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 الباب الرابع
 هاتحليلنات و االبي تقديم

 
 لمحة عن ميدان البحث -أ 

صورة عاّمة مبدرسة روضة الشبان ادلتوسطة اإلسالمية األىلية  -1
 ببنجر

 أوال، ذاتّية ادلدرسة
: مدرسة روضة الشبان ادلتوسطة   اسم ادلدرسة ( أ

 اإلسالمية
 عنوان ادلدرسة  ( ب

 رمز 223ورقم  6: بًتان كيلوامًت   الشارع (1
 7665 بريديّ 

 : سوجناي لولوت  القرية (2
 : سوجناي تابوك  الناحية (3
 : بنجر  ادلدنية (4
 : كلمنتان اجلنوبية  الوالية (5
 65113261946:   رقم اذلاتف (6

 : ادلؤّسسة الًتبية  ج( اسم ادلؤسسة
 : مدني   د( وضع ادلدرسة
 1985:   ه( تأسس عام

 : الدكتورندوس زلمد إدريس   و( مؤّسس
 عبد احلاكم السرجنا :  ئيس ادلدرسةز( ر 



37 
 

 : عبد احلافظ ئيس ادلدرسةح( نائب ر 
 : مينور دينتا ط( رئيس رلال التالميذ
 : مجهوري ي( رئيس وصيلة اجملتمع

 : أودين  ك( خازن ادلدرسة
 

تاريخ ادلختصر عن بناء ادلدرسة روضة الشبان ادلتوسطة ال -2
 اإلسالمية األىلية ببنجر

ادلتوسطة اإلسالمية األىلية على درسة روضة الشبان وبدأ إنشاء م
ميلك ادلدرسة  أسس التفكَت أن يف سوجناي لولوت والقرى احمليط فيها ال

بتدائية، أكثرىم تريد ية، وبينما األطفال الذين خيرجون ادلدرسة االاإلعداد
 دلواصلة تعليمهم. 

ثة فصول من مدرسة روضة الشبان مناسبة على إصالح ثال
ه الفرصة لبنية مدرسة روضة الشبان ادلتوسطة بتدائية، تستخدم ىذاال

 مية. تأسس ىذه الرغبة على أمل اجملتمع احمليط لبنية ادلدرسة الدينّية.الاإلس
بناء على الفكرة من الدكتورندوس زلمد إدريس الذي كان من 

مية احلكومية بنجرماسُت، دعا من الالتالميذ يف جامعة أنتساري اإلس
، فاّتفق على بناء مدرسة روضة ثالثة فصولب أصدقائو النتفع هبذا رحا

 .1987-1985الشبان ادلتوسطة اإلسالمية األىلية يف السنة الدراسية 
بنت ادلدرسة ادلتوسطة من عدة اشخاص وىم عاننج مجهوري مقّدم 
من اجليش الوطٍت، وزلمد إدريس، ونور عاشقُت، وأمسر سيي، وصاحل 

 حاوي، ومجهوري.
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بناء ادلدرسة روضة الشبان ادلتواسطة اإلسالمية رس عندما وأما ادلد
أوال، وىم: زلمد إدريس، ونور عاشقُت، وأمسر سيي، وصاحل حاوي، 

 ومجهوري، وعمرو، وعزمية، وسيت آمنة، وإستقامة.
التالميذ. جاؤوا  51يدخلون الدفعة األوىل كان عدد التالميذ الذين 

سوجناي باكونج،  من عدد القرى مثل سوجناي لولوت، غودنج ىَتانج،
 سوجناي تنديفة، لوك بائتان وفكمبنجن.

 أحوال رائيس ادلدرسة -3
كان رئيس ادلدرسة الذي توظف يف مدرسة روضة الشبان ادلتوسطة 

 اإلسالمية األىلية ببنجر منو:
: أحوال رئيس ادلدرسة روضة الشبان ادلتوسطة  4،1اجلدول 

 اإلسالمية األىلية ببنجر
 وقت الوظيفة ادلدرسةاسم رئيس  الدور رقم
1 I 2616-1985 زلمد إدريس 
2 II 2611-2616 نور عاشقُت 
3 III حىت اآلن-2611 عبد احلاكم 

