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 موافقة المشرف

 املعاىل

 عميد كلية علوم الرتبية والتدريس

 ڠمسارااإلسالمية  اڠوايل ساجامعة 

 السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته

 حتية طيبة وبعد.

البحث  سب احلاجة نرسل نسخة هذايالت على حبعد مالحضة بالتصحيحات والتعد
 العلمي :

 عالية الرفيعة:  اإلسم

 311233165:  رقم القيد

 : تعليم اللغة العربية    القسم

يم اللغة العربية طالب قسم تعلدى أثر فهم القواعد العربية على قدرة اإلنشاء ل " : املوضوع
"ڠاإلسالمية احلكومية مسارا اڠوايل ساجبامعة   

رجو من جلنة املناقشة أن تناقش هذا البحث العلمي بأسرع وقت ممكن وشكرا على ون
 إهتمامكم.

 والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته
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 موافقة المشرف

 املعاىل

 عميد كلية علوم الرتبية والتدريس

 ڠمسارااإلسالمية  اڠوايل ساجامعة 

 السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته

 حتية طيبة وبعد.

البحث  ت على حسب احلاجة نرسل نسخة هذابعد مالحضة بالتصحيحات والتعديال
 : العلمي
 عالية الرفيعة:     اإلسم

 311233165:  رقم القيد

  : تعليم اللغة العربية القسم

طالب قسم تعليم اللغة العربية دى أثر فهم القواعد العربية على قدرة اإلنشاء ل " :  املوضوع
 "ڠاإلسالمية احلكومية مسارا اڠوايل ساجبامعة 

مي بأسرع وقت ممكن وشكرا على ونرجو من جلنة املناقشة أن تناقش هذا البحث العل
 إهتمامكم.

  والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته          
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 الملخص

عربية بجامعة طالب قسم تعليم اللغة الدى ية على قدرة اإلنشاء لأثر فهم القواعد العربالموضوع : 
ڠاإلسالمية الحكومية سمارا اڠوالي سا  

 عالية الرفيعةاالسم   : 

 311233165:    القيدرقم 

طالب قسم تعلييم اللغية دى أثر فهم القواعد العربية على قدرة اإلنشاء لقد مت هذا البحث يف 
. والغييريف يف هيذا البحييث اإلجابيية عيين ڠسييالمية احلكوميية مسييارااإل اڠ  وايل سيياالعربيية جبامعيية 

قسيم تعلييم اللغية العربيية جبامعية طيالب دى ليفهم النحو على قيدرة اإلنشياء كيف اثر السؤال:  
دى ليييفهييم الصييير  علييى قيييدرة اإلنشيياء ؟ كيييف اثييير ڠاإلسيييالمية احلكومييية مسيييارا اڠ   وايل سييا
فهم ؟ كيف اثر  ڠاإلسالمية احلكومية مسارا اڠساوايل جبامعة  قسم تعليم اللغة العربيةطالب 

 اڠ  وايل سيياجبامعيية  قسييم تعليييم اللغيية العربيييةطييالب دى لييعلييى قييدرة اإلنشيياء القواعييد العربييية 

؟ ولالجابية عين هيذمل املشيكلة اسيتخدمت الباحهية منهايا كمييا و  ڠاإلسيالمية احلكوميية مسيارا
طالبييا. وقييد  عييت  111 بسيييبه بعييدد ألعضيياء العينيية الييت أجريييت يف طريقيية املعاينيية ا ييد 

 البيانات باستخدام طريقة التوثيق.

ميين معبيييات ةموعيية املعادليية هييو ونتييا م معادليية اال ييدار املتعييدد  مث اختبييار فرضييية البحييث 
Y’  =2,025   +0,238𝑋1  +0,200𝑋2    و اختبيييار أ يييية معادلييية اال يييدار

𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙. مث تشاور مي  81. 16باحلصول عليها  𝐹𝑟𝑒𝑔باستخدام حتليل التباين لال دار    

. يعي  أن الفرضيية مقبولية، 𝐹𝑟𝑒𝑔 > 𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙. ألن 161 1وهي  ٪ 5على مستوى داللة 

طييالب قسييم تعليييم اللغيية العربييية دى قييدرة اإلنشيياء ليي ييا اثيير علييى  فهييم القواعييد العربيييةلييذل  
  .ڠة مسارااإلسالمية احلكومي اڠوايل ساجبامعة 

 



 ز
 

 الشعار

 

  " لََّياِليِبَقْدِر اْلَكدِّ ُتْكَتَسُب اْلَمَعاِلى َو َمْن رَاَم اْلُمَنى َسِهَر ا"

“Dengan membilang-bilang kesulitannya, derajat yang 

tinggi dapat dicapai. Barang siapa ingin mendapatkan 

keluhuran dirinya, hendaknya dicari sambil berdo’a di 

malam hari.”1 

 

 

  

                                                             
1 Ibnu Tholhah Manshur, Sastra Dua Bahasa Arab-Indonesia, (Kediri: 

Pondok Pesantren Al-Kautsar), hlm. 6 
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 اإلهداء

 

 أهدي هذا البحث العلمي إىل:

حبييب طوال حيايت  والدي اللذين صبباين رمحة ورأفة فلم أقدر على اجلزاء  جزا ا اهلل  .أ
 أحسن اجلزاء.

 عشرييت وأقاريب الذين يشاعون  وقتا بعد وقت  أعاهنم اهلل على كل خري. .ب

 تأدييب وتعليمي علوما واسعا  نفعنا بذلوا جهدهم يف ن ي  أساتذي واحملاضرين الذي .ج
 اهلل هبم وبلومهم يف الدارين.

   هم يرافق  يف تعليم حياة الرشد والفكرة اجليدة.8 ي  أصدقا ي يف السكان ب رقم  .د

  خاصة جلمي  3111 ي  البالب يف قسم التعلم اللغة العربية يف عام الدراسي  .ه
 اڠسابوين يف طلب العلوم جبامعة وايل االعضاء فصل ب االحياء الذين يصاح

 . ڠمسارااالسالمية احلكومية 
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 كلمة الشكر والتقدير

 

احلمد هلل الواحد القهار العزيز الغفار مقدر األقدار مصر  األمور مكور الليل على 
النهار تبصرة ألوىل القلوب واألبصار الذي  أيقظ من خلقه من أصبفامل فأدخله يف  لة 
األخيار و وفق من اجتبامل من عبيدة فاعله من املقربني األبرار وبصر من أحبه فزدهم يف هذمل 
الدار فاجتهدوا يف مرضاته والتأهب لدار القرار واجتناب ما يسخبه واحلذر من عذاب النار 
وأخذوا أنفسهم باجلد يف طاعته ومالزمه ذكرمل بالعشي واإلبكار وعند تغاير تاأحوال و   

لليل والنهار فاستنارت قلوهبم بلوام  األنوار أمحدمل أبلغ احلمد على  ي  نعمة وأسأله أناء ا
 املزيد نت فضله وكرمه.

وأشهد أن ال إله إاّل اهلل العظيم الواحد الصمد العزيز الكرمي وأشهد أن حممد عبدمل 
اهلل  و رسوله وصفية وحبيبة وخليلة أفصل املخلوقني وأكرم السابقني والالحقني صلوات

 وسالمة عليه وسا ر النبيني وسا ر الصاحلني. اّما بعد

 اليسع  يف هذا املقام أال أن أقدم الشكر جيزيل الشكر والعرفان م  ألف سرور أىل:

اهلل سبحانه وتعاىل الذي أنعم  نعمة كهرية والذي أعباين صحة وقوة حىت أستبي   .1
 أن أذوق نعمة الدراسة يف هذمل اجلامعة.

 جبامعة وايل والتدريس الرتبية علم كلية كعميد املاجسرت الدكتور راهرجا يدالس .2

 مساراع. كوميةحلا اإلسالمية ساعا

 العربية و كمشرَفت اللغة تعليم قسم كر يس السيد الدكتور أمحد إمساعيل املاجسرت .3

 إرشادات لىع العربية اللغة قسم تعليم مث السيدة تؤيت قرة العني املاجسرت كسكرترية

 .وترقيتها اللغوية املهارات ىف استيعاب وتشايعهما



 ي
 

 البحث هذا إمتام ىف كمشر  األول للباحهة  املاجسرت األستاذ الدوكتور إبن حار .4

 .العلمي البحث هذا تفتيش أوقاته قضاء ىف إخالصه على العلمي،

 العلمي، البحث اهذ إمتام ىف كمشر  الهاين للباحهةالسيد أمحد إمساعيل املاجسرت   .5

 .العلمي البحث هذا تفتيش أوقاته قضاء ىف إخالصه على

 .حيايت ىف ودعامتهما ورضا ا ودعا هما أوالد ا تربية ىف جهد ا والدي .6

أحسن اهلل حياهتم  –و أصدقا ي احملبوبني يف فصل "ب" لقسم تعليم اللغة العربية  .7
 اللذين يتعاملون يف كل وقت يف الدراسة. –

  هم يرافق  يف تعليم حياة الرشد والفكرة 8 ي  أصدقا ي يف السكان ب رقم  .8
 اجليدة.

  م ويسهل حسنا جزءا جيزيهم اهلل أن التقدير، وبالغ الشكر جزيل  م فم 

 العلمي البحث هذا جيعل أن اهلل أسأل .به قاموا ما أضعا  األجر  م وجيعل أمورهم  يعا

 الباحهة خيتم وأخريا، .العربية اللغة وتهقيف تعمق ىف وإيامل ويوفقنا ليهع اطل  وملن نافعا لنا

 .واملعني إىل أقوم البريق و إليه أستعني املوفق واهلل بقول:

        

 2132 يناير 35،  ڠمسارا   

        

    عالية الرفيعة   

 311233165رقم القيد:   
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 األول الباب

 املقدمة

 خلفية البحث .أ

اللغة هي ألة إتصالية ودافع يف التفاعل االجتماعي يف كل 
يوم سواء بني األفراد مع األفراد أو األفراد مع اجملتمع وكذلك مع 

مع اللغة ميكن املرء أن  .يف بقاء اإلنسان دورة مهمة هلا .بعض الدول
قال مصطفى الغالييين إن  .عقله لآلخرين مقصوديعرب عن شعوره و 
مقصودهم  و نطق يستخدمها كل اإلنسان إللقاء"اللغة هي كلمة أ

 1"وإرادهتم لإلنسان األخر

اللغة العربية هي لغة خاصة يف هذا العامل. كما نعلم فاللغة 
 بل هي لغة وحدة املسلمني يف العاملفقط  العربية ليست لغة حضارة

 اساسي  اللغة العربية لغة القرآن )كلمة اهلل أو كتاب  ايضا.

والبشر  ,لبشرللمسلمني( اليت لديها اسالب جودة و أداب متجيد ل
أن اللغة العربية هي لغة عربية و لغة  .غري قادرين على حماكاة

 .2إسالمية

                                                             
1 Mustafa al-Gulayain, Jami`u Ad-Durus al- Arabiyyah, (Kairo: 

Maktabah asy-Syuruq ad-Duwaliyyah, 2008), hlm. 3 

2 Azhar Arsyad, Media Pembelajaran, (Jakarta: Rajawali Press, 

2003), hlm. 7 
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يف هذه احلالة، يركز  .اتصال  لغة هو تعلم التعلم  ىف احلقيقة
ستماع , هي: اإلمن املهارات اللغوية ناحيةتعلم اللغة على أربعة 

على  املستوى االبتدائية تركز، ومع ذلك 3.القراءة والكتابةوالكالم و 
،  ةعلى املستوى املتوسطو .  اللغةقدرة االستماع والكالم كقاعدة 

من  ةيرتكز املستوى املتقدمو .تساوى بامل ةيتم تدريس اللغات األربع
املتعلمون من الوصول  القراءة والكتابة حىت يتمكن ةالتعليم على مهار 

 4إىل املراجع العربية املختلفة

الوصف أو الكشف عن قدرة على هي الكتابة  مهارة
 ناحيةمثل كتابة الكلمات إىل ال سهلةال ناحيةمن ال, حمتويات العقل

الكتابة يف دروس اللغة العربية إىل  نشاء. تقسيم مهارةكإْل  صعبةال
  5.إنشاءو اقسام هي إمالء وخط ثالث 

ابة للتعبري عن األفكار الكتفئة موجهة ك هو نشاءاإل
 يمن تصور شكل ليس ،إىل لغة مكتوبة وغريهم شعوروالرسائل وال

من أشكال احلروف أو الكلمات أو اجلمل. لذلك بدأت رؤية املؤلفة 

                                                             
3 Dalman, Keterampilan Membaca, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 

2014), hlm. 1 
4 Ahmad Muradi, Pembelajaran Menulis Bahasa Arab Dalam 

Perspektif Komunikatif, (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), hlm. 

11-12 

5 Acep Hermawan, Metodologi Pembelajar.an Bahasa Arab, 

(Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011), hlm. 151 
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من  هارةامل أصعبيقال إن  اإلنشاء هو  6.يف املشاركة وخربهتا
 األخرى. اللغوية املهارات

، اى إنشاءكتابة ال حمتوياتالشخص أن يستطع فهم لي 
 هيغة العربية( علم اللغة العربية )قواعد الل يتقنفهم و أْن يجيب 

 .النحو والصرف

 ، العربية للغة ضروري   علم والصرف النحو علم إن وقال
 تغري بسبب أخرى معان إىل معناها غريي أنْ   يستطيع كلمة ألن

 .كلمتها اصل تغري و اعراهبا

علوم المن  أمهية( علم النحو و الصرف) لقواعدلعترب ي  
العالقة . موغريه يفاوالقو  والبديع يانوالب العربية األخرى مثل املعاين

إىل بعضها وتكمل واألم اليت حتتاج  األبك الصرفو  النحوبني 
 7.كألم الصرف وعلم كألب النحو علم اى .أخرى بعض

مفيدة عندما ينظر  الصرف و النحو اىل علمستكون احلاجة 
القراءة والكتابة  ة، وهي مهار ةاملهارات اللغوية األربع ناحيةإليها من 

 و النحو التعلم يف علم نقصان، لذلك و .واالستماع كالموال

 .خرىاأل الناحية اللغويةيف معرفة  انإىل نقص سيؤدي الصرف

                                                             
6 Acep Hermawan, Metodologi Pembelajar.an Bahasa Arab,... hlm. 

163 
7 Acep Hermawan, Metodologi Pembelajar.an Bahasa Arab,... hlm. 

163 
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 هي إحدى اجلامعة احلكومية اإلسالمية اڠاسواىل  جامعة
يف هذه  .اليت لديها ختصص يف تعليم اللغة العربية ڠمسارا املوجودة يف

 ةهذه املهارات اللغوية األربعالطالب س در   م وتعل   قد  اجلامعة،
قسم تعليم اللغة  مجيع طالباليت جيب أن يأخذها  وادوأصبحت امل

احدى املادة  .ايضا والعلوم العربية األخرى القواعد، وكذلك العربية
 احملدثة ومادة، مادة اإلستماع ىت يأخذوها الطالب هيمن املواد ال

 البالغة ومادة الصرف ومادة النحو ومادة نشاءاإل اى الكتابة ومادة

  .غريهم و

طالب الأخذها أن ي اليت جيب احدى املادةهي  اإلنشاء
ويتم من مادة اإلنشاء مراحل  ثالثة هناك. العربية تعليم اللغةقسم 

أن تم يإذا  م، يعين أهناخلاصة املستوىتدريسها باستمرار يف كل 
 الشرط واستيفاء الستة املستوى ىف االول اإلنشاء مادة الطالب أخذي

. ةالسابع املستوىيف  الثاين   اإلنشاء مادة استمر علىف، التخرجي
مادة تم يإذا  الطالب يأخذها ،مادة األنشاء الثالث ايضاوباملثل 

أن ينتهي  بعد ولكن مادة اإلنشاء يأخذها الطالب. اإلنشاء الثاين  
 .الصرف و النحو مادةب من الالط

دة اإلنشاء, إن مادة النحو و مادة الصرف جيب أن كما
مراحل من  3اك هن .املستوى اخلاصةباستمرار يف كل يأخذ الطالب 

مادة  واألول ىف املستوى األوىل النحو  مادة ، وهي النحو مادة
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ىف املستوى  النحو الثالثمادة و ىف املستوى الثانية  النحو الثاين  
 الصرفو هي مادة مراحل  2هناك  الصرف مادةوكذلك  ،الثالثة

 .ثالثةالثاين  ىف املستوى ال مادة الصرفو  االول ىف املستوى األوىل

مادة  6102عام  قسم تعليم اللغة العربيةيأخذ طالب 
 النحومادة  أن يتمجيب  هايف أخذ م، ألهناملستوى الرابعة اإلنشاء ىف

و ، ىف املستوى الثانية األول النحو . قد انتهى مادة الصرف مادةو 
مادة النحو الثالث يأخذها  وىف املستوى الثانية  مادة النحو الثاين  

 ىف املستوى الرابعة  2116 عام  للغة العربيةطالب قسم تعليم ا

 انتهتقد  .ايضا اإلنشاء مادة هممع أخذ عندما الباحثة يبحث حبثا

الثاين  ىف  االول ىف املستوى األوىل ومادة الصرف مادة الصرف
  املستوى الثالثة.

من الطالب يشعرون أن  كثرية ىف مادة اإلنشاء حقيقتها,يف 
أو  كتابةمن خالل   ننظر الصعبة. ادن املو م احدىهي اإلنشاء  مادة
، مثل كتابة الطالب انتباهبعيدة عن  ةعربي   اتإختبار أو  مقال

وإعداد اجلمل واستخدام  غري مناسبة واختيار الكلمات الكلمات
 تاملشكالدل على ت هذه احلاالت صحيحة. الكلمات غري  مشتق

 مادة اإلنشاء.يف عملية 

 اللغة العربية تعليمقسم ب طالاليت حتدث يف  مشكالت من

 هي اإلنشاء مادةيف   ڠمسارا احلكومية اإلسالمية اڠاس واىل مةجبا
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عدم وجود املفردات العربية اليت ميلكها الطالب ألن لديهم خلفية 
الكتابة أن  عربتاملختلفة قبل الدخول إىل اجلامعة ، لذلك  سةدر امل

هي ترتيب  خطيئة   و تكرر الطالبكثرية مشكلة   لديهاصعبة و 
 ونالقواعد أو استعمل النحو و الصرف ليس صحيحا ألهنم يدرس

من غري املدرسة اإلسالمية الىت يتعلمهم اللغة العربية قبلهم. أو مل 
و زيادة يدرسوا اللغة العربية بالتفصيل والعمق حىت أن كتابة الكلمات 

و  خطاءاجلمل العربية هلا  ترتيبواختيار الكلمات و  مشتق الكلمات
غم من كتابة املقال أو . على الر صعبة مفهمه ونمث يشعر  غري صحيح

بشكل جيد وكامل قدر اإلمكان بدون أخطاء وميكن فهمه الكتابة 
  اآلخرين الذين يقرؤونه.

