
 الباب الرابع

 قشتهاعرض البياانت وحتليلها ومنا

قامت الباحثة يف هذا الفصل بعرض البياانت اليت وجدهتا بعد عملية إجراء هذا 
البحث، مث قامت الباحثة بتحليلها ومناقشتها. وذلك يشتمل على ثالثة مباحث، 
وابتدئت الباحثة بتقدمي البحث الذي حيتوي على حملة عن ميدان البحث وما حوهلا، مث 

 ة نتائج البحث.عرض البياانت وحتليلها، ومناقش

 حملة عن امليدان البحث .أ

املتوسطة اإلسالمية احلكومية امليدان يف هذا البحث هو يف مكانني ومها املدرسة 
وفيما يلي قد . بالجنان و مدرسة اهلداية املتوسطة اإلسالمية إينان ابرينجني اجلنوبية 3

 عرضت الباحث الصورة البصيطة عن امليدان البحث:

 بالجنان 3اإلسالمية احلكومية  املدرسة املتوسطة .1
بالجنان تقع يف قرية أوااين هلري منطقة  3املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية 

بالجنان كليمانتان اجلنوبية. وقد حصلت هذه املدرسة حالة احلكومية و قرارة التأسيس يف 
 م. 1995سنة 

شخصا من  20شخصا من املعلمني و  16عدد املعلمني يف هذه املدرسة هي 
نساء. وعدد التالميذ هي  3شخصا من املدرس وهم الرجالن و  5املعلمات، وزايدة 

فصال دراسيا و املعمل واملكتبة  17نساء.بنية حتتية تتكون من  256رجاال و  258
 واملصلى و وحدة الصحة املدرسية. 

 
 
 



 
 

 

 
 مدرسة اهلداية املتوسطة اإلسالمية إينان ابرينجني اجلنوبية .2

داية املتوسطة اإلسالمية إينان هي مدرسة تقوم يف املؤسسة امسها مدرسة اهل
وحتصل  2001مؤسسة الرتبية اإلسالمية نور اهلداية إينان. وهذه املدرسة تصنع يف سنة 

م. تقع هذه املدرسة يف شارع تومنجونج جليل قرية 2011االعتماد االكادميي يف سنة 
 إانن ابرينجني اجلنوبية منطقة بالجنان.

 ؤية ورسالة وأهداف مدرسة اهلداية املتوسطة اإلسالمية إينان ابرينجني اجلنوبيةر 

 الرؤية .أ

خلق الشبان املؤمنون واملتقون ابهلل سبحانه وتعاىل وذا اإلجنازات واألخالق 
 الكرمية

 الرسالة .ب
 القيام ابخلصائص اإلسالمية -1
 ترقية كفاءة الطالب يف جماالت العلوم واملهارات املختلفة -2
اهتمامات الطالب ومواهبهم من خالل التنمية والالمنهجية  توجيه -3

 واملتكاملة بني املعرفة الدينية اإلسالمية
 ترقية مرافق دعم التعلم والبنية التحتية -4
 ترقية كفاءة املعلمني والعاملني يف جمال التعليم -5
 تعزيز تعاون املدرسة مع أصحاب املصلحة وجلان املدرسة -6
 أهداف .ج
 ة الدينية.تطوير ثقافة املدرس -1
 تنفيذ عملية التعليم النشطة والشخصية. -2
 تطوير عملية التعليم ابعتماد على تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت. -3



 
 

 

 خلق بيئة املدرسية املواتية. -4

إلدارية، اشخصا من املعلمني و شخص يف  21واالن يف هذه املدرية توجد 
املتوسطة  هلدايةرسة امدتية يف البنية التح البواب.وشخص يف املكتبة و حارس املدرسة و 

كتبة فة اإلدارة واملفصال دراسيا و غرفة املعلمني و غر  3تتكون من اإلسالمية إينان 
 واملصلى واملرحاض للطالب وللمعلمني.

 عرض البياانت .ب

لعربية  يف  للغة االيم قبل تنفيذ التعليم، الباحثة أعّدت كل الشيء املقتضى يف تع

ع م( RPP)عليمشمل على إعداد املواد، و خطة تنفيذ التكل املدارس، واإلعداد ت

ي، ختبار البعدي و اللقبلاطريقة القواعد والرتمجة و السؤال واجلواب، و األسئلة الختبار 

 و أيضا نفذت الختبار القبلي. 

 

 هرسةالف تنفيذ اسرتاتيجية  قطعة املربع أو النص وتطابق بطاقة .1
(Broken Square/Text & Index Card Match )

 جنانبال 3للطالب يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية 

يف عملية التنفيذ لتعليم اللغة العربية هناك العملية اليت يطبقها املعلمةون عند 
وجتد التعليم. وكذالك حتقيق ما كتب يف خطة التدريس اليت قد صنع املعلمةون من قبل. 

