
 الباب الثالث

 نتائج البحث

الثاني قسم تعليم اللغة العربية بجامعة محمدية  مستوىلطالب عملية المناظرة  .أ

 يوكياكرتا

ولفصل أ  الم تعقد مرتني يف األسبوع،رة الكتعرف أن درس مهامن النتائج ادلقابلة 

يعين يف يوم اإلثنني يف احلصة األويل أو الساعة السايعة إيل  الثامنة و أربعون وكذلك يف يوم 

الثالثاء يف الساعة الثامنة و مخسون إل العاشرة و ثالثون. أما لفصل ب يعين يف يوم األربعاء 

النصف. وكذلك يف يوم اخلميس يف الساعة  يف الساعة العاشرة و أربعون إيل احلادي عشرة و

 السابعة إيل الثامنة و أربعون. ما تسمي يف اجلدول األتية:

 المناظرة مادة. جدول 8جدول 

 الساعة اليوم فصل رقم

 08.40 - 07.00 اإلثنني أ .1

 10.30 – 08.50 الثالثاء  

 11.30 – 10.40 األربعاء ب .2

 08.40 – 07.00 اخلميس  

 ح الباحثة أن ىناك الفرق يف عملية ادلناظرة كما شر 



 ادلشرتك . أ

كان مشرتك ادلناظرة ينقسم إيل قسمني تعيت فرقة احلكومة و فرقة ادلواالة 

أو ادلعارضة. و كل الفرقة تتكون من ثالث متكلمني. وىي متكلم األول و 

لم متكلم الثاين و متكلم الثالث.  فجلس متكلم األول يف اليمني و جلس متك

 الثاين يف الوسط و جلس متكلم الثالث يف اليسري. 

 ىيئة التحكيم . ب

تتكون ىيئة التحكيم من األنفار و عادتو تتكون من ثالثة أنفار. ذلا 

وظيفة بإعطاء النتيجة علي عملية ادلناظرة و اختيار الفائز. و ذلم قدرة و حربة يف 

العملية ادلناظرة. فجلس  ىذا القسم. ألن حقهم أكرب و أعلي علي اخليار ذلذه

 ىيئة التحكيم يف صف العدل من الفريقني. 

 

 الوقتضابط   . ت

لوظيفتها بإعطاء اإلشارة بالضبط أو اجلرس أو  الوقتضابط  وجود

 ادلصباح ادللّون ليفضل غلي األوقات ادلعينة للتكلم أو قلة وقتو أو إنتهاء وقتو. 

 رئيس اجللسة  . ث



 تها بإعطاء الفرصة علي ادلتكلم يف وقت معني.  لوظيف رئيس اجللسة وجود

 حاضرون . ج

ادلشّجع كل الفرقة يف اشرتاكو باجملادلة. و بذلك  ىا من احلاضرين ىوأكثر 

يقال أهنم مشّجع احلكومة أو مشّجع ادلعارضة أو يقال باجلمهور أو احلاضرين. و 

وشوش عملية ادلناظرة. ذلم احلق علي إعطاء التشجيع بالتصفيق أو التنشيد طادلا ال ت

مثال بعد إنتهي التكلم من ادلتكلم أو عند وجود األراء القوية واليقينة جترح عقل 

وكان ادلعلم يعطي أياما من الوقت ليستعّد ادلاّدة قبل ادلناظرة. و يف الفصل العدّو. 

