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  الباب الرابع

  نتائج البحث

نتائج البحث حتتوى على عرض البيا�ت وحتليلها اليت حصلتها الباحثة من املدرسة 

  �لتار. ١املتوسطة اإلسالمية احلكومية 

  )Deskripsi dataالبيا�ت ( وصف  .أ

من خالل أخذ  بليتار ١املدرسة املتواسطة اإلسالمية احلكومية أجريت الدراسة يف   

 ١٨طالًبا. بدأ البحث يف  ٧٨عدد سكان مجيع طالب الصف السابع وأخذ عينات من 

. بليتار ١املدرسة املتواسطة اإلسالمية احلكومية يف  ٢٠٢٠مارس  ١١إىل  ٢٠٢٠فرباير 

-VII)و الصف السامن  (VII-7)لصف السابع املستخدمة كبحث هي الطبقات ا بحثال

قراءة العربية لاعلى مهارة  فرداتامل إستعابث �دف معرفة "�ثري . وقد أجري هذا البح(8

" هذا البحث نوع  بليتار ١املدرسة املتواسطة اإلسالمية احلكومية الصف السابع لطالب 

  لقراءة العربية.ا ةهار على ماملفردات  إستعابحبث االرتباط الذي يهدف إىل معرفة �ثري 

 احلصول على البيا�ت الواردة يف هذه الدراسة من خالل عدة طرق، وهي طريقة مث  

ا�ت من التوثيق للحصول على بيالتوثيق وطريقة االختبار. يستخدم الباحثون طرق 

ا�ت الطالب الستخدامها كباحثني.املدارس، مثل املالمح املدرسية، �إلضافة إىل بي
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 وفردات امل إستعابار لتحديد قدرة مفاختار على يتم استخدام طريقة االختب  

 .بليتار ١املدرسة املتواسطة اإلسالمية احلكومية قراءة اللغة العربية الصف السابع المهارة 

، )Y(العربية  قراءةالمهارات  )X(ات دفر إستعاب املاسة هي وكانت املتغريات يف هذه الدر 

 الباحث �عطاء األسئلة للطالب.  ملعرفة �ثري التعليمي الذي

 (Pelaksanaan penelitian)  إجراء البحث  .ب

ات على دفر امل إستعابتقدمي تصريح حبثي بعنوان "�ثري  ٢٠٢٠نوفمرب  ١٨يف   

 ١مية املدرسة املتواسطة اإلسالمية احلكو طالب الصف السابع لقراءة اللغة العربية المهارة 

ة ملدرسة املتواسطكان �سلم التصريح مباشرة إىل منهج و  ٢٠٢٠فرباير  ٢٤". يف بليتار

لتكون  ةبيليو رحب ومسح مدرس .املاجستري امسه عبد الرمحن، بليتار ١اإلسالمية احلكومية 

كمدرس  .املاجستري التقى السيد أمحد جمهني، ٢٠٢٠ير فربا ٢٥يف ثابة موقع للبحث. مب

مواد تدريس اللغة العربية السابعة لطلب اإلذن �ستخدام صفه ككائن حبثي. ورحب 

  للمساعدة فيها.  ةاء عملية البحث وأعرب عن استعداد�ملساعدة أثن

شكل سؤال إىل السيد أمحد ، سلم أداة البحث يف ٢٠٢٠شباط/فرباير  ٢٦ويف   

 . والتحقق من صحتها. كما ينسق فيما يتعلق بتنفيذ البحوث، فضالاملاجستري جماهني،

أجرت  ٢٠٢٠مارس  ٢ - ٢٠٢٠فرباير  ٢٩يف  عن أخذ رسالة الرد من منهج الواكا.

 متحمسون القراءة. الطالب املرئيني ةومهار  داتإستعاب املفر من خالل توفري اختبار  أحبا�ً 
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توثيق ل ملية االختبار. خالل عملية البحث، يتم تصويرللغاية وشاركوا بنشاط خالل ع

 البحث. 

