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 الباب الرابع

 تقدمي البياانت وحتليلها

 حملة عن ميدان البحث - أ

التصور العام عن مدرسة دار العلوم املتوسطة اإلسالمية فوراي تبالونج   .1

 كاليمنتان اجلنوبية

فورايتبالونجاسمادلدرسة -أ اإلسالمية ادلتوسطة العلوم دار مدرسة :

 كاليمنتاناجلنوبية

 :عنوانادلدرسة -ب

 2اير.ت:فورالشارع -

 :فورايالقرية -

 :بنواالوسالناحية -

 :تبالونجادلنطقة -

 :كاليمنتاناجلنوبيةالوالية -
- mail-E   :mtspurai01@gmail.com  

 :مدرسةأىليةوضعادلدرسة -ج

:رمدانصاحل،السرجان.رئيسادلدرسة -د
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بناء مدرسة دار العلوم املتوسطة اإلسالمية فوراي  اللمحة التارخية عن .2

 تبالونج كاليمنتان اجلنوبية

مدرسةدارالعلومادلتوسطةاإلسالميةفورايتبالونجكاليمنتاناجلنوبيةىي

ادلدرسة بنيتىذه تبالونج, الوسمنطقة بنوا إحدىادلدارسادلتقدمةيفانحية

قريةفوراي,ولذلكالطالبادلتخرجونبسببعدمادلدرسةادلتوسطةالقريبةمن

يفمدرسةفوراياإلبتدائيةاحلكوميةومدرسةجياماإلبتدائيةاحلكوميةىميريدون

م ألّنه ادلتوسطة ادلرحلة يف دروسهم التصال يصعبون ولكن تعليمهم يواصلوا أن

بصري احلاج فكرة على وبناء القرية. خارج إىل للذىاب ادلواصالت الميلكون

فورايوم اإلسالمية ادلتوسطة العلوم دار فورايبُنيتمدرسة قرية رلتمع ساعدة

 يفسنة اجلنوبية اإلسالمية2982تبالونجكاليمنتان اادلتوسطة ادلدرسة وأمريىا ،

الشؤون وزارة حتت الرتبوية ادلؤسسات إحدى ادلدرسة وىذه كلوا، احلكومية

2الدينية.

العلوم املتوسطة اإلسالمية فوراي تبالونج  أمساء رؤساء املدرسة مبدرسة دار  .3

 كاليمنتان اجلنوبية

 
                                                           

 .ادلتوسطةاإلسالميةفورايتبالونج ادلدرسةعنإدارةادلدرسيةدارالعلومواثئق 2
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فوراي اإلسالمية ادلتوسطة العلوم دار مبدرسة ادلدرسة رؤساء أمساء أما

تبالونجكاليمنتاناجلنوبيةيعين:

:أمساءرؤساءادلدرسة0.2اجلدول

 السنة االسم الرقم

2

2

8

0

5

6

احلاجبصري

احلاجمرجي

مسروان

ورندساحلاجمسراين،ادلاجستريدكت

دكتورندساحلاجأسناوي،ادلاجستري

رمدانصاحل،السرجاان

2980–2990

2995–2444

2442–2446

2447–2422

2428–2422

حىتاآلن–2422

أحوال رئيس املدرسة واملدرسني واملوظف يف مدرسة دار العلوم املتوسطة  .4

 نتان اجلنوبيةاإلسالمية فوراي تبالونج كاليم

فوراي اإلسالمية ادلتوسطة العلوم دار مدرسة وادلوظفيف ادلدرسني عدد

نفرا.وقدمتالباحثةجدول20ىو2422/2422تبالونجيفالسنةالدراسية

أحوالرئيسادلدرسةوادلدرسنيوادلوظف،كمايلي:

 :أحوالرئيسادلدرسةوادلدرسنيوادلوظف0.2اجلدول
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 املهنة االسم الرقم

