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بعالرا الباب  
 هاوتحليل البيانات تقديم

 
 البحث ميدان عن لمحة -أ

 الرابعةتوسطة اإلسالمية الحكومية التاريخ من تأسيس المدرسة الم  -1
 نجرماسين.اب

فروفنسي   تقي  ي جنرماسيٌناب الرابعةمدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية 
 12انا إنتيان رقي  لكسي الشيار  جنرماسٌن جنوبية قرية كاليان جنوبية أو يامنطقة ب
أميا   (، 44222161213) رق  اذليات  64135ماسٌن رمز الربيد جنر اب23إريت 

 مرت. 2.851مرت وقياس تراهبا  2147قياس عماراىا 
مييا ادلدرسيية  وىيي  2856جنرماسييٌن اادلتوسييطة اإلسييالمية بمدرسيية بنييي  

وزييير الشيي ون  التقرييير الرسييالة عليي  2857يوليييو ي السيينة  5مث ي التيياري  األىلييية، 
ي  تقي جنرماسيٌن الي  امدرسة ادلتوسطة اإلسيالمية ب 2857سنة  231الدينية رق  

  ادلتوسيييييطة اإلسيييييالمية 1جنرسيييييالتاناالطييييياريو سييييياتوجو، ردييييي  مدرسييييية مدرسييييية  ب
مث مدرسيييييية ادلتوسيييييييطة اإلسيييييييالمية  252بنميييييييرة  كالييييييييان  جنر ماسييييييٌنااحلكومييييييية بييييييي

نتييان تكيييون مدرسيية ادلتوسييطة اإلسيييالمية الشيييار  لكسييانا إجنرماسييٌن اليي  تقيي  ي اب
 جنرماسٌن فيليال مدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية بنجر ماسٌن.اب

جنر ماسٌن  ارئيس ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية ب 1442ي سنة 
بنييي  مدرسيية ادلتوسييطة كاليييان كوكتورنييدوس احليياح زلمييد لرمييديا النييور )ادلرلييوم( 

سيييية ادلتوسييييطة اإلسييييالمية احلكومييييية كاليييييان تقيييي  ي الشييييار  فيليييييال مدر اإلسييييالمية 
 فركا. يقرتح أن تق جنرماسٌن اب لكسانا إنتان
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وزير عل  الرسالة التقرير  1448سنة  مارس 5وبعد ستة سنة ي التاري  
الي   تقي  ي الشيار  جنرماسيٌن فيلييال امدرسة ادلتوسطة اإلسيالمية بالش ون الدينية 
  ادلتوسيييطة 1جنرسيييالتانامدرسييية  ب غيييًنت ادايييا ا  يييرماسيييٌن جنر الكسيييانا إنتيييان ب

 وتأسييييس عليييي  كييييزا الرسييييالة وزارة. 46بنمييييرة  جنر ماسييييٌنااإلسييييالمية احلكومييييية بيييي
يولييييييييييو  22تييييييييياري   KP .46.5/474/1448/26.2الشييييييييي ون الدينيييييييييية رقييييييييي    

أغوسييتوس وىييو رائيييس  21كّشييناا رئيييس ادلدرسيية عىييداذلاكر خ التيياري  و  .1448
 الرابعييةة ا وىل. و منييز كلييت دييي  بادلدرسيية ادلتوسييطة اإلسييالمية احلكومييية ادلدرسيي

 جنرماسٌن.اب
 

مدرسوووووة المتوسوووووطة بال والمووووووا  ين المعلموووووين و المدرسوووووة  رئووووويس أحووووووا  -2
 نجر ماسيناب الرابعة اإلسالمية الحكومية

   أداء ادلدرسٌن3.2جدول 
 المهنة اإلسم الرقم
 يدة واأللالقالعقمدرس   لسين السرجانا 2
 عّيةيم الطىو علالمدرس  رمحا السرجاناعارف  1
 القرأن واحلديث ةمدرس لجة  زيفة الدوكرتاند 2
 الثقافة اإلسالمية  مدرسة فتح اجلنة الدوكرتاند 3

