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 باب الرابعال
 الدراسة الميدنية و الدراسة التحليلية

 

 بنكالن كاليس األهلية  المتوسطة الخيرلمحة عن المدرسة  - أ 

 موضوعها الجغرفي  -1

 كاليساألىلية:ادلدرسةاخلَتادلتوسطةاسمادلدرسة (أ
:يفالقريةكاليسبادلنطقةكاليسومبديريةبنكالنرقمالربيدموضوعها (ب

 جوىالشرقية.بوالية37196
 بالشهادةاحلكمية: (ج

 441.6/6131/466.119/4114 :   النمرة (1
4114سبتمرب14: التاريخ (4

 NSS :414114711116 (د
 4111:تاريخإقامتها (ه
 :ملكاحلكومةحالةاألرضالثابتة (و
 مًتامثنسا1.117:واسعاألرض (ز
توجهتىذهادلدرسةإىلالغرب,وأمامهاشرعالذييوصل, (ح

أوانج والغربقرية واجلنويب موجوسولور قرية الشمايل -جبانبها
  67أوانجوالشرقيقريةجنديساري.
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 تاريخ إقامتها  -2

ومن أيبٍتفيها إقامتها تارخإقامتو,وىوسنة أنكلادلدرسةذلا عرفنا
يف .4111سنةكاليسبنكالن األىليةاخلَتادلتوسطةبناىا,وأماتاريخإقامتىذه
 40.القريةكاليسبادلنطقةكاليس

 رؤية و الرسالة و أهداف -3

  رؤيةادلدرسة (أ

لوماجنجوىي: احلكومية ادلتوسطة ادلدرسة رؤية
 التقوى-ذكيمهَت

 رسالةادلدرسة (ب

 نتيجةالطالبىفادلدرسة تنميةالنشطة (1

 تساعدالطالبلتنميةكفاءةالطالب (4

ادلشاكل (6 على احتمام و واعية تنمية
 عيىفاجملتمعاإلجتما

 تنميةادلوقفوعمليةالدينية (4

و (1 الصحة ادلدرسة البيئة و الثقافة يوجد
 اإلسالمية

 أىدافادلدرسة (ج

 يوجدادلدرسةمناسب (1

 تنميةكيفّيةادلدرسة (4
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 41المدّرسون والمدّرساتحالة  -4

 1 - اللوحة

 مجموع الوظيفة النمرة
1 رئيسادلدرسة 1
1 الثابتأواحلكوميادلدّرس 4
11 غَتثابتادلدّرس 6
- موظفاإلدارةاحلكومي4
1موظفاإلدارةغَتالثابت1
-ادلوظفاآلخر3
11رلموع

 

 2 - اللوحة

 الوظيفة ات /المدّرسيناسماء  رقم

 رئيسادلدرسة S.Pd.I, زلمدعمران1

 رئيسادلدرسة الوكيل SS, امحدفوزي4

 ادلدّرس S.Pd.I, فائدي6

 ادلدّرس S.Pd.I, مصطفىفارق4

 ادلدّرس S.Pd, سيفاألنوار1

 ادلدّرس S.Pd.I, عبدالواحدرامُت3

                                                 
  41 منادلدراسةالوثائقادلكتوبة 
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 ادلدّرس S.Pd, إمامشفعي9

 ادلدّرس S.Pd, زلمديس1

 ادلدّرس S.Pd, امحدحاسن7

 ادلدّرس S.Pd.I, ىشيماشعاري11

 ادلدّرس ST, عبدالغاين11

 ةسادلدرّ S.Pd.I, مخسية14
 ةادلدّرس S.Pd, ميمونة16
 ةادلدّرس S.Pd, سيتقطسية14
 ةادلدّرس S.Pd.I, زاحلة11
 ةادلدّرس S.Pd.I, نورالقمرية13
 ةادلدّرس S.Pd, إنسيةاإلفتتاح19
 ادلوظفة S.Pd.I, صعيدة11

 

 عدد الطالب -5

 6-اللوحة

 عدد الطالب الفصل الرقم
41السابع1
47الثامن4
41لتاسعا6

94اجملموع
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 ادلتوسطة مبدرسة الثامن الفصل ىف العربية اللغة تعليم عمليةحبثتالباحثة 

