
1 
 

 الباب الرابع

 

 عرض البيانات و تحليلها

  وحدة انشطة الطلبة املجّدد  في األنشطة تنفيذ  . أ

 تطوير في واملتوسطة الصغيرة املشاريع فعالية حول  البحث نتائج مناقشة تمت ، القسم هذا في

قسم التعليم اللغة العربّية بجامعة محّمدّية  في وحدة انشطة الطلبة املجّدد  ألعضاء كالمال تمهار 

 .دمجد أنشطة على مالحظات تحليلها تم التي تلك كانت يوكياكرتا.

 بيانات النوعية البيانات عرض يقدم. النوعي التحليل نتائج ، في التالي التقديمي العرض تجميع يتم

 في البيانات من العديد وهناك ، البحث خالل الحجم واملتوسطة الصغيرة املشاريع في األنشطة عملية عن

  وحدة انشطة الطلبة املجّدد  في املشاركة وبعد قبل القيمة بيانات تقديم إلى تهدف أرقام شكل

 وحدة انشطة الطلبة املجّدد  وأعضاء املدربين/  املدراء مع واملقابالت املالحظات نتائج إلى استناًدا

 كبيرة بشعبية تحظى التي داملجد مؤسسة بها تقوم التي األنشطة هناك أن مالحظة يمكن ، واملحاضرين

 في خاصة قسم التعليم اللغة العربّية بجامعة محّمدّية يوكياكرتا في والتعلم التعليم أنشطة في وتأثيرها

 :وهي مهارت الكالما

 املساءدرس   .1

 خالل من درس املساء ك يوم كل روتيني بشكل وحدة انشطة الطلبة املجّدد  في األنشطة تنظيم يتم

 يدرسوا لم الذين لألعضاء هو األساس ي الصف أن حين في ، التطوير وطبقة األساس ي الصف تقسيم

 لألعضاء التطوير وطبقة قبل من العربية اللغة لتعلم تاريخ لديهم ليس أو اإلطالق على العربية اللغة

 ملنهجية ، قبل من العربية اللغة لتعلم تاريخ لديهم أو أساسية عربية لغة بالفعل لديهم الذين

  التدريس
ً
 باللغة األساسية الفصول  ستبدأ ، فصل كل مع تتكيف التي درس املساء فصول  من بدل

 عندما الفصل يبدأ قبل ، اليومية املحادثة إلى املفردات تعلم من ، األساس ي التدريس من العربية

 في التدريس هو فريدا يصبح ما ثم ، قبل من تدريسها تم التي الدروس بتقييم عادة املعلم يقوم

 الجتماع ثم ، اجتماع لكل املفردات 10 إلى يصل مااملفردات  بحفظ األعضاء يلزم املعلم ، املجدد

 التأكيد يتم. شفويا املدربين أو للمشرفين اختبار أو حفظها 10 املفردات إيداع يتم أن يجب القادم

 املحادثة على األمل تطبيق ويمكن املفردات لفكرة إتقانهم زيادة من األعضاء يتمكن حتى ذلك على

 .املفردات حدث كل في خاصة ، اليومية

  تلقوا الذين لألعضاء التطوير فئة في ثم
ً
  تعليما

ً
  عربيا

ً
 العربية اللغة تعلم يمكنهم أي ، مسبقا

 الواجبات املعلم سيعطي ، ذاكرتهم تدريب ثم ، النحو و الصرف بالتفصيل fمثل نحوية بطريقة

 .ذلك. اليوم في تدريسها يتم التي املادة أو الدرس حول  الدراسية
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 فّن الثقافي .2

 لتوجيه مكان أو فئة أي ، أسبوع كل الثقافية الفنون  على تدريب هناك ، درس املساء إلى باإلضافة

 إجراء يتم. العربي والشعر العربي والكالم العربية اللغة املناظرة العلمّية:مثل العربية اللغة مواهب

 في خبرة لديهم ألهلي مع املعلمين قبل من تدريسه ويتم مرتين أسبوع كل روتيني بشكل الفصل هذا

