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 الباب الرابع

 عرض البيانات وتحليلها
 

 إعداد البحث .أ 

 :يعني , هناك خطوات الباحثة قبل تنفيذ البحث

تنفيذ الباحثة مالحظة . مالحظة قبل البحث يعني ليكتشف مشاكل أن تدقيق .1

في مدرسة الثانوية دمحمية ألاولى  7112أكتوبر  11قبل البحث في التاريخ 

 . جامفينج سليمان يوكياكرتا

فيما بعد . تقّدم الباحثة موضوع وتصنع خطة البحث, بعد مالحظة قبل البحث .7

تنفيذ الباحثة مالحظة قبل معاملة يعني لنظر  ,7112فبراير  71في التاريخ  

من مالحظة . مشاكل املستحدث موجودة أو معاكس يوجد مشاكل الجديدة

نظرت الباحثة أّن مشاكل سوف تدقيق يساوي عندما تنفيذ , قبل معاملة

 . الباحثة مالحظة قبل البحث

 .دراسة التمهيدي ليبحث معلومة مقتظًى في البحث .3

خطة , نّص املقابلة, أدوات البحث, الدراسة كما طريقة تركيب ويستعّد خطة .4

 .وسائل بطاقة التعليمية ولكل حاجة في البحث, استبانة, التعليمية لكل سنوية
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 تنفيذ البحث .ب 

 جمع البيانات .1

أّما جمع البيانات في , تنفيذ جمع البيانات في البحث للحصول البيانات وثيقا

 : تستفيد الباحثة من , هذا البحث

تنفيذ اختبار التمهيدية ليعرف مهارة نطق املفردات اللغة العربية طالب  .أ 

 (.أ)الفصل السابع 

 . تنفيذ معاملة في عملية التعليم باستخدام وسائل بطاقة التعليمية .ب 

تنفيذ اختبار بعد ليعرف مهارة نطق املفردات اللغة العربية طالب الفصل  .ج 

 . بعد تعطى معاملة( أ)السابع 

ت إلاستبانة لطالب الفصل . ورئيسة املدرسة, بمدرس تنفيذ مقابلة .د 
ّ
ويشت

 (أ)السابع 

 :فجدوال البحث مشهود في جداول متابعة يعني , استنادا إلى خطوات

 8ول جد

 تنفيذ البحث

 رقم أيام أو تاريخ نشاط مكان

غرفة الفصل 

 (أ)السابع 

مالحظة قبل 

 البحث

  .1 7112اكتوبر  11, إلاثنين

مقابلة بمدرس  غرفة املدرسون 

 اللغة العربية

  .7 7112اكتوبر 11, إلثنين

غرفة الفصل  مالحظة قبل    .3 7112فبرايير  71,ألاربعاء
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 املعاملة (أ)السابع 

مداولة خطة  غرفة املدرسون 

التعليمية لكل 

 سنوية

  .4 7112مارس  1, الخميس

غرفة الفصل 

 (أ)السابع 

 7112مارس  14,ألاربعاء معاملة ألاولى

 

5.  

الفصل غرفة 

 (أ)السابع 

 7112مارس  71,ألاربعاء معاملة الثانى

 

1.  

غرفة رئيسة 

 املدرسة

مقابلة برئيسة 

 املدرسة

 7112مارس  74,السبت

 

2.  

غرفة الفصل 

 (أ)السابع 

 معاملة الثالث

 

 7112مارس  72,ألاربعاء

 

2.  

غرفة الفصل 

 (أ)السابع 

ت إلاستبانة
ّ
 7112مارس  72,ألاربعاء يشت

 

9.  

غرفة الفصل 

 (أ)السابع 

 7112ابريل  12,ألاربعاء معاملة الرابع

 

11.  

غرفة رئيسة 

 املدرسة

مقابلة بمدرس 

 اللغة العربية

 7112ابريل  12,ألاربعاء

 

11.  

