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 الباب الرابع
 تحليل البيانات ومناقشتها

 ميدان البحثاللمحة عن  - أ
 صورة عامة بالمعهد اإلسالمي دار العلم للبنات بنجربارو -1

 أوال، ذاتية ادلعهد
 بنجربارو: ادلعهد اإلسالمي دار العلم للبنات  اسم ادلعهد ( أ

لنداسان  092,11: يف شارع أمحد ياين كيلوامًت  عنوان ادلعهد ( ب
 أولني بارت، بنجربارو، كلمنتان اجلنوبية

 180,1084080/ 11003711341:  رقم اذلاتف ( ج
 : مديني  وضع ادلعهد  ( د
 : كياىي احلاج زلمد علم ادلؤسس  ( ه
 : كياىي احلاج مهران زلمود ادلاجستري مدير ادلعهد  ( و

 عن المعهد اإلسالمي دار العلم للبنات بنجربارو تاريخ المختصر -2
، معهد دار العلم ىو 0984معهد دار العلم تأسس تاما يف سنة 

 ملجأ األيتام  يف ادلاضية.
 وىناك وجد للبنني فقط، ماوجد للبنات يف ادلاضية.

معهد دار العلم يكون ادلؤسسة الًتبوية الرمسية  0991يف سنة 
معهد سالفية والعصرية. وهبذا يسمى بيو اإلسالمية وىي تندمج بني 

معهد اإلسالمي دار العلم. وادلؤسس معهد دار العلم إمسو كياىي احلاج 
 علم.
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تأسس تاما معهد دار العلم للبنات. أوال الطالبات  111,يف سنة 
 أشخاص. واآلن يسمى بادلعهد اإلسالمي دار العلم. 41حوالي 

 أحوال مدير المعهد -3
 توظف بادلعهد اإلسالمي دارالعلم بنجربارو منو :كان مدير ادلعهد 

 مدير ادلعهد اإلسالمي دار العلم بنجربارو : أحوال 3.0اجلدول 
 وقت الوظيفة اسم مدير ادلعهد رقم

 0980-0984 كياىي احلاج علم . 0

 0991-0980 كياىي احلاج  .,

 اآلن -0991 كياىي احلاج مهران زلمود ادلاجستري . 4

 
 أحوال األساتيذ بالمعهد اإلسالمي دار العلم للبنات بنجربارو  -4

أمساء ادلدريسني وادلدرسات وتعليم ادلاضي والدرس بادلعهد اإلسالمي 
 كما يلي :  دارالعلم للبنات

: أحوال األساتيذ بادلعهد اإلسالمي دار العلم للبنات  ,.3اجلدول 
 بنجربارو

 الدرس التعليم ادلاضي اإلسم رقم

كياىي احلاج مهران زلمود  .0
 ادلاجستري

جامعة اإلسالمية  
 كلمنتان البنجري

 التصوف

النحو جامعة شريف ىداية  احلاجة ألوسيو علم  .,
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 والتصوف اهلل جباكرتا

التصوف  معهد دارالسالم مرتابورا كياىي احلاج ابو احلسن .4
 والتوحيد

معهد اإلسالمي  شرماوي .3
 دارالعلم

 أخالق

احلاج صفوان كراين كياىي  .1
 الليسانس

جامعة األزىر القاىرة 
 مبصر

 بالغة

احلاج إروان ستياوان   .0
 السرجنا

جامعة سنان كاليجاغا 
 يوغياكارتا

 اللغة العربية

 اللغة العربية معهد علي زين حبيب زلمد السقاف .  7

اصول  معهد علي زين زلمد أبرار مسراوي .8
 التفسري

 الصرف معهد علي زين زلمد إبن دحالن .9

 الفرائض جامعة ليبيا جاكرتا سفيان الثوري الليسانس .01

جامعة الفالح  شهيد زلمود السرجنا .00
 اإلسالمية بنجربارو

 أصول الفقو

 احلديث جامعة األحقاف بيمن رحيمة الليسانس .,0

احلج زلمد إرحامي  .04
 الليسانس

 احلديث جامعة األحقاف بيمن
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حتفيظ القرآن مكة  زلمد ابن عطاء اهلل  .03
 ادلكرمة

