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 الفصل الثالث
 منهجية البحث

 
 تصميم البحث .أ 

وهذا البحث هو البحث التجرييب ، بتطيق تأثر استخدام وسيلة البطاقة يف تعليم 
لدى تالميذ الفصل الواحد يف  yعلى استيعاب املفردات متغري  xاللغة العربية متغري 

 مدرسة بيت السالم املتوسطة اإلسالمية األهلية بقرية ديلي معمور.
واختارات الباحثة العينية يف هذا الباحث صفني فهما ، الصف األول "أ" كالصف 

 التجرييب و الصف األول "ب" كالصف الضابطي.
 – Control Group Pre Testو تصيم البحث الذي تستخدم الباحثة فيه : 

Post test 
 1.3اجلدوال 

 االختبار البعدى املعاجلة االختبار القبلى الصف
 To X 3T الصف التجرييب 
 To - 2T الصف الضابطي

 

 البيان : 

3T  االختبار القبلي قبل تقدمي املادة الدراسية : 

X    وسيلة البطاقة على استيعاب املفردات: املعاجلة يف الصف التجرييب بالستخدام 
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 : الصف الذي ليس فيه معاجلة -
   2T  االختبار البعدى بعد تقدمي املادة الدراسية : 

 
 زمان البحث  و مكانه .ب 

يف املدرسة بيت السالم املتوسطة اإلسالمية األهلية بقرية ديلي تقوم الباحثة بالبحث  
 .2132أبريل   22-ماريس 22معمور. وأما زمان البحث فهو يف 

 

 أفراد البحث وموضوعة .ج 
ب "  يف مدرسة بيت 3أ " و "3الصف األول "  وأما أفراد البحث فهو التالميذ يف

السالم املتوسطة اإلسالمية األهلية بقرية ديلي معمور . وموضوع البحث " تأثري استخدام وسيلة 
البطاقة يف تعليم اللغة العربية على استيعاب املفردات لدى التالميذ يف مدرسة بيت السالم 

 ر "املتوسطة اإلسالمية األهلية بقرية ديلي معمو 
 

 جمع البيانات .د 
 مالحظة .3
 ختباراإل .2

هذا اإلختبار يتكون من اإلختبار الكتايب واإلختبار الشفوي من خالل إجابة  األسئلة. 
هذا اإلختبار يهدف إىل معرفة مدى استيعاب املفردات لدى املستجيبني قبل أن يتعلموا 

 بالستخدام وسيلة البطاقة وبعد أن يتعلموا وسيلة البطاقة. 
 فاإلختبار املتعمل يف هو البحث هو اإلختبار القبلى واإلختبار البعدى.
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 ه. تحليل البيانات
 باستخدام الرموز اآليت : الحظةوأما حتليل البيانات املستخدم ىف امل  

P  نسبة مئوية  : 
F التكرار : 

N  جمموعة : 
نتيجة تنفيذ تعليم باستخدام وسيلة البطاقة على استيعاب استخدم الباحثة أربعة معايري ملعرفة     

املفردات لدى التالميذ مدرسة بيت السالم املتوسطة اإلسالمية األهلية بقرية ديلي معمور منطقة  
 ، منها:كمبار 

 : )جيد جدا( %68-%311  .3
 : )جيد( %88 -%68 .2
 : )مقبول( %01 -%88 .1
 21.: )ضعيف(  %1  -%01 .0

 ملستخدم ىف اإلختبار باستخدام الرموز اآليت :وأما حتليل البيانات ا

(N<11 )Test “t”  20:        
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 البيان:

T : اختبار 

Mx : املَعدَّل من املتغري    

My : املَعدَّل من املتغري    

SDx : اإلحنراف املعيار من املتغري     

SDy : اإلحنراف املعيار من املتغري   

N : العينة 

 الرقم الثابت : ۱

 

  رموز معيار احنراف التغيري

    √
∑  2

 
 

 رموز معيار احنراف التغيري 

    √
∑  2

 
 

 رموز ملعدل 

   
∑ 

 
 

 رموز ملعدل 

   
∑ 

 
 

 


