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 :توفيقالرمحافرئيسادلدرسة .ك

 
 



39 
 

 الرشيد الثانوية اإلسالمية مدرسة التاريخ عن  .2
كاليتتقعيف(SLTP)يدىيكاحدةمنادلدارسادلعادلةشناكيةالرثمدرسة

،قريةسونغامبيتونغ،منطقةغربكابواس،كابواسRT 09مينندام،شارع
 رجينسي،مقاطعةكاليمانتافالوسطى.

،معكضعاحلجراألكؿمن2218أغسطس18متإنشاءالتاريخاألكيليف
مارينو يزيدفهمي، كابواسادلاجستري،قبلكيامحاج. كرئيسقطاعشرطة ،

نغره الغر مارينوأغوس األب ركح إف ادلدرسةادلاجستري،. ىذه إنشاء يف
يدشيةالركناثمدعومةمنقبلمستوايتسلتلفةمناجملتمعحىتتتمكنادلدرسةال

 منالوقوؼكالنموحىتاآلف.
 مدرسة تقعيفبيئة الرشيدىيمؤسسة كىيادلعهدمدرسة دارادلعهد،

الالرشاخلري ادلدرسة نظاـ نفسو ىو ىنا التعلم نظاـ اإلسالمية. بشكلثيد ناكية
ال لدعم اإلضافية الدركسادلنزلية من العديد كلكنىناؾ ، ليصبحواطلبةعاـ

اللوطنكاألمةكالدكلةكأيضنااألكثرأمهيةللدين. بشرنامفيدن
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 الرشيد الثانوية اإلسالمية  مبدرسة مدرسني أحوال .3
الرشيدالتنظيمياذليكل األكاددييةسنغيفتنجالسنةةالثانويةاإلسالميمدرسة
2222/2221

6اجلدكؿ:

أمساءادلدرسنيككظائفهم

 وظيفة اسم رقم
مديرادلدرسةتوفيقالرمحافادلاجستري1
انئبمديرادلدرسةيوليافادلاجستري2
رئيساإلدارمدمحممغفرين3
ادلوظفاإلدارمديفيأفرايين4
مدرسالقرافكاحلديثدمحمرجاؿالفتح5
مدرسةعقيدةكاألخالؽسنية6
مدرسالفقودمحميزيدفحمي7
مدرسالًتيخاإلسالميدمحمرجاؿالفتح8
مدرسةالًتبيةالتابعيةنورحكمةادلاجستري9

األندكنسيةمدرساللغةسيويتادلاجستري12
مدرساللغةالعربيةدمحمكوزكي11
مدرساللغةالعربيةدمحمرضاءادلاجستري12
مدرساللغةاإلصلزلزيةخريالرزقيرمضاف13
مدرسةالرايدايتنكيخريالنساءادلاجستري14
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مدرسالطابعيةمسخريالدرجاد15
مدرسةاإلجتماعيوليافادلاجستري16
مدرسةالثقافةادلاجسترييولياف17
مدرسةالرايضةدمحممغفرين18
مدرستفسريالقرافخريالرزقيرمضاف19
كيلالفصلالسابعأسنية22
ادلدربالكشافةددينطوادلاجستري21
كيلالفصلالسابعبمرديةادلاجستري22
كيلالفصلالثامنأدمحمرزقيفضلةادلاجستري23
كيلالفصلالثامنبادلاجستريمرايف24
كيلالفصلالتاسعأخريالنساءادلاجستري25
كيلالفصلالتاسعبأمحدردكاف26
موظفةادلكتبةمجالدين27

 

 الرشيد الثانوية اإلسالمية  مبدرسةأحوال الطلبة  .4
7اجلدكؿ:

الرشيدرلموعالطلبةمدرسةالثنوية

الفصل
الطلبة

اجملموع
الطالبةالطالب

 20 4 16الفصلالسابعأ

 20 8 12الفصلالسابعب
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 22 10 12الفصلالثامنأ

 21 11 10الفصلالثامنب

 24 10 14الفصلالتاسعأ

 21 9 12الفصلالتاسعب

 

 الرشيد الثانوية اإلسالمية  مبدرسةأحوال االالت واألجهزة  .5
8اجلدكؿ:

الدرسيةبياانتمرافق

العرضؿطوال وصفال الغرفةنوعالرقم
 m 8 m 8جيدجداالفصلالسابعأ1

 m 8 m 8جيدجداالفصلالسابعب2

 m 8 m 8جيدجداالفصلالثامنأ3

 m 8 m 8جيدجداالفصلالثامنب4

 m 8 m 8جيدجداالفصلالتاسعأ5

  m 8m 8جيدجداالفصلالتاسعب6

 m 10 m 10جيدجداادلصلى7

ك8 ادلدرسني مكتب
مكتبادلدير

 m 8 m 10جيدجدا

 m 8 m 8جيدجدامكتباإلدارم9

 m 1،5 m 1،5جيدجدا1محاـالطلبة12
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 m 1،5 m 1،5جيدجدا2محاـالطلبة11

 m 1،5 m 1،5جيدجدا3محاـالطلبة12

 m 1،5 m 1،5جيدجدا4محاـالطلبة13

 m 1،5 m 1،5جيدجدا1محاـادلدرسني14

 m 1،5 m 1،5جيدجدا2محاـادلدرسني15

 m 8 m 8جيدجداادلكتبة16

 m 4 m 4جيدجداالعيادة17

 m 4 m 4جيدجدامكتبالطلبة18

 m 8 m 8جيدجداادلستودع19

 m 10 m 6جيدجدا1مسكنالطلبة22

 m 10 m 6جيدجدا2مسكنالطلبة21

 m 10 m 6جيدجدا3الطلبةمسكن22

 جيدجدا4مسكنالطلبة23
6 m 10 m 

 جيدجدا5مسكنالطلبة24
6 m 10 m 

 جيدجدا1مسكنالطالبات25
6 m 10 m 

 جيدجدا2مسكنالطالبات26
6 m 10 m 

 جيدجدا3مسكنالطالبات27
6 m 10 m 
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 تقدمي البياانت .ب 
 التجريبيةاللقاءات التعليم يف اجملموعة  . أ

