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 الباب الرابع
 الدراسة الميدانية والدراسة التحليلية

 
 الفصل األول

 بانجيلالحكومية  المدرسة الثانويةعن لمحة 

 بانجيلالحكومية  المدرسة الثانويةهوية  .أ 

 باصليلاحلكومية  ادلدرسة الثانوية:  اسم ادلدرسة
 باسوروان جبي  A ٖ: شارع بايل ديسا جالصلانج رقم   العنوان

 742690  (0343):  اذلاتفرقم 
 : باسوروان  ادلديرية
 الشرقية ا: جاو   الوالية

   7ٛٚٓٚ:  مساحة األرض

 : حق يف االستخدام وضع األرض
 مأمور ن: الدكتوراندوس احلاج زلمد ألفا رئيس ادلدرسة
 (S2):  الًتبية النهائية

 

 بانجيلالحكومية  المدرسة الثانويةتاريخ تأسيس  .ب 

اّليت  باصليلإحدى ادلدارس احلكومية يف  باصليلاحلكومية  الثانويةادلدرسة 
ذلا منهج الدراسة اإلسالمية7 أقامت ىذه ادلدرسة يف التاريخ األّول من سبتمبَت 

 (MAPN7) باصليلإلعداد احلكومية  ادلدرسة الثانويةباسم  ٕٜٛٔسنة 
 ٘ادلؤرخ يف  ٖٜٜٔسنة   باصليلإلعداد احلكومية  ادلدرسة الثانويةل مّث بد

 احلكمة7 دلدرسة الثانويةبأٖٜٜٔسبتمرب 

                                                 
1

 ٓٓ،ٓٔ/ٖٕٔٓأكتوبر  ٖالوثائق يف ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية باصليل/يوم األربعاء/ 



34 

 

 ادلدرسة الثانوية( بMA AL-HIKMAH) باصليلمّث بّدل مدرسة احلكمة 
سنة  ٕٗٗبواسطة مرسوم وزير الشؤون الدينية الرقم  باصليلاإلسالمية احلكومية 

 7 ٕ ٖٜٜٔمارس  ٙٔادلؤرخ يف  ٖٜٜٔ

7 ومنذ وجودىا يف شارع بايل يلباصلوقعت ىذه ادلدرسة يف وسط ادلدينة  
جبي باسوروان، كانت تطور ىذه ادلدرسة جيد إىل حد   A ٖديسا جالصلانج رقم 

ما، سواء من حيث التسهيالت البيئية7 فلذلك جيب على ىذه ادلدرسة أن تكون 
 مدرسة جيدة يف الكيفية والكمية7

 KTSPو KBKويف تطورىا الالحقة، تلّقت ىذه ادلدرسة ادلنهج الدراسي 
)بذرة وبناء ادلدارس الدينية الدولية(7 ومنذ سنة  RSBI/RMBIوتسعى أن حتاول 

شلا  باصليلاحلكومية  ادلدرسة الثانويةحىت اآلن قد بدلت الوظيفة كرئيس  ٕٜٛٔ
 يلي:

 ٕٕٓٓ-ٜٜٗٔالدكتوراندوس إحسان، سنة  7ٔ

  ٕٕٔٓ-ٕٔٔٓسنة الدكتوراندوس احلاج زلمد سعودي صديق ادلاجستَت،  7ٕ

 ٕٔٔٓ-ٕٕٔٓروسديانطا ادلاجستَت، سنة  احلاج 7ٖ

 حىت اآلن ٕٕٔٓالدكتوراندوس احلاج زلمد مأمور، سنة  7ٗ

 

  تهاوبعث بانجيلالحكومية  المدرسة الثانوية رؤية .ج 

 رؤية ادلدرسة 7ٔ

 كرامية7اللخالق األعلم، و والاميان اإل يحتّقق ادلدرسة ادلتخرجُت منها ذو 

 بعثة ادلدرسة 7ٕ

 فما يلى: باصليلوأما بعثة ادلدرسة اإلسالمية احلكومية 

 كرامية يف ادلدرسة7اللخالق األخلق بالتو والتقوى إىل اهلل تعاىل  ترقية اإلاميان 

 7إنبات غَتة طلب العلوم الدينية يف الدراسة ومعاملتها 

                                                 
2

 ٓٓ،ٓٔ/ٖٕٔٓأكتوبر  ٖالوثائق يف ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية باصليل/يوم األربعاء/ 
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  شراف الدراسة فعلّيا إبكاريّا وتفرحيا حىت يستطيع التالميذ أن إتنفيذ
 على ضلو األمثل وفقا إلمكاناهتم7يتطوروا 