 الفقو

جامعة اإلسالمية   زلمد نصري السرجنا .01
 كلمنتان البنجري

 الفرائض

 التاريخ معهد دار السالم  احلاج زلمد رشدان  .00

جامعة الفالح  رمحلى ساري السرجنا .07
 اإلسالمية بنجربارو

التفسري 
 واإلمالء

جامعة الفالح  السرجناملية امليا  .08
 اإلسالمية بنجربارو

الصرف 
 والقرآن

جامعة الفالح  ليلة السرجنا .09
 اإلسالمية بنجربارو

 التفسري

زلمد عاقب ملكي  .1,
 الليسانس

جامعة األزىر القاىرة 
 مبصر

 احلديث

معهد علي صالتية  احلاج زلمد حيىي  .0,
 مكة ادلكرمة

اللغة العربية 
وحتفيظ 

 القرآن

احلاجة سيت فاطمة  .,,
 ادلاجستري

جامعة أنتساري 
 اإلسالمية احلكومية

التاريخ 
 والنحو

جامعة أنتساري  سيت رمحوايت ادلاجستري .4,
 اإلسالمية احلكومية

 القرآن 
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احلاجة سيت رمحانية  .3,
 الليسانس

احلديث  جامعة األحقاف بيمن
 والفقو

وأصول اخلط  جامعة األحقاف بيمن مينة الليسانس .1,
 احلديث

 النحو والقرآن جامعة األحقاف بيمن مغفرة الليسانس أولياء .0,

اإلمالء  دار الزىراء بيمن نور احلسٌت .7,
 والصرف

 الصرف جامعة األحقاف بيمن نور علوية الليسانس .8,

جامعة الفالح  حلدوايت السرجنا .9,
 اإلسالمية بنجربارو

الفقو 
 والصرف

جامعة دارالسالم  السرجنانور الوفاء  .41
 مبرتافورا

اللغة العربية 
وأصول 
 احلديث

األخالق  جامعة األحقاف بيمن نور العيون الليسانس .40
 والصرف

جامعة الفالح  احلاجة سيت ميمنة .,4
 اإلسالمية بنجربارو

األخالق 
 والتوحيد

 التفسري جامعة األحقاف بيمن عملية الليسانس .44
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 بنجربارو عهد اإلسالمي دارالعلم للبناتالأحوال الطالبات ب -5

أما عدد الطالبات بادلعهد اإلسالمي دار العلم للبنات بنجربارو يف سنة 
,109/,1,1 

: عدد الطالبات بادلعهد اإلسالمي دار العلم للبنات  3.4اجلدول 
 بنجربارو

 عدد الطالبات الصف الرقم

 31 أ معليمات 0 .0

 ,3 ب معليمات 0 .,

 31 معليماتج  0 .4

 30 د معليمات 0 .3

 30 ه معليمات 0 .1

 ,3 و معليمات 0 .0

 ,3 أ معليمات , .7

 33 ب معليمات , .8

 31 ج معليمات , .9

 ,4 د معليمات , .01
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 30 ه معليمات , .00

 47 أ معليمات 4 .,0

 7, ب معليمات 4 .04

 ,4 ج معليمات 4 .03

 30 معليمات 3 .01

 39 معليمات 1 .00

 30 معليمات 0 .07

 077 اجملموع

 
 الرسالة والرؤية بالمعهد إلسالمي دار العلم  -6

رسالة ادلعهد اإلسالمي دار العلم ىو أن يعدي الطالب العادلون أما 
 تعلق باإلميان والتقوى.الدين والعلم والتكنولوجيا الذي يوالراسخون يف علم 

 :نقسم إىل أربعة أقسام وأما الرؤية ت

أن يريب الطالب ادلتقنون والراسخون يف علم فرض العني وفرض  ( أ
 الكفاية يف اجملتمع

 أن يريب الطالب الفقهاء  ( ب
 أن يريب الطالب الراسخون يف علم التكنولوجيا ( ج
 أن يريب الطالب لديهم مهارة احلياة. ( د
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 تقديم البيانات وتفسيرها - ب
  تنفيذ تعليم اإلنشاء الموجه -1

 07خ يف تاري  األربعاءبدأ االختبار القبلي يف يوم تنفيذ التعليم يف ىذا البحث 
 109,يوليو  4,. وأما  تعليم اإلنشاء ادلوجو بدأت الباحثة من تاريخ 109,  يوليو

يف اجملموعة الواحدة فقط أو اجملموعة التجربية فقط،  109,أغسطس  7حىت تاريخ 
 يف الفصل ادلتساوي. 109,أغسطس  0,ء يف تاريخ واالختبار البعدي يف يوم األربعا

خبطة التنفيذ التعليم الباحثة قبل تنفيذ التعليم يف الفصل التجرييب، صممت 
RPPىو لقاءان وواحد  االختبارإىل ادلشرف لتصحيح. أما تنفيذ  . ولقى الباحثة

 االختبار القبلي وواحد االختبار البعدي.

