
 الباب الّرابع

 عرض البيانات و تحليلها

 طريقة الغناء بيةتجر  .1

تصميم .أ
 

 املحمدية االبتدائية درسةم الرابع الصف لطالبطريقة الغناء  تطبيققبل 

بوروبودور ة االستعدات مهمة التي ستؤيد تنفيذها بسهولة. وسائل لباِحثاحتاجت ا,

 االختبار البعدي(. االختبار القبلي و الَتقِييم )االعالم وأدوات 

يذوقت التنفِ .ب
 

مارس  26هر واجد من ثة بهذه التجربية في وقت معين مستعد وهو شقإمت الباح

ل : اجتماعات بتفا صيحيث بنقسم أدائها الى خمس  أبريل 25الى 



 نشاط وقت اليوم/التاريخ االجتماع

مالحظة30 11 - 00 201910 مارس 26 الثالثاء و ال

 دون التعلم .351 11 - 25 10 2019 أبريل 1 االثنينثاني 

 طريقة استخدام

 الغناء

والعَ .2
َ
 عن اِءط

القبلي االختبار

 ثلثال



 2019 أبريل 8 االثنين



 طريقة باستخدام التعلم35 11 - 25 10

الغناء

 طريقة باستخدام التعلم30 08 –15 70 2019 أبريل 10 الربعاءرابعال



الغناء

 حو  سللةال نفديم35 11 - 25 201910 أبريل 25 الثنينخامسال

قوالوثائِ االختبار



 الو  االجتماع .أ

ة الباحث تبدأ الساعة ، 2019 أبريل 01 االثنين يوم ,الو  االجتماع تنفيذ

 رمِستَيََس الذي ةحثاالببتقديم وشرح 
م
 شهر دةمل

َ
 العربية املفردات ميتعلاستمر  ثم. قريًبات

 من
َ
. واضخة الطالب جميع يتبعها قراءة التعلم على عملية ةالباحث جري. تالسرة ادفرَأ

من قبل الباخثة. ثم سألت الباحثة بغض الطالب أن يكتبوا املفردات املقروءة على 

السبورة. وهذه املفردات املكتبة يفحص املدرسة وهي الباحثة.   

 إعطاء بعد . والطالب وتالها املفردات قراءة أخرى مرة ةالباحث تكرر ثم

و وقت اجابتها عشرون دقيقة. الطالب التمهيدي االختبار أسللة وذعت ، املفردات

 الثاني االجتماع .ب

عن  السرةاملفردات  باستخدام التعلم عمليةب ةالباحث تبَدأ ,الثاني االجتماع في

و كتبتها على سبورة وكان الطالب نقلوها  املفرداتفي البدلة. ذكرت الباحثة الغناء.  طرق

 جتي يقدر 
ً
في كتبهم. ثم بدأت الباحثة بإنشاد االغنية بين أيدي الطالب ومارستها مرارا

. ثم صّنفت الباحثة الطالب الى تصنيفين : التعنف االو  من 
ً
الطالب تثغيمها خيدا

عه الخرون. ثم اإلجتماع الرجا  والثان من النساءظو وسلل كل منهما أن ينشد الغناء ويتب

.الثاني برّد تعاقبي بينهما

 الثالث االجتماع .ج

قائم على ماجرى في االجتماع  2019 أبريل 10 الربعاء يوم الثالث االجتماع عقد

 ملاسبق. يهدف هذا الى
ً
َدى العربية املفردات مهارات تحسين أي الثاني تتّمة

َ
 ، الطالب ل

بارتكاز على تقييمات و اصالحات. كانت الباحثة في هذه الحالة قادرة على تدبير الفصل 

وتطبيق الطريقة بسهولة. 



