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 الباب الرابع

 حتليل البياانت ومناقشتها

  حملة عن ميدان البحث -أ
درسة ضياء الوداد االبتدائية اإلسالمية املتكاملة أتريخ أتسيس عن م -1

 بتانه بومبو كاليمنتان اجلنوبية
ي واحدة من مؤسسات سالمية املتكاملة هاإلدرسة ضياء الوداد االبتدائية م
ليت تنفذ برانجما خصائص الدين اإلسالمي وا ألساسي يف املرحلة االبتدائية معالتعليم ا

سوعي  منطقة ساري موليا قرية كتلة أ  1سيبامبان  ، وعنواهنا يفسنوات 6 تعليميا ملدة
املدرسة ضياء الوداد االبتدائية اإلسالمية . اتنه بومبو كاليمنتان اجلنوبية وتقع يفلوابن، 

 يف عام (dr. Hj. Hamni Azmi) محين عزميالطبيبة احلاجة  اليت أسسهااملتكاملة 
يناير  27رمسيا يف  مدرسة ضياء الوداد االبتدائية اإلسالمية املتكاملة مت إنشاء 2015
طعة كاليمانتان على مرسوم رئيس املكتب اإلقليمي لوزارة الدين يف مقا بناء 2015

 . DISDIK/2015 /186.46/65 اجلنوبية رقم:
يف جممع جامعي حماط  مدرسة ضياء الوداد االبتدائية اإلسالمية املتكاملة يقع

ضياء  ا من روضةطفال احملليني إىل الكلية ، بدءمبنازل الناس. يذهب العديد من األ
مدرسة  م ترتيب حالة مبىن. املتكاملةمدرسة ضياء الوداد االبتدائية اإلسالمية و  الوداد

مدرسة ضياء  بشكل جيد مع مبىن متني. ضياء الوداد االبتدائية اإلسالمية املتكاملة
. متني مع مبىن أمسنيت وسرياميك ومرافق مناسبة الوداد االبتدائية اإلسالمية املتكاملة

 .ملية التعلم، فال توجد عقبات يف عمبىن املدرسة منظم جيًدا وقوي جداا ألن نظر 
ضياء الوداد االبتدائية اإلسالمية  على نتائج مقابلة مع مدير مدرسة بناء

أي ألنه رأى سوء حالة  ،ن التسلسل الزمين لتشكيل املدرسةحدث ع، املتكاملة
 ،يواجهها اجملتمع يف يف ذلك الوقتاجملتمع احمليط يف جمال األخالق واملشاكل اليت 
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يريد تغيري وحتسني هذا السلوك  (dr. Hj. Hamni Azmi) محين عزميالطبيبة احلاجة 
من خالل إنشاء مدرسة ابتدائية جتمع بني الدروس العامة والدروس الرئيسية هي 

 ضياء الوداد االبتدائية اإلسالمية مدرسة من املتوقع أن يكون. األخالق والشخصية
واملعلمني وأولياء األمور  بةمية للطلمنتدى إلثراء الرتبية اإلسالمية يف احلياة اليو  املتكاملة
 والبيئة.
 . قائمة األمساء اليت خدموا كمدير املدرسة4.1اجلدول 
 البيان العام الدراس االسم الرقم

1 
 .dr) محين عزميالطبيبة احلاجة 

Hj. Hamni Azmi) 
2014 

ضياء  مدرسةمدير 
الوداد االبتدائية 

اإلسالمية 
 املتكاملة

2 
 Eko، املاجستري )إيكو سوبيان

Supiyan, M.Pd.I) 
 اآلن – 2015

ضياء  مدرسةمدير 
الوداد االبتدائية 

اإلسالمية 
 املتكاملة
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 هوية املدرسة -2
صورة عامة املدرسة ضياء الوداد االبتدائية اإلسالمية املتكاملة بتانه بومبو . 4.2اجلدول 

 كاليمنتان اجلنوبية

              مدرسة ضياء الوداد االبتدائية اإلسالمية                                       اسم املدرسة 1
 املتكاملة

 69892558    رقم مدير املدرسة الوطنية 2
 االبتدائية مدرسة استمارة تعليمية 3
 اصاخل حالة املدرسة 4
 ؤسسةامل حالة امللكية 5
 DISDIK/2015/188.46/64 شهادة تصريح التشغيل 6
 2015 يناير 27 اتريخ الشهادة 7
 كتلة أ  1شارع سيبامبان  العنوان 8
 ساري موليا القرية/اجلناح 9
 سوعي لوابن نطقةامل 10
 اتنه بومبو املديرية 11
 كاليمنتان اجلنوبية الوالية 12
 2/1 مجعية املواطنني /مجعية اجلوار 13
 1 اسم القرية 14
 72274 رمز بريدي 15
 081392006900 رقم اهلاتف 16
 yahoo.co.id_dhiaelwidad@sdit الربيد اإللكرتوين 17

 comhttp://69892558.siap. موقع الكرتوين 18

 

mailto:sdit_dhiaelwidad@yahoo.co.id
http://69892558.siap.com/
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وبعثة وأهداف مدرسة ضياء الوداد االبتدائية اإلسالمية  رؤية -3
 املتكاملة بتانه بومبو كاليمنتان اجلنوبية

رؤية مدرسة ضياء الوداد االبتدائية اإلسالمية املتكاملة بتانه بومبو  (أ
 كاليمنتان اجلنوبية

 خلق جيل يتمتع ابلشخصية واإلجناز واالستقالل.

