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 الرابع الباب

 وتحليلها تقديم البيانات

 عن ميدان البحث لمحة .أ
 1عن المدرسة المتوسطة اإلسالمية الحكومية  ةريخية قصير اتلمحة  .1

 بنجر

ر ومتفي شارع أحمد ياني كيل بنجر 1 يقع المدرسة المتوسطة اإلسالمية الحكومية
متر مربع تم  45.95بنجر، على مساحة أرض تبلغ مديريّة ناحية غمبوت،  ..15,6

ن جاءت مالحصول عليها من المنظمات غير الحكومية في ذلك الوقت. في البداية 
تحت اسم تعليم المعلمين الديني الخاص  م1154أكتوبر  15مدرسة مهنية تأسست في 

(PGAS)  طلق عليها المدرسة المتوسطة اإلسالمية الحكوميةاآلن يُ و  65.م1174حتى عام 
المية المدرسة المتوسطة اإلس نتكلم عن مكانيّة بنجر. ثم ، ناحية غمبوت، مدير بنجر 1

 ها حدود بناء:لدي بنجر 1 الحكومية

في الجنوب.  بنجر 3 اإلسالمية الحكومية الثانويةفي الشمال يحدها المدرسة 
يحدها األراضي الزراعية للسكان، الجانب الشرقي. يحده الطريق، ويحد الجانب الغربي 

 أرض الشعب.

 هوية المدرسة .2

 اإلسالمية المتوسطة المدرسة : اسم المدرسة أ(
 بنجر 1 الحكومية 

 ..15,2الشارع أحمد ياني ك.م  : المدرسة عنوان ب(
                                                 

 بنجر. 1وثيقة من إدارة المدرسة المتوسطة اإلسالمية الحكومية 65 



44 

 

 غامبوت : الناحية (1 

 بنجر : المديريّة (2 

 كلمنتان الجنوبية : الوالية (3 

 511..422.14 : رقم الهاتف ج(

 www.mtsn2gambut.blogspot.com : درسةلمموقع ا د(

 Mtsn2gambut.gmail.com : ريد اإللكتروني مدرسةالب ه(

 7.652 : بريديالرمز ال و(

 أ : شهادة االعتماد ز(

-BAP-SM/PROP/058 : الرقم ح(

15/LL/XII/2013 

 2.13 -ديسمبر -26 : التاريخ ط(

سيف الرحمن  اندوسالدكتور  : رئيس المدرسة ي(
 الماجستير

 

 بنجر 1 الحكومية  اإلسالمية المتوسطة المدرسة ةرؤية وبعث .3
 الرأية .أ

 والتكنولوجيا القائمة على اإليمان والتقوى""اإلنجاز والثقافة والعلوم 
 البعثة .ب

 (. تطوير بيئة مدرسية نظيفة وجميلة ومريحة ومواتية.1
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 (. التعود على تجربة التعاليم اإلسالمية.2
 (. تحسين عملية التعلم واإلرشاد.3
 (. تحسين جودة الخريجين.4
 (. تحسين األداء.5
 (. الحفاظ على الثقافة والبيئة المحلية.6
 
 بنجر 1 الحكومية  اإلسالمية المتوسطة أحوال المدرسين في المدرسة .4

بنجر في العام  1 الحكومية  اإلسالمية المتوسطة عدد المدرسين في المدرسة
 66هم مدرس اللغة العربية.نمدرسا، وثالثة م .5،  م32.2/م22.2الدراسي 

 1  الحكومية اإلسالمية المتوسطة أحوال مدرسين في الطلبة المدرسة .4,1 الجدول
 بنجر

 
 مجموعة أسماء الرقم

 IV/A ، الماجستير سيف الرحمن اندوسالدكتور  1

 IV/A رحمة، الماجستير 2

 IV/A ايندريا حرتاتي، الماجستير 3

 IV/A رسمادي أولفي، الماجستير 4

 IV/A اسيري لمبيري، السرجانا  5

                                                 

 بنجر. 1التوثيق اإلداري لمدرسة المتوسطة اإلسالمية الحكومية  66 
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 IV/A مارتنة، الماجستير 6