 (Hasil penelitian) نتائج البحث  .ج

 (Analisis deskriptif data penelitian) التحليل الوصفي للبحث .١

ملدرسة املتواسطة �عدد السكان يف هذه الدراسة هو طالب الصف السابع   

طالبا. للحصول على نظرة  ٧٨طالبا مع عينة من  ٣٤٩بليتار  ١اإلسالمية احلكومية 

ض ر حتليل إحصائي وصفي. سيتم ععامة على خصائص كل متغري، مث استخدم 

كمتغري عاب املفردات  إستمن متغريين، ومها ث اليت تتكون البيا�ت الوصفية لنتائج البح

 حر ومراح قرية كمتغري مقيد.

 (Variabel penguasaan mufradat)  املفردات إستعابمتغّري  )١

لذي ا إستعاب املفرداتمن خالل اختبار  املفرداتاحلصول على بيا�ت     

. مث عدد الدرجات املكتسبة ٠والنتيجة  ١سؤاًال والنتيجة الصحيحة  ٢٠يتكون من 

وأدىن جمموع  ١٠٠. وهكذا حصلت على أعلى جمموع للنقاط من ٥مضرو� يف 

وأدىن درجة املكتسبة من  ١٠٠. أعلى درجة املكتسبة من البيا�ت هي ٠درجة 

توسط احلصول عليها أيًضا يف امل. استناداً  إىل البيا�ت اليت يتم ٦٠البيا�ت هي 

)Mean(  ومتوسط ٨٥٫٣من ،)Median(  والوضع ٨٥من ،)Modus(  ٨٥من. 

http://www.bing.com/translator
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  املفردات إستعابمتغّري : تردد  ٤٫١اجلدول 

 النمرة مسافة تردد %

١ ١٠٠-٩٣ ١٢ %١٥٬٣ 

٢ ٩٣-٨٦ ٢٢ %٢٨٬٢ 

٣ ٨٦-٧٩ ٣١ %٣٩٬٧ 

٤ ٧٩-٧٢ ٩ %١١٬٥ 

٥ ٧٢-٦٥ ١ %١٬٢ 

٦ ٦٥-٥٨ ٣ %٣٬٨ 

 حاصل ٨٧ %١٠٠

 يف صفهاو  ميكن أعاله إستعاب املفردات متغريات من الرتدد توزيع إىل استنادا

  :التايل النحو على الشريطي املخطط

    املفردات إستعابمتغّري :  ٤٫١صورة  
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 متغري رددت غالبية فإن الشريطي، واملخطط" مباشرات" جدول إىل استناداً     

عّدة ُملقنة
ُ
 طالباً  ٣١ إىل يصل ما أي طالب، ٨٦-٧٩ بني الفاصلة الفرتة يف يقع امل

 طالب إىل يصل ما وهو ، ٧٢-٦٥ بني الفاصلة الفرتة يف األقل وعلى) ٪٣٩٫٧٠(

  ).٪١٫٢٠( واحد

 على إستعاب املفردات ملتغري فئات ثالث إىل الطالب جمموعات تعتمد    

 املرجعية ملعايريا إىل استناداً .  االختبار لنتائج القياسية واالحنراف احلساب متوسطات

. ٨٫٣ ومغذيه ٨٥٫٣ املفردات إلستعاب احملسوب املتغري متوسط يبلغ أعاله، املذكورة

  :التايل النحو على فئات ٣ يف تصنيفها ميكن أعاله املذكورة احلسا�ت من

 M + 1 SDارتفاع = 

 M-1 SD – M+1SDوسط = 

 M-1 SDرخيص = 

 :لتايلا النحو على التوزيع جدول فئات إنشاء ميكن احلسا�ت هذه إىل استناداً 

  املفردات إستعابمتغّري  : تقسيم ٤٫٢اجلدول 

 النمرة إصابة تردد ترتيب

 تردد %



 
 

٧١ 
 

%٤٣٬٥٨ ارتفاع  ٨٦< ٣٤  ١ 

%٥١٬٢٨ وسط  ٨٦-٧٢ ٤٠  ٢ 

%٥٬١٢ رخيص  ٧٢> ٤  ٣ 

 حاصل ٧٨ ١٠٠٥ 

  :اليةالت دائرية خمططات شكل يف البيا�ت هذه تواتر توزيع وصف وميكن

 املفردات إستعابمتغّري  Pie-Chartرسم بياين :  ٤٫٢صورة  

  