بعثة مدرسة ضياء الوداد االبتدائية اإلسالمية املتكاملة بتانه بومبو   (ب
 كاليمنتان اجلنوبية

 ، وذات شخصية شريفة.دة مستقيمة، وجمتهدة يف العبادةتربية األبناء على عقي (1
 .غرس ثقافة إسالمية يف البيئة املدرسية (2
 .بةدوة احلسنة يف تشكيل شخصية الطلإعطاء األولوية للق (3
 قراءة القرآن وحفظه. احلرص على (4
 تعزيز روح اإلجناز لدى مجيع منتسيب املدرسة. (5

ج( أهداف مدرسة ضياء الوداد االبتدائية اإلسالمية املتكاملة بتانه بومبو 
 كاليمنتان اجلنوبية

مدرسة ضياء الوداد االبتدائية اإلسالمية املتكاملة بتانه بومبو  هتدف مدرسة
 لبة: هو أنه من املتوقع أن حيصل عليها الط كاليمنتان اجلنوبية

 .العقيدة املستقيمة والعبادة الصحيحة (1
 .الشخصية الناضجة والطابع النبيل (2
 .شخصية صادقة ومنضبطة وقادرة على كبح شهوته (3
 .اظه وفهمه جيدالقدرة على قراءة القرآن وحف (4
احلياتية، روح املبادرة  البصرية الدينية، األكادميية املثلى، الصحية واملالئمة، املهارات (5

 .والقدرة على تطوير نفسه
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 البصرية الوطنية واإلحساس العايل ابلقومية. (6
أحوال املدرسني واملوظفني يف مدرسة ضياء الوداد االبتدائية  -4

 اإلسالمية املتكاملة بتانه بومبو كاليمنتان اجلنوبية
اإلسالمية  ، يف مدرسة ضياء الوداد االبتدائية2022/2023يف سنة الدراسية 

 موظفا. 2مدرسا و  31املتكاملة بتانه بومبو كاليمنتان اجلنوبية هناك 

أحوال املدرسني واملوظفني يف مدرسة ضياء الوداد االبتدائية اإلسالمية . 4.3اجلدول 
 2022/2023 كاليمنتان اجلنوبية  املتكاملة بتانه بومبو

 الوظيفة اإلسم الرقم

 مدير املدرسة ، املاجستسرإيكو سوبيان 1

 املدرس مشس الدين فجري، السرجاان 2

 املدرسة ، السرجاانماسايو 3

 املدرسة ة، السرجاانعلي 4

 املدرسة ، السرجااندامااينيت 5

 املدرسة ، السرجاانرحيمة 6

 املدرس ، السرجاانتريونو 7

 املدرسة ، السرجاانإهلة ماراينيت 8

 املدرس عبد احلنان اللو 9
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 املدرس ماواردي 10

 املدرسة ، السرجاانروزدا لياين 11

 املدرسة ، السرجاانإيلي نورماوايت ليستاري 12

 املدرسة ، السرجاانعدي أوسواتون حصانة 13

 املدرس حممد افندي 14

 املدرسة ، السرجاانليندايين 15

 املدرسة ييت، السرجاانرمح 16

 املدرسة ، السرجااننور اجلنة 17

 املدرس ، السرجاانهللا مصر 18

 املدرسة ، السرجاانهيين سوسانيت 19

 املدرسة ، السرجاانإمساعيل فيرتايين 20

 املدرسة ، السرجاانأنيس خواروتون نيسا 21

 املدرس ، السرجاانساليس العرواين 22

 املدرسة ، السرجاانحكمة نزيله 23

 املدرسة ، السرجاانهريانوايت 24
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 املدرسة السرجاانوحده،  25

 مديرة اإلدارة نور أغوستينا إكس 26

 املدرسة ، السرجاانهودايان 27

 املدرسة ، السرجاانجوهرية سيت 28

 املدرسة ، السرجاانفاداي مارات جوليا نينجار 29

 املدرسة ، السرجاانسييت نورلياان 30

 املدرسة ، السرجااننور احلميدة 31

 املدرسة السرجاان، دينا سبتياان ديوي 32

 املدرسة ، السرجاانرزقي رمحيتا ساين بينغستو 33

 
أحوال الطلبة يف مدرسة ضياء الوداد االبتدائية اإلسالمية املتكاملة  -5

 بتانه بومبو كاليمنتان اجلنوبية
، مبدرسة ضياء الوداد االبتدائية اإلسالمية 2022/2023يف سنة الدراسية 

طالبا،  78 األولطالبا. منهم يف الصف  326اليت عددها  املتكاملة بتانه بومبو، هناك
طالبا،  51لرابع اطالبا، يف الصف  58لثالث اطالبا، يف الصف  70 الثاينيف الصف 
 طالبا. 29لسادس اطالبا، يف الصف  40خلامس ايف الصف 
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 بومبو. عدد طلبة مدرسة ضياء الوداد االبتدائية اإلسالمية املتكاملة بتانه 4.4 اجلدول
 كاليمنتان اجلنوبية

 العدد الرأة الرجل الفصل

 األول

 27 12 15 الصف األول أ

 26 10 16 الصف األول ب

 25 9 16 الصف األول ج

 الثاين

 23 6 17 الصف الثاين أ

 24 13 11 الصف الثاين ب

 23 12 11 الصف الثاين ج

 الثالث
 29 13 16 الصف الثالث أ

 29 11 18 الصف الثالث ب

 الرابع
 25 11 14 الصف الرابع أ

 26 13 13 الصف الرابع ب

 اخلامس
 21 11 10 الصف اخلامس أ

 19 10 9 الصف اخلامس ب
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 29 11 18 الصف السادس أ السادس

 326 142 184 اجملموعة

 
أحوال املرافق والبنية التحتية يف مدرسة ضياء الوداد االبتدائية  -6

 بتانه بومبو كاليمنتان اجلنوبيةاإلسالمية املتكاملة 
املرافق والبنية التحتية مبدرسة ضياء الوداد االبتدائية اإلسالمية املتكاملة بتانه 

 .2022/2023بومبو كاليمنتان اجلنوبية يف السنة الدراسية 
أحوال املرافق والبنية التحتية يف مدرسة ضياء الوداد االبتدائية اإلسالمية  .4.5اجلدول 
 لة بتانه بومبو كاليمنتان اجلنوبيةاملتكام