فصليفالتعلمأنشطةكصف التعلمتنفيذكيفيةادلؤلفيشرحسوؼالتجريبية
إىلتنقسمكاليتطلبةمدرسةاإلسالميةاحلكوميةالرشيدلادلتقاطعةالكلماتابستخداـ

.أدانهاألقساـيفاالجتماعاتىذهكصفسيتم.لقاءات6
 األكؿاالجتماع .1

2221نوفمرب22االثننييـو(ةجتريبي)السابعأفصليفاألكؿاالجتماعسيعقد
االجتماعىذايفالباحثوفكأجرل.29.42WIB-28.22يفساعات4-3الساعة
.طلبةاللدلادلفرداتإتقافمستوللتحديداختباران
 األكليةاألنشطة (1

كالصالةابلسالـالباحثةبدأتالدراسةبدايةيف قدـ،ذلكبعد.
أبلغمث.فيهاالتقوااليتاألكىلادلرةكانتألهناطلبةللنفسوالباحث
إتقافعلىالقدرةلقياسكتايباختبارإجراءسيتمأنوالباحث
 .ادلفردات

 األساسيةاألنشطة (2
قياسيفاالختبارإجراءقواعدكشرحتتعليماتالباحثةأعطت .أ

.اللقاءبدايةعندادلفرداتإتقاف
 كدقةبصدؽاالختبارأسئلةعلىابإلجابةطلبةالتكليفيتم .ب
 للباحثنياالختبارأسئلةجبمعطلبةاليقـو .ج
 الغالؼ (3

 ابلتحيةالضاحكاللقاءالباحثةكاختتمت
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 الثايناالجتماع .2
يف2221نوفمرب24األربعاءيـو(ةجتريبي)السابعفصليفالثايناالجتماعسيعقد
تسليمهاسيتماليتادلواد.11.22WIB-12.22الساعةيفساعات6-5الساعة
 ضمري.الالفرعيادلوضوعمعرؼالتعاموضوعمعادلفرداتتعلمىي
 األكليةاألنشطة (1

 طلبةالحتية .أ
 اخلريصباحكقوؿحاذلمعنطلبةالسؤاؿ .ب
 طلبةالحضور .ج
 علىالنيبعليوالصالةكالسالـالصالةبتالكةالدرسافتتاح .د
 التعلمأىداؼحتقيق .ق
 .الوقتذلكيفاالجتماعيفمناقشتوسيتمالذمادلوضوعإبالغ .ك
 األساسيةاألنشطة (2

اكاستمعانتبو .أ  .ادلعلمألقاىااليت(الضمري)التعارؼدلادةجيدن
 كينطقونوالكالـطلبةاليقلد .ب
ابلضمريادلتعلقةادلتقاطعةالكلماتتبادؿ .ج

1)                
         1      
      3         
          2     
    5  4         



46 
 

               
               
      6         
               
    7           
               
  9  8           
               
               
               

السؤاؿ:
1 siswa  3 ini 5 dari mana kamu 7 kamu (LK) 9 bagaimana 

2 murid (LK) 4 nama 6 teman(LK) 8 itu 

(LK) 

 

 
 مشاركتومتتالذمادلتقاطعةالكلماتلغزعنمعناأجبوا(د
/ينقصوشيءأمىناؾىل،ادلقدمةابدلوادادلتعلقةادلوادعنطلبةالسؤاؿ(ىػ

 بعد؟كاضحناليس
 الكتابحسبادلفرداتمطابقةخالؿمنتقييمإجراء

 الغالؼ(3
 .تسليمهايتماليت(الضمري)ابلتعارؼادلتعلقةادلوادمعنانستنتج(أ
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 ادلعنويةالرسائلإعطاء(ب
 التاليةللمادةالتوجيوتوفري(ج
 كالتحيةالدرسإغالؽ(د
 الثالثاالجتماع .3

2221نوفمرب29االثننييـو(جتريبية)السابعأفصليفالثالثاالجتماعسيعقد
تعلمىيتسليمهاسيتماليتادلواد.29.42WIB-28.22يفساعات4-3يف

 .التحياتالفرعيادلوضوعمعاالرؼموضوعمعادلفردات
 األكليةاألنشطة (1

 طلبةالحتية .أ
 اخلريصباحكقلحاذلمعنطلبةالاسأؿ .ب
 طلبةالحضور .ج
 علىالنيبعليوالصالةكالسالـالصالةبتالكةالدرسافتتاح .د
 التعلمأىداؼحتقيق .ق
 .الوقتذلكيفاالجتماعيفمناقشتوسيتمالذمادلوضوعإبالغ .ك
 األساسيةاألنشطة (2

التحيات)ابلتعارؼادلتعلقةللمادةجيدانكاستمعانتبو .أ قدمهااليت(
 .ادلعلم

 كينطقونوالكالـطلبةاليقلد .ب
ابلتحياتادلتعلقةادلتقاطعةالكلماتمشاركة .ج

2)         1       
         6      
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   4     3       
       ـ        
7     5    2      

