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Abstrack: The majority of Eighth grade students at Sunan Kali Jaga Islamic High
School Surabaya are weak in our Islamic scholarship. They have difficulty in
composing sentences in accordance with the correct rules of writing Arabic. This
study aims to determine how effective the use of the game "Fairy Tale Chains" to
improve the maharah of students of the eighth grade of Sunan Kali Jaga Islamic High
School Surabaya. The research method used in this study is a quantitative method
using data collection methods consists of methods of observation، tests، interviews،
and documents by taking a sample of 40 eighth grade students of Sunan Kali Jaga
Islamic High School Surabaya. From this research it can be seen that there is an
increase in our students' happiness after applying the game "Fairy Tale Chains". with
the analysis obtained with the t-test: t_0 the result is 16.29 and tt is 1.699 because t_0
is greater than tt then the null hypothesis (Ho) is rejected and the alternative
hypothesis (Ha) is acceptable.
Key Word: Lu'bah Fairy Tale Chains, Writing Skills, Arabic Teaching.

Abstrak: Mayoritas siswa kelas Delapan di SMA Islam Sunan Kalijaga Surabaya lemah
dalam maharah kitabah. Mereka mengalami kesulitan dalam menyusun kalimat sesuai
dengan kaidah penulisan bahasa Arab yang benar. Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui bagaimana efektivitas penggunaan permainan"Fairy Tale Chains" untuk
meningkatkan maharah kitabah siswa kelas Delapan SMA Islam Sunan Kalijaga
Surabaya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode
kuantitatif dengan menggunakan metode pengumpulan data yang terdiri dari metode
observasi, tes, wawancara, dan dokumen dengan mengambil sampel 40 siswa kelas
Delapan SMA Islam Sunan Kalijaga Surabaya. Dari penelitian ini dapat diketahui
adanya peningkatan maharah kitabah pada siswa setelah menerapkan permainan
"Fairy Tale Chains", denganan alisis yang diperoleh dengan uji-t : t_0 hasil adalah
16.29 dan tt adalah 1.699 karena t_0 lebih besar dari tt maka hipotesis nol (Ho)
ditolak dan hipotesis alternatif (Ha) dapat diterima.

Kata Kunci: Lu'bah, Fairy Tale Chains, Maharah kitabah, Pembelajaran Bahasa Arab.
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امللسمة
اؤن انوغة امؼصبَة يه أبفضل انوغاث يف أبحناء امؼامل ،ألهنا من أبوسع انوغاث و أبغياُا .ويه انوغة املضِورت يف
امؼامل اميت ٌس خزسهما أبكرث من مائخني مالًني اؤوساان ،حمنو انوغة وثخعور وفلا مخعوٍص مس خزسيم انوغة امبرشًة.1انوغة
يه أبدات اثعال حصبط بني خشعني أبو أبكرث من ذالل (معوَة فِم وثفِمي) رموز خمخوفة  ،سواء يف صلك ظوث أبو
غري ظوث .ذلا فاؤن امِسف من ثؼمل انوغة امؼصبَة وفلا ألمحس امعاليب ُو املِاراث انوغوًة امعحَحة اميت ًمت
ثضمَهنا يف أبربع هماراث.
ملا اكن ثؼمل انوغة امؼصبَة مص ً
ثبعا بأأربع هماراث مغوًة ،ويه الاس امتع وامخحسج واملصاءت وامكذابة .املِاراث
انوغوًة هممة نوجمَع لؤثلان .ادلَع مرتابعون مع الآدصٍن من ذالل امخواظل .ول ميكن اؤىاكر أبن املِاراث انوغوًة
يه أبحس امؼيارص امِامة اميت حتسد جناهحا يف امخواظل .ذلكل هماراث امكذابة من امعؼب لؤثلان من املِاراث
امثالج ا ألدصى حىت من كلل امياظلني اها من انوغة املؼيَة .أبن ًخعوبب يف همارت امكذابة اؤثلان من غيارص خمخوفة
من انوغوًبة وغري انوغوًة .ل جيب وسج غيرص انوغة ول غيرص احملخوى بعصًلة ثؤدي اؤىل امكذابة املدسوسةل
وامعوبة.

