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  الباب الرابع

 نتائج البحث

 

 – بمرانجين اإلسالمية المتوسطة ٢الصورة العامة لمدرسة فتوحية    . أ

  دماك

 اإلسالمية المتوسطة ٢فتوحية مدرسة لالجغرافية والتاريخية . ١

  دماك – بمرانجين

 يف شارعدماك  – مبراجنني اإلسالمية املتوسطة ٢فتوحية  درسةمتقع 

الربيد  )،٠٢٤(٣٢١۳٦٧٧ رقم اهلاتف ماكد- صبوران وسطى مبراجنني

. هي من ٥٩٥٦٧ الرمز الربيدي ،mts_fuyada@yahoo.com اإللكرتوين:

-إحدى املدارس حتت امللجاء مؤسسة املعهد اإلسالمي فتوحية مبراجنني

  إىل العالية.. ويلجأ هذا املعهد أيضا املدارس من روضة األطفال دماك

. هي املدرسة ١٩٨٣يوليو  ١٢وبنيت هذه املدرسة يف تاريخ 

وزارة الدينية زيادة باملادة احمللية اإلسالمية للبنات. وتطبق منهج  املتوسطة

  خصوصا للمعهد ومنها: النحو والصرف واإلعالل و اخلط والثقافة.

 الميةاإلس المتوسطة ٢لمدرسة فتوحية واألهداف  ،الرؤية والمهمة. ٢

  دماك – بمرانجين

 دماك – مبراجنني اإلسالمية املتوسطة ٢ملدرسة فتوحية . الرؤية واملهمة )١ 

ارتقاء املوارد البشرية اإلسالمية  واألخالقية تتواجه إىل وجود اجليل الرؤية : 

  وله أفكار واسعة واستطاعة املسابقة وأخالق كرمية.
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  املهمة : 

 م واإلشراف لتستطيع التلميذات أن ينتشرنتؤثر أنشطة التعليم والتعلأ). 

  باحلد األقصى مناسبا بقدرن.

  تنشر قيمة احلياة اإلسالمية.ب). 

  تنشر حاالت املسابقة اإلجيابية.ج). 

  دماك – مبراجنني اإلسالمية املتوسطة ٢مدرسة فتوحية . غرض )٢  

ا علوم واملنفعة واملؤمنة واملتقية وهل تطبع جيل املسلمات املؤهلة "   

  .وتكنولوجيا خدمة يف الدين والشعب والبلد يف وسط أزمة متعدد األبعاد"

  . المناهج الدراسية المستخدمة٣

دماك كبقية  – مبراجنني اإلسالمية املتوسطة ٢إن مدرسة فتوحية 

 )KTSP( املدارس اليت تطبق املقررات الدراسية املوحدة من قبل احلكومة

لدراسة وجوانبها ووسائلها، فاستخدمت مدرسة مطلوبة بتحسني كافة نوعية ا

 طريقة نظرية الوحدة تلبية هلذه املطالبة. اإلسالمية املتوسطة ٢فتوحية 

  . الوسائل التعليمية ٤ 

 ). املكتبة١

  ). معمل اللغة٢

  ). معمل احلاسوب٣

  ). معمل العلم الطبيعي٤

 ). معمل علم االجتماع٥
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  تلميذات البيان عن األساتذة والموظفين وال. ٥

  أ). البيان عن األساتذة والموظفين

لديها دماك حاليا  – مبراجنني اإلسالمية املتوسطة ٢مدرسة فتوحية        

  اجلدول التايل : انظر  ،موظفني ٥ و، مدرسا ٢٢

  

  ١ الجدول

  أحوال األساتيذ

 قمر 

 سيرة التربية أسماء المدرسين

 املاجستري احلاج خالد منصور,س.هـ., م.هـ.   ١

 املدرسة العالية اإلسالمية كياهي صديق مطهر   ٢

 ديبلوما أرما أندرياين ٣

 الليسانس موريت أندرين, س.ه إ.   ٤

 الليسانس توفيق أرمونانتو, س.س إ. ٥

 الليسانس أمحد مصطفى جواد, س.ف د إ.

