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 الباب الثالث 

 منهجية البحث

 موقع البحث, ومجتمع البحث, وعينته .أ

 . موقع البحث١

 ادلشاورة درسةميف ىذا البحث، اختارت الباحثة مواقع البحث يف   

 ١٘ٔرقم    Baru Adjakيف الّشارع   اليمبانج، و عنواهنالثانوية اإلسالمية 

إسرتاتيجي،  اوالباحثة أن ختتار ىذا ادلوقع الهن يةغر الٌة بباندونج ليمبانج ُمِدْيرِي  

ذلك اختارت ل .ادلأخوذ ق بادلوضوع لتعوىو لتسهيل عملية البحث ادل

 اََرسة الت دريس ىناك.دتُتؤدِّى  الباحثة  ألن الباحثة موقع البحث

 .مجتمع البحث٢ 

ادلشاورة  درسة متمع يف ىذا البحث ههو يميع التالميذ يف رلوأما 

. بناء على يةببباندونج الغر  ُمِدْيرِي ةٌ  ١٘ٔرقم  الثانوية اإلسالمية ليمبانج

رلتمع  لتمثيل العينات اليت أخذتمبا هيو ه كبًنٌ   رلتمع البحث كان لو عددٌ 

 البحث.
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 نيتهاقت.عينة البحث و ٣

 : (١١: ٢١١٢قال سوغيونو) 
Sampel  adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi 

tersebut 

 خصائص من رلتمع البحث. كتوجب إلمالة ادلأخوذة عين اذن

.استعمال ىذا رلتمع البحث مندتثليا  لبّدا العينة ادلأخوذة يف ىذا البحث أو

 :( ١٘: ٕٕٔٓقال سوغيونو ) .Purposive Samplingالبحث  تقية 

"Sampling Purposive adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan 

tertentu " 

 (: ١ٖٔ: ٕٓٔٓمث قال أرى كنتو )

"Sampel bertujuan dilakukan dengan cara mengambil subjek bukan didasarkan 
pada strata, random atau daerah tetapi didasarkan atas adanya tujuan tertentu. 
Teknik ini biasanya digunakan karena beberapa pertimbangan, misalnya alasan 
keterbatasan waktu, tenaga, dan dana sehingga tidak dapat mengambil yang 
besar dan jauh (Arikunto, 2010:183)". 

، ةنيّ العينة بِناًَء َعلى أىداف مع الباحثةثَ ب َتت اّما جتوز ىذه الكيفي ة، 

 : كمايلىادلذكورات   يُ َؤدِّيهاَ، الشرُروط يتذلا شروط الولكن 
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: (١٘ٔ:ٕٓٔٓقال أرى كونتو)    

a) Pengambilan sampel harus berdasarkan atas ciri-ciri, sifat-sifat atau karakteristik 
tertentu, yang merupakan ciri-ciri populasi. 

b) Subjek yang diambil sebagai sampel benar-benar subjek yang paling banyak 
megnandung ciri-ciri yang terdapat pada populasi (key subjectis). 

c) Penetuan karakteristik populasi dilakukan dengan cermat dalam studi 
pendahuluan. (Arikunto, 2010:185). 
 

ثُ بَِّتْت َأن  العينة ادلأخوذة يف ىذا البحث ىي التالميذ يف الفصل 

تلميذا. وأما ٘ٗ( عددىم  جتلميذاً، والفصل ) ۷ٗالسابع )أ( وعددىم 

ىم يتعلمون مفردات باستعمال وسيلة  و ةالتجريب  الفرقةالفصل )أ( ههو 

 بطاقة اإلستذكار.

ىم يتعلمون مفردات بدون  ةالضابط  الفرقة( ههو جوأما الفصل )

ة و يالتجريب لفرقةواختارت الباحثة ااستعمال وسيلة بطاقة اإلستذكار.

