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 الباب الرابع

تقديم البيانات وتحليلها
 

 لمحة عن ميدان البحث -أ

 التصور العام عن مدرسة روضة الشبان المتوسطة اإلسالمية بسونجاي لولوت .٤

 المتوسطة اإلسالمية:  مدرسة روضة الشبان   اسم المدرسة (أ

 :  عنوان المدرسة  (ب

 003رقم  1:  شارع فتران كيلومتر    ( الشارع0

 :  سونجاي تابوك   ( الناحية0

 :  بنجار   ( المنطقة3

 :  كلمنتان الجنوبية   ( الوالية9

   12001199421:    ( رقم الهاتف2

 :  المؤسسة التربوية روضة الشبان  ج( اسم المؤسسة

 :  األهلية   رسةد( وضع المد

  0482:      ه( السنة

 :  الدكتورندوس محمد إدريس   و( المؤسس
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 :  عبد الحكيم، السرجانا   ز( رئيس المدرسة

 :  عبد الحافظ السرجانا  ح( نائب رئيس مجال التالميذ

 :  عين جارية السرجانا  ط( نائب رئيس المناهج التعليمية

 ستي رقّية السرجانا:   ي( نائب رئيس التعاون المجتمعي

اللمحة التارخية عن بناء مدرسة روضة الشبان المتوسطة اإلسالمية بسونجاي  .2

 لولوت

بدأ بناء مدرسة روضة الشبان المتوسطة اإلسالمية على أساس التفكير أن 

في قرية سونجاي لولوت التملك المدرسة المتوسطة، وبينما كثير من الطالب 

 اإلبتدائية، هم يريدون أن يواصلوا تعليمهم.الذين يتخرجون في المدرسة 

ومع ذلك، في ذلك الوقت، ال تملك المدرسة المتوسطة المبنى للدراسة. 

مناسبة على إصالح ثالثة فصول من مدرسة روضة الشبان اإلبتدائية، ُتستخَدُم 

هذه الفرصة لبنية مدرسة روضة الشبان المتوسطة اإلسالمية. بناء على فكرة 

س محمد إدريس الذي تخرج في جامعة أنتساري اإلسالمية الحكومية الدكتورندو 

بنجرماسين، دعا أصدقائه لمشاورة على انتفاع هذه ثالثة فصول. فاتّفقوا على 
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 0482بناء مدرسة روضة الشبان المتوسطة اإلسالمية سونجاي لولوت في السنة 

– 0481.20 

ج لماء، وهم عاننبنيت المدرسة المتوسطة من عدات خبراء التربية والع

جمهوري، ومحمد إدريس، ونور عاشقين، وأسمر سايبي، وصالح حاوي، 

كان عدد المدرسين عند بناء مدرسة روضة الشبان المتوسطة . وجمهوري

اإلسالمية هم تسع مدرسين، يعني: محمد إدريس، ونور عاشقين، وأسمر سايبي، 

 20عدد التالميذ وصالح، وجمهوري، وعزمية، وستي آمنة، وإستقامة. وكان 

تلميذا، وجاؤوا من عدة القرى مثل: سونجاي لولوت، وغودنج هيرانج، وسونجاي 

 23باكونج، وسونجاي تنديفة، ولوك بائنتان، وفكامبنجن.

أحوال رئيس المدرسة والمدرسين والمدرسات في مدرسة روضة الشبان  .1

 المتوسطة اإلسالمية بسونجاي لولوت

درسة روضة الشبان المتوسطة اإلسالمية عدد المدرسين والمدرسات في م

مدرسا. وقدمت الباحثة جدول أسماء  30هو  0100/0100في السنة الدراسية 

 ، كما يلي:ئيس المدرسة والمدرسين والمدرساتر 
                                                           

مقابلة مع رئيس مدرسة روضة الشبان المتوسطة اإلسالمية بسونجي لولوت في يوم الوثائق و ال 20
 0100 تمبربس 04 اءاألربع

 نفس المرجع 23
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 : أحوال رئيس المدرسة١.٤الجدول 
 سنة الوظيفة اسم رئيس المدرسة رقم
 0101 – 0482 محّمد إدريس .0
 0100 - 0101 نور عاشقين .0
 حتي اآلن – 0100 عبد الحكيم .3

 
 : أحوال المدرسين والمدرسات١.2الجدول 

 مادة ال الوظيفة اسم المدرس رقم
رئيس  عبد الحكيم السرجانا .0

 المدرسة
 الكمبيوتر أو الحاسوب

نائب رئيس  عبد الحافظ السرجانا .0
 المدرسة

 اللغة اإلندونيسية

الدكتورندوس هفني  .3
 السرجانا

 علم التوحيد، الفقه المدرس

 العلوم الطبعية المدرسة نور ليلى السرجانا .9
 الجفرافيا المدرس محمد أنصاري السرجانا .2
 المحتوى المحلي المدرسة حميدة المنّورة السرجانا .1
 اللغة اإلندونيسية المدرسة أرياني السرجانا .1
 القرآن والحديث المدرس كورمانشح .8
 اللغة اإلندونيسية المدرسة السرجانادهرية  .4