 إنبات غَتة التفّوق ادلكثَّف والقدرة التنافسية بالسليم والصحة على مجيع 

 سّكان ادلدرسة7

  7مساعدة التالميذ وتسهيلهم لتطوير مهاراهتم ومواىبهم 

 7تطوير ادلهارات احلياتية يف مجيع األنشطة التعليمية 

  لخذ احلكم والتقرير7أادلدرسة يف  دارة االشًتاكية جبميع سّكاناإلتنفيذ 

 تطبيقها يف احلياة اإلجتماعية7و األلخوة اإلسالمية  يبناء الوع 

 7حتقيق ادلدرسة بوصف مؤسسة الًتبية اليت ذلا التصديق من اجملتمع 
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 الهيكل التنظيمي .د 

 فما يلي: باصليلأما اذليكل التنظيمي دلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية 
 (ٔاللوحة )
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 المعلمين أحوال .ه 

ادلعلمون يف ىذه ادلدرسة متخرجون من أية اجلامعة، من اجلامعة احلكومية أو 
غَتىا7 وبعض منهم متخرجون من لخارج البالد، من ادلصر مثال7 ودلعرفة احواذلم 

 جتعل الباحث اجلدول، واجلدول كما يلي:

 (ٕاللوحة )

 ٖادلوظفُتو عن  عدد األساتذة 

 الوظيفة رقمال
 عدد

 مجموع
 مرأةال الرجل

 ٔ - ٔ رئيس ادلدرسة ٔ

 ٛٗ ٕٙ ٕٕ دّرسادل ٕ

 ٘ ٔ ٗ دّرس ادلعبدادل ٖ

 ٚ ٖ ٗ عبدموظف ادل ٗ

 ٔ ٔ - موظف ٘

 ٘ - ٘ ادلوظف اآللخر ٙ

 36 63 63 مجموع

 
ىذا مجيعا ال يكون ثابتا كل السنة ولكن فرقة بنسبة أحوال ادلعلمُت يف 

 صلاحهم يف التعليم7
 

 المتعلمينأحوال  .و 

يف ىذه السنة الدراسية  باصليلأما عدد ادلتعلم يف ادلدرس العالية احلكومية 
 : فيما يلي ٕٗٔٓ-ٖٕٔٓ

 
                                                 

3
 ٓٓ،ٓٔ/ٖٕٔٓأكتوبر  ٖاألربعاء/الوثائق يف ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية باصليل/يوم  
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 ( ٖاللوحة )
 ٗعن عدد الطالب

 الفصل الرقم
 عدد

 مجموع
 عدد 
 الطالبات الطالب الكفيلة

 ٙ ٕٕٛ ٕٖٔ ٜٙ العاشر 7ٔ
 ٓٔ ٕٗٗ ٜٖٕ ٘ٛٔ احلادي عشر 7ٕ
 ٘ ٜٙٔ ٛٔٔ ٛٚ عشر الثاين 7ٖ

 12 898 989 693 مجموع
 

 

 أحوال الطريقة التعليمية .ز 

ن الطريقة التعليمية مهمة، وىذه وسائل تساعد كثَتا للتالميذ لفهم إ
كما   باصليلاحلكومية  ثانويةالدرس7 والطريقة التعليمية اليت تستعمل يف ادلدرسة ال

 يلي:
 (ٗاللوحة )

 الرقم الطريقة التعليمية العدد الحال

 ٔ غرفة التعليم ٜٕ جيد

 ٕ غرفة ادلعلم ٔ جيد

 ٖ غرفة رئيس ادلدرسة ٔ جيد

 ٗ (TU)غرفة السكريًتية  ٔ جيد

 ٘ معمل الكمبيوتر ٕ جيد

 ٙ معمل الفيزياء ٔ جيد

 ٚ معمل اللغة ٔ جيد

                                                 
4

 ٓٓ،ٓٔ/ٖٕٔٓأكتوبر  ٖالوثائق يف ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية باصليل/يوم األربعاء/ 
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 ٛ معمل البيولوجيا ٔ جيد

 ٜ مكتبة ٔ جيد

 ٓٔ غرفة احلِرفة ٔ جيد

 ٔٔ غرفة الفن ٔ جيد

 ٕٔ غرفة قيادة االستشارة ٔ جيد

 ٖٔ غرفة الصحة ٔ جيد

 ٗٔ غرفة القاعة ٔ جيد

 ٘ٔ مسجد أو مصلى ٔ جيد

 ٙٔ مطعم ٕ جيد

 ٚٔ مسكن ٖ جيد

 ٛٔ محام ادلعلم ٕ جيد

 ٜٔ محام ادلتعلم ٕ جيد

 ٕٓ غرفة اللجنة ٔ جيد
 ٕٔ غرفة االجتماع ٔ جيد
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 الفصل الثاني

 عرض البيانات وتحليلها
 المدرسة الثانوية الحكومية بانجيل يعملية تعليم اللغة العربية ف .أ 

يف الفصل احلادي عشر باحث يبحث يف عملية تعليمية اللغة العربية لا
الفصل   ىذايفالطالب  عدد7 وكان بشعبة اللغة يف ادلدرسة الثانوية احلكومية باصليل