 الرابع االجتماع .د

وّزعت الباحثة أسلة االختبار البعدي  ، 2019 أبريل 15 االثنين,الرابع االجتماع في

ونللطالب  َراَجعة دم  َيجيب طالب كلفالسابق.  االجتماع في تقديمها تم التي املفردات مم

سِللة
َ
م ثم. الطالب إَجاَبات ةالباحث جمع ، ذلك بعد. دقيقة في عشرين ال

َ
ق ت

َ
 إغال

بالوثائق. االجتماع

 اختبار صالحية أداة البحث .2

كد الِحَساب اختبار نتائج
َ
 SPSS برمجيات بمساعدة برنامج ِصَحِتها من للَتأ

ر  ( وقيم r – hitungالعد )  -ر القيم بين مقارنة طريق عن عليها الحصو  . تم16 اإلصدار

عاِيير ( معsig.0,05) 00,5أهِمَية. مع الَجانِبين 2 ( اختبار r-tabelالجدو  )  –  : االختبار مم

-r-hitung > rالجدو  )  -ر العد < -ر إذا ، صالحة البيانات أعلنت -

tabelاإلجمالية.  النتيجة مع كبير بشكل مرتبطة أداة ( البنود 

 > r-hitung)  الجدو  -ر >العد -ر إذا ، صالحةغير  البيانات أعلنت -

r-tabel )اإلجمالية بالنتيجة كبير بشكل العنصر أداة ترتبط لم. 


َ
 ةَحِص حساب لنتائج ةسبَبالن

َ
 االختبار هي االختبار أسللة فإن ، رنصمالعم يلحلِت


َ
 : التالي حوالنَ على الجدو  في االختبار واختبار بليالق

 4.1 الجدول 

السؤال تحليل عنصر صالحية اختبار

رقم 

 السؤال

االختبار 

 القبلي

 البعدي

 االختبار

 

  الجدو  -ر

العد  -ر  -ر ≤ 

 الجدو 

 االختبار القبلي

العد  -ر  -ر ≤ 

االختبار الجدو  

  البعدي

العد -ر  

 

العد -ر  

1 0.174 0.377  

 

 صالح غيرصالح 

 غيرصالح غيرصالح 0.090- 0.047 2



3 0.479 -0.015  

 

 

 

 

0,349 

 غيرصالح صالح

 صالح صالح 0.395 0.444 4

 صالح صالح 0.473 0.692 5

 صالح صالح 0.473 0.503 6

 صالح صالح 0.473 0.497 7

 صالح صالح 0.724 0.822 8

 صالح صالح 0.469 0.665 9

 صالح صالح 0.377 0.723 10

 صالح غيرصالح 0.377 0.018 11

 غيرصالح صالح 0.000 0.476 12

 غيرصالح صالح 0.140 0.426 13

 غيرصالح صالح 0.117 0.478 14

 صالح  غيرصالح 0.469 0.314 15



َراَوحت ، البيانات معالجة نتائج إلى استناًدا
َ
َعامالت ت رِتباط مم

َ
 إجمالي - العنصر ا

َراَوَحت 0.822 إلى 0.018 من الَتمِهيدي االختبار أسللة
َ
 بين ما اختبار البعدي أسللة وت

 التي السللة في أسللة 10 عن اإلعالن تم يثَح. ب0.349ِ الجداو  -ر مع 0.679 إلى 0.000

 9 عن اإلعالن تم بينما صالحة غير بأنها أسللة 5 إعالن وتم االختبار قبل اختبارها تم

 تم .صالحة غير إعالنها تم أسللة 6 و صالحة غير بأنها أسللة
َ
 غير السللة فحذ

 الصالحة
َ
 لتمثِ لنها ظًران

َ
مؤ

َ
.ات َرش

 االختبار أداة موثوقية اختبار .3
 



 اختبار يستخدم
م
 القياس ازهَِج كان إذا ما ، اسيَالقِ أداة اقاتَس لتحديد يةوقِاملوث


م
ا مخَدستَامل

ً
ويَ به موثوق

َ
 في ًتاثابَ لظ

َ
 ةحال

َ
 في املستخدم االختبار استخدم. اسيَالقِ اركرَت

. Cronbach alpha تقنية الدراسة هذه

𝒓
𝟏=(

𝒏

𝒏−𝟏
) (𝟏−

∑𝒔𝒕
𝟐

∑𝒔𝒕
𝟐

 

:معلومات

r1 :االختبار أداة موثوقية

N :السللة عدد

Si2 :الحبوب البديل

St2 :الكلي البديل

 

