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ABSTRAK
Abdul Danil Syah (2012) : Pengaruh mengikuti pelajaran tambahan terhadap

hasil belajar bahasa arab siswa kelas VIII di Ponpes
Al-Munawwarah Pekanbaru

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah ada pengaruh yang signifikan
antara belajar tambahan dengan hasil belajar bahasa arab siswa kelas VIII di Ponpes Al-
Munawwarah Pekanbaru. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada pengaruh yang
signifikan diantara belajar tambahan dengan hasil belajar bahasa arab siswa kelas VIII di Ponpes
Al-Munawwarah Pekanbaru.

Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas VIII Ponpes Al-Munawwarah Pekanbaru
dan yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah pelajaran tambahan dengan hasil belajar
siswa dalam pelajaran bahasa arab, sedangkan yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah
siswa kelas VIII Ponpes Al-Munawwarah Pekanbaru yang berjumlah 22 siswa.

Peneliti menggunakan angket dokumentasi dalam mengumpulkan data. Karena data
penelitian ini bersifat data ordinal dan data intervalmaka penulis melakukan analisis data dengan
menggunakan rumus korelasi serial :

= ∑{( − ) }∑ ( − )
Setelah melakukan penelitian penulis mendapat kesimpulan bahwa :

1. Pelajaran tambahan dalam pelajaran bahasa arab kelas VIII Ponpes Al-Munawwarah
Pekanbaru tergolong baik. Hal ini dapat dilihat dari hasil angket dengan presentase
rata-rata kualitatif sebesar 82,95 %.

2. Hasil dalam pelajaran bahasa arab kelas VIII Ponpes Al-Munawwarah Pekanbaru
tergolong tinggi. Halini dapat dilihat dari hasil presentase dengan rata-rata sebesar
72,7 %.

3. Ada pengaruh yang signifikan antara pelajaran tambahan dengan hasil belajar
bahasa arab siswa kelas VIII Ponpes Al-Munawwarah Pekanbaru terbukti dengan

lebih besar dari rt tabel, baik pada taraf signifikan 5% = 0,423 maupun pada
taraf signifikan 1% = 0,537. Hasil ini dapat ditulis sebagai berikut 0,423 >  0,589 <
0,53. Maka dengan demikian Ha diterima dan Ho di tolak.



ABSTRACT
Abdul Danil Syah (2012) : The effect of following additional lesson for result

of studying Arabic at grade VIII in Islamic boarding
school of Al-Munawwarah Pekanbaru

Formulation of the problem in this study wheter there is there a significant effect between
extra lesson for studying result of students in Arabic language’s subject in Islamic boarding
school of Al-Munawwarah Pekanbaru. This study aims to dertemine whether there is an effect of
following additional lesson for result of studying Arabic at grade VIII in Islamic boarding school
of Al-Munawwarah Pekanbaru.

Subject in this study were students in grade VIII of Islamic boarding school of Al-
Munawwarah Pekanbaru and the object of this study is additional lesson with result of studying
Arabic language. While the population in this study were students in grade VIII of Islamic
boarding school of Al-Munawwarah Pekanbaru, totalling 22 students.

Researchers used questionnaires to collect data documentation. Because of these, research
data are ordinal data and interval data, the writer analyzed the data with serial correlation using
the formula :

= ∑{( − ) }∑ ( − )
After doing some research, the author shave concluded that :

1. Additional lesson in Arabic language at Islamic boarding school of Al-Munawwarah
Pekanbaru is good. It can be seeing by the result of the questionnaire with the average
percentage of 82,90 %.

2. The achievement of learning Arabic at Islamic boarding school of Al-Munawwarah
Pekanbaru is high. It can be seen from percentage of 72,7%

3. There is a significant effect of following additional lesson with result of learning
Arabic at Islamic boarding school of Al-Munawwarah Pekanbaru evidenced by
greater than rt good table at signifivant level of 5% = 0,423 and significant at 1% =
0,537. The results can be written as, 0,423 > 0,589 < 0,53. So, Ha is received and Ho is
rejected.



ملخص

العربیة لدى اإلضافیة على نتیجة تعلم اللغةتأثیر متابعة الدراسة) : 2012(عبد الدانیل شاه

الفصل الثامن  بمعھد المنّورة اإلسالمى باكنباروفيطالبال

نتیجة تعلم اللغة العربیة واإلضافیةالدراسةبین تأثیرالغرض من ھذا البحث ھو لمعرفة 

تكوین المشكلة في ھذا البحث ھو. لدى طالب الفصل الثامن  بمعھد المنّورة اإلسالمى باكنبارو

اللغة خاصة فى مادةفصل الثامن التعلم طالب نتیجةعلى اإلضافیةةسادرالر یھل وجد تأث

.        بمعھد المنورة باكنباروالعربیة 

وضوعھ ھو وم، معھد المنورة باكنباروالفصل الثامن فيفيالتالمیذأفراد ھذا البحث ھم

لمنّورة نتیجة تعلم اللغة العربیة لدى طالب الفصل الثامن  بمعھد او اإلضافیةالدراسةبین تأثیر

معھد المنّورة ن في ا البحث یعني التالمیذ في فصل الثامالمجتمع في ھذو. اإلسالمى باكنبارو

.تلمیذا 22و كان عددھم , اإلسالمى باكنبارو

وبیانات ) x(ألن البیانات أوردینال . دم الباحث اإلستبیان واإلختبارلجمع البیانات، تستخ

.ة باستعمال رموز العالقة المسلسلفتحلیل الباحث ) y(إنتیرفال 

= ∑{( − ) }∑ ( − )
:والملخص من ھذا البحث 



. كان جیدامعھد المنّورة اإلسالمى باكنباروفي تعلیم اللغة العربیة في اإلضافیةالدراسة.1

%.82,95ذلك نظرا إلى حاصالت اإلستبیان بنتیجة 

العربیة لدى طالب الفصل الثامن بمعھد المنورة اإلسالمى باكنبارو كان نتیجة تعلیم اللغة .2

%7,72عالیة ذلك نظر إلى مجموع نتیجة ھو  

نتیجة تعلم اللغة العربیة لدى طالب الفصل الثامن  و اإلضافیةالدراسةبین متینتأثیرھناك .3

لدرجة الداللة rtأكبر من ، و ھذا مثبوت ب بمعھد المنّورة اإلسالمى باكنبارو

0،537%) = 1(أو لدرجة الداللة الواحدة في المائة 0،423%) = 5(الخامسة في المائة 

التي قدمھا الباحث) Ha(فلذلك الفرضیة البدیلة 0،4230،5890،537: أو نكتبھا 

.مردودة) Ho(في ھذا البحث مقبولة الفرضیة الصفریة 



الشكر و التقدیر

نین لیزدادوا إیمانا مع هللا الذى أنزل السكینة فى قلوب المؤمالحمد
السالم على خاتم المرسلین نبینا محمد صلّى اهللا علیھ و سّلم و والصالة و,إیمانھم

.على آلھ و أصحابھ أجمعین
كتابة الرسالة الستكمال شرط من الشروط المقررة لنیل من واجبة الباحث

س اللغة العربیة بكلیة التربیة تدریة للدراجة األولى في قسم یالجامعالشھادة
.ریاوبسم اإلسالمیة الحكومیة القاشریف السلطان الالتعلیم لجامعة و

مة لمجاوز قوة عزیمن ھذه الرسالة البد ةأن في كتابالباحثإعترف
لقلة علوم و ذلكودة والموجو أیقن أن فیھا األخطاء,مختلفةوصعوبة كثیرة  

و اتمن سماحة جمیع القراء أن یقدموا اإلصالحالباحثرجویو . إدراكھ
.اإلقتراحات لتكمیل ھذه الرسالة

من المشرف و ھة بإذن اهللا عّز و جّل مع التوجیھذه الرسالالباحثكملأ
في إتمام ھذه شكر شكرا كثیرا لمن ساعدوهیما نسي الباحث أن والقیمة إرشاداتھ
:أخص الشكر إلىو, الرسالة

شریف السلطان اللجامعة امدیرالدكتور الحاج محمد نذیر كریماألستاذ.1
. ریاوبإلسالمیة الحكومیة اسم القا

.التعلیمكلیة التربیة وعمیدة الدكتورة الحاجة حلمیاتي الماجستیرة .2
.تدریس اللغة العربیةقسم الماجستیر  رئیسذوالكفلدكتورندسال.3
ھذه ةني في كتابشرفلذيارالماجستیأفریجون أفندي الدكتورةضیلف.4

