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 الفصل الرابع

 عرض بيبانات و تحليلها و مناقشتها

 ( )التجربة(1أحوال إستطاعة مهارة اإلستماع عند الطالب لصف الخامس)  .أ

بالمدرسة اإلبتدائية األدبية الثانية بالمبانج بعد إستخدام الوسائل أفالم كرتون) 

 (السمعية

أواجلملةةاىلقاىاادلتكلممهارةاإلستماعىيالقدرةعلىىضموفهمالكلمات

.بعضوسائل,والوسائلإستخدمتالباحثةالوسائلأفالمكرتون)السمعيةالبصرية(أو

بإ تعليمهم عند العربية اللغة اإلستماعيفتعليم مهارة الوسائلافالمدلعرفة ستخدام

 كرتون يف البصرية( السمعية فادلادلدرسة) الثانية األدبية اإلبتدائية الكاتبةبانج فنشرت

علىمبهارةإستماعهم.وفيهاأسئلةمتعلقةطالبإىلالختبارقبليواإلختباربعدياإل
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العربيةاللغةتعليم حتقيقها, الطالب مادة إستعاب اذا البحث ىذا يف النجاح مؤشرات

.77بنتيجةمعبارتاماألقل

حقائقتالية:مناجملموعيةالبياناتاحملصولةعرفتالكاتبة

 9 الجدول

 نتائج اإلختبار القبلى على المجموعة التجربة

 المجموعة التجربة
 نتيجة (1لصف الخامس ) طالباألسماء ال نمر
 04سيلىإفارى1
 04راسىأفريلياىن2
 64مفىيفًتىنورأفرزي3
 04حمضر4
 14حممدسامع5
 64حممدأظفرى6
 04فارس7
 04أفيف8
 04فًتيرماديٌت9
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 04حممدإكرامجنواردندى17
 04فرزي11
 04فًتىسبياأسفى12
 04عبدالرمحان13
 64حممدزىيدويلالدين14
 04شريفعلي15
 04نورزىريى16
 04كيلىمولندي17
 04متياسحيو18
 04حممدأيبزري19
 04دفاحأيوأردين27
 04شكلكامل21
 04حممدنوفل22
 04جنوي23
 04ألسيا24
 14فاطمةحنون25
 04أمحدديل26
 04فوزان27
 64حممدرايف28
 14أمحديوزافردوس29
 04حممدرزقيفربيان37
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 14حممدفوزيعبداهلل31
 04فًتيرمضانة32
 04نبيلة33
 04كيليسافًتي34
 04كريةز35

 اجلدول ان من عرفنا السابق، اإلختبار وبالتاىلالنتائج التجربة. اجملموعة من قبلى

جدولالتوزيعالتكراركماقبلىعلىاجملموعةالتجربةىفالنتائجاإلختبارباحثةستعرضال

تلى:

 14الجدول 

 المجموعة التجربة علىنتائج اإلختبار القبلى  عن التوزيع التكرار

 0وي‘ وي‘ و‘ ي و فاصلة

00-60 4592+816

06-00 6571+66

03-00 941777

02-06 7321-7-7
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19-03 5232-17-27

14-12 4143-12-36

= Ʃ‘وفي   00ن=  المجموعة
10- 

= Ʃ2‘وفي
20 

كمايلي:((Meanانتبحثنتيجةالوسيطةباحثةومناجلدولالسابق،فتستطيعال

)ئ‘+=ميم
∑ ‘وي

ن )

=41+9(
   

  
)

=41(+3,85-)

=37,14



بإستخدامرموزكمايلى:(SD)قيمةاالحنرافادلعيارىباحثةوبالتاىلستبحثال

=ئ1ع
∑ ‘وك

٢

)-ن
∑ ‘وك

ن )
٢ 
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=9∑  

  
-(

∑   

  
)

0

=9 2,42–7,18





=92,24

=9X  1,49 

=13,46

"وقيمة"ع"فتدخلهااىلعالمةعاليةومتوسطةومنخفضةيمقيمة"باحثةوبعدانتعرفال
بإستخدامتوجيوكمايلى:

.ع١+ي=معالية

=37,14+١(13,46)  

اىلاألعلى 57تكون57,6=



.ع(١-ي.ع(و)م١+ي=بني)ممتوسطة



7 
 

 

(23,68)و(57,6)=بني

23-57=بني





.ع١-ي=ممنخفضة

=37,14-1(13,46)

اىلالتحت23تكون23,68=

 حالة دلعرفة الو اإلستماع التجربةطالبمهارة اجملموعة على القبلى االختبار من

 بادلدرسة الثانية األدبية اىلادلبانج،باإلبتدائية سننظر ومنخفضة ومتوسطة عالية تكون

اجلدولاأليت:

 11الجدول 

 من االختبار القبلى على المجموعة التجربة اإلستماعمهارة استيعاب المأوية عن 

 نتييجة اإلختبار القبلي في المجموعة التجربة
 المأوية التكرار

 فاصلة درجة
 %02,02 14 اىلاألعلى57 عالية
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 %64 01 23و57بني متوسطة
 %11,00 0 اىلالتحت23 منخفضة

 %144 00 المجموعة

ان قبلاستخداموسائلطالبالمهارةاإلستماعمنحتليلاجلدولالسابقعرفنا

( اخلامس الصف يف البصرية( )السمعية كرتون 1أفالم ) يعٌت درجات ثالث 17ذلم

العالية،ونتيجت%(28,58)أوطالب %(67)أوطالب21همومدخلاىلالدرجة

اإلستماعلذلكأننتيجتهم طالبالمهارة وسائلإقبل أفالمكرتون)السمعيةستخدام

( اخلامس الصف يف (1البصرية( الدرجة اىل الدرجةادلتوسطة.دخلت اىل مدخل و

الدرجةادلنخفضة.اىلهمومدخلنتيجت%(11,42أو)طالب4ادلتوسطة،و

 10الجدوال 

بإستخدام الوسائل أفالم كرتون  على المجموعة التجربة بعدينتائج اإلختبار ال

 )السمعية البصرية(

 المجموعة التجربة

 نتيجة (1لصف الخامس ) طالباألسماء ال نمر
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 34سيلىإفارى1
 94راسىأفريلياىن2
 34مفىيفًتىنورأفرزي3
 144حمضر4
 34حممدسامع5
 144حممدأظفرى6
 94فارس7
 94أفيف8
 34فًتيرماديٌت9

 144حممدإكرامجنواردندى17
 34فرزي11
 94فًتىسبياأسفى12
 144عبدالرمحان13
 94حممدزىيدويلالدين14
 64شريفعلي15
 34نورزىريى16
 94كيلىمولندي17
 34متياسحيو18
 94حممدأيبزري19
 144دفاحأيوأردين27
 34شكلكامل21
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 94حممدنوفل22
 24جنوي23
 34ألسيا24
 24فاطمةحنون25
 64أمحدديل26
 94فوزان27
 34حممدرايف28
 144أمحديوزافردوس29
 04حممدرزقيفربيان37
 144حممدفوزيعبداهلل31
 24فًتيرمضانة32
 34نبيلة33
 94كيليسافًتي34
 34كريةز35



ال الباحثةستعرض اإلختبار التوزيعبعدىنتائج جدول ىف التجربة اجملموعة على

التكراركماتلى:

 10الجدول 
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 المجموعة التجربة على بعدىنتائج اإلختبار ال عن التوزيع التكرار

 0وي‘ وي‘ و‘ ي و فاصلة

140-90 7993+2163

90-26 17972+2747

20-33 3811+33

36-62 1272777

63-09 2631-2-2

04-02 1542-2-4

 المجموعة
ن= 

00 
  

= Ʃ‘وفي

04 

= Ʃ 2‘وفي

110 



كمايلي:((Meanانتبحثنتيجةالوسيطةباحثةومناجلدولالسابق،فتستطيعال

)ئ‘+=ميم
∑ ‘وي

ن )
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=72+9(
∑  

  
)

