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  بعاالباب الر 

  الدراسة الميدانية والدراسة التحليلية

  الفصل األول

  دالجنو موجوكرطا سومربكرانجبستان العلوم  املتوسطةحملة عن املدرسة 

  45سومبركرانج دالنجو موجوكرطا بستان العلوم المتوسطةهوية المدرسة   . أ

  بستان العلوم سومربكرانج دالجنو موجوكرطا املتوسطةاملدرسة  : اسم املدرسة

  قرية سومربساري، سومربكرانج دالجنو موجوكرطا  :  العنوان

  511815 – 0321 : رقم اهلاتف
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  m2  3000  : مساحة األرض

  حق ىف االستخدام  : وضع األرض

  استاذة احلاّجة حسنة املاجستري  : رئيس املدرسة

                                                             
  بستان العلوم سومربكرانج دالجنو موجوكرطا املتوسطةالوثائق ىف املدرسة 45
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  )S2(  : الرتبية النهائية

 بستان العلوم دالنجو موجوكرطا المتوسطةتاريخ تأسيس المدرسة   . ب

يعين مدرسة اإلسالمة بستان العلوم دالجنو موجوكرطا  املتوسطةاملدرسة 

الىت تتحرك ىف  )YAMHA" (منباع احلكمة"الىت تقوم حتت الظل من األساس 

بستان العلوم دالجنو موجوكرطاىف  املتوسطةأسست املدرسة .الرتبية واملعهدجمال 

ع ىف قرية سومربساري، سومربكرانج املوقو ميالدية، ) 1997(الوسط من سنة 

  .دالجنو موجوكرطا

والرتبية ىف . موجوكرطاوقعت هذه املدرسة ىف داخل القرية من مدينة 

) روضة األطفال(كانت املدرسة لألطفال   )YAMHA" (منباع احلكمة"األساس

واملدرسة الثناوية واملدرسة الدينية واملعهد  املتوسطةواملدرسة اإلبتدائية واملدرسة 

ومنذ اقامتها كانت تطور هذه املدرسة جيد إىل حد ما، سواء من .لألوالد والبنات

  46.ةحيث التسهيالت البيئية والتعليمي

بستان العلوم سومبركرانج دالنجو  المتوسطةفى المدرسة  رؤية وبعثة. ج

  47موجوكرطا

                                                             
  بستان العلوم سومربكرانج دالجنو موجوكرطا املتوسطةالوثائق ىف املدرسة 46
  بستان العلوم سومربكرانج دالجنو موجوكرطا املتوسطةالوثائق ىف املدرسة 47
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  بستان العلوم سومربكرانج دالجنو موجوكرطا املتوسطةرؤية املدرسة . 1

، ذو حتّقق املدرسة املتخرجني منها ذو إميان، ذو علم، و ذو أخالق كرمية

  .إجناز، ذو تكنولوجيا

  بستان العلوم سومربكرانج دالجنو موجوكرطا املتوسطةبعثة املدرسة .2

بستان العلوم سومربكرانج دالجنو موجوكرطا فما  املتوسطةوأما بعثة املدرسة 

  :يلى

 خلق املدرسة اإلسالمية -

 ترقية اإلميان والتقوى إىل اهللا تعإىل و خلق بأخالق كرمية ىف املدرسة -

 تزويد الطالب بالعلوم املتنوعة واألخالق الكرمية -

 مام متزايد ىف إمكانات ومواهب الطالباهت -

 روح اخلدمةىف جمااللعائلية واالجتماعيةتعزيز  -

 البنية األساسية التعليميةحتسني  -

  أحوال المعلمين.د
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. املعلمون ىف هذه املدرسة متخرجون من أية اجلامعة، من اجلامعة احلكومية أو غريها

  48:يليوملعرفة احواهلم جيعل الباحث اجلدول، واجلدول كما 

  )1(اللوحة 

  التربية النهائية  الوظيفة  اسم المعلم  الرقم

  S2  رئيس املؤسسة  الشيخ احلاج قصيّ املاجستري  1

  S1  رئيس املدرسة  احلاجة حسنة املاجستري  2

3  
  احلاج حممد مسرور

نائب الرئيس ىف شؤون 

  املناهج الدراسية 
S1  

نائب الرئيس ىف شؤون   أمحد سوفارمان  4

  الطلبة

S1  

نائب الرئيس ىف شؤون   ألفية املعارفة  5

  اإلدارية

S1 

  S1  استاذ  سوكامطا  6

  S1  استاذ  سالميت سوفريونو  7

                                                             
  بستان العلوم سومربكرانج دالجنو موجوكرطا املتوسطةالوثائق ىف املدرسة 48
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  S1  استاذ  مشسون  8

  S1  استاذ  سوناريو  9

  S1  استاذ  وينارسو  10

  S1  استاذ  أيدي ويدودو  11

  S1  ةاستاذ  احلاجة نور حامدة  12

  S1  ةاستاذ  نور عفىفة  13

  S1  استاذة  نعمة الفوزية  14

  S1  استاذة  ديفى عمالية فائزة  15

  S1 استاذة  سييت خالفة  16

  S1 استاذ  حممد نور خائب  17

  S1 استاذة  سييت رمحويت  18

  S1 استاذة  لولوك مشرفة  19

  S1 استاذة  ايكا مييت سيتيا ويت  20

 S1  استاذ  هاري ينطا  21

 S1  استاذة  تيتني فوروانيت  22
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 S1  استاذ  أول الدين زهري  23

