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  الباب الرابع

  نتائج البحث

  

يف  (Flash Cards) فعالية استخدام البطاقات الومضية عن البحث نتائج الباب يقدم هذا

 .جفارا مدرسة " الزهراء " املتوسطة ميلوجنومن ة العربية لتالميذ الصف السابع مفردات اللغ تعليم

 املفردات مفردات اللغة العربية بني التالميذ الذين يتعلمون تعليم حبثا كميا مبقارنة ةالباحث أخذت

 عرضتو  بدوا. املفردات والتالميذ الذين يتعلمون (Flash Cards) البطاقات الومضيةباستخدام 

واختبار االستواء  املتوسطة ملوجنو جفارا "الزهراء"مدرسة صورة عامة من  عن يف هذا الباب ةالباحث

توصيف البيانات إلنتاج البحث واختبار الفرضية  و حتليل أداة التجريبةو  واالختبار التجانس

  :يلى كما وهي ، والبحث عنه

 مدرسة "الزهراء" المتوسطة ملونجو جفارا.الصورة العامة من   .أ 

أو يف كيلو مرتا   12باجنسرى -"الزهراء" املتوسطة ملوجنو بشارع جفارا مدرسةوقعت 

ملوجنو جفارا،  مؤسسة "الزهراء"دارس حتت قرية سيكورا ملوجنو جفارا. هي من إحدى امل

 .2005واملعهد االسالمي. وبنيت هذه املدرسة يف سنة  هليةوإقامة أيضا املدرسة األ

عربية  فيجب على بناء على أن تعليم املفردات من عناصر مهمة يف تعليم اللغة ال

 من انطالقاسائل  املناسبة لوصول على أهداف تعليم اللغة العربية. الو  املدرس ان يستخدم

يف  (Flash Cards) البطاقات الومضية استخدام ةالباحث أردتف البحث إقامة قبل التالميذ حالة

مفردات اللغة  يف تعليم التقليديّة التعليم طريقة يغري أن ةالباحث تجرب يعىن تعليم املفردات

  .العربية

اجلدول إىل انظر  موظفا، 6مدرسا، و ٢3 املتوسطة ملوجنو جفارا" الزهراء"مدرسة يف 

  التايل :
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 1الجدوال 

 األساتيذ عدد

  مجموعال  النساء  الرجال  رقمال

١  13  10  23  

    جمموع

  كمدرس اللغة العربية هم:  4مدرسا تكون  23من 

  .إس. ه جوين عادي فطرا، .1

 لؤلوء وافيخية .2

 س.ه.إعامي ليلة اهلداية،  .3

  ويويك هيدينيت .4

 ٢ الجدول

  الموظفين عدد

  النساء  الرجال  رقم

١ 6  - 

 6 جمموع

دراسي العام ال ملوجنو جفارا "الزهراء" املتوسطةلبيانات الواردة من مدرسة نادا بااس

اجلدول إىل انظر  .48لسابع أن عدد التالميذ يف الصف ا ت الباحثةعرف ٢٠١2/ ٢٠١1

     التايل :

 ٣ الجدول

  ميذالتال عدد

  مجموعال  النساء  الرجال  الفصل  رقمال

  24  11  13  أ سابع ال  ١

  24  12  12  ب سابعال  ٢
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 48  جمموع: 

 اختبار شروط التحليل  .ب 

  (Uji Normalitas) اختبار االستواء .1

بني الفصل  حالة استخدمت الباحثة اختبار االستواء قبل إقامة هذا البحث ملعرفة

من نتيجة االمتحان نصف  البينات السابع "أ" و "ب" عادي أم ال. فأخذت الباحثة

-Chi إذا كانت قيمة. لتحليلها Chi-Kuadrad واستخدمت الباحثة املعادلة األول السنة

Kuadrad احملصولة أصغر من قيمة Chi-Kuadrad   اجلدوال فيقال أن البيانات عادي

 غري عادي. وإذا أكرب فيقال أا

  :لىي كما والظابطة ةالتجرب لفصل اإلستواء اختبار من والنتيجة

  4 الجدول

  اإلستواء إختبار من المحصول

 الشرح χχχχ hitung χχχχ tabel الفصل رقمال

 عادي 11,70  2,29 ةالتجرب 1

 عادي 11,70 2,92 الظابطة 2

 

