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  الباب الرابع

  الدراسة الميدانية

ومناقشتها وتحليلهاعرض البيانات   

األول الفصل  

  الحكومية سيدوارجو  اإلسالميةلمحة وصفات عامة للمدرسة الثانوية 

 الحكومية سيدوارجو سالميةاإلصورة عامة للمدرسة الثانوية   .أ 

جومبانج إىل املدرسة الثانوية  SPIAIN/MANانتقل 

ة سيدوارجو يف تاريخ  اإلسالمية ّ ومنرة ١٩٧٩من مارس ١٨احلكومي

، وتتوقف يف الشارع  ٣١١٣٥١٥١٢٠٠٤إحصاء مدرسته هي 

ويف ذلك الوقت بنائه من اإلستئجار ومن . سيدوارجو ٧٦كاجاه مادا 

 H. Sriرئيس املدرس هو و. )Tionghoa(ا اثر مدرسة تييوجنهوو 

Suparto, SH  ١٩٨٨.58-١٩٨٠من عام 

                                                             
 صباحا10- 9 الساعة/ 2013/ابريل 22/  سيدوارجو االثنني يوم, احلكومية الثانوية املدرسة يف, الوثائق 58
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ة سيدوارجو إىل  اإلسالميةوتنتقل املدرسة الثانوية    ّ احلكومي

 SMEAشرقية  سيدوارجوو يقع وراء ملعب الشارع جينجوال وه

Negeri  وموضع أرض بناء املدرسة  .١٩٨٧من يويل  ٢٧يف تاريخ

ة سيدوارجو ملكا هلا، ومنرة شهادة أرضها  ّ  ٨٩ /٧٨١٨الثانوية احلكومي

 H. Sri ويتبدل الرئيس املدرسي من . m2 ٣.٩٤٧وواسعتها 

Soeparto, SH   إىلDrs. H. Moh. Cholid  م٢٠٠١-١٩٨٨يف سنة .

ومنرة شهادة  m2 ٢.٤٥٨زيادة واسعة األرض  ١٩٩٤ويف سنة 

  ١.١١٩m2زيادة واسعة األرض  ١٩٩٩ويف سنة . ٣٥٥/٩٤أرضها 

، فجملة واسعة األرض مدرسة الثانوية ٠٠٦/٩٩ ومنرة شهادة أرضها

ة سيدوارجو ّ  m2 ٥٢٤.٧احلكومي

 اإلسالميةالرؤية والرسالة وأهداف المدرسة الثانوية  .ب 

 الحكومية سيدوارجو

 الرؤية )Visi( : 

  وجود متخرج املدرسة ذوى اإلميان و العامل و األخالق الكرمية   

  ثة عْ   : )Misi(الِب

  ترقية اإلميان و تقوى اهللا وأخالق الكرمية يف املدرسة.١
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مه.٢ ة غرة طلب العلم الديّين اإلسالميّ وعّل ّ   تنمي

ا وإبكار .٣ ّ ا ومؤّثرا وفرحا حىت كل اعمال اإلرشاد والتعليم عملي ّ ي

  .على قدره, الطالب يستطيع أن يتطور حسنا

ة الغرة الفائقة مكاثفةً ومناسفة صحيحة إىل مجيع الطالب إما .٤ ّ تنمي

  .يف اإلجناز اجلامعيّ أو غري اجلامعيّ 

السعادة واحلّث والسهولة على الطالب لتنمية القدرة والقرحية والرغبة .٥

  .نا على قدرهحىت يستطيع أن يتطور حس

ة.٦ ّ   .تطوير املهارة يف مجيع األعمال الرتبوي

تطبيق التدبري اإلشرتاكي بتوريط مجيع الطالب املدرسي واللجنة .٧

  .املدرسية يف أخذ القضاء

  بناء احلِسِّ يف األخوة اإلسالمية وأوجدها يف احلياة اإلجتماعية.٨

تمعوكون املدرسة كاملؤسسة الرتبوية الىت ميلك األمانة .٩   من ا

 أهداف املدرسة 

 )MIPA/IPS dan KIR( كون الفرقة الرياضية والفنية واألوملبيادية.١

  .قليميةاملنافسة يف املرحلة اإل يقدر
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تمع املدرسيّ على الصحة والنظافة واجلمالة يف بيئة . ٢ تنمية إباهة ا