 
أحوال ادلدارس يف مدرسة روضة الشبان ادلتوسطة اإلسالمية  -4

 األىلية ببنجر
روضة الشبان ادلتوسطة  رسُت وادلدرساتأحوال ادلد:  4،2ل اجلدو 

 اإلسالمية األىلية ببنجر
 الوظيفة مادة الدراسية االسم رقم

 رئيس ادلدرسة الكومفيوتر عبد احلاكم السرجانا  .1
 ادلدّرس اللغة اإلندونسية عبد احلافظ السرجانا  .2
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 علم احلساب
ةادلدّرس علم احلساب السرجانا عُت جارية  .3  

 جتماعيالعلوم اال
ةادلدّرس  السرجانا ادلنورةمحيدة   .4  

ةادلدّرس الرياضيات نور ليال السرجانا  .5  

 جتماعيالعلوم اال
 ادلدّرس العلوم احلساب السرجانا زلمد أنصاري  .6

 الكومفيوتر
ةادلدّرس األخالقو عقيدة ال أريان السرجانا  .7  

ةادلدّرس اللغة اإلندونسية دىرية السرجانا  .8  

 ادلدّرس الرياضيات السرجانا مينور  .9
ةادلدّرس اللغة اإلجنيلزية فًتية السرجانا  .16  

ةادلدّرس الرياضيات سيت رقية السرجانا  .11  

 ادلدّرس اللغة اإلجنيلزية السرجانا مسران  .12
 ادلدّرس مدّرب السرجانا ديدي  .13
ةادلدّرس اللغة اإلجنيلزية أحسانية السرجانا  .14  

 ادلدّرس اللغة العربية زلمود الدين  .15
ةادلدّرس فقة سيت آمنة السرجانا  .16  

 ادلدّرس األخالقو عقيدة ال أمحد رمدان السرجانا  .17
 اللغة العربية

ةادلدّرس الفنون والثقافة لطيفة السرجانا  .18  

ةادلدّرس تربية الوطٍت إسنانية السرجانا  .19  

ةادلدّرس القرآن واحلديث السرجانا رليفة  .26  
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 ادلدّرس الرياضيات سّيد زلسُت السرجانا  .21
 ادلدّرس مدّرب مولكان السرجانا  .22
ةادلدّرس اللغة اإلندونسية فطما سوريانيت السرجانا  .23  

 ادلدّرس )مولوك( قراءة احلديث كورمانشح  .24
 ادلدّرس )مولوك(قراءة احلديث  أفضل مثٌت  .25
 ادلدّرس  عادلشة السرجانا  .26
ةادلدّرس العلوم احلساب أمرينا رشدا السرجانا  .27  

 اإلجتماعيالعلوم 
 

أحوال الطلبة يف مدرسة روضة الشبان ادلتوسطة اإلسالمية  -5
 األىلية ببنجر

يف مدرسة روضة الشبان ادلتوسطة اإلسالمية  أما عدد الطلبة 
 . 2617/2618األىلية ببنجر يف سنة 

: أحوال عدد الطلبة يف مدرسة روضة الشبان  4،3اجلدول 
 ادلتوسطة اإلسالمية األىلية ببنجر

 الطالبات الطالب الصف الرقم
1.  VII A - 25 
2.  VII B - 24 
3.  VII C 27 - 
4.  VII D 29 - 
5.  VIII A - 33 
6.  VIII B - 32 
7.  VIII C 36 - 
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8.  VIII D 32 - 
9.  IX A - 34 

16.  IX B - 34 
11.  IX C 46 - 
12.  IX D 38 - 

 378 العدد
 

أحوال األجهزة من مدرسة روضة الشبان ادلتوسطة اإلسالمية  -6
 األىلية ببنجر

لك مدرسة روضة الشبان ادلتوسطة اإلسالمية األىلية ببنجر مت
 األجهزة ادلدرسية كما يف اجلدول.

