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 الباب الرابع
 تقديم البيانات وتحليلها

 
 لمحة عن ميدان البحث و تعليم اللغة العربية فيه -أ 

عناية المرزوقي المتوسطة اإلسالمية  مدرسة صورة عامة عن -1
 األهلية تاته اليف منطقة بنجر

تلك يأخذ من اسم الشيخ يف  2002يونيو  1 تأسيس ىذه ادلدرسة
زوقي عناية ادلر مدرسة تقع و القرية وىو كياىي احلاج مرزوقي ابن مدحان، 

، مديرية تاتو مكمور 7ر.ت.تاتو اليف يف شارع ادلتوسطة اإلسالمية األىلية 
 ".أ  درجتها "وىذه ادلدرسة  كليمنتان اجلنوبية.حمافظة  منطقة بنجر 

 
مدرسين والمدرسات والموظفين أحوال رئيس المدرسة  وال -2

عناية المرزوقي المتوسطة اإلسالمية األهلية تاته  مدرسةمن 
 طقة بنجراليف من

عناية ادلرزوقي ادلتوسطة اإلسالمية األىلية تاتو  عدد ادلدرسُت من مدرسة
درسُت قد  ادللتوضيح البيانات عن أحوال مدرسا.  18 اليف منطقة بنجر

 الباحث جدول أمساء ادلدرسُت اآلتية : 
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عناية ادلرزوقي ادلتوسطة اإلسالمية  . عدد ادلدرسُت من مدرسة4.1اجلدول 
 تاتو اليف منطقة بنجراألىلية 

 مادة المدرس المهنة االسم الرقم
 ةياللغة اإلندونس رئيس ادلدرسة ليلة الفقهية ادلاجيسًت 1
علم شبكة  ادلدرس زين احلكيم ادلاجيسًت 2

 إنًتنيت
 اللغة العربية ادلدرس خَت اهلل السرجانا 3
 علم اإلجتماع ادلدرس حممد عيدروس السرجانا 4
 بيولوجي/فزياء ادلدرس ن السرجانازين العابدي 5
 التاريخ ادلدرس السرجانا احلاج أمحد فوزن 6
احلاج أمحد ضمياطي  7

 السرجانا
 ادلدرس

 القرآن واحلديث

احلاج أمحد داسوقي  8
 السرجانا

 اللغة العربية ادلدرس

 كيمياء ادلدرس اصفيا نور السرجانا 9
 رياضية ادلدرس السرجانا أمحدي 10
ة افقتاريخ الث ادلدرس لفطر يدي السرجاناحيد ا 11

 اإلسالمية
و  عقيدةال ادلدرس نورمان شح 12

 األخالق
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 فقة ادلدرس شي هلل 13
ةاللغة اإلجنلزي ةادلدرس السرجانا ربيعة العداوية 14  
 مواطنية ةادلدرس هندية احلسٌت السرجانا 15
 التاريخ ادلدرسة السرجانا نور عزيزة 16
 ضيةاالري ادلدرسة ئشة السرجانااحلاجة عا 17
ةاللغة اإلجنلزي ادلدرسة نور كمالية 18  

 
عناية المرزوقي المدرسة  طلبة الصف السابع فىأحوال  -3

 المتوسطة اإلسالمية األهلية تاته اليف منطقة بنجر
اإلسالمية األىلية تاتو  ادلتوسطةعناية ادلرزوقي مدرسة  ىفعدد الطلبة  أما

من  اصشخ 118، يعٍت 2015/2016يف سنة الدراسية  راليف منطقة بنج
 لتوضيح البيانات علينا النظر اجلدول اآلتية :من النساء.  اصشخ 126الرجال و

 
األىلية تاتو اإلسالمية  ادلتوسطةدرسة عناية ادلرزوقي مب . عدد الطلبة4.2اجلدول 

 اليف منطقة بنجر
 الرقم الصف اجلنس اجملموع

 الرجل النساء
أ السابع  17 17 34  1 
ب السابع  21 14 35  2 
 3 السابع  ج 17 18 35
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أ الثامن  12 13 25  4 
 5 الثامن ب 12 12 24
 6 الثامن ج 13 10 23
 7 التاسع أ 9 14 23
 8 التاسع ب 8 14 22
 9 التاسع ج 9 14 23