 العدد املرافق الرقم

 13 الصف 1

 1 مكتب مدير املدرسة  2

 1 مكتب املدرسني 3

 1 مكتب اإلداريني 4

 1 مكتبة 5

 1 قاعة االجتماع 6

 1 وحدة صحية 7
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 1 مصلى 8

 1 تعاونية 9

 4 بيت اخلالء للمدرسني 10

 11 بيت اخلالء للطلبة 11

 1 األمنمركز  12

 1 ملعب الرايضة 13

 

جدول الدراسية يف مدرسة ضياء الوداد االبتدائية اإلسالمية  -7
 املتكاملة بتانه بومبو كاليمنتان اجلنوبية

يف مدرسة ضياء الوداد االبتدائية اإلسالمية املتكاملة بتانه بومبو  . الساعة4.6 اجلدول
 كاليمنتان اجلنوبية

 وقت الرجوع اإلسرتاحةوقت  الساعة اليوم الرقم

 08.00 اإلثنني 1
10.00 
12.15 

12.45 

 08.00 الثالاثء 2
10.00 
12.15 

12.45 

 08.00 األربع 3
10.00 
12.15 

12.45 
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 08.00 اخلميس 4
10.00 
12.15 

12.45 

 10.30 10.00 08.00 اجلمعة 5

 10.30 10.00 08.00 السبت 6

 

 تقدمي البياانت -ب
حىت  2022أغسطس  11 هذا البحث من يف البحثواختبار تنفيذ تعليم 

قامت الباحثة مادة التعليم عن املفردات لطلبة الصف الثالث يف  .2022سبتمرب  19
مرحلة األوىل، مكون من اجملموعة الضابطة والتجريبية. فرق منهما يعين يف اجملموعة 

لتجريبية تستخدم الضابطة بدون تستخدم طريقة النشيد بوسيلة الصور أما يف اجملموعة ا
طريقة النشيد بوسيلة الصور. إن هذا البحث ملعرفة مدى تستخدم طريقة النشيد بوسيلة 

 الصوريف تعليم املفردات يف اجملموعة التجريبية.
 تنفيذ االختبار القبلي يف اجملموعة الضابطة واجملموعة التجريبية -1

 تنفيذ االختبار القبلي يف اجملموعة الضابطة (أ
 15ار القبلي يف اجملموعة الضابطة يف يوم اإلثنني، تنفيذ االختب

. ويف هذه االختبار استخدام البحث مادة التعليم عن 2022أغسطس 
"أدوات الكتابة ويف الفصل وحول املدرسة واملهنة" يف مادة املفردات. وأما 

 سؤال يف التدريب صل بني الصورة وامسها املناسب. 50عدد السؤال يعين 
القبلي حصل البحث نتائج االختبار القبلي يف اجملموعة بعد االختبار 

 الضابطة )الصف الثالث ب( كما يف اآلتية:
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 نتائج االختبار القبلي من اجملموعة الضابطة. 4.7اجلدول 

 التقدير نتيجةال سماال الرقم

 جيد 70 عابد برانجا هدايت 1

 انقص 56 أدزكيا رمحة نور فضيلة 2

 جيد 76 أمحد عيسي حايف 3

 انقص 50 امحد شفيق عزام 4

 انقص 52 أجينج أيو إنتان بيتالوكا 5

 انقص 56 ألفينا روضاتونيسا 6

 انقص 60 علياتول املفيده 7

 انقص 58 فاطخة ابريليا رمحة 8

 انقص 60 فكري الفارسي 9

 انقص 70 مفتاح اجلنة 10

 انقص 62 حممد أزهر أوكتافيانو 11

 انقص 56 حممد عزك اخلليفي 12
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 انقص 48 حممد فهمي خري الدين 13

 انقص 64 حممد هيكل أفندي 14

 انقص 58 حممد حازق خري 15

 انقص 62 حممد ريدو موالان 16

 انقص 56 حممد وحي عزة أكرب 17

 انقص 76 حممد زيين حزمي 18

 جيد 70 جنوان عظيم منتظر 19

 انقص 68 نسرين عريشة صفية 20

 جيد 74 نورا حسناء عنيدة 21

 انقص 42 نور عتيقة فرده 22

 انقص 60 رمحت حافظ جوانوان 23

 جيد 70 رحيان نوردفا االبتدائية 24

 انقص 52 رايندرا أنديناات براديبتا 25

 انقص 50 سخا افكار عقيلة 26

 انقص 54 سياريف علي ريدو 27
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 انقص 58 تري احلمد راهايو 28

 انقص 68 زسيشا أوابليا رمحة 29

 1756 العدد

 60،55 املعدل

من أهلية  0وجد يأما حاصل االختبار القبلي يف اجملموعة الضابطة يعين 
من أهلية  24من أهلية "جيد". و  5من أهلية "جيد جدا". و  0"ممتاز". و 
 "انقص".

 تنفيذ االختبار القبلي يف اجملموعة التجريبية (ب
 11، خلميسيف يوم ا تجريبيةتنفيذ االختبار القبلي يف اجملموعة ال

. ويف هذه االختبار استخدام البحث مادة التعليم عن 2022أغسطس 
"أدوات الكتابة ويف الفصل وحول املدرسة واملهنة" يف مادة املفردات. وأما 

 سؤال يف التدريب صل بني الصورة وامسها املناسب. 50عدد السؤال يعين 
ر القبلي يف اجملموعة بعد االختبار القبلي حصل البحث نتائج االختبا

 ( كما يف اآلتية:أ )الصف الثالث تجريبيةال
 نتائج االختبار القبلي من اجملموعة التجريبية. 4.8اجلدول 

 التقدير نتيجةال سماال الرقم

 انقص 46 أديتيا نوفال برااتما 1

 انقص 50 عائشة عليفة 2

 انقص 50 عقيلة زهرة مولدايين 3
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 انقص 50 أتيكا بوتري أجناين 4

