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 الباب الرابع
 حتليل البياانت ومناقشتها

 حملة عن ميدان البحث -أ 
 ىولو ةوجني اتجنوةط  اإلةالمي  احلكومي  السادة  ادلتو ردرة  ادلاتريخ نشأة  -1

ةوجني اتجنو يف اتريخ ىولو ةط  اإلةالمي  احلكومي  السادة  ادلتو ردرة  ادلنشأة 
 .1299يناير  11

 ىولو ةوجني اتجنوةط  اإلةالمي  احلكومي  السادة  ردرة  ادلتو ادلوأما اذلوي  من 
 وىي:

مردرة  ادلتوةط  اإلةالمي  احلكومي   : اةم ادلردرة  أ(
 السادة  هبولو ةوجني اتجنو

 1299 : أتةس عام ب(
 1221 : ةن  التغيَت ج(
 الردكتورنردوس صيباين : رئيس ادلردرة  (د
  : عنوان ادلردرة  (ه
 شارع جارليا احلاج حسن بصري : الشارع (1 

 عمردة براينج
 ابتنج آيل ةاالتن : الناحي  (9 
 ىولو ةوجني اتجنو : ادلرديريّ  (9 
 منتان اجلنوبي يكل : الوالي  (4 
 11911 : إشارة بريرد (1 
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 9314ب/ةن   : حال  االعتماد (و
 رمسّي /حكومي  : احلال  ادلردرة  (ز
 NIS : 191119313331)) االحصائيات عردد ادلردارس (ح
 93911911 : (NPSNعردد من ادلردرة  الوطني  ) (ط

 
ةط  اإلةالمي  احلكومي  السادة  ردرة  ادلتو ادلأحوال رئيس ادلردرة  يف : 4.1جردول 

 بكاليمنتان اجلنوبي  ىولو ةوجني اتجنو
 الدور مدير املدرسة الرقم
 1211-1219 احلاج حسب هللا  .1
 1211-1211 نصر الردين  .9
 1299-1211 عبرد الثاين  .9
 9339-1299 صاحل مهزة  .4
 9339-9339 إبراىيم  .1
 9331-9339 خَت الردين نور  .1
 9319-9331 ادلاجستَت الردكتورنردوس دمحم حسيب  .1
 9311-9319 الردكتورنردوس احلاج درةيلي ادلاجستَت  .1
 اآلن-9311 صيباينالردكتورنردوس   .2

 
ىولو ةوجني ةط  اإلةالمي  احلكومي  السادة  ردرة  ادلتو ادليف  ادلردرةُت عردد -9

 11مردرةا. تتكون من  41يعٌت  9311/9311ةن   بكاليمنتان اجلنوبي  اتجنو
ةط  ردرة  ادلتو يف ادلنساء. لتوضيح البياانت عن أحوال مردرةُت  91رجال و 
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قرد يبُت  بكاليمنتان اجلنوبي  ىولو ةوجني اتجنواإلةالمي  احلكومي  السادة  
 الباحث جردول أمساء ادلردرةُت اآلتي :

حلكومي  ردرة  ادلتوةط  اإلةالمي  اادلأحوال ادلردرةُت وادلردرةات يف : 4.9جردول 
 9311/9311ةن   بكاليمنتان اجلنوبي  ىولو ةوجني اتجنوالسادة  

 اسم املادة حالة التوظيف اإلسم الرقم
 القرآن واحلرديث رئيس ادلردرة  الردكتورنردوس صيباين  .1
 الًتبي  للمواطن  مردرة /انئب طليب رشردايان فضالالردكتورنرداه احلاج    .9
 اللغ  العربي  مردرة  نلنا رمح  السرجااناحلاج    .9
مردرة /انئب  ةلموايت السرجاان  .4

 ىوماس
الفقو/التاريخ الثقايف 

 لإلةالم
 العلم الطبيعي  مردرة دييب ةوةنيت السرجاان  .1
 القرآن واحلرديث مردرة  طيف  السرجاان  .1
 اللغ  العربي  مردرس دمحم خامت السرجاان  .1
 مردرس/انئب السرجاان رحلي  .1

 وةائل
 اللغ  اإلجنليزي 

 اللغ  اإلجنليزي  مردرة  السرجاان نورابي   .2
 الرايض  مردرس دمحم مشس النور السرجاان  .13
مردرة /انئب  ريسنا جاري  السرجاان   .11