أحوال األجهزة من مدرسة روضة الشبان ادلتوسطة  :  4،4 لاجلدو 
 اإلسالمية األىلية ببنجر

 حال عدد مرافق رقم
 ةجّيد 14 الفصول الدراسية 1
 ةجّيد 1 إدارة رئيس ادلدرسة 2
 جّيد 1 ُتادلدرس مكتب 3
 جّيد 1 التنظيم 4
 جّيد 3 ُتمرحاض ادلدرس 5
 جّيد 4 مرحاض الطلبة 6
 جّيدة 1 ادلكتبة 7
 ةجّيد 1 حجرة الصحة 8
 جّيد 1 ادلخترب 9
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 جّيد 2 ادلقصف 16
 جّيد 1 ملعب رياضي 11
 جّيد 1 موقف 12
 جّيد 1 مسجد 13
 جّيدة 1 غرفة ادلكتبة 14
 جّيد 1 ادلعمل الكومبيوتر 15
 ةجّيد 1 غرفة الصحة ادلدرسة 16

 
ادلنهج وتعليم اللغة العربية يف مدرسة روضة الشبان ادلتوسطة  -7

 اإلسالمية األىلية ببنجر
بية يف تلك ادلدرسة الذي يستخدم منهج تعليم اللغة العر أما 

لك الصف السابع والثامن والتاسع. لذ يف 2613منهج فهو 
يف مدرسة  يف تعليم مهارة الكتابة 2613هج ستخدم منتالباحثة ف

روضة الشبان ادلتوسطة اإلسالمية األىلية ببنجر، ألن عينة البحث 
 يف الصف السابع.
اللغة العربية يف الصف السابع والتاسع ىو زلمود  أما مدرس

الدين. ومدرس اللغة العربية يف الصف الثامن ىو أمحد رمدان 
سبت حىت يوم ال للغة العربية فيها من يوم الثالثاءالسرجانا. وتعليم ا

يف  اللغة العربية . وكتاب تعليموعدد ساعتها تعٍت ثالث ساعات
 .LKSتلك ادلدرسة 
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ىذا الربنامج تعليم اللغة العربية يف الصف السابع : 4،5اجلدول 
 : مبدّرس زلمود الدين

 الفصل السابع الساعة الدراسة اليوم الرقم
 ج 4-3 الثالثاء 1

 د 6
 أ 7-8

 ج 6 األربعاء 2
 ب 5 اخلميس 3

 أ 7
 د 2-1 السبت 4

 ب 5-6
 

 تقديم البيانات -ب 
 يف اجملموعة الضابطة واجملموعة التجريبية مهارة الكتابةتعليم  تنفيذ  -1

األربعاء التعليم يف ىذا البحث بدأ االختبار القبلي يف يوم   تنفيذ 
ة و يوم اخلميس يف تاريخ يف اجملموعة الضابط 2618 مارس 21يف تاريخ 

 بدئتف مهارة الكتابةأما تعليم تجريبية. يف اجملموعة ال 2618 مارس 22
يف اجملموعة الضابطة 2618 مارس 28حىت  2618مارس  27الباحثة من 

البعدي  ، واالختبار2618مارس  29مارس و  24من  واجملموعة التجريبية
موعة اجمليف اجملموعة التجريبية و  2618 مارس 31 يف يوم السبت يف

 .2618أبريل  3الضابطة يف يوم الثالثاء يف 
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التعليم يف اجملموعتُت، صممت الباحثة خبطة التنفيذ  قبل تنفيذ
الباحثة إىل ادلشرف لتصحيح.  . ولقيت3و  2كما يف ادلالحق   rppالتعليمية 

 االختبار القبلي وواحد االختبار البعدي.ىو لقاءان وواحد أما تنفيذ التعليم 
 يف اجملموعة الضابطة تعليم مهارة الكتابة  تنفيذأوال، 

التعليم للمجموعة ب ما يتعلقالتعليم، فالباحثة أعدت  قبل تنفيذ
، ةالباحثة أسئلة عن الكتابة بدون النظر  وأعطيتصممت الباحثة الضابطة. 

 .وسيلة الصوردون ب لكن يف اجملموعة الضابطة عّلمت الباحثة
ذ ل لتنفينظر إىل اجلدو وميكن ا، تعليم مهارة الكتابة ينفذ يف لقائُت

 ل التايل.التعليم يف ىذا الفصل يف اجلدو 
 يف اجملموعة الضابطةمهارة الكتابة تعليم : تنفيذ 4،6ل اجلدو 

 ادلادة الساعة اليوم/التاريخ اللقاء
 القبلياالختبار  6 2618 مارس 21األربعاء/ 1
 بييت 4-3 2618 مارس 27الثالثاء/ 2
 بييت 6 2618 مارس 28األربعاء/  3
 االختبار البعدي 4-3 2618أبريل  3الثالثاء/  4

   
 جريبيةيف اجملموعة الت بوسيلة الصور مهارة الكتابةثانيا، تنفيذ تعليم 

ة لمجموعت ما يتعلق بالتعليم لتعليم، فالباحثة أعدالتنفيذ قبل    
بار القبلي ويف االخت rppخبطة التنفيذ التعليمية   الباحثة عتصن التجريبية.