2

ثؼمل انوغة امؼصبَة مبسرسة سوانن اكيل جاغا امثاهوًة الؤسالمِة سورااباي يف امفعل امثامن ذاظة يف هماراث
امكذابة ل ٍزال مٌرفضا .اسدٌاد ًا اؤىل امبحوج ا ألومَة اميت أبجصاُا امباحر املخحمسون ووضاط امعالة مخؼمل انوغة
امؼصبَة ل ٍزال ًفذلص اؤىل ُشا موحوظ غيسما ثؼمل ثؼومي امعالة ل ٍصكز ػىل املواد وميَل اؤىل أبن ٍكون ذايت
امخؼومي .ول ٍزال امخحعَل امؼومي يف ثؼمل انوغة امؼصبَة ،ول س امي يف هماراث امكذابة ،كِس امخلسمي .وفلا موظف
املؼمل امؼصيب ،امكذابة يه أبظؼب مغة غصبَة مالس امتع وامخحسج واملصاءت .امكذابة ثعبح أبػىل همارت يف انوغة ،ذلكل
مُس ػسد كوَل من امعالة اذلٍن جيسون ظؼوبة يف امكذابة.

1

Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung, PT Remaja Rosdakarya;2011),
8.
2

Iskandarwassid Sunendar D, Strategi Pembelajaran Bahasa, (Bandung, PT Remaja Rosdakarya
2011), 248.
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أبحس احلوول امللسمة ملؼاجلة مضالك ثؼمل انوغة امؼصبَة ،وذاظة ثسرٌس ُشٍ املِارت امكذابَة ،واس خزسام
وس َةل امخؼوميَة مؼبة سوسةل املعط""Fairy Tale Chainsميكن أبن ٍكون أبحس احلوول امبسًةلمرتكِة همارت
امكذابة مفعل امثامن مبسرسة سوىن اكيل جاغا امثاهوًة الؤسالمِة سورااباي .وبوسائل الؤػالم من مؼبة سوسةل
املعط" "Fairy Tale Chainsكخابة امؼصبَة مخكون ممخؼة ،وجؼل امعالة أبكرث اُامتما مكذابة وثؼزٍز حب
امعالة يف كخابة انوغة امؼصبَة 3.وابلؤضافة اؤىل ذكل ،فاؤن ثوافص وسائل الؤػالم ابنوغة امؼصبَة ،وذاظة ابمًس بة
ملِاراث امكذابة ،ل ٍزال اندرا ما ٍكون مذاحا ملساػست امعالة يف ثؼمل همارت امكذابة.
مؼبة سوسةل املعط اكموس َةل امخؼوميَة يف همارت امكذابة
مؼبة سوسةل املعط ” “fairy tale chainsيه ظصًلة موظول املؼوومة من امعامب املدسمل املؼوومة مث
ًعل امعامب ا ألول اؤىل امعامب الآدص ،وُو ٌس متص املؼوومة اؤىل امعامب الآدص حيت ا ألذري .يه اؤحسي انوؼبة
اميت ثعبَلِا يف ثؼومي امكذابة يف هعوص اموظفي يف امفعل مُسِل امخالمِش لكدضاف فكصًة يف ثعوٍص ملحر
املوضوع .4وُشٍ مؼبة غيسُا ظور اميت ثوجَ وػسد من ثأأمَف املعة بعورت حيت امخالمِش حيافز ػىل امكذابة.
ويف ُشٍ انوؼبة امخالمِش ًدلادر ػىل امكذابة املكمة امىت بؼغ ظور يف كخهبم .جتمع امخالمِش بؼضِا مع بؼغ
وًؼموون ثبادل ٍصكب املكٌلث ػىل حسب ظور يف ثأأمَف املعة مَوظف ظور اميت حعول ػوهيا.
و ا ألُساف فهيا حتسني امخومَش مرتكِة همارت امكذابة من ذالل ممارسة كخابة املعط .و املواد فهيا ظور من
حِر املادت اميت درس هتا .والاػساد فهيا ًبحر املؼمل ػىل ظور املياس بة ,ومو اكن ظور من كخب ,أبو ظور من

