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الباب الرابع

تحليل البيانات ومناقشتها

عليم اللغة العربيةلمحة عن الميدان البحث وت-أ
تاريخ عن مدرسة المتوسطة اإلسالمية هداية اهللا مرتابورا-١

١٣حمرم تزامنت مع ١٣٧٠١تقوم يف عام املتوسطة اإلسالمية،هداية اهللامدرسة 
:تأسست من قبل ثالث شخصيات (ثالثة منهم).١٩٥٠سبتمرب 

. كيء حجي حممد هاشيم خمتار احلسيين.١
طاهري.. كيء حجي نصرون ٢
. كيء حجي نواوي مرفوع.٣

ثالثة منهم بعد استدعاء الدرس يف مكة 
ا العودة إىل-املكرمة اململكة "العربية السعودية"، أ

ت ركاد ماشاهللا التعليم مسقط اليت كانت قائمة وق
كثري من الناس الذين مل .يف الدولة منخفضة جداً 

تكن لياستمتع اجلمهور جيدة التعليم والتعليم، 
الستيعاب التعليم .فضال عن التعليم عام و الدين

تمعي يف مارتابورا هو تلك اللحظة هناك واحد فقط املدرسة املتواسطة دينية دار السالم،  ا
انظر الدولة التعليم وال يزال بعيدًا عن التوقعات، .العامة ماجستري  ال توجدومث املؤسسة

مث كيء حجي حممد هاشيم خمتار احلسيين. كيء حجي نصرون طاهري.كيء حجي نواوي 
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تمع احلرف إىل كوه تدعو إىل إنشاء املدارس اليت ليس فقط لتعليم الديين ولكن  مرفوع ا
املؤسسة أنشئت .%٥٠و التعليم الديين %٥٠املقارنة العامة أيضا توفري التعليم العام ب

هذا األمر .هداية اهللا(SMIP) "أخريا مع کاله اسم املدرسة اإلسالمي الثانوي أول
أصبح  أن إنشاء هداية اهللا  مارتابورا كرياتون يف كاليمنتان اجلنوبية.

مع 
سنوات مت تغيريه إىل املدرسة الثانوية ١٩٥٩/١٩٦٠SMIP٥التطور السريع مث يف عام 

قدم املساواة مع عازف أبيات واملشرف، علىسنوات، ٦هداية اهللا (SMI)اإلسالمية
: ، يدعى املستوى ١٧,٠٠-١٤,٠٠ت من بعد ظهر حني تدريس املستوى  متول يف الوق

مدرسة ابتدائية مبدرسة 
السفلي اإلسالم (سري) 
هداية اهللا املستوى من 

.سنوات٦مدرسة 

يف التنمية خلرجيي 
القادم علىاالقرتاح األ

هداية اهللا، خصوصا 
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د حعلىتلك اليت عملت يف مكتب وزارة الشؤون الدينية املقاطعة أو مستوى املقاطعات 
سواء، فضال جيري حماضر يف كلية جامعة انتساري باجنارماسني مدرسة هداية اهللا اىل مدرسة 
اإلسالمية هداية اهللا ، مث بعد تبادل األفكار حبوزة كافة املتصلة بعناصر اسرتداد كلمة 

١٩٨٠/ /Kep/ /Hid /MI/٤٠التغيريات املتفق عليها لزيادة تعزيز الرمسية املرسوم رقم 
.مث منذ ذلك احلني حىت اآلن مدرسة اإلسالمية هداية اهللا١٩٨٠ديسمرب ٢٥املؤرخ 

سنة كاملدرسة ٦٥كات تينغ مدرسة اإلسالمية متوسطة هداية اهللا الفعل حياول عبثا 
حتت رعاية دائمة طويلة جدًا  مع مدرسة أخرى يف جنوب كاليمانتان ختصصه يف مارتابورا 

) كان يف األصل مدرسة داخلية امسه YPIHمؤسسة لرتبية اإلسالمية للقلم هداية اهللا (
قدمت نسبة  من املناهج الدراسية للتعليم (SMIP)املدرسة الثانوية اإلسالمية األوىل

مع املناهج الشؤون .%٥٠والعام %٥٠الديين 
واخلاصة.

