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 الباب الرابع

 تحليل البيانات ومناقشتها

 لمحة عن ميدان البحث -أ 

 تاريخ نشأة ادلعهد "الطّاىرّية" للبنات يف دتبان. -ٔ

م دتاما بتاريخ ٕ٘ٓٓيناير  ٕٔقام ادلعهد "الطّاىرّية" للبنات ىف تاريخ 

ه. كان أمنّية احلاج امحد كساسى بكري منذ أن قيل وسأل وطلب ٕٙٗٔذوذلجة  ٓٔ

م  من قبل ادلعلمو عندما يصبحها طالب ادلعهد ٜٓٚٔىذا العلم يف عام  منو حتسُت

  م ٜٓٗٔ"دار السالم" مرتفورا ضلوا من 

وليد   مًت مربع ٗٔ. ٓٓٓقام معهد "الطاىرّية" للبنات يف ثّرى مساحة   

الناحية مكر  قرية إنده ساري ٘ٔ، ٘كذا من وفقو و احلاج متجْم يقع يف كيلو مًت 

 سارى،ادلديرّية بريطو كواال، الوالية كليمنتان اجلنوبية

الناحية مكر ادلعهد "الطاىرّية" للبنات ىف دتبان، قرية إينده ساري،   

يقالب ادلعهد األوىل ينّفذ الًتبية سارى،ادلديرّية بريطو كواال، الوالية كليمنتان اجلنوبية 

على أساس التعليم  دتبانتعليم خاص لإلناث يف تطبق أول  معهدىي أول األوىل 

  اإلسالمي باإلضافة إىل رلموعة دروس عامة.
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وىو بعيد لسكن أيضا حيمل أكواخ  الطاىريةبوتري  ادلعهد "الطاىرّية" للبنات 

وىناك من  دتبانعن ادلنزل حيث يعيشون ، من بعض الطالب ىناك من خارج منطقة 

 الوسط واألخرى. الوالية كا الكليمنتانادلنطقة 

أو ادلؤسسة احلاج كساسى بكري، عقد التوثيق :  ادلعهد "الطاىرّية" للبنات 

 .ٕ٘ٓٓمايو  ٗٔتاريخ  ٗٗرةبينشو سجران، السرجانا. رقم. 

 بوتري لديو مستوى تعليمي يف شكل:معهد "الطاىرية" ادلؤسسة التعليمية للـ

 الوسط معهد "الطاىرّية" للبنات. ،  العلياء. السلفية ٔ

 "الطاىرية" للبناتادلتوسطة اإلسالمية . ٕ

 "الطاىرية" للبناتالثانوية اإلسالمية  .ٖ

، يف البداية )قصة / أخبار( رغبة مؤسس  معهد "الطاىرية" للبناتمن إنشاء  

نفصلة ، الكوخ يف االحتفاظ مبدرسة داخلية ال ختتلط بُت الرجال والنساء أو ادلنطقة ادل

معهد فتاة إىل -وزلببة دتاًما دلواطٍت تامبان مع العديد من اآلباء إلرسال األطفال 

 "الطاىرية" للبنات
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اذلوية من معهد"الطاىرية" للبنات يف دتبان وىي: وأما  

 : معهد "الطاىرّية"للبنات     اسم ادلدرسة ( أ

 ٕ٘ٓٓ -يناير  – ٕٔ:      تأسس عام  ( ب

 : األستاذ فتح الرمحان     ت(  رئيس ادلؤسسة

 : خَت النساء، السرجانا    د( رئيس ادلدرسة

   ه( عنوان ادلدرسة

  ٘،٘ٔ: شارع دتبان ك.م     ( الشارعٔ  

 : مكر سارى       ( الناحيةٕ  

 : بريطو كواال     ( ادلديرّيةٖ  

 : كليمنتان اجلنوبية      ( الواليةٗ  

 ٕٕٛٓ-ٖٗٓ٘ -ٜٖٓٔ:     ( رقم اذلاتف ٘  

 Mts.atthohiriyah@gmail.com:    ( الربيد اإللكًتوينٙ  

 ٛٙ٘ٓٚ:      ( إشارة بريد ٚ

 : ب    و( حالة االعتماد 

 : أىلية     ز( احلالة ادلدرسة

 ٖٔٔٓٓٗٓٙٓٓٔ٘:    (NISح( االحصائيات عدد ادلدارس)
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 ٕٖٖٖٓ٘ٔٓ:   (NPSNط( عدد من ادلدرسة الوطنية )

 غَتىم ىف ادلعهد "الطّاىرّية" للبنات يف دتبانأحوال ادلعهد وموظفة  -ٕ

مدرس، معهد  ٖٔدى عن ٕٛٔٓ/ ٕٚٔٓمعهد "الطّاىرّية" للبنات يف سنة   

  ٕٛٔٓ\ ٕٚٔٓ"الطّاىرّية" يف سنة 

 أحوال ادلعهد وموظفة غَتىم ىف ادلعهد "الطّاىرّية" للبنات يف دتبان: ٗ. ٔاجلدول 

 ٕٛٔٓ/  ٕٚٔٓىف سنة 

التوظيفحالة  ماّدةاسم ال  رقم اإلسم 

 ًتبيةال

 نحوال

 ٔ االستاذ فتح الرمحان رئيس ادلؤسسة

 توحيدالعلم ال

 صرفالعلم ال

 خالق البنُتاأل

 ٕ األستاذ زلمد خَت إميان مدير ادلعهد

رئيس ادلدرسة  اللغة العربية

ادلتواسطة 

 ٖ خَت النساء السرجانا
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 اإلسالمية  دترين اللغة

