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 بسم هللا الرحمن الرحيم

َهْل َجَزآُء اْلِْْحسنِ ِإَّلا 

 اْلِْْحسنُ 

 يِ فَ 
َ
ا مَ كُ ب ِ رَ  ءِ الَ ءَ  يِ  أ

 انِ بَ ذِ  كَ تُ 

 (61-60)الرحمن : 

  



 د

 

 اإلهداء

 

 البحث العلمي اأهدي هذ

 وإلى المحبوب و إلى زوجي إلى أبي المحبوب وأمي المحبوبة

وإلى أختي  المحبوبأخي الصغير  وإلى المحبوبأخي الكبير 

 الصغيرة المحبوبة

 وإلى أساتيذي المكرمين وأستاذاتي المكرمات المحبوبات

 الدافعةوإلى أصدقائي المحبوبين الذين أعطوني 

 والحماسة والعلوم النافعة

 النتهاء هذا البحث العلمي 

 وليس لي كلمة أهديها أجمل وأحسن 

 غير الشكر الجزيل

 

 

 جزاكم هللا خير الجزاء

  



 ه

 

 الشكر والتقدير

 

الحمد هلل الذي مأل الكون رحمة وحنانا تجري الرياح 

بأمره ممطرة، فتنبت األرض أشجارا وأغصانا، خلقنا من نطفة 

منيت فكانت األرحام مأوانا، ونخبو وعين هللا تكلؤنا واألب 

وأشهد أن ال اله إال هللا وحده ال شريك له،   يسعى واألم ترعانا،

إن شاء أماتنا وإن شاء أحيانا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، 

 من وهدة الكفر أنجانا وبعد...

 لى:وبادئ ذي بدء يسعدني أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير إ

الماجستير كعميد كلية  جويرية ةكتورالد  األستاذة   ةالمكرم -1

التربية والتعليم جامعة أنتساري اإلسالمية الحكومية 

 بنجرماسين.

الماجستير كرئيس قسم تعليم اللغة العربية  حسب هللاالمكرم  -2

كلية التربية والتعليم جامعة أنتساري اإلسالمية الحكومية 

 بنجرماسين.

ل المكرم المشرف -3  الماجستيرنور  عاشقينالدكتور الحاج  األو 

 على إرشاده للباحثة في كتابة هذا البحث العلمي.

على  ،الماجستير محمد اقبال الشوقي الث اني المكرم المشرف -4

 إرشاده للباحثة في كتابة هذا البحث العلمي.

ع المحاضرين بكلية التربية والتعليم في قسم يالمكرمون جم -5

 بية ال ذين يعطون المعلومات النافعة للباحثةتعليم اللغة العر

رئيس المكتبة جامعة أنتساري اإلسالمية الحكومية ورئيس  -6

المكتبة كلية التربية والتعليم ومكتبة قسم تعليم اللغة العربية 

جامعة أنتساري اإلسالمية الحكومية بنجرماسين الذين رفقوا 

 .للباحثة لعملت البحث العلمي

لجميع أصدقائي في قسم تعليم اللغة العربية والشكر الجزيل  -7

 ي النتهاء هذا البحث العلمي.نالذين يساعدون



 و

 

ء في كتابة هذا من النقصان والخطا لباحثة  اوال تفوت 

لباحثة ا ايقترحوأن  أحسن للقارئين األخرين نالبحث العلمي، فم

 قتراحات إصالحية.اب

لجميل با العرفانت بعض وفوترجو الباحثة أن تكون قد 

لبنة متواضعة في تطويرها بهدف  بإرساءاللغة العربية، وأسهم 

الوصول إلى جيل قادر على حب لغته والدفاع عنها وتواصله مع 

)وأسأل هللا تعالى أن يجعل هذا الوسائل التعليمية الحديثة لها. 

 العمل خالصا لوجهه(.

 وهللا ولي التوفيق

 

 م 2019 سبتمبر   بنجرماسين، 

 الباحثة

 

 سنتي ارياني

 1501230449: رقم القيد
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 ملخص البحث

 تعلم اللغة العربية نتيجة و الدراسة عالقة بين خلفية .2019 ،سنتي ارياني
في معهد الحكمة للبنات بتابودرات هولو  العاشر فصال لطالبات

 كلية التربية والتعليم ، قسم تعليم اللغة العربية سونجي الوسطى

ل  المشرف .جامعة أنتساري اإلسالمية الحكومية بنجرماسين األو 

محمد اقبال  الث اني المشرفو .الماجستيرنور  عاشقينالدكتور الحاج 

 .الماجستير الشوقي
 

 .تعلم اللغة العربية نتيجة،  الدراسة خلفية :الكلمات الرئيسية
تعلم اللغة  نتيجة و الدراسة عالقة بين خلفية  تقدم العلمية الرسالة ذهه 

في معهد الحكمة للبنات بتابودرات هولو سونجي  العاشر فصال لطالبات العربية

اللغة  درسةهي صعوبة م العلمية الرسالة ذهه في المشكلة وكانت. الوسطى

خلفية  نلديه التيال الباتيس بسبب اختالف مستويات فهم الطالعربية في التدر

  عن نتائج تعلم اللغة العربية للطالبات. ثيرتأكونوا تالمختلفة حتى  الطالبات
ا  عالقة بين خلفية المعرفة يه العلمية الرسالة ذهه في دافهاأل وأم 

في معهد الحكمة للبنات  العاشر فصال في تعلم اللغة العربية نتيجة و طالباتال

 ذاه في منهج وإما الميداني البحث وه البحث ذاه بتابودرات هولو سونجي.

  Normalitasاختبار  و  korelation باستخدام وتحليلها لكمياا منهجيا تستخدم البحث

 والمقابلة المالحظةو اإلستبيان يه البيانات لجمع المستخدمة الطريقة وأما

 و طالباتال عالقة بين خلفية وه العلمية الرسالة ذهه في الموضوع. والتوثيق

صف ال تابلاطكل  وه العلمية الرسالة ذهه في وذاتي، تعلم اللغة العربية نتيجة

 معهد الحكمة للبنات.العاشر 

 على يدل   Korelasi sباستخدام تحليل تحليل ،البحث نتائج إلى استنادا  

<simp.sig   .0,05 ، ألن نتيجة asimp.sig0,040 نتيجة   توجد0,040 

العالقة بين خلفية الطالبات ونتيجة تعلم اللغة العربية   في الصف 

 العاشر معهد الحكمة للبنات بتابودرات هولو سنجي الوسطى. فالفرضية

 .مرفوضة  (H0)  الصفرية مقبولة والفرضية  (Ha) البدلية
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