
 الثالث الباب

 البحث مناهج

 
 ومتغري وموعده البحث ومكان البحث أهداف من ويتكون البحث مناهج الباب هذا يف تبحث

 وأسلوب البيانات مجع وأسلوب البحث إجراءات يف خطوات و البحث وطريقة والعينة والتمع البحث
 .اإلحصاء وفرضية البيانات حتليل

 
 البحث أهداف .1

 و الصندوق التعليمية الوسيلة استخدام اثر عدم أو وجود معرفة على احلصول إىل البحث يهدف

املدرسة املتوسطة  يف العربية اللغة تعليم يف الطلبة لدى  املفردات اكتساب يف  الّسرّية البطاقة

. جاكرتا اإلسالميةاخلريية

           وموعده البحث مكان .2
, الشمالية جاكرتا يف تقع الىت جاكرتا املدرسة املتوسطة اإلسالميةاخلريية يف البحث اجراءات ّمتت

 و مواجهات 6 املضبوط الفصل يف, مواجهة 12 يف عقدها مت 2012 ابريل من البحث هذا بدأ و
 لكل و م2012- 2011 سياالدر للعام الثانية الفرتة يف اقامته تتم و. مواجهات 6 التجربة فصل

 .دقيقة 90 ملد أو حصتني مواجهة

 البحث متغير .3
.  التابع املتغري و املستقل املتغري مها و املتغريات، من نوعان البحث هذا يف

 : ) X (املستقل املتغري )1

 .الّسرّية البطاقة و الصندوق

 :   )Y (التابع املتغري )2



. العربية اللغة تعليم يف املفردات اكتساب 

  والعينة المجتمع .4
 ،جاكرتا المدرسة المتوسطة اإلسالميةالخيرية في التالميذ مجيع هو البحث هذا يف والتمع 
 الجيم الفصل و التجريبة في الباء السابع الفصل في يعني السابع الفصل من التالميذ عيناته أما
  (املضبوط للفصل تالميذا 35 مها الفصلني إىل ويقسم تالميذا 70فهو عددهم وأما. المضبوط في

(Control Class التجربية للفصل تالميذا 35 و (Experimental Class)، هذا ويف 
 وهي Purposive Sampling(0FÎ (املستهدفة العينات كسب أسلوب الباحثة تستخدم البحث
 .واملصاريف والقوات املواعد منها واحلجة الرتجيح متلك ولكنها معني، هدف على للحصول العينات

 البحث طريقة .5
1Fالتجريبية الطريقة البحث يستخدم

Ï، التجرييب الفصل ومها بالفصلني، الطريقة هذه وجرت 
 التعليمية الوسيلة باستخدام الباحثة وعلمتهم تالميذا 35 فيه التجرييب للفصل. املضبوط والفصل

 الوسيلة استخدام بدون الباحثة وعلمتهم تالميذا 35 فيه املضبوط وللفصل.  الّسرّية البطاقة و الصندوق
).  التقليدية الوسيلة(  الّسرّية البطاقة و الصندوق التعليمية

. النهائي االختبار يستخدم الفصلني نتيجتني من العربية اللغة املفردات اكتساب على للحصول
 البطاقة و الصندوق التعليمية الوسيلة استخدام أثر  وملعرفة النهائي اختبار من النتيجتني بني ملقارنة
 :  يلي كما البحث تضميم و العربية اللغة تعليم يف املفردات اكتساب يف للتالميذ الّسرّية
 = x1     o 

  = x2    o 

 : اإليضاح
I : التجرييب الفصل 

II : املضبوط الفصل 
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1   : الّسرّية البطاقة و الصندوق التعليمية الوسيلة فيه استخدمت الذي الفصل. 
2  :  الوسيلة (الّسرّية البطاقة و الصندوق التعليمية الوسيلة فيه استخدمت ما الذي الفصل 

) التقليدية
o  : العربية اللغة تعليم يف املفردات اكتساب. 

 البحث إجراءات في خطوات  .6
 هذا يتكون .دقيقة 100 ملدة أو حصتان لقاء ولكل حصص 8 يف امليداين البحث تنفيذ 

 التعليمية الوسيلة باستخدام يعلم الذي التجرييب الفصل وهو إمجاليا، واحد فصل من البحث
 يعلم ال الذي املضبوط بفصل نقول أي آخر فصال الباحثة وتأخذ. الّسرّية البطاقة و الصندوق
 تعني الفصل، يف الباحثة تعليم بداية قبل. الّسرّية البطاقة و الصندوق التعليمية الوسيلة باستخدام

. ستطبقها اليت بالطريقة املناسبة للتعليم املادة وتعد التعليم، أهداف الباحثة
 إلقاء : هي التجرييب الفصل يف الّسرّية البطاقة و الصندوق التعليمية الوسيلة استخدام عالج 

 .التقدير وإعطاء األكادميية، اللعبة من املتكونة املسابقة وتعقد التعلم، فرقة تشكيلو املادة،

 الصندوق التعليمية الوسيلة استخدام بدون العربية اللغة تعليم : هي املضبوط الفصل يف عالج أما 
. الّسرّية البطاقة و

 اكتساب نتائج ملعرفة تستخدمه النهائية، االختبار الباحثة تعطي فصلني، يف العالج إعطاء بعد 
 .العربية اللغة تعليم يف التالميذ املفردات

 البيانات جمع أسلوب .7
 هو قدرة شخص اليت ميكن حتقيقها بنظرية أو تطبيق. إكتساب املفردات   :المعرفي التعريف

يقال ان الشخص يسيطر شيء إذا كان هو يفهم  املواد واملفاهيم ويطبقها يف احلالة واملفاهيم 
اجلديدة. واعتماد على البيانات السابقة عرفنا أن إكتساب الطالب باللعة مفيدة على كفايته يف 
 حفظ املفردات. إن حيفظ الطالب كثريا من املفردات ويطبقها كل وقت فسينححون يف الكالم.



