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 الباب الرابع

 عرض البياانت و حتليلها

 

 دلوتىسطةاحملة مىجزة عن ادلدرسة وتىى عيل  رب يلييلااعرض البياانت و رب

تعيليم ماارة الكالم ابسوتخدام  و ، احلكىمية جاميب ونعي سييلىفىرا ابليوتاراإلسالمية 

  ، و عي سييلىفىرا ابليوتاراحلكىمية جاميب وااإلسالمية  دلوتىسطةاوسييلة الصىرة يف ادلدرسة 

 عرض نوتائج االخوتبار و ربيلييلاا.

 

املتوسطة اإلسالمية احلكومية جاميب واعي سيلوفورا ة عن املدرسة حملة موجز  .أ 

 ابليتار

 أتسيس املدرسة و هيكلها .1

تبدأ  عي سييلىفىرا ابليوتارااحلكىمية جاميب و إلسالمية ا دلوتىسطة، ادلدرسة اأوال

تكىن أن  2891مث يف عام  سييلىفىراغىنىنج جايت  اإلسالمية دلوتىسطةادلدرسة ا من 

إبقاموتاا  سييلىفىرا (Jabung Filial)احلكىمية جابىع فييليال  اإلسالمية دلوتىسطةادلدرسة ا

نوتقال إىل  2881يف العام  سييلىفىراغىنىنج جايت  اإلسالمية دلوتىسطةادلدرسة ايف بناء 

وزيرة الدين اإلندونيسية دنرة  عد ذلك, خبروج رسالة ابسم سىاء. ب قرية جاميب واعي

ادلدرسة  2881مارس  21عن افوتوتاح و احلكىم ادلدرسة. يف اتريخ  2881 ليلعام 201

13 
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أن تكىن  سييلىفىرا (Jabung Filial)احلكىمية جابىع فييليال  اإلسالمية دلوتىسطةا

 .ادلدرسة ادلوتىسطة اإلسالمية احلكىمية جاميب واعي

 الذاتية الصورة  .2

ية جاميب واعي ادلدرسة ادلوتىسطة اإلسالمية احلكىم:  اسم ادلدرسة (أ 

 سييلىفىرا ابليوتار

 ابليوتار / سييلىفىرا:  مديريةمنطقة/ (ب 

 2881-03-21 اتريخ 201 :االحصاي الرقم (ج 

 أ:  تقىًن اإلعوتماد (د 

 88291:  الربيد رقم (ه 

   mtsnjambewangi85@gmail.com: اإللكًتوىن الربيد عنىان (و 

 ادلاجسوتَت يةحا نىر أنيك ةدكوتىر ال:  ادلدرسة رئيس اسم (ز 

 28810101288103 1 200:   ادلىظف دنرة (ح 

 اخلاصة ادليلكية:   ادلدرسة بناء (ط 

 كييلىمًت 2:  إىل ادلنطقة   تقع (ي 

 كييلىمًت 10:   ديريةتقع إىل ادل (ك 
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 الرساالت و املستقبلة النظرة .3

ادلوتىسطة اإلسالمية احلكىمية يلمدرسة لالنظرة ادلسوتقبيلة و كانت 

. زلمىدة أبخالق موتخيلق موتق   إنسان تكىينىي اعي سييلىفىرا ابليوتار جاميب و 

يعط  أساسيات القيم الدينية بصفة الكمال االخالقي و  ىي الرساالهتا أما

، ينم  اخلَتة الباطنية يف ذكي زلفىظ عيل  اإلميان و الوتقىى يف احلياة اليىمية

لوتظىير أكمال وجو وفقا  اإلسالم، تنفيذ تعيلم و ثنائية )الوتىجية الفعال(، تعيليم

احملوتميلة مميلىكة، لوتكىن قادرة عيل  الوتكيف يف مىاجاة الوتغيَت يف الىقت 

لديام  لطالبادلناسب وفقا ليلفرض من رليلس الوتعيليم ادلعارف، إعداد ا

 ادلاارات يف رلال الوتكنىلىجيا و اليلغة و احلياتية، تبٍت دور اجملوتمع من اليلجنة.

