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 كرسيك  1تارخ مدرسة العالية الحكومية  .ب

نقل من مدرسة العالية احلكومية  كرسيك هو  0مدرسة العالية احلكومية 
/ مبحل سهولة  0999 عام يف الشرقية، جاوا مادورا Pamekasanباميكاسان 

 : التايل النحو على وسيلة
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 (0999-0994خاليد ) الدكتور احلج حمم د( 6

 ( 0994 - 0999) سوبرابتو هيندرو احلج( 4

 (6111-0994الدكتور احلج أحيات طه )( 3

 (6114-6111الدكتور إمام توفيق الرمحن )( 4

 ( 6114 - 6114)الدكتور احلج حمم د منيف رضوان ( 4
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 كرسيك  1الحكومية  معّلم في المدرسة العالية مالمحج. 

  كان، أينما ومسلم دائما كااملؤمن أنفسهم إظهار. 0
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  التعليم، تطوير يف والتفاين املهنية وكذلك العلم سعة األفق وجود. 6

, إبكاري,. 4  العلوم تطوير جمال يف ومبتكرة ودينامي 

ذ موقفا وتتصرف.3  اجملتمع على مثاال تكون أن وميكن النبيلة، باألمنة، اّت 
  األكادميي اآلخر،

  دائما، للمعلمني السلوك عالية ويطيع قواعد متمس ك بالنظام. 4

  العالية، العلمي و حد ة التفكري التفكري على القدرة لديه. 4

 جاهدين نسعى ودائما العبادة نية على يقوم الذي العمل يف الوعي وجود .9
  الشخصية، نوعية لتحسني

  املشكالت، و أت   التعامل يف واحلكمة واسعة بصرية. 9
 .واستباقها املستقبل توقع على القدرة لديها. 9

 
 كرسيك  1مالمح موظف مدرسة العالية الحكومية ه. 

 كان، أينما ومسلم دائما كااملؤمن أنفسهم إظهار. 0

ذ موقفا وتتصرف. 6  النبيلة، ومتمس ك بالنظام بالصدق, أمنة، اّت 

  العمل، الشؤون اإلداري ة وحيب الواجبات تنفيذ يف العالية املهنية وجود. 4

  اخلدمة، من املوجه اجلودة. 3

  اخلدمة، يف ودية دائما يبتسم. 4

  الوجيبة، وتنفيذ القرار صنع يف واالقتصادية ودقيقة وسريعة شديدة بدقة. 4

  واستيعاب، الصرب. 9

 واإلخالص, الشخصية املصاحل فوق اآلخرين مصاحل دائما وضع. 9

  وفعال، قوال ومهذب أنيق يرتدي. 9
 الظن ويبتعد موقف سوء الظناملواقف حسن  تطوير. 01
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  كرسيك  1مالمح الطالب مدرسة العالية الحكومية و. 

  ذو اخالق الكرمية. 0

  ومطيعا، نظافة، بساطة، الثقة، يتميز والذي مسلم، طالب مظهر لديه. 6

  عالية، انضباط. 4

  العلم، وحمبة العطش. 3

  واالنفتاح، واحلرية الشجاعة وجود. 4

  النظر، وبعيدة ومبتكرة اإلبداعية. 4

  املشاكل، مجيع حل يف الكبار. 9
 .العلوم يف املتفوقني. 9

 
 كرسيك  1المتخّرجين مدرسة العالية الحكومية  مالمحل. 

  الروحي، وعمق العقيدة رسوخ. 0

  ذو اخالق حسنة, األخالق أو العظمة. 6

  واسعة العلم،. 4

  آخر،( املدارس العالية) املدارس الدينية خرجيي مع للتنافس جاهزة. 3
 رفع عاليا السُّمى عن املدرسة. قادرة. 4
 

  واألهداف واالستراتيجيات واألهداف والمهمة الرؤيةم. 

 : كرسيك, هو  0العالية احلكومية  املدرسة رؤية

 " وتناُفسية متفوق، ذكي، موجود اإلنسان اإلسالمي،"  

 : أ( باملؤشر
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 . اليومية احلياة يف كطريقة منط لسلوك الدين جيعل. 0

 . القرارات اّتاذ يف إهلام مصدر الدين جيعل. 6

 واإلنسان اهلل املسؤولية إىل حتمل على القادرين كامل اإلنسان جيعل. 4
 والكائنات.