مع ألاخذ شهادة  إلادارة غرفة

 انتهى البحث

 7112ابريل  12,ألاربعاء

 

17.  
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 فحص البيانات نتائج البحث .7

 :أّما فحص البيانات نتائج البحث يعني 

 فحص نتائج اختبار قبل .أ 

 فحص نتائج اختبار بعد .ب 

 فحص عدد طالب حاضر .ج 

 يشبع إلاستبانة التيفحص عدد طالب  .د 

فسوف متوقع البيانات ماجمع , فحص البيانات نتائج البحثتنفيذ بعد 

 .(مناسب بموضوع أو عينة البحث)مناسب بعدد ماموجه قبل 

 

 نتائج تحليل البيانات .ج 

نتائج تحليل البيانات في هذه الدراسة مناسب بمكتوب في الباب الثالث يعني في 

ستحسب الباحثة متوسط من نتيجة اختبارقبل و اختبار بعد . تقنيات تحليل البيانات

 . Software SPSS 71ما ساعد ب  T-Testثم تحسب بصيغة  

 : يعني , مايلي عرضت الباحثة نتائج الحساب تحليل نتيجة البحث
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 تحليل وصفي .1

 9ول جد

 نتيجة اختبار قبلي واختبار بعدي

 معيار اختبار بعد معيار
اختبار 

 قبل
 رقم اسم

 .AK 1 24 غير تامّ  22 تامّ 

 .AHS 7 21 تامّ  29 تامّ 

 .AS 3 14 غير تامّ  22 تامّ 

 .ASK 4 41 غير تامّ  21 غير تامّ 

 .AA 5 23 تامّ  91 تامّ 

 .AN 1 25 تامّ  21 تامّ 

 .AH 2 21 تامّ  91 تامّ 

 .AM 2 22 تامّ  91 تامّ 

 .BRFS 9 51 غير تامّ  27 غير تامّ 

 .DH 11 35 غير تامّ  21 غير تامّ 

 .DN 11 29 تامّ  92 تامّ 

 .EDP 17 35 غير تامّ  51 غير تامّ 

 .FES 13 57 غير تامّ  21 تامّ 

 .FSW 14 57 غير تامّ  21 تامّ 
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 .FW 15 15 غير تامّ  27 تامّ 

 .HY 11 14 غير تامّ  25 تامّ 

 .IW 12 13 غير تامّ  25 تامّ 

 .IAP 12 97 تامّ  92 تامّ 

 .LTS 19 27 تامّ  29 تامّ 

 .LDA 71 17 غير تامّ  21 تامّ 

 .MS 71 21 غير تامّ  91 تامّ 

 .NMPS 77 27 غير تامّ  91 تامّ 

 .NR 73 21 تامّ  95 تامّ 

 .NRI 74 21 تامّ  29 تامّ 

 .RWNR 75 52 غير تامّ  25 تامّ 

 .RN 71 25 تامّ  91 تامّ 

 .SR 72 21 غير تامّ  91 تامّ 

 .SDNS 72 25 تامّ  91 تامّ 

 .TP 79 27 تامّ  92 تامّ 

 .TS 31 55 غير تامّ  29 تامّ 

 .YSU 31 17 غير تامّ  21 تامّ 

 



36 
 

من جداول أن ملعرفة أّن من نتائج اختبار قبل هناك ثمانية عشر طالب 

فيما . و ثالثة عشر طالب لديهم نتيجة بصنف تامّ ,  لديهم نتيجة بصنف غير تامّ 

و ,  بعد  من نتائج اختبار بعد هناك اربعة طالب لديهم نتيجة بصنف غير تامّ 

اختبار قبل واختبار  من نتيجة. سبعة وعشرون طالب لديهم نتيجة بصنف تامّ 

بعد أن يعرف أّن ترقية مهارة نطق املفردات اللغة العربية طالب الفصل السابع 

 .يعني تعليم بوسائل بطاقة التعليمية Treatmentبعد تعطي معاملة أو ( أ)

 تقسيم الترددات .7

 ,frequenciesعند احصائيات وصفي هناك ثالثة خطوات يعني يحاسب 

descriptives , وexplore . عرض الباحثة نتائج الحساب بيساعدSPSS 71  تالي: 

 frequenciesالترددات أو  .أ 

 11ول جد

Statistics 

  Pretest Posttest 

N Valid 63 63 

Missing 0 0 

 

11ول جد  

Pretest 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 66,00 2 3,6 3,6 3,6 

60,00 3 6,2 6,2 6,6 

60,00 3 6,2 6,2 32,6 
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62,00 2 3,6 3,6 36,6 

