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 األّول الباب

 مقّدمة

 البحث خلفية:  األّول الفصل

ألن اللغة  نيوخاصة للمسلم نتعلمهااللغة العربية هي اللغة اليت جيب علينا أن  

مصدر القانون وتوجيهات  ليكونالعربية هي لغة القرآن الكريم واحلديث النبوي 

هلا قواعد اللغة الصعبة حتى كثري من العلماء يبحثون عن قواعد  وللعربية . للمسلمني

 .اللغة العربيةاملكتوبني بفهم القرآن واحلديث،اللغة ليسهلنا على تعميق 

اللغة العربية هي إحدى اللغات األجنبية اليت يدرسها  أن باإلضافة إىل ذلك 

سسات يف املؤإّما يف مؤسسة تعليمية  أصبحت مادةيف إندونيسيا  لعامل.يف ا تالميدذال

هي تعليم اللغة  هانظام تعلمفغة أجنبية لألن اللغة العربية . الرمسية أو غري الرمسية

 ,هريماوان ف)أسي. بيلاساألإىل  حتى ءا من األهداف واملوادوبدم،األجنبية

3102  :75). 

 حاصحي ليكون قادرا على التواصليتطلب إليه الشخص تعليم اللغة العربية   

ة إلستيالء تعليم اللغة العربيوالغرض من . وكتابياأشفويا  بينه وبني اآلخرين يف بيئتهم إما
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ملهارات اللغات احلصول على ا واإلنشاء والقواعد. حتى اد ةاملواد كاملطالعة واحمل

 (01:5:01 ,)بسطامي. والكتابةوالقراءة  لكالماالستماع وا مهارة، وهي  األربع

كانت كلمة "قواعد" . دعالقوا  يم اللغة العربية هييف تعل ومن أحد العناصر 

مجع من كلمة قاعدة و معناه يف الكتاب املنور هو أساس و قوام و نظام. و أما اصطالحا 

فيكون تعليم القواعد من اجلوانب املهمة . هي حتديد االشتمال الذي مناسب جبزئياته

 ألن بدون استيعاب القواعد جيدا فيجد املتعلم األخطاء يف استخدام اللغة العربية.

يف مدروسة ملدة طويلة  خاصة يف مادة القواعدعلى الرغم أن اللغة العربية  

: 3102 ,جميبال يستطيع حلها )شاكل م كاملة. هناكتم  تولكن النتائج مل  ,إندونيسيا

العالقة بني املعلم منط  ،تالميذال ةقدرب تناسب كتب القواعد املوجودة ال:منها(. 1

اإلهتمام يف القواعد على على  وناملعلميركز  ،خريجيدبدو يقواعد الم يوالتلميذ يف تعل

عدم و فكان التالميذ ميللون يف تعليمها وخاصة يف تعليم القواعد ،احلفظ وفهم القراءة

 يذتالماليف تعلمها التالميذ. و حاصالت على ؤ رهذا ي، على استيالئها تالميذقدرة ال

 احلكومية عاليهالاملدرسة كقواعد ال ستيالءيف اوهي شاكل امل يواجهون مثل هذهالذين 

 شيماهي
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اللغة العربية  مدرساملالحظات امليدانية واملقابالت مع  حتصيلوبناء على  

