
2٦ 

  الباب الرابع

  نتائج البحث

  

 صورة عامة عن املدرسة املتوسطة اإلسالمية ضة الفىت جفارا .أ 

 التاريخ واجلغرايف للمدرسة )١

مدرسة ضة الفىت املتوسطة اإلسالمية تاهونان جفارا من إحدى املدارس اإلسالمية     
  .حتت مؤسسة ضة الفىت، وهي تقع بقرية فتكيان تاهونان جفارا جاوى الوسطى

  :أما حدود مدرسة ضة الفىت املتوسطة اإلسالمية فتكيان تاهونان جفارا فهي كما يلي  
  املعهد:   الشرقية
  مدرسة العالية ضة الفىت:   اجلنوبية
  البيوت:     الغربية

  املصلى:   الشمالية
" ضة الفىت"رمسيا الىت قبلها مسيت املدرسة  ١٩٩٧وأنشأت هذه املدرسة يف السنة    

وأما تأسيسها مبقتضى قرار وزير الشؤون الدينية اجلمهورية . سطة اإلسالميةاملتو
  ١.بإسم مدرسة ضة الفىت املتوسطة اإلسالمية ٢١٢،٣٣٢،٠٠٨،٠٦٩اإلندونيسية برقم 

  

 أحوال املعلمني والتالميذ  )٢

ومن املعلوم، أن املعلّم له دورهم يف العملية التعليمية، بل هو أهم عنصر من         
وعدد املعلّم مبدرسة ضة الفىت املتوسطة اإلسالمية فتكيان تاهونان جفارا . التعليمعناصر 

  .وأما رئيس هذه املدرسة اآلن هو األستاذ الدكتورندس نور حضر. ٢معلماً ٢٣
جمموع التالميذ مبدرسة ضة الفىت املتوسطة اإلسالمية فتكيان تاهونان جفارا         

تلميذ  ٩٠ذ، وهم ينقسمون يف ثالثة صفوف، تلمي ٢٥٦، ٢٠١١/ ٢٠١٠يف السنة 
  .تلميذ للصف الثالث ٧٨للصف الثاىن،  ٩٠للصف األول، 

                                                 
  ٢٠١١مارس ن م ٣مقابلة مع مدير املدرسة يف التاريخ   ١
٢
  ٢٠١١مارس من  ٣، جفارا تاهونان فتكيان اإلسالمية املتوسطة الفىت ضة مبدرسة وثيقة  
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وكثري من التالميذ يف هذه املدرسة متخرجون من املدارس اإلبتدائية احلكومية         
  . تقريبا% ٥٠، ومتخرجون من املدرسة اإلبتدائية اإلسالمية %٥٠حواىل 

  

 أحوال الوسائل املدرسة )٣

مدرسة ضة الفىت املتوسطة اإلسالمية فتكيان تاهونان جفارا هلا اإلمكانيات أو         
واإلمكانية املوجودة املستخدمة يف هذه املدرسة هي غرفة رئيس . الوسائل التربوية

املدرسة، وغرفة اإلدارة، وغرفة املعلمني، وغرفة الكومبيوتر، والفصول، واحلمامات، 
غرفة اإلستراحة، وموقع الدرجات، وكذالك امليدان الرياضى وغرفة اإلشراف للتالميذ، و

   ٣كرة السلَّة واألنشطة األخرى
 

 املناهح الدراسية )٤

. كانت العملية التعليمية يف يوم السبت إىل يوم اخلميس، ويوم اجلمعة العطلة        
ارا فهي كما أما املناهج الدراسية املستخدمة يف املدرسة ضة الفىت املتوسطة اإلسالمية جبف

  :يلي
  جدول              
  املواد الدراسية يف الصف الثامن مبدرسة ضة الفىت املتوسطة اإلسالمية        

  املادة  رقم  املادة  رقم

  اللغة اجلاوية  ١٣  اللغة اإلجنلزية  ١

  سلّم التوفيق  ١٤  اللغة العربية  ٢

  اللغة اإلندونيسيا  ١٥  العلم الطبيعة   ٣

  علم النحو  ١٦  الفقه  ٤

  علم الصرف  ١٧  العقيدة و ألخالق  ٥

                                                 
٣
  ٢٠١١مارس من  ٣، مقنطف من الوثيقة عن أحوال اإلمكانية ونتائج املشاهدة  

  



