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  الباب الربع

  الدراسة امليدانية والدراسة التحليلية

 الفصل األول

  

  املدرسة الثانوية معارف موجوفورنو ماكتان حملة عن

 .معارف موجوفورنو ماكتاناملدرسة الثانوية  هوية . أ

  املدرسة الثانوية معارف موجوفورنو ماكتان:   اسم املدرسة

  موجوفورنو عاريبويو ماكتان:     العنوان

  ٨٩٧٦١٤) ٠٣٥١: (  فرقم اهلات

  ماكتان:     املديرية

  جاوى الشرقية:     الوالية

  m2١٩٥٠ :  مساحة األرض

  معصوم انصارى:   رئيس املدرسة

 (SIP):   التربية النهائية
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  معارف موجوفورنو ماكتاناملدرسة الثانوية  تاريخ تأسيس . ب

) ١٩٨٩(سنة  ىف أسست املدرسة الثانوية معارف موجوفورنو ماكتان    

موجوفورنو عاريبويو  املوقع ىف ١٣١٢٣٥٢٠٠٠٠٢، برقم احصائية املدرسة ميالدية

  ماكتان

ومنذ اقامتها كانت . داخل القرية من مدينة ماكتان وقعت هذه املدرسة ىف    

 . تطور هذه املدرسة جيد إىل حد ما، سواء من حيث التسهيالت البيئية والتعليمية

  

 أحوال املعلمني .ج

سة متخرجون من أية اجلامعة، من اجلامعة احلكومية أو املعلمون ىف هذه املدر

  :وملعرفة احواهلم جيعل الباحث اجلدول، واجلدول كما يلي. غريها

 )١(اللوحة 

  التربية النهائية  الوظيفة  اسم املعلم  الرقم

 S1  رئيس املدرسة  معصوم انصارى  ١

  S1  استاذ  وارسيط  ٢

  S1  استاذ  حامم طاهرى  ٣
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  S1  استاذة  سولسمي  ٤

  S1  استاذ  نريوانا  ٥

  S1  استاذة  نور أنيزياتى  ٦

  S1  استاذة  سوسي مشارفة  ٧

  S1  استاذة  أمي نعمني  ٨

  S1  استاذ  حممود وحي الدين  ٩

  S1  استاذة  نور استيقامة  ١٠

  S1  استاذة  توتيك اندياىن  ١١

  S1  استاذة  سيت مسلمة  ١٢

  S1  استاذ  خملص حناىف  ١٣

  S1  استاذة  سيد وحدييانيعروم  ١٤

  S1  استاذ  سوليستيونو  ١٥
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 أحوال املتعلمني .د

املدرسة الثانوية معارف موجوفورنو ماكتان ىف هذه السنة  أما عدد املتعلم ىف

  :فيما يلي ٢٠١٣-٢٠١٢الدراسية 

  )٢(اللوحة 

  جمموع  مؤنث  مذكر  الصف  الرقم

٥٠  ٢٨  ٢٢  ١٠  ١  

١١  ٢ ipa ٢٠  ١١  ٩  

١١  ٣ ips ١٩  ٦  ١٣  

١٢  ٤ ipa ٢١  ١٢  ٩  

١٢  ٥ ips ٢٦  ١٤  ١٢  

  ١٣٦  ٧١  ٦٥  جمموع
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 أحوال الوسائل التعليمية .ه

. وهذه وسائل تساعد كثريا للتالميذ لفهم الدرس، أن الوسائل التعليمية مهمة

والوسائل التعليمية اليت تستعمل ىف املدرسة الثانوية معارف موجوفورنو ماكتان كما 

  :يلي

 )٣(اللوحة 

لتعليميةالوسائل ا العدد احلال  الرقم 

 ١ غرفة التعليم ٦ جيد

 ٢ غرفة مدير املدرسة ١ جيد

 ٣ غرفة املدرس ١ جيد

 ٤ مصلّى ١ جيد

 ٥ مكتبة ١ جيد

 ٦ أدوات الرياضة ١ جيد

 ٧ (UKS)وحدة الصحة املدرسية  ١ جيد



٤٩ 
 

 ٨ قاعة اإلجتماع ١ جيد

 ٩ املرحاض ٨ جيد

  

