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 الباب الرابع

 تقدمي البياانت

 و تعليم اللغة العربية فيها حملة عن ميدان البحث . أ

 ابريتو كواال 5بيئة مدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية  .3

    يف الشارع قع ابريتو كواال. كت ٖكومية سالمية احلكانت مدرسة الثانوية اإل

 رسة ذلازلافظة كاليمنتاف اجلنوبية. ىذه ادلد ٙٙ٘ٓٚرمز الربيدم  ٔفوركاسارم 

رئيس  تككان ٜ٘ٚٔك أسست ىذه ادلدرسة يف السنة  ب.دؽلي اإلعتماد االكا

 . َتركستاـ أؼ ادلاجستىذه ادلدرسة 

 الساعةتنفيذ أنشطة التعليم من يـو اإلثنُت حىت يـو السبت، يبدأ تعليم يف 

ينتهي  قبل الدرس. يف ادلصلى بقراءة القراف ك الصالة الضحى مجاعة ٓٓ. ٛٓ

 ٘ٗأنشطة التعليم يف الساعة الثاين عشر،من الدركس يعطي زبصيص الوقت 

ككاف عدد الطلبة يف مناسب من نظاـ التعليم كجها لوجو يف خضم الوابء. دقائق 

ك أما  من الطلبات. ٔٓٔمن الطالب ك  ٔٚ، كمنهم ٕٚٔىذه ادلدرسة 

 .عدد مدرس اللغة العربية ثالثة مدارس مدرسا. ك ٖٕادلدرسوف 
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 ابريتو كواال 5ة يف ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية ز أحوال األجه .4

الت و األجهجة الطلبة يف ادلدرسة الثانوية : أحوال اآل 623اجلدوال 

 ابريتو كواال 5اإلسالمية احلكومية 

 

 حال عدد ادلرافق رقم

 جيد ٔ أدارة رئيس ادلدرسة ٔ

 جيد ٜ الفصوؿ ٕ

 جيد ٔ اإلدارة ٖ

 جيد ٔ ساحة ادلدرسة ٗ

 جيد ٔ ادليداف ٘

 جيد ٔ ادلكتبة ٙ

 جيد ٔ ادلصلى ٚ

 جيد ٔ ادلقصف ٛ
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 مبٍت ادلدرسة -

مبٍت ادلدرسة بشكل عاـ جيدة، عدد الفصوؿ كلها جيدة، ك مرافق 

 العامة جيدة.

 أحوال ادلبىن .5

مبٌت ادلدرسة بشكل عاـ يف حالة جيدة. عدد الفصوؿ لدعم أنشطة التعليم 

 اجليدة، ككذلك ادلرافق العامة لدعم أنشطة التعليم اجليدة.

 أحوال ادلدرسون ادلدرسة .6

ابريتو كواال   ٖالثانوية االسالمية احلكومية  ةعدد ادلدرسوف يف ادلدرس

 أشخاص. ٖٕعددىم  كاليمنتاف اجلنوبية

انوية اإلسالمية احلكومية يف مدرسة الثسٌن ر : أحوال ادلد 624اجلدوال 

 كواال ابريتو 5

 ادلواد الدراسية أمساء الرقم

 - ؼركستاـ أ ٔ

 الفقو شهرير ٕ

 التاريخ الثقايف اإلسالمية ليلى ٖ
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 االقتصاد عبد الرمحن ٗ

 عقيدة أخالؽ حياٌب لىم ٘

 علم االجتماع ركسناح ٙ

 احلديثقراف  زلمودين ٚ

  لولو أندرايين ٛ

 لغة العربية عبد الرمحن صديق ٜ

 ادلواطنة أرفيكا ٓٔ

 البيولوجي يومياٌب ٔٔ

 الرايضيات إيغا مولدة ٕٔ

 الرايضة أيد سسميطا ٖٔ

 الرايضيات سرم إسنوٌب  ٗٔ

 الفيزايء سلمة ٘ٔ

 اجلغرفيا أنيس يولستينا ٙٔ

 اللغة االصلليزية حفيف أنشارم ٚٔ

 التفسَت دمحم يس ٛٔ
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 الكيمياء ماراي أكلفة ٜٔ

