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الباب الرابع

تحليلهاعرض البيانات و 
تصوير العام عن ميدان البحث- أ

املعهد العاىل لعلوم القرآن بأمونيتتاريخ تأسيس - ١

املعهد العاىل لعلوم القرآن هو املعهد العاىل األوىل يف كلمانتان اجلنوبية، يقع هذا 
املعهد يف الشارع فكافوران ريا يف حلو سنجي الشمالية، قريب من املعهد رشيدية 
خالدية. تأسيس املعهد العاىل لعلوم القرآن يف التاريخ الثاىن من اكتوبر سنة ألفني لرئيس 

الشمالية واحملافظ كلمنتان اجلنوبية ورئيس جملس النواب احمللى حلو البلدية حلو سنجي
سنجي الشمالية ورئيس املعهد رشيدية خالدية بأمونيت، واملناقشة األوىل فيه لألستاذ 
الدكتور سعيد عاغل السقاف املنور املاجستريا هو املدرس الكبري يف املعهد العاىل لعلوم 

التقرير يف السنة ألفيني للمديرية العامة املؤسسة الدينية القرآن جاكرتا. مث خروج رسالة 
.Nomor: DJ./139/ 2002اإلسالمية برسالة التقرير 

أما القسم يف هذا املعهد العاىل  يعىن قسم التعليم اللغة العربية ويف السنة مخس عشرة 
وهوقسمانلقرآن إذا يف املعهد العاىل لعلوم اوألفيني يزداد بقسم  التعليم اللغة العربية 

. واحملاضرون الذين اإلبتدائيةللمدرسةنياملدرستعليموقسمالعربيةاللغةتعليمقسم
يعلمون هناك كثري من املتخرج الداخلي مثل من اجلامعة األزهار واجلامعة امللك عبد 

العزبز واجلامعة املدينة وغري ذلك. 

٤٩
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املعهد العاىل لعلوم القرآن بأمونيتمنأحوال احملاضرين واملربيني - ٢

واملربيني من املعهد العاىل لعلوم القرآن احملاضرينلتوضيح البيانات عن أحوال
األتية.ة الباحثتقدمبأمونيت، 

املعهد العاىل لعلوم القرآن بأمونيتفي وموظفين : أحوال رئيس المدرسة ١،٤جدول 

املنصباالسمالرقم

حممد صربان الدكتور احلاج 
أفندى، املاجستريا

رئيس املهد العاىل لعلوم القرآن

الدكتور احلاج عبد حاسب 
سليم، املاجستريا
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المتوسطة اإلسالمية الحكومية مالورمان: أحوال مدّرسين من مدرسة ٢،٤جدول 
بنجرماسين.

مدة التدريساملهنةاإلسمالرقم

الدكتورندوس احلاج حمّمد عدنان .١
املاجستري

اللغة العربيةرئيس املدرسة

نائب \مدّرسةأوليا حيايت السرجانا.٢
منهجي

العلم الرياضية

نائب \مدّرسحمّمد أرشد السرجانا.٣
طليب

اللغة العربية

نائب \مدّرسأسفان السرجانا.٤
وسائل املدرسة

العلم الرياضية

روسيال ويت حسانة احلاجة .٥
السرجانا

نائب \مدّرسة
هوماس

اللغة اإلجنليزية

رئيسة \مدّرسنور الدين عرفان السرجانا.٦
رئيسة معمل 

الطبيعية

العلم الطبيعي

اللغة اإلجنليزيةرئيسة \مدّرسإروان رسفي النور السرجانا.٧
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معمل احلاسوب

ويل \مدّرسةسرياين السرجانا.۸
الصف السابع " أ"

العلم الرياضية

ويل \مدّرسةأسية السرجانا.٩
الصف السابع 

"ب"

العلم الطبيعي

ويل \مدّرسةاحلاجة مسيدناوايت السرجانا.١۰
الصف السابع "ج"

اللغة اإلجنليزية 

ويل \مدّرسةحليايت السرجانا.١١
الصف السابع "د"

الرياضة

ويل \ةمدرسهرتيين السرجانا.١٢
الصف السابع "ه"

