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الباب الرابع

الصورة العامة للمعهد الفارسي اإلسالمى الدوري  كديرى.أ
١.

قرية تولوع رجو قوع يف املعهد الفارسي هو أحد من معهد اإلسالمي املو 
.فاري كديرى املرتكز واملتطور على تعليم اللغة العربية ىف احلاجة اليومية

ىف قرن األول ميالده، بين املعهد الفارسي اإلسالمى على مكان البسيط هو 
أستاذ سلمان فرخ 

وغريك أيضا، الوسائل الىت تستخدم ىف . ليصور مكان التعليم اللغة العربية
ألنه ال . تعليم اللغة العربية بسيطة، هي األدوات اليت متلك استاذ سلمان فرخ

وغري . ميلك النقود ليستأجر املكان أو ليشرت الوسائل اليت تستخدم ىف التعلم
الطلبان فقد، مها من لهالفارسي اإلسالمى ذلك، ىف أول ميالد املعهد 

لمعهد الفارسي اإلسالمى الطالب لولكن بعد ذلك، . جومباع وملوعان
.والطلبات كثرية، من بيئة كديري أو أخرى ىف إندونيسيا

نظرا من تطور وإجابة اجلماعة على املعهد الفارسي اإلسالمى الرافعة، 
يشرت املكان و الوسائل الىت فخطبة الألستاذ سلمان فرخ  أن يستأجر أو

ج ىف التعلم، ولكن خطبته مل يوجد، ألن املعهد الفارسي ال ميلك النقود ا ختت
وبعد اربعة شهر، يستطيع املعهد الفارسي اإلسالمى أن يشرت . الكفئ

دشن ٢٠٠٥ريخ أول سيمرب . ويستأجر املكان ليصور مكان التعلم
. ة الرتبية والثقافة املكانة التعليميةاملعهد الفارسي اإلسالمى على مصلح

واألن، يستطيع الفارسي أن ميلك املكان والوسائل الكفائة اليت تستخدم ىف 
٦٤.تعليم اللغة العربية وشرخ األداب اللغة العربية واإلسالم

نتیجة المقابلة مع رئیس المعھد الفارسي اإلسالمىى ھو األستاذ سلمان فرح٦٤



٤١

لمعهد الفارسي اإلسالميلف العامة اأهد.٢
لينفذ ىف حياة كل أن ترقية املهارة اللغة العربية لدى الطالب أو الطلبات .أ

يوم، حصوصا ىف العبادة
.ب
.اخلرب اإلسالمىأن يشرخ.ج

الرؤية والرسالة.٣
رؤية املعهد الفارسى اإلسالمى الدوري كديري.أ

يصنع اجليل االسالمى الذي يعرف ويفهم على دينه، ويصنع املسلمني 
.على األخالق الكرميةواملسلمات امللك 

رسالة املعهد الفارسى اإلسالمى الدوري كديري.ب
أن يتطور األجيال الرافع.١
أن يصنع احلماس تعليم اللغة العربية.٢
أن يشرخ اخلرب االسالمى.٣
.أن يضع اجليل االسالمى اإلجناز.٤

املعهدنظيمت.٤
تنظيمإن

املعني ليسهل أمور املعهد وإدارته واساتيذه يف حتقيق أعراض املعهد، وهو كما 
:ىف الصورة التالية 
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رئيس املعهد 
دمحم سلمان 

حفر 

املدرس
دمحم سيف 

الرجال

املدرس 
امحد واحد

املدرسة 
يعرومنييين

احملاسبة
استقامة املليين 

سيكرتري
واحد سفوان 

ازهار

١جدول 
النظام للمعهد الفارسي اإلسالمى الدورى كديرىتنظيم

املوقع اجلغراىف.٥
قع املعهد الفارسي اإلسالمى الدورى كديرى بقرية تولوع رجا فارى  ي

تولوع رجا٤كديرى جاوى الشرقية ىف شارع المتناع رقم 
:اجلغرايف كما يلي

توجد املعهد املعروف اإلسالمىمن جهة الشمال.أ
توجد املزرعةمن جهة الشرق.ب
شارع كاالهمن جهة اجلنوب توجد.ت
إميربيس الدوريمن جهة الغرب توجد.ث

:لمعهد الفارسي كما  يف الصورة التاليةلأما موقع اجلهراىف
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٢جدول 
الفارسيلمعهد لموقع اجلهراىف

املعهد الفارسى االسالمىوالطالبأو األساتيذاحوال املعلمني.٦
اإلسالمىأحوال املعليمني أو األساتيذ ىف املعهد الفارسي .أ

