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 الباب ال الث

 البحث يةمنهه
 

 هبحث ومدخلال ووع -أ 
اه اعاللة  (Field Research)هت يف هرا ال  ئ ّبعين تلأاين  نتع ال  ئ

 Auditory Intellectually)اسع أاـ فتتذج  علل  العكرار الع كعل الساع  

Repetition)  يف  علل  اليراءة الةل ة ال   الثاين اتر هأرسة رك ة الت اف الثانتّبة
 اإلساتلة ت ةية   ار 

(  الرم ّبسع أـ Kuantitatif) ال  ئ الكا  أخ ال  ئ اه تّبتع هرا 
أف ّب  ئ ال لانات أك العل ة  كايسلتب اخر العل ة  تك  العتتا    كرتن ال لانات 

أتا اظتأخ  الكا  أوأ  ٚٙ ايداة ال  ئ  كالكا  كأؼ ّب  ئ ال رض اظتثّ   
ظتعراة تيارنة نعا ج  سع أـ ال ا ثة اظتأخ  الكا   ٛٙحتلل  الل ال لانات ايرناـ 

 علل  اليراءة  اس ختأاـ فتتذج  علل  العكرار الع كعل الساع  الةل ة لل   الثاين 
 اتر هأرسة رك ة الت اف الثانتّبة اإلساتلة ت ةية   ار 
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 ثتفميم البح -ب 
 Experiment) الع ال  العارّبيهت  يف هرا ال  ئ أتا  سع أـ ال ا ثة

Design)  ايسلتب اماتاة  العا ةة ين اماتاة العارّب لة ك عّب اماتاعنيأف 
   ٜٙ (Control Group Pre-Test Post-Test)العا ةة ا خع ار الي ل  كال عأم 

 
 مو وع البحث - ل

أتا اظتت تع يف هرا ال  ئ ّبعين اعاللة اسع أاـ فتتذج  علل  العكرار الع كعل 
ل   الثاين ا علل  اليراءة لةل ة ( يف Auditory Intellectually Repetitionالساع  )

 اتر ته تأرسة رك ة الت اف الثانتّبة اإلساتلة ت ةية   ار  
 

 مهتم  البحث وعينته - د
 غتعان ال  ئ -ٔ

تن  عض  ال لانات دراغتعان ال  ئ هت و  ا  ر ال  ئ وا 
الثاين  را ال  ئ هت و   ل ة ال  يف ه ال  ئ غتعانأتا  ٓٚ  ا  اطت

 ٘ٛ  كاأده  ةية   ارف الثانتّبة اإلساتلة ت هأرسة رك ة الت ا اتر
  ال ا 
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عدد الطلبة الفا ال او  عشر بمدرسة رو ة الشبان  3،0الهدول 
 ال اووية اإلسالمية منطقة بنهر.

 
 
 
 
 
 

 
 ال  ئ ال ة -ٕ

الرم ّبؤخر  اسع أاـ أساللب   عض امعان ّبعين  ال  ئ ال ة
   أتا(Purposive Sampling) العاأّبة ّبسع أـ هرا ال  ئ هت العل ة ٔٚتعل ة 

  IIS 1 أخرت ال ا ثة ّبعين الةل ة ال   الثاين اتر ال ة ال  ئ ال 

 Auditory Intellectually) اسع أاـ فتتذج  علل  العكرار الع كعل الساع  

Repetition)  اماتاة العارّب لة (Experiment Class)   الةل ة   ٕٙاأده
 أكف اسع أاـ فتتذج  علل  العكرار الع كعل   IIS 2كال   الثاين اتر

 Control) اماتاة العا ةة  (Auditory Intellectually Repetition)الساع  

Class)   ل ا ثة ال   الثاين اتر كاخعارت ا الةل ة  ٕٙاأدهIIS 1  كالثاين
   ني اظت عارّبهيف اليأرة  ني ال  ل لعاأّبة ايسلتب ال ة ا IIS 2اتر 