 S1  استاذ  سنلي  24

 S1  استاذ  أمري الدين نصر اهللا  25

 S1  استاذة  عبيدة ليل نصفىة  26

 S1  استاذ  أسعد حليمي  27

 S1  استاذة  هريتيين  28

هذا مجيعا ال يكون ثابتا كل السنة ولكن متغري بنسبة أحوال املعلمني ىف جناحهم 

  .ىف التعليم

  أحوال المتعلمين   .ه

بستان العلوم سومربكرانج دالجنو  املتوسطةمدرسةكان التالميذ ىف 

و . موجوكرطا كثرية، وهم كثري من ناحية موجوكرطا وجناجنوك وغرسيك وغري ذلك

  .هلم أن يسكنوا ىف املعهد منباع احلكمة، هذا قوانني ذلك املدرسة واملعهد
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بستان العلوم سومربكرانج دالجنو  املتوسطةاملتعلم ىف املدرسة  أما عدد

  49:فىما يلي 2013-2012وكرطا ىف هذه السنة الدراسية موج

  )2(اللوحة 

  مجموع  مؤنث  مذكر  الصف  الرقم

1  1  29  29  58  

2  2  34  23  57  

3  3  46  44  90  

  205  96  109  مجموع

 أحوال الوسائل التعليمية    .و

وهذه سائل تساعد كثريا للتالميذ لفهم  ،أن الوسائل التعليمية مهمة

بستان العلوم  املتوسطةفى املدرسة والوسائل التعليمية الىت تستعمل. الدرس

  50:سومربكرانج دالجنو موجوكرطا هي كما يلي

 )3(اللوحة 

                                                             
  بستان العلوم سومربكرانج دالجنو موجوكرطا املتوسطةالوثائق ىف املدرسة 49
  بستان العلوم سومربكرانج دالجنو موجوكرطا املتوسطةالوثائق ىف املدرسة 50
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 الرقم الوسائل التعليمية العدد الحال

 1 غرفة التعليم 7 جيد

 2 مكتب املدرس 1 جيد

 3 للطلبةاملسكن  1 جيد

 4 املسجد 1 جيد

 5 مقصف 2 جيد

 6 أدوات الرياضة 1 جيد

وحدة الصحة املدرسية  1 جيد

(UKS) 
7 

  8  كمبيوتر للطلبة  2  جيد
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  الفصل الثاني

  اعرض البيانات و تحليله

بستان العلوم سومبركرانج  المتوسطةمهارة الكالم فى المدرسة  عملية تعليم  . أ

 دالنجو موجوكرطا

ملهارة الكالم هو جزء اساسي ىف تعليم اللغة األجنبية وذلك أيضا التعليم 

و طرق مناسبة بتعليم مهارة الكالم هي طريقة املباشرة  51ىف تعليم اللغة العربية،

واحملادثة أو احلوار و السمعية الشفهية، وهذه الطرق معلومة للحصول مهارة 

العلوم سومربكرانج دالجنو بستان  املتوسطةوكذلك إىل مدرسة . الكالم و تطبيقها

  .موجوكرطا

باملدرسة  سابعىف الفصل العملية تعليم اللغة العربية  ةالباحث تحبث

وكانت مجلة الطلبة الذىن . بستان العلوم سومربكرانج دالجنو موجوكرطا املتوسطة

  : حبث فىها عشرين طالبا، وأما امسائها فهي

  اسماء الطالبات: 4 اللوحة

  طالبة/طالباسم   الرقم

                                                             
-taufiq، من ]اتصال المباشر[، رفع مھارة الكالم فىأھمیة الدورة اللغویة یقتبس من، توفىق شراج،  51

siraj.blogspot.com/ 
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  عبد احلافظ غزايل  1

  أمحد الفارسا  2

  عفان أمحد مقربني  3

  باجوس أدي سيتياوان  4

  بيما جونيور  5

  بينتانج دوي ليستاري  6

  دافا دوي فوترا جاليه سيتياوان  7

  ديكا أجوستينا نينجتياس  8

  دوي إينداه ليستاري  9

  كرييسنا ماريتا نندا  10

  ليل فطرة الناصحة  11

  ماحلة العملية  12

  حممد دافىت وبووو  13

  حممد فؤاد تيزاين  14

  حممد حانفى  15
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  حممد زينال عابدين  16

  حممد موافق اهلدى  17

  موليونو  18

  نور حافظة  19

  رفىق اهلدى  20

  