 

 Alpha Cronbach  قيمة

ارر  ق    Alpha Cronbach  قيمة  

 1,00– 0,80 موثوقية جيدة

سَتلمة
م
 0,79– 0,60 املوثوقية امل

  0,60 > املوثوقية ليست جيدة / غير مقبولة




م
َم ربِعتَت

م
 كان إذا موثوقة الداة يةوقِوث

َ
 أن يعني هذا. 0.349< موثوقية لعاَممم ديهال

 اتياَسالقِ
َ
ِسمت

َ
تَمم ياساتقِ إجراء تم إذا ًيانسبِ ةق

َ
. ةَررِك

َ
 اختبار سابِح يلسهِلت

َ
امل

م
 ، وقيةوث

 دةساعَمم استخدام متِيَ
َ
افِلنَ 16 اإلصدار SPSS البرنامج يقطبِت

َ
 حساب نتائج من. ةذ

 : التالية الصفحة في 2.4 الجدو  في الحساب نتائج على الحصو  يتم ، املوثوقية اختبار

 4.2 الجدول 

املوثوقية اختبار حساب نتائج



 االختبار أسئلة تعليق

االختبار البعدياالختبار القبلي

Alpha 0.8500.710

ةَماملستلِ املوثوقية اختبارجيد موثوقية اختبار املوثوقية اختبار



 SPSS برنامج من دةمساعِ باستخدام البيانات موثوقية اختبار حساب نتائج

 االختبار في عليها الحصو  تم التي Cronbach alpha قيمة توجد. لنافذة 16 اإلصدار

جيد موثوقية اختبار)1.00- 0.80 قيم بين الولي  توجد ، البعدي االختبار إلى بالنسبة(,

 يمكن(. ةَماملستلِ املوثوقية اختبار)0.799 -  0.60 قيم بين Cronbach alpha قيمة

 موثوقة الغناء اليبأَس خال  من اسيَالقِ أدوات أن االستنتاج
َ
 اهَول

َ
 على كبير يرأثِت

َ
 انإتق

 . للتعلم الطالب

 الغناء طريقة ةيبيتجر  فعالية .4

 االختبار القبلي .1

 مدرسة في الرابع الصف طالب مفردات فهم ملعرفة القبلي االختبار تنفيذ

 االختبار في لةالسلِ كانت ، بوروبودور االبتدائية املحمدية
َ
تَت

َ
أ

م
 الجمل ا كَماستِ من لف

 عشر خمسة السللة عدد كان. اإلندونيسية إلى ةَموالترِج
ً

 أسللة على الحصو  تم ، سؤاال

 Dikdasmen)) PP مجلس نشرها التي االبتدائية املحمدية للمدرسة املدرسية الكتب من

 : التالي النحو على القبلي االختبار الطالب قيمة مع. العمل حو  الرابع الدرس املحمدية



 قيمة اسم عدد

1Muhammad AlFatih 40 

2Rika Rosalinda 86 

3Zahra Luna Maya Khanifah 60 



4Ahmad Arzaqi Musabbichin  93 

5Alda Shofiana 93 

6Alfan Al Hakim 80 

7Alifinno Ahkta Aksin Rosyadi 93 

8Denis Damarjati 86 

9Elga  Janita Ceta 53 

10Hasna Hanifa Nurahman 80 

11Hazim Amnan Najaz 86 

12Irham Nurrahman Ahfazani 93 

13Maliq Aditya 86 

14Muhammada Faridsyah Dzikri 93 

15Muhammad Gilang Ramadhan 26 

16Muhammad Raikhan Akbar 80 

17Naura Nazifa Nuzulul Quraini 86 

18Nirbaya Yudha Wiratama 66 

19Rafi Ali Amadana 86 

20Raihan Altaf Khoirul Anam 26 

21Rizkya Adinaya Meisya Arafah 93 

22Rizky Oktavian Syaputra 66 



23Salasabila Syiffa Anjani 80 

24Sayyidha Nurul Azika 93 

25Tizka Ikmamiyah 80 

26Yaquta Wijaya Sayyida Aziz 86 

27Zaneta Desta Inggrid Cahya Ningrum 66 

28Dava Setyawan 60 

29Faneshha Rizka Hernowo 86 

30Haikal Anthony 20 



 االختبار البعدي .2

االبتدائية  مدرسة في الرابع الصف العربية للغة الطالب فهم مدى لتحديد االختبار

. العالج تلقي بعد بوروبودور املحمدية سم
َ
 في املقدم السؤا  نفس هو البعدي االختبار ا ؤ