 يف ال    السا مب واا يف اصتأكؿ   نعا ج  علل  اليراءةأف ظ ر  ختعل  وثعا 

                                                             
71
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 ال    الرن 
  ساصت

 اأد
 الةال ات الةاب

ٔ XII MIA ٔ٘ ٔٚ ٖٕ 
ٕ XII IIS 1 ٔٓ ٔٙ ٕٙ 
ٖ XII IIS 2 ٔٔ ٔ٘ ٕٙ 

 ٘ٛ اأد
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وتائج تعليم القراةة لدى الطلبة عند ف  الفا الحادي  3،7الهدول 
 .IIS 2عشر الحادي و  IIS 1عشر 

 نعا ج  علل  اليراءة الرن 
XI IIS 1 XI IIS 2 

ٔ ٙٓ ٙٓ 
ٕ ٙٓ ٙٓ 
ٖ ٙٓ ٙٓ 
ٗ ٗٓ ٙٓ 
٘ ٙٓ ٙٓ 
ٙ ٙٓ ٙٓ 
ٚ ٙٓ ٙٓ 
ٛ ٙٓ ٙٓ 
ٜ ٙٓ ٙٓ 
ٔٓ ٙٓ ٙٓ 
ٔٔ ٙٓ ٘ٓ 
ٕٔ ٛٓ ٚٓ 
ٖٔ ٙٓ ٙٓ 
ٔٗ ٛٓ ٙٓ 
ٔ٘ ٙٓ ٙٓ 
ٔٙ ٙٓ ٙٓ 
ٔٚ ٙٓ ٙٓ 
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ٔٛ ٙٓ ٙٓ 
ٜٔ ٛٓ ٘ٓ 
ٕٓ ٙٓ ٚٓ 
ٕٔ ٙٓ ٛٓ 
ٕٕ ٙٓ ٗٓ 
ٕٖ ٙٓ ٖٓ 
ٕٗ ٙٓ ٛٓ 
ٕ٘ ٙٓ ٗٓ 
ٕٙ ٗٓ ٙٓ 
 ٖٓ٘ٔ ٓٛ٘ٔ اماتع
 ٘ٛ ٛ٘ ٚٚ ٓٙ اظتعّأؿ

 
 البياوات ومفادربا - د

 ال لانات -ٔ
لانات الر لسلة كال لانات نتاني  كقتا ال  يف هرا ال  ئ هت ال لاناتأتا 

 ثانتّبة ال
 ال لانات الر لسلة ( أ

ت ارة اليراءة  اسع أاـ فتتذج  الي ل  كال عأم يف  علل  ا خع ارنعا ج  (ٔ
 (Auditory Intellectually Repetition)  علل  العكرار الع كعل الساع 

ل   الثاين اتر هأرسة رك ة الت اف لةل ة ال  تص ل نلة جتدة ا
 الثانتّبة اإلساتلة ت ةية   ار 
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ال عأم يف  علل  ت ارة اليراءة  ا خع ارالي ل  ك  ا خع ارنعا ج  (ٕ
 Auditory)لساع  اـ فتتذج  علل  العكرار الع كعل ا اسع أ

Intellectually Repetition) ل   الثاين ل نلة ا   ال  تص لةل ة ا
 اتر هأرسة رك ة الت اف الثانتّبة اإلساتلة ت ةية   ار 

 ال لانات الثانتّبة ( ب
ال لانات الثانتّبة ه  للسااأ ال لانات الر لسلة  أم  لانات  تؿ 

 تة للاتن  ته ال  ئ  ت  ا :ال ترة العا
 الع تر العاـ اه تتن  ال  ئ (ٔ
 أ تاؿ الةل ة هأرسة رك ة الت اف الثانتّبة اإلساتلة ت ةية   ار (ٕ
 هت  ني اإلدارّباظتأرسني ك اظتال لانات اه   (ٖ
 جأكؿ الأرس (ٗ
  ا ت ا  ت كايج رة للاأرسة (٘