66,00 3 6,2 6,2 22,3 

66,00 3 6,2 6,2 26,6 

32,00 2 3,6 3,6 62,6 

36,00 3 6,2 6,2 66,6 

36,00 2 3,6 3,6 63,6 

36,00 3 6,2 6,2 66,2 

60,00 2 3,6 3,6 63,3 

62,00 3 6,2 6,2 66,6 

66,00 3 6,2 6,2 66,3 

66,00 2 3,6 3,6 36,6 

66,00 3 6,2 6,2 36,6 

60,00 2 3,6 3,6 66,2 

62,00 2 3,6 3,6 60,3 

66,00 3 6,2 6,2 66,6 

66,00 3 6,2 6,2 66,3 

63,00 2 3,6 3,6 66,6 

66,00 3 6,2 6,2 63,6 

62,00 3 6,2 6,2 300,0 

Total 63 300,0 300,0   

 

 

11ول جد  

Posttest 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 63,00 3 6,2 6,2 6,2 

60,00 2 3,6 3,6 6,6 

62,00 3 6,2 6,2 32,6 

66,00 3 6,2 6,2 33,3 

60,00 3 6,2 6,2 36,6 

63,00 2 3,6 3,6 26,6 

62,00 3 6,2 6,2 26,0 

66,00 6 6,6 6,6 66,6 
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63,00 2 3,6 3,6 66,2 

66,00 3 6,2 6,2 66,6 

66,00 6 32,6 32,6 33,6 

60,00 6 6,6 6,6 63,0 

63,00 6 6,6 6,6 60,3 

66,00 3 6,2 6,2 66,6 

63,00 2 3,6 3,6 60,6 

66,00 6 6,6 6,6 300,0 

Total 63 300,0 300,0   

 

  N 11ول جدحيث في , SPSSأن يعرف نتائج تحليل  11ول عند جد

مما  N Missing  =1ألاشخاص و  31ماتشير عدد املستجيبين  31= الصالحية 

أن يعرف نتائج تحليل  11 ول عند جد. Missingيعني عدم ضاعت البيانات أو 

. ييعني مئة في املئة كل املستجيبين يتبع اختبار قبل يالترددات إلى قيمة اختبار قبل

يعني مئة في  يبعدقيمة اختبار لترددات إلى أن يعرف نتائج تحليل ا17ول عند جد

 .بعدياختبار املئة كل املستجيبين يتبع 

 1صورة 
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 1صورة 

 

 

 descriptivesصفي أو و  .ب 

النتيجة , النتيجة العليا, (N)تشير أّن عدد من القياسات  13ول عند جد

 يمن كل قيمة اختبار قبل Kurtosisو , Skewness, معيار الانحراف, متوسط, الدنيا

بما أّن النتيجة , هي نسب التماثل املدرج الاحصائي Skewnessالنتيجة . يواختبار بعد

Kurtosis مثالي النتيجة . هي نسب متعادل أو وأشار املدرج الاحصائيSkewness  و

 :من أجل ذلك . في تقسيم مستتّب يعني صفر Kurtosisالنتيجة 

شطبة إلى اليسار تقسيم "إيجابية فتقسيم البيانات  Skewnessإذا النتيجة  .1

, (هناك تردد النتيجة العليا في اليسار نقطة الوسط تقسيم مستتّب " )مستتّب 
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شطبة إلى اليمين تقسيم "سلبية فتقسيم البيانات  Skewnessعكسّيا إذا النتيجة 

 ". مستتّب 

اك قيمة واحدة هن" )مدبب"إيجابية فتقسيم البيانات  Kurtosisإذا النتيجة  .7

" ينحدر"سلبية فتقسيم البيانات  Kurtosisإذا النتيجة , عكسّيا(. ماالهيمنة

 (.املتغيرات كبيرة)

أي , هي سلبيتين Kurtosisالنتيجة و  Skewnessالنتيجة  13ول عند جد

عند قيمة اختبار بعد . "ينحدر"و " شطبة إلى اليمين تقسيم مستتّب " تقسيم 

شطبة إلى " أي تقسيم . إيجابية Kurtosisالنتيجة ية و سلب Skewnessالنتيجة 

 . "مدبب"و " اليمين تقسيم مستتّب 

 : مايلي تعرض الباحثة املدرج الاحصائي كصدقا 

11ول جد  
Descriptive Statistics 

  

