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 الفصل الثالث

 منهجية البحث

 تصميم البحث .أ 

القراءة  لعبة ىذا البحث يتكون من املتغريين ومها فعالية طريقة القراءة بوسيلة
 .yومهارة القراءة كمتغري   xالناشطة كمتغري 

، تتكون من الففني ومها الف  الثاين ين الف  الثاتقوم الباحثة بالبحث ىف
التجرييب والف   الف  القراءة الناشطة وأتو لعبة بوسيلةبتنفيذ طريقة القراءة  1ب.
 كالف  الضبطي بتنفيذ طريقة التدريس املستخدمة من قبل.  5.أالثاين 

 :Pretest-Posttest Control Group Designهلذا البحث ىو  وتفميم البحث

 االختبار البعدي املعاجلة االختبار القبلي الف 
 T2 1ب. ينالثا T1 التجرييب

 T2 5أ. ينالثا T1 الضبطي

 

 مكان البحث وزمانه .ب 

مبعهد دار احلكمة  اإلسالميةتوسطة امل درسةاملهو يف فالبحث  كان هلذااملأما 
 الدراسي للعام شهر اكتوبر اىل شهر ديسمرب فهو منوأما زمانو  .بكنبارو
7112/7112. 
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 أفراد البحث وموضوعه .جـ

ىف املدرسة  5أ.والف  الثاين  1ب.الف  الثاين  تالميذوأما أفراد البحث فهي 
مبعهد دار احلكمة بكنبارو، وموضوع البحث طريقة القراءة بوسيلة  املتوسطة اإلسالمية
 .لرتقية مهارة القراءة القراءة الناشطة

 

 مجتمع البحث وعينته .د 

املتوسطة تالميذ الف  الثاىن ىف املدرسة هو فىذا البحث  أما اجملتمع يف
والف  الثاىن  1ب.مبعهد دار احلكمة. وعينة البحث تالميذ الف  الثاىن  اإلسالمية

 simple random)وتقنية مجع البيانات املستخدمة ىي التقنية العشوائية البسيطة . 5أ.

sampling).54 

 

 طريقة جمع البيانات .ه 

 طريقة مجع البيانات يف ىذا البحث تتكون من طريقتني فهما: 
 املالحظة .1

ىذه املالحظة آلة مجع البيانات بطريقة النظر والكتابة ترتيبية بالظواىر املدقق. 
 مبعهد دار احلكمة بكنبارو املتوسطة اإلسالمية درسةامل عملية التعليم يفملالحظة 

 خفوصا الففل الثاين. 
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 االختبار .7

االختبار يتكون من االختبارين ومها االختبار القبلي واالختبار البعدي. ىذا االختبار 
القبلي يهدف إىل مقياس مهارة القراءة، وأما االختبار البعدي يهدف إىل معرفة ترقية 

 مهارة القراءة.

 
 معيار نتيجة مهارة القراءة لدى التالميذ .و 

 
 درجة مقدار الفصل التجريبي رقم
 جيد جدا 5 27 - ≥ 1
 جيد 4 22 - 21 2
 مقبول 3 22 - 22 3
 ناقص 7 21 - 23 4
 ناقص جدا 1 ≤ - 22 5

 

 طريقة تحليل البيانات .ز 

   باستخدام الرموز االختبارو  املالحظةطريقة حتليل البيانات املستخدمة ىف 
)31TES “T” (N≤ لبيانات جمموعة العينة الفغرية )غري املرتبطة( : 
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 البيان :
T  : اختبار 

 xمن املتغري  املَعدَّل :   
 yمن املتغري  املَعدَّل :   
 x: اإلحنراف املعيار من املتغري     
 yاإلحنراف املعيار من املتغري :     

N  : العينة 
 55الرقم الثابت.  :  1
 
  الرموز من اإلحنراف املعياري ملتغريx : 

    = √  7
 

 

  الرموز من اإلحنراف املعياري ملتغريy : 

    = √  7
 

 

 رموز املعدل :  
   =   

 
 
 

   =   
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