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 تاريخ المدرسة -ب

ربت ادلؤسسة  سيدوارجو 1الثانوية اإلسالمية احلكومية أسست ىذه مدرسة 
 التعليمية . وملكت ىذه ادلدرسة تارخية طويلة يف عملية تنميتها. 

إبتدأ قيام ىذه ادلدرسة بوجود عملية تعليمية دينية يف مسئلة الصالة خاصة 
 .رة وتعلم القرآن بعد صالة ادلغرب حىت الساعة العش

وعلى تعّقب الوقت كان بعض التالميذ يرجون إىل الشيخ احلاج سليمان أن يعلم   
أوالدىم الدراسة الدينية أيضا، فجمع الشيخ سليمان كرماء القرية لكي يبحثوا ىذه 
 ادلسئلة، ومن تلك ادلشاورة نالت القضية يعٍت أن يقيم ادلدرسة الرمسية باسم ادلدرسة

 سيدوارجو. 1احلكومية الثانوية اإلسالمية 

http://www.mansidoarjo.org/
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وعلى تطور الوقت، زادت مجلة التلميذ يف ىذه ادلدرسة ، فقرر الشيخ سليمان 
ميالدية  1163يف السنة  سيدوارجو 1ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية  أن يقيم

 ادلتوسطة اإلسالمية.الستمرار عن ادلدرسة 

 

 موقع مدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية  -ج

 مدينة سيدوارجو.  2ادلدرسة يف شارع جينجغالو الرقم ىذه تقع

عن ازدحام  وأما وضع موقع ىذه ادلدرسة مسًتيح لعملية التعلم ألن بيئتها بعيد
التلميذ. ومع أن ىذه ادلدرسة قريب عن السوق، وادلسالة، وأشهر ىذه القرية دبنطقة 

درسة. وىذا االعتماد مثبت قد اعتمدوا هبذه ادل ادلدينة حىت أكثر الناس من أي ادلدينة
 بدليل قيام ىذه ادلدرسة على إصرار رلتمع.

 

 الرؤية  -د

 ربقق خرجي ادلدرسة ذي اإلديان، والعلوم، واألخالق الكردية

 

 البعثة -ه

 يقيم الًتبية اليت توجهت إىل كيفية طييبة بعلمية، وخلقية، وإجتماعية .1

 اإلسالمينشأ النتائج اإلجتماعية، وتراحم بالناس على أسس دين  .2

 ينشأ النتائج الدينية على أسس أىل السنة واجلماعة .3

 يطبع الشبان ادلؤجل والعامل.  .4

 

 المنظمة و أسماء الضباط هيكل -و

 نظمة ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية : ىيكل ادل 2اجلدول 

 م 2117-2116السنة 
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 : أمساء الضباط3اجلدول 

 الرقم االسم الرواية التربوية الوظيفة

 1 عبد اجلليل M.Pd.I رئيس ادلدرسة

 2 صاحل الدين S.Ag رئيس ادلدرسة نائب

 3 زلمد صادق .Drs مدرس

 4 زلمد أحياء .Drs مدرس

 5 عبد اجلميل S.Pd.I مدرس

 6 نور فائزة S.Pd مدرسة

 7 لَتا ميليايت S.Si مدرسة

 8 فوزية النساء S.Pd مدرسة

 9 سري أنيك كورنياوايت SE مدرسة

Kepala  Sekolah 

BPK / BK Tata Usaha 

Perpustakaan 

KA. Keuangan 

Kaur  Kurikulum Kaur  Sar-pras Kaur  Kesiswaan Kaur  Humas 

Wali Kelas 

Guru 

Siswa 
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 11 زلمد أسعد SE مدرس

 11 ىانيكفريدة  .SE مدرسة

 12 فاطمة الزىراء S.Pd.I مدرسة

 13 أسوة حسنة S.Ag مدرسة

 14 أمحد شافعي S.Kom مدرس

 15 برىان الدين .Drs مدرس

 16 صفية رضوان S.Pd.I مدرسة

 17 مصباح ادلنَت S.Pd.I مدرس

 18 حسن S.Pd مدرس

 19 سوراطا S.Pd مدرس

 21 تزيُت ادلسرورة S.Pd مدرسة

 21 طائفة S.Si مدرسة

 22 زلمد ثابت .Drs مدرس

 23 خَت الربية S,Pd مدرسة

 