ة هبذه املدرسة، كل من عملية التعليم مكتوب يف الباحثة عن عملية التعليم اللغة العربي



 
 

 

خطة التدريس وتقسمها إىل ثالثة أقسام. ويف هذا املدرسة تكون عملية التعليم بثالثة 
 :1لقاء، كما يف التايل

 اللقاء األول -أ
 دقائق( 10العملية املقدمة ) -1

 بكما العادة يف املقدمة، املعلمة يلقي السالم إىل الطال -
 س الفصل أن يقايد الدعاءتطلب املعلمة رئي -
 املعلمة يفتش حضور الطالبات بقراءة كشف احلضور -
 تشرتط املعلمة االستعداد العقلي للطالب يف التعلم -
 ادة املدروسة ابملعلقتسأل املعلمة أسئلة حول املادة اليت مت دراستها واملت -
و أتعليم ال أتخذ املعلمة الطالب إىل مشكلة تواجههم مث يشرح أهداف -

 اءات األساسية املطلوبةالكف
يت سيتم ليم اللتعتقدم املعلمة خمططًا للتغطية املادية وشرًحا لعملية ا -

 اتنفيذها وكذلك االختبارات والواجبات اليت سيتم تنفيذه
 دقائق( 60العملية األساسية ) -2

 السلوكي -
o تخدام ابس تعّود املعلمة الطالب على الصدق والثقة يف االتصال

 اللغة العربية
o املعلمة الطالب على أن يكونوا صادقني وواثقني حتفز 

 يراقب -
o االستماع وتقليد نطق الكلمة صحيحا 
o االستماع إىل النطق املرادف 
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o  االستماع إىل اخلطاب مع االنتباه إىل منوذج املعلمة وتقليد النطق
 والتجويد

o تطابق الصورة مع ما يسمع 
o مراقبة النص عن الساعة 
o عربية حسب الصورة املعروضة.ينطق الطالب اجلمل ابللغة ال 

 يسأل -
o يقوم ابلسؤال واجلواب البسيط حول املوضوع املدروس 
o اإلجابة على األسئلة ابخلطاب البسيط إما كان كتابًيا أو شفهًيا 
o  اإلجابة عن األسئلة الشفهية اليت يطرحها الشخص اآلخر

 ابملوضوع املناسب
o م فهمها يسأل صديًقا أو معلمة عن كلمات أو مجل اليت مل يت

 ابملوضوع املناسب
 دقائق( 10العملية اخلامتة ) -3

 تقدم املعلمة التعزيزات للمواد التعليمية -
 تطلب املعلمة من الطالب أن خيلصوا املوضوع املوصول -
 تقدم املعلمة الواجبات املنزلية و االستعداد للقاء املقبل -
 تنقل املعلمة عملية التعليم يف اللقاء القادم -
 مد هلل والدعاء والتحية مع الطالبتقرأ املعلمة احل -

 اللقاء الثاين -ب
 دقائق( 10العملية املقدمة ) -1

 كما العادة يف املقدمة، املعلمة يلقي السالم إىل الطالب -
 تطلب املعلمة رئيس الفصل أن يقايد الدعاء -
 املعلمة يفتش حضور الطالبات بقراءة كشف احلضور -



 
 

 

 لتعلمتشرتط املعلمة االستعداد العقلي للطالب يف ا -
 تسأل املعلمة أسئلة حول املادة اليت مت دراستها واملتعلقة ابملادة املدروس -
أتخذ املعلمة الطالب إىل مشكلة تواجههم مث يشرح أهداف التعليم أو  -

 الكفاءات األساسية املطلوبة
تقدم املعلمة خمططًا للتغطية املادية وشرًحا لعملية التعليم اليت سيتم  -

 ارات والواجبات اليت سيتم تنفيذهاتنفيذها وكذلك االختب
 دقائق( 60العملية األساسية ) -2

 السلوكي -
o  تعّود املعلمة الطالب على الصدق والثقة يف االتصال ابستخدام

 اللغة العربية
o حتفز املعلمة الطالب على أن يكونوا صادقني وواثقني 

 يستلع -
o  ينطق الطالب اجلملة حسب ما يسمعه مناسبا بنموذج كالم

 املعلمة
o كوين الكلمات حىت تكون مجال مناسبا ابملوضوع الساعة ت

 والقواعد املدروسة
o  يرتب الكلمات واجلمل البسيطة حول الساعة مناسبا ابلقواعد

 املدروسة
o ينطق اجلملة كما يسمعون 
o حماولة التعبري عن الكلمات اليت تستخدم القواعد املستفادة وفهمها 

 دقائق( 10العملية اخلامتة ) -3
 ة التعزيزات للمواد التعليميةتقدم املعلم -
 تطلب املعلمة من الطالب أن خيلصوا املوضوع املوصول -



 
 

 