يف الفصل التجرييب. قبل تنفيذ التعليم، فالباحثة اعدات ما حيتاج إليو يف التعليم 
إلنشاء ادلوجو يف تعليم ا. فردات واجلملةأعطى الباحثة أسئلة عن ادلو صممت الباحثة 

لقاء، وميكن أنظر إىل اجلدول لتنفيذ التعليم يف ىذا الفصل  ستي ينفذ يف  ىذ البحث 
 :يف اجلدول التايل

 فصل التجرييبنفيذ التعليم يف ال: ت 3.3ول اجلد
 ادلادة التاريخ /اليوم اللقاء

 االختبار القبلي 109,يوليو  07ربعاء/ األ 0

 األفعال اليومية 109,يوليو  4,الثالثاء /  ,

 األفعال اليومية 109,يوليو  3,األربعاء /  4
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 األفعال اليومية 109,يوليو  41الثالثاء /  3

 األفعال اليومية 109,يوليو  40/ األربعاء 1

 األفعال اليومية 109,أغسطس  0الثالثاء /  0

 األفعال اليومية 109,أغسطس  7األربعاء /  7

 االختبار البعدي 109,أغسطس  0,األربعاء /  8

 

 تنفيذ العمل يف اللقاء التعليم كما يلي :

 االختبار القبلي -أوال

 افتاح الدراسة (0
 التعليم أعطت الباحثة االختبار القبلي دلعرفة قدرة الطالباتقبل ابتداء   (,
 أمرت الباحثة لتكتبوا اجلملة ادلفيدة بغري الصورة عن األفعال اليومية (4

 اجراءات التعليم يف الفصل التجرييب يف اللقاء األول والثاين -ثانيا

 افتاح الدراسة (0
 تقدمي اذلدف من التعليم  (,
 مفردات األفعال اليومية  والطالبات اجابتوادلدريسة بدأت بالسؤال عن  (4
 ادلدريسة شرحت عن كيفية جتعل اجلملة من اجلملة الفعلية واإلمسية  (3
 مث أعطت ادلدريسة الطالبات من ادلفردات لتجعل اجلملة ادلفيدة (1
 ادلدريسة اختارت من أحد الطالبة لتقدمي من نتيجتها (0
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 اخلالصة من التعليم (7

 الثالث والرابعالتجرييب يف اللقاء الفصل  اجراءات التعليم يف -ثالثا

 افتاح الدراسة    (0
 تقدمي اذلدف من التعليم (,
وحروف العطف واحلروف بالسؤال عن مفردات األفعال اليومية  ادلدريسة بدأت (4

 اخلفض
ادلدريسة أمرهتن لتجعل اجلملة ادلفيدة من األفعال اليومية وفيو حروف  بعد ذلك (3

 العطف وحروف اخلفض
 من أحد الطالبة لتقدمي من نتيجتها ادلدرسة اختارت (1
 اخلالصة من التعليم (0

 لسادسوا خلامسالفصل التجرييب يف اللقاء ا اجراءات التعليم يف -رابعا

 افتاح الدراسة  (0
 تقدمي اذلدف من التعليم (,
 ادلدريسة أعطت الصور ادلتسلسلة عن األفعال اليومية  (4
 أىتمت الطالبات يف تلك الصور ادلتسلسلة (3
 رت الطالبات من الصورة  إىل الصورة اآلخرىصوي  (1
 وبعد ذلك أمرهتن لتقصوا ما ترون من تلك الصور بالكتابة (0
 اختارت ادلدريسة الطالبة لقراءة نتيجتهن  (7

 االختبار البعدي -خامسا

 افتاح الدراسة  (0
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أعطت ادلدريسة االختبار البعدي دلعرفة قدرة الطالبات بعد التعليم يف كتابة  (,
 باستخدام الصور ادلتسلسلةاإلنشاء 

 مث الطالبات مجعت ذلك اإلنشاء إىل ادلدريسة (4
 
 مجموعة التجريبيةواالختبار البعدي في ال نتائج االختبار القبلي -,

عملت الباحثة االختبار القبلي يف اللقاء األول دلعرفة نتائج األول الطلبة. ونتائج 
توزيع الطلبة الذين اتبعوا ىذا  االختبار القبلي من رلموعتني كما يف ادلالحق. وأما

 االختبار القبلي كما يف اجلدول.
جملموعة يف اواالختبار البعدي  نتائج االختبار القبلي:  3.1ل اجلدو 

 التجريبية
 الرقم ماءاالس نتيجة

 االختبار القبلي االختبار البعدي الفرق

,1 81 01 Erliani Aisyah A 0. 

