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 صفحة الموافقة
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 البحث اجلامعي

 إعداد:   

 

 أحمد مجاهد األوطان

 811111111011102رقم دفرت القيد: 

 ة املشرفنيموافقعلى 

 

 املشرف الثاين       املشرف األول

        

 (رياملاجستأندوس هادى نور توفيق  )الدكتور  (رياملاجستندوس نور احلميد أ )الدكتور

 



 ج
 

 صفحة التصديق

 قد متت مناقشة هذا البحث اجلامعي

 بكلية الدراسات األسالميةأمام جلنة املناقشة للبحوث اجلامعية 

 امعة احملمدية ماالنج  و قب  الجمل  كححد الشرو  للحوولجل

 يف الرتبية اإلسالمية.  (S-1على الدرجة اجلامعة األوىل )

 8112أغسط   24حترير مباالنج  

 جلنة املناقشة:

)...............(    املاجستري ٬ سيف األمني املناقش الثالث  : .1
   

 )...............(  رياملاجست ٬ فتح الرحيم  .الدكتور أندوس الرابع   :املناقش  .8
 

 )...............(  املاجستري ٬ نور احلميد . الدكتور أندوس املناقش األول   : .0
 

)...............(  املاجستري ٬هادى نور توفيق .الدكتور أندوس املناقش الثاين   : .2
    

 على التوديق

 الدراسات اإلسالميةعميد كليات 

 

 

 (رياملاجست ٬ ردياف .ندوسأ كتورد )ال



 د
 

 الشعار

َر ُأْولُوا ْاألَْلَبابِ  ب َُّروا َءايَاتِِه َولَِيَتذَكَّ  (.32)الصاد: ِكَتاٌب أَنَزْلَناُه ِإلَْيَك ُمَباَرٌك لَِّيدَّ
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 اإلهداء

 

 أهدى هذا البحث إىل :

 األب )فتح اهلالل( و األم )ألياء راشدة(
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 التقديركلمة الشكر و 

  احلمد هلل رب العاملني و به نستعني و على أمور الدنيا و الدين  و بسم اهلل الرمحن الرحيم

 .الوالة و السالم على أشرف األنبياء و املرسلني و على آله و صحبه أمجعني. أما بعد

و   قد مت الباحث كتابة هذا البحث اجلامعي  و ال يقوم بقيام نفسه إالا بعون اهلل عزا و ج ا 

ك  من هلم سهم فيه بطريقة مباشرة و مساعدهتم و غريها. فلذلك  مبناسبة متام كتابة هذا البحث 

 اجلامعي  جيب الباحث أن يقدم هلم كلمة الشكر و عظمة التقدير و إكرام هلم :

ن اللذان ربياين برتبية حسنة  مث إىل عائليت اليت تقوم رتمان و احملبوبااألب و األم احمل .1

دة روحية و مادية يف مدة دراسيت حىت األن  و نسحل اهلل هلم حسنة يف الدنيا و باملساع

 مغفرة يف األخرة.

 .ريامعة احملمدية ماالنج  األستا  الدكتور مهاجر إفندي املاجستاجلفضيلة مدير  .8

راسات اإلسالمية   عميد كلية الدريندوس فاردي املاجستأ صاحب الفضيلة الدكتور .0

 ماالنج. امعة احملمديةاجلب

مية بكلية الدراسات فضيلة نور عفيفة حور مكنني املاجستري  كرئيسة قسم الرتبية اإلسال .2

 جامعة احملمدية ماالنج.لاإلسالمية ل



 ح
 

ندوس هادي نور أ دكتورال و ريندوس نور احلميد املاجستأ دكتورالاحب فضيلة احملرتم ص .2

معي مع كثرة تهما هلذا البحث اجلامها اللذان أرشداين بإشرافهما و مراجع ريتوفيق املاجست

 املشاغ .

امعة احملمدية ماالنج  جلباوظفي كلية الدراسات اإلسالمية فضيلة مجيع األساتذة و م .6

 على حسن مساعدهتم يف الرتبية و التعليم.

و فضيلة مجيع أصدقائ الربزة الذين يفضلون مساعدة و إىل من يقومون على متام هذا  .0

 ميكن أن أ كر أمساءهم واحدا فواحدا.البحث اجلامعي الذي ال 

هم على أمور الدنيا عطيهم اخلري و حسن اجلزاء  و يعينولذلك  أسحل اهلل عزا و ج ا أن ي

و األخرة. و أسحل اهلل تعاىل أن جيع  الباحث خالوا لوجه الكرمي و أن ينفعنا هبذا 

 البحث اجلامعي. أمني يا رب العاملني.

 8112 أغوستوس 12ماالنج         

 

     أمحد جماهد األوطان
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 ملخص البحث

 : أمحد جماهد األوطان    اإلسم

 1991سبتمبري  16مكان الوالدة و تارخيها : غرسيك 

 811111111011102:   رقم دفرت القيد

 : احملمدية ماالنج    اجلامعة

 : الدراسة اإلسالمية    الكلية

 : الرتبية    القسم

ميول الطالب يف تعلم التفسري عربية أو إندونيسية )دراسة مقارنة( :   موضوع البحث 

 .8110/8112جلامعة احملمدية ماالنج مرحلة بايف طالب قسم الرتبية 

يف ( دراسة مقارنة)ميول الطالب يف تعلم التفسري عربية أو إندونيسية  حتديد إىل هذه الدراسة وهتدف
باجلامعة  هذا البحث وأجري .8110/8112مرحلة  طالب قسم الرتبية جلامعة احملمدية ماالنج

 هذا البحث هو يف النهج املتبع.8112من أبري  إىل مايو  الدراسة اإلسالميةاحملمدية ماالنج بكلية 
 مرحلة الرابع الفو  الدراسي طالب يف مجيع أحناء العينات املحخو ة  البحث الكمي

 أداة البحث ت. كانمبادة التفسري باللغة العربية و التفسري باللغة اإلندونيسية 8110/8112
نتائج  من إحواءات. النتائج من خالليتم اختبار و  االختيار من متعدد استبيان املستخدمة
 و Ha قبلت مثχ² hitung (526,04 > )χ² tabel (568,4 ) نتيجة وجدت أن χ²tabel حنو χ²hitung احلساب
 8110/8112 مرحلةالرتبية بكلية الدراسات اإلسالمية طالب أن خنلص إىل أن وميكنHo 6 رفضت

 .التفسري باللغة العربيةكثريا من   اإلندونيسيةأحب مادة التفسري باللغة 
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 ك
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