 IV/A بوديمان، الماجستيرأليبير  7

 IV/A الحاج سيتي روسدانية، السرجانا 4

 IV/A الحاج صبرية، السرجانا 1

 IV/A أسموني، السرجانا .1

 IV/A الحاج طيبة، السرجانا 11

 IV/A الحاج ماديمنور، الماجستير 12

 IV/A الحاج روسمياتي، السرجانا 13

 IV/A الحاج نور رحمي، الماجستير 14

 IV/A شريفة زينة، الماجستير 15

 III/D حزيمة، السرجانا 16

 III/D نور الوحدة، السرجانا 17

 III/D شمشول م، السرجانا 11

 III/D ميغاواتي، السرجانا .2

 III/D فاريدا رحمواتي، السرجانا 21

 III/C فيرمان ناصحا، السرجانا 22
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 III/C حيرني مارلينتي، السرجانا 23

 III/D الجنة، السرجاناثمارة  24

 III/C نيما هيرلينا، السرجانا 25

 III/D الحج رحمايان، الماجستير 26

 III/C رشدية، السرجانا 27

 III/C واحيوتي، السرجانا 24

 III/C أتي حسناواتي، السرجانا 21

 III/C محمد زمخشري، السرجانا .3

 III/A زيتون عالية، الماجستير 31

 III/A السرجانايونيتا،  32

 III/A رحماداني، السرجانا 33

 III/A مولكاني، السرجانا 34

 III/A نينا هداياتي، السرجانا 35

 III/A ويندا اغوستينا، السرجانا 36

 III/A فطري ناديا وافيقا، السرجانا 37

 III/A أندي سبتيا بودي، السرجانا 31
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 III/A هيرو سوسانتو، السرجانا .4

 III/A جئيني، السرجانا حمدان 41

 III/A فطريا ساري، السرجانا 42

 III/A فطريا نوردا، السرجانا 43

 III/A سيف الله، السرجانا 44

 III/A فخريالنور، السرجانا 45

 II/B حيلما ينتي 46

 فخري سبيان هادي، السرجانا 47

 فخري عبدالحكيم، السرجانا 44

 فخري رحمادي، السرجانا 41

 فخري سارفاني، السرجانا .5

 

 بنجر 1 الحكومية اإلسالمية المتوسطة أحوال األجهزة في المدرسة .5

 بنجر 1 الحكومية اإلسالمية المتوسطة لتصوير العام عن األجهزة في المدرسةا
  كما يلى:

 بنجر 1 أحوال األجهزة في المدرسة المتوسطة اإلسالمية الحكومية 4,2 الجدول
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 عدد المرافق رقم

 1 غرفة رئيس المدرسة 1

 1 غرفة اإلدارة 2

 1 غرفة المدرسين 3

 1 غرفة الصحة المدرسية 4

 1 غرفة مجلس الطلبة 5

 1 غرفة التوجية اإلرشادي 6

 1 غرفة معمل اللغة  7

 1 غرفة معمل الكمبيوتر 4

 1 موقف سيارات 1

 1 قاعة المدرسة  .1

 1 غرفة مرحاض المدرس  11

 3 الطالبغرفة مرحاض  12

 1 المصلى 13

 1 ميدان الرياضة  14



5. 

 

 1 المستودع  15

 .2 الفصل  16

 1 المكتبة  17

 5 مقصف المدرسة 14

 1 غرفة معمل العلوم 11

 

 بنجر 1أحول الطلبة المدرسة المتوسطة اإلسالمية الحكومية  .6

التعليم. ي جودة فالالتعليم ألنه مكون تعليمي يمثل الطلبة دور مهم في عملية 
دد الطلبة في ت عن عاد الطلبة المعنيين و أسس تنفيذ التعليم. بياندعفيما يتعلق ب

 م2.23م/2.22في العام الدراسي   بنجر 1الحكومية  اإلسالمية المتوسطة المدرسة
 . لمزيد من التفاصيل. انظر الجدول التالي: طالًبا .71عدد الطلبة 

ر بنج 1الحكومية  اإلسالمية المتوسطة أحوال الطلبة في المدرسة 4,3 الجدول
 .م2.23م/2.22

 
 عدد الطلبة الفصل الرقم

1 7 24. 