               
           8    
               
               
               
               
               
               

السؤاؿ:
1 waalaikumsalam 3 bagaimana 

kabarmu 

5 selamat sore 7 selamat sore 

juga 

2 assalamualaikum 4 selamat malam 6 semoga selamat 8 terima kasih 

 
 مشاركتومتتالذمادلتقاطعةالكلماتلغزعنمعناأجبوا(د
/ينقصوشيءأمىناؾىل،ادلقدمةابدلوادادلتعلقةادلوادعنطلبةالسؤاؿ(ق

 بعد؟كاضحناليس
 الكتابحسبادلفرداتمطابقةخالؿمنتقوًنإجراء(ك
 الغالؼ(3

 .تسليمهايتماليت(التحيات)ابلتعارؼادلتعلقةادلوادمعنانستنتجأ(
 ادلعنويةالرسائلإعطاء(ب
 التاليةللمادةالتوجيوقدـ(ج
 التحيةكإلقاءالدرسإغالؽ(د
 الرابعاالجتماع .4
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2221ديسمرب1االربعاءيـو(جتريبية)أالسابعفصليفالرابعاالجتماعسيعقد
12.22WIB–11.22يفساعات6-5يف تعلمىيتسليمهاسيتماليتادلواد.

 .العاملوفالفرعيادلوضوعمعاالرؼموضوعمعادلفردات
 األكليةاألنشطة (1

 طلبةالحتية (أ
 اخلريصباحكقلحاذلمعنطلبةالاسأؿ (ب
 طلبةالحضور (ت
 علىالنيبعليوالصالةكالسالـالصالةبتالكةالدرسافتتاح (ث
 التعلمأىداؼحتقيق (ج
 .الوقتذلكيفاالجتماعيفمناقشتوسيتمالذمادلوضوعإبالغ (ح

 األساسيةاألنشطة (2
العاملوف)ابلتعارؼادلتعلقةللمادةجيدانكاستمعانتبو (أ قدمهااليت(

 .ادلعلم
 كينطقونوالكالـطلبةاليقلد (ب
ابلعاملوفادلتعلقةادلتقاطعةالكلماتمشاركة (ت

3)        4  14      
               
               
        2  1     
               
         3      
               
       6    5    
12               
    8   7  12      
          11     
            15   
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     9          
             13  
               

السؤاؿ:
1 Murid (LK) 4 Tentara (LK) 7 Pegawai (LK) 10 Guru (PR) 13 Direktur (PR) 

2 Insinyur (LK) 5 Insinyur (PR) 8 Petani (LK) 11 Polisi (LK) 14 Pedagang (LK) 

3 Tentara (PR) 6 Murid (PR) 9 Wartawan (PR) 12 Polisi (PR) 15Pembantu (LK) 

 
 مشاركتومتتالذمادلتقاطعةالكلماتلغزعنمعناأجبوا(د
/ينقصوشيءأمىناؾىل،ادلقدمةابدلوادادلتعلقةادلوادعنطلبةالسؤاؿ(ق

 بعد؟كاضحناليس
 الكتابحسبادلفرداتمطابقةخالؿمنتقوًنإجراء(ك
 
 الغالؼ(3
 .تسليمهايتماليت(العاملوف)ابلتعارؼادلتعلقةادلوادمعنانستنتج(أ

 ادلعنويةالرسائلإعطاء(ب
 التاليةللمادةالتوجيوقدـ(ج
 التحيةكإلقاءالدرسإغالؽ(د
 اخلامساالجتماع .5

السابعفصليفاخلامساالجتماعسيعقد جتريبية)أ ديسمرب6االثننييـو(
29.42WIB-28.22يفساعات6-5يف2221 ىيتسليمهاسيتماليتادلواد.
 .اجلهةالفرعيادلوضوعمعاالرؼموضوعمعادلفرداتتعلم
 األكليةاألنشطة (1

 طلبةالحتية .أ
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اخلريصباحكقلحاذلمعنالطلبةاسأؿ .ب
 طلبةالحضور .ج
 الصالةبتالكةالدرسافتتاح .د
 التعلمأىداؼحتقيق .ق
 .الوقتذلكيفاالجتماعيفمناقشتوسيتمالذمادلوضوعإبالغ .ك
 األساسيةاألنشطة (2

 .ادلعلمقدمهااليت(اجلهة)ابلتعارؼادلتعلقةللمادةجيدانكاستمعانتبو .أ
 كينطقونوالكالـطلبةاليقلد .ب
ابجلهةادلتعلقةادلتقاطعةالكلماتمشاركة .ج
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السؤاؿ:
1 Tenggara 4 Barat daya 

2 Tengah 5 Timur laut 

3 Barat 5  Barat laut 

                6 Timur 

 
 مشاركتومتتالذمادلتقاطعةالكلماتلغزعنمعناأجبوا(د
/ينقصوشيءأمىناؾىل،ادلقدمةابدلوادادلتعلقةادلوادعنطلبةالسؤاؿ(ق

 بعد؟كاضحناليس
 الكتابحسبادلفرداتمطابقةخالؿمنتقوًنإجراء(ك
 الغالؼ(3
 .تسليمهايتماليت(اجلهة)ابلتعارؼادلتعلقةادلوادمعنانستنتج(أ

 ادلعنويةالرسائلإعطاء(ب

1)    1           
              
   2           
     3         
          4    
              
        6    5  
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 التاليةللمادةالتوجيوقدـ(ج
 التحيةكإلقاءالدرسإغالؽ(د
 السادساالجتماع .6