01 71 01 Findia Nadilla ,. 

- 81 81 Hafsah 4. 

,1- 01 81 Noor Meila R. 3. 

1 71 71 Nor Khalisah 1. 

1 71 71 Nor Padila 0. 
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1 71 01 Radhiyah 7. 

01 71 01 Rina Nur Salimah 8. 

1- 71 71 Siti Anisa Febriyanti 9. 

- 81 81 Soraya 01. 

01 81 71 Sri Wahyuni 00. 

1- 71 81 Siti Faridah 0,. 

1- 81 81 Siti Jahrah 04. 

- 81 81 Siti Khairunnisa 03. 

1 71 71 Siti Nur 

Fadilatussyifa 
01. 

01 71 01 Uswatun Hasanah 00. 

01 81 71 Wanda Apriska 07. 

- 71 71 Shopiyah Nabillah 08. 

1 01 01 Alfie Bariroh 09. 

,1 81 01 Amirah Istika M ,1. 

1 71 71 Azizah Amrullah ,0. 

1 81 71 Firdha R Aisyah ,,. 
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01 71 01 Hana Nafisa ,4. 

,1 81 01 Helmiyatun Nisa ,3. 

01 71 01 Intan Ria Agustin ,1. 

01 71 81 Ismi Jannah ,0. 

1 81 71 Junaidah ,7. 

01 71 01 Khafifah ,8. 

01 81 71 Khusnul Khatimah ,9. 

,1 81 01 Marselita Saputri 41. 

- 81 81 Naqibah Tamimah 40. 

- 81 81 Nazla Fatimah 4,. 

01 71 01 Nisa Nur Sehah 44. 

1- 81 81 Nur Kamilah 43. 

01 71 01 Nurul Azizah 41. 

- 71 71 Nurul Rizqa Muna 40. 

01 71 01 Nor Hayani 47. 

1 01 01 Nor Hayati 48. 
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01 71 01 Rizki Maulida 49. 

01 71 01 Mufidatul Husna 31. 

- 71 71 Mutmainnah 30. 

411- 31 
 =,01 

 مجموعال 831, 4181

 الوسط الحسابي 092,08 712,34 12971
 

 (mean) الوسط احلسايبحصلت على التجرييب  للفصل 3.1ل بناًء على اجلدو 
الوسط  على حصلت البعدي االختبار ويف ، 092,08 وىو القبلي االختبار نتيجة

تعليم اإلنشاء  أن زيادة بعد اخلالصةميكن  مث .712,34 قدره  نتيجة (mean) احلسايب
 .01وأدهنا  81وسيلة الصور. وأعلى الدرجة ىي استخدام ادلوجو ب

 

 أما حاصل بناء على النسبة ادلئوية، كما يلي:

 االختبار القبلي درجة قدرة الطالبات عن: 3.0ل اجلدو 
 بيان % عدد الطالبات االطالباتدرجة قدرة  الرقم

 ممتاز - - 011 -90 0

 جيد جدا % 927 3 91 -80 ,

 جيد 0921% 8 81 - 70 4
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 مقبول 4320% 03 71 - 00 3

 ناقص 4021% 01 01- 10 1

 راسب - - 1 - 11 0

 30 المجموع

 

اجلدول السابق يشرح نتائج الطالبات قبل الباحثة تنفيذ التعليم. وأما توجد أربعة 
)  81 – 70) جيد جدا (. ومثانية أنفار على النتيجة  91 -80أنفار على النتيجة 

) مقبول (. ومخسة عشر أنفار على  71 – 00جيد (. وأربعة عشر أنفار على النتيجة 
 ) ناقص (. 01 – 10النتيجة  

 : درجة قدرة الطالبات عن االختبار البعدي 3.7اجلدول 
 بيان % عدد الطالبات درجة قدرة الطالبات الرقم