سنة. و القدرة الّناقصة يف  ٖٔ-ٕٔالضابطة للنظر على ادلساوة العمر بٌن 

،   العربية األوىل لغة تدريسم و التحصيل الدراسي يف استيعاب مفرداهت

 .ٖٕٔٓ-ٕٔٔٓوالسنة الدراسية 
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 تقنيت ألخذ عينة البحث األخدود ٔ.ٖالصرورة 

 ب ( تصميم البحث

 ادلستخدم يف ىذا البحث ههو شبووأما منهج البحث 

 ستخدمها الباحثة ىوت ذيو التصميم ال (Quasi Eksperimen)   التجريبية 

بناء   (non equivalent control group design) اجملموع الضابط غًن ادلستوي

 ان تار ختالضابطة  و التجريبية لفرقةا أن على تصميم البحث

التجريبية تستخدم تعلم ادلفردات باستعمال وسيلة  الفرقة.و بالعشوائ

فردات بدون مالضابطة تعلم  الفرقة، و اما Flash card)) بطاقة اإلستذكار

  : استعمال وسيلة بطاقة اإلستذكار. يصور ىذا تصميم على النحو التايل

فصلالسابعل التلميذ

 في

المشاورة  المدرسة
 الثانوية اإلسالمية ليمبانج

  

 العينة

فصل ل
 السابع )أ( 

الفصل )ج( ههو 

 الفرقة  الضابطة

الفصل )أ( ههو 
 الفرقة  التجريبة
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 البيانات : 

ٔo  التجريبة الفرقةيف  قبلى= نتيجة اختبار 

ٕo  التجريبة الفرقة بعدى= نتيجة اختبار 

ٖo  الضابطة الفرقةيف  قبلى= نتيجة اختبار 

ٗo  الضابطة الفرقة بعدى= نتيجة اختبار 

x  عالج، يعين استعمال وسيلة بطاقة اإلستذكار = 

اىل  التالميذالباحثة  ستعملتتصميم السابق، الإىل  استنادا 

الضابطة. كالمها رلموعتان  الفرقةالتجريبية و  الفرقةيعين  رلموعتٌن 

 الفرقةان يف اعطاء االختبار، ولكن يف اعطاء العالج غًن متساوى. تمتساوي

 Flash)) بطاقة اإلستذكارم ادلفردات باستعمال وسيلة التجريبة تستخدم تعلّ 

card بطاقة م مفردات بدون استعمال وسيلة الضابطة تعلّ  الفرقة، و اما

 .اإلستذكار



 

Ismy Merdekawati, 2013 
Efektivitas Penggunaan Media Kartu (Flash Card) Dalam Meningkatkan Penguasaan Kosakata 
Bahasa Arab 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu 
 

 
 

مستخدم دلعرهة قدرة الّتالميذ قبل تعليم ادلفردات  لقبلىإلختبار اوا

 بعدىالالضابطة. اإلختبار  الفرقةالتجريبية و  الفرقةوىو مستخدم يف 

 مستخدم دلعرهة قدرة الّتالميذ بعد تعليم ادلفردات.

  منهج البحث . ج

 ( :۷ٕ:ٕٕٔٓقال سوغيونو )
"Dalam pendekatan kuantitatif, dalam rangka menjawab penelitian, peneliti 

akan melakukan analisis data yang berhubungan dengan angka-angka dan 

analisis statistik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian eksperimen, 

metode penelitian eksperimen dapat diartikan sebagai metode penelitian 

yang digunakan untuk mencari pengaruh  perlakuan tertentu terhadap yang 

lain dalam kondisi yang terkendalikan menurut (Sugiyono, 2012:72)." 

 ية يبشبو جتر و منهجها  التقربب الكمي  البحث اىذ ستعملُ ي

(Quasi Eksperimen) .تنفد دلعرهة هعالية استعمال  يةوأما منهج شبو جتريب

اس مقارنة بٌن اثار يو للقوسيلة بطاقة اإلستذكار يف تعليم مفردات العربية 

فردات اللغة م استيعابلرتقية وسيلة بطاقة اإلستذكار يعين  ، ةمعاملة  الباحث

 .سةدر ميقرن بٌن أثار استعمال طريقة التقليدى ادلستعمل يف  ،العربية لتالميذ
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تنفيذ عملية التعليم باستعمال وسيلة بطاقة  ةُ يالتجريب الفرقةو أما 

 الفرقةإلستيعاب ادلفردات العربية. و  على دلساعدة تالميذ ياإلستذكار هه

بدون استعمال وسيلة بطاقة اإلستذكار. مث استخدام  اتالضابطة تعليم ادلفرد

بعد أن يكون  عملمست بعدىقبل أن يتم ادلعاًف, واالختبار الالقبلي االختبار 

 تنفيذ عملية التعليم.