 الًتبية أداء و موتق   و الكرمية ابألخالق موتخيلق إنسان بناءو أما األىدافاا 

 .الثانىي ليلمسوتىى االسالمية

 لطالبا حالة .4

, الًتبىية ادلؤسسة يف مىضىع أنو كما واضعا يكىن الوتيلميذ إن

 و. أكمل و أحسن وجو إىل نفسو لوتنمية الوتميلك روح لو فيكىن وبذلك

 اجلىدة و الكمية تطىر يف  أي الًتبية تيلك عن ادلسؤولية يف يشًتك أنو كذلك
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 الفصىل مجيع من عددىم ىى ىنا لطالبا أبحىال ادلراد أما و. مناا

 .ليلمدرسة ادلوتىسطة اإلسالمية احلكىمية جاميب واعي سييلىفىرا ابليوتار

ادلوتىسطة اإلسالمية احلكىمية جاميب واعي ليلمدرسة  لطالبا أحىال

 .ابليوتار سييلىفىرا

 الصف الرقم
 عدد

عدد 
 الطالب

 انثى كرمذ 
 309 292 211 السابع 1
 302 211 218 الثامن 2
 198 280 218 الوتاسع 3

 898 513 385 عدد
 (1023 ابليوتار سييلىفىرا واعي جاميب احلكىمية اإلسالمية ادلوتىسطة ادلدرسة بياانت من :إصدار)

 4.1 :اجلدول
 عدد و شخصا 397 لطالبا عدد أنو السابق اجلدول يف رأينا كما

 .1021 الدراسي العام يف شخصا 123 ذاتالوتيلمي
 

 واملوظفني املدرسني حالة .5

 الًتبية عميلية يف النجاح تعُّت  اليت ادلامة العىامل إحدى ادلدرس كان

 لطالبا آابء كان كذلك و. لطالبا شخصية تكىين يف مسؤول انو كما

 تنمية تىجيو و أوالدىم تربية يف إليو اجملوتمع أيمتن و إليو األمانة يوتيحىن
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 يكىن و مانوتو أداء يف العايل الىالء و االسوتقامة ادلدرس يوتطيلب فيلذا. روحام

 ىنا ادلدرسُت من القصد و. ادلدرسة يف الوتعيليم و الوتعيلم عميلية عن مسؤوليا

ليلمدرسة ادلوتىسطة اإلسالمية احلكىمية جاميب  الوتعيليم وظيفة ذلم الذين ىم

 :ييلي كما ىم و ، واعي سييلىفىرا ابليوتار

 دلدرسة ادلوتىسطة اإلسالمية احلكىمية جاميب واعي سييلىفىرا ابليوتارا يف ادلدرسُت حىالأ

 العدد البيان رقم
 68قّوة املرّب 

 أساتيذ 31 األسوتاذ ادلىظف احلكىم  وزرة الشؤون الدنية 2
 أساتيذ 1 األسوتاذ ادلىظف احلكىم  وزرة الًتبية الىطنية 1
 أسوتاذ 2 األسوتاذ الوتشريف 3
 أساتيذ 8 ألسوتاذ غَت ادلىظف احلكىم ا 7
 أساتيذ 28 األسوتاذ االنشطة عن ادلدرسة 1

 12قّوة الرتبويّ 
 1 ادلىظف احلكىم  2
 7 ادلىظف غَت احلكىم  1
 3 ادلىظف االخر 3

 (1023 ابليوتار سييلىفىرا واعي جاميب احلكىمية اإلسالمية ادلوتىسطة ادلدرسة يف ادلدرسُت بياانت من: إصدار)

 4.2: اجلدول
يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية  لة الصورةتعليم مهارة الكالم ابستخدام وسي .ب 

 احلكومية جاميب واعي سيلوفورا ابليتار
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الكالم ىف  أن وسييلة الصىرة ى  احدى وسييلة الىت تطبيق ىف تعيليم ماارة

ىف الصف الثامن تسوتخدم عن  معيلم ذيسيف الدين ال ىذه ادلدرسة، و أسوتاذ

ىف تعيليم ماارة  لطالبالكالم، و ىدفاا لساىلة ا ماارة ىذه العميلية ىف تعيليم

ان يفامىا كل مادة درس  لطالبا ىنالكالم. ألن دون وسييلة الصىرة ال يسوتطيع

 اليلغة العربية. 