) عرفت الباحثة أن الفصل التجريبة والفصل 4كما البيان السابق (يف اجلدول 

 χ ألنالضابطة يف حالة عادي 
hitung > χ 

tabel  .ها تفصيال كما يف امللحق.توشرح 
 

  (Uji Homogenitas)اختبار التجانس .2

لة بني الفصل حااستخدمت الباحثة اختبار التجانس قبل إقامة هذا البحث ملعرفة 

مدرسة "الزهراء" املتوسطة جتانس أم ال. فأخذت الباحثة البينات  السابع "أ" و "ب" من

. واخلطوات  2011/2012عام الدراسي  األوىلمن نتيجة االمتحان نصف السنة 

  ملعرفته كما يلي :

 من الفصلني قيمة السابقة من االختبار النصف السنة االوىلالأخذت الباحثة   )أ 

 ة املتوسطة والتباين من الفصلنيحبثت الباحثة عن قيم   )ب 
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  5الجدول 

  من الفصل التجريبي حساب التباين

� � �� (� − �)��� (� − �)���� �((� − �)���� 

45  1  45  18,917 -  357,853  357,853  

53  1  53  10,917 -  119,181  119,181  

55  1  55  8,917 -  79,512  79,512  

64  3  192  0,083 -  0,007  0,021  

65  6  390  1,083  1,172  7,032  

66  1  66  2,083  4,339  4,339  

68  2  136  4,083  16,671  33,342  

70  2  140  6,083  77,003  74,006  

72  3  216  8,083  65,335  196,005  

73  1  73  9,083  82,501  82,501  

80  1  80  16,083  258,663  258,663  

88  1  88  24,083  24,083  579,991  

  1713,265  1602,228  31,83  1534  24  المجموع

�̅ = ���  

 

= 
�����  

  

=63,917 
 

�� = ∑� (� − �)����� − 1  

 

=1713,265

23
 

 = 74,489 
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  6الجدول 

  ةحساب التباين من الفصل الضابط

� � �� (� − �̅) (� − �)���� �(� − �)���� 

46  1  46  25,333 -  641,761  641,761  

57  2  114  14,333 -  205,453  410,870  

61  2  122  10,333 -  106,771  213,542  

62  1  62  9,333 -  87,105  87,105  

67  1  67  4,333 -  18,775  18,775  

68  3  204  3,333 -  11,109  33,327  

70  3  210  1,333 -  1,777  5,331  

74  1  74  2,667  7,113  7,113  

76  3  228  4,667  21,781  65,343  

77  1  77  5,667  32,115  32,115  

80  2  160  8,667  75,117  150,234  

84  2  168  12,667  160,453  320,906  

88  1  88  16,667  277,789  277,789  

92  1  92  20,667  427,125  427,125  

  2684,223  2074,226  3,338  1712  24  المجموع
 �̅ = ���  

 

  = ������  
 71,333=  

 

�� = ∑�(���)�������  
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� !�,�����=  
  = 116,705 

 

 استخدمت الباحثة معرفة التجانس مبعادلة   )ج 

F   =
	أعلى	التباين
أدىن	التباين

 

 

