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 الباب الراب 

 ت ومناقشتهااتقديم البياو
 

 طقة بنهر. ناإلسالمية م ال اووية مدرسة رو ة الشبانموجزة عن لمحة  -أ 
 المدرسة منظمة -0

 : تأرسة رك ة التّ اف الثانتّبة اإلساتلة  اس  اظتأرسة (أ 
    ا تاف اظتأرسة (ب 

  الرتي ٖٕٕرن    RT 04  ٙرع   اف  وللتت  : شا  التارع (ٔ
 ٖ٘ٙٓٚالهبّبأم 

  : سلاام لتلتت  دا رة اليرّبة (ٕ
 : ستؾتام  ا تؾ  ال ا لة (ٖ
 :   ار   ةيةاظت (ٗ
 : ولا عاف اصت ت لة  الت ّبة (٘

 ٜٔ٘ٗٗٚٙ( ٔٔ٘ٓ: )  رن  اعتا   (ج 
 : اظتؤسسة ال  لة رك ة الت اف  اس  اظتؤسسة (د 
 : تأين  ك ن اظتأرسة (ق 
  اعاادش ادة ا   (ك 

 BAP-S/M/XI/KU/2017:  الرن  (ٔ
 )ب( ٙٛ:   اليلاة (ٕ
 ـٕٚٔٓنتااهب  ٕ٘:   العارّبي (ٖ
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ٗ) NSM     :ٖٕٖٖٔٔٙٓٓٓٔٙ 
 ـٜٛٛٔ:  الس ة الأا اة (٘

 : الأوعترنأكس ػتاأ إدرّبس ح ـ ) ج تتكتر(  تؤسس (ز 
 : الأوعترنأكس اضتاج أشترا سا لي  رّبس اظتأرسة (ح 

  ش ادة رّبس اظتأرسة
 KEP-YP-RSY/2018/393:   رن  (ٔ
 ـّٕٛٔٓبتللت  ٚٔ:    ارّبي (ٕ

 ال تر السرجانا : تعكالأّبه نا ب ر لس اظتأرسة (ط 
 : نتر ولاة السرجانا ر لس غتاؿ العاتلر (م 
 : الأوعترنأكس رت ترم ر لس كوللة امعان (ؾ 

 مدرسة رو ة الشبان ال اووية اإلسالمية منطقة بنهر عن لمحة التارخية -7
 ة اإلسػاتلة الػل خةػتة  أكذللثانتّبػتأرسػة رك ػة التػ اف ااػة تػتجية أف 

تػػه التػػ اف يف سػػ اام لتلػػتت الػػرّبه وػػانتا  ال ػػا يف جاتعػػة أنعسػػارم اإلسػػاتلة 
اضتكتتلػػػػػػة   ارتاسػػػػػػني هػػػػػػت الأوعترنػػػػػػأكس اضتػػػػػػاج ػتاػػػػػػأ إدرّبػػػػػػس الػػػػػػرم ّبػػػػػػأات 

  كالأوعترنػأكس اضتػاج أشتػرا سػػاّبي     )الأوعترنػأكس اضتػاج نػتر ااشػػينيايوػ ا
ناء( كالعتػػػاكر تػػن غتعاػػػن رّب ػػ  سػػػ اام لتلػػػتت كالأوعترنػػأكس رت ػػػترم كايوػػأ

لل ين اظتأرسة ه اس ة إاأاد للاسعي   اصتل  اإلساـ اليادر ّبتػ ؾ الاػا  ػني  لػار 
العتظتػػة كالعيػػأـ يف العلػػ  ك ك تلتجلػػا كز ػػ  الع ػػ  اإلااتػػ  كاظتؤاوػػات  تػػن 
اصت ػػتد التػػانة  ش  ػػلات امعاعػػة كش  ػػلات الأّب لػػة اإلسػػاتلة كاا ػػأص تػػه  

  مب تأرسػة اللػة ن ل ػا   ػمب تأرسػة  ـٜٛٛٔو  امعاعتف كاضتكتتلة  يف الس ة 
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ة اإلسػػػاتلة ت  ػػػن اطتعّبػػػة  حتػػػ  رااّبػػػة اظتؤسسػػػة  عللالػػػ ـٜ٘ٛٔسػػػ ة  انتّبػػػة يف 
 ا ف اظتؤسسة  عللالة رك ة الت اف ك 

تن و  اأكد التسػا   كاللػتاـز العا أّبػة   ػىت االلػة  عللالػة  سػع أـ 
دّب لػػػة أف اسػػػعارت االلػػػة تػػػا  عػػػر اظت ػػػن  كلكػػػه تػػػن زتاسػػػة  أتػػػة كزتاسػػػة 

  RT 4  ٙوللػػػت تػػ     ا ػػػتاف اظت ػػن تأرسػػػة الثانتّبػػػة يف التػػارع اػػػ اف عللالػػة  
 اطتعػاـ  ػىت   اػر  إف تػه اصت ػاد الةتّبػ  ك تثػا ر  كيف  ةيػةهس اام لتلػتت  

ا ف تأرسػػة الثانتّبػػة رك ػػة التػػ اف  ّبػػياؿ سػػااأ الػػل  ةػػتر الػػ  الػػل أسػػاس 
 دّب لة اإلساتلة  هرب الت اف لكتن  خل ا كتؤسسة ايتة 

 مدرسة رو ة الشبان ال اووية اإلسالمية منطقة بنهر. أحوال الطلبة ب -3
 ةتأرسػػة رك ػػة التػػ اف الثانتّبػػة اإلسػػاتلة سػػتؾتام لتلػػتت ه ةيػػوػػاف 
 :ة ل ة  انكر إذل اصتأكؿ ا  ل ٕٕٓدتل   ـٕٕٓٓ-ـٜٕٔٓ  ار يف س ة 
أحوال الطلبة ف  مدرسة رو ة الشبان ال اووية اإلسالمية  4،0الهدول 

 منطقة بنهر.

 ال   
 اإلاأاد

 اصتالة
 الةال ات الةالب

X MIA 1 ٕٔ ٔٓ ٕٕ 
X MIA 2 ٕٔ ٕٔ ٕٗ 

X IIS ٔٚ ٔٔ ٕٛ 
XI MIA ٔ٘ ٔٗ ٕٜ 
XI IIS ٔٛ ٔٙ ٖٗ 

XII MIA ٔ٘ ٔٚ ٖٕ 
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 رو ية مدرسيةالمدّرسيات والميويفين مين ين و المدّرسمدرسة و أحوال رئيس  -4
 الشبان ال اووية اإلسالمية منطقة بنهر.

 ةيػػة   اػػر هتأرسػػة رك ػػة التػػ اف الثانتّبػػة اإلسػػاتلة اػػأد اظتأرسػػني يف 
رسا  لعت ل  ال لانات اه أ تاؿ تأرسل اظتأرسة رك ة الت اف الثانتّبة تأ ٖ٘

 : لةا الثا ثة جأكاؿ أشتاء اظتأرسني  ةية   ار  نأت  هاإلساتلة 
مدرسة رو ة الشبان ال اووية مدرسة ف  أحوال رئيس  4،7 الهدول

 اإلسالمية منطقة بنهر.
 كن  التظل ة س  ر لس اظتأرسةا رن 

 س ػتاأ إدرّبس ح ـ ) اج الأوعترنأك  ٔ
 ـٕٓٔٓ-ـٜٛٛٔ تتكتر(

 ـٕٗٔٓ -ـٕٓٔٓ الأوعترنأكس اضتاج نتر ااشيني ٕ
  ىت ا ف-ـٕٗٔٓ الأوعترنأكس اضتاج أشترا سا لي ٖ

 
مدرسة رو ة الشبان سين والمويفين ف  أحوال المدرّ  4،3 الهدول

 منطقة بنهر.
 اظت  ة تادة دراسلة أشتاء رن ال

 ر لس اظتأرسة ال  اصتغراالةاج أشترا الأوعترنأكس اضت ٔ

XII IIS 1 ٔٓ ٔٙ ٕٙ 
XII IIS 2 ٔٔ ٔ٘ ٕٙ 

 ٕٕٓ اصتالة
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 سا لي
 نا ب ر لس اظتأرسة اللغة اإلنأكنسلة تعدّبه ال تر السرجانا ٕ

 ارّبي الثيااة  اضتاجة نترولاة السرجانا ٖ
 اإلساتلة

نا ب ر لس ش تف 
 الةل ة

نا ب ر لس  ال  الكلالاء نتر لةل ة السرجانا ٗ
 ت  ا  

 أّرساظت الرّبا ة ا  السرجاناا  ٘

 ارّبي  ركس اة السرجانا ٙ
 ةاظتأّرس اإلنأكنلسلا

 ةاظتأّرس ال  ا نع اد إّبكا ا ّباين السرجانا ٚ
 ةاظتأّرس اللغة العر لة س رّبة السرجانا ٛ
 ةاظتأّرس العيلأة ايخاؽ نتر ال ة السرجانا ٜ
 ةاظتأّرس ال  اإلجعااع تسلاة السرجانا ٓٔ
 ةاظتأّرس اإلؾتلليّبةاللغة  نتر لةل ة السرجانا ٔٔ

دّبانا سارم  اةنتر  ٕٔ
 السرجانا

 ةاظتأّرس ال  ال ليّباء

 اظتأّرس ال  ال ي  ش ا أّبه السرجانا ٖٔ
 ةاظتأّرس ال  تف الثياالة للا للسا السرجانا ٗٔ

ٔ٘ 
تاّبا اتس لعا سارم 

 ةاظتأّرس ال  ال لتلتج  السرجانا

 ةاظتأّرس الرّبا لات ناجلة جترّبأا السرجانا ٙٔ
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ال  اليرآف  ػتاأ خعكف السرجانا ٚٔ
 اظتأّرس كاضتأّبئ

 اظتأّرس اظت ارات خع اين ارم السرجانا ٛٔ

 ارّبي الثيااة  سلأة السرجانا ٜٔ
 ةاظتأّرس اإلساتلة

 اظتأّرس الرّبا لات ػتاأ نتر السرجانا ٕٓ
 

منطقيية ل اووييية اإلسييالمية مدرسيية رو يية الشييبان اأحييوال اتالت واألجهييزة ب -5
 هر.بن

تأرسػػة رك ػػة التػػ اف الثانتّبػػة اإلسػػاتلة ت ةيػػة   اػػر يف أ ػػتاؿ ايج ػػرة 
 ـ ٕٕٓٓ-ـٜٕٔٓالس ة الأارسة 
مدرسة رو ة الشبان ال اووية األجهرة بو  اتالت أحوال 4،4 الهدول

 اإلسالمية منطقة بنهر
  اؿ اأد اظتراامب رن 
 جّلأ ٔ إدارة ر لس اظتأرسة ٔ
 جّلأ ٔ  راة اظتأرسني ٕ

 جّلأ ٔ اة اإلدارة ر  ٖ

 جّلأ ٔ  راة اااس ة ٗ

 جّلأ ٔ اظتكع ة ٘

 جّلأ ٔ  راة تعا  الكا لت ر ٙ

  ل ال اسأ اطت ٔ  راة اإلرشاد اظتت ترة ٚ
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  ل ال اسأ اطت ٔ  راة ج تد ال  ة اظتأرسة ٛ
 جّلأ ٛ  راة الأراسة ٜ
 جّلأ ٖ اظتي   ٓٔ
 جّلأ ٔ اظتأّرس راة ترجاض  ٔٔ

 جّلأ ٔ ةاظتأّرس اض  راة تر  ٕٔ

 جّلأ ٔ  راة تر اض الةالب ٖٔ

 جّلأ ٔ  راة تر اض الةال ة ٗٔ

 
مدرسة رو ة الشبان ال اوويية اإلسيالمية منطقية لمنهج وتعليم اللغة العربية با -6

 بنهر.
ـ يف ٖٕٔٓأتػػػػا تػػػػ  ج  علػػػػل  اللغػػػػة العر لػػػػة يف اظتأرسػػػػة ّبسػػػػع أـ هػػػػ  ج 

كهكػػػرا ال ا ثػػػة  سػػػع أـ تػػػ  ج  ال ػػػ  العتػػػر كاضتػػػادم اتػػػر كالثػػػاين اتػػػر 
 ةيػػػة هـ يف  علػػػل  اليػػػراءة يف اظتأرسػػػة رك ػػػة التػػػ اف الثانلػػػة اإلسػػػاتلة ٖٕٔٓ

   ار  يف ال  ئ لأل ال   الثاين اتر 
أتػا تأرسػػة اللغػػة العر لػػة يف اظتأرسػػة رك ػة التػػ اف الثانتّبػػة اإلسػػاتلة هػػ  

