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نتائج البحث 

 
 و الصندوق التعليمية الوسيلة استخدام يف إجيايب تأثري هناك أن احلصولة البينات حتليل وبعد  

 جاكرتا اخلرييّة اإلسالمية املتوسطة املدرسةلدى الطالب ىف  املفردات اكتساب يف  الّسرّية البطاقة
. واجلدول البيانية والرسم البحث نتائج الباب هذا يف وستوّضح. الشمالّية

 وصف البيانات -1

من الفصلني اكتساب مفردات  اللغة العربية  اختبارىف هذ الباب سيتم شرح نتيجة البحث ىف 
)، ومن الفصل الّسرّية البطاقة و الصندوق التعليمية الوسيلةومها من الفصل التجرييب (الذى يستخدم فيه 

وشرح درجة األدىن واألعلى ) الّسرّية البطاقة و الصندوق التعليمية الوسيلةاملضبوط (الذى اليستخدم فيه 
 اختبار يف البحث نتائج شرح سيتم ومعدل املكتسبات واإلحنراف املعيارى واملتوسط وتوزيع املتوسط.

 و الصندوق التعليمية الوسيلة فيه يستخدم الذى التجريب الفصل من ومها الفصلني من املفردات اكتساب
 الّسرّية البطاقة

 
لطالب الفصل التجرييب اكتساب مفردات  اللغة العربية نتائج اختبار  .أ

لطالب الفصل التجرييب اكتساب مفردات  اللغة العربية وفقا على البيانات احملصولة من 
 ّمت احملصول على الّسرّية البطاقة و الصندوق التعليمية الوسيلةباستخدام اكتساب مفردات  اللغة العربية (

) واإلحنراف املعيارى 71,528) ومعدل املكتسبات (106,5) والدرجة األعلى (22,5الدرجة األدىن (
 .0FÎ)90) ومنوال (87) واملتوسط (16,595(
  

 وتوزيع املتوسط ورسم البيانات فيما يلي: 

                                                           
Î  6 امللحق يف ،التجريب للفصل األساسي االحصاء 



 و الصندوق التعليمية الوسيلةباستخدام كتساب مفردات  اللغة العربية . توزيع املتوسط ال1اجلدول
  لفصل التجرييب.الّسرّية البطاقة

 
 تواتر النسبة تردد

 تراكمي
 تردد األدىن احلد األعلى احلد

 املطلق
 الطبقة
 الفاصلة

 النمرة

2,86%  1 36,5 22,5 1 23- 36 1 

2,86%  2 50,5 36,5 1 37 - 50 2 

5,71%  4 64,5 50,5 2 51 - 64 3 

17,14%  10 78,5 64,5 6 65 - 78 4 

48,57%  27 92,5 78,5 17 79 - 92 5 

22,86%  35 106,5 92,5 8 93 - 106 6 

100,00%   العدد 35 345 429  

1Fلفصل التجرييبكتساب مفردات  اللغة العربية . رسم هيستكرام و فوجلون ال1الرسم 

Ï 

 
 

                                                           
Ï  املرجع نفس  



  لطالب الفصل املضبوطاملفردات اكتسابنتائج اختبار  .ب
 كتساب لطالب الفصل املضبوط (الاملفردات كتسابوفقا على البيانات احملصولة من ال

 ّمت احملصول على الدرجة األدىن الّسرّية البطاقة و الصندوق التعليمية الوسيلة بدون استخدام املفردات
) 11,931) واإلحنراف املعيارى (56,000) ومعدل املكتسبات (80,0) والدرجة األعلى (20,0(

. 2FÐ)56,7) ومنوال (57واملتوسط (
 

وتوزيع املتوسط ورسم البيانات فيما يلي: 
 البطاقة و الصندوق التعليمية الوسيلةبدون استخدام  . توزيع املتوسط إلكتساب املفردات2اجلدول 

  لفصل املضبوط.الّسرّية
 

 تواتر النسبة تردد
 تراكمي

 تردد األدىن احلد األعلى احلد
 املطلق

 الطبقة
 الفاصلة

 النمرة

3%  1 30,5 20,5 1 20 - 30 1 

9%  4 41,5 30,5 3 31 -41 2 

14%  9 52,5 41,5 5 42 - 52 3 

54%  28 63,5 52,5 19 53 - 63 4 

17%  34 74,5 63,5 6 64 - 74 5 

3%  35 85,5 74,5 1 75 - 85 6 

                                                           
Ð 6 امللحق يف ،املضبوط للفصل األساسي االحصاء 



100%   العدد 35 283 348  
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3Fلطالب الفصل املضبوطكتساب مفردات  اللغة العربية . رسم هيستكرام و فوجلون ال2الرسم 

Ñ 
 

 إختبار شروط التحليل -2
يتم اختبار شروط التحليل قبل اإلختبار الفرضية. وهناك جيرى اإلختبار الطبيعي بطريقة 

).  Bartletاختبار التجانس بطريقة برتليت () و Lilieforsليليفورس (
 اإلختبار الطبيعي   .أ

اكتساب مفردات  اللغة العربية يستخدم أسلوب اإلختبار الطبيعي للحصول على بيانات 
كتساب مفردات  اللغة ال). تدل نتيجة االختبار الطبيعي Lilieforsللطالب فهو اختبار ليليفورس (

 35 جدول بعينات L) و 0,140 حساب األعلى هو (Lلطالب الفصل التجرييب على أن العربية 
). 0,147 جدول(L أقّل من) 0,140 حساب (L). 0,147(  هي0،05طالبا ىف مستوى األمهية 

4F جدول، فتكون هذه البيانات طبيعيةL حساب أصغر من  Lوألن 

Ò .

