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 الباب الرابع

 تقدمي البياانت ومناقشتها

 حثحملة عن ميدان الب -أ 

 بنجرماسني الثالثةاتريخ أتسيس املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية  -1

من  إحدىبنجرماسٌن ىي الثالثة ية احلكومية ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالم
حكومية  جعلتمنذ  وزارة الّدينّية رعاية حتت مؤسسات تربوية رمسية للطبقة األوىل

  .م5441سنة  151منرة  م5441نوفمرب  51يف اتريخ 
بنجرماسٌن يف شارع الثالثة  تقع ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية

يف و  .سالتن مدينة بنجرماسٌن انحية بنجر (Pemurus Dalam) بكىت فمورس دامل
وصاية على  (Kertak Hanyar) انحية كراتك ىنجار( Mahligai)جي يشارع مهل

يف تقع ىذه ادلدرسة  م3002إىل  م5441منذ أتسيسها يف السنة  بنجر.العرش 
ل و فص سة ادلتوسطةأقامت ادلدر  ، (Pemurus Dalam) مورس داملاشارع بكىت ف

 انحية كراتك (Mahligai) جيييف شارع مهل كثًن جدا  طلبة عدد ألن ةجديد
45.رىنجا

                                                 
بنجرماسٌن ووثيقة ادلدرسة يف  الثالثةادلتوسطة اإلسالمية احلكومية  ادلدرسةنتائج ادلقابلة مع رئيسة   45

 وت. 55.00يف ساعة  م،3053يوليو  25اتريخ 
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أحوال رئيس املدرسة واملدّرسني واملدّرسات واملوظّفني من املدرسة  -2
 بنجرماسني الثالثةاملتوسطة اإلسالمية احلكومية 

بنجرماسٌن  الثالثةادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية  يفعدد ادلدرسٌن 
البياانت عن أحوال مدرس ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية  حمدرسا. لتوضي 13

 ل أمساء ادلدرسٌن األتية:ابنجرماسٌن، قدم الباحث جدو  الثالثةاحلكومية 

 
ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية  يفأحوال رئيس ادلدرسة  : 4.5اجلدوال 

 43.بنجرماسٌن الثالثة
 وقت الوظيفة اسم رئيس املدرسة الدور الرقم

 م5442-م5441 أبد اجلواد أنساري 5 .5

 م3004-م5442 احلاج نور عاجيدين 3 .3

 م3001-م3004 احلاجة جحرية  2 .2

 م3004-م3001 الدكتورندوس احلاج حرميدين نور 4 .4

 م3055-م3004 قيالدكتورندوس أمحد بيه 1 .1

 م3052-م3055 الّسعديةالدكتورندوس حليمة  1 .1

 حىت اآلن-م3052 الدكتورندة انعمة 2 .2
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ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية  يفأحوال ادلدرسٌن وادلوظفٌن :  4.3اجلدوال 
 42.بنجرماسٌن الثالثةاحلكومية 

 املهنة اإلسم الرقم

 رئيسة ادلدرسة الدكتورندة انعمة .5

 نهجادلانئب  رافع بصًنى السرجاان .3

 الطلبةانئب  شهرايدي ادلاجستًن .2

 الوسائلانئب  صفا السرجاان .4

 العالقات العامة أغونق نوغروىو ادلاجستًن .1

 ادلكتبة ةرئيس نورملياان السرجاان .1

الدكتورندة احلاجة نور أدلياىن  .2
 ادلاجستًن

 ادلعمل ةرئيس

 عمليات التفتيش ادلوقعي قائد احلاج زين العارفٌن السرجاان .3

 قائد وحدة صحية صراط منصورة السرجاان .4

 قائدة وحدة صحية ترى بوديرتى سوحرتىن السرجاان .50
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بنجرماسٌن ووثيقة ادلدرسة يف اتريخ  الثالثةادلتوسطة اإلسالمية احلكومية  ادلدرسةنتائج ادلقابلة مع رئيسة  
 وت. 55.00يف ساعة  م،3053يوليو  25
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 قائد الكشافة أبو حنيفة السرجاان .55