 تقدم املعلمة الواجبات املنزلية و االستعداد للقاء املقبل -
 تنقل املعلمة عملية التعليم يف اللقاء القادم -
 تقرأ املعلمة احلمد هلل والدعاء والتحية مع الطالب -

 اللقاء الثالث -ج
 دقائق( 10) العملية املقدمة -1

 كما العادة يف املقدمة، املعلمة يلقي السالم إىل الطالب -
 تطلب املعلمة رئيس الفصل أن يقايد الدعاء -
 املعلمة يفتش حضور الطالبات بقراءة كشف احلضور -
 تشرتط املعلمة االستعداد العقلي للطالب يف التعلم -
 ملادة املدروستسأل املعلمة أسئلة حول املادة اليت مت دراستها واملتعلقة اب -
أتخذ املعلمة الطالب إىل مشكلة تواجههم مث يشرح أهداف التعليم أو  -

 الكفاءات األساسية املطلوبة
تقدم املعلمة خمططًا للتغطية املادية وشرًحا لعملية التعليم اليت سيتم  -

 تنفيذها وكذلك االختبارات والواجبات اليت سيتم تنفيذها
 دقائق( 60العملية األساسية ) -2

 سلوكيال -
o  تعّود املعلمة الطالب على الصدق والثقة يف االتصال ابستخدام

 اللغة العربية
o حتفز املعلمة الطالب على أن يكونوا صادقني وواثقني 

 مساعدة -
o "مقارنة استخدام مجل االستفهام املتعلقة ابملوضوع "الساعة 
o جيد معىن الكلمات يف النص املدروس 



 
 

 

o  ق واملكتوب املتعليلخص حمتوى اخلطاب أو النص الشفهي
 ابملوضوع

o "التمييز بني استخدام كلميت "مؤنس" و "ُمذََكر 
o لنص يبحث عن املعلومات العامة أو املواضيع من اخلطاب ا

 الشفهي أو املكتوب
o جيد معىن الكلمات يف النص 
o يلخص حمتوى اخلطاب الشفوي واملكتوب 

 دقائق( 10العملية اخلامتة ) -3
 التعليمية تقدم املعلمة التعزيزات للمواد -
 تطلب املعلمة من الطالب أن خيلصوا املوضوع املوصول -
 قبلتقدم املعلمة الواجبات املنزلية و االستعداد للقاء امل -
 تنقل املعلمة عملية التعليم يف اللقاء القادم -
 تقرأ املعلمة احلمد هلل والدعاء والتحية مع الطالب -

 رسةلفهااقة تنفيذ اسرتاتيجية  قطعة املربع أو النص وتطابق بط .2
(Broken Square/Text & Index Card Match )

 جلنوبية  جني ارينللطالب يف مدرسة اهلداية املتوسطة اإلسالمية إينان اب

وكذلك يف هذه املدرسة، جتد الباحثة عملية التعليم مكتوب يف خطة التدريس 
 :2وتقسمها إىل ثالثة أقسام

 العملية املقدمة (أ
 هللا مع دعو إىلو ت ملعلمة تلقي السالم إىل الطالباتكما العادة يف املقدمة، ا -

 الطلبة.
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 تنظم الفصل لتنفيذ التعليم. -
 تستعد الوسائل التعليم الذي ستستعمل يف عملية التعليم. -
 املعلمة يفتش حضور الطالبات بقراءة كشف احلضور. -
لسابقة قبل بداية املوضوع التعليم اجلديد، املعلمة يسأل إىل الطالبات عن املواد ا -

 على طريق سئال املعلمة تقوميا عن فهمه عن مواد التعليمية السابقة.
 تقوم ابالختبار القبلي -
 العملية األساسية -4

 ، وهي: 13-مراحل مناسبة ابملنهاج الدراسي  5تنقسم العملية األساسية إىل 
 يراقب -1

ون يالحظ الطالب نطق الكلمة، والعبارة، واجلملة يف اللغة العربية عن: الالعب -
 والرايضيون

يقلد الطالب نطق الكلمة، والعبارة، واجلملة يف اللغة العربية عن: الالعبون  -
 والرايضيون

يصحح الطالب نطق صديقهم يتعلق ابملوضوع الالعبون والرايضيون من املعلمة  -
 لالستجابة هلا جيدا وصحيحا.

