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 الباب الرابع
 وحتليلها تقدمي البياانت
 

 حملة عن ميدان البحث -أ
 بنجرماسني 19 املتوسطة احلكومية اتريخ أتسيس املدرسة  -1

 39رقم  AMD XIIبنجرماسني يف شارع  19 املتوسطة احلكومية موقعة املدرسة 
نت ببنجرماسني، يف قرية فموروس دامل، يف انحية بنجرماسني اجلنوبية، يف والية كاملان

 اجلنوبية.
بنجرماسني  19 املتوسطة احلكومية . املدرسة 1984أتسيس هذه املدرسة يف السنة 
 .1984نوفيمبري  20يف التاريخ  0557/0/1984من شهادة خالل وزارة التعليم وثقايف 

املدرسة واملدّرسني واملدّرسات واملوّظفني يف املدرسة  ةرئيس بياانت -2
 ني.بنجرماس 19املتوسطة احلكومية  

 .مدّرسا 38بنجرماسني  19 املتوسطة احلكومية يف املدرسة  املدرسنيعدد 
 املتوسطة احلكومية يف املدرسة  واملدرسات املدرسنيلتوضيح البياانت عن أحوال 

حث جدوال أمساء املدرسني األتية قدم البا بنجرماسني 19
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 19 احلكومية يف املدرسة املتوسطة: أحوال املدرسني واملوّظفني 4.1اجلدول 
 بنجرماسني.

 

 الرقم اإلسم املهنة 
 1 جة مريان هراتيت الين املاجسترياح رئيس املدرَسة
 2 غاتوت فوروانتو السرجاان ويل الطالب

 3 السرجاانميسران  انئب منهجي
 4 السرجاانجة سييت عائشة اح ويل الصف  الّتاسع أ -
 5 السرجاانجة حبيبة اح ويل الصف  الّتاسع ب -

 6 السرجاانهلمي  سمدرّ 
 7 الدكتورة حجة نور حسنة مدّرسة
 8 الدكتورة سييت روسدية مدّرسة
 9 السرجاانإرينا سري وحيونينتياس  مدّرسة
 10 السرجاانبسمانشة  مدّرس
 11 الدكتورة حجة مهاوايت مدّرسة
 12 السرجاانإلفي مهفية  مدّرسة
 13 السرجاانايين يوليا أستويت  مدّرسة
 14 السرجاانجة انجبة اح ةمدّرس

 15 السرجاانميشارة  مدّرسة
 16 السرجاانمونريت  مدّرسة
 17 الدكتورة حجة نور مساة  مدّرسة
81  السرجاانإدا نور بينة  ةجاح مدّرسة  
 19 السرجاانروهاان نور حيايت  مدّرسة
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 20 السرجاانبدارية  مدّرسة
 21 الدكتورة نور فهراييت مدّرسة
 22 السرجاانليمة مس مدّرسة
 23 السرجاانإرلياين  مدّرسة
 24 السرجاانريستاوايت ميسنيت  مدّرسة
 25 السرجاانأرفية  مدّرسة
 26 السرجاانجويل إكا نوغراهين  مدّرسة
 27 السرجاانإكا رمحي  مدّرسة
 28 السرجاانوييّن أفراينيت  مدّرسة
 29 السرجاانووالن رمحاوايت  مدّرسة
 30 السرجاانفوروادي  جهيو مدّرس
 31 السرجاانريتا مفتاح اجلّنة  مدّرسة
 32 السرجاانرومسني دينا راي  مدّرسة
 33 السرجاانريسناوايت  مدّرسة
 34 ديوي أماليا املاجستري مدّرسة
 35 السرجاانديفي أيو إمساينيت  مدّرسة
 36 السرجاانصافيا دينا عزيرا  مدّرسة
 37 اانالسرجشريف الدين  مدّرس
 38 السرجاانأمحد مهيدي  مدّرس
 39 السرجاانمشس الدين  مدّرس
 40 السرجاانسييت مكّرمة  مدّرسة
 41 السرجاانحاليل الرمحن  مدّرس