 هو نتيجة احملسوبة من قدرة شخص اليت ميكن حتقيقها إكتساب املفردات :العملي التعريف 
بنظرية أو تطبيق. يقال ان الشخص يسيطر شيء إذا كان هو يفهم  املواد واملفاهيم ويطبقها يف 
احلالة واملفاهيم اجلديدة. واعتماد على البيانات السابقة عرفنا أن إكتساب الطالب باللعة مفيدة 

على كفايته يف حفظ املفردات. إن حيفظ الطالب كثريا من املفردات ويطبقها كل وقت 
 فسينححون يف الكالم.

 30 وعددها النهائي االختبار هي البيانات على للحصول املستخدمة األداة: البحث األداة
 هي طالبسي الّنص فهم عن املدروسة، املادة من فتتكون األسئلة وأما. املتعددة لالختبار سؤال
 إىل األسئلة وتقدم. أسئلة 5هي ىاحملتو تقومي وعن أسئلة، 13 هي املعىن فهم عن أسئلة، 12

. الفصلني

 عدد المتعددة لالختيار السؤال رقم التدريسة مادة    
 12 6,8,9,10,16,17,18,21,22,26,27,28 البسيط الّنص فهم

 13 7,11,12,13,14,15,19,20,23,24,25,29,30  المعنى فهم

 5 1,2,3,4,5 المحتوى تقويم

 30  األسئلة جملة

 يف وكذلك الصعوبة يف ودرجتها وثباتا البيانات صحة باختبار البيانات حتليل أسلوب ويستخدم 
. األسئلة متييز طاقة
 
 
 
 

 )Validity Test( البيانات صحة اختبارا- 



 Content (احملتوى صحة مبدخل مناسبة البحث هذا يف البيانات صحة اختبار آداء

Validity(Ð، والعناصر اخلاصة التعليم وأهداف باملادة، مطابقة البحث أداة صنعت وهي 

 الباحثة وتستخدم. والتحليل والتطبيق، والفهم، املعرفة، من يتكون الذي املعرفة العناصر يف املوجودة

:  يلي كما ،Point Biserial"Ñ  "الرموز

       

: اإليضاح           

  االرتباط معامل:  

  الصحيحة األجوبة من معّدل قيمة:       

  املكتسبات معّدل قيمة:      

  احلساب لقيمة متباين:   

  صحيحة إجابة جييبون الذين التالميذ عدد:   

  خاطئة إجابة جييبون الذين التالميذ عدد:   

   كان إذا ولكن. )Valid (صادق أنّه السؤال فيعترب  من أكرب  كان إذا و

. املستعمل غري السؤال هذا فإن مث من و ،)Drop( صادق غري أنّه السؤال فيعترب  من أصغر

 يبلغ صادق على يدل الذي السؤال فإن بتحليلها وفقا السابقة، األسئلة صدقة جتريبية عى واعتمادا

. سؤاال 30

 )Reliability Test( البيانات ثبات اختبار ب- 
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 :اإليضاح
KR -20 = األسئلة يف البيانات ثبات معامل 

k  =  األسئلة عدد   
SD = احلاسب قيمة متباين 

p =   إجابة صحيحة  جييبون الذبن ميذ التال عدد
q = إجابة خاطئة جييبون الذبن ميذ التال عدد 

 رقمها على واحلصول السابق، الرموز باستعمال الصادق السؤال إىل املوجه املناسبة تعديد

 نتائج عن يتعّلق مبا الرأي حبث آلة أن اقتصار ممكن هذا على واعتمادا. 0,925إىل يبلق املناسب

 عن لتحسيب اآللة كأخر سؤاال 30 عددها يبلغ الذي السؤال يستخدم ولذلك. العربية اللغة تعّلم

.  العربية اللغة تعّلم نتائج

 

  البيانات تحليل أسلوب -8

t  5F-اختبار فهو املستخدمة البيانات لتحليل األسلوب أما

Ó، 0،05 األمهية درجة يف=، 

. املتعددة الوسائط باستخدام الطالب لدى العربية اللغة تعّلم نتيجة حنو حسن تأثري ملعرفة

 : يلي كما ،t 6FÔ-اختبار الباحثة وتستخدم
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 :  اإليضاح

t   :قيمة t تبحث اليت  

S : املضبوط فصل و التجرييب فصل املعيارى االحنراف عدد  

 n :اليبني  عدد  

  اإلحصاء فرضية- 9

 لدى العربية اللغة تعّلم نتيجة حنو املتعددة الوسائط استخدام تأثري ملعرفة اإلحصاء فرضية ترمز

:  يلي كما الطالب،

          

        

  : اإليضاح

H0 على الّسرّية البطاقة و الصندوق التعليمية الوسيلة استخدام تأثري يوجد ال الصفر فرضية هي 
 الوسيلة استخدام تأثري يوجد البحث فرضية هي H1 أما و. العربية اللغة تعليم يف املفردات اكتساب
 قيمة  مث. العربية اللغة تعليم يف املفردات اكتساب على الّسرّية البطاقة و الصندوق التعليمية

 الفصل (الّسرّية البطاقة و الصندوق التعليمية الوسيلة باستخدام املدرسة عّلمتها اليت الطالب معّدل
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 التعليمية الوسيلة استخدام دون املدرسة عّلمتها اليت الطالب معّدل قيمة    أما و). التجريبي
 ).المضبوط الفصل (الّسرّية البطاقة و الصندوق
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