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  الباب الرابع

  نتائج البحث

 

 استيعابمالك و  بنا ألفية حفظ نظم إجناز بني اإلرتباطيقدم هذا الباب نتائج البحث عن 

الرباط اإلسالمى" عهد "مبدرسة املعلمات السلفية امليف  لطالبات الصف الثالث القواعد النحوية

وتعرض الباحثة يف هذا الباب عن صورة عامة  ,أخذت الباحثة حبثا كميا كندال  وجنو كايلللبنات  

توصيف البيانات و  كندال  وجنو كايلللبنات  الرباط اإلسالمى" عهد "مبدرسة املعلمات السلفية امل من

  ما يلى:، وهي  إلنتاج البحث واختبار الفرضية والبحث عنه

 يكال للبناتالرباط اإلسالمى" معهد "بمدرسة المعلمات السلفية ال الصورة العامة من  .أ 

 كندال ونجو

 اللمحة الرتخيية .1

أساسه أمحد ضم   ARISكندال مشهور ب  وجنو كايلللبنات  الرباط اإلسالمى"  املعهد "

خذ بتنمية الدعوة اإلسالمية بإقامة املدرسة اإلبتدائية "مستبان االسالم" أم  1948عرفان, يف سنة 

  للبانني دفعة واحدة. الرباط اإلسالمى" ومعهد "

كندال كبديل من عرفان   وجنو كايل APIKم أمحد رؤيات رئيس املعهد  1959ويف سنة 

للبانني حيث  الرباط اإلسالمى" رئيس أب من أمحد ضم عرفان, وكان له فكرة وخطة لتغيري معهد "

للبنات مبطلوب اتمع حول املعهد. قبل أن تقع هذه اخلطة تويف أمحد  الرباط اإلسالمى" " يكون

    مل تبدل. هسنة كانت هذه املعهد غري شغل ألن 8ان. ومنذ ضم عرف

الرباط كانت زوجته مزينة نكحت مرة واحدة مع خليل احلسن, مث أساس املعهد "  1967ويف سنة 

 1975ية البناء يف املعهد . وىف سنة اوضع بد 1968ليل احلسن, وىف سنة خل للبناتاإلسالمى" 

الرباط إلكمال عناصر الرتبية يف املعهد اإلسالمى " (MMS)بنيت مدرسة املعلمات السلفية 

وهذه املدرسة . احلكومة حصول على اعرتاف من وال رمسية غري هي مدرسةللبنات, اإلسالمى" 

الفصل اإلعداد, الفصل األول إىل الثالث معادلة باملدرسة املتوسطة و مراحل الفصول  6تتكون من 

اإلستمرار إىل  نكن عليهمت اتباملدرسة العالية, فكل املتخرج بع إىل السادس معادلةاوأما الصف الر 

  .مرحلة اجلامعة
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  1كان نظاميا.  للبناتالرباط اإلسالمى" املعهد "  1978أغسطس  17التاريخ وىف 

 املوقع اجلغريف .2

رو اكندال بالشارع سارى ب  وجنو كايلللبنات  الرباط اإلسالمى" املعهد " هذه املدرسة يف تقع

(Sari Baru) ,  كراجان كولون(Krajan kulon)ما يلى :ما حملها فهي . وأ  

    (Sari Baru)سارى برو : الشارع   اجلانب الشماىل

  : املزرعة  اجلانب جنويب

  : سكان  اجلانب املشرقي

 2: سكان.  اجلانب الغريب

 أحوال املعلمني والطالبات .3

 أحوال املعلمني  ) أ

املعاهد اإلسالمية  منمعلما. منهم متخرجون  48 ىف هذه املدرسة عدد املعلمني

 واجلامعات. 

  ١ الجدول

  كندال  وجنو كايل "الرباط اإلسالمى"ية مبعهد فاملعلمني يف املدرسة املعلمات السل اجلدول 

  متخرج  املادة  األمساء

  املعهد اإلسالمى  ديثاحلمالء, اإلتوحيد, الفقه, ال  رابعة األدوية 

  املعهد اإلسالمى  خالقاأللغة العربية, ال  نور محيدة

  املعهد اإلسالمى  ديثاحل ,خالقاأل ,فقهال  مرمي ماريسة

  املعهد اإلسالمى  ديثاحلمالء, اإلتوحيد, الفقه, ال  اية الفاحتة

  املعهد اإلسالمى  تجويدالعم,  ءز اجلحفظ   بيضوى 

  املعهد اإلسالمى  خالقاألصرف, الحنو,   مطيعة

  املعهد اإلسالمى  تاريخ الديث, احلصرف, الفقه, ال  رابعة األدوية 

                                                
  كندال  كالوجنوللبنات  الرباط اإلسالمى" معهد "املعلمات السلفية التوثيق مبدرسة   1

  استعانة ةمقابلة مع معلم اللغة العربية األستاذ  2
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  املعهد اإلسالمى  صرفالحنو,   استعانة

