
 لدى العربّية اللغة مادة يف الدراسة ونتيجة حفظ املفرداتبني الربط 
اجنري  احلكومّية اإلسالمّية املتوسطة درسةملاب ثامنال الصف يف الطلبة

 عشرون ،الناحية اجنري موار، املدينة ابريتو كواىل كيلومرت عشرونموار 
:اعداد   

 امحد توفيق

١٢٠١٢٣٠٦٣٦  

 
 

بنجرماسني جامعة أنتساري اإلسالمّية احلكومّية  
 كلية الرتبية والتعليم 
 قسم اللغة العريبة 

 ه١٤٤١\م٢٠١٩
 



 ب 
 

 لدى العربّية اللغة مادة يف الدراسة ونتيجة حفظ املفرداتبني الربط 
اجنري  احلكومّية اإلسالمّية املتوسطة درسةملاب ثامنال الصف يف الطلبة

 ،الناحية اجنري موار، املدينة ابريتو كواىلموار كيلومرت عشرون
 

 البحث العلمي
 مقدم لكلية والتعليم الستيفاء بعض الشروط

 لنيل درخة السرجاان
ة العربيةيف تعليم اللغ  

 
:اعداد   

 امحد توفيق

١٢٠١٢٣٠٦٣٦ 

 

بنجرماسني أنتساري اإلسالمّية احلكومّيةجامعة   
 كلية الرتبية والتعليم 
 قسم اللغة العريبة 

ه١٤٤١\م٢٠١٩  



 ج 
 

 شعار

هللا الرمحن الرحيم  بسم 

 إانأنزلناه قرآان عربيا لعلكم تعقلون
(٢:  ١٢)يوسف :   

 عن عطاء ابن عناس قال
هللا عليه وسلم : هللا صلى   قال رسول 

 " أحب العرب لثالث
والقرآن عريب وكالم أهل اجلنة عريب" ألين عريب  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 د 
 

 اإلهـــداء

ى  ذا البحث العلمي إـل أقدم ـه  

الوالدين الكرميني احملبوبني أمي و أيب   

اللذين يربياين تربية حسنة  وإىل أخي الصغري    

هللا يل و هلمابر   يعطونين الدافعة القوية ك   

النتهاء كتابة هذه الرسالة العلمية    

كلمة إهداء أمجل وأحسن غري الشكرليس ىل    

اجلزيل   

ريا هللا ـخ زاـكم   ـج
 

 

 

 

 

 



ه   
 

شكر وتقديرال  

هللا الرمحن الرحيم  بسم 

هللا الذي مأل الكون رمحة وحناان جتري الرايح أبمره ممطرة، فتنبت األرض أشجارا   احلمد 
هللا تكلؤان واألب  وأغصاان، خلقنا من نطفة منيت فكانت األرحام مأواان، وخنبو وعني 
هللا أماتنا وإن  هللا وحده ال شريك له، إن شاء  يسعى واألم ترعاان، أشهد أن ال اله إال 

 ورسوله، وبعد ... شاء أحياان، وأشهد أن حممدا عبده

 وابدئ ذي بدء يسعدين أن أتقدم خبالص الشكر والتقدير إىل:

  مساحة األستاذة الدكتورة احلاجة جويرية املاجستري، عميد كلية الرتبية والتعليم
 جامعة أنتساري احلكومية بنجرماسني.

   هللا املاجستري رئيسا لقسم تعليم اللغة العربية عليم كلية الرتبية والتمساحة حسب 
 .جامعة أنتساري اإلسالمية احلكومية بنجرماسني

  واملشرف  عارف رمحن حكيم املاجستريمساحة املشرف األول أستاذي اجلليل
الذي أشرف علي، وأمّدين بعظيم توجيهاته،   حممد اقبل شوقي املاجسرتالثاين 

كما عّزز يف نفسي روح املثابرة، وتقصي احلقائق العلمية، فله مين الشكر 
 والتقدير.



 و 
 

  األساتيذ املعلمني يف قسم تعليم اللغة العربية كلية الرتبية والتعليم جامعة أنتساري
قدير على ما اإلسالمية احلكومية بنجرماسني فلهم من الباحث كل الشكر والت
هللا عين خري اجلزاء.  قدموه من العلوم واملعارف والتشجيع. وجزاهم 

  املدرسة املتوسطة اإلسالمية رئيس املدرسة ومدرسة اللغة العربية والتالميذ يف
كاملنتان اجلنوبية ملساعدهتم يف التجربة احملددة   ١احلكومية ابريتو كواىل 

 وامليدانية.
 الء واألصدقاء الذين قاموا ابملساعدة والتوجيه والشكر اجلزيل جلميع الزم

 والتسهيل للكاتب لكتابة هذا البحث العلمي.

