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الفرقان  3ديّة التاريج املختصر عن بناء املدرسة املتوسطة اإلسالمّيةاحملم .2
 بنجرماسني

الفرقان بنجرماسني أتسست يف  3املدرسة املتوسطة اإلسالمّية احملمديّة 
وتقع يف العنوان سلطان آدم األول مدرسة تسناوية هي إحدى اجلمعيات  ،2111

التابعة جملمع احملمديّة للتعليم اإلبتدائي والثانوي ( AUM)اخلريية احملمديّة 
(DIKDASMEN ) ّ2113طالًبا. يف التّمور  31بعدد  ،3ة فرع بنجرماسني احملمدي، 

 .Rt 33رقم غمارا اوجو چ ،نقلت هذه املدرسة موقعها إىل اجلماعة اإلسالمّية. الشارع

51 Perumnas Kayu Tangi حىت اآلن . 
أمساء  السرخاان فيما يلي ،مع أول رئيس للمدرسة عقده عبد الباقي قسطالين

الفرقان بنجرماسني  3املدرسة املتوسطة اإلسالمّية احملمديّة الّذين شغلوا منصب رئيس 
 من األول إىل الوقت اآلن.

 الدور إسم رئيس املدرسة رقم

 2111 -2111 السرخاان ،عبد الباقي قسطالين 1

 HR 2119- 2114 ،الدكتورندوس احلاج منورا 2

 2111 -2114 املاجستري ،حمّمد على فكري 3

 اآلن -2111 سرجاانال ،إيدا نورسانيت  4

193113132113122111  

والذي  ،الفرقان بنجرماسني 3أول اعتماد املدرسة املتوسطة اإلسالمّية احملمديّة 
نوبية يوم اجل كاملنتاناملدرسة مبحافظة  \مت تنفيذه من قبل جملس اعتماد املدرسة

ل . يشم91" )ممتاز( بتقدير  A "وحصل على تقدير  2111سبتمرب  11اخلميس 
 ( معايري وهي :8تقييم االعتماد هذا مثانية )

 معايري احملتوى. .أ
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 معايري العملية. .ب
 معايري كفاءة اخلرجيني. .ج
 معايري الرتبويني وموظفي التعليم. .د
 معايري البنية التحتية. .ه
 معايري اإلدارة. .و
 معايري التمويل. .ز
 معايري التقومي الرتبوي. .ح

 21يوم اإلثنني (BAN-S/M) املدرسة\مث تنفيذ االعتماد الوطين للمدارس
ويسري  91" )ممتاز( من االعتماد بدرجة  A"وحصل على تصنيف  2111التّمور 
 .2121حىت 

املدرسة املتوسطة \أعلن جملس االعتماد الوطين للمدارس ،2121ويف عام 
( متفوقة" )A" الفرقان بنجرماسني حصلت مرة أخرى على درجة 3اإلسالمّية احملمديّة 

 املدرسة رقم\على مرسوم جملس االعتماد الوطين للمدارس بناءً  91بدرجة 
5431/BAN-SM/SK/0205التمديد يتم 2122ديسمرب  31يسري حىت  والذي .

 منح حالة االعتماد هذه بناًء على تقييم نظام تطوير أداء مدرسة املدرسة.
)تسعة  29يضم ابلفعل  2122\2121اآلن العام الدراسي  ،احلمد هلل
 :وهي  ،(rombel) ة دراسيةوعشرون( جمموع

 223إبمجايل  ،)تسعة( جمموعات دراسية 9حيتوي الفصل السابع على  .أ
 طالًبا.

يبلغ عدد  ،)عشرة( جمموعة الدراسة 11حيتوي الفصل الثامن على  .ب
 و ،طالًبا 281الطالب فيها 

عدد الطالب  ،)عشرة( جمموعات دراسية 11يوجد ابلصف التاسع  .ج
 طالًبا )مثامنائة وأربعة(. 814أي إبمجايل  ،طالًبا 283
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الفرقان 3املدرسّية يف مدرسة املتوسطة اإلسالمّية احملمديّة  أحوال األجهزة .3
 بنجرماسني 

بنجرماسني مرافق املدرسّية  الفرقان 3متلك مدرسة املتوسطة اإلسالمية 
 بتفصيل كما سيأيت:

 . األجهزة املدرسّية4.2جدول 

 عدد اسم األجهزة املدرسة رقم
 حال

 فاسد ثقل فاسد خفيف جّيد

 - -   29 الفصول الدراسية 1

 - -   1 غرفة رئيسة املدرسة 2

 - -   1 غرفة انئب رئيس املدرسة 3

 - -   1 إدارة املدرسني 4

 - -   1 مكتب اداري  1

 - -   1 خمترب اللغة 1

 - -   1 خمترب العلوم  3

 - -   1 خمترب احلاسوب  8

 - -   1 مكتبة 9

 - -   1 ملسجدا 11

 - -   1 مرحاض املوظفني 11

 - -   21 مرحاض الطالب 12

 - -   2 امليدان 13

 - -   1 ميدان كرة الرّيشة 14
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 - -   1 ميدان كرة القدم  11

