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 الباب الرابع

وتحليلهاتقديم البيانات   

 لمحة عن ميدان البحث وتعليم اللغة العربية فيه .أ 

 بيئة معهد نور اجلنة بنجر ماسُت .1
 جتسيد اآلن الرمسية ىي الداخلية اإلسالمية الدينية اجلنة نور مدرسة

حاجي.  كياي امسو  ادلكرمة مكة يف اإلسالمية العلوم درس شخص من لصالة
 باب على دائًما يصلي وكان ، عاًما 11 دلدة مكة مدينة يف كان.علي بسيَتون

 ورجال بإدارة مزودة إسالمية داخلية مدرسة بناء يف رغبتو حتققت حىت اهلل بيت
 الداخلية ادلدارس وإدارة التنظيم يف حًقا خملصُت كانوا أشخاص من دين

 اإلسالمية.
 يف تلك ادلكرمة مكة يف حضرىا ندوة بعد شغوفة الرغبة كانت ىذه  

 دينية معرفة لدينا كبشر كنا إذا" قال إندونيسيا، من حماضر ىناك كان الندوة
 بناء مث اإلسالم دمارسة يف حًقا جيد، إسالم على للحصول اآلخرين دعوة ونريد

 الكتساب واتساًعا راحة أكثر الناس سيكون معهد من ألنو ".داخلية مدرسة
 بعمق. ادلعرفة

 مدرسة علي بسيَتون احلاج كياي أسس ادلكرمة، مكة من عودتو بعد
 تابُت مدينة  .كاب إلَت مرغاساري قرية يف وحتديدا رأسو،  مسقط يف داخلية
 ادلدرسة تأسيس من واحد عام بعد .1989 عام يف كاليمانتان، جنوب رانتاو،

 اقتصاد عن البحث سبب بنجرماسُت. مع مدينة إىل انتقل اإلسالمية، الداخلية
 Gerilya Gang Bambu RT 29 شارع يف يسَت كان مرة ذات  .إضايف عائلي

RW 08 Kelayan Timur Banjarmasin. ،  حاجي  كياي   اشًتى حيث ىذا
ىناك، هتتم أمل   من إذن  .لإلجيار منزالً  ذلك بعد بُنيت أرض قطعة علي بسيَتون
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 اجملتمع تنوع ألن ادلستأجر بادلنزل احمليط اجملتمع برؤية علي حاجي بسَتون كياي
 ارتباط أن كما اليومية، احلياة يف الدينية القيم دلمارسة بشدة ينقصو احمليط

 أدى .بنجرماسُت مدينة منطقة .اجملتمع عادات مع يتماشى ال بالبيئة ادلراىقُت
 خالل من اجملتمع دين تعزيز يف ادلتوىف رغبة ظهور إىل ىذا مثل اجملتمع واقع

 واجملتمع الدينيون القادة رحب وقد  .الداخلية ادلدارس يف اإلسالمي التعليم
 ادلستأجر، منزلو من بالقرب داخلية مدرسة بناء مت لذلك  .الرغبة هبذه احمللي
 .اجلنة نور ادلتوىف، رأس مسقط يف الداخلية ادلدرسة اسم بنفس

 أحوال ادلدرسُت وادلوظفون ادلعهد .2
 49عدد ادلدرسُت وادلوظفون يف ادلعهد نور اجلنة بنجرماسُت عددىم 

 أشخاص.