كقدرة التالميذ على احلفظ  كاتبةوجد هتا الهناك مشاكل  شيماهي احلكومية العالية

لكن ال يستطيعون أن يفهموهلا مجيعا وال يستطيعون أن يطبقوها وكذلك هم يصعبون يف 

نظر إليه من قيمة خمرجات التعلم. ال تزال هناك ت. ميكن أن فهم املادة درسها املدرس

ها شيفا قيمت ٪17، و احلد األدنى للقيمةالعديد من الطالب الذين لديهم درجات حتت 

  .احلد األدنى للقيمةأعلى من  ٪07معتدلة و  ٪20،  احلد األدنى للقيمةحتت 

 ،هلذا احلال يسبب بأن يف التالميذ اراء يف أن القواعد إحدى املواد الصعبة 

، املدرسة املتوسطة اليعرفون قواعد اللغة العربية تخرجون منم تالميذمعظم الألن 

لكنهم ال يفهمون اللغة  درسة املتوسطة اإلسالميةامل يفالتالميذ متخرجون  وهناك أيضا

تقنيات أو مناذج الاستخدام ك،  درسحتدث على امل اخرى مشاكل . وهناكالعربية

 أقل تنوع.يستخدمها املدرس  هاميتعل

استخدمت الكاتبة تطبيق على منوذج التعليم ، ومن حل هذه املشاكل 

تعليم اللغة العربية مبادة القواعد يف ترقية  علىساعدة التالميذ مل (TSTSالتعاوني ) 

قواعد الفهم  التالميذ علىميكن  (TSTSألن منوذج)  ,حتصيل التالميذ الدراسى فيها

استخدام منوذج  وللبحث عن  .بالتفصيل وتكون شاملة على املهارات اللغوية األربع
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خدام منوذج التعليم استقامت الباحثة التحقيق باملوضوع "  ,(TSTSالتعليم التعاوني ) 

ذ يف ترقية حتصيل التالمييف تعليم اللغة العربية مبادة القواعد وأ ره  (TSTSالتعاوني ) 

دراسة جتريبية يف الفصل العاشر باملدرسة العالية احلكومية الدراسى فيها )

 ."شيماهي(

 الفصل الثانى : حتقيق البحث

 ما يلي:السابقة، فإن حتقيق البحث بناء على خلفية البحث 

درسة العالية احلكومية املالدراسى يف الفصل العاشر ب  كيف حتصيل التالميذ .1

استخدام منوذج التعليم قبل شيماهي يف تعليم اللغة العربية مبادة القواعد 

 ( ؟TSTSالتعاوني ) 

درسة العالية احلكومية املالدراسى يف الفصل العاشر ب  كيف حتصيل التالميذ .2

استخدام منوذج التعليم بعد شيماهي يف تعليم اللغة العربية مبادة القواعد 

 ( ؟TSTSالتعاوني ) 

( يف تعليم اللغة العربية مبادة TSTSاستخدام منوذج التعليم التعاوني ) كيف أ ر  .3

الية الع درسةاملالفصل العاشر بيف ترقية حتصيل التالميذ الدراسى يف القواعد 

 احلكومية شيماهي ؟
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 الفصل الثالث : أغراض البحث

 ما يلي:بناء على حتقيق البحث السابق، فإن أغراض البحث 

درسة العالية امليف الفصل العاشر بالدراسى   عرفة حتصيل التالميذمل  .1

 استخدام منوذجاحلكومية شيماهي يف تعليم اللغة العربية مبادة القواعد قبل 

 .(TSTS) التعليم التعاوني 

درسة العالية امليف الفصل العاشر ب الدراسى  ملعرفة حتصيل التالميذ .2

استخدام منوذج احلكومية شيماهي يف تعليم اللغة العربية مبادة القواعد بعد 

 . (TSTS) التعليم التعاوني 

يف تعليم اللغة العربية  (TSTS) استخدام منوذج التعليم التعاوني ملعرفة أ ر   .3

الفصل العاشر يف ترقية حتصيل التالميذ الدراسى يف مبادة القواعد 

 درسة العالية احلكومية شيماهي.املب

 الفصل الرابع : أساس التفكري

تعليم اللغة العربية هو عملية التعامل بني املدرس والتالميذ يف عملية تعليم اللغة 

 .التالميذ يف فهمها وعناصرهاتسهيل  ويقصد بهالعربية 
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ومن أهداف تعليم اللغة العربية العامة عند نظام وزارة الشؤون الدينية 

عن معاييـر الكفاءة ومعاييـر احملتوى لرتقية القدرة على  :311عام  3اإلندونيسية رقم 

االتصال باستخدام اللغة العربية شفويا كان أو حتريريا يشتمل على أربع مهارات لغوية 

وهي مهارة االستماع ومهارة الكالم ومهارة القراءة ومهارة الكتابة. وسوى ذلك، يلزم 

عناصر اللغة اليت تشتمل على األصوات واملفردات  ةللتالميذ أن يستوعبوا على  ال 

 والرتكيب أو القواعد.