رئيسادلدرسةرمدانصاحل،السرجاان2

جلنةادلدرسةدكتورندسدمحمانسب2

ادلدرسةسريأستويت،السرجاان8

ادلدرسةليلةالوحدة،السرجاان0

ادلدرسةفحرية،السرجاان5

ادلدرسةنوراذلداية،السرجاان6

ادلدرسفجريعلمياليدي،السرجاان7

ادلدرسمسري،السرجاان8

ادلدرسرزالإمامي،السرجاان9

ادلدرسةاحلاجةيسيإيفارسدية،السرجاان24

ادلدرسةمنرين،السرجاان22

ادلدرسةنورحكمة،السرجاان22

ادلدرسدمحمحضري،السرجاان28

ادلوظفأندي20
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يمنتان أحوال طلبة مدرسة دار العلوم املتوسطة اإلسالمية فوراي تبالونج كال .5

 اجلنوبية

تبالونج فوراي اإلسالمية ادلتوسطة العلوم دار مبدرسة الطلبة عدد أما

(98يعينثالثةوتسعون)2422/2422كاليمنتاناجلنوبيةيفالسنةالدراسية

طلبة،وينقسمإىلأربعفصول,كمايفاجلدولاآليت:

ميةفوراي:أحوالطلبةمدرسةدارالعلومادلتوسطةاإلسال0.8اجلدول

 ويل الصف العدد الصف

احلاجةيسيإيفارسدية،السرجاان82السابع

فحرية،السرجاان29الثامنأ

نوراذلداية،السرجاان29الثامنب

دمحمحضري،السرجاان28التاسع

أحوال األجهزات يف مدرسة دار العلوم املتوسطة اإلسالمية فوراي تبالونج   .6

 كاليمنتان اجلنوبية

متلكمدرسةدارالعلومادلتوسطةاإلسالميةفورايتبالونجكاليمنتاناجلنوبية

األجهزاتادلدرسية،كمايلي:
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:األجهزاتيفمدرسةدارالعلومادلتوسطةاإلسالميةفوراي0.0اجلدول

تبالونج

 العدد نوع األجهزة الرقم

2قاعةرئيسادلدرسة2

2قاعةادلدرس2

2ناإلداريةقاعةالشؤو8

0الفصل0

2ادلكتبة5

2ادلصلهى6

8احلمهام7

2ادلخزن8

منهج وتعليم اللغة العربية يف مدرسة دار العلوم املتوسطة اإلسالمية فوراي  .7

 تبالونج

 مبنهج يستخدم ادلدرسة تلك يف العربية اللغة تعليم منهج ،2428أما

والثا السابع للصف العربية اللغة علميومدرهس فجري ادلكرم ىو والتاسع من

اليدي،السرجاان.
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وتعليماللغةالعربيةيفالصفالثامن"أ"يوماالثننيويفالصفالثامن"ب"يوم

األربعاء،وعددىامخسةوأربعوندقيقة.

 تقدمي البياانت - ب

 تنفيذ تعليم مهارة القراءة يف اجملموعة التجربية واجملموعة الضابطة . أ

التع تنفيذ بدأ اتريخ البحثمن ىذا يف 2422أغسطس9ليم 8إىل

 2422سبتمرب اتريخ يف االثنني يوم يف القبلي ابالختبار الباحثة وقامت ،9

للمجموعةالضابطة)الصفالثامنأ(ويفيوماألربعاءيفاتريخ2422أغسطس

للمجموعةالتجربية)الصفالثامنب(.وأماتعليممهارة2422أغسطس22

منالقرا بدأتالباحثة واالختبار2422أغسطس82أغسطسحىت26ءة ،

للمجموعةالضابطةويفيوم2422أغسطس84البعدييفيوماالثننياتريخ

للمجموعةالتجريبية.2422سيتمرب2األربعاءاتريخ

التنفيذالتعليمية التعليميفاجملموعتني،صمهمتالباحثةخبطة (RPP)قبلتنفذالباحثة

واحد لقاء لقاءات: أربعة ىو اجملموعة لكل اللقاءات عدد أما ادلالحق، يف كما

لالختبارالقبلي،واللقاائنلتعليممهارةالقراءة،ولقاءواحدلالختبارالبعدي.
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 تعليم مهارة القراءة يف اجملموعة التجريبية -1

