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 الباب الرابع

  نتائج البحث

الكلمات  استخدام "لغزب التعليم تأثري اسرتاتيجية يقدم هذا الباب نتائج البحث عن

يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية  الصف السابع لتالميذ على استيعاب املفردات املتقاطعة"

دات اللغة العربية بني تعليم مفر  حبثا كميا مبقارنة ةالباحث أخذت .احلكومية فراكان تيماجنونج

والتالميذ  الكلمات املتقاطعة" اسرتاتيجية "لغزالتالميذ الذين يتعلمون املفردات باستخدام 

 واالختبار االستواء اختباريف هذا الباب عن  ةعرض الباحثالذين يتعلمون املفردات بدوا. وت

 البحث نتائج  مباحث و الفرضية واختبار البحث إلنتاج البيانات توصيفو التجانس

  ، وهي كما يلى:  عنه

 توصيف البيانات  .أ 

إجناز تعلم لغة العربية لدى التالميذ ىف الفصل السابع مبدرسة هذه البيانات عن 

 قبل البحث. املتوسطة اإلسالمية احلكومية فراكان تيماجنونج 

  1الجدول

 B الفصلاختبار التجانس  في البيانات

    (X1)  قيمةال  الرقم   (X1)  القيمة الرقم

1 24 18  36 

2 98 19  92 

3 85 20  48 

4 56 21  48 

5 87 22  58 

6 62 23  85 

7 70 24  58 

8 56 25  74 

9 60 26  38 
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10 95 27  48 

11 97 28  100 

12 60 29  86 

13 95 30  60 

14 95 31  86 

15 92 32  95 

16 70 33  60 

17 64 34  36 

  

  2الجدول

 H الفصللتجانس اختبار ا في البيانات

    القيمة  الرقم   القيمة الرقم

1  86 19  90 

2 74 20  82 

3 72 21  76 

4 80 22  42 
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 (Uji Homogenitas) اختبار التجانس )1

 الباحثة استخدمتاستعمال االختبار التجانس ملعرفة جتانس اتمع اإلحصائ. 

 من" H" و" B" السابع الفصل بني لةحا ملعرفة البحث هذا إقامة قبل التجانس اختبار

 الباحثة فأخذت. ال أم جتانس املتوسطة اإلسالمية احلكومية فراكان تيماجنونج مدرسة

.  2012/2013 الدراسي عام األوىل السنة نصف االمتحان نتيجة من البينات

  : يلي كما ملعرفته واخلطوات

  الفصلني من االوىل السنة النصف االختبار من السابقة القيمة الباحثة أخذت  )أ 

 الفصلني من والتباين املتوسطة قيمة عن الباحثة حبثت  )ب 

  3 الجدول

  "H" و" B" السابع فصل من والتباين المتوسطة مةقي

H فصل B مصدر التباين فصل )Variant Sources ( 

 قيمة 2374 2488

36 34 N 

69,1111 69,8235 X 
 (s2)التباين 461,5437 444,3873
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  مبعادلة التجانس معرفة الباحثة استخدمت  )ج 

F   =
	أعلى	التباين
أدىن	التباين

 

  

= 

  1,039 = 

 مقبولة ففرضية  (Fh ≤  Ft)اجلدوال F من سويا أو أصغر احملصولة F درجة كانت إذا

. 1,039 هو F حساب أنّ  الباحثة عرفت السابقة، املعادلة ومن. متجانسة الفصلني أو

dk pembilang  =33 dk penyebut =35  ,جدول بدرجة فقارنه F 5 %هي 

  . التجانس حالة يف الفصلني أن فيقال F جدول < F حساب إذن. 1,78

 (Uji Normalitas)  اختبار اإلستواء )2

 استخدمتدام االختبار اإلستواء ملعرفة هل البيانات توزع عادة أم ال. استخ

" H" و" B " السابع الفصل بني حالة ملعرفة البحث هذا إقامة قبل االستواء اختبار الباحثة