 وحتليلها البيانات عرض:الفصل الثاين

 ة تعليم اللغة العربية ىف املدرسة الثانوية معارف موجوفورنو ماكتانعملي.أ

باملدرسة الثانوية معارف  حبث الباحث عملية تعليم اللغة العربية ىف الفصل العاشر

وكانت مجلة الطالب الذي حبث فيها ثالثون طالبا، وأما امسائها . موجوفورنو ماكتان

  : فهي

  امساء الطالبات: ٥اللوحة 

طالبة/اسم طالب الرقم  

  ابو مطالب  ١

  أدى رائس خرياىن  ٢

  امحد رجب  ٣

  أمليا رزقى فراتاما  ٤
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  أنوغراه وحى س  ٥

  أريىن مسرورة  ٦

  حسن احلججة مورىن  ٧

  دنيس ريسا س ن  ٨

  دسي كوسوماواتى  ٩

  دينا اردييانا  ١٠

  ديتا ايو انغرائىن  ١١

  ادى غوناوان  ١٢

  ايكا نور رمجة  ١٣

  اناايكا يولي  ١٤

  اينداع فورواتى  ١٥

  اىن سولستري  ١٦

  فجرين اية الرمحة  ١٧

  فربيانىت ايكا ليستارى  ١٨

  هاىن سورياتى  ١٩
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  ايكا وولن سافيترى  ٢٠

  إخوان الدين  ٢١

  ايندرا فوترا فرادانا  ٢٢

  ايندراوان  ٢٣

  اندرى اغوستني  ٢٤

  خري احلسنة  ٢٥

  خري املشافئن  ٢٦

  ليليس نوردنياواتى  ٢٧

  لوسى سارى دوى  ٢٨

  فيتريا نور ليلى   ٢٩

  حممد يوسف  ٣٠

 

واملدرس . تعلم الطالب اللغة العربية مرة واحدة ىف يوم اخلميس كل األسبوع

ألن املدرس . يعلم باإلقاء جيد و يبني املدة بالواضح ولكن أكثر من الطالب مل نفهم

  .ال يبني املفردات قبل املدة
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كلمة لترقية جدار ال التعليمية وسيلةالاستعمال إذن يريد الباحث أن جترب ىف 

 عاب يهل هي مأثرة ومعاونة للطالب ىف است. فردات اللغة العربيةمب طالباستيعاب ال

جدار الكلمة تسهيلة لفهم مادة اللغة العربية،  يةالتعليم الوسيلةفردات؟ كي تكون امل

  .فرداتمب طالبعاب اليخاصة است

  :هلذه املقاصد، هي جدار الكلمة يةالتعليم لةالوسياستعمال و اما خطوات 

 .إعداد مادة التدريس .١

 .البد على املعلم أن يفهم األغراض من األبواب أي املواد الذي يعلمها .٢

 .أعطى املعلم التدريب القبلي ليعرف قدرة الطالب .٣

 .اعطى املعلم النصوص العربية بال شكل .٤

ة العربية من النصوص باختصار أي بين قواعد اللغبين املعلم املواد  .٥

 .بالرموز العملية واملألوفة

زود املعلم املفردات املهة من النصوص كي تساعد الطالب ىف تعلّم  .٦

 . القراءة وفهمها

 .اعطى املعلّم االمتحان البعدي للفرد .٧

 ىف الفصل العاشر ابدأ الباحث البحث ٢٠١٣اغوستوس ٢٢و ىف التاريخ 

 وىف املقابلة األوىل، الحظ الباحث. و ماكتانباملدرسة الثانوية معارف موجوفورن
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 الوسيلةتعليم اللغة العربية ليعرف كيف طريقة املعلم ىف ذلك الفصل اى استعمل 

 الوسيلةأمام الطالب و سأل عن  ام ال، وىف املقابلة الثانية تعارف الباحث يةالتعليم

م أنّ تدريس اللغة و عند رأيه، اللغة العربية خصوصا ىف تدريس املفردات يةالتعليم

و بعد أن التعارف . العربية فيه كما ىف العادة أى شرح املدرس املادة مثّ يعطى الوظيفة