 وأما, وعشرون تسعةة فيها حبث الذى التالميذ مجلة وكانت. لوماجنج احلكومية

 :فهى امسائها

4-اللوحة  

42امساءالتالميذ  

األمساءالطالبالنمرة
عبدالغفار1
عبداخلالق4
امحدنادي6
الدياسراري4
عليواىف1
ايوننديٍت3
بدرالصاحل9
دينافتموايت1
فجرصدق7
فطرياافكارنا11
حليمةالسعدية11
حلمنانورفائقة14
خَتالدين16
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خَتاألنام14
خدجية11
قاسم13
قّريعائشة19
زلمود11
ميسرة17
زلاجي41
مدحَتصزل41
زلمدخالص44
نورخليفة46
نوراجلنة44
سيفالبحري41
سالم43
سىتمرمية49
سىتمريايت41
أميمفتوحة47

 

 (Infrastruktur)بنية تحتية المدرسة  -6

 1-اللوحة
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ادلدرسة يف التعليم لوازم أحوال  اخلَتعن ادلتوسطة  كاليساألىلية

 43بنكالن

حالةعددغرفاتالرقم
1
4
6
4
1
3
9
1
7
11
11
14
16
14 


غرفةالتعليم
غرفةمكتبة

غرفةرئيسادلدرسة
 غرفةسلتربعلمالعامل
غرفةسلتَتكومبيوتر

غرفةاالستشارة
غرفةاإلدارة

غرفةاألساتيذ
غرفةبواب

 Kopsisغرفةالتعاونيةالطالبية
غرفةادلقصف
غرفةادلستودع
غرفةاحلمام

مسجد

6
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
1


جيد
جيد
جيد
جيد
جيد
جيد
جيد
جيد
جيد
جيد
جيد
جيد
جيد
جيد

 

 عرض البيانات و التحليلها - ب 
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 األهلية  المتوسطة الخير بمدرسةلطالب الفصل الثامن  مهارة الكتابةتعليم -1

 .بنكالن كاليس

 األىلية ادلتوسطة َتاخل مدرسةتبحثالباحثةعمليةتعليممهارةالكتابةيف          

وعشرينبنكالن كاليس تسعة التالميذىفالفصلالذىحبثتفيها وكانتعدد . 

 طالب,وأماامساؤىمفهى: (47)

إسمرقم
عبدالغفار1
عبداخلالق4
امحدنادي6
الدياسراري4
عليواىف1
ايوننديٍت3
بدرالصاحل9
دينافتموايت1
فجرصدق7
فطرياافكارنا11
حليمةالسعدية11
حلمنانورفائقة14
خَتالدين16
خَتاألنام14
خدجية11



00 
 

قاسم13
قّريعائشة19
زلمود11
ميسرة17
زلاجي41
زلمدحَتص41
زلمدخالص44
نورخليفة46
نوراجلنة44
سيفالبحري41
سالم43
سىتمرمية49
يتسىتمريا41
أميمفتوحة47

 

 .مهارة الكتابة نحو ترقية  ”Scattergories“تطبيق اللعبة  -2

 :اللعبة خطوات

 جيري الذي العام، ىذا من علمت قد كنت اليت ادلواد من ملخصا الطالب اعطاء (أ

 وتلعب تقدما، أكثر للطالب. السابقة الدراسية الفصول الدروس أو اآلن، دراسة

 .ديالتقلي شكل يف اللعبة ىذه

 .اآلخر الشريك ضد واحد شريك. الزوج يصل أن الطالب من اطلب (ب
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 عشر دلدة كافية مساحة مع مشاركة، أعمدة ثالثة إىل مقسمة ورقة الطالب على (ج

 .عمود كل يف كلمات

 على حتتوي اليت البطاقات من رلموعة من واحد حرف واختاذ الفئة اسم إعطاء (د

 .بإنشائها قمت اليت الرسائل

 حبرف تبدأ اليت الكلمات من العديد لكتابة للطالب ثانية 90 حلوايل السماح (ه

 .ادلطلوبة الفئة يف وتدرج

 .كتبت اليت الكلمات مقارنة الطالب على جيب الوقت، انتهاء إعالن مبجرد (و

 .شريكو قبل من مكتوبة وغَت مكتوبة كلمة كل عن نقاط كسب التالميذ (ز

 .جولة كل يف أحرزهتا اليت النقاط تسجيل الطالب على جيب (ح

 للطالبادلبتدئ

حبرفمعُت، تبدأ اليت الفئة الكلماتيف الطالبللبحثعن مطالبة من بدال
 والسماحللطالبكتابةالعديدمنالكلماتمنالفئاتاليتتبدأمنأيحرف.