 صطالحيإلو ا ئيجراإلتعريف االد. 

 متغير البحث  اإلجرائيتعريف ال .١

( Variabel Bebasو ينقسم ادلتغًن إىل قسمٌن ومها : ادلتغًن ادلستقل )

 يعىن استعمال وسيلة بطاقة اإلستذكار يف تعليم ادلفردات العربَية،وادلتغًن التابع

(Variabel Terikat)   وىو ترقية استيعاب مفردات اللغة العربية، سوف يكون

 :يليالتلى شرحا مفصال لتعريف عملي لكل متغًن يف ىذا البحث وىو ما 

 :متغًنات يف  ىذا البحث  ٖ.ٕ صورة

 

 

X
               r              Y 



 

Ismy Merdekawati, 2013 
Efektivitas Penggunaan Media Kartu (Flash Card) Dalam Meningkatkan Penguasaan Kosakata 
Bahasa Arab 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu 
 

 
 

 بيان : 

X  :وسيلة بطاقة اإلستذكار 

Y  : اللغة العربيةترقية استيعاب مفردات 

r   ( بينهما الفعالية) بطاقة اإلستذكار: معامل ارتباطى 

 البحثتعريف اصطالحي  .٢

 تلذلك كتب ،عن خطاء يف ههم و تفسًن موضوع من الباحثة تباعد

 :يلىصطالحي كما االتعريف الالباحثة 

 الفعالية (أ

 الفعالية ىي احلال الدال على أثر التخطيط ىف نتائج التعّلم 

  (ٕٗ:ٔ:١ٗ (KBBI Depdikbud     

( " الفعالية ىي النجاح عن سعي و ۷:  ٕٕٔٓو قال هورودارميتا يف انوا  )

 عمل "
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 بطاقة اإلستذكار يلةالفعالية او النجاح ىف  ىذا البحث ىى جناح  او اثر وس

 .غة العربَية الَتالميذاللّ  على ترقّية استيعاب مفردات

 وسيلة بطاقة اإلستذكار ب(

دلساعدة على ترقّية قدرة نتائج تعّلم التالميذ وسيلة بطاقة اإلستذكار  

 أرشاد خصوصا على ترقية  استيعاهبم  و مذاكرهتم ىف ادلفردات كثًنا. وقال 

 ( عن تعريف بطاقة اإلستذكار ىي : :ٔٔ:ٕٔٔٓ) 

"Flash card ( kartu kecil yang berisi gambar, teks, atau tanda simbol yang 
mengingatkan atau menuntun siswa kepada sesuatu yang berhubungan dengan 
gambar itu)." 

( ٘::١ٕٓٓو قال سوسيالنا و رييانا )   
 " Flash card adalah media pembelajaran dalam bentuk kartu bergambar yang 

berukuran 25 x 30 cm. Gambar- gambarnya dibuat menggunakan tangan atau foto, 
atau memanfaatkan gambar/ foto yang sudah ada yang ditempelkan pada lembaran- 
lembaran flash card".   

 

 استيعاب ادلفردات( ج 
ستيعاب يف ىذا البحث ىو استيعاب مفردات اللغة العربّية . ترقية إ

 بطاقة اإلستذكار.ستظهر بعد إعطاء وسيلة استيعاب ادلفردات 
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 د ( الّلغة العربّية

 يف مبادة تعليم ةطابقادلالّلغة العربّية يف ىذا البحث ىي  العربّيةُ  الّلغةُ 

الّلغة العربّية  الثانوية اإلسالمية ليمبانج.ادلشاورة  مدرسة الفصل السابع 

: التلفيظ واإلستماع والكتابة يلىما يلرتقّية استيعاب ادلفردات هقصود هبا م

 ادلذاكرة واحلفظ.والقراءة و 

 ثه.أدوات البح

 : (ٕٓٔ:ٕٕٔٓقال سوغيونو )
Sugiyono (2012: 102)  “Instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan 
untuk mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati, secara spesifik 
semua fenomena ini disebut varaibel penelitian”. 
 