2221ديسمرب8االربعاءيـو(جتريبية)أالسابعفصليفالرابعاالجتماعسيعقد
اختبارالباحثعقداالجتماعىذايف .12.22WIB–11.22يفساعات6-5يف

 البعدم.
 األكليةاألنشطة (1

كالصالةابلسالـالباحثبدأتالدراسةبدايةيف ،ذلكعلىعالكة.
.كتابينااختبارنااليـوسيجركفأهنمالباحثأكضح

 األساسيةاألنشطة (2
قياسيفاالختبارإجراءقواعدكيشرحالتعليماتالباحثيعطي .أ

 طلبةللادلفرداتإتقاف
 كدقةبصدؽاالختبارأسئلةعلىابإلجابةطلبةالتكليفيتم .ب
 للباحثاالختبارأسئلةجبمعطلبةاليقـو .ج

 الغالؼ (3
 ابلتحيةاللقاءالباحثكاختتم

 حتليل البياانت و تفسريها .ج 
 إتقاف بياانتالبحثحوؿ للادلفرداتأخذ إجراؤه مت اختبار يفطلبةابستخداـ

 04سؤاالن،كانتادلواديفىذهالدراسة52.ىناؾادلدرسةالثنويةاإلسالميةكافوس

.السابعبطالبنامنالفصل54كالسابعأصلطالبنامنف54طالبنا،تتكوفمن
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القبليإلتقاف الضابطةكةالتجريبيجملموعةايفادلفرداتيفنتائجاالختبار اجملموعة
اجملموعةالضابطةكةالتجريبيموعةاجملكأدىندرجةيف25ك84حصلتعلىأعلىدرجة

درجة على منهما كل إلتقاف04حصلت البعدم االختبار نتائج حصلت بينما .
يفاجمل االختبار الضابطةكةالتجريبيموعةادلفرداتحصل أعلىدرجاتاجملموعة على

.25ك84كأدىندرجةيفاجملموعةالتجريبيةكاجملموعةالضابطة69ك044
بعفئات،مننتائجالبحثحوؿمتغرياإلتقاف،متتقسيمالفئاتبعدذلكإىلأر
ا.فيمايليحساب ا،كمرتفعة،كمنخفضة،كمنخفضةجدن إتقاففصلكىيعاليةجدن

بناءنعلىمعادلةالتصنيف.ادلفردات

Interval Kategorisasi =
                             

               
 

=
             )             )

 
 

=
    )     )

 
 

=
   

 
 = 29 

9اجلدكؿ:

الًتدداتفصللمفرداتإتقاف

 القيمة فرتة
شلتاز 88-100
جيدجدا 59-87
جيد 30-58
انقص 0-29
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 اجملموعة الضابطةو  اجملموعة التجريبية لطلبة القبلي االختبار نتائج .1
يفتعلمهميتمأفقبلطلبةللالقبلياالختبارنتائجمنرؤيتوديكن،البحثعلىبناءن
القبلياالختبارأفتوضيحومتماعلىبناءن.كاجملموعةالضابطةاجملموعةالتجريبيةمنكل
اجملموعةإعطاءيتم،العالجتلقيقبلادلفرداتإتقافعلىالقدرةدلعرفةأكيلاختبارىو

فصلإعطاءكيتمتعلمهميفادلتقاطعةالكلماتابستخداـالتعليميالعالجالتجريبية
الصورطريقةالضابطة كسائط التايلالنحوعلىالنتائجرؤيةديكن،كابلتايل. نتائج.
.كاجملموعةالضابطةالتجريبيةللمجموعةالقبلياإلختبار

 12اجلدكؿ:

الضابطةاجملموعةالتجريبيةكللمجموعةكصفبياانتاالختبارالتمهيدم

 الضابطةاجملموعة  اجملموعة التجريبية البيان
 20 20عددالطلبة

 56 56،4 (mean)ادلتوسط

 54 56(median)الوسيط

 48 56(modus)الوضع

 (minimum)األدىناحلد
40 40 

 80 72(maksimum)أقصى

 (standar deviasi)ادلعيارماالضلراؼ
10.6 8،3 

 112.8 68،8(varians)فرؽ

 1128 1120 اجلملة
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كاجملموعةالتجريبيةللمجموعةالقبلياالختبارنتائجرؤيةديكن،أعالهاجلدكؿمن
الضابطة التجريبيةيفعليهااحلصوؿمتاليتالبياانتمنحيث. 22يضمالذماجملموعة
76عنتقلالكقيمة،48ككضع،54طيكسك،56مبتوسط1122مجلةعنوينتج،طالبنا
82التجرييبالصنفيفعليهااحلصوؿمتقصولكقيمة، للمجموعةادلعيارماالضلراؼ.

 .112.8ىوةالتجريبياجملموعةيفالتباينبينما12.6التجريبية

عليهااحلصوؿمتاليتالبياانتمنللمجموعةالضابطةالقبلياالختبارنتائجأفحنييف
أدىنحبد،56ككضع،56طيسكك،56.4مبتوسط1128هامجلتكافطالبنا22إىليصلما

72ىيضابطةالرلموعةبواسطةعليهااحلصوؿمتقيمةكأقصى،42للقيمة االضلراؼ.
.68.8اجملموعةالضابطةيفالتباينقيمةتبلغبينما8.3ىوللمجموعةالضابطةادلعيارم

احلصوؿمتاليتالكميةيفاختالفاتكجودمالحظةأيضناديكن،أعالهاجلدكؿمن
التجريبيةبواسطةعليها الضابطةكفصلاجملموعة احلصوؿمتالذمادلتوسطخيتلفكما.
التجريبيةقيمةمتوسطيبلغحيث،الفئتنيمنعليو قيمةمتوسطيبلغبينما56اجملموعة
 .56.4الضابطةفصل