  . ىت الس   ايسعاذة ساارّبة السرجانا  ك علل  اللغة ته ّبـت اإل  ني
 مدرسة رو ة الشبان ال اووية اإلسالمية منطقة بنهر.جدول الدرس ب -7

اّبػػػاـ تػػه ايسػػػ تع   كللػػػـت اإل  ػػػني    لػػر نتػػػا ات داخػػػ  اظتػػ  ج تػػػه سػػػعة    (أ 
 –٘ٔ:ٚٓة )لالأراسػػػػػػػ كالسػػػػػػػ   الػػػػػػػ   سػػػػػػػن السػػػػػػػااات  ػػػػػػػىت  اطتاػػػػػػػلس

 (   ٓٔ:ٔٔ–٘ٔ:ّٚٓبـت اصتاعة ال  سعة السااة الأراسة ) ك ( ٖٓ:ٗٔ
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االلػػػػة ؼتا ػػػػرة كوػػػػاة العػػػػ ل وػػػػ  اطتاػػػػلس ال ػػػػ اح يف السػػػػااة لػػػػر     (ب 
ٓٚ:ٔ٘-ٓٛ:ٓٓ  

االلػػة نػػراءة اليػػرآف وػػ  ال ػػ اح )إ  ّبػػـت اإل  ػػني كّبػػـت اطتاػػلس كّبػػـت    لػػر  (ج 
إف ل    الػرم      لػر )اإلشعار: ٓٓ:ٛٓ-ٖٓ:ٚٓاصتاعة( يف السااة 

 ( العاللة الععللالة ػتعتل زتّل ّ 
ات رتلعػا اظتأّرسػني ك اظتأّرسػ رّبا ة  أنلّػة الةل ػة ك  االلة اصتاعة ال ّ ة   لر  (د 

  ٘ٗ:ٚٓ-٘ٔ:ٚٓيف السااة 
 

 تقديم البياوات -ب 
 ّٕٓبتللػػػت  ػػػىت  ٜٕ   لػػػر الععلػػػل  كاخع ػػػار يف هػػػرا ال  ػػػئ ا عػػػأاء تػػػه العػػػارّبي 

  ناتػػػ  ال ا ثػػة تػػػادة الععلػػل  اػػػه ت ػػارة اليػػػراءة لػػأل  ل ػػػة ال ػػػ  ـٜٕٔٓسػػ عاهب 
العارّب لة  ارؽ ت  اا ّبعػين ف ته اماتاة العا ةة ك تكتّ  الثاين اتر يف تر لة ايكذل 

ماتاػػػة العارّب لػػػة  سػػػع أـ يف اماتاػػػة العػػػا ةة  سػػػع أـ الةرّبيػػػة ااا ػػػرة كأتػػػا يف ا
  إف (Auditory Intellectually Repetition)  علػػل  العكػػرار الع كػػعل السػػاع فتػػتدج 
الع كػػعم السػػاع  يف  علػػل   ل  العكػػرار علػػال  ػػئ ظتعراػػة تػػأل  سػػع أـ فتػػتدج هػػرا 

 ال اتعة خباوة يف اماتاة العارّب لة   اليراءة اصت رّبة ك 

 التهريبيةة ف  المهموعة الضابطة و تنفي  تعليم القراة -0
الي لػػ  يف ّبػػـت سػػ   يف  ػػارّبي  ا خع ػػار   لػػر  علػػل  يف هػػرا ال  ػػئ  ػػأأ 

اليػػػراءة  ػػػأأ  العارّب لػػػة  ك أتػػػا  علػػػل ـ يف اماتاػػػة العػػػا ةة ك ّٜٕٔٓبتللػػػت  ٜٕ
ـ يف ٜٕٔٓأ سػػػػػةس  ٖٔـ  ػػػػػىت ٜٕٔٓأ سػػػػػةس  ٖٓال  ثػػػػػة تػػػػػه  ػػػػػارّبي 
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 ٕٓال عػػػػػأم يف ّبػػػػػـت اإل  ػػػػػني  ػػػػػارّبي  ا خع ػػػػػارالعارّب لػػػػػة  ك اماتاػػػػػة العػػػػػا ةة ك 
 العارّب لة ـ يف اماتاة العا ةة ك ٜٕٔٓس عاهب 

 RPP علػػل  اماػػتاني  وػػاا  ال ا ثػػة خبةػػة    لػػر  ن ػػ     لػػر  علػػل  يف

   مب واا يف اظتا
    لر  علل  اليراءة يف اماتاة العارّب لة    ( أ

ماتاػػة إللػ  يف  علػل  ااػػأت تػا لتعػاج أ ن ػ   ل لػر الععلػل   ال ا ثػة
ة العارّب لػػػػػػة ماتاػػػػػػد أوثػػػػػػر تيارنػػػػػػة يف  علػػػػػػل  اليػػػػػػراءة اإاػػػػػػأا  العارّب لػػػػػػة

  RPP علػػل   كػػل  اظتػػتاد الأراسػػة  ك عػػن خةػػة    لػػر سػػتل    العػػا ةةك 
 علػػل  ال عػػأل الثػػاته ليػػاء  ك   لػػر  ا خع ػػارل كا ػػأ ليػػاء ك لاخع ػار الي لػػ

ج  علل  العكرار فتتذ   يف اماتاة العارّب لة  اسع أاـ اليراءة يف ا  اف لياء
  أنكػػػر إذل (Auditory Intellectually Repetition) الع كػػػعل السػػػاع 
 الاا ّبل : اليراءة يف اماتاة العارّب لةاصتأكؿ    لر  علل  

 تنفي  تعليم القراةة ف  المهموعة التهريبية 4،5ل الهدو 
 اظتادة السااة العارّبي/اللـت لياء
 الي لل ا خع ار ٙ ـّٜٕٔٓبتللت  ٜٕاإل  ني   ٔ

الععلل  ايكذل:  ٘ ـٜٕٔٓا سةس  ٖالس     ٕ
 اليراءة اصت رّبة 

الععلل  الثاين:  ٘ ـٜٕٔٓأ سةس  ٘اإل  ني   ٖ
 اليراءة اصت رّبة

أ سةس  ٜٔ اإل  ني  ٗ
الععلل  الثالئ:   ٙ ـٜٕٔٓ

 اليراءة ال اتعة



ٙٚ 
 

 

 

أ سةس  ٕٗالس     ٘
الععلل  الرا ن:  ٙ ـٜٕٔٓ

 اليراءة ال اتعة

ٙ 
أ سةس  ٕٙاإل  ني  

 ٘ ـٜٕٔٓ
الععلل  اطتاتس: 
اليراءة اصت رّبة 
 كاليراءة ال اتعة

أ سةس  ٖٔاإل  ني   ٚ
 ٙ ـٜٕٔٓ

الععلل  السادس: 
تراجعة لليراءة 

كلليراءة اصت رّبة 
 اصت رّبة

 ال عأل ا خع ار ٚ ـٜٕٔٓس عاهب  ٕالس     ٛ
 

 اليراءة يف اماتاة العا ةة ل لر  علل   ( ب
ماتاػػة للػػ  يف  علػػل  ااػػأت تػػا لتعػػاج إأ  علػػل   ال ا ثػػةن ػػ   ل لػػر 

 .RPP علػل  تاد الأراسػة   ت ػن خةػة    لػر وػاا  ك  كػل  اظتػ العا ةة
 علػػل  ار ال عػػأل الثػػاته ليػػاء  ك   لػػر خع ػػلاخع ػار الي لػػل كا ػػأ ليػػاء كا 

اليػػػػػراءة يف ليػػػػػا ني  يف اماتاػػػػػة العػػػػػا ةة  ػػػػػأكف فتػػػػػتذج  علػػػػػل  العكػػػػػرار 
  أنكػػػػر إذل  (Auditory Intellectally Repetition)الع كػػػعل السػػػػاع  

 ة يف اماتاة العا ةة الاا ّبل :اصتأكؿ    لر  علل  اليراء
 المهموعة الضابطة تنفي  تعليم القراةة ف  4،6الهدول 

 اظتادة السااة العارّبي/اللـت لياء
 الي لل ا خع ار ٘ ـّٜٕٔٓبتللت  ٜٕاإل  ني   ٔ



ٙٛ 
 

 

 

الععلل  ايكذل:  ٗ ـٜٕٔٓا سةس  ٖالس     ٕ
 اليراءة اصت رّبة

الععلل  الثاين:  ٙ ـٜٕٔٓأ سةس  ٘اإل  ني   ٖ
 اليراءة اصت رّبة

أ سةس  ٜٔاإل  ني   ٗ
ئ: الععلل  الثال ٘ ـٜٕٔٓ

 اليراءة ال اتعة

٘ 
أ سةس  ٕٗالس    

 ٘ ـٜٕٔٓ
الععلل  الرا ن: 

 ةع إذل  ررتا سعاا 
 ال  ّ 

أ سةس  ٕٙاإل  ني   ٙ
الععلل  اطتاتس:  ٙ ـٜٕٔٓ

 ال  ّ  ة ررت

ٚ 
أ سةس  ٖٔاإل  ني  

 ٘ ـٜٕٔٓ
الععلل  السادس: 
تراجعة لليراءة 

 اظت رادات ةك ررت
 ال عأل ا خع ار ٘ ـٜٕٔٓس عاهب  ٕالس     ٛ

 
 التهريبيةقبلى للمهموعة الضابطة و ال االختباروتائج  -7

اػة الةل ة أك  ته امات  ا جظتعراة نع الي لل ايكؿ ا خع ارالا  ال ا ثة 
تػه   الي لػ ا خع اراتعة  كأتا نعا ج ال ّب لة اه اليراءة اصت رّبة ك العار العا ةة ك 

 ة  واا يف اصتأكؿ العارّب لة الل اليراءة اصت رّباماتاة العا ةة ك 



ٜٙ 
 

 

 

من المهموعة التهريبية عن القراةة  القبل  االختباروتيهة  4،7لهدول ا
 ههريةال

 أشتاء الرن 
غتاتع  جتانب  يأّبر

 الع غل  الةانة ال  ا ة اظت رج ال علاة
ٔ I1 ٖ ٕ ٕ ٕ ٘ٙ ٕ٘ 
ٕ I2 ٖ ٖ ٖ ٕ ٙٛ ٚ٘ 
ٖ I3 ٗ ٖ ٖ ٕ ٚ٘ 
ٗ I4 ٕ ٕ ٕ ٔ ٖٗ ٚ٘ 
٘ I5 ٕ ٕ ٕ ٕ ٘ٓ 
ٙ I6 ٕ ٕ ٕ ٕ ٘ٓ 
ٚ I7 ٗ ٖ ٖ ٖ ٛٔ ٕ٘ 
ٛ I8 ٖ ٖ ٖ ٕ ٙٛ ٚ٘ 
ٜ I9 ٗ ٖ ٖ ٕ ٚ٘ 
ٔٓ I10 ٖ ٖ ٖ ٔ ٕٙ ٘ 
ٔٔ I11 ٕ ٕ ٕ ٔ ٖٗ ٚ٘ 
ٕٔ I12 ٖ ٖ ٖ ٕ ٙٛ ٚ٘ 
ٖٔ I13 ٕ ٕ ٕ ٕ ٘ٓ 
ٔٗ I14 ٖ ٖ ٖ ٕ ٙٛ ٚ٘ 
ٔ٘ I15 ٖ ٖ ٖ ٔ ٕٙ ٘ 
ٔٙ I16 ٕ ٕ ٕ ٕ ٘ٓ 
ٔٚ I17 ٖ ٕ ٕ ٕ ٘ٙ ٕ٘ 



ٚٓ 
 

 

 

ٔٛ I18 ٗ ٖ ٖ ٕ ٚ٘ 
ٜٔ I19 ٖ ٖ ٖ ٔ ٕٙ ٘ 
ٕٓ I20 ٖ ٖ ٖ ٕ ٙٛ ٚ٘ 
ٕٔ I21 ٖ ٖ ٖ ٔ ٕٙ ٘ 
ٕٕ I22 ٗ ٖ ٖ ٕ ٚ٘ 
ٕٖ I23 ٕ ٕ ٕ ٕ ٘ٓ 
ٕٗ I24 ٖ ٖ ٕ ٕ ٕٙ ٘ 
ٕ٘ I25 ٖ ٖ ٖ ٔ ٕٙ ٘ 
ٕٙ I26 ٗ ٖ ٖ ٕ ٚ٘ 

