
 الباب الرابع

 حتليل البيانات ومناقشتها

 حملطة عن ميدان البحث وتعليم اللغة العربية فيها .أ

 .املتوسطة االسالمية زين العزيز بتامبانتاريخ تأسيس املدرسة  .1

 4002   أغسطس 11 يف االجتماع بنتائج املدرسة هذه إنشاء بدأ
 إنشائه، بعد الوجود من أشهر مثانية من مايقرب لبناء حتركت ذلك بعد جلنة متتشكيل

 متبان منطقة عزيزال زيناملتوسطة االسالمية  مدرسة .4002  عام يف عملًيا افتتاحه مت
 متبان. نطقةمب، Tinggiran II Luar ،RT.08قرية يف وقع

 :كالتايل املدرسة هذه هوية
 اإلسالمية زين العزيز املتوسطة  درسة : م املدرسة اسم .أ

 141441020001:  املدرسة إحصائيات رقم .ب

 10102242:  الوطنية املدرسة رقمج. 
 0052225928581115000:  الضرييب املعرف رقمد. 
 Tinggiran II Luar ،RT.08قرية يف:  املدرسة عنوانه. 

 بانمت: املنطقة. 1
 باريتوكواال:  ملنطقة. 4
 . حمافظة : كاليمانتان اجلنوبية1
 ملدرسة: ا االرض ملكية. و
 بناء منطقةز. 
  4م 204: الدراسة غرفة .1
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 4م 110،2:  مكتب غرفة .4

 خاصة: املدرسة حالةح. 
 4002 أغسطس 10: التأسيس سنة
 kd 40.71  /1  /PP.03.2 / 698/2005:  املدرسي التعليم ميثاق رقم

 112:  الطالب جمموع
  02:  الدراسة جمموعات عدد
 معلما 11:  للمعلمني اإلمجايل العدد

 4041/4044رئيس املدرسة و نائب رئيس املدرسة  : 251اجلدوال 
 اجلنس االسم املهنة الرقم
 رجل انالسرجاشريف الدين  رئيس املدرسة 1
 رجل انالسرجامؤمر فحروجي  نائب رئيس املدرسة 4
 رجل انالسرجاسومرسام  املال امني 1
 

 بانتمب عزيزال زيناإلسالمية   املتوسطةنظرة وبعثة من مدرسة  .4

 يف هذه املدرسة وهي :(visi) أما نظرة   (1

دة، "حتقيق خمرجات املدرسة املتميزة، واألخالق الكرمية، واملثابرة يف العبا
، والقدرة على مواجهة ، واملهارات، وإتقان العلموالتقوى، والتنافسية العالية

 حتديات العصر"
 هي : ( misi)و أما بعثتها (2

 ترفع التعليم الفعال واملؤثر (أ

 حتقيق التميز يف الكفاءة واألداء يف اجملال األكادميي (ب
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 ترفع األنشطة داخل وخارج املنهج (ج

 ترفع املهارات املختلفة. (د

 األهداف (3

يرفع جودة املدخالت والتعلم واألسرة حبيث ميكن أن تساعدهم على االستمرار  (أ
 ستوى أعلى من التعليم أو دخول عامل العمل.يف م

لكي يتمكن مجيع أعضاء املدرسة من إظهار الفروق الدقيقة يف االمتياز يف احلياة  (ب
 الشخصية ويف املدرسة ويف اجملتمع.

 القيمة (4

لتنفيذ النظرة وبعثتها واملهام اليومية، يسعى مجيع أعضاء املدرسة إىل التمسك بالقيم 
 التالية وتطبيقها:

 الدينية (أ

 األسرة  (ب

 االحترام املتبادل (ج

 املهنية (د

أحوال رئيس املدرسة و مدرسني واملدرسات واملوظفني من املدرسة زين  .1
 اإلسالمية. الثانويةالعزيز

مدرسا. لتوضح  11 عدد املدرسني من املدرسة املتوسطة اإلسالمية زين العزيز
ن العزيز قدمت الباحثة البيانات عن أحوال مدرسني  املدرسة املتوسطة اإلسالمية زي

