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 الباب الثالث

 طريقة البحث

 تصميم البحث ( أ

ىذا البحث يعين حبث إرتباطي كمي, والبيانات تظهر بالرقم, وحتلل بالطريقة   

وىذا    0:اإلحصائية. والبحث الكمي يتكون من املنهج التجريب و منهج غًن التجريب.

التالميذ إستيعاب املفردات بفهم نصوص اللغة العربية لدى البحث حبث كمي عن العالقة 

 .بكنبارواملتوسطة اإلسالمية املتكاملة   "النمًن" مدرسة يف ال

 البحث ومكانه زمان  ( ب

 م. وأما مكان البحث ىو يف ال >700قامت الباحثة هبذا البحث يف شهر أكتوبًن 

  .بكنبارواملتوسطة اإلسالمية املتكاملة " النمًنه"مدرسة 
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 أفراد البحث وموضوعه   ( ج

املتكاملة  اىن باملدرسة املتوسطة اإلسالميةالبحث ىي تالميذ صف الث إن أفراد
ة العربية لدى عالقة إستيعاب املفردات بفهم نصوص اللغ, وموضوعو بيكانبارو هالنمًن 

 بكنبارو.املتوسطة اإلسالمية املتكاملة  "النمًنه" التالميذ يف مدرسة

 
 مجتمع البحث وَعـيّـنته  د(

 "النمًنه"مدرسة أما اجملتمع يف ىذا البحث مجيع تالميذ يف الصف الثاين يف 

 ميذ.تال 90بعدد  بكنبارواملتوسطة اإلسالمية املتكاملة 

ة مل يرسم العينة ولكن حثابتالميذ، فإن ال 000وألن جمتمع البحث أقل من 

شّبعة. وفقا عمرو درويس إذا كان 
ُ
اجملتمع صغًن نسبيا فكل باستخدام طريقة العينات امل

 0:اجملتمع استخدام كعينات.

 

 

 

                                                           
52
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 جمع البياناتادوات ل ( ه

حثة بعض طريقة مجع االصحيحة واملوثوقية، استخدمت الب البياناتللحصول على 

 البيانات، كما يلي:

 االختبار - أ

األسئلة أو التمرينات الىت تستخدمها ملعرفة استيعاب املفردات العربية و فهم 

املتوسطة اإلسالمية املتكاملة  "النمًنه"درسة املالنصوص العربية لدى التالميذ يف 

 .بكنبارو

 التوثيق - ب

املتوسطة اإلسالمية املتكاملة  "النمًنه"مدرسة  يف ال تعلقةو امل علوماتملعرفة مجيع امل

 .بكنبارو

 قة تحليل البياناتطري ( و

معلقة  البياناتطريقة اإلحصائية اللتحليل البيانات يف ىذ البحث تستعمل الباحثة 

(. product momentطريقة املناسبة هبذه البيانات ىي )فبتأثًن أو عالقة املتغًنين. 
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البحث وىو  ىف تأخذ الباحثة ىذه الطريقة لتحليل البيانات ألهنا تتناسب باملشكلة املوجودة

(product moment : برموز )  

  

     2222
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 = جمتمع ∑

r العالقة = 

N جمموعة العينة = 

x متغًن = 

Y متغًن إرتباطية = 

 2X = نتائج الضرب تربيعي من نتائج بالعشارات متغًن املستقل 

 2Y =  من نتائج بالعشارات متغًن التابعنتائج الضرب تربيعي 

∑ XY =  نتائج الضرب بٌن متغًن املستقلة بالعشارات متغًن التابع 
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 يريد أن جيد معىن تأثًن متغًن ةاختبار إضايف ىو اختبار كبًن الذي يعمل إذا كان الباحث

X  إىلY( مث نتيجة االرتباط ،product moment)  اختبارىا من قبل اختبار

 األمهية.

t =  √  7 

√0  7 

 املعلومات:

t  قيم ال =احلسابt 

r    = قيمة معامل االرتباط 

n    = عدد املشاركٌن 

 

 الجدول األول
 ”r“ product moment “r“ النتيجة عالقة اإلجيابية 

    “r“النتيجة عالقة اإلجيابية  البيان
moment “r” product 

و  xمتغًن  ال توجد العالقة أو تاثًن بٌن
 .yمتغًن 

0,00 – 0,70  

0,90 –0,7 ضعيفة yمبتغًن x عالقة بٌن املتغًنالتوجد  0 
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 0>,0 –0,90 كايف yمبتغًن xبٌن املتغًن عالقةتوجد 
 0<,0 – 0>,0 قوية yمبتغًن  xتوجد عالقة بٌن املتغًن

أشد  yمبتغًن  xتوجد عالقة بٌن املتغًن 
 قوية

0,>0 – 0,00  

 
 (Dfالدرجة احلر ) . أ

Df  =N –nr  
 = 90-7  

  = 8= 
0.   (r table) r 

 0,908% = 0و عند  0,807% =  :الدرجة احلرية عند   r tableيف اجلدول 
 ألخذ القرار, يعين :  rtتقارن بنتيجة   r0نتيجة  .7

 مردودة " Haمقبولة و  Hoفتكون , rt  < r0" إن كان نتيجة  
 مقبولة " Haمردودة و  Hoفتكون , rt  > r0" إن كان نتيجة 

 وبناء على احلاصلة املأخوذة أن : .8
       : %0?  < r hitung >  
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 الجدول الثاني
 جدول النتيجة املأخذات للعالقة

    r” Product Moment“   %:% و 0
Taraf signifikan df Taraf signifikan Df 

:? 0? :? 0? 
0,>>< 0,000 79 0,8== 0,9>; 1 

0,>:0 0,>>0 7: 0,8=0 0,9=< 2 

0,=<= 0,>:> 7; 0,8<9 0,9<= 3 

0,=00 0,>0< 7< 0,7;< 0,9<0 4 

0,<:9 0,=<8 7= 0,8;0 0,9;8 5 

0,<0< 0,=89 7> 0,8:: 0,9:; 6 

0,;;; 0,<>= 80 0,89> 0,99> 3 

0,;77 0,<>= 8: 0,87: 0,99> 3 

0,;77 0,<;: 90 0,709 0,8>8 3 

0,:<; 0,70= 9: 0,8== 0,8<; 11 

0,::8 0,;=9 :0 0,7<7 0,8:9 11 

0,:87 0,;;0 ;0 0,7:0 0,87: 12 

0,:09 0,;90 <0 0,087 0,807 13 

0,9>< 0,;78 =0 0,70< 0,7=7 14 

0,9=7 0,;0; >0 0,70: 0,7;< 15 

0,9;= 0,:>0 000 0,0>: 0,7:9 16 

0,9:; 0,:<: 07: 0,0<9 0,77= 13 

0,999 0,:;0 0:0 0,0<9 0,77= 13 

0,988 0,:9> 700 0,08= 0,0=0 13 

0,978 0,:8< 800 0,008 0,09= 21 

0,908 0,:7; 900 0,0>= 0,07= 21 

0,809 0,:0: :00 0,0== 0,00: 22 

0,8;> 0,:0: 0000 0,0;7 0,0=0 23 

 

 

 


