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 تمهيدكلمة 
الحمد لله الذى أنعم علفنا بنعمة اإليمان واإلسالم، وأوضح لنا سبفل 
النجاح. والصالة والسالم على نبفنا الكريم الذى أرسله الله شاهدا وبشفرا ونذيرا 

ه يبيغون من الله الاضل وعلى آله وأصحابه الذين بذلوا جهودهم إلعال  كلمة الل
 الرضوان. والخفر و 

على إكمال كيابة هذه الباحثة ل وهداييه، إسيطاعت فبعون الله عز وج
جمفع  ىف الباحثةف أن هذا البحث بعفد عن الكمال لضعالرسالة. أعيرف 

 .لديها معرفة محدودة للمادة المبحوثة الباحثةالنواحي والسفما أن 
 واإلشراف علفها بدون المساعدةهذه الرسالة أن تيم  القدرة لباحثةولفس ل

 .،س.أغ، محمد يوسف ت.الدكيور  و المشرف األول، غمنفر، م. أ الدكيور
المشرف الثاني، ففسيحقان نهاية الشكر وعسى الله أن يجزي لهما خفر   م.أغ.

 الجزا  في الدنفا واآلخرة.

ولفست منكرة، أن إكمال هذه الرسالة ال يناصل عن دور األخرين. لذلك 
 أرفع شكري وتقديري لهؤآل ، وخاصة:

فى مواصلة الدراسة حيى  ساعدونىلوالدى الكريمفن وجمفع أسرتى الذين  .0
 بلغت إلى هذا المسيوى ونسأل الله أن يرحمهم ويساعدهم.



 
 
 ح

وشؤون  عمفد كلفة اليربفةم.أ.غ.  ،.الدكيور الحاج محمد أمري، ل س .0
العمفد األول والدكيورة  نائب كنائبمولجونو دامو بو لفئ   الدكيورو  اليدريس

الدكيور الحاج  األسياذ و العمفد الثانفة، نائبةك  مشاكاة مالك ابراهفم م، سإ.
 العمفد الثالث الذين قد بذلوا جهودهم وأفكارهم د. كنائب الدين. م.ف شهر

بجامعة عال  الدين اإلسالمفة الحكومفة  وشؤون اليدريس في توجفه كلفة اليربفة
 مكاسر.

و شؤون  رئفس قسم اللغة العربفة في كلفة اليربفةك. حمكا، م. تح.إالدكيور  .0
 الذي ساعدني بيقديم بعض المواد الميعلقة بهذه الرسالة. اليدريس

قسم اللغة العربفة في كلفة اليربفة  سكرتفرةك  فد،الدكيورة سيي عائشة خالق، م. .4
 الرسالة.و شؤون اليدريس الذي ساعدني بيقديم بعض المواد الميعلقة بهذه 

، محمد يوسف ت.الدكيور . كالمشرف األول و  منفر، م. أغ الدكيور  .5
. كمشرف الثاني اللذين ساعداني و أرشداني حيى انيهفت من م.أغ .،س.أغ

 كيابة هذه الرسالة، عسى الله أن ييم نعمه علفهما إن شا  الله.
ترقفة ما عندي من  تهم فىكل األساتذة والمدرسفن الذين بذلوا جهودهم وطاقا .6

 أفكار منذ المرحلة اإلبيدائفة إلى المرحلة الجامعفة.
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 تجريد البحث
 حسمي اسافنيي:  االسم

 02022000222:  رقم اليسجفلال
في  لدى تالمفذ الاصل الثامن في قدرة   القرا ةاسيراتفجفة النص العشوائي  تطبفقتأثفر  : الرسالة عنوان

 بالمدرسة الثانوية سابو بونيو بولوكمباتعلفم اللغة العربفة 
   
 لدى تالمفذ الاصل الثامن في قدرة   القرا ةاسيراتفجفة النص العشوائي  تطبفقتأثفر هذه الرسالة تبحث عن   

كفف  : وهي ثالثة مسائلوتحيوى هذه الرسالة على  .بالمدرسة الثانوية سابو بونيو بولوكمبا في تعلفم اللغة العربفة
في تعلفم اللغة العربفة  تطبفق إسيراتفجفة النص العشوائي بدونالقرا ة لدى تالمفذ الاصل الثامن قدرة   كانت

يطبفق إسيراتفجفة النص ب القرا ة لدى تالمفذ الاصل الثامنقدرة   كانتكفف  بالمدرسة الثانوية سابو بونيو بولوكمبا.  
 ؤثر فييإسيراتفجفة النص العشوائي  تطبفق هلفي تعلفم اللغة العربفة بالمدرسة الثانوية سابو بونيو بولوكمبا.  العشوائي

 لدى تالمفذ الاصل الثامن في تعلفم اللغة العربفة بالمدرسة الثانوية سابو بونيو بولوكمبا.قدرة القرا ة 
تطبفق إسيراتفجفة النص  بدونالقرا ة لدى تالمفذ الاصل الثامن قدرة   لمعرفةهي:  أهداف البحثو 

القرا ة لدى تالمفذ الاصل الثامن قدرة   لمعرفةبا. في تعلفم اللغة العربفة بالمدرسة الثانوية سابو بونيو بولوكم العشوائي
إسيراتفجفة تأثفر  لمعرفةفي تعلفم اللغة العربفة بالمدرسة الثانوية سابو بونيو بولوكمبا. بيطبفق إسيراتفجفة النص العشوائي

الثانوية سابو بونيو لدى تالمفذ الاصل الثامن في تعلفم اللغة العربفة بالمدرسة قدرة القرا ة  فيالنص العشوائي 
 بولوكمبا.

اليى . وأدوات البحث العلمى طريقة البحث العلمىالباحثة  تفاسيعملولحل المشكالت المذكورة 
 .الكمي المواد فاسيعمليها الباحثة الوصفطريقة تحلفل وأما  .شكل الوثائق و االخيباراوراق  إسيعميلها الباحثة هي

لدى تالمفذ الاصل  القرا ة في قدرةاسيراتفجفة النص العشوائي  تطبفقتأثفر بنا  على ما حصليه الباحثة من   
 Ujiاخيبار االحصا  االسيداللي أن اخيبار في  وه بالمدرسة الثانوية سابو بونيو بولوكمبا في تعلفم اللغة العربفة الثامن

t)).  ونيفجة الخيبار فرضفة أن هذا𝑆𝑖𝑔.ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔2،222  و 𝑆𝑖𝑔.𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙2،25( .2،222< 2،25ثم مرفوض )  
𝐻𝑂ومقبول 𝐻0 . لدى  القرا ة قدرةالنص العشوائي يسيطفع أن ترقفة ، بمعنى الباحثة أن هناك تأثفر تسينيجلذالك

 .بالمدرسة الثانوية سابو بونيو بولوكمبافي تعلفم اللغة العربفة  تالمفذ الاصل الثامن
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 الباب األول

 مقدمة
 خلفية المشكالت: الفصل االول 

اإلنسان ال و  للتفاعل.   التي يستخدمها اإلنسان يةداة االتصالا هي اللغة

في المحادثة اليومية. اللغة  هاونيستخدم من اللغة ألنهم او ان يتهرب ونيستطيع

 حولنا هو نتيجة مننشاهده قدم الذي تلحياة اإلنسانية. كل الا جدا في مهمة

 1التحدث. في ذكاء اإلنسان

إن اللغة هي الركن األول في عملية التفكير. وهي وعاء المعرفة . وهي 

 وبث المشاعر واألحاسيس. اطب ،ولى للتواصل و التفاهم والتخالوسيلة األ

تعلمها ي لى الطالب أن اللغة شيء يجب عنا إلى منصبها، إذا راي

ها في التفاعل مع االخرين. واللغات كثيرة وهي مختلفة من حيث يممارسو 

المعنى أي أن المعنى الذي يخالج ضمائر الناس واحد. واللغة العربية إحدى 

لغات يراد بها ووجدنا فيها من المزايا ما ليس في غيرها من اللغات. تعلم اللغة 

                                                             
 .83(، ص. 0212)جاكرتا: بوم اكسرا،  Bunyi bahasa تيون، و ساري نصاحمد ان1
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كون المبادئ يجب أن تالعامية شيئان مخالفان. لذالك،  ةالعربية و اللغ

األساسية لتدريسها مختلفتان. سواء من حيث الطرق و المواد التعليمية و 

 تنفيذ عمليتهما.