 28

  تاريخ احلضارة اإلسالمية  ١٨  العلم اإلجتماعي  ٦

  أهل السنة واجلماعة  ١٩  الرياضيات  ٧

  علم البيولوجيا  ٢٠  القرأن  ٨

  تربية املبادئ اخلمسة  ٢١  الفنون  ١٠

  مصلح النجاح  ٢٢  قرأة  ١١

  تقرييب  ٢٣  الرياضة  ١٢

  
  لثامنمواد الدرس اللغة العربية يف الصف ا

 

  التراكيب  املوضوع  الدرس

  كم الساعة اآلن؟  الساعة  ١

) + حنن  –أنت  –أنت  - أنا(ضمري   أتعلم اللغة العربية  ٢
  ال  / ؟نعم.....فعل مضارع ، هل

فعل مضارع ) + هو،هي(  ماذا تعمل صباحا  ٣
  ؟.....؟ماذا.....مىت

الذهاب إىل   ٤
  املدرسسة

؟ يف .....فعل مضارع كيف+ ضمائر 
  ؟.....أى ساعة

  الفاعل واملفعول به  كيف نتوضأ  ٥

  أدوات اخلرب+ فعل مضارع   كيف نصلى  ٦

  ٩٩- ٢٠،  ١٩-١١: األعداد   نتعلّم احلساب  ٧
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  فعل مضارع+ أن + فعل مضارع   مكتبة املدرسة  ٨

  فعل مضارع+ ل / لن   مبارة يف كرة القدم  ٩

  ضمري  –مجع التكسري   املهنة   ١٠

  اتمترين  مراجعة  ١١

  
  

 توصيف البيانات .ب 

 قدرة التالميذ بني التالميذ الذين قيمةتقدم الباحثة يف هذا الفصل ما يتعلق ب
بدون إستخدام  مهارة الكتابة باستخدام استراتيجية ترتيب اجلمل العربية،يقدرون على 

  .استراتيجية ترتيب اجلمل العربية
تراتيجية ترتيب اجلمل العربية الذين بإستخدام اسللتالميذ  مهارة الكتابةرة قد قيمة .١

فمحاصلة علي البحث بعد قيام مبشاهدة واختبار الكتايب يف مدرسة ضة الفىت املتوسطة 
 :اإلسالمية تاهونان جبفارا  كما يف احلول 

  اجلدول األول
  "ب"اختبار مهارة الكتابة يف الصف الثامن  قيمة

  .جية ترتيب اجلمل العربية للتالميذ الذين يتعلمون الكتابة باستخدام استراتي
  

 (X1)  الرقم

٨٥  .١  

٧٠  .٢  

٨٦  .٣  
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٧٢  .٤  

٦٥  .٥  

٩٧  .٦  

٨٠  .٧  

٩٣  .٨  

٩٣  .٩  

٨٥  .١٠  

٨٨  .١١  

٧٠  .١٢  

٧٨  .١٣  

٧٥  .١٤  

٨٠  .١٥  

٨١  .١٦  

٧٠  .١٧  

٨٥  .١٨  

٧٥  .١٩  

٩٥  .٢٠  
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٩٣  .٢١  

٧٠  .٢٢  

٨٦  .٢٣  

٩٠  .٢٤  

٧٠  .٢٥  

٨٤  .٢٦  

٩١  .٢٧  

٨٢  .٢٨  

٦٥  .٢٩  

٧٠  .٣٠  

  ٢٤٢٤  اموع∑

  

  :البيان       
X1     ∑  : للتالميذ الذين يتعلمون " ب"اختبار مهارة الكتابة يف الصف الثامن  قيمة

  .الكتابة باستخدام استراتيجية ترتيب اجلمل العربية 
X1     ∑  : للتالميذ الذين " ب"الكتابة يف الصف الثامن  مهارةاختبار  ةقيمجمموع

  استراتيجية ترتيب اجلمل العربية يتعلمون الكتابة باستخدام
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 أعلى القيمة و أدناها )١

اختبار الكتابة على التالميذ الذين يتعلمون الكتابة  قيمةالقيمة ل أعلى
ما أدناها لتلك قيمة فهي و أ، ٩٧:هى  استراتيجية ترتيب اجلمل العربيةباستخدام 

:٦٥.  
 املتوسط )٢

اختبار الكتابة على التالميذ الذين يتعلمون  قيمةقيمة املتوسط من  ملعرفة
  :مهارة الكتابة باستخدام استراتيجية ترتيب اجلمل العربية باملعادلة التالية 

