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 الباب الرابع
  وحتليلها تقدمي البياانت
 

 تصوير عام عن مكان البحث .أ
 الثانوية اإلسالمية احلكومية األوىل بنجرماسنياتريخ نشأة املدرسة  .1

كامبونج  يف املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية األوىل بنجرماسنيتقع 
، ماسني، مدينة ابجنر منطقة ابجنرماسني الوسطى ،رقم واحد وثالثني ،ماليو دارات

اإلسالمية احلكومية األوىل  الثانوية املدرسة تأسس. مقاطعة كاليمنتان اجلنوبية
كانت هذه املدرسة يف األصل املدرسة الثانوية . 8791عام يف  بنجرماسني

. وأصبحت فيما بعد املدرسة اإلعدادية 8791عام  (SMIA)اإلسالمية العليا 
 .(SPIAIN)للمعهد اإلسالمي للدين 

ينيةِ ، كانت هناك حاجة إىل مدارس حتت وزارة الشؤوِن تطور الزمن مع  ، الدِ 
ينيِة ،حبيث  لذلك أتسست مدارس حكوميات ومدارس أهلي ة  حتت وزارة الشؤوِن الدِ 

إىل  (MAN Banjarmasin) املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية بنجرماسنيحتولت 
 . (MAN 1 Banjarmasin)املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية األوىل بنجرماسني

 

 

 الثانوية اإلسالمية احلكومية األوىل بنجرماسني ورسالتهارؤية املدرسة  .2
 الرؤية .أ

العلوم و  اإلميان والتقوى أخالقي وجودة وتنافسية عالية ورائدة يف 
 والتكنولوجيا.
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 الرسالة .ب
العلوم و  اإلميان والتقوى يفتعليم وتعليم ال مصدر إهلام لتطويرك .8

 للمؤسسات التعليمية اآلخرين. والتكنولوجيا
على  ، والقدرةلذين يتقنون العلوم والتكنولوجياإعداد املتخرجني ا .3

 ، ولديهم أساس قوي من اإلميان والتقوى.املنافسة واإلبداع واالبتكار
 إنشاء موارد مهنية للمعلمني والعاملني يف جمال التعليم. .2
لطفل، ومنضبطة، وآمنة، ومرحية، ومنظمة، مدرسية صديقة لخلق بيئة  .9

 ، ومسؤولة.وصحية
 .زايدة التعاون مع األطراف األخرى لتطوير املدارس .5

 
يف املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية األوىل  املوظفنيأحوال املعلمني و  .3

 بنجرماسني
، هناك بنجرماسنيلثانوية اإلسالمية احلكومية األوىل امنذ أتسست املدرسة 

 :هم ،ِعدَّة أمساِء ُرَؤَساِء املدرسة الذين قادوا وخدموا حىت اآلن
 
 

 سنة الوظيفة اسم رئيس املدرسة م  الرَّق  

 8711 – 8791 توفيق الرمحن الليسانس 8
 8773 – 8711 الدكتور احلاج بدري 3
 8777 – 8773 الدكتور احلاج ملكاين 2
  3009 – 8777  الدكتور احلاج عبد الفتاح 9

 أمساِء ُرَؤَساِء املدرسة .9.8اجلدول 
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  3080 – 3009 الدكتور احلاج حبر دين النور 5
 3085 – 3080 الدكتور احلاج عبد الرمحن 1
 3030 – 3085 الدكتورة احلاجة نيين بريستياان 9
 األن – 3030 الدكتورة احلاجة نعيمة 1

  
ية احلكومية املدرسة الثانوية اإلسالمفيما يلي بياانت املعلمني واملوظفني يف 

 .3038/3033 للعام الدراسي األوىل بنجرماسني
 
 

 عدد نوع املوظف الرقم
 53 املوظف احلكومي 8
 29 غري احلكومياملوظف  3
 68 اجملموع 2

 
ملدرسة ااملعلمني واملوظفني يف تفصيل عن ملزيد من ال حقيف املال انظر 

 .الثانوية اإلسالمية احلكومية األوىل بنجرماسني
 

 يف املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية األوىل بنجرماسني الطلبةأحوال  .4
 يف املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية األوىل بنجرماسنيعدد الطلبة يف  

 392طالبا و 235، يتكون من طالبا 957 يعين 3038/3033السنة الدراسية 
 :لتوضيح البياانت عن أحوال الطلبة، كما يليطالبة. يوجد اجلدول 