 لدى العربية اللغة تعليم قسم يف حتدث اليت املشكالت من

 مادة ىف ڠمسارا احلكومية اإلسالمية اڠسا واىل جبامة الطالب

 فهم إىل تاجحي مث. التعلم أهداف تحقيقل حتسنا فيحتاج نشاء،اإل

 كتابة يف الطالب رغبة زيادةل مقدما والصرف النحو علم أو القواعد

 .تدريسها يتم اليت اإلنشاء مادة يف خاصة العربية، باللغة اإلنشاء

, علميا حبثا تبحث أن الباحثة تريد, ذلك على بناء

طالب دى ل نشاءاإل قدرة على العربية القواعد فهم اثر: "باملوضوع
اإلسالمية احلكومية  اڠاللغة العربية جبامعة واىل سا قسم تعليم

 ".ڠمسارا
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 سألةحتديد امل .ب

قسم تعليم طالب دى ل نشاءاإل على قدرة النحو فهماثر كيف  .0
 ؟ڠومية مسارااإلسالمية احلك اڠاللغة العربية جبامعة واىل سا

قسم طالب دى ل اإلنشاء على قدرة فالصر  فهماثر كيف  .6
اإلسالمية احلكومية  اڠاللغة العربية جبامعة واىل سا تعليم
 ؟ڠمسارا

طالب دى ل اإلنشاء على قدرة العربية القواعد فهماثر كيف  .3
اإلسالمية احلكومية  اڠم اللغة العربية جبامعة واىل ساقسم تعلي

 ؟ڠمسارا

 

 اهداف البحث وفوائده .ج

 لبحثأهداف ا .0

موافقا للمشكالت السابقة, تريد الباحثة أن تشرح أهداف 
 البحث, وهي:

قسم طالب دى ل اإلنشاء على قدرة النحو فهماثر ملعرفة  .أ
اإلسالمية احلكومية  اڠتعليم اللغة العربية جبامعة واىل سا

 ڠمسارا
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قسم طالب دى ل اإلنشاء على قدرة الصرف فهماثر ملعرفة  .ب
اإلسالمية احلكومية  اڠعربية جبامعة واىل سااللغة ال تعليم
 ڠمسارا

طالب دى ل اإلنشاء على قدرة العربية القواعد فهماثر ملعرفة  .ج
اإلسالمية  اڠقسم تعليم اللغة العربية جبامعة واىل سا

 ڠاحلكومية مسارا

 

 فوائد البحث .6

 :وهي, الفائد البحث هذا يف الباحثة ترجو

 :النظرية الفوائد .أ

 حبثا يقومون الذين للباحثني اجعامر  البحث استخدام (0

 املستقبلة يف مماثلة

 اليت املعرفة لتطبيق وسيلةو  الباحثة متلكها املعرفة زيادة (6

 .الباحثة عليها تحصل

 :العملية الفوائد .ب

 للطالب (0

 مالتعلي ملمارس فكري ة مسامهة البحث هذا كتابة رجىت  
 الهتمام ،للطالب وخاصة التدريس، هيئة وألعضاء

 الفصول يف والتعلم ميالتعل عملية يف معلمني دورهم
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 تعليمية طرق باستخدام االهتمام وكذلك ،الدراسية

 .التعليمية األهداف تحقيقل متنوعة

 حاضرللم (6

 أو للمحاضرين املعرفة زيادة البحث هذا رجىي  

 جودة لتحسني التعليم و التعلم عملية يف املشاركني

 .تعليمهم

 اجلامعة أو للكلية (3

 العلمي البحث يف مسامهة البحث هذا كتابة رجىت  

 اللغة تعلم لطرق وتقديرا تقييما واجلامعات للكليات

 .ومشولية فاعلية العربية

 

 نظام البحث .د

 :وهي ابواب، مخسة البحث هذا نظام يتكون

 البحث خلفية على حيتوي الباب، هذا يف. املقدمة هو األول الباب

 .البحث ونظام وفوائده البحث أهداف و البحث ديدحت و

 على حيتوي الباب، هذا يف. النظري   اهليكل هو الثاين الباب

 وقدرة الصرف و النحو فهم من النظري   اهليكلو   السابقة الدراسات

 البحث فرضية و اإلنشاء
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 نوع غلى حيتوي, الباب هذا يف. البحث مناهج هو الثالث الباب

 البحث وم تغري   عينته و البحث وجمتمع البحث انومك ووقت البحث

 تقنية حتليل بيانات البحث مجع البيانات و طريقة و

الصورة  غلى حيتوي, الباب هذا يف. البحث نتائج هو الرابع الباب
 بيانات حتليل و البحث بيانات وصفو  البحث مكان عن العامة

 .البحث دمقي و البحث نتائج تفسري و البحث

 اخلالصة غلى حيتوي, الباب هذا يف. اإلختتام هو امساخل الباب

 .اإلختتام و واالقرتاحات

 اليت املرفقات نت تضم البحث هذا هناية يف اخلمسة، االبواب بعد

 يف األساسي بحثال من جعاامر  صبحوت اتوضيح دفلته مهمة عتربت  
 .البحث هذ
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 الباب الثاين

 اهليكل النظري

 السابقة اتالدراس .أ

م القواعد فه عن ةث السابقو ثة حبثًا من البحالباح بعد أن تفعل
على اإلنشاء، وجدت الباحثة البحث له  أو النحو و الصرف

 ، وهي:تقريباً  املوضوعة

حممد فتح النجاه )طالب يف جامعة سونان  البحث الذي أجراه .1
"العالقة بني  ا( مبوضوعرتجوكجاك كاليجاغا اإلسالمية احلكومية

 للتالميذ رتاثقدرة قراءة كتاب ال على إتقان النحو و الصرف
الصف الثاين يف املعهد اإلسالمية فضل من اهلل وونكرومو 
بلريرت". هذا النوع حبث كمي. أوضحت النتائج أن قدرة إتقان 

على  ٪7.62نظرية النحو و الصرف للتالميذ هلا تأثري بنسبة 
 قدرة قراءة الكتاب األصفر. تشري البيانات إىل وجود ارتباط 

الفكري هادي وجايا )طالب يف  ذو البحث الذى اجراه أمحد .2
( جوكجاكرتا جامعة سونان كاليجاغا اإلسالمية احلكومية

بالرتمجة لدى التالميذ الصف  "اإلرتباط بني إتقان النحو مبوضوع
الثاين اللغة العربية يف املدرسة الدينية مدرسة متوسطة علي 
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ياكارتا ". هذا ك يوجمعصوم املعهد اإلسالمي املنور كرابيا
لدى  بالرتمجة إتقان النحو ,يدل ذلك و. البحث هو حبث كمي

 التالميذ يف الصف الثاين مدرسة دينية املتوسطة على معصوم

 ضعيفة أو منخفضة  كانت االرتباط اإلجياب

البحث الذي أجراه عبد اهلل فهري )طالب يف جامعة سونان   .3
تطبيق " مبوضوع( كرتاجوكجا كاليجاغا اإلسالمية احلكومية 

مفهوم اللغة العربية لدى التالميذ يف  على و الصرف النحو اتقان
. هذا البحث هو  1 جوكجاكرتااملدرسة اإلسالمية احلكومية 

حبث نوعي. أن الطالب الذين أجابوا علم النحو والصرف كانوا 
 .يًدا جًدا يف فهم الدروس العربيةمف

املاجسرت جبامعة واىل  البالبحث الذى اجراه أمحد آصف )ط .4
"أثر إتقان القواعد  مبوضوع( ڠمسارا اإلسالمية احلكومية اڠسا

واملفردات على القدرة كتابة النصوص العربية يف اللغة العربية من 
الصف ثاين عشرلدى التالميذ قسم اللغة يف املدرسة العالية 

 و". هذا البحث حبث كمي.  مراغني دماك 7و  1فتوحية 
 Yعلى املتغري  Xنتائج كبرية ، حبيث يكون تأثري املتغري تكون ال

 ، بينما يتأثر الباقي بعوامل أخرى. ٪59هو 
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ونتائج  نوع البحثمنها  كانت الدراسات األربعة خمتلفة
يف إتقان   حبث كمي البحث. يف عنوان البحث األول حبثه

حبث  لقدرة القراءة. و يف عنوان البحث الثاين  النحو و الصرف
حبث و يف العنوان الثالث . على الرتمجة بني إتقان النحو يكم

، ويف مفهوم اللغة العربية على و الصرف النحو اتقانيف نوعي 
إتقان القواعد واملفردات على  حبث كمي بني عنوان البحث الرابع

 .ونتائجه الدراسية خمتلفة ايضا .القدرة كتابة

 

 اهليكل النظري .ب

 فهم القواعد .1

a) مالفه 

يُعرب نوع نتائج التعلم أو مستوى قدرة التفكري اليت يتم 
قياسها أو تقييمها ىف مجع االختبار. لتحديد نوع نتائج التعلم أو 
مستوى القدرة على التفكري لتقييمها ، ميكن تأليف االختبار أن 

( لتقييمها أو هلدف TIUأو  TIKيهتم إىل أهداف تعليمية )
 1التقييم نفسه.

                                                             
1 Ngalim Purwanto, Prinsip-Prinsip dan Teknik Evaluasi 

Pengajaran, Cet. XV, (Bandung: PT Remaja Roskarya, 2009), hlm. 43 
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قّسم هروارد كيعسلي ثالثة أنواع من نتائج التعلم ، وهي: 
( املواقف واآلمل 3( املعرفة والفهم ، )7( املهارة والعادة ، )1)

التعلم على املواد احملددة يف العليا. يوافق كل نوع من نتائج 
 2املنهج الدراسي.

شرح غاغين مخسة أنواع من نتائج التعلم، ثالثة منها الناحية 
 ركية.احل العاطفية والناحية و الناحية  الفكرية

هي القدرة. فقال  املظاهر اليت ميكن مالحظتها كنتائج التعلم
غاغين هناك مخس قدرات. نظرا من الناحية املتوقعة من التدريس 
جيب متييز هذه القدرة ألن هذه القدرة تسمح بأنواع خمتلفة من 

أيضا.  املظهر البشري وألن ظروف احلصول على قدرات خمتلفة
مع نتائج التعلم هي  ”غاغين“دمها القدرات اخلمسة اليت يق

املهارة الفكرية واالسرتاتيجية الفكرية واملواقف واملعلومة الشفهية 
 3واملهارة احلركية.

لثالثة موضوع يف كل يف سياق تقييم نتائج التعلم، فالناحية ا
( هل متكن الطالب من فهم كل 1تقييم لنتائج التعليم، وهي: )

                                                             
2 Nana Sudjana, Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar, Cet. 

XIV, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009), hlm. 22 
3 Ratna Wilis Dahar, Teori-Teori Belajar & Pembelajaran, (Jakarta: 

Penerbit Erlangga, 2011), hlm. 118 
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( هل متّكن الطالب 7املواد أو املوضوعات اليت مت تقدميها هلم؟ )
( هل ميكن أن متارس املادة املوضوعية بشكل 3من العيش؟ )

 4ملموس يف املمارسة أو يف احلياة اليومية؟

هي الناحية اليت تعطي األنشطة العقلية  الناحية الفكرية
كل ما تضمني مجيع العملية املتعلقة : )الدماغ(. فقال بلوم
 5.الناحية الفكرية بنشاط الدماغ هو من

بنتائج التعلم الفكري املكونة من ستة  يرتبط الناحية الفكرية
والفهم  (knowledge) ناحية، وهي املعرفة أو الذاكرة 

(Comprehension) والتطبيق(Aplication)  
والتقييم (Synthesis) والتوليف  (Analysis) والتحليل 

(Evaluation)6  مستويات التفكري الستة املوجودة يف
الناحية تصنيف بلوم هي متصلة أو متداخلة ، حيث حتتوى 

الناحية  ثةهناك تبحث الباح 7الناحية األعلى على الناحية أدناه.

                                                             
4 Anas Sudijono, Pengantar Evaluasi Pendidikan, (Jakarta: Rajawali 

Pers, 2011), hlm. 49 
5 Anas Sudijono, Pengantar Evaluasi Pendidikan,…hlm. 49-50 
6 Nana Sudjana, Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar, Cet. 

XIV, ...hlm. 22 
7 Anas Sudijono, Pengantar Evaluasi Pendidika, ...hlm. 52 
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لتحديد الدراسات البحثية وترمجة  من الناحية الفكرية الفهمية
 معىن كلمة "فهم" نفسها.

نوع النتائج التعليمية األعلى من املعرفة هو الفهم. كما هو 
موضح مرة أخرى ، إعطاء مثال آخر، ميكن استخدام إرشادة 

ها، التطبيق يف احلاالت األخرى. لكن هذا ليست أن املعرفة ينسى
 8جيب أن يعرف أوالً  ألن القدرة على الفهم

قد يكون هذا التواصل يف صورة شكل شفوي أو كتايب أو 
شفهي أو رمزي ، أو إذا مت استخدامه يف سياق "اإلتصال" أو 

 9دة مكتوبة على الورق."حدث تعلمي" ، الذي يشري إىل ما

الفهم هو قدرة الشخص على فهم شيء بعد معرفة شيء 
وتذكره. مبعىن آخر، الفهم هو معرفة شيء وميكن رؤيته من 

ا إذا كان ميكنهم خمتلف الناحية. يقال أن الطالب يفهمون شيئً 
تقدمي تفسري أو إعطاء وصف أكثر تفصياًل له باستخدام  
كلماهتم اخلاصة. الفهم هو مستوى من قدرة التفكري هو 

 10املستوى األعلى من الذاكرة أو احلفظ.

                                                             
8 Nana Sudjana, Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar, Cet. 

XIV, ...hlm. 24 
9 Wowo Sunaryo Kuswana, Taksonomi Kognitif, (Bandung: Remaja 

Rosdakarya Offset, 2012), hlm. 43 
10 Anas Sudijono, Pengantar Evaluasi Pendidikan, ...hlm. 50 
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يم والتعلم. هذه القدرة حتصل على الرتكيز يف عملية التعل
، ومعرفة ما يتم توصيله ، طلب من الطالب فهم ما يتم تدريسهيُ 

 11واستخدام حمتوياته دون احلاجة إىل االتصال بأشياء أخرى.

 :وهي ,يقسم الفهم إىل ثالث فئات

الرتمجّي، بدًءا من املعىن  املستوى االول، أي الفهم .أ
الرتمجّي واملعىن احلقيقي. على سبيل املثال الرتمجة 
اإلجنليزية إىل اإلندونيسية أو حىت تفسري املعىن الوحدة يف 

 .املتنوعة

املستوى الثاين هو الفهم التفسريّي. على سبيل املثال،  .ب
باجلزء املستقبل، مع التمييز  ربط احلقيقة أو اجلزء السابق
 بني األصل وغري األساسي.

هو الفهم االستقراءّي. على سبيل  املستوى الثالث .ج
املثال، القدرة على رؤية املعىن الضمين، والقدرة على 
جعل التنبؤات حول العواقب تتحمل وتوسع وجهة نظر 

 التعريف أو املفهوم.

                                                             
11 Daryanto, Evaluasi Pendidikan, (Jakarta: Rineka Cipta, 2014), 

hlm. 106 
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لذلك ميكن أن يكون الفهم املقصود هو مستوى 
ابالت )القدرة على فهم املعىن القدرة اليت تتوقع من الق

 12.)أو املفهوم ، الوضع ، واحلقيقة اليت يعرفها

الفعل التشغيلي الذي ميكن استخدامه لقياس هذه القدرة 
هو حساب ، والتنبؤ ، والتخمني ، واإلبرام ، والتنبؤ ، 

 13التمييز ، وحتديد ، وملء االستنتاجات.و 

b) النحو و الصرف 

قواعد ىف لغوي هي أساسة تقديرية ومبادئة توجيهية ال
وقواعد. وميكن أيضا أن يفسر على أنه صياغة  ومناظمة

املبادئ اليت تصبح قانونا. باإلضافة إىل فهم القوانني 
اليت جتميعها بطريقة ملزمة. تعريف القواعد يف القياسية 

اصطالحي هي فرضية عامة تعترب مع مجيع أنواعها. كما 
قدمه أمني علي السيد ، أن القواعد )النحو( هو منوذج 
عاملي استنتج من كلمات العرب. لذالك، من بعض النماذج 
املذكورة أعاله ، ميكن أن نفهم أن القواعد هي األساسة 

                                                             
12 Ngalim Purwanto, Prinsip-Prinsip dan Teknik Evaluasi 

Pengajaran, ...hlm. 44 
13 Daryanto, Evaluasi Pendidikan,…hlm. 108 
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ليت أصبحت إمجاًعا على اللغويني ، وجيب أن القياسية ا
 14يتبعها مستخدمون للغة وينظرون مع متحدثني أصليني.

القواعد هي قوانون أو أسس املتضمنة يف جتميع اجلمل 
، وفروع علوم القواعد كثرية جدا منها علم احلو و العربية 
 .15الصرف

و احلركة  يبحث الكلمات يف اجلمل إن النحو هو علم
يبحث علم "النحو" ثالثة  و .ئية، من تغيريها أو ثبوهتاالنها

 16أشياء ، وهي احلروف والكلمات واجلمل.

اجلمل  يف تكوين العلماء اللغوية ،  أن النحو قاعد عند
الصحيحة ومعرفة مقام الكلمات يف اجلمل وفيها إعطاء 
قواعد احلركة الصحيحة ،ألن احلركة الفرقة هلا معاين 

 17خمتلفة.

                                                             
14 Zulhannan, Teknik Pembelajaran  Bahasa Arab Interaktif, 

(Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), hlm. 112 
15 Dwi Mawanti, Analisis Konstrain Proses Performansi Qowaid 

Pada Mahasiswa UIN Walisongo Semarang, (Semarang: UIN Walisongo 

Semarang, 2015), hlm. 80 
16 Mukhlish Fuadi, Otomatisasi Harakat Bahasa Arab 

Menggunakan Pemrograman Java, (Malang: UIN-MALIKI PRESS, 2010), 

hlm. 11 
 محمد عبد القادر احمد, طرق تعليم اللغة (القاهرة: دار المعارف, 1111) ص.  231 17

,العربية  
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. آخر الكلمة من اإلعراب والبناء النحو هو علم معرفة تغيري
  تغيري آواخر للكلمة يف الرفع أو النصب أو اجلر أو اجلزم

 18الذي حيدد موقف كل كلمة يف اجلملة.

 وتغيري. و يف تعريف تعريف الصرف يف لغوي هو حتويل

الصرف" هو علم مستخدم ملعرفة الشكل " اصطالحيّ 
مة العربية فيما يتعلق باحلروف األصلية وزيادهتا و للكل

 التغيريات اليت هلا عواقب لتغيري معناها.

بالصرف. ولكن  جيادل بعض اللغويني بأن التصريف ال يفرق
وّفق النحاة ، فإن تعريف التصريف هو تغيري يف شكل 

و الزيادة  الكلمة العربية اليت تشمل احلروف األصلية
 19.واإلعالل واإلدغام

متغرية، و يف اصطالحي  الصرف" أو "التصريف" يف لغوي"
حتريك القانون األصلي من اللفظ إىل األلفاظ املختلفة 

عند علماء البصرة هو  املطلوب. قانون اللفظ األصلي

                                                             
 محد زهرى, علم الصرف والنحو,(سمارنج: رسائل ميدى غروف, 2221), ص. 2  18
19 Alis Asikin, Pengantar Ilmu Sharaf Untuk Mahasiswa, 

(Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), hlm.5-8 
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اللفظ األصلي من األلفاظ  صدر ، و عند علماء الكفاةم
 .20هو فعل

علم يبحث أصل الكلمات باملعرفة أشكاال من  الصرف هو
 21بناء. الكلمات العربية وظروفها اليت ليست اإلعراب وال

الكلمات املختلفة من  الصرف هو علم الذي يبحث
تصريفها و إعالهلا وإدغامها وحروفها. وبالصرف، ميكننا أن 
نعرف ما جيب أن يكون على شكل كلمة ، قبل ترتيب 

 22كلمات يف اجلملة.ال

بالغة العربية ، فلهما عالقة  ألن النحو و الصرف مهمتان
وثيقة جدًا ، بني علم النحو و الصرف ال ميكن فصلهما. 
يقول بعض العلماء أن الصرف هي أم العلوم  والنحو هو 

 اب العلم.

من النحو، هذا أوضح السيد أمحد اهلشمي أن الصرف جزء 
العلم ال يقف وحده. ألن هذا ميكن أن يقال: علم النحو 
هو قواعد ملعرفة أشكال الكلمة العربية عندما يكون الوضع 
                                                             

20 Mukhlish Fuadi, Otomatisasi Harakat Bahasa Arab 

Menggunakan Pemrograman Java,… hlm. 22 
21 Mustafa al-Gulayain, Jami`u Ad-Durus al- Arabiyyah, (Kairo: 

Maktabah asy-Syuruq ad-Duwaliyyah, 2008), hlm. 14 
 محد زهرى, علم الصرف والنحو,... ص. 1 22
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نفسه أو ترتيب الكلمات. جيادل بعض العلماء بأن علم 
 مها علمان مستقالن. يتخصص العلماء يف النحو و الصرف

يف اللغة العربية غلم النحو بقواعد الكتشاف حالة الكلمات 
)تغيري احلرف األخري يف الكلمة ، سواء يف الكلمة أو بسبب 

 تضييعها( أو بينا )الكلمة الثابتة(.