 - -   1 ميدان كرة اليد 11

 - -   3 شركة الّتعاون 13

 -   - 1 املصغرة سوق 18

 - -   1 مملومة للمّعهد شركة 19

 - -   2 ملدرسةسيارة ا 21

 - -   1 غرفة اإلرشاد اإلرشادي 21

 - -   1 غرفة املنظمات الطالبية 22

 - -   1 املستودع 23

 - -   1 غرفة املشرف اليومي 24

 - -   1 موقف سيارات املوظف 21

 - -   1 موقف سيارات الطالب 21

الفرقان  3أحوال املدرسني املدرسة املتوسطة اإلسالمّية احملمديّة  .4
 نجرماسنيب

الفرقان  3عدد املدرسني من مدرسة املتوسطة اإلسالمّية احملّمدية  
 مدّرسا. 33بنجرماسني 

 3لتوضيح البياانت عن أحوال مدرسني مدرسة املتوسطة اإلسالمّية الفرقان 
 أمسا املدرسني األتية: بنجرماسني قدم الباحث قائمة

 3المّية الفرقان . عدد املدرسني من مدرسة املتوسطة اإلس 4.4جدول 
 بنجرماسني

 مدة التدريس املهنة اإلسم الرقم

 الرّتبية الوطنّية رئيسة املدرسة السرجاان ،إيدا نورسانيت 1
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موظّفة البنية \مدّرسة املاجستري ،موليدا رمحي 2
 األساسية

 العلوم الطّبيعّية

 اللغة اإلجنليزية مدّرس السرجاان ،هندراي نور 3

 العلوم اإلجتماعية مدّرسة السرجاان ،احلاجة روسليان 4

 العلوم اإلجتماعية مدّرسة السرجاان ،احلاجة حسناوايت 1

ويل الفصل  \مدّرسة السرجاان ،فريداوايت 1
 السابع "ب"

 الرايضّيات

 الرايضّيات مدّرسة السرجاان ،رمحي مولياين 3

 الرايضّيات مدّرسة السرجاان ،مهلينا 8

 اللغة اإلندونسية دّرسةم السرجاان ،مولياين 9

 الرّتبية الوطنّية مدّرسة السرجاان ،زكية 11

 الرّتبية الوطنّية مدّرسة السرجاان ،فطراي اغوستينا 11

 الرّتبية الوطنّية مدّرسة السرجاان ،سيت جمره 12

 الرّتبية الوطنّية مدّرسة السرجاان ،سلفياان 13

 ونسيةاللغة اإلند مدّرسة السرجاان ،ربياتول 14

 اللغة اإلندونسية مدّرس رياملاجست ،نوغرهواو  إيق فراسييت 11

 اللغة اإلندونسية مدّرس املاجستري ،حمّمد يونس 11

 اللغة اإلندونسية مدّرس املاجستري ،فطرايدين 13

 اللغة اإلندونسية مدّرسة السرجاان ،فطرايين 18

 الّتاريخ اإلسالمي مدّرسة ربيعة العداوية 19

 اللغة اإلندونسية مدّرسة املاجستري ،ورفيان 21
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 اللغة اإلجنليزية مدّرسة السرجاان ،يوين فريدوايت 21

 اللغة اإلجنليزية مدّرس الدكتورندوس أمحد رملي 22

 اللغة اإلجنليزية مدّرسة السرجاان ،إيكا مرِدويوانيت 23

 اللغة اإلجنليزية مدّرس السرجاان ،رزقي إندرا مولنا 24

 \اللغة اإلجنليزية مدّرسة السرجاان ،ورلينا أرفياانن 21
 اإلندونسية

 اللغة اإلجنليزية مدّرسة أيوا إندرايين 21

 الرايضّيات مدّرسة السرجاان ،نورا هديه 23

 الرايضّيات مدّرسة السرجاان ،نورا عائيشة 28

 العلوم الطّبيعّية مدّرس املاجستري ،أمحد مسردي سورااي 29

 العلوم الطّبيعّية مدّرس السرجاان ،يتسوغينا 31

 العلوم الطّبيعّية مدّرسة السرجاان ،رمحي حيايت 31

 العلوم الطّبيعّية مدّرسة السرجاان ،ميليسا وندي أستويت 32

 العلوم الطّبيعّية مدّرس السرجاان ،دوي أردي هللا 33

 القرآن احلديث مدّرس السرجاان ،عبد الواحد 34

 القرآن احلديث مدّرس السرجاان ،ح اخلريحمّمد مفتا  31

 العقيدة األخالق مدّرسة السرجاان ،ريضا مّتجهيده 31

 العقيدة األخالق مدّرسة السرجاان ،مامك عائيشة 33

 الّتاريخ اإلسالمي مدّرس السرجاان ،أغوس بنتغ كورنياون 38

 الّتاريخ اإلسالمي مدّرسة السرجاان ،فريينا موتيا 39

 الفقه مدّرس املاجستري ،لعقيبحسن ا 41
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 الفقه مدّرس املاجستري ،فحلول أمري 41

 الفقه مّدرس السرجاان  ،حمّمد إقبال 42

اريخ التّ  \اللغة العربية مدّرس السرجاان ،حمّمد جوهرين 43
 اإلسالمي

 اللغة العربية مدّرسة السرجاان ،أّمي مكرمة 44

 غة العربيةالل مدّرسة املاجستري ،معنيسة حيايت 41

 \العلوم اإلجتماعية مدّرسة املسرجاان ،إيكا هرنيتا رسويدا 41
 الرّتبية الوطنّية

 العلوم اإلجتماعية مدّرسة السرجاان ،كورنياويت 43

ويل الفصل \مدّرس السرجاان ،واون سفرايدي 48
 السابع "و"

