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 الباب الرابع
 البيانات ومناقشتهاتحليل 

 
 اللمحة عن ميدان البحث - أ

بكابوران رايا في  اإلسالمية الثانويةدرسة اإلستقامة تاريخ نشأة م -1
 بنجرماسين

الثانوية  دارسهي إحدى املسة اإلستقامة الثانوية اإلسالمية املدر 
اإلسالمية األهلية اليت تكون يف بنجرماسني اليت تقع يف جممع معهد 

ناحية مبوروس  49ر.ت  1اإلسالمية اإلستقامة بالشارع بكابوران رايا الرقم 
 كلمنتان اجلنوبية.  اجلنوبية منطقة بنجرماسني بارو

بين ألجل أهل قرية  وية اإلسالميةالثانمدرسة اإلستقامة  كانت
الذين يريدون مؤّسسة التعلم )املدرسة اإلسالمية(  بكابوران رايا بنجرماسني

 ألولدهم. هذه املدعاة ألحد أمرؤ الذي هو الدكتورندوس احلج حافظ
مؤّسسة التعلم )املدرسة اإلسالمية(، هو أحد املتخرج  السرجانا أقام رىأنص

يف  دارالسالم مرتبورا أن يكون فكرته مسجال ىمن معهد اإلسالم
سنة ببحث "مىت جاءت املدرسة اإلسالمية  1984بنجرماسني فوس 

 احلديئة يف بنجرماسني؟.
تلك مهة يهدر إىل أخه )عبد املعث(، هو متخرج من معهد 

شرقية وذي متنّب إمسه احلج حسن. منه  داتو كالمفيان باغيل جوااإلسالمى 
بكابوران  يقمرت مربّع واسعا يف طر  x 24 36يوجد بقعة  األرض الوقف 

منطقة بنجرماسني اجلنوبية كليمنتان باموروس بارو  قرية 28رايا ر.ت 
 .اجلنوبية
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يف  وية اإلسالميةمدرسة اإلستقامة الثانإذا ماجّهز من ذالك فأقام 
منه  وية اإلسالميةدرسة اإلستقامة الثانامل. فالبناء 1984نوفمرب  17التاريخ 

س احلج حمّمد سرميان والسكرترييّة ياألعيان أن جيتمعوا يف اللجنة. أّن الرئ
الدكتورندوس احلج أمحد حافظ أنصرى السرجانا والعضوان أحدمها احلج 

 حسن واآلخر احلج بدر الّدين.
ه مّث ينهض تقيم هذه املدرسة ليؤدي من أقّل كيفية العلماء وكميت

)سلفية(. حىّت يؤّمل بوجود هذه املدرسة حيضر ب األصفر و اجملتمع ملتعلم كت
 العلماء من وراثة األنبياء.

سطة واملدرسة بية مدرسة الدنّية ومدرسة املتو وأّما بعده يفتح الرت 
سنة( مثّ  1987/1986جبملة مائة طالّبا يف مدينة بنجرماسني ) الثانوية

 (.سنة 1992( ومدرسة اإلبتدائية )سنة 1990روضة األطفال )
. أشّد فرح بقلوب أهل قريته هية أن يكونما تطوير مدرسة اإلسالمّ 

خر  أّما طالبه من قرية هناك الذين من خارج املدينة أيضا حىّت الوالية اآل
 كلمنتان وسطى وكلمنتان شرقية.

أنواع الرتبية من ذالك كّل حتت مدير وزارة الشؤون الدينية مع منهاج 
 اإلستقامة.التدريس يستعمل منه ومدرسة 

نجرماسني بكابوران رايا باملدرسة اإلستقامة الثانوية اإلسالمية ب
منهج   KTSPو 2015 - 2014يف السنة  2013باستخدام منهج 

مع مشرتك مبنهج املعهد اإلسالمي.  (Depag/Diknas) 2006التعليم سنة 
 .IPSوبتميل يف قسم العلوم االجتماعية 

بنجرماسني بكابوران رايا يف اإلسالمية يف املدرسة اإلستقامة الثانوية 
 2014ومنهج منذ سنة  KTSP 2013م هو منهج ملستخدمنهج التعليم ا
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استخدام لصّف العاشر، ومنهج لصّف  2013حىت اآلن. أما منهج 
 احلادى عشر والثاين عشر.

بنجرماسني بكابوران رايا يف للمدرسة اإلستقامة الثانوية اإلسالمية 
منهج خاص إختلف من مدرسة الثانوية أخرى هو منهج معهد اإلسالمي. 

من الكتوب الكالسيكية هي النحو والصرف والقواعد اإلمالء ويتعّلم 
 والتجويد والفقة واحلديث والتفسري والتصوف.

للمتعلمة رمسي  12:25 - 70:40عملية تعليم جيري من الساعة 
للتعليم لغة لوقت إندونيسية الوسطى.  16:15 – 13:00ومن الساعة 

للمتعلمة رمسي   KTSPومنهج  2013العربية العميق. يستخدم منهج 
 ومنهج معهد اإلسالمي ملتعملة االمنهحية.

