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 الباب الرابع

 عرض البيانات و تحليلها
 

حملة مىجزة عن املدرسة الثانىية اإلسالمية وتى  عل  حت عرض البيانات و حتليلها

تعليم مهارة الكالم باسوتخدام وسيلة الصىرة يف املدرسة  و ،نىر اهلد  فىيل ترجناليك

 .عرض نوتائج االخوتبار و حتليلها  الثانىية اإلسالمية نىر اهلد  فىيل، و
 

 لمحة موجزة عن المدرسة الثانوية اإلسالمية نور الهدى فولي ترنجاليك .أ 

 تأسيس المدرسة و هيكلها .1

فىيل يسم  باملدرسة إلسالمية نىر اهلد  ، املدرسة الثانىية اأوال

شهر الوتاريخ األول من يف  كانت توتأسساليت   فىيل الثانىية اإلسالمية غىيف

الثانىية اإلسالمية غىىف املدرسة  و كان املؤسسىن هلذه .3991سنة يىليى 

 :هم, فىيل

ــئذ . املاجسوتري، اإلمام مىليادي (أ  الرتبية اإلسالمية  كمشرف  و كان حينــ

 .منطقة فىيل يف

 كرئيس ادارة مركب الوتىظيف و كان حينــــئذ  .املاجسوتري سىتىبى، (ب 

(Randis )من منطقة فىيل. 



74 

 

ــئذ  ، جارنى (ج   .جملوتمعرئيس ك وكمدرس الدينية  و كان حينــ

ــئذ وارسي،  (د   .جملوتمعرئيس ك وكمدرس الرتبية  و كان حينــ

 .فىيل 4يف املدرسة اإلبوتدائية احلكىمية  كمدرس  .املاجسوتري مىلىد، (ه 

ــئذ  سىتريسنا،  (و   4املدرسة اإلبوتدائية احلكىمية كرئيس  و كان حينــ

 .فىيل

ــــئذ . ، فاطىيى (ز   .و صاحب االعمال جملوتمعرئيس ك و كان حين

ــئذ   دكوتىر اندوس التيب (ح  املدرسة الثانىية  كمدرس، و كان حينــ

 .فىيل 1احلكىمية 

 .جملوتمعرئيس كو   القيادات الدينية كما   .احلج صىم،مع (ط 

من منطقة ( Randis) الوتىظيف دارة مركبإ مىظفك  .املاجسوتري ،مريىنى (ي 

 .فىيل

 .جملوتمعرئيس ك القيادات الدينية و، كما سىفىمى (ك 

 .من منطقة فىيل( Randis) الوتىظيف ادارة مركب مىظفسىدارسىنى،  ك (ل 

املدرسة اإلبوتدائية يف  مدرس و كان حينــــئذ  .املاجسوتري ميسمانوتى، (م 

 .فىيل 1احلكىمية 
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يف . للعبادة ني املطاعنيمسلم كان جموتمع فىيل ترجناليك االكثرهم

 فيطلب. السيما للمرحلة الثانىيةإسالمية تلك الساعة مل تىجد مؤسسة تربية 

ؤسسة الرتبية املمنطقة فىيل إلنشاء حكىمة  للدين و القائدوناجملوتمع 

اإلسالمية باسم املدرسة الثانىية غىىف باألمل ميكن أن يسوتلم تالميذ اليت 

سيوتعلمىن الرتبية العام و الرتبية اإلسالمية حىت تظهر ذكاء الشباب املسلم يف 

   . املسوتقبل

 اإلسالميةيوتغري املدرسة الثانىية اإلسالمية غىىف هي املدرسة الثانىية 

بسبب مؤسسة غىىف حتت ملجأ من حزب  1001يىليى نىر اهلد  يف شهر 

مث يريد اجملوتمع هلذه املدرسة يعىن مؤسسة حمايدة لألحزاب " Golkar"سياسي 

 1.السياسية

 
 الذاتية الصورة  .2

 املدرسة الثانىية اإلسالمية نىر اهلد  فىيل:  اسم املدرسة (أ 

 ترجناليك/فىىيل:  مديرية/منطقة (ب 

 SKP/331/2130/pp/2021  .MW/3999 :الرقم االحصاي (ج 

                                                             
1
 MTs Nurul Huda, Profil Madrasah MTs Nurul Huda, ( Trenggalek: MTs Nurul Huda Pule, 2014) 
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 ب:  تقىمي اإلعوتماد (د 