للعبيف التالميذ يطلبمن أن ميكن كما موضحسابقا. ىو نقاطكما إعطاء
 أزواجضدزوجآخر.

 رلموعاتصغَتةللعبيف 

إعطاءالطالبقائمة يلعبالتالميذيفرلموعاتصغَتةوليسملزمبوقتزلدد.
السماحللطالباختيارحروف منادلوضوعات،وميكناختيارواحدةلكلجولة.

ميكنللتالميذاستخدامورقة لكلفئةأوكتابةأيكلمةالذييناسبىذهالفئة.
حتققمنقائمةيفهنايةادلباراةو/أو استخدامالسبورة.ثالثةأعمدةاليتتقدمهاأو

والتحققمنعملها يتجوليفالصف، اخلاصبكعنطريق احملرز التقدم رصد
  بصورةغَترمسية.
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 الكلمات من 10 الختيار الطالب من اطلب انتهت، قد اللعبة ان واحدة مرة (ط

 .جرا وىلم أغنية، قصَتة، صةق قصيدة، فقرة، وكتابة شريك مع القائمة يف الواردة

 

 

 

 

 كاليس األهلية  المتوسطة الخير مدرسةعملية جمع البيانات فى ال - ج 

 بنكالن

كمانظرنامنقبلللتحليللىلذهادلقارنلةتسلتعملالباحثلةكلمملنالطرائلقىف
البحلللثلسلللهولةالبيانلللاتاللللىتحبثهلللاىفادليلللدانوىلللذاأصلللبحدفاعلللاوتشلللجيعاووقتلللا

نوعيللللةالبحللللوثوكميللللةتفصلللليلقللللدراإلمكللللانمللللعاإلشللللارةإىلبتكللللونلللللوفضلللليلة
.البحوث

وكلالتالميذتكلونللوقلوةالتلاثَتادلختلفلةىفتنميلةمهلارهتموىنلاشلهدناأن
ألناآلثلرالنفسليسلوفكللملالصللووجيتهلدهنعطيلواذلديلةأوادللدحدونعقلاب

 يساعدهعلىترقيةالدافعىفتعلمو.

 كما احملتاجة، البيانات لنيل العلمية الطرائق البحث ىذا يف البلاحثة استخدمت

  :يلي

 (Observasi)طريقةادلالحظة -1

إىل االنتباه توجو اّليت ادلقصودة ادلنهجية ادلالحظة ىي ادلالحظة
واستخدمتالباحثىذه 44الظواىروالوقائعمباشرةكانتأمغَتمباشرة.

جلمعالبياناتعنلوماجانعناويةمبدرسةالثيف الطريقةمباشرةأيحضور
                                                 

           .Sutrisno Hadi, Metodologi Research jilid II, (Yogyakarta: Andi Offset, 1991), 136 يًتجممن: 44
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حنواستماعالقّصة,والبياناتعنتعليملدارسُتواوادلدرس مبدرسةحالة
 مهارةاالستماع.ترقية

 (Wawancara)طريقةادلقابلة -4

وسيلة من الباحثة عليها البياناتالىتحصل مجع طريقة هبا ادلراد
 باعتماد إىلادلنبع. الشفوية فيستعملتقدمياألسئلة علىأىدافالبحث.

