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 الباب الثالث

البحث يةمنهج  

تعليم  منوذجتطبيق يف البحث  هنج مب الباب يبحث عن عدد متعلق هذا يف

 :هي ،مفردات اللغة العربية استيعاب قدرةلرتقية  ”كلمة املربع“

 منهج البحث . أ

 و عينة البحثمجتمع . ١

 .باندون املدرسة الثانوية بيت الرمحن جيفاراي مكان هذا البحث هو 

  جمتمع . أ

ثانوية ال مدرسةللحث هو كل من تالميذ الفصل السابع جمتمع يف هذا الب

 .باندون بيت الرمحن جيفاراي 

 عّيهنة . ب

الثانوية بيت مدرسة لل السابع الفصل يف اميذتل ٥٥ من البحث هذه يف عيهنةو 

 ٨٢ من تكوني فصل كلو   نيفصل إىل يهنقسم الذي ،باندون الرمحن جيفاراي 

هنة ة بتكهنية عيالتجرب الفصل يف اميذتل ٨٢و  الفصل الضابط يف اميذتل

 .العشوائية
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 تصميم البحث. ٢

إختبار  -تصميم إختبار قبلي هذه البحث هو يف املستخدم التصميم كان

 (.pretest-posttest control group design)بعدي ضبيط الفرقة 

 :كما يلي (٠٠١: ٨١٠٢)لسوغيونو  التصميم هذا وصف يتم

O٢ X١ O١ 

O٣  O٤ 

 

 :تفسري

Oكلمة املربع“ منوذج التعليم استخدام قبل التجريب الفصل:  ١” 

Oكلمة املربع“ منوذج التعليم استخدامقبل  الضابط الفصل:  ٢” 

Xكلمة املربع“ التعلم مناذج العالج:  ١” 

Oكلمة املربع“ منوذج التعليم استخدام بعد التجريب الفصل:  ٣” 

Oكلمة املربع“ منوذج التعليم استخدامبعد  الضابط الفصل:  ٤” 

 

 :تفسري

Oالفصل التجريبإختبار قبلي يف :  ١ 
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Oالفصل التجريبإختبار بعدي يف :  ٢ 

Xالفصل التجريبيف  ”كلمة املربع“ منوذج تعليم استخدام:  ١ 

Oالفصل الضابطإختبار قبلي يف :  ٣ 

Oالفصل الضابطإختبار بعدي يف :  ٤ 

 

  والمفاهيم البحث متغيرات من التشغيلي تعريفال. ٢

  البحث للمتغيرات التشغيلي تعريفال . أ

 : هي املتغريات من نوعان البحث هذه كان يف

  ”كلمة املربع“ التعلم مناذج تطبيق هو( متغري X) املستقل املتغري. ٠

  العربية املفردات ترقية هو( متغري Y) التابع املتغري. ٨

 :كما يلي (١١: ٨١٠٢)لسوغيونو  وصفجا ميكن املتغريات هذه بني الربط
 

    r 

     

 

 شكل يف العالج اءعطا بعد به القيام املتغريات هذه من كل وسيعرف

 على ”كلمة املربع“ تعلم مناذج لتطبيق العالج هو العمل هذا. العمل

Y X 
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 بعد تالميذال قدرة زيادة املفردات ملعرفة العربية اللغة يتعلمون الذين التالميذ

 .ذلك

 

  التشغيلي مفهومال تعريف . ب

 عرضجا سيتم ما مع الفجم سوء وجتهنب فجم على القارئ أجل من

 هذا يف الواردة اتحصطالامل أي تفسري إىل حتتاج الباحثة ،البالغ مقدم

 "مفردات اللغة العربية قدرةلرتقية  كلمة املربعتعليم  منوذجتطبيق "  العهنوان

  تطبيق .٠

 .القانون وتطبيق ،والطريقة ،العملية هذه تطبيق هو، KBBIيف 

 

 

 