 قائدة اذلالل األمحر الشبيب شريفة السرجاان .53

 قائدة اذلالل األمحر الشبيب ادلاجستًن  شريفة الفيسياه .52

 قائد الرايضة ابغوس ساتريو فرباينور السرجاان .54

 قائد الرايضة شفرالدين السرجاان .51

 الدينية قائد منّور أحكم السرجاان .51

 ة ادلسرحقائد سييت حرايوايت ادلاجستًن .52

 ادلسرح قائد أنغجي براداان إرفان شاه السرجاان .53

 السابع أفصل ويل ال فتح اذلداية السرجاان .54

 فصل السابع بويل ال بودي أرميايت السرجاان .30

 فصل السابع جويل ال أاّن إسابيال السرجاان .35

 فصل السابع دويل ال أمحد صفيان ثورى السرجاان .33

 فصل السابع هويل ال الدكتورندة احلاجة كسفية .32

 فصل السابع وويل ال الدكتورندة مسىن .34

 فصل السابع زويل ال السرجاانغاتيام  .31
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 فصل السابع حويل ال سسي دمواىن السرجاان .31

 فصل الثامن أويل ال جركشى السرجاان .32

 فصل الثامن بويل ال واحدة السرجاان .33

 فصل الثامن جويل ال رينا إرليناواتى السرجاان .34

 فصل الثامن دويل ال الدكتورندة رومسالياان .20

 فصل الثامن هويل ال مرايىن ادلاجستًنسلفىن  .25

 وفصل الثامن ويل ال سرى نور بية السرجاان .23

 فصل الثامن زويل ال شفرايان كرتيك السرجاان .22

 فصل الثامن حويل ال كرميال ينىت السرجاان .24

 فصل الثامن طويل ال احلاجة ربيعة األدوية السرجاان .21

 فصل التاسع أال ويل يوليا خًنية السرجاان .21

 فصل التاسع بويل ال الدكتورندة احلاجة فوجيانور .22

 فصل التاسع جويل ال الدكتورندة احلاجة نور جّنة .23

 فصل التاسع دويل ال الدكتورندة سرى أمياتى السرجاان .24

 فصل التاسع هويل ال الدكتورندة احلاجة زريدا .40
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 فصل التاسع وويل ال احلاجة معاوية السرجاان .45

 فصل التاسع زويل ال الدكتورندة احلاجة مريدة .43

 فصل التاسع حويل ال احلاجة نور ىداية السرجاان .42

 مدرسة تييت حرتك أدمى السرجاان .44

 مدرس احلاج كسف هللا سرورى الليسانس .41

 مدرسة احلاجة حرتيىن سودايتى السرجاان .41

 مدرس أندى ىداية السرجاان .42

 مدرسة داين ديو دستينىت السرجاان .43

 مدرس سيدى نور السرجاان .44

 مدرسة ليستياويت السرجاان .10

 مدرسة ديسي ىنداايىن السرجاان .15

 مدرسة نور ينىت .13
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 بنجرماسني الثالثةاملدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية  يفأحوال طلبة  -3
بنجرماسٌن  الثالثةادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية  يفعدد طلبة 

من  طالبا 210 تتكون، م3053 – م3054الدراسية  يف السنة طلبة 313
 اجلدول األتية: أنظر إىللتوضيح البياانت  44من النساء. طالبا  443رجال و

 
 الثالثةطلبة من ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية : أحوال  4.2اجلدول 

 41بنجرماسٌن

 الفصل الرقم

 اجلنس
 اجلملة

 طالبةال طالبال

 23 33 50 السابع أ .5

 25 33 4 السابع ب .3

 23 33 50 السابع ج .2

 23 52 51 السابع د .4

 25 51 51 السابع ه .1

                                                 
درسة يف بنجرماسٌن ووثيقة ادل الثالثةادلتوسطة اإلسالمية احلكومية  ادلدرسةنتائج ادلقابلة مع رئيسة   44

 وت. 55.00يف ساعة  م،3053يوليو  25اتريخ 
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 23 53 54 السابع و .1