 الليسانس حمفوظي, س.ف د. ٧

 الليسانس شفاعة, س. أ ج. ٨

 ليسانسال نور خالق, س.ف د. ٩
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 الليسانس أين تري راهيوا, س.ف د. ١٠

 الليسانس خريية, س.ف د إ. ١١

 الليسانس خري املنصور, س. أ ج. ١٢

 الليسانس أنا لستيووايت, س.ف د. ١٣

 الليسانس سيت مسارندية, س.ف د. ١٤

 الليسانس د. ر س. حممد نور صاحي   ١٥

 الليسانس مسروري, س. أ ج. ١٦

 الليسانس س ف.سري وحيوين,  ١٧

 الليسانس حممد نور حبيب, س.ف د. ١٨

 الليسانس أمحد جميب, س. ف د إ. ١٩

 الليسانس ضياء امللة, س. ف د إ. ٢٠

 الليسانس أبو طالب, س.أ.

 الليسانس نور هداية, س.ف د. ٢٢

 

 

 

  ٢الجدول 
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 أسماء الموظفين

 سيرة التربية أسماء الموظفين رقم

الية اإلسالميةاملدرسة الع مفرحة ١  

 املدرسة العالية اإلسالمية حممد زين الطالبني ٢

 املدرسة العالية اإلسالمية عبد احلكيم ٣

 الليسانس حممد زين املتقني ٤

 املدرسة العالية اإلسالمية حكيم حممد معروف ٥

 

  ب). البيان عن التلميذات

 اإلسالمية وسطةاملت ٢مدرسة فتوحية البيانات الواردة من باستنادا       

عرف أن عدد التلميذات  ٢٠١١/ ٢٠١٠عام دراسي  دماك – مبراجنني

     التايل :تلميذة انظر اجلدول  ١٤٠يف الفصل الثامن 

  ٣الجدول

 أحوال التلميذات

 

 

  

 مجموععدد  الفصل 
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 التلميذات رقم

 ٥٠ ٥٠ الثامن أ ١

 ٥٠ ٥٠ الثامن ب ٢

 ٤٠ ٤٠ الثامن ج ٣

   ١٤٠ 

 بمرانجين اإلسالمية المتوسطة ٢فتوحية  درسةم لغة العربية فيال تعليم. ٦

  دماك –

 مبراجنني اإلسالمية املتوسطة ٢فتوحية درسة م اللغة العربية يف ميتعل  

) حيث ال all in one systemيشري إىل النظام (كل يف نظام واحد دماك  –

هذا النظام هو . مجيع املهارات اللغوية املوجودة يف اللغة العربية منفصال تدرس

ويعترب هذا  .ةاملدرسة العالي يفأو  ملتوسطةنظام املقبولة عموما يف املدرسة ا

، لذلك كان يعرف هذا النظام  النظام جيدة لزيادة قدرة التالميذ يف اللغوية

  ١رية الوحدة.بنظ

  

  

 

 ب. توصيف البيانات

                                                           

  ٢٠١١فربيري  ٢٢مشاهدة يف تاريخ  ١
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مي مسلسل كارتون تعلييستخدمن  يتال اتالبيانات عن رغبة التلميذ

يف تعّلم  املتحدة لوزارة الرتبية والتعليم بدولة اإلمارات العربيةClear Picture  نتاجإ

يف تعّلم اللغة العربية. واالستبيان  ها ال يستخدمنيتال اتاللغة العربية والتلميذ

  (أربع) بديالت اإلجابة هي كما تلي: ٤سؤاال حتتوي على  ٢٥مكون من 

مسلسل يتعلمن باستخدام  يتال اتغة العربية للتلميذالبيانات عن رغبة تعلم الل. ١

لوزارة الرتبية والتعليم بدولة اإلمارات Clear Picture نتاج إكارتون تعليمي 

   املتحدة العربية

  