:تنفيذتعليممهارةالقراءةيفاجملموعةالتجريبية0.5اجلدول

 املوضوع الساعة اليوم/ التاريخ لقاءال

االختبارالقبلي49:44–242248:25أغسطس22األربعاء,.2

الساعة49:44-242248:25أغسطس28األربعاء,.2

الساعة49:44-242248:25أغسطس25األربعاء,.8

االختبارالبعدي49:44-242248:25سبتمرب2األربعاء,.0

ا مهارة النصتعليم اسرتاتيجية ابستخدام التجريبية اجملموعة يف لقراءة

العشوائي.وأماخطواهتاكمايلي:

 تفتتحالباحثةعمليةالتدريس -أ

 تقدهمالباحثةأىدافالتدريس -ب

 تقدهمالباحثةموضوعالتدريس -ج

 تقرأالباحثةادلفرداتعنالنص -د

 تقرأالباحثةنصالقراءة -ه

 احثةيقرأالطلبةنصالقراءةاتبعاللب -و

 تشرحالباحثةترمجةالنص -ز
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 تقطعالباحثةنصالقراءة -ح

 تنقسمالباحثةالطلبةإىلرلموعاتصغرية -ط

 كلرلموعةالنصالعشوائيتعطيالباحثة -ي

 الطلبةالنصالعشوائيترتيًباصحيًحايرتهب -ك

 يقرأالطلبةالنصالعشوائيالذيمتترتيبوأمامالفصل -ل

 قروءتستمعالباحثةوالطلبةعنالنصادل -م

 تشرحالباحثةنصالقراءةوتلخهصومعالطلبة. -ن

 تعليم مهارة القراءة يف اجملموعة الضابطة -2

:تنفيذتعليممهارةالقراءةيفاجملموعةالضابطة0.6اجلدول

 املوضوع الساعة اليوم/ التاريخ اللقاء

االختبارالقبلي49:44-242248:25أغسطس9االثنني,.2

الساعة49:44-242248:25سطسأغ26االثنني,.2

الساعة49:44-242248:25أغسطس28االثنني,.8

االختبارالبعدي49:44-242248:25أغسطس84االثنني,.0

أمهاخطواتتعليممهارةالقراءةيفاجملموعةالضابطةكمايلي:

 تفتتحالباحثةعمليةالتدريس -أ
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 تقدهمالباحثةأىدافالتدريس -ب

 ثةموضوعالتدريستقدهمالباح -ج

 تقرأالباحثةادلفرداتعنالنص -د

 تقرأالباحثةنصالقراءة -ه

 يقرأالطلبةنصالقراءةمجاعة -و

 تشرحالباحثةترمجةالنص -ز

 يقرأبعضالطلبةنصالقراءةأمامالفصل -ح

 نتائج الطلبة . ب

نتائجالطلبةالختبارينمهايفالصفالثامن)أ(كاجملموعةالضابطةويفالصف

 )ب(كاجملموعةالتجريبية.الثامن

 نتائجاالختبارالقبليللمجموعةالتجريبيةواجملموعةالضابطة -أ

ونتائجاالختبارالقبليمناجملموعةالضابطةواجملموعةالتجريبيةكمايلي:

:نتائجاالختبارالقبليللمجموعةالتجريبية0.7اجلدول

 الطلبة الرقم
 النتيجة

 البيان املعّدل
 القراءة اجلهرية ة الصامتةالقراء
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2 E1 040404انقصجدا

2 E2 546455انقص

8 E3 646464مقبول

0 E4 645455انقص

5 E5 045405انقصجدا

6 E6 040404انقصجدا

7 E7 645455انقص

8 E8 646464مقبول

9 E9 646464مقبول

24 E10 740455انقص

22 E11 540405انقصجدا

22 E12 545454انقص

28 E13 647465مقبول

20 E14 746465مقبول

25 E15 045405انقصجدا
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26 E16 546455انقص

27 E17 045405انقصجدا

28 E18 647465مقبول

29 E19 040404انقصجدا

244424442444 اجملموع 

52,6852,6852,68 املعّدل 

كما التجريبية، للمجموعة القبلي ابالختبار التعليم نتائج تكرار توزيع أمها

يلي:

 للمجموعة0.8اجلدول القبلي ابالختبار التعليم نتائج تكرار توزيع :

التجريبية

 البيان املئوية )%( التكرارية النتيجة

ممتاز24444–94

جيدجدا9444<-84

جيد8444<-74

مقبول74682,58<-64
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انقص64682,58<-54

انقصجدا54786,80<

  %111 11 العدد

 :نتائجاالختبارالقبليمناجملموعةالضابطة0.9اجلدول

 الطلبة الرقم
 النتيجة

 البيان املعّدل
 القراءة اجلهرية القراءة الصامتة

2 K1646464مقبول

2 K2646464مقبول

8 K3 540405انقصجدا

0 K4 546455انقص

5 K5 545454انقص

6 K6 646464مقبول

7 K7 847475جيد

8 K8 647465مقبول

9 K9 546455انقص
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24 K10 746465مقبول

22 K11 546455انقص

22 K12 646464مقبول

28 K13 747474جيد

20 K14 746465مقبول

25 K15 646464مقبول

26 K16 746465مقبول

27 K17 745464مقبول

28 K18 746465مقبول

29 K19 546455انقص

226422842205 اجملموع 

62,4559,0764,26 املعّدل 

كما الضابطة، القبليللمجموعة نتائجالتعليمابالختبار توزيعتكرار أمها

يلي:
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 0.24اجلدول للمجموعة: القبلي ابالختبار التعليم نتائج تكرار توزيع

الضابطة

 البيان املئوية )%( التكرارية النتيجة

ممتاز24444–94

جيدجدا9444<-84

جيد84224,52<-74

مقبول742257,94<-64

انقص64526,82<-54

انقصجدا5425,26<

  %111 11 العدد

 للمجموعةالتجريبيةواجملموعةالضابطةختبارالبعدينتائجاال -ب

,كمايلي:االختبارالبعديللمجموعةالتجريبيةواجملموعةالضابطةونتائج

االختبارالبعديللمجموعةالتجريبية:نتائج0.22اجلدول

 الطلبة الرقم
 النتيجة

 البيان املعّدل
 القراءة اجلهرية القراءة الصامتة
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2 E1 747474جيد

2 E2 847475جيد

8 E3 848484جيدحدا

0 E4 748475جيد

5 E5 948485مقبول

6 E6 546455انقص

7 E7 846474جيد

8 E8 2448494ممتاز

9 E9 2447485جيدجدا

24 E10 748475جيد

22 E11 747474جيد

22 E12 848484جيدجدا

28 E13 948485جيدجدا

20 E14 948485جيدجدا

25 E15 848484جيدجدا
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26 E16 848484جيدجدا

27 E17 948485جيدجدا

28 E18 847475جيد

29 E19 747474جيد

252420242074 اجملموع 

8470,7877,86 املعّدل 

البعدي نتائجالتعليمابالختبار توزيعتكرار كماأمها التجريبية، للمجموعة

يلي:

 للمجموعة0.22اجلدول البعدي ابالختبار التعليم نتائج تكرار توزيع :

التجريبية

 البيان املئوية )%( التكرارية النتيجة

ممتاز24425,26–94

جيدجدا94907,87<-84

جيد84802,22<-74

مقبول7444<-64
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انقص6425,26<-54

انقصجدا5444<

  %111 11 العدد

:نتائجاالختبارالبعديللمجموعةالضابطة0.28اجلدول

 الطلبة الرقم
 النتيجة

 البيان املعّدل
 القراءة اجلهرية القراءة الصامتة

2 K1848484جيدجدا

2 K2647465مقبول

8 K3 746465مقبول

0 K4 847475جيد

5 K5 646464مقبول

6 K6 647465مقبول

7 K7 847475جيدجدا

8 K8 848484جيد

9 K9 747474جيد



56 

 
 