  .  جدار الكلمة الوسيلة التعليميةمث اعطي الباحث اإلختبار األول قبل تطبيق 

أمر الباحث الطالب ان يعملوا اإلختبار النهائي  ٢٠١٣سبتمبري  ١٢مث ىف التاريخ 

  .ىف تدريس املفردات أحسن من قبله وأما نتيجة الطالب. لنتيجةحلصول ا

عملية مجع البيانات ىف الفصل العاشر باملدرسة الثانوية معارف .ب

 موجوفورنو ماكتان

وهذا الباب سيبني عن حملة املدرسة الثانوية . قد وصل البحث إىل الباب الرابع

 التعليمية الوسيلةاستعمال معارف موجوفورنو ماكتان وعرض البيانات عن فعالية 

وأما حملة املدرسة الثانوية . فردات وحتليلهاطالب مبعاب اليلترقية است" لمةجدار الك"

  .معارف موجوفورنو ماكتان فقد سبق بياا ىف الفصل األول

طالب عاب اليجدار الكلمة لترقية است التعليمية الوسيلةملعرفة فعالية استعمال   

ما أخذ . الثانوية معارف موجوفورنو ماكتان ملدرسةمن ااشر ىف الفصل الع فرداتمب

واملقابلة  (Observasi)املالحظة : الباحث طريقةً واحدةً بل الطرائق املتنوعة وهي
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(Wawancara)  والوثائق(Dokumentasi) ستبيانات واال(Angket) واإلختبار(Tes).  وعرض

  :يلي الباحث البيانات أو معلومات اليت حصل عليها كما

 (Observasi)املالحظة  .١

مجع الباحث ذه الطريقة أن بناء املدرسة الثانوية معارف    

موجوفورنو ماكتان جيدة ولوازمها كاملة مثل الغرفات للفصول وغريها، 

  .لوازم الرياضة وغري ذلك

ومن أهم هذه الطريقة أن الباحث مالحظ مدرس اللغة العربية ىف   

ومدرس اللغة العربية ىف هذه . درس اللغة العربيةالفصل العاشر حينما وصل 

  .والطالب يستمعون ما وصله املدرس جيدا. املدرسة ماهر ىف القاءها

 (Wawancara)املقابلة  .٢

سيت مسلمة وحصل البيانات  يقابل الباحث معلم اللغة العربية أستاذة

أكثر يعىن أن الطالب من هذه املدرسة يتصعبون ىف تعلم اللغة العربية ألن 

  ١.منهم خرجيني من املدرسة املتوسطة العامة

. الطالب ىف الفصل العاشر عن دراسة اللغة العربية الباحث وسأل

أكثر منهم متخرجني ألن . يشعرون الصعوبة على فهم املفردات بعض منهم

                                                        
 ارا ١١,٠٠الساعة / ٢٠١٣اغوستوس  ١٩/ ، يوم اخلمس ىف الديوان باملدرسة الثانوية معارف موجوفورنو ماكتان مع األستاذة سيت مسلمةاملقابلة ١
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 صعبة اللغة العربية فإم يعتربون أن ولذلك. من املدرسة املتوسطة األهلية

ىف هذه  لذلك. زادة الفهم عن اللغة العربية إال باملفردات جدا ألن ليس هلم

جدار الكلمة ىف  التعليمية الوسيلةأن يسهلهم بتطبيق  التجريبة حياول الباحث

الفصل العاشر قبل يتعلمون من اربعة مهارت يعىن القرأة و الكتابة و الكالم 

 .٢و اإلستماع 

    (Dokumentasi) الوثائق .٣

طريقة ما يتعلق بلمحة املدرسة الثانوية معارف الباحث ذه ال مجع

موجوفورنو ماكتان مثل مجلة األساتيذ وامسائهم واحوال املدرسني 

  .٣والدراسني، ومجلة الطالب وامسائهم وغريها 

 (Angket)اإلستبيانات  .٤

جدار  التعليمية الوسيلةالباحث ذه الطريقة ما يتعلق باستعمال  مجع

 الوسيلةفردات، و أراء الطالب ىف استعمال الكلمة وعمليىة تعليم امل

ملدرسة الثانوية معارف من اىف الفصل العاشر  جدار الكلمة التعليمية

  .فرداتطالب مبعاب اليموجوفورنو ماكتان باستخدامها لترقية است

                                                        
 الساعةالثانیةنھارا/  ٢٠١٣اغوستوس  ١٩ /  الثانوية معارف موجوفورنو ماكتان، يوم اخلمس ىف الديوان باملدرسةاألستاذة سيت مسلمةالمقابلةمع٢
 ٤٨ -٤٥ انظرالصفحة٣
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وأما هذه الطريقة استعملها الباحث فهي لدافع ىف امتام البيانات  

