
 

 

 
لمحة عن المدرسة المتوسطة اإلسالمية األهلية نور : الفصل األول

 الهدى سيداتي سيدوارجا
 لمدرسةتاريخ تأسيس ا . أ

بنى شيخ الحاج الفقيه المدرسة المتوسطة نور الهدى بقدرة 
في قریة فيفي سيداتي، ثّم إنتقل المدرسة الى قریة  1970سنة 

 . حتي اآلن 1978بونجيتان سيداتي بقدرة سنة 
یقيم هذه البناء ليستمر الطالب على طبقة األتي من 

قریة، إما المدرسة اإلبتدائية بأن ما توجد المدرسة في هذه ال
 :أعالم الدعوة من دورة البناء، هم

 األستاذ طبراني •
 األستاذ ماآيس •
 األستاذ مرزوآي •
 األستاذ الحاج الفقيه •

رئيس (في ذلك الوقت اإلدارة في مرحلة الحاج صالح 
، و األستاذ )نائب المؤسسة(، شيخ الحاج فقيه عبداهللا )المؤسسة

قيه عبداهللا، اإلدارة وبعد إدارة شيخ الحاج ف). قسم المال(ماآير 
وإما مدیر العام منذ قيام البناء . تحت رئيس شيخ الحاج ترموذي

األستاذ عبد الرشيد، األستاذ مضافر، األستاذ : حتي اآلن، هم
 .أحصن هادى، األستاذ حمزة، األستاذ مصباح الدین حتي اآلن

واّما وقعت أنشطة التدریس و التعلم في المدرسة المتوسطة 
 6األهلية نور الهدى سيداتي سيدوارجو إستغرقت اإلسالمية 

أیام، ابتدأ من یوم السبت إلى یوم الخميس و یوم الجمعة هو یوم 
 .العطلة، منذ الصباح حتى النهار

 الموقع الجغرفى لهذه المدرسة . ب
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المدرسة المتوسطة اإلسالمية األهلية نور الهدى تقوم في 
السوق جانب أیمانها وآان . قریة آاالنج أنيار سيداتي سيدوارجو

وإسكان آان جانب أیسرها ووقعت جانب الطریق العام ونوجد 
وهذه . مدرسة اإلبتدائية ومدرسة العالية وروضة األطفال حولها

 . سيداتي سيدوارجو 53المدرسة في الشارع آاالنج أنيار نمرة 
إما بناء هذه المدرسة ینقسم على أنواع الفرقة، هم للفصل 

 .و التاسع وللدوان وللشرآة و للمكتبة وغير ذلك السابع و الثامن
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رأية وإرسالية المدرسة المتوسطة اإلسالمية األهلية نور  . ج
 الهدى

آان غرض تعليم المدرسة المتوسطة اإلسالمية تؤخذ من 
 :الرأیة و اإلرسالية أما صورتها آما یلى

 الرأیة .1
 .الطالب البارع و النشاط و المهذب و الفؤاد توجد
 مؤمن الرتفاع العبادة إلى اهللا  •
 مهذب في حياة اليومية •
 نشاط في اإلضافي •
 فواد في إتمام المشكلة •

 
 اإلرسالية .2

 ترقية الجودة في فن الجامعي بأحسن التعليم •
 ترقية النشاط •
 تسعى المهذب دائما في الخطوة •
 ئمامؤمن، ترفع العبادة إلى اهللا دا •
 ترقية األفكار الطالب •

 
 أحوال المدرسين وأحوال الطالب فيها . د

ومن العناصر التي تكون في عملية التعليم هو المعلم الذي 
أما المعلمين و . یلقي المعلومات أو المواد الدراسة إلى الطالب

المعلومات في المدرسة المتوسطة اإلسالمية األهلية نور الهدى 
 :آما یلي

 
1اللوحة   



 

 

نور الهدى  األهلية المعلمين بالمدرسة المتوسطة اإلسالمية أحوال
 سيدوارجو

 المادة األسماءنمرة
 العقيدة و األخالق األستاذ مصباح الدین الحاج 1
 علم الفقه األستاذ أبو خير الحاج 2
 اللغة الربية وتاریخ اإلسالم األستاذ محمد إرفان فضل  3
 علم الحية األستاذ محمد إحسان 4
 اللغة اإلنجليزیة األستاذ محمد شعيب الحاج 5
 علم الحساب األستاذ سوغيانتو 6
 اللغة الجاوى األستاذ ترميذي 7
 القرأن والحدیث األستاذة مفرحة 8
 علم فن الموسقي األستاذ حلمي بحلر 9
 علم التاریخ األستاذة دیيان سوریاني10
 التربية فانجاسيال األستاذ فرحا الحاج11
 علم الریاضة األستاذ علي عمران12
 علم اإلقتصاد األستاذة راحلة13
 علم الحساب األستاذة اني سوليستياني14
 BP اللغة اإلنجليزیة و األستاذة محبة الحاج15

