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 الفصل الثالث
 منهجية البحث

 تصميم البحث .أ 
صناعة البطاقة اإلسًتاتيجية إن ىذا البحث حبث جتريب بفعالية تطبيق   
املدرسة الثانوية الثانية فياللغة العربية  تعلمالتالميذيف  نشطةألًتقية الصامةبالطريقةاملتشاهبة

فهما، الفصل  فصلني العينة يف ىذا البحث ة. و اختار الباحثاإلسالمية احلكومية كمبار
صناعة البطاقة اإلسًتاتيجية  فيوستخدم الباحث تجتريب و فصل يذا(. كتلم 52"أ") االول

ستخدم تضبطي ال  فصلتلميذا( ك 52"ب" ) االولو الفصل الصامةبالطريقةاملتشاهبة
املعينة  اإلسًتاتيجيةيو الباحثة ف ستخدمصناعة البطاقة املتشاهبة ولكن تاإلسًتاتيجية ةالباحث

 يف تلك املدرسة.
 الجدول األول
 اإلختبار القلبي و اإلختبار البعد-و تصميم البحث الذي يستخدم الباحث فيه

 البعدياإلختبار  معاجلة ياإلختبار القبل الفصل
 To X T1 التجرييب

 To - T1 الضبطى

 زمان البحث و مكانه .ب 
ه. أما مكانو  ۱٣29/م 5٢۱8 حىت أبريل ايي فب من  فبدأت الباحثة البحث زمان   
 .كمبار  اإلسالمية احلكومية الثانوية الثانبةاملدرسة  يفهالبحث 
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 أفراد البحث وموضوعه .ج 
املدرسة الثانوية الثانية اإلسالمية احلكومية  مجع التالميذ يف أفراد البحث 

صناعة البطاقة بفعالية تطبيق اإلسًتاتيجيةالبحث وموضوع كمبار.
الثانوية  فياملدرسةتعلم اللغة العربية التالميذ يف لًتقية أنشطة  الصامةبالطريقةاملتشاهبة

 الثانية اإلسالمية احلكومية كمبار.

 

 مجتمع البحث و عينته .د 

الثانوية اجملتمع يف ىذا البحث ىوكل تالميذ الفصل االول يف املدرسة و أما 
 الباحثة فصلني هلذا البحث.، وأخذت الثانية اإلسالمية احلكومية كمبار

 

 الثانيالجدول 
 مجتمعتالميذالمدرسة الثانوية الثانية اإلسالمية الحكومية كمبار.

 الفصل رقم
 مجموع التالميذ

 الجموع التالميذة التالميذ
 52 12 1٢ 1الفصل األول علم الطبيعة  1
 52 1٣ 9 5الفصل األول علم الطبيعة  5
 52 12 1٢ 1 اإلجتماعيةالفصل األول علم  2
 55 12 9 5اإلجتماعية الفصل األول علم  ٣

 33 55 33 المجموعة
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عينتو بأخذت الباحثة فصلني ىذا البحث الذي يتكون من مخسة و عشرون  وأما  
علم  ، و ثالثة و عشرون تلميذا الفصل األول 1علم الطبيعة  تلميذا من الفصل األول 

 ، و جمموعة التالميذ ثالثة و تشعون. 5الطبيعة 

 . أسلوب جمع البياناته

  أسلوب مجع البيانات يف ىذا البحث كما يلي:  

 املالخظة .1

اليت تقوم هبا مدرسة اللغة . ٣5مبشرة على مالخظة موضوع البحث املالخظةوىذه   
العربية كمالخظة ما أجرت هبا الباحثة يف أداء عملية باستخدام ورقة املالخظة، ملالخظة 
تنفيذ تعليم اللغة العربية بتطبيق إسًتاتيجية صناعة البطاقة املتشاهبة بالطارقة الصامتة اليت 

 تقوم هبا الباحثة كمدرسة اللغة العربية. 

 اتاإلستبان .5

بتطبيق  هدفإلىجمعالبياناتلمعرفةأنشطةالتالميذفيتعلماللغةالعربيةاتتوىذااإلستبان  
 صناعة البطاقة املتشاهبة بالطارقة الصامتةإسًتاتيجية  

 ادوات البياناتو. 
 املالحظة. 1
 1 2 3 4 5 خطوات الرقم
      واهلدف من املادة. املؤشراتبلغ املدرسة ت 1
      املؤشرة املادة الدرسية بلغاملدرسة ت 5
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      يقلب املدرسة تلك اللوحة ىدفا اىل بينان املادة بعدىا 2

٣ 

حينما يعطى املدرسة املفردات او احلوار للتالميذ تقوم 
جانبها مث يأخذ املدرسة املفردات او احلوار اليت كثر 
استحدامها حىت ىيقدر التالميذ على تركيب تلك 

 اجلملة بأنفسهم.