 يسأل -2
العربية هن يسائل الطالب ابستخدام الكلمة، و العبارة، واجلملة يف اللغة  -

 الالعبون والرايضيون
 يسئل الطالب املادة اليت مل يفهموها -

 يستلع -3
 تقرأ املعلمة نص القراءة إىل الطالب -
 املعلمة تطلب الطالب أن خيمنوا أي املفردات اليت ستصدرن عن النص املدروس -
 توزع املعلمة البطاقات اليت حتتوي بعضا على اجلمل ابللغة العربية وترمجة هلا بعضا -



 
 

 

 تقوم املعلمة بتشغيل املوسيقى يف نشاط تشغيل عصا أو ما أشبه ذلك -
أتمر املعلمة التقدم للطالب الذين ميسكون ابلعصا عند توقف املوسيقى وتطلب  -

من الطالب اآلخرين مطابقة البطاقات اليت حصل عليها الطالب الذين حيملون 
يتبعهم الطالب العصا مث يقرائن أمام الفصل عن البطاقات اليت حيمالهنا و 

 اآلخرون
كل الطالب يتقدم إىل األمام ابإلجابة الصحيحة سيحصل على املكافأة وإن   -

 كانت خاطئة يغين الطالب أمام الفصل
جمموعات ويتأمر ممثلي اجملموعة أبخذ رقم  10مث تقسم املعلمة الطالب إىل  -

 اجملموعة وترمجة اجلملة العربية
موعة ملناقشة الرتمجة العربية اليت حصلوا اثنية لكل جم 20تعطي املعلمة حوايل  -

 عليها
تدعو املعلمة ممثلي اجملموعة لتقدمي أرقام اجملموعة كأرقام تسلسلية مللء الكلمات  -

 اليت مت توفريها يف خمطط اجليب صحيحا
 األرقام الثالثة األوىل ابإلجابة الصحيحة ستحصل على املكافأة من املعلمة   -

 مجعية -4
 ا بعضا النص عن: الالعبون والرايضيونيراقب الطالب بعضه -

 االتصال -5
 االستجابة لنتائج التعلم. -
 االستجابة لنتائج مالحظات الطالب يف النص عن: الالعبون والرايضيون -
 العملية اخلامتة  -5
 تقوم املعلمة ابالختبار البعدي -
 خيلص الطالب مبساعدة املعلمة -
 إىل الطالبختطط األنشطاة املتابعة ويعطى الواجبات املنزيلية  -



 
 

 

 ختتم التعليم بقراءة الدعاء -
 مث تلقي السالم إىل الطالب. -

 حتليل البياانت .ج
النتائج من االختبار القبلي واالختبار البعدي يف املدرسة املتوسطة  -1

 بالجنان 3اإلسالمية احلكومية 
 نتائج الطالب: 

 رقم الطالب االختبار القبلي االختبار البعدي
 1 1الطالب  25 90
 2 2الطالب  25 95
 3 3الطالب  20 80
 4 4الطالب  40 80
 5 5الطالب  45 60
 6 6الطالب  40 60
 7 7الطالب  45 70
 8 8الطالب  40 80
 9 9الطالب  35 95
 10 10الطالب  20 60
 11 11الطالب  20 60
 12 12الطالب  30 65
 13 13الطالب  40 55
 14 14الطالب  45 75
 15 15الطالب  40 75
 16 16الطالب  50 70



 
 

 

 17 17الطالب  55 90
 18 18الطالب  50 60
 19 19الطالب  35 60
 20 20الطالب  40 75
 21 21الطالب  50 75
 22 22الطالب  60 80
 23 23الطالب  30 90

 عدد 880 1700
 معدل 38,26 79,32
 املعيار االحنراف 11,34 12,51

 

و أما العدد الرتاكمي من  38,26لي= العدد الرتاكمي من االختبار القب

, و أما  11,34واملعيار االحنراف من االختبار القبلي =  .79,32االختبار البعدي= 

 .12,51من االختبار البعدي= 

 
 االختبار الطبيعي (1

عملت الباحثة االختبار الطبيعية ملعرفة الطبيعية من توزيع البياانت. ممتحن طبيعية 
-بحث ابستخدام اختبار قلموغروفالبياانت اليت حتصل ال

  (.Kolmogorov-Smirnovمسرنوف)



 
 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov 
Test 

  
pretest 

postte
st 

N 23 23 
Normal 
Parametersa 

Mean 38.26 73.91 
Std. Deviation 11.34

3 
12.51

9 
Most Extreme 
Differences 

Absolute .170 .171 
Positive .096 .171 
Negative -.170 -.118 

Kolmogorov-Smirnov Z .813 .821 
Asymp. Sig. (2-tailed) .522 .511 
a. Test distribution is Normal.   

 

أكرب من  0،522دّل هذا اجلدول أي يف هذا الفصل أن قيمة ملحوظه 

𝛼درجة املغزي  =  . هذا احلال يدّل على أن توزيع نتيجة االختبار القبلي0,05

أصغر أيضا من  0،511طبيعية. مث يف الفصل الضابطي، قيمة ملحوظه يعين 



 
 

 

𝛼،درجة املغزى  = واملقصود هو نتيجة االختبار القبلي طبيعية أيضا. أما  0,05

 خطوات احلساب الكاملة فاملنظور يف املالحق.

