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 الرابع الباب
 ربليل البيانات ومناقستها

 
  البحث ميدان عن محةلال - أ

  .سُتارمبنج النموذجية الثانية احلكومية اإلسالمية انويةالث ادلدرسة نشأة تاريخ -1

 ىي بنجرماسُت النموذجية الثانية (MAN) احلكومية انويةالث ادلدرسة
 اإلسالم دين ادلميزة بعالمة العامة انويةالث ادلدرسة واحدة بدراجة ادلتوسط ادلدرسة

 إىل ربويلها سنوات PGAN 4 هاتسابق ادلدرسة ىذه. الدينية ؤونالش وزارة ربت
 موالورمن شارع يف ويقع, 0991 سنة يف احلكومية اإلسالمية انويةالث ادلدرسة

(Mulawarman), انتقل 0996 سنة من مث, لتطوير متكن وال قليل ادلكان ألن 
  .بنجرماسُت (Pramuka) فاراموك شارع ىف

 ادلدرسةب اإلسالمية للمؤسسات العام ادلدير لجع 0999 سنة ىف منذ مث
 .اجلنوبية كاليمانتان دلنطقة النموذجية احلكومية اإلسالمية انويةالث

 الثانية احلكومية اإلسالمية انويةالث ادلدرسة تسّلم 5112 سنة يف
 ةاجملال يف اإلصلاز كادلدرسة احمللية احلكومة من احًتاما بنجرماسُت النموذجية

 النموذجية الثانية احلكومية اإلسالمية انويةالث ادلدرسة تسّلم 5114 سنة يف .البيئة
 الشؤون وزارة تعطى الذى الوطٌت طبقة ىف اإلصلاز كادلدرسة احًتاما بنجرماسُت

 .جاكرتا الدينية

 اإلسالمية انويةالث ادلدرسة اآلن حىت 0996 سنة ادلدرسة تقوم منذ
 رئيس من تغيَتاتال ذبرب ،0991 سنة ىف بنجرماسُت النموذجية الثانية احلكومية

 النموذجية الثانية احلكومية اإلسالمية انويةالث ادلدرسة ةسيرئ اآلن, ادلدرسة
 .ادلاجستَت ،السعدية حلمة تورندةالدك ادلكرمة بنجرماسُت
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ادلدرسة الثانوية اإلسالمية ب اللغة العربية أحوال ادلدرسات وموظفات -2

 .بنجرماسُتوذجية انية النماحلكومية الث

 يف سُتارمبنجالنموذجية  الثانية دلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكوميةا يف
كان  )انظر يف ادلالحق( ظف خبلفية سلتلفةامو  94موجود  5104/5104سنة 

 .أنظر اىل اجلدول التايل .منهم مدرسات اللغة العربية خامس

   6 .0اجلدول 
النموذجية  الثانيةانوية اإلسالمية احلكومية رسة الثادلد يف مدرسات اللغة العربيةأحوال 

 5104/5104يف سنة  بنجرماسُت
 الصفّ  الًتبية اإلسم الرقم

الدكتورندة احلاجة  0
 فريدة عبد اهلل

 كلية الًتبية والتعليم
 قسم تعليم اللغة العربية

 ىمعة أنتسار يف اجلا
اإلسالمية احلكومية 

 بنجرماسُت

XI IIK 1, XI IIK 2, XI 

IIK 3, XI MIA 1, XI 

MIA 2, XI MIA 3, XI 

MIA 4, XI MIA 5, XI 

MIA 6, XI IIS 1, XI 

IIS 2. 

توفيق الرمحن  5
 السرجانا

 كلية الًتبية والتعليم
 قسم تعليم اللغة العربية

 ىمعة أنتسار يف اجلا
اإلسالمية احلكومية 

 بنجرماسُت

XII IIK, XII IBB, XII 

MIA 1, XII MIA 2, 

XII MIA 3, XII MIA 

4, XII IIS 1, XII IIS 2. 

 كلية الًتبية والتعليم رمحة السرجانا 3
 قسم تعليم اللغة العربية

X IIK 1, X IIK 2, X 

IIS 1, X IIS 2, X IIS 3, 

X MIA 5. 
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 ىمعة أنتسار يف اجلا
اإلسالمية احلكومية 

 بنجرماسُت
 خَت الفطري 6

 السرجانا
 كلية الًتبية والتعليم

 قسم تعليم اللغة العربية
 ىمعة أنتسار يف اجلا

اإلسالمية احلكومية 
 بنجرماسُت

X IIK 1, X IIK2, X 

IIS 1, X MIA 1. 

 دويةربيعة األ 2
 السرجانا

 كلية الًتبية والتعليم
 قسم تعليم اللغة العربية

 ىمعة أنتسار يف اجلا
اإلسالمية احلكومية 

 بنجرماسُت

X MIA 1, X MIA 2, X 

MIA 3, X MIA 4. 