 انقص 56 دفعه الفاريزكي هاراتنتو 5

 انقص 60 فخر فرمانسية 6

 جيد 70 فياضي دستانتو 7

 انقص 60 خليفي الفريد 8

 انقص 40 م. أفان راجيندرا ساين 9

 انقص 42 ورود الزهراء 10

 انقص 46 ميخائيل فرزاان 11

 انقص 40 حممد فهري اهلدى 12

 جيد 70 حممد ضايف أبيزار 13

 انقص 50 حممد فخري ظفران خريي 14

 انقص 52 حممد فاتح الوليد 15

 انقص 46 حممد حبييب نزار رابين 16

 انقص 60 حممد خنيف عزيزان اشوان 17

 انقص 40 أرحممد رضوى رصفهاين.  18
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 انقص 50 حممد رزقي فردوس 19

 انقص 40 حممد رزقون رمضان 20

 انقص 52 اندين األمرية اليكسا 21

 انقص 60 نوفل هادي 22

 انقص 54 نيارة يوليا رسيقة 23

 انقص 48 نظمي خرية ولدة 24

 انقص 44 األمرية أمورا الزهراء 25

 انقص 40 ريفيكاتول احلكمة 26

 انقص 40 ساقيب اسيوط احلمرية 27

 انقص 50 سبتياان اوليا بوتري 28

 انقص 56 ميىن عقيلة يونيتا 29

 1462 العدد

 50،41 املعدل
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من أهلية  0وجد ييعين  تجريبيةأما حاصل االختبار القبلي يف اجملموعة ال
من أهلية  27من أهلية "جيد". و  2من أهلية "جيد جدا". و  0"ممتاز". و 
 "انقص".

يف حتليل املتوسط على  IBM SPSS V.25نتيجة برانمج  4.9اجلدول 
 نتائج االختبار القبلي

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean 

Ekperimen 29 40,00 70,00 50,4138 

Kontrol 29 42,00 76,00 60,5517 

Valid N 

(listwise) 

29 
   

بناء على ذلك اجلدول، قيمة مبعدل من نتيجة االختبار القبلي لطلبة 
ومعدل  42وأدىن القيمة من اجملموعة الضابطة  76أعلى اجملموعة الضابطة 

ومعدل  40وأدىن القيمة  70وأما أعلى القيمة للمجموعة التجريبية . 60،55
 .50،41من اجملموعة التجريبية 

 تنفيذ تعليم املفردات يف اجملموعة الضابطة واجملموعة التجريبية -2
 23يوليو إىل  25تنفيذ تعليم اللغة العربية يف هذا البحث يبدأ من اتريخ 

 2022أغسطس15. إبتداء االختبار القبلي نفذ اتريخ اإلثنني 2022سبتمرب 
أغسطس يف اجملموعة التجريبية  11اجملموعة الضابطة واتريخ اخلميس  4يف املادة 
نفيذ التعليم اجملموعة الضابطة لت 2022سبتمرب  12حىت اتريخ اإلثنني  4يف املادة 

سبتمرب  19واجملموعة التجريبية. مث اتريخ اختبار البعدي نفذ اتريخ اإلثنني 
 جملموعة التجريبية.  2022سبتمرب  15جملموعة الضابطة و اخلميس  2022

أما هذا البحث يف تعليمها، فخطات البحث دفعة واحدة معلمة. وما 
تعليم املفردات هي أدوات الكتابة ويف الفصل داما لبث علمت املادة أساس عن 
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وحول املدرسة واملهنة اليت تشتمل من معيار الكفاءة األساسية واملؤشرات 
 وأهداف التدريس. 

كانت البحث يبلغ مادة أدوات الكتابة ويف الفصل وحول املدرسة واملهنة 
الوداد إىل عينة أي اجملموعة الضابطة واجملموعة التجريبية من مدرسة ضياء 

االبتدائية اإلسالمية املتكاملة بتانه مبوبو كاليمنتان اجلنوبية. وعاملت البحث كل 
 واحدة من اجملموعة كمثل معني مبنهج البحث.

قبل البحث دخلت التعليم للثانية اجملموعتني، فالبحث صممت مادة 
أدوات الكتابة ويف الفصل وحول املدرسة واملهنة. وأعدت البحث اللوازموم 

عملت التعليمية ابستخدام طريقة النشيد بوسيلة الصور خبطة التنفيذ التعليمية و 
(RPP .وصممت البحث األداة التقومي أي االختبار القبلي واالختبار البعدي .)

 أما تنفيذ التعليمية واحد اللقاء االختبار القبلي وواحد اللقاء االختبار البعدي.
 لضابطةتنفيذ تعليم املفردات يف اجملموعة ا (أ

قبل تنفيذ التعليم، فالبحث أعدت كل شيء املقتضي يف تعليم اجملموعة 
(. RPPالضابطة. عدة مذكور حييط عدة مادة، تصنع خبطة التنفيذ التعليمية )

ويف االختبار القبلي واالختبار البعدي أعطت البحث الطلبة سؤاال عن مادة 
اء الختبار البعدي. جدول املفردات. واحد اللقاء الختبار القبلي وواحد اللق

 تنفيذ تعليم يف اجملموعة الضابطة فاملنظور يف جدول يف ما يلي. 
 . تنفيذ اللقاء لتعليم املفردات يف اجملموعة الضابطة4.10اجلدول 
 املادة الساعة اليوم/التاريخ اللقاء

1 
أغسطس  15اإلثنني، 

2022 
10.15-
11.15 

 االختبار القبلي
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2 
 أغسطس 22اإلثنني، 

2022 
10.15-
11.15 

 أدوات الكتابة

3 
أغسطس  29اإلثنني، 

2022 
10.15-
11.15 

 يف الفصل

4 
سبتمرب  5اإلثنني، 

2022 
10.15-
11.15 

 حول املدرسة

5 
سبتمرب  12اإلثنني، 

2022 
10.15-
11.15 

 املهنة

6 
سبتمرب  19اإلثنني، 

2022 
10.15-
11.15 

 االختبار البعدي

 
 تنفيذ تعليم املفردات يف اجملموعة التجريبية  (ب

قبل تنفيذ التعليم، فالبحث أعدت كل شيء املقتضي يف تعليم اجملموعة 
(. RPPالضابطة. عدة مذكور حييط عدة مادة، تصنع خبطة التنفيذ التعليمية )

ويف االختبار القبلي واالختبار البعدي أعطت البحث الطلبة سؤاال عن مادة 
املفردات. واحد اللقاء الختبار القبلي وواحد اللقاء الختبار البعدي. جدول 

 تنفيذ تعليم يف اجملموعة الضابطة فاملنظور يف جدول يف ما يلي. 