 منهجي
 الرايضي  العلم

 عقيردة األخالق مردرة  جوماين  السرجاان  .19
 اإلجتماعي العلم مردرة  حارلُت حنردروايت السرجاان  .19
 اللغ  اإلنردونسي  مردرة  السرجاان  ةييت جبيردة  .14
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 اللغ  اإلنردونسي  مردرة  السرجاان حسميايتاحلاج    .11
 الًتبي  للمواطن  مردرة  السرجاان بسبا ريتااحلاج    .11
 عقيردة األخالق مردرة  السرجاان أثنيٌت  .11
 الرايض  مردرس أمحرداينسي   .11
 العلم الطبيعي مردرة  حلم  النعم  السرجاان  .12
 الرايضي  العلم مردرة  السرجاانفرايين أنينا   .93
 اللغ  اإلجنليزي  مردرس شام السرجاانحبييب   .91
 اللغ  اإلنردونسي  مردرة  السرجاان حلميايتاحلاج    .99
 فنون الثقايف مردرة  السرجاان نيلي ظولفيان   .99
 الًتبي  للمواطن  مردرة  السرجااننورملياين   .94
 الرايضي العلم  مردرة  السرجاانمرفًتينا أغسطُت   .91
 االةتشارة اإلرشاد مردرس السرجاان بوداينسي   .91
 اإلرشاد االةتشارة مردرة  السرجاانيت ةراي  .91
 اإلجتماعي العلم مردرة  السرجاان روةنيل   .91
 العلم الطبيعي مردرة  السرجاانرمحردي   .92
 لإلةالم الثقايف التاريخ مردرس السرجاان رلٍتعلي   .93
 يردويشغل  مردرس السرجاان ةالمات رايدي  .91
 فنون الثقايف مردرس دمحم وحيردي السرجاان  .99
 العلم الرايضي  مردرس السرجاان فضلي فوزي  .99
 شغل يردوي مردرة  السرجاانرحيان  ديني    .94
 الرايض  مردرس ديردي رايدي  .91
 الفقو مردرة  السرجاانزلمودة   .91
 الرايض  مردرس السرجاان ةبوايندمحم   .91
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 لإلةالمالتاريخ الثقايف  مردرة  السرجاان بين   .91
 اللغ  اإلجنليزي  مردرة  السرجاان نويف ةري مراييت  .92
 عقيردة األخالق مردرة  ملردوايتالردكتورنرداه احلاج    .43
 فنون الثقايف مردرس احلاج أمحرد ىرداايت السرجاان  .41

 
ةط  اإلةالمي  احلكومي  السادة  ردرة  ادلتو ادل: أما أحوال موظّفُت يف 4.9جردوال 

 9311/9311ةن   بكاليمنتان اجلنوبي  ىولو ةوجني اتجنو
 حالة التوظيف اإلسم الرقم
 رئيس  ادلوظف  رمحياان السرجاان  .1
 ادلوظف  السرجاانرةلياين   .9
 ادلوظف السرجااندمحم قصَتي   .9
 ادلوظف دمحم فحر الردين  .4
 ادلوظف دمحم ةيف الردين  .1
 ادلوظف  عائش  الواحردة  .1
 ادلوظف  ليا فوجياريت  .1
 ادلوظف دمحم حسٍت  .1
 ادلوظف  السرجاانمراييت   .2

 ادلوظف  أةوة حسن   .13
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ةط  اإلةالمي  احلكومي  السادة  ردرة  ادلتو ادل: أما أحوال األجهزة من 4.4جردول 
 بكاليمنتان اجلنوبي  ىولو ةوجني اتجنو

 اجلملة األجهزة نوع الرقم
 1 ديوان رئيس ادلردرة   .1
 1 ديوان ادلردرةُت  .9
 1 اإلداري غرف  الشؤون   .9
 11 التعلم/الفصل غرف   .4
 1 احلاةوب معمل  .1
 1 ادلكتب   .1
 1 الغرف  الصح   .1
 9 مرحاض للمردرةُت  .1
 1 مرحاض للطلب   .2

 1 االةتشارة اإلرشاد غرف   .13
 1 مصلى  .11
 1 احلارس غرف   .19
 1 ادلقصف  .19

 

ىولو ةط  اإلةالمي  احلكومي  السادة  ردرة  ادلتو ادل الطلب  يف: أما أحوال 4.1جردول 
 بكاليمنتان اجلنوبي  ةوجني اتجنو

 الفصل الرقم
 اجلنس

 اجملموع
 النساء الرجال

 49 93 99 الصف السابع أ .1
 49 91 99 الصف السابع ب .9
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 49 91 99 الصف السابع ج .9
 49 93 99 الصف السابع د .4
 49 12 99 الصف السابع ه .1

 919 131 119 عردد
 44 91 12 الصف الثامن أ .1
 44 91 11 الصف الثامن ب .1
 49 99 93 الصف الثامن ج .1
 91 91 11 الصف الثامن د .2
 99 12 19 الصف الثامن ه .1.