 ٕ٘ٙٔ ٙٗ ٛٙ ٜٙ ٚٚ اماتع
 ٓ٘ ٕٙ ٚٚ ٔ ٕٙ ٕ ٘ٙ ٕ ٜٙ ٕ ؿاظتعأ

 
القبلى من المهموعة الضابطة عن القراةة  اراالختبوتيهة  4،8دول اله

 الههرية

 أشتاء الرن 
 جتانب  يأّبر

 رتلة نلاة
 الع غل  الةانة ال  ا ة اظت رج

ٔ I1 ٖ ٕ ٕ ٕ ٘ٙ ٕ٘ 
ٕ I2 ٕ ٕ ٕ ٕ ٘ٓ 
ٖ I3 ٖ ٖ ٖ ٔ ٕٙ ٘ 
ٗ I4 ٖ ٕ ٕ ٕ ٘ٙ ٕ٘ 
٘ I5 ٕ ٕ ٕ ٕ ٘ٓ 



ٚٔ 
 

 

 

ٙ I6 ٕ ٔ ٔ ٔ ٖٔ ٕ٘ 
ٚ I7 ٕ ٕ ٕ ٕ ٘ٓ 
ٛ I8 ٕ ٕ ٕ ٔ ٖٗ ٚ٘ 
ٜ I9 ٗ ٖ ٖ ٕ ٚ٘ 
ٔٓ I10 ٖ ٖ ٖ ٕ ٙٛ ٚ٘ 
ٔٔ I11 ٗ ٖ ٖ ٖ ٛٔ ٕ٘ 
ٕٔ I12 ٖ ٖ ٖ ٕ ٕٙ ٘ 
ٖٔ I13 ٕ ٕ ٕ ٕ ٘ٓ 
ٔٗ I14 ٖ ٖ ٖ ٕ ٚ٘ 
ٔ٘ I15 ٖ ٖ ٖ ٕ ٕٙ ٘ 
ٔٙ I16 ٕ ٕ ٕ ٕ ٘ٓ 
ٔٚ I17 ٖ ٕ ٕ ٕ ٘ٙ ٕ٘ 
ٔٛ I18 ٖ ٖ ٖ ٔ ٕٙ ٘ 
ٜٔ I19 ٖ ٖ ٖ ٕ ٙٛ ٚ٘ 
ٕٓ I20 ٖ ٖ ٖ ٕ ٚ٘ 
ٕٔ I21 ٖ ٕ ٕ ٕ ٘ٙ ٕ٘ 
ٕٕ I22 ٖ ٖ ٖ ٔ ٕٙ ٘ 
ٕٖ I23 ٖ ٖ ٖ ٔ ٕٙ ٘ 
ٕٗ I24 ٕ ٕ ٕ ٕ ٘ٓ 
ٕ٘ I25 ٖ ٖ ٖ ٕ ٙٛ ٚ٘ 
ٕٙ I26 ٖ ٖ ٖ ٖ ٚ٘ 



ٕٚ 
 

 

 

 ٓ٘ ٕٙ٘ٔ ٛٗ ٘ٙ ٘ٙ ٕٚ اماتع
 ٜٓ ٓٙ ٘ٛ ٔ ٓ٘ ٕ ٓ٘ ٕ ٚٚ ٕ اظتعأؿ

 
 ف  تحلي  IBM SPSS Statistics v.22وتيهة بروامج  4،9الهدول 
 القبل  عن القراةة الههرية االختبارالوحراف المعياري على المعدل وا

Descriptive Statistics 

 
N Minimum Maximum Mean 

Std. 
Deviation 

Kelompok Eksperimen 26 43,75 81,25 62,5000 10,75291 
Kelompok Kontrol 26 31,25 81,25 60,0962 11,60239 
Valid N (listwise) 26     

 

الي ل  اه اليراءة اصت رّبة أف أالل  ا خع ارالل اصتأكؿ  ته نعلاة   اء 
كأدىن ال علاة ته اماتاة العارّب لة  ٕ٘ ٔٛال علاة ته اماتاة العارّب لة 

كا ؿتراؼ اظتعلارم ته  ٓ٘ ٕٙكاظتعّأؿ ته اماتاة العارّب لة  ٘ٚ ٖٗ
 ٕ٘ ٔٛالعا ةة    كأتا أالل ال علاة ته اماتاة٘ٚ ٓٔاماتاة العارّب لة 

كاظتعّأؿ ته اماتاة العا ةة  ٕ٘ ٖٔكأدىن ال علاة ته اماتاة العا ةة 
  ٓٙ ٔٔ اؼ اظتعلارم ته اماتاة العا ةةكا ؿتر  ٜٓ ٓٙ

ته اماتاة العارّب لة الي ل  اه اليراءة ال اتعة  ا خع اركأتا نعلاة 
 العا ةة واا يف ا  لة ك 

لقبلى من المهموعة التهريبية عن القراةة ا االختباروتيهة  4،01الهدول 
 الفامتة

 نلاة أشتاء الرن 
ٔ I1 ٖ٘ 
ٕ I2 ٖٓ 



ٖٚ 
 

 

 

ٖ I3 ٖٓ 
ٗ I4 ٕ٘ 
٘ I5 ٕٓ 
ٙ I6 ٗٓ 
ٚ I7 ٖٓ 
ٛ I8 ٗٓ 
ٜ I9 ٗ٘ 
ٔٓ I10 ٗٓ 
ٔٔ I11 ٕ٘ 
ٕٔ I12 ٗٓ 
ٖٔ I13 ٖ٘ 
ٔٗ I14 ٖٓ 
ٔ٘ I15 ٘ٓ 
ٔٙ I16 ٘ٓ 
ٔٚ I17 ٗٓ 
ٔٛ I18 ٗٓ 
ٜٔ I19 ٘ٓ 
ٕٓ I20 ٖ٘ 
ٕٔ I21 ٘ٓ 
ٕٕ I22 ٖ٘ 
ٕٖ I23 ٖ٘ 



ٚٗ 
 

 

 

ٕٗ I24 ٕ٘ 
ٕ٘ I25 ٕ٘ 
ٕٙ I26 ٘٘ 

 ٕٜٓ اماتع
 ٖٚ ٖٙ اظتعأؿ

 
القبلى من المهموعة الضابطة عن  االختبار وتيهة 4،00الهدول 

 القراةة الفامتة
 نلاة أشتاء الرن 
ٔ I1 ٖ٘ 
ٕ I2 ٖ٘ 
ٖ I3 ٗٓ 
ٗ I4 ٕ٘ 
٘ I5 ٖ٘ 
ٙ I6 ٗ٘ 
ٚ I7 ٕ٘ 
ٛ I8 ٕ٘ 
ٜ I9 ٗ٘ 
ٔٓ I10 ٘ٓ 
ٔٔ I11 ٖٓ 
ٕٔ I12 ٗ٘ 



ٚ٘ 
 

 

 

ٖٔ I13 ٘ٓ 
ٔٗ I14 ٖ٘ 
ٔ٘ I15 ٖ٘ 
ٔٙ I16 ٖٓ 
ٔٚ I17 ٗٓ 
ٔٛ I18 ٗٓ 
ٜٔ I19 ٖٓ 
ٕٓ I20 ٗٓ 
ٕٔ I21 ٗٓ 
ٕٕ I22 ٘ٓ 
ٕٖ I23 ٖ٘ 
ٕٗ I24 ٗٓ 
ٕ٘ I25 ٗٓ 
ٕٙ I26 ٖ٘ 

 ٜ٘ٚ اماتع
 ٓ٘ ٖٚ اظتعأؿ

 
ف  تحلي   IBM SPSS Statistics v.22وامج وتيهة بر  4،07هدول ال

 القبل  عن القراةة الفامتة االختبارالمعّدل واالوحراف المعياري على 
Descriptive Statistics 

 
N Minimum Maximum Mean 

Std. 
Deviation 

Kelompok Eksperimen 26 20 55 36,73 9,375 
Kelompok Kontrol 26 25 50 37,50 7,382 

Valid N (listwise) 26     



ٚٙ 
 

 

 

الي ل  اه اليراءة ال اتعة أف  ا خع ار  اء الل اصتأكؿ  ته نعلاة 
كأدىن ال علاة ته اماتاة العارّب لة  ٘٘أالل ال علاة ته اماتاة العارّب لة 

كا ؿتراؼ اظتعلارم ته اماتاة  ٖٚ ٖٙكاظتعّأؿ ته اماتاة العارّب لة  ٕٓ
كأدىن ال علاة  ٓ٘ال علاة ته اماتاة العا ةة   كأتا أالل ٖٚ ٜالعارّب لة 

كا ؿتراؼ  ٓ٘ ٖٚكاظتعّأؿ ته اماتاة العا ةة  ٕ٘ته اماتاة العا ةة 
  ٖٛ ٚاظتعلارم ته اماتاة العا ةة 

 الضابطةعدي للمهموعة التهريبية و الب االختباروتائج  -3
جأ ال رؽ اال  ال ا ثة ا  ع ار ال عأم يف اللياء الثاته ظتعراة ه   ت 

 ني اماتاة العارّب لة ال   اسع أاـ فتتذج  علل  العكرار الع كعل الساع  
(Auditory Intellectually Repetition)  كاماتاة العا ةة  أكف اسع أاـ فتتذج

ال عأم ته  ا خع ار كنعلاة  علل  العكرار الع كعل الساع  يف  علل  اليراءة 
 ة واا يف اصتأكؿ  ةكالعااماتاة العارّب لة 

المهموعة التهريبية عن  من البعدي االختباروتيهة  4،03الهدول 
 القراةة الههرية

 أشتاء الرن 
 جتانب  يأّبر

 رتلة نلاة
 الع غل  الةانة ال  ا ة اظت رج

ٔ I1 ٖ ٕ ٕ ٕ ٕٙ ٘ 
ٕ I2 ٗ ٗ ٗ ٗ ٔٓٓ 
ٖ I3 ٗ ٖ ٖ ٖ ٛٔ ٕ٘ 
ٗ I4 ٕ ٕ ٕ ٕ ٘ٓ 
٘ I5 ٖ ٕ ٕ ٕ ٘ٙ ٕ٘ 



ٚٚ 
 

 

 

ٙ I6 ٖ ٕ ٕ ٕ ٘ٙ ٕ٘ 
ٚ I7 ٗ ٖ ٖ ٖ ٛٔ ٕ٘ 
ٛ I8 ٖ ٖ ٖ ٖ ٚ٘ 
ٜ I9 ٖ ٖ ٖ ٖ ٚ٘ 
ٔٓ I10 ٖ ٕ ٕ ٕ ٙٛ ٕٚ 
ٔٔ I11 ٕ ٕ ٕ ٕ ٘ٓ 
ٕٔ I12 ٖ ٖ ٖ ٖ ٚ٘ 
ٖٔ I13 ٖ ٖ ٖ ٔ ٕٙ ٘ 
ٔٗ I14 ٖ ٖ ٖ ٖ ٚ٘ 
ٔ٘ I15 ٖ ٖ ٖ ٕ ٙٛ ٚ٘ 
ٔٙ I16 ٖ ٕ ٕ ٕ ٘ٙ ٕ٘ 
ٔٚ I17 ٖ ٖ ٖ ٔ ٕٙ ٘ 
ٔٛ I18 ٗ ٖ ٖ ٖ ٛٔ ٕ٘ 
ٜٔ I19 ٖ ٖ ٖ ٔ ٕٙ ٘ 
ٕٓ I20 ٖ ٖ ٖ ٖ ٚ٘ 
ٕٔ I21 ٖ ٖ ٖ ٕ ٙٛ ٚ٘ 
ٕٕ I22 ٗ ٖ ٖ ٖ ٛٔ ٕ٘ 
ٕٖ I23 ٕ ٕ ٕ ٕ ٘ٓ 
ٕٗ I24 ٖ ٖ ٖ ٔ ٕٙ ٘ 
ٕ٘ I25 ٖ ٖ ٖ ٕ ٙٛ ٚ٘ 
ٕٙ I26 ٖ ٖ ٖ ٖ ٚ٘ 



ٚٛ 
 

 

 

