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 الباب اأول
 المقّدمة
 

 خلفية البحث ﴿أ

و عملية مطابقة  بأنشطة عّلم ليتحدث التدريسا عامل الالتعليم   أمية 1. ا
ي ليستطع اإنساف اف يتحدثوا مع أخرين باللغة الصحيح  ك 2.تعلم اللغة العربية 

دؼ أخر  ك مهارة ,  مهارة اإستماع ك مهارة الكاـ، ك مهارة القرأةاإستيعابأ
 3.الكتابة

ظمة من نوع كمستول مالتعل صر أساسي  أم م و نشاط تلك العملية، كع ـ 
ا على عملية .التعليم داؼ التعليم تعتمد اعتمادا كب اح أك فشل أ ذا يع أف  ك
دما كاف مالتعل زؿ كالبيئة أكعائلت ـ ال يواجهها الطاب،سواء ع درسة كا  4ا

واقف البشرية ك منتائج التعل ات  ا ها تغي تج ع ات ال ي ي التغي ـ 
و  متعمدة كنفذت من قبل أفراد من م التعل5.السلوؾ شاط الذم  و أيضا ال ـ 

                                                           
ماكاف1 ، (2011، رماجا ركسدا كريا: باندكنج) Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab ،أجيف 

32 . 

دك: يغيكرت  )  .8، (, أسواج فرس  Media Pembelajaran Bahasa Arab :،  اهيلخل  2  

رجع .10، نفس ا  3
  

دكع)PsikologiPendidikandenganPendekatan، مهن س4 ا رسداكريا، : ب  . 89 ،(2008ر
 (2011فوستاكا فاجر، : يوكياكارتا ) EvaluasiHasilbelajar،  فركنتو5
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أجل تغي قدرة الذات ، عن طريق التعلم للطفل الذم م يكن قادرا على فعل أم 
رات هرة تصبح ما  6.شيء يكوف قادرا على فعل شيء أك الطفل الذين م ا

تمي إ الطاب نتيجة لأنشطة  القياـ منتائج التعل ي كل اأشياء ال ت ـ 
واقف، ك إدراؾ منتائج التعل. بذلك يم كا فا ي أماط القيم العمل، ا ـ 

رجات  . abilitas ك apersepsiشعورم تج أف مفهـو  ا أف نست ك من التصر ، 
ـ كفقا لل أغراض مـ دلة سلوؾ الطاب الفعل بشكل كب بعد عملية التعلمالتعل

 7.التعليمية
ـ الطاب من خاؿ العوامل الداخلية كالعوامل أم مبشكل عاـ يتأثر نتائج تعل

. ال توجد  الطاب ك العوامل الظهرية ، أم العوامل ال يصلوف خارج للطالب
ي ف العوامل الداخلية  سدية لأفراد إما أف : تص ا العوامل الفسيولوجية أك ا اأكا

لم جرا  سم، ك العجز ، ك ية ا صوؿ من خاؿ رؤية كالسمع ك ب يكوف خلقي أك ا
فسي على حد سواء فطرية ك أحفاد. ضج على . كالثاها العامل ال كالثالثها عامل ال

و. حد سواء جسديا كنفسيا عامل البيئة ااجتماعية : عامل الظهرية اانتماء 
ية  8.كالثقافية ك البيئية كالركحية ك الدي

امية تعلم عملية التعل ، يؤدم إ الدي رب ـ الطاب ، من خاؿ مـ ، كا
شاط أكر  عملية  شاركة ب اسبة ، ح يتمكن الطاب ا ديد طرؽ التدريس ا

                                                           

Tim Pengembang MKDP Kurikulum dan Pembelajaran, Kurikulum & Pembelajaran 
: جاكرتا)  6 

دك فرسادا  124، (2012،رجا غراف

ريس7 دك، : يوكياكرتا)EvaluasiPembelajaranأسب جهات ك عبد ا  .15,(2010مل فري

Tim Pengembang MKDP Kurikulum dan Pembelajaran, Kurikulum & Pembelajara  
8 ، 140-141 
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ب أف تكوف خاقة  خلق جو من التعل رب  ذا الدرس أسهل مالتعلم ح ا ـ 
ا يم ك اأساليب كغ فا رائط كا ثاؿ كا يكل، لطريق ا . للفهم كا

ياللغة العربية كقد كصلت إ . ات ال يعر ها عن أغرضهمالكلم  
قل اس القراف. اإندكنيسيا من طريق ال  إف 9. كاأحاديث الشريفة الكركحفظها لل

ع فهم صدر منال تكوف أساسا للحياة،  اإساـ، كتعاليم  العامةرؼاا  ا اأصلي ا
ديث، القرآف فهم، إف العربية اللغة كنكن الوصوؿ إلي إا ب ،االتف ككتب كا  س

، كعلم ا كالتصوؼ، الكاـ، علم كالفق عرفة فركع من كغ ج إ ات اإسامية ا
م ق اإسامي، الدين لغة ي العربية اللغة ف إؿاؽكلذلك م .العربية للغةاإجادة با

سالبشرية ضركرة  10.مؿ لكل من ا

ي إحدل اللغ بية، كلذلك تعلةاللغة العربية  ي عمل م اأج ـ اللغة العربية 
بط  بعض اأحياف اس  عل ال اكلة مأف تعل. صعب كقد  ي  ـ اللغة العربية 

ديدة  الشحص ليكوف قادرا على التفاعل ك التواصل مع صاحب  اء الظركؼ ا لب
ما باللغة اأـ إما  . اللغة العربية تلفة  ديدة  بعض اأحياف  تلك الظركؼ ا

حو كاحيانن متسوية بظركؼ اللغة اأـ كلذلك . نظاـ علم اأصوات كالصرؼ كال
اب عن السآمة من التعل كن القياـ ب لاجت ـ من مكاجب القياـ ب عن نصائح ال 
و اإستفادة من الوسائل التعليمية، مثل كالوسائل البصرية،  تعلم اللغة العربية 

                                                           
9
 ، مد م واد الدرايسةمد نصر اه،  كومية فونوركغو :فونورغو(،قواعد اللغة العربية ا جامعة اإسامية ا

 ،)2008فريس،

د إّزف،10  3،(2011ومانئور،: باندكع) Metode Pembelajaran BahasaArab أ
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كنية مثل التلفزيوف، كالفضائية، كراديو،  كالسمعية، كالسمعية البصرية، كاإلك
 11.كالكاسيت، كاأشرطة

كومية  درسة الثانوية اإسامية ا باستحداـ طريقة " سيوكاف"التعليم  ا
ذ الطريقة جّيدة بل الطاب غ ناشط   اضرة ك طريقة مباّسرة ػوكانت 

كلذلك كجب تغي الطريقة  تعليم اللغة العربية، ح يكوف . تعليم اللغة العربية
 .الطاب نشط

ذكورة فأرادت الباحثة أف تبحث موضوع البحث   كمن خلفية البحث ا
 Cardاستراتيجية  باستخدام اللغة العربية  تعليم نتائجعندراسة مقارنة : العلمي

Short الثانوية اإسامية الحكومية وبغيرها لطاب الصف اأول فى المدرسة " 
 2015/2016مادييون السنة  الدراسية " سيووان

 

 تحديد البحث﴿ب 

ي ذا البحث  ديد البحث   اتيجية  باستحداـ التعليم:  كأما        اس

Card Short ا  اللغة العربية لطاب الصف اأكؿ   تعليم  نتائجيؤثّر علي كبغ
درسة  كوميةا ة الدراسية " سيواف "الثانوية اإسامية ا ماديوف الس
2015/2016 

 

                                                           

اب رسييدل11  مودة، عبد الو ج)Aktive Learning Dalam pembelajaran Bahasa Arab، أمى  : مال
ج فريش،  كومية مال  95-96، (2008جامعة اإسامية ا
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 أسئلة البحث  ﴿ج

اتيجية با اللغة العربية  تعليمكيف نتائج .1 لطاب الصف Card Short ستخداـ اس
درسة  كوميةاأكؿ  ا ة الدراسية " افكسيو "الثانوية اإسامية ا ماديوف الس

 ؟2015/2016

اتيجية بغاللغة العربية تعليم كيف نتائج  .2  لطاب الصف اأكؿ Card Short اس
درسة   كومية ا ة "افكسيو" الثانوية اإسامية ا الدراسية  ماديوف الس

   ؟2015/2016

قارنة .3 اتيجيةب نتائج تعليم اللغة العربيةعن  ل كجدت ا    Card إستخداـ اس

Short  ا درسة  كبغ كوميةلطاب الصف اأكؿ   ا  الثانوية اإسامية ا
ة الدراسية  "سيواف"  ؟2015/2016ماديوف الس

 

 أهداف البحث ﴿ه

ذا البحث كما يلي داؼ من  : أما أ
اتيجيةعرفة  .1 لطاب الصف  Card Short نتائج تعليم اللغة العربية باستخداـ اس

درسة  كوميةاأكؿ   ا ة الدراسية  "افكسيو "الثانوية اإسامية ا ماديوف الس
2015/2016 

اتيجية استخداـ بغنتائج تعليم اللغة العربية عرفة  .2 لطاب  Card Short  اس
درسة  كوميةالصف اأكؿ   ا ة  "افكسيو "الثانوية اإسامية ا ماديوف الس

 2015/2016الدراسية 
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قارنة عنعرفة .3 اتيجية  ا ك  Card Short  نتائج تعليم اللغة العربية باستخداـ اس
ا درسة بغ كومية لطاب الصف اأكؿ   ا  الثانوية اإسامية ا

ة الدراسية "افكسيو"  2015/2016ماديوف الس

 

 

 

 
 فوائد البحث ﴿ه

ها قسم فوائد البحث إ نو ع م : ت
  الفوائد النظرية .1

زنة  ترقّية كلتوسعة الثقافة العلمّية   ذا البحث لضربية ا حاصل 
 . اللغة العربّية كتطبيقهاعليمت

لية مالفوائد الع .2
 للمدرس . أ

قيق تعليم متقّدـ ككيفية  .لق اإبتكار تعلم اللغة العربية حسانات ك 

طاب ؿ ؿ . ب
 يتحّصل على رقى نتائج تعلم اللغة العربية

 للباحثة. ج

ديدة فيما يتعلق  رات ا عارؼ كا صوؿ على ا هذا البحث ترجو الباحثة ا
 .إستخداـ كسائل التعليم اللغة العربية
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 تنظيم كتابة تقرير البحث﴿و 

ي أبواب سة من البحث ذا يتكوف : ك

تول على  ديد البحث خلفيةمقّدمة   كأسئلة البحث ك
داؼ البحث ظيم البحث كفوائد البحث كأ  كتابة تقرير كت
  .البحث

 الباب اأكؿ  :

ذا الباب عم ظرم عن تعريففّدث    ،التعليم  اإطار ال
داؼ تعليم اللغة  ك العربية اللغة تعريف تعريف نتائج التعليم، أ