2 4 272 
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3 7 221 

 724 مجموعال

 

 تقديم البيانات  .ب

ستخدام ا فعاليةهذا البحث هو بحث تجريبي. الغرض من هذه الدراسة هو تحديد 
وسطة متالمدرسة الفي  الثامن للصف الكالمالفيديو المتحركة في مهارات  وسيلة

مهم كوسيلة في تعلي  الرسوم المتحركة ةالباحث ت. استخدمبنجر 1اإلسالمية الحكومية 
من هذه  2انات م إنشاء بيالقبلي والبعدي. ت االختباروقاموا بتنفيذها باستخدام تصميم 

مهارات ل البعدي االختباروبيانات درجة القبلي  االختبار، وهما بيانات درجة الدراسة
هارات القبلي لم االختبارج من نتائ األولية. تم الحصول على بيانات درجات كالمال

لمهارات  لبعديا االختبار بينما تم الحصول على بيانات الدرجة النهائية من نتائج الكالم
 ، وفيما يلي وصف لبيانات البحث.كالمال

 وصف بيانات البحث .1

عة و وصف بيانات المجم ، وهما، سيتم تقديم وصفين للبياناتا البحثفي هذ
 ختباراال، وتتكون كل مجموعة من التحصيل األولي )التجريبية والمجموعة الضابطة

. من هذه بيةباللغة العر  الكالممهارة ي البعدي( ف االختبارالقبلي( والتحصيل النهائي )
البيانات سيقارن الباحث بين المجموعتين )المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة( 

 عرفة ما إذا كان هناك اختالف في قيم المجموعتين.لم

 الجموعة الضابطة  (أ
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في هذا البحث، تم تنفيذ األنشطة التعليمية في المجموعة الضابطة في أربع 
اجتماعات، أجرى االجتماع األول اختبار القبلى ثم ألقى االجتماع الثاني مادة " الساعة 

ع " الساعة لثالث فقد تابع السابق بنفس الموضو " باستخدم الوسيلة التقليدية، أما اللقاء ا
 " باستخدم الوسيلة التقليدية، ثم اللقاء األخير فقد أجرى اختبار البعدى.

 تم تنفيذ األنشطة التعليمية في المجموعة الضابطة بشكل تقليدي. أوالً، يبدأ المعلم
التدريس. ثم في تقديم مواد  م، ويمع مقدمات أو تحيات، وتوصيل أهداف التعل ميالتعل

ثم تبعه الطالب بموضوع "الساعة".  األنشطة األساسية يقوم المعلم بنقل المفردات والمواد
كرر الكلمات أو الجمل التي يقولها  ثم تم تدريب الطالب عن طريق سؤال الطالب

إذا كان هناك طالب ال يفهمون، وتأكد من  المعلم. النشاط األخير هو طرح األسئلة
درس ثم يغلق المعلم الدرس بإغالق ال الب في متابعة الدرس بشكل صحيح.استمرار الط

 والحفظ والتحية.

 المجموعة الضابطة في التعليم تنفيذ .494 الجدول
 

 المادة وسيلة اليوم/التاريخ اللقاء

أغسطس  12الجمعة,  1
2.22 

 االختبار التقليدية
 القبلى

أغسطس  11الجمعة, 2
2.22 

تعليم : 
 الساعة

3 
أغسطس  26الجمعة, 

2.22 
تعليم : 

 الساعة
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4 
سبتمبر  2 ، الجمعة
2.22 

 االختبار
 البعدي

 

صف الكالم لدى طلبة ال تعليمي ف نتائج الطلبة في المجموعة الضابطة 4,5الجدول 
 بنجر 1الثامن في المدرسة المتوسطة اإلسالمية الحكومية 

 
 يالبعد االختبار القبلى االختبار العالمات رقم

1 K1 
66 06 

2 K2 
45 06 

3 K3 
42.5 60.5 

4 K4 
56 02.5 

5 K5 
46 50.5 

6 K6 
56 60.5 

0 K7 
65 50.5 

5 K8 
56 56 

0 K9 
56 02.5 

16 K10 
56 05 
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11 K11 
52.5 60.5 

12 K12 
52.5 56 

13 K13 
50.5 50.5 

14 K14 
42.5 06 

15 K15 
45 60.5 

16 K16 
46 60.5 

10 K17 
55 55 

15 K18 
56 05 

10 K19 
62.5 55 

26 K20 
30.5 56 

21 K21 
45 65 

22 K22 
56 06 

23 K23 
30.5 62.5 

24 K24 
52.5 02.5 

25 K25 
62.5 02.5 

26 K26 
45 65 
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20 K27 
42.5 55 

25 K28 
55 65 

20 K29 
52.5 62.5 

36 K30 
40.5 00.5 

31 K31 
55 00.5 

32 K32 
30.5 50.5 

33 K33 
52.5 55 

34 K34 
55 05 

 2462.5 1002.5 المجموع

 06.66 52.13 المعدل

 