الحاجة ليلى فطمواتي  .01
 السرجانا

 اجغرافيال المدرسة
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 علم الحساب المدرسة عين جارية السرجانا .00
 اللغة اإلنجيليزية المدرسة فترية السرجانا .00
 العلوم الطبعية المدرسة ستي رقية السرجانا .03
 اإلنجيليزيةاللغة  المدرس مسراني السرجانا .09
 الرياضة المدرس ديدي السرجانا .02
 اللغة اإلنجيليزية المدرسة أحسانية السرجانا .01
 العقيدة واألخالق المدرسة ستي آمنة السرجانا .01
 اللغة العربية المدرس أحمد رمضاني السرجانا .08
 التاريخ والثقافة اإلسالمية المدرسة لطيفة السرجانا .04
 تعليم المواطنة المدرسة السرجانا إسنانية .01
 القرآن والحديث المدرسة مظيفة السرجانا .00
 جتماعيةاالعلوم ال المدرس سعيد محسن السرجانا .00
 اللغة اإلندونيسية المدرسة فطما سوريانتني السرجانا .03
 الرياضة المدرس سيف الله السرجانا .09
 فقه المدرس يسرا السرجانا .02
 اللفة العربية المدرسة محمود الدين السرجانا .01
 الرياضة المدرس عبد الله السرجانا .01
 الكمبيوتر أو الحاسوب المدرسة نور معرفة السرجانا .08
 علم الحساب المدرسة ميا سفوتري السرجانا .04
سري سيسوا هيراوتي  .31

 السرجانا
 العلوم الطبيعية المدرسة

العدوية الحاجة ربيعة  .30
 السرجانا

 اللغة اإلنجيليزية المدرسة
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 أحوال طلبة مدرسة روضة الشبان المتوسطة اإلسالمية بسونجاي لولوت .١

عدد الطلبة في مدرسة روضة الشبان المتوسطة اإلسالمية في السنة الدراسية 

طالبا. وقدمت الباحثة الجدول لتوضيح البيانات عن  918هو  0100/0100

 كما يلي:أحوال الطلبة،  

 : أحوال طلبة مدرسة روضة الشبان المتوسطة اإلسالمية١.1الجدول 

 الفصل
 الجنس

 المجموع
 الطالبة الطالب

 01 - 01 )أ( 1
 01 - 01 )ب( 1
 01 00 02 )ج( 1
 01 01 - )د( 1
 02 02 - )ه( 1

 ٤29 62 67 المجموع
 30 - 30 )أ( 8
 31 - 31 )ب( 8
 32 32 - )ج( 8
 39 39 - )د( 8

 ٤1٤ 69 62 المجموع
 04 - 04 )أ( 4
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 04 - 04 )ب( 4
 31 00 4 )ج( 4
 31 31 - )د( 4
 31 31 - )ه( 4

 ٤١8 9٤ 67 المجموع
المجموع 

 الكلي
٤96 222 ١28 

 
أحوال اآلالت واألجهزات في مدرسة روضة الشبان المتوسطة اإلسالمية  .1

 بسونجاي لولوت

اإلسالمية اآلالت واألجهزا، كما  تملك مدرسة روضة الشبان المتوسطة

 يلي:

: اآلالت واألجهزة في مدرسة روضة الشبان المتوسطة ١.١الجدول 

 اإلسالمية

 الحال العدد اآلالت واألجهزات رقم
 جيدة 0 إدارة رئيس المدرسة .0
 جيدة 0 إدارة المدرس .0
 جيد 0 المكتب اإلداري .3
 جيدة 09 الفصول الدراسية .9
 جيد 3 المدرسينمرحاض  .2
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 جيد 9 مرحاض الطلبة .1
 جيدة 0 قسم الصحة .1
 جيدة 0 المكتبة .8
 جيد 0 المقصف .4

 جيد 0 معمل الحاسوب .01
 جيد 0 مسجد .00
 جيد 0 موقف .00
 جيد 0 ملعب الرياضة .03

 
 تقديم البيانات -ب

نوفمبير  3إلى  0100أكتوبر  03بدأ تنفيذ التعليم في هذا البحث من تاريخ 

سبتمبير  02. قبل تنفيذ التعليم، قامت الباحثة باالختبار القبلي في تاريخ 0100

نوفمبير  01. وبعد تنفيذ التعليم، قامت الباحثة باالختبار البعدي في تاريخ 0100

0100. 

