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 الباب الرابع

 و الدراسة التحليلية  الدراسة الميدانية

 

 2السالم اإلسالمي  لمحة عن المدرسة المتوسطة لمؤسسة دار  الفصل األّول:
 موراوودي كرسيك 

 عها الجغرافيموق .1

مورووادي   2اسم اؼبدرسة : اؼبدرسة اؼبتوسطة ؼبؤسسة دار السالم اإلسالمي  (1
 كرسيك

ودبديرية كرسيك  باؼبنطقة جرمى 63: يف الشارع موراوودي رقم   موقعها (2
 بوالية جوى الشرقية. 61171رقم الربيد 

 حالة األرض : ملك وقف (3

 

 تأسيسها تاريخ .2

مورووادي  2درسة اؼبتوّسطة ؼبؤسسة دار السالم اإلسالمي أول تأسيس اؼب
ىو عندما عقد عبنة هنضة العلماء يف اجمللس الرفيق اليت تقع يف اؼبدرسة االبتدائية 

, وىناك كان مناقشة صغَتا عن اجمللس 1994"تربية اؼبوىدين" موراوودي سنة 
نطقة اعبنوبية, و اػبرجُت الذي يستمر الطالب من اؼبدرسة االبتدائية يف اؼب

   باػبصوص النهضُّت لتثبت بأىل السنة و اعبماعة. 
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ولذلك يقّرر ؾبلس اإلدارة عبنة هنضة العلماء لتبٌت اؼبدرسة اؼبتوّسطة ؼبؤسسة 
مورووادي ربت رعاية اؼبدرسة اؼبتوّسطة ؼبؤسسة دار السالم  2دار السالم اإلسالمي 

السالم اإلسالمي جرمى جيدا جرمى, و يرحب عبنة ؼبؤسسة دار  1اإلسالمي 
بأعضاء عبنة هنضة العلماء, و قد تناسق أوال بأعضاء عبنة اؼبدرسة االبتدائية "تربية 
اؼبوىدين" موراوودي لتحقيق تلك الرغبة, ولذلك أّسست اؼبدرسة اؼبتوّسطة ؼبؤسسة 

    . 1995مورووادي يف السنة  2دار السالم اإلسالمي 

 

   2المدرسة المتوّسطة لمؤسسة دار السالم اإلسالمي  بصيرة وإرسالية وأهداف .3

 (Visi) أ.  بصَتة

على أساس اإلديان و الّتقوى اىل اهلل تعاىل, و العلوم  الطالب األقوياء تكوين 
 التكنولوجي, و االبتكار,و باألخالق الكردية.  

 (Misiب. إرسالية )

 لتنمية القدرة الشخصّية  (1

 اإلجايبّ  لتنمية عملية التعليم  (2

 لًتقية األنشطة الًّتبويّة، إما من األنشطة الّدراسّية أو غَتىا  (3

تنفيذ األنشطة الدينية لتطوير السلوك الدينية واألخالق الكردية على أساس  (4
 اإلديان و الّتقوى إىل اهلل تعاىل

 تزويد اؼبعلومات التكنولوجيا واالتصاالت يف عصر العوؼبة (5

 ذباز أكادميّا و غَتهلوجود تنمية إ  (6
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 ج. أىداف اؼبدرسة

 لتكوين صبعّية التعليم الّرظبي مؤثّرا بنظام التصّرف دبقدار الوطٌت  (1

لتكوين جودة األخالق ) موقفا و سلوك الّدنّية  انعكاسا لتكوين   (2
 األخالق و رباط الّنظام

 إلحياء منو الكفاءة اؼبختلفة وإبداعّية الطالب  (3

 

 المدرسة المتوّسطة لمؤسسة دار السالم اإلسالمي سائل التعليمية فيأحوال الو  .4

 2ؼبؤسسة دار السالم اإلسالمي  أعدت اؼبدرسة اؼبتوسطة 
 : الوسائل التعليمية للحصول على أىداف الًتبية و التعليم، فيما يلي

 

 1اللوحة :                
 الحال العدد الوسائل التعليمية الرقم

 طيب 1 اؼبدرسة غرفة رئيس .1
 طيب 1 غرفة رئيس شؤون اإلدارة .2
 طيب 1 غرفة اؼبعلم .3
 طيب 1 غرفة الضيافة .4
 طيب 3 غرفة التعليمي .5
 طيب 1 غرفة اؼبكتبة .6
 طيب 1 مصلىّ  .7
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 طيب 2 ضبام الطالب . 1
 طيب 1 ضبام اؼبعلم . 2

 طيب 1 غرفة معمل كومبوتر . 10
 طيب 1 غرفة معمل علم العامل .11
 طيب 1 غرفة الصحة .12
 طيب OSIS 1غرفة  .13
 طيب 1 صفحة )للحفلة  .14
 طيب 1 مطعم .15

 