اتيجية مفهـو  ،العربية اتيجية ك تعريف اس   Card short إس

 الباب الثا :

ذا الباب ع هج البحث العلمي ك يشمل في فيتحّدث   م
ات،  تغ ة ك كإطار عرض ا تصميم البحث كالسكاف كالعي

ليل البيانات يع البيانات، كطريقة   .كأساليب 

 الباب الثالث :

درسة كالرؤية  ي تاريخ تأسيس ا يشتمل على البيانات العامة 
درسية  بية للمدرسة كاحواؿ الوسائل ا داؼ ال كالرسالة كأ
كومية  درسة الثانوية اإسامية ا درس كالطاب  ا كا

ي البيانات . سيوكاف ماديوف  اصة  كيشتمل على البيانات ا
عن نتائج تعليم اللغة العربية لطاب الصف اأكؿ باستحداـ 

اتيجية  اCard shortاس  .  كبغ

 الباب الرابع :

و اأخ من بياف البحث الذم يشتمل على نتائج  اإختتاـ، 
احات  .البحث كاإق

امس :  الباب ا

   
 



9 

 

 

  



10 

 

 

الثانى الباب  

 اإطار النظرى و البحوث السابقة وهيكل التفكير و فروض البحث

 

 اإطار النظرى أ ﴿

  تعليم اللغة العربيةمفهوم نتائج ال .1

 التعليمتعريف  .أ 

هد  البحث عن العلم، ككاف اإنساف يتعلم كيتدرّج مالتعل و ا ـ 
ب الكاملة ال .  التعلم للوصوؿ إ الكماؿ وا ب اإنساف با كقد ُك

فإعداد . كن ها إعداد للوصوؿ إ كمال كالتعلم كسيلة للوصوؿ إ ذلك
و جهد لعرض كنيل  اإنساف للوصوؿ إ كمال من كسيلة عملية كالتعليم 

اصة  نشاطة عملية كالتعليم كلذالك، يلـز للمدرس أف يقدر . القيم ا
فيذ نشاطة عملية  ة  نفس ك ت ابعة من الر على إبراز القيم ال

12.كالتعليم  

  تعريف النتائج  .ب 

قيقها  الوقت  كن  رة ال  اصلة الظا هارة أك ا ي ا تائج   ال
ع  عملية التعليم جح الطالب  . ا دد قدرة الطاب الفكرية اف ي

تائج اح الشخص أك فشل  تعليم فيحتاج عن . صيل ال عرفة 
تائج ال حصل عليها طاب بعد عملية التعليم  عرفة ال دف  اإختبار، ك

تعّلم مستمرة اسبة من تقرير التعليم . كا علومات للمسامة ا أّف أكر من ا

                                                           
12

دك: جاكارتا ), Strategi Belajar Mengajar, غوا. ك  اسي   25-23,ص,(2002, غ



11 

 

 

تائج  اإختبار ال ّصل م ّصل من عملية اإختبار كمقياس التعليم أك 
13.الدراسة  

ي العبارة ال تكوف من كلمت . نتائج ك تعليم: نتائج تعليم 
صيل على عاقبة تعمل العملية ال تغ التدخيل  تعريف نتائج تراجع ا 

عرفية . بالوظيفي احية ا كتعليم تُعمل لتسعى موخود التغي العمل  ال
((Kognitif احية  Afektif) )الوجدانية كال فسحركية  احية ال ) كال (Psikomotorik 

صيل ا نتائج تعليم. على الشخص التعليم  14.التغي العمل ستكوف 
ة  عي ليتحصل على نتائج التعلم  الشكل التغي فالواجب بيمر العملية ا

ارجي ظر . ال تؤثر العامل الداخلي كالعامل ا عمليتها ا يستطيع أف ي
فس  )أموصوؼ بال Psikologis فس (  يستطيع كلذلك العملية ال كقع   ال

15.أف يستخلص من حاصل فقط  

رب  هور ا د  :أما إصطاحا ع  

ي  (1 تائج  تائج ال قد تصل ال  16(تعمل، كغ)ال
تائج (2 ، خلق، سواء، ال شاط الذم م القياـ ب ذا ال و نتيجة   

موعة 17.بشكل فردم أك 
 

                                                           
13 ،سيف الدين اأزكر TesPrestasi ٓٔ،(٩٩8ٔ ،فوستاكا فياجار: جوكجا كارتا  )  

14
 .45-44،  ( 2011فوستاكا فاجار،  : يوغياكارتا) Evaluasi Hasil Belajar، فوركانطا  

15
يكا جيفتا، : جاكرتا)  Psikologi Belajar شيف البحر جامارة،   . 141، (2002فت ري

ؤلف 16  .186(2005با فوستاكا، :جاكرتا)  Kamus Besar Bahasa Indonesia ،اعة ا

ا ناي اكناؿ، : سورابايا)Prestasi Belajar Dan Kompetensi Guruسيف البحر جامارة ،  17 اكسا
1994) ،19 .
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صائص معّ  (3 اسبة  ى يقّرر العمل إ مادة الدركس ا تائج   18.ال

قيقها  الوقت  (4 كن  رة ال  اصلة الظا هارة أك ا ى ا تائج  ال
ع  عملية التعليم جح الطالب . ا دد قدرة الطاب الفكرية اف ي

تائج صيل ال اح الشخص أك فصل  تعليم فيحتاج .   عرفة 
تائج ال حصل عليها طاب بعد عملية  عرفة ال دف  عن اإختبار، ك

تعّلم 19.التعليم ك ا
 

 عليمنتائج ت النتائج والتقييم ال ومفهمم . ج

ى نتائج ت اؿنتائج كاؿتقييم اؿ ـكفهمأما ـ عليم   

و عملية اؿتقييم  (1 ج التعليم ال حصل الطاب نتائ إعطاءعن نتائج 
عيار معلـو  .باا

و منتائج تعلاؿ (2 درس ـ  تائج با تعليم ال يعمل الطاب ك ا إعطاء ال
دؼ تعليم  .ليحصل أ

 نتائج الغرض من ال . د

نتائجالغرض من اؿأما   

كن معرفة مزايا كعيوب   بي عن  (1 يث  مهارات التعلم للطاب 
 .تلف الدراسة

دارس (2 اح عملية التعليم كالتدريس  ا  .معرفة 

                                                           
اجا ركسداكاريا، : باندكنج) Penilaian Hasil Belajar Mengajarنانا سوجانا، . 18 . 3، (2009ر

يكا جيفتا، : جاكارتا)Psikologi Belajarسيف اليحر جامارة،  19 . 12،(2008ري
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تابعة (3 ات من . ديد تقييم ا أم إجراء بعض اإصاحات كالتحسي
فيذ اتيجيات الت  .حيث برامج التعليم كالتدريس كاس

 

 

 تائج نأنواع ال . ه

 أجريت  هاية برنامج التعليم كالتعلم نتائجو :  التكوينتائجاؿ (1
اح عملية التعلم  .لرؤية مستول 

و التقييم ال تقـو ها هاية كحدة الرنامج، : ااختبار التحصيلي (2
 .كيقوؿ  هاية الفصل الدراسي

 الذم يهدؼ إ إلقاء نظرة على نتائجو اؿ:  التشخيصينتائجاؿ (3
 .نقاط الضعف للطاب ككذلك عاما مساما

 . الذم يهدؼ أغراض التحديدنتائجو اؿ:  اانتقائيةنتائجاؿ (4

ظاـ ا ال تائج  انى أنواع ال تائج ك  قصود من . ال تائجا  ال
ديد درجة  ي الطريقة ال يتم استخدامها   اقشة  ذ ا ظاـ   ال

يث ل الطاب ، معارؼ عن قدرةاح نتائج التقييم  قد أتقن ؿ  
داؼ التعليمية داؼ التعليمية أـ ماأ ا سيتم شرح .  تقن اأ كلكن 

.كيفية تقد أرقاـ إدارة نظاـ القيم كباإضافة إ أنواع من نظاـ تقييم  
قصود من . ااحتياجات تقييم موصوفة أيضا و ا تائجما  ظاـ  ال  ال

اح  ديد درجة  ي الطريقة ال يتم استخدامها   اقشة  ذ ا
يث داؼ ؿ ل الطاب ،  معارؼ عن قدرةنتائج التقييم  قد أتقن اأ
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داؼ التعليمية أـ مالتعليمية ا سيتم شرح كيفية .   تقن اأ كلكن 
 .تقد أرقاـ إدارة نظاـ القيم

 

 

 

2.1الجدول   

ركؼ تائج من اأرقاـ كا  مقارنة ال
ركؼ  التصنيف رمز نتائج اأرقاـ كا

 الحروف اأرقام
80-100  جيد جدا أ 

70-79  جيد ب 

60-69  متوسط ج 
50-59  ناقص د 
0-49  مردكد ق 

 تعريف اللغة العربية . و

ع هااكما كردت  كتب اللغة، كا وسوعات، م  فإف : جم، كا
ي لفظ على كزف – لغة –اللغة  عها. ككرة" فُػْعَلةه "  : كقيل  

ها ذل–لِغى : لغات، لغوف، كم فقد قاؿ . ككذلك الّلْغو.  يلِغى، اذا 
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ديث –ال مّركا بالباطل " َكِاَذا َمَركا بالّلغو مركا ِكرَامنا: "تعلى  كجاء فبا
معة: "الشريف قاؿ اا ْ، فقد لغا، ال تكلم: م 20. َص  

ي الكلمات ال يعر ها العرب عن أغراضهم . اللغة العربية 
قل ا من طريق ال ا القرآف الكر كاأحاديث . كقد كصلت إلي كحفضها ل

ظومهم ثور العرب كم 21.الشريف كما ركا الثقات من م  

بوم  امة  العام ال واد الدراسية  ا ي إحدل ا اللغة العربية 
لية تدرس .  إندكنيسيا بوية سواء أكانت حكومية أـ أ ؤسسات ال ا

واد اأخرل بوية . اللغة العربية كما تدرس ا ؤسسات ال كخاصة  ا
ميع الطاب 22.اإسامية كانت اللغة العربية تدرس ضركرية   

ملة  كب ا ك " التعليم"من كلمت كما " التعليم اللغة العربية"ت
هد  البحث عن العلم، ككاف اإنساف " اللغة العربية" و ا كالتعليم 

ب اإنساف . يتعلم ك يتدرّج  التعليم للوصوؿ إ الكماؿ كقد ك
كن ها إعداد للوصوؿ إ كمال من كسيلة  ب الكاملة ال  وا با
اصة  نشاطة عملية  هد لعرض كنيل القيم ا و ا عملية كالتعلم 

                                                           
ر أرشد،  20  .1، (1998اأحكاـ، : اكجونج فاندانج) مدخل ا طرؽ تعليم اللغة العربية أز

، جامع الدركس اللغة العربية 21 ديدة)مصطفى الغاي  3 ( 2008مكتبة الشورؽ الذكلية، : مصر ا

 
2
ميد   Pembelajaran Bahasa Arab. Pendekatan, Metode, Strategi, Materi, dan Media ,عبد ا .  

