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 الباب الرابع
 البياانت ومناقشتها قدميت

 حملة عن ميدان البحث -أ 
 هوية املدرسة -1

الثانوية  روضة الشّبان مدرسة : اسم ادلدرسة أ(
جناي لولوت مبنطقة و ساإلسالمّية 

  بنجار
  : عنوان ادلدرسة (ب
  223رقم  6كيلومت   انبت شارع  : الشارع (1 
 سوجناي اتبوك : الناحية (2 
 بنجار : ادلديريّة (3 
 كلمنتان اجلنوبية : الوالية (4 
  : إشارة بريد (5 
 485348484234 : رقم اذلاتف ج(
 ادلؤّسسة التبية روضة الشّبان : اسم ادلؤّسسة د(
 مدني  : وضع ادلدرسة ه(
 أدريسالدكتورندوس زلّمد  : مؤّسس و(
 را ساييبالدكتورندوس احلاج أمس : رئيس ادلدرسة ز(
 مًنودين النور السرجاان : انئب رئيس ادلدرسة ح(
 السرجااننور كياة  : ذرئيس رلال التالمي ط(
 الدكتورندوس مجهوري : رئيس وصيلة اجملتمع ي(
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 جيد : حالة االعتماد (و
 جيد : احلالة ادلدرسة (ز

 
 اتريخ املختصر عن املدرسة روضة الشّبان الثانوية اإلسالمية -2

اإلسالمية على أساس التفكًن أّن يف  الثانوية وبدأ إنشاء ادلدرسة روضة الّشّبان
سوجناي لولوت والقرى احمليطة فيها الديلك ادلدرسة اإلعدادية، وبينما األطفال الذين 

 خيرخون من ادلدرسة اإلبتدائية، أكثرىم تريد ادلواصلة تعليمهم.

مناسبة على إصالح ثالثة فصول من ادلدرسة روضة الّشّبان اإلبتدائية، تستخدم 
اإلسالمية. أتسس ىذه الرغبة على أمل  الثانويةة لبنية مدرسة روضة الشبان ىذه الفرص

 اجملتمع احمليط لبنية ادلدرسة الدينية.

 جامعة يف  إدريس الذي كان من الطالبندوس دمحمبناء على الفكرة من الدكتور 
أنتساري اإلسالمية احلكومية بنجرماسٌن، دعا من أصدقائو ال تنفع هبذا رحاب ثالثة 

 -1985اإلسالمية الدرسية  الثانويةلفصل، فاّتفق على بناء مدرسة روضة الّشّبان ا
1986. 

شخاص وىم عاننج مجهوري مقدم من اجليش بنت ادلدرسة ادلتوسطة من عدة أ
 يب، وصاحل حاوي، ومجهوري.يالوطين، ودمحم إدريس،ونور عاشقٌن، وأمسرا س

اإلسالمية أوال، وىم: دمحم  الثانويةن وأما ادلدرس عندما بناء ادلدرسة روضة الّشّبا
 إدريس، ونور عاشقٌن، وأمسرا سيب، وصاحل، ومجهوري، وعزمية، سيت آمنة وإستقامة.

 لكن اآلن مفارقة.متالفة و و ادلتوسطة  اإلسالمية الثانويةادلدرسة روضة الّشبّان قبلو 
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 لولوت سوجناياإلسالمية  أحوال الطلبة يف املدرسة روضة الّشّبان الثانوية -3

اإلسالمية سوندجااي لولوت مبنطقة بنجر يف الثانوية كان ادلدرسة روضة الّشّبان 
. انظر الطالبة 143الطالب و  126طلبة يتألف من  269 متلك 2418/2419سنة 

 إىل اجلدول التاىل.

: أحوال الطلبة يف ادلدرسة روضة الّشّبان ادلتوسطة اإلسالمية سوجناي 4.1اجلدول 
 لولوت

 الفصل
 اجلنس

 عدد
 الطالبة الطالب

 59 28 31 الفصل العاشر
 86 46 44 الفصل احلادي عشر
 123 67 56 الفصل الثانية عشر

 262 143 126 عدد
 

روضة أحوال رئيس املدرسة واملدّرسني واملدّرسات واملوظّفني من املدرسة  -4
 لولوت سوجنايالّشّبان الثانوية اإلسالمية 

 34 لولوت سوجنايروضة الّشبّان الثانوية اإلسالمية  يف ادلدرسةعدد ادلدرسٌن 
روضة الّشّبان الثانوية اإلسالمية  مدرسا. لتوضيح البياانت عن أحوال مدرسى ادلدرسة

 قدم الباحث جدوال أمساء ادلدرسٌن األتية: ،لولوت سوجناي
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روضة الّشّبان الثانوية اإلسالمية أحوال رئيس ادلدرسة يف ادلدرسة  : 4.2اجلدوال 
 .لولوت سوجناي

 وقت الوظيفة اسم رئيس املدرسة الدور رقم
 2414 – 1988  إدريس دمحمالدكتورندوس  1 .1
 2414 – 2414 الدكتورندوس احلاج نور عاشقٌن 2 .2
 حّّت اآلن – 2414 الدكتورندوس احلاج أمسرا ساييب 3 .3
 

روضة الّشّبان الثانوية اإلسالمية : أحوال ادلدرسٌن وادلوظفٌن يف ادلدرسة  4.3 اجلدوال
 .لولوت سوجناي

