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 الباب الرابع
 تقدمي البياانت و حتليلها 

 
 حملة عن ميدان البحث - أ

املتوسطة اإلسالمية  اإلخوانالتاريخ من أتسيس املدرسة  .1
 بنجرماسٌن

حمرم  ٔم/ٜٜٓٔيولية  ٖٕ بنيت مدرسة اإلخوان الثانوية اإلسالمية األىلية ىف
 ه. ىف يوم اإلثنٌن ىف بنخرماسٌن.  ٔٔٗٔ

اإلخوان سوجناي بيلوا َوَحَّتى  مدرسة الثانوية اإلسالمية األىليةومنذ إنشاء 
 اْْلَن َوَقْد َكاَن بَ ْعُض من رئيس اْلَمَداِرِس ِمْثُل : 

 ٕٛٓٓ-ٜٜٓٔ  األستاذ دمحم زين حب، أب، -أ 
 ٕٔٔٓ-ٌٕٛٓٓن شح األستاذ الدكتور عال -ب 
 ٕٚٔٓ-ٕٔٔٓاألستاذ عاىل فرحان، السرجان  -ج 
 األن -ٕٚٔٓاألستاذ الدكتور دمحم طو ذكراي  -د 

 
املتوسطة اإلسالمية بنجرماسٌن  اإلخوان أحوال املدرسٌن ملدرسة  .2

 2119-2118يف السنة 

 ٜٕٔٓ-ٕٛٔٓاحوال ادلدرسٌن دلدرسة اإلخوان ادلتوسطة اإلسالمية يف السنة 
نفرا، فمنهم ادلعلمون احلكومية، وادلساعدون ورئيس ادلدرسة،  ٕٚم، ىم يتعددون على 

 ليتم الفهم من ىذه البياانت، فانظر إىل اجلدول االتى:
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: احوال املدرسٌن ملدرسة اإلخوان املتوسطة اإلسالمية بنجرماسٌن يف 4.1جدول 
 م 2119-2118السنة 

 الدرس اإلسم النمرة

 القرآن واحلديث سرجانعلى فرحان، ال ٔ

 الفقو الدكتور دمحم طو ذكراي ٕ

 اتريخ الثقافة اإلسالمية قطر النداء، السرجان ٖ

 العلوم الطبيعّية ريين أفرينَّت، السرجان ٗ

 الرايضيات فرينتا، السرجان ٘

 العلوم االجتماعية عبد السالم، السرجان ٙ

 اللغة العربية الدكتور، ألينشخ ٚ

 القرآن واحلديث يو الدينالدكتور حم ٛ

 اللغة اإلجنلزية احلاجة ربيعة العدوية، السرجان ٜ
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  العلوم الطبيعّية حىن فطرايىن  ٓٔ

 الرايضيات أمنية، السرجان ٔٔ

 العلوم االجتماعية دمحم فتح الرمحن، السرجان ٕٔ

 الفن والثقافة أميى سولسرتي ٖٔ

 اللغة اإلجنلزية رمحة ارفين، السرجان ٗٔ

 الفقو يوراينة، السرجان ٘ٔ

 العلوم االجتماعية/الرتبية الوطنّية دمحم جوىرى ينط إفندي، السرجان ٙٔ

 الرتبية البدنية والصحة عبد الرمحن، السرجان ٚٔ

 اللغة العربية لطيفة السعدية، السرجان ٛٔ

 اللغة اإلدونيسية رشيدة، السرجان ٜٔ

 يعيةالعلوم الطب أمخد رجياىن، السرجان ٕٓ
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 اتريخ الثقافة اإلسالمية سربيين أومان، السرجان ٕٔ

 اللغة اإلندونيسية أتينا، السرجان ٕٕ

 اللغة اإلندونيسية النساء الفة، السرجان ٖٕ

 قراءة وكتابة القرآن صبحا انصاري، السرجان ٕٗ

 الرايضيات أوليا أنصارية، السرجان ٕ٘

  قمران، ف ٕٙ

  جنيدي. م ٕٚ

  يانشاحدمحم عل ٕٛ

 

 اإلخوان املتوسطة اإلسالمية بنجرماسٌن يف احوال الطلبة ىف مدرسة  .3
 م 2119-2118السنة 