 

1

1

1 Χ=
Χ∑
n 

= 1Χ ٢٤٢٤  
    ٣٠    

=٨٠،٨  
  :نالبيا  

1Χ    : للتالميذ الذين يتعلمون  "ب " التالميذ يف الصف الثامن  قيمةمتوسط من

  .اجلمل العربية الكتابة باستخدام استراتيجية ترتيب

 ∑Χ1 للتالميذ الذين يتعلمون " ب " التالميذ يف الصف الثامن  قيمةال جمموع :  

  .اجلمل العربية ستراتيجية ترتيبالكتابة باستخدام ا
  .عدد العينة:      

من التالميذ الذين يتعلمون ة عرفنا أن القيمة املتوسط السابقةومن احملاسبة 

هذه تدل على أن  ٨٠،٨:هى العربيةترتيب اجلمل  استراتيجيةمهارة الكتابة باستخدام 
 .لعلياة أقرب من القيمة األن القيمة املتوسط ،مقبول قيمة بتقديرال

 

 
 

  

1n
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 املعياري اإلحنراف )٣

الذين " ب"من قيمة التالميذ يف الصف الثّامن  اإلحنراف املعياريملعرفة 

ة باملعادلة يتعلمون الكتابة باستخدام استراتيجية ترتيب اجلمل العربية، قامت الباحث

  اآلتية 

 

 

٢٦٢٢،٨٢          =1Sx  
 ٣٠- ١  

٩٠،٤٤١٣٧٩        =1Sx  
       ٢٩ 

٩،٥١٠٠٦٧       =1Sx     

  
  ٩،٥١٠٠٦٧املعياري هي  اإلحنرافومن املعادلة السابقة فعرفت الباحثة أنّ قيمة 

  :البيان        
  املعياري اإلحنراف:           

∑ 2

1x  :للتالميذ الذين يتعلمون الكتابة  ةقيمجمموعة من فرق مربع لكل من ال
  .باستخدام  استراتيجية ترتيب اجلمل العربية

dk        : ١- مبجموع العينة 
  
  
  
  
  

dk

x
Sx

∑=
2

1

1

1Sx
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  :املعياري فهو اجلدول كمايلى  اإلحنرافأما جدول 

  ١- ل جدو

 X1  الرقم

X1 X1
2 

11 XX −  11 XX −  

١٧،٦٤  ٤،٢  ٨٥  ١  

١١٦،٦٤  -١٠،٨  ٧٠  ٢  

٢٧،٠٤  ٥،٢  ٨٦  ٣  

٧٧،٤٤  - ٨،٨  ٧٢  ٤  

٢٤٩،٦٤  -١٥،٨  ٦٥  ٥  

٢٦٢،٤٤  ١٦،٢  ٩٧  ٦  

٠،٦٤  - ٠،٨  ٨٠  ٧  

١٤٨،٨٤  ١٢،٢  ٩٣  ٨  

١٤٨،٨٤  ١٢،٢  ٩٣  ٩  

١٧،٦٤  ٤،٢  ٨٥  ١٠  

٥١،٨٤  ٧،٢  ٨٨  ١١  

١١٦،٦٤  -١٠،٨  ٧٠  ١٢  

٧،٨٤  - ٢،٨  ٧٨  ١٣  
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٣٣،٦٤  - ٥،٨  ٧٥  ١٤  

٠،٦٤  - ٠،٨  ٨٠  ١٥  

٠،٠٤  ٠،٢  ٨١  ١٦  

١١٦،٦٤  ١٠،٨  ٧٠  ١٧  

١٧،٦٤  ٤،٢  ٨٥  ١٨  

٣٣،٦٤  - ٥،٨  ٧٥  ١٩  

٢٠١،٦٤  ١٤،٢  ٩٥  ٢٠  

١٤٨،٨٤  ١٢،٢  ٩٣  ٢١  

١١٦،٦٤  -١٠،٨  ٧٠  ٢٢  

٢٧،٠٤  ٥،٢  ٨٦  ٢٣  

٨٤،٦٤  ٩،٢  ٩٠  ٢٤  

١١٦،٦٤  -١٠،٨  ٧٠  ٢٥  

١٠،٢٤  ٣،٢  ٨٤  ٢٦  

١٠٤،٠٤  ١٠،٢  ٩١  ٢٧  

١،٤٤  ١،٢  ٨٢  ٢٨  

٢٤٩،٦٤  -١٥،٨  ٦٥  ٢٩  

١١٦،٦٤  -١٠،٨  ٧٠  ٣٠  
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Σ موع٢٦٢٢،٨    ٢٤٢٤  ا  