   2أحوال المعلمين في المدرسة المتوّسطة لمؤسسة دار السالم اإلسالمي  .5

 2كثَت من اؼبعلمُت يف اؼبدرسة اؼبتوّسطة ؼبؤسسة دار السالم اإلسالمي 
 ففي اللوحة اآلتية.  نيسية. أما أظباء اؼبعلمُت و اؼبوظفُتمتخرجون من اعبامعة اإلندو 

 

 2اللوحة : 

 

 المادة ات /أسماء المعلمين رقمال
 رئيس اؼبدرسة + علم الفقو مقربُت .1

 علم االجتماعية+  اػباص للمنهجي نيغ سوليس تيياويت .2

 اللغة االقبليزية ؿبمد ريزادييان .3
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 غة القريةالل +  اػباص للطالب مسعود .4

 رئيس شركة الطلبة  سيت فبلوئة الكرمة .5

 علم الطبيعة + اغباسوب مفعولة .6

 العالقة االجتماعية ىو ي عزيز النور سعدية .7

 كومبوتر /تكنولوجيا  نسوة السعدية .1

 بيولوجيا ليليك ىداية .2
 الفنون و الثقافة ؿبمد سوفرمون 10

 + التاريخ اإلسالمي + ديثالقرآن و اغب ؿبمد انديك توفيق 11

 علم عقيدة + اسواجا + اللغة العربية ؿبمد اوسط غفاري وحي 12

 الرياضة سوتريسنا 13

 اغباسوب ايدا رضبوايت 14

 اللغة اإلندونيسية اريك سوتياوان 15

 رئيس نظام اإلدارة اويل فديوطي 16

 حارس اؼبدرسة مسعودين 17

 

 

 

   2المتوّسطة لمؤسسة دار السالم اإلسالمي  أحوال الطالب في المدرسة .6
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كان عدد الطالب يف ىذه اؼبدرسة اؼبتوّسطة ؼبؤسسة دار السالم اإلسالمي 
 طالبا. (119مئة تسعة و عشرة ) 2

 

 3اللوحة : 
 عدد الطالب الفصل الرقم
 31 السابع 1

 43 الثامن 2

 31 التاسع 3

 112 اجملموع

 

كعينة البحث العلمي بالمدرسة المتوسطة   أحوال الطالب الصف الثامن .6
   2لمؤسسة دار السالم اإلسالمي 

)مئة تسعة و عشرة  طالباً، وعدد  119كان عدد طاّلب اؼبدرسة كّلو 
ثالثة و ) 43الطاّلب يف الصّف الثامن الذي جعلتهم الباحثة كعينة البحث 

 أربعُت  طالباً. وتفصيلها كما يف اللوحة اآلتية :

 

 

 4: اللوحة 

 األسماء رقم القيد الرقم
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 أأن جونيدي 570 1

 ادي فوترى موىيمُت 571 2

 اكوستُت فَتا 572 3

 أضبد ىيكال 573 4

 أضبد قهار الدين 574 5

 أنا  فروق 575 6

 أرشاد جوىاري 576 7

 باكوس سوتييوان 577 1

 جيجيك ىوراويت 571 2

 دا ي سفري جوىنشو 572 10

 ػبر يدا ي وايس ا 510 11

 دارا مودا نيغروم 511 12

 دافيد اندرا 512 13

 دوي ادي سفوترا 513 14

 فَتدا نور سوسيستا 514 15

 فطرية اؼبغفرة 515 16

 كاري الدو اريياس حبتيار 516 17

 ؿبمد حبر الدين يوسف 517 11
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 ؿبمد جفار صديق 511 12

 معروف 512 20

 موكا تري اومامي نغروم 520 21

 ؿبمد عبد الفروق 521 22

 ؿبمد اندي سانتوسا 522 23

 ؿبمد ديكي وحي 523 24

 ؿبمد شيف الدين 524 25

 نور حيايت 525 26

 نور حبيبة العزيزة 526 27

 نور ريزال راي أفاندي 527 21

 نور ينيت 521 22

 راتنا ويت 522 30

 رييان سيويت 600 31

 رزقي زنوار 601 32

 سادان نوري  602 33

 صلحة النساء 603 34

 سيت ىجار 604 35

 شهرول دوي رمد ي 605 36
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 توماس فردانا 606 37

 ووالن ساري  607 31

 يوكا عبدي فراستيا 601 32

 امر معروف 602 40

 جودي دارما فراسوتيا 612 41

 ؿبمد اوفال 651 42

 مصباح الفريد 652 43

 

 

 2طة لمؤسسة دار السالم اإلسالمي تدريس اللغة العربية في المدرسة المتوس .8

موراوودي   2ؼبؤسسة دار السالم اإلسالمي كان استعملت اؼبدرسة اؼبتوسطة 
وأما أىداف  . 2117للسنة  KTSPمنهج الدراسة مسندا إىل اؼبنهج  كرسيك