 الفصل الثاني : عرض البيانات وتحليلها

في مدرسة مهارة الكالم لدى التالميذ الفصل العاشر  تخطيط التدريس .أ
 سيدوارجو 1الثانوية اإلسالمية الحكومية 

جلميع طالب استخدام فيلم الكرتون العريب قد قام الباحث االختبار قبل تطبيق 
وىذا االختبار ، سيدوارجو 1الثانوية اإلسالمية احلكومية العاشر يف مدرسة الصف 

 يف  ال الباحث نتائج طالب الصف العاشريسمى باالختبار القبلي. ومن ىذا االختبار ن
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طي  التدريس سيعرف الباحث زبوهبا  سيدوارجو 1الثانوية اإلسالمية احلكومية مدرسة 
الثانوية اإلسالمية  يف مدرسة قبل تطبيق طريقة ا مهارة الكالم لطالب الصف العاشر

 لسقالة فيها. وأما نتائجهم فكما يلي: سيدوارجو 1احلكومية 

 : نتيجة االختبار القبلي. 4اجلدول 

 النتائج أسماء الطالب الرقم

 61 أمحد إبن احلكم 1

 41 أحل ليلة السيدة 2

 85 أمحدأجونج فَتاستيا 3

 71 أليك تيارا دوايت 4

 71 أوليا فارستا أرفندا 5

 71 بيل إذلام مهردك جايت 6

 31 بوصلا نوف ليلة البدرية 7

 81 ديفي فطريا أصلريأين 8

 75 ديدوي فامبوكانج رمحة 9

 55 ديان فطري رمحوايت 11

 65 ديان رمحة سانيا 11

 55 دينا اوليا ف 12

 61 فكهان يف علوم الدين  13

 25 فلزة انارة 14

 71 فريا اللطيفة 15

 51 غبث عيش عطلة 16

 31 غالنج سلطان فراسبا 17

 71 ىليفة سلسبال 18
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 65 مهدان يب رليدن 19

 41 حرية احملسوس 21

 75 احسن حفيظ القسطي 21

 71 إندي فنليان ساري 22

 81 ازىام حفيظ احلق 23

 41 ماريتاإزا ايو  24

 41 لوسي ىارديانا شفطري 25

 91 ماريسا ديتا زلفى 26

 61 زلمد أندكا سافوترا 27

 76 زلمد فضل الرمحن نفي 28

 91 نبيل أصلي مارغاريتا 29

 81 نديا فرح نفيسا 31

 76 نوفيت نور محيدة 31

 51 نور موالن ىداية اهلل 32

 55 فرابا سيوي مادياننجراتة 33

 41 فرامارين نيفيا ساندي 34

 71 سافَتا رمضانا فَتناندا 35

 91 سلطان اذلام مهدي 36

 61 تيتك نور صاحلة 37

 1561 الجملة

 61 المتوسط
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 : تفصيل النتائج يف االختبار القبلي من ناحية بنسبة التقدير مائية. 5اجلدول 
 النسبة المائية عدد الطالب التقدير النتيجة الرقم

1 
76 – 111 

% 
 % 1553 7 جيد

 % 4651 15 مقبول % 75 - 56 2

 % 2659 11 ناقص % 55 – 41 3

 % 1155 5 قبيح % 39 – 11 4

  37 رلموع

 

من طالب حصول على درجة "جيد"،  1553 % نظرا يف ىذا اجلدول أن
على درجة "ناقص"  منهم 2659منهم على درجة "مقبول"، وكان %  4651% وكان
 ". قبيح"منهم على درجة  1115%  وكان

، عرف الباحث كفائة مهارة الكالم لتالميذ الفصل بناء على اجلدول الرابع
استخدام فيلم سيدوارجو قبل تطبيق  1الثانوية اإلسالمية احلكومية درسة بادل العاشر 
بأن كفائاهتم "مقبول". وىذا اإلجياب يبٌت على أسس متوس  نتائج مجيع الكرتون 
" وكما وجد الشرح يف الباب  61أما متوس  نتائج مجيع الطالب يعٍت "الطالب. 