الباحث إىل الطالب فعدد  انات الىت اعطيوألما نتائج االستب. واستكماهلا

 إستخدم الذى الرمز أما. طالبا هذا االستبيانات ثالثون ىف(N) املستجبني

  :وهو (prosentasi)الرمز املائوية  هو التالميذ األجوبة لتحليل الباحث

(F)   تكرير األجوبة 

(N)  عدد املستجبني 

  :٧اللوحة 

  ؤال األول عن اللغة العربيةاختيار الطالبات االجابة ىف الس

  "أحتب اللغة العربية؟"

  (%)املاوية   عدد اإلجابة  مجلةاملستجيبني  اختيار األجوبة  النمرة

١  حب  

٣٠  

٦٦,٧ ٢٠ %  

٢  ٣٣,٣  ١٠  مقيول احلب % 

٣  غري احلب  -  -  

  % ١٠٠  ٣٠  اجلملة

 

 

x 100% P= 
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  :٨اللوحة 

  .لغة العربية ىف الفصلاختيار الطالبات االجابة ىف السؤال الثاين عن تعليم ال

  (%)املاوية   عدد اإلجابة  مجلة املستجيبني  اختيار األجوبة  النمرة

  مفرح  ١

٣٠  
٩٠ ٢٧ %  

 % ١٠  ٣  ممل  ٢

  -  -  خمف  ٣

  % ١٠٠  ٣٠  اجلملة

  

  :٩اللوحة 
 ىف اختيار الطالبات االجابة ىف السؤال الثالث عن حالة الطالب عند االشتراك

 .جدار الكلمة التعليمية الوسيلةالتعليم باستخدام 
  (%)املاوية   عدد اإلجابة  مجلة املستجيبني  اختيار األجوبة  النمرة

  حب  ١

٣٠  

٨٦,٧ ٢٦ %  

٢  ١٣,٣  ٤  مقبول احلب % 

٣  غري احلب  -  -  

  % ١٠٠  ٣٠  اجلملة
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  : ١٠اللوحة

اختيار الطالبات االجابة ىف السؤال الرابع عن شعر الطالب عند االشتراك ىف 

  .جدار الكلمة التعليمية الوسيلةباستخدام التعليم 

  (%)املاوية   عدد اإلجابة  مجلة املستجيبني  اختيار األجوبة  النمرة

  حب  ١

٣٠  

٩٣,٣ ٢٨ %  

٢  ٦,٧  ٢  مقبول احلب % 

٣  غري احلب  -  -  

  % ١٠٠  ٣٠  اجلملة

  

  :١١اللوحة 

اختيار الطالبات االجابة ىف السؤال اخلامس عن استجابة الطالب عند 

  جدار الكلمةالتعليمية  الوسيلةاالشتراك ىف التعليم باستخدام 

  (%)املاوية   عدد اإلجابة  مجلة املستجيبني  اختيار األجوبة  النمرة

  ٣٠  جيد  ١
٨٣,٣ ٢٥ % 

 % ١٦,٧  ٥  مقبول   ٢
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  -  -  غري مقبل  ٣

  % ١٠٠  ٣٠  اجلملة

  

  : ١٢اللوحة 

  ىف الفصل جدار الكلمة لةالوسياختيار الطالبات ىف السؤال السادس عن تطبيق 

  (%)املاوية   عدد اإلجابة  مجلة املستجيبني  اختيار األجوبة  النمرة

  جيد  ١

٣٠  

٨٦,٧ ٢٦ % 

 % ١٣,٣  ٤  مقبول  ٢

  -  -  غري جيد  ٣

  % ١٠٠  ٣٠  اجلملة

    

  ١٣اللوحة 
أهي ، جدار الكلمة الوسيلةاختيار الطالبات االجابة ىف السؤال السابع عن 

  عاب املفردات اللغة العربيةيمسهلة ىف است
  (%)املاوية   عدد اإلجابة  مجلة املستجيبني  اختيار األجوبة  النمرة

