب الوقت يف العلمية  الرسالة ىذه إكماؿ ميكن النهاية

 :لػ سلصصة الرسالة ىذه
 اإلخالص على كدليل نور حسنة أمي احملبوبةك  الدين حافل السيد أيب احملبوب .2

 كالدافع كاحلماس الصالة على اأشكركم ،لكما الصغَت العمل ىذا أىدم كاالحًتاـ،
 ىذا يف حب بكلمة تعويضها ميكن ال كاليت اآلف حىت تعط   مل اليت كاحملبة كالنصائح

ا مالتجعلك األكىل اخلطوة ىي ىذه تكوف أف تآمل. العرض  .أمُت سعيدن
 الكم شكران  شفَت األمُت الضفَت كأخي اليساين  حنفي، أمحد احملبوب الكبَت أخي .٠

 الرسالة العلمية. ىذه على العمل يف اكمحاسكم اكربفيزكم اصلواتكم على
 هبا أفتخر كاليت ومية المبونججامعة رادين انتاف االسالمية احلك ،جامعة احملبوبة .2

 .كجودة تقدمنا أكثر تكوف أف تأمل. دائمنا
ديوم ترم أصلجريٍت كسيت رشيدة كحامدة النضَتة كدكم  السالح يف أصدقائي .4

 على لوننا كأضفن معنا ناضلن الذين ىؤالء .نور احلسنة كزلفى فضيا سارمك ىداييت 
 دائمنا مجيعنا ضلظى أف تلآم إخوة، ككذلك أصدقاء كونكم على أشكركم حيايت،
 .خطوة كل يف بالراحة



 تاصلونج منطقة الفرعية كنودادم، قرية 32 اجملتمع خدمة برنامج  عائلة رلموعة .0
 اجلنوبية. المبونج سارم،

 نقيةال جوىرة MIMA 2٢5 ادليدانية رلموعة اخلربة شلارسة عائلة .6
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ترجمة الباحثة
 

 من األكىل البنت كىي ،2556 أبريل 4 يف بانغاالف يف اخلفيفة ةأمَت  الباحثة كلدت
 .نورحسنة كالسيدة الدين حافل للسيد أطفاؿ ثالثة بُت

 :ىو الباحثة عليو تحصل الذم التعليم
انتهت يف ك  الشرقية جاكة بانغاالف، مودكنغ، الغربية سرايب اإلبتدائية درسة األزىرم .2

 .٠٢٢4 عاـ
 عاـانتهت يف ك  الشرقية جاكة بانغاالف، مودكنغ، الغربية يبسرا الثانوية األزىر مدرسة .٠

٠٢22. 
انتهت يف ك  الشرقية جاكة ، العالية، معهد األمُت فريدكين سومينيب مادكرا مدرسة .2

 .٠٢22 عاـ
 يف ادلعلمُت كتدريب الًتبية كلية يف ةبكطال الباحثة قبوؿ مت ٠٢26 عاـ يف مث .4

 اللغة تعليم قسم اليساين لربنامج المبونج االسالمية احلكومية إنتاف رادين جامعة
 .العربية

 

 

 

 

 

 



 كلمة الشكر والتقدير

      

 " وضوعدب البحث العلمي إكماؿ باحثةلل ميكن كنعمو، فضلو ،احلمد هلل رّب العادلُت
الصف  العالقة بين استيعاب المفردات العربية ونتائج تعّلم اللغة العربية لدى طلبة

 اسالمك  صالةا". الجنوبية المبونج السابع بمدرسة الهدى المتوسطة األهلية جاتي مليو
 ىذا أف سبامنا باحثةال درؾت. شفاعتو نتطلع الذم كسلم عليو اهلل صلى زلمد النيب على

 كالتسهيالت كالتحفيز كادلساعدة اإلرشاد دكف فقط تنجح أف ميكن ال البحث العلمي
الدرجة  برنامج إكماؿ متطلبات أحد تلبية إىلالبحث العلمي  ىذا دادإع يهدؼ. ادلقدمة
جبامعة رادين انتاف  ادلعلمُت، تدريبك  تربية كلية العربية، اللغة تعليم لقسم (اليساين

 ساعدةعلى م. الًتبيةعلم  يف اليساين درجة على للحصوؿ االسالمية احلكومية المبونج(
 :تشكر أف باحثةال ودت ،العلميالبحث  ىذا إكماؿ يف األطراؼ مجيع

 كتدريب الًتبية كلية ةعميد ،ةاجستَت ادل ديانا، نَتفاة احلاجة دكتور ال األستاذة .2
 .المبونج احلكومية، اإلسالمية إنتاف نيراد امعةجب ادلعلمُت،

 تعليم قسم ة كسكريتَترئيس. ادلاجستَت ،إيركاندم ك ةاجستَت ادل ة،يىجر  أمي كتورةد ال .٠
 احلكومية، اإلسالمية إنتاف نيراد امعةجب ادلعلمُت،تدريب ك  الًتبية كلية العربية، اللغة

 .المبونج
 زلمد كتور احلاجد ال ك األكؿ شرؼادل اجستَت،ادل مسلم، خبارم الدكتور احلاج أمحد .2

 حىت كتضحيات كصرب توجيو على ماأشكرك ، ادلشرؼ الثاين اجستَتادل ه،شا أكماف
 .الرسالة ىذه إكماؿ ميكن



 كقدموا تعلموا الذين تربية كلية يف العربية اللغة قسم تعليم يف احملاضرين دةالسا  .4
 إنتاف نيراد امعةجب ادلعلمُت،تدريب ك  الًتبية كلية يف دراستها أثناء للباحثة ادلعرفة

 .المبونج احلكومية، اإلسالمية
 العربية اللغة تعليم لقسم ٠٢26 كزمالء أصدقاء .0
 احلبيب ادلكاف ،المبونج احلكومية، اإلسالمية إنتاف نيراد جامعة احملبوبة جامعيت .6