=72(+17,28)

=82,28

بإستخدامرموزكمايلى:(SD)قيمةاالحنرافادلعيارىباحثةوبالتاىلستبحثال

=ئ1ع
∑ ‘وك

٢

)-ن
∑ ‘وك

ن )
٢ 

   9=1ع

  
-(

  

  
) ۲ 

 

=93,2–1,37



=91,9

=9  X 1,37 
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 =12,47



"وقيمة"ع"فتدخلهااىلعالمةعاليةومتوسطةومنخفضةيمقيمة"باحثةوبعدانتعرفال
توجيوكمايلى:بإستخدام

.ع١+ي=معالية

=82,28+١(12,47) 

اىلاألعلى94تكون94,68=



.ع(١-ي.ع(و)م١+ي=بني)ممتوسطة

(69,88و)(94,68)=بني

69-94=بني



.ع١-ي=ممنخفضة

=82,28-1(12,47)

اىلالتحت69تكون69,88=
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 حالة دلعرفة و الإلستماعامهارة بادلدرسةبعدىمناالختبار التجربة اجملموعة على

تكونعاليةومتوسطةومنخفضةسننظراىلاجلدولاأليت:ادلبانج،اإلبتدائيةاألدبيةالثانيةب

 10الجدول 

 على المجموعة التجربة بعدىمن االختبار ال مهارة اإلستماعاستيعاب المأوية عن 

 القبلي في المجموعة التجربةنتييجة اإلختبار 
 المأوية التكرار

 فاصلة درجة
 % 02,03 13 اىلاألعلى94 عالية

 % 00,26 10 69-94بني متوسطة
 % 2,03 0 اىلالتحت69 منخفضة
 144% 00  المجموعة

 

 ان عرفنا السابق اجلدول حتليل من اإلستماع المهارة وسائلبعدطالب استخدام

طالب17ذلمثالثدرجاتيعٌت(1أفالمكرتون)السمعيةالبصرية(يفالصفاخلامس)

%(42,86أو)طالب15نتيجتهمومدخلاىلالدرجةالعالية،و%(48,57)أو

%(نتيجتهمومدخل8,57أو)طالب3نتيجتهمومدخلاىلالدرجةادلتوسطة،و
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أفالمكرتونستخداموسائلبعدإطالبالمهارةاإلستماعلذلكأناىلدرجةادلنخفضة.

مرتفعا.دخلتاىلالدرجة(1)السمعيةالبصرية(يفالصفاخلامس)

 (0) لصف الخامس أحوال إستطاعة مهارة اإلستماع عند التالميذب.

اإلستخدام الوسائل أفالم كرتون بالمبانج بغير  ةاإلبتدائية األدبية الثانيبالمدرسة

 السمعية البصرية()

مننتائج الىتقداعطيتالباحثة اإلختبار اجلزءغرضالبياناتمناسئلة ىفىذا

القبلى البعدىاإلختبار الواالختبار اجملموعة ضابطةعلى اخلامات. البيانات فاحلصول

:كمايلى

 10 الجدول

 بطةالضتبار القبلى على المجموعة انتائج اإلخ

 المجموعة التجربة
 نتيجة (0لصف الخامس ) طالباألسماء ال نمر
 04عبداهللزىيد1
 04إرفان2
 04فاطمةبراقبة3
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 04فاطمةبلقيس4
 04كليةالشكرية5
 04باقيسسحيكوثر6
 64ميزنيىتنورحنيفة7
 14عبدالرمحانحبييب8
 04أمحدحبييب9

 14أندي17
 04حممدأليفرفلينشى11
 04سفريىأغسيت12
 04بوعىندينسافًتي13
 04إنكيفًتي14
 04عليةسكنة15
 04أنديٌتفًتىحفسرى16
 64أقيلةغلوهفرحانة17
 04حممدأكربأمم18
 04فحفريل19
 04فًتيحنداياين27
 14أمحدفوزان21
 04إيراننورحليزة22
 04حممددرمىأزكري23
 04حممدبغري24
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 04رفيد25
 04أمحدتريت26
 04حممدىديدوىفًتا27
 04فاطمةالزىرة28
 04حممدعطلةأزوانخالق29
 04حممدفكري37
 04حممدعريفنيإذلام31
 04عبداهللحيدر32
 14نوفياىن33
 04رمحتيكي34

 

اننتائجاإل وبالتاىلضابطةالختبارالقبلىمناجملموعةمناجلدولالسابق،عرفنا .