 الرّتبية البدنية

 اللغة العربية مدّرس املاجستري ،معموم 49

 الرّتبية البدنية مدّرس السرجاان ،ضاان سفطرارم 11

 الرّتبية البدنية مدّرس السرجاان ،حمّمد رمحين 11

 الرّتبية البدنية مدّرسة السرجاان ،ليا إرمسا نورجّنة 12

 التعليم احملّمدية رئيسة اإلدراة\مدّرسة السرجاان ،نعمة فطراي 13

 رآنالتعليم الق مدّرس السرجاان ،حمّمد أنصري 14

 التعليم احملّمدية مدّرس السرجاان ،ُرْي اخراينورا 11

 املوضوعات احلرفية مدّرس السرجاان ،شيإري هللا 11

 \املوضوعات احلرفية مدّرس السرجاان ،حمّمد رجا الويل 13
 القرآن احلديث

 املوضوعات احلرفية مدّرسة رضية السعيدة  18
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 يم القرآنالتعل مدّرسة السرجاان ،فخرا النساء 19

 التعليم القرآن مدّرس السرجاان ،أمحد رفيع خلد 11

 التعليم القرآن مدّرس حنيفة و  أب 11

 التعليم القرآن مدّرس حمّمد صليح 12

 التعليم القرآن مدّرسة السرجاان ،سوراينيت 13

 \التعليم القرآن مدّرسة السرجاان ،أنساء حسنه أكتاريت 14

 اإلشراف اإلجتماعيّ  مدّرسة انالسرجا ،سارى هراتريت 11

 اإلشراف اإلجتماعيّ  مدّرسة السرجاان ،نوفيا فرح ديل 11

 اإلشراف اإلجتماعيّ  مدّرسة السرجاان ،تيارا مولينا سفطري 13

 اإلشراف اإلجتماعيّ  ةرئيسة املكتب\مدّرسة السرجاان ،دوي نوفا حاين 18

 دونسيةاللغة اإلن مدّرسة السرجاان ،يونيتا أغغريين 19

 اللغة اإلجنليزية مدّرسة السرجاان ،اتيت هراتريت 31

 اإلشراف اإلجتماعيّ  مدّرسة السرجاان ،نور اجلميل 31

 اإلشراف اإلجتماعيّ  مدّرسة السرجاان ،سراتيك 32

 اإلشراف اإلجتماعيّ  مدّرس السرجاان ،وهيوا سفطرا 33

الفرقان بنجرماسني 3ية ملدرسة املتوسطة اإلسالمّية احملّمدا أحوال الطلبة .5
 2222-2221السنة الدراسية 

بنجرماسني  الفرقان 3عدد الطلبة يف املدرسة املتوسطة اإلسالمّية احملّمدية 
 فانظر إىل اجلدول اآليت :

الفرقان  3: أحوال طلبة يف املدرسة املتوسطة اإلسالمّية احملّمدية 4.1اجلدول 
 2122-2121بنجرماسني يف السنة الدراسية 
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 عدد الطالب الصف الرقم

 29 الصف السابع " أ " 1

 24 الصف السابع " ب " 2

 28 الصف السابع "ج" 3

 28 الصف السابع "د" 4

 22 الصف السابع "ه" 1

 24 الصف السابع "و" 1

 22 الصف السابع "ز" 3

 24 الصف السابع "ح" 8

 21 الصف السابع "ط" 9

 131 طلبة

 69 طلب

222 
 32 الثامن " أ "الصف  11

 31 الصف الثامن "ب" 11

 32 الصف الثامن "ج" 12

 31 الصف الثامن "د" 13

 32 الصف الثامن "ه" 14

 21 الصف الثامن "و" 11

 23 الصف الثامن "ز" 11

 21 الصف الثامن "ح" 13
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 24 الصف الثامن "ط" 18

 23 الصف الثامن "ي" 19

 151 طلبة

 125 طلب

213 

 31 التاسع " أ "الصف  21

 32 الصف التاسع "ب" 21

 32 الصف التاسع "ج" 22

 31 الصف التاسع"د" 23

 29 الصف التاسع "ه" 24

 28 الصف التاسع "و" 21

 28 الصف التاسع "ز" 21

 28 الصف التاسع "ح" 23

 29 الصف التاسع "ط" 28

 19 الصف التاسع "ي" 29

 155 طلبة

 132 طلب

212 

 الطالب 262 العدد

 الفرقان بنجرماسني  3جدول دروس يف املدرسة املتوسطة اإلسالمّية احملّمدية  .9
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 3،31اقيم التعليم من يوم اخلميس حىّت السبت. ابتدأ التعليم من الساعة 
 ،كّل يومها. قبل أن يبتدأ الّدرس 13،31WITAتوقيت إندونيسية الوسط حىت 

 ،دقائق 21لقرآن يف املسجد مادام الطالب واجب عليها الصالة الّضحى وقراء ا
 .8،31WITAعةحىّت يف الّسا8،11WITA حمسوب من الساعة