 : أحوال ادلدرسُت يف معهد نور اجلنة بنجرماسُت4.1اجلدوال 
No Nama Jenis 

Kelamin 

Pendidikan Terakhir Keahlian Mata Pelajaran 

Yang Diampu 

1 Azmi Al Fiqri L SMA/MA/SEDERAJAT Nahwu, Shorof Tauhid, Shorof, 

Nahwu, Akhlaq 

2 Basri L SMA/MA/SEDERAJAT Tafsir Tafsir, Ushul Tafsir 

3 Abdul Hamid L SMA/MA/SEDERAJAT Lughot Lughot 

4 Abdul Qadir L SMA/MA/SEDERAJAT Tauhid Tauhid 

5 M. Badawi L SMA/MA/SEDERAJAT Akhlaq Shorof, Nahwu, 

Hadits, Akhlaq, 

Tarikh, Lughot, 

Fiqih 

6 Ahmad Fauziannor L SMA/MA/SEDERAJAT Fiqih Fiqih 

7 Ahmad Tijani L SMA/MA/SEDERAJAT Tafsir Tafsir 

8 Ahmani L SMA/MA/SEDERAJAT Nahwu, Shorof Nahwu, Shorof, 

Tajwid, Hadits 

9 Aliansyah L D4/S1 Fiqih Nahwu, Shorof, 
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Fiqih, Ushul Fiqih, 

Tafsir, Ushul Fiqih 

10 Anton Riadi L SMA/MA/SEDERAJAT Nahwu, Shorof Nahwu, Shorof, 

Tajwid, Tarikh 

11 Hari Mukti L D4/S1 Fiqih Shorof, Nahwu, 

Tajwid, Fiqih, 

Hadits, Mustholah 

12 Ishak L SMA/MA/SEDERAJAT Tarikh Tarikh, Faraidh 

13 Ismail L SMA/MA/SEDERAJAT Akhlaq Akhlaq 

14 M. Hasan Abha L SMA/MA/SEDERAJAT Nahwu, Shorof Shorof, Nahwu, 

Hadits, Fiqih, 

Tauhid 

15 M. Ikhsan Ansyari L SMA/MA/SEDERAJAT Akhlaq Akhlaq 

16 Muhammad 

Marzuki 

L SMA/MA/SEDERAJAT Nahwu, Shorof Nahwu, Shorof, 

Akhlaq, Hadits, 

Tarikh 

17 M. Syarifuddin L SMA/MA/SEDERAJAT Nahwu, Shorof Nahwu, Shorof, 

Tajwid, Hadits 

18 Mahmudin L D4/S1 Tarikh Tarikh, Faraidh 

19 Miswadi L D4/S1 Fiqih Shorof, Nahwu, 

Tajwid, Hadits, 

Mustholah, Fiqih, 

Ushul Fiqih 

20 Muhammad 

Mustaqim 

L SMA/MA/SEDERAJAT Nahwu, Shorof Shorof, Nahwu, 

Hadits, Akhlaq, 

Tauhid, Fiqih 

21 Syarifullah L D4/S1 Tarikh Akhlaq, Terakhir 

22 Muhammad Habibi L SMA/MA/SEDERAJAT Tajwid Nahwu, Shorof, 

Tajwid, Hadits, 

Tarikh 

23 M. Marbawi L SMA/MA/SEDERAJAT Tauhid Tauhid 

24 Ahmad Ghazali L SMA/MA/SEDERAJAT Akhlaq Akhlaq, Tajwid 

25 Ahmad Ruzaiki L SMA/MA/SEDERAJAT Fiqih Nahwu, Shorof, 

Hadits, Mustholah, 
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Tafsir, Fiqih 