ة إستعّد قيل الفريقني أن يكون فرقة احلكومة أو فرقة ادلعارضة. فالزم علي كل الفرق

أن تستعّد األراء ادلمتازة تعارض العدّو باألسلوب اجلميلة يف تعبريىا. و بعدىا جلسا  

كل الفرقة يف مقامو كادلعارضة أو احلكومة و تستعّد حججهم القوية. تفّضل رئيس 

اجللسة إيل كل الفرق لتتعارف أنفسهم مث تفّضل رئيس اجللسة دلتكلم األول من 

أي مناسبا بوقت معنّي كما سبق ذكره, و إذا جاء أخر احلكومة ليتكلم و إلبداء الر 

وقتو قام ضابط الوقت إلشارتو بالدق اجلرس أو الناقوس. فالزم للمتكلم أن يقف و 

خيتتم من تكلمو. و بعد أن ينتهي ادلتكلم األول من احلكومة فّضل رئيس اجللسة 

 كما سبق ذكره. للمتكلم األول من فرقة ادلعارضة إلبداء الرأي مناسبا بوقت معنّي 

فتبدل إيل أخره من ادلتكلم الثاين و الثالث من فرقة احلكومة و ادلعارضة. لكل 



ادلتكلم لو ثالث حيت سّت دقائق للتكلم, و بعدىا إستنبط ادلستنبط لكل الفرقة من 

  .ادلتكلم الثاين أو الثالث من احلكومة أوال مث ادلعارضة ثانيا لعدالتهما

طاء السؤال أو اإلختالف أو اإلحنراف لعدّوه يف وقت جاز لكل ادلتكلم إع

و  لب اإلذن. و إذا أذن و فّضل فقام،زلّدد. يعين بطريقة رفع اليد و القيام دليل لط

   .إن ال يؤذن و يفضل فال يقوم

بعد إستنباط كل الفرقة فانتهي ادلناظرة مث أعطي ادلعلم التعليق إيل الطالب 

 وكذلك لرئيسة اجللسة و ضابط الوقت.   ثمن ادلتكلم األول إيل الثال

 

 وصفية الطالب مستوي الثاني قسم تعليم اللغة العربية بجامعة محمدية يوكياكرتا  .ب

ستقدم الباحثة البيانات دلستوي الثاين قسم تعليم اللغة العربية جبامعة زلمدية 

الفصل "ب"  يوكياكرتا والذي يكون قائم البحث و ىو فصل "أ" كالفصل التجرييب و 

 كالفصل الضابط باالتطبيق ادلناظرة باللغة العربية لرتقية مهارة الكالم. 

كل البيانات الذي حصل عليها من الوثائق البيانات الشخصية الطالب.  قدمت 

 الباحثة البيانات فرقتان و مها فيما يلي: 

 كفصل التجرييب ييانات فصل "أ" 



رتقية مهارة الكالم مستوي الثاين قسم تعليم اللغة باالتطبيق ادلناظرة باللغة العربية ل 

 العربية جبامعة زلمدية يوكياكرتا

 طالب فصل أ. 01جدول 

 إسم درقم القي رقم

1 20160820005 Nissa Azzah Zuhdiyah 

2 20160820003 
Alamuddien Asyrozi 

3 20160820010 
Isya Mawaddah 

4 20160820011 
Nasita Dara Maula 

5 20160820013 
Ummi Salamah 

6 20160820015 
Maya Lailatussa’idah 

7 20160820016 
Wiwin Widiani 

8 20160820017 
Vicky Adetia Wulandari 

9 20160820018 
Annisa Luthfiana Dewi 

10 20160820020 
Abiyutabrizi Rabbani 

11 20160820022 
Umi Fahriyah 

12 20160820025 
Ahad Hilman Fattaya 



13 20160820033 
Nidaul Hasanah 

14 20160820034 
Musta’inah Chusnaya 

15 20160820036 
Ulfa Pinky Novitasari 

16 20160820037 
Zikri Maulana 

17 20160820040 
Irfan Triyana Nur Alim 

18 20160820049 
Ulfiatu Al Khontsa 

19 20160820050 
Shaffiera Izzatul Ummam 

20 20160820052 
Muhammad Ghozi Al Fayyadh 

21 20160820053 
Ukhti Istislamulillah 

 