 واجملتمع. األسرة داخل الدينية واملدارس الدين رموز حتمل على القدرة لديها. 3

  بالبيئة االهتمام وجود. 4

 وتطوير النفس األكادميي جمال يف اإلجناز. 4

  والبطوالت املسابقات خمتلف يف املتفوقني. 9

 . الشهرية جامعة اخرتاق على قادرة. 9

 . العمل عامل يف للمنافسة ومستعدة املبادرة روح وجود. 9

  للحياة إعداد يف املهارات وجود. 01
 .واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا جمال يف القدرة لديها. 00

 
 كرسيك  0املدرسة العالية احلكومية  ب( البعثات

  اليومية احلياة يف الطالب بأحالق الكرمية حتقيق. 0

 . السنة أو الفريضة األعمال األعمال، أداء يف الطالب وعي جلبت. 6

  الوطين واالمتحان امتصاص متوسط زيادة. 4

 جامعة احلكومية يف . حتسني الطالب تلقى3

  املسابقات/  األوملبية األلعاب من متنوعة جمموعة يف اإلجناز حتسني. 4

  األعمال وريادة التعليم مهارات حتسني. 4

 أديويياتا املدرسة سليمة بيئة جلبت. 9

  وممثل الكافية التعليمية املرافق حتسني. 9
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 واملستمر التعليمية والدورية املربني زيادة. 9
  ج( غرض

  0املدرسة العالية احلكومية  يف التعليم توفري من املتوقع الغرض
 :التايل النحو كرسيك, على

 مميز الطبقات تصميم خالل من التعليم نوعية حتسني .0
 .اجلامعة إىل يدخل/  مقبولة وتكون يلتحقون الذين الطالب نسبة زيادة .6

 على قادرون وعلوم املعرفة الذين والرياضيات KIR فرقة مسابقة جلب .4
 .والوطين واإلقليمي منطقة يف املنافسة

 املستوى على املنافسة على قادرون والفنون الذين جلب فرقة الرياضة .3
 .والوطين اإلقليمي

 منظم./  interpreneur والبصرية الروح تربية .4
 أهدافد( 

 :كرسيك هو  0يف مدرسة العالية احلكومية  التعلم هدف تنفيذ

( تأد ب والتهذيب ، سالم, مبادأة بالكالم ، يبتسم) الفرخ  الثقافية املمارسة .0
 املدرسة من املواطنني جلميع

 كل بدء النشاط يف الدعاء قراءة على اعتادوا .6

 يوم كل القرآن قراءة على اعتادوا .4

 الضحى صالة تنفيذ .3

 مجاعة يف الظهر يلزم صالة .4
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 األمم املوضوعات من قيمة مبتوسط الوطنية االمتحانات من ٪ 011 مرت .4
 ٪ 9،4 أعلى املتحدة

 ٪ 01 بنسبة اخلاصة اجلامعات زيادة و الدولة كلية يف اخلرجيني نسبة تلقى .9
 6106/6100 الدراسي العام خرجيي من

 العاشر الصف يف وخاصة ، كاملة متعددة وسائط الدراسية الفصول وجود .9
 عشر املتفو ق احلادي و

 األخرى يف مستوى املدارس مع تتنافس أن ميكن وجود مبل غ أو مبل غة اليت .9
 كرسيك يف الوصاية

 ، الصادق السلوك أظهرت املدرسة احلياة اإلسالمي يف خلق .01
 .ومسؤولة اإلبتكار احلرية و واإلخاء بسيطة ، ذاتيا ومكتفية

 
 : اسرتاتيجيةه( 

 لتحقيق هبا كرسيك يف القيام  0اسرتاتيجيات مدرسة العالية احلكومية 
 :هي احملدد اهلدف

( تأد ب والتهذيب ، مبادأة بالكالمسالم,  ، يبتسم) الفرخ  الثقافية املمارسة  .0
 املدرسة من املواطنني جلميع

 كل بدء النشاط يف الدعاء قراءة على اعتادوا  .6

 يوم كل القرآن قراءة على اعتادوا  .4

 الضحى صالة تنفيذ  .3

 مجاعة يف الظهر يلزم صالة  .4

 عشر الثاين للفصل الوطنية االمتحانات يف دروس تنفيذ  .4
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 عشر يف املساء الثاين للفصل العايل، التعليم يف اخلصوصية الدروس تنفيذ .9

 املدرسة مكونات مجيع على متعددة وسائط من االستفادة .9

 واصالح الكمبيوتر صيانة عن التعلم مهارة تكثيف .9

 ، السلوك الصادق وزراعة املدرسة يف البيئة الدينية األنشطة تطوير .01
 اإلبتكار. احلرية و واإلخاء بسيطة ، ذاتيا ومكتفية

 

 كرسيك:  0مدرسة العالية احلكومية  املوضوعية الظروفو( 

 : اململوكة . الوسائل0

فصل  61 بقدر ترتفع البناء:  الدراسي الفصل/  الدراسة غرفة. أ
 الدراسي

 الفضاء 0:    الفضاء ب. مدراء
  غرف 6:   الفضاء رئيس ج. نائب

  الفضاء 0:    اإلدارية الفضاء. د

  الفضاء 0:    املعلم الفضاء. ه

 الفضاء BP/BK    :0 الفضاء. و
  

 املهارات بناء وحدات ثالث

 التدريب العملي جمهزة وحدة 0:  كمبيوتر وصيانة الفضاء عن اصالح أ.
  الكمبيوتر 61جمهزة  وحدة 0:  من الناحية العملية كمبيوتر الفضاء ب.

