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 الملخص

 

نو  الشخصية االنبساطية واالنطوائية على نتائج تعلم  دراسة ادلقارنة بنيادلووو  : 
 اڠساوايل جبامعة طلبة قسم تعليم اللغة العربية السداسي الثالث احملادثة لدى 

 .ڠمسارااإلسالمية احلكومية 

 االسم   : مهمة اخلرية
 ٩٣٠٤٠٠٣٠٤١ الرقم    :

الذين دث يف معظم الطلبة من قسم تعليم اللغة العربية اليت حتحث الظاىرة دفعتين للقيام هبذا الب
لتعبري اآلراء ل مجيع الطلبة فعاال  تيشعرون باخلوف والًتدد يف تعبري الفكرة باستخدام اللغة العربية. ليس

ال لوجود فرق الشخصية بني األفراد، منها الذي اعتاد على التعبري آراءىم. ىذا احلفقط نفس الطلبة و 
 يميلأما الشخصية االنطوائية  .حياءالتسهل  يف اجملموعة و نبساطية يميل إ ى اتصال فعالةالشخصية اال
 يف االتصال مع اآلخر.احلياء سهل إ ى انفراد و 

نو  الشخصية )االنبساطية واالنطوائية( على نتائج مقارنة بني  اختبارىذا البحث إ ى يهدف 
اإلسالمية احلكومية  اڠساوايل جبامعة طلبة قسم تعليم اللغة العربية السداسي الثالث تعلم احملادثة لدى 

 .ڠمسارا

فاجملتمع اإلحصائي ىو مجيع الطلبة يف قسم تعليم اللغة العربية . ث كمّي مقارنحبىذا البحث 
م. أما الطريقة  ۲٠۱2/۲٠۱۱ للعام ڠمسارااإلسالمية احلكومية  اڠساوايل السداسي الثالث جبامعة 

وأما . ((Purposive Sampling دفيةها الباحثة يف اختيار العينة فهي العينة اذلتستخدماليت ا
الباحثة اختبار . واستخدم ت ها الباحثة جلمع البيانات فهي االستبيان والتوثيقتستخدمالطريقة اليت ا

 البيانات. تحليلل ادلستقلة العينتني   independent t-test"ت" 
" بالقيمة من اجلدول على مستوى جدول tو" -٠8٩2١ىي حساب tأن ليل تشري إ ى حنتيجة الت

أثر بني نو   ال يوجد حث ىي. ونتيجة البجدولtأصغر من  حسابt. إذن ٠8٠٩٩% = 0الداللة 
الشخصية االنبساطية واالنطوائية على نتائج تعلم احملادثة يف قسم تعليم اللغة العربية السداسي الثالث 

. ألن ىناك فرق نتيجة التعلم بني اجملموعتني من أنوا  ڠمسارااإلسالمية احلكومية  اڠساوايل جبامعة 
 دالة. لذلك، فروية البحث مرفووة. غريالشخصية 

 

 و



. 

 الشعار
 

َاهِدْجْفَإِنََّماَْجاَهدََْْوَمنْ  ِسهُِْيج َْْإِنَّْْقىلِِْلَف  ْال َعالَِميََْْعنِْْلََغِنْيْاّللَّ
﴿٦﴾ْ  

Dan barang siapa yang berjihad, maka sesungguhnya jihadnya itu 

adalah untuk dirinya sendiri, Sesungguhnya Allah benar-benar Maha 

Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam.
1
  

(al-Ankabut 29:6) 

 
 
 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             

1
Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Kudus: 

Menara Kudus, 2006),hlm. 396. 
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 اإلهداء

 

 ث العلمي إ ى :حأىدي ىذا الب
اين طول محوالدي أيب سولييانا وأمي سييت فاطمة، اللذان يربياين ويشجعاين وير  .٩

 حيايت

 وق ت عشرييت وأقاريب اللذين يشجعونين وقتا بعد .٠

 مجيع أساتيذي ومشاخيي اللذين بذلوا جهدىم يف تأدييب وتعليمي علوما واسعا  .٤

 ٠٠٩٣أصحايب يف قسم تعليم اللغة العربية سنة  .٣
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 كلمة الشكر والتقدير 
 

مد هلل الذي بصرنا باحلق وأرشدنا إ ى الصواب وأعاننا إليو، والصالة احل  
وادلرسلني سيدنا زلمد بن عبداهلل وعلى آلو وصحبو وسلم. والسالم على أشرف األنبياء 

 أّما بعد.
نو  الشخصية  دراسة ادلقارنة بني قد انتهى البحث حت ت ادلووو  "  

طلبة قسم تعليم اللغة العربية االنبساطية واالنطوائية على نتائج تعلم احملادثة لدى 
". لذا أسعدت الباحثة يف ڠمسارااإلسالمية احلكومية  ڠاساوايل جبامعة السداسي الثالث 

 اسبة البديعة حىت التقوى أن تعرّب ما خطر بباذلا وذىنها من فرحتها العميقة.نىذه ادل
ال يسعين يف ىذا ادلقام إال أن أقدم الشكر جبزل الشكر و العرفان مع ألف   
 سرور إ ى :

بية والتدريس اج رىارجو ادلاجستري كعميد كلية علوم الًت فضيلة السيد الدكتور احل .٩
 ڠمسارااإلسالمية احلكومية  ڠاساوايل جبامعة 

د إمساعيل ادلاجستري كرئيس قسم تعليم اللغة العربية الذي محفضيلة السيد الدكتور أ .٠
ح والتسهيالت واإلرشادات طوال إجناز ىذا البحث ونائبو السيدة قد أتاين النصائ

 تؤيت قرة العني ادلاجستري.

 الدكتور و حجر ادلاجستريصاحب السعادة مشريف الكرمني األستاذ الدكتور ابن  .٤

ث العلمي العريب ح، مها اللذين أرشداين يف تنظيم ىذا البمغفورين ادلاجستري أمحد
 حىت االإنتهاء. شكرا جزيال على األوقات و التوجيهات و اإلرشادات. من اإلنداء 

أصدقائي و زمالئي يف قسم تعليم اللغة العربية و خاصة إ ى مجيع أصحايب األحباء  .٣
وايل من فصل قسم تعليم اللغة العربية ب اللذين يصاحبين يف طلب العلم جبامعة 

 . ڠمسارااإلسالمية احلكومية  اڠسا

 حث العلمي العريب، فكرة و قتا و نقدا.من ساعدوين يف تنظيم ىذا الب  .0

 ط



. 

اهلل أحسن اجلزاء، عسى اهلل أن يعطينا علما نافعا وحكمة و أن  جزاىم
 يهدينا إ ى الصراط ادلستقيم.
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 الباب األّول
 مقدمة

 
حثخلفية الب أ.  

العوامل الداخلية  فأما الداخلية واخلارجية.عوامل التؤثر عليو الطلبة  نتيجة تعلم 
حكم الذايت  التوىبة و ادلذكاء و الماسة و احل. وىي ةوالنفسي   ةسميعلى اجلحتتوي 

 1البيئة واجلهاز.على  تويعوامل اخلارجية حتأما الو الشخصية. و 
يتأثر يف ذلك و  2لة ادلختلفة.حا يف الوقت وادلر مبلغ نضوجهيمنو  اجلسد والعقل  

يف  النتيجةاستوا  ينال لو ان، ليس افعالد و الذكاء الطلبة تستويتعلم اللغة العربية. 
 ىو عربية،جناح تعلم اللغة ال يؤثرخر عامل آ(. ىناك العربيةاألجنبية )اللغة  تعلم اللغة
 الشخصية.

 ((Eysenck إيسينك قيل. ما االنطوائية الطلبةمن  خيتلف  يةاالنبساط الطلبة

و تعريف عوامنا عن ىذه  ((Jung ڠمن جو احالاصطبو تشقد ا حاالصطالذا هب
صفة اليت تشرح ال ىي ةيطانبسالالشخصية ا ڠعند جو 3ضد ادلرح. : اخلجل كلمتنيال

ىي نطوائية الشخصية اال وأماموضوعية،  ااجتاىالشخص ىت ديلك النفسي إىل اخلارج ح
د أك  ت 4نفسهم مع كل خيال، وحلم وإدراك فردي.إىل فهم الديلك جيد  من

                                                             
1
Suci Wulan Sari, "Pengaruh Model Pembelajaran Dan Tipe 

Kepribadian Terhadap Hasil Belajar Fisika Pada Siswa SMP Swasta Di 

Kecamatan Medan Area." Jurnal Tabularasa 9.1 (2012): 33. 

2
Syamsu Yusuf, Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja, 

(Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 2011), P.15. 

3
 George C. Boeree, Personality Theories, (Jogjakarta: Prismashophie, 

2010), p.210. 

4
 Jess Feist dan Gregory J.Feist, Teori Kepribadian, (Jakarta: Salemba 

Humanika, 2010), P. 137. 
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 5.ممن ينطوي على نفسةاجنح يف تعلم اللغة  ينبسط منأن   (Johnson)جونسون
الذين  وىاارسجمموعا ودياللغة األجنبية  واعلمتيأن  بونحي االنبساطيةالطلبة ، وبذلك

الطلبة  منفردا من اشيئوا علمتيأن  بونحيبينما الطلبة اإلنطوائية ىا مباشرة. و تعلمي
 األخرى.

تعمل صرف  غريب، شفهيا ل ادلغزى باللغة العربيةمهارة الكالم ىي مهارة إرسا
 6مبا يقال. خاط ادل اللغة عن قاعدة اللغة ليسهل

جزء من مهارة الكالم. اليت  ادة دراسية يف قسم تعليم اللغة العربية احملادثة م
الداللة، ، ة، العصبية، النفسيةيعوامل اجلسد ينتفعسلوك الشخص الذي الكالم 
 .يف تعلم احملادثة العربيةباللغة ادثوا يطلبون ان حيالطلبة  7.ةواللغوي

البيئة  تصري اي، دير بالعكس، لكن قهاحقد اىتمت يف عملية مهارة الكالم 
، تركي  اجلملة بسب  قل ة الطلبة يتملكون على وذلك تكون . ا أخرياراكد جامدا و

 8اخلطيئة. وفخلم للتعبري كفائته همشجاعت ويقل

جبامعة دريس قسم تعليم اللغة العربية احد من قسم يف كلية علوم الًتبية والت
. حتاول قسم التعليم اللغة العربية لتحسني مهارات ڠمسارااإلسالمية احلكومية  اڠسا وايل

                                                             
5
 Ni Made Ratminingsih, “Pengaruh Gender dan Tipe Kepribadian 

terhadap Kompetensi Berbicara Bahasa Inggris”, Jurnal Pendidikan dan 

Pengajaran (Vol.18, No. 3, tahun 2012), P.280. 

6
 Yuli Nurkhasanah, Aplikasi Strategi Pembelajaran Muhadatsah 

Guna Meningkatkan Maharah Kalam Bagi Mahasiswa IAIN Walisongo, 

(Semarang: LP2M,2014), P. 23. 

7
 Yuli Nurkhasanah, Aplikasi Strategi Pembelajaran Muhadatsah 

Guna Meningkatkan Maharah Kalam Bagi Mahasiswa IAIN Walisongo,..., P. 

33. 

8
 Zulhannan, Teknik Pembelajaran Bahasa Arab Interaktif, (Jakarta: 

PT.RajaGrafindo Persada, 2014), P.95-96. 
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احملادثة يف قسم تعليم اللغة العربية  .اللغة العربية للطلبة، وخاصة  مهارة الكالم باحملادثة
 تتكون من احملادثة األوىل واحملادثة الثانية واحملادثة الثالثة.

