
  73 

 

 الباب الرابع

 حتليل البياانت ومناقشتها
 

 حملة عن ميدان البحث -أ 
 بنجرماسني 2 صورة عاّمة يف من مدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية -1

 بنجرماسٌن 2صورة عاّمة يف من مدرسة . 1،4جدول 

 اإلسالمية احلكوميةمدرسة ادلتوسطة 
 بنجرماسٌن 2

 4 اسم ادلدرسة :

 2 رقم احصائّيات ادلدرسة : 424417342222
 7 عنوان ادلدرسة : 

  الشارع : 72ابتو ابانوا رااي رقم 
  الربيد رمز : 32443

  رقم اذلاتف : 1711237( 2144)
  القرية : اتلوك دامل 

  ادلنطقة : ىبنجرماسٌن وسط
  ادلدينة : بنجرماسٌن

  الوالية : كليمانتان جنوبّية
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 بنجرماسني 2 اتريخ بناء مدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكوميةحملة عن  -2

نجرمسٌن  ىي إحدى  من ادلدرسة ب 2ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية مدرسة 
 ابتو ابنوا رااي ، ىي يف شارع4733ادلتوسطة يف بنجرماسٌن بنيت ىذه ادلدرسة يف السنة 

RW 31 ،RT 21 ، (، يف قرية اتلوك دامل 21447321171، رقم اذلتف )71رقم
 منطقة بنجرماسٌن الوسطى.

 PGAN 1اإلسالمية احلكومية ) ىذه ادلدرسة أصلها من مؤّسسة تربية ادلدرسٌن
ستوات(. بناء على رسالة التقرير من الثالث الوزراء، تعين : وزير الشؤون الرتبوية والثقافية 

(، وزير الشؤون الدينية )الرقم U/4731/13(، ووزير الداخلية )الرقم 4731، 1)الرقم 
ستوات(  PGAN 1) (، تربية ادلدارس اإلسالمية احلكومية4731مارس،  21، 71

قسمٌن : مدرسة مالورمان ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية بنجرماسٌن ثالث عامة والرتبية 
ثالث عامة. افتتاٌح رمسٌي مدرسة  ستوات( PGAN 1ادلدرس اإلسالمية احلكومية )

، برقم 4731مارس  41مالورمان ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية بنجرماسٌن يف التاريخ 
ادلتوسطة اإلسالمية  ذلك مسيت ابدلدرسة بعدو  ،2441173427242ادلدرسة 
 وتطوير النمهج من وزير الشؤون الدينية. بنجرماسٌن. 2ة احلكومي
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 2 أحوال اآلالت واألجهزة يف مدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية -3
 بنجرماسني

اآلالت واألجهزة  بنجرماسٌن 2 لك مدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكوميةدت
 بتفصيل كما سيأيت: 12ادلدرسّية من 

 . اآلالت واألجهزة ادلدرسّية1،2جدول 

 حال
 منرة اسم اآلالت واألجهزة عدد

 جّيد فاسد خفيف فاسد ثقل
- - x 22 4 الفصول الدراسية 
- - x 4 2 غرفة رئيس ادلدرسة 
- - x 4 7 غرفة ادلدرسٌن 
- - x 4 1 غرفة إدارة 
- - x 4 1 ادلنتظم أمٌن صندوق غرفة 
- - x 4  1 ادلهاراتغرفة 
- x - 4 3 خمترب العلوم 
 3 خمترب اللغة 4 - - -
- - x 4 7 احلاسوب خمرت 
- - x 4 42 ادلصّلى 
- x - 4 44 مكتبة 
- - x 4 42 اإلرشاد اإلرشادي غرفة 
- - x 4 47 ادلنظمات الطالبية غرفة 
- - x 4 41 وحدة الصحة ادلدرسية غرفة 
- - x 4 41 ركة ادلوظفٌنش 
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- - x 4 41 ركة الطالبش 
x - - 2 43 ادلستودع 
- - x 4 43 مقصف 
- - x 4 47 ادلشرف اليومي غرفة 
 22 رس ادلدرسةابيت ح 4 - - -
- - x 4 24 مرحاض ادلوظفٌن 
- x - 1 22 مرحاض الطالب 
 27 موقف السيارات ادلوظف 4 - - -
- - x 2 21 موقف السيارات الطالب 
- - x 4 21 قرفة احلارس 
- - x 4 21 ملعب رايضي 

 

 2 سة ادلتوسطة اإلسالمية احلكوميةمدر  ىفرسة حال رئيس ادلد -4
 نجرماسنيب

 . حال رئيس ادلدرسة1،7جدول 

 مدير ادلدرسة الدور رقم
 سيف الدين دىالن 4737-47۰۸ .4
 حمّمد راعي شكورالدكتورندوس  47۰۸-47۰1 .2
 سيف الدين دىالن 47۰1-4777 .7
 الدكتورندوس احلاج حمّمد عارفٌن 4777-4773 .1
 الدكتورندوس خبر الدين النور 4773-2۸۸1 .1
 احلاجة فريدة 2۸۸1-2۸۸1 .1
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 الدكتورنداه حليمة السعدية 2۸۸1-2۸44 .3
 الدكتورندوس احلاج حمّمد عدانن ادلاجستًن اآلن -2۸44 .۰

