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 الباب الرابع

  الدراسة الميدانية

 ١جورسان مالرك بونوروغو" اإلسالم"لمحة عن المدرسة العالية   . أ

 الموقع الجغرافي .١

جورسان خبمسة عشر كيلو مرتا من مدرية " اإلسالم"تقع املدرسة العالية 

و وفقا للنظرية و البعثة . بونوروغو، و حتديدا يف القرية جورسان و املنطقة مالرك

جورسان مناسبة بأحوال االقتصادية " اإلسالم"أن املدرس العالية املدرسي 

و على رغم . للمجتمع الريفية اليت أغلب منهم هي املزارعني املنخفضني الدخل

أن املنطقة مالرك له متعدد املعاهد اإلسالمية و املؤسسات الرتبوية، كان املدرسة 

انبها بل �تمع خارج جورسان حاجة �تمع جورسان و جو " اإلسالم"العالية 

  .اجلويرة اجلاوية

أل�ا تقريبا . جورسان سهلة" اإلسالم"و للوصول إىل املدرسة العالية 

 .بوسائل النقل العامة

 جورسان مالرك بونوروغو" اإلسالم"مدرسة العالية  تاريخ تأسيس .٢

جورسان مالرك بونوروغو حتت " اإلسالم"بنيت املدرسة العالية 

جملس النواب للشعوب �ضة العلماء مبنطقة مالرك يف  مؤسسات العلماء يف

و يرأسها يف تلك املشاورة . ه ١٣٨٦-حمرم-١٢/ م ١٩٦٦-مايو-٢التاريخ 

للسيد احلاج إمام شفاعة لتبحث عن بنيت املؤسسات الرتبوية اإلسالمية يف 

  .املنطقة مالرك

                                                           
١
 .جورسان مالرك بونوروغو" اإلسالم"الوثائق من مدرسة العالية   
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، "سالماإل"و يف بدء تأسيس هذه املدرسة تكون امسها باملدرسة الثانوية 

مع أن هذه . جورسان" اإلسالم"مث بعد أربع سنوات تنشأ إىل املدرسة العالية 

  .املدرسة تأسس بعلماء النهضيني و لكن أقامتها جلميع التصنيفات

جورسان حتت عناية مؤسسة املعهد " اإلسالم"و تقوم مدرسة العالية 

  :جورسان اليت تشتمل على ثالثة مدارس" اإلسالم"

 "اإلسالم"ية مدرسة الثانو   ) أ

الشعوب الدينية و : ، و هناك ثالث الشعوب"اإلسالم"مدرسة العالية   ) ب

 .الشعوب لعلم العاملية و الشعوب لعلم االجتماعية

  مدرسة املتوسطة املهنية، فيها شعبة واحدة هي الشعوب املعلوماتية  ) ت

  )٤اللوحة (

  مؤسسات المدرسة

  العنوان  أسماء المؤسسات  النمرة

  غاندوا مالرك بونوروغو  شفاعاتاحلاج إمام   ١

  جورسان مالرك بونوروغو  احلاج مغفور حسب اهللا  ٢

  غاندوا مالرك بونوروغو  احلاج حمفوظ حكيم  ٣

  جورسان مالرك بونوروغو  كفراوي  ٤

  جورسان مالرك بونوروغو  احلاج فرحان عبد القادر  ٥

  جورسان مالرك بونوروغو  ابن منذير عبد الكرمي  ٦

  جورسان مالرك بونوروغو  عبد الكرمي بازي هيدار  ٧

  واناجايت سورين مالرك بونوروغو  مركوم  ٨

  جورسان مالرك بونوروغو  أمحد حضاري ابن حجر  ٩
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  جورسان مالرك بونوروغو  حرز الدين حسب اهللا  ١٠

  جورسان مالرك بونوروغو  أمسعي عبد القادر  ١١

  غاندوا مالرك بونوروغو  تومريان أمحدي  ١٢

  غاندوا مالرك بونوروغو  قمر رضوانحممد   ١٣

  باجاع مالرك بونوروغو  إمام حممودي  ١٤

  جالني عروكم مالرك بونوروغو  حممد يساع  ١٥

  جالني عروكم مالرك بونوروغو  احلاج مسروري  ١٦

 

جورسان مالرك " اإلسالم"الرؤية و البعثة و األهداف لمدرسة العالية  .٣

 ٢بونوروغو

  :املدرسة، كما يلي و أما الرؤية و البعثة هلذه

 النظرة  ) أ

و . تكون مدرسة بنظرة الدينية، و توجيه إىل التغيري و النظام و اجلودة

  :هناك الربنامج يف تنمية جودة الرتبوية اليت تتضمن يف مؤشرات اآلتية

 وجود تنمية الرتبوية و الشعبة  )١

 وجود تنمية املنهج و ختطيط املضمون و املؤسسة الوثيقة )٢

 .التعليم الناشط و اإلبتكاري و الفّعال و اإلبداع و املسرورتنفيظ عملية  )٣

 تربيز املنجز يف الدينية أو العامة )٤

 وجود مقياس تقييم الرتبية الدقة )٥

 

                                                           
٢
  نفس املرجع  
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 البعثة  ) ب