 
في اإلسالمية  الثانويةن في مدرسة اإلستقامة لمدرسين والموظفيأحوال ا -2

 م2017/2018بكابوران رايا بنجرماسين في الدراسة 

بكابوران رايا يف اإلسالمية  الثانويةدرسة اإلستقامة املدرسون مبعدد 
( 14)عشر أربعة  م هو2017/2018يف السنة الدراسية  بنجرماسني

 لي:يكما يف اجلدول  انية مدرسا ومدرسات. مدرسا، يتكّون من مت
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 1.4الجدول: 
 بكابوران رايا في اإلسالمية  الثانويةمدرسة اإلستقامة ن بأحوال المدرسين والموظفي

 م2017/2018بنجرماسين في الدراسة 

 

 المدرسون والموظفون مادة المدرس اإلسم الرقم

واطنية واللغة امل زين العلم املاجستري 1
 العربية

س املدرسة من يرئ
 اآلن-2001

واملدرس  شؤون اإلدارية ةالتكنولوجي أمحد فؤادي السرجانا 2
 غري الثابت

 املدرس الثابت الفقة دكتورندوس احلج نور دين 3

 املدرس الثابت ديثالقرآن واحل دكتورندوس أريانشة 4

 املدرس الثابت اللغة اإلجنليزية دكتورندوس مقشد 5

 املدرس غري الثابت العقيدة واألخالق غسيت سريان املاجستري 6

 املدرس غري الثابت الفقة فوترا السرجان 7

 املدرس غري الثابت اللغة اإلندونيسية املاجستريحرليناوايت  8

 املدرس غري الثابت والكيمياء الرياضية فطري رزقياين السرجان 9

 املدرس غري الثابت اجلفرافية فطريا أرديالّ السرجانا 10

 املدرس غري الثابت علم االجتماع سيت فاطمة السرجانا 11

 الثابتاملدرس غري  االقتصاد محدياة السرجانا 12
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 املدرس غري الثابت الرياضية ري السرجانااأغوستينا س 13

اللغة اإلجنليزية  مفتح احلدايايت السرجانا 14
 والتارخيية

 املدرس غري الثابت

 

بكابوران رايا في اإلسالمية  الثانويةمدرسة اإلستقامة أحوال الطلبة ب -3
 م2017/2018بنجرماسين في السنة الدراسية 

 بكابوران رايا بنجرماسنييف وية اإلسالمية اإلستقامة الثانللمدرسة 
قسمني هو قسم األلف  لصفّ مفرق بني طالب وطالبات. ول صفّ 
 ا للبنني وقسم الباء خصوصا للبنات.وصخص

بكابوران رايا يف وية اإلسالمية اإلستقامة الثان درسةمب عدد الطلبة
، يكون من طلبتا 136هو  م2017/2018يف السنة الدراسية  بنجرماسني

لبا، ومن صّف العاشر قسم الباء ( طا25صّف العاشر قسم األلف هو )
( طالبا، 21، ومن صّف احلادى عشر قسم األلف هو )ات( طالب24) هو

ومن صّف الثاين ، ات( طالب24) هو ومن صّف الثاين عشر قسم األلف
( 28)  عشر الباء هوومن صّف الثاين( طالبا، 14) عشر األلف هو

 :يليكما اجلدول   . يفاتطالب
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 2.4الجدول: 

بكابوران رايا بنجرماسين في في اإلسالمية  الثانويةمدرسة اإلستقامة أحوال الطلبة ب
 م2017/2018السنة الدراسية 

 
 عدد الطلبة الصف   الرقم

 25 قسم األلفالعاشر  1

 24 العاشر قسم الباء 2

 21 احلادي عشر قسم األلف 3

 24 عشر قسم الباء احلادي 4

 14 عشر قسم األلف الثاين 5

 28 عشر قسم الباء الثاين 6

 136 المجموع 
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 3.4 الجدول:
بكابوران في اإلسالمية  الثانويةمدرسة اإلستقامة بصف  العاشر في ال لبةأحوال الط

 م2017/2018رايا بنجرماسين في السنة الدراسية 
 

 الرقم الباالسماء الط

 1 أمحد

 2 أمحدي

 3 أمحد موالنا

 4 أمحد رفاين

 5 أمحد مولدي

 6 آيات اهلل

 7 فتح الّرصي

 8 حريادي

 9 حندريس

 10 حرمنشة

 11 خرياهلل

 12 حممد عبد العزيز

 13 حممد املدي
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 14 حممد بركة

 15 حممد فهمي

 16 حممد فكري النور

 17 حممد حافظ عنصاري

 18 حممد حاريس

 19 حممد إرفاين

 20 حممد مغين

 21 حممد رضاء

 22 حممد ريان

 23 حممد زين

 24 قبال رضاينحممد إ

 25 حممد زلدان رمضان
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 الرقم االسماء الطالبات

