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 الباب الرابع

 تهاشتحليل البيانات ومناق

 لمحة عن ميدان البحث ووتعليم اللغة العربية فيو - أ
 لتاريخ المختصر عن نشأة مدرسة روضة الشّبان المتوسطة اإلسالمية -1

 6تقع مدرسة روضة الشّبان المتوسطة اإلسالمية في طريق فيطران كليمتر 
ومنطقة بنجر ووالية   ية سونجاي لولوت والناحية سونجايو قر  223ورقم 

 كليمنتان الجنوبية.
وبدأ إنشاء مدرسة روضة الشبان المتوسطة االسالمية على أساس التفكير 
أن في سونجاي لولوت والقرى المحيطة فيها ال يملك المدرسة المتوسطة، بل 

مدرسة اإلبتدائية المدرسة اإلبتدائية الحكومية أو الالطلبة الذين يخرجون من 
 كثرىم يريدون لمواصلة تعليمهم.اإلسالمية أ

  مناسبة على إصالح ثالثة فصول من مدرسة روضة الشبان اإلبتدائية
اإلسالمية، ىذه الفرصة تستخدم ليبني مدرسة روضة الشبان المتوسطة االسالمية. 

 تأسس ىذه الرغبة على أمل المجتمع المحيط لبنية مدرسة الدينية.
حاج مشكور الذي كان من الطالب بناء على الفكرة من محمد إدريس ال

في جامعة أنتساري اإلسالمية الحكومية بنجرماسين، دعا من أصدقائو النتفع بهذا 
اإلصالح ثالثة فصول، فاتفقهم ليبني مدرسة روضة الشبان المتوسطة االسالمية 

 .1986-1985في السنة الدراسّية 
ج جمهوري بنت المدرسة المتوسطة اإلسالمية من عدة أشخاص وىم عانن

مقدم من الجيش الوطني، ومحمد إدريس، ونور عاشكين، وأسمرا سيي، صالح 
 حاوي، وجمهوري.
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وأما المدارس عندما بناء المدرسة روضة الشبان المتوسطة اإلسالمية أوال، 
وىم : محمد إدريس، ونور عاشكين، وأسمرا سيي، صالح حاوي، وجمهوري، 

 وعمرو، وعزمية، سيتي آمنة واستقامة.
الطلبة. جاؤوا من عدد القرى  51كان عدد الطلبة الذين يدخلون األولى 

مثل سونجاي لولوت، غودنج ىيرانج، سونجاي باكونج، سونجاي تنديفة، لوك 
 بائينتان، و فكمبنجن.

وأما المدير عندما بناء مدرسة روضة الشبان المتوسطة اإلسالمية أوال 
 منهم :

 رئيس المدرسة )محمد إدريس( (أ 
 ائيس المدرسة في مجال منهاج التدريس )نور عاشكين(نائب ر  (ب 
 رئيس مجال الطلبة )جمهوري( (ج 
 رئيس مجال وصيلة المجتمع )أممر سيي( (د 
 خازن المدرسة )أسمر سيي( (ه 
 اإلدارة )صالح حاوي( (و 

وأىداف ىذه المدرسة ىي يذكي الشعب المؤمن و المتقى، و ذو أخالق 
الكريمة، و النشاط،و مستقّل بنفسو، والعهدة على الدين و الشعب والبالد. أما 

في ىذه المدرسة ىي موجود مؤسسة التربية الجودة، مؤثِّر ليظهر  (visi)نظرة 
اإلنسان اإلبكاري، ذو الخلق و ذو الثقافة و الشخصية اإلسالمية. وأما بعثتها 

(misi)  ،ىي طبع المسلم و تنفيذ التربية الذى تأسس على الحياة الدنيا واآلخرة
مية الذى يستطيع مستوف رجاء  ثم التربية ذو علم و النشاط، و تنفيذ التربية اإلسال

 كثير المجتمع.
أحوال رئيس المدرسة والمدرسات و موظفة غيرىم فى مدرسة روضة  -2

 الشّبان المتوسطة اإلسالمية سونجاي لولوت
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كان رئيس المدرسة الذي توظف في مدرسة روضة الشّبان المتوسطة 
 كما يلي:  منطلقة بنجر اإلسالمية سونجاي لولوت

 روضة الشبّان أحوال رئيس المدرسة 1،4الجدوال: 
 وقت الوظيفة اسم ريئس المدرسة الدور الرقم

