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تلونج اجونج. هذه املعهد لديه موقع  ۲٦بالضبط يف شارع مايور سوجادي شرق رقم 

 طالبات. ۲٤۰مشرفات ،  ۳۱، ۳۱جبملة املدرس  يف الغرب من الطري

  ة اجلامعة اإلسالمية احلكومية "تولونج اجونج"املعهد إقام. تاريخ 1
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هذا املعهد هو مؤسسة حتت الرياسة اجلامعة اإلسالمية احلكومية تولونج اجونج 

الذي له الغرائض. منها لتكوين العلماء يستطيعون أن يتطور العلوم. معهد اجلامعة 

ديد  اجلالسات مؤسسة اجلامعة اإلسالمية احلكومية تولونج اجونج، مكان لطالبات اجل

 يف مرحلة اوىل لتعلم العلوم الدين واللغة )العربية واإلجنليزية(.

األغراض األخرى من اقامة املعهد وهو مساعد  لوجود الرأية ورسالة اجلامعة 

اإلسالمية احلكومية تولونج اجونج حتتاج اجلامعة املؤسسة يقدر على ان ترىب الطالب 

( ليقوي ولتعمق ولتطور العلوم ۳ة من اقامة املعهد هو : )باستمرارا. اما الغرائض الرئيسي

( مركز لتطوير ۱( مركز لتطوير اللغة العربية واإلجنليزية، )۲الذي ينالوا من اجلامعة، )

 الشخصية الكرمية.

مناسبا بتقرير مدير الرتبية العالية اإلسالمية وزار  الشؤون الدينية جلمهورية 

فتكون املعهد  ۲۰۳۳سبتنرب  ۲۱اج احاسن يف التاريخ اإليندونسية فرفسور دكتور احل

 املؤسسة الرمسية.

 ( الرأية والرسالة۳

الرأية : توجد اإلنسان الذين هلم اخالق الكرمية، األخالق القراين كمركز تطوير علوم 

 اإلسالمية وليقوى العقيد .

 قيد .( يوصل الطالب لتمليك العلوم إلسالمية الواسعة وليقوى الع۳الرسالة: 
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 ( يوصل لتعمق قرأ  القرأن وحتفيظه وتعريف معانه باجليد.۲

 ( لتدريب مهار  اللغوية )اللغة العربية واللغة اإلجنيلزية۱

تركيب التنظيمي للرياسة ىف املعهد اجلامعة اإلسالمية احلكومية تولونج اجونج يف 

 ۲۰۳۲-۲۰۳۲املرحلة 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رئس اجلامعة

 الدكتور مفتوح املاجسرت

 مستشاري

 الدكتور نور افندى املاجسرت

 مدير

 ور احلاج تغوه  املاجسرتالدكت

 مربية

 تيكا مرضية املاجسرت

 مشرفة

 افراد ۳۱
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 معلمين في المعهد الجامعة اإلسالمية الحكومية تولونج اجونجأحوال ال

 ۱جدوال 

 امساء الكتب األمساء النمر 

 عقود اجلني، اربعني نووي عزيز نور مسلم املاجسرت .۳

 شرح متان اجلرومية الدكتور احلاج تغوه  املاجسرت .۲

 املبادي الفقهية املاجسرت نور افندي .۱

 أخالق للبنات رزقا هامامى الدكتور احلاج امحد  .٤

 

 المعهد الجامعة اإلسالمية الحكومية تولونج اجونجالبرامج اليومية 

  ۲جدوال 

 الؤسس البرنامج الوقت اليوم النمرة

۳ 

 األحد

 مشرفة مجاعة الصال  املغرب املغرب

 مشرفة تعليم القرأن بعد املغرب ۲

 عزيزأستاذ  (اربعني نوويتعليم كتب الرتاث ) قبل العشاء  ۱

 مشرفة مجاعة الصال  العشاء العشاء ٤

 مشرفة مجاعة الصال  الصبح الصبح األثنني ۱
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 مشرفة تعليم اللغة العربية او اجنليزية بعد الصبح ٦

