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 الملخص
 : نور اسلمة اإلسم

 244322337:  رقم القيد
أثر نتيجة ادلفردات على نتيجة الكالم لدى طالب قسم تعليم الل غة العربي ة :  ادلوضوع

 ڠاإلسالمية احلكومية مسارا اڠجبامعة وايل سا
 

نتيجة ادلفردات على يهدف ىذا البحث إىل اإلجابة عن ادلشكلة: ىل يؤثر  
اإلسالمية احلكومية  اڠسا جبامعة وايللدى طالب قسم تعليم الل غة العربي ة  نتيجة الكالم

 ؟ ڠمسارا
ىذا النوع من البحوث ىو البحث الكمي. يتم مجع البيانات باستخدام طريقة  

التوثيق للحصول على بيانات قيمة ادلفردات وقيمة احملادثة طالب قسم تعليم الل غة العربي ة 
 .ڠاإلسالمية احلكومية مسارا اڠجبامعة وايل سا

ليت مت مجعها باستخدام تقنيات اإلحصاء الوصفي مث حتليل بيانات البحث ا
الكمي. يستخدم اختبار فرضية البحث اختباًرا بسيطًا الختبار االحندار اخلطي. اختبار 

 الفرضية يظهر ذلك:
 5.3من حتليل البيانات تظهر نتائج الدراسة أن أعلى قيمة إلتقان ادلفردات ىي   .2

  فةة متمتازم.يف 5،3مع متوسط قيمة  3،3وأدىن قيمة ىي 
وأدىن  5،3من حتليل البيانات تظهر نتائج الدراسة أن أعلى قيمة دلهارة الكالم  ىي  .3

 م.جيدجدايف فةة م 4،495مع متوسط قيمة  3،3قيمة ىي 
. 83445من  Fhitungاستنادا إىل نتائج احلسابات وحتليل الفرضيات اليت مت إنشاؤىا  .4

. حبيث 38:.4من  ; 6عند مستوى داللة  Ftableيمة تتم مقارنة ىذه القيمة مع ق
عند مستوى داللة  Ftable 3.927الذي مت احلصول عليو أكرب من قيمة  Fhitungأن 

6; (F = 70،334> F (0.05: 112) = 3،927)  إذا كان ،Fhitung  أكرب منFtable 

 و



. 

فردات( ادل نتيجة) X. وىذا يعين أنو بني ادلتغري Haويتم قبول  Ho، يتم رفض 
ادلفردات أن يكون  نتيجة( ىناك تأثري ىام. وىذا يعين أن نتيجة احملادثة) Yوادلتغري 

 اڠجبامعة وايل سايف طالب قسم تعليم الل غة العربي ة  ادثةاحمل نتيجةلو تأثري كبري على 
 ڠاإلسالمية احلكومية مسارا

 
 

  

 ز
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 الشعار
 

َتۡ ََورَۡحََ.… ََوعو ََ يِتو َّ َء  ََشَُۡكل
…..dan rahmat-Ku meliputi segala sesuatu.1 

(Al-A’raf: 156) 

 
  

                                                 
1
 Lajnah Pentashihan Mushaf Al Qur’an, Mushaf Al-Qur’an  dan 

Terjemah, 2010, h. 170. 
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 اإلهداء

 ي ىذا البحث العلمي إىل:أىد
رأفة فلم أقدر على رمحة و  ربياين أحسن الًتبيةذين لحبييب طول حيايت, والدي ال .أ 

 جزامها اهلل أحسن اجلزاء. اجلزاء،
 أعاهنم اهلل على كل خري. ريب الذين يشجعونين وقتا بعد وقت،عشرييت و أقا .ب 
 ،بذلوا جهدىم يف تأدييب و تعليمي علوما واسعا نو احملاضرين الذي مجيع أساتاذ  .ج 

 نفعنا اهلل هبم و بعلومهم يف الدارين.
ن العزيزية مجيع أصدقائي يف معهد مدرسة القرآزيزة احلافظة وذريتها و استاذة نور ع .د 

 ن.ىم يرافقين يف تعليم و حتفظ القرآ ،
خاصة جلميع  ،3324 مستوىمجيع الطالب يف قسم تعليم اللغو العربية يف  .ه 

 اڠاألعضاء فصل ا االحياء الذين يصاحبوين يف طلب العلوم جبامعة وايل سا
 .ڠية مساراإلسالمية احلكوم

  

 ط
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 كلمة الشور و التقدير
 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم
احلمد هلل رب العادلني حتمده سبحانو وتعاىل الذي يتصف جبميع الكماالت. 

و صلى اهلل  ،عبده و رسولو أفضل احمللوقات اأشهد ان ال الو اال اهلل و أشهد أن حممد
 ء القلوب و ادلختار.علي سيدنا و مولنا حممد و على آلو و أصحابو أطبا

أثر نتيجة ادلفردات على قد أمتت الباحثة كتاب البحث العلمي حتت ادلوضوع: 
اإلسالمية احلكومية  اڠنتيجة الكالم لدى طالب قسم تعليم الل غة العربي ة جبامعة وايل سا

  ڠمسارا
 نتهاء  ىذا البحث:تشكر الباحثة جلميع من تساعدعلى إو 

 اڠامعة وايل سااجلبني ادلاجستري كرئيس كتور احلاج حملةالسيد األستاذ الد فضي
  ڠاإلسالمية احلكومية مسارا

فضيلة السيد األستاذ الدكتور راىارجوا ادلاجستري كعميد كلية الًتبية والتعليم 
  ڠاإلسالمية احلكومية مسارا اڠجبامعة وايل سا

يم اللغة العربية بكلية فضيلة السيد األستاذ أمحد إمساعيل ادلاجستري كرئيس قسم تعل .2
 الًتبية و التعليم 

فضيلة السيدة األستاذة تؤتئ قرة العني ادلاجستري ككاتبة قسم تعليم اللغة العربية  .3
 بكلية الًتبية و التعليم و كمشرفة يف البحثي حىت إنتهاء ىذا البحث

نتهاء فضيلة السيد األستاذ الدكتور إبن حجر ادلاجستري كمشرف يف البحث حىت إ .4
 ىذا البحث

األستاذة ونيت دوي يونياريت كرئيس مركز تكنولوجيا ادلعلومات وقاعدة البيانات  .5
 .ڠاإلسالمية احلكومية مسارا اڠاجبامعة وايل س

 ي
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فضيلة السيدة األستاذة نور عزيزة احلافظة كرئيسة ادلعهد اإلسالمى مدرسة القرأن  .6
 العزيزية

 آمني ،ورنو و أمي عاتنة رمحهما اهلل وغفرذلماأيب س ،والدين احملبوبني .7
 اسريت و اقاريب خاصة ألخي امحد صاحلني و اخيت سييت رافعة  .8
بكلية الًتبية و قسم تعليم الل غة  3324مجيع الطالب يف قسم تعليم اللغة العربية  .9

 ڠاإلسالمية احلكومية مسارا اڠاالعربي ة جبامعة وايل س
 ادلعهد اإلسالمى مدرسة القرأن العزيزية ومجيع األصدقائئ يف .:

عسى اهلل تعاىل أن جيازىم أحسن اجلزاء و عسى أن يكون ىذا البحث نافعا 
 للباحثة و اآلخرين وسائر القارئني عامة. امني يارب العادلني
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 الباب األول
 مقدمة

 خلفية البحث .أ 
بني البشر يف كّل يوم، سواء إّما بني  الّلغة ىي آلة التواصل واالتصال للتفاعل

وأّما الّلغة العربّية ىي  1األفراد أو األفراد األخرى مع اجملتمع واجملتمع بدولة معينة.
لغات الرئيسية يف العامل اليت تتحدث هبا أكثر من قمع األعمال غري إحدى ال

 2ادلشروعة مئات ماليني من البشر وتستخدمها رمسيا أقل من عشرين دولة.
ىي لغة أجنبية، ولكن العربيّة لديها قيمة زائدة إّن الّلغة العربّية لغري العرب 

بادلقارنة مع الّلغات األخرى، ألّن مصدر الشريعة اإلسالمية )القرآن واحلديث( 
يستخدم الّلغة العربّية. تدّرس الّلغة العربّية أيضا حىت تكون ادلنهج الدراسي يف 

العربّية، كثريا من الناس  ادلدارس إىل اجلامعات اإلسالمّية. فمرّة واحدة بأمهية الّلغة
 الذين يرغبون يف تعّلم الّلغة العربّية.

سوماردي أن الغرض من دراسة الّلغة األجنبية )مبا فيها من الّلغة  مليانطا ذكر
العربّية( ىو ميكن أحد أن يقوم للتواصل باستخدام تلك الّلغة، سواء كان شفهيّا أو  

 3كتابة بشكل صحيح.
يف تعليم الّلغة العربّية ىناك أربعة مهارات اليت جيب أن يستوعبها، ىي مهارة 
 الكتابة والقراءة والكالم واالستماع. ومع ذلك، فإن معظم تعليم الّلغة العربّية يركز

                                                             
1
 Tayar Yusuf dan Syaiful Anwar, Metodologi Pengajaran Agama dan 

Bahasa Arab, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 187 
2
Azhar Arsyad, Bahasa Arabdan Metode Pengajarannya,  

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hlm 1 
3
 Muljanto Sumardi, Pengajaran Bahasa Asing: Sebuah Tinjauan dari 

Segi Metodologi,  (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), hlm.56 
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فقط على مهارة القراءة والكتابة فقط. أّما أن الغرض الرئيسي من تدريس الّلغة 
 العربّية ىو أن يكون قادرا على الكالم يف احملادثة اليومية مع الّلغة العربّية.

من ىذه ادلهارات األربعة، تكون مهارة الكالم أىم مهارات لتعّلمها قبل 
م الكالم أكثر مهما من تعليم الكتابة، ىرموان يؤكد أن تعلي مهارات أخرى. أجيف

 4ألن تكّلم الذي ينعكس حقيقة الّلغة.
الكالم ىو نشاط فردي يف زلاولة إيصال الرسالة شفهيّا جملموعة من الناس أو 

الغرض من احملادثة أو الرسالة ميكن أن تصل إىل اجلمهور جّيدا،  ادلستمع. من أجل
للنظر يف العوامل اليت ميكن أن تدعم فعالية الكالم. تتطلب نشاط الكالم أيضا إىل 
األشياء خارج ادلهارات اللغوية وادلعرفة. يف وقت الكالم يطلب إىل: اكتساب الّلغة، 

 5ة على نقل األفكار بالتسلس وادلنظم.والّلغة، والشجاعة والصفاء، وكذلك ادلهار 
يف جوىرىا،  6وادلفرداتوالقواعد.واجلانب ادلهّم يف تعليم الكالم ىو النطق، 

تعليم الّلغة العربّية ال يكفي مبعرفة العناصر الّلغوية )ادلفردات والقواعد(. ولكن ىذه 
قها يف ادلهارات اللغوية األربعة. يف تعليم تلك ادلهارات اللغوية العناصر ينبغي أن تطب

بشكل  األربعة، يطلب من الطالب أن يتقنعناصر الّلغة ىي ادلفردات والقواعد
فقط وال يفهم ذلك، مث ال  القواعد مناسب. ومع ذلك، إذا كان الطالب فقط يتقن

                                                             
4
 Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab (Bandung: 

Remaja Rosdakarya, 2014), hlm 100 
5
Yuli Nurkhasanah, Aplikasi Strategi Pembelajaran Muhaddatsah 

Guna Meningkatkan Maharah Kalam Bagi Mahasiswa IAIN Walisongo 

(Semarang: IAIN Walisongo, 2014), hlm 35 

) ادلملكة العربية السعودية : تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى . زلمود كامل الناقة, 6
 163م( ص  1985جامعة ام القرى, 
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أحد تعتمد على نوعية  يفهم اجلملة. كما قال ىنري جونتور تاريغان "نوعية لغة
 7وكمية ادلفردات لو، فبأكثر ادلفردات ادلمتلكة وباألرجح أنو يتقن الّلغة".

