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 ملخص

تأثير إتقان المفردات على نتائج تعلم اللغة العربية لطلبة الصف الرابع بالمدرسة  
 باندار المبونج 7ائية اإلسالمية الحكومية اإلبتد

 إيإيس سوهرتني

طلبة ئج تعلم اللغة العربية لدلعرفة تأثَت إتقان ادلفردات على نتايهدف ىذا البحث 
. نوع ىذا البحث ىو باندر المبونج ٚالصف الرابع بادلدرسة اإلبتدائية اإلسالمية احلكومية 

وتصميم البحث  korelasi kausalالقة سببية ويستخدم ىذا البحث طريقة عالبحث الكمي، 
دلعرفة قدرة الطلبة على  االختبار التحريريستخدام فبيتكون من فصلُت. أما أدوات البحث 

 random sampling  ذ العينة بطريقة العينة اإلعتباطيإتقان مفردات اللغة العربية. وأسلوب أخ

ستخدام ابحتليل البيانات ، ويف يلتحرير عن طريق االختبار اطالبا. ومجع البيانات  ٓ٘بعدد 
 .t regresi sederhanaاالختبار 

أن ىناك تأثَت إرنايب وىام يف إتقان ادلفردات على  ،واالستنتاج من ىذا البحث
 ٚالمية احلكومية بادلدرسة اإلبتدائية اإلسنتائج تعلم اللغة العربية لطلبة الصف الرابع 

 t hitung. يعرف أن نتيجة tبوجود حتليل االختبار باندار المبونج. وىذا احلال زنقق 
 t، وأما نتيجة ٛٗ( = ٕ -ٓ٘، )ٕ- df  =nو  ٘ٓ،ٓمبستوى األذنية  ٜٗٗ،ٕوىي 

table   ألن نتيجةٔٔٓ،ٕفهي .t hitung > t tabel  (ٕ،ٓٔٔ  >  ٕ،ٜٗٗ فتكون )
H0 و  امرفوضHa وىام يف إتقان من البيان السابق نستنبط أن ىناك تأثَت إرنايب  .مقبوال

المية بادلدرسة اإلبتدائية اإلسادلفردات على نتائج تعلم اللغة العربية لطلبة الصف الرابع 
 باندار المبونج. ٚاحلكومية 

 إتقان ادلفردات، نتائج تعلم اللغة العربية الكلمات المفاتيح:



 

 
 

  



 

 
 

  



 

 
 

 شعار

 (ٖ:سورة يوسف) ِقُلونَ ٓ  َتع ٓ  لََّعلَُّكم يًّاءََٰنًا َعَربِ ٓ  نََُٰو قُرٓ  أَنَزل ٓ  ِإنَّا

 
Artinya: 

Sesungguhnya Kami menurunkannya berupa Al Quran dengan 

berbahasa Arab, agar kamu memahaminya
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 إهداء

 ىذه الرسالة العلمية إىل:أىديت 

دائما يف كل  ويشجعاين يدعواين اللذاننوريايت أمي و مدروجي أيب احملبوبُت والديٍت . ٔ

  حيايت، وأشكرذنا شكرا جزيال على تقدًن اجلهد  واحملبة باإلخالص. 

أخيت تيتُت ىريايت وأخي سورجانا احملبوبان، وإىل مجيع أسرايت تيغار رمضان، فطري . ٕ

 .وزلمد إذلام اللذين ينتظروين دائما لتحقيق النجاح يف الدراسة. 

ميلى مولندى، لودينا، مَتي، ديدي، رمحى جويتا، ديفي، نويف،  احملبوبُت زمالئي. ٖ

إلدتام ىذه الرسالة ادلساعدة والنشاطة الذين اعطوين زبيدة، درنى، سيسيل وأنت 

 العلمية.

  .يف قسم تعليم اللغة ٕ٘ٔٓأصحايب احملبوبُت دلرحلة . ٗ

 

  



 

 
 

 ةترجمة الباحث

ينار أوجان بناحية قرية سومبَت ساري/سا يف هتولدإيإيس سوىرتيٍت اسم الباحثة 

من  ابنة زلبوبة وىي ٜٜٙٔ من يونيو ٖ  خيف التاري، تاجنونج راجا المبونج الشمالية

 .أمي نوريايتو ادلتزوج أيب مدروجي 

من أعمال سوكاساري  ٔأدتت الدراسة األولية يف ادلدرسة اإلبتدائية احلكومية 

يف  دراستها الباحثة إلتحقت، و ٜٕٓٓتاجنونج راجا مبديرية المبونج الشمالية سنة 

 . ٕٕٔٓ سنةوقد أدتتها تاجنونج راجا المبونج الشمالية  ٗادلدرسة ادلتوسطة احلكومية 

تاجنونج راجا المبونج الشمالية  ٕمث استمرت دراستها يف ادلدرسة الثانوية احلكومية  

 . ٕ٘ٔٓوخترجت فيها سنة 

ا ومجيع عائلتها، فاستمرت إلعالء كلمات اهلل واتباعا للسنة النبوية وبدعاء والديه

يف قسم تعليم اللغة جبامعة رادين إينتان اإلسالمية احلكومية المبونج الباحثة دراستها 

 كلية الًتبية والتعليم.العربية ب

 

. 

   



 

 
 

تقديركلمة شكر و   

قد أعطى التوفيق واذلداية حىت تقدر الباحثة  الذي و خلق كل شيئ،  الذي محدا هلل

تأثير إتقان المفردات على نتائج تعلم اللغة  بادلوضوع : "ىذه الرسالة العلمية  على إدتام

 باندار المبونج 7العربية لطلبة الصف الرابع بالمدرسة  اإلبتدائية اإلسالمية الحكومية 

هلل عليو  وسلم وعلى آلو وأصحابو ومن والصالة والسالم على النيب الكرًن زلمد صلى ا "

ىذه الرسالة العلمية إلدتام الشروط للحصول على الدرجة تبعهم بإحسان إىل يوم الدين. 

رادين إينتان  اجلامعية األوىل من كلية الًتبية والتعليم قي قسم تعليم اللغة العربية جبامعة

 اإلسالمية احلكومية المبونج.

الرسالة العلمية بعيدة عن الكمال، ألن نقصان ادلعرفة  أن كتابة ىذه ةوعت الباحث

كل  فبهذه ادلناسبة أن تقّدم الباحثة جزيل الشكر إىل مجيع األطراف علىمن الباحثة. 

 مشاركة وتشجيع. وباخلصوص إىل سادات األفاضيل: 

عة كلية الًتبية والتعليم جبامة، كعميدة   ادلاجستَت  ة نَتفا ديانا،الدكتور  ةاألستاذ .ٔ

 .رادين إينتان اإلسالمية احلكومية المبونج

ربية، قسم تعليم اللغة الع ةكرئيس ةدلاجستَت ة أمي ىجرية، االدكتور  ةاألستاذ .ٕ

 .حبامعة رادين إينتان اإلسالمية احلكومية المبونج



 

 
 

واألستاذ أمَت الدين،  األول كادلشرف األستاذ الدكتور ذو احلنان، ادلاجستَت. ٖ

اليت قد أعطتٍت التوجيهات  ةشرف الثاين اللذان قدماين الفرصادلاجستَت كادل

 واإلرشادات حىت قدرت على إدتام ىذه الرسالة العلمية.

مجيع احملاضرين وأعضاء ادلوظفُت الذين ساعدوا الباحثة طوال الدراسة يف كلية  .ٗ

 ان اإلسالمية احلكومية المبونج .الًتبية والتعليم جبامعة رادين إينت

جبامعة رادين إينتان اإلسالمية  س ادلكتبة لكلية الًتبية ورئيس ادلكتبة ادلركزيةرئي. ٘

احلكومية المبونج الذين ساعدوا الباحثة من خالل توفَت ادلعلومات عن ادلراجع 

 وادلصادر احملتاجة لكتابة الرسالة العلمية.

إلبتدائية درسة ابادلومجيع األساتيذ كرئيس ادلدرسة   السيد احلاج أغوستامي،. ٙ

الفرصة لتحقيق اللذين أعطوا الباحثة  باندار المبونج ٚاإلسالمية احلكومية 

 البيانات اليت حتتاجها الباحثة لكتابة ىذه الرسالة العلمية.

بادلدرسة اإلبتدائية اإلسالمية احلكومية كمدرسة اللغة العربية رشنى سلفيا  السيدة . ٚ

 دًن ادلساعدة طول ىذا البحث.، شكرا جزيال على تقباندار المبونج  ٚ

يف قسم تعليم اللغة العربية شكرا جزيال على دعائكم  ٕ٘ٔٓأصدقائي دلرحلة . ٛ

 حىت قدرت على إدتام كتابة ىذه الرسالة العلمية.



 

 
 

عسى اهلل أن و نفس القارئُت.  حبثها لنفسهاالباحثة على أن ينفع وأخَتا ترجو 

ساعدة وادلشاركة. آمُت يا رب مجيع ادل اجلزاء حلسنهم بأحسن اجلزاء على يعطيهم

 دلُت.العا

 

 مٜٕٔٓسبتمبَت  ٓٔالمبونج باندر 
 الباحثة

 
 إيإيس سوىرتٍت            

             ٕٔ٘ٔٔٓٓٔٓٗ 
  

  



 

 
 

 محتويات البحث

  أ ............................................................... صفحة ادلوضوع 

 ب .............................................................. البحث خصمل

 ج ....................................................................... افقةمو 

 د ........................................................... ناقشةتصديق جلنة ادل

 ىــ ..........................................................................شعار

 و ......................................................................... إىداء

 ز ..................................................................ترمجة الباحثة

 ح ........................................................... تقديرشكر و  كلمة

 ي  ............................................................  زلتويات البحث

 م ................................................................ قائمة اجلداول

 ن ............................................................... ادللحقات قائمة

 الباب األول  : مقدمة

 ٔ........................................................خلفيات البحث .أ 
 ٚ ...................................................... تعيُت ادلشكالت .ب 

 ٚ ...................................................... حتديد ادلشكالت .ج 



 

 
 

 ٚ .......................................................  البحث مشكلة .د 

 ٛ .......................................................  البحث أىداف .ه 

 ٛ .......................................................  فوائد البحث .و 

  . ٓٔ .................................................... الدراسات السابقة .ز 

  النظري إلطارالباب الثاني : ا

 11 ........................................  إتقان مفردات اللغة العربية .أ 
 ٖٔ .................................................. تعريف ادلفردات. ٔ
 ٘ٔ ............................................ . أىداف تعليم ادلفرداتٕ
 ٙٔ ............................................. . أساس إختيار ادلفرداتٖ
 ٛٔ ...................................................  . أنواع ادلفرداتٗ
 ٕٓ .........................................  . معاين ادلفردات ووظائفها٘
 ٕٕ ..................................................  أشكال ادلفردات.ٙ
 ٖٕ ..................................  . تعليم ادلفردات دلستوى ادلبتدئُتٚ
 ٕ٘ ....................................... . تعليم ادلفردات يف إندونيسياٛ
 ٕٚ ...........................................  . مؤشرات إتقان ادلفرداتٜ

 12 ................................................ ب. نتيجة تعلم اللغة العربية

 ٕٛ .............................................  . تعريف نتيجة التعلمٔ

 ٜٕ ................................................  أنواع نتيجة التعلم. ٕ

 ٕٖ .....................................  . العوامل اليت تؤثر نتيجة التعلمٖ



 

 
 

 ٖٖ ............................................  . االختبار كأداة التقييمٗ

 ٖٗ ........................................  . وظائف تقييم نتيجة التعلم٘

 ٖ٘ ...................................... احلد األدىن دلدى نتيجة التعلم .ٙ

 10 ........................................................... ج. اإلفتراضات

  منهج البحثالباب الثالث  : 

 ٖٚ ................................................   نوع البحث ومنهجو .أ 
 ٖٚ ......................................................  اجملتمع والعينة  .ب 
 ٜٖ ....................................................... أدوات البحث .ج 
 ٜٖ ..................................................  البياناتطريقة مجع  .د 
 ٔٗ ......................................................  أدوات االختبار .ه 
 ٛٗ ................................................. أساليب حتليل البيانات .و 

 رابع  : نتيجة البحث وبحثهاالباب ال

 ٙ٘ ......................................................... البحث عقد .أ 
 ٙ٘ .....................................................  موضوع البحث .ب 
 ٕٙ ........................................................ البحثنتيجة  .ج 
 ٓٚ ................................................  اختبار أدوات البحث .د 
 ٚٚ ................................................ بيانات البحثالحتليل  .ه 
 ٓٛ ......................................................  اختبار الفرضية .و 

  اختتامالباب الخامس  : 



 

 
 

 ٘ٛ .......................................................... استنتاجات .أ 
 ٙٛ ............................................................  قًتاحاتا .ب 

 اومصادره مراجع

 الملحقات
 

  



 

 
 

 قائمة اجلدول

 صفحة

 ٖ ............................. إلتقان مفردات اللغة العربية نتائج االختبار ٔجدول 

 ٗ ..................................   نتائج تعلم اللغة العربية لدى الطلبة ٕل جدو 

 ٖٛ ...........................................  تقسيمات رلتمع البحث  ٖجدول 

 ٖٗ ................................................  تصنيف الصالحية ٗجدول 

 ٗٗ .................................................. تصنيف ادلصداقية ٘جدول 

 ٙٗ ....................................... تصنيف مقدار األسئلة الصعبة ٙل جدو 

 ٛٗ ................................................. التمييزتصنيف قوة  ٚجدول 

 ٘٘ .............................. Analisis of varian  (ANOVA)خالصة  ٛجدول 

 ٓٙ ............................................... بيانات عدد ادلدرسُت ٜجدول 

 ٖٙ .................................................. التحليل الوصفي ٓٔجدول 



 

 
 

 ٘ٙ ......................................... توزيع نتائج إتقان ادلفردات ٔٔ جدول

 ٛٙ ...................................... توزيع نتيجة تعلم اللغة العربية ٕٔ جدول

 ٖٚ .......................................... نتيجة االختبار ادلصداقية ٖٔجدول 

 ٖٚ ................................. االختبار الصعبةنتيجة البحث عن  ٗٔجدول 

 ٘ٚ .............................. نتيجة البحث عن االختبار قوة التمييز ٘ٔجدول 

 ٛٚ ............................................ نتيجة االختبار الطبيعية ٙٔجدول 

 ٓٛ .......................................... نتيجة االختبار التجانسية ٚٔجدول 

 ٕٛ .......................... نتيجة االختبار عن فرضية االحندار البسيط ٜٔجدول 

 

 
 

 

 

  



 

 
 

 قائمة الملحقات

 . إعداد التدريسٔ

 . شعريّة االختبارٕ

 . أسئلة االختبار التحريريٖ

 توثيق البحث .ٗ

 Product Moment. األسعار احلرجة ل ٘

 . نتيجة االختبار ادلصداقيةٙ

 . نتيجة االختبار الصالحيةٚ

 . نتيجة االختبار الدرجة الصعبة كل سؤالٛ

 . نتيجة االختبار القوة التمييزٜ

 . االختبار الطبيعيةٓٔ

 . االختبار الفرضيةٔٔ

  Distribusi T. األسعار احلرجة ٕٔ

  



 

 
 

 الباب األول

 مقدمة

 خلفيات البحث .أ

العربية، زنتاج ادلعرفة إىل األصوات العربية وخاصة حول كان يف فهم اللغة 

وادلفردات ىي يف تعلم اللغة العربية.  من أىم الشروط األساسية ادلفردات  ألن ادلفردات

بزيادة  عناصر اللغة رنب أن شنتلكها متعلمي اللغة األجنبية مبا يف ذلك اللغة العربية.