الباحثة أسئلة عن الكتابة بدون النظرة أيضا،  واالختبار البعدي أعطيت
 و يف اجملموعة التجريبية ّعلمت الباحثة بوسيلة الصور.
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  يف اجملموعة التجريبية مهارة الكتابة: تنفيذ تعليم  4،7اجلدول   
 ادلادة الساعة اليوم/التاريخ اللقاء
 االختبار القبلي 5 2618 مارس 22اخلميس/ 1
 بييت 6-5 2618 مارس 24السبت/ 2
 بييت 5 2618 مارس 29/اخلميس 3
 االختبار البعدي 6-5 2618 مارس 31/ السبت 4

 
 نتائج االختبار القبلي للمجموعة التجريبية واجملموعة الضابطة -2

  اللقاء األول دلعرفة نتائج األولاالختبار القبلي يفعملت الباحثة 
توزيع . و 6 موعتُت كما يف ادلالحقالطلبة. ونتائج االختبار القبلي من اجمل

 الطلبة الذين اتبعوا ىذا االختبار القبلي كما يف اجلدول.
 الطلبة الذين اتبعو االختبار القبلي : عن توزيع عدد 4،8اجلدول   

 اجملموعة الضابطة التجريبيةاجملموعة  
 27 24 االختبار القبلي

 51 عدد الطلبة
بناء على ذلك اجلدول عرفنا أن الطلبة الذين اتبعوا االختبار    

القبلي كاملُت. ونتائج االختبار القبلي من اجملموعة التجريبية واجملموعة 
 الضابطة كما يف اجلدول.

 من اجملموعتُت: نتائج االختبار القبلي  4،9اجلدول  
 النتيجة اجملموعة الضابطة النتيجة اجملموعة التجريبية 

 76  . أ 76  . أ
 76  . ب 16  . ب
 76  . ت 76  . ت
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 86  . ث 56  . ث
 46  . ج 66  . ج
 76  . ح 166  . ح
 46  . خ 76  . خ
 36  . د 36  . د
 16  . ذ 76  . ذ
 46  . ر 86  . ر
 96  . ز 26  . ز

 66  . س 36  . س
 56  . ش 96  . ش
 96  . ص 66  . ص
 86  . ض 66  . ض
 96  . ط 76  . ط
 56  . ظ 56  . ظ
 96  . ع 96  . ع
 36  . غ 96  . غ
 16  . ف 96  . ف
 56  . ق 56  . ق
 76  . ك 96  . ك
 96  . ل 66  . ل
 66  . م 86  . م

 66  . ن  
 86  . ه  
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 66  . و  
 96  166 أعلى النتيجة

 16  16 النتيجة أوطأ
 66،37  64،16 ادلعدل

 23،61  23،94 ادلعياري االحنراف
بناء على اجلدول السابق أن أعلى النتيجة من اجملموعة التجريبية   

 16اجملموعة التجريبية ، و أوطأ النتيجة من 96واجملموعة الضابطة  166
وادلعدل  64،16، وادلعدل من اجملموعة التجريبية 16واجملموعة الضابطة 

من اجملموعة التجريبية حنراف ، وادلعيار اال66،37موعة الضابطة من اجمل
. أما خطوات حتليل البيانات دلعرفة 23،61 واجملموعة الضابطة 23،94

االحنراف كما يف ادلالحق  ير وادلعياجة و أوطأ النتيجة ادلعدل أعلى النتي
7.  