لثالثا  نوهو ىف يوما. تعلم الطالب اللغة العربية مرتني ىف أسبوع

العشري اللغة العربية هو كثري من  نصفىة ةعبيدة ليلدرس األستاذتوحني . معةواجل

عطي املدرس األسئلة تو  LKSعملوا تان  ةأمر األستاذكالمتوىف تدريس  . الوظائف

  .إىل الطالبات عن مادة الدرس

لتساعد الطالب " تعبري اآلراء الرئيسية"ارس طريقة متأن  ةريد الباحثتإذن 

كي تكون . ؟الكالمهل هي مأثرة ومعاونة  للطالب ىف مهارة . ىف فهم القراءة

  .الكالمتسهيلة لفهم مادة اللغة العربية، خاصة مهارة " تعبري اآلراء الرئيسية"طريقة 

  :املقاصد، هيهلذه " تعبري اآلراء الرئيسية"اما خطوات استعمال طريقة و 

 .يبحث عن املواضيع القراءة الىت ستعليمها الطالب .1
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إجعل تلك املواضيع القراءة يكون بعض املفاهم األساسية، مث بلغ الدراسة  .2

 .من خالل خرائط املفاهم من  تلك القراءات بدون شاهد الكتاب

ال تنسى لشرح ذلك املواد قليال فقليال، مجلة فجملة أو فقرة بفقرة لكي  .3

 .الطالب يستطيع أن يتبع املوضوع

بعد يتم أن يشرح من احد العناصر املفاهم، أطلب من الطالب لكي  .4

 .يستطيع أن يعبري مرة اخرى باللغة العربية الىت لديهم

تواصل إىل العناصر املفاهم بعده، مث أطلب من الطالب لكي يستطيع أن  .5

 .يعبري مرة اخرى باللغة العربية الىت لديهم

من كل عناصر املفاهم، اعطاء الطالب الفرصة لتكرير من األول  بعد تعرض .6

 .إىل النهاية، بدون ينزع عناصر املفاهم الذى مكتوب على السبورة

أطلب من أحد الطالب ليقدم ان يشرح عناصر املفاهم من األول إىل  .7

 .النهاية

 .طي مكافأة لطالب الذى يستطيع ان يشرح باستكملعأ .8

 .52تقدم الطالب مع قراءة املواد املتاحةمث عبور حتقق الذى قد  .9

                                                             
 Ulin Nuha, Metodologi Super Efektif Pembelajaran Bahasa Arab (Jogjakarta: Diva:یترجم من52

Press, 2012) hlm. 102  
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  بستان العلوم  المتوسطةالكالم فى المدرسة المشكالت لمهارة

 سومبركرانج دالنجو موجوكرطا

بستان العلوم  املتوسطةكانت املشكالت ملهارة الكالم ىف مدرسة 

  :فىما يليسومربكرانج دالجنو موجوكرطا

التالميذ اجلديد الذىن ال نقص املفردات لبعض التالميذ خصوصا على  .1

 53.يتخرجون من املدرسة اإلبتدائية اإلسالمية

 54.مل يكون التالميذ معتقدا على نفسه بتكلم العربية مع غريهم .2

كان بعض التالميذ ال يفهم على علم النحو والصرف قد خيافوا ان خيطىء  .3

 55.ىف تكلم اللغة العربية

ية ىف عملية تعليمهم ىف الفصل كان األساتيذ أو املعلمني مل يتكلموا بالعرب .4

 56.خصوصا للمعلمني مواد الدراسة العام

قد يصعبوا املدبرون واملعلمون ان يراقبون تالميذ واحدا فواحدا ىف عملية  .5

 57.تكلمهم جارج اخلصة الدراسية

                                                             
  )استاذة احلاجة حسنة املاجستري(بستان العلوم سومربكرانج دالجنو موجوكرطا املتوسطةمن مقابلة مبدير املدرسة  53
  )طالب جلس ىف فصل السابع(من مقابلة مع أمحد   54
  )معلم اللغة العربية(من مقابلة مع استاذة عبيدة  55
  )استاذة احلاجة حسنة املاجستري(بستان العلوم سومربكرانج دالجنو موجوكرطا  املتوسطةمن مقابلة مبدير املدرسة 56
  )استاذ مسرور(من مقابلة مبعلم و االدارية  57
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استخدام طريقة التعبير اآلراء الرئيسية لترقية مهارة الكالم فى الفصل السابع   . ب

  بستان العلوم سومبركرانج دالنجو موجوكرطا المتوسطةبالمدرسة 

ابدأ الباحثة البحث ىف الفصل السابع  2013مايو  25ىف التاريخ 

وىف املقابلة األوىل، . بستان العلوم سومربكرانج دالجنو موجوكرطا املتوسطةباملدرسة 

الحظ الباحثة تعليم اللغة العربية لتعرف كيف طريقة املعلم ىف ذلك الفصل، وىف 

املقابلة الثانية تعارف الباحث أمام الطالب و سأل عن طريقة تدريس اللغة العربية 

يس اللغة العربية الصعب فىه كما و عند رأيهم أّن تدر , خصوصا ىف تدريس الكالم

س املادة مثّ يعطى الوظيفة و بعد أن التعارف مث اعطي . ىف العادة أى شرح املدرّ

  ."تعبري اآلراء الرئيسية"الباحثة اإلختبار األول قبل تطبيق طريقة 

تأمر الباحثة اليهم أن يعملوا اإلختبار  2013مايو  28مث ىف التاريخ 

أحسن من  مهارة الكالموأما نتيجة الطالبات ىف تدريس  .النهائ حلصول النتيجة

  .قبله

  بستان العلوم سومبركرانج  المتوسطةعملية جمع البيانات فى المدرسة

  دالنجو موجوكرطا
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وهذا الباب ستبني عن حملة املدرسة . قد وصل البحث إىل الباب الرابع

