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  الربع الباب

 البحث نتائج

 

 .دماك جونتور غاجى اإلسالمية الثانوية "فتاح نسلطا" مدرسة من العامة الصورة  . أ

 غاجى 2 رقم كاراغ شارع ىف اإلسالمية الثانوية "فتاح سلطان" مدرسة وقعت

:  اإللكرتوين الربيد 08122932285:  فاهلات رقم دماك جونتور

mtsssultanfatahgaji@yahoo.com بيةالطل" مؤسسة حتت املدارس إحدى من هي "

 .1979 سنة ىف املدرسة هذه وبنيت دماك جونتور غاجى

  :وهي دماك جونتور غاجى اإلسالمية الثانوية "فتاح سلطان" مدرسة من نظرةال

 مفضال أمرا صارت دماك جونتور غاجى اإلسالمية الثانوية "فتاح سلطان" املدرسة  .أ 

 .للمجتمع

  :وهي دماك جونتور غاجى اإلسالمية الثانوية "فتاح سلطان" مدرسة من البعث

 .واجلمعة السنة أهل على ةمياإلسال البشرية واردامل تنمية و الرتبية  .أ 

 .احلياة ىف الكرمية قاألخال  .ب 

1.فعاالد وإرتفاء مستقل ماهر،  .ج 
 

 ٤ و مدرسا، ٢٠ دماك جونتور غاجى اإلسالمية الثانوية "فتاح سلطان" مدرسة ىف

  :التاىل لااجلدو  إىل أنظر موظفا،

  1 اجلدوال

  األساتيذ أحوال

  الرتبية سرية  املدرسني أمساء  رقم

  رياملاجست  احلاج حامل حممد  1

  الليسانس  منطالب  2

  الليسانس  فوجاكا مباغاب  3

  الليسانس  ىهاد نور  4

                                                             
1
  2012 أبريل 13 تاريخ دماك جونتور غاجى اإلسالمية الثانوية" فتاح سلطان" مدرسة من توثيق و مشاهدة 
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  الليسانس  احلاج ىدخرياهلا  5

  رياملاجست  وسوكرن  6

  رياملاجست  خالص رنو   7

  رياملاجست  اهللا عون  8

  الليسانس  إسنني وردة سرى  9

  رياملاجست  احلاجة طانيةيف  10

  الليسانس  األديب مفتاح  11

  الليسانس  احلاجة الّسعادة الفية  12

  الليسانس  الّدين شريف حمّمد  13

  الليسانس  تسالم  14

  رياملاجست  الّنور الّدين سلف حمّمد  15

  سالليسان  الواتىسوسي أنيس  16

  الليسانس  هنداياىن وارا أكوستينا  17

  الليسانس  مّتقني إمام  18

  الليسانس  النسوة خريدة  19

  الليسانس  جوبيداة  20

  

  2 اجلدوال

  املوظفون أمساء

  الرتبية سرية  املدرسني أمساء  رقم

  الليسانس  الرحيم نور حممد  1

  الليسانس  الدين حبر  2
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  الليسانس  العارفني زين  3

  الليسانس  رمسلى ادين إيرما  4

  

 دراسي عام دماك جونتور اجىغ اإلسالمية الثانوية "فتاح سلطان" مدرسة من 

 اجلدوال إىل نظرأ. 80 السابع الصف يف التالميذ عدد أن الباحثة عرفت 2012 /2011

  :التايل

  3 اجلدوال

  التالميذ أحوال

  اموع  النساء  الرجال  الفصل  رقم

  40  25  15  أ السابع  1

  40  21  19  ب ابعالس  2

  80  جمموع

 

 التحليل شروط رإختبا  . ب

 )Uji Normalitas( اءاإلستو  ارإختب )1

 بني حالة ملعرفة حثالب هذا إقامة قبل اإلستواء ختبارا الباحثة إستخدمت

 االختبار نتيجة من ناتالبيا الباحثة فأخذت. ال أم عادي" ب" و"  أ"  السابع الفصل

 قيمة كانت إذا لتحليلها  chi kuadratاملعادلة حثةالبا خدمتواست األوىل السنة النصف

chi kuadrat قيمة من أصغر احملصولة chi kuadrat عادي البيانات أن فيقال اجلدوال 

 .عادي غري أا فيقال أكرب وإذا

  :يلى كما ييبتجر ال و الضابط لفصلل اإلستواء اختبار من والنتيجة
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  4 اجلدوال

  اإلستواء رإختبا من احملصول

  الشرح xhitung xtabel  الفصل  الرقم

  عادي  11,70  1,83  ابطةالض  1

  يعاد  11,70  3,43  ةيبيالتجر   2

  

 الفصل و الضابط الفصل أن الباحثة عرفت) 4 اجلدوال يف( السابق البيان كما

  .امللحق يف كما تفصيال وشرحها xhitung > xtabel ألن عادي حالة يف ييبالتجر 

 )Uji Homogenitas( جانستال ارإختب )2

 بني حالة ملعرفة البحث هذا إقامة قبل التجانس ارختبا الباحثة استخدمت

 فأخذت. ال أم جتانس الثانوية" فتاح سلطان" مدرسة يف" ب" و" أ" السابع الفصل

  .2011/2012 دراسى عام األوىل السنة النصف ختباراال نتيجة من القيمة الباحثة

 .الفصلني من األوىل نةالس النصف ختباراال من السابقة قيمةال الباحثة تأخذ  .أ 

 :الفصلني من والتباين املتوسطة يمةق عن الباحثة حبثت  .ب 

  ٥ اجلدوال

  الضابط الفصل من التجانس اختبار حساب

X f fX (X–��) (X–��)2 f (X–��)2 

65  1  65  - 11,025 121,550  121,550  

69  3  207  - 7,025 49,350  148,05  

72  3  216  - 4,025 16,200  48,6  

73  1  73  - 3,025 9,150  9,150  

74  7  518  - 2,025 4,100  28,7  

75  5  375  - 1,025 1,050  5,25  

76  3  228  - 0,025 6,25  18,75  
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77  3  231  0,975 0,950  2,85  