اللغة اإلندونسية

ويل \مدّرسةاحلاجة مسرية السرجانا.١٣
الصف السابع "و"

القرأن \اللغة العربية
احلديث

ويل \مدّرسةنور عاروفة السرجانا.١٤
الصف السابع "ز"

العلم اإلجتماعي

\األخالقعقيدة ويل \مدّرسنورسيحان السرجانا.١٥
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القرأن احلديثالصف السابع "ح"

ويل \مدّرسحمّمد زيين السرجانا.١٦
الصف الثامن "أ"

العلم الرياضية

ويل \مدّرسةنينا مؤئيدة املاجستري.١٧
الصف الثامن "ب"

اللغة اإلندونسية

ويل \مدّرسةروسينة السرجانا.١۸
الصف الثامن "ج"

العلم الطبيعي

ويل \مدّرسمعمور املاجستري.١٩
"دالصف الثامن "

اللغة اإلندونسية

ويل \مدّرسفين رحرجو السرجانا.٢۰
الصف الثامن "ه"

اللغة اإلجنليزية 

ويل \مدّرساحلاج سوحنتا املاجستري.٢١
الصف الثامن "و"

العلم الرياضية

ويل \مدّرسةناجيئة ويداد السرجانا.٢٢
الصف الثامن "ز"

الفقه

ويل \مدّرسةسييت فاطمةالدكتورنداه .٢٣
"حالصف الثامن "

العلم اإلجتماعي
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ويل \مدّرسةالدكتورنداه إيل روسيتا.٢٤
الصف التاسع "أ"

العلم الرياضية

ويل \مدّرسةالدكتورنداه ويندا نوفنا.٢٥
الصف التاسع "ب"

العلم الطبيعي

ويل \مدّرسجوميادي خريي فطري املاجستري.٢٦
الصف التاسع "ج"

اللغة اإلندونسية

ويل \مدّرسةنور مينا املاجستري.٢٧
الصف التاسع "د"

اللغة اإلجنليزية 

ويل \مدّرسالسرجاناامة جيادي.٢۸
"هالصف التاسع "

الفقه

ويل \مدّرساحلاج حمّمد النوح السرجانا.٢٩
الصف التاسع "و"

اللغة العربية

ويل \مدّرسةسيدة السرجانا.٣۰
الصف التاسع "ز"

التاريخ الثقايف 
لإلسالم

ويل \مدّرسةالدكتورنداه احلاجة هريدة البئية.٣١
الصف التاسع "ح"

اللغة العربية

اللغة اإلجنليزية مدّرسمهداريانتا املاجستري.٣٢
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عقيدة األخالقمدّرسةالسرجاناسيت نور جنة .٣٣

الرتبية للمواطنةمدّرسسوغينتو املاجستري السرجانا.٣٤

الرتبية للمواطنةمدّرسةالدكتورنداه احلاجة نور احلسنة.٣٥

اللغة اإلجنليزية مدّرسةالدكتورنداه سييت زوبيدة .٣٦

اللغة اإلجنليزيةمدّرسةإيال كورنيسه السرجانا.٣٧

العلم اإلجتماعيمدّرسة الدكتورنداه ثارا يوسادوي.٣۸

العلم الطبيعيمدّرسة املاجستريارفيةالدكتورنداه.٣٩

العلم الطبيعيمدّرسة املاجسترييورين الدكتورنداه.٤۰

فنون الرقصمدّرسةالسرجانانورماس فالح .٤١

( اللغة العربيةمدّرسة غري مقررةروسدية السرجانا.٤٢
الكتابة )

( اللغة العربيةمدّرسة غري مقررةاحلاجة نور ديانا.٤٣
القران \الكتابة ) 

احلديث

فنون الرقصمدّرسة غري مقررةالسرجاناساريحردا ووالن.٤٤

سيقىو فنون املمدّرس غري مقررمفتح نافرين السرجانا.٤٥
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العلم اإلجتماعيمدّرس غري مقررتوفيق الرمحن السرجانا.٤٦