 مشرفة مجاعة الصال  املغرب املغرب ۲

 مشرفة تعليم القرأن بعد املغرب ۲

 أستاذ تغوه (تعليم كتب الرتاث )اجلرومية قبل العشاء  ۹

 مشرفة مجاعة الصال  العشاء العشاء ۳۰

۳۳ 

 الثلثاء

 مشرفة مجاعة الصال  الصبح الصبح

 مشرفة تعليم اللغة العربية او اجنليزية بعد الصبح ۳۲

 مشرفة مجاعة الصال  املغرب املغرب ۳۱

 مشرفة تعليم القرأن بعد املغرب ۳٤

 أستاذ رزقا خالق للبنات(تعليم كتب الرتاث )أ قبل العشاء  ۳۱

 مشرفة مجاعة الصال  العشاء العشاء ۳٦

۳۲ 

 األربعاء

 مشرفة مجاعة الصال  الصبح الصبح

 مشرفة تعليم اللغة العربية او اجنليزية بعد الصبح ۳۲

 مشرفة مجاعة الصال  املغرب املغرب ۳۹

 مشرفة تعليم القرأن بعد املغرب ۲۰

 أستاذ افندي تب الرتاث )املبادي الفقهية(تعليم ك قبل العشاء  ۲۳

 مشرفة مجاعة الصال  العشاء العشاء ۲۲
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۲۱ 

 اخلميس

 مشرفة مجاعة الصال  الصبح الصبح

 مشرفة احادثة باللغة العربية أو اجنليزية بعد الصبح ۲٤

 مشرفة مجاعة الصال  املغرب املغرب ۲۱

 مشرفة يس وهتليل بعد املغرب ۲٦

 مشرفة تعليم القران للمشرفة واملشاور  لعشاءقبل ا  ۲۲

 مشرفة مجاعة الصال  العشاء العشاء ۲۲

۲۹ 

 اجلمعة

 مشرفة مجاعة الصال  الصبح الصبح

 مشرفة حراسة املعهد بعد الصبح ۱۰

 مشرفة مجاعة الصال  املغرب املغرب ۱۳

 مشرفة ختم القرأن أو صالوات دبعية بعد املغرب ۱۲

 مشرفة مجاعة الصال  العشاء العشاء ۱۱

۱٤ 

 السبت

 مشرفة مجاعة الصال  الصبح الصبح

 مشرفة أنشطة مستقلة الطالبات بعد الصبح ۱۱

 مشرفة تعليم اللغة العربية او اجنليزية بعد الصبح ۱٦

 مشرفة مجاعة الصال  املغرب املغرب ۱۲

 أستاذ خليلى حتسن تالوات القرأن قبل العشاء  ۱۲

 مشرفة مجاعة الصال  العشاء عشاءال ۱۹
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٤۰ 

 األحد

 مشرفة مجاعة الصال  الصبح الصبح

 مشرفة أنشطة مستقلة الطالبات بعد الصبح ٤۳

 مشرفة األنشطة امليدانية أو الرياضة صباح ٤۲

 

 . وصف البيانات5

تستخدم هذه اإلحصائية الوصفية كأساس لوصف امليل جلواب اجمليب من كل  

 ن املفردات أو تشجع الطالبات.متغري ، إتقا

 ا. بيانات استعاب المفردات  

سؤاال. أقل  15األدا  املستخدمة لقياس إتقان املفردات هو اختبار يتكون من  

. على اساس 155يف حني أن أعلى درجة التوقع الكلي هو  11درجة توقع هي 

صور إتقان جمموع درجة التوقع ميكن حتديد النتيجة الفاصلة من كل فئة اليت ت

 املفردات يف تعليم الكتاب الرتاث.