  .املدرسة

يف ترقية زيادة مجلة الوسائل غري الوسائل مع متكينه الذي يدعم .٣

  .اإلجناز اجلامعيّ أو غري اجلامعيّ 

  .ترقية مجلة املتخرج املتقابلة يف حزب العمل املراد.٤

ة والتأّدب " )S 5(" س ٥"تثقيف العمل .٥ ّ التبسم والسالم والتحي

تمع املدرسيّ " والتهذيب   .على مجيع ا

  

  الثاني الفصل

 

 الصف الحادى عشرفي  مهارة الكتابةالطالب في كافاءة   .أ 
 الحكومية سيدوارجو اإلسالميةالمدرسة الثانوية ب

 
يف الصف احلادى عشر  الكتابة مهارة يف الطالب كافاءة    

م احلكومية سيدوارجو، كان بعض منه اإلسالمية باملدرسة الثانوية
وتعرف  . م اليستطيعونجيدا وبعض منه يستطيعون كتابة اللغة العربية

األوىل وحصلت الباحثة عنها يف  لطالب عن النتيجةعن كفاءة االباحثة 
جورنال التعليم يف الصف احلادي " قبل تطبيق طريقة ( اللقاء االول 
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 ويقدرون أن يكتبوا صحيحة منهم أن بنظر من النتيجة األوىل  ).عشر 
ا الطالب ال يستطيعون يف كتابة اللغة من ولكن كثريا  .ال يستطيعو

  . العربية
ات الىت حصلت عليها الباحثة باملقابلة مع مدرس ومن البيان 

تعليم اللغة العربية يف هذه  أن 59اللغة العربية األستاذ حممد منصور

ومهارة , منها مهارة اإلستماع, املدرسة يشتمل على أربع مهارات

وكان تعليم الكتابة يف آخر . ومهارة الكتابة, ومهارة القراءة, الكالم

التعليم بعد اإلستماع والكالم والقراءة ألن استطاع الطالب أن يكتبوا 

وألن مهارة , شيئا بعد أن يفهموا مادة اإلستماع والكالم والقراءة

 . الكتابة هي من أصعاب املهارة يف املهارات اللغوية

ا الباحثة وإذا رأينا           خلفية دراسية الطالب من احلقائق الىت ذكر

 IPA( الثاين فرأت أن الطالب يف الصف احلادى عشر يف قسم علم العامل

II(  فعندي رأت الباحثة . احلكومية سيدوارجو اإلسالميةباملدرسة الثانوية

تصعب تلك األحوال للمدرس يف نيل ترقية النتيجة املمتازة ملهارة الكتابة 

س لتعليمهم بالعملى واإلبتكاري ألن كثريا وحت تاج إىل جهد كبري من املدرّ

ا،  منهم كما رأينا من الواقع ال يستطيعون كتابة النصوص العربية وقراء
                                                             

 ٢٠١3 أبريل 10: سيدوارجو, الشخصية املقابلة, العربية اللغة مدرس, منصور حممد أستاذ 59



53 
 

س الطالب، و ال سيما حصة اللغة العربية مرة يف األسبوع و   واليكلف املدرّ

قادرين على   كل اللقاء حصتان اثنتان فال تكفى تلك احلصة جلعل الطالب

  .كتابة اللغة العربية جيدا

بالمدرسة في الصف الحادى عشر تطبيق طريقة جورنال التعليم   .ب 

 الحكومية سيدوارجو اإلسالميةالثانوية 

 من جترى اليت الطريقة مذكور عند وهي"  التعليم جورنال"  الطريقة ماوأ

  : التالية اخلطوات خالل

  .الفصل يف سيعلموها اليت اخلاصة بيةالعر  اللغة مادة عن املدرس عني .1

 اهداف لتحقيق معني ووقت املوضوع حول والطالب املدرس شارك .2

  .الطريقة

 واألسلوب الفكرة ناحية من بكتبوا أن الطالب من املدرس يطلب .3

  .دورهم يف اإلنشاء كراسات على

 كانت اذا ليصححها الطالب من اإلنشاء الكراسات املدرس جيمع .4

  .فرديا ءاألخطا
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 اخلطأ سبب توضيح إىل يضطر ورمبا اخلطأ فوق الصواب ويسجل .5