 الرياضيات مدرسة شرلانة السرجانا 4

 الفا والثقافة مدرس كراقطين السرجانا 5

 مدرسة رمحوايت الدوكرتاند 6

 فقومدرسة  عزيزة رمحة السرجانا 7
 اللغة العربيةمدرسة  مرية الفطرية السرجانا 8
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 اللغة األندونيسيةمدرسة  دوكرتانده س  رسداهال 24
 يةاللغة األجنلز  مدرس ادلاجستًناحلاح مربوري  22
 م اإلجتماعيةو علالمدرسة   يوليدا لطفية السرجانا 21
 ملكة ا كارة  يضر السرجانا 22
 مدرسة رينا لرتين 23
 مدرسة عل  ريسا 24

 مدرسة ناسئة نور مخسي  25
 مدرسة مرلياين 26
 مدرسة معريفة السرجانا  27
 مدرس نصراهلل السرجانا 28
 مدرس عىدالسالم 14
 مدرس زلمد ريزا سافاري السرجانا  12
 مدرسة  ًننا رمضاىن 11
 مدرسة واليو أغوستنا  12
 مدرسة ري السرجاناإندانج وكندا 13
 مدرسة يوليدا لطفية السرجانا 14
 مدرس السرجانامكحا  15
 مدرسة ا رشاك وا ستشارة نسيئة نور مخسي  السرجانا 16
 م اإلجتماعيةو علمدرسة ال السرجانارزقياوايت  17

 رائيس ا كارة احلاح رست  نووي 18
  اكم عىد احلامد 24
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 ادلتوسيطة اإلسيالمية احلكوميية درسيةادلبلغية العربيية  و أما ادلدرس ميست مياكة ال
ىيو يتريرح  ا مرية الفطرييةنفرا والد فقط يعىن ادا 1422ي سنة  جنر ماسٌناب الرابعة

ميا جامعية أنتاسيري اإلسييالمية احلكوميية  كليية الرتبيية و تعلييي  قسي  تعليي  اللغية العربييية 
درسيييية ادلتوسييييطة اإلسييييالمية بادل ةوىييييو يييييتعل  اللغيييية العربييييي 1441جنرماسييييٌن ي سيييينة اب

 .ماسٌناجنر ب الرابعةاحلكومية 
 

 الرابعوة مدرسوة المتوسوطة اإلسوالمية الحكوميوةبال  مدرسوة فو  الطلبوة أحوا  -3
 ماسينانجر ب

ي  ماسيييٌناجنر ب الرابعيية ادلتوسيييطة اإلسييالمية احلكوميييية درسييةبادل الطلىييية عييدك أمييا
طالىيية وتنقسيي  إىل  167و بطاليي274متلييت الييزيا يتييأل  مييا  1427-1426 سيينة
 .وعشر فصال. كماي اجلدوال إثنا

 ماسٌناجنر ب الرابعة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية بادلدرسة  3.1عدك الطلىة جدول 
 اجلملة نو  اجلنس الص  الرق 

 الطالىات الطالب
 34 14 24 فصل الساب  أ 2
 32 13 26 فصل الساب  ب 1
 31 13 28 فصل الساب  ح 2
 25 27 26 فصل الساب  ك 3
 31 12 28 فصل الثاما أ 4
 24 12 23 فصل الثاما ب 5
 24 12 21 فصل الثاما ح 6
 25 12 24 فصل الثاما ك 7
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 34 15 23 فصل التاس  أ 8
 27 13 23 فصل التاس  ب 24
 27 14 22 فصل التاس  ح 22
 24 13 22 فصل التاس  ك 21

 347 167 274 اجلملة
 

متليت   ماسيٌناجنر ب الرابعية ادلتوسطة اإلسيالمية احلكومييةدرسة بادلألجازة لوال اأ
 .كما ي اجلدول

 3.2جدول   ألوال األجازة 
 الىيان العدك الساولة الرق 
 جيد 21 الفصل 2
 جيد 2 غرفة رئيس ادلدرسة 1
 جيد 2 غرفة ادلدرسٌن 2
 جيد 2 غرفة اللوازم 3
 جيد 2 ادلكتىة 4
 جيد 2 ادلصل  5
 جيد 2 ادلرترب 6
 جيد 2 رياض  ملعب 7
 جيد 2 غرفة ادلشورة 8
 جيد 2 مرلاض ادلعلمٌن 24
 جيد 2 مرلاض الطلىة 22
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 تقديم البيانات -ب
 تن يذ تعليم الم ردات ف  المجموعة التجربية والمجموعة الضابطة -1

