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 الفصل الرابع

 مناقشتها تحليلها و وعرض البيانات 

ثامن أ فصل الفى رحية ستطبيق طريقة الم بغير الكالم تالميذ فيالمهارة  . أ

 اإلسالمى سوعى ليليننبع الحسان عهد ممبثانوية ال مدرسةال

ثانوية  ادلدرسةثامن أ فصل ال تعليم اللغة العربية  تالميذ يفالمهارة كالم  دلعرفة

اعطيت الكاتبة اإلختبار  ,رحيةسادلمتثيل تطبيق طريقة  بغرياالسالمي منبع احلسان مبعهد 

 فنتيجتها كما يلي:القبلى و البعدى 

58 58 58 85 05 58 58 58 55 05 

55 55 05 55 55 88 55 88 58 55 

55 

 

أخذت . 1528سبتمرب  12ىف يوم اإلثنني  اإلختبار القبلىة تباكعملت ال

ىف ىذا (. رلموعة الضابطةىف فصل الثامن أ ) اإلختبار القبلىالكاتبة البيانات من 

 :سؤال 8اإلختيار الشفوية بعدد 

49 
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 مامسك؟ .2

 من اين جئت؟ .1

 ىل تذىب اىل ادلدرسة صباحا؟ .3

 كم ساعة تتناول الفطور؟ .5

 االن؟كم ساعة  .8

 8جدول  

 فى فصل الثامن أ مجموعة الضابطةنتائج اإلختبار القبلى على 

 المجموعة التجربة

 رقم (أ) مناثأسماء التالميذ فى فصل ال نتيجة

 ١ أمحد على شيفودين 58

 ٢ خريودين أمحد 58

 ٣ خاليسنور  أمحد 58

 ٤ لىضفا أمحد  ٠٥ 
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 ٥ اّوالدي 05

 ٦ بامبانج فرمادى 58

 ٧ ىريو جولييانساة 58

 ٨ زلّمد عاريف 58

 ٩ فاهتورمحان زلّمد 55

 ١١ اوتاما زلّمد فردييان 05

 ١١ زلّمد موقىت أمرواهلل 55

 ١٢ نور ساندى زلّمد 55

 ١٣ زاكي العزيززلمد  05

 ١٤ سفريونوزلمد  55

 ١٥ رضوان حيكالزلمد  55

 ١٦ رمحةاهلل  88
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 ١٧ نكوناواالشهر  55

 ١٨ سنديكا 88

 ١٩ تيكوح ارمنشة 58

 ٢١ وحيو وجياينتو 55

 ٢١ يوسف 55

اجملموعة الضابطة.  فنا ان نتائج اإلختبار القبلى منمن اجلدول السابق، عر 

نتائج اإلختبار القبلى على اجملموعة الضابطة ىف جدول التوزيع  كاتبةوبالتاىل ستعرض ال

 التكرار كما تلى:

 ; 9الجدول 

 ضابطةالمجموعة ال علىنتائج اإلختبار القبلى  عن التوزيع التكرار

 ۲ف ك ۲ك  ك ف ك ف ك الرقم

2 58 1 205 20,58 351,05 018,55 

1 55 5 315 25,58 200,55 050,55 
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3 05 3 125 5,58 25,55 50,15 

5 58 3 208 5,08- 5,05- 1,05- 

8 55 5 155 8,08- 38,55- 252,55- 

5 88 1 225 25,08- 220,05- 130,55 

0 85 2 85 28,08- 185,55- 185,55 

5 58 1 05 15,08- 535,05 500,55 

∑ :2358 :ن12    3555,05       ك ف 

 

 :اآلتى  الرمز( بإستعمال  Meanو بالتاىل ستبحث الكاتبة نتيجة الوسيطة ) 

=  كم 
    ∑    ك ف 

 ن

= كم 
    ٥٨٣٠

۲٥
= ٥٠,  ٥٠  

 اآلتى: الرمزبإستعمال   SD) )إحنراف ادلعيارىكاتبة نتيجة و بالتاىل ستبحث ال
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۲ك ف∑           ع =