 واستخدمت األول السنة نصف االمتحان نتيجة من البينات الباحثة فأخذت. ال أم عادي

 أصغر احملصولة Chi-Kuadrad قيمة كانت إذالتحليلها.  Chi-Kuadrad املعادلة الباحثة

 غري أا فيقال أكرب وإذا عادي البيانات أن فيقال اجلدوال  Chi-Kuadrad قيمة من

  .عادي

  كما يلى:  Hو فصل  Bاختبار اإلستواء من الفصل من ونتيجة 

  4 الجدول

  اإلستواء إختبار من المحصول

χ2 الفصل النمرة
hitung χ2 tabel شرحال 

1 B 144,906- 11,07  ّعادي 

2 H 151,098- 11,07  ّعادي 

461,5437

444,3873  
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 χ2  حصول dk  =6 – 1 =5و  % α =5  ىل
tabel 11,07 ، ألن      

χ2
tabel  < χ2

hitung  .فالبيان السابق عادّي  

  

. وقد اشرتك يف 2012 نوفمبري 13نفذت الباحثة االختبار يف تاريخ 

ار من االختببشكل  سؤاال 30ألسئلة عددها تلميذا من الفصلني. وا 70االختبار 

  دقيقة. 80مع ختصيص الوقت ) Multiple Choice(  املتعدد

  

  من االختبار فهي كما يلى: ونتائج

  (X1) التجريبي فصل )1

املفردات للتالميذ الذين  تعليمبعد إقامة االختبار، تقدم الباحثة درجة 

  وهي كما يلي: ,لكلمات املتقاطعة"ا اسرتاتيجية "لغزيتعلمون املفردات باستخدام 

  5ل الجدو 

الكلمات  استراتيجية "لغزتعلم المفردات للتالميذ الذين يستخدمون قيمة 

   المتقاطعة"

  القيمة  رقم   القيمة   رقم
1  63  18  80  
2  83  19  86  
3  83  20  90  
4  86  21  93  
5  83  22  86  
6  83  23  93  
7  86  24  73  
8  80  25  86  
9  90  26  63  
10  93  27  90  
11  93  28  93  
12  90  29  80  
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13  86  30  73  
  14  83  31  76  

15  73  32  86  
16  96  33  83  
17  86  34  73  

 =34  ∑x�  =2838  

جمموعة الدرجة التالميذ الذين يتعلمون املفردات باستخدام  :   �x∑ :البيان

   .الكلمات املتقاطعة" اسرتاتيجية "لغز

اسرتاتيجية جمموعة العينة للتالميذ الذين يتعلمون املفردات باستخدام  :   

   الكلمات املتقاطعة" "لغز

 وأدناها التعلم إجناز درجة أعلى  )أ (

أن أعلى الدرجات يف اإلختبار للتالميذ الذين يتعلمون املفردات 

وأما أدناها فهي  96، هي  ات املتقاطعة"الكلم اسرتاتيجية "لغزباستخدام 

63.  

  

 املفردات ميتعل إجناز من املتوسط درجة  )ب (

م املفردات للتالميذ الذين يتعلمن إجناز معرفة درجة املتوسط 

فاستخدمت  ,الكلمات املتقاطعة" اسرتاتيجية "لغزيتعلمون باستخدام 

 الباحثة املعادلة :

 
 
 
  
 

��� � 283834  

 
= 83,4706 

��� � ∑����  



35 
 

     

  :البيان

1Χ   :   متوسطة الدرجة للتالميذ الذين يتعلمون املفردات باستخدام

   الكلمات املتقاطعة" اسرتاتيجية "لغز

∑Χ1   :   جمموعة الدرجة التالميذ الذين يتعلمون املفردات باستخدام

   الكلمات املتقاطعة" اسرتاتيجية "لغز
1n   :   اسرتاتيجية لتالميذ الذين يتعلمون املفردات باستخدام عدد ا

   الكلمات املتقاطعة" "لغز

 يتعلمون الذين للتالميذ املفردات تعليم درجة عن البيانات حتليل ومن

 متوسطة فحصلت ,الكلمات املتقاطعة" اسرتاتيجية "لغز باستخدام املفردات

   83,4706 الدرجة

  املعيارى االحنراف  )ج (

 6ل الجدو 

االنحراف المعياري من إنجاز تعليم المفردات للتالميذ في الفصل 

  التجريبي

  

 X1  الرقم
X1  X1

2 

11 XX − 11 XX × 

1  63  20,4706-  419,04546  

2  83  0,4706 -  0,22146  

3  83  0,4706 -  0,22146  

4  86  2,5294  6,39786  
5  83  0,4706 -  0,22146  

6  83  0,4706 -  0,22146  

7  86  2,5294  6,39786  
8  80      3,4706 -  12,04506  

9  90  6,5294  42,63306  
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10  93  9,5294  90,80946  
11  93  9,5294  90,80946  
12  90  6,5294  42,63306  
13  86  2,5294  6,39786  
14  83  0,4706 -  0,22146  

