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 الفصل الثالث
 منهجية البحث

 

 أ. تصميم البحث
لعبة  بباررة طريقة املالاستخدام  ي، تشرح عن فعاليةإن ىذا البحث حبث جتريبي

مدرسة حممدية يف  كرة األسئلة لرتقية مهارة الكالم يف تعليم اللغة العربية لدى التالميذ
"، كصف جترييب ب"الثاين والعينة يف ىذا البحث الصف ،بكنبارو الثانوية اإلسالمية

كصف " أ"الثاين الصفو كرة األسئلة لعبة  طريقة املباررة بالوتستخدم الباحثة فيو 
وىذا متغري . كرة األسئلةة  طريقة املباررة بلعبالضابطي  وال تستخدم الباحثة فيو 

 البحث يتكون من املتغريين ومها:
( ومهارة Xكاملتغري املستقلي )كرة األسئلة  ة  لية استخدام الطريقة املباررة بلعبفعا

 (.Yالكالم كاملتغري التابعي )
Control Group Pre test-Post testوتصميم البحث الذي تستخدم الباحثة فيو 

 الصف االختبار القبلي املعاجلة االختبار البعدي
TI X TO التجريب 

TI - TO ىالضابط 
 

 ب. زمان و مكان البحث
  مدرسة. و مكان البحث ىف ۱۰۲٧ سنةىف رهر أغسطس  أما زمان البحث

 .بكنبارو حممدية الثانوية اإلسالمية 
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 ج. أفراد البحث و موضوعه
لثانوية ا حممدية مدرسةا"بب" و"أ"الثاين ىف الصف  تالميذالبحث ىي أفراد

كرة ة  لية استخدام الطريقة املباررة بلعبالبحث فعا و. وموضوعبكنبارواإلسالمية 
 الكالم.لرتقية مهارة  األسئلة

 د. مجتمع البحث و عينته
لثانوية ا حممدية مدرسةىف الثاين الصف  التالميذاجملتمع ىف ىذا البحث ىو  

 ، كما ىف اجلدول األتى :أربعون التالميذ، وعددىم  بكنبارواإلسالمية 
 بكنبارو لثانوية اإلسالمية احممدية  مدرسةىف لثاين  االصف تالميذالمعوعة جم

 الرقم الصف العدد

 .١ "أ"الثاين  20

 .2 "ب"الثاين  20

 اجملموعة 00

 

. يعىن تلميذا نيأربع نة صفني هلذ البحث الذى يتكون منوأخذت الباحثة العي
 رخصا(20" )ب"الثاين رخصا( والصف20" )أ"الثاين الصف

أدوات البحثه.   
. املالحظة ١  

 ال نعم مالَحظة رقم
   املدرسة املادة الىت ستعلمها رفويا بدون النظر إىل الكتابة.تعرض  ۲

تنطق املدرسة املفردات نطقا صحيحا باإلرارة إىل الصور املعدة  ۱
 على السبورة

  

من النص أو تأمر املدرسة التالميذ مبتابعة ما نطقها املدرسة  ٣
 نطقتصحح املدرسة ما خيطاء بو التالميذ يف املفردات املتعلمة و 
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0 
تشرح املدرسة معاىن املفردات و النص معا حىت يفهمها التالميذ 

   فهما جيدا

حول النص املدروس، باألسئلة تقوم املدرسة مع التالميذ باحلوار  ٥
 جابة )األجوبة(واإل

  

تنفذ املدرسة السؤال واجلواب باستخدام كلمة االستفهام "ما،  .6
   باملفردات املعرضة.ىل، أين،" وذلك التمرين مرتبط 

   ميذ بكتابة األسئلة احلرية ة كل تالأمر املدرست .٧
   التالميذ بصناعة ذلك كالكرة ةأمر املدرست .8
   التالميذ جلمع القرطاس ةأمر املدرست .9

   القرطاس إىل التالميذ ةاملدرسترمي وبالتاىل  .١0

األسئلة  واأةأن يقر وبعد أن أخذ التالميذ القرطاس يأمرىم املدرس ١١
 ىا.فيها وجييبو 

  

   لعرض القصة أمام الفصل بادالالتالميذ مت ةأمر املدرست ١2

على حسب املادة  املستخدمة التالميذ تركيب اجلملةتنظر املدرسة  ١٣
   املتعلمة

   تصحح املدرسة ان وجدت االخطاء من التالميذ ١0
   ختلص املدرسة املادة املتعلمة ١٥
   تقوم املدرسة بالتقوًن عن مهارة كالمهم ١6

   المجموعة
اإلختبار .2  

يتكون من اإلختبارين ومها اإلختبار القبلي واإلختبار البعدي. ىذا اإلختبار 
اإلختبار القبلي يهدف إىل مقياس مهارة الكالم، وأما اإلختبار البعدي يهدف   

 .إىل معرفة ترقية مهارة الكالم
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           2التالميذ 2

 
 و.طريقة جمع البيانات

 وطريقة مجع البيانات املستخدمة ىف ىذا البحث فيما يلى :
 . املالحظة ١ 

، كرة األسئلةة  فيذ استخدام طريقة املباررة بلعباملالحظة ملالحظة تنىذه 
 ومالحظ البحث مدرسة اللغة العربية.

 . االختبار2
ذا االختبار يتكون من تقوًن مهارة الكالم لدي التالميذ وىلتبار االخىذا 

 االختبارين ومها:
 الكالم.(. االختبار القبلي، ىذا االختبار مستخدم ملقياس مهارة ۲
(. االختبار البعدي، ىذا االختبار مستخدم ملعرفة ترقية مهارة الكالم لدى ۱

 التالميذ.
 ز. تحليل البيانات

 : ز اآليتو باستخدام الرمالحظة وأما حتليل البيانات املستخدمة ىف امل. ۲
:  Pنسبة مئوية 



22 
 

: Fالتكرار 
:Nجمموعة 

 % )جيد جد( ۲00 -%  8۲
 %   )جيد( 80 -%  6۲
 %   )مقبول( 60 -%  0۲
 %   )ناقص( 00 -%  ۱۲
 ٣٥%    )ناقص جدا(۱0 -% 0

 Test( >٣0Nز اآليت )و حتليل البيانات املستخدمة ىف االختبارباستخدام الرم. ۱
“t” 

   
     

√(
   

√  ١)
2
 (

   

√  ١)
2

٣6 

 : يضاحاإل
T : اختبار 

Mx : من املتغري َعدَّلامل    
My : من املتغري َعدَّلامل    

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

N : العينة 
 الرقم الثابت : ۲

 
                                                             

35Riduwan, SkalaPengukuranVariabel-VariabelPenelitian,(Bandung: Alfabeta, 3122), hal.21 
 
       

36Hartono, StatistikuntukPenelitian, (Yogyakarta: PustakaPelajar, 2102), hlm. 2-2 



22 
 

 التغيريرموز معيار احنراف 

    √
∑  2

 
 

 رموز معيار احنراف التغيري

    √
∑  2

 
 

 رموزملعدل
   

∑ 

 
 

 رموزملعدل
   

∑ 

 
 