كومية ماانج، : ماانج) امعة اإسامية ا 158( 2008الطبعة ا  
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ة  ابعة من الر كالتعلم، كذلك يلـز للمدرس اف يقدر على إبراز القيم ال
23. نفس ك تفيذ نشاطة عملية كالتعلم  

 مفهوم ااستراتيجية .2

 تعريف ااستراتيجية . أ

ج  ا طاب ال ترز  كث من ا ي إحدل من ا اتيجية  اس
ي اللغة العربية ي خطة تب كيفية . التعليمية اللغوية ك اتيجية  اإس

حدد دؼ  كتش إ شبكة معقدة من اأفكار كالتجارب . الوصوؿ إ 
يث تقدـ  طة  ذ ا ثل  رات كالذاكرات ال  داؼ كا كالتوقعات كاأ

دد دؼ  اح أك فشل . أطار عاـ جموعة من اأفعاؿ ككصل أ  أف 
دد ا ا  اتيجية ال تستخدمها أف تلك  للغة التدريسية نرل من اإس

دؼ احتول ككيفية تدريس اللغة 24.ا  

اتيجية التعليمية يساعد   وعة من اس موعة مت انب ذلك إف  ك
اد الفكرة  شاكل كإ شاركة حل ا الطاب بإستحداـ خايا دماغا على ا
ادة الطبعية ك سوفتوّ على أنشطة التعليمية كهذ الطريقة  الرئيسية  ا

شاء اكثر اإرضاء كما اأفة أف يصيل إ نتائج التعليمية  سوؼ ي
طلوب 25.ا  

                                                           

دك،:  جاكرتاStrategi Belajar Mengajar ( ، غوا.  ك23   23-25 (2002غراس

: يوكياكرتا)Metodologi Strategi Alternatif Pembelajaran Bahasa Arab،رضية زين الدين كاخرين24 
 51، (2005فوستاكا رحلة، 

رجع، 25  52نفس ا



17 

 

 

 Card Short تعريف استراتيجية . ب

شرؾ إستعماؿ يعلم شاط يستطيع العمل ا اتيجية شكل ال  ذلك اس
علومات وضوع أك ااعد ا يفية، حقيقة عن ا صائص،التص , الفكرة ا

ية يستطيع بشكل حيوم  الفصوؿ ال  ا ذا اس رؾ البذنية يغلب  
26.التشبع ك يبشم  

اتيجية تطبقى  (1  Card Short اس

توم على كلمة أك عبارة . أ ادة تعليم ال  درس بطاقة من ا  تستعيد ا

 كل البطاقات دكف نظاـ . ب

 اقسم البطاقات ا الطاب . ت

يتحرؾ كل التلميدذاف يطلب بطاقت كيائم ا التلميذ ااخر   . ج
 فصل

طاقة . د درس ا طاب لتن من ال  طلب ا

اخص . ق  .أعمل التثم كا
اتيجيةفوائض  (2  Card Short اس

 اف تدب الطاب على ماسعر تيأس كاملل  تعليم . أ

أف يوّصل كيلتحق الطاب لتعوف كلتوسيع الطبيعة كالتعوف على  . ب
 تقدر رأم

ل  . ج فردات متساكل كتسا مع ا العملية سهلة كتسهل الطاب  ا
 على فهم

قصاف  (3 اتيجيةال  Card Short اس

                                                           
26
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ر الكاـ . أ  عل الطاب عدـ ما

اعة بطاقة كترتيبها . ب ثاؿ ص  تج اإستعداد قبل بداية اأنسطة ا

زدحم  . ج عل على جوا تيح الفصل غ جّيد  لوت
 

 البحوث السابقة ب ﴿

، كمايلى تغّ وضوع البحث هذا ا وث سابيقة، اكتشف كتبة معّلق با اء على  :ب  

د نور إما نوزكؿ اإّنسا  ّتب ع (210607030)البحث العلمى ي  
“Penerapan Strategi Active Knowledge  Sharing Dan Card Sort untuk 

Meningkatkan Keaktifan dan Hasil Belajar Mata Pelajaran IPS Pokok 

Bahasan Perkembangan Teknologi, Produksi, Komunikasi, dan Transportasi” 

الدراساتمن نتائج :أن ذ عارؼ 1) اتيجية نشطة لتبادؿ ا  active اس

knowledge sharing كبطاقة الفرز   card sort كن أف تعزز من نشاطا لطاب  
IPSموضوع  ولوجي تخ ضع ، اإنتاج، وااتصاات، ونقل الطاب  مّدة التطور التك

عاريف فاتيياف كيدكؿ، السيماف، فونوركغو 4الصف  درسة اإبتدائة ا وهذا . ا
( : ٢. ٪88 دور 3٪ و 80 2٪، دور 64 1مكن أن ينظر إي البيانات ي دور 

عارؼ  اتيجية نشطة لتبادؿ ا active knowledge sharingاس كبطاقة الفرز   card 

sort  مّدة التطور التكنولوجي SPIموضوع مكن حسن النتائج التعليمية للطالب ي  
  4واإنتاج، وااتصاات، ونقل الصف 

عاريف فاتيياف كيدكؿ، السيماف، فونوركغو درسة اإبتدائة ا بدأ اكتساب نتائج . ا
، دكر  % 64 1فيدكر .  أيضا1،2،3التعلم  العملية التعليمية زاد دكر 

%.96 3دكر % 276  

مد رضوف  د  ّتب ع ( 210310251)اكيم حالبحث العلمى ي  
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“ Penerapan Strategi Reading Alaud dan Card Sort dala Penerapan  PAI 

Pokok Bahasan Menghafal Q.s Al- Maun” 

اتيجية  ى نتائج البحث يدؿ على أّف اإس ذا البحث   Card Sort ك Reading 

Aloud هارة القراءة الطاب مع نتائج البحث من دكرات  I (siklus)  تعزيز ا ا 
II (siklus) دكرات د دكرات.  كما يصعد  مراحل ع (siklus) I  11 من 8 يبلغ 
د دكرات % prosentase 72 الطاب مع ضع اإزدياديكوف 2ع  الطاب 11 
prosentas مع  100 .%5)  

ذ الدراسة من البحوث السابقة، الفرؽ من الدراسات السابقة يكمن   تليف  ك
هج البحث ادة ك ا ي . ا وضوعات الدراس  تعليم :وث سابقة، ا PAI ادة   ا

درسة تستخدـ  ة الطاب، ا و  العي اعوف، الفرؽ مع الدراسات اسابقة  فظ ا
اث .مكاف لأ  

 

 هيكل التفكير ج ﴿

همة ر ا تعلقة الظوا ظرية ا يم عن ال فا و تصميم ا يكل . يكل التفك 
تعلقة بتغي البحث ظرية ا يد أف يب ال .التفك ا  

قارنة فمن الفركض أف  تعلق بالتغي تكتب في الفركض على كج ا البحث ا
يكل التفك ظرل . يكتب  أما الوصف ال (Deskripsi Teori) :ذا البحث فيما يلى  

اتيجية اللغة العربية نتائج  . أ  Card Sortباستخداـ اس

اتيجيةاللغة العربية نتائج  . ب  Card Sort بغ اس

يكل  ظرل السابق فتستطيع الباحثة تقد  سبة إ ااساس ال كبال
:التفك فيما يلى  
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اتيجية اللغة العربية نتائج " باستخداـ اس Card Sort اللغة أحسن من نتائج 
اتيجية  العربية بغ اس Card Sort . 

 

 

 

 

 

 

 

 فروض البحث د ﴿

ا صحيحا، أما  ظرية كيعتر أكثر ؤقتة أسئلة البحث ال و اإجابة ا الفركض 
:فركض البحث فكما يلى  

 (Ha)الفرض ااختيارم .1

اتيجية  قارنة عن نتائج اللغة العربية باستخداـ اس  Cardكجدت ا

Sort درسة ا لطاب الصف اأكؿ  ا كومية كبغ  " الثانوية اإسامية ا
ة الدراسية " سيواف  .2015/2016مادييوف الس

 (Ho)الفرض الاغية .2
اتيجية  قارنة عن نتائج اللغة العربية باستخداـ اس  Cardما كجدت ا

Sort درسة ا لطاب الصف اأكؿ  ا كومية كبغ  " الثانوية اإسامية ا
ة الدراسية " سيواف  2015/2016مادييوف الس
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 الباب الثالث
 منهج البحث

 

 تصميم البحث أ ﴿

 نوع البحث .1

تج  ذا البحث العلمى الذل يستخدـ البيانات من العدد م سيست نوع 
تائج تأخذ بالطريقة اإحصائي من الرمز اإحصائي ذ ال تائج، ك ها ال . م

ى . كلذلك تستخدـ الباحث البحث الكمى ار كقالت سو
اسب ا يطلب البحث الكمى  (SuharsimiArikunto)اريكونتو م

(Kuantitatif)  ع البيانات ك تفس تلك البيانات بإستعماؿ العدد ك من 
 27.كتقدـ حاصلها

ذا البحث التجربة  ( Eksperimen)تستخدـ الباحث لتحليل البيانات  
ع على اآخر   هج البحث الذل ُيستعمل لتبحث  تأث العاج ا ي م

ضبوطة الة ا من سوعييونو  (Eksperimen)كعلى أشكاؿ التجربة 28.ا
(Sugiyono) ، ا  التجربة الصحيحة اف فيها تستطيع  (True Eksperimen)ذا البحث 

ا ارجية ال تؤثر ات ا تغ يع ا 29.الباحثة أف تراقب 
 

                                                           

ى أريكونتو،27 ار يكا : جاكارتا)،ProsedurPenelitianSuatuPendekatanPraktekEdisiRevisiسو ري

 .12،(2006جيفتا، 

الفابيتا، : باندكنج) ، MetodePenelitianPendidikanKuantitatif, Kualitatifdan R&Dسوغيونو،28
2007) ،107. 