 .ادلعرفة كاكتساب للدراسة
 .األحالـ يطاردكف أصدقاءكانوا  دائما الذين PPL ك KKN السالح، يف رفاؽ .3
 كل على لكم جزيالن  شكران  اآلخر، تلو كاحدان  ذكرىا ميكن ال اليت األطراؼ مجيع .4

 .شيء
٠٢٠2 المبونج رابند  

        ،الباحثة
 

   أمَتة اخلفيفة       
 رقم التسجيل:2622٢٠٢246
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 الباب األول
 مةمقدّ 

 
 أ. خلفية البحث

 .اليومي االرتباط لغة ليست ألهنا أجنبية لغة ىي العربية اللغة
 العربية اللغة دـُتستخ 2

 ال خصائص كذلا للدركس، كمقدمة ُتستخدـ إهنا بل اليومي، للتواصل كوسيلة شائع بشكل
 ليست العربية اللغة اإلندكنيسي، للشعب بالنسبة. سلتلفة جوانب يف األخرل اللغات سبتلكها

 القرآف يف اإلذلية الرسائل يف يظهر الذم الديٍت اجملاؿ إىل أيضنا تشَت بل فحسب، أجنبية لغة
 لغة ىي العربية اللغة. ادلختلفة الطقسية كاألنشطة للعلماء األثرية كاألعماؿ  كاألحاديث

 كمعرفة كفهمو القرآف لقراءة ادلسلمُت مجيع قبل من مطلوبة العربية اللغة فإف كبالتايل،. القرآف
تعاىل يف سورة  هللا كما قاؿ. األخرل الشريعة قوانُت عن فضالن  ادلختلفة، كنواىيو اهلل أكامر

 : 250-25٠الشعراء أية 

                              

              

Artinya  : “Dan  sungguh,  (Al-Qur’an)  ini benar-benar diturunkan oleh Tuhan 

seluruh alam, yang dibawa turun oleh Ar-Ruh Al-Amin (Jibril), kedalam hatimu 

(Muhammad)  agar engkau termasuk  orang  yang  memberi peringatan,  dengan 

bahasa Arab yang jelas "
3
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Rosdakarya,2013),CetKe-3,h,56 
3
 Kementerian  Agama RI, Al-Qur’an Dan Terjemahannya, (Bandung: Diponegoro, 2014), 
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 مع عادة تصبح حىت متكررة شلارسة اللغة باكتسا عملية تتطلب اللغوية، ادلبادئ يف
 .أفضل اللغوية ادلهارات كانت كلما مث. تكرارىا تكرار

 بشكل تقدميها يتم اليت التدريبات 4
 إستيعاب ضلو األكىل اخلطوة ىي ىذه. العربية ادلفردات حفظ الشخص على تسهل مستمر

 من. ادلفردات تعلم األساس يف ىو العربية اللغة تعلم أف القوؿ ميكن. ككل العربية اللغة
 العربية اللغة تناكؿ حىت تعلم ميكن ، الكلمات من كالكثَت اجليدة ادلفردات إستيعاب خالؿ

 .بسهولة
 من العربية، ادلفردات إستيعاب خالؿ من. العربية اللغة قواعد يف مهم دكر دلفردات

 االستماع مثل اللغوية اراتادله من سلتلفة أنواع تطبيق على قادرين طلبةال يكوف أف ادلتوقع
. الكبَتة دبفرداهتا تشتهر العربية اللغة أف احلقائق كمن. ذلك إىل كما كالكتابة كالقراءة كالـكال

 ذلا كلكن الكلمات عشرات صحيح كالعكس كثَتة معاين للكلمة فيها يكوف أكقات ىناؾ
 .فقط كاحد معٌت

5 
 ربط أيضنا ميكن. العربية اللغة ميلتعل سلتلفة عناصر على ادلفردات تدريس حيتوم

 العربية، للغة كالسليب الفعاؿ ستيعاباإل يف مث. ؼكالصر  والنح ميبتعل ادلفردات إستيعاب
ا مهمنا دكرنا ادلفردات يلعب  .ؼكالصر  والنح مثل القواعد من التمكن إىل باإلضافة جدن

 عن ندكنيسيُتلإل أجنبية كلغة العربية ادلفردات تعليم عملية تنفصل ال الواقع، يف
 لدل العربية اللغة مع مشاكل ىناؾ أف كتاهبا يف دحالف دجويره تقوؿ. ادلختلفة ادلشاكل

 :االختالفات كتشمل كاإلندكنيسية، العربية بُت االختالفات بسبب إندكنيسيا يف طلبةال
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 (علم األصوات) الصوت نظاـ (2
 )النحو كالصرؼ( القواعد (٠
 ادلفردات (2
 (اجلملة ترتيب)األسلوب  (4
 .(كتابة) مالءإلا (0

6 
 النحو على طلبةال إمكانات لتطوير زلاكلة يف مكالتعلّ  عليمالت عملية تركيز أجل من

 أشياء عدة تصبح. الصحيحة التعلم مبادئ على بناءن  العملية تطوير جيب كالشامل، األمثل
 تقل،ادلس ميالتعل: كىي م،كالتعلّ  التعليم عملية يف التعلم مبادئ لتطبيق األساسي اإلطار

 كإعطاء م،يالتعل خطوات إستيعابك  التعزيز، كتقدمي م،يالتعل إيقاع يف كاالختالفات
 .ادلسؤكلية

 ميتعل حيدث حىت هبا القياـ ادلعلم على جيب اليت ادلهمة األشياء ميالتعل مبدأ يوضح
ا ليس ميالتعل مبدأ فإف ذلك، كمع. ادلتوقعة النتائج على احلصوؿ يتم حىت طلبةال  فقط مفيدن

 من قدر أقصى على احلصوؿ يف يساعدىم أف ميكن ألنو ،طلبةلل أيضنا كلكن للمدرسُت،
 .التعلم نتائج