 

   

 

2 
بطاقات األسئلة واملدرسة تعد بطاقات ستعد املدرسة ت
  اإلجابة

   
 

      فرقتني اىلاملدرسة تقسم التالميذ 6
      املدرسة تعطى بطاقات األسئلة اىل الفرقة األوىل 7
      املدرسة تعطى بطاقات اإلجابة اىل الفرقة الثانية 8
      ملناقشةاملدرسة تعد الوقت إىل التالميذ  9
      املدرسة تراقب أنشاط التالميذ 1٢
      املدرسة تعطى القيمة للفرقة األوىل و الثانية 11

      املدرسة تعطى التالميذ التقدير على تقدميهم 15
      املدرسة تبني الدرس إمجاليا 12

املدرسة تطلب التالميذ أن يسألوا عن املادة الدراسة  1٣
 الىت تعلموىا السابقة 

     

      املدرسة يسأل التالميذ عن الدرس املدروسة 12

املدرسة يعطي تعيني التعلم أو يستمر التعليم باملادة  16
      األخرى 

 



 

 
 

14 

 االستبانان.2
 1 2 3 4 5 السؤال الرقم
       املادة الدراسيةاكًتث املدرسة تشرح  1
       املادة الدراسية اليت تعطي املدرسةاكتب  5

املدرسة تشرح ال اتكالم مع اصديقائي يف الوقت  2
      املادة الدراسية

      أقوم استجابة اىل املادة الدراسية اليت قدمها املدرسة ٣
      أقدم رأي جالل املناقسة اجملتموعة 2
      جمتموعة حىت يتم حتدد املوعد النهائيأعمل مناقشة  6
      أعمل الوجبات املناقشة من املدرسة 7
      أستويل على املادة املناقشة اجملموعة مع اصديقائي 8
      امسع احلصل من فرقة األخرى 9
      اسئل املادة اليت مل افهام 1٢
      اصديقائيأعطي استجابة اىل السؤال  11
      أرفع يدي إلجابة السؤال من املدرسة 15
      أعمل الوجبات النفس من املدرسة 12
      اكتب خالصة املادة الدراسية اليت تشرح املدرسة 1٣
      أضم خالصة اصديقائي اليت مل يتام 12

 
 
 



 

 
 

15 

 البيانات تحليلأسلوب ه. 
 أسلوب مجع البيانات يف ىذا البحث كما يلي:  

 البيانات اليت أستخدمها يف املالخظة باستخدام الرمز االيت:طرقة حتليل  .1
   

     

√(
   
√  1)

5
 (

   

√  1)
5
 

 

 : يضاحاإل
T : اختبار 

Mx : الفصل التجريب )االختبار القبلي(ن َعدَّملامل 
My : الفصل الضبطي )االختبار القبلي(من  َعدَّلامل 

SDx : االختبار القبلي(الفصل التجريب اإلحنراف املعيار من( 

SDy :  الفصل الضبطي )االختبار القبلي(اإلحنراف املعيار من 

N : العينة 
 الرقم الثابت : 2

 

 :”Test “t( N<2٢). وأما طريقة حتليل البيانات املستخدمة ىف اإلستبانة باستخدام الرموز1

   
     

√(
   
√  1)

5
 (

   

√  1)
5

٣2 

 : يضاحاإل
T : اختبار 

Mx : الفصل التجريب )االختبار القبلي( ىف ن املتغيَعدَّملامل 
My : ىف الفصل الضبطي )االختبار القبلي( من املتغي َعدَّلامل 

                                                           
6
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SDx : الفصل التجريب )االختبار القبلي( ىف اإلحنراف املعيار من املتغي 

SDy : ىف الفصل الضبطي )االختبار القبلي( اإلحنراف املعيار من املتغي 

N : العينة 
 الرقم الثابت : 2

   
     

√(
   
√  1)

5
 (

   

√  1)
5
 

 : يضاحاإل
T : اختبار 

Mx : الفصل التجريب )االختبار البعدي( ىف ن املتغيَعدَّملامل 
My : ىف الفصل الضبطي )االختبار البعدي( من املتغي َعدَّلامل 

SDx : الفصل التجريب )االختبار البعدي( ىف اإلحنراف املعيار من املتغي 

SDy : ىف الفصل الضبطي )االختبار البعدي( اإلحنراف املعيار من املتغي 

N : العينة 
 الرقم الثابت : 2

   
     

√(
   
√  1)

5
 (

   

√  1)
5
 

 : يضاحاإل
T : اختبار 
Mx : الفصل التجريب )فرق نتيجة بني االختبار القبلى و  ىف ن املتغيَعدَّملامل

 االختبار البعدي(
My : ىف الفصل الضبطي )فرق نتيجة بني االختبار القبلى و  من املتغي َعدَّلامل

 االختبار البعدي(
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SDx : الفصل التجريب )فرق نتيجة بني االختبار  ىف اإلحنراف املعيار من املتغي
 القبلى و االختبار البعدي(

SDy : ىف الفصل الضبطي )فرق نتيجة بني االختبار  اإلحنراف املعيار من املتغي
 القبلى و االختبار البعدي(

N : العينة 
 الرقم الثابت : 2

 لتغييا زمعياراحنرافو رم

    √
∑ 1

 ̅
  

 زمعياراحنرافالتغييو رم

    √
∑ 1 

 ̅
  

 املعدل زو رم

   
∑ 

 
  

 املعدل زو رم
   

∑ 
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صناعة البطاقة معيار ملعرفة فعالية تطبيق اإلسًتاتيجية ة مخسة إستخدم الباحث  
 تعلم اللغة العربية, منها : التالميذ يف لًتقية أنشطة الصامتة املتشاهبة بالطارقة 

 

 الجدول الثالث
لًتقية  الصامتة صناعة البطاقة املتشاهبة بالطارقة معيار ملعرفة فعالية تطبيق اإلسًتاتيجية 

 تعلم اللغة العربية التالميذ يف أنشطة
 معيار معلومات الرقم
 2 جيد جدا 1
 ٣ جيد 5
 2 مقبول 2
 5 ناقص ٣
 1 ناقص جدا 2

 
 

 