78  3  234  1,975 3,900  11,7  

79  2  158  2,975 8,850  17,7  

80  2  160  3,975 15,800  31,6  

81  3  243  4,975 24,750  74,25  

82  1  82  5,975 35,700  35,700  

83  2  166  6,975 48,650  97,3  

85  1  85  8,975 80,550  80,550  

  40  
304

1  
   731,7  

  

  اإليضاح :

X : قيمة التالميذ.  

f : عدد التالميذ الذين ينالون قيمة. �̅ =
∑���  

 = 
٣٠٤١

٤٠
  

 = 76,025 

S2 = 
∑���	�
�٢�	١  

 = 
٧٣١٫٧

٣٩
  

 = 18,76 
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  ٦ اجلدوال

  ييبالتجر  الفصل من التجانس اختبار حساب

X f fX (X–��) (X–��)2 f (X–��)2 

63  1  63  - 14,575 212,430  212,430  

66  1  66  - 11,575 133,980  133,980  

69  1  69  - 8,575 73,530  73,530  

72  2  144  - 5,575 31,080  62,16  

73  1  73  - 4,575 20,930  20,930  

74  5  370  - 3,575 12,780  63,9  

75  3  225  - 2,575 6,630  19,89  

76  4  304  - 1,575 2,480  9,92  

77  3  231  - 0,575 0,330  0,99  

78  3  234  0,425  0,179  0,537  

79  2  158  1,425  2,030  4,06  

80  3  240  2,425  5,880  17,64  

81  2  162  3,425  11,730  23,46  

82  1  82  4,425  19,580  19,580  

83  3  249  5,425  29,430  88,29  

85  2  170  7,425  55,130  110,26  

87  1  87  9,425  88,830  88,830  

88  2  176  10,425  108,680  217,36  

  40  
310

3  
    1167,74

7  
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 �̅ = 
∑���  

 = 
٣١٠٣

٤٠
  

 = 77,575 

S2 = 
∑���	�̅�٢�	١  

 =	١١٦٧٫٧٤٧

٣٩
  

 = 29,94 
 :مبعادلة التجانس معرفة الباحثة إستخدمت  .ج 

F	 = باينالت اعلى	

ادىن	التباين
 

= ٢٩٫٩٤

١٨٫٧٦
 

1,59 =     
 

) Fh≤Ft( اجلدوال F من سويا أو أصغر احملصولة F جةدر  كانت إذا

 أن الباحثة عرفت لسابقة،ا املعادلة ومن. متجانسة الفصلني أو مقبولة ففرضة

 ≤ F حساب إذان. 1,69 هي% F 5اجلدوال بدرجة فقارنة 1,59 هو F باحسا

  .التجانس حالة يف الفصلني أن فيقال F جدوال

 ختباراال أداة حتليل )3

 يف اشرتك وقد. 2012 أبريل ٢١ يخالتار  يف التجريبية األسئلة الباحثة نفذت

   املتعددة من االختبار بشكل أسئلة 20 عددها واألسئلة. تلميذ 40 ختباراال

)Multiple Choice (دقيقة 80 الوقت ختصيص مع.  
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 )Validitas( اإلختبار صدق .1

 :يلى كما هو االختبار صدق أن احلساب من نتائج

  اموع  األسئلة بند منرة  البيان  الرقم

  صادق  1
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,

12,13,14,15,16,17,18,2

0  
19  

  1  19  صادق غري  2

  20  جمموع  

  

  .إن بند السؤال صدقا وضدهافيقال   < rtabel rhitung كانت ذاإ

أداة التجريبية عن صدق االختبار، فنالت الباحثة بعد أن تصف الباحثة و 

  كما يلى:  : وهي البيانات منها

Xt∑ :  ٥٣٩ع درجة إجناز التعلم الكلي : جممو  

N :  : 40عدد التالميذ الذين يشرتكون االختبار  

  صدق االختبار كما يلي :واخلطوات ملعرفة 

 حبثت الباحثة عن معدل إجناز التعلم من إجناز الكلي باستخدام املعادلة : )1

 �t =	∑XtN  

=	 ٥٣٩

٤٠
 

= ١٣٫٥ 

  

 الكلي : من إجناز التعلماالحنراف املعياري  )2

��t =	�∑Xt٢N − �∑XtN � 
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=	�٨٠٥٣

٤٠
− �٥٣٩

٤٠
� 

=	�٢٠١٫٣٣ − ١٣٫٤٧٥	٢ 

=	�٢٠١٫٣٣ − ١٨١٫٥٨ 

=	�١٩٫٧٥ = ٤٫٤٤	 
 20معدل للتالميذ الذين جنحوا للبنود، ألن بنود األسئلة عددها  )3

 مثاال. 1وأخذت الباحثة بند السؤل 

�� =	∑�	ጔ	  

=	 ٥٢٤

٣٧
 

= 	١٤٫٢ 

 باملعادلة : 1من بند السؤال رقم  معرفة صدق االختبار )4

 �!" =	�� −	�#��# 	��$ 

=	 ١٤٫٢ − 	١٣٫٥

٤٫٤٤
	�٠٫٩٣

٠٫٠٨
 

=	 ٠٫٧

٤٫٤٤
	�١١٫٦٢٥ 

= 	٠٫١٦	x	٣٫٤١ = 	٠٫٥٤ 
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  .صدق 1الرقم ) فيقال أن بند السؤال r(جدوال  0،32 > 0،54ألن 