رجع، 29  .112نفس ا
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و  (True Eksperimen)التجريبة تصميم الصحيحة  -Pottesذا البحث 

Only Control Desigh  . تاراف بطريقة عشوائية وعتاف   . (random)فيها 
موعة التجربة  ي تسمى  ( eksperimen)اجموعة اأك يعطى العاج ك

راقبة  موعة ا موعة ااخر ا يعطا عاجا تسمى   30(.kontrol)ك
قارنة  اتيجية  عنالبحث ا  Cardنتايج تعليم اللغة العربية باستخداـ اس

Sort  كومية درسة الثانوية أإسامية ا ا لطاب الصف اأكؿ با ك بغ
اف ما 2016 - 2015العاـ الدراسى  ماديوف" سيوكاف" متغ : فيها متغ

اتيجية  (x)مستقل  (y) ك متغ تابع Card Sortنتايج تعليم اللغة العربية باس

اتيجية  بغ نتايج تعليم اللغة العربية  .Card Sort اس
 البيانات ومصادرها .2

  البيانات .أ 

قيقة أك العدد كتوب للبحث عن ا اصل ا ي ا  أما 31.البيانات 
ي البيانات عن ذا البحث  تاج إليها الباحثة   :البيانات ال 

اتيجية  (1 نتايج تعليم اللغة العربية لطاب الصف اأكؿ باستخداـ اس
Card Sort  

نتايج تعليم اللغة العربية لطاب الصف اأكؿ بغ استخداـ  (2
اتيجية    Card Sortاس

 مصادر البيانات .ب 

                                                           
30

راجع    .114،نفس ا

31
رجع،    .116نفس ا
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ي موضوع البحث  من أين حصلت  (subjek)مصادر البيانات 
ذا البحث تستخدـ . الباحثة على البيانات كللحصوؿ  على البيانات  
صاد التالية  :الباحثة ا

و الطاب الصف  (1  " اأكؿك طاب الصف " ب  " اأكؿاإنساف 
كومية " ج  درسة الثانوية أإسامية ا العاـ  ماديوف" سيوكاف"با

 .2016 - 2015الدراسى 

تعلقة هذا البحث (2 و الوثائق ا  .غ اإنساف 

 
 والعينة السكان ب ﴿

 السكان .1

واس أك شخص ل  السكاف كاية التميم اّل تتكوف من شيئ مدركة با
تجة ع بكاتب البحث لتعليم كتست اصة ال تص 32.جودة كالطبيعية ا

 

ي ذا البحث  درسة :  أما يص السكاف   يع طاب الصف اأكؿ  ا
ة الدراسية " افكسيو "ثانويةام  . طالبة296 يع 2015/2016ماديوف الس

دكؿ  3.1: ا
 عدد السكاف

 العدد الفصل الرقم
1 1 Pc 25 

                                                           

, الفا بيتا: بامدكنج)MetodePenelitianPendidikanPendekatanKuantitatifdanKualitatif, سوغييونو32
2006,)118. 
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2 2Pc 26 
3 3Pc 25 
4 A1 36 
5 B1 37 
6 C1 37 
7 D1 39 
8 1E 37 
9 1 34 

 296 المجموع
 

العينة  .2
ملة كالطبيعة اؿ ي بعض من ا ة  لك من ايالعي فالباحثة 33.لسكاف 

 37 يع" ج"اأكؿ ة كالصف طالب 36 يع" ب"تستحدـ الصف اأكؿ 
ةة طالب اكية فتعي .  كالعي لك حالة م ة  الصف للتجربة أف العي

(eksperimen) مراقبة كالصف لل(kontrol )اع كم يتحِصل أف الصف . بإق
كالصف " ج"اأكؿ كالصف  (eksperimen)الصف للتجربة ؾ" ب"اأكؿ 

 (.kontrol)مراقبة لل

 

 

 

                                                           
رجع، 33  118نفس ا
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 أدوات البحث ﴿ج

ر الطبيعية كااجتماعية  ي أداة ال ُتستعمل ها قياس الظوا أدكات البحث 
احظة ات البحث. ا احظة تسمى متغ ر ا ديدا كل الظوا اأداة 34.ك

فيذ بعد أنشطة التعلم  ة ال ت ه ي اختبار الكتابة عن ا ستخدمة  باستخداـ ا
اتيجية  ا Card Sortاس ذا البحث. كبغ همة   ي البيانات ا  :ك

اتيجية البيانات عن نتائج تعليم اللغة العربية لطاب الصف اأكؿ ب .1  Cardاس

Sort كومية درسة الثانوية اإسامية ا ة الدراسية " سيوكاف" با ماديوف الس
2015/2016 

تيجية ااس البيانات عن نتائج تعليم اللغة العربية لطاب الصف اأكؿ بغ .2
Card Sort  كومية درسة الثانوية اإسامية ا ة " سيوكاف" با ماديوف الس

 2015/2016الدراسية 

ذا البحث اإختبار على البحثذا   قد تس بعملية طويلة، كاف  
و اإختبار على الصدؽ كعلى الثبات ع البيانات  ذا البحث . أدكات   

و الصدؽ كالثبات البيانات جيدا عأدكات كانت  لك شركط   .إذا كاف 

 
 
 
 
 
 

                                                           
 .R&DMetodePenelitianPendidikanPendekatanKuantitatif, Kualitatifdan ،117سوغيونو،34
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دكؿ   3.2ا
ا تغ  تإطار عرض ا

وضوع البحث  ات ا تغ ؤشرات ا ؿ ؤارقم السالطريقة ا
 عندراسة مقارنة 

نتائج تعليم اللغة 
العربية باستجداـ 

اتيجية   Cardاس

Sort  ا ك بغ
لطاب الصف 
درسة  اأكؿ باا

الثانوية اإسامية 
كومية  ا

 ماديوف" سيوكاف"
العاـ الدراسى 

2015 – 2016 

نتايج تعليم اللغة 
العربية باستخداـ 

اتيجية   Cardاس

Sort (متغ 

 (x) (مستقل
 

ملةا (1  لقدرة على فهم ا

 

القدرة على فعل  (2
ضارع  ا

 
القدرة على ضم   (3

ملة  ا

 
ص اللغة  (4 القدرة على ال

وضوع  ت ا العربية 
 ِمْن يَػْوِمَياِت اْاُْسَرةِ 

 

,3,10,13،14 ااختبار

26,27,28,29

,30 

16,17,18,19

,20,21,22,2

3,24,25 
2،8،9،11,12

،15 

7،6،5،4،1 

نتايج تعليم بغ 
اتيجية   Cardاس

Sort (متغ تابع)  
(y) 
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  جمع البياناتأساليب﴿د 

ى ذا البحث  ع البيانات    :كأساليب 

 اإختبار .1

هارة ى أسئلة اك أدكات باستعمل ليقيس ا عرفة,  اإختبار  اإستطاعة اك , ا
د اأفراد اك الفرقة لكها ع لية  ى عن  pretest-posttestالبحثة يعطى35.اأ

اّدة اللغة العربية  يط بدراسة مقارنة بسؤاؿ ل صلة   اللغة  تعليم نتائجأف 
اتيجية باستخداـ العربية ا لطاب الصف اأكؿ  كCard short  اس بغ

كومية  درسة الثانوية اإسامية ا ة الدراسية " سيوكاف" ا ماديوف الس
2015/2016 

ذا البحث أدكات ع البيانات لا  لك شركط  جيدا ختبار  إذا كاف أف 
 .و الصدؽ كالثبات

 (Dokumentasi)الوثيقية  .2
طوطة  ات مكتوبة أـ كانت  تغ ميع البيانات أك ا ي طريقة  الوثيقية 

وادث ا . عن ا كم كغ ظر كالدليل أك ا كالوثائق كالكتب حوؿ الرايوال
ية الوثيقية ربوط بأسئلة البحث أك يسمى تق صل 36.ا عن البيانات الوثيقية 

ظمة زائن, يكاؿ م  .البيانات الطاب ك الوسائل ا
 الما حظة  .3

                                                           
دكع )Metode Penelitian Pendidikan،مود35  185، (2011، فستاكا ستييا: ب

يكا جفتا، : جاكرتا)Metodologi Penelitian Pendidikan، مرغونو36  .181، (2009ري
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واس كعلى أخص البصر  ع البيانات باستعماؿ ا ى طريقة  احظة  طريقة ا
ث اص كالبوارد الذل  ظاـ ا احظة كتسجيلة ب يها ا ذا 37.ك السمع ك  

ا حظةالبحث، البحثة باستخداـ ك . participant ا
احظة ات مالبحثة متوّرط  على طوؿ  عملية ؿparticipantذاا تغ

 (Validity) الصدؽ على اإختبار . أ

صيل . يسمى الصدؽ  اللغة اإندكنسية صحيحا إذا كاف 
لك الصدؽ،  مع أف  اسبا بشركط فيسمى اإختبار أف  حساب م

صيل اإختبار كشركط ستوية ب  عرفة . لك ا استخداـ اأسلوب 
ستوية  بطريقة ايضا يسّمى ال .(Product Moment Correlation) و ا
صاف عاقة 38.(Pearson )ف

 

       



2222 )()( yynxxn

yxxyN
rxy 

 :البيانات

 Korelasi Product Moment  عدد السّجل من=  

 x قيمة موع=     

 y قيمة موع=     

                                                           
ادم37 و   Metodologi Research ,126سوترس

رجعنفس 38  .69، . ا
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 y ك قيمة xموع حصل الضرب ب قيمة =   

n        =ح ة ظعدد البيانات ا

ساي كل د يقارف بrxy ا عيار الصادؽ إذا  rtabel.  اأد ا كا
ساي  دrxy < rtabelا .اأد  ا

39
د اأد ك   rtabel product)  %5ا

moment)   0,132   و  40 من
 مستجيب الذم يوَرط عداد  اؿ40

و الصدؽ على اإختبار  30كمن اإختبار علي الصدؽ من  طالبا40 
ى  23أسئلة يوجد   سؤاا صادقا ك

(2,3,4, 7, 10,11,12,13,14, 15, 16, 17,18, 

19,20, 21,22,23,24,25, 28,29) 
 

ى 14كيوجد كيوجد   ,9 ,8 ,6 ,5 ,1) سؤاا غ صادؽ ك 

27, 30.)41 
دكؿ كما يلي لخص  ا  يوجد ا

دكؿ   3.3ا
 حاصل حساب اإختبار على الصدؽ

                                                           
 Penelitian Pendidikan Suatu Pendekatan Praktik dengan أنديتا ديسي ككاف سارم،  39

Menggunakan SPSS ،24. 

