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 الرابع الباب

 وتفسيرها البحث حواصل

 حواصل اختبار اداة البحث .أ

تعطي الباحثة اخلتبار القبلى و اخلتبار البعدى اىل الفرقة التجريبية و  

. االختبار استيعاب مفردات اللغة العربيةالضابطة دلعرفة قدرة التالميذ عن  الفرقة

التالميذ قبل أن يدخلوا عملية التعليم القبلى، ىذا االختبار يستخدم دلعرفة قدرة 

االختبار البعدى، ىذا االختبار  قبل أن يتحّصلوا على عملية التعليم. أما أو

يستخدم دلعرفة على احلصول من عملية التعليم اليت تنفذىا. واحلصول ادلقصود 

على ترقية استيعاب مفردات اللغة "  Inquiry " طريقةىو احلصول من استخدام ال

يف الفرقة التجريبية واحلوصل بغري استخدام ىذه طريقة يف الفرقة   العربية

 الضابطة.

 البحث نتائج من البيانات وصفية .١

 القبلى االختبار بيانات وصفية .أ 

 حيصل أن قبل التالميذ قدرة وصف ىي القبلى االختبار بيانات 
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 الفرقة يف القبلى االختبار نتيجة من الوصف أما و. التعليم مادة على

 :يلي كما فهي الضابطة و التجريبية

 ١.٤ الجدول

 القبلى االختبار بيانات وصفية

 الفرقة التجريبية الفرقة الضابطة 

 13 13 جملة العينة
درجة الحد 

 األدنى
5 5 

درجة الحد 
 األعلى

38 37 

)  المعدل      x ) 31،83 33،17 
 انحراف األساسي

(S) 1،793 1،639 

 ٠٢ يعٌت التام احلد األعلى بدرجة: البيان  
 البعدى االختبار بيانات وصفية . ب

 على حتصل أن بعد التالميذ قدرة وصف ىي البعدى االختبار بيانات 

طريقة عملية التعليم باستخدام  الباحثة استخدمت قد و. التعليم مادة

“inquiry" لتلك التجريبية يف الفرقة العربيةعلى ترقية استيعاب مفردات اللغة 

 بيانات ىذه كانت. الضابطة الفرقة يف الباحثة تستخدمها ال وكان. ادلادة



 

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

 االختبار بيانات وأما وصف. الّتحريرى إمتحان من حيصل البعدى االختبار

 : يلي كما ىي الضابطة و التجريبية الفرقة يف البعدى

 ٢.٤ الجدول

 البعدى االختبار بيانات وصفية

 التجريبية الفرقة الضابطة الفرقة 

 13 13 العينة جملة

 الحد درجة

 األدنى
6 33 

 الحد درجة

 األعلى
38 38 

)  المعدل     x ) 35،51 31،69 

 انحراف

 (S) األساسي
1،338 1،113 

 (Gain)وصفية بيانات الترقية  ج.

 نتيجة تفاوت من احملصولة البيانات ىي (Gain) الًتقية بيانات  

 الًتقية بيانات ستحل ألنو. التالميذ اليت حصلها القبلى و البعدى االختبار

 الضابطة و التجريبية الفرقة يف الًتقية بيانات وصفية الباحثة وستلقى فلذلك

 : يلي كما
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 ٣.٤ الجدول

 (Gain) الترقية بيانات وصفية

 التجريبية الفرقة الضابطة الفرقة 

 13 13 العينة جملة

 -6،33 -8،33 األدنى الحد درجة

 3،33 3،33 األعلى الحد درجة

)  المعدل        x ) 3،1168- 3،3771 

 األساسي انحراف
(S) 

1،37953 3،11986 

   
 إستنادا إىل ادلعلومات الىت حصلت الباحثة عليها ىف اجلدول السابق  

  :على النحو التايل

القبلى للفرقة التجريبية و  إجياد ادلتوسط لدرجة االختبار .١

 31،83و 33،17الضابطة فهما 

القبلى للفرقة  األساسي لدرجة االختبار إجياد االحنراف .٢

 .اما االحنراف1،793و  1،639التجريبية و الضابطة فهما 

البعدى للفرقة التجريبية و الضابطة  األساسي لدرجة االختبار
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 1،338و  1،113مها 