 23 53 54 السابع ز .2

 23 53 54 السابع ح .3

 314 512 505 عدد

 23 34 54 الثامن أ .5

 23 33 51 الثامن ب .3

 23 33 51 الثامن ج .2

 24 35 53 الثامن د .4

 23 30 53 الثامن ه .1

 22 35 51 الثامن و .1

 22 33 51 الثامن ز .2

 24 33 52 الثامن ح .3

 204 524 520 عدد

 20 35 4 التاسع أ .5

 23 30 53 التاسع ب .3
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 25 53 52 التاسع ج  .2

 22 30 52 التاسع د .4

 22 33 55 التاسع ه .1

 22 51 53 التاسع و .1

 24 52 52 التاسع ز .2

 21 52 53 التاسع ح .3

 22 51 53 ط التاسع .4

 344 511 534 عدد

 313 443 210 عدد مجيعا

 
 بنجرماسني الثالثةاملدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية  يفأحوال األجهزة  -4

 الثالثةادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية  يفلتصوير العام عن األجهزة 
 بنجرماسٌن كما يلى:
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 الثالثةادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية  يف: أحوال األجهزة  4.4اجلدول 
 بنجرماسٌن

 

 العدد نوع األجهزة الرقم

 األحوال
 البيان

 فاسد الئق

 - - 5 5 غرفة رئيس ادلدرسة .5

 - - 3 3 علمادلغرفة  .3

 - - 5 5 معمل احلاسب .2

 - - 3 3 معمل علم الطبيعية .4

 - - 5 5 معمل اللغة .1

 - - 3 3 كتبةادل .1

 - - 4 4 مقصف ادلدرسة .2

 - - 3 3 ملعب للرايضة .3

 - - 1 1 طلبةالمرحاض غرفة  .4

 - - 2 2 غرفة مرحاض ادلدرس .50

 - - 3 3 ادلصلى .55
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 تقدمي البياانت وتفسريها -ب 

 05 التاريخ تنفيذ التعليم واختبار البحث يف ىذا البحث ابتداء من
. قام الباحث مادة التعليم عن مفردات لدى طلبة م3053سبتمرب  01أغسطس حىت 

فرق ن من اجملموعة الضابطة واجملموعة التجريبية. الصف الثامن يف مرحلة األوىل، مكوّ 
ما يف اجملموعة التجريبية وأ البطاقة ادلتسلسلةتستخدم اجملوعة الضابطة اليف منهما يعين 

البطاقة . ىذا دلعرفة ىل تكون أتثًنة فعالية ابستخدام تستخدم البطاقة ادلتسلسلة
قد أخرب صورة فكرية ابلتفصيل بينهما عندما تنفيذ التعليم كما  وبدونـها. ادلتسلسلة

  يلي:
 ةالضابط تنفيذ التعليم يف اجملموعة -1

 اتادلوضوعبثالثة  ادلفرداتيف ىذه اجملموعة الضابطة قام الباحث تعليم 
قبل نفذ الباحث تعليما، استعد الباحث  لقاءات. 1بدون استخدام الوسيلة على 

وىذه اللقاءات  .41(RPP) خطة تنفيذ التعليميةكل شيء كمثل مادة التعليم، و 
لتنفيذ تعليم  ءاتقاثالثة لواالختبار البعدي، و اللقاءان لالختبار القبلي  تتكون من

 أنظر إىل ىذا اجلدول: و. ولتوضيحادلفردات
 
 
 
 
 

                                                 
41

 3 - 50 انظر يف ملحق 
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 : تنفيذ التعليم يف اجملموعة الضابطة4.1جدول 

 البيان صةاحل اليوم / التاريخ اللقاء

 أغسطس 05، بعاءاألر  5
 م3053

 القبلياختبار  2

 أغسطس 03األربعاء،  3
 م3053

 (الساعة)تعليم األول  2

 أغسطس 51األربعاء،  2
 م3053

يومياتنا يف تعليم الثاين ) 2
 (ادلدرسة

 أغسطس 34،  األربعاء 4
 م3053

)يومياتنا يف  تعليم الثالث 2
 البيت( 

 بعديالاختبار  2 م3053سبتمرب  01األربعاء،  1

 

 تنفيذ تعليم يف اجملموعة التجريبية -2
 اتادلوضوعبثالثة  ادلفرداتيف ىذه اجملموعة الضابطة قام الباحث تعليم 