 .املستقبل يف يتفاداها أن يستطيع حىت وهكذا بقلمه بسيطة بإشارات

 يكون أن عليه بد فال اإلنشاء كراسات على يقدم الطالب من كل .6

  60.التعليم جورنال يف توقيع

عقدت الباحثة ست لقاءات لتطبيق طريقة جورنال التعليم يف تعليم             

ٌ للمشاهدة ومخس لقاءات لتطبيق طريقة جورنال التعليم  مهارة الكتابة، لقاء

موعة قامت الباحثة بالتعليم أي ا. يف تعليم مهارة الكتابة وإلختبارها

أما تطبيق طريقة جورنال . التجريبية يف يوم اإلثنني، وهي ملدة تسعني دقيقة

احلكومية سيدوارجو اليت  اإلسالميةالتعليم يف تعليم الكتابة باملدرسة الثانوية 

  :أقامتها الباحثة مناسبة خبطوات طريقة جورنال التعليم، كما يلى 

  )1: (اللوحة

  ة العربيةأنشطة التجربة يف تدريس اللغ

  تطبيق طريقة جورنال التعليم
  البيان  األنشطة  الوقت   التاريخ  اللقاء

                                                             
  : مرتجم 60

Mell Silberman, Active Learning, (Yogyakarta : Pustaka Insan Madani, 2007) hal.124193 
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 1اإلثنني،   ١
  ٢٠۱3أبريل 

مادة التعليم اللغة   املشاهدة  دقيقة ٩٠
  العربية

 8اإلثنني،   ۲
  ٢٠۱3أبريل 

إلقاء املادة   دقيقة ٩٠
التعليمية األوىل 

  )التجربة األوىل(

املادة التعليمية عن 
العناية " املوضوع 

  " باملرافق العامة
 ٢2اإلثنني ،   ٣

  ٢٠۱3أبريل 
إلقاء املادة   دقيقة ٩٠

  التعليمية الثانية
املادة التعليمية عن 

العناية " املوضوع 
  " باملرافق العامة

 29اإلثنني ،   ٤
  مايو

٢٠۱3  

إلقاء املادة   دقيقة ٩٠
  التعليمية الثالثة

املادة التعليمية عن 
  "السياحة"املوضوع 

 6اإلثنني ،   ٥
  مايو

٢٠۱3  

إلقاء املادة   دقيقة ٩٠
  التعليمية الرابعة 

املادة التعليمية عن 
  "السياحة"املوضوع 

 13اإلثنني ،   6
  مايو

٢٠۱3  

إلقاء املادة   دقيقة ٩٠
التعليمية اخلامسة 

  )التجربةاألخرية(

املادة التعليمية عن 
العناية " املوضوع 

 باملرافق العامة
  "السياحةو 
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, ىف تعليم الكتابة"جورنال التعليم " وبعدما أقامت الباحثة تطبيق طريقة        

س الطالب لينشطوا بالعمل يف  ترى الباحثة أن تطبيق تلك الطريقة يتطّلب املدرّ

بت أيضا تلك الطريقة كفاءة الطالب , التعليم خاصة يف كتابة اللغة العربية وتطّل

م يف تفكري املواد الدراسية الىت مها املدرس يف الفصلوقدر أن مدرس , ولذلك.  تعّل

اللغة العربية ميكن أن يأخذ الطالب الكتابة جيدا ويدريبهم كثريا للكتابة مصاحبا 

  .بإعطاء املفردات العربية الىت ال يفهمها الطالب مع الكيفيات السهولة

إضافة إىل ذلك رأت الباحثة أن مدرس اللغة ميكن استخدام الطرائق      

وميكنه أيضا ادخال احلماسة اىل " جورنال التعليم "ليمية املختلفة بتطبيق طريقة التع

  .الطالب يف الكتابة

احلادى  لرتقية مهارة الكتابة يف الصفطريقة جورنال التعليم ملعرفة تطبيق         

عة , احلكومية سيدوارجو اإلسالميةباملدرسة الثانوية  عشر حتمل الطرائق املتنوّ

،والوثائق أوالكتاب (Wawancara) ، واملواجهة أواملقابلة(Observasi)حظةاملال:وهي

(Dokumentasi)واإلستبيانات ، )Angket (وعرض الباحثة البيانات أو . واإلختبار

 : معلومات اليت حصل عليها كما يلي 

 المالحظة 
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لرتقية املهارة  طريقة جورنال التعليمتطبيق  عن البيانات الباحثة تتناول