يتم ادثة تعليم احمل أن ،السداسي الثالث سم تعليم اللغة العربيةطلبة ق عند
وع الذي سيتم ادلوض عن الطلبة يبحثمث  احملاضر إىل جمموعات يقسم. ادلقاالت تقدميب

يقوم وادلشًتكني. ويف هناية الدرس  نيكون السؤال واجلواب بني ادلقدمحبثهم. يف التقدمي ي
 3يث مهارة الكالم والقواعد والكتابة.اضر بتقييم نتائ  التقدمي من حاحمل

اليت الظاىرة استعراض األول، وجدت الباحثة ادلسألة يف احملادثة. بناء على 
لتعبري ليشعرون اخلوف والًتدد طلبة من قسم تعليم اللغة العربية دث يف معظم الحت

نفس  خاصةيف التعبري اآلراء و  فعاالمجيع الطلبة  تليساللغة العربية. يف احملادثة الفكرة ب
 الذي اعتاد على التعبري آراءىم.  فقط الطلبة

رنة دراسة ادلقا" ىوموضوع البحث  ةالباحث توبناء على ىذه اخللفية، واختار 
طلبة قسم تعليم على نتائ  تعلم احملادثة لدى  ئيةاالنطوااالنبساطية و نوع الشخصية  بني

 " ڠمسارااإلسالمية احلكومية  اڠسا وايلجبامعة سداسي الثالث الاللغة العربية 
 

 ب. تحديد المسألة
نوع الشخصية  أثرىل يوجد  س  ادلوضوع ادلذكور فتحديد ادلسألة:وحي     

 طلبة قسم تعليم اللغة العربيةعلى نتائ  تعلم احملادثة لدى  واالنطوائيةاالنبساطية 
 ؟  ڠمسارااإلسالمية احلكومية  اڠسا وايلجبامعة سداسي الثالث ال
 
 

                                                             
3
Wawancara dengan mahasiswa pendidikan bahasa Arab semester 3 
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  و فوائده ج. أهداف البحث
 . أىداف البحث1

االنبساطية نوع الشخصية  ادلقارنة بني اختبارإىل  ىذا البحث يهدف  
سداسي الطلبة قسم تعليم اللغة العربية تعلم احملادثة لدى على نتائ   واالنطوائية
 .ڠمسارااإلسالمية احلكومية  اڠسا وايلجبامعة الثالث 

 حث. فوائد الب2
 للجامعة ( أ

 أن يكون مرجعا يف تطوير ادلعلومات، خاصة لتعلم اللغة العربية.
 للطلبة ( ب

 شخصيتهم.حث وسيلة دلساعدة الطلبة على معرفة أن يكون ىذا الب (1
 اڠسا وايلجبامعة قسم تعليم اللغة العربية إجناز تعلم احملادثة للطلبة ترقية  (2

 مناسبة لشخصيتهم. ڠمسارااإلسالمية احلكومية 
 ج(  للباحثة

 حث خربة والعلم اجلديد مل تنل الباحثة قبلها.أن يكون ىذا الب
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 الباب الثاني
 الهيكل النظري

 
  االنطوائيةو  االنبساطية  ع الشخصيةونو  ثةحادتعلم الم ائجأ. نت

احملادثة تعلم ائج. نت١  
 تعريف نتائج التعلم  ( أ

مجع من  ائج. النت"تعلم"و  "ائجنت"إن نتيجة التعلم من لفظُت يعٍت 
هو اسم جامد. أما يف اإلندونيسية يعٍت لغة مثرة الشيئ فالكلمة نتيجة. النتيجة 

"hasil". ١صيلتو أكانت إجيابية أو سلبية.حا حواصطال 
التعلم  2.تَ َعلُّماً  -يَ تَ َعلَّم   -تعلم تعريفات كثَتة. التعلم مصدر من تَ َعلَّمَ الو 

ادلعرفة، والعادة، كفاءة، وادلهارة، و ياة. تقريبا كل الطول احل مستمرةىو عملية 
التعلم. وىكذا التعلم ىو عملية  عن طريقشكلها، تعديلها،  مت واذلواية، وادلوقف

طريقة  جتيد تعلم. إذاوالتعليم عرضها نتيجة العملية التعلم  3ياة الناس.حمهمة يف 
علم عن بعض ادلفكرين تريفات نتيجة الاا.ىناك تعفنتيجة التعلم جيد وعودافالتعلم 
 ومنها:

 ((Mulyasa ( تعريف من مولياسا١
ت الكفاءة األساسية حإصلاز الطلبة بالكاملة، اليت أصب ىينتيجة التعلم 

 4ة تغيَت السلوك الذي ذو صلة.ودرج
                                                             

 قاموس ادلعاين 1
 22ص. (،١965 ، كلواركا سومرب:  ڠمسارا) ،التصريفية، أمثلة معصوم ابن علي مدزل 2

3
Nyanyu Khodijah, Psikologi Pendidikan, (Jakarta: PT RajaGrafindo 

Persada, 2014), P.47. 
4
M. Yusuf Mappeasse, "Pengaruh Cara dan Motivasi Belajar Terhadap 

Hasil Belajar Programmable Logic Controller (PLC) Siswa Kelas III Jurusan 

Listrik SMK Negeri 5 Makassar." Jurnal Medtek 1.2 (2009): 3-4. 
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 (Sudjana) ( تعريف من سوجانا2
صلت خربة يف حالطلبة بعد أن قدرة اليت متلكها  ىينتيجة التعلم 

 5التعلم.
 (Susanto) ( تعريف من سوسانتو3   

واء فيما يتعلق يف دث يف الطلبة، ستغيَتات اليت حت ىينتيجة التعلم  
 6هارات.ادلعرفة وادلواقف وادل

 (Dimyati dan Mujiono) ( دميايت و موجييونو4
ققت يف األرقام بعد أن أعطيت اختبار نتائج اليت حت ىينتيجة التعلم  

 . كل هناية التعليمنتيجة التعلم  
 (Hamalik)( ىاماليك 5

ظتها وقياسها ادلعرفة حتغيَت يف السلوك اليت مال ىينتيجة التعلم 
 7سن من قبلها.حالتغيَت بأنو زيادة وتطوير أوادلواقف وادلهارات. 

ثة بأن كفاءة متلكها الطلبة حص البالخالسابقات تمن التعاريفات 
 اليت نالت من عملية التعلم. ية معرفة وادلواقف وادلهاراتحمن نا

 أنواع نتيجة التعلم  ( ب
( ثالث أنواع نتيجة التعلم، Horwad Kingsley)ىورواد كيغسلي قّسم 

ة. أما جاجٌت ( ادلواقف واذلمّ 3( ادلعرفة والتعريف، 2( ادلهارات والعادة، ١تعٍت 

                                                             
5
Nana Sudjana, Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar, (Bandung: 

PT Remaja Rosdakarya, 2014), P. 22. 

6
Ahmad Susanto, Teori Belajar dan Pemebelajaran di Sekolah Dasar, 

(Jakarta: Prenadamedia Group, 2013), P. 5. 

7
Naifah, Evaluasi Pembelajaran Bahasa Arab, (Semarang: CV. Karya 

Abadi Jaya, 2015), P. 29-30. 
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((Gagne  ١قسم مخس أنواع نتيجة، تعٍت )ادلهارات 2 لشفهيةادلعلومات ا )
 8ركة.ادلهارات احمل( 5( ادلواقف 4سًتاتيجية ادلعرفية ( اإل3 عقليةال

  شفهيةادلعلومات ال  (١
تسمى بادلعرفة الشفهية. ادلعلومات الشفهية نالتها  ادلعلومات الشفهية  

ها الناس، قرأة، من ادلذياع ة التعلم يف ادلدرسة والكلمات نطقكنتيج
 وسيلة أخرى.والتليفزيون و 

 ادلهارات العقلية  (2
باستخدام الرموز  د للتفاعل مع البيئةحادلهارات العقلية تتمكن من وا 

 أو األفكار.
 عرفية اإلسًتاتيجية ادل  (3

الطرق إلعطاء ها الطلبة الختار وتغيَت ستخدمتعملية الداخلية ا يى 
 اإلىتمام والتعليم والتذكر والتفكَت.

 ادلواقف  (4
فطرية اليت تعلمها وتؤثر السلوك على الصفات الادلواقف ىو  

 داث وادلخلوقات األخرى.حالكائنات واأل
 ركةادلهارات احمل  (5

رك ، بل نشاط احملفقط  نشاط اجلسم وياتتحي الركة ادلهارات احمل 
 9د بادلهارات العقلية، مثلها قرأة، كتابة، أو لعب ادلوسقي.حمو 
  

                                                             
8
Nana Sudjana, Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar,..., P. 22. 

9
Ratna Wilis Dahar, Teori-teori Belajar dan Pembelajaran, (Bandung: 

Erlangga, 2006), P. 118-124. 
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يجة ستخدم تصنيف نتي نظام تعليم الوطٍت صغاية األىداف التعليمية يف
 ثالثة رلاالت. ينقسمالذي  (Benyamin Bloom)التعلم من بينيامن بلوم

 ادلعرفة (١
تتعلق بنتيجة تعلم ادلعرفية اليت تتكون من ستة جوانب،  فيما ادلعرفة

 ١0حليل، الًتكيب، والتقومي.ذاكرة، الفهم، التطبيق، التتعٍت ادلعرفة أو ال
على قبول، ناحية ادلعرفة ىو كم الطلبة قادرون (Bloom) عند بلوم 

تعلم اليت قدمها ادلعلم إىل ادلتعلم، أو إىل أي  واستعاب، وفهم الدروس
 شعرىامامدى ميكن للطلبة فهم ما قرأىا، وما يرىا، وماجرهبا، و 

تعلم راء تقييم ادلنتج لقياس نتائج ميكن للمعلمُت إج ادلالحظة ادلباشرة.
وميكن إجراء تقييم ادلنتج تنفيذىا جتريب  الطلبة يف شكل مفهوم الفكرة.

   ١١خطيّا.أنواع اإلختبارات، إما شفويا أو 
 ادلواقف  (2

قف اليت تتكون من مخسة جوانب، أي فيما تتعلق بادلو  ادلواقف
عند  ١2.القبول واإلجابة والتقييم والتنظيم واالستعاب

ميل ليعمل الشيئ بكيفية وطريقة ، ادلوقف ىو (Sadirman)ساديرمان
يشَت وضوع اخلاصة. وذلا إما من األفراد وادلوخطة خاصة إىل العامل ح

 ١3ادلوقف إىل أفعال الشخص والسلوك واإلجراءات.

                                                             
10

 Nana Sudjana, Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar,…, P. 22. 

11
 Ahmad Susanto, Teori Belajar dan Pemebelajaran di Sekolah 

Dasar,..., P.6-9. 

12
 Nana Sudjana, Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar,..., P. 22. 

13
 Ahmad Susanto, Teori Belajar dan Pemebelajaran di Sekolah 

Dasar,..., P.11. 
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 ادلهارات  (3
ادلهارات فيما تتعلق بنتيجة تعلم ادلهارة وقدرة العمل. ادلهارات 

كة األساس، وقدرة حركة ردود الفعل، ومهارة حر ستة جوانب، يعٍت 
قاال  ١4ادلالحظة، ودقة، وحركة مهارة اجملمع، وحركة ادلظهر والتأويل.

أن ادلهارات العملية ( (Usman dan Setiawatiعثمان و ستياوايت 
كدافع قدرة أعلى   عمهارات اجتو إىل منو قدرة العقل واجلسم واإلجتما 

بفعالية  فعالوادلنطق واأل عقلادلهارات قدرة باستخدام الداخل الفرد. 
  ١5وكفاءة لتحقيق نتائج معنية مبا فيو اإلبداع.

 ادثةنتيجة تعلم احمل  ( ج
لكها الطلبة من ناحية معرفة وادلواقف كفاءة متال نتيجة التعلم ىو

 وادلهارات اليت نالت من عملية التعليم. 
مبعٌت احملادثة  ١6ادثة.زل -ادثحي –ادث حمصدر من  لغةادثة احمل

التفكَت أو اآلراء عن موضوع معُت. احملادثة  حوار. احملادثة ىي تبادل حتدث،
من  ىو مزيج، التحدث  (Tarigan)عند تارجيان ١7مهارة الكالم. أساس

كن ميواسعة لذالك  عوامل اجلسدية والنفسية والعصبية والداللية واللغوية
 ١8اعتبارىا آداة الناس أمهية للسيطرة الناس.

                                                             
14

 Nana Sudjana, Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar,…, P. 22-23. 

15
 Ahmad Susanto, Teori Belajar dan Pemebelajaran di Sekolah 

Dasar,..., P.9. 

  ١6، ص.، أمثلة التصريفيةمعصوم ابن علي مدزل 15

17
 Yuli Nurkhasanah, Aplikasi Strategi Pembelajaran Muhadatsah 

Guna Meningkatkan Maharah Kalam Bagi Mahasiswa IAIN Walisongo,..., P.20. 

18
 Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, 

(Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014), P. 136. 



11 

اسيس واالجتاىات حدث بأنو مهارة نقل ادلعتقدات واألحالتيعّرف  
يف طالقة وانسياب مع  دث إىل اآلخرينحداث من ادلتحوادلعاين واألفكار واأل

 ة يف تعبَت وسالمة يف األداء.  حص
 دثحأىداف عملية الت

( التمكُت من التعبَت عن األفكار وادلشاعر وإدارة الشؤون اخلاصة والعامة ۱
 بسهولة ويسر وبثقة.