 بيانات فصل "ب" كفصل الضابط

باالتطبيق ادلناظرة باللغة العربية لرتقية مهارة الكالم مستوي الثاين قسم تعليم 

 اللغة العربية جبامعة زلمدية يوكياكرتا

 فصل بطالب  . 00جدول 

 إسم درقم القي رقم

1 20160820001 
Lilis Nurfaaizatul Laila 



2 20160820002 
Zhafarina Maharani Idzni 

3 20160820004 
Nadzifa Ifti Fauziah 

4 20160820007 
Yoga Pratama 

5 20160820019 
Sovia Kurnia Sari 

6 20160820021 
Muhammad Risal Ramadhan 

7 20160820023 
Eza Alhaniah Amalina 

8 20160820024 
Pradita Ramadhanty 

9 20160820027 
Anissya Syarlin Wahyuni 

10 20160820028 
Ubaidillah 

11 20160820029 
Novika Purnama Sari Banisa 

12 20160820031 
Nabila Azhar Zakiah 

13 20160820035 
Rizky Ramadhani Widya Putri 

14 20160820038 
Dessy Pratiwi Anggraeni 

15 20160820039 
Amalia Apriliani 

16 20160820041 
Bekti Faizah Adilla 

17 20160820048 
Tita Lupitasari 

18 20160820026 
Istiqomatul Hayati 



 

 تطبيق التجريبي . ج

 القياس قبل التجرييب .1

طاء اإلختبار القبلي إما للفصل خطوة األويل يف التطبيق البحث و ىي إع

الضابط أو التجرييب. كان اإلختبار القبلي دلعرفة القدرة الطالب قبل إعطاء ادلواد 

ادلناظرة باللغة العربية لرتقية مهارة الكالم مستوي الثاين قسم تعليم اللغة العربية جبامعة 

 العربية وىو: زلمدية يوكياكرتا. و تلك األوقات مطابقا جبدول ادلناظرة باللغة

 القبلي تاريخ اإلختبار. 01جدول 

 الساعة تاريخ اإلختبار الفصل رقم

 10. 11 -10.40 2017مايو  23الثالثاء,  أ .1

 12.00 – 11.30 2017مايو  24األريعاء,  ب .2

 

يف الساعة   2017مايو  23تعقيد اإلختبار القبلي لفصل أ يف يوم  الثالثاء  

قا جبدول ادلناظرة و كانت اإلختبار قدر ثالثون دقيقة. مطاب 30. 11 – 40. 10

 – 11.30يف الساعة  2017مايو   24أما لفصل ب يف يوم األربعاء يف التاريخ 

   يعين بعد إنتهاء فصل ادلناطرة. 12.00

 تطبيق ادلناظرة  .2



رأت الباحثة من نتائج اإلختبار القبلي, و الفصل" أ" كفصل التجرييب حصل علي 

أما فصل "ب" كفصل الضابط حصل علي النتيجة  285, 38بادلتوسط  804جة النتي

. كانت نتيجة الفصل" أ" كفصل التجرييب أكرب من فصل "ب" كفصل 29بادلتوسط  522

 الضابط.   

 تطبيق ادلناظرة يف الفصل الضابط . أ

عملية ادلناظرة باللغة العربية يف الفصل "ب"  كفصل الضابط يتطبق علي معلم 

ارة الكالم. والباحثة تدخل مرة واحدة يف اللقاء األول عند اإلختبار القبلي و بعد مه

ثالثون دقيقة األخرة يكتفي اإلختبار و أخذ الباحثة ورقة األجوبة. واللقاء الثاين والثالث 

 ه ليس ذلا ادلعاملة مع الباحثة. و بعد

  تطبيق المناظرة لفصل ب  التاريخ . جدول02جدول 

 المعلومات يخالتار  رقم

 اإلختبار القبلي 2017مايو  22 .1

 ليس فيو ادلعاملة 2017مايو  29 .2

 ليس فيو ادلعاملة 2017يونيو  5 .3

 ليس فيو ادلعاملة 2017يونيو  6 .4

 اإلختبار البعدي 2017يونيو  12 .5



 