  
لحق  Nilai-nilai r Product Moment  أنظر إ جدكؿ عن40 ذا البحث5 ا   . من 

41 
لحق   Tabulasi Penghitungan Uji Validitas  أنظر إ جدكؿ عن  ذا البحث3 ا  .  من 
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 البياف
د اأد  ا

%5 rtabel 
ساب رقم  ا

 السؤاؿ

 1 0 0,132 غ صادؽ

 2 0,701 0,132 صادؽ

 3 0,506 0,132 صادؽ

 4 0,540 0,132 صادؽ

 5 0,092 0,132 غ صادؽ

 6 0,088- 0,132 غ صادؽ

 7 0,508 0,132 صادؽ

 8 0,090 0,132 غ صادؽ

 9 0,029- 0,132 غ صادؽ

 10 0,331 0,132 صادؽ

 11 0,613 0,132 صادؽ

 12 0,354 0,132 صادؽ

 13 0,324 0,132 صادؽ
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 14 0,206 0,132 صادؽ

 15 0,419 0,132 صادؽ

 16 0,535 0,132 صادؽ

 17 0,535 0,132 صادؽ

 18 0,136 0,132 صادؽ

 19 0,375 0,132 صادؽ

 20 0,393 0,132 صادؽ

 21 0,440 0,132 صادؽ

 22 0,316 0,132 صادؽ

 23 0,498 0,132 صادؽ

 24 0,769 0,132 صادؽ

 25 0,407 0,132 صادؽ

 26 0,298 0,132 صادؽ

 27 0,024 0,132 غ صادؽ

 28 0,324 0,132 صادؽ
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 29 0,319 0,132 صادؽ

 30 0,074 0,132 غ صادؽ

ذا البحث مع البيانات   أما . كاستخدمت الباحثة رقم الصدؽ 
 .الرقم غ الصدؽ ا تستخدم الباحثة

 (Relialibility) الثبات على اإختبار . ب

ي الطبقة السداد، التدقيق، أك الّدقة على كسيلة صداقية  ذ  42.ا ك 
صداقية باستخداـ الركمز  : 43 كما يلىK-R 20البحث ليحسبإختبارات ا





 





2

2

1
t

iit

i
s

qps

k

k
r

 
 :البيانات

k : ادة ملة  كسيلة  ا  ا

pi :  اكب عن كسيلة وضوع     1 تعدد ا

qi  :p- 1 

st  : موع اإختاؼ
ج تفاكتسب  (1  : بالرمز(varians total)موع ا

� =
 2 −    2

 

                                                           

دكع )MetodePenelitianPendidikan، مود42  .167، (2011فستاكا ستيا، :ب

 MetodePenelitianPendidikanPendekatanKuantitatif, Kualitatifdan R & D,186 ,سوغيونو43
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=
13149 −  719 

40

2

40
 

=
225

40  

= 5,625 

 (Relialibility) الثباتسب  اإختبار على  (2

11= −   � − �  
=  

23 −   −  
=  23

22
 .  2,315

5,625
  

= 23

22
 .  2,315

5,625
  

= 0,431 
 

ذا البحث أف يسمى جيدة  يع البيانات   فيستطيع أدكات 
 .Reliable))الثبات اإختبار على إستخداـ  اإختبار التعليم أك

 
 طريقة تحليل البيانات﴿ه 
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ع كّل   ي أنشطة بعد  ليل البيانات   البحث الكمى، كاف 
يل البيانات حللت (Statistik) استحدمت الباحثة طريقة اإحصائى44.البيانات

 :  2 ك1لتجيب أسئلة البحث 

عّدؿ  .1 45:من متغ مستقل كتابع باستعماؿ الرموز (mean)سب ا
 

M  =
 

M ك       =  
 

  

 :البيانات
   Mx أك  My =  عّدؿ  (mean) ا

∑x  أك  ∑y=    ملة من القدرة  ا

  n       = اح  ةظالعدد البيانات ا
را .2 عيار اا ستقل كالتابع كتستعمل  (Standart deviasi) سب ا من متغ ا

46 :الباحثة الرموز
 � =    ′² −   ′ ²             � =    ′² −   ′ ² 

 

 :البيانات
   SDxأكSDy  = را عيار اا  (Standar Deviasi)ا

∑x²  أك  =∑y²  حاصل الضرب ب التكرر  كل فاصلة اجموع منx²  أك y² . 

                                                           

و 44 عرـكريت كومية فونوركغو فريش، : فونوركغو) Statistik Edisi Revisi،  كيدياني جامعة اإسامية ا
2014 ,)107 

ونو 45 دك فرسادا،: جاكرتا) ،Pengantar Statistik Pendidikan، اناس سود  .80،(2009 فت راجا غرفي

راجع، 46    .168نفس ا
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∑x  أك  ∑y   = حاصل الضرب ب التكرر  كل فاصلة اجموع منx  أك y  

 n              = اح   ةظالعدد البيانات ا
عّدؿبعد توجد  .3 را  (mean )ا عيار اا ع الفرقة  (standart deviasi)ك ا م تص

تيجة  تجة " عالية" تسمى Mx + 1.SD <بالرموز إذا كانت ال  >ك إذا كانت ال
  Mx - 1.SD تجة    " سافلة" تسمى  Mx-1.SD   Mx + 1.SD  ك إذا كانت ال

 47".متوسطة"تسمى 

ؤيّة  .4 سية ا ع الفرقة يبحث عن تكرر م كحاصل بال ( % Prosentase)بعد تص
 48 :كالرمز100

P = 100% 

 :البيانات
P :  ؤية سية ا  (Prosentase) ال
f :  تكرار اإجاية(frekuensi) 

n  :  جب س  (Number of case)عدد ا
ليل البيانات لتجيب اسئلة البحث الرقم الثالث  استخدمت الباحثة 

t-test. ة تر عادة البّي  كقبل تستخدم ابد إ الباحثة أف 
uji normalitas))ة  أكا لتع homogenitas)   (uji كإختبارات متجانسة البّي

  .الرموز الذم ستستخدمها

 (UjiNormalitas )إختبار العادة . أ

                                                           
ونو 47 . Pengantar Statistik Pendidikan، 162، اناس سود

عرـك48 و كيدياني  .Statistik (Edisi Revisi)، 20) ،ريت
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الة السويّة UjiNormalitasاستخدمت الباحثة   لتعرؼ البيانت با
طواتLilieforsاستخدمت الطريقة . أك غ السويّة 49.با

 

 كمايليNormalitasإختراما تدابر

الة السويّة  uji normalitas استخدـ البحث  لتعرؼ البيانت با
طوات Lilieforsاستخدـ الطريقة . أك غ السويّة  50:با

 (Ho)الفرض الاغي  ك (Ha)الفرض اإختيارم تقّرر  (1

ة من السكاف:  (Ha)الفرض اإختيارم  الة السويّة العي  با
ة من السكاف ا:  (Ho)الفرض الاغي   الة السويّة العي  با

ي (2  0,05=  تقرّر درجة ذات مع 

  L dan P≤Z, Z, fkb/n, F/n, fkb :سب نتجة  (3

L = Maks  

قد  (4 طقة ال قد كم ن ال  تقّرر 

قد  <  =  ك  = ن ال  ;    

 تقّرر حكم اإختر (5

<  إذا   مردكد (Ho)الفرض الاغي ؼ 
>  إذا   مقبوؿ (Ho)الفرض الاغي ؼ 

 (Uji Homogenitas ) . ب
ة ال Uji Homogenitasإستخدمت الباحثة  ليعرؼ البيانت أك العي

تجانسة تجانسة أك غ ا ا من التفاكت ا 51.تأخد
 

                                                           
كومية سوراكرتا فريس، :سوراكرتا)Statistik Untuk Penelitian,بودييونو49 امعة ا  171-170 (2009ا

كومية سوراكرتا فريس، : سوراكرتا) Statistik Untuk Penelitian بودييونو، 50 امعة ا  .171-170، (2009ا



   
ii zSzF 

 nL ;
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د الرمز كما يلي  :ع

F(max)= 
�� � � =

� 2� �2  

 

ساب م يستأمر ب F الثمن صل من ا   إختاؼFtabel %5الذم 
varian تجانسة إذ  homogen من الفرقتاف يظهراف ا

Fhitung < Ftabel 

 

 

 (T-TEST)رمز المقارنة  . ج

تجانسة  (normal)بعد معركؼ البيانات العادة   فالباحثة (homogen)كا
و الواحد من اإختبار اإحصائى ال يستعمل t-tes الرمز تستخدـ  

قيقة أك َتزيِيُف الفرضية الّصرؼ ال يظهر يع ب ثانينا  إختبار ا
عّدؿ ة(mean)ا  من اجتمع (random) ال يأخد بطريقة (sampel) العي

(populasi)إختبار ب متغّ 52. ال معا، غ يوجد اإختاؼ دكمع 
تصل أك   :  بالرموز   كما يلى (salinglepas)الواحد بال اأخرا غ ا
=  

−� −  

 :البيانات

to= tاحظة  ا
Mx = ّعّدؿ متغ  xا

My = ّعّدؿ متغ  Yا

                                                                                                                                                                      
 MetodePenelitianPendidikanPendekatanKuantitatif, Kualitatifdan R & D,275 ,سوغيونو51

رجع 52  .155نفس ا
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SEMx-My =طاء عّدؿ اإختاؼ(Standart Error)معيار ا  .العي (mean) ا
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الباب الرابع 
  و تحليلها وتفسيرهاالبيانات عرض

 

 عرض البيانات .أ ﴿

 العامة البياناتعرض  .1

 المدرسة الثانوية اإسامية الحكومية سيووان المدرسة تأسيس تاريخ .أ 
 .ماديون

كومية سيوكاف مؤسسة تعليمية  درسة الثانوية اإسامية ا ككانت ا
ّعم اإسامية  ال   ، Kulliatul Muallimin Al-Islamyah (KMI)كّلية ا

اريانتو  رحـو)تأسسها العاماء، السيد  رحـو)، كالسيد حرم (ا ، الذل (ا
درسة الثانوية  ى مشهودل ح تكونو ا قدمها السيد أبو عمر كالسيد كيا

 .اإسامية البشرية

درسة اإسامية 1969 نوفمر 6ك التارخ  ها با  تغيّ إ
كومية  ة MTs.AIN).)ا درسة الثانوية 1975 مّ  الس  تغيّ با

كومية سيوكاف، دكاعاف ماديوف ح اأف  .اإسامية ا
كومية سيوكاف كثرت  درسة الثانوية اإسامية ا ذا اليـو كانت ا

اؿ كسائلها كعامل تربويتها ها من  ا كتقد اسب . تغ اؿ كسئلها ت  
ـّ  بية  العام العا كمية سيوكاف بتطوير ال درسة الثانوية اإسامية ا ا

واسب، ح إنشاء حديقة علم  تر اللغة، كا ياة،  تر علم ا اد  مثل إ
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رة  ة ا اطق الساخ ياة كا ذا يعمل لتقد . (Free Hotspot Area)ا ك
سهيات التعليمية للطاب كالطالبات، ذلك باإضافة إ  أفضل ال

اف كالتقول . الكفاءة قيق اإ  (IMTAQ) أهم سوؼ يكونوف قادرين 
ولوجى كااتصاؿ تيجة العالية . على تك ا، ترجى متخرجهاحصلوا ال من 

درسة اأعلى  .كيستطيعوا علىمستول ا

الجغرافي المدرسة الثانوية اإسامية الحكومية الموقع الجغرافّي  . ب
 ماديون" سيووان"

ؤسسة ال مأكاما  ي إحدل ا كومية سيوكاف  درسة اإسامية ا ا
يع  ية تقع  سارع سوؽ سل ، دكاعاف، (Pasar Slereng)ت كزارة الدي

 . ماديوف جاكل الشرقية
ا  ت ديد بالتعاكنية مانوعغوؿ سيجا  Manunggal) اشرؽ 

Sejahtera) وب من درسة الثانوية البشرية، ك الشماؿ كا  ك الغرب ا
ات سيوكاف ستوط  .ا