(suharsimi arikunto)دبقدار الذي قررتو سوىارمسي أريكونطا  35الثالث الصفحة 
53 

 يسمى بادلقبول. 75حىت  56بأن نتيجة من 

يف العاشر لدى طالب الصف  ر الباحث بأن كفائة مهارة الكالمفلذلك قر  
 سيدوارجو مقبول. 1اإلسالمية احلكومية الثانوية مدرسة 

العاشر يف  لدى طالب الصف رف الباحث أن كفائة مهارة الكالموإذا ع
الطالب بأي  سيدوارجو مقبول، فسأل الباحث1مدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية 

م اليفهموا دبا سبب حىت ذبعلهم نالوا نتيجة يف ادلتوس  ادلقبول؟ فأجاب بعضهم بأهن
                                                 

 الباب الثالث ربت البحث طريقة ربليل البيانات 35أنظر إىل الصفحة  53
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، فلذلك ىم اليستطيعون أن جييبوا السؤال بإجابة صحيحة كاملة. وبناء  الفيلمقصد يف
لكي يسهل الطالب أن فيلم الكرتون العريب على ىذه اإلجابة فأراد الباحث أن يطبق 

ي يفهموا ادلقروء من نص القراءة، ألن يف ىذه الطريقة وجدت ادلساعدة عن ادلعلم الذ
كما شرح الباحث  جيعل الطالب ادلسؤول شلا قرأ  ىتح يسهل الطالب أن يفهم الفيلم

بالفقرة  11يف الباب الثاين الصفحة  (Vygotsky)ربت حبثو من أفكار فيجوتسكي 
 الرابعة. 

 

إستخدام فيلم الكرتون في تدريس مهارة الكالم لدى التالميذ في الفصل   .ب
  سيدوارجو 1العاشر في المدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية 

الثانوية درسة ىذه الطريقة يف الصف العاشر يف ادل طبق الباحثقد 
 سيدوارجو.  1اإلسالمية احلكومية 

اللغة العربية يف دبادة استخدام فيلم الكرتون يف تدريس مهارة الكالم وعملية 
سيدوارجو واستخدم الباحث طريقة 1الثانوية اإلسالمية  درسةالصف العاشر يف ادل
اللغة دبادة لًتقية مهارة الكالم  الصاحب لنيل البيانات عن عملية ادلالحظة وطريقة تقومي

 .سيدوارجو 1الثانوية اإلسالمية  درسةالعربية يف الصف العاشر يف ادل

الثانوية  درسةاللغة العربية يف الصف العاشر يف ادلدبادة لًتقية مهارة الكالم أما بيانات 
 فكما يلي:سيدوارجو من طريقة ادلالحظة 1اإلسالمية 

 الدراسة باستعداد الطالب ليستعدون أن يشًتكوا  الدراسة،  ةوللمقدمة بدأ ادلعلم
السالم على الطالب مث قرأ الدعاء مع الطالب. ولتحديد وجود  ةوإلقاء ادلعلم

الطالب بكشف احلضور، ويف ذلك اليوم حضر مجيع  ةالطالب دعا ادلعلم
أحوال الطالب بقول كيف أحوالكم  ةطالبا. وسأل ادلعلم 37الطالب وعدده 

مادة الدراسة السابقة وكررىا  ةمجيعا، وأجابوا احلمد هلل خبَت. مث سأل ادلعلم
حلظة. مث شرح ادلعلم عن ادلادة الذي سيدرسها وأىدافها وأنشطة يف تدريسها 

 وأما الطالب يهتمون على شرح ادلعلم.
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  ةينقسم ادلعلم  ادلدرسة يعٍت يف ىذهترقية مهارة الكالم وأما أنشطة رئيسية يف 
طالب، فجلس كل  ربع فرق، وكل القرقة تتكون من تسعةالطالب على أ

لكل فرقة، ويف رسم بياين وجدت  40رسم بياين ةالطالب بفرقتو. مث يؤيت ادلعلم
ست كلمات مفاتيح يعٍت  َمن، وماذا، ومىت، وأين، ودلاذا، وكيف. مث شرح 

مات مفاتيح يف السبورة. وأن عمود الذي فيو  ادلعلم إىل الطالب أىداف كل كل
زم على كل الفرقة أن يكتب ادلفردات الذي وجد يف الفيلم كلمة مفتاح َمن، فال

يف ذلك العمود. وأما يف كلمة مفتاح ماذا، فكتب فيو كل الفرقة  الكرتون
؟". وأما يف كلمة مفتاح "مىت" فاعل يف الفيلم الكرتوناإلجابة من "ماذا يعمل ال