جدولالتوزيعالتكراركماىفالضابطةنتائجاإلختبارالقبلىعلىاجملموعةباحثةستعرضال

تلى:

 16الجدول 

 ضابطةالمجموعة ال علىنتائج اإلختبار القبلى  عن التوزيع التكرار

 0وي‘ وي‘ و‘ ي و فاصلة
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00-60 2592+48

06-00 4571+44

03-00 1141777

02-06 7321-7-7

19-03 6232-12-24

14-12 4143-12-36

= Ʃ‘وفي   00 ن = المجموعة 
00-  

= Ʃ2‘وفي
39 

كمايلي:((Meanانتبحثنتيجةالوسيطةباحثةومناجلدولالسابق،فتستطيعال

)ئ‘+=ميم
∑ ‘وي

ن )

=41+9(
   

  
)

=41+6,78-

=34,91
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بإستخدامرموزكمايلى:(SD)قيمةاالحنرافادلعيارىباحثةستبحثالوبالتاىل

=ئ1ع
∑ ‘وك

٢

)-ن
∑ ‘وك

ن )
٢ 

=9  

  
 -  (

∑  

  
)

٢



=92,32–7,45



=91,87

=9 X1,36

=12,37
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"وقيمة"ع"فتدخلهااىلعالمةعاليةومتوسطةومنخفضةيمقيمة"باحثةوبعدانتعرفال
توجيوكمايلى:بإستخدام



.ع١+ي=معالية

=34,91+1 (12,37)

اىلاألعلى 47تكون  47,21=



.ع(١-ي.ع(و)م١+ي=بني)ممتوسطة

(22,61و)(47,21)=بني

22و47=بني



.ع١-ي=ممنخفضة

=34,91-1(12,37)

اىلالتحت22تكون22,61=
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 حالة دلعرفة و التالميذ اإلستماع االخمهارة المن اجملموعة على القبلى ضابطةتبار

 ببادلدرسة الثانية األدبية اىلادلبانج،اإلبتدائية سننظر ومنخفضة ومتوسطة عالية تكون

اجلدولاأليت:

 13الجدول 

 ضابطةتبار القبلى على المجموعة المن االخ مهارة اإلستماعالمأوية عن 

  ضابطةال نتييجة اإلختبار القبلي في المجموعة
 المأوية التكرار

 فاصلة درجة
 % 13,60 6 اىلاألعلى 47 عالية

 % 00,90 12 22و47 متوسطة
 % 09,01 14 اىلالتحت22 منخفضة

 %144 00 المجموعة 

استخداموسائلبغريالتالميذمهارةاإلستماعمنحتليلاجلدولالسابقعرفناان

طالب6ذلمثالثدرجاتيعٌت(3أفالمكرتون)السمعيةالبصرية(يفالصفاخلامس)

%(52,94)اوطالب18ومدخلاىلالدرجةالعالية،ونتيجتهم(%17,65)او

نتيجتهمومدخل(%29,41)اوطالب17مومدخلاىلالدرجةادلتوسطة،ونتيجته
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أفالمكرتوناستخداموسائلبغريطالبالمهارةاإلستماع.لذلكأناىلالدرجةادلنخفضة

دخلتاىلالدرجةادلتوسطة.(3)السمعيةالبصرية(يفالصفاخلامس)




12الجوال 

 بطةالضعلى المجموعة ا بعديتبار النتائج اإلخ

 المجموعة التجربة

 نتيجة (0لصف الخامس ) طالباألسماء ال نمر

 94عبداهللزىيد1

 24إرفان2

 64فاطمةبراقبة3

 04فاطمةبلقيس4

 24كليةالشكرية5

 24باقيسسحيكوثر6
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 34ميزنيىتنورحنيفة7