 ممتاز - - 011 – 90 0

 جيد جدا 724% 4 91 – 80 ,

 جيد 0129% 1, 81 – 70 4

 مقبول 924%, ,0 71 – 00  3

 ناقص 23%, 0 01 – 10 1

 راسب  - 1 - 11 0
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 30 المجموع

 

اجلدول السابق يشرح نتائج الطالبات بعد الباحثة تنفيذ التعليم. وأما توجد ثالثة 
- 70) جيد جدا (. ومخسة وعشرين أنفار على النتيجة  91- 80أنفار عى النتيجة 

) مقبول (. وواحد نفر على  71 - 00) جيد (. اثنان عشر أنفار على النتيجة  81
 ) ناقص (. 01 – 10النتيجة 

  بيانات وتفسيرهاتحليل ال - ج
 فياالوسط الحسابي والمعيار االنحر  -1

نتيجة من الوسط احلسايب وادلعيار االحنرايف على نتائج االختبار القبلي واالختبار 
 البعدي. أما خطوات حتليلها كما يف ادلالحق. وىنا النتيجة يف التحليلي كما يلي:

 ادلتوسط حتليل يف   IBM SPSS Statistics V.22 برنامج نتيجة: 3.8اجلدول 
 واالختبار البعدي القبلي االختبار نتائج على االحنرايف وادلعيار

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Pretest 41 60.00 85.00 69.2683 8.84315 

Posttest 41 60.00 85.00 75.2439 5.69553 

Valid N (listwise) 41     

 

بناء على اجلدول، عرفت على نتيجة االختبار القبلي و االختبار البعدي أن  
 82834وادلعيار االحنرايف  092,08قيمة على الوسط احلسايب من االختبار القبلي 

 .1209وادلعيار االحنرايف  712,34والوسط احلسايب من االختبار البعدي 
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 اختبار الطبيعية -2

،  طبيعي أم ال موزعة بشكلالبحث  فة ما إذا كانيتم اختبار احلالة الطبيعية دلعر 
 كما يلي:

اختبار  حتليل يف   IBM SPSS Statistics V.22 برنامج نتيجة: 3.9 اجلدول
 القبلي واالختبار البعدي االختبار نتائج علىالطبيعية 

Tests of Normality 

 

Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Pretest .219 41 .000 .854 41 .000 

Posttest 
.188 41 .001 .919 41 .006 

a. Lilliefors Significance Correction 

 
 ذو داللة إحصائيةأن قيمة  اجلدول من ادلعروف بناء على اجلدول، بناًء على

(Sig) ختبارالجلميع البيانات يف كل من ا Kolmogrov-Smirnov ختبار الواShapio-

Wilk> 0.05  طبيعي.التوزيع ال ىو البحثأن  اخلالصةميكن 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Pretest Posttest 

N 41 41 

Normal Parameters
a,b

 Mean 69.2683 75.2439 

Std. 

Deviation 
8.84315 5.69553 

Most Extreme 

Differences 

Absolute .219 .188 

Positive .219 .138 

Negative -.147 -.188 

Test Statistic .219 .188 

Asymp. Sig. (2-tailed) .000
c
 .001

c
 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

c. Lilliefors Significance Correction. 

 الطبيعية.كما نظرنا يف ذلك اجلدول يف تعليم الطالبات ىي 
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 tاختبار  -3

القبلي واالختبار البعدي من اجملموع  عرفت الباحثة أن البيانات يف االختبار
 توزيع الطبيعية.  التجرييب

احلسايب  ختالفات يف متوسطالالتحديد   uji paired sample t testمت استخدام 
(mean) واستخدم. بني االختبار القبلي و االختبار البعدي uji paired sample t test يف 

كيف الطالبات الصف الرابع بادلعهد "  ادلشكلة بيان على لإلجابة البحث ىذا
 اإلسالمي دار العلم الاليت يتعلمن اإلنشاء باستخدام الصور؟" 

على بيانات  uji paired sample t test، مت إجراء سؤال البحثلإلجابة على 
 .يقبلال دي واالختباربعاالختبار ال

الفصل  من بعديال ي واالختبارقبلاالختبار ال نتيجةدلعرفة مقدار التأثري بني 
 :كما يلي  نتائج اإلحصائية الوصفية، أي يف اجلدولمن  التجرييب

 حتليل يف   IBM SPSS Statistics V.22 برنامج نتيجة:  : 3.01اجلدول 
  القبلي واالختبار البعدي االختبار نتائج علىt اختبار 

 
Paired Samples Statistics 

 Mean N 

Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

Pair 1 Pretest 
69.2683 41 8.84315 1.38107 

Posttest 
75.2439 41 5.69553 .88949 



1, 
 

 

بناء على اجلدول، عرفنا على نتيجة االختبار القبلي و االختبار البعدي أن قيمة 
والوسط  82834وادلعيار االحنرايف  092,08القبلي على الوسط احلسايب من االختبار 

 .1209وادلعيار االحنرايف  712,34احلسايب من االختبار البعدي 

 
Paired Samples Correlations 

 N 

Correlatio

n Sig. 