يف هذا البحث هو إتقان املفردات. األدا  املستخدمة يف  (x)املتغري احلر  

والنتيجة  1أسئلة بالنتيجة احلقيقية من  15الدراسة هي مسألة وصف موجز يبلغ 

، وأدىن 155. أعلى درجة اليت ميكن أن يتحقق من قبل الطالبات هو 5خاطئة 
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. أعلى درجة مت احلصول عليها من 5ة اليت ميكن أن يتحقق من قبل الطالب هو درج

 . 15، وأدىن درجة هي 60البيانات هو 

 (x)نتائج اإلختبار استيعاب املفردات  ۱اجلدول 

Statistics 

N Valid 501 

Missing 0 

Mean 1670,95 

Median 1670000 

Mode 16700 

Range ,5700 

Minimum 50700 

Maximum 61700 

Sum 9500700 

 

 

Interval  

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 50-05 8 ,79 ,79 ,79 

05-00 50 671 671 5,75 

05-06 50 5570 5570 5671 

10-18 59 5175 5175 0078 

16-9, 56 5875 5875 9576 

98-,9 51 5070 5070 ,,75 

,,-81 55 5071 5071 8,79 

89-60 6 879 879 6975 

60-505 0 078 078 50070 

Total 501 50070 50070  
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 الصور   الرمسي البياين استيعاب املفردات

 

 . بيانات تشجع الطالبات2
استخدام الباحث اإلستبيانات لتحديد مستوى دافع الطالبات يف تعليم 

الكتاب الرتاث. اإلستبيان مغلق يعين أن هذا اإلستبيان الفرصة للمجيب إلضافة 

بيانات سلبية جمموعها معلومات أخرى. اإلستبيان املقدم يف شكل بيانات إجيابية و 

 بيانا. 15

يف هذا البحث هو تشجع الطالبات. يتكون اإلستبيانات  (y) املتغري الرباط 

 15بيانات، وبيان سليب يتكون من  15بيان، بيان إجيايب يتكون من  15من 
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، وأدىن درجة 115بيانات. أعلى درجة اليت ميكن أن يتحقق من قبل الطالب هو 

. أعلى درجة مت احلصول عليها من 5من قبل الطالبات هو اليت ميكن أن يتحقق 

 .01، وأدىن درجة هي 021البيانات هو 

بعد مجع البيانات، مث يتم اخلطو  التالية حتليل البيانات. هتدف هذه الدراسة 

لتحديد تأثري إتقان املفردات لدى تشجع الطالبات يف معهد اجلامعة اإلسالمية 

بل إجراء التحليل على كل متغري، اخترب أوال األدا  اليت احلكومية "تولونج اجونج".ق

 هي:

 اختبار صالحية. ۳

مستعمل اختبار صالحية األدا  ملعرفة صحيحأم ال ما إذا كان الصك  

املستخدم من قبل املؤلف يف هذا البحث. اختبار صالحية استعاب املفردات يف 

لصالحية يف هذا البحث طالبات( اختبار ا 55ماد ، أدا  ل  15شكل اختبار مع 

يف حني ميكن عرض نتائج االختبار  11,5باستخدام سبس لنظام التشغيل ويندوز 

 يف اجلدول التايل:
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سؤاال( ملتغري استعاب املفردات  15) نتائج اختبار صالحية األدا  اإلختبار ٤اجلدول
(X) 

 حصل Person Core r۱۱ نمرة

۳.  ۰9٤۹۹ 
 صحيحة ۰9۱٦۳

۲.  ۰9٤،٦ 
 ةصحيح ۰9۱٦۳

۱.  ۰9۱۲۱ 
 صحيحة  ۰9۱٦۳

 9،۹۲ـ۰  .٤
 صحيحة ۰9۱٦۳

،.  ۰9۳۳۹ 
 عدم صحيحة ۰9۱٦۳

٦.  ۰9۱٤٤ 
 عدم صحيحة ۰9۱٦۳

۲.  
 صحيحة ۰9۱٦۳ ۰9،۲۳

۲.  
 صحيحة ۰9۱٦۳ ۰9۱۲۳

۹.  
 صحيحة ۰9۱٦۳ ۰9۱۲۲

۳۰.  
 صحيحة ۰9۱٦۳ ۰9٦٦۲

۳۳.  
 عدم صحيحة ۰9۱٦۳ ،۰9۱٤

۳۲.  
 صحيحة ۰9۱٦۳ ،۰9۲۹

۳۱.  
 صحيحة ۰9۱٦۳ 07851

۳٤.  
 صحيحة ۰9۱٦۳ 07851

۳،.  
 صحيحة ۰9۱٦۳ 07188

۳٦.  
 صحيحة ۰,۱٦۳ 07861

۳۲.  
 صحيحة ۰9۱٦۳ ۰9،۱۲

۳۲.  
 صحيحة ۰9۱٦۳ ،۰9۲۹

۳۹.  
 صحيحة ۰9۱٦۳ ،۰9۲۹

۲۰.  
 عدم صحيحة ۰9۱٦۳ ۲۹۳ ,۰

۲۳.  
 صحيحة ۰9۱٦۳ 07861

۲۲.  
 صحيحة ۰9۱٦۳ 07861
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۲۱.  
 صحيحة ۰9۱٦۳ 07861