 استناداً  إىل الرسم البياين لشريط ُحمّقق اإلتقان، فإن غالبية  

 

 

 

 فئة ديهمل الطالب أن ُيكشف أعاله، املذكورة البيانية الرسوم إىل واستناداً     

 الذين الطالب أن حني يف ،)٪٤٣٫٥٨( طالباً  ٣٤ إستعاب املفردات من عالية

 وفئة) ٪٥١٫٢٨( طالباً  ٤٠ من معتدلة فئة مع إستعاب املفردات مستوى لديهم

 إستعاب املفردات أن استنتاج ميكن وهكذا،). ٪٥٫١٢( طالب ٤ من منخفضة
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 الفئة يف هو بليتار  ١املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية  السابع الصف لطالب

  .%٥١٫٢٨ بنسبة املتوسطة،

 (Variabel maharah qira’ah)  مهارة القراءةمتغّري  )٢

القراءة العربية من خالل اختبار مهارة  ةيتم احلصول على بيا�ت مهار     

 ١٠أسئلة مزدوجة االختيار مع النتيجة الصحيحة  ١٠القراءة الذي يتكون من 

. وهكذا حصلت على ١٠. مث يتم ضرب عدد الدرجات املكتسبة يف ٠ودرجة 

رجة املكتسبة من . أعلى د٠وأدىن جمموع درجة  ١٠٠أعلى جمموع للنقاط من 

. استناداً  إىل ٥٠دىن درجة املكتسبة من البيا�ت هي ، وأ١٠٠البيا�ت هي 

، ومتوسط ٨٣٫٨٤من  )Mean(البيا�ت اليت يتم احلصول عليها أيًضا يف املتوسط 

)Median(  والوضع ٨٥من ،)Modus(  ٩٠من.  

+  ١ = الفئات عدد هو للفئة املستخدمة الزمنية الفواصل عدد لتحديد    

 املعروف احلساب من. املستجيبني أو العينات عدد هو n حيث ،n سجل ٣٫٣

=  ٧٨ سجالت ٣٫٣+  ١ الفئات من العديد على حصلت حىت ،n = 78 أن

 دام�ستخ البيا�ت نطاق حساب يتم. الزمين الفاصل فئات ٧ إىل تقريبها ٧٫٢

 نطاق اشتقاق يتم حبيث ، زائد ١ هي الدنيا القيمة فإن القصوى، القيمة صيغة

 = K = (51) / 7 )النطاق( الفئة طول بينما ، ٥١=  ١) + ٥٠-١٠٠( البيا�ت

7.2. 
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  مهارة القراءةمتغّري : تردد  ٤٫٣اجلدول 

 النمرة مسافة تردد %

١ ١٠٠-٩٣ ١٨ %٢٣ 

٢ ٩٣-٨٦ ٢٢ %٢٨٬٢ 

٣ ٨٦-٧٩ ٢٠ %٢٥٬٦ 

٤ ٧٩-٧٢ ١ %١٬٢ 

٥ ٧٢-٦٥ ١١ %١٤٬١ 

٦ ٦٥-٥٠ ٦ %٧٬٦ 

 حاصل ٧٨ %١٠٠

 شريط ياينالب الرسم وصف ميكن أعاله مهارة القراءة متغري تردد توزيع إىل استنادا

 :التايل النحو على

  مهارة القراءةمتغّري :  ٤٫٣صورة  
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 تقع ية،العرب القراءة مهارات شريطي البياين والرسم اجلدول إىل واستناداً     

 طالباً  ٢٢ أي ٩٣-٨٦ فرتات على العربية اللغة يف القراءة مهارة متغريات غالبية

 بني ةالفاصل الفرتة يف األقل وعلى). املائة يف ٢٨٫٢( طالباً  ٢٢و) املائة يف ٢٨٫٢(

  ).٪١٫٢( واحد طالب إىل يصل ما وهو ، ٧٢-٧٩

 على إستعاب املفردات ملتغري فئات ثالث إىل الطالب جمموعات تعتمد    

 املرجعية ملعايريا إىل استناداً  .االختبار لنتائج القياسية واالحنراف احلساب متوسطات