 التي مواهبهم أو شغفهم اختاروا قد هم الفصل هذا يحضرون الذين واألعضاء ، تخصصهم مجالت

 معتادون  فهم ، اجتماع كل في متزايدة تطورات مع أسبوع كل األعضاء تدريب يتم ثم ، تحديدها تم

 في باملشاركة هو الصف هذا تقدير وليس الشكل ألن فحصهم ويتم العامة األماكن في كالمال على

  العربية اللغة ملسابقات املندوبين مجّدد أرسل ، الثقافية الفنون  فئة في. املسابقات
ً
 املستوى  من بدءا

 مجمع في املوجودة العديدة األنشطة إلى وبالنظر. البطولة في مرات عدة وفاز ، والوطني اإلقليمي

 من خاصة ، واملتوسطة الصغيرة املشاريع أعضاء على الطبقة تأثير مدى مالحظة يمكن ، املجدد

 في مهم دور  لها الطبقة هذه أن قيل ، املجّدد أعضاء أحد أجراها مقابلة في. العربية اللغة قسم

 على العربية اللغة لتعليم الدراس ي الفصل في الدروس على تأثير لها كان أو اللغوية الكفاءة تحسين

قسم  طالب من وحد انشطة الطلبة في عضًوا كان الذي Raka Imby قال كما ، الخصوص وجه

 الدراس ي الفصل خالل أقل أو أكثر يحدث الذي التأثير فإن لذا ، املقابلة في التعليم اللغة العربّية

قسم التعليم اللغة  بسبب. قسم التعليم اللغة العربّية لطالب بالنسبة خاصة ، يكفي ما ينتج قد 1.5

 املواد مع للمواد مالءمتها ومدى األنشطة في املشاركة في جدا ينشطون  الطالب فإن ، نفسه العربّية

  1.األول  الدراس ي الفصل في للغاية خاص بشكل مفيدة تدرس التي
ً
 أظهر الذي إمبي راكا رأي مع تماشيا

قسم التعليم  محاضرة ألقاه الذي ، التالي البيان في املجدد وحد انشطة الطلبة أنشطة تأثير مدى

  كمشرفة عملوا اللغة العربّية الذين
ً
 تقاويتي أنا األستاذة قال ، املجدد وحد انشطة الطلبة من بدل

 الستعداد أو غيرة على أكثر العضو يؤثر ثم. الطالب هؤلء على املجدد وحد انشطة الطلبة عن

 الذين عند الطالب زيادة هناك أن أيضا يقيم ثم ، العربية املهارات اللغة  و الكفاءة أو والقدرة

 ل الذين ألولئك أساسية فئات هناك أن يرى  ألنه ، الجودة في املجدد وحد انشطة الطلبة يتبعون 

ت قال ملا وطبقا. دائما تزيد سوف يستطيعون ويفهم اللغة العربيّيةب يمكن الذين ألولئك ، يستطيعون 

 أكبر بقيمة يستحقون  املجدد وحد انشطة الطلبة  في أعضاء هم الذين طالب مقارنة فإن ،الستاذة

 ألنهم أكبر بثقة ستحقون ي أنهم أي ، الذهنية الناحية من خاصة ، يتابعونها ل الذين بالطالب

 موجهة الالصفية األنشطة بأن سجد أسورني قالها التي للنظرية وفًقا 2.واملسابقة باملنافسة يحظون 

                                                             
1 Wawancara dengan Raka Imby, pengurus Al-Mujaddid bagian kaderisasi, Wawancara Pribadi, pada hari Selasa, 19 

Februari 2019 
2 Wawancara dengan Ustadzah Ana Taqwawatu selaku Dosen PBA dan Musyrifah UKM Al-Mujaddid,Wawancara 

Pribadi pada Kamis, 14 Februari 2019. 
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 لذا. الهتمام مجالت أحد من التطوير أشكال من كشكل وقدراتهم الطالب معرفة وإثراء توسيع نحو