لتحقيق هذه األهداف، يلزم للمدرسني أو علماء اللغة يف تنظيم املنهج الدراسي 

وا املواد الدراسية املناسبة إىل مستوى قدرة التالميذ وأن يعّينوا طرق تدريس أن يفكر

اللغة ومهارة اللغة العربية يف احلياة اليومية إما مهارة االستماع أو مهارة الكالم أو مهارة 

 القراءة أو مهارة الكتابة. وهذه املهارات األربع يلزم أن يساعد عليها تدريس القواعد.

اللغوي يف اللغة العربية مبصطلح القواعد. وتنقسم القواعد إىل  يعرف النظام

علم يدرس نظام الكلمة القسمني مها نظام الكلمة ونظام اجلملة. يف اللغة العربية، إن 

( علم الصرف هو علم بأصول تعرف 1:  01:5يسمى بعلم الصرف. عند الغالييين )

راب وال بناء. بيد أن املقصود بنظام هبا صيغ الكلمات العربية وأحواهلا اليت ليست بإع
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( النحو قواعد 05قال فؤاد نعمه يف كتابه امللخص )اجلملة يف اللغة العربية هو علم النحو.

 يعرف هبا وظيفة كل داخل اجلملة، و ضبط أواخر الكلمات، و كيفية إعراهبا

ية لفتكون القواعد من األمور الضرورية لفهم النصوص العربية فهما جيدا. يف عم

التعليم والتعلم، قد يصعب التالميذ يف فهم مادة القواعد العربية حتى يشعروا بالشأم يف 

اشرتاك تعليمها. فيعترب بأن مادة القواعد العربية يف الفصل من املواد الصعوبة وغري 

اجلذابة حتى ال يفهم بعض التالميذ عما ألقاه املدرس. لذلك، يلزم للمدرس أن يكون 

تيار طرق التدريس ليكون التالميذ ال يشعرون بالشأم بل يتحمسون يف مبتكرا يف اخ

 فهمها.

 ما يلي :أما من أهداف تعليم القواعد فهي و

حلماية اللسان من األخطاء ومحاية الكتابة من الغلطات وتكوين العادة اللغوية  .0

الصحيحة. كما أمرها علي بن أبي طالب أبا أسود الدويل بإ بات القواعد 

ة حلماية اللغة العربية من الفساد الذي يسببه ختلط األجنبيني وتؤ ر إليه النحوي

 هلجاهتم.

 فهم حاالت الكلمة حتى تساعد على فهم معناها فهما جيدا. .3

 تدريب الذكاء وهتذيب املشاعر وزيادة مفردات التالميذ. .2
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ممارسة التالميذ على املالحظة والتفكري العقلي والنظامي وتدريبهم على  .4

لقرار واستخدام النظريات والدالئل اليت تساعدهم على اتباع األمناط أخذ ا

 االستقرائية يف تعليم القواعد.

معرفة األخطاء يف الكلمة بسهولة راجعا إىل القواعد املدروسة ألن القواعد  .7

العربية من العلوم األساسية اليت تبعد التالميذ عن األخطاء وتّذكرهم عند 

 املخطئني.

ت يف قدرة التالميذ على استيعاب القواعد حنو التحصيلة التعليمية وأما املؤشرا

( تلخيص عدة 2( حتديد األمثلة اجلديدة؛ )3( شرح القواعد العربية؛ )0فمنها : )

 ( تطبيق القواعد العربية.7( متييز القواعد العربية؛ )4القواعد العربية؛ )

واعد، فيلزم للمدرس أن يطبق لتحقيق عملية التعليم والتعلم املثالية يف مادة الق

أسلوب التدريس أو مناذج التدريس اجلذابة حتى حيقق أغراض تعليم القواعد ويشعر 

 ( 3101التالميذ بالفرح ويفهمون املادة. ومناذج التعليم عند سالفني )