. احلكومية سيدوارجو اإلسالميةاحلادى عشر باملدرسة الثانوية كتابة يف الصف ال

وعرفت الباحثة أن وجود فرق بني مفهوم الطالب قبل استخدام طريقة جورنال 

كان ارتفاع , التعليم وبعد استخدام طريقة جورنال التعليم وباإلضافة إىل ذلك

التعليم أجود من الطالب قبل مهارة كتابة الطالب بعد استخدام طريقة جورنال 

  ).تشرتحها الباحثة يف امللحقة (استخدام طريقة جورنال التعليم 

ومن أهم هذه الطريقة أن الباحثة مالحظة مدرس اللغة العربية يف الفصل 

احلكومية الىت أقام  اإلسالميةيف املدرسة الثانوية . حينما وصل درس اللغة العربية

س اللغة العربية يك  .ون نقص اجليدبه مدرّ

 المقابلة 

ذه الطريقة ما يتعلق باستعمال املدرس وطريقة التعليم   . مجعت الباحثة 

وسألت الباحثة مدرس اللغة العربية عن أهداف تعليم مهارة الكتابة ومادة التعليم 

استعمل املدرس . ووسائل التعليم ومشكالت مهارة الكتابة يواجهها الطالب

واستعمل طريقة اخلطابة , عها يف القاء تعليم اللغة العربية أحياناطريقة التعليم بأنوا

 .  أحيانا

  الوثائق 
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ذه الطريقة ما يتعلق بلمحة املدرسة الثانوية     اإلسالميةمجعت الباحثة 

 .احلكومية سيدوارجو مثل مجلة األساتيذ وأمسائها ومجلة الطالب وغريها

 االختبار 

ذه الطري   قة ما يتعلق بكفاءة طالب الصف احلادى مجعت الباحثة 

احلكومية سيدوارجو يف مهارة الكتابة حينما  اإلسالميةعشر يف املدرسة الثانوية 

 .لرتقية املهارة الكتابة قبلها وبعدها استعملت الباحثة طريقة جورنال التعليم

 االستبيانات 

ذه الطريقة ما يتعلق بطريقة التعليم    , "نال التعليم جور " مجعت الباحثة 

وأراء الطالب يف استعمال طريقة التعليم جورنال , عملية تعليم مهارة الكتابة

احلكومية سيدوارجو  اإلسالمية التعليم للفصل احلادى عشر يف املدرسة الثانوية

  . باستخدامها لرتقية مهارة الكتابة

وأما هذه الطريقة استعملتها الباحثة فهي لتدافع امتام البيانات 

ا. استكماهلهاو   هو الطالّب األجوبة استخدمت الباحثة لتحليل الذي الرمز أمّ

  :رموز املائوية

P = F (تكرير األجوبة)    

       N ( يبني عدد ا ) 
X 100 % 



59 
 

ا الباحثة إىل الطالب فهي ستأيت   :وألما نتائج االستبيانات اليت اعطا

  4: اللوحة

  تعليم اللغة العربيةكفاءة مهارة الكتابة يف 

  
 % F N خمتارة األجوبة الرقم

1 

جدا صعبة  2 

30 

6,67%  

 46,7% 14 صعبة

 40% 12 سهلة

جدا سهلة  2 %6,67 

موعة   100   ا

 

صعبة جدا : من هذه اللوحة تعرف أن االجوبة هلذا السؤال هي 

وهذه تدل أن %. 6,67سهلة جدا , %40سهلة , %46,7صعبة , 6,67%

ذه ن صف الطالب يشعرون صعبة جدا مبهارة الكتابة ونصفهم يشعرون سهلة 

  .املهارة

   5:اللوحة 

  تكرار الطالب يف الكتابة باللغة العربية
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 % F N خمتارة األجوبة الرقم

2 

مرارا الرتدد  6 

30 

20%  

%53,3 16 الرتدد  

 %26,7 8 أحيانا

يقع مل  - - 

موعة   100   ا

 