N Range 
Minimu

m 
Maximu

m Mean 

Std. 
Deviatio

n 
Varianc

e Skewness Kurtosis 

Statisti
c 

Statisti
c Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic 

Statisti
c 

Std. 
Error 

Statisti
c 

Std. 
Error 

Pretest 63 66,00 66,00 62,00 36,2266 36,32203 266,066 -,666 ,623 -,666 ,623 

Posttest 63 66,00 63,00 66,00 66,6636 6,66623 66,336 -3,662 ,623 6,666 ,623 

Valid N 
(listwise) 

63                     
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 1صورة 

 

4 صورة  
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 exploreاكتشاف أو  .ج 

 .يو اختبار بعد يتستخدم الباحثة استكشاف ليفاضل قيمة اختبار قبل

14 ول جد  

Descriptives 

 Statistic Std. Error 

Pretest 

Mean 36,2266 2,60660 

669 Confidence Interval for 

Mean 

Lower Bound 32,6663  

Upper Bound 66,6630  

69 Trimmed Mean 36,6266  

Median 60,0000  

Variance 266,066  

Std. Deviation 36,32203  

Minimum 66,00  

Maximum 62,00  

Range 66,00  

Interquartile Range 26,00  

Skewness -,666 ,623 

Kurtosis -,666 ,623 

Posttest 

Mean 66,6636 3,66606 

669 Confidence Interval for 

Mean 

Lower Bound 62,0603  

Upper Bound 66,6066  

69 Trimmed Mean 63,3336  

Median 66,0000  

Variance 66,336  

Std. Deviation 6,66623  

Minimum 63,00  

Maximum 66,00  

Range 66,00  

Interquartile Range 30,00  

Skewness -3,662 ,623 

Kurtosis 6,666 ,623 
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 اختبار الصالحية  .3

بدالالت . اختبار الصالحية في هذا البحث يستخدم احد وثالثون املستجيبين

alpha (α) 5 في املئة فكبر rtabel   ما يلي يعني نتائج اختبار . 14344املستخدمة يعني

  : الصالحية ماتنفيذ الباحثة 

 11 ول جد

 1 الصالحية اختبار

 rhitung rtabel وضوخ

رقم 

 مفرددة

 1 14344 14195- غير الصدق

 7 14344 14151 غير الصدق

 3 14344 14423 الصدق

 4 14344 14541 الصدق

 5 14344 14739 غير الصدق

 1 14344 14372 غير الصدق

 2 14344 1 غير الصدق

 2 14344 14539 الصدق

 9 14344 14179 غير الصدق

 11 14344 14435 الصدق
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 11 14344 14542 الصدق

 17 14344 14112 الصدق

 13 14344 14171 غير الصدق

 14 14344 14717 غير الصدق

 15 14344 14141 غير الصدق

 11 14344 14221 الصدق

 12 14344 14417 الصدق

 12 14344 14327 الصدق

 19 14344 14151 غير الصدق

 71 14344 14471 الصدق

 71 14344 14371 غير الصدق

 77 14344 14721 غير الصدق

 73 14344 1 غير الصدق

 74 14344 14142 غير الصدق

 75 14344 1 غير الصدق

 71 14344 1 غير الصدق

 72 14344 1 غير الصدق

 72 14344 14479 الصدق

 79 14344 1 غير الصدق
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 31 14344 14124- غير الصدق

 

ول فأن يعرف أّن تسعة عشر مفرددة ماغير صالح يعني رقم استنادا إلى جد

وبعده . 31و , 79, 72, 72, 75, 74, 73, 77, 71, 19, 15, 14, 13, 9, 2, 1, 5, 7, 1

ول اختبار الصالحية وفيما بعد تمارس اختبار ماغير صالح مجّرد من جدمفرددة 

 :  الصدقة ماغير مايلي يعني جداول اختبار الصالحية بيترك مفردد. املصداقية

 11ول جد

 1اختبار الصالحية 

 rtabel rhitung وضوخ
 رقم مفرددة

 3 14344 14423 الصدق

 4 14344 14541 الصدق

 2 14344 14539 الصدق

 11 14344 14435 الصدق

 11 14344 14542 الصدق

 17 14344 14112 الصدق

 11 14344 14221 الصدق

 12 14344 14417 الصدق

 12 14344 14327 الصدق

 71 14344 14471 الصدق
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 72 14344 14479 الصدق

 

