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  الثالث الباب
  التحليلية الدراسة و امليدانية الدراسةذ

  

  سيدوارجو صلوات بومي التصاعدية الثانوية املدرسة عن حملة:  األول الفصل

 اجلغريف موقعـها .1

 صلوات بومي املعهد:     املعهد إسم  .أ 

 صلوات بومي التصاعدي الثانوية املدرسة:    املدرسة اسم  .ب 

  لبو 1 داسوكي،منرة كياهي الشارع يف:   موضوعها  .ج 
  الشركية جوى,سيدوارجو

 2010:   إقـامها تاريخ  .د 

   تأسيسها تاريخ .2

. 1856 عام ىف الدين هباء مؤسسة عايل كياهي احملترم الشيخ أقامت

   :يلي كما املدارس، و املعاهد على املؤسسة ذهه يكون

 صلوات بومي السالف االسالمي املعهد .1

 الدينية املدرسة .2
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 صلوات بومي مبعـهد التصاعدية الثانوية املدرسة واإلرسالية رأية .3
 سيدوارجو

 الرأية من يؤخذ التصاعدية، الثانوية املدرسة تعليم غرض كان
(Visi) واإلرسايل   (Misi)يلى كما صورهتما أما:   

 الرأية 1

 يف والتقوى ,كامل الناس مثل التأديب املشتركون اىل يبين
  .الناس فعالية اىل يأبه و مثقف,الروحانية

  :واإلرسايل 2
Building intact human   

 )الناس فعالية اىل ويأبه املثقف االءنسانية ذاتية اىل تنمية( 

 كلمة املربع "( كوكامي "تطبيق إىل ينظر أن ميكن كيف ملعرفة
 املتوسطة املدارس على أجريت دراسة يف. الثاين الفصل يف) سر

 :وهي خمتلفة، أساليب الباحثون استخدم ،"الصلوات بومي "التقدمية

 مقابلة -

 املالحظة -

 استبيان -

 النحو على عليها احلصول مت معلومات أو بيانات تقدمي الباحثون
  :التايل



45 

 

 الحظ  .أ 

 مرة ألول الباحثون أجرى الدراسة، يف الباحثون أجرى قبل

 يف مباشرة ملراقبة احملقق قبل من والتعلم التعليم أنشطة لرصد. مسح

 الحظ. كوكامي تطبيقها طريقة استخدام طريق عن التعلم عملية

 التدريس من إصالح إىل حتتاج اليت القصور أوجه الباحثون

 هناك تكون سوف كلذل. للطالب بالنسبة وخاصة التعلم وأنشطة

 استخدام طريقة تعلم بعد قبل وجود بني واضحة اختالفات

 .كوكامي

 مقابلة  .ب 

 السابع يف العربية اللغة مدرس مع مقابالت الباحثون أجرى

 املتوسطة املدرسة االطفال ان يقول منهم واحد كل الدرجة، من

 اللغة أنشطة تعلم دروس وإذا عطشى تقدمية األكثر  مفرادات

 خائفة، كسول، والنوم، االطفال، دائما بامللل جتري، بيةالعر

  .دواليك وهكذا

 طريق عن ذلك على التغلب وميكن الباحثون يعتقد ولكن

  كوكامي لعبة طريقة مع مثرية لعبة هو واحد للتعلم وسيلة
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 االستبيان   .ج 

 الرد يف النفس مكتوب بيان يف هو ما الباحثون استخدم

  . للطلبة املقدمة االستبيانات اجابات لتحليل ورمز ،احلكم على

  )2(اللوحة

  سر الكلمة الصندوق لعب تطبيق التأثري من استفادة ستبيان االء

   صلواة بومي التصاعدية الثانوية املدرسة

 ____________________________________ :امسي

 بيانرقم
 موافق
 جدا

موا
 فق

  ليس
 موافق

ليس 
موافق 
 جدا

بيان

1 
 يف اللعبة املدرسة يستعمل
 العربية اللغة التعليم

     

