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  الباب الرابع

 نتائج البحث

  

جناز تعّلم اللغة عن اإلفيبحث الباحث نتائج البحث  ،بحث مناهج البحثأن يوبعد 
و قسم اإلعالم َدى تالميذ  القسم العادي  ل النشاطات يف املدرسة منوذجايف مادة العربية 

شتمل هذا البحث على يو  مسارنج ، الثانويةوالتكنولوجيا يف الصف الثامن مبدرسة احلاجة إسريات 
وحمدود  ةيار الفرضبتوصيف البيانات واختمسارنج و  الثانويةاحلاجة إسريات املدرسة صورة العامة عن 

  .البحث

  

 سمارانج الثانويةصورة عامة بمدرسة الحاجة إسرياتي   . أ

 املوقع التارخيى .1

امع "بيت د اجلجمسارانج حتت مؤسسة املس الثانويةكانت مدرسة إسريايت 
رئيس منطقية جاوى الوسطى  هو مسارانج اليت بناها الكبار منهم منادى احلاج الرمحن"

يوليو سنة  20التاريخ  ىف بين  مسارانج الثانويةمدرسة إسريايت احلاج.  وحممد خريا
إسم املدرسة يؤخذ من إسم زوجته منادي احلاج يعين "إسريايت احلاجة"  .1967

اهلاتف  285صاحل رقم  الرمحن شارع عبد هذاتستعمل حىت األن. تسكن يف 
7618269/7618268  )024.(1  

مسارانج مؤسسة الرتبية االسالمية اليت  الثانويةوكانت مدرسة إسريايت احلاجة 
بنظرة "ماهر و نشاط بأسا س  أسستها مؤسسة املسجد اجلامع بيت الرمحن مسارانج.

تستطيع  إميان و التقوى". مادة عملية التعليم متوازن بني علم العام وعلم الدين حىت
حتصيل اجليل القادم بإميان ؤالتقوى و بأخالق الكرمية  مسارانج الثانويةمدرسة إسريايت 

  ويصبح إنسان عامل بعلم العام و علم الدين.   
 
 
 
 

                                                
1. Dokumentasi, Profil smp, hlm. 3 
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 املوقع اجلغرايف .2
(  285بالشارع عبد الرمحن صاحل الرقم  شرقيةالىف البيئة  مدرسة إسريايت قعتو 

حول بناء مركز اإلسالمى ), ىف مدينة مسارانج الغربية, وحال البيئة وشأا تدفع كثريا إىل 
  عملية تعليمية فيها.

  وأما حدود املوقع اجلغرا يف فهي كما يلي :
 مسارانجمن الناحية الغربية إدارة الشؤون الدينية  -

 من الناحية الشرقية الشارع عبد الرمحن صاحل. -

 ة قرية كاىل فاجنور.ئبيالمن الناحية مسارانج  -

 نوبية بناء مركز اإلسالم مسارانج.اجلالناحية  من -

  والتالميذ املعلم أحوال .3
 املعلم  أحوال  ) أ

التعليم والتعلم. وعدد املعاملني واملوظفني  عمليةىف  دورهاماملعلم له ن أ
إسريايت مدرسة  ىف، ستت وعشرون  2012الذين خيدمون ىف هذه املدرسة سنة 

  .2013\2012للسنة الدراسية مسارانج  الثانويةاحلاجة 

العملية التعليمية. وعدد املعلم الذي  هام ىف دورمن املعلم، أن املعلم له 
من متخرج  وه 2013\2012 الدراسيمعلما للعام  21هذه املدرسة  خيدم ىف

سنة، واألن يتساعل إىل كلية  2000املعهد العصرية دارالّسالم قونتور فونوروكو 
استاذ حممد سروري علي واملعلم الذي علم اللغة العربية هي  .عليه بسمارنج