  ٣٠  )موافق(نعم   ١
٨٦,٧ ٢٦ %  
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 % ١٠  ٣  )مقبول(احيانا   ٢

  % ٣,٣  ١  )مردود(ال   ٣

  % ١٠٠  ٣٠  اجلملة

  

 :١٤اللوحة  

جدار  يةعليمالت الوسيلةاختيار الطالبات االجابة ىف السؤال الثامن عن أثر 

  الكلمة للمفردات

  (%)املاوية   عدد اإلجابة  مجلة املستجيبني  اختيار األجوبة  النمرة

  موافق جدا   ١

٣٠  

١٦,٧ ٥ % 

 % ٨٣,٣  ٢٥  موافق  ٢

  -  -  غري موافق  ٣

  % ١٠٠  ٣٠  اجلملة
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 : ١٥اللوحة 

جدار الكلمة  يةالتعليم الوسيلةاختيار الطالبات ىف السؤال التاسع عن استعمال 

  ألحسن فهم املفردات

  (%)املاوية   عدد اإلجابة  مجلة املستجيبني  اختيار األجوبة  النمرة

  موافق جدا  ١

٣٠  

٦,٧ ٢ %  

 % ٩٣,٣  ٢٨  موافق  ٢

  -  -  غري موافق  ٣

  % ١٠٠  ٣٠  اجلملة

  

 :١٦اللوحة 

جدار الكلمة  يةيماختيار الطالبات االجابة ىف السؤال العاشر عن استعمال الوسيلة التعل

 عاب املفرداتيتكون خمتارة مرة اخر ىف است

  (%)املاوية   عدد اإلجابة  مجلة املستجيبني  اختيار األجوبة  النمرة

  ٣٠  موافق جدا  ١
٣,٣ ١ %  

 % ٩٦,٧  ٢٩  موافق  ٢
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  -  -  غري موافق  ٣

  % ١٠٠  ٣٠  اجلملة

 

لتصريح الفهم عن االستبيانات ىف اللوحات السابقة، فيقدم الباحث 

  .التلخيص عن مجيع االستبيانات ىف اللوحات التالية

  :١٧اللوحة 

  ج  ب  أ  الرقم

٣٣,٣  ٦٦,٧  ١    

١٠ ٩٠  ٢   

١٣,٣  ٨٦,٧  ٣    

٦,٧  ٩٣,٣  ٤    

١٦,٧ ٨٣,٣  ٥    

١٣,٣  ٨٦,٧  ٦    

٣,٣  ١٠  ٨٦,٧  ٧  

٨٣,٣  ١٦,٧  ٨    
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٩٣,٣  ٦,٧  ٩    

٩٦,٣  ٣,٣  ١٠    

 ٣,٣ ٣٧٦,٦ ٦٢٠,١  اموعة

 ٠,٣٣ ٣٧,٦٦ ٦٢,٠١  املتوسطة

  

يقال أن  من اختيار الطالب٦٢,٠١بناء على اللوحات السابقة أن  

جدار الكلمة جيد، بعد ظهر الباحث االجوبة من  يةالتعليم الوسيلة استخدام

املستجيبني ىف اللوحات السابقة عن فيض، نعرف أن أكثر من الطالب 

 وسيلةاليرغبون التدريس باستعمال  مبعىن ام) ب(و ) أ(خيترون اإلجابة 

جدار الكلمة، ويشعرون بسهل ىف فهم الدرس، وهم موافقون  يةالتعليم

 .باستخدام هذه الوسيلة

  

 (Tes)اإلختبار  .٥

مجع الباحث ذه الطريقة ما يتعلق بكفاءة الطالب الفصل العاشر ىف 

عاب املفردات حينما استعمل ياملدرسة الثانوية معارف موجوفورنو ىف است
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عاب املفردات قبلها و يجدار الكلمة لترقية است يةمالتعلي الوسيلةالباحث 

  .بعدها

  