 االختبار النجانس (2

انس. وأعرض هذا وبعد توزيع البياانت الطبيعية، مث عملت الباحثة االختبار التج
االختبار أي ملعرفة هل قدرة أول الطالب يف اجملموعة التجريبية واجملموعة الضابطة جتانسا 

 أم ال.

Paired Samples Correlations 
  

N 
Correla

tion Sig. 
Pair 
1 

pretest & 
posttest 23 -.038 .864 

ار البعدي يعين دّل هذا اجلدول أن قيمة امللحوظ يف االختبار القبلي واالختب

𝛼و هو أكرب من درجة املغزى  ،0،864 = هذا احلال تدّل على أن توزيع  .0,05

نتيجة االختبار القبلي يف قدرة أول الطلبة هي التجانس. أما خطوات احلساب الكاملة 

 فاملنظور إىل املالحق. 

 tاالختبار  (3

تلك البياانتني العينتني املستخدمة ملقارنة هل هي من  tاملقارنة هي االختبار  
 )الفرق( متسوية أو خمتلفة. 



 
 

 

 

 

 

Paired Samples Test 
  Paired Differences 

t Df 

Sig. 
(2-
taile
d) 

  

Mean 

Std. 
Deviat

ion 

Std. 
Error 
Mean 

95% 
Confidence 

Interval of the 
Difference 

  Lower Upper 
Pair 
1 

pretes
t – 
postte
st 

-
3.565
22E1 

17.208
90 

3.588
30 

-
43.093

86 

-
28.210

49 

-
9.93

6 
22 .00

0 

 

  Haف Sig (2 Tailed)  >0,05إذا   أما اخلالصة من ذلك التحليل تعين
 H0املردودة و  Haف Sig (2 Tailed) < 0,05 املردودة و إذا  H0املقبولة و 

 = 0،05املقبولة بدرجة املغزى 

يف الفصل التجرييب والفصل الضابطي يعين أن قيمة امللحوظ دّل هذا اجلدول 
𝛼، و هو أصغر من درجة املغزى 0,00 = ف و هذا احلال تدّل على أن  0,05
Ha  مقبولة وH0  بني الفصل االختبار القبلي الذي يتعلم توجد الفروق مردودة. تعين



 
 

 

 Broken) قطعة املربع أو النص وتطابق بطاقة الفهرسةطريقة الطالب بغري استخدام 
Square/Text & Index Card Match)  واالختبار البعدي الذي يتعلم

 أما خطوات احلساب الكاملة فاملنظور إىل املالحق. الطالب ابستخدامها،

 

مدرسة اهلداية املتوسطة  النتائج من االختبار القبلي واالختبار البعدي يف -2
 اإلسالمية إينان ابرينجني اجلنوبية  

  رسة اهلداية املتوسطة اإلسالمية إينان ابرينجني اجلنوبية:مد نتائج الطالب يف

 رقم الطالب االختبار القبلي االختبار البعدي
 1 1الطالب  20 80
 2 2الطالب  35 80
 3 3الطالب  35 90
 4 4الطالب  40 75
 5 5الطالب  50 75
 6 6الطالب  50 50
 7 7الطالب  60 60
 8 8الطالب  35 90

 9 9لب الطا 35 100
 10 10الطالب  40 100
 11 11الطالب  45 70
 12 12الطالب  40 80
 13 13الطالب  35 90

 14 14الطالب  20 100



 
 

 

 15 15الطالب  25 80
 16 16الطالب  55 80
 17 17الطالب  35 60
 18 18الطالب  50 75
 19 19الطالب  60 80
 20 20الطالب  40 80
 21 21الطالب  45 90
 22 22الطالب  60 60
 23 23الطالب  40 60

 عدد 950 1805
 معدل 41,30 80,21
 املعيار االحنراف 11,50 13,85

 

و أما املعدل من االختبار البعدي=  41,30املعدل من االختبار القبلي= 

80,21. 

, و أما من االختبار البعدي=  11,50واملعيار االحنراف من االختبار القبلي =  

13،85. 

 

 

 



 
 

 

 عييالطبختبار اال (1

عملت الباحثة االختبار الطبيعية ملعرفة الطبيعية من توزيع البياانت. ممتحن طبيعية 
-البياانت اليت حتصل البحث ابستخدام اختبار قلموغروف

 (.Kolmogorov-Smirnovمسرنوف)

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov 
Test 

  
pretest 

Postte
st 

N 23 23 
Normal 
Parametersa 

Mean 41.30 78.48 
Std. Deviation 11.50

3 
13.85

3 
Most Extreme 
Differences 

Absolute .161 .152 
Positive .154 .152 
Negative -.161 -.152 

Kolmogorov-Smirnov Z .774 .731 
Asymp. Sig. (2-tailed) .587 .659 
a. Test distribution is Normal.   