 اللغة العربية

 طالعةادل

 دترين اللغة

 ٗ فتمواتى السرجانا مدرسة

 ٘ رحيمة الرزقية السرجانا مدرسة الرياضيات

 ٙ رمحدي مدرس تاريخ اإلسالمال

 تاريخ اإلسالمال

 طاخل

 احلديثو قرأن ال

 ٚ زلمد تربىن مدرس

 اللغة اإلندونيسي

 الًتبية ادلدنية

 ٛ ريسنا ردتى يوليا السرجانا مدرسة

 اإلسالميةتاريخ الثقافة 

 احملاسبة

 ٜ خَت األنوار السرجانا مدرس
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 اإلقتصاد

 ٓٔ نانا السرجانا مدرسة اللغة اإلصللزية

 ٔٔ زلفظاتى السرجانا مدرسة علم الصرفال

 ٕٔ حيدة السرجانا مدرسة صرفالعلم ال

 العلوم اإلجتماعية

 احلديثو قرأن 

 ٖٔ فتح اجلّنة السرجانا مدرسة

 تياالرياضا

 كيمياء

 ٗٔ سلسية السرجانا مدرسة

 ٘ٔ شكر السرجانا مدرس احلديث

 فيزياء

 الًتبية ادلدنية

 العلوم الطبيعية

 ٙٔ زلمودة السرجانا مدرسة

 ٚٔ احلاج مرشيد مدرس تاريخ اإلسالم
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 ٛٔ زلمد كسفياىن  مدرس الفقو

 ٜٔ امحد طاىَت السرجانا مدرس نحوالعلم ال

 ٕٓ سوريد السرجانا مدرس فقوال

 ٕٔ حجة مورىن مدرسة زلفوظة

 ٕٕ زين العارفُت السرجانا مدرس الرياضيات

 ٖٕ كستالن السرجانا مدرس تكنولوجيا ادلعلومات وادللحنُت

 العلوم الطبيعية

 سَتة

 ٕٗ حَتمان السرجانا مدرس

 االىوت األديب

 الفن والثقافة

 ٕ٘ ايردياىن السرجانا مدرسة

 الفن والثقافة

 التاريخ

 ٕٙ يايو أوقتافيٌت السرجانا  مدرسة

 ٕٚ رمحا أصلرواتى السرجانا مدرسة اللغة العربية
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 جغرافية

 تاريخ الثقافة اإلسالمية

 ٕٛ منّورة السرجانا مدرسة

 ٜٕ أمحد زين السرجانا مدرس تكنولوجيا ادلعلومات وادللحنُت

 ٖٓ رلاىدين  مدرس تفيسر

 ٖٔ ميسنا السرجانا مدرسة جغرافية

 إعداد ٖٔ  

 

 ىف ادلعهد "الطّاىرّية" للبنات يف دتبان ادلدرسات اللغة العربيةأحوال  -ٖ

عندى ثالثة ادلدرسات اللغة العربية يف ادلعهد " معهد "الطّاىرّية" للبنات   

  ٕٛٔٓ / ٕٚٔٓالطّاىرّية" سنة 

 

 

ٗ. ٕاجلدوال    

 دتبان ادلعهد "الطّاىرّية" للبنات يفاللغة العربية ىف أحوال ادلدرسات  
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 ٕٛٔٓ/  ٕٚٔٓىف سنة          

 الصفّ  الًتبية اإلسم رقم

االستاذة خَت النساء،  ٔ

 السرجانا

ادلدرسة ابتدائية نوراإلحسان دعوة  -

 ٘ٔ، ٘إسالمّية دتبان ك.م 

ادلدرسة اإلسالمية " دعوة  -

 ٘ٔ، ٘اإلسالمّية" دتبان ك.م 

ادلدرسة الثانوية "واىل سونج"،  -

 فنورغو جاوى الشرقية

جامعة "رياضة اجملاىدين"، فنورغو  -

 ..جاوى الشرقية

)أ( وسطا  ٔ

 و

)ب(  ٔ 

 وسطا

االستاذة فتمواتى،  ٕ

 السرجانا

ادلدرسة ابتدائية نوراإلحسان دعوة  -

 ٘ٔ، ٘إسالمّية دتبان ك.م 

ادلدرسة اإلسالمية " ادلوّدة "  -

 .فنورغو جاوى الشرقية

 جامعة"اجلامع"بنجرماسُت. -

 

)أ( وسطا ٕ

ٕ 

)ب(

وسط



45 
 

 
 

 ا

 

