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  الباب الرابع

  الدراسة الميدانية

  الفصل األول

  باميكاسن لمحة المدرسة الثانوية اإلسالمية دار العلوم بايوانيار 

 تاريخ المدرسة  .أ 

يبدأ و . بيو أنيار دار العلوم من معهد اإلسالمتبدأ املدرسة الثانوية اإلسالمية 
حاق ات بن إسالصغرية أقامها الشيخ إثباملعهد األسالمى بيو أنيار من املصلى 

قع املعهد بيو أنيار يف بقعة يف أول إقامها، ي. ه 1204/م 1787حويل سنة 
يدرس شيخ اإلثبات  اقعو يف هذا ال". بيو أنيار"ف بـضيق واألقفر الذي يعر األرض امل

وبعد وفاته، هو . بعيد من الكفاية بالوسائل واللوازمطالبه بالصرب واإلستقامة، ولو 
همة كرمية إلقامة املعهد اإلسالمي امليال الذي استمراره يعين األمانة إىل األج ترك

  .الذي يستطيع أن جييب حتدي الزمان ومطالبة األمة) representatif(التمثيلي 

يؤسس باكتشاف . من اللغة اجلوية الذي معنه ماء جديد" بيو أنيار"يؤخد 
ولو قليال، وحىت اآلن  املاء مل جيزر عني. الكبري على شيخ اإلثبات) البئر(عني املاء 
  .الطالب وعائلة املعهد اإلسالمي بيو أنياركشراب  ينفع املاء

كأمساء   1980هو أمساء رمسي يستعمل منذ السنة " دار العلوم"واسم 
وهو أيضا إسم املنشآت اليت تنشر املعهد اإلسالمي بيو . املؤسسة رمسيا وغري رمسيا

  :اإلسالمي بيو أنيار باميكاسن وهذه األمساء الذين يربون املعهد. أنيار

  أمساء املريب ودوره: 1اللوحة 
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  السنة  أسماء المربي  الرقم
  1868-1788  شيخ اإلثبات بن إصحاق بن عبد الرمحن  .1
  1933-1868  شيخ عبد الرمحن احلاج بن إثبات  .2
يد احلاج بن عبد احلميد  .3   1943-1933  شيخ عبد ا
  1966-1943  ميدشيخ بيضوي احلاج بن عبد احل  .4
يد  .5   1980-1966  شيخ عبد احلميد بكري احلاج بن عبد ا
شيخ حممد مشس العارفني احلاج بن عبد   .6

  اللطيف
  حىت اآلن1980

  

 الموقع الجغرافية  .ب 

يف قرية فوطوان دايا فلينجائن باميكاسن " دار العلوم"تقع املدرسة الثانوية 
  .مدورية

  69362صندوق الربيد 

  081703188780رقم اهلاتف 

  

  الثانوية اإلسالمية دار العلوم بيو أنيار والرؤية والرسالة للمدرسةالشعار    .ج 

 الشعار .1
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ليس "الثانوية اإلسالمية دار العلوم بيو أنيار باميكاسن  درسةالشعار من امل
ما يسبب على النجاح والكرم  السرور إال العلم النافع والتقوى إىل اهللا تعاىل أل

  "آلخرةيف الدنيا وا

 الرؤية .2

أظهر "الثانوية اإلسالمية دار العلوم بيو أنيار باميكاسن  مدرسةوالرءية من 
 "األجيال املسلمني بأخالق كرمية و علم عملي و عمل علمي

 الرسالة .3

  :الثانوية اإلسالمية دار العلوم بيو أنيار، كما يلي مدرسةوالرسالة من 

 أقام النشاطة الرتبية 

 واآلخرة اليبلغ اإلنسان السرور يف الدني أقام النشاطة الدينية 

 نشراألخالق بأخالق كرمية 

 

 نو موظفالذ و يأحوال األسات  .د 

ا تكون موصلة ىف اتصال , من بعض عناصر املدرسة واملوظفون األساتيذ أل
الثانوية اإلسالمية دار العلوم بيو  املعارف إىل التالميذ ىف عملية التعليم باملدرسة

  :حوهلم كما يليأنيار باميكاسن، أ

  املوظفون :2اللوحة 
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  المجموع  الوظيفة  الرقم

  47  مدرس الدرس  .1

  7  مدرس القسم  .2

  20  املوظفون  .3

موع   74  ا

 

 الفصل الثاني طالبعدد   .ه 

دار العلوم الثانوية  درسةمبيدرسون  فصل الثاين الذيال طالبوأما ال
  :اإلسالمية بيو أنيار باميكاسن