 2حملادثة والكتابة باللغة العربية.كافية، شنكن للشخص قادر على اادلفردات ال

ىناك بعض الصعوبات وادلشكالت يف تعلم أو تعليم اللغة العربية، منها مشكلة 

إتقان ادلفردات اجليدة أو الكافية شنكن أن يسهل الطالب ت. ادلفردا العناصر اللغوية وىي

فردات ىي مفتاح ادل األجنبية خاصة للغة العربية. وبالتايل فإنعلى فهم تعلم اللغة 

 رئيسي يف تعلم اللغة العربية.

جزءا مهما، إما من عملية تعليم اللغة أو تنمية قدرة ادلفردات  على وجو عام تعد

للغة. ىناك العديد من الناس يعتربون بأن تكوين ادلفردات نشطا الطالب على إـقان ا

 مثَتا وتربويا.
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 ahmad fuad effendy, Metodelogi (malang: misykat, 2012). hlm.126 



 

 
 

ال شنكن أن ينفصل تعليم اللغة عن ادلفردات، حيث أن تعليم ادلفردات أحد 

بيد أن ىناك اآلراء ادلختلفة عن معٌت اللغة وأىداف تعليمها،  العناصر ادلهمة يف التعلم.

 3عليم ادلفردات لو دور ىام يف جناح ادلهارات اللغوية.لكن إتفق مجيع اخلرباء على أن ت

تعلق بالتعليم م ادلفردات زنتوي على عناصر تعليم اللغة ادلختلفة واليت تأن تعلي

ب يف تعليم اللغة العربية يف إندونيسيا، كان ىناك ادلشكالت اليت يواجهها الطالاألخر.  

ون عملية لتك وىذه ادلشكالت ادلتعلقة باالختالفات بُت اللغة العرية واللغة اإلندونيسية.

تطوير إمكانات الطالب بطريقة مثالية وشاملة،  زلاولة يف ةجيدالتعلم والتعليم موجهة و 

يف ىذه ادلناسبة، ستقوم و  فيجب تطوير العمليات على أساس مبادئ التعلم الصحيح.

المية الصف الرابع بادلدرسة اإلبتدائية اإلس تائج تعلم اللغة العربية لطلبةببيان نالباحثة 

 باندار المونج كما كتب يف اجلدول التايل: ٚاحلكومية 
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 1.1جدول 
الصف الرابع بالمدرسة اإلبتدائية اإلسالمية  قان مفردات اللغة العربية لطلبةنتائج إت

 باندر المبونج 7لحكومية ا
 % التكرار مقياس الفترات الرقم
1 05-00 17 10 
1 04-01 4 11 
1 01-07 0 2 
0 02-41 0 2 
0 40-75 15 15 
4 71-74 0 15 
7 77-21 0 2 

 %155 05 المجموع 
 ٚإلسالمية احلكومية الصف الرابع بادلدرسة اإلبتدائية ا قان مفردات اللغة العربية لطلبةادلصدر: خالصة نتائج إت

 باندر المبونج

تلك ادلدرسة  يف Bو  Aالصف الرابع طلبة من اجلدول أعاله، يوضح أن عدد 

% بنتيجة ٕٔ، و ٘ٗ-ٓٗ% منهم زنصلون على النتيجة ٖٗ. كان طالبا ٓ٘ىم 

%، ٛفهو  ٖٙ-ٛ٘، وأما الطلبة بنتيجة ٖٙ-ٛ٘% بنتيجة ٛو %، ٔ٘-ٙٗ



 

 
 

% منهم ٛ% ، و ٓٔىم  ٙٚ-ٔٚبنتيجة  ، والطلبة%ٕٓىم  ٓٚ-ٗٙنتيجة وال

 .ٕٛ-ٚٚبنتيجة 
4

 

 1.1جدول 
 7الصف الرابع بالمدرسة اإلبتدائية اإلسالمية الحكومية  اللغة العربية لطلبةنتائج 

 باندر المبونج
 % التكرار مقياس الفترات الرقم
1 75-71  12 04 
1 71-70  15 15 
1 74-72  0 2 
0 72-21  1 4 
0 21-20  1 1 
4 20-27  1 0 
7 22-25  1 0 

%155 05 المجموع   
 باندر المبونج ٚكومية الصف الرابع بادلدرسة اإلبتدائية اإلسالمية احل ادلصدر: خالصة نتائج اللغة العربية لطلبة
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 Dokumentasi Madrasah Ibtidaiyah Negeri 7 Bandar Lampung 



 

 
 

يف ذلك الفصل ىم  انطالقا من اجلدول أعاله، تلخص الباحثة أن عدد الطلبة

طالبا مل زنصل على النتيجة اجليدة ومبعٌت ىذه النتيجة تدل على  ٕٖطالبا، فهناك  ٓ٘

 مستوى منخفض.

ادلفردات ىي إحدى العناصر اللغوية رنب أن شنتلكها متعلمي اللغة األجنبية يف 

أن ادلفردات ىي أصغر وحدات يف حتديد اللغة،  5حتقيق القدرة اإلتصالية مع تلك اللغة.

كلغة عرف اللغة العربية  وكل لغة لديها مفردات عديدة واليت ختتلف عن اللغات األخرى. تُ 

6ذلا العديد من ادلفردات، خاصة يف ادلفاىيم ادلتعلقة بالثقافة وحياهتم اليومية.
. 

التغيَتات السلوكية يف نفس  حدوث علم ىيأن نتيجة الت Oemar Hamalikعند 

ادلعرفة، وادلواقف، والقدرات. شنكن أن نفهم الطالب شنكن مالحظتها وقياسها من حيث 

 7بأن ىذه التغيَتات كحدوث التحسُت والتطوير إىل أحسن اإلجتاه من قبل.

سُت، وذنا العوامل الداخلية بعاملُت رئي تتأثر نتيجة التعلم لدى الطلبة شنكن أن

ادلمتلكة من نفس الطالب،  والعوامل اخلارجية من البيئة. أن العوامل الداخلية ىي القدرة

 8وىذه القدرة ذلا تأثَت كبَت على نتيجة التعلم.
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 Ahmad Fuad Effendy,.  Op.Cit hlm.126. 

6
Acep Hermawan, Metodelogi Pembelajaran Bahasa Arab (Bandung: Remaja Rosdakarya, 

2011).hlm.64. 
7
  Oemar Hamalik, Proses Belajar Mengajar (Jakarta: Bumi Aksara, 2010).hlm.171 



 

 
 

ث ىذا ادلوضوع على أساس نظرا إىل النظرية السابقة، فًتغب الباحثة يف حب

 األسباب التالية: 

 . أن تعليم ادلفردات مهم جدا لتعلم اللغة العربيةٔ

 تأثَت كبَت على نتيجة التعلمذلا  . أن قدرة الطلبةٕ

 strategi بادلوضوع " األول أكده سيف ادلصطفي يف كتابوالرأي من و 

pembelajaran bahasa Arab inovatif " ىو أحد العناصر ادلهمة يف  ن تعليم ادلفرداتبأ

التعلم. بيد أن ىناك اآلراء ادلختلفة عن معٌت اللغة وأىداف تعليمها، لكنو إتفق مجيع 

 9اخلرباء على أن تعليم ادلفردات لو دور ىام يف جناح ادلهارات اللغوية.

 dasar-dasar proses belajar يف كتابو "والرأي التايل أكده نانا سوجانا 

mengajar ذلا تأثَت كبَت على نتيجة التعلم. كما قال  الطلبة" بأن القدرة ادلمتلكة لدى

claark ىذه النتيجة تتأثر ٓٚادلدرسة وىي يف تلك  الطلبةلدى  أن نتيجة التعلم ،%

 10البيئة.تتأثر ب الطلبةمن نتيجة  %ٖٓ، وأما الطلبةنفس من  ادلمتلكة قدرةالب
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 تعيين المشكالت .ب

 بناء على خلفيات البحث السابق، شنكن أن تعُت الباحثة بعض ادلشكالت كالتايل:

 لبةلدى الط. اخنفاض نتائج مفردات اللغة العربية ٔ

 أنشطة تعلم اللغة العربية ال تزال منخفضة. ٕ

 ج. تحديد المشكالت

 ادلشكالت التالية: الباحثة ددحت نشنكن أ لبحث أعاله،تنادا إىل خلفيات ااس

 . اخنفاض إتقان ادلفرداتٔ

 الصف الرابع ئج تعلم اللغة العربية لدى طلبة. نتإ

 مشكالت البحثد. 

 بناء على البيان السابق، فمشكالت البحث يف ىذا البحث ىي :

 طلبة لعربية لدى. ىل ىناك تأثَت ىام إلتقان ادلفردات على نتائج تعلم اللغة أ

 باندر المبونج؟ ٚالصف الرابع بادلدرسة اإلبتدائية اإلسالمية احلكومية 

الصف  ئج تعلم اللغة العربية لدى طلبةما مدى تأثَت إتقان ادلفردات على نتا. ٕ

 باندر المبونج؟ ٚالرابع بادلدرسة اإلبتدائية اإلسالمية احلكومية 



 

 
 

 ف البحثاهدأ ه.

 اليت سبق ذكرىا، فاذلدف يف ىذا البحث ىو:كما يف مشكالت البحث 

الصف الرابع  ئج تعلم اللغة العربية لدى طلبة. دلعرفة تأثَت إتقان ادلفردات على نتأ

 باندر المبونج. ٚبادلدرسة اإلبتدائية اإلسالمية احلكومية 

 ئج تعلم اللغة العربية لدى طلبةإتقان ادلفردات على نتا يف تأثَتالمدى  دلعرفة. ٕ

 باندر المبونج. ٚلصف الرابع بادلدرسة اإلبتدائية اإلسالمية احلكومية ا

 البحث فوائدو. 

من ادلتوقع أن تكون نتائج ىذا البحث نافعة نظرية وعلمية. أما فوائد البحث 

 فهي كما يلي:

 . الفائدة النظريةٔ

شنكن أن يضيف ىذا البحث معرفة واسعة للقارئ حول تأثَت إتقان ادلفردات 

 التعلم يف تعليم اللغة العربية. نتائج على 

 . الفائدة العلميةٕ



 

 
 

لزيادة معرفة الباحث حنو تأثَت إتقان ادلفردات على نتائج التعلم يف تعليم اللغة 

 العربية.

بعد أن يكشف بعض ادلشكالت ادلوجودة يف ىذه الرسالة العلمية، يرجى أن 

 ن ىذا البحث نافعا وفائدة كثَتة.يكو 

 . للطلبةٔ

على نطق الكلمات واجلمل يف اللغة العربية نطقا صحيحا  . يقدر الطلبةأ

 وسليما.

 ليكون ماىرا على اللغة العربية  ب. التدريب على نطق الطلبة

 على التعود يف حفظ ادلفردات يف الفصل الدراسي ج. تدرب الطلبة

 . للمدرسٕ

 ة لطرح األسئلة باستخدام اللغة العربي أ. تقدًن الفرصة للطلبة

 على حفظ ادلفردات تشجيع الطلبة ب. 

 ج. تكوين حال التعلم ادلريح

 

 



 

 
 

 . للمدرسةٖ

من خالل بعض الطرق ادلتعلقة بتعليم اللغة  الطلبةتطوير رغبة و اىتمام 

 العربية كمثل حفظ ادلفردات داخل أو خارج الفصل. 

 ز. الدراسات السابقة

"تأثَت إتقان ادلفردات على  مبوضوع ٜٕٓٓ. البحث العلمي كتبو أمحد مسرورة، ٔ

إجناز تعلم اللغة العربية لطلبة الصف السابع يف ادلدرسة الرشدين ادلتوسطة 

".  ٕٓٔٓ/ٜٕٓٓاإلسالمية مادو ساري منطقة سيجانج  للعام الدراسي 

ظهرت نتائج ىذا البحث أن وجود تأثَت إتقان ادلفردات على إجناز تعلم اللغة 

يف ادلدرسة الرشدين ادلتوسطة اإلسالمية مادو ساري العربية لطلبة الصف السابع 

 .ٕٓٔٓ/ٜٕٓٓمنطقة سيجانج  للعام الدراسي 

( ىي Fhitungيوضح أن ىناك القيمة األذنية من حتليل اإلحندار )

. ٘ٔ،ٗ(= ٕٖ:ٔ) Ft0,05و  ٓ٘،ٚ(= ٕٖ:ٔفهي ) Ftabel، وأما نتيجة ٜٔ،ٚٚ

% ٔة العربية مبستوى األذنية لذلك نستنبط أن ىناك تأثَت على إجناز تعلم اللغ

 % .٘أو 



 

 
 

مبوضوع "العالقة بُت إتقان ادلفردات  ٕ٘ٔٓ. البحث العلمي كتبو إذلام أرديانشاه، ٕ

وإجناز تعلم اللغة العربية لدى طالب الصف الرابع مبدرسة معارف اإلبتدائية 

". أن االستنتاج من ىذا  ٕ٘ٔٓ/ٕٗٔٓاإلسالمية فونروغو للعام الدراسي 

ىو إتقان ادلفردات لدى الطالب مقبول، أظهرت ىذه احلالة بوجود البحث 

طالبا و نتيجة  ٘ٔنتيجة جيدة اليت حصل عليها طالبان، ونتيجة مقبولة 

 طالب. ٓمنخفضة 

مبوضوع " تأثَت الطريقة اإلنتقائية  ٕٕٔٓ. البحث العلمي كتبها ريانا لؤلؤ خَتية، ٖ

ريب لدى طالب الصف العاشر مبدرسة على نتائج التعلم لدرس مهارة الكالم الع

" بناء على نتيجة  Ngagel Dukuhseti Patiمناىج اذلدى الثانوية اإلسالمية 

االختبار القبلي واالختبار البعدي يف الفصل التجرييب، يعرف أن استخدام  

الطريقة اإلنتقائية ذلا تأثَت على تعليم مهارة الكالم. ألن وصلت نتيجة االختبار 

يف الفصل ادلراقيب. أن  ٘ٓ،ٜٚواالختبار البعدي  ٖٗ،٘٘ىل %القبلي إ

استخدام الطريقة اإلنتقائية )الطريقة ادلباشرة والطريقة اإلتصالية( قادر على ترقية 

العاشر مبدرسة مناىج اذلدى  Bتعليم مهارة الكالم لدى طالب الصف العاشر 



 

 
 

ل منظور بوجود الًتقية ىذا احلا .   Ngagel Dukuhseti Patiالثانوية اإلسالمية 

   .ٖٕ،ٖٚونتيجة االختبار البعدي %  ٜٗ،ٚ٘على نتيجة االختبار القبلي %

واستنادا إىل نظر الدراسات السابقة، وىذا البحث أيضا لو التشابو يقع يف 

نتائج التعلم أما اختالف الدراسات السابقة عن ىذا البحث فهو تأثَت إتقان 

 ادلفردات.

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 نيالباب الثا

 اإلطار النظري

 إتقان مفردات اللغة العربية .أ

كان   11اإلتقان ىو عمل إتقان الشيئ، ومعٌت اإلتقان يتعلق باللغة ادلستخدمة.

للتواصل باجليد، لذلك رنب على ادلتعلم إتقان ادلفردات ألن  إلتقان اللغة وظيفة

نية وخاصة يف إتقان أربع ادلهارات ادلفردات تساعد الطالب على تعلم اللغات األج

 12اللغوية ىي مهارة اإلستماع، والكالم، والقراءة، والكتابة.