و بالتأسيس عن . وجود جيل املسلم الرفيع و الضليع و النشيط

  :املؤشرات السابقة هناك البعثة اآلية

 اجة الوظيفيةتنمية املدرسة العامة املناسبة للح )١

 تنظيم املناهج و ختطيط املؤسسة )٢

 تنفيذ التعليم املناسب مبناهج املعهد و لوزارة الدينية )٣

 تنفيذ التعليم باألسلوب و الطريقة املتنوعة يف تزديد النتائج التعليم )٤

 تنفيذ لتنمية وسائل تقييم التعليم )٥

 ألهدافا  ) ت

املؤسسة و اهلدف العام و اهلدف : يف هلذه املدرسة ثالثة األهداف

  .اهلدف التنمية

 اهلدف العام

 .تساعد مجهورية إندونيسية لوجود األهداف التعليم الوطنية

 اهلدف املؤسسة

لتكون متخرج املسلم اجلود و الرفيع و املاهر و االعتماد على النفس و 

 .النافع للمجتمعات و الوطن و لنيل رضى اهللا

 اهلدف التنمية

 و العمالة و التنظيم يف تنفيذهلتنمية املؤسسات حنو املنظمة 

 ٣جورسان مالرك بونوروغو" اإلسالم"شكل التعليم لمدرسة العالية  .٤

 حوال ملدرسنيأ  ) أ

                                                           
٣
 نفس املرجع  
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لتحصيل أنشطة التعليم و التعلم اجليدة هناك مدرسون الذين 

" اإلسالم"يف املدرسة العالية  و أما عددهم. يعلمون املادة العامة و الدينية

لكثري من الطالب الذين . ثة وسبعون مدرساجورسان مالرك بونوروغو ثال

  .يتعلمون فيه و كثري من املادة اليت تعلمهم

 حوال الطالبأ  ) ب

جورسان مالرك بونوروغو " اإلسالم"عدد الطالب مدرسة العالية 

-٢٠١٣من الفصل العاشر حىت الفصل الثاين عشر يف عام الدراسي 

الفصول فكما طالبا، فتفصيل هذه اجلملة و تقسيم ٥٠٩م هي  ٢٠١٤

  :يلي

  تفصيل جملة الطالب عند الشعوب و الفصول )٥اللوحة ( 

  الطالب  جملة الفصول  الفصل

  الجملة  الطالبة  الطالب

  ١٧١  ١٠٩  ٦٢  ٦  العاشر

  ١٧١  ١١٢  ٥٩  ٦  الحادي عشر

  ١٦٧  ١٠١  ٦٦  ٦  الثانية عشر

  ٥٠٩  الجملة    

  )٦اللوحة ( 

  العمرتفصيل جملة الطالب عند طبقات الفصول و 

 XIIالفصل   XIالفصل   Xالفصل   العمر

  مجلة  طالبة  طالب  مجلة  طالبة  طالب  مجلة  طالبة  طالب

٢  ٢  -  ١٤  -  -  -  -  -  -  
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٦٣  ٤١  ٢٢  ١٥  -  -  -  -  -  -  

٩٥  ٥٧  ٣٨  ١٦  -  -  -  -  -  -  

٦٦  ٤٦  ٢٠  ١٩  ١١  ٨  ١١  ٩  ٢  ١٧  

٦٦  ٤٦  ٤٠  ٥٧  ٤٢  ١٥  -  -  -  ١٨  

٩  ٦  ٣  ٨٧  ٥٥  ٣٢  -  -  -  ١٩  

٦  ٣  ٣  ٨  ٤  ٤  -  -  -  /+٢٠  

  ١٦٧  ١٠١  ٦٦  ١٧١  ١١٢  ٥٩  ١٧١  ١٠٩  ٦٢  مجلة

 أحوال وسائل و أبنية املدرسة  ) ت

جورسان مالرك " اإلسالم"و أما األبنية و الوسائل ملدرسة العالية 

  :بونوروغو فكما يلي

 األبنية )١

  )٧اللوحة (

 جورسان مالرك بونوروغو" اإلسالم"األبنية لمدرسة العالية 

  الحال  الوسيع  الجملة  اسماؤ الغرف

غرفة رئيس 

  المدرسة

  جيد  مرت مكعب ٢٤  ١

  جيد  مرت مكعب ١٢٦=  ١الفصل   ٥  الفصول

  مرت مكعب ١٢٦=  ٢الفصل 

  مرت مكعب ٥٦=  ٣الفصل 

  جيد  مرت مكعب ٢٤  ١  ديوان اإلدارة

  جيد  مرت مكعب ١١٢  ١  معمل الحاسوب
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  جيد  مرت مكعب ٢  ١  الحمام لمدرس

  جيد  مرت مكعب ٢  ١  الحمام لطالب

  مرت مكعب ٤٢٧  ١٠  الجملة

  

