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 الثالث الباب

 منهجية البحث 

 عينته مجتمع البحث و موقع البحث و . أ

 البحث موقع .١

يف ىذا البحث، اختارت الباحثة موقع البحث يف مدرسة العالية العناية 

ساري جدي باندونج.  ٦٦باندونج، وعنوانـها يف الّشارع ججروكسو رقم 

منزل الباحثة. والتالميذ اختارت الباحثة ىذا ادلوقع النو اسًتاتيجي و قريب من 

 يف ىذه ادلدرسة ديلكون خلفيات تربويّة سلتلفة.

 البحث .مجتمع٢ 

( إن رلتمع البحث ىو دائرة التعميم اليت 20۱٠:۱۱٧قال سوغييونو )

تتأّلف من الوجوه أو ادلوضوع الذي ديلك الكمية و اخلصائص ادلعيّنة مثبت 

ى أساس ادلعرفة السابقة و بالباحثة للتعلم حبيث ديكن أن تستخلصها. وعل

ادلشاكل التحقيقية فمجتمع البحث ادلأخوذ يف ىذا البحث ىو مجيع التالميذ  
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يف مدرسة الثانوية  ٣٠٠٦/٣٠٠٣الصف احلادى عشر ىف السنة الدراسية 

 اإلسالمية العناية باندونج. 

  البحث .عينة٣

مث  ( إّن العينة ىي جزء من مبلغ اجملتمع.20۱٠:۱۱٨قال سوغيونو )

(  إّن  العينة ىي بعض من اجملتمع ادلبحث أو 20۱٠:۱۱٧قال أريكونطا )

 وكيلو.

العينة ادلأخوذة يف ىذا البحث ىي التالميذ يف الفصل العاشر )ب( 

تلميذا. الفصل العاشر  31تلميذا و الفصل العاشر )ج( عددىم  32وعددىم 

 العربية  باستخدام الطريقىم يتعلمون مفردات اللغة  و التجريبية الفرقة )ب( ىو

“Inquiry”  .  وأما الفصل العاشر )ج( ىو الفرقة  الضابطة ىم يتعلمون مفردات

 “.”Inquiryاللغة العربية  بدون استخدام الطريقة 

 البحث تصميم . ب

كما ىو ادلعروف أّن البحث ىو عملية مجع البيانات و دراستها ادلفعولة 

االنتظامية ادلنطقّية لطلب األجوبة ادلصّيغة يف مشكالت. فأما منهجية البحث 
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ىي طريقة دتكنها أن تستعمل حلّل مشكلة يف البحث. فبذلك يف ىذا البحث 

 حتتاج الباحثة طريقة مالئمة مع مشكالت البحث. 

 Quasi)هج البحث ادلستخدم يف ىذا البحث فهو شبو التجريبية وأما من

Eksperimen)  و التصميم ادلستخدم ىو اجملموع الضابط غَت ادلستوي(non 

equivalent control group design)   فرقة ىذا التصميم كاد يساوى بتصميم

لكن يف (, (pretest-posttest control group designادلالحظة بتدريبات قبلي وبعدي 

سوغيونو ىذا التصميم بُت فرقة جتريبية و فرقة ضابطة غَت سلتارة بعشوائّية. 

(. بناء على تصميم البحث أن الفرقة التجريبية  و الضابطة ۱۱٦:20۱٠)

 ختتاران  بالعشوائ. والفرقة التجريبية تستخدم تعلم مفردات اللغة العربية

مفردات  الضابطة فهي الفرقة اليت تستخدم تعلمأما الفرقة  “.  ”Inquiryبالطريقة 

و يصور ىذا تصميم على النحو    .“  ”Inquiry  اللغة العربية بدون الطريقة

 التايل:

 

 
1O  X  2O 

3O    4O 
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 البيان : 

٠o نتيجة االختبار القبلى يف الفرقة التجريبية = 

٣o نتيجة االختبار البعدى يف الفرقة التجريبية = 

٦o نتيجة االختبار القبلى يف الفرقة الضابطة = 

٤o نتيجة االختبار البعدى يف الفرقة الضابطة = 

X  استخدام طريقة  = عالج، يعٌت Inquiry”  “ 

االختبار القبلى مستخدم دلعرفة قدرة الّتالميذ قبل تعليم مفردات اللغة 

االختبار البعدى العربية وىو مستخدم يف الفرقة التجريبية و الفرقة الضابطة. 

 مستخدم دلعرفة قدرة الّتالميذ بعد تعليم مفردات اللغة العربية.