=�� ,�&��,�!'  
 = 1,567 

فرضية ف  (Fh ≤  ft)اجلدوال fمن  اأصغر أو سوي احملصولة Fإذا كانت درجة 

 هو F حساب أنّ  ةالباحث تعرف. ومن املعادلة السابقة، مقبولة أو الفصلني متجانسة

 F جدول < F حساب إذن. 2,00 هي% F 5 جدول بدرجة فقارنه 1,567

  .التجانس حالة يف الفصلني أن فيقال
  

 تحليل أداة االختبار .3

. وقد اشرتك يف 2012مايو  8تاريخ  يف ةبيالتجرب األسئلة ت الباحثةنفذ

 أسئلة 25 عددهااألسئلة و من كل الفصل).  24تلميذا من الفصلني ( 48االختبار 

 . دقيقة 80 الوقت ختصيص مع )Multiple Choice(  املتعدد من االختيار بشكل

 (Validitas)صدق االختبار   )أ 

 من احلساب أن صدق االختبار هو كما يلي: نتائج

  7الجدوال 

 رقمال البيان نمرة بند األسئلة مجموعال

21 
1،2،3،4،5،6،7،9،11،12،14،15،17،1

8،19،20،21،22،23،24،25. 
 1 دقاص

 2 دقاصغري  .8،10،13،16 4
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  مجموع 21

tabelhitungت إذا كان rr >
 فيقال أن بند السؤال صدقا وضدها  

وبعد أن تصف الباحثة أداة التجريبة عن صدق االختبار، فنالت الباحثة البيانات 

  48يشرتكون االختبار: عدد التالميذ الذين  :         (    842جمموع درجة إجناز التعلم الكلي :  :   )�∑  منها، وهي كما يلى :

 اإلختبار كما يلي :واخلطوات ملعرفة صدق 

 عن معدل إجناز التعلم من اإلجناز الكلي باستخدام املعادلة : ةالباحث تحبث )1

 

  
  

= 84248  
 = 17,54 

 االحنراف املعياري من إجناز التعلم الكلي. )2

�+( = ,∑�(�� − -∑�(� .� 

=	,1573248 − /84248 0
�

 

= 1327,75 − (17,54)� = 1327,75 − 307,65 = 120,1 = 4,48 
. 25لبنود، ألن بنود األسئلة عددها للتالميذ الذين جنحوا ل املفردات تعليم معدل )3

 مثاال. 1بند السؤال رقم  ةالباحث توأخذ

2(	 = 	∑�(�  
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23	 =	∑�4  

 

= 70938  
 = 18,66 

 

 باملعادلة : 1معرفة صدق االختبار من بند السؤال رقم  )4

5367 =	23 −	2(�+( 	,48 

= 18,66	 − 	17,544,48 ,0,790,21 

= 0,25√3.76 
 = 0,25�1,94  

 = 0,49 
 

 صدق.  1بند السؤال لرقم  أن ) فيقالr(جدول  0,284  >0,49ألن 

  (Reliabilitas)االختبارثبات  )ب 

بعد معرفة صدق االختبار، حبثت الباحثة عن ثبات اإلختبار. وصفت 

  الباحثة أداة التجربة، فنالت الباحثة البيانات، وهي كما يلى :













 −









−
= ∑

2

2

11 1 s
s

t

t
pq

n

n
r

 

5�� = / 2525 − 10-4,48
� − 4,674,48� . 

= /25240 / 15,420,070 

= 1,04x0,77 = 0,80 
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  فيقال أن أداة التجريبة ثبات.  0,284  >0,80ألن 

��5إذا كانت  > r>?@AB فيقال أن السؤال ثبات  

  (Tingkat Kesukaran Soal)مستوي الصعوبة   )ج 

، أما النتيجة حلساا  مستوي الصعوبةستعَمل هذا اإلختبار ملعرفة ي

  فيما يلي: ةخلصها الباحثتس

  مستوي الصعوبةالمحصول من إختبار 

  9الجدوال 

رقمال البيان منرة بند األسئلة موعا 

 1 صعب 17 1

 2 معتدل 20,14,13, 12, 10, 9, 8, 7, 4 9

15  
1 ،2،3  ،5 ،6،11  ،15 ،16 ،18 ،19 ،

21 ،22،23 ،24 ،25   
  3  سهل

  جمموع 25
  

  مستوي الصعوبة كما يلي:املعايريات يف طبقة 

  : صعبة  0،30 - 1،00

  : متوسطة  0،70 - 0،30

 : سهلة  1،00 - 0،70

  ، فاستعملت الباحثة معادلة :مستوي الصعوبة ملعرفة 

4 = CD� 

 مثاال، كما يلي : 1يف رقم  مستوي الصعوبةمعرفة 

4 = CD� 

 