  ٤الجدول 

باستخدام مسلسل  تي يتعلمن ال اتللتلميذ درجة رغبة تعلم اللغة العربية

التربية والتعليم بدولة اإلمارات  لوزارة Clear Picture   نتاجإكارتون تعليمي 

  المتحدة العربية

 البيان الدرجة رقم

٧٥ ١  

٧٩ ٢  

٧٩ ٣  

٦٩ ٤  

٧٩ ٥  

٧٩ ٦  

٧٠ ٧  
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٨٦ ٨  

٨٢ ٩  

٩٠ ١٠  

٧٠ ١١  

٦٩ ١٢  

٨٢ ١٣  

٩٢ ١٤  

٨٩ ١٥  

٨٤ ١٦  

٨٥ ١٧  

٩٠ ١٨  

 الدرجةأعلى  ٩٥ ١٩

٧٩ ٢٠  

٦٩ ٢١  

٧٨ ٢٢  

٨٣ ٢٣  

٧١ ٢٤  
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٧٩ ٢٥  

٧٣ ٢٦  

٧٤ ٢٧  

٦٩ ٢٨  

٨٦ ٢٩  

٧٤ ٣٠  

٩٣ ٣١  

٧٩ ٣٢  

٨٩ ٣٣  

٦٩ ٣٤  

٧٢  ٣٥   

 درجةال أدنى  ٦٨  ٣٦

٨٧  ٣٧   

٧٧  ٣٨   

٧٧  ٣٩   

٧٢  ٤٠   

٧٠  ٤١   
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٧٨  ٤٢   

٧٧  ٤٣   

٧٥  ٤٤   

٨٣  ٤٥   

٧٧  ٤٦   

٨٢  ٤٧   

٨٤  ٤٨   

٧٤  ٤٩   

٨٧  ٥٠   

   ٣٩٤٩  مجموع

  

  فاستطعت الباحثة أن تقدم كما تلي:من اجلدول السابق 

  وأدناها درجةأ). أعلى ال
 

 

   ٥الجدول 
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    ٢توجيه الدرجة

  الداللة  درجة الحروف  درجة الرقم

  جيد جدا A  أعلى  -٨٠

٧٩-٦٦   B  جيد  

٦٥-٥٦  C كفاية  

٥٥-٤٦  D ناقصة  

  فاشل E  أدىن -٤٥

  

تعلمن ي يتال اترغبة تعلم اللغة العربية للتلميذل درجةأن أعلى ال

لوزارة الرتبية والتعليم Clear Picture نتاج إباستخدام مسلسل كارتون تعليمي 

،  جيد جداوتدل على أا بتقدير  ٩٥املتحدة هي  بدولة اإلمارات العربية

  .كفاية  وتدل على أا بتقدير ٦٨ وأما أدناها فهي

  ب). املتوسط 

 يتال اتية للتلميذملعرفة قيمة املتوسط من درجة رغبة تعلم اللغة العرب

لوزارة  Clear Picture نتاج إيتعلمن باستخدام مسلسل كارتون تعليمي 

املتحدة ، فاستخدمت الباحثة املعادلة  الرتبية والتعليم بدولة اإلمارات العربية

  التالية:

1

1
1 n

X
X

∑=
٣ 

                                                           

2. Anas Sudijono, Pengantar Evaluasi Pendidikan, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hlm.35 
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  البيان:

X   املتوسط :  

  : اموع   ∑

1X    ٥٠إىل  ١: قيمة من  

1n   جمموع العينة :  

  وتطبيق هذه املعادلة حلساب البيانات السابقة كما تلي:

1

1
1 n

X
X ∑=  

 
50

3949
1 =X  

98.781 =X  

ومن املعادلة السابقة فعرفت الباحثة أن قيمة املتوسطة من رغبة يف   

مسلسل كارتون تعليمي يتعلمن باستخدام  يتال اتللغة العربية للتلميذتعلم ا

املتحدة  لوزارة الرتبية والتعليم بدولة اإلمارات العربية Clear Picture نتاج إ

  .جيدوتدل على تقدير  ٧٨،٩٨هي 

يتعلمن  يتال اتج). االحنراف املعياري لرغبة يف تعلم اللغة العربية للتلميذ

لوزارة الرتبية Clear Picture نتاج إارتون تعليمي مسلسل كباستخدام 

  . املتحدة والتعليم بدولة اإلمارات العربية

                                                                                                                                                               