ل الفاعل ذلك األمر يف الفيلم كتب فيو كل الفرقة اإلجابة من "مىت يعمو 
؟". وأما يف كلمة مفتاح "دلاذا" فكتب كل الفرقة اإلجابة من "دلاذا يعمل الكرتون

الفاعل ذلك األمر؟". وأما يف كلمة مفتاح "كيف" فكتب فيو كل الفرقة اإلجابة 
رح ادلعلم أىداف رسم بياين، من "كيف يعمل الفاعل ذلك األمر؟". وبعد أن ش

بصوت جهرية. مث يشاور  ة نص يف الفيلم ومجيع الطالب يتبعوهنافقرأ ادلعلم
الطالب بفرقتو لكي يكمل رسم بياين مث يلخصو حىت جيعلو الفكرة الرئيسية، و 
دبساعدة رسم بياين سيشعرون الطالب السهولة ليكتب فكرة رئيسية السيما 

ة. ويف ادلشاورة يقدم الطالب أفكاره بفرقتو، وحيًتم لفهم تلك الفكرة الرئيسي
الطالب رأء صديقو ادلختلف برأيو. وبعد ادلشاورة، تقوم كل الفرقة أمام الفرقة 
األخرى لتقدم حاصل ادلشاورة، وتشرح رأس الفكرة يف نص القراءة دبساعدة 

عدة رسم بياين، إذن ىم الحيتاجون أن يشرحوا رأس الفكرة بكتبهم، لكن دبسا
رسم بياين ىم يستطيعون أن يشرحوا رأس الفكرة ألهنم قد فهموا نص القراءة بو. 

 وأما ادلعلم يصحح الفهم اخلطيء لكل الفرقة.

                                                 
54

 أنظر إىل معجم منور  .gambar diagramدبعٌت :   
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 الدراسة بالتلخيص مع الطالب خاصة دلا مل يفهم  ةكرر ادلعلم ويف اخلاسبة
االختبار البعدي على  ةعلى مادة الدراسة وأقام ادلعلم ةالطالب. وأكد ادلعلم

 . تم الدراسة بقراءة احلمدلة والدعاء معا مث إلقاء ادلعلم السالمالطالب. مث خي

  وقد نال الباحث تلك البيانات عن طريقة ادلالحظة دلعرفة أنشطة الطالب يف
نشطون يف عملية تعلم مهارة واحلاصل، كثَت من الطالب يترقية مهارة الكالم 

وىم مشتغلون بفرقتهم ليشاور وظيفتهم، إذن مجيع  هبذه الطريقة، الكالم
يف اللغة العربية. وىذا الشرح  كون ويركزون بدراسة مهارة الكالمالطالب يتحر 
الثانوية اإلسالمية دبدرسة  ترقية مهارة الكالم يف الصف العاشريدل على أن 

 سيدوارجو جيد. 1احلكومية 

ترقية مهارة الكالم ائص فمن تلك اخلطوات كانت أنشطة اليت تدل على خص
(Anghilera) دبرحلة تطبيقها األوىل، وىذا التطبيق وافق على إشراح أنغيلَتا

وىي  55
. وكما الصور اليت تناسب على الفيلم الكرتون ادلساعدة بيجهز الوسائل أو ةإعطاء ادلعلم

أن الطالب يكّون معرفتو كنتيجة عن فكرتو وعمليتو بوسيلة  (Piaget)رأي بياجيت 
 56اللغة.

العاشر يف الصف ترقية مهارة الكالم ومن تلك البيانات فرأى الباحث بأّن 
 (Anghilera)سيدوارجو مناسب بإشراح أنغيلَتا  1الثانوية اإلسالمية احلكومية دبدرسة 

. وىذا بناء على أن ادلعلم قد طبق ىذه الطريقة يف الصف (Piaget)ورأي البياجيت 
 الفيلم الكرتون العريب.سيدوارجو بوسيلة 1سالمية احلكومية الثانوية اإلديدرسة العاشر 

فيلم الكرتون الصاحب لنيل البيانات عن ومن ناحية أخرى، استخدم الباحث 
. وقد نال الباحث تلك البيانات، فكما يف اجلدول ًتقية مهارة الكالمالطالب في أنشطة
 التايل:
 تقومي الصاحب:  6اجلدول 

                                                 
55

 ربت البحث : مراحل تطبيق طريقة السقالة يف التعلم 14أنظر إىل الباب الثاين يف الصفحة   
56