 

 .بدون استخدام استراتيجية ترتيب اجلمل العربية نقدرة التالميذ مهارة الكتابة الذي قيمة .٢
التالميذ الذين يتعلمون مهارة الكتابة  قيمةوبعد قيام مشاهدة واختبار الكتابة ف

  :بدون استخدام استراتيجية ترتيب اجلمل العربية كما يف اجلدول 
 

 
  

  الثاين اجلدول
  "أ"اختبار مهارة  الكتابة يف الصف الثّامن  قيمة

  .للتالميذ الذين يتعلّمون الكتابة بدون استخدام استراتيجية ترتيب اجلمل العربية
  

 X2  الرقم

٦٥  ١  

٦٤  ٢  

٨٠  ٣  

٩٠  ٤  

٧٢  ٥  

٧٩  ٦  

٦٢  ٧  

٨٣  ٨  

٨٥  ٩  
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٨٥  ١٠  

٦٠  ١١  

٦٥  ١٢  

٧٤  ١٣  

٦٣  ١٤  

٦٥  ١٥  

٦٦  ١٦  

٨٥  ١٧  

٦٥  ١٨  

٦٣  ١٩  

٨٢  ٢٠  

٦٥  ٢١  

٧٤  ٢٢  

٧٠  ٢٣  

٧٠  ٢٤  

٧٥  ٢٥  

٦٥  ٢٦  
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٧٠  ٢٧  

٦٠  ٢٨  

٦٥  ٢٩  

٧٠  ٣٠  

 Σموع٢١٣٧  ا  

  
  :البيان 

2X   :الثّامن  قيمة للتالميذ الذين يتعلمون الكتابة " أ"اختبار مهارة الكتابة يف الصف
  .العربيةبدون استخدام استراتيجية ترتيب اجلمل 

 ΣX2 : الثّامن  قيمةجمموع للتالميذ الذين يتعلمون " أ"اختبار مهارة الكتابة يف الصف
  .العربية اجلمل ترتيب استراتيجية استخدام الكتابة بدون

 أعلى القيمة و أدناها .أ 

 مهارة الكتابة يتعلمون الذين التالميذ على الكتابة اختبار قيمةل القيمة أعلى
 قيمة لتلك أدناها أما و ، ٩٠هى   العربية اجلمل ترتيب اتيجيةاستر بدون استخدام

 .٦٠ فهي
 املتوسط .ب 

 مهارة يتعلمون الذين التالميذ على الكتابة اختبار قيمة من املتوسط قيمة ملعرفة
  : التالية باملعادلة العربية اجلمل ترتيب استراتيجية استخدام بدون الكتابة

2

2

2

X
n

X
=∑

 
  

          ٢١٣٧  
٣٠     2X=



 39

 = ٧١،٢٣٣  

  
  

  :البيان          
     للتالميذ الذين يتعلمون  "أ " التالميذ يف الصف الثامن  قيمةمتوسط من :             

  .اجلمل العربية باستخدام استراتيجية ترتيب الكتابة     

ΣX2        :يتعلمون الكتابة  للتالميذ الذين" أ " التالميذ يف الصف الثامن  قيمةجمموع ال 

  .اجلمل العربية بدون استخدام استراتيجية ترتيب   
n2          :عدد العينة.  

ومن احملاسبة السابقة عرفنا أنّ القيمة املتوسط من التالميذ الذين يتعلمون مهارة 
هذه تدل .  ٧١،٢٣٣استراتيجية ترتيب اجلمل العربية هي  استخدامالكتابة بدون 

  .دير مقبول ألنّ القيمة املتوسط أقرب من القيمة األعلىعلى أنّ قيمة بتق
 

 املعياري اإلحنراف .ج 

الذين يتعلمون " أ"املعياري من قيمة التالميذ يف الصف الثّامن  اإلحنرافملعرفة 
مهارة الكتابة بدون استخدام استراتيجية ترتيب اجلمل العربية، قامت الباحثة باملعادلة 

  :اآلتية 

dk

x
Sx

∑=
2

2

2   

   