إّن ادلفردات العربّية الكافية ميكن أن تدعم الشخص يف الكالم بتلك الّلغة. 
لقول أن الكالم ىو ادلهارة اللغوية اليت جيب أن تدعم بادلفردات وىكذا، ميكن ا

 ادلتوّفرة.
رن، ادلفردات ىي رلموعة من الكلمات اليت تشكل الّلغة. دور ىو  عند

ادلفردات الستيعاب ادلهارات الّلغوية األربعة ضروريّة كما جاء فاليو أن ادلهارة على 
 8كبريا على ادلفردات من أي شخص.  فهم مهارات الّلغوية األربعة تعتمد اعتمادا

 ادلفردات )توفري الكلمات( ميكن تفسريىا على النحو التايل:
 كّل الكلمات اليت تشكل الّلغة (1
 ة الكلمات اليت ميلكها الشخص ادلتحدث أو الكاتبثرو  (2
 الكلمة ادلستخدمة يف رلال العلوم (3
 9قائمة الكلمات ادلرتبة مثل القاموس مع شرح موجز وعملي. (4

ىي ادلاّدة اليت يلزم أن يتخذىا الطالب يف قسم واحملادثة  ادلفردات إّن ماّدة
يف احملاضرة يطلب  ڠمسارا اإلسالمية احلكومية وڠسوجبامعة وايل  تعليم الّلغة العربّية

من الطالبأن حيفظ ادلفردات يف الكتاب األساسي الستيعاب الّلغة العربّية ويقّدم يف  
ر على ادلوضوع وإنشاء القصة الطالب للعثو  ضرة، أّما يف زلاضرة احملادثة كلكل زلا

 اليت سوف ميكن وصفها باستخدام الّلغة العربّية.
                                                             

7
 Henry Guntur Tarigan, kosa kata pengajaran, (Bandung: Angkasa, 

1986), hlm 2 
8
 Adison de Cunha, MakalahDeveloping English Teaching Materials 

For Vocabulary Of First Grade Of Junior High School 2006 hlm. 3   
9
Endang Rumaningsih, Mahir Berbahasa Indonesia, (Semarang: 

RaSAIL, 2011) cet. III hlm. 9 
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 الطالب على تطبيقها جّيدا يف ماّدة ادلفردات قدر ويرجى من خالل ماّدة
احملادثة، ألّن ادلفردات عنصر أساسي جيب أن تكون مملوكة من قبل متعلمي الّلغة 

تدعم الشخص يف الكالم بتلك الّلغة. العربّية. اودلفردات العربّية الكافية سوف 
وىكذا، ميكن القول أن الكالم ىو ادلهارة اللغوية اليت جيب أن تدعم بادلفردات 
ادلتوّفرة. ولكن احلقيقة الواقعة كثريا من الطالب ال تزال سلبية وغري قادرة على 

 التواصل مع الّلغة العربية جّيدا.
 نتيجةمع  ادلفرداتنتيجة دى أثر من ىذه ادلشكلة حاولة الباحثة أن تدرس م

 احملادثةنتيجة ادلفردات أقل، وبالتايل فإن  نتيجة. ألّن ميكن أن يكون ادثةاحمل
ادلفردات  نتيجةثر أمنخفضة. ولذلك اىتّمت الباحثني يف إجراء البحث بعنوان "

مية اإلسال اڠاسجبامعة وايل  تعليم الّلغة العربّية لدى طالب قسم ادثةاحمل نتيجة على
 ". ڠمسارا احلكومية
 

 صياغة المسألة .ب 
 ادلسألة من ىذا البحث ىي ىل بناء على اخللفية اليت وصفت أعاله، فصياغة

جبامعة  تعليم الّلغة العربّية لدى طالب قسم ادثةاحمل نتيجة ادلفردات على نتيجةثر يؤ 
 ؟ ڠمسارا اإلسالمية احلكومية اڠاسوايل 

 
 أهداف البحث .ج 

 نتيجةادلفردات على  نتيجة كبري ريثتأهو دلعرفة فف من ىذا البحث وأّما اذلد
 اإلسالمية احلكومية اڠاسجبامعة وايل  لدى طالب قسم تعليم الّلغة العربّية ادثةاحمل

 .ڠمسارا
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 فوائد البحث .د 
 للمحاضرين .1

 كماّدة التصحيح وادلعايري من أجل حتسني مهارة الكالم، ليكون أفضل من قبل.
 باحثةلل .2

كمرّشخ معلمة الّلغة العربّية أّن ىذا البحث يوّفر ادلعلومات وادلعرفة حول أمهية 
 يف عملية تعليم الّلغة العربّية. مفردات
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 الباب الثاني
 الهيكل النظري

 مفهوم النتيجة .أ 
أما   1و غَت ذلك( حملاولة الفكر.  ،اجملعول ،نوعالنتائج ىي شئ موجود )ادلوص
خص للحصول على تغيَت يف نفسو بإختبار أو التعليم ىو النشاط الىت فعلها الش

 2تدريبات.
 learning is the process by “التعلم ىو  ،Howard L. Kingsleyقال 

which behaviour (in the broader sense) is originated or changed 
through practice or training” (ك بتطبيق أو يَت السلالتعليم ىو عملية تغ

 3 تدريب(
أن التعلم عملية تغيَت السلك خبَتة أو تدريب.   James O. Wittakerقال

“learning may be defined as the process by which behaviour 
originates or is altered through training or experience” 

نتيجة التعليم ىي نتيجة تغيَت يستطيع أن يستخلص أن  ،من ىذا التعريف
 ادلوقف و السلوك الشخص تسبب على تطبيق و اخلَتة و التفاعل بالبيئة.

لتغيَت يف نفس الشخص متعلقا. أحد التغيَت يسبب على لتغيَت  ،كنتيجة العليم
 وقف و اخلربة فعملية التعلم ربتاج الوقت.ادل

 
 

                                                             
1 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, 

(Jakarta : Balai Pustaka, 2012), hlm. 391 
2 Baharuddin, Pendidikan Psikologi Perkembangan, (Jogjakarta: Ar-

Ruzz Media, 2009), hlm.162 
3 H. Abu Ahmadi dan Widodo Supriyono, Psikologi Belajar, (Jakarta: 

Rineka Cipta, 2013), hlm. 127 
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 مهارة الكالم .ب 
 تعريف .أ 

وادلراد فيها اإلستطاعة. و اما  4مهارة.  –ديهر  –ادلهارة مصدر من مهر 
 الكالم فهو قول. الكالم يف اصل اللغة ىو األصوات ادلفيدة ويف اصطالحا ىو

الكالم ىو النشاط اللغوي ادلهم يف حياة يومية كان بو حياول  5اجلملة ادلركبة ادلفيدة. 
ان يعرب عن كل ماخطر ببالو من اإلفكار و الشفويا. دون التعبَت عن الشحص ال 

كالم ىو احدى ادلهارت اللغوية األربع يعرف اإلنسان ما فكره و ما شعره. و ال
والكالم ىي  ،الفعالية اإلنتاجية وىي مهارة القراءة و اإلستماع و الكتابة و الكالم

 ،تعبَت من األمهية ادلهارات بالنسبة اىل اللغة األجنبية و تعترب من اىم ادلهارات اللغوية
اسي يف منهج تعليم ألن الكالم جزء عملي الذي ديارسة ادلتعلم. فالكالم جزء أس

اللغة العربية ويعترب قائما على ىذا ادليدان من اىم اىداف تعليم اللغة األجنبية ذلك 
 6انو ديثل يف الغالب اجلزء العملي والطبقي يف تعليم اللغة.

درة الكالم ىو النشاط الثاين اللغوية فهم ق Nurgiyantoro)و)ياتورڮ رنو عند 
استنادا إىل .بعد نشاط االستماع ىواليت يقوم هبا البشر يف احليفقاة اللغوية، وىذا 

األصوات مسموعة، مث يتعلمون البشر أن يقولوا حىت البارع. ويعرف الكالم بأنو 
ر القدرة على نطق أصوات ادلفاصل أو الكلمات للتعبَت والتعبَت ونقل األفكا

 (.34: 3981ن، اڠي)تاروادلشاعر
الكالم ىو شكل من أشكال السلوك البشري الذي يستخدم العوامل 
اجلسدية والنفسية والعصبية واللغوية واللغوية. واستنادا إىل الرأي السابق، تستنتج أن 

                                                             
 69ص. تدريس اللغة العربية الدينية, امحد ابراىم,  3

 826( ص. 2008ادلعجم الوسط, )مصر عرب : ادلكتبة الشروف الدولية,  2

 353ص.تعليم اللغة العربية للناطقُت بلغات أخرىزلمود كامل الناقة,  1
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الكالم ىو أداة للجمع بُت األفكار اليت يًتتب وتطويرىا دبقتضى الحتياجات 
 ادلستمع.

)التحدث( بالذات ىو القول واحملادثة والكالم. و يف ىذه األثناء ، الكالم 
رأي علم ضلو قواعد اللغة العربية ، أن الكالم ىو اللفظ ادلركب بالوضع. وعلي عبارة 
أخرى ، إنو الكالم ادلقصود التام. ومن ىنا نفهم بأن حس الكالم ىو نطق 

من رسائل سلرج احلروف  األصوات العربية بشكل صحيح ودقيق ، واألصوات زبرج
اليت أصبحت إمجاع اللغويُت. ديكن مالحظة ىذا السياق أن معٌت الكالم ىنا ال 
خيتفي فقط دون أي اذباه معُت ، ولكن ادلتحدث أو ادلتكلم قادرعلى إفادة فهمة 

 تامة لتفاعلو يف زلاورتو )اتصال( إيل ادلستمع بشكل سهل.
سم إىل مستويُت ، مها النطق والكالم. أن مهارات الكالم باللغة العربية تنق

شكل اخلطاب تكرار ما يقولو النطق ىو مهارة ال ربتاج الكثَت من التفكَت والتقدير. 
يف حُت ادلكتوبة وادلسموعة. النصحادلعلمون ، أو القراءة على الورق ، أو حفظ من 

ثون أن التحدث ىو مهارة تتضمن طرفُت على األقل ، ومها األشخاص الذين يتحد
وبالتايل ، يف مهارة الكالم، يتطلب إشراك األفكار وادلشاعر ومهارات ويسمعون. 

 اإلستمع الالزمة حىت ديكن إجراء احملادثة بسالسة.
والغرض الرئيسي من الكالم ىو التصال. من أجل نقل اإلفكار بشكل 

ن أن يفهم معٌت كل ما يريد اجلمع بُت، جيب أن يكو  للمتكلمفعال، فمن األفضل 
قادرا على تقييم تأثَت التواصل على ادلستمع، وجيب أن يعرف ادلبادئ ليت سبكن وراء 

 يف كل حاالت احملادثة، العامة والفردية.
 ،طمأن، حيفز، إعالم، ترفيو غرض الكالم على مخسة فرع، ىي: تنقسم

 .حيرك
واستنادا إىل الوصف أعاله ديكن االستنتاج بأن غرض اخر من الكالم  

ووجود عالقة متبادلة  على اآلخرين بقصد ما يتكلم  أن يتلقاىا اىل مستمع. للتأثَت
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نشطة يف أنشطة التحدث بُت ادلتكلمُت بنشاط بُت ادلتكلم وادلستمع سيشكل 
 .نشاط االتصال أكثر فعالية وكفاءة

كي الكالم ىو نشاط فردي يف زلاولة تقدمي الرسالة اللفظية جملموعة الناس.  
أو الرسالة وصول إىل ادلستمع جيدا ، ربتاج إىل النظر بعض  يكون ىدف الكالم

عوامل اليت تستطيع أن تدعم فعالية الكالم. ربتاج أنشطة الكالم اىل أشياء تتجاوز 
 عند الكالم حيتاج اىل: .اللغة والعلوم

 إتقان اللغة ( أ
 اللغة ( ب
 الشجاعة و ىدوء ( ت
 7ظمالقدرة على تقدمي  األفكار بفصيح و منت ( ث

 طريقة تعليم مهارة الكالم  . أ
 للمبتدئُت .3

للمبتدئُت، وديكن استخدام ىذه التقنية، ولعب الورق، وادلقابلة، وألعاب 
لذاكرة، وتزييف قصص الصور، وسَتة، وإدارة الصف، ولعب اذلواتف، لعبة ا

 احلروف األجبدية.
 للمتوسطة  .2

وإسهاب  مسرحّيةيف ادلرحلة ادلتوسطة، وديكن استخدام تقنيات  
وتزييف قصص الصور وسَتة، وألعاب الذاكرة، وادلقابلة، ولعب الورق كلمة، 

من ناحية، واستمرار القصة، واللعبة وادلباحثة، ألعاب اذلاتف، واحملادثة 
 األجبدية.

