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 ثالثالفصل ال
 منهجية البحث

 تصميم البحث .أ
لًتقية (Aksi Kata)  كلمة العمل سًتاتيجيةا يب بفعاليةذا البحث حبث جتر إن ى

 املدرسة املتوسطة اإلسالمية دار احلكمة يف التالميذلدى استيعاب املفردات العربية 

يب كصف جتر ( تالميذ 17) "3ب"الثاين  العينة يف ىذا البحث الصفو . كنباروب
 "4ب"والصف الثاين  .(Aksi Kata) كلمة العمل سًتاتيجيةا ستخدم الباحث فيووي
 .كلمة العمل سًتاتيجيةا ستخدم الباحث فيو ال يكصف ضابطي و ( تالميذ 17)

و البعدى  االختبار القبلى تصميم فيو وتصميم البحث الذي يستخدم الباحث
 بإختبار عشوئية يعٌت :

 الصف تبار القبلىاالخ المعالجة االختبار البعدى

O2 X O1 أ 

O2 _ O1 ب 

 اإليضاح:
 : الصف التجريب أ

 ابطيالض: الصف  ب
O1  : ابطيالصف الضاالختبار القبلى للصف التجريب  و 
X الصف الذى فيو معاجلة : 
 : الصف ليس فيو معاجلة -
O2 :  ابطيالصف الضاالختبار البعدي للصف التجريب و 
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 ب. زمان البحث ومكانه
ه. و  1438 /م  2017 ابريل 22  – ماريس 14لباحث البحث من فبدأ ا

 .كنباروب املدرسة املتوسطة اإلسالمية دار احلكمةأما مكانو فهو 
 أفراد البحث وموضوعه ج.

الصف الثاين  تالميذو  اللغة العربية سمدر   ىويف ىذا البحث أفراد البحث أما 
. وموضوع البحث كنباروب احلكمة املتوسطة اإلسالمية داراملدرسة يف " 4ب" و "3ب"

لدى  لًتقية استيعاب املفردات العربية (Aksi Kata) كلمة العمل سًتاتيجيةافعالية 
 .التالميذ

 مجتمع البحث و عينته . د
يف  "4ب"و  "3ب" من الصف الثاين التالميذأما اجملتمع هلذا البحث كل 

وعينتو  .تالميذ 34فيهما ىم وعدد كنباروب املتوسطة اإلسالمية دار احلكمةاملدرسة 
" 4بالصف الثاين " تالميذو  .تالميذ 17" وعددىم فيو 3بالصف الثاين " تالميذ

 . ويف البيان التايل تفصيل مجلة اجملتمع هلذا البحث:تالميذ 17وعددىم فيو 
 األولالجدول 

 كنباروب المتوسطة اإلسالمية دار الحكمةلمدرسة في ا ثانيالصف ال تالميذ موعةمج
 رقم الصف المجموعة

3الثاين ب 17  1 

4الثاين ب 17  2 

 اجملموعة 34

 ه1438م/2017سنة  كنباروب املتوسطة اإلسالمية دار احلكمةاملراجع :املدرسة 
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يعٌت الصف الثاين  .عينة 34صفني هلذ البحث الذى يتكون من  وأخذ الباحث
 اخذ العينةية وتقن (.تالميذ 17" )4ب" ( و الصف الثاينتالميذ 17" )3ب"

 53.(simple random sampling)املستخدمة تقنية العشوائية البسيطة 

 ه. نوع البحث وتصميمه
ار القبلي ىذا البحث حبث جترييب. باستخدام خطة ضابط فئوية االختب       

واالختبار البعدي. وىذا التجريب يكاد أن يتشابو خبطة ضابط فئوية االختبار 
تبار البعدي على الشكل العشوائي. ولكن كيفية أخذ اجملموعة تؤخذ القبلي واالخ

54من خاصة واحدة فقط.
 

 أسلوب جمع البيانات .و
 : ىذا البحث كمايلي مجع البيانات يف أسلوب

 املالحظة .1
 .كلمة العمل سًتاتيجيةا ىذه املالحظة ملالحظة فعالية

 اإلختبار .2
لدى  استيعاب املفردات العربيةملعرفة  تستعملاألسئلة أو التمرينات اليت 

 .لتالميذا
  درسة الوثائق الرمسية .3

قصد الباحث الصور أو الفلم أخذىا الباحث عند عملية التعليم والتعلم. وىذه 
 لتأكيد القرى على البحث الذي قام هبا الباحث قبلو.

 

                                                             
53

Sugiyono, Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, (Alfabeta : 

Bandung, 2013), hlm. 82 
54

Nana Syaodih,  Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung : PT. Rosda Karya, 2011), hlm. 207 
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 أدوات البحث .ز
 املالحظة .1
 ال نعم ةظالمالح   الرقم

   معا. تح املدرس الدرس بالسالم و الدعاءيف 1
   .م املدرس أىداف تعليم املادة السابقةيقد 2
   .يقدم املدرس أىداف تعليم املادة اجلديدة 3
   .إىل اجملموعات التالميذ يقسم املدرس 4
   .املدرس املفردات مرة او ثالث مراتأ يقر  5
مرة او ثالث قراءة املدرس عن تلك املفردات  التالميذيقلد  6

 .املفرداتتلك  التالميذمرات حىت يستوعب 
  

 الوكيل من كل جمموعة أن تتقدم إىل األمام درسيأمر امل 7
 .ااحدو ف حداو 

  

 قيطبمن اجملموعات أن يأخذ بطاقة مث  الوكيل درسيأمر امل 8
 .ماتشمل يف رسالة البطاقة التالميذ

  

   .كل من أعضاء اجملموعة خترص املفردة املقصودة 9
   .التقوميبيقوم املدرس  10

 
 
 
 
 



03 
 

 االختبار .2

 إسم رقم

 مؤشرات التقويم
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      1 تالميذال 1

 
 أسلوب تحليل البياناتح.  
 باستخدام الرموز اآليت : حتليل البيانات املستخدمة ىف املالحظة -1

  P    :نسبة مئوية 
  F    :التكرار 
  N    :جمموعة 

 )جيد جدا( : 86 %-%100   

" لًتقية العمل كلمة " سًتاتيجيةا فعاليةم الباحث أربعة معايري ملعرفة استخدا 
 :منها، استيعاب املفردات العربية

 : )جيد جدا( %86-%100  .1
 : )جيد( %56 -%85 .2
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 ل(: )مقبو  %40 -%55 .3
  55.: )ناقص(   %0 -%40 .4

 ≥30TES “T” (N(الرموز  سًتاتيجيةبا وأما حتليل البيانات املستخدمة ىف االختبار -2

 : ة( لبيانات جمموعة العينة الصغريةاملًتبطغري )

   
     

√(
   
√   

)
 

 (
   

√   
)
 
 

 اإليضاح :

T : اختبار 

Mx :  املَعدَّل من املتغري  

My : املَعدَّل من املتغري   

SDx : اإلحنراف املعيار من املتغري    

SDy : اإلحنراف املعيار من املتغري   

N : العينة 

 56.الرقم الثابت : 1

 رموز معيار احنراف التغيري

                                                             
55

Suharsimi Arikunto, Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan, )Jakarta: Bumi Aksara, 2005), hlm. 

75. 

 
56

Hartono, Statistik Untuk Penelitian, )Yogyakarta : Pustaka Pelajar 2010), hlm. 208. 
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    √
∑   

 
 

 رموز معيار احنراف التغيري

    √
∑   

 
 

َعدَّل رموز
ُ
 امل

   
∑ 

 
 

َعدَّل رموز
ُ
 امل

   
∑ 

 
 