م حمر ٢التدريس مع يبدأ رمسيا اليوم السبت، 
م يف مبىن مؤقت، ١٩٥٠سبتمرب ١٤/ه١٣٧٠

احملمدية يف .مدرسة اإلسالميةجنرال احملمدية اآلن
.باساياجنان مارتابورا

مدرسة اإلسالمية  هداية اهللا له مبىن خاص ١٣٧٠رجب ٢٧، ١٩٥١مث يف عام 
كتب غرفة املعلم للم١احمللية تعمل للتعلم، و٦احمللية، ٧يكون SMIPأوًال بين.به

احمللي.
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جملة عن الطالب في المدرسة المتواسطة اإلسالمية هداية اهللا-٢

سنوات٥يفاملتواسطة اإلسالمية هداية اهللا: مجلة الطالب يف املدرسة٤,١اجلدوال 

سنة الدراسية
مجلة 

الطالب 
دخول

مجلة كامل 

٢٠١١/٢٠١٢١٤٤٢٥٩

٢٠١٢/٢٠١٣١٤٤٣٢٠

٢٠١٣/٢٠١٤٢٠٠٤٠١

٢٠١٤/٢٠١٥٢٧٠٤٢٦

٢٠١٥/٢٠١٦١٧٠٤٣٤

الفصل، ٤طلبة، يقسم الصف السابع إىل ١٤٨أما مجلة طلبة يف الصف السابع هي 
"، وصف "ب" مجلة طلبة ٣٧فصلني النساء و فصالن الرجل، الصف "أ" مجلة طلبة "

".٣٦"، مث يف صف "د" مجلة طالب "٣٨" ،وصف "ج" مجلة طالب "٣٧"
جدوال الدرس-٣

واقت التنفيذ النشاط يعلم درس نفذ كل يوم إال يوم اجلمعة. كل يوم النشاط يعلم 
) حىت يف الساعة WITA.توقيت اإلندونيسية الوسط (٧,٣٠درس نفذ إبتداء يف الساعة 

١٤,٠٠WITA ،١٠الطلبة واجب عليه تدارس القرأن مادام . قبل إبتداء الدرس
.٧,٤٥WITAيف الساعة حىت٧,٣٠دقائق، يعين إبتداء يف الساعة 
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تقديم البيانات-ب

نفذ التاريخ      القبلياختبارتنفيذ التعليم يف هذ البحث نفذ مادام    يوم حمسوب إبتداء 
ثالث حىت تاريخ ٢٠١٦/أبريل ٢٥إثنني / ، و تعليم يف تاريخ  ٢٠١٦/أبريل ٢٠أرباء / 

.٢٠١٦/مايو ١١ء / أرباالبعدي يف تاريخاختبار. مث ٢٠١٦مايو ١٠/

أما هذا البحث يف تعليمها، فخطات الباحثة دفعة واحدة معلمة. و مادام البحث 
علمت املادة أساسة عن املفردات يعين البييت اليت تشتمل من معيار الكفاءة والكفاءة 

عن البييت إىل األساسية واملؤشراة وأهداف التدريس. إن كانت الباحث بلغت املادة املفردات 
موعةنة أي عي موعةالضابطة و ا ، تكلم الباحث عن املفردات مث تشري البطاقة التجريبيةا

موعةمن ذلك املفردات. وعمل الباحث كل واحد من  كمثل معني مبنهج البحث.ا

تعليم املفردات بإسرتاجتية فرز البطاقات ودون تلك ترقية نتائججلدول تنفيذ عن
دول ما يلي :إسرتاجتية  املنظور يف ج

الضابطةلمجموعةاعليم المفردات في تنفيذ ت-١
موعةأعد كل شيء املقتضي يف تعليم يف قبل تنفيذ التعليم، فالباحث  الضابطة. ا

كما يايل : الباحث )RPPعدة مذكورة حييط عدة مادة، تصنيع خبطة التنفيذ التعلمية (
البعدي ختباراالو القبليختباراالأن لىعو مث طلبة تقرأ أمام الفصل. ،يقرأ نص القراءة

، وتعليم مادام ثالث مرات القبليختباراالالسؤال من املادة البييت. واحد للقاء طلبة يأجب 
البعدي.ختبارااللقاء، وواحد القاء 