                                                             
7
 Yuli Nurkhasanah, Aplikasi Strategi Pembelajaran Muhadatsah 

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

hlm. 34-35 
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 ألعليا  .1
، وديكن استخدام تقنيات مسرحّية وإسهاب وتزييف العليا مستوىلل

وسَتة، وألعاب الذاكرة، وادلباحثة، وادلقابلة، واخلطبة، واستمرار  ،قصص الصور
.وادلناظرة ،parapharaseالقصة، والربامج احلوارية، 

8 
 اجلوانب ادلهمة يف تعليم الكالم . ب

 النطق ( أ
من اىم ىذه اجلوانب الصويت أن امهية الكربى لتعليم النطق منذ البداية 

ه وتصحيحو بعد تعليما صحيحا. فانطق اثر عناصر اللغة صعوبة يف تغيَت 
 تعليمو بشكل خاطئ.

وليكن واضحا يف االذىان انو ليس ادلطلوب يف النطق الدراس بشكل امل 
اي يسيطرة على النظام الصويت للغة سيطرة متحدثها. ولكن السيطرة ىنا  ،وتام

تغٍت القدرة على اخراج األصوات بالشكل اليت ديكن ادلتعلم من ابناء اللغة 
 ة الكاملة يف اخراج اصواهتم.بصرف النظر عن الدق

 ادلفردات ( ب
ان ادلفردات ىي ادوات محل ادلعٌت اما اهنما يف ذات الوقت وسائل 

فبادلفردات يستطيع ادلتكلم ان يفكر مث يًتجم فكره اىل ادلات ربمل ما  ،للتفكَت
وعادة ما تكسب ادلفردات يف اللغة األجنبية من خالل مهارة اإلستقبال  9يريد.

مث تأيت مهارة الكالم و الكتابة فتفسحان يف اجملال  ،و ىي اإلستماع والقراءة
تنميتهما والتدريب علي استخدامها. معٍت ان ىذا الكلمات ال تعليم اال من 

                                                             
8
Aziz Fachrurrozi, Teknik Pembelajaran Bahasa Arab,(Bandung: 

Pustaka Cendekia  2011)  Hal: 139 

ه( ص 3431, )دمشقس: اليو الربية جامعةيف طرائق تدريس اللغة العربية, محد امحد سيد, 6
363 
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يف مواقف شفوية او موضوعا  اي من خالل استخدامها ،خالل السابق
ولذلك يفصل تقدمي الكلمات للمدرسُت من خالل موضوعات  ،للقراءة

 ،يتكلمون فيها يبحث تتناول ىذه ادلوضوعات جوانب مهمة من حياهتم
وىناك كثَت من اخلربة والطرق اليت ديكن استخدامها يف تنمية ادلفردات لتطوير 

طرح رلموعات اىل أسئلة  من ذلك ،القدرة على الكالم لدى الدرسُت
و تقدمي موافق منحورية وقصصية تدوير كلها حول موافق من حيات  ،واألجوبة
وخَتات اجتماعية داخا الفصول وذلك ادلدرسة مثل ادلناقشة األمة  ،الدرسُت

وديكن ايضا اسخدام  ،واستقبال الضيوف واجلامالت واستخدام األدواة ادلدرسة
عة و عندما يلم الدراس دبجموعة كبَتة من بعض القوائم ادلفردات الشائ

الكلمات علي ادلعلم ان يساعده على أعادة توظيفها مرة أخرى يف مواقف 
 شفهية مشاهبة لتلك اليت جائت.

 القواعد ( ت
بل ارى  ،كثَتا ما يهمل ادلهتمون بتعليم اللغة األجنبية اإلشارة اىل القواعد

جنبية اثَت مايصرحون أن القواعد بعضهم ينكرىا سباما. اما متعلم اللغة األ
 10اي ليست ضرورية للتحدث باللغة. ،ليست ضرورية يف تعليم استخدام اللغة

 استيعاب ادلفردات  ( أ
 تعريف .3

يعٍت الكفاءة  ،تنم معٌت االستيعاب ال ينفرق عن معٌت القدرة
لقدرة. يف قاموس اللغة اإلندونيسية معٌت االستيعاب ىو فهم عميق و ا

 Kamus Besar “يف قاموس  11أو الفهم و ادلهارة. ،على العلم ادلعُت

                                                             
 361ص ,تعليم اللغة العربية للناطقُت بلغات أخرىزلمود كامل الناقة, 7

11
Badadu dan Zain, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai 

Pustaka, 2001), hlm 604 
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 Bahasa Indonesia” يطرة أو الفهم معٌت االستيعاب ىو عملية الس
 12و القدرة على االستخدم.

معٌت االستيعاب يف ادلعجم اللغة العربية ادلعاصر ىو طاقة و 
ديكن للباحثة أن  13قدرة على الفهم و اإلدراك لوجهة نظر أو موضوع.

مثل علم  ،زبلص أن االستيعاب ىو مهارة أو فهم جملال العلم ادلعُت
 القواعد.

زبلص الباحثة أن استيعاب ادلفردات  ،من البيان السابق
طاقة و قدرة على الفهم و اإلدراك الكلمات العربية اليت  العربية ىو

 تتكون من كلمات أو أكثر ذلا معنا.
كلمة مفردات وفقال زلمد منشور يف كتابو دليل الكاتب 

و نقصدهبا اللفظة أو الكلمة  ،واحدىا مفردة ادلفردات: وادلًتجم ىو
 الىت تتكون من حرفُت فأكثر و تدل على معٌت.

فردات يف اإلندونيسية بادلفردات ، وىي كلمة تُعرف كلمة ادل
عند رخية زلل ، ادلفردات ىي العنصر . تؤلف اجلمل باللغة العربية

الرئيسية لشكل العبارة وىناك عنصران رئيسيان يف ادلفردات، الكلمات 
عند علي 34.األساسية وادلكافأة )اللواحق ، البادئات ، أو اإلدخاالت(

اخلويل ، ادلفردات ىي أصغر وحدة لغة تقف وحدىا ، يف بعض 

                                                             
12

Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia,  

(Jakarta: Balai  Pustaka, 2001), hlm 604 
13

Ahmad Muktar Umar, Mu’jam al – Lughoh al – Arabiyyah al – 

Mua’shirah, (Kairo Mesir: PT Alamul Kutub, 2008) , hlm. 22 
14

 Rochayah Machali, Pedoman bagi Penerjemah: Panduan Lengkap 

bagi Anda yang Ingin Menjadi Penerjemah Profesional, (Bandung: Kaifa, 

2009), hlm 45 
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األحيان يف شكل الكلمة األساسية وأحيانا كلمة زيدة. وغَت ذلك ،  
 35و وظيفتها. ذلا شكلها ومعناىا ،كل كلمة 

ادلفردات ىي رلموعة الكلمات ادلعروفة لشخص، أو جزء من 
لغة معينة ،  تعرف مفردات الشخص كمجموعة كل الكلمات اليت 

كثَت ادلفردات   36ها يف بناء اجلملة.يفهمها الشخص و استخدام
 الشخص عامة اعترب بصورة  مستوى من التعلم.

ادلفردات ىي مجع لشكل اللغة. دور  (Hornعند ىورن )
غوية زلتاج جدا كما ذكر فاليت ىو ادلفردات يف إتقان أربعة ادلهارات الل

 37أن القدرة فهم اربعة ادلهارات اللغوية تعتمد بإتقان ادلفردات.
 Endang) يةادلفردات ىي كما قالت اندانج رومانيغس

Rumaningsih)  :ىي 
 مجع الكلمات اليت كانت يف اللغة ( أ

 كثَت الكلمات عند ادلتكلم أو الكاتب ( ب
 الكلمات ادلستخدمة يف رلال العلوم ( ت
 38ترتيب الكلمات يف ادلعجم البسيط وادلنظمة ( ث
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 فردات اللغة العربيةنوع ادل .2
ينقسم رشيدي أمحد طاعمة ادلفردات إىل أربعة، كل قسم 

 :ينقسم للمهمة والوظيفة ، ىي
 تقسيم ادلفردات يف سياق لغويات

 ادلفردات لفهم كل من ادلنطوقة والنصوص. ( أ
يف احملادثة ربتاج إىل استخدام ادلفردات  .ادلفردات يف الكالم ( ب

 .رمسية وغَت الرمسيةالصحيحة ، للمحادثات ال
ربتاج الكتابة اختيار ادلفردات اجليدة وادلناسبة  .ادلفردات للكتابة ( ت

حىت ال يساء تفسَتىا من القراء. تتضمن ىذه الكتابة الكتابة غَت 
الرمسية مثل اليوميات ، اجلدوال اليومية وغَتىا ، مثل كتابة الكتب 

 واجملالت والصحف وغَتىا.
ىذا النوع ادلفردات من مفردات السياق اليت  .داتاحتماالت ادلفر  ( ث

تستطيع تفسَتىا وفًقا لسياق ادلناقشة ، وربليل ادلفردات ، أي 
ادلفردات اليت تستطيع ربليلها استناًدا إىل خصائص اشتقاق 

 39الكلمات مث تضيق أو توسيع معناىا.
 ادلفردات يف معناىا تقسيم

ت األساسية اليت ىذه ادلفردات ىي ادلفردا .الكلمات األساسية (أ 
 تشكل الكتابة لتكون صاحلة ، مثل االسم ، الفعل و غَتىا.

                                                             
19

Rusydy A. Tha‟imah, Al-Marja’ fî Ta’lîm al-Lughah al-‘Arabiyyah 
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ىذه الكلمات اليت تربط وتوحيد ادلفردات  .كلمات وظيفة (ب 
واجلملة لتشكيل التعرض اجليد يف الكتابة. مثل حرف اجلار، 

 اداوة اإلستفهام و غَتىا.
 تستطع أن ىذه ادلفردات ىي ادلفردات اليت ال .الكلمات رلتمعة (ج 

تقف وحدىا ، ولكن يتم درلها دائما مع الكلمات األخرى 
 .لتشكيل معاين سلتلفة

 ادلفردات بكلمة شليزة تقسيم
كلمات الواجب ىي الكلمات ادلستخدمة لإلشارة إىل ادلهمة ،  (أ 

سواء يف رلال احلياة بشكل غَت رمسي أو رمسي أو طبيعتها 
 .الرمسية

ات ادلستخدمة لإلشارة إىل ادلهمة ، كلمات الواجب ىي الكلم (ب 
 سواء يف رلال احلياة بشكل غَت رمسي أو رمسي أو طبيعتها الرمسية

 توزيع ادلفردات حسب استخدامها
ادلفردات النشطة ، وادلفردات اليت تستخدم بشكل واسع يف  (أ 

سلتلف اخلطابات ، سواء كانت زلادثة أو كتابة أو حىت مسعت 
 ةمن خالل قراءات متعدد

مفردات سلبية ، وىي عبارة عن مفردات ال تتحول إال إىل  (ب 
تُعرف ىذه ادلفردات  .مفردات شخص ولكن نادًرا ما يستخدمها

من خالل الكتب ادلطبوعة اليت يشار إليها عادة يف كتابة األوراق 
 20أو األوراق العلمية.
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 الّدراسات الّسابقة .ج 
ادلفردات العربّية  لنتيجةمن البحث عن بعض البحوث العلمية، اليت ترتبط با

 الكالم، وجدت البحوث العلمية يف شكل األطروحة وىي: نتيجةو 
ية اإلسالم وڠسوجبامعة وايل لبدرية الصفىمن كلية العلوم والتدريس  األطروحة ( أ

ربت عنوان أثر استيعاب مفردات الّلغة العربيّة  2036يف العام  ڠمسارا احلكومية
يف مهارة اإلنشاء الوصفي لدى التالميذ يف الفصل احلادي عشر من قسم 
التعليم الّدين اإلسالمي دبدرسة مطالع اذلدى الثّانويّة اإلسالمّية بوكيل كيدونج 