م  ٜٕٔٓ-ٕٛٔٓاإلخوان ادلتوسطة اإلسالمية بنجرماسٌن يف السنة  ادلدرسة
. ليتم الفهم من ٜٓٔو من النساء  ٜٓطالب، من الرجال  ٜٜٔميلك الطلبة بعددىم 

 اجلدول االتى: ىذه البياانت، فانظر إىل
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: احوال الطلبة يف مدرسة اإلخوان املتوسطة اإلسالمية بنجرماسٌن يف 4.2اجلدول 

 م  2119-2118السنة 

 الفصل الرقم
 نوع اجلنس

 اجملموع
 اإلمراة الرجل

ٔ VII A - ٔٚ ٔٚ 

ٕ VII B ٛ ٛ ٔٙ 

ٖ VII C ٔٙ - ٔٙ 

ٗ VIII A ٔٔ ٙ ٔٚ 

٘ VIII B ٔٓ ٜ ٜٔ 

ٙ VIII C ٖٔ ٗ ٔٚ 

ٚ VIII D ٕٔ ٘ ٔٚ 

ٛ IX A ٔٙ ٚ ٕٖ 

ٜ IX B ٔ٘ ٙ ٕٔ 

ٔٓ IX C ٕٔ ٔٓ ٕٕ 
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ٔٔ IX D ٔٙ ٚ ٕٖ 

ٕٔ IX E ٔٔ ٔٓ ٕٔ 

 ٜٕٕ ٜٛ ٓٗٔ اجملموع

 

 احوال األرضى واملبىن    .4

تستعمل  غرف ادلدرسة اإلخوان ادلتوسطة اإلسالمية بنجرماسٌن بيل ٕٔكان 
)ثالثة فصول(، الثامن )أربعة فصول(، والتاسع  الغرفات ليتعّلم الطلبة فصل السابع

 )مخسة فصول( زادت غرفة لرئيس ادلدرسة وغرفة ادلعلمٌن و ادلوظفٌن.
ادلدرسة اإلخوان الثانوية اإلسالمية األىلية سوجناي بيل مبشكلة جغرايّف 

 ملكي حد فيما يلي:
 جانب الغرب حاّدت بيت السكان 
 جانب الشرق حاّدت بيت السكان 
 جانب الشمال حاّدت بيت السكان 
 جانب اجلنوب حاّدت ادلسجد والطريق 

 يعين:ادلدرسة اإلخوان ادلتوسطة اإلسالمية فطران بنجرماسٌن لوازم 
أحوال لوازم مدرسة اإلخوان املتوسطة اإلسالمية بنجرماسٌن يف  4.3اجلدوال: 

 م  2119-2118السنة 
ا

 لرقم
 البيان اجملموع السهولة
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 جّيد ٖ س ادلدرسة وادلعلمونغرفة رئي 

 جّيد ٕٔ غرفة الفصل 

 جّيد ٕ ادللعب الرايضية 

 

جدول دروس املدرسة اإلخوان املتوسطة اإلسالمية بنجرماسٌن  .5
 م  2119-2118يف السنة 
تنفيذ التعلم بدأ من االثنٌن بيل  ادلتوسطة اإلسالمية بنجرماسٌنادلدرسة اإلخوان 

بداء من بيل  اإلخوان ادلتوسطة اإلسالمية بنجرماسٌنة اإلخوان ادلدرسإىل السبت، التعلم 
. ويوم اجلمعة ٖٓ.ٖٔإىل الساعة  ( wita) توقيت إندونيسية الوسط  ٖٓ.ٚٓالساعة

ألن يوم  ٓٓ.ٔٔحَّت ىف الساعة  ٓٓ.ٛٓالنشاط يعّلم درس نفذ إبتداء يف الساعة 
 . اجلمعة الطلبة صالة الضحى وقرأ القرأن

 يف الفصل وصف التعلم .6

يوم حمسوب إبتداء إختبار القبلي   ٗتنفيذ التعيلم يف ىذا البحث نفذ مادام 
 .ٕٛٔٓأبريل  ٛٔىف التاريخ ٓٔ،  مث إختبار البعدي ٕٛٔٓأبريل  ٙٔنفذ اتريخ 