 ىف  ادلعهد "الطّاىرّية" للبنات يف دتبان طالباتأحوال ال -ٗ

ىف ادلعهد "الطّاىرّية" للبنات يف دتبان ىف سنة   طالباتكان أحوال ال

 . ٖٔٔدتلك  ٕٛٔٓ/  ٕٚٔٓ

 ىف  ادلعهد "الطّاىرّية" للبنات يف دتبان  طالباتأحوال ال   : ٗ. ٖاجلدول         

 رقم درجة الفصل إعداد 

 ٔ الفصل السابع ) أ ( ٜٔ

  الفصل السابع ) ب ( ٜٔ

 ٕ الفصل الثامن ) أ ( ٕٓ

  الفصل الثامن ) ب ( ٕٕ

 ٖ الفصل التاسع ) أ ( ٕ٘

  الفصل التاسع  ) ب ( ٕٙ
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 إعداد 131

 أحوال اآلالت و األجهزة ادلعهد.  -٘

ميلك ادلعهد ىف ادلعهد "الطّاىرّية" للبنات النموذج دتبان اآلالت واألجهزة 

 غروفا بتفصيل كما سيأتى :  ٛٔادلعهد  من  

 ٗ. ٗاجلدوال                       

 أحوال اآلالت واألجهزة ادلعهد                    

  الغرفة الرقم

ٔ 

ٕ 

ٖ 

ٗ 

٘ 

ٙ 

ٚ 

 غرفة  رئيسة ادلدرسة

 غرفة ادلدرسات

 مكتبة

 الفضاء اإلدارى

 غرفة التوجيو االستشارة

 سلترب العلوم الطبيعية

 الفضاء التنظيمى

ٔ 

ٔ 

ٔ 

ٔ 

ٔ 

ٔ 

ٔ 
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ٛ 

ٜ 

ٔٓ 

ٔٔ 

ٕٔ 

ٖٔ 

ٔٗ 

ٔ٘ 

ٔٙ 

ٔٚ 

 رلال الرياضة

 مرحاض ادلدرسُت

 مرحاض الطلبة 

 ادلكتبة ادلعهد

 مطبخ

 جراج

 الصف

 ادلصال

 السكن

 فادلقص

ٔ 

ٕ 

ٜ 

ٔ 

ٔ 

ٔ 

ٙ 

ٔ 

ٕ 

ٕ 

 ٚٔ إعداد

 

 

 

 تقديم البيانات -ب
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 تعليم اللغة العربية في المجموعة الضابطة  ذتنفي -1

  ٘ٔإىل ٕٛٔٓمارس  ٘ٔتنفيد تعليم اللغة العربية ىف البحث تبداء من التاريخ 

 ة التعليم ىي الًتكيبدّ اوىف ىذا التعليم تكون الباحثة مدّرسة. ومٕٛٔٓابريل . 

الصف السابع "أ" و "ب" ادلعهد "الطّاىرّية"  طالباتالًتكيب توصيل اىل  ماّدةكل 

 . ٖٕٔٓبالستخدام منهج التعليم  للبنات ىف دتبان

، اختبار (RPP)االستعدادات يف الفصل ىو ادلاّدة التعليمية، خطة الدراسة  

 القبلى و االختبار البعدى ىف اجملموعة الضابطة و اجملموعة التجربية. 

اربعة التقاء، ثانية مرّة عملية التعليم و ثانية مرّة  الدروس ادلستفادة حيدث أن يبلغ 

جدوال تنفيد التعليم ىف اللقاء مفتعل اختبار القبلى و االختبار البعدى. فادلنظور 

 : كما يلياجملموعة الضابطة  

 

 

 

 ٗ.  ٘اجلدول 
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 تنفيد تعليم اللغة العربية يف اجملموعة الضابطة

 الموضوع الساعة  اليوم/التاريخ اللقاء

 اإلختبار األول ٘ ٕٛٔٓماريس  ٖٕمجعة،  األول اللقاء

 ادلبتدأ و اخلرب مبتدأ ٘  ٕٛٔٓابريل  ٖٔمجعة،  ا الثاىن اللقاء

 خرب مقّدم  ٙ ٕٛٔٓابريل  ٚٔالثالثا،  ا الثالث اللقاء

 و مبتدأ مؤخر

 اإلختبار األخر ٘ ٕٛٔٓابريل  ٕٓمجعة،  االرابع اللقاء

 وصف التعليم يف اجملموعة الضابطة   ( أ

 افتتاح الدراسة (ٔ

 تقدًن اذلدف من التعليم (ٕ

 تقدًن ادلوضوع الدراسة (ٖ

 يسّمع الطالبات ادلفردات اليت استمعوىا من ادلدرس إىل الطالبات  (ٗ

 يتلفظ الطالبات ادلفردات الىت استمعوىا من ادلدرس. (٘

 يبلغ ادلدرس على ادلاّدة ويشرح عن ادلزاولة.  (ٙ

 يشرح ادلدرس عن ادلاّدة ويكّسب ادلثال عن ادلبتدأ و اخلرب.  (ٚ
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ادلدرس يكسب ادلثال، مث تأخذ الطالبات  أن جتعل ادلثال مبتدأ و اخلرب يف  (ٛ

 السبّورة. 

بالستخدام وسيلة بطاقة  فى المجموعة التجربيةالتعليم اللغة العربية  ذتنفي  -2

 المفردات في تدريس التركيب.