 
 املهنة ماّدة دراسّية االسم رقم
 رئيس ادلدرسة رغرافيةعلم اجل الدكتورندوس احلاج أمسرا ساييب 1
 انئب رئيس ادلدرسة اللرغة األندونيسية مًنودين النور السرجاان 2
 رلال التالميذ اتريخ الثقافة اإلسالمية السرجااننور كياة  3
 رلال العالقات العامة الرايضة السرجاانفحمي  4
 إدارة شؤون ادلوظفٌن - أيدا 5
 إدارة شؤون التالميذ - دمحم نور الدبلوم 6
 إدارة شؤون احملاسب - السرجاانحكمة  7
 أمٌن ادلكتبة - الدبلوم عبد الرغين 8
 بّواب - يوريّنشة 9
 ادلدّرس عقيدة أخالق الدكتورندوس احلاج دمحم حفين 14
 ادلدّرس عقيدة أخالق ورداي اجملستًن 11
 ادلدّرسة االقتصادعلم  إيكا فيتاين 12
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 ادلدّرسة الفنون الثقافية لّيا ليسا السرجنا 13
 ادلدّرس اللرغة اإلجنليزية حافظ رومايدي السرجنا 14
 ادلدّرسة رغرافيةعلم اجل السرجناإيدى إيرليان  15
 ادلدّرسة اللرغة العربية سفريّة السرجنا 16
 ادلدّرسة علم الفقو نور عينة السرجنا 17
 ادلدّرسة علم اإلجتماع مسلمة السرجنا 18
 ادلدّرسة اللرغة اإلجنليزية نور لطيفة السرجنا 19
 ادلدّرسة علم الفيزايء نورة دايان ساري السرجنا 24
 ادلدّرس علم الفقو شهابدين السرجنا 21
 ادلدّرسة علم الكيمياء نور لطيفة السرجنا 22
 ادلدّرسة علم االحياء مااي فوسفيتا ساري السرجنا 23
 ادلدّرسة ايضياتر ال انجية جوريدا السرجنا 24
 ادلدّرس علم القرآن واحلديث دمحم خًنون السرجنا 25
 ادلدّرس ادلهارات خًن األنصاري السرجنا 26
 ادلدّرس تعليم ادلواظنة إخسان موالان 27
 ادلدّرس ايضياتر ال دمحم نور السرجنا  28
 ادلدّرسة اتريخ الثقافة اإلسالمية سيدة السرجنا 29
 ادلدّرس ستشاريالتوجيو اال دمحم فيرباينتو السرجنا 34

 

 لولوت سوجنايروضة الّشّبان الثانوية اإلسالمية أحوال األجهزة يف املدرسة  -5

 سوجنايروضة الّشّبان الثانوية اإلسالمية لتصوير العام عن األجهزة يف ادلدرسة 
 كما يلى:لولوت  
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 سوجنايروضة الّشّبان الثانوية اإلسالمية : أحوال األجهزة يف ادلدرسة  4.4اجلدول 
 لولوت

 حال عدد املرافق رقم
 جّيد 1 إدرة رئيس ادلدرسة 1
 جّيد 1 غرفة ادلدّررسٌن 2
 جّيد 1 غرفة اإلدارة 3
 جّيد 1 غرفة احملاسب 4
 جّيد 1 كتبةادل 5
 جّيد 1 غرفة اإلرشاد ادلشورة 6
 جّيد 1 جهود الصحة ادلدرسةغرفة  7
 جّيد 14 غرفة الدراسة 8
 جّيد 3 ادلقصف 9
 جّيد 2 غرفة مرحاض ادلدّرس 14
 جّيد 4 غرفة مرحاض الطلبة 11

 

 لولوت سوجنايروضة الّشّبان الثانوية اإلسالمية يف مدرسة  املنهج املستخدم -6
 ادلستوى منهج ىو ادلنهج ادلستخدم يف مدرسة روضة الّشبّان الثانوية اإلسالمية

 يشًن والذي (Kurikulum 2013) 2413 ومنهج (KTSP) احلروف تعليم لوحدة التعليمي
 اخلرجيٌن، كفاءة معايًن( 3 ، العملية معايًن( 2 ، احملتوى معايًن( 1: معايًن مثانية إىل
( 7 ، اإلدارة معايًن( 6 ، التحتية والبنية ادلعايًن( 5 ، التعليم وموظفي ادلعلم معايًن( 4

 .التقييم معايًن( 8 و ، التمويل معايًن
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والفصل الثانية  (Kurikulum 2013)يف الفصل العاشر واحلادي عشر بستخدام 
 .(KTSP)عشر بستخدام 

 

 البياانت و تفسريهاتقدمي  -ب 

 حّتسبتمرب  14تنفيذ التعليم واختبار البحث يف ىذا البحث ابتداء من التاريخ 
التكيب يعين ادلبتداء )ضمائر( واخلرب . قام الباحث مادة التعليم عن 2418نوفمرب  14

يف مرحلة األوىل، مكّون من اجملموعة الضابطة  عاشرلدى طلبة الصف ال )فعل ادلضارع(
وأما الطريقة القياسية وعة التجريبية. فرق منهما يعين يف اجملوعة الضابطة تستخدم واجملم

نتائج تعليم التكيب يف  . ىذا دلعرفة ىلاالستقرائيةالطريقة  يف اجملموعة التجريبية تستخدم
ارفع من اجملموعة الضابطة ابستخدم  االستقرائيةاجملموعة التجريبية ابستخدم الطريقة 

. قد أخرب صورة فكرية ابلتفصيل مقارنة نتائج تعليم التكيب بينهماو  الطريقة القياسية
  بينهما عندما تنفيذ التعليم كما يلي:

 يف اجملموعة الضابطة واجملموعة التجريبية االختبار القبليتنفيذ  -1
 تنفيذ االختبار القبلي يف اجملموعة الضابطة ( أ

أكتوبر  18 ،يف يوم اخلميس اجملموعة الضابطة يفتنفيذ االختبار القبلي 
ويف ىذه االختبار استخدم الباحث مادة التعليم عن "احلياة يف األسرة"  .2418

وأّما عدد . يف مادة التكيب يتعلق ابدلبتدأ )اسم ضمائر( واخلرب )الفعل ادلضارع(
 5سؤاًل، وتركيب اجلملة  5يارات متعدد اخلسؤاًل، مكّون من  24يعين  السؤال

 سؤالً. 5سؤاًل، وتصريف الفعل ادلضارع  5سؤاًل، وحتويل اجلملة 
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يف اجملموعة بعد االختبار القبلي حصل الباحث نتائج االختبار القبلي 
 ( كما يف اآلتية :MIA)الّصف العاشر  الضابطة

 : نتائج االختبار القبلي للمجموعة الضابطة4.5ل دو اجل
 اجملموعة الضابطة

 التقدير النتيجة الطلبة
K1 25 انقص جدا 
K2 44 انقص جدا 
K3 44 انقص جدا 
K4 44 انقص جدا 
K5 25 انقص جدا 
K6 84 جيد 
K7 84 جيد 
K8 54 انقص جدا 
K9 35 انقص جدا 
K10 45 انقص جدا 
K11 54 انقص جدا 
K12 64 انقص 
K13 44 انقص جدا 
K14 55 انقص 
K15 74 مقبول 
K16 65 مقبول 
K17 45 انقص جدا 
K18 55 انقص 
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K19 55 انقص 
K20 55 انقص 
K21 94 جيد جدا 
K22 44 انقص جدا 
K23 35 انقص جدا 
K24 55 انقص 
K25 54 انقص جدا 
K26 65 مقبول 
K27 74 مقبول 
K28 65 مقبول 
K29 54 انقص جدا 
- - - 

  1561 اجملموع الكلي
  52،75 معدل

 

 تنفيذ االختبار القبلي يف اجملموعة التجريبية ( ب
أكتوبر  22 ،إلثنٌنا يف يوم تجريبيةاجملموعة ال يفتنفيذ االختبار القبلي 

ويف ىذه االختبار استخدم الباحث مادة التعليم عن "احلياة يف األسرة"  .2418
وأّما عدد يف مادة التكيب يتعلق ابدلبتدأ )اسم ضمائر( واخلرب )الفعل ادلضارع(. 

 5سؤاًل، وتركيب اجلملة  5سؤاًل، مكّون من متعدد اخليارات  24يعين  السؤال
 سؤالً. 5ادلضارع  سؤاًل، وتصريف الفعل 5سؤاًل، وحتويل اجلملة 
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يف اجملموعة  نتائج االختبار القبلي حصل الباحث قبليبعد االختبار ال
 ( كما يف اآلتية :IIS تجريبية )الّصف العاشرال

 تجريبيةللمجموعة ال قبلي: نتائج االختبار ال4.6ل دو اجل
 اجملموعة التجريبية

 التقدير البتيجة الطلبة
E1 44 انقص جدا 
E2 45 انقص جدا 
E3 84 جيد 
E4 94 جيد جدا 
E5 25 انقص جدا 
E6 45 انقص جدا 
E7 25 انقص جدا 
E8 35 انقص جدا 
E9 24 انقص جدا 
E10 45 انقص جدا 
E11 54 انقص جدا 
E12 44 انقص جدا 
E13 65 مقبول 
E14 94 جيد جدا 
E15 24 انقص جدا 
E16 44 انقص جدا 
E17 65 مقبول 
E18 45 انقص جدا 
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E19 45 انقص جدا 
E20 64 انقص 
E21 35 انقص جدا 
E22 44 انقص جدا 
E23 45 انقص جدا 
E24 94 جيد جدا 
E25 94 جيد جدا 
E26 65 مقبول 
E27 44 انقص جدا 
E28 54 انقص جدا 
E29 65 مقبول 
E30 74 مقبول 

  1531 اجملموع الكلي
  52 معدل

 

يف حتليل ادلتوسط وادلعيار  IBM SPSS Statistics v.22: نتيجة برانمج 4.7دول اجل
 االحنرايف على نتائج االختبار القبلي

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Kelas_Eksperimen 30 20.00 90.00 52.0000 20.95150 

Kelas_Kontrol 29 25.00 90.00 52.7586 15.95676 

Valid N (listwise) 29     
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ذلك اجلدول، قيمة مبعدل من نتيجة االختبار القبلي لطلبة أعلى بناء على 
ومعدل من اجملموعة  25وأدىن القيمة من اجملموعة الضابطة  94اجملموعة الضابطة 

. وأّما أعلى 15،95. وادلعيار االحنرايف من اجملموعة الضابطة 52،75الضابطة 
ومعدل من اجملموعة التجريبية  24وأدىن القيمة  94القيمة للمجموعة التجريبية 

 .24،95. وادلعيار االحنرايف من اجملموعة التجريبية 52

 جدول معدل يف االختبار القبلي، كما يلي :

 

 

 يف اجملموعة الضابطة واجملموعة التجريبية الرتكيب تعليمتنفيذ  -2
 14سبتمرب إىل  14تنفيذ تعليم اللرغة العربية يف ىذا البحث يبدأ من اتريخ 

. ويف ىذا التعليم، كان الباحث يكون مدّرس. ومادة التعليم ىي 2418نوفمرب 
. ولتوضيح حملة مفصلة ادلبتدأ )اسم ضمائر( واخلرب )الفعل ادلضارع(ادلتكيب عن 