 ن

٩١ ٣١٨١       ع =
٢١    

   =       ٧ ٥٤٥۰ 

        =11,11 

ىل عالمة العالية و إتدخلهما   ادلعيارى و نتيجة الوسيطة عرف الكاتبة نتيجةفت

 اآلتى : الرمز ادلتوسطة و ادلنحفضة بإستعمال

 + ا . ع ١م=   عالية

 =١+   ٥٠,  ٥٠ (22‚21) 

 =58,08 +22‚21 

 =05,55 

 إىل األعلى 05= 

 ا . ع  - ١إىل م  + ا . ع ١م =  متوسطة
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 05إىل  85= بني   

 ا . ع - ك= م منحفضة

=١ -   ٥٠,  ٥٠ (22‚21) 

 =20‚80- 22‚21 

   =55‚83  

  إىل األدىن 85= 

من اختبار ثامن أ فصل ال تعليم اللغة العربية  تالميذ يفالمهارة كالم درجة  دلعرفة

تكون عالية ومتوسطة , ثانوية منبع احلسان بادلدرسة الضابطةموعة رلالقبلى على 

 ومنخفضة سننظر اىل اجلدول األيت: 
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 ;:الجدول 

ختبار القبلى على إمن  الثامن أ في فصل تالميذالمهارة كالم المأوية عن 

 .الضابطةمجموعة 

 المأوية التكرار الضابطة اإلختبار القبلى فى مجموعةنتيجة 

 فاصلة درجة

 % 15, 80 5 (05-255اىل األعلى ) 05 عالية

 % 80,25 21 (85-00) متوسطة

 % 25, 15 3 (58-83)اىل التحت   83 منخفضة

 % ٠١١  32ن=  المجموعة

 

ذلم الثامن أ  يف فصل تالميذالمهارة كالم  عنمن حتليل اجلدول السابق عرفنا 

 21نتيجتهم اىل الدرجة العالية، و %(  15, 80تالميذ او ) ٦ثالث درجات يعىن 

 11, 15تالميذ او ) 3نتيجتهم اىل الدرجة ادلتوسطة، و %(  80 ,25او ) تالميذ

 اتصال اىل ...
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ولذالك أن نتيجة التالميذ عن مهارة الكالم من  نتيجتهم اىل الدرجة ادلنخفضة.%( 

 .تالميذ 21 ادلتوسطةىي  الضابطةرلموعة اختبار القبلى ىف 

 طريقة متثيل ادلسرحية تطبيقبغري   ىبعداإلختبار المن نتيجة كاتبة ال جمعفت

ادلدرسة الثانوية مبعهد منبع يف فصل الثامن  لتالميذاعن مهارة كالم القدمية(  طريقة)ب

 كما يلي :احلسان اإلسالمى  

255 05 05 55 55 05 55 55 05 55 

85 55 55 05 55 55 55 85 55 55 

05 

 

. أخذت 1528سبتمرب  15الثالثاء يوم ىف يوم  ىبعداإلختبار العملت الكاتبة 

 القدمية( طريقة)ب ادلسرحيةطريقة متثيل  تطبيق غريب ىبعداإلختبار الالكاتبة البيانات من 

 :سؤال 8(. ىف ىذا اإلختيار الشفوية بعدد رلموعة الضابطةىف فصل الثامن أ )

 مامسك؟ .2

 كم ساعة االن؟ .1

 مىت تقوم من النوم؟ .3
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 مىت تقراء القرأن؟  .5

 كم ساعة تذىب اىل ادلدرسة؟ .8

 ; 21الجدول

  تطبيقبغير نتائج اإلختبار البعدى على المجموعة الضابطة 

 ةتمثيل المسرحيطريقة 

 المجموعة التجربة

 رقم (أ) مناثأسماء التالميذ فى فصل ال نتيجة

 ١ دينال يفصأمحد على  211

 ٢ دينال خري أمحد 81

 ٣ نور خاليس أمحد 1:

 ٤ فاضلى أمحد 71

 ٥ اّولدي 91
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 ٦ بامبانج فرمادى 81

