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  عرابالباب ال 
  دراسة الميدانيةال

 
اإلسالمية ويدوروأنوم  المتوسطةلمحة عن المدرسة تربية األخالق : الفصل األول
  غرسيك

 اإلسالمية  المتوسطة هوية المدرسة تربية األخالق . أ
 اإلسالمية  املتوسطة املدرسة تربية األخالق:     اسم املدرسة .1
  " B"اعتماد :     حالة ثابتة .2
 -ويدوروأنوم، دريورجو 235ع كياهى شافع رقم شار :     العنوان .3

 61177رمز بريدي . غرسيك
 ويدوروأنوم-نانوم:     القرية/ةالدائر  .4
 1989:     تأسيس السنة .5
 ارا 13.00–06.45يف الساعة :     وقت الدراسة .6
 غرسيك:     املديرية .7
  جاوى الشرقية:       الوالية .8

  هوية رئيس المدرسة
 عبد امللك:   اسم رئيس املدرسة .1
 )S1: (    بية النهائيةالرت  .2
  راندو فاداعان، غرسيك شارع:       العنوان .3

 ويدوروانوم غرسيك الثناوية اإلسالميةتربية األخالق تاريخ تأسيس مدرسة  . ب
نوفمبري  26اإلسالمية يف التاريخ  املتوسطةقامت مدرسة تربية األخالق 

درسة و م. اقامت هذه املدرسة يف قرية ويدوروانوم بنحية دريورجو,  1993
تبدأ هذه املدرسة من . اإلسالمية يعين الرتبية رمسي املتوسطةتربية األخالق 



31 
 

 املتوسطةتأسيس مدرسة تربية األخالق   .مدرسة روضة األطفال واإلبتدائية
اىل املدرسة  اإلسالمية يعطى فرصة ملتخرج من مدرسة اإلبتدائية ليستمر

  . املتوسطة
اإلسالمية هي  توسطةاملحالة ثابتة مدرسة تربية األخالق 

ثابتة مدرسة قامت . حىت اآلن 2010منذ سنة   (Terakreditasi B)اعتماد
  .اإلسالمية حتت مؤسسة الرتبية واإلجتماعية اإلسالمية  املتوسطةتربية األخالق 

مناسبة على عقد أن . 119أمحد قهار  رقم  الكاتبنالت عقد رمسي من 
  :مؤسس هذه املؤسسة هو 

  املنان كرئيس املؤسسةكياهى حج عبد 
  تاج الدين هاريونو كاالكاتب

  الصندوقحج نور هادى كأمني 
 2012واملؤسسة تؤمن بأستاذ عبد امللك إلدارة املدرسة و خترت كرئيس املدرسة منذ    

  .حىت اآلن
 النظرة  .1

 "متفوق يف اإلجناز، وعمل باإلميان والتقوى"
 البعث .2

 اهللا عزوجل خيلق األجيال اإلميان والتقوى اىل      .أ 
جيعل األجيال اإلبكاري، وميلك األهلية يف جمال الدين  .ب 

 وتيكنولوجى
 جيعل الشخصي ذو األخالق الكرمية  .ج 
يوجد عملية التدريس اجلودة و املؤثر ويدرك اىل خربة تعليم  .د 

 "  أهل السنة واجلماعة"الدين مبؤسس العقيدة 
 الشعار .3
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 الكيفية جيعل املدسة يف جودة طيبة من الناحية الكمية و 
 االهداف  .4

 اخالق الكرمية  .1
 ليجعل املسلم حقيقا يف العامل  .2
 شجاعا، وحرا، ومفتوحا .3
 مواقف املراهق  .4
 متفوق يف العلوم  .5

 موقعها الجغرافي  . ج
اإلسالمية سرتاتيجيا لسهلة الوصول  املتوسطةموقع مدرسة تربية األخالق  كان

ت واجلواالت وما إىل غريها إليه من مجيع اجلهات وكذلك كثرة وسائل الوصول كالسيارا
 .الىت متر حوهلا

قرية ويدوروانوم ناحية  235والعنوان هذه املدرسة ىف الشارع كياهى امحد شافع 
 .دريورجو  مبديرية غرسيك

 الهيكل التنظيمى  . د
  عبد امللك:       رئيس املدرسة 

  مصلح معصوم:      نائب املنهج يف املدرسة
  نور مشفع:       نائب الطالب 

  امحد بدوى:     الوازم التمهيديةالوسيلة 
  حممد نور سعيد:     العالقة االجتماعية 

  سرى اينداه فوزية:         النشاط
  خافية:       املوطق املنهج

  ه.مهاجر د:     رئيس املخرت احلاسوب
  سيىت نور فريداه:       رئيس املكتبة 
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  الياس :       التعاونية 
  مفرحة :       مالحت 

  نحممد شريف الدي:        اوملبياه 
 نور معفه:       سكن الطالبة  

  النشاط الدراسي.   ه
نوم غرسيك منها أاإلسالمية ويدورو  املتوسطةالدراسة يف مدرسة تربية األخالق 