، وسييلة الصىرة ىي وسييلة متاما لفام و أسوتاذ سيف عند رأي من 

بىسييلة الصىرة  قيقية فيسوتخدموفام زنوتاج عيل  احل. ألن ىف اللطالبلوتحفيظ 

 الىت يسوتيلم عينان مباشرة. فخطىة عن ىذه عميلية الوتعيليم فا :

يسوتمعىن، مث يسوتمع  لطالبم يف الصىرة و االكال عيلمنطق ادليظار و ي .أ 

تيلك  بصىت واضح، ويكرر الدّرسة عيلمإىل احلىار الذي قرأه ادل لطالبا

 )الكوتب مفوتىحة(،  طالبلالقراءة أو احلىار عدة مرات حسب مسوتىى ا

 بوتمثيل عيلمادل قاممث  الكالم يف الصىرة، لطالبالصىرة مث ينطق ا عيلمظار ادلي .ب 

 ليلحىار، خالقة أنشطة إضافة مع الصىرة وسييلة ابسوتخدام احلىار

 طيلبيأو  يعيلق الكالم من احلىار يف مسماا. أن لطالببعض م ا دعا ادلعيلم .ج 

 دورا لطالبا أحد وتناولت حبيث ، الفصل أمام احلىار أداء لطالبا من عيلمادل

 .احلىار من اآلخر ابلدور اآلخر يقىم مث
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    عيلمادل عيدي مث الكوتب، إىل النظر عدم مع عيلمادل أسئيلة عيل  لطالبا رنيب .د 

مراعاة تىزيع  مع الكوتب، إىل ابلنظر يلطالبل السماح مع األسئيلة إلقاء
 .عيلمادل من عدد أكرب عيل  األسئيلة

 .لطالبعمل ا عامادل إصالح .ه 

العربية لصف الثامن أ و  غةدرس اليل ى مدرسى سيف الدينأسوتاذة عند  

نصف و ىف ساعة  الوتاسع  واألربعاء والثالاثء واخلميس م ىف يىم األثنُتعيلّ ب اليت ي

ىف تعيليم ماارة  وسييلة الصىرةى يسوتخدم .  فايساعة إح  عشر ونصفحىت 

ة ر ادلادة اليلغالصىرة عن النص أو احلىا سيف الدين اسوتاذة عط الكالم احياان. ي

 احلىار أمام الفصل. العربية، مث يعرض

 عميلية الوتعيليمأن اسوتخدام وسييلة الصىرة مام جدا يف  ,ذلكعيل  يدل 

 .األىداف الوتعيليمية ادلرجىةادلعيلم إىل ادلوتعيلم وتقىدىم إىل ألهنا تيسر 

 (: أ )لثامنمن الصف ا لطالبوىى أحد اأمحد أرداين  قال

أّن ىف تعيليم ماارة الكالم ىي عميلية صعبة لديام. ألّن وجب  "

 2."يقىلىا احلىار ىف كوتبام  ىف كل تعيليم اليلغة العربيةعيليام ان 

 أ( )من صف الثامن لطالبأحد ا وىي إرسايل و قال

                                                           
 1021 أغسطس 1( يف اليىم أمن الصف الثامن) ادلقابيلة  مع الطالب 2
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م ماارة الكالم بىسييلة الصىرة، عيلّ ي سيف الدين أسوتاذ اّن عندما" 