املعلومات تكنولوجيا مدّرس غري مقررحمّمد وحيوزي.٤٧
و االتصاالت

الرياضةمدّرس غري مقررحمّمد ناسري السرجانا.٤۸

اللغة العربيةمدّرس غري مقررامحد سوفيانالسرجانا.٤٩

القران \فقه مدّرسة غري مقررالسرجانانور ليال.٥۰
التاريخ \ديثاحل

الثقايف لإلسالم

املعلومات تكنولوجيامدّرس غري مقررالسرجاناحندي رمضاني.٥١
القران \و االتصاالت

ديثاحل

فنون الرقصمدّرسة غري مقررسيت خالفة السرجانا.٥٢

اإلرشاد االستشارةمدّرسة غري مقررريسة فطري قماريل.٥٣

المتوسطة اإلسالمية الحكومية مالورمانمن مدرسةموظّفين: أحوال ٣،٤جدول 
بنجرماسين.

املهنةاإلسمالرقم
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رئيسة املوظّفةاحلاجة ليلة الكفتية السرجانا.١

املوظّفةفتلية.٢

املوظّفةسومي حرتايت.٣

املوظّفةنور عماليا فحرياين السرجانا.٤

املوظّفةأفريانا السرجانا٥

املوّظفعليم الدين.٦

رئيسة املكتبةاحلاجة روسيالوايت حسنة املاجسرت.٧

املكتبةاملوّظف فوزان روشادا.۸

املوظّفة املكتبةحين سوسنيت السرجانا.٩

اإلرشاد االستشارةحليمة أدام.١۰

اإلرشاد االستشارةاحلاجة ريسة السرجانا.١١

اإلرشاد االستشارةرومساوردي السرجانا.١٢

حسنيمنظف.١٣

أوليا رمحنمنظف.١٤

سوين كونتورومنظف.١٥
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موساريحارس املدرسة.١٦

حممد ناجريحارس املدرسة.١٧

املتوسطة اإلسالمية احلكومية بنجرماسني السنة مالورمان الطالبة من مدرسةأحوال-٣
.٢۰١٦- ٢۰١٥الدراسية 

٩۰١املتوسطة اإلسالمية احلكومية بنجرماسني مالورمان عدد طلبة من مدرسة
طالبا، و ميكن أن ينظر اجلدول األيت :

المتوسطة اإلسالمية الحكومية مالورمانمن مدرسةالطلبة: أحوال٤،٤جدول 
بنجرماسين.

عدد الطلبةالصفالرقم

٣۸الصف السابع "أ".١

٤۰"بالصف السابع ".٢

٤۰"الصف السابع "ج.٣

٤۰"الصف السابع "د.٤

٤۰"الصف السابع "ه٥

٣٩"الصف السابع "و.٦



٥٩

٤۰"الصف السابع "ز.٧

٤۰"السابع "حالصف .۸

٤۰الصف الثامن "أ".٩

٣٩"الصف الثامن "ب.١۰

٤۰"الصف الثامن "ج.١١

٤۰"الصف الثامن "د.١٢

٤۰"الصف الثامن "ه.١٣

٤۰"الصف الثامن "و.١٤

٤۰"الصف الثامن "ز.١٥

٤۰"الصف الثامن "ح.١٦

٣۸الصف التاسع "أ".١٧

٤۰"الصف التاسع "ب.١۸

٣٩"الصف التاسع "ج.١٩

٣٩"الصف التاسع "د.٢۰

٣۸"الصف التاسع "ه.٢١
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٣٩"الصف التاسع "و.٢٢

٣۸"الصف التاسع "ز.٢٣

٣٩"الصف التاسع "ح.٢٤

طالب٩٤٦العدد

املتوسطة اإلسالمية احلكومية بنجرماسني. لتصوير مالورمانأحوال األجهزية مدرسة- ٤
املتوسطة اإلسالمية احلكومية بنجرماسني كما يلى :مالورمانالعام عن أجهرة مدرسة

المتوسطة اإلسالمية الحكومية مالورمانمدرسةاألجهزة في: أحوال ٥،٤جدول 
.بنجرماسين.

