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 ثالالث الباب
 الميدانية الدراسة

 
 سورابايا كرطا اآلنسيو نة األمة الثانوية أمامدرسة   عن لمحة:لو األ الفصل
 الجغرفي موقعها -1

  اآلن، بقرية سيو 1٦كرطا الشمارل رقم   اآلنسيو وقعت ىذه ادلدرسة يف الشارع 
 ى شرقية.أو كرطا وونوجولو سورابايا يف دائرة ج

  سورابايا كرطا اآلنسيو نة األمة الثانوية أمامدرسة  :  إسم ادلدرسة
 1٦كرطا الشمارل رقم   اآلنسيو : يف الشارع  موضوعها 

NSM   :414211٧٨4444 

NPSN   :241٨4٧1٧ 

 4٩٩٨: تاريخ إقامها

 A :  إعتماد

 علوم اإلجتماعية ال علوم الطبيعية وال:  قسم الشعبة
 

 تأسيسها تاريخ -2

نة األمة الثانوية أما درسةإن الغرض يف تأسيس ىذه ادلؤسسة الستمرار الربامج مب
كرطا سورابايا. وعواملو لوجود اخلطرات واخلوف على البيئة البعيدة    اآلنسيو  اإلسالمية

 عن األسس الدينية.
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ية من الناحية الًتبوية، بتأسيس اإلنسان اإلستطاعةوقد انعقد الرأي على ترقية 
ادلدرسة الثانوية. وادلقصود منو حلل مسائل البلد بطريقة ترقية ذكاء الشباب. فإن 

ب يف ادلستوى اإلعدادي و الثانوي ليس ذلم ثابت العقلي والشخصي فيجب أن الشبا
اج أسف سيف الدين يكون فيهما اشًتاك ذكاء العاطفة والسلوك. فبٌت الشيخ احل

ميالدية، ادلطابق  4٩٩٨اإلعدادية اإلسالمية سنة نة األمة أمامدرسة حادل وأصحابو 
 م. 4٩٩٩\4٩٩٨بالسنة الدراسية 

م وقد  2444وات بنيت ادلدرسة الثانوية اإلسالمية يعٌت سنة بعد ثالث سن
جلى اصلاز الطالب يف ادلسابقات. كان متخرجو ادلدرسة يستمرون دراستهم يف جامعة 

قاىرة مبصر وجامعة أم القراء مبكة وكذلك باجلامعات ادلشهورة هبذه احملافظة الاألزىر ب
، جامعة سورابايا احلكومية (Universitas Airlangga)ى شرقية كجامعة أيرالنغا أو ج
(Universitas Negeri Surabaya) جامعة سفولوه نوفمبَت التكنولوجية  ،(ITS) جامعة مجرب ،

 11وغَتىا.

 
 سورابايا كرطا اآلنسيو  الثانويةنة األمة أمامدرسة   رسالة ية وؤ ر  -3

يؤخذ من ، سورابايا كرطا اآلنسيو  الثانويةنة األمة أمامدرسة غرض تعليم  كان
 صورهتما كما يلى : أما  (misi)  والرسالة (visi)ية ؤ الر 

 يةؤ الر  -أ 
ية ادلتفوقــــة والشــــمول واألخــــالق الكرديــــة لعــــّي اإلســــالم اإلنســــان اإلســــتطاعةبرقيــــة 

 وادلسلمُت و لتعمَت مهة اإلستقالل.

                                                           
  Profil Madrasah Aliyah Unggulan PP. Amanatul Ummah, (Surabaya, 2442)يًتجم من:  11
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 الرسالة -ب 
 .نة األمة الثانوية  أما مبدرسةمسؤولية تنفيذ ادلنهج ادلستخدم 

 
 أحوال اللوازم التعليمية  -4

 اللوازم التعليمية يف ىذه ادلدرسة فكما يف اللوحة األتية: أما

 4اللوحة : 

 الواسع العدد نوع اللوازم الرقم

4 

2 

1 

1 

1 

٦ 

٧ 

٨ 

٩ 

44 

 غرفة رئيس ادلدرسة

 غرفة اإلدارة

 غرفة األساتيذ

 غرفة اإلرشاد

 ادلكتبة

 غرفة منظم الطلبة

 الصحةغرفة 

 غرفة كومبوتَت

 الفصل

 محام األساتيذ

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

41 

2 

42 

42 

14 

42 

1٦ 

42 

4٦ 

1٧ 

1٨ 

2،21 
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44 

42 

41 

41 

41 

4٦ 

 محام الطلبة

 احلانوت

 ادلصلى

 ادلخين

 موقف ادلصالت

 غرفة أىل األمن

42 

2 

4 

2 

2 

2 

2،21 

42 

424 

42 

424 

1 

 
 المدرس أحوال -5

 الًتبية ادلهمة. وادلدرس لو أثرويف رلال الًتبية، إن ادلدرس وادلعلم من عناصر 
العالية اإلسالمية نة األمة أمادرسة ادلدرسون مب أماعليم والتدريس. و مهّم يف عملية الت

