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 الرابع فصلال

غرض البيانات وتحليلها   

 نبذة تاريخية من ميدان البحثعرض الب . أ
 سَتة ملخص الثانوية سوعي انق كامل.

الذي فيو رائد  7997مدرسة الثانوية ادلكرمة سوعي انق كامل يبٌت السنة 
ىيئة رلتمع و ىيئة الّشباب يف حول القرية فلنتاي، يبٌت ىذه ادلدرسة ىيئة الدين . 

 الثانوية بسبب عوامل. فيو:
 بعد مؤسسة الًتبية العالية  .7
 اكثر الطالب عمر مدرسة العالية ال اوجد ان وصل اىل ادلدرسة العالية. .2
 خلفية رلتمع ال قدرة يف انفق ابنو لكي وصل الًتبية خرج منطقة . .3
ادلدرسة يعضد وىو مدرسة متواسط ادلكرمة و مدراسة متواسط اذلداية اوجدىا  .4

 مرانيت بنتيع. 7لوكيت و مدرسة متواسط بالد 
سنة، و مدرسة الثانوية 73من عوامل اذان يبٌت مدرسة الثانوية الذي قد يبٌت 

قد خرج خريج اوذلا الطالب دائرة من فلنتاي و يزيد بقرية  جانب وىو مكر ساري، 
كوليم، لوكيت، مرانيت بونتيع، و فوق ذلك الطالب من نظارات ومن ناحية تاجنوع  
 اخرى .
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 الجدول األول

المدرسة الثانوية االسالمية المكرمة سونجي انق كامل مربو في حالة المدرسين فى 
 مرانتى

 وظيفة إسم المدرس رقم
 مدير ادلدرسة أزىار  7
 وكيل قسم ادلنهج خَتاين 2
 موظفة الشؤون اإلدارية يندى  3
 خاذن ذوالفهم 4
 موظفة ادلكتبة يندى 5
 ادلعلمة علم العامل أجنَتيس إنتان فراتيوي 6
 ادلعلمة اللغة اإلندونيسيا إيلفي يوريا 7
 ادلعلمة علم الوطن أدي غستياون 8
 ادلعلمة علم اإلقتصاد نوين يوليا 9
 رئيس ادلعمل رسقي ميليا ساري 71
 ادلعلم الرياضيات راتو فريتماديان  77
 ادلعلمة علم اإلجتماع ايتيك نور اتيكا 72
 حتفيظ و تالوت القرآنادلعلمة  أكيل عزيزي 73
 لم الدينية اإلسالميةادلعلم الع علي مصطفى 74
 ادلعلمة اللغة اإلجنيليزية بودي سيتياوان 75
 ادلعلم احلاسوب أغوس جاريدي 76
 اللغة العربية ادلعلمة أمحد زركشي 77
 ادلعلمة علم الفن إحسان كومار كمباري 78
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ي انق كامل ة الثانوية االسالمية ادلكرمة سوجنمدرسفي ادلصدر: :مكتبة شؤون الًتبية والتعليم
 مربو يف مرانىت

 
 الجدول الثاني

 .المدرسة الثانوية االسالمية المكرمة سونجي انق كامل مربو في مرانتىعدد تالميذ 
 اجملموع الصف الرقم
 56 االول 7
 87 الثاىن 2
 42 الثالث 3

 779 اجملموع
ي انق كامل ة الثانوية االسالمية ادلكرمة سوجنمدرسفي ادلصدر: :مكتبة شؤون الًتبية والتعليم

 مربو يف مرانىت
 

 الثالثالجدول 
المدرسة الثانوية االسالمية المكرمة سونجي انق كامل مربو في التسهيالت فى 

 .مرانتى
 عدد األبنية رقم
 37 الفصل 7
 7 الرائيس ادلدرسةغرفة  2
 7 غرفة اإلدارة 3
 7 غرفة األساتيذة 4
 7 ادلكتبة 5
 3 ادلقصف 6
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 7 مسجيد 7
 7 احلاسب معمل 8
 7 معمل العلم الطبعية 9
 7 سكان الطالب 71
 4 سكان ادلدرس 77
 7 ميدان كرة السلة 72
 7 التعاوين 73
 45 مرحاض 74
 7 ميدان كرة الريشة 75
 7 ميدان كرة اليد 76
 7 مطبخ 77
 7 صيدلية 78

ي انق كامل ة الثانوية االسالمية ادلكرمة سوجنمدرسفي ادلصدر: :مكتبة شؤون الًتبية والتعليم
 مربو يف مرانىت

 
 عرض البيانات . أ

 عرض البيانات بالمالحظات .1
استخدام فعاليةادلتعلقة حباصلةيف ىذا الباب ستقدم الباحثة البيانات 

 طريقةالقواعدوالًتمجة
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 الرابعالجدول 
 ىالجدول في المالحظة األول

 تنفيذ استخدام طريقة القواعد والترجمة  
 :زلمد يونوس  ادلالحظ     : يوين كرديال ادلدرس
 :احلياة الصحية ادلوضوع     : اللغة العربية الدرس
 : الثاين الصف
 ال نعم ادلالَحظة الرقم
    اإلدراك بالًتابط عند الدخول التعليم اجلديد  7
    ادلدرس يبداء بالسماع الكلمات طويال الذي يطى اىل الطالب  2
    تقيم الألسئلة عن القواعد مث يكتب على السبورة  3

يباحث ادلدرس مع الطالب عن األسئلة دبناسبة ادلادة اللغة  4
 العربية .