األىليةالباحثةىذهالطريقةدلعرفةالبياناتعنأحوالمدرسةاخلَتادلتوسطة
كاليسبنكالن،منحيثبنائهاوأحوالادلدرسُتوادلوظفُتواألخبار

األخرىالىتتتعلقهبذاالبحثالعلمى.
 (Dokumentasi)طريقةالوثائق -6

ب البيانات مجع طريقة الوثائقوىي إّما الوثائق والتحليل اجلمع
فتىستعمل.45ادلكتوبةمثلالكتبوالنظاموادلذكوراتاليوميةوماإىلذلك

 الباحثةىذهالطريقةللوصولإىلالبياناتوادلعلوماتعنادلدرسةبنوىاشم

تارخيهاومجلةادلعلمُتوالطالباتهبذه ادلتوسطةجانيتواروسيدوارجومثل
احوالادلدرسُتوالدراسُت.والبياناتعنكيفىةاستعمالالتطبيقادلدرسةو
 ىفعمليةتعليماللغةالعربية.”Scattergories“اللعبة

 (Angketطريقةاالستبيانات) -4

الباحثة تقابل ال الطريقة وهبذه كتابية. مقابلة الطريقة ىذه تعترب
فىلووسيلةاألسئلةرلتمعالبحثأوالعينةمباشرةجلمعاحلقائقولكنتك

 ادلكتوبةالبّدإجابتها.

                                                 
 : نفس المراجع 45

Suharsimi Arikunto, Prosedur Peneleitian, h. 472 
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مبدرسة الثامن الطالبالفصل إىل األسئلة ىذه وأعطيتالباحثة
 ادلتوسطة اخلَت ادلعلوماتعناألىلية لنيل الطريقة وىذه كاليسبنكالن.
مهارةالكتابةلطالبالفصلحنوترقية ”Scattergories“اللعبةالتاثَتتطبيق
كاليسبنكالن.األىليةرسةاخلَتادلتوسطةالثامنمبد

  (Tes)ختباراإل -1

ىيرلموعةاألسئلةوالتمريناتاليتتستخدملقياسادلهارةوادلعرفة
استخدمالباحثةىذا46والذكاءوالقدرةأوالكفائةعندالفرديةأواجملموعة.

 الثامناللعبة الفصل ىف الطلبة الكتابة مهارة كفاءة اخلَتمدر دلعرفة سة
 وبعده.”Scattergories“اللعبةكاليسبنكالنقبلالتطبيقاألىليةادلتوسطة

 طريقة تحليل البيانات -1

" : بالقائدة اإلحصائية بالطريقة الباحثة طريقةUji Tاستخدمت المتحان "
 تاثَتالطريقة البحثودلعرفة ترقية ”Scattergories“ اللعبة لطالبالكتابة مهارة حنو

 .بنكالن كاليس األىلية ادلتوسطة اخلَت مبدرسةصلالثامنالف

"ىي:Uji Tواماقائدةوالتفسَتعلىقيمة"
يلى: وىيكما البيانات، حتليل رموز ادلائوية واستخدمتالباحثة النسبة رمز

(Prosentase) ورمزادلقارنة (tes-t) 

 (Prosentase) رمزالنسبةادلائوية (أ

  لتحليل ادلاوية  البياناتعنرموز  ”Scattergories“ اللعبة ترقية  مهارةحنو

الكتابة الثامن  ادلتوسطة اخلَت مبدرسةلطالبالفصل بنكالن كاليساألىلية
                                                 

 :يترجم من  46

Subana, dkk. Statistik Pendidikan. (Bandung: Pustaka Setia. 4222) hal: 42  
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 :اليتحصلعليوالباحثةبطريقةاالستبيانات

  P = 
N

F  x 100 % 

النسبةادلائوية = P البيان:
 F = تكراراالجابة 

N = ددادلستجبُتع 

 

 :47اماالتفسَتوالتعيُتهبذاالرمزوىىكمايلى

93 % - 111 % 
13 % - 91 % 
41 % - 11 % 
11 % - 67 % 

 جيدا
 مقبوال
 ناقصا
قبيحا

 

 فاعطتالباحثةثالثةبديالتلألجوبةعلىتعيُتالنتيجةالتالية:
 "جيدجدا6بديلاألجوبة"أ"علىالنتيجة" (1

 "جيد4بديلاألجوبة"ب"علىالنتيجة" (2

 "برتبةمقبولة1بديلاألجوبة"ج"علىالنتيجة" (3

 