۲٤.  
 عدم صحيحة ۰9۱٦۳ ۰9۱۲٤

۲،.  
 صحيحة ۰9۱٦۳ ٦۱،۰9

 

سؤاال، اليت  0سؤاال من اختبار األدا  هناك  10من اجلدول يدل على أن من  

 15ليست صاحلة. وعالو  على ذلك، يتم اختيار هذه املسألة بشكل صحيح يف 

املشكلة  15سؤاال من االستبيانات املستخدمة كأدوات لقياس متغري إتقان املفردات 

 55ت مع عدد من العينا rعدد )بريسون االرتباط( أكرب من اجلدول  rلديها قيمة 

 .. وهكذا، ميكن القول أن مجيع األسئلة صاحلة5,571هو  ٪0ومستوى داللة 

تشجع ( Y)حني أن نتائج اختبار صالحية الصك اإلستبيان للمتغري التابع  

 11,5(spss) الطالبات يف تعليم الكتاب الرتاث على أساس مساعد  من سبس 

 ميكن أن ينظر إليه يف املالحقات .

بيانا( ملتغريات تشجع الطالبات  15ار صالحية األدا  اإلستبيان )نتائج اختب ۱جدول 
(Y) 

No. Soal Person Core r۱۱ Ket. 

۳.  ۰,900 
 صحيحة ۰9۱٦۳

۲.  ۰,190 
 صحيحة ۰9۱٦۳

 
۰9،۲۳ 

 صحيحة ۰9۱٦۳

۱.  ۰9٦۱۲ 
 صحيحة ۰9۱٦۳

٤.  ۰9،۲۳ 
 صحيحة ۰9۱٦۳



66 
 

 

،.  ۰9۳،۲ 
 صحيحة ۰9۱٦۳

٦.  
 صحيحة ۰9۱٦۳ ۰9٦۱٤

۲.  
 صحيحة ۰9۱٦۳ ۰9۲۰۳

۲.  
 صحيحة ۰9۱٦۳ ۰9۲۱۰

۹.  
 صحيحة ۰9۱٦۳ ۰9٦۲٤

۳۰.  
 صحيحة ۰9۱٦۳ ،۰9۲۳

۳۳.  
 صحيحة ۰9۱٦۳ ،۰9۲۰

۳۲.  
 صحيحة ۰9۱٦۳ 07160

۳۱.  
 صحيحة ۰9۱٦۳ 07915

۳٤.  
 صحيحة ۰9۱٦۳ 07115

۳،.  
 صحيحة ۰9۱٦۳ 07806

۳٦.  
 صحيحة ۰9۱٦۳ ,0796

۳۲.  
 صحيحة ۰9۱٦۳ 07915

۳۲.  
 صحيحة ۰9۱٦۳ 07115

۳۹.  
 صحيحة ۰9۱٦۳ 07806

۲۰.  
حةصحي ۰9۱٦۳ ,0796  

 

مث، يتم اختيار . بيانات هناك كل صاحح 21من اجلدول يبني أن من  

بنود من االستبيانات املستخدمة كأدوات لقياس  15املشكلة بشكل صحيح يف 

)بريسون االرتباط( ()العد rبيانا لديها قيمة  15متغريات تشجع الطالبات 

. 5,571هو  ٪0ومستوى داللة  55ينات بعدد من الع() rأكرب من اجلدول

 وهكذا، ميكن القول أن مجيع األسئلة صاححة
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 اختبار املوثوقية. 2