تنفيد التعليم ىف اجملموعة التجربية سواء من اجملموعة الضابطة، سوى  

، اختبار القبلى و (RPP)االستعدادات يف الفصل ىو ادلاّدة التعليمية، خطة الدراسة 

 االختبار البعدى ىف اجملموعة الضابطة و اجملموعة التجربية. 

الدروس ادلستفادة حيدث أن يبلغ اربعة التقاء، ثانية مرّة عملية التعليم و ثانية مرّة 

جدوال تنفيد التعليم ىف اللقاء مفتعل اختبار القبلى و االختبار البعدى. فادلنظور 

 : كما يلياجملموعة الضابطة  

مرة ومرة وبادلثل اجملموعة الضابطة، تعليم ىف اجملموعة التجربية ما دام ثالثة  

 إلختبار األخر. كما اجلدوال التايل.

 

 

 ٗ. ٙاجلدول                                  
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 تنفيد تعليم اللغة العربية يف اجملموعة التجربية      

 الموضوع الساعة  اليوم/التاريخ  اللقاء

 اإلختبار األول  ٚ-ٙ ٕٛٔٓماريس  ٕٕمخيس،  األول  اللقاء

 ادلبتدأ و اخلرب مبتدأ ٚ-ٙ  ٕٛٔٓمارس   ٜٕمخيس،   الثاىن اللقاء

 خرب مقّدم  ٚ-ٙ ٕٛٔٓابريل  ٘مخيس،  الثالث اللقاء

 و مبتدأ مؤخر

 اإلختبار األخر ٚ-ٙ ٕٛٔٓابريل  ٕٔمخيس،  الرابع اللقاء

 وصف التعليم يف اجملموعة التجربية باستخدام وسيلة بطاقة ادلفردات.  ( أ

 افتتاح الدراسة  (ٔ

 اذلدف من التعليمتقدًن  (ٕ

 تقدًن ادلوضوع الدراسة (ٖ

يسمع الطالبات ادلفردات اليت استمعوىا من ادلدرس إىل الطالبات مرتُت أو زئد  (ٗ

 فيها. 

 يتلفظ الطالبات ادلفردات الىت استمعوىا من ادلدرس. (٘

 ادلدرس يشرح اخلطوات من وسيلة بطاقة ادلفردات.  (ٙ
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 اتيطلب ادلدرس اىل احدى ىّن تشكل بطاقة ادلفرد (ٚ

 وبعد ذلك، بقعة الطالبات اىل لوحة ادلبتدأ و اخلرب ادلبتدأ.  ( ب

 مجموعة الضابطة والمجموعة التجربيةنتائج االختبار القبلى لل -3

قبل تقدير القيمة الباحثة تأخذ السؤال من كتاب ادلقّرر، ادلاّدة "بيىت" يف الباب 

ادلفردات اجلديدة يعرف يعٌت  : . الوفق السؤال من مؤشرٓٓٔلسادس، يف صفحة ا

 .يرّتب اجلملة مفيدة عن مبتدأ واخلرب، يشرح القواعد عن مبتدأ واخلرب، عن : بيىت

 الدرجة من كل سؤال :

الدرجة  السؤال اختبار ادلتعدد ٓٔٓٔيعرف ادلفردات اجلديدة عن : بيىت عدده  -

نتيجة ال ت( اذا جوبو خطاء. صار ٓ( و )ٖنتيجة ) للسؤال اىل جوبو صحيح،

 ، ٓٔاألقصى  حتّصل من ادلستجيب وىو 

السؤال االوصاف )يؤلف  ٘ عدده يشرح القواعد عن مبتدأ واخلرب -

 ،( اذا جوبو خطاءٓ( و )٘نتيجة ) الكلمة(الدرجة للسؤال اىل جوبو صحيح،

السؤال االوصاف )جيعل اجلملة(  ٘ عدده  يرّتب اجلملة مفيدة عن مبتدأ واخلرب -

 ت( اذا جوبو خطاء. صار ٓ( و )ٜنتيجة ) وبو صحيح،الدرجة للسؤال اىل ج

 .ٕٓاألقصى  حتّصل من ادلستجيب وىو نتيجة ال
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"  اجملموعة التجربية" و" موعة الضابطةالبيانات الختبار القبلى الصف السابع " اجمل

يعٌت قيمة النتيجة إجابة األسئلة عن الًتكيب. اختبار القبلى فالينظور يف اجلدول فيم 

 يلي:

 نتائج االختبار القبلى للمجموعة الضابطةٗ . ٚجدول 

 مجموعة الضابطة

 الرقم
اإلسم 

 الطلبة

 الدرجة
 التقدير النتيجة

 اجلملة الًتكيب ادلفردات 

 مقبول ٓ٘ - ٖٓ ٕٓ ٔطة  ٔ

 مقبول ٛ٘ - ٖٓ ٕٛ ٕطة  ٕ

 ناقص ٙٚ ٓٔ ٖٓ ٖٙ ٖطة  ٖ

 مقبول ٛ٘ - ٖٓ ٕٛ ٗطة  ٗ

 مقبول ٓٗ - ٕٓ ٕٓ ٘طة  ٘

 مقبول ٕٓ - - ٕٓ ٙطة  ٙ

 مقبول ٕٓ - ٛ ٕٔ ٚطة  ٚ
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 مقبول ٕٛ - ٛ ٕٓ ٛطة  ٛ