العددنوع األجهزةالرقم

١غرفة رئيس املدرسة.١

١غرفة الشؤون اإلدارية.٢

١غرفة اإلشراف و اإلرشاد.٣

١غرفة املوّظف.٤

٢٢غرفة التعلم٥

١غرفة امني صندوق.٦
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١معمل احلاسوب.٧

١معمل العلوم.۸

١معمل اللغات.٩

١مكتبة.١۰

١غرفة النشاط.١١

١مكان الصحة.١٢

١مصلى.١٣

١مقصف املدرسة.١٤

٢مرحاض للوظائف.١٥

٤مرحاض للطلبة.١٦

١ملعب.١٧

١غرفة التفتيشات املوقيعة.١۸

١موظف التعاونية.١٩

١الطالب التعاونية.٢۰

١غرفة احلارس ( املراقب ).٢١
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١مكان األوقف للموّظف.٢٢

٢مكان األوقف للطلبة.٢٣

١احلارس.٢٤

تقديم البيانات-ب
الباحث يف هذا الفصل ما يتعلق بدرجة القدرة على قراءة القرآن الكرمي والقدرة ثحب

على قراءة نص اللغة العربية  و من البيانات اليت مجعها الباحث يف هذا البحث، مث نسبة 
مئويتها ملعرفة طبقات الطلبة، ويثبت املعّدل واإلخنراف املعياري منها أوال.

لقرآن الكرميدرجة القدرة على قراءة ا- ١

ملعرفة طبقات الطلبة، ويثبت املعّدل قام الباحث اختبار قراءة القرآن الكرمي 
املتوسطة اإلسالمية احلكوميةمالورمانطلبة الصف الثامن مبدرسة واإلحنراف املعياري ل

، بناء على ما مجعه الباحث من البيانات، فدرجة القدرة على قراءة القرآن بنجرماسني
بنجرماسنياإلسالمية احلكوميةاملتوسطةمالورمانة يف الصف الثامن مبدرسة الكرمي لطلب
كما يلي:

الصف الثامن بمدرسة درجة اختبار قراءة القرآن الكريم لطلبة : ٦،٤جدول 
بنجرماسينالمتوسطة اإلسالمية الحكومية مالورمان

النتيجةاسمرقم
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)x(

٩٣باري ازويدا.١

٩٥حممد ينوار.٢

٩٧سيت مجيلة.٣

48رضى ستيوان.٤

٦٤أويل رمحة.٥

٩٧حممد يايف اريفودين.٦

٩٦أمحد شفيئ.٧

٩٩فوطري سلسابل.۸

٩۰حممد احسن رضى.٩

٩٩نور اويل الزهراة.١۰

٩١امحد رحيان حبيب.١١

٩٩سبيال ديين خليصة.١٢

٨٠حممد نوفل.١٣

٩٣نوفينا.١٤
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٩٦حممد ريادي.١٥

٩٣فاطمة الزهراة.١٦

٧٢ازهار ريان.١٧

٩٤جويرية.١۸

٩۸حممد رمضاين.١٩

٧۸ريسة.٢۰

٩٦رفقي رمضاين.٢١

87نور ليين.٢٢

۸٤نور صاحلة.٢٣

٩١شفيق.٢٤

۸٤امحد ردوان.٢٥

٩٢سيت مرمي.٢٦

٩٩حممد نابل.٢٧

٦٦ريزك اويل.٢۸

۸٥حممد الفيانور.٢٩
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٩١ليال حيايت.٣۰

87مدينة املكرمة.٣١

٩١حممد فاجر عرفني.٣٢

٨٢سيت صاحلة.٣٣

٣٥حممد سفيان.٣٤

٩٤شريفة مصطار سلسابال.٣٥

١۰۰رمحة حداية.٣٦

١۰۰حممد رحيان بدميان.٣٧

١۰۰سيت فاطية.٣۸

٥۸جوحان شة.٣٩

١۰۰نور اويل افريان.٤۰

۸٤كورنياونصاحل حافظ  .٤١

٧٦زهراة سلسابال.٤٢

٩٦ريسا فوتري ارينيت.٤٣

٩١حممد نوفال.٤٤
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٩۸الفينا دماينيت.٤٥

