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 الرابع الباب
 حتليل البيانات ومناقستها

 

  البحث ميدان عن اللمحة -أ
 النموذجية الثانية احلكومية اإلسالمية الثانوية املدرسة نشأة تاريخ -1

  .بنجرماسني

 هي بنجرماسني النموذجية الثانية (MAN) احلكومية الثانوية املدرسة
 اإلسالم دين املميزة بعالمة العامة الثانوية املدرسة واحدة بدراجة املتوسط املدرسة

 إىل حتويلها سنوات PGAN 6 سابقتها املدرسة هذه. الدينية الشؤون وزارة حتت
 موالورمن شارع يف ويقع, 1990 سنة يف احلكومية اإلسالمية الثانوية املدرسة

(Mulawarman), ىف انتقل 1984 سنة من مث, لتطوير متكن وال قليل املكان ألن 
  .بنجرماسني (Pramuka) فاراموك شارع

 باملدرسة اإلسالمية للمؤسسات العام املدير جعل 1998 سنة ىف منذ مث
 .اجلنوبية كاليمانتان  ملنطقة النموذجية احلكومية اإلسالمية الثانوية

 الثانية احلكومية اإلسالمية الثانوية املدرسة تسّلم 2005 سنة يف
 .البيئة اجملالة يف اإلجناز كاملدرسة  احمللية احلكومة من احرتاما بنجرماسني النموذجية

 النموذجية الثانية احلكومية اإلسالمية الثانوية املدرسة تسّلم 2006 سنة يف
 الشؤون وزارة تعطى الذى الوطىن طبقة ىف اإلجناز كاملدرسة  احرتاما بنجرماسني

 .جاكرتا الدينية

 اإلسالمية الثانوية املدرسة اآلن حىت 1984 سنة املدرسة تقوم منذ
 رئيس من التغيريات جترب ،1990 سنة ىف بنجرماسني النموذجية الثانية احلكومية
 النموذجية الثانية احلكومية اإلسالمية الثانوية املدرسة رئيسة اآلن, املدرسة

 .املاجستري السعدية، حلمة الدكتورندة املكرمة بنجرماسني
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أحوال املدرسات وموظفات اللغة العربية باملدرسة الثانوية اإلسالمية  -2

 .احلكومية الثانية النموذجية بنجرماسني

يف املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية الثانية النموذجية بنجرماسني يف 
كان  مواظف خبلفية خمتلفة )انظر يف املالحق( 86موجود  2017/2018سنة 

 .ىل اجلدول التايلإ أنظر  .منهم مدرسات اللغة العربية خامس

أحوال مدرسات اللغة العربية يف املدرسة الثانوية اإلسالمية :4 .1اجلدول 
 2017/2018النموذجية بنجرماسني يف سنة 2   احلكومية 

 الصف   الرتبية اإلسم الرقم
الدكتورندة احلاجة  1

 فريدة عبد هللا
 كلية الرتبية والتعليم

قسم تعليم اللغة العربية 
 ىيف اجلامعة أنتسار 

اإلسالمية احلكومية 
 بنجرماسني

XI IIK 1, XI IIK 2, XI 

IIK 3, XI MIA 1, XI 

MIA 2, XI MIA 3, XI 

MIA 4, XI MIA 5, XI 

IIS 1, XI IIS 2, XI IIS 

3. 

توفيق الرمحن  2
 السرجانا

 كلية الرتبية والتعليم
قسم تعليم اللغة العربية 

 ىيف اجلامعة أنتسار 
اإلسالمية احلكومية 

 بنجرماسني

XII IIK, XII IBB, XII 

MIA 1, XII MIA 2, 

XII MIA 3, XII MIA 

4, XII IIS 1, XII IIS 2. 

 كلية الرتبية والتعليم رمحة السرجانا 3
قسم تعليم اللغة العربية 

 ىاجلامعة أنتسار يف 
اإلسالمية احلكومية 

X IIK 1, X IIK 2, X 

IIS 1, X IIS 2, X IIS 3, 

X MIA 5. 
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 بنجرماسني
خري الفطري  4

 السرجانا
 كلية الرتبية والتعليم

قسم تعليم اللغة العربية 
 ىيف اجلامعة أنتسار 

اإلسالمية احلكومية 
 بنجرماسني

X IIK 1, X IIK2, X 

IIS 1, X MIA 1. 

ربيعة األدوية  5
 السرجانا

 كلية الرتبية والتعليم
قسم تعليم اللغة العربية 

 ىيف اجلامعة أنتسار 
اإلسالمية احلكومية 

 بنجرماسني

X MIA 1, X MIA 2, X 

MIA 3, X MIA 4. 