ويرجو الباحث أن يكون قد ويف بعض العرفان ابجلميل للغة العربية، وأسهم 
إبرساء لبين متواضعة يف تطويرها هبدف الوصول إىل جيل قادر على حب لغته والدفاع 

هللا تعاىل أن جيعل هذا العمل  عنها وتوصله مع التكنولوجيا احلديثة خدمة هلا. )وأسأل 
 خالصا لوجهه(.

هللا ويل التوفيق  و

   

 

 

 

 ٢٠١٩ أكتوبريبنجرماسني، 
 الباحث

 
 

 أمحد توفيق
 ١٢٠١٢٣٠٦٣٦رقم القياد: 

 

 



 ز 
 

 املوافقة
الربط بني حفظ املفردات ونتيجة الدراسة يف مادة اللغة البحث العلمي ابملوضوع: 

العربّية لدى الطلبة يف الصف الثامن ابملدرسة املتوسطة اإلسالمّية احلكومّية 
 .،الناحية اجنري موار، املدينة ابريتو كواىلاجنري موار كيلومرت عشرون

 : أمحد توفيق الطالب
 ١٢٠١٢٣٠٦٣٦:  رقم القياد

 تعليم اللغة العربية:  القسم
 الرتبية والتعليم:  الكلية

 البحث العلمي اليت أعدهتا الطالب:  بعد اإلطالع على  
 ، وافق املشرفان على تقدميها إىل جملس املناقشة.١٢٠١٢٣٠٦٣٦أمحد توفيق / 

  ٢١٠٩بنجرماسني،  
 املشرف الثاين املشرف األول

 
 حممد اقبل شوقي املاجسرت عارف رمحن حكيم املاجستري

رقم التنظيف:   ١٩8٣١١١7٢٠١١٠١١٠٠٦ رقم التنظيف:
٢٠٠٦٠١8٣٠١ 

 اإلعتماد
 ابسم عميد كلية الرتبية والتعليم
 رئيس قسم تعليم اللغة العربية

 
هللا املاجستري  حسب 



 ح 
 

١٩77١٢٢٤٢٠٠٣١٢١٠٠٢ رقم التنظيف:  

 اإلعتماد من طرف جلنة املناقشة

الربط بني حفظ املفردات ونتيجة الدراسة يف مادة اللغة البحث العلمي ابملوضوع: 
الثامن ابملدرسة املتوسطة اإلسالمّية احلكومّية اجنري موار   العربّية لدى الطلبة يف الصف

قد دافع  ١٢٠١٢٣٠٦٣٦، رقم القياد: أمحد توفيق، الذي كتبتها: كيلومرت عشرون
الباحث عن هذا البحث العلمي أمام جلنة املناقشة وتقرر قبوله شرطا لنيل درجة 

 السرجاان يف تعليم اللغة العربية، وذلك يف: 
 ألرابعا  : اليوم 
 ٢٠١٩أكطوبري  ١٦ : التاريخ 
 (7٩.١ب+ ):  وتكون مقبولة بدرجة 
 عميد كلية الرتبية والتعليم  
 جبامعة أنتساري اإلسالمية احلكومية  
   
 األستاذة الدكتورة احلاجة جويرية املاجستري  
 ١٩٦٠٠١٠٦١٩8٦٠٣٢٠٠٤رقم التنظيف:   

 التوقيع اإلسم
  )رئيسا ومناقشا(  .١
  )مناقشا(  .٢
  )مناقشا(  .٣
 

 



 ط 
 

 إقرار الطالب

 أان املوقع أدانه وبينايت كاآليت:
 : أمحد توفيق  اإلسم

 ١٢٠١٢٣٠٦٣٦:   رقم القيد
 : تعليم اللغة العربية  القسم
 : الرتبية والتعليم  الكلية

أقرر أبن هذ البحث الذي حضرته شرط لنيل درجة السرجاان يف تعليم اللغة 
الربط بني حفظ املفردات ونتيجة الدراسة يف مادة  :العربية كلية الرتبية حتت املوضوع: 