 املعلمني واملوظفنيالبياانت من  .9.3اجلدول 
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 الصف مستوى الرقم
 طلبة

 اجملموع طالبة طالب
 392 852 830 العاشرفصل ال 8
 312 821 835 الفصل احلادي عشر 3
 332 892 10 الفصل الثاين عشر 2

 957 929 235 اجملموع
 
 

 الفصل
 اجلنس

 العدد
العدد  
كّل 
 مؤنث مذكر القسم

ينية  "  81 87 81 "8الصف العاشر العلوم الد 
98 

ينية  "  81 30 81 "3الصف العاشر العلوم الد 
 81 81 81 "8لصف العاشر العلوم اإلجتماعية "ا

 89 38 89 "8لصف العاشر العلوم اإلجتماعية "ا 808
 30 83 30 "8العلوم اإلجتماعية " العاشر لصفا
 83 33 83 "8العلوم الطبيعية " لصف العاشرا

 83 38 83 "3العلوم الطبيعية " لصف العاشرا 808
 83 33 83 "2"العلوم الطبيعية  لصف العاشرا

 273 121 153 121 اجملموع

 عن أحوال الطلبةالبياانت  .9.2اجلدول 
 واملوظفني

 بياانت الصف العاشر .9.9اجلدول 
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 الفصل
 اجلنس

 العدد
العدد  
كّل 
 مؤنث مذكر القسم

ينية  " احلادي عشرالصف   29 89 89 "8العلوم الد 
11 

ينية  " احلادي عشرالصف   29 89 89 "3العلوم الد 
 21 87 89 "8العلوم اإلجتماعية " احلادي عشرلصف ا

 21 81 30 "8العلوم اإلجتماعية " احلادي عشرلصف ا 801
 21 89 87 "8العلوم اإلجتماعية " احلادي عشر لصفا
 37 89 83 "8العلوم الطبيعية " احلادي عشرلصف ا

 37 89 83 "3العلوم الطبيعية " احلادي عشرلصف ا 11
 37 81 88 "2الطبيعية "العلوم  احلادي عشرلصف ا

 238 238 136 125 اجملموع
 
 

 الفصل
 اجلنس

 العدد
العدد  
كّل 
 مؤنث مذكر القسم

ينية  " الثاين عشرالصف   25 32 83 "8العلوم الد 
17 

ينية  " الثاين عشرالصف   29 38 82 "3العلوم الد 
 19 29 87 85 "8العلوم اإلجتماعية " الثاين عشرلصف ا

 بياانت الصف احلادي عشر .9.5اجلدول 

 بياانت الصف الثاين عشر .9.1اجلدول 
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 29 30 89 "8العلوم اإلجتماعية " الثاين عشرلصف ا
 37 30 7 "8العلوم الطبيعية " الثاين عشرلصف ا
 37 30 7 "3العلوم الطبيعية " الثاين عشرلصف ا

19 
 31 30 1 "2العلوم الطبيعية " الثاين عشرلصف ا

 223 223 143 61 اجملموع
 
 

 املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية األوىل بنجرماسنيأحوال املرافق العامة يف  .5
 
 

 العدد الغرفة الرقم
 8 رئيس املدرسة غرفة 8
 8 رئيس املدرسةانئب  غرفة 3

 8 املدرس غرفة 2

 8 غرفة اإلدارة 9

 39 الفصول الدراسية 5

 8 املصل ى 1

 8 املكتبة 9

 8 معمل اللغة 1

 8 معمل الكيمياء 7

 8 معمل الفيزايء 80

 املرافق العامةبياانت  .9.9اجلدول 
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 8 معمل البيولوجي  88

 8 معمل احلاسوب 83

 8 غرفة اإلرشاد املشورة 82

 8 مجعية تعاونية املدرسة 89

 3 املخفر 85

 8 غرفة املنظمة الطالبية 81

 8 ةي  ح ِ صِ الحدة وَ ال 89

 8 غرفة الكشافة 81

 5 املقصف 87

 8 املدرسنيموقف  30

 8 موقف الطلبة 38

 8 املخزن 33

 3 مرحاض املدرسني 32

 3 مرحاض الطلبة 39

 
 

 تقدمي البياانت  .ب
 التعليمتنفيذ  .1

. 3033 مايو 31إىل  3033 مايو 89بدأ تنفيذ التعليم يف هذا البحث من اتريخ 
ة الباحث تعد  وأللمجموعة الضابطة والتجريبية.  RPPالباحثة  تعد  قبل تنفيذ التعليم، أ