 ومغذيته ٨٣٫٨ اتداملفر  إلستعاب احملسوب املتغري متوسط يبلغ أعاله، املذكورة

  :التايل النحو على فئات ٣ يف تصنيفها ميكن أعاله املذكورة احلسا�ت من. ١٢٫٦

 M + 1 SDارتفاع = 

 M-1 SD – M+1SDوسط = 

 M-1 SDرخيص = 

 :لتايلا النحو على التوزيع جدول فئات إنشاء ميكن احلسا�ت هذه إىل استناداً 

  مهارة القراءة متغّري  : تقسيم ٤٫٤اجلدول 

 النمرة إصابة تردد ترتيب

 تردد %
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%٥١٬٢٨ ارتفاع  ٨٦< ٤٠  ١ 

%٢٦٬٩٢ وسط  ٨٦-٧٢ ٢١  ٢ 

%٢١٬٧٩ رخيص  ٧٢> ١٧  ٣ 

 ١٠٠%  حاصل ٧٨ 

 شكل يف ويرهتص ميكن أعاله، للقرية املتغري التوزيع جدول تصنيف إىل استناداً 

  :التايل النحو على الدائري املخطط

 مهارة القراءةمتغّري  Pie-Chartرسم بياين :  ٤٫٤صورة  

 

 

 

 

  

 للقرية املتغري الرتدد فإن أعاله، الشريطي البياين والرسم اجلدول إىل واستناداً     

 ملتوسطةا الفئة يف قريعة مراح ومتغّري  ،)املائة يف ٥١٫٢٨( طالباً  ٤٠ العالية الفئة يف

 ام الدنيا الفئة يف يضم الذي قريع مراح وتردد ،)%٢٦٫٩٢( طالباً  ٢١ إىل يصل
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 قراءةال املهارة الطالب اجتاه أن استنتاج ميكن لذا،). %٢١٫٧٩( طالباً  ١٧ إىل يصل

  )%٥١٫٢٨( عالية فئة يف هوبليتار  ١املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية  املتغري

 ) Analisis data( البيا�تحتليل  .٢

واستنادا إىل البحوث اليت أجريت، حصلت البيا�ت على النتائج. البيا�ت اليت   

بحوث اختبار والقراءة. يف ال ةمهار  املفردات و إستعاب سيتم حتليلها يف هذا البحث هي

واملوثوقية. وعالوة على ذلك، حتليل   uji validitasاألجهزة تتكون من اختبار الصحة

. اختبار uji-tالبيا�ت يف شكل اختبارات مسبقة والفرضيات اختبار �ستخدام اختبار

الشرط األساسي هو اختبار احلياة الطبيعية، اختبار التجانس واختبار اللمع. إذا كانت 

ي. إذا كانت رت البيا�ت هي التوزيع العادي مث يستخدم التحليل اختبار إحصائي �رام

 بيا�ت التوزيع غري طبيعية، فاستخدم اختبارًا إحصائًيا غري مكافئ.

 )Uji validitas(إختبار الصحة  )١

قبل إعطاء االختبار، يتم التحقق من الصحة أوًال ملعرفة صحة املشكلة اليت 

 ١٠ات ودفر امل إستعابتفاصيل  ٢٠سيتم استخدامها. تتكون هذه الدراسة من 

را�ا. وفقاً ملواد املشكلة وكفاءا�ا األساسية ومؤش القراءة ةاخليارات ملهار  أسئلة متعددة

ونوقشت املشكلة فيما بعد مع كلية املشرفني لتنقيحها. ونتيجة للتنقيح، أصبح 

  الصك جاهزا للتحقق من صحته.
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ويستخدم البحث أيضًا التحقق من صحة اخلرباء حيث يُطلب من اخلرباء 

ق اليت مت جتميعها. رمبا سيعطي اخلرباء الرأي �ن األداة تستحالتفكري يف األدوات 

االستخدام، وتستحق االستخدام مع اإلصالح أو ال تستحق االستخدام. وتشمل 

  معايري املشاكل اليت جرى تقييمها يف هذا التحقق ما يلي: 