 نتائج االختبار البعدي للمجموعة التجريبية واجملموعة الضابطة -3
عملت الباحثة االختبار البعدي يف اللقاء الرابع دلعرفة ىل توجد 

ة الصور يف تعليم لالفروق بُت اجملموعة التجريبية اليت تعلمت بوسي
 ليت تعلمت بدون الوسيلة الصورموعة الضابطة ااإلمالء ادلنظور واجمل

توزيع الطلبة الذين اتبعوا ىذا االختبار  يف تعليم اإلمالء ادلنظور. و
   البعدي كما يف اجلدول. 

 بعديالطلبة الذين اتبعو االختبار ال : عن توزيع عدد 4،16اجلدول   
 اجملموعة الضابطة اجملموعة التجريبية 

 27 24 االختبار القبلي
 51 عدد الطلبة
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بناء على على ذلك اجلدول عرفنا أن الطلبة الذين اتبعوا    
االختبار البعدي كاملُت. ونتائج االختبار البعدي من اجملموعة التجريبية 

 واجملموعة الضابطة كما يف اجلدول.
 من اجملموعتُت : نتائج االختبار البعدي 4،11اجلدول  

 النتيجة الضابطةاجملموعة  النتيجة اجملموعة التجريبية 
 86  . أ 96  . أ

 76  . ب 66  . ب
 86  . ت 86  . ت
 96  . ث 76  . ث
 66  . ج 86  . ج
 76  . ح 166  . ح
 56  . خ 86  . خ
 86  . د 86  . د
 76  . ذ 96  . ذ
 66  . ر 96  . ر
 166  . ز 76  . ز

 86  . س 86  . س
 76  . ش 166  . ش
 86  . ص 76  . ص
 76  . ض 86  . ض
 86  . ط 86  . ط
 66  . ظ 76  . ظ
 86  . ع 96  . ع
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 66  . غ 96  . غ
 56  . ف 96  . ف
 76  . ق 76  . ق
 86  . ك 86  . ك
 86  . ل 76  . ل
 76  . م 166  . م

 76  . ن  
 96  . ه  
 76  . و  

 166  166 أعلى النتيجة 
 56  66 أوطأ النتيجة

 72،96  81،67 ادلعدل
 11،76  16،96 ادلعياري االحنراف

بناء على اجلدول السابق أن أعلى النتيجة من اجملموعة التجريبية    
 66، و أوطأ النتيجة من اجملموعة التجريبية 166واجملموعة الضابطة  166

واجملموعة  81،67عدل من اجملموعة التجريبية ، وادل56واجملموعة الضابطة 
 16،96، وادلعيار االحنراف من اجملموعة التجريبية 72،96الضابطة  

. وخطوات حتليل البيانات دلعرفة أعلى النتيجة 11،76واجملموعة الضابطة 
 .12 و أوطأ النتيجة وادلعدل وادلعاير االحنراف كما يف ادلالحق
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 وتفسيرهاتحليل البيانات  -ج 
 االختبارات يف االختبار القبلي للمجموعتُت -1

 أوال، اختبار الطبيعية
عملت الباحثة اختبار الطبيعية دلعرفة ىل البيانات توزيع الطبيعية  

 مسرونوف. –أم ال. واستخدامت الباحثة باختبار قلموغروف 
اختبار الطبيعية من نتيجة االختبار نتيجة حتليل : 4،12اجلدول 
 لمجموعتُتالقبلي ل
 α مسرونوف-قلموغروف اجملموعة

 
 اخلالصة

 ملحوظ العينات
 توزيع الطبيعية 0,05 6،26 24 التجريبية
 توزيع الطبيعية 0,05 6،18 27 الضابطة

       0,05 =α 
  0,05 < (Sig-2 Tailed)أما اخلالصة من تلك التحليلية إذا 

 فالبيانات غَت الطبيعية  0,05 > (Sig-2 Tailed)إذا فالبيانات الطبيعية 
 α.1= 0,05بدرجة ادلغزى 

دّل ىذا اجلدول يف اجملموعة التجريبية أّن نتيجة ملحوظها 
فالبيانات توزيع الطبيعية،  6،65أكرب من درجة ادلغزى  6،26تعٍت 

أكرب من درجة  6،18و يف اجملموعة الضابطة أّن نتيجة ملحوظها 
 الطبيعية أيضا.فالبيانات توزيع  6،65ادلغزى 