15  73  10,4706-  109,63346  

16  96  12,5294  156,98586  
17  86  2,5294  6,39786  
18  80  3,4706 -  12,04506  

19  86  2,5294  6,39786  
20  90  6,5294  42,63306  
21  93  9,5294  90,80946  
22  86  2,5294  6,39786  
23  93  9,5294  90,80946  
24  70 13,4706-  181,45706  

25  86  2,5294  6,39786  
26  63  20,4706-  419,04546  

27  90  6,5294  42,63306  
28  93  9,5294  90,80946  
29  80  3,4706 -  12,04506  

30  73  10,4706-  109,63346  

31  76  7,4706 -  55,8099  

32  86  2,5294  6,39786  
33  83  0,4706 -  0,22146  

34  73  10,4706-  109,63346  
  

  �1        :34  ∑�1    :106,5292    ∑�12    : 2274,4706 

    

 حنراف املعياري باستخدام املعادلة :واال
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��� �	�∑�����  

� �2274,470634− 1  

 

� �68,923 � 8,3020 
     

ام ستخدتعلمون املفردات باي لتالميذلراف املعيارى االحن  :  ���  :البيان

يف الصف السابع  الكلمات املتقاطعة" اسرتاتيجية "لغز

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

  .الكلمات املتقاطعة" اسرتاتيجية "لغزدام ستخاملفردات با

dk      :  1 –جمموعة العينة.    

الباحثة أن درجة االحنراف املعياري ومن املعادلة السابقة عرفت 

   .8,269هي 

  

 التكراري التوزيع  )د (

اسرتاتيجية  يستخدمون الذين لتالميذل التعلم إجناز من التكراري التوزيع أما

  : يلي كما" B " السابع الفصل ىف الكلمات املتقاطعة" "لغز

 )الدرجة أدىن – الدرجة أعلى( مالتعل إجناز درجة مدى )1

96– 63   =33  

    }  log n) 3,3+ ( 1{  الفئة فرتة عدد )2

1 ) +3,3 (log  34  
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6,05388  =6  

  الفئة فرتة مدى )3

  اإلجناز درجة مدى

  الفئة فرتة عدد  

33  :6  =5,5  

  : هو التكراري التوزيع جدول أن عرفت السابقة، البيانات من

  7 جدولال

  التجريبي لفصل التكراري التوزيع

  تكرار  مالتعل إجناز  الرقم

1  59 – 65  2  

2  66 – 72  1  

3  73 – 79  4  

4  80 – 86  17  

5  87– 93  9  

6  94– 100  1  

  

 : الدرجة جودة تفسري

  املعياري اإلحنراف x 1,5+  اإلجناز درجة متوسط )1

83,4706) +1,5 x 8,269( = 95,8741 )96 وأعالها( 

  املعياري اإلحنراف x 0,5+  اإلجناز درجة متوسط )2

83,4706) +0,5 x 8,269 = (87,6051 )87 –95 ( 

  املعياري اإلحنراف x 0,5 -  اإلجناز درجة متوسط )3

83,4706 - )0,5 x 8,269 = (79,3361 )79 –86 ( 

  املعياري اإلحنراف x 1,5 -  اإلجناز درجة متوسط )4

83,4706 - )1,5 x 8,269(  =71,0671 )71 –78( 

 وأدناها 70 )5
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  8 جدولال

  التجريبي لفصل لدرجةا معيار

  تفسري  الدرجة معيار  الرقم

  ممتاز  96  1

   جيد  95 – 87  2

  كفاية  86 – 79  3

  ناقص    78 – 71  4

  قبيح  70 من قليل  5

  

 للتالميذ املفردات متعلي إجناز أن الباحثة تلخص السابقة، بالبيانات مناسبة

" B " السابع صلالف ىف الكلمات املتقاطعة" اسرتاتيجية "لغز يستخدمون الذين

  ).83,4706( كفاية بتقدير

  

�� الظابط فصل )2)( 

 الذين للتالميذ املفردات تعليمدرجة  ةالباحث تقدمتختبار، بعد إقامة اال

 كما وهي ،الكلمات املتقاطعة" اسرتاتيجية "لغز ماستخدا بدون املفردات يتعلمون

  يف جدول التاىل:

  

  9 الجدول

 استخدام بدون المفردات يتعلمون الذين يذللتالم المفردات قيمة تعليم

  الكلمات المتقاطعة" استراتيجية "لغز

 

  القيمة  رقم  القيمة  رقم
1  90  19  90  
2  80  20  80  
3  70  21  73  
4  80  22  70  



40 
 

5  83  23  66  
6  60  24  73  
7  76  25  80  
8  73  26  90  
9  66  27  70  
10  80  28  73  
11  76  29  90  
12  83  30  86  
13  73  31  63  
14  90  32  86  
15  60  33  80  
16  63  34  76  
17  86  35  63  
18  93  36  83  ��  =36  ∑��  =2774  

  

  

استخدام دون الذين يتعلمون املفردات بجمموعة درجة التالميذ  : �x∑  :البيان

استخدام دون ب املفردات علمونتيجمموعة العينة للتالميذ الذين   :  ��  .الكلمات املتقاطعة" اسرتاتيجية "لغز

  الكلمات املتقاطعة" اسرتاتيجية "لغز

 وأدناها مالتعل إجناز درجة أعلى   )أ (

 بدون املفردات يتعلمون الذين لتالميذل اإلختبار يف الدرجة أعلى أن

 فهي أدناها وأما 93 هي. الكلمات املتقاطعة" اسرتاتيجية "لغز استخدام

60. 

  

 إجناز تعليم املفردات درجة املتوسط من  )ب (
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 تعلموني الذين للتالميذ املفردات تعليم من املتوسط درجة معرفة

 ةالباحث تفاستخدم, الكلمات املتقاطعة" اسرتاتيجية "لغز دامستخبا

  :املعادلة

��� �	∑����  

X����=	���� !  

� 77,0556 
 :البيان  

 استخدام بدون املفردات يتعلمون الذين للتالميذ الدرجة متوسطة   : 

 الكلمات املتقاطعة" اسرتاتيجية "لغز

تيجية اسرتا: جمموعة درجة التالميذ الذين يتعلمون املفردات بدون استخدام �2∑

  الكلمات املتقاطعة" "لغز

 اسرتاتيجية "لغزاملفردات بدون استخدام التالميذ الذين يتعلمون عدد   :  2�

  الكلمات املتقاطعة"

يتعلمون  لتالميذ الذيناملفردات لم يومن حتليل البيانات عن درجة تعل    

 الدرجة فحصلت متوسطة, الكلمات املتقاطعة" اسرتاتيجية "لغز امستخدبا

77,05.  
  املعياري اإلحنراف  )ج (

  10ل الجدو 

االنحراف المعياري من إنجاز التعلم المفردات للتالميذ في فصل 

  الظابط

X2 X2 X2  رقم
2 

X2 - ���  
22 XX ×  

1  90  12,9444  167,55749  
2  80  2,9444  8,6694914  
3  70  7,0556 -  49,781491  

4  80  2,9444  8,6694914  
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5  83  5,9444  35,335891  
6  60  17,0556-  290,89349  

7  76  10556-  1,1142914  

8  73  4,0556 -  16,447891  

9  66  11,0556  122,22629  
10  80  2,9444  8,6694914  
11  76  10556-  1,1142914  

12  83  5,9444  35,335891  
13  73  4,0556 -  16,447891  

14  90  12,9444  167,55749  
15  60  17,0556-  290,89349  

16  63  14,0556-  197,55989  

17  86  8,9444  80,002291  
18  93  15,9444  254,22389  
19  90  12,9444  167,55749  
20  80  2,9444  8,6694914  
21  73  4,0556 -  16,447891  

22  70  7,0556 -  49,781491  

23  66  11,0556-  122,22629  

24  73  4,0556 -  16,447891  

25  80  2,9444  8,6694914  
26  90  12,9444  167,55749  
27  70  7,0556 -  49,781491  

28  73  4,0556 -  16,447891  

29  90  12,9444  167,55749  
30  86  8,9444  80,002291  
31  63  14,0556-  197,55989  

32  86  8,9444  80,002291  
33  80  2,9444  8,6694914  
34  76  10556-  1,1142914  
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35  63  14,0556-  197,55989  

36  83  5,9444  35,335891  
  

  �2       :36  ∑�2     :154,0548 ∑�22     :3143,888867  

  

  

  حنراف املعياري باستخدام املعادلة :واال

��� �	�∑�����  

=� �� ,####!� !$	�  

=%89,825396 
=9,4776 

اسرتاتيجية ام ستخدتعلمون بدون اي لتالميذلراف املعيارى االحن  :  ���  :البيان

تعلمون يتالميذ الذين لل درجةجمموع فرق مربع لكل من ال   : ���∑ ".Hيف الصف السابع " الكلمات املتقاطعة" "لغز

  .الكلمات املتقاطعة" اسرتاتيجية "لغزدام ستخبدون ا

dk    :   1 –جمموعة العينة.  

