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 الباب الرابع

  هاحتليلتقدمي البياانت و 
 اللمحة عن ميدان البحث -أ

 العلوم عاملدرسة الثانوية منباتريخ  -1
على يد املرحوم الشيخ حممد  العلوم عاملدرسة الثانوية منبأتسست 
 12، لتتزامن مع هـ 1041ذل احلجة  11ماجستري يف  مكريي جاويث

 م. عامل التعليم. 1821أغسطس 
م( كانت املواد واملرافق والبنية التحتية يف  1821يف بداية إنشائها )

مكن ال تزال بسيطة للغاية وال يزال من امل العلوم عاملدرسة الثانوية منب
، لكن كل هذا مل يقلل من احلماس حساب عدد الطالب على األصابع

املواد خالل ساعات الدراسة  لتحقيق أهداف املرء. ال يتم إعطاء الطالب
، بل يتم تربيتهم وتعليمهم أيًضا ليصبحوا أبناء وبنات أتقياء وأتقياء فحسب

 ومستقلني ومستعدين ليصبحوا قادة.
 معهدلذلك، يتعني على مجيع الطالب العيش يف عنرب داخل بيئة 

 من خالل املشاركة يف األنشطة املختلفة واالنضباط يف اجلو الطبيعي لتعليم
العلوم اإلسالمية الداخلية ثقة  نبع. مبرور الوقت، اكتسبت مدرسة ممعهد

 .اجملتمع لتصبح منتدى للتعليم الديين للجيل القادم من املسلمني

يتضح هذا من خالل االهتمام املتزايد لآلابء بتسجيل أطفاهلم يف 
التحتية  . هلذا السبب، يتم إضافة املرافق والبنيةالعلوم عاملدرسة الثانوية منب

 وجتهيزها تدرجيياً لتلبية االحتياجات التعليمية املناسبة واملعقولة.
، كان املسجد الذي كان مركزًا وروًحا ألنشطة 1881يف عام 

سانرتي يقف بشكل مهيب يف وسط جممع املدرسة الداخلية. هذا املسجد 
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جمهز مبكتبة يف الطابق السفلي وحيتوي على جمموعة كاملة من الكتب 
 ينية. ابإلضافة إىل ذلك، تقع غرفة جملس التعليم أيًضا جبوار غرفة املكتبة.الد

بعد جناحه يف إنشاء مدرسة داخلية إسالمية للذكور، أاثر املؤسس 
م الرغبة يف إنشاء مدرسة داخلية إسالمية لإلانث ، ولكن مل  1821يف عام 

األموال  م بعد أن خاض صراًعا صعبًا جلمع 1881يتحقق ذلك إال يف عام 
لى. صهاجع واملرافق املساندة. مثل امللبناء املرافق الالزمة لغرف الدراسة وامل

العلوم اإلسالمية الداخلية يف فتح برانمج  عيف نفس العام، بدأت مدرسة منب
 حتفيظ القرآن للرجال والنساء.

 الرؤية والرسالة -1
 ، هبدف تكوين1821يف عام  العلوم عاملدرسة الثانوية منبأتسس 

أبناء وبنات أتقياء وأتقياء، يتمتعون بشخصية نبيلة، وأن يكونوا مستقلني 
ويتقنون املعرفة الدينية جيًدا. يتم تدريب الطالب من خالل منازل داخلية 

، دراسة كتاب، TPAوغرف دراسية يومية. هنا جمهز أيًضا بتحفيظ القران، 
تحدث ابللغة حمدثة )حماضرة / تدريب على الكالم(، حمدثة )مهارات ال

العربية(، غرفة تدريب املهارات الدينية، التعاونيات، املهارات الصناعية 
 واألراضي الزراعية، إخل.

العلوم اإلسالمية الداخلية يف تكوين طالب  نبعتتمثل رؤية مدرسة م
خملصني وخملصني، ويتقنون املعرفة الدينية، ويكونون قادرين على ممارستها 
ونقلها إىل اجملتمع. كخطوة أخرى لتحقيق الرؤية أعاله ، تتمثل مهمة النزل 

 يف:
 تعليم اللغة العربية للطالب. (أ

 تقدمي دروس يف العلوم الدينية للطالب. (ب
 روس علوم عامة وفق املنهج الوطين.تقدمي د (ج
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أن يكون قادرا على قراءة القرآن بشكل صحيح وصحيح وحماولة  (د
 حفظه.