قبل نفذ الباحث تعليما، استعد الباحث كل  لقاءات. 1على  الوسيلةستخدام اب
 .البطاقة ادلتسلسلة، و 42(RPP) خطة تنفيذ التعليميةشيء كمثل مادة التعليم، و 

                                                 
42

  1 -2 انظر يف ملحق 



44 

 
 

 أما خطوات لصنع البطاقة ادلتسلسلة كما يلي:
 صناعات البطاقة املتسلسلة أدوات (أ 

 القرطاس (5
 كوبيوتر  /احلاسوب (3
 مطبعة (2
 مقصّ  (4

 البطاقة املتسلسلةخطوات الصناعات  (ب 
  MS. Power Pointأعّد احلاسوب، مث افتح  (5
مث أعطي خّط قطر الدائرة يف العلبة  MS. Power Pointاجعل العلبة يف  (3

 ادلذكورة.
 الدراسيعٌن ادلفردات وفقا وزلتجا لدى الطالب يف مواد  (2
 احبث عن الصورة الوافقة ابدلفردات (4
اضعي الصورة اعال بطاقة واكتب ادلفردات يف قسم التحتاين. بل اكتب  (1

 ادلفردات ال موافق ابلوصراة اعالىا
 اجعلها بقدر ما ادلقتضى (1
 أخًنا، اطبع مث اقطعها ابدلقصّ  (7

 خطوات استخدام البطاقة املتسلسلة (ج 
 فرقة تكون اثلثة حىت رابعة نفرايقسم الطالب اىل بعض الفرقة، وكّل  (5
 وزّع البطاقة اىل كّل الفرقة (3
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يبدأ الّلعب، كّل الطالب يضعون البطاقة مذكورة. ىم يوافقون ادلفردات  (2
والصورة. افعل ىذا يستمرا حىت ىذه البطاقة تواصلت وترابطت اىل أخًن 

  البطاقة.     

الختبار البعدي، اللقاءان لالختبار القبلي وا وىذه اللقاءات تتكون من 
 أنظر إىل ىذا اجلدول: وولتوضيح. ادلفرداتلتنفيذ تعليم  ءاتقاثالثة لو 

 : تنفيذ التعليم يف اجملموعة التجريبية4.1جدول 

 البيان صةاحل اليوم / التاريخ اللقاء

 أغسطس 05، األربعاء 5
 م3053

 القبلياختبار  1

 أغسطس 03األربعاء،  3
 م3053

 )الساعة(تعليم األول  1

 أغسطس 51األربعاء،  2
 م3053

تعليم الثاين )يومياتنا يف  1
 ادلدرسة(

 أغسطس 34،  األربعاء 4
 م3053

تعليم الثالث )يومياتنا يف  1
 البيت( 

 اختبار البعدي 1 م3053سبتمرب  01األربعاء،  1
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   البياانت وتفسريها حتليل -ج 
 حتليل نتائج االختبار القبلي -1

طلبة الصف الثامن أ )اجملموعة التجريبية( والصف  البيان األول لدى
الذي يفعلو ( pre-testالثامن ب )اجملموعة الضابطة( ينال من االختبار القبلي )

 كل الطلبة قد ترى يف ادللحق.  االختبار القبليقبل تعليم. نتيجة 
 التجريبيةاجملموعة و  الضابطة اجملموعةنتائج االختبار القبلي يف  (أ 

  يف ىذا هممالحظتاالختبار القبلي الطلبة وجدوا يف ملحق، و نتائج 
 اجلدول كما يلى:

 : توزيع التكرر نتائج االختبار القبلى الطلبة يف رلموعة الضابطة4.2جدول 

 بيان % F قيمة رقم

 ممتاز 0 0 45-500 5

 جيد جدا 0 0 35-40 3

 جيد 0 0 25-30 2

 مقبول 3،12 5 15-20 4

 انقص 51،24 1 15-10 1

 انقص جدا 35،13 25 10> 1

  500 23 اجلملة
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قبل قام الباحث تعليما، وأما  الطالبيشرح نتائج  اجلدول السابق
. و "مقبول"نفرا من أىلية  5توجد  )صف الثامن ب( الضابطة اجملموعة يف
 ."انقص جدا"وبعضها من أىلية  "انقص"أنفار من أىلية  1