 املطابقة مع الكفاءات واملؤشرات املادية أو األساسية.   .أ

 غة دقة استخدام مشكلة الل  .ب

 ال يرسم تفسريا مزدوجا   .ج

 للوضوح املعروف وأعرب  .د

ة اجلامع ، يتم التحقق من صحة السؤال من قبل احملاضرينةبعد مراجع

سطة ملدرسة املتوااواملعلمني يف دراسة اللغة العربية  اإلسالمية احلكومية تولونج اجونج

  ، واملصادق عليه هو: بليتار ١اإلسالمية احلكومية 

 ) تولونج اجونج(حماضر  املاجستري نور�ين  .أ

(مدرس اللغة العربية املدرسة املتواسطة اإلسالمية  املاجستري أمحد جماهني  .ب

 بليتار) ١احلكومية 

ويف هذا التحقق، خلص السيد ألكسندر والسيد أمحد جماهني إىل أن األداة 

يف وقت الحق، اختبار جترييب. على الصالحية  ق االستخدام دون إصالح.تستح
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التجريبية للمسألة تعطى للطالب الذين تلقوا املواد. يف هذه التجربة، اختار الباحثون 

جميًبا من الفئة السابعة. يتم تقدمي نتيجة حساب اختبار التحقق من الصحة يف  ٣١

 .١١التذييل 

 )Uji reliabilitas(إختبار املوثوقية  )٢

تمرار لنفس ة �سيتم استخدام اختبار املوثوقية لتحديد مدى تنفيذ املشكل

 .١٢النتائج املقاسة. فيما يلي نتائج اختبار املوثوقية املعروضة يف التذييل 

 )Uji prasyarat( اختبار متطلب سابق )٣

 )Uji normalitas( اختبار احلياة الطبيعية  .أ

يتم استخدام احلالة الطبيعية لالختبار لتحديد ما إذا كان انتشار البيا�ت   

دام تقنية ستخطبيعي أم ال. مت حساب اختبار العادى �يف الدراسة هو توزيع 

Kolmogorov-Smirnov استنادًا إىل نتائج احلساب �ستخدام .SPSS 

والنتيجة اليت مت احلصول عليها  %٥مع قيمة ألفا من  ١٦تعليمات اإلصدار 

  على النحو التايل:

 اختبار احلياة الطبيعية:  ٤٫٥اجلدول 
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One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Unstandardized Residual 

N 78 

Normal Parametersa Mean .0000000 

Std. Deviation 11.86842082 

Most Extreme Differences Absolute .100 

Positive .072 

Negative -.100 

Kolmogorov-Smirnov Z .885 

Asymp. Sig. (2-tailed) .414 

a. Test distribution is Normal. 

 

 )Uji homogenitas( اختبار التجانس  .ب

يتم استخدام اختبار التجانس الختبار ما إذا كان املتغريان املستخدمان يف   

الدراسة لديهما نفس التباين أم ال. البيا�ت املستخدمة الختبار التجانس هي 

قيمة نتائج أحباث مفرادت ماسرت يومه وماهرة. وبلغ إمجايل عدد الطالب الذين 

ة لديها نفس البديل مث ميكن طالباً. إذا كان العين ٧٨مت أخذ عينات منهم 

للباحث استخدام اختبار يت جلعل فرضية. معايري صنع القرار قيمة األمهية أو 

ليست متجانسة. قيمة األمهية أو قيمة االحتمال  ٠٫٠٥ -قيمة االحتمال من 

 مث يقال أن البيا�ت متجانسة ٠٫٠٥ ≥

 اختبار التجانس:  ٤٫٦اجلدول 
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Test of Homogeneity of Variances 

Hasil Penguasaan Mufradat  

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

1.063 2 75 .351 

وفقا للجدول أعاله، ميكن رؤية اختبار التجانس من خالل مستوى كبري.   