  املعهد اإلسالمى  خالق األفقه, ال  اتيك دينا

  املعهد اإلسالمى  تاريخ الديث, احلصرف, ال  عافية

  املعهد اإلسالمى  خالقاألصرف, النحو, ال  عزيزة احلسنة

  املعهد اإلسالمى  تاريخ الديث, احلفقه, ال  هداية النفيسة

  املعهد اإلسالمى  صرفالنحو, ال  صفورية

  املعهد اإلسالمى  خالقاألصرف, ال  قرة العني

  املعهد اإلسالمى  خالق األديث, احلصرف, الفقه, ال  ليلة املسغفرة

  املعهد اإلسالمى  ديثاحلخالق, األصرف, النحو, ال  زلفى

  املعهد اإلسالمى  صرفالفقه, ال  مرشدة

  الليسانس  ديثاحلنحو, ال  حممد اصلح

  املعهد اإلسالمى  خالق األ, الصرف  سيىت رحيانا

  املعهد اإلسالمى  صرفالفقه, ال  رشيدة

  املعهد اإلسالمى  صرف النحو, ال  مسعودة

  املعهد اإلسالمى  صرفالديث. احلخالق, األ  ميسرة

  املعهد اإلسالمى  فقهال  فاطمة خليل

  الليسانس  ديثاحلنحو, ال  لينة الزهرة

  املعهد اإلسالمى  صرف النحو, ال  نويلة الطيبة

  املعهد اإلسالمى  صرفالخالق, األفقه, ال  رمضانة

  املعهد اإلسالمى  توحيدال  عبد الغفور

  املعهد اإلسالمى  تاريخ ال  حممد صفى

  الليسانس  صرف النحو, ال  نيل دييان

  املعهد اإلسالمى  فقهالأصول   مسنوخى

  املعهد اإلسالمى  توحيدال  حسنة خليل

  املعهد اإلسالمى  خالق األنحو, ال  فصيحة خليل

  الليسانس  ديثاحلتفسري, ال  حمرتم
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  املعهد اإلسالمى  تاريخ ال  ليلى حلية

  املعهد اإلسالمى  نحوال  خدجية

  الليسانس  فقهال  ايكا صفينا

  املعهد اإلسالمى  فقهالصرف, النحو, ال  مفاوزة

  املعهد اإلسالمى  خالقاألتوحيد, ال  فوزى صدقة

  املعهد اإلسالمى  وارثاملعلم   فضلني عارف

  الليسانس  فقهالأصول   غفران خليل

  املعهد اإلسالمى  ديثاحلنطق, امل  حممد عرفان 

  املعهد اإلسالمى  بالغةال  عني النعيم

  املعهد اإلسالمى  تفسري ال  عرفان عزيز

  املعهد اإلسالمى  ديثاحل  مفتاح الرضى

  الليسانس  اللغة اإلندونسية  نورأمحد 

  املعهد اإلسالمى  فقه, علم التفسري  مسدوق عبد

  املعهد اإلسالمى  فلكالعروض, علم ال  أوىل االبصر

  الليسانس  طريقة التعليم  إيطاس بودى

  طالباتالأحوال   ) ب

ومنها يا وهن من منطقة اإلندونيس, 481ىف هذه املدرسة  طالباتوأما عدد ال

نج وكندال وغري ذلك, واجلوى الغربية  االوسطى كدمياك وكودوس ومسار جوى و  ومطرةس

   كجرييبون وغريها.

  2 الجدول    

  وجنو كايل للبنات "الرباط اإلسالمى"مبعهد عدد الطالبات ىف املدرسة املعلمات السلفية 

 كندال

  اموع  د  ج  ب  أ  الفصل  الرقم

  35  -  -  18  17  اإلعداد  1

  116  28  29  31  28  األول  2

  109  28  30  25  26  الثاين  3
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  70  -  -  33  37  الثالث  4

  59  -  -  32  27  الرابع  5

  34  -  -  -  -  اخلامس  6

  58  -  -  -  -  السادس  7

 

  الدراسية الطريقة .4

فهو  كندال  وجنو كايلللبنات  " عهد "الرباط اإلسالمىامل يف املستخدمة الدراسية الطريقة

وطريقة سوروكان , (Wetonan)وطريقة وتونان  (Bandongan)باستخدام طريقة باندوجنان 
(Sorogan). 