 اجلموع الكلى 118 126 244
 

اإلثنُت حىت السبت.  أما تطبيق عملية التعلم يعمل كل يو ، يو 
وييبدأ عملية التعلم والتعليم يف الساعة السابعة والثالثُت دقيقة بقراءة 

بدأ يف الساعة الثانية )كل حصة مالقرآن واألمساء احلسٌت. والعملية 
اجلمعة يف كل  يو  أربعون دقيقة( حىت الساعة الثانية والنصف. وأما يف

 ."اجلمعة التقوى" مشاط شهر
 

مدرسة عناية المرزوقي المتوسطة األجهزة من أحوال  -4
 تاته اليف منطقة بنجر اإلسالمية األهلية

 كما يلي :
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. عدد أجهزة مدرسة عناية ادلرزوقي ادلتوسطة اإلسالمية 4.3اجلدول 
 تاتو اليف منطقة بنجر األىلية

 اجلموع الغرفة الرقم
 1 ديوان رئيس ادلدرسة 1
 1 ديوان ادلدرسُت 2
 1 ان إدارة ديو  3
 9 الفصل 4
 1 مصلى 5
 1 ادلقصف 6
 1 غرفة أحوال التالميذ 7
 1 ادلكتبة 8
 1 غرفة الصحية 9

 
 فيهتعليم اللغة العربية  -5

أما منهج تعليم اللغة العربية يف تلك ادلدرسة الذي يستخد  مبنهج 
يف الصف السابع و الثامن و لكن يف الصف التاسع يستخد  مبنهج  2013

(KTSP.) ألن عينة البحث يف الصف 2013هج لذلك الباحث يستخد  من ،
 السابع

خَت اهلل السرجانا يف صف السابع ىو اللغة العربية يف ال أما مدرس
التاسع. و تعليم و صف الثامن يف الالسرجانا  أمحد دسوقياحلاج الصف السابع، 
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 عتها تعٍت ثالثو عدد ساحىت يو  السبت  ثنُتاإلفيها من يو  اللغة العربية 
 .يف األسبوع ساعات

 
 البيانات تقديم -ب 

 ة في المجموعة الضابطةكتابتعليم ال -1
قبل تنفيذ التعليم، فالباحث أعّد كل شيء ادلقتضي يف التعليم 

نظر ادلالحق ا) (RPPللمجموعة الضابطة يصمم الباحث خبطة التنفيذ التعليمية )
البعدي أعطى الباحث أسئلة عن األلوان. و يف االختبار القبلي و االختبار . (2

 11مس يف تاريخ اتنفيذ التعليم يف ىذا البحث بدأ االختبار القبلي يف يو  اخل
الختبار لمرات ومرة  مادا  أربع عليم. تنفيذ التالضابطةيف اجملموعة  2016 فرباير

  تبار البعدي. إذن كلها مخس مرات.القبلي ومرة كذالك الخ
 

 ىف اجملموعة الضابطةكتابة ال عليمنفيذ الت. ت 4.4اجلدول 
 ادلوضوع الساعة اليو  / التاريخ اللقاء

 ختبار القبلي اال 10.30 ريفربا 11امس اخل 1
 األلوان 11.00 فرباير  13السبت  2
 األلوان 10.30 فرباير 18امس اخل 3
 األلوان 11.00 فرباير  20السبت  4

 ار البعدي ختباال 10.30 فرباير 25امس اخل 5
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 التجريبية ة في المجموعةكتابتعليم ال -2
قبل تنفيذ التعليم، فالباحث أعّد كل شيء ادلقتضي يف التعليم 

نظر ادلالحق ا) (RPP)للمجموعة التجريبية يصمم الباحث خبطة التنفيذ التعليمية 
. و يف االختبار القبلي و االختبار البعدي أعطى الباحث أسئلة عن األلوان . (3

فرباير  5اجلمعة  تنفيذ التعليم يف ىذا البحث بدأ االختبار القبلي يف يو 
نظور. . تنفيذىا حتيط من ادلاّدة و خطة  الدراسة بأسلوب اإلمالء ادل2016

مرات ومرة الختبار القبلي ومرة كذالك الختبار البعدي.  تنفيذ التعليم مادا  أربع
 إذن كلها مخس مرات. 