26 Musthafa L SMA/MA/SEDERAJAT Nahwu, Shorof Nahwu, Shorof 

27 Yusuf L SMA/MA/SEDERAJAT Tafsir Nahwu, Shorof, 

Tafsir, Ushul Tafsir, 

Fiqih, Ushul Fiqih, 

Hadits, Mustholah 

28 Aisyah P D4/S1 Nahwu, Shorof Shorof, Tajwid, 

PKN 

29 Arfah Mukarramah P SMA/MA/SEDERAJAT Fiqih Fiqih, Tajwid, 

Shorof 

30 Fitriana Norjanah P SMA/MA/SEDERAJAT MTK MTK 

31 Fitriani P SMA/MA/SEDERAJAT Lughat Lughat 

32 Fitriani P SMA/MA/SEDERAJAT Nahwu, Shorof Nahwu, Shorof 

33 Hadijah P D4/S1 Nahwu, Shorof Nahwu, B. Inggris 

34 Khadijah P SMA/MA/SEDERAJAT Nahwu, Shorof Nahwu, Shorof 

35 Maiman P SMA/MA/SEDERAJAT Lughat Lughat, Tarikh, 

Fiqih 

36 Masnah P SMA/MA/SEDERAJAT Akhlaq Akhlaq, Hadits 

37 Mawaddah P SMA/MA/SEDERAJAT Nahwu, Shorof Nahwu, Shorof 

38 Minani P D4/S1 Tafsir Tafsir, Hadits, B. 

Indo 

39 Misna Nor P SMA/MA/SEDERAJAT IPA IPA 

40 Mukaramah P SMA/MA/SEDERAJAT Fiqih Fiqih, Ushul Fiqih, 

Shorof, Lughat 

41 Nadia Hamsah P SMA/MA/SEDERAJAT Nahwu, Shorof Nahwu, Shorof 

42 Nailun Najah P D4/S1 Tarikh Tarikh, Lughat 

43 Nurul Jannah P SMA/MA/SEDERAJAT Lughat Lughat 

44 Qamariah P SMA/MA/SEDERAJAT Hadits Hadits, Mustholah 

45 Salamah P D4/S1 Akhlaq Akhlaq 



 

44 
 

46 Siti Rusdah P SMA/MA/SEDERAJAT Nahwu, Shorof Nahwu, Shorof 

47 St. Khamsinah P SMA/MA/SEDERAJAT Tajwid Tajwid, Nahwu, 

Shorof 

48 Tsuaibatul 

Aslamiyah 

P SMA/MA/SEDERAJAT Tauhid Tauhid, Tarikh 

49 Ulya Afifah P SMA/MA/SEDERAJAT B. Inggris B. Inggris, MTK, B. 

Indo 

 
 أحوال ادلبٌت .3

ادلبٌت ادلعهد بشكل عام يف حالة جيدة. عدد الفصل لدعم أنشطة التعليم 
 اجليدة، وكذلك ادلرافق العامة لدعم أنشطة التعليم يف حالة جيدة.

 : مبٌت ادلعهد4.2اجلدوال 
No. Ruang 

Kelas 

Mushalla Kantor Aula Toko 

Kitab 

Tata 

Usaha 

Asrama 

1 Putra 14 1 1 1 1 1 1 

2 Putri 11 1 1 1 

 

 أحوال طالبات يف معهد نور اجلنة للبنات بنجرماسُت .4
 : طالبات يف معهد نور اجلنة ادلتوسطة للبنات بنجرماسُت4.3اجلدوال 

 عدد الفصل عدد طالبات فصل
 1 54 السابع ا الفصل

ب الفصل السابع  54 1 

ت الفصل السابع  58 1 

ث الفصل السابع  54 1 

 1 62 الفصل الثامن ا
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بالفصل الثامن   63 1 

تالفصل الثامن   49 1 

ثالفصل الثامن   49 1 

 1 44 الفصل التاسع ا

ب الفصل التاسع  64 1 

ت الفصل التاسع  59 1 

 

 نور اجلنة ادلتوسطة بنجرماسُتأىداف تعليم ادلفردات يف معهد  .5
 كما يلي:أما أىداف تعليم ادلفردات يف معهد نور اجلنة ادلتوسطة بنجرماسُت  

 ادلعرفة على ادلفردات العربية و معناىا -
 القدرة على قراءة الكتب العربية وفهم القرآن. -

 البيانات تقديم .ب

 تنفيذ التعليم .1
 يط التعليمطخت ( أ

 الدروس خطط الباحثة تضع  بالطبع، ادليدان، ىذا يف البحث إجراء قبل
 ادلشرف مع الدروس خطط مع والتشاور ، ادليدان يف التعليم عملية لتسهيل
 األسئلة الباحثة تصنع ذلك، إىل ادلدرسة. باإلضافة يف العربية اللغة ومدرس