7 
ادلدرسة  ك ادلدرسة العالية ك ادلدرسة ادلتوسطة من تتكوف مدرسة ىي اذلدل مؤسسة

 كىي مرة، ألكؿ ادلؤسسة ىذه إنشاء مت كقد ،2553 يوليو 20 يف تأسست كاليتالتقنية 
 تطورىا يف اذلدل مؤسسة ركزت. مربع مًت 2٢٢ من يقرب ما تشغل اليت توسطةادلدرسة ادل

                                                             
6
 Djuwairah Dahlan, Metode Belajar Mengajar Bahasa Arab, ( Surabaya:Al-Ikhlass,1984), 

hal. 334 
7
Aunurrahman, Belajar dan Pembelajaran, (  Bandung: Alfabeta,2009), hal. 113-114 



 كمها اذلدل، من مؤسسة كرسالة رؤية خالؿ من ذلك ثبت كقد. الديٍت التعليم على دائمنا
 .ادلتفوقة كالتكنولوجيا العلـو ،اإلمياف كالتقول إخالص

 منذ يعمل األىلية نم برنارلنا قدمتادلدرسة اذلدل ادلتوسطة  كخاصة ىذا، خلفية
 كخاصة منتظمة فصوالن  حيمل ادلدرسة اذلدل ادلتوسطة فإف لذلك،. سنوات 4 حوايل

 .العربية ادلواد بررلة يتم ادلتفوقة، الفصوؿ مع كمتفوقة،
 ذلك، كمع. األخرل ادلدارس عن ادلدرسة ىذه يف العربية اللغة ميتعل عملية زبتلف ال

 من ذلك مالحظة ميكن. ميالتعل يف االبتكارات من العديد ادلعلم يقدـ ادلفردات، ميتعل يف
 فإف بادللل، يشعركف ال طلبةال أف ىي ادلهمة النقطة. ادلعلم قدمها اليت ادلختلطة الطرؽ خالؿ

 الشيتابة مثل أخرل، لغوية مهارات مع درلو يتم بل احلفظ، على يركز ال ادلفردات إستيعاب
 كصفها ميكن اليت الصور من متوسطنا أحياننا ادلعلم ـيستخد ، التعلم صلاح لدعم. كالكالـ

 أسئلة طرح خالؿ من أيضنا تطويره يتم احلالة، ىذه يف. احلالية ادلفردات حسب بعد فيما
 .طلبةلل ككاجبات كألعاب كإجابات
 ديٍت السيد العربية اللغة دلعلم التوثيق بيانات مع التمهيدم البحث نتائج على بناءن 

 ٠5 يف اجلنوبية المبونج ، جاتيموليو ،ادلتوسطة اذلدل مدرسة يف ،ادلاجستَت سيتياكاف رزقي
 جايت ،ادلتوسطة اذلدل مدرسة يف العربية باللغة KKM إف أف ادلعركؼ كمن. ٠٢25 سبتمرب
 يف موضحة ادلعريف اجملاؿ يف العربية اللغة طلبة ميتعل كنتائج ،30 ىو اجلنوبية المبونج موليو،
 :أدناه اجلدكؿ
 

 



 1.1 الجدول
بمدرسة الهدى المتوسطة  السابع لدى طلبة الصف إستيعاب المفردات العربية التمهيدي البحث نتائج بيانات

 الجنوبية األهلية جاتي مليو المبونج
 
 
 نمرة

 
 

 الصف

  نتيجة
 

 إجمالي
 

 نقيص
10-50 

 
 كافي
60-70 

 
 جيد
80-90 

 جيد جدا
90-100 

2السابع أ  .1  5 15 10 2 32 
٠السابع أ  .2  9 10 10 4 33 
2السابع أ  .3  8 15 13 2 35 

 100 8 33 40 22 إجمالي
 %10 %85 %5  النسبة المئوية

 للطلبة ادلفردات إستيعاب نتيجة: ادلصدر
 اإلدراؾ رلاؿ يف العربية اللغة لدل طلبة التعّلم نتائج ُيظهر أعاله، اجلدكؿ إىل استنادنا

 طلبة 23 كصل بينما ،KKM إىل الوصوؿ من فقط طلبة 24 سبكن حيث ربقيقو، مت الذم
 منخفضة تزاؿ ال السابع للصف العربية اللغة متعلّ  نتائج أف على يدؿ ىذا. KKM إىل

 .ناجحة تكن مل أهنا القوؿ كميكن
 1.0 الجدول

 مليو المبونج بمدرسة الهدى المتوسطة األهلية جاتي السابع لدى طلبة الصف تعّلم اللغة العربية نتائج بيانات
 الجنوبية

 

 نمرة

 

KKM 

 

 الصف

 

 75 ≥ نتيجة

 

 75 ≤ نتيجة

 عدد الطلبة

1.  

75 

2السابع أ   19 13 32 

٠السابع أ  .2  23 10 33 

2السابع أ  .3  25 10 35 

 33 67 إجمالي
 

 %33 %67 النسبة المئوية 100

 اجلنوبية دبدرسة اذلدل ادلتوسطة األىلية جايت مليو المبونج عالساب لدل طلبة الصف العربية اللغة مادة معلمي توثيق: ادلصدر



 اجملاؿ يف العربية ادلواد يف طلبةال متعلّ  نتائج ُيظهر أعاله، 2.٠ اجلدكؿ إىل استنادنا
 63 إىل يصل ما أك KKM إىل الوصوؿ من يتمكنوا مل الذين طلبةال من6 63 لػ ادلعريف
 نتائج أف على يدؿ كىذا. طلبة 22 إىل صلي ما أك KKM إىل6  22 كصل بينما. طلبة

 .ناجحة تكن مل السابع الصف دل طلبةل العربية اللغة متعلّ 
 

 المشكلة تحديد. ب
 :كىو ىذا البحث يف كلةادلش ربديد ميكن أعاله اخللفية على بناءن 

 العربية اللغة متعلّ  فهم يف صعوبة الطلبة يواجو .2
 الطلبة لدل داتادلفر  إستيعاب مستول تدين .٠
 لدل الطلبة منخفضة العربية للغةا متعلّ  نتائج .2
 منخفضةالعربية  اللغة ملتعلّ  الدافع .4
 المشكلة دو ج. قي

