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 الفصل الثالث
 منهجية البحث

 
 صميم البحثت .أ 

يقة التقليد واحلفظ استخدام طر فعالية حبث جتريب عن ن هذا البحث إ
لدى ( لًتقية استيعاب مفردات اللغة العربية Puzzleاملتقاطعة ) بوسيلة الكلمات

  ةبنجكيننج  منةق عهد داس اهلدى سيفوجنوعدسسة املتوسةة اساسالمية ماملطالب 
التقليد واحلفظ مها فعالية استخدام طريقة  املتغريين،من  يًتكب البحث. كمباس

واستيعاب املفردات  ( Xكالعمل املستقل )(Puzzleاملتقاطعة ) بوسيلة الكلمات
في املدسسة طالب الصف الثاني علىهذا البحث ةركز الباحثت(. Yكالعمل التابع )

عينة  ةالباحث تو اختاس . بنجكيننج  عهد داس اهلدى سيفوجنوعاملتوسةة اساسالمية م
الثاين  التجريب والصفكالصف   " أ " صفني فهما الصف الثاين البحث فيالهذا 

يعلم الةالب بةريقة  ةاملدسس كونتفي الصف التجريب ف.الضابةي" كالصف ب"
علم تسا  ضابةيالصف ال يفو  (Puzzleاملتقاطعة ) بوسيلة الكلمات التقليد واحلفظ

املتقاطعة  التقليد واحلفظ بوسيلة الكلماتاستخدام طريقة ب الةالب ةاملدسس
(Puzzle) 69النحو التاىل:هذا البحث  ةصمم الباحثوت 

Post test Treatment Pretest 

T1 X To 

T1 - To 

 اإليضاح:
To  القبلي يف الصف التجريب والضابةي.: نتيجة اإلختباسي 
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1T .نتيجة اإلختباس البعدي يف الصف التجريب والضابةي : 
X   التقليد واحلفظ بوسيلة الكلمات: تنفيذ طريقة ( املتقاطعةPuzzle). 

 .(Puzzleاملتقاطعة ) التقليد واحلفظ بوسيلة الكلمات: بدون تنفيذ  -

 زمانهمكان البحث و  . ب
عهد داس اهلدى دسسة املتوسةة اساسالمية ماملهو فلبحث اأما مكان

 .م7102أبريل حىت يونيومن بدأ  . وأما زمانهكمباس  ةمنةق بنجكيننج سيفوجنوع
 أفراد البحث وموضوعهج. 

يف واملدسسة " ب"و " أ"ينيف الصف الثا والةالبأفراد البحث ه
  ةمنةق بنجكيننج عهد داس اهلدى سيفوجنوعاملتوسةة اساسالمية ماملدسسة
املتقاطعة  التقليد واحلفظ بوسيلة الكلماتاستخدام طريقة فعالية ه .وموضوعكمباس

(Puzzleلًتقية استيعاب مفردات اللغة العربية ). 
 مجتمع البحث وعينته . د

وطالب الصف " أ"الثاين وعينته هي طالب الصف  ذا البحثهلأما اجملتمع 
طالبا.ويف البيان التايل تفصيل مجلة اجملتمع هلذا  83وعددهم فيهما  "ب"الثاين

 70:البحث وعينته

 الرقم الصف العدد

 1 ”أ  “الثاين    13

 0 ”ب“الثاين    02

  اجلملة 83
                                                           

 كمباس  ةبنجكيننج منةق عهد داس اهلدى سيفوجنوعاملتوسةة اساسالمية مفيمكتبة شؤون الًتبية والتعليم70
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كالصف التجرييب وعددهم " أ"وأخذت الباحثة العينة طالب الصف الثاين 
 02كالصف الضابةي وعددهم فيه    "ب"طالبا وطالب الصف الثاين 13فيه 

 طالبا.

 ناتاجمع البيأسلوب ل . ه
 : يلىبحث تتكون من طرقني و هي كما أسلوب جلمع البيانات يف هذا ال

 املالحظة .0
املالحظة املباشرة ستكون للحصول على بيانات حول نتائج تعّلم الةالب 

 .(Puzzleالتقليد واحلفظ بوسيلة الكلمات املتقاطعة )بعد استخدام 
 اإلختباس .7

قصدت الباحثة اساختباس الكتايب يعين اساختباس القبلي واساختباس البعدي، 
وفيه أسئلة أو التمرينات اليت تتعلق باملادة واملفردات عّلمتها الباحثة الةالب 

يف الصف  (Puzzleاملتقاطعة ) التقليد واحلفظ بوسيلة الكلماتباستخدام طريقة 
 ي.التجريب وبدوهنا يف الصف الضابة

 ياناتتحليل البأسلوب  . ز

 : اآليت الرمزباستخدام  بيانات املالحظة حتليلوسمز 
P= 
 
  100% 

P   :ويةئنسبة م 

f  :التكراس 

N جمموع : 
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 ا(جيد جد81% - 100% (
 ) جيد61% - 80%   (

 )مقبول(% 41 - 60%
 )ناقص21% - 40%  (
 71)جداناقص0% - 20%   (

 
 ”Test “t( N<30)اآليت  بيانات اساختباسبالرمزحتليل و 

   
     

√(
   

√   
)
 

 (
   

√   
)
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 : يضاحاإل

T : اختباس 

Mx :من املتغري املتوسط  

My :من املتغري املتوسط  

SDx : اإلحنراف املعياس من املتغري  

SDy : اإلحنراف املعياس من املتغري  

N : العينة 

 الرقم الثابت : 0

 

                                                           
71

Riduwan, SkalaPengukuranVariabel-VariabelPenelitian, (Bandung: Alfabeta, 2011), 

hlm. 15. 
72

  Hartono, StatistikuntukPenelitian, (Yogyakarta: PustakaPelajar, 2012), hlm. 206. 



28 

 

 زمعياساحنرافالتغيريو سم
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 زمعياساحنرافالتغيريو سم
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 زاملتوسطو سم
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