 علم التاریخ وتاریخ اإلسالم األستاذ شمسول الحاج 16
 علم تكنولوغي األستاذ وارسودي عزیز17
لحاجاألستاذة أمة ا18  علم اإلقتصاد 
 علم الریاضة األستاذ آوآو فرستياوان19
 اللغة اإلندونيسية األستاذ محمد بيت الرزق20
 علم الحياة األستاذ محمد فطني21
 علم تكنولوغي األستاذة جري فجریة الحاج 22



 

 

 علم الجغرفي األستاذ فضل23
 القرأن والحدیث األستاذ فتح الرحمن24
أتيك مفيدة األستاذة25  علم التاریخ اإلسالم 
 اللغة اإلنجليزیة األستاذ حميم أآبر26
 علم فانجاسيال األستاذة ليليك نصيحة27
 اللغة اإلندونيسية األستاذة سيتي مسئولي28
 BMK األستاذ شيخ اهللا29

 تربية آثرى األستاذة خير البریة30
 علم الحساب األستاذ عبد الرحيم 31
تاذة هني ستياواتياألس32  العقيدة واألخالق 
 اللغة اإلندونيسية األستاذة دخرة العلمية 33
 فنون التصویة األستاذة آانتورو الحاج34
 اللغة العربية األستاذ هري سویانتو 35
 علم الفقه األستاذ محب الدین36
 العقيدة واألخالق األستاذ دیدیك آورنياوان37
ونةاألستاذة ليليك ميم 38  BP  اللغة اإلندونيسية و 

 علم اإلقتصاد األستاذة أنيس بودیمان39
 علم الكيمياء األستاذة نيلي إآتافي نعيم40
 BP اللغة العربية و األستاذ إمام عبد الرحمن41

 علم الریاضة األستاذ تغوه باسوآي42
 BMK الفقه واللغه العربية و األستاذ أحمد اولي األبصار43

ستاذ أحمد لطفياأل44  تربية آفري 
أن عدد المدرسين في المدرسة المتوسطة اإلسالمية األهلية 

 .شخصا" 44"نور الهدى یعني 



 

 

طالب بمدرسة المتوسطة اإلسالمية األهلية نور ال عددوأّما 
الهدى، أآثرهم متخرجون من المدرسة اإلبتدائية نور الهدى و 

وعددهم . لقریةیسكنون في تلك القریة وبعضهم من خارج ا
 :طالب ویفصيلهم آما في الجدوال اآلتي" 548"

 
2اللوحة   

أحوال الطالب في المدرسة المتوسطة اإلسالمية األهلية نور 
سيدوارجو الهدى  

 الصف النمرة
 

 الجملة عدد الطالب
 البنات البنين

 185 82 103 السابع 1
 186 102 84 الثامن 2
 177 91 86 التاسع 3

 548 275 273 الجملة
 
 

 أحوال الوسائل التعليمية فيها . ه
آانت أحوال الوسائل التعليمية في المدرسة المتوسطة 
 :اإلسالمية األهلية نور الهدى وجائز المنضور في الجدول التالي

 
3اللوحة   

 أحوال الوسائل التعليمية في هذه المدرسة 
 حالةجملة نوع الوسائل رقم
 جيد 1 غرفة رئيس المدرسة 1
 جيد 2 غرفة المدرسين 2



 

 

 جيد 11 غرفة الدراسة 3
 جيد 1 غرفة الضيف 4
 جيد 1 غرفة التليفزیون 5
 جيد BK 1غرفة  6
 جيد 1 غرفة صحة المدرسة 7
 جيد 1 المكتبة 8
 جيد 1معمل اللغة وآومبيوتر 9
 جيد 1 المصلى 10
 جيد 1 مطعم 11
 جيد 1 ميدان الریاضة 12
 جيد 23 آومبيوتر 13
 جيد 2 موقف الموصالت 14

 
تدريس اللغة العربية في المدرسة المتوسطة اإلسالمية  . و

 األهلية نور الهدى  سيداتي سيدوارجو
آان إستخدم المدرسة المتوسطة اإلسالمية األهلية نور 

ما وأ. 2007للسنة  KTSPالهدى منهج الدراسة مسندا الى المنهج 
وهي مهارة . أهداف التدریس اللغة العربية تناسب بأهداف العاّمة

األربعة اإلستماع و الكالم و الكتابة و القرأة، التي یحصلها 
 .الطالب في تدریس اللغة العربية

في هذا البحث، لمعرفة آيف تدریس اللغة العربية في هذه 
معلم المدرسة، عقدت الباحثة المقابلة مع أستاذ إرفان فضلى آ

أما الطریقة التي إستعمل لتدریس اللغة العربية هي . اللغة العریبة
و أحيانا یستعمل طریقة . طریقة الترجمة والقواعد و غير ذلك



 

 

المباشرة ثّم یتم بطریقة األخرى التي تناسب بطریقة تدریس اللغة 
 .العربية

واّما في تدریس الكالم او المحادثة فيستعمل الطریقة 
مترآزة من آتاب اللغة العربية، وفي تدریس الكتابة الحوار التى 

بالطریقة اإلمالء التى تتعلق بمادة التعليم، و في تدریس القراءة 
و الكتاب الذى . إستخدم المدّرس بطریقة القراءة الجهرّیة