. املادة لكل الفصل و مكثفا بعد الدراسة، يف كل الفصل حتصل على املادة خمتلفة
عد ذلك الطالب و ب. الدراسة يبدأ من الساعة السابعة اال الربع حىت الساعة واحد

  . يدرس الدراسة مكثفا مثل قدرة عن الكمبوتر وغري ذلك
  أحوال االساتيذ والموظفين.  و

  : ستبني الباحثة أحوال األساتيذ و وظيفتهم وجمال تعليمهم كما يلى 
  1اللوحة 

  جمال التعليم  وضع/الوظيفة   ات/االمساء املعلمني   الرقم
  اللغة العربية  الثابت  / رئيس املدرسة  عبد امللك  1
الثابت   / االستاذ   حممد عريف وحيودى  2   التاريخ اإلسالم  
  علم الفقه   الثابت/ االستاذ   مصلح معصوم  3
  علم البيئة  الثابتة/ االستاذة   خافية  4
  لغة االجنليزية  الثابتة/ االستاذة   سرى اينداه فوزية  5
  رياضيات  الثابت/ االستاذ   نور هدى  6
  رياضة  الثابت/ اذ االست  خمتصر  7
  بيولوجي  الثابتة/ االستاذة   سيىت امسانية  8
  اقتصادي   الثابت/ االستاذ   نور مشفع  9

  عقيدة  الثابت/ االستاذ   حممد نور سعيد  10
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  فنون   الثابتة/ االستاذة   مسرورة  11
  رعوية  الثابت/ االستاذ   مهيمن  12
  ةعلم الطبيع  الثابت/ االستاذ   حممد شريف الدين  13
  تكنولوجي   الثابت/ االستاذ   ه.مهاجر د  14
  لغة االندونيسي   الثابتة/ االستاذة   سيىت نور فريده  15
  اجلغرايف  الثابت/ االستاذ   امحد بدوى  16

 املتوسطةخالق تعريف من اجلدوال املذكور أن األساتيذ يف مدرسة تربية األ
تبني الباحثة عن أحوال  وبعد ان. أساتيذ 16نوم غرسيك على أاإلسالمية ويدورو 

  : األساتيذ تريد أن تبني املوظفني بالنظر اىل هذا اجلدوال 
  أحوال التالميذ.   ز

  عدد التالميذ منذ  الفصل السابع حىت التاسع 
  2اللوحة 

موع  النساء  الرجل  الفصل   النمرة   ا
  السابع  1

  
15  
  

14  
  

29  
  

  13  الثامن  2
  

7  
  

20  

  التاسع  3
  

15  
  

8  
  

23  
  

  
اإلسالمية  املتوسطةهذا البيان عدد التالميذ يف املدرسة تربية األخالق  يف

  : نوم غرسيكأويدورو 
  فصول  3:     الفصول 



35 
 

  43:     عدد التالميذ
  26:   عدد التالميذات 

  72:مجلة عدد التالميذ يف املدرسة تربية األخالق 
مدرسة تربية تدريس اللغة العربية في مهارة قراءة التالميذ ومشكالتها في ال. 2

  نوم غرسيكأاإلسالمية ويدورو  المتوسطةاألخالق 
  تدريس  اللغة العربية. 1

ال بد أن ختتلف . كان تدريس اللغة العربية خمتلفا بتدريس املادة األخرى
وكانت أغراض تعليم اللغة . يف مبادئ تدريسها من حيث طريقتها وموادها

مهارة االستماع والكالم : اللغوية العربية مبدرسة تربية األخالق هي اتقان مهارة
  .والقراءة والكتابة

عقد الباحثة . وملعرفة تدريس اللغة العربية يف املدرسة تربية األخالق
حصلت . كمعلم اللغة العربية يف الفصل الثامن" عبد امللك"املقابلة مع أستاذ 

). LKS(الباحثة بأن التالميذ يف الفصل الثامن تستخدمون كتابة اللغة العربية 
وقسمت املدرسة الوقت . دقائق لكل حصة 2×45ووقت الدراسة اللغة العربية 

  .مبناسبة املوضوع الدراسية
ا تتعلق بالتدريس األربع اليت يف   أما الطريقة التدريسية اليت تستعمل 

  .كتاب اللغة العربية وهي تدريس االستماع والكالم والقراءة والكتابة
  يستخدم طرائق التدريس املتنوعة يف أنشطة  شرح أستاذ عبد امللك أنه

  : تعلم اللغة اللغة العربية منها
 طريقة املباشرة -
 طريقة احملاضرة -
 طريقة املقابلة -
 طريقة القواعد والرتمجة -
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 وغري ذلك -
ا تتعلق بالتدريس األربع اليت يف كتاب اللغة العربية،  أما تقومي التدريسي اليت تستعمل 

ألن يناسب تقومي التدريسي بأغراض . لكالم والقراءة والكتابةوهي تدريس االستماع وا
  .تعليم اللغة العربية

 أهداف تعليم مهارة القراءة   .2
اإلسالمية  املتوسطة أهداف تعليم مهارة القراءة يف املدرسة تربية األخالق