 موعة التجريبية. تنفيذ اللقاء لتعليم اللغة العربية يف اجمل4.11اجلدول 
 املادة الساعة اليوم/التاريخ اللقاء
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1 
أغسطس  11اخلميس، 

2022 
10.15-
11.15 

 االختبار القبلي

2 
أغسطس  18اخلميس، 

2022 
10.15-
11.15 

 أدوات الكتابة

3 
أغسطس  25اخلميس، 

2022 
10.15-
11.15 

 يف الفصل

4 
-10.15 2022سبتمرب  1اخلميس، 

11.15 

 حول املدرسة

5 
-10.15 2022سبتمرب  8اخلميس، 

11.15 

 املهنة

6 
سبتمرب  15اخلميس، 

2022 
10.15-
11.15 

 االختبار البعدي

 

 تنفيذ االختبار البعدي يف اجملموعة الضابطة واجملموعة التجريبية -3
 تنفيذ االختبار البعدي يف اجملموعة الضابطة (أ

سبتمرب  19، اإلثننييف يوم الضابطة يف اجملموعة  لبعديتنفيذ االختبار ا
. ويف هذه االختبار استخدام البحث مادة التعليم عن "أدوات الكتابة 2022

ويف الفصل وحول املدرسة واملهنة" يف مادة املفردات. وأما عدد السؤال يعين 
 سؤال يف التدريب صل بني الصورة وامسها املناسب. 50

يف اجملموعة  ديبعحصل البحث نتائج االختبار ال بعديبعد االختبار ال
 ( كما يف اآلتية:ب)الصف الثالث الضابطة 
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 نتائج االختبار البعدي من اجملموعة الضابطة .4.12اجلدول 

 التقدير النتيجة سماال الرقم

 جيد 70 عابد برانجا هدايت 1

 جيد 74 أدزكيا رمحة نور فضيلة 2

 ممتاز 90 أمحد عيسي حايف 3

 انقص 60 امحد شفيق عزام 4

 جيد 70 أجينج أيو إنتان بيتالوكا 5

 جيد 76 ألفينا روضاتونيسا 6

 جيد 70 علياتول املفيده 7

 انقص 60 فاطخة ابريليا رمحة 8

 انقص 68 فكري الفارسي 9

 انقص 60 مفتاح اجلنة 10

 جيد 74 حممد أزهر أوكتافيانو 11

 جيد 76 حممد عزك اخلليفي 12
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 جيد 76 حممد فهمي خري الدين 13

 انقص 68 حممد هيكل أفندي 14

 جيد 78 حممد حازق خري 15

 جيد جدا 80 حممد ريدو موالان 16

 جيد 72 حممد وحي عزة أكرب 17

 انقص 68 حممد زيين حزمي 18

 جيد 70 جنوان عظيم منتظر 19

 جيد جدا 84 نسرين عريشة صفية 20

 جيد 76 نورا حسناء عنيدة 21

 جيد 72 نور عتيقة فرده 22

 جيد 74 رمحت حافظ جوانوان 23

 جيد  جدا 80 رحيان نوردفا االبتدائية 24

 جيد 70 رايندرا أنديناات براديبتا 25

 انقص 68 سخا افكار عقيلة 26

 انقص 66 سياريف علي ريدو 27
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 انقص 56 تري احلمد راهايو 28

 جيد 70 زسيشا أوابليا رمحة 29

 2066 العدد

 71،24 املعدل

من  1وجد ييف اجملموعة الضابطة يعين  بعدياالختبار الأما حاصل 
من  9من أهلية "جيد". و  16من أهلية "جيد جدا". و  3أهلية "ممتاز". و 
 أهلية "انقص".

 اجملموعة التجريبية تنفيذ االختبار البعدي يف (ب
 15، خلميسيف يوم ا تجريبيةيف اجملموعة ال لبعديتنفيذ االختبار ا

هذه االختبار استخدام البحث مادة التعليم عن "أدوات . ويف 2022سبتمرب 
الكتابة ويف الفصل وحول املدرسة واملهنة" يف مادة املفردات. وأما عدد السؤال 

  سؤال يف التدريب صل بني الصورة وامسها املناسب. 50يعين 
حصل البحث نتائج االختبار القبلي يف اجملموعة  بعديبعد االختبار ال

 صف الثالث أ( كما يف اآلتية:التجريبية )ال
 نتائج االختبار البعدي من اجملموعة التجريبية .4.13 اجلدول
 التقدير النتيجة سماال الرقم

 جيد 78 أديتيا نوفال برااتما 1

 جيد 76 عائشة عليفة 2

 جيد جدا 80 عقيلة زهرة مولدايين 3
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 جيد جدا 82 أتيكا بوتري أجناين 4