إستخدمه الطالب في تدریس اللغة العربية هي آتاب اللغة 
 X 45 2ة العربية ووقعت الدراسة اللغ". فطرة) "LKS(العربية 

وقسمت المدرس الوقت بمناسبة الموضوع . دقائق لكل خصة
 .  الدراسية

 
 عرض البيانات و تحليلها: الفصل الثاني

 عرض البيانات من المالحظات و المقابلة. 1   
تدريس الكالم للفصل الثامن في المدرسة المتوسطة . أ

 اإلسالمية األهلية نور الهدى سيداتي سيدوارجو
الهدف من التعلم اللغة األجنبية هو تمكن الكالم بها، أن 

. فمهارة الكالم جزء أساسي في دراستها السيما في اللغة العربية
اذا تجرب المتعلمون الكالم . وعرفنا أن الكالم یحتاج تدریب

 .فيستطيعون أن یتكلموا جيدا
و بطریقة الحوار یعني بعد ترجم المعلم للحوار أو النص 

ولو . ب عن الكلمة الصعبة ثم تكلم الطالب متبّدالوسأل الطال
هذه الطریقة مازال ترآز على المعلم ولكن تساعد الطالب لفهم 

وآما عرفنا أن قدرة . مادة اللغة العربية وال على تدریس الكالم
و الكالم هو صعوبة مهارة اللغویة و في إتقان . الطالب متفرقة

 . دریب الكالماللغة إستخدم آفاءة اللغة الجيدة وت



 

 

 
تطبيق إستراتيجية التشريح في تعليم اللغة العربية . ب

 للفصل الثامن 
التشریح هو إستراتيجة لتعليم المفردات أو لتعليم اللغة 

اللعبة سهلة بل صعبة ألن ليست باللغة األم بل باللغة . األجنبية
وظيفة التالميذ یعنى یلصق التالميذ المفردات . األجنبية

الى الوسائل (مباشرة الى األشياء المقصودة) المفردات البطاقات(
هنا یستطيع التالميذ أن یعرف المفردات الجدیدة و ). اإلیضة
ثم تكلم التالميذ مع أصدقائه متبدال باستعمال هذه . یحفظها

 .المفردات
واما عملية التدریسية في تعليم الكالم باستخدام 

 :إستراتيجية التشریح هي
 المقدمة. 1

 تسليم بقول السالم عليكم ورحمة اهللا وبرآاته .أ 
آيف حالكم یاتالميذ في هذا "تسأل عن حال الطالب . ب 
"اليوم؟  

 تخبرهم عن الموضوع اليوم. ج 
 أنشطة الرئيسية. 2

 .وآل فرقة تلميذان. یوزع المدرس التالميذ فراقا.  أ 
 .أعطى المدرس المفردات الى آل فرقة. ب 
اذا آان (حد منهما صار العارضة آل فرقة یختار ا .ج 

ویستعمل ). المفردات عن    أعضاء الجسم أو إسم اآللم
هنا .  . الصور اذا آان الوسائل اإلیضة األصلية غير موجودة

یأمر المدرس التالميذ بالضبط آي ال یخطاء التالميذ حينما 
 . یضع المفردات 



 

 

یصحح المدرس اذا وجد األخطاءت في وضع أو في . د 
 .  اق المفرداتإلص
وبعد إنتهاء الوقت، یتكلم بينهما باستعمال هذه المفرات قدر . ه

 .دقيقة 15
 اإلختتام. 3

 المواد عن المدرس من تخليص و تأآيد
   تالميذال وظائف عن المدرس تقویم
 االتي مواد ليفهموا تالميذال على یأمر
 بالسالم الدراسة المدرس ختتمی

 
 طريقة جمع البيانات .  2

لمعرفة تطبيق إستراتيجية التشریح نحوترقية مهارة و
الكالم للطالب الفصل الثامن بمدرسة المتوسطة اإلسالمية 
األهلية نور الهدى سيداتي سيدوارجو ال تأخذ الباحثة طریقة 

و المقابلة ) uji coba(التجربة : واحدة بل الطریقة المتنوعة وهي
)interview ( و المالحظة)observasi (وثائق و ال)dokumentasi ( و

وعرضت الباحثة البيانات ). tes(و اإلختبار ) angket(اإلستبيانات 
 :أو معلومات التي حصل عليها آما یلي

 
 )Uji coba(التجربة  .1

 خطوات تكون, األّول الباب في الباحثة تقّدم آما
 ثامنال الفصل لطالب الباحثة تستخدم التى الطریقة تجّربة
 مناسبة نور الهدى  األهلية لإلسالميةا المتوسطة بمدرسة
 1 –مایو  18 التاریخ في التجربة عملية تعمل. األّول لإلقتراح
 .دقائق 45×2 ووقتها 2011 یونيو



 

 

 )Interview(المقابلة  .2
في هذا المنهج تتناول الباحثة التصریح من أستاذ ارفان 
آمعلم اللغة العربية بمدرسة المتوسطة اإلسالمية األهلية نور 