مادة القواعد عن الجملة االسمية والجملة الفعلية كالمدّرسة عّلمت الباحثة  

يَّات َنا لدى طلبة الصف الثامن في المجموعة التجربية )الصف الثامن بالموضوع  يـَْوم 

( باستخدام وسيلة لعبة طعن الكلمات، والمجموعة الضابطة )الصف الثامن 0)ج( 

وتستخدم الباحثة الطريقة  ( بدون استخدام وسيلة لعبة طعن الكلمات.0)د( 

 يبة.ئية في المجموعة التجر القياسية في المجموعة الضابطة والطريقة االستقرا
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 تنفيذ تعليم القواعد في المجموعة التجربية والمجموعة الضابطة .٤

 تنفيذ تعليم القواعد في المجموعة التجربية (أ

تنفيذ تعليم القواعد في المجموعة التجربية باستخدام وسيلة لعبة طعن 

اعد، و الكلمات لمادة الجملة االسمية والجملة الفعلية. قبل تنفيذ تعليم الق

تعليم لاأعّدت الباحثة التسهيالت العليمية وعناصرها، منها: خطة تنفيذ 

(RPP) والوسيلة التعليمية والمادة التعليمية. قّدمت الباحثة الجدول ،

 لتوضيح عن تنفيذ تعليم القواعد في المجموعة التجربية، فيما يلي:

 : تنفيذ تعليم القواعد في المجموعة التجربية١,1الجدول 

 المادة الحصة اليوم/التاريخ الللقاء
سبتمبير  02األربعاء،  .0

0100 
 االختبار القبلي 0

 سميةاالالجملة  0 0100أكتوبر  03األربعاء،  .0
 الجملة الفعلية 0 0100أكتوبر  01األربعاء،  .3
سمية الجملة اال 0 0100أكتوبر  01األربعاء،  .9

 والجملة الفعلية
سمية الجملة اال 0 0100نوفمبير  3األربعاء،  .2

 والجملة الفعلية
 االختبار البعدي 0 0100نوفمبير  01األربعاء،  .1
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 جراءات التعليم في المجموعة التجربية:إ

 افتتاح الدراسة (0

 تقديم هدف التعليم (0

لة سمية والجموتعطي بعض األمثلة على الجملة االتشرح الباحثة  (3

 الفعلية

 ليةسمية والجملة الفعالباحثة عن الجملة االبة ألى شرح يستمع الطل (9

تعّرف الباحثة الطلبة وسيلة لعبة طعن الكلمات وتمثل كيف  (2

 استخدامها

تقسم الباحثة الطلبة إلى المجموعتين للقيام بلعبة طعن الكلمات، ثّم   (1

 تقوم الباحثة بتوزيع بطاقات طعن الكلمات على كل مجموعة

لكلمات طاقات طعن اتجميع ب تناقش وتتنافس مجموعتي الطلبة في (1

 سمية أو الجملة الفعليةإلى الجملة اال

 ترسل كل مجموعة ممثالً واحًدا لتقديم نتائج منافشتهم (8

 تحصل مجموعة الطلبة إذا كانت إجاباتهم صحيحة وسريعة (4

توجه الباحثة الطلبة في اللعبة وتشرع عليهم وتصحح ما إذا كانت  (01

 هناك أخطاء
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 مع الطلبة تختتم الباحثة التعليم (00

 تغلق الباحثة الدراسة (00

 تنفيذ تعليم القواعد في المجموعة الضابطة  (ب

تنفيذ تعليم القواعد في المجموعة الضابطة بدون استخدام وسيلة لعبة 

طعن الكلمات. قبل تنفيذ تعليم القواعد، أعّدت الباحثة التسهيالت 

التعليمية  لمادة، وا(RPP)تعليم الالعليمية وعناصرها، منها: خطة تنفيذ 

سمية والجملة الفعلية(. قّدمت الباحثة الجدول لتوضيح )مادة الجملة اال

 عن تنفيذ تعليم القواعد في المجموعة الضابطة، فيما يلي:

 : تنفيذ تعليم القواعد في المجموعة الضابطة١،6الجدول 

 اليوم/التاريخ الللقاء
الح
 صة

 المادة

 االختبار القبلي 3 0100سبتمبير  02األربعاء،  .0
 سميةالجملة اال 3 0100أكتوبر  03األربعاء،  .0
 الجملة الفعلية 3 0100أكتوبر  01األربعاء،  .3
سمية الجملة اال 3 0100أكتوبر  01األربعاء،  .9

 والجملة الفعلية
سمية الجملة اال 3 0100نوفمبير  3األربعاء،  .2

 والجملة الفعلية
 االختبار البعدي 3 0100نوفمبير  01األربعاء،  . 1
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 إجراءات التعليم في المجموعة الضابطة:

 افتتاح الدراسة (0

 تقديم هدف التعليم (0

جملة سمية والوتعطي بعض األمثلة على الجملة االتشرح الباحثة  (3

 الفعلية

 عليةسمية والجملة الفبة ألى شرح الباحثة عن الجملة االيستمع الطل (9

 سمية والجملة الفعليةالباحثة مع الطلبة عن الجملة اال تناقش (2

 تختتم الباحثة التعليم مع الطلبة (1

 تغلق الباحثة الدراسة (1

 نتائج االختبار القبلي للمجموعة التجربية والمجموعة الضابطة .2

تنفيذ االختبار القبلي في المجموعة التجربية والمجموعة الضابطة في يوم 

في الحصة الثانية للمجموعة التجربية والحصة  0100سبتمبير  02األربع، 

أسئلة متعدد  01الثالثة للمجموعة الضابطة. وفي هذا االختبار، قّدمت الباحثة 

 الخيارات عن الجملة االسمية والجملة الفعلية من مواد القواعد.
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وبعد االختبار القبلي، حصلت الباحثة نتائج االختبار القبلي للمجموعة 

 والمجموعة الضابطة، فيما يلي:التجربية 

: نتائج االختبار القبلي للمجموعة التجربية والمجموعة ١,7الجدول 

 الضابطة

 المجموعة الضابطة المجموعة التجربية
 النتيجة الطالبة النتيجة الطالبة

E1 11 K1 12 
E2 61 K2 11 
E3 72 K3 ١1 
E4 ١2 K4 82 
E5 ١2 K5 12 
E6 21 K6 72 
E7 ١2 K7 ١2 
E8 11 K8 22 
E9 21 K9 12 
E10 82 K10 ١1 
E11 ١2 K11 61 
E12 61 K12 72 
E13 21 K13 61 
E14 61 K14 62 
E15 2 K15 ١1 
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E16 ١1 K16 22 
E17 11   

المجموع  772 المجموع الكلي
 الكلي

772 

 ١8،٤2 قيمة المتوسط ١1،29 قيمة المتوسط
 

لحساب المتوسط  IBM SPSS Ver. 25ثّم استخدمت الباحثة برنامج 

واالنحراف المعياري على نتائج االختبار القبلي للمجموعة التجربية 

 والمجموعة الضابطة، فيما يلي:

في  21اإلصدار  IBM SPPS Statistics: نتائج ببرنامج ١،8الجدول 

 حاسب المتوسط واالنحراف المعياري من االختبار القبلي

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Kelas_Eksperimen 17 .00 80.00 45.2941 20.42292 

Kelas_Kontrol 16 20.00 80.00 48.1250 18.60779 

Valid N (listwise) 16     

 
 81أن أعلى نتيجة الطلبة من المجموعة التجربية  9,8بناء على الجدول 

 1نتيجة الطلبة من المجموعة التجربية . أما أوطأ 81والمجموعة الضابطة 

 92.04. ثم قيمة المتوسط للمجموعة التجربية 01والمجموعة الضابطة 
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. أما قيمة االنحراف المعياري للمجموعة التجربية 98.00والمجموعة الضابطة 

 .08،11والمجموعة الضابطة  01.90

: تصنيف القيمة في االختبار القبلي من المجموعة ١,9الجدول 

 لتجربية والضابطةا

 

 ةفئة النتيج النتيجة
 % عدد الطلبة

المجموع
 ة التجربية

المجموعة 
 الضابطة

المجموعة 
 التجربية

المجموعة 
 الضابطة

 - - - - ممتاز 011 – 41
 %1,02 %2,88 0 0 جيد جدا 41>  - 81
 %00,2 %2,88 0 0 جيد 81>  - 11
 %08,12 %01,19 3 3 مقبول 11>  - 11
 %1,02 %00،11 0 0 ناقص 11 > - 21

 %21,02 %28،80 4 01 ناقص جد 21>
 

بناًء على الجدول السابق، نعرف أّن نتيجة االختبار القبلي للمجموعة 

 41>  - 81وجد واحد نفر على نتيجة ربية قبل تنفيذ تعليم القواعد، فالتج

(، ثالث أنفار على جيد) 81>  - 11(، واحد نفر على نتيجة جيد جدا)

(، وعشرة ناقص) 11>  - 21(، نفران على نتيجة مقبول) 11>  - 11نتيجة 

أما نتيجة االختبار القبلي للمجموعة . (ناقص جد) 21>أنفار على نتيجة 
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 41>  - 81الضابطة قبل تنفيذ تعليم القواعد، فتوجد واحد نفر على نتيجة 

(، ثالث أنفار على نتيجة يدج) 81>  - 11(، نفران على نتيجة جيد جدا)