 تنفيذ تعليم املفردات ىف اجملموعة الضابطة (1

عة واجملموريبية  لتجاعة اجلمولقبلي يف ر اخلتباأ ابدحث لباا التعليم يف ىذاتنفيذ  
يف  ٕٛٔٓأبريل  ٙٔيوم االسنٌنيف أت الباحث بددات دلفراما تعليم الضابطة .أ

االختبار القبلى   ٕٛٔٓأبريل  ٚٔاالختبار القبلى  ويوم الثالاثء : لضابطة اجملموعة ا
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عن   ٖيف الساعة  ٕٛٔٓأبريل  ٙٔول يف يوم االسنٌن ألرس الديف اجملموعة التجربية. ا
 مهنة بييت  ٗالساعة يف   ٕٛٔٓأبريل  ٙٔيف يوم االسنٌن  ينلثارس الدن امهنة األلوا

مهنة العنوان، االرابء:  ٘الساعة يف   ٕٛٔٓأبريل  ٙٔالدرس الثالث يف يوم االسنٌن 
 الضابطة. عة اجملمويفاالختبار البعدي  ٕيف الساعة   ٕٛٔٓأبريل  ٛٔ

لضابطة اللمجموعة  لتعليمادلقتضي يف اكل تعدحث أفالبا، لتعليماقبل تنفيذ 
عطت ي ألبعدر االختباوالقبلي ر االختباايف ولتعليم) اخبطة تنفيذ حث لبااصممت 

RPPحث طريقة النغملباالتجريبية علمت اجملموعة ايف دات، ودلفراسئلة عن ألباحثة ( ا. 
 

 تنفيذ تعليم املفردات ىف اجملموعة الضابطة 4.4اجلدوال 
ا

 للقاء
 اليوم/التاريخ

الساع

 ة الدراسة
 املاّدة

 اإلختبار القبلي ٔ ٕٛٔٓأبريل  ٙٔاالسنٌن ٔ

 التعليم األول : األلوان ٖ ٕٛٔٓأبريل  ٙٔاالسنٌن  ٕ

 التعليم الثاين :  بييت ٗ  ٕٛٔٓأبريل  ٙٔاالسنٌن  ٖ

 التعليم الثالث : العنوان ٘ ٕٛٔٓأبريل  ٙٔاالسنٌن  ٗ

 االختبار البعدي  ٕ  ٕٛٔٓأبريل  ٛٔاالرابء:  ٘
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 نفيذ تعليم املفردات ىف اجملموعة ت (2

عن مهنة   ٔيف الساعة   ٕٛٔٓأبريل  ٚٔول يف يوم الثالاثء : ألرس الدا
الدرس  مهنة بييت  ٗالساعة يف  ٕٛٔٓأبريل  ٚٔيف يوم الثالاثء :  ينلثارس الداأللوان ا

 ٛٔمهنة العنوان، االرابء:  ٘الساعة يف    ٕٛٔٓأبريل  ٚٔالثالث يف يوم الثالاثء : 
 لتجريبية.اعة اجملمويفاالختبار البعدي  ٕيف الساعة   ٕٛٔٓأبريل 

لتجريبية التعليم للمجموعة ادلقتضي يف اكل تعدحث أفالبا، لتعليماقبل تنفيذ 
عطت ي ألبعدر االختباوالقبلي ر االختباايف ولتعليم) اخبطة تنفيذ حث لبااصممت 

 حث طريقة النغملباالتجريبية علمت اجملموعة ايف دات، ودلفراسئلة ( أRPPلباحثة ا
 

 تنفيذ تعليم الرتكيب ىف اجملموعة التجربية 4.5اجلدوال 

ا

 للقاء
 اليوم/التاريخ

الساع

 ة الدراسة
 املاّدة

 إختبار القبلي ٔ  ٕٛٔٓأبريل  ٚٔالثالاثء :  ٔ

  تعليم األول : األلوان ٖ  ٕٛٔٓأبريل  ٚٔالثالاثء :  ٕ

 لثاين :  بييت تعليم ا ٗ  ٕٛٔٓأبريل  ٚٔالثالاثء :  ٖ
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 تعليم الثالث : العنوان  ٘  ٕٛٔٓأبريل  ٚٔالثالاثء :  ٗ