 
 ىف اجملموعة التجريبية كتابة ال عليمذ ت. تنفي 4.5اجلدول 

 ادلوضوع  الساعة اليو  / التاريخ اللقاء
 ختبار القبلىالا 10.00 فرباير 5اجلمعة  1
 األلوان 09.00 فرباير 8ثنُت اإل 2
 األلوان 10.00 فرباير 12اجلمعة  3
 األلوان 09.00 فرباير 15اإلثنُت  4
 األلوان 10.00 فرباير 19اجلمعة  5

 ختبار البعدىالا 09.00 فرباير 22 اإلثنُت 6
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ر القبلي في المجموعة التجربية تصوير نتيجة االختبا -3
 المجموعة الضابطةو 
نات يف االختبار القبلي لطلبة اجملموعة التجربية و اجملموعة الضابطة ايالب

، و خطوات حتليل أعلى (5  يعٍت قيمة قدرة أول الطلبة )انظر إىل ادلالحق
 .6 ادلالحقادلعياري االحنراف كما يف ادلتوسط و و  لنتيجة و أوطاء النتيجةا

 
 :عن توزيع اجلملة الطلبة الذين يتبعون االختبار القبلي 4.6اجلدول 

 اجملموعة الضابطة اجملموعة التجربية 
 35 34 االختبار القبلي

 69 عدد الطلبة
 

  القبليون االختبار بناء على ذلك اجلدول عرفنا أن الطلبة الذين يتبع
نتيجة االختبار القبلي من اجملموعة التجربية و اجملموعة الضابطة  كما كاملُت. و 
 .يف اجلدول

 
 :عن توزيع نتيجة االختبار القبلي لطلبة اجملموعة التجربية 4.7اجلدول 

 التوضيح ) %(النسبة  التكرار القيمة
 ممتاز % 8،82 3 90-100
 اجيد جد %  8،82 3 80-89
 جيد %  8،82 3 70-79
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 مقبول %  8،82 3 60-69
 ناقص % 64،71 22 59≤

  % 100 34 العدد
 

نتائجها ممتاز، و  ةطلب ثالثةبناء على ذلك اجلدول ادلعروف أي توجد 
 ةثالثة طلبنتائجهم جيد، و  ةطلبنتائجهم جيد جدا، و ثالثة  ةطلبثالثة 

 هم ناقص.نتائج ةطلب ونعشر  نثنانتائجهم مقبول، و ا
 

 : عن توزيع نتيجة االختبار القبلي لطلبة اجملموعة الضابطة 4.8اجلدول 
 التوضيح %(النسبة ) التكرار القيمة

 ممتاز % 14،29 5 90-100
 جيد جدا % 14،29 5 80-89
 جيد % 8،57  3 70-79
 مقبول % 20،00 7 60-69
 ناقص % 42،86 15 59≤

  % 100 35 العدد
 

طالبة نتائجها ممتاز، و  مخسةاجلدول ادلعروف أي توجد  بناء على ذلك
 طلبةنتائجهم جيد جدا، و ثالثة طالب نتائجهم جيد، و سبعة  مخسة طلبة

 .نتائجهم ناقصعشرة  مخسةو نتائجهم مقبول، 



41 

 

االختبار البعدي في المجموعة التجربية و المجموعة  نتائج -4
 الضابطة

اجملموعة التجربية و اجملموعة الضابطة  نات يف االختبار القبلي لطلبةايالب
 و و حتليل أعلى النتيجة ( 10يعٍت قيمة قدرة أول الطلبة ) انظر إىل ادلالحق 

تصوير  . و11كما يف ادلالحق   أوطأ النتيجة وادلتوسط وادلعياري االحنراف
 عٍتيي للمجموعتُت بعداالختبار ال