24 K10 746465مقبول

22 K11 847475جيد

22 K12 646464مقبول

28 K13 748475جيد

20 K14 646464مقبول

25 K15 846474مقبول

26 K16 949494ممتاز

27 K17 947484جيدجدا

28 K18 747474جيد

29 K19 74 6465 مقبول

288428242805 اجملموع 

72,6868,9074,78 املعّدل 



كما الضابطة، البعديللمجموعة ابالختبار نتائجالتعليم تكرار توزيع أمها

يلي:
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 للمجموع0.20اجلدول البعدي ابالختبار التعليم نتائج تكرار توزيع ة:

الضابطة

 البيان املئوية )%( التكرارية النتيجة

ممتاز24425,26–94

جيدجدا94825,78<-84

جيد84786,85<-74

مقبول74802,22<-64

انقص6444<-54

انقصجدا5444<

  %111 11 العدد

مقارنةنتائجاالختبارالقبليواالختبارالبعديللمجموعةالتجريبية-ج

:نتائجاالختبارالقبليواالختبارالبعديللمجموعةالتجريبية0.25اجلدول

 الطلبة الرقم

االختبار 

 القبلي

االختبار 

 البعدي
 نتيجة الفرق

(D) 

  D مربع من

(D
2
) 

2E1 0474-84+944
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2 E2 5575-24+044

8 E3 6484-24+044

0 E4 5575-24+044

5 E5 0585-04+2644

6 E6 0455-25+225

7 E7 5574-25+225

8 E8 6494-84+944

9 E9 6485-25+625

24 E10 5575-24+044

22 E11 0574-25+625

22 E12 5484-84+944

28 E13 6585-24+044

20 E14 6585-24+044

25 E15 0584-85+2225

26 E16 5584-25+625
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27 E17 0585-04+2644

28 E18 6575-24+244

29 E19 0474-84+944

22854+074-24442074 اجملموع 

676,82+20,78-52,6877,86 املعّدل 

ضابطةمقارنةنتائجاالختبارالقبليواالختبارالبعديللمجموعةال-د

:نتائجاالختبارالقبليواالختبارالبعديللمجموعةالضابطة0.26اجلدول

 الطلبة الرقم
 االختبار

 القبلي

 االختبار

 البعدي
 نتيجة الفرق

D 

  D مربع من

(D
2
) 

2 K1 6484-24+044

2 K26465-5+25

8 K3 0565-24+044

0 K4 5575-24+044

5 K5 5464-24+244

6 K6 6465-5+25
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7 K7 757544

8 K8 6584-25+225

9 K9 5574-25+225

24 K10 656544

22 K11 5575-24+044

22 K12 646444

28 K13 7475-5+25

20 K14 6564+5+25

25 K15 6474-24+244

26 K16 6594-25625

27 K17 6484-24+044

28 K18 6574-5+25

29 K19 5565 -24+244

8544+244-22052805 اجملموع 

280,22+24,52-64,2674,78 املعّدل 
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 حتليل البياانت وتفسريها -ج

 االختبارات املختلفة يف االختبار القبلي بني اجملموعتني -1

 ادلعدهلواالحنرافادلعياري (أ

دلعدهلواالحنرافحلساباIBM SPSS Ver. 22استخدمتالباحثةبرانمج

ادلعياريعلىنتائجاالختبارالقبلييفاجملموعةالتجربيةواجملموعةالضابطة،كما

 يلي:

 0.27اجلدول برانمج نتائج :IBM SPSS Ver. 22ادلعدهل حتليل يف

 واالحنرافادلعياريعلىنتائجاالختبارالقبلي

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Kelas 

Eksperimen 
19 40,00 65,00 52,6316 8,71914 

Kelas Kontrol 19 45,00 75,00 60,2632 6,96692 

Valid N 

(listwise) 
19     

 

ىو التجريبية للمجموعة النتائج من ادلعدهل أن اجلدول, ذلك على بناء

52,68 األعلىفيها األدىن65ونتيجة مثهاالحن04ونتيجة رافادلعياريىو,

ونتيجةاألعلى64,26.وأماادلعدهلمنالنتائجللمجموعةالضابطةىو8,72

 .6,96,مثهاالحنرافادلعياريىو05ونتيجةاألدىن75فيها
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للمجموعة وانتشارىا القبلي االختبار نتائج البياانتمن تركيز قياس أمها

