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 الفصل الثالث

 منهجية البحث

 تصميم البحث . أ
 لرتقية العربية اللغة تعليم ىف" ال أم نعم" لعبة باستخدام استخدام الطريقة الصوتية

 .بكنبارو احلكمة دار مبعهد اإلسالمية ادلتوسطة ادلدرسة تلميذات لدى الكالم مهارة
 التجرييب كالصف" 3أ" الثاين الفصل, فهما فصلني البحث ىذا ىف العينة الباحثة واختارت
 كالصف" 4أ" الثاين والصف" ال أم نعم" لعبة باستخدام ادلباشرة الطريقة باستخدام
 فعالية دلعرفة فهو البحث ىذا من اذلدف وأما. أخرى ولعبة أخرى طريقة باستخدام الضبطى

 لدى الكالم مهارة لرتقية العربية اللغة تعليم ىف" ال أم نعم" لعبة باستخدام الطريقة الصوتية
 .بكنبارو احلكمة دار مبعهد اإلسالمية ادلتوسطة ادلدرسة تلميذات

 البعدى االختبار و القبلى االختبار فيو الباحثة تستخدم الذي البحث وتصميم
 3.3اجلدوال 

 الصف االختبار القبلي ادلعاجلة اخلتبار البعدى
T1 X To الصف التجرييب 
T2 - To الصف الضبطي 

 اإليضاح:

T1:  ادلادة تقدمي قبل القبلىاإلختبار 

X  : ال أم نعم" لعبة باستخدام الطريقة الصوتية استخدام التجرييب الصف ىف ادلعاجلة" 
 معاجلة فيو ليس الذي الصف:   -

T2 يةالدراس ادلادة تقدمي بعد : اإلختباز البعدي 
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 زمان البحث ومكانهب.     

دار احلكمة مبعهد  اإلسالمية دلدرسة ادلتوسطةالباحثة بالبحث يف ا فبدأت
حىت يناير  6136وأما زمان البحث فهو يف شهر أغستوس  .6136. سنة بكنبارو
 م. 6137

 موضوعهج. أفراد البحث و 

ىف  4و الصف الثاين أ  3الصف الثاين أو أما أفراد البحث فهو تلميذات ىف      
و موضوع البحث فعالية "طريقة الصوتية باستخدام لعبة  .دار احلكمة بكنباروادلعهد 

تلميذات ادلدرسة لرتقية مهارة الكالم لدى  اللغة العربيةىف تعليم "نعم أم ال" 
 مبعهد دار احلكمة بكنبارو". اإلسالميةادلتوسطة 

 . مجتمع البحث وعينتهد    

 دلدرسة ادلتوسطةالصف الثاين يف ا اتميذا رلتمع ىذا البحث فهو مجيع تلأم
( تلميذ. 693وعددىم مائتان مخسة ومثانون ) دار احلكمة بكنبارومبعهد  اإلسالمية

كما يف  ( تلميذة,51مخسون ) وعددىم 4وأ 3أما عينة البحث فهو الصف الثاين أ
 .3.3و  3.6اجلدوال 

 3.6 اجلدوال
 ودار احلكمة بكنبار يف الصف الثاين بادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية مبعهد  اتميذرلموعة التل

 اجملموعة الصف رقم
 66 3الثاين أالصف   .3
 38 6الصف الثاين أ  .6
 65 3الصف الثاين أ  .3
 65 4الصف الثاين أ  .4
 69 5الصف الثاين أ  .5
 66 3الصف الثاين ب  .6
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 68 6الصف الثاين ب  .7
 67 3الصف الثاين ب  .8
 33 4الصف الثاين ب  .9

 34 5الصف الثاين ب  .31
 693 العدد 

 3.3اجلدوال 
 الصف الثاين  ىفعينة البحث تلميذات 

 بادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية مبعهد دار احلكمة بكنبارو
 اجملموعة الصف رقم

 65 3الصف الثاين أ 3
 65 4الصف الثاين أ 6
 51 العدد                 

 ادلرجع: ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية مبعهد دار احلكمة بكنبارو
 ىذه البيانات مأخوذة من العينة العشوئية

 أدوات البحث. ه
 ادلالحظة عند تنفيذ الطريقة الصوتية بلعبة نعم أم ال .3

 ال نعم     ادلالحظة الرقم 
   م العربيةسئال ادلدرس عن استعداد الطالبات لتعلي 3

يتقدم ادلدرس احلوار من حيث انو يبني وظائف تعبري احلوار و حالة  6
 وقووع احلوار

  

5 
 

 

 لسهولة نعم أو ال " "ة لعبينبغى أن تكون ىذه الطريقة تستخدم ال

. مث يوزع ادلدرس رلموعة الطالبات إىل عدة الطالب يف فهم الدرس
 اجملموعات مث ختتار الرئيسسية اجملموعة

  

  تتقدم أمام الفصل مث تشرح يأمر ادلدرس لكل رئيسية اجملموعة أن  6
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 عن ادلهنة
   فرقة إلجاهبا بتقدمي عمل مثال : ادلهنةجيب لكل  7
   لرئيسية اجملموعة أن جييبها "نعم أو ال"ينبغي  8
   لفرقة تستطيع إجابة فهن ال عبة بعدىا 9
   تقوم ادلدرس بالتقومي و ختتم الدرس 31

   المجموعة
 

 ورقة التقومي ىف االختبار .6

 إسم رقم

 مؤشرات التقويم
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  البيانات جمع. و        

 . المالحظة1

ىذه ادلالحظة هتدف إىل مالحظة عملية التعليم اللغة العربية باستخدام      
 لعبة "نعم أم ال". طريقة الصوتية

 . اإلختبار2

ىذا اإلختبار يتكون من اإلختبار القبلى و اإلختبار البعدي فاإلختبار القلىب      
منفذ بعد منفذ قبل استخدام طريقة الصوتية بلعبة  "نعم أم ال", واإلختبار البعدي 

 استخدام طريقة الصوتية بلعبة  "نعم أم ال".

 

 . تحليل البياناتز

و أما الطريقة لتحليل البيانات إستخدامها البحث رلموعتني فهما البيانات      
 النوعية. البيانات النوعية ستكون الىت يتم تفسريىا على النحو التاىل :
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P=  
 

   311: 

P             :ويةئنسبة م 

F             :التكرار 

N              رلموع :        

 ا(جيد جد)  %311  - %86          
 (جيد)     %85 - %56          
 )مقبول(     %55 - %43          
 56)ناقص(       %41 - %1               

 ”Test “t( N<33)اآليت  بيانات ادلستخدمة االختبار باستخدام الرموزحتليل و أما 
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)
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 : يضاحاإل

T : اختبار 

Mx : من ادلتغري توسطادل  

My : من ادلتغري توسطادل  

SDx : اإلحنراف ادلعيار من ادلتغري  

SDy : اإلحنراف ادلعيار من ادلتغري  

N : العينة 

 الرقم الثابت :3 
                                                           

52
 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: 

Rinekaryacipta, 2332), hal.55.  
53

 Hartono, Statistik untuk Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2312), hal. 232.  
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 التغيري احنراف معيار زو رم

    √
∑ 0

 ̅
 

 التغيري احنراف معيار زو رم

    √
∑ 0

 

 ̅

 

 ادلعدل زو رم

   
  

 
 

 ادلعدل زو رم

   
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


