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 الفصل الثالث

 منهجية البحث

 تصميم البحث . أ

لرتقية مهارة  Stick Figuresستخدام وسيلة  إن هذا البحث حبث جتريب با
اإلسالمية بكنبارو. وهذا  املتوسطة الكالم لدى الطالب يف مدرسة املنّورة
استخدام فعالية  Xمتغري ف. Yومتغري  Xالبحث يتكون من املتغريين ومها متغري 

 مهارة الكالم. Yومتغري Stick Figuresوسيلة  
املنّورة املتوسطة اإلسالمية  وتقوم الباحثة بالبحث لدى التلميذات ىف مدرسة

بكنبارو, وتصنف الباحثة الصفني ومها الصف الثاين " ج " )الصف التجرييب( و 
الصف الثاين "د" )الصف الضبطي(. فالصف الثاين " ج " تقوم الباحثة 

. والصف الثاين " د " بدون لرتقية مهارة الكالم Stick Figures ةوسيلاستخدام با
 . لرتقية مهارة الكالم Stick Figuresوسيلة  استخدام با

 االختبار البعدي املعاجلة  االختبار القبلي الصف 
 T1 X T2 الثاين ج

 T1 - T2 الثاين د

 : الصف التجرييب  الثاين ج

 : الصف الضبطي  الثاين د

 T1   :االختبار القبلي للصف جترييب والصف الضبطي 

 X   :الصف الذي فيه املعاجلة 

 : الصف الذي ليس فيه املعاجلمة  -
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T2   :االختبار البعدي للصف جترييب والصف الضبطي 

 مكان البحث وزمانه . ب

اإلسالمية بكنبارو. وأما املتوسطة   املنّورةأما مكان البحث هو يف مدرسة 
 8102يونيو زمانه  يف شهر 

 أفراد البحث والموضوعه . ج

وأما أفراد البحث التلميذات يف مدرسة املنّورة املتوسطة اإلسالمية بكنبارو. 
لرتقية مهارة الكالم لدى  Stick Figuresوموضوعه البحث فعالية استخدام وسيلة 

 التلميذات ىف مدرسة املنورة املتوسطة اإلسالمية بكنبارو.

 د. مجتمع البحث وعينته

مدرسة املنّورة املتوسطة اإلسالمية يف التلميذات  مجيع وأما جمتمع هذا البحث
الصف  صفني، احثةأخذت البتلميذات و  091حيث كان عددهم  بكنابرو,

 (.تلميذة 11تلميذة( و الصف  الثاين " د ) 10الثاين " ج ")

 

 البيان فى الجدول اآلتي 
 عدد الطالب الصف الرقم
 82 األول 0
 80 الثاين  8
 80 الثالث 1

 091 - العدد
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 البيان فى الجدول اآلتي

 العدد الصف الرقم
 10 الثاين ج 1
 11 الثاين د 2

 80 - العدد
 

 أدواة جمع البيانات وتحليلها . ه

 أدواة جمع البيانات .1

 مجع البيانات يف هذا البحث يتكون من طريقتني كما يلي: 
 المالحظة . أ

 Stickيف تعليم اللغة العربية بالوسيلة  تستعمل املالحظة ألخذ البيانات عن 

Figures. 
 اإلختبار . ب

ة مهارة رتقيل Stick Figuresهذا اإلختبار مرتني : أوال قبل استخدام وسيلة 
  ة مهارة الكالم.رتقيل Stick Figuresاستخدام وسيلة وأما ثانيا بعد  الكالم 
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 تحليل البيانات .2

 حتليل بيانات املالحظة باستخدام الرمز اآليت:  .0

 

P   :ويةئنسبة م 

F  :التكرار 

N جمموع : 

 واملعابري املستخدمة كما يلي : 

 اجيد جد:  %011 - %20 (0

 : حيد %21 - %80 (8

 : مقبولة  %81 - %10 (1

 : ناقص  %11 - %80  (1

 0: ناقص جدا. %81  - %1 (5

 الرمز اآليت:وأما حتليل بيانات االختبار باستخدام  .8

   
     

√(
   

√   
)
 

 (
   

√   
)

 

2 

                                                             
1
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, ( Jakarta Rineka 

Cipta, 1998), h. 246 
2
Hartono, Statistik Untuk Penelitian, ( Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2012), h. 206 
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 : يضا اإل

T :اختبار 

Mx :من املتغري َعدَّلامل  

My :من املتغري َعدَّلامل  

SDx :اإلحنراف املعيار من املتغري  

SDy :اإلحنراف املعيار من املتغري  

N :العينة 

 الرقم الثابت: 0

 

 زمعياراحنرافالتغيريو رم

    √
∑  

 ̅
 

 فالتغيري حنرا معيارا زو رم

    √
∑  

 

 ̅

 

 ملعدلز و رم                

   
  

 
 

 املعدلز و رم

                                                                                

 
 