 
النموذجية  الثانيةيف املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية  جملتمع احلادى عشرأحوال ا

 2017/2018بنجرماسني يف سنة 
 رقم فصول عداد
الطبيعية " أ"قسم العلوم  احلادى عشر 39  1 
ب " الطبيعية "قسم قسم العلوم  احلادى عشر 30  2 
ج" الطبيعية "قسم قسم العلوم  احلادى عشر 34  3 
د"الطبيعية "قسم قسم العلوم  احلادى عشر 39  4 
ه "الطبيعية "قسم قسم العلوم  احلادى عشر 33  5 
االجتماعية " أ"قسم العلوم  احلادى عشر 35  6 
االجتماعية "ب"قسم العلوم  احلادى عشر 30  7 
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االجتماعية "ج"قسم العلوم  احلادى عشر 38  8 
 9 " أ" دينالقسم العلوم  احلادى عشر 37
الدين "ب"قسم العلوم  احلادى عشر 37  10 
 عداد 352

 

ل -3 حوا إلسالمية الثانوية باملدرسة الطلبة أ حلكومية ا جية الثانية ا  النموذ
 2017/2018 سنة يف بنجرماسني
 بنجرماسني النموذجية الثانية احلكومية اإلسالمية الثّانوية املدرسة كانت

 و طالبا 429 من يتألف الذين طلبة 1027 متلك 2017/2018 سنة يف
 اجلدول ىلإ فانظر ،60 فجملته الباحثة حبث الذي الطلبة وأما. طلبة 598
 .التاىل

 
 الثانية احلكومية اإلسالمية الثانوية باملدرسة الطلبة أحوال  :4. 2 اجلدول

 2017/2018 سنة يف بنجرماسني النموذجية
 اجلملة الطلبة الطالب بيان الصف الرقم
 احلادىالصف  1

شر قسم العلوم ع
 Ilmu) الطبيعية

Pengetahuan 

Alam) 

جمموعة 
 الضابطة

14 11 30 

 احلادىالصف  2
شر قسم العلوم ع

 Ilmu) االجتماعية

Pengetahuan 

Sosial ) 

 جمموعة

 التجريبية

 

12 13 30 



41 
 

 

 60 اجملموع 
 املدرسي ة واألجهزة اآلالت أحول -4

 بنجرماسني النموذجية الثانية احلكومية اإلسالمية الثّانوية املدرسة متلك
 :سيأتى كما  بتفصيل غروفا 56 من املدرسّية واألجهزة اآلالت

 املدرسي ة األجهزة و اآلالت أحول  :4. 3 اجلدول
 الرقم  الغرفة  اجلملة  البيان 
 جيد
 جيد 
 جيد
 جيد
 جيد
 جيد
 جيد
 جيد
 جيد
 جيد
 جيد
 جيد
 جيد
 جيد
 جيد
 جيد
 جيد

1 
1 
1 
25 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

 املدرسة الرئس حجرة
 املدرسني حجرة
 الفضاء إدارة حجرة
 الصف

  املسجد 
  املكتبة
 اللغة معمل
 الكيمياء معمل
 الطبيعة معمل
 املعلومات تقنية/  اإلنرتنت معمل
 الكمبيوتر معمل
 الدينية معمل

اخلياطة احللقه الفضاء  
 االلكرتونيات الورشة
 السيارات ورشة
 القراءة غرفة

 والبصرية السمعية غرفة

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
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 جيد
 جيد
 جيد
 جيد
 جيد
 جيد
 جيد
 جيد
 جيد
 جيد

2 
1 
1 
4 
1 
1 
1 
1 
2 
1 

 PSBB بناء
 قاعة/  األغراض متعدد مبىن

 التعاونية
 املقصف

 املدرس داخل الطلبة منظمة غرفة

 املدرسة صحيح سعي
 الكشفية غرفة

 للمدرسني موقف
 للطلبة موقف

 مستودع

18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 

اجملموع              56 جيد جدا  
       

  جدوال الدرس -5

اقيم التعليم من يوم اإلثنني حىّت السبت. ابتدأ التعليم من الساعة 
(كّل يومها.  قبل أن WITA) 15,05توقيت إندونيسية الوسط حىت  07,30

دقائق، حمسوب من  30يبتدأ الّدرس، الطلبة واجب عليها قراءة القران مادام 
، خاصة يف يوم WITA 08,00حىّت يف الّساعة  07,30WITAالّساعة 

 .اجلمعة واجب عليها قراءة صورة يس

 تقدمي البيانات -ب
 تنفيذ تعليم مهارة القراءة يف اجملموعة الضابطة واجملموعة التجريبية -1

 يف اجملموعة الضابطة (1

 3 تاريخ القبلى إختبار من حمسوب شهرين البحث هذا يف التعليم قام
 اجملموعة يف 2017 أغسطس 2 وتاريخ الضابطة اجملموعة يف 2017 أغسطس
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 14 تاريخ حىت 2017 سبتمرب 13 تاريخ البعدي إختبار قام مثّ . التجريبية،
 .2017 سنتمرب
 مهارة عن أساسية ماّدة الباحثة استخدم تعليمها، يف البحث اهذ أما       
 واملؤشرات األساسية والكفاءة الكفاءة معيار من يشتمل اليت هي القراءة

 .فاملنظور الوضوح لكي. التدريس وأهداف
 الضابطة اجملموعة أي عينة إىل القراءة مهارة مادة تعلم الباحثة كان