 ة(، وتسعناقص) 11>  - 21(، واحد نفر على نتيجة مقبول) 11>  - 11

 (.ناقص جد) 21>أنفار على نتيجة 

 نتائج االختبار البعدي للمجموعة التجربية والمجموعة الضابطة .1

 في المجموعة التجربية والمجموعة الضابطة في تنفيذ االختبار البعدي

في الحصة الثانية للمجموعة التجربية والحصة  0100نوفمبير  01يوم األربع، 

ئلة متعدد أس 01الثالثة للمجموعة الضابطة. وفي هذا االختبار، قّدمت الباحثة 

 سمية والجملة الفعلية من مواد القواعد.الخيارات عن الجملة اال

لمجموعة ل وبعد االختبار البعدي، حصلت الباحثة نتائج االختبار البعدي

 تجربية والمجموعة الضابطة، فيما يلي:ال

التجربية  : نتائج االختبار البعدي للمجموعة١,٤2الجدول 

 والمجموعة الضابطة

 المجموعة الضابطة المجموعة التجربية
 النتيجة الطلبة النتيجة الطلبة

E1 61 K1 82 
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E2 92 K2 81 
E3 ٤22 K3 61 
E4 72 K4 82 
E5 61 K5 ١1 
E6 11 K6 21 
E7 81 K7 82 
E8 82 K8 ١2 
E9 71 K9 11 
E10 92 K10 22 
E11 11 K11 ١1 
E12 11 K12 61 
E13 62 K13 71 
E14 81 K14 11 
E15 12 K15 62 
E16 62 K16 11 
E17 82   

المجموع  ٤٤82 المجموع الكلي
 الكلي

892 

 11،62 قيمة المتوسط 69,١٤ قيمة المتوسط
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لحساب المتوسط  IBM SPSS Ver. 25ثّم استخدمت الباحثة برنامج 

واالنحراف المعياري على نتائج االختبار البعدي للمجموعة التجربية 

 والمجموعة الضابطة، فيما يلي:

 21اإلصدار  IBM SPPS Statistics: نتائج ببرنامج ١،٤٤الجدول 

 في حاسب المتوسط واالنحراف المعياري من االختبار البعدي

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Kelas_Eksperimen 17 30.00 100.00 69.4118 19.19329 

Kelas_Kontrol 16 20.00 85.00 55.6250 21.20338 

Valid N (listwise) 16     

 
أن أعلى نتيجة الطلبة من المجموعة التجربية  9،00بناء على الجدول 

. أما أوطأ نتيجة الطلبة من المجموعة التجربية 82الضابطة والمجموعة  011

 14,90. ثم قيمة المتوسط للمجموعة التجربية 01والمجموعة الضابطة  31

. أما قيمة االنحراف المعياري للمجموعة 22,10والمجموعة الضابطة 

 .00,01والمجموعة الضابطة  04,04التجربية 

ار البعدي من المجموعة : تصنيف القيمة في االختب١,٤2الجدول 

 التجربية والضابطة

 فيمة تكرير ةفئة النتيج النتيجة
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المجموع
 ة التجربية

المجموعة 
 الضابطة

المجموعة 
 التجربية

المجموعة 
 الضابطة

 - %01,19 - 3 ممتاز 011 - 41
 %02 %03,20 9 9 جيد جدا 41>  - 81
 %1,02 %00,11 0 0 جيد 81>  - 11

 %08,12 %03,20 3 9 مقبول 11>  - 11
 %1،02 %00,11 0 0 ناقص 11>  - 21
 %93,12 %00,11 1 0 ناقص جد 21>

 
لمجموعة ل البعديبناًء على الجدول السابق، نعرف أّن نتيجة االختبار 

، فتوجد اتباستخدام وسيلة لعبة طعن الكلم تنفيذ تعليم القواعد بعدالتجربية 

>  - 81ر على نتيجة انفأ (، أربعةممتاز) 011 - 41ثالثة أنفار على نتيجة  

أنفار على نتيجة  أربعة(، جيد) 81>  - 11على نتيجة  ان(، نفر جيد جدا) 41

على  ونفران(، ناقص) 11>  - 21(، نفران على نتيجة مقبول) 11>  - 11

 عدبللمجموعة الضابطة  البعديأما نتيجة االختبار . (ناقص جد) 21>نتيجة 

 اربعةتوجد ، فبدون استخدام وسيلة لعبة طعن الكلمات تنفيذ تعليم القواعد

 81>  - 11(، نفران على نتيجة جيد جدا) 41>  - 81ر على نتيجة انفأ

(، واحد نفر على نتيجة مقبول) 11>  - 11(، ثالث أنفار على نتيجة جيد)