تدريس اللغة العربية تناسب باألىداف العاّمة. وىي أربع مهارات االستماع والكالم 
 بة، اليت حيصلها عليها الطالب يف تدريس اللغة العربية.والقراءة والكتا

يف ىذا البحث، ؼبعرفة كيف تدريس اللغة العربية يف ىذا اؼبدرسة، عقدت 
كمعلم اللغة العربية. أما الطريقة   ؿبمد أوسط غفاري وحي الباحثة اؼبقابلة مع أستاذ

وية وغَت ذلك. و اليت استعملت لتدريس اللغة العربية فهي الطريقة السمعية الشف
 .أحيانا يستعمل بطريقة أخرى تناسب العربية
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 على تًتكز اليت اغبوار طريقة فيستعمل احملادثة أو الكالم تدريس يف وأما

 اإلمالء، بطريقة الكتابة تدريس ويف نفسهم اغبوار جيعل أحيانا و العربية اللغة كتاب

 االستماع تدريس ويف,  ريةاعبه القراءة طريقة اؼبدرس استخدم القراءة تدريس وىف

 يف الطالب استخدمو الذي والكتاب. الشفوية السمعية الطريقة اؼبدرس استخدم
 دراسة ووقعت ،"العامل( "LKS) العربية اللغة كتاب ىي العربية اللغة تدريس

 اؼبوضوع دبناسبة الوقت اؼبدرس وقسمت. حصة لكل دقيقة 1x  40 العربية اللغة

 .الدراسية

 

 وتحليلها البيانات عرض: انيالث الفصل

  Typed Game طريقة تطبيق .1

 و تعليمها أساس من جزء ألهنا اؼبفردات يفهم أن حيتاج الكتابة تعليم يف 
 جيب ولذا،. صحيحا و جيدا يكتبوا أن يستطيعوا كي الطالب لتساعد وسيلة

 هّمةاؼب الوجهة إحدى ىي طريقة ألن تعلميها يف الطريقة استخدام اؼبعلمُت على

 .الّدراسية األغراض إىل وصول و تعليم لنجاح

 و. الفعلي التعلم طراز إحدى من ىي Typed Game طريقة كانت
 و جيدا اؼبفردات الطالب يكتب البسيطة، و السهلة الطريقة ىي الطريقة ىذه

 تلك من اؼبفيدة اعبملة الطالب يتعلم و, كثَتة اؼبفردات تلك تكون حىت صحيحا

 يف األوىل اػبطوة من ىذه و اؼبفردات تدريس الطريقة ىذه يف كذلك و. اؼبفردات
 . الكتابة مهارة تعليم
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 تتكون التي Typed Game بطريقة الكتابة تعليم تطبيق الطريقة ىذه

 :فهي .اآلتية الخطوات من

 اؼبقدمة .1

 وبركاتو اهلل ورضبة السالم بإلقاء التسليم . ح

 "يعا؟صب حالكم كيف" الطالب حال تسأل . ر

 Typed Game لعبة طريقة استخدام شرح . د

 الكتابة لتعليم ضبّاستهم يعطى و اؼبعينة الكفاءة الباحثة تشرح . ذ

 اؼبفردات إلثراء الطالب اؼبعلم يدعو  . ر

 

 األنشطة .2

 مكتبة و, منزل:  مثل, اؼبعروفة األماكن يتخيلوا أن الطالب اؼبعلم يدعو . ج

 .اغبيوان حديقة و, والسوق, واؼبدرسة, ومطعم, الربيد

 أنو نعتقد الذي اؼبكان اخًت, " الطالب إىل األمر اؼبعلم يعطى مث . ح

 ". اؼبهم

 عشرة بعدد اؼبفردات قائمة إنشاء أو كتابة للطالب اؼبعلم يسمح . ر

 . بسيطة

 اؼبفردات تلك تكون حىت صحيحا و جيدا اؼبفردات الطالب يكتب مث  . د

 .اؼبفردات تلك من اؼبفيدة اعبملة بالطال يتعلم و, كثَتة

 

 االختتام .3
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 اؼبواد عن اؼبدرسة من وزبلي  تأكيد

  الطالب وظائف عن اؼبدرسة تقومي 

 اآلتية اؼبواد ليفهموا الطالب تأمر

  بالّسالم الدراسة اؼبدرسة زبتتم

 

 2 اإلسالمي السالم دار لمؤسسة المتوسطة المدرسة في البيانات جمع عملية . أ

 يف الكميلة الطريقلة الباحثلة تسلتعمل اؼبقارنلة ىلذه لتحليلل قبلل من نظرنا كما
 ووقتلللا وتشلللجيعا دفاعلللا أصلللبح وىلللذا اؼبيلللدان يف حبثهلللا الللليت البيانلللات لسلللهولة البحلللث