وحة تعرف أن الطالب الذين يعودون انفسهم بالكتابة يف اللغة من هذه الل

وهذه تدل  %. 26,7أحيانا , %53,3الرتدد , %20الرتدد مرارا : العربية هي 

  كثري من الطالب الذين يعودون انفسهم بالكتابة يف اللغة العربية 

  6:اللوحة 

 كفاءة الطالب يف كتابة الفقرات 

 % F N خمتارة األجوبة الرقم

3 

جدا قدرة  - 

30 

-  

%53,3 16 قدرة  

قدرة بال  13 43,3% 
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جدا قدرة بال  1  3,3% 

موعة   100   ا

  

من هذه اللوحة تعرف أن الطالب الذين يستطيعون الكتابة يف اللغة العربية 

وهذه %.  3,3جدا قدرة بال, %43,3بال قدرة , %53,3قدرة : تدل بالنتيجة 

تطيعون الكتابة يف اللغة العربية ونصفهم ال يستطيعون تدل أن نصف الطالب يس

  .الكتابة يف اللغة العربية

  7: اللوحة

 بيان املدرس يف مهارة الكتابة

 % F N خمتارة األجوبة الرقم

 

 

4 

 6  جدا جيد

30 

20%  

%80 24 جيد  

جيد غري  - - 

جدا جيد غري   - - 

موعة   100   ا
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املدرس يبني مهارة الكتابة يف الفصل تدل من هذه اللوحة تعرف أن 

وهذه تدل أن املدرس يبني مهارة % . 80جيد , % 20جيد جدا : بالنتيجة

 .الكتابة جيدا

 

  

  8:اللوحة 

 أمهية استعمال طريقة التدريسية يف تدريس مهارة الكتابة

 % F N خمتارة األجوبة الرقم

5 

  12  جدا مهمّ 

 

30 

 

40%  

 60% 18 مهمّ 

املهمّ  نقص  - - 

مهمّ  غري   - - 

موعة   100   ا

من هذه اللوحة تعرف أمهية استعمال طريقة التدريسية يف تدريس مهارة 

وهذه تدل أن أمهية استعمال %. 60مهمّ ,% 04مهمّ جدا : الكتابة تدل بالنتيجة 

  .طريقة التدريسية يف تدريس مهارة الكتابة
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   9:اللوحة 

  ل طريقة جورنال التعليم يف تدريس الكتابة أراء الطالب عن استعما

 % F N خمتارة األجوبة الرقم

6 

 24 أحسن

30 

80%  

 %20 6 حسن

احلسن نقص  - - 

حسن غري   - - 

موعة   100   ا

  

من هذه اللوحة تعرف أراء الطالب عن استعمال طريقة جورنال التعليم يف 

وهذه تدل أن % . 20حسن , % 80أحسن : تدريس الكتابة تدل بالنتيجة

  .استعمال طريقة جورنال التعليم يف تدريس الكتابة أحسن

  10:اللوحة 

  موافق الطالب باستعمال طريقة جورنال التعليم يف تدريس مهارة الكتابة

 % F N خمتارة األجوبة الرقم

  %80 30 24 جدا موافق 
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 %16,7 5 موافق 7

 %3,3 1 املوافق نقص

موافق غري  - - 

موعة   100   ا

  

من هذه اللوحة تعرف أن الطالب موافق باستعمال طريقة جورنال التعليم 

 املوافق نقص, %16,7موافق , %80موافق جدا : يف مهارة الكتابة تدل بالنتيجة 

أن الطالب موافق باستعمال طريقة جورنال التعليم يف مهارة  تدل وهذه%.  3,3

 .الكتابة

  11:اللوحة 

  طور طريقة جورنال التعليم بعد العملية التجربيةأمهية ت

 % F N خمتارة األجوبة الرقم

8 

  23 جدا مهمّ 

 

30 

76,7%  

 %16,7 5 مهمّ 

 %6,7 2 املهمّ  نقص
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مهمّ  غري  - - 

موعة   100   ا

من هذه اللوحة تعرف أمهية تطور طريقة جورنال التعليم بعد العملية 

 املوافق نقص, %16,7مهمّ , %76,7مهمّ جدا :  التجربية تدل بالنتيجة

  .أمهية تطور طريقة جورنال التعليم بعد العملية التجربية تدل وهذه%. 6,7

   21: اللوحة

  الكتابة مهارة لرتقية التعليم جورنال طريقة

 % F N خمتارة األجوبة الرقم

9 

 15 جدا مناسبة

30 

50%  

 %40 12 مناسبة

 %10 3 املناسبة نقص

مناسبة غري  - - 

موعة   100   ا
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من هذه اللوحة تعرف أن طريقة جورنال التعليم لرتقية مهارة الكتابة تدل 

