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هدف البحث . أ 

لغاز على سيطرة أليهدف البحث إىل احلصول على البيانات التجربية عن تأثًن  أسلوب ا
. سالمية ادلتكاملة احلسىنإلبتدائية اإلادلفردات العربية للطالب الفصل الثاين يف ادلدرسة ا

المكان وموعد البحث . ب

سالمية ادلتكاملة احلسىن تاجنًنانج  يف الفصل الثاين للعام إلبتدائية اإليتم ىذا البحث يف ادلدرسة ا
. 2012- 2011الدراسى 

متغيرات البحث . ج

ذلذا البحث متغًنان مها ادلتغًن ادلستقل وادلتغًن التابع 

لغاز وبدوهنا ألتعليم   ادلفردات با ا: ادلتغًن ادلستقل 

سيطرة  الطالب بادلفردات اللغة العربية : ادلتغًن التابع   

 

المجتمع والعينة . د

سالمية احلسىن، أما عيانة إلبتدائية اإليكون رلتمع يف ىذا البحث ىو الطالب من ادلدرسة ا
 .الطالب من الفصل الثاين من ىذه ادلدرسة ادلذكورة

Control  طالبا للفصل ادلضبوط30 طالباويقسم إىل الفصلٌن مها 60وأما عددىم فهو   



 طالبا للفصل التجربية 30و  kelas experimentويف ىذا البحث تستخدم الباحث .  

 أسلوب أخذ العينة عشوائية random sampling وىي العينة للحصول على ىدف 

. معٌن، ولكنها متلك الرتجيح واحلجة منها ادلواعد والقوات ادلصاريف

طريقة البحث . ه

يستخدم البحث الطريقة التجربية،وجرت ىذه الطريقة بالفصلٌن، و مها الفصل التجريّب والفصل 
 30سلوب الغاز، للفصل ادلضبوط فيو أل طالبا يتعلمون ادلفردات با30للفصل التجريب فيو . ادلضبوط

.  لغاز يف تعليم ادلفرداتألطالبا اليستخدمون أسلوب ا

وللحصول على نتيجة تدريس .  دقيقة90 خصص ولكل لقاء حصتٌن أو دلدة 6مت عقدىا يف 
ودلقرنة بٌن النتجتٌن من إختبار النهائي دلعرفة . ختبار النهائيإلادلفردات من نتجتٌن الفصلٌن يستخدم ا

:  لغاز على سيطرة ادلفردات، وتصميم البحث كما يلي ألتأثًن استخدام أسلوب ا

 

  I = X1 →0 

 II= X2→0 

: يضاح إلا

= Iفصل التجريب  

= IIفصل ادلضبوط  

= X1 لغازألاللعبة ا"  تعليم ادلفردات العربية باستحدام أسلوب" 

= X2 لغازألاللعبة ا"  تعليم ادلفردات العربية بدون استخدام أسلوب" 



أسلوب جمع البيانات . و

دات البحث  آلنبذة ا

التعريف الفهمي  . 1

السيطرة على مفردات اللغة العربية عند طالب صف اخلمسة ىي كفاءة الطالب يف ترمجة 
. ادلفردات اجلديدة وحفظها عند أعضاء اجلسم العربية، وتطبيقها يف اجلمل

التعريف العملي  . 2

دات ادلعربة عن كفاءة الطالب ألالسيطرة على ادلفردات اللغة العربية ىي النبيجة احملصولة بوسيلة ا
. بعد مشاركتهم بعملية تعلم اللغة العربية اليت تشتمل على شيت اجملالت من العلوم

دات  آلا . 3

وىذا التقومي مستخدم . إن امجاع وثيقات نتيجة تعلم مفردات اللغة العربية باستخدام التقومي
، وادلعين أنو صواب مجيعها، (1)ومن يستطيع أن جيب مجيع السؤال فيحصل على الواحدة . باخليارات

(. 0)وأما اخلاطئ فيحصل على الصفر

. دات يف مسيطرة على ادلفردات اللغة العربيةآلنبذة ا . 4

دات آلواعتماد على التعريف الفهمي والتعريف العملي ادلذكورين مما سبق فتمكن الباحثة ارتقاء ا
. دات السابقة مشتملة على نتيجة كفاية مفردات اللغة العربيةآلوا. على كفاية مفردات اللغة العربية