 ٕ٘ ٔٛٚٔ ٓٙ ٔٚ ٔٚ ٓٛ اماتع
 ٓ٘ ٛٙ ٖٔ ٕ ٖٚ ٕ ٖٚ ٕ ٛٓ ٖ اظتعأؿ

 
البعدي من المهموعة ا لضابطة عن  تباراالخوتيهة  4،04الهدول 

 القراةة الههرية

 أشتاء الرن 
 جتانب  يأّبر

 رتلة نلاة
 الع غل  الةانة ال  ا ة اظت رج

ٔ I1 ٖ ٖ ٕ ٕ ٕٙ ٘ 
ٕ I2 ٖ ٕ ٕ ٕ ٘ٙ ٕ٘ 
ٖ I3 ٖ ٖ ٕ ٕ ٕٙ ٘ 
ٗ I4 ٖ ٕ ٕ ٕ ٘ٙ ٕ٘ 
٘ I5 ٖ ٕ ٕ ٕ ٘ٙ ٕ٘ 
ٙ I6 ٕ ٕ ٕ ٔ ٖٗ ٚ٘ 
ٚ I7 ٕ ٕ ٕ ٕ ٘ٓ 
ٛ I8 ٕ ٕ ٕ ٕ ٘ٓ 
ٜ I9 ٗ ٖ ٖ ٕ ٚ٘ 
ٔٓ I10 ٗ ٖ ٖ ٕ ٚ٘ 
ٔٔ I11 ٗ ٖ ٖ ٖ ٛٔ ٕ٘ 
ٕٔ I12 ٖ ٖ ٕ ٕ ٙٛ ٚ٘ 
ٖٔ I13 ٖ ٕ ٕ ٕ ٘ٙ ٕ٘ 
ٔٗ I14 ٖ ٖ ٖ ٖ ٚ٘ 



ٜٚ 
 

 

 

ٔ٘ I15 ٖ ٖ ٕ ٕ ٕٙ ٘ 
ٔٙ I16 ٕ ٕ ٕ ٕ ٘ٙ ٕ٘ 
ٔٚ I17 ٖ ٖ ٕ ٕ ٕٙ ٘ 
ٔٛ I18 ٖ ٖ ٖ ٕ ٙٛ ٚ٘ 
ٜٔ I19 ٗ ٖ ٖ ٕ ٚ٘ 
ٕٓ I20 ٖ ٖ ٖ ٕ ٙٛ ٚ٘ 
ٕٔ I21 ٖ ٖ ٕ ٕ ٕٙ ٘ 
ٕٕ I22 ٖ ٖ ٖ ٕ ٙٛ ٚ٘ 
ٕٖ I23 ٖ ٖ ٖ ٕ ٙٛ ٚ٘ 
ٕٗ I24 ٖ ٖ ٕ ٕ ٕٙ ٘ 
ٕ٘ I25 ٖ ٖ ٖ ٖ ٚ٘ 
ٕٙ I26 ٗ ٗ ٗ ٖ ٜٖ ٚ٘ 

 ٘ٚ ٖٜٚٔ ٘٘ ٗٙ ٔٚ ٜٚ اماتع
 ٗٔ ٘ٙ ٔٔ ٕ ٙٗ ٕ ٖٚ ٕ ٗٓ ٖ اظتعأؿ

 
لي  ف  تح IBM SPSS Statistics v.22وتيهة بروامج  4،05ل الهدو 

 البعدي عن القراةة الههرية االختبارالمعّدل واالوهراف المعياري على 
Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Kelompok Eksperimen 26 50,00 100,00 68,5096 11,92172 
Kelompok Kontrol 26 43,75 93,75 65,1442 10,92204 
Valid N (listwise) 26     

ال عأم اه اليراءة اصت رّبة أف  ا خع ار  اء الل اصتأكؿ  ته نعلاة 
كأدىن ال علاة ته اماتاة العارّب لة  ٓٓٔته اماتاة العارّب لة  أالل ال علاة



ٛٓ 
 

 

 

كا ؿتراؼ اظتعلارم ته اماتاة  ٓ٘ ٛٙكاظتعّأؿ ته اماتاة العارّب لة  ٓ٘
كأدىن  ٘ٚ ٖٜاماتاة العا ةة    كأتا أالل ال علاة تهٕٜ ٔٔالعارّب لة 

  ٗٔت٘ٙعا ةة كاظتعّأؿ ته اماتاة ال ٘ٚ ٖٗال علاة ته اماتاة العا ةة 
  ٚٓ ٔٔكا ؿتراؼ اظتعلارم ته اماتاة العا ةة 

ال عأم اه اليراءة ال اتعة ته اماتاة العارّب لة  ا خع اركأتا نعلاة 
 اماتاة العا ةة واا يف اصتأكؿ ك 

البعدي من المهموعة التهريبية عن  االختباروتيهة  4،06ل الهدو 
 القراةة الفامتة

 نلاة أشتاء الرن 
ٔ I1 ٙ٘ 
ٕ I2 ٛٓ 
ٖ I3 ٚٓ 
ٗ I4 ٘ٓ 
٘ I5 ٚٓ 
ٙ I6 ٙ٘ 
ٚ I7 ٛٓ 
ٛ I8 ٙ٘ 
ٜ I9 ٚٓ 
ٔٓ I10 ٘٘ 
ٔٔ I11 ٘ٓ 
ٕٔ I12 ٘٘ 



ٛٔ 
 

 

 

ٖٔ I13 ٚٓ 
ٔٗ I14 ٙٓ 
ٔ٘ I15 ٚٓ 
ٔٙ I16 ٘٘ 
ٔٚ I17 ٘٘ 
ٔٛ I18 ٙٓ 
ٜٔ I19 ٙٓ 
ٕٓ I20 ٚٓ 
ٕٔ I21 ٙٓ 
ٕٕ I22 ٙٓ 
ٕٖ I23 ٘٘ 
ٕٗ I24 ٙ٘ 
ٕ٘ I25 ٙ٘ 
ٕٙ I26 ٚٓ 

 ٓ٘ٙٔ اماتع
 ٙٗ ٖٙ اظتعأؿ

 
البعدي من المهموعة الضابطة عن  االختبار وتيهة 4،07ل الهدو 

 القارةة الفامتة
 نلاة أشتاء الرن 
ٔ I1 ٘٘ 



ٕٛ 
 

 

 

ٕ I2 ٘ٓ 
ٖ I3 ٗ٘ 
ٗ I4 ٘ٓ 
٘ I5 ٘٘ 
ٙ I6 ٙٓ 
ٚ I7 ٘٘ 
ٛ I8 ٘٘ 
ٜ I9 ٘ٓ 
ٔٓ I10 ٙٓ 
ٔٔ I11 ٘ٓ 
ٕٔ I12 ٘٘ 
ٖٔ I13 ٙٓ 
ٔٗ I14 ٗٓ 
ٔ٘ I15 ٙٓ 
ٔٙ I16 ٙٓ 
ٔٚ I17 ٘٘ 
ٔٛ I18 ٙٓ 
ٜٔ I19 ٗٓ 
ٕٓ I20 ٗ٘ 
ٕٔ I21 ٗ٘ 
ٕٕ I22 ٚٓ 



ٖٛ 
 

 

 

ٕٖ I23 ٘ٓ 
ٕٗ I24 ٙ٘ 
ٕ٘ I25 ٘ٓ 
ٕٙ I26 ٘ٓ 

 ٜٖٓٔ اماتع
 ٙٗ ٖ٘ اظتعأؿ

 
ف  تحلي   IBM SPSS Statistics v.22وتيهة بروامج  4،08ل الهدو 

 البعدي عن القراةة الفامتة االختبارالمعّدل واالوهراف المعياري على 
Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Kelompok Eksperimen 26 50 80 63,46 8,096 

Kelompok Kontrol 26 40 70 53,46 7,317 
Valid N (listwise) 26     

 

ال عأم اه اليراءة ال اتعة أف  ا خع ار  اء الل اصتأكؿ  ته نعلاة 
كأدىن ال علاة ته اماتاة العارّب لة  ٓٛأالل ال علاة ته اماتاة العارّب لة 

كا ؿتراؼ اظتعلارم ته اماتاة  ٙٗ ٖٙكاظتعّأؿ ته اماتاة العارّب لة  ٓ٘
كأدىن ال علاة  ٓٚ  كأتا أالل ال علاة ته اماتاة العا ةة ٜٓ ٛرّب لة العا

كا ؿتراؼ  ٙٗ ٖ٘كاظتعّأؿ ته اماتاة العا ةة  ٓٗته اماتاة  العا ةة 
  ٖٔ ٚاظتعلارم ته اماتاة العا ةة 

 الضابطةو  القبل  والبعدي ف  المهموعة التهريبية االختباروتائج  -4
العا ة  كتف ته  علل  يف اماتاة العارّبلة ك  ا خع ارأتا غتان   ا ج 

 ال اتعة واا يف اصتأكؿ اءة اصت رّبة ك الير 



ٛٗ 
 

 

 

عا ةة ته  علل  اليراءة اليف اماتاة العارّب لة ك  ا خع ارأك   غتاتع نعا ج 
 اصت رّبة 

الضابطة ف  المهموعة التهريبية و  االختبارمهموع وتائج  4،09ل هدو ال
 تعليم القراةة الههرية من

 الرن 
 اماتاة العا ةة اماتاة العارّب لة

 ا خع ار
 الي ل 

 ا خع ار
 ال عأم

 ا خع ار
 الي ل 

 ا خع ار
 ال عأم

ٔ ٘ٙ ٕ٘ ٕٙ ٘ ٘ٙ ٕ٘ ٕٙ ٘ 
ٕ ٙٛ ٚ٘ ٔٓٓ ٘ٓ ٘ٙ ٕ٘ 
ٖ ٚ٘ ٛٔ ٕ٘ ٕٙ ٘ ٕٙ ٘ 
ٗ ٖٗ ٚ٘ ٘ٓ ٘ٙ ٕ٘ ٘ٙ ٕ٘ 
٘ ٘ٓ ٘ٙ ٕ٘ ٘ٓ ٘ٙ ٕ٘ 
ٙ ٘ٓ ٘ٙ ٕ٘ ٖٔ ٕ٘ ٖٗ ٚ٘ 
ٚ ٛٔ ٕ٘ ٛٔ ٕ٘ ٘ٓ ٘ٓ 
ٛ ٙٛ ٚ٘ ٚ٘ ٖٗ ٚ٘ ٘ٓ 
ٜ ٚ٘ ٚ٘ ٚ٘ ٚ٘ 
ٔٓ ٕٙ ٘ ٙٛ ٕٚ ٙٛ ٚ٘ ٚ٘ 
ٔٔ ٖٗ ٚ٘ ٘ٓ ٛٔ ٕ٘ ٛٔ ٕ٘ 
ٕٔ ٙٛ ٚ٘ ٚ٘ ٕٙ ٘ ٙٛ ٚ٘ 
ٖٔ ٘ٓ ٕٙ ٘ ٘ٓ ٘ٙ ٕ٘ 
ٔٗ ٙٛ ٚ٘ ٚ٘ ٚ٘ ٚ٘ 



ٛ٘ 
 

 

 

ٔ٘ ٕٙ ٘ ٙٛ ٚ٘ ٕٙ ٘ ٕٙ ٘ 
ٔٙ ٘ٓ ٘ٙ ٕ٘ ٘ٓ ٘ٙ ٕ٘ 
ٔٚ ٘ٙ ٕ٘ ٕٙ ٘ ٘ٙ ٕ٘ ٕٙ ٘ 
ٔٛ ٚ٘ ٛٔ ٕ٘ ٕٙ ٘ ٙٛ ٚ٘ 
ٜٔ ٕٙ ٘ ٕٙ ٘ ٙٛ ٚ٘ ٚ٘ 
ٕٓ ٙٛ ٚ٘ ٚ٘ ٚ٘ ٙٛ ٚ٘ 
ٕٔ ٕٙ ٘ ٙٛ ٚ٘ ٘ٙ ٕ٘ ٕٙ ٘ 
ٕٕ ٚ٘ ٛٔ ٕ٘ ٕٙ ٘ ٙٛ ٚ٘ 
ٕٖ ٘ٓ ٘ٓ ٕٙ ٘ ٙٛ ٚ٘ 
ٕٗ ٕٙ ٘ ٕٙ ٘ ٘ٓ ٕٙ ٘ 
ٕ٘ ٕٙ ٘ ٙٛ ٚ٘ ٙٛ ٚ٘ ٚ٘ 
ٕٙ ٚ٘ ٚ٘ ٚ٘ ٜٖ ٚ٘ 
 ٘ٚ ٖٜٙٔ ٓ٘ ٕٙ٘ٔ ٕ٘ ٔٛٚٔ ٕ٘ٙٔ اماتع
 ٗٔ ٘ٙ ٜٓ ٓٙ ٓ٘ ٛٙ ٓ٘ ٕٙ اظتعأؿ

 
فروق قيمة المعدل ف  المهموعة التهرية والمهموعة  4،71ل هدو ال

 الضابطة من تعليم القراةة الههرية

 ا خع ار الرن 
 نلاة اظتعأؿ

اماتاة  ال رؽ
 العارّبلة

اماتاة 
 العا ةة

 ٔٗ ٕ ٜٓ ٓٙ ٓ٘ ٕٙ الي ل  ا خع ار ٔ



ٛٙ 
 

 

 