: يلي كما هي للطالب البعدي االختبار وقيمة ، مختلفة نتائج له ولكن التمهيدي االختبار

 قيمة اسم عدد

1Muhammad AlFatih 100 

2Rika Rosalinda 93 

3Zahra Luna Maya Khanifah 100 

4Ahmad Arzaqi Musabbichin  100 

5Alda Shofiana 100 

6Alfan Al Hakim 86 



7Alifinno Ahkta Aksin Rosyadi 86 

8Denis Damarjati 66 

9Elga  Janita Ceta 100 

10Hasna Hanifa Nurahman 86 

11Hazim Amnan Najaz 100 

12Irham Nurrahman Ahfazani 66 

13Maliq Aditya 100 

14Muhammada Faridsyah Dzikri 100 

15Muhammad Gilang Ramadhan 93 

16Muhammad Raikhan Akbar 86 

17Naura Nazifa Nuzulul Quraini 100 

18Nirbaya Yudha Wiratama 86 

19Rafi Ali Amadana 100 

20Raihan Altaf Khoirul Anam 60 

21Rizkya Adinaya Meisya Arafah 100 

22Rizky Oktavian Syaputra 100 

23Salasabila Syiffa Anjani 100 

24Sayyidha Nurul Azika 86 

25Tizka Ikmamiyah 86 



26Yaquta Wijaya Sayyida Aziz 93 

27Zaneta Desta Inggrid Cahya Ningrum 100 

28Dava Setyawan 73 

29Faneshha Rizka Hernowo 100 

30Haikal Anthony 100 

 

 طالب لكل والبعدي القبلي االختبار درجات شكل في البحثية البيانات نتائج تكون

 البياني سمالرَ خال  من شرحها يتم والتي
َ
.اهأدن

 

 

 4.1 الشكل

 الرسم البياني حول قيمة االختباري القبلي و البعدي 



.البيانات تحليل الباحث أجرى ثم ، البيانات بيانات



 الوصفي اإلحصائي التحليل .5

 حساب نتائج تحصيل الطالب .أ

 قبل القيم نتائج ملحق على االطالع يمكن ، جمعها تم التي البيانات إلى استناًدا

 الطالب إتقان في الغناء طريقة استخدام وبعد قبل الوقت في االختبار وبعد االختبار

 يلي فيما. الثالث الفصل في املوصوفة الوصفية اإلحصاءات باستخدام تحليلها .لإلتقان

:الو  التسلسلي بالرقم للطالب التمهيدي االختبار في يوَِداليَ للحساب مثا 

نتيجة =  
 للطالب الصحيح العدد

السللة عدد
× 100 

6

15
 𝑥 100 

= 40 
 

 في البعدي واختبار التمهيدي لالختبار الالحقة الحسابات نتائج على االطالع يمكن

: التالي النحو على 4.3 الجدو 

 