٢١٧٣،٣٦٧٢  
 

   ١-٣٠ 

  
٢١٧٣،٣٦٧٢         

       ٢٩ 

2X

=2Sx

=2Sx
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٧٤،٩٤٤٢    

٨،٦٥٨                 

  ٨،٦٥٨املعياري هي  اإلحنرافومن املعادلة السابقة فعرفت الباحثة أن قيمة 
  :البيان 

2Sx    :املعياري اإلحنراف  

2Sx∑  :بدون  الكتابة يتعلمون الذين للتالميذ قيمةال من لكل مربع فرق من وعةجمم
  .العربية اجلمل ترتيب استراتيجية استخدام

dk        :١- العينة مبجموع  
  

  :املعياري فهو اجلدول كمايلى  اإلحنرافأما جدول 
  ٢ - جدول 

  X2  رقم
X2 X2

2 

22 XX −  22 XX −  

٣٨،٨٥٤  - ٦،٢٣٣  ٦٥  ١  

٥٢،٣٢٢  - ٧،٢٣٣  ٦٤  ٢  

٧٦،٨٥٥  ٨،٧٦٧  ٨٠  ٣  

٣٥٢،١٨٨  ١٨،٧٦٧  ٩٠  ٤  

٠،٥٨٨  ٠،٧٦٧  ٧٢  ٥  

٦٠،٣٢٢  ٧،٧٦٧  ٧٩  ٦  

٨٥،٢٥٥  - ٩،٢٣٣  ٦٢  ٧  

=2Sx

=2Sx
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١٣٨،٤٥٥  ١١،٧٦٧  ٨٣  ٨  

١٨٩،٥٢١  ١٣،٧٦٧  ٨٥  ٩  

١٨٩،٥٢١  ١٣،٧٦٧  ٨٥  ١٠  

١٢٦،١٨٨  - ١١،٢٣٣  ٦٠  ١١  

٣٨،٨٥٤  - ٦،٢٣٣  ٦٥  ١٢  

٧،٦٥٥  ٢،٧٦٧  ٧٤  ١٣  

٦٧،٧٨٨  - ٨،٢٣٣  ٦٣  ١٤  

٣٨،٨٥٤  - ٦،٢٣٣  ٦٥  ١٥  

٢٧،٣٨٨  - ٥،٢٣٣  ٦٦  ١٦  

١٨٩،٥٢١  ١٣،٧٦٧  ٨٥  ١٧  

٣٨،٨٥٤  - ٦،٢٣٣  ٦٥  ١٨  

٦٧،٧٨٨  - ٨،٢٣٣  ٦٣  ١٩  

١١٥،٩٢١  ١٠،٧٦٧  ٨٢  ٢٠  

٣٨،٨٥٤  - ٦،٢٣٣  ٦٥  ٢١  

٧،٦٥٥  ٢،٧٦٧  ٧٤  ٢٢  

١،٥٢١  - ١،٢٣٣  ٧٠  ٢٣  

١،٥٢١  - ١،٢٣٣  ٧٠  ٢٤  
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١٤،١٨٨  ٣،٧٦٧  ٧٥  ٢٥  

٣٨،٨٥٤  - ٦،٢٣٣  ٦٥  ٢٦  

١،٥٢١  - ١،٢٣٣  ٧٠  ٢٧  

١٢٦،١٨٨  - ١١،٢٣٣  ٦٠  ٢٨  

٣٨،٨٥٤  - ٦،٢٣٣  ٦٥  ٢٩  

١،٥٢١  - ١،٢٣٣  ٧٠  ٣٠  

Σ ٢١٧٣،٣٦٧    ٢١٣٧  جمموع  

 

 السابق هو من تقييم املتوسط واإلحنراف املعياري يدل على أنّ اإلحنراف احلساب
ترتيب اجلمل  ذين يستخدمون استراتيجيةال" ب"املعياري من قيمة للتالميذ يف الصف الثّامن 

الذين " أ"أكرب قيمة من قيمة التالميذ يف الصف الثّامن . ٩،٥١٠٠٦٧العربية يف تعلم الكتابة هي 
  . ٨،٦٥٨الكتابة هي  التعلم يف العربية اجلمل ترتيب استراتيجية ال يستخدمون
  

  :يل عددت الباحثة البيانات الختبار الفرضية كما يف اجلدول التا
 :املعياري من البيانات اليت توجد يف اجلدول التايل  اإلحصاء لتناول قيمة متوسط واإلحنراف

  

  ٣- جدول   

X1 X2 11  رقم XX −  22 XX −  (X1)
2 (X2)