 منوذج التعليم.٨
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 خربات لتهنظيم مهنججي كإجراء منوذج التعليم تعريف يتم ،KBBIيف 

 يستخدم الذي هنج امل أيضا يعين أن ميكن. التعلم أهداف لتحقيق التعلم

 .التعلم أنشطة يف

 ”كلمة املربع”.٢

 على القدرة بني جيمع الذي الهنموذج تعلم هي ”كلمة املربع“

. اجلواب مربعات يف التبصر مطابقة إجابات مع األسئلة على اإلجابة

 يف رتبةامل الكلمات من جمموع ،(www.yourdictionary.com)مقال  ويف

 .ورأسيا أفقيا قراءهتا ميكن حبيث مربع

 الرتقية.٤

 األعمال) األعمال وزيادة ،وطرق ،عمليةلرتقية هي ، اKBBIيف 

 (.وغريها ،واألنشطة ،التجارية

 قدرة.٥

 .اإلذن أو الرئيسي الفعل ،الطريقة ،هو عملية قدرة ،KBBIيف 

 مفردة.١

مقال  يف املفردة معن بيهنما. مفردة هي املفردات ،KBBIيف 

(http://id.wikipedia.org )لشخص املعروفة الكلمات من جمموعة هي 

http://www.yourdictionary.com/
http://id.wikipedia.org/
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 املفردات الشخص ويعرف. معيهنة لغة من جزء هي أو ،أخرى هوية أو

 اليت الكلمات كل أو الشخص يفجمجا اليت الكلمات من جمموعة وكل

 .جديدة مجلة لتطوير شخص قبل من جااستخدام يتم أن املرجح من

 خالهلا من اليت العملية هو الورقة هذه يف العربية املفردات هو ذلك

 اليت العربية املفردات فجم أي أيضا استظجر أو املاجستري تالميذلل ميكن

 الذي ”كلمة املربع“ منوذج تعليم الباحثة تاستخدم وههنا .املدرسة تقدمجا

 كثر من التالميذ يتمكن حىت التعليم يف هنموذج التعليمك تطبيقجا يتم

 .العربية املفردات قدرةل يسجلون

 

 إجراءات البحث .٤

 و ،التهنفيذ ،اإلعداد مرحلة: وهو ،مراحل ثالث إىل تقسيم إجراءات البحث مت

 . (٠٥: ٨١٠٢ ،حيايت) اإلجناز

  يةعاا اإل المرحلة . أ

 (. RPP) التعلم تهنفيذ وخطة والتعلم املهناه  إعداد. ٠

الكلمة ”منوذج استخدامب الدراسي التحصيل اختبار يف الصك إعداد. ٨

 .”املربع
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 البحث تنفيذ . ب

 ميذتال ١-٥من  تتكون جمموعات ٥جتعل  الباحثة -

كلمة “ استخدامب املثال سبيل على وأطرافه املواد من حملة هنقلت الباحثة -

 ”املربع

 بديلة أشكال من شكل مع ةورق يف جمموعة كل االسئلة ورقة الباحثة عطىت -

 ”كلمة املربع“إجابات 

 يف البعض بعضجا ملساعدة جمموعة األصدقاء مع اجلماعية املهناقشات كل -

  االسئلة ورقة يف املتاحة املفردات فجم

 ههناك كانت إذا ما وحبث املهناقشات ملراقبة الباحثة يأخذ التعلم عملية يف -

  الباحثة التوجيه توفري يف صعوبات

 كامال تالميذال من املسألة هذه ملهناقشة الباحثة مع املهناقشة من االنتجاء بعد -

 
 
 
 

 ١.١الجاول 

 الضابطة التعليم فصل التجريبية و خطوات
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 الوقت الفصل الضابط الفصل التجربي النشاط