 

رسةب  ال طلبة  ال حو أ -3 نويةال ث  ادل د إلسالم ية  ا حلكوم ية  ا نية  ا لنموذج ية  ال ثا  ا 
 5104/5104 سنة يف بنجرماسُت
 بنجرماسُت  النموذجية  الثانية  احلكومية  اإلسالمية  الثّانوية  ادلدرسة  كانت

5  سنة  يف 10 4 /51 0 0  متلك  4 15 لذين  طلبة  4 لف  ا 6  من  يتأ  و  طالبا  59
2 9 ما.  طلبة  9 لطلبة  وأ لذي  ا حثة  حبث  ا لبا 2  توفجمل  ا ىل  نظرفا  ،6 ول  ا جلد  ا

 .التاىل
 

   6. 5 اجلدول
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 بنجرماسُت النموذجية الثانية احلكومية اإلسالمية انويةالث ادلدرسةب الطلبة أحوال
 5104/5104 سنة يف

 اجلملة الطلبة الطالب بيان الصف الرقم
عشر  ثاىنال الصف 0

العلوم اللغة  قسم
 Ilmu)والثقافية 

Bahasa & 

Budaya) 

رلموعة 
 الضابطة

05 00 53 

عشر  ثاىنال الصف 5
قسم العلوم الدينية 

(Ilmu-ilmu 

Keagamaan) 

 رلموعة

 التجريبية

 

09 03 30 

 26 اجملموع 
 

 ادلدرسّية واألجهزة اآلالت أحول -4

رسة  لكمت  ا ل نموذ ج ية  ثان يةا ل   (MAN)  ا حل كوم ية  ا إل سالم ية  ا ل ثان وية  ا دل د
 :سيأتى كما بتفصيل غروفا 24 من ادلدرسّية واألجهزة اآلالت بنجرماسُت

   6. 3 اجلدول
 ادلدرسّية األجهزة و اآلالت أحول

 اجلملة الغرفة الرقم
0 
5 
3 
6 
2 

 ادلدرسة الرئس حجرة
 ادلدرسُت حجرة

 الفضاء إدارة رةحج
 الصف

  ادلسجد 

0 
0 
0 

52 
0 
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4 
4 
9 
9 

01 
00 
05 
03 
06 
02 
04 
04 
09 
09 
51 
50 
55 
53 
56 
52 
54 
54 

  ادلكتبة
 اللغة معمل
 الكيمياء معمل
 الطبيعة معمل
 ادلعلومات تقنية / اإلنًتنت معمل
 الكمبيوتر معمل
 الدينية معمل

 اخلياطة احللقو الفضاء
 االلكًتونيات الورشة

 السيارات ورشة
 القراءة غرفة

 والبصرية السمعية غرفة

 PSBB بناء
 قاعة / األغراض متعدد مبٌت

 التعاونية
 ادلقصف

 ادلدرس داخل الطلبة منظمة غرفة

 ادلدرسة صحيح سعي
 الكشفية غرفة

 للمدرسُت موقف
 للطلبة موقف

 مستودع

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
5 
0 
0 
6 
0 
0 
0 
0 
5 
0 

 24 اجملموع
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  جدوال الدرس -5

التعليم من الساعة ابتدأ . اقيم التعليم من يوم اإلثنُت حىّت السبت
أن  .  قبل(كّل يومهاWITA) 02.12توقيت إندونيسية الوسط حىت  14.31

 دقائق، زلسوب من 31قران مادام ال يبتدأ الّدرس، الطلبة واجب عليها قراءة
، خاصة يف يوم WITA 19.11حىّت يف الّساعة  14.31WITAالّساعة 

 .اجلمعة واجب عليها قراءة صورة يس

  
 بياناتتقدًن ال - ب

 يف اجملموعة الضابطة واجملموعة التجريبية قراءةتنفيذ تعليم مهارة ال -1

 تاريخ ىالقبل إختبار من زلسوب األيام ونأربع البحث ىذا يف التعليم قام
 يف 5104 أغسطس 6 وتاريخ الضابطة اجملموعة يف 5104 أغسطس 3

 تاريخ حىت 5104 سبتمرب 4 تاريخ البعدي إختبار قام مثّ . التجريبية، اجملموعة
 .5104 سبتمرب 9

 مهارة عن أساسية ماّدة ةحثالبا استخدم تعليمها، يف البحث ىذ أما       
 معيار من شتملي اليت العلمّية وادلعاىد وادلدارس الفارسيّ  سلمان ىي قراءةال

 الوضوح لكي. التدريس وأىداف وادلؤشرات األساسية الكفاءةو  الكفاءة
 .6 بادلالحق فادلنظور

 الضابطة اجملموعة أي عينة إىل قراءةال مهارة مادة بالغا ةالباحث كان إن
 نمزذجيةال الثانيةدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية ادلب التجريبية واجملموعة

 دبنهج معُت كمثل اجملموعة من واحدة كل ةالباحث وعامل. بنجرماسُت
 .البحث
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 قراءةماّدة ال ة، أعّد الباحثالتعليم يف اجملموعتُت ةالباحث أن يدخل قبل
 تكاملية التعاونيةالقراءة واإلنشاء الاسًتاتيجية ستخدام التعليمية با لوازم عمليةو 

(Cooperative Integrative Reading and Composition) تنفيذ اسبة خبطة من
واالختبار  ىالتقوًن أي االختبار القبل آلة ةأعّد الباحث. و(RPP)التعليمية 

 ىمرَّات لقاء. ثانية اللقاء الختبار القبل ستة. أما تنفيذ التعليم أي ىلبعدا
. جلدول تنفيذ عن تعليم مهارة لقاء لتنفيذ التعليم أربعةمث  ىاالختبار البعدو 

