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 الوصف و تحليل البيانات

 وصف البيانات -أ

طريقة التحفيظ و نتائج البحث حول فعالية تنفيذ  ناقشت الباحثة ،لبابفي هذا ا 

في ترقية مهارة الكالم باللغة العربية لدى طالب الصف الرابع في مدرسة محمدية  التقليد

في  طريقة التحفيظ و التقليدفي تطبيق  ةها الباحثتالخطوة التي اتخذأمبركتوانج يوجياكارتا. إن 

لطريقة. هذه اباللغة العربية هي تحليلها واختبارها الحتياجات املعلمين والطالب ب ترقية مهارة الكالم

يتم إجراء تحليل االحتياجات من خالل ثالث طرق، وهي إجراء املقابالت املباشرة مع املعلمين 

 القبلي والبعدي على عينة البحث. االختباروإجراء املالحظات املباشرة وإجراء والطالب ، 

في الصف الرابع اللغة العربية  مادة ةمع معلم ةباحثالها أتاملالحظات واملقابالت التي أجر 

تحليل البيانات بتهدف إلى دعم البيانات الالزمة   ياكارتاكيو  الثالثة في مدرسة محمدية أمبركتوانج

 من مادة اللغة العربية من أجل معرفة آراء ةمقابالت مع معلم الباحثة تأ. وأجر ا البحثفي هذ

م وخاصة قبل استخدام يم اللغة العربية والعوامل املثبطة التي حدثت أثناء التعليحول تعل ةاملعلم

 عرفنا أنابلة، بناًء على نتائج املق و .في ترقية مهارة الكالم باللغة العربية طريقة التحفيظ و التقليد

 90ملدة ساعة واحدة أو خالل  مدرسة محمدية أمبركتوانج يوجياكارتا م اللغة العربية فييتعل

مادة اللغة العربية في الصف الرابع في مدرسة محمدية أمبركتوانج يوجياكارتا  أما مدرسة و. دقيقة

 بوتري بوجي ليستاري. السيدة  هي

ابع في املدرسة محمدية أمبركتوانج  الثالثة يوجياكارتا منهج تعليم اللغة العربية الفصل الر 

م على الكتب يومؤشرات التعل . يتم ضبط معايير الكفاءة، والكفاءات األساسية،2013بمنهج عام 

 املدرسية املستخدمة وتبقى باملهارات اللغوية األربعة لالستماع والكالم والقراءة والكتابة.

اللغة العربية في هذه املدرسة،  ادةم علمةها مع مأتي أجر على نتائج املقابالت التبناء   

من واهتمام الطالب باللغة العربية. و  اللغة العربية ميبالتعل يتعلقالتي من األشياء  كات املعلمةاشت

م يالتعل طريقة يتم تزالا مابأنه تقد أقر  مواد اللغة العربية، علمةمع م ةنتائج مقابالت الباحث

لكل مادة  الصحيحة اختيار الطريقة والوسائطفي صعوبة  شعرت والتقليدية  باستخدام األساليب

ها مرافق مختبر لغوي، ولكن في بعض األحيان يتم استخدام لبينت املعلمة أيًضا أن املدرسة . يصفها
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ولم يتم استخدامه كثيرا ملهارات لغوية أخرى مثل الكالم والكتابة فقط املختبر عند تعليم االستماع 

يمكن أن و راءة. و املعلمة تدعم داعًما كبيًرا إذا كان هناك طرق أخرى لتعليم اللغة العربية والق

طريقة التحفيظ و ها هو ى منحدإالعربية  اللغة تساعد الطالب على فهم املواد، وخاصة في املواد

 .التقليد

 لطالب من الفصلشخصيات ا و  تجد أن ، IV B  و IV Aالباحثة باملالحظة في الفصل و قد قامت  

IV A   و IV B  .الفصلالطالب في   مختلفة IV A شرحةأذكياء وسهلة الفهم للمواد املإلى  جنحواي،  

الطالب أنهم يسألون بنشاط األسئلة إذا كانت هناك مواد لم يفهموها. ولكن على العكس من ذلك،  و

صعوبة  شعرونيثر منهم أك الصمت و صعوبة يعنيإلى امتالك شخصيات  يجنحوا IV B فصلمن ال

  في التركيز على االستماع إلى شرح املادة من املعلمة.

إن طبيعة الفصلين مختلفة، ويمكن ن يفصل هذين قالت املعلمة التي تدرس اللغة العربية  

في اللغة العربية حوالي  IV A فصلات واالمتحانات. تتجاوز درجة الاالختبار مالحظة ذلك من نتائج 

من  IV B٪ من اللغة العربية في الفصل 50، ال يزال حوالي كنجاح التعلم. ومع ذل ٪ من متوسط70

ان ، ومع هذه الحقائق امليدانية، يجب أن يكون املعلمون الذين يدرسون في هذ1نجاح التعلممتوسط 

 . وغيرها تعليمفي تقديم املواد من حيث مهارات التدريس، تطوير األساليب، وسائل ال إبداعية فصالن

نتائج املقابالت مع بعض الطالب الذين اختارتها الباحثة، إال أنهم ما زالوا يشكون من بينما 

من صعوبات في حفظ أو فهم أو قراءة أو كتابة الكلمات في املادة. ومع ذلك، يحب بعضهم باللغة 

 العربية إّما ما زالوا يجدون صعوبة في بعض جوانب الدرس.

الجمل إنشاء  جوانب التي يتم تعلمها مثل إتقان املفردات،على  قليدو التتحفيظ التحتوي طريقة 

م اللغة العربية يالطالب على تعل بهذا الحال تدربقدرة على حفظها. ثم النحو و الصرف قواعد ب

ة سهليشعرون البهذه الطريقة، سيجد الطالب   بطرق مختلفة وتدريبهم على نطق الجمل العربية.

  تحدث باللغة العربية.في قدرة  لهمبية حتى يكونوا التحدث باللغة العر  في

 تحليل البيانات -ب

                                                           
1 Wawancara dengan Putri Puji Lestari, Selaku Guru Bahasa Arab, pada tanggal 19 Agustus 2019 pukul 09.45 
WIB  
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عند تحليل هذه البيانات ، ستقوم الباحثة بشرح نتائج تحليل البيانات التي تم الحصول 

وهما نتائج التحليل الوصفي والكمي. يعرض  جزئينمن  عليها في امليدان البحث. يتم تجميع العروض

طريقة التحفيظ و بيانات عن عملية تعليم اللغة العربية باستخدام تقديم البيانات الوصفية 

أثناء البحث، بينما تعرض البيانات الكمية قيام البيانات من النتائج قبل وبعد مشاركة  التقليد

في ترقية مهارة الكالم  طريقة التحفيظ و التقليدتعليم اللغة العربية باستخدام طريقة تحفيظ 

 باللغة العربية. 