 .هقني"ا"آمال املر  املادة والوسيلة املطلوبة للتعليم. عل مت الباحثة اجملموعتني عن
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ر ست دُ  موعة الضابطة بدون استخدام تطبيق كويزيز.يف اجمل تنفيذ تعليم القراءة
يوجد كل  املوجهة.   دقيقة أو حص تان 10مت  التعليم يف  ابلطريقة التقليدية كاملعتد. الطلبة
 :ما يليكيف اجملموعة الضابطة،   ول لتوضيح عن تنفيذ تعليم القراءةاجلد

 
 

 املادة احلصة اليوم/التاريخ قاءالل
 االختبار القبلي 9 3033 مايو 89، السبت .8
 هقنياآمال املر  1 3033 مايو 89، السبت .3
 هقنياآمال املر  1-9 3033مايو  38السبت،  .2
 اخلتبار البعدي 9 3033مايو  31السبت،  .9

 
 10مت  التعليم يف  .موعة التجريبية ابستخدام تطبيق كويزيزيف اجمل تنفيذ تعليم القراءة

 اجملموعة يف ول لتوضيح عن تنفيذ تعليم القراءةاجلددقيقة أو حص تان كل  املوجهة. يوجد 
 :ما يليك،  تجريبيةال

 
 

 املادة احلصة اليوم/التاريخ قاءالل
 االختبار القبلي 5 3033 مايو 89، السبت .8
 هقنياآمال املر  1 3033 مايو 89، السبت .3
 هقنياآمال املر  5-1 3033مايو  38السبت،  .2
 اخلتبار البعدي 5 3033مايو  31السبت،  .9

 

 تنفيذ التعليم يف اجملموعة الضابطة .9.1اجلدول 

 بيةتجريتنفيذ التعليم يف اجملموعة ال .9.7اجلدول 
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 كما هي:  ابستخدام كويزيز أما خطوات تعليم القراءة
 م.هتأتمر املعلمة الطالب لفتح تطبيق كويزيز يف جواال أوال، .أ

  يروهنا إىل الشاشة. البالطميكن  كويزيزشفرة   علمةامل رضتع .ب
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 م.هتكويزيز إىل تطبيق كويزيز يف جواالشفرة  الطالب  يدخ ل .ج
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 كويزيزشفرة   .9.8الصورة 

 كويزيزشفرة  إدخال  .9.3الصورة 
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 بدء التعليم.ل "START" املعلمة ختتار ،كويزيزخلون يف  بعد كل  الطالب يد .د
 
 
 
 

 
 
 
 

ة أو إذا توجد الكلم . نفسهمصامتا أب م أو الشاشةهتيف جواال املادةالطالب  قرأي .ه
لمة سيخرب يعرف معىن الكالذي  لباالط. مث  ها املعل مةطستخط  فهومة املاجلملة غري 

 أو املعل مة أتمر الطالب يبحثوا يف املعجم. األصدقاء اآلخرين
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  زكويزيالطالب يدخلون يف   .9.2الصورة 

 املادة يف كويزيز .9.9الصورة 
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. سبًقااحملددة م موعةالطالب لعبة كويزيز مع اجمل ىقشة املادة مًعا، سيجر بعد منا .و
 جمموعات. علمة الطالب إىل ثالثامل تقس م

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .فلأعلى نتيجة وأس اليت موعةاجملتعرض الشاشُة سؤاالً،  موعةأجابت اجمل كل   .ز
 
 
 
 
 
 
 
 

 إجابة األسئلة .9.5الصورة 

 أعلى نتيجة وأسفل اليت موعةاجمل .9.1الصورة 
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 .من املرتبة األوىل إىل الثالثة موعةاجمل ستظهر. بعد انتهاء مجيع األسئلة .ح
 
 
 
 
 
 
 
 
 

يع أن تبحث . فاملعل مة تستطأيَّ األسئلة يعتربها الطالب صعبة ةمعرف املعل  توس .ط
 السؤاَل الصعَب مع الطالب.