العامة، األساتيذ أو األساتذات الىت يتعلمون اللغة العربية ىف املعهد 
الفارسي األساتيذ أو األساتذات يستطيعون أن يتطوروا ويعملوا العلم اللغة 

.العربية واألساتيذ الىت يقنعون وقتهم لتعليم اللغة العربية
األساتيذ الذين هلم 

٦٥.الناحية القنونية، ولكن، هلم يريدون ويستطيعون أن يتعلموا اللغة العربية

:أما الرتكيب األساتيذ واألساتذات املعهد الفارسي اإلسالمى كما يلي

٢٠١٥و مای١٧نتیجة الوثائق فى المعھد الفارسى اإلسالمى كدیري جوى الشرقیة فى تاریح ٦٥

شارع كااله

شارع المتناع

المزرعة

ا
ل
مش
ا
ل

المعھد المعروف 

املعهد الفارسي 
اإلسالمى إیمبریس الدورى
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٣جدول 
لمعهد الفارسي اإلسالمىلاألساتيذ واألساتذات تنظيم

الرتبيةاالسمالرقم
العاليةاملدرسة سلمان فرخ١
املدرسة العاليةإستقامة امللياىن٢
املدرسة العاليةواحد سفون عصر٣
املدرسة العاليةسيف الرجال٤
املدرسة العاليةأمحد شفيد٥
املدرسة العاليةييىن نيعسيه٦

أحوال الطالب والطلبات ىف املعهد الفارسي اإلسالمي.ب
العامة، ال يكون الطالب أو الطلبات املتعلمون واملتعلمات ىف املعهد 
الفارسي اإلسالمى من بيئة احلولية، ولكنهم من تفاوت املكان ىف 

 .
العلم 

أما الرتكيب الطالب والطلبات ىف املعهد الفارسي كما ىف . اللغة العربية
. قائمة املالحق التالية

الفارسي االسالمىاحوال وسائل املعهد.٧
هذه الرتبوية، و التعليمية و الوسائل ىلمعهد الفارسي اإلسالمى كدير ل

:ىف هذ املعهد كما ىف اجلدول التايل ةاملستخدمالوسائل
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٤اجلدول
وسائل املعهد

جمموعاسم الوسائلرقم
٢غرفة التعليمية١
٤السبورة٢
١٥مائدة التعليمية٣
١اخلزانة٤
١صوة الكبري٥
١٠غرفة النوم٦
٤احلمام٧
١احلسوب٨
١٠٠الوحدة القياسية٩
٢ادوات الكتابة املكتبية١٠
١فروييكتور١١
٣االفتة١٢
١موقف الدراجة١٣

ملعهد الفارسى عملية تعليم اللغة العربية.٨
ىاإلسالم

اللغة العربية ىف املعهد الفارسى هىن العملية التعليمية والتعلميةإ
ألن املعهد الفارسي االسالمى يريد أن يتطور ويوجد . النشيطة األفضلية
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الشباب الذين يفهمون ويعرفون اللغة العربية أي لغة 
.الىت تتصور املصادر ىف االسالم

يف تطور اللغة العربية أو ىف تطور مهارة الكالم، صبَّ وطبَّق املعهد 
الفارسي االسالمي النظام واحلكوم العادل، من املمنوع واملروء مادام ىف 

أهدفه، لتفهيم . لغة العربيةالتعلم، أو الكتب الذين يستخدون ىف تعليم ال
الطالب على اللغة العربية جيدا، من الفهم والعرف القواعد أو احملادثة اللغة 

وغري ذالك، يستخدم املعهد الفارسي اإلسالمي علي الطريقة . العربية
 .

خدم ىف املعهد الفارسى تستاآليتالطريقة الطبيعيةاخلطواتأما 
:اإلسالمى يف ترقية مهاىة الكالم لدى الطالب والطلباته، هي كما يلي

جي.أ
يعطي املفردات مخسة وعشرون يف كل يوم.ب
يعطي العقوبة على الطالب والطلبات اآليت مل حيفظ املفردات.ج
أوقات من حمادثة و قواعد تطبيق عملية التعليم اللغة العربية يف كل.د

اللغة أو غريها
اللغة العربية ىف املعهد الفارسي االسالمى كما أما العملية التعليم

:السابق
٥جدول 

اللغة العربية ىف املعهد الفارسي االسالمىعملية التعليم

الساعةاملادةرقم
١١.٠٠إىل ٠٩،٣٠من املادثة األوىل١
٠٩.٠٠إىل ٠٧.٣٠مناحملادثة الثانية٢