 تنمية العبادة واملهارات الدينية. (ه
 ترسيخ األخالق النبيلة مبا يتماشى مع التعاليم الدينية وأعراف اجملتمع. (و
 خلق موقف مستقل لدى الطالب. (ز

 ملف تعريف املؤسسة -1
 تعريف املؤسسةملف  4.1اجلدول 

NSM 131263030025 

NPSN 30305302 

Nama Madrasah MAS MANBAUL ULUM 

Alamat Madrasah KERTAK HANYAR, BANJAR, 
KALIMANTAN SELATAN 

Telepon Lembaga 0511 4240164 

Status Madrasah Swasta 

Waktu Belajar Pagi dan Siang 

NPWP 027539527732000 

Nomor SK Pendirian kw.17.4/4/PP/00/6/032/2011 

Tgl SK Pendirian 01-04-2011 

Nomor SK Operasional Nomor 452 Tahun 2016 

Tangggl SK Operasional 01-04-2011 

Kode Satker Anggaran  

Nomor DIPA  

Penempatan DIPA Kanwil Kemenag 

Kepala Madrasah Muhamad Taufik Akbar,S.Pd.I 
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مت توفري مرافق التدريس والتعلم بشكل كاٍف ، واملدرسني ، مصحوبة 
بسكن، انهيك عن املسجد املكون من طابقني والذي كان كبريًا وفاخرًا 
ابلنسبة حلجمه يف ذلك الوقت. املسجد للطالب الذكور واملفتوح لعامة 

تحه العلوم اإلسالمية الداخلية، والذي افت نبعالناس يسمى مسجد مدرسة م
. ابلنسبة 1881نوفمرب  12حمافظ جنوب كاليمانتان، عري. ج. سعيد يف 

وهو أيًضا كبري جًدا  العلوم عاملدرسة الثانوية منب مصلىللطالبات، يتم توفري 
 1ومتثيلي.

 حالة الطالب -0
العلوم الداخلية اإلسالمية  نبعتسجيل عدد الطالب يف مدرسة ممت 

طالبًا.ملزيد من التفاصيل حول عدد الطالب يف  118عند  1414يف عام 
العلوم اإلسالمية الداخلية ، ميكن االطالع عليها يف اجلدول  منبعمدرسة 
 التايل:

 حالة الطالب 4.2اجلدول 
 اجلملة طالبة طالب فصل رقم
1 X A 01 - 01 
1 X B - 14 14 
1 X C - 14 14 
0 XI A 11 - 11 
1 XI B 14 - 14 
2 XI C - 18 18 
1 XII A 11 - 11 

                                                             
 .0201يناير  11 في ،0202في السنة  منبع العلوملقسم اإلدارة بمدرسة  التوثيق 1
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2 XII B 10 - 10 
8 XII C - 10 10 

 118 81 112 جمموع الكل
 

 العلوم عاملدرسة الثانوية منباهليكل التنظيمي ومعلم الصف  -1
لدعم التشغيل السلس للربانمج، من الضروري أن يكون لديك 

 العلوم عاملدرسة الثانوية منبمنظمة مدرسية يديرها املدير وينضم إليها موظفو 
اإلسالمية الداخلية. يتكون اهليكل التنظيمي ملدرسة منبول العلوم كراتك 

 هانيار اإلسالمية الداخلية من:

 يكل التنظيميه 4,4اجلدول     

 رقم إسم املدّرس الوظيفة

ةرئيسة املدرس  1 حممد توفيق اكرب السرجاان 
سمدرّ   1 يوراين امتانوير السرجاان 
سمدرّ  فيرتايدي السرجاانايدي    1 
سمدرّ  السرجاانامني الدين موالان    0 
سةمدرّ   1 اسوارينا السرجاان 
سمدرّ   2 دوي نور رمحانتو السرجاان 
سةمدرّ   1 حياة جينا السرجاان 
سمدرّ   2 حممد رضا سابوترا السرجاان 
سةمدرّ   8 نور دينا فيربينا السرجاان 
سمدرّ   14 نور فيندي السرجاان 
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سمدرّ   11 كسنندر رمحت السرجاان 
سةمدرّ   11 امي رمحياتون 
سةمدرّ   11 مهرية امحد الزيالين 
سةمدرّ   10 ويين ويدايستويت 

 11 حممد راجبو جليل إدارة املدرسة
 1414يف السنة  منبع العلوم املصدر : الواثئق لقسم اإلدارة مبدرسة