 اخلياطة آالت من 64جمهزة  وحدة 0:  الفضاء عن مالبس الشركات. ج
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 ( عماد) .وسائل أخرى6

  0:    احلكمة مصلى.أ

  كافية مبعدات وجمهزة غرف، IPA  : 6خمترب  الفضاء. ب

 املعدات من وحدة 41 جمهزة غرفة، 0:   اللغة خمترب الفضاء. ج

 CD، LCD تلفزيون، جمهزة غرفة، 0:  والبصرية الغرفة السمعية. د

 الكفايةجمهزة كتب  مبا فيه  غرفة، 0:    املكتبة ه.

  الصوت ونظام ،LCD جمهزة غرفة 0:   قاعة احتفاالت. و

  الفضاء OSIS   :0 الفضاء .ز

  الفضاء 0:   التعاونية الفضاء. ح

  الفضاء UKS   :0 الفضاء .ط

   0:    مصلى. ي

  وحدات 4:    مقصف. ك

 KBU 0:   هاتف مكتب. ل
 وحدة 0:    إنرتنت. م
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 الفصل الثاني

 تحليلها و الحقائق عرض

( في تدريس مهارة الكالم في الفصل cerita fabelاستخدام حكاية الفبيل )الخرافة  .أ
 .كرسيك1العاشر بالمدرسة العالية الحكومية 

 عنها الباحث ستحلل امليدان، يف احلقائق أو البيانات مجع الباحث من تنتهى أن بعد

  .هنا

أما اخلطوات فمن مالحظة الباحث عملية التعليم يف مهارة الكالم للغة العربية, و 
 فكما يلي: التعليم بالستخدام حكاية الفابيل

 املقدمة (0

 القاء السالم 

 السؤال عن حالة الطالب 

  التبيني عن أهداف التعليم والكفاءة األساسية اليت جيب للطالب
 حتصيلها

 هاالتجريد عن املادة اليت سيلقي 

 األنشطة الرئيسة (6

 قسم املدرس إىل مخسة أقسام 

 يأمر املدرس الطالب بسماع حكاية الفابيل 

  مث يتكلمون مع فرقتهم عن تلك احلكاية الفابيل, أعطى السؤال واجلواب
 متبادل.

 كرر املدرس تلك األنشطة مرتني 
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  الطالب يشاورون عن ما رأس الفكرة, وما احلكمة الذي سنأخذ عن
 القصة.

  املدرس السؤال لكل فرقةأعطى 

 اخلامتة (4

 تلخيص املدرس عن املواد امللقى 

 التقومي املدرس عن وظيفة الطالب 

 cerita fabelحكاية الفابيل " عن الباحث ىأر وبعد مالحظة أنشطاة التعليم والتعلم 
 .الكالم مهارة يف خاصة العربية للتالميذ اللغة تعليم عملية تسهل أن تستطيع أهنا، "

ا مهمة الوسيلة هذه لذلك،  أهداف تعليم ألن هبذه املدرسة العربية اللغة تعليم يف جد 

 الكالم باللغة يف فهم التالميذ إستطاعة " هيcerita fabelحكاية الفابيل " باستخدام العربية

 بسهولة. يصنف أنواع الكلمات يأخذوا أن التالميذ يستطيع الوسيلة وهبذه العربية جيد،

  1الكالم للتالميذ في الفصل العاشر بالمدرسة العالية الحكومية كفاءة مهارة  .ب
 (.cerita fabelكرسيك باستعمال طريقة حكاية الفابيل )

. اللغة وسيط خالل من املتلقي إىل املصدر من رسالة تسليم عملية هو الكالم
 عملية البداية يف. وتقليدها االستماع مهارات مثرة هي املهارات هذه باستمرار وتتكرر

 يتحدث كان وأخريا ينظر، كان كما ، احلديث اآلخرين وتقليد وتكرار ، االستماع
 .املهارات

 لرتقية( cerita fabelحتليل طريقة حكاية الفابيل ) عن الفصل هذا ىف الباحث وحتاول
 كرسيك.  0للتالميذ العالية احلكومية  العربية تعليم اللغة ىف الكالم خاصا مهارة
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يف مهارة الكالم غري كامل خصوصا يف حمادثة، ليس املدرس قادرا  كفاءة الطالب
على استخدام الطريقة الصحيحة ولكن أكثر من الطالب متخرج املدرسة اإلبتدائية 

القدرة على   جدا فضال يف صعبة اللغة العربية فإهنم يعتربون أن ولذلك(. SMPاحلكومية )
على الكالم ، على الرغم أهنم ال يزالون هناك مبرور الوقت هم يقدرون  .اللغة العربيةكالم 

أن  الكالم ألهنم غري مألوف التالميذ عندمن  العديد من األخطاء. املشكلة اليت تواجه
 يتكلمون باللغة العربية.