 

 بنجرماسني 2 ادلتوسطة اإلسالمية احلكوميةأحوال ادلدرسني دلدرسة  -5

 17بنجرماسٌن  2 ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية عدد ادلدرسٌن من مدرسة
 2 ادلتوسطة اإلسالمية احلكوميةلبياانت عن أحوال مدرسٌن مدرسة مدّرسا. لتوضيح ا
 :احث قائمة أمساء ادلدرسٌن األتيةبنجرماسٌن قدم الب

 بنجرماسٌن 2 عدد ادلدرسٌن من مدرسة. 1،1جدول 

 مدة التدريس ادلهنة اإلسم الرقم

4. الدكتورندوس احلاج حمّمد عدانن  
 اللغة العربية رئيس ادلدرسة ادلاجستًن

2.  أوليا حيايت السرجاان 
 شئون \مدّرسة

اتالعلم الرايضي نهجادل  

7.  شئون \مدّرس حمّمد أرشد السرجاان 
العربيةاللغة  طالبال  

1.  أسفان السرجاان 
 شئون \مدّرس

اتالعلم الرايضي وسائل ادلدرسة  

1. احلاجة روسيال ويت حسانة  
 السرجاان

 شئون \مدّرسة
 اللغة اإلذمليزية ىوماس

1.  نور الدين عرفان السرجاان 
رئيسة رئيسة \مدّرس

 العلم الطبيعي معمل الطبيعية
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3.  إروان رسفي النور السرجاان 
رئيسة  \مدّرس

 اللغة اإلذمليزية معمل احلاسوب

۰. ويل الصف  \مدّرسة سرايين السرجاان 
اتالعلم الرايضي السابع " أ"  

7.  أسية السرجاان 
ويل الصف  \مدّرسة

 العلم الطبيعي السابع "ب"

4۸. ويل الصف  \مدّرسة احلاجة مسيدانوايت السرجاان 
 اللغة اإلذمليزية  السابع "ج"

44. السرجاانحليايت    
ويل الصف  \مدّرسة

 الرايضة السابع "د"

42. ويل الصف  \مدرسة ىرتيين السرجاان 
 اللغة اإلندونسية السابع "ه"

47.  احلاجة مسرية السرجاان 
ويل الصف  \مدّرسة

 السابع "و"
ن آالقر  \اللغة العربية

 احلديث

41. ويل الصف  \مدّرسة نور عاروفة السرجاان 
اإلجتماعيالعلم  السابع "ز"  

41. ويل الصف  \مدّرس نورسيحان السرجاان 
 السابع "ح"

 \عقيدة األخالق
ن احلديثآالقر   

41. ويل الصف  \مدّرس حمّمد زيين السرجاان 
 الثامن "أ"

اتالعلم الرايضي  

43. ويل الصف  \مدّرسة نينا مؤئيدة ادلاجستًن 
 اللغة اإلندونسية الثامن "ب"

4۰.  العلم الطبيعيويل الصف  \مدّرسة روسينة السرجاان 
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 الثامن "ج"

47.  معمور ادلاجستًن 
ويل الصف  \مدّرس

 اللغة اإلندونسية الثامن "د"

2۸. ويل الصف  \مدّرس فين رحرجو السرجاان 
 اللغة اإلذمليزية  الثامن "ه"

24.  احلاج سوحنتا ادلاجستًن 
ويل الصف  \مدّرس

اتالعلم الرايضي الثامن "و"  

22. ويل الصف  \مدّرسة انجيئة ويداد السرجاان 
 الفقو الثامن "ز"

27.  الدكتورنداه سييت فاطمة 
ويل الصف  \مدّرسة

 العلم اإلجتماعي الثامن "ح"

21. ويل الصف  \مدّرسة الدكتورنداه إيل روسيتا 
اتالعلم الرايضي التاسع "أ"  

21.  الدكتورنداه ويندا نوفنا 
ويل الصف  \مدّرسة

 العلم الطبيعي التاسع "ب"

21. ويل الصف  \مدّرس جوميادي خًني فطري ادلاجستًن 
 التاسع "ج"

 اللغة اإلندونسية

23. ويل الصف  \مدّرسة نور مينا ادلاجستًن 
 اللغة اإلذمليزية  التاسع "د"

2۰. ويل الصف  \مدّرس امة جيادايلسرجاان 
 التاسع "ه"

 الفقو

27. ويل الصف  \مدّرس احلاج حمّمد النوح السرجاان 
 اللغة العربية التاسع "و"
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7۸.  سيدة السرجاان 
ويل الصف  \مدّرسة

 التاسع "ز"
التاريخ الثقايف 

 لإلسالم

74. ويل الصف  \مدّرسة الدكتورنداه احلاجة ىريدة البئية 
 اللغة العربية التاسع "ح"