جدوال أمساء مدرسني واملدرسات واملوظفني من املدرسةاملتوسطة اإلسالمية زين 
 العزيز اآلتية :



زين  اإلسالميةاملتوسطة  درسةاملاملدرسني واملوالظفني يف أحوال :  254اجلدوال 
 العزيز

 اجلنس اإلسم الرقم
 رجل شريف الدين السرجانا 1
 رجل السرجانامؤّمر فحروجي  4
 رجل شفريانشة السرجانا 1
 امرأة ماريشة السرجانا 2
 امرأة سومرسام السرجانا 2
 امرأة نور هداية السرجانا 4
 امرأة إميا سربينا السرجانا 1
 امرأة إيزى رويايت سوسيالوايت السرجانا 9
 رجل حممد نور السرجانا 8
 امرأة مونة السرجانا 10
 رجل هبتيميحممد يوسف  11

 زين العزيز اإلسالمية املتوسطةاملدرسة  رئيساملصدر: مقابلة مع 
 حالة الطالب يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية زين العزيز بتمبان .ح

 حالة الطالب يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية زين العزيز بتمبان 251اجلدوال 
 جمموع املتعلمني فصلال الرقم 

  النساء لارج  
 بطال 24 بطال 44 بطال 42 بعاسال 1
 بطال 14 بطال 12 بطال 19 مناثال 2
 بطال 14 بطال 14 بطال 42 سعاتال 3



 بطال 122 بطال 29 بطال 44 جمموع  
 فصل البيئية واملالحظات 4040/4041 الدراسي للعام اإلداري التوثيق: املصدر

 زين العزيز بتمبان اإلسالمية املتوسطةاملدرسة : أحوال املبين  252 اجلدول

 العدد نوع األجهزة الرقم
 1 غرفة رئيس املدرسة 1
 1 غرفة الشؤون اإلدارة 4
 1 الفصل 1
 1 مكتبة 2
 1 غرفة منظمة الطالب 2
 1 غرفة وحدة صحية 4
 1 مصلى 1
 1 شركة املدرسة 9
 1 مرحاض للمدرس 8
 1 مرحاض للطلبة 10
 12 احلاسوب 11
14 LCD Proyektor 4 
 2 طابعة 11
 1 خزانة امللف 12
 1 مكان الوضوء 12

 تقدمي البيانات .ب



اختبار القبلي نفذ تاريخ من يوما  2تنفيذ التعليم يف هذا البحث نفذ مادام 
أكتوبر  44و  42جملموعة الضابطة وجمموعة التجريبية، وتاريخ  4041أكتوبر  41

التجريبية. مث اختبار البعدي نفذ لتنفيذ التعليم جملموعة الضابطة وجمموعة  4041
 جملموعة الضابطة وجمموعة التجريبية. 4041نوفمرب  8تاريخ 

هذا البحث تعليميها، فخطات الباحثة دفعة واحدة معلمة. ومادام البحث 
واهلواية اليت تشتمل من معيار الكفاءة  النشاطات يف املدرسةاحلوار هي علمت املادة 

 ات وأهداف التدريس.والكفاءة األساسية واملؤشر
أعدت  قبل الباحثة دخلت تعليم اجملموعتني، فالباحثة صممت مادة احلوار و

لكي  (RPP)ما حيتاج إليه يف تعليم اجملموعة الضابطة، منها تصنع خبطة التنفيذ التعليمية 
وصممت الباحثة األدة التقومي أي االختبار القبلي  الوضوح فاملنظور باملالحق. 

لعدي. أما تنفيذ التعليم هي مرتني لقاء وواحد اللقاء االختبار القبلي واالختبار ا
 وواحد اللقاء االختبار البعدي.

 تعليم اللغة العربية يف اجملموعة الضابطة تطبيق -1

دت كل شيء املقتضى تعليم اجملموعة عالتعليم، الباحثة أ تطبيققبل بداية و
 أطت الباحثة للطلبة .(RPP)كما ذكر قبلها، تصنيع خبطة التنفيذالتعليمية الضابطة. 