( لترقية مهارة الكالم التالميذ cerita fabelوسائل حكاية الفابيل ) استخدامفعالية ج. 
 كرسيك.  1العالية الحكومية في الفصل العاشر بالمدرسة 

الميذ يف الت  مهارة كالم  لرتقية( cerita fabelحكاية الفابيل ) استخدامفعالية ملعرفة 
 الطرائق واحدة بل الأخذ الباحث طريقة. كرسيك  0الفصل العاشر باملدرسة العالية احلكومية 

الباحث البيانات عن بعد عملية التجربة تناول  , يعين(observasi)وهي املالحظة  املتنوعة
فعالية طريقة حكاية الفابيل مبشاهدة أحوال التالميذ يف الفصل التجرييب، وعرف الباحث أن 
وجود الفرق بني مفهوم التالميذ بعد أن تستخدم طريقة حكاية الفابيل وقبلها. وباإلضافة 

مث   طي.إىل ذلك، كان مهارة الكالم التالميذ يف الفصل التجرييب أجيد من الفصل الضب
يف هذا املنهج تناول الباحث التشريح من أستاذ اللغة العربية يف  ,(wawancara)املقابلة 

لكالم. ومن هذه كرسيك عن فعالية طريقة حكاية الفابيل ملهارة ا  0املدرسة العالية احلكومية 
أجيد من طريقة القدمية يف دوافع  حكاية الفابيلعلى أن طريقة  املقابلة حصل الباحث

لتالميذ ورغبتهم ونتيجتهم. ويشرح أيضا عن تاريخ تأسيس املدرسة وحالة املعلمني والتالميذ ا
والوسائل التعليمية وعملية التعليم والتعلم يف املدرسة وخاصة يف تعلم و تعليم  الكالم 

يف هذا املنهج تناول الباحث , (Dokumentasi)الوثائق بعد ذلك و  لتدريس اللغة العربية.
 (tes) ختبارإلوا (angket)اإلستبيانات مث   كرسيك.  0املدرسة العالية احلكومية  صفحة عن
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هي األسئلة املكتوبة البيانات واملعلومات من املستجيبني وهي التقرير عم يف أنفسهم وأما 
يعرفونه. واإلستبيانات املستخدمة يف هذا البحث هي اإلستبيانات املغلقة. هي اختيارة 

ستجيبني. أما الرمز الذي من جمموعات اإلجابة الذي يطلب من املاإلجابة الصميمة 
 (وهو:prosentaseلتحليل األجوبة التالميذ هو الرمز املأوية )استخدم الباحث 

P =  x 100 
 :البيان

 P =النسبةاملائوية 
 F =تكراراالجابة 
 N =عدداملستجبني 

وحتقيق اإلفرتاضالعلمي , م ا التفسري والتعيني يف حتليل البيانات اجملموعة أ
 :لباحثة املقدار الذي قد مه سوهارسيمي أريكونطا فيما يلي فتستعمال

%011  -  %94 
%94  -  %44 
%44   -  %31 
%49  -  %01 

 جيد
 مقبوال
 ناقصا
 قبيحا

 يف الفصل البحث عينة يكونوا التالميذ الذين إىل االستبيانات هذه أعطى الباحث

الميذ يف الفصل الت  مهارة كالم  لرتقية( cerita fabelحكاية الفابيل ) تستخدم الىت عشرة
 هذه تتعلق باستخدام ألن  االستبيانات، كرسيك  0العاشر باملدرسة العالية احلكومية 

 ( فعددPurposive Samplingية )العينة القصد البحث هذا ىف أخذ الباحث الوسائلة. وألن  
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 الباحث هاشرح يبنيجملا أجوبة ميذ. أماتال  (30)ونثالث اإلستبيانات هذا يف  ( N )املستجبني

 :التالية اللوحة يف

 3اللوحة 
 اختيار التالميذ االجابة يف السؤال األول عن حتب تعليم اللغة العرية

% F N الرقم األجوبة املختارة 

 70% 21  

41 

  (sangat sukaأحب )

0 

 

 (sukaحب ) 6 20%  

 (sedangمعتدل ) 3 10%  

  اجملموعة 41 41 011

 4اللوحة 
 اللغة العربيةحتد ث بالثاين عن اختيار التالميذ االجابة يف السؤال 

% F N الرقم األجوبة املختارة 

 73,3% 66  

41 

 

  (seringمرارا )

 (terkadang)أحيانا 3 13,3%   6

 (tidak pernah يقع )مل 3 % 13,3 
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  اجملموعة 41 41 011

 
 4اللوحة 

  الثالث عن مع من حتد ث اللغة العربية عادةاختيار التالميذ االجابة يف السؤال 
% F N الرقم األجوبة املختارة 

66,6 % 20  

30 

  (guruأستاذ )

 (temanأصدقاء ) 5 % 16,6  4

 (saudaraأخ,أخت ) 5 16,6%  

  اجملموعة 41 41 011

 9اللوحة 
 ىف الفصل تعليم اللغة العربيةالرابع عن اختيار التالميذ االجابة يف السؤال 