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 اجملموعة من املرتبة األوىل إىل الثالثة .9.9الصورة 

 تقومي األسئلة .9.1الصورة 
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 االختبار .2
 االختبار القبلي .أ

، لسبتاتنفيذ االختبار القبلي يف اجملموعة التجربية واجملموعة الضابطة يف يوم 
وعة للمجم اخلامسةواحلصة  للمجموعة الضابطة السابعةيف احلصة  3033 مايو 89

وبعد  .أسئلة متعددة اخليارات 80 تكون االختبار مني. ويف هذا االختبار، التجربية
جربية واجملموعة ة التالقبلي، حصلت الباحثة نتائج االختبار القبلي للمجموع االختبار

 ما يلي:الضابطة، ك
 
 

 الطالبة النتيجة الطالبة النتيجة
 8الت.  70 8الضا.  70
 3الت.  10 3الضا.  70
 2الت.  10 2الضا.  90

 9الت.  90 9الضا.  10

 5الت.  90 5الضا.  10

 1الت.  10 1الضا.  10

 9الت.  10 9الضا.  50

 1الت.  50 1الضا.  50

 7الت.  50 7الضا.  90

 نتائج االختبار القبلي .9.80اجلدول 
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 80الت.  50 80الضا.  90

 88الت.  50 88الضا.  90

 83الت.  90 83الضا.  90

 82الت.  90 82الضا.  20

 89الت.  90 89الضا.  20

 85الت.  90 85الضا.  20

 81الت.  90 81الضا.  20

 89الت.  20 89الضا.  20

 81الت.  20 81الضا.  30

 87الت.  30 87الضا.  30

 30الت.  30 30الضا.  30

 38الت.  30 38الضا.  30

 33الت.  30 33الضا.  80

 32الت.  80 32الضا.  80

 املعد ل 91,01 املعد ل 90,11
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حلساب املتوسط واالحنراف  IBM SPSS Ver. 25مث  استخدمت الباحثة برانمج 
 يما يلي:للمجموعة التجربية واجملموعة الضابطة، ف عياري على نتائج االختبار القبليامل

 
 
 
 
 
 

 

 

 

واجملموعة  70أن أعلى نتيجة الطلبة من اجملموعة التجربية  9،88اجلدول يدل  
. 80واجملموعة الضابطة  80. أما أوطأ نتيجة الطلبة من اجملموعة التجربية 70الضابطة 

. أما قيمة 90,11واجملموعة الضابطة  91,07مث قيمة املتوسط للمجموعة التجربية 
 .38,17التجربية  واجملموعة 33,59الضابطة االحنراف املعياري للمجموعة 

 
 االختبار البعدي .ب

، لسبتايف اجملموعة التجربية واجملموعة الضابطة يف يوم  بعديتنفيذ االختبار ال
وعة للمجم واحلصة اخلامسة للمجموعة الضابطة يف احلصة السابعة 3033 مايو 31

وبعد  .أسئلة متعددة اخليارات 80 تكون االختبار مني. ويف هذا االختبار، التجربية

Statistics 

  
control experiment 

N Valid 23 23 

Missing 0 0 

Mean 40,8696 46,0870 

Median 40,0000 40,0000 

Std. Deviation 22,54552 21,89627 

Minimum 10,00 10,00 

Maximum 90,00 90,00 

Sum 940,00 1060,00 

 بليمن االختبار الق املتوسط واالحنراف املعيارينتائج  .9.88اجلدول 
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جربية واجملموعة ة التمجموعلل لباحثة نتائج االختبار البعدي، حصلت ااالختبار البعدي
 ما يلي:الضابطة، ك
 
 

 الطالبة النتيجة الطالبة النتيجة
 8الت.  800 8الضا.  10
 3الت.  800 3الضا.  10

 2الت.  800 2الضا.  10

 9الت.  800 9الضا.  10

 5الت.  800 5الضا.  10

 1الت.  800 1الضا.  10

 9الت.  800 9الضا.  90

 1الت.  70 1الضا.  90

 7الت.  70 7الضا.  50

 80الت.  70 80الضا.  50

 88الت.  70 88الضا.  90

 83الت.  70 83الضا.  90

 82الت.  70 82الضا.  20

 نتائج االختبار البعدي .9.83اجلدول 
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 89الت.  10 89الضا.  20

 85الت.  10 85الضا.  20

 81الت.  90 81الضا.  20

 89الت.  90 89الضا.  20

 81الت.  90 81الضا.  30

 87الت.  50 87الضا.  30

 30الت.  50 30الضا.  30

 38الت.  50 38الضا.  30

 33الت.  90 33الضا.  80

 32الت.  20 32الضا.  80

 املعد ل 97,51 املعد ل 50.11
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حلساب املتوسط واالحنراف  IBM SPSS Ver. 25مث  استخدمت الباحثة برانمج 
 يما يلي:للمجموعة التجربية واجملموعة الضابطة، ف عياري على نتائج االختبار البعديامل