 تقدمي البياانت .ب
 تنفيذ تعليم املفردات يف اجملموعة التجريبية واجملموعة الضابطة .1

 تعليم املفردات اجملموعة التجريبية (أ
ة مجتمعفالباحثة أعّد كل شيء املقتضي يف لل ،قبل تنفذ الباحثة التعليم

بنموذج التعليم ابلستخدام (RPP)التجريبية. صّمم الباحثة خبطة التنفيذ التعليمية 
 حبث زوج البطاقة. اسرتاتيجية

 اجملموعة التجريبية تعليم املفردات. تنفيذ 4.1اجلدول 
 املوضوع الساعة التاريخ\اليوم اللقاء

 اإلختبار القبلي 19،31-18،31 2122يناير  23اخلميس  1

 زوج اسرتاتيجية 19،41-18،41 2122فرباير  11 اخلميس 2
 البطاقة

 زوج اسرتاتيجية 19،41-18،41 2122فرباير  13اخلميس 3
 البطاقة

 اإلختبار البعدي 19،31-18،31 2122فرباير  24اخلميس  4

حبث زوج  يةاسرتاتيجابستخدام و  تعليم املفردات يف اجملموعة التجريبية وه
 البطاقة.

 اييل :وأما خطواهتا  
 أتمر املعلمة طالاب أن حتاسبوا من الواحد (1
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 تنصف املعلمة حبث زوج البطاقة إىل الطالب  (2
 أتمر املعلمة املفردات السؤال ابجلهر (3
 استلم الطلبة األجوبة ويرفع الطلبة اليد إن كان مناسبا بذلك األسئلة (4
 والطالب يقراء السؤال واألجوبة من اصدقائه (1
 ؤال واألجوبتهوبعد ذلك الطالب يقراء الس (1
 تعليم املفردات يف اجملموعة الضابطة (ب

 يف اجملموعة الضابطة تعليم املفردات. تنفيد 4.3اجلدول 

 املوضوع الساعة التاريخ\اليوم اللقاء
 اإلختبار القبلي 19،31-18،31 2122يناير  29السبت  1

 تعليم اللغة العربية 19،41-18،41 2122فرباير  12السبت  2

 تعليم اللغة العربية 19،41-18،41 2122فرباير  19السبت  3

 اإلختبار البعدي 19،31-18،31 2122فرباير 21السبت  4

 .سفويةو  عيةمس ابستخدام طريقةو  تعليم املفردات يف اجملموعة الضابطة وه
 وأما خطواهتا كما اييل:

 الطالب أن يقرئوا املفردات يف الكتاب أمام الفصل أتمر املعلمة (أ
 خر يرقبون املفردات الذي قُرأ اصدقائهم يف األمامطالب اآل (ب
ختتار املعلمة جزافا أن يقرأ الطالب املفردات متناواب لتوصيل يذكر األصدقائه  (ج

 أمام الفصل
 : نتائج اإلختبار القبلي للمجموعة التجريبية واجملموعة الضابطة 4.8جدول 

 نتائج اإلختبار القبلي للمجموعة التجريبية (أ
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 البيان اإلختبارالقبلي طالبأمساء ال رقم

 مقبول 02 عبدهللا فارس 1

 راسب 12 أمحد زكي 2

 جيد 12 أركا فارس سوقمنا 3

 مقبول 02 ابليا أكمل هبة هللا 4

 راسب 12 دميس رزكي فراموري 1

 راسب 11 غسيت رضا حانيف 1

 جيد 12 حمّمد هرشا أومبا البنجري 3

 مقبول 02 حمّمد أبيوا أكمل 8

 مقبول 01 د الفقيهحممّ  9

 راسب 11 حمّمد أشرف 11

 راسب 11 حمّمد فديل 11

 راسب 11 حمّمد غلع غالنيوا 12

 مقبول 02 حمّمد هود إبن شهيدا 13

 راسب 41 حمّمد أمر 14

 مقبول 02 حمّمد هّجرة رضاين 11

 جيد 11 نورا رزجّكي أمحد 11

 راسب 31 رايف الغين 13

 لمقبو  01 رشدا على شرف 18

 جيد 11 سيفندرا رْمضاين جوننت  19

 راسب 12 مهيّدينو  أمسه أب 21
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 مقبول 01 زيدا زرقي فإس 21

 جيد 02 حمّمد نور فخري 22

 راسب 12 حمّمد أرشد 23

 مقبول 02 رديتيا سفطرا 24

 51،55 املعدل

 نتائج اإلختبار القبلي للمجموعة الضابطة (ب
 يانالب اإلختبارالقبلي أمساء الطالب رقم
 مقبول 02 عليه صلح طالب  1

 مقبول 01 اليا نفيسه رزاين 2

 جيد 12 أندي رزقي أفرليا تنرى  3

 مقبول 02 عتيقه محريا 4

 جيد 11 الزهرة موتيارا سافطرى 1

 جيد جدا 02 دااي إمنَنا إندفطرى 1

 جيد جدا 02 إجيا جّنة الصوقي 3

 مقبول 02 فدااي نور رمضاين 8

 راسب 11 فطيا انورا 9

 مقبول 02 غسيت ينيسا أصفيا 11

 راسب 12 حنانيا رزقيا 11

 جيد 11 لولوا رزقا غزيره 12

 جيد جدا 02 مشااي لّبنا 13

 جيد جدا 02 ميشا جنوى أطيا 14
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 جيد 12 نبيال شيمأ حفيظة 11