ترجم من3 :
Eka Dyah Puspita Sari, Ika Erawati, "The Effectiveness Of Using Chain Story In Teaching Writing",
JELLE Journal Of English Literature,Linguitics And Education Vol 1, No 1, 2020, (9-12). Also see
Siska Apriyani, "Improving Students’ Speaking Ability Using Chain Story Technique In Recount
Text For Grade Viii Of Smp N 1 Wates In Academic Year 2016/2017", English Language Teaching
Journal Vol 5, No 9 (2016).
4ترجم من:
dalam Jurnal At- ، Ahammiyah Al'ab al-Lughawiyah fi Ta'lim al-Lughah al-Arabiyah.Umi Hanifah
Tajdid Vol. 1 No. 2 Tahun 2012. Periksa juga Umi Hanifah, Media Pembelajaran Bahasa Arab.
(Surabaya: Putra Media Nusantara, 2011).
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اجملةل ,أبو امعور من ثعوٍص أبو غري ذكل .املفِم كثري ظور اميت ختربُا امًضاط يف ظور.واملؼمل غيسٍ كفاءت يف
سوسةل املعط غيس ما يف امفعل.
و اخلعواث فهيا :أبولً ،عوب املؼمل من امعالة أبن ًعبحوا ٍلوػاث من أبربؼة ظالة و أبن ًؼعوا لك
واحس مهنم نوعورت ،كعؼة من املصظاس وكمل امصظاص ،و اثهَا ،حيسد املؼمل ادلور اذلي ًخكون لك ظامب من
اكثب ،مفدش ،كارئ ،و اثمثاٍ ،كذب لك اكثب ٍلوػة واحست اؤىل زالج مجل مبسء كعة امعورت  ،وًؼعهيا
نومجموػة ا ألدصى  ،مث ثضَف لك ٍلوػة مجةل واحست اؤىل زالج مجل اؤضافِة  ،وُكشا حىت ثؼود امعور
وا ألوراق اؤىل اجملموػة ا ألظوَة .ميكن أبن جس خغصق لك دورت حوايل  ٩دكائق مخوفري حس زمينً .ؼصض املارئ
ا ألول امعورت دلَع اجملموػاث وًلص أب ادلةل املكذوبة .مث ًلصر امعالة م ًؼا ادلةل امخامَة وٍكذهبا اماكثب ػىل اموركة.
ًلوم امفاحط بلصاءت مجل جسًست ابميحو امعحَح والؤمالء ،و رابؼا ،غيسما ًخولى امعالة امعورت ا ألظوَة مصت
أبدصى ،حكذب لك ٍلوػة ادلل املوَةل ا ألذريت لؤهناء املعة ،مث ذامسا ،ثلوم اجملموػة بخحصٍص املعة ومعل وسخ
جِست من املعة.
ظصًلة امبحر
ومن املؼصوف أبن ظصًلة امبحر ثيلسم اؤىل كسمني وٌُل امعصًلة امكِفِة ) (Kualitatifوامعصًلة اممكَة
) .(Kuantitatifوامعصًلة اممكَة يه ظصًلة امبحر اميت جس خغين غن ا ألركام امؼسدًة .وغكس امعصًلة امكِفِة
فاؤهنا ٍكون فهيا احلساة وا ألركام امؼسدًة.

5

و أبما ظصًلة ُشا امبحر اذلي ٌس خزسهما امباحر فِيي امعصًلة اممكَة .وؤان امعصًلة اممكَة ميَل امبَاانث
غن فؼامَة اس خزسام اموس َةل امخؼوميَة مؼبة سوسةل املعط " "Fairy Tale Chainsمرتكِة همارت امكذابة
امؼصبَة معوب امفعل امثامن مبسرسة سوانن اكيل جاغا امثاهوًة الؤسالمِة سورااباي.