من بني املسئلة املتعلقة بعلم النحو اليت مل يتم فهمها إال 
بدراسة علم الصرف. يتطلب هذا الرأي األساس الصحيح 

زم يف ألن علم الصرف يشكل الفهم األساسي واملهم الال
 23.دراسة علم النحو

c) فهم النحو 

فهم النحو هو قدرة الشخص على تعريف أو فهم أو إتقان 
القواعد األساسية لبناء اجلملة يف اللغة العربية كاألدوات 

للغة العربية: اإلستماع والكالم األساسية يف إتقان مهارات ا
والقراءة والكتابة والرتمجة. من حتليل األخطاء والتحليل 

بالقواعد النحوية العربية  التبايين، تساعد مادة النحو طالبا
األساسية واملتوسطة واملتقدمة برتكيز عملية التعلم على 

                                                             
23  Ahmad Hasmi Hasona, Ilmu Sharaf 1, (Semarang: CV. Karya 

Abadi Jaya, 2015), hlm.8-10 
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ممارسة تطبيق القواعد يف أمثلة اجلملة من خالل النظر إىل 
التشابه واالختالف مع قواعد اللغة االندونيسية أوجه 

 وموقف تطبيق القواعد اليت تصبح منطقة عرضة للخطأ.

d) فهم الصرف 

هو قدرة الطالب على فهم تغري الكلمات  الصرففهم 
سواء من الكلمات األساسية )الفعل( املاضي أو املضارع أو 
األمر إىل حصول اإلتقان يف حتديد تغيري الكلمات 

مادة . داف املرجوة )يف مصلحة الكتابة أو فهم النص(لأله
جزء من اللغة العربية يتحدث عن تغيري  الصرف هي

أو األمر ،  الكلمات يف الكلمة سواء من املاضي أو املضارع
 والفاعل ، واملكان واألحداث من النشاط. تزود هذه املادة

وبة وفهم طالبا بالقدرة على متييز التغيري وحتديد التغيرية املطل
الغرض من تغيري الكلمات يف النص. من خالل هذه املادة 
من املتوقع أن يعرف الطالب االختالفة يف استخدام الوزن 
باللغة العربية وكذلك معانيها واستخدامها حىت يتمكنوا من 
معرفة املعاين املرغوبة ويكونون قادرين على استخدامها 

 هية.بشكل مناسب يف اللغة املكتوبة أو الشف

e) و الصرف لقسم تعليم اللغة العربية: املنهج الدراسي للنحو 
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 املنهج الدراسي للنحو .1

 املنهج الدراسّي للنحو6 منها:
 (اإلسم من حيث النوع )مذكر و مؤنث .أ

 (مفرد و تثنية و مجع) اإلسم من حيث وضوح فاعله .ب

 (الفاعل من حيث الوقت )ماضى و مضارع و أمر .ج

  ام وموقع ضمري املتصل و املنفصلاستخد .د

 (رفع اإلسم اجلملة الفعليه )عالمة .ه

 حرف اجلر .و

 ظرف الزمان و املكان .ز

 اجلملة اإلمسيه )اليت تبحث فيها املبتداء و اخلرب( .ح

 نعت .ط

 (النعت املنعوت ايضا اإلضافة )تبحث الفرق بني .ي

 األمساء الستة .ك

 غري املنصرف اإلسم .ل

 نواصب فعل املضارع .م

 صريح ومؤوال() مصدر .ن

 إّن و اخواهتا .س

 كان و اخواهتا .ع
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 حال .ف

 املفعول املطلق .ص

 املفعول ألجله .ق

 التمييز .ر

 املنهج الدراسي للصرف .2

 املنهج الدراسّي للصرف6 منها:
 (الصيغة )ماضي و مضارع و أمر .أ

ل و اسم اسم املصدر و اسم الفاع) الصيغة .ب
 (املفعول و اسم الزمان و املكان و اسم اآللة

 الوزن الثالثّي اجملرد و الرباعّي اجملرد .ج

الرباعّي و اخلماسّي )الوزن الثالثّي املزيد واقسامها  .د
 (و السداسيّ 

 الوزن الثالثّي و الرباعّي املزيد واقسامها .ه

صحيح و مضاعف و مثال و اجواف و )البناء   .و
 (و مهموز و لفيف ناقص

 الفعل مبىن فاعل و مبىن جمهول .ز

 اهلمزة القطع و الوصل .ح

 معىن الوزن فعَّل   .ط
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 ف اع ل   معىن الوزن .ي

 ت  ف اع ل   معىن الوزن .ك

 ت  ز عَّل   معىن الوزن .ل

 افْ ت  ع ل   معىن الوزن .م

 انْ ف ع ل   معىن الوزن .ن

 ف  ْعل ل   معىن الوزن .س

 ت  ف ْعل ل   زنمعىن الو  .ع

 معىن الوزن اْست  ْفع ل   .ف

 معىن الوزن افْ ع ن ْل ل   .ص

 قدرة اإلنشاء .2

a) القدرة 

: القدرة هي قدرة أو مهارة Poerwadarmintaل قاو 
وقال لنابان. القدرة هي قدرة على استخدام . شخصلدى ال

عناصر لغة موحدة لنقل غرض أو رسالة معينة يف الظروف 
شامديا ، واصدقائه ؛ أن القدرة هي قدرة املناسبة. وشرح ل
التقدير واملهارة املطلوبة. و يف  الفهم و على التقاط و

أن القدرة هي القدرة  قاموس اللغة اإلندونيسية الكبرية
 واملهارة والقوة اليت حناوهلا مع أنفسنا.
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من بعض اآلراء املذكورة أعاله، يشري الباحثة إىل رأي 
poerwadarminta ه واضح وسهل ليفهمهألن رأي 

 فأن القدرة هي القدرة أو املهارة اليت ميتلكها الشخص

b) اإلنشاء 

 أن اإلنشاء هو جزء من مهارة الكتابة.
مهارة الكتابة هي مهارة يف الوصف أو التعبري عن 

البسيطة مثلها كتابة الكلمات إىل  األفكار من الناحية
 .املعقدة هي اإلنشاء الناحية

كتابة يف دروس اللغة العربية إىل تقسيم مهارة ال
 و اخلط  ثالث أقسام ال ميكن الفصل بينها وهي اإلمالء و

 24.اإلنشاء

 اإلمالء (1

اإلمالء هو فئة من الكتابة اليت تؤكد على وضع 
عريف احلروف يف تشكيل الكلمات واجلمل. وفقا لت

(، فإن اإلمالء هو  192: 1599حممود معروف )

                                                             
24 Acep Hermawan, Metodologi Pembelajar.an Bahasa Arab,... hlm. 

151 
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كتابة احلروف وفقا ملوقفها بشكل صحيح يف 
 25الكلمات للحفظ على أخطاء املعىن.

 اخلط (2

اخلط أو يسمى أيًضا "حتسني اخلط" هو نوع من 
روف يف تشكيل الكلمات الكتابة ال يركز على احل

واجلمل فقط ، بل يالمس الناحية اجلمالية أيًضا. 
لذلك فإن اهلدف من تعلم اخلط هو أن يصبح 
الطالب ماهرين يف كتابة احلروف واجلمل العربية 

 26بشكل صحيح ومجيل.

 اإلنشاء (3

هو فئة من الكتابة املوجهة التعبري عن اإلنشاء 
األفكار الرئيسية يف شكل األفكار والرسائل والشعور 
وغريهم إىل لغة مكتوبة ، وليس تصوير شكل أو متاثل 
احلروف أو الكلمات أو اجلمل فقط. لذلك بدأت 

 .مشاركة املؤلف يف أفكاره وخرباته

                                                             
25 Acep Hermawan, Metodologi Pembelajar.an Bahasa Arab,... hlm. 

151 
26 Acep Hermawan, Metodologi Pembelajar.an Bahasa Arab,... hlm. 

153 
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اإلنشاء ال تصف الكلمات أو اجلمل يف الكتابة 
م أفكار املن ظمة فقط، ولكن أيضا كيف ُتستخد 

الكاتب املنظمة إلقناع القارئ. فإن الوظيفة الرئيسية 
للكتابة آلة اتصالية غري مباشرة. الكتابة مهمة للمعلم 
ألهنا جتعل سهل الطالب على التفكري النقدي واملنظم 
وتعميق االستجابة احلسية وحتسني القدرة على حل 

 27.وغريهم املشكالت اليت تواجههم

c) قدرة اإلنشاء 

قدرة اإلنشاء هي القدرة أو املهارة اليت ميتلكها الطالب يف  
كتابة الكلمات والعبارات واجلمل البسيطة من اإلندونيسية 
إىل العربية بشكل صحيح. يستطيع الطالب كتابة أمناط 

ملة اإلندونيسية إىل أمناط اجلملة العربية من خالل اجل
مطابقة منطي اجلملة، حىت يتمكنوا من جتنب األخطاء 
اللغوية يف الكتابة اإلندونيسية كلغة مصدر إىل اجلملة العربية  
كلغة هدف بشكل صحيح. يف تنفيذ عملية التعلم نفذت 
بشكل تكاملي مع مهارات أخرى )قواعد اللغة واملفردات( 

                                                             
27 Acep Hermawan, Metodologi Pembelajar.an Bahasa Arab,... hlm. 
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ع منط حمدد سلفا وحتليل األخطاء يف الرتمجة. و إتقان م
نظام ومنط اجلمل اإلندونيسية والتأكيد على نظام ومنط 

 اجلمل العربية.

d)  الدراسي لإلنشاء لقسم تعليم اللغة العربيةاملنهج 

كتب عبارات يف اجلمل اإلندونيسية و مع عبارة "نعت  (1
 و منعوت" يف تركيب

ية باإلندونيسية و مع عبارة "و كتب عبارات تنسيق (2
 عطف" يف اللغة العربية

 كتب عبارة اجلمع بني اإلندونيسية بعبارة اإلضافة (3
 باللغة العربية. "مضاف و مضاف اليه"

كتب البنود االمسية يف اإلندونيسية وما يعادهلا مع تركيب  (4
 "املبتداء و اخلرب" يف العربية

وما يعادهلا مع "مبين  كتب اجلمل النشطة اإلندونيسية (5
 معلوم" يف اإلندونيسية

كتب اجلمل السلبية يف اإلندونيسية وما يعادهلا مع "مبين  (6
 جمهول" يف اإلندونيسية

 كتب اإلنشاء املوجهة و امالء ورتب اجلمل  (7

 كتب تركيب املفاعل (8
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 (العربية )االصطالحات كتب األساليب (9

 نتائج التعلم .3

a) لتعلمتعريف نتائج ا 

نتائج التعلم هي التغرية اليت حتدث يف الطالب، واليت تشمل 
الناحية الفكرية والعاطفية واحلركية كنتيجة ألنشطة التعلم. 
املعرفة على نتائج التعلم كما يوضح النووي و ابراهيم والذان 
يقالن أن نتائج التعلم مستوى جناح الطالب يف مادة التعلم 

لنتائج اليت مت احلصول عليها من يف املدارس املذكورة يف ا
 نتائج االختبار مع معرفة عدد من املواد درس معني.

املقصود بنتائج تعلم الطالب هو القدرة اليت حيصل عليها 
الطالب بعد املرور من خالل أنشطة التعلم. ألن تعلم هو 
عملية لشخص حياول احلصول على شكل من أشكال 

يتها نسبياً. يف األنشطة التغيريات السلوكية اليت تتم تسو 
التعليمية، يقوم املعلمون عادة بتحديد أهداف التعلم. 
الطالب الذين ينجحون يف التعلم هم الذين ينجحون يف 

 حتقيق أهداف تعليمية.

ملعرفة التعلم الناجح يتحقق وفقا لألهداف املرجوة ميكن أن 
يعرف من خالل التقييم. وكما وضح سونال، فإن التقييم 
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لية استخدام املعلومات للنظر يف مدى فعالية الربنامج هو عم
يف احتياجات الطالب. باستخدام هذا التقييم كمالحظات 
أو متابعة أو طريقة لقياس مستوى إتقان الطالب. تقدم 

من  الطالب ال حياسب من الناحية الفكرية فقط6 بل جناح
لم الناحية العاطفية و احلركية ايضا. وبذلك، تقييم نتائج تع

الطالب يشمل على الناحية الفكرية و الناحية العاطفية و 
 28الناحية احلركية و كل املواد املتعلقة بتعلمهم يف املدرسة.

b) انواع نتائج التعلم 

ج التعلم كما يوضح له مفاهيم املفاهيم تشمل نتائ
)الناحية الفكرية( ، ومهارة العملية )الناحية العاطفية( ، 
واجتاهة الطالب )الناحية احلركية(. لذلك، سيكون أن 

 يوضح مما التايل:

 الناحية الفكرية .1

هو قدرة على استيعاب معىن  الفهم بالقول "بلوم"
له هو قدرة الطالب عند قو  املادة اليت دراستها. الفهم

على قبول الدروس اليت مينحها املعلم للطالب أو 

                                                             
28 Ahmad Susanto, Teori Belajar dan Pembelajaran di Sekolah 

Dasar, (Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2013) hlm. 5-6 
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 استيعاهبا أو فهمها، أو كم يستطيع الطالب يفهمون

ما يقرئون أو يشاهدون أو جيربون أو يشعرون به يف 
 29نتائج حبث أو مالحظة مباشرة.

 الناحية العاطفية .2

أن الناحية العاطفية هي , اقرتح عثمان و ستياويت
العقلية والبدنية  مهارة اليت تؤدي إىل تطوير القدرة

واالجتماعية األساسية كمحرك للقدرة العليا يف 
الطالب الفردية. املهارة هي القدرة على استخدام 

حقيق األفكار والعقل واإلجراء بطريقة عاطفية وفعالة لت
 نتيجة معني، مبا يف ذلك اإلبداع.

يف الناحية العاطفية، يطور املواقف املرغوبة يف وقت 
واحد ، مثل اإلبداع والتعاون واملسؤول واالنضباط، 

 30وفقا لتأكيد جمال الدراسة املعنية.

 احلركية الناحية .3

                                                             
29 Ahmad Susanto, Teori Belajar dan Pembelajaran di Sekolah 

Dasar,…hlm. 6 
30 Ahmad Susanto, Teori Belajar dan Pembelajaran di Sekolah 

Dasar,... hlm. 9 
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رأى النغ كما نقله أزوار، فإن الناحية احلركية 
فقط، ولكنها تشمل أيضا  النفسية ليست الناحية

الناحية من االستجابة اجلسدية. لذلك، جيب أن يكون 
الناحية احلركية وفقا بني النفس واجلسد. إذا بنّي 
النفس، فالناحية احلركية يظهره الشخص مل يضح 

على ثالثة  ظام الناحية احلركيةبعده. كشف أزوار عن ن
مكونات تدعم بعضها على بعض، وهي: املكونة 
الفكرية والعاطفية واملرتبطة. املكون الفكرّي هو متثيل ملا 
يعتقده صاحبه الناحية احلركية؛ املكون العاطفي، هو 
الشعور العاطفي. واملكون املرتبط هو ناحية إىل عملية 

 31.لذي يتخذه الشخصمعينة وفًقا للناحية احلركية ا

قال سوديرمان، فإن الناحية احلركية هي ميل  و
املعينة للعامل  تقنيةللقيام بشيء مع الطرق واألسالب وال

احمليط سواء يف األفراد وبعض األشياء. تشري الناحية 
 .عال الشخص أو سلوكه أو أعمالهاحلركية إىل أف

                                                             
31 Ahmad Susanto, Teori Belajar dan Pembelajaran di Sekolah 

Dasar,... hlm. 10 
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 الربط مع نتائج تعلم الطالب، فإن الناحية احلركية

أكثر إملاًما بفهم املفهوم. يف فهم املفاهيم، الناحية اليت 
 32.ناحية فكرية تساهم هي

c)  منتائج التعلثر العوامل اليت تؤ 

أن نتائج التعلم اليت  واسليمان آراء مماثلة شرحه
حققها الطالب هي نتيجة للتفاعل بني العوامل املختلفة اليت 
تؤثر على كل من العوامل الداخلية واخلارجية. وصف 

 العوامل الداخلية واخلارجية مما يلي:

العوامل الداخلية: العوامل الداخلية هي العوامل من  .1
ب، واليت تؤثر على قدرة التعلم. وتشمل العوامل الطال

الداخلية: الذكاء واالهتمام ودوافع التعلم واملثابرة واملوقف 
 .وعادة الدراسة ، والظروف البدنية والصحية

العوامل اخلارجية: العوامل من خارج الطالب الذين  .2
 33يؤثرون على نتائج التعلم ، هي اأسرة ومدرسة وجمتمع

                                                             
32 Ahmad Susanto, Teori Belajar dan Pembelajaran di Sekolah 

Dasar,... hlm. 11 
33 Ahmad Susanto, Teori Belajar dan Pembelajaran di Sekolah 

Dasar,... hlm. 12 
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حيدد روسفاندي  العوامل اليت تؤثر على نتائج التعلم إىل 
 عشرة أنواع ، وهي:

 ذكاء الطالب .أ

 استعداد أو نضج الطالب .ب

 موهبة الطالب .ج

 اإلرادة للدراسة  .د

 احلماسة  .ه

 اسةعرض منوذج ملوضوع الدر  .و

 املوقف الشخصي للمعلم  .ز

 بيئة التدريس  .ح

 كفاءة املعلم   .ط

 34اجملتمع  .ي

d) املنهج الدراسّي لإلنشاء6 منها: 

كتب عبارات يف اجلمل اإلندونيسية و مع عبارة "نعت  (1
 كيبو منعوت" يف تر 

                                                             
34 Ahmad Susanto, Teori Belajar dan Pembelajaran di Sekolah 

Dasar,... hlm. 13 
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كتب عبارات تنسيقية باإلندونيسية و مع عبارة "و  (2
 عطف" يف اللغة العربية

 كتب عبارة اجلمع بني اإلندونيسية بعبارة اإلضافة  (3
 باللغة العربية. "مضاف و مضاف اليه"

كتب البنود االمسية يف اإلندونيسية وما يعادهلا مع    (4
 تركيب "املبتداء و اخلرب" يف العربية

ب اجلمل النشطة اإلندونيسية وما يعادهلا مع "مبين كت   (5
 معلوم" يف اإلندونيسية

كتب اجلمل السلبية يف اإلندونيسية وما يعادهلا مع    (6
 "مبين جمهول" يف اإلندونيسية

 كتب اإلنشاء املوجهة و امالء ورتب اجلمل    (7

 كتب تركيب املفاعل   (8

 (كتب األساليب العربية )االصطالحات (9

 ةيضالفر  .ج

الفرضية يف األساس مقرتح أو افرتاض قد يكون صحيًحا 
حل املشكالت أو  لصنع القرار أو اأساسالفريضة م ستخد  تُ وغالًبا 

 فرضية هي بياناتيف  اإلعتبارأو  البحث. اإلفرتاضأساًسا ملزيد من 

 ت الفريضةإذا كان كن أن تكون خاطئة6مت اأيضا، ولكن ألهن
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م  ها أواًل باستخدام أن خيترب يجب ف القرار ا لصنعأساسسُتستخد 
 35بيانات الرصد.

 :هيفرضية أقسام ال

ية تدل على عدم وجود ( ، وهي فرضHo) الفرضية الصفرية .1
 بني متغريات البحث. أثر

بني  أثرفرضية تدل على وجود  ( ، وهيHa) الفرضية العملية .2
 36متغريات البحث.

