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لدى  (Self-Regulated Learning)أتثري التعلم ادلنظم ذاتيا "
على نتائج  01-أثناء وابء كوفيدوأساليب تعلمهم الطلبة 

 يف ادلدارس الثانوية اإلسالمية احلكومية اللغة العربية تعلم
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 دمحم انفطار االحقاف
022000212002 
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بعد االطالع على رسالة ادلاجستري اليت أعدىا الباحث وافق ادلشرف على تقدميو 
 إىل رللس ادلناقشة.
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 لشعارا

 العلم بال عمل جنون،

 والعمل بغير علم ال يكون
 أيها الولد( –)أبو حامد الغزايل 
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 ادللخص

 (Self-Regulated Learning)أتثري التعلم ادلنظم ذاتيا . 0200دمحم إنفطار األحقاف, 
 اللغة العربية على نتائج تعلم 01-أثناء وابء كوفيدوأساليب تعلمهم الطلبة  لدى

. رسالة ادلاجستري، قسم تعليم بنجرماسني يف ادلدارس الثانوية اإلسالمية احلكومية
اللغة العربية، كلية الدراسات العليا، جامعة أنتساري اإلسالمية احلكومية 

( الدكتور احلاج 0احلاجة نور ليلى، ادلاجستري. ( الدكتورة 0بنجرماسني. ادلشرفان: 
 فيصل مبارك، ادلاجستري.

 نتائج التعلم، ،01-التعلم ادلنظم ذاتيا، أساليب التعلم، وابء كوفيد الكلمات ادلفتاحية:
 .اللغة العربية

ابتكارًا يوفر أجواء  01-كتأثري وابء كوفيد  رب اإلنرتنتم اللغة العربية عييعد تعل
لم من أجل يف التع أرفع التعلم ادلنظم ذاتيام عن بعد يالتعل . تتطلبةبخمتلفة دلعظم الطل

 اساليب عرفةالنحو األمثل. ابإلضافة إىل ذلك، فإن م ها علىعليمفهم ادلواد اليت يتم ت
والنظرايت من  تتطلب فهًما للمفاىيم األهن ،علم اللغة العربية ضرورية للغايةالتعلم يف ت

 أجل حتقيق ادلهارات اللغوية ادلثلى.
على نتائج  لدى الطلبةأتثري التعّلم ادلنّظم ذاتيا  دلعرفة( 0أىداف ىذا البحث ىي: 

اللغة يف  همعلى نتائج تعّلم الطلبة أتثري أساليب تعلم ( دلعرفة0 اللغة العربية. هم يفتعّلم
على نتائج هم تعلملدى الطلبة وأساليب  أتثري التعّلم ادلنظّم ذاتيا ( دلعرفة0 .العربية
 .اللغة العربية هم يفتعّلم

-Ex) أبثر رجعي طريقةنوع ىذا البحث ىو البحث ادليداين ابدلدخل الكمي مع 

post Facto) رلتمع البحث ىو طلبة الصف احلادي عشر يف ادلدارس الثانوية اإلسالمية .
تقنية أخذ العينات طالبا. أما اختاذ العينة ىو  120 الذين عددىم احلكومية بنجرماسني



 

 ح 
 

أساليب مجع البياانت ىي استبانة والتوثيق.  .طالبا 012وحصلت  البسيطةالعشوائية 
 وأساليب حتليل البياانت ىي االحندار اخلطي البسيط واالحندار اخلطي ادلتعدد.

نتائج  على ادلنظّم ذاتيا مإجيايب بني التعلّ  أتثريىناك ( 0تدل نتائج البحث أن: 
أكرب من  thitung 0.002أن  حتليل االحندار اخلطي البسيطمن  تُعرف ة.م اللغة العربيّ تعلّ 

ttabel 0.1.2 وقيمة Sig. 2.200  ادلنظّم ذاتيام مسامهة متغري التعلّ و  .2.22أصغر من 
أساليب إجيايب بني  أتثريىناك ( 0 .%0أو  2.202ة ىي م اللغة العربيّ نتائج تعلّ  على

 thitungأن  حتليل االحندار اخلطي البسيطمن  تُعرف. ةم اللغة العربيّ نتائج تعلّ  على متعلّ ال
مسامهة متغري و  .2.22أصغر من  Sig. 2.2.0 وقيمة ttabel 0.1.2أكرب من  0.2.2