 حتّية - نشاط األّول

الدعاء قبل درس  -

 بادئ

غياب حتضري  -

 تالميذ

تأطي شيئ زائف   -

كدافع و تهنمية 

محية التالميذ قبل 

 الدرس

تسأل إىل تالميذ  -

هل تدرس قبله 

عن أعضاء 

 اجلسم؟

أهداف تبليغ  -

 حتّية -

الدعاء قبل درس  -

 بادئ

غياب حتضري  -

 تالميذ

تأطي شيئ زائف   -

كدافع و تهنمية 

محية التالميذ قبل 

 الدرس

تسأل إىل تالميذ  -

هل تدرس قبله 

عن أعضاء 

 اجلسم؟

تبليغ أهداف  -

 دقائق ٥
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 التعليم التعليم

 ٥جتمع  الباحثة - نشاط الكهنه

 تتكون جمموعات

 تلميذ ١-٥من 

 حملة تهنقل الباحثة -

 وأطرافه املواد من

 املثال سبيل على

كلمة “ استخدامب

 ”املربع

 الباحثة أعطى -

 كل االسئلة ورقة

 ةورق يف جمموعة

 من شكل مع

 بديلة أشكال

كلمة “إجابات 

 تهنفيذ الباحث -

 كاملعتاد التعلم

 والسؤال مبحاضرة

  واجلواب

 تكرار الباحث -

 مت اليت املواد

 خالل من تدريسجا

 األسئلة إعطاء

 اليت املواد مع املعهنية

 دراستجا مت

 دقائق ٢١
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 ”املربع

 املهناقشات كل -

 مع اجلماعية

 جمموعة األصدقاء

 بعضا ملساعدة

 فجم يف البعض

 املتاحة املفردات

 االسئلة ورقة يف

 من االنتجاء بعد -

 مع املهناقشة

 ملهناقشة الباحثة

 من املسألة هذه

 كامل التالميذ

 وتلخيص توجيه - نشاط األخري

 التالميذ الباحثون

 وتلخيص توجيه -

 التالميذ الباحثون

 دقائق ٥
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 مت املواد أن

  دراستجا

 الباحثون أعطى -

 الهنجائي االختبار

  للتالميذ

 قدمي الباحثون -

 األنشطة

  املقبل لالجتماع

 حتّية -

 مت املواد أن

  دراستجا

 الباحثون أعطى -

 الهنجائي االختبار

  للتالميذ

 قدمي الباحثون -

 األنشطة

  املقبل لالجتماع

 حتّية -

 

  المرحلة استكمال .ج 

  دراسة من بيانات حتليل. ٠

 متجانسة ليست الثانية العيهنة لتحديد التباين جتانس باحس. ٨

 ت -اختبار استخدامب الفرضية اختبار. ٢

  Ha قبلت أو Ho رفض إذا ما استهنتاج. ٤

 البحث نتائ  من واالنتجاء مهناقشة. ٥
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  البحث أ اة. ٥

 : هي هذا البحث يف املستخدمة األدوات

  اختبار . أ

 استبيان . ب

 

 ناتاالبي طريق جمع.٦

 : هي الدراسة هذه يف طريق معاجلة البيهنات

  املالحظة . أ

 اهلدف كائن رصد خالل من البيانات مجع تقهنية تهنفيذ تمت املالحظة

 . (٠١٤: ٨١١١ ،فطاين)

  اختبار . ب

 قياس أو لتحديد هاستخدام يتم الذي اإلجراء أو داةاأل هو االختبار

 .دهو داحمل والقواعد لطرقبا، شيء

 ١.٢الجاول 

 الفصل الضابطو  الفصل التجربيمْعلم سؤل 



 

Aghnia Nuzulan, 2014 
Penerapan Model Pembelajaran Word Square terhadap Peningkatan Penguasaan Kosakata Bahasa 
Arab  
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 
 

 رقم
 كفاءات

 األساسية
 رقم السؤال مجلة السؤال مؤشرات السؤال

٠. 