 فرضية هذهال، فإن حتديد املسألة وأهداف البحثبناًء على 

 هي: البحث

ى قدرة اإلنشاء عل ال يوجد أثر فهم القواعد: الفرضية الصفرية .أ
اإلسالمية احلكومية  اڠلطالب قسم تعليم اللغة العربية واىل سا

 ڠمسارا

اإلنشاء قدرة  على يوجد أثر فهم القواعد: الفرضية العملية .ب
اإلسالمية احلكومية  اڠساقسم تعليم اللغة العربية واىل طالب ل

 ڠمسارا

                                                             
35 Supranto, Statistik Teori dan Aplikasi, (Jakarta: Erlangga, 1998), 

hlm.168. 
36 S. Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan; Komponen MKDK, 

(Jakarta: Erlangga, 2006), hlm. 67-68  
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 الباب الثالث

البحث مناهج  

 نوع البحث .1

نوع البحث هو حبث كمي. كان البحث الذي تُبحث 
. (ex-postfacto)" الباحثة "البحث ما بعد اكتشاف البعوض

 وه (ex-postfacto)" البحث ما بعد اكتشاف البعوض"
، عندما تبدأ الباحثة مبالحظة املتغري املستقل البحث الذي حدث

املتغري لبحث. يف هذه البحث، يرتبط بني املتغري التابع يف ا
 واملتغري التابع املستقل املتغريو بني أ ،املتغري التابع ,املستقل

بحَث ما هو عامل ت أن يدر دات ت، والباحثة هبذه اإلعدطبيعية  
 1.سبيب

جري يف مرحلة ما بعد اكتشاف البعوض الذي ا ثإن البح
 ة مباشرة على املتغريسيطر  نظامّية، حيث ال متلك الباحثةجتريبية 

حدثت أو قد  رهتاظاهألن  (Independent Variable) املستقل
 2". ةاهر بسبب صعوبة التالعب بالظ

                                                             
1 Sukardi, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Jakarta: Bumi 

Akasara,2009), Cet. 7, hlm. 165 
2 Moh. Nazir, Metode Penelitian, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), 

Cet. 7, hlm. 73 
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، (ex-postfacto)" البحث ما بعد اكتشاف البعوضهذا 
حلياة اليومية شيئ ا حدث يف االباحثة  بحثبحث، تالألنه يف هذا 

 ان( وهو متغري صرفالو  النحو)العربية د القواعتطبيق لفهم هو 

 يف هذا ملستقلا تغريامل . وقد حدثاإلنشاءعلى قدرة مستقالن 
( النحو و الصرف) القواعد، فإن معرفة بحث، وبعبارة أخرىال

هو  اإلنشاءعلى قدرة  هر اث امتلكها الباحثة، واليت سيبحثقد 
 .تابعمتغري 

 وقت و مكان البحث .2

 8132مايو  13وقت البحث: 
 ڠااللغة العربية جبامعة واىل سا عليمقسم تمكان البحث: 

 ڠاإلسالمية احلكومية مسارا

 عينة الو اإلحصاء جمتمع  .3

 جمتمع اإلحصاء .أ

فإن ال آري واخواته. تمع لديه معام  لتتلفة. وقاجمل
الناس، وأحداث اجملتمع هو مجيع فئات حمددة جيدا من 

ليست اجملتمع عنصر البحث الذي يعيش  األشياء. عند بايب
 3ث.نظريا هدفا لنتائج البحويصبح 

                                                             
3 Sukardi, Metodologi Penelitian Pendidikan,…hlm. 53 
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ن منطقة تعميم تتكون من كائنات عبارة ع تمعاجمل
فات وخصائص معينة حيددها الباحثة موضوعات هلا صأو 

 4ص النتائج.ليتم دراستها و يُستخل

ق الذي الوحدة أو الفرد يف النط اجملتمع هو مجيع "
 5."حبثه الباحثة تريد

ء اليت اجملتمع هو مجيع عدد األشياأن لذلك, 
 ستبحثها و تدرسها الباحثة.

مجيع طالب جمتمع البحث ، كان بحثال يف هذا
كلية الرتبية و تدرسني جبامعة واىل اللغة العربية يف  تعليم قسم 

 بدء ا من الفصل الدراسي ڠاإلسالمية احلكومية مسارا ڠااس
 ب ا نشط اطال 113عددهم  8132إىل عام  8133من عام 

عندما  2112/2112 ادراسيا عام ةىف املستوى الشفعيّ 
 تبحث الباحثة حبثا.

 

 

 

                                                             
4 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan RD, 

(Bandung: CV Alfabeta, 2008), hlm. 80 
5 Sugiarto, dkk, Teknik Sampling, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka 

Utama, 2003), hlm. 2 
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 العينة .ب

العينة هي جزء من عدد وخصائص اجملتمع. إذا  
كان عدد اجملتمع كبري ا، وال متكن الباحثة أن تتعلم كل هذا 

نقصان األموال والطاقة اجملتمع، على سبيل املثال بسبب 
خأخوذة من امل العينةم ة تستخدمكن للباحثفت، والوقت

 6.تمعجملا

اختياره  تمع الذيمن أعضاء اجمل العينة جزء"
 2".تمعاجمل باستخدام اإلجراء املعينة حبيث يتوقع منه توكيل

لعدة أسباب توكيل جمتمع البحث ك  العينة، لذلك
د وُُتد، البحث مباشرة على اجملتمعحىت ال يكون إجراء 

 العينة بواسطة تقنية معينة حبيث ميكن للعينة قدر اإلمكان
 .تمعاجمل يتوكلأن 

لتحديد العينة  هي تقنية أخذ العيناتطريقة املعاينة 
ة املستخدمَ  ينةاعإن طريقة امل 2.بحثمها يف الاليت سيستخد

هي  (Purposive Sampling) دفاينة اهلعامل هي تقنية

                                                             
6 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan RD,… 

hlm. 81 
7 Sugiarto, dkk, Teknik Sampling,… hlm. 2 
8 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan RD,… 

hlm. 118 
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 Non Probability) غري العائد طريقة املعايناتجزء من 

Sampling) .هي تقنية لتحديد العينة اهلادف طريقة املعاينة 
 اادف، ألهاهلطريقة املعاينة يقال  9مع بعض االعتبارات.

ى هدف أو ال يعتمد عل لتحديد الشخص ليكون عينة
يف  ةلكها الباحث، على املثال مع النظر املهنية اليت متمعني

 11صلة لغرض البحث.ال حماولة للحصول على معلومة

 سمهي ق يف هذا البحث، كانت عينة البحث
ىل يف كلية الرتبية و تدرسني جبامعة وا اللغة العربية ليمتع

 ن، الذي8132لعام  ڠاإلسالمية احلكومية مسارا ڠاسا
و مادة ، ىف املستوى األوىلاألول مادة النحو على  أخذوا

يف الصرف األول  ومادة ،ثانيةىف املستوى الالثام  النحو 
و ، ملستوى الرابعةومادة الصرف الثامّ  يف ا،  ملستوى األوىلا

 331عددهم  و ةالرابع املستوىيف  مادة اإلنشاء األول
 ادراسيا عامهلذا البحث مجع البيانات  و طالبا.

  ةىف املستوى الشفعيّ  2112/2112

 البحث متغري .4

                                                             
9 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan RD,… 

hlm. 124 
10 Sukardi, Metodologi Penelitian Pendidikan,…hlm. 64 
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لتحديد شيء  فُتحدد موضوع البحثبحث الإلجراء 
 . مث يسمى الشيء متغري البحث.هذا املوضوع على سيبحث

دث يف هذا احلحبيث ال يكون   هو ظاهرة تتغرية"املتغري
عامل ال ميكن أن يطلق عليه متغري، يعتمد على كيفية جودة ال

 11، وهو كيف ُتدث التغريات يف الظاهرة."املتغري

 ةطنوعان من املتغريات مها النق، هناك يف هذا البحث
الرتكيز على البحث يف موضوع البحث  األساسية يف البحث أو

 .بحث ىف البحث التالّ والذي سي

 املستقلتغري امل .أ

هو  (Independent Variable) املتغري املستقل
 متغري سيكون سبب التغيري أو ظهور متغري تابع

)dependent variable(.12 

 النحو مها فهم حرينين ي  هناك متغريَ  بحثال يف هذا

(𝑋1)  الصوفهم( رف𝑋2) 

 تابعالتغري امل .ب

                                                             
11 M. bungin, Metodologi Penelitian Kuantitatif, (Jakarta: Kencana, 

2006), hlm. 57-58 
12 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan RD,… 

hlm. 39 
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هو متغري  (Dependent Variable) املتغري التابع
 13.املتغري املستقلمن نتيجة  سيكون

 (Y)اإلنشاء ، املتغري التابع هو قدرة بحثاليف هذا 

 ة مجع البياناتطريق .5

 التوثيق .أ

الوثيقة هي سجل للحدث اليت مرت. التوثيق هو 
يبحث الوثيقة من بيانات عن أشياء أو متغريات يف شكل 

صحف واجملالت والنقوش املالحظات والنصوص والكتب وال
وحماضر االجتماعات واملذكرات وجداول األعمال و 

 14غريهم.

عن مواد  فحص التوثيق )دراسة وثائقية( اليت اجرهتا
 15التوثيق املوجودة وربطها بخأهداف البحث.

طريقة التوثيق يف البحث الكمي جلمع املواد 
 أو النظرية و فرض ة يف اإلطارنتقائي املستخدمَ االشكل الب

 16بشكل حاد. الفرضية

                                                             
13 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan RD,… 

hlm. 39 
14 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan 

Praktek, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 274 
15 Anas Sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan, (Jakarta: PT 

RajaGrafido Persada, 2009), hlm. 30  
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طريقة التوثيق مت الباحثة البحث، استخد يف هذا
تمع خأمساء الطالب املشمولني يف اجملللحصول على قائمة ب

إىل  8133تعليم اللغة العربية من  قسم أي طالب ,والعينة
 نتائج منمجعها  ، واحلصول على البيانات اليت 8132

و  الصرف األول الثامّ  وقيمة النحو األول( قيمة) التعلم
قسم تغليم اللغة العربية طالب لل قيمة اإلنشاء األول، و الثام ّ 

، منهج النحو األول و الثامّ  ومنهج الصرف األول 8132
واملراجعة  يانات التارخييةوالب اإلنشاء األولمنهج و الثامّ  و 

استخدامها يف اكتمال هذا اليت و الرئية و اهلمة  اجلغرافية
 .البحث

 ليل بيانات البحثتقنية ُت .6

 مستقلنيمع متغريين باالحندار إحصائي ا ستحتلل البيانات 

 :هي أما تقنية ُتليل البيانات يف هذا البحث. ومتغري تابع

 التحليل الوصفي .أ

 البيانات عن أثر فهم القواعد العربية حلصول

طالب قسم تعليم اللغة النحو و الصرف( على اإلنشاء ل)

                                                                                                                                   
16 Nurul Zuriah, Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan, 

(Jakarta: Bumi Aksara, 2007), hlm. 191  
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 تمستخدا ڠالمية احلكومية مسارااإلس ڠاالعربية واىل سا
قيمة و  (𝑋1)نتائج التعلم من قيمة مادة النحو الباحثة 

أما (. Y) قيمة مادة اإلنشاءو  (𝑋2)مادة الصرف 
على  القواعد العربيةفهم  ي عنوصفالتحليل الخطوات 
 ا يلي:اإلنشاء مم

 فهم النحو بياناتتوصيف  (1

 (NTالقيمة األعلى )  .أ

 (NR )القيمة األدىن  .ب

 (Xتوسط )امل القيمة .ج

X = 
∑ 𝑋1

𝑛
 

 

 االحنراف املعياري قيمة .د

SD = √𝑠𝑥
2 

 

 (𝑋1)جودة املتغري  .ه

 (𝑋2) فهم الصرف توصيف بيانات (2

 (NTالقيمة األعلى ) .أ
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 (NRالقيمة األدىن ) .ب

 (Xتوسط )القيمة امل .ج

X = 
∑ 𝑋2

𝑛
 

 

 االحنراف املعياري قيمة .د

SD = √𝑠𝑥
2 

 

 (𝑋2)جودة املتغري  .ه

 (Y) توصيف بيانات قدرة اإلنشاء (3

 (NTالقيمة األعلى ) .أ

 (NRالقيمة األدىن ) .ب

 (Xتوسط )القيمة امل .ج

Y = 
∑ 𝑌

𝑛
 

 

 االحنراف املعياري قيمة .د

SD = √𝑠𝑥
2 
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 (Y)جودة املتغري  .ه

 اختبار الفرضية .ب

 لياليستخدم ُتليل اختبار الفرضية يف هذا البحث ُت
  𝑋1كمتغري   النحواالحندار املتعدد. حيث فهم ب احصائّيا

 . أماYكمتغري اإلنشاء  و  𝑋2رف كمتغري وفهم الص

 خلطوات بتحليل االحندار املتعدد كما يلي:ا

 (Y)على اإلنشاء  (𝑋1)اثر فهم النحو  .1

 ’Y البحث عن املعادلة .أ

Y’ = a + 𝑏1𝑋1 

 

Y’  =للمتغري التابع ةاماخلقيمة ال 

a  =اعرتض 

𝑏1  معامل االحندار أو االحندار املصاحب للمتغري =
 𝑋1 12 احلري

 Fاختبار األمهية  .ب

 اختبار معامل االحندار (1

                                                             
17 Ibnu Hadjar, Dasar-Dasar Statistik untuk Ilmu Pendidikan, Sosial 

& Humaniora, (Semarang: Pustaka Zaman, 2014), hlm. 206 



44 
 

t = 
𝑏1

𝑆𝑏1
 

 

b1 التغيريات املتوقع حدوثها يف املتغري التابع = 

𝑆𝑏1  قيمة اخلطخأ االفرتاضية =b .12 

 𝑋1 على   Yاختبار االحندار  (2

F = 
𝐽𝐾𝑟𝑒𝑔/𝑑𝑘𝑟𝑒𝑔

𝐽𝐾𝑟𝑒𝑠/𝑑𝑘𝑟𝑒𝑠
 = 

𝑅𝐾𝑟𝑒𝑔

𝑅𝐾𝑟𝑒𝑠
 

 

𝐽𝐾𝑟𝑒𝑔 عدد مربعة االحندار = 

𝑑𝑘𝑟𝑒𝑔 درجة حرية االحندار = 

𝐽𝐾𝑟𝑒𝑠 عدد مربعة البقايا = 

𝑑𝑘𝑟𝑒𝑠درجة حرية البقايا = 

𝑅𝐾𝑟𝑒𝑔متوسط مربع االحندار = 

𝑅𝐾𝑟𝑒𝑠 19= متوسط البقايا املربعة 

 اختبار النسبة متنوعة االحندار  (3

                                                             
18 Ibnu Hadjar, Dasar-Dasar Statistik untuk Ilmu Pendidikan, Sosial 

& Humaniora,.. hlm. 196 
19 Ibnu Hadjar, Dasar-Dasar Statistik untuk Ilmu Pendidikan, Sosial 

& Humaniora,.. hlm. 198 
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F = 
𝑅2/𝑘

(1− 𝑅2)(𝑁−𝑘−1)
 

 

𝑅2  النسبة املمنوحة = 

k عدد املتغري احلري = 

𝑁 21ع يف العينة= عدد املوض 

Y (𝑅𝑦.1على   𝑋1املسامهة  .ج
2 ) 

𝑟𝑦1 = 
𝑆𝑦1

𝑆𝑦𝑆1
 

𝑅𝑦1
2  = (𝑟𝑦1)2 

 

𝑆𝑦1 التباين بني املتغري = Y و املتغري 𝑋1 

𝑆𝑦 االحنراف املعياري للمتغري =Y 

𝑆1  االحنراف املعياري للمتغري =𝑋1 21 

 (Y)على اإلنشاء  (𝑋2) اثر فهم الصرف ا .2

 ’Yالبحث عن املعادلة  .أ

Y’ = a + 

                                                             
20 Ibnu Hadjar, Dasar-Dasar Statistik untuk Ilmu Pendidikan, Sosial 

& Humaniora,.. hlm. 199 
21 Ibnu Hadjar, Dasar-Dasar Statistik untuk Ilmu Pendidikan, Sosial 

& Humaniora,.. hlm. 214 
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𝑏2𝑋2 

 

Y’  =القيمة اخلامة للمتغري التابع 

a  =اعرتض 

𝑏2 معامل االحندار أو االحندار املصاحب =
 𝑋2 22 للمتغري احلري

 Fاختبار األمهية  .ب

 اختبار معامل االحندار .أ

t = 

𝑏2

𝑆𝑏2
 

 

b2 التغيريات املتوقع حدوثها يف املتغري التابع = 

𝑆𝑏2خلطخأ االفرتاضية = قيمة اb .23 

 𝑋1 على   Yاختبار االحندار  .ب

                                                             
22 Ibnu Hadjar, Dasar-Dasar Statistik untuk Ilmu Pendidikan, Sosial 

& Humaniora,.. hlm. 206 
23 Ibnu Hadjar, Dasar-Dasar Statistik untuk Ilmu Pendidikan, Sosial 

& Humaniora,.. hlm. 196 
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F = 
𝐽𝐾𝑟𝑒𝑔/𝑑𝑘𝑟𝑒𝑔

𝐽𝐾𝑟𝑒𝑠/𝑑𝑘𝑟𝑒𝑠
 = 

𝑅𝐾𝑟𝑒𝑔

𝑅𝐾𝑟𝑒𝑠
 

 

𝐽𝐾𝑟𝑒𝑔 عدد مربعة االحندار = 

𝑑𝑘𝑟𝑒𝑔 درجة حرية االحندار = 

𝐽𝐾𝑟𝑒𝑠 عدد مربعة البقايا = 

𝑑𝑘𝑟𝑒𝑠درجة حرية البقايا = 

𝑅𝐾𝑟𝑒𝑔متوسط مربع االحندار = 

𝑅𝐾𝑟𝑒𝑠 24= متوسط البقايا املربعة 

 اختبار النسبة متنوعة االحندار  .ج

F = 
𝑅2/𝑘

(1− 𝑅2)(𝑁−𝑘−1)
 

 

𝑅2  النسبة املمنوحة = 

k عدد املتغري احلري = 

𝑁 25= عدد املوضع يف العينة 

                                                             
24 Ibnu Hadjar, Dasar-Dasar Statistik untuk Ilmu Pendidikan, Sosial 

& Humaniora,.. hlm. 198 
25 Ibnu Hadjar, Dasar-Dasar Statistik untuk Ilmu Pendidikan, Sosial 

& Humaniora,.. hlm. 199 
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Y (𝑅𝑦.2على   𝑋1 املسامهة .ج
2 ) 

𝑟𝑦2 = 
𝑆𝑦2

𝑆𝑦𝑆2
 

𝑅𝑦2
2  = (𝑟𝑦2)2 

 

𝑆𝑦2 التباين بني املتغري = Y و املتغري 𝑋2 

𝑆𝑦 االحنراف املعياري للمتغري =Y 

𝑆2  االحنراف املعياري للمتغري =𝑋2 26 

 (Y)نشاء على اإل (𝑋1)اثر فهم النحو  .3

 ’Yالبحث عن املعادلة  .أ

Y’ = a + 𝑏1𝑋1 + 𝑏2𝑋2 

 

Y’  =القيمة اخلامة للمتغري التابع 

a  =اعرتض 
𝑏1  معامل االحندار أو االحندار املصاحب للمتغري =

 𝑋1 احلري

                                                             
26 Ibnu Hadjar, Dasar-Dasar Statistik untuk Ilmu Pendidikan, Sosial 

& Humaniora,.. hlm. 214 
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𝑏2  معامل االحندار أو االحندار املصاحب للمتغري =
 𝑋2 22 احلري

 Fمهية اختبار األ .ب

 اختبار معامل االحندار 

𝑡𝑏1
 = 

𝑏1

𝑠𝑏1

 

dan 𝑡𝑏2
 = 

𝑏2

𝑠𝑏2

 

 

b1 التغيريات املتوقع حدوثها يف املتغري التابع = 

𝑋1 

𝑏2  =التغيريات املتوقع حدوثها يف املتغري التابع 

𝑋2 

𝑆𝑏1  قيمة اخلطخأ االفرتاضية =𝑏1 

𝑆𝑏2  قيمة اخلطخأ االفرتاضية =𝑏2 .22 

  اختبار االحندارY   على 𝑋1   و𝑋2 

                                                             
27 Ibnu Hadjar, Dasar-Dasar Statistik untuk Ilmu Pendidikan, Sosial 

& Humaniora, .., hlm. 206 
28 Ibnu Hadjar, Dasar-Dasar Statistik untuk Ilmu Pendidikan, Sosial 

& Humaniora,.. hlm. 196 
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F = 
𝐽𝐾𝑟𝑒𝑔/𝑑𝑘𝑟𝑒𝑔

𝐽𝐾𝑟𝑒𝑠/𝑑𝑘𝑟𝑒𝑠
 = 

𝑅𝐾𝑟𝑒𝑔

𝑅𝐾𝑟𝑒𝑠
 

 