 :  طلبا، وامسائهم كما يلى ثالثُتو  مخسة

 الطالب أمساء: ( ٘)اللوحة 
 الطالبات أمساء   الرقم

 فعيشاعبد الرمحن  ٔ
 أملية رمحة  ٕ
 دسيت صاحلة األمو ٖ
 فريدة زحرية ٗ
 فاحتة الرزقية ٘
 حلمة السعادة ٙ
 لخَتة النساء ٚ
 ة الوردةيفعف ٛ
 ري سوترسناجحارزة ف ٜ
 ةزلمد توفان أرديانش ٓٔ
 زلمد يفي فقري عبد اهلل ٔٔ
 ةفرمانش زلمد حافظ ٕٔ
 زلمد طاىر ٖٔ
 زلمد فهم رشادي ٗٔ
 زلمد حافظ الف سوري ٘ٔ
 زلمد شهر ٙٔ
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 زلمد زين احلسن ٚٔ
 نيٍتء مسرورة ٛٔ
 نَتون أندريانطا ٜٔ
 نور عملنا جهياين ٕٓ
 نور ديانا دوي مارينا ٕٔ
 نور األديف أفريانيت ٕٕ
 فًتي غيتا جهياين ٖٕ
 ريف آندريانيت ٕٗ
 شافيًتىرزقي  ٕ٘
 سييت إمتنان ٕٙ
 متفان فراساتياىن فوترى ٕٚ
 فكي نور ٕٛ
 فكي دوي ٜٕ
 يواىف نادي بسهاسى ٖٓ
 يويل نور ساحيايت ٖٔ

 وحى إيكا تريسناوان ٕٖ

 رايب صالح الدين ٖٖ

 يويل نور ساحيايت ٖٗ

 غاندي باسكارا دوي ماحيندرا ٖ٘

 
ىي يف يوم الثالثاء و يف كل أسبوع7  تُتلقد التحق الطالب باللغة العربية مر 

ويوم السبت يف الساعة السادسة إىل إىل  الساعة التاسعة إىل الساعة العاشرةيف 
الطالب اللغة العربية منذ قدًن  مناسب شهادقد علم األستاذ و  7٘الساعة السابعة

                                                 
5
 2413/43.44 أكتوبر 23/ الثانوية الحكومية بانجيلالمدرسة  إدارة، فى مناسب شهادالمقابلة مع األستاذ   
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ستخدم الطريقة إال طريقة احملاضرة ي ملحىت اآلن و  ٕٔٓٓالزمان يعٌت من السنة 
فيها  كثَتة من الوظائف7 الًتكيز على مهارة الكالم أقل من الًتكيز على مهارة و 

يعملوا ورقة العملية  أنستاذ الطالب اللغة العربية فيأمرىم عندما يعلم األو لخرى، األ
(LKSوي )األسئلة عن ادلادة7 قدمهم 

 رواية القصص الرقميةن جيرب استخدام طريقة أ أراد الباحثلذلك، 
مؤثرة رواية القصص الرقمية ىل طريقة الطالب يف تكلم اللغة العربية7  ساعدةدل

  ؟أم ال لطالب على مهارة الكالم

 

  الثانوية الحكومية بانجيلعملية جمع البيانات في المدرسة  .ب 
الثانوية يف الباب الرابع، والباب يبحث يف حملة ادلدرسة ادلبحث وصل 
" واية القصص الرقميةوعرض البيانات عن فعالية استخدام طريقة " احلكومية باصليل

 الثانوية احلكومية باصليلباحث يف حملة ادلدرسة ادلحتليلها7 وأما و لًتقية مهارة الكالم 
 الفصل األول7فكما سبق يف 

لًتقية مهارة الكالم  رواية القصص الرقميةادلعرفة على فعالية استخدام طريقة 
مل 7 حلادي عشر بشعبة اللغة يف ادلدرسة الثانوية احلكومية باصليلالفصل اللطالب 

بل استخدم الطرائق ادلتنّوعة وىي: ادلالحظة للبحث ستخدم الباحث طريقًة واحدًة ي
(Observasi)  وادلقابلة(Wawancara)  والوثائق(Dokumentasi)  واإلستبيانات

(Angket) لختبارواال (Tes) أو معلومات اليت حصلها كما 7 وعرض الباحث البيانات
 : يلي
 (Observasi)ادلالحظة   7ٔ

جيدة  الثانوية احلكومية باصليلالبينات عن بناء ادلدرسة الباحث مجع 
 ولوازمها كافية وغَتىا7

دلعلم اللغة العربية يف  امالحظالباحث يكون أن ة ىذه الطريقة ىي يأمه
عندما وصل درس اللغة العربية7 ومعلم اللغة  بشعبة اللغة الفصل احلادى عشر
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الطالب على تقدًن  استمعلقاء الدرس7 و إيف  ماىر ا الفصلالعربية يف ىذ
 ادلعلم مسعا جيدا7

  (Wawancara)ادلقابلة   7ٕ
 مناسب شهاد ادلاجستَتستاذ األقابل الباحث معلم اللغة العربية 