 خاصة الذين يدرسون ادلواد  ادلهٌت فمنهم:

 2اللوحة : 

 االسم النمرة

 َتاألستاذ الدكتور احلاج أسيف سيف الدين حادل ادلاجست 44

 َتمشهادي ادلاجستاألستاذ احلاج  42

   (S.S)رىااألستاذ احلاج أمحد حض 41

 (S. Ag)األستاذ علوى نعم  41
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 َتاألستاذ احلاج رازي اندرافو الدين ادلاجست 41

 (S. Si)األستاذ توتوك  4٦

 (S. Pd) األستاذ موجيونو 4٧

 األستاذ الدكتوراندوس زلمد نوح 4٨

 (S. Ag)األستاذ احلاج بوديونو  4٩

 َتاألستاذ الدكتوراندوس احلاج رودلف ادلاجست 44

 (ST)األستاذ سفر الدين جايا  44

 (S. Sos.I) األستاذ أيري دوي فوروانتو 42

 (S. Ag)األستاذة حاجة فضيلة  41

 (S.Th.I)األستاذة أويس دوي خدجية  41

 األستاذ حافظ 41

 (BA)األستاذ زينورى  4٦

 (S. Fil.I)األستاذ أديب  4٧

 األستاذ الدكتوراندوس سوكيتو 4٨

 (S. Pd)األستاذ أغوس سوفريادي  4٩

 األستاذ الدكتوراندوس انيس تريونو 24
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 (S. Ag)األستاذ خَت األنام  24

 (S. Pd) األستاذة دوي راىايو 22

 (S. Pd)األستاذة وحينيع تياس  21

 (S. Si)األستاذة ىَتي ماريا ساري  21

 الدكتوراندا مجيلةاألستاذة  21

 األستاذ الدكتوراندوس جوىان 2٦

 (Lc)األستاذ خليص الدين  2٧

 (S. Pd)األستاذة ماريا ألفي  2٨

 (S. Si)األستاذة ميكا فوسفا ساري  2٩

 األستاذ الدكتوراندوس مصليح 14

 (S. Pd)األستاذة نور عفيفة  14

 َتاألستاذ نور خالص ادلاجست 12

 الدكتوراندوس زلمد رحيماألستاذ  11

 (ST)األستاذ سعيدى  11

 األستاذ بوديونو 11

 األستاذة أناف 1٦
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 األستاذة فوراميتا 1٧

 األستاذ ديوانتورا 1٨

 األستاذ عيسى 1٩

 األستاذ محيد 14

 (S. Si)األستاذ عبد اخلالق  14

 
  أحوال التالميذ -6

إن التالميذ عامل من عوامل الًتبية. بتكون الًتبية ناجحة لعمليتها لتكوين 
ادلتعلمُت  إذلذل مهة ومحاسة عالية فيما ألقي ادلعلمون ذلم. وادلعلمون يركيون أو التالميذ 

بإعطاء العلوم وادلعارف وادلعلومات وادلهارات الىت يهدف هبا ادلعلمون  أمات أمااىتم
 حياهتم. حىت يكونوا سعداء يف

 عدد التالميذ الذين يكونون يف ىذا البحث فكما يف اللوحة األتية: أما

 
 1:  اللوحة

 عن أحوال التالميذ  

 الفصل النمرة
 عدد

 الفصول رلموع
 طالبة طالب

 1 ٧4 14 14 العاشر 4
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 1 ٩4 1٩ 14 احلادى عشر 2

 1 ٦٩ 14 2٩ الثان عشر 1

 ٩ 214 414 444 اجملموع

الفصل التسريعي، وعدد التالميذ فيو ثالث  نة األمة الثانويةأمامدرسة وكان يف 
ثالث مائة و  نة األمة الثانويةأمامدرسة ( إذا، عدد كافّة التالميذ يف ٨1ومثانون )

 (.141ثالثة عشر )

 
 سورابايا كرطا اآلنسيو  الثانويةنة األمة أمامدرسة   التركيب التنظيمي في -7

يف  أوىو شيئ مهم يف كل اإلدراة وكذالك يف ادلؤسسة  (Kepengurusan)التنظيم 
 رلال الًتبوية. ألن اإلدارة و ادلؤسسة فال يستطيعا أن جيريا حسنا إال بو.