72.  اللغة اإلذمليزية  مدّرس مهداراينتا ادلاجستًن 
77. السرجاانسيت نور جنة    عقيدة األخالق مدّرسة 
71.  الرتبية للمواطنة مدّرس سوغينتو ادلاجستًن السرجاان 
71.  الرتبية للمواطنة مدّرسة الدكتورنداه احلاجة نور احلسنة 
71.  اللغة اإلذمليزية  مدّرسة الدكتورنداه سييت زوبيدة  
73.  اللغة اإلذمليزية مدّرسة إيال كورنيسو السرجاان 
7۰.  العلم اإلجتماعي مدّرسة  الدكتورنداه اثرا يوسادوي 
77.  العلم الطبيعي مدّرسة  الدكتورنداه ارفية ادلاجستًن 
1۸.  العلم الطبيعي مدّرسة  الدكتورنداه يورين ادلاجستًن 
14.  فنون الرقص مدّرسة نورماس فالح السرجاان 
12. العربية)الكتابة(اللغة  مدّرسة غًن مقررة روسدية السرجاان   

17.  مدّرسة غًن مقررة احلاجة نور دايان 
اللغة العربية)الكتابة( 

ن احلديثآالقر \  
11.  فنون الرقص مدّرسة غًن مقررة حردا ووالن ساري السرجاان 
11.  فنون ادلوسيقى مدّرس غًن مقرر مفتح انفرين السرجاان 
11. اإلجتماعيالعلم  مدّرس غًن مقرر توفيق الرمحن السرجاان   

13.  مدّرس غًن مقرر حمّمد وحيوزي 
تكنولوجيا 
ادلعلومات 

 واالتصاالت
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1۰.  الرايضة مدّرس غًن مقرر حمّمد انسًن السرجاان 
17.  اللغة العربية مدّرس غًن مقرر امحد سوفياانلسرجاان 

12.  مدّرسة غًن مقرر نور ليالالسرجاان 
ن آالقر \فقو

التاريخ \احلديث
 الثقايف لإلسالم

14.  مدّرس غًن مقرر حندي رمضانيالسرجاان 

تكنولوجيا 
ادلعلومات 

ن آالقر \االتصاالتو 
 احلديث

12.  فنون الرقص مدّرسة غًن مقرر سيت خالفة السرجاان 
17.  اإلرشاد االستشارة مدّرسة غًن مقرر ريسة فطري قماريل 

 

ّّينياحوال ادل -6  بنجرماسني 2 مدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية ىف و

 43بنجرماسٌن  2ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية  من مدرسة وّظفٌنعدد ادل
 :األتية ادلوّظقٌنقائمة أمساء  ةالباحث قدمت و. لتوضيح البياانت عنوّظفام

 وظّفٌنعدد ادل. 1،1جدول 

 ادلهنة اإلسم الرقم
 رئيسة ادلوّظفة احلاجة ليلة الكفتية السرجاان .4
 ادلوّظفة فتلية .2
 ادلوّظفة سومي حراتيت .7
 ادلوّظفة نور عماليا فحرايين السرجاان .1
 ادلوّظفة أفرايان السرجاان .1



11 
 

 ادلوّظف عليم الدين .1
 رئيسة ادلكتبة احلاجة روسيالوايت حسنة ادلاجسرت .3
 ادلوّظف ادلكتبة فوزان روشادا .۰
 ادلوّظفة ادلكتبة حين سوسنيت السرجاان .7

 ياالستشار  توجيوال حليمة أدام .4۸
 ياالستشار  توجيوال احلاجة ريسة السرجاان .44

 ياالستشار  توجيوال رومساوردي السرجاان .42

 منظف حسٌن .47

 منظف أوليا رمحن .41

 منظف سوين كونتورو .41

 حارس ادلدرسة  موساري .41

 حارس ادلدرسة  دمحم انجًن .43

 

 بنجرماسني 2 مدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية ىف طالبحوال الأ -7
 .2۰18-2۰17السنة الدراسية 

 بنجرماسٌن 2 مدرسة ىف طالبحوال الأ. 1،1جدول 

 طالبعدد ال الصف الرقم
 7۰ الصف السابع "أ" .4
 77 الصف السابع "ب" .2
 1۸ الصف السابع "ج" .7
 1۸ الصف السابع "د" .1
 1۸ الصف السابع "ه" .1
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 12 الصف السابع "و" .1
 77 الصف السابع "ز" .3
 71 الصف السابع "ح" .۰
 72 "طالصف السابع " .9