 )Reliabilitas( ختباراال ثبات .2

 وصفت. ختباراال ثبات عن الباحثة حبثت اإلختبار، صدق معرفة بعد

  : يلى كما وهي لبيانات،ا الباحثة فنالت التجربة، أداة الباحثة

 ١١ =	� &	& − ١� 	'١−�#�& −�#��&� (�#٢) * 

  -٢,�+معرفة من احنراف املعيار من االختبار .1

�.٢ =	∑/0٢1   

=	 ٧٨٩٫٩٧٥

٤٠
 

= ١٩٫٧٤٩٤ 

  -٢,�∑+معرفة .2

∑�,∑ =٢�٢, −	(∑�23 ) 

= 	٨٠٥٨ − �٥٣٩

٤. �
٢

 

= ٨٠٥٨	 − 	�٢٩٠٥٢١

٤٠
� 

= 	٨٠٥٨ −	(٧٢٦٣٫٠٢٥) = 	٧٨٩٫٩٧٥ 

  �,��معرفة معدل اإلجناز الكلي .3

 �# =	∑�#26  
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= 	٥٣٩
٤٠

 

= 	١٣٫٤٧٥ 

 ٢١ 7	 عادلةمب اإلختبار ثبات معرفة .4

 ١١ =	� &	& − ١'�١−	�#�&−�#��&� (	_#٢) * 

  

=	� ٢٠

٢٠ − ١
�	�١ −	١٣٫٤٧٥�٢٠ − ١٣٫٤٧٥�

٢٠�١٩٫٧٤٩٤� � 

  

=	�٢٠

١٩
��١ −	١٣٫٤٥٤�٦٫٥٢٥�

٣٩٤٫٩٨٧٥
� 

  

= 	١٫٠٥٢٦٣�١ − ٨٧٫٩٢٤٣٧٥

٣٩٤٫٩٨٧٥
� 

  = 	١٫٠٥٢٦٣	 (١ − 	٠٫٢٢٢٦٠٠٤) 

  = 	١٫٠٥٢٦٣	 (٠٫٧٧٧٣٩٩٦) 

  = ٠٫٨١٨٣٢ 
 

 )Tingkat Kesukaran Soal( الصعوبة مستوى .3

  اموع  األسئلة بند منرة  البيان  الرقم

  2  13,14  صعب  1

  9  2,4,7,10,11,17,18,19,20  يةاكف  2

  9  1,3,5,6,8,9,12,15,16  سهل  3

  20  جمموع  
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 :كن تصنيف مؤشر طبقة الصعوبة كما يلىومت

   الصعب 0،30 -0،00

  املعتدل 0،75-  0،30

 السهل 0،75-1،00

  

  :معادلة الباحثة فاستملت الصعوبة، مستوي ملعرفة

JS

B
P =  

P =  صعوبة مؤشرة  

B = االختبار ىف جنحوا الذين التالميذ عدد  

JS = عدد التالميذ ىف االختبار 

 

  مثاال، كما يلى: 1معرفة مستوي الصعوبة يف رقم 

P = =JS 

= ٣٧

٤٠
 

= ٠٫٩٢٥ 

 سهل.1ال رقم أن بند السؤ فيقال  1،00-0،75تقع بني  0,925ألن 

  

 )Daya Pembeda Soal( األسئلة متييز قدرة .4

  جمموع  األسئلة بند منرة  البيان  الرقم

  10  2,4,6,8,9,11,14,16,17,20  جيد  1

  6  5,7,10,13,15,18  كفاية  2

  4  1,3,12,19  ضعف  3

  20  جمموع  
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  :ييل فيما لسؤالا لتمييز املعايري

D = 0،00 ضعيف:  0،20 حيت   

D = 0،21 كفاية:  0،40 حيت  

D = 0،41 جيد:  0،70 حيت 

D = 0،71 جدا جيد:  1،00 حيت 

  

  متييز السؤال، فاستعملة الباحثة معادلة: ملعرفة

�= = =>?> − =@?@ = 	A	牤 − A@ 

AJ : موعة ىف املشاركني عددالعليا ا  

BJ : موعة ىف املشاركني عددةاملنخفض ا  

AB : موعة ىف املشاركني عددالبند ىف جنحوا الذين العليا ا   

BB : موعة ىف نياملشارك عددالبند ىف جنحوا الذين ةاملنخفض ا  
 

=�	 مثاال، كما يلى: 1يف رقم  متييز السؤال معرفة = =>?	> − =@?@ = A> − A@ 

AB = =B?B  

 

= ٢٠

٢٠
 

 = 	١ A= = ==?=  

 

= ١٧

٢٠
 

 = 	٠٫٨٥ 
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�= =	A> − A@ 
  = 	١ − 	٠٫٨٥ 
 = 	٠٫١٥ 

 ضعف:  0،20 حيت 0،00تقع بني  ٠٫١٥ألن 

  

 )t-test independent( املستقلة" ت" إختبار .5

 االختبار يف اشرتك وقد. 2012 مايو ٣ تاريخ يف االختبار الباحثة نفذت

 Multiple( املتعددة من االختبار بشكل أسئلة 16 عددها واالسئلة. تلميذا 80

Choice( 80مع ختصيص الوقت نيسيةاالندو  اللغة اىل العربية اللغة من ترجم و 

  .دقيقة

 كما يلى:فهي   االختبار من البيانات ونتائج حتليل

  ) 1x ( بطضاال فصلال  .أ 

 للتالميذ القراءة مهارة متعلدرجة  ةقدم الباحثتختبار، بعد إقامة اال

 املعلم دور يلعب متعلم كل اسرتاتيجية بدون املعلم يعلمهم الذين

)everyone is a teacher here( يف جدول التاىل: كما وهي  

 إجناز التعلم ٧ جدوال

  مالتعل إجناز  املشاهدة إجناز  ختبارإجناز اال  رقم

٦  ٦  ١٨  ١  

٦٫٣  ٦  ١٩  ٢  

٦٫٨  ١٢  ١٥  ٣  

٥٫٥  ٤  ١٦  ٤  

٤٫٥  ٥  ١٣  ٥  

٥٫٣  ٥  ١٦  ٦  

٥٫٠  ٦  ١٤  ٧  
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٦٫٥  ٥  ٢١  ٨  