 



 
 

 

أكرب من  0،587أي يف هذا الفصل أن قيمة ملحوظه دّل هذا اجلدول 

𝛼درجة املغزي  = . هذا احلال يدّل على أن توزيع نتيجة االختبار القبلي 0,05

أصغر أيضا من  0،659طبيعية. مث يف الفصل الضابطي، قيمة ملحوظه يعين 

𝛼،درجة املغزى  = واملقصود هو نتيجة االختبار القبلي طبيعية أيضا. أما  0,05

 ات احلساب الكاملة فاملنظور يف املالحق. خطو 

 

 االختبار النجانس (2

وبعد توزيع البياانت الطبيعية، مث عملت الباحثة االختبار التجانس. وأعرض هذا 
االختبار أي ملعرفة هل قدرة أول الطالب يف اجملموعة التجريبية واجملموعة الضابطة جتانسا 

 أم ال.
Paired Samples Correlations 

  
N 

Correla
tion Sig. 

Pair 
1 

pretest & 
posttest 

23 -.486 .019 

 

، 0،857دّل هذا اجلدول أن قيمة امللحوظ يف االختبار القبلي واالختبار البعدي يعين 
𝛼و هو أكرب من درجة املغزى  = هذا احلال تدّل على أن توزيع نتيجة  .0,05



 
 

 

ما خطوات احلساب الكاملة فاملنظور االختبار القبلي يف قدرة أول الطلبة هي التجانس. أ
 إىل املالحق.

 tاالختبار  (3

العينتني املستخدمة ملقارنة هل هي من تلك البياانتني )الفرق(  tاملقارنة هي اختبار 
 متسوية أو خمتلفة.

من نتائج املالحظات أثناء تنفيذ اسرتاتيجية التعلم اجلماعي العشوائي هذه ، 
 منط التعلم لدى الطالب الذين جييبون على األسئلة ميكن مالحظة أن هناك تغيريًا يف

اليت طرحها الباحث ، إىل جانب أهنم أيًضا أكثر محاًسا ونشاطًا يف العمل. يف املهمة 
 املعينة. متيل األنشطة غري اجليدة أيًضا إىل االخنفاض.

قلة التفاعل الذي يولد الدافع بني الطالب واملعلمني وبني الطالب ، يسبب 
غري مرغوب فيها يف التعلم. والنتيجة هي نقص الثقة ابلنفس ، واالهتمام ابلتعلم  مشاكل

 ، وحتفيز الطالب للتعبري عن معرفتهم يف الفصل.

نتائج تعلم الطالب اليت قبل تنفيذ اسرتاتيجيات التعلم هذه ، مت تضمني متوسط 
ذ اسرتاتيجية التعلم مت مجعها من خالل االختبار القبلي يف الفئة املنخفضة. بعد تنفي

اجلماعي العشوائي ، زادت نتائج تعلم الطالب. ابإلضافة إىل زايدة خمرجات تعلم 
الطالب ، كان هناك أيًضا عدد من التغيريات النوعية اليت حدثت يف شخصية الطالب 
أثناء الدراسة. لوحظت هذه التغيريات من قبل الباحث يف ورقة املالحظة يف كل 

 ات الشخصية يف السؤال هي:اجتماع. التغيري 

 



 
 

 

 العاطفة .1

من مالحظات الباحثني أثناء عملية التدريس والتعلم اليت حتدث مع تطبيق 
اسرتاتيجية التعلم اجلماعي العشوائي ، لوحظ أن هناك محاًسا لدى الطالب يف عملية 
التدريس والتعلم ، وميكن مالحظة ذلك من زايدة عدد الطالب. الطالب الذين كانوا 

 ني يف مناقشة عينة من األسئلة وعرض نتائج املناقشات أمام الفصل.نشط

 واالهتمامات الدافع  .2

وطاملا مت إجراء البحث ، زاد حتفيز الطالب واهتمامهم ابلتعلم حنو الرايضيات ، 
وميكن مالحظة ذلك من قلة الطالب الذين يقومون أبنشطة أخرى أثناء مناقشة املادة. 

 وصول إىل املقدمة للعمل عليها.حىت الطالب يتنافسون لل

 املعلمني مع والطالب الطالب مع الطالب تفاعل .3

من املالحظات اليت قدمها الباحثون أثناء أنشطة التدريس والتعلم ، لوحظ أن 
الطالب الذين استجابوا إلجاابت الطالب اآلخرين زادوا مع كل اجتماع ، وقد لوحظ 

ي العشوائية هذه ، كان التفاعل بني الطالب أنه مع تنفيذ اسرتاتيجية التعلم اجلماع
 واملعلمني يزداد. أفضل.