 در ال لاناتات  -ٕ
 أتا ت ادر ال لانات يف هرا ال  ئ ّبعين :

رك ة الت اف  هأرسة ”IIS 2“ ك ”IIS 1“ ترا الثاين ال   يفةل ة ال     (أ 
  ساتلة ت ةية   ارة اإلالثانتّب

ر لس اظتأرسة     ت نتاـ ّبععليتف يف هرا ال  ئ ايّبعين  اظت هب  (ب 
ساتلة هأرسة رك ة الت اف الثانتّبة اإل اللغة العر لةأرست كتكاظتتظ تف  

   ةية   اره
انات اظتكعت ة اه اظتأرسة رك ة الت اف الثانتّبة  عين ال ل لمب العت  (ج 

 اإلساتلة ت ةية   ار
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 أساليب جم  البياوات - ه
 صتالن ال لانات اعسع أـ ال ا ثة ايساللب ا  لة :

ّبسععا  لل  ر ال لانات اه اسع أاـ فتتذج  علل  العكرار الع كعل ، ا خع ار -ٔ
لأل   علل  ت ارة اليراءةيف  (Auditory Intellectually Repetition)الساع  

ةل ة ال   الثاين اتر هأرسة رك ة الت اف الثانتّبة اإلساتلة ت ةية   ار  ال
ال عأل  اا خع ار الي ل  هت ا خع ار اف هت ا خع ار اليلي ك كا خع ار نتا

 Auditory)فتتذج  علل  العكرار الع كعل الساع   الرم ّب ع  ن   اسع أاـ

Intellectually Repetition) كا خع ار ال عأم هت ا خع ار الرم ّب ع   عأ  
 Auditory Intellectually)اسع أاـ فتتذج  علل  العكرار الع كعل الساع  

Repetition)  
 سععا  اظتيا لة لل  ر ال لانات اه  علل  ت ارة اليراءة لةل ة هأرسة ، اظتيا لة -ٕ

ة يف تأرسة اظتأّرس   عةل رك ة الت اف الثانتّبة اإلساتلة ت ةية   ار ال
 .رك ة الت اف الثانتّبة اإلساتلة

اسع أت  ال ا ثة اظتا كة ليلاـ اطتةتة ايكذل إذل تكاف ال  ئ ، اظتا كة -ٖ
تظ تف للاسا    وع تّبر تتنن ال  ئ  اأد اظتأرسني كاظتأرسات كاظت

 كاظتتظ ات  كجأكؿ الأراسة 
الثاين اتر هأرسة رك ة  ال لانات اه اأد ال    ل ّبسععا  ل، عت لمبال -ٗ

الت اف الثانتّبة اإلساتلة كاأد  ل ة الثاين اتر  كاأد اظتأرسني كاظتأرسات 
كاظتتظ تف كاظتتظ ات يف  ل  اظتأرسة  كهرا أسلتب تسع أـ لع  ل  
ال لانات اظتعت ية ته اظتأرسة اظتععلية اه  الة وترة العاتة تأرسة رك ة 

 ة   ار الت اف الثانتّبة اإلساتلة ت ةي
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اظت  تاة  للك ر   ني  تؿ ال لانات كت ادرها كأسلتب رتن ال لانات الك ر يف
 العاللة:

 البياوات ومفادربا وأسلوب جم  البياوات مففوف 3،3الهدول 

ت ادر  ع ال لاناتا أنت  الرن 
 أسلتب رتن ال لانات ال لانات

ٔ 

 ال لانات ايساسلة ه  :
 اعاللة اسع أاـ فتتذج   (ٔ

كرار الع كعل  علل  الع
الساع  يف  علل  ت ارة 

اليراءة لةل ة ال   الثاين 
اتر هأرسة رك ة الت اف 
الثانتّبة اإلساتلة ت ةية 

   ار 

 
اماتاة 
العا ةة 

 العار لةك 

 
 ا خع ار

الي ل   ا خع ار)
 كال عأم(

ٕ 

 ال لانات الأااعة ه  :
  تّبر العاـ اه تتنن  (ٔ

 ال  ئ 
أ تاؿ الةل ة هأرسة  (ٕ

الت اف الثانتّبة  رك ة
 اإلساتلة ت ةية   ار 

ال لانات اه تأرسني  (ٖ
 كتت  ني اإلدارّبني 

 
 ر لس اظتأرسة
اظتأرسني 

اظتسؤكلني اه 
شؤكف 
 الةل ة

إدارة شؤكف 
 اظتتظ ني

 
 
 

اظتا كة كاظتيا لة 
 كالعت لمب
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 اتتفميم القياس - و
ي ع  يف هلك  ّبسر اظتر لة حتلل  ال لانات يف ال اب الرا ن ته ال  ئ  ااظت

 تاو ة لليلس يف هرص ال  ئ  واا العارل :
  ياس نأرة الةل ة  اسع أاـ ا خع ار -ٔ

 ا خع ار الي ل  كا خع ار ال عأم أس لة ال  ئ اليراءة اصت رّبة (أ 
البعدي أسئلة ياسات االختبار القبل  و تفميم  الق 3،4 الهدول

 البحث القراةة الههرية

ءة ا   لات و  الرن 
 ال علاة الع اور اليراءة اصت رّبة

 ال ةمب ٔ

 ٗ نةمب ؼتارج اضترؼ ت اس ة جأا

 ٖ نةمب ؼتارج اضترؼ ت اسة
ن ر نةمب ؼتارج اضترؼ 

  اظت اس ة
ٕ 

 ٔ نةمب ؼتارج اضترؼ  ع ت اس ة

 ال  ا ة ٕ

 ٗ نرأ    ا ة جأا

 ٖ نرأ    ا ة

 ٕ نرأ نان ة    ا ة

 ٔ نرأ  ع    ا ة
 ٗ جأانرأ  ةانة  الةانة ٖ
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 ٖ نرأ  ةانة
 ٕ نرأ نان ة  ةانة
 ٔ نرأ  ع  ةانة

 الع غل  ٗ

 ٗ ّبراا  الل الع غل  واتا جأا
 ٖ ّبراا  الل الع غل  واتا

 ٕ ّبراا  الل الع غل   ع وات 

 ٔ   ّبراا  الل الع غل 
 

الععهب تعتس  غتاتع الأرجات )غتاتع درجات و  ؽتع  ني تيستتا 
 اأده ( هت الأرجة ال اهلة ال  لت   الل ا الةل ة الل 

 ٕٚكالاا ّبل  جأكؿ يف  يأّبر تسعتل ت ارة اليراءة:
 العيأّبر ال علاة  ايرناـ الرن 
 ؽتعاز ٓٓٔ - ٜٓ ٔ
 جلأ جأا ٜٓ> - ٓٛ ٕ
 جلأ ٓٛ > - ٓٚ ٖ
 تي تؿ 07 > - ٓٙ ٗ
  عل  ٓٙ > ٘
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الةل ة  اسع أـ رتتز أتا  رّبمب  يأّبر      علل  اليراءة اصت رّبة 
 كهت:

  