 مقبول ٗ٘ - ٖٓ ٕٗ ٜطة  ٜ

 ناقص ٓٚ - ٖٓ ٓٗ ٓٔطة  ٓٔ

 ناقص ٕٙ - ٖٓ ٕٖ ٔٔطة  ٔٔ

 ناقص ٙٙ - ٖٓ ٖٙ ٕٔطة  ٕٔ

 مقبول ٓ٘ - ٖٓ ٕٓ ٖٔطة  ٖٔ

 مقبول ٖ٘ - ٘ٔ ٕٓ ٗٔطة  ٗٔ

 مقبول ٛ٘ - ٖٓ ٜٕ ٘ٔطة  ٘ٔ

 ناقص ٙٙ - ٖٓ ٖٙ ٙٔطة  ٙٔ

 مقبول ٓٗ - ٕٓ ٕٓ ٚٔطة  ٚٔ

 ناقص ٛٙ ٕٓ ٕٓ ٕٛ ٛٔطة  ٛٔ

 مقبول ٗ٘ - ٖٓ ٕٗ ٜٔطة  ٜٔ

 مقبول 51، 21 المعدل
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معلوم نتائج االختبار القبلى أن معدل الطالبات يف  ٗ. ٙيستند إىل جدول 

 وتقدرىا مقبول. ٔ٘، ٕٔاجملموعة الضابطة 

 فلمنظور يف جدول كما يلي:،  االختبار البعدى للمجموعة التجربيةلنتائج 

 ٗ. ٛاجلدول 

 نتائج اإلختبار القبلي للمجموعة التجربية

 مجموعة التجربية

 الرقم
اإلسم 

 الطلبة

 الدرجة
 التقدير النتيجة

 اجلملة الًتكيب ادلفردات 

 مقبول ٓ٘ - ٕٓ ٕٓ ٔطة  ٔ

 مقبول ٓ٘ - ٕٓ ٕٓ ٕطة  ٕ

 مقبول ٕٗ ٓٔ ٕٓ ٕٔ ٖطة  ٖ

 ناقص ٓٚ ٕٓ ٖٓ ٕٓ ٗطة  ٗ

 ناقص ٛٙ ٓٔ ٖٓ ٕٛ ٘طة  ٘
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 مقبول ٕٙ - ٓٔ ٙٔ ٙطة  ٙ

 مقبول ٘ٗ - ٚٔ ٕٛ ٚطة  ٚ

 مقبول ٘٘ ٓٔ ٖٔ ٕٖ ٛطة  ٛ

 مقبول ٗ٘ - ٛٔ ٖٙ ٜطة  ٜ

 مقبول ٗ٘ - ٕٕ ٕٕ ٓٔطة  ٓٔ

 مقبول ٕ٘ - ٕٓ ٕٖ ٔٔطة  ٔٔ

 ناقص ٓٚ ٗٔ ٕٓ ٖٙ ٕٔطة  ٕٔ

 مقبول ٕٓ - ٛ ٕٔ ٖٔطة  ٖٔ

 مقبول ٗ٘ ٖ ٖٓ ٕٔ ٗٔطة  ٗٔ

 مقبول ٓ٘ - ٖٓ ٕٓ ٘ٔطة  ٘ٔ

 مقبول ٓٗ - ٕٓ ٕٓ ٙٔطة  ٙٔ

 مقبول ٕٓ - - ٕٓ ٚٔطة  ٚٔ

 مقبول ٙٗ ٓٔ ٕٓ ٙٔ ٛٔطة  ٛٔ
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 ناقص ٛٙ - ٕٛ ٓٗ ٜٔطة  ٜٔ

 مقبول 44، 15 المعدل

أن معدل الطالبات يف معلوم نتائج االختبار القبلى  ٗ. ٚيستند إىل جدول 

 وتقدرىا مقبول.  ٜٗ، ٘ٔتجريبية اجملموعة ال

 نتائج اإلختبار البعدى للمجموعة الضابطة والمجموعة التجربية -4

البيانات الختبار البعدى الصف السابع " ا جملموعة الضابطة" و "اجملموعة 

فادلنظور يف اجلدول التجربية" يعٌت قيمة إجابة األسئلة عن الًتكيب. اختبار البعدى 

 فيما يلي:

 نتيجة اإلختبار البعدى للمجموعة الضابطة: ٗ. ٜجدول 

 مجموعة الضابطة

 الرقم
اإلسم 

 الطلبة

 الدرجة
 التقدير النتيجة

 اجلملة الًتكيب ادلفردات 

 ناقص ٓٙ ٔٔ ٕ٘ ٕٗ ٔطة  ٔ

 جيد ٘ٚ ٕ٘ ٕٓ ٖٓ ٕطة  ٕ
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 جيد ٓٚ ٛٔ ٕٕ ٖٓ ٖطة  ٖ