 3-اللوحة
رقم 

المستجيبين
رقم األسئلة

الجملة
1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 
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1 6 46641664444
4 666664661649
6 646664644643
4 666666444649
1 466464664643
3 666666664647
9 466664664649
1 644666664649
7 616166661446
11 464466661641
11 466666664641
14 666666164649
16 646666664641
14 646666664641
11 646666644443
13 666666641649
19 466666664641
11 666661644441
17 666166664443
41 666166664443
41 164466664444
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44 666446464441
46 646166644444
44 646666464443
41 646661464444
43 646661466441
49 616661466444
41 646161461441
471 1 6461461417

91911494113799111494944 جملة
 

9–اللوحة
 للبالتالميذدرساللغةالعريةىفالفص

 

 

 

 

 

 

 

 

 1-اللوحة
ىفالفصل الكتابةتعليماللغةالعربيةىفمهارة

 : F األجوبة المختارة ؤ
 4491،7حب أ

 19،4 1 مقبولاحلب ب
3،7 4 غَتاحلب ج

 111 29 مجموع

 : F األجوبة المختارة ؤ
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حةاللو 7-

تعليماللغةالعربيةبطرقالتعليم
 

 

 

 

 

 

 


 10 - اللوحة

   جذب طريقةالتعليمكالقصة

 

 

 

 

 

 

 


 11 - اللوحة

1111،9مفرح أ
 61،1 11 شلل ب
11،6 6 سليف ج

 111 29 مجموع

 : F األجوبة المختارة ؤ
4317،9مؤافق أ

 11،6 6 مقبولمؤافق ب
- - غَتمؤافق ج

 111 29 مجموع

 : F األجوبة المختارة ؤ
1731،3مؤافق أ

 19،4 1 مقبولمؤافق ب
19،4 1 قغَتمؤاف ج

 111 29 مجموع
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 الكتابةمؤسبىفتعليم ”Scattergories“ اللعبة

 

 

 

 

 

 

 

 

 12 - اللوحة

 ”Scattergories“ اللعبةمفهومادلادةب

 

 

 

 

 

 

  


 13 - اللوحة

 ”Scattergories“ اللعبةالطالببعدتطبيق الكتابةترقىمهارة

 : F األجوبة المختارة ؤ
4976،1مؤافق أ

 3،7 4 مقبولمؤافق ب
- - غَتمؤافق ج

 111 29 مجموع

 : F ألجوبة المختارةا ؤ
1134،1نعم أ

 16،1 4 أحيانا ب
44،1 9 ال ج

 111 29 مجموع

 : F األجوبة المختارة ؤ
4137،1نعم أ

 49،3 1 أحيانا ب
6،4 1 ال ج
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 14 - اللوحة

 الكتابةمهارةحنوترقية ”Scattergories“ اللعبةتاثر

 

 

 

 

 

 

 

 

 15 - اللوحة

 ”Scattergories“ اللعبةتشعرصعبةب

 

 

 

 

 

 

 



 111 29 مجموع

 : F األجوبة المختارة ؤ
4491،7نعم أ

 44،1 9 أحيانا ب
- - ال ج

 111 29 مجموع

 : F األجوبة المختارة ؤ
43،7نعم أ

 94،4 41أحيانا ب
41،9 3 ال ج

 111 29 مجموع
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 16 - اللوحة

 يستطيعالطالبعمليةىفيوميتهم

 

 

 

 

اللوحة
:
لتصريح

الباح فتقّدم اللوحاتالسابقة, االستبياناتيف عن مجيعالفهم التلخيصعن ثة
 االستبياناتيفاللوحاتالتالية:

 

 17 - اللوحة

 ج ب أ الرقم
191،719،43،7
411،961،111،6
617،911،6-
431،319،419،4
176،13،7-
334،116،144،1
937،149،36،4
191،744،1-

 : F األجوبة المختارة ؤ
1441،6نعم أ

 11،9 11 أحيانا ب
-- ال ج

 111 29 مجموع
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73،794،441،9
1141،611،9-

 8236 27932 63832 مجموع
 8326 27392 63382 المتوسط

 