 
 اإلس لة ٕٓال عأم أس لة اليراءة ال اتعة ال  ئ رتلع ا ا خع ار الي ل  ك  (ب 

 البعدي أسئلةلقياسات اإلختبار القبل  و تفميم ا 3،5الهدول 
 القراةة الفامتة 

الأرجة  الأرجة رهاالتع أس لة ته اليراءة الرن 
 اين ل

 اليراة ال اتعة ٔ
 ا   ال  تص 

 )ص( إذا وان  اخ  -
الع ارة و ل ة 

كاخ  )خ( إذا وان  
 خة 

اخ  اإلجا ة اظت اس ة   -
ته أ  ب  ج  د 

  ت ن ااتة ال لب

و  
إجا ة 
 و ل ة

ٔٓٓ ٔٓٓ 

 ٓٓٔ نلاة
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أس لة ته  ص أك  ٓٔ  ٕٓكلات   اف ا   اظتيركء أس لة كرتلع ا 
 أس لة ته  إخعلار اإلخا ة اظت اس ة أ  ب  ج  د   ٓٔخ  ك 
 تا  رّبية  يأّبر      علل  اليراءة الةل ة  اسع أاـ الرتتز كهت :أ

 
 
 أسلوب تحلي  البياوات - ز

أتا أساللب الع لل  ال لانات يف هرا ال  ئ اسع أاـ ال  ئ الع لل  
  SPSS Versi 22ا خ ائ التو   رناتلج 

 (Mean)اظتعأؿ  -ٔ
ةلن ا أ ستدجاف أف  ث ل  تؤهات نعلاة الععل  اضت تؿ لةل ة ّبسع

 أف ّبعرؼ ته خاؿ اظتعأؿ الرم  أد  ػ :
 SPSS Versi 22أك   ااع  

 كشغ   اماتاة العارّب لة كاماتاة العا ةة Variable View انلا  اخعار 

 كشغ  ال عا ج واا غتاتاع ا Data View الثا  اخعار 

 Analyze – Descriptive Statistic – Descriptiveرا عا  انير اتؽ اليا اة 

 أدخ  نلاة الةل ة إذل اظتر ن اظتعغع س   اتسا خ

 Options – Centang Mean, std.devitiondanانير  سادسا 

  سا عا  انير نع
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 (Standar Deviasiا ؿتراؼ اظتعلارم ) -ٕ
علة  لع ار الة ا خلاة نلعل ة اظتسع أتة يف ا عساب لا ؿتراؼ اظتعلارم 

لع لل  ال لانات ته نلاة  IBM SPSS Statistic V.22ال ا ثة  رغتة   اسع أت
 اظتعأؿ كا ؿتراؼ اظتعلارم متةتات الع لل  واا ّبل  :

 SPSS Versi 22أك   ااع  
 كشغ   اماتاة العارّب لة كاماتاة العا ةة Variable View انلا  اخعار 
 Data View الثا  اخعار 

 Analyze – Descriptive – Statistics – Descriptiveرا عا  انير اتؽ الياظتة 
 خاتسا  ادخ  نلاة الةل ة إذل  اتراجن اظتعغع س

  Options – Centang Mean – Std, Devitionسادسا  انير 
 سا عا  انير نع 

 (Uji Normalitas)اخع ار الة لعلة  -ٖ
أتا اخع ار الة لعلة تسع أتة ظتعراة الة لعلة ته  تزّبن ال لانات  ّبيـت 

 –ال لانات يف ال  ئ اسع أاـ اخع ار نلاغركركؼ  اخع ار ال  ئ   لعلة
اا  ا خع ار الة لع   اسع أاـ   (Kolmogorov - Smirnov)شتترنتؼ 

إذا ال ع  اتؽ ستستف  (Kolmogorov-Smirnov)شترنتؼ -ا خع ار نلات ركؼ
 أتا خةتات حتللل ا واا ّبل : ة   ل

 SPSS Versi 22أك   ااع  
 Analyze – Descriptive Statistics –Explore انلا  اخعار 

 Dependent List and Factor List الثا  أدخ  اظتغع إذل 
 Normality plots with testsاخعار  Plots را عا  ٍب اخ   اظتر ن ا خع ار  يف

 اخعار ٍب
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 خاتسا  انير نع 
 اطتاوة ته هرص الع للللة :