 4.3 الجدول 

 الطالب تحصيل نتائج حساب

االختبار البعديالقبلي االختبارالطالب اسمعدد

 املبلغ

الصحيح

 املبلغنتيجة

الصحيح

نتيجة

1Muhammad AlFatih 6 40 15 100 

2Rika Rosalinda 13 86 14 93 

3Zahra Luna Maya 

Khanifah 

9 60 15 100 

4Ahmad Arzaqi 14 93 15 100 



Musabbichin  

5Alda Shofiana 14 93 15 100 

6Alfan Al Hakim 12 80 13 86 

7Alifinno Ahkta Aksin 

Rosyadi 

14 93 13 86 

8Denis Damarjati 13 86 10 66 

9Elga  Janita Ceta 8 53 15 100 

10Hasna Hanifa 

Nurahman 

12 80 13 86 

11Hazim Amnan Najaz 13 86 15 100 

12Irham Nurrahman 

Ahfazani 

14 93 10 66 

13Maliq Aditya 13 86 15 100 

14Muhammada 

Faridsyah Dzikri 

14 93 15 100 

15Muhammad Gilang 

Ramadhan 

4 26 14 93 

16Muhammad Raikhan 

Akbar 

12 80 13 86 

17Naura Nazifa Nuzulul 

Quraini 

13 86 15 100 

18Nirbaya Yudha 

Wiratama 

10 66 13 86 

19Rafi Ali Amadana 13 86 15 100 

20Raihan Altaf Khoirul 

Anam 

4 26 9 60 

21Rizkya Adinaya 

Meisya Arafah 

14 93 15 100 



22Rizky Oktavian 

Syaputra 

10 66 15 100 

23Salasabila Syiffa 

Anjani 

12 80 15 100 

24Sayyidha Nurul Azika 14 93 13 86 

25Tizka Ikmamiyah 12 80 13 86 

26Yaquta Wijaya 

Sayyida Aziz 

13 86 14 93 

27Zaneta Desta Inggrid 

Cahya Ningrum 

10 66 15 100 

28Dava Setyawan 9 60 16 73 

29Faneshha Rizka 

Hernowo 

13 86 15 100 

30Haikal Anthony 3 20 15 100 

 

 التجريبي الفصل يوضح ، الختبار البعدياو  القبلي لالختبار البيانية الرسوم في

 زيادة الختبار البعدياو  القبلي الختبارا قيمة تظهر الطفا  من العديد أطفا  أن أعاله

 االجتماعي السلوك تحسين يمكنها املتسلسلة والهمسات التتابع ألعاب أن على وكدليل

الختبار او  القبلي لالختبار قيمة فإن ، E12 و E8 و E7 الطفا  في الطفا  لكن. اإليجابي

ا كان الطفل عالج يتم عندما لنه انخفاًضا أظهرت البعدي
ً
 الخاصة ألعابه في منخرط

 . الغناء يريد ال الطفل وسلوك

 4.4 الجدول 

 االختبار نتائج تصنيف

القبلي االختبار الفاصل قيمة عدد االختبار  

 البعدي

 معلومات



 جيد جدا 26 15  86 – 1100

 خير 1 5  71 – 285

جيد بما فيه  3 5  56 - 370

 الكفاية

 أقل - 1  41 – 455

 أقل جدا - 4 < 540

  30 30مجموع



 حِضوَيم ، 4.4 الجدو  في
َ
 أن الفصل عليها لصََح التي االختبار نتائج يفصنِت

 الطالب عليها لصََح التي النتائج
َ
 في ، املثا  سبيل على. تادَزَ دق

َ
الف
َ
 100 إلى 86 من ةرَت

َجَس الذين الطالب كان ، يمةقِ
م
 وبعد ، شخًصا 15 التمهيدي االختبار في جيدة نتائج وال

 البعدي االختبار في الطالب عدد ادزَ ، إلتقانهم الطالب إتقان في الغناء طريقة استخدام

 املفردات إتقان نحو الغناء طريقة استخدام فإن وبالتالي .شخًصا 23 إلى َلِصيَ ملا

يم الطالبية
َ
.  بوروبودور املحمدية االبتدائية املدرسة في التعلم عملية فعالية على ثرؤ

 يمالتقيِ لنتائج امللوية سبةالنِ حساب .ب

 مفردات إتقان على العربية اللغة تعلم تقييم لنتائج امللوية النسبة حساب

 باستخدام البعدي واختبار التمهيدي االختبار في الغناء طريقة باستخدام الطالب

 يغةالِص
م
 تقييم لنتائج امللوية النسبة لحساب مثا  يلي فيما. الثالث الفصل في حةِضوَامل

:البعدي واختبار التمهيدي لالختبار الطالبية املفردات إتقان

𝑝 =
15

30
 × 100 

= 50% 

 