% F N الرقم األجوبة املختارة 

 73,3% 22  

30 

  (menyenangkanمفرح)

 (membosankanممل  ) 4 13,3%   3

 (menakutkanخو ف ) 4 13,3% 
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  اجملموعة 41 41 011

 
 9اللوحة 

فهم املادة اليت يرّب  املدرس اللغة العربية يف  اخلامس عن يف السؤال اختيار التالميذ االجابة
 الفصل

% F N الرقم األجوبة املختارة 

 66,6% 20  

30 

  (pahamفهم )

5 
 (sedangمعتدل ) 6 20% 

 (tidak pahamال) 4 13,3% 

  اجملموعة 41 41 011

 9اللوحة 
 طريقة حكاية الفابيل حب  السادس عن اختيار التالميذ االجابة يف السؤال

% F N الرقم األجوبة املختارة 

 73,3% 66  

30 

  (sangat sukaأحب )

4 
 (sukaحب ) 4 % 16,6
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 (sedangمعتدل ) 4 % 10 

  اجملموعة 41 41 011

 
 01اللوحة 

باستخدام  بسهولة كالمالادة اختيار التالميذ االجابة يف السؤال السابع عن فهم الطالب م
 حكاية الفابيل

% F N الرقم األجوبة املختارة 

 66,6% 20  

30 

  (ya) نعم

9 
 (sedangمعتدل ) 5 6,16% 

 (tidak) ال 5 6,16% 

  اجملموعة 41 41 011

 00اللوحة 
 تالميذ عند تكلم باللغة العربيةشعور الالثامن عن اختيار التالميذ االجابة يف السؤال 

% F N الرقم األجوبة املختارة 

 66,6% 20  

30 

اإلعتماد على نفسه 
(percaya diri) 
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 9 (takutخوف ) 6 20% 

عقدة النفس /حياء 4 13,3%  
(malu/minder) 

  اجملموعة 41 41 011

 06اللوحة 
 تقدم اىل أمامال يفالطالب  ةعاشجالتاسع عن  اختيار التالميذ االجابة يف السؤال

% F N الرقم األجوبة املختارة 

 66,6% 20  

30 

  (ya)  نعم

9 
 (ragu-raguشك  ) 5 % 16,6 

 (tidak)  ال 5 % 16,6

  اجملموعة 41 41 011

 04اللوحة 
العاشر عن شعوركم عند صديقك ماهر يف تكلم باللغة  اختيار التالميذ االجابة يف السؤال

 العربية

% F N الرقم األجوبة املختارة 
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 60% 18  

30 

  (kagumتعجب )

01 
 (cuekال يبايل ) 8 % 26,6 

 (benciابغض ) 4 13,3% 

  اجملموعة 41 41 011

 

 03اللوحة 

 وهذا التلخيص عن اإلستبيانات يف اللوحات السابقة

 ج ب أ الرقم

0 70 20  10 

6 73,3 13,3 13,3 

4 66,6 16,6 16,6 

3 73,3 13,3 13,3 

4 66,6 20 13,3 

4 73,3 16,6 10 
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9 66,6 6,16 6,16 

9 66,6 20 13,3 

9 66,6 16,6 16,6 

01 60 26,6 13,3 

 138,86 169,16 682,9 المجموعة

 13,88 16,91 68,29 المتوسط

 هذه استعمال يقولون أن التالميذ من 49،69أن  السابقة اللوحات على والنظر

 الكالم. مهارة تسريع ىف وتساعد جيد، الوسائل

بعد ظهر الباحث األجوبة من املستجيبني يف اللوحات السابقة، نعرف أن أكثر من 
التالميذ خيتارون اإلجابة )أ(، مبعىن أهنم موافقون التعلم باستخدام هذه الطريقة، ويشعرون 
أن يفهموا الدراسة بسهولة. وهم موافقون باستخدام هذه الطريقة وتطويرها. هذه البيانات 

( على ترقية مهارة الكالم التالميذ يف cerita fabelأن جتربة طريقة حكاية الفابيل ) تدل على
كرسيك جيد. وتطويرها هذه الطريقة مهم يف   0الفصل العاشر باملدرسة العالية احلكومية 

 .تدريس اللغة العربية

 أما اإلختبار الذي استخدم الباحث يف هذه التجربية وقوعا مبرتني يعىن االختبار 
(، لذلك قدم الباحث نتيجة األوىل للفرقة post test( واإلختبار النهائي)pre testاألول )

 التجربية والفرقة الضبطية كما يلي:
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 04 اللوحة
 عن نتائج التالميذ للفرقة التجريبية

 يف اإلختبار األوىل×( باستخدام طريقة حكاية الفابيل )متغري 
صل العاشر يف البيانات عن درجة كفاءة التالميذ يف الف طلب الباحثقبل عملية التجربة، 