طالب عاب اليجدار الكلمة لترقية است يةوسيلة التعليمال استعمال . ج

املدرسة الثانوية معارف موجوفورنو من فردات ىف الفصل العاشر مب

 ماكتان

طالب عاب اليجدار الكلمة لترقية است يةالتعليم الوسيلةمعرفة فعالية استعمال 

املدرسة الثانوية معارف موجوفورنو ماكتان فقدمت من فردات ىف الفصل العاشر مب

وأما االختبار الذى استخدم الباحث ىف هذه التجربة وقوعا مبرتني يعىن . اإلختبار

فعمل الباحث االختبار ) post tes(واالختبار النهائي  )pre tes(االختبار االول 

لذلك يقدم الباحث . جدار الكلمة و بعدها يةليمالتع الوسيلةالتجرىب قبل إستعمال 

 .نتيجة االختبار االول واالختبار النهائي

  : Mxوملعرفة القيمة واملسافة بينهما ويستخدم الباحث رمز 

   
x∑  جمموع النتيجة من املتغريx  
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  x  عدد املستجيبني من املتغري 

  :Myبرمز ، Myاملتوسط =   yمن املتغري

 
  yجمموع النتيجة من املتغري  

  y  عدد املستجيبني من املتغري 

  :أما تفسري القيمة كما يلى  

  :١٨اللوحة 

 البيان النتيجة رقم

١٠- ٩ ١  جيد جدا 

٨- ٧ ٢  جيد 

٦- ٥ ٣  مقبول 

٤- ٣ ٤  ناقص 

٢- ١ ٥  ضعيف 
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  : ١٩اللوحة 

 :  هذا البحث ىف اللوحة  التالية و أما نتيجة الطالب الذين يكونون عينة ىف

  النتيجة  اسم رقم

  ٨٠  ابو مطالب ١

  ٧٥  س خرياىنيأدى رئ ٢

  ٥٥  امحد رجب ٣

  ٦٥  أمليا رزقى فراتاما ٤

  ٦٠  أنوغراه وحى س ٥

  ٥٠  أريىن مسرورة ٦

  ٤٠  حسن احلججة مورىن ٧

  ٩٠  دنيس ريسا س ن ٨

  ٦٠  دسي كوسوماواتى ٩

  ٧٥  دينا اردييانا ١٠
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  ٩٥  ديتا ايو انغرائىن ١١

  ٥٠  ادى غوناوان ١٢

  ٦٥  ايكا نور رمجة ١٣

  ٦٠  ايكا يوليانا ١٤

  ٥٠  اينداع فورواتى ١٥

  ٦٠  اىن سولستري ١٦

  ٦٠  فجرين اية الرمحة ١٧

  ٤٠  فربيانىت ايكا ليستارى ١٨

  ٦٠  هاىن سورياتى ١٩

  ٦٠  ايكا وولن سافيترى ٢٠

  ٦٠  إخوان الدين ٢١

  ٦٥  ا فراداناايندرا فوتر ٢٢
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  ٦٥  ايندراوان ٢٣

  ٨٠  اندرى اغوستني ٢٤

  ٧٠  خري احلسنة ٢٥

  ٦٥  خري املشافئن ٢٦

  ٧٥  ليليس نوردنياواتى ٢٧

  ٨٠  لوسى سارى دوى ٢٨

  ٩٠  فيتريا نور ليلى  ٢٩

  ٥٥  حممد يوسف ٣٠

  ١٩٥٥  اجلملة

  ٦٥.١٧  وسطامل

  

جدار الكلمة  يةالتعليم الوسيلةنتائج الطالب الختبار املفردات بدون استعمال 

وبناء على تفسري القيمة  ٦٥.١٧هي    xالقيمة الىت حصلت عليها متغري ) xمتغري (

  :كما يلى  yأما القيمة الىت حصل عليها متغري ، هذه القيمة مبعىن اكثر من جيد



٦٩ 
 

  ٢٠: اللوحة 

  جدار الكلمة يةالتعليم الوسيلةىف نتائج الطالب باستعمال 

  النتيجة  اسم رقم

  ١٠٠  ابو مطالب ١

  ٩٠  أدى رائس خرياىن ٢

  ٨٥  امحد رجب ٣

  ٧٥  أمليا رزقى فراتاما ٤

  ٨٥  أنوغراه وحى س ٥

  ٧٥  أريىن مسرورة ٦

  ٦٠  حسن احلججة مورىن ٧

  ١٠٠  دنيس ريسا س ن ٨

  ٨٠  دسي كوسوماواتى ٩

  ٩٥  دينا اردييانا ١٠
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  ١٠٠  ديتا ايو انغرائىن ١١