 والبعدي. القبلي ختباراال سيتم
 التجربة الفصل يف التعليم تنفيذ  ( ب

 16 اجلمعة من بدءا يوما، 22 الوقت يف الدراسة ىذه يف التعليم تنفيذ
 الدراسة، ىذه يف التعليم يف .2421 أغسطس 6 اجلمعة إىل 2421 وليوي
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 بابال يف ادلفردات  ىي تدريسها اليت الرئيسية ادلادة كمدرسة.  الباحثة عملت
 السابع. صفلل األول

صف السابع ) ألف ( كصف جترييب و  اتبالواد ادلفردات إىل طمتقدم  
. للبنات بنجرماسُت السابع )بأ( كصف ضابطة يف معهد نور اجلنة ادلتوسطة

تفصيلي لتنفيذ العالج لكل جمموعة، سيتم توضيح ذلك على لتقدًن وصف 
 التاىل: النحو

 اإلعداد خالل من وحتديداً  ، التجرييب فصل يف للتعليم االستعدادات
 ، YouTubeخدام طريقة االستجابة اجلسدية الكاملة بوسيلةاست خلطوات الدقيق

 إعداد جانب إىل الفصل، تنفيذ أثناء ادلالحظة وكذلك (، (RPPالتعليم وختطيط
 التعليم. حدوث عند الفصل يف اتالطالب نشاط لتحديد استبيان

  بوسيلة الكاملة اجلسدية االستجابة طريقة باستخدام التعليم استغرق 
YouTube  التايل اجلدول يف التنفيذ جدول رؤية ميكن. 

 : تنفيذ التعليم يف فصل التجريب 4.4اجلدوال 

 المادة طريقة  اليوم او التاريخ االجتماع اللقاء
 26اجلمعة،  ألولاالجتماع ا .1

 2422أغسطس 
طريقة االستجابة  -

 اجلسادية الكاملة
 YouTubeوسيلة  -

 االختبار القبلي

الثالثاء، سبتمرب  االجتماع الثاين .2
2422  

تعليم:  -
 ادلفردات

االختبار  -
 البعدي
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 طريقة باستخدام التجريب الفصل يف التعليم أنشطة تقسيم عام، بشكل
 عدة مراحل:   إىل  YouTube بوسيلة الكاملة اجلسدية االستجابة

  األول اللقاء (1
 المقدمة  األنشطة

 الباحثة، على التحية بإلقاء التمهيدي القسم يف التعليمية األنشطة بدأت
 فواحدا واحدا احلضور من حتقق مث الدعاء من الباتالطو   الباحثة استقبلت مث

 إجراء سيتم اليوم ذلك يف أنو الباحثة قالت ذلك، بعد الباتالط استدعاء
 . القبلي ختباراال

 األساسية األنشطة
 اجلوانب بشرح واستمرت اتطالب كل على األسئلة أوراق الباحثة وزعت

 الساعة من ابتداء األسئلة على اإلجابة وقت وتذكَت األسئلة على لإلجابة الفنية
 .15.44 إىل 14.34

 الخاتمة األنشطة

 التايل، لالجتماع ادلادة ووجهت اليوم، لقاء الباحثة تمتخ ذلك بعد
 الباتالط الباحثة ذكرت كما .وحتيايت اهلل احلمد بقول الدرس الباحثة تمتوخ
 .ادلفردات مادة سنناقش ادلستقبل األسبوع بأن

  الثاين اللقاء (2
  المقدمة األنشطة

 الباحثة، على التحية بإلقاء التمهيدي القسم يف التعليمية األنشطة بدأت
 فواحدا واحدا احلضور من حتقق مث الدعاء من الباتالط و الباحثة استقبلت مث

 ك. ذلك بعد  الطالب استدعاء
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 األساسية األنشطة
، نقلت الباحثة أىداف 12.44-11.15ىذا االجتماع الساعة يف 