   

    يستخلص الطالب عن القواعد مث يكتبها على السبورة   5
    ادلدرس يعطى ادلفردات اجلديدة و يشرح معناه يف اللغة زللى  6
    مث ادلدرسيأمر الطالب ان يقراء الكتاب با قراءة جهرية  7
    كتابة احلرف العربية و ادراك العالقة بُت شكل احلرف و صوتو. 8

كتابة الكلمات العربية حبروف منفصلة و حبرف متصلة مع متييز  9
 شكل احلرف يف اول الكلمة ووسطها وأخرىا 

   

    اتقان الطريقة الكتابة اللغة العربية خبط وضح و سليم  71
    اتقان الكتابة باخلط النسخ اوالرقعة ايهما أسهل على الدرس  77
    من اليمُت اىل اليسار .اتقان الكتابة خيتتم ادلدرس الدرس. 72

  11 العدد 
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يف التجريبة األوىل قد قامت ادلدرسة اثٌت عشر من اثٌت عشر   وصفحة بالعكس،
 و درجة تنفيذ استخدام طريقة القواعد والًتمجة   استخدام طريقة القواعد والًتمجةخطوات 
 األوىل "جيد جدا" التجريبة
 

 الخامسالجدول 
 ثانيةالجدول في المالحظة ال

 تنفيذ استخدام طريقة القواعد والترجمة
 :زلمد يونوس  ادلالحظ     : يوين كرديال ادلدرس
 : احلياة الصحية  ادلوضوع     : اللغة العربية الدرس
     : الثاين الصف
 ال نعم ادلالَحظة الرقم
    اإلدراك بالًتابط عند الدخول التعليم اجلديد 7

الكلمات طويال الذي يطى اىل ادلدرس يبداء بالسماع  2
 الطالب

   

    تقيم الألسئلة عن القواعد مث يكتب على السبورة 3

يباحث ادلدرس مع الطالب عن األسئلة دبناسبة ادلادة  4
 اللغة العربية .

   

    يستخلص الطالب عن القواعد مث يكتبها على السبورة     5

يف اللغة  ادلدرس يعطى ادلفردات اجلديدة و يشرح معناه 6
 زللى

   

    مث ادلدرس يأمر الطالب ان يقراء الكتاب با قراءة جهرية 7

8 
كتابة احلرف العربية و ادراك العالقة بُت شكل احلرف و 

 صوتو.
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كتابة الكلمات العربية حبروف منفصلة و حبرف متصلة  9
 مع متييز شكل احلرف يف اول الكلمة ووسطها وأخرىا

   

    الكتابة اللغة العربية خبط وضح و سليماتقان الطريقة  71

اتقان الكتابة باخلط النسخ اوالرقعة ايهما أسهل على  77
 الدرس

   

    اتقان الكتابة من اليمُت اىل اليسار. 72
  11 العدد 

استخدام يف التجريبة الثانية قد قامت ادلدرسة اثٌت عشر من اثٌت عشر خطوات 
 التجريبة الثانيةو درجة تنفيذ استخدام طريقة القواعد والًتمجة   طريقة القواعد والًتمجة

 "جيد جدا".
  

 سادسالجدوالل
 ثالثةالجدول في المالحظة ال

 تنفيذ استخدام طريقة القواعد والترجمة
 :زلمد يونوس  ادلالحظ     : يوين كرديال ادلدرس
 احلياة الصحية : ادلوضوع     : اللغة العربية الدرس
      الثاين:  الصف
 ال نعم ادلالَحظة الرقم
    اإلدراك بالًتابط عند الدخول التعليم اجلديد 7

ادلدرس يبداء بالسماع الكلمات طويال الذي يطى اىل  2
    الطالب

    تقيم الألسئلة عن القواعد مث يكتب على السبورة 3
   يباحث ادلدرس مع الطالب عن األسئلة دبناسبة ادلادة اللغة  4
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 العربية .
    يستخلص الطالب عن القواعد مث يكتبها على السبورة     5

ادلدرس يعطى ادلفردات اجلديدة و يشرح معناه يف اللغة  6
    زللى

    مث ادلدرس يأمر الطالب ان يقراء الكتاب با قراءة جهرية 7

8 
كتابة احلرف العربية و ادراك العالقة بُت شكل احلرف و 

    صوتو.