ويدوروأنوم غرسيك تتكون من أهداف العامة واألهداف اخلاصة، ومها كما 
  :يلي

عامة يف هذه املدرسة كااألهداف اليت قررت يف املنهج الدراسي األهداف ال -
لتعليم اللغة العربية يف مهارة القراءة يعين قدرة التالميذ على قراءة الكتب 

 .اللغة العربية وتفهيم املقروء
أما األهداف اخلاصة فهي أن يكتسب املتعلم القدرة على فهم تالليم  -

  .دينهم فهما عميقا واسعا
 م مهارة القراءةمادة تعلي .3

نظرا إىل عدة األهداف التعليمية وقلة الوقت املستعملة لدرس اللغة العربية 
  .فاملادة يف هذه املدرسة هي القراءة والكالم املطابقتان باملنهج التعليمي

مشكالت يف استعمال طريقة الوحدة يف ترقية مهارة القراءة وحتليلها لتالميذ  .4
 اإلسالمية ويدوروأنوم غرسيك املتوسطة األخالق  الفصل الثامن باملدرسة تربية

لكل شيئ مشكالت وكذا تعليم اللغة العربية وخصوصا مهارة القراءة، يف  .5
الباب الثاين قدعرضت الباحثة مشكالت تعليم القراءة حسب الدراسة 

  .النظرية
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ينبغي تطبيق طريقة التعلم يناسب على كفاءة التالميذ ومواد التعلم لتحقيق 
التعلم، ولذلك اختيار االسرتاتيجية املناسبة يستطيع ليساعد التالميذ فعاليا  أهداف

  .وابتكاريا يف عملية التعلم
. ولذلك جيب على املدرس أن خيتار االسرتاتيجية املوافقة باهتمام تلك احلالة

  : املشكالت يف تطبيق طريقة الوحدة هي
 قليل الفرصة لتعلم اللغة العربية .1
صعوبة لقراءة الكتب اللغة العربية ألن ليس هلم شجاعة  يشعرون التالميذ .2

 وتكويل املفردات الزهيدة
 التعلم يف القواعد واملفردات ناقص .3
 .التالميذ ال يستطيع أن مييز استعمال القواعد يف عملية القراءة .4

إن املشكالت املذكورة يسبب على أن تعلم اللغة العربية لتفهيم قواعد 
وعدم . لتالميذ يستطيع أن يكتبوا للغة العربية جبيدوا. اللغة العربية فقط

فإذا كان . التطبيق والتجريب لقراءة كتب اللغة العربية يف عملية التعلم
  .طريقة الوحدة فظهرت املشكالت يف تطبيقها

ويف هذا الباب ستعرض الباحثة عن مشكالت تعليم القراءة وحتليلها بتطبيق 
اإلسالمية ،  املتوسطةءة باملدرسة تربية األخالق طريقة الوحدة لرتقية مهارة القرا

  :وتنقشم كما يلي
 املشكالت يواجه عن مدرس القراءة .1

 قلة الوقت إللقاء درس القراءة مع أن املواد املعلمة كثرية -
 عدم الوسائل التعليمية لتعليم القراءة -

ينبغي ملدرس القراءة أن جيب الطالب للتجريب والتكرير : عندالباحثة
وجيب على املدرس أن . ع املاضى مع أصدقائه يف وقت الفراغ واإلسرتاحةاملوضو 

  .يستعمل الوسائل
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 املشكالت يواجه املتعلمني .2
اخللفية من التالميذ يف الفصل الثامن مبدرسة تربية األخالق ويدوروأنوم  -

 .غرسيك
عندالباحثة هي جيب على مدرس  القراءة أن يفهم مجيع التالميذ يف 

 .االساليب الذي مناسب جلميع التالميذ الفصل حىت يعرف
 .املشكالت اليت تتعلق باملدرسة تربية األخالق ويدوروأنوم غرسيك .3

 .ليس كتب باللغة العربية لرتقية مهارة قراءة التالميذ -
عند الباحثة هي جيب على رئيس قسم التعليم أن يأمر التالميذ ليجرب قراءة الكتب 

ميذ أن يسأل املفردات الصعوبة، و قبل الدراسة حيفظ باللغة العربية ويعطى فرصا للتال
  .التالميذ املفردات اجلديدة يف تعليم املاضى

  تحليل البحث: الفصل الثاني 
اإلسالمية  المتوسطةتطبيق طريقة الوحدة في المدرسة تربية األخالق  . أ

 ويدوروأنوم غرسيك
هذه  بعد أن تطبق الباحثة طريقة الوحدة، ترى الباحثة أن باستخدام

يف الطريقة القى املعلم . الطريقة يشعرون التالميذ سهال ليقرؤوا كتبا باللغة العربية
ورأت الباحثة . الفرصة على التالميذ إلختيار املوضوع  ويسأل املفردات الصعوبة

بأن هذه الطريقة مساعدة للتالميذ وترقي مهارة قراءة التالميذ، وهم يشعرون 
  .شون أن خيطئوا يف القراءةسهال لقراءة وفهمه بل ال خي

ترجي الباحثة هذه الطريقة تطبق يف الفصل الثامن، ولعل مدرس اللغة 
العربية يستطيع أن يستخدم الطريقة املتنوعة وخيرج ابتكاريته يف تدريس اللغة 