 ٧ ىريو جولييانساة 51

 ٨ زلّمد عاريف 71

 ٩ فاهتورمحان زلّمد 81

 ١١ اوتاما زلّمد فردييان 91

 ١١ اهلل زلّمد موقىت أمر 61

 ١٢ زلّمد نور ساندى 71

 ١٣ زاكي العزيززلمد  51

 ١٤ سفريونوزلمد  81

 ١٥ حيكال رضوانزلمد  91

 ١٦ اهلل  رمحة 51

 ١٧ كوناوانالشهر  71
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 ١٨ سنديكا 61

 ١٩ تيكوح ارمنشة 71

 ٢١ وحيو وجياينتو 71

 ٢١ يوسف 81

 

اجملموعة الضابطة.  ى منبعدفنا ان نتائج اإلختبار المن اجلدول السابق، عر 

ى على اجملموعة الضابطة ىف جدول التوزيع بعدنتائج اإلختبار ال باحثةوبالتاىل ستعرض ال

 التكرار كما تلى:
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 ; 22الجدول 

 ضابطةالمجموعة ال على بعدىنتائج اإلختبار ال عن التوزيع التكرار

 ۲ف ك ۲ك  ك ف ك ف ك الرقم

2 25

5 

2 255 38,15 2152,58 2152,58 

1 05 2 05 18,15 530,58 530,58 

3 55 3 155 28,15 131,18 505,08 

5 05 8 385 8.15 10,58 230,18 

8 55 5 355 5,05- 11,58 238,0 

5 85 1 255 25,05- 120,58 538,0 

0 55 3 215 15,05- 523,58 2530,28 

ن:  اجملموعة

12 

2355    

 ۲ك ف∑ 53 3215  
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 :اآلتى  الرمز( بإستعمال  Meanو بالتاىل ستبحث الكاتبة نتيجة الوسيطة ) 

=  كم 
    ∑    ك ف 

 ن

= كم 
  ۱٨٥۰

۲١= 61,46 

 اآلتى: الرمزبإستعمال   SD) ) كاتبة نتيجة إحنراف ادلعيارىو بالتاىل ستبحث ال

۲ك ف∑           ع =

 ن

٥٠ ۱٣٨ ٠       ع =

٣٥
    

   =       153,05 

       =16,61 

ىل عالمة إتدخلهما  حنراف ادلعيارىاإلو نتيجة  الوسيطةعرف الكاتبة نتيجة فت

 اآلتى : الرمز العالية و ادلتوسطة و ادلنحفضة بإستعمال

 + ا . ع ١= م  عالية

 =61,46 +١ (28,52) 



   63 

 

 
 

=61,46 +28,52 

 =55,30 

 إىل األعلى 55= 

 ا . ع  - ١إىل م  + ا . ع ١م =  متوسطة .

 55إىل  58= بني   

 ا . ع - ك= م منحفضة

=61,46- ١ (28,52) 

 =55,05- 28,52 

  =50,28 

  إىل األدىن50=

من اختبار ثامن أ فصل ال تعليم اللغة العربية  تالميذ يفالمهارة كالم درجة  دلعرفة

تكون عالية ومتوسطة , ثانوية منبع احلسان بادلدرسة الضابطةموعة رلعلى  بعدىال

 ومنخفضة سننظر اىل اجلدول األيت: 
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 ;۱2الجدول 

على  بعدىختبار الإمن  الثامن أ في فصل تالميذالمهارة كالم المأوية عن 

 .الضابطةمجموعة 

 المأوية التكرار فى مجموعة الضابطة بعدىنتيجة اإلختبار ال

 فاصلة درجة

 %13,55 8 (255-55اىل األعلى )55 عالية

 %52,05 23 (00-50) متوسطة

 %25,15 3 (55-55)اىل التحت   55 منخفضة

 % ٠١١  32ن=  المجموعة

 