  فصل الثاينال الطالب :3اللوحة 

  المجموع  القسم  الرقم

  142  )قسم العلم الطبيعي( احلادي عشر  .1

  100  )قسم العلم اإلجتماعي( احلادي عشر  .2

  80  )قسم اللغة( احلادي عشر  .3

  322  اجلملة
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 لوازم التعليم   .و 

الثانوية اإلسالمية دار العلوم بيو أنيار  لوازم التعليم الىت كانت ىف املدرسة
  :كما يلي  ،وفري عملية التعليم فيهالت باميكاسن

  لوازم التعليم: 4اللوحة 
  عدد  اللوازم  الرقم

  1  معمل اللغة   1

  1  معمل العلوم  2

  1  إدارة املسؤولني  3

  1  إدارة املدرسني  4

  1  إدارة التوجيه واإلرشاد  5

  1  املكتبة   6

  1  مصلى  7

  1  ملعب  8

  1  املقصف  9
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دار العلوم  مدرسةب "صيد القواعد"بطريقة لعب التعليم  لنحويةتعليم االعملية   .أ 
 الثانوية اإلسالمية بيو أنيار باميكاسن

 )اللغة النمودجية(ثاين حبثت الباحثة عملية تعليم اللغة العربية ىف الفصل ال
الذى  طالبعدد ال وكان. دار العلوم الثانوية اإلسالمية بيو أنيار باميكاسن مبدرسة

  :كما يلي ممسهإوأما  ،الثامن والعشرون حبث فيها

  الطالب الفصل الثاين: 5اللوحة 

 الرقم ة تجريبي فرقة الرقم ة بطياض فرقة
 1 نور األمني 1 شيف اهللا
 2 زبري 2 مد دوي

 3 حممد حبر 3 عبد العزيز
 4 كرمي اهللا 4 محيدي
 5 كسيدي 5 مصباح

 6 محةر  6 أمحد زين الدين
 7 طاسن 7 أمحدي

 8 ليو أمحد 8 عليم الدين
 9 خمصوص علي 9 أمني اهللا

 10 حسين 10 بشري الدين
 11 فتح الرازي 11 فحر الرزي

 12 لطفي أدي 12 حممد عارفني
 13 سليمان 13 عبد الشكور

 14 فوائد 14 وصيل
 15 عبد اهللا ازور أنس 15 أمحد حشري أبراري
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 16 يانطاأجوس ر  16 أمحد فهمي
 17 أمحد نور سليمان 17 علي رمحة

 18 فرمان ساتريينو 18 جوروه حممد
 19 حممد أجوس خالدين 19 حممد عبد السامع إمساعيل  

 20 حممد ديديت فورواطا 20 حممد أديب موليا موالنا
 

 الثانوية اإلسالمية دار العلوم بيو أنيار باميكاسن مدرسةبعملية جمع البيانات   .ب 

 وهذا الباب سيبني عن حملة املدرسة. البحث إىل الباب الرابع قد وصل
تطبيق وعرض البيانات ىف فعالية  دار العلوم بيو أنيار باميكاسن الثانوية اإلسالمية

دار العلوم  الثانوية اإلسالمية وأما حملة املدرسة .وحتليلها "صيد القواعد"لعب التعليم 
ا ىف بيو أنيار باميكاسن   . الفصل األولفقد سبق بيا

صيد "بتطبيق لعب التعليم  مجع الباحثة البيانات تتعلق بعملية التعليم
 تعليم يف ، وخاصةدار العلوم بيو أنيار باميكاسن الثانوية اإلسالمية درسةمب "القواعد
اللغة العربية من حيث عملية تعليمها، وجدوال تعليمها، ومادة تعليمها،  قواعد

واستعملت . ها، ووسائل التعليم الىت استعملت لتنفري تعليمهاواللوازم حتث ىف تعليم
  :منها, الباحثة الطرائق جلمع البيانات

 املالحظة .1

ذه الطريقة أن الثانية اإلسالمية دار العلوم بناء املدرسة  مجع الباحثة 
وغريها، لوازم الرياضة، واإلدارة لفصول اكاملة مثل  واسعة ولوازمها   بنيوانيار

يستمعون مادة الدراسة والتالميذ يستمعون . لتعليم املستخدمة فيهاووسائل ا
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وهي النحوية ألن املدرس تستخدم طريقة اللعب التعليمي وهي صيد القواعد 
ا م يشجعون   .أل