= 3848 
 = 0,79 
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 سهلة 1رقم فيقال أن بند السؤال  100و  0,70تقع بني  0,79ألن 

  (Daya Pembeda Soal)قدرة متييز األسئلة  )د 

 من قدرة متييز األسئلة كما يلي: نتيجة

  10اجلدوال 

 رقم البيان نمرة بند األسئلة مجموع

 1 جيد 20، 12، 7، 4 4

19 
1 ,2 ,3 ,5 ,6, 8 ،9 ،13 ,1514 ، ,16, 

17،  18 ,19 ،21 ،22 ،23 ،24،25  
 2 كفاية

  3  ضعف  10،11  2

  جمموع 25

 

  مثاال،كما يلي : 1يف رقم  قدرة متييز السؤالمعرفة 

+C = EC − EF�  

: +C قدرة متييز السؤال 

 : EC موعة املنخفضةعدد التالميذ الذين جييبون اخلطاء من ا 

 : EF موعة العاليةعدد التالميذ الذين جييبون اخلطاء من ا :   عدد التالميذ من إحدى اموعتني �

+C		 = EC − EF�  
 

= 9 − 124  
 = 0,33 

 فيقال بند السؤال معتدل. 0,40 – 0,21من  0,33ألن 

 (t-test Independent) اختبار "ت" املستقلة  )ه 
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. وقد اشرتك يف االختبار 2012مايو  8تاريخ  يفاالختبار  ت الباحثةنفذ

 بشكل أسئلة 25 عددهااألسئلة و من كل الفصل).  24تلميذا من الفصلني ( 48

  .دقيقة 80 الوقت ختصيص مع) Multiple Choice(  املتعدد من االختيار
 

 

  :يلى كمافهي   البيانات من االختبار حتليل ونتائج

  (X1)فصل التجربة  )1

املفردات للتالميذ الذين  تعليم درجة ةالباحث قدمبعد إقامة االختبار، ت

  :يلي وهي كما ،(Flash Cards) البطاقات الومضية امستخدتعلمون املفردات باي

  11الجدوال 

  إجناز تعلم املفردات  رقم  إجناز تعلم املفردات  رقم

1  100  13  88  
2  76  14  84  
3  88  15  96  
4  76  16  88  
5  48  17  84  
6  96  18  92  
7  80  19  84  
8  68  20  72  
9  76  21  76  

10  92  22  44  
11  88  23  92  
12  52  24  44  

Hx� 1884  

  

بطاقات الباستخدام املفردات  علمونتسط للتالميذ الذين ياملتو  درجة :   �x∑ اإليضاح:

  ).Flash Cardsالومضية (
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بطاقات الباستخدام  املفردات علمونتجمموعة العينة للتالميذ الذين ي :   

  (Flash Cards)ومضية  ال

 وأدناها إجناز التعلم درجة أعلى  )أ (

املفردات  يتعلمون الذين للتالميذ اإلختبار يف الدرجات أعلى أن

 فهي أدناها وأما 100ي ه، (Flash Cards) لبطاقات الومضية باستخدام

44.  