 
 ثانيا، اختبار التجانس
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عرفت الباحثة أن البيانات يف اجملموعة التجريبية توزيع الطبيعية 
والبيانات يف اجملموعة الضابطة توزيع الطبيعية أيضا، عملت الباحثة 
اختبار التجانس. وادلقصود من ىذا االختبار يعٍت دلعرفة ىل نتائج 

تدّل التجاّنس أم ال. أما خطوات اجملموعتُت يف االختبار القبلي 
 الحق.حتليلها كما يف ادل

اختبار التجانس من نتيجة االختبار : نتيجة حتليل 4،13اجلدول 
 القبلي للمجموعتُت

 اخلالصة α ملحوظ العينات اجملموعة
 التجانس 0,05 6،98 24 التجريبية
 27 الضابطة

      0,05 =α 
  0,05 < (Sig-2 Tailed)أما اخلالصة من تلك التحليلية تعٍت إذا 

فالبيانات غَت   0,05 > (Sig-2 Tailed)إذا فالبيانات التجانس 
 α.2= 0,05بدرجة ادلغزى  التجانس

 6،98دّل ىذا اجلدول يف اجملموعتُت أّن نتيجة ملحوظها يعٍت 
ىي  فالبيانات من اجملموعتُت 6،65أكرب من درجة ادلغزى 

 التجانس.
 

 t) ) ت ثالثا، اختبار
عرفت الباحثة أن البيانات يف االختبار القبلي من اجملموعتُت 

( دلعرفة ىل t. فاستخدمت الباحثة اختبار )توزيع الطبيعية والتجانس
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موعتُت يف االختبار القبلي. توجد الفروق بُت نتائج األول من اجمل
 .16ات حتليلها كم يف ادلالحق وخطو 

  0,05 > (Sig-2 Tailed) أما اخلالصة من تلك التحليلية تعٍت إذا 

   ف   0,05 < (Sig-2 Tailed)إذا  دلردودةا    و  ادلقبولة     ف

= 0,05بدرجة ادلغزى  التجانسفالبيانات غَت  ادلقبولة    و  ادلردودة
α.3 

أكرب  6،57عرفت نتيجة  16 بناء على احلساب يف ادلالحق
. اخلالصة من ادلردودة     ادلقبولة     ف  6،65من درجة ادلغزى 

تلك التحليلية تعٍت ال توجد الفروق بُت نتائج األول يف اجملموعتُت 
 يف االختبار القبلي. 

 
 االختبارات يف االختبار البعدي للمجموعتُت -2

 أوال، اختبار الطبيعية
عملت الباحثة اختبار الطبيعية دلعرفة ىل البيانات توزيع الطبيعية 

 مسرونوف.  –واستخدمت الباحثة باختبار قلموغوف أم ال. 
 االختبار البعدي  : نتيجة حتليل اختبار الطبيعية يف4،14اجلدول 

 اخلالصة α مسرونوف-قلموغروف اجملموعة
 ملحوظ العينات

 غَت توزيع الطبيعية 0,05 6،63 24 التجريبية
 غَت توزيع الطبيعية 0,05 6،62 27 الضابطة

      0,05 =α 
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  0,05 < (Sig-2 Tailed)أما اخلالصة من تلك التحليلية إذا 

 فالبيانات غَت الطبيعية  0,05 > (Sig-2 Tailed)إذا فالبيانات الطبيعية 
 α.4= 0,05بدرجة ادلغزى 

أن نتيجة ملحوظها دّل ذلك اجلدول يف اجملموعة التجريبية 
توزيع غَت فالبيانات  6،65أصغر من درجة ادلغزى  6،63يعٍت 

 6،62الطبيعية، ويف اجملموعة الضابطة أّن نتيجة ملحوظها يعٍت 
 .أيضا فالبيانات غَت توزيع الطبيعية 6،65أصغر من درجة ادلغزى 

 تبار التجانسثانيا، اخ
توزيع غَت عرفت الباحثة أن البيانات يف اجملموعة التجريبية 

الطبيعية، عملت  توزيع الطبيعية والبيانات يف اجملموعة الضابطة غَت
الباحثة اختبار التجانس. وادلقصود من ىذا االختبار يعٍت دلعرفة ىل 

 نتائج اجملموعتُت يف االختبار البعدي تدّل التجانس أم ال. 
 االختبار البعدي تيجة حتليل اختبار التجانس يف: ن4،15اجلدول 