وعرض البيانات عن  بستان العلوم سومربكرانج دالجنو موجوكرطا املتوسطة

 فعاليةاستخدام طريقة التعبري اآلراء الرئيسية لرتقية مهارة الكالم ىف الفصل السابع

بستان العلوم سومربكرانج دالجنو موجوكرطا  املتوسطةوأما حملة املدرسة . وحتليلها

ا ىف الفصل    .السابعفقد سبق بيا

الرئيسية لرتقية مهارة طريقة التعبري اآلراء استخدامملعرفة فعالية 

بستان العلوم سومربكرانج  املتوسطةباملدرسة  الكالم ىف الفصل السابع

عة . دالجنو موجوكرطا ال أخذت الباحثة طريقةً واحدًة بل الطرائق املتنوّ

 قالوثائو  (Wawancara)واملقابلة  (Observasi)املالحظة : وهي

(Dokumentasi)  اإلستبيانات و(Angket) واإلختبار (Tes) . وعرضت

  :الباحثة البيانات أو معلومات الىت حصل عليها كما يلي

 (Observasi)املالحظة  .1

ذه الطريقة أن بناء املدرسة  بستان  املتوسطةمجعت الباحثة 

العلوم سومربكرانج دالجنو موجوكرطا جيدة ولوازمها كاملة مثل الغرفات 

  .للفصول وغريها، لوازم الرياضة وغري ذلك
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الحظ مدرس اللغة العربية ىف تومن أهم هذه الطريقة أن الباحثة 

ومدرس اللغة العربية ىف هذه . حينما وصل درس اللغة العربية السابع الفصل

  .ما وصله املدرس جيدا ونيستمع البوالط. لقاءهاإاملدرسة ماهر ىف 

 (Wawancara)املقابلة   .2

 ةعبيدة ليل نصفيةتقابل الباحثة معلم اللغة العربية أستاذ

ستخدم طريقة التعبري اآلراء الرئيسية قبله توحصلت البيانات مع أن ال 

د  موع الطالبولكن يعوّ   .58على تعاون ىف ا

عن درس اللغة  السابعىف الفصل  البوسألت الباحثة الط

ُ منهو . العربية ألن . اللغة العربية مهارة الكالمىف  واململة شعرون الصعوبةمي

املباشرةمث يعطى تدريس اللغة العربية الىت استعملته هي طريقة  الطريقة ىف

الباحثة تستخدم طريقة التعبري  تريدلذلك  . املدرس واجب املنزل إليهم

  .59السابع الفصل اآلراء الرئيسية ىف

 (Dokumentasi)الوثائق  .3

                                                             
مايو  25/ بستان العلوم سومربكرانج دالجنو موجوكرطا  املتوسطةبت ىف الديوان باملدرسة عبيدة ليل نصفية و رئس املدرسة، يوم  الس: املقابلة الشخصية  58

  الساعة التاسعة صباحا/ 2013
/ 2013مايو  23/ بستان العلوم سومربكرانج دالجنو موجوكرطا املتوسطةاملقابلة املقابلة مع األستاذة عبيدة ليل نصفية، يوم  السبت ىف الديوان باملدرسة  59
  اعة التاسعة صباحاالس
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ذه الطريقة ما يتعلق بلمحة املدرسة   املتوسطةمجعت الباحثة 

بستان العلوم سومربكرانج دالجنو موجوكرطا مثل مجلة األساتيذ وامسائها 

  .60وغريها البحوال املدرسني والدراسني، ومجلة الطأو 

 (Angket)اإلستبيانات  .4

ذه  ستخدم طريقة التعبري اآلراء با الطريقة ما يتعلقمجعت الباحثة 

ىف باستخدم طريقة  الب، و أراء الطمهارة الكالمالرئيسية وعمليىة تعليم 

بستان العلوم  املتوسطةباملدرسة السابعالتعبري اآلراء الرئيسية للفصل 

  .سومربكرانج دالجنو موجوكرطا باستخدامها لرتقية مهارة الكالم

استعملتها الباحثة فهي لتدافع ىف امتام البيانات  وأما هذه الطريقة

فعدد  البوأما نتائج االستبانات الىت اعطيت الباحثة إىل الط. واستكماهلا

ا املعادلة الذى إستخدمت .طالبا 20ىف هذا االستبيانات (N)املستجبني  أمّ

 : وهو . (Prosentase)الباحثة لتحليل األجوبة الطالّب هو رموز املائوية 

P = 
(푭) تكريراألجوبة

(푵)  عدد املستجبني
X 100%  

  :شرحتها الباحثة ىف اللوحة التاليةفجوبة املستجبني أأما 

                                                             
  بستان العلوم سومبركرانج دالنجو موجوكرطا المتوسطةالوثائق فى المدرسة 60
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  5:اللوحة