  البحوث وكمية البحوث نوعية إىل اإلشارة مع اإلمكان قدر بتفصيل فضيلة لو تكون

 أن شلهدنا وىنلا مهارهتم تنمية يف فةاؼبختل التأثَت قوة ؽبم تكون التالميذ وكل

 اآلثللللر ألن عقللللاب دون اؼبللللدح أو اؽبديللللة نعطيللللو جيتهللللده و الطالللللب حيصلللللو مللللا كللللل

 .تعلمو يف الدافع ترقية على يساعده سوف النفسي

 احملتجة، البيانات لنيل العلمية الطرائق البحث ىذا يف البلاحثة استخدمت

  :يلي كما

 

 

 

  ( Interview) اؼبقابلة طريقة .1
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 ىذا يف 40.شفويا أكثر أو شخ  بُت األجوبة و األسئلة عملية ىي  

 كمعلم وحي غفاري أوسط ؿبمد أستاذ من التصريح الباحثة تتناول اؼبنهج

 تدريس عن ، 2 اإلسالمي السالم دار ؼبؤسسة اؼبتوسطة باؼبدرسة العربية اللغة

 يف أن على الباحثة حصلت اؼبقابلة، ىذه ومن. اؼبدرسة ىذه يف العربية اللغة
 عملية تعمل .مهارات أربع تناسب طريقة اؼبدرس يستعمل العربية اللغة تدريس

 41. 2014 أبريل 22 التاريخ يف اؼبقابلة

 (Observasi) اؼبالحظة طريقة .2

 حبثتها اليت الظواىر على بنظام وتدوين مشاىدة عملية ىي اؼبالحظة  

 Typed لعبة تطبيق عن البيانات الباحثة تتناول التجربة عملية بعد .الباحثة

Game أن الباحثة وعرفت التجرييب، الفصل يف الطالب أحوال دبشاىدة 

 Typed Game لعبة يستخدم أن بعد الطالب مفهوم بُت الفرق وجود

 فعالية وجود عن البيانات عبمع الطريقة ىذه الباحثة واستخدمت.  وقبلها

 و اؼبدرس عملية فيها و, الكتابة مهارة لًتقية  Typed Game لعبة تطبيق
 . العربية اللغة تدريس يف الطالب

 

 

 

 (Dokumentasi) الوثائق طريقة .3

                                                           
40

 Nasution, Metode Research, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hal 114  :هي ٌترجن  
41

 (2014 أبرٌل 22)  العربٍت لغتال ودً غفاري اوضط هذود األضتاذة هع الومابلت  
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 و  اجملاّلت و الكتب من مكتوبة مصدرىا و البيانات صبع طريقة ىي  
 عن لومةاؼبع على للحصول الطريقة ىذه الباحثة استخدمت 42.غَتىا و اعبرائد

 عن العاّمة الفكريّة الصورة ؼبعرفة و التعلم و اؼبعلم وحالة اؼبدرسة تأسيس تاريخ

 . البحث موضوع

 (Angket) االستبيانات طريقة .4

 اإلجابة باختيار اؼبستجيبُت من البيانات غبصول األسئلة ىي  

 لعبة تطبيق عن 43, اؼبغلقة بالصفة اإلجابات ؾبموعة ؽبم الصحيحة

Typed Game  باؼبدرسة الثامن الفصل لطالب الكتابة مهارة لًتقية 

 . كرسيك- موراوودي 2 اإلسالمي السالم دار ؼبؤسسة اؼبتوسطة

 عن االستبيانات نتيجة على باعتماد لبياناتا ربليل الباحثة تقدمت  

 الفصل الطالب الكتابة مهارة لًتقية" Typed Game" لعبة تطبيق

 التحليل ىذا و مادة، كل ربلل أن الباحثة اللوحة ىذه على اعتمادا. الثامن

 استخدمت الصدد ىذا ويف. السابقة االستبيانات من اؼبواد صبيع لفهم تقصد

 :يلي كما أويةاؼب بالنسبة الباحثة

 

 

 
                                                           

42
 Suharsimi Arikanto, Prosedur Penelitia Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: Rineka  :هي ٌترجن  

Cipta, 2013), hal 274 
43

 ,Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif Kualitatif R & D:  هي ٌترجن  

(Bandung: Alfabeta, 2008), 199 
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     P = 
 

 
 x 100       

  

 :يلي فكما اريكونطا سوىارظبي قرره الذي اؼبعيار الباحثة استخدمت و

 

 %100 – 16 جّيدا

 % 15 – 65 مقبوال

 %64– 40 ناقصا

 % 32 – 0 قبيحا

 

 وبالتفصيل. ج ب، أ، االختيارية باإلجابة أسئلة 10 األسئلة عدد كان

 :  يلي فيما

 3=    أ

 2=  ب

  3=   ج

  :كالتايل فهو النتائج صبيع أما
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 5: اللوحة