 جيد 11 ندااي صفوه 11

 مقبول 01 منريه سلسبيال 13

 جيد جدا 01 جنوى رمضاين 18

 راسب 11 نور حفيظة أْكتافياين 19

 جيد 11 فطرى أندرايين فنطرى 21

 جيد 11 قهرن ندا عليا 21

 جيد جدا 02 رمحينيت الغزيل 22

 ممتاز 02 ريهنا كليسا 23

 جيد 12 رزقي عمليا فطرى 24

 22،51 املعدل

 

 حتليل البياانت وتفسريها .ج
حىت  2122يناير  23بدأت يف اتريخ  تنفيد التعليم يف هذا البحث

يف اجملموعة التجريبية  2122يناير  23. اإلختبار القبلي بدأت يف اتريخ 2122فرباير21
يف اجملموعة الضابطة. وأما تعليم املفردات  2122يناير  29واليوم السبت يف اتريخ 

يف  2122 فرباير 13حىت  2122فرباير  11حبث زوج البطاقة من  اسرتاتيجيةبستخدام 
 ،يف اجملموعة التجريبية 2122فرباير  24ختبار البعدي يف اتريخ  واإل ،اجملموعة التجريبية

ملادة اليت ا ،يف اجملموعة الضابطة. يف هذه العملية التعليمية 2122فرباير  21ويف اتريخ 
 تعلمها الباحثة يف هذه البحث املوضوع " العنوان".
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لة ممتعة تعليم اسرتاتيجية حبث زوج البطاقة هو وسيذج القال ملفني سيلربمان إن منو 
ونشطة ملراجعة املواد التعليمية. يسمح للطالب ابالقرتان ولعب االختبارين مع زمالئهم يف 

 1الفصل.
بناء على التدريبات، يوخد التغري أكرب يف الصف التجرييب من الصف الضابظ. 

ت حتليل  تستخدم الباحثة تقنيافتوجد األهداف من اسرتاتيجية حبث زوج البطاقة. مث
البياانت مع الربانمج اإلصدار إثنان وعشرون. تستخدم البحثة اختبار الطبيعية والتجانس 
لتحديد ما توزيع بياانت الطبيعية واملتجانسة كالشرط من اختبار ت. وأما نتائج اختبار 

 Sig-0) إذ: Ho و فتوزيعه الطبيعية1011>(Sig-0 tailed) إذ:  Haالطبيعية ابلشرط هي 

tailed )>10110-. ونتائج اختبار الطبيعية وإذا قيمة 2فتوزيعه غري الطبيعيةSig. (

tailed)فتوزيع البياانت طبيعيثمّ 1011<139للمجموعة التجريبية  Sig. (0-tailed) للمجموعة
انس ابلشرط التج وأما نتائج اختبار فتوزيع البياانت طبيعي أيضا. 1011<10191الضابطة 

 Sig. Based) إذ: Ho و فالتجانسSig. Based on Maen)  )<1011 إذ:  Haهي أذا قيمة 

on Maen )>1011بناء على ذلك  ونتائج اختبار التجانس وإذا قيمة .3فغري التجانس
وأما نتائج اختبار ت  .ةمتجانس والبياانتHa فقبلت1011<10883 هو.Sig اجلدول أنّ 

فتوجد الفرق قبل وبعد االختبار  ،مقبولHaف 1011<(Sig-0 tailed)إذا  ابلشرط هي
 القبلي واالختبار البعدي

فال توجد الفرق قبل وبعد االختبار القبلي  ،مردودHaف 1011>( tailed 0-Sig) إذا
 1011>10118هو ) .tailed)-0Sigأّن   ونتائج اختبار ت وإذا قيمة .4واالختبار البعدي

خدام تائج الطلبة بني اجملموعة التجريبية ابستالفرق عن ن مردود فتوجدH2ومقبول Haف

                                                           
4 Melvin Silberman, "Active Learning" 454 cara belajar siswa aktif, Bandung, Nusa Media, 4554, 
h.415 

0V. Wiratnasujarweni, Spssuntukpenelitian, (Yogyakarta: Pustakabaru Press, 0251), H. 11 
 111املرجع نفسه, ص. 4

3Getutpramesti,  Aplikasi SPSS Dalampenelitian, (Jakarta: PT. Elex Media Kompitindo, 

0253), H. 522 
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اسرتاتيجية حبث زوج البطاقة واجملموعة الضابطة بدون استخدام اسرتاتيجية حبث زوج 
البطاقة يف االختبار البعدي. فوجدت الباحثة أّن استخدام اسرتاتيجية حبث زوج البطاقة 

 .فّعاليف تعليم املفردات 
ار البعدي لدى طلبة الصف السابع "و" نتائج اإلختبار القبلي واإلختب .1

 )اجملموعة التجريبية( والصف السابع "ب" )اجملموعة الضابطة(
 نتائج اإلختبار القبلي لدى طلبة الّصف السابع "و" )اجملموعة التجريبية( .2

 الّصف السابع "ب" ) اجملموعة الضابطة(و 
 ضابطةوعة ال: نتائج اإلختبار القبلي للمجموعة التجربيية واجملم4.9جدول 

