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 الباب الرابع

 عرض البياانت وحتليلها 

 

  تصوير العام عن ميدان البحث . أ

اجنري موار   احلكومّية اإلسالمّية املتوسطة: مدرسة اسم املدرسة ( أ
 .املدينة ابريتو كواىل الناحية اجنري موار، ،كيلومرت عشرون

 121163040003: رقم اإلحصاء ( ب
 ج( العنوان

 : ترانس كاليمنتان اجنري موار كيلومرت عشرون  ( الشارع1
 : اجنري موار( الناحية2
 : ابريتو كواىل( املدينة3
 : كاليمنتان اجلنوبية( الوالية4

 د( بياانت رئيس املدرسة
 : الدكتور عبد اهلادياإلسم (1
 : ذكراجلنس  (2
 حالة التنظيف : موظف حكومي (3
 196005071992031هوية املوظف : رقم  (4
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 تربية النهائية : املستوى األول (5

  082153160497رقم اهلاتف :  (6

املتوسطة  1كواىل   ابريتومن مدرسة وهيئة التدريس : أحوال املدرسني  1،4جدوال 
 اإلسالمية احلكومية اجنري موار

 التحليل رقم
 غري املوظف احلكومي املوظف احلكومي

 أنثى ذكر أنثى ذكر 

    1 عدد رئيس املدرسة 1

   2 2 عدد انئب رئيس املدرسة 2

 2 2 15 9 عدد املدرسني 3

   14 8 عدد املدرسني ابلشهادة 4

روضة األطفال عدد املدرسني ابملنجز  5

 احلكومي

    

 11 4 10 9 عدد اتبع املدرسني ابلتوجيه التقين 6

   1 3 عدد هيئة التدريس 7

 

 



53 

 

 

 

/ 2019جمموعة بياانت عن الفصل الدراسي للعام الدراسي : 4،2اجلدوال 
2020 

إسم بياانت 

 اجملموعة

الطبقة/ 

 الفصل

 عدد الطالب منهج
 حمافظ الفصل

 أنثى ذكر

حجرةالصف 

 السابع " أ "

7 2013 

 

 نور ميال وايت، السرجاان 13 15

حجرة الصف 

 السابع " ب "

7 2013 

 

 جنم، السرجاان 13 15

حجرة الصف 

 السابع " ج "

7 2013 

 

 محدية، السرجاان 15 13

حجرة الصف 

 السابع " د "

7 2013 

 

 روسالنا تينت، السرجاان 16 12

حجرة الصف 

 الثامن " أ "

8 2013 

 

 صاحل وايت، السرجاان 15 13

حجرة الصف 

 " بالثامن " 

8 2013 

 

 جناة سعدية، السرجاان  14 13
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حجرة الصف 

 " جالثامن " 

8 2013 

 

 روشتة، السرجاان 13 15

حجرة الصف 

 "د الثامن " 

8 2013 

 

 نوردين، السرجاان 13 16

حجرة الصف 

 التاسع " أ "

9 2013 

 

 نور ميال وايت، السرجاان 13 13

حجرة الصف 

 " بالتاسع " 

9 2013 

 

 سوجي اسيح، السرجاان 13 11

حجرة الصف 

 " جالتاسع " 

9 2013 

 

 امسا مرينا، السرجاان 14 11

حجرة الصف 

 " دالتاسع " 

9 2013 

 

 ميسرة، السرجاان 12 12

  164 159   العدد
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مدرسة املتوسطة اإلسالمية  )ج( : بياانت الطالب يف الفصل الثامن4،3اجلدوال 
 2019/2010ابريتو كواىل للعام الدراسي  1احلكومية 