  ؟اختيار الطالب االجابة ىف السؤال األول عن هل يستمتعون تعلم اللغة العربية

  (%)الماوية   عدد اإلجابة  جملة المستجيبين  اختيار األجوبة  النمرة

  20  املوافقة  1
10  50%  

  %35  7  املوافق  2

3  
  غري املوافق

3  15%  

  %100  20  الجملة

% 50ةمن هذه اللوحة يعرف أن الطالب يستمتعون تعلم اللغة العربية هي املوافق

  .%15، غري املوافق % 35، املوافق 

  6: اللوحة

  املدرسة؟كيف الدرس اللغة العربية ىف اختيار الطالب االجابة ىف السؤال الثاىن عن  

  (%)الماوية   عدد اإلجابة  جملة المستجيبين  اختيار األجوبة  النمرة

  20  املوافقة  1
20  100%  

  -  -  املوافق  2
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  -  -  غري املوافق  3

  %100  20  الجملة

اىل وتدل مريح  املدرسةهذه من هذه اللوحة يعرف أنالدرس اللغة العربية ىف 

  %.100املوافقة  :النتيجة

  7: اللوحة

حالة الطالب حينما يتعلمون اللغة عن  لثالثاختيار الطالب االجابة ىف السؤال ا

  باستخدامطريقة التعبري اآلراء الرئيسية؟ العربية

  (%)الماوية   عدد اإلجابة  جملة المستجيبين  اختيار األجوبة  النمرة

  20  املوافقة  1
15  75%  

  %25  5  املوافق  2

3  
  غري املوافق

-  -  

  %100  20  الجملة

من هذه اللوحة يعرف أن الطالب يستمتعون تعلم اللغة العربية باستخدامطريقة 

  .%25 ، املوافق% 75ةاملوافق: التعبري اآلراء الرئيسيةوتدل إىل النتيجة
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  8: اللوحة

الطالب حينما يتعلمون اللغة  شعور عن رابعاختيار الطالب االجابة ىف السؤال ال

  العربية باستخدام طريقة التعبري اآلراء الرئيسية؟

  (%)الماوية   عدد اإلجابة  جملة المستجيبين  اختيار األجوبة  النمرة

  20  املوافقة  1
20  100%  

  -  -  املوافق  2

3  
  غري املوافق

-  -  

  %100  20  الجملة

من هذه اللوحة يعرف أن الطالب يستمتعون تعلم اللغة العربية باستخدام طريقة 

  .%100املوافقة : التعبري اآلراء الرئيسية وتدل إىل النتيجة

  9: اللوحة

تسلمون الطالب حينما  موقفعن  اخلامساختيار الطالب االجابة ىف السؤال 

  ؟يةاللغة العربية باستخدام طريقة التعبري اآلراء الرئيس

  (%)الماوية   عدد اإلجابة  جملة المستجيبين  اختيار األجوبة  النمرة
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  20  املوافقة  1
18  90%  

  %10  2  املوافق  2

3  
  غري املوافق

-  -  

  %100  20  الجملة

من هذه اللوحة يعرف أن الطالب يستمتعون تعلم اللغة العربية باستخدام طريقة 

  %.10، املوافق %90املوافقة : التعبري اآلراء الرئيسية وتدل إىل النتيجة

  10:اللوحة

عن باستخدام طريقة التعبري اآلراء  تاسعةاختيار الطالب االجابة ىف السؤال ال

بستان العلوم سومربكرانج دالجنو  املتوسطةباملدرسة ىف تدريس اللغة العربية  الرئيسية

  موجوكرطا؟

  (%)الماوية   عدد اإلجابة  جملة المستجيبين  اختيار األجوبة  النمرة

  20  املوافقة  1
17  85%  

  %15  3  املوافق  2
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  -  -  غري املوافق  3

  %100  20  الجملة

من هذه اللوحة يعرف أن استخدام طريقة التعبري اآلراء الرئيسية ىف تدريس اللغة 

بستان العلوم سومربكرانج دالجنو موجوكرطا وتدل إىل  املتوسطةالعربية باملدرسة 

  %.15، املوافق %85املوافقة : النتيجة

  11: اللوحة

عن هذه طريقة التعبري اآلراء الرئيسية ىف  لسابعاختيار الطالب االجابة ىف السؤال ا

  .مهارة الكالملطالب ىف ليساعدون أن يسهيالتدريس اللغة العربية

  (%)الماوية   عدد اإلجابة  جملة المستجيبين  اختيار األجوبة  النمرة

  20  املوافقة  1
19  95%  

  %5  1  املوافق  2

3  
  غري املوافق

-  -  

  %100  20  الجملة
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يعرف أن استخدام طريقة التعبري اآلراء الرئيسية ىف تدريس اللغة من هذه اللوحة 