القبلى للفرقة  واألدىن لدرجة االختبار األعلى احلد إجياد درجة .٣

، وللفرقة الضابطة فهما ٢٢.٠و  ٢٢.٠٢فهما التجريبية

واألدىن لدرجة  األعلى احلد درجة . اما ٢٢.٨و۱٩.٢٢

.  ٢٢.٠و  ٢٢.۱٩للفرقة التجريبية فهما االختبارالبعدى

 . ٢٢.٠و  ٢٢.۱٦وللفرقة الضابطة فهما 

 البحث نتائج بيانات تحليل .٢
 القبلى االختبار بيانات تحليل .١  

استيعاب  ترقية القبلى هتدف دلعرفة اختبار متوسطني من االختبار 

للتالميذ قبل أن يتحّصلوا على عملية التعليم. و قبل  مفردات اللغة العربية 

 أن ختترب متوسطني فتخترب الباحثة االختبار الطبيعي أوال.

 االختبار الطبيعي .أ

 من الفرقتني مهاالفرقة التجريبية و الفرقة الضابطة. الطبيعي االختبار 

الطبيعية دلعرفة و لتحديد ىل قيمة االختبار القبلي للفرقة  عملية االختبار
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وحساب  .التجريبية و الفرقة الضابطة من عينة التوزيع الطبيعي أم ال

باختاذ  "Shapiro-Wilk "ولك اإلحصاء ادلستخدم ىو حساب السفرو ال

والفروض يف ىذا اإلختبار كما .  ٠..٠ (α)( Signifikansi) مستوى الداللة

 يلى: 

 الطبيعية التوزيعات جمموع من العينتني أن:    (HO)صفرية فرضية  

   التوزيعات جمموع من ليست العينتني أن:  (Ha)موجهة فرضية 

 .الطبيعية

 (<)مستوى الداللة أعلى من  إذاكان ومعيار اختبارىا ىي 

و إذا كان مستوى الداللة أقل من   (HO)الصفرية مقبولة فالفرضية٢٠.٢

 فالفرضية الصفرية مرفوضة. ٢٠.٢( <)

من نتائج العملية احلسابية باستخدام مساعدة الربامج اجلاىزة   

“Software SPSS versi 18.0 for windows”كما ىف   . إجياد مستوى الداللة تعترب

 . ٤.٤اجلدول 

 ٤.٤الجدول 
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 من نتائج االختبار القبلى نتائج االختبار التسوية

 الضابطة التجريبية و الفرقة من الفرقة

 الفرقة

 السفرو الولك

حساب 
 اإلحصاء

عدد 
 مستوى الداللة العينة

 69660 13 698،0 التجريبية

 69663 13 69803 الضابطة

استنادا إىل اجلدول السابق، يوجد مستوى الداللة للفرقة التجريبية  

مع  .٢٠.٢. و كان ىف مستوى الداللة حصلت على أعلى من 69660

، تؤدى على رفض الفرضية الصفرية ٢٠.٢ >أن القيمة مستوى الداللة 

(Ho و ىذا يدل على أن الفرقة التجريبية من عينة التوزيع الطبيعى .). 

و كان ىف  .69663توى الداللة للفرقة الضابطة ويوجد مس 

 مع أن القيمة مستوى الداللة ٢٠.٢مستوى الداللة حصلت على أقّل من 

(. و ىذا يدل على أن Ha، تؤدى على قبول الفرضية ادلوجهة )٢٠.٢ <

 .الفرقة الضابطة  ليست من عينة التوزيع الطبيعى

عينة التوزيع الطبيعى و للفرقة الّتجريبّية من  كانت مستوى الداللة 
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فهذا يدّل على أّن  .الداللة للفرقة الضابطة ليست من عينة التوزيع الطبيعى

 ىذه الداللة للفرقتني ليست من عينة التوزيع الطبيعى. 