ي تالقبلي والبعدي ال االختبارالبيانات الكمية من خالل هذه على  حصلت الباحثة مت 

التالي في مناقشة نتائج تحليل لقسم في ا وصفيةعلى العينة. سيتم شرح البيانات ال ةالباحث اهأتأجر 

ة حث التي أجرأتها الباحثة في مدرسبعلى العملية تقديم البيانات الكمية .أسئلة البحث عن بيانات

 ظ و التقليديحفالت"فعالية تطبيق طريقة  تحت العنوانياكارتا كيو  الثالثة محمدية أمبركتوانج

 الثالثة ركتوانجاحمدية أمبامل االبتدائية درسةاملفي ترقية مهارة الكالم باللغة العربية في 

 من خالل خطوات: ، "ياكرتاكيو 

. و التقليدتحفيظ ال ةقيباستخدام طر املواد التعليمية التي سيتم تطبيقها  ةالباحث دتعداست -1

ب اللغة العربية لطالب الصف الرابع في مدرسة محمدية ااملواد التعليمية مأخوذة من كت

 .شكل محادثة أو حوار في الكتابب. املواد التعليمية املستخدمة الثالثة يوكياكرتا وانجتأمباركا

اختبار أولي  أتجر اأداء الطالب و  ويسأل عن كيفية التحية حييتإلى الفصل ثم  ةالباحثت دخل -2

 .من األسئلة املتعلقة بمناقشة املادة في االجتماع السابق بعضعن 

 عن الطالب يسألون  ثم ،ستدرسها في ذلك االجتماع التي ملوادعن ا قليالشرًحا  ةالباحث تقدم -3

 .املفردات بعض

 .إلى نص القراءة شكل محادثة واستمع الطالب دون النظرب نصوصفي قراءة  ةالباحث تبدأ -4

 ببطء. همبشكل متكرر أثناء حفظ لباحثةها ابّينالقراءات التي يقلدون الطالب  ثم  -5

 الجمل التي تم حفظها من قبل.بالجملة الصحيحة تأليف بعض أنماط  ةالباحث تثم شرح -6

الطالب )عينات بحثية( إلى عدة مجموعات، وتتكون كل مجموعة  ةالباحث تبعد ذلك ، قسم -7

 أمام، ثم تأتي كل مجموعة بدورها إلى وسائل اإلعالم البطاقات التعليميةب طالبمن ثالثة 

 الفصل لتصوير الشخصية في املحادثة باستخدام نص القراءة الذي تم حفظه.

 ةلباحثبيانات ا، سيتم تسجيل تقدم الفيديو كالتي تتقدموا إلى أمام الفصل كل مجموعةل -8

 من كل من هذه املجموعات. يبعدال  و يقبلال االختبار نتيجةألخذ 
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 جدول  يعني اجرأت الباحثة أخرى خطوات ثم سيتم تحليل البيانات من خالل عدة 

القيمة )الوسط(، واختبار ، ثم تحليلها عن طريق حساب متوسط االختبارالبيانات من نتائج 

ل البيانات الحالة الطبيعية، واختبار تشابه التباين واختبار الفرضيات. سيتم وصف نتائج تحلي

 ومناقشتها على النحو التالي:

 البحث تاو أد اختبار  -1

البحث على  تاو الباحثة ألول مرة تجربة أد تأأجر ، ع البيانات من العيناتيقبل إجراء جم

الطالبة  من الصف الرابع من املدرسة محمدية  10الطالب و  10طالبا تتكون من  20

البحث هو قياس صالحية  تاو جراء تجربة على أدياكارتا. الغرض من إكأمبركتوانج  الثالثة يو 

البحث في هذا  تاو وموثوقية األداة قبل استخدامها للبحث. لقياس صحة وموثوقية األد

 البحث ، كما هو موضح في الجدول التالي: تاو البحث باستخدام نتيجة من تجربة األد

 4الجدول 

 البحث تاو نتيجة من تجربة األد

   الجوانب املقررة

مة القي

 املتوسطة

 

 املخرج الفصاحة الترتيل التعبير الشجاعة جملة

رمز 

 الرقم الطالب

  .1 1-إ 50 60 60 60 55 285 57

  .2 2-إ 75 70 75 65 70 355 71

  .3 3-إ 70 69 70 65 70 344 68،8

  .4 4-إ 70 65 70 62 70 337 67،4

  .5 5-إ 75 73 70 69 70 357 71،4

  .6 6-إ 50 50 50 59 65 274 54،8

  .7 7-إ 66 69 60 55 65 315 63

  .8 8-إ 57 50 60 65 63 295 59

  .9 9-إ 65 70 65 63 70 333 66،6

  .10 10-إ 72 60 69 67 70 338 67،6

  .11 11-إ 55 59 60 60 55 289 57،8

  .12 12-إ 70 68 70 65 70 343 68،6
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 التالية:أو الرموز يتم حسابه بالصيغة  و االختبار هوة البحث املستخدمة في هذا البحث وااألد

 صالحيةالاختبار  -2

 content) اختبار صالحية املحتوى  ةستخدم الباحثت، البحث تاو أدعن صالحية  عرفةمل

validity)   يليالذي سيتم شرحه في الصيغة كما: 

 املخرج (أ

 5الجدول 

 املخرج صالحية        

  .13 13-إ 78 70 70 65 67 350 70

  .14 14-إ 72 70 70 69 68 349 69،8

  .15 15-إ 55 53 50 57 60 275 55

  .16 16-إ 50 60 60 60 55 285 57

  .17 17-إ 68 65 69 60 65 327 65،4

  .18 18-إ 70 68 65 70 70 343 68،6

  .19 19-إ 55 50 52 57 65 279 55،8

  .20 20-إ 70 65 65 67 70 337 67،4

  x املخرج

 نتيجة األخرة

(xy) 

 نتيجة األخرة

(y²) 

 املخرج

(x²) 

نتيجة 

 (y)  األخرة

 املخرج

(x) 

رمز 

 الرقم الطالب

  .1 1-أ 50 57،00 2500 3249،00 2850،00

  .2 2-أ 75 71،00 5625 5041،00 5325،00

  .3 3-أ 70 68،80 4900 4733،44 4816،00

  .4 4-أ 70 67،40 4900 4542،76 4718،00

  .5 5-أ 75 71،40 5625 5097،96 5355،00

  .6 6-أ 50 54،80 2500 3003،04 2740،00

  .7 7-أ 66 63،00 4356 3969،00 4158،00

  .8 8-أ 57 59،00 3249 3481،00 3363،00
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𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 =
20(83899)−(1293)(1282)

√[20𝑥85231)−(1293)²][20𝑥82854.88)−(1282)²]
  

𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 =  0،965 

𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 0،965، تم حصول النتيجة علىعلى أساس ذلك الحساب   يمكن مالحظة أنه  =

𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔إذا كان  . =𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 0،444 ، يتم الحصول على  =N 20٪ مع5عند مستوى األهمية =  >

𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙ايتم صحيح ملخرجإلى أن اال ةصخال ال نأخذ ، يمكن أن.   