 Cooperative) تكاملية التعاونيةالقراءة واإلنشاء الاسًتاتيجية ستخدام يبا قراءةال

Integrative Reading and Composition) :يف جدول ما يلى 
 يف اجملموعة الضابطة قراءةتنفيذ تعليم مهارة ال أوال،

مثل  اجملموعة الضابطةيف  التعليم ادلقتضى ةتعليم، ، أعّد الباحثال قبل أن يقوم       
 إختبار أنّ (. 5 ادلالحقب فادلنظور الوضوح لكي) (RPP)تنفيذ التعليمية خطة ادلادة و 

 طلبة سائل البعدى ارإختبو  الطالب زلتوى متوسط امتحان قيمة من أخوذم القبلى
. جدوال تنفيذ تعليم يف رلموعة لقاء مرّات اربعة التعليم أما .اللغة العربية أسئلة إلجابة

     فيما يلى: الضابطة فادلنظور يف جدول 
 عة الضابطةجملمو تنفيذ تعليم يف ا  6. 6: اجلدول

 ادلاّدة الساعة الدراسية اليوم/ التاريخ اللقاء
 أغسطس 6/   اخلميس 0

5104 
 إختبار القبلى 3-6

 أغسطس 00/  اخلميس 5
5104 

 سلمان:  األول تعليم 3-6
 الفارسيّ 

 أغسطس 09 / اخلميس 3
5104 

 سلمان : الثاين تعليم 3-6
 الفارسيّ 

 ادلدارس:  الثالث تعليم 6-3 أغسطس 52 / اخلميس 6
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 العلمّية وادلعاىد 5104
 سبتمرب 0 / اخلميس 2

5104 
 ادلدارس : رابعال تعليم 3-6

 العلمّية وادلعاىد
 سبتمرب 9 / اخلميس 4

5104 
 إختبار البعدى 3-6

 
 يف اجملموعة التجريبية قراءةتنفيذ تعليم مهارة ال ثانيا،

اجملموعة دلقتضى يف تعليم يف أعّد كل شيء ا ةفالباحث تعليم،ال قبل أن قوم       
اجملموعة يف موعة التجريبية أكثر مرّكب من عّدة لتعليم ادلقتضى جملالتجريبية، عّدة 

 الوضوح لكي) (RPP)خبطة التنفيذ التعليمية سوى أعّدت ماّدة، تصنيع  الضابطة.
 ةتكاملية التعاونيالقراءة واإلنشاء ال عّدة ادلقتضى أيضا ،(3 بادلالحق فادلنظور

(Cooperative Integrative Reading and Composition) (فادلنظور الوضوح لكي 
 مهارة تعليم يف األسئلة اجابة البعدى واإلختبار القبلى إلختبارل مث(. 51 بادلالحق

 مزدوجُت. قراءةال
 إلختبار اللقاء واحدموعة الضابطة، تعليم يف اجملموعة التجريبية أيضا اجملمتساو ب      

مرَّات لقاء، و واحد اللقاء إلختبار البعدى. جدوال تنفيذ  أربعة مادام لتعليم و, بلىالق
    فيما يلى: فادلنظور يف جدول  التجريبيةتعليم يف رلموعة 

 جملموعة التجريبيةاتنفيذ تعليم يف    6. 2: اجلدول
 ادلاّدة الدراسية الساعة اليوم/ التاريخ اللقاء

 أغسطس 3/  األربعاء 0
5104 

 إختبار القبلى 3-6

 أغسطس 00/  األربعاء 5
5104 

:  األول تعليم 3-6
 الفارسيّ  سلمان
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 أغسطس 04/  الثالثاء 3
5104 

:  الثاين تعليم 3-6
 الفارسيّ  سلمان

 أغسطس 56/  األربعاء 6
5104 

:  الثالث تعليم 3-6
 وادلعاىد ادلدارس

 العلمّية
 أغسطس 30/  األربعاء 2

5104 
 : رابعال متعلي 3-6

 وادلعاىد ادلدارس
 العلمّية

 سبتمرب 4 / األربعاء 4
5104 

 إختبار البعدى 3-6

 
  التجربية اجملموعةو  الضابطة اجملموعة يف التعليم أنشطة وصف -2

الضابطة باستخدام الطريقة بشكل العام، أنشطة التعليم يف اجملموعة 
القراءة اسًتاتيجية ام القواعد والًتمجة، ويف اجملموعة التجريبية باستخد

 Cooperative Integrative Reading and) تكاملية التعاونيةواإلنشاء ال

Composition). :وانقسم إىل األقسام اليت تشرح كما التال 
 االختبار القبلى ،أوال 

البحث ليعرف نتائج تعليم اللغة العربية يف الصف هتدف ىذه 
" الدينية العلوم" الثاىن عشر الصف و" العلوم اللغة والثقافية" الثاىن عشر

 بنجرماسُت النموذجية الثانية احلكومية اإلسالمية انويةالث ادلدرسةب
اسًتاتيجية باستخدام الطريقة القواعد والًتمجة يف اجملموعة الضابطة و 

 Cooperative Integrative Reading) تكاملية التعاونيةالقراءة واإلنشاء ال

and Composition)  باستخدام التعليم قبل .اجملموعة التجريبيةيف 



22 
 

 