على  ادلفردات اك أي تأثَت استيعابجيفارا. بث ىذا البحث عّما إذا كان ىن
مهارة اإلنشاء لدى طالب الصف احلادي عشر من قسم التعليم الّدين 
اإلسالمي دبدرسة مطالع اذلدى. والنتيجة على ذلك، تشَت على أن ليس ىناك 

 X2.23ادلتغَّت  معX1ادلتغَّت فرق كبَت أو فجوة عميقة بُت 
 ،( نوع البحث3بُت حبث بدرية الصفىمع ىذه الدراسة ىي ) ادلعادلة

( وقد أجرى ىذين حبثُت يف 2البحث ادلستخدم ىو نوع البحث الكمي. )
 ( وادلتغَت التابع ىو استيعاب ادلفردات.1دراسة أثر استيعابادلفردات. )
( ادلتغَت 3الصفى مع ىذه الّدراسة ىو ) لبدرية والفرق بُت البحث

مهارة الكتابة أّما يف  ىو الصفى كان ادلتغَت ادلستقل لبدرية ثادلستقل والبح
( موقع البحث القائم بو. البحث الذي 2ىذا البحث ىو مهارة الكالم؛ )

كيدونج جيفارا، أّما  اذلدى بوكيل بدرية الصفىفي ادلدرسة الثّانويّة مطالع أجراه
 ڠارامس اإلسالمية احلكومية اڠاسجامعة وايل أجرى ىذا البحث يف 
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اإلسالمية  اڠاسجبامعة وايل كلية الًتبية جبامعة  مشروح من األطروحة حملّمد ( ب
على إصلازات تعّلم الّلغة العربّية  ادلفردات بعنوان: أثر استيعاب ڠمسارا احلكومية

 ڠاڇس ي لطالب الصف السابع من ادلدرسة الثّانويّة الراشدين مادوساري دبنطقة

. وتتناول ىذه الّدراسة عما إذا كان 2009/2030 يف العام الّدراسي ڠيالڮ ما
على إصلازات تعّلم الّلغة العربّية لطالب الصف  ادلفردات ىناك أثر استيعاب

يف العام  ڠيالڮ ما ڠاڇس ي السابع من ادلدرسة الثّانويّة الراشدين مادوساري دبنطقة
 داتادلفر  . وتشَت النتائج إىل أن ىناك أثر استيعاب2009/2030الّدراسي 

على إصلازات تعّلم الّلغة العربّية لطالب الصف السابع من ادلدرسة الثّانويّة 
، 2009/2030يف العام الّدراسي  ڠيالڮ ما ڠاڇس ي الراشدين مادوساري دبنطقة

 F، وأّما بلغت القيمة 77،39من ادلعروف أن بلغ (Fhitung)ظهرت القيمة 

Tabelل Ft0،01( ،3:12 = )7،50  و Ft0،05 (3:12 = )4،35 .
، وىذا يدّل على أّن فيو قيمة كبَتة. Ft0،05وFhitung>Ft0،01 وىكذا فإّن 

على اصلازات تعلم الّلغة العربّية جّيدا  ادلفردات لو أثر وىذا يعٍت أّن استيعاب
 22.:5، ومستوى كبَت من :3على مستوى كبَت من 

 ،نوع البحث( 3مع ىذه الّدراسة ىي ) مشروح ومعادلة البحث حملّمد
( وقد أجرى ىذين حبثُت يف 2البحث ادلستخدم ىو نوع البحث الكمي. )

 ( وادلتغَت التابع ىو استيعاب ادلفردات.1ادلفردات. ) دراسة أثر استيعاب
 ،( ادلتغَت ادلستقل3مع ىذه الدراسة ىو ) مشروح وفرق البحث حملّمد

تعّلم الّلغة العربّية وأّما  كان ادلتغَّت ادلستقل يف دراسة زلمد مشروح ىو اصلازات
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( موقع البحث القائم بو. أجرى زلمد 2يف ىذا البحث ىو مهارة الكالم؛ )
،  ڠيالڮ ما ڠاڇس ي مشروح البحث يف ادلدرسة الثّانويّة الراشدين مادوساري دبنطقة

 .ڠمسارا اإلسالمية احلكومية اڠاسجامعة وايل أجرى ىذا البحث يف 
اإلسالمية  اڮجبامعة سونان كليجا كلية الًتبية والتدريسج( األطروحة لكسوة حسنة من

ربت العنوان: فعالية تعليم ادلفردات يف ترقية مهارة  2032احلكومّية يف العام 
 سوكورجيو دبعهد دار األمانة الصف اإلبتدائي الكالم )التعبَت الشفوي( لطلبات

وربليل  . وهتدف ىذه األطروحة لوصف2032/2031كندال العاّم الّدراسي 
يف معهد دار األمانة وادلشكالت اليت  ادلفردات نقدي حول أنشطة تعليم

تواجهها. تستخدم ىذه الدراسة ربليل البيانات النوعي وربليل البيانات الكمي. 
( يف تعليم ادلفردات، دبعهد دار األمانة استخدمت ادلشرفة 3أظهرت النتائج: )

( عملية 2ميم والطريقة الشفهية. ) -م/ األستاذة الطريقة ادلباشرة، وطريقة مي
باستخدام طريقة استماع الكلمة، وقول الكلمة، وقراءة  ادلفردات التعليم وتعّلم

( تعليم ادلفردات ىناك عديد من 1الكلمة، وكتابة الكلمة وجعل اجلملة. )
اليت تسبب إىل ضعف الطالب يف فهم الّلغة العربّية فمعظم  العوامل العراقيل

 21ىي من حيث احلروف والقراءة والفهم. ادلوجودةالصعوبات 
مع ىذه الّدراسة، تقع يف ادلتغَت التابع  حسنة معادلة البحث لكسوة
 ومهارة الكالم. ادلفردات البحث عن استيعاب وادلتغَت ادلستقل، وىو يف نفس

البحث  ،( نوع البحث3مع ىذه الّدراسة ىو ) حسنة وفرق البحث لكسوة
بحث النوعي، أّما ىذه الّدراسة استخدمت البحث الكمي. بنوع ال حسنة لكسوة
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 يف معهد دار األمانة ( موقع البحث القائم بو. البحث الذي أجراه كسوة حسنة2)
 اإلسالمية احلكومية اڠاسجامعة وايل كندال، أّما أجرى ىذا البحث في سوكورجيو

 .ڠمسارا
 المفردات مع قدرة كالم استيعابالعالقة بين  .د 

ادلهارات اللغوية اليت ترغب يف ربقيقها يف تدريس  ىحدا الكالم ىي تمهارا
 .اللغات احلديثة دبا يف ذلك اللغة العربية

إذا   .االتصاليف التواصل باللغة ، ادلفردات ىي ادلفتاح الذي حيدد سالسة 
كانت الكلمات ادلملوكة أو ادلفردات / ادلفردات قليلة ، فسيجد صعوبة يف االستماع 

 .حملادثة أو الكالمإىل ا
، أي بُت االذباىُتلديها جانب من جوانب االتصال يف  ةدثاأنشطة احمل
 :وبالتايل جيب أن تكون شلارسة التحدث أوالً  .بالتبادل ادلتحدث وادلستمع

 مهارة االستمع . أ
 مهارة النطق . ب
/  ادلفردات والتعبَتات اليت تسمح للطالب بالتعبَت عن نواياىم استيعاب . ت

ساسي الذي جيب تعلمو كشرط ادلفردات ىو الشيء األ استيعابإن 24.أفكارىم
 ادلفردات استيعاب لذين يريدون أن يكونوا ماىرين يف اللغة ، إذا كانتل

 .رجح أن يكون أكثر كفاءة يف ربدث اللغة العربية، فمن ادل يافعال استيعابا 

 البحثالفرضية  .ه 
اإلجابات  تكونديكن أن  .ؤقتة للمشكلة قيد الدراسةادلجابة اإلالفرضية ىي 

أن مارغونو  صحيحة أو خاطئة اعتماًدا على األدلة يف ىذا اجملال. كما أوضح
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االحتماالت أو أعلى درجة الفرضية ىي إجابة مؤقتة دلشكلة حبث تعترب نظريًا أكثر 
 25.من احلقيقة

إىل ىذه الشروط ، ديكن للمؤلفُت وصف صياغة فرضية حبث  واستناداً 
 األطروحة كما يلي:

Ha :الطالب قسم تعليم اللغة العربية لدى  ادثةاحمل نتيجةادلفردات يؤثر على  نتيجة
 .ڠاإلسالمية احلكومية مسارا اڠاجبامعة وايل س

H0 :لدى الطالب قسم تعليم اللغة  ادثةاحمل نتيجةادلفردات ال يؤثر على  نتيجة
 .ڠاإلسالمية احلكومية مسارا اڠاجبامعة وايل سالعربية 
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 S. Margono, Metodologi Peneltian Pendidikan, (Jakarta: PT. Rineka 
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 الباب الثالث
 مناهج البحث

 البحثو طريقة نوع  .أ 
 على يركز الذي النهج وىو كمي، منهج ىوالبحث ىذا  يف ادلستخدم ادلنهج

 1اإلحصائية. بالطرق معاجلتها تتم واليت العددية، البيانات حتليل
 التوثيق طريقة من نوعىي  الدراسة ىذه يف ادلستخدمة البحث طريقة نوع

 كتب، نسخ، مالحظات، شكل يف متغريات أو األشياء حول بيانات عن يبحث
 2.ذلك إىل أعمالوما جداول اجتماعات، زلاضر نقوش، رلالت، صحف،

 مكان و وقت البحث .ب 
 البياناتىذا البحث يف مركز تكنولوجبا ادلعلومات وقاعدة مكانا أجري يف 

.فأما الوقت الذي حتتاجو الباحثة جلمع  ڠمسارا اإلسالمية احلكومية اڠساجبامعة وايل 
 م.۲818ديسمرب4ديسمرب إىل  6البيانات وحتليلها يف التاريخ 

 و العينة المجتمع اإلحصائ .ج 
فأما العينة 3ان ىو كامل )عدد( ادلوضوع أو مصدر البيانات البحثية.السك

ولذلك، خلصت الباحثةبأن السكان يف 4هي جزء من العدد الذي ميتلكو السكان.ف
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ونظرًا  .ڠمسارا اإلسالمية احلكومية اڠاسجبامعة وايل  ىذا البحث ىو مجيع الطالب
كثرية العدد من تعداد األنفس يف ىذا البحث، أخذت الباحثة العينة بتقنية العينة ل

كان لديهم أعضاء / عناصر غري متجانسة ومطبقة العشوائية الطبقية التناسبية ألن الس
جبميع الطالب قسم تعليم اللغة العربية  . فلذلك، أقامت الباحثة5بشكل متناسب

ستوى ادل ،عيناتا "1" و "مفردات 5دثة االذي حصل على دورة "زل 5815ادلستوى 
 .شخصا 115ىو ىو ثالث فصول،فإن رلموع ادلخربين  5815

 متغيرات  .د 
ادلتغريات ىي أي شكل ما حيدده الباحثة ليتم دراستها حبيث يتم احلصول 

 6.على معلومات عنو ، مث استخالص النتائج
ث كانا متغريين، مها: متغري التأثري )مستقل( وادلتغري ادلتأثر ويف ىذا البح

 7)ادلعتمد(.
 ادلتغري مستقل .1

وىو ادلتغري  .ويف اللغة اإلندونيسية ما يشار إليها باسم ادلتغريات ادلستقلة
يف التغيري أو حدوث ادلتغري التابع )زلدد(.  يف ىذا البحث  الذي يؤثر أو يتسبب

 ادلفردات العربية نتيجةىو 
 
 

                                                             
5
Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D,..., 

hlm. 38 
6
Sugiyono, Statistika untuk Penelitian(Bandung: Alfabeta,2012)  hlm 

64 
7
 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D,..., 

hlm. 38 
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 ادلتغري تابع .5
ما يشار إليها مبتغري تابع. وىو ادلتغري الذي يتأثر  أما يف اللغة اإلندونيسية

 ادثةاحملنتيجة أو النتيجة عن ادلتغري ادلستقل. ادلتغري التابع يف ىذه الدراسة ىو 
 .ڠاإلسالمية احلكومية مسار اڠادى الطالب قسم تعليم اللغة العربية وايل سل

 تقنية تحليل البيانات .ه 
 اإلحصاء الوصفي .1

اإلحصاء الوصفي عبارة عن إحصائيات وتستخدم لتحليل البيانات  
بوصف البيانات اليت مت مجعها كما ىي دون أي نية لتقدمي استنتاجات تنطبق 

 8لتعميم.على اجلمهور أو ا
 متوسط (أ )

وقد اجري ادلتوسط أو الوسط )ادلتوسطات احملسوبة( للحصول 
علي االجتاه ادلركزي جملموعو العينات. وقد حصل متوسط الدرجات من 

على عدد وحدات ادلالحظة الدرجة الكلية جلميع ادلواد يف عينة وتقسيمها 
 )ادلواد( يف العينة.