 ٖٙ ٖ ٗٔ ٘ٙ ٓ٘ ٛٙ ال عأم ا خع ار ٕ
 

يراءة الالعا ةة ته  علل  اتاة العارّب لة ك يف ام  خع ارا انلا  غتاتع نعا ج 
 ال اتعة  
الضابطة ف  المهموعة التهريبية و  االختبارمهموع وتائج  4،70ل الهدو 

 من تعليم القراةة الفامتة

 الرن 
 اماتاة العا ةة اماتاة العارّب لة

 ا خع ار
 الي ل 

 ا خع ار
 ال عأم

 ا خع ار
 الي ل 

 ا خع ار
 ال عأم

ٔ ٖ٘ ٙ٘ ٖ٘ ٘٘ 
ٕ ٖٓ ٛٓ ٖ٘ ٘ٓ 
ٖ ٖٓ ٚٓ ٗٓ ٗ٘ 
ٗ ٕ٘ ٘ٓ ٕ٘ ٘ٓ 
٘ ٕٓ ٚٓ ٖ٘ ٘٘ 
ٙ ٗٓ ٙ٘ ٗ٘ ٙٓ 
ٚ ٖٓ ٛٓ ٕ٘ ٘٘ 
ٛ ٗٓ ٙ٘ ٕ٘ ٘٘ 
ٜ ٗ٘ ٚٓ ٗ٘ ٘ٓ 
ٔٓ ٗٓ ٘٘ ٘ٓ ٙٓ 
ٔٔ ٕ٘ ٘ٓ ٖٓ ٘ٓ 
ٕٔ ٗٓ ٘٘ ٗ٘ ٘٘ 



ٛٚ 
 

 

 

ٖٔ ٖ٘ ٚٓ ٘ٓ ٙٓ 
ٔٗ ٖٓ ٙٓ ٖ٘ ٗٓ 
ٔ٘ ٘ٓ ٚٓ ٖ٘ ٙٓ 
ٔٙ ٘ٓ ٘٘ ٖٓ ٙٓ 
ٔٚ ٗٓ ٘٘ ٗٓ ٘٘ 
ٔٛ ٗٓ ٙٓ ٗٓ ٙٓ 
ٜٔ ٘ٓ ٙٓ ٖٓ ٗٓ 
ٕٓ ٖ٘ ٚٓ ٗٓ ٗ٘ 
ٕٔ ٘ٓ ٙٓ ٗٓ ٗ٘ 
ٕٕ ٖ٘ ٙٓ ٘ٓ ٚٓ 
ٕٖ ٖ٘ ٘٘ ٖ٘ ٘ٓ 
ٕٗ ٕ٘ ٙ٘ ٗٓ ٙ٘ 
ٕ٘ ٕ٘ ٙ٘ ٗٓ ٘ٓ 
ٕٙ ٘٘ ٚٓ ٖ٘ ٘ٓ 
 ٜٖٓٔ ٜ٘ٚ ٓ٘ٙٔ ٕٜٓ اماتع
 ٙٗ ٖ٘ ٓ٘ ٖٚ ٙٗ ٖٙ ٖٚ ٖٙ اظتعأؿ
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الضابطة من مهموعة التهرية و فروق قيمة المعدل ف  ال 4،77ل الهدو 
 تعليم القراةة الفامتة

 ا خع ار الرن 
 نلاة اظتعأؿ

اماتاة  ال رؽ
 العارّبلة

اماتاة 
 العا ةة

 ٛٛ ٓ ٓ٘ ٖٚ ٖٚ ٖٙ الي ل  ا خع ار ٔ
 ٖٚ ٙ ٖٙ ٖ٘ ٙٗ ٖٙ ال عأم ا خع ار ٕ

 
 تحلي  البياوات وتفسيربا - ل

 الفامتةتين عن القراةة الههرية و عالقبل  للمهمو  االختبارات ف  االختبار  -0
)اماتاػة العارّب لػػة(  IIS 1لثػاين اتػر ةل ػة ال ػػ  االال لػاف ايكذل لػأل 

 لػػ  اػػه الي ا خع ػػار)اماتاػػة العػػا ةة( ّب ػػاؿ تػػه  IIS 2كال ػػ  الثػػاين اتػػر 
الي لػػػ  وػػػ   ا خع ػػػارال ػػػاتعة الػػػرم ّب علػػػ  ن ػػػ   علػػػل   نعلاػػػة اليػػػراءة اصت رّبػػػة ك 
ف ّب كػػػر إذل  يػػػأًن ال لانػػػات السػػػا ية أك ّبسػػػعةلن أف ّب كػػػر إذل الةل ػػػة ّبسػػػعةلن أ

 اظتا مب 
 
 الي ل  اه اليراءة اصت رّبة ا خع ارات يف ا خع ار أك   

 (Uji Normalitas) ا  ع ار الة لعلة (أ 
الة لعلة ظتعراػة هػ  ال لانػات  تزّبػن الة لعلػة أـ  ا خع اراال  ال ا ثة 

 شترنتؼ  -نلات تركؼ   أتا اسع أت  ال ا ثة  اخع ار 
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 القبل  االختبارالطبيعية ف   االختباروتيهة تحلي   4،73ل الهدو 
 قراةة الههريةال

 اماتاة
 شترنتؼ-نلاغركؼ

α اطتاوة 
 تل تظ العلانات

  تزّبن الة لعلة ٘ٓ ٓ ٙٔٔ ٓ ٕٙ العارّب لة
  تزّبن الة لعلة ٘ٓ ٓ ٕٓٓ ٓ ٕٙ ا ةةالع

  α= ٓ ٓ٘  
ف  تحلي   IBM SPSS Statistics v.22بروامج  وتيهة 4،74ل الهدو 

 القراةة الههرية الطبيعية االختبار
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 
Kelompok 

Eksperimen Kelompok Kontrol 

N 26 26 
Normal Parametersa,b Mean 62,5000 60,0962 

Std. Deviation 10,75291 11,60239 

Most Extreme Differences Absolute ,154 ,121 
Positive ,147 ,116 
Negative -,154 -,121 

Test Statistic ,154 ,121 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,116c ,200c,d 

a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 
c. Lilliefors Significance Correction. 
d. This is a lower bound of the true significance. 

 

 ٘ٓ ٓ ≤ Sig. (2 tailed)الة لعلػػػػة  إذا  ا خع ػػػػارأتػػػػا دللػػػػ  الع للػػػػ  
 ٛٚ اال لانات  ع الة لعلة ٘ٓ ٓ ≥ Sig. (2 tailed)اال لانات الة لعلة كإذا 

دؿ الػػل هػػرا اصتػػأكؿ يف اماتاػػة العارّب لػػة أف نعلاػػة تل تظ ػػا  عػػين 
علػػػػػػػػة  كيف اماتاػػػػػػػػة العػػػػػػػػا ةة أف نعلاػػػػػػػػة اال لانػػػػػػػػات  ػػػػػػػػتزّب  الة ل ٙٔٔ ٓ

 اال لانات  تزّب  الة لعلة أّبعا  ٕٓٓ ٓتل تظ ا  عين 
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hal. 90. 
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  (Uji Homogenitas) العاانس ا خع ار (ب 
العػػػػا ةة  ػػػػتزّب  يف اماتاػػػػة العارّب لػػػػة ك اراػػػػ  ال ا ثػػػػة أف ال لانػػػػات 

 ا خع ػػػارالع ػػػانس  كاظتي ػػػتد تػػػه هػػػرا  ا خع ػػػارالة لعلػػػة  الاػػػ  ال ا ثػػػة 
ن لػػ   ػػّأؿ جتػػانس أـ    أتػػا  ا خع ػػارعراػػة هػػ  نعلاػػة اماػػتاعني يف ّبعػػين ظت

 خةتات حتللل ا واا يف اظتا مب 
 القبل  االختباروتيهة تحلي  اختبار التهاوس ف   4،75ل الهدو 

 القراةة الههرية
 اطتاوة α تل تظ العل ات اماتاة
 ٕٙ العارّب لة

 العاانس ٘ٓ ٓ ٜٓٚ ٓ
 ٕٙ العا ةة

  α= ٓ ٓ٘  
ف   IBM SPSS Statistics v.22وتيهة بروامج  4،76ل الهدو 

 القراةة الههرية التهاوس االختبارتحلي  
Test of Homogeneity of Variances 

Hasil Belajar   

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

,140 1 50 ,709 

 ٘ٓ ٓ ≤ Sig. (2 Tailed)العاػػانس  إذا  ا خع ػػارأتػػا دللػػ  الع للػػ  
اال لانػػػػػات  ػػػػػع  ٘ٓ ٓ  ≥ Sig. (2 Tailed)اال لانػػػػػات العاػػػػػانس  كإذا 

 ٜٚالعاانس 
 ٜٓٚ ٓدؿ الػػػػل اصتػػػػأكؿ يف اماػػػػتاعني أف نعلاػػػػة تل تظ ػػػػا ّبعػػػػين 

 اال لاّبات ته اماتاعني ه  العاانس  ٘ٓ ٓأوهب ته درجة اظتغيل 
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  (Uji t) ت ا خع ار (ج 
اػػػػػػتاعني  تزّبػػػػػػن الي لػػػػػػ  ام ا خع ػػػػػػاراراػػػػػ  ال ا ثػػػػػػة أف ال لانػػػػػػات يف 

الة لعلة  كارا  أف اخع ار العاانس ته اماتاعني ه  العاانس  اال ا ثة 
ظتعراػػػة هػػػ   تجػػػأ ال ػػػرؽ  ػػػني نعػػػا ج ايكؿ تػػػه  (Uji t) سػػػع أـ اخع ػػػار ت 

اػا يف كخةػتات حتللل ػا و الي لػ  اػه اليػراءة اصت رّبػة  ا خع ػاراماتاعني يف 
 اظتا مب 
ف  تحلي   IBM SPSS Statistics v.22وتيهة بروامج  4،77ل الهدو 

 القراةة الههرية  (Uji t) ت االختبار
Independent Samples Test 

 

Levene's Test 

for Equality 
of Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. T df 

Sig. 

(2-
tailed

) 
Mean 

Difference 
Std. Error 
Difference 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Hasil 
Belajar 

Equal 
variances 

assumed 

,140 ,709 ,775 50 ,442 2,40385 3,10236 -3,82742 8,63512 

Equal 
variances 
not 
assumed 

  ,775 49,714 ,442 2,40385 3,10236 -3,82831 8,63601 

 ≥ Sig. (2-tailed)ذا أتػػػا دللػػػػ  الع للػػػػ  يف اصتػػػػأكؿ السػػػػا مب ّبعػػػػين إ

 Haؼ  ٘ٓ ٓ ≤ Sig. (2-tailed)اظتػػردكدة  كإذا   H0اظتي تلػػة ك  Haؼ  ٘ٓ ٓ

 ٓٛ ٘ٓ ٓ = αاظتي تلة  أرجة اظتغيل   H0اظتردكدة ك 
أوهب ته درجة اظتغيل  ٕٗٗ ٓ  اء الل اصتأكؿ السا مب ارا  نعلاة 

لللػػة  عػػين اظتي تلػػة  أتػػا اطتاوػػة تػػه  لػػ  الع   H0اظتػػردكدة ك   Haؼ  ٘ٓ ٓ
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   تجػػأ ال ػػرؽ  ػػني نعػػا ج ايكؿ تػػه  علػػل  اليػػراءة اصت رّبػػة للاااػػتاعني يف 
 الي ل   ا خع ار
 

  الي ل  اه اليراءة ال اتعة ا خع ارات يف ا خع ار  انلا  
  (Uji Normalitas) ا  ع ار الة لعلة (أ 

اراػػػػػ  ال ا ثػػػػػة اخع ػػػػػار الة لعلػػػػػة ظتعراػػػػػة هػػػػػ  ال لانػػػػػات  تزّبػػػػػن أـ    
 شترنتؼ  كخةت ا واا يف اظتا مب -أاـ ال ا ثة نلاغركؼكاسع 

 القبل  االختباروتيهة تحلي  اختبار الطبيعية ف   4،78ل الهدو 
 القراةة الفامتة

 اماتاة
 شترنتؼ-نلاغركؼ

α اطتاوة 
 تل تظ العلانات

  تزّبن الة لعلة ٘ٓ ٓ ٕٓٓ ٓ ٕٙ العارّب لة
 ة تزّبن الة لعل ٘ٓ ٓ ٕٓٓ ٓ ٕٙ ال ا ةة

  α= ٓ ٓ٘ 
ف  تحلي   IBM SPSS Statistics v.22وتيهة بروامج  4،79ل الهدو 

 القراةة الفامتة الطبيعية االختبار
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 
Kelompok 

Eksperimen 
Kelompok 

Kontrol 

N 26 26 
Normal Parametersa,b Mean 36,73 37,50 

Std. Deviation 9,375 7,382 
Most Extreme Differences Absolute ,133 ,137 

Positive ,133 ,137 

Negative -,114 -,137 
Test Statistic ,133 ,137 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,200c,d ,200c,d 

a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 
c. Lilliefors Significance Correction. 
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d. This is a lower bound of the true significance. 