 العلوم عاملدرسة الثانوية منبحالة املعلم  -1
اليت تلعب دورًا مهًما يف املدارس وجود املعلمني أو من العوامل 

املعلمني الذين لديهم خربة وكفاءة تعليمية جيدة. إمجايل عدد أعضاء هيئة 
العلوم كراتك هانيار  نبععلمني واملوظفني يف مدرسة مالتدريس أو امل

شخًصا. أعضاء  11هو  1418/1414اإلسالمية الداخلية للعام الدراسي 
املدرسة الثانوية يف العاشر هيئة التدريس أو مدرسو اللغة العربية يف الفصل 

استاذ  هم حاليًا شخصان، ومها 1418/1414للعام الدراسي  العلوم عمنب
استاذة مهرية امحد الزيالين  و الطالبالتدريس يف  امني الدين السرجاان

 الطالبة.س يف التدري
 تعليم اللغة العربية يف املدرسة  -1

تالحظ الباحثة عملية تعليم اللغة العربية يف الفصل. دروس يف 
يف املدرسة الثانوية منبع  1411فرباير  11الفصل العاشر يوم الثالاثء 

من  ."احلياة اليوميةد "دقيقة مع املوا 04×  1. مع ختصيص وقت العلوم
 .WITA 11.01إىل الّساعة  10,11WITAالّساعة 

من حضور الطالب. مث طلب من الطالب قراءة النص  ةحتقق املعل
مبوضوع "التسوق يف السوق". يُطلب من طالبة واحدة قراءة النص مث ترمجة 
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 املعلمةالنص الذي قرأها. تتابع الطالبة التايل قراءة النص وترمجتها ، تساعد 
 الطالب الذين ال يعرفون معىن املفردات العربية.

يُطلب من الطالب اإلجابة على أسئلة الكتاب وفًقا حملتوى النص 
مث  الذي متت قراءته. التمرين األول صل بني قوسني ابإلجابة الصحيحة

التمرين الثاين أجب عن األسئلة تناسب ابلنص. يتناوب الطالب على قراءة 
جابة عليها ، مث ترمجة األسئلة واألجوبة. يُطلب من أحد األسئلة واإل

متبوعة ، الطالب اإلجابة على األسئلة والرتمجة مث الكتابة على السبورة
 التايل. أجب عن األسئلة مث ترمجها واكتب اإلجاابت على السبورة. ةابلطالب

 الطالب الذين ال يعرفون معىن املفردات العربية. تساعد املعلمة
. ُطلب من أحد "اليومية يف العطلةاألعمل "املادة التالية هي حمادثة 

الطالب قراءة احملادثة مث ترمجتها ، وتبعه الطالبة جبانبها يف قراءة احملادثة مث 
 الطالب الذين ال يعرفون معىن املفردات العربية. ملعلمةاساعد الرتمجة. ت

يُطلب  عالمة ص أو خ من اجلملة. املادة التالية هي اجابة األسئلة
و ترمجته مث تقوم الطالبة واحدمن أحد الطالب اإلجابة على السؤال رقم 

التايل ابإلجابة على السؤال رقم اثنني وهكذا. مث استذكر الطالب استخدام 
فعل املاض واملضارع. يتقدم الطالب ليكتبوا على السبورة فعل املضارع من 

مها, هم, هي, مها، هّن, انَت, انتما, انتم, يذهب بضمري هو، -ذهب
انِت، انتما, اننّت، أان, و حنن. مث أجاب على أسئلة حول الساعات و 

 ترمجتها. تساعد املعلمة الطالب الذين ال يعرفون معىن املفردات العربية.
" مث تقوم الصلوات اخلمسة املفروضةيُطلب من أحد الطالب قراءة نص "

 1ص.املعلمة برتمجة الن
 

                                                             
 .7777فبراير  77مالحظة تعليم اللغة العربية في المدرسة الثانوية منبع العلوم، يوم الثالثة 7 
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 يف تعلم اللغة العربية ملهارات مهارة كالم CTLعملية استخدام اسرتاتيجية  -1
، فإن عملية  X Cو  X Bبناًء على نتائج املالحظات يف الصفني 

  يف تعلم اللغة العربية ، متت خربة مدرسة مهارة CTLاستخدام اسرتاتيجية 
 العلوم، من خالل اخلطوات التالية: عكالم اإلسالمية الداخلية ، منب

 (RPP)م يإعداد خطة تنفيذ التعل (أ
اليت يتم  CTLابستخدام اسرتاتيجية   CTLقم إبعداد إسرتاتيجية  (ب