2 

 النظام تبني املدرسة
  ) سر الكلمة الصندوق(لعب

 )كوكامي(
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3 

 نظام اىل بسهل يفهم انتم
  )سر الكلمة الصندوق(لعب

 )كوكامي(           

     

4 

 املفردة من كثري حيصل انتم

 )سر الكلمة الصندوق (بلعب

 )كاميكو(                 

     

5 

 بلعب ويتسلى يسر انتم
  )سر الكلمة الصندوق(

 )كوكامي(

     

6 

   سر الكلمة الصندوق اللعبة

 الغة تعلم رغبة اىل كميرتقع 

 العربية

     

7 
 يصادق ,بلطيف تبني املدرسة

 املفهوم سهل و
     

8 
 يسأل املناسبة املدرسة تعطي
 تالميذ من انكان السؤال
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 تعليمهم يف ناقصالفهم الذي

9 

 يرتقع الكلمة الصندوق العبة
 مهارة يف الطالب رغبة اىل

  الغةالعربية الكالم

     

  

  

  

10 

 سر لمةالك الصندوق 
 و االءبكارى يصطاد

 الغة تعليم يف احلماستكم
     العربية

     

 

  )3(اللوحة
  املستجبني اجوابة

جمنموع12345678910 الطالب اسممنرة
 40 4444444444 فاطمة 1

 40 4444444444 رمحن 2

 34 4434444344 يوسف 3

 37 4444434444 علية سيدة 4

 40 4444444444 فاين 5
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 37 4444444344مدينة نور نعمة 6

 40 4444444444 ديفان 7

 37 4444443444 ناجب 8

 40 4444444444 الدينو 9

 37 4434444444 طارق10

 40 4444444444 رجال11

 31 4433434444 مهاراين دوي12

 40 4444444444 معروفة13

 37 4444444344 موالنا عبد14

 37 4443444444 لطفية15

 40 4444444444 لدينا شيف16

 37 4444443444 كفبه17

 40 4444444444الصديقي نوفال18

 40 4444444444 اليقني عني19

 40 4444444444 اهلام حممد20

 40 4444444444 نضية امي21

 40 4444444444 الضحى انف22

 37 4444444344 يزةعز23

 35 4424434444 شهرل24
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 37 4444344444 رمحنية نور25

 40 4444444444 هديةاهللا حممد26

 34 4434443444 فارس27

 37 4444444344 ابراهيم28

 37 4434444444 ايفانزة29

 40 4444444444 بييا عبداهللا30
  

  )4: (اللوحة
 العربية اللغة التعليم يف اللعبة املدرسة يستعمل

 % F N املختارة األجوبةالنمرة

 100 30 جدا موافق
 - - موافق
 - - املوافق نقص

1 

 - موافق غري

30 

- 
 100 30 30 اجملموعة 

  )5 : (اللوحة

  كوكامي )سر كلمةال الصندوق(لعب النظام تبني املدرسة

 % F N املختارة األجوبةالنمرة
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 100 30 جدا موافق

 - - موافق

 - - املوافق نقص
2 

 - موافق غري

30 

- 

 100 30 30 اجملموعة 

  
  )6: (اللوحة

  )سر الكلمة الصندوق( لعب نظام اىل بسهل يفهم انتم
      )كوكامي(

 % F N املختارة األجوبةالنمرة

 80 24 جدا موافق
 16.6 5 موافق
 3.3 1 املوافق نقص

3 

 - موافق غري

30 

- 
 99.9 30 30 اجملموعة 
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  )7: (اللوحة
  )سر الكلمة الصندوق (بلعب املفردة من كثري حيصل انتم