 جيد 78 هاراتنتودفعه الفاريزكي  5

 انقص 66 فخر فرمانسية 6

 جيد 78 فياضي دستانتو 7

 ممتاز 94 خليفي الفريد 8

 جيد 78 م. أفان راجيندرا ساين 9

 جيد جدا 88 ورود الزهراء 10

 انقص 64 ميخائيل فرزاان 11

 جيد جدا 80 حممد فهري اهلدى 12

 جيد جدا 88 حممد ضايف أبيزار 13

 جيد 70 ظفران خرييحممد فخري  14

 جيد جدا 82 حممد فاتح الوليد 15

 جيد 74 حممد حبييب نزار رابين 16

 جيد 78 حممد خنيف عزيزان اشوان 17

 جيد جدا 80 أرحممد رضوى رصفهاين.  18
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 جيد جدا 88 حممد رزقي فردوس 19

 ممتاز 92 حممد رزقون رمضان 20

 ممتاز 90 اندين األمرية اليكسا 21

 ممتاز 100 نوفل هادي 22

 ممتاز 92 نيارة يوليا رسيقة 23

 جيد جدا 82 نظمي خرية ولدة 24

 جيد 78 األمرية أمورا الزهراء 25

 ممتاز 94 ريفيكاتول احلكمة 26

 جيد جدا 82 ساقيب اسيوط احلمرية 27

 ممتاز 92 سبتياان اوليا بوتري 28

 جيد جدا 88 ميىن عقيلة يونيتا 29

 2392 العدد

 82،48 املعدل

من  7وجد ييعين التجريبية يف اجملموعة  بعديأما حاصل االختبار ال
من  2من أهلية "جيد". و  9من أهلية "جيد جدا". و  11أهلية "ممتاز". و 
 أهلية "انقص".
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توسط على نتائج يف حتليل امل IBM SPSS V.25. نتيجة برانمج 4.14اجلدول 
 االختبار البعدي

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean 

Eksperimen 29 64,00 100,00 82,4828 

Kontrol 29 56,00 90,00 71,2414 

Valid N 

(listwise) 

29 
   

بناء على ذلك اجلدول، قيمة مبعدل من نتيجة االختبار البعدي لطلبة 
ومعدل  56وأدىن القيمة من اجملموعة الضابطة  90أعلى اجملموعة الضابطة 

ومعدل  64وأدىن القيمة  100. وأما أعلى القيمة للمجموعة التجريبية 71،24
 .82،48من اجملموعة التجريبية 

 حتليل البياانت وتفسريها -ج

 حتليل نتائج االختبار القبلي  -1
البيان األول لدى طلبة الصف الثالث أ اجملموعة التجريبية والصف الثالث ب 

الختبار القبلي كل الطلبة يستطيع أن ينظر إىل تقدمي اجملموعة الضابطة ينال من ا
 البياانت السابقة. 

 نتائج االختبار القبلي يف اجملموعة الضابطة (أ
البياانت االختبار القبلي الصف الثالث ب "اجملموعة الضابطة" يعين قيمة 

 .أدوات الكتابة ويف الفصل وحول املدرسة واملهنة نتيجة إجابة األسئلة عن
 بناء على النسبة املئوية، كما يلي: أما حاصل

 بار القبلي الطلبة يف اجملموعة الضابطةاالخت توزيع التكرر نتائج. 4.15اجلدول 

 نسبة مثوية )%( عدد بيان قيمة
 % 0 0 ممتاز 90-100
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 % 0 0 جيد جدا 80-89
 % 24،1 7 جيد 70-79
 % 75،9 22 انقص 70<

 % 100 29 عدد
نتائج الطلبة قبل الباحثة تنفيذ التعليم. تعرف يف اجلدول السابق يشرح 

جيد درجة  % 0، ممتازدرجة  % 0طالبا منها  29جملموعة الضابطة بعدد ا
طالبا درجة  22أو  % 9،75، جيدطالب درجة  7أو  % 1،24، جدا

 .انقص

 التجريبيةاالختبار القبلي يف اجملموعة نتائج   (ب
" يعين قيمة التجريبية"اجملموعة  أالبياانت االختبار القبلي الصف الثالث 

 .أدوات الكتابة ويف الفصل وحول املدرسة واملهنة نتيجة إجابة األسئلة عن
 أما حاصل بناء على النسبة املئوية، كما يلي:

 التجريبيةيف اجملموعة الطلبة االختبار القبلي  توزيع التكرر نتائج. 4.16اجلدول 

 نسبة مثوية )%( عدد بيان قيمة
 % 0 0 ممتاز 90-100
 % 0 0 جيد جدا 80-89
 % 6،9 2 جيد 70-79
 % 93،1 27 انقص 70<

 % 100 29 عدد
اجلدول السابق يشرح نتائج الطلبة قبل الباحثة تنفيذ التعليم. تعرف يف 

جيد درجة  % 0، ممتازدرجة  % 0طالبا منها  29جملموعة التجريبية بعدد ا
 .انقصطالبا درجة  27أو  % 1،93، جيدأو طالبان درجة  % 9،6، جدا
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 ج( املتوسط

 نتيجة من املتوسط على نتائج االختبار القبلي شرحوا يف جدول كما يلي:

 . نتيجة املتوسط يف كل جمموعتني4.17اجلدول 

 املتوسط اجملموعة
 50،41 اجملموعة التجريبية
 60،55 اجملموعة الضابطة

يف حتليل اختبار الطبيعية واختبار  IBM SPSS V.25قام البحث برانمج 
التجانس واختبار ت من نتائج االختبار القبلي. أما نتائج احلساب بربانمج 

IBM SPSS V.25 :كما يلي 

ا( اختبار الطبيعية على نتائج االختبار القبلي لدى طلبة الصف الثالث ب 
 الثالث أ اجملموعة التجريبيةاجملموعة الضابطة والصف 

يف حتليل اختبار الطبيعية على  IBM SPSS V.25. نتيجة برانمج 4.18اجلدول 
 نتائج االختبار القبلي

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Eksperimen Kontrol 

N 29 29 

Normal Parametersa,b Mean 50,4138 60,5517 

Std. 