 الفصاحة (ب

 6الجدول 

 الفصاحةصالحية 

  .9 9-أ 65 66،60 4225 4435،56 4329،00

  .10 10-أ 72 67،60 5184 4569،76 4867،20

  .11 11-أ 55 57،80 3025 3340،84 3179،00

  .12 12-أ 70 68،60 4900 4705،96 4802،00

  .13 13-أ 78 70،00 6084 4900،00 5460،00

  .14 14-أ 72 69،80 5184 4872،04 5025،60

  .15 15-أ 55 55،00 3025 3025،00 3025،00

  .16 16-أ 50 57،00 2500 3249،00 2850،00

  .17 17-أ 68 65،40 4624 4277،16 4447،20

  .18 18-أ 70 68،60 4900 4705،96 4802،00

  .19 19-أ 55 55،80 3025 3113،64 3069،00

  .20 20-أ 70 67،40 4900 4542،76 4718،00

 ملجموعا 1293 1282،00 85231 82854،88 83899،00
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  x الفصاحة

 نتيجة األخرة 

(xy) 

نتيجة 

 (y²) األخرة 

  الفصاحة

(x²) 

نتيجة 

 (y) األخرة 

  الفصاحة

(x) 
رمز 

 الطالب

 مالرق

 1 1-أ 60 57.00 3600 3249.00 3420.00

4970.00 5041.00 4900 71.00 70 
 2-أ

2 

4747.20 4733.44 4761 68.80 69 
 3-أ

3 

4381.00 4542.76 4225 67.40 65 
 4-أ

4 

5212.20 5097.96 5329 71.40 73 
 5-أ

5 

2740.00 3003.04 2500 54.80 50 
 6-أ

6 

4347.00 3969.00 4761 63.00 69 
 7-أ

7 

2950.00 3481.00 2500 59.00 50 
 8-أ

8 

4662.00 4435.56 4900 66.60 70 
 9-أ

9 

4056.00 4569.76 3600 67.60 60 
 10-أ

10 

3410.20 3340.84 3481 57.80 59 
 11-أ

11 

4664.80 4705.96 4624 68.60 68 
 12-أ

12 

4900.00 4900.00 4900 70.00 70 
 13-أ

13 

4886.00 4872.04 4900 69.80 70 
 14-أ

14 

2915.00 3025.00 2809 55.00 53 
 15-أ

15 

3420.00 3249.00 3600 57.00 60 
 16-أ

16 
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𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 =
𝑛(∑ 𝑥𝑦)−(∑ 𝑥)(∑ 𝑦)

√[𝑛(∑ 𝑥2)−(∑ 𝑥)²][𝑛(∑ 𝑦²)−(∑ 𝑦)²]
  

𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 = 
20(81768.20)−(1264)(1282.00)

√[20(80964.00)−(1264)2][20𝑥82854.88)−(1282.00)²]
 

𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 = 0،871 

 

ويمكن مالحظة أنه عند مستوى األهمية    = 𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 0،871، تم الحصول علىعلى أساس ذلك الحساب

𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔إذا كان  𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 =0،444، يتم الحصول على = N 20٪ مع5=  > 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  ةصخال نأخذ ال ، يمكن أن 

 ايتم صحيح لفصاحةإلى أن  اال

 الترتيل (ت

 7الجدول 

 لترتيلاصالحية 

4251.00 4277.16 4225 65.40 65 
 17-أ

17 

4664.80 4705.96 4624 68.60 68 
 18-أ

18 

2790.00 3113.64 2500 55.80 50 
 19-أ

19 

4381.00 4542.76 4225 67.40 65 
 20-أ

20 

 

81768.20 

 

 

82854.88 

 

 

80964.0

0 

 

 

1282.00 

 

 

1264.00 

 
 املجموع

نتيجة   x  الترتيل

 (xy) األخرة 

 نتيجة األخرة 

(y²) 

   الترتيل

(x²) 

 نتيجة األخرة 

(y) 

   الترتيل

(x) 

رمز 

 الطالب
 الرقم
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 1 1-أ 60 57.00 3600.00 3249.00 3420.00

5325.00 5041.00 5625.00 71.00 75 
 2-أ

2 

4816.00 4733.44 4900.00 68.80 70 
 3-أ

3 

4718.00 4542.76 4900.00 67.40 70 
 4-أ

4 

4998.00 5097.96 4900.00 71.40 70 
 5-أ

5 

2740.00 3003.04 2500.00 54.80 50 
 6-أ

6 

3780.00 3969.00 3600.00 63.00 60 
 7-أ

7 

3540.00 3481.00 3600.00 59.00 60 
 8-أ

8 

4329.00 4435.56 4225.00 66.60 65 
 9-أ

9 

4664.40 4569.76 4761.00 67.60 69 
 10-أ

10 

3468.00 3340.84 3600.00 57.80 60 
 11-أ

11 

4802.00 4705.96 4900.00 68.60 70 
 12-أ

12 

4900.00 4900.00 4900.00 70.00 70 
 13-أ

13 

4886.00 4872.04 4900.00 69.80 70 
 14-أ

14 

2750.00 3025.00 2500.00 55.00 50 
 15-أ

15 

3420.00 3249.00 3600.00 57.00 60 
 16-أ

16 

4512.60 4277.16 4761.00 65.40 69 
 17-أ

17 

4459.00 4705.96 4225.00 68.60 65 
 18-أ

18 

2901.60 3113.64 2704.00 55.80 52 
 19-أ

19 
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𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 =
𝑛(∑ 𝑥𝑦)−(∑ 𝑥)(∑ 𝑦)

√[𝑛(∑ 𝑥2)−(∑ 𝑥)²][𝑛(∑ 𝑦²)−(∑ 𝑦)²]
  

 

𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 = 
20(82810.60)−(1280)(1282.00)

√[20𝑥82926.00)−(1280)²][20𝑥82854.88−(1282.00)²]
 

 

𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 = 0،923 

 

ويمكن مالحظة أنه عند مستوى األهمية =   =𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔  0،923على حصول على أساس ذلك الحساب، تم ال

𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔إذا كان  =𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 0،444، يتم الحصول على = N 20٪ مع5 > 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙l  إلى أن نأخذ الخالصة ، يمكن

 .ايتم صحيح الترتيلأن 

 التعبير (ث

 8الجدول 

 لتعبيراصالحية 

4381.00 4542.76 4225.00 67.40 65 
 20-أ

20 

 املجموع 1280 1282 82926 82854.88 82810.60

تيجة ن  x   التعبير

 (xy) األخرة 

 نتيجة األخرة 

(y²) 

    التعبير

(x²) 

 نتيجة األخرة 

(y) 

    التعبير

(x) 

رمز 

 الطالب
 الرقم

 1 1-أ 60 57.00 3600.00 3249.00 ر

5325.00 5041.00 4225.00 71.00 65 
 2-أ

2 

4816.00 4733.44 4225.00 68.80 65 
 3-أ

3 

4718.00 4542.76 3844.00 67.40 62 
 4-أ

4 
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𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 =
𝑛(∑ 𝑥𝑦)−(∑ 𝑥)(∑ 𝑦)

√[𝑛(∑ 𝑥2)−(∑ 𝑥)²][𝑛(∑ 𝑦²)−(∑ 𝑦)²]
  

 