 االختبار البعدي ٔ ٕٛٔٓأبريل  ٛٔاالرابء:  ٘

 تقدمي البياانت  .7
 اجملموعة الضابطة .1

 نتيجة األختبار للمجموعة الضابطة )الصف السابع )"أ"( 4.6 اجلدوال

 األختبار القبلي األسم الرقم
  البعدي األختبار

 ٓٚ ٓٛ أليسا مهاران فرتي ٔ

 ٓٛ ٜٓ أرايىن ٕ

 ٜٓ ٙ،ٖٙ دينا ماراين ٖ

 ٓٙ ٖ،ٖٗ حلدا ىداية ٗ

 ٙ،ٙٛ ٖ،ٖٚ جهان سلسبيل ٘

 ٓٓٔ ٖ،ٖٚ مرت فرنندا فرتي ٙ
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 ٙ،ٜٙ ٖ،ٖٜ مون رحيمة علي ٚ

 ٜٓ ٜٓ نبيل سيّان الزىرا ٛ

 ٖ،ٖٛ ٙ،ٙٛ جنمية النظًن أزكي ٜ

 ٓٛ ٓٙ نيال ٓٔ

 ٙ،ٙٚ ٓٙ ر شفانو  ٔٔ

 ٓٚ ٓٙ نور أسنا علي ٕٔ

 ٓٛ ٙ،ٙٛ فورية ٖٔ

 ٙ،ٙٛ ٓٛ سرما جنو سبيل ٗٔ

 ٓٛ ٙ،ٙٚ سينتا ٘ٔ

 ٙ،ٙٛ ٙ،ٙٙ سىن خدجية ٙٔ

 ٖ٘،ٔٛ ٓ٘،ٖٚ مبعدل
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 ٗ٘،ٔٔ ٔٓ،ٚٔ ادلعيار االخنراف 

و أما مبدل من االختبار ٓ٘،ٖٚمبدل من االختبار القبلي يف الفصل الضابطي= 
 ٖ٘،ٔٛالبعدي= 

 ادلعيار االحنراف
, و أما من  ٔٓ،ٚٔادلعيار االحنراف من االختبار القبلي يف الفصل الضابطي= 

 ٗ٘،ٔٔاالختبار البعدي= 
 اجملموعة التجربية .2

نتيجة األختبار للمجموعة التجربية )الصف السابع  4.7اجلدوال 
 )"ب"(

 األختبار البعدي األختبار القبلي األسم الرقم

 ٓٓٔ ٖ،ٖٛ أمحد مهاجر ٔ

 ٓٛ ٖ،ٖٚ فحراين ٕ

 ٓٓٔ ٜٓ ىاشم رفسنجان ٖ

 ٓٓٔ ٖ،ٖٜ حياة هللا محٌن ٗ

 ٙ،ٜٙ ٖ،ٖٜ حليا يوندا ٘
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 ٓٓٔ ٓٛ مياد رمحة ٙ

 ٓٓٔ ٙ،ٙٚ مح أمٌن بدايل ٚ

 ٜٓ ٖ،ٖٚ دمحم راشيد ٛ

 ٙ،ٜٙ ٓٚ دمحم رزقي ٜ

 ٓٓٔ ٓٚ نصران ٓٔ

 ٜٓ ٖ،ٖ٘ نور حان عملي  ٔٔ

 ٙ،ٜٙ ٓٚ فرتى داي سفطري ٕٔ

 ٓٓٔ ٙ،ٙ٘ فطري حالزة ٖٔ

 ٖ،ٖٛ ٓٛ رمحة تغار ت. ف  ٗٔ

 ٙ،ٜٙ ٖٓ راف إحلامي ٘ٔ

 ٙ،ٙٚ ٓ٘ يوديك  ٙٔ



34 

 

 ٗٔ،ٜٗ ٖٗ،ٔٚ مبعدل

 ٗٛ،ٚ ٖٓ،ٚٔ ادلعيار االخنراف 

و أما مبدل من االختبار  ٖٗ،ٔٚمبدل من االختبار القبلي يف الفصل التجريبية = 
 ٗٔ،ٜٗالبعدي= 

 ادلعيار االحنراف
, و أما من  ٖٓ،ٚٔ= التجريبية  عيار االحنراف من االختبار القبلي يف الفصلادل