٤٧

٠٧.٠٠إىل ٠٦.٠٠من احملادثة الثالثة٣
١٤.٠٠إىل ١٣.٠٠من القواعد األوىل٤
١٧.١٥إىل ١٥.٤٥من القواعد الثانية٥
٢١.٠٠إىل ١٩.٣٠من القواعد الثالثة٦
٠٦.٠٠من بعد الصبح إىل املفردة٧

االسالمىالنظام التعليم اللغة العربية ىف املعهد الفارسي .٩
:أما النظام التعليم اللغة العربية ىف املعهد الفارسي كما يلي

النشاط املعهدىالطالبأن يتبع.أ
أن يتكم بللغة العربية ىف حول املعهد.ب
أن يتبع الطالب الصلوات اخلمسة.ج
أن يلبس املالبيس املتأبدى.د
أن خيفظ الألشياء املعهدى.ه
أن خيفظ  النظيفة وغريها.و

ليلها.ب
)uji instrumental(من إختبار األدوات البيا.١

(uji validitas instrumen).أ

اختبار الصدق األدوات هو االختبار ليدل صدق األدوات املستخدمة ىف 
.البحث، يعىن أن أدة االستبيان مستخدم لقياس املقاس

)construct validity( وهو لالرتباط بني جمموع سؤل األدوات، وحيتاج اليه
SPSS.



٤٨

)X(اختبار صدق أدوات املتغري املستقل )١

SPSS إذا كانت القيمة السؤال،r احلساب اكرب من قيمة السؤالr
أما .  فالسؤال صحة وإال فالسؤال غري الصحة) ٠،٣٠٠(اجلدول

:نتيجتها كما يلي
٦اجلدول

)X(اختبار صدق أدوات املتغري املستقل

االرتباطRالسؤالرقم 
N=٣٠ product

moment
بيان الصحة

صحة٠,٣٠٠<١٣٧٤
صحة٠,٣٠٠<٢٣٢٤
صحةغري ٠,٣٠٠>٣١٢٥
صحة٠,٣٠٠<٤٣٣١
صحة٠,٣٠٠<٥٤٢٥
صحة٠,٣٠٠<٦٤٧٧
صحة٠,٣٠٠<٧٣٦٤
صحة٠,٣٠٠<٨٥٣٦
صحة٠,٣٠٠<٩٥٧٩
صحة٠,٣٠٠<١٠٥٨٩

صحةغري ٠,٣٠٠>١١٠٠٠

صحة٠,٣٠٠<١٢٨٢٠
صحة٠,٣٠٠<١٣٥٢٤



٤٩

صحة٠,٣٠٠<١٤٣٤٦
صحة٠,٣٠٠<١٥٣١٢
صحة٠,٣٠٠<١٦٤٦٥
صحة٠,٣٠٠<١٧٤٣٣
صحة٠,٣٠٠<١٨٣٢٣
صحة٠,٣٠٠<١٩٣٨٨
صحة٠,٣٠٠<٢٠٤١٢

:وأما اختبار صدق أدوات املتغري التابع كما يلي
٧اجلدول 

التابعاختبار صدق أدوات املتغري 

االرتباطRرقم السؤال
N=٣٠ product

moment
بيان الصحة

صحة٠,٣٠٠<١٤٢٢
صحة٠,٣٠٠<٢٤٤٩
صحة٠,٣٠٠<٣٤٨١
صحة٠,٣٠٠<٤٣٦٧
صحة٠,٣٠٠<٥٣٥٢
صحةغري ٠,٣٠٠>٦١٨٣
صحة٠,٣٠٠<٧٤٥٣
صحة٠,٣٠٠<٨٣٣٩
صحة٠,٣٠٠<٩٣٣٥
صحة٠,٣٠٠<١٠٥٠١



٥٠

صحةغري ٠,٣٠٠>-١١١٣٦
صحة٠,٣٠٠<١٢٥١٢
صحةغري ٠,٣٠٠>١٣٢٩٥
صحة٠,٣٠٠<١٤٦٧٠
صحة٠,٣٠٠<١٥٦١١
صحة٠,٣٠٠<١٦٥٧١
صحة٠,٣٠٠<١٧٦٧٠
صحة٠,٣٠٠<١٨٣٦٩
صحة٠,٣٠٠<١٩٥٠١
صحة٠,٣٠٠<٢٠٥٢٦

)uji reliabilitas instrumen(إختبار ثبات األدوات .ب

يعىن أن , إختبار ثبات األدوات هو االختبار ليدل ثبات األدوات املرتفع
 .