 رقم

 المستجبين

 األسئلة أرقام
 مجموع

1 2 3 4 5 6 6 8 3 11 

1 3 3 2 3 3 2 3 2 2 3 26 

2 2 3 2 2 3 3 1 3 3 2 24 

3 3 3 3 3 3 2 2 3 1 3 26 

4 3 3 2 3 1 3 3 1 2 3 24 

5 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 25 

6 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 26 

6 2 3 3 1 2 3 2 3 2 1 22 

8 3 3 2 3 3 2 3 2 3 2 26 

3 3 3 3 2 2 3 2 2 2 3 25 

11 2 3 1 2 3 3 2 3 3 2 24 

11 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 26 

12 3 3 3 3 2 3 1 3 1 2 24 

13 2 3 2 3 3 1 3 1 3 3 24 

14 3 2 2 3 2 3 3 3 2 3 26 

15 3 3 3 2 1 3 3 2 2 1 22 

16 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 26 

16 3 3 2 3 3 2 3 3 1 3 26 

18 2 3 1 2 2 3 3 3 3 2 24 

13 3 3 3 2 2 3 2 2 2 3 25 

21 3 3 3 2 3 1 3 1 2 3 24 
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21 3 3 2 1 3 2 3 3 1 2 23 

22 3 2 3 3 2 2 3 2 3 1 24 

23 2 3 3 3 1 3 3 3 3 3 26 

24 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 26 

25 2 3 3 1 3 2 3 3 2 2 24 

26 3 2 3 3 2 3 3 2 1 3 25 

26 3 3 3 2 3 3 2 3 2 2 26 

28 2 3 2 3 1 3 3 2 3 1 23 

23 2 3 3 1 3 3 3 3 3 2 26 

31 3 2 3 2 3 3 1 2 3 2 24 

31 3 3 3 3 2 2 3 2 2 3 26 

32 2 3 3 2 3 2 2 3 1 3 24 

33 3 2 2 3 3 3 3 1 3 2 25 

34 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 26 

35 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 26 

36 2 2 3 2 2 3 3 1 3 3 24 

36 3 2 3 1 3 2 3 3 3 2 25 

38 3 3 3 3 2 3 2 2 2 3 26 

33 2 3 2 3 3 3 3 2 1 2 24 

41 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 28 

41 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 23 

42 2 3 3 2 2 3 2 3 3 1 24 

43 2 3 2 3 2 2 3 1 3 2 23 
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 6: اللوحة

 العربية؟ اللغة لتعليم مؤثرة"  Typed Game" لعبة ىل

 % F N المختارة األجوبة الرقم

 6674 43 23 نعم  -أ 11

 3276  14 أحيانا  -ب 

 -  - ال  -ج 

 111  43 مجموع

 7: اللوحة

 جديدة؟ طريقة "Typed Game" لعبة ىل

 % F N المختارة األجوبة الرقم

 6676 43 33 نعم  -أ 12

 2373  11 أحيانا  -ب 

 -  - ال  -ج 

 111  43 مجموع

 

 1: اللوحة

 ؟ الكتابة يف صعبة تساعد  "Typed Game" لعبة ىل
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 % F N المختارة األجوبة الرقم

 6571 43 28 نعم  -أ 13

 3172   13 أحيانا  -ب 

 476  2  ال  -ج 

 111  43 مجموع

 

 

  2: اللوحة

 العربية؟ اللغة تعليم يف تستعمل "Typed Game" ةلعب كانت إذا تتفق ىل

 % F N المختارة األجوبة الرقم

 5375 43 23 نعم  -أ 14

 3473  15 أحيانا  -ب 

 1176  5 ال  -ج 

 111  43 مجموع

 

10:  اللوحة  

 ؟"Typed Game " لعبةب العربية اللغة تعليم عند نشيط أنت ىل
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 % F N المختارة األجوبة الرقم

 5375 43 23 نعم  -أ 15

 3672  16 أحيانا  -ب 

 373  4 ال  -ج 

 111  43 مجموع

 

 

11: اللوحة  

 ؟" Typed Game  لعبة باستخدام العربية اللغة تعليم عند تفرح ىل

 % F N المختارة األجوبة الرقم

 6175 43 26 نعم  -أ 16

 3473  15 أحيانا  -ب 

 476  2 ال  -ج 

 111  43 مجموع

 

 12: لوحةال

 ؟"Typed Game لعبة استخدام عند بسهولة العربية اللغة مادة تفهم أن تستطيع ىل
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 % F N المختارة األجوبة الرقم

 6674 43 23 نعم  -أ 16

 2576  11 أحيانا  -ب 

 6  3 ال  -ج 

 111  43 مجموع

 

 

 13: اللوحة

 جيدة؟ ةالعربي اللغة مادة تذكر أن تساعد Typed Game لعبة طريقة ىل

 

 % F N المختارة األجوبة الرقم

 4675 43 21 نعم  -أ 18

 3375  16 أحيانا  -ب 

 14  6 ال  -ج 

 111  43 مجموع

 14: اللوحة

 تنهض أن تستطيع Typed Game لعبة طريقة ىل الفصل، يف التدريس عملية عند

 تعلمك؟ ضباسة
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 % F N المختارة األجوبة الرقم