 يواجهها اليت ةادلشكل قيود يف كالنظر أعاله ذكرىا مت اليت ةادلشكل ربديد على بناءن 
 مناقشة علىالباحثة  كزتر  تركيزنا، أكثر إجراؤه سيتم الذم البحث يكوف حبيث الباحثة

 :ذلك يف دبا دلشكلةا
 العربية اللغة متعلّ  نتائج .2
 ادلفردات إستيعاب .٠

 
 



 د. مشكلة البحث
 يف اإلجابة إلجياد البحث شكلةم فإف أعاله، الباحثة كصفها اليت اخللفية على بناءن 

دل ل اللغة العربية مالتعلّ  كنتائج ادلفردات إستيعاب بُت عالقةال ىناؾ ىل: ىي ىذا البحث
 ؟ اجلنوبية دبدرسة اذلدل ادلتوسطة األىلية جايت مليو المبونج ابعالس لصفالطلبة ا

 البحث ومنافع هـ. هدف
 البحث هدف .1

 بُت عالقةال دلعرفة البحث ىذا ؼىد الباحثة استعرض أعاله، البحث لًتكيز كفقنا
دبدرسة اذلدل  السابع لصفدل الطلبة ال اللغة العربية مالتعلّ  كنتائج ادلفردات إستيعاب

 .اجلنوبية طة األىلية جايت مليو المبونجادلتوس
 البحث منافع .0
 نظريا ( أ

 متعلّ  يف كخاصة ادلدارس، يف التعليم جودة ربسُت يف كمرجع استخدامو ميكن
 .العربية اللغة

 ب( عمليا
 الدرس لفهم الطلبة توجيو يسهل أف ميكن للمعلمُت، (2
 يعتقدكف الطلبة ألف أكرب حبماس مالتعلّ  عند بالنفس الثقة زيادة ميكن للطلبة، (٠

 الصعب باألمر ليس العربية اللغة متعلّ  أف
 اليومي للتواصل كلغة العربية اللغة لتطوير مواتية بيئة خلق للمدارس، (2

 



 الثاني الباب
 نظرى إطار

 
 العربية اللغة إستيعاب المفردات.أ

 الكلمات استخداـ أك استخداـ على الشخص قدرة ىو العربية ادلفردات إستيعاب
 إف القوؿ ميكن كبالتايل،. العربية اللغة باستخداـ اآلخرين مع كالتفاعل التواصل يف ديول اليت

 بادلعرفة دعمهما جيب بل ميكن، ال اللغوية بالكفاءة يتسماف اللذين كالكتابة التحدث
 .كالفعلية كادلنتجة الغنية ادلفردات إستيعابك 

 أك اللغة تعلم مليةع من مهمنا جزءنا عاـ بشكل الشخص مفردات إضافة تعترب
 يف مناسبة طريقة إىل حاجة ىناؾ السبب، ذلذا. اإستيعاهب مت لغة يف الفرد قدرات تطوير
 .العربية اللغة تعلم يف ادلفردات إىل احلاجة ربقيق ميكن حبيث العربية ادلفردات تعلم سياؽ

 طلبةلل ادلواد من سلتلفة أنواع تقدمي يف تقنيات األساس يف ىي التعلم طرؽ
 ادلفردات، ىذه كخاصة العربية، اللغة تعلم فإف كبادلثل،. الحتياجاهتم كفقنا كاستخدامها

 .العربية اللغة تدرس اليت التعليمية ادلؤسسات قبل من إليها الوصوؿ ميكن ال مرافق يتطلب
 أيضنا كميكن ادلفردات، حفظ طريق عن عادةن  ذلك يتم التعليمية ادلفردات طريقة يف

 زيادة ميكن حبيث كالكتابة كالتحدث كالقراءة االستماع كىي لغوية، أنشطة بأربعة مير أف
8 .ادلفردات
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 سيظهركف ادلفردات يف األثرياء طلبةال" :أف ( ٠٢26: 46) Delfianto صرح
 ."منتجة كمهارات كالـال أك الكتابة سواء اللغوية، ادلهارات يف الكفاءة

 (: ٠٢23 :4) Matsuda يقوؿ
"During language learning and acquistion one cannot properly comprehend 

what  is being said if one is unable ignore the variations in prosody and 

pronouncition between different talkers, identify and retain vocabulary patterns, and 

associate meanings with those patterns ".  
 شخص يقولو ما فهم شخص ألم ميكن ال كاكتساهبا، اللغة متعلّ  أثناء أنو يعٍت ىذا 

 ادلتحدثُت بُت كالنطق التجويد أك التوتر تغيَت يستطيع ال الشخص ىذا كاف إذا( آخر) ما
 .األمناط بتلك ادلعٌت كيربط ادلفردات، أمناط على كحيافظ حيدد ادلختلفُت

 الشخص قدرة ىو ادلفردات إستيعاب أف القوؿ ميكن ه،أعال ادلذكورة اآلراء على بناءن 
 .إنتاجية كمهارات الكتابة أك التحدث مهارات يف فيها كالتفكَت معينة لغة فهم على

9 
 المفردات تعريف .1

 .ادلفردات أك kosakata ىي ادلفردات كلمة ادلناكر قاموس يف
 اللغة يف بينما 10

 .العربية اللغة يف kosakata ىي ادلفردات أف تفسَت ميكن أك ،vocabulary تسمى اإلصلليزية
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. تعليمو مستول أك لذكائو انعكاسنا عاـ بشكل الشخص مفردات ثراء اعتبار ميكن
 األجنبية اللغة مهارات لتطوير أداة كىي كادلكتوبة، ادلنطوقة اللغة يف ادلفردات ىذه ُتستخدـ