 جيد ٘ٚ ٖٕ ٕ٘ ٕٚ ٗطة  ٗ

 جيد ٘ٚ ٖٓ ٘ٔ ٖٓ ٘طة  ٘

 ناقص ٓٙ ٘ٔ ٘ٔ ٖٓ ٙطة  ٙ

 ناقص ٓٚ ٕٗ ٙٔ ٖٓ ٚطة  ٚ

 مقبول ٓٙ ٘ٔ ٘ٔ ٖٓ ٛطة  ٛ

 جيد ٘ٚ ٕٛ ٕٓ ٕٚ ٜطة  ٜ

 جيد ٓٛ ٖ٘ ٛٔ ٕٚ ٓٔطة  ٓٔ

 جيد ٘ٚ ٙٔ ٕٗ ٖٓ ٔٔطة  ٔٔ

 جيد ٓٛ ٕ٘ ٕ٘ ٖٓ ٕٔطة  ٕٔ

 مقبول ٓٙ ٓٗ ٙ ٗٔ ٖٔطة  ٖٔ

 ناقص ٓٚ ٕ٘ ٘ٔ ٖٓ ٗٔطة  ٗٔ

 ناقص ٘ٙ ٘ٔ ٕٓ ٖٓ ٘ٔطة  ٘ٔ
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 جيد ٘ٚ ٖٕ ٕ٘ ٕٚ ٙٔطة  ٙٔ

 جيد ٘ٚ ٖٗ ٕٓ ٕٔ ٚٔطة  ٚٔ

 جيد ٘ٚ ٖٔ ٕٓ ٕٗ ٛٔطة  ٛٔ

 جيد ٘ٚ ٖ٘ ٕٓ ٖٓ ٜٔطة  ٜٔ

 جيد  71، 55 المعدل

معلوم نتائج االختبار البعدي أن معدل الطالبات يف  ٗ. ٛيستند إىل جدول 

 وتقدرىا جيد.  ٔٚ، ٘ٓاجملموعة الضابطة 

 

 

 

 

 

 

 

 فلمنظور يف جدول كما يلي:،  لنتائج االختبار البعدى للمجموعة التجربية

 : النتائج الختبار البعدى للمجموعة التجربية  ٗ. ٓٔدول ج
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 مجموعة التجربية

 العالمات الرقم
 الدرجة

 التقدير النتيجة
 اجلملة الًتكيب ادلفردات 

 جيد ٓٛ ٖٚ ٕ٘ ٛٔ ٔطة  ٔ

 جيد ٓٚ ٕٗ ٕ٘ ٕٔ ٕطة  ٕ

 جيد ٘ٚ ٕ٘ ٕٓ ٖٓ ٖطة  ٖ

 جيد ٘ٚ ٕ٘ ٕٓ ٖٓ ٗطة  ٗ

 جيد ٛٚ ٕٖ ٕ٘ ٕٔ ٘طة  ٘

 جيد ٘ٚ ٕٙ ٕ٘ ٕٗ ٙطة  ٙ

 جيد ٓٛ ٖ٘ ٘ٔ ٖٓ ٚطة  ٚ

 ناقص ٓٚ ٘ٔ ٕ٘ ٖٓ ٛطة  ٛ

 جيدجدا ٘ٛ ٖٓ ٕ٘ ٖٓ ٜطة  ٜ

 جيد ٓٛ ٖٓ ٕٓ ٖٓ ٓٔطة  ٓٔ
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 جيد ٘ٚ ٕٓ ٕ٘ ٖٓ ٔٔطة  ٔٔ

 جيد ٘ٚ ٖٓ ٘ٔ ٖٓ ٕٔطة  ٕٔ

 جيد ٓٛ ٓ٘ ٛٔ ٕٔ ٖٔطة  ٖٔ

 جيد ٕٛ ٕٚ ٕ٘ ٖٓ ٗٔطة  ٗٔ

 جيد ٓٛ ٕ٘ ٕ٘ ٖٓ ٘ٔطة  ٘ٔ

 جيد ٘ٚ ٕٙ ٕ٘ ٕٗ ٙٔطة  ٙٔ

 شلتازة ٜ٘ ٓٗ ٕ٘ ٖٓ ٚٔطة  ٚٔ

 جيد ٘ٚ ٕٙ ٕ٘ ٕٗ ٛٔطة  ٛٔ

 ناقص ٓٚ ٘ٔ ٕ٘ ٖٓ ٜٔطة  ٜٔ

 جيد 77، 63 المعدل

االختبار البعدي أن معدل الطالبات يف معلوم نتائج  ٗ. ٜيستند إىل جدول 

 وتقدرىا جيد.  ٚٚ، ٖٙاجملموعة التجريبية 

 وصف نتائج االختبار القبلى -ج
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البيانات اختبار  القبلى يف صف السابع مبعهد "الطّاىرّية " للبنات ىف دتبان   

. اخلالصة  ٚكانت النتيجة اختبار القبلى. النتيجة اختبار القبلى فادلنظور يف ملحق 

 نتائج من اختبار القبلى فادلنظور يف جدول كما يلي: 