 كايل للبنات "الرباط اإلسالمىعهد " مب درسة املعلمات السلفيةامليف الدراسية  الطريقةأما و 

  احلفظ. وطريقة طريقة املناقشةو  طريقة احملاضرةو  ةالقراء باستخدام طريقة كندال  وجنو

إىل  كندال  وجنو كايل للبناتعهد " الرباط اإلسالمى " مبدرسة املعلمات السلفية املينقسم 

  3ما يلى : مراحلث ثال

 اإلعدادية مرحلة  ) أ

ات يف مرحلة بالمساوة بالطمرحلة هذه وكان الطالبات  ,يف مدة سنة أما مرحلة اإلعدادية

  11- 6, يعىن يف العمر اإلبتدائية

 الثانويةمرحلة   ) ب

ات بالمرحلة مساوة بالطهذه كان الطالبات  يف مدة ثالث سنوات, مرحلة الثانوية أما

  وهلا ثالثة فصول. 15- 12يف مرحلة املتوسطة يعىن يف العمر 

 العاليةمرحلة   ) ج

أما مرحلة الثانوية يف مدة ثالث سنوات, كان الطالبات هذه مرحلة مساوة بالطالبات يف 

 وهلا ثالثة فصول. 15-12مرحلة العالية يعىن يف العمر 

                                                
  فاوزةم ةمقابلة مع معلم اللغة العربية األستاذ  3
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 ةيسادر ال الكتب .5

  وجنو كايل للبنات عهد " الرباط اإلسالمى "مبدرسة املعلمات السلفية امليف  الدراسية الكتب

  لى:ما ي كندال

  3 الجدول

  ثالثالفصل ال  ثانيالفصل ال  األولالفصل   الفصل اإلعداد

  تفسري اجلاللني  جزارية  كفاية الصبيان  سلم النجاه

  املرامبلوغ   األحادث األربعني  حتفة األطفال  إمالء

  فتح القريب ايب  سلم التوفيق  ةاألحادث املختار   جز عم

  هرة التوحيداجو   بدء األماىل  سفينة النجاة  هداية الصبيان

  ألفية ابن مالك  العمريطى  اخلريدة البهية  تعليم املتعلم

  اإلعراب  األمثلة التصرفية  األجرومية  حتفة اخلريية

  نظم املقصود  اإلعراب  األمثلة التصرفية  سعب اإلميان

  األخالق للبنات  قواعد اإلعالل  قواعد اإلعالل  حديث

  اخلالصة نور اليقني  اخلالصة نور اليقني  اخلالصة نور اليقني  شعر اخالق

  احملافظة  األخالق للبنات  األخالق للبنات  اللغة العربية

  قراءة الكتب  احملافظة  امالء  عقيدة العوام

  امالء  قراءة الكتب  االدب  احملافظة

  االدب  االدب  احملافظة  قراءة الكتب

    امالء  قراءة الكتب  

  

  سادسالفصل ال  خامسالفصل ال  رابعالفصل ال

  امتام الدراية  تفسري اجلاللني  تفسري اجلاللني

  اىب مجرة  جواهر البخاري  بلوغ املرام

  احلصون احلميدية  ام الرباهية  فتح القريب ايب

  اللمع  فتح املعني  كفاية العلوم
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  فرائد البهية  ألفية ابن مالك  ألفية ابن مالك

  فتح املعني  اجلواهر املكنون  قواعد اإلعراب

  اجلواهر املكنون  لطائف االشارة  المية االفعال

  سلم املنورق  ارضعدة الف  الورقات

  العروض  ألفية للسيوط  نظم البيقنية

  الدروس الفلكية  اللغة اإلندونسية  ارضعدة الف

  املختصر الشاىف  ةاحملافظ  احملافطة

  االدب  قراءة الكتب  قراءة الكتب

  اللغة اإلندونسية  امالء  امالء

  احملافطة  االدب  االدب

  قراءة الكتب    

  تربية االوالد    

  امالء    

  التعليم املتعلم     

 

  املعهديف مباين  .6

 " للبناتاإلسالمىالرباط "  يف املدرسة املعلمات السلفية مبعهدكانت الوسائل املوجودة 

  4ما يلى: كندال  كايل وجنو

  4 الجدول    

  اموع  األمساء  الرقم

  1  اإلدارة  1

  1  غرفة املدرسني  2

  17  غرفة الفصل  3

  1  غرفة مجعية الطالبات  4

  1  مصلى  5

                                                
  مستغفرة ةمقابلة مع األستاذ  4
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  1  املكتبة  6

  1  غرفة الصحة  7

  45  حجرة احلمام  8

  توصيف البيانات  .ب 

القواعـد  اسـتيعابمالـك و  بـنا ألفيـة حفـظ نظـم إجنـازهـذا الفصـل مـا يتعلـق ب يف ةتقـدم الباحثـ

للبنـــات  الربـــاط اإلســـالمى" عهـــد "مبدرســـة املعلمـــات الســـلفية املللطالبـــات الصـــف الثالـــث يف  النحويـــة