 اختبار املصداقية  .4

 .alpha cronbachاملصداقية أدوات في هذا البحث محسوب باستخدام 

أدوات أن يرد املصداقية إذا نتائج . SPSS 71اختبار املصداقية يستخدم مساعدة 

فمفردة يرد املصداقية  alpha (1411) ≤إذا معامل املصداقية . 141 ≤تشير رقم 

 .فمفردة يردغير املصداقية alpha (1411) ≥ومعامل املصداقية 

 : أن شاهدوا في جداول يلي  alphaمقدار املصداقية تستند نتيجة 

 11ول جد

 Alphaاستنادا نتيجة  مقدار املصداقية

 Alpha مقدار املصداقية

1471إلى  1411بين  منخفض جدا  

1441إلى  1471بين  منخفض  

1411إلى  1441بين  كاف  

1421إلى  1411بين  رفيع  

1411إلى  1421بين  رفيع جدا  
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 : يعني  املصداقيةمايلي نتائج اختبار 

 18ول جد

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

,636 33 

 

في أدوات إلاستبانة يعني  املصداقيةول يوجد كبر استنادا إلى جد

أدوات إلاستبانة فأن يستنتج أّن  alpha (,0,0)ما أي أكبر من  14212

 . املصداقية

 اختبار فروض البحث .5

 Paired Samples Statisticتستخدم الباحثة صيغة , عند اختبار فروض البحث

 .software SPSS versi 71 ما ساعد

 19ول جد

Paired Samples Test 

  

Paired Differences 

T Df 

Sig. 

(2-

tailed) Mean 

Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

%09 Confidence Interval 

of the Difference 

Lower Upper 

Pair 

1 

Pretest - 

Posttest 

-11001,11 70%1121 10,1211 -2,07,%,2 -11022121 -1,07,1 1, ,,,, 

 

يعني . (1415)بمستًوى ألاخطاء  sig = 14111أن يعرف نتيجة 19ول عند جد

sig < 1415 .وبعده يعني يتم اختبار الفرضية لإلجابة هذا البحث. 
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ماكان في  sigتنفيذ بطريقة يفاضل نتيجة , اختبار الفرضية ما وضعت

كيفما . (1415)في تحليل بمستًوى ألاخطاء  Paired Samples Statisticول جد

 إذا نتيجة  Hoمفروض و  sig > 1415 ,Haفرضّية إذا نتيجة 
ً
 sigمقبول وعكسّيا

<1415 ,Ha  مقبول وHo مفروض . 

 :ما وضعت مسبقا  اختبار الفرضيةتعرض الباحثة 

 فرضية البديلةال .1

هناك ترقية مهارة نطق املفردات اللغة العربية  بعد تعلمية باستخدام وسائل 

 . بطاقة التعليمية

 فرضية النيلال .7

اليوجد ترقية مهارة نطق املفردات اللغة العربية  بعد تعلمية باستخدام 

 . وسائل بطاقة التعليمية

, software SPSS 7101بمساعدة  T-testاستنادا إلى نتائج تحليل البيانات 

. مفروض Hoمقبول و  sig<1415 ,Haنتيجة . sig = 14111أن معروف أّن نتيجة 

هناك ترقية مهارة نطق املفردات اللغة العربية  بعد تعلمية باستخدام هكذا 

 . وسائل بطاقة التعليمية

 وصفى نتائج املقابلة .1

أّما نتائج املقابلة بمدرس وال . تنفيذ نتائج املقابلة تستند إرشاد املقابلة

 :وصفي الباحثة كما يلي , برئيسة املدرسة

 مقابلة بمدرس اللغة العربية (1
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صال دعاوة إلا مدّرس  .أ 
ّ
سالم بجامعة اللغة العربية هو متخرج من قسم ات