 ارتقاء تطور ليعرف القبلى اختبار الطلبة يعطي أوال االسًتاتيجيتُت،
 .التعليم ادلادة عن معرفتهم

 ادلواد توصل  ،نياثا
( العلمّية وادلعاىد ادلدارسو  الفارسيّ  سلمانمودا ) ةوصل ادلدرست

كتاب ادلنهجي اليت متلق   احلالة بعض ادلواد معلق يفباختصار، يف ىذه 
 الطلبة. تستمع الطلبة شرحا ولو قليل أجلب الطلبة. بعد اإلنتهاء توصل

واجلواب مع الطلبة ليعرف فهم ادلواد الذي ادلواد، ادلدرسة إجراء سؤال 
 أعطى، وتعطي الطلبة ليسأل. تسأل الطلبة حبماس.

  ، االختبار البعدىثالثا
م الطريقة القواعد والًتمجة يف باستخدا بعد أداء اللغة العربية

 تكاملية التعاونيةالقراءة واإلنشاء الاسًتاتيجية اجملموعة الضابطة و 
(Cooperative Integrative Reading and Composition)  يف اجملموعة

مت دراستها التجريبية. ففائدتة ليعرف تطور ارتقاء معرفة الطلبة دلواد اليت 
يف عملية اختبار كل أخر االجتماع. فايعطي االختبار البعدى يف  

 البعدى كل الطلبة ال يساعد بعضهم على البعض.
 

 ربليل البيانات وتفسَتىا -ج
 اجملموعة الضابطة يف  القبلى االختبار :6. 4 اجلدول

 التقدير النتيجة الطلبة أمساء الرقم
 جدا ناقص 62 غيفاري أمحد 0
 جدا ناقص 21 وىيودي أرغا 5
 جدا ناقص 21 م حسن فهم 3
 جدا ناقص 62 كاملة 6
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 ناقص 41 كامل إحسان زلمد 2
 ناقص 41 ىديايت مولينا 4
 مقبول 41 أرسد زلمد 4
 مقبول 41 رمحن نور فحريادي زلمد 9
 ناقص 22 حسن فكر زلمد 9

 ناقص 41 سفوترا غرىنا زلمد 01
 ناقص 41 ىيتامي رجيا زلمد 00
 جدا ناقص 61 سويف رضون زلمد 05
 جدا ناقص 62 ىديات توفق زلمد 03
 جدا ناقص 64 أكمل يود زلمد 06
 جدا ناقص 64 امليا تسيا نيفا 02
 جدا ناقص 32 سنتا نورية نالت 04
 ناقص 41 العينا نور 04
 ناقص 41 موليدا ريك 09
 ناقص 41 أمليا رزقي 09
 جدا ناقص 62 سلفينا 51
 جدا ناقص 62 فسفيتا أجغ سيال 50
 جدا ناقص 21 استويت اودي 55
 جدا ناقص 21 زفَتة 53

 0514 اجملموع
 25،69 ادلعّدل

 
 التجريبية اجملموعة يف  القبلى االختبار :6. 4 اجلدول
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 التقدير النتيجة الطلبة أمساء الرقم
 جدا ناقص 21 الرمحن عبد 0
 جدا ناقص 62 أ مرحنب أمحد 5
 جدا ناقص 62 زلديث أمحد 3
 ناقص 41 إذلم أمحد 6
 ناقص 41 فطرياين امليا 2
 ناقص 22 فطرية نور أّنساء 4
 ناقص 41 كمل فايز 4
 مقبول 49 فرويت غلوه 9
 جدا ناقص 69 موليك غينا 9

 جدا ناقص 69 ساري اميلدى 01
 جدا ناقص 21 جهَتية 00
 مقبول 41 رمضان زلمد 05
 مقبول 42 سراسي زلمد 03
 اجد ناقص 64 متقُت جيد زلمد 06
 جدا ناقص 64 مردية 02
 جدا جيد 92 بدل أمُت زلمد 04
 جيد 91 بيحقي زلمد 04
 مقبول 42 خليل زلمد 09
 جدا ناقص 02 حفص زلمد 09
 جدا ناقص 02 وحدي إحسن موليد زلمد 51
 مقبول 46 نتسَت زلمد 50
 جيد 46 فنسوري رضاءن زلمد 55
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 جدا ناقص 02 ىديةاهلل سرف زلمد 53
 مقبول 42 رمحي ناديا 56
 مقبول 46 فرة نويفء 52
 جدا ناقص 21 ّرمحة حفظة نور 54
 جدا ناقص 62 حسنة لطفة نور 54
 جدا ناقص 61 مسكوري ريظ 59
 جدا ناقص 51  س تحالف رغكس 59
 جدا ناقص 32 اإلنشرح موّدة سوفيا 31
 جدا ناقص 62 أ سكماويت 30

 0293 اجملموع
 20،39 ادلعّدل

 
 الطلبة القبلى االختبار نتيجة رتصوي -0

 الصف و" العلوم اللغة والثقافية" الثاىن عشر الصف القبلى إلختبار البيانات     
(. 9 ادلالحق يف فادلنظور) الطلبة أول قدرة قيمة يعٍت" يةالدين العلوم" الثاىن عشر