 4.5 الجدول 



 التقييم لنتائج املئوية النسبة

 قيمةعدد

 الفاصل

االختبار البعديالقبلي االختبار

 تردد

(frekuensi )

P (%)تردد 

(frekuensi)

P (%) 

1100 – 86  15 50% 26 87% 

285 – 71  5 17% 1 3% 

370 - 56  5 17% 3 20% 

455 – 41  1 3% - - 

540 > 4 13% - - 

 %100 30 %100 30 مجموع



ظهر ، 4.5 الجدو  من
م
 النسبة قيمة ت

م
امل
َ
 التمهيدي االختبار في لالختبار يةوِل

 االختبار قيمة في أنه البعدي واختبار
م
 قسبَامل

َ
 100-86 القيمة تكون ، ةيَنَِمالزَ لاِصوَللف

 ، العربية اللغة تعلم في أنه يثبت هذا. ٪87 إلى تزيد البعدي االختبار وفي ،٪ 50 هي
م
ت
َ
 ثرؤ

.التعلم عملية فعالية على الطالب مفردات إتقان نحو الغناء طريقة

 4.1 الشكل

 الصفية القيم تواتر اقتناء



 

 القيم متوسط حساب .ج

 كأداة الغناء طريقة استخدام قبل القبلي االختبار إعطاء تم ، الدراسة هذه في

 متوسط حساب مع ، الطالب مفردات إتقان على الطالب قدرة حدود لتحديد قياس

 برنامج باستخدام. الثالث الفصل في املوضحة الصيغة باستخدام الطالب درجات

SPSS التالي الجدو  في القيمة متوسط حساب نتائج رؤية يمكن,لإلطار 16 اإلصدار :

 

 