𝐽𝐾𝑟𝑒𝑔 عدد مربعة االحندار = 

𝑑𝑘𝑟𝑒𝑔 درجة حرية االحندار = 

𝐽𝐾𝑟𝑒𝑠 عدد مربعة البقايا = 

𝑑𝑘𝑟𝑒𝑠درجة حرية البقايا = 

𝑅𝐾𝑟𝑒𝑔متوسط مربع االحندار = 

𝑅𝐾𝑟𝑒𝑠 29= متوسط البقايا املربعة 

  اختبار النسبة متنوعة االحندار 

( ، ميكن حساب Xباستخدام متغريين حريني )
التجريبية الختبار األمهية اإلضافية  Fالقيمة 

بعد اإلضافة إىل نسبة  𝑋1ب اليت ساهم هبا للنس
𝑋2 :باستخدام الصيغة 

F = 
(𝑅𝑦.12

2 − 𝑅𝑦.2
2 )/(2−1)

(1− 𝑅𝑦.12
2 )/(𝑁−𝑘−1)

 

 

                                                             
29 Ibnu Hadjar, Dasar-Dasar Statistik untuk Ilmu Pendidikan, Sosial 

& Humaniora,.. hlm. 198 
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التجريبية الختبار أمهية النسب اإلضافية  Fالقيمة 
 𝑋1بعد إضافتها إىل نسبة  𝑋2اليت ساهم هبا 

 31باستخدام الصيغة:

F = 
(𝑅𝑦.12

2 − 𝑅𝑦.1
2 )/(2−1)

(1− 𝑅𝑦.12
2 )/(𝑁−𝑘−1)

 

 

𝑅2  النسبة املمنوحة = 

k عدد املتغري احلري = 

𝑁 عدد املوضع يف العينة = 

𝑟𝑦1
  𝑋1اإلرتباط املربع بني املتغري =  2

𝑟𝑦2
 𝑋2 اإلرتباط املربع بني املتغري=  2

𝑟𝑦12
و    𝑋1 تباط املربع بني املتغرياإلر =  2
𝑋2 

Y (𝑅𝑦.1على   𝑋1املسامهة  .ج
2 ) 

𝑅𝑦.12
2  = 

𝑟𝑦1
2 + 𝑟𝑦2

2 − 2𝑟𝑦1𝑟𝑦2𝑟12

1− 𝑟12
2 

    

𝑟𝑦1
  𝑋1اإلرتباط املربع بني املتغري =  2

                                                             
30 Ibnu Hadjar, Dasar-Dasar Statistik untuk Ilmu Pendidikan, Sosial 

& Humaniora,.. hlm. 232-233 
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𝑟𝑦2
 𝑋2 اإلرتباط املربع بني املتغري=  2

𝑟𝑦1  = اإلرتباط بني املتغري𝑋1 

𝑟𝑦2  =اإلرتباط بني املتغري 𝑋2 

𝑟12  =اإلرتباط بني املتغري 𝑋1    و𝑋2 

𝑟12
 𝑋2و    𝑋1 اإلرتباط املربع بني املتغري=  2

31 

 

                                                             
31 Ibnu Hadjar, Dasar-Dasar Statistik untuk Ilmu Pendidikan, Sosial 

& Humaniora,.. hlm. 221 
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 الباب الرابع

 نتائج البحث

اإلسالمية  ڠاساوايل الصورة العامة لقسم تعليم اللغة العربية جبامعة  .أ
 ڠاحلكومية مسارا

 ڠاإلسالمية احلكومية مسارا ڠاسا وايل جامعة .1

 عنواهنا. ڠهي احدى من اجلامعات يف مسارا ڠاجامعة وايل سا
جاوى  50185 ڠمساراليان ڠاهامكا,  شارع بروفيسور

 :ا يليممهدفها و  مةاهلرؤية و اما ال. اندونيسي الوسطى

a) رءية اجلامعة 

منوذج التعليم اإلسالمي املوحد القائم على العلوم املوحدة يف 
 0202اآلسيان عام 

b) مهة اجلامعة 

تنظيم التعليم والتعلم يف جمال التعليم على أساس وحدة  (1
 العلوم إلنتاج املتخرجني احملرتفني و األخالقي الكرمية

البحث النوعي يف جمال التعليم مبا يفيد مصاحل  حتسني (2
 اإلسالم والعلوم واجملتمع

 تنظيم اخلدمة التعليمية املفيدة لتنمية اجملتمع (3
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استكشاف وتطوير وتطبيق قيم احلكمة احمللية يف جمال  (4
 التعليم

 التعليمية املهنية والوطنية القياسية حتقيق إدارة املؤسسة (5

اإلقليمية  خمتلف املؤسسة اون يف التعليم معتطوير التع (6
 والوطنية والدولية

c) هدف اجلامعة 

إنتاج املتخرجني يف جمال التعليم الذين لديهم كفاءات  (1
أكادميية ومهنية مع اجملد األخالقي القادر على تطبيق 

 وتطوير الوحدة العلمية

خدمة اجملتمع اليت تساهم يف جمال التعليم إنتاج البحث و  (2
 1ة يف الدين واألمة والدولةلتحسني حياة الناس النوعي

 ڠاإلسالمية احلكومية مسارا ڠااملنهج الدراسي جبامعة وايل سا .2

املنهج هو جمموعة من اخلطط والرتتيبات املتعلقة بالغرض 
واحملتوى ومواد التعلم، و اإلجراءات املستخدمة لتحقيق األهداف 

 التعليمية املعينة.

                                                             
1 FITK UIN Walisongo, Buku Bimbingan Skripsi, (Semarang: UIN 

Walisongo, 2017), hlm. 3 
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الهتمام مببادئ إعداد أو تطوير املنهج الدراسي من خالل ا
تطوير العلوم و فائدة أو أمهية وموهبة الطالب و شاملة ومنهجية 

 واالهتمام بنتائج الدراسة التجريبية.
تنظيم املنهج يف إشارة إىل معايري الكفاءة الدراسات العليا 
اليت تشمل جوانب من املعرفة واملواقف واملهارات. املنهج يف 

 MKUية( ، )املقررات األساس MKDجمموعات من 
 )املقررات االختيارية(. MKP)املقررات الرئيسية( ، 

( هي املادة اليت جيب أن MKDاملقررات األساسية ) .أ
)املقررات األساسية(  MKDيتبعها مجيع الطالب من 

هي: علوم القرآن و تفسري و حديث و توحيد و اصول 
 الفقه و فقه و تاريخ احلضارة اإلسالمية و غريهم.

( هي املواد اليت جيب أن MKUئيسية )املقررات الر  .ب
احدى  ,ا يليمممعني.  قسميتبعها مجيع الطالب يف 

حنو و : ڠاجبامعة وايل سامن تعليم اللغة العربية  املواد
 قواعد اإلمالء و ترمجة و غة وبالشاء و إن صرف و

ة التعلم و تقييم التعلم و قيطر  و علم اللغة طالعة وم
اهج و أساسيات اإلدارة ر املن، تطوي إحصاء تعليمي
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علم  وسائل تعليمي و علم الرتبية اإلسالمية و الرتبوية و
 النفس الرتبوي ، وغريهم.

هي املادة اليت جيب أن  (MKPاملقررات االختيارية ) .ج
يتبعها كل الطالب يف قسم معني يكون اختياريًا بني 
املواد املقدمة. احدى املواد من تعليم اللغة العربية جبامعة 

اللغة العربية  خط و منطيق و : , مما يليڠايل ساوا
العامية و تالوة القرآن و تاريخ اآلدب و علم الداللة و 

 2.نص اآلدب و معاجم عربية و وغريهم

 تقييم نتائج التعلم من املواد .3

نتائج التعلم يف هناية املستوى بناًء تقييم اجري حماضرون  .أ
( UTSسطة )على نتائج امتحان املستوى الدراسية املتو 

أو إدراج  (UAS، امتحان املستوى الدراسية النهائية )
لكل  و غريهماالختبار  االختبار و البحث العلمي و

 املواد.

                                                             
2 UIN Walisongo, Buku Panduan Program Sarjana (S1) dan 

Diploma 3 (D3), (Semarang: UIN Walisongo, 2017), hlm.163-165 
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إىل "متوسط النقاط"  استندت قيمة املادة .ب
(NIPURAهو مجيع القيمة )  اليت إجراؤها لقياس

 املعنية. االختصاصة املوضوعةمستوى حتقيق 

إذا حصل على درجة  املعينة يف املادة جناحاالطالب  يُعّب  .ج
C  والدراسة  اخلاصة الدبلوم دراسة( يف 0,2)أقل من

 (S1) و الليسانساملهنية 

فشل وجيب فاألدىن  القيمةالطالب الذين ال يصلون إىل  .د
 املستوىأو  ىخر ة األالدراسي ستوىيف امل ادةحضور امل

 3.ةقصري ال ةدراسيال

 

 توصيف بيانات البحث .ب

فهم القواعد على قدرة اإلنشاء, البيانات للبحث عن أثر اما توصيف 
 هو:

 توصيف بيانات فهم النحو .1

 4( هي NTالقيمة األعلى ) .أ

 0،2( هي NRالقيمة األدىن ) .ب

 (X) ةالقيمة املتوسط .ج

                                                             
3 UIN Walisongo, Buku Panduan Program Sarjana (S1) dan 

Diploma 3 (D3),... hlm.173 
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X  = 
∑ 𝑋1

𝑛
  

= 
400,55

110
 

= 346,1 

 قيمة االحنراف املعياري .د

SD  = √𝑠𝑥
2 

= √0,154 

= 343,3 

 𝑠𝑥
 هي قيمة التباين املتغرية:  2

𝑠𝑥
2 = 

∑ 𝑥2

𝑑.𝑘
 = 

16,804

109
 = 0,154 

 (𝑋1)جودة املتغري  .ه

مقايس  التكرر  التكرر 
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 النسيب املطلق الفرتات

0,0 - - 

1,0 – 

1,4 

- - 

1,5 – 

1,9 

- - 

2,0 – 

2,4 

- - 

2,5 – 

2,9 

11 10% 

3,0 – 

3,4 

18 16% 

3,5 – 

3,9 

48 44% 

4,0 30 30% 

 %100 110 العدد

 

 معايري مقايس الفرتات

0,0 E 



00 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

من الوصف أعاله، تُعَرف نتائج تعلم الطالب من 
نة يف متضم 0202فهم النحو يف تعليم اللغة العربية لعام 

 0،03من  مقايس الفرتات( ، وهي يف +Bفئة جيد جًدا )
 .0،240، مبتوسط  0،3 -

 توصيف بيانات فهم الصرف .2

 4( هي NTالقيمة األعلى ) .أ

 2,،0( هي NRالقيمة األدىن ) .ب

 (X) ةالقيمة املتوسط .ج

1,0 – 1,4 D 

1,5 – 1,9 D+ 

2,0 – 2,4 C 

2,5 – 2,9 C+ 

3,0 – 3,4 B 

3,5 – 3,9 B+ 

4,0 A 
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X  = 
∑ 𝑋2

𝑛
  

= 
398,2

110
 

= 34623 

 قيمة االحنراف املعياري .د

SD  =√𝑠𝑥
2  =√0,099  == 34310 

 

 𝑠𝑥
 هي قيمة التباين املتغرية:   2

𝑠𝑥
2 = 

∑ 𝑥2

𝑑.𝑘
 = 

10,821

109
 = 0,099 

 (𝑋1)جودة املتغري  .ه

مقايس 

 الفرتات

التكرر 

 املطلق

يبالتكرر النس  

0,0 - - 

1,0 – 1,4 - - 

1,5 – 1,9 - - 

2,0 – 2,4 - - 
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2,5 – 2,9 5 4% 

3,0 – 3,4 22 20% 

3,5 – 3,9 82 75% 

4,0 1 1% 

 %100 110 العدد

 

فهم  مننتائج تعلم الطالب  تُعَرفمن الوصف أعاله، 
متضمنة يف فئة جيد  0202يف تعليم اللغة العربية لعام  الصرف
،  0،3 - 0،03من  مقايس الفرتات( ، وهي يف +Bجًدا )

 .34623مبتوسط 

 توصيف بيانات قدرة اإلنشاء .3

 4( هي NTة األعلى )القيم .أ

 0( هي NRالقيمة األدىن ) .ب

 (X) ةالقيمة املتوسط .ج

X  = 
∑ 𝑋2

𝑛
  

= 
397,9

110
 

= 34613 
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 قيمة االحنراف املعياري .د

SD  =√𝑠𝑥
2  =√0,072   == 34260 

 𝑠𝑥
 هي قيمة التباين املتغرية:  2

𝑠𝑥
2 = 

∑ 𝑥2

𝑑.𝑘
 

= 
7,857

109
 = 

0,072 

 (𝑋1)جودة املتغري  .ه

مقايس 

 الفرتات

لقالتكرر املط التكرر  

 النسيب

0,0 - - 

1,0 – 1,4 - - 

1,5 – 1,9 - - 

2,0 – 2,4 - - 

2,5 – 2,9 5 4% 

3,0 – 3,4 22 20% 

3,5 – 3,9 82 75% 

4,0 1 1% 
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 %100 110 العدد

من الوصف أعاله، تُعَرف نتائج تعلم الطالب من قدرة 
متضمنة يف فئة جيد  0202اء يف تعليم اللغة العربية لعام اإلنش

،  0،3 - 0،03من  مقايس الفرتات( ، وهي يف +Bجًدا )
 .3,617مبتوسط 

القيمة  املتغري النمرة
 األعلى

القيمة 
 األدىن

القيمة 
 املتوسطة

قيمة االحنراف 
 املعياري

 343,3 346,1 240 , فهم النحو  .1

 34310 34623 2430 , فهم الصرف  .2

 34260 34613 3 , قدرة الكتابة  .3

 

 حتليل اختبار الفرضية .ج

اثر ، وهي فرضيةً  ةالباحث تيف مرحلة حتليل اختبار الفرضية، اختب 
تعليم اللغة يف قسم طالب لل على قدرة اإلنشاء الصرفو فهم النحو 

حتليل  جيرى. ڠاإلسالمية احلكومية مسارا ڠايف جامعة وايل ساالعربية 
هذا ضية إلثبات قبول أو رفض الفرضية املقرتحة يف اختبار الفر 

حتليل االحندار باملعادلة هذا التحليل الباحثة  تستخدم. االبحث
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حتليل  يف طواتاخل اماالثنني من التنبؤات أو االحندار املتعدد. 
 :فيما يلي االحندار املتعدد

 (Y)على قدرة اإلنشاء  (𝑋1)حتليل اثر فهم النحو  .1

a. وسطة القيمة املتY :�̅�   =
∑ 𝑌

𝑁
  

 =
397.9

110
  =34613 

b.  القيمة املتوسطةX  :�̅�   =
∑ 𝑋1

𝑁
  

 =
400,55

110
  =3,641 

c.  الفرق بني كل من درجةY  مع املتوسطةy    =Y - 

 �̅� و يدخل  النتيجة يف العمودy 

d.  الفرق بني كل من درجةX  مع املتوسطةx   =X -  X̅ و
 xتيجة يف العمود يدخل  الن

e.  جمموع املربعات يف اجملموع عن طريق تربيع كل قيمةy 
∑ مث إضافته 2yيف  تدخل نتيجتهو  𝑦2  =7,857 

f. يف اجملموع عن طريق تربيع كل قيمة  جمموع املربعةy  وتدخل
∑مث إضافته  2xنتيجته يف  𝑥2  =16,804 

g.  اضربx  وy  وأدخل نتيجته يف العمودxy ها مث أضف
∑ 𝑥𝑦  =5,321 

h. :درجة احلرية الكاملة 𝑑𝑘𝑡𝑜𝑡   =N – 1  
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 =113 – 1  =

13, 

i.  االحنراف املعياريX: 𝑠𝑥   =

√(∑ 𝑥2/ 𝑑. 𝑘.)  

 =

√(16,804/

 109)  =343,3 

j.  االحنراف املعياريY: 𝑠𝑦   =

√(∑ 𝑦2/ 𝑑. 𝑘.)  

 =

√(7,857/ 109
)   =0,268 

 بت )مكون من معادلة االحندار(حساب ثا (1

=   bقيمة معامل االحندار / االحندار مع املعادلة:  .أ

∑ 𝑥𝑦

∑ 𝑥2  

 =
5,321

16,804
 

 =

0,3

17 
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 – ɑ  =�̅� − 𝑏�̅�   =3,617قيمة اعرتاض:  .ب

0,317 x 3,641 

 =3,617 – 

1,153 

 =2,464 

  ß   =b(𝑠𝑥/𝑠𝑦) قيمة معامل االحندار القياسية: .ج

 =0,317 

(0,393/0,268) 

 =0,463 

  t : t   =b/𝑠𝑏قيمة النسبة  .د

 =0,317 / 0,058  =

5,430 

=  𝑠𝑦.𝑥 اخلطأ االفرتاضي املقدر: .ه

√(𝐽𝐾𝑟𝑒𝑠/𝑑𝑘𝑟𝑒𝑠)   

 =

√(6,172/ 108
)  =0,239 

∑/𝑠𝑏 = 𝑠𝑦.𝑥 معامل احندار اخلطأ اخلام .و 𝑥2  

 =0,239 / 

√16,804   =

0,058 

  Y’   =a  +𝑏1𝑋1معادلة االحندار:  .ز

 =2,464  +0,317x 
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 :Fحساب القيمة  (2

 حساب عدد مربعات االحندار: .أ

𝐽𝐾𝑟𝑒𝑠  =
(∑ 𝑥𝑦)2

∑ 𝑥
2  

 =
(5,321)2

16,804
  

 =
28,32

16,804
  =1,685 

  1( = kدرجة حرية االحندار = عدد املتغري املستقل ) .ب

𝑑𝑘𝑟𝑒𝑔  =k 

=   𝑅𝐾𝑟𝑒𝑔متوسط االحندار الرتبيعي:  .ج

𝐽𝐾𝑟𝑒𝑔/𝑑𝑘𝑟𝑒𝑔  

 =

1,685/1 

 =1,685 

∑=     𝐽𝐾𝑟𝑒𝑠عدد البقايا املربعة؛  .د 𝑦2 - 𝐽𝐾𝑟𝑒𝑔  

 =7,857 – 

1,685  =6,172 

  𝑑𝑘𝑟𝑒𝑠   =N – k – 1درجة احلرية املتبقية:  .ه

 =110 – 1 – 1 

 =130 

   𝑅𝐾𝑟𝑒𝑠   =𝐽𝐾𝑟𝑒𝑠/𝑑𝑘𝑟𝑒𝑠متوسط البقايا املربعة:  .و

 =6,172 / 108 

 =0,057 
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  𝑅𝐾𝑡𝑜𝑡   =𝐽𝐾𝑡𝑜𝑡/𝑑𝑘𝑡𝑜𝑡متوسط الكلي املربع:  .ز

 =7,857 / 109 

 =0,072 

 =  Fالقيمة  .ح
𝑅𝐾𝑟𝑒𝑔

𝑅𝐾𝑟𝑒𝑠
  

 =
1,69

0,057
  =29,487 

 Yعلى املتغريات  Xحساب مسامهة  (3

2R  =(∑ 𝑥𝑦)2

∑ 𝑥
2

 ∑ 𝑦2
  

 =
(5,321)2

16,804 x 7.857
  

 =
28,31739471

132,034
  =0,214  =21,4% 

2R  =1 - 𝑅𝐾𝑡𝑜𝑡/𝑅𝐾𝑟𝑒𝑠  =1 – 0,057 / 

0,072  =0,207  =20,7% 

 

مصد
ر 

 املتغري

 جمموع
عة املرب

(JK

) 

درج
ة 
احلر 
ية 
(d

k) 

متوسط 
املربعة 
(RK

) 

F F-
حرجة 
على 

مستوى 
العالمة. 