 البحث منهج. ج

حاولت الباحثة أن تبحث آثار ادلعاملة بعمد للمجموعة التجريبية.   

واعتمادا على ىذه ادلعاملة تقوم الباحثة دلعرفة العواقب أو احملصولة بالبحث. 

واذلدف منها  لبحث عن عالقة اجلودة بُت متغَتين )متغَتة حرة و متغَتة رابطة( 

 اليت تسبب الباحثة بعمد. 
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جريبية من الناحية ادلثالية ولكن ىذه الت منهجيستخدم البحث  

الدراسات اشًتاك التالميذ يف مواضيع البحث يف ادلدارس يعٍت لكل تلميذ قد 

فّرق على الفصول. حىت اختيار عينة عشوائية غَت زلصول. ولذلك كانت 

اجملموع الضابط غَت شبو التجريبية مع تصميم البحث  منهجالباحثة تستخدم 

 . (non equivalent control group design)ادلستوي 

الفرقة كانت الباحثة تستخدم فرقتُت من موضوع البحث ومها 

التجريبية والفرقة الضابطة. الفرقة التجريبية ىي الفرقة اليت تلقت ادلعاملة و 

 يف تعلم مفردات اللغة  العربية.  “”Inquiry الطريقةالفرقة الضابطة ال تستخدم 

 الصطالحيا و اإلجرائي التعريف. د

 . التعريف اإلجرائي متغَت البحث۱

يعٌت ( Variabel Bebas) ينقسم ادلتغَت إىل قسمُت ومها : ادلتغَت ادلستقل

،وادلتغَت التابع  يف تعلم مفردات اللغة العربية “  ”Inquiryطريقةاستخدم ال

(Variabel Terikat)  بينهما ، أّما التعّلق ترقية استيعاب مفردات اللغة العربيةوىو

 فتستطيع الباحثةأن تصورىا كما يلى:
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r 

 بيان : 

X  الطريقة :Inquiry” “   

Y  :ترقية استيعاب مفردات اللغة العربية 

r  بينهما : معامل االرتباط 

  . تعريف اصطالحي البحث٣

يف ىذا البحث يوجد بعض ادلصطلحات ادلستخدمة الجتناب االختالف يف 

 أومصطلح.الفهم عن كلمة 

 لذلك كتبت الباحثة التعريف االصطالحي كما يلى: 

 التأثَت . أ

التأثَت ىو احلول الناتئ من شيئ )شخص، مادة( يشًتك على تشكيل 

 .(KBBI Offline)الطبيعة و ادلعتقد و عمل االشخص 

 

 

Y 

 
 

X 
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 الطريقة . ب

الطريقة ىي وسيلة منظمة ومستخدمة بانتظام تنفيذ العمل  ولتحقيق 

ادلناسبة، بوسيلة موحدة لتسهيل تنفيذ ىذا النشاط من أجل ادلطلوب 

 .حتقيق أألىداف احملددة

 “  ”Inquiryالطريقة  . ت

"Inquiry teaching is not easy. Yet, neither is any other type of good teaching. 

However, inquiry is the most exciting, stimulating and rewarding kind of teaching 

which one can undertake. There is consider-ably more to it than meets the eye at 

first glance. Inquiry teaching is a highly structured type of instructional strategy 

that is based on sound learning theory. Its great strength is that it makes learning a 

joint student-teacher quest for knowledge rather than a mere search for right 

answers. It is, in sum, a way of teaching students how to learn by using the skills, 

processes, attitudes and knowledge of rational thinking. To". 

 

 ( 19:1992)بّري بَت،  
 

ىي نوع التعليم ادلنظم   “ ”Inquiryمن البيانات السابقة نعرف أن الطريقة

من اسًتاتيجية التعليم ادلؤسسة إىل نظرية التعلم الصحيح. النقطة األساسية يف 

ىي وجود إشًتاك حسن بُت ادلعلم و التلميذ يف طلب العلم  “  ”Inquiry الطريقة

 اجلديد. 
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 ادلفردات . ج

 و بُّت ىف القاموس الكبَت للغة اإلندونيسيا : 

          “Kosakata adalah pembendaharaan kata, dan pembendaharaan kata  yaitu          

       banyaknya kata yang dimiliki”. 

 اللغة العربية د.

( يقول أن اللغة ىي أداة منهجية لنقل ٥:  ٣٠٠٤)أسرار،  وبسًت 

أو ادلشاعر مع العالمات، واألصوات، واإلدياءات، أو العالمات اليت األفكار 

أما اللغة العربية عند الشيخ مصطفى الغالييٌت  حتتوي على معٌت مفهوم.