كرطا   اآلنسيو اإلسالمية  الثانويةنة األمة أمامدرسة  يفالًتكيب التنظيمي  أما
 سورابايا فكما يلي:

 

 نة األمة الثانوية اإلسالمية أمامدرسة تركيب تنظيم 
 كرطا سورابايا  اآلنسيو 

 الدكتور احلاج أسف سيف الدين حادل ادلاجستَت:    مؤسس

 : الدكتوراندوس احلاج مشهدى ادلاجستَت   رئيس ادلدرسة
 : الدكتوراندوس زلمد نوح  نائب الرئيس ادلدرسي
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 .S.Pd: موجييونو،  نائب الرئيس ادلنهجي
 S.Hi: علوى نعام،   الطاليبنائب الرئيس 

 S.Ag: احلاج زلمد بوديونو،   نائب الرئيس اللوازمي
 S.Ag: شفيق الرمحن،   نائب الرئيس ادلعهدي

 ادلاجستَت Lc : احلاج عبد الوىيب،  مؤسس منظمة الطلبة الداخلية
  S.Ag: أغوس لقمان حكيم،   رئيس فصل التعجيل
 S.Hi: علوى نعام،   أ -ورل الفصل العاشر
 ST: شفر الدين جايا،   ب -ورل الفصل العاشر

 S.Pd: دوي راىايو،   ج -العاشر ورل الفصل
 S.Sos.i: أيرى دوى فوروانطا،  أ -احلادى عشر ورل الفصل

 : الدكتوراندوس احلاج مشهدى ادلاجستَت ب -احلادى عشر ورل الفصل 
 S.Ag: احلاج زلمد بوديونو،  ج -احلادى عشر ورل الفصل

 S.S: دوانطارا،   أ -الثان عشر الفصلورل 
 : الدكتوراندوس زلمد نوح ب -الثان عشر ورل الفصل
 .S.Pd: موجييونو، ج –الثان عشر  ورل الفصل

 S.Ag: احلاجة فضيلة،    أمن الصندوق
 S.Sos.i: أيرى دوى فوروانطا،    رئيس التنظيم 
 S.Th.iيس دوى خدجية، أو :    أركاب التنظيم
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 الدراسي المستخدم فيها المنهج -8
يتنوع ادلنهج الدراسي ادلستخدم يف ىذه ادلؤسسة من منهج الوزارة الدينية ومنهج 

منهج الوزارة الدينية فهو كما ورد يف سائر ادلدارس  أماادلعادلة باألزىر الشريف. 
العالية. ويسَت نشاط الدرس يف الصباح حىت النهار يف الساعة السابعة صباحا حىت 

دة هّارا. وأكثر الدروس ادلعّلمة يف ىذا الوقت دروس عامة، ألن الدروس الدينية الواح
 أكثرىا معَلمة يف منهج ادلعادلة باألزىر الشريف.

وجود منهج ادلدرسة النموذجية ادلعادلة باألزىر الشريف يقصد بو إعداد الطلبة 
الة ادلغرب من الستمرار التعليم باألزىر الشريف مبصر و يسَت نشاط الدرس بعد ص

مواد الدرس ادلستخدمة فيها ادلواد الدراسية  أماالساعة التاسعة.  إذلالساعة السادسة 
، والبالغة، اإلنشاءادلتبٌت من ادلدرسة الثانوية باألزىر الشريف كمثل النحو والصرف، و 

 11ن. وتستخدم اللغة العربية يف مجيع عملية التدريس.آوالتفسَت، والفقة، وأصول القر 

 
 قواعد اللغة العربية فيها تعليم -9

يقصد يف تعليم قواعد اللغة العربية فيها أن يفهم التالميذ علم النحو والصرف 
 واألىم عن اإلعراب و التصريف. 

كان تعليم قواعد اللغة العربية فيها تعليما تقليديا أن علم األساتيذ بالطريقة 
وغَتىا. وىذا، ألن الوسائل فيها البسيطة والوسائل البسيطة مثل السبورة والقلم 

 زلدودة.

                                                           
   24442ديسمرب  21قى التاريخ  ادلقابلة مع رئيس ادلدرسة االستاذ مشهادي ادلاجستَت 11
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 الفصل الثاني عرض البيانات وتحليلها
وسيلة الصندوق والبطاقة الغامضة لترقية مهارة الكتابة  لتالميذ الفصل  ستخداما -أ 

 سورابايا –كرطا، ونوجولو  اآلنسيو  الثانويةنة األمة أمابمدرسة  العاشر 
وسيلة ىي كّل أشكال الوسائط اّلىت ُتمل الرسالة للقابل. كانت  وسيلة 

إحدى وسائل تعليمّية يف وجو بطاقة الرسالة ادليدوجة الصندوق والبطاقة الغامضة ىي 
فيها صور عن األفعال اليومّية و  ،بلعبة الّلغة استخدمها الطاّلب لًتقية مهارة الكتابة

 األسئلة و األمر و اذلديّة و التعيير. 