2,2٪ 

النتي
 جة

 دال1462,4,342 1,61االحند
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 33 03 00 85 ار

6,1 بقايا

72 

13

3 

343

00 

جممو 
 ع

7,8

57 

13

, 

 

 

 (Y)على قدرة اإلنشاء  (𝑋2)حتليل اثر فهم الصرف  .2

=   Y :�̅�القيمة املتوسطة  .أ
∑ 𝑌

𝑁
  

 =
397.9

110
  =34613 

=   X  :�̅�القيمة املتوسطة  .ب
∑ 𝑋2

𝑁
  

 =
398,2

110
  =3,620 

 - y    =Yمع املتوسطة  Yالفرق بني كل من درجة  .ج

 �̅� و يدخل  النتيجة يف العمودy 

و x   =X -  X̅مع املتوسطة  Xالفرق بني كل من درجة  .د
 xيدخل  النتيجة يف العمود 

 yملربعات يف اجملموع عن طريق تربيع كل قيمة جمموع ا .ه
∑مث إضافته  2yوتدخل نتيجته يف  𝑦2  =7,857 

 yجمموع املربعات يف اجملموع عن طريق تربيع كل قيمة  .و
∑مث إضافته  2xوتدخل نتيجته يف  𝑥2  =10,821 
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مث أضفها  xyوأدخل نتيجته يف العمود  yو  xاضرب  .ز
∑ 𝑥𝑦  =3,737 

  𝑑𝑘𝑡𝑜𝑡   =N – 1 ة احلرية الكاملة:درج .ح

 =113 – 1  =

13, 

=   X: 𝑠𝑥االحنراف املعياري  .ط

√(∑ 𝑥2/ 𝑑. 𝑘.)  

 =

√(10,821/

 109)   =0,315 

=   Y: 𝑠𝑦االحنراف املعياري  .ي

√(∑ 𝑦2/ 𝑑. 𝑘.)  

 =

√(7,857/ 109
)    =0,268 

 حساب ثابت )مكون من معادلة االحندار( .1

=   bقيمة معامل االحندار / االحندار مع املعادلة:  .أ

∑ 𝑥𝑦

∑ 𝑥2  

 =
3,737

10,821

 =
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0,3

45 

   ɑ  =�̅� − 𝑏�̅�       عرتاض:االقيمة  .ب

 =3,617 – 

0,345  x 3,620 

 =3,617 – 

1,250 

 =2,367 

  ß  =b(𝑠𝑥/𝑠𝑦) قيمة معامل االحندار القياسية: .ج

 =0,345  

(0,315/0,268)  =

0,405 

  t: t   =b/𝑠𝑏النسبة  قيمة .د

 =0,345 / 0,075   =

5,607 

=   𝑠𝑦.𝑥 اخلطأ االفرتاضي املقدر: .ه

√(𝐽𝐾𝑟𝑒𝑠/𝑑𝑘𝑟𝑒𝑠)   

 =

√(6,567/ 108)   =

0,247 

∑/𝑠𝑏   =𝑠𝑦.𝑥 حندار اخلطأ اخلامالعامل ا .و 𝑥2  

 =0,247 / 

√10,821 =0,075 



65 
 

  Y’   =a  +𝑏2𝑋2معادلة االحندار:  .ز

 =2,464  +0,317x 

 :Fحساب القيمة  .2

 االحندار: حساب عدد املربعة .أ

𝐽𝐾𝑟𝑒𝑠  =
(∑ 𝑥𝑦)2

∑ 𝑥
2  

 =
(3,737)2

10,821
  

 =
13,97

10,821
  =1,291 

,  1( = kاملتغري املستقل ) درجة حرية االحندار = عدد .ب

𝑑𝑘𝑟𝑒𝑔  =k  =1 

=   𝑅𝐾𝑟𝑒𝑔متوسط االحندار الرتبيعي:  .ج

𝐽𝐾𝑟𝑒𝑔/𝑑𝑘𝑟𝑒𝑔  

 =

1,291/1   =

1,291 

∑=     𝐽𝐾𝑟𝑒𝑠عدد البقايا املربعة؛  .د 𝑦2 - 𝐽𝐾𝑟𝑒𝑔  

 =7,857 – 

1,291   =6,567 

  𝑑𝑘𝑟𝑒𝑠   =N – k – 1درجة احلرية املتبقية:  .ه

 =110 – 1 – 1 

 =130 
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   𝑅𝐾𝑟𝑒𝑠   =𝐽𝐾𝑟𝑒𝑠/𝑑𝑘𝑟𝑒𝑠متوسط البقايا املربعة:  .و

 =6,567 / 108  

 =0,061 

  𝑅𝐾𝑡𝑜𝑡   =𝐽𝐾𝑡𝑜𝑡/𝑑𝑘𝑡𝑜𝑡متوسط الكلي املربع:  .ز

 =7,857 / 109  

 =0,072 

 =  Fالقيمة  .ح
𝑅𝐾𝑟𝑒𝑔

𝑅𝐾𝑟𝑒𝑠
  

 =
1,29

0,061
  =21,226 

 Yعلى املتغريات  Xحساب مسامهة  .3

2R   =(∑ 𝑥𝑦)2

∑ 𝑥
2

 ∑ 𝑦2
  

 =
(3,373)2

10,821  x 7.857
  

 =
13,965169

85,023
 =0,164  =16,4% 

2R  =1 - 𝑅𝐾𝑡𝑜𝑡/𝑅𝐾𝑟𝑒𝑠  =1 – 0,061 / 

0,072   =0,157  =15,7% 

مصد
ر 

 املتغري

 جمموع
املربعة 
(JK) 

درجة 
احلر 
ية 
(dk

) 

متوس
ط 

املربعة 
(RK

) 

F F-
حرجة 
على 
مستو 
ى 

النتي
 جة
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العالمة
 .
2,2٪ 

االحند
 ار

1,29

1 

1 1,29

1 

21,2

26 

0,15

7 

 دال

6,56 بقايا

7 

10

8 

0,06

1 

 

7,85 جمموع

7 

10

9 

 

 

على قدرة  (𝑋2)الصرف و  (𝑋1)حتليل اثر فهم النحو  .3
 (Y)نشاء اإل

 Yيف الصيغة  𝑋2و  𝑋1نسبة املسامهة  .أ

بشكل  Yيف الصيغة  𝑋2و  𝑋1نسبة املسامهة  (1
 فردي أو منفصل:

a)  نسبة املسامهة𝑋1  يف الصيغةY :𝑅𝑦1
2 

  =
(∑ 𝑦𝑥1)2

∑ 𝑥
1 ∑ 𝑦2
2  
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 =
(5.321)2

16.804 𝑥 7.857
 

  
 =

28.31739471

132.0344047
 

 =

0,214 

 =

21,4% 

b)  نسبة املسامهة𝑋2  يف الصيغةY :𝑅𝑦2
2 

  =
(∑ 𝑦𝑥2)2

∑ 𝑥
2 ∑ 𝑦2
2  

 =
(3,737)2

10.821 𝑥 7,857
  

 =
13,965169

85,02256445
 

 =

0,164 

 =

16,4% 

 :Yيف الصيغة  𝑋2و  𝑋1نسبة املسامهة  (2
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𝑅𝑦12
2   =

𝐽𝐾𝑟𝑒𝑔

𝐽𝐾𝑡𝑜𝑡
  

 =
2,016

7,857
  =0,257  =25,79% 

 معا: Yيف الصيغة  𝑋2و  𝑋1نسبة املسامهة  (3

𝑅𝑦12−𝑑𝑖𝑠𝑒𝑠𝑢𝑎𝑖𝑘𝑎𝑛
2  =1 -  

𝑅𝐾𝑟𝑒𝑠

𝑅𝐾𝑡𝑜𝑡
  

 =1 - 
0,055

0,072
  =0,243 

 =24,3% 

 𝑋1بعد   𝑋2اليت أضافتها  Yزيادة نسبة الصيغة  (4

𝑅𝑦12
2 - 𝑅𝑦1

2   =0,257 – 0,214  

 =0,042  =4,2% 

 𝑋2بعد   𝑋1اليت أضافتها  Yزيادة نسبة الصيغة  (5

𝑅𝑦12
2 - 𝑅𝑦1

2   =0,257 – 0,164   

  =0,092   =9,2% 

 معامل اإلرتباط .ب

=   𝑋1 :𝑟𝑦1و  Yمعامل االرتباط بني  (1

∑ 𝑦𝑥1

√∑ 𝑥 1  
2 ∑ 𝑦2

  

 =
5,321

√16,804 𝑥 7,857
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 =
5,321

11,491
 

 =0,463 

=   𝑋2 :𝑟𝑦2و  Yمعامل االرتباط بني  (2

∑ 𝑦𝑥2

√∑ 𝑥 2  
2 ∑ 𝑦2

  

 =
3,737

√10,821 𝑥 7,857
  

 =
3,737

9,221
  =

0,405 

 : 𝑋2و  𝑋1معامل االرتباط بني  (3

𝑟12   =
∑ 𝑥1𝑥2

∑ 𝑥 1  
2 ∑ 𝑥 2  

2  

 =
6,589

√16,804 𝑥 10,821
  

 =
6,589

13,485
  =0,489 

بعد إزالة تأثري  𝑋1و  Yمعامل االرتباط اجلزئي ين  (4
𝑋2: 

𝑟𝑦1.2   =
𝑟𝑦1−(𝑟12 .  𝑟𝑦2)

√(1− 𝑟12
2 )(1− 𝑟𝑦2

2 )

  

 =
0,463−0,489 .  0,405

(√1− 0,4892)(1− 0,4052)
  

 =
0,265

0,798
  =0,332 
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بعد إزالة تأثري  𝑋2و  Yمعامل االرتباط اجلزئي ين  (5
𝑋1:  

𝑟𝑦2.1   =
𝑟𝑦2−(𝑟12 .  𝑟𝑦1)

√(1− 𝑟12
2 )(1− 𝑟𝑦1

2 )

  

 =
0,405−0,489 .  0,463

(√1− 0,4892)(1− 0,4632)
  

 =
0,179

0,773
  =0,231 

 خطوة التحصري .ج

 
∑ بيانات 𝑌 ∑ 𝑋1 ∑ 𝑋2 

 398,2 400,55 397,9 مجموع

 

�̅� 𝑋1 بيانات
̅̅ ̅ 𝑋2

̅̅ ̅ 

 3,620 3,641 3,617 جمموع

 

∑ بيانات 𝑌2 ∑ 𝑋1
2 ∑ 𝑋2

2 

1475,352 1447,17 جمموع

5 

1452,305 
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∑ بيانات 𝑌𝑋1 ∑ 𝑌𝑋2 ∑ 𝑋1𝑋2 

 1456,58 1444,135 1454,22 جمموع

 

∑ بيانات 𝑦2 ∑ 𝑥1
2 ∑ 𝑥2

2 

 10,821 16,804 7,857 جمموع

 

∑ بيانات 𝑦𝑥1 ∑ 𝑦𝑥2 ∑ 𝑥1𝑥2 

 6,589 3,737 5,321 جمموع

 

 حساب ثابت )مكون معادلة االحندار(  .د

=  𝑏1: (𝑏1) 0قيمة املنحدر  (1

(∑ 𝑥2
2)(∑ 𝑥𝑦1)−(∑ 𝑥1𝑥2)(∑ 𝑦𝑥2)

(∑ 𝑥1
2)(∑ 𝑥2

2)−(∑ 𝑥1𝑥2)2  =
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(10,821)(5,321)−(6,589)(3,737)

(16,804)(10,821)−(6,589)2  =

57,583−24,623

181,839−43,415
  =

32,960

138,424
  =0,238 

=  𝑏2: (𝑏2) 0قيمة املنحدر  (2

(∑ 𝑥1
2)(∑ 𝑥𝑦2)−(∑ 𝑥1𝑥2)(∑ 𝑦𝑥1)

(∑ 𝑥1
2)(∑ 𝑥2

2)−(∑ 𝑥1𝑥2)2   =

(16,804)(3,737)−(6,589)(5,321)

(16,804)(10,821)−(6,589)2  =

62,798−35,063

181,839−43,415
  =

27,735

138,424
  =0,200 

ɑ   =�̅� – 𝑏1𝑋1: قيمة التقاطع (3
̅̅ ̅ – 𝑏2𝑋2

̅̅ ̅  

 =3,617 – (0,238) 

(3,641)  – (0,200) 

(3,620) 

 =3,617 – 0,867  – 

0,725 

 =2,025 

�̅�  =ɑ  +𝑏1𝑋1معادلة االحندار:  (4
̅̅ ̅  +𝑏2𝑋2

̅̅ ̅  =

2,025  +0,238𝑋1  +0,200𝑋2 

  Fالقيمة  .ه

∑=  𝐽𝐾𝑡𝑜𝑡إمجايل اجملموع الرتبيعي:  (1 𝑦2  =

7,857 

=   𝐽𝐾𝑟𝑒𝑔جمموع الغنحدار املربع:  (2

𝑏1 ∑ 𝑦𝑥1  +𝑏2 ∑ 𝑦𝑥2 
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 =0,238 

x 5,321  +

0,200 x 

3,737 

 =1,267 

 +0,749 

 =2,016  

 (k = 2)درجة حرية االحندار = عدد املتغري املستقل  (3

 =𝑑𝑘𝑟𝑒𝑔  =2 

 / 𝑅𝐾𝑟𝑒𝑔   =𝐽𝐾𝑟𝑒𝑔متوسطة االحندار  (4

𝑑𝑘𝑟𝑒𝑔  

 =2,016 / 2  =

1,008 

 - 𝐽𝐾𝑟𝑒𝑠   =𝐽𝐾𝑡𝑜𝑡عدد ساحة البقايا:  (5

𝐽𝐾𝑟𝑒𝑔  

 =7,857 – 

2,016  =040,1 

  𝑑𝑘𝑟𝑒𝑠   =N – k – 1ة احلرية املتبقية: درج (6

 =110 – 2 – 1 

 =133 

 / 𝑅𝐾𝑟𝑒𝑠   =𝐽𝐾𝑟𝑒𝑠: متوسط مربع من بقايا (7

𝑑𝑘𝑟𝑒𝑠  
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 =5,841 / 

107  =

0,055 

=   Fالقيمة  (8
𝑅𝐾𝑟𝑒𝑔

𝑅𝐾𝑟𝑒𝑠 
  

 =
1,008

 0,055
  =18,463 

 

مصد
ر 

 املتغري

 جمموع
املربعة 
(JK) 

درجة 
احلر 
ية 
(dk

) 

متوس
ط 

املربعة 
(RK

) 

F F-
حرجة 
على 
مستو 
ى 

العالمة
 .2٪ 

النتي
 جة

االحند
 ار

2,01

6 

2 1,00

8 

18,4

63 

3,08

1 

 دال

5,84 بقايا

1 

10

7 

0,05

5 

7,85 جمموع

7 

10

9 
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 تفسري نتائج البحث .د

قراءته  التحليل هو عملية تبسيط البيانات إىل منوذج يسهل
لباحثة التحليل اإلحصائي يف هذه العملية، و ستخدم اوتفسريه. ت

إحدى وظيفتها تبسيط البيانات يف كمية كبرية يف البيانات أبسط 
 وأسهل يف فهمها.

بعد معرفة نتيجة احلساب، ملعرفة أمهية أثر فهم النحو و 
اإلسالمية احلكومية  ڠاجبامعة وايل سا ءالصرف على قدرة اإلنشا

 .٪ 2ستوى امل يف 𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙و   𝐹𝑟𝑒𝑔قارنة مب  ڠمسارا

استناًدا إىل نتيجة اختبار الفرضية باستخدام حتليل االحندار 
 Y’  =ɑ  +𝑏1𝑋1املتعدد، نعرف أن معادلة خط االحندار هي 

 +𝑏2𝑋2  =2,025   +0,238𝑋1  +0,200𝑋2   و
 𝐹𝑟𝑒𝑔تباين لالحندار اختبار أمهية معادلة االحندار باستخدام حتليل ال

على مستوى   𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙. مث تشاور مع 06,420باحلصول عليها 
يعين أن ، 𝐹𝑟𝑒𝑔 > 𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙. ألن 0,260وهي  ٪ 2داللة 

 الصرفو  النحور فهم وجود أث نتيجته تدل على. الفرضية مقبولة

 ڠاامعة وايل سايف جبتعليم اللغة العربية يف قسم قدرة طالب على 

 .ڠاإلسالمية احلكومية مسارا
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ومع ذلك, يستخدم اختبار الفرضية حتليل االحندار البسيط 
يًضا ملعرفة أثر فهم النحو على قدرة اإلنشاء مع معادلة االحندار أ

Y’  =ɑ  +𝑏1𝑋1   =2,464   +0,317X   وقيمة اختبار
𝐹𝑟𝑒𝑔  على مث استشارهتا  ,03،46للداللة هي 𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙   هي

، و ملعرفة أثر فهم الصرف على قدرة اإلنشاء باستخدام 0,207
+  Y’  =ɑ اختبار فرضية احندار بسيط مع معادلة االحندار

𝑏2𝑋2  =2,367    +0,345X    واحلصول على اختبار
، وهو 𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙مث استشارته على  00,002من  𝐹𝑟𝑒𝑔أمهية 

لذلك كان أثر ،  𝐹𝑟𝑒𝑔 > 𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙. يظهر كالمها أن ,2,02
أثر فهم الصرف على وجود ، وهناك  اإلنشاءقدرة النحو على فهم 

 قدرة اإلنشاء.

من هذا  البيانات، فهم النحو للمسامهة على قدرة اإلنشاء 
𝑅1

وفهم الصرف للمسامهة على قدرة  21,4%=  0,214=   2
𝑅2اإلنشاء 

. ومعامل حتديد متغريين 16,4%=  0,164=  2
𝑅𝑦12مستقلني ومتغري تابع واحد، باحلصول على 

2  =0,257 .
قدرة على  فهم النحو و فهم الصرف وجود اثر لذلك يدل على

من نتائج تعلم  ٪4,00,، وتتأثر بقية  ٪3,,02يساوي  اإلنشاء
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عوامل داخلية الطالب بعوامل أخرى. هذه العوامل ميكن أن تكون 
 أو خارجية.

 البحث مقيد .ه

ن الباحثة قامت فإ. يف هذا البحث, فإن الباحثة لديها بعض القيود
اما القيود بإجراء البحث جبدية وفًقا لإلجراء واستنادًا إىل الظروف. 

 ا يلي:مم البحث يف هذا
 مكان البحث .1

يقتصر البحث الذي أجرات الباحثة على مكان واحد فقط، 
 ڠمسارااإلسالمية احلكومية  ڠايل سااو وهو جبامعة 

 وقت البحث .2

تقتصر نتائج هذه البحث على الوقت الذي أجرات فيه الباحثة، 
 والنتائج ال تكون دائًما يف أوقات خمتلفة.

 بيانات البحث .3

طالبا يف  200عينة فقط من  002البحث على  تضمن هذا
 اإلسالمية ڠاساقسم تعليم اللغة العربية يف جامعة وايل 

 .ڠمسارااحلكومية 
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القيود اليت وصفتها الباحثة أعاله أن هذا العيب أو النقص من 
اإلسالمية احلكومية  ڠاساجامعة وايل البحث الذي فعلته الباحثة يف 

ته يف إجراء البحث، . على الرغم من وجود العقبات اليت تواجڠمسارا
د ممتنون ألن هذا البحث ميكن أن يتم بشكل جي إال أن الباحثة

 وسهل.
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 الباب اخلامس

تتاماإلخ  

 

 اخلالصة .أ

ع يف األبواب السابقة، ال تصلح بعد أن تبحث الباحثة هذا املوضو 
للباحثة إال أن تقدم النتائج منه. ولذلك يف هذا الباب ستقوم الباحثة 
بتلخيص نتائج البحث الىت متكننا االستفادة. بناء على ذلك 

 :ص الباحثة نتائج البحث فيما يلىتستلخ

. أثر فهم النحو على اإلنشاء بتحليل االحندار البسيط وجود .1

𝐹𝑟𝑒𝑔 > 𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 أثر فهم النحو على اإلنشاءيدل على ف 
 %4,12 على قدرة اإلنشاء حوفهم الن و ساهم. داال

. على اإلنشاء بتحليل االحندار البسيطوجود أثر فهم الصرف  .2

𝐹𝑟𝑒𝑔 > 𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 على اإلنشاء أثر فهم الصرفيدل على ف 
 %12,, على قدرة اإلنشاء و ساهم فهم الصرف. داال

على اإلنشاء بتحليل االحندار النحو و الصرف  وجود أثر فهم .3
أثر فهم النحو و يدل على ف 𝐹𝑟𝑒𝑔 > 𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙. تعددامل
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على  و ساهم فهم النحو و الصرف. داال على اإلنشاء الصرف
 %47152 قدرة اإلنشاء

اء لطالب فهم القواعد العربية تأثريًا إجيابًيا على قدرة اإلنش لذلك كان
 .ڠمسارااإلسالمية احلكومية   اڠساتعليم اللغة العربية جبامعة وايل 

 االقرتاحات .ب

نتائج البحث واملناقشة واالستنتاج, تقدم الباحثة اقرتاحات  بناء على
 مفيدة لآلخرين, وهي:

 للكلية أو اجلامعة .1

يف هذه احلالة, تنبغي أن توفر دوافع للطالب ليكونوا أكثر 
 يف التعلمنشاطا 

 للطالب .2

يُرجي أن جيتهد الطالب يف التعلم اللغة العربية, خاصة يف تعلم 
 و غريهم القواعد العربية اى النحو والصرف واإلنشاء

 للباحثة .3

يرجي منه مواصلة البحث يف تطبيق تعلم القواعد العربية ومث 
وسع عن األحوال ذات األثر على قدرة القيام بالبحث األ

 لعريّب.اإلنشاء ا

 االختتام .ج
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احلمد هلل رب العاملني حىت ينتهي هذا البحث. تدرك الباحثة هذا 
البحث بعيد عن الكمال. تتوقع الباحثة االقرتاحات والنقد البناء. 