 12 الصف الثامن "أ" .42
 12 الصف الثامن "ب" .44
 1۸ الصف الثامن "ج" .42
 1۸ الصف الثامن "د" .47
 1۸ الصف الثامن "ه" .41
 1۸ الصف الثامن "و" .41
 1۸ الصف الثامن "ز" .41
 1۸ الصف الثامن "ح" .43
 79 الصف التاسع "أ" .43
 77 الصف التاسع "ب" .49
 73 الصف التاسع "ج" .22
 77 الصف التاسع "د" .21
 12 الصف التاسع "ه" .22
 77 الصف التاسع "و" .27
 79 الصف التاسع "ز" .21
 12 الصف التاسع "ح" .21
 ة طالب 713 العدد 
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 بنجرماسني 2 مدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية جدول دروس ىف -8

توقيت  3372 اقيم التعليم من يوم اإلثنٌن حّّت السبت. ابتدأ التعليم من الساعة
كّل يومها. قبل أن يبتدأ الّدرس،    WITA 41،72 حّت (WITA) إندونيسية الوسط

  WITA 3،72 دقائق، حمسوب من الساعة 72واجب عليها قراءة القرآن مادام  طالبال
 .WITA 3،22 حّّت يف الّساعة

 
 تقدمي البياانت -ب 

 تنييذ االختبار القبلي -1
الباحث أعّد كل الشيء ادلقتضى يف التعليم يف اجملموعة الضابطة، 

واألسئلة من الدرس الثاين  وىذه اإلعداد تشمل على إعداد ادلواد
 وموضوعها يومياتنا يف ادلدرسة ومادهتا الرتكيب لقياس قدرة الطالب.

 اجملموعة الضابطة ( أ
 القبلي االختبار نتائج اجملموعة الضابطة. 1،3 جدول

 رقم طالبأمساء ال االختبارالقبلي البيان
 4 عديال نندا فوتري 72 راسب
 2 أغنيا سلسبيال 11 راسب
 7 أمحد لطفي عبدهللا ابشًن 21 راسب
 1 عيشا سافوتري 12 راسب
 1 فراح حويدا 11 راسب
 1 غاديس ريزقي أمليا 21 راسب
 3 حافيظة مرمحة 12 راسب
 3 حاليسا شهفيدا 11 راسب
 7 إخسان معريفة الرمحن 42 راسب
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جدا جيد  42 عناية 32 
 44 إمسي فرتية 41 راسب
 42 جهان معريفة 11 راسب
 47 جوردي مسموين 11 راسب
 41 كيشا فرتية عزيزة 12 راسب
 41 خًنونيسا 72 راسب
 41 خاليا نوريين 11 راسب
 43 دمحم أبل ىجري 42 راسب
 43 دمحم أزىاري نور فرادتا 12 راسب
 47 دمحم هبرول أنوار 21 راسب
 22 دمحم رمضان 22 راسب
 24 دمحم رنغا مولنا 71 راسب
 22 جنواردمحم ريضا  12 راسب
 27 نديال 71 راسب
 21 نوفل حمفوظ 12 راسب
 21 نسرينا 11 راسب
 21 نور حاليزا 72 راسب
 23 نور ساري فحرايان 72 راسب
 23 فوتري جندرا 41 راسب
 27 ريفيتا داي فوتري 42 راسب
 72 ريسا شالينا زىرا 11 راسب
 74 ريسما مولندا 42 راسب
 72 مسم عليا 22 راسب
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 77 ساره نور حافيظة 11 راسب
 71 صافيا موليدا فوتري 12 راسب
 71 سًني نور ساراح  11 راسب
 71 صافيا نور أىدى 72 راسب
 73 سلطن علي شهباان 11 راسب
 73 شهدان 72 راسب
 77 حتفظىن عزمي 11 راسب
 12 يوسوف كامل فاشا 71 راسب

 العدد الرتاكمي 71،31
 ادلعيار االرمراف 41،771

 4بناء على ىذا اجلدول ادلعروف اي توجد للمجموعة الضابطة االختبار القبلي 
يف البيان  %(73،1) طالبال 77"، و جدا يف البيان "جيد %(2،1) طالبال