 أفكار عن والبحث مواهبك تطوير خالله من يمكنك الذي املكان هو مجّدد أن نستنتج أن يمكننا

 تعلم على التأثير أو القيمة من املزيد توفير أمل على ، بالطبع. العربية اللغة مجال في تحديًدا أكثر

 .لحًقا الفصل في العربية اللغة

 جانب من معروفة تكون  أن إلى تحتاج التي بعض هناك نفسها األنشطة تنفيذ إلى باإلضافة ثم

لقد اختار هذا وحدة انشطة الطلبة املعلم اي ، نفسه املعلم من. الجودة وجانب للنشاط املعلم

 الخبرة بعض لديهم الذين بالتعليم اللغة العربّية يمكن من املعهد أو كوخ خلفية لديهم الذين املدّرب 

 السالم دار من دروس اللغة كتاب باستخدام التعليمية واملواد ، العربية اللغة مجال في

 .Ponorogo كنتورفنوروكو

 بشكل تعبئتها يتم والتي ، املحاضرة طريقة يستخدم التعلم طريقة ثم ، درس املساء مجموعة في

 التدريس في البارد أسلوبه إلى باإلضافة أصفية نورال نيسا ، املجدد التعليم مجلس قال كما 3.مبتكر

 حفظ طريق عن املنزلية الواجبات تسمى ما غالبا أو املنزلية الواجبات الطالب إعطاء تم كما ،

 وذكر. القادم الجتماع في واختبرت تمارس ثم اليوم ذلك في تدريسها تم التي املحادثات أو املفردات

 ، املتغيرات من عدد خالل من تحديده يتم ، اللغة تعلم ذلك في بما ، التعلم نجاح أن القاهر عبد

 تعلم ببيئة تتأثر أنها كما ، التدريس أهداف( 4 و التعليمية املواد( 3 ، املدرسين( 2 ، الطالب( 1: وهي

 .أفضل نتائج املسؤولون  املعلمون  يعطي سوف ، جيدة مدرسية بيئة في والتعلم ، جيدة

 بيئة اللغّوة  .3

 ألعضاء تطوير مهارة الكالم على تؤثر أن يمكن التي العوامل أحد أيضا هي اللغوية البيئة

 عادات تخلق البيئة ألن قسم التعليم اللغة العربّيةفي  أعضاء هم الذين املجدد وحد انشطة الطلبة

ا واقًعا وتخلق ، أكثر بلغات التحدث على التشجيع يمكنها أو
ً
 الشخص على العثور  ويمكننا مشترك

  البيئة هذه وستكون . العربية اللغة تعلم في مهمة عن عبارة هو الذي اآلخر
ً
  مكانا

ً
 لتطوير واسعا

 املناظرة أحد قال وكما. العملّية التعليمّية الفصل في دراستها يتم التي ، العربية وخاصة ، املعرفة

 عينايك وهي والدولية اإلقليمية العلمّية املناظرات من العديد في تشارك الذي املجدد الناشطة

 الجتماعية التنشئة تدريب في خاصة ، املواهب لتطوير مكان هو مجّدد أن ، فيترياني زكياتول 

 ، الكالم لتطوير جدا داعم هو خلق ما أو مجّدد في البيئة أن يشعر فهو ، العربية اللغة باستخدام

 4.الكالم في محددةالخوار  قدرات لتطبيق كبديل استخدامها يمكن والتي

                                                             
3 Observasi pada UKM Al-Mujaddid dengan Nisa Nurul Asifah pada Sabtu 9 Februari 2019. 
 
4 Wawancara dengan Ainnike Zakiyyatul Fitriyani selaku Anggota UKM Al-Mujaddid, Wawancara Pribadi pada 

hari Sabtu 16 Februari 2019 
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 اللغوية املهارات على التأثير في البيئة أهمية معرفة يمكننا ، أعاله التوضيح خالل من

 ورؤيته سماعه يتم ما كل على الحصول  يمكننا البيئة هذه من ألنه. املهارة الكالم في خاصة ، املتزايدة