 مياستخدامها لتحقيق أهداف التعل
يقوم املعلم إبعداد الطالب أو الفصول لتلقي الدروس ابستخدام  (ج

 CTLاسرتاتيجية 
 CTLتسليم املواد ابستخدام اسرتاتيجية  (د
 .ميتقييم خمرجات التعلم ملعرفة أين مت حتقيق أهداف التعل (ه

 
 تقدمي البياانت -ب

 اجملموعة التجريبية و اجملموعة الضابطةم يف يتنفيذ التعل -1

يف اتريخ  ءتنفيذ التعليم يف هذا البحث بدأ االختبار القبلي يف يوم الثالاث
و اجملموعة الضابطة. و أما تعليم  التجريبيةيف اجملموعة  1411فرباير  11

 مارس 1 االثننييف يوم   التجريبيةيف اجملموعة  اللقاء األول ةبدأ الباحث الكالم
يف  الثاىن، مث اللقاء 1411مارس  1 ءيوم الثالاث اجملموعة الضابطةو  1411

يوم  اجملموعة الضابطةو  1411 مارس 2 االثننييف يوم   التجريبيةاجملموعة 
يف يوم   التجريبيةيف اجملموعة  ثالثال، مث اللقاء 1411مارس  8 ءالثالاث
مارس  12 ءيوم الثالاث اجملموعة الضابطةو  1411 مارس 11 االثنني

مارس  11يوم االثنني  التجريبيةيف اجملموعة  االختبار البعديو   ،1411
 .1411مارس  11 ءيوم الثالاث اجملموعة الضابطة و 1411
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قبل الباحثة ينفذ التعليم يف اجملموعتني، فالباحثة يصمم خبطة التنفيذ 
يوم  اللغة العربية يفمعلمة أجرت الباحثة استشارة مع . (RPPالتعليمية )
لتحديد املواد و إجراءاالختبار القبلي، االختبار  1411فرباير  0اخلامس 

املعلمة إىل  فرباير 12 يلقى الباحثةو  .(RPPنفيذ التعليمية )خبطة التالبعدي و 
و واحد االختبار القبلي و  اجتماعات 1لتصحيح. أما تنفيذ التعليم هو 

 واحد االختبار البعدي.
 التجريبيةيف اجملموعة  الكالمأوال، تنفيذ تعليم 

قتضي يف التعليم قبل تنفيذ التعليم، فالباحثة أعّد كل شيء امل
( و يف RPPيصمم الباحثة خبطة التنفيذ التعليمية ) للمجموعة التجريبية

أيضا، و الكالم االختبار القبلي و االختبار البعدي أعطى الباحثة أسئلة عن 
اسرتاتيجية التعليم و التعلم ابستخدام عّلم الباحثة  التجريبيةيف اجملموعة 

 .السياقي
التعلم التعليم و اسرتاتيجية ابستخدام الكالم : تنفيذ تعليم 4.4اجلدول

 التجريبيةيف اجملموعة  السياقي
 املادة اليوم/ التاريخ اللقاء
 االختبار القبلي 1411فرباير  11/  ءالثالاث 1

 احلياة اليومية 1411مارس  1 /  االثنني 1

 احلياة اليومية 1411مارس  2 /االثنني  1

 احلياة اليومية 1411مارس  11 /االثنني  0
 االختبار البعدي 1411مارس  11/ االثنني  1
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 الضابطةيف اجملموعة  الكالماثنيا، تنفيذ تعليم 
قبل تنفيذ التعليم، فالباحثة أعّد كل شيء املقتضي يف التعليم 

يف االختبار ( و RPPللمجموعة الضابطة يصمم الباحثة خبطة التنفيذ التعليمية )
لكن يف اجملموعة و ، الكالمالقبلي واالختبار البعدي أعطى الباحث أسئلة عن 

 .التعلم السياقياسرتاتيجية التعليم و م ال تستخد لباحثةالضابطة عّلم ا
التعلم اسرتاتيجية التعليم و بدون  الكالم: تنفيذ تعليم  4.5اجلدول 
 يف اجملموعة الضابطةالسياقي 

 املادة اليوم/ التاريخ اللقاء
 القبلياالختبار  1411فرباير  11/  ءالثالاث 1

 احلياة اليومية 1411مارس  1 /  الثالاثء 1

 احلياة اليومية 1411مارس  8 /  الثالاثء 1

 احلياة اليومية 1411مارس  12 /  الثالاثء 0
 االختبار البعدي 1411مارس  11/ الثالاثء 1