1 I 2009-1985 د.ر.س. محمد إدريس، ح.م 
2 II اآلن -2010 عبد الحاكم، س.ح.ا 

 
مدرسة روضة الشّبان المتوسطة اإلسالمية سونجاي لولوت منطلقة بنجر 

)أنظر فى موظفا بخلفية مختلفة   25موجود  2017/2018فى سنة 
  .منهم مدرسان اللغة العربية ثانية 1الملحق 

ىي تحصل  مدرسة روضة الشّبان المتوسطة اإلسالميةواألىداف من 
 ؤىلين.وأخالق الكريمة واإلبداعي والم الطلبة اإلسالمي

 أحوال االت واألجهزة  -1
لها االت واألجهزة المدرسية  مدرسة روضة الشّبان المتوسطة اإلسالمية

من  التي تتكون من عدد البناء. تساعد االت واألجهزة المدرسية على الطالقة
 عملية التعليم في ىذه المدرسة. وىي كما يلى :

 18أنظر ملحق  .  ت واألجهزة المدرسيةال حالةذ 4، 2: جدوالال
 

 الحال العدد المرافق الرقم
 جيد 14 فصول الدراسية 1
 جيد 1 إدارة رئيس المدرسة 2
 جيد 1 حجرة المدرس 3
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 جيد 1 النقابة التعاونية 4
 جيد 3 مرحاض المدرس 5
 جيد 6 مرحاض الطلبة 6
 جيد 1 المكتبة 7
 جيد 1 حجرة الصحة 8
 جيد 1 المختبر 9

 جيد 2 المقصف 10
 جيد 1 ملعب رياضي 11
 جيد 3 الموقف 12

 
 

مدرسة روضة الشّبان المتوسطة أحوال المدرسين والمدرسات في  -2
  بنجار سونجاي لولوت منطقة اإلسالمية

 منطلقة بنجر مدرسة روضة الشّبان المتوسطة اإلسالمية سونجاي لولوت -3
منهم  ثانية موظفا بخلفية مختلفة   25موجود  2017/2018فى سنة 

مالحظة  الجدول . أنظر الى الجدول التالى.مدرسان اللغة العربية
 19أنظر ملحق الميدان 

 20أنظر ملحق مالحظة الوثائقي 
 21أنظر ملحق مالحظة مقابلو 

مدرسة روضة الشّبان أحوال المدرسين والمدرسات في   3،4 جدول
 2017/2018سنة   المتوسطة اإلسالمية
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 مجموع عدد االسم الرقم
  14 مدرسا 1
  11 مدرسة 2
4  25 

 
 مواظف اإلدارة -4

 مدرسة روضة الشّبان المتوسطة اإلسالميةكان العدد الموظف فى 
فيمكن أن ترى البيانات من  25 عددىمبنجار  سونجاي لولوت منطقة

 المتوسطة اإلسالميةمدرسة روضة الشّبان المواظفة فى 
 أحوال الطلبة من مدرسة روضة الشبان المتوسطة اإلسالمية -5

مدرسة روضة الشّبان المتوسطة اإلسالمية سونجاي لولوت فى سنة كان 
 180طالبا و  198طلبة الذين يتألف من  378تملك  2018/2017

 طالبات. أنظر الى الجدول التالى :
 4,4:الجدوال

 روضة الشبان المتوسطة اإلسالميةأحوال الطلبة من مدرسة 
 الجملة الطالبات الطالب الصفّ  الرقم

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

 أ 7
 ب 7
 ج 7
 أ 8
 ب 8
 ج 8
 د 8

- 
23 
35 

- 
- 

29 
32 

34 
13 

- 
32 
33 

- 
- 

34 
36 
35 
32 
33 
30 
32 
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8 
9 

10 
11 

 أ 9
 ب 9
 ج 9
 د 9

- 
- 

31 
38 

34 
34 

- 
- 

34 
34 
40 
38 

 376 180 198 الجملة
 

 

 البياناتتقديم  - ب
مدرسة روضة  من لدى طلبة الصف الثامن المفرداتتنفيذ تعليم  -1

 بنجار سونجاي لولوت منطقة الشّبان المتوسطة اإلسالمية
 أكتوبر 16تنفيذ تعليم اللغة العربية في البحث تبدأ من تاريخ 

في ) المفردات. و مادة التعليم ىى 2017 ديسمبر 16الى  2017
مفصلة عن تنفيذ المعاملة من كل مجموعة أن (. لتقديم لمحة لمدرسة