و يف اللقاء األخر دخل الباحثة إيل فصل الضابط مث تعطي اإلختبار البعدي و 

 لطالب يعاجلو.ا

 تطبيق ادلناظرة يف الفصل التجرييب  . ب

 اخلطوات اليت محلت الباحثة خالل تطبيق التجرييب وما يأيت:

 قبل العملية يف الفصل -

ذىب الباحثة إيل معلم الدرس مهارة الكالم خاصة يف الباب ادلناظرة أياما 

تقّدمها إيل الطالب و قبل دخول الفصل إلستعداد العملية يف الفصل, كادلادة اليت س

 النقائص الذي البّد أن تكّملها الباحثة. 

 عملية ادلناظرة يف الفصل -

قّسم الطالب إيل فرق متعددة. لكل الفرقة حتتوي علي ثالث نفر من 

الطالب الذي قّسم ادلعلم من قبل. أما ادلناظرة يف الفصل يتطبق علي الباحثة من 

  جدول األتية:اللقاء األول إيل األخرة. كما ىي يف

 تطبيق المناظرة لفصل أ التاريخ . جدول03جدول 



 المعلومات التاريخ اللقاء رقم

 اإلختبار القبلي 2017مايو  22 1 .1

 ادلعاملة 2017مايو  29 2 .2

 ادلعاملة 2017يونيو  5 3 .3

 ادلعاملة 2017يونيو  6 4 .4

 اإلختبار البعدي 2017يونيو  12 5 .5

 

 عد التجرييبالقياس ب .3

إعطاء اإلختبار البعدي كاخلطة األخرة مبا يف الفصل الضابط أو التجرييب. ىذا 

اإلختبار ليعارف ادلقدار الطالب بعد إعطاء ادلعاملة. واجلدول ألداء اإلختبار إما يف الفصل 

 الضابط أو التجرييب فيما يلي:

 . تاريخ اإلختبار البعدي04جدول  

 الساعة اروقت اإلختب الفصل رقم

 12.00 – 11.30 2017يونيوا  12 أ .1

 15.30 – 00. 15 2017يونيوا  12 ب .2

  



 ادلواد الدراسية  .4

 ىناك ستة قضيات تكون مادة يف العملية:

 نشر اإلخبار اخلاصة باجلرائم يف وسائل اإلعالمأ( 

 احلركة النسوية تفسد األسرة( 2

 ثر مما ينبغي علي األلعاب اإللكرتونيةنعتقد اجمللس أن األطفال يقضون وقتا أك( 3

 نعتقد اجمللس أن علينا احلد من إستخدام السيارات داخل العاصمة جاكرتا( 4

 نعتقد اجمللس أن علينا تشجيع التجارة غري اإلنرتنيت( 5

 نعتقد اجمللس أن للوالدين يف ضرب أوالدىم( 6

ر اخلاصة باجلرائم يف ولكن الباحثة أخذت ثالثة من تلك القضية تعين نشر اإلخبا

وسائل اإلعالم, نعتقد اجمللس أن األطفال يقضون وقتا أكثر مما ينبغي علي األلعاب 

 اإللكرتونية, نعتقد اجمللس أن علينا احلد من إستخدام السيارات داخل العاصمة جاكرتا. 

 ووزّع القراطيس و بعد ثالثون تحان القبلي،اللقاء األول دخل الباحثة إلعطاء اإلم

 دقيقة أخذت القراطيس. 