 ( إجادة األداء اللغوي وإتقان الصياغة والنطق.۲
 ال ومضمونا وأسلوبا.توى وشك( السيطرة على عملية التفكَت وتنظيمها زل۳
 دث على ادلواجهة والتغلب على اخلجل والشعور بالنقص.ح( تدريب ادلت4
   ١9دث أيا كان بفنون اإللقاء ادلناسبة.ح( تزويد الطالب أوادلت5

 دث:حعناصر الت
دث )الكالم الشفهي( عملية سهلة بل ال بد ذلا من عناصر حليست عملية الت

 قق وفق خطوات معروفة.حت
 أوذلا : وجود دافع الكالم. 

 ثانيا : التفكَت.
 ثالثا : اجلمل والعبارات اليت من شأهنا نقل األفكار.

 20.رابعا : األداء الصويت
 ادثةخطوات تدريبات احمل

يف ديد. وهتدف ىذه العملية لتدريب العفوية والسرعة حالتو  ربطتدريب ال (١
  2١ديد وربط معاين الكالم الذي يسمع.حالت

                                                             
١94-١98(، ص.١4١7، )درمك: دار االندلس للنشر والتوزيع، ت اللغويةادلهارا مد صاح،زل 19  

١96(، ص.١4١7، ، )درمك: دار االندلس للنشر والتوزيعادلهارات اللغوية زلمد صاح، 20  
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كامل اجلملة اخلاصة تقدمها السؤال شكل تدريب  . تدريب صيغة اجلملة (2
  22أو إضافة كاملة.غَت كامل 

نشطة اليومية أو األنشطة القريبة من الطلبة. ن األوار. ىذا التدريب عاحل (3
 ادثة رلانية .ادثة موجهة وزلوار وزلفظ احلحوار أسئلة متداولة و ومن احل

دة من األنشطة الًتفيهية ولكن حالقصص وا. قد يكون القصص كيحت (4
ليس  نأليانا حأتعذيبا  لصوا على وظيفة القصصحبالنسبة ألولئك الذين 

ول. لذلك جيب على ادلعلمُت مساعدة الطالب يف اإلشارة ذلم فكرة ما أق
 إىل وجوه القصة.

مناذج ادلناقشة الذي استخدم عند تدريب الكالم، كما . ىناك ناقشةادل (5
 يلي: 

 مناقشة الفصل، فرقتان موجهة  ( أ)
 حق ذلم أن يقًت ادلعلم ادلوضوع، حي يطبق . رلانية للفصلمناقشة  ( ب)

 اآلراء.
 اجلماعة ناقشة)ج( م

  اجتماع إعضاء اإلخصائيُت)د( 
 يشَتادلعلم ادلوضوع و  يطبقيث حىو  اجتماع إعضاء اإلخصائيُت

دث ووسيط وكاتب. أعطي الضباط فرصة حكمتبعض الطلبة  
ض حددا إلعداد ادلتكلمُت واستعّد الطلبة اآلخرين حأسبوعا وا

تعليقات يقدم ادلعلمون ليب. يف ىذا التنفيذ ادلعلم كمشارك س الطعن.
  وتقييمات يف هناية ادلناقشة.

                                                                                                                                   
21

 Yuli Nurkhasanah, Aplikasi Strategi Pembelajaran Muhadatsah 

Guna Meningkatkan Maharah Kalam Bagi Mahasiswa IAIN Walisongo,..., P.30. 

22
 Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab,..., P.138. 
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 ادلقابلة  ( ه)
هبا يف ىذه الطريقة  منشاط يف الكالم. أما اليت جيب القيا ىية لادلقاب

 شكل ادلقابلة.مها إعداد ادلقابلة و 
 التمثيل ( و)

على عناصر ترفيهية ألنو يعترب متعة.  تويالتمثيل ىو أنشطة اليت حت
 :  اخلطوات للقيام هبذه الطريقة

وارا بسيطا يف حاختبار ادلخطوطة، ميكن للمخطوطة أن تكون  (١)
 مشهد يناسب الغرض من الدرس.

يام قبل التمثيل األ الطلبة الفرصة لتمرين بعض يتم إعطاء (2)
 معرض. 

 اضرة احمل ( ز)
بعد الطلبة لديهم يكفي اخلربة يف األنشطة  عملوىذا النشاط 

القصص وادلقابلة وادلناقشة  كيحتوار و دثة اآلخريُت كمثل احلحادلت
 23وغَت ذلك.

 العوامل اليت تؤثر على نتيجة التعليم د(
ة قد انقسم إىل فئتُت، مها . ولكنها عامالعوامل اليت تؤثر يف فأنواعها كثَتة 

 . وىذه العوامل ىي كما تلي:ةاخلارجي ة والعواملالداخلي العوامل
 العوامل الداخلية  (١

العوامل الداخلية ىي العوامل اليت تأيت من داخل الفرد، وميكن 
 العوامل الداخلية ىي كما تلي: 24أن تؤثر كفاءة التعليم.

                                                             
23

 Yuli Nurkhasanah, Aplikasi Strategi Pembelajaran Muhadatsah 

Guna Meningkatkan Maharah Kalam Bagi Mahasiswa IAIN Walisongo,..., P.31-33. 
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  سديةالعوامل اجل ( أ)
الة اجلسدية تؤثر عن التعلم. األشخاص اللذين ح

ة البدنية سلتلفة عن األشخاص ادلتعب. عند نوىي حص
(Noehi) واس ال سيما العُت و الة احلحال ادلهم ىو احل

 األذن.
 لنفسيةالعوامل ا ( ب)

 ذكاءال (١)
يف التعّلم  حدى من العوامل النفسية اليت تؤثر صلا حإ ذكاءال

الطبة قادرا ديد ما حالطلبة أسعد ادلعلمُت لت ذكاء 25ادلدرسة.
طلبة بعد اتباع الرس ال حعلى اتباع الدرس ادلطعى وللتنبؤ صلا 

 26ادلعطى وإن مل يكن بعيدا عن عوامل أخرى.
 (Bakat) ادلواىب  (2)

عامل كبَت اليت تؤثر على عملية الشخص التعّلم ادلواىب 
، أن ادلواىبة ىي قدرة قوّي (Chaplin) قال جفلُت 27ونتائجها.

وىكذا يف  يف ادلستقبل. حقيق النجا حاليت متلكها الشخص لت
 28قيق اإلصلاز إىل مستوى معُت.حللشخص مواىب لت قيقةاحل

                                                                                                                                   
24

 Ahmad Susanto, Teori Belajar dan Pemebelajaran di Sekolah 

Dasar,..., P.12. 

25
 Syaiful Bahri Djamarah, Psikologi Belajar, (Jakarta: Rineka Cipta, 

2011), P. 189-196. 

26
 Ahmad Susanto, Teori Belajar dan Pemebelajaran di Sekolah 

Dasar,..., P.15. 

27
 Syaiful Bahri Djamarah, Psikologi Belajar,..., P. 196. 

28
 Ahmad Susanto, Teori Belajar dan Pemebelajaran di Sekolah 

Dasar,..., P.16. 
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 (Minat) الرغبة  (3)
استمرار ادليل التمتع و الرغبة ىي شعور  ((Slametoقال سالمتو 

،  (Dalyono)الشيئ أو النشاط، دون أن يأمر. عند دليونو إىل
صيل الدراسي العايل حرغبة التعلم الكبَتة متيل إىل إنتاج الت

صل على اخنفاض اإلصلاز. يف ىذا حرغبة التعلم وبالكعس أقل 
 29قام يعتقد أن الرغبة تؤثر على عملية ونتيجة تعلم الطلبة.ادل

 (Motivasi) الدافع    (4)
الة نفسية ح، الدافع (Noehi Nasution) عند نوىي ناسوتيون

يف الغالب ترّقى اخًتاع  اليت تدفع الشخص أن تفعل شيئا.
فإن الضعف القوي لدافع ازداد. إذا دافع التعلم م نتيجة التعل

لزم لتحاول، ح التعلم. فلذلك دافع التعلم التعلم يؤثر على صلا 
 خاصة من داخل الفرد.

 التعلم ةعاد (5)
عادة التعلم ىو سلوك تعلم الشخص الذي مت تضمينة يف    

وقت طويل ولذلك إلعطاء اخلصائص يف أنشطة التعلم ادلضطلع 
صول احل أشكال عادة التعلم يؤثر على نتائج اليت مت 30هبا.

 عليها. 
 
 
 

                                                             
29

 Syaiful Bahri Djamarah, Psikologi Belajar,..., P. 191. 

30
 Aunurrahman, Belajar dan Pemebelajaran, (Bandung: Alfabeta, 

2009), P. 185. 
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 أنواع الشخصية  (6)
إن الشخصية  3١دى من علم النفس.حالشخصية إ     

صيل لغوي أسرع من الشخصية االنبساطية تتوصل إىل حت
سلتلف من الطلبة اإلنطوائة.  نبساطيةالطلبة اال 32االنطوائية.

ة األجنبية مباشرة، أما الطلبة رسة اللغاّب دلمحأ النبساطيةالطلبة ا
ميارس الطلبة ألكثر ّب ليعلم الشيئ من الكتب. حاإلنطوائية أ

ادثة. ولذلك أنواع الكالم و شجاع لتقدم أمام الفصل يف تعلم احمل
 الشخصية يكون عامال الذي يؤثر على نتائج التعلم. 

 العوامل اخلارجية (2
اليت تؤثر على نتائج العوامل اخلارجية ىي عوامل من خارج الفرد 

 التعلم. 
 واد التعليموذج عرض ممن ( أ)

الطلبة يف التعلم على منوذج عرض  حويعتمد صلا 
شللة، مثَتة لالىتمام، وسهلة  غَتادلواد. منوذج عرض ادلواد ادلتعة و 
 التعلم. حإجيايب على صلا  أثريفهمها الطلبة بالطبع يكون ذلا 

 التعليم حالة ( ب)
الطلبة يف التعلم  حديد صلا على حتعامل آخر يساعد 

وار حالتعليم اذلادئ ، و  الةحالتعليم. ومن شأن وجود  الةحىي 

                                                             
31

 Syamsu Yusuf, LN. Dan Juntika Nurihsan, Teori Kepribadian, 

(Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008), P.1. 

77(، ص. ١987، )الرياض: احلياة مع لغتُت مد علي اخلويل،زل   32
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دقيق بُت الطلبة وادلعلمُت، بالطبع أن يعطي قيمة أكرب لعملية 
 الطلبة يف التعليم أقصى.  حىت يرتفع صلا حالتعليم. 

 فاءة ادلعلمك ( ج)
ءة ادلعلمُت تعلم الطلبة كثَتا من كفا حوسوف يتأثر صلا 

رلاالهتم ولديهم  يفًتفون ىم معلمُت سلتصُت ادلهنية. ادلعلمون احمل
تيار طريقة التعلم بادلواد اليت تدريسها وقادرا على اخمعرفة جيدة 
 33ق.والتعليم الدقي

 البيئة  ( د)
ياة الطلبة ال حياة الطلبة. خالل حىي جزء من  البيئة

ميكن جتنب أنفسهم من البيئة الطبيعية والبيئة االجتماعية والثقافية.  
 34كبَت على تعلم الطلبة يف ادلدرسة.  أثركالمها لو 

 دثحه( العوامل اليت تؤثر على الت
 يسبب على صعوبة يف التحدث ، وخاصة الطالب أن   (Lawtie )ويتقال ل

جًدا  الفصل ضجيجأو قول شيء يف الفصل ،  عوامل: الطالب ال يريدون التحدثال
 35.فصلحبيث يفقد ادلعلم السيطرة على ال

( أن ىناك ثالثة عوامل جتعل Burns dan Joyceكتب بَتنز وجويس )
 :الفصلالطالب يًتددون ادلشاركة يف 

                                                             
33

 Ahmad Susanto, Teori Belajar dan Pemebelajaran di Sekolah 

Dasar,..., P.12-18. 

