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  :البيان
t0 =املقارنة 

Mx =املتوّسط)Mean(  فرقةمن الVariabel X  )X(  
  :Mx  (Mean(وأّما رمز

=Mx  

   Xفرقةجمموع النتيجة من ال=  
Nx =فرقةعدد املستجيبني من الX  

     
My = املتوّسط)Mean(فرقةمن الVariabelY)(  

  :Myوأّما رمز 

=M Y  

  Yفرقةجمموع النتيجة من ال=  
Ny =فرقةعدد املستجيبني من الY  

x = X-Mx 

x = احنراف النتيجة)Deviasi Skor( فرقمن الx  
X =فرقةالنتيجة من ال X  

y = Y-My 

y  =احنراف النتيجة)Deviasi Skor( فرقةمن الy   
Y =فرقةالنتيجة من الY  

 
  

  الباب الرابع
  الدراسة امليدانّية

xN
x∑

∑ X

yN
Y∑

∑Y
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 حملة يف املدرسة دارالعلوم العالية العامة وارو سيدوأرجو: الفصل الألول 

 خلفية تاريخ التأسيس .1

الىت بناها ) PGA(أول املرة تربية املعلم الدينية  كانت هذه املدرسة يف
م ويتعلق  1969وارو يف سنة MWC NUجملس الوكيل الفرعي بنهضة العلماء 

  :عدد األعالم أو األبطال على تأسيس هذه املدرسة فيما يلي 
o نور حيي 
o حسن عارف 
o أنوار سنجي 
o يوسف 
o طه 
o مسرور 
o عمر أمحد 
o خمتار 
o عبد الرحيم 
o  ومناطق احلكم الذايت جمللس الوكيل الفرعي بنهضة العلماءMWC 

NU وارو 

تسكن يف املدرسة  )PGA(يف أول التعلم والتعليم تربية املعلم الدينية 
ألهنا مل يكن هلا املبىن ذاته وجرت Ngingas"عيعاس"اإلبتدائية بنهضة العلماء يف 

عاىل ودفاع الرغبة هذه األعمال واألنشطات مدة سنتني وعلى رمحة اهللا ت
يف  2م x 40 12الكرمية فيستطيع أهل هنضة العلماء أن يبيعوا وسعة األرض 

 -101" كولونيل سوجيونو"القرية كوريك ساري وارو وصارت الشارع 
  .كوريك ساري وارو فوقعت هذه املدرسة حىت اآلن 103
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يقوم وعلى الزمان مع وجود قرار اجلمهورية إللغاء تربية املعلم الديين ف
يف سنة " دار العلوم"مؤسس املدرسة بإبدال هذه املدرسة باملدرسة املتوسطة 

  .1977العالية العامة يف سنة " دار العلوم"ويستمر بتأسيس املدرسة  1974
  
 املوقع اجلغرايف .2

العالية العامة يف الشارع كولونيل سوجيونو " دار العلوم"تقع املدرسة 
  :سيدوأرجو كوريك ساري وارو  103- 101

 )031( 8549161رقم اهلاتف  •
  312351511060رقم قيد تأسيس املدرسة  •
  61256صندق الربيد  •
 2م 2650األرض  2م 4035وسعة األرض  •

 الرؤية واملؤشر والرسالة واهلدف واإلستراجتية .3
 الرؤية  ) أ

" دار العلوم"إن الرؤية من منظمة التعليم والتربية يف املدرسة 
لتفوق يف األداء واإلسالمي يف العمل والشعوبية يف ا" العالية العامة هي 

  "اخللق 
 املؤشر  ) ب

 التفوق يف اإلمتحان النهائي احلكومي واإلمتحان النهائي الديين - 
 التفوق يف النشاطات الدينية - 
 الفوز يف مسابقة كتابة البحث العلمي للشباب - 
 القدرة على أداء العبادة الواجبة بصحة واستقامة - 
 قت يف خمتلف املنافسات الرياضية والفناإلجنازات اليت حتق - 
 اإلجنازات يف مسابقة اخلطابة باللغتني العربية واإلجنليزية - 
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 اإلجنازات اليت تققت يف خمتلف املسابقات اليابانية - 