 . تعريف المفردات1

وىي خزينة الكلمات  vocabularyادلفردات يف اللغة العربية، ويف اللغة اإلجنليزية 

ادلعروفة ببعض الناس وىي جزء من اللغة احملددة. ويرى اآلخرون بأن ادلفردات ىي 

 رلموعة من الكلمات اليت يفهمها الناس وشنكن استخدامها لًتتيب اجلمل اجلديدة.
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  W.J.S Purwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 

2004).hlm. 529 
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 Siti Hasnah, 2015, Pembelajaran Kosakata (Mufradat) Bahasa Arab Melalui Media 

Gambar Untuk Meningkatkan Minat Belajar Mahasisiwa IAIN Palu, Istiqro Vol.3 No.1. hlm.201 



 

 
 

ن ادلفردات إحدى من ثالثة عناصر اللغة مهمة إلتقاهنا، تستخدم ىذه إ

وادلفردات  13ادلفردات باللغة الشفهية أو الكتابية وىي أدوات لتطوير ادلهارات الللغوية.

ىي إحدى العتلصر اللغوية اليت ينبغي على متعلمي اللغة العربية من األجلنب تعلمها 

 14اءة اإلتصالية.ليحصل على الكف

فردات ىي رلموعة من الكلمات تشكل اللغة، بينما الكلمة أصغر جزء من ادل

اللغة. سنتلف ىذا التعريف بُت الكلمة وادلورفيم، فادلورفيم ىو أصغر وحدة من اللغة ال 

شنكن تقسمها إىل أصغر ادلعٌت. والكلمة تشتمل على ادلورفيمات، مثل كلمة "معلم"  

وأما كلمة "معلم" فتشتمل على مورفُت "ال" و  ذلا مورفيم واحد يف اللغة العربية،

"معلم". وىناك الكلمة حتتوي على ثالث مورفمات، منها الكلمة ادلكّونة من ادلورفيم 

  اخلاص، مثل كلمة "ادلعلمون" وىي تتكون من ثالث مورفيمات "ال، معلم، ون".
15

 

ة على فهم أربع ادلهارات وادلفردات ىي الكلمات فيها تكوين اللغة، والقدر 

  16 يف عملية التعليم . اللغوية تعتمد على إتقان ادلفردات، وىو جزء مهم 
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  Syaiful Mustofa.hlm. 61 
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 Ahmad Fuad Effendy, Metodelogi Pengajaran Bahasa Arab (Malang: Misykat, 

2012).hlm.126 
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 Fahmi Ari fairurizal, 2007 Peningkatan Penguasaan Kosakata Bahasa Arab Melalui 

Contoh Morfologi, Jurnal Uhamka. Vol 8, No 2. hlm.187 



 

 
 

فردات ىي رلموعة الكلمات اليت تكون لغة ما من البيان أعاله، تعرف أن ادل

ادلعروفة ببعض الناس، وىذه اجملموعة تستخدم بو لًتتيب اجلملة أو آللة اإلتصال مع 

اجملتمع. تبٍت اإلتصال باستخدام الكلمات ادلناسبة والئقة للداللة على صورة الذكاء 

 ودرجة الًتبية من مستخدم اللغة.

 . أهداف تعليم المفردات1

  أىداف العامة يف تعليم مفردات اللغة العربية ىي كما يلي:إن 

 يعرف ادلفردات إىل الطالب بوسيلة ادلقروء أو فهم ادلسموع. . أ

يدرب الطالب ليتلفظ ادلفردات باجليد والصحيح ألهنا تصل إىل مهارة الكالم   . ب

 والقراءة.

 يقة أو اجملازية.ج. ليفهم معٌت ادلفردات واستطاع لتطبيقها أما الكلمة احلق

د. قادر على عرب الفكر بادلفردات يف الكالم أو يف الكتابة يناسب بالسياقية 

 17الصحيحة.
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 . أساس إختيار المفردات1

وأما األساس إختيار ادلفردات يف برنامج تعليم اللغة العربية لغَت الناطقُت هبا فيما 

 يلي:

 (frequencyالتواتر ) . أ

 تفضل الكلمة شائعة االستخدام على غَتىا، مادمت متفقة معها يف ادلعٌت.

 (Rangeالتووع أو ادلدى )  . ب

م يف أكثر من بلد عريب على تلك اليت توجد يف تفضل الكلمة اليت تستخد

 بلد واحد.

 (availabilitج. ادلتاحية )

تفضل الكلمة اليت تكون يف متانول الفرد رندىا حُت يطلبها، واليت تؤدي لو 

 معٌت زلددا.

 (familiyarityد. األلفة )

تفضل الكلمة اليت تكون مألوفة عند األفراد على الكلمة اجملهورة ناذرة 

ستخدام، مثل تفضل أن تستخدم الكلمة "الشمس" من الكلمة " ذكاء"  عندما اإل

 سواء كانت ادلعٌت بينها.



 

 
 

 

 (coveregeه. الشمول )

تفضل الكلمة اليت تعطي عدة رلاالت يف وقت واحد على تلك اليت ال 

ختدم إال رلاالت زلددة. مثل تفضل أن تستخدم الكلمة "البيت" بالنسبة إىل 

 .الكلمة "منزل"

 و. األذنية 

تفضل الكلمة اليت تشيع حاجة معينة عند الدارس على تلك الكلمة العامة 

 اليت قد ال زنتاجها أو زنتاجها قليال.

 ز. العروبة

تفضل الكلمة العربية على غَتىا وهبذا ادلنطق يفضل تعليم الدارس مثل كلمة 

 18.ٜٜٛٔاذلاتف بدال من التلفون )طعيمة: 
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 . أنواع المفردات0

 19ىناك تقسيمات للمفردات يعرضها طعيمة كالتايل:

 تقسيمها حسب المهارات اللغوية (أ

 ( إما احملادثة أو القراءةunderstanding vocabulary. ادلفردات للفهم )ٔ

(، وىي حتتاج إىل استخدام speaking vocabulary. ادلفردات للكالم )ٕ

 ادلفردات ادلناسبة، إما يف احملادثة العادية أو احملادثة الرمسية. 

(، وىذه الكتابة تنقسم إىل قسمُت: writing vocabulary. ادلفردات للكتابة )ٖ

بة العادية، مثل أخذ مذكور وكتابة يوميات. والكتابة ادلوقفية، مثل كتابة الكتا

 الرسالة العلمية، وكتابة اجملاالت، وكتابة الصحفيات.

( ويقصد هبا context. ادلفردات الكامنة، وتنقسم إىل قسمُت: السياقية  )ٗ

رلموع الكلمات اليت تفسَتىا من السياق الذي وردت فيو. و التحليلية 

(analisis ويقصد هبا رلموع الكلمات اليت تفسَتىا استنادا إىل خصائص )

 الصرفية.
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  Syaiful Mustofa.hlm. 63 

 



 

 
 

 تقسيمها حسب المعنى (ب

(، وىي رلموع ادلفردات األساسية اليت content vocabulary. كلمات احملتوى )ٔ

 تشكل صلب الرسالة، مثل األمساء واألفعال إخل....

وع ادلفردات اليت ال تربط (، وىي رلمfunction words. كلمات وظيفة )ٕ

ادلفردات واجلمل اليت يستعان هبا على إدتام الرسالة مثل حروف اجلر، 

 والعطف وأدوات االستفهام إخل....

( وىي ادلفردات اليت ال تنقل معٌت معينا وىي cluster words. كلمات مركبة )ٖ

ذلا مستقلة بذاهتا وإدنا حتتاج إىل الكلمات األخرى مساعدة تنقل من خال

إىل ادلستقبل معٌت خاصة، مثل )رغب( فبهذه الكلمة تكون مبعٌت أحب، 

 يف قولنا: رغب يف وتكون مبٌت انصرف يف قوينا: رغب عن.

 ج( تقسيمها حسب  التخصص

( ، وىي رلموع الكلمات العامة اليت service words. كلمات خادمة )ٔ

هتا الرمسية غَت يستخدمها الفرد يف مواقف احلياة العادية أو استخداما

 التخصصية.



 

 
 

(، ىي رلموع الكلمات اليت تنقل special content words. كلمات ختصصية )ٕ

معاين اخلاصة أو تستخدم بكثرة يف رلال معُت. وتسمى أيضا بالكلمات 

 .untility wordsوكلمات اإلستخدام   local wordsاحمللية 

 د( تقسيمها حسب اإلستخدام

ويقصد هبا رلموع ادلفردات اليت يكثر الفرد من  active words. كلمات نشيطة ٔ

 استخدامها يف الكالم أو يف الكتابة أو حىت يسمعها أو يقرؤىا بكثرة.

ويقصد هبا رلموع ادلفردات اليت زنتفظ الفرد  passive words. كلمات خاملة ٕ

هم هبا يف رصيده  اللغوي وإن مل يستخدمها. وىذا النوع من ادلفردات اليت يف

الفرد دالالتو واستخداماتو عندما يظهر لو على الصفحة ادلطبوعة أو يصل إىل 

 20مسعو.

 . معاني المفردات ووظائفها0

ادلفردات ىي خزينة الكلمات أو ادلعجمية ذلا وظيفة ومعٌت. شنكن أن يقسم 

كلمة إىل قسمُت، ذنا ادلعٌت األصلى و ادلعٌت اإلضايف. فادلعٌت األصلي ىو ادلعٌت معٌت ال

 ibu yang melahirkan احلقيقي والقياسي، مثال: األم يف اللغة العربية، وحقيقتها "
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  M. Soenardi Djiwandono, Tes Bahasa Dalam Pengajaran (Bandung: Institut Teknologi 

Bandung, 2006).hlm. 43 



 

 
 

anak بينما ادلعٌت القياسي ىو ادلعٌت يف كلمة "األم" تستخدم يف أم الكتاب. أن ."

" وأما ادلراد منها فهي orang yang berbisik  األصلي مبعٌت "الكلمة "اذلاتف" ىي ادلعٌت

telpon.21 

ادلعٌت اإلضايف ىو معٌت الكلمة على أساس ادلشاعر أو األفكار تنشأ من 

 kasih sayang atauادلتكلم أو الكاتب أو القارئ، على سبيل ادلثال: كلمة األم مبعٌت 

perlindungan. 

 ومن حيث وظائف ادلفردات، تقسمها إىل قسمُت، وذنا:

، وىي ادلفردات ذلا معٌت يف القاموس، حنو بيت، قمر، ادلفردات ادلعجمبة . أ

 قلم.

ادلفردات الوضيفية، وىي ادلفردات ذلا وظيفة زلددة، حنو حروف اجلر،   . ب

 و غَتىا.امساء اإلشارة، امساء ادلوصول، أ

من بُت ادلفردات ادلعجمية  انوعُت من ادلفردات السابقة ، جتدر اإلشارة إىل أهن 

 رنب مراعتها، وىي كالتايل:األشياء  ةىناك عد
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  Effendy.hlm.97 



 

 
 

بعض ادلفردات ذلا معٌت نتشابو، مثل كلمة شاىد، الحظ، نظر، رأى  . أ

(melihat, memandang, memperhatikan dan menyaksikan.) 

فردات ذلا نفس ادلعٌت اإليضايف، لكنها ختتلف عن سياق بعض ادل  . ب

 meninggalاالستخدام، مثل كلمة تويف ومات يف اللغة اإلندونيسية مبعٌت 

duni, wafat, tewas, mati, atau mampus . 

  kelas ،" musim ج. ادلفردات ذلا معاين سلتلفة، مثل كلمة فصل مبعٌت "

“pasal أو " bab." 

 فردات. أشكال الم4

على وجو عام، ادلفردات يف اللغة العربية تنقسم إىل قسمُت، فاألوىل ادلفردات 

تقع فيها التغيَتات )ادلشتق( أي ىو االسم الذي يؤخذ من غَته. مثل الكلمة حاكم، 

مكتوب، ومرسم  أصل الفعل من حكم، كتب، رسم وما  أشبو ذلك. الثانية، 

سم الذي مل يؤخذ من غَته، مثل شجر، ادلفردات اليت ال تتغَت )جامد( وىو اال

ال تتغَت ادلفردات ادلشتقة شكلها فحسب، بل تتغَت معناىا  22جاموس، مشس.
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 Bahasa Arab hlm.91 



 

 
 

أو  pembukaوتعريفها، على سبيل ادلثال كلمة فاتح ومفتوح. الكلمة األوىل مبعٌت 

penakluk  بينما الكلمة الثانية مبعٌت ،terbuka  أوtertaklukkan . 

كل فعل زيد على أحرفو األصلية حبرف أو حرفان أو ثالثة أحرف يسمى 

بالفعل الثالثي ادلزيد. شنكن أن تتميز بُت صيغة اسم الفاعل واسم ادلفعول من حركة 

قبل آخر. السم الفاعل مكسور ما قبل آخر، والسم ادلفعول مفتوح ما قبل آخر، مثل  

. penuntutوىو من صيغة اسم الفاعل مبعٌت  muthalibكلمة "مطلب" إذا قرأهنا ب 

. أما الطريقة di tuntutفإهنا من صيغة اسم ادلفعول أو مبعٌت  muthalabوإذا قرأنا ب 

  23لتكوين تلك الكلمة فهي بتغيَت حرف ادلضارعة إىل حرف ادليم.

 . تعليم المفردات لمستوى المبتدئين7

لم بعض اإلسًتاتيجيات يف تعليم ادلفردات دلستوى شنكن أن يستخدم ادلع

 ادلبتدئُت كالتايل:

. باستخدام الغناء  يف تعليم اللغة العربية، ألن الغناء إلزالة ملل التعلم ٔ

 ولتفريح الطالب كذلك لًتقية إتقان ادلفردات.
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. باإلشارة إىل األشياء األصلية، كمثل ادلعلم يشَت إىل قلم الرصاص عندما ٕ

 م الطالب مث ذكره ادلعلم بالكلمة مرسم.يتعل

. يطلب من الطالب لقراءة ادلفردات اجلديدة مرة أخرى، حىت يعرفون ٖ

 معناىا.

. يقوم الطالب بتقليد القراءة واالستماع إليها، حىت يفهمون القراءة فهما ٗ

  24جيدا.

فيما يلي ىو مادة تعليم اللغة العربية لنصف السنة الدراسية يف الباب اخلامس 

 باندار المبونج.  ٚسرة يف ادلدرسة اإلبتدائية احلكومية عن موضوع أفراد األ

 Keluarga ُأْسَرةٌ  1

 Ayah َأبٌ  2

 Ibu أُم   3

 Anak laki-laki اِْبنٌ -َوَلدٌ  4

 Anak perempuan اِبـَْنةٌ  -بِْنتٌ  5

 Kakek َجد   6
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2010).hlm. 34-35 

 



 

 
 

ةٌ  7  Nenek َجدَّ

 Cucu laki-laki َحِفْيدٌ  8

 Cucu perempuan َحِفْيَدةٌ  9

 Paman (saudara laki-laki dari ayah) َعم   10

 Bibi (saudara perempuan dari ayah) َعمَّة   11

 Paman(saudara laki-laki dari ibu) َخالٌ  12

 Bibi (saudara perempuan dari ibu) َخاَلةٌ  13

 Saudara laki-laki َأخٌ  14

 Saudara perempuan ُأْختٌ  15

 Dua orang tua (ayah ibu) َواِلَدانِ  16

 Suami َزْوجٌ  17

 Istri َزْوَجةٌ  18

 

 .  تعليم المفردات في إندونيسيا2

تعليم ادلفردات يف اللغة العرببية يسَت جيدا، ألنو العديد من ادلعلم لو النشط 

واإلبداعي يف اختيار وسائل تعليم ادلفردات حبيث أن يكون التعليم مفرحا لتحقيق 

 طلوبة.األىداف ادل



 

 
 

على احلقيقة، تعليم ادلفردات ىو سهل واألىم من ذلك ىو أن ادلعلم قادر على 

إتقان الفصل جيدا وقادر على استخدام اإلسًتاتيجية الصحيحة. وال سيما يف التعليم 

 بإستكمال بعض ادلرافق والتسهيالت الكافية.