 1 أنساء رقّية

 2 أيو لسرتي

 3 إرما نور شدرينا سلشبيال

 4 جّنة الفحرية 

 5 جوميايت

 6 ليان

 7 ميسرة

 8 مرليان

 9 مريشا

 10 إسالميندا 

 11 نور ليال

 12 أوليفيا أيو ترميردان

 13 فرة أولفة

 14 فرتي نديال

 15 رزق جديد

 16 سيت عائشة
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 17 سيت خدجية جليتا

 18 سري وّنس

 19 شريفة خدجية شهاب

 20 وفق شفّية

 21 ويديا أفريان

 22 دوي أيو

 23 حممودة اجلّنة

 24 بوجا نور أحيينا

 

 اآلالت واآلجهز المدرسي ة أحوال -4

بكابوران رايا يف اإلسالمية  الثانويةمدرسة اإلستقامة  متليك
غرفا  26م اآلالت وأجهزة املدرسّية 2017/2018بنجرماسني يف السنة 

 :ليي بتفصيل كما
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 4.4 الجدول:
 أحوال اآلالت واآلجهز المدرسي ة

 

 العدد الغرفة الرقم

 6 فصول الدراسية  1
 1 غرفة رئس املدرسة  2
 1 هيئة التدريس مكتب  3
 1 غرفة شؤون اإلدارية  4
 1 الكيمياءخمرب  5
 1  خمرب الكومبيوتري  6
 1 خمرب اللغة  7
 1 غرفة املكتبة 8
 1 ةغرفة الصحّ  9
 1 مرحاض للمدّرس 10
 6 مرحاض لطالب والطالبات  11
 1 غرفة منّظمة الطالبات  12
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 1 املسجد 13
 1 املهجع 14
 1 مركز أمن املدرسة 15
 1 املقصف  16
 1 املستودع 17
 26 المجموع 

 

 سو ل الدر جدو  -5

اإلثنني حىّت يوم السبت. يوم اإلثنني حىّت  دروس من اليومالنشاط أوقات 
 12:25 - 07:40التعليم يف الّساعة  مّث يوم السبت، يبدأ نشاط اخلميس

نشاط التعليم يف الّساعة يبدأ . يوم اجلمعة لوقت إندونيسية الوسطى
قبل إبتداء الدرس وجب . لوقت إندونيسية الوسطى 11:40 - 07:40

 دقيقة. 10حينما على مجع الطلبة أن يقرأ القرآن يف قاعة اإلجتماع 
 

 تقديم البيانات - ب

 بيةيتنفيذ تعليم القراءة في المجموعة الضابطة والمجموعة التجر  -1

بدأ مادام أربعة مرّات لقاءات. يكون تنفيذ التعليم يف هذا البحث 
 2017أغسطس  23 تاريخيف  األربعاءيف يوم ختبار القبلي تعليم القراءة اال

يف الصّف  2017أغسطس  24اريخ يف ت يوم اخلامس يف الصّف "أ" و
 30 تاريخيف  األربعاءيف يوم  االختبار البعدي القراءة "ب".أما تعليم
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ق اإلسرتاتيجية تطب( و بيةياجملموعة التجر ) الصّف "أ" يف 2017أغسطس 
أغسطس  31تاريخ يف يوم خامس  (Talking Stick) "العصا الكليم"

مادام الباحثة عّلمت املاّدة (. الضابطة اجملموعةيف الصّف "ب" ) 2017
اليت  واملرافق العامة يف املدرسةالبيانات الشخصية ساسية عن القراءة يعين األ
 .تدريسال كفاءة األساسية واملؤشرات وأهدافو  الصفوة كفاءةملت من  إشت

ني، أعّدت الباحثة ماّدة القراءة ولوازم تم يف اجملموعيقبل دخلت الباحثة لتعل
 (Talking Stick)عملية التعليمية باستخدام االسرتاتيجية "العصا الكليم" 

الباحثة آلة التقومي أي وأعّدت  (.RPPمناسبة خبطة تنفيذ التعليمية )
 .االختبار القبلي واالختبار البعدي. أما تنفيذ التعليم أي أربعة لقاءات

 

 تنفيذ تعليم القراءة في المجموعة الضابطة ( أ

التعليم املفتضى يف أن يقوم التعليم، أعّدت الباحثة  قبل
الوضوح  لكى (RPPبطة مثل املاّدة وخطة تنفيذ التعليم )اجملموعة الضا

 ختبار البعديالوا ختبار القبليالا .أن4 و 2 فاملنظور باملالحق
 تنفيذ إلجابة أسئلة اللغة العربية. أما سائل الطلبةتائج مأخوذ من ن

 حد.القاء و  حد ولالختبار البعديالالختبار القبلي لقاء و  التعليم

 بيةيتنفيذ تعليم القراءة في المجموعة التجر  ( ب

تعليم املفتضى يف أن يقوم التعليم، أعّدت الباحثة ال قبل
( لكى الوضوح RPPابطة مثل املاّدة وخطة تنفيذ التعليم )اجملموعة الض

ختبار البعدي الوا ختبار القبليالأن ا .5و  4 فاملنظور باملالحق
مأخوذ من نتائج سائل الطلبة إلجابة أسئلة اللغة العربية. أما تنفيذ 