 م املفرداتيتعلدرجة املتوسط من إجناز   )ب (

 الذين لتالميذم املفردات ليتعلمن إجناز  درجة املتوسط معرفة

 تفاستخدم ،(Flash Cards) البطاقات الومضية امستخدتعلمون باي

  : املعادلة ةالباحث

��� =	∑����  

 

XJ� = 188424  
 = 78,5 

  :اإليضاح

1Χ   :  املفردات باستخدام  يتعلمون الذين للتالميذ ةالدرج متوسطة

  (Flash Cards)البطاقات الومضية 

∑Χ1   :  فردات باستخدام امل يتعلمون الذين التالميذ ةدرجال جمموعة

  (Flash Cards)البطاقات الومضية 

1n   :   فردات باستخدام البطاقات امل يتعلمون الذين التالميذ عدد

  (Flash Cards) الومضية

 الذين لتالميذفردات لامل تعليم درجة عن البيانات حتليل ومن

 فحصلت، (Flash Cards) البطاقات الومضية ماستخدبا املفردات يتعلمون

  .جيد التالميذ قدرة أن علي تدل وهي  78,5  ةالدرج متوسطة
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  املعيارى االحنراف  )ج (

 12الجدوال 

  الفصل التجرييباملفردات للتالميذ يف  ميتعل إجنازاالحنراف املعياري من 

X1 X1  رقم  - ��� ��� 

1  100  21,5  462,25  

2  76  2,5-  6,25  

3  88  9,5 90,25  

4  76  2,5-  6,25  

5  48  30,5-  930,25  

6  96  17,5  306,25  

7  80  1,5  2,25  

8  68  10,5-  110,25  

9  76  2,5-  6,25  

10  92  13,5  182,25  

11  88  9,5  90,25  

12  52  26,5-  702,25  

13  88  9,5  90,25  

14  84  5,5  30,25  

15  96  17,5  306.25  

16  88  9,5  90,25  

17  84  5,5  30,25  

18  92  13,5  182,25  

19  84  5,5  30,25  

20  72  6,5-  42,25  
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21  76  2,5-  6,25  

22  44  34,5-  1190,25  

23  92  13,5  182,25  

24  44  34,5-  1190,25  

24  1884    6266  

  ��        :24  ∑��     :1884∑���     :6266 

 حنراف املعياري باستخدام املعادلة :واال

��� =	,∑���KL  

= , 626624 − 1 

 = √272,43  
 = 16,51 

ام ستخداملفردات باتعلمون ي لتالميذلراف املعيارى االحن  :  ��� اإليضاح :

 يف الصف السابع (Flash Cards) البطاقات الومضية

تعلمون يتالميذ الذين لل درجةجمموع فرق مربع لكل من ال  : ���∑ "أ".

  .(Flash Cards) البطاقات الومضية امدستخبااملفردات 

dk      :  1 –جمموعة العينة.    

 املعياري حنرافاال درجة أن ةالباحث تعرف السابقة املعادلة ومن

  وهي تدل على أن قدرة التالميذ متوسطة. .16,51 يه

 )(MNالفصل الظابطة  )1
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 املفردات للتالميذ الذين تعليم درجة ةالباحث تقدمتختبار، بعد إقامة اال

 ، وهي كما(Flash Cards) البطاقات الومضية ماستخدبدون ا املفردات يتعلمون

 :التاىل جدول يف

 

  13الجدوال 

استخدام دون باملفردات  علمونتللتالميذ الذين يسط قيمة املتو  : �x∑ اإليضاح:

استخدام دون ب املفردات علمونتيجمموعة العينة للتالميذ الذين   :  ��  .)Flash Cards( الومضيةبطاقات ال

  (Flash Cards)ومضية  بطاقات الال

 وأدناها مالتعلإجناز  درجة أعلى   )أ (

  إنجاز تعلم المفردات  رقم  إنجاز تعلم المفردات  رقم

1  40  13  80  

2  52  14  60  

3  64  15  32  

4  60  16  64  

5  84  17  88  

6  36  18  44  

7  88  19  48  

8  68  20  52  

9  68  21  80  

10  68  22  64  

11  52  23  76  

12  52  24  64  

H�� 1484  
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املفردات بدون  يتعلمون الذين لتالميذل اإلختبار يف ةالدرج أعلى أن

 فهي أدناها وأما 88ي ه ،(Flash Cards) البطاقات الومضيةاستخدام 

32. 