 .الشخص لدل
 معركفة لغة تشكل اليت الكلمات من رلموعة ىي ادلفردات أف استنتاج ميكن لذلك

 مع التواصل أك اجلمل تأليف يف الكلمات ىذه من رلموعة كسُتستخدـ. الشخص لعادات
 صورة ككافية مناسبة مفردات باستخداـ إنشاؤه مت الذم الشخص اتصاؿ يظهر. اجملتمع
 .اللغة دلتحدث التعليمي كادلستول للذكاء

11 
 المفردات التعّلم أهداف .0

 :يلي ما ادلفردات متعلّ  اؼأىد أىم كمن
 فهم) السمعي الفهم أك القراءة مادة خالؿ من سواء جديدة دبفردات الطلبة تعريف ( أ

 (.ادلسموع
 ألف كصحيح صحيح بشكل ادلفردات نطق على قادرين ليكونوا الطلبة تدريب  ( ب

 صحيح بشكل كالقراءة التحدث على القدرة إىل يؤدم كالصحيح اجليد النطق
 .كصحيح

 معينة مجل سياؽ يف كادلستخدمة( مستقلة) كمعجمينا داللينا ادلفردات، معٌت فهم ( ج
 (.كالنحوية الضمنية ادلعاين)
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 كفقنا( التأليف) كالشفهي( احلديث) اللفظي التعبَت يف ادلفردات تقدير على قادرة ( د
 .الصحيح للسياؽ

12 
 المفردات مبادئ تعليم .3

 على قادركف طلبةال إف قاؿي كلكن أعاله، كصفو مت ما فقط ليس ادلفردات ميتعل
 أيضنا كميكنهم ادلفردات مناذج ترمجة أيضنا طلبةال بإمكاف كاف إذا ادلفردات إستيعاب

 كيفية معرفة دكف ادلفردات حفظ فقط يعٍت ال ىذا. صحيح بشكل اجلمل يف استخدامها
 فردات،ادل طلبةال يفهم أف بعد العملية ادلمارسة يف لذلك احلقيقي، التواصل يف استخدامها

 .كمكتوب منطوؽ شكل يف استخدامها كيفية تعليمهم يتم
 جيب لذلك،. طلبةل الصحيحة ادلفردات إعداد ادلعلم على جيب ادلفردات، تعلم يف

 .كاضحة كمعايَت دببادئ االلتزاـ ادلعلمُت على
 :يلي كما ىي األجانب الطلبة لتعليم ادلفردات اختيار يف ادلبادئ

 تستخدـ ما غالبا اليت دلفرداتا اختيار يعٍت التواتر ( أ
 تستخدـ ال كىي. العربية الدكؿ يف بكثرة تستخدـ اليت ادلفردات اختيار يعٍت التوزع  ( ب

 العربية الدكؿ بعض يف فقط
 يف تستخدـ اليت الكلمات كىي ، معينة كمعاين معينة كلمات اختيار: ادلطاحية ( ج

 .معينة رلاالت
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 قيد تسمع ما نادران  اليت الكلمات كترؾ لشهَتةكا ادلألوفة الكلمات اختيار تعٍت األلفة ( د
 ىو ادلعٌت أف من الرغم على الذكاء من شهرة أكثر مشس كلمة ألف. االستخداـ

 نفسو
 كليس ، سلتلفة رلاالت يف استخدامها ميكن اليت الكلمات اختيار( تغطية) الشموؿ ( ق

 سببب ادلنزؿ من أفضل بيتوف كلمة على أمثلة. معينة رلاالت على مقصورنا
 شيوعنا األكثر استخدامها

 من بدالن  استخدامها إىل غالبنا الطلبة حيتاج اليت الكلمات اختيار" احلممية" ( ك
 .حيتاجوهنا ما نادرنا أك ضركرية غَت أحياننا تكوف اليت الكلمات

 مقارنات كجود مع العربية الكلمات اختيار أم العربية الكلمات اختيار تعٍت العركبة" ( ز
 كلمة مذياع أك بدال من التلفوف اذلاتف الكلمات اختيار على لةأمث. أخرل بلغات

 .الراديو من بدالن 
13 

 المفردات التعليم استراتيجية .4
 سلتلف من طلبةلل الدراسية ادلواد لنقل تقنيات األساس يف ىي التعليم اسًتاتيجية

 تتطلب ربية،الع اللغة تعلم مع كبادلثل ، لالحتياجات كفقنا استخدامها تعديل كيتم األنواع
 غَت تسهيالت إىل احلاجة دكف تطبيقها ميكن أساسية طرقنا خاص بشكل ادلفردات ىذه
 كانت إذا ذلك، كمع. العربية اللغة تدرس اليت التعليمية ادلؤسسات قبل من للوصوؿ قابلة
 كبَت بشكل كسيساعد أفضل بالتأكيد ذلك فسيكوف مناسبة، ككسيلة التعليم مرافق ىناؾ

 .ىذه ميالتعل كتقنيات اليبأس صلاح يف
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 مصطلحات مثل تتغَت، ال أساسية دبفردات تبدأ أف اجليد من ادلفردات، ميتعل يف
 يسهل اليت األخرل ادلفردات كبعض الرئيسية كاألفعاؿ كالضمائر اجلسم أجزاء كأمساء القرابة

 القراءة كطريقة كاحلفظ،. التقليد كطرؽ ادلباشرة األساليب ذلك يف دبا التعلم، يف استخدامها
 بطاقات استخداـ كطريقة الًتمجة،القواعد ك  كطريقة القراءة، كطريقة الشفوية، - السمعية

 استخدامها ميكن اليت التقنيات. العريب الغناء أك باألغاين كالتعلم التعليمية، كالوسائل الصور
 بًتتيب تماـكاالى ادلقارنة، طريق عن ادلثاؿ سبيل على سلتلفة، لغوية ألعاب تقنيات ىي

 .كغَتىا القواميس كاستخداـ احلركؼ،
14 

 المفردات تقنية التعليم .5
 لتحسُت زلاكلة يف. طلبةال لقدرة كفقنا عملية خالؿ من ميالتعل ىو ادلفردات ميتعل