ق املتعلم
ّ
 مشترك اجتماعي منتج أيًضا هي اللغوية البيئة. دراسته تتم الذي الهدف أو باللغة التي يتعل

 نعلم كما.التقليد أو التعلم خالل من مؤسسته في اللغوية القواعد ويستوعب فرد كل ينمو حيث ،

 النظرية هي ونعلمها نسمعها التي النظرية هي منها واحدة ، نظريات عدة توجد اللغة تعلم في أنه

 صندوق  مع الشهيرة الحيوانات سلوك مع بتجاربه سكينر ُيعرف. اللفظي السلوك في( 1957) سكينر

م في نظريته في توسع النظرية وهذه ، سكينر
ُّ
عرف والتي التعل

ُ
 املفهوم هذا يشير. التشغيلي بالتكييف ت

ا أو استجابة الحيوان أو اإلنسان فيها يرسل التي الحالة إلى
ً
 حافز أي دون  ،( الجملة أو الكالم) نشاط

ا يريد الطالب كان إذا ، املثال سبيل على. مرئي
ً
 وييسر يسهل مكان فهناك ، بطالقة عربية بلغة هدف

 الروتينية باألنشطة املثال سبيل على ، باستمرار املتواصل تعزيز يتم ثم ، واحد هدف له كمجتمع

ا املتكلف يكون  وأخيًرا
ً
 كاف   بشكل اللغوي  السلوك حول  املتوسطي الدارس قبول  يمكن. مشروط

 5.املعنى ولنظرية اللغة لطبيعة ، نفسها اللغة لتطوير ، اللغة اكتساب على للقدرة

 معّوقات وعوامل دعم عوامل .4

 أن يمكن التي العوامل إلى النتباه الضروري  من نري  املجدد وحد انشطة الطلبة في األنشطة تنفيذ في

 .تثبيط وعوامل الدعم عوامل: عوامل عدة هناك أي ، األنشطة لهذه السلس التشغيل تدعم

 :هي املجاهد نشاطات تدعم أن يمكن التي العوامل أن نعرف أن يمكننا

 املّعلم اي املدّرس (1

 املدارس في خلفية لديهم الذين املعلمين من املجدد من أخذهم يتم الذين املعلمين اختيار يتم

 على األعضاء يشجع أن يمكن وهذا ، قبل من العربية اللغة درسوا الذين معهد و أو الحكومية

 خبرة لديهم الذين املعلمين و. ازدياد في هم الدافع لذلك باملعلم اهتمامهم بسبب ، الدراسة جهد

 شعر ما وهذا ، لالهتمام وإثارة متعة أكثر بتدريس التدريس في تعاليمهم أو الخاصة طرقهم لديهم

 األنشطة في املشاركة في وحماسة حماًسا أكثر فهم ، املجدد وحد انشطة الطلبة أعضاء بعض به

 6.املجّدد في

 الشاكر (2

                                                                                                                                                                                                    
 
5 Faisal Hendra, Jurnal Pendidikan Bahasa Arab dan Kebahasaaraban “ Peran Organisasi Mahasiswa dalam 
Meningkatkan Mutu Pembelajaran Ketrampilan Berbahasa Arab”, Vol.5, No 1, Juni 2018.  
 
6 Observasi pada UKM Al-Mujaddid dengan Nisa Nurul Asifah pada Sabtu 9 Februari 2019 
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 شاركوا الذي املجدد انشطة الطلبةوحد   ألعضاء الجوائز أو الهدايا أو التقدير هو هنا واملقصود

وحد  في املجدمد لعضوية ستمنح التي الشاكر هذا في الفئات من العديد هناك. بنشاط فيه

 من تحذير حال في ، السنة في واحدة مرة عنها اإلعالن يتم ما عادة والتي املجدد انشطة الطلبة

 .مجّددامليالدي  يوم

 داخلية مدرسة خلفية لديهم الذين الطالب (3

 أي ، قبل من العربية اللغة تعلموا الذين هم واملدرسين واإلداريين األعضاء كان ، داملجد بيئة في