كالضابطةالتجريبيةللمجموعةالقبلياالختبارلنتائجالًتددتوزيعجلدكؿشرحيليفيما
:التايلالنحوعلى

11اجلدكؿ:

ضابطةالاجملموعةكللمجموعةالتجريبيةمةبياانتالقي

 املئوية النسبة الرتدد فرتة القمية
الضابطةالتجريبيةالضابطةالتجريبية
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 %0 %0 0 0 100-88شلتاز

 %35 %45 7 9 87-59جيدجدا

 %65 %55 13 11 58-30جيد

 %0 %0 0 0 29-0انقص

 %100 %100 20 20اجلملة

منكلحيصلمل،القبلياالختبارنتائجيفأنومالحظةديكن،أعالهاجلدكؿيف
اعاليةفصلعلىاجملموعةالتجريبيةكاجملموعةالضابطة علىعالكة.ادلفرداتإتقافمنجدن

9إىليصلماعلىالتجريبيةاجملموعةحصل،العايلادلفرداتإتقاففصللابلنسبة،ذلك
كابلنسبة:45بنسبةطالبنا22مناالختبارعلىأجابواالذينطلبةالعددمنأشخاص
مث:.35بنسبةطالبنا22أصلمنطلبة7ىناؾكافكونًتكفرلموعةمنالعاليةللمجموعة
شخصنا11إىليصلمااجملموعةالتجريبيةيفللمفركداتادلنخفضاإلتقاففصللابلنسبة

الوقتكيف:.55بنسبةطالبنا22مناالختبارأسئلةعلىأجابواالذينطلبةالعددإمجايلمن
،للمفركداتمنخفضةإتقاففصلعلىحصلتاليت،الضابطةفصلعكسعلى،نفسو
 :.65بنسبةاطلبةمجيعهمطالبنا22أصلمنشخصنا13إىليصلماكاف

اادلنخفضادلفرداتإتقاففصلعكسعلى التجريبيةحتصلمل،جدن رلموعةكالاجملموعة
يعرض،أعالهاجلدكؿمثلالبياانتعرضعنالنظربصرؼ.اجملموعةىذهعلىالضابطة
متالذملإلتقافالقبليلالختبارالكتايباالختبارنتائجدرجةعنبياانتأيضناالباحث
الضابطةكمها،الفئتنيمنعليواحلصوؿ التجريبيةكاجملموعة بياينرسمشكليفاجملموعة
تكرارممدرج تكرارممدرجشكليفالقبلياالختبارنتائجيظهر،التفاصيلمندلزيد.
:يليكما

1الرسمالبياين:
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الضابطةاجملموعةموعةالتجريبيةكاجملمنفرداتادلبياانتنتائجاالختبارالقبليإلتقاف


 اجملموعة الضابطةو  اجملموعة التجريبية لطلبة البعدي االختبار نتائج .2

التعلمكىي،للفئتنيسلتلفةمعاجلاتالباحثوفأعطى،القبلياالختبارإجراءبعد
أةالتجريبيللمجموعةادلتقاطعةالكلماتلعبةابستخداـ الطرؽابستخداـكالتعلمالسابع
أجرل،التعلمعمليةيفسلتلفةعالجاتإعطاءبعد.السابعبضابطةالفصليفالتقليدية
إعطاءبعدالنتائجدلعرفةالسابقالقبلياالختبارنفسإلتقافالحقنااختبارناالباحثوف
،عليهااحلصوؿمتاليتالنتائجمنالبياانتمقارنةرؤيةلتسهيل.التعلميفسلتلفةعالجات

كحتليلوفهمويسهلحبيثخاصناجدكالنادلؤلفكضع بياانتلتحليلنتائجأيضناىناؾ.
:التايلاجلدكؿيفرؤيتهاديكنالالحقاالختبار

12اجلدكؿ:

 ضابطةالتجريبيةكالللمجموعةكصفبياانتاالختبارالبعدم
 اجملموعة الضابطة اجملموعة التجريبية البيان

 20 20عددالطلبة
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 89.40 81 (mean)ادلتوسط

 90 80(median)الوسيط

 84 80(modus)الوضع

 (minimum)األدىناحلد
80 72 

 100 96(maksimum)أقصى

 (standar deviasi)ادلعيارماالضلراؼ
5.844 7.327 

 34.147 53.684(varians)فرؽ

 1620 1788 اجلملة

التجريبيةللمجموعةالبعدماالختبارنتائجأفمالحظةديكن،أعالهاجلدكؿمن
اجملموعةالتجريبيةيفعليهااحلصوؿمتاليتالبياانتمنينتجحيث.الضابطةاجملموعةك

كقيمة،84ككضع،92طيكسك،89.42مبتوسط1788مجلةإمجاليناطالبنا22يضمالذم
122التجرييبالصنفطريقعنعليهااحلصوؿمتقيمةكأقصى،82دنيا كاالضلراؼ.