يتم استخدام اختبار املوثوقية لتحديد ما إذا كان املؤشر املستخدم ميكن  

( αالوثوق به كأدا  قياس متغري ، يكون املؤشر موثوقا إذا كانت قيمة ألفا كرونباخ )

 باستخدام تنفيذها التييتم املوثوقية اختبار . نتائج5,75≤عليها  اليت مت احلصول

 ويندوز. لتشغيل لنظاما 11,5سبس  برنامج

إذا مت جتميع املقياس إىل مخس فئات مع نفس الطرد، ميكن تفسري مقياس  

 0استقرار ألفا على النحو التايل:

 وقية= أقل موث 5,55 - 5,15 (alpha crombach)أ. قيمة ألفا كرونباخ

 = موثوقية قليال 5,75 - 5,11هي  (alpha crombach)ب. قيمة ألفاكرونباخ

 = موثوقة متاما 5,71 - 5,75 (alpha crombach)ج. قيمة ألفا كرونباخ

 = موثوقة 5,71 - 5,65 (alpha crombach)د. قيمة ألفا كرونباخ

 = موثوقة جدا 5,61 - 1,55(alpha crombach)ه. قيمة ألفا كرونباخ 

                                                           
5
  Agus Eko Sujianto, Aplikasi Statistik dengan SPSS ۲۳.۰, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 

۲۰۰۹), hal. ۹۲ 
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يتم اختبار الصك على العناصر الصاحلة لكل متغري حبثي. يف إتقان املفردات  

بيانا صحيحا. من نتيجة  15سؤاال صاحلا، وعلى تشجع الطالبات  21اليت بلغت 

 اختبار املوثوقية إىل أدا  البحث اليت مت احلصول عليها نتيجة على النحو التايل:

 أدا  اختبار  (X)ل إتقان املفردات نتائج اختبار املوثوقية حو  ٦اجلدول 

Reliability Statistics 
Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

.,58 50 

 

، مث هذه القيمة مقارنة 5,616من الصور ، ومن املعروف أن ألفا كرونباخ من  

احلصول  ٪0سعى على توزيع قيمة رتابيل قيمة  N = 01مع قيمة رتابيل مع قيمة 

 ). واستنادا إىل نتائج اختبار املوثوقية لقيمة كرونباخ ألفا5,571 على قيمة رتابيل من

(alpha crombach  =11900> اجلدولr() =5,576  املصنفة يف القيمة

فإن نتائج االختبار يقال أهنا موثوقة جدا جلمع البيانات يف  5,65 - 5,71بني 

 البحث.

  استبيانات أدا  (y)ع الطالبات نتائج اختبار املوثوقية حول تشج ۲اجلدول 

Realibility statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.950 50 
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، مث 5,610من  alpha crombach))من الصور ، فمن املعروف أن ألفا كرونباخ 

سعى على توزيع قيمة رتابيل  N = 01هذه القيمة مقارنة مع قيمة رتابيل مع قيمة 

. واستنادا إىل نتائج قيمة اختبار 5,571من  r tabelقيمة احلصول على  ٪0قيمة 

لذلك  alpha crombach' = 11621(>) =5,571))املوثوقية ألفا كرونباخ

مث يقال إن نتائج االختبار موثوقة جدا أو  5,65 - 5,71تصنف يف القيمة بني 

 موثوقة كوسيلة جلمع البيانات يف البحث.

 لمتطلبات المسبقة. اختبار تحليل ا4

 أ. االختبار الطابعي

يتم إجراء اختبارات العاد  للتأكد مما إذا كانت العينات املأخوذ  لديها  

 one)مسرينوف –هذه التقنية اختبار طبيعي هو كوملوغوروف  2مراسالت مع السكان.

sample kolmogorov-smirnov) (1  عينةK-S تقنية. وميكن القول أن البيانات تكون )

. أساس 5,50طبيعية إذا كانت قيمة الداللة على اختبار احليا  الطبيعية أكرب من 

ذيل( أكثر من  1) Asymp. Sigصنع القرار هو إذا كانت قيمة أمهية أسيمب. سيج.