cronbach alpha .cronbach alphaرب اك
.٠,٦٠٠من 

)x(إختبار ثبات أدة املتغري املستقل )١
واملعروف . cronbach alphaيستخدم الباحث الختبار ثبات األدة برمز 

والنتيجة أن ثبات املتغري ٠،٦٠٠فهو اكرب من alpha٧٤٩أن 
من نوع املرتفع)x(املستقل 

)y(اختبار ثبات أدة املتغري التابع )٢



٥١

٠،٦٠٠فهو أكرب من alpha٨٠٤أن وكذالك ىف هذ االختبار
من نوع املرتفع) y(والنتيجة أن ثبات أدة املتغري التابع 
٨جدول

)y(متغري التابع )x(متغري املستقل 

)uji asumsi(إختبار اإلفرتاض .٢

)uji normalitas data()أ

يستخدم إختبار الطبيعي ملعرفة أن املتغري املستقل واملتغري التابع هلما توزيع 
. طبيعي أم ال

. به
spssكما يلي:

٩جدول 

أكرب من ٠،٧٧٤قيمة متغري املستقل هي ىف ذلك اجلدول، عرف أن 
٠،٤٤٥وأما قيمة متغري التابع هي . فصار له توزيع الطبيعي٠،٠٥

.فصار له توزيع الطبيعي٠،٠٥أكرب من 
)uji linearitas data()ب

ملعرفة وجود اإلستقامة بني متغري املستقل ومتغري التابع، فيستخدم الباحث 
:كما يليspssوسيلة 
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١٠جدول 

أكرب ٧٢٣هي ٠،٠٥رب من قيمة أكsigوكذلك اجلدول، عرف أن قيمة 
، فالنتيجة أن متغري املستقل ومتغري التابع هلما إرتباط ٠،٠٥من 

.مستقيم
٣.

حتليل املقدمة .أ
١(

الفارسي اإلسالمى الدوري كديرى

:ملعرفة قيمة املعدل كما يلي )distribusi frekuensi(توزيع التكرار 

١١اجلدول
لطريقة الطبيعية ىف تعليم اللغة العربيةدرجة قيمة اإلستبيان 

لفارسي اإلسالمى الدوري كديرىا
املقاسىاخليارى

٤٣٢١دجبأ



٥٣

١٥٩٣٢٠٠١٨٣٤١
٢١٣١٣٥٢٣٦٠٦١
٣٢٥١٠٨١٥٢٠٠٤٣
٤٢٧٨٨٢١١٦٠٤٥
٥٤٣٨١١٦٩١٦١٤٢
٦٧٦٤٢٨١٨٨٠٥٤
٧٥٤٧١٢٠١٢١٤١٤٧
٨٤٦٧١٦١٨١٤٠٤٨
٩٧٢٧٢٨٦١٤٠٤٨
١٠٤٧٦١٦٢١١٢٠٤٩
١١٧٥٤١٢٨١٥٨١٥٢
١٢٤١١٠٢١٦٣٢٠٢٤١
١٣٢٨٧٨٢٤١٤٠٤٦
١٤٩٨٣٦٢٤٠٠٦٠
١٥٦٣٨٢٤٩١٦٠٤٩
١٦٥٧٥٢٠٢١١٠٠٥١
١٧١٥٢٦٠٦٠٠٦٦
١٨٤١٧٥١٦٣١٤٥٣٨
١٩٤١١٢١٦٣٣٤٠٥٣
٢٠٣٢١٢١٢٦٢٤٠٤٢
٢١٨١٦٢٣٢٣١٢٢٤٩
٢٢٨١٦٢٣٢٣١٢٢٤٩
٢٣٨٣٦٣٢٩١٢٠٥٣



٥٤

٢٤٦٤٧٢٤١٢١٤٠٥٠
٢٥١٣٤٥٢١٢٠٠٦٤
٢٦٨٤٥٣٢١٢١٠٠٥٤
٢٧٤٦٦١٦١٨١٢٠٤٦
٢٨٦٥٦٢٤١٥١٢٠٥١
٢٩٥٤٧٢٠١٢١٤٠٤٦
٣٠٧٨٢٢٨٢٤٤٠٥٦
٣١٧٤٦٢٨١٢١٢٠٥٢
٣٢٥١٠٢٢٠٣٠٤٠٥٤
٣٣٩٤٤٣٦١٢٨٠٥٦
٣٤٧٨٢٢٨٢٤٤٠٥٦
٣٥١١٢٤١٤٤٦٨١٥٩
٣٦٧٣٧٢٨٩١٤٠٥١
٣٧٥٢٩١٢٠٦١٨١٤٥
٣٨٥٥٧٢٠١٥١٤٠٤٩
٣٩٨٤٥٢٣٢١٢١٠٢٥٦
٤٠١٢٥٤٨١٥٠٠٦٣
٤١٢٢١١٢٨٦٢٢٢٣٨
٤٢٤٨٥١٦٢٤١٠٠٥٠
٤٣٨٧٢٣٢٢١٤٠٥٧
٤٤٣١٢٢١٢٠٢٤٢٣٨
٤٥٧٥٥٢٨١٥١٠٠٥٣
٤٦٥٣٧٢٢٠٩١٤٢٤٥