 املعلومات نقل

 وكتابيا شفويا

 صحيح بشكل

 أعضاء على

 مهناسب اجلسم

 حفظ على قادر

 اجلسم أعضاء

 تردد دون

 صحيح بشكل

 ودقيق

 ٨١-١ سؤال ٠٥

 على قادر

 مرة الكتابة

 حول أخرى

 اجلسم أعضاء

 رؤية دون

 مع الكتاب

 دقالص

 والضمري

 ٨٥-٨٠ سؤال ٥
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 قراءة على قادر

 أعضاء أجزاء

 دون اجلسم

 يف الهنظر

 الكتاب

 وثقة بشجاعة

 ٥-٠ سؤال ٥

 

  استبيان .ج 

 جااستخدام املكتوبة األسئلة من عدد أو استبيان هو االستبيان هذا

 شخصية حول التصرحيات حيث من املبحوثني من املعلومات على للحصول

 .األشياء ةفو عر امل،

 

 

 

 ١.١الجاوال 

 االستبيانمْعلم 
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جملة  رقم السؤال جانب المتبع رقم

 السؤال

١،٢،٣ تالميذ على درس اللغة العربيةرأي  .١  ٣ 

٢. 

املفردات اللغة  قدرةتالميذ على رأي 

 العربية
٤،٥،٦،٧  ٤ 

٣. 

املفردات اللغة  قدرةطريق التالميذ على 

 العربية
٨،٩،١١  ٣ 

 ١ ١١ تالميذ على تعليم اللغة العربيةرأي  .٤

٥. 

كلمة “معرفة التالميذ على منودج تعليم 

 ”املربع
١٢،١٣،١٤،١٥،١٦،١٧  ٦ 

 

 االستبيان نتائ  سبحت الباحثة ،ختباراال عيهنة على االستبيان من

 : كما يلي الهنتائ  وكانت. AnatesV٤ استخدامب

 ٤٢،٢٨:   متوسط -

 ٢،٢٥:  اخلام سيمبانغ -

 ١،٨١:  XY االرتباط -



 

Aghnia Nuzulan, 2014 
Penerapan Model Pembelajaran Word Square terhadap Peningkatan Penguasaan Kosakata Bahasa 
Arab  
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 
 

 ١،٢٢:  املوثوقية اختبار -

  الوثائق دراسة .د 

 خالل من معاجلتجا تمت اليت البيانات من جمموعة عن عبارة هي الوثائق

 .الوثائق

 

 البيانات تحليلطريقة . ٧

كلمة “التعلم  مناذج تطبيق بعد تأثري حتديد هو الدراسة هذه من الغرض

 Independent-Samplesالباحثة  استخدم ،البيانات وحتليل لتحديد ذلك. ”املربع

T Test. 

 فمن ،الفرضيات الختبار ختياراال وسيتم ،البيانات وحتليل لتحديد

 استخدام مت. ال أم متجانسة العيهنة الثاين هل البديل ختباراال أول أن الضروري

 :التالية الصيغة مع ف -االختبار تباين جتانس اختبار

F = 
               

               
 

 

 الصاق اختبار. ٨
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 نتائ  صحة عن أما. صدق ختبارإل AnatesV٤ ههنا الباحثة تاستخدم

 :التالية الهنتائ  على تلحص Anates هذا خالل من االختبار

 ١,٤الجاوال 

 الصاق اختبار

 أهمية ارتباط رقم السؤال رقم

 هام جدا ١.٧١٦ ١ ١

 هام جدا ١.٩٣٤ ٢ ٢

 هام ١.٦١٧ ٣ ٣

 هام جدا ١.٧٦٦ ٤ ٤

١.٤٨١ ٥ ٥ - 

 هام ١.٧١٨ ٦ ٦

 هام ١.٦٣٢ ٧ ٧

 هام جدا ١.٨١٧ ٨ ٨

١.٥٧٢ ٩ ٩ - 

 هام جدا ١.٧١٦ ١١ ١١
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 هام ١.٦٩٨ ١١ ١١