 .34.14ىواجملموعةالتجريبيةيفالتباينبينما5.84التجريبيةللمجموعةادلعيارم

ماعليهااحلصوؿمتاليتالبياانتمنللمجموعةالضابطةالبعدماالختبارنتائجبينما
أدىنحبد،82ككضع،82طيكسك،81مبتوسط1622هامجلتيبلغطالبنا22إىليصل
.96ىيضابطةالرلموعةبواسطةعليهااحلصوؿمتللقيمةاألقصىكاحلد،72للقيمة

الضابطةادلعيارماالضلراؼ رلموعةيفالتباينلقيمةابلنسبةبينما7.32ىوللمجموعة
 .53.68ىيضابطةال

احلصوؿمتاليتالكميةيفاختالفاتكجودمالحظةأيضناديكن،أعالهاجلدكؿمن
احلصوؿمتالذمادلتوسطخيتلفكما.ضابطةالفصلكاجملموعةالتجريبيةبواسطةعليها
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متوسطيبلغبينما89.42اجملموعةالتجريبيةقيمةمتوسطيبلغحيث،الفئتنيمنعليو
 .81ضابطةالرلموعةقيمة

الضابطةكمةالتجريباجملموعةاختبارلنتائجالًتددتوزيعجلدكؿشرحيليفيما
:كالتايل

13اجلدكؿ:

ضابطةالاجملموعةالتجريبيةكللمجموعةاالختبارالبعدمنتائجبياانتعناكتساب

 املئوية النسبة الرتدد فرتة القمية
الضابطةالتجريبيةالضابطةالتجريبية

 %0 %0 0 0 100-88شلتاز

 %35 %45 7 9 87-59جيدجدا

 %65 %55 13 11 58-30جيد

 %0 %0 0 0 29-0انقص

 %100 %100 20 20اجلملة

اجملموعةحصل،الالحقاالختبارنتائجيفأنومالحظةديكن،أعالهاجلدكؿيف
منشخصنا13إىليصلماأم،دلفركداتجدناعاليةإتقاففصلعلىفقطةالتجريبي
،ذلكعلىعالكة:.65بنسبةطالبنا22لػاالختبارأسئلةعلىأجابواالذينطلبةالعدد
التجريبيةفإف أفراد7كانتللمفركداتعاليةإتقاففصلعلىحصلتاليتاجملموعة

35بنسبة فصلعلىحصلتاليتةبطاالضرلموعةعكسعلى،نفسوالوقتكيف:.
اعاليةمفردةإتقاف شخصنا15منعاليةفصلك:25بنسبةأشخاص5إىلتصلجدن
 :.75بنسبة
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اكادلنخفضةادلنخفضةادلفركضاتإتقاففصللابلنسبةمث طالبأمحيصلمل،جدن
 :2كالضابطةالتجريبيةللفئتنيادلئويةالنسبةككانتالقيمةىذهعلى

بياانتأيضناالباحثيعرض،أعالهاجلدكؿمثلالبياانتعرضعنالنظربصرؼ
اجملموعةكمها،الفئتنيمنعليهااحلصوؿمتاليتاإلتقافاختبارنتائجنتائجعن

الضابطة كاجملموعة تكرارممدرجبياينرسمشكليفالتجريبية ،التفاصيلمندلزيد.
 :يليكماتكرارممدرجشكليفالبعدماالختبارنتائجظهوريكوف

2الرسمالبياين:

 إلتقاف البعدم االختبار نتائج كاجملمنفرداتادلبياانت التجريبية اجملموعةموعة
 الضابطة

 
 اإلختبار القبلي التجريبية واجملموعة الضابطةاجملموعة  وصف .3

 اجملموعة التجريبية واجملموعة الضابطة الطبيعية القبلياختبار  . أ
ابستخداـالبياانتلتوزيعالطبيعيةاحلالةلتحديدالطبيعيةاختبارإجراء
يتمالبياانتأفالقوؿديكن.2.25داللةمبستول Kolmogrov-Smirnovاختبار
إذا،نفسوالوقتكيف.2.25<األمهيةمستولكافإذاطبيعيبشكلتوزيعها
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.طبيعيبشكلتوزيعهايتمالالبياانتإففيقاؿ،2.25>األمهيةمستولكاف
.التايلاجلدكؿيفرؤيتهاديكنالبياانتمعاجلةبعد

14اجلدكؿ:

اجملموعةالتجريبيةكاجملموعةالضابطة(Pretest)ختبارالطبيعيةاال

إنقاف
ادلفردات
(pretes) 

-Kolmogorov الفصل

Smirnov Taraf 

Sig. 
 اخلالصة

N Sig. 

الطبيعيالتوزيع 0.05 113. 20التجريبية
الطبيعيالتوزيع 0.05 136. 20الضابطة

للمجموعةالقبلياالختبارنتائجأفادلعركؼكمنمالحظةديكنأعالهاجلدكؿيف
مبستولقيمةعلىحصلةبطاالضكفصل2.113داللةمبستولقيمةأنتجتالتجريبية
اجملموعةألف،طبيعيبشكلتوزيعهايتمادلستخدمةالعينةأفيعينىذا.2.136داللة

كابدلثل.طبيعيالناتجالتوزيعأفيعينشلا،2.25<2.113أمهيةمستولتنتجالتجريبية
إلنتاجأيضناتفسريهيتمكالذم2.25<2.136للمجموعةالضابطةاألمهيةمستولمع

 .طبيعيتوزيع

 اجملموعة التجريبية واجملموعة الضابطة التجانس القبلي اختبار . ب
سواءادلدركستنياجملموعتنيبنيالتباينلتحديدالتجانساختبارإجراء

الأـمتساكيةكانت اختباررؤيةأيضناديكن،الطبيعيةاختبارغرارعلى.
يبلغمسبقنازلددأمهيةمبستولاحلسابنتائجأمهيةقيمةمقارنةمنالتجانس

2.25.
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22اإلصدارSPSSبرانمجالباحثاستخدـ،ىذاالتجانساختباريف
ابستخداـ.الأـمتماثالنادلدركستنياجملموعتنيبنيالتباينكافإذاماالختبار
يفرؤيتوديكنالذمLeveneاختباركاستخداـ22اإلصدارSPSSبرانمج
:التايلاجلدكؿ

15اجلدكؿ:

اجملموعةالتجريبيةكاجملموعةالضابطة(Pretest)التجانسختباراال
Levene Statistic df1 df2 Sig. 