، وعند دخل ادلواد الـّما درسو ىذا النتائج حتصل ألن كل طالب 
إذن مجيعا ، الباحث إىل ادلدرسة، يف ىناك بدأت السنة الدراسية اجلديدة

أو من أىلية "انقص جدا". ومع  >10طالب نتيجتهم يكثرون بدرجة 
نتيجة ر على ال تؤثّ  ىو ىذا األمرنفرا ىو من أىلية "مقبول"،  5توجد  ،ذلك

     مجيعا. ادلتوسط الطالب
 

 التجريبية اجملموعة: توزيع التكرر نتائج االختبار القبلى الطلبة يف 4.3جدول 

 بيان % F قيمة رقم

 ممتاز 0 0 45-500 5

 جيد جدا 0 0 35-40 3

 جيد 0 0 25-30 2

 مقبول 0 0 15-20 4

 انقص 50،12 4 15-10 1

 انقص جدا 34،42 24 10> 1

  500 23 اجلملة
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التجريبية )صف  اجملموعةيف  التوجد أنفاركما يف اجلدول األعلى، 
 4ىي  "انقص". فمن أىلية "ممتاز"حىت  "مقبول"الذين من أىلية  الثامن أ(

  أنفار. 24 "انقص جدا"أنفار، ومن أىلية 
   املتوسط، واملعيار االحنرايف، والتباين (ب 

 standar)وادلعيار االحنرايف (، rata-rataادلتوسط )من  نتيجة

deviasi ،)( والتباينvarians ) يف جدول   شرحواعلى نتائج االختبار القبلي
 :كما يلى

 
 عتٌنو رلمادلتوسط، وادلعيار االحنرايف، والتباين كل نتيجة : 4.4جدول 

 التباين االحنرايف راملعيا املتوسط فصل

 12،521 2،441 43،22 )اجملموعة التجريبية(الثامن أ 

 520،010 55،402 43،21 ب )اجملموعة الضابطة( الثامن

 
على وجدير بذكرى يف جدول نعرف أّن الجيد فرقا بعيدا بٌن نتيجة 

)اجملموعة التجريبية( وصف الثامن ب يف صف الثامن أ   اختبار القبلي
. ويف 43،22وسط نتيجة ادلت لديو)اجملموعة الضابطة(. يف صف الثامن أ 

 .43،21نتيجة ادلتوسط  صف الثامن ب لديو
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 (Uji Normalitas) اختبار الطبيعية (ج 
كان اختبار الطبيعية مستخدما دلعرفة الطبيعية من توزيع البياانت. 

مسورنوف  –قام الباحث ابستخدام اختبار قلمغروف وطريقة على طبيعية 
(Kolmogorov – Smirnov بدرجة أمهية )بعد جتهيز البيان نستطيع  0،01.

 جدول كما يلى: يف  النتائج ننظرأن 
 

اختبار يف حتليل   IBM SPSS Statistics v.21يجة برانمج : نت4.50جدول 
 القبلينتائج االختبار  على الطبيعية

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Kelas_Eksperimen Kelas_Kontrol 

N 36 38 

Normal Parameters
a,b

 Mean 42.7778 42.3684 

Std. 

Deviation 

7.94575 11.40394 

Most Extreme Differences Absolute .141 .135 

Positive .085 .135 

Negative -.141 -.101 

Test Statistic .141 .135 

Asymp. Sig. (2-tailed) .068
c
 .079

c
 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 
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توجد يف اجملموعة التجريبية )الصف وجدير جدول أعلى، نعرف 
أكرب  0،013ألن ، 0،013 ىي Asymp. Sig (2-tailed)( أن قيمة  أ الثامن
التوزيع الطبيعي. أما يف اجملموعة  ىيإذن قيمة اجملموعة التجريبية  0،01من 

 0،024 ىي Asymp. Sig (2-tailed)( أن قيمة ب الثامنالضابطة )الصف 
التوزيع  ىيإذن قيمة اجملموعة الضابطة  0،01أكرب من  0،024ألن ،