مكتبة، " اإلسالم"و جبانب األبناء السابقة، كانت يف ملدرسة العالية 

  . ميدان، و معمل اللغة، و املسجد و أحواهلم جيد و

 اآلبار= منبع املياه  )٢

   PLN ٦.٦٠٠  Watt=الكهربائي  )٣

مالرك  جورسان" اإلسالم"المنهج الدراسي المستخدم بمدرسة العالية  .٥

 ٤بونوروغو

جورسان مالرك " اإلسالم"و أما املنهج املستخدم مبدرسة العالية   

بونوروغو هو ا�موع من منهج لوزارة الدينية و منهج التعليم يف املعهد السلفي و 

احملافظة على القدمي الصاحل و "لذلك تكون الشعار فيها . احلديثة بنظام متكامل

  ".األخذ باجلديد األصلح

هي جمموعة من املناهج " اإلسالم"أن املناهج يف املدرسة العالية حيث 

و ) شفهية و حتريرية(اإلختبار املدرسية : التعليم، فاإلختبار تكون اختبارين

و أما الطالب املتخرجون من املدرسة الثانوية احلكومية . اإلختبار لوزارة الدينية

ا املدرسة، فعليهم أن ندخلوا مث يدخلون يف هذ" اإلسالم"سوى املدرسة الثانوية 

 .يف الفصل املكثف ملدة أربعة سنوات

 
                                                           

٤
  نفس املرجع  
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 عرض البيانات  . ب

كفاءة مهارة كتابة اإلنشاء لطالب الفصل الحادي عشر بمدرسة العالية  .١

 جورسان مالرك بونوروغو" اإلسالم"

بّينت الباحثة يف هذا الفصل عن كفاءة الطالب يف كتابة اإلنشاء، و 

انات من نتائج املقابلة مبدرس اإلنشاء يف الفصل احلادي مجعت الباحثة هذه البي

  .و بعض من الطالب فيه" ف"عشر 

أن كفاءة الطالب يف الفصل احلادي عشر :  ٥مقابلة بمدرس اإلنشاء 

ألن بعض منهم متخرجون من املعاهد و . خمتلفة حسب خلفية مدارسهم" ف"

بعض منهم من املدرسة املتوسطة احلكومية حبيث هذا الفصل هو الفصل 

  .لذلك بعض من الطالب ينال نتيجة عالية و بعض أدىن منهم. املكثف

يرجى مدرس اإلنشاء لتكون الكفاءة و عملية كتابة اليوميات  و بتطبيق

النتيجة اإلنشاء أحسن مما قبله، و تستطيع أن متارس مهارة كتابة الطالب و 

  .تدافع الطالب يف الكتابة

أن كتابة اإلنشاء صعب جدا، و أحيانا يوجد :  ٦مقابلة بالتلميذ األول

امللل و هذا يسبب . املشكالت يف قواعد اللغة حينما جعل اجلمل و الفقرات

و بتطبيق عملية كتابة اليوميات نستطيع أن نعلم مهارة  . عند الدرس اإلنشاء

  .كتابة اإلنشاء بطريقة آخرى لذلك أرغب يف كتابة اليوميات

و هو يشعر بأنه ال يستطيع أن يكتب : ٧مقابلة بالتلميذ الثاني

ات اإلنشائية، ألن ليس له الكفاءة يف اكتساب قواعد اللغة و ماعنده املفرد
                                                           

٥
 يف الديوان ٢٩/٠٤/٢٠١٤حاصل املقابلة مع األستاذ أمحد مضاري يف التاريخ   

٦
 يف الفصل ٠١/٠٥/٢٠١٤حممد أحفى فيضاين يف التاريخ  حاصل املقابلة مع  

٧
 يف الفصل ٠٦/٠٥/٢٠١٤حممد توفيق هدايات يف التاريخ  املقابلة معحاصل   
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و لكن بعد تطبيق كتابة اليوميات أنه . و أحيانا يشعر بالكسالن. الكثرية

  .يستطيع أن يتعلم قواعد العربية قليال فقليال جبعل مجلة بسيطة

توجد املشكالت عند تنمية الكلمات و اجلمل و : ٨مقابلة بالتلميذة

مرار الفقرات، و أحيانا يف أثناء الكتابة ال تستطيع أن توجد الفكرة الست

و أن تطبيق كتابة اليوميات  . و املشكالت األخري هي يف املفردات. الكتابة

  .تسهل لتنمية األفكار يف الكتابة

و نظرا على نتائج املقابالت السابقة و هي من مدرس اإلنشاء و بعض 

، أن كفاءة الطالب يف كتابة اإلنشاء "ف"من طالب الفصل احلادي عشر 

بالنسبة على بيان املدرس ليس هلم متوازنا بني الطالب . ناقص أي غري الكايف

درسة املتوسطة املتخرج من املعهد أو املدرسة الثناوية و الطالب املتخرج من امل

و كثري منهم يوجد املشكالت يف اكتساب قواعد اللغة و املفردات، و . احلكومية

  . تطوير األفكار عند الكتابة

و بعد أن حتول الباحثة من قرطاس األجوبة سوف توجد فيهم كثري 

األخطاء يف كتابة الكلمات و كتابة عالمة الرتقيم الذي ال يناسب بقواعد 

و ناظرا من حاصل النتائج يف اإلختبار قبل التجريبة سيأكد  .اإلمالء الصحيح

لذلك حيتاج . عن البيانات السابقة بأن كفابة الطالب يف كتابة اإلنشاء ناقص

الطالب إىل كثري املمارسة و التطبيق عند كتاب اإلنشاء، و باستخدام عملية  

  .نشاءكتابة اليوميات تستطيع أن مترس الطالب و تزديد كفائتهم يف اإل

تطبيق عملية كتابة اليوميات لترقية مهارة كتابة اإلنشاء لطالب الفصل  .٢

 .جورسان مالرك بونوروغو" اإلسالم"الحادي عشر بمدرسة العالية 

                                                           
٨
 يف الفصل ٠٨/٠٥/٢٠١٤عني الرمحة يف التاريخ  حاصل املقابلة مع  
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تطبيق عملية كتابة اليوميات لطالب الفصل احلادي عشر مبدرسة   