   
  

 
 

   مع الصيغة : X احسب متوسط ادلتغري .1
  

 
 

   مع الصيغة : Y احسب متوسط ادلتغري .5
  

 
 

 االحنراف ادلعياري (ب )
  √   

  √
   

   
 √

           

      

9 
                                                             

8
Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D,..., 

hlm. 147 
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 احبث عن أعلى و أدىن الدرجات (ج )
 اختبار االحندار .5

عندما يكون  (Y) فائدة اختبار االحندار البسيط ىي التنبؤ للمتغري التابع
معروفًا. وميكن حتليلو ألنو يقوم على عالقة وظيفية أو عالقة  (X) قلادلتغري ادلست

ألن ىناك اختالف أساسي من (Y) للمتغري التابع (X) سببية للمتغري ادلستقل 
اختبار االحندار. ويف األساس اختبار االحندار واختبار االرتباط على حد سواء 

احندار تلقائي اختبار ارتباط  ألن فيهما عالقة قوية جدا وذلا القرب. فلكل اختبار
، ولكن على العكس، ال يتم اختبار االرتباط بالضرورة عن طريق االحندار أو 

 .اختبار االحندار
       معادلة احندار بسيطة برموس : (أ 

Ŷ  =موضوع ادلتغري ادللزم ادلتوقع 
X ادلتغريات ادلستقلة اليت ذلا قيمة معينة للتنبؤ هبا = 
a  =لقيمةثابت ا Y إذا X = 0 
b  = قيمة االجتاه كمتنبئ للتنبؤ الذي يظهر زيادة يف القيمة )+( أو

 Y ( للمتغري-قيمة نقصان )

  
       

 
 

 

  
           

          
  

 
 

                                                                                                             
9
Ibnu Hadjar, Dasar – Dasar Statistik untuk Ilmu Pendidikan, Sosial 

& Humaniora, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hal.73 
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 اختبار أمهية (ب 
 : Fhitungالصيغة  أمهية اختبار مع (1

        
            

      

 

 حتديد قواعد صنع القرار أو معايري االختبار اذلامة : (5
 اختبار أمهية الداللة :

 )مهمH0 (، مث رفضFhitung ≥ Ftableإذا كان
 )، مث رفض ىا )ليست كبرية Fhitung ≥ Ftableإذا كان

 :معالصيغة F جدول باستخدام Ftable قيمة على العثور (3
 α = 0.05أو α = 0.01مستوى الداللة

Ftabel = F(1-α)(db reg[b|a]، (db Res)   

   

 إتقان ادلفردات يف القدرة على الكالم مسامهة (ج 
 بواسطة الصيغة: [JKReg (a)]حساب رلموع مربعات االحندار (1

         
     

 
 

 واسطة الصيغة:ب [JKReg (b) (a)] حساب كمية احندار مربع (5
            (    

     

 
) 

 :مع الصيغة [JKRes]حساب رلموع ادلربعات (3
JKRes= ∑Y

2
 – JKReg(b)(a) – JKReg(a) 

 RJKReg] (a) احسب متوسط ادلربعات ادلربعة يف مربع ادلربعات (4

(a)] :بواسطة الصيغة 
RJKReg(a) = JKReg(a) 

 [RJKReg (b) (a)]ية حساب متوسط عدد االحندارات الرتبيع (5
 حسب الصيغة:
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RJKReg(b)(a) = JKReg(b)(a) 

باستخدام ادلعادلة  [RJKRes]حساب متوسط كمية ادلخلفات ادلتبقية (6
 :التالية

       
     

   
 

 18اجعل اخلالصة (7
 التبارع (8

       
     

   
 

 
 

 
 

                                                             
10

 Riduwan, Dasar – Dasar Statistika (Bandung: Alfabeta, 2008)  

hlm.244-245 
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 الباب الرابع
 نتائج البحث

 وصف بيانات نتائج البحث .أ 
 تعليم اللغة العربية قسماحلالة العامة ل .1

 الرتبية و التدريس جبامعة علوم كلية ىو جزء من تعليم اللغة العربية قسم
 .اكمنتدى لتطوير العلوم العربية وتدريسه ڠاإلسالمية احلكومية مسارا ڠاوايل سا

 اخلرجيٌنتطور إلنتاج  العربية اللغة تعليم قسم لئعلى أساس الرؤية والرسا
 وأىداف لئرساالرؤية و أما ال (.S.Pd) العربيةاللغة و  بيةيف رلال الرت العادلٌن 

 :كما يليىي   العربية اللغة تعليم قسم
 تو:رؤي

 7277مستوى الوطىن ىف عام  علوموحدة علىة ادلتفوق ةالعربياللغة  تعليممنوذج 
 ورسائلو:

استنادا إىل وحدة  ذو معىنو  اإلبداعيةو  ادلبتكرة تعليم اللغة العربية إجراء (1
 احلكمة احمللية؛علوم ومبصر ال

 وحدة العلوم؛ إىل استنادااللغة العربية  إجراء البحوث يف رلال (7
وتطوير رلال تعليم اللغة رلتمع لتنفيذ نتائج البحث إىل دمة اخلإجراء  (3

 ؛العربية
 ىمستو على  تعليم اللغة العربيةالعربية و  حبوثمعاىد  التعاون مع (4

 اإلقليمية والوطنية والدولية؛
 خدمة األكادميية ادلمتازة.تنفيذ  (5

 و:وأىداف
 ؛جيد أخالقمتازين يف رلال التعليم العر ي ولديهم ادلرجيٌن اخلإنتاج  (1
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استنادا  والتعليم العر ييف رلال اللغة العربية  إنتاج البحوث والعمل العلمي (7
 احلكمة احمللية؛علومومبصر ة الإىل وحد

 .كفاءةال تطبيقيةع الإنتاج عمل خدمة اجملتم (3
 ةاخلرجيٌن الرئيسي حملة

 اللغة العربية يف ادلؤسسات الرمسية وغًن الرمسية  تعليممربٌن/معلمٌن (1
 هبا( مساوو )ادلدرسة اإلبتدائية/ادلدرسة الثناوية/ادلدرسة العالية 

وتقييم  وتنفيذ وإدارة البيئة التعليمية على تنفيذ ختطيط درةاالق ( أ
مع القيم اإلسالمية واستخدام وسائل  تكاملةب ةم العربييالتعل

 السياقية وادلتطورة لتنفيذ عملية التعلم يف الفصول اإلعالم
إتقان نظرية الرتبية، نظرية علم النفس التنموي ومفهوم اللغة  ( ب

يف وحدة التعليم العربيةلتكون قادرة على العمل ادلرشح الرتبوي 
 االبتدائي والثانوي

( organization( وتنظيم )planningعلى التخطيط ) درةاالق ( ت
( على عملية التعلم controlling( والسيطرة )actionوتنفيذ )

يف الفصودلع ادلعرفة الرتبوية التكاملية، وادلفهوم العر ي والقيم 
 اإلسالمية

 يف تعليم اللغة العربية الباحث (7
لى اختيار منهج البحث ادلناسبة للتغلب على ادلشاكل يف درة عاالق ( أ

 من خالل هنج علمي إلنتاج ادلنشورات العلمية التعليم
لتكون قادرة على إجراء البحوث يف رلال تعليم  ادلنهج العلمي إتقان ( ب

 اللغة العربية
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(، organization(، وتنظيم )planningعلى التخطيط ) درةاالق ( ت
( البحث يف رلال controllingرة )( والسيطactionوتنفيذ )

 التعليم العر ي بشكل منهجي وعلمي
 اضافيةاإل حملةاخلرجيٌن

 منظم التعليميفي اجملال العر ي (1
من خالل عملية تتبع  ىتمامواال مكاناتاإل تعرفدرة علىاالق ( أ

والتفكًن لتطوير االىتمام وادلواىب وريادة  ومات واخلربةادلعل
 األعمال

إتقان ادلعرفة وادلهارات لتكون قادرة على إدارة األعمال يف رلال  ( ب
 اللغة العربيةتعليم اللغة العربية أو 

( يف رلال التعليم أو planningعلى ختطيط األعمال ) درةاالق ( ت
 بشكل مستقل وتعاوين اللغة العربية اليت أصبحت اىتمامو

 مستشار تعليم اللغة (7
واالىتمام من خالل عملية تتبع تعرف احملتملة على درةاالق ( أ

ادلعلومات واخلربة، والتفكًن لتطوير االىتمام وادلواىب وريادة 
 األعمال

إتقان ادلعرفة وادلهارات لتكون قادرة على إدارة األعمال يف رلال  ( ب
 اللغة العربية تعليماللغة العربية أو 

( يف رلال التعليم أو planningعلى ختطيط األعمال ) درةاالق ( ت
  أصبح اىتمامو بشكل مستقل وتعاوينيتالة العربيةاللغ

ىي ادلوااضيع اليت جيب أن تؤخذ لطالب تعليم  احملادثةو  ادلفردات 
ذلا  ادلفردات ا ادلادة. ڠاإلسالمية احلكومية مسارا ڠوجبامعة وايل سواللغة العربية 

إىل تزويد الطالب بادلهارات  مفردات مادةساعة معتمدة. هتدف  7وزن 
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من أىم العناصر يف  احدىالالزمة إلتقان ادلفردات العربية ، ألن ادلفردات ىي 
من االعتمادات.  7ذلا أيضا وزن  ادلادة احملادثةتعلم اللغة العربية. يف حٌن أن 

إىل تزويد الطالب بالقدرة على الكالم ، ألن الغرض  مادة احملادثةهتدف 
على التحدث يف احملادثة اليومية  الرئيسي من تعليم اللغة العربية ىو القدرة

 باللغة العربية.
 