الطبيعي. إذن، قيمة تعليم الطلبة يف اجملموعة التجريبية واجملموعة الضابطة ىي 
 .طبيعية

 (Uji Homogenitas) اختبار التجانس (د 
توزيع البياانت الطبيعية، مث قام الباحث ابختبار التجانس. وبعد 

دلعرفة قيمة طلبة جتانس أم ال. بٌن طلبة صف استخدام اختبار التجانس ىو 
(. اجملموعة الضابطة( وطلبة صف الثامن ب )اجملموعة التجريبيةالثامن أ )

 فانظر إىل ىذا اجلدول كما يلى:
 

 اختبار يف حتليل  IBM SPSS Statistics v.21نتيجة برانمج  :4.55جدول 
 القبلينتائج االختبار  على التجانس

Test of Homogeneity of Variances 

Pre Test   

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

2.570 1 72 .113 
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 0،01أكرب من  0،552ألن  ،0،552 ىي sig. قيمة جدتو 
تجريبية واجملموعة اجملموعة ال قيمة نعرف أن ،البيانبناء على ذلك  ،Ha فقبلت

 .التجانس الضابطة ىي
 الباحث ستخدما ،الطبيعية والتجانس القبلي ىي االختبارقيمة ألن 

 .يف تعليم ادلفردات ،دلعرفة الفرق بٌن قدرة اجملموعتٌن توجد أم ال tاختبار 
 T (Uji T)اختبار  (ه 

دلعرفة  tألن بيانٌن قيمتهما الطبيعية والتجانس، فنستمر ابختبار 
حساب ننظر يف ىذا جدول   بة توجد فرقا كبًنا أم ال.  فاحلصيللقدرة الط

  كما يلى:
 

 t يف حتليل اختبار IBM SPSS Statistics v.21: نتيجة برانمج 4.53جدول 
 القبلينتائج االختبار على 

Independent Samples Test 

 

Levene's 

Test for 

Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 

Sig. 

(2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Pre 

Test 

Equal 

variances 

assumed 

2.570 .113 .178 72 .859 .40936 2.29680 
-

4.16923 
4.98795 

Equal 

variances 

not 

assumed 

  .180 66.246 .858 .40936 2.27511 
-

4.13273 
4.95144 

 



13 

 
 

 IBM SPSS Statisticsوجدير جدول أعلى، على حساب بربانمج 

v.21 قيمة  ىناكsig. (2 tailed) 0،01أكرب من  0،314ألن ، 0،314 ىي 
مقبولة حىت ميكن أن يتّم أّن ال توجد فرق على نتائج  H0مردودة و  Haإذن 

االختبار القبلي بٌن طلبة الصف الثامن أ )اجملموعة التجريبية( والصف الثامن 
 ب )اجملموعة الضابطة(.

نعلم من نتيجة السابق، أن رلموعتٌن لديهما التوجد فرق، قدرة 
عاين مفردامهم الطالب فيهما على تعليم ادلفردات كي حفظتهم، ومعارف ادل

 متساواي. ىي
 quasiأّن حبث شبو التجربة )بروفيسور د.ر موح. أينٌن  كما قال

eksperimen  ألرض، ونظام الرّي، وإدارة كيفية ا( ىي مثاذلا كمزرعتٌن، لديهما
 43متسواي. امنا الفرق لديهما مها البذر. رضاأل

نعرف أّن اجملموعتٌن مها الطبيعية، والتجانس، وبعد وجدير بذكر، 
اذن يستطيع الباحث أن يقوم حبث  النتائج ادلتوسط التوجد فرق. tاختبار 

اجملموعة ىو  امهىناك. امنا الفرق في ( يفquasi eksperimenشبو التجربة )
             الضابطة بدوهنا.  واجملموعة، البطاقة ادلتسلسلة التجريبية تستخدم 

 حتليل نتائج االختبار البعدي -2
التجريبية )صف الثامن  اجملموعةيف  اباحث التعليم يف رلموعتٌن، مهقّدم ال

الضابطة )صف الثامن ب( بدوهنا.  اجملموعة، و البطاقة ادلتسلسلة تستخدم اليت أ( 
 حىت وجد الباحث نتيجة بعد جيري االختبار البعدي.