سؤاال لسان عن مادة احلوار. واحد اللقاء الختبار القبلي، وواحد اللقاء الختبار 
  البعدي. أما اجراءات التعليم يف اجملموعة الضابطة كما يلي :

 الدراسةتفتح املعلمة (. 1
 (. تقدمي اهلدف التعليم4
 قراءة احلوار والطالب يسمعون املعلمة(. 1
 يقلد الطالب املعلمة (. 2
 (. ميارس الطالب احلوار مبثىن2



 جدوال تعليم يف اجملموعة الضابطة فيما يايل: 
 

 : التعليم يف اجملموعة الضابطة 151اجلدول 

 األهداف املادة الساعة التاريخاليوم/ اللقاء
 41السبت، 1

 أكتوبري
4041 

 - اختبار القبلي 1-4

 42اإلسنني،  4
 أكتوبري
4041 

1-4 
 

النشاطات يف 
 املدرسة

يقلد أمثلة من  أن  (1
التعبريات البسيطة اليت 
حتتوي على كلمات أسئلة 

 .مع اإلجابة الصحيحة
ترتيب مجل بسيطة  (4

النشاطات يف شفهية عن 
 جبيد وصحيح املدرسة

عمل األسئلة  (1
واألجوبة حسب مثال 

بشكل العبارة املربجمة 
 .صحيح

 
 42اإلسنني،  1

 أكتوبري
4041 

يقلد أمثلة من  أن  (1  اهلواية 1-2
التعبريات البسيطة اليت 
حتتوي على كلمات أسئلة 

 .مع اإلجابة الصحيحة



ترتيب مجل بسيطة  (4
النشاطات يف شفهية عن 

 جبيد وصحيح املدرسة
عمل األسئلة  (1

واألجوبة حسب مثال 
العبارة املربجمة بشكل 

 .صحيح
 8، الثالثاء 2

 نوفيمبري
4041 

 - اختبار البعدي 1-4

 
 تعليم اللغة العربية يف اجملموعة التجريبية تطبيق -4

الباحثة كل شيء املقتضى يف التعليم جملموعة أعّدت  التعليم، ف تطبيققبل و
 .(RPP)التجريبية. وعدة مذكور حييط عدة، تصنيع خبطة التنفيذ التعليمية 

الضابطة، واحد لقاء الختبار القبلي، ولتعليم مادام لقاءين، وواحد كما يف اجملموعة 
 : هيالتعليم يف اجملموعة التجريبية  تطبيقأّما و لقاء الختبار البعدي.

 الدراسة املعلمةتفتح (. 1
 (. تقدمي اهلدف التعليم4
 يسمع الطالب مادة الفيديو(.1

 يتابع الطالب احملادثة يف الفيديو مًعا(.2 

 يتابع الطالب احملادثة يف الفيديو بني الطالب والطالبات(.2

 .ميأل مجيع الطالب األصوات يف الفيديو ببطء(. 4



 ميارس الطالب احملادثة أمام الفصل(. 1
 جدوال تنفيذ تعليم يف اجملموعة التجريبية فيما يايل: 