ليست من عينة التوزيع الطبيعى, فإستخدام  لوكانت مستوى الداللة       

 .Mann-Whitney Uاالختباراإلحصائ 

 إختبار التسوية بين المتوسطين  .ب 

 ىف مستوى الداللة ىذا االختيار لتدل على أن ما فيو اختالف كبري 

 فالفروض ىي ما يلى:. بني قدرة أول للفرقة الّتجريبّية و الضابطة

  بني  ىف مستوى الداللة ما فيو اختالف كبري:    (HO)صفرية فرضية 

 قدرة أول للفرقة الّتجريبّية و الضابطة

  بني  ىف مستوى الداللة ىناك اختالف كبري:  (Ha)موجهة فرضية 

 .قدرة أول للفرقة التجريبية و الضابطة

 ٢٠.٢مستوى الداللة أعلى من )< (  إذا ومعيار االختبارىا ىي 

و إذا كان مستوى الداللة أقل من )>(   (HO)الصفرية مقبولة فالفرضية

 فالفرضية الصفرية مرفوضة. ٢٠.٢
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 نتائج العملية احلسابية الختبار التسوية بني متوسطنيومن  

 Software SPSS versi 18.0 for“باستخدام مساعدة الربامج اجلاىزة 

windows” . ٠.٤كما ىف اجلدول . 

 ٥.٤الجدول

اختبار التسوية بين المتوسطين من نتائج االختبار القبلي للفرقة 

 التجريبية و الضابطة

 مستوى الداللة اختبار

Mann- Wheatney  مان ويتٌت 
 Wilcoxon Wوجلكسون 
z ز 

0،،9966 

8059966 

09506- 

(2-tailed)  مستوى الداللة 
 

69665 

 

-2)استنادا إىل اجلدول السابق، يوجد من قيمة مستوى الداللة  

tailed)  كان ىف و. 69665 فحصلت على القيمة أي  قسمو تصفني 

مع أن القيمة مستوى  .٢٠.٢مستوى الداللة حصلت على أقل من 
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(. و ىذا يدل  Ho، تؤدى على رفض الفرضية الصفرية )٢٠.٢> الداللة 

بني قدرة أول للفرقة  ىف مستوى الداللة ىناك اختالف كبري على أن

 .الّتجريبّية و الضابطة

 Gain تحليل الحاصل البيانات .٢

تنال النتائج من االختبارين, وتستمر ىذا البحث مبعرفة  بعد أن 

لتالميذ الفرقة التجريبية و الفرقة   استيعاب مفردات اللغة العربيةترقية 

استيعاب مفردات اللغة بنتائج اإلختبار  Gain  الضابطة، فتعقد احتبار

ن ىف مستوى الداللة فلذ البد ا لتالميذ اليت تدل على إختالف كبريالعربية  

من نتائج العملية احلسابية و . Gainحاصل البيانات  تستخدم الباحثة 

 Software SPSS versi 18.0 for“باستخدام مساعدة الربامج اجلاىزة 

windows” يوجد حاصل البيانات .Gain   ٦.٤كما ىف اجلدول. 

 

 ٦.٤ الجدول

 (Gain) الترقية بيانات حاصل
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 التجريبية الفرقة الضابطة الفرقة 

 13 13 العينة جملة

 -6،33 -8،33 األدنى الحد درجة

 3،33 3،33 األعلى الحد درجة

)  المعدل       x ) 3،1168- 3،3771 

 األساسي انحراف
(S) 

1،37953 3،11986 

الفرقة التجريبية و  ادلعدل التحليل السابق تدل على  أن قيمة 

 ادلعدل قيمة و نعرف أن. -3،1168و  3،3771الفرقة الضابطة مها 

ىل ىناك  ولتعقد. الفرقة الضابطة ادلعدل قيمة الفرقة التجريبية أكثر من

 اختالف الًتقية يف مستوى الداللة فتستخدم الباحثح حساب اإلحصاء

 كما يلى:

 اإلختبار الطبيعي.أ

 مبعرفة ىل قيمة للحاصل (Gain) الًتقية بيانات إختبار الطبعي للحاصل  

من الفرقة التجريبية و الفرقة الضابطة من بيانات   (Gain) الًتقية بيانات

 فروضها فيما يلى: و .التوزيع الطبيعي أم ال

 توزيعيا طبيعيا البيانات أن:    (HO)صفرية فرضية 
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 .توزيعيا طبيعيا البيانات ليست أن:  (Ha)موجهة فرضية 

 ٢٠.٢أعلى من )<( مستوى الداللة  إذا ومعيار االختبارىا ىي 

و إذا كان مستوى الداللة أقل من )> (   (HO)الصفرية مقبولة فالفرضية

 فالفرضية الصفرية مرفوضة. ٢٠.٢

-Shapiro "وحساب اإلحصاء ادلستخدم ىو حساب السفرو الولك   

Wilk" باختاذ مستوى الداللة (Signifikansi) (α) كما يف اجلدول    ٢٠.٢

٧.٤: 