كتابة الكلمات العربية حبروف منفصلة و حبرف متصلة مع  9
    متييز شكل احلرف يف اول الكلمة ووسطها وأخرىا

    اتقان الطريقة الكتابة اللغة العربية خبط وضح و سليم 71

اتقان الكتابة باخلط النسخ اوالرقعة ايهما أسهل على  77
    الدرس

    اتقان الكتابة من اليمُت اىل اليسار. 72
  11 العدد 
يف التجريبة الثالثة قد قامت ادلدرسة اثٌت عشر من اثٌت عشر   وصفحة بالعكس، 

ودرجة تنفيذ استخدام طريقة القواعد  استخدام طريقة القواعد والًتمجةخطوات 
 "جيد جدا".  التجريبة الثالثةوالًتمجة
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 السابعالجدول 
 رابعةالجدول في المالحظة ال

 تنفيذ استخدام طريقة القواعد والترجمة  
 :زلمد يونوس  ادلالحظ     : يوين كرديال ادلدرس
 امال ادلراىقُت : ادلوضوع     : اللغة العربية الدرس
      : الثاين الصف
 ال نعم ادلالَحظة الرقم
    اإلدراك بالًتابط عند الدخول التعليم اجلديد 7
    الكلمات طويال الذي يطى اىل الطالبادلدرس يبداء بالسماع  2
    تقيم الألسئلة عن القواعد مث يكتب على السبورة 3

يباحث ادلدرس مع الطالب عن األسئلة دبناسبة ادلادة اللغة  4
 العربية .

   

    يستخلص الطالب عن القواعد مث يكتبها على السبورة     5
    يف اللغة زللى ادلدرس يعطى ادلفردات اجلديدة و يشرح معناه 6
    مث ادلدرس يأمر الطالب ان يقراء الكتاب با قراءة جهرية 7
    كتابة احلرف العربية و ادراك العالقة بُت شكل احلرف و صوتو. 8

كتابة الكلمات العربية حبروف منفصلة و حبرف متصلة مع متييز  9
 شكل احلرف يف اول الكلمة ووسطها وأخرىا

   

    الكتابة اللغة العربية خبط وضح و سليماتقان الطريقة  71
    اتقان الكتابة باخلط النسخ اوالرقعة ايهما أسهل على الدرس 77
    اتقان الكتابة من اليمُت اىل اليسار 72
  11 العدد 
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يف التجريبة الرابعة قد قامت ادلدرسة اثٌت عشر من اثٌت عشر  وصفحة بالعكس،
. و درجة تنفيذ استخدام طريقة القواعد والًتمجةاستخدام طريقة القواعد خطوات 
 "جيد جدا". التجريبة الرابعةوالًتمجة 
 حة بالعكسفوص 

 لثامنالجدوال
 خامسةالجدول في المالحظة ال

 تنفيذ استخدام طريقة القواعد والترجمة  
 :زلمد يونوس  ادلالحظ     : يوين كرديال ادلدرس
 :امال ادلرىقُت  ادلوضوع     : اللغة العربية الدرس
      : الثاين الصف
 ال نعم ادلالَحظة الرقم
    اإلدراك بالًتابط عند الدخول التعليم اجلديد 7

ادلدرس يبداء بالسماع الكلمات طويال الذي يطى اىل  2
 الطالب

   

    تقيم الألسئلة عن القواعد مث يكتب على السبورة 3

دبناسبة ادلادة يباحث ادلدرس مع الطالب عن األسئلة  4
 اللغة العربية

   

    يستخلص الطالب عن القواعد مث يكتبها على السبورة     5

ادلدرس يعطى ادلفردات اجلديدة و يشرح معناه يف اللغة  6
 زللى

   

    مث ادلدرس يأمر الطالب ان يقراء الكتاب با قراءة جهرية 7

8 
احلرف و كتابة احلرف العربية و ادراك العالقة بُت شكل 

 صوتو.
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كتابة الكلمات العربية حبروف منفصلة و حبرف متصلة  9
 مع متييز شكل احلرف يف اول الكلمة ووسطها وأخرىا

   

    اتقان الطريقة الكتابة اللغة العربية خبط وضح و سليم 71

اتقان الكتابة باخلط النسخ اوالرقعة ايهما أسهل على  77
 الدرس

   

    اتقان الكتابة من اليمُت اىل اليسار الدرس.خيتتم ادلدرس  72
  11 العدد 

استخدام يف التجريبة اخلامسة قد قامت ادلدرسة اثٌت عشر من اثٌت عشر خطوات
 التجريبة اخلامسة و درجة تنفيذ استخدام طريقة القواعد والًتمجة طريقة القواعد والًتمجة

 "جيد جدا".
 