  .العربية خاصة يف مهارة القراءة
 وسطةالمتمهارة قراءة التالميذ في الفصل الثامن بمدرسة تربية األخالق  . ب

 اإلسالمية ويدوروأنوم غرسيك
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ملعرفة مهارة التالميذ يف القراءة يف الفصل الثامن مبدرسة تربية األخالق 
اإلسالمية ويدوروأنوم غرسيك وفعالية طريقة الوحدة يف ترقية مهارة قراءة  املتوسطة

اإلسالمية ويدوروأنوم  املتوسطةالتالميذ يف الفصل الثامن مبدرسة تربية األخالق 
واملشاهدة  )uji coba(التجربة : أخذت الباحثة الطرائق املتنوعة وهي. غرسيك

)observasi(  واملقابلة)wawancara(،  والوثائق)dokumentasi(  واإلستبيانات
)angket(  واإلختبار)tes( . وعرضت الباحثة البيانات أو املعلومات اليت حصل

  :عليها كما يلي
 التجربة .1

الباب األول، تكون خطوات جتربة الطريقة اليت  كما تقدمت الباحثة يف
اإلسالمية  املتوسطةتستخدم الباحثة لتالميذ فصل الثامن مبدرسة تربية األخالق 

 8×45ووقتها  2013 يوين 1تعمل عملية التجربة يف التاريخ . لالقرتاح األول
 .دقائق

 املالحظة .2
طريقة الوحدة بعد عملية التجربة تناولت الباحثة البيانات عن فعالية 

مبشاهدة أحوال التالميذ يف الفصل التجرييب، وعرفت الباحثة أن وجود الفرق بني 
وباإلضافة إىل ذلك، كان . مفهوم التالميذ بعد أن تستخدم طريقة الوحدة وقبلها

 .مهارة قراءة التالميذ يف الفصل التجرييب أجيد من الفصل الضبطي
 املقابلة .3

ثة التشريح من أستاذ اللغة العربية يف املدرسة يف هذا املنهج تناولت الباح
حنو مهارة  اإلسالمية ويدوروأنوم عن فعالية طريقة الوحدة املتوسطةتربية األخالق 

ومن هذه املقابلة حصلت الباحثة على أن طريقة الوحدة أجيد من الطريقة . القراءة
 .القدمية يف دوافع التالميذ ورغبتهم ونتيجتهم

 الوثائق .4
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 املتوسطةاملنهج تناولت الباحثة صفحة عن املدرسة تربية األخالق يف هذا 
 .اإلسالمية ويدوروأنوم غرسيك

 اإلستبيانات .5
هي األسئلة املكتوبة البيانات واملعلومات من املستجيبني وهي التقرير عم يف 

واإلستبيانات املستخدمة يف هذا البحث هي اإلستبيانات . أنفسهم وأما يعرفونه
اختيارة اإلجابة الصميمة من جمموعات اإلجابة الذي يطلب من  هي. املغلقة

أما الرمز الذي استخدمت الباحثة لتحليل األجوبة التالميذ هو الرمز . املستجيبني
 :وهو) prosentase(املأوية 

P =  x 100 
  :البيان  
  P =النسبةاملائوية  
  F =تكراراالجابة  
  N =عدداملستجبني  

ا التفسري والتعيني يف موعة وحتقيق اإلفرتاض العلميّ أمّ ,  حتليل البيانات ا
  :فتستعمل الباحثة املقدار الذي قّدمه سوهارسيمي أريكونطا فيما يلي

 
%100   -  %76  

%75  -  %56  
%55   -  %40  
%39  -  %10  

 جيد
 مقبوال
 ناقصا
 قبيحا
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يف  أعطت الباحثة هذه اإلستبيانات إىل التالميذ الذين يكونون عينة البحث
الفرقة التجربة اليت تستخدم اسرتاتيجية إعطاء الدور فقط، ألن اإلستبيانات تتعلق 
باستخدام هذه االسرتاتيجية وأخذت الباحثة يف هذا البحث العينة القصدية 

)purposive sampling( فعدد املستجيبني ،)N ( يف هذا اإلستبيانات عشرون
  .فرقة الضبطيةوعشر يف الفرقة التجربية وعشر يف ال طالبا

شرحتها الباحثة يف اللوحات . يف الفرقة التجربية أما أجوبة املستجيبني 
  : التالية

  3اللوحة 
  حيب التالميذ يف تدريس اللغة العربية

  %  N  F  االجوبة املختارة  رقم
  

1  
 40%  4  10  موافق جدا 

 20%  2    موافق
 20%  2    نقص املوافق 

 20%  2    غري غري موافق 
 100  10  10  وعةالمجم  

  من التالميذ حيب تدريس اللغة العربية، % 20و % 40دلت اللوحة على أن 
  4اللوحة 

 يشعر التالميذ صعوبة يف مهارة القراءة عند تدريس اللغة العربية
  %  N  F  االجوبة املختارة  رقم
2  

  
  

 30%  3  10  موافق جدا
%30 3    موافق  

  %20  2    نقص املوافق
  %20  2    غري موافق
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  100  10  10  المجموعة  
بعد  يشعرون الصعوبة يف مهارة القراءةالدلت اللوحة على أن التالميذ 