 توصيف البيانات .ب 
مصدر البيانات يف ىذا البحث ىو مركز تكنولوجيا ادلعلومات وقاعدة 

 .ڠاإلسالمية احلكومية مسارا اڠاجبامعة وايل س البيانات

العينة بتقنية العينة العشوائية الطبقية التناسبية ألن السكان  ةالباحث تأخذ
 تقامفلذلك، أ. لديهم أعضاء / عناصر غًن متجانسة ومطبقة بشكل متناسب

الذي حصل على  7215الطالب قسم تعليم اللغة العربية ادلستوى جبميع  ةالباحث
ىو ثالث فصول،فإن  7215, ادلستوى اعينات "1" و "مفردات 7دثة ا"زل مادة

 نتيجةأثر على حبث  ادلخربينجدول  وفيما يلي. شخصا 117ىو رلموع ادلخربين 
 اڠالدى طالب قسم تعليم الّلغة العربّية جبامعة وايل س ادثةاحمل نتيجةادلفردات على 

 .ڠاإلسالمية احلكومية مسارا

 2و المحادثة  1البيانات قيمة مادة المفردات  .1

 4.1جدول 
 7و احملادثة  1ادلفردات قيمة مادة 

NO Y X y x y² x² Xy 

1 3,50 3,60 0,11607 0,25714 0,01347 0,06612 0,02985 

2 4,00 4,00 0,61607 0,65714 0,37954 0,43184 0,40485 

3 3,70 3,60 031607 0,25714 0,0999 0,06612 0,08128 

4 3,40 2,00 0,01607 -1,34286 0,00026 1,80327 -0,02158 

5 3,30 4,00 -0,08393 0,65714 0,00704 0,43184 -0,05515 

6 3,10 2,90 -0,28393 -0,44286 0,08062 0,19612 0,12574 
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NO Y X y x y² x² Xy 

7 3,40 1,10 0,01607 -2,24286 0,00026 5,03041 -0,03605 

8 4,00 3,70 0,51607 0,35714 0,26633 0,12755 0,18431 

9 3,40 3,10 0,61607 -0,24286 0,37954 0,05898 -0,14962 

10 3,90 3,70 0,01607 0,35714 0,00026 0,12755 0,11288 

11 4,00 2,50 0,61607 -0,84286 0,37954 0,71041 -0,51926 

12 3,20 1,30 -0,18393 -2,040286 0,03383 4,17327 0,37574 

13 3,70 3,70 0,31607 0,35714 0,0999 0,12755 0,11288 

14 3,40 4,00 
0,01607 0,65714 0,00026 0,02469 0,00253

0 

15 3,40 3,50 0,01607 0,15704 0,00026 0,02469 0,00253 

16 3,70 3,60 0,31607 0,25714 0,0999 0,06612 0,08128 

17 4,00 3,90 0,61607 0,55714 0,3794 0,31041 0,34324 

18 3,70 3,70 0,31607 0,35714 0,0999 0,12755 0,11288 

19 0,00 1,00 -3,38393 -2,34286 11,451 5,48898 7,92806 

20 3,50 3,50 0,11607 0,15714 0,01347 0,02469 0,01824 

21 3,60 2,00 0,21607 -1,34286 0,04669 1,80327 -0,29015 

22 3,40 3,50 0,01607 0,15714 0,00026 0,02469 0,00253 

23 3,70 2,00 0,31607 -1,34286 0,0999 1,80327 -0,42444 

24 3,60 4,00 0,21607 0,65714 0,04669 0,43184 0,14199 

25 3,40 4,00 0,01607 0,65714 0,00026 0,43184 0,01056 

26 3,60 3,80 0,21607 0,45714 0,37954 0,43184 0,40485 

27 4,00 4,00 0,61607 0,65714 037954 0,43184 0,40485 

28 3,40 3,40 0,01607 0,05714 0,00026 0,00327 0,00092 

29 3,40 4,00 0,01607 0,65714 0,00026 0,43184 0,01056 

30 3,80 4,00 0,41607 0,65714 0,17312 0,43184 0,27342 

31 3,60 3,80 021607 0,45714 0,04669 0,20898 0,09878 

32 3,70 3,70 031607 0,35714 0,0999 0,12755 0,11288 

33 3,90 4,00 0,51607 0,65714 0,26633 0,43184 0,33913 

34 3,70 4,00 0,31607 0,65714 0,0999 0,43184 0,2077 

35 3,80 4,00 0,41607 0,65714 0,17312 0,43184 0,27342 

36 3,50 1,40 0,11607 -19,4286 0,01347 3,77469 -0,22551 

37 3,50 4,00 0,11607 0,65714 0,01347 0,43184 0,07628 

38 4,00 4,00 0,11607 0,65714 0,37954 0,43184 0,40485 

39 3,20 4,00 -0,18393 0,65714 0,03383 0,41384 -0,12087 

40 3,60 3,50 0,21607 0,15714 0,04669 0,02469 0,03395 

41 3,90 4,00 0,51607 0,65714 0,26633 0,43184 0,33913 

42 0,00 0,00 -3,38393 -3,34286 11,451 11,1747 11,312 

43 3,50 4,00 0,11607 0,65714 0,01347 0,43184 0,07628 

44 3,80 3,30 0,41607 -0,04286 0,17312 0,00184 -0,01783 
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NO Y X y x y² x² Xy 

45 3,20 3,00 -0,18393 -0,34286 0,03383 0,11755 0,06306 

46 3.30 4,00 -0,08393 0,65714 0,00704 0,43184 -0,05515 

47 3,50 4,00 0,11607 0,65714 0,01347 0,43184 0,07628 

48 4,00 4,00 0,61607 0,65714 0,37854 0,43184 0,40485 

49 4,00 3,70 0,61607 0,35714 0,37956 0,12755 0,22003 

50 3,60 4,00 0,21607 0,65714 0,04669 0,43184 0,14199 

51 3,40 1,40 0,01607 -1,94286 0,00026 3,77469 -0,03122 

52 3,80 4,00 0,41607 0,65714 0,17321 0,43184 0,27342 

53 3,00 4,00 -0,38393 0,65714 0,1474 0,43184 -0,2523 

54 3,30 3,50 -0,08393 0,15714 0,00704 0,02469 -0,01319 

55 3,90 4,00 0,51607 0,65714 0,26633 0,43184 0,33913 

56 3,80 4,00 0,41607 0,65714 0,17312 0,43184 0,27342 

57 3,50 3,00 0,11607 -0,34286 0,01347 0,11755 -0,0398 

58 4,00 3,90 0,61607 0,55714 0,37954 0,31041 0,34324 

59 3,60 3,50 0,21607 0,15714 0,04669 0,02469 0,03395 

60 3,50 3,50 0,11607 0,15714 0,01347 0,02469 0,01824 

61 0,00 0,00 -3,38393 -3,34286 11,451 11,1747 11,312 

62 3,20 4,00 -0,18393 0,65714 0,03383 0,43184 -0,12087 

63 3,00 1,10 -0,38393 -2,24286 0,1474 5,03041 0,8611 

64 3,70 4,00 0,31607 0,65714 0,0999 0,43184 0,2077 

65 3,50 4,00 0,11607 0,65714 0,01347 0,43185 0,07628 

66 3,70 4,00 0,31607 0,65714 0,0999 0,43184 0,2077 

67 3,40 3,50 0,01607 0,15714 0,00026 0,02469 0,00253 

68 3,60 3,80 0,21607 0,45714 0,04669 0,20898 0,09878 

69 3,60 4,00 0,21607 0,65714 0,04669 0,43184 0,14199 

70 3,80 3,00 0,41607 -0,34286 0,17312 0,11755 -0,14265 

71 3,70 3,60 0,31607 0,25714 0,0999 0,06612 0,08128 

72 4,00 4,00 0,61607 0,65714 0,37954 0,43184 0,40485 

73 3,40 3,50 0,01607 0,15714 0,00026 0,02469 0,00253 

74 3,10 2,00 -0,28393 -2,34286 0,08062 1,80327 0,38128 

75 3,50 4,00 0,11607 0,65714 0,01347 0,43184 0,07628 

76 3,50 4,00 0,11607 0,65714 0,01347 0,43184 0,07628 

77 3,70 4,00 0,31607 0,65714 0,0999 0,43184 0,2077 

78 3,30 3,00 -0,08393 -0,34286 0,00704 0,11755 0,02878 

79 3,70 1,30 0,31607 -2,-40286 0,0999 4,17327 -0,64569 

80 1,30 0,00 -2,08393 -3,34286 4,34276 11.1747 6,96628 

81 3,70 3,70 0,31607 0,35714 0,0999 0,12755 0,11288 

82 3,60 4,00 0,21607 0,65714 0,04669 0,43184 0,14199 

83 3,20 3,00 -0.18393 -0,34286 0,03383 0,11755 0,06306 
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NO Y X y x y² x² Xy 

84 3,40 4,00 0,01607 0,65714 0,00026 0,43184 0,01056 

85 3,50 4,00 0,11607 0,65714 0,01347 0,43184 0,07628 

86 4,00 4,00 0,61607 0,65714 0,37954 0,43284 0,40485 

87 3,60 4,00 0,21607 0,65714 0,04669 0,43184 0,14199 

88 3,50 4,00 0,11607 0,65714 0,01347 0,43184 0,07628 

89 3,60 3,50 0,21607 0,15714 0,04669 0,02469 0,03395 

90 3,70 4,00 0,31607 0,65714 0,0999 0,43184 0,2077 

91 3,00 4,00 -0,38393 0,65714 0,1474 0,43184 -0,2523 

92 3,20 3,50 -0,18393 0,15714 0,03383 0,02469 -0,0289 

93 3,00 4,00 -0,38393 0,65714 0,1474 0,43184 -0,2523 

94 3,50 4,00 0,11607 0,65714 0,01347 0,43184 0,07628 

95 3,50 3,00 0,11607 -0,34286 0,01347 0,11755 -0,0398 

96 3,30 3,10 -0,08393 -0,24286 0,00704 0,05898 0,02038 

97 3,40 4,00 0,01607 0,65714 0,00026 0,43184 0,01056 

98 3,30 1,30 -0,08393 -2,024286 0,00704 4,17327 0,17145 

99 3,40 3,50 0,01607 0,15714 0,00026 0,02469 0,00253 

100 3,10 4,00 -0,28393 0,65714 0,08062 0,43184 -0,18658 

101 3,20 3,50 -0,18393 0,15714 0,03383 0,02469 -0,0289 

102 3,70 3,50 0,31607 0,15714 0,0999 0,02469 0,04967 

103 3,20 3,00 -0,18393 -0,34286 0,03383 0,11755 0,06306 

104 3,50 3,50 0,11607 0,15714 0,01347 0,02469 0,01824 

105 3,40 3,60 0,01607 0,25714 0,00026 0,06612 0,00413 

106 0,00 0,00 -3,38393 -3,34286 11,451 11,1747 11,312 

107 3,70 3,50 0,31607 0,15714 0,0999 0,02469 0,04967 

108 3,80 4,00 0,41607 0,65714 0,17312 0,43184 0,27342 

109 4,00 3,60 0,61607 0,25714 0,37954 0,06612 0,15842 

110 4,00 3,00 0,61607 -0,34286 0,37954 0,11755 -0,21122 

111 0,00 3,50 -3,38393  0,15714 11,451 0,02469 -0,53176 

112 4,00 4,00 0,61607 0,65714 0,37954 0,43184 0,40485 
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 التحليل األول .2

 املفردات( نتيجة) X للمتغريات وصفي حتليل . أ

 ادلعروف من, 4.1استناًدا إىل نتائج األحباث اليت مالحظتها يف اجلدول 
مركز ث يف حالب 1مفردات ادةدل القيمة بيانات أخذت الدراسة أننتائج

اإلسالمية  اڠاسجبامعة وايل  ادلعلومات وقاعدة البياناتتكنولوجبا 
فإن  ىو ثالث فصول، 7215.  ادلادة ادلفردات ادلستوى ڠمسارااحلكومية

 4.2 ىي درجة أعلى أن إىل يشًن. شخصا 117ىو رلموع ادلخربين 
 :التايل النحو ىوعلى األويل التحليل. 2.2 ىي درجة وأدىن

 احبث عن أعلى و أدىن الدرجات (1

 0.4=   (Xmax)أعلى درجة

 4.4=   (Xmin) أدين درجة
 احسب متوسط (7

 X  = 
  

 

1
 

  = 
    

   
 

  = 3,343 

 

 االحنراف ادلعياري (3

S = √   

  = √
   

   
 

                                                             
1
Ibnu Hadjar, Dasar – Dasar Statistik: untuk Ilmu Pendidikan, 

Sosial, & Humaniora, hal.53 
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   = 
√ (  x )

 

(   )
 

   = √
       

   
 

   = 1,008 

 

 جودة متغًنة (4

 4.7جدول 
 جودة متغًنة

 التردد النسبي ترددمطلق الفاصلة
4.4 0 5.3% 

1.1 – 1.0  8 7% 

1.3 – 1.9  - - 

0.4 – 0.0  0 5.3% 

0.3 – 0.9  0 0% 

5.4 – 5.0  10 11% 

5.3 – 5.9  53 5.1% 

0.4 07 00% 

 %144 110 عدد
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 4.3جدول 
 الفاصلة

 

 معايير الفاصلة
4.4 E 

1.1 – 1.0  D 

1.3 – 1.9  D+ 

0.4 – 0.0  C 

0.3 – 0.9  C+ 

5.4 – 5.0  B 

5.3 – 5.9  B+ 

0.4 A 

 
 1ادلفردات من الوصف أعاله ، ميكن مالحظة أن نتائج التعلم 

( ، Aممتاز) لطالب تعليم اللغة العربية مدرجة يف فئة 7215 ادلستوى
 .3.343، مبتوسط  4.2واليت تكون يف فرتة 