  حث بدأ ا  تىار القىل  ي يوم ثالثاء تاريتنفيز التعلي  ي ىزا الى
ادلفركات  بية واجملموعة الضابطة. وأما تعلي ي اجملموعة التجر  1427مارس 22
ي اجملموعة  1427 مارس 23 ا رباءردام وسيلة لولة اجليوب ي يوم باست

 يوم الثالثاءي  ، وا  تىار الىعدي ي اجملموعة التجربيةواجملموعة الضابطةالتجربية 
 1427 مارس 15يوم ا رب   وعة الضابطة يواجملم 1427 مارس 16

 
 التن يذ تعليم الم ردات ف  المجموعة الضابطة  -2

م ي تعلي  ي اجملموعة ي  ، فالىالث تعد كل ش ء اإلستردقىل تنفيز تعل
 الضابطة يعىن 

 (RPP)تصن  خبطة التنفيز التعلي   (1
 دلانة الطىيةتعد ادلاكة عا ا (2
 ار الىعدرتعد أسئلة اإل تىار القىل  واإل تى (3
اإل تىار  7ي الساعة  1427 مارس 22ي التاري   ءاالثالثللقاء األول يوم  -

 القىل  
عا  4 ي الساعة  1427 مارس 24ي التاري   اخلميسو اللقاء الثاىن يوم  -

 ادلانة الطىية
 6-5ي الساعة  1427  مارس 28ي التاري   ثنٌن يوم ا و اللقاء الثالث -

 يةعا ادلانة الطى
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عا  4ي الساعة  1427  مارس 11و اللقاء الراب  يوم اخلميس ي التاري   -
 ادلانة الطىية

 6-5ي الساعة  1427  مارس 15و اللقاء اخلمسة يوم ا ثنٌن ي التاري   -
اإل تىار الىعدر. كل اللقاء ي اجملموعة الضابطة كون  عا ادلانة الطىية مث

 م وسيلة لولة اجليوب.تستردا

 موعة الضابطة فيما يل  اجملتنفيز تعلي  ي  3,3ل جدو 

 ادلاكة الساعة اليوم/ التاري  اللقاء

 اإل تىار القىل  7 1427 مارس 22/ الثالثاء 2

 تعلي    مانة الطىية 4 1427 مارس 24/  اخلميس 1

 تعلي    مانة الطىية 6-5 1427  مارس 28/  ا ثنٌن 2

 ي    مانة الطىيةتعل 4 1427 مارس 11/  اخلميس 3

 اإل تىار الىعدر 6-5 1427  مارس 15/ ا ثنٌن  4

 
 ةالضابط نتائج المجموعة -3

 الضابطة  ي اجملموعة الطلىة  نتائج 3.4جدول 
 رقم أسماء الطلبة االختبارالقبل  االختبار البعدي

 2 زلمد نور فاريز 34 54
 1 زلمد 34 74
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 2 فحر الزيين 34 54
 3 سوسان نورميا  44 64
 4 لةأمحد فاض 24 54
 5 يونتا أوليا فجرين  34 44
 6 نور كينا 34 54
 7 زلمد فاقح 24 64
 8 روضة اجلنة 24 64
 24 كيين أنيسا 54 54
 22 كيوي أرياين 24 64
 21 أكي وجيكسونو 34 74
 22 رزق  مولنا 34 64
 23 جنور مغفراة 24 54
 24 زلمد شوق  44 54
 25 أولياء أرياين نينا 34 54
 26 عرفان احلاك  54 44
 27 زلمد عاريفا إحلام 34 54
 28 فرتيا نوفيتا س 44 44
 14 زلمد رزق  سافوترر 34 54
 12 نوراللطفيا 44 54
 11 زلمد رضوان 34 54
 12 شوق  أنوار 34 64
 13 جوميايت 44 54
 14 جنوة احللور 44 64
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 15 نور لسنة 34 54
 16 يوكيتا أمندا موتيا 44 64
 17 نيلل نورلجريانا 44 64
 18 نور  ليفة 34 54
 24 كوي أنندر 54 64
 22 كييا أنندر 34 44
 21 موتيا فوتري 54 74
 22 رزق  فوزياة 44 64
 23 سيدتنا شريفة 44 54
 24 صافيا نور لاليز 54 64
 المد  35،17 55،17
 المعيار االنخراف 8،27 7،14