                                                           
۲
 Purwanto, Statistik untuk penelitian, (Yogyakarta: Putaka belajar, ۲۰۳۳) hal. ۳،٦ 
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(، مث يتم توزيع البيانات عاد . وعلى العكس من ذلك، إذا 5,50))سيغ(<  5,50

 0، فإن البيانات ال توزع عاد .(5,50))سيغ( > 5,50كانت الداللة أقل من 

 (x-y)اختبار الطبيعي ۲اجلدول 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 penguasaan_kosakata Motivasi siswa 

N ۲۱ ۲۱ 

Normal Parameters
a,b

 Mean ٦۹9۰۲ ،۲9،۲ 

Std. 

Deviation 
۳٤,٤٦۱ ۳۰,۳۲۲ 

Most Extreme 

Differences 

Absolute ,۰٦۰ ,۰۲۰ 

Positive ,۰٦۰ ,۰۲۰ 

Negative -,۰،۲ -,۰۲۲ 

Test Statistic ,۰٦۰ ,۰۲۰ 

Asymp. Sig. (۲-tailed) ,۳۲۲
c,d

 ,۰۲۲
c
 

 

باستخدام K-Sعينة -1من الصور ،استنادا إىل حساب اختبار احليا  الطبيعية  

أكرب  5,166متغري أمهية  X، ومن املعروف أن قيمة 15,5برنامج سبس اإلصدار 

 Yو  Xمث يتم توزيع البيانات من  5,50أكرب من  Y 11100ومتغري  5,50من 

 املتغريات عاد .

 

                                                           
۱
 Syofian Siregar, Statistik Deskriptif untuk Penelitian Kuantitatif, (Jakarta: PT Grafindo 

Persada, ۲۰۳٤), hal.۲،٦ 
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 ب. اختبار اخلطي

والغرض من اختبار اخلطي هو معرفة احلالة اخلطية أو عدم توزيع البيانات  

 Fالبحثية. يف اختبار اخلطي، ميكن القول أن توزيع البيانات له شكل خطي إذا كان 

 4، وإال فإن توزيع البيانات ليست خطية.(>) F العد أصغر من اجلدول

 نتائج اإلختبار اخلطي ۹اجلدول 

ANOVA table 

 

Sum of 

Squares Df 

Mean 

Square F Sig. 

Motivasi 

siswa * 

penguasaan

_kosakata 

Between 

Groups 

(Combined) ٦،۲,۲۹٤ ۳۲ ۱۲9۲۰۰ ٤٦٦9۹٤٤ ,۰۰۰ 

Linearity 
٦۱,۲۹٤ ۳ ٤۲9۲۹۲ 

۲٤٤٦9۲۱

۰ 
,۰۰۰ 

Deviation 

from 

Linearity 

،۹٤,۳۰۰ ۳٦ ۱۲9۱٤۱ ۳,۱۱٤ , ۹۲، 

Within Groups ۲۳۳،9۳۱

۱ 
۳۹ ۳۳۳,،۳۲   

Total ۲۲۲۱9۰۲

۲ 
۱٦    

 

استنادا إىل جدول اإلخراج، فمن املعروف أن متغري املفردات إتقان مهارات  

)احلساب Fالكتابة لديه قيمة   df۲و  f۳. جيب أن تكون القيمة 1,710=   (

                                                           
٤
 Tulus Winarsunu, Statistik Dalam Penelitian,,,,  hal.۳۲۰ 
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هو عدد  nهو عدد املتغري و ( df۲ = n-k (۳۰،-۲) = ۳۰۱Kو  df۳ = k-۳ (۲-۳) = ۳و 

 اجمليبني(.

)قيمة اجلدول   Fاحلساب > F. مث ميكن مالحظة أن 0990هو  (

بري  بني إتقان (. وهذا يدل على أن هناك عالقة خطية ك5,65> 1,557اجلدول )

 .(Y)مع مهار  الكتابة  (X)املفردات 

 . اختبار الفرضية5

 )اختبار الفرضية يف وقت واحد( Fأ. اختبار 

يف وقت  Yإىل متغري  Xلتحديد تأثري مجيع املتغريات  Fويهدف اختبار  

يف هذه احلالة هو تأثري إتقان املفردات على تشجع الطالبات يف تعليم  5واحد.