 .%(422) 12"راسب". أما احلساب كامال فانظر إىل ادلالحق 
 اجملموعة التجريبية ( ب

 االختبارالقبلي نتائج اجملموعة التجريبية .1،3 جدول
 رقم طالبأمساء ال االختبارالقبلي البيان
 4 أديندا أليا مًناري 11 راسب
 2 أمحد ذولفوزي عاظيم 72 راسب
 7 أمند رمحنية 12 مقبول
 1 أداي كرلينا 71 راسب
 1 أننيسا سلسبيال 72 راسب
 1 أسسيفا موليداي 12 راسب
 3 دينا فرحيا 12 مقبول
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 3 عزيزاة إلسا فوتري 12 راسب
 7 فريس حبيب 71 راسب
 42 فرتايين 11 راسب
 44 حارس أري رافلي 72 راسب
 42 حسنا فرتية 71 راسب
 47 إحسان األكمال 72 راسب
 41 إيكا واحيو نيغسيو 12 راسب
 41 إندري شهوا دوى فرتي فورنومو 21 راسب
 41 إقلما مغفراة 12 مقبول
 43 ليندا ساري 12 مقبول
 43 لوتفيا يومستا 72 راسب
 47 دمحم أديتيا رامحن 21 راسب
 22 دمحم حافيظ رايهندي 12 راسب
 24 موليداي رامحي 11 مقبول
 22 مايشراة 12 راسب
 27 دمحم حفىن 12 راسب
 21 دمحم إقبال ريسفندي 21 راسب
 21 دمحم رايف رامحن 42 راسب
 21 دمحم ايسٌن 72 راسب
 23 انبيل ايسٌن 11 راسب
 23 نورا نور شيفا 11 راسب
 27 نيا أوليا 11 راسب
 72 نورا فوفوت م 71 راسب
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 74 ريستياان أماليا حسنة 12 راسب
 72 ريزاين أبدي 71 راسب
 77 سييت فاطمة 72 راسب
 71 سييت مسكية 11 راسب
 71 سييت نور خادجية 11 مقبول
 71 سييت نورلطيفة 21 راسب
 73 شفاعة أولياء 71 راسب
 73 اتنيا عطاليا رزقي 72 راسب
 77 تيارا نور قلىب 12 راسب
 12 يوليا فوتري 71 راسب

 العدد الرتاكمي 77،33
 ادلعيار االرمراف 42،331

 1بناء على ىذا اجلدول ادلعروف اي توجد للمجموعة التجربية االختبار القبلي 
البيان "راسب".  أما يف %( 31)الطالب  71يف البيان "مقبول"، و  %(41) الطالب

 .%(422) 12احلساب كامال فانظر إىل ادلالحق 
 العدد الرتاكمي (4

 71،31العدد الرتاكمي من االختبار القبلي يف اجملموعة الضابطة=  
 77،33وأما يف اجملموعة التجربية= 

 ادلعيار االرمراف (2
3  41،771ادلعيار االرمراف من االختبار القبلي يف اجملموعة الضابطة= 

 42،331=  يف اجملموعة التجربيةأما و 
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 تنييذ التعليم -2
قبل تنفيذ التعليم، فالباحث أعّد كل الشيء ادلقتضى يف التعليم يف 
اجملموعة الضابطة، وىذه اإلعداد تشمل على إعداد ادلواد، وخطة تنفيذ 

( مع طريقة القواعد والرتمجة والسؤال واجلواب، واألسئلة RPP) التعليم
 القبلي والختبار البعدي، وأيضا نفذ الختبار القبلي.الختبار 

كما يف اجملموعة الضابطة، قبل تنفيذ التعليم الباحث أعّد كل 
الشيء ادلقتضى يف التعليم يف اجملموعة التجريبية، وىذه اإلعداد تشمل 

تطابق ( مع اسرتاتيجية RPPعلى إعداد ادلواد، وخطة تنفيذ التعليم )
، واألسئلة الختبار القبلي والختبار (Index Card Match) بطاقة الفهرسة

 البعدي، وأيضا نفذت الختبار القبلي.
 اجملموعة الضابطة (أ 

تعليم الرتكيب يف اجملموعة الضابطة ينفذ يف أربع لقاائت، وميكن 
 انظر إىل اجلدول لتنفيذ التعليم يف ىذا اجملموعة يف اجلدول التايل.

 ىذا اجملموعة الضابطة . تنفيذ التعليم يف1،7 جدول
 بيان اسرتاتيجية موضوع اليوم/التاريخ اجتماع رقم
االجتماع  4

 األول
يناير  7، الثالاثء

2243 
يومياتنا يف 

مجلة ) الددرسة
امسية ومجلة 

 (فعلية

القواعد 
 –والرتمجة 

السؤال 
 واجلواب

 مجلة

االجتماع  2
 الثاين

 44اخلميس، 
 2243يناير 

مجلة امسية 
 فعليةومجلة 

االجتماع  7
 الثالث

 41الثالاثء، 
 2243يناير 

 مبتدأ

االجتماع  1
 الرابع

 43اخلميس، 
 2243يناير 

 خرب
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 اجملموعة التجريبية (ب 
تعليم الرتكيب يف اجملموعة التجريبية ينفذ يف أربع لقاائت أيضا، 
وميكن انظر إىل اجلدول لتنفيذ التعليم يف ىذا اجملموعة يف اجلدول 

 التايل.
 . تنفيذ التعليم يف ىذا اجملموعة التجريبية1،42 جدول
 بيان اسرتاتيجية موضوع اليوم/التاريخ اجتماع رقم
االجتماع  4

 األول
يناير  3، اإلثنٌن

2243 

يومياتنا يف 
مجلة ) الددرسة

امسية ومجلة 
 (فعلية

تطابق بطاقة 
 الفهرسة

(Index 

Card 

Match) 

 مجلة

االجتماع  2
 الثاين

يناير  42اجلمعة، 
2243 

مجلة 
امسية 
ومجلة 
 فعلية

االجتماع  7
 الثالث

يناير  41اإلثنٌن، 
2243 

 مبتدأ

االجتماع  1
 الرابع

يناير  47اجلمعة، 
2243 

 خرب

 
 االختبار البعديتنييذ  -3

الباحث أعّد كل الشيء ادلقتضى يف التعليم يف اجملموعة 
واألسئلة من  الضابطة، وىذه اإلعداد تشمل على إعداد ادلواد