  .احلافظ
العام  مسارانج الثانوية إسريايت احلاجة درسةاملأحوال املعلمني ىف 

  :2الدراسى

  المهنة  اسم المعلم  الرقم

  مدير املدرسة  سري تانطاوية احلاجة  1

  نائب املدير املدرسة  إيكا بوترانطا هادي  2

                                                
2 Dokumentasi, Profil smp, hlm. 5 
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  رائيس املنهاج الدراسي  إرحام لطيف كورنياوان  3

  رائيس العالقة اتمع  عبيدين إبن رسن  4

  رائيس التالميذ  هادي سوتريسنو  5

  رائيس الدين  هريي بور وانطا  6

  ويل الفصل  سري هارجايت  7

  ويل الفصل  سييت سانياة  8

  ويل الفصل  سو هانا  9

  ويل الفصل  حممد شعار الدين  10

  أستاذ  بامباغ فيتونو  11

  ويل الفصل  ديياة ساري  12

  أستاذة  نوسراة يوليانيت  13

  أستاذة  سيتس نوريفة احلجة  14

  أستاذ  سروري علي احلافظ  15

  أستاذة  كانيفياتويت    16

  أستاذ  حممد محدي  17

  أستاذ  حممد أشعاري  18

  أستاذ  حممد تقوى احلاج  19

  أستاذ  نور فائز  20

  أستاذة  إميا نور وجيايانيت  21

  موظف  نور فامتاوايت  22

  موظف  بوجيونو  23

  موظف  مصطفى  24

  موظف  موجي لستاري  25

  موظف  سوغيارطا  26
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  التالميذأحوال   ) ب

مسارانج  الثانويةإسريايت  احلاجة مدرسة الثامن الصف املتعلم ىفأحوال 
  .)70هم سبعون ( 2013\2012للسنة الدراسية 

مسارانج  الثانويةدرسة إسريايت احلاجة مب الثامن الصف وينقسم التالميذ ىف
. وأما عدد التالميذ يم )اجل(  الصفإىل  ف )لاال(ل، يعين الصف و إىل ثالثة فص

. والصف )24( اً تلميذأربعة وعشرون للصف الثامن (أ) ي: هذه املدرسة فه ىف
إثنان وعشرون  . والصف الثامن (ج)) 24( اً تلميذأربعة وعشرون  الثامن (ب)

 3.) 22 اً (تلميذ
للسنة الدراسية مسارانج  الثانويةإسريايت احلاجة مدرسة يف عدد طلبة 

 هي كما يلي: 2012/2013 - 2008/2009

  2012  2011  2010  2009  2008  الصف  الرقم

الصف   1
  السابع

90  105  85  70  106  

منالصف الثا  2  117  88  110  85  70  

  83  102  87  114  80  تاسعالصف ال  3

  259  257  282  307  265 اموع
  

 املنهج الدراسي  .4

  نوع املنهج  . أ
على املنهج الدراسي  تعتمد املدرسة احلاجة إسريايت الثانوية مسارانج

اليت قررا وزارة الشؤون الدينية مجهورية إندونيسيا. ويف تنفيذ هذا املنهج  2012
و  2008 (KTSP)صممت هذه املدرسة ما يسمى باملنهج الدراسي بأساس 

. هذه املناهج  2008سنة   20, و بالشؤون مجهورية إندونيسيا رقم 2004

                                                
3Dokumentasi. Penerimaan Siswa Baru di SMP. Hj. Isriati Baiturrohman Semarang. (tahun 

ajaran 2012/2013)., hlm. 1-3. 
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ة على املستوى املدرسة الثانوية خبصصها املقّررة الدراسية حتتوي على املواد الدراسي
  .4لكل مادة من املواد الدراسية