 يشرح على النحو التالي:
في المجموعة  طريقة الصمتةباستخدام  المفرداتتنفيذ تعليم  ( أ

 التجريبية
التجريبية قبل تنفيذ تعليم، أعدت شيء المقتضى في المجموعة 

، منها تصنيع بخطة التنفيذ التعليمية الصامتة طريقةالذي يستخدم 
(RPP) بوسائل  المفردات تعليمتنفيذ  .لكي الوضوح فالمنظور بالمالح

المذكورة ثالثة مرات ومرة لالختبار القبلي ومرة لالختبار البعدي. اذن  
 التجريبيةجموعة مفي  المفرداتتنفيذ تعليم كلها خمسة مرات. جدوال 

 فيما يلى :

 في المجموعة التجريبيةتنفيذ تعليم  5،4 الجدوال
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 اليوم و التاريخ اللقاء
حصص 
 الدراسية

 المادة

 اختبار القبلي 1 2017نوفمبر 16،الخامس 1
 يومّياتنا فى البيت 1 2017نوفمبر  17الجمعة  2
 يومّياتنا فى البيت 1 2017نوفمبر  24الجمعة  3

 يومّياتنا فى البيت 3 2017نوفمبر  24الجمعة  4
 اختبار البعدي 7 2017وفمبر  27الخامس، 5

 
 طريقة الصمتةستخدم في الي المفرداتتنفيذ تعليم   ( ب

الضابطة قبل تنفيذ تعليم، أعدت شيء المقتضى في المجموعة 
، منها تصنيع بخطة التنفيذ التعليمية متةاطريقة الصالذي اليستخدم 

(RPP) المذكورة  المفردات تعليمتنفيذ  .لكي الوضوح فالمنظور بالمالح
ثالثة مرات ومرة لالختبار القبلي ومرة لالختبار البعدي. اذن كلها خمسة 

التجريبية فيما جموعة مفي  المفرداتتنفيذ تعليم  4,6 مرات. جدوال
 يلى :

 
 لضابطةفي المجموعة اتنفيذ تعليم  4,7الجدوال 

 المادة حصص الدراسية اليوم و التاريخ اللقاء
 اختبار القبلي 3 2017نوفمبر 16،الخامس 1
 يومّياتنا فى البيت 7 2017نوفمبر 18،الخامس 2
 يومّياتنا فى البيت 3 2017نوفمبر 21،الخامس 3
 يومّياتنا فى البيت 7 2017نوفمبر 25،الخامس 4
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 اختبار البعدي 3 2017نوفمبر 30،الخامس 5
 

 تحليل البيانات وتفسيرىا - ج
 مجموعة التجريبيةوال مجموعة الضابطةلل نتائج االختبار القبلي -1

و  الصف الثامن "المجموعة الضابطة" القبلي االختبارالبيانات 
فالمنظور القبلي  اال ختبارمجموعة التجريبية" يعني قيمة نتيجة إجابة "ال

 فيما يلى:  4,8فى الجدول 

 .5الفصل ج. أنظر ملحق  القبلي للمجموعة التجريبيةاالختبار نتائج 
 .6الفصل د، أنظر ملحق القبلي للمجموعة الضابطة االختبار نتائج 

الثامن ج  الفصل للطالب اال ختبار و بعد قبل مشكلة 4،9 الجدول
 .7 د، أنظر ملحق والفصل الثامن

المجموعة و  المجموعة التجريبية  القبلى لطالباالختبار البيانات فى  
تحليل البيانات لطالب. وخطوات ى لولاألالضابطة تعني نتائج قدرة 

. وأما توزيع يلمعرفة أعلى النتيجة وأوطأ النتيجة والمعدل والمعيار االنحرف
 .4,9 القبلى كما في الجدوالاختبار يتبعون ىذا  نالطالب الذي

  القبلىاالختبار عن توزيع الطالب الذي يتبعون ىذا  4,10 الجدوال

 القبلىاالختبار 
 الضابطةالمجموعة  المجموعة التجريبية

 " دفصل الثامن " " جفصل الثامن "
 29 29 عدد الطلبة

 القبلى كاملين اال ختباربناء على ذلك الجدوال عرفنا أن الطلبة الذي يتبعون 
خطواتو أنظر . القبلى اال ختبارالعام عن نتيجة المجموعتين في تصوير  
 8ملحق 
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 المجموعة الضابطة المجموعة التجريبية النتيجة
 70  80 النتيجة أعلى