  الرسالة) ج    
" دار العلوم"الرسالة من منظمة التربية والتعليم يف املدرسة 

  :العالية العامة وارو سيدوأرجو هي 
 محاسة اإلمتياز لربنامج املدرسة يف اإلنتاج والتكوينمنو  •
منو دفاع النفس ملمارسة تعاليم اإلسالم يف مجيع  •

 سلوكها اليومية
تنفيذ برامج فعالة التعلم والتعليم جلميع املعلمني  •

 والطالب
تشجيع الطالب على تعرف القدرة النفسية لزيادة  •

 .احلافز للتنافس والتفوق

  اهلدف) د
اف املرجّوة من تنفيذ التعليم والتربية يف وأما األهد

  :العالية العامة فهي " دار العلوم"املدرسة 
واإلبكارّي واملؤثر  املبتكرةتنفيذ تعلم العملي و .1

 واألفرح وله معىن
اهر واملستقل املوالذكيحتقيق خريج املتفوق و .2

 بنفسه
 خلق ثقافة حريصة على التعلم والقرأ واملكتوب .3
اإلبكارّي واملبتكرة والعملي حتقيق خريج  .4

 واإلجناز
خلق ثقافة االنضباط وبصفة دميقراطية  .5

 وأخالقيات العمل متفوقة



38 
 

خلق ثقافة حريصة على العبادة والعمل  .6
 مساعدة اآلخرينو

 خلق ثقافة الصادق واألمانة واإلخالص .7
خلق ثقافة السالم واإلبتسام والكلم والتأدب  .8

 والتهذيب
التشاركية والشفافية حتقيق إدارة املدرسة  .9

 واملسؤولة

  اإلستراجتية) ه
يستعمل رئيس املدرسة وأعضاءه اإلستراجتية لوصول   

العالية العامة " دار العلوم"األهداف املذكورة كلها يف املدرسة 
  :وارو سيدوأرجو فيما يلي 

خلق جو العمل الصحي واملمتاز والصلب واخلالقة  .1
 واملبتكرة والطموح واإلسالمي

 املوارد البشرية احملترقةإعداد  .2
 منو إمكانات الطالب كخاصية للتميز .3
 توفري املرافق التعليمية املمثلية .4
تشجيع املشاركة من اإلمكانات والبيئة لدعم برنامج  .5

 املدرسة

تنمية روح العمل : "العالية العامة " دار العلوم"مبدأ املدرسة 
  "اجلماعي من أعلى وصلبة العمل يف املدرسة

  
  

  عرض البيانات وحتليلها: الثّاين الفصل   
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تطبيق منوذج السايف لترقية مهارة الكالم لطالب الفصل العاشر  .1
 مبدرسة دارالعلوم العالية العامة وارو سيدوأرجو

ملعرفة تطبيق منوذج السايف لترقية مهارة الكالم لطالب الفصل العاشر 
باحث طريقة واحدة مبدرسة دارالعلوم العالية العامة وارو سيدوأرجو ما أخذ ال

واملقابلة ، )Observasi(، املالحظة )Uji Coba(التجربة : بل الطرائق املتنّوعة وهي 
)Wawancara( واالستبيانات ،)Angket( واالختبار ،)Tes( وعرض الباحث ،

  :البيانات أو معلومات الذي حصل عليه كما يلي
 )Uji Coba(التجرّبة  .1

يكون خطوات  كما يقّدم الباحث يف الباب األول،
جتربة الطريقة اليت يستخدام الباحث لطالب الفصل العاشر 
مبدرسة دارالعلوم العالية العامة وارو سيدوأرجو مناسبة 

مايو  27يعمل عملية التجربة يف التاريخ . لإلقتراح األول
  .دقائق 2x45ووقتها  2013

 )Observasi(املالحظة  .2
ت عن منوذج بعد عملية التجربة يتناول الباحث البيانا

السايف مبشاهد احوال الطالب يف الفصل التجريب، وعرف 
الباحث أن وجود الفرق بني مفهوم الطالب بعد أن يستخدام 