 42 هنايف عروزي إدارة
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 43 السرجاانجة فحرايوايت اح إدارة
 44 مورنياوايت إدارة
 45 السرجاانرايدي  إدارة
 46 نور إفانشة إدارة
 47 خالصة  رةإدا

 48 ليسا أمتيين إدارة
 49 حممد فوزان هتمى إدارة

 50 نور داينشة األمن
 51 رافعي النظافة
 52 جورية النظافة

 53 جتو الدين نور احلارس الليل
 

 بنجرماسني. 19 املتوسطة احلكومية أحوال الطلبة يف املدرسة  -1
طلبة ىف  631ماسني بنجر  19 املتوسطة احلكومية عدد الطلبة يف املدرسة 

 1، لتوضيح البياانت علينا النظر اجلدول األتية.2018-2019السنة الدراسية 
 بنجرماسني. 19 املتوسطة احلكومية الطلبة يف املدرسة : أحوال 4،2اجلدول 

 
 عدد الطلبة الصف الرقم
92 الصف الّسابع أ 1  
03 الصف الّسابع ب 2  
ج الصف الّسابع 3   30 
ابع دالصف السّ  4  29 

                                                             
 .8201سفتمبري  28، بنجرماسني  19 املتوسطة احلكومية املدرسة رة امقابلة مع رئيس اإلد1



42 
 

 
 

 29 الصف الّسابع و 5
 30 الصف الّسابع ف 6
 28 الصف الّسابع غ 7
 30 الصف الثامن أ 8
 29 الصف الثامن ب 9

 29 الصف الثامن ج 10
 30 الصف الثامن د 11
 30 الصف الثامن و 12
 30 الصف الثامن ف 13
 30 الصف الثامن غ 14
 30 الصف الثامن ه 15
 31 الصف التاسع أ 16
 32 الصف الثامن ب 17
 30 الصف الثامن ج 18
 31 الصف الثامن د 19
 32 الصف الثامن و 20
 32 الصف الثامن ف 21

 631 العدد
 

 .2018/2019( تنفيذ اإلداريةمصدر البياانت: واثئق مدرسة )
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 تقدمي البياانت   -ب
 ةيف اجملموعة الضابطة واجملموعة التجريبي األصواتتنفيذ تعليم   -1

 11قام التعليم يف هذا البحث سّتون األايم حمسوب من إختبار القبلي اتريخ 
يف اجملموعة  2018أغسطس  7يف اجملموعة الضابطة واتريخ  2018أغسطس

سبتمرب 8 حىت اتريخ  2018سبتمرب 4 التجريبية،. مّث قام إختبار البعدي اتريخ 
2018. 

هي األصوات ة أساسية عن أما هذ البحث يف تعليمها، استخدم الباحث مادّ 
اليت يشتمل من معيار الكفاءة و الكفاءة األساسية واملؤشرات وأهداف العربية  األحرف

 التدريس. 
أي اجملموعة الضابطة واجملموعة  ذاتإىل  األصواتإن كان الباحث ابلغا تعليم 

ة من . وعامل الباحث كل واحدبنجارماسني19 املتوسطة احلكومية ملدرسة التجريبية اب
 اجملموعة كمثل معني مبنهج البحث.

ولوازم  األصواتقبل أن يدخل الباحث التعليم يف اجملموعتني، أعّد الباحث ماّدة 
. (RPP)مناسبة خبطة تنفيذ التعليمية  بيت بوكس اسرتاتيجيةعملية التعليمية ابستخدام 

ا تنفيذ التعليم أي البعدي. أم االختبار القبلي و  االختبار أعّد الباحث آلة التقومي أي و
البعدي مث اثنية لقاء لتنفيذ  االختبار أربعة مرَّات لقاء. اثنية اللقاء الختبار القبلي و 

 (Beatboxبيت بوكس) اسرتاتيجيةابستخدام األصوات التعليم. جلدول تنفيذ عن تعليم 
 يف جدول ما يلى:العربية  األحرفيف تعليم األصوات 

 اجملموعة الضابطةتنفيذ تعليم األصوات يف أوال،
اجملموعة الضابطة مثل املادة التعليم املقتضى يف  قبل أن يقومالتعليم، ، أعّد الباحث