اللقاء الثاين بالقضية نشر اإلخبار اخلاصة باجلرائم يف وسائل اإلعالم, و يف اللقاء 

ا ينبغي علي األلعاب الثاين بالقضية نعتقد اجمللس أن األطفال يقضون وقتا أكثر مم



م السيارات و يف اللقاء الثالث بالقضية نعتقد اجمللس أن علينا احلد من إستخدا اإللكرتونية،

وىناك ضابط الوقت  ة بفرقتني من احلكومة و ادلعارضة،داخل العاصمة جاكرتا. عقد ادلناظر 

و رئيس اجللسة.مث تكلم ادلتكلم األول من احلكومة مث ادلعارضة, وبعدىا متكلم الثاين من 

خرة احلكومة مث ادلعارصة, وبعدىا متكلم الثالث من احلكومة مث ادلعارضة. و يف الدقيقة األ

و األراء و األداب. و يف اللقاء األخرية  لنقض لكل ادلتكلمني من جهة اللغة،أعطي الباحثة ا

ووزّع القراطيس و بعد ثالثون دقيقة أخذت  الباحثة إلعطاء اإلمتحان البعدي، دخل

 القراطيس. 

 تحليل البياناتد.

 أدوات البحثية .1

باألجوبة مباشرة من متعدد  لتحريري،ات البحثية ىي اإلختبار اإستخدمت الباحثة األدو 

 . سؤاال. إستخدم السؤال لإلختبار القبلي و لإلختبار البعدي 10

 حتليل اإلختباري . أ

 18طالب و فصل ب بعدد  21أداء الباحثة اإلختبار البعدي لفصل أ بعدد 

 بعدي. طالب. أعطي الباحثة عملية ادلناظرة باللغة العربية قدر أربع مرات مث اإلختبار ال

 حتليل حساب متوسط قيمة اإلختبار القبلي و البعدي . أ

 فصل الضوابط (1



طالب يتبعو مجاعة. حصل  21كانت اإلختبار القبلي و البعدي  لفصل أ 

البيانات لكل نتائجهم مث البحث فرق أو ربح )د( من النتائج اإلختبار القبلي و 

 البعدي. )نتيجتهما,تعلق(

ئج اإلختبار القبلي و البعدي لفصل أ, حسب و بعد أن يعرف من النتا

 تبار القبلي و البعدي فيما يلي: الباحثة عن متوسط قيمة اإلخ

   متوسط قيمة اإلختبار القبلي=  -
   

  
  

         متوسط قيمة اإلختبار البعدي= -
   

  
 

و  20نتيجة اإلمتحان القبلي لفصل الضابط  من احلساب متوسطتو, معروف أن

زيادة براعة ادلادة عملية ادلناظرة قبل  . معروف أن20,999إلمتحان البعدي نتيجة ا

بل إهنا مل يقال فعالية ألهنا مل يبلغ إيل معايري  0,999 و بعد إعطاء ادلعاملة فرقهما

نهج حاسب الربرليات ادلنتج اإلحصائي و حلول م عند  0,50قدر  الشمولية

 (SPSS).اخلدمات 

 فصل التجرييب  (2

طالب يتبعو مجاعة.  18اإلختبار القبلي و البعدي  لفصل ب كانت 

حصل البيانات لكل نتائجهم مث البحث فرق أو ربح )د( من النتائج اإلختبار 

 القبلي و البعدي. )نتيجتهما,تعلق(



و بعد أن يعرف من النتائج اإلختبار القبلي و البعدي لفصل ب, حسب 

 و البعدي فيما يلي: الباحثة عن متوسط قيمة اإلختبار القبلي 

           متوسط قيمة اإلختبار القبلي= -

  
  

       متوسط قيمة اإلختبار البعدي= -
    

  
 

التجرييب   من احلساب متوسطتو, معروف أن نتيجة اإلمتحان القبلي لفصل

. معروف أن زيادة براعة ادلادة 90,761و نتيجة اإلمتحان البعدي  38,285

 . 42,38ل و بعد إعطاء ادلعاملة فرقهما عملية ادلناظرة قب

يف كل ادلستوي النتائج التعلم الطالب, بواسطة الطالب  (N-Gain)حساب ادلكاسب تطبيع  .2