Deviation 

8,54199 8,78142 

Most Extreme 

Differences 

Absolute ,140 ,112 

Positive ,140 ,111 

Negative -,111 -,112 

Test Statistic ,140 ,112 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,153c ,200c,d 
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أكرب  0،153تعين  Sig. (2-tailed) قيمةيف اجملموعة التجريبية أن  توجد
اجملموعة الضابطة  أما يففالبياانت توزيع الطبيعية.  (0,05 < 0,153) 0،05من 

 (0,05 < 0,200) 0،05أكرب من من  0،200تعين  Sig. (2-tailed)أن نتيجة 
إذن، قيمة تعليم الطلبة يف اجملموعة التجريبية هي فالبياانت توزيع الطبيعية. 

 طبيعية واجملموعة الضابطة هي طبيعية.

االختبار القبلي لدى طلبة الصف الثالث على نتائج ( اختبار التجانس 2
 ب اجملموعة الضابطة والصف الثالث أ اجملموعة التجريبية

يف حتليل اختبار التجانس على  IBM SPSS V.25. نتيجة برانمج 4.19اجلدول 
 نتائج االختبار القبلي

Test of Homogeneity of Variances 

 

Levene 

Statistic df1 df2 Sig. 

Hasil Based on Mean ,165 1 56 ,686 

Based on Median ,158 1 56 ,692 

Based on Median 

and with adjusted 

df 

,158 1 55,788 ,692 

Based on trimmed 

mean 

,222 1 56 ,639 

  

ANOVA 

Hasil   

 

Sum of 

Squares Df Mean Square F Sig. 

Between 

Groups 

1490,276 1 1490,276 19,860 ,000 

Within Groups 4202,207 56 75,039   
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Total 5692,483 57    

 < 0,686) 0،05أكرب من  0،686تعين  Sig. (2-tailed)وجد قيمة ت

. بناء على ذلك التباين عرف أن قيمة اجملموعة التجريبية واجملموعة (0,05
 الضابطة هي جتانس.

اختبار يستخدم وطبيعية وجتانس فألن قيمة االختبار القبلي هي طبيعية 
 ت ملعرفة وجود الفرق بني قدرة اجملموعتني.

على نتائج االختبار القبلي لدى طلبة الصف الثالث ب ( اختبار ت 3
 اجملموعة الضابطة والصف الثالث أ اجملموعة التجريبية

يف حتليل اختبار ت على نتائج  IBM SPSS V.25. نتيجة برانمج 4.20اجلدول 
 االختبار القبلي 

Independent Samples Test 

 

Levene's Test for 

Equality of Variances 

t-test for 

Equality of 

Means 

F Sig. T 

Hasil Belajar 

Siswa 

Equal 

variances 

assumed 

,165 ,686 -4,456 

Equal 

variances 

not 

assumed 

  

-4,456 

 

Independent Samples Test 

 

t-test for Equality of Means 

Df Sig. (2-tailed) 
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Mean 

Differenc

e 

Hasil Belajar 

Siswa 

Equal 

variances 

assumed 

56 ,000 -10,13793 

Equal 

variances 

not 

assumed 

55,957 ,000 -10,13793 

 

 حتليل نتائج االختبار البعدي  -2
البيان األول لدى طلبة الصف الثالث أ اجملموعة التجريبية والصف الثالث ب 

بعدي الذي يفعله بعد تعليم. نتيجة االختبار اجملموعة الضابطة ينال من االختبار ال
 كل الطلبة يستطيع أن ينظر إىل تقدمي البياانت السابقة.   البعدي
 نتائج االختبار البعدي يف اجملموعة الضابطة (أ

البياانت االختبار البعدي الصف الثالث ب "اجملموعة الضابطة" يعين قيمة 
 .أدوات الكتابة ويف الفصل وحول املدرسة واملهنةنتيجة إجابة األسئلة عن 

 أما حاصل بناء على النسبة املئوية، كما يلي:

توزيع التكرر نتائج االختبار البعدي الطلبة يف اجملموعة . 4.21اجلدول 
 الضابطة

 نسبة مثوية )%( عدد بيان يمةق
 % 3،4  1 ممتاز 90-100
 % 10،3 3 جيد جدا 80-89
 % 51،8 15 جيد 70-79
 % 34،5 10 انقص 70<

 % 100 29 عدد
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الباحثة تنفيذ التعليم. تعرف يف  السابق يشرح نتائج الطلبة بعداجلدول 
، ممتازطالب درجة  1أو  % 4،3 طالبا منها  29جملموعة الضابطة بعدد ا

طلبا درجة  15أو  % 8،51، جيد جداطالب درجة  3أو  % 3،10
 .انقصطالب درجة  10أو  % 5،34 ، جيد

هذا احلاصل بناء على قام البحث تعليما بدون استخدام طريقة النشيد 
بوسيلة الصور، وهذا نتيجة الطلبة منظورة ترقية مقارنة من نتيجة الطلبة تنفيذ 

 خدام طريقة النشيد بوسيلة الصور.تعليم املفردات بدون است

 نتائج االختبار البعدي يف اجملموعة التجريبية  (ب
البياانت االختبار البعدي الصف الثالث أ "اجملموعة التجريبية" يعين قيمة 

 .أدوات الكتابة ويف الفصل وحول املدرسة واملهنةنتيجة إجابة األسئلة عن 
 ي:أما حاصل بناء على النسبة املئوية، كما يل

يف اجملموعة  توزيع التكرر نتائج االختبار البعدي الطلبة. 4.22اجلدول 
 التجريبية

 نسبة مثوية )%( عدد بيان قيمة
 % 24،1 7 ممتاز 90-100
 % 37،10 11 جيد جدا 80-89
 % 31،0 9 جيد 70-79
 % 6،9 2 انقص 70<

 % 100 29 عدد
الباحثة تنفيذ التعليم. تعرف يف  السابق يشرح نتائج الطلبة بعداجلدول 

، ممتازطالب درجة  7أو  % 1،24طالبا منها  29جملموعة التجريبية بعدد ا
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طالب درجة  9أو  % 0،31، جيد جداطالبا درجة  11أو  % 10،37
  .انقصطالبان درجة  2أو  % 9،6، جيد

هذا احلاصل بناء على قام البحث تعليما استخدام طريقة النشيد بوسيلة 
الصور، وهذا نتيجة الطلبة منظورة ترقية مقارنة من نتيجة الطلبة بعد تنفيذ 

 تعليم املفردات استخدام طريقة النشيد بوسيلة الصور.