 اث عمعهد اجلامعة اإلسالمية احلكومية تولونج اجونج.الكتاب الرت 

اجلدول  Fاحلسابية أكرب من  Fأساس صنع القرار هو أنه إذا كانت قيمة  

فهناك تأثري يف وقت واحد بني إتقان املفردات ومهارات الكتابة (<)

 ()اجلدول Fأصغر من ()احلساب Fفلذلك، إذا 6للطالب.

                                                           
،
 Riduwan & Akdon, Rumus dan Data Dalam Analisis Statistika, (Bandung: Alfabeta, 

۲۰۰۲), hal.۳۲۲ 
 ۲۱٦نفس املراجع.،،،ص.٦
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هناك ليس تأثري يف وقت واحد بني إتقان املفردات ومهارات الكتابة (>)

 للطالب.

. استنادا إىل 5,65هي  Fوالنتيجة اليت مت احلصول عليها من اجلدول  

 11,5spss forحسابات مع مساعد  من برنامج سبسلنظام التشغيل ويندوز 

windows :احلصول على النتائج التالية 

 

 x-yنتائج اختبار ف ۳۰اجلدول 

ANOVA
a
 

Model 

Sum of 

Squares Df Mean Square F Sig. 

۳ Regression ٦۱9۲۹٤ ۳ ۱۱٤۲9۲۹۲ ٦۲،,۲۲٤ ,۰۰۰
b
 

Residual ،۰۲9۲٦٤ ۲۱ ٤9۹۱۰   

Total ۱٤۳،،9،٦۲ ۲٤    

  

احلساب Fيظهر . و ,،۲۲٤٦۲ العد يساوي Fمن اجلدوالحلصول على  

(024،625>)F ( ومستوى الداللة 5،65اجلدول )نتائج 5،50> 5،555 .

اختبار( مت احلصول عليها  Fاالختبار تشري إىل أن قيمة الداللة لالختبار املتزامن )

 αقيمة، وبالتايل فإن قيمة الداللة اليت مت احلصول عليها أصغر من احتمال  5,555
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. لذلك رسم استنتاج تأثري H۰رفض Haقبلت (. لذا مت5,50> 5،555احملدد )

 .إجيايب ومتزامن بني إتقان املفردات من مهارات الكتابة الطالبية

 املعامل العزم  ۳۳ اجلدول

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error 

of the 

Estimate 

5 .880
a
 .,81 .,81 5.550 

 

. وهذا يدل على أن R2 = 1.705من جدول منوذج امللخص، قيمة  

(، املتغري املفردات احلر  قادر  على شرح أو التنبؤ قيمة املتغري 66,0٪) 5,660

التابع ملهارات الكتابة يعين أن تأثري إتقان املفردات على مهار  كتابة الطالب هو 

66,0٪ . 

 ب. المناقشة

شجيع الطالبات هتدف هذه الدراسة إىل حتديد تأثري إستعاب املفردات على ت 

يف تعليم الكتاب الرتاث عمعهد اجلامعة اإلسالمية احلكومية تولونج اجونج. واستنادا 

إىل بيانات البحوث اليت مت حتليلها مث أجرت مناقشة حول نتائج البحث على النحو 

 التايل.
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 . تأثري إتقان املفردات على تشجع الطالبات1

لبسيط ميكن مالحظة أن هناك تأثري كبري واستنادا إىل نتائج اختبار االحندار ا 

قيمة مت احلصول عليها  fبني إتقان املفردات من مهارات الكتابة من جدول االختبار

اجلدول مع مستوى داللة  f. ويف الوقت نفسه، ل 6259024 =العد  Fمن 

 fاحلساب< f. املقارنة بني النتيجتني: 5،65اجلدول =  fاحلصول على قيمة  5،50

(. قيمة املفردات أمهية لتشجع الطالبات هو 5،65< 6259024)اجلدول 

يف هذا . (5,50> 5،555) 5,50وهذه القيمة أقل من احتمال  5،555

رفض. وهذا يعين أن هناك تأثريا إجيابيا و امهية بني Hoقبلت وHaاالختبار يشري إىل أن

اجلامعة  إتقان املفردات على تشجيع الطالبات يف تعليم الكتاب الرتاث عمعهد

 اإلسالمية احلكومية تولونج اجونج.