( فهي الكلمات اليت يعرب بـها العرب عن أغراضهم. وقد وصل إلينا ٣٠٠٥)

ما رواه و  من طريق النقل. وحفظها لنا القران الكرمي و األحاديث الشريفة،

 الثقات من منثور العرب ومنظومهم. 

ويف ىذا البحث، الّلغة العربّية ىي ادلطابقة مبادة تعليم يف مدرسة العالية 

 اإلسالمية العناية باندونج.
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  البحث أدوات ه.

( أن أداة البحث ىي اآللة ادلستعملة 20۱٠:102قال سوغيونو )

قبة. و باخلصوص كّل من تلك لقياس ظاىرة طبيعّية او ظاىرة إجتماعّية مرا

 ظاىرات تسّمى مبتغَت البحث.

  : وأما أدوات البحث ادلستعمل يف ىذا البحث فهي

 آداة التعليم .۱

 آداة التعليم يعٍت إعداد الدرس الذي يكون مراجع عند التعليم. 

 آداة االختبار .٣

( أن االختبار ىو آداة تستخدم لقياس 150:20۱٠قالت أريكنطى )

بالطرق والنظام ادلعُت. كان االختبار الذي يستخدم يف ىذا البحث ىو الشيء 

اختبارات متعدد االختيار بأربع خيار  18االختبار الكتايب الذي يتكون من 

األجوبة من ادلادة الىت تقدمها اادلدرس طول عملية التعليم. ىناك اختباران يف 

 ا يلي:ىذا البحث ومها االختبار القبلى والبعدى بالبيان كم
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االختبار القبلى، يستخدم ىذا االختبار دلعرفة على قدرة التالميذ  . أ

قبل أن يدخلوا عملية التعليم أوقبل أن يتحّصلوا على عملية 

 التعليم.

االختبار البعدى، يستخدم ىذا االختبار دلعرفة على احلصول من  . ب

عملية التعليم الىت تنفذىا. واحلصول ادلقصودة ىي حاصل من 

 اللغة مفردات استيعاب ترقيةعلى  “ ”Inquiryلطريقة استخدام ا

يف الفصل التجريىب واحلاصل بدون استخدام ىذه الطريقة   العربية

 يف الفصل الضابط.

 أما تصميم لقدرة االختبار فيما يلى: 

 3.1اجلدول 

 تقدير االختبار 

 السؤال جواب التلميذ تقدير

 اختيار اجلواب صحيح 1

 )أ,ب,ج,د(
 السؤالمنرة 

 خطء 0



 

Annida Ul Fithriyah, 2014 
Pengaruh Metode Inquiry Terhadap Peningkatan Kemampuan Penguasaan Kosakata Bahasa 
Arab  
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 

 0لكل سؤال وتقدير  1إذا كان جواب التلميذ صحيحا فيعطى تقدير 

 جلواب خطاء.

 االختبار نشأة عملية و.

اختبارات مع  18تؤلِّفت الباحثة االختبار الكتايب الذي يتكون من   

أجواب منها, مث تشاورت الباحثة  اىل  مشرف  عن أسئلة اإلختبار اّليت 

 ديتحنها اىل التالميذ و بعدىا جتربة أداة اإلختبار.صنعتها قبل أن 

( أن يف البحث, أداة اإلختبار البد ۱٤٧: ٣٠۱٠قال روسأيفند )  

يتكون شروط أداة اإلختبار اجليد. و ىذه احلال منظور من اختبار الصدق و 

بيان عن حتليلها يف ىذا البحث . و درجة الصعوبة و قوة التمييزاختبار الثبات و 

 يلي:فيما 

 اختبار الصدق .۱
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اختبار الصدق ىو مقياس داّل على صّحة  اداة البحث )اإلختبار(.   

( تكون وسيلة القياس او اإلختبار صادقة إذا  168: 2010عند آريكونطا )

 كانت تقيس ما يراد قياسو.

تستخدم الباحثة اختبار الصدق دلعرف صحة آداة البحث ادلستخدمة.   