(. أّن إختبار 5، و2،3،4لكي الوضوح فاملنظور ابملالحق ) (RPP)خطة تنفيذ التعليمية و 
القبلى مأخوذ من قيمة امتحان متوسط حمتوى الطالب وإختبار البعدىسائل طلبة إلجابة 
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. جدوال تنفيذ تعليم يف جمموعة الضابطة أما التعليم اربعة مرّات لقاءاللغة العربية. أسئلة
 فيما يلى: فاملنظور يف جدول 
 جملموعة الضابطةتنفيذ تعليم يف ا 4.3اجلدول: 

 
 املاّدة الساعة الدراسية اليوم/ التاريخ اللقاء

 أغسطس11/  السبت 1
2018 

 إختبار القبلى 2-5

 أغسطس25 / السبت 2
2018 

 تعليم األول : األصوات 2-5

 سبتمبري 1/   السبت 3
2018 

 تعليم الثاين : األصوات 2-5

 سبتمبري 8/  السبت 4
2018 

 إختبار البعدى 2-5

 
 يف اجملموعة التجريبية األصواتاثنيا،تنفيذ تعليم 

ريبية، عّدة جموعة التجللم تعليم ما حيتاج إىلأعّد كل شيء لتعليم، ، فالباحث اقبل 
اجملموعة الضابطة.سوى أعّدت يف موعة التجريبية أكثر مرّكب من عّدة لتعليم املقتضى جمل

(، 5و 2،3،4 الحقلكي الوضوح فاملنظور ابمل)(RPP)خبطة التنفيذ التعليمية ماّدة، تصنيع 
ار لإلختب (. مث19 لكي الوضوح فاملنظور ابملالحق)أيضا املقتضى عّدة البطاقات املصّورة 

 مزدوجني. األصواتالبعدى اجابة األسئلة يف تعليم  االختبار القبلى و 
واحد اللقاء إلختبار متساو ابجملموعة الضابطة، تعليم يف اجملموعة التجريبية أيضا 

مرَّات لقاء، و واحد اللقاء إلختبار البعدى. جدوال تنفيذ القبلى, و لتعليم مادام ثالث 
 فيما يلى: نظور يف جدول تعليم يف جمموعة الضابطة فامل
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 جملموعة التجريبيةتنفيذ تعليم يف ا 4.4جلدول: ا
 

 املاّدة الساعة الدراسية اليوم/ التاريخ اللقاء
 أغسطس 7/   الثالاثء 1

2018 
 إختبار القبلى 4-5

 أغسطس 13/   الثالاثء 2
2018 

 تعليم األول : األصوات 4-5

 أغسطس 28/  الثالاثء 3
2018 

 ليم الثاين : األصواتتع 4-5

 سبتمبري 4/  الثالاثء 4
2018 

 إختبار البعدى 4-5

 
 املواد الدراسية األساسية -2

أّما لتنفيذ التعليم يف هذا البحث تبدأ املدّرس تشجيع الطالب على التعليم وتعرف 
 على مستوى الطالب ومهاراهتم املبدئية.

لصّف السابع أ ابملدرسة أنشطة التعليم يف اجملموعة الضابطة لطلبة ا -أوال
 بنجرماسني. 19 املتوسطة احلكومية 

حماضرة   اسرتاتيجيةبشكل عام، أنشطة التعليم يف اجملموعة الضابطة ابستخدام 
 اليت ستشرح التايل:

 تقدمي املواد الدراسية 
بدأ، املدرس عن األصوات على عملية تعليم يف الفصل، مث املدرس يقرأ األصوات 

ة و مع مثاله. الطالب احتمام املدرس حبغظ األصوات قليال فقليال حىت ماهر. اللغة ابملاد
 الطالب يسأل احلول األصوات اللغة مل فهم اىل املدرس.
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أنشطة التعليم يف اجملموعة  التجريبية لطلبة الصّف السابع ب ابملدرسة  -اثنيا
 بنجرماسني. 19املتوسطة احلكومية  

( Beatboxجملموعة التجريبية ابستخدام بيت بوكس)بشكل عام أنشطة التعليم يف ا
 إىل جمموعات التايل: التعلم