التجريبيةواجملموعةالضابطةكمايلي:

وانتشارىا0.28اجلدول القبلي االختبار نتائج من البياانت تركيز :

للمجموعةالتجريبيةواجملموعةالضابطة

اجملموعةتركيزالبياانتوانتشارىاالرقم

التجريبية

اجملموعة

الضابطة

52,6864,26(Mean)ادلعدهل2

5564(Median)الوسطاحلسايب/الوسيط2

5564(Modus)أكثرالنتيجة/ادلنوال8

8,726,96االحنرافادلعياري0

ادلعدهل مننتائجاالختبارالقبليللمجموعة(Mean)مناجلدولالسابق،

 ىو 52,68التجريبية احلسايب/الوسيط (Median)والوسط وأكثر55ىو

.8,72واالحنرافادلعياريىو55 (Modus)النتيجة/ادلنوال
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 ادلعدهل نتا(Mean)أمها ىومن الضابطة للمجموعة القبلي االختبار ئج

64,26 احلسايب/الوسيط (Median)والوسط النتيجة/ادلنوال64ىو وأكثر

(Modus) 646,96واالحنرافادلعياريىو.

 اختبارالطبيعية (ب

استخدمتالباحثةاختبارالطبيعيةدلعرفةىلتوزيعالبياانتطبيعيأمغري

مسرنوف,كمايلي:-تبارقلمغوروفطبيعي.واستخدمتالباحثةاخ

يفحتليلاختبارالطبيعيةIBM SPSS Ver. 22:نتائجبرانمج0.29اجلدول

 علىنتائجاالختبارالقبلي

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Kelas Eksperimen Kelas Kontrol 

N 19 19 

Normal Parameters
a,b

 Mean 52,6316 60,2632 

Std. Deviation 8,71914 6,96692 

Most Extreme 

Differences 

Absolute ,186 ,169 

Positive ,178 ,147 

Negative -,186 -,169 

Test Statistic ,186 ,169 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,083
c
 ,156

c
 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

c. Lilliefors Significance Correction. 
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 أنه اجلدول ذلك على التجريبيةSig. (2-tailed)بناء للمجموعة

للمجموعةالضابطةSig. (2-tailed)فتوزيعالبياانتطبيعيمثه4,45<4,488

 فتوزيعالبياانتطبيعيأيضا.4,45<4,256

 اختبارالتجانس (ج

واجمل التجريبية البياانتللمجموعة توزيع أنه الضابطةوجدتالباحثة موعة

طبيعي.مثهاستخدمتالباحثةاختبارالتجانسدلعرفةجتانسنتائجاالختبارالقبلي

للمجموعتني,كمايلي:

 0.24اجلدول برانمج نتائج :IBM SPSS Ver. 22اختبار حتليل يف

 التجانسعلىنتائجاالختبارالقبلي

Test of Homogeneity of Variances 

Nilai Pre Test 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

2,874 1 36 ,099 

 

فالبياانتمتجانسة.4,45<4,499ىو.Sigبناءعلىذلكاجلدولأنه
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 ت-االختبار (د

وجدتالباحثةأنتوزيعالبياانتيفاالختبارالقبليمناجملموعةالتجريبية

 Uji Independentت)-واجملموعةالضابطةطبيعي,فاستخدمتالباحثةاالختبار

sample T test)التجريبية اجملموعة من القبلي االختبار نتائج عن الفرق دلعرفة

واجملموعةالضابطة,كمايلي:

ت-يفحتليلاالختبارIBM SPSS Ver. 22:نتائجبرانمج0.22اجلدول

 علىنتائجاالختبارالقبلي

Independent Samples Test 

 

t-test for Equality of Means 

Sig. (2-tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

Nilai 

Siswa 

Equal variances 

assumed 
,005 -7,63158 2,56044 

Equal variances 

not assumed 
,005 -7,63158 2,56044 

 