 البحث مفهوم طريقة السقالةربت  11أنظر إىل الباب الثاين يف الصفحة    
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 الجملة
57المراقباتأرقام 

رقم  
 المستجبين

01 9 8 7 6 5 4 3 2 0 

33 4 3 4 2 3 3 4 4 3 3 1 

33 4 3 3 3 4 3 4 3 3 3 2 

36 4 4 3 3 4 3 3 4 4 4 3 

35 4 3 3 3 3 4 4 4 3 4 4 

34 4 3 4 4 4 3 2 4 3 3 5 

36 4 3 4 4 3 4 4 3 4 3 6 

35 4 3 4 3 3 4 3 4 4 3 7 

35 4 4 3 3 4 3 4 3 3 4 8 

36 4 4 3 4 3 4 4 3 4 3 9 

37 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 11 

37 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 11 

36 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 12 

36 4 4 4 4 3 3 4 3 4 3 13 

34 3 4 3 4 3 3 3 4 4 3 14 

35 4 4 3 3 4 3 2 4 4 4 15 

32 3 2 4 3 4 3 3 3 3 4 16 

36 4 4 3 4 4 3 4 3 3 4 17 

34 3 4 3 3 3 4 3 3 4 4 18 

34 4 3 3 4 3 4 3 3 3 4 19 

34 4 3 3 3 4 3 3 3 4 4 21 

35 4 3 3 4 4 3 3 3 4 4 21 

36 4 4 4 3 4 4 3 4 3 3 22 

32 3 3 3 4 2 3 3 4 4 3 23 

35 4 3 3 4 3 3 4 4 4 3 24 
                                                 

47
 أنظر المراقبات في الملحق صفحة تقويم الصاحب    
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38 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 25 

39 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 26 

32 3 4 2 2 2 2 3 4 2 3 27 

35 4 4 2 4 3 3 4 3 3 4 28 

37 4 3 3 4 4 2 2 2 2 3 29 

31 3 4 3 2 2 2 2 3 4 4 31 

29 2 2 2 2 2 2 4 3 3 3 31 

34 2 3 3 3 3 4 4 4 4 4 32 

34 4 3 3 3 4 3 3 3 4 4 33 

32 3 4 2 2 2 2 3 4 2 3 34 

36 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 35 

34 4 3 3 3 4 3 3 3 4 4 36 

32 3 4 2 2 2 2 3 4 2 3 37 

 جملة 93 93 92 87 88 92 91 91 91 98 913

 

 : دلعرفة ادلأوية من تطبيق طريقة السقالة فاستخدم الباحث الرمز

   
 

 
 

   
913

11
 

   91 3,% 

أما تفسَت والتعيُت يف ربليل البيانات اجملموعة وربقيق اإلفًتاض العلمي،  
قّدمهو سوىاسيمي أريكونطا كما يوجد يف الباب فاستخدم الباحث ادلقدار الذي 

دبدرسة العاشر يف الصف استخدام فيلم الكرتون العريب . وقد نال الباحث 58الثالث
%، وىذه ادلأوية يدل لًتقية مهارة  1113سيدوارجو 1الثانوية اإلسالمية احلكومية 
 جيد.سيدوارجو  1الثانوية اإلسالمية احلكومية يف مدرسة  الكالم لتالميذ الفصل العاشر

                                                 
58الباب الثالث ربت البحث طريقة ربليل البيانات.  35أنظر إىل الصفحة  
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وىي استخدام   (Vygotsky)وقد أكد ىذه التطبيق التجرييب فكرة فيجوتسكي 
ربية خاصة . وينبغي دلعلم اللغة العربية أن يطبقها يف عملية تعليم اللغة الع59فيلم الكرتون

 .يف دراسة مهارة الكالم

  

العربي لترقية مهارة الكالم لدى التالميذ فعالية استخدام فيلم الكرتون   .ت
 سيدوارجو 1الفصل العاشر بالمدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية 

الثانوية يف مدرسة كفاءة مهارة الكالم واستخدم الباحث طريقة االختبارين دلعرفة  
. (Pos-Test) و االختبار البعدي (Pre-Test)االختبار القبلي  ، ومهااإلسالمية احلكومية 