اللغة العربّية لدى الطلبة يف الصف الثامن ابملدرسة املتوسطة اإلسالمّية احلكومّية اجنري 
 زموار كيلومرت عشرون

حضرته وكتبته بنفسي وما زورته من إبداع غري أو أتليف اآلخر. وإذا ادعى أجد أ
استقباال أنه من أتليفه وتبني أنه فعال ليس من حبثي فأان أحتما املسؤولية على ذلك، ولن 

جامعة أنتساري اإلسالمية احلكومية تكون املسؤولية على املشرف أو على كلية الرتبية 
 .بنجرماسني

 هذا اإلقرار بناء على رغبة احلاصة وال جيربين أحد على ذلك. هذا، وحررت
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 البحث ملخص
 اللغة مادة يف الدراسة ونتيجة املفردات حفظ بني الربطم. " ٢٠١٩. أمحد توفيق

 احلكومّية اإلسالمّية املتوسطة ابملدرسة الثامن الصف يف الطلبة لدى العربّية
 ". اجنري موار، املدينة ابريتو كواىل،الناحية عشرون كيلومرت موار اجنري

البحث العلمي قسم التعليم اللغة العربية، كلية الرتبية والتعليم. املشرف 
 األول: احلاج حبران املاجسرت. واملشرف الثاين: عبد الغفور املاجسرت.

 .الكلمات الرئيسية: الربط، حتفيظ املفردات، نتيجة التعليم اللغة العربية
 جدا مهمةهي  العربية اللغة تعليمكما يف   الدراسة نتيجةكل التعليم حيتاج إىل 

 الطلبة عن هبا تصدر إما ابلعوامل، الدراسة نتيجة تتأثرألهنا املقياس عن جناة التعليم. 
 على حتتوي الداخلية العوامل. خارجية أو داخلية هي إما خرجهم، عن تصدر أو نفسهم
 جتماعيةاإل العوامل على حتتوي اخلارجية العوامل أما. والنفسية والروحنية املادية العوامل

 حقيقة،. والدينية الروحنية والبيئة والثقافية( واجملموعة واجملتمع واملدرسة واألسرة البيئة)
 .املذكورة العوامل بني تفاعل هو الطلبة عليها احملصولة الدراسة نتيجة

التخطيط وعملية التعليمّية، كذلك يعمل كل مؤّسسة العلمّية سوى يعمل 
مؤّثرا. بناء على نظام احلكومة  تعليمّية عمليةمثل احملاولة املقصود  الدراسة نتيجة التقدير

 نتيجة( يبنّي أن تقدير املعّلم ١آاية ) ٦٤عن معايري قومّية الرتبّية سبب  ١٩رقم 
يف صيغة مثلها  الدراسة نتيجةيعمل ابستمرار للرصد العملّية والتقّدم واإلصالح  الدراسة

 إمتحان اليومي وإمتحان النصفي وإمتحان النهائي وإمتحان فصل أعلى.



 ك 
 

ونتيجة التعليم اللغة فاهلدف من هذا البحث ملعرفة الربط بني حتفيظ املفردات 
توسطة اإلسالمية احلكومية ابريتو كواىل يف املدرسة امل للطالب يف الفصل الثامن العربية

١. 
هذا البحث وهو حبث ميداين، على أن املنهج يف هذا البحث وهو منهج كمي 
أي موضوعية تصميم البحث ابستخدام أرقام املعاجلة اإلحصائية، والتجارب املراقية. 

انية نظرا على اجملموعة السكانية وعينة من هذا البحث أي البحث عن اجملموعة السك
ألنه يشمل مجيع موضوعات البحث يعين الفصل الثامن. فأما صناعة مجع البياانت 
ابستخدام اإلستبياانت واملالحظات واإلختبارات والواثئق.  حتليل البياانت ابستخدام 

 اإلحصائي الكمية. 
من خالل صناعة التحليل الوصفي الكمي اليت ترّجى أن حيصل صورة أكثر 

  ينتج هذا البحث نتائج:موضوعية ومنهجية حيت
عن  حتفيظ املفرداتيف التحليل الكمي املرتابط لنتائج البحث موجودا أتثري بني 

 ١نتيجة التعليم اللغة العربية يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية ابريتو كواىل ال
 – ٠،٩١الفاصل . نتيجة املذكورة يف ٠،٩7٢يعين  ٢٠١٩/٢٠٢٠للعام الدراسي 