 
 مبعدل (1

مبعدل و أما  35،17=الضابطة ما ا  تىار القىل  ي اجملموعةعدل مب
 55،17ما ا  تىار الىعدي= 

 ادلعيار ا حنراف (2
, و  8،27= الضابطة راف ما ا  تىار القىل  ي اجملموعةادلعيار ا حن

 7،14 أما ما ا  تىار الىعدي=
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 يم الم ردات ف  المجموعة التجرب التن يذ تعل -4
تعد كل ش ء  يعىن قىل التعلي ، فالىالث رييبلتعلي  ي اجملموعة  التجأن ا
 يعىن  ي تعلي  ي اجملموعة التجرييب اإلستردم

 (RPPتصن  خبطة التنفيز التعلي  )  -1
 تعد ادلاكة عا مانة الطىية -2
 تعد أسئلة اإل تىار القىل  واإل تىار الىعدر -3
 تعد وسيلة لولة اجليوب -4
اإل تىار  4ي الساعة  1427  مارس 22ي التاري   الثالثاءألول يوم للقاء ا -

 القىل 
عا   5-4ي الساعة   1427 مارس 23ي التاري   ا رباءاللقاء الثاىن يوم  -

 ادلانة الطىية
عا  4 ي الساعة 1427  مارس 14ي التاري   لثالثاءاللقاء الثالث يوم ا -

 ادلانة الطىية
عا  5-4 ي الساعة 1427  مارس 12ي التاري   ا رباءوم اللقاء الراب  ي -

 ادلانة الطىية
عا  4ي الساعة  1427  مارس 16ي التاري   ثالثاءاللقاء اخلمسة يوم ال -

تستردام  ي اجملموعة التجريبل اللقاء ادلانة الطىية مث اإل تىار الىعدر. ك
 وسيلة لولة اجليوب.
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 فيما يل   ةموعة التجربيتنفيز تعلي  ي رل 3. 5جدول 

 ادلاكة الساعة اليوم/ التاري  اللقاء

 اإل تىار القىل  4 1427 مارس 22/ الثالثاء 2

 تعلي    مانة الطىية 5-4  1427 مارس 23/  رباءا  1

 تعلي    مانة الطىية 4 1427  مارس 14/  الثالثاء 2

 تعلي    مانة الطىية 5-4 1427 مارس 12/  رباءا  3

 اإل تىار الىعدر 4 1427  مارس 16/  الثالثاء 4

 
 ةبييالتجر  نتائج المجموعة -5
 ةالتجريىي ي اجملموعة الطلىة  نتائج 3.6جدول 

 رقم أسماء الطلبة االختبارالقبل  االختبار البعدي
 2 ىداين  34 84
 1 تيارا استقامة 44 64
 2 زلمد رمضان 34 74
 3 ربيعة األكاوية 54 54
 4 نور ىداية 44 64
 5 تسليمة 24 74
 6 كيفٌن أفساين 24 64
 7 رافل  34 64
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 8 ريسدا ليايت 44 74
 24 مارسندا 34 84
 22 غينا ليايت 24 74
 21 عرفان مولنا 44 54
 22 نور عناية 34 64
 23 إسلمية 24 54
 24 رمحا 34 64
 25 لسل  24 44
 26 روسديانا 44 54
 27 ربأمحد مولنا أك 34 64
 28 زلمد ألي  ك 34 54
 14 فرتي أنندا 54 64
 12 للما أمليا 44 84
 11 راتو ساارا 34 64
 12 رابيعة العدوية أ 54 74
 13 زلمد رمضاين 34 54
 14 زلمد نور علم  44 64
 15 زلمد عىدي 34 74
 16 مرلينا سفوتري 24 54
 17 ماريين 35 64
 18 فاراح مدينا 54 74
 24 دا رسج أي 44 84
 22 رايدا 54 64
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 21 نور لًنية 44 54
 22 يركان و س 54 64
 23 مشاىدة 34 74
 24 زلمد فوزان 44 84
 المعد  36،26 63،31
 االنخراف المعيار 8،26 8،87