 التجريبية: تنفيذ التعليم يف اجملموعة  252 اجلدول

 األهداف املادة الساعة اليوم/التاريخ اللقاء
 41السبت، 1

 أكتوبري
4041 

 - اختبار القبلي 1-4

 44، الثالثاء 4
 أكتوبري
4041 

1-4 
 

النشاطات يف 
 املدرسة

يقلد أمثلة من  أن  (1
التعبريات البسيطة اليت 
حتتوي على كلمات أسئلة 

 .مع اإلجابة الصحيحة
ترتيب مجل بسيطة  (4

النشاطات يف شفهية عن 
 جبيد وصحيح املدرسة

عمل األسئلة  (1
واألجوبة حسب مثال 
العبارة املربجمة بشكل 

 .صحيح

 
 44، الثالثاء 1

 أكتوبري
4041 

يقلد أمثلة من  أن  (1  اهلواية 1-2
التعبريات البسيطة اليت 
حتتوي على كلمات أسئلة 



 .مع اإلجابة الصحيحة
ترتيب مجل بسيطة  (4

النشاطات يف شفهية عن 
 وصحيحجبيد  املدرسة

عمل األسئلة  (1
واألجوبة حسب مثال 
العبارة املربجمة بشكل 

 .صحيح
 8، الثالثاء 2

 نوفيمبري
4041 

 - اختبار البعدي 1-4

 
 : نتائج االختبار القبلي للمجموعة الضابظة  واجملموعة التجريبية 254 دولاجل

 باجملموعة التجريبية  أاجملموعة الضابظة 

 النتيجة طالب/طالة الرقم النتيجة طالب/طالة الرقم

 14 ماليت 1 49 أكرما رحم 1

 49 حممد إحسان 4 49 ألفينور 4

 49 حممد فريل 1 49 فطري 1

 14 حممد رزقي 2 22 لطيفة أزكياء 2

 14 ميلي 2 14 ليستاري 2



 14 سييت جنوى 4 49 حممد فحري 4

 14 نور تيكا 1 22 ناديال 1

 14 ديفيتا ساري 9 49 رزق ر. 9

 14 أعلى النتيجة  49 أعلى النتيجة 

 49 أوطأ النتيجة  49 أوطأ النتيجة 

 11 معدل  1152 معدل 

 1592 املعيار االحنراف  12511 املعيار االحنراف 

 
 49اجملموعة الضابطة  أعلى النتيجة من بناء على البيانات السابقة، أن

 واجملموعة التجريبية 49 الضابطة. وأوطأ النتيجة من اجملموعة 14 واجملموعة التجريبية
واملعيار االحنراف  11واجملموعة التجريبية  1152واملعدل من اجملموعة الضابطة  49

 .1592واجملموعة التجريبية  12511من اجملموعة الضابطة 
 

 حاصل بناء على النسبة املئوية كما يلي: أماو

 : توزيع التكرار نتائج االختبار القبلي يف اجملموعة الضابطة  251جدول

 نسبة مئوية )%( العدد استحقاق الدرجة
 0 0 جيد جدا 100-91
 14،2 1 جيد 90-41
 11،2 4 كف 40-21
 44،2 2 نقص 20-41



 0 0 نقص جدا 0-40
 % 100 9 العدد

 
 : توزيع التكرار نتائج االختبار القبلي يف اجملموعة التجريبية 259 جدول

 نسبة مئوية )%( العدد استحقاق الدرجة
 0 0 جيد جدا 100-91
 0 0 جيد 90-41
 0 0 كف 40-21
 100 9 نقص 20-41
 0 0 نقص جدا 0-40

 % 100 9 العدد
 

 واجملموعة التجريبية: نتائج االختبار البعدي للمجموعة الضابظة  258 جدول
 باجملموعة التجريبية  أاجملموعة الضابظة 

 النتيجة طالب/طالة الرقم النتيجة طالب/طالة الرقم

 84 ماليت 1 84 أكرما رحم 1

 20 حممد إحسان 4 24 ألفينور 4

 84 حممد فريل 1 42 فطري 1

 24 حممد رزقي 2 84 لطيفة أزكياء 2

 99 ميلي 2 14 ليستاري 2



 80 سييت جنوى 4 99 حممد فحري 4

 44 نور تيكا 1 42 ناديال 1

 100 ديفيتا ساري 9 24 رزق ر. 9

 100 أعلى النتيجة  84 أعلى النتيجة 

 20 أوطأ النتيجة  24 أوطأ النتيجة 

 14512 معدل  4852 معدل 

 42542 املعيار االحنراف  40521 املعيار االحنراف 

 
 84السابقة، أن أعلى النتيجة من اجملموعة الضابطة بناء على البيانات 

واجملموعة  24. وأوطأ النتيجة من اجملموعة الضابطة 100واجملموعة التجريبية 
 14512واجملموعة التجريبية  4852واملعدل من اجملموعة الضابطة  20التجريبية 