٥٥

٤٧٩٢٦٣٦٦١٢٠٥٤
٤٨٦٧٤٢٤٢١٨٠٥٣
٤٩١١٢٤٤٤٦٨٠٥٨

: وهو كما يلى. الفارسي اإلسالمى الدورى كدديري
١٢اجلدول

لطريقة الطبيعيةتوزع التكرار 

ProsentasiF.X(f)التكرار)X(الدراجة الرقم

١٣٨٣٦,١١١٤
٢٤١٢٤,١٨٢
٣٤٢٢٤,١٨٤
٤٤٣١٢,٠٤٣
٥٤٥٣٦,١١٣٥
٦٤٦٤٨,٢١٨٤
٧٤٧١٢,٠٤٧
٨٤٨٢٤,١٩٦
٩٤٩٤٨,٢١٩٦
١٠٥٠٢٤,١١٠٠
١١٥١٣٦,١١٥٣
١٢٥٢٢٤,١١٠٤



٥٦

١٣٥٣٣٦,١١٥٩
١٤٥٤٤٨,٢٢١٦
١٥٥٦٤٨,٢٢٢٤
١٦٥٧١٢,٠٥٧
١٧٥٨١٢,٠٥٨
١٨٥٩١٢,٠٥٩
١٩٦٠١٢,٠٦٠
٢٠٦١١٢,٠٦١
٢١٦٢١٢,٠٦٢
٢٢٦٣١٢,٠٦٣
٢٣٦٤١٢,٠٦٤
٢٤٦٦١٢,٠٦٦

١٢٥٦٤٩١٠٠٢٤٨٧

) mean(فحسب البحث قيمة املعدل ’ بناء على جدول التوزيع السابق

)range(واملدى 

:
Mx =∑ .

MX =
٢٤٨٧
٤٩
 =٥١/ ٥٠.٧

) interval kategori(وبعد عرف قيمة املعدل، فيصنع الباحث الفرتة النوعية 

: یمةقليفسر
i=



٥٧

i =فرتة الفئة
R =املدى
K = جمموع الفصل

:Rولطلب املدى 
R =H – L + ١

البيان
H =الدرجة األعلى
L =الدرجة األدىن
R =١+ ٣٨–٦٦

 =٢٩
:فتنال قيمة الفرتة كما يلى 

i=

 =
٢٩
٧/ ٧،٢= ٤

، واملعىن أن الدرجة  طريقة السبعةإذن، املعدل من درجة طريقة الطبيعية هو 
: كما ىف جدول الفرتة النوعية التاىل كفايةالطبيعية بتقدير  

١٣اجلدول
قيمة الفرتة النوعية 

اإلسالمى الدورى كديرى

النوعالفرتةالرقم
جيدا جدا٦٦- ١٥٩
جيد٥٨–٢٥٢
كفاية٥١–٣٤٥



٥٨

٤٤–٤٣٨

)٥١(كفايةاإلسالمى الدوري كديري بتقدير  
طالب والطلبات املعهد دى ال)٢

الفارسي اإلسالمى 
المى ، ملعرفة مهارة الكالم لطالب والطلبات املعهد الفارسي اإلسو 

:ملعرفة قيمة املعدل كما يلي )distribusi frekuensi(توزيع التكرار 
١٤اجلدول

هارة الكالم لطالب والطلبات املعهد الفارسي ملدرجة قيمة اإلستبيان 
اإلسالمى

املقاسىاخليارى
٤٣٢١دجبأ

١١١٣٣٤٠٢٦٣٣٣
٢٦٥١٥٢٤١٥٢٥٤٦
٣٢٤٩٢٨١٢١٨٢٤٠
٤١٤١١١٤١٢٢٢١٣٩
٥٣٩٥١٢٢٧١٠٠٤٩
٦٣٦٧١١٢١٨١٤١٤٥
٧١٣٧٦٤٩١٤٦٣٣
٨٧١٠٠٢١٢٠٠٤١
٩٣٨٦١٢٢٤١٢٠٤٨