 4.6 الجدول 

 النتائج أفضل قيمة متوسط على الحصول 

االختبار البعديالقبلي االختبار وصف

 30 30 عدد الطالب

07, 74 متوسط  91 ,53  

 60 20 أدنى قيمة

 100 93 أعلى قيمة

 2,749,5  2,222,1 عدد





صََح ، أعاله الجدو  من
َ
 خال  من عليها الحصو  تم التي يةابَِسالِح العملية تل

 على ، الطالب مفردات إتقان على العربية اللغة تعلم في الغناء طريقة استخدام عدم

 مع 74.07 قيمة متوسط
َ
أ

َ
 20 قيمة َلق

َ
وأ

َ
 اختبار نتائج حصلت بينما. 93 قيمة ىعل

 أن على يد  هذا.  100 قيمة وأعلى 60 قيمة أقل مع 91.53 معد  على البعدي

 املدارس في العربية اللغة تعلم في الطالب مفردات إتقان نحو الغناء طريقة استخدام

 بوروبودور له املحمدية االبتدائية
َ
. الطالب مفردات إتقان على ثيرتأ

 املعَياَري االنحراف حساب .د

 قيمة ساببِح ذلك بعد الباحث يقوم ، الطالب قيمة متوسط عن البحث بعد

 رافاالنِح
م
 بالطريقة ياريعَامل

م
الثالث الفصل في ةَحَضوَامل  اإلصدار SPSS من مساعدة مع,

 :التالي النحو على. البرنامج نافذة لبرنامج 16

 4.7 الجدول 

املعياري  االنحراف قيمة على الحصول 

االختبار البعديالقبلي االختبار تعليق

 30 30 عدد الطالب

627, 21 االنحراف املعياري  11 ,758  

 رافانِح قيمة على البيانات تحليل حساب نتائج لتصََح ، أعاله 8-4 الجدو  من

 عياريمم
َ
أ

َ
رصغ  أنه على يد  هذا,

م
ك
َ
 رافاالنِح قيمة كانت مال

م
 عياريامل

َ
 زاد ، صغرأ

م
ت
َ
 ثيرأ

. بوروبودور املحمدية االبتدائية املدرسة في الطالب مفردات إتقان على الغناء طريقة

ة اختبار حساب .ه
َ
ِبيِعَية الَحال

َ
للبيانات الط

الَح اختبار يستخدم
َ
 ةال

َ
 يعوزِبالتَ تحليلها يتعين التي البيانات ملعرفة يةيعِبِالط

 القبلي االختبار بيانات صحة اختبار حساب نتائج عرض يتم. الطبيعي غير أو الطبيعي

:التالي الجدو  في والبعدي

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 



  
PRETEST POSTEST 

N 30 30 

Normal Parameters
a
 Mean 74.07 91.53 

Std. Deviation 21.627 11.758 

Most Extreme Differences Absolute .275 .298 

Positive .191 .236 

Negative -.275 -.298 

Kolmogorov-Smirnov Z 1.505 1.630 

Asymp. Sig. (2-tailed) .022 .010 

 4.9 الجدول 

الطبيعية البيانات اختبار نتائج

 K.S (tailed - 2) أهمية الطالب قيم

0,022القبلي االختبار  ≥0 ,05 

0,010البعدي االختبار  

عرف ، الجدو  من -Kolmogorov اختبار لبيانات بالنسبة.( Sig) الداللة قيمة يم

Smirnov >  0.05 ، توزيعها يتم والبعدي القبلي االختبار بيانات أن االستنتاج يمكن 


ً
. عادة

 االختبار عينة (t-pairedتقرن) -t حساب اختبار .و

 فعالية دىَم معرفة إلى البعدي و القبلي االختبار في t-Paired عينة اختبار فهِديَ

 في الطالب مفردات إتقان في الغناء طريقة باستخدام الفصل
َ
 الطالب تعلم نتائج ينحِست

 كان.  α =  0,05   أو٪  95=  الثقة مستوى مع H0 القبو  معايير. العربية اللغة تعلم في

 هي N  =  30 لـ t (t-tabel)  -الجدو  قيمة. شخًصا 30 التجريبي الفصل في الطالب عدد

2،042 .

 (t-table ≤ t-hitung) إذا Ho قبو  يتم -

رَ يتم -
َ
 (t-hitung ≤ t-table) إذا Ho َضف

 نتائج رؤية يمكن  طاولة - t و حساب - t  هي t-Paired العينة اختبار نتائج

:التالي النحو على 4.9 الجدو  في البعدي واختبار التمهيدي االختبار



 4.9 الجدول 

عينة تقرن  -T اختبار

A(tailed - 2) أهمية  طاولة - tحساب – t التجربة فئة

044, 4- البعدي  -القبلي االختبار  2 ,042  0  ,000  0 ,05  



,للنافذة 16 اإلصدار SPSS البرنامج تطبيق مساعدة باستخدام ، 4.9 الجدو  في

 - t على الحصو  تم ، التمهيدي لالختبار t-Paired اختبار حسابات نتائج على الحصو 

رَ تم 2.042  >4.044- من حساب
َ
 H0 ضف

م
االستِ يمكن لذلك. H1 و بموق

َ
 أنه اجتَن

 املدارس في الطالب مفردات إتقان على للفعالية تأثير هناك ، الغناء طريقة باستخدام

 .العربية اللغة تعلم عملية في بوروبودور املحمدية االبتدائية

 اإليضاع  .6

 أساليب تطبيق فإن ، الدراسة هذه في عليها صو الحم تم التي النتائج إلى اداستنَاِ

بوروبودور املحمدية االبتدائية املدرسة في العربية اللغة تعلم عملية في الغناء  واحد هو,

 رناِصالعَ من
َ
 في الةعَالف

َ
رَمم من. الدراس ي الفصل في يدعِوَس حرََم فوقَِم لقخ

َ
أنِش ةبَاق

َ
 ةط

 الطالب يغِنيم ، الفصل في الطالب تعلم
َ
 يكونون عندما ًياائِتلق  لن. ينينَزَِح أو داءعَسم

 الغناء طريقة
َ
ت

َ
ِسبِ وكلمات ةبرَنَبِ ىنَغ

َ
 لهَِسيم ةيط

م
ت

َ
 الطالب بين جًدا ةعَشائِ وهي ، هارَذك

 ا إيصَ املعلم على لهَِسيم فإنه ، جيدة غناء طريقة باستخدام. الفهم وسهلة
َ
 وجعل ادَوَامل