٦٫٣  ٩  ١٦  ٩  

٦٫٨  ١٢  ١٥  ١٠  

٥٫٨  ٦  ١٧  ١١  

٥٫٠  ٦  ١٤  ١٢  

٦٫٥  ٧  ١٩  ١٣  

٦٫٥  ٨  ١٨  ١٤  

٥٫٣  ٥  ١٦  ١٥  

٥٫٨  ٦  ١٧  ١٦  

٥٫٥  ٦  ١٦  ١٧  

٤٫٣  ٧  ١٠  ١٨  

٧٫٣  ٨  ٢١  ١٩  

٤٫٥  ٥  ١٣  ٢٠  

٤٫٥  ٥  ١٣  ٢١  

٦٫٠  ٨  ١٦  ٢٢  

٧٫٠  ٨  ٢٠  ٢٣  

٦٫٣  ٩  ١٦  ٢٤  

٥٫٠  ٦  ١٤  ٢٥  

٤٫٥  ٥  ١٤  ٢٦  

٦٫٥  ٦  ٢٠  ٢٧  

٦٫٠  ٧  ١٧  ٢٨  

٦٫٠  ٨  ١٦  ٢٩  
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٦٫٥  ٩  ١٧  ٣٠  

٦٫٣  ٨  ١٧  ٣١  

٥٫٠  ٥  ١٥  ٣٢  

٦٫٥  ٦  ٢٠  ٣٣  

٧٫٣  ١٠  ١٩  ٣٤  

٦٫٥  ٧  ١٩  ٣٥  

٧٫٥  ٧  ٢٣  ٣٦  

٨٫٠  ٧  ٢٥  ٣٧  

٧٫٣  ٦  ٢٥  ٣٨  

٥٫٨  ٦  ١٧  ٣٩  

٦٫٥  ٦  ٢٠  ٤٠  

      ∑٢٤٠٫٥�١  

 

  : اإليضاح

 اسرتاتيجية بدون املعلم يعلمهم الذين للتالميذ مالتعل درجة جمموع :  	١�∑ 

 يف )everyone is a teacher here( املعلم دور يلعب متعلم كل

  ).الضابط فصلال" (أ" السابع الصف يف التالميذ عدد :  ١&  ."أ" السابع الصف

 وأدناها مالتعل إجناز درجة أعلى )1

 يعلمهم الذين للتالميذ القراءة تعلم درجة من البيانات توصيف بعد

 everyone is a( املعلم دور يلعب متعلم كل اسرتاتيجية بدون املعلم

teacher here(، ٤٫٣ وأدناها ٨٠ الدرجة أعلى أن ةالباحث تفحصل. 
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 القراءة مالتعل إجناز من الدرجة متوسط )2

 املعلم يعلمهم الذين للتالميذ مالتعل إجناز من الدرجة متوسط ملعرفة

 everyone is a teacher( املعلم دور يلعب متعلم كل اسرتاتيجية بدون

here(، املعادلة ةالباحث تفاستخدم :  

�١



 =	∑ 	�١&١  

=	 ٢٤٠٫٥

٤٠
 

= 	٦٫. ١ 

  

 بدون املعلم يعلمهم الذين للتالميذ مالتعل درجةال متوسط :  ١
� : اإليضاح

 everyone is a( املعلم دور يلعب متعلم كل اسرتاتيجية

teacher here.(  ∑�١	بدون املعلم يعلمهم الذين تالميذلل مالتعل ةدرج جمموع :   

 everyone is a( املعلم دور يلعب متعلم كل اسرتاتيجية

teacher here (أ" السابع الصف يف".  nكل اسرتاتيجية بدون املعلم يعلمهم الذين تالميذلل العينة جمموع :  ١ 

  .)everyone is a teacher here( املعلم دور يلعب متعلم

 يعلمهم الذين تالميذلل القراءة مهارة درجة عن البيانات حتليل ومن

 everyone is a( املعلم دور يلعب تعلمم كل اسرتاتيجية بدون املعلم

teacher here(، أن على تدل وهي ٦٫٠١  الدرجة متوسطة فحصلت 

   .معتدل التالميذ قدرة

وبعد ذلك أن يطلب الباحث عن قيمة املاد وفاصلة قبل يقرر 

 بدون املعلم يعلمهم الذين للتالميذ مالتعل إجنازالباحث عن أهلّية 

  ،)everyone is a teacher here( املعلم دور يلعب متعلم كل اسرتاتيجية

 لى:وهي كمات
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  يبحث عن مجلة الفاصلة   . أ

M = 1+3,3 log N 

= 1+3,3 log 40 

= 1+3,3x  1,6  

=1+5,28 

=   6,28 

  6  يكمل اىل

  يبحث عن املاد  . ب

R = H – L+1 
  البيان:

R = قيمة املاد 

H = القيمة األعلى 

L = دناالقيمة األ  

R = H – L +1 

    = 80 – 43 + 1 

    =38 

  يبحث عن فاصلة الفصل  . ج

M
Ri =

 

 

:  البيان  

i = فاصلة 

M = مجلة الفاصلة 
٣۸

٦
= ٦, ٣٣

 
6 ا�� ���ل   
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 حنراف املعيارىإلمن توزيع ا عن متوسط يبحث  . د

fd² d² Fd D 
 

 
F 
��� 

16 4 4 2 78 2 80 - 75  

4 1 4 1 72 4 74 -  69  

12 0 12 0 66 12 68 – 63  

7 1 7- 1-  59 7 62 – 57  

16 4 8- 2-  53 4 56 – 51  

99 9 33 -  3-  47 11 50 - 43  

154 
 

28 - 

 

 40 ∑ 

 








 ∑+=
N

fd
iMTM  

 البيان :

f  تردد =   

x  قيمة املتوسط فاصلة الفصل =    

d      =  قيمة كلمة املرر  ( قيمة تردد كثري �� x على قيمة   0تعيني قيمة      ) 