الدرس الثاين وموضوعها يومياتنا يف ادلدرسة ومادهتا الرتكيب لقياس 
 قدرة الطالب.
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 اجملموعة الضابطة (أ 
 االختبار البعدي نتائج اجملموعة الضابطة. 1،44 جدول

 رقم طالبأمساء ال االختبار البعدي البيان
 4 عديال نندا فوتري 72 دمتاز
 2 أغنيا سلسبيال 71 دمتاز

جدا جيد  7 أمحد لطفي عبدهللا ابشًن 32 
 1 عيشا سافوتري 72 دمتاز

جدا جيد  1 فراح حويدا 32 
 1 غاديس ريزقي أمليا 31 جيد
 3 حافيظة مرمحة 31 جيد
 3 حاليسا شهفيدا 11 مقبول
 7 إخسان معريفة الرمحن 12 راسب
 42 عناية 422 دمتاز

جدا جيد  44 إمسي فرتية 32 
 42 معريفةجهان  71 دمتاز
 47 جوردي مسموين 72 دمتاز
 41 كيشا فرتية عزيزة 31 جيد

جدا جيد  41 خًنونيسا 32 
جدا جيد  41 خاليا نوريين 32 

 43 دمحم أبل ىجري 31 جيد
 43 دمحم أزىاري نور فرادتا 12 مقبول

جدا جيد  47 دمحم هبرول أنوار 31 
 22 دمحم رمضان 31 جيد
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 24 دمحم رنغا مولنا 11 مقبول
 22 دمحم ريضا جنوار 32 جيد
 27 نديال 32 جيد

 21 نوفل حمفوظ 12 راسب
 21 نسرينا 11 مقبول
 21 نور حاليزا 11 راسب
 23 نور ساري فحرايان 72 دمتاز

جدا جيد  23 فوتري جندرا 32 
 27 ريفيتا داي فوتري 32 جيد

جدا جيد  72 ريسا شالينا زىرا 32 
 74 ريسما مولندا 31 جيد
 72 مسم عليا 32 حيد
 77 ساره نور حافيظة 11 مقبول
 71 صافيا موليدا فوتري 31 جيد
 71 سًني نور ساراح  11 مقبول
 71 صافيا نور أىدى 32 جيد
 73 سلطن علي شهباان 31 جيد

جدا جيد  73 شهدان 32 
 77 حتفظىن عزمي 31 جيد
 12 يوسوف كامل فاشا 12 مقبول

 العدد الرتاكمي 31،22
 ادلعيار االرمراف 44،342
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بناء على ىذا اجلدول ادلعروف اي توجد للمجموعة الضابطة االختبار البعدي 
يف البيان "جيد %( 22،1) طالبال 7يف البيان "دمتاز"، و  %(43،1) طالبال 3

يف البيان %( 43،1) طالبال 3يف البيان "جيد"، و  %(71) طالبال 41جدا"، و 
يف البيان "راسب".  أما احلساب كامال فانظر إىل  %(3،1) طالبال 7"مقبول"، و 

 .%(422) 12ادلالحق 
 اجملموعة التجريبية (ب 

 االختبار البعدي نتائج اجملموعة التجريبية .1،42جدول 
 رقم طالبأمساء ال االختبار البعدي البيان
 4 أديندا أليا مًناري 72 دمتاز
 2 أمحد ذولفوزي عاظيم 71 دمتاز
 7 أمند رمحنية 422 دمتاز
 1 أداي كرلينا 11 مقبول
 1 أننيسا سلسبيال 72 دمتاز
 1 أسسيفا موليداي 71 دمتاز

جدا جيد  3 دينا فرحيا 32 
 3 إلسا فوتري عزيزاة 72 دمتاز
 7 فريس حبيب 72 دمتاز
 42 فرتايين 71 دمتاز
 44 حارس أري رافلي 31 جيد
 42 حسنا فرتية 31 جيد
 47 األكمالإحسان  32 جيد
 41 إيكا واحيو نيغسيو 72 دمتاز
 41 إندري شهوا دوى فرتي فورنومو 12 مقبول
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 41 إقلما مغفراة 422 دمتاز
 43 ليندا ساري 71 دمتاز

جدا جيد  43 لوتفيا يومستا 32 
 47 دمحم أديتيا رامحن 32 جيد
 22 دمحم حافيظ رايهندي 71 دمتاز
 24 موليداي رامحي 71 دمتاز

جدا جيد  22 مايشراة 32 
جدا جيد  27 دمحم حفىن 32 

 21 دمحم إقبال ريسفندي 71 دمتاز
جدا جيد  21 دمحم رايف رامحن 32 

 21 دمحم ايسٌن 31 جيد
 23 انبيل ايسٌن 71 دمتاز
 23 نورا نور شيفا 11 مقبول
 27 نيا أوليا 31 جيد