ھذه فيخاصةوتھ انصائحھ وتوجیھمنكثیراينفقد نفع. الرسالة
.فأسأل اهللا عّز و جّل أن یجزیھا خیر الجزاء. الدراسة

األكادمي الذي وجھني و أرشدني في أداء مشرف الماجستیران محمد فوز.5
.الواجبات األكادیمیة

ني بمختلف العلوم وساعدوني وزودني ووعلمكل األساتیذ الذین .6
سنوات في ھذه خالص حینما جلست لمدة أربعاإلصبر والالمعارف بكل و

.الجامعة
حسن تُادیبا وربیاني بیاني أن د  ویرلیس  الذیالوالدین ھما محمد راش.7

تربیة حسنة 
.تدریس اللغة العربیةذین علمونى علوما نافعة في قسم الاألساتذ.8



سیدي و مرخي الكبیر محمد أو ,یرنا سسنیتاأختي الكبیرة أ: سرتي أجمیع .9
الذین ساعدونى ودافعونى و أبوزر القیفريتري اندریاتیإختي الصغیرة

كتابة ھذا الیحث إلتمام في 
لغة العربیةو معلم البمعھد المنورة اإلسالمى ثانویةالمدرسة اللرئیس.10

.في أداء البحث في ھذه المدرسةيالذي أذنني وساعدن
الذین دافعوني وساعدوني في ) ایالمكرمة و احمدي و(صحیباتوجمیع .11

. اتمام ھذه الرسالة
الدنیا و جزاھم اهللا جمیعا خیر الجزاء و بارك اهللا فیھم في , و أخیرا

وأدعو اهللا عّز. اآلخرة
رحمني و إیاھم في الحیاة و یجمعني و إیاھم في اآلخرة مع سید ن جّل عسى أو

.و اهللا یجزى من یشاء, لیھ و سّلمالشفاعة محمد صلى اهللا ع
ھ3143رمضان16باكنبارو

م2012ویولی31

عبد الدنیل شاه
10712000311: رقم القید 
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الفصل األول

المقدمة

المشكلةخلفیة.أ

م وحده یعلم المعلم ونواة التعلية فى الحقیقة ھیة الرسمبینواة التر

ة اإلصطالح منوال التعلم و بیحتى نعرف فى منوال التر,ھى تعلم التلمیذ

ان یدالتعلم والتعلیم ھما منواالن مقنأدل على یھذا اإلصطالح .1التعلیم

لك عكسھوكذ, ال بالتعلیمإداء منوال التربیة ال یكون منوال التعلم أفى 

كل جزء مكمل ولء مكملة التعلم  و التعلیم تفاعل بین جزفى منوال

. ثر حتى یبلغ ما یراد من قصد التربیة والتعلیمؤن یأإلى یسعى 

ب تمرینات ثابت فى الحال لسبير  نسبیالتعلم فى المبدأ ھو تغی

كما نقل بلومقصرا تغیر الحال عندأوالكیرادوارعبر, التقویة

بجانب ذلك .2ظاھر فى الحال االدراكى والرائع والحركیة: رامایولیس

ن التعلم اصال ھوأبین غلیم فروانتوكما نقل كود و بروفى, التعریف

develepment of new association as a result of experience "the"" یتحرك فى ھذا

a purely internalن التعلم ھو منوال داخلى حقا أثم بین , التعریف event)(

والعملیة التى تحدث , العملیة التى ال یمكن رؤیتھا مع الحقیقىوالتعلم ھ

ما ھو المقصود من خالل التعلم , لذا3.فى االشخاص الذین لتجربة التعلم

كن اساسا العملیة التى تحدث داخل ول, لیس السوك الذى یبدوبروفىعند 

1. Muhammad Ali, Guru dalam Proses Belajar Mengajar, Sinar Baru, Bandung , 1992, hlm 1
2 . Ramayulis, Metodelogi Pembelajaran  Agama Islam, Kalam Mulia, Jakarta ,1994, hlm 78
3 . Ngalim Poerwanto, Psikologi Pendidikan, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1994, hlm 85
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و تلك العالقات ,جھوده الحصول على عالقات جدیدةالفرد داخلیا فى

.و بین مھیج و تفاعل أالجدیدة كمھیجین بین تفاعلین 

باكنبارو  ھو ىسالمادة ینفذ فى معھد المنورة اإلالنشاط الع

تيالةد الدرسوامالعلىو سیطرتھم أضافیة لیزید فھم الطالب إدراسة 

فى ةصاخ. بقصد دراسة برنامج المدرسةكذلكو,فصلفى الایتعلمونھ

. فى معھد المنورة اإلسالمىأساسيألنھ درس , اللغة العربیةمادة

:وأما أھداف الدراسة اإلضافیة خاصة ھو 

لترقیة  الطالب على النجاح في التعلم.1

لترقیة الطالب فى مھارة القراءة .2

الطالب فى مھارة محادثةلترقیة .3

لترقیة الطالب فى مھارة اإلنشاء .4

افیة فى ضإإتباع دراسة : احدھا , ھدف التعلم أما النشاط لتحقیق أ

. و وظیفة معینة لدعم النجاح فى التعلم يالمدرسة لدیھا دور تشحیص

بل لھم التعلم النشیط فى البیئة , البیئة الرسمیةفيعلم الوطلبال یالطالب 

األول , ھدفان لتدریس اللغة العربیة.نضباطا النظام وبالیر الرسمیةغ

وھذه األھداف مشتركة بین اللغة العربیة  وغیرھا من , أھداف عامة 

:ط األتیة وتتحدد تلك األھداف فى النق, رى المواد األخ

أن یعتز الطالب بلغتھ العربیة باعتبارھا  أھم معالم شخصیة العربیة . 1

. وأعز مقومات األمة العربیة , اإلسالمیة

. أن یدرك الطالب  ما یجتمع علیھ أبناء وطنھ من عادات و تقالید . 2
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ویدرك دوره  فى حل ما , وطنھ مشاكل على أن یتعرف الطالب .3

. تقدمھ یعرف

.المنظم فى كل ما یمارسھعلى التفكیر المنطقيیتعود الطالب أن .4

. أن یقتنع الطالب بقیمة التعلیم فى بناء شخصیتھ ونموھا .5

والعمل على التقریب بین اللغة الدارجة فى الحیاة تقویم لسان الطالبا.6

.الیومیة 

فھي األھداف الخاصة التى تتعلق بالتحصیل اللغوى من , الثاني

لتحصیل من عادات ومھارات وقدرات مرتبطة ناحیة ما یحققھ ھذا ا

لیبلغ حاصل : " موافقا لما مر يمحمد علم زع4.بفروع اللغة العربیة

بذلك . " منھا انتظام الوقت واإلنضباط , معین بعوامل, التعلم كما یراد

بقسم وقت التعلم , ظاما نبالیبلغ النجاح فى التعلم طلب الطالب التعلم 

5.ضباطانتماما و

فى كتابھ  الموجھ الفنى لمدرسى اللغة عبد العلیم إبرھیموقال 

,ملیة للغةمنوعة من الممارسة العیقصد بھذا النشاط ألوان , عربیة ال

بقوم بھا الطالب  ویستخدمون فیھا اللغة استخداما موجھا ناجحا فى 

والقراءة ,واالستماع, م الكالفي تنطلبالتى,ویة الطبیعیةالمواقف الحی

.   والكتابة, 

4 .35-33, ص, للغة العربیة والتربیة االسالمیةطرق التدریس الخاصة با, الدكتور فخر الدین عامر
5 . Muhammad Ali, Bimbingan Belajar, Sinar Baru, Bandung. Hlm 18
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بین ھذه الممارسة فى , ما الفرق : لنا ھذا السؤال وقد یعرض 