 اللوحة على نظرنا أّن أّنأكثر%36،14السابقة جييبون الطالب من
الكتابة مهارة حنوترقيةجيدوتستطيعأنتساعد ”Scattergories“ اللعبةتطبيق

 الثامن الفصل  ادلتوسطة اخلَت مبدرسةلطالب ويسهلهمبنكالن كاليس األىلية
 .تعلماللغةالعربيةتفهمىف

%49،74منالطالبجيبون)أ(و%36،14منذلكاللوحةنعرفأن
الباقيةمنهمجيبون)ج(.أكثرمنالطالبخيًتون%1،43منهمجييبون)ب(و

)ج( و )ب( نسبة )أ( إجابة تطبيق أّن يوفقون الطالب أن يدل  اللعبةىذا

“Scattergories” عندالتعلماللغةالعربية. الكتابة مهارةجيدالًتقزعلومهمىف 

مهارة الكتابة لطالب  نحو ترقية  ”Scattergories“ اللعبة التأثير تطبيق . د
 .كاليس بنكالن  األهلية الفصل الثامن بمدرسة الخير المتوسطة 

لطالبالكتابة مهارة حنوترقية”Scattergories“ اللعبةالتاثَتتطبيق دلعرفة
 وأما. االختبار فقّدمت بنكالن كاليس األىلية ادلتوسطة اخلَت مبدرسةمنالفصلالثا

 االول االختبار يعٌت مبرتُت وقوعا التجربة ىذه يف الباحثة استخدمت الذي االختبار

(Pre Test )النهائي واالختبار (Post Tes) .،اإلختبار نتيجة الباحثة تتقدمت لذلك 

 استخدام بدون النهائي اإلختبار ونتيجة ابقةادلس رلموعة أسلوب باستخدام األول

 .ادلسابقة رلموعة أسلوب

 أمانتيجةالطالبالذينيكونونعينةيفىذاالبحثيفاللوحةالتالية:
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 11 - اللوحة

 اللعبة()قبلتطبيقx )متغَتقبليختبارالتائجالطاّلبيفاإلعنن
“Scattergories”) 

PRE-TES رقم إسم 
فارعبدالغ 31 1 
عبداخلالق 31 4 
امحدنادي 91 6 
الدياسراري 91 4 
عليواىف 31 1 
ايوننديٍت 31 3 
بدرالصاحل 91 9 
دينافتموايت 91 1 
فجرصدق 91 7 
فطرياافكارنا 31 11 
حليمةالسعدية 91 11 
حلمنانورفائقة 91 14 
خَتالدين 31 16 
خَتاألنام 31 14 
خدجية 91 11 
قاسم 31 13 
قّريعائشة 31 19 
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زلمود 91 11 
ميسرة 31 17 
زلاجي 31 41 
زلمدحَتص 91 41 
زلمدخالص 91 44 
نورخليفة 91 46 
نوراجلنة 31 44 
سيفالبحري 91 41 
سالم 31 43 
سىتمرمية 91 49 
سىتمريايت 31 41 
أميمفتوحة 91 47 

اجملموع 1741  

ادلتوسط 39,1  

  

كمايلي:y  والقيمةاليتحصلعليهامتغَت 
 

 19 - اللوحة

 اللعبة()بعدتطبيق y )متغَتالبعديعننتائجطاّلبيفاإلختبار
“Scattergories”) 

Post-test رقم إسم 
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عبدالغفار 91 1 
عبداخلالق 91 4 
امحدنادي 11 6 
الدياسراري 91 4 
عليواىف 91 1 
ايوننديٍت 91 3 
بدرالصاحل 11 9 
دينافتموايت 11 1 
فجرصدق 11 7 
فطرياافكارنا 91 11 
حليمةالسعدية 91 11 
حلمنانورفائقة 71 14 
خَتالدين 91 16 
خَتاألنام 91 14 
خدجية 11 11 
قاسم 91 13 
قّريعائشة 91 19 
زلمود 11 11 
ميسرة 91 17 
زلاجي 91 41 
زلمدحَتص 11 41 
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زلمدخالص 71 44 
نورخليفة 11 46 
نوراجلنة 91 44 
سيفالبحري 91 41 
سالم 31 43 
سىتمرمية 91 49 
سىتمريايت 91 41 
أميمفتوحة 11 47 