 (TSTS) وأحد مناذج التعليم املناسبة يف تعليم القواعد هو التعليم التعاوني 

والتعليم التعاوني هو أحد مناذج التعليم الذي يؤكد إىل التعاون والتعامل بني التالميذ يف 

( إن التعليم التعاوني ::  3114جمموعة التعليم بتحقيق األهداف كما قالتها أنيتا يل )
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يهدف إىل تنمية املهارة االجتماعية واملهارة العقلية ومواقف التالميذ. يف تطبيقه، ينظم 

رس حالة تشجع أن يكون التالميذ حيتاج البعض إىل البعض حتى يظهر التعامل املد

 (.0:-1::  3103والتعاون بينهم ويكون جمتمع متعلمني )نونوك سورياني، 

أحد مناذج التعليم التعاوني الذي يؤكد إىل اشرتاك التالميذ  (TSTS) ومنوذج التعليم 

لومات املدروسة من خالل املصادر املعدة. وأنشطتهم ليبحثوا أنفسهم عن املادة أو املع

يعطي هذا منوذج التعليم فرصة للمجموعات أن تتبادل التحصيل واملعلومات. وتتكون 

كل اجملموعة من أربعة أنفار حيث يعمل النفران معطي املعلومات للضيوف واآلخران 

وذج (. وسوى ذلك، من00:  :311يضيفان إىل اجملموعة األخرى انفصاليا )فيصل، 

من مناذج التعليم اليت تعطي فرصة للتالميذ أن يتبادلوا املعلومات مع  (TSTS) التعليم 

(. لذلك، يستطيع التالميذ أن يفهموا مادة 51:  3101اجملموعة األخرى )إسجونو، 

القواعد كليا وأن يطبقوها ألن هذا منوذج التعليم يطلب التالميذ أن حيّلوا املشكالت 

 اليت أعّدها املدرس. ويكملوا الواجبات

يف عملية التعليم والتعلم، ينبغي علينا أن نعرف التحصيلة التعليمية. ولكن فيها 

املهم هو عملية ليس نتيجة حمصولة. وملعرفة مدى نتيجة التلميذ التعليمية، فيلزم عليه 
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التقييم وحيدد املعيار الذي يرجع إىل األهداف املنشودة حتى يعرف مدى أ ر منوذج 

 تعليم الذي طّبقه املدرس إىل نتائجهم التعليمية.ال

( إن حتصيلة التلميذ التعليمية هي قدرات ميلكها 33:  3117عند نانا سوجانا )

التلميذ بعد مقابلة جتاربه التعليمية. وهتدف النتيجة التعليمية إىل معرفة مدى تقدم 

كه يف عملية فرد بعد اشرتاالتلميذ يف حتقيق أغراض التدريس. ويعترب بأهنا تغري سلوك ال

 التعليم والتعلم. على سبيل املثال من اجلهل إىل املعرفة ومن املبهم إىل الفهم.

اعتمادا على نظرية تصنيف بلوم، حتصل التعليمية من خالل  ال ة جوانب وهي 

جانب معريف وجانب انفعايل وجانب حركي. ويتكون اجلانب املعريف من معرفة وفهم 

 ح البيان السابق، فتقدمه الكاتبة يف الرسم البياني التايل :وتطبيق. لتوضي
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استخدام منوذج التعليم 
 التعاوني 

مبادة القواعد  (TSTS) 
  

  

حتصيل التالميذ الدرسي فيها 

 مبادة القواعد

 

 

 تقسيم اجملموعات وإرشادها .1

 حتديد .2

مناقشة حل املشكالت وإكمال  .3

 ورقة الواجبة مجاعة

 واخلالصة العرض أمام الفصل .4

 

 

 

 

 

 

 املعرفة .0

 شرح القواعد العربية -

 حتديد األمثلة اجلديدة -

 الفهم .3

تلخيص عدة القواعد  -

 العربية

 متييز القواعد العربية -

 التطبيق .2

 تطبيق القواعد العربية -

 

 

 

 

 

 



03 

 

 
 