  
 احلاجة إسريايتمبدرسة  العامة افدأه  . ب

   :, فهي كما يلىمسارانج الثانويةإسريايت احلاجة مبدرسة اف العامة دوأما أه

إجياد املدرسة كمركز االمتياز الذي يتمكن من استعداد طاقة بشرية وتنميها  .1

 غفور. حمال " اإلميان والتقوى والعلم والتكنولوجيا" يف إجياد بلدة وربّ  ىف

 من حيث الدراسة املقررة وأخالق السلوك. زاإلجنا الرتبية إجياد .2

 ترقية معرفة التالميذ من املعارف والعلوم التكنولوجيا إىل املستوى األعلى. .3

 5.إنتشر العصرمستعدين بين اإلسالمي ليكونوا دترقية التالميذ مبعرفة علوم ال .4

 

 احلصص الدراسية  . ج

  :  6إن حصصا الدراسية يف مدرسة احلا جة إسريايت يعين كما يلي

  مادة
  الصف و الوقت

  التاسع الثامن السابع

  مادة أساسية  . أ

  2  2  2  . الرتبية اإلسالم1
  2  2  2  الرتبية البالد .2
  4  4  4  اللغة اإلندونيسيا .3
  4  4  4  اللغة اإلندونيسيا .4
  4  4  4  الرياضية .5
  4  4  4  الطبيعية .6

                                                
4 Dokumentasi, Kurikulum SMP. Hj. Isriati Baiturrohman Semarang. ( Tahun ajaran 

2012/2013 ), hlm. 4. 
5 Dokumentasi, Kurikulum smp, hlm. 1. 

6 Dokumentasi, Kurikulum smp, hlm. 8-9. 



32 

  4  4  4  اإلجتماعية .7
  2  2  2  الثقافية .8
  2  2  2  الرياضة .9

  2  2  2  اإلعالم و التكنولوجيا .10
  املادة اإلضافية   . ب

  2  2  2  . اللغة اجلاوية1
  2  2  2  . اللغة العربية 2

  ج. املادة تنمية النفسي

  . إرشاد النفسي 1
8  8  8  

  . األنشطة اإلضافية 2

  42  42  42  المجموعة
  

 البياتان  توصيف  . ب

تالميذ  القسم  لَدى يبحث الباحث ىف هذا الباب عن اإلجناز تعّلم اللغة العربية
 للصف )Kelas  IT(تالميذ القسم اإلعالم والتكنولوجيا و  ) Kelas  Reguler( العادي 

من  - النشاطات يف املدرسة منوذجا مادة -  مسارنج الثانوية إسريايت" "احلاجة مبدرسة الثامن
 الىت قد مجعها الباحث ىف هذا البحث. البيانات

 Kelasاإلعالم والتكنولوجيا (قسم ال لدى تالميذ البيانات عن اإلجناز تعّلم اللغة العربية .1
 IT( النشــاطات يف  مـادة- مسـارنج الثانويــة إسـريايت" "احلاجــة مبدرسـة الثـامن للصـف

  .X1هي  ستعرض ىف اجلدول األول ،كعينة البحث  - املدرسة منوذجا

 
 اجلدول األول

لدى  النشاطات يف املدرسة منوذجا يف مادةإجناز تعّلم اللغة العربية  درجة
  :)Kelas ITقسم اإلعالم والتكنولوجيا (ال تالميذ

 X1  اإلسم  الرقم

 96  أمحد أفزارالرمحن شاه  1
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 76  أكرب عزيز سابوترا  2