 931 191 13 عردد
 91 99 11 الصف التاةع أ .11
 91 11 99 الصف التاةع ب .19
 91 99 11 الصف التاةع ج .19
 91 91 19 الصف التاةع د .14
 91 93 11 التاةع هالصف  .11

 112 134 11 عردد
 306 673 722 اجملموع املبالغ

 

 تقدمي البياانت -ب 
 تعليم اللغ  العربي  يف اجملموع  الضابط  واجملموع  التجريبي  تنفيذ -1

مارس  1اىل  9311 يناير 1تنفيذ تعليم اللغ  العربي  يف البحث يبردأ من اتريخ 
 ادلهن . ويف ىذا التعليم، جيعل الباحث مردّرةا. ومادة التعليم ىي ادلفردات )9311
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(. لتقردًن حمل  مفصل  عن تنفيذ ادلعامل  من كل رلموع  أن يشرح وادلهنيون الرايضيون
 على النحو التايل:

 ، تنفيذ تعليم ادلفردات يف اجملموع  الضابط أوال
عردت شيء ادلقتضى يف تعليم اجملموع  الضابط ، منها تصنيع قبل تنفيذ تعليم، أ (أ 

لكي الوضوح فادلنظور ابدلالحق. وعلى أن  (RPP)خبط  التنفيذ التعليمي  
االختبار القبلي والبعردي يطلب الطلب  إلجاب  األةئل  عن ادلفردات. لقاء 

التعليم يف االختبار القبلي ولتعليم لقاءان، ولقاء االختبار البعردي. جردول تنفيذ 
  اجملموع  الضابط  فيما يلي:

 :  تنفيذ تعليم يف اجملموع  الضابط 4.1جردول 
 ادلوضوع الساع  اليوم/التاريخ اللقاء
 اختبار قبلي 1و  1 9311يناير  19السبت  1
تعليم األول: ادلهن   1و  1 9311يناير  91السبت  9

 وادلهنيون الرايضيون
تعليم الثاىن : ادلهن   1و  1 9311فرباير  9السبت  9

 وادلهنيون الرايضيون
 اختبار بعردي 1 9311فرباير  9السبت  4
 

 اجراءات التعليم يف اجملموع  الضابط  (ب 
 افتتاح الردراة  (1
 ميتقردًن اذلردف من التعل (9
 تقردًن ادلوضوع الردراة  (9
 فيهامع ادلردرس ادلفردات إىل الطالب مرتُت أو زئرد يسّ  (4
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 اةتمعوىا من ادلردرستلفظ الطالب ادلفردات اليت ي (1
خيتار الطالب ادلفردات اليت اةتمعوىا ؤاال، السؤال األول يعطي ادلردرس الس (1

 من ادلردرس
 .السؤال الثاين خيتار الطالب ادلفردات اليت مناةب  ابلصورة (1

 ، تنفيذ تعليم ادلفردات يف اجملموع  التجريبي اثنيا
قبل تنفيذ التعليم، أعردت شيء ادلقتضى، ةوى أعردت مادة، تصنيع خبط   (أ 

لكي الوضوح فادلنظور ابدلالحق. وعلى أن االختبار  (RPP)النفيذ التعليمي  
 القبلي والبعردي تطلب الطلب  إلجاب  األةئل  عن ادلفردات.

لقاء متساواي ابجملموع  الضابط ، تعليم يف اجملموع  التجريبي  أيضا واحرد 
االختبار القليب ولتعليم لقاءان، ولقاء االختبار البعردي. جردول تنفيذ التعليم يف 

 اجملموع  التجريبي  فيما يلي:
 :  تنفيذ تعليم يف اجملموع  التجريبي 4.1جردول 
 ادلوضوع الساع  اليوم/التاريخ اللقاء
 اختبار قبلي 1و  1 9311يناير  11اخلميس  1
تعليم األول: ادلهن   1و  1 9311يناير  11اخلميس  9

 وادلهنيون الرايضيون
تعليم الثاىن : ادلهن   1و  1 9311يناير  91اخلميس  9

 وادلهنيون الرايضيون
 اختبار بعردي 1 9311يناير  92اإلثنُت  4

 

