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 الفصل الثالث
 طريقة البحث

 تصميم البحث . أ
مها املتغري وىذا البحث يتكون من املتغريين و كمي.   إن ىذا البحث جتريب 

( تأثري استخدام الطريقة الصوتية Xفاملتغري املستقل ) .(Y( واملتغري التابع )Xاملستقل )
 ( مهارة القراءة.Yبوسيلة لعبة تتابع الفقرة واملتغري التابع )

وتقوم الباحثة بالبحث لدى التالميذ يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية  
 )الفصل التجرييب( 4األوىل كمبار. تصنف الباحثة الفصلني مها الفصل الثاين 

 4)الفصل املراقب(. فتقوم الباحثة بالبحث يف الفصل الثاين  7والفصل الثاين 
باستخدام الطريقة الصوتية بوسيلة لعبة تتابع الفقرة وبدون استخدام الطريقة الصوتية 

 . 7بوسيلة لعبة تتابع الفقرة يف الفصل الثاين
 تصميم البحث الذي تستخدمها الباحثة فيها : 

Randomized Subjects Pretest – Postest Control Group Desaign 

اإلختبار البعدي  1Yمن النتيجة املأخوذة عن أداء اإلختبار القبلي  Xبتحليل معاجلة 
2Y .: وبيانو يف جدول اآليت 

 الجدول األول
 اإلختبار البعدي املتغري التابعي اإلختبار القبلي اجملموعة
 1Y X 2Y التجريبية
 1Y - 2Y املراقبة

 
 اإليضاح 

X   :أداء الطريقة الصوتية بوسيلة لعبة تتابع الفقرة 
1Y     املراقب : االختبار القبلي يف الفصل التجرييب والفصل  
2Y  املراقب. جرييب والفصلالت : االختبار البعدي يف الفصل 
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 مكانهزمان البحث و  . ب
وبدأ من فرباير  2118/2117الندوة املشروعية سنة  ىذا البحث يقام بو بعد

 مكان البحث يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية األوىل كمبار.حىت مارس و 
 

 فرد البحث وموضوعهأ . ج
املدرسة الثاين يف  سة اللغة العربية، والتالميذ الفصلفرد البحث فهو مدر  أوأما 

استخدام الطريقة  تأثري كمبار. وموضوع البحثاملتوسطة اإلسالمية احلكومية األوىل  
 لصوتية بوسيلة لعبة تتابع الفقرة يف مهارة القراءة.ا

 

 مجتمع البحث وعينته . د
 مجتمع البحث (1

وسطة الثاين يف املدرسة املت تمع البحث فهو مجيع التالميذ الفصلأما جمو 
الثاين والفصل . 2118/2117كمبار، سنة دراسية اإلسالمية احلكومية األوىل  

"،  الفصل الثاثي 2"، الفصل الثاثي "1يتكون من سبعة فصول، الفصل الثاثي "
 "،  الفصل6"،  الفصل الثاثي "5"،  الفصل الثاثي "4"،  الفصل الثاثي "3"

 تالميذا. 148"، و عدد مجيع التالميذ 7الثاثي "
 عينة البحث     (2

ييب والفصاللثاين " كالفصل التجر 4عينة البحث املأخوذة الفصل الثاين "و 
 " كالفصل املراقب.7"

 الجدول الثاني
 21 "4الفصل الثاين " الفصل التجرييب
 21 "7الفصل الثاين " الفصل املراقب

 41 اجملموع
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 أدوات البحث . ه
 المالحظة .1

 الجدول الثالث
 ال نعم املالحظة الرقم
   تفتح املدرسة الدرس بالسالم والدعاء 1
السبورة فتكتب عليها اليوم تنظف املدرسة  2