بستان العلوم سومربكرانج  املتوسطةاملدرسة الطالبفى  العربيةليساعدون أن يسهيل

  %.5، املوافق %95املوافقة : دالجنو موجوكرطا وتدل إىل النتيجة

  12: اللوحة

قة التعبري اآلراء الرئيسية ىف اختيار الطالب االجابة ىف السؤال السابع عن هذه طري

  .تدريس اللغة العربية ليساعدون أن يسهيل الطالب ىف مهارة الكالم

  (%)الماوية   عدد اإلجابة  جملة المستجيبين  اختيار األجوبة  النمرة

  20  املوافقة  1
19  95%  

  %5  1  املوافق  2

3  
  غري املوافق

-  -  

  %100  20  الجملة

استخدام طريقة التعبري اآلراء الرئيسية ىف تدريس اللغة من هذه اللوحة يعرف أن 

بستان العلوم سومربكرانج  املتوسطةاملدرسة الطالبفى  العربيةليساعدون أن يسهيل

  %.5، املوافق %95املوافقة : دالجنو موجوكرطا وتدل إىل النتيجة

  13: اللوحة
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التعبري اآلراء الرئيسية ىف عن هذه طريقة لتاسع اختيار الطالب االجابة ىف السؤال ا

  .مهارة الكالميساعد صعوبة الطالب ىف  اللغة العربية تدريس

  (%)الماوية   عدد اإلجابة  جملة المستجيبين  اختيار األجوبة  النمرة

  20  املوافقة  1
18  90%  

  %10  2  املوافق  2

3  
  غري املوافق

-  -  

  %100  20  الجملة

من هذه اللوحة يعرف أن طريقة التعبري اآلراء الرئيسية تساعد الطالب صعوبة ىف 

م وتدل    .%10، املوافق % 90املوافق جدا :  النتيجةاىل ماد

  14:اللوحة

عن طريقة التعبري اآلراء الرئيسية لرتقية عاشرة اختيار الطالب االجابة ىف السؤال ال

بستان العلوم  املتوسطةاملدرسة السابع لطالب الفصل  مهارة الكالمالكفائة 

  .سومربكرانج دالجنو موجوكرطا

  (%)الماوية   عدد اإلجابة  جملة المستجيبين  اختيار األجوبة  النمرة
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  20  املوافقة  1
16  80%  

  %20  4  املوافق  2

3  
  غري املوافق

-  -  

  %100  20  الجملة

  

من هذه اللوحة تعرف أن طريقة التعبري اآلراء الرئيسية يستطيع ترقية 

بستان العلوم  املتوسطةطالبالفصل السابع املدرسة املهارة الكالملالكفائة 

  .%20 ، املوافق%80ة املوافق: سومربكرانج دالجنو موجوكرطاوتدل إىل النتيجة

ت الباحثة لتصريح الفهم عن البيانات ىف اللوحات السابقة، فتقدم

  .اخلالصة عن مجيع البيانات ىف اللوحات التالية

  15: اللوحة

  ج  ب  أ  الرقم

1  50%  35%  15%  

2  100% -  -  
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3  75%  25%  -  

4  100%  -  -  

5  90% 10%  -  

6  85%  15%  -  

7  95%  5%  -  

8  95%  5%  -  

9  90%  10% -  

10  80%  20%  -  

 %15 %125 %860  المجموعة

 المتوسطة
(Mean)  

86% 12,5% 1,5% 

  

من الطالب يقولون أن طريقة % 86بناء على اللوحات السابقة أن 

التعبري اآلراء الرئيسية يستطيع ترقية الكفائة املهارة الكالم لطالب الفصل السابع 

أن  بستان العلوم سومربكرانج دالجنو موجوكرطا جيدة، بعد املتوسطةاملدرسة 

ىف اللوحات السابقة عن فيض، نعرف أن عمقت الباحثة االجوبة من املستجيبني 
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م ترغبون ىف التدريس ) ب(و ) أ(أكثر الطالب خيرتوا اإلجابة  مبعىن أ

طريقة التعبري اآلراء الرئيسية  ويشعرون سهال ىف فهم الدرس، وهم ستخدامال

  .املهارة الكالمستخدام هذه ااملوافقون 

  (Tes) اإلختبار .5

ذه الطريقة ما يتعلق بالكفائة هي الكفائة املهارة  مجعت الباحثة 

بستان العلوم سومربكرانج  املتوسطةالكالم لطالب الفصل السابع املدرسة 

دالجنو موجوكرطا حينما استعملت الباحثة طريقة التعبري اآلراء الرئيسية  

  .لرتقية الكفائة املهارة الكالم قبلها وبعدها

املعايري السابقة، فعرضت الباحثة عن نتائج الطالب واعتمادا على 

ل  Post)واالختبار النهائي  (Pre Test)  ىف اإلختبارين، هو االختبار األوّ

Test) هارة الكالم م لرتقية استخدام طريقة التعبري اآلراء الرئيسية ملعرفة

بستان العلوم سومربكرانج  املتوسطةاملدرسة ىف  لطالب الفصل السابع 

ختبار األول و اإلختبار لذلك، تقّدم الباحثة نتيجة اإلو  .دالجنو موجوكرطا

  .النهائي

  :Mxوملعرفة النتيجة واملسافة بينهما، وتستخدم الباحثة رمز 
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∑푥  جمموع النتيجة من املتغريx  