 الرايضيات حبر العلم ٕٓ

 ادلواطنة وىرمنش ٕٔ

 اللغة االصلليزية زلداي فتلياين ٕٕ

 اللغة االندكنيسيا موليا ٖٕ

 ابريتو كواال 5أحوال الطلبة يف مدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية  .7

 كاليمنتان اجلنوبية

 ٕٚٔ ابريتو كواال ٖسالمية احلكومية دبدرسة الثانوية اإل ككاف عدد الطلبة

من الطالبات. كتوضح الباحث عدد الطلبة  ٔٓٔمن الطالب ك  ٔٚ، منهم طلبة

 يف اجلدكاؿ : 

 5: أحوال الطلبة مدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية  625اجلدوال 

 .ابريتو كواال

 الفصل الرقم
 عدد الطلبة

 الفصل عدد اجملموع
 عدد الطلبات عدد الطالب

          ٔ ٕٓ ٙٔ X-IPAٗ األكؿ



ٗٛ 
 

 
 

X-IPSٔٓ ٖٔ ٕٖ ٔ 

X-AGAMAٛ ٕٔ ٕٓ ٔ 

 الثاين

XI-IPA ٙ ٔٓ ٔٙ ٔ 

XI-IPSٙ ٜ ٔ٘ ٔ 

XI-

AGAMA
ٚ ٚ ٔٗ ٔ 

 الثالث

XII-IPA ٛ ٖٔ ٕٔ ٔ 

XII-IPS ٜ ٔٔ ٕٓ ٔ 

XII-

AGAMA 
ٖٔ ٔٓ ٕٖ ٔ 

  394 323 93 اجملموع

الطلبة الذين يتعلموف يف ادلدرسة الثانوية  ٖٓٗ اعتمادا على اجلدكاؿ

العاشر إىل الثاين عشر عددىم  من فصلابريتو كواال  ٖاإلسالمية احلكومية 

 طلبة. ٕٚٔ

ابريتو   5مدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية  منهج وتعليم اللغة العربية يف .8

 كواال كاليمنتان اجلنوبية
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، ٖٕٔٓاللغة العربية يف تلك ادلدرسة يستخدـ دبنهج أما منهج تعليم 

أرفيكا السرجاان، كمدّرس اللغة  ادلكرمة كمدّرسة اللغة العربية للصف العاشر ىي

العربية للصف احلادل عشر ىو ادلكـر عبد الرمحن صديق السرجاان، كمدّرسة 

 .ليلى ادلاجستَت ادلكرمة ىياللغة العربية للصف الثاين عشر 

 البياانتتقدمي  . ب

. التعليم يف  ٕٕٔٓيناير  ٕٗحىت  ٕٕٔٓيناير  ٖبدأ تنفيذ ىذا البحث يف 

ىذه الدراسة ، عمل الباحث كمدرس. ادلادة التعليم اليت تدريسها ىي التسوؽ يف ابب 

األكؿ لصف احلادل عشر. ٍب دلعرفة اإلجراء استخداـ لعب الكلمات ادلسلسلة فتقدـ 

ء الثاين ك الثالث اليت يالحظو ابألستاذ عبد الرمحن ادلدرس الباحث ادلالحظ ادلباشر اللقا

 ابريتو كواال. ٖاللغة العربية يف مدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية 

تقدـ ادلواد التسوؽ األشخاص الذين يتلقوف العالج من طالب الفصل احلادم 

يف  ضابطةالاإلجتماعي( كصف ذبريب ك احلادل عشر )علم الدين( كصف م عشر )عل

ابريتو كواال. لتقدًن كصف تفصيلي لتنفيذ العالج  ٖادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية 

 لكل رلموعة، سيتم توضيح ذلك على النحو التايل:
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االستعدادات للتعليم يف فصل التجريب، كربديدا من خالؿ اإلعداد الدقيق 

 .(RPP)خلطوات استخداـ لعب كلمات ادلسلسلة، كزبطيط التعليم 

أما اإلجراء الذم قامو الباحث يف ىذا البحث ىو أربع مرّات يعٍت مرّتُت يف إلقاء 

 اآلٌب : ٖٓٗيف اجلدكاؿ ادلادّة ك مرّة يف اإلختبار القبلي ك اإلختبار البعدل. فهو كما 