ذلم الثامن أ  يف فصل تالميذالمهارة كالم  عنمن حتليل اجلدول السابق عرفنا 

 23نتيجتهم اىل الدرجة العالية، و %(  13,55تالميذ او ) 8ثالث درجات يعىن 

%( 25.15تالميذ او ) 3نتيجتهم اىل الدرجة ادلتوسطة، و %(  52 ,05تالميذ او )
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 ولذالك أن نتيجة التالميذ عن مهارة الكالم من اختبار .نتيجتهم اىل الدرجة ادلنخفضة

 تالميذ 23 ادلتوسطةىي  الضابطةرلموعة البعدى ىف 

 بثامن فصل الفى رحية ستطبيق طريقة المب الكالم تالميذ فيالمهارة  . ب

 ثانوية منبع الحسان بالمدرسة

ثانوية  بادلدرسة بثامن فصل ال تعليم اللغة العربية  تالميذ يفالمهارة كالم  دلعرفة

اعطيت الكاتبة اإلختبار القبلى و البعدى  ,رحيةسادلمتثيل تطبيق طريقة بمنبع احلسان 

 :فنتيجتها كما يلي

 

58 08 58 55 85 55 85 08 55 85 

05 58 05 55 88 55 88 55 58 

 

. أخذت 1528سبتمرب  12ىف يوم اإلثنني  اإلختبار القبلىعملت الكاتبة 

(. ىف ىذا تجريبةرلموعة ال) بىف فصل الثامن  اإلختبار القبلىالكاتبة البيانات من 

 :سؤال 8اإلختيار الشفوية بعدد 

 مامسك؟ .2
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 من اين جئت؟ .1

 ىل تذىب اىل ادلدرسة صباحا؟ .3

 كم ساعة تتناول الفطور؟ .5

 االن؟كم ساعة  .8

 23 جدول

 بفى فصل الثامن  التجربةنتائج اإلختبار القبلى على مجموعة 

 المجموعة التجربة

 رقم (ب) مناثأسماء التالميذ فى فصل ال نتيجة

 ١ دىف نور انيس 56

 ٢ دييان سافطرى 86

 ٣ دوي ماندا 56

 ٤ زكيةافا ا 91

 ٥ إرما 61

 ٦ خسن اخلتيمة 91

 ٧ نىن سورياىن 61
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 ٨ ماال افييانىت 86

 ٩ نيسا نور اركية 91

 ١١ اوكتا فرانسيسكا 61

 ١١ رتنو اندانج 81

 ١٢ سفتييانا إنداه 76

 ١٣ زىراىن سفييا 81

 ١٤ سوسى اجنريىن 71

 ١٥ تييارا 66

 ١٦ تري جوانا 71

 ١٧ يوىن ساسرتي 66

 ١٨ ليليك فرتي راىايو 71

 ١٩ زكية نور ماال 56
  

. تجريبةاجملموعة ال السابق، عرفنا ان نتائج اإلختبار القبلى منمن اجلدول 

ىف جدول التوزيع  تجريبةنتائج اإلختبار القبلى على اجملموعة ال باحثةوبالتاىل ستعرض ال

 التكرار كما تلى:
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 ; ٠4جدول 

 تجريبةالمجموعة ال علىنتائج اإلختبار القبلى  عن التوزيع التكرار

 ۲كف  ۲ك  ك ف ك ف ك رقم

2 55 3 155 25,53 330,55 2525,05 

1 08 1 285 23,53 255,35 355,01 

3 05 1 255 5,53 02,55 251,21 

5 58 2 58 3,50 22,05 22,05 

8 55 3 255 2,80- 1,55 0,35 

5 88 1 225 5,80- 53,25 55,31 

0 85 3 285 22,80- 233,55 552,85 

0 58 3 238 25,80- 105,85 513,55 

ن:  
20 

 :∑ ك ف

2205 

 :∑ ك ف2  

1581,58
5 
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 :اآلتى  الرمز( بإستعمال  Meanو بالتاىل ستبحث الكاتبة نتيجة الوسيطة ) 