ق مهارة الكالم الذي ندر تطبيعملية التعليمية و الالبيانات عن يف مجع حصل و 
يف  الخرى مهما كان بعض الطالب ملتحقهارة األادليف استخدامو وأقل من 

ترقية إىل تتجو  اليتادلعهد جانب ادلدرسة وكان معلم نادرا يف تطبيق الطريقة 
 مهارة كالم الطالب7

عن بشعبة اللغة سئلة للطالب يف الفصل احلادى عشر قدم الباحث األ
صعوبة يف مهارة الكالم اللغة العربية7 ببية7 وبعضهم يشعرون درس اللغة العر 

ة مهما كان باللغة العربي مل يعودواو كثَتا غة العربية  مل اميارسوا تكلم لب مألهن
 د7هعبعضهم يثبتون يف ادل

 (Dokumentasi)الوثائق  7ٖ
الثانوية احلكومية ما يتعلق بلمحة ادلدرسة  طريقةالمجع الباحث هبذه 

حوال ادلدرسُت والدراسُت، ومجلة أو  ممسائهأمثل مجلة األساتيذ و  باصليل
 الطالب وغَتىا7

 (Angket)اإلستبيانات  7ٗ
رواية القصص ما يتعلق باستخدام طريقة " الطريقةمجع الباحث هبذه 

رواية " وعمليىة تعليم مهارة الكالم، وآراء الطالب يف استخدام طريقة "الرقمية
الثانوية احلكومية بادلدرسة  بشعبة اللغة ادى عشر" للفصل احلالقصص الرقمية

 باستخدامها لًتقية مهارة الكالم7 باصليل

امتام البيانات واستكماذلا7  ىذه الطريقة استخدمها الباحث دلدافعة يف
يف  (N)عطى الباحث الطالب فعدد ادلستجبُت أ اليتما نتائج االستبانات وأ
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جابات ادلستجبُت يف إطالبا7 أما الشرح من  ثالثُتو  مخسةاالستبيانات  هىذ
 : اللوحة التالية

 (ٙ)اللوحة 
 الختيار التالميذ اإلجابة للسؤال األول يف حبهم تعليم اللغة العرية

 % N F األجوبة المختارة الرقم

 7ٖٚٚ ٖٕ ٖٓ حب  أ

 7ٖٜٔ ٙ  مقبول احلب ب

 7ٕٖ ٔ  غَتاحلب ج

 233 63 63 مجموع

 

 (ٚ)اللوحة 
 التالميذ اإلجابة للسؤال الثاين يف تعليم اللغة العربية يف الفصل الختيار
 % N F األجوبة المختارة الرقم

 7ٖٜٓ ٕٚ ٖٓ   مفرح  أ
 7ٕٖ ٔ  شلل ب

 7ٗ٘ٙ ٕ  سلف ج

 233 63 63 مجموع
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 (ٛ) اللوحة
خدام التكنولوجيا يف تعليم الختيار التالميذ اإلجابة للسؤال الثالث يف حالة است

 الكالممهارة 
 % N F األجوبة المختارة الرقم

 7ٕٗٚ ٕٕ ٖٓ حب  أ
 7ٕٛ٘ ٛ  مقبول احلب ب

 - -  غَتاحلب ج

 233 63 63 مجموع

 

 (ٜ)اللوحة 
الختيار التالميذ اإلجابة للسؤال الرابع يف الشعور يف استخدام التكنولوجيا يف 

 تعليم مهارة الكالم
 % N F األجوبة المختارة الرقم

 7ٕٗٚ ٖٕ ٖٓ حب  أ
 7ٕٛ٘ ٚ  مقبول احلب ب

 - -  غَتاحلب ج

 233 63 63 مجموع
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 (ٓٔ) اللوحة
الختيار التالميذ اإلجابة للسؤال اخلامس يف شعورىم عند تعليم مهارة الكالم 

 بطريقة مدرسو
 % N F األجوبة المختارة الرقم

 7ٕٗٚ ٕٕ ٖٓ حب  أ
 7ٕٛ٘ ٛ  مقبول احلب ب

 - -  احلب غَت ج

 233 63 63 مجموع

 

 (ٔٔ)اللوحة 
اليت استخدمها الختيار التالميذ اإلجابة للسؤال السادس يف حال الطريقة 

 مدرسو
 % N F األجوبة المختارة الرقم

 7ٓٚٛ ٕٚ ٖٓ جيد أ
 7ٜٕٔ ٖ  مقبول اجليد ب

 - -  غَتاجليد ج

 233 63 63 مجموع
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 (ٕٔ)اللوحة 
عند تعليم مهارة اإلىتمام والتحفيز عن الختيار التالميذ اإلجابة للسؤال السابع 

 الكالم
 % N F األجوبة المختارة الرقم

 7ٖٜٓ ٕٚ ٖٓ نعم أ
 7ٜٙ ٖ  احيانا ب

 - -  ال ج

 233 63 63 مجموع

 

