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 الفصل الثالث
 منهجية البحث . أ

 فهرسال ةبطاق تطبيقسرتاتيجية اذبريب باستخدام شبو إن ىذا البحث حبث 
ملدرسة يف ا التالميذعلم الصرف لدى املواد الصرفية يف تعليم  عابيستالرتقية 

 كمبار. Islamic Centre Al-Hidayahاإلسالمية دبعهد  املتوسطة
شخصا( كصف ذبريىب 42) جوالعينية يف ىذا البحث الصف الثاىن 

و الصف الثاىن  فهرسالبطاقات  تطبيقسرتاتيجية استخدام اوتستخدم الباحثة فيو 
 ةبطاق تطبيقسرتاتيجية اشخصا( كصف الضبطي وال تستخدم الباحثة فيو  42) د
 س.فهر ال

 البعديو اإلختبار القبلي تصميم  م البحث الذي تستخدم الباحثة فيووتصمي

 يعىن : بإختيار عشوئية
 اإلختبار البعدي معاملة اإلختبار القبلي اجملتمع

 O1 X O2 أ

 O1 - O2 ب

 اإليضاح :
 فهرسال ةبطاق تطبيقسرتاتيجية ا: اجملموعة التجريبية الىت تستخدم أ

 فهرسال ةبطاق تطبيقسرتاتيجية ا: اجملموعة  املراقبة  بدون تستخدم ب
O1 اإلختبار القبلى للمجموعة التجريبية واجملموعة املراقبة : 
X فيو معاجلة: الصف الذي 
 : الصف ليس فيو معاجلة -
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O2اإلختبار البعدي للمجموعة التجريبية واجملموعة املراقبة  : 
 زمان البحث و مكانه ب. 

 / م 42٠٢نوفمرب  سنة  42أكتوبر حىت  42من تقوم الباحثة بالبحث 
-Islamic Centre Alاإلسالمية دبعهد  ملدرسة املتوسطةيف ا وأما مكانوه.  ٠2٤١

Hidayahكمبار 
 أفراد البحث وموضوعه ت. 

وموضوع  رملتوسطة اباملدرسة  الثاىنالصف أفراد ىذا البحث طالب يف 
 Index  Card فهرسالبطاقات  تطبيقسرتاتيجية استخدام افعالية "البحث 

Match) يف  التالميذعلم الصرف لدى  املواد الصرفية يف تعليم عابيستا( لرتقية
 .كمبار Islamic Centre Al-Hidayahاإلسالمية دبعهد  ملدرسة املتوسطةا
 مجتمع البجث والعينة ث. 

ثانوية دبعهد ال املدرسة  يف ثاىنال جمتمع البحث فهو مجيع طالب الصف وأما
( طالب. أما ٠62وستون ) اربعةوعددىم  مائة  املركز اإلسالمي اهلداية كمبار.

( وعددىم مثانية و اربعون. كما يف 2( و)٤عينة البحث فهو الصف الثاين )
 . ٤.4و  ٤.٠اجلدوال 

 1.3الجدول  
المركز اإلسالمي معهد بالمدرسة الثانوية ب التالميذ في الصف الثاني موعةمج

 كمبارالهداية  
 المجموعة الصف رقمال

 4١ ٠الصف الثاين  ٠
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 4٢ 4الصف الثاين  4
 42 ٤الصف الثاين  ٤
 42 2الصف الثاين  2
 ٤٠ 2الصف الثاين  2
 4١ 6الصف الثاين  6

 ٠62 العدد
 املراجع : املدرسة الثانوية دبعهد املركز اإلسالمي اهلداية كمبار

  ىذه البيانات مأخوذة من العينة العشوائية
 3.2الجدول 

 من الصف الثاني تالميذعينة البحث 
 بالمدرسة الثانوية بمعهد المركز اإلسالمي الهداية كمبار

 المجموعة الصف الرقم
 42 (٤الصف الثاىن ) ٠
 42 (2الصف الثاىن ) 4
 24 العدد

 املرجع : املدرسة الثانوية دبعهد املركز اإلسالمي اهلداية كمبار
 نوع البحث وتصميمه .  ج

ىذا البحث حبث ذبرييب. باستخدام خطة ضابط فئوية االختبار القبلي 
واالختبار البعدي. وىذا التجريب يكاد أن يتشابو خبطة ضابط فئوية االختبار 
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القبلي واالختبار البعدي على الشكل العشوائي. ولكن كيفية أخذ اجملموعة تؤخذ 
 ٠من خاصة واحدة فقط.

 البيانات جمع طريقة د.   
االختبار، ىذا ىي  املستخدمة يف ىذا البحث يقة مجع البياناتوالطر 

استيعاب  ترقي االختبار يتكون من االختبار الشفهي واالختبار التحريري ملؤيد
 .املواد الصرفية

 طريقة تحليل البيانات ه. 
 والبيانات الكمية.هلذا البحث جمموعتان من البيانات 

( N<30باستخدام الرموز اآليت ) االختباروأما ربليل البيانات املستخدمة ىف  -٠

Test “t” 
   

     

√(
   

√   
)
 

 (
   

√   
)
 

2 

 اإليضاح :

T : اختبار 

Mx :  املَعدَّل من املتغري  

My : املَعدَّل من املتغري   

SDx : اإلحنراف املعيار من املتغري   

                                                             
1
Nana Syaodih, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung : PT. Rosda Karya, 2011) Hal 207 

  
2
 Hartono, Statistik Untuk Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), h. 206. 
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SDy : اإلحنراف املعيار من املتغري   

N : العينة 

 الرقم الثابت : ٠

   اإلحنراف املعيار من املتغري رموز

    √
∑  

 ̅
 

 

   رموز اإلحنراف املعيار من املتغري

    √
∑  

 

 ̅

 

 ملعدل رموز

   
  

 
 

 

  املعدل رموز

   
  

 
 

 
 


