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 الباب الرابع    
 حتليل البياانت ومناقشتها 

 
 حملة عن ميدان البياانت -أ

 اتريخ عن بناء املدرسة اإليتدائية اإلسالمية اخلي ابراابي -1
هي مؤسسة حتت رعاية  ابراابي اإلسالمية  االبتدائية  اخلري درسةم

من قَبِل األستاذ   1997مارس    19مؤسسة الفتوة اليت أنشئت يف التاريخ  
فقيه جرجاين وأصدقائه وهم احلاج املسطور واحلاج يوانين سنوسي وعبد  
للا الرايضي وأصدقائه. هذه املؤسسة هي مؤسسة تعمل يف جمال الرتبية  

 اإلسالمية واالجتماعية. 
اإلسالمية   املدرسة  والدة  عن  مسؤولة  الفتو ة  مؤسسة  كانت 

ابراابي  سالمية  اإل  االبتدائية   اخلريمدرسة  املتكاملة مسم ى اخلري. أنشئت  
التاريخ   والظروف  2004يوليو    18يف  اجملتمع،  حبالة  االهتمام  ينتج   ،

اإلسالمية القيم  عن  بعيد  األطول  الرتبية  والظروف  تقع    .االجتماعية، 
يف الطريق تثاهيا املعصوم يف القرية ابراابي  اإلسالمية    االبتدائية  اخلري  مدرسة

 . ابراابيابوان الناحية 
ابراابي املنتدى هو منتدى  اإلسالمية    االبتدائية   اخلري  مدرسةمتلك  

يهدف    صلة رحم املعلم والواِلد. مُياَرُس هذا املنتدى مرة يف كل ثالثة أشهر. 
هذا املنتدى إلخبار عن برانمج املدرسة، وتنمية الطلبة يف املدرسة وغري  

 ذلك.
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العربية   -2 اللغة  ومدرسة  مدرس  اخلي يف  أحوال    االبتدائية   املدرسة 
 اإلسالمية ابراابي كاليمنتان اجلنوبية 

العرب اللغة  واملدرسة  املدرس  اخلري  يف  ة  يعدد    االبتدائية املدرسة 
الدراسية    اإلسالمية ابراابي كاليمنتان اجلنوبية السنة   2021/2022يف 

 . انظر اجلدول التايل: واحدة ومدرسة واحد هو مدرس
 
مدرس  :  4.1اجلدول   العربأحوال  اللغة  اخلي  يف  ة  ي ومدرسة  مدرسة 
 اإلسالمية ابراابي كاليمنتان اجلنوبية االبتدائية

 الرقم  اسم املدرس  الوظيفة
 1 روشد ينشة  مدرس اللغة العربية 
 2 إلفا هنداي  مدرسة اللغة العربية

 

اإلسالمية  االبتدائيةمدرسة اخلي يف أحوال طلبة الصف اخلامس  -3
 ابراابي كاليمنتان اجلنوبية 

اإلسالمية    االبتدائيةمدرسة اخلري  يف  الصف اخلامس  عدد طلبة  
اجلنوبية  الدراسية    ابراابي كاليمنتان  السنة   92هو    2021/2022يف 

 انظر اجلدول التايل: طلبا. 
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  االبتدائية مدرسة اخلي  يف  أحوال طلبة الصف اخلامس  :  4.2اجلدول  
 اإلسالمية ابراابي كاليمنتان اجلنوبية 

 اجلنس 
 الصف 

 الطالب  الطالبة 
 الصف اخلامس )أ(  28
 الصف اخلامس )ب(  21
 الصف اخلامس )ج( 19 
 الصف اخلامس )د( 24 
 اجملموع  43 49

 اجملموع االمجايل 92
 

 تقدمي البياانت -ب
 تعليم املفردات يف اجملموعة التجريبية  -1

 املفردات يف اجملموعة التجريبيةتنفيذ تعليم  (1)

مارس    14من تريخ    اجملموعة التجريبيةبدأ تنفيذ التعليم يف  
نفاَذْت الباحثة  ،  قبل تنفيذ التعليم.  2022مايو    27إىل    2022

القبلي التاريخ    االختبار  تعليم  .  2022مارس    14يف  تنفيذ 
املفردات يف اجملموعة التجريبية ابستخدام وسيلة محالة املفاتيح ملادة  
املفردات "يف الفصل". قبل تنفيذ تعليم املفردات، أعداْت الباحثة  

، واملادة التعليم والوسيلة التعليم. قد َمْت (RPP)خطة تنفيذ التعليم   
املفردات   تعليم  تنفيذ  عن  لتوضيح  اجلدول  اجملموعة الباحثة  يف 

 :التجريبية، فيما يلي



 

29 
 

 تنفيذ تعليم املفردات يف اجملموعة التجريبية: 4،3اجلدول 
 اللقاء اليوم/التاريخ  احلصة املادة

2022مارس  14 7 االختبار القبلي   1.  
2022مايو  13 9 يف الفصل   2.  
2022مايو  13 10 يف الفصل   3.  
2022مايو  27 9 يف الفصل   4.  