. حدالقاء و  يحد ولالختبار البعدالالختبار القبلي لقاء و التعليم 
 لي:ما ييم يف اجملموعة الضابطة كالتعلجدول تنفيذ 
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 5.4 :لالجدو 

 بيةيوالمجموعة التجر  تنفيذ تعليم في المجموعة الضابطة
 

 المادة الساعة الدراسة اليوم/التاريخ لقاء

قاء األول، ل 09:55-07:40 2017أغسطس  23األربعاء،  1
 ختبار القليب:الا

البيانات 
 الشخصية

لقاء الثاين،  09:55-07:40 2017أغسطس  24 اخلميس، 2
 ختبار القليب:الا

البيانات 
 الشخصية

لقاء الثالث،  09:55-07:40 2017أغسطس  30 األربعاء، 3
 ختبار البعدي:الا

املرافق العامة يف 
 املدرسة

لقاء الرابع،  09:55-07:40 2017أغسطس  31 اخلميس، 4
 ختبار البعدي:الا

املرافق العامة يف 
 املدرسة
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 بيةيابطة والمجموعة التجر الض وصف أنشطة التعليم في المجموعة -2

باستجدام الطريقة  الضابطةشكل العام، أنشطة التعليم يف اجملموعة ب
اجملموعة ، ويف إسرتاتيجية العصا الكليمباستجدام  بيةيواجملموعة التجر  الرتمجة
 :يلم إىل األقسام اليت تشرح كما يوانقس  بيةيالتجر 

 

 االختبار القبلي ( أ

هلدف هذه البحث ليعرف نتائج تعليم اللغة العربية يف الصف 
بكابوران رايا يف  ة اإلسالميةيدرسة اإلستقامة الثانو مبالعاشر 

وإسرتاتيجية بنجرماسني باستخدام طريقة الرتمجة يف اجملموعة الضابطة 
اإلسرتاتيجية ق الباحثة يف اجملموعة التجريبية. قبل تطب العصا الكليم

عرف تطوير ارتقاء ي ليختبار القبلاالالعصا الكليم أوال تعطي الطلبة 
 معرفتهم عن املادة التعليم.

 ادةتوصل الم ( ب

)البيانات الشخصية واملرافق العامة يف مادة الدراسية توصل 
ج معلق يف كتب املنه ادةيف هذه احلالة بعض املاملدرسة( باختصار، 

شرحا ولو قليل أجلب الطلبة. بعد  ةاليت تعلق الطلبة. تستمع الطلب
إجراء سؤال واجلواب مع الطلبة ليعرف  ، املدرسةدااإلنتهاء توصل امل

  سأل. تسأل الطلبة محاس.الذي أعطى، وتعطي الطلبة لت ادةهم املف

 االختبار البعدي ( ج

الرتمجة يف اجملموعة الطريقة بعد أداء اللغة العربية باستخدام 
( يف اجملموعة Talking Stick" )العصا الكليم"الضابطة وإسرتاتيجية 

اليت مت  تطوير ارتقاء معرفة الطلبة املادة التجريبية. ففائدته ليعرف
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 االجتماع. يف عملية ريعطي االختبار البعدي يف كل أخدراستها فا
 .لكذ إسرتاتيجيةيف  مهّةختبار البعدى كل الطلبة اال

 تحليل البيانات وتفسيرها  -ج
من الطلبة في المجموعة الضابطة  نتيجة االختبار القبليتصوير  -1

 والمجموعة التجريبية
 6.4ل: الجدو 

 ضابطةلافي المجموعة  االختبار القبلي من الطالبنتائج تصوير 
 

 التقدير النتيجة أسماء الطالب الرقم

 متاز 100 أمحد 1

 جّيد جّدا 80 أمحدي 2

 متاز 90 ناأمحد مول 3

 متاز 100 أمحد رفاين 4

 ناقص 30 أمحد مولدي 5

 جّيد 70 آيات اهلل 6

 ناقص 30 فتح الّرصي 7

 متاز 90 حريادي 8

 متاز 100 حندريس 9

 جّيد جّدا 80 حرمنشة 10
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 متاز 100 خرياهلل 11

 - - عبد العزيزحممد  12

 متاز 90 حممد املدي 13

 متاز 90 حممد بركة 14

 متاز 90 حممد فهمي 15

 متاز 90 حممد فكري النور 16

 متاز 100 حممد حافظ عنصاري 17

 متاز 100 حممد حاريس 18

 متاز 100 حممد إرفاين 19

 متاز 90 حممد مغين 20

 جّيد 70 حممد رضاء 21

 متاز 90 حممد ريان 22

 متاز 90 حممد زين 23

 ناقص 50 قبال رضاينحممد إ 24

 جّيد جّدا 80 حممد زلدان رمضان 25

 1980  المجموع 

 82,50  المعد ل 
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 7.4 ل:الجدو 