 

 

 

  



 
 

 

Paired Samples Test 
  Paired Differences 

T Df 

Sig. 
(2-

tailed
) 

  

Mean 

Std. 
Devia
tion 

Std. 
Error 
Mean 

95% 
Confidence 

Interval of the 
Difference 

  Lower Upper 
Pair 
1 

pretes
t – 
postte
st 

-
3.717
39E1 

2.188
95E1 

4.5642
8 

-
46.639

64 

-
27.708

18 

-
8.14

5 
22 .000 

 

  Haف Sig (2 Tailed)  >0,05إذا   أما اخلالصة من ذلك التحليل تعين
 H0املردودة و  Haف Sig (2 Tailed) < 0,05 املردودة و إذا  H0املقبولة و 

 = 0،05املقبولة بدرجة املغزى 

أن قيمة امللحوظ يف الفصل التجرييب والفصل الضابطي يعين ا اجلدول دّل هذ
𝛼، و هو أصغر من درجة املغزى 0,00 = ف و هذا احلال تدّل على أن  0,05
Ha  مقبولة وH0  بني الفصل االختبار القبلي الذي يتعلم توجد الفروق مردودة. تعين

 Broken) وتطابق بطاقة الفهرسة قطعة املربع أو النصطريقة الطالب بغري استخدام 
Square/Text & Index Card Match)  واالختبار البعدي الذي يتعلم

  أما خطوات احلساب الكاملة فاملنظور إىل املالحق. الطالب ابستخدامها،



 
 

 

 مناقشة البياانت .د
 Broken) تنفيذ اسرتاتيجية  قطعة املربع أو النص وتطابق بطاقة الفهرسة .1

Square/Text & Index Card Match ) للطالب يف املدارس
 املتوسطة اإل سالمية بباالجنان.

كومية مية احلإلسالااملتوسطة املدرسة هذان اسرتاتيجيتان قد استخدمت الباحثة يف 
 نوبية.اجل بالجنان و مدرسة اهلداية املتوسطة اإلسالمية إينان ابرينجني 3

يق ترتيب قطع الورقات يف قد خلصنا أن قطعة املربع أو النص هي لعبة عن طر 
واهلدف يف هذه اللعبة يعين أن تساعد إبعطاء قدرة الطلبة يف ترتيب اجلملة دقة  3مربع.

وأيضا أن االستخدام يف هذه االسرتاتيجية لتنظيم قراءة مقطوعة كما يف  4وصحيحا.
األصل. وتطبق هذه االسرتاتيجية لتدريب الطالب يف ترتيب النص منظما. ويف هذا 

ب الطالب لفهم حمتوى القراءة ليس فقط جممال ولكن أيضا جزئيا حىت يف جزء يدر 
دقيق حىت أخريا ترتب القراءة ترتيبا صحيحا. وتطبق أيضا تقنيا يف تطبيق ترتيب اجلملة 
يف فقرة واحدة، أو ترتيب فقرات يف قراءة كاملة. وعادة تطبق هذه االسرتاتيجية يف نص 

  5الذي وجدت فيه القصة.

 سوبرجيونو أن تطابق بطاقة الفهرسة )طلب زوج البطاقة( هو أحد من وبني
اسرتاتيجية  6االسرتاتيجيات املفرحة ويستخدم لرتكيز معرفة الطالب على مادة مدروسة.

                                                             
 )en SquareBrok(وحي ألفة النزار، "فعالية تطبيق طريقة لعبة "بروكون سقوار  3

حبث )ن سيدوارجو" ية كرايألهلالفصل السابع مبدرسة "األمني" الثانوية لرتقية مهارة الكتابة لطالب ا
 مية احلكوميةاإلسال مبيلأعلمي غري مطبوع، قسم تعليم اللغة العربية كلية الرتبية، جامعة سونن 

 .15(، ص. 2012سورااباي، 
4Fathul Mujib, Metode Permainan Edukatif dalam Belajar Bahasa Arab, (Jogjakarta: 

DIVA Press, 2011), h. 118. 
5 Junaidah, 
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6 Agus Suprijono, Cooperative Learning Teori dan Aplikasi PAIKEM, (Yogyakarta: 

Pustaka Pelajar, 2013), h. 120. 
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تطابق بطاقة الفهرسة من االسرتاتيجيات املفرحة تدفع الطالب لتحرك يف عملية 
متحرك الذي يدخل يف االسرتاتيجية  التعليم. وهي من أحد تقنيات تعليمية من تعلم

املراجعة.  وهي أيضا يتعلق بكيفيات التعلم ليكون الطالب يذكروا مادة مدروسة طويال 
 7بطلب زوج البطاقة الذي هو جواب أو سؤال يف التعليم عن موضوع يف حالة مفرحة.

وأيضا أن هذه االسرتاتيجية تعطي فرصة على الطالب ليكونوا زوجيا ويلعب 
ة مع طالب آخر. ورأى محروين أن هذه االسرتاتيجية هي كيفية املفرحة واملتحركة لعب

 8ملراجعة مادة مدروسة.