 ليم مهارة االستماع يف اجملموعة التجربيةعت .3

 اجملموعة التجربيةتنفيذ التعليم يف  ٗٓٗاجلدكاؿ 

اليوم و  اإلجتماع اللقاء

 التاريخ

 ادلادة طريقة

 ٖاإلثنُت،  اإلجتماع األكؿ ٔ

 ٕٕٕٓيناير 

 االختبار القبلي 

 ٓٔاإلثنُت،  اإلجتماع الثاين ٕ

 ٕٕٕٓيناير 

 تعليم:التسّوؽ

 ٚٔاإلثنُت،  لثالثجتماع ااإل ٖ

 ٕٕٕٓيناير 

 تعليم:التسّوؽ

 بعدمالاالختبار  ٕٗاإلثنُت،  اإلجتماع الرابع ٗ



٘ٔ 
 

 
 

 ٕٕٕٓيناير 

ب الكلمات بشكل عاـ ، تقسيم أنشطة التعليم يف الفصل التجريب ابستخداـ لع

 :إىل عدة مراحل ادلسلسلة

 اللقاء األول(أ 

إبلقاء السالـ ك كيظر إىل مجيع الطلبة، ك تسجيل  يدخل ادلدّرس الفصل -

 أمسائهم بكشف الغياب.

 حضوره يف ىذا الفصليعرؼ ادلدّرس امسو كيشرح اذلدؼ عن  -

 أيمر ادلدّرس الطلبة أبف غليبوا اإلختبار القبلي -

 أخَتا اختم ادلدّرس إبلقاء السالـ قبل اخلركج من الفصل -

 اللقاء الثاين(ب 

يدخل ادلدّرس الفصل إبلقاء السالـ ك كيظر إىل مجيع الطلبة، ك تسجيل  -

 أمسائهم بكشف الغياب كؽلنح يراكما عندما يبدأ الدرس

 " ك األغراض يف تعليمودلدرس عن ادلوضوع اجلديد "التسّوؽيشرح ا -

 يكتب ادلدّرس األمثلة عن التسّوؽ -

 أيمر ادلدّرس الطلبة أف يقلدكف ما يسمعو -

 أيمر ادلدّرس الطلبة أف يتقدموف أماـ الفصل ليكتبوف دبا مسعو -
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 ّرس الطلبة الستنتاج مادة التسّوؽأيمر ادلد -

دّرس التعليم ببلوغ النصيحة ٍب إلقاء السالـ قبل اخلركج من أخَتا، اختم ادل -

 الفصل

 اللقاء الثالث(ج 

يدخل ادلدّرس الفصل إبلقاء السالـ ك كيظر إىل مجيع الطلبة، ك تسجيل  -

 أمسائهم بكشف الغياب كؽلنح يراكما عندما يبدأ الدرس 

 يسأؿ ادلدّرس عن ادلادة القدؽلة  -

 ابألمثلةيشرح ادلدّرس عن ادلاّدة  -

 أيمر ادلدّرس الطلبة ليشكل رلموعة -

 يشرح ادلدّرس عن لعب الكلمات ادلسلسلة -

رلموعة كيقـو الطلبة  ٖأيمر ادلدّرس الطلبة أف يتقدموف أماـ الفصل  -

 كاصطف إىل الوراء

 يعطي ادلدّرس الفرصة على الطلبة ليسألوف عم مل يفهموا عن ادلاّدة -

التعليم ببلوغ النصيحة ٍب إلقاء السالـ قبل اخلركج من أخَتا، اختم ادلدّرس  -

 الفصل

  اللقاء الرابع(د 
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يدخل ادلدّرس الفصل إبلقاء السالـ ك كيظر إىل مجيع الطلبة، ك تسجيل  -