 ٧.٤الجدول 

 (Gain) الترقية نتائج االختبار الطبعي 

 الضابطة التجريبية و الفرقة من الفرقة
 

 الفرقة

 السفرو الولك

حساب 
 اإلحصاء

عدد 
 مستوى الداللة العينة

 69666 13 69919 التجريبية

 69666 13 69566 الضابطة
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استنادا إىل اجلدول السابق، يوجد مستوى الداللة للفرقة التجريبية و   

مع أن القيمة  ٢٠.٢من  و كالمها أقلّ  ٢٢3.٢و  ٢٢٢.٢الضابطة فهما 

(. و Ho) ، تؤدى على رفض الفرضية الصفرية٢.٠٢ < مستوى الداللة

 .ىذا يدل على أن البيانات ليست توزيعيا طبيعيا

 متوسطيناختبار الفرقية بين ال  ب.

ألن البيانات ليست توزيعياطبيعيا, فتستمر إىل االختباراإلحصائ   

Mann-Whitney U. :فالفروضها كما يلى 

بني الفرقة الّتجريبية و الضابطة   Gainادلعّدل :   (HO)صفرية فرضية 

 متساويا. 

للفرقة الّتجريبية أعلى من ادلعّدل  Gainادلعّدل :  (Ha)موجهة فرضية 

Gain  للفرقةالضابطة. 

 فالفرضية ٢٠.٢ (α)أعلى من  حسابz إذا ومعيار االختبارىا ىي 

فالفرضية  ٢٠.٢( αأقل من ) حسابzو إذا كان   مقبولة (Ha)الصفرية

 الصفرية مرفوضة.
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 ومن نتائج العملية احلسابية إلختبار الفرقية بني ادلتوسطني 

 Software SPSS versi 18.0 for“باستخدام مساعدة الربامج اجلاىزة 

windows” . ٨.٤كما ىف اجلدول . 

 ٨.٤الجدول 

 اختبار الفرقية بين المتوسطين 

 مستوى الداللة اختبار

Mann- Wheatney  مان ويتٌت 
 Wilcoxon Wوجلكسون 
z ز 

887،944 

0;5،944 

4،;6 

(2-tailed)  مستوى الداللة 
 

4،;6: 

= جدول zفيحصل على قيمة ,  (tailed-1)إلختبار  ٢٠.٢ (α)إذا  

تقع يف دائرة   (HO)صفريةال الفرضيةفيدل أن  6;،4= حساب zألن  532،0

 Gainادلعّدل  أن على ويدل. مقبولة (Ha) وجهةادل الرفض. ومعنها الفرضية

ترقية ومعنها أن .الضابطة  للفرقة Gainللفرقة التجريبية أعلى من ادلعّدل 

 للفرقة التجريبية أعلى من الفرقة الضابطة.  استيعاب مفردات اللغة العربية
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 ب.تفسي البحث
السابق فيقال أن كل التالميذ عملون عملية  بياناتبناء على حتليل ال

التعليم. وكانت عالمة تعلمهم ىي زيادة أو تغيري القيمة من االختبار القبلي إىل 

. 33،17 البعدي. كانت قيمة معّدل االختبار القبلي من الفرقة التجربية ىي

تنفذ و . 31،69ىي وكانت قيمة معدل االختبار البعدي من الفرقة التجربية 

 .عملية التعليم تنفيذا حسنا ألن ىدف التعليم قد حتّقق

 31،83و كانت قيمة معّدل االختبار القبلي من الفرقة الضابطة ىي 

 تنفذو . 35،51 ىي وكانت قيمة معدل االختبار البعدي من الفرقة الضابطة 

 .عملية التعليم تنفيذا حسنا ألن ىدف التعليم قد حتّقق

مثّ  6;،4= حساب zتنال قيمة  Mann-Whitney بناء على اإلختبار و  

 حسابz قيمة. ألّن ٢٠,٢او ٪٠ مستوى الداللة يف 3،115= جدول zقيمة 

( Hoفتقرر فرضية الصفرية ) (3،115) جدولz( أكرب من قيمة 6;،4)

 "طريقة مقبولة .ىذا تدل على تأثري داللة يف استخدام  (Haمرفضة و )

Inquiry "  للتالميذ. على ترقية استيعاب مفردات اللغة العربية 
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