ن من تكوّ ت ىتالاحد الوسائل التعليمية ادلرتبط بلعبة اللغة ىي  وسيلةال ىذه
 اخلطوات األتية . فهي :

والبطاقة  الصندوقإعداد ادلدرس األدوات احملتاجة لتطبيق استخدام وسيلة  -4
 الغامضة

 البطاقات ادلصورات الغامضة يف الصندوقوضع ادلدرس  -2
 رلموعات إذلتقسيم الطالب  -1
 مثّ تأخذ منها اجملموعات بغَت نظر إليها -1
فمن ذلك وجب على كافة اجملموعات أن تكتبوا ما أخذتو من البطاقات  -1

 ادلوجودة يف الصندوق
مّث كتب ادلدّرس النتائج من كل اجملموعات على السبورة و اجملموعة اليت حصلت  -٦

و اجملموعات اّليت حصل على أدن  ،على أعلى درجات يستحق عليهم اذلدايا
 درجة يستحق عليهم التعيير.
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 ،فاجملموعة الفائية تأخذ من الصندوق غالف الفوز الذي فيو اذلدايا ادلتنّوعة -٧
وكذلك اجملموعة اخلاسرة تأخذ من الصندوق غالف اخلسارة الذي فيو التعازير 

 ادلتنوعة.

الصندوق والبطاقة الغامضة لًتقية مهارة الكتابة  أثَت استخدام وسيلة ت دلعرفة و
 سورابايا –كرطا، ونوجولو   اآلنسيو  الثانويةنة األمة أمامبدرسة  لتالميذ الفصل العاشر 

ادلالحظة  ،(Wawancara)ال أخذت الباحثة طريقًة واحدًة بل الطرائق ادلتنّوعة وىي :ادلقابلة 
(Observasi)،  واإلستبيانات(Angket) معلومات اليت حصل  أو. وعرضت الباحثة البيانات

 عليها كما يلي: 

 (Observasi)ادلالحظة  -4

 يفىي طريقة مجع البيانات بادلراقبة والتدوين مبالحظة احلوادث الواقعة 
إستخدام ل الباحثة البيانات عن أو بعد عملية التعليمية تتن ادلوضوع ادلتعلق بالبحث.

، الفصل العاشرمبالحظة أحوال الطالب يف وسيلة الصندوق والبطاقة الغامضة 
وسيلة الصندوق وعرفت الباحثة أن وجود الفرق بُت مفهوم التالميذ قبل استخدام 

مهارة الكتابة كان اإلرتفاع   ،ذلك إذلوبعد استخدامها وباإلضافة  والبطاقة الغامضة
وسيلة الصندوق راق أجود من التالميذ قبل استخدام و من األ وسيلةبعد استخدام 

 . والبطاقة الغامضة

 (Angket)اإلستبيانات  -2

 .ىي طريقة لتقدمي األسئلة ادلكتوبة ادلستعملة للحصول على اإلجابة 
ىي  ،ادلستخدمة يف ىذا البحث ىي اإلستبيانات ادلغلقة (Angket)واإلستبيانات 

 أماإختيارة اإلجابة الصميمة من رلموعات اإلجابة الذي يطلب من ادلستجيبُت. 
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الرمي الذي إستخدمت الباحثة لتحليل األجوبة الطاّلب ىو رموز ادلائوية 
(Prosentase) : وىو . 

p = %100x
N

F 
 يف البحث عينة يكونوا الذين الطالب إذل االستبيانات ىذه الباحثة أعطيت

 االستبيانات ألنّ  وسيلة الصندوق والبطاقة الغامضةتستخدم  الىت العاشرالفصل 

ىذا البحث العينة القصديّة  يفوألّن أخذت الباحثة  .وسيلةال ىذهباستخدام  تتعلق
(Purposive Sampling( فعدد ادلستجبُت .)N يف ىذا اإلستبيانات )( ۱4) عشرين

 الباحثة يف اللوحة التالية: أجوبة اجمليبُت شرحتها أما.  ةطالب

 

 1اللوحة :
 يف تدريس اللغة العربيةاستيجابة التالميذ عن رغبتهم 

  الصندوق والبطاقة الغامضة  وسيلةباستخدام  .مقبوال
 % F N األجوبة ادلختارة الرقم

4. 

 4٩ مسرور -أ 

24 

٩1  

 1 4 سرورنقص ادل -ب 

 4 4 مسرورغَت  -ج 

 ۱۱۱  24 رلموع
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ــــا أن  ــــاء علــــى اللوحــــة الســــابقة عرفن أن  ونمســــرور % مــــن ادلســــتجبُت ىــــم ٩1ببن
نقــــص % مــــنهم 1مفرحــــا للتالميــــذ. و  وســــيلة الصــــندوق والبطاقــــة الغامضــــةاســــتخدام 

 هبذا التصريح.ين مسرور غَت هبذا التصريح. وليس أحد منهم  سرورادل

 

 1اللوحة :
 الكتابةرغبة الطالب يف تدريس اللغة العربية ب

 % F N األجوبة ادلختارة الرقم

2. 

