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 الفصل الثالث
 منهجية البحث

 
 تصميم البحث .أ 

مهارة الكالم  يقيةرت املناظرة ل اسرتاتيجيةالبحث حبث جترييب باستخدام  إن ىذا
العينة ال يأخذ الباحث . و باکنباروالدينّية للبنات  لدى الطالبات يف املدرسة الثانوية

ستخدم و سوف ييف ىذا البحث الصف الثاين "أ"، كصف جترييب لقلة اجملتمع. 
ستخدم يو الصف الثاين " ب " كصف ضابطي  و ال  ،الباحث فيو منوذج املناظرة

 الباحث فيو منوذج املناظرة. 
 ىوتصميم البحث الذي تستخدم الباحث فيو االختبار القبلى و االختبار البعد

 
 ١.٣اجلدوال

االختبار  المعاجلة االختبار القبلى الصف
 البعدى

 To X T1 الصف التجرييب

 To - T2 الصف الضبطي

 البيان : 

T1 االختبار القبلى يقبل تقدمي املادة الدراسية : 
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X .املعاجلة ىف الصف التجرييب باستخدام منوذج املناظرة : 

 : الصف الذي ليس فيو معاجلة    -

T2 :  االختبار البعدى بعد تقدمي املادة الدراسية 

 

 زمان البحث و مكانه .ب 
 الثانوية الدينّيةدرسة امليف م  3١٠6مايو شهر  يف ويقد يقام الباحث بالبحث

 . باکنباروللبنات 
 

 د البحث وموضوعهافر أ .ج 
 طالبة٠3 ىنّ طالبات الصف الثاين" أ " عددکل  يهد البحث فافر أوأما 

للبنات  الثانوية الدينّيةدرسة امليف طالبة  ٠١ ىنّ "ب" عدد الصف الثاينو 
 يقيةرت ل يف تعليم اللغة العربية رةاملناظاسرتاتيجية . وموضوع البحث فعالية باکنبارو

 .باکنباروالدينّية للبنات املدرسة الثانوية  الباتلدى ط مهارة الكالم
 
 مجتمع البحث وعينته .د 

 باکنباروللبنات  الثانوية الدينّيةدرسة املكل طالبات يف   ىيىف ىذا البحث 
انی "أ" و ثفهي کل طالبات صف ال ثطالبات، أما عينة البح ٠24وعددىم 

 .طالبات  33و عددىن  انوية الدينية للبنات باکنباروث"ب" يف املدرسة ال
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يعين الصف الثاين "أ" و "ب"لقلة اجملتمع الصف  صفنيالعينة وأخذ الباحث 
( و الصف الثاين "ب" طالبة٠3" أ " )ين الصف الثا وىو. الثاين يف ىذه املدرسة

 .، کما يف اجلدول(طالبة٠١)
 ٢.٣الجدول

 .باکنباروللبنات  مدرسة الثانوية الدينّيةالمجموعة طالبات الصف الثاني في 
 المجموعة الصف  رقم
 ١٢ "أ"الثاين  ١
 ١١ الثاين "ب" ٢

  ٢٢ 
 .باکنبارولثانوية الدينية للبنات املرجع: املدرسة ا 

 
 جمع البياناتأدوات  .ه 

 املالحظة .أ 
لدى يالحظ الباحث موضوع البحث مباشرة وعملية التعلم وتعليم اللغة العربية 

 .باکنباروالدينّية للبنات الصف الثاين ىف املدرسة الثانووية طالبات 
 

 االختبار .ب 
ات املتعلقة مبهارة الكالم لدى مستخدم جلمع البيان الشفهي ىذا االختبار

 . باکنباروللبنات  الثانوية الدينّيةالصف الثاين يف املدرسة  طالبات



24 

 
 

 
 أسلوب تحليل البيانات .و 

 : ةحتليل البيانات املستخدمة ىف املالحظةباستخدام الرموز اآلتيأما 
P وية ث:  نسبة م 
F التكرار : 

N جمموعة : 
 )جيد جدا( ٠١١٪ - ٪7٠
 )جيد( ٪7١ - ٪5٠
 )مقبول( ٪5١ - ٪3٠
 ()ضعيف ٪3١ - ٪3٠

 
 

 ريقم

 
 

 اسم

 ةيشؤشرات التقومامل

اًف
ارج 

خم
 

غيم
تن

 

مل
 اجل

يب
ترك

 

اعة
شج

 

  ٠ةالطالب ٠
  3ةالطالب 3
  2ة الطالب 2
  اخل 3
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 43جدا( ضعيف) ٪3١ - ١٪
 55و أّما حتليل البيانات املستخدمة يف االختبار باستخدام الرموز اآليت: 

 
to : االختبار 

Mx : املعّدل من املتغريx  يف الصف التجرييب( الكتابة)مهارة 

My : املعّدل من املتغريy ي(ضابطيف الصف ال الكتابة)مهارة 

SDx :اإلحنراف املعيار من املتغريx 

SDy : من املتغرياإلحنراف املعيارy 

N :)العينة )عدد الطالبات 

 الريقم الثابت : ٠

 زمعياراحنرافالتغيريو رم

    √
∑ 2

 ̅
 

 

 زمعياراحنرافالتغيريو رم

                                                             
54

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

 .15 .ص,(2١11
55

Hartono, Statistik untuk Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2١12), 2١6 .ص. 
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    √
∑ 2

 

 ̅

 

 املعدل زو رم

   
  

 
 

 املعدل زو رم

   
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