 ادلتعلقة التقنيات من العديد من االستفادة ادلعلمُت على جيب للمفردات، طلبةال فهم جودة
 .ادلفردات كتعلم تعليم عملية يف الكلمات بتدريس

 :كىي تقنيات، عدة باستخداـ ادلفردات تدريس يتم ما عادة
 الكلمة إىل االستماع ( أ

 ادلعلم، كلمات إىل لالستماع طلبةلل ادلعلم مينحها اليت األكىل ادلرحلة ىي ىذه
 .مجل يف أك مستقلة كلمات سواء

 الكلمة قوؿ  ( ب
 .قبل من مسعوىا اليت لكلماتا لقوؿ الفرصة طلبةال إعطاء ىي التالية ادلرحلة
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 الكلمة معٌت على تعرؼج( 
 الكلمات اختيار طريق عن طلبةلل الكلمات معٌت ادلعلم يعطي ادلرحلة، ىذه يف
 .كفهمها طلبةال يتلقاىا اليت ادلفردات تذكر يسهل حىت كذلك الصحيحة،

15 
 ذات اتادلفرد تعلم طلبةال على يتعُت العربية، ادلفردات حوؿ ادلعرفة الكتساب

 أك ادلفرد، أك الصفات، أك األفعاؿ، حوؿ ذلك كاف سواء ادلعقدة، بادلوضوعات الصلة
 كموضوع ُتدرَّس ال ادلفردات ألف أيضنا ىذا. الًتاجعي ادلعٌت أك التعنيتات، أك اجلامع،

 كأيضنا كاإلنصاء االستقامة تشمل اليت العربية اللغة بدركس مرتبطة كلكنها مستقل،
 .احملدثة

 المفردات فهم .6
 يف 16 .دراستها تتم اليت اللغة معٌت فهم على القدرة الفهم يتضمن ،Winkel لػ كفقنا

 إثبات ميكن. ما شيء معٌت فهم على القدرة أنو على Haryanto لفهم كفقنا ذلك، غضوف
 .ما شيء ترمجة شكل يف ذلك

17 
 أك معٌت فهم على القدرة ىو ادلفردات فهم أف نستنتج أف ميكن أعاله الفهم من

 كاالستنتاج كالشرح كالشك كالتمييز االحتفاظ من التمكن أجل من العربية الكلمات معٌت
 .عليها احلصوؿ مت اليت ادلفردات كتابة كإعادة األمثلة، كإعطاء
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 العربية اللغة ب. نتائج تعّلم
 مالتعلّ  نتائج تعريف .1

 .إصلازه مت شلا قتربق اليت النتيجة ىو اإلصلاز ،الكبَت اإلندكنيسي القاموس يف
 كيف 18

 .التجربة عن الناجم السلوؾ تغيَت أك الذكاء اكتساب التعلم حياكؿ نفسو، الوقت
 اقتبس الذم Burton قبل من ذلك يف دبا خرباء، عدة من تعريفات ذلا نفسها مالتعلّ 

 .Aunurrahman. دكتورال االستاذ قبل من
 كتغيَت ةالتعليمي يجةتنال يصوغ الذم كتابو يف 19

 .بيئتهم مع التفاعل من يتمكنوا حىت بيئتهم مع األفراد سلوؾ يف
 :ىو مالتعلّ  أف Howard L. Kingsley قاؿ

learning is proces by which behavior(in the broader sense) is originated or 

changed through practice or training 
 من تغيَته أك( كاسع دبعٌت) السلوؾ إنشاء خالذلا من يتم اليت العملية ىو مالتعلّ  

 .التدريب أك ادلمارسة خالؿ
20 

 ربتاج نشطة عملية مالتعلّ  يعد ،A.Crow ك L.D Crow لػ كفقنا نفسو، الوقت كيف
 كادلواقف كادلعرفة العادات من التمكن ىو التعلم. ادلرجوة النتائج ضلو كالتوجيو التحفيز إىل

21 
 على متعمد أك بوعي فردم نشاط ىو متعلّ ال أف كجد أعاله، مالتعلّ  شرح من

 .السلوؾ يف بالتغَتات تتميز اليت بيئتهم أك آخرين أفراد مع اتصاؿ
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 عليو حيصل ملموس دليل أك نتيجة ىو التعلم نتائجب ادلقصود أف يستنتج كىكذا
 كأنشطة التدريس عملية يف التدريب أك التدريس يف مشاركتهم بعد ادلتعلموف أك طلبةال

 .مالتعلّ 
 التعّلم نتائج وظيفة .0

 احلياة، فًتة طواؿ ألنو ،اإلنسا حياة تاريخ يف دائمة مشكلة ةالتعليمي الننتيجة يعد
 كظائف لو التعليمي التحصيل. كقدراهتم جملاالهتم كفقنا اإلصلاز ربقيق إىل دائمنا البشر سعى

 :ذلك يف دبا رئيسية،
22 

 الطلبة هبا يتحكم اليت كالكمية للجودة كمؤشر ةالتعليمي الننتيجة ( أ
 الفضوؿ إلرضاء كرمز ةالتعليمي الننتيجة  ( ب
 الًتبوم كاالبتكار للمعلومات كمادة التعليمية الننتيجة ( ج
 التعليمية للمؤسسة كخارجي داخلي كمؤشر التعليمية الننتيجة ( د
 الطلبة ذكاء أك استيعاب على كمؤشر التعليمية الننتيجة استخداـ ميكن ( ق

 ةالتعليمي الننتيجة معرفة أمهية مدل الواضح من أعاله، ةادلذكور  الوظائف على بناءن 
 كتغذية يستخدـ ةالتعليمي الننتيجة أف عليها احلصوؿ مت اليت األخرل ادلزايا كمن. طلبةلل