٩٤حممد رفقي الّنجمي.٤٦

٩٥سلسابال.٤٧

٧٢امحد رزن  اقلي.۸٤

٤٢٠٠

من اجلدول السابق فيعرف قدرة قراءة القرآن الكرمي، فيصنع اجلدول نسبة مؤية
بالطّبقة كما يلي :

توزيع التكرير قدرة قراءة القرآن الكريم:  ٧،٤جدول 

طبقة نسبةنسبة مؤويةالتكرارالقيمةالرقم

ضعيف جدا%٠٠<٣٠- ١٠

ضعيف%٣٦،٢٥<٦٠-٢٣٠

مقبول%٢٤،١٧<٧٠-٣٦٠

جيد%١٢٢٥<٩٠-٤٧٠

جيد جدا%١٠٠٣١٦٤،٥٨-٥٩٠
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املتوسطة اإلسالمية مالورمانالصف الثامن مبدرسة الطلبة يفذلك اجلدول يدّل أن 
)، والطلبة %٠الذين له  قدرة قراءة القرآن الكرمي ضعيف جدا (بنجرماسنياحلكومية

طالبا ٢)، والطلبة الذين له طبقة مقبول %٦،٢٥طالبا (٣الذين له طبقة ضعيف 
)، والطلبة الذين له طبقة %٢٥طالبا (١٢)، والطلبة الذين له طبقة جيد %٤،١٧(

يف). ولذلك قيل أن قدرة قراءة القرآن الكرمي للطلبة %٦٤،٥٨طالبا (٣١جيد جدا 
يف الطبقة جيد بنجرماسنياملتوسطة اإلسالمية احلكوميةمالورمانالصف الثامن مبدرسة

جدا.

درجة القدرة على قراءة نص اللغة العربية- ٢

ملعرفة طبقات الطلبة، ويثبت املعّدل قام الباحث اختبار قراءة نص اللغة العربية 
مية املتوسطة اإلسالمالورمانطلبة يف الصف الثامن مبدرسة واإلحنراف املعياري ل

، بناء على ما مجعه الباحث من البيانات، فدرجة القدرة على قراءة بنجرماسنياحلكومية
املتوسطة اإلسالمية احلكوميةمالورماننص اللغة العربية لطلبة يف الصف الثامن مبدرسة 

كما يلي:بنجرماسني

لطلبة الصف الثامن بمدرسةنص اللغة العربيةقراءة درجة اختبار : ٨،٤جدول 
بنجرماسينالمتوسطة اإلسالمية الحكومية مالورمان
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3840

من اجلدول السابق فيعرف قراءة نص اللغة العربية، فيصنع اجلدول نسبة مؤية بالطّبقة 
كما يلي :

توزيع التكرير قدرة قراءة نص اللغة العربية :٩،٤جدول 
طبقة نسبةمؤويةالتكرارالقيمةالرقم

ضعيف جدا%٠٠<٣٠- ١٠

ضعيف%٤٨،٣٤<٦٠-٢٣٠

مقبول%٤٨،٣٤<٧٠-٣٦٠

جيد%٢٤٥٠<٩٠-٤٧٠

جيد جدا%١٠٠١٦٣٣،٣٤-٥٩٠

املتوسطة اإلسالمية مالورمانالصف الثامن مبدرسة ذلك اجلدول يدّل أن الطلبة يف
)، %٠الذين له  قدرة قراءة نص اللغة العربية ضعيف جدا (بنجرماسنياحلكومية

٤)، والطلبة الذين له طبقة مقبول %٨،٣٤طالبا (٤والطلبة الذين له طبقة ضعيف 
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)، والطلبة الذين له %٥٠طالبا (٢٤)، والطلبة الذين له طبقة جيد %٨،٣٤طالبا (
). ولذلك قيل أن قدرة قراءة القرآن الكرمي للطلبة %٣٣،٣٤طالبا (١٦طبقة جيد جدا 

يف الطبقة بنجرماسنياملتوسطة اإلسالمية احلكوميةورمانمالالصف الثامن مبدرسةيف
جيد.