5

Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: Rinerka Cipta, 2006),
11.
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وكس اس خزسم امباحر ظصًلة كثريت موافلَ مِشا امبحر كٌل ًًل :أبول ،ظصًلة املالحظة (،)Observasi
يه وس َةل اس خزسم امباحر يف اكدساة اخلرباث واملؼووماث من ذالل ما ٌضاُس أبو ٌسمع مٌَ .يف املالحظة
أبن ٍكون ابس خؼٌلل الادذبار وا ؤلس خفذاء وا ألركام وامعورت 6.اهشٍ امعصًلة ٍصًس امباحر أبن ًؼصف معوَة امخؼومي يف
فؼامَة اس خزسام مؼبة سوسةل املعط اكموس َةل امخؼوميَة ""Fairy Tale Chainsمرتكِة همارت امكذابة امؼصبَة دلى
ظالة امفعل امثامن مبسرسة سوانن اكيل جاغا امثاهوًة الؤسالمِة سورااباي.واثهَا ظصًلة الادذبار (Tesيه بؼغ
ا ألس ئةل أبو امامترٍن أبو ا ألدواث ا ألدصى املس خزسمة ملِاس املِارت ،واملؼصفة ،واملسرت ،أبو املوُبة اميت ميخوكِا
ا ألفصاد أبو اجملموػاث .ويف ُش امبحر اس خزسم امباحر ظصًلة الادذبار ًؼين اؤدذبار كلًل ( )Pretestكلل
اس خزسام وس َةل امخؼوميَة مؼبة سوسةل املعط" "Fairy Tale Chainsمرتكِة همارت امكذابة،وؤادذبار بؼسي
( )Postestبؼساس خزسام وس َةل امخؼوميَة مؼبة سوسةل املعط ""Fairy Tale Chainsمرتكِة همارت امكذابة.
وُشٍ امعصًلة ٌس خزسم امباحر ميَل امبَاانث غن كفاءت همارت امكذابة مخالمِش امفعل امثامن اس خزسام وس َةل
امخؼوميَة ""Fairy Tale Chainsو مرتكِة همارت امكذابة و ملؼصفة ثعبَق أبسووة منوذح امخؼومي حنو حصكِة همارت
امكذابة مخالمِش امفعل امثامن سوانن اكيل جاغا امثاهوًة الؤسالمِة سورااباي.و اثمثا ،ظصًلة امللابةل
( ،)Wawancaraيه واحس من ثلٌَة مجع امبَاانث اؤذا أبراد امباحر بأن ًفؼل دراسة ا ألومَة ميَل املضالك
امبحوج وميَل املؼووماث امؼمَلة من املس خجَبني يف ػسد ظغري 7.وُشٍ امعصًلة ٍصجو امباحر أبن ٌسأأل اؤىل
املسرس أبو امخالمِش بأآةل ٍلوػة ا ألس ئةل واهمتصًياث ػوىفؼامَة اس خزسام وس َةل امخؼوميَة مؼبة سوسةل املعط
" "Fairy Tale Chainsمرتكِة همارت امكذابة امؼصبَة دلى ظالة امفعل امثامن مبسرسة سوانن اكيل جاغا
امثاهوًة الؤسالمِة سورااباي.
فذحوَل امبَاانث يه ظصًلة اؤجابة ا ألس ئةل املس خزسمة يف كضااي امبحر .يف ُشا امفصظة كسم امباحر
احللائق اممكَة ،ويه احللائق من ا ألركام ابمعصًلة الؤحعائَة.

8

6

Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: Alfabeta, 2012), 194.
7

Sugiyono, Metode Penellitian Pendidikan, (Bandung: Alfabeta, 2012), 194.
8

Saifuddin Azwar, Metode Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2003), 50.
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اس خؼمل امباحر امصمز ادذبار  )T-Test( Tو رمز املأأوًة مخحوَل امبَاانث غن فؼامَة اس خزسام وس َةل
امخؼوميَة مؼبة سوسةل املعط " "Fairy Tale Chainsمرتكِة همارت امكذابة امؼصبَة دلى ظوب امفعل امثامن
مبسرسة سوانن اكيل جاغا امثاهوًة الؤسالمِة سورااباي .و أبما امصموز اذلي ٌس خؼمل امباحر فِو:
أبول ،رمز املأأوًة ( (Prosentaseمخحوَل امبَاانث غيرتكِة همارت امكذابةمعالة امفعل امثامن مبسرسة
سوانن لكي جغا امثاهوًة الؤسالمِة سورااباياذلي حعل ػوََ امباحر بعصًلة الاس خبِاانث ويه:

امبَان:
= Pامًس بة املأأوًة

= fحكصار ا ألجوبة ()Frekuensi
=Nػسد املس خجَبني

9

أبما امخفسري وامخؼَني يف حتوَل امبَاانث اجملموػة وحتلِق الؤفرتاض امؼومي ٬فُس خؼمل
امباحر امللسار اذلي كسمَ سوُارس ميي أبرٍكوهعا ) (SuhairimiArikuntoفامي ًًل:

۸۱۱ – ۱۸

ممخاز

۱۱- ۱۸

جِس جسا

۱۱ – ٪۸

جِس

٪۱- ٨۱

مللول

10

9

AnasSudijono, Pengantar Statistik Pendidikan, (Jakarta: PT. Raja GrafindoPersada, 1996), 41.
10

Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, Edisi Revisi,(Jakarta: Rineka
Cipta, 2006), 146.
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واثهبا ،رمز امللارهة  .T-Testاس خزسم امباحر ُشا امصمز ميَل املؼصفة غيفؼامَة اس خزسام وس َةل
امخؼوميَة مؼبة سوسةل املعط " "Fairy Tale Chainsمرتكِة همارت امكذابة امؼصبَة دلى ظالة امفعل امثامن
مبسرسة سوانن اكيل جوغو امثاهوًة الؤسالمِة سورااباي.و أبما رمزث امللارهة ( ) T-testفكٌل ًىل:

11

هخاجئ امبحر ومٌاكض خَ
اس خزسام مؼبة سوسةل املعط " "Fairy Tale Chainsاكموس َةل امخؼوميَة مرتكِة همارت امكذابة امؼصبَة مبسرسة
سوانن اكيل جوغو امثاهوًة الؤسالمِة سورااباي
كس كام امباحر ابس خزسام وس َةل امخؼومي مؼبة سوسةل املعط " "Fairy Tale Chainsمرتكِة همارت
امكذابة دلى ظالة امفعل امثامن مبسرسة سوانن اكيل جوغو امؼامَة الؤسالمِة سورااباي ومِا أبوضعة امخؼومي يف
ثعبَلِا .و أبما دعواث اس خزسام وس َةل امخؼومي مؼبة سوسةل املعط " "Fairy Tale Chainsمرتكِة همارت
امكذابة دلى ظالة امفعل امثامن مبسرسة سوانن اكيل جوغو امؼامَة الؤسالمِة سورااباي فذخكون من زالزة
أبوضعة مهنا امللسمة و امًضاط امصئُس َو امًضاط اههناىئ ،و يه ما ًًل:
ًبس أب امباحر ادلرس ابس خؼساد امعالة مُس خؼسوا ان ٌضرتكوا امخؼومي.و اؤملاء امباحر امسالم ػىل
امعالة .بمث ًسغى امباحر امعالة بكضف احلضور ولكِم حيارضون .و ٌسأأل امباحر أبحوال امعالة بلول:
كَف حاممك و جيَبون اذلس هلل ؤاه بيا خبري و ػافِة .بمث ٌسأأل امباحر مادبت ادلراسة امسابلة وكصرهتا حلظة .بمث ٌسأأل
امباحر املادت امىت كس درسوا من كلل وما ًؼوق غن املادت س َسرس امعالة بؼسٍ .بمث ٌرشخ امباحر املادت امىت
س َسرسوهنا و أبُسافِا و أبوضعاهتا ىف ثسرٌسِا .فااكن امعالة هيمتون ػىل رشخ املؼمل.
ًلوم امباحر بخلس مي امعالة اؤىل زالج ٍلوػاث .مث اؤغعاء لك ٍلوػة ظورت وفلا نوموضوع ،كعؼة فارغة
من امورق وكمل رظاص .حكذب لك ٍلوػة مجةل اؤىل زالج مجل مبسء كعة غن امعورت .مث غيس الاىهتاء أبهنم
ًؼعَون وركة من ٍلوػة واحست اؤىل ٍلوػة أبدصى لؤػادت ثوجَِ املعة حول امعورت وثسوٍصُا اؤىل مخس مصاث،
11