 ىرة مع معنو العربية،لفام تعيليم ماارة الكالم. ألّن بنظر الص ساعدنىذا 

 1".بساىلة يسوتطع عيلينا ان نفام

 عرض نتائج االختبار و حتليلها .ج 

غرض من البحث لوتعريف أتثر  حث الوتجرييب النىذا البحث ىى الب

اسوتخدام وسييلة الصىرة يف تعيليم ماارة الكالم لطالب الصف الثامن يف ادلدرسة 

ادلوتىسطة اإلسالمية احلكىمية جاميب واعي سييلىفىرا ابليوتار. و أما اجملوتمع البحث 

ادلدرسة ادلوتىسطة اإلسالمية  يف  (ب)و  (أ)مجيع الطالب الصف الثامن 

طالبا من  39جاميب واعي سييلىفىرا ابليوتار و عدد عينة البحث ىى حلكىمية ا

 طالبا من صف الثامن )ب(. 39صف الثامن )أ( و 

يف مشكيلة البحث. و  إىل إجابة األسئيلة ادلىجىدة إن نوتائج االخوتبار تفيد

عرض الباحث يف ىذا ادلبحث نوتائج االخوتبارين القبيلي و البعدي من اجملمىعوتُت 

 . t-testطة و الوتجريبية مث ابسوتخدام الرمز االحصائي الضاب

 نتائج االختبار القبلي للمجموعة التجريبية . أ

 أما نوتائج االخوتبار القبيلي ليلمجمىعة الوتجريبية كما ييلي:

                                                           
 1021 أغسطس 9( يف اليىم أمن الصف الثامن)  ادلقابيلة  مع الطالب 1
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 نوتائج االخوتبار القبيلي ليلمجمىعة الوتجريبية

 النمرة أمساء الفصل التجرييب )صف أ( قيمة االختبار القبلي
 2 أرداينأمحد  11
 1 أمرة الشفاء 81
 3 أندين  19
 7 بال سيفوتيا 90
 1 فطري صاحلة 19
 8 بىاللن عيد فطري 97
 1 دوي إخىان 97
 9 دوي نىر ليل 93
 8 إيدل ويس س 11
 20 انداي دايه رحايى 89
 22 ايركا داي فطراين 88
 21 عرفينا رمحىايت 10
 23 فجر فرمان 11
 27 اندرايان ارماوايت 11
 21 ارساليا صف 10
 28 اثٌت نداي 11
 21 اثٌت صفيا هنار 11
 29 جىف ىادلة 80
 28 لييلس نىر عائشة 19
 10 رينا مفوتاح الرمحة 91
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 12 دمحم رول يف زكرية 90
 11 ماادي 11
 13 مىلنا لطفي 87
 17 دمحم حبيب مصطف  89
 11 دمحم غيغار الفرق 18
 18 مىرنيا فرادايىن 17
 11 اء الفزى نيل سيلسبلنب 11
 19 نص  إخ الدين 81
 18 نساء اولياء 11
 30 رفيا امسيالس صاحلة 89
 32 رمسا نفسة  80
 31 ريوتا لىسياان 19
 33 سنوتيا نىر احلسنة 80
 37 سنف  نبيل  89
 31 ترسا نىر رمحىة 87
 38 فاين رزقي الغفاري 89
 31 والن جاىيان 18
 39 ززكيا عُت النساء 17

 العدد 2735
 املعدل 71197

 (1021 ابليوتار سييلىفىرا واعي جاميب احلكىمية  اإلسالمية ادلوتىسطة ادلدرسة بياانت من: إصدار)
 443:  اجلدول 
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  11الدرجة ادلعدلة فمن نوتائج ىذا االخوتبار القبيلي، ظار أن الطالب انلىا 

يد. و من معٌت ذلك أن قدرة الطالب يف تعيليم ماارة الكالم يف مسوتىي ج

 ىنا فإن قدرهتم عيل  ماارة الكالم بصفة عامة جيدة.

 نتائج االختبار القبلي للمجموعة الضابطة . ب

 أما نوتائج االخوتبار القبيلي ليلمجمىعة الضابطة كما ييلي:

 نوتائج االخوتبار القبيلي ليلمجمىعة الضابطة

 النمرة أمساء الفصل الضابط )صف ب( قيمة االختبار الضابط
 2 داامحد جي 11
 1 عُت مسرورة 80
 3 الفان رمضان 10
 7 اندي سوتياوان 81
 1 أندي دوي  80
 8 أندي افراينطا 91
 1 أنغىن خَتة م 10
 9 أرايين ايكا فراسطيا 11
 8 أرسي دوي 90
 20 بيى رض  10
 22 بيال حسن ال 90
 21 برىان أشرف 80
 23 داين وابوا 10
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 27 ديال اىل اين رمحة  11
 21 وين فطرى د 90
 28 دوي يىليا وحي 90
 21 ايقا اردي 91
 29 الس  اوريل 90
 28 فائز الرمحان 11
 10 غاجنار نىغراىا 11
 12 ىٍت ايى 10
 11 لطفي داين يىنوتا 19
 13 لطفي حسن اخلَتية 80
 17 دمحم العزيز 89
 11 ليٍت حسنة 91
 18 دمحم ادتِت 91
 11 ف دمحم فيّب  11
 19 افس فردوسدمحم ح 87
 18 دمحم رزق 11
 30 دمحم سعدان رشدي 11
 32 نعمة اخلَت الىالن 80
 31 سيلىى معريفة السعدة 91
 33 تفاين اانندى فطر 90
 37 أمي سيفة 91
 31 وسنى ألف رزق 81
 38 والن وحيىين 11
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 31 زىىى بنوتاع 11
 39 زو الفيا 80
 العدد 1111
 املعدل 11,87

 (1021 ابليوتار سييلىفىرا واعي جاميب احلكىمية  اإلسالمية ادلوتىسطة ادلدرسة اانتبي من: إصدار)
 040:  اجلدول

فمن نوتائج ىذا االخوتبار القبيلي، ظار أن الطالب انلىا الدرجة ادلعدلة 

ماارة الكالم يف مسوتىي  معٌت ذلك أن قدرة الطالب يف تعيليم  11,87

 .م بصفة عامة جيدةجيد. و من ىنا فإن قدرهتم عيل  ماارة الكال

 والضابطة  للمجموعة التجريبية  االختبار املتجانس . ت

يف اخوتبار ادلوتجانس، اسوتخدام الباحث قيمة الوتكرار اليىميا قبل 

 . تفسَت موتجانس أن ينظر من قيمة ادلغزى. إذا كانسييلة الصىرةادلىاد بى 

 نس. ليلراحةوتجام البياانت ميكن القىل مث 0،01 >ىى ادلغزى اليىمي الوتكرار

ساب أما ابلنسبة حل ،.SPSS 16.0الباحث اسوتخدام البياانت، يف ربيليل

 يف اجلدوال الوتايل: وترد ادلوتجانس اخوتبار

Test of Homogeneity of Variances 

eks    

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

1.921 5 24 .128 
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ANOVA 

eks      

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 858.876 10 85.888 2.597 .027 

Within Groups 793.867 24 33.078   

Total 1652.743 34    

 (الباحث االحصائية من: إصدار)

دبعٌت  0,219ادلغزى  قيمة ادلوتجانس اخوتبار ظارمن اجلدول السابقة 

 ىلموتجانسة. لذلك ميكن أن خنيلص إ ميكن القىل حبيث 0،01> 0,219

الصف الثامن )أ( و الصف الثامن )ب( ذنا موتجانسان، عن ىذا الفصل ذلا 

الدرجة الثانية ميكن أن  مثمع اسوتيفاء شروط الوتجانس  .مسوتىى القدرة نفس

عيل  سبيل  ميكن اسوتخدامااتكىن العينة يف ىذ البحث. ىذا الفصل 

 صىرةوسييلة الو الفصل دون اسوتخدام  بىسييلة الصىرةادلقارنة بُت الفصل 

 بنوتائج االخوتبار.

 االختبار التطبيع للمجموعة الضابطة و التجريبية . ث

ىل كان ادلوتغَت طبيعيا أم ال.  الخوتبارو يسوتخدم اخوتبار الوتطبيع 

الطبيعي ىنا دبعٌت وجىد الوتىزيع العادي ليلحقائق. دناذج االحندار جيدة ىي 
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ار البعدي ليلمجمىعة أما نوتائج االخوتب وجىد تىزيع الطبيعية أو شبو الطبيعية.