 أتثريىناك ( 0 .%0.1أو  2.201ة ىي م اللغة العربيّ نتائج تعلّ  على ادلنظّم ذاتيام التعلّ 
 تُعرف ة.م اللغة العربيّ نتائج تعلّ  ادلنظّم ذاتيا وأساليب التعّلم على مبني التعلّ ومتزامن إجيايب 
 ftabel 0.200أكرب من  fhitung 0.020أن  حتليل االحندار اخلطي ادلتعدد ةجيمن نت
ذاتيا ين ادلستقلني )التعّلم ادلنظّم تغري ادل مسامهةو . 2.22أصغر من  Sig. 2.209 وقيمة

النسبة ، و %0.2أو  2.202ة ىي اللغة العربيّ  منتائج تعلّ  وأساليب التعّلم( متزامنا على
 .بحثال االيت مل يتم مالحظتها يف ىذ متأثرة مبتغريات األخرى %19.2ادلتبقية 
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ABSTRAK 

Muhammad Infithar Al Ahqaf, 2022. Pengaruh Kemandirian Belajar (Self-

Regulated Learning) dan Gaya Belajar Peserta Didik pada Masa Wabah 

Covid-19 Terhadap Hasil Belajar Bahasa Arab di MAN se-Kota 

Banjarmasin. Tesis, Jurusan Magister Pendidikan Bahasa Arab, 

Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin. Pembimbing: 

1) Dr. Hj. Norlaila, M.Ag., M.Pd. 2) Dr. H. Faisal Mubarak Seff, Lc., MA. 

Kata Kunci: Kemandirian Belajar, Gaya Belajar, Wabah Covid-19, Hasil 

Belajar, Bahasa Arab. 

Sebagai dampak dari wabah Covid-19, pembelajaran bahasa Arab berbasis 

daring merupakan sebuah inovasi yang mana memberikan suasana berbeda bagi 

sebagian besar peserta didik. Metode pembelajaran jarak jauh membutuhkan 

kemandirian belajar yang tinggi agar dapat memahami materi yang diajarkan 

secara maksimal. Selain itu, pengenalan terhadap gaya belajar dalam belajar 

bahasa Arab sangat diperlukan, karena bahasa Arab memerlukan pemahaman 

konsep dan teori guna pencapaian keterampilan berbahasa yang optimal. 

Tujuan penelitian ini adalah: 1) mengetahui pengaruh kemandirian belajar 

terhadap hasil belajar bahasa Arab peserta didik. 2) mengetahui pengaruh gaya 

belajar terhadap hasil belajar bahasa Arab peserta didik. 3) mengetahui pengaruh 

secara bersamaan antara kemandirian belajar dan gaya belajar terhadap hasil 

belajar bahasa Arab peserta didik. 

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan 

kuantitatif model ex-post facto. Populasi penelitian ini adalah kelas XI di MAN 

se-Kota Banjarmasin berjumlah 803 peserta didik. Adapun teknik pengambilan 

sampel adalah simple random sampling dan diperoleh 260 peserta didik. Teknik 

pengumpulan data yang digunakan yaitu kuesioner dan dokumentasi. Teknik 

analisis data diantaranya regresi linier sederhana dan regresi linier berganda. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Ada hubungan yang positif dan 

signifikan antara kemandirian belajar terhadap hasil belajar bahasa Arab. Hasil 

analisis regresi linier sederhana menunjukkan thitung sebesar 2,320 > 1,645 dan 

nilai Sig. 0,021 < 0,05. Uji koefisien determinasi menunjukkan R Square sebesar 

0.020 atau 2%. 2) Ada hubungan yang positif dan signifikan antara gaya belajar 

terhadap hasil belajar bahasa Arab. Hasil analisis regresi linier sederhana 

menunjukkan thitung sebesar 2,045 > 1,645 dan nilai Sig. 0,042 < 0,05. Uji 

koefisien determinasi menunjukkan R Square sebesar 0.016 atau 1,6%. 3) Ada 

hubungan yang positif dan signifikan secara simultan antara kemandirian belajar 

dan gaya belajar terhadap hasil belajar bahasa Arab. Hasil analisis regresi linier 

berganda menunjukkan fhitung = 3,353 > ftabel 3,031 dan nilai Sig. 0,037 < 0,05, Uji 

koefisien determinasi menujukkan R Square sebesar 0,025 atau 2,5%, dan sisanya 

97,5% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diamati dalam penelitian ini.  
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ABSTRACT 