من ادلفاىيم اليت  كان للباحثة مساذنة تتعلق بعملية تعليم ادلفردات، وفيها العديد

 حتتاج إىل عناية خاصة، ومنها:

 .  زيادة قدرة النشاط لدى الطالب يف مراحل دورة التعليم. ىذه النشط ما يلي:ٔ

 أ.  اإلستماع إىل بيان ادلواد التعليمية من ادلعلم جيدا .

 ب.  االستعداد على نفس الطالب للقيام باحلفظ

 ج. حفظ ادلفردات بالصحيح واجليد

 وم ادلعلم بالتقوًن مع الطالب للحصول على االستنتاجات ادلناسبةد. يق

 . زيادة القدرة على درس اللغة العربية وتطبيقو تطبيقا كامال. ٕ

فهناك التعليمات العامة ادلتعلقة بتعليم ادلفردات يف برنامج تعليم اللغة العربية لغَت 

 الناطقُت هبا، وىي:

 عدد ادلفردات . أ

 ب أن يتعلمو الطالب، وىو:عدد ادلفردات رن



 

 
 

 مفردة ٓٓٓٔ-ٓ٘ٚ( دلستوى ادلبتدئ ٔ

 مفردة ٓٓ٘ٔ-ٓٓٓٔ( دلستوى ادلتوسط ٕ

مفردة، بشرط أن يقدر الطالب على  ٕٓٓ٘-ٓٓ٘ٔ( دلستوى ادلتقدم ٖ

 ترتيب اجلملة ويقدر على استخدام القاموس.

 ب. قائمة ادلفردات

ن يف بعض األحيان  زنفظ الطالب رلموعة ادلفردات شائعة االستخدام، لك

، على سبيل ادلثال يكتب ادلعلم مجيع ادلفردات بشكل جند ادلعلم اخلطأ يف تطبيقها

 25القائمة على السبورة مث يدرسها واحدا فواحدا.

 . مؤشرات إتقان المفردات2

 26مؤشرات إتقان تعليم ادلفردات منها:

 م معٌت ادلفردات . يقدر الطالب على فهٔ

 . يقدر الطالب على نطق ادلفردات باجليدٕ

 . يقدر الطالب على كتابة ادلفردات باجليدٖ

                                                             
25

 Syaiful Mustofa.hlm. 63 
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Syaiful Mustofa. hlm. 102 

 



 

 
 

 نتيجة تعلم اللغة العربية  .ب

 . تعريف نتيجة التعلم1

كل عملية التعليم سوف حتصل على نتيجة التعلم. ويف عملية التعليم فادلعلم  

جناح الطالب والذي يتأثر جبودة التعليم كادلدرس لو دور  ىام ومسؤويل يف حتسُت 

وعوامل الطالب أنفسهم. وزنتاج كل الطالب إىل نتيجة التعلم اجليدة بعد اتباع عملية 

التعليم، وألن النتيجة اجليدة شنكن أن تساعد الطالب على حتقيق أىدافهم. فيما يلي 

 بعض التعريفات من نتيجة التعلم عند اخلرباء.

نتيجة التعلم ىي حدوث التغيَتات السلوكية يف نفس أن يرى عمر ذناليك 

الطالب شنكن مالحظتها وقياسها من حيث ادلعرفة، وادلواقف، والقدرات. شنكن أن نفهم 

..بأن ىذه التغيَتات كحدوث التحسُت والتطوير إىل أحسن اإلجتاه من قبل
27

 

نتيجة التعلم عند دمياطي ورليونو وىي النتيجة احملصولة على شكل األرقام أو 

يجة من الطالب مصدرا الدرجة بعد تقدًن االختبار يف هناية كل الدراسة. كانت النت

أن نتيجة التعلم ىي نتيجة  Nasutionمث يرى  28دلعرفة إتقاهنم يف مقابلة ادلواد التعليمية.
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   Mudjiono Dimyati, Belajar Dan Pembelajaran (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006).hlm. 14 



 

 
 

بينما نتيجة التعلم  29التفاعل من التعلم والتعليم واليت تظهر بنتيجة االختبار من ادلدرس.

  30عند نانا سوجانا ىي القدرة ادلمتلكة من الطالب بعد تسلم اخلربة لتعلمو.

 التعلم ىي القدرة أو ادلهارة لدى أن نتيجة واالستنباط من التعريفات السابقة

بوجود نتيجة االختبار من التعليم و يعرف بأنو ناجح يف تعلمو  عملية طلبة بعد تطبيقال

 ادلعلم بعد تسلمو ادلواد التعليمية.

 . أنواع نتيجة التعلم1

تتكون األىداف احملصولة من ثالث رلاالت، ىي اجملال ادلعريف )التمكن 

ل السلوكي )القدرة على الفكري(، واجملال العاطفي )يتعلق بادلوقف والقيم(، واجملا

التصرف(. أن ثالثة اجملاالت السابقة ال شنكن أن تقوم على نفسها وىي الوحدة ال 

تنفصل حىت صارت عالقة ىرمية. يف ىذا البحث سوف تبُت الباحثة عن العناصر 

 31ادلوجودة يف ثالثة اجملاالت التالية:
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  Nasution, Hasil Belajar (Jakarta: Bina aksara, 2006).hlm. 36 
30

  Nana Sudjana, Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 2009).hlm. 22 
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 Sudjana, Dasar-Dasar Proses Belajar Mengajar.hlm. 49 



 

 
 

 نتيجة التعلم بنوع اجملال ادلعريف . أ

 . احلفظٔ

ىناك بعض الطرق ادلستخدمة  يف إتقان حفظ ادلادة وىو عن طريق التكرار 

واستخدام تقنية الذاكرة. ىذا النوع من أنواع نتيجة التعلم إلتقان بعض األنواع 

 32رى.األخ

 . الفهمٕ

ىذا الفهم زنتاج القدرة على تسليم ادلعٌت.  فلذلك ىناك احلاجة إىل العالقة 

وادلعاين الواردة يف ذلك ادلفهوم، والقدرة على فهم الًتمجة ىي القدرة بُت ادلفاىيم 

 على فهم ادلعٌت، على سبيل ادلثال فهم اجلملة العربية إىل اجلملة اإلندونيسية.

 ب. نتيجة التعلم بنوع اجملال العاطفي

يتعلق رلال ادلعريف بالقيمة وادلوقف، وقال بعض اخلرباء أن موقف الطالب 

يظهر بتغيَته. عدم إىتمام ادلعلم بنتيجة التعلم يف رلال ادلعريف، لكن يركز ادلعلم 
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 Ibid, hlm. 50 



 

 
 

ئج نتا أنواع ىناك مخس فئات منأكثر تركيزا على نتيجة التعلم يف رلال ادلعريف. 

33 ، وىي:التعلم
  

ٔ .attending  نوع من احلساسية يف قبول ادلثَت اخلارجي ويأيت للطالب من ىو

 لم جرا.ادلشكلة أو احلالة أو األعراض وى

ٕ .Responding  أو اإلستجابة ىي الردود من الطالب حنو ادلثَت اخلارجي والذي

يشمل على الدقة، والشعور، وإقناع على إستجابة ادلثَت اخلارجي يف نفس 

 الطالب.

ٖ .Valuing  التقييم( ىو يتعلق بنتيجة وثقة على العرض أو ادلثَت ويتكون من(

 فية أو اخلربة دلقابلة النتيجة.استعداد دلقابلة النتيجة، واخلل

ادلنظمة ىي التطوير من القيمة إىل نظام التنظيمي مبا يف ذلك العالقة بُت قيمة . ٗ

 .واحدة مع قيمة أخرى

خصائص النتيجة ىي وحدة القيمة اليت شنتلكها الطالب وتؤثر على شخصيتو . ٘ 

 وسلوكو.
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 ج. نتيجة التعلم بنوع اجملال السلوكي

لتعلم يف رلال السلوكي من ناحية القدرة على التصرف. ىناك ظهرت نتيجة ا

 ستة أنواع من مستوى ادلهارات وىي:

 .  احلركة الفعليةٔ

 . القدرة على احلركة األساسيةٕ

 . القدرة اإلدراكية ٖ

 . القدرة ادلادي، مثل قدرة التناغم والقوة والدقةٗ

 هارة ادلعقدة. القدرة احلركية تبدأ من ادلهارة البسيطة إىل ادل٘

    . القدرة ادلتعلقة بالتواصل، مثل احلركات التعبَتية واحلركات التفسَتية.ٙ

 . العوامل التي تؤثر نتيجة التعلم1

شنكن أن تؤثر نتيجة التعلم بعاملُت، ذنا العوامل الداخلية من نفس الطالب 

أثَت كبَت على نتيجة والعوامل  اخلارجية كأحوال البيئة. أن عوامل القدرة من الطالب ذلا ت

%، ىذه ٓٚأن نتيجة التعلم لدى الطلبة يف تلك ادلدرسة وىي  claarkالتعلم، كما قال 



 

 
 

% من نتيجة الطلبة تتأثر ٖٓالنتيجة تتأثر بالقدرة ادلمتلكة من نفس الطالب، وأما 

 34بالبيئة

 االختبار كأداة التقويم. 0

أن التقوًن ىو أداة لقياس نتيجة التعلم ولتقييم إجناز التعلم. ومن ناحية سياق 

 التقوًن، يقسم أسلوب التقوًن إىل قسمُت، وذنا:

 أسلوب االختبار . أ

مات بتقدًن أسلوب االختبار ىو طريقة إلجراء القياسات والتقيي

الواجبات اليت رنب أن يقوم هبا الطالب حىت حتصل على النتيجة ادلتعلقة بسلوك 

 الطالب وإجنازه. 

 أسلوب غَت االختبار . ب

أسلوب غَت االختبار ىو أسلوب التقييم من دون تقدًن االختبار، بل 

كان ألسلوب غَت   شنكنو بادلالحظة ادلنهحية وبتقسيم االستبيان والتوثيق.

ختبار دور ىام يف تقييم نتيجة التعلم من ناحية اجملال العاطفي واجملايل اال
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السلوكي. بينما أسلوب االختبار كثَت االستخدام لتقييم نتيجة التعلم من ناحية 

 35العملية التفكَتية )اجملال ادلعريف(.

ة. وىذه يف ىذا البحث يقيس إجناز التعلم من مجيع نتيجة تعلم اللغة العربي

النتيجة ىي تراكم االختبارات الشفهية واالختبارات التحريرية وادلالحظات اليت قام هبا 

 معلم اللغة العربية

 . وظائف تقييم نتيجة التعلم0

36ىناك أىداف التقييم ووظائفها يف عملية التعليم  منها:
 

خالل ىذه دلعرفة حتقيق أىداف التعليم ادلصممة يف أول التعليم. من  . أ

 عرف مقدار إتقان ادلادة اليت رنب أن يتقنها الطالب .الوظيفة ن

دلعرفة فعالية عملية التعليم، كان إخنفاض نتائج التعلم ال يتأثر بنفس   . ب

 ب فحسب، بل يتأثره أيضا بنقصان جناح ادلعلم يف التعليم. الطال

وبذلك، كان التقييم لو وظيفتان مزدوجتان للمعلم والطالب. إجراء ىذا 

  37التقييم من خالل مرحلتُت، وذنا التقييم التكويٍت والتقييم التلخيصي.
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 . الحد األدنى لمدى نتيجة التعلم4

واحلصول على درجة تقييم التعلم، فيجب أن يعرف ادلعلم  بعد معرفة ادلؤشرات 

كيفية تعيُت احلد األدىن لنتيجة التعلم. وىذا األمر ىم أمر مهم يف معرفة احلد األدىن 

 من إجناز التعلم لدى الطالب.

كان حتديد جناح التعلم يتعلق دائما بنتيجة التعلم. ىناك بعض ادلقاييس لنجاح 

 عملية التعلم والتعليم. ومن ىذه ادلعايَت ىي:تعلم الطالب بعد اتباع 

 ٓٔإىل رقم  ٓ( معيار مقياس األرقام من رقم ٔ

 ٓٓٔإىل رقم  ٓ( معيار مقياس األرقام من رقم ٕ

 
 االفتراضات. ج

االفًتاضة ىي اجلواب ادلؤقت عن مشكالت البحث الذي زنتاج إىل االختبار 

ة يف ىذا البحث كاالرشاد شنكن احلصول الدقيق. من ادلعٌت السابق نستنبط أن اإلفًتاض

 على اإلجابة الصحيحة. أما اإلفًتاضة يف ىذا البحث فهي كالتايل:

 

                                                                                                                                                                              
37 Ibid hlm 112. 



 

 
 

Ha  وجود التأثَت األذنية يف إتقان ادلفردات على نتائج التعلم طلبة الصف الرابع :

 باندار المبونج ٚيف ادلدرسة اإلبتدائية اإلسالمية احلكومية 

H0:ة يف إتقان ادلفردات على نتائج التعلم لطلبة الصف الرابع عدم التأثَت األذني

 باندار المبونج ٚيف ادلدرسة اإلبتدائية اإلسالمية احلكومية 

 Ha، وادلقصود من  Haأما اإلفًتاضة اليت قدمتها الباحثة يف ىذا البحث فهي 

رابع يف وجود التأثَت األذنية يف إتقان ادلفردات على نتائح التعلم لطلبة الصف ال ىو

 باندار المبونج ٚادلدرسة اإلبتدائية اإلسالمية احلكومية 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 الباب الثالث

 منهج البحث

 نوع البحث .أ

نوع ىذا البحث ىو البحث الكمي، ويستخدم ىذا البحث طريقة عالقة سببية 

korelasi kausal.  البحث الكمي ىو البحث على أساس الفلسفة الوضعية وللبحث عن

العينة ادلعينة، ومجع البيانات باستخدام أدوات البحث وحتليلها حتليال كميا أو  اجملتمع أو

 38إحصائيا هبدف الختبار الفرضية ادلقررة.

 المجتمع والعينة  .ب

 . رلتمع البحثٔ

اجملتمع ىو كل موضوع البحث، وإذا يبحث الباحث مجيع العناصر يف رلال 

 البحث، فكان حبثو ىو البحث السكاين.
39

أما اجملتمع يف ىذا البحث فهو طلبة   

 باندار المبونج. ٚمية احلكومية ب يف ادلدرسة اإلبتدائية اإلسال Bو  Aالصف الرابع 
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 1.1جدول 
 مجتمع البحثتقسيمات 

 عدد الطلبة الجنس الفصل
IV A الرجال والنساء ٕ٘ 
IV B الرجال والنساء ٕ٘ 

 05 الرجال والنساء المجموع
 . عينة البحثٕ

العينة ىي بعض من اجملتمع، شنكن تعريف العينة على أهنا أعضاء اجملتمع 

يف أخذ العينة على أساس رأي أريكنطو، إذا عدد  40م اإلجراءات ادلعينة.ادلختار باستخدا

مث  ٓٓٔمث أحسن مأخوذ كلهم، وإذا عدد ادلواضيع أكرب من  ٓٓٔادلواضيع ناقص من 

%.  وأسلوب أخذ العينة بطريقة العينة التشبيعية. كانت  ٘ٔ-٘أحسن مأخوذ منهم 

 با.  طال ٓ٘عينة البحث يف ىذه البحث ىو مجيع طلبة الصف الرابع بعدد 

   . موضوع البحثٖ

باندار المبونج  ٚموضوع ىذا البحث يف ادلدرسة اإلبتدائية اإلسالمية احلكومية 

 باندار المبونج. ٕوالذي يقع  يف شارع بولو بوطان ناحية جاغابايا وي حليم 
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 البحث أدواتج. 