 (.ناقص جد) 21>أنفار على نتيجة  سبعة(، ناقص) 11>  - 21
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 يل البيانات وتفسيرهاتحل -ج

 جراءات االختبارات لنتيجة االختبار القبلي للمجموعتينإ .٤

 اختبار الطبيعية (أ

رفة هل سمرونف( لمع –عملت الباحثة االختبار الطبيعية )قلمفروف 

يعية يعني . واألساس في اختبار الطبطبيعي أم غير طبيعيالبيانات توزيع 

 Sigفالبيانات غير الطبيعية، وإذا  كان  Sig (2-tailed) < 1.12إذا كان 

(2-tailed)   >1.12 .فالبيانات طبيعية 

اإلصدار  IBM SPPS Statistics: نتيجة برنامج ١,٤1الجدول 

 في تحليل اختبار الطبيعية على نتائج االختبار القبلي 21

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Kelas_Eksperimen Kelas_Kontrol 

N 17 16 

Normal Parametersa,b Mean 45.2941 48.1250 

Std. Deviation 20.42292 18.60779 

Most Extreme 

Differences 

Absolute .132 .130 

Positive .132 .129 

Negative -.127 -.130 

Test Statistic .132 .130 

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

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 
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أن في المجموعة التجربية قيمة ملحوظها  9,03بناًء على الجدول 

asymp sig (2-tailed) 1.011  طبيعيلبيانات افتوزيع  1.12أكبر من. 

 Sig (2-tailed)  1.011وكذلك في المجوعة الضابطة قيمة ملحوظها 

 البيانات طبيعي.فتوزيع  1.12أكبر من  

 اختبار التجانس  (ب

عملت الباحثة االختبار التجانس لمعرفة تجانس البيانات أم غير 

>    Sig (2-tailed)التجانس. واألساس في اختبار التجانس يعني إذا كان 

 Sig (2-tailed)  >1،12فالبيانات غير التجانس، وإذا كان  1،12

 فالبيانات تجانس.

اإلصدار  IBM SPPS Statistics: نتيجة برنامج ١,٤١الجدول 

 في تحليل اختبار التجانس على نتائج االختبار القبلي 21

Test of Homogeneity of Variances 

 Levene Statistic df1 df2 Sig. 

Pre-

Test 

Based on Mean .050 1 31 .825 

Based on Median .043 1 31 .837 

Based on Median and 

with adjusted df 

.043 1 29.703 .837 

Based on trimmed 

mean 

.067 1 31 .797 
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 asympأن في المجوعتين قيمة ملحوظها  9,09بناًء على الجدول 

sig (2-tailed) 1،802  فالبيانات من المجموعتين  1،12أكبر من

 .ةتجانس

 اختبار ت (ج

فلم   sign (2 Tailed) > 0,005األساس في اختبار ت، يعني: إذا كان 

مقبولة. وإذا كان  Hoمردودة و  Haتوجد الفرق بين المجومعتين، أي 

sign (2 Tailed)  <005    فتوجد الفرق بين المجومعتين، أيHa  مقبولة

 مردودة. Hoو 

اإلصدار  IBM SPPS Statistics: نتيجة برنامج ١,٤1الجدول 

 في تحليل اختبار ت على نتائج االختبار القبلي 21

Independent Samples Test 

 

Levene's 

Test for  

Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 

Sig. 

(2-

taile

d) 

Mean 

Differe

nce 

Std. 

Error 

Diffe

renc

e 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Pre-

Test 

Equal 

variances 

assumed 

.050 .825 .415 31 .681 2.8308

8 

6.81

502 

-

11.068

45 

16.7302

1 
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Equal 

variances 

not 

assumed 

  

.417 30.9

71 

.680 2.8308

8 

6.79

527 

-

11.028

68 

16.6904

4 

 
 sign (2 Tailed) 1،180نعرف أن قيمة  9،02بناًء على الجدول 

مقبولة، فلم توجد الفرق بين  Hoمردودة و  Haف  1،12أكبر من 

 المجومعتين.

 جراءات االختبارات لنتيجة االختبار البعدي للمجموعتينإ .2

 اختبار الطبيعية (أ

ة هل سمرونف( لمعرف –عملت الباحثة اختبار الطبيعية )قلمفروف 

البيانات توزيع الطبيعية أم غير الطبيعية. واألساس في االختبار الطبيعية 

فالبيانات غير الطبيعية، وإذا كان  Sig (2-tailed)  <1.12يعني إذا كان 

Sig (2-tailed)   >1.12 .فالبيانات طبيعية 

 21اإلصدار  IBM SPPS Statistics: نتيجة برنامج ١,٤6الجدول 

 ي تحليل االختبار الطبيعية على نتائج االختبار البعديف

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 

Kelas_Eksperim

en Kelas_Kontrol 

N 17 16 

a,bNormal Parameters Mean 69.4118 55.6250 
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Std. Deviation 19.19329 21.20338 

Most Extreme Differences Absolute .121 .132 

Positive .083 .129 

Negative -.121 -.132 

Test Statistic .121 .132 

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

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

c. Lilliefors Significance Correction. 