علىال التدریس ؟ ولإلجابةل النشاط وبین ممارسة اللغة فى مجامج

: ھذا السؤال نذكر الفریق األتیة

ال النشاط ولكن مج, یس یخضع لكثیر من القیودال التدرأن مج.1

.المدرسى تسوده الحریة

. أن الطالب  فى فرص النشاط یمارس اللغة فى طائرتھا الوظیفیة .2

.ال التدریس یتجھ غالبا إلى طبع التالمیذ بطابع واحد أن مج.3

, ونفوسھم رضیة, أن الطالب یمارسون ھذا النشاط اللغوى .4

ال التدریس معرضون لمواقف ولكنھم فى مج, وصدورھم منشرحة 

.لة والنفور كثیرة یعانون فیھا الضجر والمال

ال النشاط فرض طیبة لتكوین شخصیة الطالب وإعداده للحیاة فى مج.5

.6

فعلى فى لیكونطلب الطالب, ضافیةدروس اإلفى ھذا نشاط

: " نانا سودجان كما قال . اجیدالتعلم نتیجةالنھ بفعلیھم فیوجد , اتباعھا

النھ احد من النجاح فى . طلب الطالب لفعلى فى عملیة التعلیم و التعلم 

فعال ایضا ھدوء . ذا عالت عملیة التعلم إ, التربیة نظر من عملیتھا

.7" النجاح

اإلسالمي یاكنبارو  المنورة وأما الوقت للدرس اإلضافة بمعھد  

أو فى الخمیس بعد العصرو فى یوم الثالثاء نىسبوع  یعن فى األیمرت

6 .  399-398. ص . الموجھ الفنى لمدرسى اللغة العربیة , عبد العلیم إبراھیم 
7 . Nana Sudjana. Dasar – Dasar Proses Belajar Mengajar, Sinar Baru , Bandung , 1991, hlm 72



5

ومكانھا فى , النصف الخامسة و الساعة الرابعة تماما حتى  الساعة

. دةالفصول المع

سھدْااللغة العربیة في مادةوأما المدرس للدروس اإلضافة 

, نجاح تعلم الطالب فى المدرسة نظریةلىإادروس اإلضافیة مقیدال

مادة ألن الوقت و. تعلم الطالبنتیجةدروس اإلضافیة فیرتفع الةعابمتب

بوادرالوجد تماثال  ھذا نظرى من بل ,الدروس الذى وجد صار كثیرا

:وھي , األتیة

المعدلة (ضةمنخفتكانالطالباللغة العربیة بعضنتیجة المادة.1

)الدوري

ن یجیب سؤال بعد التعلمأالطالب الذى لم یستطع بعضوجد.2

)محادثة(

( الواجبات التى قررتھا المدرسلذى لم یعمل الطالب ابعضوجد.3

)اإلنشاء 

ال یتكلمون اللغة العربیة فى بیئة  المعھد الطالببعض وجد.4

ضعف الطالب فى قراءة كتاب العربیة البسیطة  .5

وأنھم قد اتبعوا , نظرا على ظواھر الطالب بأنھم ضعفاء فى التكلم

: تحت الموضوع العمليعمل البحث لالباحثفجذب , دراسة اإلضافیة

لدىتعلم اللعة العربیة على نتیجةدراسة االضافیة الةبعمتار یتأث

معھد المنورة اإلسالمى باكنباروبالفصل الثامن في طالبال

المشكلة.ب

تقدیم المشكلة.1



6

:كما یأتى حولھل الذي یدور االسؤالمشكلة فى ھذا البحث ھي

فصل الثامن الفيطالباللدىاإلضافیة ةسادرالةعباتمكیف نشاط .أ

؟بیة بمعھد المنورةاللغة العرمادةفى 

بعون اتبفصل الثامن الذین الفيطالباللدىالتعلم نتیجةكیف . ب

اإلضافیة ةسادرال

؟معھد المنورةللغة العربیة فىخاصة

فصل الطالب التعلم على نتیجةاإلضافیةةسادرالر یھل وجد تأث. ج

خاصة فى الثامن 

؟   بمعھد المنورة باكنبارواللغة العربیة مادة

تحدید المشكلة. 2

, التى حاصت حول ھذا البحث كالتالمشةكثیرنظرا   إلى

تعلم اللعة على نتیجةضافیة دراسة اإلالةبعمتار یتأث"حدد الباحث ف

معھد المنورة اإلسالمى بالفصل الثامنفيطالبالالعربیة على 

"باكنبارو

تكوین المشكلة. 3

:المشكلة ھونیكوفت

ةخاصتعلم الطالبعلى نتیجة اإلضافیة ةسادرالھل وجد تأثیر .أ

اللغة العربیة بمعھد المنورة باكنبارو ؟مادةيف

ةسادرالبعون اتیفصل الثامن الذین الفيطالبالتعلم كیف نشاط.ب

المنورة باكنبارو ؟اإلضافیة فى معھد
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صطالحاتتوضیح المج

. لتجنب سوء الفھمو, لى ھذا الموضوع عیقصد لتوفیر الفھم 

:صطالحات التى توجد فى الموضوع المالباحثیشرحالباحثو

وجود القوة من شیئ أصلھ أثر یؤثر تأثیرا أو بمعنى:التأثبر .1

و فعل أواألشیاء التى ساعدت فى تشكیل الوقت المعتقد , كشخص

ذا البحث ھو القوة نشأت من تعلم قصود بتأثیر فى ھمفا, الشخص 

8.لى نتائج تعلم الطالب إضافیة إ

سعى توكیل مادة العلوم أصلھ تعلم یتعلم تعلما أو بمعنى :التعلم .2

9.الشخصیة بقاءاءلى بنإنشطة أالذى ھو 

:وھي, قسامأثالثةلىتنقسم إ, محمد  عطیبة االبراشىأن العلوم عند 

علم أعلى عندھم ھو علم الدین:أوال 

لقنون العملیةعلم أدنى ھو كا:ثانیا 

.10نیا كعلم الطب والھندسة دعلم أوسط ھو معرفة علوم ال:ثالثا 

11.كثرأو أئدا اصار ز: ضافیةاإل.3

12ن یستلم خبرة التعلمأالمھارات یملكھا الطالب بعد : النتائج .4

الدوافع في إختیار الموضوع. د

المشكلة التى تبحث في ھذا البحث مناسبة بعلم الذي یتعلمھ .1

الباحث
8 . Susilo Riyadi, Kamus Lengkap Bahasa Indonesias
9 . Sudirman A.M, 2O1O, Interaksi Dan Motivasi Belajar Mengajar,PT Raja Grafindo Persada,
Jakarta.H.20
10 .153. ص. التربیة االسالمیة , محمد  عطیبة االبراشى 
11 . Idrus H.S, Kamus Umum Bahasa Indonesia,1996
12 . Dr. Nana Sudjana,1989, Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar, PT Remaja Rosdakarya,
Bandung
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المشكلة في  ھذا البحث موجودة في تلك المعھد.2

ھذه المشكلة لم تبحث من قبل.3

الوقت والمصروف یستطیع میدان البحث یشاھد من ناحیة .4

.الباحث أن یقوم بھ 

أھداف البحث و فوائده. ھ

: أما ھدف ھذا البحث فھو 

فيطالبالتعلم نتیجةلى عاإلضافیة ةسادرالةبعاتمتأثیر ةعرفمل

. معھد المنورةيفصل الثامن فال

:تیةوأما فوائد فھو في اآل

سلطان شریفزیادة المعلومات لقسم تدریس للغة العربیة جامعة .1

لدى تعلم اللغة العربیة االسالمیة الحكومیة ریاو عن نتیجةقاسم

طالب بمعھد المنورة باكنبارو

تعلم اللغة العربیة بمعھد نتیجةالمعھد عن والمعلومات إلدارة.2

المنورة باكنبارو

ةبعاتمتأثیر ستخدام وصا في اخصیادة الكفاءة المھنیة للمعلمین وز.3

.اللغة العربیة مادةفيطالبالتعلم نتیجة علىاإلضافیة ةسادرال

فصل أو في الحیاة الیستخدمون اللغة العربیة في تكون الطالبلكي.4

. الیومیة 

المرحلة شھادة المؤھل فيالوط لحصول علىشرط من الشرلتكمیل .5

كن بحث العلمي و یمالاألولى و لتعزیز المعرفة في صنع الجامعیة 

.ریس وفقا للمادة أن افھم جیدا حول منھجیة التد
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الفصل الثانى