 :  يلى كما اجلدول يف فادلنظور القبلى اختبار
 طلبةال القبلى تباراالخ تصوير  6. 9:  اجلدول

  اجملموعة التجريبية اجملموعة الضابطة

 أعلى القيمة 92 41
 أوطأ القيمة 02 61

 ادلعّدل 20،39 25،69
 ادلعياري االضلراف 09،14 9،519
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الطلبة يف اجملموعة  ىبناء على ىذا اجلدول، قيمة دبعّدل من نتيجة االختبار القبل
 لكي يتضح، فيمكن أن تالحظ دبلحق بعد اختالف. )الضابطة واجملموعة التجريبية ال 

 (عن اختبار ادلختلف. 01 رقم
 

  القبلى االختبار أو ادلختلف ختباراال -5

  الطبيعية االختبار أوال،
. ال أم الطبيعية توزيع البيانات ىل دلعرفة الطبيعية االختبار ةالباحث عمل

-قلمغوروف اختبار استخدام بالبحث ربصل اليت البيانات طبيعية شلتحن
 (Kolmogorov-Smirrnov) مسرنوف

 الطلبة القبلى االختبار نتيجة من الطبيعية االختبار خالصة  6. 9: اجلدول

 اخلالصة مسرنوف-قلمغوروف اجملموعة
 ملحوظ الًتددات

 العادية توزيع 1،152 30 التجريبية
 العادية توزيع 1،165 53 الضابطة

 
     1 12  

 يعٍت ماحوظها قيمة أنّ  التجريبية اجلموعة يف أي جلدولا ىذا دلّ  
 توزيع أنّ  اثبت احلال ىذا.  12 1      ادلغزى درجة من أكرب 1،152

 الضابطة اجملموعة يف ،مث. عادية التجريبية اجملموعة يف قبلىال االختبار نتيجة
 أما   12 1      ادلغزى درجة من أكرب 1،165 يعٍت ماحوظها قيمة

 وبطريقة. العادية ىي الطالب اول قدرة يف القبلى االختبار نتيجة أي صودادلق
 أما. العادية بتوزيع رلعوعتان اثنتان من  12 1      ادلغزى درجة أي ظاىرة

 .00  ادلالحق يف فادلنظور الكامال احلساب خطوات
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 التجانس االختبار ثانيا،
. التجانس االختبار ةالباحث عمل مثّ  الطبيعة، البيانات توزيع وبعد  

 التجربية اجملموعة يف الطالب أول قدرة ىل دلعرفة أي االختبار ىذا وأعراض
 .ال أم التجانس الضابطة واجملموعة

 الطلبة القبلى االختبار نتيجة من التجانس االختبار خالصة 6. 01: اجلدول

 اخلالصة ملحوظ الًتددات اجملموعة
 30 التجريبية

 التجانس 1،109
 53 بطةالضا

     1 12  
 يعٍت ماحوظها قيمة الضابطة واجملموعة التجريبية اجلموعة يف أي اجلدول ىذا دلّ 

 نتيجة توزيع أنّ  اثبت احلال ىذا.  12 1      ادلغزى درجة من أكرب 1،109
 القبلى االختبار نتيجة أي ادلقصود أما  .ذبانس التجريبية اجملموعة يف قبلىال االختبار

 ادلغزى درجة أي ظاىرة وبطريقة. التجانس ىي الطالب اول ةقدر  يف
 الكامال احلساب خطوات أما. التجانس بتوزيع رلعوعتان اثنتان من  12 1     

 .05  ادلالحق يف فادلنظور
 
 
 
 
 

 t االختبار ثالثا،

 الطلبة ىمن نتيجة االختبار القبل tخالصة االختبار  6. 00اجلدول: 
 لحوظم الًتددات اجملموعة
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 30 التجريبية
1،109 

 53 الضابطة
     1,12 ( =α)  

ألن وجدت الباحثة توزيع البيانات الطبيعية والتجانس. فاستخدامت 
 أي االختبار إندافندين مسفيل. بناء على نتيجة احلاسب يف ادلالحق tاالختبار 

ف ( α= ) 1,12أكرب من درجة ادلغزى  1،109، فادلعرفة قيمة ملحوظو 03
H0  1,12مقبول، إذا قيمة ادللحوظ أصغر من درجة ادلغزى ( =α ف )Ha 

  بُت قدرة أول الطالب يف رلموعتُت. ال توجد فروقمردود. اخلالصة، 
 

 التجريبيةاجملوعة و  الضابطةاجملموعة يف  ىالقبل نتيجة االختبار  -3

 الضابطةيف اجملموعة ى أوال، نتيجة االختبار القبل
" العلوم اللغة والثقافية" الثاىن عشر الصف يف البيانات من الطلبة

. نتائج االختبار ىعن االختبار القبل "الدينية العلوم" الثاىن عشر الصفو 
اللغة العربية. على ادللحق نتائج إختبار القبلي  قراءةيف تعليم ال الطلبة ىالقبل

 ملخّص يف اجلدول التايل:
 الضابطةطلبة يف من ال ىنتيجة االختبار القبل 6. 05اجلدول: 