                                                 
48

 Ainin, Moh., Metodologi Penelitian Bahasa Arab, (Malang: CV. Bintang 

Sejahtera,2016), hlm. 92  
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 التجريبيةاجملموعة الضابطة و  اجملموعةنتائج االختبار البعدي يف  (أ 
نتائج االختبار القبلي الطلبة وجدوا يف ملحق، ومالحظتهم يف ىذا  

 اجلدول كما يلى:
 

 اجملموعة: توزيع التكرر نتائج االختبار البعدي الطلبة يف 4.52جدول 
 الضابطة

 بيان % F قيمة رقم

 ممتاز 0 0 45 – 500 5

 جيد جدا 0 0 35 - 40 3

 جيد 52،51 1 25 - 30 2

 مقبول 53،43 2 15 – 20 4

 انقص 32،13 4 15 - 10 1

 انقص جدا 44،24 52 < 10 1

  500 23 اجلملة

 
أنفار من  1الضابطة )صف الثامن ب( وجد  اجملموعةبعد تعليم يف 

 ،"قصان"أنفار من أىلية  4، مث "مقبول"من أىلية  2، و "جيد"أىلية 
 ."جدا انقص"وبعضها من أىلية 
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بناء على التستخدم فيها الوسيلة، قام الباحث تعليما  نتائجىذا ال
 بطريقة زلاضرة فقط. وأمرين طالب حلفظ مفردات. 

 
 اجملموعة: توزيع التكرر نتائج االختبار البعدي الطلبة يف 4.54جدول 
      التجريبية

 بيان % F قيمة رقم

 ممتاز 0 0 45 – 500 5

 جيد جدا 22،13 33 35 - 40 3

 جيد 2،34 2 25 - 30 2

 مقبول 0 0 15 – 20 4

 انقص 3،12 5 15 - 10 1

 انقص جدا 51،24 1 < 10 1

  500 23 اجلملة

 
 )صف الثامن أ( بعد استخدام الباحث التجريبية  اجملموعةيف 

أنفار من  2 ، و"جيد جدا"أنفار من أىلية  33، وجد البطاقة ادلتسلسلة
 ."انقص جدا"، وبعضها من أىلية "انقص"نفر من أىلية  5، مث "جيد"أىلية 
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 املتوسط، واملعيار االحنرايف، والتباين (ب 
 standar(، وادلعيار االحنرايف )rata-rataنتيجة من ادلتوسط )

deviasi( والتباين ،)varians  على نتائج االختبار البعدي شرحوا يف جدول )
 كما يلى:

 
 ادلتوسط، وادلعيار االحنرايف، والتباين كل رلموعتٌن: نتيجة 4.51جدول 

 التباين االحنرايف راملعيا املتوسط فصل

 512،441 53،234 32،35 )اجملموعة التجريبية(الثامن أ 

 512,012 53,214 12,43 ب )اجملموعة الضابطة( الثامن

 
قيمة ادلتوسط بٌن بناء على ذلك اجلدول السابق، وجد فرق 

 اجملموعة. يف )صف الثامن ب( والضابطة )صف الثامن أ( التجريبية اجملموعة
الضابطة متلك قيمة ادلتوسط  اجملموعة،و  32،35التجريبية متلك قيمة ادلتوسط 

12,43. 
 (Uji Normalitas) اختبار الطبيعية (ج 

كان اختبار الطبيعية مستخدما دلعرفة الطبيعية من توزيع البياانت. 
مسورنوف  –وطريقة على طبيعية قام الباحث ابستخدام اختبار قلمغروف 

(Kolmogorov – Smirnov بدرجة أمهية )بعد جتهيز البيان نستطيع  0،01.
 :اآليتدول اجليف  التائج نظرأن ن
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اختبار يف حتليل   IBM SPSS Statistics v.21يجة برانمج : نت4.51جدول 
 البعدينتائج االختبار  على الطبيعية

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Kelas_eksperimen Kelas_kontrol 

N 35 34 

Normal Parameters
a,b

 Mean 83.2143 57.4265 

Std. Deviation 12.78458 12.76960 

Most Extreme Differences Absolute .374 .132 

Positive .298 .115 

Negative -.374 -.132 

Test Statistic .374 .132 

Asymp. Sig. (2-tailed) .000
c
 .143

c
 

a. Test distribution is Normal.  b. Calculated from data. 