المفھوم النظري والمفھوم العملي

النظريالمفھوم: أوال

ضافیة إتعریف دراسة . أ

, ضافیة ھى التعلم خارج المدرسة الذى عرف للجمھورإدراسة 

ھناك اتصاالت " كل فرصة ممكنة " وھو یعنى م1970یعنى منذ 

منتظمة وموجھة خارج المدرسة ویجد شخص المعلومات و المعرفة و 

التدریب والتوجیھ التى تواقف للعمر واحتیاجات الحیاة بقصد تطویر 

ن یكون المشاركون أمستوى المواقف والمھارات والقیم التى تمكنھ 

حتى فى المجتمع , سریة وبیئة العملاستھالك الوقود والفعالة فى بیئة اال

1وبلده

, ن نظام التعلیم الوطنى بشأ2003لسنة 20قف للقانون رقم موا 

التعلیم غیر الرسمى ھو مسار التعلیم خارج التعلیم الرسمى الذى یمكن 

2,تنفیذه منظمة  ومتدرجة

ین لى ھذإإستنادا . التعلیم غیر الرسمى ھو مسار التعلیم للعائلة والبیئة 

, الخطوطین فوحدات خارج التعلیم المدرسى یتكون من االسر 

والدورات التدربیة ومؤسسات التدریب  ومجالس , ومجموعات الدراسة

والمؤسسات التى توفر التعلیم مماثلة , التعلیم والمراكز المجتمعیة التعلم

.3

1 . Soelaiman Joesoef, Op. Cit.Hlm,50
2 . Djudju Sudjana,2006, Evaluasi Program Pendidikan Luar Sekolah, Remaja Rosda Karya,Hlm 4
3 . Ibid, Hlm 5



ضافیة ستكون إیجادل فى انشطة تعلمیة جون دبلیو سنتوراك 

البرامج بعد رجوع , ى النتائج و توفر افضل امل للطالبكثر توجھا علأ

البرامج بعد رجوع 4,من المدرسة  توفر تأثیرا كبیرا فى حیاة االطفال

ضافیة إلكتساب خیرات التعلم لدعم إمن المدرسة  احدھا اجراء دراسة

. مخرجات التعلم بانفسھم 

ھى التغییرات التى تحدث بعد عملیة التعلم, قال محبین شاه 

ھذه الخصائص تحتوى على . و ممارسة التى تفعل بقصد وعى ألتجربة 

و على االقل  یشعر أن الطالب یدركون التغییرات زوى الخبرة أمدلول 

, والمواقف, ضافیة المعرفة والعدات إسواء كان فى , التغییرات فى نفسھ

5.وبعض األراء والمھارة وھلم جرا 

لنتائج اق ن تحقأإن الطالب یمكن , :زمالئھ قالو فر یتنوا و

6.وقتا كافیا وارشاد التعلم الكافى لتعلم المادةكان لھمالجیدة للتعلم اذا 

وقادرة على مجموعة متنوعة من , كثر ابداعاأالطالب یصبح , وھكذا 

ضافیة بعد رجوع من إالمھارات اذا كان الطالب ھو القیام بدراسة 

بة من كلیة التربیة  و التعلمسیعمل على تطویر تجر, المدرسة

ن ألى إألنھ فى األساس من واجب الطالب للتعلم إلجل تحقیق ) رسمیة( 

.یتحقق فى المستقبل 

ضافیة اإللدراسةمؤشرات ا.  ب

4 . Sontrok W. Jhon, 2009, Psikologi Pendidikan , Selemba Humanika,Jakarta, Hlm 109
5 . Muhibbin Syah, Psikologi Belajar, Jakarta, Raja Grasindo Persada, 2003,Hlm. 18
6 . Prayetno,DKK.1999, Dasar-Dasar Bimbingan dan Konseling, Renika Cipta,Hlm 280



لھا , ضافیة التى اجریت فى خارج المدرسة نشطة التعلم اإلأ

ولكن كال االنشطتین یعنى. خصائص مختلفة من التعلم فى المدرس 

ة والتعلم اإلضافیة فى خارج المدرسة یداعمانسانشطة التعلم فى المدر

. یكمالن بعضھا على بعضو

ضافیة السلوك التعلم ھو علم عادة إمظھر من مظاھر تحسید فى 

التفكیر . 4المالحظة . 3المھارة . 2عادة  . 1: مع التغییرات التالیة 

. 8نشیط . 7الموقف . 6ى العقالنى والتفكیر النقد. 5النقابى والذكرة  

7.السلوك الفعال. 9التقدیر 

اإلضافبة دراسةفوائد ال. ج

ھناك , حدانیة والحركیةلى قدرة المعرفیة  والوإنتفع التعلم كثیرا ا

:منھا , التى تجعل الطالب یتزاید. فوائد 

تعزیز الشعور بالمسؤلیة . 1

تحسن المھارات . 2

حل المشاكل . 3

تخاذ القراداتإ. 4

بداعىالتفكیر اإل. 5

التفكیر الناقد . 6

عتقاد فیما جعل إ. 7

8كونھ مدرسا لنفسھ. 8

7 . Muhibbin Syah, Op Cit.Hlm. 120
8 Martinis yamin, Paradigma Pendidikan Kontruktivistik, Gaung Persada Prees,2008,Hlm 206



مخرجات التعلم . د

تعریف  مخرجات التعلم.1

حررت القیام ( ن النتیجة ھى ما تم انجازه إیجادل رمنتاافورود

النتیجة ھى شئ تم , مسعود خشان عبد القھار وعند ) وھلم جرا , بھ 

انشاؤه وفرص العمل والتى ھى الرضاء التى حصلت مع مشابرة 

9.طریقة العمل 

النتائج التى حصل علیھا الطالب بعد مشاركتھ فى نشاط التعلم 

فى كتابھ علم محبینثم10.و الكلماتأھى علم بقیمة فى شكل رسائل 

النتائج المثالیة تشمل التعلم قد تغیر لذلك من : یكشف , النفس التعلم 

11.الخبرة و تعلم الطالب 

ن النتائج أستنتاج بلى حول نتائج التعلم یمكن اإلإذا ننظر االراء إ

یم ونتائج التعلم المكتسبة ھى نتیجة التقی, ھى ما یوجد من عملیة التعلم 

.یتم تفسیر ھذا التقییم فى شكل القیمة , جرتھ المعلمین لطالبھم أالذى 

نشطة أتباع إن النتا ئج ما وجد الطالب فى العصر بعد أفواضح 

.التدریب والعملیة التى اعدت وركبت ھكذا 

اشكال نتائج التعلم . 2

: یلھث االنواع من نتائج التعلم على النحو التالى 12نان سودجان

النوع من نتائج التعلم المعرفى.2.1

9 . Syaiful Bahri, Op, Cit, Hlm 20
10 . Dimyati dan Mudjiono, Belajar dan Pembelajaran, jakarta. Rineka Cipta, 2006, Hlm 200
11 . Muhibbin Syah, Op. Cit, Hlm 216
12 Nana Sudjana, op. Cit, Hlm. 31



التعلم المعرفى متعلقة بنتائج التعلم الملكى التى تتكون من خمسة جوانب 

 :

نوع نتیجة التعلم للمعرفة . 1

نوع نتیجة التعلم فى الفھم .  2

نوع نتیجة التعلم فى  التنفیذ. 3

لم فى  التجمیعیننوع نتیجة التع. 4

نوع نتیجة التعلم فى التقییم. 5

النوع من نتائج التعلم الفعالة. 2.2

:الفعالة تتعلق بالموقف الذى یتالف من خمسة جوانب 

لى الطالب إیعنى تسلیم الحث من الخارج الذى جاء , يتلقأواستالم. أ

داخل فى ھذا النوع . والبادرة وھلم جرا ,فى شكل مسألة الحالة 

و الحث من أوالمراقبة وتشكیلة البادرة ,والرغبة لتسلیم الحث.األیقاظ

الخارج

, لى الحث الذى جاء من الخارجإن تعطى أاي , و الرد أتجابة ساإل.ب

دقة من ردود الفعل والمشاعر واإلرتباح فى إلستجابة ھذا یشمل

.الذى جاء الیھ للمؤثرات من الخارج 

و الحثأالتقییم مایتعلق للقیم و المعتقدات من العوارض . ج

یمة على قیمة المنظمة ھى تنمیة القیم فى نظام المنظمة یتضمن ق. د

و استیعاب وھى التكامل بین أخصائص القیمة . ھاخرى لدیھا بالفعل 

جمیع نظم القیم التى یملكھا شخص 



النوع من نتائج التعلم الحركیة . 2.3

من المھارات و القدرة الذى ظھر فى شكل نتائج یتعلق الالحركیة 

: ھناك ستة مستویات من المھارات , بصورة فردیة على التصرف

).                     مھارات الحركة لیست على علم ( فعل حركة الردود . أ

المھارات االساسیة فى الحركات . ب

, التمییز أودیتف , فى ذلك التمییز البصرى . قدرات االدراك الحسي . ج

والسیارات وغیرھا 

. قدرة المادیة مثل القوة واالنسجام والدفة . د

لى المعقدة                   إبدأ من المھارات البسیطة , مھارات الحركات . ھ

سیریةكحركة معبرة وتف, دقرسف تصاالت یتعلق  غیرقدرة اإل. و

نتائج التعلم  علىالعوامل التى تؤثر . 3

: تؤثر بالعاملین , ةدووجمكانتنتائج التعلم التى

العوامل  الداخلیة                                                           :أوال 