  )كوكامي(        
 % F N املختارة األجوبةالنمرة

 93.3 28 جدا موافق
 6.6 2 موافق
 - - املوافق نقص

4 

 - موافق غري

30 

- 
 99.9 30 30 اجملموعة 

  
  )8 (اللوحة

  كوكامي )سر الكلمة الصندوق (بلعب ويتسلى يسر انتم
 % F N املختارة األجوبةالنمرة

 96.6 29 جدا موافق
 3.3 1 موافق
 - - املوافق نقص

5 

 - موافق غري

30 

- 
 99.9 30 30 اجملموعة 
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  )9 (اللوحة
  سر الكلمة الصندوق اللعبة
  العربية الغة تعلم رغبة اىل كميرتقع

 % F N املختارة األجوبةالنمرة

 90 27 جدا موافق
 10 3 موافق
 - - املوافق نقص

6 

 - موافق غري

30 

- 
 100 30 30 اجملموعة 

  
  )10 (اللوحة

  املفهوم سهل و يصادق ,بلطيف تبني املدرسة
 % F N املختارة األجوبةالنمرة

 86.6 26 جدا وافقم
 13.3 4 موافق
 - - املوافق نقص

7 

 - موافق غري

30 

- 
 99.9 30 30 اجملموعة 
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  )11 (اللوحة

 يف ناقصالفهم الذي تالميذ من انكان السؤال يسأل املناسبة املدرسة تعطي
  تعليمهم

 % F N املختارة األجوبةالنمرة

 83.3 25 جدا موافق
 16.6 5 موافق
 - - املوافق نقص

8 

 - موافق غري

30 

- 
 99.9 30 30 اجملموعة 

  
  )12 (اللوحة

  الغةالعربية الكالم مهارة يف الطالب رغبة اىل يرتقع سرالكلمة الصندوق العبة
 % F N املختارة األجوبةالنمرة

 100 30 جدا موافق
 - - موافق
 - - املوافق نقص

9 

 - موافق غري

30 

- 
 100 30 30 اجملموعة 
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  )13 (اللوحة

     العربية الغة تعليم يف احلماستكم و االءبكارى يصطاد سر لمةالك الصندوق
 % F N املختارة األجوبةالنمرة

 100 30 جدا موافق
 - - موافق
 - - املوافق نقص

10 

 - موافق غري

30 

- 
 100 30 30 اجملموعة 

 الباحثة فتقدم السابقة، اتاللوح ىف اإلستبيانات عن الفهم لتصريح

  :التالية اللوحات ىف اإلستبيانات مجيع عن التلخيص

  )14 (اللوحة
  املائوية يف اإلستبيانات مجيع عن التلخيص

موافق غرياملوفق نقص موافقجدا موافق الرقم
1 100 - - - 

2 100 - - - 

3 80 16.6 3.3 - 

4 93.3 6.6 - - 

5 96.6 3.3 - - 
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6 90 10 - - 

7 86.6 13.3 - - 

8 83.3 16.6 - - 

9 100 - - - 

10 100 - - - 

 - 3.3 66.4 929.8 اجملموعة

 املتوسطة

(mean)

92.98 6.64 0.33 - 

  

 أنّ يقولون الطالب من % 92.98 أن السابقة اللوحات على بناء

 مهارة تسريع ىف ويساعد ،جيد"سر الكلمة الصندوق "طريقة إستخدام

  .% 76 - % 100بني يقع % 92.98 ألن هذا و. الكالم

 عن السابقة اللوحات ىف املستجبني من األجوبة الباحثة ظهرت بعد

 من أكثر أن نعرف ،"سر الكلمة الصندوق "طريقة إستخدام فيض

 بإستخدام التعلّم موافقون أّنهم مبعىن) ب (و) أ (اإلجابة خيتارون الطالب

 وهم ،املفردات أو سالدر حفظ ىف بسهل ويشعرون ،طريقةال هذه

 أنّ على تدلّ البيانات هذه. وتطويرها طريقةال هذه بإستخدام موافقون
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 اللغة تعليم ىف الكالم ملهارة" الكلمةسر الصندوق "طريقة تطبيق جتربة