  

 هي املعياري حنرافاال درجة أن ةلباحثا تعرف السابقة املعادلة ومن

15,62.  

السابق هو من تقييم املتوسط واإلحنراف املعياري يدل  احلسابمن 

" الذين B" السابعلتالميذ يف الصّف على أّن اإلحنراف املعياري من درجة ا

 هي الكلمات املتقاطعة" اسرتاتيجية "لغز امستخدتعلمون املفردات باي

" الذين Hة التالميذ يف الصّف السابع "أصغر من درج 8,269063
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  هي  الكلمات املتقاطعة" اسرتاتيجية "لغز امستخديتعلمون املفردات بدون ا

9,4776.  

  

 التكراري التوزيع  )د (

 يستخدمون ال الذين لتالميذل التعلم إجناز من التكراري التوزيع أما

  : يلي كما" H " السابع الفصل ىف الكلمات املتقاطعة" اسرتاتيجية "لغز

 )الدرجة أدىن – الدرجة أعلى( مالتعل إجناز درجة مدى )1

93– 60   =33  

    }  log n) 3,3+ ( 1{  الفئة فرتة عدد )2

1 ) +3,3 (log  36  

6,1357983  =6  

  الفئة فرتة مدى )3

  اإلجناز درجة مدى

  الفئة فرتة عدد  

33  :6  =5,5  

  

  : هو التكراري زيعالتو  جدول أن عرفت السابقة، البيانات من

  

  11 جدولال

  الظابط لفصل التكراري التوزيع

  

  تكرار  التعلم إجناز  الرقم

1  58 – 63  5  

2  64 – 69  2  

3  70 – 75  8  

4  76 – 81  9  
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5  82– 87  6  

6  88– 93  6  

 : الدرجة جودة تفسري

  املعياري اإلحنراف x 1,5+  اإلجناز درجة متوسط )1

77,0556) +1,5 x 9,4776( = 91,272)91 وأعالها( 

  املعياري اإلحنراف x 0,5+  اإلجناز درجة متوسط )2

77,0556) +0,5 x 9,4776 = (81,7944)81 – 90 ( 

  املعياري اإلحنراف x 0,5 -  اإلجناز درجة متوسط )3

77,0556 - )0,5 x 9,4776 = (72,3168)72 –80 ( 

  املعياري اإلحنراف x 1,5 -  اإلجناز درجة متوسط )4

77,0556 - )1,5 x 9,4776(  =62,8392)62 –71( 

 وأدناها 61 )5

  12 جدولال

  الظابط لفصل الدرجة معيار

  تفسري  الدرجة معيار  الرقم

  ممتاز  91  1

   جيد  90 – 81  2

  كفاية  80– 72  3

  ناقص        71– 62  4

  قبيح  61 من قليل  5

  

 للتالميذ ملفرداتا متعلي إجناز أن الباحثة تلخص السابقة، بالبيانات مناسبة

" H" السابع الفصل ىف الكلمات املتقاطعة" اسرتاتيجية "لغز يستخدمون ال الذين

  ).77,05( كفاية بتقدير

 الفرضية اختبار  .ب 
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 باستخدام فرداتامل يتعلمون الذين لتالميذا( املتغريين بني الفرق الختبار

 على وبناء )بدوا مونيتعل الذين التالميذو  الكلمات املتقاطعة" اسرتاتيجية "لغز

  : 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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  :البيان