ومن هذه . الهدى ، عن تدریس اللغة العربية في هذه المدرسة
المقابلة، حصلت الباحثة على أن في تدریس اللغة العربية 

 .یستعمل المدرس بطریقة التي تناسب بأربعة مهارات
 )Observasi(المالحظة  .3

بعد عملية التجربة تتناول الباحثة البيانات عن تطبيق 
احوال الطالب في الفصل بمشاهدة " التشریح"إستراتيجية 

التجربي، وعرفت الباحثة أن وجود الفرق بين مفهوم التالميذ 
وباإلضافة الى . وقبلها" التشریح"بعد أن یستخدم إستراتيجية 

ذلك، آان مهارة الكالم لطالب الفصل التجربي أجيد من 
 )تشرحها الباحثة في البحث االتي( الفصل الضبطي 

 )Dokumentasi(الوثائق  .4
 المدرسة عن صفحٌة الباحثة تتناول المنهج هذا في
 )3-1لوحة ال(   المية األهلية نور الهدىالإلس المتوسطة

 )Angket(اإلستبيانات  .5
 من والمعلومات البيانات المكتوبة األسئلة هي
. یعرفونه وأّما أنفسهم في عما التقریر وهي المستجيبين
ي ه ثالبح هذا في المستخدمة  )Angket( واإلستبيانات

 من الصميمة اإلجابة إختيارة هي, المغلقة ياناتاإلستب
 الرمز أّما. المستجيبين من یطلب الذي اإلجابة مجموعات

 رموز هو الطّالب األجوبة لتحليل الباحثة إستخدمت الذي
 المائویة

 
 )Rumus Prosentase( 



 

 

:وهو      

       
    

 الذین الطّالب إلى اإلستبيانات هذه الباحثة أعطت
 تستخدم التي  التجربّية الفرقة في البحث عينة یكونون

 هذه بإستخدام تتعّلق اإلستبيانات ألن, فقط إستراتيجية التشریح
 Sampel( البحث هذا فى الباحثة أخذت وألّن. الطریقة

random.(المستجبين فعدد )N (ستة وثالثون اإلستبيانات هذا في 
 في الباحثة شرحتها المستجبين أجوبة أّما.  طلبًا) 36(

 : التالية اللوحات
1اللوحة   

 اراء الطالب عن فعال إستراتيجية التشریح
 % F Nاألجوبة المختارة النمرة
 78 36 28 نعم أ
 22  8 أحيانا ب
 -  - ال ج

 100 36 36 المجموع
 

2اللوحة   
التشریحاراء الطالب عن تأثير تطبيق إستراتيجية   

 % F Nاألجوبة المختارة النمرة
 75 36 27 نعم أ
 14  5 أحيانا ب
 11  4 ال ج

P = 100 %× 
 األجوبة تكرير

)F(
المستجبين عدد  

)N(



 

 

 100 36 36 المجموع
 

3اللوحة   
عن إستعمال إستراتيجية التشریح إلرتفاع الحّث الطالب وترقية 

 آالمهم
 % F Nاألجوبة المختارة النمرة
 83 36 30 نعم أ
 17  6 أحيانا ب
 -  - ال ج

وعالمجم  36 36 100 
 

4اللوحة   
 موافق الطالب باستعمال إستراتيجية التشریح

 % F Nاألجوبة المختارة النمرة
 67 36 24 موافق أ
 31  11 موافق جدا ب
 2  1 غير موافق ج

 100 36 36 المجموع
 

5اللوحة   
رأي الطالب عن حصول تطبيق إستراتيجية التشریح في تعليم اللغة 

 العربية
 % F Nألجوبة المختارةا النمرة
 92 36 33 حسن أ
 8  3 نقص الحسن ب



 

 

 -  - غير الحسن ج
 100 36 36 المجموع

 
 
 
 

6اللوحة   
رأي الطالب عن الطریقة التعليم التي إستعملت المدرس اللغة 

 العربية في المدرسة
 % F Nاألجوبة المختارة النمرة
 83 36 30 مناسب أ
 17  6 نقص المناسب ب
ر مناسبغي ج  -  - 

 100 36 36 المجموع
 

7اللوحة   
)مهارة الكالم(عن عملّي الطالب في تعلم اللغة العربية   

 % F Nاألجوبة المختارة النمرة
 78 36 28 نعم أ
 22  8 أحيانا ب
 -  - ال ج

 100 36 36 المجموع
 
 
 



 

 

 
8اللوحة   

 عن صعوبة الطالب في تعليم الكالم
 % F Nةاألجوبة المختار النمرة
 17 36 6 نعم أ
 44  16 أحيانا ب
 39  14 ال ج

 100 36 36 المجموع
 

9اللوحة   
 طریقة الطالب في حّل الصعوبة الكالم 

 % F Nاألجوبة المختارة النمرة
 8 36 3 تعلم بنفسة أ
 86  31 تعلم مع الفرقة ب
 6  2 زاد الحصة ج

 100 36 36 المجموع
 
 
 
 

10اللوحة   
الطالب الدرس في وقت الدرس  عن إهتمام  

 % F Nاألجوبة المختارة النمرة
 78 36 28 نعم أ
 22  8 أحيانا ب



 