 الوتجريبية و الضابطة كما ييلي:

 نوتائج االخوتبار البعدي بُت اجملمىعة الوتجريبية و الضابطة

 النمرة
نوتيجة 
 رلمىعة
 ذبريبية )أ(

نوتيجة 
 رلمىعة

 ضابطة )ب(
2 11 19 
1 80 89 
3 17 19 
7 97 10 
1 19 19 
8 99 19 
1 11 89 
9 80 11 
8 87 80 
20 11 11 
22 19 99 
21 19 11 
23 90 17 
27 87 81 
21 19 10 
28 19 97 
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21 90 19 
29 11 11 
28 80 19 
10 19 87 
12 80 19 
11 89 11 
13 11 97 
17 19 90 
11 17 90 
18 91 19 
11 97 19 
19 97 90 
18 80 11 
30 99 11 
32 80 19 
31 87 80 
33 91 11 
37 11 10 
31 17 19 
38 91 19 
31 97 90 
39 80 81 

 2886 3128 اجملموع
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 75194 82131 املعدل
 (1023 ابليوتار سييلىفىرا واعي جاميب احلكىمية  اإلسالمية ادلوتىسطة ادلدرسة بياانت من: إصدار)

 445:  اجلدول
ظار من اجلدول السابق أن نوتائج االخوتبار البعدي ليلمجمىعة 

عدي ليلمجمىعة الضابطة أكرب من نوتائج االخوتبار الب 91,32الوتجريبية 

11,87. 

أما ابلنسبة  ،.SPSS 16.0الباحثة اسوتخدامت البياانت، يف ربيليل ليلراحة

 :يف اجلدول الوتايل وترد الوتطبيع اخوتبارساب حل

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  eksperimen kontrol 

N 38 38 

Normal Parameters
a
 Mean 82.31 75.94 

Std. Deviation 7.781 9.373 

Most Extreme Differences Absolute .148 .126 

Positive .148 .106 

Negative -.146 -.126 

Kolmogorov-Smirnov Z .874 .748 

Asymp. Sig. (2-tailed) .430 .631 

a. Test distribution is Normal. 
 

 (الباحث االحصائية من: إصدار)

دول السابق، االخوتبار الطبيعية ذلا قيمة ادلغزى ظار من اجل

فوتىزيع احلقائق طبيعي. ميكن القىل  حبيث 0،01 >أي سيج  0,730
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. سوتخدامصاحلة لال مث البياانت الوتباين، ذلا نفس ىذه الدراسة البياانت يف

، فإن ىذه الفرضية الخوتبار معاجلة البياانت موتىافقة مع غَت ألن البياانت

 مزيد. فرضيةخوتبار اسوتخداماا ال كنالبياانت مت

البياانت  ىذه . فيلذا0,01 > 0,832الضابطة واجملمىعة 

 أكرب من  الوتجريبية اجملمىعة أنو طبيعّي. ننظر يف ىذا ربيليل االخوتبار الطبيع

 .اجملمىعة الضابطة

 حتليل نتائج االختبار للمجموعتني . ج

إبدخال  و قد عرض الباحث يف اجلدول السابق، مث قام الباحث

 الباحث البياانت، يف حساب. t-testالنوتائج السابقة إىل الرمز االحصائي 

 :اجلدول الوتايل النوتائج يف وترد،  .SPSS 16.0 ابسوتخدام

Test of Homogeneity of Variances 

eksperimen    

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

1.327 5 23 .288 

 

 وتجانس من اخوتبار بعدي فايظار من اجلدول السابق, نوتائح م

 .t-testاذا نسوتمَت إىل الرمز االحصائي  . 0,00  > 0.100

 kelas N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

nilai eksperimen 38 82,31 7.787 1.335 
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 kelas N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

nilai eksperimen 38 82,31 7.787 1.335 

kontrol 38 75,94 6.570 1.161 

 

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 

2.84

2 
.097 3.275 64 .002 5.825 1.779 2.271 9.379 

Equal 

variances 

not assumed 

  

3.292 
63.2

68 
.002 5.825 1.770 2.289 9.362 

 (الباحث االحصائية من: إصدار)