 النمزذجية الثانيةدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية بامل التجريبية واجملموعة
 .البحث مبنهج معني كمثل  اجملموعة من واحدة كل  الباحثة وعامل. بنجرماسني

 
 اجملموعة التجريبيةيف  (2

الباحثة ماّدة القراءة  تقبل أن يدخل الباحثة التعليم يف اجملموعتني، أعدّ 
مناسبة خبطة تنفيذ التعليمية  لعب األلغازولوازم عملية التعليمية باستخدام 

(RPP) . وأعّد الباحثة آلة التقومي أي االختبار القبلى واالختبار البعدى. أما
تنفيذ التعليم أي ستة مرَّات لقاء. ثانية اللقاء الختبار القبلى واالختبار البعدى 
مث أربعة لقاء لتنفيذ التعليم. جلدول تنفيذ عن تعليم مهارة القراءة باستخدام 

 يف جدول ما يلى: لعب األلغاز
 فيذ تعليم مهارة القراءة يف اجملموعة الضابطةتن أوال،

اجملموعة الضابطة مثل التعليم املقتضى يف  الباحثة تقبل أن يقوم التعليم، أعدّ        
 متوسط امتحان قيمة من مأخوذ القبلى إختبار أنّ .  (RPP)خطة تنفيذ التعليمية املادة و 
 اربعة التعليم أما اللغة العربية. أسئلة إلجابة طلبة سائل البعدى وإختبار الطالب حمتوى
  فيما يلى: . جدوال تنفيذ تعليم يف جمموعة الضابطة فاملنظور يف جدول لقاء مرّات
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فعالية استخدام وسيلة األلغاز يف  جملموعة الضابطةتنفيذ تعليم يف ا  4. 4: اجلدول
الث انوية تعليم القراءة لدى طلبة الصف احلادى عشر من املدرسة 

 النموذجية ببنجرماسني 2اإلسالمي ة احلكومي ة 
 املاد ة الساعة الدراسية اليوم/ التاريخ اللقاء

 أغسطس 3/   اخلميس 1
2017 

 إختبار القبلى 3-4

 أغسطس 10/  اخلميس 2
2017 

ُة : األول تعليم 3-4 حَّ اَلصِّّ
يَّةُ  حِّّ  َوالرَِّعايَُة الصِّّ

 أغسطس 24/  اخلميس 3
2017 

حَُّة  :الثاين تعليم 3-4 اَلصِّّ
يَّةُ  حِّّ    َوالرَِّعايَُة الصِّّ

 أغسطس 31/  اخلميس 4
2017 

حَُّة  :الثالث تعليم 3-4 اَلصِّّ
يَّةُ  حِّّ    َوالرَِّعايَُة الصِّّ

 سبتمرب 7/  اخلميس 5
2017 

حَُّة : الرابع تعليم 3-4 اَلصِّّ
يَّةُ  حِّّ  َوالرَِّعايَُة الصِّّ

 سبتمرب 14/  اخلميس 6
2017 

حَُّة  :إختبار البعدى 3-4 اَلصِّّ
يَّةُ  حِّّ   َوالرَِّعايَُة الصِّّ

 
 تنفيذ تعليم مهارة القراءة يف اجملموعة التجريبية ثانيا،

اجملموعة أعّد كل شيء املقتضى يف تعليم يف  ةقبل أن قوم التعليم، فالباحث       
اجملموعة يف موعة التجريبية أكثر مرّكب من عّدة لتعليم املقتضى جملالتجريبية، عّدة 

 عّدة املقتضى أيضا ، (RPP)خبطة التنفيذ التعليمية الضابطة. سوى أعّدت ماّدة، تصنيع 
 لإلختبار مث. فاملنظور الوضوح لكي)  األلغاز وسيلة ولوازم عملية التعليمية باستخدام

 مزدوجني. القراءة مهارة تعليم يف األسئلة اجابة البعدى واإلختبار القبلى
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 إلختبار اللقاء واحدمتساو باجملموعة الضابطة، تعليم يف اجملموعة التجريبية أيضا       
مرَّات لقاء، وواحد اللقاء إلختبار البعدى. جدوال تنفيذ  أربعة مادام ولتعليم ،القبلى

    فيما يلى: تعليم يف جمموعة التجريبية فاملنظور يف جدول 
  فعالية استخدام وسيلة األلغاز جملموعة التجريبيةتنفيذ تعليم يف ا   4. 5: جلدولا

يف تعليم القراءة لدى طلبة الصف احلادى عشر من املدرسة 
 النموذجية ببنجرماسني 2الث انوية اإلسالمي ة احلكومي ة 