 المجموعة التجربية (ب

في هذا البحث، تم تنفيذ األنشطة التعليمية في المجموعة التجربية في أربع لقاءات، 
ستخدام بااألول اختبار القبلى ثم ألقى االجتماع الثاني مادة " الساعة "  اللقاءأجرى 
، أما االجتماع الثالث فقد تابع السابق بنفس الموضوع " الساعة" الرسوم المتحركة وسيلة

 ، ثم االجتماع األخير فقد أجرى اختبار البعدى.الرسوم المتحركة وسيلةباستخدام 
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م بمقدمات يم في الفصل التجريبي ، أي أوالً، يبدأ المعلم التعليفيما يلي مراحل التعل
متعلقة مواد التعليمية. ينقل المعلم المفردات الم، ويسلم اليأو تحيات، وينقل أهداف التعل

. ثم يشرح المعلم بإيجاز موضوع "الساعات" رسوم المتحركةبموضوع الساعة من خالل ال
ر المعلم المعروض. يكر  رسوم المتحركةللطالب. يطلب المعلم من الطالب االنتباه إلى ال

رسوم لكرار المحادثة في اللطالب. ُيطلب من الطالب أيًضا ت رسوم المتحركةتشغيل ال
. ثم يسأل المعلم أسئلة إذا كانت هناك أشياء ال يفهمها الطالب، ويضمن المتحركة

 استمرار الطالب في متابعة الدرس جيًدا. ثم أغلق المعلم الدرس وحيى.

 المجموعة التجربية في التعليم تنفيذ .496 الجدول
 
 

 المادة وسيلة اليوم/التاريخ اللقاء

أغسطس  13 السبت, 1
2.22 

 باستخدام
وسيلة الرسوم 

 المتحركة

 االختبار
 القبلى

أغسطس  .2السبت,  2
2.22 

تعليم : 
 الساعة

أغسطس  27السبت,  3
2.22 

تعليم : 
 الساعة

4 
سبتمبر  3السبت, 

2.22 
 االختبار
 البعدي
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الصف ة الكالم لدى طلب تعليمي ف نتائج الطلبة في المجموعة التجربية. 4,7 الجدول
 بنجر 1الثامن في المدرسة المتوسطة اإلسالمية الحكومية 

 

 يالبعد االختبار القبلى االختبار العالمات رقم

1 E1 
40.5 05 

2 E2 
41.5 02.5 

3 E3 
52.5 06 

4 E4 
45 05 

5 E5 
40.5 06 

6 E6 
65 02.5 

0 E7 
46 60.5 

5 E8 
42.5 05 

0 E9 
46 02.5 

16 E10 
.552  66 

11 E11 
.552  06 

12 E12 
56 05 
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13 E13 
65 00.5 

14 E14 
46 55 

15 E15 
.540  00.5 

16 E16 
.540  06 

10 E17 
35 00.5 

15 E18 
30.5 65 

10 E19 
62.5 06 

26 E20 
42.5 60.5 

21 E21 
40.5 05 

22 E22 
52.5 05 

23 E23 
55 06 

24 E24 
52.5 52.5 

25 E25 
30.5 52.5 

26 E26 
40.5 65 

20 E27 
52.5 05 

25 E28 
56 05 
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20 E29 
.540  52.5 

36 E30 
.540  55 

31 E31 
55 00.5 

32 E32 
56 52.5 

33 E33 
40.5 00.5 

34 E34 
66 55 

 2565 1650.5 المجموع

 05.44 45,05 المعدل

 

 التجريبية للمجموعة القبلي االختباربيانات  (أ
الرسوم  لةيعن فصل يتم عالجه باستخدام وس عبارة ةالتجريبي المجموعة

، تم لعربيةباللغة ا الكالمفي مهارات المتحركة. لمعرفة التحصيل األولي للطالب 
وعة أوالً. كان عدد الطالب في المجم ثيبسإخضاع المجموعة التجريبية الختبار 
 ارباالختطالًبا. يستخدم حساب نتائج  34التجريبية الذين خضعوا الختبار قبلي 