Pair 1 Pretest & 

Posttest 
41 .326 .037 

 

بناء على اجلدول، توجد العالقة بني االختبار القبلي واالختبار البعدي على 
. فلذلك أن العالقة االختبار القبلي واالختبار البعدي Sig 1،147ب  1،4,0النتيجة 

 قوي وكبري.
Paired Samples Test 

 

Paired Differences 

t df 

Sig. (2-

tailed) Mean 

Std. 

Deviatio

n 

Std. 

Error 

Mean 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Pair 1 Pretest 

- 

Postte

st 

-5.97561 8.81898 1.37729 -8.75922 -3.19200 -4.339 40 .000 

 

يساوي sig. (2- tailed )حصلت على قيمة   Pair 1 3.1اجلدول  بناًء على
(mean)  الوسط احلسايبن أن يكون ىناك اختالفات يف لذلك ميك ،1،11> 1،111
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يف تعليم اإلنشاء الفصل التجريب  بعدي منال واالختبار قبلياالختبار ال ميتعل نتائج
 باستخدام الصور.

يشري ىذا اجلدول إىل وجود فروق ذات داللة إحصائية بني االختبار القبلي و 
على تعليم اإلنشاء باستخدام الصور تأثريًا يف  اخلالصة، ميكن لذلكاالختبار البعدي. 

 لبات.الط يمنتائج تعل

 تفسير البيانات - د
 نتيجة االختبار القبلي واالختبار البعدي -0

االختبار القبلي واالختبار من  الباتكما أوضح القيمة اليت حصل عليها الط
يف اجلدول فيما يتعلق بنتائج  3.1من قبل يف اجلدول  باحثةال توكما أوضحالبعدي 

احلسايب نتيجة  لوسط، ل االختبار القبلي واالختبار البعدي بني طالباتدرجات ال
 .34,،71 . ونتيجة االختبار البعدي08,،09االختبار القبلي

 قبلي قيمة االختبار ال بنيإذا كنت هتتم بالبيانات أعاله، ميكنك مالحظة الفرق 
 .971،1الذي احلصول عليو  بعديواالختبار ال

تعليم اإلنشاء يف  ترقية كفاءة استخدام وسيلة الصور، ميكن القول أن كذلكو 
 الصف الرابع بادلعهد اإلسالمي دار العلم للبنات بنجربارو.

 االختبار القبلي واالختبار البعدي مقارنة االختبار الطبيعية -,

فيما يتعلق مبقارنة االختبار  3.9كما أوضحت الباحثة يف اجلدول السابق 
 sig. ( 2-tailed)الطبيعية بني نتيجة االختبار القبلي واالختبار البعدي أن قيمة 

إذن، قيمة االختبار القبلي ىو التوزيع غري  1،11أصغر من  1،111ألن  1،111ىو
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 1،110ألن  1،110ىو  sig. ( 2-tailed)الطبيعية.وأما يف االختبار البعدي أن قيمة  
قيمة تعليم إذن، قيمة االختبار البعدي ىو التوزيع الطبيعي. فخالصة  1،11كرب من أ

 اإلنشاء باستخدام الصور ادلتسلسلة ىي طبيعية.

بني نتيجة االختبار البعدي   uji paired sample t testمقارنة نتائج  -4
  واالختبار

 uji paired sample tيف نتائج  3.01كما أوضحت الباحثة يف اجلدول السابق 

test  1،111أن االختبار كان معروفًا أنو احلصول على قيمة ذو داللة إحصائية 
يف الطالبات احلسايب نتائج تعلم  الوسطد مت االطالع عليها من قيمة ، فق 1،11>

االختبار البعدي واالختبار القبلي. إذا نظرت إىل ىذه البيانات، فإهنا تظهر أن ىناك 
 االختبار القبلي واالختبار البعدي.ة بني فرقًا ذو داللة إحصائي