 اجملموعة الضابطة  اجملموعة التجريبية

 طالبة  نتيجة  طالب نتيجة
02 E5 02 K5 

12 E0 01 K0 

12 E4 12 K4 

02 E3 02 K3 

12 E1 11 K1 

11 E0 02 K0 

12 E1 02 K1 

02 E0 02 K0 

01 E0  11 K0 

11 E52  02 K52 

11 E55  12 K55 

11 E50  11 K50 

02 E54  02 K54 

41 E53  02 K53 

02 E51  12 K51 

11 E50  11 K50 

31 E51  01 K51 
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01 E50  01 K50 

11 E50  11 K50 

12 E02  11 K02 

01 E05  11 K05 

02 E00  02 K00 

12 E04  02 K04 

02 E03  12 K03 

 املعدل 22،51  املعدل 51،55

ار املعي ،يف حتليل املتوسط IBM SPSS Statistics v.00قام الباحثة برانمج 
" من نتائج اإلختبار tاإلختبار التجانس واختبار "، اختبار الطبيعية ،االحنرايف

 :كما يلي IBM SPSS Statistics v.00 القبلي. أما نتائج احلساب بربانمج

نتيجة املتوسط واملعيار االحنرايف على نتائج االختبار القبلي لدى طلبة (1
" )اجملموعة التجريبية( والّصف السابع "ب" )اجملموعة الّصف السابع "و

 الضابطة(. 
يف حتليل  IBM SPSS Statistics v.00 : نتيجة برانمج4.11جدول 

 املتوسط واملعيار االحنرايف على نتائج االختبار القبلي
Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Pre-

Eksperimen 
03 41022 11022 1001351 0040214 

Pre-Kontrol 03 12022 02022 1203501 52010200 

Valid N 

(listwise) 
03     

 بناء على ذلك اجلدول، أن املعّدل من النتائج للمجموعة التجريبية ه
مث االحنراف املعياري  ،31ونتيجة األدين  31ونتيجة األعلى فيها  18،14و

ونتيجة األعلى فيها 31،41النتائج للمجموعة الضابطة . وأما املعّدل من 9،38هو
 .11،12، مثّ االحنراف املعياري هو11ونتيجة األدىن  91



45 
 

ع "و" طلبة الّصف الساب اختبار الطبيعية على نتائج اإلختبار القبلي (1
 )اجملموعة التجريبية( والّصف السابع "ب" )اجملموعة الضابطة(.

م غري ملعرفة هل توزيع البياانت طبيعي أاستخدمت الباحثة اختبار الطبيعية 
 مسرنوف، كما يلي: -طبيعي. واستخدمت الباحثة اختبار قلمغوروف

يف حتليل  IBM SPSS Statistics v.00 : نتيجة برانمج4.11جدول 
 اختبار الطبيعية على نتائج االختبار القبلي

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Pre-Eksperimen Pre-Kontrol 

N 03 03 

Normal Parametersa،b Mean 1001351 1203501 

Std. Deviation 0040214 52010200 

Most Extreme Differences Absolute .531 .500 

Positive .531 .545 

Negative -.531 -.500 

Test Statistic .531 .500 

Asymp. Sig. (0-tailed) .501c .210c 

a. Test distribution is Normal. 

b. C alculated from data. 

c. Lilliefors Significance Correction. 

< 193للمجموعة التجريبية  Sig. (0-tailed)بناء على ذلك اجلدول أّن 
الضابطة و  للمجمSig. (0-tailed) فتوزيع البياانت طبيعي مثّ 1،11
 فتوزيع البياانت طبيعي أيضا.1،11<131

جانس على نتائج اإلختبار القبلي طلبة الّصف السابع "و" اختبار الت (2
 )اجملموعة التجريبية( والّصف السابع "ب" )اجملموعة الضابطة(.

وجدت الباحثة أّن توزيع البياانت للمجموعة الضابطة طبيعي. مثّ استخدمت 
الباحثة اختبار التجانس ملعرفة جتانس نتائج االختبار القبلي للمجموعتني، كما 

 ي:يل
اختبار  يف حتليلIBM SPSS Statistics v.00 : نتيجة برانمج4.12جدول 

 التجانس على نتائج االختبار القبلي
Test of Homogeneity of Variances 

Nilai Siswa  

Levene Statistic df5 df0 Sig. 
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.012 5 30 .442 

 .فالبياانت متجانسة1،11<331و ه.Sigبناء على ذلك اجلدول أنّ 
على نتائج اإلختبار القبلي طلبة الّصف السابع "و" )اجملموعة "t"باراخت (3

 التجريبية( والّصف السابع "ب" )اجملموعة الضابطة(
وجدت الباحثة أن توزيع البياانت يف االختبار القبلي من اجملموعة التجريبية 

 Uji Independent)ت -واجملموعة الضابطة طبيعي، فاستخدمت الباحثة االختبار

sampel T test) ملعرفة الفرق عن نتائج االختبار القبلي من اجملموعة التجريبية واجملموعة
 الضابطة، كما يلي:

على  "t"يف حتليل اختبار IBM SPSS Statistics v.00 : نتيجة برانمج4.13جدول 
 : نتائج االختبار القبلي