 التاسعالجدول 
 سادسةالالجدول في المالحظة 

 تنفيذ استخدام طريقة القواعد والترجمة  
 :زلمد يونوس  ادلالحظ     : يوين كرديال ادلدرس
 : امال ادلراىقُت  ادلوضوع     : اللغة العربية الدرس
      : الثاين الصف
 ال نعم ادلالَحظة الرقم
    اإلدراك بالًتابط عند الدخول التعليم اجلديد 7

بالسماع الكلمات طويال الذي يطى اىل ادلدرس يبداء  2
 الطالب

   

    تقيم الألسئلة عن القواعد مث يكتب على السبورة 3
   يباحث ادلدرس مع الطالب عن األسئلة دبناسبة ادلادة  4
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 اللغة العربية
    يستخلص الطالب عن القواعد مث يكتبها على السبورة     5

معناه يف اللغة  ادلدرس يعطى ادلفردات اجلديدة و يشرح 6
 زللى

   

    مث ادلدرس يأمر الطالب ان يقراء الكتاب با قراءة جهرية 7

8 
كتابة احلرف العربية و ادراك العالقة بُت شكل احلرف و 

 صوتو.
   

كتابة الكلمات العربية حبروف منفصلة و حبرف متصلة  9
 مع متييز شكل احلرف يف اول الكلمة ووسطها وأخرىا

   

    الطريقة الكتابة اللغة العربية خبط وضح و سليماتقان  71

اتقان الكتابة باخلط النسخ اوالرقعة ايهما أسهل على  77
 الدرس

   

اتقان الكتابة  خيتتم ادلدرس الدرس. خيتتم ادلدرس الدرس. 72
 من اليمُت اىل اليسار

   

  11 العدد 
استخدام يف التجريبة السادسة قد قامت ادلدرسة اثٌت عشر من اثٌت عشر خطوات 

 التجريبة السادسة و درجة تنفيذ استخدام طريقة القواعد والًتمجة  طريقة القواعد والًتمجة
 "جيد جدا".
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 الجدول العاشر
 قائمة حاصلة مالحظة استخدام طريقة القواعد والترجمة

 F P المالَحظة رقم
 011% 6 اإلدراك بالًتابط عند الدخول التعليم اجلديد 7

ادلدرس يبداء بالسماع الكلمات طويال الذي يطى اىل  2
 011% 6 الطالب

 011% 6 تقيم الألسئلة عن القواعد مث يكتب على السبورة 3

يباحث ادلدرس مع الطالب عن األسئلة دبناسبة ادلادة  4
 011% 6 اللغة العربية

 011% 6 يستخلص الطالب عن القواعد مث يكتبها على السبورة     5

ادلدرس يعطى ادلفردات اجلديدة و يشرح معناه يف اللغة  6
 011% 6 زللى

 011% 6 مث ادلدرس يأمر الطالب ان يقراء الكتاب با قراءة جهرية 7

كتابة احلرف العربية و ادراك العالقة بُت شكل احلرف و  8
 011% 6 صوتو.

كتابة الكلمات العربية حبروف منفصلة و حبرف متصلة  9
 011% 6 مع متييز شكل احلرف يف اول الكلمة ووسطها وأخرىا

 011% 6 اتقان الطريقة الكتابة اللغة العربية خبط وضح و سليم 71

اتقان الكتابة باخلط النسخ اوالرقعة ايهما أسهل على  77
 011% 6 الدرس

 011% 6 اتقان الكتابة من اليمُت اىل اليسار خيتتم ادلدرس الدرس. 72

 011% 27 العدد 
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استخدام طريقة من اجلدول السابق قامت ادلدرسة كل خطوات  وصفحة بالعكس،
استخدام طريقة 011%. بعبارة أخرى قد قامت ادلدرسة التجريبةكل القواعد والًتمجة
 القواعد والًتمجة   "جيد جدا".، لذلك درجة تنفيذ استخدام طريقة القواعد والًتمجة

 
 عرض البيانات باالختبارات .1

 احدى عشرالجدول 
 استخدام طريقة القواعد والترجمةتنفيذ نتائج التالميذ قبل 

(Pre-Test) 
 

 الرقم
ف التجربيصال بطياالصف الض   
 نتائج أسماء نتائج أسماء

 65 7طالب ال 51 7طالب ال 7
 65 2طالب ال 61 2طالب ال 2
 71 3طالب ال 55 3طالب ال 3
 61 4طالب ال 61 4طالب ال 4
 51 5طالب ال 75 5طالب ال 5
 75 6طالب ال 55 6طالب ال 6
 55 7طالب ال 75 7طالب ال 7
 75 8طالب ال 55 8طالب ال 8
 61 9طالب ال 71 9طالب ال 9
 55 71طالب ال 71 71طالب ال 71
 55 77طالب ال 65 77طالب ال 77
 71 72طالب ال 65 72 طالبال 72
 71 73طالب ال 71 73طالب ال 73
 65 74طالب ال 65 74طالب ال 74
 65 75طالب ال 65 75طالب ال 75
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 71 76طالب ال 71 76طالب ال 76
 65 77طالب ال 65 77طالب ال 77
 65 78طالب ال 61 78طالب ال 78
 75 79طالب ال 71 79طالب ال 79
 75 21طالب ال 75 21طالب ال  21