موعةتنفيذ تعليم يف ٤,٢جدوال الضابطة فاملنظور يف جدول فيما يايل :ا
املادةالدراسيةالساعةاليوم /تاريخاللقاء
االقبلياختبار٢و ٢٠١٦١/أبريل ٢٠أرباء / ١
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تعليم األول : البييت٢و ٢٠١٦١/أبريل ٢٥إثنني / ٢
تعليم الثاين : البييت٢و ٢٠١٦١/ مايو ٢إثنني / ٣
تعليم الثالث : البييت٢و ٢٠١٦١/ مايو ٩إثنني / ٤
يالبعداختبار٢و ٢٠١٦١/مايو ١١أرباء / ٥

نتيجة االختبار القبلي و االختبار البعدي في المجموعة الضابطة   -٢
موعة الضابطة كما يف اجلدوال :ختبارالقبلي و االختبارأما نتيجة اال البعدي يف ا

موعة الضابطةالبعدختباراالالقبلي و ختباراالنتيجة ٤,٣جدوال  ي يف ا
موعة الضابطة ختبار البعدياالاالختبار القبليا

A1٨٥٧٦
A2٧٠٧١
A3٧٠٧١
A4٧٠٧١
A5٧٠٧١
A6٨٠٧١
A7٨٠٧١
A8٨٠٧٦
A9٨٠٧٦

A10٧٠٧٦
A11٧٠٧٣
A12٧٠٧٣
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A13٧٠٧٣
A14٧٠٨١
A15٧٠٨١
A16٧٠٨٠
A17٨٠٧٨
A18٨٠٧٣
A19٨٠٧٣
A20٨٠٧٣
A21٨٠٧٣
A22٧٠٧٣
A23٧٠٧٣
A24٧٠٧٣
A25٧٠٧١
A26٧٠٧٣
A27٧٠٧٣
A28٧٠٧٣
A29٧٠٧٠
A30٧٠٧٠
A31٧٠٧٠
A32٧٠٧٠
A33٧٠٧٠
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A34٧٠٧٠
A35٧٠٧٠
A36٧٠٧٠
A37٧٠٧٠

موعة الضابطة  أعلى القيمة يف االختبار القبلي  ، أما ٨١، و االختبار البعدي ٨٥يف ا
نتائج املتوسط يف االختبار مث ، ٧٠، و االختبار البعدي ٧٠الختبار القبلي ذليل القيمة يف ا

.٧٣,٣٣، و االختبار البعدي ٧٢,٨٣القبلي 

التجريبيةالمجموعةتنفيذ تعليم المفردات في -٣
موعةفالباحث أعد كل شيء املقتضي يف تعليم يف قبل تنفيذ التعليم،  ، التجريبيةا
) كما يايل :                                                RPPمادة، تصنيع خبطة التنفيذ التعلمية (عدة مذكورة حييط عدة

البعدي يأجب طلبة السؤال من املادة البييت.ختباراالو القبليختباراالأن علىو 
موعةمتساو ب موعةالضابطة، تعليم يف ا ختباراالأيضا واحد للقاء التجريبيةا

جدوال تنفيذ تعليم البعدي.ختباراال، وتعليم مادام ثالث مرات لقاء، وواحد القاء قبليال
موعةيف  الضابطة فاملنظور يف جدول فيما يايل :ا

موعةتنفيذ تعليم يف ٤,٤جدوال فاملنظور يف جدول فيما يايل :التجريبيةا
املادةالساعة الدراسيةاليوم /تاريخاللقاء
االقبلياختبار٢و ٢٠١٦١/أبريل ٢٠/ أرباء١
تعليم األول : البييت٤و ٢٠١٦٣/أبريل ٢٦ثالث/٢
تعليم الثاين : البييت٤و ٢٠١٦٣/مايو ٣ثالث / ٣
تعليم الثالث : البييت٤و ٢٠١٦٣مايو ١٠ثالث /٤
البعدياختبار٢و ٢٠١٦١/مايو ١١أرباء / ٥



٥٢

تعليم على ترقية نتائجفرز البطاقات اسرتاتيجيةستخدامأن كان تقدمي البيانات عن ا
ورا هو ) مبرتابMtsاملفردات لطبة الصف السابع يف مدرسة هداية اهللا املتواسطة اإلسالمية (

حفر ببضع املتغاير.
نتيجة االختبار القبلي و االختبار البعدي في المجموعة التجريبية -٤

موعة التجريبية االختبارأما نتيجة االختبار القبلي و  كما يف اجلدوال :البعدي يف ا

موعة التجريبيةالبعدختباراالالقبلي و ختباراالنتيجة : ٤,٥جلدوال ا ي يف ا
موعة التجريبية االختبار البعدياالختبار القبليا