 شرح الباحث على النحو التايل:يعن تنفيذ تعليم اللرغة العربية من كّل رلموعة أن 

52 

52.75 

51.6

51.8

52

52.2

52.4

52.6

52.8

53

Pre Test 

Kelas Eksperimen

Kelas Kontrol
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 الرتكيب يف اجملموعة الضابطة تنفيذ تعليم ( أ
ادلبتداء )ضمائر( ادة مب تكيبيف ىذه اجملموعة الضابطة قام الباحث تعليم ال

لقاءات. قبل نفذ  4لى ع ستخدم الطريقة القياسيةاب واخلرب )فعل ادلضارع(
الباحث تعليما، استعد الباحث كل شيء كمثل مادة التعليم، وخطة تنفيذ 

(RPP)التعليمية 
. وىذه اللقاءات تتكون من اللقاءان لالختبار القبلي واالختبار 43

 . ولتوضيحو أنظر إىل ىذا اجلدول:التكيبلتنفيذ تعليم  القاءانالبعدي، و 
 

 يف اجملموعة الضابطة التكيب : تنفيذ تعليم4.8جدول 

 البيان احلصة اليوم / التاريخ اللقاء
 اختبار القبلي 2 2418أكتوبر  18، اخلميس 1
ادلبتداء  عن تعليم األول 2 2418 أكتوبر 24، السبت 2

)ضمائر( واخلرب )فعل 
 ادلضارع(

تعليم )متابعة تعليم الثان  2 2418أغسطس  25، اخلميس 3
 (األول

 اختبار البعدي 2 2418نوفمرب  1اخلميس،  4
 

 اجراءات التعليم يف اجملموعة الضابطة

 افتاح الدرسة (1
 تقدمي اذلدف من التعليم (2

                                                           
43

 انظر يف ملحق  
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 ادلدّرس يبدأ بشرح القواعد والطلبة يستمعون (3
 ادلدّرس يشرح عن ترغًن الكلمة من ادلفرد وادلثىن واجلمع  (4
 مث يعطي ادلدّرس الطلبة عن األمثلة لفهم القواعد (5
 

 يف اجملموعة التجريبية الرتكيب تنفيذ تعليم ( ب
ادلبتداء )ضمائر( ادة مب تكيبال قام الباحث تعليم تجريبيةيف ىذه اجملموعة ال

. قبل نفذ لقاءات 4على  االستقرائيةستخدم الطريقة اب واخلرب )فعل ادلضارع(
خطة تنفيذ الباحث تعليما، استعد الباحث كل شيء كمثل مادة التعليم، و 

(RPP)التعليمية 
وىذه اللقاءات تتكون من اللقاءان لالختبار القبلي واالختبار  .44

 . ولتوضيحو أنظر إىل ىذا اجلدول:تكيباللتنفيذ تعليم  القاءانالبعدي، و 
 : تنفيذ التعليم يف اجملموعة التجريبية4.9جدول 

 البيان احلصة اليوم / التاريخ اللقاء
 اختبار القبلي 5 2418أكتوبر  22 ،إلثنٌنا 1
ادلبتداء  عن تعليم األول 5 2418أكتوبر  24األربعاء،  2

)ضمائر( واخلرب )فعل 
 ادلضارع(

تعليم )متابعة تعليم الثان  5 2418أكتوبر  29،  إلثنٌنا 3
 (األول

 اختبار البعدي 5 2418نوفمرب  7األربعاء،  4
 

                                                           
44

 انظر يف ملحق  
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 التجريبية اجراءات التعليم يف اجملموعة

 افتاح الدرسة (1
 تقدمي اذلدف من التعليم (2
 الطلبة ينظرون إىل األمثلة اليت تتعلق ابدلادة (3
 ادلدّرس يطلب الطلبة لتحليل األمثلة (4
 مث ادلدّرس يشرح ادلادة والطلبة ينظرون األمثلة (5
 ادلدّرس يطلب الطلبة لتدريب عن األمثلة (6
إىل الطلبة ليدّرهبم يف ادلدّرس يعطي األسئلة تتعلق ابألمثلة السابقة  (7

 اتقاهنم على  ادلادة والقواعد
 يصحح الطلبة أسئلًة مع ادلدّرس  (8

 
 بعدي يف اجملموعة الضابطة واجملموعة التجريبيةاالختبار التنفيذ  -3
 ضابطةيف اجملموعة ال بعديتنفيذ االختبار ال ( أ

نوفمرب  1 ضابطة يف يوم اخلميس،اجملموعة ال يف بعديتنفيذ االختبار ال
ويف ىذه االختبار استخدم الباحث مادة التعليم عن "احلياة يف األسرة"  .2418

وأّما عدد يف مادة التكيب يتعلق ابدلبتدأ )اسم ضمائر( واخلرب )الفعل ادلضارع(. 
 5سؤاًل، وتركيب اجلملة  5سؤاًل، مكّون من متعدد اخليارات  24يعين  السؤال

 سؤالً. 5الفعل ادلضارع  سؤاًل، وتصريف 5سؤاًل، وحتويل اجلملة 
يف اجملموعة  بعديحصل الباحث نتائج االختبار ال بعديبعد االختبار ال

 ( كما يف اآلتية :MIA)الّصف العاشر  الضابطة
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 للمجموعة الضابطة بعدي: نتائج االختبار ال4.14ل اجلدو 
 اجملموعة الضابطة