ختبار اعطاء اإل. جورسان مالرك بونوروغو تكون ستة التقاء" اإلسالم"العالية 

و سوف تبني الباحثة عن خطوات تطبيقه . يف اليومني و تطبيقها يف أربعة األيام

 : يف اللوحات اآلتية

  )٨اللوحة ( 

  الخطوات في تطبيق عملية كتابة اليوميات

  األنشطة  الخطوة  اللقاء

شرحت الباحثة عن أهداف البحث و أداء اإلختبار   بيان أهداف البحث  ١

  قبل التجريبة

شرحت الباحثة عن تعريف كتابة اليوميات و قواعد   املادةشرح   ٢

  اللغة اليت تستخدما الطالب يف كتابتها

تعطي الباحثة وظيفة لكتابة اليوميات افراديا و اعطاء   الوظيفة  ٣

  الباحثة األمثلة عن كتابة اليوميات

  توجيه الطالب يف تناول الوظيفة  توجيهات  ٤

  املادة و الوظيفةقّومت الباحثة   التقومي  ٥

  إعطاء الباحثة اهلدية إىل أحسن الطالب يف اإلنشاء  إعطاء اهلدية  ٦

  

شرحت الباحثة فيه عن أهداف البحث الذي قدمتها : اللقاء األول

، بينت الباحثة عن خصائص البحث و "ف"الباحثة يف الفصل احلادي عشر 

التجريبة لتعريف عن كفاءة مث اعطاء اإلختبار قبل . نطلب اإلشرتاك الطالب فيه

  .الطالب يف كتابة اإلنشاء
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شرحت الباحثة عن تعريف اليوميات و أمهيتها لرتقية  :اللقاء الثاين

الكفاءة يف كتابة اإلنشاء و بينت عن قواعد اللغة اليت تستخدما الطالب يف  

األفعال، الصفة و املوصوف، النعت و املنعوت، احلال و : كتابة اليومات مثل

  .غريها

اعطاء  تعطي الباحثة وظيفة لكتابة اليوميات افراديا، و :اللقاء الثالث

و توجيههم عن طريقة  . األمثلة عن اليوميات لتسهيل الطالب يف تفهيما جلية

  .كتابة اليوميات و العناصر احملتاج فيه

توجيه الطالب يف تناول الوظيفة و اعطاء االرشادات  :اللقاء الرابع

و سألت عن املشكالت اليت يوجدها . لتحصيل الكتابة اجليد و السليمة

  .اليوميات الطالب عند كتابة

تالحظ الباحثة عن وظيفة الطالب و املادة السابقة مث  :اللقاء اخلامس

اعطاء اإلختبار بعد التجريبة لتعريف عن كفاءة الطالب يف كتابة اإلنشاء بعد 

  .التطبيق

بعد أن تالحظ الباحثة عن الوظيفة و نتائج اإلختبار،  :اللقاء السادس

و اعطاه هدية مث تشجيع . كتابة اإلنشاءفوجدت منهم طالبا له نتيجة حسنة يف  

  .و تدافع اآلخر ليتعلم باجلد و ميارس الكتابة أكثر مما قبله

تأثير عملية كتابة اليوميات لترقية مهارة كتابة اإلنشاء لطالب الفصل  .٣

 جورسان مالرك بونوروغو" اإلسالم"الحادي عشر بمدرسة العالية 

رتقية مهارة كتابة اإلنشاء لطالب و ملعرفة تأثري عملية كتابة اليوميات ل

جورسان مالرك بونوروغو، " اإلسالم"الفصل احلادي عشر مبدرسة العالية 

أخذت الباحثة كثري من الطرائق البحث و هي طريقة املالحظة و طريقة املقابلة 



٤٩ 
 

و أما حاصل البيانات من مجيع الطرائق و . و طريقة الوثائق و طريقة اإلختبار

  :هي كما يلي

 الحظةامل  ) أ

بعد أن تالحظ الباحثة عن أنشطة و أحوال التالميذ عند   

تطبيق كتابة اليوميات، عرفت الباحثة أن طالب الفصل احلادي 

عشر أرغب يف الكتابة و تسهيل لتعبري أفكارهم عن اخلربات أو 

و يف هذه الطريقة تراقب الباحثة الطالب و . املشاعر وغريها

و حاصل املالحظة أن تطبيق . ةتالحظهم باستعمال صفحة املالحظ

  .عملية كتابة اإلنشاء أحسن لتساعدهم يف التعبري الفكرة

 املقابلة  ) ب

يف هذه الطريقة تناولت الباحثة بيانا من مدرس اإلنشاء و     

" اإلسالم"بعض من طالب الفصل احلادي عشر مبدرسة العالية 

و حاصل املقابلة أن كتابة اليوميات .  جورسان مالرك بونوروغو

 . تستطيع أن تساعد الطالب ملمارسة عملية كتابتهم

 الوثائق  ) ت

عن املدرسة العالية  و هذه الطريقة تناولت الباحثة صفحة    

جورسان مالرك بونوروغو، و صفحة وظيفة الطالب، و " اإلسالم"