 4675 43 21 نعم  -أ 13

 3672  16 أحيانا  -ب 

 1673  6 ال  -ج 

 111  43 مجموع

 

 15: اللوحة

 سباما؟ اإلنسان حاسة تدقيق لعبة يطبق اؼبعلم ىل  

 % F N المختارة األجوبة الرقم

 5172 43 22 أحسن  -أ 11

 3672  16 ناقص  -ب 

 1176  5 أحسن غير  -ج 

 111  43 مجموع

  

 التلخي  الباحثة فتقدم السابقة، اللوحات يف بياناتاالست عن نتيجة ؼبعرفة 

 :التالية اللوحات يف االستبيانات صبيع عن
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  16:  اللوحة

 

 جييبون الطالب من أكثر% 25,3 أنّ  وجدنا السابقة اللوحة إىل نظرنا إذا 

 مهارة لًتقية يساعد أن  يستطيع و جيد" Typed Game" اللعبة تطبيق أنّ 

 2 اإلسالمي السالم دار ؼبؤسسة اؼبتوسطة باؼبدرسة الثامن الفصل لطالب الكتابة

 .العربية اللغة  تعلم يف فهملل ويسهلهم كرسيك- موراوودي

 ج ب أ النمرة
1 23 14 - 

2 33 11 - 

3 28 13 2 

4 23 15 5 

5 23 16 4 

6 26 15 2 

6 23 11 3 

8 21 16 6 

3 21 16 6 

11 22 16 5 

 34 143 253 المجموع

 المتوسط

(Mean) 

2573 1473 374 
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% 14,3 و( أ) جييبون الطالب من% 25,3 أن نعرف اللوحة تلك من

 خيتارون الطالب أكثر(. ج) جييبون منهم الباقية% 3,4 و( ب) جييبون منهم

 لعبة تطبيق أنّ  يوافقون الطالب أن يدل ىذا( ج) و( ب) نسبة( أ) إجابة

Typed Game العربية اللغة تعلم عند الكتابة مهارة يف علومهم لًتقي جيد. 

 

  (Tes) االختبار طريقة .5

 اليت الشخ  سلوك قدرة لتناول معقدة أنشطة أو إجراء أو آلة ىو االختبار

 ىذه يف الباحثة واستخدمت. الدعينة الدراسية اؼبادة يف ديلكها الكفاءة تصور

 قبل االختبار هبذا احثةالب أجرت القبلي، االختبار أوال،: االختبار من نوعُت الدراسة

 وثانيا،. بالتجريب ديروا أن قبل كفاءهتم ؼبعرفة"  Typed Game" لعبة تطبيق

 لعبة تطبيق فعالية ؼبعرفة البعدي االختبار هبذا الباحثة وأجرت البعدي، االختبار

"Typed Game  "باؼبدرسة الثامن الفصل لطالب الكتابة مهارة لًتقية 

 .  كرسيك- موراوودي 2 اإلسالمي سالمال دار ؼبؤسسة اؼبتوسطة

 

 العربية اللغة تعليم في للطالب الكتابة مهارة كفاءة .2

 حيث اإلرسال، فنون أحد أو اللغة، يف اإلنتاجية اعبوانب أحد ىي الكتابة

 االستقبالية الناحية القراءة و االستماع ديثل بينما الناحية، ىذه يف الكتابة فن يشًتك

 .ةاللغ فنون بُت من
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 السالم دار ؼبؤسسة اؼبتوّسطة باؼبدرسة الثّامن الصف يف الطالب من كثَت

 جرب ألنّ  ليكتبوا عليهم صعب حينما الكتابة، يف يستطيعوا مل 2 اإلسالمي

 اؼبدّرسة تستعمل األوىل اػبطوة, لذلك. يستطيعوا ال ولكنهم اغبرّ  كتابة اؼبدّرسة

. بأنفسهم الطالب يقدر لطريقةا هبذه الكتابة تعليم يف Typed Game طريقة

 نتيجة من يبدو ذلك و جيدة، الكتابة الطالب يستطيع الطريقة هبذه واغباصل،

 الكتابة مهارة كانت اؼبعٌت و 11,04 مستوى على نتيجتهم و الكتابة مهارة

   .اؼبضاف يف الطالب نتيجة لوحة و. 44 جدا جيدة

 " Typed Game" اللعبة تطبيقب الطالب كتابة مهارة ترقية ؼبعرفة

 كرسيك، مورووادي 2 السالم دار ؼبؤسسة اؼبتوسطة باؼبدرسة الثامن للفصل

 . النهائي واالختبار األول االختبار يف الطالب نتائج عن الباحثة فعرضت

 