 
 الختبار البعديالطلبة الذين يتبعون ا عدد: توزيع  4.9اجلدول 

 اجملموعة الضابطة اجملموعة التجربية 
 35 34 االختبار البعدي

 69 عدد الطلبة
 

بناء على ذلك اجلدول عرفنا أن الطلبة الذين يتبعون االختبار البعدي  
من اجملموعة التجربية و اجملموعة الضابطة    البعدينتيجة االختبار كاملُت. و 

 .كما يف اجلدول
 

 : توزيع نتيجة االختبار البعدي لطلبة اجملموعة التجربية 4.10اجلدول 
 التوضيح ) %(النسبة  التكرار القيمة

 ممتاز 55،88%   19 90-100
 جيد جدا % 14،71 5 80-89
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 جيد % 14،71  5 70-79
 مقبول %  14،71 5 60-69
 ناقص - - 59≤

  %100 34 العدد
 

عشرة طالب نتائجهم  تسعة  بناء على ذلك اجلدول ادلعروف أي توجد
ممتاز، و مخسة طالب نتائجهم جيد جدا، و مخسة طالب نتائجهم جيد، و 

 .من الطالب بنتائج ناقص ال توجد مخسة طالب نتائجهم مقبول،
 

: تصوير نتيجة اجملموعتُت يف االختبار البعدي لطلبة اجملموعة  4.11اجلدول 
 الضابطة

 التوضيح %(النسبة ) التكرار القيمة
 ممتاز 22،86% 8 90-100
 جيد جدا 20،00% 7 80-89
 جيد 34،29% 12 70-79
 مقبول % 22،86 8 60-69
 ناقص - - 59≤

  % 100 35 العدد
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ممتاز، و  منتائجهطالب  مثانيةبناء على ذلك اجلدول ادلعروف أي توجد 
طالب نتائجهم جيد، و مثانية  اثنا عشرةة طالب نتائجهم جيد جدا، و سبع

 .، ال توجد من الطالب بنتائج ناقصالب نتائجهم مقبولط
 

 تحليل البيانات -ج 
القبلي في المجموعة التجربية و المجموعة  نتائج االختبار -1

 الضابطة
 التصوير العا  عن نتيجة اجملموعتُت يف االختبار القبلي 4.12اجلدول 

 اجملموعة الضابطة اجملموعة التجربية 

 100 95 أعلى النتيجة

 40 40 أدىن النتيجة

 63،57 58،24 ادلتوسط

 17،08 16،27 االحنراف ادلعياري

 

بناء على ىذه اجلدول، نتيجة ادلتوسط من اجملموعتُت توجد الفروق 
البعيد إذا نظرنا من نتيجة  فقط. لكن للتوضيح البيانات فالباحث يستخد  

 االختبار كما تلي:
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 اختبار الطبيعية -1
تبار الطبيعية دلعرفة ىل البيانات توزيع الطبيعية أ  ال. عمل الباحث اخ

مسرونوف وخطواهتا كما يف  –و استخد  الباحث باختبار قلمغوروف 
 .7ادلالحق 

 

 : نتيجة حتليل اختبار الطبيعية يف االختبار القبلي 4.13اجلدول 

 اجملوعة
 مسرونوف -قلمغوروف

 اخلالصة 
 ملحوظ عيناتال

 غَت الطبيعية 0،5، 0،00 34 التجربية
 غَت الطبيعية 0،5، 0،03 35 الضابطة

= 0,05 

 Sig (2 Tailed) < 0,05أما اخلالصة من تلك التحليلة إذا  
فالبيانات غَت الطبيعية Sig (2 Tailed) < 0,05 إذا  فالبيانات الطبيعية

 =39 0،05زى بدرجة ادلغ
دّل ىذا اجلدول يف اجملموعة التجربية أّن نتيجة ملحوظها يعٍت 

فالبيانات غَت الطبيعية، و يف  0،05أصغر من درجة ادلغزى  0،00
أصغر من درجة  0،03جملموعة الضابطة أّن نتيجة ملحوظها يعٍت ا