 72 نورا فوفوت م 12 راسب
 74 حسنةريستياان أماليا  71 دمتاز
 72 ريزاين أبدي 31 جيد

 77 سييت فاطمة 31 جيد جدا
 71 سييت مسكية 72 دمتاز
 71 سييت نور خادجية 71 دمتاز
 71 سييت نورلطيفة 72 دمتاز
 73 شفاعة أولياء 72 دمتاز
 73 اتنيا عطاليا رزقي 72 دمتاز
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 77 تيارا نور قلىب 12 مقبول
 12 يوليا فوتري 72 دمتاز

 العدد الرتاكمي 37،31
 ادلعيار االرمراف 42،774

بناء على ىذا اجلدول ادلعروف اي توجد للمجموعة التجربية االختبار البعدي 
يف البيان "جيد جدا"، %( 41) طالبال 1يف البيان "دمتاز"، و  %(11) طالبال 22
يف البيان "مقبول"، %( 42) طالبال 1يف البيان "جيد"، و  %(43،1) طالبال 3و 
 12يف البيان "راسب".  أما احلساب كامال فانظر إىل ادلالحق ( 2،1) طالبال 4و 
(422)%. 

 العدد الرتاكمي (4
 31،22يف اجملموعة الضابطة=  االختبار البعدي العدد الرتاكمي من 

 37،31وأما يف اجملموعة التجربية= 
 ادلعيار االرمراف (2

 44،342ادلعيار االرمراف من االختبار البعدي يف اجملموعة الضابطة= 
 42،774=  يف اجملموعة التجربيةوأما 

 

 تيسريهاحتليل البياانت و  - ج
 النتائج لليصلني يف االختبار القبلي -1

 التجريبية اجملموعةو  الضابطة اجملموعةالبياانت لإلختبار القبلي يف 
 .طالبيعين قيمة نتيجة ال
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 لإلختبار القبلي  طالبنتيجة ال .1،47 جدول
 الضابطة اجملموعة التجريبية اجملموعة اخلالصة

 32 11 أعلى القيمة
 42 42 أدىن القيمة

 71،31 77،33 العدد الرتاكمي
 41،771 42،331 ادلعيار االحنراف

بناء على ىذا اجلدول، أن قيمة العدد الرتاكمي من نتيجة 
ختتلف كثًنا  التجريبية اجملموعةو  الضابطة اجملموعةاالختبار القبلي يف 

 . ألوضحو االختبار مع االختبارات ادلختلفة.7،47ي ينظر يف فرقها ى
 أوال، اختبار الطبيعية

عمل الباحث اخلتبار الطبيعية دلعرفة الطبيعية من توزيع البياانت. 
دمتحن طبيعية البياانت اليت حتصل البحث ابستخدام اختبار 

  (.Kolmogorov-Smirnovمسرنوف)-روفقلموغ
  االختبار القبلي خالصة االختبار الطبيعية من نتيجة .1،41 جدول

 اجملموعة
  مسرنوف-اختبار قلموغروف

عدد  اخلالصة
 طالبال

 ملحوظ
2،21 

 توزيع غًن الطبيعية 2،221 12 التجريبية
 توزيع غًن الطبيعية 2،227 12 الضابطة

       
أن قيمة ملحوظو يعين  التجريبية اجملموعةدّل ىذا اجلدول أي يف 

ىذا احلال يدّل على أن  ،      أصغر من درجة ادلغزي  2،221
غًن طبيعية. مث يف  التجريبية اجملموعةتوزيع نتيجة االختبار القبلي يف 
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أصغر أيضا من درجة  2،227، قيمة ملحوظو يعين الضابطة اجملموعة
 اجملموعةوادلقصود ىو نتيجة االختبار القبلي يف        ،ادلغزى 
طبيعية أيضا. أما خطوات احلساب الكامل فادلنظور يف  غًن الضابطة
 ادلالحق.

 اثنيا، اختبار التجانس
بعد توزيع البياانت الطبيعية، مث عمل الباحث االختبار و 

يف  طالبالتجانس. وأعرض ىذا االختبار أي دلعرفة ىل قدرة أول ال
 جتانسا أم ال. الضابطة اجملموعةو  التجريبية اجملموعة

 االختبار القبلي خالصة االختبار التجانس من نتيجة .1،41 جدول
 اخلالصة ملحوظ طالبعددال اجملموعة
 12 التجريبية

 التجانس 2،114
 12 الضابطة

 اجملموعةو  التجريبية اجملموعةدّل ىذا اجلدول أن قيمة ادللحوظ يف 
ىذا  .      ىو أكرب من درجة ادلغزى و  2،114 يعين الضابطة

 طالببار القبلي يف قدرة أول الاحلال تدّل على أن توزيع نتيجة االخت
 تجانس. أما خطوات احلساب الكاملة فادلنظور إىل ادلالحق. م ىو