 . ماديونسيووان اإسامية الحكومية ثانوية المدرسةا بالرؤية و الرسالة . ج

 لرؤيةا (1

ها رات ك اأخاؽ اف ك التقول، ا قيق اإ از    .اإ
 الرسالة (2

ية اإسامية ( أ ؤسسة ا يئة كالسلوكية ا  يبسط ا
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يفعل الدرس كتوجي بشكل فعاؿ بقصد كذا يبسط الفعاليات  ( ب
حو اأمثل  التاميذ على ال

علموف كما اإبتكارات ( ت  يبسط الكفاءات التاميذ كا

بول ( ث  يبسط الوسائل العام ال

درسة ( ج  يطبق اإدارات اأساس ا

يلة ( ح ظيف، ك درسة الصحة، ال  لق البيئة ا

سيووان  اإسامية الحكومية ثانوية المدرسةالب الطاب احواا . د
 .ماديون

دكؿ  4.1ا  

 أحواؿ الطاب

 الفصل المجموع

 اأكؿ 297

 الثا 229

 الثالث 298
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 عرض البياتات الخاصة  .ب ﴿

 ستخدام استراتيجية با اللغة العربية  تعليمنتائج نتائجنات عن البيا  .1

Card Short الثانوية اإسامية لطاب الصف اأول فى المدرسة
 2015/2016ماديون السنة الدراسية " انوسيو "الحكومية

اء على نتيجة اإختبار ال قدمتها الباحثة العدد    طاب، 36ب
تيجتها كما يلي  :ف

دكؿ  4.2 ا
 B” 1“   لطاب الصف تعليم اللغة العربيةالبيانات عن نتائج اإختبار  

اتيجيستخداـ  با((eksperimen) التجربة)   Card Short ةس
نتائج اإختبار اإسم  الرقم

1 AA 85 

2 AB 60 

3 AC 95 

4 AD 95 

5 AE 60 

6 AF 60 

7 AG 65 
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8 AH 70 

9 AI 65 

10 AJ 65 

11 AK 70 

12 AL 75 

13 AM 80 

14 AN 90 

15 AO 75 

16 AP 75 

17 AQ 90 

18 AR 80 

19 AS 95 

20 AT 80 

21 AU 100 
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22 AV 100 

23 AW 100 

24 AX 100 

25 AZ 80 

26 BA 85 

27 BB 85 

28 BC 90 

29 BD 95 

30 BE 95 

31 BF 95 

32 BG 90 

33 BH 90 

34 BI 100 

35 BJ 100 
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36 BK 100 

دكؿ السابق يعرؼ أف  اتيجينتائج فمن ا  Card Short ةتعليم اللغة العربية باس
 

تيجة العليا  تيجة السفلى 100تتمحور ب ال ظر إ  .60 ك ال كن ال كللمزيد من البياف 
دكؿ التا   :ا

دكؿ   3،4ا
اتيجيباتعليم اللغة العربية تكرار نتائج   Card Short ةس
 التكرار النتيجة الرقم

1 100 7 

2 95 6 

3 90 5 

4 85 3 

5 80 4 

6 75 3 

7 70 2 

8 65 3 

9 60 3 
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 36  المجموع

 

لطاب   Card Sort ة استراتيجيبغيرتعليم اللغة العربية البيانات عن نتائج  .2
 ماديون سيوواناإسامية الحكومية ثانوية  بالمدرسة الاأولالصف 

 2016-2015السنة الدراسية 

اء على نتيجة اإختبار ال قدمتها الباحثة العدد    طاب، 36ب
تيجتها كما يلي  :ف

دكاؿ  .44 :ا
راقبة ) C”1” لطاب الصفتعليم اللغة العربيةالبيانات عن نتائج اإختبار   ( kontrol)ا

اتيجيبغ إ   Card Short ة س

نتائج اإختبار اإسم  الرقم

1 BA 90 

2 BB 80 

3 BC 85 

4 BD 75 

5 BE 80 

6 BF 80 
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7 BG 85 

8 BH 80 

9 BI 75 

10 BJ 80 

11 BK 75 

12 BL 60 

13 BM 75 

14 BN 85 

15 BO 75 

16 BP 55 

17 BQ 80 

18 BR 75 

19 BS 70 

20 BT 75 
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21 BU 85 

22 BV 75 

23 BW 55 

24 BX 60 

25 BY 30 

26 BZ 70 

27 CA 70 

28 CB 85 

29 CC 70 

30 CD 55 

31 CE 65 

32 CF 80 

33 CG 65 

34 CH 85 
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35 CI 30 

36 CJ 35 

دكؿ السابق يعرؼ أف    اتيجيإ  بغتعليم اللغة العربيةنتائج فمن ا  ةس
Card Short  تيجة العليا تيجة السفلى90تتمحور ب ال كللمزيد من البياف  .35 ك ال

دكؿ التا  ظر إ ا   :كن ال

دكؿ  4.5: ا
اتيجيباتعليم اللغة العربية تكرار نتائج   Card Short ةس

 التكرار النتيجة الرقم

1 100 7 

2 95 6 

3 90 5 

4 85 3 

5 80 4 

6 75 3 

7 70 2 

8 65 3 
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9 60 3 

 36  المجموع

 

 

 تحليل البيانات  .ج ﴿
 Card Short ةتعليم اللغة العربية باستراتيجيتحليل البيانات عن نتائج  .2

سيووان  اإسامية الحكومية ثانوية بالمدرسة الاأوللطاب الصف 
 .2016-2015ماديون السنة الدراسية 

 طالب، 36لتعريف نتيجة اإختبار ال قدمتها الباحثة العدد 
طوات  :إستخدت الباحثة ا

دكؿ  64.:ا
عّدؿ  را  (Mean)حساب ا عيار اا نتائخ  (Variabel)من متغّ  (Standart devisi)كا

اتيجي )(eksperimen)التجربة )  1  لطاب الصف تعليم اللغة العربيةاإختبار    ة باس

Card Short 

× fƑ  ×ƒ1
2× 

2
1×ƒ 

100 7 700 10000 70000 

95 6 570 9025 54150 

90 5 450 8100 40500 



51 

 

 

85 3 255 7225 21675 

80 4 320 6400 25600 

75 3 225 5625 16875 

70 2 140 4900 9800 

65 3 195 4225 12675 

60 3 180 3600 10800 

 262075 59100 3035 36 المجموع

عّدؿ  .أ  تغّ  (Mean)سب ا  53: بالرمزxمن ا
Mx   = 

⅀ �
 

Mx=     3035

36
 

 

Mx    =  84،30556  

را  .ب  عيار اإ تغّ  (Standart Deviasi)سب ا  54: بالرمزxمن ا

SDx = ⅀ �′1² −  (
⅀ �′

)2 

                                                           
ونو 53  .Pengantar Statistik Pendidikan، 80  ،اناس سود

رجع 54  .168، .نفس ا



52 

 

 

=  262075

36
−  (

3035

36
)2 

 

=   7279,861 −  84,30556 2 

=  7279,861 − 7107,424 

=   172,4344  =    13,13143 

 

تغّ  (Mean Standart Eror)سب  . ج  : بالرمزxمن ا

SEmx = 
� 1−1 

 

SEmx = 
13,13143 36−1 

 

SEmx = 
13,13143

5.916079
 

= 2,219616 

عّدؿ  . د تيجة ا را  (Mean)كفقا ب عيار اإ ( Standart Deviasi)كا
تغيذر  ذا ا عّدؿ  را 84,30و  Xفا عيار اإ  Standar) كا

Deviasi)  ع الفرقة بالرمز13,13و  55: م ُيص

تيجة  (1  "عالية:"تسمى  +×SD1M. <إذا كانت ال

84,30+(1.13,13)= 97,43= (97) 

تيجة  (2  "متوسطة:"تسمى SD1×+  M. ا -×SD1M.إذا كانت ال

 (71 ا 97= )71,17ا 97,43 
                                                           

ونو  55   .Pengantar Statistik Pendidikan، 176، اناس سود
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تيجة  (3  "سافلة" تسمى -SD1 Mx.  >إذا كانت ال

84,30-(1.13,13)=71,17= (71) 

 :     من الرمز السابق يتحصل التقسيم فيما يلى
تيجة  (1 ي طبقة عالية94ال   إ ما فوقها 

تيجة ب  (2 ي طبقة متوسطة97 ا71ال   

تيجة  (3 ي طبقة سافلة71ال   إ ما اسفلها 

 كبعد اف عرفت الباحثة التحديد اأعلى كالتحديد السفلى م 
دكؿ اأتى ائوية كما  ا  :عل عليها ا

دكاؿ  74.:ا

اتيجية   Card Shortقياس البيانات عن نتائج اللغة العربية باس

 الطبقة نتائج اإختبار اإسم الرقم
1 AA 85 متوسطة 
2 AB 60 سافلة 

3 AC 95 متوسطة 
4 AD 95 متوسطة 
5 AE 60 سافلة 

6 AF 60 سافلة 

7 AG 65 سافلة 

8 AH 70 سافلة 

9 AI 65 سافلة 
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10 AJ 65 سافلة 

11 AK 70 سافلة 

12 AL 75 متوسطة 
13 AM 80 متوسطة 
14 AN 90 متوسطة 
15 AO 75 متوسطة 
16 AP 75 متوسطة 
17 AQ 90 متوسطة 
18 AR 80 متوسطة 
19 AS 95 متوسطة 
20 AT 80 متوسطة 
21 AU 100 عالية 

22 AV 100 عالية 

23 AW 100 عالية 

24 AX 100 عالية 

25 AZ 80 متوسطة 
26 BA 85 متوسطة 
27 BB 85 متوسطة 
28 BC 90 متوسطة 
29 BD 95 متوسطة 
30 BE 95 متوسطة 
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31 BF 95 متوسطة 
32 BG 90 متوسطة 
33 BH 90 متوسطة 
34 BI 100 عالية 

35 BJ 100 عالية 

36 BK 100 عالية 

 

ع . ك ئويّةم يص سبة ا � :56 بستعماؿ الرمز  (Prosentase) ال = × 100 % 

 

دكؿ4.8   ا
ئويّة سبة ا فرداتاإختبار  درس  (Prosentase)ال " ب "1  لطاب الصف ا

اتيجية التمثيلية(( eksperimen)التجربة)  باس
 النسبة المئوية الطبقة (frekuensi)التكرار النتائج الرقم

 %44 ,19 عالية 7 <97 1

 %58,33 متوسطة 21 71-97 2

 %22 ,22 سافلة 8 >71 3

 %100  36  المجموع

                                                           

عرـك56 و كيدياني  .Statistik (Edisi Revisi، 19) ،ريت
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عّدؿ . ق ع 84,30 يع (eksperimen ) من الصف التجربة(Mean)م ا  يص
ؤيّة سية ا  :57بالرمز 100%( Prosentase) ال

 � =  100% =
84,30

100
  100% = 84,30 

 

دكؿ م حصل يوافق .  ز تائج با ركؼ منمقارنة ال  اأرقاـ كا
دكؿ   تائج كمن ا ركؼمنمقارنة ال  يستطيع اف يعرؼ  اأرقاـ كا