 

 اختبار صحة و موثوقية االسئلة -1
لى االختبار البعدي عاسئلة االختبار القبلي و املدرس أدوات  اخترب

طالبا  11يقوم املدرس ابختبار  مهارة الكالم يف مدرسة الثانوية منبع العلوم.
حىت  10,44من الساعة  1411فرباير  12يوم اخلميس،  XAيف الفصل 

 .WITAًً  10,04الساعة 
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أسئلة. يقال أن  14يف حتديد صحة  SPSS 23استخدم الباحثون 
 rيكون  11جدول حيث إذا كان املستفىت  r< دعد rالعناصر صاحلة إذا 

 . مث البنود الصاحلة هي كما يلي:٪1مع داللة  4,121اجلدول 

 صحة االسئلة:  4.6اجلدول 
 معلومات اجلدول r عدد r سؤال البند

 صاحل 4,121 4,181 1
 صاحل 4,121 4,211 1
 صاحل 4,121 4,221 1
 صاحل 4,121 4,210 0
 صاحل 4,121 4,144 1
 صاحل 4,121 4,211 2
 غري صاحلة 4,121 4,114 1
 صاحل 4,121 4,122 2
 صاحل 4,121 4,114 8

 صاحل 4,121 4,111 14
 

أسئلة صاحلة، وهي االسئلة  8بناء على اجلدول هناك 
 قية االسئلة على النحو التايل:موثو .  مث 1،1،1،0،1،2،2،8،14

 موثوقية االسئلة: ,,4اجلدول 
 

Reliability Statistics  

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.858 9 
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إذا و  موثوقةفأداة سؤال  4.2بناًء على اجلدول ، إذا املوثوقية< 
 4,212من نتائج اختبار املوثوقية  .موثوقةفأداة سؤال غري  4.2 <املوثوقية

  .موثوقةفأداة سؤال  4,2 >
 

 الضابطةاجملموعة التجريبية و اجملموعة نتائج الطلبة من  -1
 التجريبيةاجملموعة : نتائج الطلبة يف  4.8اجلدول 

يلبالق االختبار االختبار البعدي  رقم لبةاالط 

  1  أ 21 81

  0  ب 21 81

21،1 1،11   1  ج 

  4  د 28 28،1

  5  ه 10 24

  6  و 12 81

  7  ز 11 21

11 1،21   8  ح 

  9  ط 12،1 22،1

  12  ي 21،1 84

  11  ك 12 14
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  10  ل 11 21،1

  11  م 11،1 22،1

  14  ن 14،1 21

  15  س 24،1 12

  16  ع 12،2 28،1

  17  ف 12،1 12

  18  ص 21،1 11

  19  ق 21 80،1

  02  ر 21،1 84

  المعدل 11،111 21،411

 
و أما  11،111 املعدل من االختبار القبلي يف اجملموعة التجريبية=

 21،411املعدل من االختبار البعدي= 
 الضابطةاجملموعة : نتائج الطلبة يف  4،4اجلدول 

يلباالختبارالق االختبار البعدي  رقم الطالبة 

  1  أ 12 18

  1  ب 18 22
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12 ،122   1  ج 

21 ،124   0  د 

21،1 ،112   1  ه 

  2  و 18 22

  1  ز 11،1 20،1

  2  ح 10،1 12

  8  ط 21،1 11،1

  14  ي 18 22

  11  ك 21،1 84،1

  11  ل 14،1 18،1

  11  م 28 11

  10  ن 21،1 10،1

  11  س 11،1 28،1

  12  ع 20 21،1

  11  ف 11 11

  12  ص 11،1 21
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  18  ق 10 22

  14  ر 11،1 11

  املعدل 28،1 11

 
أما املعدل و  28،1=الضابطة املعدل من االختبار القبلي يف اجملموعة ا

 11من االختبار البعدي= 
 

 حتليل البياانت و تفسريها -ج
 اجملموعة الضابطةي للمجموعة التجريبية و لببار القنتائج االخت -1

اجملموعة تجريبية و البياانت يف االختبار القبلي لطلبة اجملموعة ال
البياانت ملعرفة  أعلى خطوات حتليل . و قدرة أول الطلبةالضابطة تعين نتائج 