Independent Samples Test 

 

t-test for Equality of Means 

Sig. (0-tailed) Mean Difference 

Std. Error 

Difference 

Nilai 

Siswa 

Equal variances assumed .222 -55001122 0001100 

Equal variances not assumed .222 -55001122 0001100 

 فوجدت الباحثة على ذلك اجلدول عن االختبار القبلي للمجموعتني  
 .Sig.(0-tailed)1،11 <1،11وه 
طلبة الّصف السابع "و" )اجملموعة التجريبية( والّصف  نتائج األختبار البعدي (5

 السابع "ب" )اجملموعة الضابطة(.
 نتائج اإلختبارالبعدي للمجموعة التجريبية (أ

 البيان اإلختبارالبعدي أمساء الطالب رقم
 جيد جدا 02 عبدهللا فارس 1

 ممتاز 02 أمحد زكي 2

 جيد جدا 02 أركا فارس سوقمنا 3
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 جيد 12 ابليا أكمل هبة هللا 4

 ممتاز 02 دميس رزكي فراموري 1

 جيد جدا 11 غسيت رضا حانيف 1

 ممتاز 02 حمّمد هرشا أومبا البنجري 3

 جيد جدا 02 حمّمد أبيوا أكمل 8

 ممتاز 01 حمّمد الفقيه 9

 جيد 11 حمّمد أشرف 11

 جيد 12 حمّمد فديل 11

 مقبول 01 احمّمد غلع غالنيو  12

 جيد جدا 02 حمّمد هود إبن شهيدا 13

 مقيول 01 حمّمد أمر 14

 جيد جدا 02 حمّمد هّجرة رضاين 11

 ممتاز 01 نورا رزجّكي أمحد 11

 جيد جدا 01 رايف الغين 13

 جيد جدا 01 رشدا على شرف 18

 ممتاز 01 سيفندرا رْمضاين جوننت  19

 ممتاز 02 مهيّدينو  أمسه أب 21

 جيد جدا 01 زيدا زرقي فإس 21

 جيد جدا 02 حمّمد نور فخري 22

 ممتاز 02 حمّمد أرشد 23

 جيد جدا 01 رديتيا سفطرا 24
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 12،26 املعدل
 

 للمجموعة الضابطة بعدينتائج اإلختبار ال (ب
 البيان بعدياإلختبارال أمساء الطالب رقم

 مقبول 02 عليه صلح طالب  1

 مقبول 01 اليا نفيسه رزاين 2

 جيد 11 أندي رزقي أفرليا تنرى  3

 جيد 12 عتيقه محريا 4

 جيد 12 الزهرة موتيارا سافطرى 1

 جيد جدا 01 دااي إمنَنا إندفطرى 1

 جيد 11 إجيا جّنة الصوقي 3

 جيد 11 فدااي نور رمضاين 8

 مقبول 01 فطيا انورا 9

 جيد 12 غسيت ينيسا أصفيا 11

 مقبول 01 حنانيا رزقيا 11

 مقبول 02 لولوا رزقا غزيره 12

 جيد جدا 01 مشااي لّبنا 13

 جيد 11 ميشا جنوى أطيا 14

 جيد جدا 02 نبيال شيمأ حفيظة 11

 ممتاز 02 ندااي صفوه 11

 جيد جدا 02 منريه سلسبيال 13
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 جيد جدا 02 جنوى رمضاين 18

 مقبول 02 نور حفيظة أْكتافياين 19

جدا جيد 02 فطرى أندرايين فنطرى 21  

 جيد جدا 02 قهرن ندا عليا 21

 جيد جدا 01 رمحينيت الغزيل 22

 جيد جدا 02 ريهنا كليسا 23

 ممتاز 02 رزقي عمليا فطرى 24

 25،22 املعدل
 

 : نتائج البعدي للمجموعة التجريبية واجملموعة الضابطة4.14خدول 
 اجملموعة الضابطة  اجملموعة التجريبية

 بةطال نتيجة  طالب نتيجة
02 E5 02 K5 

02 E0 01 K0 

02 E4  11 K4 

12 E3 12 K3 

02 E1 12 K1 

11 E0 01 K0 

02 E1 11 K1 

02 E0 11 K0 

01 E0  01 K0 

11 E52 12 K52 

12 E55 01 K55 

01 E50 02 K50 

02 E54 01 K54 

01 E53 11 K53 
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02 E51 02 K51 

01 E50 02 K50 

01 E51 02 K51 

01 E50 02 K50 

01 E50 02 K50 

02 E02 02 K02 

01 E05 02 K05 

02 E00 01 K00 

02 E04 02 K04 

01 E03 02 K03 

 املعدل 25،22 املعدل 12،26

يف حتليل املتوسط، املعيار االحنرايف،  IBM SPSS Statistics v.00قامت الباحثة 
 االختبار 

ة رايف على نتائج االختبار البعدي لدى طلبنتيجة املتوسط واملعيار االحن (1
 الّصفالسابع"و")اجملموعة التجريبية( والّصف السابع "ب" )اجملموعة الضابطة(. 