 .اكاليجاكن إلاسالم حكومية سونا

 مدّرس اللغة العربية في مدرسة الثانوية دمحمية ألاولى جامفينج سليمان .ب 

تدريس كل الفصول أو كل درجة يعني  يوكياكرتا احادي مدّرس فقط الذي

 . أربعة عشر فصول 

 . تدريس مادة آلاخر يعني علم الفقهمدّرس اللغة العربية  .ج 

عوامل املانع متعلمة اللغة العربية في مدرسة الثانوية دمحمية ألاولى  .د 

جامفينج سليمان يوكياكرتا يعني صعلوك مهارة قراءة القرآن طالب 

وكانت , وخلفية تعليم طالب يعني متخرجين من مدرسة إلابتدائية حكومية

 . تاج معاملة الخصوص في تسليماللغة العربية اللغة الجديدة ويح

عوامل املساعد متعلمة اللغة العربية في مدرسة الثانوية دمحمية ألاولى  .ه 

جامفينج سليمان يوكياكرتا يعني كل طالب لدي كتاب اللغة العربية حتى 

م مرة في البيت أو يستطيعون مستمعون تعليمية بفعالية 
ّ
طالب أن يتعل

 .تولو كتاب اللغة العربية املستندا

تخطيط اللغة العربية في مدرسة الثانوية دمحمية ألاولى جامفينج سليمان  .و 

للفصول  7111للفصل السابع و تخطيط  7113يوكياكرتا يعني تخطيط 

 . الثمن والتاسع

عندما تدريس ال يحمل دائما مدّرس اللغة العربية خطة التعليمية لكل  .ز 

خطة التعليمية لكل وغير جميع درجة مدّرس اللغة العربية لديك . سنوية
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كما الفصل التاسع يكون بعض املواد لديك خطة التعليمية لكل . سنوية

ألجل كل خطة في خطة التعليمية لكل سنوية غير جميع أن . سنوية

  . يتحقق

معيار شمولية الدنيا مادة اللغة العربية في مدرسة الثانوية دمحمية ألاولى  .ح 

, للفصل الثامن 21, ل السابعللفص 25جامفينج سليمان يوكياكرتا يعني 

 .للفصل التاسع 22و

ولكّن إذا مقارنة , قيمة نتيجة التعلم طالب بعيدا من معيار شمولية الدنيا .ط 

بمدارس آلاخر نتيجة طالب مدرسة الثانوية دمحمية ألاولى جامفينج 

 .في املناطق سليمان 7سليمان يوكياكرتا أحسن وحصول درجة 

إلى ية يعني دراية طالب عن التعلم يحتاج مشاكل في تعليم اللغة العرب .ي 

ألن إذا , فيما بعد الثاني يعني مهارة مدرس في إتقان الفصل. التذكير

 . مدرس اليستطون إلتقان الفصول فمهما التي تسليم ملدرس المستمعون 

غير موجود شرط يستطيع قراءة القرآن لطالب الجديدة في مدرسة  .ك 

 .ليمان يوكياكرتاالثانوية دمحمية ألاولى جامفينج س

وفقا ملدرس اللغة العربية تعليمية مهارة القراءة باستخدام وسائل بطاقة  .ل 

 .التعليمية التي كانت كتابة الالتينية أن يزيد بيئة مختلفة لطالب

وفقا ملدرس اللغة العربية ضعفة تعليمية مهارة القراءة باستخدام وسائل  .م 

 .عليمية ناقص الكبيربطاقة التعليمية يعني ديمي وسائل بطاقة الت
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وفقا ملدرس اللغة العربية فائض تعليمية مهارة القراءة باستخدام وسائل  .ن 

بطاقة التعليمية يعني تعطى رؤى الجديد ملدرس الستخدام وسائل بطاقة 

 .التعليمية في تعليم اللغة العربية

 مقابلة برئيس املدرسة الثانوية بمحّمدية يوكياكرتا (7

مدرسة الثانوية دمحمية ألاولى جامفينج سليمان  هدف و مأرب, بعثة, رؤية .أ 

 .واملثّقف, الشميلة, يوكياكرتا يعني يصيغ متخرج إلاسالمي

هدف و مأرب مدرسة الثانوية دمحمية ألاولى , بعثة, خطوات لتحقيق رؤية .ب 

جامفينج سليمان يوكياكرتا يعني صنع برنامج مثال لحقول إلاسالمي التي 

وتملك سلوك الناس مناسب باإلسالم , مهّبأ  لدي طالب عادة جيدة

ثم تنفيذ بستان , بتعطي تدريبية قراءة الصالة كل صباح ملدرس الدين

التعليم القرآن لترقية قراءة القرآن طالب مدرسة الثانوية دمحمية ألاولى 

 .جامفينج سليمان يوكياكرتا

ج محوالت رئيسة املدرسة ليتقّدم مدرسة الثانوية دمحمية ألاولى جامفين .ج 

سليمان يوكياكرتا يعني تعطي أسوة حسنة ملدّرسون حتى مدّرسون يكون 

وكثيرا ما يوفد طالب ومدرسون , نظافة, ترتيب تأديبيّ . أسوة حسنة لطالب

 .لتتّبع املسابقات

عدد معلم وغير معلم مدرسة الثانوية دمحمية ألاولى جامفينج سليمان  .د 

 .يوكياكرتا يعني سبعة وثالثون 

 . تي واجب لدي مدرسون يعني متخرج سرجانةكفاءة ألاقل ال .ه 
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وضع مدرسون مدرسة الثانوية دمحمية ألاولى جامفينج سليمان يوكياكرتا  .و 