 ..259اإلصدار  SPSSبرنامج 
 65موضوًعا على أعلى درجة  34القبلي على  االختبارنتائج  حصلت

 تعني، وكان والتي حققها طالب واحد 35ى درجة والتي حققها طالبان وأدن
 االختبار. فيما يلي جدول درجات .4795 الوضع و .4795وسيط وال 44972

 التجريبي. للفصل الكالمالمسبق لمهارات 
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 التجريبية للمجموعة القبلي االختبارنتائج  .4,4الجدول 

 
 درجة 

 65 أعلى درجة

 35 ى درجةوأدن

 44972 (M) تعني

95.47 (Me)الوسيط  

95.47 (Mo) الوضع  

 

 للمجموعة الضابطة القبلي االختباربيانات   (ب

لرسوم ا يلةلتي لم يتم عالجها باستخدام وسهي المجموعة ا المجموعة الضابطة
 ة الضابطةالمجموع، قبل إعطاء ةالتجريبي المجموعةفيديو. كما تم في المتحركة بال

ات لية للطالب في مهار أواًل لمعرفة اإلنجازات األو  قبليدروًسا، تم إجراء اختبار 
 طالًبا. 34األولي على  االختبار. تم إجراء كالمال

والتي حققها  65ى درجة أعل طالًبا على 34القبلي على  االختبارنتائج  حصلت
 والوسيط ،41963 تعني، و طالب 3والتي حققها  3795أدنى درجة ، و طالب واحد

 الكالم لمهارة البعدي االختبار درجات جدول يلي فيما. .5 كان الوضع و ،.5
 .المجموعة الضابطةفي 
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 الضابطة للمجموعة القبلي االختبارنتائج  .4,1الجدول 

 
 درجة 

 65 أعلى درجة

9537 ى درجةوأدن  

96341 (M) تعني  

 .5 (Me)الوسيط

 .5 (Mo) الوضع

 

 التجريبية للمجموعة البعدي االختباربيانات ج ( 

، يخضع ةمتحركالرسوم  يلةجته باستخدام وسومعال القبلي االختباربعد إجراء 
فة ما إذا  للطالب لمعر  البعدي االختبار. تم إعطاء البعدي االختبارالطالب بعد ذلك 

كان هناك تغيير في الدرجات التي حققها الطالب في مهارات التحدث باللغة العربية. 
 طالًبا كمواضيع بحث. 34على  البعدي االختبارتم إجراء 

ونة من التجريبية المك النهائي )البعدي( قياس المجموعة االختباركانت نتائج 
حصل  .6دنى درجة لطالب واحد ، وأ .1795، وحصلت على أعلى درجة طالًبا 34

فيما يلي جدول . 75، كان الوضع 75 طيوسوال ،.7795 تعنيعليها طالب واحد، و 
 .ةالتجريبي المجموعةفي  كالملمهارات ال البعدي االختبارت درجا
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 التجريبية للمجموعة البعدي االختبار نتائج ..4,1الجدول 

 
 درجة 

95.17 أعلى درجة  

 .6 درجةى وأدن

95.77 (M) تعني  

 75 (Me)الوسيط

 75 (Mo) الوضع

 

 البعدي للمجموعة الضابطة االختبارد ( بيانات 

 الضابطة للمجموعةباللغة العربية  كالممهارات الل البعدي االختبارعطاء تم إ
بحيث يمكن رؤية ما إذا كان هناك تغيير في الدرجات التي تم تحقيقها في 

اص المتحركة. األشخ يلة الرسوملعربية دون استخدام وسباللغة ا الكالممهارات 
 طالًبا. 34كانوا   المجموعة الضابطةفي  البعديالذين خضعوا لالختبار 

ونة عة الضابطة المكالنهائي )البعدي( قياس المجمو  االختباركانت نتائج 
دنى درجة ، وأطالب واحدل .1295، وحصلت على أعلى درجة طالًبا 34من 

 الوضع ،73975 طيوسوال ،74912 تعنيو ، حصل عليها طالب واحد .5795
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 الكالم لمهارات البعدي االختبار درجات جدول يلي فيما. .6795 هو
 .للمجموعة الضابطة

 الضابطة للمجموعة البعدي االختبار نتائج .4,11الجدول 

 
 درجة 

95.12 أعلى درجة  

95.57 ى درجةوأدن  

91274 (M) تعني  

97573 (Me)الوسيط  

95.67 (Mo) الوضع  

 

 التجربية موعةجلمجموعة الضابطة والمقبلي ا االختبارقيمة نتائج  4,12الجدول 

 
 تكرر قيمة %

 فئة
 النتيجة

المجموع النتيجة
 ة

 الضابطة

 المجموعة
 التجربية

المجموع
 ة

 الضابطة

 المجموعة
 التجربية

 x ≥16 ≤..1 ممتاز - - % . % .