 املقابلة .2

بعملية التعليم النحوية  ما يتعلقكل  ةعرفمل املقابلةهذه  الباحثة تستخدم
اللغة (لطالب الفصل الثاين " القواعدصيد "بتطبيق طريقة لعب التعليم 

وعقدت . دار العلوم الثانوية اإلسالمية بيو أنيار باميكاسندرسة مب) النمودجية
ونتيجة املقابلة ). S.Pd.I(مشس العارفني العامل الرتبية اإلسالمية  املقابلة مع أستاذ

 :كما يلي

ب الفصل يف تعليم النحو لطال" صيد القواعد"تطبيق لعب التعليم إجراء   .أ 
  الثاين مبدرسة دار العلوم الثانوية اإلسالمية بيو أنيار باميكاسن

ا مهمة ليكون التعليم والعلم  أن املدرس قد استعد قبل التليم أل
والطالب ينقسم إىل ثالثة اقسام ليسهل املدرس يف تطبيق هذه , جتري بريام

م يشعرون أن يلعبوا, الطريقة ا أل   1.يف التعليم فكان الطالب يفرحون 

ويف هذه الطرقة ال يفرق , قال املدرس على أن هذه الطريقة جيدة
  . 2بني الطريقة قبلها ألن املدرس ميارس طريقة اللعب يف تعليم النحو

لطالب " صيد القواعد"بعد تطبيق لعب التعليم النحوية نتيجة الكفائة   .ب 
 أنيار باميكاسنالثانوية اإلسالمية دار العلوم بيو  الفصل الثاين مبدرسة

                                                
 / 2013يوين  6/ أنياردار العلوم بيو  باملدرسة الثانوية ىف الديوان ألربعاعيوم ا ،)S.Pd.I( مشس العارفني العامل الرتبية اإلسالمية املقابلة مع أستاذ 1

 التاسعة صباحا الساعة
    

 التاسعة صباحا الساعة: السابق النفسية ،)S.Pd.I( مشس العارفني العامل الرتبية اإلسالمية املقابلة مع أستاذ  2
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وأما النتيجة من الكفائة النحوية أن الطالب بعرفون ويفهمون علم 
م يزداد معرفتهم بعد التعليم بطريقة صيد  النحو جيدا، والطالب يفرحون أل

ا   .  القواعد النحو، والطالب يشجعون 

 الوثائق .3

 ة اإلسالميةالثانوي ما يتعلق بلمحة املدرسة ةعرفمل وثائقذه ال الباحثة حتتاج
، طالب و أمسائهم وعدد املدرسني فيهامثل عدد ال دار العلوم بيو أنيار باميكاسن

 .وغريها

 اإلستبيانات .4

ذه الطريقة  تمجع  لرتقية " صيد القواعد"فعالية لعب التعليم  ةعرفملالباحثة 
أنيار  دار العلوم بيو الثانوية اإلسالمية درسةالكفائة النحوية لطالب الفصل الثاين مب

أما تفسري ). اللغة النمودجية(طالب الفصل الثاين  وعقدت املقابلة مع. باميكاسن
  :القيمة ، كما يلي

  تفسري القيمة: 6اللوحة 

  نتيجة  اجلواب  الرقم
  4 موافق جدا  1
  3  موافق  2
  2  موافقغري   3
  1  جدا موافق غري  4

  

  اإلستبيانات من الفرقة الضبطية: 7اللوحة 
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 الرقم إسم الطالب  املخرتة األجوبة  جملة
غري موافق 

  جدا
موافق   موافق  غري موافق

  جدا
 1 شيف اهللا  32  12  6  -  50
 2 مد دوي  28  9  8  1  46
 3 عبد العزيز  24  18  4  1  47
 4 محيدي  20  6  8  4  38
 5 مصباح  16  9  6  5  36
 6 زين الدين  12  15  12  1  40
 7 أمحدي  8  21  10  1  40
 8 دينعليم ال  4  24  12  -  40
 9 أمني اهللا  8  9  8  6  31
 10 بشري الدين  12  24  4  2  42
 11 فحر الرزي  16  21  8  -  45
 12 حممد عارفني  20  15  10  -  45
 13 عبد الشكور  24  6  8  3  41
 14 وصيل  28  12  4  2  46
 15 حشري أبراري  32  3  10  1  46
 16 أمحد فهمي  36  6  8  -  50
 17 علي رمحة  8  6  14  4  32
 18 جوروه حممد  12  15  8  3  38
 19 عبد السامع  4  15  14  2  35
 20 حممد أديب  20  18  6  1  45
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 مجلة  833
 املتوسطة  41،65