  

 م املفرداتيعلدرجة املتوسط من إجناز ت  )ب (

تعلمون ي الذين لتالميذل املفردات من تعليم املتوسط درجة معرفة

 ةالباحث تفاستخدم ،(Flash Cards) البطاقات الومضيةدام ستخبا

  :املعادلة

  
 

X����=��!���  
 = 61,83 

  :اإليضاح

استخدام البطاقات دون املفردات ب يتعلمون الذين للتالميذ ةالدرج متوسطة   : 

  (Flash Cards)الومضية 

استخدام البطاقات دون فردات بامل يتعلمون الذين التالميذ ةدرج جمموعة: ��∑

  (Flash Cards)الومضية 

استخدام البطاقات الومضية دون فردات بامل يتعلمون الذين التالميذ عدد  :  ��
(Flash Cards)  

 يتعلمون الذين لتالميذفردات لامل ميتعل درجة عن البيانات حتليل ومن

 ةالدرج متوسطة فحصلت ،(Flash Cards) البطاقات الومضية ماستخدبا

61,83.  
  املعيارياإلحنراف   )ج (

  14الجدوال 

  املفردات للتالميذ يف فصل الظابطة تعلمال إجنازاالحنراف املعياري من 

X2 X2  رقم  - ��� ��� 

��� =	∑����  
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1  40  21,83 -  476,55  

2  52  9,83-  96,63  

3  64  2,17 4,71  

4  60  1,83-  3,35  

5  84  22,17  491,51  

6  36  25,83 -  667,19  

7  88  26,17  684,87  

8  68  6,17  38,07  

9  68  6,17  38,07  

10  68  6,17  38,07  

11  52  9,83-  96,63  

12  52  9,83-  96,63  

13  80  18,17  330,15  

14  60  1,83-  3,35  

15  32  29,83 -  889,83  

16  64  2,17  4,71  

17  88  26,17  684,87  

18  44  17,83 -  317,91  

19  48  13,83 -  14,67  

20  52  9,83-  96,63  

21  80  18,17  330,15  

22  64  2,17  4,71  

23  76  14,17  200,79  

24  64  2,17  4,71  

24  1484    5614,76  
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  ��       :24  ∑��     :1484∑���     :5614,76  

  حنراف املعياري باستخدام املعادلة :واال

��� =	,∑���KL  

 

= ,5614,7624 − 	1  

 = 1244,12 
 = 15,62 

البطاقات ام ستخدتعلمون بدون اي لتالميذلراف املعيارى االحن  :  ��� اإليضاح :

تعلمون يتالميذ الذين لل درجةجمموع فرق مربع لكل من ال   : ���∑ "."ب يف الصف السابع (Flash Cards) الومضية

  .(Flash Cards) البطاقات الومضيةام دستخبدون ا

dk    :   1 –جمموعة العينة.  

 يه املعياري حنرافاال درجة أن ةالباحث تعرف السابقة املعادلة ومن

15,62.  

السابق هو من تقييم املتوسط واإلحنراف املعياري يدل  احلسابمن 

" الذين أ" سابعاللتالميذ يف الصّف على أّن اإلحنراف املعياري من درجة ا

هي  (Flash Cards) البطاقات الومضية امستخدتعلمون املفردات باي

يتعلمون " الذين ب" سابعيف الصّف ال من درجة التالميذ أكرب 16,51

 هي  (Flash Cards) البطاقات الومضية ماستخدبدون ا املفردات

15,62.  