34
 Syaiful Bahri Djamarah, Psikologi Belajar,..., P. 176-177. 

35 Lawtie,  Problems During Speaking Activities in the Classroom 

cited in “Teaching Speaking Skills 2-OvercomingClassroom at 76 76”, 2004, P.1. 
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ألن الطالب يفًتضون أن تعلم اللغة يكفي من خالل االستماع إىل ادلعلم ،  (١
 لكتب ادلدرسية وشلارسة التمارينمن اوفهم القراءة والكتابة 

،  لثانيةالصعوبات اللغوية ، وىي صعوبة فهم االختالفات بُت اللغة األم واللغة ا( 2
صعوبة فهم نطق ادلتحدثُت األصليُت ، وصعوبة فهم االختالفات يف قواعد 

  .اللغة من اللغة األم واللغة ادلدروسة
 ،الشخصية لى سبيل ادلثال ،عوامل الثقافة ،، ع خرىألاعوامل الالعوامل النفسية و ( 3

  36، البيئة.، نقص احلافز ، القلق والكالم يف الصفاخلربة
 ئيةاالنطوانبساطية و االالشخصية . 2

 أ( تعريف الشخصية
دة من حالشخصية ىي  وا 37غَته.الشخصية صفات متيز الشخص من 

الشخصية ئج اخلرباء. اليت ولدت على أساس الفكر والدراسة أونتاعلم النفس 
اللغة  ""personality. كلمة personality "ىي ترمجة من اللغة اإلصليليزية "

تسًّت يف لعبة أو عرض.  ونقناع ادلستخدمة ادلمثل يعٍت "persona الالتينية "
ادلمثلون شخصيتهم األصلية ويقدمون أنفسهم وفقا للقناع الذي 

 38يستخدمونو.
، ىناك العوامل اليت تؤثر (Steffer dan Matheny) عند ستفر و ماتٍت

 على تنوع نظريات الشخصية، منها:
 الشخصية، النظرية ىي انعكاس لشخصية البناء ( أ)
 يث يعيش باين النظرية.حياة االجتماعية والثقافية اجتماعيا، أسلوب احل ( ب)

                                                             
36

Burn, Anne, and Joyce, Hele, Focus on Speaking, (Sydney: 

Macquarie, 1997), P.134. 
 338ص.  (،١980)رلمع اللغة العربية، ،ادلعجم الوجيزمدكور،  إبراىيم36 

38
 Syamsu Yusuf, LN. Dan Juntika Nurihsan, Teori Kepribadian,..., P.1-3.  
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 ياة.ادلشًتك من ادلنشئ النظري لظاىرة احل)ج( الفلسفة، الوجو النظر 
 39 ة.)ه( الدين، ادلعتقدات اليت تتنبها بناة نظري

منظمة  يأن الشخصية ى (Carver dan Scheierاعترب جرفر و سيَت )
رك يف األفراد و نظام نفسي ينتج أمناطا ادلميزة يف السلوك واألفكار حمت

 وادلعاشر.
نظيمة داخل الفرد (، الشخصية ىي ديناميات تAlportعند  ألفورت )
 د الفرد يف إجراء التعديل الفريد للبيئة.ححوىي نظام نفسي اليت 

داث النفسية الواعية حرلمل كل األ( الشخصية ىي Jung) ڠوقال جو
 40وغَت الواعية.

العدد اإلمجايل ألمناط الفعل أو الكائنات عرف إيسينك الشخصية بأهنا 
يظهر أن الشخصية إيسينك  حددىا الوارثة والبيئة. من التعريف ادلقًت ية اليت حتاحل

 4١تتأثر بالوارثة والبيئة.
ثة الشخصية ىي مكونات داخل حبناء على التعريفات السابقات، عند البا

  .ادلعاشر اخلاص لشخصالفرد اليت تظهر اإلجراءات، واألفكار، و 
 أنواع الشخصية ( ب

 .االنطوائيةاالنبساطية و نواع الشخصية إىل نوعُت، قسم إيسينك أ
 
 

                                                             
39

 Syamsu Yusuf, LN. Dan Juntika Nurihsan, Teori Kepribadian,..., P.16. 

40
 Gufron, Nur dan Rini Risnawati S, Teori-teori `Psikologi, (Jogjakarta, 

Ar-Ruzz Media, 2011), P. 132-133.    

41
 Nur Maziyah Ulya,"Pengaruh Metode Pembelajaran dan Tipe 

Kepribadian Terhadap Hasil Belajar Bahasa Arab (Studi Eksperimen Pada 

MAN 1 Semarang)." Nadwa 10.1 (2017): 11-12. 
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 الشخصية االنبساطية (١
ة أقرب إىل ينطوائاطية واالنبسعن االالفكرة متلكها إيسينك 

طية لديهم اخلصائص انبسُت. الشخصية االحاالستخدام لكال ادلصطل
سريع يف  ماسة،احلزوح، ادلواالندفاع،  تعاملرة على الالرئيسية، وىي القد

تفائل، وصفات األخرى اليت تدل على الناس يقدرون عالقتهم ادلالتفكَت، 
 42مع اآلخرين.

الفرد الذي أقوى يوجو  ىيإيسينك أن الشخصية االنبساطية  قال
ب، رقيق حيطة هبا، ويف الغالب سعيد أن تصاره إىل البيئة احملوجهة نظ

تاج ادلخاطب ب العربيد، لديها العديد من األصدقاء، حياجلانب، حي
ب الفكاىة، ودائما على ب القرأة أو تعلم منفردا، حي، ال حيوارحلل

النوع  ب التغيَت واالسًتخاء. األفراد الذين لديهم ىذااستعداد للرد، حي
رك ويفعلون شيئا، أكثر عدوانية، الغضب حاالستمرار يف التيفضلون 

 43أمانة.غَت يانا ىم حبسهولة، وأ
 ئيةالشخصية االنطوا (2

االنطوائيون لديهم اخلصائص العكسية أللولئك الذين ىم 
، وطحتاالنبساطيون. وميكن وصفها بأهنا سكوت، سلبية، غَت متعامل، 

مغلقة، واعية، متشائمة، سليمة، ىادىء، وسيطرة عليها. ومع ذلك، 
ك، عند إيسينك الفرق األساسي بُت االنبساط واالنطواء ليس يف السلو 

  44ولكن يف طبيعة األساس البيولوجي والوراثي.
                                                             

42 Jess Feist dan Gregory J.Feist, Teori Kepribadian,…, P.124. 
43 Nur Maziyah Ulya, "Pengaruh Metode Pembelajaran dan Tipe 

Kepribadian Terhadap Hasil Belajar Bahasa Arab (Studi Eksperimen Pada 

MAN 1 Semarang)." Nadwa 10.1 (2017):11-12. 
44

 Jess Feist dan Gregory J.Feist, Teori Kepribadian,…, P.124. 
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الفرد الذي يوجو  ىي ئيةالشخصية االنطواعرض إيسينك أن 
ياهتم. سلوكو حهة نظره لنفسو. كل االىتمام موجو إىل جدائما و 

ديد لو ال يعٍت يف حتارجي العامل اخل أمادث يف شخصو. ددىا مبا حيح
يطة األفراد من ىذا النوع ليس ذلم اتصال مع البيئة احملسلوكو، لذلك 

  45هبا.
اىات إيسينك، اىتم أولئك الذين االنطوائيون باالجت قالو 

ب، امتاز مبيول النكد، األعصاب لتطوير أعراض اخلوف واالكتئا
الالإرادي غَت مستقرة. وفقا لبياهنم مشاعرىم يضر بسهولة، يقلق 

م بسهولة، تعاين الدونية، وصعوبة يف النوم. بينما االنبساط اىت
 غَتباجتاىات لتطوير أعراض اذلستَتي. على أكثرىم سريعة ولكن 

 46شاملة.
اعتقد إيسينك أن السبب الرئيسي لالختالفات بُت 

حالة  -ريةحفيز القشاالنبساطيون واالنطوائيون ىو مستوى الت
الفسيولوجية اليت إىل حد كبَت ادلوروثة جينيا من تعلمها. لذلك 
ادلنبسطون لديهم مستوى التحفيز القشرية ادلنخفض من االنطوائيون، 

وف تتفاعل أقل يف التحفيز لديهم درجة احلسية أعلى لذلك س
 احلسي.

وبالعكس االنطوائية ذلا خصائص مستويات أعلى من التحفيز القشرية 
 التايل ذلا عتبة احلسية أقل وتعاين الرد الفعل أكثر يف التحفيز احلسي.وب

                                                             
45 Nur Maziyah Ulya, "Pengaruh Metode Pembelajaran dan Tipe 

Kepribadian Terhadap Hasil Belajar Bahasa Arab (Studi Eksperimen Pada 

MAN 1 Semarang)." Nadwa 10.1 (2017):11-12. 
46

 Sumadi Suryabrata, Psikologi Kepribadian, (Yogyakarta: PT. 

RajaGrafindo Persada, 1995), P.292. 
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للحفاظ على التحفيز األمثل، االنطواء جتنب ادلواقف اليت 
تسبب الكثَت من التوتو. ولذلك االنطواء جتنب األنشطة. وبالعكس 
حيتاج االنبساط التحفيز احلسي العالية للحافظ على ادلستوى األمثل 

  47ولذلك يشارك ادلنبسط يف النشاط. من التحفيز.
 

  (Hughes dan Hughes)قسم ىوجس و ىوجس 
 االنبساط واالنطواء كما يلي: 

 واالجتماعي الذي يعرب   بنفسو   والواثق    ح  وادلر  الثرثار   ادلنبسط ىو الطفل  
ينما حف واستعالء   ورمبا بعنف   تردد   ون  دمن  ة  حابصر  عن انفعاالتو  

 أو يعرب   ىادئاً  . بينما يظل ادلنطوي ساكناً أو يتشاجر   يصفع   يغضب  
 48.واالستعالء   عن العنف   بعيداً  رلرداً  تعبَتاً  و  عن انفعاالت  

 
 :49النوعُت اخلصائص من كال (Crow and Crow) فّصل جرو و جرو 

 ١.2اجلدول 
 الفرق بُت شخصية انطوائية و شخصية انبساطية

 النمرة االنطواء ادلنبسط

حبالفصي دثحت  ١ أسهل على الكتابة 
خافةادلر من ح  2 ادلخافة بسهولة 

                                                             
47

 Jess Feist dan Gregory J.Feist, Teori Kepribadian,…, P.124. 
48

Nur Maziyah Ulya, "Pengaruh Metode Pembelajaran dan Tipe 

Kepribadian Terhadap Hasil Belajar Bahasa Arab (Studi Eksperimen Pada 

MAN 1 Semarang)." Nadwa 10.1 (2017):12-15 
49

 Ngalim Purwanto, Psikologi Pendidikan, (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 1990), P. 151. 
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شكس بسهولةو خجل  غَت  3 اخلجل والًتدد بسهولة 
افظ يف الغالبزل طرفمت   4 

قرأة الكتب واجلرائد بةزل ذلم الرغبة يف الرياضة  5 
دلشاعر الذاتيةاتأثر ب تأثر البيانات ادلوضوعية  6 

صاحبت بةزلرقيق و  حو مغلقةرو    7 
العمل مع اآلخرين بةزل العمل منفردا بةزل   8 

 9 انتبو بشدة وذلم اليهتم بشّدة و للفرد
مد يف معايشة بصعوبة وجا معايشة بسهولة ولدن

 العشرة
١0 

 ۱990:۱5ادلصدر جرو وجرو يف فوروانتو،  

 مؤشرات شخصية االنطوائية واالنبساطية عند إيسينك ( ج
 فرق إيسينك  أنواع الشخصية االنطوائية واالنبساطية بناء على مكوهنا منها

النشاط، االجتماعي، ادلخاطر، طاعة االندفاع، بيان الشعور، عمق الفكر، 
 :50وادلسؤولية 

 النشاط (١
قة اليت تنفق وشدة الشخص يف مقام االجتماعي والوقت اليت اكمية الط

  5١دث.حد ما يتحوإىل األفراد دلعاملة األجتماعي استخدمها 
                                                             

 
50

Melinda, G. R. (2017). Kontrol Emosi Pada Mahasiswa Yang 

Memiliki Tipe Kepribadian Introvert di Yogyakarta. Jurnal Riset Mahasiswa 

Bimbingan dan Konseling, 3(7), 279-292. 
51 Winoto, L., & Setiawan, J. L. (2017). Hubungan antara Kepribadian 

Extrovert-Introvert dan Entrepreneurial Self-Efficacy (ESE) pada Mahasiswa 

Jurusan X Universitas Y Surabaya. Jurnal Entrepreneur dan 

Entrepreneurship, 4(1, 2), 15. 
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 االجتماعي (2
 كيفية قيام األفراد باالتصال االجتماعي.   يقيسىو 

 ادلخاطر (3
مل ادلخاطر على أفعاذلم وأن يواجهوا حما األفراد على استعداد لت يقيسىو 

 52ديات يف أنشطتهم.حت
 طاعة االندفاع (4

 مطل، ثقة بالنفسمبؤشرات  يقاسال احل ىذا
 بيان الشعور (5

   وك، رقيق الشعور، ابتهاجحضمبؤشرات  ال يقيس شعور الفرداحل ىذا
 عمق الفكر (6

 ب األنشطة ادلخطط.ؤشرات ارجتال، افتكر الشيئ يف الفعل، حييقاس مب
 ادلسؤولية (7

 53ىي فرق بُت األفراد بناء ادلسؤولية على أفعاذلم أو مهنتهم.