 أمسائهم بكشف الغياب

 يكرر ك يسأؿ ادلدّرس عت ادلوضوع السابق "يف التسّوؽ" -

 يشرح ادلدّرس أف ىذا اللقاء أخَت-

 أيمر ادلدّرس الطلبة أبف غليبوا اإلختبار البعدم -

 أخَتا ، اختم ادلدّرس إبلقاء السالـ قبل اخلركج من الفصل -

ستعدادات للتعليم يف فصل الضابطة، كفقا لكتاب الصف احلال اال

 اآلٌب : ٗٓٗكما يف اجلدكاؿ   .(RPP)، كزبطيط التعليم عشر

 الضابطةتعليم مهارة االستماع يف اجملموعة  .4

 الضابطة اجملموعةتنفيذ التعليم يف  627اجلدوال 

اليوم و  اإلجتماع اللقاء

 التاريخ

 ادلادة طريقة

 ٖاإلثنُت،  اإلجتماع األكؿ ٔ

 ٕٕٕٓيناير 

 االختبار القبلي 

 تعليم:التسّوؽ ٓٔاإلثنُت،  اإلجتماع الثاين ٕ
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 ٕٕٕٓيناير 

 ٚٔاإلثنُت،  لثالثجتماع ااإل ٖ

 ٕٕٕٓيناير 

 تعليم:التسّوؽ

 ٕٗاإلثنُت،  اإلجتماع الرابع ٗ

 ٕٕٕٓيناير 

 بعدمالاالختبار 

 

 اللقاء األول (أ 

يدخل ادلدّرس الفصل إبلقاء السالـ ك كيظر إىل مجيع الطلبة، ك تسجيل  -

 أمسائهم بكشف الغياب.

 يعرؼ ادلدّرس امسو كيشرح اذلدؼ عن حضوره يف ىذا الفصل -

 غليبوا اإلختبار القبليأيمر ادلدّرس الطلبة أبف  -

 أخَتا اختم ادلدّرس إبلقاء السالـ قبل اخلركج من الفصل -

 اللقاء الثاين(ب 

يدخل ادلدّرس الفصل إبلقاء السالـ ك كيظر إىل مجيع الطلبة، ك تسجيل  -

 أمسائهم بكشف الغياب كؽلنح يراكما عندما يبدأ الدرس

 األغراض يف تعليمويشرح ادلدرس عن ادلوضوع اجلديد "الصحة" ك  -
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 يكتب ادلدّرس األمثلة عن الصحة -

 أيمر ادلدّرس الطلبة أف يقلدكف ما يسمعو -

 أيمر ادلدّرس الطلبة أف يتقدموف أماـ الفصل ليكتبوف دبا مسعو -

 مادة التسّوؽأيمر ادلدّرس الطلبة الستنتاج  -

قبل اخلركج من أخَتا، اختم ادلدّرس التعليم ببلوغ النصيحة ٍب إلقاء السالـ  -

 الفصل

 اللقاء الثالث (ج 

يدخل ادلدّرس الفصل إبلقاء السالـ ك كيظر إىل مجيع الطلبة، ك تسجيل  -

 أمسائهم بكشف الغياب كؽلنح يراكما عندما يبدأ الدرس 

 يسأؿ ادلدّرس عن ادلادة القدؽلة  -

 يشرح ادلدّرس عن ادلاّدة ابألمثلة -

 يعطي ادلدّرس الفرصة على الطلبة ليسألوف عم مل يفهموا عن ادلاّدة -

أخَتا، اختم ادلدّرس التعليم ببلوغ النصيحة ٍب إلقاء السالـ قبل اخلركج من  -

 الفصل

 اللقاء الرابع  (د 
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يدخل ادلدّرس الفصل إبلقاء السالـ ك كيظر إىل مجيع الطلبة، ك تسجيل  -

 أمسائهم بكشف الغياب

 "س عت ادلوضوع السابق "يف التسّوؽسأؿ ادلدرّ يكرر ك ي -

 يشرح ادلدّرس أف ىذا اللقاء أخَت-

 أيمر ادلدّرس الطلبة أبف غليبوا اإلختبار البعدم -

 أخَتا ، اختم ادلدّرس إبلقاء السالـ قبل اخلركج من الفصل -

 تنفيذ اإلتبار

 القبلى ختباراال.أ 

استخداـ لعب تبار الذم يفعل قبل ختبار القبلى ىو االاال

الكلمات ادلسلسلة. عامل لتحديد أف تكوف الفصل التجريب ك الفصل 

 الضابطة.