 التقدير النتيجة الطلبة
K1 74 مقبول 
K2 65 مقبول 
K3 64 انقص 
K4 65 مقبول 
K5 74 مقبول 
K6 84 جيد 
K7 84 جيد 
K8 74 مقبول 
K9 65 مقبول 
K10 65 مقبول 
K11 65 مقبول 
K12 84 جيد 
K13 64 انقص 
K14 74 مقبول 
K15 84 جيد 
K16 75 جيد 
K17 64 انقص 
K18 74 مقبول 
K19 74 مقبول 
K20 74 مقبول 
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K21 84 جيد 
K22 64 انقص 
K23 64 انقص 
K24 65 مقبول 
K25 74 مقبول 
K26 74 مقبول 
K27 84 جيد 
K28 75 جيد 
K29 64 انقص 
- - - 

  2414 اجملموع الكلي
  62،3113 معدل

 
 يف اجملموعة التجريبية بعديتنفيذ االختبار ال ( ب

نوفمرب  7األربعاء،  تجريبية يف يوماجملموعة ال يف بعديتنفيذ االختبار ال
ويف ىذه االختبار استخدم الباحث مادة التعليم عن "احلياة يف األسرة"  .2418

وأّما عدد يف مادة التكيب يتعلق ابدلبتدأ )اسم ضمائر( واخلرب )الفعل ادلضارع(. 
 5سؤاًل، وتركيب اجلملة  5سؤاًل، مكّون من متعدد اخليارات  24يعين  السؤال

 سؤالً. 5سؤاًل، وتصريف الفعل ادلضارع  5سؤاًل، وحتويل اجلملة 
يف اجملموعة  نتائج االختبار البعدي حصل الباحث بعديبعد االختبار ال

 ( كما يف اآلتية :IIS تجريبية )الّصف العاشرال
 



54 
 

 

 تجريبيةللمجموعة ال بعدياالختبار ال: نتائج 4.11ل اجلدو 
 اجملموعة التجريبية

 التقدير النتيجة طلبة
E1 74 مقبول 
E2 74 مقبول 
E3 94 جيد جدا 
E4 94 جيد جدا 
E5 74 مقبول 
E6 75 جيد 
E7 74 مقبول 
E8 64 انقص 
E9 64 انقص 
E10 75 جيد 
E11 75 جيد 
E12 84 جيد 
E13 85 جيد جدا 
E14 95 ممتاز 
E15 64 انقص 
E16 64 انقص 
E17 84 جيد 
E18 74 مقبول 
E19 75 جيد 
E20 84 جيد 
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E21 65 مقبول 
E22 75 جيد 
E23 84 جيد 
E24 95 ممتاز 
E25 95 ممتاز 
E26 84 جيد 
E27 74 مقبول 
E28 75 جيد 
E29 84 جيد 
E30 94 جيد جدا 

  2225 اجملموع الكلي
  76،5111 معدل
 

يف حتليل ادلتوسط  IBM SPSS Statistics v.22: نتيجة برانمج 4.12دول اجل
 وادلعيار االحنرايف على نتائج االختبار البعدي

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Kelas_Eksprimen 30 60.00 95.00 76.5000 10.51682 

Kelas_Kontrol 29 60.00 80.00 69.3103 7.03615 

Valid N (listwise) 29     

 
ذلك اجلدول، قيمة مبعدل من نتيجة االختبار البعدي لطلبة أعلى بناء على 

ومعدل من اجملموعة  64وأدىن القيمة من اجملموعة الضابطة  84اجملموعة الضابطة 
. وأّما أعلى 7،43 . وادلعيار االحنرايف من اجملموعة الضابطة69،31الضابطة 
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ة التجريبية ومعدل من اجملموع 64وأدىن القيمة  95القيمة للمجموعة التجريبية 
 .14،51. وادلعيار االحنرايف من اجملموعة التجريبية 76،54

 جدول معدل يف االختبار البعدي، كما يلي :

 
 

   حتليل البياانت وتفسريها -ج 
 حتليل نتائج االختبار القبلي -1

)اجملموعة التجريبية( والصف  IISلعاشر طلبة الصف االبيان األول لدى 
الذي يفعلو  (pre-test))اجملموعة الضابطة( ينال من االختبار القبلي  MIAالعاشر  

تفدمي البياانت يستطيع أن ينظر إىل قبل تعليم. نتيجة االختبار القبلي كل الطلبة 
 ادللحق. يستطيع أن ينظر إل السابقة أو

 القبلي يف جمموعة الضابطةنتائج االختبار  ( أ
"اجملموعة الضابطة" يعين فيمة  MIA الختبار القبلي الصف العاشراالبياانت 

 نتيجة إجابة األسئلة عن التكيب. 

69.31 

76.50 

64

66

68

70

72

74

76

78

Post Test 

Kelas Kontrol

Kelas Eksperimen
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 أما حاصل بناء على النسبة ادلئوية، كما يلي :

 : توزيع التكرر نتائج االختبار القبلى الطلبة يف رلموعة الضابطة4.13دول اجل

 بيان % F قيمة رقم
 ممتاز 4 4 91-144 1
 جيد جدا 3 1 81-94 2
 جيد 7 2 71-84 3
 مقبول 17 5 61-74 4
 انقص 21 6 51-64 5
 انقص جدا 52 15 4 -54 6

  144 29 اجلملة
 

قبل قام الباحث تعليما، وأما يف رلموعة  لبةاجلدول السابق يشرح نتائج الط
من نفرا  2". و جيد جدانفرا من أىلية " 1توجد ( MIAعاشر الضابطة )صف ال