 41 مسرور -أ 

24 

٧4  

 41 1 سرورادل نقص -ب 

 41 1 مسرورغَت  -ج 

 ۱۱۱  24 رلموع

 

يف تدريس  ونمسرور % من ادلستجبُت ىم ٧4ببناء على اللوحة السابقة عرفنا أن 
غـَت % مـنهم 41هبذا التصـريح. و  سرورنقص ادل% منهم 41. و الكتابةالعربية ب اللغة

 هبذا التصريح.ين مسرور 

 ٦اللوحة: 
 الكتابةب العربية اللغة تدريس يف الطالب صعوبة

 % F N األجوبة ادلختارة الرقم

 14 ۱4 ٨ نعم -أ  .1
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 14 ٨ احيانا -ب 

 24 1 ال -ج 

 ۱۱۱  ۱4 رلموع

 اللغـــة تـــدريسدلـــت اللوحـــة علـــى أن التالميـــذ يف ىـــذه ادلدرســـة يشـــعر صـــعوبة يف 
 (.24%( و ال )14%احيانا ) أما( و 14%نعم )  العربية

 
 ٧اللوحة: 

 الكتابةاستيجابة التالميذ عن سهولتهم يف 
  وسيلة الصندوق والبطاقة الغامضةباستخدام 

 % F N األجوبة ادلختارة الرقم

1. 

 41 موافق -أ 

۱4 

٧4 

 ۱1 1 نقص ادلوافق -ب 

 1 4 غَت موافق -ج 

 ۱۱۱  ۱4 رلموع

% مـــــن ادلســـــتجبُت ىـــــم موافقـــــون أن ٧4اللوحـــــة الســـــابقة عرفنـــــا أن  إذلبـــــالنظرة 
% مــنهم 21. و لكتابــةســّهل التالميــذ ل وســيلة الصــندوق والبطاقــة الغامضــةاســتخدام 

 % منهم غَت موافقُت هبذا التصريح.1هبذا التصريح. و  نقص ادلوافق
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 ٨اللوحة: 
 العربية اللغة تدريس يف تابةالك دلهارة الطالب كفاءة

 % F N األجوبة ادلختارة قمالر 

1. 

 4٨ موافق -أ 

۱4 

٩4 

 1 4 نقص ادلوافق -ب 

 1 4 غَت موافق -ج 

 444  ۱4 رلموع

% مــــن ادلســــتجبُت ىــــم موافقــــون عــــن  ٩4ببنــــاء علــــى اللوحــــة الســــابقة عرفنــــا أن 
هبــــذا  نقــــص ادلوافــــق%  مــــنهم 1.و العربيــــة اللغــــة تــــدريس يف تابــــةالك دلهــــارة هتمكفــــاء

 % غَت موافقُت هبذا التصريح.1التصريح. و

 
 ٩اللوحة: 

 جيذب وسيلة الصندوق والبطاقة الغامضة لتعليم اللغة العرابية
 % F N األجوبة ادلختارة الرقم

٦. 

 4٨ موافق -أ

24 

٩4 

 44 2 نقص ادلوافق -ب

 4 4 غَت موافق -ج
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 444  ۱4 رلموع

وســـــيلة الصـــــندوق جيـــــذب أن  اللوحـــــة علـــــى أن التالميـــــذ يف ىـــــذه ادلدرســـــة دلـــــت
( و 44%) ادلوافــق نقــص أمــا( و ٩4%)موافــق،  لتعلــيم اللغــة العرابيــة والبطاقــة الغامضــة

 (.4%) غَت موافق

 
 44اللوحة: 

 استيجابة التالميذ عن انتقاص مللهم حُت التعلم 
 وسيلة الصندوق والبطاقة الغامضةباستخدام 

 % F N األجوبة ادلختارة الرقم

٧. 

 ۱٨ موافق -أ

24 

٩4 

 1 4 نقص ادلوافق -ب

 1 ۱ غَت موافق -ج

 444  ۱4 رلموع

% مـــــن ادلســـــتجبُت ىـــــم موافقـــــون أن ٩4ببنـــــاء علـــــى اللوحـــــة الســـــابقة عرفنـــــا أن 
نّقص ادللـل لـدى التالميـذ وقـت الدراسـة.و  وسيلة الصندوق والبطاقة الغامضةاستخدام 

 % غَت موافقُت هبذا التصريح.1هبذا التصريح. و نقص ادلوافق% منهم 1
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 44اللوحة: 
 الصندوق والبطاقة الغامضة وسيلةتستطيع الطالب لتجيب األسئلة بعد استخدام 

 % F N األجوبة ادلختارة الرقم

٨. 