4998.00 5097.96 4761.00 71.40 69 
 5-أ

5 

2740.00 3003.04 3481.00 54.80 59 
 6-أ

6 

3780.00 3969.00 3025.00 63.00 55 
 7-أ

7 

3540.00 3481.00 4225.00 59.00 65 
 8-أ

8 

4329.00 4435.56 3969.00 66.60 63 
 9-أ

9 

4664.40 4569.76 4489.00 67.60 67 
 10-أ

10 

3468.00 3340.84 3600.00 57.80 60 
 11-أ

11 

4802.00 4705.96 4225.00 68.60 65 
 12-أ

12 

4900.00 4900.00 4225.00 70.00 65 
 13-أ

13 

4886.00 4872.04 4761.00 69.80 69 
 14-أ

14 

2750.00 3025.00 3249.00 55.00 57 
 15-أ

15 

3420.00 3249.00 3600.00 57.00 60 
 16-أ

16 

4512.60 4277.16 3600.00 65.40 60 
 17-أ

17 

4459.00 4705.96 4900.00 68.60 70 
 18-أ

18 

2901.60 3113.64 3249.00 55.80 57 
 19-أ

19 

4381.00 4542.76 4489.00 67.40 67 
 20-أ

20 

 املجموع 1260 1282 79742.00 82854.88 81141،20
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𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 = 
20(81141.20)−(1260)(1282.00)

√[20𝑥79742.00−(1260)²][20(82854.88)−(1282.00)²]
 

 

𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 = 0،757 

يمكن مالحظة أنه عند مستوى األهمية  و r_hitung= 0،757على أساس ذلك الحساب، تم الحصول على

أن نأخذ الخالصة يمكن  r_hitung>r_tabelإذا كان  .=r_tabel 0،444، يتم الحصول على = N 20٪ مع5 =

 .ايتم  صحيح لتعبيرإلى أن اال

 لشجاعةا (ج

 9الجدول 

 الشجاعةصالحية 

 x الشجاعة

 نتيجة األخرة 

(xy) 

 نتيجة األخرة 

(y²) 

   الشجاعة

(x²) 
 نتيجة األخرة 

(y) 
 (x)الشجاعة

رمز 

 الطالب

 الرقم

 1 1-أ 55 57.00 3025.00 3249.00 3135.00

4970.00 5041.00 4900.00 71.00 70 
 2-أ

2 

4816.00 4733.44 4900.00 68.80 70 
 3-أ

3 

4718.00 4542.76 4900.00 67.40 70 
 4-أ

4 

4998.00 5097.96 4900.00 71.40 70 
 5-أ

5 

3562.00 3003.04 4225.00 54.80 65 
 6-أ

6 

4095.00 3969.00 4225.00 63.00 65 
 7-أ

7 

3717.00 3481.00 3969.00 59.00 63 
 8-أ

8 
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𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 =
𝑛(∑ 𝑥𝑦)−(∑ 𝑥)(∑ 𝑦)

√[𝑛(∑ 𝑥2)−(∑ 𝑥)²][𝑛(∑ 𝑦²)−(∑ 𝑦)²]
  

𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 = 
20(84655.40)−(1313)(1282.00)

√[20𝑥86757.00)−(1313)²][20𝑥78312.12)−(1282.00)²]
 

 

𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 = 0،799 

4662.00 4435.56 4900.00 66.60 70 
 9-أ

9 

4732.00 4569.76 4900.00 67.60 70 
 10-أ

10 

3179.00 3340.84 3025.00 57.80 55 
 11-أ

11 

4802.00 4705.96 4900.00 68.60 70 
 12-أ

12 

4690.00 4900.00 4489.00 70.00 67 
 13-أ

13 

4746.40 4872.04 4624.00 69.80 68 
 14-أ

14 

3300.00 3025.00 3600.00 55.00 60 
 15-أ

15 

3135.00 3249.00 3025.00 57.00 55 
 16-أ

16 

4251.00 4277.16 4225.00 65.40 65 
 17-أ

17 

4802.00 4705.96 4900.00 68.60 70 
 18-أ

18 

3627.00 3113.64 4225.00 55.80 65 
 19-أ

19 

4718.00 4542.76 4900.00 67.40 70 
 20-أ

20 

 املجموع 1313 1282.00 86757.00 78312.12 84655.40
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ويمكن مالحظة أنه عند مستوى =0،799r_hitungعلى أساس ذلك الحساب، تم الحصول على

أن يمكن  r_hitung>r_tabel. إذا كان =r_tabel 0،444، يتم الحصول على = N 20٪ مع5األهمية = 

 .ايتم صحيح لشجاعةى أن االإلنأخذ الخالصة 

، من جانب r_hitung= 0،965وه املخرجأن مستوى صالحية  عرفناجوانب الخمسة، هذه من 

 لتعبير، من ناحية ا  =r_hitung  0،923هو ترتيلال، من جانب  r_hitung = 0،871هو لفصاحةا

جوانب ال ثم الخالصة من ،r_hitung  0،799هو شجاعة، ومن جانب ال =r_hitung  0،757هو

 .ا البحثالخمسة  أنها صالحة ومناسبة الستخدامها كأدوات في هذ

 وثوقيةاملاختبار  -3

صيغة موثوقية ألفا. حساب ة الباحث ت، استخدمالبحث تاو أدلحساب موثوقية 

 :موثوقية ألفا كما يلي

 10الجدول 

 تحليل اختبارات املوثوقية

 𝒓𝒕𝒂𝒃𝒆𝒍 5% (20) 𝒓𝒉𝒊𝒕𝒖𝒏𝒈 البيان

 0،908  0،444 موثيقة

 

يمكن مالحظة أنه عند  و  r_hitung =0،908هذه الحساب، يتم الحصول على قيمة من

𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 . إذا كان=r_tabel  0،444، يتم الحصول على = N 20٪ مع5مستوى األهمية =  > 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 

 .ا البحثفي هذ ثت البحاو ومناسبة لالستخدام كأد  ةموثوق ت البحثاو عني أن األدي

 االختباربيانات نتائج  جدول  -4

التي سيتم نتيجة على ال تشفوية، حصل االختبارشكل بالباحثة ت أالتي أجر  حثنتائج الب

 .ةنشطأكل  منبنسبة مئوية من نتائج البحث  معشكل جداول بتقديمها 

يو تحكملافصل الوهو  IV A ي.تحكمالفصل ال تجريبي وال لفصمن ال يتطلب البحث التجريبي

و أما   IV Bمن  تجريبيالفصل ال و ةطالبال 20طالب و ال 12طالًبا يتكون من  32من  مجموعه
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من الطالب  كثير، كان هناك بحثالا . في هذةطالبال 18طالب و ال 14من  كون طالًبا يت 32مجموعه 

 .يفصل التحكمالالفصل التجريبي و  منطالًبا  30 ا البحثهذ عينةالغائبين، بحيث كانت 

 يالتحكم الفصلالقبلي من  االختبار بيانات نتائج  جدول  -5

أن  يمكنو . يالتحكم من الفصل قبليال االختبارنتائج حصلت عليها من نتائج البحث التي 

 الجدول كما يلي: اهذ من نرى 

 11الجدول 

 يالتحكم الفصلالقبلي من  االختبار نتائج 

   الجوانب املقررة

القيمة 

 املتوسطة

 

 املخرج الفصاحة الترتيل التعبير الشجاعة جملة

رمز 

 الرقم الطالب

 1 1-ك 69 70 68 65 70 342 68.40

67.00 335 70 60 67 69 69 
 2-ك

2 

65.00 325 70 63 60 67 65 
 3-ك

3 

67.40 337 68 65 67 67 70 
 4-ك

4 

69.00 345 70 67 68 70 70 
 5-ك

5 

72.40 362 70 65 75 75 77 
 6-ك

6 

65.60 328 70 69 60 69 60 
 7-ك

7 

65.40 327 67 65 65 60 70 
 8-ك

8 

64.40 322 65 63 60 65 69 
 9-ك

9 

59.00 295 60 60 60 55 60 
 10-ك

10 

67.60 338 65 65 70 68 70 
 11-ك

11 

67.40 337 70 65 68 69 65 
 12-ك

12 
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 66.00 330 65 63 67 65 70 
 13-ك