  
 

 
  فرقة الضبطيةستبيان للحصول اال

 8 :اللوحة

  1ن السؤال األجوبة م 

 ٪ F N األجوبة املختارة الرقم
 14  جدا  وافقم 1

20 

70 
 25 5 وافقم 2
 5 1 غري موافق 3
 - - جدا  افقو مغري   4

 100 20 جمموع
  

  9 :اللوحة

  2ن السؤال األجوبة م

 ٪ F N األجوبة املختارة الرقم
 14  جدا  وافقم 1

20 
70 

 30 6 وافقم 2
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 - - غري موافق 3
 - - جدا  وافقمغري   4

 100 20 جمموع
  

  10 :اللوحة

  3ن السؤال األجوبة م

 ٪ F N األجوبة املختارة الرقم
 11  جدا  وافقم 1

20 

55 
 40 8 وافقم 2
 5 1 غري موافق 3
 - - جدا  وافقمغري   4

 100 20 جمموع
  

  11 :اللوحة

  4ن السؤال األجوبة م

 ٪ F N األجوبة املختارة الرقم
 10  جدا  وافقم 1

20 
50 

 30 6 وافقم 2
 20 4 غري موافق 3
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 - - جدا  وافقمغري   4
 100 20 جمموع

 

  12 :اللوحة

   5ن السؤال جوبة ماأل

 ٪ F N األجوبة املختارة الرقم
 10  جدا  وافقم 1

20 

50 
 40 8 وافقم 2
 5 1 غري موافق 3
 5 1 جدا  وافقمغري   4

 100 20 جمموع
  

  13 :اللوحة

  6األجوبة من السؤال 

 ٪ F N األجوبة املختارة الرقم
 4  جدا  وافقم 1

20 

20 
 45 9 وافقم 2
 30 6 غري موافق 3
 5 1 جدا  وافقمغري   4
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 100 20 جمموع
 

  14 :اللوحة

  7األجوبة من السؤال 

 ٪ F N األجوبة املختارة الرقم
 9  جدا  وافقم 1

20 

45 
 30 6 وافقم 2
 15 3 غري موافق 3
 10 2 جدا  وافقمغري   4

 100 20 جمموع
  

  15 :اللوحة

  8األجوبة من السؤال 

 ٪ F N األجوبة املختارة الرقم
 2  جدا  وافقم 1

20 

10 
 50 10 وافقم 2
 30 6 غري موافق 3
 10 2 جدا  وافقمغري   4

 100 20 جمموع
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  16 :اللوحة

   9األجوبة من السؤال 

 ٪ F N األجوبة املختارة الرقم
 3  جدا  وافقم 1

20 

15 
 30 6 وافقم 2
 40 8 غري موافق 3
 15 3 جدا  وافقمغري   4

 100 20 جمموع
  

  17 :اللوحة

  10األجوبة من السؤال 

 ٪ F N األجوبة املختارة الرقم
 4  جدا  وافقم 1

20 

20 
 35 7 وافقم 2
 25 5 غري موافق 3
 20 4 جدا  وافقمغري   4

 100 20 جمموع
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  18 :اللوحة

  11األجوبة من السؤال 

 ٪ F N األجوبة املختارة الرقم
 1  جدا  وافقم 1

20 

5 
 35 7 وافقم 2
 50 10 غري موافق 3
 10 2 جدا  وافقمغري   4

 100 20 جمموع
  

  19 :اللوحة

  12األجوبة من السؤال 

 ٪ F N األجوبة املختارة الرقم
 3  جدا  وافقم 1

20 

15 
 30 6 وافقم 2
 40 8 غري موافق 3
 15 3 جدا  وافقمغري   4

 100 20 جمموع
  

  20 :اللوحة
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  13األجوبة من السؤال 

 ٪ F N األجوبة املختارة لرقما
 2  جدا  وافقم 1

20 

10 
 10 2 وافقم 2
 55 11 غري موافق 3
 25 5 جدا  وافقمغري   4

 100 20 جمموع
  

  21 :اللوحة

  14األجوبة من السؤال 

 ٪ F N األجوبة املختارة الرقم
 3  جدا  وافقم 1

20 

15 
 10 2 وافقم 2
 55 11 غري موافق 3
 20 4 جدا  وافقمغري   4

 100 20 جمموع
 

  22 :اللوحة

  15األجوبة من السؤال 
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 ٪ F N األجوبة املختارة الرقم
 2  جدا  وافقم 1