 السابقة اتالدراس  .ب
أثر شخصية التالميذ  "ت ادلوضوع: حت 20١١( سنة 06١250١2)ياسُت  .١

لم الرياضيات لدي تالميذ يف الصف التاسع بادلدرسة الثانوية على اصلاز تع
 فوجر بونداواسا." ١كومية احل

                                                             
52 Purnama, D. N., & Laksmiwati, H. (2017). Motivasi Belajar pada 

Siswa Dengan Kecenderungan Introvert (Studi Kasus pada Siswa Kelas XI 

SMA Negeri 1 Taman). Character: Jurnal Penelitian Psikologi., 4(3) 
53

 Purnama, D. N., & Laksmiwati, H. (2017). Motivasi Belajar Pada 

Siswa Dengan Kecenderungan Introvert (Studi Kasus Pada Siswa Kelas XI 

SMA Negeri 1 Taman). Character: Jurnal Penelitian Psikologi., 4(3) 
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وطريقة جلمع البيانات توثيق اختبار  regresi""ث مبعادلة حيستخدم الب
ث تدل على حونتيجة ىذا الب "F"ليل البيانات اختبار يستخدم حت الشخصية.

 54على اصلاز تعلم الرياضيات. أن بُت شخصية التالميذ ليست ذلا أثر كبَت
دراسة مقارنة  ت ادلوضوع: "حت 20١6( سنة ١4204١0١90) الفىمارية  .2

تأثَت مهارة الكالم الطلبة بالشخصية ادلنبسطية واإلنطوائية على مهارة الكتابة 
مدية لدى طلبة السداسي الثالث يف معهد علي ابن ايب طالب جامعة زل

 يوكياكرتا."
 طلبا. 60ع باستخدام هتج كمي. اجملتم ليل االرتباطث حتحيستخدم ىذا الب

ليست ذلا فرق األثر بُت مهارة الكالم الطلبة أن ث تدل على حونتيجة ىذا الب
على مهارة  نطوائيةمهارة الكالم الطلبة بالشخصية االبالشخصية ادلنبسطية و 

  55الكتابة.
 سوصلو مسارانجكومية واىل )منهج الدكتوراه( جامعة اإلسالمية احل نور مازية عليا .3

أثر طريقة التعليم وأنواع الشخصية على  ت ادلوضوع: "رللة تربية اإلسالم حت
 ١كومية نتائج تعلم اللغة العربية )دراسة جتريبية يف مدرسة اإلسالمية احل

 (."ڠمسارا
ث النهج الكمي. اجملتمع ىو كل الفصول يف ادلدرسة العالية حيستخدم الب

ونتيجة  ANAVA" ."ليل البيانات مبعادلة م حت. ويستخدڠمسارا ١كومية احل
                                                             

54
 Yasin, “Pengaruh Kepribadian Siswa Terhadap Prestasi Belajar 

Matematika Siswa Kelas IX SMP Negeri 1 Pujer Bondowoso Semester 

Ganjil Tahun 2010/2011” Skripsi (Jember: Universitas Muhammadiyah 

Jember, 2011) 
55

 Maria Ulfa, “Sudi Komparatif Pengaruh Kemampuan Kalam 

Mahasiswa Berkepribadian Ekstrovert dan Introvert Terhadap Kemampuan 

Kitabah Mahasiswa Di Ma’had Ali Bin Abi Thalib Universitas 

Muhammadiyah Yogyakarta semester 3”,Tesis (Yogyakarta:Universitas 

Islam Negeri Yogyakarta,2016) 
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ىناك الفرق اذلام يف اصلاز التالميذ بُت الذين يتعلمون  (١على ث تدلحىذا الب
ليس ىناك  (2علم التعاوين والذين يتعلون يف فصل التعلم التقليدي،تيف فصل ال

التفاعلية ىناك التأثَتات  (3ء،نطو اصلاز التالميذ بُت ادلنبسط وادل الفرق اذلام يف
اذلامة بُت طريقة التعلم التعاوين وأنواع الشخصية على التالميذ منجزة يف اللغة 

  56العربية.
د متغَت مستقل يعٍت نوع حثة باستخدام واحث الذي أجراىا الباحببالفرق 

د متغَت تابع يعٍت نتيجة تعلم حو وا )االنبساطية و االنطوائية( الشخصية
 ".t-tesليل البيانات مبعادلة اختبار ت "حلتثة حواستخدمت الباادثة. احمل
 

 . فرضية البحثج
قيقها يف ديد ادلسألة كان حتيث حتحث، حي اإلجابة ادلؤقتة دلسألة البالفرضية ى

وقال مؤقتا ألن اجلواب ادلعطى يقوم على نظرية ذات صلة، ال مجلة االستفهام. 
صول عليها من خالل مجع البيانات. لذلك ميكن أيضا قائق جتريبية احلحتستند إىل 

إجابات جتريبية مع يس ديد ادلسألة، ولحيعرب عن الفرضية كجواب نظري لت
 57البيانات.

ادثة بُت الطلبة نتائج تعلم احمل دال يف يوجد فرق ث ىيحالفرضية يف ىذا الب
 وايل جبامعةسداسي الثالث اليف قسم تعليم اللغة العربية  نطوائيةاالوالطلبة  ةاالنبساطي

 .ڠمسارااإلسالمية احلكومية  اڠسا
 

                                                             
56

 Ulya, Nur Maziyah. "Pengaruh Metode Pembelajaran dan Tipe 

Kepribadian Terhadap Hasil Belajar Bahasa Arab (Studi Eksperimen Pada 

MAN 1 Semarang)." Nadwa 10.1 (2017): 1-25. 
57

Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: Alfabeta, 

2015),  P.96. 
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 ادثةحو نتائج تعلم الم العالقة بين نوع الشخصية االنبساطية و االنطوائية.د
ث حالبيف ىذا  .الشخصية ىي واحدة من العوامل اليت تؤثر على نتائج التعلم 
 واتعلميأن  بونحيالطلبة االنبساطية  .االنبساطية و االنطوائية على نوع ةالباحث تركزت

 بونحيتعلموىا مباشرة. بينما الطلبة اإلنطوائية الذين ي وىاارسرلموعا ومياللغة األجنبية 
   .من خالل الكتب منفردا اشيئوا تعلميأن 

التحدث والتعبَت عن األسئلة أو الطعن  بةالطلعلى جيب  ادثة احمل يف تعلم
يف ادلناقشة سوف  الفعأفكارىم و  تعربون الذين بةالطل .باستخدام اللغة العربية

 .جيدة من احملاضرين نتائجحيصلون على 
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 الباب الثالث
 ثحمناهج الب

 حثنوع الب . أ
األرقام  فيوث ح، ألن البيانات يف البمقارن كمي  ث  حبالبحث  ىذا

ث ث من حبحالب ىذا حصاءات. أما عند مستوى الشر حليلها باستخدام اإلوحت
 1قارن..ادل

 
 ومكانه بحثوقت ال . ب

ثا كميا يف قسم تعليم اللغ. العربي. ث. حبحث عملت الباحيف ىذا الب
ث حأما وقت الب .ڠمسارااإلسالمي. احلكومي.  اڠسا وايلامع. جبالثالث السداسي 

 م. ۲0۸۱فرباير 29وينتهي يف التاريخ  ديسمرب20يعين يف التاريخ 
 

 عينتهو  البحثجتمع م. ج
 . اجملتمع1

 يصائحث فاجملتمع اإلحالب يف ىذا 2ث.حىو مجيع أفراد الب يصائحاجملتمع اإل    
 اڠسا وايلجبامع. مجيع الطلب. يف قسم تعليم اللغ. العربي. السداسي الثالث  ىو

طلب. من  85م، وكان عددىم  ۲0۸7/۲0۸۱للعام  ڠمسارااإلسالمي. احلكومي. 
 ثالث فصول.

 

                                                             
1 

Syofian Siregar, Metode Penelitian Kuantitatif, (Jakarta: 

PrenandaMedia Group, 2013), P.7.   

2 
Suharismi Arikunto, Prosedur Penelitian, (Jakarta: PT.Rineka Cipta, 

2013), P. 173.  
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 . العين.2
 3ادلختار دلصدر البيانات. ياإلحصائ . فهي بعض اجملتمع وأما العين

 أى عامل مهم أن نالحظ يف البحث. وحتدد عين. البحث إىل عين. البحث ىي
  4مدى تكون العين. مفيدة يف جعل استنتاجات البحث.

يف اختيار العين. فهي العين. ث. حها الباتستخدمالطريق. اليت اأما   
ساب عين. عمال حبيعين طريق. الختيار ال( (Purposive Sampling دفي.اذل
  5.ث.حالبا

 50ث حالب أن العين. يف ىذا ث.حت الباومن البيان ادلذكور عرف
من ثالث فصول يف قسم تعليم اللغ. العربي. يف  ث.حالبا مهتأخذ .طالب.

، مث رتب. العين.  ڠمسارااإلسالمي. احلكومي.  اڠسا وايلجبامع. السداسي الثالث 
 مهتشخصي. انبساطي.( و أخذ) الًتتيب األعلى% 30 ث.حالبا مهتوأخذ

% ال 40% الًتتيب األسفل )شخصي. انطوائي.( والباقي 30 ث.حالبا
   ث. حيف الب  ث.حالبا تستخدما

 
 
 
 
 

                                                             
3 Sukardi, Metode Penelitian Pendidikan, (Jakarta: PT.Bumi Aksara, 

2003),P. 54  

4 
Sudaryono,  Metodologi Penelitian, (Jakarta: PT. RajaGrafindo 

Persada, 2017), P.167.  

5
 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: Alfabeta, 

2016), P.124. 
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 د. متغيرات البحث
  6ث.حث ىي كل ما يكون موضوعا يف البحمتغريات الب  

 ث متغريات قسمان، مها:حالب ويف ىذا
 متغري تابع  .1

 7.تغري الذي يتأثر أو تأثري، ألن متغري مستقلمادلتغري التابع ىو 
( Yادث. )متغري نتائج تعلم احملث ىو حالب ويكون ادلتغري التابع يف ىذا

  نهائي الدراسي للطلب..الان حمتالإلأسسها نتائج 
 ادث. تعريف نتيج. تعلم احمل ( أ

ادث. ىي قدرة اليت نالتها الطلب. بعد ان تتابع عملي. نتيج. تعلم احمل 
 دث.. اتعلم احمل

 ادث.احمل مؤشرات نتيج. تعلم ( ب
ادث. مبؤشرات ث. نتيج. تعلم احملحثت الباحبث حالب يف ىذا

ان هنائي الدراسي للطلب. قسم حقيم. امتاستقاق النتائج بناء على 
اإلسالمي.  اڠسا وايلجبامع. تعليم اللغ. العربي. يف السداسي الثالث 

 .ڠمسارااحلكومي. 
 متغري مستقل  .2

ويكون ادلتغري  8 ادلستقل ىو متغري اليت تؤثر على متغري تابع.ادلتغري
و  ي.االنبساطث ىو نوع الشخصي. حالب ( يف ىذاX)متغري ادلستقل 
 للطلب.. ومؤشراهتا: االنطوائي.

                                                             
6 

Sumadi Suryabrata, Metodologi Penelitian, (Jakarta: PT. 

RajaGrafindo Persada, 2003), P.25.    

7
Syofian Siregar, Metode Penelitian Kuantitatif,..., P.10. 

8
Amos Neolaka, Metode Penelitian dan Statistik,..., P. 60. 
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 شخصي. االجرائي التعريف ( أ
رسم اخلرائط ث ىو حالب . يف ىذاشخصي االجرائي التعريف

الصف. والتبيع. والسلوك األخر يف عملي. االتعلم. نوع الشخصي. 
ناسب. مع نظري شخصي. النوع م ىذا. واالنطوائي. قسمان، االنبساطي.

 متغري مستقل يف ىذاث. حث. يف البحها الباتإيسينك الذي استخدم
نتيج. االستبيانات ، يشريىا واالنطوائي. االنبساطي.البحث تتكون من 

 انتظاما و الزما يف األفراد. عن السلوك 
على سبع. عند إيسينك  ىو أنواع الشخصي. التعريف التشغيل

قياس فرعي.، يعين النشاط والقدرة على تعامل وادلخاطر وطاع. االندفاع 
 وبيان الشعور وعمق الفكر وادلسؤولي..