2 

٣٨،٨٥٤  ١٧،٦٤  - ٦،٢٣٣  ٤،٢  ٦٥  ٨٥  ١  

٥٢،٣٢٢  ١١٦،٦٤  - ٧،٢٣٣  -١٠،٨  ٦٤  ٧٠  ٢  

٧٦،٨٥٥  ٢٧،٠٤  ٨،٧٦٧  ٥،٢  ٨٠  ٨٦  ٣  
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٣٥٢،١٨٨  ٧٧،٤٤  ١٨،٧٦٧  - ٨،٨  ٩٠  ٧٢  ٤  

٠،٥٨٨  ٢٤٩،٦٤  ٠،٧٦٧  -١٥،٨  ٧٢  ٦٥  ٥  

٦٠،٣٢٢  ٢٦٢،٤٤  ٧،٧٦٧  ١٦،٢  ٧٩  ٩٧  ٦  

٨٥،٢٥٥  ٠،٦٤  - ٩،٢٣٣  - ٠،٨  ٦٢  ٨٠  ٧  

١٣٨،٤٥٥  ١٤٨،٨٤  ١١،٧٦٧  ١٢،٢  ٨٣  ٩٣  ٨  

١٨٩،٥٢١  ١٤٨،٨٤  ١٣،٧٦٧  ١٢،٢  ٨٥  ٩٣  ٩  

١٨٩،٥٢١  ١٧،٦٤  - ١١،٢٣٣  ٤،٢  ٨٥  ٨٥  ١٠  

١٢٦،١٨٨  ٥١،٨٤  - ٦،٢٣٣  ٧،٢  ٦٠  ٨٨  ١١  

٣٨،٨٥٤  ١١٦،٦٤  ٢،٧٦٧  -١٠،٨  ٦٥  ٧٠  ١٢  

٧،٦٥٥  ٧،٨٤  - ٨،٢٣٣  - ٢،٨  ٧٤  ٧٨  ١٣  

٦٧،٧٨٨  ٣٣،٦٤  - ٦،٢٣٣  - ٥،٨  ٦٣  ٧٥  ١٤  

٣٨،٨٥٤  ٠،٦٤  - ٥،٢٣٣  - ٠،٨  ٦٥  ٨٠  ١٥  

٢٧،٣٨٨  ٠،٠٤  ١٣،٧٦٧  ٠،٢  ٦٦  ٨١  ١٦  

١٨٩،٥٢١  ١١٦،٦٤  - ٦،٢٣٣  -١٠،٨  ٨٥  ٧٠  ١٧  

٣٨،٨٥٤  ١٧،٦٤  - ٨،٢٣٣  ٤،٢  ٦٥  ٨٥  ١٨  

٦٧،٧٨٨  ٣٣،٦٤  ١٠،٧٦٧  - ٥،٨  ٦٣  ٧٥  ١٩  

١١٥،٩٢١  ٢٠١،٦٤  - ٦،٢٣٣  ١٤،٢  ٨٢  ٩٥  ٢٠  
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٣٨،٨٥٤  ١٤٨،٨٤  - ٦،٢٣٣  ١٢،٢  ٦٥  ٩٣  ٢١  

٧،٦٥٥  ١١٦،٦٤  ٢،٧٦٧  -١٠،٨  ٧٤  ٧٠  ٢٢  

١،٥٢١  ٢٧،٠٤  - ١،٢٣٣  ٥،٢  ٧٠  ٨٦  ٢٣  

١،٥٢١  ٨٤،٦٤  - ١،٢٣٣  ٩،٢  ٧٠  ٩٠  ٢٤  

١٤،١٨٨  ١١٦،٦٤  ٣،٧٦٧  -١٠،٨  ٧٥  ٧٠  ٢٥  

٣٨،٨٥٤  ١٠،٢٤  - ٦،٢٣٣  ٣،٢  ٦٥  ٨٤  ٢٦  

١،٥٢١  ١٠٤،٠٤  - ١،٢٣٣  ١٠،٢  ٧٠  ٩١  ٢٧  

١٢٦،١٨٨  ١،٤٤  - ١١،٢٣٣  ١،٢  ٦٠  ٨٢  ٢٨  

٣٨،٨٥٤  ٢٤٩،٦٤  - ٦،٢٣٣  -١٥،٨  ٦٥  ٦٥  ٢٩  

١،٥٢١  ١١٦،٦٤  - ١،٢٣٣  -١٠،٨  ٧٠  ٧٠  ٣٠  

N = 

٣٠ 

ΣX1 

=٢٤٢٤ 

ΣX2 = 

٢١٣٧ 
  ΣX1

2 = 

٢٦٢٢،٨ 

ΣX2
2 = 

٢١٧٣،٣٦٧ 

  