 4٦ نعم -أ

۱4 

٨4 

 24 1 ناقص -ب

 4 4 ال -ج

 444  ۱4 رلموع
 

% من ادلستجبُت يستطيع لتجيب األسئلة ٨4على اللوحة السابقة عرفنا أن  ببناء
 (.4%( و ال )24%) ناقص أماو . الصندوق والبطاقة الغامضة وسيلةبعد استخدام 

 42اللوحة: 
 الكتابةزيادة نشيطة الطالب يف 

  وسيلة الصندوق والبطاقة الغامضةبعد استخدام 
 % F N األجوبة ادلختارة الرقم

٩. 

 4٦ نعم -أ

۱4 

٨4 

 41 1 ناقص -ب

 1 ۱ ال -ج

 444  ۱4 رلموع
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وســــيلة اســــتخدام بعــــد  الكتابــــة يفالتالميــــذ  زيــــادة نشــــيطة اللوحــــة علــــى أن دلــــت
 .(%1)ال ( و %41) ناقص أما( و %٨4) نعم ،الصندوق والبطاقة الغامضة

 
 41 اللوحة:

 وسيلة الصندوق والبطاقة الغامضة استخدام بعد الطالبمهارة الكتابة  يرتفع
 % F N األجوبة ادلختارة الرقم

44 

 ۱۱ نعم -أ

۱4 

٨1 

 41 1 ناقص -ب

 4 4 ال -ج

 444  ۱4 رلموع

 بعدمهارة الكتابة  يرتفع% من ادلستجبُت ٨1ببناء على اللوحة السابقة عرفنا أن 
 (.4%( و ال )41%) ناقص أماو . والبطاقة الغامضةوسيلة الصندوق  استخدام

 عن التلخيص الباحثة فتقدم السابقة، اللوحات يف االستبيانات عن الفهم لتصريح

 التالية: اللوحات يف االستبيانات مجيع
 41اللوحة 

 ج ب أ الرقم

4 ٩1 1 4 

2 ٧4 41 41 
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1 14 14 24 

1 ٧4 21 1 

1 ٩4 1 1 

٩ ٦4 44 4 

٩ ٧4 1 1 

٨ ٨4 24 4 

٨ ٩4 41 1 

44 ٨1 41 4 

 11 411 ٧٩4 اجملموعة

ادلتوسطة 
(mean) 

٧٩ 41،1 1،1 

 
 وسيلةالىذه  إستخدام أنّ  يقولون الطالب من %٧٩ أن السابقة اللوحات على بناءب
فهم  يفويشعرون بسهل  ،وسيلةالىذه باستخدام  مبعٌت أهّم يرغبون التدريس ،جيدة

وتطويرىا. ىذه البيانات تدل على أن  وسيلةالىذه باستخدام  وىم موافقون ،الدرس
 يفلطالب مهارة الكتابة لًتقية  وسيلة الصندوق والبطاقة الغامضة استخدامجتربة 

      سورابايا –كرطا، ونوجولو  اآلنسيو  الثانويةنة األمة أمامبدرسة  العاشر لفصل ا
 مقبوال
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 نة األمة الثانوية سوراباياأمامهارة الكتابة في تعليم اللغة العربية بمدرسة  -ب 
نة األمة الثانوية سورابايا ىي اكتساب أماإّن اغراض تدريس لغة العربية مبدرسة 

م أماالتالميذ على ادلهارات الثالثة )الكالم و القراءة و الكتابة(. كما قال األستاذ 
العربية, "أستخدم ادلهارات الثالثة )الكالم و القراءة و شعران يف تدريس اللغة 

مهارة القراءة لنا اخلطوات: نقرأ ادلقروء مجاعة و نفّصل ادلفردات  يف أماالكتابة(". و 
مهارة الكالم  يف أماالقراءة. و  يفالصعوبة و يًتجم الطالب و يفهموهّا و صليب األسئلة 

ادلوضوع و ُتاور الطالب زلاورة متعلقة بادلوضوع لنا اخلطوات: إعطاء ادلفردات ادلتعلقة ب
مهارة  أماو تطبيقها فردا أو مجاعة و العيادة أو التكرار مرات حىت تكون عادات ذلم. و 

الكتابة لنا اخلطوات: إعطاء ادلوضوع و ادلفردات ادلتعلقة بو و يحأملر الطالب ان يصنعوا 
 الكتابة. يفمجلة مفيدة هبا. و جعل االختبار من عمل الطالب 

نة أماو بعد أن أالحظ مالحظة اذل مدّرس اللغة العربية عن مهارة الكتابة مبدرسة 
امسها   العاشر, مّث أالحظ بعض الطالب, منها طالبة من الفصل األمة الثانوية سورابايا

ألنو م شعران مفرحة أماأّن الدراسة الىت يواصلها األستاذ  كرنيا و ترى:" يف احلقيقة,
يعطي حيمة و لكن كثَت من األحيان يعطي ادلدّرس التمرينات, لذا لدينا كثَت من العمل 