1Χ   :  اسرتاتيجية يتعلمون املفردات باستخدام لتالميذ الذين ل الدرجة متوسطة

  .الكلمات املتقاطعة" "لغز

2Χ   :  استخدام  يتعلمون املفردات بدونلتالميذ الذين ل الدرجة متوسطة

  . الكلمات املتقاطعة" اسرتاتيجية "لغز
2

1X  :   اسرتاتيجية  يتعلمون باستخداملتالميذ الذين ل الدرجةفرق مربع لكل من

    .الكلمات املتقاطعة" "لغز
2

2X  :   يتعلمون بدون استخداملتالميذ الذين ل الدرجةفرق مربع لكل من 

 . الكلمات املتقاطعة" اتيجية "لغزاسرت 

1n  :  اسرتاتيجية "لغز يتعلمون املفردات باستخدام الذينلتالميذ جمموع ا 

  . الكلمات املتقاطعة"

2n  :   الكلمات  اسرتاتيجية "لغز يتعلمون بدون استخدام الذينلتالميذ جمموع ا

  .  املتقاطعة"

  %5:   حمتوى املقارنة

  

  :يلي كما هي السابقة فبيانات

  

11 �� ��  رقم XX − 22 XX − (X1)
2 (X2)

2 
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1  63  90  20,4706-  12,9444  419,04546  167,55749  

2  83  80  0,4706 -  2,9444  0,22146  8,6694914  

3  83  70  0,4706 -  7,0556 -  0,22146  49,781491  

4  86  80  2,5294  2,9444  6,39786  8,6694914  
5  83  83  0,4706 -  5,9444  0,22146  35,335891  

6  83  60  0,4706 -  17,0556-  0,22146  290,89349  

7  86  76  2,5294  10556-  6,39786  1,1142914  

8  80  73    3,4706 -  4,0556 -  12,04506  16,447891  

9  90  66  6,5294  11,0556  42,63306  122,22629  
10  93  80  9,5294  2,9444  90,80946  8,6694914  
11  93  76  9,5294  10556-  90,80946  1,1142914  

12  90  83  6,5294  5,9444  42,63306  35,335891  
13  86  73  2,5294  4,0556 -  6,39786  16,447891  

14  83  90  0,4706 -  12,9444  0,22146  167,55749  

15  73  60  10,4706-  17,0556-  109,63346  290,89349  

16  96  63  12,5294  14,0556-  156,98586  197,55989  

17  86  86  2,5294  8,9444  6,39786  80,002291  
18  80  93    10,4706-  15,9444  109,63346  254,22389  

19  86  90  2,5294  12,9444  6,39786  167,55749  
20  90  80  6,5294  2,9444  42,63306  8,6694914  
21  93  73  9,5294  4,0556 -  90,80946  16,447891  

22  86  70  2,5294  7,0556 -  6,39786  49,781491  

23  93  66  9,5294  11,0556-  90,80946  122,22629  

24  73  73  10,4706-  4,0556 -  109,63346  16,447891  

25  86  80  2,5294  2,9444  6,39786  8,6694914  
26  63  90  20,4706-  12,9444  419,04546  167,55749  

27  90  70  6,5294  7,0556 -  42,63306  49,781491  

28  93  73  9,5294  4,0556 -  90,80946  16,447891  



48 
 

29  80  90  3,4706 -  12,9444  12,04506  167,55749  

30  73  86  3,4706 -  8,9444  12,04506  80,002291  

31  76  63  7,4706 -  14,0556-  55,8099  197,55989  

32  86  86  2,5294  8,9444  6,39786  80,002291  
33  83  80  0,4706 -  2,9444  0,22146  8,6694914  

34  73  76  10,4706-  10556-  109,63346  1,1142914  

35  -  63  -  14,0556-  -  197,55989  

36  -  83  -  5,9444  -  35,335891  

   