 تدل وهذه%. 10 املناسبة نقص, %40مناسبة , %50مناسبة جدا : بالنتيجة 

 .أن طريقة جورنال التعليم لرتقية مهارة الكتابة

  13:اللوحة 

   تسريع وصول علوم املهارة الكتابة طريقة جورنال التعليم تساعد يف

  اىل الطالب

 % F N خمتارة األجوبة الرقم

 

 

10 

 13 جدا مساعدة
 

 

30 

43,3%  

 %40 12 مساعدة

 %16,7 5 املساعدة نقص

مساعدة غري  - - 

موعة   100   ا

  

من هذه اللوحة تعرف أن طريقة جورنال التعليم تساعد يف تسريع وصول 

, %40مساعدة , %43,3مساعدة جدا : ة الكتابة تدل بالنتيجة علوم املهار 
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أن طريقة جورنال التعليم تساعد يف تسريع  تدل وهذه%. 16,7 املناسبة نقص

  .وصول علوم املهارة الكتابة

ملخص املائوية من جمموع الدرجة ىف كل األسئلة عن استخدام طريقة 

احلادى عشر باملدرسة الثانوية  يف الصفلرتقية مهارة الكتابة " جورنال التعليم"

  .احلكومية سيدوارجو 

 )14(اللوحة 
 رقم األسئلة  أ  ب  ج  د

6,67 40 46,7 6,67  1 
- 26,7 53,3 20  2 

3,3 43,3 53,3 -  3 
- - 80 20  4 
- - 60 40  5 
- - 20 80  6 
- 3,3 16,7 80  7 
- 6,7 16,7 76,7  8 
- 10 40 50  9 
- 16,7 40 43,3  10 

موعة  416,67  426,7  146,7  9,97   ا
0,99  
  

  مجلة املتوسط  41,67  42,7  14,7
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ً علـــــــى اللوحـــــــات الســـــــابقة أّن  ـــــــون أن % 42,7بنـــــــاء مـــــــن الطـــــــالّب يقول

و يساعد يف تسـريع وصـول العلـوم و ذكـر املعلومـات , استخدام هذا الكتاب موافق

  .الكثرية

السابقة عن تطبيق  بعد أن أظهر الباحثة األجوبة من املستجيبني يف اللوحة  

% 41,67نعرف أّن أكثر من الطالب خيتارون , "جورنال التعليم " طريقة 

م يرغبون يف التدريس بإستخدام ) ب(باإلجابة % 42,7و ) أ(باإلجابة  مبعىن أ

و ) ج(باإلجابة %  14,7اليعدو أن يكون , والباقي". جورنال التعليم " طريقة 

الذين اليوافقون عن فيض تطبيق طريقة  من الطالب) د(باإلجابة %  0,99

  ".جورنال التعليم "

 لترقية مهارة الكتابة " جورنال التعليم " فعالية تطبيق طريقة   .ج 

لرتقية مهارة الكتابة " جورنال التعليم " ملعرفة فعالية تطبيق طريقة 

احلكومية  اإلسالميةباملدرسة الثانوية للطالب يف الصف احلادى عشر 

وأما االختبار الذي استخدمت الباحثة يف هذه . فقّدمت االختبار, سيدوارجو

 )Post Test(واالختبار النهائي )Pre Test( التجربة وقوعا مبرتني يعىن االختبار االول
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. وبعدها" جورنال التعليم " فعملت الباحثة االختبار التجريب قبل تطبيق طريقة 

  : وهي كما تلى, تعدة من قبلوأما الباحثة حصلت النتائج باملعايري املس

  15:  اللوحة

  61الجمل تركيب ناحية من الكتابة لتقويم المعيار هذا

  

  الجمل تركيب

  المعيار  الرقم

  امسية مجلة أو فعلية مجلة, صحيحة مجلة الكاتب ركب إن  .1

  اجلملة تركيب يف قليال اخلطاء كان ولكن, مجلة الكاتب ركب إن  .2

  اجلملة تركيب يف متوسطا اخلطاء كان ولكن, مجلة الكاتب ركب إن  .3

  اجلملة تركيب يف أكثر اخلطاء كان ولكن, مجلة الكاتب ركب إن  .4

    اجلملة تركيب يف القدرة عدم  .5

  

