
 الرابعالباب 

 نتائج البحث

 وصف البحث و مناقشته .أ

 هدف هذا البحث  معرفة تأثير باستخدام  .في هذا الباب يبحث عن نتائج البحث واملناقشة

العربية في  رينجينانوم في تعلم مهارة القراءة عن أحروف  4لتحسين قدرة الصف  أسلوب البرقي

اتجارب باستخدام االختبار قبلى و  هذا البحث يستخدم فصل واحد يعني .دروس اللغة العربية

 االختبار بعدي.

باستخدام   البرقى أسلوب قبل وجودأي لعالج قبل ا الطالب القدرةملعرفة  نتائج  يلن في

 10بممارسة في شكل سؤاال  14 حثةت الباعطأ للبحث االختبارات األوليةاألول .  االختبار

 .واسايمن االختيار من متعدد 

 وقيمة النتيجة منمن املدرسة.  الطالب من بعض القراءة في الكتاب مأخوذةاملواد املستخدمة 

 .باستخدام املخططات التي يمكن أن ينظر إليه في الجدول أدناه إختبار القبلى

 بيانات وصفية لالختبار القبلي .1

أدناه يسمي الحصول على نتائج االختبار األولى للطالب في تعلم اللغة العربية  مهارة 

هذه املعايير يمكن تصنيفها باستخدام نظام القياس ي على النحو . قبل القيام بالعالج القراءة

 :التالي

 

 



 نظام القياس ي 1 .4جدول   

 100 -85 ممتاز

 84 -72 جيد جدا

 71 -60 جيد

 ≥  59 غير موفق

 

 إختبار القبلي 2 .4جدول 

 املعايير النتائج الطالباسم  نمرة

1.  Nur Zaidi Salim 2,0 غير موفق 

2.   Januar Umi 

Barokah 

 غير موفق 1,5

3.  Fajri Nur Hidayat 3,5 غير موفق 

4.  M Dewa Aryanto 7,5  جّيد جّد 

5.  Resyilia Ratna 

Febriyanti 

 جّيدة جّد  8,0

6.  Edi Saputra 4,5 غير موفق 

7.  Della Sabrina indah 6,0 جّيدة 

8.  M yusuf 3,0 غير موفق 



9.  Putri Miskholifah 5,5 غير موفق 

10.  Tatik Nuryati 6,0 جّيدة 

11.  Faris Sardana 3,5 غير موفق 

12.  Dela Mahilia putri 4,0 غير موفق 

13.  Amalia putri 5,5 غير موفق 

14.  Rizki Arianto 3,5 غير موفق 

15.  Arjuna Febri G 5,5 غير موفق 

في تعليم مهارة القراءة لدى  ها املدّرس من قبل تستخدمحصيلة طريقة الحالية التى 

 -2017 السنة الدراسية بويواللي رينجينانومتالميذ صف الرابع بمدرسة اإلبتدائّية محّمدية 

2018. 

 SPSSباستعمال  البيانات  حصيل نتائج 3 .4جدول  

pretest 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 1,50 1 6.7 6.7 6.7 

2,00 1 6.7 6.7 13.3 

3,00 1 6.7 6.7 20.0 

3,50 3 20.0 20.0 40.0 

4,00 1 6.7 6.7 46.7 

4,50 1 6.7 6.7 53.3 

5,50 3 20.0 20.0 73.3 



6,00 2 13.3 13.3 86.7 

7,50 1 6.7 6.7 93.3 

8,00 1 6.7 6.7 100.0 

Total 15 100.0 100.0   

 صورة هيسطوغرام 4 .4جدول   

 

 بعديبيانات وصفية لالختبار ال .2

فبيان علي  .القراءة قبل وبعد العالج مهارة في هذا القسم من البحث عرض نتائج اختبار

 ذالك كما يلي:



مهارة  تعلم اللغة العربية عنأدناه يسمي الحصول على نتائج االختبار البعدي للطالب في 

 القراءة بعد القيام العالج

 :هذه املعايير يمكن تصنيفها باستخدام نظام القياس ي على النحو التالي

 نظام القياس ي 5 .4جدول    

 100 -85 ممتاز

 84 -72 جيد جدا

 71 -60 جيد

 ≥  59 غير موفق

 

 نتائج  إختبار البعدى  6 .4جدول 

 املعايير النتائج اسم الطالب نمرة

1.  Nur Zaidi Salim 7,5  جّيد جّد 

2.   Januar Umi 

Barokah 

  ةجّيد 7,0

3.  Fajri Nur Hidayat 8,6 ممتاز 

4.  M Dewa Aryanto 9,4 ممتاز 

5.  Resyilia Ratna 

Febriyanti 

 ممتازة 9,2

6.  Edi Saputra 7,6  جّيد جّد 



7.  Della Sabrina indah 7,0 ةجّيد 

8.  M yusuf 8,6 ممتاز 

9.  Putri Miskholifah 8,0 ممتازة 

10.  Tatik Nuryati 7,5 جّد  ةجّيد 

11.  Faris Sardana 7,5  جّيد جّد 

12.  Dela Mahilia putri 8,0 ممتازة 

13.  Amalia putri 9,0 ممتازة 

14.  Rizki Arianto 9,4 ممتاز 

15.  Arjuna Febri G 7,6  جّيد جّد 

 