 00100:  رقم الربيد (ه 

  mtsnurulhudapule99@yahoo.co.id : عنىان الربيد اإللكرتوىن (و

 دكوتىر اندوس غىساين:  اسم رئيس املدرسة (ز 

 390120393991213221:   منرة املىظف (ح 

 : املىقع اجلغرايف (ط 

قرية فىيل، درسة الثانىية اإلسالمية نىر اهلد  يف املتقع 

  0،1املسافة بني املدرسة إىل مركز املنطقة . ترجناليك، جاو  الشرقية

كيلى مرت   17كيلى مرت تقريبا حني املسافة بني املدرسة إىل مركز املدينة 

 :كما أن حدود الىالية. تقريبا

 احلدود الشمالية، احلديدة عل  الطريق إىل السىق (أ 

 احلدود اجلنىبية، احلديدة يف احلارة السكنية  (ب 

 احلدود الشرقية، احلديدة عل  حديقة السكان  (ج 

 .احلدود الغربية، احلديدة عل  الطريق إىل قرية ترييسان (د 
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 الرساالت و المستقبلة النظرة .3

لمدرسة الثانىية اإلسالمية نىر اهلد  فىيل لالنظرة املسوتقبلة و كانت 

يعط  أما الرساالهتا هي . إنسان موتٍق موتخلق بأخالق حممىدة تكىينهي 

أساسيات القيم الدينية بصفة الكمال االخالقي و ذكي حمفىظ عل  اإلميان 

ينم  اخلرية الباطنية يف تعاليم اإلسالم، تنفيذ و الوتقى  يف احلياة اليىمية، 

ملة مملىكة، ، لوتظىير أكمال وجه وفقا احملوت(الوتىجية الفعال)تعلم و ثنائية 

لوتكىن قادرة عل  الوتكيف يف مىاجهة الوتغيري يف الىقت املناسب وفقا للفرض 

من جملس الوتعليم املعارف، إعداد الوتالميذ لديهم املهارات يف جمال 

 .الوتكنىلىجيا و اللغة و احلياتية، تبين دور اجملوتمع من اللجنة

أداء و موتٍق بناء إنسان موتخلق باألخالق الكرمية و و أما األهدافها 

 .الرتبية االسالمية للمسوتى  الثانىي
 

 تالميذال حالة .4

وبذلك , إن الوتلميذ يكىن واضعا كما أنه مىضىع يف املؤسسة الرتبىية

و كذلك أنه . فيكىن له روح الوتملك لوتنمية نفسه إىل وجه أحسن و أكمل

و . يشرتك يف املسؤولية عن تلك الرتبية أي  يف تطىر الكمية و اجلىدة منها
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رسة الثانىية لمدأما املراد بأحىال الوتالميذ هنا هى عددهم من مجيع الفصىل ل

 .ألربع سنىات أخريةاإلسالمية نىر اهلد  فىيل ترجناليك 

 لمدرسة الثانىية اإلسالمية نىر اهلد  فىيل ترجناليكأحىال الوتالميذ ل

 الصف الرقم
 عدد

1010 1011 1011 1013 
 انث  مذكر انث  مذكر انث  مذكر انث  مذكر

 11 17 12 11 41 11 41 17 السابع 1
 11 12 17 11 31 12 12 14 الثامن 1
 11 10 12 32 12 17 12 12 الوتاسع 3

 51 52 96 56 103 41 69 75 عدد
 (0231درسة الثانىية اإلسالمية نىر اهلد  فىيل ترجناليك من بيانات امل :إصدار)