مث ميكن القول أن البيا�ت متجانسة من  ٠٫٠٥إذا كانت القيمة الكبرية هي > 

 ٠٫٠٥مما يعين.  ٠٫٣٥١قيمة الداللة هي اجلدول أعاله ميكن أن ينظر إىل أن 

 ، لذلك ميكن استنتاج أن كال املتغريين متجانسان٠٫٠٥>  ٠٫٣٥١أو 

 )Uji linieritas( اختبار اخلطية  .ج

يتم استخدام اختبار اللمع ملعرفة خطي تداخل البيا�ت، أي ما إذا كان   

هناك متغريان هلما عالقة خطية أو ال عالقة بينهما. يتم استخدام هذا االختبار  

أو االحندار اخلطي. مت  korelasi Pearsonكشرط أساسي يف حتليل ارتباط 

من بر�مج  ١٦إلصدار حساب اختبار اللمع �ستخدام اختبار اخلطية مبساعدة ا

SPSS  نتائج اخلطية التداخل اختبار على بر�مج �٠٫٠٥مهية .SPSS  اإلصدار

  هي كما يلي. ١٦

 اختبار اخلطية:  ٤٫٧اجلدول 
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ANOVA Table 

   Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

Maharah 

Qira'ah * 

Penguasaa

n Mufradat 

Between Groups (Combined) 2499.058 7 357.008 2.564 .021 

Linearity 1399.979 1 1399.979 10.054 .002 

Deviation from 

Linearity 
1099.079 6 183.180 1.316 .262 

Within Groups 9747.096 70 139.244   

Total 12246.154 77    

أن اثنني من املتغريات يقال أن هلا عالقة خطية عندما  Priyatnoيوضح   

. من الناتج أعاله، أن قيمة األمهية يف ٠٫٠٥أقل من  )Linierity(تكون األمهية 

Linierity  ميكن استنتاج ٠٫٠٥. ونظراً ألمهيتها اليت تقل عن ٠٫٠٠٢بلغت ،

 أنه بني متغريات إتقان املظفرات واجتاه القرية هناك عالقة خطية.

 )Uji hipotesis( إختبار االفرتاضيات )٤

منذ استيفاء االختبارات املسبقة، مث يتم إجراء اختبار الفرضية. الفرضيات   

ملؤقتة ا ا. ولذلك، ينبغي اختبارهي شك مؤقت يف املشكلة اليت جيري صياغته

للكشف عن احلقيقة. تقنية اختبار الفرضية املستخدمة يف هذه الدراسة هي تقنية 

 حتليل احندار خطي ة بسيطة.

يتم استخدام حتليل االحندار اخلطي البسيط لتحديد �ثري أو عالقة خطية 

بني متغري مستقل واحد ومتغري �بع واحد. الختبار الفرضية املقرتحة يف هذه 
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. يتضمن اختاذ القرارات SPSS 16ستخدم الباحثون إصدار بر�مج الدراسة، ا

 بشأن حتليل االحندار اخلطي البسيط ما يلي:

 )Analisis korelasi(حتليل االرتباط   .أ

يتم استخدام حتليل االرتباط لقياس العالقة اخلطية بني متغريي توزيع   

  هي كما يلي: SPSSعاديني. نتائج حتليل االرتباط اليت حللها بر�مج 

  حتليل االرتباط:  ٤٫٨اجلدول 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .338a .114 .103 11.946 

a. Predictors: (Constant), Penguasaan Mufradat 

 عابإستهذه الدراسة هي "هناك �ثري وكانت الفرضية املعروضة يف   

طة ساملدرسة املتواات على طالب مراح قرية العربية الصف السابع دفر امل

". اختاذ القرارات األساسية �ستخدام حتليل بليتار ١اإلسالمية احلكومية 

. ١إىل +  ١-معامل ارتباط املنتج حلظة. ترتاوح قيمة معامل االرتباط من 

واألضعف إذا  ١لرقم يكون معامل االرتباط قوً� بشكل متزايد إذا اقرتب من ا

 SPSS.  ميكن رؤية نتائج التحليل �ستخدام ٠اقرتب معامل االرتباط من 

 P. نتائج اإلخراج أعاله تشري إىل أن قيمة نتيجة حساب Rيف العمود  16

X  معY  تشري هذه النتيجة إىل أن قيمة  ٪٥مع مستوى كبري  ٠٫٣٣٨من
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د ). وهذا يدل على وجو  ٠٫٢٢٧ > ٠٫٣٣٨( Rأكرب من جدول  Rعدد 