یحدد بعض العوامل الداخلیة التى تؤثر فى نتائج غالم بوروانتو

:التعلم منھا 

الحالة البدنیة                                . 1

الحالة المادیة.  أ

الحواسى الخمس . ب



الحالة النفسیة                             . 2

ھو التغیر فى الطاقة فى , وفقا للمولودیة دونلد , دوافعة . أ

لى اى إوبسبقة استجابة " الشعور " الشخص یتمیز بظھور 

13.وجھة 

الالزمة : ھو المھارة تتكون من ثالثة انواع , مستوى الذكاء . ب

مع العلم , الجدیدة بسرعة وفعالیة للتعامل واالستقرار فى

العالقة ومعرفة, فاھیم المجردة على نحو فعال االستخدام الم

14.والتعلم بسرعة 

المھارة الجدیدة سوف . قال ھیلغرد ھى القدرة للتعلم , ةبالموھ. ج

.        ممارسة وأتتحقق بعد دراسة 

.                    االھتمام ھو میل دائم لمالحظة و تذكیرة بعض االنشطة . د

العوامل الخارجیة                                                                   :ثانیا

تشمل ھذه ,العوامل الخارجیة ھى عوامل من خارج نفس الطالب 

:  العوامل 

: نحو . قبول تأثیر االسرة اى الطالب الذین یتعلمون ل, يسرأعامل . أ

القة بین اعضاء األسرة وطروف األسرة واقتصاد  والع,تثقیفكیفیة

, مین المعللدىفى ذلك طرق التدریسي سرعامل مد. باألسرة        

العالقة بین المعلمین , المطبقةوالمناھج المدرسة 

13 . Sudirman A. M. Op, Cit. Hlm 73
14 . Slameto, Op. Cit, Hlm 56



وتعلیم البناءوحالة , ادوات التعلم , االنضباط , والطالب 

. المعلمین 

د من العوامل التى تؤثر المجتمع ھو ایضا اح, عامل البیئیة للمجتمع .ج

فى

البیئیة تدعم لنجاح الطالب ھى االنشطة غیر الرسمى فى , الطالب 

ن أقال محبین شاه , كل ذلك , احدھا اتباع تعلم اضافیة خارج المدرسة 

الطالب یؤدون 

ضافیة فى العام لدوافع بھا خارجى خاص یسمى تعزیز االنا التعلم  اإل

عن طموح كبیر فى تحسین نتائج التعلم بطریقة تحقیق ھوعبارة 

اقصى قدر من نتائج

15.التعلم

یؤثر العوامل التعلم , انھ إلنتاج القصوى من نتائج التعلم یكشف سلماتو

الظروف الداخلیة                                                                     . 1:   منھا , 

ن أالطالب یمكن , الظروف الداخلیة ھى الظروف توجد فى انفسھم 

یتعلم جیدا 

: و عند مسلو . ویجد نتائج التعلم جیدا عندما یمالء االحتیجات الداخلیة 

سبعة 

:           وھى , حتیجات االساسیة البشریة التى یجب الوفاء بھا من مستویات اإل

االحتیاجات النفسیة. أ

لى االمن                                                      إالحاجة . ب

15 . Muhibbin Syah. Op Cit, Hlm 139



الحاجة التكاتف والمحبة                                                       . ج

)                    الحاجة للنجاح مثال ( ل على مركز الحاجة للحصو. د

تحقیق الذات االحتیاجات                                              . ھ

لى معرفة وفھم                                                   إالحاجة . و 

لى االنظام       إلى الجمالیة ھى الحاجة إالحاجة . ز

الظروف الخارجیة   . 2

الظروف الخارجیة ھى الظروف التى وجدت وراء النفس لكى 

تكون التعلم 

:فعالة احتیج البیئیة المادیة الجیدة منھا 

تنظیف الفصول فى البیت والمدرسة                                   . أ

غرفة ھادئة ال الظلم الذى یؤذى العیون                              . ب

16تمام االدوات التى تحتاجھا لتعلم . ج

استراتیجیات التعلم                                                                                   . 3

التعلم الفعال یوجد اذا استحدم استراتیجیا ت التعلم المناسبة النھ یحتاج 

لتحقیق

:             منھا, افضل نتائج التعلم 

لتحقیق نتائج جیدة التعلم , لى جھد إالتعلم یحتاج , الدولة المادیة. أ

.   المطلوبة ھى الجسم السلیم , 

16 . Slameto, Belajar  dan Faktor-faktor  yang  Mempengaruhinya, Jakarta, Renika Cipta, Cek ke
5,2010, hlm, 76



الطالب الذین مطلومون روحھ , جتماعى الظروف العاطفى واإل. ب

وفى حالة لخوف

ة بسبب مشاعر قویة ال یمكن تعلما عانو من صدمالذین , من الفشل

فعاال

ن تكون المدرسة ھادئة                                                            أ, حالة البیئیة. ج

فى بدأیة التعلم یشعر البطاء والتردد فى التعلم                                    , بدأ التعلم. د

ن یكتمل فى أثبت ما یمكن وینبغى , البدأ فى العملقبل , تقسیم العمل. ھ

.                   معین وقت

معرفة فى نھایة التعلم حتى ینقف المواد                                    , عقد السیطرة . و

سمد متفائال                                                                  . ز

يلعمالمفھوم ال:ثانیا 

ضافیة                                                                  اإلدراسةالمؤثرات . أ

العطاء الحدود على االطار ةستخدمالمھذا المفھوم ھو العملیات 

اصبح التركیز .ھذا یحتاج لتجنب سوء الفھم فى فھم الورقة , النظرى 

لى نتائج تعلم عضافیة اإلدراسةالةبعاتممن ھذ البحث ھو تأثیر 

یعنى . الباحثفى ھذا البحوث تتكون من المتغیرین سیبحثان. الطالب

ھو نتائج تعلم Yو المتغیر ,ضافیةاإلدراسةھو الXالمتغیر  

: ھى ) ضافیةاإلدراسةال(Xما المنفعة من المتغیرأ. الطالب

لى العادات الجیدة فى عملیة إیمكن للطالب تغیر العادات السیئة . 1

یحصل الطالب على مھارة جیدة                         . 2التعلم 



لتعلم              للطالب الحصول والتفسیر صحیحا فى عملیة ایمكن . 3

لى الحال الذى یشعر  إیمكن للطالب تواصل الدرس . 4

ن یعتقد حسیا سلیما وحاسما أیمكن للطالب . 5

الطالب لھم موقف جید فى التعلم                                                  . 6

لتعامل فى و وقف االنشطة غیر الضروریة عند اأنقص الطالب . 7

لى الدرس             إو قیمة متعلقة أھمیة أللطالب نظر فى . 8ة    البیئ

ب على خلق حسن فى حالة الدرس            یدل الطال. 9

مؤشرات نتائج التعلم. ب

نتائج تعلم :ھى Yو مؤشرات نتائج تعلم الطالب من المتغیر 

.الطالب ینظر فى كشف الدرجة 



الفصل الثالث

طریقة البحث

البحث                                                               طریقة .  1

ع وضالمو.1

تأثیر متابعة الدراسة اإلضافیة على نتیجة موضوع البحث ھو

فصل الثامن فى معھد المنورة باكنبارو الطالب تعلم

الوقت ومكان البحث                                                     . 2

, )2012-2011(الدراسيلعاملالثانىیجرى البحث فى الدور 

اللغة العربیةمادةفى درسالمنورة باكنباروومكانھ فى معھد

لبحث فرد ا. 3

الصف الثامن بمعھد طالبأما فرد ھذا البحث أخذ الباحث من

لى عاإلضافیة ةسادرالةبعاتمتأثیر أم الموضوعھ باكنیارو المنورة 

.      معھد المنورةيفصل الثامن فالتعلم طالب نتیجة

البحثمنھج.4

جریت أبحثونشاط اليتجربمنھج ھذا البحث ھومنھج

الفصل داخل مباشرة فى 

وتحلیلھاناتاجمع البیطریقة.5

ناتاطریقة جمع البی. أ

:           طریقة جمع البیانات فى ھذا البحث تتكون من طریقتین وھى كما یأتي 
المراقبة.أ