  .ىف هذا البحث ةها الباحثتمن البيانات الىت مجع كندال  وجنو كايل

 إجناز حفظ نظم ألفية ابن مالك .1

  ما يلى :فإجناز حفظ نظم ألفية ابن مالك  ما مجعته الباحثة من البيانات,ناء على ب

  5الجدول 

 5بن مالكاألفية نظم إجناز حفظ  من  اجلدول

)x( الرقم )x( الرقم 

70 36 70 1 

60 37 70 2 

60 38 60 3 

60 39 80 4 

90 40 80 5 

70 41 70 6 

70 42 70 7 

70 43 70 8 

80 44 80 9 

80 45 60 10 

70 46 60 11 

                                                
  كندال  كالوجنوللبنات  الرباط اإلسالمى" معهد "املعلمات السلفية التوثيق مبدرسة   5



      32 
 

70 47 60 12 

80 48 70 13 

80 49 80 14 

70 50 70 15 

80 51 90 16 

60 52 70 17 

60 53 70 18 

70 54 80 19 

90 55 80 20 

70 56 70 21 

60 57 70 22 

60 58 60 23 

70 59 60 24 

70 60 60 25 

80 61 70 26 

70 62 60 27 

60 63 80 28 

70 64 90 29 

80 65 80 30 

70 66  70 31 

90 67 70 32 

80 68 70 33 

70 69 80 34 

70 70 60 35 
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  :البيان 

x   :  بن مالكاألفية نظم ظ إجناز حف  

 قدم ما يلى :تأن  الباحثة ستطيعتمن اجلدول السابق 

 بن مالكاألفية نظم ظ حف إجناز من املتوسط  ) أ

 الباحثة فاستخدمت ,بن مالكاألفية نظم ظ حف إجناز من املتوسط درجة عرفةمل

  :ليما ي املعادلةب

 x� = 	∑��  
 

 X	 = 
�����  

 = 	71,43  
  :البيان

Χ  :    بن مالكاألفية نظم ظ حف إجناز منالدرجة  متوسط   

∑Χ : بن مالكاألفية نظم ظ حف إجناز منالدرجة  جمموع   

n   :األفراد عدد   

  71, 43 بن مالكاألفية نظم ظ حف إجناز الدرجة متوسط فحصل احلساب السابق, ومن

  ياملعيار  االحنراف  ) ب

  6 الجدول

  بن مالكاألفية نظم حفظ  إجناز من املعياري االحنراف اجلدول

 X x x2  الرقم

XX −  

1  70 -1,43 2,0449 

2  70 -1,43 2,0449 

3  60 -11,43 130,6449 

4  80 8,57  73,4449 

5  80 8,57 73,4449 

6  70 -1,43  2,0449 
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7  70 -1,43 2,0449 

8  70 -1,43 2,0449 

9  80 8,57 73,4449 

10  60 -11,43 130,6449 

11  60 -11,43 130,6449 

12  60 -11,43 130,6449 

13  70 -1,43 2,0449 

14  80 8,57 73,4449 

15  70 -1,43 2,0449 

16  90 18,57 344,8449 

17  70 -1,43 2,0449 

18  70 -1,43 2,0449 

19  80 8,57 73,4449 

20  80 8,57 73,4449 

21  70 -1,43 2,0449 

22  70 -1,43 2,0449 

23  60 -11,43 130,6449 

24  60 -11,43  130,6449 

25  60 -11,43 130,6449 

26  70 -1,43 2,0449 

27  60 -11,43 130,6449 

28  80 8,57 73,4449 

29  90 18,57 344,8449 

30  80 8,57 73,4449 

31   70 -1,43 2,0449 

32  70 -1,43 2,0449 
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33  70 -1,43 2,0449 

34  80 8,57 73,4449 

35  60 -11,43 130,6449 

36 70 -1,43 2,0449 

37 60 -11,43 130,6449 

38 60 -11,43 130,6449 

39 60 -11,43 130,6449 

40 90 18,57 344,8449 

41 70 -1,43 2,0449 

42 70 -1,43 2,0449 

43 70 -1,43 2,0449 

44 80 8,57  73,4449 

45 80 8,57 73,4449 

46 70 -1,43 2,0449 

47 70 -1,43 2,0449 

48 80 8,57 73,4449 

49 80 8,57 73,4449 

50 70 -1,43 2,0449 

51 80 8,57 73,4449 

52 60 -11,43 130,6449 

53 60 -11,43 130,6449 

54 70 -1,43 2,0449 

55 90 18,57 344,8449 

56 70 -1,43 2,0449 

57 60 -11,43 130,6449 

58 60 -11,43 130,6449 
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59 70 -1,43 2,0449 