3. Karnadi Hasan, Dasar-Dasar Statistika Terapan, (Bahan Mata Kuliah  Statistik 
Pendidikan), (Semarang: t.p٣., 2006), hlm. 7. 
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dk

x
Sx ∑=

2
1

1

٤ 

 
  البيان:

1Sx  :  االحنراف املعياري  

∑ 2
1x    جمموع من فرقة مربع لكل من الدرجة رغبة يف تعلم اللغة العربية :

 نتاج إمسلسل كارتون تعليمي يتعلمن باستخدام  يتال اتللتلميذ

Clear Picture املتحدة لوزارة الرتبية والتعليم بدولة اإلمارات العربية  

dk    ١–: جمموع العينة.  

  

  وتطبيق هذه املعادلة حلساب البيانات السابقة كما تلي:
  

dk

x
Sx ∑=

2
1

1  

  

49

98.2620
1 =Sx  

48938776.531 =Sx  

314.71 =Sx  
ومن املعادلة السابقة فعرفت الباحثة أن قيمة االحنراف املعياري هو 

٧،٣١٤.  

يتعلمن باستخدام  يتال ات. البيانات عن الرغبة يف تعلم اللغة العربية للتلميذ٢

ليم بدولة لوزارة الرتبية والتعClear Picture نتاج إمسلسل كارتون تعليمي 

  .املتحدة اإلمارات العربية

                                                           

4.  Karnadi Hasan, Op.cit.., hlm. 8. 
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  ٦ الجدول

م مسلسل ادون استخدبيتعلمن  تيال اتللتلميذ درجة رغبة تعلم اللغة العربية

لوزارة التربية والتعليم بدولة اإلمارات  Clear Picture نتاج إكارتون تعليمي 

  المتحدة العربية

 البيان درجةال رقم

٧٠ ١  

٧٨ ٢  

٧٦ ٣  

٧٥ ٤  

 درجةأعلى ال ٩١ ٥

٦٨ ٦  

٧٣ ٧  

٦٣ ٨  

٨٠ ٩  

٧٢ ١٠  

٧٤ ١١  

٦٨ ١٢  
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٨٠ ١٣  

٧٠ ١٤  

٧٧ ١٥  

٦٩ ١٦  

٧٦ ١٧  

٨٢ ١٨  

٧١ ١٩  

٧١ ٢٠  

٦٩ ٢١  

٨٠ ٢٢  

٧٥ ٢٣  

٧٦ ٢٤  

٨٠ ٢٥  

٦٨ ٢٦  

٨٣ ٢٧  

٨٠ ٢٨  

٨٠ ٢٩  
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٧٦ ٣٠  

٨٤ ٣١  

٧٢ ٣٢  

٧٥ ٣٣  

٦٢ ٣٤  

٨٠  ٣٥   

٧٥  ٣٦   

٧٤  ٣٧   

٨٥  ٣٨   

٧٩  ٣٩   

 درجةأدنى ال ٦١ ٤٠

  ٢٩٩٨  مجموع

  من اجلدول السابق فاستطعت الباحثة تقدم كما يلي:

  وأدناها درجةأ). أعلى ال

  ٧الجدول 

    ٥توجيه الدرجة

                                                           

5. Anas Sudijono,  Op.cit.,  hlm.35.   
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  الداللة  درجة الحروف  درجة الرقم

  جيد جدا A  أعلى  -٨٠

٧٩-٦٦   B  جيد  

٦٥-٥٦  C كفاية  

٥٥-٤٦  D ناقصة  

  فاشل E  أدىن -٤٥

 
 يتال اتلدرجة رغبة يف تعلم اللغة العربية للتلميذ درجةأعلى ال

لوزارة  Clear Picture  نتاجإمسلسل كارتون تعليمي دون استخدام بيتعلمن 

وتدل على أا  ٩١هي:  املتحدة الرتبية والتعليم بدولة اإلمارات العربية

  .كفاية  على أاوتدل  ٦١، وأما أدناها فهي: جيد جدابتقدير 

  ب). املتوسط

 اتملعرفة قيمة املتوسط من درجة رغبة يف تعلم اللغة العربية للتلميذ

 Clear Picture نتاجإمسلسل كارتون تعليمي دون استخدام بيتعلمن  يتال
، فاستخدمت الباحثة املتحدة لوزارة الرتبية والتعليم بدولة اإلمارات العربية