٥٩

١٠١٩٦١٤٢٧١٢١٤٤
١١١٢١٢٢٤٦٢٤٢٣٦
١٢١١١٢٣٤٣٢٤٣٣٤
١٣٨٨١٠٢٤١٦١٤١
١٤٤١١٢١٦٣٣٤٠٥٣
١٥١٥١٠١٤١٥٢٠١٤٠
١٦٢٩٦٨٢٧١٢٠٤٧
١٧٧٥٢٣٢٨١٥٤٣٥٠
١٨٦٤٣٤٢٤١٢٦٤٤٦
١٩٨٨١٠٢٤١٦١٤١
٢٠٨٩٠٢٤١٨٠٤٢
٢١١١١٥٠٣٢٢٥٣٠
٢٢١١١٤٠٣٢٢٤٢٩
٢٣٢١١٤٨٣٣٨٠٤٩
٢٤٤٧٥١١٦٢١١٠١٤٨
٢٥٨٨١٣٢٢٤٢٠٥٨
٢٦٣١٠٤٠٩٢٠٤٣٣
٢٧١١١٤١٤٣٣٨١٤٦
٢٨٧٤٦٢٨١٢١٢٠٥٢
٢٩٣٥٨١١٢١٥١٦١٤٤
٣٠٦١٠١٢٤٣٠٢٠٥٦
٣١١٦٩١٤١٨١٨١٤١
٣٢١٨٧١٤٢٤١٤١٤٣



٦٠

٣٣٣٨٦١٢٢٤١٢٠٤٨
٣٤٥١٠٢٢٠٣٠٤٠٥٤
٣٥٥٦٣٣٢٠١٨٦٣٤٧
٣٦١٩٧٤٢٧١٤٠٤٥
٣٧١٦٨٢٤١٨١٦٢٤٠
٣٨١٤١٢٤١٢٢٤٠٤٠
٣٩١١٠٥١٤٣٠١٠١٤٥
٤٠٣١٢٢١٢٣٦٤٠٥٢
٤١٧١٠٠٢١٢٠٠٤١
٤٢٩٧١٠٢٧١٤١٤٢
٤٣١٨٧٤٢٤١٤٠٤٢
٤٤١٣٤٠٠٢٦٤٣٠
٤٥٤١١٢١٦٣٣٤٠٥٣
٤٦٥١١١٠١٥٢٢١٣٨
٤٧٢٩٤٢٨٢٧٨٢٤٥
٤٨١١١٥٤٣٣١٠٠٤٧
٤٩٤٤٧١١٦١٢١٤١٤٣

توزع 
التكرار ملعرفة قيمة املعدل من مهارة الكالم لطالب والطلبات املعهد 

:وهو كما يلى. الفارسي اإلسالمى



٦١

١٥اجلدول
لطالب والطلبات املعهد الفارسي اإلسالمىاهارة الكالم ملتوزع التكرار 

ProsentasiF.X(f)التكرار)X(الدراجة الرقم

١٢٩١٢,٠٢٩
٢٣٠٢٤,١٦٠
٣٣٣٣٦,١٩٩
٤٣٤١٢,٠٣٤
٥٣٦١٢,٠٣٦
٦٣٨١٢,٠٣٨
٧٣٩١٢,٠٣٩
٨٤٠٤٨,٢١٦٠
٩٤١٥١٠,٢٢٠٥
١٠٤٢٣٦,١١٢٦
١١٤٣٢٤,١٨٦
١٢٤٤٢٤,١٨٨
١٣٤٥٤٨,٢١٨٠
١٤٥٦٣٦,١١٦٨
١٥٤٧٣٦,١١٤١
١٦٤٨٣٦,١١٤٤
١٧٤٩٢٤,١٩٨
١٨٥٠١٢,٠٥٠
١٩٥٢٢٤,١١٠٤



٦٢

٢٠٥٣٢٤,١١٠٦
٢١٥٤١٢,٠٥٤
٢٢٥٤١٢,٠٥٤
٢٣٥٨١٢,٠٥٨

١٠١٥٤٩١٠٠٢١٥٧

فحسب البحث قيمة املعدل ’ بناء على جدول التوزيع السابق
)mean ( واملدى)range( مهارة الكالم لدى الطالب والطلباتمن

:
Mx =∑ .