 تجريبي اءات التعليم يف اجملموع  الاجر  (ب 
 افتتاح الردراة  (1
 ميتقردًن اذلردف من التعل (9
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 الردراة تقردًن ادلوضوع  (9
 ع ادلردرس ادلفردات إىل الطالب مرتُت أو زئرد فيهايسمّ  (4
 أمام الفصل ردائرةابل يجلسلبعض الطالب  ادلردرس أمر (1
 "مطاردة الكلم  من احلرف األخَتادلردرس يشرح اخلطوات من اللعب  اللغوي  " (1
 (دلعٌت)اب يقول امسا أو فعال األول طالبال (1
الطالب الذي  تبردأ ابحلرف األخَت منالطالب الثاين يطلقون ألسنتهم مماثل   (1

 حىت يكفي. وىكذا ،قالو الكلم  األوىل
 موع  التجريبي واجمل مجموع  الضابط لل نتائج االختبار القبلي -9

موع  و "اجمل الصف الثامن "اجملموع  الضابط " الختبار القبليالبياانت 
 فادلنظور يفاختبار القبلي التجريبي " يعٍت قيم  نتيج  إجاب  األةئل  عن ادلفردات. 

 فيما يلى:  اجلردول 
 : نتائج االختبار القبلي للمجموع  الضابط 4.1جردول 

 الرقم االةم النتيج  التقردير
.1 فيكا ماريٍت 13 مقبول  
.9 حَتان 13 مقبول  
.9 حياة النساء 13 مقبول  

.4 حسٌت أولياء 93 انقص جردا  
.1 إكرم  43 انقص جردا  

.1 إلوايت لينردى 11 مقبول  
.1 لطف  الناظرة 13 مقبول  

.1 دمحم ألردي رفانور 43 انقص جردا  
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.2 دمحم إديان ىرداايت 91 انقص جردا  
.13 دمحم ةيف الرمحن 13 مقبول  
.11 ماراي ألف  13 انقص  
.19 دمحم ألردي النور 11 جيرد  

.19 دمحم ذكري 91 انقص جردا  
.14 دمحم فطار اديتيا رزحان 43 انقص جردا  

.11 دمحم ىنردري 13 انقص  
.11 دمحم فضيل /فضيل هللا 43 انقص جردا  

.11 أنصاريدمحم رفلي  11 مقبول  
.11 دمحم توفيق مهاجرين 13 مقبول  
.12 ذو الكفل دمحم  11 انقص  
.93 نبيال مولردى 13 مقبول  

.91 نور عائش الانجح   43 انقص جردا  
.99 ننردى أنغريال 11 جيرد  
.99 ألنساء رحيمانور  13 مقبول  
.94 نور عزيزة 11 مقبول  
.91 نور حلنا ىرداييت 13 مقبول  

.91 تيارا ةارينور  91 انقص جردا  
.91 نوردت  يونيانيت 13 انقص  
.91 نور حليردا 13 مقبول  
.92 نور محردة 13 انقص  

.93 نورمال ةاري 13 انقص جردا  
.91 فائزةنور  11 انقص  
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.99 روض  91 انقص جردا  
.99 رةيت نورىلزة 13 مقبول  
.94 رينا يونيتا 13 انقص  
.91 عمليا 11 مقبول  
.91 رزقى أولياء 13 مقبول  
.91 ةيت نور عائش  11 انقص  
.91 نور علما ازلفي 11 مقبول  

 اجملموع الكلي 7512
 معدل 12,36

 : نتائج االختبار القبلي للمجموع  التجريبي 4.2جردول 
 الرقم االةم النتيج  التقردير

.1 أمحرد ذو الفكر 41 انقص جردا  
.9 فضلي أمحرد 91 انقص جردا  
.9 أمحرد نور 41 انقص جردا  
.4 أليفيا رمح  43 انقص جردا  

.1 ساء رمح لنّ ا 13 مقبول  
.1 أربعي  91 انقص جردا  
.1 أري ىرداايت 11 انقص جردا  
.1 اديلردا زلمودة 43 انقص جردا  
.2 إرينا والنردري 93 انقص جردا  
.13 فوزي زليودي 41 انقص جردا  

.11 حفيف  13 انقص  
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.19 ىيلردا أولياء 41 انقص جردا  
.19 حرتينا 13 انقص جردا  
.14 ىاري كسنادي 43 انقص جردا  
.11 ىردي  احلضر 93 انقص جردا  
.11 إقلم  السعردي  91 انقص جردا  