 
 

 
 
 
 
 

 
 

واجملموعة  800أن أعلى نتيجة الطلبة من اجملموعة التجربية  9،82اجلدول يدل  
. 20واجملموعة الضابطة  30. أما أوطأ نتيجة الطلبة من اجملموعة التجربية 10الضابطة 

. أما قيمة 50.11واجملموعة الضابطة  97,51مث قيمة املتوسط للمجموعة التجربية 
 .38,19التجربية  واجملموعة 38,01الضابطة االحنراف املعياري للمجموعة 

 
 حتليل البياانت وتفسريها .ج

 اختبار الصالحية  .أ
ا، هتاختبار قد سؤاالً  35إجراء اختبار الصالحية ملعرفة األسئلة الصاحلة. هناك 

 أسئلة صاحلة فقط. 80 توبعد ذلك اختيار 
 

Statistics 

  
control experiment 

  

N 

control experiment   

Valid 23 N 

 Missing 0 

Mean 50,8696 79,5652 

Median 40,0000 90,0000 

Std. Deviation 21,08706 21,84205 

Minimum 20,00 30,00 

Maximum 80,00 100,00 

 ديمن االختبار البع املتوسط واالحنراف املعيارينتائج  .9.82اجلدول 
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Count الوصف

r 
 Table

r 
 الرقم 

 0,231 غري صاحل
0,381 

8 
 0,066 غري صاحل

0,381 
3 

 0,271 غري صاحل
0,381 

2 
 684.** صاحل

0,381 
9 

 0,374 غري صاحل
0,381 

5 
 384.* صاحل

0,381 
1 

 398.* صاحل
0,381 

9 
 518.** صاحل

0,381 
1 

 0,151- غري صاحل
0,381 

7 
 674.** صاحل

0,381 
80 

 634.** صاحل
0,381 

88 
 662.** صاحل

0,381 
83 

 0,214 غري صاحل
0,381 

82 
 460.* صاحل

0,381 
89 

 437.* صاحل
0,381 

85 
 0,220 غري صاحل

0,381 
81 

 0,119 غري صاحل
0,381 

89 
 415.* صاحل

0,381 
81 

 0,245 غري صاحل
0,381 

87 

 اختبار الصالحية .9.89اجلدول 
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 0,280 غري صاحل
0,381 

30 
 392.* صاحل

0,381 
38 

 546.** صاحل
0,381 

33 
 421.* صاحل

0,381 
32 

 676.** صاحل
0,381 

39 
 392.* صاحل

0,381 
35 

 
أسئلة غري صاحلة  80سؤاال صاحلا، و  85 هناك، 89.9 بناًء على اجلدول 
 Countبسبب 

r
Table أقل من  

r  .الصاحلة يف البحث األسئلة غري تستخدمال  لذلك  
 كاالختبار القبلي وكاالختبار البعدي.

 
 املوثوقية اختبار  .ب

 وثوقية أداةمإجراء اختبار املوثوقية ملعرفة اختبار الصالحية على األسئلة. مث   بعد
 :فيما يلي نتائج اختبار موثوقيةالبحث. 

 
 
 
 
 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

0,831 15 

 اختبار املوثوقية .9.85اجلدول 
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 .Asymp يعين معايري القرارأن أداة األسئلة موثوقية وفقاً على  9.85 اجلدول يدل

Sig > ,0,0  . كأداة البحث.  األسئلة تستخدمحبيث 
ختبار ااخرتات الباحثة عشر األسئلة من مخسة عشرة سؤاال اليت تتخرج من 

  .الصامتةلقراءة ا عليمختيار األسئلة بناًء على أهداف تاالصالحية و اختبار املوثوقية. 
 