 وعة التجريبيةوصف اختبار القبلى اجملموعة الضابطة واجملم:ٗ. ٔٔاجلدول 

 ادلعدل اجملموعة
ادلعيارى 

 اإلضلراف
 قيمة األدىنال قيمة األعلىال

 ٕٓ ٙٚ ٙٔ، ٓٙ ٔ٘، ٕٔ الضابطة

 ٕٓ ٓٚ ٘ٔ، ٚٓ ٜٗ، ٘ٔ التجريبية

معلوم اختبار القبلى يتواجد ادلعدل رلموعة الضابطة  ٗ. ٓٔيستند إىل اجلدول  

، ادلعيارى االضلراف رلموعة الضابطة ٜٗ، ٘ٔو ادلعدل رلموعة التجريبية  ٔ٘، ٕٔ

، قيمة األعلى رلموعة ٘ٔ، ٚٓو ادلعيارى االضلراف رلموعة التجريبية  ٙٔ، ٓٙ

، و قيمة األدىن رلموعة الضابطة ٓٚبية ، و قيمة األعلى رلموعة التجريٙٚالضابطة 

 . ٚ. حساب فادلنظور يف ملحق ٕٓ، قيمة األدىن رلموعة التجريبية ٕٓ

 وصف نتائج االختبار البعدي-د
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البيانات اختبار  البعدي يف صف السابع مبعهد "الطّاىرّية " للبنات ىف دتبان   

. اخلالصة  ٛكانت النتيجة اختبار البعدي. النتيجة اختبار البعدي فادلنظور يف ملحق 

 نتائج من اختبار البعدي فادلنظور يف جدول كما يلي: 

 واجملموعة التجريبيةوصف اختبار البعدي اجملموعة الضابطة :ٗ. ٕٔاجلدول 

 ادلعدل اجملموعة
ادلعيارى 

 اإلضلراف
 قيمة األدىنال قيمة األعلىال

 ٓٙ ٓٛ ٙ، ٛٚ ٔٚ، ٘ٓ الضابطة

 ٓٚ ٜ٘ ٘، ٜٛ ٚٚ، ٖٙ التجريبية

معلوم اختبار البعدى يتواجد ادلعدل رلموعة الضابطة  ٗ. ٔٔيستند إىل اجلدول 

،  ادلعيارى االضلراف رلموعة الضابطة ٚٚ، ٖٙو ادلعدل رلموعة التجريبية  ٔٚ، ٘ٓ

، قيمة األعلى رلموعة الضابطة  ٘، ٜٛو ادلعيارى االضلراف رلموعة التجريبية  ٙ، ٛٚ

، قيمة ٓٙ، و قيمة األدىن رلموعة الضابطة ٜ٘بية ، و قيمة األعلى رلموعة التجريٓٛ

 . ٛ. حساب فادلنظور يف ملحق ٓٚاألدىن رلموعة التجريبية 

 تحليل البيانات وتفسيرها -و
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 اختبار الطبيعية  -1

دلعرفة ىل  البيانات توزيع الطبيعية أم ال. واستخدام  عمل االختبار الطبيعية 

 مسرونوف. -باختبار قلمغوروف

يف ىذا ألسفل ىو حساب القيمة اختبار القبلى إلجياد  اختبار طبيعية اجملموعة 

. دلزيد من ٕٔاإلصدار   IBM SPSSالضابطة و اجملموعة التجربية باستخدام إحصائية 

 ما يلي :التفاصيل فادلنظور يف اجلدول ك

 تُت.: خالصة اختبار الطبيعية من نتيجة االختبار القبلي للمجموع ٗ. ٖٔاجلدول 

 اجملموعة
 مسرنوف-قلمغوروف

A  اخلالصة 
 ملحوظ العينات

 طبيعية  ٓ، ٘ٓ ٓ، ٓ٘ٚ ٜٔ الضابطة

 طبيعية  ٓ، ٘ٓ ٓ، ٜ٘ٚ ٜٔ التجربية

 ٓ .sig(tailed-2)  >  ٓ، ٘ٓأما اخلالصة من تلك التحليلية تعٍت إذا  

 طبيعيةفالبيانات غَت   .tailed))sig-2 <، ٘ٓفالبيانات الطبيعية وإذا 
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 )أكرب من ( > ٓ، ٘ٓاجملموعة الضابطة  .sig(tailed-2)ادلعلوم إذا نتيجة 

 > ٘ٓ،ٓاجملموعة التجربية  .tailed))sig-2ونتيجة  الطبيعيةفالبيانات  ٓ، ٓ٘ٚ

 أيضا. طبيعيةفالبيانات  ٓ، ٜ٘ٚ  )أكرب من (

 : خالصة اختبار الطبيعية من نتيحة االختبار البعدى ٗ. ٗٔجلدول ا

 اجملموعة
 مسرنوف-قلمغوروف

A  اخلالصة 
 ملحوظ العينات

 طبيعية  ٓ، ٘ٓ ٓ، ٛٙٓ ٜٔ الضابطة

 طبيعية  ٓ، ٘ٓ ٓ، ٕٗٗ ٜٔ التجربية

-2))أكرب من (   >  ٓ، ٘ٓأما اخلالصة من تلك التحليلية تعٍت إذا  

tailed)sig. ٓ ٓ  أصغر من (  <، ٘ٓفالبيانات الطبيعية وإذا((2-tailed)sig. .  