 املعادلة التالية: 

2

2
2 n

X
X ∑=

٦ 

  البيان:

2X   املتوسط :  

  : اموع   ∑
                                                           

 6 Karnadi Hasan, Op.cit., hlm. 7. 
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2X    ٤٠إىل  ١: قيمة من  

2n  جمموع العينة :  

  وتطبيق هذه املعادلة حلساب البيانات السابقة كما تلي:

  

2

2
2 n

X
X ∑=  

40

2998
2 =X  

95.742 =X  
غبة يف ومن املعادلة السابقة فعرفت الباحثة أن قيمة املتوسط من ر 

  .ى جيدوتدل عل ٧٤،٩٥ تعلم اللغة العربية فهي:

فبناء على حساب السابق فعرفت الباحثة أن قيمة املتوسط من 

ل  مسلسن باستخدام يتعلم يتال اتميذتعلم اللغة العربية للتلدرجة رغبة 

لوزارة الرتبية والتعليم بدولة اإلمارات  Clear Picture نتاجإكارتون تعليمي 

 اتميذتعلم اللغة العربية للتل قيمة املتوسط من رغبةمن  أعلى املتحدة العربية

 Clear Picture نتاجإمسلسل كارتون تعليمي استخدام بدون ن يتعلم يتال
وقيمة . ٧٨،٩٨ فهي: املتحدة ربيةلوزارة الرتبية والتعليم بدولة اإلمارات الع

دون استخدام بن يتعلم يتال اتميذرغبة تعلم اللغة العربية للتلاملتوسط ل

لوزارة الرتبية والتعليم بدولة  Clear Picture نتاجإمسلسل كارتون تعليمي 

  .٧٤،٩٥هي املتحدة اإلمارات العربية

ن يتعلم يتال اتميذلتلل ج). االحنراف املعياري من رغبة يف تعلم اللغة العربية

لوزارة الرتبية  Clear Picture نتاجإمسلسل كارتون تعليمي  بدون استخدام

  .املتحدة والتعليم بدولة اإلمارات العربية

dk

x
Sx ∑=

2
2

2

٧ 
                                                           

7 Karnadi Hasan, Op.cit. ,  hlm. 8.   
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  البيان:

2Sx  االحنراف املعياري :  

∑ 2
2x    جة رغبة يف تعلم اللغة العربية : جمموع من فرقة مربع لكل من الدر

 نتاج إمسلسل كارتون تعليمي استخدام دون يتعلمن ب يتال اتللتلميذ

Clear Picture املتحدة لوزارة الرتبية والتعليم بدولة اإلمارات العربية  

dk   ١–: جمموع العينة.  

  

  وتطبيق هذه املعادلة حلساب البيانات السابقة كما تلي: 

  

dk

x
Sx ∑=

2
2

2  

 

 

 

ومن املعادلة السابقة فعرفت الباحثة قيمة االحنراف املعياري هو 

٦،٣٨٩.  

  اختبار الفرضية  . ج

 رغبةيوجد الفرق الفرضية اليت قدمتها الباحثة يف هذا البحث هي "

 Clear Picture  نتاجإتعليمي  كارتون مسلسلاستخدام بالعربية  اللغة تعّلم

للتلميذات يف الفصل  املتحدة والتعليم بدولة اإلمارات العربيةلوزارة الرتبية 

 ".املتوسطة اإلسالمية مبراجنني دماك ٢الثامن مبدرسة فتوحية 
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وأما طريقة حتليل البيانات اليت استخدمتها الباحثة بعد تناول 

  هي: ،)T. Test Independent(املستقلة  البيانات فهي باملعادلة اختبار "ت"

