
الباب الرابع 

نتيجة البحث 

. وسيتم هذا البحث على شرح نتائج البحث ورسوم البيانات واجلدول

وصف البيانات . أ 

يف هذا اجلزء سيتم شرح نتائج البحث يف تعليم املفردات العربية من الفصلٌن ومها من الفصل 
الذي ال تستخدم فيه )ومن الفصل املضبوط  (" لغازألاللعبة ا"الذي تستخدم فيه أسلوب )التجربة 
على ومعدل املكتسبات واالحنراف املعيارى واملتوسط ألدىن واألوشرح درجة ا (" لغازألاللعبة ا"أسلوب 

. وتوزيع املتوسط

نتائج تعليم املفردات العربية يف الفصل التجريب  . 1

تعليم املفردات العربية  )وققا على البيانات احملصولة من نتائج تعليم املفردات لفصل التجربة
ومعدل  (17)على ألوالدرجة ا (7)دىن أل، مت احلصول على الدرجة ا(" لغازألاللعبة ا"باستخدام وسيلة 

(.  9،13)وتوزيع املتوسط  (5،13)واملتوسط  (521،2)واالحنراف املعيارى  (7،13)املكتسبات 

:  توزيع املتوسط ورسم البياين فيما يلي 

للفصل " لغازألاللعبة ا"توزيع املتوسط لنتائج تعليم املفردات العربية باستخدام أسلوب . 1اجلدول 
 التجرب

 

 



  نتائج تعليم املفردات العربية للفصل التجريب1قاعمة 

Tabel  

على ألحد ا      مدالفصل     الرتدد النسيب   الرتدد املقيد دىنألحد ا

 7       -       8 8,5 6,5 1 3,33% 

  9       -     10 10,5 8,5 3 10% 

11      -     12 12,5 10,5 4 13,33% 

13       -    14 14,5 12,5 11 36,67% 

15      -     16 16,5 14,5 8 26,27% 

17     -      18 18,5 16,5 3 10% 

Jumlah - - 30 100% 

 

 

Batas Kelas 

نتائج تعليم املفردات للفصل املضبوط  . 2

( 6)دين ألحتليل الوصف من نتيجة تعليم املفردات لفصل املضبوط مت احلصول على الدرجة ا
واملتوسط  (692،2)واالحنراف املعيارى  (833،10)ومعدل املكتسبات  (16)على ألوالدرجة ا

(. 12)وتوزيع املتوسط  (92،10)
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:  وتوزيع املتوسط ورسم البيانات فيها يلي 

لفصل " لغازألاللعبة ا"توزيع املتوسط لنتائج تعليم املفردات بدون استخدام أسلوب . 2اجلدول 
 .املضبوط

  نتائج تعليم املفردات العربية للفصل املضبوط2قاعمة 

Tabel  

على ألحد ا مدالفصل الرتدد املقيد  دىنألحدد ا  الرتددالنسيب
6    -    7 7,5 5,5 4 13,33% 

8    -    9 9,5 7,5 6 20% 

10   -   11 11,5 9,5 7 23,33% 

12   -   13 13,5 11,5 8 26,67% 

14   -   15 15,5 13,5 4 13,33% 

16   -   17 17,5 15,5 1 3,33% 

   30 100% 
 

 

Batas Kelas 
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اختبار شروط التحليل . ب

وهناك جيري االختبار الطبيعي بطريقة اختبار . يتم اختبار شروط التحليل قبل االختبار الفرضية
   Batrlett) ")برتليت"واختبار التجانس بطريقة " ((Loليلفورس"

االختبار الطبيعي  . 1
تستخدم أسلوب االختبار الطبيعي حلصول على بيانات قيمة نتيجة تعليم املفردات العربية فهو 

 . (Lilifors)اختبار ليليفورس 
 97) حساب Lتدل نتيجة االختبار الطبيعي لنتيجة تعليم املفردات العربية لفصل التجربة على أن  