 :البيانات كما يلي تعليم الكالم. ونال الباحث

 النتيجة من االسئلة االسم الرقم

 9 كفني أديتيا دينارتا 0

 9 أندي عاريف 6

 9 أكبار كرنيادي 4

 9 حمم د فارد 3

 4 رفعان أدي بورنومو 4

 9 حمم د ناوفل إهتمام 4

 4 حمم د دانانج أدي 9

 4 بايو براتاما 9

ىحمم د يسريل عز   9  9 
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 9 أليف إدايو اسالمى 01

 9 جينديا دوي أنديين 00

 9 فوين فرياوايت 06

 9 دوي سينتيا 04

 9 نيلني هناية 03

 9 فجرين دوي أوكتافيانطي 04

 4 إنكا دىل  ديسطية 04

 9 أنيفة الرسيدة 09

 4 عفيفةخري النسا 09

 4 نور حسنة 09

 9 ويندا تري أيو نينجسيه 61

 4 مولدية فوطري 60

 4 ويندا فرحانية 66

 9 ميتا نور ليلي 64
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 4 مزروعة العلى 63

 9 دينا زاهرة العمرية 64

 9 فريدة الكرنيا 64

 9 أوليفيانيتا الفاحتة 69

 4 نور علما ريدا 69

 4 روضة اجلن ة 69

 9 سييت زكية مسرفة 41

 101 مجموع 

 7،6 متوسط 

 04اللوحة 
 ائج التالميذ للفرقة الضبطيةعن نت

 الختبار األوىليف ا (y)متغري ”cerita fabel”حكاية الفابيلبدون استخدام 

ةالنتيجة من االسئل االسم الرقم  

 9 حمم د إقبال سوبرايوكي 0

 4 مؤزن كورموان 6
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 4 حمم د حزوم الد ين احيط 4

 9 حمم د عفوان 3

 9 عبد املئيس 4

 9 حمم د زكي الفعاد 4

 4 مولنا ماوردي 9

 4 رشاف ولدان 9

 9 أمحد خالق الفية 9

 9 عندة وحيوين 01

 9 لؤلئة املربورة 00

 4 ناديا إيكا فوطري 06

 4 فزيلة احلكمة 04

 4 نصف ليل فضيلة 03

هلدا ديانا فطري  04  9 

 9 نيتا دوي عصفة 04
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نينجرومتري وحي ستيا  09  4 

 9 خري النساء 09

 9 أيو كيتا لستاري 09

 4 مايا روشيتا 61

 4 راسي يونيتا ساري 60

 9 رمحة اخلريية 66

 9 فيين يوستينا 64

 4 فراديال 63

 4 أنيس نري ليلية 64

 4 توطيء وحيوين 64

 4 ديان فوطري ورداين 69

 4 شفعة العزيزة 69

 4 فوطري ديف أوكتافينيا 69

 9 سييت أنيكه 41



33 
 

 
 

 191 مجموع 

 7،17 متوسط 

 

السابقة، تدل على غري وجود الفرق بني فرقة التجربية  اللوحة إىل والنظر
 (. إذن يستطيع أن يواصل بالتجربية.4،34( والفرقة الضبطية )4،9)

لّتالميذ فصل العاشر  "cerita fabelحكاية الفابيل "ترقية مهارة كالم باستخدام  د.
 كرسيك.  1بالمدرسة العالية الحكومية 

ملعرفة مهارة الكالم الطالب فصل العاشر باستخدام طريقة حكاية الفابيل، فعرض  
 الباحث عن نتائج التالميذ يف الفرقة التجربية والفرقة الضبطية يف اإلختبار النهائي.

 ث الرمز:وملعرفة القيمة واملسافة بينهما، يستخدم الباح 

 هي :  (Mean)الرمز 

𝑀𝑥 =
𝛴𝑥

𝑁𝑥
 

 البيان : 
 Mx  النتيجة املوسطة من القالب : 

ΣX  جمموع النتيجة من املتغري :x 

NX  عدد املستجيبني من املتغري :x 
 

𝑀𝑦 =
𝛴𝑦

𝑁𝑦
 

My  النتيجة املوسطة من القالب : 



33 
 

 
 

Σy  جمموع النتيجة من املتغري :y 

Nx  عدد املستجيبني من املتغري :y 

 وتفسري القيمة كما يلي:
 

= كاد كافيا4  

= ناقس3  

= ناقس جدا4  

= قبيح6  

= قبيح جدا0  

= ممتاز01  

= جيد جدا9  

= جيد9  

= أكثر من كايف9  

= كايف4  

 

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

 اللوحة

يف ×( )متغري  "cerita fabelحكاية الفابيل "عن نتائج التالميذ للفرقة التجريبية باستخدام 
 االختبار النهائي

ةالنتيجة من االسئل اإلسم النمرة  

 9 كفني أديتيا دينارتا 0
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 9 أندي عاريف 6