 

   - ال ج
 100 36 36 المجموع

لتصریح الفهم عن اإلستبيانات في اللوحات السابقة، فتقدم  
 :الباحثة التلخيص عن جميع اإلستبيانات في اللوحات التالية

 
11اللوحة   

 ج ب أ النمرة
1 78 22 - 
2 75 14 11 
3 83 17 - 
4 67 31 2 
5 92 8 - 
6 83 17 - 
7 78 22 - 
8 17 44 39 
9 8 86 6 
10 78 22 - 

 58 283 659 المجموعة
 المتوسطة

)mean( 
65،9 28،3 5،8 

  
من الطالب یقولون  65,9% بناء على اللوحات السابقة أن 

 .سریع مهارة الكالمأن إستخدام هذه الطریقة جيد، ویساعد في ت
بعد ظهرت الباحثة األجوبة من المستجيبين في اللوحات  

السابقة عن فيض إستخدام الطریقة، نعرف أن أآثر من الطالب 



 

 

بمعنى أنهم موافقون التعّلم بإستخدام ) ب(و ) أ(یختارون اإلجابة 
هذه الطریقة، ویشعرون بسهل في فهم الدرس، وهم موافقون 

هذه البيانات تدل على أن تجربة . یقة وتطویرهابإستخدام هذه الطر
تطبيق إستراتيجية التشریح لمهارة الكالم في تدریس اللغة العربية 
للفصل الثامن بالمدرسة اإلسالمية األهلية نور الهدى سيداتي 

 .سيدوارجو
 

 )Tes(اإلختبار  .6
أما اإلختبار الذى إستخدمت الباحثة في هذه التجربة 

 .اإلختبار األول واإلختبار النهائوقوعا بمرتين یعنى 
أما اإلختبار الذي إستخدمت الباحثة في هذه التجربة 

و اإلختيار ) Pre Test(وقوعا بمرتين یعنى اإلختبار األول 
لذلك، تتقدم الباحثة نتيجة اإلختبار األولي ). Post Test(النهائ 

 :للفرقة التجربية و الفرقة الضبطية آما یلي
 

12 اللوحة  
تائج الطالب للفصل التجربيةعن ن  

في اإلختبار األولى )  Xالمتغير " (التشریح"بإستخدام إستراتيجية 
طلبت . قبل عملية التجربة و في اإلختبار النهائ بعد عملية التجربة

الباحثة البينات عن درجة آفاءة الطالب من الفصل الثامن في تعليم 
 . الكالم

 
:ونال الباحث البيانات آما یلي  

 النتائج من اإلختبار اسم التالميذنمرةال
 بعد قبل



 

 

 7 6 احمد اریا محمد 1
 8 7 احمد ریزا 2
 7 6 اندیك ویجاینتو 3
 9 7 اربحد ریيو داریني 4
 8 7 فحریزل رزقي فيردیا 5
 8 7 ابن رسالن محبوب اهللا 6
 8 7 محمد هدیة الرب 7
 9 8 محمد احزى هيلمي نوغروهو 8
 9 7 بيحيمحمد رفقي ح 9

 8 7 محمد تنزل ملتزم 10
 7 7 عفيدة األولياء 11
 8 6 أمنة الليلية 12
 9 7 انيت فطریني 13
 8 7 أّي القرأن أقرى 14
 7 8 دیوي نور خليصة 15
 8 6 دیانيتا نور عيني 16
 7 7 دیاس ایو ماليندا 17
 8 6 هدیة الليلية 18
 8 6 ایفا جنيدا 19
 8 7 ليلة الفطریة 20
 8 7 لييا حسن العمليا 21
 7 6 مغفرة الصومة 22
 8 7 ميتا نور حلمية 23
 8 7 مفتاح الجنة 24
 8 6 نساء العلمية 25
 8 7 نودیا ادوقل ایسفوري 26



 

 

 9 7 نور عزیزة 27
 7 6 فوفوت هارا 28
 8 6 رسالة األمة 29
 8 7 روضة العلمية 30
 7 7 ساري جهياني ایشافوتري 31
 8 6 ولدیاووالن م 32
 8 6 یولي مولدیا فردوس 33
 8 6 یونتافيا 34
 7 8 یوریدا ایو صليت 35
 8 7 زهرة النفسة 36

 284 242 المجموع
 7،88 6،72 المتوسط

 
وبناء  7،88القيمة التى حصل عليها الفرقة التجربية هي 

 .على تفسير القيمة هذه القيمة بمعنى جيد
 

 
 
 
13اللوحة    

للفصل الضبطيةعن نتائج طالب   
في اإلختبار األولى ) Yمتغير" (التشریح"بدون إستخدام إستراتيجية

 و في اإلختبار النهائ
إلختبارمن ا النتائج اسم التالميذالنرة  

 النهائ األول



 

 