13 

70.80 354 70 69 67 73 75 
 14-ك

14 

63.80 319 65 60 60 65 69 
 15-ك

15 

61.00 305 65 55 60 65 60 
 16-ك

16 

58.00 290 60 65 60 50 55 
 17-ك

17 

65.60 328 67 63 60 68 70 
 18-ك

18 

65.40 327 67 65 65 60 70 
 19-ك

19 

60.00 300 65 60 60 55 60 
 20-ك

20 

 21 21-ك 70 68 70 65 70 343 68.60

 22 22-ك 75 70 65 65 70 345 69.00

 23 23-ك 50 50 55 60 65 280 56.00

 24 24-ك 65 60 50 60 60 295 59.00

 25 25-ك 65 62 60 60 70 317 63.40

 26 26-ك 70 68 65 60 70 333 66.60

 27 27-ك 70 73 65 70 72 350 70.00

 28 28-ك 70 73 65 65 70 343 68.60

 29 29-ك 75 75 67 67 75 359 71.80

 30 30-ك 69 72 70 62 75 348 69.60

 املجموع 2022 1976 1919 1906 2036 9859 1971.80
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 مننتائج النسبة املئوية لنتائج اختبارات  جدول من  أن نرى يمكن  ب وال الط بعد ذلك يتم نتائج 

 نتائج الكاملة على النحو التالي:ال، ويتم  القيلي االختبار

 12الجدول 

 يالتحكم الفصلقبلي من ال االختبار نتائج النسبة املئوية 

 لنسبة املئويةا جملة درجة النتيجة

 - - ممتاز 90-100

 - - جيد جدا 80-89

 %13،3 4 جيد 70-79

 %71،0 22 مقبول  60-69

 %13،3 4 ناقص 60<

 %100 30 املجموع

 

 جيد درجةيوجد أن من  يالتحكم الفصل من القبلي االختبارالجدول، أن درجات  هذامن 

 ٪71.0طالًبا بنسبة  22عليها ت حصل بول قم درجة منثم  ٪13.3طالب بنسبة  4ا حصلت عليه

و  درجة ممتاز من منهم أحد وجد. ، لم ي٪13.3طالب بنسبة  4عليها  تحصل ناقص درجة نثم م

ة حصلوا على درج يالتحكم الفصلأن غالبية الطالب من  و الخالصة من هذه هي. جيد جدا

 .مقبول 

 يالتحكم صلفالالبعدي من  االختبار  بيانات نتائج جدول   -6

 أن نرى  يمكنو . يالتحكم من الفصل بعديال االختبارنتائج حصلت عليها من نتائج البحث التي 

 الجدول كما يلي: اهذ من

 13الجدول 

 يالتحكم صلفالالبعدي من  االختبار نتائج 
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   الجوانب املقررة

القيمة 

 املتوسطة

 

 املخرج الفصاحة الترتيل التعبير الشجاعة جملة

رمز 

 الرقم الطالب

 1 1-ك 70 72 68 65 70 345 69.00

68.40 342 70 65 68 70 69 
 2-ك

2 

65.00 325 70 60 60 70 65 
 3-ك

3 

67.00 335 68 65 67 68 67 
 4-ك

4 

69.00 345 70 67 68 70 70 
 5-ك

5 

70.60 353 70 65 70 76 72 
 6-ك

6 

65.00 325 67 69 60 69 60 
 7-ك

7 

64.60 323 65 65 65 60 68 
 8-ك

8 

65.40 327 65 63 60 70 69 
 9-ك

9 

62.00 310 65 60 60 65 60 
 10-ك

10 

66.40 332 65 65 67 68 67 
 11-ك

11 

67.40 337 70 65 68 69 65 
 12-ك

12 

67.00 335 70 63 65 67 70 
 13-ك

13 

70.80 354 70 67 67 75 75 
 14-ك

14 

65.40 327 70 60 60 68 69 
 15-ك

15 

63.20 316 70 55 60 69 62 
 16-ك

16 

61.40 307 67 65 60 60 55 
 17-ك

17 
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 منمن جدول نتائج النسبة املئوية لنتائج اختبارات  أن نرى يمكن  ب وال الط بعد ذلك يتم نتائج 

 نتائج الكاملة على النحو التالال، ويتم البعدي االختبار

 14الجدول 

 ديالبع االختبار  يالتحكمالفصل النسبة املئوية لنتائج البحث 

 لنسبة املئويةا جملة درجة النتيجة

64.40 322 65 60 60 70 67 
 18-ك

18 

65.60 328 65 65 65 65 68 
 19-ك

19 

61.00 305 65 60 60 60 60 
 20-ك

20 

 21 21-ك 68 68 65 65 70 336 67.20

 22 22-ك 75 70 65 65 70 345 69.00

 23 23-ك 50 50 55 60 65 280 56.00

 24 24-ك 65 65 50 60 65 305 61.00

 25 25-ك 65 62 60 60 70 317 63.40

 26 26-ك 70 70 65 60 65 330 66.00

 27 27-ك 70 75 65 70 75 355 71.00

 28 28-ك 70 75 65 65 70 345 69.00

 29 29-ك 75 77 65 67 75 359 71.80

 30 30-ك 70 75 70 62 70 347 69.40

 املجموع 2006 2048 1903 1903 2052 9912 1982.40



55 
 

 - - ممتاز 90-100

 - - جيد جدا 80-89

 %13،3 4 جيد 70-79

 %83،3 25 مقبول  60-69

 %3،3 1 ناقص 60<

 %100 30 املجموع

 

 درجة من ترقية كانت هناك  يالتحكم الفصل من البعدي االختبارالجدول، أن نتيجة  هذه من

طالًبا بنسبة  25عليها  تحصل درجة مقبول  منثم  ٪13.3سبة طالب بن 4عليها  تحصل جيد

البعدي من  االختبار هذافي  ٪.3.3بنسبة  اواحد اطالبعليها  تحصل درجة ناقصثم من  83.3٪

أن و الخالصة من هذه هي . وممتاز جيد جًدا ، لم يحصل أي شخص على نتيجةيالتحكم الفصل

 .درجة مقبول لى درجات في يحصلون ع يالتحكم الفصلغالبية الطالب من 

 يالتجريب الفصلالقبلي من  االختبار بيانات نتائج  جدول  -7

 أن نرى  يمكنو . يالتجريب من الفصل قبليال االختبارنتائج حصلت عليها من نتائج البحث التي 

 :الجدول كما يلي اهذ من

 15لجدول ا

 يالتجريب الفصلالقبلي من  االختبار نتائج 

   الجوانب املقررة

القيمة 

 املتوسطة

 

 املخرج الفصاحة الترتيل التعبير الشجاعة جملة

رمز 

 الرقم الطالب

 1 1-أ 67 70 70 63 70 340.00 68.00

67.20 336.00 70 60 67 69 70 
 2-أ

2 

70.20 351.00 70 63 73 70 75 
 3-أ

3 
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71.60 358.00 70 65 77 67 79 
 4-أ