 84  زاهراألداوينونا   3

 92  عمليا رمحا بوتري دارماجايا  4

 96  داففا جانتيكاسبيال  5

 96  إيغا غاالنغ فريداناتا  6

 96  فيسال ديندي فريديانطورو  7

 92  إهلام إيندي وينورسيتا  8

 64  حممد إقبال داريس االتقي  9

 92  حممد لطفي الكمايل  10

 97  حممد الشاوكي فاراديس  11

 96  الدينحممد أكرب سيف   12

 92  نيال برماتا ساري  13

 88  نور عزيزة  14

 92  رتنا جهيانينغ جيوانغا  15

 92  ريندرا اوكي موالنا  16

 92  ريسنا أيو رين كوسوما إسطوطي  17

 60  سوريانيتا  18

 92  تييا موالنا  19

 80  فريونيكا أنينديا داففا  20

 92  ييسي بوجي أسطوطيك  21

 96  كينانيتيوليانتينا بوغا    22

  ∑X1  1953 
 

  
 االيضاح :
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X1    لــــدى  النشــــاطات يف املدرســــة منوذجــــا مــــادةيف  إجنــــاز تعّلــــم اللغــــة العربيــــةرجــــة :د
 )Kelas ITقسم اإلعالم والتكنولوجيا (ال تالميذ

∑X1 النشــاطات يف املدرســة منوذجــا مــادةيف  إجنــاز تعلّــم اللغــة العربيــةدرجــة ال : جممــوع 
 )Kelas ITاإلعالم والتكنولوجيا (قسم ال لدى تالميذ

  ومن اجلدول السابق, قد عرف أن :
 بأنه بتقدير ممتاز  97القيمة األعلى هي    )أ 

 بأنه بتقدير جيد  60القيمة األدىن هي    )ب 

النشاطات يف  مادةيف  إجناز تعّلم اللغة العربيةدرجة  من املعّدلقيمة  ملعرفة
  :  باملعادلة التالية )Kelas  ITوالتكنولوجيا (قسم اإلعالم ال لدى تالميذ املدرسة منوذجا

1

1
1 N

X
M ∑=  

  البينات:

1M     :  النشاطات يف املدرسـة  مادةيف  إجناز تعّلم اللغة العربيةالدرجات  املعّدلقيمة
 )Kelas ITقسم اإلعالم والتكنولوجيا ( ىف لدى التالميذ منوذجا

1X ∑ : النشـاطات يف املدرسـة منوذجـا مـادةيف  إجناز تعّلم اللغة العربيـة درجةال جمموع 
  )Kelas ITقسم اإلعالم والتكنولوجيا ( ىف لدى التالميذ

1N    : ــمإجنــاز درجــة  جممــوع العينــة النشــاطات يف املدرســة  مــادةيف  اللغــة العربيــة تعّل
 )Kelas ITقسم اإلعالم والتكنولوجيا ( ىف لدى التالميذ منوذجا

  حلساب البيانات فهى كما تاىل : املعادلةوتطبيق هذه 

1M  =1953    
22  

 =88,77    
النشــاطات يف  مــادةيف  إجنــاز تعّلــم اللغــة العربيــةومــن حتليــل البيانــات عــن درجــة 

, فحصـــلت )Kelas ITقســم اإلعــالم والتكنولوجيــا (ال لــدى تالميــذ املدرســة منوذجــا
النشـاطات  مـادةيف  وهذه تدل على إجناز تعّلم اللغـة العربيـة   88,77املعّدل القيمة ا

للصـــف ) Kelas ITقســم اإلعـــالم والتكنولوجيـــا (ال لـــدى تالميـــذ يف املدرســة منوذجـــا
 مسارانج. الثامن مبدرسة احلاجة إسريايت الثانوية
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  اجلدول الثاىن

النشاطات يف  مادةيف  إجناز تعّلم اللغة العربيةاعداد االحنراف املعياري ىف 
  :)Kelas ITقسم اإلعالم والتكنولوجيا (ال لدى تالميذ املدرسة منوذجا

x1
2 x1 

(X1 – M1) 
X1 الرقم 

52,233 7,227 96 1 

163,143 -12,773 76 2 

22,779 -4,773 84 3 

10,415 3,227 92 4 

52,233 7,227 96 5 

52,233 7,227 96 6 

52,233 7,227 96 7 

10,415 3,227 92 8 

613,688 -24,773 64 9 

10,415 3,227 92 10 

67,688 8,227 97 
11 

52,233 7,227 96 12 

10,415 3,227 92 13 

0,597 -0,773 88 14 

10,415 3,227 92 15 

10,415 3,227 92 16 

10,415 3,227 92 17 

827,870 -28,773 60 18 
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ــــم اللغــــة العربيــــة .2 لــــدى  النشــــاطات يف املدرســــة منوذجــــايف مادة البيانــــات عــــن اإلجنــــاز تعّل