ول طة المعلمین والطالب فى الدور األنفذت مالحظات لمراقبة انش

الطالب ومن القصد لتتكیف , ثالثة مراتالدور نفذ و في كل.والثانى 

عمل الفصل فى علىالبحثحتى ینفع نتائج ,لیب التعلم ابأسیةوالمعلم

ة مع الزمالء المالحظات نفذت تعاون, م التالى انشطة التعل

یانبستاال.ب

تقویم : عبارة  عن وسیلة للحصول على بیانات مثل االستبیان

.تالمیذ 22وھم ,العینة الىبالموضوعالمتعلقةاالسئلة

فرض البحث.1

Ha : تعلم طالب نتیجةلى عاإلضافیة ةسادرالةبعاتمھناك تأثیر

.      معھد المنورةيفصل الثامن فال

Ho  : تعلم طالب نتیجةلى عاإلضافیة ةسادرالةبعاتملیس ھناك تأثیر

.معھد المنورةيفصل الثامن فال
طریقة تحلیل البیانات

البیانات ثم یفرق دائما لدى فرقتھا، ثم تحلیل الباحث بعد أن تجمعت

). deduktif(و اإلستنتاجى ) induktif(باستخدام طریقة التفكیر اإلستقرائى 

نتیجةو اإلضافیة ةسادراللمعرفة وجود أو عدم وجود تأثیر إحصائي بین 
ستتم تحلیلھا السابقة، فالبیانات التي التعلم ادى التالمیذ في تعلیم اللغة العربیة

مسلسل، یحجة أن إحدى الو أما تأثیر اإلستخدام ھو تأثیر. تأثیرإحصائّیا بتحلیل

مقیاس الفترات ) اإلضافیةةسادرال(من المتغیرین في ھذا البحث مقیاس ترتیبي 

).تعلمنتیجة(



:  مسلسل كما یلي الو أما الرمز لعالقة 

= ∑{( − ) }∑ ( − )
:البیان  

Rserمسلسل العالقةمل المعا:

Or: الریاضیات المنخفضة

Ot:ریاضیات المرتفعةال

M:وسطمتال

SDtot:معیار األنحراف شامل

P:1نسبة األفراد في المجموعة

1 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Bendekatan Praktek, Rineka Cipta, Jakarta,
1998, hal.265



بعاالفصل الر

تقدیم البیانات وتحلیلھا

تقدیم البیانات.1

ھذه البیانات توجد من اإلستبیان . ھذا الباب قدم الباحث البیاناتفي 

فااإلستبیان لجمع البیانات التى . واإلختبار الذي وزعتھا الباحث الى التالمیذ

التالمیذ الدراسي في تعلم نتیجةو أما اإلختبار لنیلبالدراسة اإلضافیةتتعلق  

وزعت الباحث اإلستبیان في التاریح أربعة عشر من ماریس، و . اللغة العربیة

.عدده إثنا و عشرون اإلستبیان

جمیع اإلستبیان التي وزعت الباحث قد رجعت كلھا، أما عدد سؤال 

.اإلستبیان فھو إثنا عشرة سؤاال

معھد المنورة اإلسالمى ي دراسة اإلضافیة فالبیانات من اإلستبیان عن .1

,باكنبارو 

:أجوبیة اإلستبیان تنقسم إلى ثالثة فرقة وھى 

جید= إھتمامھ ) أ ( إجابة 

مقبول= إھتمامھ ) ب ( إجابة 

ضعیف= إھتمامھ ) ج ( إجابة 

:كما فى الجدول األتیة 

الجدول األول

عربیة اإلضافیة فى خارج المدرسة اللغة الم تعلي فىكاشترفرصة واسعة ال

في المائةالعدداألجوبیةرقم



أ

ب

ج

دائما

أحیانا

لم یكن بالمرة

19

3

-

86,36%

13,64%

-

%22100المجموع

86,36(تلمیذا 19" دائما"من الجدول السابق عرفنا أن التالمیذ الذین یجیبون ب 

ومن ھذا عرفنا أن فرصة ). %13,64(تلمیذا 3" أحیانا"والذین یجیبون ) %

كانت عالیة اإلضافیة فى خارج المدرسةعربیةاللغة التعلم فىيكاشترالواسعة 

%86,36یعني 

الثانيالجدول

الدرس بعد التعلمىعربیة اإلضافیة مرارا فھماللغة الم تعلفىكلما اشترك

في المائةالعدداألجوبیةرقم

أ

ب

ج

دائما

أحیانا

یكن بالمرةلم 

13

9

-

59,09%

40,91%

-

%22100المجموع

59,09(تلمیذا 13" دائما"من الجدول السابق عرفنا أن التالمیذ الذین یجیبون ب 

كلما ومن ھذا عرفنا أن ). %40,91(تلمیذا 9" أحیانا"والذین یجیبون ) %

الدرس بعد التعلم كانت ىفھماإلضافیة مراراعربیةاللغة التعلم فىاشترك

%59,09عالیة یعني 

الثالثالجدول



یسھلنى فى قرأة عربیة اإلضافیة فى خارج المدرسة اللغة الاشترك فى تعلمكلما

الدرس الغة العربیة

في المائةالعدداألجوبیةرقم

أ

ب

ج

دائما

أحیانا

لم یكن بالمرة

15

5

2

68,18%

22,73%

9,09%

%22100المجموع

68,18(تلمیذا 15" دائما"من الجدول السابق عرفنا أن التالمیذ الذین یجیبون ب 

لم یكن "والذین یجیبون ) %22,73(تلمیذا 5" أحیانا"والذین یجیبون ) %

لغة الاشترك فى تعلمكلماومن ھذا عرفنا أن. )%9,09(تلمیذا 2" بالمرة 

یسھلني فى قرأة الدرس اللغة العربیة المدرسة عربیة اإلضافیة فى خارجال

%68,18كانت عالیة یعني 

الرابعالجدول

المفردات قدرةیزیدعربیة اإلضافیة بكل سرور ألنى اللغة الم تعلفى اشترك

في المائةالعدداألجوبیةرقم
أ
ب
ج

دائما
أحیانا

لم یكن بالمرة

17
5
-

72,27%
22,73%
-

%22100المجموع

72,27(تلمیذا 17" دائما"من الجدول السابق عرفنا أن التالمیذ الذین یجیبون ب 

اشترك أنومن ھذا عرفنا ). %22,73(تلمیذا 5" أحیانا"والذین یجیبون ) %

عالیة كانت المفردات قدرةیزید عربیة اإلضافیة بكل سرور ألنى اللغة الم تعل

%72,27یعني 



الخامسالجدول

فھمي علوم التجوید یتعلق باتعلومعربیة اإلضافیةاللغة التعلمفى 
في المائةالعدداألجوبیةرقم