 باإلضافةو ىذا جيعلنا أقل احتماال. النّو إذا كثر العمل فيجعلنا طغت و أقل من ادلرح. 
 وجدنا حىت يف وظيفتنا،م شعران أمااألستاذ  دل يساعد اإلنشاء، تدريس يف ذلك، إذل

 . قالت أحد الطلبة يف الفصل"العربية اللغة يف دروس سعيدة أقل جيعلنا أنو كما صعوبة.
 , يف تدريس اإلنشاء ىو يأمرنا أن نعمل بنفسنا بدون االشارات الواضحة حىتالعاشر
 االطالق. على بادللل نشعر اننا ِقبلِلو من ندرس كّنا عندما
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 قدرة أن الباحثة اذل و ىذه ادلالحظة اليت نلت يف الفصل العاشر.  و خلصت
ادلدرسة الثانوية و لكن ذلم اساس  من مجيعا ليسوا أهّم الرغم على الطالب معتدلة,
اإلعدادية، يفّضل ادلدّرس تدريس ادلفردات و الكالم, لذا يعّلم  يف علوم اللغة العربية

 أماو االستاذ الطالب لكثرة ادلفردات و يشجعون ان يتكّلموا باللغة العربية ولو قليال, 
أىدافو كي ينال الطالب مفردات كثَتة و يستطيعون ان يتكّلموا مبفرداهتم يف اجلملة 

 ادلفيدة. 

م شعران اللغة العربية, و يشعر الطالب شلالّ, و يف أماو حُت يدّرس االستاذ 
م شعران ان ينشاء إنشاء منفردا و ال يعطيهم اإلشارات أماتدريس االنشاء يأمر االستاذ 

لذا يشعر الطالب صعوبة. فلذلك تريد الباحثة ان متارس الوسيلة اجلديدة  الوضيحة,
 لتساعد الطالب يف تصنيع اإلنشاء.

  
الصندوق والبطاقة الغامضة لترقية مهارة الكتابة  لتالميذ  إستخدام وسيلة تأثير -ج 

 سورابايا –كرطا، ونوجولو  اآلنسيو  الثانويةنة األمة أمابمدرسة  الفصل العاشر 
الصندوق والبطاقة الغامضة لًتقية مهارة الكتابة  تأثَت استخدام وسيلة  دلعرفة

 ،سورابايا –كرطا، ونوجولو  اآلنسيو  الثانويةنة األمة أمامبدرسة  لتالميذ الفصل العاشر 
 . بعديو ال قبليختبار الفعرضت الباحثة عن نتائج الطاّلب يف الفرقة التجربّية  يف اال

ختبار الذي إستخدمت الباحثة يف ىذه التجربة وقوعًا مبرّتُت يعٍت االختبار اال أما
ختبار تتقّدم الباحثة نتيجة اال ،(. لذلكPost test) بعديختبار الو اال  (Pre test)قبليال
 للفرقة التجربّية كما يلى : بعديالو  قبليال
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41اللوحة :   
الصندوق والبطاقة  إستخدام وسيلة)قبل  قبليالختبار عن نتائج طاّلب للفرقة التجربّية يف اال

 (الصندوق والبطاقة الغامضة إستخدام وسيلة)بعد  بعديالختبار و اال (الغامضة
قبلياالختبار ال اسم التالميذ النمرة بعدياالختبار ال   

 ٨ ٦ ادلة دارا نينجار 4

 ٨ ٦ أنسيسكا 2

 ٦ 1 أيومولدة إكمال 1

 ٩ ٧ ديوى سيىت عائشة فَتلياناسارى 1

 ٧ 1 فريدا سلسابيال 1

 ٧ 1 إرما ريستيان ٦

 ٧ ٦ إنتان ويندى سكينة ٧

 ٦ 1 كرامة أفريليا ٨

 ٨ ٦ كرنيا أليف ه. ٩

 ٨ ٧ ميكا دوى رمحواتى 44

 ٦ 1 نبيلة نور عائشة سوفرافتو 44

 ٨ 1 نديا عودية 42
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 ٦ ٦ نيار ىرديانىت 41

 ٧ 1 نعمة اليلى 41

 ٧ ٦ نور حليمة 41

سفَتة فًتى 4٦  1 ٦ 

 ٧ ٦ سارة فدية النساء 4٧

 ٧ 1 سيىت نور خليفة 4٨

 ٦ 1 يسرية ورسيطا سارى 4٩

ممازدية األ 24  1 ٦ 

 
4٦اللوحة :   

لًتقية مهارة  الصندوق والبطاقة الغامضة إستخدام وسيلةقبل  /(y variable)  ادلتغَت غَت ادلستقل
الصندوق  إستخدام وسيلةبعد  /(x variable) ادلستقلادلتغَت  يف تعليم اللغة العربية. الكتابة