، ولكن بعض التالميذ يشعرون الصعوبة يف مهارة القراءة عند استخدام الطريقة
  .تدريس اللغة العربية

  5اللوحة 
  القراءةاللغة العربية يف تدريس  على مفرداتالتالميذ  يقدر

  %  N F  بة املختارةاالجو   رقم
 %40  4  10  موافق جدا   3

%30  3  موافق   
%10  1  نقص املوافق  

%20  2  غري موافق  
 100  10  10  المجموعة  

م يعتادون أن  على مفردات اللغة العربية يقدر دلت اللوحة على أن التالميذ أل
   .حيفظوا املفردات بعد الدراسة

  6اللوحة 
  القراءةالعربية يف تدريس  للغةلقواعد ابا يفهم التالميذ

  %  N F  االجوبة املختارة  رقم
 20%  2  10  موافق جدا  4

%40  4  موافق  
  %30  3  نقص املوافق
  %10  1  غري موافق 

  100  10  10  المجموعة  
  .القراءةيف تدريس يفهمون القواعد دلت اللوحة على أن التالميذ 
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  7اللوحة 
   يشرح األستاذ بوضيح يف القواعد

  %  N F  االجوبة املختارة  رقم
 40%  4  10  موافق جدا  5

  %20  2  موافق
 %30  3  نقص املوافق
  %10  1  غري موافق 

  100  10  10  المجموعة  
  . ألستاذ يشرح القواعد واضحادلت اللوحة على أن ا

  8اللوحة 
  القراءة يعّرب حمتويات النص التالميذ ل خياف

  %  N F  االجوبة املختارة  رقم
 20%  2  10  موافق جدا   6

%20  2  موافق  
  %30  3  نقص املوافق 

  %30  3  غري موافق
  100  10  10  المجموعة  

  القراءةيعرب حمتويات النص  الخياف أندلت اللوحة على أن التالميذ 
  9اللوحة 

  جترب األستاذ بقراءة كتب اللغة العربية
  %  N F  االجوبة املختارة   رقم
 40%  4  10  موافق جدا   7

%20  2  موافق  
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  %20  2  نقص املوافق
  %20  2  غري موافق 

  100  20  10  المجموعة  
جتريب األستاذ بقراءة  يف  موافق جدا%) 40( دلت اللوحة على أن التالميذ

  كتب اللغة العربية 
  10اللوحة 

  ومحاسة إىل التالميذ يف مهارة القراءة ثيعطى ح
  %  N F  االجوبة املختارة   رقم
 50%  5  10  افق جدامو   8

%30  3  موافق  
  %10  1  نقص املوافق
  %10  1  غري موافق 

  100  10  10  المجموعة  
ا ثح يعطى دلت اللوحة على أن التالميذ يف هذه املدرسة يقولون أن املعلم 

  .منهم موافق جدا% 50ومحاسة و
  

  11اللوحة 
  يعطى فرصة للتالميذ ليسأل املفردات الصعوبة

  %  N F  املختارة االجوبة  رقم
 40%  4  10  موافق جدا   9

%40  4  موافق  
  %10  1  نقص املوافق 

  %10  1  غري موافق 
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  100  10  10  المجموعة  
منهم موافق أن % 40من التالميذ موافق جدا و % 40دلت اللوحة على 

  .األستاذ يعطى فرصة ليسأل املفردات الصعوبة
  12اللواحة 

اية ا   لدرسيعطى اخلالصة عند 
  %  N F  االجوبة املختارة  رقم
 40%  4  10  موافق جدا   10

%30  3  موافق  
  %10  1  نقص املوافق 

  %20  2  غري موافق 
  100  10  10  المجموعة  

يفهمون القراءة عند األستاذ من التالميذ % 30و% 40دلت اللوحة على أن 
اية الدرس   يعطى اخلالصة يف 

  
  : شرحتها الباحثة يف اللوحات التالية. فرقة التجربيةيف ال أما أجوبة املستجيبني

  13اللوحة 
  حيب التالميذ يف تدريس اللغة العربية

  %  N  F  االجوبة املختارة  رقم
  

1  
%30  3  10  موافق جدا   

 20%  3    موافق
 20%  2    نقص املوافق 

%20  2    غري غري موافق   

 100  10  10  المجموعة  
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  من التالميذ حيب تدريس اللغة العربية، % 30و % 30دلت اللوحة على أن 
  14اللوحة 

 يشعر التالميذ صعوبة يف مهارة القراءة عند تدريس اللغة العربية
  %  N  F  االجوبة املختارة  رقم
2  

  
  

 40%  4  10  موافق جدا
%30 3    موافق  

  %10  1    نقص املوافق
  %20  2    غري موافق

  100  10  10  المجموعة  
بعد  ن التالميذ يشعرون الصعوبة يف مهارة القراءةدلت اللوحة على أ

يشعرون الصعوبة يف مهارة القراءة الالتالميذ  قليل من ، ولكناستخدام الطريقة
  .عند تدريس اللغة العربية