Muhammad Infithar Al Ahqaf, 2022. The Effect of Self-Regulated Learning and 

Student’s Learning Styles During the Covid-19 Outbreak on Arabic 

Learning Outcomes in Islamic Senior High Schools Banjarmasin. Master 

Thesis, Department of Arabic Language Education, Postgraduate Studies, 

Antasari State Islamic University Banjarmasin. Thesis Advisor: 1) Dr. Hj. 

Norlaila, M.Ag., M.Pd. 2) Dr. H. Faisal Mubarak Seff, Lc., MA. 

Keywords: Self-Regulated Learning, Learning Styles, Covid-19 Outbreak, 

Learning Outcomes, Arabic Language. 

As the impact of Covid-19 outbreak, online-based Arabic learning is an 

innovation which provides a different atmosphere for most students. The distance 

learning method requires high self-regulated learning in order to understand the 

lesson optimally. In addition, an introduction to learning styles in Arabic learning 

is very necessary, because Arabic learning needs an understanding of concepts 

and theories in order to achieve optimal language skills. 

The purpose of this study are: 1) to determine the effect of student’s self-

regulated learning on the result of Arabic learning; 2) to determine the effect of 

student’s learning styles on the result of Arabic learning; 3) to determine the effect 

of student’s self-regulated learning and learning styles on the result of Arabic 

learning. 

This type of research is a field research with a quantitative approach and ex-

post facto model. The population was class XI in Islamic Senior High Schools 

Banjarmasin with totaling 803 students. The sampling technique used is simple 

random sampling and obtained 260 students. The process of collecting data using 

questionnaires and documentation. Data analysis techniques are simple linear 

regression and multiple linear regression. 

The results showed that: 1) There is a positive and significant relationship 

between self-regulated learning and Arabic learning outcomes. The results of 

simple linear regression analysis showed thitung of 2.320 > 1.645 and the value of 

Sig. 0.021 < 0.05. The coefficient of determination test showed R Square 0.020 or 

2%. 2) There is a positive and significant relationship between learning styles and 

Arabic learning outcomes. The results of simple linear regression analysis showed 

thitung of 2,045 > 1,645 and the value of Sig. 0.042 < 0.05. The coefficient of 

determination test showed R Square 0.016 or 1.6%. 3) There is a simultaneous 

positive and significant relationship between self-regulated learning and learning 

style on Arabic learning outcomes. The results of multiple linear regression 

analysis show fhitung = 3.353 > ftabel 3.031 and the value of Sig. 0.037 <0.05, the 

coefficient of determination test shows R Square of 0.025 or 2.5%, and the 

remaining 97.5% is influenced by other variables not observed in this study. 

 

  



 

 ك 
 

 اإلهداء

 للمحبوبني الكرمينيه رسالة ادلاجستري أقدم ىذ

 احلاج نور كمال فصاء, السرجاان أيب

 احلاجة أرسيتا, السرجاان وأمي

 ربياىن برتبية حسنة اللذان

 همارحم هللا إلي

 احملبوبة حليا قوزوايين صايباوإىل أخيت 

 ومشريف ومجيع أساتيذي وكل من ساعدين

 م الرمحة والرضوانهعلي

 عظيمةالدافعة البني الذين أعطاين وإىل أصحايب احملبو 

 النتهاء كتابة ىذه البحث العلمي

 أقول شكرا جزيال

 جزاكم هللا خري اجلزاء
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 الشكر والتقدير

 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
احلمد هلل رب العاليمن، الفتاح العليم، الذي أرشد من اصطفاه من عباده للتعلم 

وموالان دمحم الذي أرسلو هللا ىاداي إىل الصراط والتعليم. والصالة والسالم على سيدان 
 ادلستقيم، وعلى آلو وأصحابو واتباعو ابخللود يف دار البقاء والنعيم. أما بعد.