20 

10 
 10 2 وافقم 2
 40 8 غري موافق 3
 40 8 جدا  وافقمغري   4

 100 20 جمموع
  

لتصريح الفهم عن اإلستبيانات ىف اللوحات السابقة، فتقدم الباحثة 
  :عن مجيع اإلستبيانات ىف اللوحات التالية التلخيص

  : 23 اللوحة

موافق جدا   الرقم
(%)  

موافق 
(%)  

غير موافق 
(%)  

غير موافق جدا 
(%)  

1  70  25  5  -  
2  70  30  -  -  
3  55  40  5  -  
4  50  30  20  -  
5  50  40  5  5  
6  20  45  30  5  
7  45  30  15  10  
8  10  50  30  10  
9  15  30  40  15  

10  20  35  25  20  
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11  5  35  5  10  
12  15  30  40  15  
13  10  10  55  25  
14  15  10  55  20  
15  10  10  40  40  

  175  370  450  460  المجموعة
  11،67  24،67  30  30،67  توسطةالم

  

  "موافق جدا" الطالب خيرتون األجوبةذه اللوحة تعرف أن من ه
 غري موافق جدا،  %24،67موافق غري ، %30 موافق، 30،67%
مبدرسة دار الكفائة النحوية لطالب الفصل الثاين دل أن ا يهذو  11،67%

ية اإلسالمية بيو أنيار باميكاسن أحسن وهم يريدون أن ينموا  العلوم الثانو 
  .كفائتهم للمادة النحوية

 

  اإلستبيانات من الفرقة التجريبية: 24اللوحة 

 الرقم إسم الطالب  األجوبة املخرتة  مجلة
غري موافق 

  جدا
موافق   موافق  غري موافق

  جدا
 1 نور األمني  28  18  2  1  49
 2 زبري  20  21  4  1  46
 3 حممد حبر  16  9  6  2  33
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 4 كرمي اهللا  24  12  4  3  43
 5 كسيدي  28  15  6  -  49
 6 رمحة  32  12  6  -  50
 7 طاسن  20  18  4  2  44
 8 ليو أمحد  24  15  6  2  47
 9 خمصوص  12  24  8  -  44
 10 حسين  12  12  10  3  37
 11 فتح الرازي  24  9  8  2  43
 12 لطفي أدي  28  9  4  3  44
 13 سليمان  20  12  8  2  42
 14 فوائد  16  15  6  3  40
 15 عبد اهللا ازور   32  12  6  -  50
 16 أجوس ريانطا  24  15  6  -  45
 17 سليمان  28  15  4  1  48
 18 فرمان   24  12  6  1  43
 19 حممد أجوس   20  18  8  -  46
 20 حممد ديديت   16  15  8  2  41
 مجلة  884

 املتوسطة  44،20
  

 
  فرقة التجريبيةستبيان للحصول اال

  25 :اللوحة
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   1األجوبة من السؤال 

 ٪ F N األجوبة املختارة الرقم
 5  جدا  وافقم 1

20 

25 
 25 5 وافقم 2
 25 5 غري موافق 3
 25 5 جدا  وافقمغري   4

 100 20 جمموع
 

  26 :اللوحة

 2األجوبة من السؤال 

 ٪ F N األجوبة املختارة رقمال
 6  جدا  وافقم 1

20 

30 
 35 7 وافقم 2
 35 7 غري موافق 3
 - - جدا  وافقمغري   4

 100 20 جمموع
  

  27 :اللوحة

  3 األجوبة من السؤال
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 ٪ F N األجوبة املختارة الرقم
 2  جدا  وافقم 1

20 

10 
 25 5 وافقم 2
 30 6 غري موافق 3
 35 7 جدا  وافقمغري   4

 100 20 جمموع
  

  28 :اللوحة

  4 األجوبة من السؤال

 ٪ F N األجوبة املختارة الرقم
 10  جدا  وافقم 1

20 

50 
 20 4 وافقم 2
 30 6 غري موافق 3
 - - جدا  وافقمغري   4

 100 20 جمموع
  

  

  29 :اللوحة

  5 األجوبة من السؤال
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 ٪ F N األجوبة املختارة الرقم
 4  جدا  وافقم 1

20 

20 
 45 9 وافقم 2
 - - غري موافق 3
 35 7 جدا  وافقمغري   4

 100 20 جمموع
  

  30 :اللوحة

  6 األجوبة من السؤال

 ٪ F N األجوبة املختارة الرقم
 10  جدا  وافقم 1

20 

50 
 10 2 وافقم 2
 25 5 غري موافق 3
 15 3 جدا  وافقمغري   4

 100 20 جمموع
  

  