B1٧٥٧٨
B2٧٠٧٨
B3٧٠٧٦
B4٧٠٧٦
B5٧٠٧٦
B6٧٠٧٦
B7٧٠٧٦
B8٧٠٧٦
B9٨٥٨٥

B10٨٠٧٨
B11٧٠٧٨
B12٧٠٧٦
B13٧٠٧٨
B14٧٠٧٨
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B15٦٥٧٨
B16٦٥٧٨
B17٦٥٧٦
B18٦٥٧٦
B19٦٥٧٦
B20٧٠٧٨
B21٧٠٧٨
B22٧٠٧٨
B23٦٥٧٥
B24٧٠٧٥
B25٧٠٧١
B26٦٥٧١
B27٦٥٧٣
B28٧٠٧٣
B29٧٠٧٥
B30٧٠٧٥
B31٦٥٧٥
B32٧٠٧٥
B33٦٥٧٥
B34٦٠٧١
B35٦٠٧١
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B36٧٠٧١
B37٧٥٧١

موعة التجريبية  أعلى القيمة يف االختبار القبلي  ، أما ٨٥، و االختبار البعدي ٨٥يف ا
، مث نتائج املتوسط يف االختبار ٧١، و االختبار البعدي ٦٥ذليل القيمة يف االختبار القبلي 

.  ٧٦,٠٨االختبار البعدي ، و ٦٩,٠٥القبلي 
فسيرهاو تتحليل البيانات-ج

القبليختباراالتحليل نتائج-١
الطبيعيختبارالا)أ

من توزيع البيانات. ممتحن طبيعية الطبيعيملعرفة الطبيعيختباراالعلمت الباحث 
).lilieforsليليفور (اختباراستخدامالبيانات اليت حتصل بالبحث 

لطلبةالقبليختباراالمن نتيجة الطبيعيختباراالخالصة ٤,٦ول اجلد

موعة اخلالصةhitungLtabelLا
عادية٠,٣١٠,١٤التجريبية
عادية٠,٤٥٠,١٤الضابطة

= 0,05

موعةدل هذا اجلدول يف  يف درجة tabelLمن اكربhitungLالقيمة التجريبيةا
=املغزى  موعةيف القبليختباراالال اثبت هو توزيع نتيجة . هذا احل0,05 ا

موعةوهكذا، يف أي العادية.التجريبية أما ، tabelLمن اكربhitungLالضابطة القيمة ا
يف تعليم املفردات هي العادية. وبطريقة ظاهرة أي درجة القبليختباراالأي نتيجة املقصود 
=املغزي  ان بتوزيع العادية. من اثنتان جمموعت0,05
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التجانسختباراال)ب
التجانس الفرق. ختباراال، مث عملت الباحث الطبيعيوبعد توزيع البيانات 

موعةالبعدي من ختباراالأي ملعرفة هل نتيجة ختباراالوأغراض هذا  موعةو التجريبيةا ا
تجانس أي غريه.الضابطة موصوفة بال

القبليختباراالجانس الفرق نتيجة التختباراالخالصة ٤,٧اجلدول : 

موعة اخلالصةhitungFtabelFالفرقا
جتانس٢١,٢٢١,٠٤١,٨٤التجريبية
جتانس٢٢,٩٥١,٠٤١,٨٤الضابطة

اصغر من =hitungF0,05هذا اجلدول، فاملعروف أيفي درجة املغزي علىبنا 
tabelF . تان جمموعتان أي التجانس.من اثنالبعديختباراالإذان، نتيجة

tختباراالج) 

مثل tختباراالاستخداموالتناجس، فالطبيعيألن وجد الباحث توزيع البيانات 
من اكربhitungTنتيجة احلساب يف املالحق  ، ألن لقيمة علىخمتلفة. بناء ختباراال

tabelT، 0فH مردودة وaHبني صائية مقبولة. اخلالصة، توجد فروق ذات داللة اح
النتيجة الطلبة بالستخدام فرز البطاقات يف تعليم املفردات ونتيجة الطلبة دون تلك 

لدى طلبة الصف السابع يف املدرسة هداية اهللا املتوسطة اإلسالمية مبرتابورا.اسرتاتيجية