 "احلاجــة مبدرســة الثــامن للصــف ) Kelas  Reguler(القســم العــادي ىف  التالميــذ
  .X2الثالث هي ستعرض ىف اجلدول  ،كعينة البحث  مسارنج الثانوية إسريايت"

 
 اجلدول الثالث

لدى  النشاطات يف املدرسة منوذجايف مادة إجناز تعّلم اللغة العربية درجة
  :) Kelas  Reguler(القسم العادي ىف  التالميذ

 X2  اإلسم  الرقم

 72  أفيفة أبتيكا ساري  1

 52  أفينا ساملا أطايا  2

 96  الفريد معروف باسكورو  3

 64  أنيسا دوي جاهياين  4

 56  أرغوددايل ويسانكغين باروتو  5

 55  بيفي رامحا  6

 56  خرياألمامة  7

 68  دايف عن احلق حممد عيشا  8

 52  إيرناندا فري ديان فوترا  9

10,415 3,227 92 19 

76,961 -8,773 80 20 

10,415 3,227 92 21 

52,233 7,227 96 22 

∑x1
2 ∑x1 ∑X1 

 
 اموع

2179,864 
 

- 
0,000 

 
 

1953 
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 92  فراديبتافاوستا أريا   10

 68  حبيبة املفاركة  11

 56  هيماوان اوكتافيانتو  12

 80  جيهان جنواه  13

 76  حممد دمياس أنصاري علمي  14

 76  ناديا عمليا زين  15

 68  ريفنيتا جيهان حابساري  16

 76  راينا فاطيا رمحادانيت  17

 68  رينا ميغا زيرلينا  18

 76  ريزكا موليديا  19

 72  بونينريزكي فضلي   20

 68  سكار وحيد كوسوما نينغروم  21

 80  فيفي نورحاليسا  22

 84  يوليان بايو أنديتا  23

 92  يوسف نور رايف  24

  ∑X2  1703 

 

 االيضاح :

 :   X2لدى  النشاطات يف املدرسة منوذجايف مادة إجناز تعّلم اللغة العربية درجة
 ) Kelas Reguler(القسم العادي  تالميذ

 ∑X2 :النشاطات يف املدرسة منوذجامادةيف  إجناز تعّلم اللغة العربيةدرجة ال جمموع 
ومن اجلدول السابق, قد عرف  ) Kelas  Reguler(القسم العادي لدى تالميذ 

 أن :

  

 بأنه بتقدير ممتاز  96القيمة األعلى هى    )أ 

 بأنه بتقدير جيد  52القيمة األدىن هى    )ب 
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النشاطات يف يف مادة إجناز تعّلم اللغة العربيةدرجة  من املعّدلقيمة فة ر ملع
 : باملعادلة التالية )Kelas  Reguler(القسم العادي ىف  لدى التالميذ املدرسة منوذجا

  

2

2
2 N

X
M ∑=  

  البينات:

2M   :  املدرسة النشاطات يف يف مادة العربية اللغةإجناز تعّلم درجة ال املعّدلقيمة
 )Kelas  Reguler(القسم العادي ىف  لدى التالميذ منوذجا

2X ∑ :   النشاطات يف املدرسة يف مادة إجناز تعّلم اللغة العربيةدرجة ال جمموع
 ) Kelas  Reguler(القسم العادي ىف  لدى التالميذ منوذجا

2N    : النشاطات يف املدرسة يف مادة إجناز تعّلم اللغة العربية درجة جمموع العينة
 ) Kelas  Reguler(القسم العادي ىف  لدى التالميذ منوذجا