 التجريبيةفي المجموعة  االختبار القبلي من الطالباتنتائج تصوير 
 

 التقدير النتيجة الطالباتأسماء  الرقم

 جّيد جّدا 80 أنساء رقّية 1

 جّيد 70 أيو لسرتي 2

 جّيد جّدا 80 إرما نور شدرينا سلشبيال 3

 جّيد 70 جّنة الفحرية  4

 جّيد جّدا 80 جوميايت 5

 جّيد 70 ليان 6

 جّيد جّدا 80 ميسرة 7

 مقبول 60 مرليان 8

 جّيد 70 مريشا 9

 مقبول 60 ندا إسالمي 10

 مقبول 60 نور ليال 11

 جّيد 70 أيو ترميردانأوليفيا  12

 جّيد 70 فرة أولفة 13

 جّيد 70 فرتي نديال 14
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 مقبول 60 رزق جديد 15

 جّيد 70 سيت عائشة 16

 مقبول 60 سيت خدجية جليتا 17

 جّيد جّدا 80 سري وّنس 18

 مقبول 60 شريفة خدجية شهاب 19

 جّيد 70 وفق شفّية 20

 جّيد جّدا 80 ويديا أفريان 21

 مقبول 60 أيودوي  22

 جّيد جّدا 80 حممودة اجلّنة 23

 جّيد 70 بوجا نور أحيينا 24

 1680  المجموع 

70,00  المعد ل   
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  تصوير نتيجة االختبار القبلي -2

موعة الضابطة اجملالختبار القبلي الصف العاشر يف لت االبيان
 8 املالحقلبة فاملنظور يف ين قيمة قدرة أول الطواجملموعة التجريبية يع

 :ليي كمايف اجلدول   9فاملنظور يف املالحق ختبار القبلي االو 
 

 8.4 ل:الجدو 

 الطلبةاالختبار القبلي تصوير نتيجة 
 

 المجموعة التجربية المجموعة الضابطة توضيحال

 80 100 أعلى القيمة

 60 30 أوطأ القيمة

 70،00 82،50 املعّدل

 

 من نتيجة االختبار القبلى الطلبة ل، قيمة مبعّدلبناء على هذا اجلدو 
لكي يتضح،  يف اجملموعة الضابطة واجملموعة التجريبية ال بعد اختالف.

 عن اختبار املختلف. 10حق فيمكن أن تالحظ مبال

 لياالختبار المختلف أو االختبار القب -3

 (Uji Normalitas) االختبار الطبيعية ( أ

 الطبيعية ملعرفة هل البيانات توزيع الباحثة االختبار عملت
الطبيعية أم ال. متحن طبيعية البيانات اليت حتصل بالبحث استخدام 

 (.Kolmogrov-Smirnoveمسرنوف ) –اختبار قلمغوروف 
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 9.4 :لالجدو 
 الطلبة القبلياالختبار خالصة االختبار الطبيعية من نتيجة 

 
 الخالصة سمرنوف - قلمغوروف المجموعة

  ملحوظال الترددات 
 طبيعيةتوزيع ال 0،249 24 التجريبية

 طبيعيةتوزيع ال 0،059 24 ابطةالض

0،05=α 
حوظها اجملموعة التجريبية  أّن قيمة مل هذا اجلدول أي يف دلّ 

مّث يف اجملموعة الضابطة  α=0،05أكرب من درجة املغزى  0،249يعين 
، أما α=0،05أكرب من درجة املغزى  0،059قيمة ملحوظها يعين 

 يأول الطالب والطالبات ه نتيجة االختبار القبلي يف قدرةاملراد أي 
 ني جمموعتنياثنت من α=0،05. وبطريقة ظاهرة أي درجة املغزى طبيعية

 .11 ساب الكامال فاملنظور يف املالحقأما خطوات احل. طبيعيةتوزيع ال
 

 (Uji Homogenitas) االختبار التجانس  ( ب

وبعد توزيع البيانات الطبيعية، مّث عملت الباحثة االختبار 
يف ار أي ملعرفة هل قدرة أول الطلبة وأعراض هذا االختب التجانس.

 واجملموعة الضابطة التجانس أم ال. بيةياجملموعة التجر 
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 10.4 :لالجدو 
 الطلبةمن نتيجة القبلي التجانس خالصة االختبار 

 
 الخالصة ملحوظال الترددات المجموعة

 غري التجانس 0،006 24 التجريبية

   24 ابطةالض
0،05=α 

أّن  واجملموعة الضابطة جلدول أي يف اجملموعة التجريبيةهذا ا دلّ 
أما  ،α=0،05من درجة املغزى  صغرأ 0،006حوظها يعين قيمة مل
غري  ييف قدرة أول الطالب والطالبات ه نتيجة االختبار القبلي املراد أي
 اثنتني جمموعتني من α=0،05. وبطريقة ظاهرة أي درجة املغزى جتانس
 .12أما خطوات احلساب الكامال فاملنظور يف املالحق . التجانسغير 

 (Non Parametik) غير فراميتريك  uاالختبار  ( ج

إذن ، عاديةنات من اجملموعتني من واحد اجملموعة غري البياال
  u، فاالختبار اليت مستخدمة اختبارعاديةاخلالصة بيانات مذكور غري ال