وباإلضافة إىل ذلك، كان مهارة الكالم . منوذج السايف وقبله
  .لطالب الفصل التجريب جيدا من الفصل الضبطّي

 )Angket( اإلستبيانات .3
بيانات واملعلومات من هي األسئلة املكتوبة ال

. املستجيبني وهي التقرير عما يف أنفسهم وأّما يعرفونه
املستخدمة يف هذا البحث هي  )Angket(واإلستبيانات 
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اإلستبيانات املغلقة، هي اختيارة اإلجابة الصميمة من 
أّما الرمز الذي . جمموعات اإلجابة الذي يطلب من املستجيبني

بة الطالّب هو رموز املائوية استخدام الباحث لتحليل األجو
)Prosentase( . وهو:  

أعطى الباحث هذه اإلستبيانات إىل الطالب الذين يكونون 
عينة البحث يف الفرقة التجربة الذي يستخدم منوذج السايف فقط، ألنّ 

يف هذه  )N(فعدد املستجيبني . االستبيانات تتعلق باستخدام هذا التعلم
أما أجوبة املستجيبني شرحتها . طالبا) 36(االستبيانات سّتة وثالثون 

  : الباحث يف اللوحات التالية 
  
  

  )1(اللوحة 
  رغبة الطالب يف تعليم اللغة العربية

 % F N األجوبة املختارة لنمرةا

  
1  
 

 20  موافق جدا

 

5,55
7,41 15  موافق

 8,2 1  إىل حّدما موافق
 -  -   موافقغري 

 100 36 36  اجملموعة  
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  )2(اللوحة 
  كفاءة الطالب ملهارة الكالم يف تعليم اللغة العربية

 % F N األجوبة املختارة لنمرةا

  
2 

 21 موافق جدا

 

3,58
2,22 8 موافق

7,16 6  إىل حّدما موافق
 8,2 1 غري موافق

 100 36 36  اجملموعة  
  

  )3(اللوحة 
  الطالب تعليم اللغة العربية يف مهارة الكالمعن استجابة 

 % F N األجوبة املختارة لنمرةا

3  
 

 18 موافق جدا

36 

50 
1,36 13 موافق

9,13 5  إىل حّدما موافق
 -  -  غري موافق

 100 36 36  اجملموعة  
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  )4(اللوحة 
  صعوبة الطالب يف تعليم اللغة العربية

 % F N األجوبة املختارة لنمرةا

  
4 

 13 موافق جدا

36 

1,36
7,41 15 موافق

2,22 8  إىل حّدما موافق
 -  -  غري موافق

 100 36 36  اجملموعة  
  

  )5(اللوحة 
  يشعر الطالب مبسرور عندما يستخدم منوذج السايف

 % F N األجوبة املختارة لنمرةا

  
5 

 12 موافق جدا

36 

3,33
3,58 21 موافق

 4,8 3  موافقإىل حّدما
 -  -  غري موافق

 100 36 36  اجملموعة  
  
  
  
  
  



43 
 

  )6(اللوحة 
  هذا التعلم تسهالت الطالب يف تعلم كالمهم باللغة العربية

 % F N األجوبة املختارة لنمرةا

  
6 

 18 موافق جدا

36 

50 
7,16 6 موافق

3,33 12  إىل حّدما موافق
 -  -  غري موافق

 100 36 36  اجملموعة  
  

  )7(اللوحة 
  يرتفع مهارة كالم الطالب حني يستخدام منوذج السايف

 % F N األجوبة املختارة لنمرةا

  
7 

 23 موافق جدا

36 

9,63
7,19 7 موافق

7,16 6  إىل حّدما موافق
 -  -  غري موافق

 100 36 36  اجملموعة  
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  )8(اللوحة 
  مملةعملية التعلم حني يستحدم هذا التعلم غري 

 % F N األجوبة املختارة لنمرةا

  
8 

 27 موافق جدا

36 

75 
4,19 7 موافق

 6,5 2  إىل حّدما موافق
 -  -  غري موافق

 100 36 36  اجملموعة  
  

  )9(اللوحة 
زاد ثقة نفس الطالب وتشجع التكلم باللغة العربية بال خوف 

  اخلطاء
 % F N األجوبة املختارة لنمرةا

  
9 

 16 موافق جدا

36 

4,44
9,13 5 موافق

7,41 15  إىل حّدما موافق
 -  -   غري موافق

 100 36 36  اجملموعة  
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  )10(اللوحة 
  تساعد هذه الطريقة صعوبة الطالب لتكلم اللغة العربية

