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 الفصل الثالث

 البحثمنهجية 

 تصميم البحث .أ 
مجة  لتقية مهارة الكتابة فعالية طريقة القواعد والت يب يإن ىذا البحث حبث جتر 

و اختار . مدرسة الثانوية املكرمة سوجني انق كامل مربو يف مرانىتطالب يف لدى 
يب يكصف جتر "باء"العينة يف ىذا البحث صفني فهما، الصف الثاين  ةالباحث

كصف ضابط ال    "أ"والصف الثاين ة فيهطريقة القواعد والتمجةويستخدم الباحث
 .طريقة القواعد والتمجةفيو  ةيستخدم الباحث

 & Control Group Pretestوالتصميم املستخدم ىف ىذا البحث تصميم 
Posttest 

 1.3وبيانو ىف اجلدول 
 االختبار البعدي المعالجة االختبار القبلي الفصل

B T1   T2 

C T1 X T2 

 
 اإليضاح

B الفصل التجرييب : 
C الفصل املراقب : 

T1 االختبار القبلي للفصل التجريبية واملراقبة : 
  الفصل الذى فيو املعاجلة : 
X الفصل الذى ليس فيو املعاجلة : 

T2 3: االختبار البعدي للفصل التجريبية واملراقبة 
 

                                                           
1
Sugiono, Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif, Bandung: Alfabeta, 2008, hlm. 76. 
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 هالبحثو زمان كانم .ب 
املدرسة الثانوية االسالمية املكرمة سوجني انق  فهو البحث أما مكان هلذا 

 6132-6131 السنةميو  31نفمرب حىت  34كامل مربو يف مرانتىي من 
 

 البحث وموضوعه أفراد .ج 
و املدرس ىف املدرسة الثانوية  الثاينالبحث فهو طالب الفصل  أفرادوأما 

االسالمية املكرمة سوعي انق كامل مربو يف مرانىت. وموضوع البحث فعالية 
 استخدام الطريقة القواعد و التمجة لتقية مهارة الكتابة اللغة العربية.

 
 مجتمع البحث وعينته .د 

مدرسة الثانوية فى الثاينوأما جمتمع البحث فهو مجيع الطالب الفصل 
 33, الفصل الثاين عددىم .مية املكرمة سوعي انق كامل مربو يف مرانىتاالسال
 طالبا 

 
مدرسة الثانوية االسالمية المكرمة سوعي انق كامل في الصف الثاني مجتمعطالب

 مربو في مرانتى
 المجموعة الصف الرقم
 62 الثاين "ا" 3
 62 الثاين "الباء" 6
 64 الثاين "اجليم" 1

 33 المجموعة
 مدرسة الثانوية االسالمية املكرمة سوعي انق كامل مربو يف مرانىتعلومات من إدارة م

 



 

22 
 

عينة. يعىن  22صفني هلذا البحث الذى يتكون من  ةوأخذ الباحث
طالبا(. وقد حلل  62) "باء"طالبا( و الصف الثاين 63) "ا"الصف الثاين 

طالبا من العينة لكل الصفني.  وتقنية مجع البيانات املستخدمة  61 ةالباحث
 simple random sampling.6)) البسيطة تقنية العشوائية

 
 جمع البيانات .ه 

 أما طريقة مجع البيانات يف ىذا البحث تتكون من أدتني فهما: 
 املالحظة .3

 طريقة القواعد والتمجة  ىذه املالحظة ملالحظة تنفيذ 

 االختبار .6
 ىذا االختبار يتكون من االختبارين ومها االختبار القبلي واالختبار البعدي.

االختبار القليب يهدف إىل مقياس مهارة الكتابة و أما االختبار البعدي  
 مهارة الكتابة. ترقيةيهدف إىل معرفة 

 
 تحليل البيانات .و 

 والرمز املستخدم لتوصيف حاصلة البحث فيما يلى:
%100x

N

F
P  

 االيضاح:

P املئوية : 
F  تردد : 

N  :عدد املستجيبني 
                                                           

2
Sugiyono Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatifdan R&D, (Alfabeta, 

Bandung,2013), hlm: 82. 
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 واملعيار املستخدم فيما يلى:
 : جيد جدا  31% -% 311 .3
 : جيد  21% -% 32 .6
 مقبول:   01% -% 22 .1
 1ناقص:   1% -% 14 .0

 
 :Yو  Xملتغري( SDحسب االحنراف املعياري )

 رمز املتوسط .3

   
  

 
 

 xالرمز من االحنراف املعياري ملتغري  .6
 

    √
   

 
 

 yالرمز من االحنراف املعياري ملتغري  .1

    √
   

 
 

 Test “t”.0( N<30وأما الرمز املستخدم لتحليل البيانات فهو )
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3
Suharsimi Arikunto, Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan, Jakarta: Bumi Aksara, 2005, hlm. 

75. 
4
Hartono, Statistik Untuk Penelitian, Pekanbaru: Zanafa, 2010, hlm. 206. 



 

24 
 

Mx  املتوسط ملتغري :x  ترقيةكتابة املفردات العربية ىف الفصل
 التجرييب

My  املتوسط ملتغري :y ترقيةكتابة املفردات العربية ىف الفصل املراقب 
SDx  االحنراف املعياري ملتغري :x 
SDy  االحنراف املعياري ملتغري :y 

N عدد العينة : 
 : الرقم الثابت      1

 
 