 
 مبعدل (1

و أما  36،26= ةالتجريىي ما ا  تىار القىل  ي اجملموعة مبعدل
 63،31ما ا  تىار الىعدي=  مبعدل

 ادلعيار ا حنراف (2
 8،26= الضابطة راف ما ا  تىار القىل  ي اجملموعةادلعيار ا حن

 8،87و أما ما ا  تىار الىعدي= 
 

 تحليل البيانات و ت سيرها -ج
 االختبار القبل  على النتائج ف  المجموعتين -1

ين قيمة يع ةىييو اجملموعة التجر  الضابطة لىيانات لإل تىار القىل  ي اجملموعةا
 نتيجة الطلىة. ا  تىار القىل  فادلنظور ي اجلدول كما يل  
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   تصوير نتيجة ا  تىار القىل 3.7جدول 
 ةبييالتجر  المجموعة الضابطة المجموعة الخالصة

 54 54 أعلى القيمة
 24 24 أدنى القيمة

 63،32 35،17 بمعد 
 8،87 8،27 المعيار االنحراف

نتيجة ادلتوسطة ما اجملموعتٌن توجد الفرق إكا ل، بناء عل  ىزا اجلدو 
نظرنا ما نتيجة فقط. وادلقصوك ما ا  تىار القىل  ىنا دلعرفة قدرة أول الطلىة 

ت فالىالث ي تعلي  ادلفركات بواسيلة لولة اجليوب. لكا للتوضيح الىيانا
 ل  يستردم ا  تىار كما ي

 أوال  االختبار الطبيع 
ما توزي  الىيانات.  دلعرفة الطىيع  ار الطىيع  تىعمل  الىالث ا 

-م ا تىار قلموغروفالىيانات ال  حتصل الىحث باستردممتحا طىيعية 
 (.Kolmogorov-Smirnovدرنوف)

 ار القىل  تىار الطىيعية ما نتيجة ا  تى   الصة ا 3.8جدول 

 المجموعة
 الخالصة  سمرنوف-اختبار قلموغروف

 ملحوظ عدد الطلبة

 توزي  الطىيعية 4،255 24 الضابطة 4،44

 توزي  الطىيعية 4،267 24 ةالتجريىي
       

 4،255أن قيمة ملحوظو يعين  ةالتجريىي كّل ىزا اجلدول أي ي اجملموعة
. ىزا احلال يدّل عل  أن توزي  نتيجة ا  تىار        ما كرجة ادلغزي أكرب
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، قيمة ملحوظو يعين الضابطة طىيعية. مث ي اجملموعة ةيىيالتجر  اجملموعة  ي القىل
وادلقصوك ىو نتيجة ا  تىار        ، أيضا ما كرجة ادلغزر أكًن 4،267

طىيعية أيضا. أما  طوات احلساب الكامل فادلنظور ي  الضابطةالقىل  ي الفصل 
 ادلاللو.
 

 ثانيا  االختبار التجانس
ا  تىار التجانس.  ىيانات الطىيع ، مث عمل  الىالثي  الو بعد توز 

و  ةعرفة ىل قدرة أول الطلىة ي اجملموعة التجريىيوأعرض ىزا ا  تىار أي دل
 جتانسا أم  . الضابطة اجملموعة

    الصة ا  تىار التجانس ما نتيجة ا  تىار القىل 3.24جدول 
 الخالصة ملحوظ عددالطلبة المجموعة
 24 ةالضابط

4،717 
 التجانس

  24 ةالتجريىي
 

 الضابطة واجملموعة ةاجلدول أن قيمة ادللحوظ ي اجملموعة التجريىي كّل ىزا
ىزا احلال تدّل عل  أن  .      ، و ىو أكرب ما كرجة ادلغزر 4،717يعين 