 قد دتت كتابة ىذه رسالة ادلاجستري. فيسرين أن أقدم شكرا جزيال إىل:
ساري األستاذ الدكتور زلفا مجايل، مدير كلية الدراسات العليا جبامعة أنت فضيلة .0

 اإلسالمية احلكومية ببنجرماسني.
 الدكتور احلاج فيصل مبارك صيف ادلاجستري، رائيس قسم تعليم اللغة العربيةفضيلة  .0

 يف كلية الدراسات العليا جبامعة أنتساري اإلسالمية احلكومية ببنجرماسني.
ك الدكتورة احلاجة نور ليال ادلاجستري والدكتور احلاج فيصل مبار فضيلة ادلشرفني  .0

صيف ادلاجستري على إرشادمها وتوجيههما وتشجيعهما للباحث يف كتابة ىذه 
 رسالة ادلاجستري. فلهما مين خالص الشكر والتقدير ومن هللا عظيم الثواب واجلزاء.

يف قسم تعليم اللغة العربية يف كلية  واحملاضرات فضيلة ادلكرمني مجيع احملاضرين ..
الذين عّلموين  سالمية احلكومية ببنجرماسنيجبامعة أنتساري اإل الدراسات العليا

 العلوم وادلعارف ادلتنوعة فلهم أحسن الشكر والتقدير. جزاىم هللا خري اجلزاء.
 .ادلاجستري احلاج دمحم رافعي دينة بنجرماسني،فضيلة ادلكرم رئيس وزارة الدين مب .2
الدكتورندة نعيمة  بنجرماسني، 0فضيلة مديرة ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية  .1

الدكتور عبد  بنجرماسني، 0، ومدير ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية ادلاجستري
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انان  بنجرماسني، 0ومديرة ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية  ،اذلادي ادلاجستري
 .الذين قبلوا الباحث لقيام ىذه رسالة ادلاجستري مايري ادلاجستري

جيو  وجلميع األصدقاء الذين أعطوين مساعدة والتو دين احملبوبنيلوالوالشكر اجلزيل ل .9
 .والتسهيل للباحث يف كتابة ىذه رسالة ادلاجستري

اليفوت الباحث من النقصان واخلطاء يف كتابة ىذه الرسالة، وما أحسن للقارئني 
 أن يقرتحوا للباحث ابقرتاحات إصالحية.

 وللقارئني على وجو عام. آمنيعسى هللا أن ينفع ىذه الرسالة للباحث خاصة 
 

 م 0202مايو  00 بنجرماسني,
 الباحث

 
 دمحم انفطار االحقاف

  



 

 ن 
 

 الفهرس

 ب ......................................................... صفحة العنوان
 ج ........................................................... إقرار الطالب

 د ................................................................. ادلوافقة
 ه ................................... تقرير جلنة ادلناقشة على تصحيح البحث

 و ................................................................. الشعار
 ز ........................................................ )العربية( خصادلل

 ط .................................................. ادللخص )اإلندونيسية(
 ي ..................................................... ادللخص )اإلجنليزية(

 ك ................................................................ اإلىداء
 ل ......................................................... الشكر والتقدير

 ن ................................................................ الفهرس
 ص ......................................................... قائمة اجلداول

 ر ...................................................... قائمة الرسوم البيانية
 ش ........................................................... قائمة الصوار
 ت .......................................................... قائمة ادلالحق

 ادلقدمة: الباب األول
 0 ...................................................... خلفية البحث .أ 
 9 ....................................................... أسئلة البحث .ب 



 

 س 
 

 9 ....................................................  أىداف البحث .ج 
 1 ....................................................... أمهية البحث .د 
 02 ...................................................... فرضية البحث .ه 
 00 ................................................... التحديد اإلجرائي .و 
 00 .................................................. السابقة  دراساتال .ز 
 00 ...................................................... ىيكل البحث .ح 

 اإلطار النظري: الثاينالباب 
 .0 .......................... (Self-Regulated Learning) التعّلم ادلنظّم ذاتيا .أ 

 .0 ........................................ ادلنظم ذاتيا مفهوم التعّلم .0
 01 ..................................... مكّوانت التعّلم ادلنظّم ذاتيا .0
 01 ............................. العوامل ادلؤثّرة على التعّلم ادلنظّم ذاتيا .0
 00 ...................................... مؤّشرات التعّلم ادلنظّم ذاتيا ..