 نتائج الطلبة اجملموعة التجربية 628اجلدوال 

 ختبار القبلياال اسم رقم
 82 محد أمحدلأ ٔ
 92 أليا ىرمواف ٕ
 72 أران ٖ
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 7: ىطرية ٗ
 2: ةمسكن ٘
 82 مولدا زكية ٙ
 72 عارؼدمحم  ٚ
 82 دمحم توفيق ٛ
 92 رمحة ٜ
 87 لربأرمحت لطيف  ٓٔ
 97 سلبية ٔٔ
 2: سيت إيكانواٌب ٕٔ
 97 صفواندم  ٖٔ
 87 فيا ٗٔ
 72 يوغيالنور ٘ٔ
 88,55 ادلعدل 

 

 نتائج الطلبة اجملموعة الضابطة 629اجلدوال 

 اإلختبار القبلي اسم رقم
 2: اكمعبد احل ٔ
 7: أمحد بديل ٕ
 77 أرماف ٖ
 92 حسن اخلاسبة ٗ
 2; ليا ٘
 62 حسافإلطفي نور  ٙ
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 2: نناغ ٚ
 97 صلول أكليا ٛ
 97 نور ىدل سافوترا ٜ
 82 فيا ٓٔ
 87 رمحة ٔٔ
 2: سلسية ٕٔ
 2: سيت رسٌت سبنا ٖٔ
 77 شاىدة ٗٔ
 92,93 ادلعدل 

 اإلختبار البعدي.ب 

اإلختبار البعدم ىو اإلختبار الذم يفعل بعد استخداـ لعب 

الكلمات ادلسلسلة. هتدؼ إىل معرفة فعالية استخداـ ىذا اللعب 

مستخدـ يف الفصل. كؽلكنها ترقية النتائج التعليم ك النشاط الطالب يف 

 .الفصل

 نتائج الطلبة اجملموعة التجربية :62اجلدوال 

 اإلختبار البعدي اسم رقم
 2: محد أمحدلأ ٔ
 2; أليا ىرمواف ٕ
 92 أران ٖ
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 2; ىطرية ٗ
 97 ةمسكن ٘
 7: مولدا زكية ٙ
 92 عارؼدمحم  ٚ
 7: دمحم توفيق ٛ
 97 رمحة ٜ
 2: لربأرمحت لطيف  ٓٔ
 7: سلبية ٔٔ
 97 سيت إيكانواٌب ٕٔ
 7; صفواندم ٖٔ
 2: فيا ٗٔ
 92 يوغيالنور ٘ٔ
 2,55: ادلعدل 

 

 نتائج الطلبة اجملموعة الضابطة ;62اجلدوال 

 اإلختبار البعدي اسم رقم
 2: اكمعبد احل ٔ
 2: أمحد بديل ٕ
 82 أرماف ٖ
 97 حسن اخلاسبة ٗ
 7: ليا ٘
 67 حسافإلطفي نور  ٙ
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 2: نناغ ٚ
 97 صلول أكليا ٛ
 92 نور ىدل سافوترا ٜ
 2: فيا ٓٔ
 87 رمحة ٔٔ
 2: سلسية ٕٔ
 92 سيت رسٌت سبنا ٖٔ
 67 شاىدة ٗٔ
 92,93 ادلعدل 

 

 حتليل البياانت و تفسًنها.ج 

 : للمجموعتُت يعٍت قبلياالختبارات يف اختبار ال 

 ادلعدؿ ك االضلراؼ ادلعيارم .ٔ

حلساب ادلعدؿ ك االضلراؼ IBM SPSS Ver. 22استخدـ الباحث برانمج 

ادلعيارم على نتائج االختبار القبلي يف اجملموعة التجربية ك اجملموعة الضابطة ، كما 

 يلي :

يف ربليل ادلعّدؿ ك  IBM SPSS Ver. 22نتائج برظلج  ٓٔٓٗاجلدكاؿ 

 االضلراؼ ادلعيارم على نتائج االختبار القبلي :
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Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Pre_Eksperimen 15 50 85 66.33 11.412 

pre_kontrol 14 40 90 70.71 13.986 

Valid N (listwise) 14     
 

  