 04عبدالرمحانحبييب8

 64أمحدحبييب9

 64أندي17

 34حممدأليفرفلينشى11

 64أغسيتسفريى12

 34بوعىندينسافًتي13

 24إنكيفًتي14

 94عليةسكنة15

 04أنديٌتفًتىحفسرى16

 64أقيلةغلوهفرحانة17

 24حممدأكربأمم18

 04فحفريل19

 64فًتيحنداياين27
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 94أمحدفوزان21

 64إيراننورحليزة22

 64حممددرمىأزكري23

 34حممدبغري24

 64رفيد25

 04أمحدتريت26

 34حممدىديدوىفًتا27

 64فاطمةالزىرة28

 94حممدعطلةأزوانخالق29

 34حممدفكري37

 64حممدعريفنيإذلام31

 24عبداهللحيدر32

 34نوفياىن33

 64رمحتيكي34
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اجملموعةالضابطة.وبالتاىلمنبعدىفنااننتائجاإلختبارالمناجلدولالسابق،عر

جدولالتوزيعالتكراركماعلىاجملموعةالضابطةىفبعدىنتائجاإلختبارالباحثةستعرضال

تلى:

 19 دولجال

 ضابطةالمجموعة ال بعدى علىنتائج اإلختبار ال عن التوزيع التكرار

 0وي‘ وي‘ و‘ ي و فاصلة

20-90 4893+1236

36-20 6872+1224

63-30 7711+77

02-66 1262777

09-03 3531-3-3

04-02 2442-4-8
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= Ʃ‘وفي   00ن =  المجموعة 
00 

= Ʃ2‘وفي
32 

كمايلي:((Meanانتبحثنتيجةالوسيطةباحثةومناجلدولالسابق،فتستطيعال

)ئ‘+=ميم
∑ ‘وي

ن )

=62+9(
  

  
)

=62+6,35

=68,35

بإستخدامرموزكمايلى:(SD)قيمةاالحنرافادلعيارىباحثةوبالتاىلستبحثال

=ئ1ع
∑ ‘وك

٢

)-ن
∑ ‘وك

ن )
٢ 

=9  

  
-(

  

  
)

٢

=92,29–7,49
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=91,8

=9   X 1,34 

= 12,77

"وقيمة"ع"فتدخلهااىلعالمةعاليةومتوسطةومنخفضةيمقيمة"باحثةوبعدانتعرفال
بإستخدامتوجيوكمايلى:

.ع١+ي=معالية

=68,35+١(12,77)

اىلاألعلى 87تكون87,42=



.ع(١-ي.ع(و)م١+ي=بني)ممتوسطة

(56,28)(و87,42=بني)

56و87=بني



.ع١-ي=ممنخفضة
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=68,35-1(12,77)

اىلالتحت56تكون56,28=

 حالة دلعرفة و التالميذ اإلستماع المهارة االختبار التجربةبعدىمن اجملموعة على

 ببادلدرسة الثانية األدبية اىلادلبانج،اإلبتدائية سننظر ومنخفضة ومتوسطة عالية تكون

اجلدولاأليت:

 04الجدول 

 ضابطةعلى المجموعة ال بعدىتبار المن االخ مهارة اإلستماعالمأوية عن 

 نتييجة اإلختبار القبلي في المجموعة التجربة
 المأوية التكرار

 فاصلة درجة
 % 09,01 14 اىلاألعلى 87 عالية

 % 60,31 00 56و87بني متوسطة
 %  0,22 0 اىلالتحت56 منخفضة

 %144 00 المجموعة 

استخداموسائلبغريطالبالمهارةاإلستماعمنحتليلاجلدولالسابقعرفناان

طالب17ذلمثالثدرجاتيعٌت(3أفالمكرتون)السمعيةالبصرية(يفالصفاخلامس)

(%64,71او)طالب٢2نتيجتهمومدخلاىلالدرجةالعالية،و(%29,41او)
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نتيجتهمومدخل(%5,88او)طالب2نتيجتهمومدخلاىلالدرجةادلتوسطة،و

أفالمكرتوناستخداموسائلبغريطالبالمهارةاإلستماعاىلالدرجةادلنخفضة.لذلكأن

دخلتاىلالدرجةادلتوسطة.(1سمعيةالبصرية(يفالصفاخلامس))ال

 ة() التجرب (1لصف الخامس ) طالبعند الحوال مهارة اإلستماع أ فرقج. 