 وبالتايل, تأمل الباحثة لعل نتائج هذا البحث مفيد للباحثة والقارئ.
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Lampiran 1 

Nilai Nahwu, Shorof dan Insya’ 

Nomer  Responden  X1 
X2 

 
Y 

1 Responden-1 2.85 3.15 3.3 

2 Responden-2 4 3.8 4 

3 Responden-3 3.1 3.1 3.4 

4 Responden-4 3.8 3.8 3.5 

5 Responden-5 3.85 3.8 3.5 

6 Responden-6 3.15 3.45 3.5 

7 Responden-7 3.65 3.75 4 

8 Responden-8 3.8 3.8 3.3 

9 Responden-9 3.55 3.85 3.9 

10 Responden-10 2.85 3 3.5 

11 Responden-11 3.4 3.85 3.5 

12 Responden-12 2.55 3 3 

13 Responden-13 2.7 3.25 3.2 

14 Responden-14 3.4 3.2 3.4 

15 Responden-15 3.8 3.35 3.8 

16 Responden-16 3.25 2.85 3.2 



 
 

17 Responden-17 3.25 3.15 3.3 

18 Responden-18 2.95 2.9 3.5 

19 Responden-19 4 3.8 4 

20 Responden-20 3.45 3.9 3.7 

21 Responden-21 3.9 3.8 3.2 

22 Responden-22 4 3.9 4 

23 Responden-23 3.3 3.65 4 

24 Responden-24 4 3.8 3.5 

25 Responden-25 4 3.75 3.8 

26 Responden-26 3.7 3.65 3.5 

27 Responden-27 2.5 2.75 3.6 

28 Responden-28 4 3.75 3.7 

29 Responden-29 3.05 3 3.8 

30 Responden-30 3.2 3.65 3.4 

31 Responden-31 3.6 3.25 3.2 

32 Responden-32 3.65 3.3 3.4 

33 Responden-33 4 3.8 3.6 

34 Responden-34 2.95 2.85 3.3 

35 Responden-35 3.3 3.65 3.8 



 
 

36 Responden-36 3.7 3.8 3.5 

37 Responden-37 3.4 3.8 3.4 

38 Responden-38 2.9 3.5 3.6 

39 Responden-39 3.65 3.15 3.4 

40 Responden-40 4 3.75 4 

41 Responden-41 4 3.75 3.5 

42 Responden-42 4 3.75 3.9 

43 Responden-43 3.5 3.1 3.5 

44 Responden-44 3.75 3.5 3.3 

45 Responden-45 3.55 3.5 3.3 

46 Responden-46 3.85 3.8 3.4 

47 Responden-47 4 3.8 3.7 

48 Responden-48 3.85 3.7 3.8 

49 Responden-49 2.85 3.8 3.4 

50 Responden-50 4 3.75 3.6 

51 Responden-51 3.95 3.9 4 

52 Responden-52 2.95 3.85 3.4 

53 Responden-53 4 3.8 4 

54 Responden-54 3.4 3.8 3.2 



 
 

55 Responden-55 4 3.9 4 

56 Responden-56 3.75 3.8 3.7 

57 Responden-57 4 3.7 3.5 

58 Responden-58 3.8 3.85 3.9 

59 Responden-59 4 3.8 4 

60 Responden-60 4 3.8 3.9 

61 Responden-61 4 3.8 4 

62 Responden-62 3.9 3.85 3.8 

63 Responden-63 3.65 3.9 3.5 

64 Responden-64 3.95 3.85 3.6 

65 Responden-65 4 3.85 3.9 

66 Responden-66 4 3.9 3.5 

67 Responden-67 3.95 3.8 3.3 

68 Responden-68 3.9 3.8 3.5 

69 Responden-69 3.75 3.3 3.6 

70 Responden-70 3.7 3.85 3.3 

71 Responden-71 3.3 3.6 3.7 

72 Responden-72 4 3.85 4 

73 Responden-73 3.6 3.6 3.7 



 
 

74 Responden-74 4 3.7 4 

75 Responden-75 3.7 3.8 3.9 

76 Responden-76 3.5 3.65 3.9 

77 Responden-77 4 3.9 4 

78 Responden-78 4 3.8 3.9 

79 Responden-79 3.75 3.75 4 

80 Responden-80 3.7 3.85 3.7 

81 Responden-81 4 3.8 3.5 

82 Responden-82 3.65 2.95 3.3 

83 Responden-83 4 3.8 4 

84 Responden-84 4 3.55 4 

85 Responden-85 3.95 3 3.3 

86 Responden-86 3.65 3 3.7 

87 Responden-87 3.9 3.15 3.9 

88 Responden-88 3.95 3.8 3.5 

89 Responden-89 4 3.85 3.4 

90 Responden-90 4 3.9 3.8 

91 Responden-91 3.8 3.65 3.9 

92 Responden-92 3.75 3.8 3.5 



 
 

93 Responden-93 3.95 3.65 3.5 

94 Responden-94 3.35 3.75 3.5 

95 Responden-95 3.95 3 3.2 

96 Responden-96 2.65 3.8 3 

97 Responden-97 3.8 3.9 3.3 

98 Responden-98 3.65 3.7 3.6 

99 Responden-99 3.6 3.8 3.6 

100 Responden-100 3.5 3.4 3.4 

101 Responden-101 2.85 3.9 3.6 

102 Responden-102 3.6 3.8 3.5 

103 Responden-103 4 4 4 

104 Responden-104 3.4 3.7 3.4 

105 Responden-105 4 3.85 3.9 

106 Responden-106 3.8 3.7 3.7 

107 Responden-107 4 3.85 4 

108 Responden-108 3.35 3.9 3.9 

109 Responden-109 3.55 3 3.4 

110 Responden-110 3.2 3.9 3.6 

Total  400.55 398.2 397.9 

Rata-rata 3.641363636 3.62 3.617273 



 
 

  Max 4 4 4 

  Min 2.5 2.75 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Lampiran 2 

 

xy 
2x 2y x y Nahwu 

(X1) 

Insya’ 

(Y) 

Nomer 

Responden 

0.251078 0.626256 0.100662 -0.79136 -0.317273 2.85 3.3 Responden-1 

0.13726 0.12862 0.14648 0.358636 0.382727 4 4 Responden-2 

0.117624 0.293075 0.047207 -0.54136 -0.217273 3.1 3.4 Responden-3 

-0.0186 0.025165 0.013753 0.158636 -0.117273 3.8 3.5 Responden-4 

-0.02447 0.043529 0.013753 0.208636 -0.117273 3.85 3.5 Responden-5 

0.057624 0.241438 0.013753 -0.49136 -0.117273 3.15 3.5 Responden-6 

0.003305 7.46E-05 0.14648 0.008636 0.382727 3.65 4 Responden-7 

-0.05033 0.025165 0.100662 0.158636 -0.317273 3.8 3.3 Responden-8 

-0.02583 0.008347 0.079935 -0.09136 0.282727 3.55 3.9 Responden-9 

0.092805 0.626256 0.013753 -0.79136 -0.117273 2.85 3.5 Responden-10 

0.028305 0.058256 0.013753 -0.24136 -0.117273 3.4 3.5 Responden-11 

0.673669 1.191075 0.381026 -1.09136 -0.617273 2.55 3 Responden-12 

0.392805 0.886165 0.174117 -0.94136 -0.417273 2.7 3.2 Responden-13 

0.052442 0.058256 0.047207 -0.24136 -0.217273 3.4 3.4 Responden-14 

0.028987 0.025165 0.033389 0.158636 0.182727 3.8 3.8 Responden-15 

0.163305 0.153165 0.174117 -0.39136 -0.417273 3.25 3.2 Responden-16 

0.124169 0.153165 0.100662 -0.39136 -0.317273 3.25 3.3 Responden-17 

0.081078 0.477984 0.013753 -0.69136 -0.117273 2.95 3.5 Responden-18 

0.13726 0.12862 0.14648 0.358636 0.382727 4 4 Responden-19 



 
 

-0.01583 0.03662 0.006844 -0.19136 0.082727 3.45 3.7 Responden-20 

-0.10792 0.066893 0.174117 0.258636 -0.417273 3.9 3.2 Responden-21 

0.13726 0.12862 0.14648 0.358636 0.382727 4 4 Responden-22 

-0.13065 0.116529 0.14648 -0.34136 0.382727 3.3 4 Responden-23 

-0.04206 0.12862 0.013753 0.358636 -0.117273 4 3.5 Responden-24 

0.065533 0.12862 0.033389 0.358636 0.182727 4 3.8 Responden-25 

-0.00688 0.003438 0.013753 0.058636 -0.117273 3.7 3.5 Responden-26 

0.019714 1.302711 0.000298 -1.14136 -0.017273 2.5 3.6 Responden-27 

0.029669 0.12862 0.006844 0.358636 0.082727 4 3.7 Responden-28 

-0.10806 0.349711 0.033389 -0.59136 0.182727 3.05 3.8 Responden-29 

0.095896 0.194802 0.047207 -0.44136 -0.217273 3.2 3.4 Responden-30 

0.01726 0.001711 0.174117 -0.04136 -0.417273 3.6 3.2 Responden-31 

-0.00188 7.46E-05 0.047207 0.008636 -0.217273 3.65 3.4 Responden-32 

-0.00619 0.12862 0.000298 0.358636 -0.017273 4 3.6 Responden-33 

0.219351 0.477984 0.100662 -0.69136 -0.317273 2.95 3.3 Responden-34 

-0.06238 0.116529 0.033389 -0.34136 0.182727 3.3 3.8 Responden-35 

-0.00688 0.003438 0.013753 0.058636 -0.117273 3.7 3.5 Responden-36 

0.052442 0.058256 0.047207 -0.24136 -0.217273 3.4 3.4 Responden-37 

0.012805 0.54962 0.000298 -0.74136 -0.017273 2.9 3.6 Responden-38 

-0.00188 7.46E-05 0.047207 0.008636 -0.217273 3.65 3.4 Responden-39 

0.13726 0.12862 0.14648 0.358636 0.382727 4 4 Responden-40 

-0.04206 0.12862 0.013753 0.358636 -0.117273 4 3.5 Responden-41 



 
 

0.101396 0.12862 0.079935 0.358636 0.282727 4 3.9 Responden-42 

0.016578 0.019984 0.013753 -0.14136 -0.117273 3.5 3.5 Responden-43 

-0.03447 0.011802 0.100662 0.108636 -0.317273 3.75 3.3 Responden-44 

0.028987 0.008347 0.100662 -0.09136 -0.317273 3.55 3.3 Responden-45 

-0.04533 0.043529 0.047207 0.208636 -0.217273 3.85 3.4 Responden-46 

0.029669 0.12862 0.006844 0.358636 0.082727 4 3.7 Responden-47 

0.038124 0.043529 0.033389 0.208636 0.182727 3.85 3.8 Responden-48 

0.171942 0.626256 0.047207 -0.79136 -0.217273 2.85 3.4 Responden-49 

-0.00619 0.12862 0.000298 0.358636 -0.017273 4 3.6 Responden-50 

0.118124 0.095256 0.14648 0.308636 0.382727 3.95 4 Responden-51 

0.150214 0.477984 0.047207 -0.69136 -0.217273 2.95 3.4 Responden-52 

0.13726 0.12862 0.14648 0.358636 0.382727 4 4 Responden-53 

0.100714 0.058256 0.174117 -0.24136 -0.417273 3.4 3.2 Responden-54 

0.13726 0.12862 0.14648 0.358636 0.382727 4 4 Responden-55 

0.008987 0.011802 0.006844 0.108636 0.082727 3.75 3.7 Responden-56 

-0.04206 0.12862 0.013753 0.358636 -0.117273 4 3.5 Responden-57 

0.044851 0.025165 0.079935 0.158636 0.282727 3.8 3.9 Responden-58 

0.13726 0.12862 0.14648 0.358636 0.382727 4 4 Responden-59 

0.101396 0.12862 0.079935 0.358636 0.282727 4 3.9 Responden-60 

0.13726 0.12862 0.14648 0.358636 0.382727 4 4 Responden-61 

0.04726 0.066893 0.033389 0.258636 0.182727 3.9 3.8 Responden-62 

-0.00101 7.46E-05 0.013753 0.008636 -0.117273 3.65 3.5 Responden-63 



 
 

-0.00533 0.095256 0.000298 0.308636 -0.017273 3.95 3.6 Responden-64 

0.101396 0.12862 0.079935 0.358636 0.282727 4 3.9 Responden-65 

-0.04206 0.12862 0.013753 0.358636 -0.117273 4 3.5 Responden-66 

-0.09792 0.095256 0.100662 0.308636 -0.317273 3.95 3.3 Responden-67 

-0.03033 0.066893 0.013753 0.258636 -0.117273 3.9 3.5 Responden-68 

-0.00188 0.011802 0.000298 0.108636 -0.017273 3.75 3.6 Responden-69 

-0.0186 0.003438 0.100662 0.058636 -0.317273 3.7 3.3 Responden-70 

-0.02824 0.116529 0.006844 -0.34136 0.082727 3.3 3.7 Responden-71 

0.13726 0.12862 0.14648 0.358636 0.382727 4 4 Responden-72 

-0.00342 0.001711 0.006844 -0.04136 0.082727 3.6 3.7 Responden-73 

0.13726 0.12862 0.14648 0.358636 0.382727 4 4 Responden-74 

0.016578 0.003438 0.079935 0.058636 0.282727 3.7 3.9 Responden-75 

-0.03997 0.019984 0.079935 -0.14136 0.282727 3.5 3.9 Responden-76 

0.13726 0.12862 0.14648 0.358636 0.382727 4 4 Responden-77 

0.101396 0.12862 0.079935 0.358636 0.282727 4 3.9 Responden-78 

0.041578 0.011802 0.14648 0.108636 0.382727 3.75 4 Responden-79 

0.004851 0.003438 0.006844 0.058636 0.082727 3.7 3.7 Responden-80 

-0.04206 0.12862 0.013753 0.358636 -0.117273 4 3.5 Responden-81 

-0.00274 7.46E-05 0.100662 0.008636 -0.317273 3.65 3.3 Responden-82 

0.13726 0.12862 0.14648 0.358636 0.382727 4 4 Responden-83 

0.13726 0.12862 0.14648 0.358636 0.382727 4 4 Responden-84 

-0.09792 0.095256 0.100662 0.308636 -0.317273 3.95 3.3 Responden-85 



 
 

0.000714 7.46E-05 0.006844 0.008636 0.082727 3.65 3.7 Responden-86 

0.073124 0.066893 0.079935 0.258636 0.282727 3.9 3.9 Responden-87 

-0.03619 0.095256 0.013753 0.308636 -0.117273 3.95 3.5 Responden-88 

-0.07792 0.12862 0.047207 0.358636 -0.217273 4 3.4 Responden-89 

0.065533 0.12862 0.033389 0.358636 0.182727 4 3.8 Responden-90 

0.044851 0.025165 0.079935 0.158636 0.282727 3.8 3.9 Responden-91 

-0.01274 0.011802 0.013753 0.108636 -0.117273 3.75 3.5 Responden-92 

-0.03619 0.095256 0.013753 0.308636 -0.117273 3.95 3.5 Responden-93 

0.034169 0.084893 0.013753 -0.29136 -0.117273 3.35 3.5 Responden-94 

-0.12879 0.095256 0.174117 0.308636 -0.417273 3.95 3.2 Responden-95 

0.611942 0.982802 0.381026 -0.99136 -0.617273 2.65 3 Responden-96 

-0.05033 0.025165 0.100662 0.158636 -0.317273 3.8 3.3 Responden-97 

-0.00015 7.46E-05 0.000298 0.008636 -0.017273 3.65 3.6 Responden-98 

0.000714 0.001711 0.000298 -0.04136 -0.017273 3.6 3.6 Responden-99 

0.030714 0.019984 0.047207 -0.14136 -0.217273 3.5 3.4 Responden-100 

0.013669 0.626256 0.000298 -0.79136 -0.017273 2.85 3.6 Responden-101 

0.004851 0.001711 0.013753 -0.04136 -0.117273 3.6 3.5 Responden-102 

0.13726 0.12862 0.14648 0.358636 0.382727 4 4 Responden-103 

0.052442 0.058256 0.047207 -0.24136 -0.217273 3.4 3.4 Responden-104 

0.101396 0.12862 0.079935 0.358636 0.282727 4 3.9 Responden-105 

0.013124 0.025165 0.006844 0.158636 0.082727 3.8 3.7 Responden-106 

0.13726 0.12862 0.14648 0.358636 0.382727 4 4 Responden-107 



 
 

-0.08238 0.084893 0.079935 -0.29136 0.282727 3.35 3.9 Responden-108 

0.019851 0.008347 0.047207 -0.09136 -0.217273 3.55 3.4 Responden-109 

0.007624 0.194802 0.000298 -0.44136 -0.017273 3.2 3.6 Responden-110 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Lampiran 3 

 

xy 
2x 2y x y Shorof 

(X2) 

Insya’ 

(Y) 

Nomer 

Responden 

0.149118 0.2209 0.100662 -0.47 -0.317273 3.15 3.3 Responden-1 

0.068891 0.0324 0.14648 0.18 0.382727 3.8 4 Responden-2 

0.112982 0.2704 0.047207 -0.52 -0.217273 3.1 3.4 Responden-3 

-0.02111 0.0324 0.013753 0.18 -0.117273 3.8 3.5 Responden-4 

-0.02111 0.0324 0.013753 0.18 -0.117273 3.8 3.5 Responden-5 

0.019936 0.0289 0.013753 -0.17 -0.117273 3.45 3.5 Responden-6 

0.049755 0.0169 0.14648 0.13 0.382727 3.75 4 Responden-7 

-0.05711 0.0324 0.100662 0.18 -0.317273 3.8 3.3 Responden-8 

0.065027 0.0529 0.079935 0.23 0.282727 3.85 3.9 Responden-9 

0.072709 0.3844 0.013753 -0.62 -0.117273 3 3.5 Responden-10 

-0.02697 0.0529 0.013753 0.23 -0.117273 3.85 3.5 Responden-11 

0.382709 0.3844 0.381026 -0.62 -0.617273 3 3 Responden-12 

0.154391 0.1369 0.174117 -0.37 -0.417273 3.25 3.2 Responden-13 

0.091255 0.1764 0.047207 -0.42 -0.217273 3.2 3.4 Responden-14 

-0.04934 0.0729 0.033389 -0.27 0.182727 3.35 3.8 Responden-15 

0.3213 0.5929 0.174117 -0.77 -0.417273 2.85 3.2 Responden-16 

0.149118 0.2209 0.100662 -0.47 -0.317273 3.15 3.3 Responden-17 

0.084436 0.5184 0.013753 -0.72 -0.117273 2.9 3.5 Responden-18 

0.068891 0.0324 0.14648 0.18 0.382727 3.8 4 Responden-19 



 
 