 و "انقص" من أىليةأنفار  6"مقبول". و  من أىليةأنفار  5. و "جيد أىلية "
 من أىلية "انقص جدا".أنفار  15

لـّما درسوا ادلواد، وعند دخل الباحث إىل  لبةىذا النتائج حتصل ألن كل ط
نتيجتهم يكثرون  بةادلدرسة، يف ىناك بدأت السنة الدراسية اجلديدة، إذن مجيع طل

نفرا ىو من أىلية  1وجد أو من أىلية "انقص جدا". ومع ذلك، ت >54بدرجة 
 وديكن ىو تعّلم اللرغة العربية يف ادلعهد سبقا. "،جيد جدا"
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 تجريبيةلقبلي يف جمموعة النتائج االختبار ا ( ب
" يعين فيمة تجريبية"اجملموعة ال IIS البياانت االختبار القبلي الصف العاشر

 نتيجة إجابة األسئلة عن التكيب. 
 وأما حاصل بناء على النسبة ادلئوية، كما يلي :

 تجريبيةالطلبة يف رلموعة ال قبلي: توزيع التكرر نتائج االختبار ال4.14دول اجل
 بيان % F قيمة رقم
 ممتاز 4 4 91-144 1
 جيد جدا 13 4 81-94 2
 جيد 3 1 71-84 3
 مقبول 17 5 61-74 4
 انقص 3 1 51-64 5
 انقص جدا 63 19 4 -54 6

  144 34 اجلملة
 

قبل قام الباحث تعليما، وأما يف رلموعة  لبةاجلدول السابق يشرح نتائج الط
نفرا من  1". و جيد جدامن أىلية " أنفار 4 ( توجدIIS عاشرالضابطة )صف ال

 19 و "انقص" من أىلية انفر  1"مقبول". و  من أىليةأنفار  5. و "جيدأىلية "
 من أىلية "انقص جدا".أنفار 

لـّما درسوا ادلواد، وعند دخل الباحث إىل  لبةىذا النتائج حتصل ألن كل ط
نتيجتهم يكثرون  بةادلدرسة، يف ىناك بدأت السنة الدراسية اجلديدة، إذن مجيع طل

بل نتيجة الطلبة يف اجملموعة التجريبية  أو من أىلية "انقص جدا" >54بدرجة 
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 19أكثر من نتيجة الطلبة يف اجملموعة التجريبية يعين  انقص جداالذي بتقدير 
 أنفار.

 املتوسط واملعيار االحنرايف  ( ج
نتيجة من ادلتوسط وادلعيار االحنرايف على نتائج االختبار القبلي شرحوا يف 

 جدول كما يلى:
 : نتيجة ادلتوسط وادلعيار االحنرايف كل رلموعتٌن4.15دول اجل

 املعيار االحنرايف املتوسط اجملموعة
 24،95 52 اجملموعة التجريبية

 15،95 52،75 الضابطةاجملموعة 
 

يف حتليل اختبار الطبيعية،  IBM SPSS Statistics v.22قام الباحث برانمج 
أما نتائج . من نتائج االختبار القبلي uأو اختبار  tاالختبار التجانس واختبار 

 كما يلي:   IBM SPSS Statistics v.22احلساب بربانمج 
العاشر الصف  طلبة القبلي لدىاختبار الطبيعية على نتائج االختبار  (1

MIA اجملموعة الضابطة( والصف ال( عاشرIIS )اجملموعة التجريبية( 
يف حتليل  IBM SPSS Statistics v.22: نتيجة برانمج 4.16جدول 

 اختبار الطبيعية على نتائج االختبار القبلي

 
 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Kelas_Eksperimen Kelas_Kontrol 
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 ألن 4،44ىو  sig. (2-tailed)توجد يف اجملموعة التجريبية أن قيمة 
. ةطبيعي غًن إذن قيمة اجملموعة التجريبية ىو التوزيع 4،45من  صرغرأ  4،44

أكرب  4،63ألن  4،63 ىو sig. (2-tailed)أن قيمة  أما يف اجملموعة الضابطة
إذن قيمة اجملموعة الضابطة ىو التوزيع الطبيعي. إذن، قيمة تعليم  4،45من 

 .طبيعيةواجملموعة الضابطة ىي  غري طبيعيةىي  الطلبة يف اجملموعة التجريبية

العاشر الصف  طلبة لدىاختبار التجانس على نتائج االختبار القبلي  (2
MIA اجملموعة الضابطة( والصف ال( عاشرIIS )اجملموعة التجريبية( 

يف حتليل  IBM SPSS Statistics v.22: نتيجة برانمج 4.17جدول 
 اختبار التجانس على نتائج االختبار القبلي

Test of Homogeneity of Variances 

Pre_Test   

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

7.501 1 57 .008 

فقبلت  4،45من  صرغرأ  4،448ألن  4،448ىو  sig.توجد قيمة 
. بناء على ذلك التبيان عرف أن قيمة اجملموعة التجريبية واجملموعة    

 .التجانس غري الضابطة ىي

N 30 29 

Normal Parameters
a,b

 Mean 52.0000 56.2069 

Std. Deviation 20.95150 13.00104 

Most Extreme Differences Absolute .198 .158 

Positive .198 .158 

Negative -.098 -.106 

Test Statistic .198 .158 

Asymp. Sig. (2-tailed) .004
c
 .063

c
 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

c. Lilliefors Significance Correction. 
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التجانس غًن  و وغًن طبيعية ألن قيمة االختبار القبلي ىي طبيعية
 .الفرق بٌن قدرة اجملموعتٌن وجود دلعرفة uفاالستخدام اختبار 