MT = متوسط حدس ( x ريعلى تردد كث قيمة  ).2 

 

          = 66 + 6 (0,7) 

     =66 + 4,2 

=70,  2  

 

 
 

                                                             
2
 Suharsimi Arikunto, Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), 

hlm. 253. 

x
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 ∑−∑=
N

fd

N

fd
iSD

 
 

=�۱٥٦

٤۰

٦ − +	٢٨

٤۰
- ٢ 

=�٣, ٩ −	٦ (۰, ٧) ٢ 

=�٣, ٩ − 	۰, ٤٩	٦

 

�٣, ٤۱	E	٦
 

=6x     1,846  

=11,1 

 

   8- اجلدوال

 متعلم كل اسرتاتيجية بدون املعلم مهميعل الذين تالميذلل مالتعل ةدرج الرتدداتقيمة 

  ."أ" السابع الصف يف) everyone is a teacher here( املعلم دور يلعب

 فاصلة فئة تردد

69  - 80 جيد 6  

57 – 68 معتدل 19  

  45 – 56 كاف 20

44أسفل    ناقص 2  

  عدد 40
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 الذين تالميذلل مالتعل ةدرجأن قيمة املتوسط عن  ةاجلدول السابق فعرف الباحث منو 

 everyone is a teacher( املعلم دور يلعب متعلم كل اسرتاتيجية بدون املعلم يعلمهم

here (59- 66الفاصلة  معتدل عن يف فئة 61 هى "أ" السابع الصف يف .  

  

  ) 2x ( يبيتجر ال فصلال  .ب 

 للتالميذ القراءة مهارة تعلمدرجة  ةقدم الباحثتختبار، بعد إقامة اال

 everyone is a( املعلم دور يلعب متعلم كل اسرتاتيجية املعلم يعلمهم الذين

teacher here( ل التاىل:ايف جدو  كما وهي 

  إجناز التعلم ٩ل اجدو 

  التعلم إجناز  املشاهدة إجناز  االختبار إجناز  رقم

٨٫٠  ١٠  ٢٢  ١  

٧٫٠  ٥  ٢٣  ٢  

٨٫٥  ٨  ٢٦  ٣  

٨٫٣  ٨  ٢٥  ٤  

٨٫٨  ٩  ٢٦  ٥  

٨٫٨  ٩  ٢٦  ٦  

٩٫٠  ٩  ٢٧  ٧  

٩٫٠  ١٠  ٢٦  ٨  

٩٫٠  ١٠  ٢٦  ٩  

٧٫٨  ٩  ٢٢  ١٠  

٨٫٠  ٨  ٢٤  ١١  

٨٫٥  ٩  ٢٥  ١٢  

٧٫٣  ٨  ٢١  ١٣  
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٦٫٨  ٨  ١٩  ١٤  

٥٫٠  ٦  ١٤  ١٥  

٦٫٣  ٦  ١٩  ١٦  

٩٫٠  ١٠  ٢٦  ١٧  

٥٫٨  ٦  ١٧  ١٨  

٧٫٨  ٧  ٢٤  ١٩  

٦٫٨  ٦  ٢١  ٢٠  

٨٫٣  ٨  ٢٥  ٢١  

٨٫٣  ٨  ٢٥  ٢٢  

٨٫٠  ٨  ٢٤  ٢٣  

٨٫٠  ٦  ٢٦  ٢٤  

٦٫٣  ٦  ١٩  ٢٥  

٥٫٨  ٦  ١٧  ٢٦  

٨٫٨  ١٠  ٢٥  ٢٧  

٥٫٣  ٥  ١٦  ٢٨  

٦٫٣  ٥  ٢٠  ٢٩  

٨٫٠  ٦  ٢٦  ٣٠  

٧٫٣  ٩  ٢٠  ٣١  

٨٫٥  ٩  ٢٥  ٣٢  

٨٫٣  ٧  ٢٦  ٣٣  

٧٫٥  ٦  ٢٤  ٣٤  

٨٫٠  ٧  ٢٥  ٣٥  
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٧٫٣  ٧  ٢٢  ٣٦  

٧٫٣  ٦  ٢٣  ٣٧  

٧٫٣  ٩  ٢٠  ٣٨  

٧٫٨  ٥  ٢٦  ٣٩  

٨٫٨  ١٠  ٢٥  ٤٠  

∑x  ٢  ٣٠٦٫٧  
  

  : اإليضاح

 كل اسرتاتيجية املعلم لمهميع الذين للتالميذ مالتعل درجة جمموع :  	�٢∑ 

 يف) everyone is a teacher here( املعلم دور يلعب متعلم

  ). التجرييب فصلال" (ب" السابع الصف يف التالميذ عدد :  ٢&  ."ب" السابع الصف

 وأدناها مالتعل إجناز درجة أعلى )3

 الذين للتالميذ القراءة تعلم درجة من البيانات توصيف بعد

 everyone is( املعلم دور يلعب متعلم كل اسرتاتيجية  املعلم يعلمهم

a teacher here(، وأدناها ٩٫٠ الدرجة أعلى أن ةالباحث تفحصل 

٥٫٠  

 القراءة متعل إجناز من الدرجة متوسط )4

 يعلمهم الذين للتالميذ مالتعل إجناز من الدرجة متوسط ملعرفة

 everyone is a( املعلم دور يلعب متعلم كل اسرتاتيجية املعلم

teacher here(، املعادلة الباحث فاستخدم : 

