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 الفصل الثالث
 منهجية البحث

 تصميم البحث .أ 
وسيلة الصورة لرتقية بالتقليد واحلفظ طريقة إن ىذا البحث حبث جترييب بتطبيق 

 "ادلتقني" ادلتوسطة اإلسالمية درسةالطالب يف ادلاستيعاب ادلفردات العربية لدى 
جترييب  كصف"ج"   الثامن الصففهما،  صفني. العينة يف ىذا البحث بكنبارو

 الثامنوسيلة الصورة والفصل ببتطبيق طريقة التقليد واحلفظ فيو ،ستخدم الباحثة وت
 بغري وسيلة. طريقة التقليد واحلفظفيو ستخدم الباحثة ضبطي ت كصف"د"  
 ستخدم الباحثة فيو  و تصميم البحث الذي ت  

:Control Group Pre test-Post test 

 1.3اجلدول 
Post test Treatment Pretest 

T3 X To 
T3 - To 

 
 ب.زمان البحث و مكانه

ايرر يناير زمان البحث يف شهر و  ادلتوسطة  درسةادلم. و ادلكان يف  8138فْبر
 . بكنبارو "ادلتقني" اإلسالمية

 أفراد البحث وموضوعه . ج
 درسةادل" و "د" يف ج" الثامن الصف وطالب ةادلدرسوأما أفراد البحث فهي 

. وموضوع البحث فعالية استخدام طريقة التقليد بكنبارو "ادلتقني" ادلتوسطة اإلسالمية
 الصورة لرتقية استيعاب ادلفردات العربية.وسيلة بواحلفظ 
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 د.  مجتمع البحث و عينته

 "ادلتقني" اإلسالمية ادلتوسطة درسةادليف  طالبهو كل فأما جمتمع ىذا البحث 
 . كما يف التايل : طالب 881. وعددىم كنباروب

   118اجلدول 
   جممع البحث

 العدد الصف الرقم

 11 السابع أ 3

 81 السابع ب 8

 82 السابع ج 1

 82 السابع د 4

 81 أ الثامن 2

 81 ب الثامن 6

 82 ج الثامن 7

 82 د الثامن 8

 81 التاسع أ 9
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 81 التاسع ب 31

 11 التاسع ج 33

 81 التاسعد 38

 881 اجلملة 

 
 الصف( و  طالبا 82"ج" ) الثامن الصف. يعىن صفنيوأما العينة أخذت الباحثة 

 (. طالبا 82"د" ) الثامن
 جمع البيانات . ه

 تني فهما : امجع البيانات يف ىذا البحث يتكون من أد
 ادلالحظة .3

ىذه ادلالحظة دلالحظة تنفيذ طريقة التقليد واحلفظ بوسيلة الصورة وعملية التعلم 
 .الطالبعند 

 االختبار .8
ىذا لتقومي االختبار القبلي واالختبار البعدي. و  ىذا االختبار يتكون من

 التحريرى و الكتايب.و ىذا االختبار باالختبار الطالب  ىلد استيعاب ادلفردات
 ز.  تحليل البيانات 

 ز اآليت :باستخدام الرم حتليل البيانات ادلستخدمة ىف ادلالحظة .3
 

P   :نسبة مئوية  

F  :التكرار 
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N جمموع : 
 :                         فهييار استيعاب ادلفردات و أما مع

 )جيد جد:83 - :311 (
 ) جيد:63 - :81   (
 )مقبول(% 43 - :61 
 )ناقص:83 - :41  (
  1)ناقص جدا:1 - :81   (

ريقة حتليل البيانات ادلستخدمة يف االختبار باستخدام أما ط .8
 :”Test “t( N<11)زالرم

 
   

     

√(
   

√  3)
8
 (

   

√  3)
8
2 

 البيان :
T : اختبار 

Mx : (ادلتوسط من ادلتغري )طريقة التقليد واحلفظ بوسيلة الصورة 
My : )ادلتوسط من ادلتغري )استيعاب ادلفردات 

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

N : العينة 
 الرقم الثابت : 1
 

 التغيري زمعياراحنرافرم
                                                           

3
 Riduwan, Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian, Bandung: Alfabeta, 

8133, hlm. 32. 
8
 Hartono, Statistik untuk Penelitian, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 8138, hlm. 816. 
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    √
∑ 2

 ̅
 

 التغيري زمعياراحنرافرم

    √
∑ 2

 

 ̅

 

 
 رمزمتوسط

   
  

 
 

 

 رمزمتوسط
 

   
  

 
 

 

  .ىذا البحث يف  t3 مرتفع منف  to  : أما نتيجة ذلك الرمزاخلالصة من 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