0.023164 0.0784 0.006844 0.28 0.082727 3.9 3.7 Responden-20 

-0.07511 0.0324 0.174117 0.18 -0.417273 3.8 3.2 Responden-21 

0.107164 0.0784 0.14648 0.28 0.382727 3.9 4 Responden-22 

0.011482 0.0009 0.14648 0.03 0.382727 3.65 4 Responden-23 

-0.02111 0.0324 0.013753 0.18 -0.117273 3.8 3.5 Responden-24 

0.023755 0.0169 0.033389 0.13 0.182727 3.75 3.8 Responden-25 

-0.00352 0.0009 0.013753 0.03 -0.117273 3.65 3.5 Responden-26 

0.015027 0.7569 0.000298 -0.87 -0.017273 2.75 3.6 Responden-27 

0.010755 0.0169 0.006844 0.13 0.082727 3.75 3.7 Responden-28 

-0.11329 0.3844 0.033389 -0.62 0.182727 3 3.8 Responden-29 

-0.00652 0.0009 0.047207 0.03 -0.217273 3.65 3.4 Responden-30 

0.154391 0.1369 0.174117 -0.37 -0.417273 3.25 3.2 Responden-31 

0.069527 0.1024 0.047207 -0.32 -0.217273 3.3 3.4 Responden-32 

-0.00311 0.0324 0.000298 0.18 -0.017273 3.8 3.6 Responden-33 

0.2443 0.5929 0.100662 -0.77 -0.317273 2.85 3.3 Responden-34 

0.005482 0.0009 0.033389 0.03 0.182727 3.65 3.8 Responden-35 

-0.02111 0.0324 0.013753 0.18 -0.117273 3.8 3.5 Responden-36 

-0.03911 0.0324 0.047207 0.18 -0.217273 3.8 3.4 Responden-37 

0.002073 0.0144 0.000298 -0.12 -0.017273 3.5 3.6 Responden-38 

0.102118 0.2209 0.047207 -0.47 -0.217273 3.15 3.4 Responden-39 

0.049755 0.0169 0.14648 0.13 0.382727 3.75 4 Responden-40 

-0.01525 0.0169 0.013753 0.13 -0.117273 3.75 3.5 Responden-41 



 
 

0.036755 0.0169 0.079935 0.13 0.282727 3.75 3.9 Responden-42 

0.060982 0.2704 0.013753 -0.52 -0.117273 3.1 3.5 Responden-43 

0.038073 0.0144 0.100662 -0.12 -0.317273 3.5 3.3 Responden-44 

0.038073 0.0144 0.100662 -0.12 -0.317273 3.5 3.3 Responden-45 

-0.03911 0.0324 0.047207 0.18 -0.217273 3.8 3.4 Responden-46 

0.014891 0.0324 0.006844 0.18 0.082727 3.8 3.7 Responden-47 

0.014618 0.0064 0.033389 0.08 0.182727 3.7 3.8 Responden-48 

-0.03911 0.0324 0.047207 0.18 -0.217273 3.8 3.4 Responden-49 

-0.00225 0.0169 0.000298 0.13 -0.017273 3.75 3.6 Responden-50 

0.107164 0.0784 0.14648 0.28 0.382727 3.9 4 Responden-51 

-0.04997 0.0529 0.047207 0.23 -0.217273 3.85 3.4 Responden-52 

0.068891 0.0324 0.14648 0.18 0.382727 3.8 4 Responden-53 

-0.07511 0.0324 0.174117 0.18 -0.417273 3.8 3.2 Responden-54 

0.107164 0.0784 0.14648 0.28 0.382727 3.9 4 Responden-55 

0.014891 0.0324 0.006844 0.18 0.082727 3.8 3.7 Responden-56 

-0.00938 0.0064 0.013753 0.08 -0.117273 3.7 3.5 Responden-57 

0.065027 0.0529 0.079935 0.23 0.282727 3.85 3.9 Responden-58 

0.068891 0.0324 0.14648 0.18 0.382727 3.8 4 Responden-59 

0.050891 0.0324 0.079935 0.18 0.282727 3.8 3.9 Responden-60 

0.068891 0.0324 0.14648 0.18 0.382727 3.8 4 Responden-61 

0.042027 0.0529 0.033389 0.23 0.182727 3.85 3.8 Responden-62 

-0.03284 0.0784 0.013753 0.28 -0.117273 3.9 3.5 Responden-63 



 
 

-0.00397 0.0529 0.000298 0.23 -0.017273 3.85 3.6 Responden-64 

0.065027 0.0529 0.079935 0.23 0.282727 3.85 3.9 Responden-65 

-0.03284 0.0784 0.013753 0.28 -0.117273 3.9 3.5 Responden-66 

-0.05711 0.0324 0.100662 0.18 -0.317273 3.8 3.3 Responden-67 

-0.02111 0.0324 0.013753 0.18 -0.117273 3.8 3.5 Responden-68 

0.005527 0.1024 0.000298 -0.32 -0.017273 3.3 3.6 Responden-69 

-0.07297 0.0529 0.100662 0.23 -0.317273 3.85 3.3 Responden-70 

-0.00165 0.0004 0.006844 -0.02 0.082727 3.6 3.7 Responden-71 

0.088027 0.0529 0.14648 0.23 0.382727 3.85 4 Responden-72 

-0.00165 0.0004 0.006844 -0.02 0.082727 3.6 3.7 Responden-73 

0.030618 0.0064 0.14648 0.08 0.382727 3.7 4 Responden-74 

0.050891 0.0324 0.079935 0.18 0.282727 3.8 3.9 Responden-75 

0.008482 0.0009 0.079935 0.03 0.282727 3.65 3.9 Responden-76 

0.107164 0.0784 0.14648 0.28 0.382727 3.9 4 Responden-77 

0.050891 0.0324 0.079935 0.18 0.282727 3.8 3.9 Responden-78 

0.049755 0.0169 0.14648 0.13 0.382727 3.75 4 Responden-79 

0.019027 0.0529 0.006844 0.23 0.082727 3.85 3.7 Responden-80 

-0.02111 0.0324 0.013753 0.18 -0.117273 3.8 3.5 Responden-81 

0.212573 0.4489 0.100662 -0.67 -0.317273 2.95 3.3 Responden-82 

0.068891 0.0324 0.14648 0.18 0.382727 3.8 4 Responden-83 

-0.02679 0.0049 0.14648 -0.07 0.382727 3.55 4 Responden-84 

0.196709 0.3844 0.100662 -0.62 -0.317273 3 3.3 Responden-85 



 
 

-0.05129 0.3844 0.006844 -0.62 0.082727 3 3.7 Responden-86 

-0.13288 0.2209 0.079935 -0.47 0.282727 3.15 3.9 Responden-87 

-0.02111 0.0324 0.013753 0.18 -0.117273 3.8 3.5 Responden-88 

-0.04997 0.0529 0.047207 0.23 -0.217273 3.85 3.4 Responden-89 

0.051164 0.0784 0.033389 0.28 0.182727 3.9 3.8 Responden-90 

0.008482 0.0009 0.079935 0.03 0.282727 3.65 3.9 Responden-91 

-0.02111 0.0324 0.013753 0.18 -0.117273 3.8 3.5 Responden-92 

-0.00352 0.0009 0.013753 0.03 -0.117273 3.65 3.5 Responden-93 

-0.01525 0.0169 0.013753 0.13 -0.117273 3.75 3.5 Responden-94 

0.258709 0.3844 0.174117 -0.62 -0.417273 3 3.2 Responden-95 

-0.11111 0.0324 0.381026 0.18 -0.617273 3.8 3 Responden-96 

-0.08884 0.0784 0.100662 0.28 -0.317273 3.9 3.3 Responden-97 

-0.00138 0.0064 0.000298 0.08 -0.017273 3.7 3.6 Responden-98 

-0.00311 0.0324 0.000298 0.18 -0.017273 3.8 3.6 Responden-99 

0.0478 0.0484 0.047207 -0.22 -0.217273 3.4 3.4 Responden-100 

-0.00484 0.0784 0.000298 0.28 -0.017273 3.9 3.6 Responden-101 

-0.02111 0.0324 0.013753 0.18 -0.117273 3.8 3.5 Responden-102 

0.145436 0.1444 0.14648 0.38 0.382727 4 4 Responden-103 

-0.01738 0.0064 0.047207 0.08 -0.217273 3.7 3.4 Responden-104 

0.065027 0.0529 0.079935 0.23 0.282727 3.85 3.9 Responden-105 

0.006618 0.0064 0.006844 0.08 0.082727 3.7 3.7 Responden-106 

0.088027 0.0529 0.14648 0.23 0.382727 3.85 4 Responden-107 



 
 

0.079164 0.0784 0.079935 0.28 0.282727 3.9 3.9 Responden-108 

0.134709 0.3844 0.047207 -0.62 -0.217273 3 3.4 Responden-109 

-0.00484 0.0784 0.000298 0.28 -0.017273 3.9 3.6 Responden-110 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Lampiran 4 

 

X1X2 YX2 YX1 X2
2 X1

2 Y2 Shorof 
(X2) 

Nahwu 
(X1) 

Insya’ 
(Y) 

Nomer Responden 

8.9775 10.395 9.405 9.9225 8.1225 10.89 3.15 2.85 3.3 Responden-1 

15.2 15.2 16 14.44 16 16 3.8 4 4 Responden-2 

9.61 10.54 10.54 9.61 9.61 11.56 3.1 3.1 3.4 Responden-3 

14.44 13.3 13.3 14.44 14.44 12.25 3.8 3.8 3.5 Responden-4 

14.63 13.3 13.475 14.44 14.8225 12.25 3.8 3.85 3.5 Responden-5 

10.8675 12.075 11.025 11.9025 9.9225 12.25 3.45 3.15 3.5 Responden-6 

13.6875 15 14.6 14.0625 13.3225 16 3.75 3.65 4 Responden-7 

14.44 12.54 12.54 14.44 14.44 10.89 3.8 3.8 3.3 Responden-8 

13.6675 15.015 13.845 14.8225 12.6025 15.21 3.85 3.55 3.9 Responden-9 

8.55 10.5 9.975 9 8.1225 12.25 3 2.85 3.5 Responden-10 

13.09 13.475 11.9 14.8225 11.56 12.25 3.85 3.4 3.5 Responden-11 

7.65 9 7.65 9 6.5025 9 3 2.55 3 Responden-12 

8.775 10.4 8.64 10.5625 7.29 10.24 3.25 2.7 3.2 Responden-13 

10.88 10.88 11.56 10.24 11.56 11.56 3.2 3.4 3.4 Responden-14 

12.73 12.73 14.44 11.2225 14.44 14.44 3.35 3.8 3.8 Responden-15 

9.2625 9.12 10.4 8.1225 10.5625 10.24 2.85 3.25 3.2 Responden-16 

10.2375 10.395 10.725 9.9225 10.5625 10.89 3.15 3.25 3.3 Responden-17 

8.555 10.15 10.325 8.41 8.7025 12.25 2.9 2.95 3.5 Responden-18 

15.2 15.2 16 14.44 16 16 3.8 4 4 Responden-19 

13.455 14.43 12.765 15.21 11.9025 13.69 3.9 3.45 3.7 Responden-20 

14.82 12.16 12.48 14.44 15.21 10.24 3.8 3.9 3.2 Responden-21 

15.6 15.6 16 15.21 16 16 3.9 4 4 Responden-22 



 
 

12.045 14.6 13.2 13.3225 10.89 16 3.65 3.3 4 Responden-23 

15.2 13.3 14 14.44 16 12.25 3.8 4 3.5 Responden-24 

15 14.25 15.2 14.0625 16 14.44 3.75 4 3.8 Responden-25 

13.505 12.775 12.95 13.3225 13.69 12.25 3.65 3.7 3.5 Responden-26 

6.875 9.9 9 7.5625 6.25 12.96 2.75 2.5 3.6 Responden-27 

15 13.875 14.8 14.0625 16 13.69 3.75 4 3.7 Responden-28 

9.15 11.4 11.59 9 9.3025 14.44 3 3.05 3.8 Responden-29 

11.68 12.41 10.88 13.3225 10.24 11.56 3.65 3.2 3.4 Responden-30 

11.7 10.4 11.52 10.5625 12.96 10.24 3.25 3.6 3.2 Responden-31 

12.045 11.22 12.41 10.89 13.3225 11.56 3.3 3.65 3.4 Responden-32 

15.2 13.68 14.4 14.44 16 12.96 3.8 4 3.6 Responden-33 

8.4075 9.405 9.735 8.1225 8.7025 10.89 2.85 2.95 3.3 Responden-34 

12.045 13.87 12.54 13.3225 10.89 14.44 3.65 3.3 3.8 Responden-35 

14.06 13.3 12.95 14.44 13.69 12.25 3.8 3.7 3.5 Responden-36 

12.92 12.92 11.56 14.44 11.56 11.56 3.8 3.4 3.4 Responden-37 

10.15 12.6 10.44 12.25 8.41 12.96 3.5 2.9 3.6 Responden-38 

11.4975 10.71 12.41 9.9225 13.3225 11.56 3.15 3.65 3.4 Responden-39 

15 15 16 14.0625 16 16 3.75 4 4 Responden-40 

15 13.125 14 14.0625 16 12.25 3.75 4 3.5 Responden-41 

15 14.625 15.6 14.0625 16 15.21 3.75 4 3.9 Responden-42 

10.85 10.85 12.25 9.61 12.25 12.25 3.1 3.5 3.5 Responden-43 

13.125 11.55 12.375 12.25 14.0625 10.89 3.5 3.75 3.3 Responden-44 

12.425 11.55 11.715 12.25 12.6025 10.89 3.5 3.55 3.3 Responden-45 

14.63 12.92 13.09 14.44 14.8225 11.56 3.8 3.85 3.4 Responden-46 

15.2 14.06 14.8 14.44 16 13.69 3.8 4 3.7 Responden-47 



 
 

14.245 14.06 14.63 13.69 14.8225 14.44 3.7 3.85 3.8 Responden-48 

10.83 12.92 9.69 14.44 8.1225 11.56 3.8 2.85 3.4 Responden-49 

15 13.5 14.4 14.0625 16 12.96 3.75 4 3.6 Responden-50 

15.405 15.6 15.8 15.21 15.6025 16 3.9 3.95 4 Responden-51 

11.3575 13.09 10.03 14.8225 8.7025 11.56 3.85 2.95 3.4 Responden-52 

15.2 15.2 16 14.44 16 16 3.8 4 4 Responden-53 

12.92 12.16 10.88 14.44 11.56 10.24 3.8 3.4 3.2 Responden-54 

15.6 15.6 16 15.21 16 16 3.9 4 4 Responden-55 

14.25 14.06 13.875 14.44 14.0625 13.69 3.8 3.75 3.7 Responden-56 

14.8 12.95 14 13.69 16 12.25 3.7 4 3.5 Responden-57 

14.63 15.015 14.82 14.8225 14.44 15.21 3.85 3.8 3.9 Responden-58 

15.2 15.2 16 14.44 16 16 3.8 4 4 Responden-59 

15.2 14.82 15.6 14.44 16 15.21 3.8 4 3.9 Responden-60 

15.2 15.2 16 14.44 16 16 3.8 4 4 Responden-61 

15.015 14.63 14.82 14.8225 15.21 14.44 3.85 3.9 3.8 Responden-62 

14.235 13.65 12.775 15.21 13.3225 12.25 3.9 3.65 3.5 Responden-63 

15.2075 13.86 14.22 14.8225 15.6025 12.96 3.85 3.95 3.6 Responden-64 

15.4 15.015 15.6 14.8225 16 15.21 3.85 4 3.9 Responden-65 

15.6 13.65 14 15.21 16 12.25 3.9 4 3.5 Responden-66 

15.01 12.54 13.035 14.44 15.6025 10.89 3.8 3.95 3.3 Responden-67 

14.82 13.3 13.65 14.44 15.21 12.25 3.8 3.9 3.5 Responden-68 

12.375 11.88 13.5 10.89 14.0625 12.96 3.3 3.75 3.6 Responden-69 

14.245 12.705 12.21 14.8225 13.69 10.89 3.85 3.7 3.3 Responden-70 

11.88 13.32 12.21 12.96 10.89 13.69 3.6 3.3 3.7 Responden-71 

15.4 15.4 16 14.8225 16 16 3.85 4 4 Responden-72 



 
 

12.96 13.32 13.32 12.96 12.96 13.69 3.6 3.6 3.7 Responden-73 

14.8 14.8 16 13.69 16 16 3.7 4 4 Responden-74 

14.06 14.82 14.43 14.44 13.69 15.21 3.8 3.7 3.9 Responden-75 

12.775 14.235 13.65 13.3225 12.25 15.21 3.65 3.5 3.9 Responden-76 

15.6 15.6 16 15.21 16 16 3.9 4 4 Responden-77 

15.2 14.82 15.6 14.44 16 15.21 3.8 4 3.9 Responden-78 

14.0625 15 15 14.0625 14.0625 16 3.75 3.75 4 Responden-79 

14.245 14.245 13.69 14.8225 13.69 13.69 3.85 3.7 3.7 Responden-80 

15.2 13.3 14 14.44 16 12.25 3.8 4 3.5 Responden-81 

10.7675 9.735 12.045 8.7025 13.3225 10.89 2.95 3.65 3.3 Responden-82 

15.2 15.2 16 14.44 16 16 3.8 4 4 Responden-83 

14.2 14.2 16 12.6025 16 16 3.55 4 4 Responden-84 

11.85 9.9 13.035 9 15.6025 10.89 3 3.95 3.3 Responden-85 

10.95 11.1 13.505 9 13.3225 13.69 3 3.65 3.7 Responden-86 

12.285 12.285 15.21 9.9225 15.21 15.21 3.15 3.9 3.9 Responden-87 

15.01 13.3 13.825 14.44 15.6025 12.25 3.8 3.95 3.5 Responden-88 

15.4 13.09 13.6 14.8225 16 11.56 3.85 4 3.4 Responden-89 

15.6 14.82 15.2 15.21 16 14.44 3.9 4 3.8 Responden-90 

13.87 14.235 14.82 13.3225 14.44 15.21 3.65 3.8 3.9 Responden-91 

14.25 13.3 13.125 14.44 14.0625 12.25 3.8 3.75 3.5 Responden-92 

14.4175 12.775 13.825 13.3225 15.6025 12.25 3.65 3.95 3.5 Responden-93 

12.5625 13.125 11.725 14.0625 11.2225 12.25 3.75 3.35 3.5 Responden-94 

11.85 9.6 12.64 9 15.6025 10.24 3 3.95 3.2 Responden-95 

10.07 11.4 7.95 14.44 7.0225 9 3.8 2.65 3 Responden-96 

14.82 12.87 12.54 15.21 14.44 10.89 3.9 3.8 3.3 Responden-97 



 
 

13.505 13.32 13.14 13.69 13.3225 12.96 3.7 3.65 3.6 Responden-98 

13.68 13.68 12.96 14.44 12.96 12.96 3.8 3.6 3.6 Responden-99 

11.9 11.56 11.9 11.56 12.25 11.56 3.4 3.5 3.4 Responden-100 

11.115 14.04 10.26 15.21 8.1225 12.96 3.9 2.85 3.6 Responden-101 

13.68 13.3 12.6 14.44 12.96 12.25 3.8 3.6 3.5 Responden-102 

16 16 16 16 16 16 4 4 4 Responden-103 

12.58 12.58 11.56 13.69 11.56 11.56 3.7 3.4 3.4 Responden-104 

15.4 15.015 15.6 14.8225 16 15.21 3.85 4 3.9 Responden-105 

14.06 13.69 14.06 13.69 14.44 13.69 3.7 3.8 3.7 Responden-106 

15.4 15.4 16 14.8225 16 16 3.85 4 4 Responden-107 

13.065 15.21 13.065 15.21 11.2225 15.21 3.9 3.35 3.9 Responden-108 

10.65 10.2 12.07 9 12.6025 11.56 3 3.55 3.4 Responden-109 

12.48 14.04 11.52 15.21 10.24 12.96 3.9 3.2 3.6 Responden-110 
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