 1031  1161 المجموعة
 51،11 57،41 المعدل

تنفيذ استخدام طريقة ن الطالب يف الصف التجريب قبل أمن اجلدول السابق 
طالب ال. أما الصف التجريب أربعة وستون فاصلة سبعة ومخسة معدل. والقواعد والًتمجة 

مخسة وستون فاصلة ثانية ومخسة. وبُت ادلعدلُت فالصف  معدلويف الصف الضابطي 
 استخدام طريقة القواعد والًتمجةالتجرييب أدىن من الصف الضابطي بعد تنفيذ من 

 
 عشر الثانيالجدول 

 استخدام طريقة القواعد والترجمةتنفيذ نتائج التالميذ بعد 
(Post-Test) 

 
 الرقم

 الصف الضبطي الضف التجربي
 نتائج أسماء نتائج أسماء

 71 7طالب ال 75 7طالب ال 7
 71 2طالب ال 85 2طالب ال 2
 75 3طالب ال 81 3طالب ال 3
 71 4طالب ال 81 4طالب ال 4
 71 5طالب ال 85 5طالب ال 5
 75 6طالب ال 81 6طالب ال 6
 65 7طالب ال 95 7طالب ال 7
 81 8طالب ال 71 8طالب ال 8
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 71 9طالب ال 95 9طالب ال 9
 71 71طالب ال 85 71طالب ال 71
 71 77طالب ال 91 77طالب ال 77
 81 72طالب ال 91 72طالب ال 72
 81 73طالب ال 91 73طالب ال 73
 71 74طالب ال 85 74طالب ال 74
 71 75طالب ال 85 75طالب ال 75
 71 76طالب ال 91 76طالب ال 76
 71 77طالب ال 85 77طالب ال 77
 75 78طالب ال 85 78طالب ال 78
 85 79طالب ال 85 79طالب ال 79
 81 21طالب ال 81 21طالب ال 21

 1751  1561 المجموعة
 40،11 57،41 المعدل

ن الطالب يف الصف التجريب بعد أمن اجلدول السابق  وصفحة بالعكس،
أما بادلعدل "أربعة ومثانون فاصلة سبعة ومخسة". و استخدام طريقة القواعد والًتمجة

ثالثة وسبعون فاصلة ثانية ومخسة". وبُت ادلعدلُت  دلعدلباالطالب يف الصف الضابطي 
 استخدام طريقة القواعد والًتفالصف التجرييب أعلى من الصف الضابطي بعد تنفيذ من 
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 عشر الجدول الثالث
تنفيذ استخدام طريقة القواعد الفرق بين إختبار قبلي و بعدي ب

 في الصف التجربي والترجمة  
(Pre-Test dan Post-Test) 

 الفرق إختبار بعدى إختبار قبلى أسماء الرقم
 25 75 51 7طالب ال 7
 25 85 61 2طالب ال 2
 25 81 55 3طالب ال 3
81  61 4طالب ال 4  21 
 71 85 75 5طالب ال 5
 25 81 55 6طالب ال 6
 21 95 75 7طالب ال 7
 75 71 55 8طالب ال 8
 75 95 71 9طالب ال 9
 75 85 71 71طالب ال 71
 25 91 65 77طالب ال 77
 25 91 65 72طالب ال 72
 21 91 71 73طالب ال 73
 21 85 65 74طالب ال 74
 21 85 65 75طالب ال 75
 21 91 71 76طالب ال 76
 21 85 65 77طالب ال 77
 25 85 61 78طالب ال 78
 75 85 71 79طالب ال 79
 5 81 75 21طالب ال 21
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 063 1561 1161 المجموعة
 16،1 57،41 57،41 المعدل

. و 57،41الصف التجريب يف االختبار القبلي  معدلمن اجلدول السابق،  
الصف التجريب  ادلعدل . و يزيد57،41رلموعة الصف التجريب يف االختبار البعدي 

القبلي أدىن من اإلختبار  واإلختبار.تنفيذ استخدام طريقة القواعد والًتمجة  بعد 
 البعدي. أو اإلختبار البعدي أعلى من اإلختبار القبلي يف الصف التجرييب.