 .مالتعلّ  عملية تنفيذ يف للمعلمُت مرتدة
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 التعّلم نتائج قياس كيفية .3
 ربققت قد ادلرغوبة مالتعلّ  نتيجة كانت إذا ما لتحديد أدكات الفعاؿ مالتعلّ  يتطلب

 لتقييم التعلم نتائج لقياس أداة ىو التقييم. التعلم نتائج ربقيق مت مدل أم إىل أك بالفعل
 :كمها التقنيات، من نوعاف ىناؾ ادلدارس، يف التقومي سياؽ يف. طلبةال ربصيل

 االختبار تقنية ( أ
 ادلهاـ تعيُت لشك يف كالتقييمات القياسات إلجراء طريقة ىي االختبار تقنية

 ىؤالء كإصلازات سلوؾ عن قيمة تنتج أف ميكن حبيث. طلبةال هبا يقـو أف جيب اليت
 اآلخركف طلبةال حققها اليت الدرجات مع الدرجات ىذه مقارنة ميكن ذلك، بعد. طلبةال

 .مسبقنا احملددة القياسية القيم أك
 االختبار عدـ تقنية ( ب

 اختبار دكف تنفيذه يتم الذم مالتعلّ  نتائج لتقييم أسلوب ىو االختبار عدـ تقنية
 االستبيانات كتوزيع كادلقابالت ادلنهجية الحظةادل خالؿ من تنفيذه يتم كلكن ،طلبةال

 .ادلستندات كفحص
 اجملاؿ من طلبةال نتائج تقييم يف مهمنا دكرنا عمومنا االختبار عدـ تقنية تلعب

 يتم بينما(. Psycomotoric domain) ادلهارات كرلاؿ (affective domain) العاطفي
 التفكَت عمليات رلاؿ من طلبةلل مالتعلّ  نتائج لتقييم الغالب يف االختبار تقنية استخداـ

 (.cognitive domain) هبم اخلاصة



 يف الدرجات رلموع من كمعاينتو التعليمي التحصيل قياس مت الدراسة ىذه يف
 الشفوية االختبارات تراكم عن رةعبا الدرجات ىذه ككانت العربية، اللغة دركس

 .العربية اللغة مدرسو هبا قاـ اليت كادلالحظات التحريرية كاالختبارات
 التعّلم نتائج على تؤثر التي العوامل .4

 يتميز. طلبةل األفضل ربقيق يف بالطبع معلم كل يأمل م،كالتعلّ  عليمالت عملية يف
 ادلعلموف يكوف أف ادلتوقع من السبب، ذلذا. الفعالة التعلم كعمليات أىداؼ بتحقيق ىذا

 .مالتعلّ  على تؤثر أف ميكن اليت ادلشكالت ربديد على قادرين
 عوامل عدة ىناؾ 23ادلاجستَت ،Syaiful Bahri Djamarah. كتورندسد ال حبسب

 :كىي م،التعلّ  نتائج على تؤثر أف ميكن
 البيئية العوامل( أ

 التفاعل طلبةلل ميكن بيئة،ال خالؿ كمن ،طلبةال حياة من جزء ىي البيئة
 األكىل التعليمية ادلؤسسة يصبح الذم األسرة عامل يشمل كىذا الدركس، على كاحلصوؿ

 .للفرد
 األسرة من تأثَت على سيحصلوف يتعلموف الذين طلبةال أف Slameto كأضاؼ

 كالظركؼ األسرم كاجلو األسرة، أفراد بُت كالعالقات الوالدين، تعليم كيفية: شكل على
24.لألسرة االقتصادية

  

                                                             
23Ibid., hal. 176 
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Slameto, Belajar dan Yang Mempengaruhinya,( Jakarta: Rineka Cipta,1991). Hal .62. 



 ميكن ال اجملتمع، يف كأعضاء. اجتماعية بيئة أيضنا ىناؾ األسرة، إىل باإلضافة
 يلـز تكوينو يتم الذم االجتماعي كالنظاـ. االجتماعية الركابط عن االنفصاؿ طلبةلل

 .اجملتمع يف تنطبق اليت كالقوانُت كاألخالؽ االجتماعية لألعراؼ باالمتثاؿ طلبةال سلوؾ
يلة ككس اجملتمع يف طلبةال حياة ىو اجملتمع يف التأثَت كجود سبب يكوف أف ميكن

 األطفاؿ، على إجيايب تأثَت اجليدة للبيئة سيكوف. احمليط اجملتمع كحياة كاألصدقاء التعليم
 .اإلمكاف قدر التعلم من يتمكنوا حىت
 فيدةادل عواملال( ب

 كالربامج ادلناىج ذلك يف دبا سية،ادلدر  باألنشطة ادلعٍت األساسي العامل يرتبط
 .التدريس ىيئة أعضاء أك احلاليُت ادلعلمُت ككذلك كادلرافق التعليمية

 استخداـ للمدرسُت كميكن. منهم كل لوظائف كفقنا شيء كل استخداـ ميكن
 كمرجع ادلدرسية الربامج استخداـ كميكن. التدريس برامج زبطيط يف الدراسية ادلناىج

 كالتسهيالت ادلرافق استخداـ جيب نفسو، الوقت كيف. كالتعلم تدريسال جودة لتحسُت
 يف األطفاؿ يتعلموف الذين طلبةال تقدـ يف فعالة تكوف حبيث اإلمكاف قدر ادلتاحة
 .ادلدرسة

 الفسيولوجية العوامل( ج
 على الشخص قدرة على كبَت بشكل عاـ بشكل الفسيولوجية الظركؼ تؤثر

 بصحة يتمتع ال الذم الشخص عن سلتلف بشكل ديداجل الشخص سيتعلم. التعلم
 .جيدة



 كاألذف للرؤية كأداة العُت كخاصة اخلمس، احلواس حالة ىو أمهية يقل ال ما لكن
 النماذج أك األمثلة يف كالنظر القراءة خالؿ من ىو البشر يتعلمو ما معظم ألف. للسمع
25.لتدريسا أثناء ادلعلم زلاضرات إىل كاالستماع ادلالحظات كإبداء