 اخلالصة α ملحوظ العينات اجملموعة
 0,05 6،86 24 التجريبية

 
 

 التجانس
 27 الضابطة

         0,05 =α 
  0,05 < (Sig-2 Tailed)أما اخلالصة من تلك التحليلية إذا 

 غَت التجانسفالبيانات   0,05 > (Sig-2 Tailed)إذا  فالبيانات التجانس
 α.5= 0,05بدرجة ادلغزى 

 6،86دّل ىذا اجلدول يف اجملموعتُت أّن نتيجة ملحوظها يعٍت 
 فالبيانات من اجملموعتُت ىي التجانس.  6،65أكرب من درجة ادلغزى 
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 u) ) ؤ ثالثا، اختبار
من اجملموعتُت  بعديعرفت الباحثة أن البيانات يف االختبار ال

غَت توزيع الطبيعية والتجانس. وعرفت الباحثة أن اختبار التجانس 
( (u ؤ من اجملموعتُت ىو التجانس. فاستخدمت الباحثة اختبار

مهارة جريبية يف تعليم تدلعرفة ىل توجد الفروق بُت نتائج اجملموعة ال
ابطة يف تعليم باستخدام وسيلة الصور بنتائج اجملموعة الض الكتابة

 بدون الوسيلة الصور يف تعليم مهارة الكتابة.  مهارة الكتابة
  0,05 > (Sig-2 Tailed) أما اخلالصة من تلك التحليلية تعٍت إذا 

   ف   0,05 < (Sig-2 Tailed)إذا ادلردودة     و  ادلقبولة    ف 

= 0,05بدرجة ادلغزى  التجانسفالبيانات غَت  ادلقبولة    و  ادلردودة
α.6 

 6،61عرفت نتيجة  15 بناء على احلساب يف ادلالحق
. ادلردودة      ادلقبولة      ف 6،65من درجة ادلغزى صغر أ

رلموعة التجريبية اخلالصة من تلك التحليلية تعٍت توجد الفروق بُت 
الذين تعلموا بوسيلة الصور باجملموعة الضابطة الذين تعلموا بدون 

 مهارة الكتابة.الوسيلة يف تعليم 
 81،67بناء على نتيجة ادلعدل من اجملموعة التجريبية ىو 

يدل أن نتائج  72،96ونتيجة ادلعدل من اجملموعة الضابطة ىو 
اجملموعة التجريبية يف تعليم اإلمالء ادلنظور باستخدام وسيلة الصور 
أعلى من نتائج اجملموعة الضابطة يف تعليم اإلمالء ادلنظور بدون 

ىي وسيلة ألن وسيلة الصور تتعلق بتعليم اإلمالء ادلنظور، ة. الوسيل
ة اليت جزء من وسائل بسيطة. و كما ادلسلمة األساسية يف البصري
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يف ىذا البحث تعٍت استخدام الوسائل التعليمية  يف  الباب األول
التعليم تستطيع أن تنهض الرغبة اجلديدة ودافع التعليم وتعطى التأثَت 

فاستخدام وسيلة الصور  7يع أن ترقى فهم الطلبة.وتستط للطلبة،
مساعدة الطلبة أن يتذكروا ويكتبوا كلمات اللغة العربية يف تعليم 

 اإلمالء ادلنظور.
تعليم وعندما وسيلة الصور جرّبت يف الصف السابع يف 

. ألن نتائج اجملموعة التجريبية اليت تعلمت ةأهنا فعال مهارة الكتابة
الصور أعلى من نتائج اجملموعة الضابطة اليت باستخدام وسيلة 

 تعلمت بدون الوسيلة الصور.
ولتوضيح البيانات فاستخدمت الباحثة اختبار الطبيعية واختبار 

 (Sig2 Tailed أنu) ) ؤ بناء على اختبار. u) )ؤ  التجانس واختبار

 .ادلردودة      ادلقبولة      ف 6،65أصغر من  0،0،
من الوصف أعاله، أن يكون مفهوما أن تعليم اإلمالء ادلنظور  

اإلمالء  ميكن أن يرقى نتائج الطلبة الذين يتعلمونبوسيلة الصور 
 بدون الوسيلة الصور. بالطلبة الذين يتعلمونادلنظور 
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