 الطبيعيةاختبار  .ج
. ية وجتانس طبيعالبياانت احلصولة من قبل اختبار الفرضية جيب أن حُتل ل 

اانت نتائج اختبار فيما يلي بي الصحيح.اختبار الفرضية  ميكن أن ختتار الباحثة وبذالك
 : الطبيعية

 
 
 

 
  اختباريف هلا قيمة معنويةأن مجيع البياانت يف هذا البحث  9.81 يدل  اجلدول

مجيع البياانت  أن فاستنتاجإال اختبار قبلي اجملموعة التجريبية.  0,05الطبيعية أقل من 
 . ةطبيعي غري

 
 

 الوصف
Kolmogrov Sminorv الفصل 
Sig. df Statistic 

 اختبار قبلي اجملموعة الضابطة 0,223 23 0,004 غري طبيعي
 اختبار قبلي اجملموعة التجريبية 0,131 23 200.* طبيعي

 اختبار بعدي اجملموعة الضابطة 0,262 23 0,000 غري طبيعي
 اختبار بعدي اجملموعة التجريبية 0,249 23 0,001 غري طبيعي

 الطبيعية اختبار بياانت نتائج  .9.81اجلدول 
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 اختبار التجانس .د
 :تجانسلاخلطوة التالية هي اختبار التجانس. فيما يلي بياانت نتائج اختبار ا

 
 
 
 
 

يمة قهلا االختبار البعدي و  أن بياانت االختبار القبلي 9.89 يدل  اجلدول
 جتانس.. فالبياانت 0,05أكرب من  معنوية

 
 U (Mann Whitney)-اختبار .ج

 Mann)تبار اخإجراء اختبار املتطلبات األساسية، ميكن أن اخرتات الباحثة بعد 

Whitney U Test) U-   غري طبيعيةألن البياانت  الفرضيةكاختبار. 
 

 
 

 
 

 
 

 
Levene 

Statistic 
df1 df2 Sig. 

Pre-test 0,321 1 44 0,574 

Post-test 
0,033 1 44 0,857 

Test Statisticsa 

  
pre test 

Mann-Whitney U 198,000 

Wilcoxon W 474,000 

Z -1,477 

Asymp. Sig. (2-tailed) 0,140 

 ليالتجانس من االخترب القباختبار بياانت نتائج  .9.89اجلدول 

 من االختبار القيلي -U بياانت نتائج االختبار .9.81اجلدول 
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 Ho و مرفوضة Ha هذا يعين 0,890أن قيمة منعوية  9.81 اجلدول يوضح

 موعتني.ال يوجد فرق كبري بني اجمل آخرمقيولة أو مبعىن 
 

 
 
 
 
 
 
 

 هذا يعين 0,05وهي أقل من  0,000أن قيمة منعوية  9.87 يوضح اجلدول
Ho  و مرفوضة  Haجبانبو  موعتني.يوجد فرق كبري بني اجمل آخرولة أو مبعىن مقب 
 من أعلى القيمة وهذه ،97.51 هلا التجريبية اجملموعة ،املعدلقيمة ، بناًء على ذلك

اءة كويزيز يف تعليم القر وهذا يوضح أن استخدام تطبيق   . 50.11اجملموعة الضابطة 
 .فعال

لعاب ميكن القائمة على األ تعليماليل أعاله أن استخدام وسيلة تدل  نتائج التحل
لعبة، مبا يف ذلك الصور خبصائص ال تتميز كويزيزأن حيسن نتائج تعل م الطلبة. هذا ألن  

 (fun music)واملوسيقى املسلية (meme)وامليمات (theme)والسمات( avatar)الرمزية
نتائج املقابالت مدعوم ب. هذا البيان ميف عملية التعل   وأنواع خمتلفة من األلعاب املثرية

 .علموا أثناء اللعبوميكنهم أن يت، التعل موتزيد حتفيز ، ةممتع كويزيز  إن قالوا، بةمع الطل
 .م التقليديةالتعل   كويزيز أكثر فعالية من وسائليوضح هذا أن  

Test Statisticsa 

  
post test 

Mann-Whitney U 87,000 

Wilcoxon W 363,000 

Z -3,940 

Asymp. Sig. (2-tailed) 0,000 

 من االختبار البعدي -U بياانت نتائج االختبار .9.87اجلدول 
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الوسائل املتعددة لديها أكثر الفضائل من السبورة ل أن اق 8ساتراينشة،وفًقا لبحث 
 التعليم ابلوسائل املتعددة مجيع العناصر احلسية تقريًبا. ميكن أن يسهلوالطباشري. يشمل 

استخدام الوسائل املتعددة الطالَب يف التعل م، كما أن الوقت املستخدم يكون أكثر فعالية 
 موكفاءة. ابإلضافة إىل ذلك، فإن التعليم ابستخدام الوسائل املتعددة سيزيد حتفيز تعل  

 .التحفيز، سيتم حتقيق اإلجناز على النحو األمثلالطالب. حيث مع زايدة 

                                                           
1 M. Edi Satriansyah, Op.cit, hlm. 20 