 1.4 :الجدول
شخصا و  90 الوتالميذ كما رأينا يف اجلدول السابق أنه عدد

 .0231الدراسي شخصا يف العام  93 الوتلميذات عدد

 
 والموظفين المدرسين حالة .7

كان املدرس إحد  العىامل املهمة اليت تعنين النجاح يف عملية الرتبية  

و كذلك كان آباء الوتالميذ . كما انه مسؤول يف تكىين شخصية الوتالميذ

يوتيحىن األمانة إليه و يأمتن اجملوتمع إليه يف تربية أوالدهم و تىجيه تنمية 

أداء مهنوته و يكىن فلذا يوتطلب املدرس االسوتقامة و الىالء العايل يف . روحهم
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و القصد من املدرسني هنا  .مسؤوليا عن عملية الوتعلم و الوتعليم يف املدرسة

نىر اهلد  فىيل  لمدرسة الثانىية اإلسالميةهي الذين هلم وظيفة الوتعليم  ل

 :ترجناليك، و هم كما يلي

 ملدرسة الثانىية اإلسالمية نىر اهلد  فىيل ترجناليكأحىال املدرسني يف ا

 الدروس الشهادة األمساء ةالنمر 
 الرتبية 1-س دكوتىر اندوس غىساىن 1
 الرتبية 1-س املاجسوتري ،إنداه وجي  اسوتىت  1
 الرتبية 1-س املاجسوتري ،إسىات  3
 تربية الىطنية 1-س املاجسوتري ،مىلىد 4
 الرتبية 1-س املاجسوتري ،مريىنى 2
 اجوتماعيةعلم تربية  تربية املعلم الديين إسراع منىرة 2
 الرتبية 1-س سىتريسنا العامل الرتبىي 7
 بيىلىجيا 1-س املاجسوتري ،سىراتنا 1
 تربية الىطنية 1-س املاجسوتري ،سىيانا 2
 تربية الىطنية 1-س املاجسوتري ،سىكاريىنى 10
 تربية الىطنية 1-س املاجسوتري ،مىليانا 11
 الرتبية 1-س املاجسوتري ،سالمت أريفني 11
 تربية اجلسمية 1-س املاجسوتري ،سىفادم  13
 الرياضيات 1-س دكوتىر اندوس فىج  اونى 14
 الرتبية 1-س املاجسوتري ،سر  رجييك  12
 تربية اجلسمية 1-س حممد أليف زينل ابدين 12
 اللغة اإلندونيسية 1-س دكوتىر اندوس ساتام 17
 الرتبية 1-س املاجسوتري ،مانشىر هيداية 11
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 اللغة اإلندونيسية 3-د سىكارميين 12
 اللغة اإلندونيسية 1-س املاجسوتري ،ديانا تر  اسوتىت  10
 اللغة اإلجنليزية 1-س املاجسوتري ،يىىن ريانىت 11
 الرياضيات 1-س املاجسوتري ،اوليا ديى  فارزق  11
 تربية اجلسمية 1-س املاجسوتري ،أوكوتا تر  جاهيىنى 13
اإلسالمية املدرسة العالية  مىج  انا 14

 - احلكىمية

 (0231من بيانات املدرسة الثانىية اإلسالمية نىر اهلد  فىيل ترجناليك : إصدار)
 1.4: الجدول

شخصا و  31كما رأينا يف اجلدول السابق أنه عدد املدرسني 
 .0231شخصا يف العام  9عدد املدرسات

 
 ة الدراسخصائص عملية  .9

املناهج  اهلد  فىيل ترجناليكتسوتخدم مدرسة الثانىية اإلسالمية نىر 

م 1002سنة ( KTSP" )املناهج الىحدة للمسوتى  املدرسة " عل  مدخل 

و تقىم هذه املدرسة أيضا بوتدريس العلىم . تطبيقا من األهداف املدرسة

 .الدينية توتعلق بالعبادة اليىمية بالسوتخدام الطريقة الفعالة املموتعة

 يف املدرسة الثانىية اإلسالمية نىر اهلد  فىيل ترجناليك الىطين نوتائج االخوتبار

 1013 1011 1011 الدروس
 موتىسط منخفض ارتفاع موتىسط منخفض ارتفاع موتىسط منخفض ارتفاع