 (.Non Parametik) غري فراميرتيك
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 11.4 الجدول:
 بةي الطلقبلمن نتيجة االختبار ال uخالصة االختبار 

 

 الخالصة ملحوظال الترددات المجموعة

 غري العادية توزيع 0،000 24 التجريبية
   24 ابطةالض

0،05=α 
أصغر من  0،000دّل هذا اجلدول ألن قيمة ملوظها يعين 

. "مقبول" 𝑯𝜶"مرفوض" و  𝑯𝒐 حىّت  .α=0،05درجة املغزى 
بني اجملموعة التجريبية  ق قيمة االختبار القبليصة، يوجد الفر اخلال

 .13 حلساب كامال انظر يف املالحقاأما واجملموعة الضابطة، 

وية من المجموعة الضابطة القبلي بنسبة المئنتيجة االختبار تصوير  -4
 والمجموعة التجريبية

موعة باجمل يف الصف العاشر لبةالط من القبلي االختبارانات البي
يف تعليم الطلبة  القبليالضابطة واجملموعة التجريبية فهي نتائج االختبار 

 لي:ي كما  ملخّص يف اجلدول قبليختبار الالنتائج االقراءة )فهم املقروء(. 
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 12.4 ل:الجدو 
 وية من المجموعة الضابطةنتيجة االختبار القبلي بنسبة المئ

 
 التقدير وية( نسبة المئ%) عدد الفرد القيمة

 متاز 67،00% 16 90 - 100

 جّيد جّدا 12،00% 3 80 - <90

 جّيد 4،00% 1 70 - <80

 مقبول 0،00% 0 60 - <70

60> - 
0،00 

 ناقص 17،00% 4

  %100 24 الجملة

 
%( اجملموعة 67،00) ابالط 16بناء على اجلدول يعرف أنّه يوجد 

%( احلصول على 12،00) ابالط 3الضابطة احلصول على "متاز"، و 
 طالبا 0%( احلصول على "جّيد"، و 4،00)ا بالط 1"جّيد جّدا"، و 

%( احلصول على 17،00) طالبا 4%( احلصول على "مقبول"، و 0،00)
 "ناقص".
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 13.4 ل:الجدو 
 وية من المجموعة التجريبيةنسبة المئنتيجة االختبار القبلي ب

 
 التقدير وية( نسبة المئ%) عدد الفرد القيمة

 متاز 0،00% 0 90 – 100

 جّيد جّدا 29،00% 7 80 - <90

 جّيد 42،00% 10 70 - <80

 مقبول 29،00% 7 60 - <70

60> - 
0،00 

 ناقص 0،00% 0

  %100 24 الجملة

 
%( اجملموعة 0،00) طالبتا 0بناء على اجلدول يعرف أنّه يوجد 

%( احلصول على 29،00) طالبتا 7احلصول على "متاز"، و  التجريبية
 7%( احلصول على "جّيد"، و 42،00) طالبتا 10"جّيد جّدا"، و 

%( 0،00) طالبتا 0%( احلصول على "مقبول"، و 29،00) طالبتا
 على "ناقص".احلصول 
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مجموعة الضابطة الاالختبار البعدي من الطلبة في تصوير نتيجة  -5
 جموعة التجريبيةمالو 

 14.4 ل:الجدو 
 الضابطةجموعة مالفي  من الطالب االختبار البعدينتائج تصوير 

 
 التقدير النتيجة أسماء الطالب الرقم

 جّيد جّدا 80 أمحد 1

 جّيد 70 أمحدي 2

 جّيد جّدا 80 ناأمحد مول 3

 ناقص 0 أمحد رفاين 4

 ناقص 50 أمحد مولدي 5

 جّيد 70 آيات اهلل 6

 مقبول 60 فتح الّرصي 7

 جّيد 70 حريادي 8

 ناقص 0 حندريس 9

 جّيد جّدا 80 حرمنشة 10

 ناقص 0 خرياهلل 11
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 - - حممد عبد العزيز 12

 ناقص 0 حممد املدي 13

 جّيد جّدا 80 حممد بركة 14

 جّيد جّدا 80 فهمي حممد 15

 جّيد 70 حممد فكري النور 16

 جّيد 70 حممد حافظ عنصاري 17

 جّيد 70 حممد حاريس 18

 جّيد 70 حممد إرفاين 19

 جّيد 80 حممد مغين 20

 ناقص 0 حممد رضاء 21

 ناقص 50 حممد ريان 22

 جّيد جّدا 80 حممد زين 23

 جّيد جّدا 80 حممد إقبال رضاين 24

 مقبول 60 زلدان رمضان حممد 25

 1350  المجموع 

 56,25  المعد ل 
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 15.4 :لالجدو 