 ستخدمة مبعادلة طريقة ضرب العزوم لرإرتباط بعدد اخلامواختبار صدق األداة ادل

(korelasi product moment): 

)}()}{({

))((

2222 YYNXXN

YXXYN
rxy




 

 البيان :

rxy      معامل االرتباط   = 

X      درجات الوحدات لكل مستجيبُت  = 

Y      الدرجات الكّلية لكّل اجمليبُت   = 

ΣX   الدرجات الوحدات من رلموع ادلستجيبُت =  رلموع 

ΣY   عدد التقدير جلميع منرة جلميع مستجيبُت  = 

N   رلموع ادلستجيبُت  = 
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 يدخل معامل االرتباط إىل معادلة اختبار ت كما يلي:

t = 21

2

r

n
r





 

 البيان :

t  =حسابقيمة ت 

r=   معامل االرتباط 

nرلموع ادلستجيبُت  = 

 (3٣: 201٣)شهيدة، سغيونو 

فمعامل  جدولأكرب من تحساب تإجيابا و قيمة  حسابتإذا كانت قيمة   

أصغر من او حساب تسليبة و قيمة  حسابتالسؤال صادق. و إذا كانت قيمة 

حتصل جدول فمعامل السؤال غَت صادق. وكانت قيمة ت جدولمتساوية ب ت

 .    (dk= n-2)٪ بدرجة احلرّية 95على مستوى الثقة 

تبُت الباحثة  Microsoft Excel 2010واستنادا إىل احلساب ادلستخدم 

 حواصل اختبار الصدق يف ىذا البحث كما يلي:
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 3.2اجلدول 

 حواصل اختبار الصدق آداة اختبار

 الداللة تفسَت النتائج حسابت  الرقم

 غَت صادق 1،66 1

 

 

إذا كانت 

< حساب ت

جدول ت

(1,73 )

 فاآلداة صادقة

 صادق 2،07 2

 صادق 4،99 3

 صادق 2،07 4

 صادق 2،54 5

 صادق 3،24 6

 غَت صادق 1،33 7

 صادق 4،39 8

 صادق 1،86 9

 صادق 3،47 10

 صادق 2،17 11
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 صادق 1،91 12

 غَت صادق 1،71 13

 غَت صادق 0،71 14

 غَت صادق 1،33 15

 غَت صادق -0،45 16

 صادق  4،11 17

 صادق 1،73 18

 صادق 4،41 19

 صادق 2،98 20

 غَت صادق 0،79 21

 غَت صادق 0،25 22

 غَت صادق -0،44 23

 صادق 4،11 24

 غَت صادق 1،28 25
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 صادق 2،33 26

 صادق 3،07 27

 غَت صادق 1،52 28

 صادق 3،32 29

 صادق 2،76 30

 

 ٦٠سؤاال صادقا من  19على  إستناد اىل اجلدول السابق يعٌت حيصل  

، 12، 11، 10، 9، 8، 6، 5، 4، 3، 2سؤاال. وأرقام الصادقة ىي:  

سؤاال  11و حيصل على   30، 29، 27، 26، 24، 20، 19، 18، 17

، 21، 16، 15، 14، 13، 7، 1غَت صادق. وأرقام غَت الصادقة ىي:  

 29٪.   95بدرجة اإلئتمان  28، 25، 23، 22

 اختبار الثبات .٣

ر الثبات يستعمل للقياس ثقة الة عن  قدرة حقيقة على شخص. مطابقا اختبا

( , أن الثبات ىو يثبت اذا خيترب اىل نفس ۱۱۱: ۰۲۱۲مبا قال اريكونطى ) 
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وإّما اجرءاهتا  K-R 20 ادلوضوع. وستستخدم الباحثة اختبار الثبات مبعادلة  

 فهي كما يلي:

 
 البيان:

 =  ثبات اآلداة   

 k   رلموع الوحدات  = 

 =  التباين اجملموعى   

 =  رلموع التباين من كل الوحدات  

 p     = 1عدد ادلوضوع بدرجة 

N 

 0عدد ادلوضوع بدرجة   =    

(q=1-p) 

 وحيسب التباين اجملموعي مبعادلة كما يلي:
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  البيان:         

 = رلموع الدرجات  

N رلموع ادلستجيبُت = 

 (٦٤: 201٣أريكونطى )شهيدة، 

٪ بدرجة  95على درجة اإلئتمان   جدولrيقايس بقيمة  r11مث   

 . إذا:n-2(= dkاحلرية )

r11>rفاآلداة ثابتة  جدول 

r11 ≤ rفاآلداة غَت ثابتة.  جدول 

، حواصل Microsoft Excel 2010واستنادا إىل احلساب ادلستخدم   

   n-2( = dk)تلميذا بدرجة احلرّيّة  2٠اإلختبار الثبات آلداة البحث يف عّينة 

( r11)حساب rوأّما  0,4٦٨جدول r٪ فيحصل على  95ودرجة اإلئتمان 

٨٦۱,٠. 
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استنادا إىل حواصل اختبار الثبات ديكن أن خنلص أن آدة البحث  