 يف تعليم اللغة العربية. لًتقية مهارة الكتابة والبطاقة الغامضة
 

 X Y  2  2 الرقم

4 ٦ ٦ ٨1 1٦ 
2 ٦ ٦ ٨1 1٦ 
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1 ٦ 1 1٦ 4٦ 
1 ٨ ٧ ٩4 1٩ 
1 ٧ 1 1٩ 21 
٧ ٦ 1 1٩ 21 
٦ ٧ ٧ 1٩ 1٦ 
٦ ٨ 1 1٦ 4٦ 
٦ ٦ ٨ ٩1 1٦ 
44 ٦ ٧ ٨1 1٩ 

44 ٦ 1 1٦ 21 

42 ٨ 1 ٦1 21 

41 ٦ ٦ 1٦ 1٦ 

41 ٧ 1 1٩ 4٦ 

41 ٦ ٧ 1٩ 1٦ 

4٦ ٦ 1 1٦ 21 

4٦ ٧ ٧ 1٩ 1٦ 

4٧ ٨ 1 1٩ 21 

4٦ ٩ 1 1٦ 21 
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24 ٦ 1 1٦ 4٦ 

 اجملموع
 

∑  414 

 

∑   44٧ 

 

∑ 2  ٩٩٦ 

 

∑ 2  1٨٩ 

 

 ودلعرفة ىذه الفروض استخدام الباحثة رمي ادلقارنة كما يلى : 
فيستعمل رمي فيما  ،للعينتُت الكبَتين واإلرتباطا بينهما (Paired  “t” test) ادلقارنة رمي

 يلى:

                                 
1  

 1  2
    1

  2

 

 
 ُتليل البيانات فهي :  خطوات أماو 
 يصنع لوحة احلساب   -4

     برمي : X ((Variabel X  من ادلتغَّت   (Mean)ادلتوّسط يطلب -2

 1   
∑ 

 
 

  برمي : Y((Variabel Y  من ادلتغَّت   (Mean)ادلتوّسط و 

 2   
∑ 

 
 

 برمي : ) SD(راف  اآلضليطلب مقيال  -1

  1   
∑ 2

 
 

  2   
∑ 2

 
 

                                   

 (    )/ Standart Mean Errorلب يط -1

    1

1

1




N

SD
SEM

1

2

2



N

SD
SEM 
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 ( باستعمال رمي:      النتيجة )يطلب  -1
22

2121 MMMM SESESE  

 11( باستعمال رمي:1 يطلب النتيجة ) -٦

 
1  

 1  2
    1

  2

 

 
 Mean) ادلتغَت غَت ادلستقل و( Mean Variabel X) ادلتغَت ادلستقل يبحث عن متوسط -4

Variabel Y) 
 1    

∑  

 
 

 

        
141

21
 

 

         7 

 
 2    

∑  

 
 

 

        
118

21
 

 

        5،4 

 
2- Standart Deviasi 

SD1      =√
∑ 

2

 
 

  

 √
996

2

21
 

 
                                                           

 ,(Jakarta : PT. Grafindo Persada,244٦) ,Anas Sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan :ترجم من  11
hal. 14٦ 
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 √49،8 

 

 7،156 
 

  2      =   √
∑ 

2

 
 

  

 √
589

2

21
 

 

 √29،45 

 

 5،426 

 
 Standar Mean Errorطلب نتيجة  -1

    1      
   1

√  1
 

 

   
 7،156

√21 1
 

 

   
 7،156

√19
 

 

  
7،156

4،36
 

 

  1،62 
 

1

2

2




N

SD
SEM  

 

   
 5،426

√21 1
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 5،426

√19
 

 

            
 5،426

4،36
 

 

     1،24 

 
 ( باستعمال رمي:      يطلب النتيجة ) -1

22

2121 MMMM SESESE   
  

  √1،62
2
  1،24

2
 

  √2،6244  1،5376 

  √4،162   

                2،14      

 
  =  (to) طلب نتيجة الفرضية باستعمال رمي ادلقارنة -1

 
1    

 1     2
    1      

     2

 

  
7 5،4

1،38
 

       
1،6

1،38
 

 

       4،21  
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ىنا يعرف أن  منو 
o

t   أكرب من
t

t جدول رقم : فلذلك 

%  من جدول 1
t

t = 2،41 

 (
o

t>
t

t)1،24> 2،41 

مقبولة ( Ha) مردودة، والفرضية البدلية( Ho)ذلك يدّل على اّن الفرضية الّصفرية 
مهارة لًتقية  إستخدام وسيلة الصندوق والبطاقة الغامضةمبعٌت يوجد فرق بُت نتيجة قبل 

 .سورابايا –كرطا، ونوجولو  اآلنسيو  الثانويةنة األمة أمامبدرسة   يفه بعدو  الكتابة
من ىذا الباب ان ىناك وجود العالقة والتأثَت بشدة القوة يف  ا نأخذىيتالّ  نتيجةوال
 .ستخدام وسيلةا