 التجريبيةجموعة مالفي  من الطالبات االختبار البعدينتائج تصوير 
 

 التقدير النتيجة أسماء الطالب الرقم

 متاز 100 أنساء رقّية 1

 متاز 100 أيو لسرتي 2

 متاز 100 إرما نور شدرينا سلشبيال 3

 متاز 90 جّنة الفحرية  4

 جّيد 70 جوميايت 5

 متاز 100 ليان 6

 جّيد 70 ميسرة 7

 متاز 100 مرليان 8

 ناقص 50 مريشا 9

 متاز 100 ندا إسالمي 10

 متاز 100 نور ليال 11

 مقبول 60 أوليفيا أيو ترميردان 12

 مقبول 60 فرة أولفة 13
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 متاز 90 فرتي نديال 14

 متاز 100 رزق جديد 15

 متاز 100 سيت عائشة 16

 متاز 100 سيت خدجية جليتا 17

 متاز 100 سري وّنس 18

 متاز 100 شريفة خدجية شهاب 19

 جّيد جّدا 80 وفق شفّية 20

 متاز 100 ويديا أفريان 21

 متاز 90 دوي أيو 22

 متاز 100 حممودة اجلّنة 23

 متاز 100 بوجا نور أحيينا 24

 2160  المجموع 

 90,00  المعد ل 
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  تصوير نتيجة االختبار البعدي -6

البيانات لالختبار البعدي الصف العاشر يف اجملموعة الضابطة 
 14واجملموعة التجريبية يعين قيمة قدرة أخري الطلبة فاملنظور يف املالحق 

 يف اجلدول كما يلي: 15واالختبار البعدي فاملنظور 

 16.4 ل:الجدو 
 الطلبة تصوير نتيجة االختبار البعدي

 
 المجموعة التجربية المجموعة الضابطة توضيحال

 100 80 أعلى القيمة

 50 0 أوطأ القيمة

 90،00 56،25 المعد ل

 

من نتيجة االختبار البعدي بناء على هذا اجلدول، قيمة مبعّدل 
اختالف. لكي الطلبة يف اجملموعة الضابطة واجملموعة التجريبية ال بعد 

 عن اختبار املختلف. 16يتضح، فيمكن أن تالحظ مبالحق 

  ختبار المختلف أو االختبار البعدياال -7

 (Uji Normalitas) االختبار الطبيعية ( أ
توزيع بار الطبيعية ملعرفة هل البيانات عملت الباحثة االخت

الطبيعية أم ال. متحن طبيعية البيانات اليت حتصل بالبحث استخدام 
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فاملنظور يف  (Kolmogrov-Smirrnoveمسرنوف ) –اختبار قلمغوروف 
 لي:اجلدول كما ي

 17.4 :لالجدو 
 الطلبة البعدي االختبار من نتيجة خالصة االختبار الطبيعية

 
 الخالصة سمرنوف - قلمغوروف المجموعة

  ملحوظال الترددات 
 غري توزيع 0،004 24 التجريبية

 الطبيعية

 غري توزيع 0،029 24 ابطةالض
 الطبيعية

0،05=α 

حوظها اجملموعة التجريبية  أّن قيمة مل هذا اجلدول أي يف دلّ 
مّث يف اجملموعة  α=0،05من درجة املغزى  صغرأ 0،004يعين 

أصغر من درجة املغزى  0،029الضابطة قيمة ملحوظها يعين 
0،05=α، الطالب  أخري يف قدرة نتيجة االختبار البعدي أما املراد أي

 α=0،05. وبطريقة ظاهرة أي درجة املغزى طبيعية غري يوالطالبات ه

أما خطوات احلساب الكامال . توزيع غير الطبيعية اثنتني جمموعتني من
 .17فاملنظور يف املالحق 
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 (Uji Homogenitas)  االختبار التجانس  ( ب

وبعد توزيع البيانات الطبيعية، مّث عملت الباحثة االختبار 
أخري الطلبة يف التجانس. وأعراض هذا االختبار أي ملعرفة هل قدرة 

فاملنظور يف  موعة الضابطة التجانس أم ال.اجملبية و يموعة التجر اجمل
 لي:اجلدول كما ي

 18.4ل :الجدو 
 ةلبالط البعديمن نتيجة االختبار التجانس خالصة االختبار 

 
 الخالصة ملحوظ الترددات المجموعة

 غري التجانس 0،006 24 التجريبية
   24 ابطةالض

0،05=α 
 واجملموعة الضابطةاجملموعة التجريبية  هذا اجلدول أي يف دلّ 
 ،α=0،05أصغر من درجة املغزى  0،006حوظها يعين أّن قيمة مل

الطالب والطالبات  قدرة أخريي يف نتيجة االختبار البعد أما املراد أي
 من α=0،05جتانس. وبطريقة ظاهرة أي درجة املغزى غري  يه

ساب الكامال أما خطوات احلالتجانس. غير  اثنتني جمموعتني
 .18 فاملنظور يف املالحق
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 (Non Parametik)أو غير فراميتريك  u االختبار ( ج

العادية، إذن بيانات من اجملموعتني من واحد اجملموعة غري ال
اخلالصة بيانات مذكور غري العادية، فاالختبار اليت مستخدمة 