   16: اللوحة

  القواعد ناحية من الكتابة لتقويم ارالمعي هذا

                                                             
  :يرتجم من  61

M.Ainin, Dkk. Evaluasi Dalam Pembelajaran Bahasa Arab( Malang: Misykat.2006) hal. 172 
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  القواعد

  المعيار  الرقم

  جدا قليل القواعد يف اخلطاء  .1

  مفهوما مازال قليل القواعد يف اخلطاء  .2

   مفهوما مازال لكن كثري القواعد يف اخلطاء  .3

   الكتابة فهم يف الصعبة حىت كثري القواعد يف اخلطاء  .4

  مفهوم غري صارف كثري القواعد يف اخلطاء  .5

 

  17: اللوحة

   التعليم جورنال بطريقة الطالب كتابة مطابقة ناحية من الكتابة لتقويم المعيار هذا

  التعليم جورنال بطريقة الطالب كتابة مطابقة

  المعيار  الرقم

  جدا قليل التعليم جبورنال الطالب كتابة يف اخلطاء  .1

  مفهوما مازال قليل مالتعلي جبورنال الطالب كتابة يف اخلطاء  .2

  مفهوما مازال لكن كثري التعليم جبورنال الطالب كتابة يف اخلطاء  .3

  الكتابة فهم يف الصعبة حىت كثري التعليم جبورنال الطالب كتابة يف اخلطاء  .4

  مفهوم غري فصار كثري التعليم جبورنال الطالب كتابة يف اخلطاء  .5
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 يف الطالب نتائج عن الباحثة فعرضت, قةالساب املعايري على واعتمادا  

 لرتقية التعليم جورنال طريقة تطبيق ملعرفة الثاين واالختبار االول االختبار هو, اإلختبارين

  .سيدوارجو احلكومية الثانوية باملدرسة عشر احلادى الصف يف الكتابة مهارة

ا    ت أجرى التطبيق هذا يف الباحثة استخدمت الذي اإلختبار أمّ  اإلختبار يعين نيمرّ

ل  اإلختبار نتيجة الباحثة تقّدم لذلك،. (Post Test) النهائي اإلختبار و  (Pre Test) األوّ

 : يلى كما النهائي اإلختبار و األول

  )19( اللوحة

 اإلختبار نتيجة

  النتيجة النهائية  النتيجة االولى  اإلسم  الرقم
  8  5  أيب مانيو سوريا ناغار  ١
  9  6  أمحد فتح الرازي  ٢
  8  7  عائدة الفطرية  ٣
  7  6  ألف نور حنيفة  ٤
  9  5  ألفريا السعيدة حسىن إهلامي  ٥
  9  7  أردي سوكمارا  ٦
  8  5  جرتا دوي أعغريين  ٧
  8  6  فرييان مبارك  ٨
  8  7  حليمة السعدة  ٩
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  8  5  هينا حمرزار  ١٠
  8  6  اكرمية اخللقية  ١١
  8  6  إيرين سينتا  ١٢
  9  6  امسي عزيز موليدية  ١٣
  9  7  إيفا ليل الزلفية  ١٤
  8  7  إيويد أريسنا   ١٥
  9  5  .ليسا إيندري نوفيتا س  ١٦
  9  8  حممد عفيف حبيب اهللا  ١٧
  8  6  حممد الفاروق  ١٨
  6  6  نيال أدياله  ١٩
  9  7  نيال نور عرشية العني  ٢٠
  9  6  .رمحانييا دوي ك  ٢١
  8  8  .راسرتا دسي و  ٢٢
  9  7  .رزقي إيندة ف  ٢٣
  8  8  تيياريت رضي اهللا مر   ٢٤
  9  8  .روساليندا فوتري ف  ٢٥
  8  6  سييت نور فطرية  ٢٦
  8  7  تيتيك نور أوكتافيا   ٢٧
  9  6  أسوة حسنة  ٢٨
  8  6  وحي دوي هداية  ٢٩
  8  7  ويندي أفيانا  ٣٠
  249  192  اجلملة  
  8,3  6,4  املتوسط  
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, بينهما واإلرتباطا الكبريتني للعينتني (Paired  “t” test) املقارنة رمز