	X٢


 = 	∑X٢n٢  

=	 ٣٠٦٫٧

٤٠
 

= ٧٫٦٧ 
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  املعلم يعلمهم الذين للتالميذ مالتعل الدرجة متوسط :  ٢
� : اإليضاح

 everyone is a( املعلم دور يلعب متعلم كل اسرتاتيجية

teacher here.(  ∑�٢	املعلم يعلمهم الذين تالميذلل مالتعل ةدرج جمموع :    

 everyone is a( املعلم دور يلعب متعلم كل اسرتاتيجية

teacher here (ب" السابع الصف يف".  nكل اسرتاتيجية  املعلم يعلمهم الذين تالميذلل العينة جمموع :  ٢ 

 everyone is a teacher( املعلم دور يلعب متعلم

here.(  

 الذين تالميذلل القراءة مهارة درجة نع البيانات حتليل ومن

 everyone is a( املعلم دور يلعب متعلم كل اسرتاتيجية املعلم يعلمهم

teacher here(، على تدل وهي ٧٫٦٧  الدرجة متوسطة فحصلت 

  .جيد التالميذ قدرة أن

وبعد ذلك أن يطلب الباحث عن قيمة املاد وفاصلة قبل يقرر 

 كل باسرتاتيجية املعلم يعلمهم الذين للتالميذ معلالت إجنازالباحث عن أهلّية 

 :وهي كماتلى  ،)everyone is a teacher here( املعلم دور يلعب متعلم

  يبحث عن مجلة الفاصلة   . أ

M = 1+3,3 log N 

= 1+3,3 log 40 

= 1+3,3x  1,6  

=1+5,28 

=   6,28 

  6  يكمل اىل

  يبحث عن املاد  . ب
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R = H – L+1 
  البيان:

R = قيمة املاد 

H = القيمة األعلى 

L = دناالقيمة األ  

R = H – L +1 

    = 90 – 50 + 1 

    =41 

  يبحث عن فاصلة الفصل  . ج

M
Ri =

 

:  البيان  

i = فاصلة 

M = مجلة الفاصلة 
٤۱

٦
= ٦, ٨٣

 
7ا�� ���ل   

 

 حنراف املعيارىإلمن توزيع ا عن متوسط يبحث  . د

fd² d² Fd D 
 

 
F 
��� 

11 1 11 1 87 11 90 - 84  

12 0 12 0 80 12 83 -  77  

6 1 6- 1-  74 6 76 – 71  

8 4 4- 2-  67 2 70 – 65  

27 9 9- 3-  61 3 64 – 59  

112 16 28 -  4-  55 7 58 - 52  

176 
 

24 - 

 

 40 ∑ 

 

x
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 ∑+=
N

fd
iMTM  

 البيان :

f  تردد =   

x  قيمة املتوسط فاصلة الفصل =    

d      =  قيمة كلمة املرر  ( قيمة تردد كثري �� x على قيمة   0تعيني قيمة      ) 

MT = متوسط حدس ( x ريعلى تردد كث قيمة  ).3 

 

          = 80 + 7 (0,6) 

     =80 + 4,2 

=84,  2  
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 ∑−∑=
N

fd

N

fd
iSD

 
 

=�۱٧٦

٤۰

٦ − +	٢٤

٤۰
- ٢ 

=�٤, ٤ −	٦ (۰, ٦) ٢ 

= �٤, ٤ − 	۰, ٣٦	٦

 

�٤, ۰٤	E	٦
 

=6x     2,009  

=18,08 

 

                                                             
3
 Suharsimi Arikunto, Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), 

hlm. 253. 
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   8-اجلدوال 

 دور يلعب متعلم كل اسرتاتيجيةب املعلم يعلمهم الذين تالميذلل مالتعل ةدرج الرتدداتقيمة 

  ."أ" السابع الصف يف) everyone is a teacher here( املعلم

 فاصلة فئة تردد

72  - 90 جيد 29  

53 – 71 معتدل 8  

أسفل 52 كاف 3  

  عدد 40

  

 مالتعل ةدرجاجلدول السابق فعرف الباحثة أن قيمة املتوسط عن  منو 

 املعلم دور بيلع متعلم كل اسرتاتيجيةب املعلم يعلمهم الذين تالميذلل

)everyone is a teacher here (يف فئة 7,67 هى "أ" السابع الصف يف 

  . 72-90الفاصلة  عن جّيد

  

 إختبار الفرضية .1

 املعلم يعلمهم الذينالختبار الفرق بني املتغريين ( التالميذ 

 everyone is a teacher( املعلم دور يلعب متعلم كل اسرتاتيجية

here (ا املعلم يعلمهم والذينالسابق لااجلدو  على وبناء) بدو 

  :يلى كما اخلطط تقدم أن الباحثة تستطيع

 بني الفرق درجة حلساب الباحثة تستخدمها اليت املعادلة وأما

    املستقلة وهي كما يلي: "T Test"فهو املتغريين

  









+
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1x  :  اسرتاتيجية املعلم يعلمهمال الذين لتالميذل الدرجة متوسط 

 everyone is a teacher( املعلم دور يلعب متعلم كل

here(. 

2x  :  كل اسرتاتيجية  يعلمهم الذين لتالميذل الدرجة متوسط 

 everyone is a teacher( املعلم دور يلعب متعلم

here(. 

2
1X  :  يعلمهمال الذين لتالميذل التعلم إجناز من لكل مربع فرق 

 everyone( املعلم دور يلعب متعلم كل اسرتاتيجية املعلم

is a teacher here(.  
2

2X :  يعلمهم الذين لتالميذل التعلم إجناز من لكل مربع فرق 

 everyone( املعلم دور يلعب متعلم كل اسرتاتيجية املعلم

is a teacher here(.  