 الفصل اخلامس : الفرضية

( يف كتاب "أسس طريقة البحث الرتبوي" الذي 5:  3111عند سوهارسيمي )

 tesaمبعنى التحت(وكلمة  hypoأّلفه هريي غوناوان عبـر أن الفرضية اليت تصدر من كلمة 

مبعنى احلق هي جواب مؤقت على مشكلة البحث حتى تكون مؤكدة من خالل 

و مردودة. وذلك، لتحقيق الفرضية البيانات اجملموعة. وللفرضية إمكانيتان : مقبولة أ

فيحتاج إىل البحث أو ما يسمى باختبار الفرضية. مطابقا إىل أساس التفكري املقدم 

يف تعليم  (TSTS)   " استخدام منوذج التعليم التعاونيفتكون الفرضية يف هذا البحث هي 

لفصل يف ايف ترقية حتصيل التالميذ الدراسى فيها اللغة العربية مبادة القواعد وأ ره 

 ".العاشر باملدرسة العالية احلكومية شيماهي

 وهلذه الفرضية نوعان كما يلي :

يف تعليم  (TSTS) استخدام منوذج التعليم التعاوني  أ رهناك   هاأ/ الفرضية املقرتحة :

ر يف الفصل العاشيف ترقية حتصيل التالميذ الدراسى  مبادة القواعد   اللغة العربية 

 باملدرسة العالية احلكومية شيماهي.
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يف  (TSTS) استخدام منوذج التعليم التعاوني  أ ر   عدمهناك    هاو/ الفرضية الصفرية : 

ل العاشر يف الفصيف ترقية حتصيل التالميذ الدراسى  تعليم اللغة العربية مبادة القواعد

 العالية احلكومية شيماهي.باملدرسة 

 اجلدول مع تها سوف تستخدم مبقارنة األسعار يف احلساب  يففتجرب 

 الشروط التالية

الختبار الفرضية السابقة، فتقارن بني قيمة "ت" احلسابية وقيمة "ت" اجلدولية بشرط 

أن إذا كانت قيمة "ت" احلسابية صغرى من قيمة "ت" اجلدولية فتكون الفرضية 

مقبولة. وهذا مبعنى أن بينهما عدم الرتقية الفعالية. ولكن إذا كانت قيمة "ت"  الصفرية

احلسابية كبـرى من قيمة "ت" اجلدولية فتكون الفرضية الصفرية مردودة. وهذا مبعنى 

 أن بينهما ترقية فعالية.

 الفصل السادس : خطوات البحث

 تعيني نوع البيانات .0

يف هذا البحث، تستخدم الكاتبة نوعني من البيانات ومها بيانات نوعية 

وبيانات كيمية. وحتصل البيانات النوعية من خالل املالحظة واملقابلة 
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والتو يق والدراسات السابقة. وحتصل البيانات الكيمية من خالل 

 االختبار وحتلل إحصائيا.

 مصادر البيانات .3

لبحث تنقسم إىل قسمني : مصادر رئيسية إمجاليا، مصادر البيانات يف ا

ومصادر إضافية. وحتصل املصادر الرئيسية يف هذا البحث من 

درسة العالية احلكومية شيماهي يف قسم املالتالميذ للفصل العاشر يف 

الدين اإلسالمي. وحتصل املصادر اإلضافية يف هذا البحث من مدرس 

العالية  احلكومية درسة املاللغة العربية وهيئة التدريس ورئيس 

 شيماهي.

 تعيني مكان البحث .2

ة عالية احلكوميلدرسة اامليعقد هذا البحث يف التالميذ للفصل العاشر يف 

شيماهي. اختارت  –شيماهي اليت تقع يف الشارع كيهافيت الغربية 

الكاتبة هذا املكان ألهنا وجدت مشكلة يف تعليم القواعد وتكون 

بة أن حتصل عليها بسهولة بعد القيام مصادر البيانات تستطيع الكات

 باملالحظة األوىل.
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 احملموع والعينة .4

 اجملموع (أ

(. 07:  3101السكان هو جمموعة مواضيع البحث )أريكونتو، 

ة درساملوالسكان يف هذا البحث هو مجيع التالميذ للفصل العاشر يف 

وجمموعهم  3101/3105العالية احلكومية شيماهي لسنة دراسية 

 تلميذا يتكون من سبعة فصول. 317

 العينة  (ب

( إن الصورة هي ما 045:  :311قال يايا سوناريا وتيدي فرياتنا )

 يواكل السكان أو ما ينعكس مجيع املواضيع املبحو ة.