 اختبار الفرضية )2
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 باستخدام فرداتامل يتعلمون الذين لتالميذا( املتغريين بني الفرق الختبار

 على وبناء )ابدو مونعليت الذينالتالميذ و  (Flash Cards) البطاقات الومضية

  :ليي كما اخلطط قدمت أن ةالباحث عيستطت السابق اجلدول

 املتغريين بني الفرق درجة حلساب ةالباحث هاتستخدما اليت املعادلة وأما

  :ليي كما وهي املستقلة "t test"فهو

( ) ( ) 
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1Χ   :  البطاقات  ماستخدتعلمون املفردات باي الذين لتالميذل ةالدرج متوسطة

  .(Flash Cards)  الومضية

2Χ   :  استخدام  يتعلمون املفردات بدون الذين لتالميذل ةالدرج متوسطة

  .(Flash Cards) البطاقات الومضية املفردات
2

1X  :  البطاقات  ماستخدبا تعلموني الذين لتالميذل ةالدرج من لكل مربع فرق

   .(Flash Cards) الومضية
2

2X  :  ماتخدتعلمون بدون اسي الذين لتالميذل ةالدرج من لكل مربع فرق 

  .(Flash Cards) البطاقات الومضية

1n  :  البطاقات الومضية ماستخدتعلمون املفردات باي الذين لتالميذا جمموع 

(Flash Cards).  
2n  :   البطاقات الومضية ماستخدتعلمون بدون اي الذين لتالميذا جمموع 

(Flash Cards).  
  %5 و% 1:   املقارنة حمتوى

  فبيانات السابقة هي كما يلي:

 OP MN QP QN QPN QNN رقم

1  100  40  21,5  21,83 -  462,25  476,55  

2  76  52  2,5-  9,83-  6,25  96,63  

3  88  64  9,5 2,17 90,25  4,71  

4  76  60  2,5-  1,83-  6,25  3,35  
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5  48  84  30,5-  22,17  930,25  491,51  

6  96  36  17,5  25,83 -  306,25  667,19  

7  80  88  1,5  26,17  2,25  684,87  

8  68  68  10,5-  6,17  110,25  38,07  

9  76  68  2,5-  6,17  6,25  38,07  

10  92  68  13,5  6,17  182,25  38,07  

11  88  52  9,5  9,83-  90,25  96,63  

12  52  52  26,5-  9,83-  702,25  96,63  

13  88  80  9,5  18,17  90,25  330,15  

14  84  60  5,5  1,83-  30,25  3,35  

15  96  32  17,5  29,83 -  306.25  889,83  

16  88  64  9,5  2,17  90,25  4,71  

17  84  88  5,5  26,17  30,25  684,87  

18  92  44  13,5  17,83 -  182,25  317,91  

19  84  48  5,5  13,83 -  30,25  14,67  

20  72  52  6,5-  9,83-  42,25  96,63  

21  76  80  2,5-  18,17  6,25  330,15  

22  44  64  34,5-  2,17  1190,25  4,71  

23  92  76  13,5  14,17  182,25  200,79  

24  44  64  34,5-  2,17  1190,25  4,71  
n=24 H��= 1884 

H��= 1484 

  HQPNR 6266	H���R 5614,76
1Χ   :78,5    ∑ 2

1X :6266  

2Χ   :61,83    ∑ 2
2X :5614,76  

  1n      :24      2n  :24  
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= �!,� �,!�
ST U�UUVWUXY,ZU(�Y[X)V(�Y[X)\.S X�Y] X�Y

 

 

=	 16,67
S/ 11.880,76(23) + (23)0 . T 124 + 124\

= 16,67
ST11.880,7646 \ . T 224\

	
= 16,67
1(258,28). (0,083) 

 

= 16,67√21,437 

 

= 16,674,63  
 = 3,60 

لتالميذ يف املفردات ل تعليمدرجة حتليل البيانات السابقة عن نتيجة و 

 (Flash Cards) البطاقات الومضية ماستخدتعلمون باالذين ي لسابعا الصف

  لى:ي كما اهماستخدعلمون بدون اتيوالذين 

تعلمون " الذين يأ" سابعال= جمموع درجة التالميذ يف الصّف Χ1∑   )أ (

  1884فهي :  (Flash Cards) البطاقات الومضية ماستخدبا
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تعلمون ي" الذين ب" سابعالة التالميذ يف الصّف = جمموع درج Χ2∑  )ب (

