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 الفصل الثالث
 منهجية البحث

 تصميم البحث .أ 
فعالية استخدام الطريقة السمعية عن حبث جترييب  البحثإن هذا      

ية مهارة الكالم لدي التالميذ لترقبتدريبات التحمعي و التعرفي الشفوية 
 البحثيف هذا  نتهو العي. رياو المتوسطة  بكنبارواألول مدرسة محمدية  في

استخدام فيه  ةستخدم الباحثيكصف جترييب و ( تلميذا 88) 5 منالثا الصف
 88) 6 منوالصف الثا .و التعريف التجمعيتدريبات الشفوية بالطريقة السمعية 

الشفوية الطريقة السمعية  هافي ةستخدم الباحثيكصف ضابطي و ال ( تلميذا
 .و التعريف التجمعيتدريبات ب

-Control Group Pre test فيه ستخدم الباحثيو تصميم البحث الذي   

Post test: 

 
 
 
 

Posttes Treatment Pretes 

1 T X TO 

1 T - TO 
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  زمان البحث و مكانهب. 
 ۱۰۲7 سنةالبحث قامت هبا الباحثة ىف شهر مارس إىل ماي  هذاو 

 1زلمدية  ادلتوسطة درسةادل . و مكان البحث ىف۱۰۲7. ه 1348 /م 
 .باكنبارو

 وموضوعهأفراد البحث ج.
يف ادلدرسة "6" و "5" الثامنيف الصف  هي التالميذ البحثأفراد    

الطريقة فعلية استخدام  البحث. وموضوع باكنبارو 1زلمدية  ادلتوسطة
العربية لدى  مهارة الكالملرتقية الرابط و التعرف  بتدريباتالسمعية الشفوية 

 .كنبارب 1 ديةمزلادلتوسطة ادلدرسة  التالميذ

 مجتمع البحث و عينتهد. 
 ادلتوسطةيف ادلدرسة  الثامنالصف  التالميذاجملتمع ىف هذا البحث هو                

 .باكنبارو 1زلمدية 

 األولالجدول 

 باكنبارو 1محمدية  المتوسطة بالمدرسة الثامنالصف تالميذ  مجموعة

 رقم الصف المجموعة

36 VIII 1 1 

36 VIII 2 2 

36 VIII 3 3 

36 VIII 4 4 
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88 VIII 5 5 

88 VIII 6 6 

 اجملموعة 832

 باكنبارو 1زلمدية  ادلراجع :ادلدرسة ادلتوسطة

و  ستةصفني ذلذ البحث الذى يتكون من  ةالباحث توأخذ  
 الثامن( و الصف تلميذا88" )5" الثامنيعىن الصف  .عينة مخسني

وتقنية مجع البيانات ادلستخدمة تقنية العشوائية (.تلميذا88" )6"
 1.(simple random sampling)البسيطة 

 أدوات البحثه. 
 الحةةادل .1

 ال نعم ادلالحةة رقم

دون اليها  التالميذاحلوار مرارا واستمع  تقرأ ادلدرسة 1
 .النةر إىل النص

  

   ما قرأهاتأمر المدرسة التالميذ بتقليد قراءة المدرسة حتى يفهموا  8

   ادلفردات,  وافةبعد أن ح بتدريبات التالميذتبدأ  4

كلمة   التالميذ مث يلفظ كلمة واحدة  ادلدرسة تلفظ 3
 بالكلمة الىت تلفةها ادلدرسة. قعلتتأخرى 
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كلمة   التالميذ مث يلفظ كلمة واحدة  ادلدرسةلفظ تو  5
 بالكلمة الىت تلفةها ادلدرسة. غري متعلقة أخرى

  

 الصفة ادلناسبة التالميذ يلفظ, و أمسا ادلدرسة تلفظ 6
 معاباإلسم 

 

  

ا الفاعل مطابق التالميذ يلفظ, الفعل  ادلدرسة تلفظ 7
 بالفعل الذي ينطقها ادلدرسة

  

الفاعله  1 التلميذ يلفظالفعل واحد, مث  ةادلدرس لفظت 8
 يلفظو  ادلفعول بهب 8  التلميذاي مطابقة و يكمله 

 كل كلمة يف مجلة واحدة. 4 التلميذ

  

 
 اإلختبار

 إسم رقم

 مؤشرات التقويم

وف
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م
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تن
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     1التلميذ  ۲
     اخل ۱
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 جمع البياناتطريقة ه. 
يف هذا البحث استخدم  وأما طريقة مجع البيانات ادلستخدمة  

(. فالباحث Simple Random Samplingالباحث العينة العسوانية البسيطة )
" و 5" الثامنحّر الختيار العينة من بعض اجملتمع ادلوجودة يف الصف 

 ".6" الثامنالصف 
 

 تحليل البياناتطريقة  . ه
 باستخدام الرموز اآليت : حتليل البيانات ادلستخدمة ىف ادلالحةة -1

P  نسبة مئوية  : 

F التكرار : 

N   ة: رلموع 

 اجلملة اخلفيةفعالية التدريبات عن بأربعة معايري دلعرفة  إستخدم الباحث     
 :منها،  مهارة الكالملرتقية السمعية الشفوية باستخدام الطريقة 

 : )جيد جدا( %86-%122  .1
 : )جيد( %56 -%85 .8
 : )مقبول( %32 -%55 .4
  8.: )ناقص(   %2 -%32 .3

 ”42TES “T(باستخدام الرموز وأما حتليل البيانات ادلستخدمة ىف االختبار -8

(N≤( لبيانات رلموعة العينة الادلرتبطغري )صغريةة : 
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√(
   
√  1)

8
 (

   

√  1)
8
 

 اإليضاح :
T : اختبار 

Mx :  ادلَعدَّل من ادلتغري  
My : ادلَعدَّل من ادلتغري  

SDx : اإلحنراف ادلعيار من ادلتغري  
SDy : اإلحنراف ادلعيار من ادلتغري  

N : العينة 
 4.الرقم الثابت : 1
 

 رموز معيار احنراف التغيري

    √
∑  8

 
 

 رموز معيار احنراف التغيري

    √
∑  8

 
 

 دلعدل رموز

   
∑ 

 
 

 ادلعدل رموز

   
∑ 
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