 وفي هذا العالم. اإلنسان هايستخدم التي إحدى اللغات من اللغة العربية 

التي أغلب السكان فيها سها في أندونسيا يدر تتم  التي إحدى اللغاتهي 

 مون.مسل

أعظم مقوماِت األمة  يلغة العروبة واإلسالم، وه يأما اللغة العربية فه

إلى أن يرث الله األرض وَمن عليها.  ي  سالمية منذ أن يبعثه الله رسوله العرباإل

فقد ارتَ َقت  ،غِة عوامل جديدة للتطور والتقدموفي العصور الحديثة تهي أت لِل  

غة التعليم والتعل م الصحافة، وانتشر التعليم، وأُنِشَئ مجمع اللغة العربية، وهى ل

سالمية، ولغة التفاهم بين جميع الشعوب في جميع المدارس والمعاهد اإل

العربية واإلسالمية، بل أصبحت اآلن إحدى اللغات الرسمية في هيئة األمم 

ن ُنخِلَص لها، وأن نَبُذل الجهود لرفع أالمتحدة. إذن فمن حق اللغة علينا 
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مى. ومن حق ها في الميدان التعليمى أن شأنها، وسيادتها في المجتمع اإلسال

 0نُ َول يها أكبر ِقسٍط من العناية و االهتمام.

قدرة على الطالب لديهم أن يكون  م اللغة العربية هيتعل من األهداف

مهارة  و كالمالمهارة  ستماع واإلمهارة وهي  االربع غويةللا استالء المهارات

المهارات لها ارتباط بمهارة أخرى ألن  كل المهارات. الكتابةمهارة  القراءة و

طبعا لكل إنسان لهم قدرة على أتقان أيه لغة.  .حدةاهي في األساس و  األربع

الختالف فيها هو االختالف رغم أنهم في مستويات و تشجيعات مختلفة. وا

على تعلم  هارات األساسية و التشجيع و الحرصداف التعليمية و المفي األه

المفردات  اللغة العمية النه يطلب منا إتقان اللغة األجنبية أصعب من تعلم

الكثيرة و قواعد اللغة العربية التي تستغرق وقتا طويال لنعرفها. لذالك تدريس 

اللغة األجنبية في المدارس و المجتمع يتطلب الطريقة المناسبة. يحتل تعليم 

احة كبيرة فالتنافس شديد بين الشعوب في اللغات األجنبية في هذا العصر مس

األمة التي تحترم نشر لغاتها في العالم ذلك أن اللغة تحمل ثقاقة أصحابها. و 

                                                             

 .0ص.),0210ماكسر. (.  اللغة العربية طرق تدريس أزهر أرشد.2 
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 تطوير تعليم لغتها و اختيار أحسن و أنسب في بناء نفسها تسعى بالجهد

عد معلميها إعدادا جيدا ليجعلوا هذه األساليب و الطرق لتحقيق ذلك و ي

   8و ممتعة. اللغة تبدو سهلة

 لىإ ونحتاجفي  جودةلاب العربية اللغةعلى  ةسيطر اإلنسان ال ريديعندما  

 .القراءةمهارة  هاإحدا  ،غويةللامهارات ال

نجاح الطالب  مفتاح إحدى القراءةمهمة جدا. مهارة  مهارة لغوية القراءة

 ةمهار يحتاج الطالب الى  فللحصول على المعلومات   اللغة العربية. في تعليم

 .القراءة

 في النص. اكتوبكان م امالقراءة هي النشاط للحصول على معنى م

لى في هذا الحال الطالب ينظرون ا بشكل الباد، انشاط القراءة ليس نشاط

إجابة بعض األسئلة التي وبعد ذالك يقاس بمدى قدرتهم في  النص، يقرؤونه،

 لدى يةارجو خ يةايضا بعوامل داخل ولكن يتأثر النص كأداة التقدير،يؤلفها 

                                                             
3http://www.arabicforall.net/ar/projects-ar/project-training.html 
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عالية مثل جميع العمليات العقلية ال عملية معقدة التي تشمل القراءة .القارئ

 4ل والتنظيم والتطبيق و تحقيق المشكلة.االذاكرة والفكرة والخي

 علوممن خالل قراءة المعلومات وال. في الحياة اليومية مهمالقراءة نشاط 

القراءة الجيدة تتطلب  .يمكن الحصول عليهامفيدة للحياة تكون  التي

القراءة تحتاج إلى معرفة القارئ .االستمرارية والممارسة والتحسين المستمر 

 يعنيمهمين  جانبينقراءة الفي  .هجاء الكلمة ونطقها وربط الكلمة بمعناها

 .الرموز المكتوبة وفهم النص معرفة

سة الثانوية سابوبنتو بولوكومبا أن القدرة ظة في المدر المالح وبناء على

لم  يكن مبتكرا  عام ه أن المعلمين بشكل سببهذا الحال  ضعيفة، قراءةالعلى 

ن في تعليم مهارة القراءة  و سبب آخر أن الكثير من الطالب يتخرجون م

 .و قليال ايكون أساس قراءة النص العربي ضعيف المدرسة العامة حتى

 كفاءو  أ غرض ليصل إلى صحيحة ستراتيجيةيحتاج إلى إ م اللغةفي تعل

م اللغة تعلاللغوية.  م اللغة هي القدرةتعلفي األهداف الرئيسية  من أحدو  5.ما

                                                             
(، 0223)بندنح: روسدكريا،  Strategi Pembelajaran Bahasa، اسكندروسيد و ددنح سونندار4

 .042ص. 
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ومهارة في  قدرة أن يكون  لهم  يطلب من المعلمينولذا من معنى ال بد له 

قدرة و على المعلمين أن يكون لهم  ذالك يجب . إضافة إلىأداء وظيفتهم

 المقاربة والطريقة والتقنية اوجد فيهتار و تطبيق اإلستراتيجية التي يتفي اخ اتفوق

 2بالجودة.