الفصل التجرييب و الفصل الضوابطي. ىذا األشياء لتجنب األخطاء يف تفسري اكتساب 

مة اإلختبار حصل باحلساب الفرق بيت متوسط قي (N-Gain) الطالب. ادلكاسب تطبيع

البعدي مع متوسط قيمة القبلي مقسوما علي الفرق بني قيمة القصوي للمتوسط قيمة 

 مما يلي: 1999(Hake) القبلي. الصيغة الوؤشر مكاسب تطبيع عند ىاكي

   
     

     
 

 

 ادلعلومات:

 = T1قيمة اإلختبار القبلي 



T2قيمة اإلختبار البعدي =  

IM =ر القبلي و البعدياإلختبا قيمة القصوي  

 الجدول معايير المؤشر مكاسيب تطبيع .05جدول 

 معايير تحسين مكاسيب تطبيع
G < 0,5 أقل 

0,5 <G < 0,7 وسط 

G < 0,7 أعلي 

 

  الفصل الضوابطي=       
         

          
 

 الفصل التجرييب  =                    

          
 

 فئة مكاسب مؤشر. 06جدول 

 المعدل فصلال

 القبلي

 المعدل 

 البعدي

مكاسب 

 مؤشر

فئة مكاسب 

 مؤشر

 أقل 0,003 29,222 29 الفصل الضوابطي



 

أما ادلعدل لفصل و  29عرض نتائج  ادلعدل القبلي لفصل الضوابطي وىو 

من الفصل التجرييب. و مبعين  ادلعدل العام لفصل الضوابطي أقل  38,285التجرييب 

لفصل الضوابطي و   29,222 بادلناظرة حصل علي النتيجةبعد ادلعاملة يعين

 لفصل التجرييب.   90,761

من ادلعدل العامة معروف بأن ىناك زيادة من النتيجة بعد عملية ادلناظرة 

. ومن ىذه البيانات يظهر 38, 42باللغة العربية  الذي إستخدم الباحثة, فرقهما 

 مهارة الكالم لفصل التجرييب يرتقي بادلناظرة باللغة العربية.  أن

نري من النتيجة اإلختبار القبلي لفصل الضابط حيصل علي النتبجة ادلعدل 

. أما ادلعدل العام 29,222وأما اإلختبار البعدي حيصل علي النتبجة ادلعدل  29

ل كلها يظهر الفرق . من ىذه ادلعد 90,761اإلختبار البعدي لفصل التجرييب قدر 

و بني الفصل التجرييب الذي يعطي بادلناظرة باللغة العربية و الذي ليس فيو ادلعاملة. 

ه  فئة مكاسب مؤشر  0,003 جةنري إيل مؤشر لفصل الضابط حيصل علي النتي

ه فئة مكاسب مؤشر  5,680 جةحيصل علي النتي لفصل التجرييبأقّل. أمّا مؤشر 

 أعلي. 

   الكالم لفصل التجرييب يرتقي بادلناظرة باللغة العربية. و بذلك أن مهارة 

 

 أعلي 5,680 90,761 38,285 الفصل التجرييب



 

  . بني معدل اإلختبار القبلي و اإلختبار البعدي  حتليل حساب دالالت )ت( .3

ىذا التحليل دلعرفة وجود الفرق دالالت بني النتيجة اإلختبار القبلي و اإلختبار 

ساب دالالت معدل  اإلختبار البعدي أو ليس وجوده. و قبل القيام باإلختبار ت أو ح

إستخدم اإلختبار  . (uji normalitas)القبلي و اإلختبار البعدي محل اإلختبار الطبيعي 

 (SPSS).الطبيعي بادلنهج حاسب الربرليات ادلنتج اإلحصائي و حلول اخلدمات 

  إختبار الطبيعي(Uji normalitas) لفصل التجرييب 

 صل التجريبيلفإختبار الطبيعيجدول . 07جدول 

NPar Tests 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Unstandardized 

Residual 

N 21 

Normal Parameters
a,b

 
Mean 0E-7 

Std. Deviation 7,26853334 

Most Extreme Differences 

Absolute ,148 

Positive ,148 

Negative -,110 

Kolmogorov-Smirnov Z ,679 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,746 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