  ٨٥  ادى غوناوان ١٢

  ٩٠  نور رمجةايكا  ١٣

  ٨٥  ايكا يوليانا ١٤

  ٨٠  اينداع فورواتى ١٥

  ٨٠  اىن سولستري ١٦

  ٨٥  فجرين اية الرمحة ١٧

  ٦٥  فربيانىت ايكا ليستارى ١٨

  ٩٠  هاىن سورياتى ١٩

  ٨٥  ايكا وولن سافيترى ٢٠

  ٨٠  إخوان الدين ٢١

  ٨٥  ايندرا فوترا فرادانا ٢٢



٧١ 
 

  ٩٠  ايندراوان ٢٣

  ١٠٠  اندرى اغوستني ٢٤

  ٨٠  خري احلسنة ٢٥

  ٧٠  خري املشافئن ٢٦

  ٧٥  ليليس نوردنياواتى ٢٧

  ٦٥  لوسى سارى دوى ٢٨

  ٨٠  فيتريا نور ليلى  ٢٩

  ٩٠  حممد يوسف ٣٠

  ٢٥٠٥  اجلملة

  ٨٣.٥  وسطامل

  

وبناء على تفسري القيمة هذه القيمة  ٨٣.٥هي  yالقيمة الىت حصلت عليها متغري 

من ) mean(ادا اىل اللوحات السابقة و نتيجة املتوسط واسن. مبعىن اكثر من جيد جدا
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جدار  يةالتعليم الوسيلةنعرف أن القيمة ملتغري الذى باستعمال  yو متغري  xمتغري 

  .جدار الكلمة يةالتعليم الوسيلةالكلمة أجيد من القيمة ملتغري الذي بدون استعمال 

 الوسيلةكلمة أجيد من جدار ال يةالتعليم الوسيلةهذا احلال يدل على استعمال 

  :القدمية واملسافة بني القيمة للفرقة جتربية والفرقة الضبطية كما ىف التالية  يةالتعليم

  : ٢١اللوحة 

 املسافة بينهما yمتغري  xمتغري 

١٨.٣٣ ٨٣.٥ ٦٥.١٧ 

  

 طالبعاب اليجدار الكلمة لترقية است يةالتعليم الوسيلةفعالية استخدام . د

  املدرسة الثانوية معارف موجوفورنو ماكتان  من العاشر فردات ىف الفصل مب

عاب يجدار الكلمة لترقية است يةالتعليم الوسيلة استخدام ملعرفة فعالية

املدرسة الثانوية معارف موجوفورنو من العاشر  فردات ىف الفصلمب طالبال

دام قبل استخ طالباستيعاب املفردات الفقدم الباحث أوال، املقارنة بني  ماكتان

  .استخدامهاوبعد جدار الكلمة  يةالتعليم الوسيلة
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مقبولة أم ال؟ لو ال  (Ho)وملعرفة نتيجة الفروض هل الفرضة الصفرية

. مقبولة (Ho)يوجد الفرق بني نتيجة املتغريين فهذا يدل على أن الفرضة الصفرية

وبالعكس إذا هناك الفرق بني نتيجة املتغريين فهذا يدل على أن الفروضة 

  .مردودة(Ho)صفريةال

مردودة، وكذلك إذا كان مردودة (Ha)مقبولة ف (Ho)إذا كان 

(Ho) ف(Ha) مقبولة.  

مقبولة (Ha)يدل على أن الفروضة البدلية) بعدها(وأما النتيجة األخري 

عاب يجدار الكلمة لترقية است يةالتعليم الوسيلة استخدام هذا مبعىن أن فعالية

املدرسة الثانوية معارف موجوفورنو من شر فردات ىف الفصل العاطالب مبال

وملعرفة هذه الفروض، استخدم الباحث رمز املقارنة الذي تعرف برمز  .ماكتان

“t-Test”.  