أدوات البحث ىي األداة ادلستخدمة لقياس نتيجة ادلتغَتات ادلبحوثة. 

 41فإن  عدد أدوات البحث ادلستخدمة يعتمد على عدد ادلتغَتات ادلبحوثة.وبالتايل 

بينما األداة  42األداة ىي الوسيلة ادلستخدمة لقياس الظواىر الطبيعية أو اإلجتماعية.

ادلستخدمة يف ىذا البحث ىي االختبار التحريري بنوع االختبار من متعدد. 

واالختبار ىو رلموعة من احملفزات ادلقدمة للحصول على اإلجابة كأساس لتحديد 

 النتيجة

 ت االختباره. أدوا

 أ. االختبار التصديق

التصديق من كلمة الصدق، مبعٌت تلك األداة شنكن استخدامها لقياس ما شنكن 

43قياسها.
أن االختبار التصديق ادلستخدم ىو تصديق احملتوى من حيث مالئمة زلتوى   

تستطيع أن االختبار مع زلتوى ادلنهج ما يريد يقيس. للحصول على صحة االختبار 

 تستخدم اخلطوات التالية:
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. حتديد الكفاءة األساسية وادلؤشرات اليت مت قياسها وفقا للمواد وادلناىج ٔ

 ادلستخدمة.

 . تكوين األسئلة على أساس دليل الكفاءة األساسية وادلؤشرات.ٕ

.  تقدًن التقييم ذلذه األسئلة من خالل ادلساعدة من ادلدرس أو احملاضر الذي ٖ

 ن األسئلة مناسبة بالكفاءة األساسية وادلؤشرات.يقول أ

برمز  Pearson Correlationلقياس مقدار صالحية األسئلة باستخدام طريقة 

product moment  ومبساعدة برنامجMicrosoft office excel 2007   والرموز ادلستخدمة

 كما يلي :

     
 ∑   ∑  ∑ 

√  ∑    ∑      ∑    ∑    

 

 

 البيان:

rxy  معامل اإلرتباط والتقابل بُت متغَت =X  وY 

x  =التجربة قيمة  

y  =قيمة متوسطة 



 

 
 

N عدد ادلبحوث = 

 حتديد الفيئة من تصديق األداة وىو يشَت إىل تصنيف الصالحية كالتايل:

 1.1جدول 

 الصالحيةتصنيف 

    0.00  > rxy Tidak valid (TV) 

  
 

0.00  < rxy <  0.20 Sangat rendah  (SR) 

Kriteria validitas: 0.20  < rxy <  0.40 Rendah (Rd) 

  
 

0.40  < rxy <  0.60 Sedang (Sd) 

  
 

0.60  < rxy <  0.80 Tinggi (T) 

    0.80  < rxy <  1.00 Sangat tinggi (ST) 

 

= aمبستوى األذنية  rhitung>rtabelيستخدم ىذا االختبار التصديق إذا كانت 

، فتكون األداة أو  rhitung< rtabelفتكون األداة صاحلة أو مكاملة، وإذا كانت ٘ٓ،ٓ

 األسئلة غَت صاحلة.

 االختبار المصداقية  . ب

فس ادلوضوع االختبار ادلصداقية ىو حتديد نتائج االختبار، إذا مت اختبارىا على ن

أن االختبار ادلصداقية ىي األداة اليت استخدمت دلقياس ادلبحوث ويف أوقات سلتلفة. 

الرموز فالبد أن تستخدم ولتحديد مصداقية االختبار مرارا، تظهر نتيجة سواء. 

Cronbach’s Alpha  ىذه الرموز .Cronbach’s Alpha :عند أريكنطا  وىي كالتايل 



 

 
 

    [
 

     
] [  

∑   
 

  
 ] 

 

 البيان:

r11  =ادلناسبة معامل 

n  =األسئلة عدد 

∑  
 التنوع عدد=   

  
  44.للّتنوع اجلامع عدد=  

 كالتايل:   Microsoft office exel 2007يف عملية معاجلة البيانات باستخدام برنامج 

 1.0جدول 
 تصنيف المصداقية

جةالنتي  التقدير 
ٓ،ٓٓ-ٓ،ٕٓ  ضعيف جدا 
ٓ،ٕٔ-ٓ،ٗٓ  ضعيف 
ٓ،ٗٔ-ٓ،ٙٓ  مقبول 
ٓ،ٙٔ-ٓ،ٛٓ  جيد 
ٓ،ٛٔ-ٔ،ٓٓ  جيد جدا 

 45ادلصدر: أريكونطا. 
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46حلساب عدد اجلامع للتنوّع باستخدام الرموز التالية: 
   

    
∑   

 ∑   

 
 

 

 البيان:

     =Varians total yaitu varian skor total 

∑   =Jumlah skor total 

 ج. مقدار الصعبة

 Microsoft officeولتقرير مقدار الصعبة يف كل سؤال، تستخدم الباحثة برنامج 

excel 2007 :وأما الرموز ادلستخدمة حلساب مقدار الصعبة فهي . 

   
 

  
 

 البيان:

P  مقدار الصعبة = 

B  عدد الطلبة القادر على إجابة األسئلة = 

                                                                                                                                                                              
 

 



 

 
 

JS  =47الطلبة. عدد مجيع 

 1.0جدول 
 تصنيف مقدار األسئلة الصعبة

 

 مقدار الصعبة قائمة الصعبة الرقم
 صعب 5،55-5،15 1
 مقبول 5،11-5،75 1
 سهل 5،71-1،55 1

 ادلصدر : أريكونطا

 د. إختبار قوة التمييز

قوة التمييز عند أريكونطا ىي االختبار للحصول على البيانات عن مقدار 

الطالب القادر على إجابة السؤال والطالب الذين ال يقدر على  السؤال على دتييز

تقليل اجلماعي األعلى  واألسلوب ادلستخدم حلساب قوة التمييز ىو  48إجابة السؤل.

واجلماعي السفلى اللذين يقدر على إجابة األسئلة بالصواب. والرموز ادلستخدمة دلقدار 

  قوة التمييز كما قال أريكونطا وىي:

  
  

  
 

  

  
       

 

                                                             
 
 



 

 
 

 

 

 البيان:

J عدد الطلبة االختبار  = 

JA  كثرة الطلبة للجماعي األعلى = 

JB كثرة الطلبة للجماعي السفلى = 

BAكثرة اإلختبار اجلماعي األعلى اللذين يقدر على إجابة األسئلة بالصواب = 

Bb ئلة بالصواب= كثرة اإلختبار اجلماعي السفلى اللذين يقدر على إجابة األس 

P قائمة الصعبة = 

   
  

  
 = نسبة الطلبة للجماعي األعلى اللذين يقدر على إجابة األسئلة بالصواب 

   
  

  
= نسبة الطلبة للجماعي السفلى اللذين يقدر على إجابة األسئلة  

 49بالصواب.

 Microsoft officeالختبار قوة التمييز يف كل سؤال، تستخدم الباحثة برنامج 

excel 2007تصنيف قوة التمييز كالتايل . 

                                                             
 



 

 
 

 1.4جدول 
 تصنيف قوة التمييز

 

 التصنيف مؤشر التمييز الرقم
1 
1 
1 
0 

5،55-5،12  
5،15-5،12  
5،05-05،42  

5،75-1،55  

 ضعيف
 مقبول
 جيد

 جيد جدا
 

 50 ادلصدر: أريكونطا

 و. أساليب تحليل البيانات

التحليل اإلحندار، وىو اإلحصاءات يف ىذا البحث تستخدم الباحثة أسلوب 

واألسلوب ادلستخدم ىو  51ادلستخدمة لوصف أو قياس العالقة بُت إثنُت من األعراض.

فقامت الباحثة باالختبار الطبيعية  t، قبل إجراء االختبار tأسلوب حتليل االختالف برمز 

 نسية . وحتليل البيانات باستخدام اخلطوات التالية:واالختبار التجا
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 Uji Normalitas طبيعياالختبار ال . أ

يستخدم االختبار الطبيعي دلعرفة ىل العينة ذلا التوزيع الطبيعي أم ال. االختبار 

 ببعض اخلطوات التالية: Lillieforsالطبيعي باستخدام اختبار 

 Haو  H0إجعل  . أ

 باستخدام الرموز: simpangan baku dataدلتوسطة و زنسب القيمة ا  . ب

      ̅̅ ̅  ∑   

 
  dan    √

 ∑ 
  

 ∑   

 

   
 

بالرمز  z1 ،z2 ،...،zaتكون عدد اخلام  x1 ،x2 ،....،xaج. نتيجة ادلالحظة 

  Zscoreالتايل: 
     

 
 

 F(z i)  =P(z   zi)زنسب توزيع البيانات ب . د

 ,S(zi)، إذا كان تقرير النسب ب  z1، z2 ،.... ،za  ziحساب النسب . ه

                           = S(zi)فتكون 
        

 
 

 ترتيب بيانات النسب من الدرجة األدىن إىل الدرجة األعلى .و

دلعرفة االختبار الفرضية، فال رنب أن نستخدم االختبار الطبيعي. فقال 

Priyatno أم التوزيع الطبيعي  بيعي ىو االختبار دلعرفة ىل العينة ذلاأن االختبار الط



 

 
 

52ال.
مبساعدة  مسَتنوف-كودلوغروف  يعية بالنظر إىل نتيجةلفحص البيانات الطب  

وأن   0,05 >. يقال التوزيع غَت الطبيعي إذا قيمة أذنية SPSS 24 for windowsبرنامج 

Ho  مرفوض، وHa   مبعٌت العينة ذلا التوزيع الطبيعي.  0,05 <مقبول إذا قيمة أذنية 

 التجانسيب. االختبار 

كما رأي  فاخلطوة التالية ىي االختبار التجانسي.بعد إجراء االختبار الطبيعي، 

Priyatno  أن إجراء االختبار التجانسي باستخدام حتليلunivariate  واختبارleavene’s 

 <. معيار االختبار الفرضية، إذا قيمة أذنية SPSS 24 for windowsومبساعدة برنامج 

مرفوض  H0فتكون   0,05 >مقبول )نفس التنوع(، وإذا قيمة أذنية  H0أن  0,05

دلعرفة ىل العينة ذلا التنوع التجانسي أم ال.  )إختالف التنوع(. ىذا االختبار التجانسي

 مع اخلطوات التالية: bartletوالختبار التجانسي باستخدام الرموز 

 حبث التنوع يف كل العينة . أ

 bartletإدخال التنوع كل العينة يف جدول   . ب

 ع اجلامعي بالرموز التالية:ج. حساب على التنو 

 .     (
∑        

 

∑      
) 
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 Priyatno, Belajar Olah Data Dengan SPSS (Yogyakarta: andi, 2009). Hlm.189 



 

 
 

 بالرموز التالية: Bد. حساب على نتيجة 

 B=(log       ∑       

 بالرموز التالية:   حساب على ه. 

        
 = (In 10) {B-∑       log   

 } 

       و. حبث عن نتيجة
 

د اجملموعة ىو عد kحيث أن   dk = k – 1ب    

أن         >       . إذا كانت        و نتيجة          لتفريق بُت نتيجة 

Ha  مرفوض مبعٌت البيانات ذلا التنوع التجانسي. إذا كانت                 

 التنوع التجانسي. ليس للبياناتمقبول و  Haمرفوض و  H0أن 

 لفرضيةج. االختبار ا

 إلجراء االختبار الفرضية، ىناك األشياء ادلهتمة منها:

إذا البيانات لنتيجة تعلم اللغة العربية ىي البيانات ذلا التوزيع الطبيعي والتنوع 

 االختبار بالفرضية اإلحصائية  كالتايل: tالتجانسي،  فكان اختبارىا باستخدام 

حتليل االختبار التجانسي  حتليل االختبار الفرضية ىو اخلطوة التالية بعد

)إتقان  xباستخدام حتليل اإلحندار، ألن ىذا البحث يتكون من ادلتغَّتين، ذنا ادلتغَّت 



 

 
 

)نتائج تعلم اللغة العربية  لدى طلبة الصف الرابع بادلدرسة  yادلفردات( وادلتغَّت 

اإلحندار ىي باندار المبونج(. بينما اخلطوات لتحليل  ٚاإلبتدائية اإلسالمية احلكومية 

 53كما يلي:

 يف شكل اجلملة H0و  Haأ. صياغة الفرضية 

Ha   وجود التأثَت يف ادلتغَت :X  على ادلتغَتY 

H0  :  عدم التأثَت يف ادلتغَتX  على ادلتغَتY 

 يف شكل اإلحصائي H0و  Haصياغة الفرضية  . ب

Ha :r ≠0   وجود التأثَت يف ادلتغَت :X  على ادلتغَتY 

H0 :r =0   عدم التأثَت يف ادلتغَت :X  على ادلتغَتY 

 ج. تكوين اجلدول ادلساعد حلساب األرقام اإلحصائية

حلساب رمز  Vد. إدخال األرقام اإلحصائية من اجلدول ادلساعد باستخدام رمز 

b. 

  b=
 ∑   ∑  ∑ 

  ∑    ∑   
 

 

                                                             
 



 

 
 

 aحلساب رمز  Vرمز 

b=
 ∑    ∑ 

  
 

 االحندار البسيط حلساب التشابو بُت Vرمز 

 Ŷ= a + bx 

 حلساب التشابو بُت االحندار البسيط Vرمز 

 Menghitung rata-rata X dengan rumus: 

X = 
∑ 

 
 

 Menghitung rata-rata Y dengan rumus: 

Ȳ= 
∑ 

 
 

 بالرمز التايل:  kuadrat regresi (JKReg [a])ه. حبث عن 

   JKReg [a] = 
 ∑   

 
 

 بالرمز التايل:  kuadrat regresi (JKReg [b│a])و. حبث عن 

 JKReg [b│a] = b.{∑  
 ∑    ∑  

 
} 

 



 

 
 

 بالرمز التايل:  kuadrat residu (JKRes )ز. حبث عن 

 JKRes = ∑    JKReg [b│a]   JKReg [a] 

 بالرمز التايل:  kuadrat regresi RJKReg [a]ح. حبث عن 
 RJKReg [a] = JKReg [a] 

 التايل:بالرمز   kuadrat regresi (RJKReg [b│a])م. حبث عن قيمة متوسطة ل 

 RJKReg [b│a]
 = 

JKReg [b│a] 

 بالرمز التايل:  kuadrat residu   (RJKRes )ن. حبث عن قيمة متوسطة ل 

 RJKRes =
      

   
 

 س. اختبار األذنية 

        = 
   

         

      
 

 

 

 

 



 

 
 

 ي. جعل التلخيص

 Analisis of varian  (ANOVA)خالصة 
 

Sumber variasi dk JK KT Fhitung Ftabel 

Total n ∑  
 

- -  

Koefisien (a) l JK(a) RJK(a)  

    
 

    
 

 

 

 

 

 

F(a dbreg 

b/a, dbres) 

Regresi (b/a) l JK(a/b) RJK(a/b)=    

Reg 

Sisa n-2 JKRes RJKRes=    

Res 

 

 . التحليل ادلستمرٖ 

لتحليل ادلستمر، مث تقدًن يعقد حتليل البيانات عن نتيجة البحث يف ا

   Ftabelو   Fhitungالتفسَتات إىل اخلالصة. ىذا التحليل ىو ادلقارنة بُت نتيجة 

 بتقرير التايل: ٔأو % ٘مبستوى األذنية %

Fhitung كانت   إذا -  Ftabel  أنH0  مرفوض 

Fhitung إذا كانت  -  Ftabel  أنH0 مقبول 

 

 



 

 
 

 الباب الرابع

 نتيجة البحث وبحثها

 عقد البحث .أ

باندار المبونج يف  ٚيعقد ىذا البحث بادلدرسة اإلبتدائية اإلسالمية احلكومية 

يم ثالث لكل التعل .ٜٕٔٓمايو من  ٕٓإىل تاريخ   ٜٕٔٓمن أبريل  ٕٓتاريخ 

 دقيقة. كانت ادلادة التعليمية ذلذا البحث مبوضوع "أفراد األسرة". ٘ٓٔساعات أي 

 موضوع البحث  .ب

 باندار المبونج 7المدرسة اإلبتدائية اإلسالمية الحكومية . تاريخ تأسيس 1

يف  ٚولتثقيف حياة األمة، فأسست ادلدرسة اإلبتدائية اإلسالمية احلكومية 

باندار المبونج. ىذه ادلدرسة إحدى من التعليم اإلبتدائي يشبو  ٕمنطقة جاغابايا 

. ٚٓٓٓٔٚٛٔٔٔٔبالرقم اإلحصائي  ٜٓٙٔادلدرسة اإلبتدائية واليت أسست يف عام 

 وىناك بعض األغراض لبناء ىذه ادلدرسة ما يلي:

 .GBHN. تشكيل ادلسلمُت يف إندونيسيا وفقا لربامج احلكومة ادلدرجة يف ٔ

 كومة يف حتقيق ادلساواة التعليمية للمرحلة اإلبتدائية.. مساعدة احلٕ



 

 
 

بقرار  ٜٜ٘ٔمن نوفمبَت  ٕ٘تصبح ادلدرسة اإلبتدائية مدرسة حكومية يف تاريخ 

أسها بعض رؤساء إىل اليوم ير  امنذ قيامه .A ٘ٔ٘وزير الديانة جلمهورية إندونيسيا رقم.