 املتخرج اجلنس اإلسم رقم

1 Ahmad Faisal ذكر MI 

2 Didi Ariyadi ذكر MI 

3 M Abduh Pratama ذكر SD 

4 Muhammad Fazar ذكر MI 

5 Nafis Mubarak ذكر SD 

6 M. Yusuf ذكر SD 

7 Muhammad Amin ذكر MI 

8 Ahmad Badali ذكر MI 

9 M. Mawardi ذكر SD 

10 Ahmad Hafi ذكر SD 

11 M. Rayhan ذكر SD 

12 M. Rifani ذكر MI 

13 M. Irfan Hakim ذكر SD 
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14 Wike Ashila Falah أنثى MI 

15 Rina Indriani أنثى SD 

16 Siti Latifah أنثى SD 

17 Raihana أنثى SD 

18 Qurotul Aini أنثى MI 

19 Maimunah أنثى MI 

20 Jamiatul Rahmah أنثى SD 

21 Annisa Salsabila Sari أنثى SD 

22 Fitri Salsabila أنثى MI 

23 Amelia Putri أنثى MI 

24 Norhaliza أنثى MI 

25 Hamdah أنثى MI 
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 تصوير بياانت البحث يف حتفيظ املفردات . ب

تصوير بياانت حبث حتفيظ املفردات و نتائج التعليم اللغة العربية 

فنفعل إختبار أداة  اإلختبارلنعرف أن نستطيع ابستخدام بطريقة اإلختبار. 

البحث. لتحقيق هذا اهلدف فإعطاء إىل مخس وعشرين طالاب، لكل ورقة 

 (، ثالثون سؤاال عن2اإلختبارات فيها أربعون فكرة ) معرض يف العرض 

 حتفيظ املفردات وعشر اختبارات لنتائج التعليم اللغة العربية.

وبعد يعرف صحة ودقة أداة السؤال، مث يعطي اإلستفتاء إىل مخس 

اجنري  احلكومّية اإلسالمّية املتوسطةمدرسة عشرون طالاب يف الفصل الثامن 

بنتيجة معرض  املدينة ابريتو كواىل الناحية اجنري موار، ،موار كيلومرت عشرون

 (.4)عرض 

 



58 

 

 

 

 : نتائج حتفيظ املفردات تعليم اللغة العربية4،5اجلدوال 

 اجلنس اإلسم الرقم
 حتفيظ املفردات

 القيم
 اخلطأ الصحيح

1 Ahmad Faisal 100 0 30 ذكر 

2 Muhammad Fazar 100 0 30 ذكر 

3 Nafis Mubarak 100 0 30 ذكر 

4 Ahmad Badali 97 1 29 ذكر 

5 M. Abduh Pratama 97 1 29 ذكر 

6 Wike Ashila Falah 93 2 28 أنثى 

7 Raihana 93 2 28 أنثى 

8 Qurotul Aini 93 2 28 أنثى 

9 Didi Ariyadi 83 5 25 ذكر 

10 M. Yusuf 80 6 24 ذكر 

11 Muhammad Amin 73 8 22 ذكر 

12 Rina Indriana 77 7 23 أنثى 
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13 Jamiatul Rahmah 73 8 22 أنثى 

14 Norkhaliza 73 8 22 أنثى 

15 Hamdah 67 10 20 أنثى 

16 Ahmad Hafi 63 11 19 ذكر 

17 M. Rayhan 60 12 18 ذكر 

18 M. Rifani 57 13 17 ذكر 

19 M. Irfan Hakim 53 14 16 ذكر 

20 Siti Latifah 53 14 16 أنثى 

21 Maimunah 50 15 15 أنثى 

22 M. Mawardi 42 17 13 ذكر 

23 Amelia Putri 42 17 13 أنثى 

24 Annisa Salsabila Sari 42 17 13 أنثى 

25 Fitri Salsabila 42 17 13 أنثى 

 

 



60 

 

 

 

وكذلك بياانت النتيجة مث يدخل يف جدول عدد التوزيع ملعرفة متوسط 

 من حتقيظ املفردات يف تعليم اللغة العربية، وميكن أن ينظر اجلدول اآليت:

 والنتيجة  100نتيجتها  30ابلنتيجة األعلى: الصحيح  n 25=العدد  .1

 .42نتيجتها  13السفلى: الصحيح 

، 30332+1سجل ن وهو  30322+1عدد الفصل:  .2

 .6تقريب إىل  50657=25سجل

 أو عشر فصول. 7،9 =6(/42-100فاصل الفصل: ) .3

 : توزيع تردد حتفيظ املفردات تعليم اللغة العربية4،6اجلدوال 

 
 ابلصيغة:   (Xينظر هذا اجلدول فيجد أن يعرف النتيجة املتوسطة من املتغري )وبعد 

M  = Σfi(x) 

 N 
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وكما أن الطبقة  85تقريب  20،85 بناء على هذه النتيجة فيمكن النتيجة

 :يف الباب السابق التايل

 : النتيجة الفاصل الطبقة4،7اجلدوال 

 الطبقة الفاصل الرقم

 ممتاز 91-100 1

 جيد جدا 81-90 2

 جيد 71-80 3

 مقبول 61-70 4

 انقص 0-60 5

  

  20،85فلذلك حيصل النتيجة حتفيظ املفردات تعليم اللغة العربية 

ابلطبقة جيد جدا. يقال النتيجة حتفيظ  90-81فيها النتيجة الفاصل

 ،اجنري موار كيلومرت عشرون احلكومّية اإلسالمّية املتوسطةمدرسة املفردات 

وهي  2019/2020للعام الدراسي  املدينة ابريتو كواىل اجنري موار،الناحية 

 .جيد جدا النتيجة يف الطبقة
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على أساس البياانت اإلعطاء إىل مخس وعشرين طالاب يف الفصل  

 ،اجنري موار كيلومرت عشرون احلكومّية اإلسالمّية املتوسطةمدرسة السابع 

عن  (try out)أن يصبح اإلختبارات  املدينة ابريتو كواىل الناحية اجنري موار،

( SPSS 19.0 for Windowsحتفيظ املفردات وبعد احلساب ابستخدام احلاسوب )

 فتحقيق نتائج كذلك: 

 )حتفيظ املفردات التعليم اللغة العربية((X) متغري  : الصحة ودقة 4،4اجلدوال 
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 بيان دقة بيان صحة % 5أمهية  عدد عالقة متبادلة الرقم

  صحة 0،396  0،425 1

 

 

 

 صحة 0،396 0،455 2

 صحة 0،396 0،486 3

 صحة 0،396 0،450 4
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  صحة 0،396 0،441 5

 

 

 

 

 

 

الدقة 

ابستخدام  

Alpha  

0،872 

 ابلطبقة األعلى  

 صحة 0،396 0،437 6

 صحة 0،396 0،463 7

 صحة 0،396 0،430 8

 صحة 0،396 0،437 9

 صحة 0،396 0،426 10

 صحة 0،396 0،458 11

 صحة 0،396 0،504 12

 صحة 0،396 0،424 13

 صحة 0،396 0،421 14

 صحة 0،396 0،458 15

 صحة 0،396 0،486 16

 صحة 0،396 0،533 17

 صحة 0،396 0،592 18

 صحة 0،396 0،436 19
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 صحة 0،396 0،491 20

 صحة 0،396 0،502 21

 صحة 0،396 0،541 22

 صحة 0،396 0،455 23

 صحة 0،396 0،409 24

 صحة 0،396 0،437 25

 صحة 0،396 0،467 26

 صحة 0،396 0،471 27

 صحة 0،396 0،421 28

 صحة 0،396 0،450 29

 صحة 0،396 0،466 30

 تصوير بياانت البحث يف نتيجة التعليم اللغة العربية ج.