 (ٖٔ) اللوحة
  الكالميف تعليم مهارة  انتباهالختيار التالميذ اإلجابة للسؤال الثامن يف 

 % N F األجوبة المختارة الرقم

 7ٖٜ٘ ٕٛ ٖٓ نعم أ
 7ٗٙ ٕ  احيانا ب

 - -  ال ج

 233 63 63 مجموع

 

 (ٗٔ)اللوحة 
 الختيار التالميذ اإلجابة للسؤال التاسع يف تعليم مهارة الكالم باجلدّ 

 % N F األجوبة المختارة الرقم

 7ٖٛٛ ٕ٘ ٖٓ نعم أ
 7ٔٙٔ ٘  احيانا ب

 - -  ال ج

 233 63 63 مجموع
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 (٘ٔ)اللوحة 
قة بُت الطريقة ادلدرس العالاشر عن الختيار التالميذ اإلجابة للسؤال الع

 اللغوية مهارهتمو 
 % N F األجوبة المختارة الرقم

 7ٖٜ٘ ٕٛ ٖٓ حب  أ
 7٘ٙ ٕ  مقبول احلب ب

 - -  غَتاحلب ج

 233 63 63 مجموع

 

 (ٙٔ)اللوحة 
 السابقة اللوحات يف اإلستبيانات عن التلخيص وىذا

 ج ب أ الرقم
ٔ ٚٚ7ٗ ٜٔ7ٖ ٖ7ٕ 
ٕ ٜٓ7ٖ ٖ7ٕ ٙ7ٗ٘ 
ٖ ٚٗ7ٕ ٕ٘7ٛ - 
ٗ ٚٗ7ٕ ٕ٘7ٛ - 
٘ ٚٗ7ٕ ٕ٘7ٛ - 
ٙ ٛٚ7ٓ ٕٔ7ٜ - 
ٚ ٜٓ7ٖ ٜ7ٙ - 
ٛ ٜٖ7٘ ٜ7ٙ - 
ٜ ٖٛ7ٛ ٔٙ7ٔ - 
ٔٓ ٜٖ7٘ ٙ7ٗ - 

 9,33 236,9 868,9 مجموع
 3,96 23,69 86,89 المتوسط
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من الطالب يوافقون  ٖٛ،ٗٛاللوحات السابقة تدل على أن 
استخدام ىذه الطريقة  أنويقولون  رواية القصص الرقميةباستخدام طريقة 

جابات من ادلستجيبُت يف اللوحات السابقة عن جيد، بعد ظهرت للباحث اإل
)ب( مبعٌت أهّنم وفيض، نعرف أن أكثر من الطالب الختارو اإلجابة )أ( 

، ويشعرون السهولة رواية القصص الرقميةيرغبون يف التعليم باستخدام طريقة 
رواية القصص لغة العربية، وىم من ادلوافقُت باستخدام طريقة اليف ترقية كالم 

 7الرقمية
 (Tes) لختباراال 7٘

مجع الباحث ما يتعلق مبهارة كالم الطالب من الفصل احلادى عشر 
مهارة  يىهبذه الطريقة و  احلكومية باصليلادلدرسة الثانوية بشعبة اللغة العربية يف 

لًتقية مهارة  رواية القصص الرقميةالكالم حينما استخدم الباحث طريقة 
 الكالم قبلها وبعدىا7

في الفصل " لترقية مهارة كالم الطالب رواية القصص الرقميةاستخدام طريقة " .ج 
 بانجيلالحادي عشر بشعبة اللغة بالمدرسة الثانوية الحكومية 

ثرة لًتقية مهارة كالم ؤ م رواية القصص الرقميةلقد عرف الباحث أن طريقة 
مرتُت، ومها قبل استخدامها وبعدىا7 وحصل  شفهيال لختبارىي باالو الطالب 

 :   لييالباحث النتائج بادلعايَت ادلستعدة من قبل، وىي كما 
 
 (ٚٔ) اللوحة

 ادلعيار لتقوًن الكالم من ناحية ذلجة لغوية
 ذلجة لغوية

 الشرح النمرة

 عرَّف الباحث نفسو إىل الطالب مث أمرىم بتعارف بينهم واحدا فواحدا  ٔ

 أمر الباحث الطالب بوصف اخلربة عن تعليم لغة العربية ٕ
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 اللغة العربيةلة من الباحث لطالب ما يتعلق بتعليم ئستقدًن األ ٖ

 
 (ٛٔة )اللوح

 ىذا ادلعيار لتقوًن الكالم من ناحية طالقة الكالم
 

 طالقة الكالم

 الشرح النمرة

 تعبَت احلّر ما يتعلق يف تعليم اللغة العربيةالأمر الباحث الطالب ب ٔ

 تعبَت احلّر على ما شائواالأمر الباحث الطالب ب ٕ

 
فعرض الباحث عن نتائج الطالب يف واعتمادا على ادلعايَت السابقة، 

دلعرفة  (Post Test) النهائي لختباراالو   (Pre Test) األّول لختبارين، ىو االلختبار اال
الفصل احلادى عشر  يفلًتقية مهارة الكالم  "رواية القصص الرقميةاستخدام طريقة "