 % F N األجوبة املختارة لنمرةا

  
10  
 

 15 موافق جدا

36 

7,41
4,44 16 موافق

9,13 5  إىل حّدما موافق
 -  -  غري موافق

 100 36 36  اجملموعة  
  

  )11(اللوحة 
لتصريح الفهم عن االستبيانات يف اللحوحات السابقة، فيقدم 

  : الباحث اليلخيص عن مجيع االستبيانات يف اللوحات التالية
  د  ج  ب  أ  الرقم

1  5,55  7,41  8,2   -  
2  3,58  2,22  7,16  8,2  
3  50  1,36  9,13   -  
4  1,36  7,41  2,22   -  
5  3,56  3,33  4,8   -  
6  50  7,16  3,33   -  
7  9,63  4,19  7,16   -  
8  75  4,19  6,5   -  
9  4,44  9،13  7,41   -  
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10 7,41 4,44  9,13   -  
  8،2  2,175  2,308 2,563 اجملموعة
 املتوسطة

)Mean(  

3،56 8،30  52،17  28،0  

  
من الطالب يقولون  3,56%بناء على اللوحات السابقة أن 

  .منوذج السايف جيد، ويساعد يف تسريع مهارة الكالمأن استخدام 
بعد اظهار الباحث االجوبة من املستجيبني يف اللوحات 
السابقة عن فيض استخدام منوذج السايف، نعرف أن أكثر من الطالب 

مبعىن أهنم موافقون التعلم باستخدام هذه ) ب(و ) أ(خيتارون االجابة 
س، وهم موافقون باستخدام النموذج، ويشعرون بسهل يف فهم الدر

هذه البيانات تدلّ على أن جتربة منوذج السايف . هذه النموذج وتطويره
ملهارة الكالم يف تعليم اللغة العربية لطالب الفصل العاشر مبدرسة 
دارالعلوم العالية العامة وارو سيدوأرجو جيد، وتطوير هذا التعلم مهم 

  .يف تعليم اللغة العربية
  

 االختبار  .4
االختبار الذي استخدم الباحث يف هذه التجربة  أما

  .وقوعا مبرتني يعىن االختبار األول واالختبار النهائى
أما االختبار الذي استخدم الباحث يف هذه التجربة   

واالختبار النهائي  )Pre Test(وقوعا مبرتني يعين االختبار األّول 
)Pos Test( . للفرقة لذلك، يتقدم الباحث االختبار األّويل

  :التجربّية والفرقة الضبطّية كما يلى
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  )12(اللوحة 
بية باستخدام منوذج السايف عن نتائج طالب للفرقة التجر

يف االختبار األّويل قبل عملية التجربة، طلب الباحث  )Xفرقة(
البيانات عن درجة كفاءة الطالب من الفصل العاشر يف تعليم 

بار الشفهي لنعرف يف هذا البحث بأن يعقد االخت. الكالم
  .طبعهم

  :ونالت الباحث البيانات كما يلي
 النتيجة من االسئلة  اسم التالميذ النمرة

  6  أمحد رمضان  1
  7  أفّيا يوكي  2
  5  أمحد عاميلودين  3
  7  انيتا ريسا اكتافيا  4
  7 عاريف سيف الدين  5
  7  اتيأتو إسالمية  6
  6  برهانودين يوسف  7
  7  ديكي افريلينتو  8
  7  إعكار موالنا  9

  5 آرما دوي لستاري  10
  7  فاتيمة الزهرا  11
  7 فامتاال اداتول فطري  12
  8  فستا إلفيتارمحة  13
  7  ايال فيدياوايت 14
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  6 اندري 15