 (. 0,4٦٨)جدول r( < ٠,٨146)  r11ثابتة مبعٌت 

 حتليل درجة الصعوبة .٦

درجة الصعوبة يعترب اسئلة السهل  او ادلتوسط  او الصعب. دراجة  

صعوبة اسئلة تعرف بالنظر اىل مستجيب رليب الصحيح يف كل سؤال )اريكنتوا 

 صيغة ادلستخدمة فيها كما يلي:(. وال۰۲۱: ۰٠۱۲,

P = Js

B

 

P مؤشرة الصعوبة = 

B عدد ادلستجيبُت الذين جييبون إجابة صحيحة = 

Js مجيع ادلستجيبُت = 

 (٦٦: 201٣أريكونطى )شهيدة، 

 أمالتعيُت مقياس درجة الصعوبة فهو كما يلي:

 3. 3اجلدول 

 معيار درجة الصعوبة
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 ادلعيار الصعوبة درجة

0,00 ≤ P  <0,30 صعب 

0,30 ≤ P  <0,70 متوسط 

0,70 ≤ P  <1,00 سهل 

 (٦٧: 201٣أريكونطى )شهيدة, 

أسئلة  من آداة البحث  30فتفّسر الباحثة درجة الصعوبة يف   

 كما فيما يلي: Microsoft Excel 2010استنادا إىل احلساب ادلستخدم 

 3.4اجلدول  

 درجة الصعوبةحواصل اختبار 

تفسَت 

 النتائج

 رقم األسئلة رلموع األسئلة

، 25، 14، 13، 10، 9، 8، 5، 1 9 سهلة

26 

، 16، 15، 12، 6،11، 4، 3، 2 18 متوسطة
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17 ،18 ،19 ،20 ،21 ،24 ،

27 ،28 ،29 ،30 

 23، 22، 7 3 صعبة

 

 التمييز حتليل قّوة .٤

التالميذ ادلاىرون او الذين ذلم التمييز ىي قدرة األسئلة اليت تتمّيز  قّوة 

 قدرة عالية و التالميذ الذين ذلم قدرة منخفظة.

 يف ىذه احملاسبة ىي كما يلي: ادلستخدمةأما الصيغة  

D =  B

B

A

A

J

B

J

B
  = PA - PB 

 البيان:

 BA=  عدد تالميذ اجملموع العليا الذين جييبوهنا إحابة صحيحة 

 BB السفلى الذين جييبوهنا إحابة صحيحة= عدد تالميذ اجملموع 

 JA عدد تالميذ اجملموع العليا = 

 JB عدد تالميذ اجملموع السفلى = 
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 PAجزء ادلشًتك من اجملموع العليا جبواب صحيح = 

 PBجزء ادلشًتك من اجملموع السفلي جبواب صحيح = 

 لتعيُت أكان السؤال جيدا أم ال فيستخدم ادلقياس كما يلي:  

 3.5اجلدول 

 معيار قوة التمييز 

 قوة التمييز ادلعيار

 D < 0,20 قبيح  )البد أن تبدل(

 ٤٠,٠ >٣٠,٠<  D كاف

 0, ٧٠ >D  >0,40 جيد

 ۱, ٠٠ >0, ٧٠<  D جيد جدا

 أسئلة  من آداة البحث كما يلي: 30وتفسَت قوة التمييز يف   

 3.6اجلدول 

 حواصل اختبار قوة التمييز

 رقم األسئلة األسئلةرلموع  تفسَت النتائج
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 - 0 جيد جدا

  20، 19، 17، 3 4 جيد

، 18، 15، 10، 8، 7، 6، 4 9 كاف

19 ،20 

، 13، 12، 11، 9، 7، 2، 1 15 قبيح

14 ،16 ،21 ،22 ،23 ،

25 ،26 ،27 

 

بناء على نتائج احلساب السابق فتستنبط الباحثة أن على اإلمجال ىذه  

أسئلة صادقة و تستفى  19سلتربة فتأخذ أسئلة  30اآلداة ثابت. ومن مجلة 

، 3، 2الشروط و صاحلا الستخدامها الباحثة كآداة البحث. وىي منرة السؤال: 

4 ،5 ،6 ،8 ،9 ،10 ،11 ،12 ،17 ،18 ،19 ،20 ،24 ،26 ،

27 ،29 ،30 

 )حتليل بيانات الكاملة يف ادلالحق(.
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 البيانات جمع طريقة ز.