( 161،0) جدول L " ليليفورس "L ويف اختبار %.5مهية أل طالبا يف مستوى ا30بعينات  (0،0
 (.  (H1مرفوضة، وقبلت فرضية البحث (H0 ) جدول ففرضية الصفرL حاسب أصغر من L ن أل

 30بعينات  (085،0) حساب  L أما نتيجة االختبار الطبيعي لفصل املضبوط فتدل على أن
   حساب L نأل (161،0)جدول  L "ليليفورس " L ويف اختبار  .%5طالبا يف مستوى االمهية 

   (H0)جدول فالفرضية الصفر L أصغر من
   .(Normal)  وقفا على ذالك، البيانات طبيعية .  (H1 )مرفوضة وقبلت فرضية البحث

 اختبار التجانس . 2

=   يوجدY و  X العينات ومن نتيجة اختبار التجانس أن 2 وجتانس اجلدول  (877،0) 
وانطالق على ذلك. والدرجة (845،1% )5مهية أليف مستوى ا

  احلساب أصغر من 2
2 

                                                             

 املالحق احلادي العشرين اختبار طبيعي،  
 املالحق احلادي العشرين اختبار طبيعي 



وقفا على ذلك البيانات  . ( H1) مرفوضة و قبلت فرضية البحث (H0)اجلدول، ففرضية الصفر 
 .متجانسة

اختبار الفرضية  . 3

وتدل بيانات البحث . tبعد معرفة البيانات الطبيعية و املتحانسة فيجرى اختبار الفرضية باختبار 
وقيمة  (700،10)" لغازألاللعبة ا"أن قيمة معدل املكتسبات يف تعليم املفردات باستخدام أسلوب 

(. 833،10)" لغازألاللعبة ا"معدل املكتسبات يف تعليم املفردات بدون استخدام أسلوب 

وهلذا  (002،2% )5مهية أل يف مستوى الكذ ول جدولt وأما  (4 ،260) حساب tويكون 
t   حساب أكربمنtفرضية الصفر لكذ ول جدول (H0) اليت قبل اليوجد تأثًن استخدام أسلوب  
يف تعليم املفردات مرفوضة وقبلت فرضية البحث اليت قبل يوجد تأثًن استخدام أسلوب " لغازألاللعبة ا"
. على سيطرة الطالب باملفردات العربية" لغازألاللعبة ا"

سالمية إلومت حتليل البيانات وعرف أن سيطرة الطالب باملفردات العربية يف مدرسة االبتدائية ا
أرقى من سيطرة الطالب باملفردات العربية بدون " لغازألاللعبة ا"املتكاملة احلسىن باستخدام أسلوب 

". لغازألاللعبة ا"استخدام أسلوب 

                                                             

 املالحق السابع عشر اختبار التجانس 

 

 



 (H0)  جدول، وهذا يعين أن فرضية الصفر t حساب  أكرب من tبعد أن معرفة اختبار 
على " لغازألاللعبة ا" يوجد تأثًن اجيايب يف استخدام أسلوب   ( H1)مرفوضية وقبلت فرضية البحث 

. سالمية احلسىنإلسيطرة  الطالب باملفردات العربية يف مدرسة االبتدائية ا

محدودية البحث . ج

:  هذا البحث بإرادة ثابتة، ولكن مازال فيه التقصان والقوصور، منها 

يف مدرسة " لغازألاللعبة ا"قلة املعلومات الباحث عن تعليم املفردات العربية باستخدام أسلوب  ( 1
. سالمية احلسىنإلاالبتدائية ا

. قلة كتب املصادر العربية يف جامعة جاكرتا احلكومية ( 2
. خذ البيانات اليت تتعلق هبذا املوضوعألوقات ألقلة الفرصة أو ا ( 3
 . قلة فهم البحث عن اللغة العربية ( 4

 
 

 