 1n   :  اسرتاتيجية املعلم يعلمهمال الذين للتالميذ العينة جمموع 

 everyone is a teacher( املعلم دور يلعب متعلم كل

here(.  &كل يةاسرتاتيج املعلم يعلمهم الذين للتالميذ العينة جمموع  :  ٢ 

  )everyone is a teacher here( املعلم دور يلعب متعلم

  %5 و% 1:  املقارنة حمتوى

  :يلي كما هي السابقة فبيانات

� �٢ �١ X٢ X١  رقم
١

٢
 �

٢

٢
 

1  ٠٫١٠٩  ٠٫٠٠٠ ٠٫٣٣ ٠٫٠١ -  ٨٫٠  ٦ 

2  ٠٫٤٤٩ ٠٫٠٨٤ ٠٫٦٧ - ٠٫٢٩  ٧٫٠  ٦٫٣ 

3  ٠٫٦٨٩ ٠٫٦٢٤ ٠٫٨٣ ٠٫٧٩  ٨٫٥  ٦٫٨ 

4  ٠٫٣٩٧ ٠٫٢٦٠ ٠٫٦٨ ٠٫٥١ -  ٨٫٣  ٥٫٥ 

5  ١٫٢٢٧ ٢٫٢٨٠ ١٫١٣ ١٫٥١ -  ٨٫٨  ٤٫٥ 
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6  ١٫٢٢٧ ٠٫٥٠٤ ١٫١٣ ٠٫٧١ -  ٨٫٨  ٥٫٣ 

7  ١٫٧٦٩ ١٫٠٢٠ ١٫٣٣ ١٫٠١ -  ٩٫٠  ٥٫٠ 

8  ١٫٧٦٩ ٠٫٢٤٠ ١٫٣٣ ٠٫٤٩  ٩٫٠  ٦٫٥ 

9  ١٫٧٦٩ ٠٫٠٨٤ ١٫٣٣ ٠٫٢٩  ٩٫٠  ٦٫٣ 

10  ٠٫٠١٧ ٠٫٦٢٤ ٠٫١٣ ٠٫٧٩  ٧٫٨  ٦٫٨ 

11  ٠٫١٠٩ ٠٫٤٤ ٠٫٣٣ ٠٫٢١ -  ٨٫٠  ٥٫٨ 

12  ٠٫٦٨٩ ١٫٠٢٠ ٠٫٨٣ ١٫٠١ -  ٨٫٥  ٥٫٠ 

13  ٠٫١٣٧ ٠٫٢٤٠ ٠٫٣٧ - ٠٫٤٩  ٧٫٣  ٦٫٥ 

14  ٠٫٧٥٧ ٠٫٢٤٠ ٠٫٨٧ - ٠٫٤٩  ٦٫٨  ٦٫٥ 

15  ٧٫١٢٩ ٠٫٥٠٤ ٢٫٦٧ - ٠٫٧١ -  ٥٫٠  ٥٫٣ 

16  ١٫٨٧٧ ٠٫٠٤٤ ١٫٣٧ - ٠٫٢١ -  ٦٫٣  ٥٫٨ 

17  ١٫٧٦٩ ٠٫٢٦٠ ١٫٣٣ ٠٫٥١ -  ٩٫٠  ٥٫٥ 

18  ٣٫٤٩٧ ٢٫٩٢٤ ١٫٨٧ - ١٫٧١ -  ٥٫٨  ٤٫٣ 

19  ٠٫٠١٧ ١٫٦٤٤ ٠٫١٣ ١٫٢٩  ٧٫٨  ٧٫٣ 

20  ٠٫٧٥٧ ٢٫٢٨٠ ٠٨٧ - ١٫٥١ -  ٦٫٨  ٤٫٥ 

21  ٠٫٣٩٧ ٢٫٢٨٠ ٠٫٦٨ ١٫٥١ -  ٨٫٣  ٤٫٥ 

22  ٠٫٣٩٧ ٠٫٠٠٠ ٠٫٦٨ ٠٫٠١ -  ٨٫٣  ٦٫٠ 

23  ٠٫١٠٩ ٠٫٩٨٠ ٠٫٣٣ ٠٫٩٩  ٨٫٠  ٧٫٠ 

24  ٠٫١٠٩ ٠٫٠٨٤ ٠٫٣٣ ٠٫٢٩  ٨٫٠  ٦٫٣ 

25  ١٫٨٧٧ ١٫٠٢٠ ١٫٣٧ - ١٫٠١ -  ٦٫٣  ٥٫٠ 

26  ٣٫٤٩٧ ٢٫٢٨٠ ١٫٨٧ - ١٫٥١ -  ٥٫٨  ٤٫٥ 

27  ١٫٢٧٧ ٠٫٢٤٠ ١٫١٣ ٠٫٤٩  ٨٫٨  ٦٫٥ 
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28  ٥٫٦١٧ ٠٫٠٠٠ ٢٫٣٧ - ٠٫٠١ -  ٥٫٣  ٦٫٠ 

29  ١٫٨٧٧ ٠٫٠٠٠ ١٫٣٧ - ٠٫٠١ -  ٦٫٣  ٦٫٠ 

30  ٠٫١٠٩ ٠٫٢٤٠ ٠٫٣٣ ٠٫٤٩  ٨٫٠  ٦٫٥ 

31  ٠٫١٣٧ ٠٫٠٨٤ ٠٫٣٧ - ٠٫٢٩  ٧٫٣  ٦٫٣ 

32  ٠٫٦٨٩ ١٫٠٢٠ ٠٫٨٣ ١٫٠١ -  ٨٫٥  ٥٫٠ 

33  ٠٫٣٩٧ ٠٫٢٤٠ ٠٫٦٨ ٠٫٤٩  ٨٫٣  ٦٫٥ 

34  ٠٫٠٢٩ ١٫٦٤٤ ٠٫١٧ - ١٫٢٩  ٧٫٥  ٧٫٣ 

35  ٠٫١٠٩ ٠٫٢٤٠ ٠٫٣٣ ٠٫٤٩  ٨٫٠  ٦٫٥ 

36  ٠٫١٣٧ ٢٫٢٢٠ ٠٫٣٧ - ١٫٤٩  ٧٫٣  ٧٫٥ 

37  ٠٫١٣٧ ٣٫٩٦٠ ٠٫٣٧ - ١٫٩٩  ٧٫٣  ٨٫٠ 

38  ٠٫١٣٧ ١٫٦٤٤ ٠٫٣٧ - ١٫٢٩  ٧٫٣  ٧٫٣ 

39  ٠٫٠١٧ ٠٫٠٤٤ ٠٫١٣ ٠٫٢١ -  ٧٫٨  ٥٫٨ 

40  ١٫٢٧٧ ٠٫٢٤٠ ١٫١٣ ٠٫٤٩  ٨٫٨  ٦٫٥ 

  
٢٤٠٫

٥  
٤٤٫٥٩  ٣٣٫٤٤     ٣٠٦٫٧  

 