 تقدمي املواد الدراسية
بدأ، املدرس يقسم األصوات اىل الطالب، مث الطالب يقرؤن بعد املدرس تقرأ مع 

 األحرف( و Beatboxالتكرير. بعضه، الطالب يقرأ ما التكريره من األصوات بيت بوكس)
حىت يفهمون  األحرففواحد الطالب يبني ما يدرك يف التعليم األصوات العربية. وحد 

 (.Beatboxاألصوات حول بيت بوكس)
 حتليل البياانت وتفسريها -ج

 القبلي االختبار نتائج  4.5اجلدول: 
 

 النتيجة اجملموعة الضابطة النتيجة اجملموعة التجريبية
Aditya Rahim 

72,67 
Ahmad Iqbal 78,21 

Anisa Savitri 
78,03 

Andrian Restu Mahesa 
Indrawan 

80,53 

Anisya Amelia 78,03 Aulia Zahra 80,35 

Arif Nashih Ulwan 66,07 Aurelia Lavina Suhendra 81,25 

Arifin 78,21 Cecilia Joreva Lestari 79,82 

Aripin Yanur 68,03 Dewi Condrowati 80,17 

Armiati 81,25 Dewi Yulianti 80,71 

Dina Rusanti 81,42 Evi Ramadewi 80,71 

Dini Dwi Cahyani 82,32 Farhan Kamil Nasiruddin 78,92 

Fatimatuz Zahra 80,89 Gita Apriyana 80,35 
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Galih Samudera 
81,07 

Gusti Chelsea Farelina 
Dewi W. 

81,07 

Herlina Sari 77,67 Hairun Rida 80 

Husna 83,92 M. Ikhsan 79,64 

Ika  Saputri Purnama 83,21 M. Wilianda Lesmana 77,67 

M. Raihan Saputera 81,07 M.Iqbal Maulana 74,82 

Muhammad Alif Satrio 81,60 Muhammad Aidil 79,28 

Muhammad Bani Ahdal 77,67 Muhammad Asabi Aulia 81,78 

Muhammad Ichsan Salmani 79,82 Muhammad Asrianor 77,85 

Muhammad Ifdhal Noval 77,5 Muhammad Darul Rafli 78,21 

Muhammad Labib Isfa J. 79,64 Muhammad Reza Febrian 81,07 

Muhammad Latif 79,64 Muhammad Sidqi Raihan 80,35 

Muhammad Rizky 79,82 Nazwa Amalya 80 

Nazwa Hairunnisa 77,67 Selviana 81,42 

Nisrina Zulfa Azqia 83,39 Siti napisah 83,57 

Nor Azizah 82,85 Wahidatul Rahmah 88,92 

Novia Shawaluna 81,07 Wiwin Safitri 80,35 

Renita Ariani 84,10 Zahra Auni Agnia 83,92 

Rifa Haliza 81,96   

Rizky 83,92   

Zaini Mubarak Arief 81,07   

 
 لقبلي الطلبةا االختبار تصوير نتيجة  -1

البياانت لالختبار القبلي الصّف السابع )أ( والصف السابع )ب( يعين 
 القبلي فاملنظور يف اجلدول كما يلي: االختبار القبلي.  االختبار نتيجة 
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 القبلي من اجملموعتني االختبار جمموع نتائج  4,6اجلدول:
 

 اجملموعة الضابطة اجملموعة التجريبية 
 88 84 أعلى القيمة
 74 66 ةأوطأ القيم

 79،93 79.07 مبعّدل
 2,448 4.143 االحنراف املعياري

 

القبلي الطلبة يف اجملموعة  االختبار بناء على هذا اجلدول، قيمة مبعّدل من نتيجة 
 الضابطة واجملموعة التجريبية ال بعد اختالف.