 اللغة
 اإلندونيسية

1،00 7،00 7،20 2،00 2،10 7،20 1،10 4،10 7،00 

 2،00 2،00 2،10 7،40 2،40 1،40 2،20 4،40 2،10اللغة 
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 اإلجنليزية
 7،21 2،00 1،20 2،00 4،00 1،00 4،37 4،20 4،12 الرياضيات
العلىم 
 الطبيعية

7،00 2،20 2،12 7،20 2،20 2،20 7،72 2،27 2،72 

 29،01 20،55 31،27 25،70 22،10 32،60 23,52 21,40 29،07 عدد
 (0231 من بيانات املدرسة الثانىية اإلسالمية نىر اهلد  فىيل ترجناليك: إصدار)

 4.3:الجدول
و  13،01كما رأينا يف اجلدول السابق أنه عدد قيمة االرتفاع 

و عدد قيمة املوتىسط  99، 02عدد قيمة املنخفض 
00،23. 

 
تعليم مهارة الكالم باستخدام وسيلة الصورة في المدرسة الثانوية اإلسالمية   .ب 

 نور الهدى فولي ترنجاليك

تطبيق ىف تعليم مهارة الكالم ىف  أن وسيلة الصىرة ه  احد  وسيلة الىت

هذه املدرسة، و أسوتاذة إسىايت اليت تعلم ىف الصف الثامن تسوتخدم عن هذه 

. الكالم، و هدفها لسهىلة الوتالميذ ىف تعليم مهارة الكالم مهارة العملية ىف تعليم

 . ألن دون وسيلة الصىرة ال يسوتطيع الوتالميذ ان يفهمىا كل مادة درس اللغة العربية

عند رأي من أسوتاذة إسىايت، وسيلة الصىرة هي وسيلة متاما لفهم و 

ألن ىف الفهم حيوتاج عل  احلقيقية فيسوتخدمه  بىسيلة الصىرة . لوتحفيظ لوتالميذ

 :فخطىة عن هذه عملية الوتعليم فه . مباشرة عينان الىت يسوتلم
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 يسوتمعم يف الصىرة و الوتالميذ يسوتمعىن، مث سة الكالتظهر و تنطق املدرن  .أ 
تلك  درنسةبصىت واضح، ويكرر ال درنسةإىل احلىار الذي قرأه امل وتالميذال

 ،(الكوتب مفوتىحة)  وتالميذعدة مرات حسب مسوتى  ال أو احلىار القراءة
 ملدرنسةا تقياممث  سة الصىرة مث ينطق الوتالميذ مالكالم يف الصىرة،رن تظهر املد .ب 

 ،مع إضافة أنشطة خالقة للحىار وسيلة الصىرةبوتمثيل احلىار باسوتخدام 
أو  .دعات املدرسة بعض من الوتالميذ ألن يعلق الكالم من احلىار يف مسمها .ج 

 وتناولت، حبيث وتالميذأداء احلىار يف الفصل أمام ال وتالميذمن ال درنسةطلب املت
 .دورا مث يقىم اآلخر بالدور اآلخر من احلىار وتالميذأحد ال

    درنسةعيد املتمع عدم النظر إىل الكوتب، مث  درنسةعل  أسئلة امل وتالميذجييب ال .د 
مراعاة تىزيع بالنظر إىل الكوتب، مع  وتالميذإلقاء األسئلة مع السماح لل

 .درنسةعل  أكرب عدد من امل األسئلة
 .عمل الوتالميذ حنى ت املدرسةاإصالح .ه 

غة العربية لصف الثامن أ و ب درس الل ي مدرسةه أسوتاذة أسىايتعند  

فهي .  و يىم السبت ىف ساعة الثامنعلم ىف يىم األثنني ىف ساعة  الوتاسع اليت ت

 اسوتاذة أسىايت عط ت. ىف تعليم مهارة الكالم احيانا سوتخدم بىسيلة الصىرةت

 .ا احلىار أمام الفصلر املادة اللغة العربية، مث تعرضى الصىرة عن النص أو احلىا

دا يف العمليات ويدل ذلك عل  أن اسوتخدام وسيلة الصىرة مهم ج

الوتعليمية ألهنا تيسر عملية نقل املعلىمات من املعلم إىل املوتعلم وتقىدهم إىل 

اللغة  يف مىاضيع لكالما تعلم مهاراتأن "قال دأغ . األهداف الوتعليمية املرجىة
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اللغة  يف وتالميذمن قبل ال من أي وقت مض  اليت حتققت اإلجنازاتمث  العربية