 مؤشرات أنواع الشخصي.  ( ب
 منها: ادلؤشرات لكل  قياس

 .القرأة ب.زلتعارف، مبادرة لالعملي.،  ب.زلاألنشط. الروتيني.،  .بزل:  النشاط (1
ك األصدقاء الكثرية، مبادرة يل: تعامل السهول.، مت تعاملالالقدرة على  (2

  .سكوتالتعامل،  ب.زلسريع دلعرف.، لتعرف مع األخر، 
 .دحالت ب.زل، ادلعامل.قبل العاقب.  حيرجت، مبادرة:  ادلخاطرأخذ  (3
 ، ثق. بالنفس.اذليمن.:  طاع. االندفاع (4
 وك، رقيق الشعور، ابتهاج.ح: ض بيان الشعور (5
 األنشط. ادلخطط. ب.زلالفعل، : ارجتال، افتكر الشيئ يف  عمق الفكر (6
 مل العواقب، استبطان.حعلى الوعد،استعداد لت ظفاح:  سؤولي.ادل (7
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 الشعري. ( ج
 

 ري. آل. متغري أنواع الشخصي.شع 1.1جدول 
ر ال

 المؤشرات القياس قم
 رقم بنود السؤال

 عددال االنبساطية االنطوائية
األنشط.  ب.زل ( أ النشاط 1

 الروتيني.
 العملي. ب.زل ( ب
 مبادرة لتعارف ( ت
 القرأة. ب.زل ( ث

1،5،6 2،3،4 6 

القدرة على  2
 تعاملال

 تعامل بسهول. ( أ
اء ألصدقاك يلمت ( ب

 الكثرية
مبادرة لتعرف مع  ( ت

 األخر
 سريع دلعرف.  ( ث
 التعامل ب.زل  ( ج
 كتوم ( ح

11،12،
13،16 

7،8،9،1
0،14،1

5 

10 

أخذ  3
 ادلخاطر

 مبادرة ( أ
العاقب. قبل  حيرجت ( ب

 ادلعامل.
 دحالت ب.زل ( ت

17،19 18،20 4 
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طاع.  4
 االندفاع

 اذليمن. ( أ
 ثق. بالنفس ( ب

24 21،22،
23 

4 

 وكحض ( أ بيان الشعور 5
 رقيق الشعور ( ب
 ابتهاج ( ت

26 25،27،
28 

4 

 ارجتال ( أ عمق الفكر 6
افتكر الشيئ يف  ( ب

 الفعل
األنشط.  ب.زل  ( ت

 ادلخطط

30،31 29،32 4 

 على الوعد ظفاح ( أ ادلسؤولي. 7
مل حاستعداد لت ( ب

 العواقب
 اسب.احمل ( ت

35 33،34 3 

 35 21 14 اإلمجايل اجملموع
  

 ثحالب أداة ( ث
جلمع  (Ulya) عليا من استبياناتث بحالب ىذا يف ث.حالبا تاستخدم

 .البيانات دلتغري الشخصي.
 البنود (1

لسجل عن أنواع الشخصي. استخدمت  ث.حبنودا يف الب 35ىناك 
 طلب. ادلدرس. العالي.انات عليا اليت استخدمتها عليا لث. استبيحالبا

 . ڠمسارا 1 كومي.احل اإلسالمي.



00 
 

 وضع الدرج. (2
( يدل على شخصي. االنطوائي.، 0الصفر )الدرج. نالتها األفراد سلتلف.، 

( يدل على شخصي. االنبساطي.. الدرج. الكلي. من البنود اليت 1د )حالوا
من الدرج.  مدى نالتها األفراد ىو درج. متغري يدل على شخصيتهم.

 ( درج..35( إىل مخس. وثالثني )0الصفر )
 الختبار صدق البنود ثحأل. الب اختبار (3

 .هبذا العملعليا  قامت  ولكنث حاختبار أل. الب ث.حالبا ال استخدمت
دورين. الدور اختبار الصدق على بنود اختبار الشخصي. قامتها عليا 

بند غري صدق.  8ونتيجتو وجدت بندا.  35األول اختبار الصدق على 
أسئل. صدق الذي مققر يف الدور  27 الدور الثاين اختبار الصدق على

أما نتيج. الثبات اليت قامتها صدق.  األول. فنتيجتو بنود السؤال مقرر
أسئل. صدق ذلا  27عليا، وجدت األداة الكلي. الشخصي. اليت تتكون 

.0,629=  )  )  ثبات
9 

 صنف أنواع الشخصي. (4
ى رتب. األعلى إىل األسفل. ث صنف أنواع الشخصي. بناء علحيف الب

% الًتتيب األعلى )شخصي. 30تصنيف الرتب. على ثالث أقسام: 
% 40% الًتتيب األسفل )شخصي. انطوائي.( والباقي 30انبساطي.( 

 مبهم.
 

                                                             
9 

Nur Maziyah Ulya, , "Pengaruh Metode Pembelajaran dan Tipe 

Kepribadian Terhadap Hasil Belajar Bahasa Arab (Studi Eksperimen Pada 

MAN 1 Semarang),"Disertasi  (Semarang: Program Doktoral UIN Walisongo, 

2016), P.107-113. 
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 ه. طريقة جمع البيانات
ث، ألن الغرض الرئيسي حطريق. مجع البيانات ىي خطوة أىم يف الب   

 هاتستخدموأما الطريق. اليت ا 10لبيانات.صول على احث يعين للحمن الب
  التوثيق.و  بياناالست ث. جلمع البيانات فهماحالبا
 االستبيان (1

توي االستبيان طريق. أخذ البيانات غري مباشرة. حي ىي االستبيان
 تث استخدمحالب يف ىذا 11أجاهبا ادلستطلعني.على عدد من األسئل. 

فهي استبيانات اليت قدمت  Ulya)من عليا ) االستبيان ادلغلق. ث.حالبا
  12ني اختيار فقط.ىت أن ادلستطلعحإجابات 

 وثيقالت (2
ث عن البيانات لألمور ادلتغريات تكون منها ادلذاكرة حوىي الب

والنسخ. والكتب واجلرائد واجملالت والنقوش ومذكرة ادلأشورة ودفًت وغريىا 
  13على البيانات الواقع..اليت تدل 

ث. ىذه الطريق. جلمع البيانات عن نتيج. حباال تستخدموا
السداسي  ادث. للطلب. قسم اللغ. العربي.م احملانات هنائي الدراسي يف تعلحامت

 .ڠمسارااإلسالمي. احلكومي.  اڠسا وايلجبامع.  الثالث

                                                             
9
Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan,..., P.308.   

10 
Sudaryono, Metodologi Penelitian,…, P.207   

11 
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan 

Praktik,..., P. 195 

12
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan 

Praktik,..., P.274. 
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انات هنائي حث. على التوثيق من بيانات نتيج. امتحصلت الباحو 
 وايلجبامع.  السداسي الثالث م اللغ. العربي.ادث. للطلب. قسم احملالدراسي يف تعل

 .ڠمسارااإلسالمي. احلكومي.  اڠسا
 

 و. طريقة تحليل البيانات
ها تمستخدصاء االستداليل الذي ااألحبعد ان جيتمع كل البيانات،   

ادلستقل.    independent t-testالبحث ىو اختبار "ت"  الباحث. يف ىذا
ليل العينتني ادلستقلتني نوع حلت .ثحا الباهتستخدماختبار "ت" ا. العينتني

ليلها  و خطوات حتالبيانات الفاصل. أو النسب. و بني البيانات ليس ذلا عالق.. 
 : كما يلى

 صياغ. الفرضي. .1
H0  =بني الطلب. ادث. اذلام. نتائج تعلم احمل يف فرق اليوجد

نطوائي. يف قسم تعليم اللغ. العربي. طي. والطلب. االانبساال
اإلسالمي. احلكومي.  اڠسا وايلجبامع. داسي الثالث س

 .ڠمسارا
Ha بني الطلب. ادث. اذلام. نتائج تعلم احمل يف = يوجد فرق

نطوائي. يف قسم تعليم اللغ. العربي. طي. والطلب. االانبساال
اإلسالمي. احلكومي.  اڠسا وايلجبامع. سداسي الثالث 

 . ڠمسارا
 صائي حفرضي. اإل .2

H0 :     =     

Ha  :         
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 ديد معايري القبول أو الرفض للفرضي.حت .3

 %5مستوى الدالل. = 
 (    (+)    ) =  (dk)درج. احلري. 

، متوسط القيم. ورلموع فرق مربع لكل من القيم. سابح .4
  مبعادل.:

 ̅   ∑      

 

 ̅   ∑      

 

 ادث. للطلب. االنبساطي.احمل نتائج تعلم    =    
 ادث. للطلب. االنطوائي.احملنتائج تعلم           =  

 ادث. للطلب. االنبساطي.احملرلموع نتائج تعلم   =    ∑
 ادث. للطلب. االنطوائي.احمل= رلموع نتائج تعلم   ∑   

 ب. االنبساطي.ادث. للطلاحملنتائج تعلم متوسط القيم.   ̅        =
 ادث. للطلب. االنطوائي.احملنتائج تعلم متوسط القيم.   ̅        =  

 ساب قيم. اخلطأ ادلعيار، مبعادل.:ح .5

  ̅   ̅ = √
∑  

  ∑  
    

(    ) (    )
 √

 

  
 

 

  
 

 

 وائي.قيم. اخلطأ ادلعيار بني الطلب. االنبساطي. واالنط   ̅   ̅    =
 رلموع فرق مربع لكل من القيم. للطلب. االنبساطي.     ∑   =  
 رلموع فرق مربع لكل من القيم. للطلب. االنطوائي.      ∑  = 
 رلموع العين. للطلب. االنبساطي.          =
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 = رلموع العين. للطلب. االنطوائي.       
حسابt باسح .6

 :مبعادل.14
 

   
 ̅    ̅ 
  ̅   ̅ 

 

 0,05=  ( )اختبار الدالل.  .7
  15القرار اختبار .8

t حساب  tجدول  =H0 فوض.ر م 
t حساب> tجدول = H0 .مقبول 

 . استنتاج8
نتائج  يف فهو يوجد فرق فوض.ر م H0=  جدولt  حساب tإذا كانت  

نطوائي. يف قسم تعليم اللغ. العربي. طي. والطلب. االانبسبني الطلب. االتعلم احملادث. 
 إذا كانت . ولكنڠمساراسالمي. احلكومي. اإل اڠسا وايلجبامع. الثالث  سداسيال
t حساب> tجدول  =H0 ادث. بني نتائج تعلم احمل يف فرق ال يوجدفهو  .مقبول

سداسي الثالث النطوائي. يف قسم تعليم اللغ. العربي. طي. والطلب. االانبسالطلب. اال
 . ڠمسارااإلسالمي. احلكومي.  اڠسا وايلجبامع. 

 
 
 

 
                                                             

14
 Ibnu Hadjar, Dasar-dasar Statistik untuk Ilmu Pendidikan, Sosial 

dan Humaniora, (Semarang: Pustaka Zaman, 2014), P. 255. 

13 
Syofian Siregar, Metode Penelitian Kuantitatif,..., P.178-179. 
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رابعالباب ال  
 نتائج البحث

 
 نبااييةشخصية االالنوع  ث عن أثرحالباب نتائج الب اثة يف ىذحالبا تتقدم

 ثالثال ياداساليلبة قام تعليم اللغة العربية لدى  ادثةئية على نتائج تعلم احملاالنطواو 
 . ڠمسارااإلسالمية احلكومية  اڠسا وايلجبامعة 

 توصيف البيانات .أ 
يانات اليت لباث. حصول على استنتاج البحللتوصيف البيانات ب ثةحقامت البا

 . قامتذلا معىنصول عليها يث الدرجات اليت مت احلااهبا حبحثة مت حالبا تواجد
-W) ستات-صاءات وحباستخدام الربرليات اإل ليل البياناتحتثة بحالبا

Stats@2016 )  ة.حللجواب عن األسئلة ادلقت 
 ڠمساراية اإلسالمية احلكوم اڠسا وايلجبامعة قام تعليم اللغة العربية عن  ةحمل .1

دى من اقاام كلية علوم التبية والتدريس حىو اقام تعليم اللغة العربية 
يف الشارع . تقع ىذا اجلامعة ڠمسارااإلسالمية احلكومية  اڠسا وايليف جامعة 

  . ڠمساراليان اڠدكتور ىامكا 
 رسالتورؤية القام و 

 رؤية القام  ( أ
دة العلوم الوينية عام حس و ادلتوفقة على أسااللغة العربية  تعليم منوذج

0207 
 القام  رسالة ( ب

عنوية على أساس تعليم اللغة العربية ادلختعة وادلبتكرة وادلإجراء  (1
 ليدة العلوم ومبصر معرفة احملحو 
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 دة العلومحوث يف رلال اللغة العربية على أساس و حالب إجراء (0
تعليم اللغة  وث وتطويرحكما تنفيذ نتائج البخدمة اجملتمع  إجراء  (3

 العربية 
وث اللغة العربية وتعليم اللغة العربية على التعاون مع مؤساة حب (4

 ادلاتوى اإلقليمي والويين والدويل
 تنفيذ مرفق الدراسي ادلمتاز (5

منها تاعة معلم.  قام تعليم اللغة العربيةعدد ادلعلمون يف 
 1ماجاتًن. مخاةدكتور و  أربعة ىناك