(( eksperimen )التجربة )"ب"1  العربية لطاب الصفاللغة اإختبارنتائج 

كومية سيوكاف ماديوف درسة الثانوية اإسامية ا . 2016 – 2015 با
 58 ". متوسطة"طبقة اؿ 84,30 يع  معّدل 

 Card Short ةاستراتيجيغير تعليم اللغة العربية بتحليل البيانات عن نتائج  .3
سيووان  اإسامية الحكومية ثانوية بالمدرسة اللطاب الصف اأول

 .2016-2015ماديون السنة الدراسية 

 طاب، إستخدت 36لتعريف نتيجة اإختبار ال قدمتها الباحثة العدد 
طوات  :الباحثة ا

دكؿ  4.9: ا
عّدؿ  را (Mean)حساب ا عيار اا   من متغّ (Standart devisi) كا

Variabel y))  ج"لطاب الصف اأكؿ  تعليم اللغة العربية نتائخ اإختبار"  
اتيجيغ ب( Kontrol) التجربة    Card Short ة اس

                                                           
ارسيمي اريكونطا،  57  .Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan Edisi Revisi، 245 سو

تائج أنظر إ جدكؿ عن   58 ركؼمنمقارنة ال لحق  اأرقاـ كا ذا البحث7  ا .  من 
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y Ƒ yf 2y 2yf 

90 1 90 8100 8100 

85 6 510 7225 43350 

80 7 560 6400 44800 

75 8 600 5625 45000 

70 4 280 4900 19600 

65 2 130 4225 8450 

60 2 120 3600 7200 

55 3 165 3025 9075 

35 1 35 1225 1225 

30 2 60 900 1800 

 188600 45225 2550 36 المجموع

 

عّدؿ  .أ  تغّ  (Mean)سب ا  59: بالرمزyمن ا

My  =
 ���  

                                                           
ونو، 59  .Pengantar Statistik Pendidikan، 80 اناس سود
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=
2550

36
 

= 70,83333 
 

را. ب عيار اا  60 : بالرمزy من متغ  (Standart deviasi) سب ا

��� =   ��� −   ���   

=  188600

36
−  2550

36
 2 

=  5238,889 −  70,83333 2
 

=  5238,889 − 5017,361 

=  221,5278 

= 14,88381 

تغّ  (Mean Standart Eror)سب  . ج  : بالرمزxمن ا

SEmx = 
� 1−1 

 

=
14,88381 36 − 1

 

=
14,88381 35

 

                                                           

رجع60    .168، .نفس ا
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=
14,88381

5,91608
 

= 2,515823 

عّدؿ  . د تيجة ا را  (Mean)كفقا ب عيار اإ عّدؿ (Standart Deviasi)كا  فا

(Mean)  ّتغ را  70,83و  yذا ا عيار اإ و  (Standar Deviasi)كا
ع الفرقة بالرمز14,88  61: م ُيص

تيجة  (1  "عالية:"تسمى  +×SD1M. <إذا كانت ال

 = 85,71=(85)(1.14,88+)70,83 
تيجة  (2 تسمى ×SD1+  M. ا -×SD1M.إذا كانت ال

 "متوسطة:"

 (85 ا 55= )85,71ا 55,95  
تيجة  (3  "سافلة" تسمى -SD1 Mx.  >إذا كانت ال

70,83-(1.14,88)=55,95=(55)  

 : من الرمز السابق يتحصل التقسيم فيما يلى
تيجة  (1 ي طبقة عالية85ال   إ ما فوقها 

تيجة ب  (2 ي طبقة متوسطة85-55ال   

تيجة  (3 ي طبقة سافلة55ال   إ ما اسفلها 

عل عليها   كبعد اف عرفت الباحثة التحديد اأعلى كالتحديد السفلى م 
دكؿ اأتى ائوية كما  ا  :ا

 

                                                           
61

ونو،     .Pengantar Statistik Pendidikan، 176 اناس سود
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دكاؿ  4.10:ا

اتيجية   Card Shortقياس البيانات عن نتائج اللغة العربية بغ إس

 الطبقة نتائج اإختبار اإسم الرقم
1 BA 90 عالية 

2 BB 80 متوسطة 
3 BC 85 عالية 

4 BD 75 متوسطة 
5 BE 80 متوسطة 
6 BF 80 متوسطة 
7 BG 85 عالية 

8 BH 80 متوسطة 
9 BI 75 متوسطة 
10 BJ 80 متوسطة 
11 BK 75 متوسطة 
12 BL 60 متوسطة 
13 BM 75 متوسطة 
14 BN 85 عالية 

15 BO 75 متوسطة 
16 BP 55 متوسطة 
17 BQ 80 متوسطة 
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18 BR 75 متوسطة 
19 BS 70 متوسطة 
20 BT 75 متوسطة 
21 BU 85 عالية 

22 BV 75 متوسطة 
23 BW 55 سافلة 

24 BX 60 متوسطة 
25 BY 30 سافلة 

26 BZ 70 متوسطة 
27 CA 70 متوسطة 
28 CB 85 عالية 

29 CC 70 متوسطة 
30 CD 55 سافلة 

31 CE 65 متوسطة 
32 CF 80 متوسطة 
33 CG 65 متوسطة 
34 CH 85 عالية 

35 CI 30 سافلة 

36 CJ 35 سافلة 

ع  . ك ئويّةم يص سبة ا  :62 بستعماؿ الرمز  (Prosentase) ال
                                                           

عرـك62 و كيدياني  .Statistik (Edisi Revisi، 19) ،ريت
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� = × 100 % 

 

دكؿ:4.11   ا
ئويّة سبة ا " ج "1  لطاب الصف تعليم اللغة العربيةاإختبار   (Prosentase)ال

اتيجية (( Kontrol)التجربة)  Card sortبغ اس
 النسبة المئوية الطبقة (frekuensi)التكرار النتائج الرقم

 %19,44 عالية 7 <85 1

 %63,89 متوسطة 23 55-85 2

 %16,67 سافلة 6 >55 3

 %100  36  المجموع

عّدؿ . ق ع 70,83  يع (eksperimen ) من الصف التجربة(Mean)م ا يص
ؤيّة سية ا  :63بالرمز 100%( Prosentase) ال

 � =  100% =
70,83

90
  100% = 78,7 

 

دكؿ .  ز دكؿ م حصل يوافق با تائج با ركؼ منمقارنة ال  اأرقاـ كا

                                                           
ارسيمي اريكونطا،  63  .Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan Edisi Revisi، 245 سو
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دكؿ   تائج كمن ا ركؼمنمقارنة ال  يستطيع اف يعرؼ  اأرقاـ كا
فردات لطاب الصفاإختبارنتائج  درسة (( Kontrol )التجربة )"ج"1  ا با

كومية سيوكاف ماديوف  – 2015 العاـ الدراسى الثانوية اإسامية ا
 64 ". متوسطة"طبقة اؿ 70,83يع معّدل .2016

 
 Card ة تعليم اللغة العربية باستراتيجيتحليل البيانات عن مقارنة بين نتائج .4

Shortةستراتيجي و بغير إ  Card Short بالمدرسة  اأول لطاب الصف
-2015 ماديون السنة الدراسية سيووان اإسامية الحكومية نويةاثال

2016. 
اتيجيمقارنة ب نتائج لتحليل البيانات عن   ةتعليم اللغة العربية باس

Card Shortاتيجي ك بغ إ درسة  لطاب الصف Card Short ةس الثا با
كومية نويةاثاؿ ة الدراسية  سيوكاف اإسامية ا -2015ماديوف الس

قارنة  .2016  Analysis)إستخدـ الباحثة عن الطريقة التحليل با

Comparation)قارنة عرفة قدر اأكر ا سب    "t-test"  بالرمز.   t-testفقبل 
يعمل من  الذم statistik parametrisأن  uji normalitasفتحسب الباحثة 

ِلل ابد أف يوزّع السويا تغ الذم  اض أف كل ا  ك إستعملت 65.اإف

                                                           
تائج أنظر إ جدكؿ عن  64 ركؼمن مقارنة ال لحق  اأرقاـ كا ذا البحث7  ا  . من 

و،دكب 65  .Statistik untuk Penelitian،  69 ي



64 

 

 

ا من التفاكت  uji homogenitasالباحثة  ة ال تأخد عرفة البيانات أك العي
تجانسة تجانسة أك غ ا  66.ا

 Uji Normalitas عادة البينة .أ 

 (eksperimen)الصف تجربة ( Uji Normalitas)عادة البينة  (1
  Card Sort ةباستراتيجي

ة   عرفة البيانات (Uji normalitas)إستخدمت الباحثة عادة البي
الية السويّة أك غ السويّة ذا البحث تستعمل الباحثة عادة . با  

ة  ي (.Lillifors) بالرموز (Uji normalitas)البي = α درجة ذات مع 
قد 0,05 طقة ال  .DK={L 0,05; n} كم

طوات   :uji normalitasا
 (Ho)   كالفرض الاغي(Ha)تقّرر الفرض اإختيارم  (أ 

الة  : (Ha)الفرض اإختيارم  ة من السكاف با العي
 السويّة

الة  : (Ho)  الفرض الاغي  ة من السكاف ا با العي
 السويّة

ي  ( ب  α=0,05 تقّرر درجة ذات مع 

 L dan P≤Z, Z, fkb/n, f/n, fkb:سب نتيجة ( ج
                                                           

و كيديانيعرـك  66  .Statistik Edisi Revisi ،203، ريت
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دكؿ   4.12ا

 (eksperimen) للصف التجربة   (Lillifors) البحث برمز

X F Fkb f/n Fkb/n Z P ≤ Z L 
100 7 36 0,1944 1 1,195182 0,3849 0,6151 
95 6 29 0,1667 0,8056 0,814416 0,291 0,514556 

90 5 23 0,1389 0,6389 0,43365 0,1664 0,472489 

85 3 18 0,0833 0,5 0,052884 0,0199 0,4801 

80 4 15 0,1111 0,4167 -0,32788 0,3745 0,042167 

75 3 11 0,0833 0,3056 -0,70865 0,242 0,063556 

70 2 8 0,0556 0,2222 -1,08941 0,1401 0,082122 

65 3 6 0,0833 0,1667 -1,47018 0,0708 0,095867 

60 3 3 0,0833 0,0833 -1,85095 0,0322 0,051133 

       36 المجموع

L=Maks|F(zi) – S(zi)| = 0,514 

 0,514:يع, تقرّر إحصائية إختبار الذم يستعمل الباحث (1)

 :حكم اإختر (2)

=أف  0,514 < = الفرض الاغي ؼ 0,148
(Ho) ة من السكافمرفوضا الة السويّة  ، كالعي  (.normal) با
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 Card Sort ةستراتيجيغير إب (kontrol)الصف مراقبة ( Uji Normalitas)عادة البينة 2) 

ة  الية السويّة أك غ (Uji normalitas)إستخدمت الباحثة عادة البي  عرفة البيانات با
ة . السويّة ذا البحث تستعمل الباحثة عادة البي  (Uji normalitas) بالرموز (Lillifors) .