  31 :اللوحة

  7 وبة من السؤالاألج
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 ٪ F N األجوبة املختارة الرقم
 6  جدا  وافقم 1

20 

30 
 25 5 وافقم 2
 40 8 غري موافق 3
 5 1 جدا  وافقمغري   4

 100 20 جمموع
  

  32 :اللوحة

  8 األجوبة من السؤال

 ٪ F N األجوبة املختارة الرقم
 9  جدا  وافقم 1

20 

45 
 40 8 وافقم 2
 15 3 غري موافق 3
 - - جدا  وافقمغري   4

 100 20 جمموع
  

  

  33 :اللوحة

 9 األجوبة من السؤال
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 ٪ F N األجوبة املختارة الرقم
 5  جدا  وافقم 1

20 

25 
 35 7 وافقم 2
 40 8 غري موافق 3
 - - جدا  وافقمغري   4

 100 20 جمموع
  

  34 :اللوحة

  10 األجوبة من السؤال

 ٪ F N األجوبة املختارة الرقم
 4  جدا  وافقم 1

20 

20 
 30 6 اوافق 2
 25 5 غري موافق 3
 25 5 جدا  وافقمغري   4

 100 20 جمموع
  

  

  35 :اللوحة

  11 األجوبة من السؤال
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 ٪ F N األجوبة املختارة الرقم
 7  جدا  وافقم 1

20 

35 
 15 3 وافقم 2
 50 10 غري موافق 3
 - - جدا  وافقمغري   4

 100 20 جمموع
  

  36 :اللوحة

  12األجوبة من السؤال 

 ٪ F N األجوبة املختارة الرقم
 8  جدا  وافقم 1

20 

40 
 25 5 وافقم 2
 25 5 غري موافق 3
 10 2 جدا  وافقمغري   4

 100 20 جمموع
  

  

  37 :اللوحة

  13األجوبة من السؤال 
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 ٪ F N األجوبة املختارة الرقم
 10  جدا  وافقم 1

20 

50 
 35 7 وافقم 2
 15 3 غري موافق 3
 - - جدا  وافقمغري   4

 100 20 جمموع
  

  38 :اللوحة

  14األجوبة من السؤال 

 ٪ F N األجوبة املختارة الرقم
 9  جدا  وافقم 1

20 

45 
 30 6 وافقم 2
 25 5 غري موافق 3
 - - جدا  وافقمغري   4

 100 20 جمموع
  

  

  39 :اللوحة

  15األجوبة من السؤال 
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 ٪ F N األجوبة املختارة رقمال
 8  جدا  وافقم 1

20 

40 
 35 7 وافقم 2
 20 4 غري موافق 3
 5 1 جدا  وافقمغري   4

 100 20 جمموع
  

لتصريح الفهم عن اإلستبيانات ىف اللوحات السابقة، فتقدم الباحثة 
  :التلخيص عن مجيع اإلستبيانات ىف اللوحات التالية

  : 40 اللوحة

جدا  موافق  الرقم
(%)  

موافق 
(%)  

غير موافق 
(%)  

غير موافق 
  (%)جدا 

1  25  25  25  25  
2  30  35  35  -  
3  10  25  30  35  
4  50  20  30  -  
5  20  45  -  35  
6  50  10  25  15  
7  30  25  40  5  
8  45  40  15  -  
9  25  35  40  -  

10  20  30  25  25  
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11  35  15  50  -  
12  40  25  25  10  
13  50  35  15  -  
14  45  30  25  -  
15  40  35  20  5  

  155  400  430  515  المجموعة
  10،33  26،67  28،67  34،33  توسطةالم
  

 "موافق جدا" الطالب خيرتون األجوبةذه اللوحة تعرف أن من ه
 غري موافق جدا،  %26،67موافق غري ، %28،67 موافق، 34،33%
مبدرسة دار الكفائة النحوية لطالب الفصل الثاين دل أن هذا يو  10،33%

ية اإلسالمية بيو أنيار باميكاسن أحسن وهم يريدون أن ينموا  علوم الثانو ال
 .كفائتهم للمادة النحوية