ة لتعليم مهارة القراءة للنص العربي هي اإلستراتيجية المناسبإحدى من و 

هي اإلستراتيجية التي  النص العشوائي إستراتيجية. النص العشوائي عن طريق

 عشوائيال النصالتعليم. إستراتيجية  أثناءالطالب في القراءة شاركة تتضمن م

ان التي يمكن ان يساعد الطالب   ةقصة أو قراء سلسلةقراءة بال إستراتيجية

 .رأ النص العربييق

أثير ت أرادت الباحثة أن تبحث الرسالة بالموضوع " ما مضى،بناء على 

 الثامنلدى تالميذ الفصل  القراءةقدرة  فياستراتيجية النص العشوائي  تطبيق

 ".المدرسة الثانوية سابو بونتو بولوكمبابفي تعليم اللغة العربية 

                                                                                                                                                                       

 .172، ص. Strategi Pembelajaran Bahasa، اسكندروسيد و ددنح سونندار5 

 .175، ص. Strategi Pembelajaran Bahasa، اسكندروسيد و ددنح سونندار6 



7 
 

 البحث التمشك :الفصل الثاني

لة قدم هنا أسئتبناء على ما قدمت الباحثة من الخلفيات السابقة، ف

 ي:هالبحث  ةيجعلها تحديدا لمشكل

 بدون لدى تالميذ الفصل الثامن القراءة قدرة  كانت كيف .1

المدرسة بفي تعليم اللغة العربية  إستراتيجية النص العشوائي تطبيق

 الثانوية سابو بونتو بولوكمبا؟

تطبيق ب لدى تالميذ الفصل الثامن القراءةقدرة   كانتكيف   .0

المدرسة بفي تعليم اللغة العربية  إستراتيجية النص العشوائي

 الثانوية سابو بونتو بولوكمبا؟

لدى  القراءة قدرة في ؤثري النص العشوائي إستراتيجية تطبيق هل .8

المدرسة الثانوية ب في تعليم اللغة العربية تالميذ الفصل الثامن

 سابو بونتو بولوكمبا؟

 الفروض :الفصل الثالث
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لمشكالت البحث و تكون المشكالت على  مؤقتة إجابةي هوض الفر 

و البحث الذي  .وضفر ال كل بحثلم يكن ل، صيغة جملة سؤالية. لكن

، البحث النوعي في. نهج الكميمال باستخدام بحث هويحتاج إلى الفروض 

 ، فإنذالكوب 7.وضالفر  فيه جدو ت أن ينبغ، ولكن الفروض صياغةال يتم 

 : هيبحث ال همن هذوض الفر 

لدى تالميذ الفصل  قدرة القراءة تؤثر فيإستراتيجية النص العشوائي "

 المدرسة الثانوية سابو بونتو بولوكمبا."العربية بلثامن في تعليم اللغة ا

 : أهداف البحث وفوائدهالفصل الرابع

 أهداف البحث .أ

تطبيق  بدون لدى تالميذ الفصل الثامن القراءةقدرة   لمعرفة .1

المدرسة بفي تعليم اللغة العربية  إستراتيجية النص العشوائي

 الثانوية سابو بونتو بولوكمبا.

                                                             
: 17)جت:   ,Kualitatif dan R&DMetode Penelitian Pendekatan Kuantitatifسوغيونو، 7

 .62(، ص. 0218بندنح: الفبيتا، 
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تطبيق ب لدى تالميذ الفصل الثامن القراءةقدرة   لمعرفة .0

المدرسة بفي تعليم اللغة العربية  إستراتيجية النص العشوائي

 الثانوية سابو بونتو بولوكمبا.

لدى  قدرة القراءة فيإستراتيجية النص العشوائي  تأثير لمعرفة .8

المدرسة الثانوية لثامن في تعليم اللغة العربية بتالميذ الفصل ا

 بولوكمبا.سابو بونتو 

 البحث فوائد .ب

 : التي يراد بلوغها فترجع إلى ما يلي ةالوفير  فوائدلا

فى العلوم التي  سهم فكري له هذا البحثكون يأن  ةرجو الباحثت .أ

تتعلق باللغة العربية وخاصة ما يتعلق بطريقة التدريبات لترقية مهارة 

 ها.تعوق وأ هاساعدالتي تالعوامل القراءة و 

كون البحث مزيدا لخزانة علمية في مجال التربية يرجو أن ت .ب

تعليم اللغة  إستراتسجيةاإلسالمية و خاصة في تدريس مادة 

 العربية.
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في  ةيوفر المفاهيم الجديد البحثهذا كون يأن  ةالباحث رجوت .ت

 .لوم و معلومات الباحثة نفسهاتطوير ع

 

 

 الثانى الباب

 الدراسة المكتبية

 قراءةال :الفصل األول

 قراءةالتعريف  .أ

. 3القراءة عملية ترجمة الرمز المكتوب )الحرف( إلى كلمات شفوية

الكلمة بصوت عال أو ضعيف. والقراءة أيضا تغيير  نطق القراءة هي نشاط

ما  يدل عليه كل من  ويكتشف المعنى  يالرمز المكتوب إلى الرمز الصوت

صل على حالقراءة سيفي ب الماهر الطال. 6يالرموز المكتوب و الصوت

                                                             
 .0(، ص. 0225)جاكرتا: بومي اكسرا،  Pengajaran Membaca Sekolah Dasarم، يفريدة رح8

)ماكسر: عالءالدين اونفرستي بريس،  Metode Pembelajaran Bahasa Arabستي عائشة خالق، 9
 .62(، ص. 0214
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والمعرفة يمكن استيعابها جيدا. ألن القراءة هي أيضا النشاط أو  ،المعلومات

معلومات الاألنشطة اللغوية للحصول على المعلومات أو المعرفة من خالل 

 12مكتوبة.ال

الكلمات  مجرد نطقألن القراءة ليست  ي كنشاط حرك  تعد و القراءة

ما في  ةعرفما على فهم و الشخص قادر  إنما األهم منه أن يكونو  حسب،ف

 11النص.

القراءة هي القدرة  ،الكلمات نطقلذلك يمكن القول أنه باإلضافة إلى 

 ما في النص. و معرفة ص لفهمخلدى الش

 القراءة أهداف .ب

ما كفي بيرنز   و أصدقائه صدقائه، وايروين أبالنتون و  اءة عندالقر  أهداف

 يلي:

 الفرح .1
                                                             

)ماكسر: عالءالدين اونفرستي بريس،  ran Bahasa IndonesiaPembelaja فر، عحمسية ج10
 .122(، ص. 0211

 .62، ص.  Metode Pembelajaran Bahasa Arabستي عائشة خالق،  11
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 تحسين القراءة الجهرية  .0

 استخدام االستراتيجية المحددة   .8

 ما وضوعمالمعرفة عن  تجديد .4

 سبق معرفتهاالمعلومات التي بجديدة  المعلومات الربط  .5

 كتابيمعلومات لتقرير الشفوي أو الالالحصول على  .2

 تأكيد التوقعات أو رفضها .7

تجربة أو تطبيق المعلومات التي تم الحصول عليها من النص  عرض  .3

 على بنية النص بطريقة أخرى والتعرف

  10.محددةال إجابة األسئلة  .6

القراءة هو الفهم، وتخريج الطالب الذين  من في رأي اليس الغرض العام

 ,القراءةفي  اهدفله أن يكون  ولذالك يجب على القارئ 18يجيدون القراءة.

                                                             
 .11، ص.  Pengajaran Membaca Sekolah Dasarم، يفريدة رح12

 .104، ص.  Pengajaran Membaca Sekolah Dasarم، يفريدة رح13
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ركز على يسوف  فإنه، صفهم النفي  يسهل القارئواضح الهدف ألن ال

 14األهداف المراد تحقيقها.