 السابع درجة تعليم املفردات للتالميذ يف الصفحتليل البيانات السابقة عن و 

تعلمون يوالذين  الكلمات املتقاطعة" اسرتاتيجية "لغزام ستخدتعلمون باالذين ي

  :  لىي كماامها  ستخدا بدون

" الذين يتعلمون B" السابع= جمموع درجة التالميذ يف الصّف Χ1∑   )أ (

  1884فهي :  الكلمات املتقاطعة" اسرتاتيجية "لغزباستخدام 

تعلمون ي" الذين H" السابعة التالميذ يف الصّف = جمموع درج Χ2∑  )ب (

  1484فهي :  الكلمات املتقاطعة" اسرتاتيجية "لغز ماستخدبدون ا

 امستخدتعلمون املفردات بالتالميذ الذين يل = متوسطة الدرجة    1Χ   )ج (

 83,4706فهي :  الكلمات املتقاطعة" اسرتاتيجية "لغز

تعلمون املفردات بدون يللتالميذ الذين  ة الدرجةمتوسط =   2Χ    )د (

 77,0556فهي : الكلمات املتقاطعة" اسرتاتيجية "لغز ماستخدا

∑  )ه ( 2
1X   =تعلمون لتالميذ الذين يل جمموع فرق مربع لكل من الدرجة

فهي :  الكلمات املتقاطعة" اسرتاتيجية "لغز ماستخداملفردات با
2274,4706 

∑    )و ( 2
2X =تعلمون يللتالميذ الذين  جمموع فرق مربع لكل من الدرجة

فهي :   الكلمات املتقاطعة" اسرتاتيجية "لغز امستخداملفردات بدون ا
3143,888868 
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اسرتاتيجية  امستخدتعلمون املفردات بالتالميذ الذين يا عدد=             )ز (

 34فهي :  الكلمات املتقاطعة" "لغز

اسرتاتيجية  ماستخدتعلمون املفردات بدون ايعدد التالميذ الذين =            )ح (

 36فهي :  الكلمات املتقاطعة" "لغز

تعلمون " الذين يB" السابعلتالميذ يف الصّف املعياري ل اإلحنراف=          )ط (

فهي :  الكلمات املتقاطعة" اسرتاتيجية "لغز ماستخداملفردات با 8,3020 
تعلمون ي" الذين H" السابعلتالميذ يف الصّف املعياري ل اإلحنراف=         )ي (

 9,4776:  فهي الكلمات املتقاطعة" اسرتاتيجية "لغز ماستخدبدون ا

  

   :تلي كما املعادلة يف وتطبيق
  

( ) ( ) 
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                   � 3,005 

 

   اختبار الداللة  .ج 

املستقلة ملعرفة فرق إجناز تعلم ىف تعليم   ”t “ بتحليلها قامت التالية الباحثة جتمع أن بعد

 "B"سابع ىف الفصل ال الكلمات املتقاطعة" اسرتاتيجية "لغز يستخدمونللتالميذ الذين  املفردات

مبدرسة " H"ىف الفصل السابع  الكلمات املتقاطعة" اسرتاتيجية "لغز والذين ال يستخدمون

   .املتوسطة اإلسالمية احلكومية فراكان تيماجنونج

وجود الفرق يف تعليم املفردات اللغة العربية بني التالميذ  هي ةالباحث هاتقدم اليت الفرضية

يتعلمون  والتالميذ الذين الكلمات املتقاطعة" "لغز التعليم ةاسرتاتيجيالذين يتعلمون باستخدام 

. املتوسطة اإلسالمية احلكومية فراكان تيماجنونجمدرسة بدوا يف الصف السابع من 

  .املتغريين بني الختبار% 5 املستوى ةالباحث تواستخدم

df   =)36+34(-2 =68  

5 = %1,996  

to tt :  

1,996 :3,005   

to tt >   
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1,996> 3,005  

tabelt"  درجة ةالباحث توقارن 3,005 هي" ot"  ةدرج أن عرف السابقة احملاسبة ومن

 يف 68 هي احلرية درجة أما%. 5 داللة مستوى على اجلدول من بالدرجة احملاسبة من" 

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

 الذين والتالميذ الكلمات املتقاطعة" "لغز التعليم اسرتاتيجية باستخدام املفردات يتعلمون الذين

 الذين للتالميذ الدرجة متوسطة أن على البحث نتيجة دلت وكما بدوا، املفردات يتعلمون

 الذين التالميذ من أكرب الكلمات املتقاطعة" اسرتاتيجية "لغز باستخدام املفردات يتعلمون

 يؤثر الكلمات املتقاطعة" اسرتاتيجية "لغز ستخدامبا املفردات تعليم أن فعرفنا بدوا يتعلمون

  .مقبولة البحث هذا يف الفرضية إذن،. التالميذ املفردات استيعاب على

 يتعلمون الذين التالميذ املفردات استيعاب على تدل البحث هذا يف الباحثة وتلخص

 املفردات علمونيت الذين التالميذأعلى من  الكلمات املتقاطعة" اسرتاتيجية "لغزستخدام با

لدى  املفردات استيعاب يؤثر على  الكلمات املتقاطعة" اسرتاتيجية "لغز استخدام لذا. بدوا

 املتوسطة اإلسالمية احلكومية فراكان تيماجنونجالتالميذ ىف الفصل السابع مبدرسة 