 اإلختبار .5

اللغة (كفائة النحو لطالب الفصل الثاين   ةعرقمل ختبارذه اإلالباحثة  تمجع

دار العلوم بيو أنيار باميكاسن بعد تطبيق  الثانوية اإلسالمية درسةمب )النمودجية

  :أما التفسري القيمة كما يلي ."صيد القواعد"تعليملعب ال

  : 41 اللوحة

  10- 9  ممتاز
  8- 7  جيد جدا
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  6- 5  جيد
  4- 3  مقبول
  2- 1  مردود

  

  :ونتيجة اإلختبار منهم كمايلي 

  نتيجة اإلختبار للفرقة الضابطة:  42اللوحة 

  الرقم  إسم الطالب  نتيجة
 1 شيف اهللا  7
 2 مد دوي  6
 3 عبد العزيز  7
 4 محيدي  6
 5 مصباح  6
 6 زين الدين  7
 7 أمحدي  6
 8 عليم الدين  6
 9 أمني اهللا  6
 10 بشري الدين  7
 11 فحر الرزي  6
 12 حممد عارفني  8
 13 عبد الشكور  6
 14 وصيل  8
 15 حشري أبراري  7
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 16 أمحد فهمي  6
 17 علي رمحة  6
 18 جوروه حممد  6
 19 عبد السامع  8
 20 حممد أديب  8

 مجلة  133
 املتوسطة  6,65

  

  نتيجة اإلختبار للفرقة التجريبية:  43اللوحة 

  الرقم  إسم الطالب  نتيجة
 1 نور األمني  6
 2 زبري  7
 3 حممد حبر  8
 4 كرمي اهللا  7
 5 كسيدي  7
 6 رمحة  7
 7 طاسن  8
 8 ليو أمحد  7
 9 خمصوص  7
 10 حسين  7
 11 فتح الرازي  7
 12 لطفي أدي  7
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 13 سليمان  7
 14 فوائد  8
 15 عبد اهللا ازور   7
 16 أجوس ريانطا  9
 17 سليمان  7
 18 فرمان   6
 19 حممد أجوس   8
 20 حممد ديديت   7

 مجلة  144
 املتوسطة  7,2

  

  

  

  

  

   الفصل الثالث

  تحليل البيانات

لطالب الفصل " صيد القواعد"تطبيق لعب التعليم إجراء التعليم النحوية ب  .أ 
 دار العلوم الثانوية اإلسالمية بيو أنيار باميكاسن الثاني بمدرسة
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تطبيق بعد املقابلة واملالحظة مع مدرس النحو أن إجراء التعليم النحوية ب
جيري بالسرور للطالب ولكن ال يوجد الفرق بني  "صيد القواعد"ليم لعب التع

 .  الطريقة قبلها ألن املدرس ميارس طريقة اللعب يف تعليم النحو

لرتقية الكفائة النحوية لطالب الفصل الثاين " صيد القواعد"عب التعليم فعالية ل  .ب 
 دار العلوم الثانوية اإلسالمية بيو أنيار باميكاسن مبدرسة

لرتقية الكفائة النحوية يف  "صيد القواعد"ملعرفة فعالية تطبيق لعب التعليم
الثانوية  ةمبدرس )اللغة النمودجية( لطالب الفصل الثاينتعليم اللغة العربية 

 تستعمل الباحثة الطريقة اإلختبارية ،اإلسالمية دار العلوم بيو أنيار باميكاسن
وكان ترقية الكفائة . وينقسمها إىل فرقتني، مها الفرقة التجريبية والفرقة الضابطة

 .النحوية لطالب الفصل الثاين ظهرت من اختالف نتائج اإلختبار عليهما

برجميات ت السابقة إستخدمت الباحثة لتعرف هذه نتائج من كلّ خطوا
SPSSا كما يلي  :، أما خطوا

 "”Variabel view بدل االمساء ىف .1
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  )1صورة (

 "”Variabel view شاشة العرض

ود  .2  .”Data view“إِنَْضمَّ نتيجة اإلختبار إىل َعمُ

 
 

  )2صورة (

  “Data View”شاشة العرض 

 Analyze – Compare Means – Paired Samples T testإختار  .3
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 )3 صورة(

 “ Paired Samples T test“ شاشة العرض  

ان إىل مربع ، Paired-T test) مربع احلوار(بعد تقدمي  .4 غَريِّ تـَ   Pairedإِنَْضمَّ مُ
Variables َقة ْقَط  continue,  -  OK مث َط
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   )4 صورة(

  ”Paired Variable“ شاشة العرض

 

 

 

  )5 صورة(

  “ Paired Sample T test: Option“ شاشة العرض 

 .و هذا صورة نتائج. ، خرجت منه نتائج من كلّ طبقات-OKبعد  .5
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 )6 صورة(