 تأمرلآلية القرآنية التي مطابقة  الهدف الرئيسي من القراءةأن ، األصل

بين آيات القرآن الكريم التي ومن األساس. و هاهي  لقراءة القرآن لمسلمينا

 :12كما يلي  5-1 15في سورة العلقا هي قوله تعالى أساستكون 

ْنَساَن 1اقْ رَْأ بِاْسِم َربِ َك الَِّذي َخَلَق ) ( اقْ رَْأ َوَربَُّك اأْلَْكَرُم 0ِمْن َعَلٍق )( َخَلَق اإْلِ

ْنَساَن َما َلْم يَ ْعَلْم )4( الَِّذي َعلََّم بِاْلَقَلِم )8)  (.5( َعلََّم اإْلِ

 فوائد القراءة .ت

القراءة هي النشاط الذي يحتوي على عدد ال يحصى من الفوائد هناك 

 ما ال يقل عن سبعة فوائد التي وصفتها:

 التفكيرتدريب القدرة على  .1
                                                             

 .10(، ص. 0214)جاكرتا: رجولي بيرس،  Keterampilan Membacaدلمن، 14 

 .44(، ص. 0211)جاكرتا: بومي اكسرا،  Pendidikan Agama Islamزين الدين، 15

 القرآن الكريم16 
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 تحسين الفهم و ترقيته .0

 إضافة البصيرة و المعرفة .8

 تسهيل مهارات الكتابة .4

 تدعيم القدرة على التحدث في األماكن العامة .5

 تحسين التركيز .2

 وسائل التفكير و تنمية الشخصي .7

 أنواع القراءة .ث

قال على أحمد مذكور أن القراءة تنقسم من حيث األداء إلى قراءة جهرية 

 لقراءة بالنظر إلى الجوانب اإللقائية تنقسم إلى قسمين:ا 17و قراءة صامتة.

القراءة الجهرية و هي القراءة التي  على نشاط أعضاء النطق. مثل :  .1

 اللسان والشفتين والحلقوم إلخراج الضجيج والصوت.

القراءة الصامتة وهي القراءة بالنظر إلى الحروف المشكلة و فهم معاني  .0

  القراءة دون نشاط أعضاء النطق.  
                                                             

   .175-178(, ص.0223على محمد مذكور. طرق تدريس اللغة العربية. )عامن: دار المسيرة,17 
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 عشوائيالاستراتيجية النص  الفصل الثانى:

 إستراتيجية النص العشوائيتعريف  .أ

علم  ياالستراتيجية ه,ندونيسية الطبعة الثانيةاإل باللغة كبيرالمعجم للوفقا 

معينة في الحرب  سياسةوفن استخدام جميع المصدر من الدولة لتنفيذ 

والسلم. والتي يمكن النظر فيها لتكون ذات صلة مباشرة لفهم االستراتيجية في 

بطة من األنشطة لتحقيق الهدف اتعليم اللغة هو أن االستراتيجية هي خطة ض

  13.الخاصة

وينبغي أن تستخدم هذه  االستراتيجية لها دور مهم جدا في التعلم.

االستراتيجية في التعليم والتعلم، لتحقيق الهدف بشكل أقصى، دون 

من العقبات في تنفيذ التعليم. ألن  ااالستراتيجية وسيكون هناك كثير 

ملموس، وأعدت من خالل الاالستراتيجية تشير إلى جوانب التخطيط الدقيق و 

                                                             
 .8، ص.   Pembelajaran Bahasa ArabMetodeستي عائشة خالق، 18
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تعلم مفيدة للطالب، وفقا الكما ينبغي أن تكون استراتيجية   16آلية صحيحة.

 02الحتياجات الطالب، و لها ارتباط بمقتضيات بالذات.

استراتيجيات تعلم اللغة العربية عن  إحدىعشوائي هي الاستراتيجية النص 

في جمل أو قراءة  هأو قطع هطريق تأليف الكلمات أو الجمل التي يتم فصل

 مكتمل.

 طريقة التعلم في" ةصصيق طعة"ق ود هشر ازهر ا همصطلح آخر استخدم

 01.استخدام قطعة من الورقب

فهم نص القراءة لدى القراءة و القدرة  معرفةوتستخدم هذه االستراتيجية ل

 .00الطالب

                                                             
 .4، ص. Strategi Pembelajaran Bahasa، اسكندروسيد و ددنح سونندار19

)جاكرتا:  Implementasi PAIKEM Dari Behavioristik sampai Kontruktivistikمحمد جوحر، 20
 .157(، ص. 0211برستاسي فستك ريا، 

(، 0228)جغجاكرتا: بوستك فالجر،  rannyaBahasa Arab dan Metode Pengajaازهر ارشد،  21
 .82ص. 

(، 0214)جاكرتا: رجولي بيرس ،  Teknik Pembelajaran Bahasa Arab Interaktif زولحننم، 22
 .011ص. 
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اللغة. مع هذه  في تعلمستخدم ت أفضل أن هذه االستراتيجية

، ةقصة أو القراءال ترتيب عناصرطالب التفكير المنطقي لل ينبغياالستراتيجية، 

. الطالب مدعوون للمشاركة في عملية ةمفقودالمفردات الأو البحث عن 

ولكنه يشمل أيضا حسية ال وأ فكريةال وأالعقلية  من جانب التعلم، وليس فقط

أجواء ممتعة أكثر، ب عادة يشعرالمتعلمين  يصبحالمادية. وبهذه الطريقة، 

 .حيث أنه يمكن تعظيم نتائج الدراسة

النص ة حو عملية التعلم من خالل استراتيجيعملية قبول الطالب ن

جيد و ال تنسى وعميقة بغية تشكيل فهم  تأثيرا عشوائي سيكون أكثرال

ما هو مبين من خالل و مالحظة  لطالب مراعاةل، ألنه يمكن مكتمل

 .الدروس

 إستراتيجية النص العشوائي أهداف .ب

 :عشوائي ما يليالالنص  أهداف

 طالعتها.مالتي تم  ةلقراءانص  من قياس مستوى فهم الطالب .1
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قصة أو ال في ترتيب عناصر التفكير المنطقي على تدريب الطالب .0

 ة.القراء

 الفهمي.تدريب القدرة على  .8

 فهم.تحسين ال .4

 .زيادة التركيز .5

 .لطالبدى تعزيز القدرة اإلبداعية ل .2

تطبيق والالنتائج،  واستنباطتصنيف، وال، مالحظةتحسين قدرة ال .7

 به. والتواصل

 .فردي وجماعي بشكل يطاتشجيع التعلم النش .3

 إستراتيجية النص العشوائي مرحلة .ت

 مرحلة تنفيذ استراتيجية النص عشوائي فيما يلي:

 .التي سيتم تسليمها ةد القراءيحدت .1

 .إلى أقسام ةقطع القراء .0

 .أو جملة كلمة أن يكون بشكل القطع يمكن .8
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 .صغيرة ةإلى عدة مجموع لطالبجزأ ا .4

 تجزئتها. تمت مجموعة قراءة سليمة قدإعطاء كل  .5

قراءتها بحيث يمكن  ترتيب قطعة الكلماتلطالب ا يجب على .2

 متسلسلة.