  
 النفسية العوامل( د

 كالوظائف احلاالت مجيع فإف مث كمن. نفسية عملية األساس يف ىو مالتعلّ 
 شدة ربديد يف الرئيسي الشيء ىي النفسية العوامل. ادلرء تعلم على تؤثر بالطبع النفسية

26.ادلعرفية كالقدرات كالتحفيز كادلواىب كالذكاء االىتمامات بينها من. الطفل تعلم
  

 ذات الصلة السابقة البحوث. ج
 ادلراد بادلوضوع صلة ذم سابق حبث إجراء ادلؤلف حياكؿ االقًتاح، ىذا إعداد لدعم

 :يلي ما السابقة األحباث أمثلة تشمل. دراستو
الرسالة  ذلك يف دبا ،الباحثة تبناهت الذم بادلوضوع ادلتعلقة الدراسات من العديد ىناؾ .2

 اللغة ميتعل عملية يف ادلفردات إستيعاب مشاكل" عنوافب Susendiani كتبها العلمية
 يف ةبالطل يواجهها اليت ادلختلفة ادلشكالت حوؿ البحث ىذا زلتول يدكر ".العربية
 .كاستخدامها داتادلفر  كترمجة النص بفهم كادلتعلقة العربية اللغة تعلم

٠. Ardiansyah Ilham، 2015 إستيعاب بُت العالقة" بعنواف الرسالة العلمية كتب 
دبدرة ادلعارؼ  الرابع الصف لدل طلبة العربية اللغة يف التعليمي كالتحصيل ادلفردات

 البحث ىذا على بناءن " ٠٢24/٠٢20 الدراسي للعاـ اإلبتدائية سيىجؤسارين فنوركغا
 اختبار درجات على احلصوؿ نتائج خالؿ من ثبت ألنو معتدؿ، بشكل يظهر

                                                             
25Ibid., hal. 189 
26Ibid., hal. 191 



 تكرار إىل تصل اجليدة الفئة نتائج أف كادلفردات طالبال تعلم نتائج تظهر اإلستيعاب،
27.مشاركُت ٠

  
 ادلفردات إستيعاب على تركز ألهنا السابقة األحباث عن ىذا البحث زبتلف كبالتايل،

دبدرسة اذلدل ادلتوسطة  السابع الصف دل طلبةل العربية باللغة مالتعلّ  نتائج على كأثرىا
 ة. األىلية جايت مليو البونج اجلنوبي

 التفكير د. إطار
 ادلختلفة النظريات من ذبميعها مت اليت ادلتغَتات بُت للعالقة ذبميع ىو اإلطار

 ادلتغَتات بُت العالقة توليف إىل أدل شلا كمنهجي، نقدم بشكل ربليلها مث ادلوصوفة،
28.الفرضيات لصياغة ادلتغَتات ىذه بُت العالقة توليف استخداـ يتم مث. ادلدركسة

 اتادلتغَت   
 يف العربية اللغة تعلم كنتائج مراد إتقاف بُت العالقة ىي الدراسة ىذه يف فحصها سيتم اليت

 فإف كبالتايل. دبدرسة اذلدل ادلتوسطة األىلية جايت مليو البونج اجلنوبية السابع الصف
 .األجنبية اللغات ملتعلّ  كمتطلب أساسي مطلب كىو مهم أمر ىو ادلفردات ستيعابإ

 :كىي الدراسة، يف السببية العالقات على حيتوم متغَت سلطط بعمل ةالباحث تامق للتوضيح،
 
 

  X     Y 
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Sugiyono, Metode  Penelitian Pendidikan ( Penelitian Kuantitatif,kualitatif dan R&D), 

(Alfa beta, Bandung , cet- 10,2010), h. 91 

 نتائج التعلّم إستيعاب المفردات

https://scholar.google.co.id/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=hubungan+penguassan+mufradat+dengan+hasil+belajar+bahasa+arab&btnG
https://scholar.google.co.id/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=hubungan+penguassan+mufradat+dengan+hasil+belajar+bahasa+arab&btnG


 بُت إحصائية داللة ذات عالقة ىناؾ كانت إذا ما البحث ىذا سيثبت باختصار، 
 .العربية اللغة متعلّ  نتائج أم ، التابع كادلتغَت ادلفردات إتقاف كىي ادلستقلة، ادلتغَتات

 بحثال ه. فرضية
 tesis ك( صحيحنا بالضركرة ليس) Hypo مها كلمتُت، من (Hipotesis) الفرضية تأيت

 كالفرضية، البحث شكلةم بُت العالقة. حبثي لسؤاؿ مؤقتة إجابة ىي الفرضية(. استنتاج)
29.الفرضية يف السؤاؿ ىذا على اإلجابة جيب. حبثي سؤاؿ ىي البحث شكلةم ألف

   
 فرضية البحث .2

 :يى البحث فرضية
 متعلّ  كنتائج ادلفردات إستيعاب بُت عالقة ىناؾ أف ىي( Ha) البديلة الفرضية ( أ

دبدرسة اذلدل ادلتوسطة األىلية المبونج  السابع الصف طلبةدل ل العربية اللغة
  اجلنوبية.

 كنتائج ادلفردات إستيعاب بُت عالقة توجد ال أنو ىي( Ho) الصفرية الفرضية  ( ب
دبدرسة اذلدل ادلتوسطة األىلية  السابع الصف بةطلدل ل العربية اللغة متعلّ 

 المبونج اجلنوبية.
 اإلحصائية الفرضية .٠

 :التايل النحو على ىذا البحث يف اإلحصائية الفرضية صياغة ميكن
Ho :   = 0 

 Ha :   ≠ 0 

 ادلفًتضة الصيغة يف عالقةال قيمة:  
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 Juliansyah Noor, Metodelogi Penelitian skripsi Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah ( 

Jakarta: Kencana Prenada Media Group , 2013), h. 80 
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