 القيمة عدد الطلبة (%)النسبة ادلنوية   توضيح
%1،11 شلتاز  1 90،11 – 011 

%1،11 جيد جدا  1 90،11 – 91،11 
%1،11 جيد  1 40،11 – 91،11 

%9،41 مقبول  5 40،11 – 41،11 
 41،11 –20،11 9 %36،49  ناقص

%24،25 ناقص جدا  03 1 – 21،11  
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 011 %  اجملموع 53 
 الضابطة مجموعةلل( %1،11) طلبة 1 توجد أي ادلعروف اجلدول ىذ على بناء     

 طلبة 1 و ،"جّدا جيد" األىلية مضمون( %1،11) طلبة 1 و ،"شلتاز" األىلية ونمضم
 األىلية مضمون%( 9،41) طلبة 5 و ،" جّيد " األىلية مضمون( 1،11%)
%( 24،25) طلبة 03 و ،"ناقص" األىلية مضمون%( 36،49) طلبة 9 و ،"مقبول"

 ."جدا ناقص" األىلية مضمون

 
  التجريبية موعةاجمل يف القبلى ختباراال نتيجة ثانيا،

 : يلى كما توزيعال جدول يف يقدم التجريبية رلموعة الطلبة بعدي ختبارا نتيجة      
 التجريبية جملموعة الطلبة ىالقبل االختبار نتيجة 6. 03:  اجلدول

دلنوية  النسبة ا توضيح  القيمة عدد الطلبة (%)
%1،11  شلتاز  1 90،11 – 011 

جدا جيد  3،53%  0 90،11 – 91،11 
 91،11 – 40،11 5 %4،62   جيد

%55،29 مقبول  4 40،11 – 41،11  

%05،91 ناقص  6 20،11 – 41،11  
جدا ناقص  26،96%  04 1 – 21،11  
 011 %  اجملموع 30   

 للمجموعة%( 1،11) طلبة 1 توجد أي ادلعروف ولاجلد ىذ على بناء           
 ،"جّدا جيد" األىلية مضمون%( 3،53) طلبة 0 و ،"شلتاز" األىلية مضمون التجريبية

 مضمون%( 55،29) طلبة 4 و ،" جّيد " األىلية مضمون%( 4،62) طلبة 5 و
 طلبة 04 و ،"ناقص" األىلية مضمون%( 05،91) طلبة 6 و ،"مقبول" األىلية
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 ربصيل من القبلي اختبار بيانات أخذ ".جدا ناقص" األىلية مضمون%( 26،96)
 .رلموعتُت يف الطالب من البعدي اختبار

 
 اجملموعة الضابطة يف البعدى االختبار :6. 06 اجلدول

 التقدير النتيجة الطلبة أمساء الرقم
 مقبول 46 غيفاري أمحد 0
 مقبول 42 وىيودي أرغا 5
 لمقبو  42 م حسن فهم 3
 جيد 41 كاملة 6
 مقبول 42 كامل إحسان زلمد 2
 ناقص 41 ىديايت مولينا 4
 ناقص 41 أرسد زلمد 4
 مقبول 42 رمحن نور فحريادي زلمد 9
 جيد 91 حسن فكر زلمد 9

 جيد 42 سفوترا غرىنا زلمد 01
 مقبول 42 ىيتامي رجيا زلمد 00
  ناقص 41 سويف رضون زلمد 05
 جيد 46 ىديات توفق زلمد 03
 جيد 91 أكمل يود زلمد 06
 جيد 91 امليا تسيا نيفا 02
  ناقص 41 سنتا نورية نالت 04
 مقبول 41 العينا نور 04
 ناقص 41 موليدا ريك 09
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 جيد 42 أمليا رزقي 09
 جيد 42 سلفينا 51
  ناقص 41 فسفيتا أجغ سيال 50
 مقبول 46 استويت وديا 55
  ناقص 41 زفَتة 53

 0225 اجملموع
 44،69 ادلعّدل

 
 التجريبية اجملموعة يف  البعدى االختبار :6. 02 اجلدول

 التقدير النتيجة الطلبة أمساء الرقم
 مقبول 49 الرمحن عبد 0
 مقبول 41 أ مرحنب أمحد 5
 مقبول 41 زلديث أمحد 3
 جدا جيد 91 إذلم أمحد 6
 جدا جيد 91 فطرياين امليا 2
 مقبول 41 فطرية نور أّنساء 4
 شلتاز 011 كمل فايز 4
 جدا جيد 91 فرويت غلوه 9
 مقبول 41 موليك غينا 9

 مقبول 41 ساري اميلدى 01
 مقبول 42 جهَتية 00
 جدا جيد 91 رمضان زلمد 05
 جدا جيد 92 سراسي زلمد 03
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 مقبول 41 متقُت جيد زلمد 06
  ناقص 41 مردية 02
 شلتاز 92 بدل أمُت زلمد 04
 جدا جيد 91 بيحقي زلمد 04
 جيد 91 خليل زلمد 09
  ناقص 41 حفص زلمد 09
 ناقص 41 وحدي إحسن موليد زلمد 51
 جيد 91 نتسَت زلمد 50
 جيد 91 فنسوري رضاءن زلمد 55
 مقبول 41 ىديةاهلل سرف زلمد 53
 شلتاز 92 رمحي ناديا 56
 جدا جيد 91 فرة نويفء 52
 جدا جيد 92 ّرمحة حفظة نور 54
 جدا جيد 91 حسنة لطفة نور 54
 جدا جيد 91 مسكوري ريظ 59
 جيد 49  س الفتح رغكس 59
 جيد 91 اإلنشرح موّدة سوفيا 31
 جيد 91 أ سكماويت 30