 2."اللغة العريبمسابقة العربية و  مسابقة اخلطابة واحد، بطل: كما يلي،  العربية

 (: أ )من الصف الثامن وهى أحد الوتالميذ هزأ قال

ألنن وجب . أنن ىف تعليم مهارة الكالم هي عملية صعبة لديهم "

  3."عليهم ان يقىلىا احلىار ىف كوتبهم  ىف كل تعليم اللغة العربية

 انن عندما"من صف الثامن ب وهى أحد الوتالميذ  ر س م و قال

علم مهارة الكالم بىسيلة الصىرة، هذا يساعدهم لفهم تعليم ت أسوتاذة إسىايت

ألنن بنظر الصىرة مع معنه العربية، يسوتطع عليهم  ان يفهمىاها . مهارة الكالم

 4".بسهىلة

 
 عرض نتائج االختبار و تحليلها .ج 

هذا البحث هى البحث الوتجرييب الن غرض من البحث لوتعريف تأثر 

اسوتخدام وسيلة الصىرة يف تعليم مهارة الكالم لد  تالميذ الصف الثامن باملدرسة 

و أما اجملوتمع البحث مجع الوتالميذ . الثانىية اإلسالمية نىر اهلد  فىيل ترجناليك

                                                             
 1014يناير  12املقابلة مع رئيس املدرسة يف اليىماألربعاء  2
 1014يناير  30يف اليىم ( أ) املقابلة  مع الوتالميذ من الصف الثامن 3
4
 1014يناير  30يف اليىم ( ب) املقابلة  مع الوتالميذ من الصف الثامن 
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و عدد عينة البحث هى فىيل  الصف الثامن أ و ب يف املدرسة الثانىية اإلسالمية

 .17و عدد الوتلميذات  13الوتالميذ، عدد الوتالميذ  20

يف مشكلة  نوتائج االخوتبار تفيد إىل اسوتميفاء إجابة األسئلة املىجىدة نإ

و عرضت الباحثة يف هذا املبحث نوتائج االخوتبارين القبلي و البعدي من . البحث

 . t-testاجملمىعوتني الضابطة و الوتجريبية مث باسوتخدام الرمز االحصائي 



 للمجموعة التجريبية القبلينتائج االختبار  .1

 :كما يليبلي للمجمىعة الوتجريبية  الخوتبار القأما نوتائج ا

 الوتجريبيةبلي للمجمىعة االخوتبار القنوتائج 
(أ)الوتالميذ الثامن  اسم قيمة  النمرة 
 1 عني النىرصحيب 72
 1 أنديكا هريو 70
 3 بامبانج سىجيأىن 22
 4 بايى جىليأن 22
 2 ديديك سافىترا 70
 2 دو  أسوتىتيك 12
 7 يىكا واهيى 70
 1 هانىنج تانوتى 72
 2 خيطنا فيرتيا 10
نىفيوتا سار ليىن  10  10 
 11 ليليس فىج  هارتيين 10
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 11 مارنى 20
 13 حممد خريالدين 70
 14 مىجيات 72
 12 نىرما ماركا سار  12
 12 نىر اإلسوتقامة 10
 17 ريسوتا 12
 11 سييت فاطمة 72
 12 شهر األمحد 10
 10 تاتا أشهار  72
 11 تىتيك نىر عمية 72
 11 وحيى فىرناما 70
مىياسارةماميك  12  13 
 14 إرولينا نيماس 10