64 

 

 x ≥46 ≤15 جّيد جّدا - - % . % .

 x ≥75 ≤45 جّيد - - % . % .
 ≤ 74 ناقص 34 34 %..1 %..1
 الجملة 34 34 %..1 %..1

 

 التجربية موعةجلمجموعة الضابطة والما البعدى االختبارقيمة نتائج  4,13الجدول 

 
 تكرر قيمة %

 فئة
 النتيجة

 المجموعة النتيجة
 الضابطة

 المجموعة
 التجربية

المجموع
 ة

 الضابطة

 المجموعة
 التجربية

 x ≤..1 ممتاز 1 - 291% %.
≥16 

 x ≥46 ≤15 جّيد جّدا 4 5 1197% 1497%
 x ≥75 ≤45 جّيد 16 13 47% 3492%
 ≤ 74 ناقص 13 16 3492% 47%
 الجملة 34 34 %..1 %..1
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 اختبار متطلبات تحليل بيانات البحث (ه
 Normalitasاختبار الطبيعي  (أ

الغرض من اختبار الحالة الطبيعية هو معرفة ما إذا كانت البيانات المأخوذة 
من عينة البحث تأتي من مجموعة سكانية موزعة بشكل طبيعي أم ال. استخدم 

بمساعدة  Kolmogorov-Smirnov Zاختبار الحالة الطبيعية في هذه الدراسة تقنية 
الطبيعية هو أن البيانات يتم  . معيار اختبار الحالة.259اإلصدار  SPSSبرنامج 

والعكس صحيح إذا كانت  9.5.توزيعها بشكل طبيعي إذا كانت قيمة األهمية< 
ثم ال يتم توزيع البيانات بشكل طبيعي. ملخص اختبار  9.5.قيمة األهمية >

 الحالة الطبيعية هو كما يلي:

 اختبار الطبيعي .4,14الجدول 
 

kelas 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

PRETEST 8A .138 34 .101 .964 34 .318 

8B .139 34 .093 .954 34 .158 

POSTTEST 8A .129 34 .162 .954 34 .165 

8B .147 34 .060 .969 34 .431 

 

، لذلك يمكن  9.5.، من المعروف أن قيمة األهمية<  1من الجدول 
 استنتاج أن بيانات العينة لكل متغير يتم توزيعها بشكل طبيعي.
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 Homogenityاختبار التجانس   (ب

وسطات المحسوبة لكل مجموعة لمعرفة ما إذا كان هناك فرق كبير بين المت
اإلصدار  SPSSبرنامج ، سيتم إجراء اختبار التجانس للتباين باستخدام أم ال

. يُقال إن اختبار الجدول يكون متجانًسا إذا كانت قيمة األهمية أكبر من .259
.9.5 (sig> 0.05) 9.5.، إذا كانت قيمة األهمية أقل من (sig <0.05) فُيقال ،

هو كما  4إن العينة غير متجانسة. ملخص اختبار التجانس الوارد في الملحق 
 يلي:

 اختبار التجانس. 4,15الجدول 
 

 

Sum of 

Squares df Mean Square Sig. 

PRETEST Between 

Groups 

2.118 1 2.118 .624 

Within Groups 574.765 66 8.709  

Total 576.882 67   

POSTTES

T 

Between 

Groups 

16.015 1 16.015 .270 

Within Groups 852.971 66 12.924  

Total 868.985 67   

 

القيمة االحتمالية ، يمكن مالحظة أن أعاله 11من نتائج جدول اإلخراج 
باللغة العربية لدى طلبة الصف الثامن في المدرسة المتوسطة  لكالملمهارات ا



67 

 

. لذلك يمكن 9.5.< هي أن قيمة األهمية  بنجر األولىاإلسالمية الحكومية 
ف باللغة العربية لدى طلبة الص لكالمن البيانات الخاصة بمهارات ااستنتاج أ