 .42542واجملموعة التجريبية  40521واملعيار االحنراف من اجملموعة الضابطة 
 حاصل بناء على النسبة املئوية كما يلي: أما

 : توزيع التكرار نتائج االختبار البعدي يف اجملموعة الضابطة 2510ل جدو
 نسبة مئوية )%( العدد استحقاق الدرجة

 11،2 1 جيد جدا 100-91
 11،2 1 جيد 90-41
 42 4 كف 40-21
 0 0 نقص 20-41
 0 0 نقص جدا 0-40



 % 100 9 العدد
 

 : توزيع التكرار نتائج االختبار البعدي يف اجملموعة التجريبية 2511 جدول

 نسبة مئوية )%( العدد استحقاق الدرجة
 44،2 2 جيد جدا 100-91
 14،2 1 جيد 90-41
 14،2 1 كف 40-21
 14،2 1 نقص 20-41
 0 0 نقص جدا 0-40

 % 100 9 العدد

 حتليل البيانات -ج

يف حتليل املتوسط، املعيار  IBM SPSS Statistics v.22الباحثة برنامج  فتستخدم
من نتائج االختبار القبلي. أما U االحنرايف، اختبار الطبيعية، االختبار التجانس واختبار 

 كما يلي:  IBM SPSS Statistics v.22نتائج احلساب بربنامج
ار القبلي لدى طلبة نتيجة املتوسط واملعيار االحناراف على نتائج االختب -1

 اجملموعة التجريبيةوللمجموعة الضابطة الثامن الصف 
 

 

 

Descriptive Statistics 

 N 
Minimu

m 
Maximu

m Mean 
Std. 

Deviation 

KelasEksperim
en 

8 28.00 32.00 31.0000 1.85164 

KelasKontrol 8 28.00 68.00 37.5000 14.17241 
Valid N 
(listwise) 

8     

 



 

 

 11500=اجلدول، عرف من اجملموعة التجريبية أن قيمة املتوسط  هذابناء و
 11520. أما يف اجملموعة الضابطة أن قيمة املتوسط = 15924واملعيار االحنرايف = 
 125114واملعيار االحنرايف = 

الطبيعية على نتائج االختبار القبلي لدى طلبة الصف الثامن للمجموعة اختبار  -4
 الضابطة واجملموعة التجريبية

أن يف اختبار الطبيعية هو ملعرفة أهذه بيانات توزيع الطبيعية أم ال. 
 مسرنوف خطواهتا كما يف املالحق.-باختبار قلمغروفواستخدمت الباحثة 

يف حتليل اختبار  IBM SPSS Statistics v.22: نتيجة برنامج  2514جدول 
 الطبيعية على نتائج االختبار القبلي

 

ألن أصغر  0،000هو  .sig  (tailed-2)توجد يف اجملموعة التجريبية أن قيمة 
غري التوزيع الطبيعي. أما يف اجملموعة إذن قيمة اجملموعة التجريبية هو  0،02من 

إذن قيمة اجملموعة  0،02ألن أكرب من  0،011هو   .sig  (tailed-2)الضابطة أن قيمة 
 الضابطة هو التوزيع الطبيعي.

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 
Kelas_Eksp

erimen 
Kelas_Kontr

ol 

N 8 8 
Normal 
Parametersa,b 

Mean 31.0000 37.5000 
Std. 
Deviation 

1.85164 14.17241 

Most Extreme 
Differences 

Absolute .455 .276 
Positive .295 .276 
Negative -.455 -.251 

Test Statistic .455 .276 
Asymp. Sig. (2-tailed) .000c .073c 

a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 
c. Lilliefors Significance Correction. 