 00 ...................................................... أساليب التعلم .ب 
 00 .......................................... مفهوم أساليب التعلم .0
 00 ........... ة اخلصائص السلوكية الفردية ذلاأنواع أساليب التعلم ومميز  .0
 01 ........................................ مؤّشرات أساليب التعلم .0

 0. ........................................................ نتائج التعّلم .ج 
 0. ............................................ مفهوم نتائج التعلم .0
 0. ................................. العوامل ادلؤثّرة على نتائج التعّلم .0
 .. .......................................... مؤّشرات نتائج التعّلم .0



 

 ع 
 

 2. ................................................... تعليم اللغة العربية .د 
 2. .......................................... مفهوم تعليم اللغة العربية .0
 2. ............................................. العربيةمهارات اللغة  .0
 9. ........................................ أىداف تعليم اللغة العربية .0
 1. ............. 01-تعليم اللغة العربية عرب اإلنرتنت يف حالة وابء كوفيد ..

 22 .................................................... يطار التفكري اإل .ه 

 منهجية البحث: الباب الثالث
 20 .................................................نوع البحث ومدخلو .أ 
 .2 ................................................ رلتمع البحث وعينتو .ب 
 21 .................................................. البياانت ومصادرىا .ج 
 12 ................................................أساليب مجع البياانت .د 
 10 ............................................... اختبار صحة األدوات .ه 
 92 ...................................... أساليب معاجلة البياانت وحتليلها .و 

 نتائج البحث ومناقشتها: رابعالباب ال
 99 ............................................... وصف ميادين البحث .أ 
 .1 ....................................................... نتائج البحث .ب 

 .1 ................................................ تقدًن البياانت .0
 11 ................................................ حتليل البياانت .0

 021 ................................................ مناقشة نتائج البحث .ج 



 

 ف 
 

 االختتام: ام الباب اخل
 002 ........................................................... اخلالصة .أ 
 001 ......................................................... االقرتاحات .ب 

 ادلراجع
 ادلالحق

  



 

 ص 
 

 قائمة اجلداول

 الصفحة امساء اجلداول الرقم
 02 ادلاجستري الدراسات السابقة وىذه دراسة ادلقارنة بني .0

0. 
عينة البحث من ادلدارس الثانوية اإلسالمّية احلكومّية رلتمع و 

 21 بنجرماسني

الطلبة أثناء  ادلنظم ذاتيا لدى تعلمال أدوات اإلستبانة عن ايريمع .0
 10 01-وابء كوفيد

 10 اإلستبانة عن أساليب تعلم الطلبة أدوات ايريمع ..
 10 نتائج اختبار الصدق .2
 11 مقبولةاليت كانت  ةعناصر االستبان .1

الطلبة أثناء  ادلنظم ذاتيا لدى تعلمال أدوات اإلستبانة عن ايريمع .9
 19 01-وابء كوفيد

 11  أدوات اإلستبانة عن أساليب تعلم الطلبةايريمع .1
 11 الثباتنتيجة اختبار  .1
 91 بنجرماسني 0ادلرافق ادلتوفرة يف ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية  .02
 10 بنجرماسني 0ادلرافق ادلتوفرة يف ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية  .00
 .1 بنجرماسني 0ادلرافق ادلتوفرة يف ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية  .00
 12 الوصفي دلتغري التعلم ادلنظم ذاتيااإلحصاء  .00
 11 ادلنظم ذاتياتكراري للتعلم الالتوزيع  ..0

درجات التعلم ادلنظم ذاتيا لدى طلبة ادلدارس الثانوية اإلسالمية  .02
 11 احلكومية بنجرماسني

 11 اإلحصاء الوصفي دلتغري أساليب التعلم .01
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 11 ساليب التعلمتكراري ألالالتوزيع  .09

درجات أساليب التعلم لدى طلبة ادلدارس الثانوية اإلسالمية  .01
 10 احلكومية بنجرماسني

 10 اإلحصاء الوصفي دلتغري نتائج تعلم اللغة العربية .01
 10 نتائج تعلم اللغة العربيةتكراري لالالتوزيع  .02

درجات نتائج تعلم اللغة العربية لدى طلبة ادلدرسة الثانوية  .00
 12 بنجرماسني 0اإلسالمية احلكومية 

درجات نتائج تعلم اللغة العربية لدى طلبة ادلدرسة الثانوية  .00
 بنجرماسني 0اإلسالمية احلكومية 