دلعرفة مهارة الطالب اللغوية أو  استخدام فيلم الكرتون أما االختبار القبلي ىو جيري قبل 
كفاءاهتم اللغوية قبل يطبق ذلم الباحث. وأما االختبار البعدي ىو جيري بعد تطبيق 

دلعرفة مهارة الطالب اللغوية أو كفاءاهتم اللغوية بعد يطبق ذلم الباحث استخدام 
لدى طالب  ختبارين دلقارنة مهارة الكالم ونتيجة ىذان االكرتون استخدام فيلم ال
استخدام سيدوارجو بُت قبل 1الثانوية اإلسالمية  احلكومية يف مدرسة الفصل العاشر 
 استخدام فيلم الكرتون.وبعد فيلم الكرتون 

الثانوية يف مدرسة العاشر  الفصل لدى التالميذ  وأما نتيجة االختبار القبلي
 . 44سيدوىارجا كما يوجد يف الصفحة 1ية احلكومية اإلسالم

الثانوية يف مدرسة العاشر وأما نتيجة االختبار البعدي لدى طالب الصف 
 سيدوارجو  كما يلي: 1اإلسالمية احلكومية 

 : نتيجة االختبار البعدي 7اجلدول 

 النتائج أسماء الطالب الرقم

 91 أمحد إبن احلكم 1

 61 أحل ليلة السيدة 2

                                                 
59الباب الثاين ربت البحث مفهوم طريقة السقالة  11أنظر إىل الصفحة  
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 85 أمحدأجونج فَتاستيا 3

 71 أليك تيارا دوايت 4

 91 أوليا فارستا أرفندا 5

 71 بيل إذلام مهردك جايت 6

 81 بوصلا نوف ليلة البدرية 7

 81 ديفي فطريا أصلريأين 8

 75 ديدوي فامبوكانج رمحة 9

 95 ديان فطري رمحوايت 11

 65 ديان رمحة سانيا 11

 95 دينا اوليا ف 12

 91 فكهان يف علوم الدين  13

 81 فلزة انارة 14

 81 فريا اللطيفة 15

 61 غبث عيش عطلة 16

 71 غالنج سلطان فراسبا 17

 91 ىليفة سلسبال 18

 65 مهدان يب رليدن 19

 61 حرية احملسوس 21

 91 احسن حفيظ القسطي 21

 91 إندي فنليان ساري 22

 81 ازىام حفيظ احلق 23

 61 ماريتاإزا ايو  24

 71 لوسي ىارديانا شفطري 25
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 91 ماريسا ديتا زلفى 26

 71 زلمد أندكا سافوترا 27

 81 زلمد فضل الرمحن نفي 28

 91 نبيل أصلي مارغاريتا 29

 65 نديا فرح نفيسا 31

 75 نوفيت نور محيدة 31

 86 نور موالن ىداية اهلل 32

 76 فرابا سيوي مادياننجراتة 33

 77 فرامارين نيفيا ساندي 34

 84 سافَتا رمضانا فَتناندا 35

 51 سلطان اذلام مهدي 36

 61 تيتك نور صاحلة 37

 

 

 

 تفصيل النتائج يف االختبار البعدي من ناحية بنسبة التقدير مائية.:  8اجلدول 
 النسبة المائية عدد الطالب التقدير النتيجة الرقم

1 
76 – 111 

% 
 % 5756 21 جيد

 % 4253 16 مقبول % 75 - 56 2

 % 1 1 ناقص % 55 – 41 3

 % 1 - قبيح % 39 – 11 4

  37 رلموع
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 من طالب حصول على درجة "جيد"، وكان 5756 % نظرا يف ىذه اجلدول أن

 .منهم على درجة "مقبول" %4253

 : فيها الفرضُت كما يلي ،وبعد وجد الباحث نتائج االختبار القبلي والبعدي

 (Ha)الفرضية البدلية  -1

" Variabel Xدّلت الفريضة البدلية أّن فيها العالقة بُت متغَت ادلستقل "     
ىي دّلت وجود ترقية والفريضة البدلّية ذلذا البحث ”Variabel Y“. ومتغَت غَت مستقل 

 1الثانوية اإلسالمية احلكومية  يف مدرسة العاشر لدى طالب الصف مهارة الكالم
 يف تعليم اللغة العربية.استخدام فيلم الكرتون بعد تطبيق  سيدوارجو
  (Ho) الفرضية الصفرية  -2