 08تميل إليها.الطالب، بطريقة  امامنص القراءة  إلقاء .7

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             

 Active Learning Dalam Pembelajaran Bahasa Arab اومي محمدة و عبدل وحب رشدي، 23
 .122(، ص. 0223)ملنح: اواين مالنح بيرس ، 
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 الباب الثالث

 طريقة البحث العلمي

 و تصميمه يبحث العلمنواع الأ :لفصل األولا

هو البحث  كمي. البحث الكميال البحث مستخدم هونوع البحث ال

 .04ئيةفي شكل األرقام والتحليل باستخدام اإلحصا هبيانات الذي كان

تصميم قبل التجريبي في  بحث هو وكان تصميم البحث المستخدم

قبل التجريبي،  وجهات النظر كما بحث هذا ليس صحيحا. وقال تصميم ما

ن هناك متغيرات الخارجية ألن التصميم ليس تجريبة بشكل جدي. لماذا، أل

التي تأخذ تأثير على تشكيل المتغير التابع. إذا نتائج تجربة التي هي المتغير 

التابع لم يتأثر من المتغير المستقبلة. وهذا يمكن أن يحدث بسبب عدم وجود 

                                                             
 .7، ص. Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&Dسوغيونو، 24



21 
 

في حين أن نموذج األبحاث  05التغير التحكيم، والعينة ال يختر بعشوائيا.

هي التجريبة التي  احدة تظاهرة اخر اختبار تصميمالمستجدمة هي مجموعة و 

أجريت في واحدة مجموعة دون مجموعة المقارنة. يستخدم هذه النموذجية 

االحتبار االول حتى اثار التجريبة كبير يستطيع أن يعرف مع اليقين. بشكل 

 عام، نموذجية البحث التجريبة يستطيع أن ترسم على النحو التالي:

 

 المواصفات:

1O:     عشوائيالاستراتيجية النص  تطبيقنتيجة التعلم بدون 

  : x العالج 

2O:    عشوائيالاستراتيجية النص  بتطبيق نتيجة التعلم 

، والتي تبلغ المدرسة الثانوية سابو بونتو بولوكمباوالموقع البحث في  

 ميذا، والذين يتألف من فصل واحد.لت 00
                                                             

(، ص. 0218)بندج: الفيتا،  ,Cara Mudah Menyusun: Skripsi,Tesis dan Disertasi سجيونوا، 25 
121.  

 O1   x     O2  
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 المجموع الكلي والعينة النموذجية الفصل الثانى:

 المجموع الكلي (1

كل ما يكون مصدار من  عند سحرسيمي اركنتو المجوع الكلي هو

المواد للبحث العلمى إذا اراد أن يبحث العناصير الموجودة في الوالية فيكون 

  02ما بحثه البحث الكلي.

والية تعميم تتكون من  هو خر في المجموع الكليآويرى سوغيونو رأيا 

ويليها سحب  لدراستهاموضوع البحث له كمية وخصيصة معينة أثبتها الباحث 

 07االستنباط.

تمكن الباحثة االستنباط على أن المجموع تن مما سبق لنا من التعريف

البحث التي تكون مركز البحث للحصول على  موضوعاتالكلي هو جميع 

الة فعينت الباحثة المجموع الكلي في المعلومات. بمناسبة موضوع هذه الرس

                                                             
 .120  (، ص.0212)جاكرتا: رننك جبتا،  Prosedur Penelitian سوحرسيمي اركنتو، 26

 .177، ص.  Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&Dسوغيونو، 27
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الثامن في المدرسة الثانوية سابو بونتو فصل ال طالبهذا البحث هو جميع 

 .شحصا 00بولوكمبا. و كان عددهم 

 العينة النموذجية (0

جزء من أجزاء المجموع الكلي  قال سوغيونو أن العينة النموذ جية هي

  03الذى تمتاز به.

أريكنتو هي جزء أو نائب المجموع الكلي العينة عند سوحرسيمي 

 06المراد بحثه.

. أما الثامن فصلال تالميذجميع  هي هذا البحث في النموذجيةالعينة 

جميع المجموع الكلي   أخذب المشبعة العينةالمستخدمة هي  العينة تقنية

 .شحصا 00كان عددهم النموذجية. و  العينة ك

 يالعلم بحثكان الم الفصل الثالث:

                                                             
 .113، ص. Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&Dسوغيونو، 28

 .126  ، ص.Prosedur Penelitian سوحرسيمي اركنتو، 29
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فاعل . في المدرسة الثانوية سابو بونتو بولوكمباالبحث  هذا أجريوقد 

يتكون ، شحصا 00كان عددهم و  . الفصل الثامن و الطالبهذا البحث ه

 .تلميذة 18ميذ و تال 6من 

 موادجمع ال طريقة الفصل الرابع:

 هي كما يلي: و جمع البيانات المستخدمة طريقة

اإلختبار هي أسئلة االمتحان و تمتحن بها الباحثة لجمع البيانات.  .1

االمتحان لمعرفة قدرة قراءة النص العربي لدى التالميذ الفصل استخدام 

 .المادة المدرسة الثانوية سابوبنتو بعد إعطاء الثامن

الوثائق  ما يعني أن السلع في الكتابة. يالوثائق تأتي من كلمة وثيقة، وه .0

م، تقييم ورقة االختبار في يخطة تنفيذ التعل أن تكون ة يمكنالمستخدم

 تعلم القراءة والصور.

 العلمي البحث تاو أد :خامسالفصل ال

 في جمع البيانات.  ثةأداة ال تقدر بثمن للباح يه البحثأداة 
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وسائل  يأدوات البحث العلم شرح سحرسيمي اركنتو عنها حيث قال

بنوع  ةمناسب ةالوسائل التى اختارها الباحثحصول على المواد. وهذه لل

 82المحتاجة.

 :و هي المستخدمة ت البحثاو وكانت أد

 رهاوغي أو التمارين من األسئلة هو عبارة عن سلسلة االختباراوراق  .1

معرفة المهارات و  لقياس أداة تستخدم، وهي من األدوات

 أو األفراد التي يمتلكه المواهب أو، المرور االستخبارات

النص  تطبيق بعد  تعطى للتالميذ اختبارات81.المجموعات

 .العشوائي

جمع فيها الباحثة المعلومات تهي الطريقة التي  شكل الوثائق .0

 بتسجيل األشياء التي تتعلق بمسائل البحث.

 تحليل البيانات طريقة :خامسالالفصل 

                                                             
 .123  ، ص.Prosedur Penelitian سوحرسيمي اركنتو، 31

  .168  ، ص.Prosedur Penelitian سوحرسيمي اركنتو، 31
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بعد جمع البيانات من نتيجة جمع البيانات، فال بد تحليل من الباحثة. 

اإلحصاء في هذه الدراسة، طريقة تحليل الموادة التي تستخدمها الباحثة هي 

 .االستداللي الوصفي و اإلحصاء

 تحليل اإلحصاء الوصفي .1

تحليل الوصفي هو التحليل الذي يعمل على وصف أو إعطاء صورة 

ن خالل البيانات والعينة أو المجموع الكلى كما هو للكائن المبحوث م

 80حقيقيا دون أن يحلل االستنتاجات المنتصرة أو الساري على العموم.