2022مايو  27 10 االختبار البعدي   5.  
 

 خطوات تعليم املفردات يف اجملموعة التجريبية (2)

تفتح  هي  خطوات تعليم املفردات يف اجملموعة التجريبية  أما  
الباحثةقدتو   تعليمال   الباحثة التعليم  م  الباحثة مث  ،هدف    تشرح 

مث  ثلة  أمبعض  وتذكر    املفردات  الفصل"،  "يف  يستمع  املفردات 
الباحثة  علىالطلبة   ذلك شرح  بعد  وستوزِ    ،  الباحثة  محالة  ع  يلة 

الطلباملفاتيح   الطلبة عنالباحثة  تعر ف  و   ةعلى  محالة  وسيلة    إىل 
  ة ل ياملفردات يف وس  باحثة قرأ ال، مث تومتثل كيف استخدامها  املفاتيح 

املفردات مرة أخرى   باحثةقرأ التمث  هتتم  الطلبة وتستمعها،  مث    تعليمال
التمث  ة،  الطلبتْتبعها  و  وسإل  ةالطلب  باحثة طلب  محالة  غالق  يلة 

الطلبة  املفاتيح،  وتْتبعها  أخرى  مرة  املفردات  الباحثة  تقرأ  مث  ،مث 
قراءهتا    بعدلذِْكر املفردات  ة لَتذكُِّر و من بعض الطلب  باحثة ال  طلبت

قبل مث  من  الطلب  تسأل،  املفردات   ةالباحثة  بعض  معىن  مث عن   ،
مث  إىل أمام الفصل،  املفردات    مجيع  ة أن تذكرطلب الباحثة الطلبت
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ختتتم الباحثة التعليم مع  مث  ،  حبفظ كامل  ةأعطت املكافآت للطلب
 . تغلق الباحثة الدراسةو  الطلبة

 ضابطةتعليم املفردات يف اجملموعة ال -2
 ة املفردات يف اجملموعة الضابطتنفيذ تعليم  (1)

مارس    16من تريخ  ضابطة  بدأ تنفيذ التعليم يف اجملموعة ال
. قبل تنفيذ التعليم، نفاَذْت الباحثة  2022مايو    30إىل    2022

التاريخ يف  القبلي  تعليم    .2022مارس    16  االختبار  تنفيذ 
املفردات يف اجملموعة الضابطة بدون استخدام وسيلة محالة املفاتيح  
أعداْت  املفردات،  تعليم  تنفيذ  قبل  الفصل".  "يف  املفردات  ملادة 

، واملادة التعليم. قد َمْت الباحثة  (RPP)الباحثة خطة تنفيذ التعليم  
بطة،  اجلدول لتوضيح عن تنفيذ تعليم املفردات يف اجملموعة الضا

 :فيما يلي

 
 تنفيذ تعليم املفردات يف اجملموعة الضابطة: 4،4اجلدول 

 اللقاء اليوم/التاريخ  احلصة املادة
2022مارس  16 11 االختبار القبلي   1.  

2022مارس  16 12 يف الفصل   2.  
2022مايو  25 11 يف الفصل   3.  
2022مايو  25 12 يف الفصل   4.  

2022مايو  30 11 االختبار البعدي   5.  
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 تعليم املفردات يف اجملموعة الضابطة  خطوات (2)

تفتح  أما خطوات تعليم املفردات يف اجملموعة الضابطة هي  
التعليم الباحثة  و   الباحثة  تشرح  مث  التعليم،  هدف  الباحثة  تقدم 

الفصل" املفردات "يف  أمثلة  يستمع  ، مث  املفردات و تذكر بعض 
تناقش مع الطلبة عن املفردات "يف  الطلبة على شرح الباحثة، مث  