من حاصل مجع البيانات عن قدرة قراءة القرآن الكرمي و قدرة قراءة نص اللغة العربية 
للطلبة فقدم باخلطوات اآلتية :

عن قدرة قراءة القرآن الكرمي املعّدل واإلحنراف املعيارييت الباحث ثبي-١
للطلبة.

قدرة قراءة القرآن الكرمي للطلبة وجد باالختبار الشفهي مث شرح البيانات عن 
يف اجلدول اآليت:

: جدول األعمال لحساب المعّدل واإلنحراف المعياري في قراءة ١٠،٤جدول 
القرآن الكريم للطلبة

اإلحنرافFfxالقيمةالرقم

135135-52,52756,252756,25

248148-39,51560,251560,25



٧٣

358158-29,5870,25870,25

464164-23,5552,25552,25

566166-21,5462,25462,25

6722144-15,5240,25480,5

776176-11,5132,25132,25

878178-9,590,2590,25

980180-7,556,2556,25

1082182-5,530,2530,25



٧٤

11843252-3,512,2536,75

1285185-2,56,256,25

13872174-0,50,250,5

14901902,56,256.25

159154553,512,2561,25

16921924,520,2520,25

179332795,530,2590,75



٧٥

189432826,542,25126,75

199521907,556,25112,5

209643848,572,25289

219721949,590,25180,5

2298219610,5110,25220,5

2399439611,5132,25529

24100440012,5156,25625

--N=--



٧٦

48٤٢٠٠9295,75

٤.٨واإلحنراف املعياري من حاصل االختبار سيجد باجلدول أما ليثبيت املعّدل 
بالرمز اآليت:

∑املعّدل = 
=

87,5 =

٨٧،٥إذا، املعّدل = 

∑اإلحنراف املعياري = 
 =,
=193،٦٦

 =١٣،٩٢

نص اللغة العربيةعن قدرة قراءة املعّدل واإلحنراف املعيارييثبيت الباحث -٢
للطلبة.

: جدول األعمال لحساب المعّدل واإلنحراف المعياري في قراءة ١١،٤جدول 
للطلبةنص اللغة العربية
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اإلحنرافFfyالقيمةالرقم

135270-4520254050

2552110-256251250

365٥٣٢٥-152251125

4704280-10100400

575٦٤٥٠-525150

6805400000

7858680525200
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890٤٣٦٠10100400

9957665152251575

10100٥٥٠٠204002000

--N=

483840

--

11150

واإلحنراف املعياري من حاصل االختبار سيجد باجلدول أما ليثبيت املعّدل 
بالرمز اآليت:٤،١٠

∑املعّدل = 

=

80 =
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80إذا، املعّدل = 

∑اإلحنراف املعياري = 
 =

=232،29
 =٢٤،١٥

ج. تحليل إختبار الفرضية
)، أي مل جيد ربط معنوي بني قدرة قراءة القرآن Hoالفرضية الصفرية ( -أ

درسة مبالصف الثامن طلبة يف و قدرة قراءة نص اللغة العربية لالكرمي 
عام الدرسي لمالورمان املتوسطة اإلسالمّية احلكومّية بنجرماسني ل

٢۰١٦/٢۰١٥
و )، أي جيد ربط معنوي بني قدرة قراءة القرآن الكرمي Haالفرضية البديلة ( - ب

درسة مالورمان مبالصف الثامن طلبة يف قدرة قراءة نص اللغة العربية ل
٢۰١٦/٢۰١٥عام الدرسي لاملتوسطة اإلسالمّية احلكومّية بنجرماسني ل
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بة يف قدرة قراءة القرآن الكرمي و قدرة قراءة نص اللغة العربية للطلملعرفة الربط بني 
عام لدرسة مالورمان املتوسطة اإلسالمّية احلكومّية بنجرماسني لمبالصف الثامن 

)، وجد فيه٥، فوجد جدول املوصلة ( امللحق ٢۰١٦/٢۰١٥الدرسي 
48و∑=9160 =Nالربط بني متغرية 15,24= و 13,92= و .