=  كم 
    ∑    ك ف 

 ن

= كم 
۱۱٧۰  

١٥
= 61,64 

 اآلتى: الرمزبإستعمال   SD) )كاتبة نتيجة إحنراف ادلعيارىو بالتاىل ستبحث ال

۲ك ف∑           ع =

 ن

٠٤ ۲٣٠۲       ع =

٥٥
    

   =       285,23 

        =11,16 

ىل عالمة إتدخلهما  حنراف ادلعيارىاإلو نتيجة  الوسيطةعرف الكاتبة نتيجة فت

 اآلتى : الرمز العالية و ادلتوسطة و ادلنحفضة بإستعمال

 + ا . ع ١= م  عالية
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 =52,80 +١ (11,16) 

=61,64 +21,18 

 أعلى إىل 05= 03,53 =

 ا . ع  - ١إىل م  + ا . ع ١م =  متوسطة

 05إىل  50= بني   

 ا . ع - ك= م منحفضة

=61,64- ١ (21,18) 

 =52,80- 21,18 

  =  50,51 

  إىل األدىن85= 

من  بثامن فصل ال تعليم اللغة العربية  تالميذ يفالمهارة كالم درجة  دلعرفة

تكون عالية ومتوسطة , ثانوية منبع احلسانال مبدرسة تجريبةالموعة رلعلى  قبلىاختبار ال

 ومنخفضة سننظر اىل اجلدول األيت:
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 ;۱5الجدول 

على  ىقبلختبار الإمن  بالثامن  في فصل تالميذالمهارة كالم المأوية عن 
 .تجريبيةالمجموعة 

 المأوية التكرار تجريبيةالفى مجموعة  قبلىالنتيجة اإلختبار 

 فاصلة درجة

 %15,32 8 (255-05األعلى )اىل 05 عالية

 %851,25 5 (03-85) متوسطة

 %32,80 5 (58-50)اىل التحت   50 منخفضة

 % ٠١١  :2ن=  المجموعة

 نّ ذل بالثامن  يف فصل تالميذالمهارة كالم  عنمن حتليل اجلدول السابق عرفنا 

 5نتيجتهم اىل الدرجة العالية، و %(  15, 32او ) اتتلميذ 8ثالث درجات يعىن 

او  اتتلميذ 5نتيجتهم اىل الدرجة ادلتوسطة، و %( 51,25) ,او اتتلميذ
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 ات. ولذالك أن نتيجة التلميذنتيجتهم و مدخل اىل الدرجة ادلنخفضة%( 32,80)

 ات.تلميذ 5 ادلتوسطةىي  الضابطةرلموعة عن مهارة الكالم من اختبار البعدى ىف 

 طريقة)ب طريقة متثيل ادلسرحية تطبيقب .ىبعداإلختبار المن نتيجة كاتبة ال جمعفت 

يف فصل الثامن ادلدرسة الثانوية مبعهد منبع احلسان  لتالميذاعن مهارة كالم القدمية( 

 اإلسالمى كما يلي :

60 95 60 100 75 100 80 85 100 75 

90 77 95 90 85 85 65 80 70 

  

. أخذت الكاتبة 1528سبتمرب  15الثالثاء ىف يوم  ىبعداإلختبار العملت الكاتبة 

طريقة متثيل  تطبيقب ,(التجربة رلموعة) ب ىف فصل الثامن ىبعداإلختبار الالبيانات من 

 :سؤال 8. ىف ىذا اإلختيار الشفوية بعدد ادلسرحية

 مامسك؟ .2

 كم ساعة االن؟ .1

 مىت تقوم من النوم؟ .3

 مىت تقراء القرأن؟  .5
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 ادلدرسة؟كم ساعة تذىب اىل  .8

 

 17جدول

فى  تطبيق طريقة تمثيل المسرحيةب على مجموعة التجربة بعدىنتائج اإلختبار ال
 فصل الثامن ب

 المجموعة التجربة

 رقم (ب) مناثفى فصل ال تاأسماء التلميذ نتيجة

 ١ دىف نور انيس 60

 ٢ دييان سافطرى 95

 ٣ دوي ماندا 60

 ٤ افا ازكية 100

 ٥ إرما 75

 ٦ اخلتيمةخسن  100
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 ٧ نىن سورياىن 80