اإلحصاء الوصفي واإلحصاءات المستخدمة لوصف خصائص المشاركين 

 في اإلستطالع يسجل لكل متغير. الصيغة المستخدمة هي:

 حساب العمر الصف (1

 Rبينات أكبر =  -بينات أصغر

 حساب مقدار الفصول الطبقة (0

 P =
𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑛𝑔

𝐵𝑎𝑛𝑦𝑎𝑘 𝐾𝑒𝑙𝑎𝑠
 

                                                             
 .844  ، ص.Prosedur Penelitian سوحرسيمي اركنتو، 32
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 متوسط قيمة المتغير باستخدام الصيغة: حساب (8

�̅� =
∑ 𝑓𝑖𝑥𝑖

∑𝑓𝑖
  

 حيث:

�̅�متوسط درجة من المستطعين = 

𝑓𝑖تردد لدى = �̅�  

𝑥𝑖بمناسبة النتيجة الطبقة الفاصلة من المستطعين = 

 باستخدام الصيغة: حساب قيمة تباين المتغير (4

𝑠 =
√∑ 𝑓𝑖(𝑥𝑖 − �̅�)0

𝑛 − 1  

 حيث:

 S االنخراف المعياري = 

 𝑓𝑖تردد لدى = �̅�  

 �̅�متوسط = 

  nعدد العينات = 
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 االستداللي تحليل اإلحصاء .0

االحصاء االستداللي )االحصاء االستقرائي أو االحصاء االحتمالي( هي 

تقنية اإلحصاء المستخدمة في تحليل بيانات العينة و نتائجة منتصرة على 

. االحصاء االستداللي هنا مستخدم الختبار افتراض 88المجموع الكلي

لقراءة قدرة ا تؤثر فيإستراتيجية النص العشوائي هل "البحث المقترح لتحديد 

لدى تالميذ الفصل الثامن في تعليم اللغة العربية بالمدرسة الثانوية سابو بونتو 

 ".بولوكمبا

ات المستخدمة الختبار فرضية االحصاءهي  ةستنتاجيالات ااالحصاء

، يتم االختبار قبل تجانسها المجموع الكلىمسبق الختبار . ةالبحث المقترح

اللصيغة المستخدمة بسيطة صيغة االنخدار أما بالنسبة  .والحياة الطبيعية

 الخطي. مع الخطوات التالية:

 اختبار مسبق للبحث .1

                                                             
 .012، ص.  Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&Dسوغيونو، 33
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عن عموميات والبيانات، أي  اإلحصائي،هو  اختبار مسبق للبحث
وسحب االستنتاجات  والتفسير،  التجهيز،، حول جمع ودراسة

 .84المستخلصة من البيانات في شكل أرقام

باستخدام االختبار في اختبار التجانس اختبار مسبق بحوث أجريت 
 .والحياة الطبيعية

 اختبار للحياة الطبيعية .أ
يانات التي تم استردادها اختبار الطبيعية القيام به لمعرفه ما إذا كانت الب

. عندما البيانات غاوسي ، ثم يمكن استخدام االختبارات ال وغاوسي ا
البيانات ليست غاوسي ، ثم يتم في حين إذا كانت  .االحصائيه بارامتريه

 استخدام احصائيه االختبار غير بارامتريه.

ا أيضا باستخدام برنامج اختبار الطبيعية من البيانات يتم تنفيذه
، ثم يتم تلقي الفرضية    < 2،25Pمع الشروط ، إذا .  0,20SPSS حاسوبيال

قد ذكر ان لها وهذا يعني ان البيانات التي تم الحصول عليها   .H)1(البديلة
البيانات أو توزيع البحوث  وهذا هو ،  مرفوض.  1H ثم ,P <  2،25إذا .تاثيرا

 . كشفت نقاط المتغير ليس له اي تاثير

 اختبار التجانسب. 
                                                             

، بومي اكثارة)جاكرتا: ، Analisis Data Penelitian dengan Statistik ميسباهودين، إقبال حسن،84 
 .032 .( ص0218
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ويستخدم اختبار التجانس لتحديد ما إذا كانت مجموعتا البيانات 
 :اوجينيا هيفرضيه   . F-Ujiالمتجانسة ام ال. االختبار المستخدم كان

H0: 𝜎1
2 = 𝜎2

2   

H1: 𝜎1
2 ≠ 𝜎2

2  

 ( كما يلي:Uji-Fاختبار ) 

𝐹 =  
𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑠 𝑡𝑒𝑟𝑏𝑒𝑠𝑎𝑟

𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑠 𝑡𝑒𝑟𝑘𝑒𝑐𝑖𝑙
=  

𝑠1
2

𝑠2
2
 

         db1  = (n1 – 1) و, 

         db2  = (n2 – 1)  

 :نتيجة

 .Sig α =2،25 مع مرفوض tabel> F hitungF  0H و مقبول tabel< F hitungF  0Hإذا 

وبعد القيام  .الذي يهدف إلى اختبار الفرضية ء االستداللياإلحصا
يانات الختبار الفرضيات بحساب األوضاع الطبيعية ، اجري تحليال للب

مهارة القراءة  ويتم هذا االختبار لمعرفه ما إذا كان هناك فرق بين ،المقترحة
الطالب بتطبيق استراتيجية النص العشوائي مع بدون بتطبيق استراتيجية النص 

 العشوائي.

 صياغة فرضيه في اإلحصاءات .أ
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    Ho : 𝜇1=𝜇0 

H1 : 𝜇1>𝜇1 

 :وصف
Ho  :  لدى تالميذ الفصل قدرة القراءة  تؤثر فيال إستراتيجية النص العشوائي

 العربية بالمدرسة الثانوية سابو بونتو بولوكمباالثامن في تعليم اللغة 

  1H :  لدى تالميذ الفصل قدرة القراءة  تؤثر فيإستراتيجية النص العشوائي
 الثامن في تعليم اللغة العربية بالمدرسة الثانوية سابو بونتو بولوكمبا

  (Dk) تحديد قيمه درجات الحرية .ب
 

Dk  = N1 + N2 – 2 

 :وصف

N1 :  1المتعلقة بالمجموعة عدد البيانات 

N2 : 0  عدد البيانات المتعلقة بالمجموعة 

 α =   2،25  في tabelt تحديد قيمه .ت
ttabel = t (1 -1/2α), (dk) 

 hitungt تحديد قيمه .ث
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،  t-اختبار اختبار الفرضيات في هذه الدراسة تم اختباره باستخدام
واستخدمت العينات  . t-طرفين يشار اليها عاده من العينات المستقلة اختبار

لمقارنه متوسط مجموعتين من نماذج البيانات  t-المستقلة من اختبار
 :كما يلي t-صيغه اختبار .المستقلة

𝑡 =  
𝑥1̅ −  𝑥2̅

√
𝑆1

2

𝑛1
+   

𝑆2
2

𝑛2

 

 :نتيجة

 مرفوض tabelt > hitungt  ,0Hإذا 

 مقبول tabelt < hitungt  ,0Hإذا 
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 الباب الرابع

 نتائج البحث

 الموادعن انتشار  ةعام ةطاء لمحإلع هذه ثنتائج البح تصويرفيد ي
 نةلبيالمقدمة هي ا المواد ث. والبح طولىول عليها في الميدان التي تم الحص

 التي يتم تجهيزها باستخدام تحليل إحصائي وصفي. ةالخام

 تطبيق بدون الثامن لدى تالميذ الفصلالقراءة قدرة : االولالفصل 
المدرسة الثانوية سابو ب في تعليم اللغة العربية العشوائيإستراتيجية النص 