 ".يوجد ارتباط األعلى Yو  Xبني املتغريات  ملعيار "اب ١،٠٠
ونتيجتها استشارة ابلقيم   "Rحلظة املنتج "على أساس حساب ابستخدام الرموز 

يف  ٢5=  Nب   حلظة املنتج (، اتضح يف جدوال القيم إرتياطRاملوجود يف اجلدوال )
 اجلدوال فيما يلي:

 (ro > r tabel) ٠،٩7٢=  roو  ٠،٣٩٦=  ro%؛ اجلدوال 5على املستوى األمهية  .١
 (ro > r tabel) ٠،٩7٢=  roو  5٠5،٠=  ro%؛ اجلدوال ١على املستوى األمهية  .٢



 ل 
 

 ١ودرجة األمهية  % 5( أكرب من حيث درجة األمهية roقيمة املنتج املوضوعي )
بني حتفيظ أيضا، فإن الفرضية اليت يقرتحها الباحث هي " يوجد ارتباط معنوية   %

املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية ابريتو  يف  املفردات ونتيجة التعليم اللغة العربية
وبعبارة أخرى، فإن نتيجة التعليم اللغة . ٢٠١٩/٢٠٢٠للعام الدراسي  ١كواىل 

العربية العالية واملنخفضة للطالب ترتبط ارتباطا وثيقا مبدى حتفيظ املفردات لدى 
 الطالب.
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ABSTRAK 
 

Ahmad Taufik. 2019.”Korelasi Antara Hafalan Mufradat dan Hasil Pembelajaran 

Bahasa Arab di Kelas VIII MTSN Anjir Muara KM. 20 Kecamatan Anjir 

Muara Kabupaten Barito Kuala”. Skripsi, Jurusan Bahasa Arab, Fakultas 

Tarbiyah dan Keguruan. Pembimbing: (I) Arif Rahman  

 

Kata kunci: Korelasi, Hafalan Mufradat, Hasil Pembelajaran Bahasa Arab 

 

Penelitian ini berlatar belakangkan bahwa semua pendidikan memerlukan 

hasil belajar terutama dalam pengajaran  Bahasa Arab, salah satu bagian penting 

dalam pembelajaran bahasa arab adalah mufradat karena sebab itulah selayaknya bagi 

setiap siswa untuk menguasai mufradat. Berdasarkan latar belakang diatas sehingga 

rumusan masalah yang diteliti adalah bagaimana korelasi antara hafalan mufradat dan 

hasil pembelajaran Bahasa Arab di Kelas VIII MTSN Anjir Muara KM. 20 

Kecamatan Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala 

Analisis dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif yang diharapkan 

dapat mengahasilkan gambaran yang lebih objektif dan sistematis, sehingga 

penelitian ini menghasilkan temuan: 

Pada analisis kuantitatif korelatif dari hasil penelitian menunjukkan bahwa 

terdapat pengaruh antara hafalan mufradat terhadap hasil pembelajaran Bahasa Arab 

siswa di MTSN 1 Barito Kuala Tahun Ajaran 2019-2020 sebesar 0.972. Nilai 

koefisien korelasi sebesar 0.972 ini berada dalam interval 0.91-1.00 dapat 

diinterpretasikan "antara variable X dan Y terdapat korelasi yang sangat kuat atau 

tinggi". Berdasarkan pengujian signifikansi dengan Berdasarkan perhitungan dengan 

menggunakan rumus product moment di atas dan hasilnya dikonsultasikan dengan 

nilai pada tabel (r) ternyata dalam tabel nilai korelasi product moment dengan N=25 

pada taraf signifikansi 5%; ro tabel = 0.396 dan ro = 0.972 (ro > r tabel) sedangkan 

pada taraf signifikansi 1%; ro tabel = 0.505 dan ro = 0.972 (ro > r tabel), maka 

hubungan antara hafalan mufradat terhadap hasil pembelajaran Bahasa Arab siswa di 

MTSN 1 Barito Kuala Tahun Ajaran 2019-2020 ini adalah signifikan. Dari penelitian 

lapangan ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan 

signifikan antara hafalan mufradat terhadap hasil pembelajaran Bahasa Arab siswa di 

MTSN 1 Barito Kuala Tahun Ajaran 2019-2020. Dengan kata lain, tinggi rendahnya 

penguasaan atau hasil pembelajaran Bahasa Arab siswa erat hubungannya dengan 

banyaknya hafalan mufradat siswa tersebut. 
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