تعلىنتائجاالختبار-فوجدتالباحثةعلىذلكاجلدولعناالختبار

.Sig. (2-tailed)4,45=4,45تنيىوالقبليللمجموع

 االختبارات املختلفة يف االختبار البعدي بني اجملموعتني -2

 ادلعدهلواالحنرافادلعياري (أ
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حلسابادلعدهلواالحنرافIBM SPSS Ver. 22استخدمتالباحثةبرانمج

ماادلعياريعلىنتائجاالختبارالبعدييفاجملموعةالتجربيةواجملموعةالضابطة،ك

 يلي:

 0.22اجلدول برانمج نتائج :IBM SPSS Ver. 22ادلعدهل حتليل يف

 واالحنرافادلعياريعلىنتائجاالختبارالبعدي

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Kelas Eksperimen 19 55,00 90,00 77,3684 8,22740 

Kelas Kontrol 19 60,00 90,00 70,7895 8,20961 

Valid N (listwise) 19     

 

77,86بناءعلىذلكاجلدول,ادلعدهلمنالنتائجللمجموعةالتجريبيةىو

 األعلىفيها األدىن94ونتيجة مثهاالحنرافادلعياريىو55ونتيجة ,8,227.

94ونتيجةاألعلىفيها74,78وأماادلعدهلمنالنتائجللمجموعةالضابطةىو

.8,249,مثهاالحنرافادلعياريىو64نتيجةاألدىنو

للمجموعة البعديوانتشارىا االختبار نتائج البياانتمن قياستركيز أمها

التجريبيةواجملموعةالضابطةكمايلي:
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 وانتشارىا0.28اجلدول البعدي االختبار نتائج من البياانت تركيز :

للمجموعةالتجريبيةواجملموعةالضابطة

اجملموعةتركيزالبياانتوانتشارىالرقما

التجريبية

اجملموعة

الضابطة

77,8674,78(Mean)ادلعدهل2

8474(Median)الوسطاحلسايب/الوسيط2

8565(Modus)أكثرالنتيجة/ادلنوال8

 8,249 8,22االحنرافادلعياري0

رالبعديللمجموعةمننتائجاالختبا(Mean)مناجلدولالسابق،ادلعدهل

 ىو 77,86التجريبية احلسايب/الوسيط (Median)والوسط وأكثر84ىو

.8,22واالحنرافادلعياريىو85 (Modus)النتيجة/ادلنوال

 ادلعدهل ىو(Mean)أمها الضابطة للمجموعة البعدي االختبار نتائج من

74,78 احلسايب/الوسيط (Median)والوسط النتيج74ىو ة/ادلنوالوأكثر

(Modus) 658,249واالحنرافادلعياريىو.
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 اختبارالطبيعية (ب

استخدمتالباحثةاختبارالطبيعيةدلعرفةىلتوزيعالبياانتطبيعيأمغري

مسرنوف,كمايلي:-طبيعي.واستخدمتالباحثةاختبارقلمغوروف

طبيعيةيفحتليلاختبارالIBM SPSS Ver. 22:نتائجبرانمج0.20اجلدول

 علىنتائجاالختبارالبعدي

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Kelas Eksperimen Kelas Kontrol 

N 19 19 

Normal Parameters
a,b

 Mean 77,3684 70,7895 

Std. 

Deviation 
8,22740 8,20961 

Most Extreme 

Differences 

Absolute ,152 ,181 

Positive ,124 ,181 

Negative -,152 -,117 

Test Statistic ,152 ,181 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,200
c,d

 ,103
c
 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

c. Lilliefors Significance Correction. 

d. This is a lower bound of the true significance. 

 

اجلدول ذلك على بناء التجريبيةSig. (2-tailed)أنه للمجموعة

للمجموعةالضابطةSig. (2-tailed)فتوزيعالبياانتطبيعيمثه4,45<4,244

فتوزيعالبياانتطبيعيأيضا.4,45<4,248

 



69 

 
 

 اختبارالتجانس (ج

واجملموعة التجريبية للمجموعة طبيعي البياانت توزيع أنه الباحثة وجدت

الب استخدمت مثه االختبارالضابطة. نتائج جتانس التجانسدلعرفة اختبار احثة

البعديللطلبة،كمايلي:

 0.25اجلدول برانمج نتائج :IBM SPSS Ver. 22اختبار حتليل يف

 التجانسعلىنتائجاالختبارالبعدي

Test of Homogeneity of Variances 

Nilai Post Test  

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

,027 1 36 ,870 

 

 والبياانتHaفقبلت4,45<4,874ىو.Sigبناءعلىذلكاجلدولأنه

 متجانسة.