X و متغريةY: هو

= ∑. .
=( )( , )( , )
= ,
= (0,899)

تفسري، التفسري بطريقني :على معامل الربط 

التفسري بالطريقة البسيطة)أ
، وهو يف الفاصلة بني 0,899= من احلساب السابق قد وجد 

٨٠١،٠-٠٠٠،١
Yو متغرية Xبناءا على توجية يف الباب املتقدم فثبت الربط متغرية 
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باخلطوات  )product Moment(فرودك مومان rتفسري باستخدام جدول قيمة )ب
اآلتية:

ومتغرية xجيد ربط إجيايب معنوي بني متغرية :)Ha(رمزت الفرضية البدلية )أ(
y.

xجيد ربط إجيايب معنوي بني متغرية :)Ho(رمزت الفرضية الصفرية )ب(

.yومتغرية 

، كما يلي :dfبيعد فرودك مومانrجبدول قيمة (ج)   شوور 

٤٨- ٢=df

df = 46

إذا :

 يفt.s٢٩١،٠= %٥
 يفt.s٣٧٦،٠= %١

. و  0,291= %t.s٥يف و 0,899= . و (د) ووزن قيمة 
مقبولة و )Ha(البدلية ، فالفرضية أكرب من ، 0,380= %t.s١يف 

مرفوضة. إذن، جيد ربط إجيايب معنوي بني قدرة قراءة )Ho(الفرضية الصفرية 
درسة القرآن الكرمي و قدرة قراءة نص اللغة العربية  لطلبة يف الصف الثامن مب

عام الدرسي لني لمالورمان املتوسطة اإلسالمّية احلكومّية بنجرماس
٢۰١٦/٢۰١٥.

د. بحث حاصل البحث



٨٢

و قراءة نص هذا حاصل البحث يدّل على أن قدرة قراءة القرآن الكرمي 
درسة مالورمان املتوسطة اإلسالمّية يف الصف الثامن مباللغة العربية لطلبة 
.٢۰١٦/٢۰١٥عام الدرسي لاحلكومّية بنجرماسني ل

طبقة قدرة قراءة القرآن الكرمي تأثّر قراءة نص اللغة العربية. هذا احلال منظور 
بواضح من هذا حاصل البحث، احلاصل التحليل ( اختبار الفرضية ) باستخدام 

يدّل أن جيد ربط إجيايب Correlation Pruduct Momentربط فرودك مومان 
الكرمي و قراءة نص اللغة معنوي ( ربط مرتفعة جدا ) بني قدرة قراءة القرآن 

= أكرب من أو ٣٧٦,٠= %t.s١أو ٢٩١,٠= %t.s٥العربية يف 
مرفوضة والفرضية )Ho(فالفرضية الصفرية ٢٩١,٠><0,3760,899
مقبولة.)Ha(البدلية 

كرمي و : مل جيد ربط معنوي بني قدرة قراءة القرآن ال)Ho(الفرضية الصفرية .١
مبدرسة مالورمان املتوسطة طلبة يف الصف الثامن العربية لقراءة نص اللغة 

.٢۰١٦/٢۰١٥عام الدرسي لاإلسالمّية احلكومّية بنجرماسني ل
جيد ربط معنوي بني قدرة قراءة القرآن الكرمي و قراءة :)Ha(الفرضية البدلية .٢

مبدرسة مالورمان املتوسطة يف الصف الثامن نص اللغة العربية لطلبة 
.٢۰١٦/٢۰١٥عام الدرسي لاحلكومّية بنجرماسني لاإلسالمّية 

إذا ارتفعت قدرة الطلبة على قراءة القرآن الكرمي فارتفعت قدرة الطلبة 
مبدرسة مالورمان يف الصف الثامن على قراءة نص اللغة العربية لطلبة 

.٢۰١٦/٢۰١٥عام الدرسي لاملتوسطة اإلسالمّية احلكومّية بنجرماسني ل
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