دؿ الػػل هػػرا اصتػػأكؿ يف اماتاػػة العارّب لػػة أف نعلاػػة تل تظ ػػا  عػػين 
اال لانػػػػػػػػات  ػػػػػػػػتزّب  الة لعلػػػػػػػػة  كيف اماتاػػػػػػػػة العػػػػػػػػا ةة أف نعلاػػػػػػػػة  ٕٓٓ ٓ

 اال لانات  تزّب  الة لعلة أّبعا  ٕٓٓ ٓتل تظ ا  عين 
  (Uji Homogenitas) العاانس ا خع ار (ب 

العػػػػا ةة  ػػػػتزّب  يف اماتاػػػػة العارّب لػػػػة ك اراػػػػ  ال ا ثػػػػة أف ال لانػػػػات 
 ا خع ػػػارالع ػػػانس  كاظتي ػػػتد تػػػه هػػػرا  ا خع ػػػارالة لعلػػػة  الاػػػ  ال ا ثػػػة 

ن لػػ   ػػّأؿ جتػػانس أـ    أتػػا  ا خع ػػارّبعػػين ظتعراػػة هػػ  نعلاػػة اماػػتاعني يف 
 خةتات حتللل ا واا يف اظتا مب 

 القبل  االختبارتبار التهاوس ف  ي  اخوتيهة تحل 4،31ل الهدو 
 القراةة الفامتة

 اطتاوة α تل تظ العل ات اماتاة
 ٕٙ العارّب لة

 العاانس ٘ٓ ٓ ٜٕٓ ٓ
 ٕٙ العا ةة

   α= ٓ ٓ٘ 
ف  تحلي   IBM SPSS Statistics v.22وتيهة بروامج  4،30ل الهدو 

 القراةة الفامتة التهاوس االختبار
Test of Homogeneity of Variances 

Hasil Belajar   

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

1,621 1 50 ,209 

 ٜٕٓ ٓدؿ الػػػػل اصتػػػػأكؿ يف اماػػػػتاعني أف نعلاػػػػة تل تظ ػػػػا ّبعػػػػين 
 اال لاّبات ته اماتاعني ه  العاانس  ٘ٓ ٓأوهب ته درجة اظتغيل 

  (Uji t) ت ا خع ار (ج 
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لي لػػػػػػ  اماػػػػػػتاعني  تزّبػػػػػػن ا ا خع ػػػػػػاراراػػػػػ  ال ا ثػػػػػػة أف ال لانػػػػػػات يف 
الة لعلة  كارا  أف اخع ار العاانس ته اماتاعني ه  العاانس  اال ا ثة 

ظتعراػػػة هػػػ   تجػػػأ ال ػػػرؽ  ػػػني نعػػػا ج ايكؿ تػػػه  (Uji t) سػػػع أـ اخع ػػػار ت 
الي ل  اه اليراءة ال ػاتعة  كخةػتات حتللل ػا واػا يف  ا خع اراماتاعني يف 

 اظتا مب 
ف  تحلي   IBM SPSS Statistics v.22روامج وتيهة ب 4،37ل الهدو 

 القراةة الفامتة (Uji t) ت االختبار
Independent Samples Test 

 

Levene's Test for 
Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t Df 

Sig. 

(2-
tailed) 

Mean 
Difference 

Std. Error 
Difference 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Hasil 
Belajar 

Equal 
variances 
assumed 

1,621 ,209 ,329 50 ,744 ,769 2,340 -3,931 5,470 

Equal 
variances not 
assumed 

  ,329 47,394 ,744 ,769 2,340 -3,938 5,476 

رجة اظتغيل أوهب ته د ٗٗٚ ٓ  اء الل اصتأكؿ السا مب ارا  نعلاة 
اظتي تلة  أتا اطتاوة ته  ل  الع لللة  عين   H0اظتردكدة ك   Haؼ  ٘ٓ ٓ

   تجأ ال رؽ  ني نعا ج ايكؿ ته  علل  اليراءة ال اتعة للاااتاعني يف 
 الي ل   ا خع ار

ات  أف    تجأ ال رؽ  ني نعا ج ا خع ار أتا اطتاوة ته نعلاة 
 الي ل   ا خع ارال اتعة للاااتاعني يف ك   علل  اليراءة اصت رّبة ايكؿ ته
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عتين عييييين القيييييراةة الههريييييية البعيييييدي للمهميييييو  االختبيييييارات فييييي  االختبيييييار  -7
 الفامتةو 

 ال عأم اه اليراءة اصت رّبة ا خع ارات يف ا خع ار أك   
  (Uji Normalitas) اخع ار الة لعلة (أ 

ة لعلػة أـ اال  ال ا ثة اخع ػار الة لعلػة ظتعراػة هػ  ال لانػات  تزّبػن ال
 شترنتؼ -   كالسع أت  ال ا ثة نلاغركؼ

 البعدي االختباروتيهة تحلي  اختبار الطبيعية ف   4،33ل الهدو 
 القراةة الههرية

 اماتاة
 شترنتؼ-نلاغركؼ

α اطتاوة 
 تل تظ العلانات

  تزّبن الة لعلة ٘ٓ ٓ ٕٓٓ ٓ ٕٙ العارّب لة
  تزّبن الة لعلة ٘ٓ ٓ ٕٓٓ ٓ ٕٙ ال ا ةة

  α= ٓ ٓ٘ 
ف  تحلي   IBM SPSS Statistics v.22وتيهة بروامج  4،34ل الهدو 

 القراةة الههرية الطبيعية االختبار
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 
Kelompok 

Eksperimen 
Kelompok 

Kontrol 

N 26 26 
Normal Parametersa,b Mean 68,5096 65,6250 

Std. Deviation 11,92172 11,07503 
Most Extreme Differences Absolute ,130 ,122 

Positive ,116 ,122 
Negative -,130 -,111 

Test Statistic ,130 ,122 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,200c,d ,200c,d 

a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 
c. Lilliefors Significance Correction. 
d. This is a lower bound of the true significance. 
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دؿ ذل  اصتأكؿ يف اماتاة العارّب لة أف نعلاة تل تظ ا ّبعين       
اال لانات  تزّبن الة لعلة  ك يف  ٘ٓ ٓأوهب ته درجة اظتغيل  ٕٓٓ ٓ

أوهب ته درجة اظتغيل  ٕٓٓ ٓاماتاة العا ةة أف نعلاة تل تظ ا ّبعين 
 ال لانات  تزّبن الة لعلة أّبعا ا ٘ٓ ٓ

  (Uji Homogenitas)اخع ار العاانس (ب 
اراػػػػػػ  ال ا ثػػػػػػة أف ال لانػػػػػػات يف اماتاػػػػػػة العارّب لػػػػػػة  تزّبػػػػػػن الة لعلػػػػػػة 
كال لانػػػات يف اماتاػػػة العػػػا ةة  تزّبػػػن الة لعلػػػة أّبعػػػا  اسػػػع أت  ال ا ثػػػػة 

اػتاعني ّبعين ظتعراة هػ  نعػا ج ام ا خع اراخع ار العاانس كاظتي تد ته هرا 
ال عػػػػػأم  ػػػػػأؿ العاػػػػػانس أـ    أتػػػػػا خةػػػػػتات حتللل ػػػػػا واػػػػػا يف  ا خع ػػػػػاريف 

 اظتا مب 
وتيهة تحلي  اختبار التهاوس ف  االحتبار  4،35ل الهدو 

 عن القراةة الههرية البعدي
 اطتاوة α تل تظ العل ات اماتاة
 ٕٙ العارّب لة

 العاانس ٘ٓ ٓ  ٗٚٙ ٓ
 ٕٙ العا ةة

  α= ٓ ٓ٘ 
ف   IBM SPSS Statistics v.22وتيهة بروامج :  4،36 لالهدو 

 القراةة الههرية التهاوس االختبارتحلي  
Test of Homogeneity of Variances 

Hasil Belajar   

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

,179 1 50 ,674 

 ٗٚٙ ٓدؿ الػػػػل اصتػػػػأكؿ يف اماػػػػتاعني أف نعلاػػػػة تل تظ ػػػػا ّبعػػػػين 
 اال لاّبات ته اماتاعني ه  العاانس  ٘ٓ ٓظتغيل أوهب ته درجة ا
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  (Uji t) اخع ار ت (ج 
ال عػػأم تػػه اماػػتاعني  تزّبػػن  ا خع ػػاراراػػ  ال ا ثػػة أف ال لانػػات يف 

ظتعراػة هػ   تجػأ  (Uji t)الة لعلة كالعاانس  اال ا ثة اسػع أت  اخع ػار ت 
ر الع كػػػعل ال ػػرؽ  ػػني اماتاػػة العارّب لػػػة الػػ  ّبسػػع أـ فتػػػتذج  علػػل  العكػػرا

السػػػاع  يف  علػػػل  اليػػػراءة اصت رّبػػػة  اماتاػػػة العػػػا ةة الػػػ   ػػػأكف اسػػػع أاـ 
 ا خع ػػارفتػتذج  علػل  العكػرار الع كػعل السػاع  يف  علػل  اليػراءة اصت رّبػة يف 

 ال عأم 
ف  تحلي   IBM SPSS Statistics v.22وتيهة بروامج  4،37ل الهدو 

 القراةة الههرية (Uji t) ت االختبار
Independent Samples Test 

 

Levene's Test for 
Equality of 
Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t Df 

Sig. 
(2-

tailed) 
Mean 

Difference 
Std. Error 
Difference 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Hasil 

Belajar 

Equal 

variances 
assumed 

,179 ,674 1,061 50 ,294 3,36538 3,17089 
-

3,00354 
9,73431 

Equal 
variances not 
assumed 

  1,061 49,621 ,294 3,36538 3,17089 
-

3,00474 
9,73551 

أوهب ته درجة اظتغيل  ٜٕٗ ٓ  اء الل اصتأكؿ السا مب ارا  نعلاة 
 ٚٙ ٔ ttabelك ٙٓ ٔ thitungك أتا اظتي تلة    H0اظتردكدة ك   Haؼ  ٘ٓ ٓ

  ا  اء الل ٚٙ ٔ thitung ٔ ٓٙ< ttabel  كهكرا  نلاة ٔٔأنكر يف اظتل مب 
اظتي تلة ّبعين    تجأ  Haاظتردكدة ك  H0  أف ttabel ني  thitungنعلني ته اظتيارنة 

العا ةة يف  علل  ني اماتاة العارّب لة ك اخعاؼ يف تعأؿ نعلاة الععلل   
أتا اطتاوة ته  ل  الع لللة  عين    تجأ ال رؽ  ني اليراءة اصت رّبة  
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اماتاة العارّب لة ال  ّبسع أـ فتتذج  علل  العكرار الع كعل الساع  يف 
 علل  اليراءة اصت رّبة  اماتاة العا ةة ال   أكف اسع أاـ فتتذج  علل  

 أم ال ع ا خع ارالعكرار الع كعل الساع  يف  علل  اليراءة اصت رّبة يف 
أتا ظتعراة تأل اعاللة اسع أاـ فتتدج  علل  العكرار الع كعل 

 الرتتز واا  t-test   سع أـ ال ا ثة اخع ار اصت رّبة الساع  يف  علل  اليراءة
 ّبارل:

 
 

 ال لاف:
 نلاة اظتعأؿ اماعة العارّب لة
 نلاة اظتعأؿ اماعة العا ةة
       نلاة اصتالة اماتاة العارّب لة
         نلاة اصتالة اماتاة العا ةة

         رتلة الةل ة يف اماتاة العارّب لة
     رتلة الةل ة يف اماتاة العا ةة

تأل اعاللة اسع أاـ فتتدج  علل  العكرار الع كعل الساع  يف  علل  
 يراءة اصت رّبة ال
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  ك إف تأل ٕ٘ ٔه   t-test  اء الل اضتسب   تجأ أف نعلاة 
يراءة الاعللة فتتذج  علل  العكرار الع كعل الساع  الرم ّبسع أـ يف  علل  

 % ٕ٘ ٔاصت رّبة ه  
 

 ال عأم اه اليراءة ال اتعة ا خع ارات يف ا خع ار  انلا  
  (Uji Normalitas) اخع ار الةلعلة (أ 

 ػػػار الة لعلػػػة لكعراػػة هػػػ  ال لانػػػات نتزّبػػػن أـ    ك االػػ  ال ا ثػػػة اخع
 شترنتؼ  خةتا ا  اا يف اظتا مب -اسع أت  ال ا ثة  اخع ار نلاغركؼ

عن  البعدي االختباروتيهة تحلي  اختبار الطبيعية ف   4،38ل الهدو 
 القراةة الفامتة

 اماتاة
 شترنتؼ-نلاغركؼ

α اطتاوة 
 تل تظ العلانات

  تزّبن الة لعلة ٘ٓ ٓ ٕٓٓ ٓ ٕٙ العارّب لة
  تزّبن الة لعلة ٘ٓ ٓ ٓٛٔ ٓ ٕٙ ال ا ةة

  α= ٓ ٓ٘ 
ف   IBM SPSS Statistics v.22وتيهة بروامج  4،39ل الهدو  

 القراةة الفامتة الطبيعية االختبارتحلي  
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 
Kelompok 

Eksperimen 
Kelompok 

Kontrol 

N 26 26 
Normal Parametersa,b Mean 63,46 53,46 

Std. Deviation 8,096 7,317 
Most Extreme Differences Absolute ,137 ,143 

Positive ,133 ,143 
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Negative -,137 -,126 

Test Statistic ,137 ,143 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,200c,d ,180c 

a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 
c. Lilliefors Significance Correction. 

d. This is a lower bound of the true significance. 