4 

56.80 284.00 60 60 55 50 59 
 5-أ

5 

71.00 355.00 70 65 75 70 75 
 6-أ

6 

70.60 353.00 75 69 70 69 70 
 7-أ

7 

67.40 337.00 70 65 70 60 72 
 8-أ

8 

68.20 341.00 70 63 70 69 69 
 9-أ

9 

57.00 285.00 55 60 60 60 50 
 10-أ

10 

71.00 355.00 70 65 75 70 75 
 11-أ

11 

68.80 344.00 70 65 70 69 70 
 12-أ

12 

67.40 337.00 70 62 70 65 70 
 13-أ

13 

71.40 357.00 70 69 70 73 75 
 14-أ

14 

54.80 274.00 65 59 50 50 50 
 15-أ

15 

63.00 315.00 65 55 60 69 66 
 16-أ

16 

59.00 295.00 63 65 60 50 57 
 17-أ

17 

66.60 333.00 70 63 65 70 65 
 18-أ

18 

67.60 338.00 70 67 69 60 72 
 19-أ

19 

57.80 289.00 55 60 60 59 55 
 20-أ

20 

68.60 343.00 70 65 70 68 70 
 21-أ

21 

70.00 350.00 67 65 70 70 78 
 22-أ

22 
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 منلنتائج اختبارات  من جدول نتائج النسبة املئوية أن نرى يمكن  ب وال الط بعد ذلك يتم نتائج 

 نتائج الكاملة على النحو التالي:ال، ويتم قبليال االختبار

 16الجدول 

 يالتجريب الفصلالقبلي من  االختبار نتائج  النسبة املئوية

 لنسبة املئويةا جملة درجة النتيجة

 - - ممتاز 90-100

 - - جيد جدا 80-89

 %23،3 7 جيد 70-79

 %50،0 15 مقبول  60-69

69.80 349.00 68 69 70 70 72 
 23-أ

23 

55.00 275.00 60 57 50 53 55 
 24-أ

24 

57.00 285.00 55 60 60 60 50 
 25-أ

25 

65.40 327.00 65 60 69 65 68 
 26-أ

26 

68.60 343.00 70 70 65 68 70 
 27-أ

27 

55.80 279.00 65 57 52 50 55 
 28-أ

28 

67.40 337.00 70 67 65 65 70 
 29-أ

29 

68.00 340.00 70 62 70 69 69 
 30-أ

30 

1961.00 

9805.0

 املجموع 1929 1858 1977 1833 2008 0
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 %26،7 8 ناقص 60<

 %100 30 املجموع

 

 جيد درجةمن وجود ب يعني في الفصل التجريبي يقبللا االختبارالجدول، أن درجات  هذامن 

 ٪50.0طالًبا بنسبة  15حصلت عليها  درجة مقبول من ٪ ثم 23.3بنسبة  الباط 7حصلت عليها 

 ٪. 26.7بنسبة  ابالط 8حصلت عليها  من درجة ناقصثم 

جيد جدا و درجة  تناولوا فيأي شخص  حصلالفصل التجريبي، لم ي من القبلي اراالختبهذا في 

، ولكن يمكن أن  مقبول  ةالتجريبي يحصلون على درج صلالفمن طالب الأن  و الخالصة،. ممتاز

 ما زالوا كثيًرا. ناقص ةنرى أن الطالب الذين يحصلون على درج

 يتجريبال الفصلالبعدي من  االختبار بيانات نتائج  جدول  -8

 أن نرى  يمكنو . يالتجريب من الفصل لبعديا االختبارنتائج حصلت عليها من نتائج البحث التي 

 الجدول كما يلي: اهذ من

 

 17الجدول 

 يالتجريب الفصلالبعدي من  االختبار نتائج 

   الجوانب املقررة

القيمة 

 املتوسطة

 

 املخرج الفصاحة الترتيل التعبير الشجاعة جملة

رمز 

 الرقم الطالب

 1 1-أ 75 77 75 70 75 372.00 74.40

73.20 366.00 76 70 70 75 75 
 2-أ

2 

76.80 384.00 78 70 77 79 80 
 3-أ

3 

74.40 372.00 75 67 76 72 82 
 4-أ

4 

66.60 333.00 68 67 63 70 65 
 5-أ

5 
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78.00 390.00 77 70 75 85 83 
 6-أ

6 

74.00 370.00 75 70 70 79 76 
 7-أ

7 

72.60 363.00 70 70 70 75 78 
 8-أ

8 

69.40 347.00 70 65 70 72 70 
 9-أ

9 

63.60 318.00 65 60 63 68 62 
 10-أ

10 

75.60 378.00 72 67 75 84 80 
 11-أ

11 

74.40 372.00 75 69 72 79 77 
 12-أ

12 

72.60 363.00 72 65 70 77 79 
 13-أ

13 

78.80 394.00 78 74 77 85 80 
 14-أ

14 

63.80 319.00 70 64 60 65 60 
 15-أ

15 

68.80 344.00 70 62 65 77 70 
 16-أ

16 

64.60 323.00 69 67 62 65 60 
 17-أ

17 

71.80 359.00 75 65 70 79 70 
 18-أ

18 

76.00 380.00 78 70 76 79 77 
 19-أ

19 

65.00 325.00 67 65 65 68 60 
 20-أ

20 

74.20 371.00 74 70 72 80 75 
 21-أ

21 

76.80 384.00 70 70 77 85 82 
 22-أ

22 

76.20 381.00 75 72 76 83 75 
 23-أ

23 

62.60 313.00 65 60 60 68 60 
 24-أ

24 
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 االختبار منمن جدول نتائج النسبة املئوية لنتائج اختبارات  أن نرى يمكن  ب وال الط بعد ذلك يتم نتائج 

 تالي:نتائج الكاملة على النحو الال، ويتم البعدي

 18الجدول 

 يالتجريب الفصلالبعدي من  االختبار نتائج النسبة املئوية 

 لنسبة املئويةا جملة درجة النتيجة

 - - ممتاز 90-100

 - - جيد جدا 80-89

 %66،7 20 جيد 70-79

 %33،3 10 مقبول  60-69

 - - ناقص 60<

 %100 30 املجموع

63.40 317.00 65 62 62 68 60 
 25-أ

25 

74.80 374.00 77 70 75 80 72 
 26-أ

26 

76.00 380.00 76 72 70 84 78 
 27-أ

27 

63.00 315.00 70 60 60 65 60 
 28-أ

28 

76.60 383.00 77 75 70 84 77 
 29-أ

29 

77.60 388.00 77 75 75 86 75 
 30-أ

30 

2155.60 

10778.0

 املجموع 2173 2293 2098 2033 2181 0
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بالقيمة إذا نقارن  ترقيةفي الفصل التجريبي هناك  البعديالجدول، أن النتيجة لالختبار  هذامن 

من درجة ثم  ٪66.7طالًبا بنسبة  20حصلت عليها جيد من درجة على و هي ، القبلي االختبارفي 

 حصلفي الفصل التجريبي، لم ي البعدي االختبارفي  . ٪33.3نسبة ب الباط  10 حصلت عليها ول مقب