 ٨ ماال افييانىت 85

 ٩ نيسا نور اركية 100

 ١١ اوكتا فرانسيسكا 75

 ١١ رتنو اندانج 90

 ١٢ سفتييانا إنداه 77

 ١٣ زىراىن سفييا 95

 ١٤ سوسى اجنريىن 90

 ١٥ تييارا 85

 ١٦ تري جوانا 85

 ١٧ يوىن ساسرتي 65

 ١٨ ليليك فرتي راىايو 80



   75 

 

 
 

 ١٩ زكية نور ماال 70

 

. وبالتاىل تجربةاجملموعة ال ى منبعدفنا ان نتائج اإلختبار المن اجلدول السابق، عر 

ة ىف جدول التوزيع التكرار تجربى على اجملموعة البعدنتائج اإلختبار ال باحثةستعرض ال

 كما تلى:

 ; ٠7جدول 

 تجريبةالمجموعة ال على بعدىنتائج اإلختبار ال عن التوزيع التكرار

 ۲ف ك ۲ك  ك ف ك ف ك الرقم

2 25
5 

3 355 20,83 350,35 012,05 

1 08 1 205 21,83 280,55 325,55 

3 05 1 255 0,83 85,05 223,55 

5 58 3 188 1,83 5,55 20,15 

8 55 1 255 1,50- 5,25- 21,15 

5 00 2 00 8,50- 10,01- 10,01 

0 08 1 285 0,50- 88,55- 222,55 
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5 05 2 05 21,50- 288,85
- 

288,85 

0 58 2 58 20,50- 358,15
- 

358,15 

25 55 1 215 11,50- 855,05
- 

2550,55 

ن:  
20 

2850
 ∑     ك ف 

  1001,01
  ۲ك ف∑    

 :اآلتى  الرمز( بإستعمال  مو بالتاىل ستبحث الكاتبة نتيجة الوسيطة ) 

=  كم 
    ∑    ك ف 

 ن

= كم 
٥٠٥٧  

١٥
= 71,14 

 اآلتى: الرمزبإستعمال   )ع( كاتبة نتيجة إحنراف ادلعيارىستبحث الو بالتاىل 

۲ك ف∑           ع =

 ن

٧٣ ۲٥٥۲       ع =

٥٥
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   =       280,82 

        =11,66 

ىل عالمة العالية و ادلتوسطة و إعرف الكاتبة نتيجة "م" و نتيجة "ع" تدخلهما فت

 اآلتى : الرمز ادلنحفضة بإستعمال

 + ا . ع ١= م  عالية

 =51,50 +١ (11,66) 

=71,14 +21,88 

 أعلى إىل 08,51 =

 ا . ع  - ١إىل م  + ا . ع ١م =  متوسطة

 08إىل  50= بني   

 ا . ع - ك= م منحفضة

=71,14- ١ (21,88) 

 =51,50- 21,88 
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  إىل األدىن 50,10  =  

من  بثامن فصل ال تعليم اللغة العربية  يف تاتلميذالمهارة كالم درجة  دلعرفة

تكون عالية , ثانوية منبع احلسان بادلدرسة تجريبيةالموعة رلعلى  بعدىاختبار ال

 ومتوسطة ومنخفضة سننظر اىل اجلدول األيت: 

 ;۱8الجدول 

 ىبعدختبار الإمن  بالثامن  في فصلتلميذات مهارة كالم المأوية عن 
 .تجريبيةالعلى مجموعة 

 ادلأوية التكرار تجريبيةالىف رلموعة  بعدىال اإلختبارنتيجة 

 فاصلة درجة

 %15,32 8 (255-08اىل األعلى ) 08 عالية

 % 80,50 22 (05-50) متوسطة

 %28,05 3 (55-55) إىل األدىن 55 منخفضة

 % ٠١١  :2ن=  اجملموعة
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 نّ ذلالثامن ب  يف فصلتلميذات مهارة كالم  عنمن حتليل اجلدول السابق عرفنا 