 بونتو بولوكمبا

التالميذ الذي يستطيع أن نرى  مهارة القراءةفي الخاضر يعني جدول  
في مادة اللغة العربية في  استراتيجية النص العشوائي تطبيق بدوننتائج االختبار 

مهارة . لمعرفة ابعد بولوكمبابالمدرسة الثانوية سابو بونتو  المدرسة المتوسطة
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بالمدرسة الثانوية سابو في تعليم اللغة العربية  الفصل الثامن لدى تالميذ القراءة
 ، فالباحثة تأخذ إختبار بونتو بولوكمبا

 1  جدول

 الفصل الثامنلدى تالميذ  استراتيجية النص العشوائي تطبيق مهارة القراءة بدون
 بالمدرسة الثانوية سابو بونتو بولوكمبافي تعليم اللغة العربية 

 تطبيق بدونالقيمة  الرقم
1 42 
0 42 
8 85 
4 82 
5 85 
2 82 
7 82 
3 82 
6 82 

12 55 
11 55 
10 52 
18 25 
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14 25 
15 52 
12 22 
17 22 
13 45 
16 45 
02 85 
01 55 
00 55 

 665 
 

 (R)  العمر الصف 1

R   أصغر بينات -= بينات أكبر 

  =25-82 

  =85  

 . أكثر فصول الطبقة0

 log n( 8،8+ ) 1=  أكبر فصول 
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    =1 ( +8،8 )log  00 

     =1 ( +8،8 ×1،84) 

    =1  +4،48 

    =5 ،48 

    =2 

 . حساب مقدار الفصول الطبقة8

 P =
𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑛𝑔

𝐵𝑎𝑛𝑦𝑎𝑘 𝐾𝑒𝑙𝑎𝑠
  

   P =
35

6
 

P  =5،38 

 =2 

 قيمة المتغير. لحساب متوسط 4

 0  جدول

 تطبيق بحساب متوسط بدون

𝒇𝐢 𝒙𝐢 𝒇𝐢.𝒙𝐢 𝒙𝐢 فاصل − 𝒙 (𝒙𝐢 − 𝒙)𝟐 𝒇𝐢(𝒙𝐢 − 𝒙)𝟐 
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82-85  3 80،5 022 -18،1  171،21 1870،33 
82-41  0 83،5 77 -7،1  52،41 122،30 
40-47  0 44،5 36 -1،1  1،01 0،40 
43-58  0 52،5 121 4،6 04،21 43،20 
54-56  4 52،5 002 12،6 113،31 475،04 
22-25  4 20،5 052 12،6 035،21 1140،44 
 00 035 1228 11،4 251،22 8141،30 

 

�̅�=   (�̅�متوسط ) =
𝑓i.𝑥i

𝑓i
 

 =1228
00  

 =45،22 

االستخدام استراتيجية النص العشوائي في مادة اللغة العربية بينات أكبر 
  .45،22. متوسط الدرجة التي وجد هي 82ووفقا بينات أصغر هي  25هي 

إستراتيجية  تطبيقب الثامن لدى تالميذ الفصل القراءةقدرة : نيالفصل الثا
 سابو بونتو بولوكمبابالمدرسة الثانوية  في تعليم اللغة العربية النص العشوائ
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 استراتيجية النص العشوائي تطبيقب مهارة القراءةفي الخاضر هو جدول 
بالمدرسة الثانوية سابو بونتو  في مادة اللغة العربية في المدرسة المتوسطة

 .بولوكمبا

 8  جدول

في  الفصل الثامنلدى تالميذ  استراتيجية النص العشوائي تطبيقبمهارة القراءة 
 بالمدرسة الثانوية سابو بونتو بولوكمباتعليم اللغة العربية 

 تطبيقبالقيمة  الرقم
1 22 
0 22 
8 72 
4 52 
5 72 
2 22 
7 22 
3 52 
6 55 

12 32 
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11 35 
10 75 
18 35 
14 32 
15 75 
12 75 
17 75 
13 72 
16 75 
02 72 
01 32 
00 32 

 1542 
 

 (R)  العمر الصف 

R   بينات أصغر -= بينات أكبر 

  =35-52 
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  =85  

 . أكثر فصول الطبقة0

 log n( 8،8+ ) 1=  أكبر فصول 

    =1 ( +8،8 )log  00 

     =1 ( +8،8 ×1،84) 

    =1  +4،48 

    =5 ،48 

    =2 

 . حساب مقدار الفصول الطبقة8

 P =
𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑛𝑔

𝐵𝑎𝑛𝑦𝑎𝑘 𝐾𝑒𝑙𝑎𝑠
  

   P =
35

6
 

P  =5،38 

 =2 

 . لحساب متوسط قيمة المتغير4
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 0  جدول

 تطبيقبحساب متوسط ب

𝒇𝐢 𝒙𝐢 𝒇𝐢.𝒙𝐢 𝒙𝐢 فاصل − 𝒙 (𝒙𝐢 − 𝒙)𝟐 𝒇𝐢(𝒙𝐢 − 𝒙)𝟐 

52-55  8 50،5 157،5 -13  804 670 
52-21  4 53،5 084 -10  144 572 
20-27  2 24،5 2 -2  82 2 
23-78  4 72،5 030 2 2 2 
74-76  5 72،5 830،5 2 82 132 
32-35  2 30،5 465 10 144 324 
 00 425 1551 -13  234 0560 

 

�̅�=   (�̅�متوسط ) =
𝑓i.𝑥i

𝑓i
 

 =1551
00  

 =72،5 

ووفقا بينات أصغر هي  35بناء على الجدول السابق بينات أكبر هي 
 .72،5. متوسط الدرجة التي وجد هي 52
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قدرة القراءة في  إستراتيجية النص العشوائي تطبيقالفصل الثالث: تأثير 
بالمدرسة الثانوية سابو في تعليم اللغة العربية  الثامنتالميذ الفصل  لدى

 بونتو بولوكمبا

م التحليل اإلحصائي ستخدتفي هذه الدراسة  ةالفرضي تجربة
 تجربة، متجاوزا ستنتاجيتحليل اإلحصائي الال تجربة مواصلة . قبل ستنتاجيال

 .التحليل الختبار اي الطبيعية لوازم
 للموادالطبيعية  تجربةاختبار الحياة  .1

 اداة التجربةغاوسي.  بحثالسكان في  ةالطبيعية لمعرف تجربةتستخدم 
 تجربةغاوسي هو البحث الالسكان فيهل تطبيق  معرفةمها لستخدتالتي 

 والغاوسية الطبيعية تجربة. وتجري 02,2التطبيق  SPSS الطبيعية التي باستخدام
 .سميرنوف-ي لكولموروفاإلحصائب يقام به نالسكا للمواد تعالجها

 للمواد الطبيعية تجربةاما فيما يتعلق بصياغة الفرضيات التي ستختبر 
 :فهي كما يلي

𝐻0  :العينة من السكان  غاوسي  
𝐻1  الطبيعي غيرمن سكان غاوسي ،  ةعين:ال 

مستوي  ىعل .sig فتستخدم،  لمواداما بالنسبة لمعايير تحديد الطبيعية ل
ولكن  .𝐻1 تلقيف مقارنة القيمة sig. > 2،25 . إذا كانت القيمة هي2،25الفا 

 . .>𝐻1 انخفضف  sig. 2،25 علي العكس من ذلك ، إذا كانت القيمة هي
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يحصل على نتائج ، لالطبيعية المواد  نتيجة من تجربة استنادا إلى
 2،148سميرنوف ، اي -في كولموروف التجربةلكل متغير في  sig. والقيمة

تطبيق استراتيجية النص  قبل 2،257 تطبيق استراتيجية النص العشوائي. و قبل
 <2،148 او   𝑆𝑖𝑔.𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 2،25 .𝑆𝑖𝑔.ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔>𝑆𝑖𝑔.𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 القيمة العشوائي.

