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 الفصل الثالث
 منهجية البحث

 تصميم البحث .أ 
رتقية مهارة ل Jigsaw طريقةتطبيق ، وىذا البحث عن إن ىذا البحث حبث جترييب

دراغريي متبولينج إين الرمحن دار املدرسة اإلسالمية املتكاملة ثانويةال يف التالميذ الكالم لدى
الذي تستخدم جترييب صف الك "أ"العاشر   صفالو  العاشر. صفالتالميذا يف  تو. وعينىلري

ال تستخدم فيو الذي  صف ضبطيال"ب" كالعاشر  صفالو  Jigsawفيو الباحثة طريقة 
 . Jigsawبطريقة  الباحثة

 " االختبار القبلي و البعدي" و تصميم البحث الذي تستخدم فيو الباحثة 
الختبار البعديا املعاجلة االختبار القبلي الصف  
"1"العاشر   T1 X T2 

"ب" العاشر  T1 - T2 

 : ياا اإل

 : الصف التجرييب  "1"العاشر 

 ي: الصف الابط "ب"العاشر 

T1  ي: االختبار القبلى للصف التجرييب  و الصف الابط 

X  الصف الذى فيو معاجلة : 

 ليس فيو معاجلةالذى : الصف   _

T2  ي: االختبار البعدي للصف التجرييب و الصف الابط 
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 همكانزمان البحث و  . أ
 .ه ۱438/م 2٢۱7 ستفمرب-يف شهر من أغسطسالباحثة  البحث فتقوم بو زمانأما 
 دراغريي ىلريإينمتبولينج  الرمحن داراإلسالمية املتكاملة  ثانويةال املدرسة يفو مكانو 

 أفراد البحث وموضوعه .ب 
اإلسالمية  ثانويةال املدرسةيف  "ب"" وأ" العاشرالصف  املدرس وتالميذ أفراد البحث ىي

رتقية ل Jigsaw طريقة تطبيق وموضوع البحث. دراغريي ىلريإين متبولينج الرمحن داراملتكاملة 
   .مهارة الكالم

 جمتمع البحث و عينته .ج 
 1.3اجلدول 

 دراغريي هلريمتبولينج إين الرمحن داراإلسالمية املتكاملة  ثانويةال املدرسة تالميذ عدد
 لكل فصلعدد  تالميذعدد ال الصف الرقم
 78 34 "أ" العاشر 1
 34 "ب"العاشر  2
 74 42 "أ"احلادي عشر 3
 32 "ب" احلادي عشر 4
 42 2٢ "أ"الثاين عشر 5
 22 "ب" الثاين عشر 6

 187 اجملموعة
 دراغريي متبولينج إين الرمحن دار اإلسالمية املتكاملة ثانويةال املدرسةيف  املصدر:مكتبة شؤون الرتبية والتعليم
 داراإلسالمية املتكاملة  ثانويةال املدرسةيف تالميذ  كل  اجملتمع ىف ىذا البحث ىو

تلميذا وأخذت الباحثة صفني   187 حيث كان عددىم .إيندراغريي ىلريمتبولينج الرمحن 
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تلميذا(  34"أ"   ) عاشرتلميذا. يعىن الصف ال 68 ىذ البحث الذى يتكون منيف كالعينة 
 تلميذا( 34"ب" ) عاشرو الصف ال

 أدوات البحث .د 
 املالحظة .1

 ال نعم مالَحظة رقم

   أىداف التعليم فوائدىا يف احلياة اليومية ملدرسةقدم االت 1

    التعليمية املواد وأىداف مؤشرات على ملدرسةاال تعرض 2

3 
يف كل جمموعة  مخس  إىل ماجلموعات التالميذ ملدرسةاال تقسم

 على حسب احلاجة اليها. تالميذااشخاص  
  

   املواد املختلفةمباحث   كلعاو من اجملموعات  ملدرسةتعطي اال 4

5 

تتساوات مبادة دراسية يف كل جمموعات تالميذ كل   ملدرسةأتمر اال

ىذه اجملموعة جمموعة أىلية وىم أن جيعلوا جمموعة جديدة وتسمى 

 اقشون تلك املادة ابللغة العربيةني

  

6 
حيث أن كلعاومن األعااء كمؤىل تلك  من مناقشة بعداالنتهاء

 إىل زمالئهم تعليم املواد وىم يتبادلون يف اجملموعة األصلية املواد يف
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واآلخرون يستمعون عليها حىت ينتهى التعليم من كل واحد منهم 

. 

   املناقشات كلمجموعة نتائج تعرض 7

   نتائج مناقشتهم إن وجدت فيها األخطاء ملدرسةوتصحح اال 9

   تالميذابالتقومي ملعرفة النتيجة تعلم ال ملدرسةتقام اال 1٢

   اجملموعة

 
 االختبار .2

 إسم رقم

 مؤشرات التقومي

وف
حلر

ج ا
خمار

 
غيم

تن
 

اظ
أللف

ار ا
ختي

ا
 

مل
 اجل

يب
ترك

 
حة

صا
ف

اعة 
شج

 

       1التلميذ  1

 مجع البياانتأسلوب  .ه 
 مجع البياانت يف ىذا البحث كما يلي 
 مالحظة.1

  Jigsaw طريقةتستعمل املالحظة ألخذ البياانت عن تطبيق  
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ختباراإل. 2  

 يستهل اإلختبار ألخذ البياانت عن قدرة التالميذ على التكلم حيث تعرف هبا فعالية
  Jigsaw طريقةتطبيق 

 حتليل البياانتأسلوب ز. 
 : الرمز اآليت الباحثة تستخدم فيوبياانت  حتليل -1

  
 

 
 8221 

P   :ويةئنسبة م 

F  :التكرار 

N ة: جمموع 
 رتقية مهارة الكالم لدىل Jigsaw طريقةتطبيق  ة معيار ملعرفةمخس ةإستخدم الباحث

 منها : التالميذ

 )اجيد جد)  %1٢٢-%81
  )جيد(    %8٢-%61
 )مقبول(   %6٢-%41
 )انقص(  %4٢-%21
 ) جدا انقص ) %2٢-٢% (
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 :ابستخدام الرمز اآليت  االختبار يو الباحثةستخدم فت بياانتال وأماحتليل -2

   
     

√(
   
√  1

)
2
 (

   

√  1
)
2
31 

 اإلياا  :
T : اختبار 

Mx :  املَعدَّل من املتغري  
My : املَعدَّل من املتغري   

SDx : اإلحنراف املعيار من املتغري   
SDy : اإلحنراف املعيار من املتغري   

N : العينة 
 الرقم الثابت : 1

 رموز معيار احنراف التغيري

    √
∑  2

 
 

 رموز معيار احنراف التغيري

    √
∑  2

 
 

 ملعدل رموز
   

∑ 

 
 

 املعدل رموز
   

∑ 
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