نتائج اإلختبار و صورة الوثائق عن الفصل و الطالب و الصحوف 

 .من بنود البحث

  اإلختبار  ) ث

و أخذت الباحثة اإلختبار قبل التجريبة يف يوم اخلميس يف    

يف هذه ". ف"يف الفصل احلادي عشر  ٢٠١٤-٠٥-١٠التاريخ 



٥٠ 
 

عطلة "اإلختبار اعطاء الباحثة السؤال لكتابة اإلنشاء حتت املوضوع 

  .لتعرف عن كفاءة األوىل يف اإلنشاء" سعيدة

الثالثاء يف التاريخ  و أما أخذت الباحثة اإلختبار بعد التجريبة يف يوم

مبدرسة العالية " ف"يف الفصل احلادي عشر  ٢٠١٤- ٠٥-٢٠

و يف هذه اإلختبار اعطاء . جورسان مالرك بونوروغو" اإلسالم"

" عطلة سعيدة"الباحثة السؤال لكتابة اإلنشاء حتت نفس املوضوع 

  .لتعرف عن املقارنة مع نتائج اختبار قبل التجريبة

 تصحيح اإلنشاء الطالب )١

بعد أن كتب الطالب اإلنشاء حول موضوع معني و   

و طريقة تصحيحها و .تسليمه للباحثة، تصححها خارج الفصل

  :هي كما يلي

 قرأت الباحثة إنشاء الطالب  ) أ(

و ختطط بالقلم األمحر حتت الكتابة اخلاطئة أو العبارة   ) ب(

 اخلاطئة

و تصحح مباشرة، إذا كان األسلوب غري مفهوم عند   ) ت(

القلم األمحر و ال تصحح مباشرة و الباحثة، و ختطط ب

لكن ستسأل الطالب مراد ذلك األسلوب يف الفصل و 

 يصححه فيه

تصحح الباحثة من ناحية املفردات و النحو و األسلوب   ) ث(

 و املضمون

  :مثل تصحيح اإلنشاء الطالب



٥١ 
 

  )٩اللوحة (

  تصحيح اإلنشاء الطالب

  ١الطالب 

  المالحظة  التصحيح  الخطأ  نوع الخطأ  الرقم

  حتته خط  شاطئ البحر  شاطع البحر  الكتابة اإلمالئية  ١

  حتته خط  حنن وصلنا  حنن وصل  القواعد  ٢

  حتته خط  الساعة  السعة  املفردات  ٣

  

  ) ١٠ اللوحة(

  ٢الطالب 

  المالحظة  التصحيح  الخطأ  نوع الخطأ  الرقم

  حتته خط  حديقة الشاي  احلديقة الشاي  القواعد  ١

  حتته خط  حرقت  حركت  املفردات  ٢

  حتته خط  الذرة  الدرة  املفردات  ٣

  حتته خط  قبل أن وصلنا إىل   قبل انتهى إىل  القواعد و األسلوب  ٤

 

 

  



٥٢ 
 

  ) ١١ اللوحة(

  ٣الطالب 

  المالحظة  التصحيح  الخطأ  نوع الخطأ  الرقم

أنظركثري   أعرف كثري الناس  القواعد و األسلوب  ١

  الناس

  حتته خط

  حتته خط  الدكان  الدكن  املفردات  ٢

  حتته خط  ال أنسى  ال أنس  املفردات  ٣

  