 (Independent Samples T Test)ت-االختبار ( د

توزيعالبياانتيفاالختبارالبعديمناجملموعةالتجريبية وجدتالباحثةأنه

االختبار فاستخدمتالباحثة طبيعي، الضابطة -واجملموعة الفرقبنيتدلعرفة

التجريبيةابستخداماسرتاتيجيةالنصالعشوائيواجملموعةالضابطةبدون اجملموعة

استخداماسرتاتيجيةالنصالعشوائيعننتائجاالختبارالبعدي،كمايلي:
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ت-يفحتليلاالختبارIBM SPSS Ver. 22:نتائجبرانمج0.26اجلدول

علىنتائجاالختبارالبعدي

Independent Samples Test 

 

Levene's Test for Equality of Variances 

Sig. (2-tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

Nilai Equal variances 

assumed 
,019 6,57895 2,66644 

Equal variances not 

assumed 
,019 6,57895 2,66644 

 

 علىذلكاجلدولأنه Haف4,45>4,429ىوSig. (2-tailed)بناء

مردودفيوجدالفرقعننتائجالطلبةبنياجملموعةالتجريبيةابستخدامH0مقبولو

النص اسرتاتيجية استخدام بدون الضابطة واجملموعة النصالعشوائي اسرتاتيجية

النص اسرتاتيجية استخدام أنه الباحثة فوجدت البعدي. االختبار يف العشوائي

تعليممهارةالقراءةفعهال.العشوائييف

(Paired Samples T Test)ت-ه(االختبار

دلعرفةالفرقعن(Paired Samples T Test)ت-استخدمتالباحثةاختبار

النصالعشوائيونتائجاالختبار اسرتاتيجية القبليقبلاستخدام نتائجاالختبار

موعةالتجريبية.البعديبعداستخداماسرتاتيجيةالنصالعشوائييفاجمل
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ت-يفحتليلاالختبارIBM SPSS Ver. 22:نتائجبرانمج0.27اجلدول

 علىنتائجاالختبارالقبليواالختبارالبعدي

Paired Samples Test 

 

Paired Differences 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Std. 

Deviation 

95% Confidence Interval of 

the Difference 

 Lower Upper 

Pair 

1 

Pre Test 

- Post 

Test 

-

24,73684 
8,24515 -28,71088 -20,76281 ,000 

 

 أنه ذلكاجلدول على Sig. (2-tailed)بناء فيوجد4,45>4,444ىو

الفرقعننتائجالطلبةيفاجملموعةالتجريبيةابستخداماسرتاتيجيةالنصالعشوائي

العشوائ النص اسرتاتيجية استخدام استخداموقبل أنه الباحثة فوجدت ي.

اسرتاتيجيةالنصالعشوائييفتعليممهارةالقراءةفعهال.
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 أما كرف املعّدل يف االختبار القبلي واالختبار البعدي

 

أمااخلالصةمنذلكالكرفيعين,نتائجادلعدهلللمجموعةالتجريبيةيفاالختبار

نتائجادلعدهلللمجموعةالضابطةيف،مثه77,86ويفاالختبارالبعدي52,68القبلي

.فلذلك،استخداماسرتاتيجية74,78ويفاالختبارالبعدي64,26االختبارالقبلي

النصالعشوائييفتعليممهارةالقراءةيستطيعأنيرقينتائجتعليممهارةالقراءةلطلبة

فورايتبالو ادلتوسطةاإلسالمية العلوم دار .ةيبونجلاليمنتاننجكاالصفالثامنمبدرسة

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

 االختبارالبعدي االختبارالقبلي

 اجملموعةالتجريبية

 اجملموعةالضابطة



78 

 
 

 