 



اختبار التجانس على نتائج االختبار القبلي لدى طلبة الصف الثامن  -1
 للمجموعة الضابطة واجملموعة التجريبية

كما يف البيانات قبلها أهنا يف اجملموعة التجريبية غري التوزيع الطبيعية ويف 
اجملموعة الضابطة التوزيع الطبيعية. واستخدمت الباحثة اختبار التجانس واملقصود هذا 

 أهذ نتائج اجملموعتني يف االختبار القبلي تدل التجانس أم ال. االختبار يعين ملعرفة 

يف حتليل اختبار التجانس  IBM SPSS Statistics v.22: نتيجة برنامج  254جدول 
 على نتائج االختبار القبلي

 

 

فالبيانات من  0،02من  أصغر، ألن 0،004 هو sig يف هذه البيانات فقيمة
 .التجانس غري فقبلت  هياجملموعتني 

نتائج االختبار القبلي لدى طلبة الصف  (Uمان ويتين )اختبار اختبار  -2
 اجملموعة التجريبيةوللمجموعة الضابطة الثامن 

كما البيانات قبلها يف االختبار القبلي اجملموعتني غري توزيع الطبيعية، وأن 
اختبار التجانس من اجملموعتني هي غري التجانس. فالباحثة تستخدم اخبار مان ويتين 

توجد الفرق بني نتائج األول من اجملموعتني يف االختبار ( ملعرفة هل U) اختبار 
 القبلي.

يف حتليل اختبار مان ويتين  IBM SPSS Statistics v.22: نتيجة برنامج  2511جدول 
 ( على نتائج االختبار القبليUاختبار )

Test of Homogeneity of Variances 
Nilai   

Levene 
Statistic df1 df2 Sig. 

10.565 1 14 .006 

 



 

 
 

املقبول  aH ف  0,05Sig < (2 Tailed)إذا  التحليلة تعين يف هذه أما اخلالصة و
بدرجة  املقبول  oHو املردودة aHف    0,05Sig< (Tailed 2)إذا و إذا . املردودة  oHو

 .α  =0،02املغزى 
أكرب من درجة املغرى  810،0وبناء على احلساب يف املالحق عرف نتيجة 

املقبولة. اخلالصة من هذه التحليلية تعين ال توجد الفرق  oHاملردودة و aH ف  02،0
 االختبار القبلي.بني اجملموعتني يف 

 
 لدى طلبة البعدياملتوسط واملعيار االحناراف على نتائج االختبار نتيجة  -2

 اجملموعة التجريبيةو للمجموعة الضابطة الصف الثامن 
يف حتليل املتوسط املعيار  IBM SPSS Statistics v.22: نتيجة برنامج  2512جدول 

 االحنراف على نتائج االختبار البعدي

Ranks 

 
Kelompok N 

Mean 
Rank 

Sum of 
Ranks 

Nilai Eksperime
n 

8 8.38 67.00 

Kontrol 8 8.63 69.00 

Total 16   

 

Test Statisticsa 

 Nilai 

Mann-Whitney U 31.000 
Wilcoxon W 67.000 
Z -.113 
Asymp. Sig. (2-
tailed) 

.910 

Exact Sig. [2*(1-
tailed Sig.)] 

.959b 

a. Grouping Variable: 
Kelompok 
b. Not corrected for ties. 

 



 
 

 12،14وبناء هذا اجلدول، عرف من اجملموعة التجريبية أن قيمة املتوسط = 
وأما يف اجملموعة الضابطة أن قيمة املتوسط =   42، 428واملعيار االحنراف = 

 . 211،40واملعيار االحنراف =  20،48
الصف الثامن  لدى طلبة  البعدياختبار الطبيعية على نتائج االختبار  -4

 واجملموعة التجريبية للمجموعة الضابطة 

كما يف الشرح قبلها أن اختبار الطبيعية ملعرفة أهذه البيانات توزيع الطبيعية 
 مسرنوف خطواهتا املالحق. –واستخدمت الباحثة باختبار قلمغروف  أم ال.

يف حتليل اختبار الطبيعية  IBM SPSS Statistics v.22: نتيجة برنامج  2512جدول 
 على نتائج االختبار البعدي

 

Descriptive Statistics 

 N 
Minimu

m 
Maximu

m Mean 
Std. 