 "Variabel Xدّلت الفرضية الصفرية أّن ليس فيها العالقة بُت متغَت مستقبل "

والفرضية الصفرية ذلذا البحث ىي دّلت على عدم ”Variabel Y“. ومتغَت غَت مستقبل 
الثانوية اإلسالمية يف مدرسة  الب الصف العاشرارة الكالم لدى طوجود ترقية مه

 يف تعليم اللغة العربية.استخدام فيلم الكرتون بعد تطبيق سيدوارجو  1احلكومية 
ىذا  ،مقبولة (Ha)وأما النتيجة األخَتة )بعدىا( يدل على أن الفرضية البدلية 

لدى طالب الصف  كالملًتقية مهارة الاستخدام فيلم الكرتون دبعٍت أن فعالية تطبيق 
ودلعرفة ىذه  ،موجودة سيدوارجو 1الثانوية اإلسالمية احلكومية يف مدرسة  العاشر
 "."T-testاستخدم الباحث رمز ادلقارنة اليت تعرف برمز  ،الفروض

صيغة  فيستعمل ،للعينتُت الصغَتتُت وإرتباط بينهماTest t" "وأما رمز ادلقارنة 
 :فيما يلى

   
  

    
 

 

 : البيان 

  = t1ادلقارنة 
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 = MD ادلتوسطة(Mean) من متغَت X الفرقة التجريبية( واحلصول على( 

 الصيغة:
   

∑ 

  

 

 )الفرقة ادلراقبة( Y)الفرقة التجريبية( ومن متغَت  xعدد سلتلفة من متغَت  =   ∑
N = مجلة البيانات 

)الفرقة  Yالفرقة التجريبية( ومن متغَت ) xاإلضلراف ادلعياري من متغَت  =      
 ادلراقبة( واحلصول على الصيغة:

 

    √
∑  

 
 (

∑ 

 
)

 

 

 

 = اإلضلراف ادلعياري من عدد سلتلفة واحلصول على الصيغة:     

 

      
   

√   
 

 H1 العربية يف تعليم اللغة استخدام فيلم الكرتون العريب =  عدم عالقة قبل وبعد تطبيق
 .كالمدبهارة ال

= Ha  يف تعليم اللغة العربية استخدام فيلم الكرتون العريب وجود عالقة قبل وبعد تطبيق
 . كالمدبهارة ال

إىل نتيجة االختبار القبلي واالختبار البعدي، أن بينهما فرع،  نظر الباحث وبعد
. لذلك، كالمهارة الوىذا يدل على وجود تطور كفائة الطالب يف تدريس اللغة العربية دب

يستخدم دلعرفة عالقة بينهما وفعالية تطبيق ىذه الطريقة من حيث البد للباحث أن 
 ربليل البيانات، كما يلي:

 مقارنة نتائج الطالب:  9اجلدول 

 النتائج أسماء الطالب الرقم
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 (Y)بعد  (X)قبل

 91 61 أمحد إبن احلكم 1

 61 41 أحل ليلة السيدة 2

 85 85 أمحدأجونج فَتاستيا 3

 71 71 أليك تيارا دوايت 4

 91 71 أوليا فارستا أرفندا 5

 71 71 بيل إذلام مهردك جايت 6

 81 31 بوصلا نوف ليلة البدرية 7

 81 81 ديفي فطريا أصلريأين 8

 75 75 ديدوي فامبوكانج رمحة 9

 95 55 ديان فطري رمحوايت 11

 65 65 ديان رمحة سانيا 11

 95 55 دينا اوليا ف 12

 91 61 فكهان يف علوم الدين  13

 81 25 فلزة انارة 14

 81 71 فريا اللطيفة 15

 61 51 غبث عيش عطلة 16

 71 31 غالنج سلطان فراسبا 17

 91 71 ىليفة سلسبال 18

 65 65 مهدان يب رليدن 19

 61 41 حرية احملسوس 21

 91 75 احسن حفيظ القسطي 21

 91 71 فنليان ساريإندي  22
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 81 81 ازىام حفيظ احلق 23