 

اال لانات الة لعلة   ٘ٓ ٓ ≤ Sig. (2 tailed)أتا دلل  ته الع لل  إذا 
 = αاال لانات  ع الة لعلة  أرجة اظتغيل  ٘ٓ ٓ ≥ Sig. (2 tailed)ك إذا 
ٓ ٓ٘  

دؿ ذل  اصتأكؿ يف اماتاة العارّب لة أف نعلاة تل تظ ا ّبعين 
اال لانات  تزّبن الة لعلة  ك يف  ٘ٓ ٓأوهب ته درجة اظتغيل  ٕٓٓ ٓ

أوهب ته درجة اظتغيل  ٓٛٔ ٓاماتاة العا ةة أف نعل ة تل تظ ا ّبعين 
 اال لانات  تزّبن الة لعلة أّبعا  ٘ٓ ٓ

  (Uji Homogenitas) اخع ار العاانس (ب 
راػػػ  ال ا ثػػػة أف ال لانػػػات يف اماتاػػػة العارّب لػػػة كال لانػػػات يف اماتاػػػة ا

العا ةة  تزّبن الة لعلة  سعسععا  ال ا ثة اخع ار العاانس  كاظتي ػتد تػه هػرا 
ال عػأم  ػأؿ جتػانس أـ  ا خع ارّبعين ظتعراة ه  نعا ج للاااتاعني يف  ا خع ار
 ا خةتات حتللل ا واا يف اظتا مب    أت

عن  البعدي االختباروتيهة تحلي  اختبار التهاوس ف   4،41ل الهدو 
 القراةة الفامتة

 اطتاوة α تل تظ العل ات اماتاة
 ٕٙ العارّب لة

 العاانس ٘ٓ ٓ ٕٕ٘ ٓ
 ٕٙ العا ةة

  α= ٓ ٓ٘ 
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ف  تحلي   IBM SPSS Statistics v.22وتيهة بروامج  4،40ل الهدو 
 القراةة الفامتة التهاوس االختبار

Test of Homogeneity of Variances 
Hasil Belajar   

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

,416 1 50 ,522 

 ٘ٓ ٓ ≤ Sig. (2 Tailed)العاػػانس  إذا  ا خع ػػارأتػػا دللػػ  الع للػػ  
 اال لانات  ع العاانس  ٘ٓ ٓ  ≥ Sig. (2 Tailed)اال لانات العاانس  كإذا 

 ٕٕ٘ ٓني أف نعلاػػػػة تل تظ ػػػػا ّبعػػػػين دؿ الػػػػل اصتػػػػأكؿ يف اماػػػػتاع
 اال لاّبات ته اماتاعني ه  العاانس  ٘ٓ ٓأوهب ته درجة اظتغيل 

  (Uji t)اخع ار ت (ج 
ال عػػػػأم تػػػػه اماػػػػتاعني  تزّبػػػػن  ا خع ػػػػاراراػػػػ  ال ا ثػػػػة أف ال لانػػػػات يف 

ظتعراػػة هػػ   تجػػأ  (Uji t)الة لعلػػة كالعاػػانس  اال ا ثػػة اسػػع أت  اخع ػػار ت 
تاػػػػة العارّب لػػػػة الػػػػ  ّبسػػػػع أـ فتػػػػتذج  علػػػػل  العكػػػػرار الع كػػػػعل ال ػػػػرؽ  ػػػػني اما

الساع  يف  علل  اليراءة ال اتعة  اماتاة العا ةة الػ   ػأكف اسػع أاـ فتػتذج 
 ال عأم  ا خع ار علل  العكرار الع كعل الساع  يف  علل  اليراءة ال اتعة يف 

تحلي   ف  IBM SPSS Statistics v.22وتيهة بروامج  4،47ل الهدو 
 القراةة الفامتة (Uji t) ت االختبار

Independent Samples Test 

 

Levene's Test 
for Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. T Df 

Sig. 
(2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Hasil 
Belajar 

Equal 
variances 
assumed 

,416 ,522 4,673 50 ,000 10,000 2,140 5,702 14,298 
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Equal 
variances not 
assumed 

  4,673 49,497 ,000 10,000 2,140 5,700 14,300 

 

أوغر ته درجة اظتغيل  ٓٓ ٓ  اء الل اصتأكؿ السا مب ارا  نعلاة 
 ٚٙ ٔ ttabel  ك ٚٙ ٗ thitung أتاك اظتردكدة    H0لة ك اظتي ت   Haؼ  ٘ٓ ٓ

  ا  اء الل ٚٙ ٔ thitung ٗ ٙٚ > ttabel  كهكرا  نلاة ٔٔ  أنكر يف اظتل مب
اظتردكدة ّبعين ه اؾ  Haاظتي تلة ك  H0  أف ttabel ني  thitungنعلني ته اظتيارنة 

ا ةة يف  علل  العني اماتاة العارّب لة ك اخعاؼ يف تعأؿ نعلاة الععلل   
حتلللة  عين  تجأ ال رؽ  ني اماتاة اطتاوة ته  ل  اليراءة ال اتعة  

العارّب لة ال  ّبسع أـ فتتذج  علل  العكرار الع كعل الساع  يف  علل  
اليراءة اصت رّبة  اماتاة العا ةة ال   أكف اسع أاـ فتتذج  علل  العكرار 

 ال عأم  ا خع اريف   اتعةالساع  يف  علل  اليراءة ال الع كعل
أتا ظتعراة تأل اعاللة اسع أاـ فتتدج  علل  العكرار الع كعل 

 الرتتز   t-test   سع أـ ال ا ثة اخع ار ال اتعة الساع  يف  علل  اليراءة
 واا ّبارل:

 
 ال لاف:

 نلاة اظتعأؿ اماعة العارّب لة
 نلاة اظتعأؿ اماعة العا ةة

       اتاة العارّب لةنلاة اصتالة ام
         نلاة اصتالة اماتاة العا ةة

         رتلة الةل ة يف اماتاة العارّب لة
     رتلة الةل ة يف اماتاة العا ةة
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تأل اعاللة اسع أاـ فتتدج  علل  العكرار الع كعل الساع  يف  علل  
 نراءة ال اتعة 

 
 
 
 

 
 

 
 

ك إف تأل   ٘ٛ ٗه   t-testة   اء الل اضتسب   تجأ أف نعلا
اعللة فتتذج  علل  العكرار الع كعل الساع  الرم ّبسع أـ يف  علل  نراءة 

  %٘ٛ ٗاصت رّبة ه  
 عأ اضت تؿ الل ال لانات ته نعا ج ال  ئ يف اظتلأاف كإرادة ال لانات 
ال    ع  كا  اعتاجأ نعلاة الع للللة اإل  ا لة  أتا اطتاوة ته نعلاة 

 علل  اليراءة  العا ةة يف ا خعار الي ل  اهته اماتاة العارّبلة ك  اتال لان
نعلاة  نات يف  علل  اليراءة اصت رّبة   نعلاة ال لاأوالال اتعة واا ّبل : اصت رّبة ك 

كنعلاة اظتعأؿ ته اماتاة العا ةة  ٓ٘ ٕٙاظتعأؿ ته اماتاة العارّب لة 
كال علاة  ٘ٚ ٓٔتاة العارّب لة   كنعلاة ا ؿتراؼ اظتعلارم ته امآٜ ٓٙ

 ا خع ار    اء الل نعلاة ٓٙ ٔٔا ؿتراؼ اظتعلارم ته اماتاة العا ةة 
الة لعلة ته اماتاة  ا خع ارك  لاة  ٙٔٔ ٓالة لعلة ته اماتاة العارّب لة 
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  ك  اء الل ٘ٓٓ ٓاال لانات  تزّبن الة لعلة  أرجة اظتغيل  ٕٓٓ ٓالعا ةة 
اال لانات جتانس  ك  اء  ٜٓٚ ٓالعاانس للاااتاعني ه   ا خع ارنعلاة 

الي ل  يف  علل  اليراءة اصت رّبة ه   ا خع اريف  (Uji t) الل اخع ار ت
اظتي تلة  اعرا  ال ا ثة أف    تجأ ال رؽ  ني   H0اظتردكدة ك   Haؼ  ٕٗٗ ٓ

   اويا   الي ل ا خع ارنعا ج ايكؿ ته  علل  اليراءة اصت رّبة للاااتاعني يف 
نعلاة ال لانات يف  علل  اليراءة ال اتعة  أف اظتعأؿ ته اماتاة العارّب لة يف 

  ٓ٘ ٖٚكنعلاة اظتعأؿ ته اماتاة العا ةة  ٖٚ ٖٙالي ل   ا خع ار
كنعلاة ا ؿتراؼ  ٖٚ ٜكنعلاة ا ؿتراؼ اظتعلارم ته اماتاة العارّب لة 

الة لعلة ته  ا خع ارالل نعلاة      اءٖٛ ٚاظتعلارم ته اماتاة العا ةة 
الة لعلة ته اماتاة العا ةة  ا خع اركنعلاة  ٕٓٓ ٓاماتاة العارّب لة 

  ك  اء الل نعلاة ٘ٓ ٓاال لانات  تزّبن الة لعلة  أرجة اظتغيل  ٕٓٓ ٓ
اال لانات جتانس   ٜٕٓ ٓالي ل   ا خع اراخع ار العاانس للاااتاعني يف 

الي ل  يف  علل  اليراءة ال اتعة  ا خع اريف   (Uji t)ك  اء الل اخع ار ت
اظتي تلة  أف    تجأ ال رؽ  ني نعا ج ايكؿ   H0اظتردكدة ك   Haؼ  ٗٗٚ ٓ

 الي ل  أّبعا  ا خع اراتاعني يف ته  علل  اليراءة ال اتعة للاا
ال عأم للاااتاعني ّبعين اماتاة العارّب لة  سع أـ  ا خع ارأتا نعا ج 

 علل  العكرار الع كعل الساع  كاماتاة العا ةة  أكف فتتذج  علل  فتتذج 
  نعلاة أوالال اتعة    علل  اليراءة اصت رّبة ك العكرار الع كعل الساع  يف

 ا خع ارال لانات يف  علل  اليراءة اصت رّبة  أف اظتعأؿ ته اماتاة العارّب لة يف 
ال عأم  ا خع ارالعا ةة يف كال علاة اظتعأؿ ته اماتاة  ٓ٘ ٛٙال عأم 
كنعلاة  ٕٜ ٔٔ  كنعلاة ا ؿتراؼ اظتعلارم ته اماتاة العارّب لة ٗٔ ٘ٙ
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 ا خع ار    اء الل نعلاة ٚٓ ٔٔا ؿتراؼ اظتعلارم ته اماتاة العا ةة 
الة لعلة ته اماتاة  ا خع اركنعلاة  ٕٓٓ ٓالة لعلة ته اماتاة العارّب لة 

نعاف أوهب ته درجة اظتغيل اال لانعاف نتزّبن الة لعلة  ال لا ٕٓٓ ٓالعا ةة 
العاانس ته اماتاة العارّب لة للاااتاعني  ا خع ارك  اء الل نعلاة 

  ك  اء الل نعلاة ٘ٓ ٓاال لانات جتانس يف أوهب ته درجة اظتغيل  ٗٚٙ ٓ
 ؼ ٜٕٗ ٓال عأم يف  علل  اليراءة اصت رّبة  ا خع اريف   (Uji t)ت ا خع ار