٨ 

 
  

  ن:البيا

1X   قيمة املتوسط رغبة يف تعلم اللغة العربية للتلميذات اليت يتعلمن :

لوزارة  Clear Picture   إنتاجمسلسل كارتون تعليمي باستخدام 

  .املتحدة الرتبية والتعليم بدولة اإلمارات العربية

2X لعربية للتلميذات اليت يتعلمن : قيمة املتوسط رغبة يف تعلم اللغة ا

   Clear Picture جنتا إمسلسل كارتون تعليمي بدون استخدام 

  . املتحدة لوزارة الرتبية والتعليم بدولة اإلمارات العربية

  1x    فرق مربع لكل من الدرجة بقيمة املتوسط رغبة يف تعلم اللغة :

مسلسل كارتون تعليمي استخدام  العربية للتلميذات اليت يتعلمن ب

 لوزارة الرتبية والتعليم بدولة اإلمارات العربية   Clear Picture جنتا إ

  .املتحدة

2x  فرق مربع لكل من الدرجة بقيمة املتوسط رغبة يف تعلم اللغة :

سل كارتون مسلالعربية للتلميذات اليت يتعلمن بدون استخدام 

لوزارة الرتبية والتعليم بدولة اإلمارات    Clear Picture جنتا إتعليمي 

  .املتحدة العربية

                                                           

8. Karnadi Hasan, Op.cit. , hlm. 17.   
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   1n  جمموع العينة رغبة يف تعلم اللغة العربية للتلميذات اليت يتعلمن :

لوزارة    Clear Picture جنتا إمسلسل كارتون تعليمي باستخدام 

  .املتحدة ليم بدولة اإلمارات العربيةالرتبية والتع

   2n  جمموع العينة رغبة يف تعلم اللغة العربية للتلميذات اليت يتعلمن :

   Clear Picture جنتا إمسلسل كارتون تعليمي بدون استخدام 

  .املتحدة لوزارة الرتبية والتعليم بدولة اإلمارات العربية

   df .درجة احلرية :  

  ٥٠٠ ،٠أو  ٠،١٠٠حمتوى املقارنة       

  

  فحساب البيانات السابقة كما تلي:

  

1X 1x 2 رقم
1x 2X 2x 2

2x 

٤،٩٥- ٧٠ ١٥،٨٤٠٤  ٣،٩٨- ٧٥ ١  
  

٢٤،٥٠٢٥ 

٩،٣٠٢٥ ٣،٠٥ ٧٨ ٠،٠٠٠٤ ٠،٠٢ ٧٩ ٢ 

١،١٠٢٥ ١،٠٥ ٧٦ ٠،٠٠٠٤ ٠،٠٢ ٧٩ ٣ 

٩٩،٦٠٠٤ ٩،٩٨- ٦٩ ٤  ٠،٠٠٢٥ ٠،٠٥ ٧٥ 

٢٥٧،٦٠٢٥ ١٦،٠٥ ٩١ ٠،٠٠٠٤ ٠،٠٢ ٧٩ ٥ 

٤٨،٣٠٢٥ ٦،٩٥- ٦٨ ٠،٠٠٠٤ ٠،٠٢ ٧٩ ٦ 

٣،٨٠٢٥ ١،٩٥- ٧٣ ٨٠،٦٤٠٤ ٨،٩٨- ٧٠ ٧ 
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١٤٢،٨٠٢٥ ١١،٩٥- ٦٣ ٤٩،٢٨٠٤ ٧،٠٢ ٨٦ ٨ 