 .شاشة العرض نتائج من كلّ طبقات

إذا  مقبول أم ال؟ (Ho) ة الصفريةيوملعرفة نتيجة الفروض هل الفرض
 .مقبولة (Ho) ة الصفريةيفهذا يدل على أن الفرض الكفائة النحوية ترقيةاليوجد 

ة يفهذا يدل على أن الفروض الكفائة النحوية ترقيةيوجد  وبالعكس إذا هناك
 وكذلك إذا كان, مردودة (Ha)مقبولة ف  (Ho)إذا كان . مردودة  (Ho) الصفرية
 (Ho) ف  مردودة(Ha) مقبولة. 

لترقية الكفائة النحوية لطالب " صيد القواعد"لعب التعليم  النتيجة لفعالية  .ج 
 دار العلوم الثانوية اإلسالمية بيو أنيار باميكاسن رسةالفصل الثاني بمد

ا    يف فعرضت البحث هذا يف عينة تكونني الاليت الطالبات نتيجة أمّ
 :التالية اللوحة

Paired Samples Statistics  
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 Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 
Pair 1 156, 696, 20 7,20  جتريبية 

 182, 813, 20 6,65  ضابطة
 

Paired Samples Correlations  
 

 N Correlation Sig. 
Pair 1  584, 130, 20  ضابطة& جتريبية 

 
Paired Samples Test  

 

 

Paired Differences 

t Df 
Sig.  (2-

tailed) Mean 
Std. 

Deviation 

Std. 
Error 
Mean 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Pair 
1 

 -جتريبية 
  ضابطة

,550 ,999 ,223 ,083 1,017 2,463 19 ,024 

  
  : SPSSتأويل بيانات ُخمْرَِجة باستعمال برنامج  

 :فروض البجث  .1

  والفرضية الصفرية)Ho:(  لطالب الفصل الثاين  حويةالكفائة الن ترقيةاليوجد
 .مبدرسة دار العلوم الثانوية اإلسالمية بيو أنيار باميكاسن

 الفرضية البدلية )Ha(:  لطالب الفصل الثاين يوجد ترقية الكفائة النحوية
 .مبدرسة دار العلوم الثانوية اإلسالمية بيو أنيار باميكاسن

  :كما يلي   Paired Samples Statisticsاللوحة  وردت الباحثة النتيجة ىف  .2

  موعة التجريبية متوسط  7،20: من ا
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 موعة الضابطة  متوسط  6،65: من ا
  موعة التجريبية  نتيجةالاخنراف  0،696: من ا
  موعة الضابطة  نتيجةالاخنراف  0،813: من ا
  موعة التجريبية الفسد اخنراف   0،156: من ا
  موعة الضبطية الفسد اخنراف  0،182: من ا
 موعة التجريبية  جمموع  20: من ا
 موعة الضابطة جمموع   20: من ا

بني الفرقة تَْشتَِمل على قيمة العالقة  Paired Samples Correlationsيف اللوحة  .3
اللعب  اللعب صيد القواعد والفرقة اليت ال تستعمل طريقة تستعمل طريقة اليت

 استعمالو هذه احلالة تدل على عالقة أمهية يف ) . 0،130( صيد القواعد
فصل الثاين مبدرسة لطالب الرتقية الكفائة النحوية طريقة اللعب صيد القواعد ل

 .دار العلوم الثانوية اإلسالمية بيو أنيار باميكاسن

 :Paired Samples Test وردت اللوحة  .4

 قيمة اإلختبار t )T test(   :2،463 
  قيمةt table    :2,093 
 Sig. (2-tailed)    :0,024 

 :هي t tableوأما ملعرفة موقف النتيجة يف  .5

  معرفة دراجة احلرية: 

 DF = N1+N2-2     
= 20+20-2   
= 38              
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 .t-table  يقارنه نتيجة t  2،463  ونستمر هذا احلساب من حصول نتيجة

الىت  )t )2،463  فبان، نتيجة 2,093٪ هي  5بدرجة دالة   t-table ونتيجة
ِجدْت  ولذلك .  )t-table )2،03 نتيجة أكثر سواء من من هذا احلساب هي وُ

يوجد ترقية الكفائة النحوية ال  عىنمب ةموجودغري  هوفرقة اختالف متوسط لكل ال
 .لطالب الفصل الثاين مبدرسة دار العلوم الثانوية اإلسالمية بيو أنيار باميكاسن