١.٥١٨ ١٢ ١٢ - 

 هام ١.٦٩٨ ١٣ ١٣

 هام جدا ١.٧٨٦ ١٤ ١٤

 هام جدا ١.٨٨١ ١٥ ١٥

 هام ١.٦٢٤ ١٦ ١٦

 هام جدا ١.٧٨٤ ١٧ ١٧

 هام جدا ١.٨٨١ ١٨ ١٨

 هام جدا ١.٨٧٨ ١٩ ١٩

 هام جدا ١.٨٨١ ٢١ ٢١

 هام جدا ١.٧٣٤ ٢١ ٢١

 هام جدا ١.٨٨٥ ٢٢ ٢٢

 هام جدا ١.٨١٨ ٢٣ ٢٣

 هام جدا ١.٧٨٧ ٢٤ ٢٤

 هام جدا ١.٨٤٢ ٢٥ ٢٥
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 الثبات اختبار. ٩

 يف الوثوق ميكن حقا الصورة لقياس أداة توفري مدى لقياس ثبات ستخدمت

. الثبات AnatesV٤ حلساب الباحثة ستخدمت الدراسة هذه ويف. الشخص قدرة

 الهنتائ  على لحصولل AnatesV٤ خالل من الباحثة قبل من ثبات احتساب يتم

 :التالية

  متعدد من اختيار مشكلة . أ

 ١،٢٨: XY االرتباط -

 ( ملحق)  ١،٢٤:املوثوقية اختبار -

  مطابقة مشكلة . ب

 ١،٢٤: XY االرتباط -

 ( ملحق)١،٨٨ : املوثوقية اختبار -

  الوصف مشكلة . ج

 ١،٢٥: XY االرتباط -

 (ملحق) ١،٢١: املوثوقية اختبار -

 قوة التمييز. ١١
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 ونميكهنالذين  التالميذ بني التمييز العهنصر قدرة مدى فيدت يعهنصر ال تمييزال

 حد وإىل. السؤال على اإلجابة يستطيعون ال الذين التلميذ مع األسئلة إجابة

 هو أداة اختبار لهنتائ  املميزة والسمات AnatesV٤ الباحثة هؤالء مييز استخدام

n = ٢ 

 

  الصعوبة  رجة. ١١

 درجةوال السجل من أمر عهنصر أن ليعلن معلمة هي الصعوبة درجة

. AnatesV٤ استخدامب الباحثة درجة حتديد يف الصعوبة وهذه. والصعب

 :كما يلي الهنتائ  وكانت

١.٥الجاوال   

الصعوبة  رجة  

الصعوبة  مستوى تفسير

)%( 

 رقم رقم السؤال

 ١ ١ ٨١.٧٧ سجل

 ٢ ٢ ٨٤.٦٢ سجل
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 ٣ ٣ ٨٤.٦٢ سجل

 ٤ ٤ ٨٨.٤٦ سجل جدا

 ٥ ٥ ٩٦.١٥ سجل جدا

 ٦ ٦ ٨٤.٦٢ سجل

 ٧ ٧ ٩٢.٣١ سجل جدا

 ٨ ٨ ٨٨.٤٦ سجل جدا

 ٩ ٩ ٨٤.٦٢ سجل

 ١١ ١١ ٨١.٧٧ سجل

 ١١ ١١ ٩٢.٨٦ سجل جدا

 ١٢ ١٢ ٧٨.٥٧ سجل

 ١٣ ١٣ ٩٢.٨٦ سجل جدا

 ١٤ ١٤ ٥٧.١٤ مهنتصف

 ١٥ ١٥ ٨٥.٧١ سجل جدا

 ١٦ ١٦ ٧٨.٥٧ سجل

 ١٧ ١٧ ٧١.٤٣ سجل
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 ١٨ ١٨ ٨٥.٧١ سجل جدا

 ١٩ ١٩ ٧١.٤٣ سجل

 ٢١ ٢١ ٨٥.٧١ سجل جدا

 ٢١ ٢١ ٨٣.٩٣ سجل

 ٢٢ ٢٢ ٧٦.٧٩ سجل

 ٢٣ ٢٣ ٨١.٣٦ سجل

 ٢٤ ٢٤ ٦٧.٨٦ سجل

 ٢٥ ٢٥ ٧٣.٢١ سجل

 