 :  يليواما أدوت البحث ادلستعمل يف ىذا البحث هيما 

 التعليم، يعين اعداد الدرس الذي يكون مراجع عند التعليم.  ة. أدٔ 

االختبار و ، يعين اختبار استيعاب على مفردات اللغة العربية. ة اإلختبار. أدٕ 

يقوم دلعرهة قدرة التالميذ  قبلىالختبار الا و. بعدىو  قبلىخيترب عند اختبار 

يقوم دلعرهة قدرة التالميذ بعد  ىبعدالختبار اإلقبل اعطاء عالج خاص. اما 
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ختبار الا ن، اذىو بعد قبلىاعطاء العالج. لسعي كي تفريق من اختبار 

و  قبلى. األسللة يف اختبار ٌنادلتساوي سللةاأل ن يستعمال ىبعدالو  قبلىال

التجريبة عملية  الفرقة. و أما طابقةادل للةسأختيار و اليعين أسللة ا ىبعد

التعليم باستعمال وسيلة بطاقة اإلستذكار ههو دلساعدة على تالميذ 

الضابطة بدون استعمال وسيلة  فرقةللتعليم فردات العربية. و مإلستيعاب 

طابقة ادلختبار ال، و اأسللة ٘ٔار ادلتعدد ىو ياالخت أسللة بطاقة اإلستذكار.

 تلي:على ذلك أن تصميم األسللة يف اجلدوال ال ، بناءأسللةٓٔ ىي

 ٣)١(الجدول

 تصميم الدراسي

 الفرقة األسئلة مقياس الضبط الرقم
 األسئلة

 رقم األسئلة

أن يذكر أمساء  ١
األسراة تأسس 

 بالصورة

اختبار االختيار 
 ادلتعدد

ٙ ٔ،ٕ،ٖ،ٗ،٘،ٙ 

 حأن يذكر بوضو  ٢
 ؤسسةادلادلهنة  ىي 

 بالصورة

اختبار االختيار 
 ادلتعدد

٘ ۷،١,:،ٔٓ،ٔٔ 
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األلوان  يف  يذكر أن ٣
مطابقة   اللغة العربّية

 قصودةادللأللوان 

اختبار االختيار 
 ادلتعدد

ٗ ٕٔ،ٖٔ،ٔٗ،ٔ٘ 

أن يذكر  بوضوح  ٤
األداوات البيت ىى 

 بالصورة ؤسسةادل

١،٦١۷٦ ٓٔ اختبار ادلطابقة
ٔ١،ٔ:،ٕٓ،ٕٔ

،ٕٕ،ٕٖ،ٕٗ٦
ٕ٘ 

 

من استيعاب ادلفردات ىو يؤسس على األجوبات الّصحيحية. وكل  واإلختبار

        : يلىجوب لو درجة، والفومي ميكن أن يستعمل باستعمال احلساب هيما 

 

 : البيانات

B  =عدد األسللة اليت جتيب بصحيح   

 = N    عدد األسللة 

      

Nilai =  B  x 100 

             N   
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 عملية نشأة االختبار .و

 : يلياإلختبار، هيما  ةنشأخطوات ل

 نتجهاواّد الّدْرِس اّليت ستالباحثة متثبُِّت ( ٔ

 استيعاهبميف  لّتالميذ  الواجبادلاّدة عن مرتادهات الباحثة  ُس رِّ ُتدَ ( ٕ

 يبيالتجر  التصميم الدراسي تصنع الباحثة( ٖ

  منها باتصنع أجو و  بالتصميم الدراسي الؤسس ختباراإلالباحثة  ت( تؤلِّفٗ

 أن الباحثة  اىل  مشرف  عن أسللة اإلختبار اّليت صنعتها قبل تشاور ت (٘

 تحنها اىل التالميذمي

 جتربة أداة اإلختبار (ٙ

 ( :ٖٕٔ:۷ٕٓٓقال هرونط، )

"Alat ukur yang baik harus memenuhi dua syarat, yaitu validitas dan reliabilitas" 

 (Purwanto, 2007: 123). 
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 الباحثة  على البدّ ، تجمع البياناعمل إختبار لتُ تقبل ان نسهلذلك 