 9 أكبار كرنيادي 4

 9 حمم د فارد 3

 9 رفعان أدي بورنومو 4

 9 حمم د ناوفل إهتمام 4

 9 حمم د دانانج أدي 9

 9 بايو براتاما 9

 9 حمم د يسريل عز ى 9

 9 أليف إدايو اسالمى 01

 9 جينديا دوي أنديين 00

 9 فوين فرياوايت 06

 9 دوي سينتيا 04

 9 نيلني هناية 03

 9 فجرين دوي أوكتافيانطي 04
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 9 إنكا دىل  ديسطية 04

 9 أنيفة الرسيدة 09

 9 عفيفةخري النسا 09

 9 نور حسنة 09

 9 ويندا تري أيو نينجسيه 61

 9 مولدية فوطري 60

 9 ويندا فرحانية 66

 9 ميتا نور ليلي 64

 9 مزروعة العلى 63

 9 دينا زاهرة العمرية 64

 9 فريدة الكرنيا 64

 9 أوليفيانيتا الفاحتة 69

 9 نور علما ريدا 69

 9 روضة اجلن ة 69
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 9 سييت زكية مسرفة 41

 110 مجموع 

 8 متوسط 

𝑀𝑥 =
𝛴𝑥

𝑁𝑥
 

𝑀𝑥 =
240

30
 

= 8 

على هذه القيمة أكثر من  وبناء 9القيمة اليت حصل عليها الفرقة التجريبية هي 
 الكايف.

 أما القيمة اليت حصل عليها الفرقة الضبطية كما يلي:

 09 اللوحة

 عن نتائج التالميذ للفرقة الضبطية 

 ( يف االختبار النهائي:yبدون استخدام طريقة حكاية الفابيل )متغري 

ةالنتيجة من االسئل االسم الرقم  

 4 حمم د إقبال سوبرايوكي 0

 4 مؤزن كورموان 6
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 4 حمم د حزوم الد ين احيط 4

 9 حمم د عفوان 3

 9 عبد املئيس 4

 4 حمم د زكي الفعاد 4

 4 مولنا ماوردي 9

 4 رشاف ولدان 9

 9 أمحد خالق الفية 9

 4 عندة وحيوين 01

 4 لؤلئة املربورة 00

 4 ناديا إيكا فوطري 06

 4 فزيلة احلكمة 04

 4 نصف ليل فضيلة 03

هلدا ديانا فطري  04  4 

 9 نيتا دوي عصفة 04
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 4 تري وحي ستيا نينجروم 09

 9 خري النساء 09

 4 أيو كيتا لستاري 09

 4 مايا روشيتا 61

 4 راسي يونيتا ساري 60

 4 رمحة اخلريية 66

 4 فيين يوستينا 64

 4 فراديال 63

 4 أنيس نري ليلية 64

 4 توطيء وحيوين 64

 4 ديان فوطري ورداين 69

 4 شفعة العزيزة 69

 4 فوطري ديف أوكتافينيا 69

 9 سييت أنيكه 41
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 180 مجموع 

 7 متوسط 

𝑀𝑦 =
𝛴𝑦

𝑁𝑦
 

𝑀𝑦 =
180

30
 

= 6 
وبناء على تفسري القيمة هذه القيمة  6القيمة اليت حصل عليها الفرقة الضبطية هي 

مبعىن كايف. ولذلك بناء على اللوحات السابقة ونتيجة املتوسطة من الفرقة التجربية والفرقة 
الضبطية نعرف أن القيمة للفرقة التجربية اليت تستخدم طريقة حكاية الفابيل أجيد من قيمة 

 يل أجيد من طريقة القدمية.الفرقة الضبطية. هذا احلال يدل على طريقة حكاية الفاب

وبالنسبة إىل البيان احملصول عن فعالية طريقة حكاية الفابيل لرتقية مهارة الكالم 
التالميذ كانت هذه الطريقة مؤثرة. وهناك فرق بني الفرق التجربية والفرق الضبطية ولو كان 

 يف تطبيقها مازال املدرس جيد املشكالت عند التالميذ يف الفصل.

فعالية طريقة حكاية الفابيل لرتقية مهارة الكالم التالميذ يف الفصل العاشر  ملعرفة
الباحث أو ال، املقارنة بني مهارة الكالم للفرقة  كرسيك، فتقد م  0باملدرسة العالية احلكومية 

التجربية اليت تستخدم طريقة حكاية الفابيل وللفرقة الضبطية بدون إستخدام يف طريقة 
 تدريس الكالم )كما قدم الباحث يف اللوحات السابقة(. حكاية الفابيل يف

( مقبول أم ال؟ إذا ال يوجد الفرق Hoوملعرفة النتيجة الفروض هل الفرضية الصفرية )
( xبني املتغريين أو نتائج التالميذ للفرقة التجريبية اليت تستخدم طريقة حكاية الفابيل )متغري 

( فهذا يدل على أن الفرضية y ال تستخدمها )متغري  و نتائج التالميذ للفرقة الضبطية اليت
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( مقبولة. وبالعكس إذا هناك الفرق بني نتيجة املتغريين فهذا يدل على أن Hoالصفرية )
 ( مردودة.Hoالفرضية الصفرية )