 املاد ة الدراسية الساعة اليوم/ التاريخ اللقاء
 أغسطس 2األربعاء /  1

2017 
 إختبار القبلى 3-4

 أغسطس 9األربعاء /  2
2017 

حَُّة : األول تعليم 3-4 اَلصِّّ
يَّةُ  حِّّ  َوالرَِّعايَُة الصِّّ

 أغسطس 16الثالثاء /  3
2017 

حَُّة  :الثاين تعليم 3-4 اَلصِّّ
يَّةُ  حِّّ    َوالرَِّعايَُة الصِّّ

 أغسطس 23األربعاء /  4
2017 

 :الثالث تعليم 3-4
حَُّة  َوالرَِّعايَُة اَلصِّّ

يَّةُ  حِّّ  الصِّّ
 أغسطس 30األربعاء /  5

2017 
حَُّة : الرابع تعليم 3-4 اَلصِّّ

يَّةُ  حِّّ  َوالرَِّعايَُة الصِّّ
 سبتمرب 13 /األربعاء  6

2017 
 إختبار البعدى 3-4

  التجربية واجملموعة الضابطة اجملموعة يف التعليم أنشطة وصف -2

، ويف  باستخدام الطريقة اجملموعة الضابطةيف بشكل العام، أنشطة التعليم    
 وانقسم إىل األقسام اليت تشرح كما التال:. األلغازوسيلة باستخدام اجملموعة التجريبية 
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 ، االختبار القبلىأوال
شر اعال احدىهتدف هذه البحث ليعرف نتائج تعليم اللغة العربية يف الصف 

 الثانوية باملدرسة االجتماعية"العلوم "شر قسم اعال احدىالصف  الطبيعية"العلوم "قسم 
يف اجملموعة الضابطة  باستخدام الطريقة بنجرماسني النموذجية الثانية احلكومية اإلسالمية

 اختبار لطلبةا أعطعت الباحثة هقبل .يف اجملموعة التجريبية . األلغازوسيلة باستخدام 
  .التعليم املادة عن معرفتهم ارتقاء تطور ليعرف القبلى

 ، توصل املواد ثانيا
توصل املدرسة مودا باختصار، يف هذه احلالة بعض املواد معلق يف كتاب 
املنهجي اليت متلق الطلبة. تستمع الطلبة شرحا ولو قليل أجلب الطلبة. بعد اإلنتهاء 
توصل املواد، املدرسة إجراء سؤال واجلواب مع الطلبة ليعرف فهم املواد الذي أعطى، 

 يسأل. تسأل الطلبة حبماس.وتعطي الطلبة ل
 ، االختبار البعدى ثالثا

استخدام و يف اجملموعة الضابطة  مباشرة باستخدام الطريقة بعد أداء اللغة العربية
األلغاز يف اجملموعة التجريبية. ففائدتة ليعرف تطور ارتقاء معرفة الطلبة ملواد اليت مت وسيلة 

االجتماع. يف عملية اختبار البعدى كل دراستها فايعطي االختبار البعدى يف كل أخر 
 الطلبة ال يساعد بعضهم على البعض.

: نتائج االختبار القبلي من الطلبة يف اجملموعة التجريبية واجملموعة 4.6اجلدول 
 الضابطة

 النتيجة اجملموعة الضابطة النتيجة اجملموعة التجريبية الرقم
1 Ade Ayu Puteri 

Nugroho 
35 A. Rifki Al-Fariz 45 

2 Ahmad Fikri Rahman 45 Ade Maulana Putra 80 
3 Ahmad Ibnu Sina 90 Aisyah Amina 65 
4 Aisya Nurhaliza 55 Aisyah Muntasya  85 
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5 Almadiva Azzahra 

Gunawan 
65 Alfini Ghina Rahmi 60 

6 Aniq Alifa 70 Ananda Afriza 60 
7 Anisa Melati Putri 65 Anisa Dewi Safira 85 
8 Anisah Ayash 

Nurrahma 
25 David Hermawan 70 

9 Azkia Khairunnafisa 45 Fahrizal Mardani 10 
10 Azwa Diba 35 Ferry Rachman 

Kurniawan 
70 

11 Fikri Akmal Ash 

Shddiq 
40 Fiqri Aulia Rahman 50 

12 Lutfi Qintahara Tirta 25 Gaitsha Rahma Amanda 55 
13 M Chandra Saputra 40 Irfan Azmi 25 
14 M Hafiz Ansyari 

Ramadhan 
25 Khairunnisa 60 

15 M Zaid Ardiansyah 40 Khairunnisa Fauzah 45 
16 M Afif Ash Sholihin 80 M. Hazil Nasuha 40 
17 Muhammad Fadillah 75 M. Nur Alif Agza 70 
18 Muhammad Farhan 50 M. Ridwan 40 
19 Muhammad Taufiq 

Fajri 
45 Muhammad Aulia Putra 65 

20 Nurlaila Alfi Syariah 80 Muhammad Ferdy 

Yanuar 
20 

21 Nursalma Aima 45 Muhammad Kholil 45 
22 Raihan Rizky 

Fiedianto 
10 Najma Raisa Athalia 50 

23 Rara Adriana Shafira 50 Ridha Akbar Nafarin 80 
24 Riansyah Mandala 65 Said Muhammad Ali 50 
25 Sayid Alwi 40 Septia Noor Rachman 60 
26 Sheila Mathilda 

Febrina 
35 Siti Hadijah 55 

27 Sulaiman 40 Siti Khadijah 65 
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28 Wildanur Jannah 55 Siti Rahmawati 65 
29 Nurul Husna  25 Siti Rihhadatul Aisy 70 
30 Siti Syamsiah 35 Soraya 65 