 Ha  :نلاة تل تظ ا أوهب ته درجة اظتغيل  إذا( sig > 0,05 )  اال لانات
 الة لعلة 

H0 :  إذا الاة تل تظ ا أوغر ته درجة اظتغيل(sig < 0,05)  اال لانات  ع
ٖٚ الة لعلة

  

 (Uji Homogenitas)اخع ار العاانس  -ٗ
ك عأ  تزّبن ال لانات الة لعلة   ع  ال ا ثة اخع ار ال اانس  اسع أاـ 

س أـ    كخةتات اخع ار واا اخع ار العاانس ظتعراة ه  نعلاة الةل ة جتان
 ّبل  :

 اماتاة العا ةة كاماتاة العار لة  Viewأك   اني  نلاة الةل ة إذل  لانات 
 Analyze – Non Parametric Tests – Legacy Dialogs – 1Sample  انلا  اخعار

K – S 
  Test Variabel List الثا  اخيك اماتاة العارّب لة كاماتاة العا ةة إذل 

 را عا  انير نع 
 أتا اطتاوة ته  ل  الع للللة ّبعين: 

Ha  إذا :Sig > 0,05  (2 Tailed)   اال لانات العاانس 
H0  إذا :Sig < 0,05  (2 Tailed) اال لانات  ع العاانس  ٚٗ 

 (t)إذا وان  نعا ا  الة لعلة كالعاانس ااسع أت   اخع ار ت 

 (u)س ااسع أت   اخع ار ؤ إذا وان   ع الة لعلة أك  ع العاان
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     (Uji t)ا خع ار ت  -٘
العا ةة ة يف اماتاة العارّب ة ك هرا ا خع ار ت أكؼ ظتيارنة ه  العل 

 Independent - sample T test تجأ ال ركؽ التا  ة  ا خع ار اظتسع أـ ه 

  اسع أاـ  رغتة  كأتا خةتات اخع ارها واا ّبل  :  t ساب ا خع ار
 اماتاة العا ةة كاماتاة العارّب ة  Viewخ  نعلاة الةل ة اظتغع أك   أد

 اتاة اجتر لة ه  اماتاة ايكؿتيخترة  ام Data View انلا  ال لانات 
 كاماتاة العا ةة ه  اماتاة الثانلة  

  Analyze-Compare Means-Independent-Samples T - Test الثا  
 اظتعتس  ااعتل إذل ال  أكؽ اخع ار اظتغع  س   را عا  اني  نلاة اخع ار

 (Grouping Variable)خاتسا  أدخ  امعان إذل و أكؽ امعان اظتغع 
 Define Groupsسادسا  اني  

 ( ٕ( كاماتع الثاين ب )ٔسا عا  أخير اماتع ايكؿ ب )
 سات ا  انير  ٍب  ك نع   

انات الع لل   تزّبن الة لعلة كالعاانس كاطتاوة ته هرص اطتع ار ّبعين إذا ال ل
  (uji t )ااسع أـ  اخع ار ت 

 Haاػ   (sig. tailed 2) > 0.05إذا نلاة اظتل تظة أوهب ته درجة اظتغيل  -
 تي تؿ  اا  تجأ ال رؽ ن   ك عأ ا خع ار الي ل  كا هع ار ال عأم 

  Hoاػ  (sig. tailed 2) <0,05 إذا نلاة اظتل تظة أوغر ته درجة اظتغيل  -
 ٘ٚتردكد  اعتجأ ال رؽ ن   ك عأ ا خع ار الي ل  كا خع ار ال عأم 
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 (Uji u)ا خع ار ؤ  -ٙ
إذا ال لانات الع للللة  ع الة لعلة ك ع العاانس السع أت  ال ا ثة 

  اخعلار  اسع أاـ  رغتة واا  ارل :
اماتاة العا ةة كاماتاة العارّب لة  Viewاظتغع  أك   أدخ  نعلاة الةل ة إذل
   علاة اخع ار تعتس  ااعتل 