 40 35 أوطأ النتيجة
 57,41 57,59 المعدل

نتيجة المعدل من المجموعتين توجد الفرق إذا  بناء على ىذه
قدرة الالقبلي ىنا لمعرفة االختبار نظرنا من نتيجة فقط. والمقصود من 

يانات فالباحث ولكن للتوضيح الب المفرداتتعليم ى للطالب في ولاأل
 كما تلي :  يستخدم الطريقة 

 الطبيعياالختبار أوال، 
ت توزيع الطبيعية لمعرفة ىل البيانااالختبار  عمل 4,11جدول 

 سمرونوف. -قلمغوروف اال ختبارب الطبيعية أم ال. واستخدم
 تحليل البياناتالطبيعية فى  اال ختبارنتيجة التحليل 

 الخالصة سمرونوف -قلمغوروف المجموعة
 ملحوظ الترددات

 توزيع الطبيعيةغير  0،002 29 التجريبية
 توزيع الطبيعيةغير  0،000 29 الضابطة

الطبعي تحصل على  اال ختبارمن نتيجة  بناء على ىذه الجدوال،
ىذا  0،05 > 0،000للمجموعة التجريبية ( tailed-2قيمة الملحوظ )
مجموعة التوزيع الطبيعية. وأما قي غير القبلي  ختباراالالحال أن نتيجة 

 غير فالبيانات  0،002 < 0،05( tailed-2قيمة الملحوظ )الضابطة 
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توزيع  غيرمجموعتين  الالقبلي من  ختباراالتوزيع الطبيعية. وكذلك 
 الطبيعية.

 9. خطواتو أنظر ملحق التجانس اال ختبارثانيا، 

اال قدم الباحث إلى عي ثم يالطب اال ختباربعد تقديم الباحث عن 
الطالب في المجموعتين القدرة أولى التجانس. ىو لمعرفة ىل  ختبار

 تجانسان أو ال.

أنظر ملحق خطواتو . القبلى ختباراالالتجانس في  ختباراالنتيجة التحليل 
10 

 الخالصة ملحوظ الترددات المجموعة
 26 التجريبية

 متجانس 0,126
 25 الضابطة

مجموعة يدل على مجموعة التجريبية و  4،12 دوالىذا الج
ن وعتافا المج 0،05 < 0،144الضابطة أن قيمة ملحوظها يعني 

 الطالب ىما متجانس.القدرة أولى في القبلي  ختباراالمتجانس أي 

 (U اال ختبار)  (Mann Whitney) مان ويتني اال ختبارثالثا، 

مجموعة الالقبلى من  ختباراالالبيانات في  أنعرف الباحث 
مجموعة الضابطة ىما توزيع غير الطبيعية ومتجانس التجريبية و ال

 U اال ختبارفالباحث استخدام 
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خطواتو  (U ختباراال )  (Mann Whitney) مان ويتني اال ختبارنتيجة التحليل 
 11أنظر ملحق 

 الخالصة ملحوظ الترددات المجموعة
 26 التجريبية

 مقبولة 0,756
 25 الضابطة

ف  0،05 > 0،000ل يدل ألن قيمة ملحوظها يعني ىذا الجدو 
Ha و مقبول Hoف  0،05كبر من وإذا قيمة ملحوظها أ مرضوضHo 

في  يعني توجد الفرق . الخالصة من التحليليمرضوض  Haمقبول و 
  .مجموعة الضابطةالمجموعة التجريبية و البين  القبلى ختباراال

 التجريبية و مجموعة الضابطة للمجموعةاالختبار نتائج  -2

 

 12. أنظر إلى ملحق : للمجموعة التجريبية البعدىاالختبار نتائج 

 13. . أنظر إلى ملحق :ضابطةللمجموعة ا البعدىاالختبار نتائج 
 22وثائقي صوائر أحوال المدرسة و فصل التجريبية 

 23 ضابطةاائقي صوائر فصل وث 

مجموعة  التجريبية و مجموعة البعدى لطلبة اال ختبارالبيانات في 
نتائج قدرة اخر الطالب. وخطواط تحليل البيانات لمعرفة ضابطة تعنى لا

فالمنظور في  النحراف المعيارى.أعلى النتيجة وأوطأ النتيجة والمعدل وا
 جدوال كما يلي:

 البعدى  اال ختباروزيع الطالب الذى يتبعون ىذا ت



47 
 

 
 

 ضابطةمجموعة ا التجريبية مجموعة البعدى اال ختبار
 "دصف الثامن " "جصف الثامن "