 

 



محل  0,05نري من اإلحصائي لإلختبار الطبيعي بادلستوي دالالت أ يبلغ علي 

, و يف جدول 20نص   spssاإلختباري الطبيعي بإستخدام ادلنتج اإلحصائي اخلدمات 

 فتوزيع اإلختبار طبيعّي.  0,05و ىي أكثر من  746, 0 اإلحصائي أن نتيجتو

 إختبار الطبيعي (Uji normalitas) لفصل الضوابطي 

 لفصل الضابطإختبار الطبيعيجدول . 08جدول 

NPar Tests 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Unstandardized 

Residual 

N 18 

Normal Parameters
a,b

 
Mean 0E-7 

Std. Deviation 1,98687481 

Most Extreme Differences 

Absolute ,265 

Positive ,212 

Negative -,265 

Kolmogorov-Smirnov Z 1,126 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,158 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

 

محل  0,05وي دالالت ب يبلغ علي نري من اإلحصائي لإلختبار الطبيعي بادلست

, و يف جدول 20نص   spssاإلختباري الطبيعي بإستخدام ادلنتج اإلحصائي اخلدمات 

 فتوزيع اإلختبار طبيعّي.  0,05ن و ىي أكثر م 746, 0اإلحصائي أن نتيجتو 

 إختبار ت (T- Test) لفصل التجرييب 

 إختبار ت لفصل التجريبي 11جدول 



T-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 

pretes kel 

exp - postes 

kel exp 

-

52,476 
9,421 2,056 -56,765 -48,188 -25,525 20 ,000 

 

إختبار باإلختباري عينات  -تستخدم الباحثة اإلختباري اإلحصائي يف اإلختباري ت

اإلختبار القبلي و اإلختبار تعين ليقارن دالالت بني البيانات    Paired Samples Testأو تقرن

إستخدام ادلنتج اإلحصائي اخلدمات إختبار ب -للفصل التجرييب. محل اإلختباري ت البعدي

spss   فيدل علي الدالالت بني  0,05 و ىي 0,00 . و حصل علي البيانات <20نص

للفصل التجرييب. فادلناظرة تؤثّر و ترقّي مهارة الكالم  اإلختبار القبلي و اإلختبار البعدي

ياكرتا. فاالخالصة، الطالب فصل أ مستوي الثاين قسم تعليم اللغة العربية جامعة زلمدية يوك

 مقبولة. Ha مردودة و  Hoأن

 إختبار ت  (T- Test) لفصل الضوابطي 

 إختبار ت لفصل الضوابطي 10جدول 

T-Test 

Paired Samples Test 

 Paired Differences t df Sig. (2-



Mean Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

tailed) 

Lower Upper 

Pair 1 

pretes kel 

kontrol - 

postes kel 

kontrol 

-,222 1,987 ,468 -1,210 ,766 -,475 17 ,641 

 

إختبار باإلختباري عينات  -تستخدم الباحثة اإلختباري اإلحصائي يف اإلختباري ت

اإلختبار القبلي و اإلختبار تعين ليقارن دالالت بني البيانات   Paired Samples Test تقرن

ام ادلنتج اإلحصائي اخلدمات إختبار بإستخد -للفصل الضابط. محل اإلختباري ت البعدي

spss   فاليدل علي الدالالت  0,641 و ىي  0,00و حصل علي البيانات > . 20نص

للفصل الضابط. فبدون ادلناظرة ال تؤثّر وال ترقّي  اإلختبار القبلي و اإلختبار البعديبني 

دية مهارة الكالم الطالب فصل أ مستوي الثاين قسم تعليم اللغة العربية جامعة زلم

 يوكياكرتا.

 

 

 