- df = n1 +n2 7,130=  حسايب tمن اجلدول السابقة، قيمة ادلغزى 

2 ،df  =87 1.020=  %1ادلسوتىى ادلعنىى  و يف 

الثامن اسوتخدام وسييلة الصىر يف تعيليم ماارة الكالم لطالب الصف أتثَت 

 ابدلدرسة ادلوتىسطة اإلسالمية احلكىمية جاميب واعي سييلىفىرا ابليوتار

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

اسوتخدام وسييلة الصىر يف تعيليم ماارة الكالم  وجىد أتثَت " أن خنيلص
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لطالب الصف الثامن ابدلدرسة ادلوتىسطة اإلسالمية احلكىمية جاميب واعي 

 ".سييلىفىرا ابليوتار

ابلنظر إىل نوتائج االخوتبار القبيلي و االخوتبار البعدي اليت حصل 

 عيلياا الطالب، فنوتائج ىذا البحث ىي فيما ييلي:

ابدلعدل  1111عدد نوتائج االخوتبار القبيلي ليلمجمىعة الضابطة = عن  .1

 1131و أما نوتائج االخوتبار القبيلي ليلمجمىعة الوتجريبية =  11,87= 

و بعد إجراء االخوتبار البعدي كان نوتائج اجملمىعة .12,81=ابدلعدل

وصارت نوتائج اجملمىعة الوتجريبية  11,87ابدلعدل=  1998الضابطة =

. و ىذه تدل عيل  أّن ىناك أتثَتا واضحا 91,32ابدلعدل=   3219= 

ليلمجمىعة الوتجريبية، و ذلك ألن نوتائج الصىر  اسوتخدام وسييلةبعد 

عة الوتجريبية أكرب من نوتائج االخوتبار البعدي االخوتبار البعدي ليلمجمى 

 ليلمجمىعة الضابطة.

و ذلك دبعٌت  t-table  =1،012 و يف 3,111حسايب = t أن نوتيجة .2

 أن خالصوتاا و  مقبىل أي أن فروض ىذا البحث مقبىلة. H1أن 

 ماارة تعيليم يف أتثَتا الكالم ماارة تعيليم يف ةالصىر  وسييلة اسوتخدام

 .الكالم
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بوسيلة  البياانت عن رغبة الطالب يف تعليم مهارة الكالم  عرض . ح

 الصورة

إن البياانت يف ىذا البحث ىي بياانت رغبة الطالب  يف تعيليم 

اليلغة العربية و خاصة تعيليم ماارة الكالم. و اسوتخدام الباحث االسوتبانة 

 أما نوتائج االسوتبانة  بُت اجملمىعوتُت كما ييلي: ,ألخذ ىذه البياانت

 االسوتبانة بُت اجملمىعة الوتجريبية و اجملمىعة الضابطة نوتائج

 نتيجة جمموعة ضابطة )ب( نتيجة جمموعة جتريبية )أ( النمرة
2 91 19 
1 87 10 
3 13 19 
7 88 10 
1 89 11 
8 13 70 
1 11 71 
9 18 12 
8 81 80 
20 13 70 
22 88 70 
21 11 10 
23 97 71 
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27 90 81 
21 10 73 
28 81 11 
21 11 10 
29 81 82 
28 11 80 
10 89 70 
12 98 19 
11 18 11 
13 10 72 
17 13 17 
11 80 18 
18 18 77 
11 93 88 
19 83 10 
18 82 81 
30 82 11 
32 82 71 
31 93 18 
33 11 70 
37 18 10 
31 99 10 
38 80 77 
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31 18 88 
39 93 10 

 2445 2747 اجملموع
 52176 72128 املعدل

 (ابدلدرسة ادلوتىسطة اإلسالمية احلكىمية جاميب واعي سييلىفىرا ابليوتار)أصدار: من اسوتبانة يف الصف الثامن 

 446اجلدول : 

" اجملمىعة جيداجلدول السابق يوتضح أن نوتيجة اخوتيار "من 

 .11,18" اجملمىعة الضابطة انقص. نوتيجة اخوتيار "11,11 الوتجريبية

االسوتجاابت اإلجابية من اجملمىعة الوتجريبية  أنو تيلك النوتائج تدل عيل  

تؤثر يف تعيليم ماارة  وسييلة الصىرةو ىذا دبعٌت أن اسوتخدام , و اجملمىعة الضابطة

 الكالم.