 
 النتائج لليصلني يف االختبار البعدي -2

 اجملموعةو  الضابطة اجملموعةالبياانت لالختبار البعدي يف 
 . طالبيعين قيمة نتيجة ال التجريبية
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 االختبار البعدي خالصة االختبار الطبيعية من نتيجة .1،41 جدول
 الضابطة اجملموعة التجريبية اجملموعة اخلالصة

 422 422 أعلى القيمة
 12 12 أدىن القيمة

 31،22 37،31 العدد الرتاكمي
 44،342 42،774 ادلعيار االحنراف

بناء على ىذا اجلدول، أن قيمة العدد الرتاكمي من نتيجة 
ختتلف كثًنا  التجريبية اجملموعةو  الضابطة اجملموعةاالختبار البعدي يف 

 . ألوضحو االختبار مع االختبارات ادلختلفة.3،31 ينظر يف فرقها ىي
 أوال، اختبار الطبيعية

اانت توزيع الطبيعية عمل الباحث اخلتبار الطبيعية دلعرفة ىل البي
أم ال. دمتحن طبيعية البياانت اليت حتصل البحث ابستخدام اختبار 

 (.Kolmogorov-Smirnovمسرنوف)-قلموغروف
 االختبار البعدي . خالصة االختبار الطبيعية من نتيجة1،43 جدول

 اجملموعة
  مسرنوف-اختبار قلموغروف

عدد  اخلالصة
 طالبال

 ملحوظ
2،21 

 توزيع غًن الطبيعية 2،222 12 التجريبية
 توزيع الطبيعية 2،211 12 الضابطة

أن قيمة ملحوظو يعين  التجريبية اجملموعةدّل ىذا اجلدول أي يف 
. ىذا احلال يدّل على أن       أصغر من درجة ادلغزي  2،222

غًن طبيعية. مث يف  التجريبية اجملموعةتوزيع نتيجة اخلتبار البعدي يف 



17 
 

من درجة ادلغزى  أكرب 2،211 ، قيمة ملحوظو يعينالضابطة اجملموعة
 الضابطة اجملموعةوادلقصود ىو نتيجة االختبار البعدي يف        

 طبيعية. أما خطوات احلساب الكامل فادلنظور يف ادلالحق.
 اثنيا، اختبار التجانس

بعد توزيع البياانت الطبيعية، مث عمل الباحث االختبار و 
التجانس. وأعرض ىذا االختبار أي دلعرفة ىل نتيجة االختبار البعدي 

 جتانسا أم ال. الضابطة اجملموعةو  التجريبية اجملموعةيف 
 االختبار البعدي خالصة االختبار التجانس من نتيجة. 1،43جدول 

 اخلالصة ملحوظ طالبعددال اجملموعة
 12 التجريبية

 التجانس 2،272
 12 الضابطة

 اجملموعةو  التجريبية اجملموعةدّل ىذا اجلدول أن قيمة ادللحوظ يف 
ىذا احلال        من درجة ادلغزى  كربأىو و  2،272 يعين الضابطة

تجانس. أما خطوات م ن توزيع نتيجة االختبار البعدي ىوتدّل على أ
 فادلنظور إىل ادلالحق.احلساب الكاملة 

 
 ("U" ؤ اختبار) (Mann Whitney) ويتين ماناختبار  -3

 اختبار فادلستخدمة الطبيعي التوزيع عدم التحليل البياانت إذا
 U اختبار يهدف ،سوغيونو وعند. أيضا U اختبار يسمى أو ويتين مان

. تتحقق مل ابراميرتيتها الشرط كان إذا t اختبار استخدام كادلعياري
 .السكانٌن اختالف من اذلدف الختبار الطريقة ىذه وتستخدم
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 من نتيخة االختبار البعدي  "U" ؤ : خالصة اختبار1.47اجلدول 
 ملحوظ ادلعيار االحنراف العدد الرتاكمي عدد الطالب

32 37،73 42،317 2،224 
 Sig (2 Tailed)  >0,05إذا   عينتالتحليل  ذلكأما اخلالصة من 

ردودة ادل   ف Sig (2 Tailed) < 0,05 إذا ادلردودة و    ادلقبولة و     ف
 = 2،21بدرجة ادلغزى  قبولةادل   و 

 اجملموعةو  التجريبية اجملموعةأن قيمة ادللحوظ يف دّل ىذا اجلدول 
ىذا و        من درجة ادلغزى  صغرأىو و  2،224يعين  الضابطة

ذات توجد تعين  ردودة.م   قبولة و م   ف احلال تدّل على أن 
الذين  التجريبية اجملموعةيف االختبار البعدي بٌن  داللة الرحصائية

 Index Card) تطابق بطاقة الفهرسةستخدام اسرتاتيجية يتعلمون اب

Match)  غًن استخدام اسرتاتيجية الذين يتعلمون ب الضابطة اجملموعةو
أما خطوات احلساب  ،(Index Card Match) تطابق بطاقة الفهرسة

 الكاملة فادلنظور إىل ادلالحق.