  :يلى فيما رمز فيستعمل

  

ا ماأ, SPSS برجميات الباحثة استخدمت   :يلي كما خطوا

ود  .1  .”data view“إِنَْضمَّ نتيجة اإلختبار إىل َعمُ



  )1 صورة(

 ”Data View“ العرض شاشة

 Analyze – Compare Means – Paired Samples T testإختار  .2
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 )2 صورة(

  “ Paired Samples T test“ العرض شاشة 

ان إىل مربع , Paired-T test) مربع احلوار(بعد تقدمي  .3 غَريِّ تـَ   Pairedإِنَْضمَّ مُ

Variables  َقة ْقَط  continue,  -  OKمث َط
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 )3 صورة(

 ”Paired Variable“ العرض شاشة


  )4 صورة(

   “ Paired Sample T test: Option“ العرض شاشة

ا  اللوحة يف فعرضت البحث هذا يف عينة يكونوا الذين الطالب نتيجة أمّ

  :التالية

  )20( اللوحة         
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Paired Samples Statistics 

  
Mean N 

Std. 

Deviation Std. Error Mean 

Pair 1 sebelum Lj 6,61667 30 .806048 0.147163 

sesudah Lj 8,45000 30 .620761 0.13335 

  

  )21( اللوحة

Paired Samples Correlations 

  N Correlation Sig. 

Pair 1 sebelum Lj & sesudah Lj 30 .150 .005 

 

 

 

 

 

 

  )22( اللوحة

                                                                  Paired Samples Test 

  Paired Differences t df Sig. 
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Mean 

Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

(2-

tailed) 

  Lower Upper 

Pair 1 sebelumLj 

sesudahLj 

1.833331 

E 
9.40775 1.71761 21.84624 14.82042 10.674 29 .000 



  : SPSS  برنامج باستعمال ُخمْرَِجة بيانات تأويل

 الصفرية الفرضية (Ho)   :طريقة جورنال تطبيق    فعالية يوجد ال

 احلادى عشر باملدرسة الثانويةلرتقية مهارة الكتابة يف الصف  التعليم

 .احلكومية سيدوارجو اإلسالمية

 البدلية الفرضية )Ha(  :طريقة جورنال التعليمتطبيق    فعالية يوجد 

احلادى عشر باملدرسة الثانوية لرتقية مهارة الكتابة يف الصف 

 . احلكومية سيدوارجو اإلسالمية

  دَْت رَ  :يلي كما Paired Samples Statistics اللوحة يف النتيجة وَ

 6,7=    األول اإلختبار من املوسط -

 8,4=    ئيالنها اإلختبار من املوسط -

 0.806=     األول النتيجة احنراف -

 0.62=    النهائي النتيجة احنراف -
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- Standart Error 0.147=      األول 

- Standart Error 0.133=                 النهائي 

 اللوحة يف Paired Samples Correlations العالقة قيمة على تَْشتَِمل 

 احلالة هذه و) . 0,15( دهبع و طريقة جورنال التعليمتطبيق   

 ترقية مع طريقة جورنال التعليمتطبيق  يف أمهية عالقة على تدل

 احلادى عشر باملدرسة الثانوية الصف يف الطالب كتابة مهارة

  .احلكومية سيدوارجو اإلسالمية

 اللوحة وردت Paired Samples Test: 

 t )T test (      =10,647 اإلختبار قيمة -

 t table           =2,04 قيمة -

- Sig. (2-tailed)           =0,000 

 t table قيمة من اكثر )t )T test اإلختبار قيمة كانت إذا

 الفرضية و مردودة (Ho) الصفرية الفرضية مبعىن, )10,647<2,04(

 0,05 من اقلّ  Sig. (2-tailed) قيمة كانت إذا و. مقبولة )Ha( البدلية

 الفرضية و مردودة  (Ho) الصفرية الفرضية مبعىن, )0,00>0,05(

  .مقبولة )Ha( البدلية
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لرتقية  طريقة جورنال التعليمتطبيق   تطبيق يف فعالية يوَجُد :  خالصة

احلكومية  اإلسالميةاحلادى عشر باملدرسة الثانوية مهارة الكتابة يف الصف 

 . سيدوارجو

  

  

  

  

  

  

  

   