على درجة  واتناولمن الطالب  شخص أي ال أحد و لكندرجة جيد جدا و ممتاز  علىأي شخص 

ألن  ترقية النتيجةالتجريبي يحصلون على  لفصلا من أن بعض طالب و الخالصة من هذه. ناقص

 درجة ناقص. يحصل على أحد وال  مقبول جيد و  ةهم يحصلون على درجأكثر من

 )الوسط( نتيجةالحساب متوسط  -9

و  التجريبي صلالف و يالتحكم صلفمن ال اعليه حصلت التي نتيجةالملعرفة متوسط 

 :التالية الصيغةب ت الباحثةاستخدم

 يالتحكم الفصل النتيجة متوسط  (1

 القبلي االختبار  النتيجة متوسط  -أ

𝑀𝑒 =  
∑ 𝑥𝑖

𝑛
  

𝑀𝑒 =  
1971.8

30
  

𝑀𝑒 = 65.72 

 نتيجةت الذا ي،التحكم صللف لقبليا االختبار نتيجةأن  رأينا، 11في الجدول 

 . 65.72 قيمة، بمتوسط  56واألدنى  72.4األعلى هي 

 البعدي  االختبار   النتيجةمتوسط  -ب

𝑀𝑒 =  
∑ 𝑥𝑖

𝑛
 

𝑀𝑒 =  
1982،4

30
 

𝑀𝑒 = 66،08 
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األعلى هي  نتيجةذات ال ي،التحكم صللف لبعديا االختبار نتيجةأن  رأينا، 13في الجدول 

 النتيجة من متوسط أن و الخالصة من هذه، .66.08 قيمةسط ، بمتو  56هي  دنىواأل  71.8

 .قبليال االختبارب إذا نقارن   بعدي هناك ترقيةال االختبار في يالتحكم الفصل

 هو يالتحكم صلفال من قبليال االختبارنتيجة المتوسط أن رأينا الحساب، ذلك في 

و الخالصة . 66.08 هو يالتحكم صلفال من البعدي االختبار نتيجةالمتوسط  و أما 65.72

 صلفال  فيالبعدي   االختبارو  القبلي االختبار نتيجة المتوسط  بين الفرق  أن من هذه

 0.36 هو يالتحكم

 التجريبي الطبقة النتيجةمتوسط  (2

 القبلي االختبار  النتيجةتوسط مل -أ

𝑀𝑒 =  
∑ 𝑥𝑖

𝑛
  

𝑀𝑒 =  
1961

30
  

𝑀𝑒 = 65،36 

األعلى هي  نتبجةالتجريبي ذات ال صللف لقبليا االختبار نتيجةأن  رأينا، 17ل في الجدو 

 .65.36 نتيجةالمتوسط ، ب 54.8هي  دنىواأل  71.6

 البعدي  االختبار   النتيجةمتوسط  -ب

 

𝑀𝑒 =  
∑ 𝑥𝑖

𝑛
  

𝑀𝑒 =  
2155،6

30
  

𝑀𝑒 =  71،85 
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 األعلى نتبجةالتجريبي ذات ال صللف ديلبعا االختبار نتيجةأن  رأينا، 18في الجدول 

 متوسط أن و الخالصة من هذه،. 71.85 قيمة، بمتوسط  62.6 هي دنىاأل و  78.8 هي

 .قبليال االختبارب إذا نقارن   بعدي هناك ترقيةال االختبار في جريبيالت الفصل النتيجة من

متوسط  و أما 65.36 هو التجريبي الفصل بعدي منال االختبارنتيجة المتوسط أن رأينا ، الحسابذلك في 

نتيجة المتوسط  بين الفرق  أن و الخالصة من هذه. 71.85 هو التجريبي الفصل من البعدي االختبار نتيجةال

 .6.49 هو التجريبي الفصل في البعدي  االختبارو  القبلي االختبار

متوسط  ماوأ 65.72 هو يالتحكم لفصل قبليال االختبارنتيجة المتوسط أن  نتائج البيانات هذه منالخالصة  

 كانت بينما. 0.36 بنسبة يالتحكم لفصلل النتيجة زادت ،إذن. 66.08 هو يالتحكم لفصل بعديال االختبارنتيجة ال

 لفصلبعدي ال االختبارنتيجة المتوسط  ماأو  65.36 هو التجريبي لفصل قبليال االختبارنتيجة المتوسط 

نتيجة  المتوسط  من . ومع ذلك، فإن الفرق 6.49بنسبة  التجريبي  لفصلل النتيجة زادت ،إذن. 71.85 هو التجريبي

 لفصلنتيجة االمتوسط  أن إذن الخالصة هي. التجريبي لفصلنتيجة االمتوسط  من أصغر يالتحكم لفصلا

 ي. التحكم لفصلنتيجة  االمتوسط  من و أحسن أفضلالتجريبي 

 ةالطبيعي اختبار الحالة -10

أم ال. سيتم  اطبيعييكون يتم اختبار الحالة الطبيعية لتحديد ما إذا كان يتم توزيع املجموعين 

 في الجدول التالي: SPSSمع برنامج  البعدي  االختبا و قبليال االختبارنتائج حسابات 

 19الجدول 

 نتائج اختبار الحالة الطبيعية

 

 

 

 

 معايير أهمية احتمال الفصل

 قبليال االختبار

 لفصل

 التجريبي

 

 

 

 غير الطبيعة 0،000
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م نتائج تعل

 الطالب

 االختبار

 لفصل بعديال

 التجريبي

 

 

0،05 

 

 

 

 

 

 غير الطبيعة 0،007

 قبليال االختبار

 لفصل

 يالتحكم

 طبيعة 0،167

 االختبار

 لفصل بعديال

 يالتحكم

 طبيعة 0،200

 

ب ي اختبار الحالة الطبيعية لنتائج تعلم الطال ف فأن هناك اختال  رأيناالجدول، ذلك من 

 االختباربينما يتم  ا،طبيعيغير  ال يتم توزيعها  وهو التجريبي لفصل قبلي و البعديال االختبارفي 

 االختباربالتالي  االختبار تستخدم، ثم سا توزيعها طبيعيوهو يتم  يالتحكم لفصل قبلي و البعديال

 .  (Wilcoxon) ويلكوكسون  رباحصائية غير معلمية وهي اختاإل 

 واختبار الفرضيات -11

 بيانات باستخدام الفرضية التالية:الاختبار االختالف 

تحفيظ و التقليد على مهارة الكالم ال:  ال يوجد أي تأثير للتعلم باستخدام طريقة فرضية صفرية

 باللغة العربية.