.11 إرمانش  13 مقبول  
.11 جين  ادليل  11 انقص  
.12 جوىرة 13 مقبول  

. 93خلفاء الراشردين 43 انقص جردا  
.91 لستيا رمضاان 11 جيرد  

.99 ديكا فرماان دمحم 93 انقص جردا  
.99 دمحم فَتي بودديان 11 انقص  

.94 مرع  النساء 91 انقص جردا  
.91 دمحم 43 انقص جردا  

.91 دمحم ألردي 11 مقبول  
.91 دمحم بيما رمضان 13 مقبول  
.91 حنفي دمحم 11 مقبول  
.92 دمحم رحيم 13 مقبول  

.93 دمحم رمضاين 93 انقص جردا  
.91 دمحم ةوكما 11 انقص  

.99 انداي وحرديٍت 91 انقص جردا  
.99 نوفا عائش  13 مقبول  

.94 فاطم  91 انقص جردا  
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.91 رحيم  93 انقص جردا  
.91 رمحات ىرداايت 13 مقبول  

.91 رمحوجيا 43 انقص جردا  
.91 روض  اجلن  13 انقص جردا  
.92 ةنيت جولياين 43 انقص جردا  

.43 ةيلفيا 11 مقبول  
.41 ةري مرلينا 43 انقص جردا  

.49 ةيرد دمحم رمضاين 11 مقبول  
.49 يوليانيت 13 انقص جردا  

 اجملموع الكلي 7011
 معدل 92,22

حتليل ادلتوةط يف  91اإلصردار  IBM SPSS Statistics برانمجنتائج : 4.13جردول 
 من االختبار القبلي االحنرايفوادلعياري 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Kelas_Eksperimen 43 15,00 75,00 47,7907 15,93522 

Kelas_Kontrol 38 25,00 75,00 57,6316 14,46042 

Valid N (listwise) 38     

نتيج  االختبار القبلي الطلب  أعلى بناء على ذلك اجلردول، قيم  مبعردل من 
معردل من اجملموع  و  91وأوطأ القيم  من اجملموع  الضابط   11اجملموع  الضابط  

 11وأوطأ القيم   11وأما أعلى القيم  اجملموع  التجريبي   .11,19الضابط  
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من اجملموع  الضابط   . وادلعيار االحنرايف41,12ومعردل من اجملموع  التجريبي  
 .11,24واجملموع  التجريبي   14,41

 موع  التجريبي واجمل مجموع  الضابط لل نتائج االختبار البعردي -9

موع  و "اجمل الصف الثامن "اجملموع  الضابط " الختبار البعرديالبياانت 
فادلنظور ىف اختبار البعردي التجريبي " يعٍت قيم  نتيج  إجاب  األةئل  عن ادلفردات. 

 فيما يلى: اجلردول 

 ئج االختبار البعردى للمجموع  الضابط : نت4.11جردول 
 الرقم االةم النتيج  التقردير
.1 فيكا ماريٍت 13 مقبول  
.9 حَتان 133 ممتاز  
.9 حياة النساء 13 مقبول  

.4 حسٌت أولياء 91 انقص جردا  
.1 إكرم  11 انقص  
.1 لينردى إلوايت 13 مقبول  
.1 لطف  الناظرة 13 مقبول  
.1 دمحم ألردي رفانور 11 مقبول  
.2 دمحم إديان ىرداايت 13 جيرد  
.13 دمحم ةيف الرمحن 133 ممتاز  

.11 ماراي ألف  11 جيرد جردا  
.19 دمحم ألردي النور 133 ممتاز  
.19 دمحم ذكري 133 ممتاز  
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.14 دمحم فطار اديتيا رزحان 13 مقبول  
.11 دمحم ىنردري 13 مقبول  
.11 دمحم فضيل /فضيل هللا 11 مقبول  
.11 أنصاريدمحم رفلي  133 ممتاز  

.11 دمحم توفيق مهاجرين 11 جيرد جردا  
.12 ذو الكفل دمحم  21 ممتاز  
.93 نبيال مولردى 13 مقبول  
.91 نور عائش الانجح   13 انقص  
.99 ننردى أنغريال 11 جيرد  
.99 نور ألنساء رحيما 13 مقبول  
.94 نور عزيزة 13 جيرد  
.91 ىرداييتنور حلنا  13 مقبول  

.91 تيارا ةارينور  41 انقص جردا  
.91 نوردت  يونيانيت 13 انقص  
.91 نور حليردا 13 مقبول  
.92 نور محردة 13 انقص  
.93 نورمال ةاري 11 مقبول  
.91 فائزةنور  13 مقبول  

.99 روض  43 انقص جردا  
.99 رةيت نورىلزة 11 جيرد  
.94 رينا يونيتا 11 مقبول  
.91 عمليا 11 جيرد  
.91 رزقى أولياء 13 مقبول  