 1705 اجملموع 1425 اجملموع 
 56،84 املعد ل 47،50 املعد ل

 
 حتليل البيانات وتفسريها -ج

 الطلبة القبلى االختبار نتيجة تصوير -1

 الطبيعية"العلوم "شر قسم اعال احدىالصف  القبلى إلختبار البيانات     
 الطلبة أول قدرة قيمة يعين االجتماعية"العلوم "شر قسم اعال احدىالصف و 
 :  يلى كما  اجلدول يف فاملنظور القبلى اختبار(. فاملنظور)

 الطلبة القبلى االختبار تصوير  4. 7:  اجلدول

 اجملموعة الضابطة اجملموعة التجريبية 
 85 90 أعلى القيمة
 10 10 أوطأ القيمة

 56،84 47،50 مبعد ل
  3،29 3،56 االحنراف املعياري

اجملموعة  بناء على هذا اجلدول، قيمة مبعّدل من نتيجة االختبار القبلى الطلبة يف
 لكي يتضح، فيمكن أن تالحظ مبلحق اجملموعة الضابطة ال بعد اختالف. )و التجريبية 

 (عن اختبار املختلف. 10 رقم
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  القبلى االختبار أو املختلف االختبار -2

  الطبيعية االختبار أوال،
. ال أم الطبيعية توزيع البيانات هل ملعرفة الطبيعية االختبار الباحثة عمل

-قلمغوروف اختبار استخدام بالبحث حتصل اليت البيانات طبيعية ممتحن
 (Kolmogorov-Smirrnov) مسرنوف

 الطلبة القبلى االختبار نتيجة من الطبيعية االختبار خالصة  4. 8: اجلدول

 اجملموعة
 

مسرنوف-قلمغوروف  اخلالصة 
 ملحوظ الرتددات 

 العادية 0،079 30 التجريبية
 العادية 0،162 30 الضابطة

(𝛼) =  0,05  

 0،079دّل هذا اجلدول أي يف اجملموعة التجريبية أّن قيمة ملحوظها يعين 
(. هذا احلال اثبت أّن نتيجة االختبار α= ) 0،05أكرب من درجة املغزى 

العادية. مث، يف اجملموعة الضابطة قيمة ملحوظها  القبلي يف اجملموعة التجريبية
( أما املقصود أي نتيجة α= ) 0،05أكرب من درجة املغزى  0،162يعين 

االختبار القبلي يف قدرة أول الطالب هي العادية. وبطريقة ظاهرة أي درجة 
 احلساب خطوات أما .العادية( من اثنتان جمموعتان α= ) 0،05املغزى 
 .  املالحق يف ورفاملنظ الكامال

 التجانس االختبار ثانيا،
. التجانس االختبار الباحثة عمل مثّ  الطبيعة، البيانات توزيع وبعد  

 التجربية اجملموعة يف الطالب أول قدرة هل ملعرفة أي االختبار هذا وأعراض
 .ال أم التجانس الضابطة واجملموعة

 الطلبة القبلى االختبار نتيجة من التجانس االختبار خالصة 4. 9: اجلدول
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 اخلالصة ملحوظ الرتددات اجملموعة
 30 التجريبية

 متجانس 0،636
 30 الضابطة
(𝛼) =  0,05       

دّل هذا اجلدول أي يف اجملموعة التجريبية واجملموعة الضابطة أّن قيمة 
(. هذا احلال اثبت أّن α= ) 0،05أكرب من درجة املغزى  0،636ملحوظها يعين 

االختبار القبلي يف اجملموعة التجريبية واجملموعة الضابطة متجانس. أما  نتيجة
املقصود أي نتيجة االختبار القبلي يف قدرة أول الطالب هي املتجانس. وبطريقة 

 أما. املتجانس( من اثنتان جمموعتان α= ) 0،05ظاهرة أي درجة املغزى 
  فاملنظور الكامال احلساب خطوات

 t االختبار ثالثا،

 من نتيجة االختبار القبلى الطلبة tخالصة االختبار  4. 10اجلدول: 
 ملحوظ الرتددات اجملموعة
 30 التجريبية

0،636 
 30 الضابطة
     0،05 ( =α)  

ألن وجدت الباحثة توزيع البيانات الطبيعية واملتجانس، فاستخدامت 
احلاسب يف املالحق أي االختبار العينة املستقلة. بناء على نتيجة  tاالختبار 

ف ( α= ) 0،05أكرب من درجة املغزى  0،636، فاحلصل قيمة ملحوظه 16
0H  0،05مقبول، إذا قيمة امللحوظ أصغر من درجة املغزى ( =α ف )aH 

 بني قدرة أول الطالب يف جمموعتني. ال يوجد الفرقمردود. اخلالصة، 
 

 نتيجة االختبار القبلى يف اجملموعة الضابطة واجملوعة التجريبية  -3



51 
 

 