وعشرين طالاب يف على أساس البياانت اإلعطاء إىل مخس 

اجنري موار كيلومرت  احلكومّية اإلسالمّية املتوسطةمدرسة  مناثالفصل ال

املدينة ابريتو كواىل أن يصبح اإلختبارات  الناحية اجنري موار، ،عشرون
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(try out) ( عن حتفيظ املفردات وبعد احلساب ابستخدام احلاسوبSPSS 

19.0 for Windows:فتحقيق نتائج كذلك ) 

 : نتائج تعليم اللغة العربية 4،9جلدوالا

 اجلنس اإلسم الرقم
 نتيجة الدراسة

 قيمال
 اخلطأ الصحيح

1 Ahmad Faisal 100 0 10 ذكر 

2 Muhammad Fazar 100 0 10 ذكر 

3 Nafis Mubarak 100 0 10 ذكر 

4 Ahmad Badali 100 0 10 ذكر 

5 M. Abduh Pratama 100 0 10 ذكر 

6 Wike Ashila Falah 100 0 10 أنثى 

7 Raihana 90 1 9 أنثى 

8 Qurotul Aini 90 1 9 أنثى 

9 Didi Ariyadi 80 2 8 ذكر 

10 M. Yusuf 80 2 8 ذكر 
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11 Muhammad Amin 80 2 8 ذكر 

12 Rina Indriana 70 3 7 أنثى 

13 Jamiatul Rahmah 70 3 7 أنثى 

14 Norkhaliza 70 3 7 أنثى 

15 Hamdah 70 3 7 أنثى 

16 Ahmad Hafi 70 3 7 ذكر 

17 M. Rayhan 60 4 6 ذكر 

18 M. Rifani 60 4 6 ذكر 

19 M. Irfan Hakim 60 4 6 ذكر 

20 Siti Latifah 60 4 6 أنثى 

21 Maimunah 50 5 5 أنثى 

22 M. Mawardi 40 6 4 ذكر 

23 Amelia Putri 50 5 5 أنثى 

24 Annisa Salsabila Sari 40 6 4 أنثى 

25 Fitri Salsabila 30 7 3 أنثى 
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وكذلك بياانت النتيجة مث يدخل يف جدول عدد التوزيع ملعرفة متوسط من 

 حتقيظ املفردات يف تعليم اللغة العربية، وميكن أن ينظر اجلدول اآليت:

 100نتيجتها  30الصحيح  وهو ابلنتيجة األعلى n 25=العدد  .4

 .30نتيجتها  3الصحيح وهو  والنتيجة السفلى

، سجل 30332+1سجل ن وهو  30322+1عدد الفصل:  .5

 .6تقريب إىل  50657=25

 .فصوالاثنا عشر أو  11،6 =6(/30-100فاصل الفصل: ) .6

 

 

 

 تعليم اللغة العربيةالنتيجة : توزيع تردد  4،10 اجلدوال
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 ابلصيغة:   (Xاملتغري )وبعد ينظر هذا اجلدول فيجد أن يعرف النتيجة املتوسطة من 

M  = Σfi(x) 

 N 

وكما أن الطبقة يف  81تقريب  80،80بناء على هذه النتيجة فيمكن النتيجة 

 الباب السابق التايل:

 : النتيجة الفاصل الطبقة4،11 اجلدوال

 الطبقة الفاصل الرقم

 ممتاز 91-100 1

 جيد جدا 81-90 2

 جيد 71-80 3

 مقبول 61-70 4
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 انقص 0-60 5

 80،80فلذلك حيصل النتيجة حتفيظ املفردات تعليم اللغة العربية 

. يقال النتيجة حتفيظ جدا ابلطبقة جيد 90-81فيها النتيجة الفاصل 

 ،اجنري موار كيلومرت عشرون احلكومّية اإلسالمّية املتوسطةاملفردات مدرسة 

وهي  2019/2020املدينة ابريتو كواىل للعام الدراسي  الناحية اجنري موار،

  .جيد جدا النتيجة يف الطبقة

وبعد يعرف صحة ودقة أداة السؤال، مث يعطي اإلستفتاء إىل مخس 

اجنري  احلكومّية اإلسالمّية املتوسطةعشرون طالاب يف الفصل الثامن مدرسة 

املدينة ابريتو كواىل بنتيجة معرض  الناحية اجنري موار، ،موار كيلومرت عشرون

 (.4)عرض 

 تعليم اللغة العربية(النتيجة ال(Y) متغري  : الصحة ودقة 4،8ل اجلدو 
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 بيان دقة بيان صحة % 5أمهية  عدد عالقة متبادلة الرقم

 صحة 0،396 0،508 1

الدقة 

ابستخدام  

Alpha  

0،618 

 ابلطبقة العايل

 صحة 0،396 0،403 2

 صحة 0،396 0،566 3

 صحة 0،396 0،579 4

 صحة 0،396 0،538 5

 صحة 0،396 0،481 6

 صحة 0،396 0،541 7

 صحة 0،396 0،403 8

 صحة 0،396 0،675 9

 صحة 0،396 0،464 10
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بياانت عن املتغريين وهي صحة ودقة فإن اخلطوة التالية هي و وإذا يعرف 

اختبار احلالة الطبيعية للبياانت. اختبار احلالة الطبيعية هو اختبار لقياس ما إذا كنت 

عن التوزيع الطبيعي أم ال. فيما يلي نتيجة اختبار احلالة الطبيعية  البياانت موجود 

kolmogorov smirnov ابستخدام احلاسوب  من بياانت املتغريينSPSS 19.0 for 

Windows: 

 
أساس اختاذ القرار يف اختيار احلالة الطبيعية هو؛ إذا كانت قيمة األمهية أكرب 

توزيع البياانت بشكل طبيعي وعلى العكس، إذا كانت قيمة األمهية ف  0،05من 

فلن توزيع البياانت بشكل طبيعي. على أساس نتيجة  0،05أقل أو تساوي 

 0،05أكرب من  0،738غة املتخرجات املذكورة، نظرا على قيمة األمهية البال

 فلذلك ميكن املستخلص  أن توزيع بياانت املتغريين من اختبارمها بشكل طبيعي. 
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 ج. حتليل البياانت

على أساس البياانت احملصولة فخطوة التالية هي حتليلها   

ابستخدام التحليل اإلحصائي والتحليل الكمي، والبينات اليت يتعني حتليلها 

هي نتيجة استبيان ومالحظات حتفيظ املفردات ونتيجة التعليم اللغة العربية 

الناحية  ،اجنري موار كيلومرت عشرونيف املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية 

 . 2019/2020املدينة ابريتو كواىل  اجنري موار،

لسهولة التحليل، وبعد مجع البياانت فخطوة التالية هي توضيح 

لإلجابة على أسئلة البحث يف  البياانت وفقا لكل منها وهذا البحث أيضا.

هل الربط بني حفظ املفردات ونتيجة الدراسة يف مادة اللغة هذا البحث هي 

لدى الطلبة يف الصف الثامن ابملدرسة املتوسطة اإلسالمّية احلكومّية العربّية 

 ؟املدينة ابريتو كواىل  الناحية اجنري موار،، اجنري موار كيلومرت عشرون

 يستخدم اخلطوات إلجابتها، فيما يلي:

 يف اجلملة: Hoو  Haاخلطوة األوىل: جيعل كلمة 
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Ha  :يجة التعليم اللغة هناك عالقة مهمة بني حتفيظ املفردات ونت

 العربية.

Ho  : ال توجد عالقة مهمة بني حتفيظ املفردات ونتيجة التعليم اللغة

 العربية.

اخلطوة الثانية: يصنع اجلدوال حلسب اإلرتباط بني حتفيظ املفردات 

 ونتيجة التعليم اللغة العربية.