و حتليل درجة و  هحص اختبار ادلوثوقية صالحية الختبار جتّرب  ىذا إ

 .تمييزال قّوةالصعوبة وحتليل 

 :ٖاداة اإلختبار اىل الفصل الثامن  وعددىم  أسللةب الباحثة جترّ 

 عينة يف ىذا البحث. هرقةتلميذا. وىم اليدخلون اىل 

وثوقية و مختبار و  هحص اختبار ايان عن حتليل اختبار صحة ب

 :يلي، هيما  تمييزال قّوةحتليل درجة الصعوبة وحتليل 

 ( إختبار الصالحية١

إختبار الصالحية دلعرهة األسللة أن األدوات ادلستخدمة صاحلة 

 الباحثة  تستعمل و .بعدىو  قبلىلإلختبار  وتكون ألة القيس

 ٗٓ:. Softwere Anates Vers يليوالبيانة ىي ما : 
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  ٣)٢(الجدول 

 الصالحية

 احلةعدد األسللة الص شكل األسئلة الرقم
 ٗٔ اختبار اإلختيار المتعدد ٔ
 : اختبار المطابقة ٕ

 ) حتليل بيانات األسللة يف مالحق(

 اختبار الموثوقية  (٢

 .ثقة الة عن  قدرة حقيقة على احد سالقيلوثقة يستعمل ادلاالختبار  

( , ان االختبار  ادلوثق ىو يثبت ۰۱۱: ۰۲۰۲مطابقا مبا قال اريكونتو ا) 

 اذا خيترب اىل العينة ادلتساوية . 

 تحليل دراجة الصعوبة( ٖ

صعب. دراجة التوسط  او ادلسهل  او الدرجة الصعوبة يعترب اسللة ال

صحيح يف كل سؤال المستجيب رليب  اىلصعوبة اسللة تعرف بالنظر 

      :ٓٗء على ذلك، أن الباحثة تستعمل بنا (.۰۲۱: ۰ٓ۰۲)اريكنتوا :

Softwere Anates Versi يليوالبيانة ىي ما :  
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 ٣)٣(الجدول 

    ةدرجة الصعوب
 الرقم شكل األسئلة درجة الصعوبة

 سهلة جداالسئلة األ  ٢   
اختبار اإلختيار 

 المتعدد

١  
 أسئلة متوسطة  ،    

 لةو سهالسئلة األ  ١ ٢  
 أسئلة سهلة    ۷   

 اختبار المطابقة
٢ 

 أسئلة متوسطة ٣     
 ) حتليل بيانات األسللة يف مالحق(

 تمييزال قّوة( وحتليل ٗ

دلعرهة قدرة اسللة على تفريق  مهارة التالميذ بٌن  يعيناسللة  تمييزال قّوة

 حساب هتستعمل الباحثة التالميذ ماىر و ضعيف.ولسهولة

 ٗٓ:. Softwere Anates Versi 

 والبيانة ىي ما يلي :
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 ٤.٤الجدوال                         

 حواصل جتربة اإلختبار  

 قّوة التمييز رقم
(%) 

دراجة 
 الصعوبة

 تقرير داللة  االرتباط االرتباط

 مستعمل ارتباط 0,429 متوسطة 45,45 1
جدا اارتباط 0,644 سهلة 18,18 2  مستعمل 
جدا اارتباط 0,576 سهلة 36,36 3  مستعمل 
جدا اارتباط 0,611 متوسطة 45,45 4  مستعمل 
 غًن مستعمل - 0,132 متوسطة 27,27 5
جدا اارتباط 0,577 سهلة 54,55 6  مستعمل 
جدا اارتباط 0,718 سهلة 45,45 7  مستعمل 
 غًن مستعمل - 0,336 سهلة 18,18 8
 مستعمل ارتباط 0,419 سهلة 9,09 9