Anas Sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 289.
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وًمت لك دورت حوايل مخس دكائق .غيسما ًيال امعالة امعورت ا ألظوَة مصت أبدصى ،حكذب لك ٍلوػة بؼغ
ادلل اههنائَة لؤثلان املعة .لك ٍلوػة ثؼوق املعط يف جسار امفعل مث ٌرشخ أبحس امعالة من اجملموػة املعة.
ويف اههناًة ذوط امباحر حول مؼبة سوسةل املعط اميت متت ػومِا من كلل امعالة .مث سأأل امباحر
امعالة غن فِمِم يف املادت .وبؼس ذكل خيخمت امباحر بلصاءت ادلػاء وًشكبص ابدلروس ملأس بوع املادم.
فؼامَة اس خزسام مؼبة سوسةل املعط " "Fairy Tale Chainsاكموس َةل امخؼوميَة مرتكِة همارت امكذابة امؼصبَة
مبسرسة سوانن اكيل جوغو امثاهوًة الؤسالمِة سورااباي.
اس خزسم امباحر ظصًلة الادذبار ًؼين ادذبار كلًل (  ) pretestكلل اس خزسام اموس َةل امخؼوميَة مؼبة
سوسةل املعط " ،"Fairy Tale Chainsوادذبار بؼسي (  ) postestبؼس اس خزساهما .وثكل الادذبار
جُس خزسم ملؼصفة فؼامَة اس خزسام اموس َةل امخؼوميَة مؼبة سوسةل املعط ""Fairy Tale Chainsمرتكِة همارت
امكذابة امؼصبَة دلى ظالة امفعل امثامن مبسرسة سوانن اكيل جوغو امثاهوًة الؤسالمِة سورااباي.
ومن ذالل هدِجة املخوسعة يف الادذبار امللًل فاكن  %٥٩من امعالة حيعوون ػىل درجة "جِس
جسا" ،و  %٨٩حيعوون ػىل درجة "جِس" و  %٨٤حيعوون ػىل درجة "مللول".و أبما من ذالل هدِجة
املخوسعة يف الادذبار امبؼسي فاكن  %٩٤٧٦من امعالة حعوموا درجة "جِس جسا" ،و  %٩٤٩٦حعووا
درجة "جِس" و  %٥٩حعووا درجة "مللول .وبياء ػًل هدِجة املخوسط من الادذبار امللًل وامبؼسي ،غصف
امباحر أبن املمية مالدذبار امبؼسي أبجِس من كمية الادذبار امللًل .وُشا ًسل ػىل أبن امخؼمل ابس خزسام اموس َةل
امخؼوميَة مؼبة سوسةل املعط " "Fairy Tale Chainsحصيق وجساػس اؤىل سِوةل امخؼمل نوخالمِش.
وابميظص اؤىل هدِجة املخوسعة يف الادذبار امللًل وامبؼسي ،غصف امباحر أبن املمية مالدذبار امبؼسي أبجِس
من كمية الادذبار امللًل .وُشاًسل ػىل أبن امخؼمل ابس خزسام اموس َةل امخؼوميَة مؼبة سوسةل املعط " Fairy
 "Tale Chainsهل حصكِة وجساػس اؤىل سِوةل امخؼمل نوخالمِش.
وملؼصكة فؼامَة اس خزسام اموس َةل امخؼوميَة مؼبة سوسةل املعط " "Fairy Tale Chainsمرتكِة همارت
امكذابة نوفعل امثامن مبسرسة سوانن اكيل جوغو امثاهوًة الؤسالمِة سورااباي  ،فأأول ماكسم امباحر ُو امللارهة
بني همارت امكذابة امخالمِش كلل اس خزسام اموس َةل امخؼوميَة مؼبة سوسةل املعط " "Fairy Tale Chainsوبؼس
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اس خزساهما .واملؼصفة ػىل هدِجة امفصوض ُل امفصضَة امعفصًة مللوةل أبم ل؟ ابمعصًلة الؤحعائَة ًؼين حساة
امفؼامَة أبوالارثباط بُهنٌل ،مبؼاًريالادذبار يه :بأن امفصضَة امعفصًة مصدودت ،اؤذا اكن  .th?ttو أبن امفصضَة امعفصًة
مصدودت ،اؤذا اكن  .th>ttو أبما اميدِجة ا ألذريت فِيي بأن أبكرب من  ttجسول رمق يف  ٥%أبو يف  ،٩%فامفصضَة
امعفصًة مصدودت وامفصضَة امبسمَة مللوةل .وُو اميدِجَ فِو  ٥٪٤٦١و  ttاحملعول ُو  ٥٤٪١١و ٦٤٦٪٨
اخلالظة
اؤن اس خزسام مؼبة سوسةل املعط" ""Fairy Tale Chainsاكموس َةل امخؼوميَة فؼال مرتكِة همارت امكذابة
دلى ظالة امفعل امثامن مبسرسة سوانن اكيل جاغا امثاهوًة الؤسالمِة سورااباي كوي جسا
بيدِجة

= ٥٪٤١٦وهدِجة امفصضَة امبسمَة ابس خزسام رمز امللارهة ( )t-testومن ُيا ًؼصف بأن
مبؼىن امفصضَة امرصفِة ( )Hoمصدودت ،وامفصضَة امبسمَة ( )Haمللوةلُ .كشا مبؼىن ًوجس

فصق بني هدِجة همارت امكذابة ( )xابس خزسام اموس َةل امخؼوميَة مؼبة سوسةل املعط""Fairy Tale Chains
مرتكِة همارت امكذابة دلى ظالة امفعل امثامن مبسرسة سوانن اكيل جاغا امثاهوًة الؤسالمِة سورااباي.
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