  
  :وتستطيع الباحثة أن تعرف من اجلدول السابق مايلى  

N  = ٣٠ 
ΣX1  = ٢٤٢٤ ΣX2 = ٢١٣٧ 
Σ(X1)

2 = ٢٦٢٢،٨  Σ(X2)
2 = ٢١٧٣،٣٦٧ 

ΣX1 = ٠   ΣX2  = ٠ 
املعياري الوسيط كل قيمة التالميذ الذين يستخدمون  اإلحنرافولتناول املتوسط 

  :يف تعليم الكتابة باملعادبة التالية  استراتيجية ترتيب اجلمل العربية واليستخدموا ا
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إحصاء القيمة املتوسط قيمة التالميذ الذين يستخدمون استراتيجية تربيب اجلمل العربية يف  .١
 :باملعادلة  x1تعليم الكتابة 

 

1
1

X
n

X
=∑

 
  

 =٢٤٢٤  
٣٠  

 =٨٠،٨  

ترتيب اجلمل العربية يف  اليستخدمون استراتيجية الذين التالميذ قيمة املتوسط القيمة إحصاء .٢
 :باملعادلة  x2تعليم الكتابة 

 
  

 =٢١٣٧  
٣٠  

 =٧١،٢٣٣ 

 :باملعادلة  ”Independent Test“إحصاء القيمة .٣

( ) ( ) 








+









−+−

+

−
=

∑ ∑
2121

2

2

2

1

21

1

11 nnnn

XX

XX
t  

 
 
t = ٨٠،٨ - ٧١،٢٣٣  

  ١+       ١  ٢٦٢٢،٨٢+ ٢١٧٣،٣٦٧٢ 
  )٣٠       ٣٠  )٣٠-١) + (٣٠-١  

2
2

X
n

X
=∑
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×

×

 
        

  
 

t = ٩،٥٦٧  
  ١+       ١  ٤٧٩٦،١٦٧ 
  ٣٠        ٣٠  ٢٩+  ٢٩  

  
       

t = ٩،٥٦٧  
  ١+       ١  ٤٧٩٦،١٦٧ 
  ٣٠        ٣٠  ٥٨  

  
  

       
t = ٩،٥٦٧  

  ٢  ٨٢،٦٩٢٥  
 
 

 ٣٠ 

t = ٩،٥٦٧  
  ٠،٠٦٦٦٧  ٨٢،٦٩٢٥  

  
  

t = ٩،٥٦٧  
  ٩،٠٩٣٥٤٢×٠،٢٥٨٢  
 

t = ٩،٥٦٧  
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  ٢،٣٤٧٩٥  
  

t = ٤،٠٧٤  
 

 الفرضية إختبار .ج 

" t"بعد أن جتمع الباحثة البيانات التالية قامت بتحليلها باملعادلة اإلحصاء االختبار
ملعرفة فرق بني مهارة الكتابة وفعالية التالميذ يف الصفindependen t-test ( (املستقل 
تيجية ترتيب اجلمل العربية والتالميذ يف الصف الثّامن الذين يستخدمون استرا" ب"الثّامن 

  .الذين اليستخدمون استراتيجية ترتيب اجلمل العربية" أ"
ها الباحثة فرضية بدلية، وهي أن استخدام استراتيجية ترتيب تالفرضية الىت قدم

تراتيجية الذين اليستخدمون اس" أ"فعال من التالميذ يف الصف الثّامن ) x1(اجلمل العربية 
  .املتوسطة االسالمية جبفارا" ضة الفىت"يف مدرسة  )x2(ترتيب اجلمل العربية 

بعد % ٥أو % ١بعد أن عرفت الباحثة الفرق فينبغي أن ختربها إىل مستوى الداللة 
أما قيمة الفرق احملصولة . اجلدول املعرفة فرضية البحث املقبولة أو غري مقبولة ٥٨احلرية  قيمة

)to(  =وقيمة جدول  ٤،٠٧٤)tt ( واملستوى الداللة  ٢،٠٤٥% = ٥مستوى الداللة
٢،٧٥٦%= ١. 