 

 MIAالعاشر الصف  طلبة لدىنتائج االختبار القبلي  على uاختبار  (3
 )اجملموعة التجريبية( IISعاشر )اجملموعة الضابطة( والصف ال

يف حتليل  IBM SPSS Statistics v.22: نتيجة برانمج 4.18جدول 
 على نتائج االختبار القبلي u اختبار

Test Statistics
a
 

 Pre_test 

Mann-Whitney U 344.000 

Wilcoxon W 809.000 

Z -1.389 

Asymp. Sig. (2-tailed) .165 

a. Grouping Variable: Kelompok 

 
 .sig ىناك قيمة  IBM SPSS Statistics v.22بناء على حساب بربانمج 

(2 tailed) =4،165  إذن  4،45أكرب من  4،165ألنHa  مردودة وH0 
مقبولة حّت ديكن أن يتّم أّن ال توجد فرق على نتائج االختبار القبلي بٌن طلبة 

)اجملموعة  IISالعاشر )اجملموعة الضابطة( والصف  MIAعاشر الصف ال
  التجريبية(.

 بعديحتليل نتائج االختبار ال -2
)اجملموعة التجريبية( والصف  IISلعاشر البيان األول لدى طلبة الصف ا

الذي  (post-test) بعدي)اجملموعة الضابطة( ينال من االختبار ال MIAالعاشر 
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يستطيع أن ينظر إىل تفدمي كل الطلبة   بعديتعليم. نتيجة االختبار ال بعديفعلو 
 ادللحق.البياانت السابقة أو يستطيع أن ينظر إل 

 
 يف جمموعة الضابطة بعدينتائج االختبار ال ( أ

"اجملموعة الضابطة" يعين  MIAالصف العاشر  بعديالختبار الاالبياانت 
 فيمة نتيجة إجابة األسئلة عن التكيب. 

 أما حاصل بناء على النسبة ادلئوية، كما يلي :

 الطلبة يف رلموعة الضابطة بعدي: توزيع التكرر نتائج االختبار ال4.19دول اجل

 بيان % F قيمة رقم
 ممتاز 4 4 91-144 1
 جيد جدا 4 4 81-94 2
 جيد 28 8 71-84 3
 مقبول 52 15 61-74 4
 انقص 21 6 51-64 5
 انقص جدا 4 4 4 -54 6

   29 اجلملة
 

قام الباحث تعليما، وأما يف رلموعة  بعد لبةاجلدول السابق يشرح نتائج الط
من أنفار  15". و انقصمن أىلية " أنفار 6( توجد MIAعاشر الضابطة )صف ال

 ". جيد" من أىليةأنفار  8. و "مقبولأىلية "
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، وىذا قياسيةال طريقةالستخدام ىذا احلاصل بناء على قام الباحث تعليما اب
ستخدام ابتنفيذ تعليم التكيب مقارن من نتيجة الطلبة ة ترقية منظور  نتيجة الطلبة

  ة. قياسال طريقةال

 
 تجريبيةيف جمموعة ال بعدينتائج االختبار ال ( ب

" يعين فيمة تجريبية"اجملموعة ال IIS الصف العاشر بعدياالختبار الالبياانت 
 نتيجة إجابة األسئلة عن التكيب. 

 وأما حاصل بناء على النسبة ادلئوية، كما يلي :
 تجريبيةالطلبة يف رلموعة ال بعدي: توزيع التكرر نتائج االختبار ال4.24دول اجل

 بيان % F قيمة رقم
 ممتاز 14 3 91-144 1
 جيد جدا 13 4 81-94 2
 جيد 44 12 71-84 3
 مقبول 23 7 61-74 4
 انقص 13 4 51-64 5
 انقص جدا 4 4 4 -54 6

   34 اجلملة
 

قام الباحث تعليما، وأما يف رلموعة بعد  لبةاجلدول السابق يشرح نتائج الط
من  نفرأ 7". و انقصمن أىلية " أنفار 4 ( توجدIIS عاشر)صف ال تجريبيةال
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 و ""جيد جدا من أىليةنفر أ 4". و جيد" من أىليةأنفار  12. و "مقبولأىلية "
 ".ممتازمن أىلية "أنفار  3

االستقرائية،  طريقةستخدام الىذا احلاصل بناء على قام الباحث تعليما اب
 التكيب تعليمتنفيذ وىذا نتيجة الطلبة منظورة ترقية مقارن من نتيجة الطلبة قبل 

 االستقرائية. طريقةالستخدام اب
 

 املتوسط واملعيار االحنرايف  ( ج
شرحوا يف بعدي نتيجة من ادلتوسط وادلعيار االحنرايف على نتائج االختبار ال

 جدول كما يلى:
 : نتيجة ادلتوسط وادلعيار االحنرايف كل رلموعتٌن4.21دول اجل

 املعيار االحنرايف املتوسط اجملموعة
 14،51 76،54 اجملموعة التجريبية
 7،43 69،31 اجملموعة الضابطة

 

يف حتليل اختبار الطبيعية،  IBM SPSS Statistics v.22قام الباحث برانمج 
أما نتائج . من نتائج االختبار القبلي uأو اختبار  tاالختبار التجانس واختبار 

 كما يلي:   IBM SPSS Statistics v.22احلساب بربانمج 

العاشر الصف  طلبة لدى بعدياالختبار ال اختبار الطبيعية على نتائج (1
MIA اجملموعة الضابطة( والصف ال( عاشرIIS )اجملموعة التجريبية( 
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يف حتليل اختبار  IBM SPSS Statistics v.22: نتيجة برانمج  4.22جدول 
 بعديالطبيعية على نتائج االختبار ال

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Kelas_Eksperimen Kelas_Kontrol 

N 30 29 

Normal Parameters
a,b

 Mean 76.5000 69.4828 

Std. Deviation 10.51682 7.11448 

Most Extreme Differences Absolute .136 .161 

Positive .136 .161 

Negative -.102 -.137 

Test Statistic .136 .161 

Asymp. Sig. (2-tailed) .162
c
 .054

c
 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

c. Lilliefors Significance Correction. 