 عن اختبار املختلف. 13و  9رقم  حق لكي يتضح، فيمكن أن تالحظ مبال
 القبلي االختبار لف اختبار املخت -2

 الطبيعي االختبار أوال، 
الطبيعية ملعرفة من توريع البياانت. ممتحن طبيعية البياانت  االختبار عمل الباحثة 

 .(Kolmogorov-Smirrnovمسرنوف )-اليت حتصل ابلبحث استخدام اختبار قلمغوروف
القبلي  االختبار الطبيعية من نتيجة  االختبار جمموع نتائج  4.7اجلدول: 

 من اجملموعتني
 

 اجملموعة
 مسرنوف-قلمغوروف

 اخلالصة
 ملحوظ الرتددات

 توزيع العادية ،002 30 التجريبية
 توزيع العادية ،002 27 الضابطة
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من  ، أصغر002دّل هذا اجلدول أي يف اجملموعة التجريبية أّن قيمة ملحوظها يعين 
القبلي يف اجملموعة  االختبار (. هذا احلال اثبت أّن توزيع نتيجة α= ) 0,05درجة املغزى 

من درجة  ، أصغر002التجريبية العادية. مث، يف اجملموعة الضابطة قيمة ملحوظها يعين 
القبلي يف قدرة أول الطالب هي  االختبار ( أما املقصود أي نتيجة α= ) 0,05املغزى 

بتوزيع ( من اثنتان جمموعتان α= ) 0,05العادية. وبطريقة ظاهرة أي درجة املغزى 
 .10 . أما خطوات احلساب الكامال فاملنظور يف املالحقالعادية

 التجانس االختبار اثنيا، 
التجانس. وأعراض هذا  االختبار وبعد توزيع البياانت الطبيعية، مّث عمل الباحثة    

أي ملعرفة هل قدرة أول الطالب يف اجملموعة التجريبية واجملموعة الضابطة التجانس  االختبار 
 .أم ال

القبلي من  االختبار التجانس من نتيجة  االختبار جمموع نتائج  4.8اجلدول: 
 اجملموعتني

 

 اخلالصة ملحوظ عدد الطلبة اجملموعة
 30 التجريبية

 التجانس 0،47
 27 الضابطة

            
دّل هذا اجلدول أي يف اجملموعة التجريبية و اجملموعة الضابطة أّن قيمة ملحوظها 

(. هذا احلال اثبت أّن توزيع نتيجة α= ) 0,05ملغزى أكرب من درجة ا 0،47يعين 
القبلي يف اجملموعة التجريبية و اجملموعة الضابطة جتانس. أما املقصود أي نتيجة  االختبار 
القبلي يف قدرة أول الطالب هي التجانس. وبطريقة ظاهرة أي درجة املغزى  االختبار 

0,05 ( =α من اثنتان جمموعتان )أما خطوات احلساب الكامال . بتوزيع التجانس
 .11 فاملنظور يف املالحق
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 ”t“ االختبار اثلثا، 
القبلي من  االختبار " من نتيجة t" االختبار جمموع نتائج  4.9اجلدول: 
 اجملموعتني

 

 ملحوظ الرتددات اجملموعة
 756 التجريبية

0،47 
 471 الضابطة

 

 االختبار ألن وجدت الباحثة توزيع البياانت الطبيعية والتجانس. فاستخدامت 
“t”  فاملعرفة 12 إندافندين مسفيل. بناء على نتيجة احلاسب يف املالحق االختبار أي ،

مقبول، إذا قيمة  0Hف ( α= ) 0,05أكرب من درجة املغزى  47،0قيمة ملحوظه 
مردود. اخلالصة، ال توجد فروق  aH( ف α= ) 0,05امللحوظ أصغر من درجة املغزى 
 عتني. بني قدرة أول الطالب يف جممو 

 القبلي يف اجملموعة التجريبية و اجملوعة الضابطة االختبار نتيجة  -3
 القبلي يف اجملموعة التجريبية تبار االخأوال، نتيجة 

القبلي. نتائج  االختبار البياانت من الطلبة يف صف الثامن "أ" و "ب" عن 
ئج إختبار القبلي الطلبة   يف تعليم مفردااتللغة العربية. على امللحق نتا االختبار 

 القبلي ملخّص يف اجلدول التتايل:
 القبلي من الطلبة يف اجملموعة التجريبية االختبار توزيع نتائج  4.10اجلدول: 

 

 التكرار القيمة
)%( النسبة 

 املئوية
 توضيح

 ممتاز 0% 0 100-90
 جّيد جدا 50% 15 80 ->90
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 جّيد 45% 13 70 - >80
 مقبول 5%  2 60 -> 70
 انقص 0%   0،00 -> 60