  حلساب البيانات فهى كما تاىل : املعادلةوتطبيق هذه 

2M  =1703    
24  

 =70,96    
النشاطات يف يف مادة إجناز تعّلم اللغة العربيةومن حتليل البيانات عن درجة 

فحصلت القيمة  ,) Kelas  Reguler(القسم العادي  لدى تالميذ املدرسة منوذجا
النشاطات يف املدرسة يف مادة إجناز تعّلم اللغة العربيةوهذه تدل على   70,96 املعّدل
الثامن مبدرسة للصف  )Kelas  Reguler(القسم العادي ىف  لدى التالميذ منوذجا
  مسارانج. إسريايت الثانويةاحلاجة 

  
  
  

بعااجلدول الر   
النشاطات يف يف مادة إجناز تعّلم اللغة العربيةاعداد االحنراف املعياري ىف 

  ) Kelas  Reguler(القسم العادي ىف  لدى التالميذ املدرسة منوذجا
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x2
2 x2 X2 الرقم 

1,085 1,042 72 1 

359,418 -18,958 52 2 

627,085 25,042 96 3 

48,418 -6,958 64 4 

223,752 -14,958 56 5 

254,668 -15,958 55 6 

223,752 -14,958 56 7 

8,752 -2,958 68 8 

359,418 -18,958 52 9 

442,752 21,042 92 10 

8,752 -2,958 68 11 

223,752 -14,958 56 12 

81,752 9,042 80 13 

25,418 5,042 76 14 

25,418 5,042 76 15 

8,752 -2,958 68 16 

25,418 5,042 76 17 

8,752 -2,958 68 18 

25,418 5,042 76 19 

1,085 1,042 72 20 

8,752 -2,958 68 21 

81,752 9,042 80 22 
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170,085 13,042 84 23 

442,752 21,042 92 24 

∑x2
2 ∑x2 ∑X2 

 3686,958 اموع

 
0,000 

 
1703 

 
درجة  من يواالحنراف املعيار  الثانويةوحتليل البيانات السابقة تدل على القيمة 

قسم  ىف لدى التالميذ مادةالنشاطات يف املدرسة منوذجا يفإجناز تعّلم اللغة العربية 
يف  إجناز تعّلم اللغة العربيةأعلى من درجة  )Kelas  ITولوجيا (ناإلعالم والتك

 Kelas  Reguler(القسم العادي ىف  التالميذلدى  منوذجاالنشاطات يف املدرسة مادة
 مسارانج. الثامن مبدرسة احلاجة إسريايت الثانويةللصف )

  

 اختبار الفرضية   . ج

غـري مقبولـة.  واختبار الفرضية هى حتليل البيانات ملعرفة فرضية البحث املقدمة مقبولـة أ
 إّن الفرضـــية يعـــىن" فتكـــون داللـــة. هـــذا tإذا كانـــت قيمـــة احملصـــولة أكثـــر مـــن قيمـــة جـــدول "

) غـــري مقبولـــة. وبـــالعكس إذا كانـــت قيمـــة  Ho) مقبولـــة والفرضـــية الصـــفرية (  Haاإلجرئيـــة ( 
" فتكون غـري داللـة. وهـذا يعـين إّن الفرضـية اإلجرئيـة  tمن قيمة جدول " أقل الفرق احملصولة 

 )Ha  ) غري مقبولة والفرضية الصفرية (Ho .7) مقبولة  
يف مــادة الفــرق إجنــاز تعّلــم اللغــة العربيــة  ةويبحــث الباحــث ىف هــذا البحــث عــن قيمــ

اإلعــــــالم قســــــم التالميــــــذ  والقســــــم العــــــادي لــــــدى تالميــــــذ النشــــــاطات يف املدرســــــة منوذجــــــا 
  .والتكنولوجيا