حصيلة طريقة البرقي التى تستخدم فى تعليم مهارة القراءة لدى تالميذ صف الرابع مدرسة 

 .2018-2017السنة الدراسية  بويواللي رينجينانوماإلبتدائية محّمدية 

 SPSSباستعمال  البياناتحصيل نتائج  7 .4جدول   

Posttest 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 7,00 2 13.3 13.3 13.3 

7,50 3 20.0 20.0 33.3 

7,60 2 13.3 13.3 46.7 

8,00 2 13.3 13.3 60.0 

8,60 2 13.3 13.3 73.3 

9,00 1 6.7 6.7 80.0 

9,20 1 6.7 6.7 86.7 



9,40 2 13.3 13.3 100.0 

Total 15 100.0 100.0   

صورة هيسطوغرام 8 .4جدول 

 

 املاّدة املستخدمة في تطبيق أسلوب البرقي .1

 :املراحل في تطبيق هذه الطريقة هي

 الوحدة األولى, الثاني و الثالث و الرابع (1

ألن في هذة املرحلة قد فهم الطالب, حفظ بسرعة ونعرف عن جميع أنواع الشكل من حركات 

، واستمرار على طريقته من 
ً
وكيفية قراءتها في هذه املرحلة. إذا التعلم في هذا الجزء أسرع قليال

 .كتابة الرسائل 

 



 الوحدة الخامس و السادس (2

تليها القراءات تنوين القراءات. وبعد التعلم،  وفي هذه املرحلة هو التعلم عن قراءات قصيرة  ثم

يتم إعطاء التمرين الي الطالب عن قراءة ملعرفة مستوى فهم الطالب في هذهاملرحلة.  درسا في 

اللحظة األخيرة، يتم إعطاء الطالب باإلحالة كتابة تمرين كي يجعل الطالب سهلة لتذكير أحروف 

مناها من قبل.
ّ
 درس التى تعل

 السكون  (3

هذه املرحلة  تعريف عن السكون. وبعد التعلم، يتم إعطاء الطالب تدريبات عن القراءة ملعرفة  وفي

املنزلهم  القراءة في مستوى فهم الطالب. في الدقائق األخيرة من الدرس، ومنح الطالب مهمة لكتابة

 .ابقسوتهدف التدريبات لتمكين الطالب من تذكرها الحروف بسهولة التي تم دراستها في وقت 

 شّدة (4

شّدة . في الدقائق األخيرة من الدرس، ومنح الطالب مهمة  في هذه املرحلة هو أن نتعلم عن

املنزلهم وتهدف التدريبات لتمكين الطالب من تذكرها الحروف بسهولة التي تم  القراءة في لكتابة

 .دراستها في وقت سابق

 وصفية البيانات (5

انات رينجينانوم على بيانات في شكل البي اإلبتدائية محّمديةمدرسة في  نتائج هذه الدراسة

تم الحصول عليها من نتائج االختبار األولي )القبلي( واالختبار النهائي )االختبار  .الكمية والنوعية



و أما البيانات النوعية تم الحصول عليها من املراقبة  .عدد-ت البعدي ( مع الصيغ معالجة البيانات

 .من هذه املالحظات قدم باحثة نتائج املالحظات بشكل جمل وصفية .جات / العالجالقيام العال 

تحليل بيانات القيمة القبلى و البعدى عن مهارة القراءة بأسلوب البرقي لفصل  .ب

 التجريبي

 و زمنه تنفيذ البحث .1

كيتويان شركة الكويت , رينجينانوم سة اإلبتدائية محّمديةمدر تم هذا البحث في 

سه اللغة و مدرّ  .موضوع البحث هو دراسة اللغة العربية  .بويواللي .كاب وونوسيجورو .للكهربائيات

 قيام به  تعلم. رينجينانوم اإلبتدائية محّمدية كمدير املدرسة  S.Ag ستاذ ياسينهي األ  4العربية 

وتنفيذ أو سعاتين في األسبوع.  8 -7يوم األربعاء في حصة  واحدة في أسبوع كل  مرة  4اللغة العربية 

 حصتيندقيقة أو  40×  2جتماع هو وقت في كل االتخصيص  .مرات 6هذا البحث أجرى في 

 بإعطاء إختبار القبلى 2018فبراير  27في  وأجرى من لقاء األول 
ً
إختبار وكان عمله  .املحجوزة بدا

 قبل إعطاء العالج. ةة القراءهار لقياس مستوى قدرة الطالب في  مالقبلى 

و  21و  14يؤدي الي اللقاء الثاني والثالث، والرابع هو توفير العالجات األسلوب البرقي في 

أبريل في  11ثم في  .شخصا 15كفئة التجريبية  4عدد الطالب الصف . أبريل 4من مارس و 28

 ة مدى ارتفاع مستوى ما بعد االختبار، ويتم هذا ملعرف راء االختبار النهائياالجتماع األخير إج