 
 (نتيجة احملادثة) Y للمتغريات وصفي حتليل . ب

 احبث عن أعلى و أدىن الدرجات (1

 0.4=   (Xmax) أعلى درجة

 4.4=   (Xmin) أدين درجة

 

 احسب متوسط (7

Y  = 
  

 
 

 = 
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 = 3,384 

 االحنراف ادلعياري (3

S  = √   

  = √
   

   
 

  = 
√ (  y )

 

(   )
 

  = √
      

   
 

  = 0,809 

 

 جودة متغًنة (4

 

 4.4جدول 
 جودة متغًنة

 التردد النسبي ترددمطلق الفاصلة
4.4 3 0.3% 

1.1 – 1.0  1 1% 

1.3 – 1.9  - - 

0.4 – 0.0  - - 

0.3 – 0.9  - - 

5.4 – 5.0  57 55% 

5.3 – 5.9  33 09% 

0.4 10 10.3% 

 %144 110 عدد
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 4.4جدول 

 الفاصلة
 معايير الفاصلة

4.4 E 

1.1 – 1.0  D 

1.3 – 1.9  D+ 

0.4 – 0.0  C 

0.3 – 0.9  C+ 

5.4 – 5.0  B 

5.3 – 5.9  B+ 

0.4 A 

 
 ادلستوى 7احملادثة من الوصف أعاله ، ميكن مالحظة أن نتائج التعلم 

( ، واليت B+جيد جدا) لطالب تعليم اللغة العربية مدرجة يف فئة 7215
 .3.384، مبتوسط   3.9 -3.5تكون يف فرتة

 

 تختبا  الفرييةاال .3
 :يستخدم اختبار فراضيات حتليل االحندار ، باتباع اخلطوات

 معادلة . أ
 :كمايلي اخلطوات خالل من االحندار معادلة على احلصول يتم

Ŷ = a + bX 

b = 
   

   
 = 

      

       
 = 0,502 

a = Y - b X  = 3,384 – 0,502 x 3,343 

   = 3,384 – 1,676 

   = 1,707 

Ŷ = a + bX 
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 = 1,707 + 0,502X 

 معلومات
Ŷ  :القيمة ادلتوقعة 

a الثوابت أو إذا كان سعر :X – 0 

b  :معامل االحندار 

X  :قيمة ادلتغًنات ادلستقلة 

 اختبارأمهية . ب
 :التالية اخلطوات مع الصيغة ،استخدم Fالقيمة حلساب

 JKtot مربع إمجايل حلساب (1

JKtot = Ʃy
2
 

 = 70.711  
 (JKreg) االحندار مربعات عدد حساب (7

JKreg = 
(   ) 

   
 

= 
(      ) 

       
 = 

       

       
 = 28,359 

 k)  ) =1ادلستقلة ادلتغًنات عدد=  االحندار حرية درجة حساب (3

dkreg = k = 1 

 

 ادلربعة االحندار متوسط حساب (4

RKreg = 
     

     
 

  = 
      

 
 = 28,359 
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 (JKres) بقايا من الساحات عدد حساب (5

JKres = Ʃy
2
 - JKreg 

  = 70.711 – 08.539 

  = 00.530 

 

 بقايا من احلرية درجة حساب (6

dkres = N – k – 1  

  = 110 – 1 – 1  

  = 114 

 ادلربعة البقايا متوسط حساب (7

RKres = 
     

     
 

 = 
      

   
 

 = 0,403 

 

 ادلربعات رلموع متوسط حساب (8

RKtot = 
     

     
 

 = 
      

   
 

 = 0,655 

 

 الصيغة مع Fhitung احبثعن (9

Fhitung = 
     

     
 

 = 
     

     
 

 = 70,334 
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 األمهية اختبار معايًن أو القرار صنع يف القواعد حتديد (12
 يعين كبًنH0رفضمث يتم , Fhitung> Ftabelإذا كان  ( أ

مما يعين أهنا ليست H0مث يتم قبول, Fhitung< Ftabelإذا كان ( ب
 مهمة

, مث Fhitung> Ftabelإذا كان  ،Fhitung مع Ftabel قيمة مقارنة (11
مث , Fhitung< Ftabel إذا كان يعين كبًن. بالعكسH0يتم رفض
 مما يعين أهنا ليست مهمةH0يتم قبول 

 مهمة البيانات أن , استنتج3.977< 72.334ألن
 يف األمهية اختبار حساب عملية تلخيص يتم البحث، تقرير يف

 :يلي كما التباين حتليل جدول
 4.6جدول 

 التباين حتليل نتائج ملخص
Sumber 

varian 

Jumlah 

kuadrat 

(JK) 

Derajat 

kebebasan 

(DK) 

Rerata 

Kuadrat 

(RK) 

F 

F-kritis 

Pada 

taraf sign 

kesimpulan 

Regresi 28,359 1 28,359 70,334 3,927 signifikan 

Residu 44,352 110 0,403 

Total 72,711 111  

 
اليت  Fhitungمن جدول احلساب الختبار أمهية االحندار أعاله ، فإن بيانات  

، مما  H0قبول ف Fhitung< Ftabel. إذا 72،334مت احلصول عليها ىي 
استنتج أن البيانات اليت  3،977< 72،334يعين أهنا ليست مهمة. ألن 

و  نتيجة ادلفرداتبين كبًن تأثًن وجود على يدل ىذا. مت احلصول عليها مهمة
 اڠاقسم تعليم الّلغة العربّية جبامعة وايل س الطالب على النتيجة احملادثة

 .ڠاإلسالمية احلكومية مسارا
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  Y  يف ادلتغًنX حساب نسبة التربع  (17

   
(    ) 

       
 

 = 
(       ) 

                
 

 = 
           

        
 

 = 0,390 

R
2
disesuaikan  =   

     

     
 

  =   
     

     
 

  = 0,384 

 
 البحث نتائج مناقشة .ج 

 درجة أن إىل ينظر ،أنبحثال يف عليها احلصول مت اليت البيانات إىل استنادا
اإلسالمية احلكومية  اڠاالعربّية جبامعة وايل سقسم تعليم الّلغة  طالب مفرداتنتيجة 

 ستوىدل ادلفردات نتيجة قيمة متوسط من ذلك مالحظة وميكن. "ممتاز"  ڠمسارا
7215 ( X  تصنيفها يتم واليت 4.3 اجلدول يف استشارهتا تتم واليت 3.343=  (

 .دلمتازبا
قسم تعليم الّلغة العربّية جبامعة  طالبلال احملادثة نتيجة درجة أن إىل ينظر أن
 متوسط من ذلك مالحظة وميكن. "جيد جدا"  ڠاإلسالمية احلكومية مسارا اڠاوايل س

Y) 7215 ستوىدلنتيجة احملادثة  قيمة  اجلدول يف استشارهتا تتم واليت 3.384=  (
 .جلد جدابا تصنيفها يتم واليت4.5
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 كبًن تأثًن ىناك كان إذا ما لقياس فراضية اختبار إجراء مت ذلك، على وعالوة 
 الذي احلساب من. االحندار حتليل باستخدامنتيجة احملادثة  على ادلفردات نتيجة بٌن
يتم تفسًن . Ŷ = 1.727+2.527Xبسيطة خطية احندار معادلة عليو احلصول مت

 :ىذا الرقم على النحو التايل

نتيجة احملادثة  مث,2( = X) رداتفادل نتيجة أن على ينص 1.727 من ثابت .1
((Y =1.727. 

 1 مبقدار يزيد X)ادلفردات ) نتيجة أن 2.527 عند االحندار معامل يواضح .7
 .2.527 مبقدار القيمة يفY)) نتيجة احملادثة ستزيد ،عندىا

نتيجة و  X)ادلفردات ) نتيجة بٌن إجيابية عالقة ىناك أن يعين مما إجيا ي، ادلعامل .3
 .Y)) احملادثة 

قسم تعليم الّلغة العربّية  طالب يفنتيجة الكالم  على ادلفردات نتيجة أمهية دلعرفة
 معFhitung مبقارنة ذلك يتم ،ڠاإلسالمية احلكومية مسارا اڠاجبامعة وايل س

Ftabel، إذاFhitung> Ftabel رفض يتم ،مثH0العكس على كبًن، يعين 
 .مهمة غًن أهنا على H0 قبول يتم مث ،Fhitung< Ftabelإذا
 ادلقام من و: 5 داللة مبستوى الفراضية، اختبار لتحليل احلساب جدول من 
 دتت إذا. Fhitung70.333و3.927Ftabel = (110 :0.05)  على حصل 112

 من االستنتاج فإن. مهمة نتائج تظهر ،حبيث Fhitung> Ftabel مكنك يف مقارنتها،
 يف طالب نتيجة احملادثةأن يكون لو تأثًن كبًن على ادلفردات  نتيجة أن حبث ىذىال

 .ڠاإلسالمية احلكومية مسارا اڠاقسم تعليم الّلغة العربّية جبامعة وايل س
نات اليت مت احلصول عليها, ميكن أن نستنتج أن نتائج ادلفردات دتثل امن البي

ادلتبقية تأثًنت بالعوامل % 61,6% من العوامل ادلؤثرة على نتيجة احملادثة, و 38,4
 األخر كالنطق و القواعد.
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. كبًنًا تأثًنًا تظهر واليتHa قبل من مقبولة البحث ىذه نتائج فإن  
 نتيجة احملادثةأن يكون لو تأثًن كبًن على ادلفردات  نتيجة أن االستنتاج ميكن حبيث

 .ڠاإلسالمية احلكومية مسارا اڠاقسم تعليم الّلغة العربّية جبامعة وايل س يف طالب

 

 قصر البحث .د 
أن حث ابال دركيولكن  قدر اإلمكان،ب أن ىذا البحث قد مت على الرغم

على  ةبسبب قصر الباحثوذلك .والعيوبىوال ينفصل عن األخطاء  ةىذا البحث
 النحو التايل:

 الوقت قصر .1
فقد حبث  ولذلك. زلدودة بالوقت ةباحثالبحوث اليت أجراىا ال

أن الوقت الذي مع ذلك  بالبحث فقط. ناسبا يمب احتياجات مناسبة
 شروط البحث العلمي.يكفي  قصًنة جدا،ولكن ميكن أن لباثحيستخدم ا

 القدرة قصر .7
خاصة يف تو قدر  ةحثابال دركيلذلك. ن ادلعرفةاليتخلع ع ةالباحث

 ةباحثوفقا لقدرة ال بحثحياولقدر اإلمكان لتشغيل ال ةباحثولكن الالعلمي.
 الثاين. شرفةاألول وادل شرفادل والتوجيو من
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 الخامس الباب
ختتاماال  

 الخالصة .أ 
ادلفردات  نتيجةر أث العنوان مع ىاإجراؤ  مت اليت األطروحة البحث أساس على

اإلسالمية  اڠالدى طالب قسم تعليم الّلغة العربّية جبامعة وايل س حملادثةا نتيجةعلى 
 .استنتاجها ڠاحلكومية مسارا

لدى طالب قسم تعليم الّلغة العربّية  نتيجة ادلخادثةادلفردات على  نتيجة اثر
احلصول عليها من حتليل اختبار االحندار  ڠاإلسالمية احلكومية مسارا اڠاجبامعة وايل س

اخلطي البسيط. من اختبار حتليل االحندار ، يتم احلصول على معادلة احندار خطية 
 الفرضية، اختبار لتحليل احلساب جدول منŶ   =701.1  +.05.0X 0بسيطة
 = (110 :0.05) على حصل 111ادلقام  ومن ٪5داللة  مبستوى

3.927FtabelوFhitung 70.333فيمكنك مقارنتها، دتت . إذا Fhitung> Ftabel 
ادلفردات أن  نتيجةأن  البحث ىذه من االستنتاج مهمة. فإن نتائج ظهر ،حبيثت

قسم تعليم الّلغة العربّية جبامعة وايل نتيجة احلادثة يف طالب يكون لو تأثري كبري على 
 .ڠاإلسالمية احلكومية مسارا اڠاس

كبريًا.  تأثريًا تظهر واليتHa قبل من لةمقبو  البحث ىذه نتائج فإن
نتيجة أن يكون لو تأثري كبري على ادلفردات  نتيجة أن االستنتاج ميكن حبيث

اإلسالمية احلكومية  اڠاقسم تعليم الّلغة العربّية جبامعة وايل س يف طالب احملادثة
 .ڠمسارا

 

 االقتراحات .ب 

 اجلدد، الطالب فحص يف عربيةال اللغة تعليم قسم تشرك أن ينبغي للجامعة، .1

 . جيدا العربية اللغة تعليم قسم رسائل و الرؤية مجيع تتحقق أن حبيث
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 أوال ادلفردات مادة أخذي ان بلطالل سياسة إعطاء, العربية اللغة تعليم لقسم .2
 .احملادثة مادة قبل

 ادلزيد رسةومما احملادثة و ادلفردات مادة متابعة يف محاسة أكثر ليكونوا ، للطالب .3
 .العربية اللغة تعلم يف األىداف حتقيق ميكن حبيث ، التحدث يف

 مهارة على تؤثر أخرى جوانب من أحباث إجراء ادلمكن من ، التايل باحثنيلل .4
 أن ميكن ولكن فقط واحد جانب على البحث ىذا يقتصر ال حبيث. الكالم
 .واسعة مناقشة يكون

 

 االختتام .ج 
و شكرا اهلل الذي أعطانا نعمة اإلميان و اإلسالم و وفقنا إىل  محدا

دين اإلسالم ورزقنا نعمة العقل السليم حىت تستطع الباحثة أن تتم ىذا البحث 
 بكل طاقة و اإلستطاعة.