 الطالب لكتابةا مهارة لترقية" Typed Game" لعبة تطبيق فعالية .3

 لطالب الكتابة مهارة لًتقية" Typed Game" لعبة تطبيق فعالية ؼبعرفة

 فقّدمت كرسيك مورووادي 2 السالم دار ؼبؤسسة اؼبتوسطة باؼبدرسة الثامن الفصل

 يعٌت دبرتُت وقوعا التجربة ىذه يف الباحثة استخدمت الذي االختبار وأما. االختبار

 تقدمت لذلك،. (Post Tes)النهائي واالختبار( Pre Test) األول االختبار

 االختبار ونتيجة اؼبسابقة ؾبموعة أسلوب باستخدام األول االختبار نتيجة الباحثة

 .اؼبسابقة ؾبموعة أسلوب استخدام بدون النهائي

                                                           
44

 (2114 مايو 13) الثامن الصف في اإلختبارات الطالب نتيجة  
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 : التالية اللوحة يف البحث ىذا يف عينة يكونون الذين الطالب نتيجة أما

 

 

 

 

 17:  اللوحة

 

 Typed"   )قبل تطبيق xب يف االختبار األّويل )متغَتنتائج الطالّ 

Game") 

 األول االختبار التالميذ اسم الرقم

 60 جونيدي أأن 1

 65 موهيمين فوترى ادي 2

 75 فيرا اكوستين 3

 70 هيكال أحمد 4

 65 الدين قهار أحمد 5

 70 فروق أناغ 6

 65 جوهاري أرشاد 7

 65 سوتييوان باكوس 1
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 70 هوراوتي جيجيك 2

 70 جوهنشه سفري داني 10

 75 الخرني وايس داني 11

 10 نيغروم مودا دارا 12

 60 اندرا دافيد 13

 60 سفوترا ادي دوي 14

 10 سوسيستا نور فيردا 15

 70 المغفرة فطرية 16

 65 بحتيار اريياس الدو كاري 17

 65 يوسف الدين بحر محمد 11

 65 صديق جفار محمد 12

 70 عروفم 20

 60 نغروم اومامي تري موكا 21

 65 الفروق عبد محمد 22

 70 سانتوسا اندي محمد 23

 65 وحي ديكي محمد 24

 75 الدين شيف محمد 25

 70 حياتي نور 26
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 75 العزيزة حبيبة نور 27

 65 أفاندي راي ريزال نور 21

 75 ينتي نور 22

 65 وتي راتنا 30

 70 سيوتي رييان 31

 75 زنوار قيرز  32

 75  نوري سادان 33

 70 النساء صلحة 34

 10 هجار ستي 35

 70 رمدني دوي شهرول 36

 70 فردانا توماس 37

 10  ساري ووالن 31

 65 فراستيا عبدي يوكا 32

 10 معروف امر 40

 10 فراسوتيا دارما جودي 41

 65 اوفال محمد 42

 75 الفريد مصباح 43
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 3115 اجملموع

 62,11 توسطاؼب 

 

 ىذه القيمة تفسَت على وبناء 1 ىيx متغَت عليها حصلت اليت والقيمة 

 :يلي كماy متغَت عليها حصل اليت القيمة أو. كايف من أكثر دبعٌت القيمة

 18اللوحة: 

 

 "(Typed Game" تطبيق بعد( )yمتغَت) النهائي االختبار يف طاّلب نتائج

 النتيجة التالميذ اسم الرقم

 70 جونيدي نأأ 1

 75 موهيمين فوترى ادي 2

 20 فيرا اكوستين 3

 10 هيكال أحمد 4

 70 الدين قهار أحمد 5

 75 فروق أناغ 6

 10 جوهاري أرشاد 7

 75 سوتييوان باكوس 1
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 20 هوراوتي جيجيك 2

 75 جوهنشه سفري داني 10

 15 الخرني وايس داني 11

 25 نيغروم مودا دارا 12

 10 ااندر  دافيد 13

 70 سفوترا ادي دوي 14

 20 سوسيستا نور فيردا 15

 15 المغفرة فطرية 16

 70 بحتيار اريياس الدو كاري 17

 15 يوسف الدين بحر محمد 11

 70 صديق جفار محمد 12

 15 معروف 20

 10 نغروم اومامي تري موكا 21

 75 الفروق عبد محمد 22

 75 سانتوسا اندي محمد 23

 15 وحي ديكي محمد 24

 10 الدين شيف محمد 25

 75 حياتي نور 26
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 20 العزيزة حبيبة نور 27

 70 أفاندي راي ريزال نور 21

 10 ينتي نور 22

 10 وتي راتنا 30

 20 سيوتي رييان 31

 15 زنوار رزقي 32

 10  نوري سادان 33

 20 النساء صلحة 34

 25 هجار ستي 35

 75 رمدني دوي شهرول 36

 10 فردانا توماس 37

 20  ساري ووالن 31

 70 فراستيا عبدي يوكا 32

 25 معروف امر 40

 20 فراسوتيا دارما جودي 41

 10 اوفال محمد 42

 10 الفريد مصباح 43

 3415 اجملموع 
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 11,04 اؼبتوسط 

 

 بينهما المسافة y متغير x متغير

3005 3415 410 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 واستعملت,  Typed Game طبيقت عن اؼبعرفة وصول على والطريقة

 :وىي T-Tes الرموز الباحثة

 

 

 

 لو خطوات فهي: otلتحصيل
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نتيجة الكتابة بعد و قبل تطبيق  F (frekuensi)إعداد لوحة توزيع  .3
Typed Game 

و صبلة  (Deviasi Standar)  , شبو اؼبعيار Meanحبث قيمة اؼبتوسط ) .4
 اؼبربع من شبو اؼبعيار.