بني حتفيظ املفردات اجلدوال معامل درجة اإلرتباط :  4،12 اجلدوال

 ونتيجة التعليم اللغة العربية.
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بطريق إدخال إحصائية من  rاخلطوة الثالثة: يبحث عن حساب 

 جدوال ابستحدام الرموز.

 r xy  =  NΣXY – (ΣX)( ΣY) 

          √ {NΣX² - (ΣX) ²}{NΣY² - (ΣY) ² }            

 .0،972هي  بني حتفيظ املفردات ونتيجة التعليم اللغة العربيةدرجة اإلرتباط 

فيما يتعلق بطبيعة العالقة بني املتغريين املذكورين، نظرا على تفسري كبري درجة 

 اإلرتباط اإلستخدام وهو:

 : معايري التفسري.4،13اجلدوال 

 الرتمجة "Rكبري حلظة املنتج "

0،00- 0،21 

يوجد ارتباط ولكنه  Yو  Xبني املتغريات 

ضعيف جدا )من املفرتض أنه ال يوجد 

 ارتباط(.

0،21 –0،40 
يوجد ارتباط  Yو  Xبني املتغريات 

 الضعيف.

 يوجد ارتباط Yو  Xبني املتغريات  0،70 – 0،41

 الكافية
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 العايل يوجد ارتباط Yو  Xبني املتغريات  0،90 – 0،71

 األعلى يوجد ارتباط Yو  Xبني املتغريات  1،00 – 0،91

ميكن  0،972نظرا على اجلدوال املذكور وهي القيمة درجة اإلرتباط 

 Yو  Xبني املتغريات  ابملعيار " 1،00 – 0،91بتفسريها أن النتيجة يف الفاصل 

ابلطبقة   Yو  Xبني املتغريات ". لذلك يلخص أن اإلرتباط  األعلى يوجد ارتباط

 .األعلى

 املفردات ونتيجة التعليم اللغة العربيةبني حتفيظ ملعرفة أمهية اإلرتباط العالقة 

املدينة  الناحية اجنري موار،كيلومرت عشرون ،املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية  يف 

 ؟2019/2020للعام الدراسي ابريتو كواىل 

ونتيجتها استشارة   "Rحلظة املنتج "على أساس حساب ابستخدام الرموز 

=  Nب   حلظة املنتج ح يف جدوال القيم إرتياط(، اتضRابلقيم املوجود يف اجلدوال )

 يف اجلدوال فيما يلي: 25

 ro  =0،972 (ro > rو  ro  =0،396%؛ اجلدوال 5على املستوى األمهية  .1

tabel) 
 ro  =0،972 (ro > rو  ro  =0،505%؛ اجلدوال 1على املستوى األمهية  .2

tabel) 
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ودرجة األمهية  % 5( أكرب من حيث درجة األمهية roقيمة املنتج املوضوعي )

بني حتفيظ أيضا، فإن الفرضية اليت يقرتحها الباحث هي " يوجد ارتباط معنوية   % 1

املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية ابريتو  يف  املفردات ونتيجة التعليم اللغة العربية

نتيجة التعليم اللغة  . وبعبارة أخرى، فإن2019/2020للعام الدراسي  1كواىل 

العربية العالية واملنخفضة للطالب ترتبط ارتباطا وثيقا مبدى حتفيظ املفردات لدى 

 الطالب.

بني حتفيظ املفردات ونتيجة من تعريض حتليل البياانت املذكورة يقال أن: أ( ارتباط 
يف طبقة اإلرتباط  0،972. ب( درجة اإلرتباط 0،972هو  التعليم اللغة العربية

(، سوى يف roاألعلى. ج( مؤكد القيم املنتج املوضوعي ( أكرب من قيم اجلدوال )
. وهذ يعين رفض % 1أو مستوى األمهية % 5مستوى األمهية  Ho هذه اإلرتباط ، 

        مهمة. 