خبالف على الطريقة السابقة، استخدمت الباحثة طريقة   

  :لتصحيح إنشاء الطالب يف الفصل و هي

بعد أن قرأت الباحثة إنشاء الطالب خارج الفصل، تقرأ   ) أ(

 عبارة فيها اخلطأ و تكتبها على السبورة

 يسأل الطالب عن اخلطأ و يناقشهم فيه  ) ب(

تراكيب اجلمل الصحيحة على أساس و ترشدهم إىل   ) ت(

 القواعد النحوية

توزع الباحثة أوراق على كل فرد ليقرأوا و يتعرفوا على    ) ث(

 األخطاء اليت يرتكبو�ا

 تأمر بعض الطالب بقراءة كتابتهم جهرا  ) ج(

و تناقش الباحثة و الطالب كيفية التعبري اجليد و يكتبه   ) ح(

 على السبورة



٥٣ 
 

ات أو املصطلحات و �تم الباحثة عند التصحيح باملفرد  

ألن أكثر . القواعد النحوية و األسلوب، و املضمون أو الفكرة

و مل �تم بناحية قواعد . وقوع أخطاء الطالب يف تلك النقاط

  .الكتابة من حيث الرتقيم و القواعد اإلمالئية

يؤكد ذلك الطالب أن األخطاء اليت ارتكبوها يف املفردات و   

كل ورقتهم و تناقش بعض األسلوب و تصححها الباحثة  

من بعض مشكال�م . األخطاء يف الفصل و مل يناقشوا خارجه

يف كتابة اإلنشاء اختيار دقة األلفاظ لقلة املفردات لديهم، و 

  .تركيب اجلمل امللتزمة بقواعد النحو الصحيحة

حاصل النتائج من اإلختبارين أي اإلختبار قبل التجريبة و  )٢

  .اإلختبار بعد التجريبة

  )١٢اللوحة (

  الجدول لمعرفة مستوى النتائج وتقديرها لكل من الطالب

 الرقم النتيجة البيان

١٠٠-٨٦ جيد جدا  ١ 

٨٥-٧٥ جيد  ٢ 

٧٤-٦٠ مقبول  ٣ 

٥٩-٣١ ناقص  ٤ 

٣٠- ٠ مردود/ضعيف  ٥ 

  



٥٤ 
 

  )١٣اللوحة ( 

الحادي عشر بمدرسة العالية  قبل التجريبة لطالب الفصلنتيجة اإلختبار 

  جورسان مالرك بونوروغو" اإلسالم"

  ) xمتغير(

  النتائج  أسماء التالميذ  النمرة

  ٦٩  عبد الرمحن واحد  ١

  ٥٠  ضاضي فخر الديانطا  ٢

  ٧٥  حممد احفى فيضاين  ٣

  ٧٢  نور الفتاح  ٤

  ٤٧  أجري طّييب  ٥

  ٤٨  حممد توفيق هدايات  ٦

  ٤١  حممد فوربا نورجاهيوا  ٧

  ٢٥  أرينا موليديا  ٨

  ٧٤  عني الرمحة  ٩

  ٥٣  ألّفيت سفيت  ١٠

  ٥٣  أنا فتيا فليحا  ١١

  ٥٤  أنيس روم رمينني  ١٢

  ٥٩  دوي رسناويت  ١٣

  ٦٢  ديياس أسم الفوزي  ١٤

  ٦٤  حّنا رتني نيندي  ١٥

  ٦٠  حنيم مغفرة  ١٦



٥٥ 
 

  ٦٩  إنداه فوتيحا رزقيا  ١٧

  ٦٠  ليلى نور عيين  ١٨

  ٦٢  مرتيعة  ١٩

  ٤٢  صفيّانيلى   ٢٠

  ٥٣  نعموايت  ٢١

  ٦٢  نونوع نور حيايت  ٢٢

  ٦٠  نور حليمة حممودة  ٢٣

  ٤٢  رّين نور عائشة  ٢٤

  ٧٤  رفعا فتحّية  ٢٥

  ٥٣  ريكا رئيسة الراضية  ٢٦

  ٥٠  سيت مشرفة  ٢٧

  ٥٠  سوفريانيت  ٢٨

  ٦٢  وورا أوليانا بلقيس  ٢٩

  ١.٦٤٥  الجملة

  )١٤اللوحة ( 

  التجريبة من ناحية التقدير بالنسبة المائيةتفصيل النتائج في االختبار قبل 

  النسبة المائية  عدد الطالب  التقدير  النتيجة  الرقم

١٠٠-٨٦ ١   -  - جيد جدا 

٨٥-٧٥ ٢   %٤  ١ جيد 

٧٤-٦٠ ٣   %٤٤  ١٣ مقبول 

٥٩-٣١ ٤ صناق   ٤٨  ١٤%  



٥٦ 
 

٣٠- ٠ ٥   %٤  ١ ضعيف 

  %١٠٠  ٢٩  الجملة

  

حصلوا على درجة من الطالب % ٤نظرا يف هذا اجلدول السابقة أن 

منهم بدرجة % ٤٨، و يكون "مقبول"منهم على درجة % ٤٤، ويكون "جيد"

لذلك نستطيع أن نأخذ ". ضعيف"منهم على درجة % ٤، و يكون "ناقص"

  .اإلستنباط أن كفاءة الطالبفي كتابة اإلنشاء ناقص

  )١٥اللوحة ( 

الحادي عشر بمدرسة العالية  بعد التجريبة لطالب الفصلنتيجة اإلختبار 

  جورسان مالرك بونوروغو" اإلسالم"