 .أهمية بعد إعطاء العالجعن الطالب 



 نتائج البيانات عن فعالة طريقة البرقي .2

بعد قيام البحث فسوف نبحث عن نتائج من عملية البحث, نحتاج عن كيفية تحليل 

التي T- Hitung ات التي قد تنال الباحثة في موقعها من البحث. لذلك أستعمل العالج البيان

بالبحوث, العالج هنا يحّسب بيانات عن طريقة ملعرفة الحصيل عن فعالية أسلوب مطابقا 

 البرقي, وهي فيما يلي:

𝑡 =
∑D

√(N. ∑D
2 − (∑D)2

N − 1

 

 = Dنتيجة من اختبار البعدى و اختبار القبلي

  2D =تربيعيي 

N  =عدد الطالب 

 الطالبإختبار القبلى و إختبار البعدى من نتائج    9 .4جدول   

 إختبار البعدى إختبار القبلى أسماء الطالب نمرة 

1.  Nur Zaidi Salim 2,0 7,5 

2.  Januar Umi Barokah 1,5 7,0 

3.  Fajri Nur Hidayat 3,5 8,6 

4.  M Dewa Aryanto 7,5 9,4 

5.  Resyilia Ratna 

Febriyanti 

8,0 9,2 

6.  Edi Saputra 4,5 7,6 



7.  Della Sabrina indah 6,0 7,0 

8.  M yusuf 3,0 8,6 

9.  Putri Miskholifah 5,5 8,0 

10.  Tatik Nuryati 6,0 7,5 

11.  Faris Sardana 3,5 7,5 

12.  Dela Mahilia putri 4,0 8,0 

13.  Amalia putri 5,5 9,0 

14.  Rizki Arianto 3,5 9,4 

15.  Arjuna Febri G 5,5 7,6 

 

 t- hitung ,by design Paired الحسابية مع الصيغةوالنسبة املئوية لنتائج العملية 

sample    استخدامب SPSS )تبين أن التطبيق أسلوب  املكتوب هدت من النتائجش اإذ .له )النتائج

لغة العربية ة في تعلم الاءر قال مهارة  للتغلب على رينجينانوم سة اإلبتدائية محّمديةمدر  على برقي ال

 .دة كبيرة إلى حد مااقد ز 

 SPSSباستعمال   الحسابّيةبيانات نتائج   10 .4جدول  

Descriptive Statistics 

  N Range Minimum Maximum Mean 
Std. 

Deviation Variance 

pretest 15 6.50 1.50 8.00 4.6333 1.87528 3.517 

posttest 15 2.40 7.00 9.40 8.1267 .84131 .708 

Valid N 
(listwise) 

15             



يبين علي زيادة القدرة و املهارة من الطالب . هناك فرق بين إختبار القبلى  من تلك الجدول 

. إذا قدرة الطالب قبل إعطاء العالج ضعيف 4,6. نتائج من إختبار القبلى قدر و إختبار البعدي

ذه يمكن نتائج من هذه البحث هب . 8,1ولكن بعد إعطاء العالج أسلوب البرقي يرتقي نتائجهم قدرة 

مهارة القراءة لدى تالميذ صف الرابع بمدرسة اإلبتدائّية طريقة البرقي فّعالة لحّل مشاكل  علي أن

 .2018-2017السنة الدراسية  بويواللي رينجينانوممحّمدية 

 املزايا و النقائص تطبيق أسلوب البرقي في مدرسة إبتدائية محّمدية رنجينانومج. 

 :األسلوب البرقي النقائص .1

 .بالكامل الهجائيةالطالب ال يعرفون حرف  (1

 من هذا النقص املدرس ال بد أن يعطي  التمرين من بعد الكلمات كما يتعلق في جدول 

م الهجائيةيتم تدريسها حرف  (2
ّ
 .في نهاية التعل

 النقصا أعاله 

والطبيعة  ((kinestetikوهناك مخابران التي قد ال تغطى )اكومودير( يأني كينايسثيتيك  (3

naturalis)). 

م (4
ّ
 يجعل الطالب نائسا و الكسل اللغة العربية في حصة األخير تنفيض التعل

 ال يمكن نقل املواد كلها من البارقي سبب ضيق الوقت (5

 علي نقائص أعاله يحتاج

 



 : مزايا أسلوب البرقي .2

 . ساعات 8استخدام وقت النظام ملدة  (1
ّ
الطلبة قادرا بثمانية ساعات فقط يمكن  اال

 .علي قراءة

 وكتابة الحرف هجائية. (2

3) .
ً
 وعملًيا وممتعة

ً
 سريعا

 .سرعة للتصال الهاتفي القراءة (4

 .( ,SASالتحليل الهيكلي النحويةبناء الجملة باستخدام ) (5

ال يجعل السائمة ألنه يستخدم هندسة دقيقة لالهتمام, مثل الغناء واللعب واملزيد  (6

 فعالة جدا.تستخدم الكالسيكية، بل الشامل 

 .وضع الجوانب الفلسفية لعلم النفس، والقدرة فلسفي (7

 