푁   xعدد املستجيبني من املتغري   

  :Myبرمز , Myاملتوسط =   yمن املتغري

∑푦  جمموع النتيجة من املتغريy 

푁   y  عدد املستجيبني من املتغري   

  :أما التفسري النتيجية فكما يلي

  :16 اللوحة

 10-9 ممتاز

 8-7 جيد جدا

 6-5 جيد
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 4-3 مقبول

 2-1 مردود

  

  :اللوحة التاليةوأما نتيجة الطالب الىت تكون عينة يف هذا البحث ففى 

  :17اللوحة 

 النتيجة  اسماء الطالب نمرة

 60  عبد احلافظ غزايل 1

 70  أمحد الفارسا 2

 50  عفان أمحد مقربني 3

 80  باجوس أدي سيتياوان 4

 50  بيما جونيور 5

 60  بينتانج دوي ليستاري 6

 70  دافا دوي فوترا جاليه سيتياوان 7

 50  ديكا أجوستينا نينجتياس 8

 60  دوي إينداه ليستاري 9
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 65  كرييسنا ماريتا نندا 10

 70  ليل فطرة الناصحة 11

 60  ماحلة العملية 12

 65  حممد دافىت وبووو 13

 60  حممد فؤاد تيزاين 14

 100  حممد حانفى 15

 90  حممد زينال عابدين 16

 60  حممد موافق اهلدى 17

 50  موليونو 18

 70  نور حافظة 19

 50  رفىق اهلدى 20

 1290 الجملة

 64,5 المتوسط

نتائج الطالب ىف النحو قبل استخدام طريقة التعبري اآلراء الرئيسية 

وبناء على تفسري  64,5هي x ، القيمة اليت حصلت عليها متغري)x متغري(
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حا من جيد بْ أما القيمة اليت حصل عليها . القيمة هذه القيمة مبعىن اكثر قُـ

 : فكما يليyمتغري 

 :18اللوحة

  :نتائج الطالب بعد استخدام طريقة التعبري اآلراء الرئيسية

 النتيجة  اسماء الطالب نمرة

 70  عبد احلافظ غزايل 1

 80  أمحد الفارسا 2

 70  عفان أمحد مقربني 3

 80  باجوس أدي سيتياوان 4

 60  بيما جونيور 5

 70  بينتانج دوي ليستاري 6

 80  دافا دوي فوترا جاليه سيتياوان 7

 60  ديكا أجوستينا نينجتياس 8

 80  دوي إينداه ليستاري 9

 70  كرييسنا ماريتا نندا 10
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 90  ليل فطرة الناصحة 11

 80  ماحلة العملية 12

 90  حممد دافىت وبووو 13

 70  حممد فؤاد تيزاين 14

 100  حممد حانفى 15

 90  حممد زينال عابدين 16

 100  حممد موافق اهلدى 17

 70  موليونو 18

 90  نور حافظة 19

 70  رفىق اهلدى 20

 1570 الجملة

 78,5 المتوسط

وبناء على تفسري  78,5هي yالنتيجة اليت حصلت عليها متغري 

واسنادا اىل اللوحات السابقة ونتيجة . القيمة هذه القيمة مبعىن اكثر جيدة

استخدام نعرف أن النتيجة متغايرة ىف yو متغريxمتغريمن  (Mean)املتوسط 

 طريقة التعبري اآلراء الرئيسية أجيد من النتيجة  الىت كانت قبل استخدام
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  .طريقة التعبري اآلراء الرئيسية

هذه احلال تدل على استخدام طريقة التعبري اآلراء الرئيسية أجيد 

من الطريقة القدمية واملسافة بني النتيجة للفرقة التجريبية والفرقة الضبطية كما 

  :يف التالية

  :19 اللوحة

 المسافة بينهما y متغير x متغير

64,5 78,5 14 

لطالب  مهارة الكالمطريقة التعبير اآلراء الرئيسية لترقية  فعالية استخدام.  ج

بستان العلوم سومبركرانج دالنجو  المتوسطةمدرسة السابع فى الفصل 

  موجوكرطا

مهارة تطبيق استخدام طريقة التعبري اآلراء الرئيسية لرتقية  ملعرفة فعالية

بستان العلوم سومربكرانج دالجنو  املتوسطةمدرسة السابعفى لطالب الكالم

استخدام قبل  لطالبمهارة الكالمقدمت الباحثة أوال، املقارنة بني .موجوكرطا

  .تطبيقهاوبعد طريقة التعبري اآلراء الرئيسية 
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مقبول أم ال؟ لو ال  (Ho)الفروض هل الفرضة الصفريةوملعرفة نتيجة 

 (Ho)يوجد الفرق فمقبول بني نتيجة املتغريين، فهذا يدل على أن الفرضة الصفرية

وبالعكس إذا هناك الفرق بني نتيجة املتغريين فهذا يدل على أن الفروضة . مقبولة

إذا كان  مردودة، وكذلك (Ha)مقبولة ف  (Ho)إذا كان .مردودة (Ho)الصفرية

  .مقبولة (Ha)ف (Ho)مردودة 

مقبولة، (Ha)فيدل على أن الفروضة البدلية) بعدها(وأما النتيجة األخري 

مهارة استخدام طريقة التعبري اآلراء الرئيسية لرتقية هذا معىن أن فعالية

بستان العلوم سومربكرانج دالجنو  املتوسطةمدرسة السابعفى لطالب الكالم

هذه الفروض، استخدمت الباحثة رمز املقارنة اليت تعرف برمز وملعرفة . موجوكرطا

“t-Test”.  