٢٥،٥٠٢٥ ٥،٠٥ ٨٠ ٩،١٢٠٤ ٣،٠٢ ٨٢ ٩ 

٨،٧٠٢٥ ٢،٩٥- ٧٢ ١٢١،٤٤٠٤ ١١،٠٢ ٩٠ ١٠ 

٠،٩٠٢٥ ٠،٩٥- ٧٤ ٨٠،٦٤٠٤ ٨،٩٨- ٧٠ ١١ 

٤٨،٣٠٢٥ ٦،٩٥- ٦٨ ٩٩،٦٠٠٤ ٩،٩٨- ٦٩ ١٢ 

٢٥،٥٠٢٥ ٥،٠٥ ٨٠ ٩،١٢٠٤ ٣،٠٢ ٨٢ ١٣ 

٢٤،٥٠٢٥ ٤،٩٥- ٧٠ ١٦٩،٥٢٠٤ ١٣،٠٢ ٩٢ ١٤ 

٤،٢٠٢٥ ٢،٠٥ ٧٧ ١٠٠،٤٠٠٤ ١٠،٠٢ ٨٩ ١٥ 

٣٥،٤٠٢٥ ٥،٩٥- ٦٩ ٢٥،٢٠٠٤ ٥،٠٢ ٨٤ ١٦ 

١،١٠٢٥ ١،٠٥ ٧٦ ٣٦،٢٤٠٤ ٦،٠٢ ٨٥ ١٧ 

٤٩،٧٠٢٥ ٧،٠٥ ٨٢ ١٢١،٤٤٠٤ ١١،٠٢ ٩٠ ١٨ 

١٥،٦٠٢٥ ٣،٩٥- ٧١ ٢٥٦،٦٤٠٤ ١٦،٠٢ ٩٥ ١٩ 

١٥،٦٠٢٥ ٣،٩٥- ٧١ ٠،٠٠٠٤ ٠،٠٢ ٧٩ ٢٠ 

٣٥،٤٠٢٥ ٥،٩٥- ٦٩ ٩٩،٦٠٠٤ ٩،٩٨- ٦٩ ٢١ 

٢٥،٥٠٢٥ ٥،٠٥ ٨٠ ٠،٩٦٠٤ ٠،٩٨- ٧٨ ٢٢ 

٠،٠٠٢٥ ٠،٠٥ ٧٥ ١٦،١٦٠٤ ٤،٠٢ ٨٣ ٢٣ 

١،١٠٢٥ ١،٠٥ ٧٦ ٦٣،٦٨٠٤ ٧،٩٨- ٧١ ٢٤ 
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٢٥،٥٠٢٥ ٥،٠٥ ٨٠ ٠،٠٠٠٤ ٠،٠٢ ٧٩ ٢٥ 