 A4يعني تملك شهادة , واجب مناسب بحقول 

عدد طالب في مدرسة الثانوية دمحمية ألاولى جامفينج سليمان يوكياكرتا  .ز 

 .طالب 457يعني حوالي 

وسلوك الناس , القتصادية, اديميأحوال طالب مختلفة من قدرة أك .ح 

 .مختلفة جدا

إعادة ألاختبار تسليم طالب الجديدة في مدرسة الثانوية دمحمية ألاولى  .ط 

جامفينج سليمان يوكياكرتا يعني كل تسجيالت طالب الجديد هناك 

ح طالب اختبار أكاديمي يعني الرياضيات واللغة . دورتين
ّ

تعطي مرش

ثم هناك اختبار قراءة القرآن , 5أقل  إلاندونيسّية بشرط نتيجة متوسط

ولكّن غير يكون شرط مقبول في مدرسة الثانوية , ويدّبر الصالة أيضا

دمحمية ألاولى جامفينج سليمان يوكياكرتا ألّن طالب الذين لم يستطيعون 

 .قراءة القرآن ويدّبر الصالة سوف تعطي ممارسة

يعون قراءة القرآن تنفيذ محوالت ناحية املدرسة لطالب الذين لم يستط .ي 

 .بطالقة يعني بتنفيذ بستان تعليم القرآن

 مباحثة البحث .د 

 : يعني, مايلي مباحثة الدراسة من نتائج البحث مقدم

ة نطق املفردات اللغة العربية لطالب. 1
ّ
 :يعني , عوامل التي تؤثر قل
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ة نطق املفردات 
ّ
اللغة عند نتائج تفريق الاستبانة تعرف أّن عوامل التي تؤثر قل

مدرسة الثانوية بمحّمدية ألاولى جامفينج سليمان ( أ)العربية الفصل السابع 

 :يوكياكرتا يعني 

مدرسة الثانوية بمحّمدية ألاولى ( أ)عند احد وثالثون طالب الفصل السابع ( أ 

 : جامفينج سليمان يوكياكرتا هناك بعض أنواع طالب يعني 

 . دائّية بمحّمدية أو الخاصةاثنة عشر طالب متخرجين من مدرسة إلابت (1

 . تسعة عشر طالب متخرجين من مدرسة إلابتدائّية حكومية (7

ربية في املستوى مدرسة ست عشر طالب الذين يتعلمون اللغة الع (3

 .الثانوية

 ".كتاب إقرأ"خمسة عشر طالب الذين اليزالون تعلم القرآن بمساعدة  (4

الثانوية بمحّمدية ألاولى مدرسة ( أ)عند احد وثالثون طالب الفصل السابع ( ب

جامفينج سليمان يوكياكرتا هناك تسعة طالب فقط الذين قراءة القرآن في كل 

 . يوم

مدرسة الثانوية بمحّمدية ألاولى ( أ)عند احد وثالثون طالب الفصل السابع ( ج

جامفينج سليمان يوكياكرتا هناك ست طالب الذين غالبا ما أخطأت قراءة 

 : كيفية قراءة حروف الهجائية التالية  واليستطيعون أن يميز
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 12ول جد

 حروف الهجائية

 
 
س   – ث   – ت   

 
ط  

ھ̀̀̀̀̀̀̀̀̀ – ح   ص   – س     

ر –ز  ك –ق    

 

مدرسة الثانوية بمحّمدية ألاولى ( أ)عند احد وثالثون طالب الفصل السابع ( د

جامفينج سليمان يوكياكرتا هناك خمسة طالب الذين اليحب بطريقة 

 .مدّرس في الفصلمايستخدمها 

مدرسة الثانوية بمحّمدية ألاولى ( أ)عند احد وثالثون طالب الفصل السابع  (ه

في " إقرأ"جامفينج سليمان يوكياكرتا هناك ثمانية طالب الذين تخجل تعلم 

 بستان تعليم القرآن ألنهم املراهقي

 .ينتيجة اختبار قبل واختبار بعد .1

 11 ول جد

 يواختبار بعد ينتائج اختبار قبل 

 رقم اسم اختبار قبل اختبار بعد

71 11 Adam Kurniadi 1.  