60 70 -1,43 2,0449 

61 80 8,57 73,4449 

62 70 -1,43 2,0449 

63 60 -11,43 130,6449 

64 70 -1,43  2,0449 

65 80 8,57 73,4449 

66 70 -1,43 2,0449 

67 90 18,57 344,8449 

68 80 8,57 73,4449 

69 70 -1,43 2,0449 

70 70 -1,43 2,0449 

    445,7552257  5257,143  

 

  

 الباحثة فاستخدمت ,بن مالكاألفية نظم ظ حف إجناز من املعياري حنرافاال عرفةمل

  :لىما ي املعادلة

SX = 	�∑����  

     = �
�
�,�������  

 

                               = √76,1904783 
                     = 8,73      

  :البيان

SX  :بن مالكاألفية نظم حفظ  إجناز درجةال من لكل مربع فرق جمموع : ��∑ .بن مالكاألفية نظم حفظ  إجناز الدرجة من يعيار امل رافاالحن.  
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dk    :1 – العينة جمموع.    

  8,73 هي املعياري االحنراف فحصلاحلساب السابق  ومن

 التكراري التوزيع  ) ج

  :يلي ما بن مالكاألفية نظم حفظ  إجناز درجةال من التكراري التوزيع أما

 وأدناها درجة أعلى )1

 فهي أدناها وأما 90 هي ، بن مالكاألفية نظم حفظ  إجناز من ةالدرج أعلى

60.  

  الرتب )2

 )الدرجة أدىن – الدرجة أعلى(=  الرتب

 90 - 60= الرتب

  30  = الرتب

 الفئة فرتة كثري )3

     K =   )3,3+ (1 log n      

     K =   )3,3+ (1 log  70      

     K =  )3,3+ (1  1,85      

     K =  +1  6,105  

      K = 7,105    

     K = 7    

 الفئة فرتة )4

I = 	 ���             

4,28 I =  
 5=  الفئة فرتة

 : ما يلى التكراري التوزيع فحصلاحلساب السابق  ومن

  

  

 7 الجدول
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   التكراري التوزيع جدولال

  تكرار  الفئة فرتة  الرقم

1  60 – 64  17  

2  65 – 69  0  

3  70 – 74  31  

4  75 – 79  0  

5  80– 84  17  

6  85– 89  0  

7  90 – 94  5  

  يلى: ما املعادلةاحلساب السابق إىل مخاسي املعياري باستخدام  من يغري حاصل

1( (M)  + 1,5متوسط x  (SD)اإلحنراف املعياري  

 71,43 ) +1,5 x 8,73( = 84,525 )85 (وأعالها 

2(  (M) + 0,5متوسط x  (SD)اإلحنراف املعياري 

71,43 ) +0,5 x 8,73 = (80,66 )81 –84 ( 

3(  (M) 0,5 -متوسط x  (SD) اإلحنراف املعياري 

71,43 - )0,5 x 8,73 = (62,2 )61 –80 ( 

4(  (M) 1,5 -متوسط x  (SD) اإلحنراف املعياري 

71,43 - )1,5 x 8,73(  =58,335 )59 –62( 

  أدناهاو  58 )5

  8 الجدول

  يةمعيار ال الدرجة جدولال

  توسطامل  البيان  يةعيار امل الدرجة  الرقم

    ممتاز  إىل فوق  85  1

     جيد  81 – 84  2

  71,43  معتدل  63 – 80  3

    كفاية  59 – 62  4
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    ناقص  إىل حتت 58  5

 بتقدير بن مالكاألفية نظم حفظ  إجناز أن الباحثة صلخت ،السابق باجلدول مناسبة

 ).71,43( معتدل

  قواعد النحويةال استيعاب .2

  يلى :ما ىف اجلدول قواعد النحوية ال استيعابمن البيانات, ف ةه الباحثتبناء على ما مجع

  9 الجدول    

  6 قواعد النحويةال استيعاب اجلدول

(Y) الرقم (Y) الرقم 

80 36 80 1 

70 37 80 2 

70 38 70 3 

70 39 80 4 

90 40 80 5 

80 41 70 6 

70 42 70 7 

80 43 70 8 

80 44 80 9 

80 45 70 10 

70 46 70 11 

80 47 60 12 

80 48 70 13 

80 49 80 14 

70 50 70 15 

80 51 90 16 

70 52 80 17 

                                                
  كندال  كالوجنوللبنات  الرباط اإلسالمى" معهد "املعلمات السلفية التوثيق مبدرسة   6
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70 53 70 18 

80 54 80 19 

90 55 80 20 

80 56 80 21 

70 57 70 22 

70 58 70 23 

80 59 70 24 

70 60 60 25 

80 61 80 26 

70 62 70 27 

70 63 80 28 

80 64 90 29 

80 65 90 30 

70 66 80 31 

90 67 80 32 

80 68 80 33 

80 69 80 34 

80 70 70 35 

  