 7 6 احمد صالح الهدي 1
 6 5 احمد سيف الدین 2
 7 6 احمد شرفي 3
 7 7 احمد علمي الفرسي 4
 8 7 احمد لبيب فكري 5
 6 5 احمد شافق مدني 6
 7 7 ليلي مكرمة 7
 7 6 عين الرزل 8
 7 6 انغغا هاري فرادانا 9
 6 5 برهان الدین رمضان 10
 6 6 فيریانتو روشدیانشه 11
 6 7 امام بخاري 12
 7 5 محمد شهرني ارفيانشه 13
 7 6 مصباح المنير 14
 8 6 محمد هدریيان فضلي 15
 7 7 لؤلؤ العلمية 16
 8 7 .محمد فارس رمين أ 17
 7 6 محمد ایروان 18
 6 5 محمد مخلص اردیانشه  19
 6 6 نيل الكرام 20
 7 6 ميال رحمة 21
 7 6 نسوة فرحة  22
 6 7 زرقي اغونغ فردانا 23
 7 7 شهر المولنا 24
 8 6 انيس واتي 25



 

 

 6 7 دیفي الفاداني 26
 7 6 ایمي نور فائزة 27
 6 6 ایما مرلينا 28
 7 6 ایرین هندایاني 29
 7 7 فطرة الحلمية 30
 8 7 حليمة السعدیة 31
 7 6 هيني حمدیة 32
 6 6 امرأة العفيفة 33
 7 5 جهرة العين 34
 6 7 قرة اعيون 35
 7 7 ليلي انغغریني 36

 245 223 المجموع
 6،80 6،19 المتوسط 

 
اء و بن 6،80القيمة التى حصل عليها الفرقة الضبطية هي  

ولذلك، بناء على . على تفسير القيمة وهذه القيمة بمعنى آافى
من الفرقة التجربية و ) mean(اللوحات السابقة ونتيجة المتوسطة 

الفرقة الضبطية نعرف أن القيمة للفرقة التجربية التى تستخدم 
 .إستراتيجية التشریح أجيد من قيمة الفرقة الضبطية

  
إستراتيجية التشريح للفصل إرتفاع مهارة الكالم بتطبيق   . ج

الثامن بمدرسة المتوسطة اإلسالمية األهلية نور الهدى 
 سيداتي سيدوارجو

لمعرفة ترقية مهارة الكالم الطالب بإستخدام إستراتيجية 
التشریح للفصل الثامن بمدرسة المتوسطة اإلسالمية األهلية 



 

 

نور الهدى سيداتي سيدوارجو، فعرضت الباحثة عن نتائج 
في الفرقة التجربية و الفرقة الضبطية في اإلختيار  الطالب
ولمعرفة القيمة و المسافة بينهما، ویستخدم الباحثة . النهائ
 :Mxرمز  

 Mx = 

∑Χ   : مجموع النتيجة من المتغيرx 
Nx    : عدد الستجيبين من المتغيرX 

 My =  
∑Υ  : مجموع النتيجة من متغيرΥ 

    Ny     : عدد المستجيبين من المتغيرY   
 :وتفسير القيمة آما یلي

 آاد آافيا:   5 ممتاز:  10
 ناقص:   4 جيد جدا:    9
 ناقص جدا:   3 جيد:    8
 قبيح:   2 أآثر من آافى:    7
 قبيح جدا:   1 آافى:    6

  
   Mx=  = للفصل التجربية في اإلختبار النهائ 

7،88 =284 
     36 
وبناء على  7،88القيمة التى حصل عليها الفرقة التجربية هي  

أما القيمة التي حصل عليها . تفسير القيمة هذه القيمة بمعنى جيد
 :الفرقة الضبطية آما یلي



 

 

  My =  = ة في اإلختبار النهائ للفرقة الضبطي
 2،80 =248 

   36    
وبناء  6،80القيمة التي حصل عليها الفرقة الضبطية هي 

ولذلك ، بناء على . على تفسير القيمة و هذه القيمة بمعنى آافى
من الفرقة التجربية و ) mean(اللوحات السابقة ونتيجة المتوسطة 

القيمة للفرقة التجربية التى تستخدم  الفرقة الضبطية نعرف أن
 .أجيد من قيمة الفرقة الضبطية" التشریح"إستراتيجية 

أجيد من " التشریح"هذا الحال یدل على تطبيق إستراتيجية 
الطریقة القدیمة و المسافة بين القسيمة للفرقة التجربية و الفرقة 

 : الضبطية آما في التالية
ةالفرقة الضبطي الفرقة التجربية  المسافة بينهما 

7،88 6،80 1،08 
وبالنسبة إلى البيان المحصول عن تطبيق إستراتيجية 
التشریح نحو ترقية مهارة الكالم الطالب آانت هذه إستراتيجية 

وهناك فرق بين . وظهر بأن أهداف التعليم قد بلغه الطالب. مؤثرة
ت للفرقة التجربية و الفرقة الضبطية ولوآان في تطبيقها مازال

 .المدرس یجد المشكالت عند الطالب في نفوذها في الفصل
 
 
 
 

مهارة الكالم  بيق إستراتيجية التشريح نحوترقيةعن تأثير تط . د
مدرسة المتوسطة اإلسالمية األهلية نور فصل الثامن بلل