سنة  قام تعليم اللغة العربية الفعايل بةعدد الطل
 يالبا، تتكون من :  544 0217/0218
 بةعدد الطل سنة  منرة 

1 0211 12 
0 0210 10 
3 0213 73 
4 0214 121 
5 0215 124 
6 0216 113 
7 0217 131 

 

                                                             
1
 http://pba.walisongo.ac.id, Diakses pada tanggal 3 Februari 2018 

pukul 20.30 WIB 
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صة ح 120الدراسية يف قام تعليم اللغة العربية  وادعدد ادل
قام تعليم اللغة العربية دراسية يف ال وادادلمن  دةحواادثة واحمل. دراسية

ادثة تتكون من احمل.  ڠمسارااإلسالمية احلكومية  اڠسا وايلجبامعة 
صة ح 0ادثة الثانية ىي  واحمل صة دراسيةح 0ادثة األوىل ىي احمل

 0.صة دراسيةح 4ادثة الثالثة ىي واحمل دراسية
ثالث. ال ياداسالادثة الثانية يف احمل 0216الطلبة سنة أخذت 

اللغة العربية  يلبة قام تعليملدى ث حثة البحرت الباالذالك اخت
اللذين  ڠمسارااإلسالمية احلكومية  اڠسا وايلجبامعة  ثالثال ياداسال

 ادثة الثانية.  يتعلمون احمل
 ستبيان اال من بياناتالتوصيف  .0

جلمع  ث يريقة االستبيانحالب ىذا ثة يفحت الباستخدما
 وايلقام تعليم اللغة العربية الاداسي الثالث جبامعة يلبة  البيانات من

صلتو استبيان نوع ح. أما البيانات ڠمسارااإلسالمية احلكومية  اڠسا
صول عليها من رلموعتٌن من عدد مت احلالشخصية. النتيجة ىي 

 العينات، يعىن الطلبة االنباايية والطلبة االنطوائية. 
عدد الدرجات من مجيع صلتها األفراد خمتلفة. حالدرجة اليت 

مدى قل الذي يشًن درجة شخصيتهم. اتادلتغًن ادلالبنود ىو درجة 
الصفر  .(انباايي جدا) درجة 35إىل ( انطوائي جدا) 2 الدرجة من 

( يدل على شخصية 1د )ح( يدل على شخصية االنطوائية، الوا2)

                                                             
2 Buku Panduan Program Sarjana dan Diploma 3 Tahun Akademik 

2017/2018 UIN Walisongo Semarang, P. 207-208.  
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% التتيب 32تصنيف الرتبة نتيجة االستبيانات مث  85. من االنباايية
 صية انطوائية(. )شخ دىن% التتيب األ32األعلى )شخصية انباايية( 

 
 االستبيان مدى درجة

  االنطواء      االنبااط

              

  

53               0 

  4.1 اجلدول
 تصنيف االستبيان

 درجةال الفرقة الرتبة
 1 االنباايية  05 -1

06-62  
 2 يةاالنطوائ  61-85

 
 لي:تنوع الشخصية االنباايية واالنطوائية كما أما نتيجة استبيان 

 4.0اجلدول 
 نتيجة استبيان نوع الشخصية االنباايية

 عدد الدرجة  رقم
1 08 
0 07 
3 07 
4 06 



04 

5 05 
6 05 
7 05 
8 04 
9 04 
12 04 
11 04 
10 04 
13 04 
14 04 
15 04 
16 03 
17 03 
18 03 
19 03 
02 03 
01 03 
00 03 
03 03 
04 03 
05 03 
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درجة وعدد  08فهي عرفت أن عدد الدرجة األكثر ابق اوبناء اجلدول ال
 درجة.  03الدرجة األدىن فهي 

 4.3اجلدول 
 نتيجة استبيان نوع الشخصية االنطوائية

 عدد الدرجة  رقم
1 17 
0 17 
3 17 
4 17 
5 17 
6 16 
7 16 
8 16 
9 16 
12 16 
11 15 
10 15 
13 15 
14 15 
15 15 
16 15 
17 14 



00 

18 14 
19 14 
02 13 
01 13 
00 13 
03 10 
04 11 
05 6 

 

درجة  17عرفت أن عدد الدرجة األكثر فهي ابق وبناء اجلدول الا
 .رجاتد 6وعدد الدرجة األدىن فهي 

 ادثة  نتيجة تعلم احملمن بيانات التوصيف  .3
ثة من نتيجة حصلتها الباحادثة تيجة تعلم احملن من بياناتال

ادثة للطلبة قام اللغة العربية م احملانات هنائي الدراسي يف تعلحامت
 والنتيجة كما تلي:. الاداسي الثالث

 4.4اجلدول 
 ادثة تعلم احمل صائي من متغًن نتيجةحليل االحت نتيجة

 رلموع االنطواء االنبااط صاءحاال
 52 05 05 رلموع العينة

 3.608 31642 31616 القيمة الوسيطة
 21444 21324 21556 راف ادلعيارياالحن
 4 4 4 القيمة أعلى
 115 3 115 القيمة أدىن
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 تحليل اختبار الفرضية .ب 
-t"ااب درجة الفرق بٌن ادلتغًنين فهو ثة حلحها الباتستخدمادلعادلة اليت ا  

test : ادلاتقلة مبعادلة " 

   
 ̅    ̅ 
  ̅   ̅ 

 

 وأما اخلطوات كما تلي: 
 صياغة الفرضية .1

H0 :     =     

يية والطلبة انباادثة اذلامة بٌن الطلبة االنتائج تعلم احمليف اليوجد فرق 
 اڠسا وايلجبامعة االنطوائية يف قام تعليم اللغة العربية سداسي الثالث 

 .ڠمسارااإلسالمية احلكومية 
Ha  :           

يية والطلبة االنطوائية انباادثة اذلامة بٌن الطلبة االنتائج تعلم احمل يف وجد فرقي
اإلسالمية  اڠسا وايلجبامعة يف قام تعليم اللغة العربية سداسي الثالث 

 .ڠمسارااحلكومية 
 ديد معايًن القبول أو الرفض للفرضيةحت .0

 %5ماتوى الداللة = 
=  (1-05(+)1-05= ) (    (+)    ) (  =dk)درجة احلرية 

أن تكون معايًن القبول أو الرفض  t. لذلك ، بناء على جدول قيمة 48
 t(0,05;48)  =01211=  للفرضية

 متوسط القيمة ورلموع فرق مربع لكل من القيمة .3
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  4.5اجلدول
 ااب البيانات الاابقة كما تلي:ح

 الطلبة االنطوائية الطلبة االنباايية
     رقم 

 
=  -

 ̅  
 
 
     رقم   

 
=  -

 ̅  
 
 
  

1 317 2128 2121 1 4 2136 2113 
0 4 2138 2115 0 314 2104- 2126 
3 314 2100- 2125 3 4 2136 2113 
4 4 2138 2115 4 316 2124- 2122 
5 4 2138 2115 5 315 2114- 2120 
6 4 2138 2115 6 310 2144- 2119 
7 318 2118 2123 7 317 2166 2122 
8 319 2108 2128 8 317 2166 2122 
9 3 2160- 2138 9 317 2116 2123 
12 4 2138 2115 12 318 2124- 2122 
11 311 2150- 2107 11 3 2164- 2141 
10 115 0110- 4148 10 317 2126 2122 
13 314 2100- 2125 13 4 2136 2113 
14 319 2108 2128 14 319 2106 2127 
15 4 2138 2115 15 3 2164- 2141 
16 313 2130- 2112 16 315 2114- 2120 
17 315 2110- 2121 17 315 2114- 2120 
18 315 2110- 2121 18 313 2134- 2110 
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19 4 2138 2115 19 319 2106 2127 
02 315 2128 2121 02 4 2136 2113 
01 3 2160- 2138 01 319 2106 2127 
00 4 2138 2115 00 4 2136 2113 
03 317 2128 2121 03 316 2124- 2122 
04 4 2138 2115 04 318 2116 2123 
05 4 2138 2115 05 314 2106- 2126 

 
∑   

9214 
 ∑ 

 
  

7141= 
 ∑  

91= 
 ∑ 

  
   

0100= 
  
 البيانات:
 يةادثة للطلبة االنبااياحملنتائج تعلم =    

 ادثة للطلبة االنطوائيةاحملنتائج تعلم =            
 ادثة للطلبة االنبااييةاحملرلموع نتائج تعلم  =    ∑

 ادثة للطلبة االنطوائيةاحمل= رلموع نتائج تعلم    ∑     
 اييةرلموع فرق مربع لكل من القيمة للطلبة االنبا     ∑    =  
 لكل من القيمة للطلبة االنطوائيةرلموع فرق مربع       ∑   = 

ااب متوسط القيمة درجة نتيجة التعلم وبناء على اجلدول الاابق حل
 للشخصية االنباايية فهي :

 ̅   ∑      

         ̅  = 05/9214  
       = 31616 
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ة نتيجة التعلم للشخصية ااب متوسط القيمة درجوبناء على اجلدول الاابق حل
 االيوائية فهي: 

 ̅   ∑      

= 05/91  
  31642  = 

  يقيمة اخلطأ ادلعيار  .4

  ̅   ̅ = √
∑  

  ∑  
    

(    ) (    )
 √

 

  
 

 

  
 

 البيانات:
 ائيةقيمة اخلطأ ادلعيار بٌن الطلبة االنباايية واالنطو    ̅   ̅    =
  =   ∑ 

 
 رلموع فرق مربع لكل من القيمة للطلبة االنباايية   

 =  ∑ 
 
 رلموع فرق مربع لكل من القيمة للطلبة االنطوائية    

 للطلبة االنبااييةرلموع العينة           =
 = رلموع العينة للطلبة االنطوائية       

  ̅   ̅ =  √
∑  

  ∑  
    

(    ) (    )
 √

 

  
 

 

  
 

=  √
           

(    ) (    )
 √

 

  
 

 

  
 

          = 0.448      0.283 

          = 0.127 
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 t3 اختبار .5

   
 ̅    ̅ 
  ̅   ̅ 

 

   = 
          

     
 

                            = 
      

     
 

                          = -0.189 
 اللةاختبار الد .6

  4.6اجلدول
 uji-t independen"" ادلاتقلة -اختبار ت ليلحخالصة نتيجة الت

4 

وسط تم الفرقة
 القيمة

فرق 
 خالصة جدولt حاابt وسطتادل

 31616 االنبااط
 دالة غًن 01211 -21189 -21204

 31642 االنطواء
ثة حمث تقارن البا -21189ىي  حاابtث الاابق عرفت أن حبناء على مبا

. إذن 01211% = 5قيمة من اجلدول على ماتوى الداللة " بال جدولtقيمة "
tأصغر من  حاابtجدول . 

ادثة دالة بٌن نتائج تعلم احمليف ثة ىي يوجد فرق حالفرضية اليت قدمتها البا 
نطوائية يف قام تعليم اللغة العربية سداسي الثالث ايية والطلبة االنباالطلبة اال

                                                             
3
 Ibnu Hadjar, Dasar-dasar Statistik untuk Ilmu Pendidikan, Sosial 

dan Humaniora, (Semarang: Pustaka Zaman, 2014), P. 255. 

4
 Hadjar, Ibnu, W-Stats, Program Aplikasi Statistk Walisongo, 

Semarang, UIN Walisongo, 2016. 
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( مقبولة H0فالفرضية ادلبدئية ). ڠمسارا اإلسالمية احلكومية اڠسا وايلجبامعة 
 ( مرفوضة. Haوالفرضية البديلة )

ادثة دالة نتائج تعلم احمل يف فرقالاليوجد  أنو ث تدل علىحالب واالستنتاج ذلذا
نطوائية يف قام تعليم اللغة العربية الاداسي الثالث بٌن الطلبة االنباايية والطلبة اال

 .ڠمساراحلكومية اإلسالمية ا اڠسا وايلجبامعة 
 

 حثنتائج الب ناقشةم .ج 
شخصية النوع ادلاتقلة دلعرفة أثر  t""ليل نتيجة اختبارحثة بتحالبا قامت

يلبة قام تعليم اللغة العربية لدى  ادثةعلى نتائج تعلم احمل ئيةاالنطواو  النبااييةا
 . ڠمسارااإلسالمية احلكومية  اڠسا وايلجبامعة  ثالثال ياداسال

نباايية اختبار الفرضية بٌن متغًن ماتقل )نوع الشخصية اال على بناء
، دالةغًن ثة قيمة حصلتها الباحادثة( واالنطوائية( ومتغًن تابع ) نتائج تعلم احمل

على نتائج تعلم أثر بٌن نوع الشخصية االنباايية واالنطوائية  ال يوجدمعنها 
اإلسالمية  اڠسا وايلجبامعة الث ادثة يف قام تعليم اللغة العربية الاداسي الثاحمل

 .ڠمسارااحلكومية 
نظريا، نوع الشخصية تؤثر على نتائج التعلم. لكن نتيجة اختبار العينة ادلاتقل 

 "اختبار ت" تظهر أن ذلك النظري التدعم.
 حأن جنا  David Nunan)مناسبة بنظري دافيد نونان ) تىذه النتيجة ليا

د منهم االنبااط حلكل فرد وارىا عوامل الشخصية الطلبة يف تعلم اللغة األجنبية أث
  5واالنطواء.