 5640 اجملموع
 49،39 عّدلادل

 
 ىالبعد االختبار نتيجة تصوير -6



44 
 

 

 و" العلوم اللغة والثقافية" الثاىن عشر الصف ىالبعد إلختبار البيانات
 يف فادلنظور) الطلبة أول قدرة قيمة يعٍت" الدينية العلوم" الثاىن عشر الصف

 :  يلى كما اجلدول يف فادلنظور القبلى اختبار(. 06 ادلالحق
 

 الطلبة ىالبعد االختبار نتيجة تصوير  6. 04:  اجلدول
  اجملموعة التجريبية اجملموعة الضابطة

 أعلى القيمة 011 91
قيمةأوطأ ال 41 41  

 ادلعّدل 49،39 44،69
 ادلعياري االضلراف 00،69 4،516

الطلبة يف اجملموعة  البعدىبناء على ىذا اجلدول، قيمة دبعّدل من نتيجة االختبار       
 لكي يتضح، فيمكن أن تالحظ دبلحق الضابطة واجملموعة التجريبية ال بعد اختالف. )

 .عن اختبار ادلختلف 02 رقم
 

 ىالبعد االختبار أو ادلختلف االختبار -2
 الطبيعية االختبار أوال،

 أم طبيعيةال توزيع البيانات ىل دلعرفة الطبيعية االختبار ةالباحث عمل      
 اختبار استخدام بالبحث ربصل اليت البيانات طبيعية شلتحن. ال

 .(Kolmogorov-Smirrnov) مسرنوف-قلمغوروف
 
 

 ىالبعد االختبار نتيجة من يعيةالطب االختبار خالصة 6. 04: اجلدول
 الطلبة
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 اخلالصة مسرنوف-قلمغوروف اجملموعة
 ملحوظ الًتددات

 العادية توزيع 1،105 30 التجريبية
 العادية غَت توزيع 1،110 53 الضابطة

 
      1 12  

أكرب  1،105دّل ىذا اجلدول أي يف اجملموعة التجريبية أّن قيمة ملحوظها يعٍت 
يف  ى. ىذا احلال اثبت أّن توزيع نتيجة االختبار البعد(α= ) 1,12غزى من درجة ادل

أصغر  1،110. مث، يف اجملموعة الضابطة قيمة ملحوظها يعٍت العاديةاجملموعة التجريبية 
يف اجملموعة  ىأما ادلقصود أي نتيجة االختبار البعد (α= ) 1,12من درجة ادلغزى 

من اثنتان  (α= ) 1,12ة أي درجة ادلغزى . وبطريقة ظاىر غَت العاديةالضابطة 
 .04 . أما خطوات احلساب الكامال فادلنظور يف ادلالحقالعاديةغَت بتوزيع رلموعتان 

  
 التجانس االختبار ثانيا،

 وأعراض. التجانس االختبار ةالباحث عمل مثّ  الطبيعة، البيانات توزيع وبعد
 واجملموعة التجربية اجملموعة يف الطالب أول قدرة ىل دلعرفة أي االختبار ىذا

 .ال أم التجانس الضابطة
 الطلبة ىالبعد االختبار نتيجة من التجانس االختبار خالصة 6. 09: اجلدول

 اخلالصة ملحوظ الًتددات اجملموعة
 30 التجريبية

 التجانس 1،103
 53 الضابطة

     1 12  
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 يعٍت ماحوظها قيمة الضابطة واجملموعة التجريبية اجلموعة يف أي اجلدول ىذا دلّ 
 نتيجة توزيع أنّ  اثبت احلال ىذا.  12 1      ادلغزى درجة من أكرب 1،103

 االختبار نتيجة أي ادلقصود أما  .ذبانس التجريبية اجملموعة يف البعدي االختبار
 ادلغزى درجة أي ظاىرة وبطريقة. التجانس ىي اآلخر اختبار يف القبلى

 الكامال ساباحل خطوات أما. التجانس بتوزيع رلعوعتان اناثنت من  12 1     
 .04 ادلالحق يف فادلنظور

 
 (Non Parametrik) فراميًتيك غَت u االختبار ،ثالثا    

 بيانات اخلالصة إذن العادية، غَت اجملموعة واحد من اجملموعتُت من بيانات
 Non) فراميًتيك غَت u اختبار مستخدمة اليت فاالختبار العادية، غَت مذكور

Parametrik) 
 الطلبة ىالبعد االختبار نتيجة منu  االختبار خالصة 6. 09: اجلدول

 اخلالصة فراميًتيك غَت u االختبار اجملموعة
 ملحوظ الًتددات

 30 التجريبية
 العادية غَت بتوزيع 1،111

 53 الضابطة
 

     1 12  
 ادلغزى درجة من أصغر 1،111 يعٍت حوظهامل قيمة ألن اجلدول ىذا دلّ 

 قيمة الفروق توجد اخلالصة،". مقبول"     و "مردود"     حىت.  12 1     
 يف انظر كامال حلساب أما ،الضابطة واجملموعة التجريبية اجملموعة بُت ىالبعد االختبار