  7  إيوان توفق 16

  6  إّزا اوليا أكوستني 17

  8  إزا نور فاريداة 18

  7  إزاتني هكمية  19

  7  خري األزمي 20

  7  مرتا أرديين 21
  8  حممد حنايف  22
  7 حممد كاشفي فهمي  23

  7  حممد برهاندين 24

  7  حممد ألف شيبلي  25

حممد فهمي  26
  أمرودين

6  

حممد فهريسول  27
  رجل

7  

  6  حممد شريف الدين  28
  5  فوتري ديال أرديال  29
  8 ريكا دية أيو كريانا  30
  7  ربية العادويا  31
  6  سناتا أدي فراستيا  32
  7  ديعاناسيال نور   33
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  8  أمي التيفة 34
  5  وجيي صوهريت 35
  6  يويل ستيانعسي 36

  241 جمموع 
  6,7  املتوسط 

  
  )13(اللوحة 
  عن نتائج طالب للفرقة الضبطية
  يف االختبار األويل )Y( بدون استخدام منوذج السايف

 النتيجة من االسئلة  اسم التالميذ النمرة
  7 أكوس دوي هرتونو 1
  6  قمريةأين نور   2
  7  أين نور بيت  3
  6  خريين نافيعة  4
  5 ساديسي إيكا فرماتا  5
  7  فتحر رامحن  6
  6 فيديا مرديان ساري  7
  6  هرلينا مي رستا  8
  7  هداية اهللا  9

  7  إيدا سلفي  10
  6  إفتيتة إيلوك  11
  8 إنداه فوسفيتا ساري  12
  5  إننت واهيوين  13
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  5  حارمساتوس 14

  7  أفيف زيدين 15

  6  ديين روسانتو 16

  6  حممد إحياء علوم  17

  5  مفتح اجلنة 18

  8 حممد حبيب الرامحن  19

  8  حممد طه 20

  7  حممد صبحان 21
  7  حممد إفّيان نازار  22
  7  فيتا يوسنيا  23

  8 نافيسا 24

  7  زازيلة أجنارية 25

  5  دية رمحة  26
  7  أمحد فردعوس  27
  6  ساهيدا عملية  28
  5  رسكي عملية  29
  7  رفعة حورامية  30
  6  عبد الرمحن  31
  7  أمحد فوترا  32
  5  سيف املعاريف  33
  7  أيف ليلة  34
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  7  ستياوان 35
  6  فرشة أوليا 36

  232 جمموع 
  6,4  املتوسط 
  

بناء على اللوحات السابقة، تدل على غري وجود الفرق ذو معىن بني لفهم 
إذن يستطيع أن يواصل ). 6,4(الضبطية والفرقة ) 6,7(الكالم للفرقة التجربية 

  .بالتجربية
ترقية مهارة الكالم باستخدام منوذج السايف يف تعليم اللغة العربية  .2

لطالب الفصل العاشر مبدرسة دارالعلوم العالية العامة وارو 
 سيدوأرجو

ملعرفة ترقية مهارة الكالم الطالب باستخدام النموذج السايف 
ة دارالعلوم العالية العامة وارو لطالب الفصل العاشر مبدرس

سيدوأرجو، فعرض الباحث عن نتائج الطالب يف الفرقة التجربية 
  .والفرقة الضبيطية يف االختبار النهائي

  :Mxوملعرفة القيمة واملسافة بينهما، ويستخدم الباحث رمز 

=Mx  

   Xفرقة جمموع النتيجة من=  
Nx = فرقةعدد املستجيبني منX  

= MY  املتوّسط)Mean( من فرقةY)Variabel Y(.  
  :Myرمز 

=M Y 

xN
x∑

∑ X

yN
Y∑
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 Yفرقةجمموع النتيجة من =  
Ny       = فرقةعدد املستجيبني منY  

  :وتفسري القيمة كمايلي
  ممتاز= 10

  جيد جدا= 9
  جيد= 8
  أكثر من كايف= 7
  كايف= 6

  كاد كافيا= 5
  ناقص= 4
  ناقص جدا= 3
  قبيح= 2
  قبيح جدا= 1

الطالب الذين يكونون عينة يف هذا البحث يف اللوحة أما نتيجة 
  :التالية

  )14(اللوحة 
 ) Xفرقة(بية باستخدام منوذج السايف عن نتائج طالب للفرقة التجر

  يف االختبار النهائي
 النتيجة من االسئلة  اسم التالميذ  النمرة

  8  أمحد رمضان  1
  8  أفّيا يوكي  2
  7  أمحد عاميلودين  3
  6  اكتافياانيتا ريسا   4
  8  عاريف سيف الدين  5
  7  اتيأتو إسالمية  6
  8  برهانودين يوسف  7
  8  ديكي افريلينتو  8