 لختبارنتيجة االلذلك، يقّدم الباحث  7الثانوية احلكومية باصليلادلدرسة شعبة اللغة بب
  النهائي7 لختباراالو األول 

 : Mxودلعرفة القيمة وادلسافة بينهما، ويستخدم الباحث رمز 
                                                    

∑ 

  
 

 xرلموع النتيجة من ادلتغَت   ∑
 x  عدد ادلستجيبُت من ادلتغَت     

 :7My برمز My= ادلتوسط   yمن ادلتغَت
                                                                    

∑ 

  
 

 yرلموع النتيجة من ادلتغَت   ∑

  y  عدد ادلستجيبُت من ادلتغَت     
 أما التفسَت القيمة كما يلي:
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 (ٜٔ) اللوحة
 ٓٔ-ٜ شلتاز

 ٛ-ٚ جيد جدا

 ٙ-٘ جيد

 ٗ-ٖ مقبول

 ٕ-ٔ مردود

  
 : الطالب الذين كانوا عيِّنة ذلذا البحث يف اللوحة التاليةأما نتيجة 

 (ٕٓ) اللوحة
 النتيجة  الطالب أمساء منرة

 ٓ٘ فعيشاعبد الرمحن  ٔ
 ٓٓٔ ملية رمحة ع ٕ
 ٓٙ دسيت صاحلة األمو ٖ
 ٓ٘ فريدة زحرية ٗ
 ٓ٘ فاحتة الرزقية ٘
 ٓٓٔ مة السعادةيحل ٙ
 ٓٚ لخَتة النساء ٚ
 ٓ٘ ة الوردةيفعف ٛ
 ٓٚ ري سوترسناجحارزة ف ٜ
 ٓ٘ ةزلمد توفان أرديانش ٓٔ
 ٖ٘ زلمد يفي فقري عبد اهلل ٔٔ
 ٓٗ ةزلمد حافظ فرمانش ٕٔ
 ٓٙ زلمد طاىر ٖٔ
 ٘ٗ زلمد فهم رشادي ٗٔ
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 ٓ٘ زلمد حافظ الف سوري ٘ٔ
 ٓٙ زلمد شهر ٙٔ
 ٓٙ زلمد زين احلسن ٚٔ
 ٓٙ نيٍتء مسرورة ٛٔ
 ٓ٘ نَتون أندريانطا ٜٔ
 ٓ٘ نور عملنا جهياين ٕٓ
 ٓٚ نور ديانا دوي مارينا ٕٔ
 ٓٙ نور األديف أفريانيت ٕٕ
 ٜ٘ فًتي غيتا جهياين ٖٕ
 ٘٘ ريف آندريانيت ٕٗ
 ٘٘ رزقي شافيًتى ٕ٘
 ٓٗ سييت إمتنان ٕٙ
 ٓٗ متفان فراساتياىن فوترى ٕٚ
 ٓ٘ فكي نور ٕٛ
 ٘ٗ فكي دوي ٜٕ
 ٓٙ يواىف نادي بسهاسى ٖٓ
 ٓ٘ نور ساحيايتيويل  ٖٔ
 ٓٙ وحى إيكا تريسناوان ٕٖ
 ٓ٘ رايب صالح الدين ٖٖ
 ٓ٘ يويل نور ساحيايت ٖٗ
 ٓ٘ غاندي باسكارا دوي ماحيندرا ٖ٘

 ٜٜٓٔ اجلملة

 7ٛٚٙ٘ ادلتوسط
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نتائج مهارة كالم الطالب دون استخدام طريقة ظهرت يف اللوحة السابقة 
7 ٚٛ،ٙ٘ىي  x اليت حصلت عليها متغَت، القيمة (x  )متغَت رواية القصص الرقمية