 أوال، نتيجة االختبار القبلى يف اجملموعة الضابطة
الصف و  الطبيعية"العلوم "شر قسم اعال احدىالصف  البيانات من الطلبة 

عن االختبار القبلى. نتائج االختبار االجتماعية"العلوم "شر قسم اعال احدى
الطلبة يف تعليم القراءة اللغة العربية. على امللحق نتائج إختبار القبلي القبلى 

 ملخّص يف اجلدول التايل:
 نتيجة االختبار القبلى من الطلبة يف الضابطة 4. 11اجلدول: 

 عدد الفرد القيمة
)%( النسبة 

 املئوية
 توضيح

 ممتاز 3،33% 1 100-90
 جّيد جدا 6،67% 2 80 ->90
 جّيد 3،33% 1 70 - >80
 مقبول 13،33% 4 60 -> 70
 ناقص 73،33% 22 0،00 -> 60

  %100 30 اجلملة
  

( اجملموعة التجريبية %3،33طلبة ) 1بناء على اجلدول يعرف أنه يوجد 
طلبة  1( احلصول على "جيد جدا" و %6،67طلبة ) 2احلصول على " ممتاز"، و 

( احلصول على "مقبول". %13،33طلبة ) 4( احلصول على "جيد"  و 3،33%)
ن ( احلصول على"ناقص". وللحساب  الكامل، فيمكن أ%73،33طلبة ) 22و

 تالحظ 
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  التجريبية اجملموعة يف القبلى االختبار نتيجة ثانيا،
 : يلى كما  التوزيع جدول يف يقدم التجريبية جمموعة الطلبة بعدي اختبار نتيجة      

 التجريبية جملموعة الطلبة القبلى االختبار نتيجة 4. 12:  اجلدول

 عدد الفرد القيمة
)%( النسبة 

 املئوية
 توضيح

 ممتاز 00،0% 0 100-90
 جّيد جدا 6،67% 2 80 ->90
 جّيد 6،67% 2 70 - >80
 مقبول 33،33% 10 60 -> 70
 ناقص 53،33% 16 0،00 -> 60

  %100 30 اجلملة
  

( اجملموعة التجريبية %00،00طلبة ) 0بناء على اجلدول يعرف أنه يوجد  
طلبة  2جدا" و ( احلصول على "جيد %6،67طلبة ) 2احلصول على " ممتاز"، و 

( احلصول على "مقبول". %33،33طلبة ) 10( احلصول على "جيد"  و 6،67%)
( احلصول على"ناقص". وللحساب  الكامل، فيمكن أن %53،33طلبة ) 16و

 تالحظ
 

 اجملموعة الضابطةو  اجملموعة التجريبية يف البعدى االختبار :4. 13اجلدول 
 النتيجة اجملموعة الضابطة النتيجة اجملموعة التجريبية الرقم

1 Ade Ayu Puteri 

Nugroho 
100 A. Rifki Al-Fariz 60 

2 Ahmad Fikri Rahman 90 Ade Maulana Putra 80 
3 Ahmad Ibnu Sina 80 Aisyah Amina 85 
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4 Aisya Nurhaliza 100 Aisyah Muntasya  80 
5 Almadiva Azzahra 

Gunawan 
70 Alfini Ghina Rahmi 70 

6 Aniq Alifa 100 Ananda Afriza 100 
7 Anisa Melati Putri 95 Anisa Dewi Safira 80 
8 Anisah Ayash 

Nurrahma 
95 David Hermawan 85 

9 Azkia Khairunnafisa 90 Fahrizal Mardani 55 
10 Azwa Diba 100 Ferry Rachman 

Kurniawan 
85 

11 Fikri Akmal Ash 

Shddiq 
85 Fiqri Aulia Rahman 65 

12 Lutfi Qintahara Tirta 90 Gaitsha Rahma Amanda 90 
13 M Chandra Saputra 65 Irfan Azmi 55 
14 M Hafiz Ansyari 

Ramadhan 
100 Khairunnisa 90 

15 M Zaid Ardiansyah 65 Khairunnisa Fauzah 85 
16 M Afif Ash Sholihin 75 M. Hazil Nasuha 60 
17 Muhammad Fadillah 70 M. Nur Alif Agza 85 
18 Muhammad Farhan 65 M. Ridwan 90 
19 Muhammad Taufiq 

Fajri 
90 Muhammad Aulia Putra 85 

20 Nurlaila Alfi Syariah 80 Muhammad Ferdy 

Yanuar 
90 

21 Nursalma Aima 100 Muhammad Kholil 85 
22 Raihan Rizky 

Fiedianto 
95 Najma Raisa Athalia 75 

23 Rara Adriana Shafira 100 Ridha Akbar Nafarin 90 
24 Riansyah Mandala 85 Said Muhammad Ali 65 
25 Sayid Alwi 100 Septia Noor Rachman 80 
26 Sheila Mathilda 

Febrina 
90 Siti Hadijah 80 
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27 Sulaiman 80 Siti Khadijah 85 
28 Wildanur Jannah 100 Siti Rahmawati 80 
29 Nurul Husna  85 Siti Rihhadatul Aisy 85 
30 Siti Syamsiah 90 Soraya 70 