 

 

 

 

 

 

 

  21اللوحة )           
 Typedقيمة اؼبتوسط من اؼبتغَت غَت اؼبستقل واؼبتغَت اؼبستقل قبل وبعد تطبيق 

Game  الفصل الثامن باؼبدرسة اؼبتوسطة ؼبؤسسة لًتقية مهارة الكتابة لطالب
 ادي كرسيكموروو  2دار السالم 

 الرقم

 المستجيبين
 مسافة y متغير x متغير

1.  60 70 10 

2.  65 75 5 

3.  75 20 15 

4.  70 10 10 

5.  65 70 5 
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6.  70 75 5 

7.  65 10 15 

1.  65 75 10 

2.  70 20s 20 

11. 70 75 5 

11. 75 15 10 

12. 10 25 15 

13. 60 10 20 

14. 60 70 10 

15. 10 20 10 

16. 70 15 15 

16. 65 70 5 

18. 65 15 20 

13. 65 70 5 

21 70 15 15 

21. 60 10 20 

22. 65 75 10 

23. 70 75 5 

24. 65 15 20 

25 75 10 5 

26. 70 75 5 

26. 75 20 15 

28. 65 70 5 

23. 75 10 5 
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31. 65 10 15 

31. 70 20 20 

32. 75 15 10 

33. 75 10 5 

34. 70 20 20 

35. 10 25 15 

36. 70 75 5 

36 70 10 10 

38. 10 20 10 

33. 65 70 5 

41 10 25 15 

41. 10 20 10 

42. 65 10 15 

43. 75 10 5 

 465 3415 3115 مجموع

 62,11 النتائج موسط

 

11,04 11,04 
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 (21) اللوحة

ة الكتابة لًتقية مهار  Typed Gameؾبموع اؼبربع من شبو اؼبعيار قبل وبعد تطبيق 
 مورووادي كرسيك 2الفصل الثامن باؼبدرسة اؼبتوسطة ؼبؤسسة دار السالم لطالب 

 الرقم
 المستجيبين

 المربع مجموع المعيار شبه

1.  11 111 
2.  5 25 
3.  15 225 
4.  11 111 
5.  5 25 
6.  5 25 
7.  15 225 
1.  11 111 
2.  21 411 
10.  5 25 
11.  11 111 
12.  15 225 
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13.  21 411 
14.  11 111 
15.  11 111 
16.  15 225 
17.  5 25 
11.  21 411 
12.  5 25 
20.  15 225 
21.  21 411 
22.  11 111 
23.  5 25 
24.  21 411 
25.  5 25 
26.  5 25 
27.  15 225 
21.  5 25 
22.  5 25 
30.  15 225 
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31.  21 411 
32.  11 111 
33.  5 25 
34.  21 411 
35.  15 225 
36.  5 25 
37.  11 111 
31.  11 111 
32.  5 25 
40.  15 225 
41.  11 111 
42.  15 225 
43.  5 25 
 6525 475 جملة

 

              
  

 
  
   

  
       

            ∑        
(  ) 
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(  ) 

 
       

    

  
      

      

  
 

                                

          
  

√
    

  (   )

  
     

√
       
  (  )

 
     

√       
    

  
     

     
 
     

    
       

o أن يعرف ىنا من و
t  من أكرب t

t رقم جدول فلذلك : 

t جدول من%  5
t =  2,21 

 tt   =2,704 اعبدول من% 1

 (
o

t>
t

t )2,704 <13,14>2,21 أو 

 البدلّية والفرضّية, مردودةٌ   Ho) الّصفريّة الفرضية أنّ  على يدلّ  ذلك
(Ha   ٌالتجربّية الفرقة نتيجة بُت فرق يوجد دبعٌت مقبولة (x) أسلوب تطبيق بعد 

 2 السالم دار ؼبؤسسة اؼبتوسطة باؼبدرسة الكتابة مهارة ترقية كبو اؼبسابقة ؾبموعة
 أسلوب تطبيق فعالية وجود ىناك أنّ  الباب ىذا من نأخذىا اليت والنتيجة. مورووادي
 2 السالم دار ؼبؤسسة اؼبتوسطة باؼبدرسة الكتابة مهارة ترقية كبو اؼبسابقة ؾبموعة
 .مورووادي

 