  .09 ادلالحق
 التجريبيةاجملوعة و  الضابطةالبعدى يف اجملموعة  نتيجة االختبار -4
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 الضابطةيف اجملموعة البعدى أوال، نتيجة االختبار 
" العلوم اللغة والثقافية" الثاىن عشر الصف البيانات من الطلبة يف

 . نتائج االختبارالبعدىعن االختبار  "الدينية العلوم" الثاىن عشر الصفو 
 ىالبعد اللغة العربية. على ادللحق نتائج إختبار قراءةيف تعليم ال الطلبة البعدى

 ملخّص يف اجلدول التايل:
 الضابطةمن الطلبة يف اجملموعة  ىالبعدنتيجة االختبار  6. 51اجلدول: 

 توضيح )%( النسبة ادلئوية عدد الطلبة القيمة
 شلتاز 1،11% 1 011 – 90،11

 جّيد جدا 1،11% 1 91،11 – 90،11
 جّيد 31،66% 4 91،11 – 40،11
 مقبول 39،03% 9 41،11 – 40،11
 ناقص 31،63% 4 41،11 – 20،11

 جدا ناقص 1،11% 1 21،11 – 1
  %011 53 اجملموع

 الضابطة للمجموعة( %1،11) طلبة 1 توجد أي ادلعروف اجلدول ىذ على بناء     
 طلبة 4 و ،"جّدا جيد" األىلية مضمون( %1،11) طلبة 1 و ،"شلتاز" األىلية ونمضم

 األىلية مضمون%( 39،03) طلبة 9 و ،" جّيد " األىلية مضمون( 31،66%)
%( 1،11) طلبة 1 و ،"ناقص" األىلية مضمون%( 31،63) طلبة 4 و ،"مقبول"

 ".جدا ناقص" األىلية مضمون
 
 

  التجريبية اجملموعة يف البعدى االختبار نتيجة ثانيا،
 : يلى كما التوزيع جدول يف يقدم التجريبية رلموعة الطلبة بعدي اختبار نتيجة      



41 
 

 

 التجريبيةمن الطلبة يف اجملموعة  ىالبعدنتيجة االختبار  6. 50دول: اجل
 توضيح )%( النسبة ادلئوية عدد الطلبة القيمة

 شلتاز 9،49% 3 011 – 90،11
 جّيد جدا 35،54% 01 91،11 – 90،11
 جّيد 09،32% 4 91،11 – 40،11
 مقبول 59،13% 9 41،11 – 40،11
 ناقص 9،49% 3 41،11 – 20،11

 جدا ناقص 1،11% 1 21،11 – 1
  %011 30 اجملموع

 التجريبية للمجموعة( %9،49) طلبة 3 توجد أي ادلعروف اجلدول ىذ على بناء     
  4 و ،"جّدا جيد" األىلية مضمون( %35،54) طلبة 01 و ،"شلتاز" األىلية ونمضم

 األىلية نمضمو %( 59،13) طلبة 9 و ،" جّيد " األىلية مضمون( %09،32) طلبة
%( 1،11) طلبة 1 و ،"ناقص" األىلية مضمون%( 9،49) طلبة 3 و ،"مقبول"

 ".جدا ناقص" األىلية مضمون
 

 البحث نتيجة -4

قيمة ملحوظها أصغر من درجة و  u 1،111اختبار بناء على نتيجة 
" ذات داللة توجد فروق" دبعٌت Haفرضية البحث أي (، فα= ) 1,12ادلغزى 

تكاملية القراءة واإلنشاء الاسًتاتيجية ة الطالبة باستخدام احصائية بُت نتيج
ونتيجة  (Cooperative Integrative Reading and Composition) التعاونية

 انويةالثدرسة بادل الثاىن عشرلدى طلبة الصف  اسًتاتيجيةالطالبة دون تلك 
 دبعٌت Hoن ". وعلى أمقبول" بنجرماسُت النموذجية الثانية احلكومية اإلسالمية

اسًتاتيجية ذات داللة احصائية بُت نتيجة الطلبة باستخدام توجد فروق"  ال"
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 Cooperative Integrative Reading and) تكاملية التعاونيةالقراءة واإلنشاء ال

Composition)  الثاىن لدى طلبة الصف  اسًتاتيجيةونتيجة الطالبة دون تلك
 ".مردود" بنجرماسُت النموذجية الثانية حلكوميةا اإلسالمية انويةالثدرسة بادل عشر

 يف 49،39 ىي التجربية اجملموعة من  (mean)ادلعّدل من ربصيل احلالة، ىذه

 44،69 ىي الضابطة واجملموعة. 20،39 القبلى اإلختبار أرفع البعدى اإلختبار
 25،69 القبلى اإلختبار أرفع البعدى اإلختبار يف

القراءة واإلنشاء  اسًتاتيجية ستخدامبذلك ا توجد فروقاخلالصة، 
على  (Cooperative Integrative Reading and Composition)  تكاملية التعاونيةال

 احلكومية اإلسالمية انويةالثدرسة بادل الثاىن عشرطلبة الصف  لطلبة تعليم القراءة
  .فّعال بنجرماسُت النموذجية الثانية