 2370 اجملموع 2635 اجملموع 
 79،00 املعد ل 87،83 املعد ل

 
 البعدى االختبار نتيجة تصوير -4

 الطبيعية"العلوم "شر قسم اعال احدىالصف  البعدى إلختبار البيانات
 الطلبة أول قدرة قيمة يعين االجتماعية"العلوم "شر قسم اعال احدىالصف و 
 : يلى كما  اجلدول يف فاملنظور القبلى اختبار(. املالحق يف فاملنظور)

 الطلبة البعدى االختبار نتيجة تصوير  4. 14:  اجلدول
ةالتجريبي اجملموعة   اجملموعة الضابطة 

 100 100 أعلى القيمة

 55 65 أوطأ القيمة

 79،00 87،83 مبعد ل

االحنراف املعياري  11،93 11،47 

بناء على هذا اجلدول، أعلى القيمة من نتيجة االختبار البعدي الطلبة الاليت 
. أما 65وأوطأ القيمة  100(The Think Puzzle)األلغاز وسيلة  يتعلمون باستخدام

. وبناء هذا احلال 11،93االحنراف واملعيار  87،83مبعّدل نتيجة من هذه اجملموعة أي 
 توجد خلفية الرتبية الطلبة، اإلهتمام الطلبة، والرغبة الطلبة.
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أما أعلى القيمة من نتيجة االختبار البعدي الطلبة الاليت يتعلمون دون 
. أما مبعّدل نتيجة من هذه 55وأوطأ القيمة  100استخدام تلك الوسيلة فهي 

. وبناء هذا احلال توجد 11،47ي االحنراف و املعيار  79،00اجملموعة فهي 
 خلفية الرتبية الطلبة، اإلهتمام الطلبة، والرغبة الطلبة.

 
 البعدى االختبار أو املختلف االختبار -5

 الطبيعية االختبار أوال،
 أم الطبيعية توزيع البيانات هل ملعرفة الطبيعية االختبار الباحثة عمل      

 اختبار استخدام بالبحث حتصل اليت البيانات طبيعية ممتحن. ال
 (.Kolmogorov-Smirrnov) مسرنوف-قلمغوروف

 
 البعدى االختبار نتيجة من الطبيعية االختبار خالصة 4. 15: اجلدول
 الطلبة

 اجملموعة
 مسرنوف-قلمغوروف

 اخلالصة
 ملحوظ الرتددات

 توزيع العادية 0،024 30 التجريبية
 العاديةتوزيع ال   0،000 30 الضابطة
       0،05 ( =α) 

أكرب  0،024دّل هذا اجلدول أي يف اجملموعة التجريبية أّن قيمة ملحوظها يعين 
(. هذا احلال اثبت أّن نتيجة االختبار البعدي يف اجملموعة α= ) 0،05من درجة املغزى 

جة أصغر من در  0،00التجريبية العادية. مث، يف اجملموعة الضابطة قيمة ملحوظها يعين 
( أما املقصود أي نتيجة االختبار البعدي يف اجملموعة الضابطة غري α= ) 0،05املغزى 
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غري ( من اثنتان جمموعتان α= ) 0،05العادية. وبطريقة ظاهرة أي درجة املغزى 
  . أما خطوات احلساب الكامال فاملنظور يف املالحقالعادية

 التجانس االختبار ثانيا،
 هذا وأعراض. التجانس االختبار الباحثة عمل مثّ  الطبيعة، البيانات توزيع وبعد
 الضابطة واجملموعة التجربية اجملموعة يف الطالب أول قدرة هل ملعرفة أي االختبار
 .ال أم التجانس

 الطلبة البعدى االختبار نتيجة من التجانس االختبار خالصة 4. 16: اجلدول

 اخلالصة ملحوظ الرتددات اجملموعة
 30 التجريبية

 متجانس 0،613
 30 الضابطة

       0،05 ( =α)  
دّل هذا اجلدول أي يف اجملموعة التجريبية واجملموعة الضابطة أّن قيمة ملحوظها 

(. هذا احلال اثبت أّن نتيجة االختبار α= ) 0،05أكرب من درجة املغزى  0،613يعين 
الضابطة متجانس. أما املقصود أي نتيجة البعدي يف اجملموعة التجريبية واجملموعة 

( من α= ) 0،05االختبار البعدي هي املتجانس. وبطريقة ظاهرة أي درجة املغزى 
 .. أما خطوات احلساب الكامال فاملنظور يف املالحقاملتجانساثنتان جمموعتان 

 (Non Parametrik) فراميرتيك غري u االختبار ثالثا،    
 بيانات اخلالصة إذن العادية، غري اجملموعة واحد من اجملموعتني من بيانات

 Non) فراميرتيك غري u اختبار مستخدمة اليت فاالختبار العادية، غري مذكور

Parametrik) 
 الطلبة البعدى االختبار نتيجة منu  االختبار خالصة 4. 17: اجلدول

 اخلالصة ملحوظ الرتددات اجملموعة
 العاديةغري  0،003 30 التجريبية



57 
 

 