 صلواة بومي التصاعدية الثانوية املدرسة يف الثاين الفصل لطالب العربية

  . العربية اللغة تعليم ىف مهم الطريقة هذه وتطوير جيد، سيدوارجو

 الثانوية املدرسة يف الثاين الفصل يف العربية اللغة ملادة الكالم مهارة ترقية .2
  سيدوارجو صلواة بومي التصاعدية

 يف الثاين الفصل يف العربية اللغة ملادة الكالم مهارة ترقية ملعرفة

 باحثةال تستخدم ، سيدوارجو صلواة بومي التصاعدية الثانوية املدرسة

  . اإلختبار طريقة

أّما اإلختبار الذي إستخدمت الباحثة يف هذه التجربّية وقوعاً مبّرتني 
 لذلك، .(Post Test)و اإلختبار النهائي  (Pre Test)يعين اإلختبار األّول 

الصندوق الكلمة "طريقة باستخدام تتقّدم الباحثة نتيجة اإلختبار األّويل 
الصندوق الكلمة "طريقة ي بدون استخدام و نتيجة اإلختبار النهائ" سر
  "سر
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   )15 (اللوحة
األّويل النتيجة  

  "سر الكلمة الصندوق "طريقة إستخدام بدون التعليمية

 
النمرة

 النتيجة التالميذ اسم

 7 فاطمة 1

 7 رمحن 2

 6 يوسف 3

 6 علية سيدة 4

 7 فاين 5

 6 مدينة نور نعمة 6

 8 ديفان 7

 7 ناجب 8

 7 الدينو 9
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 5 طارق 10

 6 رجال 11

 7 مهاراين دوي 12

 7 معرفة 13

 6  موالنا عبدي 14

 8 لطفية 15

 8 الدين شيف 16

 7 كفبه 17

 7 الصديقي نوفال 18

 8 اليقني عني 19

 7 اهلام حممد 20

 7 نضية امي 21

 5 الضحى انف 22



60 

 

 6 عزيزة 23

 6 شهرل 24

 6 رمحانية نور 25

 8 هديةاهللا حممد 26

 6 فارس 27

 6 ابراهيم 28

 6 ايفانزة 29

 7 بييا عبداهللا 30

 200 جمموع
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  )16(اللوحة 
  نـهائيإلختبار الالنتيجة من ا

  "الصندوق الكلمة سر"طريقة بإستخدام 
 النتيجة التالميذ اسمالنمرة

 8 فاطمة 1

 8 رمحن 2

 7 يوسف 3

 7 علية سيدة 4

 8 فاين 5

 8 مدينة نور نعمة 6

 7 ديفان 7

 8 ناجب 8

 8 الدينو 9

 7 طارق 10
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 8 رجال 11

 8 مهاراين دوي 12

 8 معرفة 13

 8  موالنا عبدي 14

 9 لطفية 15

 9 الدين شيف 16

 8 كفبه 17

 8 الصديقي نوفال 18

 9 اليقني عني 19

 8 اهلام حممد 20

 8 نضية امي 21

 7 الضحى انف 22

 7 عزيزة 23
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 7 شهرل 24

 8 رمحانية نور 25

 9 اهللا هدية حممد 26

 8 فارس 27

 8 ابراهيم 28

 7 نزة ايفا 29

 9 بييا اهللا عبد 30

 237 جمموع

, بينهما واإلرتباطا الكبريين للعينتني (Paired  “t” test) ارنةاملق رمز

  :يلى فيما رمز فيستعمل

  

  :يلي كما خطواهتا أما, SPSS برجميات الباحثة إستخدمت

 . ”data view“ َعُمود إىلِإْنَضمَّ نتيجة اإلختبار  .1
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  )1 صورة(

  

  ”Data View“ العرض شاشة
 Analyze – Compare Means – Paired Samples T testإختار  .2

  