البعدي االختبارتحليل نتائج-٢
الطبيعيختباراال)أ

من توزيع البيانات. ممتحن طبيعية الطبيعيعرفة ملالطبيعيختباراالعلمت الباحث 
).lilieforsليليفور (اختباراستخدامالبيانات اليت حتصل بالبحث 
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البعدي الطلبةختباراالمن نتيجة الطبيعيختباراالخالصة ٤,٨اجلدول 

موعة اخلالصةhitungLtabelLا
عادية٠,١٨٠,١٤التجريبية
ديةعا٠,٢٨٠,١٤الضابطة

= 0,05

موعةدل هذا اجلدول يف  يف درجة املغزى tabelLمن اكربhitungLالقيمة التجريبيةا = موعةيف البعديختباراالت هو توزيع نتيجة . هذا احلال اثب0,05 التجريبيةا
موعةأي العادية. وهكذا، يف  ا املقصود أم، tabelLمن اكربhitungLالضابطة القيمة  ا

يب يف تعليم املفردات هي العادية. وبطريقة ظاهرة أي درجة املغزي البعختباراالأي نتيجة  = ثنتان جمموعتان بتوزيع العادية. من ا0,05

التجانسختباراال)ب
التجانس الفرق. وأغراض ختباراال، مث عملت الباحث الطبيعيوبعد توزيع البيانات 

موعةالبعدي من ختباراالة هل نتيجة أي ملعرفختباراالهذا  موعةو التجريبيةا الضابطة ا
موصوفة بالتجانس أي غريه.

البعديختباراالالتجانس الفرق نتيجة ختباراالخالصة ٤,٩اجلدول : 

موعة اخلالصةhitungFtabelFالفرقا
جتانس٧,٧٤١,٣٣١,٨٤التجريبية
سجتان١٠,٣٣١,٣٣١,٨٤الضابطة

اصغر من =hitungF0,05هذا اجلدول، فاملعروف أيفي درجة املغزي علىبنا 
tabelF . البعدي من اثنتان جمموعتان أي التجانس. ختباراالإذان، نتيجة



٥٧

tختباراال)ج

مثل tختباراالاستخداموالتناجس، فالطبيعيألن وجد الباحث توزيع البيانات 
اكرب من hitungTتيجة احلساب يف املالحق  ، ألن لقيمة نعلىخمتلفة. بناء ختباراال

tabelT، 0فH مردودة وaH بني مقبولة. اخلالصة، توجد فروق ذات داللة احصائية
اسرتاتيجيةنتيجة الطلبة بالستخدام فرز البطاقات يف تعليم املفردات ونتيجة الطلبة دون تلك 

املتوسطة اإلسالمية مبرتابورا.لدى طلبة الصف السابع يف املدرسة هداية اهللا

نتيجة البحث-٣

يف tabelTمن اكثرhitungTفاامعروف، ألن القيمة ألن لقيمة التجريبيةبناء نتيجة 
البعدي، فالفريضة البحث أي اختباريف tabelTاكرب من hitungTلقيمة والقبلياختبار

0H يجة الطلبة بالستخدام فرز نتاليت صتت " ال توجد فروق ذات داللة احصائية بني
لدى طلبة الصف السابع اسرتاتيجيةالبطاقات يف تعليم املفردات ونتيجة الطلبة دون تلك 

اليت صتت " aHأن علىيف املدرسة هداية اهللا املتوسطة اإلسالمية مبرتابورا مردودة". و 
يف تعليم نتيجة الطلبة بالستخدام فرز البطاقاتتوجد فروق ذات داللة احصائية بني 

لدى طلبة الصف السابع يف املدرسة هداية اهللا اسرتاتيجيةاملفردات ونتيجة الطلبة دون تلك 
نتيجة توجد فروق ذات داللة احصائية بني املتوسطة اإلسالمية مبرتابورا مقبولة". اخلالصة، 

لدى يجيةاسرتاتالطلبة بالستخدام فرز البطاقات يف تعليم املفردات ونتيجة الطلبة دون تلك 
طلبة الصف السابع يف املدرسة هداية اهللا املتوسطة اإلسالمية مبرتابورا.

فرز البطاقات استخدام، أن يكون مفهوما أن تعليم اللغة العربية بمن الوصف إعاله
اليت ميكن استخدامطاقات هي من . تصب تعبرب فرز البترقية نتائج تعليم الطلبة بأكثر

ية نتائج تعليم الطلبة يف اللغة العربية و باخلصوص لتعليم املفردات.ارها املدرسون يف ترقخيت