  ) yمتغير(

  النتائج  أسماء التالميذ  النمرة

  ٨٤  عبد الرمحن واحد  ١

  ٧٥  ضاضي فخر الديانطا  ٢

  ٨٩  حممد احفى فيضاين  ٣

  ٧٤  نور الفتاح  ٤

  ٦٢  أجري طّييب  ٥

  ٧٢  حممد توفيق هدايات  ٦

  ٨٠  حممد فوربا نورجاهيوا  ٧

  ٤١  أرينا موليديا  ٨

  ٨٤  عني الرمحة  ٩



٥٧ 
 

  ٨٠  ألّفيت سفيت  ١٠

  ٨٠  أنا فتيا فليحا  ١١

  ٧٣  أنيس روم رمينني  ١٢

  ٧٣  دوي رسناويت  ١٣

  ٨٤  ديياس أسم الفوزي  ١٤

  ٧٠  حّنا رتني نيندي  ١٥

  ٧٧  حنيم مغفرة  ١٦

  ٨٨  إنداه فوتيحا رزقيا  ١٧

  ٧٩  ليلى نور عيين  ١٨

  ٨٢  مرتيعة  ١٩

  ٥٤  صفيّانيلى   ٢٠

  ٨٠  نعموايت  ٢١

  ٥٤  نونوع نور حيايت  ٢٢

  ٧٩  نور حليمة حممودة  ٢٣

  ٧٢  رّين نور عائشة  ٢٤

  ٨٤  رفعا فتحّية  ٢٥

  ٦٨  ريكا رئيسة الراضية  ٢٦

  ٧٥  سيت مشرفة  ٢٧

  ٥٤  سوفريانيت  ٢٨

  ٨٢  وورا أوليانا بلقيس  ٢٩

  ٢.١٤٩  الجملة



٥٨ 
 

  )١٦اللوحة ( 

  التجريبة من ناحية التقدير بالنسبة المائيةتفصيل النتائج في االختبار بعد 

  النسبة المائية  عدد الطالب  التقدير  النتيجة  الرقم

١٠٠-٨٦ ١   %٨  ٢ جيد جدا 

٨٥-٧٥ ٢   %٥٣  ١٥ جيد 

٧٤-٦٠ ٣   %٢٥  ٨ مقبول 

٥٩-٣١ ٤ صناق   ١٤  ٤%  

٣٠- ٠ ٥   -  - ضعيف 

  %١٠٠  ٢٩  الجملة

  

و هو " جيد"درجة و نظرا يف هذا اجلدول أن أكثر الطالب حصلوا على 

حصلوا على % ٢٥، و يكون "جيد جدا"بدرجة % ٨و يكون . منهم% ٥٣

  %.١٤تكون " ناقص"، و درجة "مقبول"درجة 

و مبقدار على اإلستبيانات السابقة و هي نتيجة اإلختبار قبل التجريبة و 

و أما الفارق بينهما داللة . نتيجة اإلختبار بعد التجريبة و جدنا فرقا بينهما

" ف"قية و تطّور كفاءة الطالب ملهارة كتابة اإلنشاء يف الفصل احلادي عشر لرت 

  .جورسان مالرك بونوروغو" اإلسالم"مبدرسة العالية 
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  )١٧اللوحة (

  التلخيص من اإلستبيانات السابقة

  النتائج  أسماء التالميذ  النمرة

  )X(بعد   )Y(قبل 

  ٨٤  ٦٩  عبد الرمحن واحد  ١

  ٧٥  ٥٠  الديانطاضاضي فخر   ٢

  ٨٩  ٧٥  حممد احفى فيضاين  ٣

  ٧٤  ٧٢  نور الفتاح  ٤

  ٦٢  ٤٧  أجري طّييب  ٥

  ٧٢  ٤٨  حممد توفيق هدايات  ٦

  ٨٠  ٤١  حممد فوربا نورجاهيوا  ٧

  ٤١  ٢٥  أرينا موليديا  ٨

  ٨٤  ٧٤  عني الرمحة  ٩

  ٨٠  ٥٣  ألّفيت سفيت  ١٠

  ٨٠  ٥٣  أنا فتيا فليحا  ١١

  ٧٣  ٥٤  أنيس روم رمينني  ١٢

  ٧٣  ٥٩  دوي رسناويت  ١٣

  ٨٤  ٦٢  ديياس أسم الفوزي  ١٤

  ٧٠  ٦٤  حّنا رتني نيندي  ١٥

  ٧٧  ٦٠  حنيم مغفرة  ١٦

  ٨٨  ٦٩  إنداه فوتيحا رزقيا  ١٧



٦٠ 
 

  ٧٩  ٦٠  ليلى نور عيين  ١٨

  ٨٢  ٦٢  مرتيعة  ١٩

  ٥٤  ٤٢  نيلى صفيّا  ٢٠

  ٨٠  ٥٣  نعموايت  ٢١

  ٥٤  ٦٢  نونوع نور حيايت  ٢٢

  ٧٩  ٦٠  نور حليمة حممودة  ٢٣

  ٧٢  ٤٢  رّين نور عائشة  ٢٤

  ٨٤  ٧٤  رفعا فتحّية  ٢٥

  ٦٨  ٥٣  ريكا رئيسة الراضية  ٢٦

  ٧٥  ٥٠  سيت مشرفة  ٢٧

  ٥٤  ٥٠  سوفريانيت  ٢٨

  ٨٢  ٦٢  وورا أوليانا بلقيس  ٢٩

  ٢.١٤٩  ١.٦٤٥  الجملة

  

 تحليل البيانات   . ت

لتسهيل يف حتليل البيانات  ٢٠ software SPSS versiاستخدمت الباحثة 

عن تأثري عملية كتابة اليوميات لرتقية مهارة كتابة اإلنشاء لطالب الفصل احلادي 

  .جورسان مالرك بونوروغو" اإلسالم"عشر مبدرسة العالية 

 Paired Sample T-testرمز املقارنة  .١
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لتبيني ) T-test Paired Sample(و بعد ذلك، تقوم الباحثة باإلختبار 