 .الهدى سيداتي سيدوارجو



 

 

لمعرفة تأثير تطبيق  إستراتيجية التشریح الرتفاع مهارة 
صل الثامن بالمدرسة المتوسطة اإلسالمية الكالم لطالب الف

األهلية نور الهدى سيداتي سيدوارجو، فتقدم الباحثة أوال، 
المقارنة بين ارتفاع مهارة الكالم لطالب الفصل الثامن للفرقة 

التي تستخدم إستراتيجية  )kelompok eksperiment(التجربية 
ستخدام بدون إ) kelompok kontrol(التشریح وللفرقة الضبطية 

آما قدمت ( إستراتيجية التشریح في تدریس اللغة العربية 
 ).الباحثة في اللوحات السابقة

) Ho(ولمعرفة النتيجة الفروض هل الفرضية الصفریة 
مقبول أم ال؟ إذا ال یوجد الفرق بين المتغيرین أو نتائج 
الطالب للفرقة التجربية التي تستخدم إستراتيجية التشریح 

ونتائج الطالب للفرقة الضبطية التي ال تستخدمها  )Xالمتغير (
. مقبولة) Ho(فهذا یدل على أن الفرضية الصفریة ) Yالمتغير (

وبالعكس اذا هناك الفرق بين نتيجة المتغيرین فهذا یدل على 
 .مردودة  )Ho(أن الفرضية الصفریة 

) Ha(وأما النتيجة األخير یدل على أن الفرضية البدلية 
تطبيق إستراتيجية التشریح یؤثر  ى أن تجربةمقبولة، بمعن

على إرتفاع مهارة الكالم في درس اللغة العربية لطالب 
الفصل الثامن بالمدرسة المتوسطة اإلسالمية األهلية نور 
الهدى ولمعرفة هذه الفروض إستخدمت الباحثة رمز المقارنة 

. 
 :أما خطوات تحليل البيانات فهى 

) Mean Variabel X ( المستقّلة یبحث عن معّدل المتغّيرة  •

 : برموز 
            Mx =                              



 

 

 

 Mean Variabel ( یبحث عن معّدل المتغّيرة غير المستقّلة  •

Y( برموز : 
            My =                    

( قّلة یبحث عن معایير االنحراف من المتغّيرة المست •
Deviasi Standar Variabel X(  برموز : 

        
                               

یبحث عن معایير االنحراف من المتغّيرة غير  •
 : برموز  )Deviasi Standar) Variabel Yالمستقّلة

       
 

 Standar ) الخطاء من معّدل المستقّلةیبحث عن معایير  •
Error Mean Variabel X  ( برموز: 

    SEM₁ 

 )یبحث عن معایير الخطاء من معّدل غير المستقّلة  •

Standar Error Mean Variabel Y  (  برموز: 
                   SEM₂= 

 
تغّيرة یبحث عن معایير الخطاء من خالف معّدل الم •

 Standar Error(المستقّلة ومعّدل المتغّيرة غير المستقّلة 

Perbedaan antara Mean Variabel X dan Mean Variabel Y (

                      : برموز 



 

 

 
 :45برموز    toیبحث عن  •

to=  

في ) tt(بنسبة على نتيجة ) t0(یعطى التأویل عن نتيجة   •
 "".جدول رقم

 
14لوحة ال  

 X Y X Y X2 Y2 الرقم

1 7 7 0،88-0،2 0،7744 0،04 
2 8 6 0،12 0،8-  0،0144 0،64 
3 7 7 0،88-0،2 0،7744 0،04 
4 9 7 1،12 0،2 1،2544 0،04 
5 8 8 0،12 1،2 0،0144 1،44 
6 8 6 0،12 0،8-  0،0144 0،64 
7 8 7 0،12 0،2 0،0144 0،04 
8 9 7 1،12 0،2 1،2544 0،04 
9 9 7 1،12 0،2 1،2544 0،04 
10 8 6 0،12 0،8-  0،0144 0،64 
11 7 6 0،88-0،8-  0،7744 0،64 
12 8 6 0،12 0،8-  0،0144 0،64 
13 9 7 1،12 0،2 1،2544 0،04 
14 8 7 0،12 0،2 0،0144 0،04 

                                                 
 : یترجم من  45

Anas Sudijono,Pengantar Statistik Pendidikn, (Jakarta, Rajawali, 1987) ,hal 326 – 327 



 

 

15 7 8 0،88-1،2 0،7744 1،44 
16 8 7 0،12 0،2 0،0144 0،04 
17 7 8 0،88-1،2 0،7744  1،44 
18 8 7 0،12 0،2 0،0144 0،04 
19 8 6 0،12 0،8-  0،0144 0،64 
20 8 6 0،12 0،8-  0،0144 0،64 
21 8 7 0،12 0،2 0،0144 0،04 
22 7 7 0،88-0،2 0،7744 0،04 
23 8 6 0،12 0،8-  0،0144 0،64 
24 8 7 0،12 0،2 0،0144 0،04 
25 8 8 0،12 1،2 0،0144 1،44 
26 8 6 0،12  0،8-  0،0144 0،64 
27 9 7 1،12 0،2 1،2544 0،04 
28 7 6 0،88-0،8-  0،7744 0،64 
29 8 7 0،12 0،2 0،0144 0،04 
30 8 7 0،12 0،2 0،0144 0،04 
31 7 8 0،88-1،2 0،7744 1،44 
32 8 7 0،12 0،2 0،0144 0،04 
33 8 6 0،12 0،8-  0،0144 0،64 
34 8 7 0،12 0،2 0،0144 0،04 
35 7 6 0،88-0،8-  0،7744 0،64 
36 8 7 0،12 0،2 0،0144 0،04 