:  3101والشرط يف أخذ الصورة يقول سوهارسيمي أريكونتو )

شخصا أو أكثر فتأخذ صورته   011( إذا كان جمموع السكان 005

، وإذا كان جمموع السكان أقل من ٪37  -٪ 31أو    ٪ 07  -٪ 01

 شخصا فتأخذ صورته من مجيع السكان. 011

وتستخدم الكاتبة طريقة غري االحتمال العشوائي يف أخذ الصورة. 

تلميذا  312من  ٪ 02يف هذا البحث تكون الصورة مأخوذة من 
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 31درسة العالية احلكومية شيماهي وجمموعهم املللفصل العاشر يف 

 تلميذا يأخذ من الفصل العاشر يف قسم الدين اإلسالمي.

 طريقة مجع البيانات وأساليبه .7

 طريقة البحث (أ

شبه التجريبية طريقة البحث املستخدمة يف هذا البحث هي طريقة 

ألن ليست يف هذه  بتصميم االختبار القبلى واإلختبار البعدى

 التجريبية جمموعة ضابطة أو مقارنة.الطريقة 

 0.0اجلدول 

 تصميم البحث

 االختبار البعدي العالج االختبار القبلي

1O X 2O 

 البيان :

1O  )قيمة االختبار القبلي )قبل العالج = 

X  العالج )استخدام منوذج التعليم التعاوني = (TSTS)  

2O )قيمة االختبار البعدي )بعد العالج = 
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 البحثأساليب  (ب

   االختبار (0

االختبار هو أسلوب منظم نظاميا ومستخدم لتنفيذ أنشطة 

يف هذا البحث، االختبار املستخدم  (3101أريكونتو ) املقياس

 هو :

 االختبار القبلي -

هو اختبار أول مقدم للتالميذ ملعرفة النتيجة التعليمية عن 

يف  (TSTS) منوذج التعليم التعاوني مادة القواعد قبل استخدام 

 عملية التعليم والتعلم.

 االختبار البعدي -

هو اختبار أخري مقدم للتالميذ ملعرفة النتيجة التعليمية عن 

يف  (TSTS) منوذج التعليم التعاوني مادة القواعد بعد استخدام 

 عملية التعليم والتعلم
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 املالحظة (3

هي أسلوب جلمع البيانات بطريقة النظر إىل األنشطة اجلارية. 

القيام باملالحظة اشرتاكيا )يشرتك املالحظ يف األنشطة  ويستطيع

اجلارية( وغري اشرتاكيا )ال يشرتك املالحظ يف األنشطة اجلارية، 

 : (. 3100ال يفعل شيئا إال املالحظة( )نانا شوده، 

 املقابلة (2

هي أسلوب مجع البيانات تستخدمه الكاتبة للحصول على 

واملواجهة املباشرة إىل من البيانات اللسانية من خالل احملاد ة 

 يعطي البيانات.

 دراسة الكتب (4

تستخدم دراسة الكتب للحصول على أساس النظريات 

املساعدة على حجج الكاتبة يف إقامة البحث. ألن يف إقامة 

البحث يلزم أن تكون النظريات املساعدة حتى يكون البحث حقا 

 وال شك فيه.
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 الفصل السابع: حتليل البيانات 

 البياناتحتليل  .0

االختبار  و يل هذه البيانات االختبار القبليفاخلطوات التى تستخدمها الكاتبة لتحل

 البعدي:

 امتحان استواء البيانات .أ

 تكوين جدول توزيع تكراري .0

 (:01: 3104)توتي حيات،  تعيني املدى )ر( باملعادلة اآلتية (أ

 0الدرجة السفلى( +  -ر = )الدرجة العليا 

 (:  01: 3104)توتي حيات، )ك( باملعادلة اآلتيةتعيني عدد الفئة  (ب

 ( لوغ ن 2,2+ )  0ك = 

(:   01: 3104)توتي حيات،  ج( تعيني طول سعة الفئة باملعادلة اآلتية

 ف = ر : ك

 تعيني جدول التوزيع التكراري لالحنراف املعياري .3

 تعيني النزعة املركزية باخلطوات اآلتية: .2

 ( :25: 3104باملعادلة توتى حيات )تعيني قيمة املتوسط )م(  (أ
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 م = مج ت س  

 ن          

 (: 42: 3104تعيني قيمة الوسيط )م د( باملعادلة )توتى حيات،  (ب

1      م د : ب ب + ف
2
 ف ك ب –ن  

   ىف        

 (:44: 3104تعيني قيمة املنوال )م أ( باملعادلة )توتى حيات،  ج(

 م 3 –م د  2م أ = 

: 3104االحنراف املعياري )ع( باملعادلة )توتى حيات، تعيني قيمة  د(

13) 

 3)مج س( – 3ن مج س ع = 

 (0 –ن )ن          

 " احلسابية 3حساب" كا .4

 تكوين جدول التوزيع التكراري للمالحظة و التوقع (0

 تعيني الفيئة (أ)

 تعيني حد الفصل (ب)
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 حساب "ز" احلسابية باملعادلة: )ج(

   م –حد الفصل "ز" احلسابية =  

  ع          

 (iLحساب واسع كل الفصل ) )د(

 (ىحساب تكرار املتوقع  )هـ )هـ(

( 013: 3104" حسابية باملعادلة توتى حيات )3" كاتعيني  )و(

: 

 3(ىهـ –ى " = مج )و3" كا

 ىهـ              

 تعيني درجة احلرية )دح( باملعادلة: )ز(

 2 –دح = ك 

 ٪7اجلدولية على مستوى الداللة  3تعيني قيمة كا (ح)

 3اجلدولية، بالتعيني إذا كانت كا 3احلسابية و كا 3مقياس كا (ط)

اجلدولية فتكون توزيع البيانات  3من كا أصغر احلسابية
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اجلدولية  3احلسابية أكرب من كا 3متعادال. و إذا كانت كا

 .فتكون توزيع البيانات غري متعادل

 امتحان الفرضية .ب

 البيانات توزيعا معتدال، فامتحان "ت"  باخلطوات اآلتية :إذا كانت  .1

 ( لالختبار القبلي باملعادلة : 0تعيني قيمة اخلطأ املعياري )خ م (أ

 0=     ع 0مخ م  

  0 –ن         

 ( لالختبار البعدي باملعادلة :3تعيني قيمة اخلطأ املعياري )خ م (ب

 3=     ع 3مخ م 

  0 –ن          

 :باملعادلة 3مخ م   و 0ماخلطأ املعياري للمقارنة بني خ م  تعيني قيمة (ج

 3(3م+ )خ م  3(0م=   )خ م  3م  -0مخ م 

 : تعيني قيمة )ت( احلسابية باملعادلة (د

 3م – 0"ت" احلسابية =   م

 3م-0مخ م                     
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 تعيني درجة احلرية )دح( باملعادلة : (ه

 3 – 3+ ن 0دح =  ن

 7٪  اجلدولية على مستوى الداللةتعيني قيمة )ت(  (و

مقياس "ت" احلسابية  و "ت" اجلدولية  بالتعيني، إذا كانت "ت"  (ز

احلسابية أكرب من "ت" اجلدولية فتكون الفرضية الصفرية 

 مردودة     والفرضية املقرتحة مقبولة.

 احتساب قيمة "د"  (ح

 ( :53: 3111تعيني قيمة "د" باملعادلة اآلتية )حريلنيت، 

 نتيجة االختبار اإلبتدائي –نتيجة االختبار النهائي د = 

 نتيجة االختبار اإلبتدائي –أقصى الدرجة املمكنة 

 