∑Y
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  7  إعكار موالنا 9
  7  آرما دوي لستاري 10
  8  فاتيمة الزهرا 11
  8  فامتاال اداتول فطري 12
  9  فستا إلفيتارمحة 13
  8  ايال فيدياوايت 14
  7 اندري 15
  7 إيوان توفق 16
  8  إّزا اوليا أكوستني 17
  7  إزا نور فاريداة 18
  8  إزاتني هكمية 19
  8 خري األزمي 20
  8 مرتا أرديين 21
  8 حممد حنايف 22
  8  حممد كاشفي فهمي 23
  9  حممد برهاندين 24
  6  حممد ألف شيبلي 25
  7  حممد فهمي أمرودين 26
  8  حممد فهريسول رجل 27
  7  حممد شريف الدين 28
  8  ديال أرديالفوتري 29
  8  ريكا دية أيو كريانا 30
  8 ربية العادويا 31
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  7  سناتا أدي فراستيا 32
  8  سيال نور ديعانا 33
  8 أمي التيفة 34
  7  وجيي صوهريت 35
  9  يويل ستيانعسي 36

  276 جمموع 
  7,7 املتوسط 

  
  :يف االختبار النهائي 

=Mx 

     7,7   =  
وبناء على تفسري  7,7الفرقة التجربية هي  القيمة اليت حصل عليها

أما اليت حصل عليها الفرقة الضبطّية . القيمة هذه القيمة مبعىن جيد
  :كما يلي

  )15(اللوحة 
  عن نتائج طالب للفرقة الضبطّية
  يف االختبار النهائي )Y(بدون باستخدام منوذج السايف 

  
 النتيجة من االسئلة  اسم التالميذ النمرة

  7 دوي هرتونوأكوس 1
  7  أين نور قمرية  2
  7  أين نور بيت  3
  7  خريين نافيعة  4

xN
x∑
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  6 ديسي إيكا فرماتاسا 5
  8  فتحر رامحن 6
  7 فيديا مرديان ساري 7
  5  هرلينا مي رستا 8
  6  هداية اهللا 9

  7  إيدا سلفي 10
  5  إفتيتة إيلوك 11
  8 إنداه فوسفيتا ساري 12
  7  إننت واهيوين 13
  7  حارمساتوس  14
  6  أفيف زيدين  15
  7  ديين روسانتو  16
  7  حممد إحياء علوم  17
  6  مفتح اجلنة  18
  7 حممد حبيب الرامحن  19
  7  حممد طه  20
  6  حممد صبحان  21
  7  حممد إفّيان نازار  22
  7  فيتا يوسنيا  23
  8  نافيسا  24
  8  زازيلة أجنارية  25
  7  دية رمحة  26
  7  أمحد فردعوس  27
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  6  ساهيدا عملية 28
  7  رسكي عملية 29
  7  رفعة حورامية 30
  7  عبد الرمحن 31
  7  أمحد فوترا 32
  8  سيف املعاريف 33
  5 أيف ليلة 34
  6 ستياوان 35
  7  فرشة أوليا 36

  244 جمموع  
  6,8 املتوسط 

  

=M Y  

 =8,6   
وبناء على  6,8القيمة اليت حصل عليها الفرقة الضبطّية هي 

ولذلك، بناء على اللوحات . تفسري القيمة هذه القيمة مبعىن الكايف
من الفرقة التجربية والفرقة الضبطية  )Mean(السابقة ونتيجة املتوسط 

نعرف أنّ القيمة للفرقة التجربية اليت تستخدم منوذج السايف أجيد 
  .قة الضبطيةمن قيمة الفر