و ىذا البحث بعيد عن الكمال و التمام ألن الباحثة إنسان عادي 
من مساحة ذىن القارئني  رجو الباحثةتلو من خطأ و نسيان. و لذا ختفال 

اإلقًتاحات و اإلرشادات لكي يكون البحث صحيحا كامال و يستفيد منو. و 
عسى اهلل أن يعبنا خريا يف كل أمورنا و يوفقنا رشد السبيل. أن اهلل على كل 

 شيئ قدير.
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Lampiran 1 

DATA TABEL KERJA ANALISIS REGRESI  

NO Y X y x y² x² xy 

1 3,50 3,60 0,11607 0,25714 0,01347 0,06612 0,02985 

2 4,00 4,00 0,61607 0,65714 0,37954 0,43184 0,40485 

3 3,70 3,60 031607 0,25714 0,0999 0,06612 0,08128 

4 3,40 2,00 0,01607 -1,34286 0,00026 1,80327 -0,02158 

5 3,30 4,00 -0,08393 0,65714 0,00704 0,43184 -0,05515 

6 3,10 2,90 -0,28393 -0,44286 0,08062 0,19612 0,12574 

7 3,40 1,10 0,01607 -2,24286 0,00026 5,03041 -0,03605 

8 4,00 3,70 0,51607 0,35714 0,26633 0,12755 0,18431 

9 3,40 3,10 0,61607 -0,24286 0,37954 0,05898 -0,14962 

10 3,90 3,70 0,01607 0,35714 0,00026 0,12755 0,11288 

11 4,00 2,50 0,61607 -0,84286 0,37954 0,71041 -0,51926 

12 3,20 1,30 -0,18393 -2,040286 0,03383 4,17327 0,37574 

13 3,70 3,70 0,31607 0,35714 0,0999 0,12755 0,11288 

14 3,40 4,00 0,01607 0,65714 0,00026 0,02469 0,002530 

15 3,40 3,50 0,01607 0,15704 0,00026 0,02469 0,00253 

16 3,70 3,60 0,31607 0,25714 0,0999 0,06612 0,08128 

17 4,00 3,90 0,61607 0,55714 0,3794 0,31041 0,34324 

18 3,70 3,70 0,31607 0,35714 0,0999 0,12755 0,11288 

19 0,00 1,00 -3,38393 -2,34286 11,451 5,48898 7,92806 

20 3,50 3,50 0,11607 0,15714 0,01347 0,02469 0,01824 

21 3,60 2,00 0,21607 -1,34286 0,04669 1,80327 -0,29015 

22 3,40 3,50 0,01607 0,15714 0,00026 0,02469 0,00253 

23 3,70 2,00 0,31607 -1,34286 0,0999 1,80327 -0,42444 

24 3,60 4,00 0,21607 0,65714 0,04669 0,43184 0,14199 

25 3,40 4,00 0,01607 0,65714 0,00026 0,43184 0,01056 

26 3,60 3,80 0,21607 0,45714 0,37954 0,43184 0,40485 

27 4,00 4,00 0,61607 0,65714 037954 0,43184 0,40485 

28 3,40 3,40 0,01607 0,05714 0,00026 0,00327 0,00092 

29 3,40 4,00 0,01607 0,65714 0,00026 0,43184 0,01056 



NO Y X y x y² x² xy 

30 3,80 4,00 0,41607 0,65714 0,17312 0,43184 0,27342 

31 3,60 3,80 021607 0,45714 0,04669 0,20898 0,09878 

32 3,70 3,70 031607 0,35714 0,0999 0,12755 0,11288 

33 3,90 4,00 0,51607 0,65714 0,26633 0,43184 0,33913 

34 3,70 4,00 0,31607 0,65714 0,0999 0,43184 0,2077 

35 3,80 4,00 0,41607 0,65714 0,17312 0,43184 0,27342 

36 3,50 1,40 0,11607 -19,4286 0,01347 3,77469 -0,22551 

37 3,50 4,00 0,11607 0,65714 0,01347 0,43184 0,07628 

38 4,00 4,00 0,11607 0,65714 0,37954 0,43184 0,40485 

39 3,20 4,00 -0,18393 0,65714 0,03383 0,41384 -0,12087 

40 3,60 3,50 0,21607 0,15714 0,04669 0,02469 0,03395 

41 3,90 4,00 0,51607 0,65714 0,26633 0,43184 0,33913 

42 0,00 0,00 -3,38393 -3,34286 11,451 11,1747 11,312 

43 3,50 4,00 0,11607 0,65714 0,01347 0,43184 0,07628 

44 3,80 3,30 0,41607 -0,04286 0,17312 0,00184 -0,01783 

45 3,20 3,00 -0,18393 -0,34286 0,03383 0,11755 0,06306 

46 3.30 4,00 -0,08393 0,65714 0,00704 0,43184 -0,05515 

47 3,50 4,00 0,11607 0,65714 0,01347 0,43184 0,07628 

48 4,00 4,00 0,61607 0,65714 0,37854 0,43184 0,40485 

49 4,00 3,70 0,61607 0,35714 0,37956 0,12755 0,22003 

50 3,60 4,00 0,21607 0,65714 0,04669 0,43184 0,14199 

51 3,40 1,40 0,01607 -1,94286 0,00026 3,77469 -0,03122 

52 3,80 4,00 0,41607 0,65714 0,17321 0,43184 0,27342 

53 3,00 4,00 -0,38393 0,65714 0,1474 0,43184 -0,2523 

54 3,30 3,50 -0,08393 0,15714 0,00704 0,02469 -0,01319 

55 3,90 4,00 0,51607 0,65714 0,26633 0,43184 0,33913 

56 3,80 4,00 0,41607 0,65714 0,17312 0,43184 0,27342 

57 3,50 3,00 0,11607 -0,34286 0,01347 0,11755 -0,0398 

58 4,00 3,90 0,61607 0,55714 0,37954 0,31041 0,34324 

59 3,60 3,50 0,21607 0,15714 0,04669 0,02469 0,03395 

60 3,50 3,50 0,11607 0,15714 0,01347 0,02469 0,01824 

61 0,00 0,00 -3,38393 -3,34286 11,451 11,1747 11,312 

62 3,20 4,00 -0,18393 0,65714 0,03383 0,43184 -0,12087 



NO Y X y x y² x² xy 

63 3,00 1,10 -0,38393 -2,24286 0,1474 5,03041 0,8611 

64 3,70 4,00 0,31607 0,65714 0,0999 0,43184 0,2077 

65 3,50 4,00 0,11607 0,65714 0,01347 0,43185 0,07628 

66 3,70 4,00 0,31607 0,65714 0,0999 0,43184 0,2077 

67 3,40 3,50 0,01607 0,15714 0,00026 0,02469 0,00253 

68 3,60 3,80 0,21607 0,45714 0,04669 0,20898 0,09878 

69 3,60 4,00 0,21607 0,65714 0,04669 0,43184 0,14199 

70 3,80 3,00 0,41607 -0,34286 0,17312 0,11755 -0,14265 

71 3,70 3,60 0,31607 0,25714 0,0999 0,06612 0,08128 

72 4,00 4,00 0,61607 0,65714 0,37954 0,43184 0,40485 

73 3,40 3,50 0,01607 0,15714 0,00026 0,02469 0,00253 

74 3,10 2,00 -0,28393 -2,34286 0,08062 1,80327 0,38128 

75 3,50 4,00 0,11607 0,65714 0,01347 0,43184 0,07628 

76 3,50 4,00 0,11607 0,65714 0,01347 0,43184 0,07628 

77 3,70 4,00 0,31607 0,65714 0,0999 0,43184 0,2077 

78 3,30 3,00 -0,08393 -0,34286 0,00704 0,11755 0,02878 

79 3,70 1,30 0,31607 -2,-40286 0,0999 4,17327 -0,64569 

80 1,30 0,00 -2,08393 -3,34286 4,34276 11.1747 6,96628 

81 3,70 3,70 0,31607 0,35714 0,0999 0,12755 0,11288 

82 3,60 4,00 0,21607 0,65714 0,04669 0,43184 0,14199 

83 3,20 3,00 -0.18393 -0,34286 0,03383 0,11755 0,06306 

84 3,40 4,00 0,01607 0,65714 0,00026 0,43184 0,01056 

85 3,50 4,00 0,11607 0,65714 0,01347 0,43184 0,07628 

86 4,00 4,00 0,61607 0,65714 0,37954 0,43284 0,40485 

87 3,60 4,00 0,21607 0,65714 0,04669 0,43184 0,14199 

88 3,50 4,00 0,11607 0,65714 0,01347 0,43184 0,07628 

89 3,60 3,50 0,21607 0,15714 0,04669 0,02469 0,03395 

90 3,70 4,00 0,31607 0,65714 0,0999 0,43184 0,2077 

91 3,00 4,00 -0,38393 0,65714 0,1474 0,43184 -0,2523 

92 3,20 3,50 -0,18393 0,15714 0,03383 0,02469 -0,0289 

93 3,00 4,00 -0,38393 0,65714 0,1474 0,43184 -0,2523 

94 3,50 4,00 0,11607 0,65714 0,01347 0,43184 0,07628 

95 3,50 3,00 0,11607 -0,34286 0,01347 0,11755 -0,0398 



NO Y X y x y² x² xy 

96 3,30 3,10 -0,08393 -0,24286 0,00704 0,05898 0,02038 

97 3,40 4,00 0,01607 0,65714 0,00026 0,43184 0,01056 

98 3,30 1,30 -0,08393 -2,024286 0,00704 4,17327 0,17145 

99 3,40 3,50 0,01607 0,15714 0,00026 0,02469 0,00253 

100 3,10 4,00 -0,28393 0,65714 0,08062 0,43184 -0,18658 

101 3,20 3,50 -0,18393 0,15714 0,03383 0,02469 -0,0289 

102 3,70 3,50 0,31607 0,15714 0,0999 0,02469 0,04967 

103 3,20 3,00 -0,18393 -0,34286 0,03383 0,11755 0,06306 

104 3,50 3,50 0,11607 0,15714 0,01347 0,02469 0,01824 

105 3,40 3,60 0,01607 0,25714 0,00026 0,06612 0,00413 

106 0,00 0,00 -3,38393 -3,34286 11,451 11,1747 11,312 

107 3,70 3,50 0,31607 0,15714 0,0999 0,02469 0,04967 

108 3,80 4,00 0,41607 0,65714 0,17312 0,43184 0,27342 

109 4,00 3,60 0,61607 0,25714 0,37954 0,06612 0,15842 

110 4,00 3,00 0,61607 -0,34286 0,37954 0,11755 -0,21122 

111 0,00 3,50 -3,38393  0,15714 11,451 0,02469 -0,53176 

112 4,00 4,00 0,61607 0,65714 0,37954 0,43184 0,40485 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 2 

 

Hasil Analisis Uji Regresi Sederhana 
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