2.338 1 38 .135 

للمجموعةالقبلياالختبارلنتائجاألمهيةمستولأفمالحظةديكن،أعالهاجلدكؿيف
2.25داللةمستولعندالتجانساختبارنتائجتشري.2.135ىوالضابطةفصلكالتجريبية

احلسابنتائجمنذلكعلىاحلصوؿيتم.متجانسأكنفسوىوالفئتنيقيمتباينأفإىل
ىيادلعنويةقيمةألفمتجانستباينذلاكاليتاجملموعةالضابطةكالتجريبيةللمجموعةالقبلي
2.135>2.25.

 

 اإلختبار البعدي التجريبية واجملموعة الضابطةاجملموعة  وصف .4
 اجملموعة التجريبية واجملموعة الضابطةالطبيعية البعدي اختبار  .أ 

اختبارابستخداـالبياانتلتوزيعالطبيعيةلتحديدالطبيعيةاختبارإجراء
Kolmogrov-Smirnovتوزيعهايتمالبياانتأفالقوؿديكن.2.25داللةمبستول

2.25<األمهيةمستولكافإذاطبيعيبشكل كافإذا،نفسوالوقتكيف.
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بعد.طبيعيبشكلتوزيعهايتمالالبياانتإففيقاؿ،2.25>األمهيةمستول
.التايلاجلدكؿيفرؤيتهاديكنالبياانتمعاجلة

16اجلدكؿ:

اجملموعةالتجريبيةكاجملموعةالضابطة(Postest)ختبارالطبيعيةاال

إنقاف
ادلفردات

(postest) 

-Kolmogorov الفصل

Smirnov Taraf 

Sig. 
 اخلالصة

N Sig. 

الطبيعيالتوزيع 0.05 122. 20التجريبية
الطبيعيالتوزيع 0.05 181. 20الضابطة

البعدماالختبارنتائجأفادلعركؼكمنمالحظةديكن،أعالهاجلدكؿيف
الضابطةفصلكحصلت2.122داللةمبستولقيمةأنتجتالتجريبيةللمجموعة

بشكلتوزيعهايتمادلستخدمةالعينةأفيعينىذا.2.181داللةمبستولقيمةعلى
التجريبيةألف،طبيعي 2.122أمهيةمستولتنتجاجملموعة أفيعينشلا،2.25<
2.25<2.181للمجموعةالضابطةاألمهيةمستولمعكابدلثل.طبيعيالناتجالتوزيع
.طبيعيتوزيعإلنتاجأيضناتفسريهيتمكالذم

 

 اجملموعة التجريبية واجملموعة الضابطة التجانس البعدي اختبار .ب 
سواءادلدركستنياجملموعتنيبنيالتباينلتحديدالتجانساختبارإجراء

الأـمتساكيةكانت اختباررؤيةأيضناديكن،الطبيعيةاختبارغرارعلى.
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يبلغمسبقنازلددأمهيةمبستولاحلسابنتائجأمهيةقيمةمقارنةمنالتجانس
2.25. 

22اإلصدارSPSSبرانمجالباحثاستخدـ،ىذاالتجانساختباريف
الأـمتماثالنادلدركستنياجملموعتنيبنيالتباينكافإذاماالختبار ابستخداـ.
اجلدكؿيفرؤيتوديكنالذمLeveneاختباركاستخداـ22اإلصدارSPSSبرانمج
:التايل

17اجلدكؿ:

اجملموعةالتجريبيةكاجملموعةالضابطة(Postest)التجانسختباراال
Levene Statistic df1 df2 Sig. 

.319 1 38 .575 

البعدماالختبارنتائجأمهيةمستولأفمالحظةديكن،أعالهاجلدكؿيف
2.575ىوالتحكمفصلكالتجريبيةللمجموعة عندالتجانساختبارنتائجتشري.
علىاحلصوؿيتم.متجانسأكنفسوىوالفئتنيقيمتباينأفإىل2.25داللةمستول
الضابطةكالتجريبيةللمجموعةالبعدماالختبارحسابنتائجمنذلك اجملموعة
 .2.25<2.575ىيالداللةقيمةألفمتجانستباينذلااليت

 Tاختبار  .ج 
،إجراؤىامتاليتكالتجانسالطبيعيةاحلالةاختباراتنتائجعلىبناءن
أيضناكلديهاطبيعيبشكلتوزيعهايتمالسكافمنالعينةبياانتأفيُظهر
الفئتنيبنيمتجانستباين احلساابتإجراءيتم،ذلكعلىعالكة.
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الفرضيةقبوؿديكنكافإذامالتحديدادلزدكجةللعينةTاختبارابستخداـ
.الأـادلصاغة

:ىياختبارىايتماليتالفرضية

Ha= حتسنييفادلتقاطعةالكلماتاستخداـأفتبني،البديلةالفرضية
إتقافادلفردات.

H0=  فعاؿالفصلالفرضية غري ادلتقاطعة الكلمات استخداـ أف  رية
.لتحسنيأتقافادلفردات

ىياحملسوبةالقيمة،XVIIIادلرفقيفالواردةاحلساابتعلىبناءن
استنتاجكديكنHaقبوؿكيتمH0رفضيتممث2.25>2.222ألف، 40444

حتسنييفكسيلةالغازالكلماتادلتقاطعةالستخداـكبريةفعاليةىناؾأف
 إتقافادلفردات.