Deviation 

KelasEksperim
en 

8 40 100 76.75 24.259 

KelasKontrol 8 42 92 69.50 20.473 
Valid N 
(listwise) 

8     

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 
KelasEkspe

rimen 
KelasKontr

ol 

N 8 8 
Normal 
Parametersa,b 

Mean 76.75 69.50 
Std. 
Deviation 

24.259 20.473 

Most Extreme 
Differences 

Absolute .304 .192 
Positive .174 .160 
Negative -.304 -.192 

Test Statistic .304 .192 
Asymp. Sig. (2-tailed) .029c .200c,d 

a. Test distribution is Normal.Zxc vb 
b. Calculated from data. 
c. Lilliefors Significance Correction. 
d. This is a lower bound of the true significance. 

 



ألن أصغر من  048،0هو  sig. (2-tailed)توجد يف اجملموعة التجريبية أن قيمة 
وأما قيمة اجملموعة التجريبية هي غري غري التوزيع الطبيعي. وأما يف اجملموعة  02،0

فقيمة اجملموعة  02،0من ألن أكرب  400،0هي  sig. (2-tailed)الضابطة أن قيمة  
 الضابطة هي التوزيع الطبيعي.

الصف الثامن  لدى طلبة البعدياختبار التجانس على نتائج االختبار  -1
  للمجموعة الضابطة واجملموعة التجريبية

كما يف البيانات قبلها اجملموعة التجريبية غري توزيع الطبيعية والبيانات 
اختبار التجانس واملقصود هذا باستخدمت الباحثة اجملموعة الضابطة توزيع الطبيعية. فو

 االختبار يعين ملعرفة أهذا نتائج اجملموعتني يف االختبار القبلي تدل التجانس أم ال. 
 

يف حتليل اختبار التجانس  IBM SPSS Statistics v.22: نتيجة برنامج  2514جدول 
 على نتائج االختبار البعدي

 
 

فالبيانات من اجملموعتني  0،02من  أكرب، ألن 0،222هو sig فتوجد قيمة 
 .التجانس فقبلت  هي

 
لدى طلبة  البعديعلى نتائج االختبار  (Uمان ويتين )اختبار اختبار  -9

 اجملموعة التجريبيةوللمجموعة الضابطة الثامن الصف 
عرفت الباحثة أن البيانات يف االختبار البعدي اجملموعتني غري توزيع الطبيعية، 

الباحثة  تستخدمف. هي التجانسقيمة  اختبار التجانس من اجملموعتني  أنوعرفت 

Test of Homogeneity of Variances 
Hasil_Belajar   

Levene 
Statistic df1 df2 Sig. 

.619 1 14 .445 

 



توجد الفرق بني نتائج األول من اجملموعتني  أهذاملعرفة ( U)اختبار مان ويتين  اختبار
 يف االختبار البعدي.

يف حتليل اختبار مان ويتين  IBM SPSS Statistics v.22: نتيجة برنامج  2511جدول 
 على نتائج االختبار البعدي (U)اختبار 

 

 
 

 
 

املغرى  أكرب من درجة  0،241 نتيجةان املالحق عرف هذا احلساب فيبناء و
من هذه التحليلية تعين ال توجد الفرق . اخلالصة املقبولة  0Hاملردودة و  aH ف 0،02

ق الفرعين ال توجد تتلك التحليلية اخلالصة من بني اجملموعتني يف االختبار البعدي. 
مبدرسة املتوسطة اإلسالمية  الثامن بني اجملموعتني فياإلختبار البعدي بني طلبة الصف

 .زين العزيز بتامبان

Ranks 

 
Kelompok N 

Mean 
Rank 

Sum of 
Ranks 

Nilai Eksperime
n 

8 9.44 75.50 

Kontrol 8 7.56 60.50 

Total 16   

 

Test Statisticsa 

 Nilai 

Mann-Whitney U 24.500 
Wilcoxon W 60.500 
Z -.794 
Asymp. Sig. (2-
tailed) 

.427 

Exact Sig. [2*(1-
tailed Sig.)] 

.442b 

a. Grouping Variable: 
Kelompok 
b. Not corrected for ties. 

 