 (Gain)تجربة الربح . ١٢

من درجة اإلختبار البعدي بهنقص درجة  (gain)توجد حواصل الزيادة 

 ”كلمة املربع“تعليم  منوذج استخدامالإلختبار القبلي لغرض إىل معرفة تأثري 

 .مفردات اللغة العربية قدرةلرتقية 

باختبار  جتّجز ثّ  ،بيانات االختبار القبلي و االختبار البعدي بعد نيل

 :ر االكتساب طبيعيا بالرموزثاإلحصائى و كان مؤ 

 
 %  ٠١١ xختبار القبليإلدرجة ا -ختبار البعدي إلدرجة ا( = g)مؤشر اإلكتساب 

 ختبار القبليإلدرجة ا  -درجة اإلختبار األعلى                     
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 : و يهنقسم الّدراجة اإلكتساب  إىل ثالثة طبقة يعىن

g - ب:  العلياg  >١،٢ 

g - ب:  املتوسطg ١،٢ > g > ١،٢ 

g - ب: األسفلg  <١،٢ 

 

  الطبيعية اختبار. ١١

 بشكل البيانات توزيع يتم كان إذا ما الختبار الطبيعية اختبار إجراء مت

 التجريبية الدراسة هذه استخدمت. (٢١٠: ٨١١٨ ،أريكونطى) ال أم طبيعي

 SPSS استخدامب الطبيعية اختبار وحساب ،والتحكم البيانات فئات من فئة

 االختبار هذا صياغة. Liliefors and Shapiro Wilkأسلوب  مع ههنا الباحثة

 : كما يلي( = ١،١٥α ) %٥ الداللة مستوى مع األحباث الطبيعية

Ho :طبيعيا البيانات توزيع  

Ha :طبيعية ليست البيانات توزيع  

 : الفرضيات اختبار معايري

  Ho رفض يتم ث ١،١٥ > داللة إذا
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 Ho قبلت ث ١،١٥≥  كبري إذا

 

  البيانات تجانس اختبار. ١٤

 يف التباين تشكل اليت اجملموعتني بني املساواة إلثبات التجانس اختبار أجري

 Lavene’sأسلوب  مع SPSS استخدامب التجانس دراسة االختبار هذا. العيهنة

Test .كما يلي الدراسة هذه جتانس اختبار صياغة : 

Ho :متجانسة بيانات توزيع  

Ha :متجانسة غري البيانات توزيع  

 : الفرضيات اختبار معايري

  Ho قبلت ث ١،١٥< كبرية  إذا -

 Ho رفض يتم ث ١،١٥ ≥ داللة إذا -

 

 الفرضيات اختبار. ١٥

 . ال أم Ho قبول مت إذا ما لتحديد الفرضيات اختبار تستخدم

 :كما يلي  ،الفرضية الختبار البيانات حتليل وأجري
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Ho :قدرة رتقيةل ”كلمة املربع“تعليم  منوذجتطبيق  تأثري ههناك ليس 

الثانوية بيت  املدرسة يف ميذ الفصل السابعمفردات اللغة العربية لتال

 ٨١٠٤/٨١٠٥الرمحن جيفاري سهنة دراسية 

Ha :مفردات  قدرة رتقيةل ”كلمة املربع“التعليم  منوذجتطبيق  تأثري ههناك

الثانوية بيت الرمحن املدرسة يف  غة العربية لتالميذ الفصل السابعالل

 ٨١٠٤/٨١٠٥جيفاري سهنة دراسية 

 : شكل يف مكتوبة تكون أن ميكن أو

Ho :  ٢    ١ 

Ha :     ٢ 

 Independent-Samplesطريقة  مع SPSS الباحثة استخدم الفرضية هذه الختبار

T Test .  


