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 الفصل الثالث

 منهجية البحث
 

 أ. تصميم البحث

طريقة املباشرة باستخدام وسيلة  شرح عن فعالية، تيإن ىذا البحث حبث جتريبي
ىف  لدى التالميذيف تعليم اللغة العربية لرتقية مهارة الكالم  بطاقات الصور املتسلسلة

"،  ج" ثاينالبحث الصف الالعينة يف ىذا و ، باب السالم بكنبارو مبعهداملدرسة املتوسطة 
بطاقات الصور املتسلسلة  استخدامطريقة املباشرة بكصف جترييب وتستخدم الباحثة فيو 

طريقة املباشرة بوسيلة ال تستخدم الباحثة فيو كصف ضابطي  و ب"  " ثاينوالصف ال
 :ىذا متغري البحث يتكون من املتغريين ومهاو  .بطاقات الصور املتسلسلة

( X) كاملتغري املستقليباشرة باستخدام وسيلة بطاقات الصور املتسلسلة  طريقة املفعالية 
 (.Yومهارة الكالم كاملتغري التابعي )

  Control Group Pre test-Post testتصميم البحث الذي تستخدم الباحثة فيوو 
 الصف االختبار القبلي املعاجلة االختبار البعدي

TI 
X TO التجريب 

TI - TO الضابط 
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 ب. زمان و مكان البحث
. و مكان ۱۰۲٧ سنةالبحث قامت هبا الباحثة ىف شهر مارس إىل ماي  ىذاو 

 .باب السالم بكنبارو مبعهداملدرسة املتوسطة البحث ىف 
 ج. أفراد البحث و موضوعة

 مبعهداملدرسة املتوسطة ب"تالميذ ىف الصف الثاين "ج" و"بىي البحث  أفراد
طريقة املباشرة باستخدام وسيلة البحث فعالية  وموضوع. و باب السالم بكنبارو

 لرتقية مهارة الكالم.بطاقات الصور املتسلسلة 

 د. مجتمع البحث و عينته
 مبعهدملدرسة املتوسطة اىف  الثاينالصف  اجملتمع ىف ىذا البحث ىو التالميذ 

 التلميذ، كما ىف اجلدول األتى : ۲٣٦، وعددىم  باب السالم بكنبارو
 باب السالم بكنبارومبعهد ملدرسة املتوسطة اىف  الثاىنالصف  جمتمعوعة تالميذ

 الرقم الصف العدد

 .2 ثاين "أ"ال 12

 .1 " ثاين "بال ۱۱

 .٣ " ثاين "جال ۱2

 .2 " ثاين "دال 12

 .٥ " ثاين "هال 12

 .٦ ثاين "و"ال 12

 اجملموعة 2٣٦
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البحث ىو عينة عشوائية، وأخذت  منوذج التقنية العينات املستخدمة يف ىذا
و أربعون تلميذا. يعىن الصف  ثالثةفني هلذ البحث الذى يتكون من الباحثة العينة ص

 .شخصا( 11" )ب" ينشخصا( والصف الثا 12" )ج" ينالثا

أدوات البحثه.   
. املالحظة 2  

 ال نعم مالَحظة رقم

   اليوميةتقدم املدرسة أىداف التعليم و فوائدىا يف احلياة  ۲

تنطق املدرسة املفردات نطقا صحيحا باإلشارة إىل الصور  ۱
 املعدة على السبورة

  

٣ 

تأمر املدرسة التالميذ مبتابعة ما نطقها املدرسة من النص 
أو املفردات املتعلمة و بتصحح املدرسة ما خيطاء بو 

 التالميذ يف نطق

  

   تشرح املدرسة معاىن املفردات و النص معا  2

   تقوم املدرسة مع التالميذ باحلوار حول النص املدروس ٥

٦ 
تنفذ املدرسة السؤال واجلواب باستخدام كلمة االستفهام 

 "ما، ىل، أين،" وذلك التمرين مرتبط باملفردات املعرضة.
  

   تكثر املدرسة بطاقات الصور املتسلسة تطوير القصة ٧

   املتعلقة بالصورة.تأمر املدرسة التالميذ لتفكري القصة  ٨

  تأمر املدرسة كل تلميذ لذكر القصة مبساعدة املدرسة  ٩
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 ويطورىا. 

تأمر املدرسة التالميذ متبادال لعرض الصور املتسلسلة أمام  ۲٠
 الفصل وتصحح املدرسة االخطاء املوجودة.

  

22 
تنظر املدرسة تركيب اجلملة املستخدمة التالميذ على 

 املتعلمة.حسب املادة 
  

   ختلص املدرسة عن املادة التعليمية 21

   مهارة كالمهم عنتقوم املدرسة بالتقوًن  2٣
   المجموعة

 

تبار. االخ1  

 إسم رقم

 مؤشرات التقويم

وف
حر

ج ال
خار

م
 

غيم
تن

 

اظ
أللف

ر ا
ختيا

ا
 

ب ال
تركي

مل
ج

 

     2التلميذ  ۲
     اخل ۱

 

 و.طريقة جمع البيانات
 البيانات املستخدمة ىف ىذا البحث فيما يلى :طريقة مجع و 

 . املالحظة 2 
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ىذه املالحظة ملالحظة تنفيذ الطريقة املباشرة باستخدام وسيلة بطاقات الصور 
املتسلسلة، والباحثة كاملدرسة يف ىذا البحث مث ملعرفة تعلم باملالحظة، الذي 

املتوسطة مبعهد  يالحظ يف ىذا البحث ىي املدرسة اللغة العربية يف املدرسة
 باب السالم.

 تبار. االخ1
 يف البيانات على للحصول كأداة اختبار أداةالباحثة  ستخدمت ،ىذا البحث يف

 .التالميذ لدى التحدث مهارات حتسني على درجات شكل
البطاقات الصور  باستخدام االختبار ىذا. الشفويأما االختبار يعىن اختبار 

 املتسلسلة 
 ز. تحليل البيانات

 : ز اآليتو باستخدام الرم الحظةوأما حتليل البيانات املستخدمة ىف امل. ۲
:  Pنسبة مئوية 

: Fالتكرار 

: Nجمموعة 

 % )جيد جد( ۲٠٠ -%  ٨۲
 %   )جيد( ٨٠ -%  ٦۲
 %   )مقبول( ٦٠ -%  2۲
 )ناقص(  %  2٠ -%  ۱۲
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 ٣2%    )ناقص جدا(۱٠ -% ٠

 Test( >٣٠Nز اآليت )و باستخدام الرم حتليل البيانات املستخدمة ىف االختبار. ۱

“t” 
   

     

√(
   

√  2)
1
 (

   

√  2)
1

٣٥ 

 : يضاحاإل

T : اختبار 

Mx : املتغريمن  لعد  امل    

My : املتغريمن  لعد  امل    

SDx :  املتغرياإلحنراف املعيار من     

SDy :  املتغرياإلحنراف املعيار من   

N : العينة 

 الرقم الثابت : ۲

 

 التغيريرموز معيار احنراف 

    √
∑  1

 
 

 
                                                           

23
Riduwan, Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian,(Bandung: Alfabeta, 3122), 

hal.21 
 

3٥Hartono, Statistik untuk Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2102), hlm. 2-6 
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 رموز معيار احنراف التغيري

    √
∑  1

 
 

 

 رموزملعدل

   
∑ 

 
 

 

 رموزملعدل

   
∑ 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