تيخترة  اماتاة العار لة واماتاة ايكذل كاماتاة  View انلا  ال لانات 
 العا ةة واماتاة الثانلة 

 Analyze – Nonparametric – Legacy Dialogs – Independent 2 الثا  انير 
 Test Variable Listأدخ  نلاة ا خع ار إذل ال  أكؽ را عا  

 Define Groupsخاتسا  أدخ  امعان إذل ال  أكؽ 
 سادسا  أخيك اماتاة ايكذل ب )ايكذل( كاماتاة الثانلة ب )الثانلة( 

 سا عا  انير  ٍب  ك نع   
 أتا اطتاوة ته هرا ا خع ار ه :

تردكدة ك  Haال رؽ  ني اماتاعني  اػ  اعتجأ Sign (Tailed 2)  > 0,05إذا  -
Ho  تي تلة 

تي تلة ك  Haاعتجأ ال رؽ  ني اماتاعني  اػ  Sign (Tailed 2)  > 0,05إذا  -
Ho  ٙٚتردكدة 

 N-Gain Scoreا خع ار  -ٚ
اسع أت  ال ا ثة هرا ا خع ار ّبعين ظتعراة تأل اعاللة اسع أاـ فتتذج 

 ئ الل  علل  أك  عّل   أتا تسعتّبات   علل  أك الةركؽ أك إس ا لالة يف ال 
 واا ّبل :
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 أك   انعي  أف جتان ال لانات ته اماتاة العارّب لة كاماتاة العا ةة 
  SPSS Versi 22 انلا  إاع  
 Valueأخير  Labelك  Valueيف خانة  Valuesاخعار  Variabel View الثا  ٍب 

هااتاة  Label ٕب  Valueك نع   ك  Addهااتاة العارّب لة  Label ٔب 
 ك نع    Addالعا ةة 

 كشغ  ال عا ج واا غتاتاع ا  Data Viewاخعار  را عا 
 Target Variable  يف خانة Compute Variableٍب  Transformخاتسا  أخعار 

 ”Post-Pre“أوعب  Numeric Expressionيف خانة  ”Post_Kurang_Pre“أوعب 

 Post_Kurang_Preجأّبأا  اإلس  ظ ر تعغّع  Data Viewٍب نع   يف 
 Target Variable  يف خانة Compute Variableٍب  Transformسادسا  أخعار 

-100“أوعب  Numeric Expressionيف خانة  ”Seratus_Kurang_Pre“أوعب 

Pre”  ٍب نع   يفData View   ظ ر تعغّع جأّبأا  اإلسSeratus_Kurang_Pre  
 Target Variable  يف خانة Compute Variableٍب  Transformأخعار سا عا  

أوعب  Numeric Expressionيف خانة  ”Ngain_Score“أوعب 
“Post_Kurang_Pre / Seratus_Kurang_Pre”  ٍب نع   يفData View  ظ ر

 Ngain_Scoreتعغّع جأّبأا  اإلس  
ر أخي  Explore  يف Analyze – Descrptive Statistic –Explore  اخ  سات ا

NGain_Persen  إذل خانةDependent List   ٍب نع 
 أتا اطتاوة ته هرا ا خعار ه : 

 تر  نؼ  g ≥7،,07≤ ٓٓٔإذا ا خع ار اظتعأؿ  -
 تععأؿؼ  ٖٓ ٓ≤ g<  ٓٚ ٓإذا ا خع ار اظتعأؿ  -
 كا ئؼ   ٓٓ ٓ < g<  ٖٓ ٓإذا ا خع ار اظتعأؿ  -



٘ٚ 
 

 

 

 دل ّبكه ه اؾ زّبادةؼ  g=  ٓٓ ٓإذا ا خع ار اظتعأؿ  -
 ٚٚ واف ه اؾ اـت اض  ٓٓ ٔ- ≤ g<  ٓٓ ٓإذا ا خع ار اظتعأؿ  -
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