                                                             
5
 E-book: David Nunan, Second Language Teaching and Learning, 

(Boston : Heinle & Heinle Publishers, 1999), P. 156. 
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ث يدل على غًن دالة بٌن نوع الشخصية االنباايية و االنطوائية حىذا الب
ذلا  خرى اليتعلى العوامل الداخلية األال يابب حلا ىذا 6.ادثةحملعلى نتائج تعلم ا

الذكاء وادلواىب والرغبة والدافع  اجلادية و ادثة، كمثلأثر أكرب على نتائج تعلم احمل
 .وعادة التعلم

منوذج عرض مواد  ادثة منهااليت تؤثر على نتيجة تعلم احمل والعوامل اخلارجية 
 .  الة التعليم و كفاءة ادلعلم و البيئةحالتعليم و 

ئة عاماًل مهًما يف إتقان مهارات التحدث. يف احلياة يف ىذه احلالة ، تصبح البي
  كلغة اتصال  األماللغة  استخدم الطلبةأخرى،  مادة دراسيةاليومية أو يف 

أو جيدون يف التحدث عندما يتكلمون اللغة اإلندونياية  الطلبة االنباايية
يف ، ولكن عندما يطلب منهم التحدث باللغة العربية سيجدون صعوبة اللغة األم

، ولكن إذا تطلب التحدث  سكوتيصبحون الطلبة االنطوائية  . والتعبًن
 باستخدام اللغة العربية فقد يكونون قادرين على التحدث بطالقة.

االنطوائيٌن ىو التكيز على توجو  االنباايٌن و وىكذا ، فإن التمييز بٌن
يف  لبة االنبااييةالطجنح أمواقفهم جتاه البيئة ، وليس على ادلهارات العربية. ال 

 .الطلبة االنطوائيةالتحدث باللغة العربية من 
 

 حدود البحث .د 
تاابة اليت . جهد االكالقيودىناك العديد من ث حالب يف ىذا أنوثة حالبا أدرك
دود يف احل ، ومنليس الكاملاإلناان ث ولكن حالب ثة لتكيب ىذاحقامت البا

 ث فهي كما تلي :حالب ىذا

                                                             
6
 Yasin, “Pengaruh Kepribadian Siswa Terhadap Prestasi Belajar 

Matematika Siswa Kelas IX SMP Negeri 1 Pujer Bondowoso Semester 

Ganjil Tahun 2010/2011” Skripsi (Jember: Universitas Muhammadiyah 

Jember, 2011) 
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ث يف قام تعليم اللغة العربية الاداسي الثالث يتبعون حثة  البحقامت البا .1
 .ادثةتعليم احمل

ث. الوقت القصًن ميكن تضييق حث خالل تصنيف البحالب أجري ىذا  .0
 ث. حث، لذلك أن يكون ذلا أثر على نتيجة البحة البحماا

الاؤال على دود باستخدام االستبيان، يعين قليل فهم من ادلاتجيبٌن ىناك احمل .3
 قيقة. الة احلاإلجابة ادلقدمة من العينات ال تظهر احل لذلكواجلدية يف اإلجابة 

د ىو حث تتكون من متغًن واحادثة يف ىذاالبالعوامل اليت تؤثر نتائج تعلم احمل .4
يث أن ىناك العديد من العوامل األخري اليت تؤثر نتائج حنوع الشخصية، 

 ادثة. تعلم احمل
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 الباب الخامس
 االختتام

 
 الخالصة . أ

 السابقة، فوصلت الباحثة إىل اخلالصة وهي:نتائج البحث  مناقشة وبناء على
أثر بني نوع الشخصية االنبساطية واالنطوائية على نتائج تعلم احملادثة  ال يوجد

اإلسالمية احلكومية  اڠسا وايليف قسم تعليم اللغة العربية السداسي الثالث جبامعة 
دالة.  غريعوموعتني مأ أنواع الشخصية نتيجة التعلم بني اجمل يف فرق هناك ألن .ڠمسارا

 لذلك، فرضية البحث مرفوضة.
 

 اإلقتراحات . ب
لبتهم و تعرتف نوع شخصيتهم، بقصد كذا ايقرب إىل طللعومعلم أن فينبغي  .1

يستطيع أن يعرف درجة القدرة، طريقة و سرتاتيجية الصحيحة لتحقيق أهداف 
 التعلم.

كأ أن تستخدم كعومرجع إلضافة البحث مي هذاللبحث ادلستقبل، ينبغي  .2
 معلومات البحث اجلديد.

 
 اإلختتام . ت

حيت تستطيع الباحثة أن الذي قد أعطانا نععومة وهداية  العادلني رب هلل احلعومد
أثر نوع الشخصية االنبساطية واالنطوائية على نتائج تعلم تنتهي هذاالبحث بادلوضوع 

اإلسالمية  اڠسا وايلالثالث جبامعة احملادثة يف قسم تعليم اللغة العربية السداسي 
 . ڠمسارااحلكومية 
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ا كل تأكيد بأن إعداد هذا البحث ملتبسا بالقصور و تتزال الباحثة متأكد ال
النقصان مأ حيث الكتابة أو القواعد مأ النحو و الصرف أو غريمها. لذا, ترجو 

ر القارئني الباحثة االنتقادات و التعليقات و االقرتاحات و اإلرشادات مأ سائ
 األحباء لصالحية هذا البحث.

و عسى اهلل أن توفق الباحثة فيعوما بذل مأ اجلهد يف إجناز هذا البحث ادلتواضع 
 آمني.  راجيا منه جل شأنه بأن جيعل هذا البحث نافعا و مفيدا للباحثة و للقارئني.
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LAMPIRAN 1 

ANGKET TIPE KEPRIBADIAN 

Nama  :……….. 

Jenis kelamin : L/P 

Kelas  :………... 

No. Absen :………… 

Petunjuk: 

1. Bacalah pernyataan di bawah ini, kemudian pilihlah salah satu 

jawaban yang sesuai dengan pilihan anda. Berilah tanda centang 

(v) pada jawaban anda pada kolom kriteria jawaban “Ya” atau 

“Tidak” 

2. Pilihlah jawaban yang sesuai dengan diri anda, sebab tidak ada 

jawaban yang salah 

3. Jawaban anda tidak mempengaruhi nilai anda 

4. Atas kesediaannya mengisi angket saya ucapkan terimakasih. 

No. Pertanyaan/Pernyataan 

Kriteria 

Jawaban 

Ya Tidak 

 Activity   

1 Apakah Anda suka kegiatan rutin?   

2 Apakah Anda menyukai banyak kesibukan 

dan kegembiraan di sekitar Anda? 

  

3 Apakah Anda orang yang banyak bicara?   

4 Apakah Anda suka pergi ke sebuah pesta 

atau keramaian? 

  

5 Apakah Anda lebih suka membaca daripada 

bertemu dengan orang lain? 
  

6 Apakah Anda sering mengalami kesulitan 

untuk bersenang-senang dalam pesta yang 

ramai? 

  



 Sociability   

7 Apakah Anda mempunyai banyak teman?   

8 Apakah Anda biasanya mengambil inisiatif 

untuk berkenalan dengan teman baru? 

  

9 Apakah Anda suka bergaul dengan orang 

lain? 

  

10 Apakah Anda merasa cepat akrab dengan 

orang yang baru Anda kenal? 

  

11 Apakah Anda jarang menyapa orang lain 

sebelum mereka menyapa Anda terlebih 

dahulu? 

  

12 Apakah anda suka menyendiri?   

13 Apakah Anda kebanyakan diam ketika 

bersama orang lain? 

  

14 Apakah anda mempunyai teman di mana-

mana? 

  

15 Apakah anda menikmati bekerja sama 

dengan orang lain? 

  

16 Apakah dalam pesta Anda lebih suka 

sendirian atau bersama seorang saja dari 

pada bergabung bersama kelompok? 

  

 Risk Taking   

17 Apakah sebelum bertindak Anda selalu 

mempertimbangkan untung ruginya? 

  

18 Apakah Anda cenderung cepat dan yakin 

dalam bertindak? 
  

19 Apakah Anda hanya akan bertindak kalau 

Anda telah tahu kemungkinan akibatnya? 

  

20 Apakah Anda sering melakukan sesuatu 

karena tantangan? 

  

 Impulsiveness   

21 Apakah Anda merasa cukup percaya diri?   

22 Jika ada kesempatan, apakah Anda akan 

mencalonkan diri untuk memimpin 

kelompok Anda? 

  



23 Apakah Anda sering berusaha agar orang 

lain mengikuti pendapat Anda? 
  

24 Apakah Anda sering mengalah dalam 

perdebatan dengan teman Anda? 

  

 Expressiveness   

25 Apakah anda suka berkelakar atau mengolok 

teman-teman? 

  

26 Apakah Anda lebih sensitif dari kebanyakan 

teman? 

  

27 Apakah Anda sering berlama-lama untuk 

bergembira ria? 

  

28 Apakah Anda pada waktu-waktu tertentu 

merasa gembira sekali tanpa alasan yang 

jelas? 

  

 Reflectiveness   

29 Apakah Anda sering melakukan sesuatu 

secara spontan? 

  

30 Apakah anda sering mengalami kesulitan 

untuk melakukan sesuatu secara spontan? 

  

31 Apakah Anda cenderung memikirkan 

sesuatu terlebih dahulu sebelum bertindak? 

  

32 Apakah dalam kehidupan sehati-hari Anda 

jarang melakukan kegiatan secara 

terencana? 

  

 Responsibility   

33 Jika Anda mengatakan Anda akan 

melakukan sesuatu, Apakah Anda selalu 

menepati janji Anda 

  

34 Apakah Anda siap menghadapi akibat 

apapun dari tindakan Anda? 

  

35 Apakah Anda setiap menyalahkan seseorang 

dalam melakukan sesuatu, Anda benar-benar 

tahu kesalahan Anda? 

  

 

 



LAMPIRAN 2 

 

PEDOMAN PENSKORAN BUTIR INSTRUMEN  

ANGKET KEPRIBADIAN 

No I/E YA TIDAK 

1 I 0 1 

2 E 1 0 

3 E 1 0 

4 E 1 0 

5 I 0 1 

6 I 0 1 

7 E 1 0 

8 E 1 0 

9 E 1 0 

10 E 1 0 

11 I 0 1 

12 I 0 1 

13 I 0 1 

14 E 1 0 

15 E 1 0 

16 I 0 1 

17 I 0 1 

18 E 1 0 

19 I 0 1 

20 E 1 0 

21 E 1 0 

22 E 1 0 

23 E 1 0 

24 I 0 1 

25 E 1 0 

26 I 0 1 

27 E 1 0 

28 E 1 0 

29 E 1 0 

30 I 0 1 

31 I 0 1 

32 E 1 0 

33 E 1 0 

34 E 1 0 

35 I 0 1 



 
  



 



 

 
 



 







 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

  
 

  



 LAMPIRAN 8 

 

 طلبةلدى  ثةادعلى نتائج تعلم احمل دراسة املقارنة بني نوع الشخصية االنبساطية واالنطوائية
   ڠمسارا احلكومية اإلسالمية اڠسا وايل جبامعة الثالث سداسيال العربية اللغة تعليم قسم

 



 LAMPIRAN 9 

  

 تعليم قسم طلبةلدى  ادثةعلى نتائج تعلم احمل دراسة املقارنة بني نوع الشخصية االنبساطية واالنطوائية
   ڠمسارا احلكومية اإلسالمية اڠسا وايل جبامعة الثالث سداسيال العربية اللغة

 



LAMPIRAN 10

 
  

 تعليم قسم طلبةلدى  ادثةعلى نتائج تعلم احمل طوائيةدراسة املقارنة بني نوع الشخصية االنبساطية واالن
   ڠمسارا احلكومية اإلسالمية اڠسا وايل جبامعة الثالث سداسيال العربية اللغة

 



LANJUTAN LAMPIRAN 10
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