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 الفصل الثالث

 منهجية البحث

 تصميم البحث . أ
 ىذا البحث حبث جترييب كمي. وىذا البحث يتكون من املتغريين ومهاإن 

لعبة القراءة بطريقة السمعية الشفوية الفعالية استخدام  x. فمتغري yومتغري  xمتغري 
 .مهارة القراءة yوتكوين اجلمل ومتغري 
املنّورة املتوسطة مبعهد  ابلبحث لدى الطالب ىف املدرسة ويقوم الباحث

، ويصنف الباحث الصفني ومها الصف الثاين"أ" )الصف التجرييب( اإلسالمية بكنبارو
ستخدام صف الضبطي(. فالصف الثاين "أ" يقوم الباحث اب"ب" )ال والصف الثاين

 "ب" بدون الثاين وتكوين اجلمل. والصفلعبة القراءة بطريقة السمعية الشفوية ال
 وتكوين اجلمل.لعبة القراءة ب طريقة السمعية الشفويةالاستخدام 

 االختبار البعدي املعاجلة االختبار القبلي الصف
 T1 X T2 الثاين أ     

 T1 - T2 الثاين ب

 : الصف التجرييب  الثاين أ

 بطي:الصف الض الثاين ب

T1  بطيار القبلي للصف جترييب والصف الض:االختب 

X  الصف الذي فيو املعاجلة : 

 : الصف الذي ليس فيو املعاجلة  -

T2  بطيار البعدي للصف جترييب والصف الض: االختب 
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 مكان البحث وزمانه . ب
. املنّورة اإلسالمية بكنبارواملتوسطة مبعهد ىف املدرسة  أما مكان البحث ىو

 .2117وأما زمانو من شهر فرباير إىل أبريل سنة 
 البحث وموضوعهأفراد  . ج

ىف املدرسة البحث فهو املدرس وطالب الصف الثاين األلف والباء د افر أوأما 
طريقة السمعية الاستخدام  وموضوع البحث .املنّورة اإلسالمية بكنبارواملتوسطة مبعهد 

لًتقية مهارة القراءة لدى  م اللغة العربيةييف تعل وتكوين اجلمللعبة القراءة ب الشفوية
 . املنّورة اإلسالمية بكنباروالطالب يف املدرسة املتوسطة مبعهد 

 تهجمتمع البحث وعين د.
 ىف املدرسة ىو املدرس ومجيع طالب الصف الثاين البحث يف ىذا تمعاجمل

 فصول يعٌت الصف ستةوىم يتكونون من  املنّورة اإلسالمية بكنبارواملتوسطة مبعهد 
فاطمة. فأخذ الباحث الصف الثاين أبو  ،عائشة ،علي ،عثمان ،عمر ،الثاين أبو بكر

 بكر )أ( و عمر )ب( عينة.

 البيان ىف اجلدول اآليت

 عدد الطالب الصف الرقم
 29 الثاين أبو بكر 1
 25 عمر الثاين 2
 26 عثمان الثاين 3
 21 علي الثاين 4
 28 عائشة الثاين 5
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 25 الثاين فاطمة 6
 154 - العدد

 

 البيان ىف اجلدول اآليت

 العدد الصف الرقم
 29 الثاين أبو بكر 1
 25 عمر الثاين 2

 54 - العدد
 

 ه. أدوات البياانت
لعبة القراءة باستخدام الطريقة السمعية الشفوية ملعرفة  املالحظة املالحظة : .1

عندما لًتقية مهارة القراءة لدى الطالب  م اللغة العربيةييف تعل وتكوين اجلمل
 يعلم املدرس القراءة تطبيقا اتما.

 ال نعم املالَحظة رقم

   يبدأ املدرس الدرس بتقدمي النص العريب القصري. 1

2 
 متكررا ويستمع إليها القصري يقرأ املدرس النص العريب

 الطالب.
  

3 
 يقلد الطالب قراءة املدرس كلمة فكلمة. 
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يف  املوجودة املفردات الصعبة عن يسأل املدرس الطالب 4
 النص مث أيمر بعضهم أن يكتبها على السبورة.

  

   .يبني املدرس معاين املفردات الصعبة 5

   يقسم املدرس الطالب إىل أربع فرق. 6

7 
لكل  القرطاس املكتوبة عليو املفردات يعطي املدرس القطع

 .اجلملة املفيدة يركبها الطالب حىت تكونفرقة و 
  

   أوال بقرائتها. أمت تركيبهاأيمر املدرس الفرقة اليت  8

   عن املادة املتعلمة.الطالب الدرس معا يلخص املدرس و  9

   يقوم املدرس ابلتقومي عن مهارة قراءهتم. 11

   اجملموعة 

 
لعبة القراءة بالطريقة السمعية الشفوية  ابستخدامملعرفة حصول التعليم  ختباراإل .2

 .وتكوين اجلمل على األىداف املرجوة

 طريقة مجع البياانت وحتليلهاو. 

 طريقة مجع البياانت .1
 مجع البياانت يف ىذا البحث تتكون من طريقتني فهما:

 املالحظة . أ
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ملالحظة املدرس يف تنفيذ الطريقة السمعية الشفوية بلعبة القراءة  ىذه املالحظة
 وتكوين اجلمل يف أداء عملية التعليم.

 ختباراإل . ب
لعبة القراءة مراتن: أوال قبل استخدام الطريقة السمعية الشفوية ب ختبارىذا اإل

وتكوين لعبة القراءة استخدام الطريقة السمعية الشفوية ب وتكوين اجلمل. واثنيا بعد
 اجلمل.
 طريقة حتليل البياانت .2

 ز اآليت :ابستخدام الرم بياانت املالحظةحتليل  (1
P  نسبة مئوية  : 
F التكرار : 

N جمموعة : 
 :لىواملعايري املستخدمة كما ت

 جدا : جيد 111% -%  81 (1
 : جيد 81% -% 61 (2
 : مقبولة 61% -% 41 (3
 : انقص 41% -21% (4
 53.انقص جدا : 21% -% 1 (5

 ز اآليت :ابستخدام الرم بياانت االختباروأما حتليل  (2
   

     

√(
   
√  1

)
2
 (

   

√  1
)

2
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 اإليضاح :
To : اختبار 
Mx :  املَعدَّل من املتغري  
My : املَعدَّل من املتغري  

SDx :  من املتغري ىاإلحنراف املعيار  
SDy :  من املتغري ىاإلحنراف املعيار  

N : العينة 
 الرقم الثابت : 1
 

 احنراف التغيريز معيار رم

    √
∑  2

 
 

 ز معيار احنراف التغيريرم

    √
∑  2

 
 

 ملعدلا زرم
   

∑ 

 
 

 املعدل زرم
   

∑ 

 
 

 

 