 املدرسة املتواسطة اإلسالمية من إستعاب املفردات مهارة القراءة عالقة بني

 .بليتار ١احلكومية 

 )Koefisien determinasi(معامل حتديد   .ب

يتم استخدام معامل حتديد لتحديد مدى التأثري الذي أعطاه متغري مستقل   

 التحديد عن طريق معاجلة معامل للمتغري التابع. ميكن حساب حجم معامل

ملخص  ��االرتباط مث تغيريه يف شكل نسبة مئوية ، أو ميكن رؤيته يف العمود 

  .SPSSمنوذج اإلخراج مع حساب بر�مج 

. وهذا يعين أن ٠٫١١٤حصلت على قيمة  SPSSمن نتائج حساب   

 %٨٨٫٦ات، يف حني أن دفر امل إستعابمن متغري مراح قريع �ثر  %١١٫٤

 �ثر بعوامل أخرى مل يتم فحصها يف هذه الدراسة.املتبقية 

 )Persamaan regresi linier sederhana( معادلة االحندار  .ج

ومعامل  X 0معادلة االحندار هي معادلة يتم احلصول عليها عندما تساوي   

. يف حتليل Xاستناًدا إىل متغري  Yاحندار يشري إىل ز�دة أو نقصان يف متغري 

 SPSSاالحندار اخلطي البسيط احملسوب مبساعدة ميكن رؤية إصدار بر�مج 
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. إخراج Undstandardizetيف معامالت  Bيف عمود معامل اإلخراج  16

  :البيا�ت الناجتة على النحو التايل

 معادلة االحندار:  ٤٫٩ اجلدول

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 40.472 13.915  2.909 .005 

Penguasaan Mufradat .508 .162 .338 3.132 .002 

a. Dependent Variable: Maharah Qira'ah     

 ٤٠٫٤٧٢اكتسبت قيمة �بتة من  SPSSاستناداً  إىل احلسا�ت مع بر�مج 

. حىت معادلة االحندار املكتسبة خلطي Regresinya 0.508وقيمة معامل 

  بسيط على النحو التايل:

Y = 40.472 + 0,508X  

القراءة �للغة  ة، فإن قيمة مهار ٠داتاملفر  ستعاباملعادلة يعين إذا كان إمن 

، فإن ١للمعراتة  إستعابذا كانت أي ز�دة يف قيمة . إ٤٠٫٤٧٢العربية هي 

 .٠٫٥٠٨قيمة املربة قرية سرتتفع أيضاً مبقدار 

  t (Uji t)اختبار   .د
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ريًا أم ال كب  ستعاب املفرداتالختبار لتحديد ما إذا كان إيتم استخدام ا

اليت  . والفرضية٠٫٠٥يف اجتاه القياح. يستخدم االختبار مستوى األمهية 

  على مراح قرية". ستعاب املفرداتصيغت هي "هناك إ

 t hitung ميكن رؤية قيمة SPSS 16يف احلساب مع إصدار بر�مج 

�لقيمة  t hitung . مث تتم مقارنة القيمة يفt hitungيف عمود معامل اإلخراج 

، مث يتم t hitung  <t tabel. معيار االختبار هو إذا t hitungعلى جدول 

. Sigد من خالل النظر يف العمو  قبول الفرضية املقرتحة. وميكن أيضا أن يتم

  مث ها مقبول. ٠٫٠٥مع احلكم إذا كانت أمهية 

وكذلك  ٠٫٠٠٢وأمهية  T 3.132يف هذا العمود حصلت على قيمة 

اجلدول وقيمة   t hitung   <t tabel . ألن قيمة٢٫٣٧٦من  t hitungقيمة 

أن  ة، ميكن أن يستنتج أن الفرضيات اليت مت صياغتها مقبول٠٫٠٥الداللة من 

  .القراءة رةامهإستعاب املفردات على هناك �ثري 

 

 