11 

درجات نتائج تعلم اللغة العربية لدى طلبة ادلدرسة الثانوية  .00
 بنجرماسني 0اإلسالمية احلكومية 

19 

 11 عيةنتيجة اختبار احلالة الطبي ..0
 022 العالقة اخلطية ادلتعددةنتيجة اختبار  .02
 Y 020و  X1دلتغري  نتيجة حتليل االحندار اخلطي البسيط .01
 .Y 02على  X1نتيجة اختبار معامل التحديد دلتغري  .09
 Y 022و  X2دلتغري  نتيجة االحندار اخلطي البسيط .01

 Y 022على  X2نتيجة اختبار معامل التحديد دلتغري  .01 
 Y. 029 على X2و  X1 حتليل االحندار اخلطي ادلتعدد دلتغريينتائج  .02
 Y 021على  X2و  X1نتيجة اختبار معامل التحديد دلتغري  .00
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 قائمة الرسوم البيانية

 الصفحة امساء الرسوم البيانية الرقم
 20 ياإلطار التفكري  .0
 20 العالقة بني ادلتغريات .0
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 قائمة الصور

 الصفحة امساء الصور الرقم

لدى طلبة ادلدارس الثانوية اإلسالمية  درجات التعلم ادلنظم ذايتا .0
 احلكومية بنجرماسني

11 

درجات أساليب تعلم طلبة ادلدارس الثانوية اإلسالمية احلكومية  .0
 10 بنجرماسني

0. 
الثانوية درجات نتائج تعلم اللغة العربية لدى طلبة ادلدارس 

 19 اإلسالمية احلكومية بنجرماسني

من خالل برانمج  Scatterplots نتائج اختبار تغاير ادلرونة بطريقة ..
SPSS v.22 for windows 020 
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 قائمة ادلالحق

 امساء ادلالحق الرقم
 استبانة قبل اختبار الصدق .0

 ابستخدام (X2) وأساليب التعلم (X1) نتائج اختبار الصدق للتعلم ادلنظم ذاتيا .0
SPSS v.22 for windows 

 استبانة بعد اختبار الصدق .0

.. 
أثناء  (X2)وأساليب التعلم  (X1)نتائج إجابة االستبانة عن التعلم ادلنظم ذاتيا 

 لدى طلبة ادلدارس الثانوية اإلسالمية احلكومية بنجرماسني 01-وابء كوفيد

يف ادلدارس الثانوية  لبة الصف احلادي عشرلدى ط قيم مادة اللغة العربية .2
 )بناء على عدد عينة البحث( اإلسالمية احلكومية بنجرماسني

 t -قيم توزيع  .1

 f - توزيع قيم .9

أمساء ادلدرسيني والعاملني الرتبويني )ادلوظفني احلكوميني وغري احلكوميني(  .1
 بنجرماسني 0احلكومية وعدد الطلبة يف ادلدرسة الثانوية اإلسالمية 

 0ادلدرسني والعاملني الرتبويني والطلبة يف ادلدرسة الثانوية اإلسالمية عدد  .1
 بنجرماسني

 0ادلدرسني والعاملني الرتبويني والطلبة يف ادلدرسة الثانوية اإلسالمية عدد  .02
 بنجرماسني

 أطروحة رسالة ادلاجستريمشرف  خطاب قرار .00
 طروحة رسالة ادلاجستريأختبار ال ناقشنيأعضاء ادل خطاب قرار .00
 مشرف رسالة ادلاجستري خطاب قرار .00
 جراء البحثإلاإلذن  خطاب ..0
 بنجرماسني 0 خطاب تغطية البحث يف ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية .02
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 بنجرماسني 0 خطاب تغطية البحث يف ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية .01
 بنجرماسني 0 خطاب تغطية البحث يف ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية .09
 خطاب اعتماد البحث من وزارة الدين دلدينة بنجرماسني .01
 بنجرماسني 0 دتام البحث يف ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكوميةا خطاب .01
 بنجرماسني 0دتام البحث يف ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية ا خطاب .02
 بنجرماسني 0 إدتام البحث يف ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية خطاب .00

ادلدارس الثانوية يف  إىل طلبة الصف احلادي عشر ةانأنشطة توزيع االستب رصو  .00
 اإلسالمية احلكومية بنجرماسني

 الذاتية للباحثالسرية  .00
 