الفصل"، مث تطلب الباحثة من بعض الطلبة لَتذكُّر عن املفردات  
ومعنها الفصلِ"  مث  "يف  الطلبة،  مع  التعليم  الباحثة  تغلق  و   ختتتم 
تغلق الباحثة  و   ختتتم الباحثة التعليم مع الطلبة  الباحثة الدراسة. مث

 التعليم.
الق (3) االختبار  املتوسط من  ل نتائج  اخلامس  بلي  الصف  يف طلبة 

 اإلسالمية ابراابي كاليمنتان اجلنوبية  االبتدائيةمدرسة اخلي 
  االبتدائية مدرسة اخلري  يف  الصف اخلامس  تنفيذ االختبار القبلي يف  

يف    2022مارس    14يف يوم اإلثنني،  اإلسالمية ابراابي كاليمنتان اجلنوبية
احلصة السابعة للصف اخلامس )ب( ويف احلصة التاسعة للصف اخلامس 

الثالاثء،   يوم  ويف  للصف   2022مارس    15)ج(،  األوىل  احلصة  يف 
يف احلصة احلادية عشرة   2022مارس    16اخلامس )د(، ويف يوم األربعاء،  

أسئلة   10الختبار من  . ويف هذا االختبار، يتكون اللصف اخلامس )أ(
أسئلة تطابق الصورة ابملفردات الصحيحة  عن املادة    5متعدد اخليارات و  

 املفردات "يف الفصل".
 IBM SPSSوبعد االختبار القبلي، مث استخدمت الباحثة برانمج

Ver. 25   الباحثة    حلساب القبلي. حصلت  نتائج االختبار  املتوسط على 
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  اإلسالمية   االبتدائيةمدرسة  صف اخلامس يف  طلبة النتائج االختبار القبلي ل
 :فيما يلي اخلري ابراابي، 

طلبة الصف اخلامس  : نتائج املتوسط من االختبار القبلي ل 4،5اجلدول  
 اإلسالمية ابراابي كاليمنتان اجلنوبية   االبتدائيةمدرسة اخلي يف 

Descriptive Statistics 

 N Mean 

Kelas_A 28 52.8571 

Kelas_B 21 43.3333 

Kelas_C 19 44.7368 

Kelas_D 24 40.0000 

Valid N (listwise) 19  

 
الصف   ات بالنتيجة قيمة املتوسط من ط   4،5بناء على اجلدول  

والطلبة   43،33الصف اخلامس )ب(    ات لباالطو   52،85اخلامس )أ(  
)ج(   اخلامس  )د(    44،73الصف  اخلامس  الصف  ،  40،00والطلبة 

فَأك دت الباحثة الطلبة الصف اخلامس )ب( كاجملموعة التجريبية والطلبة  
 الصف اخلامس )أ( كاجملموعة الضابطة.

القبلي   (1) االختبار  من  املعياري  واالحنراف  املتوسط  نتائج 
 للمجموعة التجريبية واجملموعة الضابطة 

برانمجاست الباحثة      IBM SPSS Ver. 25خدمت 
االختبار    حلساب  نتائج  على  املعياري  واالحنراف  املتوسط 

 :القبلي للمجموعة التجريبية واجملموعة الضابطة، فيما يلي
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  : نتائج املتوسط واالحنراف املعياري من االختبار القبلي 4،6اجلدول  
 للمجموعة التجريبية واجملموعة الضابطة 

 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Kelas_Eksperimen 21 10.00 70.00 43.3333 19.32184 

Kelas_Kontrol 28 10.00 100.00 52.8571 24.47329 

Valid N (listwise) 21     

 
أن أعلى نتيجة الطلبة من اجملموعة   4،6بناء على اجلدول  

.أما أوطأ نتيجة الطلبة من   100واجملموعة الضابطة    70التجريبية  
. مث قيمة املتوسط  10واجملموعة الضابطة    10اجملموعة التجريبية  

التجريبية   الضابطة    43،33للمجموعة  أما 52،85واجملموعة   .
التجريبية   للمجموعة  املعياري  االحنراف   19،32قيمة 

 .24،47واجملموعةالضابطة 
امل (2) البعدي نتائج  االختبار  من  املعياري  واالحنراف  توسط 

 للمجموعة التجريبية واجملموعة الضابطة 
برانمج الباحثة     IBM SPSS Ver. 25استخدمت 

االختبار   حلساب  نتائج  على  املعياري  واالحنراف  املتوسط 
 :البعدي للمجموعة التجريبية واجملموعة الضابطة، فيما يلي