التقليد على مهارة الكالم باللغة  تحفيظ والهناك تأثير للتعلم باستخدام طريقة  :فرضية العمل 

 .العربية

في نتائج  أن نرى ، يمكن العربية باللغة التحدث على الطالب قدرة ةجينتالملعرفة متوسط 

 في الجدول التالي: (Wilcoxon) ويلكوكسون  حساب اختبار

 20الجدول 

 (Wilcoxon)فرضية ويلكوكسون نتائج اختبار 

Ranks 

 N Mean Rank Sum of Ranks 
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Posttest - 

Pretest 

Negative 

Ranks 

a0 .00 .00 

Positive 

Ranks 

b30 15.50 465.00 

Ties c0   

Total 30   

 

 

 

 

 وهو 20جدول في الصف األول في ال negative ranksيشرح عن كلمة  ن، جدوال هذان من 

إلى  القبلي االختبار النتيجةمن  تخفيض إو تنقيص النتيجةأنه ال يوجد  و معناه هو (0صفر )

نتائج  يشرح عن  20في الصف الثاني في الجدول   positive ranksكلمة . ثم البعدي االختبار النتيجة

 البعدي هو االختبار وقبلي ال االختبارباللغة العربية في  أو مهارة الكالم اختبار لقدرة على التحدث

 القبلي و البعدي االختبارمن النتيجة أو جميع الطالب قد زادوا طالبا  30( مما يعني أن Nطالًبا ) 30

 وعدد 15.50( الرتب متوسط)قدرة على التحدث باللغة العربية مع زيادة متوسط ينتج ل

في الصف الثالث في الجدول   tiesكلمة  ، تتمثم. 465.00التصنيفات اإليجابية )مجموع الرتب( من 

بين  التيجة متساويةال يوجد أي شخص من الطالب الذي لهم  هوعناه م( 0يكتب صفر )، 20

 .البعدي االختبارالقبلي و  االختبار نتيجة

 Asymp نتيجةأي إذا كانت ، (Wilcoxon) ويلكوكسون  االختبار منأساس اتخاذ القرار ب

Sig. (2-tailed) <0،05  ،نتيجة إذا كانت ، ولكن مقبولة الفرضية يسمى بأنهاAsymp. Sig. (2-

tailed) > 0،05  عرفنا أن، في القبلنتائج تحليل البيانات و ب. رفضية الفرضية يسمى بأنها ( 

Asymp. Sig. (2-tailed   ـــ  ،  0.05من > صغرأ 0،000ة نتيجة  0،000يسمى بــــــ

أن  و الخالصة (.Ha) هي فرضية العمل ا البحثهذفي  قبولةنتائج الفرضية املثم 

على  طريقة التحفيظ و التقليدهناك تأثير للتعلم باستخدام  هي " ا البحثفرضية العمل في هذ

 ية". مهارة الكالم باللغة العرب

 مناقشة نتائج تحليل البيانات -ت

aTest Statistics 

 Posttest - Pretest 

Z b-4.784- 

Asymp. Sig. (2-tailed) .000 
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 لترقية مهارة الكالم دطريقة التحفيظ و التقلينتائج تحليل عملية تعلم اللغة العربية باستخدام  (أ

 اللغة العربية

طريقة  يستخدمون  الذين الطالب النتيجة، فإن متوسط البحث في قبلنتائج أساس على 

و  65.36 إلى بلغي القبلي االختبار النتيجة)الفصل التجريبي( ينتج متوسط  التحفيظ و التقليد

 القبلي االختبار بين النتيجةمتوسط  ق فر  إذن ،71.85 البعدي يبلغ إلى االختبار النتيجةمتوسط 

 بأعلى إنتاجها يتم  متوسط النتيجة تلك من. 6.49 هو التجريبي الفصل فيالبعدي  االختبارو 

 .62.6هي  القبلي االختبار في نتبجة وأدنى 78.8هي   البعدي االختبار في نتبجة

طريقة التحفيظ تخدام أن عملية تعلم اللغة العربية باس يشرحالبيانات،  تلك باستخدام

قدرتهم على التحدث باللغة العربية. باإلضافة  رقيةتليجابية للطالب اإل مساهمة  لها هي و التقليد

أن  ستطيع، ياللغة العربية لترقية مهارة الكالم و التقليدإلى ذلك ، في عملية تطبيق طريقة تحفيظ

طريقة التحفيظ و . تطبيق ةلباحثذلك لك املواد و ةمعلم من الخبرات الجيدة للطالب و اتوفر كثير 

ثقة عند محاولة  أشدالطالب بالسعادة و  ونيعطي تجربة مثيرة للطالب أنفسهم. يشعر  التقليد

لقواعد باالتحدث باللغة العربية، كما أن عملية التعلم تقوم بتدريب الطالب على تكوين جمل  

بهذا الحال لحظة الباحثة دقائهم. أص معلتحدث لبعد ذلك يمكنهم التقدم مباشرة ثم الصحيحة 

تعلم اللغة عن  بعض الطالب حول آرائهم مع بة ها الباحثتمن خالل نتائج املقابالت التي أجرا

مخيفة كما اعتقدوا  غيربعض الطالب أن اللغة العربية  واقال و التقليد،العربية باستخدام طريقة 

 
ً
 اللغة العربية.ب  من قب ، لقد شعروا بالسعادة ألنهم قد يتحدثون قليال

 

 اللغة العربية لترقية مهارة الكالم طريقة التحفيظ و التقليدنتائج تحليل فعالية  (ب

ترقية من خالل  اللغة العربية لترقية مهارة الكالم طريقة التحفيظ و التقليدفعالية 

 في الجدول التالي: و الخالصةسابًقا  شروحةتحليل البيانات املالنتيجة، هذا الدليل من 

 

 21الجدول 

 االختباروقيم ما بعد  االختبار نتائج خاتمة ما قبل 

 االختبار  القبلي االختبار  الفصل

 البعدي

 ترقية
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 0،36 66،08 65،72 سيطرة

 6،49 71،85 65،36 تجربة

 

وأدنى  71.6 النتيجة هي في الفصل التجريبي أعلى  لقبليا االختبارالجدول، كان ذلك  في 

 االختبار. بينما في 65.36هي  لقبليا االختبارللفصل التجريبي  النتيجةتوسط مو  54.8 النتيجة هي 

للفصل  النتيجةمتوسط وكان  62.6 النتيجة هي وأدنى  78.8 النتيجة هي  ، كانت أعلى ابعديال

 .6.49 بنسبة لفصل التجريبي نتيجةال زادت لذلك. 71.85 هي لبعديا االختبارالتجريبي 

 النتيجةوأدنى  72.4هي  لقبليا االختبار يتحكمفصل اللل نتيجة، أعلى يمالتحك الفصل في  

، بعديال االختبار. بينما في 65.72هي  لقبليا االختبار يتحكمالللفصل  النتيجةمتوسط و  56هي 

 االختبار يتحكمالللفصل  النتيجةمتوسط وكان  56هي  النتيجةوأدنى  71.8 هي النتيجةكانت أعلى 

 .0.36 بنسبة يتحكمفصل الل النتيجة زادت لذلك، .66.08 بعدي هيال

 النتيجةمتوسط  من أصغر يتحكمال لفصل  النتيجةمتوسط  أن الفرق عرفنا ومع ذلك، 

  هناك أنب و بهذه دليل التجريبي، لفصل
ً
 باستخدام اللغة العربية ترقية مهارة الكالم في تغييرا

الثالثة   وانجتأمباركا محمدية في املدرسة لرابعا فالص طالبلل طريقة التحفيظ و التقليد

، ثم استناًدا إلى يتحكمفصل اللامن  حسنمن نتائج اختبار الفصل التجريبي أيوكياكرتا باإلشارة  

 طريقة التحفيظ و التقليدتطبيق  بسبب اللغة العربية ترقية مهارة الكالمأن ب ذلك الشرح

 

 