  %100 30 اجلملة
 

( اجملموعة التجريبية احلصول على %0طلبة ) 0بناء على اجلدول يعرف أنه يوجد 
( احلصول %45طلبة ) 13( احلصول على "جيد جدا" و %50طلبة ) 15" ممتاز"، و 

( احلصول %100طلبة ) 30( احلصول على "مقبول". و%5طلبة ) 2على "جيد"  و 
 .9رقم   ب  الكامل، فيمكن أن تالحظ مبلحقعلى"انقص". وللحسا
 القبلي يف اجملموعة الضابطة االختبار نتائج اثنيا، 

القبلي على طلبة اجملموعة الضابطة يقدم يف جدول التوزيع كما  االختبار نتيجة 
 يلي:  

 القبلي من الطلبة يف اجملموعة الضابطة االختبار توزيع نتائج  4.11اجلدول: 
 

)%( النسبة  التكرار القيمة
 املئوية

 توضيح

 ممتاز 00،00% 0 100-90
 جّيد جدا 66,66% 18 80 ->90
 جّيد 33.33% 9 70 - >80
 مقبول 00,00%  60 -> 70
 انقص 00,00%  0،00 -> 60

  %100 27 اجلملة
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( اجملموعة التجريبية احلصول %00،00طلبة ) 0بناء على اجلدول يعرف أنه يوجد 
( %33.33طلبة ) 9( احلصول على "جيد جدا" و %66,66طلبة ) 18على " ممتاز"، و 

( احلصول %0طلبة ) 0( احلصول على "مقبول". و%0طلبة ) 0احلصول على "جيد"  و 
 .10رقم  على"انقص". وللحساب  الكامل، فيمكن أن تالحظ مبلحق

 البعدي الطلبة االختبار تصوير نتيجة  -4
نتائج االختبار الطبيعية من نتيجة االختبار البعدي من   4.12اجلدول: 

 الطلبة من اجملموعتني
 

 النتيجة اجملموعة الضابطة النتيجة اجملموعة التجريبية
Aditya Rahim 80,71 Ahmad Iqbal 81,96 

Anisa Savitri 
82,67 Andrian Restu Mahesa 

Indrawan 
82,32 

Anisya Amelia 81,07 Aulia Zahra 83,39 

Arif Nashih Ulwan 79,10 Aurelia Lavina Suhendra 83,03 

Arifin 81,96 Cecilia Joreva Lestari 82,85 

Aripin Yanur 77,67 Dewi Condrowati 82,5 

Armiati 88,21 Dewi Yulianti 83,03 

Dina Rusanti 89,10 Evi Ramadewi 82,85 

Dini Dwi Cahyani 86,42 Farhan Kamil Nasiruddin 80,71 

Fatimatuz Zahra 88,75 Gita Apriyana 81,78 

Galih Samudera 
86,60 Gusti Chelsea Farelina 

Dewi W. 
82,5 

Herlina Sari 84,10 Hairun Rida 81,42 

Husna 91,60 M. Ikhsan 81,42 

Ika  Saputri Purnama 91,07 M. Wilianda Lesmana 79,28 
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M. Raihan Saputera 87,67 M.Iqbal Maulana 78,75 

Muhammad Alif Satrio 86,96 Muhammad Aidil 81,96 

Muhammad Bani Ahdal 82,67 Muhammad Asabi Aulia 83,39 

Muhammad Ichsan Salmani 83,75 Muhammad Asrianor 81,25 

Muhammad Ifdhal Noval 82,14 Muhammad Darul Rafli 81,78 

Muhammad Labib Isfa J. 83,57 Muhammad Reza Febrian 83,03 

Muhammad Latif 83,92 Muhammad Sidqi Raihan 82,5 

Muhammad Rizky 83,57 Nazwa Amalya 82,5 

Nazwa Hairunnisa 84,82 Selviana 83,57 

Nisrina Zulfa Azqia 89,28 Siti napisah 87,85 

Nor Azizah 90,35 Wahidatul Rahmah 93,03 

Novia Shawaluna 85,17 Wiwin Safitri 82,14 

Renita Ariani 90,17 Zahra Auni Agnia 86,25 

Rifa Haliza 85,53   
Rizky 90   

Zaini Mubarak Arief 86,25   

 

