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 الفصل الثالث
 منهجية البحث

 تصميم البحث .أ 
ية مهارة قلرت   talking stickإسرتاجتيةإستخدام إن ىذا البحث حبث جتريب بفعالية 

 يفيف الفصل العاشر باملدرسة العالية اإلسالمية احلكومية  التالميذالكالم لدى 
الفصل العاشر فصالن ىو الباحث العينة يف ىذا البحث  . و اختارمانينجاو

 (طالبا٠٢")ب"الفصل العاشر و  (طالبا٠٢"أ")
 متحان القبلي و البعديالاو تصميم البحث الذي يستخدم الباحث فيه

متحانالبعدياإل  Treatment متحان القبلياإل  

t۱ X To 

t۱ - To 

 
 

 زمان البحث و مكانه .ب 
. أما ه ۱٨٣٨/م ٠٢۱٧ أكتوبر۱٨ – سفتمبري۱٨فبدأ الباحث البحث من 

 .مانينجاو يفباملدرسة العالية اإلسالمية احلكومية مكانو فهو 
 

 أفراد البحث وموضوعه .ج 
باملدرسة العالية اإلسالمية "ب"و  "أ" الفصل األولطالبىو  أفراد البحث

 talking stickإسرتاجتيةإستخدام بفعالية البحث . وموضوع مانينجاو يفاحلكومية 
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يف الفصل العاشر باملدرسة العالية اإلسالمية  التالميذية مهارة الكالم لدى قلرت 
 .مانينجاو يفاحلكومية 

 
 مجتمع البحث و عينته .د 

في الفصل العاشر باملدرسة العالية اإلسالمية طالباجملتمع يف ىذا البحث ىوكل 
 .طالبا٦٦. عددىم مانينجاو يفاحلكومية 

 
 ٣.3اجلدول 

 مانينجاوالمدرسة العالية اإلسالمية الحكوميةمجتمعتالميذ
الرق

 م
عدد  الفصل

 التالميذ
 فصلالعدد

 األول
 ٦٦ ٠٢ األول "أ" ٦
 ٠٢ األول "ب" ٠
 ٠٦ األول "ج" ٣

 ٦٦ اجملموعة
 .مانينجاو يفملدرسة العالية اإلسالمية احلكومية امن :  معلومات 3.٣
 

الفصل وأخذ الباحث صفني هلذا البحث الذى يتكون من أربعون عينة. يعىن 
الفصل العاشر و  .talking stickبتطبيق إسرتاجتية (طالبا  ۲٠"أ" ) األول

 الذي يستخدم يف تلك املدرسة (بتطبيق إسرتاجتيةطالبا٠٢")ب"
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 أدوات البحث .ه 
 املالحظة. 3

 1 2 3 4 5 المالَحظة الرقم
      املدرس يسلم على التالميذ ١

      اليوميةيقدم املدرس أىداف التعليم وفوائدىا يف احلياة  ٠

٣ 
سنيت مرتا و  ٣٢أو  ٠٢املدرس يستعد العصا حول 

 اآللة املوسيقية
  

   

٤ 
يطلب املدرس لطالب لرتتيب جملسهم بشكل حرف 

"U" 
  

   

      املدرس يشرح املادة ٥

      املدرس يعطي الفرصة إىل الطالب لقرائة املادة حلظة ٦

      Talking Stickاملدرس يشرح الكيفيات من  ٧

٨ 
املدرس يبدأ ىذه الطريقة بإعطاء العصا إىل الطالب 

 مع جري املوسيق
  

   

٩ 
يطلب املدرس الطالب الذي يقف بو العصا ليتكلم عن 

 أو يعربىا باللغة العربية املادة
  

   

      املدرس يعطي الفرسة اىل الطالب لتقدمي السؤال ٦٢

      املادةاملدرس يعطي اإلستنتاج عن  ٦٦

      يقوم املدرس بالتقومي ٦٠
 

 ختبار. اإل۲
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 أسلوب جمع البيانات .و 
 أسلوب مجع البيانات يف ىذا البحث كما يلي: 

 . املالحظة۱
 talking stick  سرتاجتيةىذه املالحظة ملالحظة فعالية تطبيق اإل

 ختباراإل. ۲
 .طالبى االلغة العربية لد مهارة الكالمملعرفة ترقية  ختباراإلىذه 

 أسلوب تحليل البياناتز. 
معيار ملعرفة فعالية تطبيق اإلسرتاجتية اإلحيائية لرتقية داافع  مخسةإستخدم الباحث  .5

 تعلم اللغة العربية لدى التالميذ, منها :
 )جيد جدا151 - 5٠٠1 ( .أ 

 ) جيد151 - 1٠1   ( .ب 
 (مقبولة)% 15 - 1٠1 .ج 
 )ناقص۲51 - 1٠1  ( .د 
 ) 3ناقص جدا٠1 - ۲٠1   ( .ه 

( ٣٢>N)باستخدام الرموز ختباراإلحتليل البيانات املستخدمة ىف  إسرتاجتيةوأما . ۲
Test “t”: 

   
     

√(
   
√  3

)
٠
 (

   

√  3
)

٠
٠ 

 البيان :
T :اختبار 

Mx:املتوسط من املتغري 
                                                             

٣
٦Riduwan, SkalaPengukuranVariabel-VariabelPenelitian, (Bandung: Alfabeta, ٠٢٦٦), hal. ٦٥ 

3
۲  Hartono, StatistikuntukPenelitian, (Yogyakarta: PustakaPelajar, ٠٢3٠), hal. ٠3٢ 
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My:املتوسط من املتغري 
SDx:اإلحنراف املعيار من املتغري 
SDy:اإلحنراف املعيار من املتغري 

N :العينة 
 الرقم الثابت:3

 رموز معيار احنرايف التغيري
    √

∑ ٠

 ̅
 

 رموز معيار احنرايف التغيري
    √

∑ ٠
 

 ̅

 

 املتوسطة  رموز
   

  

 
 

 
 املتوسطة رموز

   
  

 
 

 