41 
 

 

.91 ةيت نور عائش  13 جيرد  
.91 نور علما ازلفي 13 مقبول  

 اجملموع الكلي 7211
 معدل 27,10

 

 : نتائج االختبار البعردى للمجموع  التجريبي 4.19جردول 
 الرقم االةم النتيج  التقردير
.1 أمحرد ذو الفكر 11 مقبول  
.9 فضلي أمحرد 11 جيرد  
.9 أمحرد نور 13 مقبول  
.4 أليفيا رمح  13 مقبول  

.1 ساء رمح لنّ ا 11 جيرد جردا  
.1 أربعي  13 جيرد  

.1 أري ىرداايت 23 جيرد جردا  
.1 اديلردا زلمودة 13 مقبول  
.2 إرينا والنردري 13 مقبول  
.13 فوزي زليودي 13 جيرد  
.11 حفيف  133 ممتاز  

.19 ىيلردا أولياء 11 جيرد جردا  
.19 حرتينا 133 ممتاز  
.14 ىاري كسنادي 11 جيرد  
.11 ىردي  احلضر 13 مقبول  
.11 إقلم  السعردي  11 مقبول  
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.11 إرمانش  11 جيرد جردا  
.11 جين  ادليل  133 ممتاز  
.12 جوىرة 21 ممتاز  
. 93خلفاء الراشردين 11 مقبول  
.91 لستيا رمضاان 133 ممتاز  
.99 ديكا فرماان دمحم 13 مقبول  
.99 فَتي بودديان دمحم 133 ممتاز  

.94 مرع  النساء 11 جيرد جردا  
.91 دمحم 13 مقبول  
.91 دمحم ألردي 21 ممتاز  

.91 دمحم بيما رمضان 23 جيرد جردا  
.91 حنفي دمحم 23 جيرد جردا  
.92 دمحم رحيم 13 مقبول  
.93 دمحم رمضاين 21 ممتاز  
.91 دمحم ةوكما 13 مقبول  
.99 انداي وحرديٍت 13 جيرد  

.99 نوفا عائش  11 جيرد جردا  
.94 فاطم  13 مقبول  
.91 رحيم  13 مقبول  
.91 رمحات ىرداايت 11 جيرد  
.91 رمحوجيا 133 ممتاز  

.91 روض  اجلن  11 جيرد جردا  
.92 ةنيت جولياين 11 جيرد جردا  
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.43 ةيلفيا 23 جيرد جردا  
.41 ةري مرلينا 13 جيرد  
.49 ةيرد دمحم رمضاين 11 جيرد  
.49 يوليانيت 13 جيرد  

 اجملموع الكلي 6101
 معدل 15,15

 
حتليل ادلتوةط يف  91اإلصردار  IBM SPSS Statistics برانمجنتائج : 4.19جردول 

 من االختبار البعردي وادلعياري االحنرايف
Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Kelas_Eksperimen 43 65,00 100,00 81,5116 11,36698 

Kelas_Kontrol 38 35,00 100,00 72,5000 15,67189 

Valid N (listwise) 38     

بناء على ذلك اجلردول، قيم  مبعردل من نتيج  االختبار القبلي الطلب  أعلى 
ومعردل من اجملموع   91وأوطأ القيم  من اجملموع  الضابط   133اجملموع  الضابط  

 11وأوطأ القيم   133القيم  اجملموع  التجريبي  . وأما أعلى 19,13الضابط  
من اجملموع  الضابط   . وادلعيار االحنرايف11,11ومعردل من اجملموع  التجريبي  

 .11,91واجملموع  التجريبي   11,11
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 حتليل البياانت وتفسريها -ج 
 االختبارات ادلختلف  يف االختبار القبلي بُت اجملموعتُت -1

 ، االختبار الطبيعي أوال
ةتخردم عمل االختبار الطبيعي  دلعرف  ىل البياانت توزيع الطبيعي  أم ال. وا

 مسرنوف. -ابختبار قلمغوروف

حتليل يف  91اإلصردار  IBM SPSS Statistics: نتائج برانمج 4.14جردول 
 اختبار الطبيعي  من االختبار القبلي للمجموعتُت.