  " Independent t test"ملعرفـة الفـرق بـني الفـريقني، يسـتخدم الباحـث عـن معادلـة  
وقبـــل املعاجلـــة البيانـــات ينبغـــى الباحـــث أن يقـــدم البيانـــات عـــن  " t"لنيـــل القيمـــة بـــني الفـــريقني 

  املتغريين ىف اجلدول التاىل : 
  اجلدول اخلامس

                                                
7Karnadi Hasan, Dasar-dasar,  hlm. 16. 
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مادةالنشــاطات يف املدرســة يف  م اللغــة العربيــةإجنــاز تعّلــعــداد لتحليــل قيمــة الفــرق بــني ا
  اإلعالم والتكنولوجياوالتالميذ ىف قسم القسم العادي ىف لدى التالميذ  منوذجا

 X1 X2 X1--M1 X2-M2  الرقم
x1

2

 
x2

2 x1.x2
 x1 x2 

1 96 72 7,227 1,042 52,233 1,085 7,528 

2 76 52 -12,773 -18,958 163,143 359,418 242,150 

3 84 96 -4,773 25,042 22,779 627,085 -119,517 

4 92 64 3,227 -6,958 10,415 48,418 -22,456 

5 96 56 7,227 -14,958 52,233 223,752 -108,108 

6 96 55 7,227 -15,958 52,233 254,668 -115,335 

7 96 56 7,227 -14,958 52,233 223,752 -108,108 

8 92 68 3,227 -2,958 10,415 8,752 -9,547 

9 64 52 -24,773 -18,958 613,688 359,418 469,650 

10 92 92 3,227 21,042 10,415 442,752 67,907 

11 97 68 8,227 -2,958 67,688 8,752 -24,339 

12 96 56 7,227 -14,958 52,233 223,752 -108,108 

13 92 80 3,227 9,042 10,415 81,752 29,180 

14 88 76 -0,773 5,042 0,597 25,418 -3,896 

15 92 76 3,227 5,042 10,415 25,418 16,271 

16 92 68 3,227 -2,958 10,415 8,752 -9,547 

17 92 76 3,227 5,042 10,415 25,418 16,271 

18 60 68 -28,773 -2,958 827,870 8,752 85,119 

19 92 76 3,227 5,042 10,415 25,418 16,271 

20 80 72 -8,773 1,042 76,961 1,085 -9,138 

21 92 68 3,227 -2,958 10,415 8,752 -9,547 

22 96 80 7,227 9,042 52,233 81,752 65,347 

23  84  13,042  170,085 0,000 

24  92  21,042  442,752 0,000 

 2179,864 0,000 0,000 1703 1953  اموع
  

3686,958 368,045 
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Rata-

rata  

88,77 70,96        

  االيضاح :
: X1لـــدى  يف مـــادة النشـــاطات يف املدرســـة منوذجـــا درجـــة إجنـــاز تعّلـــم اللغـــة العربيـــة

  . 88,77القسم اإلعالم والتكنولوجيا هيتالميذ 
: X2 لـــدى  يف مـــادة النشــاطات يف املدرســة منوذجــا درجـــة إجنــاز تعلّــم اللغــة العربيــة

 . 88,77 هيالقسم العادي تالميذ 

: x1
النشـاطات يف املدرسـة يف مـادة فـرق مربـع لكـل الدرجـة إجنـاز تعلّـم اللغـة العربيـة  2

 2179,864 اإلعالم والتكنولوجياقسم اللدى تالميذ  منوذجا

: x2
يف مـادة النشـاطات يف املدرسـة  فـرق مربـع لكـل الدرجـة إجنـاز تعلّـم اللغـة العربيـة 2

  3686,958القسم العادي تالميذ  لدى منوذجا

N1   : 22والتكنولوجيا هي اإلعالمقسم التالميذ مجلة  
N2    24هي القسم العادي تالميذ : مجلة  