للعينتني الكبريين واإلرتباطا  (Paired  “t” test)رمز املقارنة 

 :بينهما، فيستعمل رمز فيما يلى
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م الباحث برجميات ملعرفة هذه نتائج من كلّ خطوات السابقة إستخد

SPSSا كما يليأما خطوا ،: 

 .”data view“إِنضم نتيجة اإلختبار إىل عمود .١

  
  )١صورة (

 "Data View"شاسة العرض 
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  "variable view"بدل االمساء ىف  .٢

  )٢صورة (

  "variable view"شاشة العرض 

 analyze- compare means – paired samples T tesاختار  .٣
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  )٣صورة (

  "paired samples T test"شاشة العرض 

إِنضم متغيران إىل ، Paired-T test) مربع احلوار(بعد تقدمي  .٤

  continue, -  OKمث طَقْطَقَة Paired Variablesمربع 
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  )٤صورة (

  "paired variable"شاشة العرض 

  .  و هذا صورة نتائج. ، خرجت منه نتائج من كلّ طبقات-okبعد  .٥
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  )٥صورة (

 شاشة العرض نتائج من كل طبقات

  

عاب يجدار الكلمة لترقية است يةالتعليم الوسيلة استخدام النتيجة لفعالية. ه

املدرسة الثانوية معارف من فردات ىف الفصل العاشر طالب مبال

  موجوفورنو ماكتان

 اللوحة ىفضت فعر البحث هذا ىف عينة يكونون الذين الطالب نتيجة أما

 :ةالتالي
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Paired samples statistics 

Paired Samples Statistics 

  Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

Pair 1 Sebelum 65.1667 30 13.73915 2.50841 

Sesudah 83.5000 30 10.43452 1.90507 

 

Paired samples correlations 

Paired Samples Correlations 

  N Correlation Sig. 

Pair 1 sebelum & sesudah 30 .537 .002 

 

Paired Sample Test 

 
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 Sesudah - 

Sebelum 

18.33333 11.98658 2.18844 13.85747 22.80920 8.377 29 .000 
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  : SPSSتأويل بيانات مخرِجة باستعمال برنامج 

 الفرضية الصرفيـــة (Ho) :يةالتعليم الوسيلة ال يوجد فعالية استخدام 

من فردات ىف الفصل العاشر طالب مبعاب اليجدار الكلمة لترقية است

 .ة معارف موجوفورنو ماكتاناملدرسة الثانوي

  الفرضية البدلية)Ha(  :جدار  يةالتعليم الوسيلة يوجد فعالية استخدام

املدرسة من فردات ىف الفصل العاشر طالب مبعاب اليالكلمة لترقية است

 .الثانوية معارف موجوفورنو ماكتان

  ورد الباحث النتيجة ىف اللوحةPaired Samples Statistics كما يلي : 

 65.1667=   ملوسط من اإلختبار األولا  -

 83.5000=   املوسط من اإلختبار النهائي -

 13.73915=   احنراف النتيجة األول  -

 10.43452=   احنراف النتيجة النهائي  -

- Standart Error  2.50841=   األول 

- Standart Error 1.90507=   النهائي 

  ىف اللوحةPaired Samples Correlations  ل علىمتشقيمة العالقة قبل ت

و هذه احلالة تدل على عالقة ) . ٠,٥٣٧(وبعده استعاب املفرداتتطبيق 
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فردات مب طالبعاب اليجدار الكلمة لترقية است يةالتعليم الوسيلة أمهية ىف

 .املدرسة الثانوية معارف موجوفورنو ماكتانمن العاشر  ىف الفصل

  وردت اللوحةPaired Samples Test: 

 ٨,٣٧٧=  )t)T test قيمة اإلختبار -

 ٢,٠٤٥=     t tableقيمة  -

- Sig. (2-tailed) =٠,٠٠٠ 

و هو  t-tabel  اكثر من قيمة )t)T testإذا كانت قيمة اإلختبار 

 )Ha(مردودة و الفرضية البدلية (Ho)مبعىن الفرضية الصرفيـــة) ٢,٤٥>٨,٣٧٧(

،مبعىن )٠,٠٠٠ >٠,٠٢٥(٠,٠٢٥اقلّ منSig. (2-tailed)و إذا كانت قيمة . مقبولة

 .مقبولة) Ha(مردودة و الفرضية البدلية   (Ho)الفرضية الصرفية

جدار الكلمة لترقية  يةالتعليم الوسيلة فعالية استخدام يوجد: اخلالصة 

املدرسة الثانوية معارف من ات ىف الفصل العاشر فردطالب مبعاب الياست

  .موجوفورنو ماكتان

 

 