 بإستخدام أفالم كرتون و بغيره  )الضابطة( ( 0و الخامس )

 عن الباحثة تبحث البحث ىذا ىف اإلستماع مهارة أحوال ادلوادفرق ىف التالميذ

 العربية. تأثري دلعرفة البصرية(وسائلمث السمعية ( كرتون اإلستماعأفالم التالميذدلهارة

.اماخطواتكماتلى:”T“بإستخدامرموز

 بالرموز:"١م"تبحثنتيجةادلتوسط .أ

)ئ‘+=م١م
∑ ‘وي

ن )

=72+9(
  

  
)

=72+)9 x 1,14(

=72+17,28 
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 =82,28


 بالرموز:"٢م"تبحثنتيجةادلتوسط .ب

)ئ‘+=م٢م
∑ ‘وي

ن )

=62+9(
  

  
)

=62+)9 x 7,77(

=62+6,35

=68,35

 "بالرموز:١ع"االحنرافادلعيارىتبحثنتيجة

=ئ1ع
∑ ‘وك

٢

)-ن
∑ ‘وك

ن )
٢ 

= 9 ١١ 
۱۱۱
۳٥-(

  

۳٥)
٢  

=93,2–(1,14)۱ 
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=93,2–1,37 

=91,9

=9X 1,37

=12,47

 "بالرموز:٢ع"االحنرافادلعيارىتبحثنتيجة .ت

=ئ٢ع
∑ ‘وك

٢

)-ن
∑ ‘وك

ن )
٢ 

= 9   ١١ 
۷۸
۳٤-(

  

۳٤)
٢ 

              =   9   2,29–(0,70)٢ 

=92,29-7,49

=91,8

=9X 1,34
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=12,77 

الوسيطةج. نتيجة (M)وجدت ادلعيارى اإلحنراف قيمة حبث(SD)و مث ،

 خطاءمنكلنتيجةالوسيطةعلىمتغريتنيبرموزكمايلى:

ع=١مش
     = ن  ۱

۱    =     

    
=2,12

ع=٢مش
     = ن    ۱

۱    =     

    
=2,17



:برموزكمايلىمتغرية"ي"،خطاءمنتفريقبنيمتغرية"ك"وحبثقدر.ح

١م=ش٢م-١مش
٢م+ش٢

٢ 

=(2,12)۱(+2,17)۱

=4,49+4,41

=8,9
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=2,98

 :”to“او”T“.حبثد

م
٢
م 

١

ش
٢م ١م 

ت 
٥



۸۱ ۱۸ ٦۸ ۳٥
    

 

۱۳ ٩۳
    

 

      =4,67





 "برموز:df.حبثقيمة"ذ

٢-(٢+ن١دو=)ن

=69–٢
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=67

يعٌتاجلدول"ت"اوdf="77التوجد،فتأخدالباحثةمن"df"67بقيمة"

وقيمتو% ١ويفطرفادلعٌت(2,77)وقيمتو% ٥"يفطرفادلعٌت(tt)ت"ت

وبعبارةاخرىكماتلى:(2,65)



               0,44 <0,63 >0,63 

اكربمنت4,67"=٥منالبيانالسابق"ت  ١% و  ٥)ىفطرفادلعٌتت

والفروضيةالبدليةمقبوال.وستخلصها%(،  باستخداموسائلفالفروضيةالصفريةمردودا

مهارة ترقية علي كرتون الافالم االدابيةطالباستماع اإلبتدائية بادلدرسة اخلامس لصف

ادلبانج.بالثانية