 ج( املتوسط

 شرحوا يف جدول كما يلي: بعدينتيجة من املتوسط على نتائج االختبار ال

 . نتيجة املتوسط يف كل جمموعتني4.23اجلدول 

 املتوسط اجملموعة
 82،48 اجملموعة التجريبية
 71،24 اجملموعة الضابطة

يف حتليل اختبار الطبيعية واختبار  IBM SPSS V.25قام البحث برانمج 
التجانس واختبار ت من نتائج االختبار القبلي. أما نتائج احلساب بربانمج 

IBM SPSS V.25 :كما يلي 

طلبة الصف الثالث اختبار الطبيعية على نتائج االختبار البعدي لدى  (1
 ب اجملموعة الضابطة والصف الثالث أ اجملموعة التجريبية

يف حتليل اختبار الطبيعية على  IBM SPSS V.25. نتيجة برانمج 4.24اجلدول 
 نتائج االختبار البعدي

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Eksperimen Kontrol 

N 29 29 

Mean 82,4828 71,2414 
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Normal 

Parametersa,b 

Std. Deviation 8,54660 7,66092 

Most Extreme 

Differences 

Absolute ,143 ,129 

Positive ,143 ,101 

Negative -,128 -,129 

Test Statistic ,143 ,129 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,133c ,200c,d 

 0،153تعين  Sig. (2-tailed)توجد يف اجملموعة التجريبية أن قيمة 
فالبياانت توزيع الطبيعية. أما يف اجملموعة  (0,05 < 0,133) 0،05أكرب من 

 0,200) 0،05أكرب من من  0،200تعين  Sig. (2-tailed)الضابطة أن قيمة 

فالبياانت توزيع الطبيعية. إذن، قيمة تعليم الطلبة يف اجملموعة التجريبية  (0,05 <
 واجملموعة الضابطة هي طبيعية.

على نتائج االختبار البعدي لدى طلبة الصف الثالث اختبار التجانس  (2
 ب اجملموعة الضابطة والصف الثالث أ اجملموعة التجريبية

يف حتليل اختبار التجانس على  IBM SPSS V.25برانمج . نتيجة 4.25اجلدول 
 نتائج االختبار البعدي

Test of Homogeneity of Variances 

 

Levene 

Statistic df1 df2 Sig. 

Hasil Based on 

Mean 

,563 1 56 ,456 

Based on 

Median 

,444 1 56 ,508 

Based on 

Median and 

with adjusted 

df 

,444 1 55,960 ,508 

Based on 

trimmed mean 

,609 1 56 ,439 
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ANOVA 

Hasil   

 

Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

Between 

Groups 

1832,345 1 1832,345 27,819 ,000 

Within 

Groups 

3688,552 56 65,867 
  

Total 5520,897 57    

 < 0,456) 0،05أكرب من  0،456تعين  Sig. (2-tailed)توجد قيمة 

. بناء على ذلك التباين عرف أن قيمة اجملموعة التجريبية واجملموعة (0,05
 هي جتانس.  الضابطة

 يستخدموجتانس فوطبيعية ألن قيمة االختبار البعدي هي طبيعية 
 اختبار ت ملعرفة وجود الفرق بني قدرة اجملموعتني.

اختبار ت على نتائج االختبار البعدي لدى طلبة الصف الثالث ب  (3
 اجملموعة الضابطة والصف الثالث أ اجملموعة التجريبية

يف حتليل اختبار ت على نتائج  IBM SPSS V.25. نتيجة برانمج 4.26اجلدول 
 االختبار البعدي

Independent Samples Test 

 

Levene's Test for 

Equality of 

Variances 

t-test for 

Equality of 

Means 

F Sig. T 

Hasil Belajar Siswa Equal 

variances 

assumed 

,563 ,456 5,274 
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Equal 

variances 

not 

assumed 

  

5,274 

 

 

Independent Samples Test 

 

t-test for Equality of Means 

Df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Hasil Belajar Siswa Equal 

variances 

assumed 

56 ,000 11,24138 

Equal 

variances 

not 

assumed 

55,34

3 

,000 11,24138 

 0،05أكرب من  Sig. (2-tailed)اخلالصة من تلك التحليلة إذا كانت  كما
Sig. (2-tailed) > 0,05  ف 𝐻𝑜 و  ةمقبول𝐻𝑎  .وإذا كانت مردودةSig. (2-

tailed) 0،05من  صغرأ Sig. (2-tailed) < 0,05   ف 𝐻𝑜 و  مردودة𝐻𝑎 

 . مقبولة

-Sig. (2تعرف أن نتيجة  IBM SPSS V.25برانمج  أن بناء على احلساب

tailed) 0،000  ف (0,05 > 0,000) 0،05أصغر من . 𝐻𝑜 و  مردودة𝐻𝑎 

فرق قيمة االختبار البعدي بني طلبة الصف الثالث أ اجملموعة  وجدي، إذن .مقبولة
 التجريبية والصف الثالث ب اجملموعة الضابطة.

من بيان السابق ونتيجة احلساب فإن طريقة النشيد بوسيلة الصور سديد 
وخرب على تعليم املفردات ألن هذه الطريقة بوسيلة سهولة لدى الطلبة خاصة يف 

البياانت واحلساب أن استخدام طريقة  تلكعملية تعليم املفردات. واخلالصة من 
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ون استخدام الطريقة بوسيلة من بد فعاليف تعليم املفردات النشيد بوسيلة الصور 
 أخرى.