اجلدكاؿ :أف ادلعّدؿ من النتائج للمجموعة التجربية ىو  بناء على ذالك 

، ٍب االضلراؼ ادلعيارم ىو  ٓ٘كنتيجة األدىن  ٘ٛكنتيجة األعلى فيها  ٖٖ,ٙٙ

ك نتيجة  ٔٚ,ٓٚ.كأما ادلعّدؿ من النتائج للمجموعة الضابطة ىو  ٔٗ,ٔٔ

 . ٜٛ,ٖٔ,ٍب االضلراؼ ادلعيارل ىو  ٓٗكنتيجة األدىن  ٜٓاألعلى فيها  

 ((uji normalitas ختبار الطبيعيةا .ٕ
ـ الباحث اختبار الطبيعية دلعرفة ىل توزيع البياانت طبيعي أـ ااستخد

 مسرنوؼ، كما يلي :-قلمغوركؼـ الباحث اختبار اغَت طبيعي. كاستخد

يف ربليل اختبار IBM SPSS Ver.22:نتائج برانمج  ٔٔٓٗاجلدكاؿ 

 الطبيعية على نتائج االختبار القبلي :

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 

Pre_Eksperime

n pre_kontrol 

N 15 14 

Normal Parameters
a,b

 Mean 66.33 70.71 

Std. Deviation 11.412 13.986 

Most Extreme Differences Absolute .124 .192 

Positive .124 .111 

Negative -.110 -.192 
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Test Statistic .124 .192 

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

 .173
c
 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

c. Lilliefors Significance Correction. 

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

 
للمجموعة التجربية   .sig(tailed-2)بناء على ذلك اجلدكؿ أّف          

tailed-2)فتوزيع البياانت طبيعي ٍب  ٘ٓ,ٓ<ٕٓٓ,ٓ )sig. للمجموعة
 فتوزيع البياانت طبيعي أيضا. ٘ٓ,ٓ<  ٖٚٔ,ٓالضابطة

 اختبار التجانس .٘
كجد الباحث أّف توزيع البياانت للمجموعة التجربية ك اجملموعة الضابطة 

طبيعي. ٍب استخدـ الباحث اختبار التجانس دلعرفة ذبانس نتائج االختبار القبلي 

 للمجموعتُت، كما يلي : 

يف ربليل اختبار التجانس IBM SPSS Ver. 22نتائج برانمج  ٔٔٓٗاجلدكؿ 

 :على نتائج االختبار القبلي 

Test of Homogeneity of Variances 

Pre_Eksperimen   

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

.573 1 27 .456 

 

 ,. فالبياانت متجانسة.٘ٓٓ,.<ٙ٘ٗٓىو sigبناء على ذلك اجلدكؿ أف 
 

 ت-االختبار .ٙ
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كجد الباحث أف توزيع يف االختبار القبلي من اجملموعة التجربية ك 

 uji normalitas)ت -اجملموعة الضابطة طبيعي، فاستخدـ الباحث االختبار 

sampel T test دلعرفة الفراؽ عن نتائج االختبار القبلي من اجملموعة التجربية ك )

 اجملموعة الضابطة، كما يلي :

ت -يف ربليل االختبارIBM SPSS Ver. 22ج نتائج برانم ٜٓٗاجلدكؿ 

 على نتائج االختبار القبلي :

  
على نتائج االختبار القبلي ت -فوجد الباحث على ذلك اجلدكؿ عن االختبار 

 . ٘ٓ,ٓ<ٖٙ,ٓ.sig (tailed-2للمجموعتُت ىو )

 االختبار البعدم

 ادلعدؿ ك االضلراؼ ادلعيارم .ٔ
Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

kelas_Eksperimen 15 70 95 80.33 7.898 

kelas_kontrol 14 45 85 70.71 12.839 

Valid N (listwise) 14     

Independent Samples Test 

 

t-test for Equality of Means 

Sig. (2-tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

Pre_Eksperimen Equal variances assumed .362 -4.381 4.726 

Equal variances not assumed .366 -4.381 4.760 
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 ٖٖ,ٓٛبناء على ذالك اجلدكاؿ :أف ادلعّدؿ من النتائج للمجموعة التجربية ىو 