 29 29 عدد الطلبة
البعدي   اال ختباربناء على ذلك الجدوال عرفنا أن الطلبة الذي يتبعون 

 كاملين
خطواتو أنظر . البعدي اال ختبارتصوير العام عن نتيجة المجموعتين في 

 14ملحق 
 مجموعة الضابطة مجموعة التجريبية النتيجة
 95 100 أعلى النتيجة
 50 70 أوطأ النتيجة

 68,79 81,38 المعدل
ل من المجموعتين توجد بناء على ىذه الجدوال، نتيجة المعدّ 
ىنا لمعرفة  بعدىالاالختبار الفرق إذا نظرنا من نتيجة فقط. والمقصود من 

ولكن للتوضيح البيانات فالباحث  المفرداتالطالب في نتعليم  خرقدرة أ
 ات المختلفة كما تلي :ال ختبار سيستخدم اال

 الطبيعياالختبار أوال، 
ات توزيع الطبيعية أم ال. لمعرفة ىل البيان الطبيعياالختبار  عمل

 سمرونوف. -قلمغوروف ختباراالواستخدمت ب
 15 أنظر ملحق .تحليل البيانات فى الطبيعي ختباراالنتيجة التحليل 

 الخالصة سمرونوف -قلمغوروف المجموعة
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 ملحوظ الترددات
 توزيع الطبيعية 0،069 29 التجريبية
 توزيع الطبيعية 0،013 29 الضابطة

عي تحصل على يالطب اال ختباربناء على ىذه الجدوال، من نتيجة 
ىذا  0,069 <0،05للمجموعة التجريبية ( tailed-2قيمة الملحوظ )
مجموعة ال توزيع الطبيعية. وأما في بعدىال اال ختبارالحال أن نتيجة 

توزيع فالبيانات  0،05 > 0.013( tailed-2قيمة الملحوظ )الضابطة 
 توزيع الطبيعية. مجموعتينمن  بعدىال اال ختبار. وكذلك أيضا الطبيعية

 التجانس اال ختبارثانيا، 

 اال ختبارقدم الباحث إلى يعي ثم الطب ختباراالبعد تقديم الباحث عن 
 الطالب في المجموعتين تجانسان أو ال. قدرةالتجانس. ىو لمعرفة ىل 

 16أنظر ملحق  .البعدي ختباراالالتجانس في  ختباراالنتيجة التحليل 

 الخالصة ملحوظ الترددات المجموعة
 29 التجريبية

 التجانس  0,409
 29 الضابطة

مجموعة الضابطة المجموعة التجريبية و الل يدل أن ىذا الجدو 
التجانس أي  عتينملمجفا 0,409 >0،05قيمة ملحوظهما يعني 

 التجانس. لبعدى في قدرة أخر الطالب ىما ا ختباراال

 (U اال ختبار)  (Mann Whitney) مان ويتني اال ختبارثالثا، 
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مجموعة التجريبية و المن  بعديال ختباراالأن البيانات في عرف الباحث 
تجانس فالباحث غير التوزيع الطبيعية و غير مجموعة الضابطة ىما ال

 U اال ختبارباستخدام 

)  (Mann Whitney) مان ويتني اال ختبارنتيجة التحليل  4,20ل، الجدو 
 17خطواتو أنظر ملحق .  (U ختباراال

 الخالصة ملحوظ الترددات المجموعة
 29 التجريبية

 مقبولة 0،000
 29 الضابطة

ف  0،000 > 0،05ل يدل ألن قيمة ملحوظها يعني ىذا الجدو 
Ha ة و مقبولHo ف  0،05من ر كبوإذا قيمة ملحوظها أ مرضوضHo 

يعني توجد الفرق في  من التحليلي. الخالصة مرضوض  Haمقبولة و 
من   الخالصةمجموعة الضابطة. المجموعة التجريبية و الالقبلى بين  ختباراال

مجموعة التجريبية و الالبعدى بين  ختباراالعني توجد الفرق في ت التحليلي
 يستخدمهابغير طريقة المفردات باستخدام  المجموعة الضابطة الذين تعلموا

 . المفردات في تعليم

طريقة المفردات استخدام إذن خلصت من تحليل البيانات الذى قّدمت أن 
روضة الشبّان  مدرسةفي لدى طلبة الصف الثامن  المفردات في تعليم

 فّعال. المتوسطة اإل سالمّية سونجاي لولوت منطلقة بنجر