التعلم وتقنيات التعلم.  يتم التعلم باستخدام طريقة االستجابة اجلسدية الكاملة  
 .YouTube  بوسيلة

 .باوربوينت يشرح معٌت ادلفردات واسم إشارة ةعرض الباحثت ،أوالً  
، مت توجيو موقع يوتيوبلى ، عرضت الباحثة مقطع فيديو مفردات عثانًيا
 .لالنتباه إىل الفيديو الذي مت بثو ثالث مرات الباتالط
، أظهر الباحثة شرحية باوربوينت حتتوي على عدة مفردات يف الفيديو ثالثًا

الطريقة اليت  الباتالط تبعتة إىل الصور عند قول ادلفردات.  وأظهر حركة اإلشار 
 .يوضحها الباحثة

عليها بشكل مباشر أثناء حتريك  الباتالط ةجابإأسئلة و الباحثة  ترابًعا، طرح
 .أيديهم لإلشارة وإظهار نوع ادلفردات ادلنطوقة

التقدم إلثبات ادلفردات اليت  الباتطلبت الباحثة من العديد من الط، خامساً 
 .شارةالحتدث هبا اسم ا

 .قول ادلفردات اليت تعلموىا مًعا الباتت الباحثة من مجيع الطالبا، طاً سادس
، سيتم إجراء االختبار التجربية يف نفس اليوم الساعة بعد انتهاء الدرس

12.44-12.34 

 الخاتمة األنشطة

 بقول الدرس الباحثة تمتوخ اليوم، لقاء الباحثة متخت ذلك بعد
 .وحتيايت اهلل احلمد
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المتوسطة استجابات طالبات الصف السابع بأ معهد نور الجنة 
  :للبنات بنجرماسين  لتعليم المفردات العربية

وا كان محاس الطالبات يف وقت التعليم جيًدا جًدا ، فقد أحب ،ادلتحمس .1
هتم ألهنم ميكنك أن ترى محاسهم وسعاد .يلةالتعليم هبذه الطريقة والوس

باستخدام قالوا أيًضا إهنم يريدون مواصلة التعلم  يتعلمون أشياء جديدة.
 .ألنو مع ىذا التعليم يكون أكثر متعة ويسهل فهموىذه الطريقة والوسيلة. 

، لذلك ال وسريعة االستجابةكانت استجابة الطالبات سريعة جًدا ،  اىتمام .2
شك يف أن الطالبات أولوا اىتماًما كبَتًا للتعليم.  خاصة عند عرض مقاطع 

 هافيديو وإظهار حركات ادلفردات اليت يتم تدريس
.  اجلد، فإنو يثبت أن الطالبات تدرسن بيممع زيادة نتائج التعلجمتهد،  .3

 .KKM  جتاوزت يف النهاية  ،KKM القيمة اليت مل تصل يف البداية إىل

 الضابطة الفصل يف التعليم تنفيذج(  

عن طريق إعداد ادلادة وفقا  ،الضابطة فصل يف للتعليم االستعدادات
 سؤال وجواب.باستخدام طريقة   (RPP)التعليم وختطيط ،لكتاب الصف السابع

 

 الضابطة : تنفيذ التعليم يف فصل4.5اجلدوال 

 المادة طريقة  اليوم او التاريخ االجتماع اللقاء
 26اجلمعة،  ألولااالجتماع  .1

 2422أغسطس 
 االختبار القبلي سؤال وجواب 

الثالثاء، سبتمرب  االجتماع الثاين .2
2422  

تعليم:  -
 ادلفردات
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االختبار  -
 البعدي

 مراحل: عدة إىل الضابطة الفصل يف التعليم أنشطة تقسيم عام، بشكل

  األول اللقاء (1
 المقدمة  األنشطة

 الباحثة، على التحية بإلقاء التمهيدي القسم يف التعليمية األنشطة بدأت
 فواحدا واحدا احلضور من حتقق مث الدعاء  نم الباتالط و الباحثة استقبلت مث