 ∑=Xالمجموع
284 

Y=∑ 
245 

x= ∑ 
0،32 

y=∑ 
0,2 

X2=∑ 
13,55 

Y2=∑ 
15,64 

 



 

 

 
 :البيان 

X  = النتيجة من المتغيرx 
Y= النتيجة من المتغيرy 
x= انحراف النتيجة من المتغيرx 

                 x= X -       
Y=  انحراف النتيجة من المتغير y 

      Y= Y -   
               

 : من اللوحة السابقة، نالت الباحثة  
284 X= ∑ 245 Y=∑  0،32 x=  ∑ 0،2 y= ∑ 13،55 X2=∑ 15،64 
Y2=∑ 

 
 : خطوات الحساب فكما یلي وأما  
) Mean Variabel X ( یبحث عن معّدل المتغّيرة المستقّلة  •

 : برموز 
 Mx  = 

 
 

284=      
 36 

    7،88= 
 

 
 Mean Variabel ( یبحث عن معّدل المتغّيرة غير المستقّلة  •

Y( برموز : 
   My  =   



 

 

 
                   245= 

       36     
                  6،80                   = 

 
(  عایير االنحراف من المتغّيرة المستقّلةیبحث عن م       •

Deviasi Standar Variabel X (برموز : 

            
 

                      
36

55,13 = 
                  

   37,0         = 
 

                           0،6                    = 
        

یبحث عن معایير االنحراف من المتغّيرة غير  •
 : برموز  )Deviasi Standar) Variabel Yالمستقّلة

                                    

 
                   

36
64,15= 

 
                              43,0   =    

 
              0،65 =             

 



 

 

 Standar )یبحث عن معایير الخطاء من معّدل المستقّلة  •

Error Mean Variabel X  (  برموز: 
             SEM1       =   

                           
                              

35
6,0  = 

                          
                        0،6= 
         5،91 

 
                               0،101 =   

 )یبحث عن معایير الخطاء من معّدل غير المستقّلة  •

Standar Error Mean Variabel Y  (  برموز: 
         SEM2         

                                     
                         

35
65,0= 

 
                  0،65= 

      5،91 
     

                   0،109= 
 

یبحث عن معایير الخطاء من خالف معّدل المتغّيرة  •
 Standar(تغّيرة غير المستقّلة المستقّلة ومعّدل الم

Error Perbedaan antara Mean Variabel X dan Mean 
Variabel Y ( برموز : 



 

 

 
 

   

                                                                
                                        2)109,0(2)101,0( +  = 

                    
                                        011881,0010201,0 += 

 
                                                                            022082,0                       = 

 
                                  0،14      = 

 :برموز    toیبحث عن  •
                         to    =   

   
                                               6،80-7،88=      
                                                        0،14 

                                                                 1،08 = 
                                                          0،14 

                                                                         7،71                 = 
 
 

   to  :یعطى التأویل عن •
            Df  = ( N1+ N2) – 2    

            2-)36+36=(          
            70  =      

 



 

 

 : ttوبعد ذلك یستشر بجدول رقم 

 tt  :2,00من جدول % 5
 tt  :2,65 من جدول% 1
 : رقم جدول فلذلك tt من أآبر  ot أن یعرف هنا من و

 )tt > ot (2،00 >7،71 <2,65  أو 
, مردودٌة) Ho( الّصفرّیة الفرضية أّن على یدّل ذلك
 الفرقة نتيجة بين فرق یوجد بمعنى مقبولٌة) Ha( البدلّية والفرضّية
بإستخدام إستراتيجية التشریح ونتيجة الفرقة الضبطية ) x( التجربّية

)y ( بدون إستخدام إستراتيجية التشریح بالمدرسة المتوسطة
 .اإلسالمية األهلية نور الهدى سيداتي سيدوارجو

والتلخيص الذى نأخذه من هذا الباب أن هناك العالقة و 
وة بين تطبيق إستریتيجية التشریح نحو ترقية مهارة التأثير بشدة الق

الكالم للفصل الثامن بالمدرسة المتوسطة اإلسالمية األهلية نور 
 .الهدى سيداتي سيدوارجو

 
 

 
 

 الباب الرابع
 اإلختتام

 
الحمد هللا رب العالمين الذى قد أعطانى القوة و القدرة    

هذا البحث الجامعي، وفي  حتى أستطيع أن أنهى هذا البحث
 : أرادت الباحثة أن تعطى الخالصة و االقتراح آما یلي الجامعي

 الخالصة . أ