 :همأمساء رؤساء ادلدرسة ومدى وقت ، وىذهادلدرسة تسع مرات

باندار  ٚ.  أستاذ عبد احلليم )مؤسس ادلدرسة اإلبتدائية اإلسالمية احلكومية ٔ

 .ٚٙٙٔ-ٜٓٙٔالمبونج  منذ عام 

 ٜٗٚٔ-ٜٜٙٔ. احلاج النواوي ٕ

 ٜٗٚٔ-ٜٚٙٔ. إيران شاه ٖ

 ٜٓٛٔ-ٜٗٚٔ.  كسَتي قادر ٖ

 ٕٜٛٔ-ٜٓٛٔ. ربيعة ٗ

 ٜٜٚٔ-ٕٜٛٔ. تاج الدين ٘

 ٕٓٓٓ-ٜٜٚٔ. احلاجة مأنوين ٙ

 ٕٙٓٓ-ٕٓٓٓاجة نريايت زين، . احلٚ

 ٕٔٔٓ-ٕٙٓٓ. أمحد شريف الدين ٜ

 ٕٛٔٓ-ٕٔٔٓ. احلاجة مناشرة، ادللجستَت ٓٔ

 إىل اليوم ٕٛٔٓ. احلاج أغوستامي ٔٔ



 

 
 

باندار المبونج منذ سنة   ٚلقد تطورت ادلدرسة اإلبتدائية اإلسالمية احلكومية 

تخدمة لتحسُت إجناز التعلم إىل سنة إما من ناحية عدد الطلبة أو مرافق الدراسة  ادلس

 لدى الطلبة.

 باندار المبونج 7. النظر والبعث للمدرسة اإلبتدائية اإلسالمية الحكومية 1

 النظر أ.

ولديهم معرفة اليت تنفع  حتقيق الطلبة النبيلة ويتخلق بأخالق الكرشنة 

 ألنفسهم ونفس األسرة واجملتمع الوطنية والدولة واألديان.

 مؤشرات النظرية

 أن تكون التعاليم اإلسالمية وسيلة حلياة اليومية . أ

 UASBNكانت للمدرسة قدرة تنافسية يف إجناز    . ب

ج. كانت للمدرسة قدرة تنافسية يف تسجيل ادلدرسة ادلتوسطة أو ادلدرسة الثانوية 

 ادلميزة.

 د. كانت للمدرسة قدرة تنافسية يف إجناز أودلبياد الرياضية والعلوم الطبيعية على

 ادلستوى احمللي أو ادلستوى الوطٍت أو ادلستوى الدويل.

 ه. كانت للمدرسة قدرة تنافسية يف إجناز الفنون والرياضة.



 

 
 

 و. ذلا مشاركة عالية حنو البيئة

 ز. ذلا القدرة على التفاعل يف البيئة

 ح. ذلا بيئة مدرسية مرزنة ومفضية للدراسة

 ب. البعث

 وأسسها اإلشنان والتقوى . تعليم وتطوير ادلعارف العادليةٔ

 . إقامة التعاون يب ادلؤسساتٕ

 . توحيد ادلميزات ادلدرسة باألشياء ادلوجودة يف اجملتمعٖ

 . تعزيز وعي الوالدين بأذنية ادلشاركة يف حتقيق جودة التعليم ٗ

 . موقع الجغرافي1

و بيتون يف شارع بول باندار المبونج ٚاإلبتدائية اإلسالمية احلكومية تقع ادلدرسة 

 .M2 ٘ٗٙ،ٔمًتا ومساحة األرض  ٕٕ٘وي حليم بوسع  ٕغونونج كاجنيل جاغا بايا 

 ج.  بيانات عدد المدرسين ومهنتهم 

 باندار المبونج ٚاإلبتدائية اإلسالمية احلكومية كان عدد ادلدرسُت يف ادلدرسة 

 مدرسا كالتايل: ٕ٘ىم 



 

 
 

 0.1جدول 
 بيانات عدد المدرسين

 الًتبية ادلهنة الرقم التوظيفي امساء ادلدرسُت الرقم
ٔ H. Agustami, 

S.Pd.I 
ٜٜٜٖٕٖٔٙٛٔٔٔٓٔٗٓٓٓ Kamad S1 IAIN(Fak. 

Tarbiyah) PAI 2012 

ٕ Hj. Pori Karlia, 

S.Pd 
ٜٜٕٕٜٕٕٔٙٓٚٔٛٛٔٓٓٔ Guru 

Kelas 

STKP (Pendidikan 

Sejarah) 2012 

ٖ Siti Rubbaya, 

M.Pd. I 
ٜٕٜٜٖٕٕٔٚٓٓٚٚٔٙٓٓٓ Guru 

Kelas 

S2 IAIN 2015 

ٗ Hj. Bainah, 

A.Ma 
ٜٜٕٕٔٙٓٓ٘ٓٔٔٛٗٓٓٓٔ Guru 

Kelas 

D2 IAIN (Fak. 

Tarbiyah)1995 

٘ Siti Hajar D, 

S.Pd.I 
ٜٜٖٕٖٜٕٔٙٓٔٛٛٓٔٓٓٔ Gubid 

Agama 

S1 IAIN(Fak. 

Tarbiyah) PAI 2012 

ٙ Masnah, S.Pd ٜٜٜٕٖٕٕٔٙٗٓٓٓٓٓٓٓٓ 
 

Guru 

Kelas 

S1 STKIP PGRI 

(Matematika) 2004 

ٚ Firdawati, 

S.Pd.I 
ٜٕٜٜٜٖٕٕٔٚٚٓٛٚٔٓٓٓ 

 

Guru 

Kelas 

S1 IAIN(Fak. 

Tarbiyah) PAI 2008 

ٛ Hj. Erly 

Suswati, 

S.Pd.I,M.Pd.I 

ٜٕٕٖٜٜٖٕٔٚٔٔٔٚٓٓٓٛ 
 

Gubid 

Agama 

S2 IAIN 2014 

ٜ Lina Aprida, 

A.Ma 
ٜٜٕٕٕٔٙٚٓٙٓٓٔٗٔٔٓٓ 

 

Guru 

Kelas 

D2 IAIN 

(Fak.Tarbiyah) 1995 

ٔٓ Aris 

Sholahuddin, 

S.Pd.I 

ٜٕٖٕٔٚٙٓٚٔٓٓٓٓٓٔٓٓ 
 

Guru 

Kelas 

S1 IAIN(Fak. 

Tarbiyah) PAI 2004 

ٔٔ Rohama, S.Ag ٜٜٜٖٕٔٙٓٔٓٓٓ٘ٓٔٓٓٙ Guru 

Kelas 

S1 IAIN(Fak. 

Tarbiyah) PAI 1997 



 

 
 

 

ٕٔ Hikmaini, 

S.Pd. I 
ٜٜٕٜٕٕٔٚٓ٘ٓٓ٘ٓٔٓٓٙ Guru 

Kelas 

D2 IAIN 1995 

ٖٔ Barzan, M.Pd. I ٜٕٔٚٛٓ٘ٓٛٓٓٚٔٓٔٓٓٙ 
 

Guru kelas S1 IAIN(Fak. 

Tarbiyah) PAI 2002 

ٔٗ Hj. Andriani, S. 

Pd.I 
ٜٖٕٕٔٛٓٓٔٚٓٓ٘ٓٔٓٓٙ 

 

TU S1 UML (FAI-PAI) 

2015 

ٔ٘ Muhammad 

Itsnaini, M.Pd.I 
ٜٜٕٖٔٛٓٓٔٓٓٓٚٔٓٔٓٓ 

 

Gubid 

Agama 

S1 IAIN(Fak. 

Tarbiyah) PAI 2002 

ٔٙ Octarina, S.Pd.i ٜٕٕٔٛٔٔٓٔٙٓٓ٘ٓٔٓٓٙ 
 

Guru 

Kelas 

S1 IAIN(Fak. 

Tarbiyah) PAI 2002 

ٔٚ Tri Agustina, 

S.Pd.I 

 Guru 

Kelas 

S1 STIT Insida 

Jakarta (Fak. 

Tarbiyah) PGSD/MI 

ٔٛ Erni, S.Pd - Guru 

Kelas 

SMK MA’ARIF 

KALIREJO 

ٜٔ Hendri 

Yansyah, S.Pd 

- Guru 

Matematik

a 

S1 IAIN(Fak. 

Tarbiyah) 

matematika 2011 

ٕٓ Devid 

Frananda, S.Pd 

- Guru TIK STKIP (Pendidikan 

Sejarah) 2014 

\
ٕٔ 

Rima Silvia, 

S.Pd.I 

- Guru 

Bahasa 

Arab 

S1 STIT Insida 

Jakarta (Fak. 

Tarbiyah) PGSD/MI 

2014 



 

 
 

 

 

 

 د. نتيجة البحث

الشفهي  أن الطلبة زنصلون على نتائج إتقان مفردات اللغة العربية من االختبار

أسئلة الشفهية، عدد الطلبة يف الصف  ٓٔيف آخر اللقاء. واألسئلة ادلستخدمة ىي 

ٕٕ Pison Hawila, 

S.Pd. 

- Guru 

Olahraga 

S1 IAIN (Fak. 

Tarbiyah) Bahasa 

Arab 2016 

ٕٖ Gustin 

Rof’aturrofiqoh

, S.Pd 

- Guru 

Mapel PAI 

dan Guru 

TPA 

S1 UIN (Fak. 

Tarbiyah) PGMI 

2018 

ٕٗ M. Afriza 

Irawan, S.Pd 

- Guru 

Kelas 

S1 UIN (Fak. 

Tarbiyah) PGMI 

2018 

ٕ٘ Rofiatul 

Adawiyah, 

S.Pd 

- Guru 

Mapel PAI 

dan Guru 

Tahfidz 

Qur’an 

S1 STIT Darul 

Fattah (Tarbiyah) 

2018 

ٕٙ Riska Dewi 

Handayani, 

S.Pd 

- Guru 

Mapel PAI 

dan Guru 

Kelas 

S1 UIN (Fak. 

Tarbiyah) PGMI 

2017 



 

 
 

.  ومن تلك البيانات Bو  Aطالبا للصف الرابع  ٕ٘الرابع الذي يشاركون االختبار ىم 

 السابقة حللتها الباحثة بتحليل اإلحصاء الوصفي كالتايل:

 

 

 0.1جدول 
 Descriptive Statistics التحليل الوصفي

 

 

N Minimum Maximum Mean 

Std. 

Deviation 

Penguasaan Kosa Kata 50 30.00 100.00 77.2666 15.02358 

Hasil Belajar 50 70 88 73.80 5.119 

Valid N (listwise) 50     

 

من اجلدول أعاله، نعرف أن رلموع القيمة من متغَت إتقان ادلفردات لإلجابة 

، بينما كانت اإلجابة ادلتوسطة ىي ٖٓولإلجابة ادلنخفضة ىي  ٓٓٔكاملة ىي ال

ولإلجابة ادلنخفضة  ٛٛ. ودلتغَت نتائج تعلم اللغة العربية أن رلموع قيمتها ىي ٕٙ،ٚٚ

 .ٓٛ،ٖٚ، وأما اإلجابة ادلتوسطة فتحصل على نتيجة ٓٚ

 . البيانات عن نتيجة إتقان مفردات اللغة العربية1



 

 
 

يانات بالتفصيل، فتحتاج الباحثة إىل حتديد عدد الفصول باستخدام لتقدًن الب

 .Strutgessالرموز 

 النتيجة األدىن-: النتيجة األعلى  ادلدى 

 Log n 3,3 + 1:  عدد الفصول  

Panjang kelas interval  
       

               
 .
54

 

 Log n 3,3 + 1:  عدد الفصول 

أن نتائج طلبة الصف الرابع يف إتقان مفردات اللغة لديها النتيجة األعلى 

، وبذلك ٓٓ.ٖٓوللنتيجة األدىن  ٓٓ.ٓٓٔوالنتيجة األدىن. تقرير النتيجة األعلى ىو 

 .rentang, banyaknya kelas dan panjang intervalنعرف 

Rentang (R) : Nilai terbesar – Nilai terkecil 

   : 100.00 – 30.00 

   : 70  

    

Banyaknya kelas : 1 + 3,3 Log 50 

   : 1 + 3,3 (1,7) 

   :1 + 5,61 

   : 6,61 (dibulatkan jadi 7) 

Jadi, banyak kelas yang digunakan adalah 7 

                                                             
54

 Sudjana, Metode Statistika Edisi Ke-6. Tarsito (Bandung: 2005) Hal. 47  



 

 
 

 

Panjang kelas interval : 
       

               
 

:  
  

 
 

: 10 

Jadi, panjang kelas yang digunakan adalah 10 

ظهر احلساب أعاله،  أن نتائج مفردات اللغة العربية لطلبة الصف الرابع حتتوي 

زيع . وحلساب التو panjang kelas interval ٓٔفصول و  ٚو  rentang data ٓٚعلى 

 التكراري كما يف اجلدول التايل:

 0.1جدول 
 توزيع نتائج إتقان المفردات

 نتيجة الفًتات النمرة
 إتقان مفردات اللغة العربية 

 النسبة ادلائوية التكرار
ٔ ٖٓ-ٗٓ  ٖ ٙ%  
ٕ ٗٔ-٘ٓ  - - 
ٖ ٘ٔ-ٙٓ  ٖ ٙ%  
ٗ ٙٔ-ٚٓ  ٚ ٔٗ%  
٘ ٚٔ-ٛٓ  ٔٛ ٖٙ%  
ٙ ٛٔ-ٜٓ  ٔٗ ٕٛ%  



 

 
 

 نتيجة الفًتات النمرة
 إتقان مفردات اللغة العربية 

 النسبة ادلائوية التكرار
ٚ ٜٔ-ٔٓٓ  ٘ ٔٓ%  

موعاجمل  ٘ٓ ٔٓٓ%  
 

 ٜٕٔٓادلصدر : نتيجة حتليل البيانات 
 

 