 إجراء سيتم اليوم ذلك يف أنو الباحثة قالت ذلك، بعد .الباتالط استدعاء
 . القبلي اختبار

 األساسية األنشطة

 اجلوانب بشرح واستمرت اتطالب كل على األسئلة أوراق الباحثة وزعت
 الساعة من ابتداء األسئلة على اإلجابة وقت وتذكَت األسئلة على لإلجابة الفنية

 14.34 إىل  14.44

 الخاتمة األنشطة

 التايل، لالجتماع ادلادة ووجهت اليوم، لقاء الباحثة متخت ذلك بعد 
 الباتالط الباحثة ذكرت كما .وحتيايت اهلل احلمد بقول الدرس الباحثة متوخت
 .تادلفردا مادة سنناقش ادلستقبل األسبوع بأن

  الثاين اللقاء . أ
 المقدمة األنشطة

 الباحثة، على التحية بإلقاء التمهيدي القسم يف التعليمية األنشطة بدأت
  فواحدا واحدا احلضور من حتقق مث الدعاء  من الباتالط و الباحثة استقبلت مث
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  .ذلك بعد  الباتالط استدعاء

 األساسية األنشطة

، نقلت الباحثة أىداف التعلم 49.15-48.45يف ىذا االجتماع يف 
 .واجلواب كادلعتادالفٍت للتعلم باستخدام أسلوب السؤال 

التكرار من خالل قراءة ادلفردات من  البات، طلبت الباحثة من الطأوالً 
 الصفحات األوىل إىل السابعة

مبفردات أسئلة وأجوبة مت دراستها واحدة تلو  الباتوالط ةالباحث ت، قامثانياً 
 .األخرى

 .، يقوم الباحثة بتدريس مفردات جديدة يف الصفحة الثامنةثالثًا
، سيتم إجراء االختبار البعدي يف نفس اليوم يف انتهاء الدرسبعد 

 .49.45-49.15الساعة 

 الخاتمة األنشطة

 بقول الدرس الباحثة متوخت اليوم، لقاء الباحثة تمتخ ذلك بعد 
 .وحتيايت اهلل احلمد

 

 تنفيذ االختبار .2
 تنفيذ االختبار يف ىذا البحث كما يلي:

 االختبار القبلي ( أ
االختبار القبلي ىو االختبار الذي يفعل قبل استخدام طريقة االستجابة 

امل لتحديد أن تكون الفصل عYouTube  اجلسدية الكاملة بوسيلة 
 والفصل الضابطة. التجريبية
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 التجريبيةنتائج الطالبات اجملموعة  : 4.6اجلدوال 
 معدل درجة تقويم الرقم

 59,25 24 األدىن للقيمة .1
 95 األقصى للقيمة .2

 

 : نتائج الطالبات اجملموعة الضابطة 4.7اجلدوال 
 معدل درجة تقويم الرقم

 69,44 35 األدىن للقيمة .1
 144 األقصى للقيمة .2



 

 االختبار البعدي ( ب
االختبار البعدي ىو االختبار الذي يفعل بعد استخدام طريقة 

هتدف إىل معرفة فعالية . YouTube  االستجابة اجلسدية الكاملة بوسيلة 
استخدام ىذه طريقة بوسيلة مستخدام يف الفصل، وميكنها ترقية النتائج 

 التعليم و النشاط الطالب يف الفصل.
 : نتائج الطالبات اجملموعة النجربية 4.8اجلدوال 

 معدل درجة تقويم الرقم
 84,46 54 األدىن للقيمة .1
 144 األقصى للقيمة .2



 : نتائج الطالبات اجملموعة الضابطة 4.9اجلدوال 
 معدل درجة تقويم الرقم

 81,24 34 األدىن للقيمة .1
 144 األقصى للقيمة .2
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 تحليل البيانات وتفسيرهاج. 