 
 املتوسط واالحنراف املعياري من االختبار البعدي: نتائج  4،7اجلدول  

 للمجموعة التجريبية واجملموعة الضابطة 
 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Kelas_Eksperimen 21 20.00 100.00 85.2381 20.64438 
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Kelas_Kontrol 28 20.00 100.00 58.9286 21.14137 

Valid N (listwise) 21     

 

أن أعلى نتيجة الطلبة من اجملموعة   4،7بناء على اجلدول  
.أما أوطأ نتيجة الطلبة   100واجملموعة الضابطة    100التجريبية  

التجريبية   اجملموعة  الضابطة    20من  قيمة  20واجملموعة  مث   .
التجريبي للمجموعة  الضابطة    85،23ة  املتوسط  واجملموعة 

التجريبية  58،92 للمجموعة  املعياري  االحنراف  قيمة  أما   .
 .21،14الضابطة  واجملموعة 20،64

 
 حتليل البياانت وتفسيها -ج

 االختبار الطبيعية  -1
( ملعرفة  Kolmogorov-Smirnovعملت الباحثة االختبار الطبيعية )

الطبيعية  ختبار  الهل توزيع البياانت طبيعي أو غري طبيعي. األساس يف ا
إذا كان   وإذا كان  < Asymp. Sig 0،05هو  طبيعية،  البياانت  فتوزيع 

0،05Asymp. Sig <ختبار  الفتوزيع البياانت غري الطبيعية. بياانت نتائج ا
 الطبيعية فيما يلي:

 
 ختبار الطبيعية ال: بياانت نتائج ا4،8اجلدول 
 الوصف  Kolmogorov-Smirnov الفصل

Statistic df Sig. 

 غري طبيعي21c.001 258. االختبار البعدي اجملموعة التجريبية 
 غري طبيعي28c.053 164. االختبار البعدي اجملموعة الضابطة
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أن البياانت يف هذا البحث يف االختبار    4،8بناء على اجلدول  
يف   معنوية  قيمة  هلا  الضابطة  اجملموعة  و  التجريبية  اجملموعة  من  البعدي 

 فتوزيع البياانت غري الطبيعية.  0،05الطبيعية أقل من ختبار الا
 االختبار التجانس  -2

ا هي  التالية  االختبار  الاخلطوة  الباحثة  عملت  التجانس.  ختبار 
ا التجانس. األساس يف  أم غري  البياانت  ملعرفة جتانس  ختبار  الالتجانس 

فاالبياانت غري التجانس، وإذا   >  0،05Asymp.Sigالتجانس هو إذا كان  
 .فاالبياانت جتانس <  0،05Asymp.Sigكان 

 :ختبار التجانس فيما يليالبياانت نتائج ا
 

 ختبار التجانس من االختبار البعديال: بياانت نتائج ا4،9اجلدول 
Sig. df2 df1 

Levene 

Statistic 
 

0,478 47 1 0,511 Post-test 

 
البياانت يف االختبار البعدي هلا قيمة  أن    4،9بناء على اجلدول  

 فاالبياانت جتانس.  0،05ختبار التجانس أكرب من المعنوية يف ا
 

 ختبار من وتين  الا -3
الباحثة   وتين الااختارت  من  ألن ،(Mann whitney-U)ختبار 

غري   وتينالا.  طبيعيةالالبياانت  من  بني   ملعرفة  ختبار  الفرق  توجد  هل 
  فرداتيف تعليم امل  محالة املفاتيح اليت ابستخدام وسيلة    التجريبيةاجملموعة  

وسيلة  و  استخدام  بدون  اليت  الضابطة  املفاتيحاجملموعة  تعليم   محالة  يف 
 فردات. امل
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 من االختبار البعدي  U -: بياانت نتائج االختبار4،10اجلدول 

Test Statisticsa 

Post-test  

100،000 Mann Whitney U 

506،000 Wilcoxon  W 

-3،961 Z 

0،000 Asymp. Sig. (2-tailed) 

 

 
وهي أقل من    0،000أن قيمة منعوية    4،11دول  جلا  بناء على

  ني ب  كبري  يوجد فرق  مبعىنمقبولة أو    Haمرفوضة و  Hoين  هذا يع  0،05
ذلك .  نيتاجملموع بناءإىل  ا  على  ،  املتوسطقيمة  التجريبية  جمل ،    هلا موعة 

. وهذا يوضح  58،92وهذه القيمة أعلى من اجملموعة الضابطة    ،85،23
 ل.فعاوسيلة محالة املفاتيح يف تعليم املفردات أن استخدام 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