 

نتيجة التوزيع التكراري دلفردات اللغة العربية تستطيع أن نرى يف الرسم البياين 

 على النحو التايل:

 



 

 
 

 

انطالقا من اجلدول السابق، أن نتيجة الفًتات اليت ذلا التكرار العايل ىي يف 

 ٕ. وأما التكرار األدىن فهي التكرار ٜٙ-ٛٛ( وتقع يف قيمة ٖٓ)% ٕٔالتكرار 

 .ٓٙ-ٕ٘( واليت تقع يف قيمة ٘)%

 

 

 بيةالبيانات عن نتيجة إتقان مفردات اللغة العر  .1



 

 
 

أن نتائج تعلم اللغة العربية لطلبة الصف الرابع لديها النتيجة األعلى والنتيجة 

 ,rentang، وبذلك نعرف ٓٚوللنتيجة األدىن   ٓٛاألدىن. تقرير النتيجة األعلى ىو 

banyaknya kelas dan panjang interval. 
Rentang (R) : Nilai terbesar – Nilai terkecil 

   : 88 – 70 

   : 18  

    

Banyaknya kelas : 1 + 3,3 Log 50 

   : 1 + 3,3 (1,7) 

   :1 + 5,61 

   : 6,61 (dibulatkan jadi 7) 

Jadi, banyak kelas yang digunakan adalah 7 

 

Panjang kelas interval : 
       

               
 

:  
  

 
 

: 2,57( Dibulatkan menjadi 3) 

Jadi, panjang kelas yang digunakan adalah 3 

ظهر احلساب أعاله،  أن نتائج تعلم اللغة العربية لطلبة الصف الرابع حتتوي 

. وحلساب التوزيع panjang kelas interval ٖفصول و  ٚو  rentang data ٛٔعلى 

 التكراري كما يف اجلدول التايل:



 

 
 

 0.0جدول 
 توزيع نتائج تعلم اللغة العربية

 % Interval Frekuensi النمرة
1 75-71  12 04 
1 71-70  15 15 
1 74-72  0 2 
0 72-21  1 4 
0 21-20  1 1 
4 20-27  1 0 
7 22-25  1 0 
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ىم زنصلون  Bو  Aطالبا لصف الرابع  ٓ٘من  ٙ٘ظهر اجلدول أعاله، أن %

-ٙٚمنهم بنتيجة  ٛ، و %٘ٚ-ٖٚمنهم بنتيجة  ٕٓ. و %ٕٚ-ٓٚعلى نتيجة 

منهم  ٗ، وأما %ٕىو % ٗٛ-ٕٛ، و بنتيجة ٔٛ-ٜٚمنهم بنتيجة  ٙ. و %ٛٚ

اللغة العربية تستطيع أن نرى  نتيجة التوزيع التكراري لنتائج تعلم 55. ٜٓ-ٛٛبنتيجة 

 يف الرسم البياين على النحو التايل:

                                                             
55
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كرار العايل ىي يف استنادا إىل اجلدول أعاله، أن نتيجة الفًتات اليت ذلا الت

( ٕ)% ٔ. وأما التكرار األدىن فهي التكرار ٕٚ-ٓٚ( و يف قيمة ٛ٘)% ٕٛالتكرار 

 .ٗٛ-ٕٛو يف قيمة 

 

 

 ه. اختبار أدوات البحث

 . االختبار التصديق1



 

 
 

( أن االختبار التصديق ىو تعقيد دلعرفة مناسبة النتائج ٜٓ:ٕٓٔٓرأي فريتنو )

س. دلعرفة االختبار التصديقية استخدمت الباحثة البيانات يف  قياس ما شنكن أن يقي

يف  r tabel. مث يبحث عن ٘ٓ،ٓمبستوى األذنية   Bivariate Pearsonاختبار االرتباط 

على  r tabel، فلذلك حتصل ٓ٘=  nباختبار وجهُت وأن وعدد البيانات  ٘ٓ،ٓأذنية 

اليت تستطيع  r hitungو  r tabel. واخلطوة التالية ىي ادلقارنة بُت نتيجة ٖٕٚ،ٓنتيجة 

 أن تنظر يف كل ادلتغَتات كما يلي:

 0.0جدول 
 نتيجة االختبار التصديق

 التقدير المالحظة r Hitung r Tabel النمرة
ٔ ٓ،ٜٙٗ ٓ،ٕٖٚ r Hitung > r Tabel تصديق 
ٕ ٓ،ٜٙٗ ٓ،ٕٖٚ r Hitung > r Tabel تصديق 
ٖ ٓ،ٜٙٗ ٓ،ٕٖٚ r Hitung > r Tabel تصديق 
ٗ ٓ،ٜٙٗ ٓ،ٕٖٚ r Hitung > r Tabel تصديق 
٘ ٓ،ٜٙٗ ٓ،ٕٖٚ r Hitung > r Tabel تصديق 
ٙ ٓ،ٜٙٗ ٓ،ٕٖٚ r Hitung > r Tabel تصديق 
ٚ ٓ،ٜٙٗ ٓ،ٕٖٚ r Hitung > r Tabel تصديق 
ٛ ٓ،ٖ٘ٛ ٓ،ٕٖٚ r Hitung > r Tabel تصديق 
ٜ ٓ،ٚٗٙ ٓ،ٕٖٚ r Hitung > r Tabel تصديق 



 

 
 

ٔٓ ٓ،ٖ٘ٛ ٓ،ٕٖٚ r Hitung > r Tabel تصديق 
ٔٔ ٓ،ٖٙٗ ٓ،ٕٖٚ r Hitung > r Tabel تصديق 
ٕٔ ٓ،ٜٙٗ ٓ،ٕٖٚ r Hitung > r Tabel تصديق 
ٖٔ ٓ،ٚ٘ٔ ٓ،ٕٖٚ r Hitung > r Tabel تصديق 
ٔٗ ٓ،ٜٙٗ ٓ،ٕٖٚ r Hitung > r Tabel تصديق 
ٔ٘ ٓ،ٜ٘ٚ ٓ،ٕٖٚ r Hitung > r Tabel تصديق 
ٔٙ ٓ،ٕٙٗ ٓ،ٕٖٚ r Hitung > r Tabel تصديق 
ٔٚ ٓ،ٖ٘ٛ ٓ،ٕٖٚ r Hitung > r Tabel تصديق 
ٔٛ ٓ،ٖ٘ٛ ٓ،ٕٖٚ r Hitung > r Tabel تصديق 
ٜٔ ٓ،ٖ٘ٛ ٓ،ٕٖٚ r Hitung > r Tabel تصديق 
ٕٓ ٓ،٘٘ٚ ٓ،ٕٖٚ r Hitung > r Tabel تصديق 
ٕٔ ٓ،ٕٜٚ ٓ،ٕٖٚ r Hitung > r Tabel تصديق 
ٕٕ ٓ،ٚٗٙ ٓ،ٕٖٚ r Hitung > r Tabel تصديق 
ٕٖ ٓ،ٕٚٓ ٓ،ٕٖٚ r Hitung > r Tabel تصديق 
ٕٗ ٓ،ٖ٘ٛ ٓ،ٕٖٚ r Hitung > r Tabel تصديق 
ٕ٘ ٓ،ٖ٘ٛ ٓ،ٕٖٚ r Hitung > r Tabel تصديق 
ٕٙ ٓ،٘ٔٓ ٓ،ٕٖٚ r Hitung > r Tabel تصديق 
ٕٚ ٓ،٘ٔٓ ٓ،ٕٖٚ r Hitung > r Tabel تصديق 
ٕٛ ٓ،ٕٜٖ ٓ،ٕٖٚ r Hitung > r Tabel تصديق 
ٕٜ ٓ،٘ٔٓ ٓ،ٕٖٚ r Hitung > r Tabel تصديق 
ٖٓ ٓ،ٕٜٖ ٓ،ٕٖٚ r Hitung > r Tabel تصديق 



 

 
 

 ٜٕٔٓادلصدر : نتيجة حتليل البيانات     

يف أذنية  r hitung product nimomentمن نتيجة االختبار التصديق، يقارن 

ة مناسبة أسئل ٓٔفنعترب أن  r hitung > r tabel.  وألن r tabelباختبار وجهُت  ٘ٓ،ٓ

 وصاحلة، ومبعٌت مجيع األدوات تصديق.

 . االختبار المصداقية1

ادلستخدمة ثابتة األداة ىل تستخدم االختبار ادلصداقية دلعرفة أدوات القياس، 

. ويف ىذا البحث تستخدم الباحثة االختبار قياس ادلبحوث مراراوموثوقة إذا مت 

كما رأي   ٙ،ٓر حدود معينة وىي . ولالختباCronbach’s Alphaادلصداقية بطريقة  

غَت كاملة ، أما ادلصداقية   ٙ،ٓسيكاران يف كتابو دوي فريتنو أن ادلصداقية أقل من 

ىي كاملة. نتيجة االختبار ادلصداقية يف  ٛ،ٓفهي مقبولة، وادلصداقية أكرب من  ٚ،ٓ

 كالتايل:  Cronbach’s Alphaإتقان مفردات اللغة العربية اليت ظهرت يف نتيجة 

 

 

 0.4جدول 
 نتيجة االختبار المصداقية



 

 
 

 ادلتغَت الرقم
 نتيجة

Cronbach’s 

Alpha 

 حد ادلصداقية
 البيان

 مصداقية ٓٙ،ٓ ٜٗٔ،ٓ إتقان مفردات اللغة العربية ٔ
     ٜٕٔٓادلصدر : نتيجة حتليل البيانات 

بناء على بيانات االختبار ادلصداقية يف اجلدول أعاله، فيعرف أن نتيجة 

Cronboach’s alpha  لذلك  ٙ،ٓ،  دّلت ىذه النتيجة على أهنا أكرب من ٜٗٔ،ٓوىي

 نستنبط أن مجيع األدوات مناسبة أو مصداقية.

 إختبار المقدار الصعبة. 1

دلعرفة اجلودة القبول أو غَت القبول من الصعبة ادلوجودة لكل سؤال، فتحتاج إىل 

 صعبة يف كل سؤال تظهر يف اجلدول التايل: قياس مقدار الصعبة األسئلة. نتيجة مقدار ال

0.7 
 نتيجة البحث عن مقدار الصعبة األسئلة

P مؤشر أكبر نتيجة    المالحظة مقدار الصعبة 
ٔ ٓ،ٜٙ 5،71-1،55  السهل 
ٕ ٓ،ٜٙ 5،71-1،55  السهل 
ٖ ٓ،ٜٙ 5،71-1،55  السهل 
ٗ ٓ،ٜٙ 5،71-1،55  السهل 
٘ ٓ،ٜٙ 5،71-1،55  السهل 



 

 
 

ٙ ٓ،ٜٙ 5،71-1،55  السهل 
ٚ ٓ،ٜٙ 5،71-1،55  السهل 
ٛ ٓ،ٖٙ 5،11-5،75  المتوسط 
ٜ ٓ،ٜٛ 5،71-1،55  السهل 
ٔٓ ٓ،ٜٗ 5،71-1،55  السهل 
ٔٔ ٓ،ٜٛ 5،71-1،55  السهل 
ٕٔ ٓ،ٖٛ 5،11-5،75  المتوسط 
ٖٔ ٓ،ٖٙ 5،11-5،75  المتوسط 
ٔٗ ٓ،ٖٙ 5،11-5،75  المتوسط 
ٔ٘ ٓ،ٕٗ ٓ،ٓٓ-ٓ،ٖٓ  الصعبة 
ٔٙ ٓ،ٚٓ 5،11-5،75  المتوسط 
ٔٚ ٓ،ٖٛ 5،11-5،75  المتوسط 
ٔٛ ٓ،ٜٛ 5،71-1،55  السهل 
ٜٔ ٓ،ٜٛ 5،71-1،55  السهل 
ٕٓ ٓ،ٔٙ ٓ،ٓٓ-ٓ،ٖٓ  الصعبة 
ٕٔ ٓ،ٙٙ 5،11-5،75  المتوسط 
ٕٕ ٓ،ٜٗ 5،71-1،55  السهل 
ٕٖ ٓ،٘ٛ 5،71-1،55  المتوسط 
ٕٗ ٓ،ٜٛ 5،71-1،55  السهل 
ٕ٘ ٓ،ٜٛ 5،71-1،55  السهل 
ٕٙ ٓ،ٔٓ ٓ،ٓٓ-ٓ،ٖٓ  الصعبة 



 

 
 

ٕٚ ٓ،ٔٓ ٓ،ٓٓ-ٓ،ٖٓ  الصعبة 
ٕٛ ٓ،ٜٛ 5،71-1،55  السهل 
ٕٜ ٓ،ٔٓ ٓ،ٓٓ-ٓ،ٖٓ  الصعبة 
ٖٓ ٓ،ٜٗ 5،71-1،55  السهل 

    ٜٕٔٓادلصدر : نتيجة حتليل البيانات     

بناء على نتيجة االختبار السابقة، يعترب السؤال مقبوال إذا كان السؤال ال 

، والسؤال  P < 0,30اإلجابة . أن السؤال صعب إذا كان يصعب وال يسهل الطلبة على 

 ٘=  P < 0,30. أنP<0.71. ويعترب السؤال سهال إذا كان P<0,70< 0,30جيد إذا كان 

واالستنباط منها أن أداة االختبار يف ىذا  ٚٔ=  P< 0,71، و ٛ=>P<0,70 ٖٔ،ٓو

 البحث جيدة أو مناسبة.