 61 41 إزا ايو ماريتا 24

 71 41 لوسي ىارديانا شفطري 25

 71 51 ماريسا ديتا زلفى 26

 51 71 زلمد أندكا سافوترا 27

 71 81 زلمد فضل الرمحن نفي 28

 91 51 نبيل أصلي مارغاريتا 29

 61 61 نديا فرح نفيسا 31

 81 51 محيدةنوفيت نور  31

 51 55 نور موالن ىداية اهلل 32

 71 61 فرابا سيوي مادياننجراتة 33

 61 81 فرامارين نيفيا ساندي 34

 71 81 سافَتا رمضانا فَتناندا 35

 61 51 سلطان اذلام مهدي 36

 91 91 تيتك نور صاحلة 37

 2131 0561 الجملة

  

 : ربليل البيانات 11اجلدول 
D= x-yD (Y)(X) الرقم

2
=(x-y)

2


1 61 91 -31 911 

2 41 61 -21 411 

3 85 85 1 1 

4 71 71 1 1 

5 71 91 -21 411 
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6 71 71 1 1 

7 31 81 -51 2511 

8 81 81 1 1 

9 75 75 1 1 

11 55 95 -41 1611 

11 65 65 1 1 

12 55 95 -41 1611 

13 61 91 -31 911 

14 25 81 -55 3125 

15 71 81 -11 111 

16 51 61 -11 111 

17 31 71 -41 1611 

18 71 91 -21 411 

19 65 65 1 1 

21 41 61 -21 411 

21 75 91 -15 225 

22 71 91 -21 411 

23 81 81 1 1 

24 41 61 -21 411 

25 41 71 -31 911 

26 91 91 1 1 

 

∑   = 

0561 

 

∑   = 

2131 

 

∑  = -

471 

∑    = 

15851 

 

 

 الخطوات:
- Mean of Difference 

   
∑ 
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= 
    

  
 

=- 0880 

 البيان:
 )االختبار القبلي( واحلصول على الصيغة x= ادلتوس  من متغَت         
 )االختبار البعدي( Y)االختبار القبلي( ومن متغَت  xعدد سلتلفة من متغَت  =  ∑

N = مجلة البيانات 
 

-  Standard Deviasi من عدد سلتلفة واحلصول على الصيغة االضلراف ادلعياري) ) 

 

    √
∑  

 
 (

∑ 

 
)

 

 

     =  √
     

  
 (

    

  
)
 

 

= √
     

  
  (

      

   
) 

   = √              

   = √       

              = 0689    

 
- Standart Error 

      
   

√   
 

     = 
    

√  
 

= 
    

 
  

= 3838 

- “t” hitung (الحصول األخر) 
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                                        =  
     

    
 

                                        =  -5835 

 

 
- Degrees Of Freedom 

        
             

= 22 

 كما يلي:       حيصل الباحث قيمة ٬  21=    مث إعطاء التفسَت إىل
  2516  =    % 5يف درجة ادلغزى  -

  2579  =    % 1يف درجة ادلغزى  -

 %1% أو يف 5جدول رقم أما يف     أكرب من 1 ومن ىنا يعرف أن 

2579 > 5835 < 2516 

أكرب من  1 . ألن 2079و  2016 احملضول ىو   و  23,2احملصول فهو  1  أما 
مقبولة. وىذا يدل على  (Ha)مردودة والفرضية البدلية  (Ho)فكانت الفرضية الصفرية    

وبعد استخدام فيلم الكرتون العريب وجود فرق النتيجة يف مهارة القراءة قبل تطبيق 
الثانوية اإلسالمية يف مدرسة  مهارة الكالم لدى طالب الصف العاشر عند تطبيقها
 .وارجوسيد 1احلكومية 

ختبار البعدي لدى وبناء على وجود فرق بُت نتيجة االختبار القبلي ونتيجة اال
فهذا دليل على  سيدوارجو 1الثانوية اإلسالمية احلكومية دبدرسة  الطالب الصف العاشر

 فعال.   ة السقالة يف تعليم مهارة الكالمأن تطبيق طريق

يف  لدى طالب الصف العاشريقة السقالة لًتقية مهارة الكالم وألن تطبيق طر 
عال، فهذه التجريب وافق على معرب ف سيدوارجو 1الثانوية اإلسالمية احلكومية  مدرسة 
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(Lev Vygotsky)وىو ليف فيجوتكي استخدام فيلم الكرتون األول 
ولذلك ينبغي . 61

 .ه الظريقة يف تعليم مهارة الكالملكل ادلعلم أن يطبق ىذ

                                                 
47

 وم طريقة السقالةالباب الثاني تحت البحث مفه 44أنظر إلى الصفحة   