 والتاريخ ورقم وحدة الدرس أو املادة
  

   تقدم املدرسة أىداف التعلم 3
تشرح املدرسة مفردات القراءة الصعبة أو  4

 العبارات اللغوية الصعبة
  

تقرأ املدرسة النصوص العربية أمام الفصل أو  5
 بتقدمي املذياع أو الفيديو

  

وميارسون كيفية القراءة بالدقة استمع التالميذ  6
واحلماسة. ينبغي للتالميذ أن يهتموا بالتنغيم 

 واحلركات واملالمح عند القراءة

  

   تقسم املدرسة التالميذ فرقات 7
توزع املدرسة الورقة املقطوعة إىل التالميذ  8

وتسأهلم أن يقرؤواىا متبادال مث تأمر املدرسة 
 التالميذ ليناقشواىا

  

تسأل املدرسة التالميذ أن يرتبوا مجلة على  9
 الورقة املقطوعة فقرة جيدة

  

تأمر املدرسة كل فرقة لتناقل حصيل مناقشتهم  11
 أمام الفصل بقراءة اجلهرية

  

تعطى املدرسة التمارين التطبيقية عما يتعلق  11
 بالقراءة لكل التالميذ
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لتباعد تقدم املدرسة توضيحا لعمل التالميذ  12
 األخطاء

  

   اجملموعة
  

 االختبار .2
 الجدول الرابع
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 طريقة جمع البيانات . و
 املالحظة  .1

هتدف إىل مالحظة عملية تعليم اللغة العربية ىذه املالحظة و 
أما ورقة املالحظة فهي تية بوسيلة لعبة تتابع الفقرة. و باستخدام الطريقة الصو 
 ورقة املالحظة للمدرسة.

 اإلختبار .2
ىذا االختبار يتكون من االختبار القبلي واالختبار البعدي فاالختبار القبلي 

بوسيلة لعبة تتابع الفقرة، واالختبار منفذ قبل استخدام الطريقة الصوتية 
 البعدي منفذ بعد استخدام الطريقة الصوتية بوسيلة لعبة تتابع الفقرة.

 



14 

 

 طريقة تحليل البيانات . ز
 والرمز املستخدم لتحليل البيانات املالحظة فهي :

Ρ   
 

 
   %011  

 االيضاح :
 =  Pاملئوية 
= F  تردد 
= N جمموعة النتائج 

 Test tلتحليل البياناتوالرمز املستخدم 

 حتليل البيانات )اختبار الفرضية( .0
. ورمز لبيانات  toللتالميذ عن نتيجة  test tوالرمز املستخدم الختبار الفرضية

 39( املرتابطة.≤31Nجمموعة العينة الكبرية )
 

   
     

√(
   

√   
)
 

 (
   

√   
)
 
 

 اإليضاح :
 : االختبار   
 ترقية مهارة القراءة يف الفصل التجرييب: املتوسط عن    
 : املتوسط عن ترقية مهارة القراءة يف الفصل املراقب   
 : االحنراف املعياري يف الفصل التجرييب    
 : االحنراف املعياري يف الفصل املراقب    
 : عدد التالميذ  

                                                           
39

 Hartono, StatistikuntukPenelitian, Yogyakarta: PustakaPelajar, 2012, hlm.206.  
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% فكانت 1% أو 5يف الدرجة اهلامة T tableأكرب من Toإن كانت 
Haمقبولة وHo .مردودة 

 تتنمية القدرة على القراءة مقالة اللغة العربية  .2
 :والرمز املستخدم لتعيني تنمية قدرة التالميذ على القراءة اللغة العربية فيما يلي

 
   Kp = Pretest – Postest x011% 

    Pretest 

 اإليضاح :
Kp  : معامل التنمية 

االختبار املنفذ قبل استخدام الطريقة الصوتية بوسيلة  :  االختبار القبلي
 لعبةتتابع الفقرة.

الطريقة الصوتية بوسيلة لعبة  االختبار املنفذ بعد استخدام االختبار البعدي: 
 تتابع الفقرة.

 
 
 