.كأما  ٜٛ,ٚ، ٍب االضلراؼ ادلعيارم ىو  ٓٚكنتيجة األدىن  ٜ٘كنتيجة األعلى فيها 

كنتيجة  ٘ٛك نتيجة األعلى فيها   ٔٚٓ,ٓٚادلعّدؿ من النتائج للمجموعة الضابطة ىو 

 . ٖٛ,ٕٔ,ٍب االضلراؼ ادلعيارل ىو  ٘ٗاألدىن 

 اختبار الطبيعية .ٕ
استخدـ الباحث اختبار الطبيعية دلعرفة ىل توزيع البياانت طبيعي أـ غَت 

 مسرنوؼ، كما يلي :-قلمغوركؼطبيعي. كاستخدـ الباحث اختبار 

يف ربليل اختبار الطبيعية IBM SPSS Ver.22:نتائج برانمج  ٜٓٗاجلدكاؿ 

 : بعدمعلى نتائج االختبار ال

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 kelas_Eksperimen kelas_kontrol 

N 15 14 

Normal Parameters
a,b

 Mean 80.33 70.71 

Std. Deviation 7.898 12.839 

Most Extreme Differences Absolute .150 .202 

Positive .150 .163 

Negative -.123 -.202 

Test Statistic .150 .202 

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

 .126
c
 

 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

c. Lilliefors Significance Correction. 

d. This is a lower bound of the true significance. 
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 ٘ٓ,ٓ<ٕٓٓللمجموعة التجربية   .sig(tailed-2)بناء على ذلك اجلدكؿ أّف 

 ٘ٓ,ٓ<  ٕٙٔ,ٓللمجموعة الضابطة.sig(tailed-2)فتوزيع البياانت طبيعي ٍب 

 فتوزيع البياانت طبيعي أيضا.

 اختبار التجانس .ٖ
كجد الباحث أّف توزيع البياانت للمجموعة التجربية ك اجملموعة الضابطة 

طبيعي. ٍب استخدـ الباحث اختبار التجانس دلعرفة ذبانس نتائج االختبار القبلي 

 للمجموعتُت، كما يلي : 

 اجلدكؿ
 

Test of Homogeneity of Variances 

nilai   

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

3.027 1 27 .093 

   

 فالبياانت متجانسة. ٘ٓ,ٓ< ٖٜٓ,ٓىو  sigبناء على ذلك اجلدكؿ 
 ت-االختبار .ٗ

كجد الباحث أف توزيع البياانت يف االختبار البعدل من اجملموعة التجربية ك 

 uji Independent sample)اجملموعة الضابطة طبيعي، فاستخدـ الباحث االختبار ت 

T test)  دلعرفة الفرؽ عن نتائج االختبار البعدم من اجملموعة التجربية ك اجملموعة

 الضابطة، كما يلي :
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Independent Samples Test 

 

Levene's Test for Equality of Variances 

Sig. (2-tailed) Mean Difference 

Std. Error 

Difference 

Nilai Siswa Equal variances 

assumed 
.023 9.28571 3.84655 

Equal variances not 

assumed 
.028 9.28571 3.91732 



ادلردكدة ك  Hαؼ sig(.tailed-2)>  ٘ٓ,ٓكاخلالصة من تلك التحليلية تعٍت إذا 
Hoٓكإذا  ادلقبولة,ٓ٘ ( >2-tailed.) Sig ؼHα ادلقبولة ك Ho  ادلردكدة بدرجة ادلغزل

ٓ,ٓ٘

أصغر من  ٕٓ,ٓكنتيجة  ٕٕاالصدار  IBM SPSS Statistikاحلساب بربانمج 

توجد فرؽ كبَت قيمة االختبار البعدم بُت طلبة الصف احلادم ك . ٘ٓ,ٓدرجة ادلغزم 

علم االجتماعية )اجملموعة التجربية( ك الصف احلادم عشر علم الدين )اجملموعة عشر 

 الضابطة(.

ـ لعب الكلمات ادلسلسلة كاخلالصة من ذلك البياانت كاحلساب  أف استخدا

 فعاال.