أ

ب

ج

دائما

أحیانا

لم یكن بالمرة

16

3

3

72,73%

13,64%

13,64%

%22100المجموع

تلمیذا 16" دائما"من الجدول السابق عرفنا أن التالمیذ الذین یجیبون ب 

لم "والذین یجیبون ) %13,64(تلمیذا 3" أحیانا"والذین یجیبون ) 72,73%(

عربیة اللغة الفى تعلمومن ھذا عرفنا).%13,64(تلمیذا 3" یكن بالمرة 

%72,73كانت عالیة یعني فھمي علوم التجوید یتعلق بالتعلماإلضافیة

السادسالجدول

جملة نسیطاستطع أرتب , عربیة اإلضافیةاللعة الم تعلفى 

في المائةالعدداألجوبیةرقم

أ

ب

ج

دائما

أحیانا

لم یكن بالمرة

12

8

2

54,55%

36,36%

9,09%

%22100المجموع



تلمیذا 12" دائما"من الجدول السابق عرفنا أن التالمیذ الذین یجیبون ب 

لم "یجیبون والذین ) %36,36(تلمیذا 8" أحیانا"والذین یجیبون ) 54,55%(

عربیة الة غلالتعلم ومن ھذا عرفنا فى ). %9,09(تلمیذا 2" یكن بالمرة 

%54,55كانت عالیة یعني استطع أرتب جملة نسیط, اإلضافیة

السابعالجدول

استطع التكلم عربیة اإلضافیة فى خارج المدرسة اللغة الم تعلفىباشتراك

مناسب المادة یعلم

في المائةالعدداألجوبیةرقم
أ

ب

ج

دائما

أحیانا

لم یكن بالمرة

18

1

3

81,82%

4,55%

13,64%

%22100المجموع
تلمیذا 18" دائما"من الجدول السابق عرفنا أن التالمیذ الذین یجیبون ب 

لم "والذین یجیبون ) %4,55(تلمیذا 1" أحیانا"والذین یجیبون ) 81,82%(

لغة الم علفى تباشتراكومن ھذا عرفنا أن). %13,64(تلمیذا 3" یكن بالمرة 

استطع التكلم مناسب المادة یعلم كانت عالیة عربیة اإلضافیة فى خارج المدرسة ال

%81,82یعني 

الثامنالجدول

الماھر یكتب بكتابة العربیةجعلنى ,ك فیھ اشترعربیة اإلضافیة الذي اللغة الم تعل

في المائةالعدداألجوبیةرقم



أ

ب

ج

دائما

أحیانا

لم یكن بالمرة

16

6

-

72,73%

27,27%

-

%22100المجموع

تلمیذا 16" دائما"من الجدول السابق عرفنا أن التالمیذ الذین یجیبون ب 

ومن ھذا عرفنا أن). %27,27(تلمیذا 6" أحیانا"والذین یجیبون ) 72,73%(

الماھر یكتب بكتابة العربیةجعلنى ,ك فیھ عربیة اإلضافیة الذي اشتراللغة الم تعل

%72,73عالیة یعني كانت 

التاسعالجدول

دراستيیزید نتائج , عربیة اإلضافیةاللغة الم تعل

في المائةالعدداألجوبیةرقم

أ

ب

ج

دائما

أحیانا

لم یكن بالمرة

13

9

-

59,09%

40,91%

-

%22100المجموع

تلمیذا 13" دائما"من الجدول السابق عرفنا أن التالمیذ الذین یجیبون ب 

ومن ھذا عرفنا ). %40,91(تلمیذا 9" أحیانا" والذین یجیبون ) 59,09%(

59,09كانت عالیة یعني دراستيیزید نتائج , عربیة اإلضافیةاللغة الم تعلأن

%

العاشرالجدول



مرارا استطع ان ترجمة من العربیة عربیة اإلضافیةاللغة الم تعلي فىاشتراك

الى اندونسیا 

في المائةالعدداألجوبیةرقم
أ
ب
ج

دائما
أحیانا

لم یكن بالمرة

16
3
3

72,73%
13,64%
13,64%

%22100المجموع

تلمیذا 16" دائما"من الجدول السابق عرفنا أن التالمیذ الذین یجیبون ب 

لم "والذین یجیبون ) %13,64(تلمیذا 3" أحیانا"والذین یجیبون ) 72,73%(

لغة الم تعلياشتراكومن ھذا عرفنا أن). %13,64(تلمیذا 3" یكن بالمرة 

كانت عالیة استطع ان ترجمة من العربیة الى اندونسیامرارا عربیة اإلضافیة ال

%72,73یعني  

الحادى عشرالجدول

إنشاء حریتذید استطاعتيعربیة اإلضافیة اللغة بوجود االرشاد فى تعلم ال

في المائةالعدداألجوبیةرقم

أ

ب

ج

دائما

أحیانا

لم یكن بالمرة

9

4

9

40,91%

18,18%

40,91%

%22100المجموع

40,91(تلمیذا 9" دائما"من الجدول السابق عرفنا أن التالمیذ الذین یجیبون ب 

لم یكن "والذین یجیبون ) %18,18(تلمیذا 4" أحیانا"والذین یجیبون ) %

م بوجود االرشاد فى تعلومن ھذا عرفنا أن). %40,91(تلمیذا 9" بالمرة 

%40,91كانت عالیة یعني إنشاء حریتذید استطاعتيعربیة اإلضافیة اللغة ال



الثاني عشرالجدول

الواجب المنزلي المدرسب یجاستطیع ان  اعربیة اإلضافیة اللغة الم بوجود تعل

في المائةالعدداألجوبیةرقم

أ

ب

ج

دائما

أحیانا

لم یكن بالمرة

17

5

-

72,27%

22,73%

-

%22100المجموع

72,72(تلمیذا 17" دائما"من الجدول السابق عرفنا أن التالمیذ الذین یجیبون ب 

بوجود ومن ھذا عرفنا أن). %22,73(تلمیذا 5" أحیانا" والذین یجیبون ) %

كانت زلي المدرسالمناستطیع ان اجیب الواجبعربیة اإلضافیة اللغة الم تعل

%72,27عالیة یعني 

الثالث عشرالجدول

الدراسة اإلضافیة في تعلم اللغة العربیةعن مجموع أجوبة اإلستبیان

الثامن بمعھد المنورة اإلسالمى باكنبارولدى طالب الفصل

123456789101112NMالتالمیذ

1323333233313322,6

2322222122212231,9

3323323233213302,5

4232222223322272,25

5332323232333322,6



6322332332133302,5

7233233333232322,6

8332323232323312,58

9332323233322312,58

10332322233212282,3

11332323233222302,5

12322222222222252,1

13322222233222272,25

14323333333213322,6

15323323333323332,75

16323222232212262,2

17333323233232322,6

18322222122212231,9

19322213233222272,25

20322223222222262,2

21322223222222262,2

22332323232323312,58



عشرالجدول الرابع

الدراسة اإلضافیة في تعلم اللغة العربیةمجموع أجوبة التالمیذ عن 

أحیا%دائمارقم

نا

لم یكن %

بالمرة

%N

12345678

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

19

13

15

17

16

12

18

16

13

16

9

17

%86,36

%59,09

%68,18

%72,27

%72,73

%54,55

%81,82

%72,73

%59,09

%72,73

40,91%

%72,27

3

9

5

5

3

8

1

6

9

3

4

5

13,64%

40,91

%

22,73%

22,73%

13,64%

36,36%

4,55%

27,27%

40,91

%

13,64%

18,18%

22,73%

-

-

2

-

3

2

3

-

-

3

9

-

-

-

9,09%

-

13,64%

9,09%

13,64%

-

-

13,64%

40,91%

-

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

%151676,3791413,6522100,01المج



%%مع

طالب الفصل الثامن فى لدىتعلم اللعة العربیة نتیجةالبیانات عن 2

معھد المنورة اإلسالمى باكنبارو

عشرالجدول الخامس

تعلم اللغة العربیة نتیجةمجموع

لدى طالب الفصل الثامن بمعھد المنورة اإلسالمى باكنبارو

نتیجةأسماءرقم 
123

75محمد فجري1

65عبد الغور2

90جندرا كونوان3

50إیك علي نفیة4

78یوكي سافترا5

80إیریك حیماوان6

78أكوس نیفي7

80كیالع 8

70واحدي9

90احمد فھلفي10

70عبدي ھدیة11

78الفارطان12

75ألدي فرداوس13



80جسمان حاببي14

90ابي سوجانا15

60جمال الدین16

78فیسال17

60نانغ سافترا18

88فري كونوان19

80سھرذال20

90عبدل فارط21

881رافي ودین22

تحلیل البیانات. ب

الدراسة اإلضافیة في تعلم اللغة العربیةعن تحلیل البیانات. 1

المعھد المنورة باكنبارو ، البیانات التي تستعمل في الدراسة اإلضافیةلمعرفة 

:، فالحاصلة 1"= لم یكن بالمرة"و 2"= أحیانا"، 3"= دائما: "الباحث ھي 

151x453=3= دائما

2x91 =182= أحیانا

1x22 =22= لم یكن بالمرة

:مجموع كلھ 

N :151 +91 +22 =264

F :453+182 +22 =657

:من الرموز 

1 Nilai rapor semester 1 kelas  VIII ponpes Al Munawwarah Tahun Ajaran 2011 /2012



P = x 100 : 3

= x 100 : 3

= 82,95

:ننظر من ھذا العداد 

%100-% 80: جید     

%79-% 60: مقبول   

%59-% 0:ضعیف  

في المعھد المنورة لدراسة اإلضافیةمن المأویة السابق عرفنا أن ا

%.82،95في حالة جیدة ألن حاصالتھ ھي باكنبارو

بین نتیجة التعلم الدراسة اإلضافیةعن تحلیل البیانات.2

Korelasi(أن تحلیل البیانات في ھذا البحث بتقنیة العالقة المسلسل .3

Serial( ألن)X ( بیانات إنترفال و)y ( بیانات أوردینال، وھي على

o)}∑: الرموز  − o )( )}∑ SD (0 − o )2
و النتیجة المعدلة من لدراسة اإلضافیةاثم نعد األجوبة من اإلستبیان عن