 22نتيجتهم اىل الدرجة العالية، و %(  15, 32او ) تلميذات 8ثالث درجات يعىن 

او  اتتلميذ 3نتيجتهم اىل الدرجة ادلتوسطة، و %( 80,50) او, اتتلميذ

 ات. ولذالك أن نتيجة التلميذنتيجتهم و مدخل اىل الدرجة ادلنخفضة%( 28,05)

 اتتلميذ 22 ادلتوسطةتجريبة ىي الرلموعة عن مهارة الكالم من اختبار البعدى ىف 

فى تعليم اللغة العربية التالميذ مهارة كالم ى عل المسريحية طريقة تمثيل. تأثير  ج

 منبع الحسانبالمدرسة الثانوية 

مهارة كالم ى عل طريقة متثيل ادلسرحييةتأثري عن كاتبة ىف ىذا البحث تبحث ال

مهارة كالم ى عل طريقة متثيل ادلسرحييةتأثري مث دلعرفة . ىف تعليم اللغة العربيةالتالميذ 

 . اما خطوات كما تلى :”T“بإستخدام رموز التالميذ 

 بالرموز: " ك م "تبحث نتيجة ادلتوسط . أ

ك=  م 
    ∑ ك      

ن
 

 

ك= م 
٥٠٥٧  

١٥
= 71,14 
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 بالرموز: " ي م "تبحث نتيجة ادلتوسط . ب

=  يم 
    ∑    ي 

ن
 

 

= يم 
۱٨٥۰  

۲۱
 

= 61،46 

 " بالرموز: ك ع " االحنراف ادلعيارى تبحث نتيجة . ت

∑           ع = ۲ك 

ن
۱

 

٧۲ ۲٥٥۲       ع =

۱٥
  

   =       280,82 

        =11,66 

 " بالرموز:يع " االحنراف ادلعيارى تبحث نتيجة . ث

∑           ع = ۲ي 

ن
۲
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٥٠ ٠۱۲٨       ع =

۲۱
    

   =       153,05 

        =16,61 

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

 خطاء من كل نتيجة الوسيطة على متغريتني برموز كما يلى :

= ١مش 
ع
 

ن  ۱
 
 

  =۱۲ ٠٠

۱  ۱٥ 
  =۱۲ ٠٠

٤ ۲٤
  =1,08 

= ٢مش 
ع
 

ن    ۱
 
 

  =۱٥ ٠۱

۱ ۲۱ 
  =۱٥ ٠۱

٤٧ ٤
  =3,50 

  :برموز كما يلى متغرية "ي"،خطاء من تفريق بني متغرية "ك" و  حبث قدر.  ح

 ١م=    ش  ٢م -١مش 
 ٢م + ش٢

٢ 

(    =1,08)٢ ( +3,50)٢ 

   =5,0518 +21,2552 

   =15,5515 
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 =5,80 

 : ”to“او  ”T“. حبث  د

م
٢
م 

١

ش
٢م ١م 

ت 
٥

  

٤٧ ٨٣  ٧٥ ٥٤

٠٧ ٤
   

۱٧ ٧۱

٠٧ ٤
   

      =٣, ٣٧ 

 " برموز :df. حبث قيمة " ذ

 ٢ -( ٢+ ن ١دو = )ن

  =٤۰– ٢ 

 =۲٣ 
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يعىن اجلدول "ت"  df = "55ال توجد، فتأخد الباحثة من " df "35بقيمة "  

و  % ٠(، و يف طرف ادلعىن 1,,1و قيمتو ) % ٥" يف طرف ادلعىن (tt)تاو "ت

 (.و بعبارة  اخرى كما تلى:٣, 02قيمتو )

                3,13 <98 ,٣  >82 ,٢ 

 ٠% و  ٥)ىف طرف ادلعىن ت اكرب من ت ٣, 50= "  ٥من البيان السابق "ت

طريقة  تطبيقفالفروضية الصفرية مردودا و الفروضية البدلية مقبوال. وستخلصها ب%(، 

منبع بادلدرسة الثانوية  منالتالميذ يف الفصل السا مهارة كالم علىتؤثر  متثيل ادلسرحيية

 .احلسان 

 

 