َم وليس ًعاممتِ والتعلم التدريس وَِج
ً

 بشكل العربية اللغة تعلم عملية في للطالب مال
َ
 اصخ

 تعلم في الغناء طريقة استخدمت إذا فاعلية أكثر التعلم سيكون. الطالبية املفردات إتقان

 التي الطالب مفردات إتقان وخاصة ، العربية اللغة
َ
تَت

َ
رَذاِك لبط

ً
حادَ ة

ً
 الطريقة هذه لن. ة

 أو ادةيَقِ ليست
َ
 عمنمت

َ
ويم َحرََم وَِجبِ يمسلِالت  هلس 

م
ت

َ
ذ
َ
. هرَك

 كانوا الطالب أن ًداِج حاِضالوَ من كان ، الغناء طريقة باستخدام التعلم عملية أثناء

لِ ينِسمَِحتَمم
َ
 ، العالج صلف

م
وت

ً
لِخ

م
ضَفِ كِحَض مهمل

َ
 هناك يكن لم لذلك ، اضف

َ
 يختلف. عشبِت

 التي القراءة طريقة يستخدم والذي ، الغناء طريقة قبل الطالب تطبيق يتم عن
م
 رفِوَت


َ
 لاصموَالتَ باستخدام ةيَليمِعَالتم ادوَامل

َ
 طريقة مع الغناء طريقة مقارنة خال  من. يِهفِالش



 اقتصادية القراءة طريقة أن من الرغم على ، فعالية أكثر تكون الغناء طريقة قراءة

 ويمكن
َ
 فعالة أنها و الق

َ
ل

َ
غرا  املعلومات ضم

َ
مِيَ الطالب أن هو يبالعِ ولكن همموالف

 
 إلى ونيل

أِكالتم انَويمكنم ، ينلبيَِس يكونوا أن  هناك سيكون أنه من دم
َ
 يلهم لفاِص يوجد ال لنه عشبِت

 يمكن بحيث. تعلمهم
َ
 إن و الق

م
أ

َ
 الغناء طريقة يستخدمون ال الذين كلِول

َ
أ

َ
 في فعالية لق

 التي النتائج على اءًبنَ. الفصل في الطالب مفردات إتقان نحوِ العربية اللغة تعلم عملية
َ
 مَت

 إتقان في املستخدمة الغناء طريقة أن اتإثبَ يمكن ، بحثال هذا من عليها و صمالحم

بوروبودور املحمدية االبتدائية املدرسة في الطالب مفردات  ، العالج إعطاء بعد خاصة,

. العالج قبل من فعالية أكثر فهو

وَتَيَ هذا
َ
 طريق عن عليها صو الحم تم التي الحسابات نتائج مع قاف

م
امل
َ
ارَق

َ
 قبل بين ةن

 الحساب نتائجإلى  بالنسبةها. استخدام وبعد الغناء طريقة استخدام
ً
 من تبدأ التي مجمال

ارياملعيَ االنحراف ، السفلى و العليا القيمة ،( mean) املتوسط حساب  -t) تقرن -t و,

paired) من أعلى نسبة وهي ، العالج بعد الحساب نتائج على الحصو  يتم,االختبار عينة 

 خال  من أنه اجنتَاستِ يمكن ، النتائج هذه من. العالج على الحصو  قبل
َ
 طريقة يقطبِت

 لها سيكون ، الفصل في الغناء
م
 من الطالب مفردات إتقان على فعالية أكثر أثيرت

َ
 كلِأول

 لن. الغناء طريقة يستخدمون ال الذين
َ
 يلمِيَ الغناء طريقة يستخدمون ال الذين كلِأول

 أن إلى الطالب
م
التم ويمكنهم ينيِلبَِس وايكون

َ
 هناك سيكون أنه من كدأ

َ
 دوَجيم ال لنه عشبِت

 اللغة تعلم عملية في فعالية أقل بشكل استخدامها يتم بحيث. تعلمهم ميلهم لفاِص

 .الفصل في الطالب مفردات إتقان نحو العربية

 