  “ Paired Samples T test“ العرض شاشة) 2 صورة(
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  Paired مربع إىلُمَتَغيِّران ِإْنَضمَّ , Paired-T test) مربع احلوار(بعد تقدمي  .3
Variables مث اضغط continue, -  OK 

  )3 صورة(

  

  ”Paired Variable“ العرض شاشة

  )4 صورة(

  

   “ Paired Sample T test: Option“ العرض شاشة
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 اللوحة يف فعرضت البحث هذا يف عينة ايكونو الذين التالميذ نتيجة أّما

  :التالية

  )17 (اللوحة

 

Paired Samples Statistics 

  Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

sebelum 66.6667 30 8.44182 1.54126 Pair 1 

sesudah 79.0000 30 6.61764 1.20821 

 

  )18 (اللوحة

Paired Samples Correlations 

  N Correlation Sig. 

Pair 1 sebelum & sesudah 30 .679 .000 

 

   :SPSS  برنامج باستعمال ُمْخِرَجة بيانات تأويل

تطبيق طريقة ال يوجد التأثري يف :   (Ho)  الصرفيـــةفرضيةال •
ىف الفصل  الكالملتـرقيـة مهارة " الصندوق الكلمة سر"

 . الثانوية التصاعدية بومي صلواة سيدوارجوباملدرسة الثاين 
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الصندوق "تطبيق طريقة  يف يوجد التأثري) : Ha( البدلية فرضيةال •
 باملدرسةىف الفصل الثاين  الكالملتـرقيـة مهارة " الكلمة سر

 سيدوارجو الثانوية التصاعدية بومي صلواة

 : كما يليPaired Samples Statisticsَوَرَدْت النتيجة يف اللوحة  •

 66.6667 =   املوسط من اإلختبار األول -

 79.0000 =  املوسط من اإلختبار النهائي -

 8.44182 =   احنراف النتيجة األول  -

 6.61764 =   احنراف النتيجة النهائي -

- Standart Error1.54126 =     األول  

- Standart Error1.20821 =    النهائي 

 َتْشَتِمل على قيمة العالقة Paired Samples Correlationsيف اللوحة  •
ه احلالة تدل على و هذ) . 0,679(قبل تطبيق الطريقة و بعده 

لتـرقيـة " الصندوق الكلمة سر"تطبيق طريقة عالقة أمهية يف 
الثانوية التصاعدية باملدرسة ىف الفصل الثاين  الكالممهارة 

 سيدوارجو بومي صلواة
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 الثاين الفصل يف الكالم مهارة لترقية" سر الكلمة الصندوق "طريقة ثأثري .4
 صلواة بومي التصاعدية الثانوية املدرسة يف

  )19 (اللوحة 3
 

Paired Samples Test 

  Paired Differences 

  95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

  Mean 

Std. 

Deviation

Std. Error 

Mean Lower Upper t df 

Sig. (2-

tailed) 

Pair 1 sebelum - sesudah -12.33333 6.26062 1.14303 -14.67109 -9.99558 -10.790 29 .000

  

 :تـأويل البيانات 

 :Paired Samples Testوردت اللوحة  •

 t) T test( = 10.790قيمة اإلختبار  -

 t table     =2,042قيمة  -

- Sig. (2-tailed)            =0,000 
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  t table قيمة من اكثر) t) T test اإلختبار قيمة كانت إذا

 فرضيةال و مردودة  (Ho) الصرفيـــة فرضيةال مبعىن, )10.790<(2.402

 0,05 من اقلّ Sig. (2‐tailed) قيمة كانت إذا و. مقبولة) Ha (البدلية

 دليةالب فرضيةال و مردودة  (Ho) الصرفيـــة فرضيةال مبعىن, )0,00>0,05(

)Ha (مقبولة.  

 الكلمة الصندوق "طريقة تطبيق يف التأثري يوجد هنا الصةاخل و
 الثانوية باملدرسة الثاين الفصل ىف الكالم مهارة لتـرقيـة" سر

  .سيدوارجو صلواة بومي التصاعدية