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Kelas_Eksperimen Kelas_Kontrol 

N 43 38 

Normal Parameters
a,b

 

Mean 47,7907 57,6316 

Std. Deviation 15,93522 14,46042 

Most Extreme 

Differences 

Absolute ,153 ,197 

Positive ,153 ,152 

Negative -,139 -,197 

Kolmogorov-Smirnov Z 1,001 1,212 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,269 ,106 

 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 
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 : خالص  اختبار الطبيعي  من نتيج  االختبار القبلي للمجموعتُت4.11اجلردول 

 اجملموع 
 مسرنوف -قلمغوروف

α  اخلالص 
 ملحوظ العينات

 العادي  3,31 3,131 91 الضابط 
 العادي  3,31 3,912 49 التجريبي 

 

 3,131>  3,31اجملموع  الضابط   Sig. (2-tailed)ادلعلوم إذا نتيج  
 3,912>  3,31اجملموع  التجريبي   Sig. (2-tailed)فالبياانت العادي  ونتيج  

 فالبياانت العادي  أيضا.

 ، اختبار التجانساثنيا
العادي . ةيعمل  عرف أن البياانت يف اجملموع  التجريبي  والضابط  توزيع

اختبار التجانس. وادلقصود من ىذا االختبار يعٍت دلعرف  ىل قردرة اجملموعتُت يف 
 االختبار القبلي تردل التجانس أم ال.

حتليل يف  91اإلصردار  IBM SPSS Statistics: نتائج برانمج 4.11جردول 
 اختبار التجانس من االختبار القبلي للمجموعتُت

Test of Homogeneity of Variances 

Pre_Test   

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

,629 1 79 ,430 
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: خالص  اختبار التجانس من نتيج  االختبار القبلي 4.11اجلردول 
 للمجموعتُت

 اخلالص  α ملحوظ الًتددات اجملموع 
 91 الضابط 

 التجانس 3,31 3,493
 49 التجريبي 

 
فالبياانت التجانس وإذا  .Sig>  3,31اخلالص  من تلك التحليلي  تعٍت إذا و 
3,31  >Sig. .3,31ادلعلوم من اجلردول ادلذكور أن قيم   فالبياانت غَت التجانس 

 فالبياانت التجانس. 3,493> 

 ت، اختبار اثلثا
عرف أن البياانت يف االختبار القبلي من اجملموعتُت العادي  والتجانس. 

دلعرف  ىل يوجرد الفروق بُت قردرة اجملموعتُت يف االختبار  تفاةتخردم اختبار 
 فيما يلى:فادلنظور ىف اجلردول من االختبار القبلي  تالقبلي. حتليل اختبار 

حتليل اختبار يف  91صردار اإل IBM SPSS Statistics: نتائج برانمج 4.11جردول 
 من االختبار القبلي   ت

Independent Samples Test 

  Levene's Test for 

Equality of Variances 

t-test for Equality of Means 

 

F Sig. T Df 

Sig. 

(2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. 

Error 

Differen

ce 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

 Lower Upper 

Pre_

Test 

Equal 

variances 

assumed 

,629 ,430 -2,896 79  ,005 -9,84088 3,39809 -16,60461 -3,07715  
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Equal 

variances not 

assumed 

  -2,914  78,938  ,005  -9,84088 3,37759 -16,56389 -3,11787  

 
ادلردودة و  Haــف Sig. (2-tailed)>  3,31اخلالص  من تلك التحليلي  تعٍت إذا و 

H0  3,31ادلقبول  وإذا  >Sig. (2-tailed) ــفHa  ادلقبول  وH0  ادلردودة بردرج  ادلغزى
3,31  =α. 

أصغر من درج  ادلغزى  3,331بناء على احلساب يف ادلالحق عرف نتيج  
ادلردودة. اخلالص  من تلك التحليلي  تعٍت توجرد الفروق بُت  H0ادلقبول  و  Haــف 3,31

 اجملموعتُت يف االختبار القبلي. قردرة

 االختبار ادلختلف  يف االختبار البعردي بُت اجملموعتُت -9
 أوال، اختبار الطبيعي 

واةتخردم عمل االختبار الطبيعي  دلعرف  ىل البياانت توزيع الطبيعي  أم ال. 
 مسرنوف. -ابختبار قلمغوروف

حتليل اختبار يف  91اإلصردار  IBM SPSS Statistics: نتائج برانمج 4.12جردول 
 الطبيعي  من االختبار البعردي للمجموعتُت

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Kelas_Eksperimen Kelas_Kontrol 

N 43 38 

Normal Parameters
a,b

 

Mean 81,5116 72,5000 

Std. Deviation 11,36698 15,67189 

Most Extreme 

Differences 

Absolute ,170 ,195 

Positive ,170 ,195 
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Negative -,092 -,147 

Kolmogorov-Smirnov Z 1,115 1,202 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,167 ,111 

a. Test distribution is Normal.  

b. Calculated from data. 