مجع البيانات، فعلى الباحثة أن بعدما جتتمع البيانات من حواصل  

جتهيزىا و حتليلها بإعداد و التطويب و التطبيق مناسبا بالتقريب البحث. كما 

ىو ادلعروف أن البيانات ادلوجودة بيانات خامة االيت مل تكن ذلا معنا فينبغي 

على الباحثة أن جتهيزىا و حتليلها. ألّن البيانات يف ىذا البحث بيانات الكمية 

 حتليلها بالتقنيات اإلحصائية:فطريق 

 النظريات . ۱

 طريقة مجع البيانات ستحصل عليها الباحثة كما يلى:

رسم ختطيطي دراسة ادلراجع للحصول على ادلواد النظرية اليت تتعلق بأسلوب 

 وقدرة تعلم علم النحو اليت تتعّلق هبذا البحث. (Inquiry)روندحاوس 

 االختبار .٣

 القبلى و اختبار البعدى اىل الفرقة التجريبة و الفرقةتعطي الباحثة اختبار  

 الضابطة دلعرفة قدرة الّتالميذ عن مفردات اللغة العربية.

  البيانات تحليل تقنيات. ي
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االختبار القبلى و االختبار  يعٌت نتائج من  وبعد أن تتجمع البيانات

البعدى للتالميذ فتتواصل إىل حتليل الدرجة لنتائج االختبار القبلى و االختبار 

البعدى لتقيس قدرة مفردات اللغة العربية و تـهدف إىل جواب لفروض البحث 

 Software Statistikal Passage forالسابق. و تـجهيز البيانات ىو باستخدام 

Social Science (SPSS) versi 18. :وأما طريقة جتهيزىا فهي . 

 الطبيعي االختبار .۱

 طبيعية أو غَت طبيعية االختبار الطبيعي مستخدم دلعرفة البيانات أتوزيعة  

( ٠،٠ ٥= α٪)  ٥و ىو مبتسوى الداللة    Shapiro-Wilkباستخدام اختبار 

عيا فيستمر شخص. إذا كانت البيانت توزيعا طبي ٦٠ألن العينة أكثر من 

االختبار إىل اختبار جتانس. و إذا كانت توزيعها غَتطبيعي، وما يستخدم 

االختبار ادلتجانس ولكن باختبار متوسطُت وباستخدام االختباراإلحصائ 

Mann-Whitney U. 

 التجانس اختبار .٢
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يستخدم اختبار التجانس إذا كانت البيانت توزيعا طبيعيا. وأما اختبار  

دلعرفة  جتانس تباين العينة ادلأخوذة  من رلتمع البحث.يعٌت ىل التجانس فهو 

 متساويا أم ال. لو تباين

 والبعدى القبلى اختبار متوسطين من اإلختبار .٣

بعد االختبار الطبيعي و اإلختبار ادلتجانس يستمّر باختبار متوسطُت من  

 ، وىي مايلي:اإلختبار  القبلى والبعدى. وكانت  ثالثة خياري ديكن أن ينفذىا

إذا كانت البيانات من االختبار القبلى و البعدى ذلا التوزيع  (۱ 

  .t- testالطبيعي و ادلتجانس  فيستخدم 

إذا كانت البيانات من االختبار القبلى و البعدى ذلا التوزيع  (٣ 

  .t- testالطبيعي و غَت متجانس  فيستخدم 

إذا كانت البيانات من االختبار القبلى و البعدى توزيعها  .٦ 

 .Mann-Whitney Uغَتطبيعي فيستخدم اإلختبار 

  الطبيعي Gainحتليل البيانات بقيمة  .٤
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 للتالميذ بعد استخدام  استيعاب مفردات اللغة العربيةأماترقّية  

الطبيعي عند  Gain،حتسب برموز معاّدل    ”Inquiry“ الطريقة

 ( فيما يلي :٦٧: 201٣حك)شهيدة, 

 
 البيان:

<g>  قيمة :Gain الطبيعي 

 الطبيعي فيما يلي : Gain وتفسَت على قيمة

 3.7اجلدول 

 الطبيعي Gain قيمة

 ادلقياس <g> قيمة

 >0,70 g العليا 

0,30< g ≤ 0,70 ادلتوسط 

g ≤ 0,30 األسفل 
 