 

ألن  4،162ىو  sig. (2-tailed) توجد يف اجملموعة التجريبية أن قيمة
إذن قيمة اجملموعة التجريبية ىو التوزيع الطبيعي.  4،45أكرب من  4،162

ألن  ،4،454ىو  sig. (2-tailed)أما يف اجملموعة الضابطة أن قيمة 
إذن قيمة اجملموعة الضابطة ىو التوزيع الطبيعي.  4،45أكرب من  4،454

 .طبيعيةإذن، قيمة تعليم الطلبة يف اجملموعة التجريبية واجملموعة الضابطة ىي 

 

العاشر الصف  طلبة لدى بعديلتجانس على نتائج االختبار الاختبار ا (2
MIA اجملموعة الضابطة( والصف ال( عاشرIIS )اجملموعة التجريبية( 
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يف حتليل  IBM SPSS Statistics v.22: نتيجة برانمج 4.23جدول 
 بعديلتجانس على نتائج االختبار الاختبار ا

 

 

Test of Homogeneity of Variances 

Pos_Test   

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

3.617 1 57 .062 

 

 4،45أكرب من  4،462ألن ، 4،62ىو  sig.توجد قيمة 
. بناء على ذلك التبيان عرف أن قيمة اجملموعة التجريبية    فقبلت

 .التجانسواجملموعة الضابطة ىي 

ألن قيمة االختبار البعدي ىى الطبيعية والتجانس فاالستخدام 
 .الفرق بٌن قدرة اجملموعتٌن وجود دلعرفة tاختبار 

 MIAالعاشر الصف  طلبة لدىنتائج االختبار البعدي  على tاختبار  (3
 )اجملموعة التجريبية( IISعاشر )اجملموعة الضابطة( والصف ال

 tيف حتليل اختبار  IBM SPSS Statistics v.22: نتيجة برانمج 4.24جدول 
 على نتائج االختبار البعدي

 
 

 

Independent Samples Test 

 

Levene's Test 

for Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 
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F Sig. T Df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Differen

ce 

Std. 

Error 

Differen

ce 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Pos_Test Equal variances 

assumed 
3.617 .062 2.992 57 .004 7.01724 2.34570 2.32006 11.71443 

Equal variances not 

assumed 
  3.011 51.097 .004 7.01724 2.33070 2.33838 11.69610 

ادلردودة    ف Sig(. tailed-2) < 4،45ة من تلك التحليلية تعين إذا واخلالص
ادلردودة بدرجة ادلرغزى    ادلقبولة و   ف Sig(. tailed-2) > 4،45ادلقبولة وإذا    و

4،45 =. 

أصرغر  4،444ونتيجة  22االصدار  IBM SPSS Statistikاحلساب بربانمج 
قيمة االختبار  كبًن  ادلقبول. أي توجد فرق   مردودة و   ف 4،45من درجة ادلرغزى 

)رلموعة  MIAعاشر الصف الو  (اجملموعة التجريبية) IISالعاشر  طلبة الصفالبعدي بٌن 
 الضابطة(.

 أرفع االستقرائيةالطريقة استخدام يؤّكد أن  بناء على النظري فلهذا احلساب
 تكيب.يف تعليم الالطريقة القياسية من  فعاال

إن أنصار الطريقة وسعاد عبد الكرمي يف كتاهبما  حسٌن قال طو عليمع ذلك، 
جيدون يف طريقتهم خًن سبيل لفهم القواعد النحوية. وأتخذ أبيديهم تدرجيًيا  االستقرائية

لوصول إىل احلقيقة. وىي طريقة جادة يف التبية، إن يصبح التطبيق عليها سهاًل. وىي 
نفسية للمتعلم، فينتبو ويفكر حيرك الدوافع التتخذ األساليب. يذاد على ذلك أهنا 



64 
 

 

 45.على بقاء ادلعلومات يف الذاكرة مدة أطول من الطرائق األخرى ويعمل. وأهنا تساعد
ىذه الطريقة تستطيع أن تستخلص القواعد  االستقرائيةالطريقة قال شيفول مصطفى أن و 

مرحلة مبتدئ عند ، وخاصة على وعطّية األمثلة أبساليب سهل الفهم، العام سرعة
أن ىذه قال علي امحد ادلدكور يف طرق التدريس اللرغة العربيىة و  46.حسب الباحث

ادلقررة على تالميذ ادلرحلتٌن اإلعدادية والثانوية الطريقة ىي اليت عليها معظم كتب النحو 
 47يف العامل العريب اآلن.

سديد وخًن على تعليم  االستقرائيةطريقة الفإن  ونتيجة احلساب من بيان السابق
التكيب ألن ىذه الطريقة قريبة وسهولة لدى الطلبة خاصة يف مرحلة مبتدئ يف عملية 

 االستقرائيةالطريقة واحلساب أن استخدام  تواخلالصة من ذلك البياانتعليم التكيب. 
 .حقيقة تكيبيف تعليم ال الطريقة القياسية من فعاال رفعأ
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