نتيجة ياري االحنراف كما يف املالحق. و املعواملعّدل و أوطأ النتيجة النتيجة و 
 اجملموعة الضابطة  كما يف اجلدول.التجريبية و االختبار القبلي من اجملموعة 

 
 االختبار القبلي: التصوير العام عن نتيجة اجملموعتني يف  4.14اجلدول 

 اجملموعة الضابطة التجريبيةاجملموعة  
 21،1 21،1 أعلى النتيجة
 11،1 12،1 أوطأ النتيجة

 28،1 11،111 املعدل
 2،112 8،114 املعياري االحنراف
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بناء على هذه اجلدول، نتيجة املتوسط من اجملموعتني توجد الفروق 
إذا نظران من نتيجة  فقط. و املقصود من االختبار القبلي هنا ملعرفة قدرة 

ستخدم ة ت. لكن للتوضيح البياانت فالباحثمهارة الكالمأول الطلبة يف 
 االختبارات كما تلي:
 أوال، اختبار الطبيعية

لبياانت توزيع الطبيعية أم الباحثة اختبار الطبيعية ملعرفة هل ا تعمل
خطواهتا كما يف مسرونوف. و  –استخدم الباحث ابختبار قلمغوروف ال. و 

 املالحق.
 : نتيجة حتليل اختبار الطبيعية يف االختبار القبلي 4.11اجلدول 

 مسرونوف -قلمغوروف اجملوعة
 ملحوظ العينات اخلالصة 

 توزيع الطبيعية 4،41 4،144 14 التجريبية
 توزيع الطبيعية 4،41 4،144 14 الضابطة

= 0,05 

فالبياانت  Sig (2 Tailed) > 0,05إذا  أما اخلالصة من تلك التحليلة 
فالبياانت غري الطبيعية بدرجة املغزى   Tailed)Sig (2 > 0,05إذا  الطبيعية
4،41 =1 

أّن نتيجة ملحوظها تعين  التجريبيةدّل هذا اجلدول يف اجملموعة 
يف توزيع الطبيعية، و  فالبياانت 4،41من درجة املغزى  اكرب 4،144

من درجة املغزى  اكرب 4،144 اجملموعة الضابطة أّن نتيجة ملحوظها تعين
 توزتع الطبيعية أيضا. فالبياانت 4،41

 اثنيا، اختبار التجانس

                                                             
3 V. Wiratna Sujarweni, SPSS Untuk Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014 ), 

h. 55. 
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التجريبية توزيع الطبيعية عرفت الباحثة أن البياانت يف اجملموعة 
عمل الباحثة اختبار توزيع الطبيعية أيضا، ست البياانت يف اجملموعة الضابطةو 

التجانس. و املقصود من هذا االختبار يعين ملعرفة هل قدرة اجملموعتني يف 
 كما يف املالحق.  االختبار القبلي تدّل التجانس أم ال. أما خطوات حتليلها

 : نتيجة حتليل اختبار التجانس يف االختبار القبلي  4.12اجلدول 
 اخلالصة  ملحوظ العينات اجملموعة
 14 الضابطة التجانس 4،41 4،128 14 التجريبية

 Sig (2 Tailed) > 0,05إذا   عينتاخلالصة من تلك التحليلة أما 
التجانس  فالبياانت غريSig (2 Tailed) < 0,05 فالبياانت التجانس و إذا 

  0=4،41بدرجة املغزى 
 اكرب 4،128 وعتني أّن نتيجة ملحوظها يعندّل هذا اجلدول يف اجملم

 .فالبياانت من اجملموعتني هي التجانس4،41من درجة املغزى 
 اجملموعة الضابطةو  نتائج االختبار البعدي للمجموعة التجريبية -2

ملعرفة جناح من اجملموعة الرابع عمل الباحثة االختبار البعدي يف اللقاء 
 التجريبيةو اجملموعة الضابطة و ملعرفة هل توجد الفروق بني اجملموعة  التجريبية

اجملموعة الضابطة سرتاتيجية التعليم والتعلم السياقي و اب الكالماليت تعلمت 
 .  التعليم والتعلم السياقياسرتاتيجية بدون الكالم اليت تعلمت 

اجملموعة الضابطة  و  التجريبيةالبياانت يف االختبار البعدي لطلبة اجملموعة 
كما يف املالحق. و خطوات حتليل البياانت ملعرفة  أعلى النتيجة و أوطأ النتيجة 

تصوير نتائج االختبار البعدي و  املتوسط و املعياري االحنراف كما يف املالحق.
 .تعين كما يف اجلدول للمجموعتني