 :  كما يليy أما القيمة اليت حصل عليها متغَت 
 
 (ٕٔ) اللوحة

 رواية القصص الرقميةنتائج الطالب باستخدام طريقة 
 النتيجة  الطالب أمساء منرة

 ٘٘ فعيشاعبد الرمحن  ٔ
 ٓٓٔ ملية رمحة ع ٕ
 ٘ٛ دسيت صاحلة األمو ٖ
 ٘ٙ فريدة زحرية ٗ
 ٓٚ فاحتة الرزقية ٘
 ٓٓٔ مة السعادةيحل ٙ
 ٓٓٔ لخَتة النساء ٚ
 ٘٘ ة الوردةيفعف ٛ
 ٓٛ ري سوترسناجحارزة ف ٜ
 ٓٚ ةزلمد توفان أرديانش ٓٔ
 ٓٙ زلمد يفي فقري عبد اهلل ٔٔ
 ٘ٚ ةزلمد حافظ فرمانش ٕٔ
 ٓٚ زلمد طاىر ٖٔ
 ٓٚ زلمد فهم رشادي ٗٔ
 ٘ٙ زلمد حافظ الف سوري ٘ٔ
 ٘ٙ شهر زلمد ٙٔ
 ٘ٚ زلمد زين احلسن ٚٔ
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 ٓٚ نيٍتء مسرورة ٛٔ
 ٓٙ نَتون أندريانطا ٜٔ
 ٓٚ نور عملنا جهياين ٕٓ
 ٖٜ نور ديانا دوي مارينا ٕٔ
 ٓٛ نور األديف أفريانيت ٕٕ
 ٜٛ فًتي غيتا جهياين ٖٕ
 ٓٚ ريف آندريانيت ٕٗ
 ٘ٙ رزقي شافيًتى ٕ٘
 ٘ٚ سييت إمتنان ٕٙ
 ٓٚ فوترى متفان فراساتياىن ٕٚ
 ٓٙ فكي نور ٕٛ
 ٓٚ فكي دوي ٜٕ
 ٜٓ يواىف نادي بسهاسى ٖٓ
 ٓٛ يويل نور ساحيايت ٖٔ
 ٚٛ وحى إيكا تريسناوان ٕٖ
 ٘ٚ رايب صالح الدين ٖٖ
 ٓٚ يويل نور ساحيايت ٖٗ
 ٓٙ غاندي باسكارا دوي ماحيندرا ٖ٘

 ٖٕٓٙ اجلملة

 7ٖٚٗٚ ادلتوسط
 

وبناء على تفسَت ىذه  ،ٖٚ،ٗٚىي  yالقيمة اليت حصلت عليها متغَت 
ادلتوسط السابقة ونتيجة  ةر من جيد جدا7 واسنادا اىل اللوحالقيمة مبعٌت اكث

(Mean)  متغَتمن x  متغَتو y  رواية متغَت باستخدام طريقة لقيمة لالنعرف أن
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رواية القصص دون استخدام طريقة بلمتغَت لأجيد من قيمة  القصص الرقمية
 7 الرقمية

َاْجَيد من  رواية القصص الرقميةاستخدام طريقة أن ىذا يدل على 
 :يلي تجربية والفرقة الضبطية كما الادلسافة بُت القيمة للفرقة و  ،الطريقة القدامية

 (ٕٕ) اللوحة
 المسافة بينهما y متغير x متغير

٘ٙ7ٛٚ ٚٗ7ٖٚ  ٔٚ7٘ 

  
لترقية مهارة الكالم لطالب  "رواية القصص الرقميةاستخدام طريقة " فعالية 7د 

 بشعبة اللغة بالمدرسة الثانوية الحكومية بانجيلعشر  يالفصل الحاد
" لًتقية مهارة الكالم رواية القصص الرقميةاستخدام طريقة " دلعرفة فعالية

فأول ما  بادلدرسة الثانوية احلكومية باصليلبشعبة اللغة عشر  احلاديلطالب الفصل 
رواية "قبل استخدام طريقة  طالبالمهارة كالم ادلقارنة بُت  وقدم الباحث ى
 7استخدامهاوبعد " القصص الرقمية

إن مل ادلقبولة أم ال؟  (H0) وادلعرفة على نتيجة الفروض ىل الفرضة الصفرية
إذا  و مقبولة7  (H0) الفرضة الصفريةفرق بُت نتيجة ادلتغَتين فيدل على أن يكن ال

 (H0) كان فيها فرق بُت نتيجة ادلتغَتين فهذا يدل على أن الفروضة الصفرية
 (Ha)ـمردودة ف(H0) مردودة، وكذلك إذا كانت  (Ha)ـمقبولة ف (H0)إذا كانت  مردودة7
 مقبولة7

مقبولة،   (Ha)دل على أن الفروضة البدليةفت)بعدىا(  ةوأما النتيجة األلخَت 
" لًتقية مهارة الكالم لطالب رواية القصص الرقميةاستخدام طريقة " مبعٌت أن فعالية

7 ودلعرفة ىذه احلكومية باصليلادلدرسة الثانوية شعبة اللغة بعشر ب احلادييف الفصل 
 .”t-Test“الفروض، استخدم الباحث رمز ادلقارنة اليت تعرف برمز 
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فيستخدم ، بينهما رتباطللعينتُت الكبَتين واال (Paired  “t” test)ارنة رمز ادلق
  : رمز فيما يلى

  
، أما SPSS نامجبر كّل لخطوات السابقة استخدم الباحث   منالنتائج  عرفةدل

 : لخطواهتا كما يلي

  Data View”7“إىل َعُمود  لختبارنتيجة اال امضمان 7ٔ

 
 "Data View"شاشة عرض  (ٔ)صورة 

 
  

http://2.bp.blogspot.com/_u4bpjUnKqWU/Sx-fSamvZVI/AAAAAAAAAlY/MvYFDvqAf9w/s1600-h/uji+paired+t_1.jpg
http://2.bp.blogspot.com/_u4bpjUnKqWU/Sx-fSamvZVI/AAAAAAAAAlY/MvYFDvqAf9w/s1600-h/uji+paired+t_1.jpg
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 "Variable View"يف  مساءتبديل األ 7ٕ