الوصف  ءاخصاث حتليل حتليل البيانات يف ىذا البحث استخدام البحأما 
 للمجموعتُت يعٍت:ختبار البعدي االاالختبارات يف . SPSS Versi 22 برنامي

  (Uji Normalitas) الطبيعيةاختبار  .1
 اختبار االحنرايف، ادلعيار ، ادلتوسط حتليل يف 22 برنامج الباحثة عملت

 واالختبار القبلي االختبار نتائج من U اختبار و التجانس اختبار الطبيعية،
  :يلي كما IBM SPSS Statistic v ۲۲ برنامج احلساب نتائج اما البعدي،

 
 يف 22 اإلصدار IBM SPSS Statistic برنامج نتيجة  :4.14 اجلدوال

 والبعدي القبلي االختبار نتائج على االحنراف وادلعيار ادلتوسط حتليل
Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Pretest 

Eksperimen 53 20 95 59.25 17.108 

Posttest 

Eksperimen 53 50 100 84.06 14.645 

Pretest Kontrol 
50 35 100 69.40 13.349 

Posttest Kontrol 
50 30 100 81.20 13.384 

 

 التجريبية للمجموعة القبلى اإلختبار النتيجة أعلى ان عرفن اجلدوال، على بناء
 وادلعيار  59،25 ىو وادلتوسط ،24 ىي الدرجة وادىن ، 95 ىي التصرف اعطاء قبل

 بعد التجريبية للمجموعة البعدي اإلختبار درجة أعلى كانت. 17.148 ىو االحنرايف
 وادلعيار  ،84،46 وادلتوسط ،54 ىي الدرجة وأدىن ،144 ىو التصرف إعطاء

 . 14.645 ىو االحنراف
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 وأدين ،144 ىي الضابطة للمجموعة القبلي االختبار قيمة أعلى ان عرفنا مث
 أعلى وكانت . 13.349 ىو االحنرايف وادلعيار  69،44 ىو وادلتوسط ،35 ىي الدرجة
 وادلتوسط 34 ىي الدرجة وأدين ،144 ىي الضابطة للمجموعة البعدي اختبار درجة

 . 14.458 ىو اإلحنراف وادلعيار  84،64

 اختبار ۲۲ برامج نتيجة : 4.11 اجلدوال  IBM SPSS Statistic حتليل يف
 .البعدي اختبار نتائج على الطبيعية

Tests of Normality 

 

Hasil 

Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

 
Statistic Df Sig. Statistic Df Sig. 

Kelas Pretest eksperimen .085 53 .200
*
 .984 53 .690 

Posttest eksperimen .201 53 .000 .885 53 .000 

Pretest control .142 50 .013 .955 50 .053 

Posttest Kontrol .236 50 .000 .867 50 .000 

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

a. Lilliefors Significance Correction 

 

 : كان إذا اجلدول لذلك والبيان

  . الطبيعية فالبيانات ( sig< 0.05 ) ادلغزى درجة من رثأك ملحوظها قيمة إذا  -
 على بناء الطبيعية غَت فالبيانات sig> 0.05 درجة من أصغر ملحوظها قيمة إذا -

 الضابطة و التجريبية فصل يف 0.05 منثر أك مستوى أن عرفنا كما جدول
 . الطبيعي غَت التوزيع فنتائج

  (Uji Homogenitas)اختبار التجانس .2
 يف اجملموعتُت نتائج ىل دلعرفة يعٍت التجانس اختبار الباحثة استخدمت

 ويف ادلالحق يف كما حتليلها خطوات أما . ال أم التجانس تدل البعدي اختبار
  :التايل جدول
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 حتليل يف 22 اإلصدار IBM SPSS Statistic برنامج نتيجة : 4.12 اجلدول

 .البعدي اختبار نتائج على التجانس اختبار
 

Test of Homogeneity of Variances 

Pretest   
Levene Statistic df1 df2 Sig. 

3.714 1 101 .057 

 

 
Test of Homogeneity of Variances 

Posttes   
Levene Statistic df1 df2 Sig. 