  15اللواحة 
  القراءةاللغة العربية يف تدريس  على مفرداتالتالميذ  يقدر

  %  N F  االجوبة املختارة  رقم
 %20  2  10  موافق جدا   3

%20  2  موافق   
%30  3  نقص املوافق  

%30  3  غري موافق  
 100  10  10  المجموعة  

   على مفردات اللغة العربية اليقدر دلت اللوحة على أن التالميذ
  16اللوحة 

  القراءةالعربية يف تدريس  لقواعد اللغةبا يفهم التالميذ
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  %  N F  االجوبة املختارة  رقم
 10%  1  10  موافق جدا  4

%20  2  موافق  
  %30  3  نقص املوافق
  %40  4  غري موافق 

  100  10  10  المجموعة  
  .القراءةيف تدريس اليفهمون القواعد  دلت اللوحة على أن التالميذ

  17اللوحة 
   يشرح األستاذ بوضيح يف القواعد

  %  N F  االجوبة املختارة  رقم
 20%  2  10  موافق جدا  5

  %10  1  موافق
 %40  4  افقنقص املو 

  %30  3  غري موافق 
  100  10  10  المجموعة  

  . ألستاذ اليشرح القواعد واضحادلت اللوحة على أن ا
  18اللوحة 

  القراءة يعّرب حمتويات النص التالميذ ل خياف
  %  N F  االجوبة املختارة  رقم
 40%  4  10  موافق جدا   6

%30  3  موافق  
  %10  1  نقص املوافق 

  %20  2  غري موافق
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  100  10  10  المجموعة  
  القراءةيعرب حمتويات النص  خياف أندلت اللوحة على أن التالميذ 

  19اللوحة 
  جترب األستاذ بقراءة كتب اللغة العربية

  %  N F  االجوبة املختارة   رقم
 10%  1  10  موافق جدا   7

%20  2  موافق  
  %20  2  نقص املوافق
  %50  5  غري موافق 

  100  20  10  المجموعة  
غري موافق ألن األستاذ اليعتادون بقراءة  %) 50( دلت اللوحة على أن التالميذ

  كتب اللغة العربية 
  20اللوحة 

  ومحاسة إىل التالميذ يف مهارة القراءة ثيعطى ح
  %  N F  االجوبة املختارة   رقم
 10%  1  10  موافق جدا  8

%20  2  موافق  
  %30  3  نقص املوافق
  %40  4  غري موافق 

  100  10  10  المجموعة  
 ثح اليعطى دلت اللوحة على أن التالميذ يف هذه املدرسة يقولون أن املعلم 

  .ومحاسة يف تدريس القراءة
  21اللوحة 
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  يعطى فرصة للتالميذ ليسأل املفردات الصعوبة 
  %  N F  االجوبة املختارة  رقم
 20%  2  10  موافق جدا   9

%10  1  موافق  
  %30  3  نقص املوافق 

  %40  4  غري موافق 
  100  10  10  المجموعة  

  .األستاذ اليعطى فرصة ليسأل املفردات الصعوبةدلت اللوحة على  أن 
  22اللوحة 

اية الدرس   يعطى اخلالصة عند 
  %  N F  االجوبة املختارة  رقم
 20%  2  10  موافق جدا   10

%20  2  موافق  
  %30  3  نقص املوافق 

  %30  3  غري موافق 
  100  10  10  المجموعة  

اليفهمون القراءة ألن األستاذ من التالميذ % 30و% 30دلت اللوحة على أن 
اية الدرس  اليعطى اخلالصة يف 

 
  

  23اللوحة 
  للفرقة التجربية

  ث  ت  ب  أ  الرقم
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1  50  20  20  10  
2  30  30  20  20  
3  40  30  10  20  
4  20  40  30  10  
5  40  20  30  10  
6  20  20  30  30  
7  40  20  20  20  
8  50  30  10  10  
9  40  40  10  10  
10  40  30  10  20  

موعة   160  190  280  370  ا
  16  19  28  37  املتوسط

  24اللوحة 
  للفرقة الضبطية

  ث  ت  ب  أ  الرقم
1  30  30  20  20  
2  40  30  10  20  
3  20  20  30  30  
4  10  20  30  40  
5  20  10  40  30  
6  40  30  10  20  
7  10  20  20  50  
8  10  20  30  40  
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9  20  10  30  40  
10  20  20  30  30  

موعة   320  250  210  220  ا
  32  25  21  22  املتوسط

  
، وهي )أ(من التالميذ خيتارون اإلجابة % 37بناء على اللوحات السابقة أن 

واللوحات يف الفرقة الضبطية . يف فرقة التجربية مهارة القراءة يرتفع جيدامبعىن أن 
وهي مبعىن مهارة القراءة يف الفرقة الضبطية ) د(تارون اإلجابة ر من التالميذ خيثأك

  .   مل يرتفع جبيد
بعد ظهرت الباحثة األجوبة من املستجيبني يف اللوحات السابقة، نعرف أن أكثر 

م)أ(من التالميذ خيتارون اإلجابة  ويشعرون ينجحون هي مهارة القراءة  ، مبعىن أ
هذه البيانات تدل على أن . ام طريقة الوحدةباستخد أن يفهموا الدراسة بسهل

