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 الفصل الثالث
 منهجية البحث

 تصميم البحث  .أ 
فعالية تطبيق الطريقة عن إن هذا البحث حبث جترييب بنوع البحث الكمي 

لرتقية مهارة الكالم لدى تالميذ Examples Non Examples  بإسرتاتيجية االتصالية 
الصف  اتميذرسة الثانوية مبعهد دار احلكمة بكنبارو. وعينته تلالصف الثاين يف املد
  بإسرتاتيجية فيه الباحثة الطريقة االتصالية  طبقت تجرييب الذيالالثاين "أ"  كالصف 

 فيه الباحثة الطريقة االتصالية  طبقال ت ضبطي الذيالوالصف الثاين "ب" كالصف 
 Examples Non Examplesاملثال الاملثال و   بإسرتاتيجية

 ختبار القبلي و البعدي "االو تصميم البحث الذي تستخدم فيه الباحثة " 

الختبار البعديا املعاجلة االختبار القبلي الصف  
"1" الثاين  To X T1 

"ب" الثاين  To - T1 

  اإليضاح :

 : الصف التجرييب  "أ"    الثاين

 : الصف الضبطي "ب" الثاين  

To  االختبار القبلى للصف التجرييب  و الصف الضبطي : 

X  الصف الذى فيه معاجلة : 

 : الصف الذى ليس فيه معاجلة  _

   T1           االختبار البعدي للصف التجرييب و الصف الضبطي : 



 11 

 زمان البحث و مكانه . ب
ه.  ۱9٣9 /م ٠٢۱8سنة   مارسشهر إىل  ينايرشهر  منأما زمان البحث 

 كنبارو.سة  الثانوية مبعهد دار احلكمة بومكانه يف املدر 

 أفراد البحث وموضوعه . ج
 ومدرسة اللغة العربية الصف الثاين "أ" و "ب" اتهي تلميذفأفراد البحث وأما  

فعالية تطبيق الطريقة وموضوع البحث  يف املدرسة الثانوية مبعهد دار احلكمة بكنبارو.
تالميذ لرتقية مهارة الكالم لدى  Examples Non Examples االتصالية  بإسرتاتيجية 

 احلكمة بكنبارو".املدرسة الثانوية مبعهد دار 

 د.  مجتمع البحث و عينته

" يف املدرسة  ز اجملتمع ىف هذا البحث هو كل تالميذ الصف الثاين من  "أ" اىل "
 التايل:ل يف اجلدو  كما  ،بكنباروالثانوية مبعهد دار احلكمة 

 بكنبارومجموعة التالميذ في الصف الثاني بالمدرسة الثانوية بمعهد دار الحكمة 
 عدد التالميذ الصف الرقم
 ٠9 الثاين "أ" 1
 ٠9 الثاين "ب" ٠
 ٠1 الثاين "ج" ٣
 ٠٣ الثاين "د" 9
 8 الثاين "ه" 5
 7 الثاين "و" 6
 ٠6 الثاين "ز" 7

 19٣ اجملموعة 
 بكنباروالثانوية اإلسالمية مبعهد دار احلكمة  املدرسة ملقاملرجع:
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 "ب" الصف الثاني و "أ"الصف الثاني  فيعينة البحث تلميذات وأما 
 كما يلي:  بكنبارولمدرسة الثانوية بمعهد دار الحكمة ا في
 اجملموعة الصف رقم
 ٠9 الصف الثاين  أ 1
 ٠9 الصف الثاين ب ٠

 58 العدد 
عينة. يعين الصف الثاين "أ" )  58وأخذت الباحثة صفني هلذ البحث يتكون من 

مجع البيانات املستخدمة تقنية بالعينة تلميذات(. وتقنية  ٠9تلميذات( و "ب" )  ٠9
 (Purposive Samplingالغرضية أو القصدية )

 ه.  أدوات جمع البيانات

 املالحظة .1

 ال نعم المالَحظة الرقم

1 
 تقرأ املدرسة احلوار القصري من حيث أهنا تبني وظائف تعبري

  مث تتبعها تلميذات احلوار وحالة وقوع احلوار
 

٠ 
ية فردتأمر املدرسة التلميذات بتمرين نطق الكلمات الرئيسية 

  ةيمجاع كانت
  

   تسأل املدرسة عن احلوار وجتب تلميذات إجابتها ٣

9 
تشرح املدرسة عن القواعد )اجلملة الفعلية( تتمصمن يف 

   احلوار  

   تعد املدرسة الصور املتعلقة بغرض التعليم 5
   ohpتلصق املدرسة الصور أمام السبورة أو يعرض ب  6
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7 
اإلشارة وتعطي الفرصة إىل التلميذات الهتمام  املدرسة تعطي

 أو لتحليل الصور
  

8 
وتبادل الفرق، ولكل فرقة تلميذتان أو أكثر تلميذات، 

 وتكتب من نتيجة التبادل وحتليل الصور على القرطاس
  

9 
باللغة  املادة واشرحتالفرصة لكل فرقة أن  ةاملدرس وتعطي

 قدرهتمعلى العربية حسب 
  

1٢ 
باللغة  مادة البحثعن  والفرقة األخرى، أن تعطي التعليق

 العربية
  

   تستخلص املدرسة و التلميذات عن مادة التعليمية معا 11
   تقوم املدرسة بالتقومي 1٠

 

 اإلختبار .٠

 إسم رقم
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 و. أسلوب جمع البيانات

 أسلوب مجع البيانات يف هذا البحث كما يلي:     
 . االختبار1
على التكلم حيث تعرف هبا   اتميذتبار ألخذ البيانات عن قدرة التلهل اإلخيس

ىف تعليم  Examples Non Examples الطريقة االتصالية بإسرتاتيجية تطبيق  فعالية
 لرتقية مهارة الكالم.  اللغة العربية

 . املالحظة٠
ىف  Examples Non Examples بإسرتاتيجية ملالحظة تطبيق الطريقة االتصاليةأهنا و 

 ة الكالم.لرتقية مهار   تعليم اللغة العربية
 

 ز.  أسلوب تحليل البيانات
 : ز اآليتو باستخدام الرم الحظةامل يفحتليل البيانات املستخدمة   -1

  
 

 
 2001 

P   :ويةئنسبة م 

F  :التكرار 

N جمموع : 
 رقم الثابتل: ا %200
 

 واملعاير املستخدمة فيما يلى:
   : جيد جدا  1٢٢ – 81 .1
 : جيد  8٢ – 61 .٠
 مقبول:   6٢ – 91 .٣
 ناقص:   9٢ – ٠1 .9
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 ٣5جدا ناقص:   ٠٢ – ٢ .5
 ٣6:”Test “t( N<03)   : ز اآليت و لرماالحتبار باحتليل البيانات املستخدمة ىف  -٠
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27 

 : يضاحاإل

T : اختبار 

Mx : املتغريمن  َعدَّلامل  

My : من املتغري َعدَّلامل  

SDx : اإلحنراف املعيار من املتغري  

SDy : اإلحنراف املعيار من املتغري  

N : العينة 

 الرقم الثابت : 2

 

 لتغيري احنراف معيار زو رم

    √
∑ 2

 ̅
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 التغيري احنراف معيار زو رم

    √
∑ 2

 

 ̅

 

 املعدل زو رم

   
  

 
 

 

 املعدل زو رم

   
  

 
 

 