2.655 1 101 .106 

 

 : كان إذا اجلدول لذلك البيان

 التجانس فالبيانات Sig> 0.05 (Tailed 2)  إذا -
 التجانس غَت  فالبيانات Sig<0.05 (Tailed 2)  إذا -

 و التجريبية فصل يف 4،45 من رثأك  مستوى أن عرفنا كما جدول على بناء
 .التجانس فنتائج الضابطة

   (Uji U) اختبار ؤ .3

 باختيار الباحثة فيستخدمت التجانس وغَت الطبيعية غَت التحليلية البيانات إذا
 :تايل كما ؤ اختبار باستخدام

 
 حتليل يف 22 اإلصدار IBM SPSS Statistic برنامج نتيجة : 4.13 اجلدول

 اختبار ؤ
Ranks 

 Hasil N Mean Rank Sum of Ranks 

Posttes Posttest Kontrol 50 48.38 2419.00 

Posttest Eksperimen 53 55.42 2937.00 

Total 103   
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Test Statistics

a
 

 Posttes 

Mann-Whitney U 1144.000 
Wilcoxon W 2419.000 
Z -1.221 
Asymp. Sig. (2-tailed) .222 

a. Grouping Variable: Hasil 

 

 

 مردودة Ha يف ، اجملموعتُت بُت الفرق فتوجد Sig> 0.05 (Tailed 2)  إذا -
  . مقبولة H0  و

 مقبولة (Ha) يف اجملموعتُت، بُت الفرق فتوجد Sig<0.05 (Tailed 2)  إذا -
 .مردودة (H0)  و

 IBM SPSSأما اخلالصة يف ذلك اجلدول ، بناء على احلساب برنامج 

Statistic   ف ۰،،،ونتيجة أكرب من درجة  22اإلصدار ( Ha ) مردودة و 

(H0) مقبولة . 

 ، فاستخلص أن استخدام طريقة االستجابة اجلسدية الكاملة بوسيلةإذن
 YouTube   د نور اجلنة السابع يف معه الصف اتلبالطيف تعليم ادلفردات

 .سطة للبنات بنجرماسُت غَت فعالادلتو 

ميكننا أن نرى ىذه طريقة و وسيلة ليست فعالة يف استخدامها يف 
 التجريبيةمن الفصل  الباتل النظر إىل نتائج التعليم للطالفصل ألنو من خال

نتائج التعليم بُت الفصل والفصل الضابطة ، فإهنا تظهر ىناك فرقا صغَتا يف 
 .والفصل الضابطة التجريبية

 You Tubeخطوات استخدام طريقة االستجابة الجسدية الكاملة بوسيلة  .4
كما  You Tubeخطوات استخدام طريقة االستجابة اجلسدية الكاملة بوسيلة  أما

 يلي:
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 .باوربوينت يشرح معٌت ادلفردات واسم إشارة ةعرض الباحثت -
، مت توجيو يوتيوب طع فيديو مفردات على موقععرضت الباحثة مق -

 .لالنتباه إىل الفيديو الذي مت بثو ثالث مرات الباتالط
أظهر الباحثة شرحية باوربوينت حتتوي على عدة مفردات يف الفيديو  -

 الباتتبع الطتوأظهر حركة اإلشارة إىل الصور عند قول ادلفردات.  
 .الطريقة اليت يوضحها الباحثة

عليها بشكل مباشر أثناء حتريك  تالباالط ةجابإالباحثة أسئلة و  تطرح -
 .أيديهم لإلشارة وإظهار نوع ادلفردات ادلنطوقة

التقدم إلثبات ادلفردات اليت  الباتطلبت الباحثة من العديد من الط -
 .شارةالحتدث هبا اسم ا

  https://youtu.be/ecC7__iI5TE: عن تعليمو YouTube بيانات ىذا .5

 
 

 
 

 

 

https://youtu.be/ecC7__iI5TE