 العدد 1110
 املعدل 72،41

 (0231من بيانات املدرسة الثانىية اإلسالمية نىر اهلد  فىيل ترجناليك : إصدار)
  4.4: الجدول  

فمن نوتائج هذا االخوتبار القبلي، ظهر أن الوتالميذ نالىا الدرجة املعدلة 

معىن ذلك أن قدرة الوتالميذ عل  مهارة الكالم العريب يف  72،41

و من هنا فإن قدرهتم عل  مهارة الكالم بصفة عامة . مسوتىي جيد

 .جيدة
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 للمجموعة الضابطة قبلينتائج االختبار ال  .2

 :كما يلي  بلي للمجمىعة الضابطةخوتبار القأما نوتائج اال

 بلي للمجمىعة الضابطةخوتبار القنوتائج اال
(ب)اسم الوتالميذ الثامن  قيمة  النمرة 
 1 أمحد فىأد النسا 72
 1 أجنا سافىترا 20
 3 أريفني 70
 4 بايى أجي سانطاسا 22
 2 ديفي ريسناوات  20
 2 ديىانوتار  نىفيوتا 12
 7 دو  لىسيي أنا 70
 1 دو  فرانىتى 72
 2 هريو سىسانوتى 10
 10 إفان اريس فراسيوتيا 70
 11 إمام رافيع 10
 11 جىارية اديليا 20
 13 مفوتح الرسيدا 70
 14 حممد طها 72
 12 فيفيت نىفيانىت 10
 12 ريوتا 10
 17 راجىالنج ساند  مىالنا 12
 11 سيىت منىراة 10
 12 تر  يانا ليسوتار  72
 10 واسيس دو  هاريانوتى 72
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 11 يىنيأ سافيرت  70
 11 يىنيوتا جاندرا 12
 13 سارميىن 10
 14 سر  هداية 12
 12 سىسيأت  12
 12 يىليأنا 12

 العدد 1220
 املعدل 72،31

 (0231من بيانات املدرسة الثانىية اإلسالمية نىر اهلد  فىيل ترجناليك : إصدار) 
 4.7: الجدول 

فمن نوتائج هذا االخوتبار القبلي، ظهر أن الوتالميذ نالىا الدرجة املعدلة 

معىن ذلك أن قدرة الوتالميذ عل  مهارة الكالم العريب يف  72،31

و من هنا فإن قدرهتم عل  مهارة الكالم بصفة عامة . مسوتىي جيد

 .جيدة

 
 للمجموعة الضابطة و التجريبيةتجانس ماالختبار ال .3

وتجانس، اسوتخدامت الباحثة قيمة الوتكرار اليىميا يف اخوتبار امل

 إذا كان. وتجانس أن ينظر من قيمة املغز متفسري . قبل املىاد بىسيلة الصىرة

 للراحة. وتجانسم البيانات ميكن القىل مث 0،02 > هى املغز  اليىمي الوتكرار
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ساب أما بالنسبة حل ،.SPSS 16.0ةالباحث تاسوتخدام البيانات، يف حتليل

 :يف اجلدول الوتايل وترد وتجانسامل اخوتبار

Test of Homogeneity of Variances 

Nilai    

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

.781 1 48 .381 

 (االحصائية الباحثةمن : إصدار)

مبعىن  0،311املغز   قيمة وتجانسامل اخوتبار ظهرمن اجلدول السابقة 

لذلك ميكن أن خنلص إىل . موتجانسة ميكن القىل حبيث 0،02> 0،311

هلا عن هذا الفصل ، مها موتجانسة (ب)و الفصل اثامن  (أ)الفصل الثامن 

كن أن الدرجة الثانية مي ثممع اسوتيفاء شروط الوتجانس  .مسوتى  القدرة نفس

عل  سبيل  ميكن اسوتخدامهاهذا الفصل . بحثتكىن العينة يف هذه ال

بني الفصل باسوتخدام وسيلة الصىرة و الفصل دون اسوتخدام وسيلة  املقارنة

 .الصىرة بنوتائج االخوتبار

 
 للمجموعة الضابطة و التجريبيةاالختبار التطبيع  .4

. هل كان املوتغري طبيعيا أم ال الختبارو يسوتخدم اخوتبار الوتطبيع 

مناذج االحندار جيدة هي . الطبيعي هنا مبعىن وجىد الوتىزيع العادي للحقائق
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ىعة أما نوتائج االخوتبار البعدي للمجم .وجىد تىزيع الطبيعية أو شبه الطبيعية