 نتائج االختبار البعدي من اجملموعتني 4.13اجلدول: 
 

 اجملموعة الضابطة اجملموعة التجريبية 
 93 91 أعلى القيمة
 78 77 أوطأ القيمة

 82،37 85،03 مبعّدل
 2،776 3،746 املعياري االحنراف
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البعدي الطلبة الاليت  االختبار بناء على هذا اجلدول، أعلى القيمة من نتيجة 
. أما مبعّدل نتيجة 77و أوطأ القيمة  91يتعلمون ابستخدام وسيلة توصيل احلروف أي 

لفية . وبناء هذا احلال توجد خ3،746و املعيار االحنراف  85،03من هذه اجملموعة أي 
 الرتبية الطلبة، اإلهتمام الطلبة، والرغبة الطلبة.

البعدي الطلبة الاليت يتعلمون دون استخدام  االختبار أما أعلى القيمة من نتيجة 
. أما مبعّدل نتيجة من هذه اجملموعة فهي 78 و أوطأ القيمة 93تلك الوسيلة فهي 

خلفية الرتبية الطلبة،  . وبناء هذا احلال توجد2،776و املعياري االحنراف  82،37
 اإلهتمام الطلبة، والرغبة الطلبة.

 الطبيعية االختبار أوال،    
الطبيعية ملعرفة هل البياانت توزيع الطبيعية أم ال. ممتحن  االختبار عملت الباحثة 

-Kolmogorovمسرنوف )-طبيعية البياانت اليت ابلبحث استخدام اختبار قلمغوروف

Smirrnov.) 
جمموع نتائج االختبار الطبيعية من نتيجة االختبار البعدي من  4.14اجلدول: 

 اجملموعتني
 

 اجملموعة
 مسرنوف-قلمغوروف

 اخلالصة
 ملحوظ الرتددات

 توزيع العادية ،200 30 التجريبية
 توزيع العادية ،000 27 الضابطة

       

ن م أكرب ،200دّل هذا اجلدول أي يف اجملموعة التجريبية أّن قيمة ملحوظها يعين 
البعدي يف اجملموعة  االختبار (. هذا احلال اثبت أّن توزيع نتيجة α= ) 0,05درجة املغزى 

من درجة  أصغر ،000التجريبية العادية. مث، يف اجملموعة الضابطة قيمة ملحوظها يعين 
البعدي يف اجملموعة الضابطة غري  االختبار ( أما املقصود أي نتيجة α= ) 0,05املغزى 
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بتوزيع غري ( من اثنتان جمموعتان α= ) 0,05يقة ظاهرة أي درجة املغزى العادية. وبطر 
 .14 . أما خطوات احلساب الكامال فاملنظور يف املالحقالعادية

 التجانس االختبار اثنيا، 
التجانس. وأعراض هذا  االختبار وبعد توزيع البياانت الطبيعية، مّث عمل الباحثة 

طالب يف اجملموعة التجريبية واجملموعة الضابطة أي ملعرفة هل قدرة أول ال االختبار 
 .التجانس أم ال

جمموع نتائج اختبار التجانس من نتيجة االختبار البعدي من  4.15اجلدول: 
 اجملموعتني

 

 اخلالصة ملحوظ طلبة اجملموعة
 30 التجريبية

 التجانس 0،013
 27 الضابطة

 

بطة أّن قيمة ملحوظها دّل هذا اجلدول أي يف اجملموعة التجريبية و اجملموعة الضا
(. هذا احلال اثبت أّن توزيع نتيجة α= ) 0,05أكرب من درجة املغزى  0,329يعين 

البعدي يف اجملموعة التجريبية و اجملموعة الضابطة جتانس. أما املقصود أي نتيجة  االختبار 
ن ( من اثنتاα= ) 0,05البعدي هي التجانس. وبطريقة ظاهرة أي درجة املغزى  االختبار 

 .15 . أما خطوات احلساب الكامال فاملنظور يف املالحقبتوزيع التجانسجمموعتان 
 (Parametrik) حدودي ”t”االختبار اثلثا،  