املعّدل  حلسابIBM SPSS Statistics v.00 استخدمت الباحثة برانمج
اجملموعة و  حنراف املعياري على نتائج االختبار البعدي يف اجملموعة التجريبيةواال

 بطة، كما يلي:الضا
املتوسط يف حتليل IBM SPSS Statistics v.00 : نتيجة برانمج4.11جدول

 واملعيار االحنرايف على نتائج االختبار البعدي
Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Kelas Eksperimen 03 01022 01022 0000051 0000020 

Kelas Kontrol 03 02.22 02022 1102222 0002111 

Valid N (listwise) 03     

 82،29و بناء على ذلك اجلدول، املعّدل من النتائج للمجوعة التجريبية ه
. 8،911، مّث االحنراف املعياري هو11ونتيجة األدىن  91ونتيجة األعلى فيها 
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 91يها ونتيجة األعلى ف 31،11و وأما املعّدل من النتائج للمجموعة الضابطة ه
 .9،213، مثّ االحنراف املعياري هو11ونتيجة األدىن 

اختبار الطبيعية على نتائج اإلختبار البعدي طلبة الّصف السابع "و" )اجملموعة  (2
 التجريبية( والّصف السابع "ب" )اجملموعة الضابطة(.

استخدمت الباحثة اختبار الطبيعية هل توزيع البياانت طبيعي أم غري 
 مسرنوف، كما يلي:-ت الباحثة اختبار قلمغوروفطبيعي. واستخدم

يف حتليل اختبار  IBM SPSS Statistics v.00 : نتيجة برانمج4.11جدول
 الطبيعية على نتائج االختبار البعدي

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 

Kelas 

Eksperimen Kelas Kontrol 

N 03 03 

Normal Parametersa،b Mean 0000051 11.2222 

Std. Deviation 0000020 0002111 

Most Extreme 

Differences 

Absolute .530 .501 

Positive .525 .555 

Negative -.530 -.501 

Test Statistic .530 .501 

Asymp. Sig. (0-tailed) .510c .205c 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

c. Lilliefors Significance Correction. 

للمجموعة Sig. (0-tailed)بناء على ذلك اجلدول أّن 
للمجموعة الضابطة Sig. (0-tailed) فتوزيع البياانت طبيعيثمّ 1،11<139التجريبية

 فتوزيع البياانت طبيعي أيضا. 1،11<1،191
)اجملموعة  "اختبار التجانس على نتائج اإلختبار البعدي طلبة الّصف السابع "و (3

 التجريبية( والّصف السابع "ب" )اجملموعة الضابطة(.
وجدت الباحثة أّن توزيع البياانت طبيعي للمجموعة التجريبية واجملموعة 
الضابطة. مثّاستخدمت الباحثة اختبار التجانس ملعرفة جتانس نتائج االختبار 

 البعدي للطلبة، كما يلي:
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يف حتليل اختبار  IBM SPSS Statistics v.00 : نتيجة برانمج4.13جدول
 التجانس على نتائج االختبار البعدي

Test of Homogeneity of Variances 
Nilai Post Test 

Levene Statistic df5 df0 Sig. 

.202 5 30 .001 

 والبياانتHa فقبلت1،11<1،883و ه.Sig بناء على ذلك اجلدول أنّ 
 .ةمتجانس

ختبار البعدي طلبة الّصف السابع "و" )اجملموعة على نتائج اإل "t"اختبار(5
 التجريبية( والّصف السابع "ب" )اجملموعة الضابطة(

وجدت الباحثة أّن توزيع البياانت يف االختبار البعدي من اجملموعة 
ت ملعرفة  -التجريبية واجملموعة الضابطة طبيعي، فاستخدمت الباحثة االختبار

طاقة بدون حبث زوج الب اسرتاتيجيةابستخدام الفرق بني اجملموعة التجريبية 
 :حبث زوج البطاقة يف االختبار البعدي كما يلي اسرتاتيجية

حتليل  يف IBM SPSS Statistics v.00: نتيجة برانمج 4،18جدول
 على نتائج االختبار البعدي" t"اختبار

Independent Samples Test 

 t-test for Equality of Means 

Sig. (0-tailed) Mean Difference Std. Error 

Difference 

Nilai Equal variances assumed .220 1000501 0000440 

Equal variances not assumed .220 1000501 0000440 

 1،11>1،118و هSig. (0-tailed) بناء على ذلك اجلدول أنّ 
ة ابستخدام التجريبي الفرق عن نتائج الطلبة بني اجملموعة مقبول فتوجدHaف

حبث  اتيجيةاسرت حبث زوج البطاقة واجملموعة الضابطة بدون استخدام  اسرتاتيجية
حبث  اتيجيةاسرت زوج البطاقة يف االختبار البعدي. فوجدت الباحثة أّن استخدام 

 .فّعالزوج البطاقة يف تعليم املفردات 
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   يمعّدل يف االختبار القبلي واالختبار البعدرسم البياانت 

 
أما اخلالصة من ذلك الكرف يعين، نتائج املعّدل للمجموعة التجريبية يف 

، مّث نتائج املعّدل للمجموعة 82،29ويف االختبار البعدي  18،14االختبار القبلي 
. فلذلك، استخدام 31،11ويف االختبار البعدي  31،41الضابطة يف االختبار القبلي 

عليم مفردات ليم املفردات يستطيع أن يرقي نتائج تاسرتاتيجية حبث زوج البطاقة يف تع
الفرقان بنجرماسني   3لطلبة الصف السابع ابملدرسة املتوسطة اإلسالمية احملّمدية 

 كاملنتان اجلنوبية.
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