للعينتني الكبريين واإلرتباطا بينهما،  (Paired  “t” test)وأما رمز املقارنة 

  :فتستعمل رمز فيما يلى
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، SPSSلتعرف هذه نتائج من كلّ خطوات السابقة إستخدمت الباحثة برجميات 

ا كما يلي  :أما خطوا

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

  
  (variable view)شاشة العرض:1صورة 

 "”Variabel view بدل االمساء ىف .2
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  "variable view"شاشة العرض : 2صورة 

 Analyze – Compare Means – Paired Samples T testإختار  .3

  
 paired samples t-test"شاشة العرض : 3صورة 
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ان إىل مربع ، Paired-T test) مربع احلوار(بعد تقدمي  .4 غَريِّ تـَ   Pairedإِنَْضمَّ مُ

Variables َقة ْقَط   continue,  -  OK مث َط

  
  ”paired variable“شاشة العرض : 4صورة 

  

 “ Paired Sample T test: Option“ شاشة العرض: 5صورة 
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 .صورة نتائجو هذا . ، خرجت منه نتائج من كلّ طبقات-okبعد  .5

  
  .نتائج من كلّ طبقاتشاشة العرض :  6صورة 

  مهارة الكالمطريقة التعبير اآلراء الرئيسية لترقية  فعالية استخداملالنتيجة 

بستان العلوم سومبركرانج  المتوسطةمدرسة السابع فى لطالب الفصل 

  دالنجو موجوكرطا

Paired Samples Statistics 

  
Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 
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ا  اللوحة يف فعرضت البحث هذا يف عينة كوني ذينال البالط نتيجة أمّ

 :التالية

 

 

Paired Samples Test 

 

Paired Differences 

T Df 

Sig. 

(2-

tailed) Mean 

Std. 

Deviati

on 

Std. 

Error 

Mean 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Pair 

1 

 sebelum 

–

sesudah 

- 9,81 2,194 - - - 19  .

Pair 1 Sebelum 64,5000 20 13,46536 3,01094 

Sesudah 78,5000 20 11,82103 2,64326 

 

Paired Samples Correlations 

  
N Correlation Sig. 

Pair 1 Sebelum & 

Sesudah 
20 706 .  0001 
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1,40

0E1 

 

406 49 18,59

312 

9,406

88 

6,38

0 

000  

  : SPSSتأويل بيانات ُخمْرَِجة باستعمال برنامج  

 الفرضية الصرفيـــة (Ho)   : طريقة التعبري اآلراء  استخدام فعاليةال يوجد

 املتوسطةمدرسة السابع ىف لطالب الفصل  مهارة الكالم لرتقية الرئيسية

 .بستان العلوم سومربكرانج دالجنو موجوكرطا

 الفرضية البدلية )Ha ( : طريقة التعبري اآلراء الرئيسية استخدام فعاليةيوجد 

بستان العلوم  املتوسطةمدرسة السابع ىف لطالب الفصل  مهارة الكالم لرتقية

 .سومربكرانج دالجنو موجوكرطا

  اللوحة  وردت الباحثة النتيجة ىفPaired Samples Statistics   كما يلي : 

 64,5000 =     املوسط من اإلختبار األول -

 78,5000=     املوسط من اإلختبار النهائي -

 13,46536=     احنراف النتيجة األول  -

 11,82103=     احنراف النتيجة النهائي -
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- Standart Error  3,01094=     األول 

- Standart Error 2,64326  =    النهائي 

  يف اللوحةPaired Samples Correlations  تَْشتَِمل على قيمة العالقة قبل

و هذه احلالة تدل ) . .706(و بعده  طريقة التعبري اآلراء الرئيسية استخدام

لرتقية مهارة  طريقة التعبري اآلراء الرئيسية استخدام على عالقة أمهية ىف

بستان العلوم سومربكرانج  املتوسطةمدرسة السابع ىف لطالب الفصل  الكالم

 .دالجنو موجوكرطا

  وردت اللوحة Paired Samples Test: 

 t )T test(       =6,380 قيمة اإلختبار  -

 t table           =2,093قيمة   -

- Sig. (2-tailed)   =       000 . 

 ( وهو   t-tabel اكثر من قيمة )t )T testإذا كانت قيمة اإلختبار 

مردودة و الفرضية البدلية   (Ho) الفرضية الصرفيـــةمبعىن ) 2,093>6,380

)Ha( إذا كانت قيمة و . مقبولةSig. (2-tailed)  اقلّ من)0.000>0.005(، 

 .مقبولة )Ha(مردودة و الفرضية البدلية   (Ho) الفرضية الصرفيـــةمبعىن 