 قدم ما يلى :تأن  الباحثة ستطيعتمن اجلدول السابق 

 القواعد النحوية استيعاباملتوسط من   ) أ

  :فاستخدمت الباحثة املعادلة ,القواعد النحوية استيعابعرفة درجة املتوسط من مل

 #� = 	∑$%  
 #� = 
�����   

 = 76,29  
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  :البيان

Y   :  حويةالقواعد الن استيعاب من الدرجة متوسط   

∑Y   :القواعد النحوية استيعابمن  الدرجة موعجم   

dk    :1 – العينة جمموع   

   )76,29( القواعد النحوية استيعاب الدرجة متوسط فحصلاحلساب السابق  ومن

  ياملعيار  االحنراف  ) ب

  10 الجدول

  القواعد النحوية استيعاب من املعياري االحنرافجدول 

  

 Y Y y  الرقم
2 

YY −  

1  80 3,71 13,7641 

2  80 3,71 13,7641 

3  70 -6,29 39,5641 

4  80 3,71  13,7641 

5  80 3,71 13,7641 

6  70 -6,29 39,5641 

7  70 -6,29 39,5641 

8  70 -6,29 39,5641 

9  80 3,71 13,7641 

10  70 -6,29 39,5641 

11  70 -6,29 39,5641 

12  60 -16,29 265,3641 

13  70 -6,29 39,5641 

14  80 3,71 13,7641 

15  70 -6,29 39,5641 
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16  90 13,71 187,9641 

17  80 3,71 13,7641 

18  70 -6,29 39,5641 

19  80 3,71 13,7641 

20  80 3,71 13,7641 

21  80 3,71 13,7641 

22  70 -6,29 39,5641 

23  70 -6,29 39,5641 

24  70 -6,29  39,5641 

25  60 -16,29 265,3641 

26  80 3,71 13,7641 

27  70 -6,29 39,5641 

28  80 3,71 13,7641 

29  90 13,71 187,9641 

30  90 13,71 187,9641 

31  80 3,71 13,7641 

32  80 3,71 13,7641 

33  80 3,71 13,7641 

34  80 3,71 13,7641 

35  70 -6,29 39,5641 

36 80 3,71 13,7641 

37 70 -6,29 39,5641 

38 70 -6,29 39,5641 

39 70 -6,29 39,5641 

40 90 13,71 187,9641 

41 80 3,71 13,7641 
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42 70 -6,29 39,5641 

43 80 3,71 13,7641 

44 80 3,71  13,7641 

45 80 3,71 13,7641 

46 70 -6,29 39,5641 

47 80 3,71 13,7641 

48 80 3,71 13,7641 

49 80 3,71 13,7641 

50 70 -6,29 39,5641 

51 80 3,71 13,7641 

52 70 -6,29 39,5641 

53 70 -6,29 39,5641 

54 80 3,71 13,7641 

55 90 13,71 187,9641 

56 80 3,71 13,7641 

57 70 -6,29 39,5641 

58 70 -6,29 39,5641 

59 80 3,71 13,7641 

60 70 -6,29 39,5641 

61 80 3,71 13,7641 

62 70 -6,29 39,5641 

63 70 -6,29 39,5641 

64 80 3,71  13,7641 

65 80 3,71 13,7641 

66 70 -6,29 39,5641 

67 90 13,71 187,9641 
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68 80 3,71 13,7641 

69 80 3,71 13,7641 

70 80 3,71 13,7641 

    417,1  3234,287  

 
  :املعادلة الباحثة فاستخدمت ,القواعد النحوية استيعاب من املعياري حنرافاال عرفةمل

SY = 	�∑(���  

= �3234,28770 − 1  

                               = √46,873746 

             = 6,85      

  .القواعد النحوية استيعاب درجةال من لكل مربع فرق جمموع : �)∑ .القواعد النحوية استيعاب الدرجة من ياملعيار  رافاالحن:   SY  :البيان

dk   :1 – العينة جمموع    

 هي القواعد النحوية استيعاب من املعياري االحنراف حصلفاحلساب السابق  ومن

)6,85(  

  التكراري التوزيع  ) ج

  : يلي ما القواعد النحوية استيعاب من التكراري التوزيع أما

 وأدناها درجةال أعلى )1

  .60 أدناها وأما 90 ةالدرج أعلى

  الرتب )2

  )الدرجة أدىن – الدرجة أعلى(=  الرتب

 90 - 60= الرتب

  30 =  الرتب
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  الفئة فرتة كثري )3