MX =
٢١٥٧
٤٩
 =٤٤,٠٢ / ٤٤

interval(وبعد عرف قيمة املعدل، فيصنع الباحث الفرتة النوعية 

kategori(قليفسر :
i=

i =فرتة الفئة
R =املدى
K =الفصل جمموع

:Rاملدىولطلب 
R =H – L + ١

البيان
H =األعلىالدرجة
L =األدىنالدرجة



٦٣

R =١+ ٢٩–٥٨
=٣٠

:الفرتة كما يلى قيمةفتنال 
i=

 =٣٠
٧/ ٧.٥=٤

، واملعىن أن الدرجةالسبعةهو الطبيعيةإذن، املعدل من درجة طريقة 
: كما ىف جدول الفرتة النوعية التاىل )٤٤(بتقدير مهارة الكالم

١٦اجلدول
ملهارة الكالمقيمة الفرتة النوعية 

اإلسالمى الدورى كديرى

النوعالفرتةالرقم
١٥٠ – جيدا جدا٥٧
٢٤٣ – جيد٤٩
٣٣٦ – كفاية٤٢
٤٢٩ – ٣٥

املعهد الفارسي املهارة الكالم لدى الطالب والطلبات هذا املعىن، أن 
)٤٩–٤٣(جيدااإلسالمى الدوري كديري بتقدير 



٦٤

حتليل اختبار فروض البحث .ب
ملعرفة اإلرتباط بني املتغريين ومقبول الفرضية ومرفوضها الىت قدمها 

قيمة معامل اإلرتباط بني املتغري املستقل واملتغري بطلبالباحث، فيثبطها 
:

يصنع جدول الناصر حلساب االحندار املستقيم البسيط)١

:تابع كما يلياملتغري املستقل واملتغري ال

١٧اجلدول 
جدول الناصر حلساب مساومة االحندار واإلرتباط بني طريقة الطبيعية 

ومهارة الكالم

XyXYالرقم

١٤١٣٣١٦٨١١٠٨٩١٣٥٣
٢٦١٤٦٣٧٢١٢١١٦٢٨٠٦
٣٤٣٤٠١٨٤٩١٦٠٠١٧٢٠
٤٤٥٣٩٢٠٢٥١٥٢١١٧٥٥
٥٤٢٤٩١٧٦٤٢٤٠١٢٠٥٨
٦٥٤٤٥٢٩١٦٢٠٢٥٢٤٣٠
٧٤٧٣٣٢٢٠٩١٠٨٩١٥٥١
٨٤٨٤١٢٣٠٤١٦٨١١٩٦٨
٩٤٨٤٨٢٣٠٤٢٣٠٤٢٣٠٤



٦٥

١٠٤٩٤٤٢٤٠١١٩٣٦٢١٥٦
١١٥٢٣٦٢٧٠٤١٢٩٦١٨٧٢
١٢٤١٣٤١٦٨١١١٥٦١٣٩٤
١٣٤٦٤١٢١١٦١٦٨١١٨٨٦
١٤٦٠٥٣٣٦٠٠٢٨٠٩٣١٨٠
١٥٤٩٤٠٢٤٠١١٦٠٠١٩٦٠
١٦٥١٤٧٢٦٠١٢٢٠٩٢٣٩٧
١٧٦٦٥٠٤٣٥٦٢٥٠٠٣٣٠٠
١٨٣٨٤٦١٤٤٤٢١١٦١٧٤٨
١٩٥٣٤١٢٨٠٩١٦٨١٢١٧٣
٢٠٤٢٤٢١٧٦٤١٧٦٤١٧٦٤
٢١٤٩٣٠٢٤٠١٩٠٠١٤٧٠
٢٢٤٩٢٩٢٤٠١٨٤١١٤٢١
٢٣٥٣٤٩٢٨٠٩٢٤٠١٢٥٩٧
٢٤٥٠٤٨٢٥٠٠٢٣٠٤٢٤٠٠
٢٥٦٤٥٨٤٠٩٦٣٣٦٤٣٧١٢
٢٦٥٤٣٣٢٩١٦١٠٨٩١٧٨٢
٢٧٤٦٤٦٢١١٦٢١١٦٢١١٦
٢٨٥١٥٢٢٦٠١٢٧٠٤٢٦٥٢
٢٩٤٦٤٤٢١١٦١٩٣٦٢٠٢٤
٣٠٥٦٥٦٣١٣٦٣١٣٦٣١٣٦
٣١٥٢٤١٢٧٠٤١٦٨١٢١٣٢
٣٢٥٤٤٣٢٩١٦١٨٤٩٢٣٢٢