 ٗٛ،ٚاالختبار البعدي= 
 حتليل البياانت و تفسًنها - ج

 النتائج للفصلٌن يف االختبار القبلي -ٔ
البياانت لإلختبار القبلي يف الفصل الضابطي و الفصل التجرييب يعين قيمة نتيجة 

 بلي فادلنظور يف اجلدول كما يلى:الطلبة. االختبار الق
 : تصوير نتيجة االختبار القبليٚ.ٗاجلدول 

 تصوير األختبار القبلى الطلبة 4.8اجلدول : 
 اجملموعة الضابطة اجملموعة التجربية 

 ٖ،ٖٜ ٖ،ٖٜ أعلى القيمة

 ٖ،ٖٗ ٖٓ أوطأ القيمة

  ٓ٘،ٖٚ ٖٗ،ٔٚ مبعدل
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 ٔٓ،ٚٔ ٖٓ،ٚٔ ادلعيار االحنرف

 ار الطبيعيةأوال، االختب
عملت الباحث اخلتبار الطبيعية دلعرفة الطبيعية من توزيع البياانت. ممتحن طبيعية 

-Kolmogorovمسرنوف)-البياانت اليت حتصل البحث ابستخدام اختبار قلموغروف

Smirnov.) 
: خالصة االختبار الطبيعية من نتيجة االختبيار ٜ.ٗاجلدول 

 القبلي
 

 الفصل

  وفمسرن-اختبار قلموغروف

عدد  اخلالصة

 الطلبة
 ملحوظ

ٓ

 توزيع غًن الطبيعية ٗٓ،ٓ ٙٔ التجرييب ٘ٓ،

 توزيع  الطبيعية ٕٓ،ٓ ٚٔ الضابطي

       
 

أصغر من ٗٓ،ٓدّل ىذا اجلدول أي يف الفصل التجرييب أن قيمة ملحوظو يعين 
أن توزيع نتيجة االختبار القبلي يف الفصل  . ىذا احلال يدّل على      درجة ادلغزي 

أكرب أيضا من ٕٓ،ٓٓالتجرييب غًن طبيعية. مث يف الفصل الضابطي، قيمة ملحوظو يعين 
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وادلقصود ىو نتيجة االختبار القبلي يف الفصل الضابطي غًن        ،درجة ادلغزى 
 طبيعية أيضا. أما خطوات احلساب الكامل فادلنظور يف ادلالحق. 

 
 
 
 

 نيا، االختبار التجانساث 
و بعد توزيع البياانت الطبيعية، مث عملت الباحثة االختبار التجانس. وأعرض ىذا 

ابطي جتانسا أم االختبار أي دلعرفة ىل قدرة أول الطلبة يف الفصل التجرييب و الفصل الض
 ال.

 : خالصة االختبار التجانس من نتيجة االختبار القبليٓٔ.ٗاجلدول 
 اخلالصة ملحوظ طلبةعددال الفصل

 ٙٔ التجرييب
ٓ،ٚٛٙ 

 التجانس

  ٚٔ الضابطي

 
دّل ىذا اجلدول أن قيمة ادللحوظ يف الفصل التجرييب والفصل الضابطي يعين 

ىذا احلال تدّل على أن توزيع نتيجة  .      ، و ىو أكرب من درجة ادلغزى  ٙٛٚ،ٓ
ا خطوات احلساب الكاملة فادلنظور االختبار القبلي يف قدرة أول الطلبة ىي التجانس. أم

 إىل ادلالحق.
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 النتائج للفصلٌن يف االختبار البعدي -ٕ
البياانت لالختبار البعدي يف الفصل الضابطي و الفصل التجرييب يعين قيمة نتيجة 

 الطلبة. االختبار القبلي فادلنظور يف اجلدول كما يلى:
 
 
 

 : تصوير نتيجة االختبار البعدي ٔٔ.ٗاجلدول 
 الفصل الضابطي لفصل التجرييبا 

 ٓٓٔ ٓٓٔ أعلى القيمة

 ٓٙ ٙ،ٙٚ أدىن القيمة

 ٖ٘،ٔٛ ٗٔ،ٜٗ معدل

 ٗ٘،ٔٔ ٗٛ،ٚ املعيار االحنراف

 
بناء على ىذا اجلدول، أن قيمة العدد الرتاكمي من نتيجة االختبار البعدي يف 

ألوضحو  ٜٚ،ٕٔالفصل الضابطي والفصل التجرييب ختتلف كثًنا ينظر يف فرقها ىي 
 االختبار مع االختبارات ادلختلفة.