فاملنظور يف اجلدول كما  (.Non Parametik)غري فراميرتيك   uاختبار
 لي:ي

 19.4لجدول: ا
 بةمن نتيجة االختبار البعدي الطل uخالصة االختبار 

 

 الخالصة ملحوظال الترددات المجموعة

 غري العادية ةتوزيع 0،000 24 التجريبية

   24 ابطةالض
0،05=α 

أصغر من  0،000دّل هذا اجلدول ألن قيمة ملوظها يعين 
. "مقبول" 𝑯𝜶 "مرفوض" و 𝑯𝒐حىّت  .α=0،05درجة املغزى 

ق قيمة االختبار البعدي بني اجملموعة التجريبية اخلالصة، يوجد الفر 
 .19واجملموعة الضابطة، أما حلساب كامال انظر يف املالحق 

بنسبة المثوية من المجموعة الضابطة  تصوير نتيجة االختبار البعدي -8
 والمجموعة التجريبية

عة مو اجملب يف الصف العاشر لبةمن الط بعدياالختبار الالبييانات 
الطلبة يف تعليم  بعديموعة التجريبية فهي نتائج االختبار الاجملالضابطة و 

كما ملخّص يف اجلدول   بعديالقراءة )فهم املقروء(. على نتائج اختبار ال
 لي:ي
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 20.4 ل:الجدو 
 وية من المجموعة الضابطةئبنسبة الم نتيجة االختبار البعدي

 
 التقدير وية( نسبة المئ%) عدد الفرد القيمة

 متاز 0،00% 0 90 - 100  

 جّيد جّدا 29،00% 7 80 - <90

 جّيد 34،00% 8 70 - <80

 مقبول 8،00% 2 60 - <70

 ناقص 29،00% 7 0،00 - <60

  %100 24 الجملة

 

%( اجملموعة 0،00) ابطال 0بناء على اجلدول يعرف أنّه يوجد 
%( احلصول على 29،00) ابطال 7ضابطة احلصول على "متاز"، و ال

 ابطال 2و احلصول على "جّيد"، %( 34،00)ا بطال 8و ، جّدا""جّيد 
%( احلصول على 29،00) ابطال 7%( احلصول على "مقبول"، و 8،00)

 "ناقص".
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 21.4 ل:الجدو 
 تجريبيةوية من المجموعة البنسبة المئ نتيجة االختبار البعدي

 
 التقدير وية( نسبة المئ%) عدد الفرد القيمة

 متاز 76،00% 18 90 – 100  

 جّيد جّدا 4،00% 1 80 - <90

 جّيد 8،00% 2 70 - <80

 مقبول 8،00% 2 60 - <70

 ناقص 4،00% 1 0،00 - <60

  %100 24 الجملة

 

%( اجملموعة 76،00) تابطال 18بناء على اجلدول يعرف أنّه يوجد 
%( احلصول على "جّيد 4،00) طالبتا 1 احلصول على "متاز"، و التجريبية

 طالبتا 2%( احلصول على "جّيد"، و 8،00) طالبتا 2جّدا"، و 
%( احلصول على 4،00) طالبتا 1، و %( احلصول على "مقبول"8،00)

 "ناقص".
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 نتيجة البحث -9

 أصغر من درجةوقيمة ملحوظها  u 0،00بناء على نتيجة اختبار 
داللة  ذات فرق"الوجد "يمبعىن  𝑯𝜶 ، ففرضية البحث أيα=0،05املغزى 

 Talkingاحصائية بني نتيجة الطلبة باستخدام إسرتاتيجية "العصا الكليم" )

Stick استخدامه لدى طلبة ب( على تعليم مهارة القراءة لطلبة ونتيجة الطلبة
بكابوران رايا يف  سة اإلستقامة الثانوية اإلسالميةدر مبالصف العاشر 

داللة  ذات ق""ال يوجد الفر  مبعىن 𝑯𝒐. وعلى أن "مقبول"بنجرماسني 
 Talkingاحصائية بني نتيجة الطلبة باستخدام إسرتاتيجية "العصا الكليم" )

Stick الطلبة دون استخدامه لدى طلبة لطلبة ونتيجة ( على تعليم القراءة
 بكابوران رايايف  درسة اإلستقامة الثانوية اإلسالميةمبالصف العاشر 

( من Meanصيل من املعّدل )هذا احلال، حي"مرفوض". بنجرماسني 
 طالبتا 18 و يف االختبار البعدي 90,00اجملموعة التجريبية هي 

 طالبتا 1طة احلصول على "متاز"، و %( اجملموعة الضاب75،00)
%( احلصول 9،00) تاطالب 2%( احلصول على "جّيد جّدا"، و 4،00)

 طالبتا 1"مقبول"، و %( احلصول على 8،00) طالبتا 2على "جّيد"، و 
 %( احلصول على "ناقص".4،00)

"العصا الكليم"  استخدام إسرتاتيجية لكبذ وجد الفرقياخلالصة، 
(Talking Stick) درسة الصف العاشر مبتعليم القراءة لدى طلبة  يف

 .فع ال بنجرماسني بكابوران رايايف  اإلستقامة الثانوية اإلسالمية
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