 غًن مستعمل - 0,302 متوسطة 18,18 10
جدا اارتباط 0,567 متوسطة 36,36 11  مستعمل 
جدا اارتباط 0,517 سهلة 36,36 12  مستعمل 
جدا اارتباط 0,741 متوسطة 54,55 13  مستعمل 
جدا اارتباط 0,499 سهلة 9,09 14  مستعمل 
جدا اارتباط 0,472 سهلة 36,36 15  مستعمل 
 غًن مستعمل - 0,165 سهلة جدا 18,18 16
 غًن مستعمل - 0,142 سهلة جدا 27,27 17
جدا اارتباط 0,537 متوسطة 63,64 18  مستعمل 
جدا اارتباط 0,462 سهلة 54,55 19  مستعمل 
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 غًن مستعمل - 0,145 سهلة 36,36 20
 مستعمل ارتباط 0,396 سهلة 27,27 21
جدا اارتباط 0,707 سهلة 45,45 22  مستعمل 
جدا اارتباط 0,723 سهلة 36,36 23  مستعمل 
جدا اارتباط 0,644 سهلة 18,18 24  مستعمل 
جدا اارتباط 0,534 سهلة 18,18 25  مستعمل 
جدا اارتباط 0,707 سهلة 45,45 26  مستعمل 
جدا اارتباط 0,816 سهلة 45,45 27  مستعمل 
جدا اارتباط 0,609 متوسطة 45,45 28  مستعمل 
 غًن مستعمل - 0,109 متوسطة 18,18 29
جدا اارتباط 0,672 سهلة 45,45 30  مستعمل 

 ) حتليل بيانات األسللة يف مالحق(

 وثوقيتها،مإختبار صالحيتها، و اختبار  للِّ بعد جتريبة األسللة، هألسللة حتُ 

سؤاال صاحلا.  ٖٕسؤاال هتنال  ٖٓ، من  تمييزال قّوةوحتليل ٦صعوبتهادراجة  و

)حتليل بيانات    Softwere Anates Versi .:ٓٗ لباحثةاتستعمل حساب هلسهولة 

 (األسللة يف ادلالحق

 تقنيات جمع البيانات. ز

 البحث وىي على النحو التايل :حلصول على البيانات يف ىذا    
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يت  ستبحث ال( النظريات، ىي يمع البيانات او ادلواّد ادلناسبة مبشكلة  الٔ 

وسيلة  والتعليم، وسيلةههي تبحث عن  او ادلوادّ  عنها. وأما النظريات

،و مفردات. وأما النظريات ههي جتعل حتصيلها أساس يف بطاقة اإلستذكار

 إقامة البحث.

 البحث عو موض تعٌّن ( ٕ

، يعين اختبار ختباراإل ةالتعليم و أد ةادوات البحث ههي أد ( جتعلٖ

 استيعاب على مفردات اللغة العربية

تحرير بشكل االختبار ال)اختبار  لقبلىا تعطىء الباحثة أسللة اختبار( ٗ

الضابطة  الفرقةالتجريبة و  الفرقةاىل  اخلياري ادلتعدد و االختبار ادلطابقة(

بطاقة قبل استعمال وسيلة  دلعرهة قدرة الّتالميذ عن مفردات الّلغة العربّية

 عند التعليم. اإلستذكار

بطاقة التجريبة ههي استعمال وسيلة  الفرقة( تعطىء الباحثة ادلعاملة اىل ٘

ستيعاب ترقّية مفردات اللغة العربّية عند التعليم للغة العربّية، إل اإلستذكار
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بطاقة الضابطة بدون استعمال وسيلة  الفرقةتعليم  يف الما أالّتالميذ. و 

 .اإلستذكار

الضابطة  الفرقةالتجريبة و  الفرقةختبار بعدى اىل اال( تعطىء الباحثة أسللة ٙ

بطاقة دلعرهة قدرة الّتالميذ عن ادلفردات الّلغة العربّية بعد استعمال وسيلة 

 عند التعليم. اإلستذكار

التجريبة و  الفرقةبعدى اىل  اختبار و قبلى)اختبار  تقارن الباحثة ادلتوسطٌن( ۷

التجريبة و  الفرقةإستيعاب ادلفردات بٌن ترقّية  تقارنالضابطة( أو  الفرقة

 الضابطة. الفرقة

توثيق، وأما التوثيقات يف ىذا البحث ههي بيانات متعالقة باحليكل  (١

اجلمعي، وادلدرس, و التالميذ, وادلوظف, مع يميع البينانات من عينة 

 البحث.