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

 

أن في المجوعة التجربية قيمة ملحوظها  9،01بناًء على الجدول 

asymp sig (2-tailed) 1.011  فالبيانات توزيع الطبيعية.  1.12أكبر من

أكبر  Sig (2-tailed)  1.011وكذلك في المجوعة الضابطة قيمة ملحوظها 

 فالبيانات توزيع الطبيعية 1.12من 

 اختيار التجانس  (ب

عملت الباحثة االختبار التجانس لمعرفة تجانس البيانات أم غير 

>   Sig (2-tailed)التجانس. واألساس في اختبار التجانس يعني إذا كان 

 Sig (2-tailed)  >1،12فالبيانات غير التجانس، أما إذا كان  1،12

 فالبيانات تجانس.

اإلصدار  IBM SPPS Statistics: نتيجة برنامج ١،٤7الجدول 

 في تحليل اختبار التجانس على نتائج االختبار البعدي 21
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Test of Homogeneity of Variances 

 Levene Statistic df1 df2 Sig. 

Post 

Test 

Based on Mean .590 1 31 .448 

Based on Median .591 1 31 .448 

Based on Median 

and with adjusted df 

.591 1 30.816 .448 

Based on trimmed 

mean 

.598 1 31 .445 

 
 asympأن في المجوعتين قيمة ملحوظها  9،01بناًء على الجدول 

sig (2-tailed)  1،998  فالبيانات من المجموعتين  1،12أكبر من

 تجانس.

 ج( اختبار ت

عرفت الباحثة أن البيانات في االختبار البعدي من المجموعتين هي 

جد والتجانس. فاستخدمت الباحثة اختبار ت لمعرفة هل تو  توزيع الطبيعية

الفرق بين المجموعة التجربية التي باستخدام وسيلة لعبة طعن الكلمات 

في تعليم القواعد، من المجموعة الضابطة التي بدون استخدام وسيلة لعبة 

 طعن الكلمات في تعليم القواعد.

  sign (2 Tailed) > 0,05أما األساس في اختبار ت، يعني: إذا كان 

مقبولة. وإذا كان  Hoمردودة و  Haفلم توجد الفرق بين المجومعتين، أي 
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sign (2 Tailed)  <0,05    فتوجد الفرق بين المجومعتين، أيHa  مقبولة

 مردودة. Hoو 

اإلصدار  IBM SPPS Statistics: نتيجة برنامج ١,٤8الجدول 

 في تحليل اختبار ت على نتائج االختبار البعدي 21

Independent Samples Test 

 

Levene's 

Test for 

Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t Df 

Sig. 

(2-

tailed

) 

Mean 

Differe

nce 

Std. 

Error 

Differ

ence 

95% 

Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower 

Uppe

r 

Post 

Test 

Equal 

variances 

assumed 

.59

0 

.448 1.960 31 .059 13.786

76 

7.03

280 

-

.55674 

28.1

3026 

Equal 

variances 

not 

assumed 

  

1.954 30.212 .060 13.786

76 

7.05

468 

-

.61658 

28.1

9011 

 

 sign (2 Tailed) 1،124نعرف أن قيمة  9،08بناًء على الجدول 

مقبولة، فلم توجد فرق كبير بين  Hoمردودة و  Haف  1،12أكبر من 

 نتائج االختبار البعدي للمجموعة التجربية والمجموعة الضابطة.
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 لنتيجة االختبار القبلي والبعدي للمجموعتين N-Gain Scoreاختبار  .1

تبار لمعرفة زيادة نتيجة االخ N-Gain Scoreاستخدمت الباحثة اختبار 

 ، بالرموز فيما يلي:القبلي والبعدي للمجموعتين

𝑁 − 𝐺𝑎𝑖𝑛 𝑆𝑐𝑜𝑟𝑒 =  
𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑃𝑜𝑠𝑡𝑡𝑒𝑠𝑡 − 𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑃𝑟𝑒𝑡𝑒𝑠𝑡

𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑢𝑚 − 𝑆𝑘𝑟 𝑃𝑟𝑒𝑡𝑒𝑠𝑡
   

 
 يمكن بالنظر إلى الجدول التالي: N-Gainأما معيار النتائج 

 N-Gain: معيار النتائج  ١،٤9الجدول 
N-Gain Score 

 قيمة بيان
 g  >1،1 مرتفع
 g ≤ 1،7 ≥ 1،3 معتدل
 g  <1،3 واطئ

 
 N-Gain: معيار فعالية النتائج  ١،22الجدول 

 )%( المئوية النسبة التفسير

 91>  غير فعال
 22- 91 قليل فعال

 12- 21 كاف
 11< فعال
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 N-Gainلحساب  IBM SPSS Ver. 25ثّم استخدمت الباحثة برنامج 