     K =   )3,3+ (1 log n      

     K =   )3,3+ (1 log  70      

     K =  )3,3+ (1  1,85      

     K =  +1  6,105  

      K =7,105 

     K = 7    

 الفئة فرتة )4

I = 	 ���           

I = 4,28    
  5=  الفئة فرتة

  : لىما ي التكراري التوزيع فحصلاحلساب السابق  ومن

  11 الجدول

   التكراري التوزيع جدولال

  تكرار  الفئة فرتة  الرقم

1  60 – 64  2  

2  65 – 69  0  

3  70 – 74  28  

4  75 – 79  0  

5  80– 84  34  

6  85– 89  0  

7  90 – 94  6  

  

  يلى: ما املعادلةيغري حاصل احلساب السابق إىل مخاسي املعياري باستخدام 

1( (M)  + 1,5متوسط x  (SD)اإلحنراف املعياري  

76,29) +1,5 x 6,85( = 86,565 )87 وأعالها( 
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2( (M) + 0,5متوسط x  (SD) اإلحنراف املعياري 

76,29) +0,5 x 6,85 = (79,715 )80 –86 ( 

3( (M) 0,5 - متوسط x  (SD) اإلحنراف املعياري 

76,29- )0,5 x 6,85 = (72,865 )73 –79 ( 

4( (M)  1,5 -متوسط x  (SD)اإلحنراف املعياري  

76,29- )1,5 x 6,85(  =66,015 )67 –72( 

 وأدناها 66 )5

  12 الجدول

  يةمعيار  الدرجة جدولال

  املتوسط  البيان  يةالدرجة معيار   الرقم

    ممتاز   إىل فوق 87  1

     جيد  80 – 86  2

  76,29  معتدل  73 – 79  3

    كفاية  67 – 72  4

    ناقص  إىل حتت 66  5

 معتدل بتقدير القواعد النحوية استيعاب أن الباحثة صلخت ،السابق دولباجل مناسبة

)76,29.( 

 اختبار الفرضية  ) ج

  13 الجدول

  عد النحويةاالقو  استيعابو  ألفية ابن مالك نظم ظإجناز حف من اجلدول

  2  (Y)2  (XY)(X)   (Y) (X)  الرقم

1  70  80  4900  6400  5600  

2  70  80  4900  6400  5600  

3  60  70  3600  4900  4200  

4  80  80  6400  6400  6400  
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5  80  80  6400  6400  6400  

6  70  70  4900  4900  4900  

7  70  70  4900  4900  4900  

8  70  70  4900  4900  4900  

9  80  80  6400  6400  6400  

10  60  70  3600  4900  4200  

11  60  70  3600  4900  4200  

12  60  60  3600  3600  3600  

13  70  70  4900  4900  4900  

14  80  80  6400  6400  6400  

15  70  70  4900  4900  4900  

16  90  90  8100  8100  8100  

17  70  80  4900  6400  5600  

18  70  70  4900  4900  4900  

19  80  80  6400  6400  6400  

20  80  80  6400  6400  6400  

21  70  80  4900  6400  5600  

22  70  70  4900  4900  4900  

23  60  70  3600  4900  4200  

24  60  70  3600  4900  4200  

25  60  60  3600  3600  3600  

26  70  80  4900  6400  5600  

27  60  70  3600  4900  4200  

28  80  80  6400  6400  6400  

29  90  90  8100  8100  8100  

30  80  90  6400  8100  7200  
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31  70  80  4900  6400  5600  

32  70  80  4900  6400  5600  

33  70  80  4900  6400  5600  

34  80  80  6400  6400  6400  

35  60  70  3600  4900  4200  

36  70  80  4900  6400  5600  

37  60  70  3600  4900  4200  

38  60  70  3600  4900  4200  

39  60  70  3600  4900  4200  

40  90  90  8100  8100  8100  

41  70  80  6400  6400  5600  

42  70  70  4900  4900  4900  

43  70  80  6400  6400  5600  

44  80  80  6400  6400  6400  

45  80  80  6400  6400  6400  

46  70  70  4900  4900  4900  

47  70  80  6400  6400  5600  

48  80  80  6400  6400  6400  

49  80  80  6400  6400  6400  

50  70  70  4900  4900  4900  

51  80  80  6400  6400  6400  

52  60  70  4900  4900  4200  

53  60  70  4900  4900  4200  

54  70  80  6400  6400  5600  

55  90  90  8100  8100  8100  

56  70  80  6400  6400  5600  
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57  60  70  4900  4900  4200  

58  60  70  4900  4900  4200  

59  70  80  6400  6400  5600  

60  70  70  4900  4900  4900  

61  80  80  6400  6400  6400  

62  70  70  4900  4900  4900  

63  60  70  4900  4900  4200  

64  70  80  6400  6400  5600  

65  80  80  6400  6400  6400  

66  70  70  4900  4900  4900  

67  90  90  8100  8100  8100  

68  80  80  6400  6400  6400  

69  70  80  6400  6400  5600  

70  70  80  6400  6400  5600  

  5000  5340  362400  410600  384800  

  71,42857  76,28571        

  71,43  76,29        

 