 
 .Asympالتجريبية )صف الثامن أ( قيمة  اجملموعة يف وجدير بذكرى،

Sig. (2-tailed)  فقيمة  0،01أصغر من  0،000، ألن  0،000  ىي
الضابطة )صف الثامن ب( قيمة  اجملموعةالتجريبية غًن الطبيعية. و  اجملموعة

Asymp. Sig. (2-tailed)  إذن  0،01أكرب من  0،542، ألن  0،542ىي
 اجلدول اخلالصة كما يلى: الضابطة الطبيعية. اجملموعة

 
 
 



12 

 
 

نتائج االختبار  على اختبار الطبيعيةيف حتليل   اجلدول: خالصة 4.52جدول 
 البعدي

 فصل
Asymp. Sig. (2-tailed) التباين 

 غًن الطبيعية 0،000 )اجملموعة التجريبية(الثامن أ 

 الطبيعية 0،542 ب )اجملموعة الضابطة( الثامن

 
 (Uji Homogenitasاختبار التجانس ) (د 

استخدام اختبار التجانس ىو دلعرفة قام الباحث ابختبار التجانس. 
( وطلبة اجملموعة التجريبيةقيمة طلبة جتانس أم ال. بٌن طلبة صف الثامن أ )

. فانظر إىل ىذا بعد قام الباحث التعليم (اجملموعة الضابطةصف الثامن ب )
 اجلدول كما يلى:

 
 اختبار يف حتليل  IBM SPSS Statistics v.21نتيجة برانمج  :4.53جدول 

 البعدينتائج االختبار  على التجانس

Test of Homogeneity of Variances 

Post Test 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

549 1 67 .461 
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 0،01من  أكرب 415و0،ألن  0,415 ىي sig. قيمة جدتو 
تجريبية اجملموعة ال قيمة نبناء على ذلك التبيان، نعرف أ ،Ha فقبلت

 .التجانس ىيواجملموعة الضابطة 
  tاختبار الباحث ستخدما ،التجانس ىي البعدي االختبارقيمة ألن 

على نتائج  يف تعليم ادلفردات ،دلعرفة الفرق بٌن قدرة اجملموعتٌن توجد أم ال
 .اختبار البعدي

 T (Uji T)اختبار  (ه 
دلعرفة قدرة الطلبة  tألن بيانٌن قيمتهما الطبيعية ، فنستمر ابختبار 

 توجد فرقا كبًنا أم ال.  فاحلصيل حساب ننظر يف ىذا جدول كما يلى:
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 tاختبار يف حتليل  IBM SPSS Statistics v.21: نتيجة برانمج 4.54جدول 
 البعدينتائج االختبار على 

Independent Samples Test 

 

Levene's 

Test for 

Equality 

of 

Variance

s t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 

Sig. 

(2-

tailed

) 

Mean 

Differenc

e 

Std. Error 

Differenc

e 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

post_tes

t 

Equal 

variance

s 

assumed 

.54

9 

.46

1 

8.38

2 
67 .000 25.78782 3.07671 

19.6466

7 

31.9289

6 

Equal 

variance

s not 

assumed 

  
8.38

2 

66.94

7 
.000 25.78782 3.07666 

19.6466

9 

31.9289

4 

 
ىي  Sig. (2-tailed) بيان اجلدول السابق، نعرف أن قيمة على

. اذن ميكننا أن  Haفقبلت  0،01أصغر من  0،000ألن قيمة  ، 0،000
الصف الثامن أ ختبار البعدي بٌن طلبة االيستنتج توجد فرق كبًن قيمة 

الضابطة(. واخلالصة من  اجملموعةالصف الثامن ب )التجريبية( و  اجملموعة)
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ىي يف تعليم ادلفردات  البطاقة ادلتسلسلة ذلك البيان واحلساب أن استخدام 
 .فعال

    كما يلى:  عدل يف االختبار القبلي واالختبار البعديامل جدول
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