 
 Broken) أتثري اسرتاتيجية قطعة املربع أو النص وتطابق بطاقة الفهرسة .2

Square/Text & Index Card Match)  للطالب يف املدارس
 املتوسطة اإل سالمية بباالجنان

 preeexperimentalلدراسة طريقة جتريبية بتصميم استخدمت هذه ا
، وهو One Group Pretest-Posttest Designالذي استخدم فيها 

 9مقارنة ابحلالة قبل العالخ.

تقنيات  لالتأويءة و حتليل البياانت هو عملية تبسيط البياانت يف شكل سهل القرا
تحليل البياانت وكان ل .حتليل البياانت املستخدمة هي حتليل البياانت اإلحصائية

املقصودة  حلصولسب ابطريقان، ابلواسطة اليدوية يعين ابستخدام صيغة احلساب اليت تنا
  .    SPSSمج امسه وهي طريقة حتليل البياانت ابستخدام الربان SPSSو بواسطة تطبيق 

                                                             
7 Melvin L Silberman, Active Learning: 101 Cara Belajar Siswa Aktif, (Bandung: Nuansa 

Cendekia,  2014), h. 250. 
8file:///D:/Strategi%20Pembelajaran%20Aktif%20Tipe%20Index%20Card%20Match%20

%20%20TINJAUAN%20PUSTAKA.htm (28 Oktober 2018). 
9 Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan. 2013. (Bandung: Alfabeta). Hal 110 
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كان االختبار الطبيعية مستخدما ملعرفة الطبيعية من توزيع البياانت. ممتحن 
( خبطوات lilieforsة البياانت اليت حتصل ابلبحث استخدام اختبار ليليفورس )طبيعي

و بعد توزيع البياانت الطبيعية, مث يفعل االختبار التجانس. االختبار  10.االختبار
 .Fاملستخدمة هو االختبار التنوعي األعظم مقارنة ابلتنوعي أصغر استخدام اجلدول 

. tفهذا البحث قد استخدم االختبار  إن كانت البياانت طبيعيا وجتانسا،
العينتني املستخدمة ملقارنة هل هي من تلك البياانتني  tختبار املقارنة هي اختبار اال

)الفرق( متسوية أو خمتلفة. وإن كانت غري طبيعية أو جتانس فالتحليل ابختبار مان ويتين 
ي استخدام كاملعيار   Uأيضا. و عند سوغيونو, يهدف اختبار  Uأو يسمى اختبار

إذا كان الشرط ابراميرتيتها مل تتحقق. وتستخدم هذه الطريقة الختبار اهلدف  tاختبار 
 11من اختالف السكانني.

ياانت وهي طريقة حتليل الب SPSSقد استخدمت الباحثة بواسطة تطبيق 
 لالستهالل يف هذا التحليل. SPSSابستخدام الربانمج امسه 

<  Sig (2 Tailed)إذا   صة من التحليل تعيناخلال ، توجد أنtيف االختبار  
ف Sig (2 Tailed) < 0,05 املردودة و إذا  H0املقبولة و   Haف 0,05
Ha  املردودة وH0  0،05املقبولة بدرجة املغزى = 

املتوسطة املدرسة دّل هذا احلصول يف املدرس املتوسطة اإل سالمية بباالجنان هي 
بالجنان و مدرسة اهلداية املتوسطة اإلسالمية إينان ابرينجني  3 اإلسالمية احلكومية

، و هو 0,00أن قيمة امللحوظ يف االختبار القبلي واالختبار البعدي يعين اجلنوبية، 
𝛼أصغر من درجة املغزى  = مقبولة و  Haف و هذا احلال تدّل على أن  0,05

H0  ر القبلي الذي يتعلم الطالب بغري بني نتائج االختباتوجد الفروق مردودة. تعين
 Broken) قطعة املربع أو النص وتطابق بطاقة الفهرسةطريقة استخدام 

                                                             
10 Anas Sudjana, Metode Statistika, (Bandung: Teras, 2002), hlm. 466  
11 Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan. 2013. (Bandung: Alfabeta). Hal 150-153 



 
 

 

Square/Text & Index Card Match)  و نتائج االختبار البعدي الذي
 يتعلم الطالب ابستخدامها.

ابق قطعة املربع أو النص وتططريقة توجد التأثري يف نتائج التعلم الطالب على تنفيذ 
يف ( Broken Square/Text & Index Card Match) بطاقة الفهرسة

 3املتوسطة اإلسالمية احلكومية املدرسة املدرس املتوسطة اإل سالمية بباالجنان هي 
بالجنان و مدرسة اهلداية املتوسطة اإلسالمية إينان ابرينجني اجلنوبية مناسبا ابلنتائج من 

امللحوظ يف االختبار القبلي واالختبار البعدي يعين  أن قيمةالذي تبني أن  tاالختبار 
𝛼، و هو أصغر من درجة املغزى 0,00 = ف و هذا احلال تدّل على أن  0,05
Ha  مقبولة وH0 .مردودة   

 