 
 عشر الجدول الرابع

  في الصف الضابطيالفرق بين إختبار قبلي و بعدي  
(Pre-Test dan Post-Test) 

 الفرق إختبار بعدى إختبار قبلى أسماء الرقم
 5 71 65 7طالب ال 7
 5 71 65 2 طالبال 2
 5 75 71 3طالب ال 3
 71 71 61 4طالب ال 4
 21 71 51 5طالب ال 5
 1 75 75 6طالب ال 6
 71 65 55 7طالب ال 7
 5 81 75 8طالب ال 8
 71 71 61 9طالب ال 9
 75 71 55 71طالب ال 71
 75 71 55 77طالب ال 77
 71 81 71 72طالب ال 72
 71 81 71 73طالب ال 73
 5 71 65 74طالب ال 74
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 5 71 65 75طالب ال 75
 1 71 71 76طالب ال 76
 5 71 65 77طالب ال 77
 71 75 65 78طالب ال 78
 71 85 75 79طالب ال 79
 71 81 71  21طالب ال 21

 151 1751 1033 المجموعة
 5،11 40،11 51 المعدل

. و رلموعة 65من اجلدول السابق، ادلعدل الصف الضبطي يف االختبار القبلي 
واإلختبار القبلي أدىن من اإلختبار . 73،25الصف الضابطي يف االختبار البعدي

البعدي. أو اإلختبار البعدي أعلى من اإلختبار القبلي يف الصف الضابطي. وأما 
 فستعرف يف حتليل اإلختبار.  استخدام طريقة القواعد والًتمجةالفعالية من 

       
 تحليل البياناتج. 
 البيانات بالمالحظات .1

 الجدول الخامس عشر
 استخدام طريقة القواعد والترجمةتنفيذ قائمة حاصلة مالحظة 

 F P المالَحظة الرقم
 %33،8 6 اإلدراك بالًتابط عند الدخول التعليم اجلديد 7

ادلدرس يبداء بالسماع الكلمات طويال الذي يطى اىل  2
 الطالب

6 8،33% 

 %8،33 6 القواعد مث يكتب على السبورةتقيم الألسئلة عن  3

يباحث ادلدرس مع الطالب عن األسئلة دبناسبة ادلادة  4
 اللغة العربية

6 8،33% 
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 %8،33 6 يستخلص الطالب عن القواعد مث يكتبها على السبورة     5

ادلدرس يعطى ادلفردات اجلديدة و يشرح معناه يف اللغة  6
 زللى

6 8،33% 

 %8،33 6 الطالب ان يقراء الكتاب با قراءة جهرية مث ادلدرس يأمر 7

كتابة احلرف العربية و ادراك العالقة بُت شكل احلرف و  8
 صوتو.

6 8،33% 

كتابة الكلمات العربية حبروف منفصلة و حبرف متصلة  9
 مع متييز شكل احلرف يف اول الكلمة ووسطها وأخرىا

6 33،8% 

 %8،33 6 العربية خبط وضح و سليماتقان الطريقة الكتابة اللغة  71

اتقان الكتابة باخلط النسخ اوالرقعة ايهما أسهل على  77
 الدرس

6 8،33% 

 %8،33 6 اتقان الكتابة من اليمُت اىل اليسار خيتتم ادلدرس الدرس. 72
 %133 41 المجموعة
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 اخلالصة :
 يف كل عملية التعليم. اتادلدرسة كل اخلطو من البيانات السابقة قامت 

 تنفيذ استخدام طريقة القواعد والًتمجة  معدل من 
 ىو مائة يف ادلائة و لذلك تكون درجتو جيد جدا.

 

 البيانات باالختبارات .1
 الجدواللسادس عشر

 قبليالختبار قائمة تحليل بيانات اإل
 الرقم أسماء  الصف التجريبي أسماء الصف الضابطي

       y' Y       X' X 

 7 7طالب ال 51 75- 225 7طالب ال 65 1 1
 2 2طالب ال 61 5- 25 2طالب ال 65 1 1
 3 3طالب ال 55 71- 711 3طالب ال 71 5 25
 4 4طالب ال 61 5- 25 4طالب ال 61 5- 25
 5 5طالب ال 75 71 711 5طالب ال 51 75- 225
 6 6طالب ال 55 71- 711 6طالب ال 75 71 711
 7 7طالب ال 75 71 711 7طالب ال 55 71- 711
 8 8طالب ال 55 71- 711 8طالب ال 75 71 711
 9 9طالب ال 71 5 25 9طالب ال 61 5- 25
 71 71طالب ال 71 5 25 71طالب ال 55 71- 711
 77 77طالب ال 65 1 1 77طالب ال 55 71- 711
 72 72طالب ال 65 1 1 72طالب ال 71 5 25
 73 73طالب ال 71 5 25 73طالب ال 71 5 25
 74 74طالب ال 65 1 1 74طالب ال 65 1 1
 75 75طالب ال 65 1 1 75طالب ال 65 1 1
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 76 76طالب ال 71 5 25 76طالب ال 71 5 25
 77 77طالب ال 65 1 1 77طالب ال 65 1 1
 78 78طالب ال 61 5- 25 78طالب ال 65 1 1

 79 79طالب ال 71 5 25 79طالب ال 75 71 711
 21 21طالب ال 75 71 711 21طالب ال 75 71 711
∑   

= 

5721 

 ∑  

= 5071 
N2 = 20 

∑   

= 

5771 

 ∑  

 0251 
N0 = 20 

 