 
 : خالص  اختبار الطبيعي  من نتيج  االختبار البعردي4.93اجلردول 

 اجملموع 
 مسرنوف -قلمغوروف

α  اخلالص 
 ملحوظ العينات

 العادي  3,31 3،111 91 الضابط 
 العادي  3,31 3،111 49 التجريبي 

فالبياانت  Sig. (2-tailed)>  3,31اخلالص  من تلك التحليلي  إذا و 
 فالبياانت غَت الطبيعي . Sig. (2-tailed)<  3,31الطبيعي ، إذا 

 3,111>  3,31اجملموع  الضابط   Sig. (2-tailed)ادلعلوم إذا نتيج  
 3,111>  3,31اجملموع  التجريبي   Sig. (2-tailed)فالبياانت العادي  ونتيج  

 فالبياانت العادي  أيضا.

 ، اختبار التجانساثنيا
عرف أن البياانت يف اجملموع  التجريبي  والضابط  توزيع الطبيعي . ةيعمل 
اختبار التجانس. وادلقصود من ىذا االختبار يعٍت دلعرف  ىل قردرة اجملموعتُت يف 

 االختبار البعردي تردل التجانس أم ال.
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حتليل اختبار يف  91اإلصردار  IBM SPSS Statistics: نتائج برانمج 4.91جردول 
 التجانس من االختبار البعردي للمجموعتُت

Test of Homogeneity of Variances 

Post_Test   

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

,697 1 79 ,406 

 : خالص  اختبار التجانس من نتيج  االختبار البعردي للمجموعتُت4.99اجلردول 

 اخلالص  α ملحوظ الًتددات اجملموع 
 91 الضابط 

 التجانس 3,31 3،431
 49 التجريبي 

فالبياانت التجانس  .Sig>  3,31اخلالص  من تلك التحليلي  تعٍت إذا و 
ادلعلوم من اجلردول ادلذكور أن قيم   فالبياانت غَت التجانس. .Sig<  3,31وإذا 

 فالبياانت التجانس. 3,431>  3,31

 ت، اختبار اثلثا
عرف أن البياانت يف االختبار البعردي من اجملموعتُت الطبيعي  والتجانس. 

يف تعليم دلعرف  ىل توجرد الفروق من نتائج اجملموع  التجريبي   تفاةتخردم اختبار 
اللعب  اللغوي  "مطاردة الكلم  من احلرف األخَت" واجملموع   ادلفردات ابةتخردام

لعب  اللغوي  "مطاردة الكلم  من احلرف الضابط  يف تعليم ادلفردات بردون تلك ال
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فادلنظور ىف من االختبار البعردي  تاألخَت" يف االختبار البعردي. حتليل اختبار 
 فيما يلى: اجلردول

حتليل اختبار يف  91اإلصردار  IBM SPSS Statistics: نتائج برانمج 4.99جردول 
 من االختبار البعردي ت

Independent Samples Test 

  Levene's Test 

for Equality 

of Variances 

t-test for Equality of Means 

 

F Sig. t df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Differenc

e 

Std. Error 

Differenc

e 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

 Lower Upper 

Post_T

est 

Equal variances 

assumed 

,697 ,406 2,986  79  ,004 9,01163  3,01787 3,00471 15,01854  

Equal variances 

not assumed 

  2,929  66,700  ,005  9,01163  3,07705  2,86931  15,15395  

 Haــف Sig. (2-tailed)>  3,31اخلالص  من تلك التحليلي  تعٍت إذا و 

ادلردودة  H0ادلقبول  و  Haــف Sig. (2-tailed)<  3,31ادلقبول  وإذا  H0ادلردودة و 
  .α=  3,31بردرج  ادلغزى 

ونتيج   91اإلصردار  IBM SPSS Statisticsبناء على احلساب بربانمج 
ادلقبول . أي توجرد  Haمردودة و  H0ــف 3,31أصغر من درج  ادلغزى  3,334

اللعب  اللغوي  "مطاردة  يبي  الذين تعلموا ابةتخردامالفروق بُت اجملموع  التجر 
اللعب  اللغوي   الضابط  الذين تعلموا بردون الكلم  من احلرف األخَت" ابجملموع 
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 البعردي. فاةتخلص أن اةتخردام"مطاردة الكلم  من احلرف األخَت" يف االختبار 
  ال.اللعب  اللغوي  "مطاردة الكلم  من احلرف األخَت" يف تعليم ادلفردات فعّ 

 ختبار البعديالختبار القليب واالأما كرف معدل يف ا
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