 30 الضابطة
       0،05 ( =α)  

أصغر من درجة املغزى  0،003دّل هذا اجلدول ألن قيمة ملحوظها يعين 
0،05 ( =α حيت )0H مردود" و" aH  مقبول". اخلالصة يوجد الفرق قيمة اإلختبار"

وللحساب  الكامل، فيمكن أن  .البعدي بني اجملموعة التجريبية واجملموعة الضابطة
  تالحظ مبالحق

  
 نتيجة االختبار البعدى يف اجملموعة الضابطة واجملوعة التجريبية -6

 أوال، نتيجة االختبار البعدى يف اجملموعة الضابطة
 الطبيعية"العلوم "شر قسم اعال احدىالبيانات من الطلبة يف الصف 

عن االختبار البعدى. نتائج  االجتماعية"العلوم "شر قسم اعال احدىالصف و 
البعدى الطلبة يف تعليم القراءة اللغة العربية. على امللحق نتائج إختبار  االختبار

 البعدى ملخّص يف اجلدول التايل:
 نتيجة االختبار البعدى من الطلبة يف اجملموعة الضابطة 4. 18اجلدول: 

 عدد الفرد القيمة
)%( النسبة 

 املئوية
 توضيح

 ممتاز 20،00% 6 100-90
 جّيد جدا 50،00% 15 80 ->90
 جّيد 6،67% 2 70 - >80
 مقبول 10،00% 3 60 -> 70
 ناقص 13،33% 4 0،00 -> 60

  %100 30 اجلملة
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( اجملموعة التجريبية %20،00طلبة ) 6بناء على اجلدول يعرف أنه يوجد  
طلبة  2( احلصول على "جيد جدا" و %50،00طلبة ) 15احلصول على " ممتاز"، و 

 4( احلصول على "مقبول". و%10،00طلبة ) 3( احلصول على "جيد"  و 6،67%)
  أن تالحظ  ( احلصول على"ناقص". وللحساب  الكامل، فيمكن%13،33طلبة )
  التجريبية اجملموعة يف البعدى االختبار نتيجة ثانيا،
 : يلى كما  التوزيع جدول يف يقدم التجريبية موعةاجمل الطلبة بعديال تبارخلا نتيجة      

 التجريبيةنتيجة االختبار البعدى من الطلبة يف اجملموعة  4. 19اجلدول: 

 عدد الفرد القيمة
)%( النسبة 

 املئوية
 توضيح

 ممتاز 43،33% 13 100-90
 جّيد جدا 40،00% 12 80 ->90
 جّيد 0،00% 0 70 - >80
 مقبول 16،67% 5 60 -> 70
 ناقص 00،00% 0 0،00 -> 60

  %100 30 اجلملة
 

( اجملموعة التجريبية %43،33طلبة ) 13بناء على اجلدول يعرف أنه يوجد 
طلبة  0( احلصول على "جيد جدا" و %30،00طلبة ) 12احلصول على " ممتاز"، و 

( احلصول على "مقبول". %16،67طلبة ) 5( احلصول على "جيد"  و 00،00%)
 كن أن تالحظ ( احلصول على"ناقص". وللحساب  الكامل، فيم%00،00طلبة ) 0و

 البحثاخلالصة  -7

وقيمة ملحوظها أصغر  u 0،003بناء على نتيجة التجربة  من اختبار 
توجد مبعىن " aH(، فالفرضية هذا البحث أي α= )  0،05من درجة املغزى 
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يف تعليم األلغاز وسيلة " ذات داللة احصائية بني نتيجة الطلبة باستخدام فروق
الصف احدى العاشر من ونتيجة الطالبة دون استخدامه لدى طلبة مهارة القراءة 

". وعلى مقبول" بنجرماسني النموذجية الثانية (MAN) احلكومية الثانوية درسةم
ذات داللة احصائية بني نتيجة الطلبة باستخدام توجد فروق"  المبعىن " 0Hأن  

 استخدامه لدى طلبةونتيجة الطالبة دون يف تعليم مهارة القراءة  لعب األلغاز
 النموذجية الثانية (MAN) احلكومية الثانوية مدرسةمن  الصف احدى العاشر من

 ".مردود" بنجرماسني
 لدى طلبةيف تعليم مهارة القراءة األلغاز وسيلة اخلالصة، باستخدام  

 النموذجية الثانية (MAN) احلكومية الثانوية درسةم الصف احدى العاشر من
 األلغاز  وسيلة . ومن هذين التصرفني، نعلم أيضا أّن استخدامفع ال بنجرماسني

 الثانوية درسةم الصف احدى العاشر منلدى طلبة يف تعليم مهارة القراءة 
تسهم يف ترقية كفاءة الكتابة  بنجرماسني النموذجية الثانية (MAN) احلكومية

( من meanلدى الطلبة وجناحهم فيها. هذه احلالة، حتصيل من قيمة املتوسط )
يف االختبار البعدي أرفع من نتيجة االختبار  87،83اجملموعة التجريبية هي 

 .47،50القبلي 
 