 اإليضاح :
N1 = 20     N2 = 20 

5921=∑     ∑ =1305  

5201=∑       ∑   = 1075 

(X) حساب النتيجة ادلتوسطة من ذلك اجلدول: 

Mx = 
∑  

 
 

= 
    

  
 

      = 64,75 

           = √
∑   

 
 

        

                       = √
    

  
 

            = √      

    = 7,16 

 (Y )حساب النتيجة ادلعدل من ذلك اجلدول: 

         My = 
∑ 

 
 

     = 
    

  
 

   = 65,25 
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           = √
∑   

 
 

        = √
    

  
 

           = √      

           = 7,33 

 :باستخدام الرمز Toحساب 

   
     

√(
   

√   
)
 

 (
   

√   
)

 
 

 
           

√(
    

√    
)
 

 (
    

√    
)
 

 

 
    

√(
    
    

)
 

 (
    
    

)
 
 

 
    

√               
 

 
    

√         
 

 
    

√    
 

 
    

    
 

  =-0,21 

 تفسَت البيانات :
 (df)الدرجة احلرية  -

Df = (N1 + N2) – 2 = (20 + 20) -2 = 38 
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- T tabel 
 .2.65=  %7و عند 2.11=  %5عند  38الدرجة احلريةT tabelيف اجلدول 

 :وبناء على احلاصلة ادلأخوذة أن
1%  Thitung   5% 
      - 0.21 2.02 

 

 اخلالصة : -
( و الصف 2ال يوجد الفرق بُت مهارة الكتابة لدي طالب الصف التجريب )

فيادلدرسة الثانوية االسالمية ادلكرمة سوجني انق كامل مربو يف ( 5الضابطي )
 مرانتىقبل تنفيذ استخدام طريقة القواعد والًتمجة  .

 
 الجدول السابع عشر

 البعدي ختبار قائمة تحليل بيانات اإل
 الرقم أسماء  الصف التجريبي أسماء الصف الضابطي

       y' Y       X' X 

 7 7طالب ال 75 71- 711 7طالب ال 71 3- 9
 2 2طالب ال 85 1 1 2طالب ال 71 3- 9
 3 3طالب ال 81 5- 25 3طالب ال 75 2 4
 4 4طالب ال 81 5- 25 4طالب ال 71 3- 9
 5 5طالب ال 85 1 1 5طالب ال 71 3- 9
 6 6طالب ال 81 5- 25 6طالب ال 75 2 4
 7 7طالب ال 95 71 711 7طالب ال 65 8- 64
 8 8طالب ال 71 75- 225 8طالب ال 81 7 49
 9 9طالب ال 95 71 711 9طالب ال 71 3- 9
 71 71طالب ال 85 1 1 71طالب ال 71 3- 9
 77 77طالب ال 91 5 25 77طالب ال 71 3- 9
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 72 72طالب ال 91 5 25 72طالب ال 81 7 49
 73 73طالب ال 91 5 25 73طالب ال 81 7 49
 74 74طالب ال 85 1 1 74طالب ال 71 3- 9
 75 75طالب ال 85 1 1 75طالب ال 71 3- 9
 76 76طالب ال 91 5 25 76طالب ال 71 3- 9
 77 77طالب ال 85 1 1 77طالب ال 71 3- 9
 78 78طالب ال 85 1 1 78طالب ال 75 2 4

 79 79طالب ال 85 1 1 79طالب ال 85 72 744
 21 21طالب ال 81 5- 25 21طالب ال 81 7 49

∑   
= 505 

 ∑  

= 0665 
N2 = 20 

∑   

= 525 

 ∑  

 0665 
N0 = 20 

 

 

 اإليضاح :
N1 = 20     N2 =20 

∑  = 725     ∑ =1465  

∑  = 725     ∑  =515  
 

 

(X )حساب النتيجة ادلعدل من ذلك اجلدول: 

Mx = 
∑  

 
 

= 
    

  
 

      = 84,75 

     

      = √
∑   

 
  

     

     

     = √
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         = √      

  = 6,02 

 (Y )حساب النتيجة ادلعدل من ذلك اجلدول: 

         My = 
∑ 

 
 

      = 
     

  
 

   = 73,25 

 

           = √
∑   

 
 

                       = √
   

  
 

           = √      

           = 5.07 
 

 :باستخدام الرمز Toحساب 

   
     

√(
   

√   
)
 

 (
   

√   
)

 
 

 
           

√(
    

√    
)
 

 (
    

√    
)
 

 

 
    

√(
    
    

)
 

 (
    
    

)
 
 

 
    

√               
 

 
    

√         
 

 
    

√    
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 تفسَت البيانات :
 (df)الدرجة احلرية  -

Df = (N1 + N2) – 2 = (20 + 20) - 2 = 38 
- T tabel 

 2,72= %7و عند  2,02=  %5عند  38الدرجة احلرية T tabelيف اجلدول 

 :وبناء على احلاصلة ادلأخوذة أن
1%  Thitung   5% 

     6,39 2.02 
 

 