٤٨،٣٠٢٥ ٦،٩٥- ٦٨ ٣٥،٧٦٠٤ ٥،٩٨- ٧٣ ٢٦ 

٦٤،٨٠٢٥ ٨،٠٥ ٨٣ ٢٤،٨٠٠٤ ٤،٩٨- ٧٤ ٢٧ 

٢٥،٥٠٢٥ ٥،٠٥ ٨٠ ٩٩،٦٠٠٤ ٩،٩٨- ٦٩ ٢٨ 

٢٥،٥٠٢٥ ٥،٠٥ ٨٠ ٤٩،٢٨٠٤ ٧،٠٢ ٨٦ ٢٩ 

١،١٠٢٥ ١،٠٥ ٧٦ ٢٤،٨٠٠٤ ٤،٩٨- ٧٤ ٣٠ 

٨١،٩٠٢٥ ٩،٠٥ ٨٤ ١٩٦،٥٦٠٤ ١٤،٠٢ ٩٣ ٣١ 

٨،٧٠٢٥ ٢،٩٥- ٧٢ ٠،٠٠٠٤ ٠،٠٢ ٧٩ ٣٢ 

٠،٠٠٢٥ ٠،٠٥ ٧٥ ١٠٠،٤٠٠٤ ١٠،٠٢ ٨٩ ٣٣ 

١٦٧،٧٠٢٥ ١٢،٩٥- ٦٢ ٩٩،٦٠٠٤ ٩،٩٨- ٦٩ ٣٤ 

٢٥،٥٠٢٥ ٥،٠٥ ٨٠ ٤٨،٧٢٠٤ ٦،٩٨- ٧٢  ٣٥ 

٠،٠٠٢٥ ٠،٠٥ ٧٥ ١٢٠،٥٦٠٤ ١٠،٩٨- ٦٨  ٣٦ 

٠،٩٠٢٥ ٠،٩٥- ٧٤ ٦٤،٣٢٠٤ ٨،٠٢ ٨٧  ٣٧ 

١٠١،٠٠٢٥ ١٠،٠٥ ٨٥ ٣،٩٢٠٤ ١،٩٨- ٧٧  ٣٨ 

١٦،٤٠٢٥ ٤،٠٥ ٧٩ ٣،٩٢٠٤ ١،٩٨- ٧٧  ٣٩ 

١٩٤،٦٠٢٥ ١٣،٩٥- ٦١ ٤٨،٧٢٠٤ ٦،٩٨- ٧٢  ٤٠ 

٨٠،٦٤٠٤ ٨،٩٨- ٧٠  ٤١    
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٠،٩٦٠٤ ٠،٩٨- ٧٨  ٤٢    

٣،٩٢٠٤ ١،٩٨- ٧٧  ٤٣    

١٥،٨٤٠٤ ٣،٩٨- ٧٥  ٤٤    

١٦،١٦٠٤ ٤،٠٢ ٨٣  ٤٥    

٣،٩٢٠٤ ١،٩٨- ٧٧  ٤٦    

٩،١٢٠٤ ٣،٠٢ ٨٢  ٤٧    

٢٥،٢٠٠٤ ٥،٠٢ ٨٤  ٤٨    

٢٤،٨٠٠٤ ٤،٩٨- ٧٤  ٤٩    

٦٤،٣٢٠٤ ٨،٠٢ ٨٧  ٥٠    

  ١٥٩١،٩ ١،٩ ٢٩٩٨ ٢٦٢٠،٩٨ ٠ ٣٩٤٩  مجموع

  

98.781 =X  

95.742 =X  
= 2620.98 

 

501 =n  

402 =n  
  وتطبيق يف املعادلة كما تلي:
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  . ٢،٧٤٦هي otومن املعادلة السابقة فعرفت الباحثة أن  حماصلة 

العربية  ةاللغ تعّلم رغبةيوجد الفرق  الفرضية اليت قدمتها الباحثة هي

لوزارة الرتبية والتعليم  Clear Picture  نتاجإتعليمي  كارتون مسلسلاستخدام ب

للتلميذات يف الفصل الثامن مبدرسة فتوحية  املتحدة بدولة اإلمارات العربية

% و ١واستخدمت الباحثة املستوى  .املتوسطة اإلسالمية مبراجنني دماك ٢

  % الختبار بني املتغريين.٥

= df ٨٨= ٢ -٤٠ +٥٠  
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٢،٦٣= %١  

١،٩٩= %٥  

tabelt:ot  

 ٢،٦٣>   ٢،٧٤٦  

٢،٧٤٦<  ١،٩٩  

" هي  وتقارن الباحثة قيمة otومن احملاسبة السابقة عرفت أن قيمة " 

 "tabelt ٥% و ١" من احملاسبة بالقيمة من اجلدول على مستوى داللة .%

". واحلاصل tabelt" أكرب من " otيف اجلدول. إذن "  ٨٨أما درجة احلرية هي 

  أن الفرق ذو داللة، والفرضية يف هذا البحث مقبولة. 

 كارتون مسلسلاستخدام بالعربية  اللغة تعّلم رغبةوكمية الفرق 

 والتعليم بدولة اإلمارات العربية لوزارة الرتبية Clear Picture  نتاجإتعليمي 

املتوسطة اإلسالمية  ٢للتلميذات يف الفصل الثامن مبدرسة فتوحية  املتحدة

  %.3،05هي  مبراجنني دماك

  

 تعّلم يوجد الفرق رغبة أنوهذه احملاصلة يف هذا البحث تدل على 

رة لوزا Clear Picture  نتاجإتعليمي  كارتون مسلسلالعربية باستخدام  اللغة

للتلميذات يف الفصل الثامن  املتحدة الرتبية والتعليم بدولة اإلمارات العربية

   .املتوسطة اإلسالمية مبراجنني دماك ٢مبدرسة فتوحية 

 

 