جتربة طريقة الوحدة لرتقية مهارة قراءة التالميذ يف الفصل الثامن مبدرسة تربية 
وتطويرها هذه الطريقة . اإلسالمية ويدوروأنوم غرسيك جيد املتوسطة األخالق

  .مهم يف تدريس اللغة العربية
 االختبار .6

ة يف هذه التجربية وقوعا مبرة يعىن أما االختبار الذي استخدمت الباحث
للفرقة التجربية ، لذلك قدمت الباحثة نتيجة األويل )post test( االختبار النهائي
  .والفرقة الضبطية

كفاءة مهارة قراءة التالميذ باستخدام طريقة الوحدة في الفصل الثامن  . ج
 اإلسالمية ويدوروأنوم غرسيك المتوسطةبمدرسة تربية األخالق 
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مهارة قراءة التالميذ فصل الثامن باستخدام طريقة الوحدة،  ملعرفة
فعرضت الباحثة عن نتائج التالميذ يف اإلختبار النهائى للفرقة التجربية  باستخدام 

  .الطريقة وللفرقة الضبطية بدون استخدام الطريقة
  :وملعرفة القيمة واملسافة بينهما، تستخدم الباحثة الرمز

 :بإستخدام الرمز  عن  للبحث .1

  : هي  )Mean(الرمز 
  

  
Mx   : النتيجة املوسطة من القالب  
ΣX   : قةر الفجمموع النتيجة من x 
Nx   :لفرقةعدد املستجيبني من ا x  

  

  
My   : النتيجة املوسطة من القالب  
Σy   :لفرقةجمموع النتيجة من ا y 
Ny   : الفرقةعدد املستجيبني من y  

  
  :وتفسري القيمة كما يلي

  ممتاز= 10
  جيد جدا= 9
  جيد= 8

  كاد كافيا= 5
  ناقص= 4
  ناقص جدا= 3
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  من كايف رأكث= 7
  كايف= 6

  قبيخ= 2
  قبيخ جدا= 1

  
  :أما نتيجة التالميذ الذين يكونون عينة يف هذا البحث يف اللوحة التالية

  25اللوحة 
   يف الفرقة التجربية عن نتائج التالميذ

  )x( ار النهائىباستخدام طريقة الوحدة يف االختب
عملية التجربة، طلبت الباحثة البيانات عن درجة كفاءة التالميذ يف الفصل الثامن  بعد

  :ونالت الباحثة البيانات كما يلي. يف تعليم القراءة
  النتيجة  االسم  الرقم
  9      عز نور املضيعة  1
  8  أوالياىن حممودية  2
  7  أمحد غوناوان  3
  8  فريد عبد اهللا  4
  8  ف اهلدىحممد شي  5
  9  ايرما فيدييانىت  6
  7  ديوى لطفية النصيحة  7
  7  حممد صاحل الدين  8
  8  حممد سوغغ ستيابكىت  9

  9  حممد على مسبحني  10
  80  جمموعة
  8  متوسط
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= 8         

أما القيمة . وبناء على هذه القيمة جيد 8القيمة اليت حصل عليها الفرقة التجريبية هي 
  :حصل عليها الفرقة الضبطية كما يلياليت 

  26اللوحة 
  عن نتائج التالميذ يف الفرقة الضبطية

  )y(بدون استخدام طريقة الوحدة يف االختبار النهائى   
  النتيجة  االسم  الرقم
  6  حممد دودى الفيات  1
  6  نور هداية اهللا  2
  5  نوىف ويديا ووالن سارى  3
  7  امى خريه  4
  6  نريقى موالنا وحيودي  5
  7  ريتا سعيدة  6
  5  شفيع األمم  7
  6  سالمت رييانطا  8
  5  أرفييان خزين  9
  7  رفقى عني الفناىن  10

موعة   60  ا
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  6  املتوسط
  

 
 

 
  = 6      

وبناء على تفسري القيمة هذه  6القيمة اليت حصل عليها الفرقة الضبطية هي 
السابقة ونتيجة املتوسط من الفرقة التجربية  ولذلك بناء على اللوحات. القيمة مبعىت كايف

والفرقة الضبطية نعرف أن القيمة للفرقة التجربية اليت تستخدم طريقة الوحدة أجيد من 
  .هذا احلال يدل على طريقة الوحدة أجيد من الطريقة القدمية. قيمة الفرقة الضبطية

ة مهارة قراءة التالميذ  وبالنسبة إىل البيان احملصول عن فعالية طريقة الوحدة لرتقي
وهناك فرق بني الفرقة التجربية والفرقة الضبطية ولو كان يف . كانت هذه الطريقة مؤثرة

  .تطبيقها مازال املدرس جيد املشكالت عند التالميذ يف الفصل
فعالية تطبيق طريقة الوحدة  في ترقية مهارة القراءة لطالب الفصل الثامن . د

  اإلسالمية ويدوروأنوم غرسيك لمتوسطةابمدرسة تربية األخالق 
ملعرفة مهارة قراءة التالميذ يف الفصل الثامن مبدرسة تربية األخالق الثناوية 
ال، املقارنة بني مهارة القراءة للفرقة  اإلسالمية ويدوروأنوم غرسيك، فتقّدمت الباحثة أوّ