 عملية في أكبر تأثير لديهم املكون  هذا في. اي معهد اإلسالمية الداخلية املدارس أو الخريجين

 إسالمية داخلية مدارس في لغوية عادات أو لغوية بيئة إنشاء يمكنهم ، املجدد في األنشطة

 تشجيع أو املهارة الكالم تأسيس يتم بحيث ، وحد انشطة الطلبة في وتطبيقها إرسالها يمكنهم

 أن يمكن داخلية مدرسة خلفية لديك يكن لم الذين أولئك أجل ومن ، العربية باللغة التواصل

 من املجدد في األنشطة على البعض بعضهم مع التواصل تأسيس وأخيرا ، املمارسة هذه تتبع

 ممارسة من يتمكنوا حتى ، فشيئا شيئا العربية اللغة استخدام يمكنهم ، املحتمل التواصل حيث

 .الكالم في مهاراتهم

 في املشاركة شكل في أيضا هي األخرى  املكافآت فإن ، املكافأة أو التقدير هذا إعطاء جانب إلى

 .والوطنية اإلقليمية املسابقات

 :وهي  أي معّوقات تثبيط أن يمكن عوامل أيًضا هناك ، املتعددة املؤثرة العوامل بين من

ة التدريس     (1
ّ
 منظمة أقل الدراس ي واملنهجخط

 املنهج بمخطط نطالب األحيان من كثير في أو توجيهية مبادئ إلى بحاجة نحن ، التدريس في

 عدم هو مؤسفا كان ما لكن ، جيدة أنها على تصنيفها تم مجّدد في التعلم 7(.RPP) الدراس ي

 وكتابتها املنهجية هذه كتابة يتم ، الحال بطبيعة. الدروس وخطط الدراسية املناهج تشديد

 كدليل وكذلك جيد بشكل التعلم في تنقيحه تم ما إجراء يمكن حتى واحد كتاب في بدقة

 .للتدريس

 أماكن غير املئّينة إلى الفتقار (2

 التعلم أماكن أن حيث ، هنا يعني مما ، مالئم جهاز إلى حاجة هناك ، التعليمية األنشطة في

 ألنشطة ثم ، اليوم نفس في باألنشطة للقيام مكان إلى تفتقر ما وأحياًنا ، كافية غير تزال ل

 ، األصليون  املتحدثون  اللهجة مثل التحدث أو الذهنية األنماط لتدريب الثقافية الفنون 

                                                             
7 Observasi di UKM Al-Mujaddid dengan Nadzifa Ifti Fauziah pada Selasa 29 Januari 2018 
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 مع ألنه ، الدراسية الفصول  في العرض وأجهزة الصوت مثل كافية أصوات إلى يحتاجون 

 8.ونغماتهم العرب محادثات مباشرة ويسمع يرى  أن للسانتري  يمكن العرض وأجهزة الصوت

 

 فعالية وحدة انشطة الطلبة املجّد في تطوير مهارة الكالم اللغة العربّية . ب

 الطالب من كبير عدد خالل من التعلم عملية في النهج فعالية قياس يمكن ، أعاله موضح هو كما

 مواصفة عن التعبير يتم 9.سلفا محدد وقت غضون  في التعلم أهداف جميع تحقيق في نجحوا الذين

 .املعلم حددها التي للنجاح القياسية املعايير على املئوية النسبة تعتمد بينما ، املئوية بالنسب الكمية

 :هي الفعالية قياس معايير ، التعليم عالم تقييم في

 للغاية فعالة: 100 - 80

 فعالة: 79 - 66

 الكفاية فيه بما فعالة: 65 - 56

 فعال غير: 55 - 40

 10.فعال غير: 39 - 30

 

 

 باللغة في املهارة الكالم إيجابية وتأثيرات فوائد توفر دوحدة انشطة الطلبة املجّد  األنشطة أن

