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 الفصل الثالث
 منهجية البحث

 
 تصميم البحث . أ

منوذج مترين  xهذا البحث حبث جترييب كمي يتكون من املتغريين ومها متغري 
 مهارة الكالم. yومتغري  التعبري الشفوي بطريقة اإلنتقائية

وهذا عشر ىف املدرسة العالية كمبار الشرقية، وم الباحثة بالبحث ىف الصفتق
 Oralتدريب تقنية "أ" كالصف التجرييب عشرالبحث يتكون من الصفني ومها الصف

Composition   ب" كالصف  عشرفوية والصف السمعية الشطريقة باستخدام"
 . Oral Compositionدام تقنيةعدم استخطريقة السمعية الشفوية بدون املراقب 

 .Control Group Pretest-Post testوتصميم البحث املستخدم 
 االختبار البعدي املعاجلة االختبار القبلي الصف
 T X 2 T 1 التجرييب

 T - 2T 1 املراقب

 

 مكان البحث وزمانه . ب
الشرقية مبنطقة   فليال كمبار كمباراحلكومية   تقوم الباحثة ىف املدرسة العالية 

 مارس -يناير و أما زمانه ىف شهر.2017/2018عشر سنة مبار ىف الصفك
2017 . 

 

 أفراد البحث وموضوعهج.  
" ب" و "أ" عشرالصف  يفو الطالب اللغة العربية  مدرس وأفراد البحث ه

تقنية فّعالية . وموضوع البحث الشرقيةفليال كمبار العلية احلكومية كمبار املدرسة ب
 .المالكمهارةلرتقية  التعبري الشفوي باستخدام طريقة السمعية الشفويةالتدريب 
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 مجتمع البحث وعينته . د
العلية احلكومية كمبار املدرسة يف الصف عشر  اجملتمع ىف هذا البحث هو كل طالب

 .فليال كمبار الشرقية
 األولالجدول 

 .العلية الحكومية كمبار فليال كمبار الشرقيةمجتمعطالبالصف 

 المجموعة الصف رقم
1 XA 72 

7 XB 78 

  55 

العينة. يعىن الصف 22وأخذ الباحث صفني هلذ البحث الذى يتكون من  . ذ
 شخصا(. 28"ب" ) شخصا( و الصف االول 27األول"أ" )

 
 أسلوب جمع البيانات وتحليلها . ه

 أسلوب جمع البيانات .1
 المالحظة (1

لرؤية عملية التعلم تقوم الباحثة باملالحظة مباشرة إىل موضوع البحث 
والتعليم. للمالحظة طبيعة خاصة بدال عن أسلوب أخر ألن املالحظة ال 

 43ختتص ىف اإلنسان بل مواضيع أخرى.
 االختبار (2

هذا االختبار مستخدم للحصول على النتيجة الىت تعني مهارة كالم اللغة 
باالختبار العربية. وهذا االختبار يتكون من االختبار الشفوي، وتقوم الباحثة 

 القبلي واالختبار البعدي.
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 أسلوب تحليل البيانات .2
 الرمز املستخدم لتحليل بيانات املالحظة فيما يأتى (1

%100x
N

F
P 

  :البيان 
P عدد املئوية : 
F الرتدد املطلوب : 

N عدد املئوية الكلية : 
 : جيد جدا 100% -% 80
 : جيد 80% -% 56
 : كايف 55% -% 40
 44ناقص.:   40%-

غري مرتابط  tes”t” (N<30)الرمز املستخدم لتحليل بيانات االختبار  (2
 45فيما يأتى.

TO  =  
𝑀𝑥 −𝑀𝑌

√ (
𝑆𝐷 

√𝑁−0
)
4

+ (
𝑆𝐷 

√𝑁−0
)
4 

 

 البيان
To االختبار : 
Mx  املتوسط ملتغري :X 
My  املتوسط ملتغري :Y 

SDx  اإلحنراف املعياري ملتغري :X 
SDy  اإلحنراف املعياري ملتغري :Y 

N : العينة 
 : الرقم الثابت 1
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