 تباين.بنجر لها نفس ال األولىفي المدرسة المتوسطة اإلسالمية الحكومية  الثامن

 t اختبارج( 

، إذا كانت قيمة األهمية أقل Haوقبول  Hoمعايير قبول الفرضية هي رفض 
، إذا كانت قيمة األهمية أكبر Hoورفض  Ha، فسيتم قبول (sig <0.05) 9.5.من 
دم قبول مما يشير إلى ع Hoويتم قبول  Ha( ثم يتم رفض sig> 0.05) 9.5.من 

لتحديد الفروق في مهارات  t، تم استخدام اختبار الفرضية. في هذه الدراسة
دي. تم إجراء البع االختباربين طالب المجموعة التجريبية والضابطة أثناء  الكالم

. ويرد ملخص حساب اختبار ..SPSS 259باستخدام برنامج  tحساب اختبار 
t :في الجدول التالي 

 t اختبار. 4,13الجدول 

 
N Correlation Std. Deviation Sig. 

68 0.454 3.46242 0.000 

 

 Std. Deviation  =3946242 مع .4961ينتج عن تحليل البيانات أعاله ارتباط 
. وبالتالي، فإن قيمة األهمية ...9.مة معنوية قدرها والذي يتم الرجوع إليه بعد ذلك بقي

أن استخدام ب ونستنتج. Haحتى يتم قبول  Ho، مما يعني أنه تم رفض 9.5.أقل من 
وسيلة الرسوم المتحركة في تعليم الكالم لدى طلبة الصف الثامن في المدرسة المتوسطة 
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علم مهارات من ت فعاليةكثر بنجر كاليمنتان الجنوبية كان أ األولىاإلسالمية الحكومية 
 التقليدية. الوسائلباستخدام  كالمال

 بعد ما رجةد، يتم تعزيز هذه البيانات أيًضا من خالل متوسط باإلضافة إلى ذلك
 ينص، والذي 75944 بإجمالي الفعال التجريبي مجموعةال عليها حصل التي االختبار

 وفي .x ≥ 11167 ≤ 75من تتراوح الفعالة الدرجة أن على والثقافة، التعليم وزارة لدليل وفًقا
، والتي كانت 7.966الضابطة  جموعةلمالبعدي ل االختبارة نتيج كانت نفسه، الوقت

 افة.، وتم اإلعالن عن عدم فعاليتها وفًقا لدليل وزارة التربية والتعليم والثقدرجة مئوية ≤ 74

Hoباللغة  كالمم مهارات الي: ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في نتائج تعل
م العربية بين الفصول التي يتم تدريسها باستخدام وسيلة الرسوم المتحركة والفصول التي يت

 مرفوضة.، وسيلة الرسوم المتحركةتدريسها بدون 

Ha وسيلة الرسوم المتحركة في تعليم الكالم لدى طلبة الصف الثامن : استخدام
مهارات  من تعلم فعاليةكثر أ ربنج األولىفي المدرسة المتوسطة اإلسالمية الحكومية 

 المقبولة. ,التقليدية الوسائلباللغة العربية باستخدام  كالمال

 ج. تحليل البيانات وتفسيرها

إلى تحديد فعالية استخدام وسيلة الرسوم المتحركة في تعليم  بحثال اتهدف هذ
الكالم لدى طلبة الصف الثامن في المدرسة المتوسطة االسالمية الحكومية األولى بنجر  

 موعةمجك أ  الصف الثامن  يه ا البحث. وكانت العينة في هذكاليمنتان الجنوبية
ا لغ مجموعهبتضابطة  مجموعةك  ب امنطالًبا والفصل الث 34بلغ مجموعهم  ةتجريبي

، وم المتحركةوسيلة الرسأنشطة تعليمية باستخدام  ةالتجريبي مجموعةطالًبا. ينفذ ال 34
ن خالل اختبار م التقليدية. يلةبينما ينفذ فصل التحكم أنشطة تعليمية باستخدام الوس
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وية أكبر ة معنيملها ق مجموعتاناالختبار القبلي والبعدي لل ، فإن نتائجالحالة الطبيعية
كل يتم توزيعها بش مجموعتانل، لذلك يمكن استنتاج أن بيانات البحث ل9.5.من 