 على نتائج االختبار البعدي للمجموعتين، فيما يلي:

على نتائج االختبار القبلي  N-Gain: اكتساب ١،2٤الجدول 

 والبعدي للمجموعتين

المجمو
عة 
 ةالتجربي

نتائج 
االختبار 

 القبلي

نتائج 
االختبار 
 البعدي

N-Gain 

المجمو
عة 

 الضابطة

نتائج 
 االختبار
 القبلي

نتائج 
االختبار 
 البعدي

N-Gain 

E1 32 12 1،91 K1 31 81 1،10 
E2 12 41 1،10 K2 32 82 1،11 
E3 11 011 0.11 K3 92 12 1،31 
E4 91 11 1،21 K4 81 81 1.11 
E5 91 12 1،90 K5 21 92 -1،01 
E6 02 32 1،03 K6 11 02 -0.21 
E7 91 82 1،12 K7 91 81 1،11 
E8 22 81 1،21 K8 01 91 1،02 
E9 02 12 1،11 K9 31 32 1،11 
E10 81 41 1،21 K10 92 01 -1،92 
E11 91 22 1،02 K11 12 92 1،21 
E12 12 22 -1،04 K12 11 12 -1،01 
E13 02 11 1،91 K13 12 12 1،04 
E14 12 82 1،21 K14 11 22 -1،03 
E15 1 31 1،31 K15 92 11 1،01 
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E16 92 11 1،01 K16 01 32 1،04 
E17 22 81 1،21     

 
 21اإلصدار  IBM SPPS Statisticsنتيجة برنامج : ١،22الجدول 

 ينللمجموعت على نتائج االختبار القبلي والبعدي N-Gainفي تحليل 

Descriptives 

 Kelas Statistic Std. Error 

NGain_

Score 

Eksperimen Mean .4605 .06877 

95% Confidence Interval for 

Mean 

Lower Bound .3147  

Upper Bound .6063  

5% Trimmed Mean .4720  

Median .5000  

Variance .080  

Std. Deviation .28355  

Minimum -.29  

Maximum 1.00  

Range 1.29  

Interquartile Range .33  

Skewness -.811 .550 

Kurtosis 2.308 1.063 

Kontrol Mean .0415 .14063 

95% Confidence Interval for 

Mean 

Lower Bound -.2583  

Upper Bound .3412  

5% Trimmed Mean .0867  

Median .1295  

Variance .316  

Std. Deviation .56252  

Minimum -1.50  

Maximum .77  

Range 2.27  

Interquartile Range .50  

Skewness -1.295 .564 

Kurtosis 2.768 1.091 
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نعرف أن قيمة المعدل للمجموعة التجربية  9،00بناء على الجدول 

 1،1902فمعياره معتدل، وقيمة المعدل للمجموعة الضابطة  1،9112

هي  N-Gainفمعيارها واطئ. أما مدى فعاليتها وفًقا لمعيار فعالية نتائح 

 أي قليل فعال. 91,12

لنتيجة  تبار توالخالصة من تلك التحليل تعني إذا نظرنا إلى حساب اخ

، وجدنا أّن 9،08االختبار البعدي للمجموعتين كما جاء في الجدول 

استخدام وسيلة لعبة طعن الكلمات في تعليم القواعد لدى طلبة الصف 

الثامن في مدرسة روضة الّشَبان المتوسطة اإلسالمية غير فعال. وبعد حللت 

لة لعبة يجعل وسي الباحثة للعملية التعليمية، وجدت أن هناك السبب الذي

 ميالتعل في الطالب حضور قلةطعن الكلمات غير فعال. وأقرب سبب هو 

 في الطالب نشاط على الطالب غياب يؤثر حيث، 04ة كوفيد جائح أثناء

 عديد هناك كان ة،الدراس هذه في .لديهم التعلم نتائج على ويؤثر ،ميالتعل

، الفصل في عدالقوا ميتعل عن غائبين يكونون ما غالًبا الذين الطالب من

يحضرون في  الذين الطالب من أقل التعليمية نتائجهم كانت بحيث

 .ميالتعل في بنشاط والمشاركة المواد إلى لالستماع المدرسة
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قيمة المعدل  أنوجدنا ، N-Gain Scoreنظرنا إلى حساب اختبار  أما

نتائج  دةلمجموعة الضابطة. هذا يدل على زياأعلى من ا للمجموعة التجربية

.تعلم طلبة بعد استخدام وسيلة لعبة طعن الكلمات

 