                                                           
Ñ املرجع نفس 
Ò  7 امللحق يف ،التجريب للفصل الطبيعي االختبار 

20,5            28,5            37,5              46,5              55,5             64,5             
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 على أن  املضبوطلطالب الفصلكتساب مفردات  اللغة العربية الأّما نتيجة االختبار الطبيعي 
L)0,127 حساب األعلى هو .(L 0،05 طالبا ىف مستوى األمهية 35 جدول بعينات ) هي 

0.147 .(L) 0,127 حساب (أقّل من Lجدول  )وألن 0,147 .(L  حساب أصغر من L 
5Fجدول، فتكون هذه البيانات طبيعية

Ó .
 

 اإلختبار التجانس   .ب
) وجتانس اجلدول ىف مستوى األمهية 3,636  احلساب = (F2ومن نتيجة اختبار التجانس، 

 أقّل من  احلسابF2). وانطلالق على ذلك 3,84 اجلدول =(F2 . و 34)=dk) و (3,84 (0،05
 F2 ) = فقبلت فرضية البحث ()3,84(  أقّل من)3,636اجلدول .H1)وفرضية الصفر ،(Ho( 

6Fمرفوضة. وقفا على ذلك تكون هذه البيانات متجانسة

Ô .
  اختبار فرضية البحث-3 

 . وتدل بيانات البحث tبعد معرفة البيانات الطبيعية واملتجانسة فيجرى اختبار الفرضية باختبار 
 التعليمية الوسيلةللطالب باستخدام اكتساب مفردات  اللغة العربية أن قيمة معدل املكتسبات ىف 

 البطاقة و الصندوق التعليمية الوسيلة). وقيمة معدل املكتسبات ىف 82  (الّسرّية البطاقة و الصندوق
. 7FÕ)56( الّسرّية البطاقة و الصندوق التعليمية الوسيلة للطالب بدون استخدام الّسرّية

 t). وهلذ 1,67 (0،05 جدول ىف مستوى األمهية t)، وأما 7,388 حساب (tويكون  
) Ho).ولذلك فرضية الصفر (1,67 جدول (t) > 7,388 حساب (t جدول، tحساب أكرب من 

اكتساب مفردات  ىف  الّسرّية البطاقة و الصندوق التعليمية الوسيلةاليت تشري أن اليوجد تأثري استخدام 
 الوسيلة) اليت تشري أن يوجد تأثري استخدام H1للطالب مرفوضة، وقبلت فرضية البحث (اللغة العربية 

8Fللطالباكتساب مفردات  اللغة العربية ىف  الّسرّية البطاقة و الصندوق التعليمية

Ö. 

                                                           
Ó  7 امللحق يف ،املضبوط للفصل الطبيعي االختبار 
Ô  8 امللحق يف ،التجانس االختبار 
Õ  9 امللحق يف ،البحث الفرضية االختبار 
Ö  املرجع نفس 



 الوسيلةللطالب باستخدام اكتساب مفردات  اللغة العربية ومت حتليل البيانات وعرف أن 
 أرقي و الشمالّية جاكرتا اخلرييّة اإلسالمية املتوسطة املدرسة ىف السرّيّة البطاقة و الصندوق التعليمية

 البطاقة و الصندوق التعليمية الوسيلةللطالب بدون استخدام اكتساب مفردات  اللغة العربية أحسن من 
. السرّيّة

) مرفوضة، Ho جدول، وهذا يعىن أن فرضية الصفر (t حساب أكرب من tوبعد معرفة اختبار 
 البطاقة و الصندوق التعليمية الوسيلة)، يوجد تأثري اجيايب ىف استخدام H1وقبلت فرضية البحث (

 .الشمالّية جاكرتا اخلرييّة اإلسالمية املتوسطة املدرسة  لدى الطالب ىف السرّيّة
 محدودية البحث -4

 :كالتايل املشكالت وأّما. البحث كتابة طوال باملشكالت الباحثة شعرت
 الباحثة تعرتف وهذا. القواعد أو الرتكيب حيث من إّما العربية اللغة مهارات من الباحثة حمدودية .أ

 .العربية اللغة تدرس الباحثة ومازالت. العربية باللغة ةالناطق غري الباحثة ألن
 الوسيلة البحوث من وخصوصا التدريس طريقة البحوث من العربية باللغة املراجع نقصان .ب

 .السرّيّة البطاقة و الصندوق التعليمية
 


