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 الفصل الثالث
 منهجية البحث

 
  تصميم البحث .أ 

لرتقية استيعاب  WhatsAppإن ىذا البحث حبث جترييب "فعالية استخدام 
املفردات العربية لدى طالب الفصل الثاين يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية 
باريامان اجلنوبية. و اختارت الباحثة العينة يف ىذا البحث صفني فهما، الصف الثاين 

 واتساب "ج". كصف جترييب ويستخدم الباحثة عن " فعالية استخدام
(WhatsApp) فيو استخدام ة"د" كصف ضبطي ال يستخدم الباحث و الصف الثاين 

 .(WhatsApp) واتساب

  :Control Group Pre test-Post test  ستخدم الباحث فيويو تصميم البحث الذي 

 
 زمان البحث و مكانه .ب 

احلكومية باريامان أما مكان هلذا  البحث ىو املدرسة املتوسطة اإلسالمية 
 م.8102 جوين اجلنوبية. وأما زمانو فشهر

 
 أفراد البحث وموضوعه .ج 

ىف املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية طالب وأما أفراد البحث فهي 
لرتقية  (WhatsApp) واتساب استخدام  فعالية باريامان اجلنوبية. وموضوع البحث

 مدرسة طالب البحث وجمتمع .اإلضافية العربيةيف دروس اللغة ت رااستيعاب املفردا

Posttes Treatment Pretes 
0 T X TO 
0 T - TO 
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 و" ج" الثاين الصف طالب عينتو و اجلنوبية باريامان احلكومية اإلسالمية املتوسطة
 ."د" الثاين الصف

  
 مجتمع البحث و عينته .د 

املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية  طالبمجيع  أما جمتمع ىذا البحث ىو
 .باريامان اجلنوبية

 1.3الجدول 
 طالب المدرسة المتوسطة اإلسالمية الحكومية باريامان الجنوبية مجتمع

 عدد لكل فصل عدد الطالب صفال الرقم
 812 43 "أ" ولاأل 0
 43 "ب" ولاأل 8
 43 "ج" ولاأل 4
 43 "د" ولاأل 3
 43 "ه" ولاأل 3
 83 "ف" ولاأل 6
 023 41 "أ" الثاين 2
 82 "ب" الثاين 2
 89 "ج" الثاين 9
 89 "د" الثاين 01
 41 "ه" الثاين 00
 89 "ف" ولاأل 08
 022 82 "أ" ثالثال 04
 41 "ب" ثالثال 03
 41 "ج" ثالثال 03
 40 "د"ثالث ال 06
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 41 "ه" ثالثال 02
 82 "ف" ولاأل 02

  اجملموعة
عينة. يعىن  28وأخذت الباحثة صفني هلذا البحث الذى يتكون من 

ية مجع تلميذا(. وتقن89تلميذا( و الصف الثاين "د" ) 89الثاين"ج" )الصف 
.(Purposive sampling)اخذ العينات ىادفالبيانات املستخدمة 

42
440 

 
 البياناتأدوات  . ه
 الحةةامل .0
 ال نعم المالَحظة الرقم
   يقوم الطالب تنزيل تطبيق واساب يف اهلاتف 0
   العرابيةينضم الطالب اىل جمموعة تعليم اللغة  8
   املفردات كل يوم تقطى املدرسة  4
   املفردات برسالة متصلة االن لتحديد الطالبتأمر املدرسة  3

3 
 ئلة و اإلجابةساألبان يبحث معان  الطالبتأمر املدرسة يطَلَُّب 

 أو أنةر القاموس
  

   الكلمة فمراد ان يبحث الطالبتأمر املدرسة  6
   متناقض الكلمة ان يبحث الطالبتأمر املدرسة  2
   املعىن آخر للكلمة ان يبحث الطالبتأمر املدرسة  2
   صيغ اجلمع من صيغ املفراد  ان يبحث الطالبتأمر املدرسة  9
   الفعل املضى و فعل املضارع ان يبحث الطالبتأمر املدرسة  01
   املفردات يف الدردشةإلستخدام  الطالبتأمر املدرسة  00
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   املفردات يف اجلملةإلستخدام  الطالبتأمر املدرسة  08
 

 االختبار .8
 تكمل.االختبار الىذا االختبار  ىو 

 إسم رقم

 مؤشرات التقويم

 

لمة
الك

ركة 
ء ح

عطا
إ

 

 

ردة
لمف

م ا
رجي

ت
 

دة 
مفر

ى ال
معن

ث 
بح

 

ردة
لمف

ى ا
معن

رح 
ش

 

      0الطالب  0
      8الطالب  8

 
 جمع البيانات . و

 : كمايليمجع البيانات يف ىذا البحث   أسلوب
 الحةةامل .0

 .(WhatsApp)استخدام واتساب فعالية ىذه املالحةة ملالحةة
 (tes)اإلختبار .8

كتايب يطلب املدرس من الطالَب واختبار ال .الكتابة االختبار ىو  االختبار ىذا
 .عرفة فعالية استخدام واتسابمل

 الوثائق .4

 املفردات اجلديدة تكتسب و تستخدم وتستوعب كل يوم. (screenshot)لقطة 
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 تحليل البيانات . ي
 باستخدام الرموز اآليت : حتليل البيانات املستخدمة ىف املالحةة

P  نسبة مئوية  : 
F التكرار : 

N  ة: جمموع 
"الكلمة املخفية" لعبة  فعالية استخدامب إستخدم الباحث أربعة معايري ملعرفة

 ، منها:لرتقية استيعاب املفردات العربية التقليد واحلفظباستعمال طريقة 
 : )جيد جدا( %26-%011  .0
 : )جيد( %36 -%23 .8
 : )مقبول( %31 -%33 .4
  49.: )ناقص( %1 -%31 .3

 وأما حتليل البيانات املستخدمة ىف االختبار باستخدام الرموز   
  (N<30 )Test “t”: 

   
     

√(
   

√   
)
 

 (
   

√   
)
 
 

 : البيان
T : اختبار 

Mx : املتوسط من املتغري 
My : املتوسط من املتغري 

SDx : اإلحنراف املعيار من املتغري 
SDy : اإلحنراف املعيار من املتغري 
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N : العينة 
 31الرقم الثابت : 0
 

 رموز معيار إحنرايف التغيري

    √
∑  

 
 

 
 رموز  معيار إحنرايف التغيري

    √
∑ 

 

 
 

 
 رموز املتوسطة

   
∑ 

 
 

 
 رموز املتوسطة

   
∑ 
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