                                                             
4 Ibid, hal.55 
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 البعدي: التصوير العام عن نتيجة اجملموعتني يف االختبار 4.14اجلدول 

 اجملموعة الضابطة التجريبيةاجملموعة  
 84،1 81 أعلى النتيجة
 11،1 14 أوطأ النتيجة

 11 21،411 املعدل
 14،214 2،421 املعياري االحنراف

بناء على هذه اجلدول، نتيجة املتوسط من اجملموعتني توجد الفروق 
أتثري هنا ملعرفة البعدي إذا نظران من نتيجة  فقط. و املقصود من االختبار 

سرتاتيجية التعليم والتعلم ابالكالم اليت تعلمت  التجريبيةبني اجملموعة 
اسرتاتيجية التعليم بدون الكالم اجملموعة الضابطة اليت تعلمت السياقي و 

ستخدم االختبارات كما ة ت. لكن للتوضيح البياانت فالباحثوالتعلم السياقي
 تلي:

 أوال، اختبار الطبيعية
لبياانت توزيع الطبيعية أم الباحثة اختبار الطبيعية ملعرفة هل ا تعمل

خطواهتا كما يف مسرونوف. و  –استخدم الباحث ابختبار قلمغوروف ال. و 
 املالحق.

 البعدي: نتيجة حتليل اختبار الطبيعية يف االختبار 4.14اجلدول 

 مسرونوف -قلمغوروف اجملوعة
 ملحوظ العينات اخلالصة 

 توزيع الطبيعية 4،41 4،144 14 التجريبية
 توزيع الطبيعية 4،41 4،144 14 الضابطة

= 0,05 
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فالبياانت  Sig (2 Tailed) > 0,05إذا  أما اخلالصة من تلك التحليلة 
فالبياانت غري الطبيعية بدرجة املغزى   Tailed)Sig (2 > 0,05إذا  الطبيعية
4،41 =1 

أّن نتيجة ملحوظها تعين  التجريبيةدّل هذا اجلدول يف اجملموعة 
يف توزيع الطبيعية، و  فالبياانت 4،41من درجة املغزى  اكرب 4،144

من درجة املغزى  اكرب 4،144 اجملموعة الضابطة أّن نتيجة ملحوظها تعين
 توزتع الطبيعية أيضا. فالبياانت 4،41

 اثنيا، اختبار التجانس
التجريبية توزيع الطبيعية عرفت الباحثة أن البياانت يف اجملموعة 

عمل الباحثة اختبار توزيع الطبيعية أيضا، ست البياانت يف اجملموعة الضابطةو 
ملعرفة هل قدرة اجملموعتني يف التجانس. و املقصود من هذا االختبار يعين 

 االختبار القبلي تدّل التجانس أم ال. أما خطوات حتليلها كما يف املالحق.
 البعدي: نتيجة حتليل اختبار التجانس يف االختبار   4،15اجلدول 

 اخلالصة  ملحوظ العينات اجملموعة
 14 الضابطة التجانس 4،41 4،111 14 التجريبية

= 0,05 

 Sig (2 Tailed) > 0,05إذا   عينتاخلالصة من تلك التحليلة أما 
التجانس  فالبياانت غريSig (2 Tailed) < 0,05 فالبياانت التجانس و إذا 

  2=4،41بدرجة املغزى 
 اكرب 4،111وعتني أّن نتيجة ملحوظها يعن دّل هذا اجلدول يف اجملم

 .فالبياانت من اجملموعتني هي التجانس4،41من درجة املغزى 
                                                             

5 V. Wiratna Sujarweni, SPSS Untuk Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014 ), 
h. 55. 

6 Ibid, hal.55 
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 (tاثلثا، اختبار )
 التجريبيةمن اجملموعة أّن البياانت يف االختبار القبلي  عرفت الباحثة

 القبليو يف اجملموعة الضابطة توزيع الطبيعية، و عرفت الباحثة أن اختبار 
هل ملعرفة ( tتبار )من اجملموعتني هو التجانس. فالباحثة استخدمت اخ

قبل  اجملموعة الضابطةو التجريبية بني اجملموعة  يف قدرات توجد الفروق
 .اسرتاتيجية التعليم والتعلم السياقي استخدام

من  القبلييف االختبار  (t): نتيجة حتليل اختبار 4,16اجلدول
 اجملموعة الضابطة و اجملموعة التجريبية