 إختبار قوة التمييز. ٗ

 0.2جدول 
 ة البحث عن االختبار قوة التمييزنتيج

 مؤشر قوة التمييز التصنيف مقدار قوة التمييز النمرة
ٜٙ،ٓ-ٓٗ،ٓ جيد ٕٕٙ،ٓ ٔ  
ٜٙ،ٓ-ٓٗ،ٓ جيد ٕٕٙ،ٓ ٕ  
ٜٙ،ٓ-ٓٗ،ٓ جيد ٕٕٙ،ٓ ٖ  
ٜٙ،ٓ-ٓٗ،ٓ جيد ٕٕٙ،ٓ ٗ  



 

 
 

ٜٙ،ٓ-ٓٗ،ٓ جيد ٕٕٙ،ٓ ٘  
ٜٙ،ٓ-ٓٗ،ٓ جيد ٕٕٙ،ٓ ٙ  
ٜٙ،ٓ-ٓٗ،ٓ جيد ٕٕٙ،ٓ ٚ  
لمقبو  ٖٖٓ،ٓ ٛ  ٓ،ٕٓ-ٓ،ٖٜ  
ٓٓ،ٔ-ٓٚ،ٓ جيد جدا ٕٔٚ،ٓ ٜ  

ٜٖ،ٓ-ٕٓ،ٓ مقبول ٖٖٓ،ٓ ٓٔ  
ٜٙ،ٓ-ٓٗ،ٓ جيد ٕٚ٘،ٓ ٔٔ  
ٜٙ،ٓ-ٓٗ،ٓ جيد ٕٕٙ،ٓ ٕٔ  
ٓٓ،ٔ-ٓٚ،ٓ جيد جدا ٕٔٚ،ٓ ٖٔ  
ٜٙ،ٓ-ٓٗ،ٓ جيد ٕٕٙ،ٓ ٗٔ  
ٜٙ،ٓ-ٓٗ،ٓ جيد ٜٕ٘،ٓ ٘ٔ  
ٜٙ،ٓ-ٓٗ،ٓ جيد ٓٛ٘،ٓ ٙٔ  
ٜٖ،ٓ-ٕٓ،ٓ مقبول ٖٖٓ،ٓ ٚٔ  
ٜٖ،ٓ-ٕٓ،ٓ مقبول ٖٖٓ،ٓ ٛٔ  
ٜٖ،ٓ-ٕٓ،ٓ مقبول ٖٖٓ،ٓ ٜٔ  
ٜٙ،ٓ-ٓٗ،ٓ جيد ٜٙٗ،ٓ ٕٓ  
ٕٔ Pٓ،ٖٙٚ جيد ٓ،ٗٓ-ٓ،ٜٙ  
ٓٓ،ٔ-ٓٚ،ٓ جيد جدا ٕٔٚ،ٓ ٕٕ  
ٜٙ،ٓ-ٓٗ،ٓ جيد ٗٗٙ،ٓ ٖٕ  
ٜٖ،ٓ-ٕٓ،ٓ مقبول ٖٖٓ،ٓ ٕٗ  
ٜٖ،ٓ-ٕٓ،ٓ مقبول ٖٖٓ،ٓ ٕ٘  



 

 
 

ٜٙ،ٓ-ٓٗ،ٓ جيد ٚ٘ٗ،ٓ ٕٙ  
ٜٙ،ٓ-ٓٗ،ٓ جيد ٚ٘ٗ،ٓ ٕٚ  
ٜٖ،ٓ-ٕٓ،ٓ مقبول ٕٗٗ،ٓ ٕٛ  
ٜٙ،ٓ-ٓٗ،ٓ جيد ٚ٘ٗ،ٓ ٜٕ  
ٜٖ،ٓ-ٕٓ،ٓ مقبول ٕٗٗ،ٓ ٖٓ  

        ٜٕٔٓادلصدر : نتيجة حتليل البيانات     

بناء على نتيجة االختبار عن قوة التمييز، تعترب األسئلة ذلا القوة التمييز جيد 

-ٓٗ،ٓ، واألسئلة جيدة بنتيجة ٓٓ،ٔ-ٓٚ،ٓجدا إذا كانت نتيجة وصلت إىل 

-ٓ،ٓ، واألسئلة ضعيفة بنتيجة ٜٖ،ٓ-ٕٓ،ٓسئلة مقبولة بنتيجة ، واألٜٙ،ٓ

 . نستنبط يف ىذا البحث أن األسئلة ذلا القوة التمييز اجليدة.ٜٔ،ٓ

 و. إختبار تحليل البيانات

 . االختبار الطبيعية1

يعقد االختبار الطبيعية دلعرفة ىل العينة ذلا التوزيع الطبيعي أم ال، الختبار 

 Kolmogorov-Smirmovبالنظر إىل النتيجة  Lillieforاستخدام حقائق الطبيعية ب

 >مرفوض إذا قيمة أذنية  H0. رأي دوي فريتنو أن  SPSS 24 for windowsومبساعدة 

  ، 0,05 >( Sigمقبول إذا  قيمة أذنية )Ha و  مبعٌت التوزيع الطبيعي ال يطابق.  ،،  0,05



 

 
 

مبعٌت التوزيع الطبيعي يطابق. نتيجة احلسابية عن االختبار الطبيعية تظهر يف اجلدول 

 التايل:

 0.2جدول 
 نتيجة االختبار الطبيعية

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Penguasaan 

Kosa Kata Hasil Belajar 

N 50 50 

Normal Parameters
a,,b

 Mean 77.2666 73.80 

Std. Deviation 15.02358 5.119 

Most Extreme 

Differences 

Absolute .154 .229 

Positive .106 .211 

Negative -.154 -.229 

Kolmogorov-Smirnov Z 1.091 1.619 

Asymp. Sig. (2-tailed) .185 .011 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

 

 0.15جدول 
 نتيجة االختبار الطبيعية

 قيمة أذنية ادلتغَت الرقم
(Asymp.sig) 

 التقرير البيان

إتقان مفردات اللغة  ٔ
 العربية

ٓ،ٔٔ ٓ،ٔٔ>  مناسبة  ٘ٓ،ٓ

        ٜٕٔٓادلصدر : نتيجة حتليل البيانات      

  



 

 
 

لطبيعي. انطالقا من نتيجة االختبار الطبيعية، يعرف أن البيانات ذلا التوزيع ا

( من كل فصل، نتيجة األذنية يف متغَت إتقان Asymp.sigنرى من ناحية األذنية )

 ٘ٓ،ٓ. وألن نتيجة األذنية من كل فصل أكرب من ٔٔ،ٓمفردات اللغة العربية ىي 

 فنعترب أن فصلُت يناسبُت يف التوزيع.

 . االختبار التجانسية1

 univariateىي باستخدام اختبار عن مطابقها و تستخدم االختبار التجانسية 

. خصائص االختبار الفرضية SPSS 24 for windowsومبساعدة برنامج  levene’sباختبار 

  0,05 >مقبول. وإذا كانت قيمة أذنية  H0فتكون   0,05 <ىي إذا كانت قيمة أذنية 

مرفوض.بعد احلساب اإلحصائية جند أن االختبار التجانسية للصف الرابع   Haفتكون 

 اجلدول التايل: كما يف

 17جدول 
 نتيجة االختيار التجانسية

Levene 

Statistic df1 df2 Sig. 

1.491 10 38 .181 

 

 

 



 

 
 

 

 التقدير البيان قينة أذنية الصف الرقم

 جتانسية 0,05 <0,181 ٔٛٔ،ٓ الرابع ٔ
 

ومقدار األذنية ىي  ٔٛٔ،ٓمن اجلدول السابق جند أن نتيجة األذنية ىي 

 تيجة األذنية أكرب من مقدار األذنية فنستنبط أن متغَت الفصلُت جتلنسية.، وألن ن٘ٓ،ٓ

 ز. االختبار الفرضية

 . تحليل االنحدار الخطي البسيط1

بعد القيام هبذا البحث بتقدًن األسئلة الشفهية يف كل فصل. جند البيانات ذلا 

بتحليل  t-testم رمز التوزيعيات والتجانسية ادلناسبة، فنعترب االختبار الفرضية باستخدا

. الختبار وجود التأثَت اذلام analisis regresi linier sederhanaاإلحندار اخلطي البسيط 

يف إتقان ادلفردات على نتائج تعلم اللغة العربية لطلبة الصف الرابع بادلدرسة اإلبتدائية 

 يلي: باندر المبونج. أن الفرضية يف ىذا البحث  ىي كما ٚاإلسالمية احلكومية 

Ha  وجود التأثَت اذلام يف إتقان ادلفردات على نتائج التعلم لطلبة الصف الرابع :

 باندار المبونج ٚبادلدرسة اإلبتدائية اإلسالمية احلكومية 



 

 
 

Ho:  عدم التأثَت اذلام يف إتقان ادلفردات على نتائج التعلم لطلبة الصف الرابع

 باندار المبونج ٚبادلدرسة اإلبتدائية اإلسالمية احلكومية 

( ونتائج X1كان اختبار التأثَت على متغَتين ذنا إتقان مفردات اللغة العربية )

 ( كما ظهرت يف اجلدول التايل:Yالتعلم لدى طلبة الصف اخلامس )

 0.11جدول 
Coefficients

a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 65.025 3.648  17.823 .000 

Penguasaan Kosa Kata .114 .046 .333 2.449 .018 

a. Dependent Variable: Hasil Belajar 

 

 من اجلدول أعاله،  شنكن ترتيب تشابو اإلحندار على النحو التايل:

Y = a + bX + et 

Y = 65.025 + 0,114X  

)نتائج تعلم اللغة  Yفتكون نتيجة  ٓىي  X، إذا نتيجة  ٕ٘ٓ.٘ٙ=  aنتيجة  . أ

 .ٕ٘ٓ.٘ٙعربية( ىي ال



 

 
 

، إذا نتيجة ٗٔٔ،ٓ)إتقان مفردات اللغة العربية( ىي  Xمعامل اإلحندار دلتغَت  . ب

X  فتكون ٔ)إتقان مفردات اللغة العربية( ترتفع إىل رقم ،Y  نتائج تعلم اللغة(

 .ٗٔٔ،ٓالعربية( ىي 

  Model Summaryيظهر يف جدول  determinasiبينما رقم معامل االرتباط 

 ايل:كالت

 0.11جدول 
Model Summary 

 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 .333
a
 .111 .093 4.876 

a. Predictors: (Constant), Penguasaan Kosa Kata 

 

(، ىناك تعليمات لتفسَت معامل  اإلرتباط كما يف ٕٕٔٓرأي سوغيونو )

 التايل:

 يف جدا= ضع ٜٜٔ،ٓ-ٓٓ،ٓ 

 = ضعيف ٜٜٖ،ٓ -ٕٓ،ٓ 

 = مقبول ٜٜ٘،ٓ -ٓٗ،ٓ 



 

 
 

 = جيد ٜٜٚ،ٓ-ٓٙ،ٓ 

 = جيد جدا ٓٓٓ،ٔ-ٓٛ،ٓ 

( ىي Rانطالقا من نتيجة البيانات، جند أن نتيجة ادلعامل  االرتباط )

مبعٌت ىناك قوة العالقة بُت إتقان ادلفردات ونتائج التعلم لدى طلبة الصف  ٖٖٖ،ٓ

باندار المبونج. فنرى أيضا من  ٚاإلسالمية احلكومية الرابع بادلدرسة اإلبتدائية 

Rنتيجة معامل التحديد 
. لذلك نستنبط أن ىناك التأثَت يف إتقان ٔٔٔ،ٓىي  2

 مفردات اللغة العربية على نتائج تعلم اللغة العربية.

 (t. إختبار الفرضية ) إختبار 1

، ٘ٓ،ٓمبستوى األذنية  اختبار معامل االحندار دلتغَت إتقان مفردات اللغة العربية

و  ٘،ٕوألن االختبار يف وجهُت فتكون النتيجة % N على حصل مث  ٛٗ=   t tabel   =

أما و  .ٔٓٔ،ٕ t hitung ) ٜٗٗ،ٕفهي  من نتيجة البيانات   t hitung > t tabel .)

tواخلالصة من االختبار  مفردات اللغة العربية  إتقان أن ىناك التأثَت اذلام واإلجايب يف 

 ٚى طلبة الصف الرابع بادلدرسة اإلبتدائية اإلسالمية احلكومية ائج التعلم لدعلى نت

 باندار المبونج.



 

 
 

، ٕ- dk  =n1  +n2و  ٘ٓ،ٓومبستوى األذنية  ٜٗٗ،ٕ: t hitungبعد ادلعرفة 

dk( =ٕ٘+ٕ٘-ٕ =ٗٛ وحصل على .ttabel ٕ،ٓٔٔ وألن .thitung > ttabel (2,449 > 

مقبول. نستنبط عن وجود التأثَت اذلام واإلرنايب يف  Haمرفوض و  H0( فتكون 2,001

إتقان ادلفردات على نتائج تعلم اللغة العربية لدى طلبة الصف الرابع بادلدرسة اإلبتدائية 

 باندار المبونج. ٚاإلسالمية احلكومية 

 ح. بحث نتيجة البحث

 ٓٔ واستنادا إىل نتيجة البحث، أن عدد األسئلة ادلستخدمة للفصل الرابع ىي

 thitung > ttabel، أن  thitungأسئلة الشفهية. وظهرت نتيجة البحث ىناك االختالف يف 

(ٕ،ٓٓٔ> ٕ،ٜٗٗ )H0  مرفوض وHa  .مقبول 

وىي  t hitung. يعرف أن نتيجة tوىذا احلال زنقق بوجود حتليل االختبار 

  t table، وأما نتيجة ٛٗ( = ٕ -ٓ٘، )ٕ- df  =nو  ٘ٓ،ٓمبستوى األذنية  ٜٗٗ،ٕ

 H0( فتكون ٜٗٗ،ٕ  <  ٔٓٓ،ٕ)  t hitung > t tabel. وألن نتيجة ٔٓٓ،ٕفهي 

مقبول. فهناك التأثَت اذلام واإلرنايب يف إتقان ادلفردات على نتائج تعلم  Haمرفوض و 

باندار  ٚاللغة العربية لدى طلبة الصف الرابع بادلدرسة اإلبتدائية اإلسالمية احلكومية 

 المبونج.



 

 
 

 

 

 اب الخامسالب

 اإلختتام و, اإلقتراحات, الخالصة

 الخالصة .أ

ائج تعلم اللغة العربية نتيجة البحث عن تأثَت إتقان ادلفردات على نت بناء على

باندار المبونج، فيمكن  ٚالمية احلكومية ف الرابع بادلدرسة اإلبتدائية اإلسلطلبة الص

 االستنتاج منها:

قان ادلفردات على نتائج تعلم اللغة العربية لطلبة أن ىناك تأثَت إرنايب وىام يف إت

باندار المبونج. وىذا احلال  ٚالمية احلكومية بادلدرسة اإلبتدائية اإلسالصف الرابع 

مبستوى األذنية  ٜٗٗ،ٕوىي  t hitung. يعرف أن نتيجة tزنقق بوجود حتليل االختبار 

. ألن ٔٓٓ،ٕفهي   t table، وأما نتيجة ٛٗ( = ٕ -ٓ٘، )ٕ- df  =nو  ٘ٓ،ٓ

 مقبول. Haمرفوض و  H0( فتكون ٜٗٗ،ٕ  <  ٔٓٓ،ٕ)  t hitung > t tabelنتيجة



 

 
 

مقبول. وىناك  Haمرفوض و  thitung > ttabel H0من البيان السابق نستنبط أن 

تأثَت إرنايب وىام يف إتقان ادلفردات على نتائج تعلم اللغة العربية لطلبة الصف الرابع 

 باندار المبونج. ٚالمية احلكومية ئية اإلسبادلدرسة اإلبتدا

 اقتراحات .ب

 ، فتقدم الباحثة بعض اقًتاحات منها :بناء على االستنتاجات السابقة

 للطلبة . أ

. لتحقيق نتائج التعلم، رنب أن شنتلك كل الطلبة نشاطة عالية يف اتباع التعليم ٔ

 خاصة يف زيادة مفردات اللغة العربية.

 طلبة حتسُت إتقان ادلفردات خاصة لدرس اللغة العربية. ينبغي على الٕ

 . من ادلتوقع أن يشّجع الطلبة أنفسهم لينشطوا يف التعلم يف ادلدرسة أو يف ادلنزل.ٖ

 ب. للمدرس

. رنب على ادلدرس تكوين البيئة ادلواتية لتطورات اللغة العربية الداعمة يف نتائج ٔ

 التعلم.

 كار اجلديد حىت يصبح التعليم فعاال.. رنب على ادلدرس تقدًن اإلبتٕ

 ج. لرئيس ادلدرسة



 

 
 

البد لرئيس ادلدرسة تسهيل ادلدرس الستخدام النماذج اجلديدة حبيث أن 

 حتصل األىداف التعليمية باجليد.

 

 د. للباحث التايل

وأن يكون ىذا البحث  يتوقع من الباحث أن يقومو هبذا البحث حبثا دقيقا،

 تقان ادلفردات على نتائج تعلم اللغة العربية عند الطلبة.صورة ومعلومة عن تأثَت إ

 اإلختتام. ج

محدا و شكرا هلل عّز و جّل بعونو و توفيقو دّتت ىذه الرسالة العلمية، هبذا 

اعًتف الباحث على النقصان و العيوب ىذه الرسالة العلمية فاحتاجت إىل االقًتاحات 

الرسالة العلمية نافعة و مفيدة لدي مجيع  على أن تكون ىذه من القراء. و ترجو الباحث

 اجملتمع. بارك اهلل آمُت.

 

 

 