  ترمز الباحثة الفرضية: رتباطإلاقيمة معامل قبل أن حتساب 

)Ha(  القواعد النحوية استيعابو إجناز حفظ نظم ألفية ابن مالك بني  رتباطاإلوجود   

Ho)(  القواعد النحوية استيعابو إجناز حفظ نظم ألفية ابن مالك بني  رتباطاإلادم 

 (Product Moment) رتباطاإل باستخداماالرتباط بني املتغريين حتليل وأما 

   :ما يلى باملعادلة
( )( )

( ){ } ( ){ }2222
∑∑∑∑

∑∑∑

−−

−
=

YYNXXN

YXXYN
rxy

 
  البيان :
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r,- متغري بني االرتباط = معامل X ومتغري            Y   

X بن مالك األفية نظم ظ حفإجناز  = املتغري األول  

Y القواعد النحوية استيعاب = املتغري الثاين  

X� مربع =X  احلاصل من ضرب املتغري)  X(  

Y�  مربع =Yاحلاصل من ضرب املتغري)Y (  

XY   احلاصل من ضرب متغري =XY 

N   =فرادألا عدد 

 اموع =  ∑

  ما يلى :واملعروف من اجلدول السابق 

∑X    =5000      2
∑X   =362400      

∑Y   =5340      2
∑Y  =410600  

( )2

∑ X   =25000000      ∑XY =384800  

( )2

∑Y   =28515600      N    =70  
 
 
 
  

 
 

 

(70) (384800)-(5000) (5340)   

{ )70( (362400)-(25000000)}{ )70( (410600)- 28515600( )} 

26936000 -26700000     

{ 25368000( )-(25000000)}{  28742000  -28515600 } 

(236000)      

 )368000( )226400(   

236000  

83315200000 ��/����00/��,�
         

( )( )
( ){ } ( ){ }∑ ∑∑ ∑

∑ ∑∑=
2222 Y)-X)-

X-

YNXN

YXYN
rxy

=xyr

=xyr

=
xy
r

=xyr

=xyr

=xyr
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 0,82 

 

  تحليل النتائج  ) د

 القوعد النحوية استيعابو  بن مالكاألفية نظم ظ جناز حفإ بني رتباطإلمعامل اقيمة أما 

بن مالك يرتبط األفية نظم ظ جناز حفإهي أن  ةها الباحثتالفرضية الىت قدمو  0,82= ) -,1(

الرباط "عهد مبدرسة املعلمات السلفية املالصف الثالث يف القوعد النحوية لطالبات  استيعابب

  .وجنو كندال كايل  للبنات "اإلسالمى

 مستوى الداللة % أو1الباحثة إىل مستوى  تستخدماوملعرفة فرضية مقبولة أو غري مقبولة 

 % أو1مستوى الداللة واستخدمت درجة احلرية ملعرفة  .)rtabel(و) rxy( ةالباحث تبلقاو  5%

  ما يلى:  باملعادلة% 5مستوى الداللة 

df = N − nr    

 البيان :

= df درجة احلرية  

= N عدد األفراد  

= nr رتباطإلا متغري   

= N 70  

= nr 2      df = 80 − 2   
df= 68      

  

  

  

  14 الجدول

  ما يلى :رتباط إلجدول ا

  

R  

   املستوى

 البيان

  

 % 1 % 5 الفرضية

=xyr

=xyr
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 مقبولة ذو داللة 0,306 0,235 0,82

  

 وجود على تدل وهذه )15ل(قيمة جدو من احلساب أكرب من  )-,1( قيمة حمصولةو 

إجناز  قيمةعىن أنه كلما إرتفعت وامل .) غري مقبولةHo( قبولةم) Ha(هذا يعىن . بني املتغريين رتباطإلا

إخنفضت  كلماو  ،الباتلدى الط القوعد النحوية استيعاب قيمةبن مالك إرتفعت األفية نظم ظ حف

   البات.لدى الط النحويةالقوعد  استيعاب قيمة إخنفضت بن مالكاألفية نظم ظ إجناز حف قيمة

 Koefisien) التحديداملعامل حبساب  Yمتغري إىل  xملعرفة كم مائة تربع متغري مث 

Determinasi)   

 KD = rxy�	x	100  

  = 0,82�	x	100 
  = 0,6724x	100 
  = 67,24	%  

  

. بن مالكاألفية نظم ظ إجناز حفب القوعد النحوية استيعاب يقرر %67,24هذا  معىنو 

 ال يبحث يف هذا البحث. يقرر مبتغري آخر الذي%  32,76و