هذا احلال يدل على منوذج السايف أجيد من الطريقةالقدمية 
  :واملسافة بني القيمة للفرقة جتربّية والفرقة الضبطية كما يف التالية

  
  املسافة بينهما  الفرقة الضبطية الفرقة التجربية

yN
Y∑
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7,7 6,8 0,9  
  

مهارة وبالنسبة إىل البيان احملصول عن منوذج السايف الطالب لترقية 
وظهر بأن أهداف التعليم قد بلغه . الكالم كانت هذه التعلم مؤثرة

وهناك فرق بني للفرقة التجربية والفرقة الضبطية ولو كان . الطالب
يف تطبيقها مازالت املدرس جيد املشكالت عند الطالب يف نفوذها 

  .يف الفصل

مبدرسة فعالية منوذج السايف لترقية مهارة الكالم الفصل العاشر  .3
 دارالعلوم العالية العامة وارو سيدوأرجو

ملعرفة فعالية منوذج السايف لترقية مهارة الكالم الفصل العاشر 
مبدرسة دارالعلوم العالية العامة وارو سيدوأرجو يقدم الباحث أوال، 
املقارنة بني لترقية مهارة الكالم لطالب الفصل العاشر للفرقة التجربية 

KelompokEksperimen  اليت تستخدام بنموذج السايف وللفرقة الضبطية
Kelompok Control بدون استخدام منوذج السايف.  

مقبولة أم  )Ho(وملعرفة نتيجة الفروض هل الفرضية الصفرية 
ال؟ إذا اليوجد الفرق بني املتغريين أو نتائج الطالب للفرقة التجربية 

ونتائج  )Xقةالفر(السايف حتت نوع النموذج  اليت تستخدم بتعلم
هبذا يدل على أن  )Yلفرقةا(الطالب للفرقة الضبطية اليت ال تستخدمها 

وبالعكس إذا هناك الفرق بني نتيجة . مقبولة )Ha(الفرضية البدلية 
  .مردودة )Ho(املتغريين فهذا يدل على أن الفرضية الصفرية 

مقبولة  )Ha(وأما النتيجة األخري يدل على أن الفرضية البدلية 
مبعىن أن جتريبة استخدام منوذج السايف يؤثّر على ترقية مهارة الكالم 
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لطالب الفصل العاشر مبدرسة دارالعلوم العالية العامة وارو 
وملعرفة هذه الفروض استخدام الباحث رمز املقارنة اليت . سيدوأرجو
  .تعرف برمز

  : أما خطوات حتليل البيانات فهي
  )Tabel Perhitungan(يصنع لوحة احلساب . 3
  .)Variabel X(  Xمن الفرقة )Mean(يطلب متوّسط . 4
  :رمز

=Mx  

  Xفرقةجمموع النتيجة من ال=      
      Nx =فرقةعدد املستجيبني من الX  

  )Variabel Y( Yمن الفرقة )Mean(يطلب املتوّسط . 5
  :Myرمز 

=Mx  

  Yفرقةالجمموع النتيجة من =  
Ny                            =فرقةعدد املستجيبني من الY  

  Xالفرقة )Standar Deviasi skor(يطلب احنراف النتيجة .6  
  -Mx X=X  
  X  = احنراف النتيجة)Standar Deviasi Skor( من الفرقةX  
  X  =النتيجة من الفرقةX  

  Yالفرقة )Standar Deviasi Skor(يطلب احنراف النتيجة .7
My-Y =y  

y = احنراف النتيجة)Standar Deviasi Skor (من الفرقةY  
Y =النتيجة من الفرقةY  

xN
x∑

∑ X

xN
x∑

∑Y
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  48:باستعمال رمز )to(يطلب نتيجة .8

     
  
  "t"يف جدول رقم  )tt(بسند على نتيجة  )to(يعطي التأويل عن نتيجة .9
  
  

  )16(اللوحة 
  عن احلساب

 xYxY  x2  y2 الرقم

1 8 7 0,3 0,2  0,09 0,04  
2 8 7 0,3 0,2  0,09 0,04  
3 7 7 0,7- 0,2  0,49 0,04  
4 6 7 1,7- 0,2  2,89 0,04  
5 8 6 0,3 0,8 - 0,09 0,64  
6 7 8 0,7- 1,2  0,49 1,44  
7 8 7 0,3 0,2  0,09 0,04  
8 8 5 0,3 1,8 - 0,09 3,24  
9 7 6 0,7- 0,8 - 0,49 0,64  