 فالبيانات غَت الطبيعية أيضا. 0،05ادلغزى 
 

                                                 
39

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

), h. 55. 
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 اختبار التجانس -2
عرف الباحث أن البيانات يف اجملموعة التجربية توزيع الطبيعية و 
البيانات يف اجملموعة الضابطة توزيع الطبيعية، سيعمل الباحث اختبار 

قصود من ىذا االختبار يعٍت دلعرفة ىل قدرة اجملموعتُت التجانس. و ادل
يف االختبار القبلي تدّل التجانس أ  ال. و خطوات حتليلها كما يف 

 .8ادلالحق 
 

: خالصة اختبار التجانس من نتيجة االختبار القبلي 4.14اجلدول 
 للمجموعتُت

 صةاخلال  ملحوظ الًتددات اجملموعة
 34 التجربية

 التجانس 0،5، 0،54
 35 الضابطة

= 0,05 

 Sig (2 Tailed) > 0,05إذا   أما اخلالصة من تلك التحليلة تعٍت
فالبيانات غَتالتجانس Sig (2 Tailed) > 0,05 فالبيانات التجانس و إذا 

 =40 0،05بدرجة ادلغزى 
 0،54دّل ىذا اجلدول يف اجملموعتُت أّن نتيجة ملحوظها يعٍت  

 .فالبيانات من اجملموعتُت التجانس0،05أكرب من درجة ادلغزى 
 
 

                                                 
40

 Ibid, h. 115. 
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 ( uاختبار ) -3
عرف الباحث أّن البيانات يف االختبار القبلي من اجملموعتُت غَت 

( دلعرفة ىل uيستخد  اختبار )الطبيعية ولكن التجانس. فالباحث 
 توجد الفروق بُت قدرة اجملموعتُت يف االختبار القبلي.

 Sig (2 Tailed) > 0,05إذا   أما اخلالصة من تلك التحليلة تعٍت
   ف Sig (2 Tailed) > 0,05 ادلردودة و إذا    ادلقبولة و     ف

 =41 0،05ادلقبولة بدرجة ادلغزى    ادلردودة و 
أكرب  0،156عرفت نتيجة   9بناء على احلساب يف ادلالحق  

مردودة. اخلالصة من    مقبولة و    ف  0،05من درجة ادلغزى 
تلك التحليلة تعٍت ال توجد الفروق بُت قدرة اجملموعتُت يف االختبار 

 القبلي.
 

ي المجموعة التجربية و المجموعة البعدي ف نتائج االختبار -2
 الضابطة

 التصوير العا  عن نتيجة اجملموعتُت يف االختبار البعدي: 4.15اجلدول 
 اجملموعة الضابطة اجملموعة التجربية 

 100 100 أعلى النتيجة

 60 60 أدىن النتيجة

                                                 
41

 Ibid, h. 55. 
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 76،29 86،03 ادلتوسط

 12،91 15،21 ادلعياري االحنراف
 

، نتيجة ادلتوسط من اجملموعتُت توجد الفروق بناء على ىذه اجلدول
البعيد إذا نظرنا من نتيجة  فقط. لكن لتوضيح البيانات فيستخد  الباحث 

 يل:ات االختبار كما
 

 اختبار الطبيعية -1
عمل الباحث اختبار الطبيعية دلعرفة ىل البيانات توزيع الطبيعية أ  ال. 

وف. وخطوات حتليلها  مسرون –و استخد  الباحث باختبار قلمغوروف 
 .12كما يف ادلالحق 

 
 االختبار البعدينتيجة حتليل اختبار الطبيعية يف  4.16اجلدول 

 اجملوعة
 مسرونوف -قلمغوروف

 اخلالصة 
 ملحوظ العينات

 غَت الطبيعية 0،5، 0،00 34 التجربية
 غَت الطبيعية 0،5، 0،001 35 الضابطة

= 0,05 
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 Sig (2 Tailed) < 0,05أما اخلالصة من تلك التحليلة إذا  
فالبيانات غَت الطبيعية Sig (2 Tailed) < 0,05 إذا  فالبيانات الطبيعية