 مناقشة نتائج البحث .د 
 فإفاستخداـ ، اليتمتكصفها فعاؿكلماتالبناءنعلىنتائجاالختبار ادلتقاطعة

 علىإتقاهنا.مفرداتللغايةيفحتسني
 االختبار نتائج قبليالأظهرت متوسط أف إتقاف استخداـادلفرداتدرجة قبل

كالضابطةكلماتالكسائط التجريبية يفالفصوؿ كالوسائطادلصورة احلصوؿادلتقاطعة
الكلماتكسائطاستخداـبعدادلفرداتإتقافقيمةمتوسطبينما.56.4ك56على

اعاليةبفئة89.42للمجموعةالتجريبيةادلتقاطعة اليتالضابطةفصلقيمةكمتوسطجدن
.عاليةفئةمع81قيمةمتوسطعلىحيصلتعلمهايفالصوركسائطتستخدـ



67 
 

قبلادلفرداتإتقافلتحسنيالكتايباالختبارلنتائجالرسمالبياينكصفيليفيما
 .كاجملموعةالضابطةاجملموعةالتجريبيةيفالعالجكبعد

3الرسمالبياين:
يفادلتقاطعةالكلماتاستخداـكبعدقبلادلفرداتإتقافدرجاتمتوسطمقارنة

اجملموعةالتجريبية
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4الرسمالبياين:
التعليمبدكفالوسيلةكبعدقبلادلفرداتإتقافدرجاتمتوسطمقارنة





 
كبعدقبلالتحكمكفئةالتجرييبالفصليفيةطلبةالادلفرداتإتقافيفالفرؽدلعرفة 
فصللكلالبعدماالختبارنتائجيفرؤيتوديكن،العالج انظر،التفاصيلمندلزيد.
 .التايلاجلدكؿ
18اجلدكؿ:
كاجملموعةالضابطةاجملموعةالتجريبيةدرجاتمتوسطيفاإلتقافمقارنة

 املئوية النسبة إتقان املفردات اختبار البعدي اختبار القبلي الفصل
 %22،9 33،4 89،40 56التجريبية

 %17،9 24،6 81 56،4الضابطة

89.42قيمةمبتوسطالتجريبيةللمجموعةالبعدماالختبارقيمةمتوسطمن
أك8.4بنسبةاإلتقافيففرؽيوجد،81للمجموعةالضابطةالبعدماالختبارقيمةكمتوسط
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علىادلفرداتحتسنييفللغايةفعاؿادلتقاطعةالكلماتاستخداـأفعلىيدؿىذا:.4.93
رسمشكليفالضابطةكفصلاجملموعةالتجريبيةمتوسطيفإلتقافتوضيحيليفيما.إتقاهنا
.بياين

5الرسمالبياين:
كاجملموعةالضابطةاجملموعةالتجريبيةبنيكالبعدمالقبلياالختباردرجاتمتوسطقارنة


برانمجمبساعدةTاختبارابستخداـاختبارىامتاليتاحلساابتنتائجعلىبناءن 

SPSSقيمةفإف،22اإلصدارSig.(2-tailed) 2.25>2.222كىي2.222قيمةعلىحصل
الكلماتاستخداـ"تعيناليت(Ha)الفرضيةقبوؿكيتم،(H0)2الفرضيةرفضيتممث

افعاؿادلتقاطعة إتقاهناعلىادلفرداتحتسنييفجدن الكلماتأفنستنتجأفديكن".
.للمفركداتطلبةالإتقافعلىأتثريذلااإلعالـلوسائلادلتقاطعة
كسائطمزاايمنالعديدرؤيةللباحثنيديكن،إجراؤهمتالذمالبحثعلىبناءن
:كمنها،العربيةاللغةتعلمعلىتطبيقهامتاليتادلتقاطعةالكلمات
 .الدرسيفللمشاركةكمتحمسنيسعداءطلبةال،التعلمعمليةأثناء .1
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سابقناعليهاحصلوااليتالنتائجمنزلّسنةأكأفضلطلبةالتقييمنتائج .2 ديكن.
االختبارمنأفضلككانتالبعدماالختباردرجاتزايدةخالؿمنذلكمالحظة
 .القبلي

ديكن.الصوركسائطابستخداـمقارنةالتعلميفادلشاركةيفطلبةالنشاطيزدادكما .3
ابستخداـالتعلميفنشطنادكرنايلعبوفالذينطلبةالعددخالؿمنذلكمالحظة

 الكلماتادلتقاطعة.
البحث.نتائجتتوافقالحبيث،القيودمنالعديدعلىأيضناالبحثىذاحتتوم
:يليماقيودىابعضتشمل
،التعلملبدءالتحضريمنالكثريلديوادلتقاطعةالكلماتكسائطابستخداـالتعلم .1

كاحدلدرسادلتكبدةكالتكاليفالفنيةالناحيةمنكلكنالتعلمحيثمنفقطليس
اكبرية  .جدن

(اجملتمعيةاألنشطةعلىالقيودإنفاذ)PPKMاحلكومةفرضتعندماالبحثىذاإجراءمت
عمليةمُتنحملحبيث،الوقتحيثمنأيضنازلدكدةكالتعلمالتدريسعمليةجعلشلا

يف.البحوثإلجراءادلدرسةقبلمنالوقتمنالقليلسولالباحثوفهبايقـواليتالتدريس
 .عليهالإلجابةطويالنكقتناادلتقاطعةالكلماتلغزعلىاإلجابةتتطلب،ذلكغضوف