القسـم تالميذ  لدىإجناز تعّلم اللغة العربية  ىف املتوسطوهذا شكل االنتشار 
  كما تلى :  والتكنولوجيا اإلعالمقسم التالميذ  والعادي 

 
 Independent"وبعد معرفة اجلدول السابق فيدخل الباحث البيانات إىل معادلة  

t test" : لنيل قيمة الفرق كما يلى  

0

20

40

60

80

100

120

القيمة األعلى  القيمة املعّدل القيمة األدىن 

و�
	�ذ  ا���ظ�مإ���ز ���م ا���� ا��ر��� �َدى �
	�ذ ا���م 

ما���م � وا����و�و��� ا�

X1قسم اإلعالم و التكنولوجيا 

X2  قسم اإلنتظام
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t  =  88,772  -  70,958  
 

2179,864+3686,958  22+24  
 

     2– 24   +22     22.24 
  
 

t  =    17,814 
 

5866,822  46 
    

 44    528 
 
  

t  =   17,814  
 

)133,337(  )0,0871(  
 
 

t  =   17,814    
 

)11,547(  )0,2952(  
 

t  = 17,814   
 

3,408 

 
t  =  5,227 
 
 

  البحث حدود  . د

وبعد أن يبحث الباحث حبثا، يعرف الباحث أن وجود حمدود البحث ألن 
الباحث بعيد عن الكمال والتمام. وحمدود البحث بسبب العينة املختارة مل تقدر أن جتعل 

 يف مادةالنشاطات يف املدرسة منوذجا لدى إجناز تعّلم اللغة العربيةعلى دليل البحث ىف 
 Kelas)  (وتالميذ القسم اإلعالم والتكنولوجيا (Kelas  Reguler)تالميذ  القسم العادي   

 IT  وهذا البحث حيتاج إىل األوقات مسارانج الثامن مبدرسة احلاجة إسريايتللصف .
  حاصل على هذا البحث.واملصاريف والقوة، وهم العوامل الىت تؤثر ىف احلاصل أو بغري 

تالميذ  القسم  بني الداللة الفرق موجد الباحث تعرف السابق احلساب ومن

 مث  t0 قيمة توجد وبعد.  t0=  5,227وهيوتال ميذ القسم اإلعالم و التكنولوجيا العادي  

%. 5 الداللة على  , = tt  .(dk= n1 + n2 – 2) )22+24-2=44 .(44 dk بقيمة موصول
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 فهذا), 2,021 >5,227(  من أكرب) t) "5,227" جدول القيمة ىف. 2,021=  أكرب tt فلذالك
     .مقبولة غري) H0( الصفرية والفرضية مقبولة) Ha( االجرائية الفرضية أن، أيضا

بني تالميذ  القسم العادي     املقارنة وجود السابقة بيانات من الباحث ظهريو 
(Kelas  Reguler)  اإلعالم والتكنولوجياو تالميذ القسم)  (Kelas  IT على إجناز تعلم

اللغة العربية يف مادةالنشاطات يف املدرسة منوذجا يف الصف الثامن مبدرسة احلاجة إسريايت 
   مسارنج.

  وهى كما تاىل : مقبولة  األخرى الىت تسبب فرضية البحث عواملولذا توجد 
 Kelas)تالميذ القسم العادي  يفة الطرق الىت تستخدم املعلمون لتعليم اللغة العربي •

Reguler)و تالميذ القسم اإلعالم والتكنولوجيا)  (Kelas  IT غري  يف الصف الثامن
 سواء.

قسم اإلعالم والتكنولوجيا يستخدم وسائل التعليم خاصة خبصوصته اليت يصري إختالفا  •
 . التكنولوجياو اإلعالم القسم العادي بني 

قسم اإلعالم والتكنولوجيا بأساس وسيلة الكومبيوتر يف تعليمه حىت يصري مصاريف  •
 التسجيل التعليم غايل. 

 
 
 
 
 
 
  
 
 

 