 :يليالوتجريبية و الضابطة كما 

 
 نوتائج االخوتبار البعدي بني اجملمىعة الوتجريبية و الضابطة

 جممىعة نوتيجة النمرة
 (أ)جتريبية  

 جممىعة  نوتيجة
 (ب)ضابطة 

1 12 70 
1 10 22 
3 70 70 
4 20 72 
2 12 72 
2 12 10 
7 22 10 
1 10 72 
2 10 72 

10 22 22 
11 10 22 
11 72 10 
13 72 10 
14 72 72 
12 12 10 
12 20 12 
17 22 22 
11 20 70 
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12 10 22 
10 20 72 
11 72 70 
11 70 70 
13 100 70 
14 20 22 
12  70 
12  10 

 1122 1012 اجملمىع
 71،11 13،22 املعدل

 (0231من بيانات املدرسة الثانىية اإلسالمية نىر اهلد  فىيل ترجناليك : إصدار)
 4.9: الجدول 
السابق أن نوتائج االخوتبار البعدي للمجمىعة ظهر من اجلدول 

أكرب من نوتائج االخوتبار البعدي للمجمىعة الضابطة  1012الوتجريبية 

1122. 
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ساب أما بالنسبة حل ،.SPSS 16.0ةالباحث تاسوتخدام البيانات، يف حتليل للراحة

 :يف اجلدول الوتايل وترد وتطبيعال اخوتبار

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Nama_1 

N 24 

Normal Parameters
a
 Mean 83.96 

Std. Deviation 8.338 

Most Extreme Differences Absolute .141 

Positive .141 

Negative -.141 

Kolmogorov-Smirnov Z .690 

Asymp. Sig. (2-tailed) .728 

a. Test distribution is Normal.  

 (االحصائية الباحثةمن : إصدار)

 املغز ظهر من اجلدول السابق، االخوتبار الطبيعية هلا قيمة 

. فوتىزيع احلقائق طبيعي ميكن القىل حبيث 0،02 >أي سيج  0،711

. سوتخدامصاحلة لال مث البيانات الوتباين، هلا نفس هذه الدراسة البيانات يف

 هذا ، فإنالفرضية الخوتبار معاجلة البيانات موتىافقة مع غري ألن البيانات

 .مزيد فرضيةخوتبار ميكن اسوتخدامها الالبيانات 
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 تحليل نتائج االختبار للمجموعتين .7

و قد عرضت الباحثة يف اجلدول السابق، مث قامت الباحثة بإدخال 

 ةالباحث البيانات، يف حساب. t-testالنوتائج السابقة إىل الرمز االحصائي 

 :اجلدول الوتايل النوتائج يف وترد،  .SPSS 16.0 باسوتخدام

Group Statistics 

 Kelas N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

Nilai Kelas A 24 83.96 8.338 1.702 

Kelas B 26 72.88 6.029 1.182 

 
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 

Difference 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Nilai Equal 

variances 

assumed 

2.915 .094 5.412 48 .000 11.074 2.046 6.960 15.187 

Equal 

variances 

not 

assumed 

  

5.344 41.635 .000 11.074 2.072 6.890 15.257 

 (االحصائية الباحثةمن : إصدار)
- df = n1 +n2 2.411= حسايب  tمن اجلدول السابقة، قيمة املغز  

2 ،df  =41  1.010=  %2يف املسوتى  املعنى  و 



93 

 