1x    : ٦٫٠١  

2x    : ٧٫٦٧ 
n1    : ٤٠ 

X1
2∑    : ٣٣٫٤٤  

X2
2∑    : ٤٤٫٥٩ 

n2    : ٤٠ 
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= -٧٫٤٠٠ 

 يف ذللتالمي القراءة مهارة متعل درجة عن السابقة البيانات حتليل ونتيجة

 املعلم دور يلعب متعلم كل اسرتاتيجية املعلم يعلمهم الذين السابع الصف

)everyone is a teacher here (ا املعلم يعلمهم والذينيلى كما بدو:  

 يعلمهم ال الذيندرجة التالميذ يف الصف السابع "أ"  جمموع : ∑X1  )أ 

 everyone is( املعلم دور يلعب متعلم كل اسرتاتيجية املعلم

a teacher here (٢٤٠٫٥ : فهي 

 يعلمهم الذين" درجة التالميذ يف الصف السابع "ب جمموع : ∑X2  )ب 

 everyone is( املعلم دور يلعب متعلم كل اسرتاتيجية املعلم

a teacher here( :٣٠٦٫٧  فهي  
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 اسرتاتيجية املعلم يعلمهم ال الذين يذالدرجة للتالم وسطةمت : X�١  )ج 

 everyone is a teacher( املعلم دور يلعب متعلم كل

here( :٦٫٠١  فهي 

 اسرتاتيجية املعلم يعلمهم الذين لتالميذلالدرجة  متوسطة : X�٢  )د 

 everyone is a teacher( املعلم دور يلعب متعلم كل

here( :٧٫٦٧ فهي 

X2  )ه 
 يعلمهم ال الذين لتالميذلالدرجة  منفرق مربع لكل  جمموع : ∑1

 everyone is( املعلم دور يلعب متعلم كل اسرتاتيجية املعلم

a teacher here( ٣٣٫٤٤ فهي 

X2  )و 
 يعلمهم الذين لتالميذلفرق مربع لكل من الدرجة  جمموع : ∑2

 everyone is( املعلم دور يلعب متعلم كل اسرتاتيجية املعلم

a teacher here( :٤٤٫٥٩فهي   

 كل اسرتاتيجية املعلم يعلمهم ال الذين يذللتالم العينة جمموع : n1  )ز 

 )everyone is a teacher here( املعلم دور يلعب متعلم

 ٤٠ فهي:

 كل اسرتاتيجية املعلم يعلمهم الذين للتالميذ العينة جمموع : n2  )ح 

 )everyone is a teacher here( املعلم دور يلعب متعلم

 ٤٠ فهي:

 ال الذينميذ يف الصف السابع "أ" حنراف املعياري للتالاإل : Sx1  )ط 

 املعلم دور يلعب متعلم كل اسرتاتيجية املعلم يعلمهم

)everyone is a teacher here( :٠٫٩٢٥ فهي 

 الذين" بحنراف املعياري للتالميذ يف الصف السابع "اإل : Sx2  )ي 

 املعلم دور يلعب متعلم كل اسرتاتيجية املعلم يعلمهم

)everyone is a teacher here( :١٫٠٦٩ فهي 

 ٨٠ جة احلرية فهي:در  : df  )ك 
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   : ) independen t-testودرجة (   )ل 

اسرتاتيجية "كل  :هي البحث يف هذا فرضية اليت قدمتها الباحثةال

ىف ترقية مهارة  فعال (Everyone is a Teacher Here)متعلم يلعب دور املعلم" 

اإلسالمية غاجى  الثانويةبع مبدرسة "سلطان فتاح" ساالقراءة يف الصف ال

% الختبار بني 5% و 1ت الباحثة املستوى واستخدم جونتور دماك.

  املتغريين.

df = )٤٠+٤٠ (– 2  =٧٨  

5%   =٢٫٠٠٠  

1%   =٢٫٦٦٠  
to : tt  

5%  =  ٧٫٤٠٠ <٢٫٠٠٠  

1%   =٧٫٤٠٠< ٢٫٦٦٠  
to > tt  

وقارنت  ٧٫٤٠٠ هي "to"ومن احملاسبة السابقة عرف أن درجة 

 و% 1 داللة املستوى على اجلدول من بالدرجة احملاسبة من "ttabel" الباحثة

". ttabel"" أكرب من to" إذان. اجلدول يف ٧٨  هي احلرية درجة أما%. 5

"كل متعلم يلعب دور اسرتاتيجية  وجود فعاليةوهذه تدل على 

البحث على أن دلت نتيجة  وكما، (Everyone is a Teacher Here)املعلم"

 يلعب متعلم كل اسرتاتيجية املعلم يعلمهم الذين لتالميذل متوسطة الدرجة

 يعلمهم الذين التالميذ من أكرب) everyone is a teacher here( املعلم دور

 everyone is a( املعلم دور يلعب متعلم كل اسرتاتيجية بدون املعلم

teacher here( هذا يف الفرضية إذان،. تالميذال تعلم إجناز على فعاال كثرأ 

  .بولةمق البحث

 باستخدام القراءة مهارة تعليم أن يقال السابقة الوصائف على بناء

  )everyone is a teacher here( املعلم دور يلعب متعلم كل اسرتاتيجية

 الثانوية" فتاح سلطان" مبدرسة السابع الصف يف القراءة مهارة ترقية يف فعال

  .دماك جونتور ىغاج يةاإلسالم