ذا كانت ، يتم إجراء اختبار التجانس لمعرفة ما إعد إجراء اختبار الحالة الطبيعيةطبيعي. ب
س الذي ختبار التجانالعينة تأتي من مجتمع له نفس التباين )المتجانس(. من خالل ا

بحيث تثبت أنها متجانسة.  9.5.، يتم الحصول على قيمة معنوية أكبر من ةالباحثأجراه 
 tيمكن بعد ذلك إجراء البيانات التي ثبت أنها طبيعية ومتجانسة من خالل اختبار 

لمعرفة ما إذا كان هناك اختالف في نتائج االختبار القبلي والبعدي أم ال. يمكن رؤية 
 مجموعةفي ال لبةطم اليلتأثير المعطى بناًء على نتائج تعلفعالية طريقة التعلم من حجم ا

م يعلالضابطة. يتم حساب التأثير إذا كان هناك فرق كبير بين نتائج ت مجموعةوال ةالتجريبي
 .الضابطة مجموعةوال ةالتجريبي مجموعةالفي  لبةالط

لية من عاثر فة أكالمتحركة كوسيلة تعليمييلة الرسوم يُنظر أيًضا إلى استخدام وس
ليمية حول دقيقة يتضمن مادة تع .3، أي عرض مقطع فيديو متحرك مدته فعالية الوقت

دقيقة لتحقيق التغطية من المواد  .6، يستغرق المعلم التقليدية يلةبينما في الوس ة"ساع"ال
م يومشاهدتها من المالحظات. يحدث موقف الطالب أثناء عملية التعل  ة"ساع"الحول 

، ويبدو أن مواقف الطالب تبدو أكثر انضباطًا وتسامًحا المتحركة الرسوماطع من خالل مق
ث التشغيل يحد ةالمتحرك الرسوم، ويتضح هذا عندما يحدث ميوحماسة أثناء عملية التعل

د يل المثال البحث عن مقاعيحاول الطالب العثور على مقاعد إستراتيجية على سب
م التحدث مع األصدقاء أو االنشغال باألنشطة ، أو جاًدا في متابعة الدرس، أو عدلألمام

لرسوم ااألخرى حتى يتمكنوا من فهم المواد المقدمة بسهولة. عندما لم يتم االنتهاء من 
، كان هناك بعض الطالب الذين أرادوا طرح أسئلة حول المواد الموجودة في المتحركة
 الفيديو.

م ية التعل، عندما تحدث عمليميكتعلالمتحركة  يلة الرسوم وسبالمقارنة مع استخدام 
لة ، يكون العديد من الطالب أقل نشاطًا في اإلجابة على األسئالتقليدية يلةباستخدام الوس
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وحالة الفصل  ،معلم. إن حالة الفصل ليست مواتية، مثل قلة انتباه الطالبالتي طرحها ال
 تكون أقل هدوءًا عندما يسلم المعلم المواد التعليمية.

عي بصري م في شكل سميالتعل يلةلنظرية القائلة بأن استخدام وستعززه اوهذا ما 
يمكن أن يعزز عملية التدريس وترتبط نتائج التدريس بمستوى تفكير الطالب. يتبع 

، المجرد فكير الملموس إلى التفكيرمستوى التفكير البشري مراحل التطور بدءًا من الت
التعليمية ارتباطًا  ةيلمعقد. يرتبط استخدام الوسير البدءًا من التفكير البسيط إلى التفك

ويمكن تبسيط  ،يمكن تجريد األشياء يلةتفكير ألنه من خالل تدريس الوسوثيًقا بمراحل ال
 64األشياء المعقدة.

هي أنه يمكن استخدامها بشكل المتحركة يلة الرسوم وسميزة أخرى الستخدام  
، خاصة دذه الفرصة مفيدة للغاية بالتأكيهم. يمتكرر ويمكن القيام بها خارج فصل التعل

 للطالب الذين يحتاجون إلى عالج أو لديهم قدرات محدودة مقارنة بزمالئهم في الفصل.

 يلةلوسم. هذه ايلتحسين قدرات الكالم لدى الطالب من خالل زيادة نتائج التعل 
لكالم لدى امهارة للمدرسين اختيارها لتحسين  التي يمكن يةميالتعل يلةهي إحدى وس

 الطالب وقد ثبتت فعاليتها.
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