 لذلك. قبىلم H1 فرفض و H0 أن ،جدول t >حسايب  tإذا كانت 

 الكالم مهارة تعليم يف ةالصىر  وسيلة اسوتخدام تأثري وجىد " أن خنلص

 ".ترجناليك فىيل اهلد  نىر اإلسالمية الثانىية باملدرسـة

بالنظر إىل نوتائج االخوتبار القبلي و االخوتبار البعدي اليت حصل 

 :عليها الوتالميذ، فنوتائج هذا البحث هي فيما يلي

باملعدل  1220= عن عدد نوتائج االخوتبار القبلي للمجمىعة الضابطة  .1

= و أما نوتائج االخوتبار القبلي للمجمىعة الوتجريبية  72،31= 

ي كان نوتائج و بعد إجراء االخوتبار البعد. 72،41=باملعدل 1110

ارت نوتائج اجملمىعة وص 71،11= باملعدل 1122= اجملمىعة الضابطة 

و هذه تدل عل  أن هناك . 13،22=  باملعدل 1012= الوتجريبية 

صىرة للمجمىعة الوتجريبية، و ذلك ألن تأثريا واضحا بعد اسوتخدام ال

نوتائج االخوتبار البعدي للمجمىعة الوتجريبية أكرب من نوتائج االخوتبار 

 .البعدي للمجمىعة الضابطة

و ذلك مبعىن  t-table  =1،011و يف ، 2411=حسايب  tأن نوتيجة  .1

و خالصوتها أن   .مقبىل أي أن فروض هذا البحث مقبىلة H1أن 

 .تأثريا يف تعليم مهارة الكالم اسوتخدام وسيلة الصىرة
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 عرض البيانات عن رغبة التالميذ في تعليم مهارة الكالم بوسيلة الصورة .د 

إن البيانات يف هذا البحث هي بيانات رغبة الوتالميذ  يف تعليم اللغة 

مت الباحثة االسوتبانة ألخذ هذه او اسوتخد. اصة تعليم مهارة الكالمالعربية و خ

أن خيوتار واحدا من االخوتيارات الثالثة و هي، جيد جدا، البيانات، و للوتالميذ 

 :أما نوتائج االسوتبانة  بني اجملمىعوتني كما يلي. حيد، غري جيد

 نوتائج االسوتبانة بني اجملمىعة الوتجريبية و اجملمىعة الضابطة

 األسئلة الرقم
 االسوتجابة

 غري جيد جيد جيد جدا
 مئىية عدد مئىية عدد مئىية عدد

رأيك يف اسوتخدام وسيلة الصىرة لوتنمية ما  .1
 تطق الغربية الصحيحة يف مهارة الكالم؟

10 10% 12 23
% 13 17

% 
ما رأيك يف اسوتخدام وسيلة الصىرة لوتنمية  .1

47 13 %11 2 طالقة الكالم يف مهارة الكالم؟
% 17 32

% 
ما رأيك يف اسوتخدام وسيلة الصىرة إلملام  .3

 املفردات يف مهارة الكالم؟
10 10% 14 42

% 12 31
% 

ما رأيك يف اسوتخدام وسيلة الصىرة لوتنمية  .4
تعبري الكلمة و اجلملة املفيدة يف مهارة 

 الكالم؟
11 37% 11 43

% 10 10
% 

ما رأيك يف اسوتخدام وسيلة الصىرة لفهم  .2
 املعىن يف مهارة الكالم؟

12 32% 14 42
% 2 11

% 
 % 27 % 46،2 % 29،6 مئوية

 (اسوتبانة يف الصف الثامن املدرسة الثانىية اإلسالمية نىر اهلد  فىيلمن : أصدار)
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 4.5:الجدول 
= من اجملمىعوتني" جيد جدا"من اجلدول السابق يوتضح أن نوتيجة اخوتيار 

، و أما نوتيجة اخوتيار % 41،1"= جيد"، و نوتيجة اخوتيار % 12،1
 .% 12= من اجملمىعوتني" غري جيد"

االسوتجابات اإلجابية من اجملمىعة الوتجريبية و تلك النوتائج تدل عل  أن 

و اجملمىعة الضابطة، و هذا مبعىن أن اسوتخدام وسيلة الصىرة تؤثر يف تعليم مهارة 

 .الكالم