  تي. تقنيات تحليل البيانا

هتختربىا اىل الّتالميذ بعد معرهة الصالحية اإلختبار و ثقة اإلختبار 

لتحصيل نتائج إختبار لّتالميذ. اإلختبار ادلستخدم يف ىذا  )عينة البحث(
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 الفرقةالتجريبة و  لفرقةال بعدىالختبار الاو  قبلىالختبار الا ىو البحث

 :يليبرموز هيما   Gainالضابطة. مثّ حتسب 

 

وسيلة بطاقة اإلستذكار  بعد استعمالترقّية قدرة إستيعاب ّتالميذ 

سس ادلؤ الطبيعي ىي  Gainيف تعليم مفردات الّلغة العربّية، حتسب مبعاّدل 

رموز ادلستخدم  (ٗٔ:ٕٕٔٓ)صائص التعليم عند حك ر.ر يف ترجي خب

 : يليهيما   Gain yang ternormalisasiحلساب 

〈 〉  
                            

                           
 

 : ٖ.٘الطبيعي يظهار جبدوال Gainتفسًن على قيمة 

  

 

 
 
 
 
 

 التصنيف <g> قيمة
〈 〉  عايل     

    〈 〉  متوسط     
〈 〉  ضعيف     

G = اإلختبار القبلى – اإلختبار البعدى 
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 تصحيح فرضية عن المفهوم :طريقة تجهيز البيانات ل
 
 
 
 

 

 

 

تقنيات جتهيز البيانات  وىي عملية جتهيز البيانات يمعا و حتليال، و 

وأما طريقة جتهيزىا . Program IBM SPSS statistic 20جتهيز البيانات ىو باستعمال 

 هيما يلي :

االختبار الطبيعي( ٔ  

 ةاالختبار الطبيعي مستخدم دلعرهة البيانات من عينة البحث كان ذلا توزيع    

  بستعمل  إضاهة إىل اإلختبار الطبيعي أن جتهيز البيانات ،ةطبيعي

البيانا

ياالختبار الطبيع  
MANN WHITNEY   

راالختبا  

نسالتجااإلختبار   

t- test 

 الّتلخيص

 ال

 نعم
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 .Program IBM SPSS statistic 20 

 البيانات ههو مايلي : و أما جتهيز

 ى التايل :النحو أن يرمز  الصيغة الفرضية  عن االختبار الطبيعى وىو على  ( أ

: Ho  .إذا كانت البيانات العينة من اجملتمع هتوزيعها طبيعي 

Ha .إذا كانت البيانات العينة من اجملتمع هتوزيعها  غًن طبيعي : 

 Program IBM SPSS statistic 20. يف chi squareاإلختبار الطبيعي باستعمال  ( ب

 )% ٘ و ىو باستخدام متسوى الداللة  ، chi square قيمة الداللةتعيٌن  ( ت

ᾳ=٘ ٓ،ٓ ادلعايًن يف اختاد القرار ههي كما يلي :(، وأما 

  أو مساو هالفرضية الصفرية  ٓ،ٓ ٘إذا كانت قيمة الداللة أكرب من

 مقبولة

  هالفرضية الصفرية مردودة، وإن   ٓ،ٓ ٘إذا كانت قيمة الداللة أقل من

عا طبيعيا هيستمر توزيبعدىال اختبار و لقبلىاالكانت البيانت من اختبار 

 االختبار إىل اختبار جتانس.
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 ( اإلختبار التجانس ٕ

من رلتمع   تباين العينة ادلأخوذة جتانس دلعرهة  وأما اختبار التجانس ههو 

، قال سوعيونو " Fهصلٌن بإلختبار  " (التباين ةاادلساو باين ).جتربة التالبحث

 :  يلي هيما( ::ٔ: ٕٕٔٓ)

 F = التباين األكرب

 التباين األصغر                               

Harga ini selanjutnya dibandingkan dengan harga Ftabel. Jika harga Fhitung lebih 

kecil dari pada Ftabel (Fhitung < Ftabel) dengan dk pembilang = n-1 dan dk 

penyebut = n-1, maka dapat dinyatakan bahwa varian kedua kelompok data 

tersebut adalah homogen. Jika sebaliknya Fhitung lebih besar dari pada Ftabel 

(Fhitung > Ftabel) dengan dk pembilang = n-1 dan dk penyebut = n-1, maka 

dapat dinyatakan bahwa varian kedua kelompok data tersebut adalah tidak 

homogen (sugiyono, 2012: 199). 