٦٦

٣٣٥٦٤٨٣١٣٦٢٣٠٤٢٦٨٨
٣٤٥٦٥٤٣١٣٦٢٩١٦٣٠٢٤
٣٥٥٩٤٧٣٤٨١٢٢٠٩٢٧٧٣
٣٦٥١٤٥٢٦٠١٢٠٢٥٢٢٩٥
٣٧٤٥٤٠٢٠٢٥١٦٠٠١٨٠٠
٣٨٤٩٤٠٢٤٠١١٦٠٠١٩٦٠
٣٩٥٦٤٥٣١٣٦٢٠٢٥٢٥٢٠
٤٠٦٣٥٢٣٩٦٩٢٧٠٤٣٢٧٦
٤١٣٨٤١١٤٤٤١٦٨١١٥٥٨
٤٢٥٠٤٢٢٥٠٠١٧٦٤٢١٠٠
٤٣٥٧٤٢٣٢٤٩١٧٦٤٢٣٩٤
٤٤٣٨٣٠١٤٤٤٩٠٠١١٤٠
٤٥٥٣٥٣٢٨٠٩٢٨٠٩٢٨٠٩
٤٦٤٥٣٨٢٠٢٥١٤٤٤١٧١٠
٤٧٥٤٤٥٢٩١٦٢٠٢٥٢٤٣٠
٤٨٥٣٤٧٢٨٠٩٢٢٠٩٢٤٩١
٤٩٥٨٤٣٣٣٦٤١٨٤٩٢٤٩٤

٢٤٨١٢١٢٩١٢٧٨٠٧٩٤٧٢٣١٠٩٠٠١جمموع

:واملعروف من اجلدول السابق كما يلي 
N = ٤٩∑ = ٢٤٨١∑ = ٢١٢٩



٦٧

∑ = ١٠٩٠٠١∑ ٢ = ١٢٧٨٠٧∑ ٢ = ٩٤٧٢٣

ومهارة الكالم ىف تعليم يطلب قيمة اإلرتباط بني طريقة الطبيعية )٢
اللغة العربية لدى الطالب والطلبات املعهد الفارسي اإلسالمى 

:

= .∑ (∑ )(∑ )(( .∑ ٢ (∑ ٢))( ∑ ٢ (∑ )٢)
= (١٠٩٠٠).٤٩ (٢٤٨١)(٢١٢٩)((٤٩.١٢٧٨٠٧ (٢٤٨١)(٩٤٧٢٣).٤٩)(٢ (٢١٢٩)٢
= ٥٣٤١٠٤٩ (٦٢٦٢٥٤٣))٥٢٨٢٠٤٩ (٦١٥٥٣٦١)((٤٦٤١٤٢٧)(٤٥٣٢٦٤١

= (١٠٨٧٨٦)(١٠٧١٨٢)٥٩٠٠٠
= ١١٦٥٩٩٠١٠٥٢)٥٩٠٠٠

= ٥٩٠٠٠
١٠٧٩٨١

= ٠,٥٤٦٣ / ٠,٥٤٦

٠،٥٤٦وصار قيمتها وهى 



٦٨

التحليل التايل.ج
من املتغري املستقل واملتغري ) معامل اإلرتباط(rوبعد عرف القيمة 

rt من اجلدول ملعرفة داللتها ومقبول
roالفرضية أو مرفوضها، ألنه إن كانت القيمة 

.rtأكرب من القيمة 
roالباحث بعد يفعل التحقيق هي قيمة أما قيمة اليت حتصل 

% ١أو ٠.٢٨١، %٥درجة املعىن (rtأكرب من قيمة ٠،٥٤٦
هذا احلال يدل أن استخدام بني طريقة الطبيعية ومهارة ). ٠.٣٦٤

املقصود هنا إذا احسن ىف . الكالم لدى الطالب الفارسى ارتباط
.لفارسياستخدام طريقة الطبيعية فحسن مهارة الكالم لدى الطالب ا

ولكن التحليل الذي يستخدم الباحث ىف اختبارة الفرضية يدل على 
.صديقة الفرضية أي فالنتيجتها مقبول

بني )koefisiensi deteminan(ولكن لتعرف قيمة معامل التحديد 
:متغري املستقل ومتغري التابع، فيطلب مجلته برمز كما يلي

( ٢) x ١٠٠ % = (٠.٥٤٦)٢ x ١٠٠ %
= ٠.٢٩٨ x ١٠٠ %
= ٢٩,٨ %

% ٢٩،٨إذا، املتغري التحددي بني متغري املستقل ومتغري التابع هو 
..اآلخر الذي مل يبحث الباحثاملتغريهو % ٧٠،٢ولكن غريه 
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