( مقبولة مبعىن أن جتربة Haوأما النتيجة األخرية تدل على أن الفرضية البدلية )
بيل يؤثر على ترقية مهارة الكالم. وملعرفة هذه الفروض استخدم استخدام طريقة حكاية الفا

 كما يلى:Uji Tالباحث رمز 

21

21
0

MMSE

MM
t




 

 1M =  املتوسط من متغريx  )الفرقةالتجريبية( 

 2M =  املتوسط من متغريy ) الفرقة الضابطة( 

 M1SE = املتوسط فساد املتغريx )الفرقة التجريبية( 

 M2SE = املتوسط فساد املتغريy )الفرقة الضابطة( 

Ho = لكالمة اىف تعليم اللغة العربية مبهار املتكلم  طريقة العصا فعاليةعدم 

Ha = الكالم مبهارةة ىف تعليم اللغة العربيطريقة العصا املتكلم   فعاليةوجود 

 49أما خطوات حتليل البيانات فهي:

 

 

                                                             
 3يترجم من33 

Anas Sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), 1996, hal. 303 
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 اللوحة

 x Y x2 y2 النتيجة الرقم

X Y 
1 9 4 1 1 1 1 

1 9 4 +0  1 0 1 

3 9 4 1 1 1 1 

1 9 9 +0  +0  0 0 

5 9 9 -0  +0  0 0 

7 9 4 1 -0  1 0 

6 9 4 -0  1 0 1 

8 9 4 -0  -0  0 0 

9 9 9 1 +0  1 0 

10 9 4 1 1 1 1 

11 9 4 +0  1 0 1 
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11 9 4 1 1 1 1 

13 9 4 +0  -0  0 0 

11 9 4 1 1 1 1 

15 9 4 +0  1 0 1 

17 9 9 1 +0  1 0 

16 9 4 1 -0  1 0 

18 9 9 -0  +0  0 0 

19 9 4 1 1 1 1 

10 9 4 1 1 1 1 

11 9 4 1 1 1 1 

11 9 4 -0  1 0 1 

13 9 4 1 1 1 1 

11 9 4 1 -0  1 0 

15 9 4 1 -0  1 0 
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 xيطلب متوسط من متغري • 

- 𝑀𝑥 =
240

30
 

= 8 

 y  يطلب متوسط من متغري •

- 𝑀𝑦 =
180

30
 

= 6 

 x من متغريSD (standard Deviasi) يطلب • 

√
Ʃ𝑥2

𝑁
= √

14

30
 =xSD 

= √0,466 
= 0,682 

 y من متغريSD (standard Deviasi) يطلب • 

√
Ʃ𝑦2

𝑁
= √

12

30
 = ySD 

= √0,4 
= 0,632 

17 9 4 1 1 1 1 

16 9 4 +0  1 0 1 

18 9 4 -0  1 0 1 

19 9 4 -0  1 0 1 

30 9 9 +0  +0  0 0 

 Ʃx=240 
Y=180Ʃ x= 0Ʃ y= 0Ʃ x2=14Ʃ y2=12Ʃ 
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 x من متغريSE (standard Error) يطلب •
SD1

√N1−1
=

0,682

√30−1
=  

0,682

√29
=

0,682

5,385
= 0,126=M1SE 

 y من متغريSE (standard Error) يطلب • 

- 
SD2

√N1−1
=

0,632

√30−1
=  

0,632

√29
=

0,632

5,385
= 0,117=M2SE 

 xومن متغري y من متغريSE (standard Error) يطلب التمييز • 

√SEM12 + SEM22= M2-M1SE 
= √0,1262 + 0,1172 

= √0,015 + 0,013 
=√0,028 

= 0,169 

6−8يطلب  •

0,169
=

2

0,169
= 11,834 =

21

21
0

MMSE

MM
t




 

وهو: otويعطي التأويل عن 
 

2-)2+N1df= (N 
= (30+30)-2 

= 58 
 :ttوبعد ذلك يستشر جبدول رقم 

 tt  =6،11من جدول  4%
 tt  =6،44من جدول  % 0

 %0أو يف  %4جدول رقم أما يف  ttأكرب من  otومن هنا يعرف أن 
6،11<00،943>6،44 

( مقبولة، Ha( مردودة والفرضية البدلية )Hoذلك يدل على أن الفرضية الصفرية )
 cerita( باستخدام طريقة حكاية الفابيل "xمبعىن يوجد فرق بني نتيجة الفرقة التجريبية )

fabel" ( ونتيجة فرقة الضبطيةy بدون استخدام طريقة )حكاية الفابيل "cerita fabel"  
 كرسيك.  0ة العالية احلكومية باملدرس
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والتلخيص الذي نأخذه من هذا الباب أن هناك وجود العالقة والتأثري بني فعالية 
 كرسيك.  0العالية احلكومية  يف تعليم اللغة العربية باملدرسة المتعليم اجملتمع لرتقية مهارة الك