 =42 0،05بدرجة ادلغزى 
تجربية أّن نتيجة ملحوظها يعٍت دّل ىذا اجلدول يف اجملموعة ال

فالبيانات غَت الطبيعية، و يف  0،05أصغر من درجة ادلغزى  0،00
أصغر من درجة  0،001اجملموعة الضابطة أّن نتيجة ملحوظها يعٍت 

 فالبيانات غَت الطبيعية أيضا. 0،05ادلغزى 
 

 اختبار التجانس -2
ع الطبيعية و عرف الباحث أن البيانات يف اجملموعة التجربية توزي

البيانات يف اجملموعة الضابطة توزيع الطبيعية، سيعمل الباحث اختبار 
التجانس. و ادلقصود من ىذا االختبار يعٍت دلعرفة ىل قدرة اجملموعتُت 
يف االختبار البعدي تدّل التجانس أ  ال. وأما خطوات حتليلها كما يف 

 . 13ادلالحق 
 

لتجانس يف االختبار البعدي : نتيجة حتليل اختبار ا4.17اجلدول 
 للمجموعتُت

 اخلالصة  ملحوظ الًتددات اجملموعة
 34 التجربية

 التجانس 0،5، 0،09
 35 الضابطة

= 0,05 

                                                 
42

 Ibid, h. 55. 
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 Sig (2 Tailed) > 0,05إذا   أما اخلالصة من تلك التحليلة تعٍت
فالبيانات غَتالتجانس Sig (2 Tailed) > 0,05 تجانس و إذا فالبيانات ال

 =43 0،05بدرجة ادلغزى 
 0،09دّل ىذا اجلدول يف اجملموعتُت أّن نتيجة ملحوظها يعٍت  

 .فالبيانات من اجملموعتُت التجانس 0،05أكرب من درجة ادلغزى 
 

 ( uاختبار ) -3
رف الباحث أّن البيانات يف االختبار البعدي من اجملموعتُت ع

( دلعرفة ىل uغَت الطبيعية ولكن التجانس. فالباحث يستخد  اختبار )
 توجد الفروق بُت قدرة اجملموعتُت يف االختبار البعدي.

 Sig (2 Tailed) > 0,05إذا   أما اخلالصة من تلك التحليلة تعٍت
   ف Sig (2 Tailed) > 0,05 دة و إذا ادلردو    ادلقبولة و     ف

 0،5،ادلقبولة بدرجة ادلغزى    ادلردودة و 
44
= 

أصغر  0،00رفت نتيجة  ع   .14 بناء على احلساب يف ادلالحق 
مردودة. اخلالصة من    مقبولة و    ف  0،5،من درجة ادلغزى 

 توجد الفروق بُت اجملموعتُت يف االختبار البعدي.تعٍت  التحليلةتلك 
 

                                                 
43

 Ibid, h. 115. 

 
44

 Ibid, h. 55. 
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بناء على نتائج االختبار البعدي يف اجملموعتُت أهنا توجد الفروق بُت 
و اجملموعة الضابطة اليت تعّلم  نظورادل ـإمالءب كتابةاجملموعة التجربية اليت تعّلم ال

 بطريقة ادلباشرة. الكتابة
و يف  86،03وعة التجربية متوسطها أما نتائج االختبار البعدي يف اجملم

. عندما ننظر إىل نتيجة ادلتوسط من اجملموعتُت 76،29اجملموعة الضابطة متوسطها 
ستخد  الباحث اختبار يقد عرفنا الفروق بُت اجملموعتُت، ولكن للتوضيح البيانات ف

 Sig (2 tailed)( أن u(. بناء على اختبار )uالطبيعية و اختبار التجانس و اختبار )

 ادلردودة.   ادلقبولة و    ف  0،05أصغر من  0،00
أسلوب باستخدا   الكتابةمن الوصف أعاله، أن يكون مفهوما أن تعليم 

باستخدا   الكتابةستطيع أن ترفع نتائج الطلبة الذين يتعلمون تعليم ي اإلمالء ادلنظور
 ة ادلباشرة.طريق