 دات السابقةآلوالتاىل دفتار الذي تعرضو الباحثة عن نبذة ا

 

 

 دات في كفاية مفردات اللغة العربيةآلنبذة ا



Tabel  

         ادلتغًن         النتيجة           الرقم            العدد   
 الرتمجة يف  1،30،29،19،16،13،12،10،8        9        

ادلفردات 
 اجلديدة

 
 
 

السيطرة على 
مفردات اللغة 

العربية 
 

 احلفظ عن  28،27،26،22،18،15،6،3 8       
ادلفردات اجلديد 

يف أعضاء 
 اجلسم

 التطبيق على  25،24،23،20،17،14،11،9،7،2 10     
مفردات اجلديدة 

 يف اجلملة
27    

ويستخدم أسلوب حتليل البيانات باختبار صحة البيانات وثباهتا ودرجتها يف الصعوبة وكذالك يف طاقة 
. سئلةألمتييز ا

    (Uji Validitas)  اختبار صحة البيانات )1

 :بالرموز

rpbs=  𝑀𝑝−𝑀𝑡

𝑆𝑡
 √ 

𝑝

𝑞
 

: يضاح إلا

  =  rpbs رقم الالئحة يف عالقة النتيجة  

                                                             
45Anas Sudijono. Pengantar Statistik Pendidikan, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h.249 



p =  M النتيجة دلن حيصل على الصواب ويبحث أيضا عالقتها  والتقومي  (معدل احلاصل) مٌن ،
  باجلماعة

=  Mtمتحانإل نتيجة مٌن كلها احملصولة من الطالب يف ا 

=  S t(مجيع النتيجة)خنراف إل مجيع ا   

=   Pمتحان دلن حيصل على صوابإل نسبة مشارك ا 

=   q عدد التالميذ الذين جييبون إجابة خاطئة  

 

  (Uji Realibilitas)اختبار ثباالبيانات  (1

: بالرموز 

r 11 = [ 𝑘

𝑘−1
] [SB 2− Ʃ 𝑝𝑞

𝑆𝐵2 ] 

 

=   r11سئلة أل معامل ثبات البيانات يف ا 

       =       k سئلةألعدد ا     

Standar deviasi   =    SB 

=      pمتحان دلن حيصل على صواب إل نسبة مشارك ا 

=      q عدد التالميذ الذين جيبون إجابة خاطئة  

أسلوب تحليل البيانات . ز
                                                             

46Suharsimi Arikunto, Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan, (Jakarta: Bumi Aksara, 2005) h.101 



  سلوب لتحليل البيانات ادلستخدمة فهو اختبار، وإما قائدة االرتباط فهي كما يلي ألأما ا

 

   t =                   �̅�1 − �̅�2                      

   
x2+x2

n1+n2−2
  

1

n1
+

1

n2
  

 

: يضاح إلا

=       tاليت تبحث  t قيمة 

=   X1قيمة معدل تامكتسبات للفصل التجريب     

  =  Y2قيمة معدل تامكتسبات للفصل ادلضبوط 

= Ex1عدد فيمة االحنراف معياريا للفصل التجريب 

  = Ey2عدد فيمة االحنراف معياريا للفصل ادلضبوط 

=  N1لغازأل عدد الطالب الذين يعلمهم ادلعلم باستحدام أسلوب اللعبة ا 

= N2لغازأل عدد الطالب الذين يعلمهم ادلعلم بدون اسنحدام أسلوب اللعبة ا    

حصاء إلفرضية ا. ج

Ho = µX1 =µX2 

Ho = µX1 >µX2 

                                                             
47Op.cit, h.258 



 :يضاح إلا

 = Ho  يف تعليم ادلفردات العربية" لغازألاللعبة ا"فريضة الصفر، اليوجد تأثًن استخدام أسلوب 

= H1 يف تعليم ادلفردات العربية" لغازألاللعبة ا" فرضية البحث، يوجد تأثًن استخدام أسلوب  

=   uX1سلوب اللعبة أل قيمة معدل بنتيجة تعليم ادلفردات العربية للطالب الذين عملهم ادلعلم با
 لغازألا

=  uX2  قيمة معدل بنتيجة تعليم ادلفردات العربية للطالب الذين عملهم ادلعلم بدون أسلوب اللعبة
  لغازألا

 

 