4411  اجملموع
93,4  ادلتوسط

 

 

 

 المسافة بينهما y متغير x متغير
39,1 93,49,3 

 

اللع تاثَت عن ادلعرفة الوصول على والطريقة  وإستعمالت, ”Scattergories“ بة

 41:وىي T-Tes الرموز الباحثة

                                                 
 :  من يترجم 41 

 Arikunto Suharsimi. 2002. “Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek”. Jakarta: PT Rineka 

Cipta. Hal 349  
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لوخطواتفهي:otلتحصيل

 اللعبةتاثَتبعدوقبلالكتابةنتيجة F (frekuensi)أعّداللوحةتوزيع .1

“Scattergories”. 

ربعمنومجلةادل(Deviasi Standar) ,شبوادلعيار(Mean)حبثقيمةادلتوسط .2
 .شبوادلعيار

 

 20 -اللوحة

 اللعبةتطبيق وبعد قبلستقلادلتغَتغَتادلستقلوادلتغَتادلقيمةادلتوسطمن

“Scattergories”مبدرسةاخلَتادلتوسطةلطالبالفصلالثامنمهارةالكتابة حنوترقية
 .كاليسبنكالناألىلية

 الرقم
 المستجيبين

 مسافة yمتغير  xمتغير 

1. 31 91 1 
2. 31 91 11 
3. 91 11 11 
4. 91 91 1 
5. 31 91 11 
6. 31 91 11 
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7. 91 11 11 
1. 91 11 11 
9. 91 11 1 
11.31 91 11 
11. 91 91 1 
14. 91 71 11 
16. 31 91 11 
14. 31 91 11 
11. 91 11 11 
13. 31 91 1 
19. 31 91 11 
11. 91 11 11 
17. 31 91 1 
41. 31 91 11 
41. 91 11 11 
44. 91 71 11 
46. 91 11 11 
44. 31 91 11 
41. 91 91 1 
43. 31 31 1 
49. 91 91 1 
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41. 31 91 11 
47.  91 11 11 
 4411431 1741 جملة

 93,47,1 39,1 موسط النتائج
 

 21 -اللوحة

مهارةالكتابة حنوترقية”Scattergories“ اللعبةتطبيق وبعد قبلمجلةادلربعمنشبوادلعيار
 .كاليسبنكالنةاألىليمبدرسةاخلَتادلتوسطةلطالبالفصلالثامن

 الرقم
 المستجيبين

 جملة المربع شبه المعيار

1. 1 41 
4. 11 441 
6. 11 111 
4. 1 41 
1. 11 111 
3. 11 111 
9. 11 111 
1. 11 441 
7. 1 41 
11. 11 111 
11. 1 1 
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14. 11 441 
16. 11 111 
14. 11 111 
11. 11 111 
13. 1 41 
19. 11 441 
11. 11 111 
17. 1 41 
41. 11 441 
41. 11 441 
44. 11 441 
46. 11 441 
44. 11 111 
41. 1 1 
43. 1 41 
49. 1 1 
41. 11 111 
47.11 111 
 6111 431 جملة
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oومنىنايعرفأن
tأكربمنt

tجدولرقم:فلذلك
t%منجدول1

t=  4،141
t%مناجلدول1

t=4،913
(

o
t<tt4،913<7,9 >4،141(أو 

 )علىذلكيدّل الّصفريّة الفرضية )Hoأّن البدلّية والفرضّية مردودٌة, )Ha)
 نتيجة بُت فرق يوجد مبعٌت  النهائي ختبارواإل (Pre Test) االول ختباراإلمقبولٌة

(Post Tes) اللعبةتطبيق “Scattergories”البالفصللطالكتابة مهارة حنوترقية
.والتلخيصالذيناخذهمنبنكالن كاليس األىلية ادلتوسطة اخلَت مبدرسةالثامن

البابأّنىناكوجود  مهارة حنوترقية”Scattergories“ اللعبةتطبيقالتاثَت ىذا

 .بنكالن كاليس األىلية ادلتوسطة اخلَت مبدرسةلطالبالفصلالثامنالكتابة

 

 