to : tt    

  
 5% = 4,074:2,045 
 1% = 4,074:2,75 
 to > tt 

4,074 > 2,045 
 

  :التالية  املقارنةفترى 
(to) =4,074 (tt) 5%=2,045 dan  (tt) 1%=2,756  dan (df)=58 

  

 مباحث نتائج البحث .د 
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البيانات السابقة عن قيمة مهارة الكتابة لدى التالميذ يف الصف الثّامن  حتليلومن 
 ترتيب استراتيجية يستخدمون الذين يستخدمون استراتيجية ترتيب اجلمل العربية والذين ال

  :ستخلص كماتلى  العربية اجلمل
تيجية الذين يستخدمون استرا" ب"جمموع قيمة التالميذ يف الصف الثّامن =             )١

  ٢٤٢٤: ترتيب اجلمل العربية فهي 

 استراتيجية اليستخدمون الذين" أ" الثّامن الصف يف التالميذ جمموع قيمة  =             )٢
  ٢١٣٧:  فهي العربية اجلمل ترتيب

لتالميذ الذين يستخدمون استراتيجية ترتيب اجلمل العربية لمتوسط القيمة =             )٣
 ٨٠،٨: فهي 

 العربية اجلمل ترتيب استراتيجية اليستخدمون الذين لتالميذ القيمة متوسط  =            )٤
 ٧١،٢٣٣ : فهي

 استراتيجية يستخدمون الذين لتالميذل القيمة من لكل مربع فرق جمموع  =            )٥
 ٢٦٢٢،٨: فهي  العربية اجلمل ترتيب

٦( ∑ 2

2x الميذ الذين اليستخدمون استراتيجية جمموع فرق مربع لكل من القيمة لت  =    
 ٢١٧٣،٣٦٧: ترتيب اجلمل العربية فهي 

جمموع العينة لتالميذ الذين يستخدمون استراتيجية ترتيب اجلمل العربية   =            )٧
 ٣٠: فهي 

 العربية اجلمل ترتيب استراتيجية اليستخدمون الذين لتالميذ العينة جمموع  =           )٨
 ٣٠ : فهي

الذين يستخدمون " ب"املعياري التالميذ يف الصف الثّامن  اإلحنراف  =            )٩
 ٩،٥١٠٠٦٧: استراتيجية ترتيب اجلمل العربية فهي 

∑ 2

1x

∑ 2x

∑ 1x

1X

2X

1n

2n

1Sx
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 اليستخدمون الذين" أ" الثّامن الصف يف التالميذ املعياري اإلحنراف  =  )١٠
 ٨،٦٥٨ : فهي العربية اجلمل ترتيب استراتيجية

١١(   df =٥٨: فهي  احلرية قيمة 

 ٤،٠٧٤=  )independen t-test(وقيمة   )١٢

 

  املتتابع التحليل .ه 

  :العوامل اليت تدل على الفرضية املقبولة فهي كمايلى
من الناحية درجات التالميذ يف الصف الثّامن الذين يستخدمون استراتيجية  تنظر: األول 

امن الذين ترتيب اجلمل العربية لترقية مهارة الكتابة أحسن من التالميذ يف الصف الثّ
  .اليستخدموا ا

تنظر من الناحية قدرة التالميذ يف استخدام وسائل البطاقات والقدرة على : الثّاين 
  .استخدامها يف اجلمل

  .قدرة التالميذ يف تطبيق استراتيجية ترتيب اجلمل العربية يف تعليم الكتابة: الثالث 
استراتيجية ترتيب اجلمل الذين يستخدمون " ب"لذلك، التالميذ يف الصف الثّامن 

الذين اليستخدموا استراتيجية  " أ"العربية يف مهارة الكتابة فعال من التالميذ يف الصف الثّامن 
 .ترتيب اجلمل العربية يف مهارة الكتابة

  

  البحث حمدود .و 

منوع السعى الذي قام ا الكتابة لتركيب هذا البحث العلمي ولكن ليس 
  :احملدود من هذا البحث فهي كمايلى االنسان الكامل ألنّ وجود

يسبب العينة مل يستطع أن تستخدم البطاقات بنفسهم بدون شرحت الباحثة وحيتاج  .٢
  .وقت طويل

2Sx
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هي الوقت، القدرة والقوة للباحثة ألم العوامل الىت تؤثر على احلاصل أو غري حاصل  .٣
  .على هذا البحث

    

  

  
 