توزي  نتيجة ا  تىار القىل  ي قدرة أول الطلىة ى  التجانس. أما  طوات 
 ملة فادلنظور إىل ادلاللو.احلساب الكا
 

 ف  االختبار البعدي مجموعتينالنتائج لل -2
يعين  ةالتجريىي و اجملموعة الضابطة لىيانات لال تىار الىعدي ي اجملموعةا

 قيمة نتيجة الطلىة. ا  تىار القىل  فادلنظور ي اجلدول كما يل  
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   تصوير نتيجة ا  تىار الىعدي 3.22جدول 
 ةالتجريبي المجموعة الضابطة عةالمجمو  الخالصة
 84 74 أعلى القيمة
 44 44 أدنى القيمة
 63،31 55،17 بمعد 

 8،87 7،14 المعيار االنحراف
نتيجة ادلتوسطة ما اجملموعتٌن توجد الفرق إكا  بناء عل  ىزا اجلدول،

نظرنا ما نتيجة فقط. وادلقصوك ما ا  تىار الىعدي ىنا دلعرفة تأثًن تعلي  
. لكا للتوضيح الىيانات فالىالث ة مىاشرة وتعلي  بوسيلة لولة اجليوبطريق

 يستردام ا  تىارات كما يل  
 

 أوال  االختبار الطبيعية
 تىار الطىيعية دلعرفة ىل الىيانات توزي  الطىيعية أم ا  عمل  الىالث

-م ا تىار قلموغروفاالىيانات ال  حتصل الىحث باسترد . ممتحا طىيعية 
 (.Kolmogorov-Smirnovوف)درن

    الصة ا  تىار الطىعية ما نتيجة ا  تىار الىعدي3.21جدول 

 المجموعة
  سمرنوف-اختبار قلموغروف

 الخالصة
 ملحوظ عدد الطلبة

 توزي  الطىيعية 4،228 24 الضابطة 4،44
 توزي  الطىيعية 4،243 24 التجرييب
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 4،228التجرييب أن قيمة ملحوظو يعين  ا اجلدول أي ي اجملموعةكّل ىز
ىار  ت. ىزا احلال يدّل عل  أن توزي  نتيجة ا        ما كرجة ادلغزي أكرب

، قيمة ملحوظو يعين الضابطة طىيعية. مث ي اجملموعة التجرييب الىعدي ي اجملموعة
و نتيجة ا  تىار ىوادلقصوك         أيضا ما كرجة ادلغزر أكرب 4،243

طىيعية أيضا. أما  طوات احلساب الكامل فادلنظور  الضابطة الىعدي ي اجملموعة
 ي ادلاللو.

 
 ثانيا  االختبار التجانس

ا  تىار التجانس. وأعرض  ىيانات الطىيعية، مث عمل  الىالثو بعد توزي  ال
و  ةة التجريىيل نتيجة ا  تىار الىعدي ي اجملموعىزا ا  تىار أي دلعرفة ى

 جتانسا أم  . الضابطة اجملموعة
 
 تصوير االختبار القبل  ف  المجموعة الضابطة (1

ا سالمية احلكومية  درسة ادلتوسطةادلب الىيانات لقدرة الطلىة الص  الثاما
ي التعلي  ادلفركات اللغة العربية كما ي  ا  تىار القىل  جنرماسٌناب الرابعة

 اجلدول 
 ا  تىار القىل  ي اجملموعة الضابطةنتيجة   3.22جدول 

 مائوية التكرار النتيجة الرق 
 262،31 54 أعل  2
 223،17 34 أكىن 1
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 تصوير االختبار البعدي ف  المجموعة الضابطة (2
ا سالمية احلكومية  درسة ادلتوسطةادلالىيانات لقدرة الطلىة الص  الثاما ب

ي التعلي  ادلفركات اللغة العربية كما ي  لىعديجنرماسٌن ا  تىار اابالرابعة 
 اجلدول 

 ي اجملموعة الضابطة ا  تىار الىعدينتيجة   3.23جدول 
 مائوية التكرار النتيجة الرق 
 123،17 64 أعل  2
 262،31 54 أكىن 1