بياانت من اجملموعتني من واحد اجملموعة غري العادية، إذن اخلالصة بياانت مذكور 
 (.Parametrik) حدودي "t"اليت مستخدمة اختبار  االختبار غري العادية، ف
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من البعدي  االختبار نتيجة من " tجمموع نتائج االختبار " 4.16اجلدول: 
 موعتنياجمل
 

 اخلالصة ملحوظ الرتددات اجملموعة
 684 التجريبية

 بتوزيع غري العادية 0،013
 534 الضابطة

 
 0,05من درجة املغزى  صغرأ 0،013دّل هذا اجلدول ألن قيمة ملحوظها يعين 

( =α)  0حيتH مردود" و" aH  البعدي  االختبار "مقبول". اخلالصة توجد الفروق قيمة
 بني اجملموعة التجريبية و اجملموعة الضابطة.

 توزيع نتائج االختبار البعدي من الطلبة يف اجملموعة التجريبية 4.17اجلدول: 
 

 التكرار القيمة
)%( النسبة 

 املئوية
 توضيح

 ممتاز 46,67% 14 100-90
 اجّيد جد 23,33% 7 80 ->90
 جّيد 16,67% 5 70 - >80
 مقبول 6،67% 2 60 -> 70
 انقص 6,67% 2 0،00 -> 60

  %100 30 اجلملة
 

( اجملموعة التجريبية %46,67طلبة ) 14يعرف أنه يوجد  سابق بناء على اجلدول
طلبة  5( احلصول على "جيد جدا" و %23,33طلبة ) 7احلصول على " ممتاز"، و 

 2( احلصول على "مقبول". و%6،67طلبة ) 2يد"  و ( احلصول على "ج16,67%)
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  حق( احلصول على"انقص". وللحساب  الكامل، فيمكن أن تالحظ مبال%6,67طلبة )
 .20رقم

 البعدي من الطلبة يف اجملموعة الضابطة االختبار توزيع نتيجة  4.18اجلدول: 
 

 التكرار القيمة
)%( النسبة 

 املئوية
 توضيح

 زممتا 14,79% 4 100-90
 جّيد جدا 18,24% 5 80 ->89
 جّيد 55,72% 15 70 - >79
 مقبول 11,25% 3 60 -> 69
 انقص % 0 0 0،00 -> 59

  %100 28 اجلملة
 

( اجملموعة التجريبية احلصول %13,79طلبة ) 4بناء على اجلدول يعرف أنه يوجد 
ة طلب 15( احلصول على "جيد جدا" و %17,24طلبة ) 5على " ممتاز"، و 

 2( احلصول على "مقبول". و%10,34طلبة ) 3( احلصول على "جيد"  و 51,72%)
  ( احلصول على"انقص". وللحساب  الكامل، فيمكن أن تالحظ مبلحق%6,9طلبة )

 .21رقم
 (Beatboxبيت بوكس) اسرتاتيجيةالنتائج السابقة  يعرف أن استخدام  موعومن جم

 .%12،32رجة فّعال بد العربية األحرفيف تعليم أصوات 
بيت  اسرتاتيجيةاستجبات الطلبة يف استخدام نتائج االستبانة عن وأما 

 19العربية ابملدرسة املتوسطة احلكومية  األحرفيف تعليم األصوات  (Beatboxبوكس)
 %52(، أوافق بشدة) %14يلي: واحلاصل من توزيع ابملؤية هي : هي كما  بنجرماسني
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ويف توزيع ابملؤية يف قسمني فيما يلي  (.بشدة أوافقال ) %3(، أوافق)ال  %31(، أوافق)
 ومن ملحوظات الطلبة منها:  %33 أوافقوال  %66 أوافق: 

 

بيت  اسرتاتيجيةأن أكثر الطلبة حيّبون استخدام وخالصة القول هي 
العربية وقليل منهم من ال يوافقون هبذه  األحرف( يف تعليم أصوات Beatboxبوكس)

 األحرفمن نتائجها أيضا أن استخدامها يزيد رغبة الطلبة يف تعلُّم أصوات ،  و سرتاتيجيةاال
 العربية.

 