ولذلك ، يمكن  .مرفوض 𝐻1 و ومقبول 𝐻𝑂 . 2،25 <2،257و  2،25
 .من سكان غاوسيالمواد لوص إلى ان الخ

 اختبار التجانس .0

 اداة التجربة. متجانس بحثالسكان في  ةلمعرف اختبار التجانستستخدم 
اختبار هو  متجانسالبحث الالسكان فهل تطبيق  معرفةمها لستخدتالتي 

ن السكا اختبار التجانسو . 2,02التطبيق  SPSS باستخدام ذيال التجانس
 .سميرنوف-ي لكولموروفاإلحصائب يقام به

  وفه اختبار التجانسختبر يما يتعلق بصياغة الفرضيات التي ساما في
 :كما يلي

 𝐻0 :  اختبار، إذا التجانسالعينة من السكان  αSig.<  (2،25) 
 𝐻1 اختبار، إذا التجانس غير من سكان ةعين:ال  αSig.>  (2،25) 

 والقيمةيحصل على ،  نتائجل اختبار التجانسنتيجة من  استنادا إلى
 sig. القيمة .2،044سميرنوف ، اي -في كولموروف التجربةلكل متغير في α

=2،25. αSig.>  (2،25 او )2،25<2،044 . 𝐻𝑂 و ومقبول 𝐻1 مرفوض. 
 .تجانسمن سكان المواد لوص إلى ان ولذلك ، يمكن الخ
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 تجربة الفرضية .8
-t اقران عينه هوالفرضية التي يتم استخدامها في هذا البحث  تجربة

وجود  ىهذا البحث فرضيه تهدف إلى التصديق عل في اختبار. وقد اقترح
 .قدرة القراءة الطالبتاثيرات بين 

 .𝐻1 مرفوض 𝐻𝑂  ومقبول 𝑆𝑖𝑔.ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 > α (2،25،) إذا

  .𝐻1ومقبول 𝐻𝑂 مرفوض 𝑆𝑖𝑔.ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 < α (2،25 ،) إذا

ونتيجة الختبار  (،(Uji t فياختبار االحصاء االستداللي أن اختبار 
( ثم 2،222< 2،25. )𝑆𝑖𝑔.𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙2،25 و  𝑆𝑖𝑔.ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔2،222 هذافرضية أن 

  .𝐻1ومقبول 𝐻𝑂 مرفوض 

 : مباحثةلرابعاالفصل 

تحد من  جعل العواملت في بداية هذه الرسالة تناقش هناك أطروحات 
المعلم في تقديم المواد التعليمية للتالميذ جيدا. هذه هي المشكلة التي 
يصعب على المعلم. ألن هذه حالة بسبب تالميذ كفرد مع جميع تفرده، 

 ولكن أيضا يأتون من خلفيات.

الوسائل التعليمية خاصة النص العشوائي هو الشيء الذي يجب النظر  
ة لتالميذ في محاولة لترقية مهارة القراءة التي يستطيع أن توفر فوائد جيد

التالميذ. وغير ذلك يجب المعلم أيضا أن تكون حساسة لقدرة التالميذ 



45 
 

يعلمين، لكى تالميذ يميلون مهارة القراءة منخفض يستطيع أن تعامل بجد 
 حتى ال تفشل التالميذ.

. 45،22بعد إجراء البحث، والنتيجة قبل تطبيق النص العشوائي هي  
تطبيق النص العشوائي  ذا يشير إلى أن النتيجة معتدلة. بما أن نتيجة بعدوه

. بقية ما زالت هناك عوامل أخرى أن تؤثر على النتائج التعليمية 72،5هي 
 لتالميذ.

ونتيجة الختبار  (،(Uji t فياالستداللي أن اختبار  الختبار االحصائا 
( ثم 2،222< 2،25. )𝑆𝑖𝑔.𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙2،25 و  𝑆𝑖𝑔.ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔2،222 هذافرضية أن 

، بمعنى النص الباحثة أن هناك تأثير تستنتجلذالك  .𝐻1 ومقبول𝐻𝑂  مرفوض
في تعليم  الفصل الثامنلدى تالميذ  العشوائي يستطيع أن ترقية مهارة القراءة

 .بالمدرسة الثانوية سابو بونتو بولوكمبااللغة العربية 
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 الخامسالباب 

 الخاتمة

 صل األول: الخالصاتفال
فى هذا البحث ستقدم الباحثة الخالصات واإلقترحات لسيهل القارئ 

 المقصود من هذه الرسالة، فيما يلى:
 درجة في استراتيجية النص العشوائي تطبيق بدونمهارة القراءة  قدرة .1

 ، وهذا يدل أن النتائج في فئة منخفضة. 45،22
، 72،5 في درجة استراتيجية النص العشوائي تطبيقمهارة القراءة ب قدرة .0

 .ةيالذا يدل عالى أن النتائج في فئة عوه
ونتيجة الختبار فرضية  (.(Uji tختبار االحصاء االستداللي أن اختبار في الا .8

( ثم 2،222< 2،25. )𝑆𝑖𝑔.𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙2،25 و  𝑆𝑖𝑔.ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔2،222أن هذا 
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، بمعنى الباحثة أن هناك تأثير لذالك تستنتج. 𝐻1ومقبول 𝐻𝑂 مرفوض 
في  لدى تالميذ الفصل الثامن القراءة قدرةالنص العشوائي يستطيع أن ترقية 

 .بالمدرسة الثانوية سابو بونتو بولوكمباتعليم اللغة العربية 
 الفصل الثاني: اإلقتراحات      

 فى استعمال تالميذمهارة عن بعد أن قامت الباحثة بالبحث    
في  لدى تالميذ الفصل الثامن في قدرة   القراءةاستراتيجية النص العشوائي 

، ففى هذا الفصل تريد بالمدرسة الثانوية سابو بونتو بولوكمباتعليم اللغة العربية 
 الباحثة أن تقدم اإلقترحات كما يلى:

إلرتقاء معرفة  قدرة يرجى لمدرس اللغة العربية أن يقوم بالتقويم التعليمي  .1
 التالميذ فى فهم مادة اللغة العربية السيما فى مهارة القراءة.

ينبغي لمدرس اللغة العربية أن يطبق العوامل المؤيدة للتالميذ تطبيقا تاما  .0
فى تدريس اللغة العربية، خاصة فى مهارة القراءة رفعا على قدرتهم اللغوية. 

 وينبغي للتالميذ كذلك أن يشترك به.
ينبغي لمدرس اللغة العربية أن يقوم باألنشطة اللغوية تأييدا لرفع قدرة   .8

 التالميذ اللغوية. وكذلك ينبغي للتالميذ أن يشتركوا بها ويكون ناشطون.
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