م طريقة الوحدة يف التجربية  اليت تستخدم طريقة الوحدة وللفرقة الضبطية بدون استخدا
  ).كما قدمت الباحثة يف اللوحات السابقة(تدريس القراءة 

مقبول أم ال؟ إذا ال يوجد ) Ho(وملعرفة النتيجة الفروض هل الفرضية الصفرية 
و ) x(الفرق بني الفرقتني أو نتائج التالميذ للفرقة التجريبية اليت تستخدم طريقة الوحدة 

فهذا يدل على أن الفرضية ) y(ة اليت ال تستخدمها نتائج التالميذ للفرقة الضبطي
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وبالعكس إذا هناك الفرق بني نتيجة الفرقتني فهذا يدل على أن . مقبولة) Ho(الصفرية 
  .مردودة) Ho(الفرضية الصفرية 

مقبولة مبعىن أن جتربة ) Ha(وأما النتيجة االخرية تدل على أن الفرضية البدلية 
وملعرفة هذه الفروض استخدمت . على ترقية مهارة القراءةاستخدام طريقة الوحدة يؤثر 

  : كما يلى Uji Tالباحثة رمز 

21

21
0

MMSE
MMt



  

 M1        = فرقةاملتوسط من x )الفرقة التجريبية( 
M2     = قةر فاملتوسط من y ) الفرقة الضبطية( 

SEM1      =فرقةاملتوسط فساد ال x )الفرقة التجريبية( 
SEM2     = فرقةاملتوسط فساد ال  y)الفرقة الضبطية( 

Ho  = ىف تعليم اللغة العربية مبهارة القراءة طريقة الوحدة عدم فعالية  
Ha   =يف تعليم اللغة العربية مبهارة القراءة الوحدة وجود فعاليةطريقة  

  1:أما خطوات حتليل البيانات فهي
 يصنع لوحة احلساب -

  
  

 27اللوحة 
  x  y  x2  y2  النتيجة  الرقم

X Y  
1  9  6  +1  0  1  0  
2  8  6  0  0  0  0  
3  7  5  -1  -1  1  1  

                                                
  یترجم من 1

Anas Sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), 1996, hal. 
303 
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4  8  7  0  +1  0  1  
5  8  6  0  0  0  0  
6  9  7  +1  +1  1  1  
7  7  5  -1  -1  1  1  
8  7  6  -1  0  1  0  
9  8  5  0  -1  0  1  
10  9  7  +1  +1  1  1  
  80X=Ʃ  ƩY=  60  x= 

0Ʃ 
y= 

0Ʃ 
6 x2= Ʃ  6 y2=Ʃ  

  
 xيطلب متوسط من فرقة  -

 
= 8 

 yيطلب متوسط من فرقة  -
 

= 6 
 x من فرقة SD (Standard Deviasi) يطلب  -

SDx= 

=  
= 0,774 

 :ويف هذا الرموز ) 0،774(وضع هذه النتيجة 
 y من فرقة SD (Standard Deviasi) يطلب  -
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SDy=  

=  
= 0,774  

 :ويف هذا الرموز ) 0،774(لنتيجة وضع هذه ا
-    SE (Standard Error) من فرقةx 

SEM1= 

 :ويف هذا الرموز ) 0،258(وضع هذه النتيجة 
-   SE (standard Error) قة ر فمن y 

- SEM2= 

 :ويف هذا الرموز ) 0،258(وضع هذه النتيجة 
 xومن فرقة y من فرقة SE (Standard Error) التمييز  -

SEM1-M2=  
=  
=  

= 
= 0,364 

  :ويف هذا الرموز ) 0,364(وضع هذه النتيجة 
=

21

21
0

MMSE
MMt





  
  :هي  t-tableأما ملعرفة موقف التتيجة يف 

  معرفة درجة احلرية  -
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df=(N1+N2)-2  

                                                  = )10+10(  -2 
                                                              = 18 

 :ttوبعد ذلك يستشر جبدول رقم 
  2،10 :فالنتيجة هي  ttمن جدول % 5يف 

  : أما قيمة احلساب 
 t )T test(  : 5،494 قيمة اإلختبار  .1

 t table      : 2،10قيمة  .2

 يقارنــه نتيجــة )t  )5،494  ونســتمر هــذا احلســاب مــن حصــول نتيجــة
t-table .ونتيجــــة  t-table   فبــــان، نتيجــــة  2،10٪ هــــي  5بدرجــــة دالــــةt 

ِجـــــدْت مـــــن هـــــذا احلســـــاب هـــــي) 5،494( ـــــىت وُ  t-table نتيجـــــة أكثـــــر مـــــن ال
اليـة فع يوجـد عـىنمب ةموجـود يولذلك اختالف متوسط لكل الفرقة هـ.  )2،10(

تربيــة امن مبدرســة ثــتطبيــق طريقــة الوحــدة يف ترقيــة مهــارة القــراءة لطــالب الفصــل ال
  . اإلسالمية ويدوروأنوم غرسيك املتوسطةاألخالق 

.    

 

 