ي  قد α =0,05درجة ذات مع  طقة ال  .DK={L 0,05; n} كم

طوات   :uji normalitasا
 (Ho)   كالفرض الاغي(Ha)تقّرر الفرض اإختيارم  (أ 

 

الة  : (Ha)الفرض اإختيارم  ة من السكاف با العي
 السويّة

الة  : (Ho)  الفرض الاغي  ة من السكاف ا با العي
 السويّة

ي  (ب   α=0,05تقّرر درجة ذات مع 

 L dan P≤Z, Z, fkb/n, f/n, fkb:سب نتيجة (ج 
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دكؿ   4.13ا

 (kontrol)راقبة امللصف    (Lillifors) البحث برمز

Y F Fkb f/n Fkb/n Z P ≤ Z L 
90 1 36 0,0278 1 1,287753 0,3997 0,6003 

85 6 35 0,1667 0,9722 0,951817 0,334 0,638222 

80 7 29 0,1944 0,8056 0,615882 0,2291 0,576456 

75 8 22 0,2222 0,6111 0,279946 0,1064 0,504711 

70 4 14 0,1111 0,3889 -0,05599 0,4801 -0,09121 

65 2 10 0,0556 0,2778 -0,39192 0,3483 -0,07052 

60 2 8 0,0556 0,2222 -0,72786 0,2358 -0,01358 

55 3 6 0,0833 0,1667 -1,0638 0,1446 0,022067 

35 1 3 0,0278 0,0833 -2,40754 0,0082 0,075133 

30 2 2 0,0556 0,0556 -2,74347 0,0031 0,052456 

       36 المجموع
L=Maks|F(zi) – S(zi)| = 0,638 

 0,638:يع, تقرّر إحصائية إختبار الذم يستعمل الباحث (3)

 :حكم اإختر (4)

=أف  0,638 < = الفرض الاغي ؼ 0,148
(Ho) ة من السكافمرفوضا الة السويّة  ، كالعي  (.normal) با

 اإختبار نتائج Uji Homogenitas متجانسة البينة إختبارات . ب
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تجانسة ل البيانات ا تجانسة، إستخدمت  ليعرفة  أك غ ا
طوة كما يلى Harleyالباحثة تطبيق   :، با

 صياغة الفرضية (1

Ho :تجانسة  البيانات ا
Ha :البيانات غ متجانسة 

دكؿ التوزيع تكرار  (2 ع ا  (Distribusi Frekuensi)تص

را  (3 عيار اإ  (Deviasi Standart)سب ا

ة (4  :بالرموز( Uji Homogenitas )سب متجانسة البي

 

 

F(max) = 
�� � � =

� 2� �2  

= 
14,88381²
13,13143²

 

= 
221,5278

172,4344
  

= 1,284707 

صل (5  = db( Nx+ Ny) -2 ك Fmax tabel  م يقاّرف  Fmax hitung بعد 
طأ 70 = 2- (36+36) F، %5 كمن درجة ا tabel=  1,49 .

تجانسة  . > Ftabel Fhitungإذ  (homogen)إختاؼ من الفرقتاف يظهراف ا
كلذالك إختاؼ فرقت البيانات  Ftabel  Fhitung < ( 1,28)(1,49)ك 

تجانسة   (.homogen)ا

(Ho)  مقبوؿ إذا كافBhitung < Btabel 
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(Ha)  مردكد إذا كافBhitung > Btabel.67 
ع  دكؿ  ساب السابق يكوف حاصل الساب أصغر من ا فمن ا

 (.homogen)تكوف البيانات متجانسة 
 T-TEST ستعملبا رمز المقارنة . ج

ساب عن قيمة نتائج اتيجيكبعد ا  ة تعليم اللغة العربية باس
م اتيجي ك بغ إعيّ االتلخيص ا م ةس  لطاب الصف عيّ االتلخيص ا

و (Variable x) من تغ اأكؿ (Standar Eror) فيعرؼ أّف الثا  
 و (Variable y) من تغ الثا (Standar Eror) و 2,219616
2,515823. 

هما باستعماؿ الرموز كما يلى(Standar Eror)سب  (1  : من مقارنة بي

SE −  =  SE 2 +  SE 2 

=  2,2196162 + 2,5158232 

=  4,926697 + 6,329366  

=  11,25606 = 3,355005 

سب من قيمة  (2  :باستعماؿ الرموز م 

0 =
−� −  

= 
 84,30556−70,83333

3,355005
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= 
13,47222

3,355005
  

= 4,015559 

 

 (Interprestasi)التفسير  .د ﴿

تيجة   أكر oقيمة % taraf signifikan  5كاف   اذا" "و يتعلق بال
 مقبوؿ (Ha) مردكد ك الفركض ااختبارم (Ho) فالفركغ الاغي من قيمة 

  اصغر من قيمة oقيمة % taraf signifikan 1كخاؼ ذلك اذا كاف  
.  مردكد(Ha) مقبوؿ  ك الفركض ااختبارم (Ho) مفالفركض الاغ

ذا البحث( Hipotesa)كأما فركض   : 
 

قارنة عنكجدت : (Ha)الفركض اإختيارية   .1  تعليم اللغة العربية  نتائج ا
اتيجي اتيجي ك بغ إCard Short ةباس  ةس

Card Shortدرسة  لطاب الصف اأكؿ  با
كومية ثانويةاؿ  ماديوف سيوكاف اإسامية ا

ة الدراسية   .2016-2015الس
قارنة عنكجدت  ما : (Ho)الفركض الاغية   .2  تعليم اللغة  نتائجا

اتيجي  ك بغ Card Short ةالعربية باس
اتيجيإ  لطاب الصف Card Short ةس

درسة اؿاأكؿ كومية ثانوية با  اإسامية ا
ة الدراسية سيوكاف -2015 ماديوف الس
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2016. 
db = 1 الرمز على dbمطلبة  ”uji “t من أماك + 2 − 2 

(36 + 36 − 2 = طأ db 65ك ”ttabel“ م يشفق مع جدكؿ القيمة  (70  من درجة ا
5% ،   tabel = 02,02,65 %=1من درجة  ك.  

 (Ha)ية ااختيارأك الفرض ة قبوؿـ (Ho) يةض الاغكفراؿ ؼhitung < ttabelإذا 
. مردكدة

 (Ha)ية ااختيار أك الفرضمردكدة ( Ho)ية الاغ ضكفراؿ ؼhitung > ttabelإذا  -

. ةقبوؿـ
ذا البحث العلمي كمايلى ذ العبارة تعرؼ نتيجة   :كمن 

فلذلك . hitung = 4,016 ك  tabel = 2,00 ،%5 درجة ذات مع 
hitung > ttabelية ااختيارض كفراؿ ؼ(Ha)  يةض الاغكأك الفرمردكدة (Ho) ك .ةقبوؿـ 

 < hitungفلذلك . hitung  =4,016 ك  tabel = 2,65 ،%1 درجة ذات مع 

ttabelيةض الاغكفراؿ ؼ (Ho)  ية ااختيارض كأك الفرمردكدة(Ha) 68.ةقبوؿـ 
ع  اتيجي ب نتائج مقارنةكجدت   ك Card Short ة تعليم اللغة العربية باس
اتيجيبغ إ درسة اؿ لطاب الصف اأكؿCard Short ةس  اإسامية ثانوية با

كومية  ة الدراسية سيوكافا  .2016-2015 ماديوف الس

  

                                                           
دكؿ  68 لحق  Tabel Nilai t  عنأنظر إ ا ذا البحث 8 ا  . من 
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 الباب الخامس
 اإختتام

 

 ﴿أ نتائج البحث
اتيجية با اللغة العربية  تعليمنتائج .1  لطاب الصف اأكؿCard Short ستخداـ اس

درسة (ب) كومية   ا ة الدراسية " افكسيو "الثانوية اإسامية ا ماديوف الس
ئوية : 2015/2016 سبة ا عّدلة 58,33% درجة متوسطة بال  84,30با

اتيجية بغاللغة العربية تعليم نتائج  .2   اأكؿ  (ج)  لطاب الصفCard Short اس
درسة  كومية ا ة "افكسيو "الثانوية اإسامية ا الدراسية  ماديوف الس
ئوية  :2015/2016 سبة ا عّدلة 63,89% درجة متوسطة بال  70,83  با

قارنة .3 اتيجية نتائج تعليم اللغة العربية ب  كجدت ا   Card   Short إستخداـ اس
ا  درسة (ج)ك (ب) لطاب الصف اأكؿكبغ كومية    ا  الثانوية اإسامية ا

ة الدراسية  "سيواف" ساب2015/2016مادييوف الس   ttabel <صل  ttes من ا
thitung  5 درجة ذات مع%، tabel = 2,00  ك hitung = 4,016 . فأفhitung 

> ttabelية ااختيارض كفراؿ ؼ(Ha )يةض الاغكأك الفرة قبوؿـ (Ho)ك . مردكدة  
 hitung > ttabelفأف . hitung  =4,016 ك  tabel = 2,65 ،%1درجة ذات مع 

ساب.مردكدة (Ho) يةض الاغك أك الفرةقبوؿـ (Ha)ية ااختيارض كفراؿؼ   ttes من ا
 درجة   ttabel  thitung <صل

قارنةكجدتع  اتيجي ب نتائج ا  ك Card Short ة تعليم اللغة العربية باس
اتيجيبغ إ درسة اؿ لطاب الصف اأكؿCard Short ةس  اإسامية ثانوية با

كومية  ة الدراسية سيوكافا  .2016-2015 ماديوف الس
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 ااقتراحات﴾ ﴿ب

حت الباحثة اأمور اأتية  اضية، فاق اء على نتيجة  البحث ا : ب
 للمدرسة .1

درسة لزيادة مراجع التعلم  بغى إ ا درسة مكاف التعليم، في أف ا
اجة الطاب اصب  كتبةا  .  ا

 للمدرس .2

تفع با . أ درس الذل قد ي بغى إ ا اتيجية ي ك بغ  Card Sortإس
اتيجية  شر أف تعليم اللغة العربية  Card Sortإس . يدافع ك ي

تفعها فيمكن أف يستخدمها  . كللمدرس الذل م ي

درس . ب بغى إ ا ع  ي اتيجية ليص اسبة  بأحواؿ التعليم اللغة  إس  ا
انب يستعمل  اتيجيةالعربية ك  كاأحسن يكَمل بالكتاب أك مرجع إس

عرفة ادت لتوسع ا  . أخرل الذل يتعّلق 

  للطاب  .3
شاطباللط نبغيم .أ  د كال  . أف تعّلم اللغة العربية با

يد كيرقي .ب  بغي للطاب أف يدافع عن نتائج التعليم ا  .ي
 الباحثة التا .4

رجع لبحث  ذا البحث العلمى كا عل  بغى للباحثة التا اف  ي
 .العلمى التا
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