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الفصل الثالث

طريقة البحث

والفروضاتاالفتراض.1

Ha يوجد الفرق اهلام عن استخدام وسيلة بطاقة االستذكار لرتقية استيعاب املفردات لدى :

تامفن باكن بارو.املتقنيالثامن يف املدرسة الثانويةفصلالطالب يف ال

Ho لرتقية استيعاب املفردات لدى : ال يوجد الفرق اهلام عن استخدام وسيلة بطاقة االستذكار

تامفن باكن بارو.املتقنيالثامن يف املدرسة الثانويةفصلالطالب يف ال

الوقت وميدان البحث .2

26فربايري حىت 12ىف التارخ تقوم الباحثة بالبحث يف املدرسة الثانوية املتقينتامفن "باكن بارو"

.2014سنة فربايري

د البحث وموضوعهاأفر .3

تامفن باكن املّتقني "ج" يف املدرسة الثانويةوالبحث فهو طالب يف الفصل الثامن "أ"داوأما أفر 

بارو، وموضوعه فعالية استخدام وسيلة بطاقة االستذكار لرتقية استيعاب املفردات العربية لدى الطالب.
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المجتمع  والعينه.4

تمع ىف هذا البحث هو الطالب من الفصل الثامن مبدرسة  الثانوية املتقني الذى يتكون أما ا

العينة. يعنىالفصل الثامن 56فصلني هلذ البحث الذى يتكون من ةالباحثتطالب. و أخذ122من 

"أ". باستخدام وسيلة بطاقة االستذكار و الفصل الثامن "ج" بدون استخدام وسيلة بطاقة االستذكار.

طريقة جمع البيانات.5

االختبار القبلي واالختبار البعديهذا البحث يستخدم خطة ضابط فئوية

اجلدول األول

موعة االختبار البعدياملعاجلةاالختبار القبليا

BT1T2

CT1XT2

حاإليضا 

Bموعة التجريبية : ا

Cموعة املراقبة : ا

T1موعة املراقبة : االختبار القبلي للمجموعة التجريبية وا

 باإلجراءة: الفصل الذى ال يعطى
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Xالفصل الذى ال يعطى باإلجراءة :

T2.موعة املراقبة 1: االختبار البعدي للمجموعة التجريبية وا

وطريقة مجيع البيانات املستخدمة يف هذا البحث فيما يلى:

ةظالحامل.أ

عند  الحظةاستيعاب املفردات لدى الطالب، وقامت الباحثة باملمالحظة دف إىل املالحظةهذه

كل لقاء.

االختبار.ب

االختبار ما يتكون من األسئلة، التمرين وما يستخدم ملقياس املهارة، املعرفة، الذكاء، القدرة أو 

ىف هذه السالة الباحثة تستخدم اختبار التحرير واختبار املوهبة لكل فرد يف استيعاب املفردات.

الشفهى.

طريقة تحليل البيانات.6

حاصلة البحث فيما يلىوالرمز املستخدم لتوصيف 

%100x
N

F
P 

االيضاح:

Pاملئوية :

1 Sugiono, Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif, Bandung: Alfabeta, 2008, 76.ص
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F تردد :

Nعدد املستجيبني :

واملعيار املستخدم فيما يل

)جيد جدا86%-100%(

)جيد56%-85%(

)مقبول40%-55%(

)2ناقص0%-40%(

N<30(Test “t”.3(وأما الرمز املستخدم لتحليل البيانات فهو 

To = M − M
√ ² + √ ²

xالرمز من االحنراف املعياري ملتغري .1

SD = ∑ ²N
yالرمز من االحنراف املعياري ملتغري .2

SD = ∑ ²N
رمز املتوسط.3

= ∑
2Suharsimi Arikunto,Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan,Jakarta Bumi Aksara:2005,h. 75
3 Hartono, Statistik Untuk Penelitian, Pekanbaru: Zanafa,2010, 217.ص.