 اخلالصة  ملحوظ العينات اجملموعة
و املردودة  Ha 4،41 4،121 14 التجريبية

H0 14 الضابطة قبولةامل 
 

 Ha قبل  اجملموعة الضابطةالتجريبية و بني اجملموعة  يف قدرات توجد الفروق
 .اسرتاتيجية التعليم والتعلم السياقي استخدام

H0  قبل  اجملموعة الضابطةالتجريبية و بني اجملموعة  يف قدرات توجد الفروقال
 .اسرتاتيجية التعليم والتعلم السياقي استخدام

  Haف Sig (2 Tailed) > 0,05إذا   عينتالتحليل  ذلكأما اخلالصة من 
 H0ملردودة و ا Haف Sig (2 Tailed) > 0,05 ملردودة و إذا ا H0و  قبولةملا
  1=4،41بدرجة املغزى  قبولةملا

من درجة املغزى كرب أ 4,121عرِفت نتيجة  بناء على احلساب يف املالحق 
ال . اخلالصة من تلك التحليلة تعين قبولةامل H0و ملردودة ا Haف  4،41

قبل  اجملموعة الضابطةالتجريبية و بني اجملموعة  يف قدرات توجد الفروق

                                                             
7 Ibid, h.99  
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بني  أو ان القدرات األولية اسرتاتيجية التعليم والتعلم السياقي استخدام
 هي نفسها. اجملموعة الضابطةالتجريبية و اجملموعة 

 التجريبيةمن اجملموعة  البعديأّن البياانت يف االختبار  عرفت الباحثة
البعدي و يف اجملموعة الضابطة توزيع الطبيعية، و عرفت الباحثة أن اختبار 

هل ملعرفة ( tمن اجملموعتني هو التجانس. فالباحثة استخدمت اختبار )
ابستخدام اسرتاتيجية  يتعلمونالذين التجريبية توجد الفروق بني اجملموعة 

اسرتاتيجية بدون   الذين يتعلمون اجملموعة الضابطةو  التعليم والتعلم السياقي
 البعدي.يف االختبار التعليم والتعلم السياقي 

من  البعدييف االختبار  (t): نتيجة حتليل اختبار ,4,1اجلدول
 اجملموعة الضابطة و اجملموعة التجريبية

 اخلالصة  ملحوظ العينات اجملموعة
و  قبولةامل Ha 4،41 4،411 14 التجريبية

H0 14 الضابطة املردودة 
 

 Ha ابستخدام  الذين يتعلمونالتجريبية بني اجملموعة  نتائج توجد الفروق
  الذين يتعلمون اجملموعة الضابطةو  اسرتاتيجية التعليم والتعلم السياقي

الكالم يف املدرسة مهارة لرتقية اتيجية التعليم والتعلم السياقي اسرت بدون 
 .الثانوية منبع العلوم

H0  ابستخدام  الذين يتعلمونالتجريبية بني اجملموعة نتائج توجد الفروق ال
  الذين يتعلمون اجملموعة الضابطةو  اسرتاتيجية التعليم والتعلم السياقي

الكالم يف املدرسة  مهارةلرتقية  السياقياتيجية التعليم والتعلم اسرت بدون 
 .الثانوية منبع العلوم



66 
 

 

 Sig (2 Tailed) > 0,05إذا   عينتالتحليل  ذلكأما اخلالصة من 
ملردودة ا Haف Sig (2 Tailed) > 0,05 و إذا  ملردودةا H0و  قبولةملا  Haف
  2=4،41بدرجة املغزى  قبولةملا H0و 

من درجة  صغرأ 4,411عرِفت نتيجة  بناء على احلساب يف املالحق 
. اخلالصة من تلك التحليلة ملردودةا H0و  قبولةامل Haف  4،41املغزى 

ابستخدام  الذين يتعلمونالتجريبية بني اجملموعة نتائج توجد الفروق  تعين
  الذين يتعلمون اجملموعة الضابطةو  اسرتاتيجية التعليم والتعلم السياقي

لرتقية مهارة الكالم يف املدرسة اتيجية التعليم والتعلم السياقي اسرت بدون 
 الثانوية منبع العلوم.

تسطيع أن فعالية و  اسرتاتيجية التعليم والتعلم السياقيإذن، يستخلص أن  
املدرسة من  العاشرللصف  الكالمترفع نتائج الطالب يف تعليم مهارة 

 الثانوية منبع العلوم.
 

 

                                                             
8 Ibid, h.99  