( 1هذه النتيجة هي يف رأي سوجيتو أن املفردات ميكن تفسريها على أهنا  

( 5( كلمة ممتلكات متحدث أو مؤلف ، 1مجيع الكلمات الوارد  يف لغة واحد  ، 

( قائمة من الكلمات اجملمعة مثل 7الكلمات املستخدمة يف جمال علمي من املعرفة ، 

القاموس مع تفسريات موجز  وعملية. املفردات هي املكون الرئيسي الذي نستخدمه 

 ,.يف القيام بأنشطة التواصل سواء يف شكل شفهي أو مكتوب

                                                           
,
 Soedjito, Kosakata Bahasa Indonesia, )Jakarta: Gramedia, ۳۹۹۲), hal. ۳ 
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يبدأ التمكن من املفردات لدى األفراد من إدخال اللغة األم من خالل عملية 

عليها يف التعليم الرمسي  الثقافة الطبيعية. مع تطور العمر ، مث املفردات اليت مت احلصول

من خالل عملية التدريس والتعلم. مع إتقان املفردات ، ميكن للمرء التواصل مع 

اآلخرين شفهيًا والكتابة دون مواجهة العقبات استناداً إىل الرأي املذكور أعاله ، فإنه 

يتلخص يف أن إتقان املفردات له تأثري كبري أيًضا على القدر  على كتابة أوصاف 

لفقر  ، وميكن مالحظة ذلك يف حقيقة أن العديد من الطالب الذين فشلوا يف فهم ا

 املعىن يف الكتاب الرتاث بسبب ضعف إتقان املفردات.

تتأثر جود  مهارات اللغة لدى الشخص بشد  بنوعية وكمية مفرداته. كلما   

املفردات هو  كانت املفردات أكثر ثراًء ، كلما كانت اللغة أكثر مهارً  أيًضا. تطوير

تطور مفاهيمي. يتأثر برنامج منهجي يف تطوير املفردات بالعمر واجلنس والدخل 

والقدر  والفطر  واحلالة االجتماعية باإلضافة إىل العوامل اجلغرافية. يتم تدريس تعلم 

املفردات يف سياق اخلطاب ، جنبا إىل جنب مع أنشطة التعلم مثل احملادثة والقراء  

فردات املثرية حتتاج إىل القيام بشكل مستمر من خالل الصحف واجملالت والكتابة.امل

واخلطب ، وهلم جرا. من أجل احلصول على أفضل نتائج تعلم املفردات ، حيتاج 

 املعلمون إىل تزويد الطالب بالكلمات املتعلقة عمجاالت احدد 
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ود يف كل جمال من جماالت العلوم ، استخدمت كلمات خاصة ، وجيب بذل جه 
إثراء املفردات. لتحسني إتقان املفردات يف تعليم الكتاب الرتاث ميكن أن يتم أيضا من 

خالل تطوير املواد يف التعليمية. جيب أن ترتبط املواد التعليمية عمواد املفردات. يف املاضي 
، كانت دروس التدريس واملفردات غالباً ما تعطى أولوية قليلة يف برنامج اللغة الثانية ، 

ولكن يف اآلونة األخري  كان هناك اهتمام متجدد باملفردات ودورها يف الدروس 
والتدريس. تقليديا ، غالًبا ما ُترتك دروس املفردات لدراستها بشكل مستقل وال حتظى 

باهتمام كبري يف العديد من الكتب املدرسية والربامج اللغوية. ومع ذلك ، على الرغم من 
ية غالباً ما تكون احدد  متاماً حول جوانب التدريس مثل أن أهداف املناهج الدراس

القواعد ، والقراء  ، أو التحدث ، إال أنه يتم إعطاء القليل من التفاصيل لدور 
 8املفردات.

                                                           
8
http://ejournal.upi.edu/index.php/BS_JPBSP/article/viewFile/۱۰٦٤/۲۰۹۱ diunduh pada ۲۳ 

maret ۲۰۳۲ pukul ۳۱.۳٦ 

http://ejournal.upi.edu/index.php/BS_JPBSP/article/viewFile/3064/2093