 ةتصوير االختبار القبل  ف  المجموعة التجربي (3

درسة ادلتوسطة ا سالمية احلكومية دلاالىيانات لقدرة الطلىة الص  الثاما ب
بنجرماسٌن ا  تىار القىل  ي التعلي  ادلفركات اللغة العربية كما ي  الرابعة

 اجلدول 
 ةا  تىار القىل  ي اجملموعة التجربينتيجة   3.24جدول 

 مائوية التكرار النتيجة الرق 
 262،31 54 أعل  2
 244 24 أكىن 1

 
 ةبييبعدي ف  المجموعة التجر تصوير االختبار ال (4

ومية درسة ادلتوسطة ا سالمية احلكادللىيانات لقدرة الطلىة الص  الثاما با
ي التعلي  ادلفركات اللغة العربية كما ي  جنرماسٌن ا  تىار الىعدياب الرابعة

 اجلدول 
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 ةي اجملموعة التجربي ا  تىار الىعدينتيجة   3.25جدول 
 مائوية رالتكرا النتيجة الرق 
 146،23 84 أعل  2
 144 64 أكىن 1

 
 و المجموعة الضابطة ةبييصوير ف  المجموعة التجر ت (5

درسة ادلتوسطة ا سالمية احلكومية ادلالىيانات الطلىة الص  الثاما ب
ا  تىار الىعدي ي التعلي  ادلفركات  قىل  وال بنجرماسٌن ا  تىار الرابعة

 ول اللغة العربية كما ي اجلد
 ةالتجربيواجملموعة الضابطة  ي اجملموعة الىعديا  تىار نتيجة   3.26جدول 
 ةالتجربيالمجموعة  الضابطة المجموعة  النتيجة الرقم

 البعدي القبل  البعدي القبل 
 84 54 74 54 أعل  2
 44 24 44 24 أكىن 1
 63،31 36،26 55،17 35،17 عدلمب 2
 8،87 8،26 7،14 8،27 ا خنراف ادلعيار 3
 

 t االختبار -3

 فاسيييييتردام والتجيييييانس، الطىيعيييييية الىيانيييييات توزيييييي  الىالثييييية وجيييييد ألن
 .دىيل إندافنديا ا  تىار أي t ا  تىار

 
 



34 
 

    الصة ا  تىار التجانس ما نتيجة ا  تىار الىعدي3.27جدول 

 الخالصة ملحوظ عددالطلبة المجموعة
 24 ةالتجريبي

4،154 
 التجانس

  24 طةالضاب
 الضابطة اجملموعةو  ةالتجريىي اجلدول أن قيمة ادللحوظ ي اجملموعة كّل ىزا

ىزا احلال تدّل عل  أن توزي         ىو أكرب ما كرجة ادلغزر و  4،154يعين 
ب الكاملة فادلنظور إىل نتيجة ا  تىار الىعدي ى  التجانس. أما  طوات احلسا

 ادلاللو.
 ة ا  تىار الىعديما نتيجT    الصة ا تىار 3.28جدول 

عدد 
 الطلبة

 المعيار االنحراف بمعد 
 ملحوظ

 ةبييالتجر  الضابطة ةبييالتجر  الضابطة
64 55،17 63،31 8،27 8،87 4،44 

    ف Sig (2 Tailed) > 0,05إكا   عينت أما اخلالصة ما كلت التحليل
بدرجة  قىولم   و  كركو م   ف Sig (2 Tailed) < 0,05 و إكا  مركوك   و  مقىول
 = 4،44ادلغزر 

 الضابطة واجملموعة ةادللحوظ ي اجملموعة التجريىيأن قيمة كّل ىزا اجلدول 
و ىزا احلال تدّل عل  أن        ما كرجة ادلغزر  صغر، و ىو أ 4،44يعين 
 اجملموعتٌنالىعدي بٌن ي ا  تىار  توجد الفروقتعين  .مقىول   مركوكة و    ف 

الزيا  الضابطة واجملموعةوسيلة لولة اجليوب ستردام الزيا يتعلمون ب ةالتجريىي
 وسيلة لولة اجليوب.م اغًن استرديتعلمون ب