7% 7, Ahmad Heru Setiawan 2. 

11 ,1 Aji Sukma 1. 
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1, 1, Aldi Setiya Kurniawan 1. 

%1 71 Alfian Ardhiansyah 0. 

71 10 Andrian Nurdianto ,. 

%1 7, Ariana Herawati 1. 

%, 77 Aryunas Muhammad 7. 

12 0, Bayu Rizqiyanto F.S %. 

1, 10 Danu Hidayah 1,. 

%7 1% Durotun Nafisah 11. 

01 10 Evan Desdra Pratama 12. 

7, 02 Febri Eka Sari 11. 

71 02 Fendhy Setyo Wibawa 11. 

72 ,0 Fitri Wulandari 10. 

70 ,1 Hafidzah Yuniarawati 1,. 

70 ,1 Indra Wibowo 11. 

%7 %2 Ivan Aryo Pradana 17. 

7% 72 Laras Tyas Saputri 1%. 

7, ,2 Livia Dinda Anggraeni 2,. 

%, 1, Mira Setiyawati 21. 

%, 12 Nadia Mazaya Putri S. 22. 

%0 7, Nariya Ramadhani 21. 

7% 7, Novia Ramadhani 21. 

70 01 Rangga Wahyu Nur R. 20. 
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%1 70 Rifki Nurdiansyah 2,. 

%, 1, Sevi Rismayarani 21. 

%, 10 Sherly Dwi Novianti S. 27. 

%7 72 Tegar Pangestu 2%. 

7% 00 Tri Setyono 1,. 

7, ,2 Yoga Satria Utama 11. 

 

ول أن يعرف أّن لون ألاحمر يشير قيمة طالب لم مناسب معايير عند جد

. 25شمولية ألاقّل أو فحسب بعيد من معايير شمولية ألاقّل اللغة العربية يعني 

 . بما أّن لون ألازرق يشير قيمة طالب مناسب معايير شمولية ألاقّل 

 ترقية نطق املفردات .2

الثانوية بمحّمدية ألاولى مدرسة ( أ)تنفيذ البحث في الفصل السابع 

جامفينج سليمان يوكياكرتا يعني لتعريف قيمة نطق املفردات اللغة العربية قبل 

ولتعريف كيف كبيرة ترقية نطق املفردات اللغة من خالل . وبعد تعطي معاملة

 .وسائل بطاقة التعليمية

 

 11ول جد

Report 

 Pretest Posttest 

Mean 36,2266 66,6636 

N 63 63 

Std. Deviation 36,32203 6,66623 
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ول يعني قبل معاملة أن شاهدوا في جدمتوسط قيمة اختبار قبل 

 : تقويم صنف متوسط في هذا البحث يعني, تقسيم الترددات

 جيد جدا=    21-111

  جيد=   21-29

 كاف=   11-19

 ناقص=   51-59

 ناقص جدا =   51>

 

 :وصف من البيانات يعني 

 بصنف كاف 12477يعني  يمتوسط اختبار قبلنتائج  .1

 بصنف جّيد جدا 25424يعني  ينتائج متوسط اختبار بعد .7

مدرسة ( أ)وأي هناك ترقية بعد تعطي معاملة في الفصل السابع 

 .الثانوية بمحّمدية ألاولى جامفينج سليمان يوكياكرتا

 

 القيود الباحثة .ه 

 :  جدا القيود الباحثةتدرك الباحثة كثير , استنادا إلى نتائج البحث

حتى في تعطي معاملة أقل من , تعليم اللغة العربية مرة واحدة فقط في ألاسبوع .1

 .الحد ألاقص ى بسبب مسافة بين معاملة ألاولى إلى معاملة الثاني قديم جدا

مع , إعطاء معاملة, حّتى في تسليم املادة, وقت تعليم كل لقاء مائة دقييقة فقط  .7

 .ولعبة أقل من الحد ألاقص ى, قبل واختبار بعديألاخذ قيمة اختبار 
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عند إعطاء معاملة مّتهم الباحثة لقصف . عينات البحث يعني أحد وثالثون طالب .3

 الّرعد ألّن طالب كثيرمن ألاحيان تتحدث مع طالب آلاخرين

 