  1484فهي :  (Flash Cards) البطاقات الومضية ماستخدبدون ا

 ماستخدتعلمون املفردات بالتالميذ الذين يل ة= متوسطة الدرج    1Χ   )ج (

 78,5فهي :  (Flash Cards) البطاقات الومضية

دون ب املفردات تعلمونيلتالميذ الذين ل ةة الدرجمتوسط =   2Χ    )د (

 61,83فهي :  (Flash Cards) البطاقات الومضية ماستخدا

∑  )ه ( 2
1X   =تعلمونلتالميذ الذين يل ةجمموع فرق مربع لكل من الدرج 

 6266فهي :  (Flash Cards) البطاقات الومضية ماستخدبا املفردات

∑    )و ( 2
2X = تعلمون يلتالميذ الذين ل ةالدرججمموع فرق مربع لكل من

فهي :  (Flash Cards) البطاقات الومضية ماستخداملفردات بدون ا

5614,76 

البطاقات  امستخدتعلمون املفردات بالتالميذ الذين يا عدد=             )ز (

 24 فهي : (Flash Cards) الومضية

البطاقات  ماستخدادون تعلمون املفردات بيلتالميذ الذين عدد ا=            )ح (

 24فهي :  (Flash Cards) الومضية

تعلمون " الذين يأ" سابعاللتالميذ يف الصّف املعياري ل اإلحنراف=             )ط (

 16,51فهي :  (Flash Cards) البطاقات الومضية ماستخداملفردات با

تعلمون ي" الذين ب" سابعاللتالميذ يف الصّف املعياري ل اإلحنراف=         )ي (

 15,62فهي :  (Flash Cards) البطاقات الومضية ماستخدادون ب

 46فهي :  احلرية= درجة  df    )ك (

  t-test independen(  =3,60(ودرجة   )ل (

املفردات اللغة  د الفرق يف تعليمو وج هي ةالباحث هاتقدم اليت الفرضية

 (Flash Cards)العربية بني التالميذ الذين يتعلمون باستخدام البطاقات الومضية 

مدرسة "الزهراء" املتوسطة من الصف السابع  يتعلمون بدوا يف والتالميذ الذين

 بني الختبار% 5 و% 1 املستوى ةالباحث تواستخدم. فارا"ميلوجنو ج

  .املتغريين

2Sx

2n

1Sx

1n
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df  ) =24+24(-2 =46  

5 = %1,684  

1 = %2,423  

to tt :  
5 = %1,684>3,60  

1 = %2,423>3,60   

to tt >   
"  درجة ةالباحث توقارن 3,60 هي" ot"  ةدرج أن عرف السابقة احملاسبة ومن

tabelt "هي احلرية درجة أما%. 5 و% 1 داللة مستوى على اجلدول من بالدرجة احملاسبة من 

 بني داللة ذو الفرق وجود على تدل وهذه". tabelt"  من أكرب" ot"  إذن. اجلدول يف 46

التالميذ و  (Flash Cards)البطاقات الومضية  ماستخدتعلمون املفردات باي الذين التالميذ

 للتالميذ ةالدرج متوسطة أن على البحث نتيجة دلت وكما ،ابدو تعلمون املفرداتي الذين

 التالميذ من أكرب (Flash Cards) البطاقات الومضية ماستخدتعلمون املفردات باي الذين

 (Flash Cards)البطاقات الومضية  باستخدام فرداتامل تعليم أن فعرفنا اتعلمون بدوي الذين

  .مقبولة البحث هذا يف الفرضية إذن،. التالميذمفردات  ميتعل على فعاال أكثر

 (Flash Cards)البطاقات الومضية  ستخداما أنّ  يقال السابقة الوصائف على بناء

 .ملوجنو جفارااملتوسطة " الزهراء" مدرسة من سابعال الصف تالميذالمفردات  تعليم يف فّعال
 

  
 