 ألنه قسم التعليم اللغة العربّية طالب تخصصات وهي وحدة انشطة الطلبة املجّد  ألعضاء العربية

املعرفة  و ، املفردات على تحصل سوف دوحدة انشطة الطلبة املجّد  الطالب تدعم التي األنشطة مع

 عند الكالم الطالب لحق وقت في تساعد سوف والتي ،ها تؤثر التي البيئةاي  النظرية الرؤىعن 

 .العربية باللغة

 تطوير مهارة الكالم في املجدد واملتوسطة الصغيرة املشاريع أنشطة فعالية لتقييم لذلك

 فإن ، غة العربّيةلقسم التعليم ال طالب هم الذين وحدة انشطة الطلبة املجّد  ألعضاء العربية باللغة

ماع الست المتحانات درجات في الدراس ي التحصيل نتائج رؤية هو باحثةال اتخذتها التي األولى الخطوة

 كالمال على والقدرة قسم التعليم اللغة العربّية العملّية التعليمّية في 1 دراس ي فصل كل في والكالم

                                                             
8 ibid 
 
9 Mudlofir, Teknologi Instruksional, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1990), hlm. 145-146. 
10 Suharsimi Arikunto, Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan, (Jakarta: Bina Aksara, 1984), hlm. 2517 
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 قسم التعليم اللغة العربّية الطالب هم الذينوحدة انشطة الطلبة املجّد   ألعضاء العربية باللغة

 .الشفوية الختبارات في اختبارهم تم الذين

قسم التعليم اللغة  طالبك املجّددوحدة انشطة الطلبة أعضاء  إنجازات نتائج يلي فيما

 استماع و الكالم على العربّية

 

 الرقم السم املستوى  الدرجة

A 2016 Nadzifa Ifti Fauziah 1 

A 2016 Nidaul Hasanah 2 

A- 2016 Eza Alhaniah Amalina 3 

A 2017 Raka Imby Ageng Seno 4 

A 2017 Nisa Nurul Asfiyah 5 

A 2017 Mega Robi’atullaela 6 

AB 2017 Qori Ainin Fauziah 7 

A 2017 Harmiaton 8 

A 2017 Ainnike Zakiyyatul Fitriani 9 

A 2017 Churfatul Jannah 10 

A 2017 Urfa Zuyyina Alfarisi 12 

A 2017 Rizal Yusuf Hanifa 13 

A 2018 Muhammad Taufiq Hidayat 14 

A 2018 Ahmad Bahrum Matdoan 15 

A 2018 Indra Adisaputra 16 

AB 2018 Austaqani Filubudiyati 17 
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B 2018 Eza Qurnia Hayati 18 

A 2018 Rima Rahmatul Um1mah 19 

A 2018 Gia Mupi Mu’ainun 20 

AB 2018 Novita Herlina 21 

A 2018 Elya Mawarni 22 

A 2018 Khitoh Fatonah 23 

B 2018 Nina Apni 24 

 

 إنجازات نتائج 4.1جدوال

 

 ، وحدة انشطة الطلبة املجّددالطالب  بين كمقارنة باحثةامل أجراها التي الشفهي الختبار نتائج نتائج يلي فيما

 .2019 فبراير 19 الثالثاء يوم عقد الذي

 

 اإلسم الرقم
 جوانب التقييم

 مجموع
1 2 3 4 5 

1 Nadzifa Ifti Fauziah  70 70 65 70 65 68 

2 Nidaul Hasanah 70 70 60 70 50 64 

3 Eza Alhaniah Amalina 60 50 45 50 45 50 

4 Raka Imby Ageng Seno 60 50 60 50 45 53 

6 Nisa Nurul Asfiah 75 70 65 70 70 70 

7 Mega Robi’atullaela 70 65 60 70 60 65 

8 Qori Ainin Fauziah  70 55 60 60 55 60 
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9 Harmiaton 75 70 70 75 60 70 