 
 "”Variabel Viewشاشة عرض  (ٕ)صورة 

  
  Analyze – Compare Means – Paired Samples T Testار يلختا 7ٖ

 
 "Paired Samples T Test"شاشة عرض   (ٖ )صورة
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بعد  Continue -  OK ةطققطمث  Paired  Variablesإىل مربع  نيمتغَت  امضمان 7ٗ
  Paired-Sample T Testتقدًن )مربع حوار( 

 
 "Paired Variable"شاشة عرض  (ٗ )صورة

 

 
 "Paired-Samples T Test: Options"شاشة عرض ( ٘ )صورة
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 نتائج  الصورة  هىذو ، لخرجت منو نتائج من كّل طبقاتOK 7 بعد 7٘

 
 نتائج من كّل طبقاتشاشة عرض  (ٙ )صورة

 
" لترقية مهارة الكالم الرقميةرواية القصص النتيجة لفعالية استخدام طريقة " .ه 

 بشعبة اللغة بالمدرسة الثانوية الحكومية بانجيلعشر  الحاديللفصل 

 : التالية اللوحة يف هافعرض البحث ىذا يف عّينة كانوا الذين الطالب نتيجة اأم
 

 Paired Samples Statistics( 19اللوحة )

  Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

Pair 1 Sesudah 74.3714 35 12.84314 2.17089 

Sebelum 56.8571 35 15.34341 2.59351 

 

 

 Paired Samples Correlations( 19اللوحة )

  N Correlation Sig. 

Pair 1 Sesudah & Sebelum 35 .764 .000 
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 Paired Samples Test( 13اللوحة )

  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 

17.51429 9.97164 1.68551 14.08891 20.93966 10.391 34 .000 

 

 : SPSSباستعمال برنامج   ادلخرجةبيانات التأويل 
 الفرضية الصرفيـــة (H0)  " رواية القصص : ال يوجد فعالية استخدام طريقة

ادلدرسة شعبة اللغة بعشر ب احلادي" لًتقية مهارة كالم طالب الفصل الرقمية
 7احلكومية باصليلالثانوية 

 ( الفرضية البدليةHa" يوجد فعالية استخدام طريقة : )رواية القصص الرقمية "
ادلدرسة الثانوية شعبة اللغة بعشر ب احلاديلًتقية مهارة كالم طالب الفصل 

 7احلكومية باصليل

 اللوحة  ث النتيجة يف ورد الباحPaired Samples Statistics   : كما يلي 

  7ٛٙٚٙ٘=  األول لختبارادلوسط من اال  -

 7ٖٚٔٗٚ=  النهائي لختبارادلوسط من اال -

 7ٖٖٗٗٔ٘ٔ=   اضلراف النتيجة األول  -

 7ٖٕٛٗٔٗٔ=   اضلراف النتيجة النهائي  -

- Standart Error  7ٜٖٕ٘٘ٔ=   األول 

- Standart Error 7ٜٕٔٚٓٛ=   النهائي  

  يف اللوحةPaired Samples Correlations على قيمة العالقة قبل  تشتمل
استخدام طريقة ىذه تدل على عالقة أمهية يف و (7 ٗٙٚبعده )و تطبيق الكالم 
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شعبة عشر ب احلادي" لًتقية مهارة كالم طالب الفصل رواية القصص الرقمية"
 7 احلكومية باصليلادلدرسة الثانوية اللغة ب

  وردت اللوحة Paired Samples Test: 

 T (T Test)  =ٔٓ7ٖٜٔالختبار قيمة  -

- df     =ٖٗ 

 7ٖٕٓ=   %٘يف  tt قيمة  -

 7ٕٕٚ=    %ٔيف  ttقيمة  -

- Sig. (2-tailed)   =ٓ7ٓٓٓ  

 
  قيمة t (ٔٓ7ٖٜٔ) الختبار قيمةحصول  مقارنة إىلونستمر ىذا احلساب 

T Table (tt) قيمة7 و tt درجة احلرّيةلل (df/degrees of freedom) ٖٗ   بدرجة دالة
ىذا  يفُوِجدْت  اليت t قيمة تفبان ،7ٕٕٚ% ىي ٔوبدرجة دالة  7ٖٕٓ ىي %٘

فمعٌت ذلك أن  tt (ٕ7ٖٓ  <ٔٓ7ٖٜٔ  >ٕ7ٕٚ7 ،)  قيمةاحلساب أكثر من 
 ( مقبولةHa7الفرضية البدلية )و مردودة   (H0) الفرضية الصرفيـــة

" لتـرقيـة رواية القصص الرقميةاستخدام طريقة "فعالية يف  دوجتاخلالصة : 
احلكومية ادلدرسة الثانوية شعبة اللغة بعشر ب احلاديمهارة كالم طالب الفصل 

 7باصليل

 
 
 