 فالبيانات غَت االطبيعية

 )أكرب من( >  ٓ، ٘ٓاجملموعة الضابطة  . .sig(tailed-2)ادلعلوم إذا نتيجة  

 < ٘ٓ،ٓاجملموعة التجربية  . .sig(tailed-2)ونتيجة  الطبيعيةفالبيانات   ٓ، ٛٙ

 أيضا. الطبيعيةفالبيانات   ٓ،     ٕٗٗ )أكرب من(
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 اختبار التجانس  -2

يف اجملموعة التجربية والضابطة توزيع العادية. سيعمل عرف أن البيانات  

ختبار اختبار التجانس. وادلقصود من ىذا االختبار يعٌت دلعرفة ىل قدرة اجملموعتُت يف اال

 دلزيد من التفاصيل فادلنظور يف اجلدول كما يلي : القبلى تدل التجانس أم ال. 

 ختبار القبلى للمجموعتُت. : خالصة اختبار التجانس من نتيجة اال ٗ. ٘ٔاجلدول 

 اخلالصة A ملحوظ الًتددات اجملموعة

 ٜٔ الضابطة
 التجانس ٓ، ٘ٓ ٓ،  ٖٚٗ

 ٜٔ التجربية

-2)  )أكرب من( >  ٓ، ٘ٓأما اخلالصة من تلك التحليلية تعٍت إذا  

tailed)sig. ٓ  أصغر من( <، ٘ٓوإذا  التجانسفالبيانات( (2-tailed)sig. .  

. )أكرب من(  >  ٓ، ٘ٓفالبيانات غَت التجانس. ادلعلوم من اجلدول ادلذكور أن القيمة 

 .لتجانسفالبيانات ا ٓ، ٖٚٗ

 للمجموعتُت.  البعدى: خالصة اختبار التجانس من نتيجة االختبار  ٗ. ٙٔاجلدول 

 اخلالصة A ملحوظ الًتددات اجملموعة
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 ٜٔ الضابطة
 التجانس ٓ، ٘ٓ ٓ،  ٜٕٚ

 ٜٔ التجربية

 ٓٓ .sig(tailed-2)  >  ٓ، ٘ٓأما اخلالصة من تلك التحليلية تعٍت إذا  

فالبيانات غَت التجانس. ادلعلوم    ٓ .sig(tailed-2) <، ٘ٓفالبيانات التجانس وإذا 

 فالبيانات التجانس.  ٓ،  ٜٕٚ. >  ٓ، ٘ٓمن اجلدول ادلذكور أن القيمة 

  اخبتار ت  -3

. لتجانسا و الطبيعيةعرف أن البيانات ىف اإلختبار القبلى من اجملموعتُت  

فاستخدم اختبار ت دلعرفة ىل يوجد الفروق ن نتائج اجملموعة التجربية وسيلة بطاقة 

ادلفردات ىف تدريس الًتكيب و اجملموعة الضابطة يف تدريس الًتكيب بدون  وسيلة بطاقة 

حتليل اختبار ت من االختبار البعدي فادلنظور يف اجلدول ادلفردات  يف االختبار البعدي. 

 فيما يلى: 

 

  : نتائج بفي حتليل اختبار ت من االختبار البعدي ٗ. ٚٔدول اجل

 خالصة A ملحوظ الًتددات 
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 فّعال ٓ، ٘ٓ ٓ، ٖٓٓ ٜٔ اجملموعة التجريبية

 نتائج بفي حتليل اختبار ت من االختبار البعدي  ىو  ٗ. ٙٔيستند إىل جدول 

 .(2-tailed)sig.  = .ٖٓٓ ،ٓ  . 

 ٓ، ٘ٓ (أصغر من) > sig(2-tailed)إذا  أما اخلالصة من تلك التحليلية تعٌت 

ادلردودة. فتوجد الفرق قبل وبعد االختبار القبلي واإلختبار      مقبولة و     ف 

 البعدي. 

مقبولة.      و  مردودة    ف  ٓ، ٘ٓ (من كربأ<( sig(2-tailed)إذا  و 

 توجد الفرق قبل وبعد االختبار القبلي واإلختبار البعدي. الف

 ٓ،  ٖٓٓ، نتيجة  ٕٔاإلصدار  IBM SPSS Statisticبناء على احلساب برنامج  

ادلقبولة. اي توجد الفروق بُت    ادلردودة و    ف  ٓادلغزى، ٘ٓأصغر من درجة 

باستخدام وسيلة بطاقة ادلفردات يف تدريس يعٌت الذيُت يتعلمُت اجملموعة التجربية 

وسيلة بطاقة ادلفردات يف تدريس  بدونالًتكيب " وباجملموعة الضابطة  الذين يتعلمُت 

 باستخدام وسيلة بطاقةعلى ىذا البحث أن يتعلمُت ويستند اخلالصة . الًتكيب 

 فّعال. ادلفردات يف تدريس الًتكيب
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رسم بيانّي نتائج الختبار القبلى و االختبار البعدي للمجموعة  -ه

 الضابطة و المجموعة التجربية.

يف ىذا أسفل ىو رسم بيايّن نتائج الختبار القبلى و االختبار البعدي للمجموعة 

 الضابطة و اجملموعة التجربية، دلزيد من التفاصيل ميكن أن نرى يف اجلدول التايل : 
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ًّ اختبار القبلى و االختبار البعدي   رسم بٌان

Series1 Series2 Series3 Series4 Series5 Series6 Series7

Series8 Series9 Series10 Series11 Series12 Series13 Series14

Series15 Series16 Series17 Series18 Series19