Ha   اظتي تلة كH0   كنلاة  اظتردكدةthitung ٔ ٓٙ< ttabel ٔ ٙٚ ا  اء الل نعلني  
 ا خع اركنعلاة اظتي تلة   Haاظتردكدة ك  H0  أف ttabel ني  thitungته اظتيارنة 

للاااتاعني  سع أـ فتتذج  علل  العكرار الع كعل الساع  لأل   (Uji t)ت
ـ فتتذج  علل  العكرار الع كعل الساع  يف اماتاة العارّب لة ك أكف اسع أا

نعلاة ال لانات يف  اويا،   ّبة    تجأ ال رؽ  ني اماتاعني علل  اليراءة اصت ر 
ال عأم  ا خع ار علل  اليراءة ال اتعة  أف اظتعأؿ ته اماتاة العارّب لة يف 

  كنعلاة ا ؿتراؼ ٙٗ ٖ٘كنعلاة اظتعأؿ ته اماتاة العا ةة  ٙٗ ٖٙ
كنعلاة ا ؿتراؼ اظتعلارم ته اماتاة  ٜٓ ٛظتعلارم ته اماتاة العارّب لة ا

الة لعلة ته اماتاة العارّب لة يف  ا خع ار    اء الل نعلاة ٖٔ ٚالعا ةة 
الة لعلة ته اماتاة العا ةة يف  ا خع اركنعلاة  ٕٓٓ ٓال عأم  ا خع ار
  ك  اء ٘ٓ ٓلعلة  أرجة اظتغيل اال لانات  تزّبن الة  ٓٛٔ ٓال عأم  ا خع ار

 ٕٕ٘ ٓال عأم  ا خع ارالل نعلاة اخع ار العاانس للاااتاعني يف 
ال عأم يف  علل   ا خع اريف   (Uji t)اال لانات جتانس  ك  اء الل اخع ار ت

 < ٚٙ ٗ thitungكنلاة   اظتي تلة  H0ك اظتردكدة   Haؼ  ٓٓ ٓ اليراءة ال اتعة
ttabel ٔ ٙٚلل نعلني ته اظتيارنة   ا  اء اthitung  ني ttabel أف  H0  اظتي تلة كHa 
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للاااتاعني  سع أـ فتتذج  علل    (Uji t)ت ا خع ارنعلاة اظتردكدة  ك 
العكرار الع كعل الساع  لأل اماتاة العارّب لة ك أكف اسع أاـ فتتذج  علل  

ثة أف  تجأ ل ا العكرار الع كعل الساع  يف  علل  اليراءة ال اتعة  ارا  ا
 ال رؽ  ني اماتاعني 

 ف  المهموعة التهريية المهموعة الضابطة N-Gain Scoreاختار  -3
ن ل  ك عأم  زّبادةتا تأل  ه  تعراة N-Gain Score اخع ارإف 

  عللالة  الرم ّبيلس  الرتتز:
 

اسع أاـ   سع أـ لليلس تأل اعاللة N-Gain Score  كيف هرا ال  ئ
  ني ن ل  ك عأم  علل    علل  اليراءة يف رار الع كعل الساع فتتذج  علل  العك

 ٔٛ   نتكه نكر يف اصتأكؿ العارل: N-Gain Score عا ج أتا تعلار ال
 N-Gain Scoreمعيار النتائج  4،43ل الهدو 

 
 

 
 
 
 
 
 

                                                             
81

 Rostina Sundaya, Ibid, 151 

 N-Gain Score المعيار 
 تفسير قيمة

ٓ ٚٓ  ≤g ≤ ٔٓٓ تر  ن 
ٓ ٖٓ  <g ≤ ٓ ٚٓ تععأؿ 
ٓ ٓٓ  <g < ٓ ٖٓ كا ئ 

ٓ ٓٓ  =g دل ّبكه ه اؾ زّبادة 
-ٔ ٓٓ  ≤g  <ٓ ٓٓ واف ه اؾ اـت اض 
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العا ةة ته  علل  اليراءة يف اماعتاة العارّب لة ك  ا خع ارحتلل   أك   نعلاة
 اصت رّبة 
 االختبارف  تحلي   IBM SPSS Statistik v.22بروامج  وتيهة 4،44ل الهدو 

N-Gain Score الضابطة من تعليم القراةة الههريةهريبية و ف  المهموعة الت 
Descriptives 

 
Kelompok Statistic 

Std. 
Error 

NGain_Score Kelompok 
Eksperimen 

Mean ,1673 ,03733 

95% Confidence 
Interval for Mean 

Lower Bound ,0904  

Upper Bound ,2442  

5% Trimmed Mean ,1399  

Median ,1548  

Variance ,036  

Std. Deviation ,19035  

Minimum ,00  

Maximum 1,00  

Range 1,00  

Interquartile Range  ,12  

Skewness 3,462 ,456 

Kurtosis 15,424 ,887 

Kelompok 
Kontrol 

Mean ,1245 ,03245 

95% Confidence 
Interval for Mean 

Lower Bound ,0577  

Upper Bound ,1914  

5% Trimmed Mean ,1138  

Median ,1339  

Variance ,027  

Std. Deviation ,16546  

Minimum -,25  

Maximum ,75  

Range 1,00  

Interquartile Range ,17  

Skewness 1,745 ,456 

Kurtosis 8,464 ,887 

ته  N-Gain Scoreإف اظتعأؿ  الل اصتأكؿ تجأ    اء الل ال لانات
 ٙٔ ٓ تعأؿ اماتاة العار لة لة أالل ته اماتاة العا ةة  اماتاة العارّب

 >ٓٓ ٓ  أف نلاة تعأؿ اماتاة العارّب لة ٕٔ ٓتعأؿ اماتاة العا ةة ك 

    كا ئتعلارها  ؼ 7،،7 > 0،،7
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 كاطتاوة ته هرا الع لل :
N-Gain Score ا خع اراضتسب  لاةنع  

 اماتاة العا ةة اماتاة العارّب لة الرن 
N-Gain Score N-Gain Score  

ٔ ٓ ٔٗ ٓ ٔٗ 
ٕ ٔ ٓٓ ٓ ٖٔ 
ٖ ٓ ٕ٘ ٓ ٓٓ 
ٗ ٓ ٔٔ ٓ ٓٓ 
٘ ٓ ٖٔ ٓ ٖٔ 
ٙ ٓ ٖٔ ٓ ٔٛ 
ٚ ٓ ٓٓ ٓ ٓٓ 
ٛ ٓ ٕٓ ٓ ٔٔ 
ٜ ٓ ٓٓ ٓ ٓٓٓ 
ٔٓ ٓ ٔٚ ٓ ٕٓ 
ٔٔ ٓ ٔٔ ٓ ٓٓ 
ٕٔ ٓ ٕٓ ٓ ٔٚ 
ٖٔ ٕٓ٘ ٓ ٖٔ 
ٔٗ ٓ ٕٓ ٓ ٓٓ 
ٔ٘ ٓ ٔٚ ٓ ٓٓ 
ٔٙ ٓ ٖٔ ٓ ٖٔ 
ٔٚ ٓ ٔٗ ٓ ٔٗ 
ٔٛ ٓ ٕ٘ ٓ ٔٚ 
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ٜٔ ٓ ٓٓ ٓ ٕٓ 
ٕٓ ٓ ٕٓ -ٓ ٕ٘ 
ٕٔ ٓ ٔٚ ٓ ٔٗ 
ٕٕ ٓ ٕ٘ ٓ ٔٚ 
ٕٖ ٓ ٓٓ ٓ ٔٚ 
ٕٗ ٓ ٓٓ ٓ ٕ٘ 
ٕ٘ ٓ ٔٚ ٓ ٕٓ 
ٕٙ ٓ ٓٓ ٓ ٚ٘ 

 
 سع أاـ فتتذج  علل  العكرار  N-Gain Scoreأتا ال لاين لل عا ج 

 يراءة اصت رّبة واا ّبل :العل الساع  يف  علل  الع ك
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العا ةة ته  علل  اليراءة يف اماعتاة العارّب لة ك  ا خع ار انلا  نعا ج حتلل  
 ال اتعة 
 االختبارف  تحلي   IBM SPSS Statistik v.22بروامج  وتيهة 4،45ل الهدو 

N-Gain Score  ةن تعليم القراةة الفامتالضابطة مف  المهموعة التهريبية و 
Descriptives 

 
Kelompok Statistic 

Std. 
Error 

NGain_Score Kelompok 
Eksperimen 

Mean ,4085 ,03093 

95% Confidence 
Interval for Mean 

Lower Bound ,3449  

Upper Bound ,4722  

5% Trimmed Mean ,4074  

Median ,4083  

Variance ,025  

Std. Deviation ,15770  

Minimum ,10  

Maximum ,71  

Range ,61  

Interquartile Range ,24  

Skewness ,198 ,456 

Kurtosis -,402 ,887 

Kelompok 
Kontrol 

Mean ,2508 ,02272 

95% Confidence 
Interval for Mean 

Lower Bound ,2041  

Upper Bound ,2976  

5% Trimmed Mean ,2507   

Median ,2404  

Variance ,013  

Std. Deviation ,11583  

Minimum ,08  

Maximum ,43  

Range ,35  

Interquartile Range ,19  

Skewness -,052 ,456 

Kurtosis -1,184 ,887 

ته  N-Gain Scoreعأؿ   اء الل ال لانات  تجأ الل اصتأكؿ إف اظت
 ٓٗ ٓتعأؿ اماتاة العار لة  لة أالل ته اماتاة العا ةة  اماتاة العارّب

 > ٖٓ ٓ  أف نلاة تعأؿ اماتاة العارّب لة ٕ٘ ٓتعأؿ اماتاة العا ةة ك 
  تععأؿ ؼ تعلارها 7،07 > ٓٗ ٓ
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 كاطتاوة ته هرا الع لل :
 NGain-Score ا خع اراضتسب  لاةنع  

لعارّب لةاماتاة ا الرن  عا ةةاماتاة ال   
NGain Score  NGain Score  

ٔ  ٓ ٗٙ  ٓ ٖٔ 
ٕ ٓ ٚٔ ٓ ٕٖ 
ٖ ٓ ٘ٚ ٓ ٓٛ 
ٗ ٓ ٖٖ ٓ ٖٖ 
٘ ٓ ٖٙ ٓ ٖٔ 
ٙ ٓ ٕٗ ٓ ٕٚ 
ٚ ٓ ٚٔ ٓ ٗٓ 
ٛ ٓ ٕٗ ٓ ٗٓ 
ٜ ٓ ٗ٘ ٓ ٜٓ 
ٔٓ ٕٓ٘ ٓ ٕٓ 
ٔٔ ٓ ٖٖ ٓ ٕٜ 
ٕٔ ٓ ٕ٘ ٓ ٔٛ 
ٖٔ ٓ ٘ٗ ٓ ٕٓ 
ٔٗ ٓ ٖٗ ٓ ٓٛ 
ٔ٘ ٓ ٗٓ  ٓ ٖٛ 
ٔٙ ٓ ٔٓ ٓ ٖٗ 
ٔٚ ٓ ٕ٘ ٓ ٕ٘ 
ٔٛ ٓ ٖٖ ٓ ٖٖ 
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ٜٔ ٓ ٕٓ ٓ ٔٗ 
ٕٓ ٓ ٘ٗ ٓ ٓٛ 
ٕٔ ٓ ٕٓ ٓ ٓٛ 
ٕٕ ٓ ٖٛ ٓ ٗٓ 
ٕٖ ٓ ٖٔ ٓ ٕٖ 
ٕٗ ٓ ٖ٘ ٓ ٕٗ 
ٕ٘ ٓ ٖ٘ ٓ ٔٚ 
ٕٙ ٓ ٖٖ ٓ ٕٖ 

 
 سع أاـ فتتذج  علل  العكرار  N-Gain Scoreأتا ال لاين لل عا ج 
 اءة ال اتعة واا ّبل :ير الالع كعل الساع  يف  علل  

 

 

 

 
 
 
 

ايالل  ّبأؿ الل أف نلاة اظتعأؿ  N-Gain Scoreكايا ل عا ج  ساب 
NGain Score  فتتذج  علل  العكرار الع كعل  اسع أاـ للاااتاة العارّب ة

 علل  اليراءة اصت رّبة ال اتعة( ّبعين ليراءة )اليراءة اصت رّبة ك الساع  يف  علل  ا
 علل  اليراءة   أتا  أاـ فتتدج  عللا ا ه  كا ئؼ اعاللة اسع ٙٔ ٓه  

  ؼ اعاللة اسع أاـ فتتدج  عللا ا ه  تععأؿ ٓٗ ٓال اتعة ه 