و النتائج هذا . ثري عملية كتابة اليوميات يف ترقية مهارة كتابة اإلنشاءالتأ

  :اإلختبار كما يلي

 )١٨اللوحة ( 

Paired Samples Statistics 

 Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

Pair ١ 
PreTest ٢,١٤١٤٨ ١١,٥٣٢٢٤ ٢٩ ٥٦,٧٢٤١ 

PostTest ٢,١١٩٧٨ ١١,٤١٥٣٦ ٢٩ ٧٤,١٠٣٤ 

  

Paired samples statistics بني املتوسط و احنراف املتغري اخلالصة  ىتدل عل

قبل تطبيق عملية كتابة اليوميات أي يف اإلختبار قبل التجريبة أن . من املقارنتني

و أما  ١١،٥٣٢٢٤باحنراف املتغري  ٥٦،٧٢٤١املتوسط كفاءة الطالب هي 

  . ١١،٤١٥٣٦باحنراف املتغري  ٧٤،١٠٣٤املتوسط بعد التجريبة هي 
 

 )١٩اللوحة (

Paired Samples Correlations 

 N Correlation Sig. 

Pair ١ PreTest & PostTest ٠٠٠, ٦٦٤, ٢٩ 

Paired samples correlations و تدل العالقة . العالقة بني متغريين تدل على

و هذا مبعىن أن ). ٠،٠٥أقل من ( ٠،٠٠٠ (tailed-٢) .Sigو برقم  ٠،٦٦٤برقم 

  .العالقة بني قبل التجريبة و بعد التجريبة عملية كتابة اليوميات جلية و وثيقة
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 )٢٠اللوحة (
Paired Samples Test 

 Paired Differences t Df Sig. (٢-
tailed) Mean Std. Deviation Std. Error Mean ٩٥% Confidence Interval 

of the Difference 

Lower Upper 

PreTest - 
PostTest 

-٠٠٠, ٢٨ ٩,٩٤٧- ١٣,٨٠٠٣١- ٢٠,٩٥٨٣١- ١,٧٤٧٢١ ٩,٤٠٩٠١ ١٧,٣٧٩٣١ 

 

  :كما يلي  Paired Sample Statisticوردت النتيجة يف اللوحة 

  املتوسط من متغريx =٥٦،٧٢٤١ 

  املتوسط من متغريy =٧٤،١٠٣٤ 

  احنراف متغريx   =١١،٥٣٢٢٤ 

  احنراف متغريy   =١١،٤١٥٣٦ 

  املقدار االخطائيx =٢،١٤١٤٨ 

  املقدار االخطائيy =٢،١١٩٧٨ 

تشتمل على قيمة العالقة بني اإلختبار قبل التجريبة و يف اللوحة 

و هذه احلالة تدل على عالقة أمهية تأثري ). ٠،٦٦٤(اإلختبار بعد التجريبة 

عملية  كتابة اليوميات لرتقية مهارة كتابة اإلنشاء لطالب الفصل احلادي عشر 

  .جورسان مالرك بونوروغو" اإلسالم"مبدرسة العالية 

  ١٧،٣٧٩٣١=     املتوسط- 

  ٩،٤٠٩٠١=   احنراف النتيجة 

  قيمة اإلختبارt   =٩،٩٤٧- 

  قيمةt table   =٢،٠٤٨- 



٦٣ 
 

 Sig. (٢-tailed)    =٠،٠٠٠ 

احلادي لطالب الفصل  يومياتوجود تأثري عملية كتابة : )Ha(الفرضية البدلية 

جورسان مالرك " اإلسالم"عشر مبدرسة العالية 

  .بونوروغو

احلادي لطالب الفصل  يومياتتأثري عملية كتابة عدم : )Ho(الفرضية الصفرية 

جورسان مالرك " اإلسالم"عشر مبدرسة العالية 

  .بونوروغو

و هو  t tabel-أقل من قيمة ) t )-t hitungإذا كانت قيمة اإلختبار 

مردودة و الفرضية ) Ho(، مبعىن الفرضية الصفرية )-٩،٩٤٧>  -٢،٠٤٨(

 ٠،٠٠٥أقل من  (tailed-٢) .Sigمة و إذا كانت قي. مقبولة) Ha(البدلية 

مردودة و الفرصية ) Ho(، مبعىن الفرضية الصفرية )٠،٠٠٠>  ٠،٠٠٥(

  .مقبولة) Ha(البدلية 

و اإلختبار ) ٥٦،٧٢٤١(و نظرا من املتوسط بني اإلختبار قبل التجريبة 

و إذا نقارن . ١٧،٣٧٩٣أن فرق املتوسط هو ) ٧٤،١٠٣٤(بعد التجريبة 

توجد بأن  ) ٩يف اللوحة (ول معرفة مستوى النتائج و تقديرها هذا املتوسط جبد

جورسان مالرك " اإلسالم"كفاءة طالب الفصل احلادي عشر مبدرسة العالية 

  .بونوروغو يف كتابة اإلنشاء مقبولة

 