 ىبعدالو  قبلىال.اختبار متوسطٌن من اإلختبار (ٖ

تجانس يستمّر باختبار اإلختبار ادلبعد االختبار الطبيعي و   

اإلختبار  بٌنختبار ادلتوسط إل)إن ا بعدىوال لقبلىا متوسطٌن من اإلختبار 
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خياري ميكن أن ينفذىا، وىي  ةثالث  ت(، وكانبعدىالاالختبار و  قبلىلا

 مايلي :

الطبيعي و ذلا التوزيع  بعدىو ال لقبلىإذا كانت البيانات من االختبار ا  ( أ

 : يليخطواتو ما و t- test   ادلتجانس  هيستعمل

 لقبلىتوسط من االختبار ام( أن يرمز الصيغة الفرضية عن تسوية ٔ) 

التجريبية و الضابطة، وأما الصيغة الفرضية  الفرقةلدي  بعدىوال

 ههي على النحو التايل:

  إذا كان القيم عن قدرة التالميد  يف إستيعاب ادلفردات العربية

  .متساوي  هقيمها 

 عن قدرة التالميد  يف إستيعاب ادلفردات العربية  ةمقي تإذا كان

 هقيمها غًن متساو. 

باستعمال اإلختبار  بعدىو  قبلىتوسطٌن بٌن اال خبار م( اختبار ٕ) 

  Independent   sample t- test  pada SPSS 20اإلحصائ 
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 -Independent   sample t( تعيٌن قيمة الداللة يف اإلختبار اإلحصائ ٖ) 

test  pada SPSS 20  ٘وىو باستخدام مستوي الداللة  (%ᾳ=٘ 

 : يلي(، و أما العايًن يف اختاد القرار ىي كما ٓ،ٓ

   الفرضية ب ياأو مساو  ٓ،ٓ ٘إذا كانت قيمة الداللة أكرب من

 الصفرية مقبولة

   هالفرضية الصفرية مردودة ٓ،ٓ ٘إذا كانت قيمة الداللة أقل من 

يعها طبيعي و عًن متجانس وتوز  هفرقتٌنوإن كانت البيانات من  ( ب

برغم أن تفسًن   Independent   sample t- testهيستخدم االختبار 

) عدد التباين  Equal Variance  Not Asumed ىو يف اجلدول نتائجها

 غًن متساوي( والكيفية يف اختبارىا متساوية ب)أ(.

الضابطة   الفرقةالتجريبية و  الفرقةوإن كانت واحدة البيانات من  ( ج

توزيعها غًنطبيعي، وما يستخدم االختبار ادلتجانس إال باستعمال 

وأما . SPSS 20 اإلحصائ Mann-Whitney tests   االختبار  

 .اختاذ معايًن القرار ههو متساوي ب)أ( 
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 اختبار الفرضية (. ٗ

استعمال االختبار الفرضية دلعرهة استيعاب ادلفردات العربية للتالميذ يف  

طة بعداستخدام ادلفردات ادلختلفة.وىو دلعرهة هروق التجريبية و الضاب الفرقة

 .Gainالقيمة 

 ، هتنظر الباحثة احلاصلt- testتأسس باحساب اإلختبار  ختترب الفرضية  

 ٘ مستوى الداللة .SPSS 20 اإلحصائ  يف chi suareصل اإلختبار وامن احل

 (%ᾳ=٘ ٓ،ٓ و أما العايًن يف ،)يليكما   ىوالقرار  مأخوذ : 

  قيمة ت ادلأخوذة من جدول ت  قيمة ت ادلستخرجةإذا <

 مقبول    هروض صفرية

  هروض ت قيمة ت ادلستخرجة < قيمة ت ادلأخوذة من جدول إذا

 مباشرة مردود

قيمة ت ادلستخرجة > قيمة ت ادلأخوذة من جدول ت  نتكا اذن، اذا

ال  سيلة بطاقة اإلستذكارهو .ة هروض مباشرة مردود ة مقبول  هروض صفرية
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قيمة ت  قيمة ت ادلستخرجة <إذا  ثر على استيعاب ادلفردات العربّية. ؤ ت

 ة و هروض مباشرة مقبول ةهروض صفرية مردودت ادلأخوذة من جدول 

 ثر على استيعاب ادلفردات العربّية.ؤ هوسيلة بطاقة اإلستذكار ت

 

 

 

 