 اخلالصة : -
( و الصف 2يوجد الفرق مهارة الكالم لدي الطالب الصف التجريب )

( يف ادلدرسة الثانوية االسالمية ادلكرمة سوجني انق كامل مربو يف 5الضابطي )
 والًتمجة  .تنفيذ استخدام طريقة القواعد بعد مرانتى

 
 الثامن عشرالجدول 

 قائمة تحليل بيانات فرق نتيجة اإلختبار القبلي و البعدي 
 الصف الضبطي

 أسماء
 الصف التجريبي

 أسماء 
الر 
 y' Y       X' X        قم

 7 7طالب ال 25 5،5- 31,25 7طالب ال 5 3،25 6،75
5،5- 31,25 2طالب ال 5 3،25 6،75  2 2طالب ال 25 
5،5- 31,25 3طالب ال 5 3،25 6،75  3 3طالب ال 25 
 4 4طالب ال 21 1،5- 1,25 4طالب ال 71 7،75 3،16
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 5 5طالب ال 71 9،5 91,25 5طالب ال 21 77،75 738،16
 6 6طالب ال 25 5،5- 31,25 6طالب ال 1 8،25 68،16
 7 7طالب ال 21 1،5- 1,25 7طالب ال 71 7،75 3،16
 8 8طالب ال 75 4،5 21,25 8طالب ال 5 3،25 6،75
 9 9طالب ال 75 4،5 21,25 9طالب ال 71 7،75 3،16
 71 71طالب ال 75 4،5 21,25 71طالب ال 75 6،75 45،56
5،5- 31,25 77طالب ال 75 6،75 45،56  77 77طالب ال 25 
5،5- 31,25 72طالب ال 71 7،75 3،16  72 72طالب ال 25 
 73 73طالب ال 21 1،5- 1,25 73طالب ال 71 7،75 3،16
 74 74طالب ال 21 1،5- 1,25 74طالب ال 5 3،25 6،75
 75 75طالب ال 21 1،5- 1,25 75طالب ال 5 3،25 6،75
 76 76طالب ال 21 1،5- 1,25 76طالب ال 1 8،25 68،16
 77 77طالب ال 21 1،5- 1,25 77طالب ال 5 3،25 6،75
 78 78طالب ال 25 5،5- 31,25 78طالب ال 71 7،75 3،16
 79 79طالب ال 75 4،5 21,25 79طالب ال 71 7،75 3،16
 21 21طالبال 5 74،5 271,25 21طالب ال 71 7،75 3،16
∑   

= 437,03 

 ∑  

= 165 
N2 = 20 

∑   

= 600 

 ∑  

 061 
N0 = 20 

 

 

 اإليضاح :
N1 = 20     N2 = 20 

∑   061     ∑ =165 

∑  = 544,5     ∑  = 437,03   

 

(X )حساب النتيجة ادلعدل من ذلك اجلدول: 

Mx = 
∑  

 
 

= 
061

  
 

  = 19,5 
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           = √
∑   

 
 

        

                     = √
     

  
 

         = √      

    = 5,21 

 (Y )حساب النتيجة ادلعدل من ذلك اجلدول: 

         My = 
∑ 

 
 

   = 
   

  
 

   = 8,25 

 

           = √
∑   

 
 

                      = √
      

  
 

           = √      

         = 4.67 

 :باستخدام الرمز Toحساب 

   

     

√(
   

√   
)
 

 (
   

√   
)

 
 

 
         

√(
    

√    
)
 

 (
    

√    
)
 

 

 
     

√(
    
    

)
 

 (
    
    

)
 
 

 
     

√               
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√         
 

 
     

√    
 

 
     

    
      

 البيانات : تفسَت
 (df)الدرجة احلرية  -

Df = (N1 + N2) – 2 = (20 + 20) - 2 = 38               
 

- T tabel 
 2.65= %7و عند  2.00= %5عند  52الدرجة احلرية T tabelيف اجلدول 

 ألخذ القرار، يعٍت :  T tabelتقارن بنتيجة   T hitungونتيجة 
 مردودة Haمقبولة و  Ho، فتكون thitung< ttabelإن كانت نتيجة 
 مقبولة Haمردودة و  Ho، فتكون thitung> ttabelإن كانت نتيجة 

 :وبناء على احلاصلة ادلأخوذة أن
1%  Thitung   5% 
     7,07 2.00  

 
 %.711-86 يقع يف درجة و" ألنجدا دبعٌت "جيد % 711نيل الحظةجدول ادل و يفاحلالصة : 

قواعد طريقة ن إ، وبعبارة أخرى مردودة Hoو مقبولة Haتكون ويف اإلختبار 
 .طالباللدى  كتابةلًتقية مهارة الفعال والًتمجة