10 Ainnike Zakiyyatul F 85 85 75 80 75 80 

11 Churfatul Jannah 80 70 80 75 75 76 

12 Urfa Zuyina Alfarisi 75 70 70 70 65 70 

13 Rizal Yusuf Hanifa 85 85 80 85 80 83 

14 Muhammad Taufiq H 75 75 70 75 75 74 

15 Ahmad Bahrum 90 95 95 90 90 92 

16 Indra Adisaputra 80 70 80 75 75 76 

16 Austaqani Fillubudiyati 75 75 60 70 60 68 

17 Eza Qurnia Hayati 70 50 50 70 50 58 

18 Rima Rahmatul  80 80 80 80 80 80 

19 Gia Mupi Mu’ainun 70 75 60 70 65 68 

20 Novia Herlina 75 70 70 70 65 70 

21 Elya Mawarni 65 60 65 70 65 65 

22 Khitoh Fatonah 80 75 70 75 75 75 

23 Nina Apni 65 65 60 60 50 60 

 

 الشفهي االختبار نتائج 4.2جدوال

 

 الطالب كان إذا أنه هو التعلم في للغاية فعال النشاط بأن القول  يمكن ، الثاني الفصل في ذكر كما

 . مماثل إنجاز يوجد ذلك جانب وإلى املواد إتقان على قادرين
ً
 الشفهي الختبار نتائج قيمة إلى واستنادا

 الذين وحدة انشطة الطلبة املجّدد أعضاء جميع وحضرها ، 2019 فبراير 19 في عقدت والتي ، أعاله املذكورة
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 ألن ، فعالة كانت وحدة انشطة الطلبة املجّدد أنشطة بأن الستنتاج يمكن ، قسم التعليم اللغة العربّية كانوا

 .فعالة أنها يقال 65 فوق  في درجات على حصلوا معظمهم

 15 هناك كان ، طالًبا 65 من أكثر سجلوا طالًبا 23 بين من أنه مالحظة يمكن ، أعاله القيم قائمة من

 :أدناه الجدول  في موضح هو كما ، طالًبا

 

 65 أعاله القيمة على يحصلون  الذين الطالب قائمة

 

 الرقم  السم املستوى  النتيجة

68 2016 Nadzifa Ifti Fauziah 1 

70 2017 Nisa Nurul Asfiah 2 

70 2017 Harmiaton 3 

80 2017 Ainnike Zakiyyatul Fitriani 4 

76 2017 Churfatul Jannah 5 

70 2108 Urfa Zuyina Alfarisi 6 

83 2108 Rizal Yusuf Hanifa 7 

74 2108 Muhammad Taufiq Hidayat 8 

92 2108 Ahmad Bahrum Matdoan 9 

76 2108 Indra Adisaputra 10 

80 2108 Rima Rahmatul Ummah 11 

68 2108 Gia Mupi Mu’ainun 12 

70 2108 Novia Herlina 13 

75 2108 Khitoh Fatonah 14 
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68 2108 Austaqani Fillubudiyati 15 

 

 65 أعاله القيمة على يحصلون  الذين الطالب قائمة 4.3جدوال 

 

 :أدناه الجدول  في موضح هو كما ، طالب 8 طالًبا 65 من أقل أحرزوا الذين الطالب كان بينما

 

 

 65 من أقل قيمة يحصلون  الذين الطالب قائمة

  

 الرقم السم املستوى  النتيجة

64 2106 Nidaul Hasanah 1 

50 2106 Eza Alhaniah Amalina 2 

53 2107 Raka Imby Ageng Seno 3 

65 2017 Mega Robi’atullaela 4 

60 2017 Qori Ainin Fauziah 5 

58 2018 Eza Qurnia Hayati 6 

65 2018 Elya Mawarni 7 

60 2018 Nina Apni 8 

 

 65 من أقل قيمة يحصلون  الذين الطالب قائمة 4.4جدوال 

 أنها على تصنيفها يمكن وحدة انشطة الطلبة املجّدد ننتج أن نستنتج أن يمكن ، ه املذكورة البيانات من

  .فعالة
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