 
 أوال، االختبار الطبيعية
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عملت الباحثة اخلتبار الطبيعية دلعرفة ىل البياانت توزيع الطبيعية أم ال. ممتحن 
-طبيعية البياانت اليت حتصل البحث ابستخدام اختبار قلموغروف

 (.Kolmogorov-Smirnovمسرنوف)
 
 
 

 الطبعية من نتيجة االختبار البعدي : خالصة االختبار4.12اجلدول 

 الفصل
  مسرنوف-اختبار قلموغروف

 اخلالصة
 ملحوظ عدد الطلبة

ٓ،ٓ٘ 
 توزيع غًن الطبيعية ٓٓ،ٓ ٙٔ التجرييب

 ٚٔ الضابطي
ٓ،ٕٓ

ٓ 
 توزيع  الطبيعية

أصغر  ٓٓ،ٓ دّل ىذا اجلدول أي يف الفصل التجرييب أن قيمة ملحوظو يعين
. ىذا احلال يدّل على أن توزيع نتيجة اخلتبار البعدي يف       من درجة ادلغزي 

أكرب  ٕٓٓ،ٓالفصل التجرييب غًن طبيعية. مث يف الفصل الضابطي، قيمة ملحوظو يعين 
وادلقصود ىو نتيجة االختبار البعدي يف الفصل        أيضا من درجة ادلغزى 

 ما خطوات احلساب الكامل فادلنظور يف ادلالحق. الضابطي طبيعية أيضا. أ
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 اثنيا، االختبار التجانس
و بعد توزيع البياانت الطبيعية، مث عملت الباحثة االختبار التجانس. وأعرض ىذا 
االختبار أي دلعرفة ىل نتيجة االختبار البعدي يف الفصل التجرييب و الفصل الضابطي 

 جتانسا أم ال.
 
 

 االختبار التجانس من نتيجة االختبار البعدي: خالصة ٖٔ.ٗاجلدول 
 اخلالصة ملحوظ عددالطلبة الفصل

 ٙٔ التجرييب
ٓ،ٕٕٖ 

 التجانس

  ٚٔ الضابطي

دّل ىذا اجلدول أن قيمة ادللحوظ يف الفصل التجرييب والفصل الضابطي يعين 
ىذا احلال تدّل على أن توزيع نتيجة        و ىو أكرب من درجة ادلغزى ٖٕٕ،ٓ

 الختبار البعدي ىي التجانس. أما خطوات احلساب الكاملة فادلنظور إىل ادلالحق.ا
 (U اختبار)  (Mann Whitney)االختبار مان ويتين   -ٖ

إذا البياانت التحليل عدم التوزيع الطبيعي فادلستخدمة اختبار مان ويتين أو 
تخدام اختبار إذا  كادلعياري اس  Uأيضا. و عند سوغيونو, يهدف اختبار  Uيسمى اختبار

كان الشرط ابراميرتيتها مل تتحقق. وتستخدم ىذه الطريقة الختبار اذلدف من اختالف 
 السكانٌن.

 من نتيخة االختبار البعدي  u: خالصة اختبار ٗٔ.ٗاجلدول 
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 ملحوظ املعيار االحنراف مبعدل عدد الطالب

ٖٖ ٛٛ،ٖٙ ٔٓ،ٙٗ ٓ،ٓٓٔ 

 
ادلقبولة و     ف Sig (2 Tailed)  >0,05ا  إذ أما اخلالصة من ذلك التحليل تعين

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

دّل ىذا اجلدول أن قيمة ادللحوظ يف الفصل التجرييب والفصل الضابطي يعين 
   و ىذا احلال تدّل على أن ف        غزى ، و ىو أصغر من درجة ادلٔٓٓ،ٓ

يف االختبار البعدي بٌن الفصل التجرييب الذين توجد الفروق مردودة. تعين    مقبولة و 
 الذين يتعلمون بغًن استخدام طريقيتعلمون بستخدام طريقة النغم والفصل الضابطي 

 ، أما خطوات احلساب الكاملة فادلنظور إىل ادلالحق. النغم
  