                                                 
  :يترجم من 48

Anas Sudijono,Pengantar Statistik Pendidikan,(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,2007), h.305 

( )
( )

( )
( )21

21

21

220

.2 NN
NN

NN
yx

MyMxt
+

−+

+

−
=

∑∑
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10 7 7 0,7- 0,2  0,49 0,04  
11 8 5 0,3 1,8 - 0,09 3,24  
12 8 8 0,3 1,2  0,09 1,44  
13 9 7 1,3 0,2  1,69 0,04  
14 8 7 0,3 0,2  0,09 0,04  
15 7 6 0,7- 0,8 - 0,49  0,64  
16 7 7 0,7- 0,2  0,49 0,04  
17 8 7 0,3 0,2  0,09 0,04  
18 7 6 0,7- 0,8 - 0,49 0,64  
19  8  7  0,3  2,0  0,09 0,04  
20  8  7  0,3  0,2  0,09 0,04  
21  8  6  0,3  0,8 - 0,09 0,64  
22  8  7  0,3  0,2  0,09 0,04  
23  8  7  0,3  0,2  0,09 0,04  
24  9  8  3,1  1,2  1,69 1,44  
25  6  8   1,7- 1,2  2,89 1,44  

26  7  7   0,7- 0,2  0,49 0,04  

27 8 7 0,3 0,2  0,09 0,04  
28 7 6 0,7- 0,8 - 0,49 0,64  
29 8 7 0,3 0,2  0,09 0,04  
30 8 7 0,3 0,2  0,09 0,04  
31  8  7  0,3  0,2  0,09 0,04  
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32 7 7 0,7- 0,2  0,49 0,04  
33 8 8 0,3 1,2  0,09 1,44  
34 8 5 0,3 1,8 - 0,09 3,24  
35 7 6 0,7- 0,8 - 0,49 0,64  

36 9 7 1,3 0,2  1,69 0,04  
 276 اجملتمع

x∑ 
244 

y∑ 
1,2-  

x∑ 
0,8 -  

y∑  
18,4  

x2∑  
22,24 

y2∑  
  
X   =النتيجة من الفرقةx  

=Y من الفرقة النتيجةY  
X = احنراف النتيجة)Deviasi Skor (من الفرقةX  

=Y  احنراف النتيجة)Deviasi Skor (من الفرقةY  
Mx-X  =X  

Y-My=y  

=M Y          =Mx      

    

  6,8         7,7  
  
  

  :)to(طلب نتيجة الفرضية باستعمال رمز املقارنة 

        
            

yN
Y∑

xN
x∑

( )
( )

( )
( )21

21

21

220

.2 NN
NN

NN
yx

MyMxt
+

−+

+

−
=

∑∑
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to = , ,, , .  

= ,,  

= ,, ,  

= 4,73 

  :هي  t-tableأما ملعرفة موقف النتيجة يف 

  معرفة درجة احلرية  - 
df=(N1+N2)-2 

= )36+36(  -2 
            = 70 

 :ttوبعد ذلك يستشر جبدول رقم 
  1,99:فالنتيجة هي ttمن جدول % 5يف 

 : أما قيمة احلساب 
 t )T test(     :4،73قيمة اإلختبار •
  t table       :1.99قيمة  •

-tيقارنه نتيجة t4،73ونستمر هذا احلساب من حصول نتيجة

table.ونتيجةt-tableوبدرجة دالة   70=  2(لدرجة احلّرية
 من هذا احلساب هي الىت ُوجِدْت )t)4،73نتيجة  فبان 1,99٪ هي  5

 هوولذلك اختالف متوسط لكل الفرقة ).t-table )2،00نتيجة أكثر من
لطالب الفصل العاشر مبدرسة دار وجد ترقية مهارة الكالم ي  عىنةمبموجود

  .العلوم العالية العامة وارو سيدوأرجو
  