:إثنا عشرة أسئلة عند كل تلمیذ فھي



2,6-1,9-2,5-2,25-2,6-2,5-2,6-2,58-2,58-2,3-2,5-2,1-2,25-2,6-

2,75-2,2-2,6-1,9-2,25-2,2-2,58-2,5

:تنقسم إلى ثالثة فرقة وھي دراسة اإلضافیةھذه نتائج من 

3-2،5: جید.1

2،4–2: مقبول.2

1،9–0: ضعیف.3

:فتنقسم إلى ثالثة طبقات وھي تعلم اللغة العربیة أما نتیجة

100–75: عالیة.1

74–60: متوسطة.2

60تحت : ناقصة.3

عشرالجدول السادس
تعلم التالمیذ في نتیجةو لدراسة اإلضافیةااإلستبیان عن البیاناتمجموع

العربیةالتعلم اللغة
Nالطبقاتتعلمنتیجةلدراسة اإلضافیةا

1234

عالیة75جید1

ناقصة65ضعیف2

عالیة90جید3

متوسطة50مقبول4

عالیة78جید5

عالیة80جید6

عالیة78جید7



عالیة80جید8

عالیة70جید9

متوسطة90مقبول10

عالیة70جید11

متوسطة78مقبول12

متوسطة75مقبول13

عالیة80جید14

عالیة90جید15

متوسطة60مقبول16

عالیة78جید17

ناقصة60ضعیف18

متوسطة88مقبول19

متوسطة80مقبول20

عالیة90جید21

عالیة88جید22

روكبابفي المعھد المنورة لدراسة اإلضافیةامن الجدول السابق عرفنا أن 

جید، كاف، و ناقص فننظر إلى الجدول مدخول في الطبقة من دراسة اإلضافیة

:التي

عشرالجدول السابع

تفریق نتائج اللغة العربیة إضافة إلى تحصیل اإلختبار

ناقصةمتوسطةعالیةالرقم



75،90 ،78 ،

80 ،78 ،80 ،

70 ،80 ،90 ،

78 ،90 ،88

50 ،90  ،78 ،

75 ،60 ،88 ،

80

65 ،60

977521125المجموع

N1272

P0،550،320،09

M81،4275،2962،5

:البیانات 

: X نتیجة تعّلم اللغة العربیة في كل فرقةمجموع

N :عدد التالمیذ في كل فرقة

P : المجموع من نسبة لتالمیذ في كل فرقة لنیل"P " بطریقة تقسیم جمیع

التالمیذ في كل فرقة بجمیع  التالمیذ  

M : النتیجة المعدلة كل فرقة، لنیلھا بطریقة اقسام المجموع النتیجة كل فرقة

عند كل فرقةبمجمع التالمیذ

)tinggi ordinat(ثم نعد ألجداث الرئس العالى 

0،550،320،06

العالیة                       المتوسطة                  الناقصة 

tabel ordinat dan zالنیل األجداث العالیة فننظر إلى الجول  pada kurva normal

في الجدول نجد . في العمود الواحد أو في العمود الثاني" P"أن یطلب ویجوز 



= P "0،55 +0،32"و ب 0،39581ھو P "0،55"األجداث الرأسي العلي أ 

0= ج فھو " P"و أما األجداث الرأسي العالي 0،21155ھو 0،87

عشرالجدول الثامن

المسلسلالجدول لیحسب تأثیر 

الطبقا

ت

NPO(or-ot)(or-ot)( − )M(or-ot).M

123456789

120،550،3958العالیة

1

+

0،39581

0،1566

7

0،2848581،42+

32،22685

المتوس

طة

70،320،2115

5
-0،184260،0339

5

0،1060975،29-13،87294

الناقص

ة

20،09--0،211550،0447

5

0،4972262،513،22188

المجمو

ع

22---0،88816-59،32167

:من جدول الحسب عالى فننظر  ( )= ∑0،88816



( − ) ⋅=59،32167

عشرالجدول التاسع

الجدول لیحسب تأثیر المسلسل

XFFXFX2

1234
904360129600
88217630976
804320102400
78431297344
75215022500
70214019600
651654225
60212014400
501502500

=22FXالمجموع 1693

FX2=423545

= ∑ − ∑
= −



= 19252,04 − (76,95)= 19252,04 − 5921,30= √13330,74= 115,459
:ونعرف األن كل العناصر في الرموز العالقة المسلسل  ( )= ∑0،88816( − ) ⋅=59،32167= 115,459= ∑{( − ) }∑ ( − )

= ،, ×،= ،,= 0,578
من حاصل التحلیل المذكور عرفت الباحث عن العدد المعامل العالقة المسلسل 

)Rtris ( قبل أن تأخذ الخالصة، فالعدد من معامل العالقة بننظر إلى 0،578ھو

=: الرموز  ∑ ( )
= 0,578 × 0،88816= 0,578 × 0,94242



= 0,545
ألن العالقة المسلسل فیھ یستعمل 545 ,0نعرف األن حاصل 

في 0،545من   )faktor koreksi(ثالثة فصائل، فالعامل التصحیح 

بعدد العامل التصحیح لیكون ثم یضرب العدد 1،080= فصیلة الثالثة ھي 

"produck moment("r(باإلنتاج العزى )ekuivalen(مكافئ المعامل 

0،545x1،080 =0،589

باإلعتماد على " produck moment("r(ثم النتیجة السابقة مزدوج ب 

df)kebebasan derajat ( 2الرموز–df = N.

فdf =20ب "produck moment("r(و في الجدول 

0،423% = 5في المستوى .1

0،537% = 1في المستوى .2

. الجدول حتى وجدت الخالصة"r"أكبر من 0،589= و لذلك 

مقبولة بمعناه أن ھناك تأثیر متینة دراسة اإلضافیة على ) Ha(فالفرضیة البدلیة 

نتیجة تعلم اللغة العربیة لدى طالب الفصل الثامن بمعھد المنورة اإلسالمى 

.باكنبارو 

سة مردودة لیس ھناك تأثیر متینة درا) Ho(والفرضیة الصفریة 

اإلضافیة على نتیجة تعلم اللغة العربیة لدى طالب الفصل الثامن بمعھد المنورة 

اإلسالمى باكنبارو



الفصل الخامس

الخاتمة

الخالصة.أ

:بعد ما حلل الباحث المشكلة فقدمت الخالصة كما یلي 

% 82,95الدراسة اإلضافیة في تعلیم اللغة العربیة جیدا حاصالتھا ھي .1

%100-%80من اإلنترفال 

ھناك تأثیر إحصائى بین درسة اإلضافیة على نتیجة تعلم اللغة العربیة .2

لدى طالب الفصل الثامن بمعھد المنورة اإلسالمیة باكنبارو ، و ھذا 

%) = 5(لدرجة الداللة الخامسة في المائة rtأكبر من مثبوت ب 

: أو نكتبھا 0،537%) = 1(أو لدرجة الداللة الواحدة في المائة 0،423

التي قدمتھا ) Ha(فلذلك الفرضیة البدیلة 0،4230،5890،537

.مردودة) Ho(الباحث في ھذا البحث مقبولة الفرضیة الصفریة 

اإلقتراحات .ب

:التالیة إقتراحاتفو قدم الباحث

التالمیذ في معھد المنورة اإلسالمیة باكنبارو  أن یتعلموا اللغة إلى .1

.نتیجة جیدةالعربیة بجھد و نشاط لنیل 

إلى المدرس اللغة العربیة أن یرفعوا قدرتھم في درسة اإلضافیة.2

درسة اإلضافیة التالمیذ إلى معھد المنورة اإلسالمیة باكنبارو  أن ترقي.3

.بالمادة  اللغة العربیة و یعطى دافعیة لمدرس ُأخرا في واجبتھم
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