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 الفصل الثالث

 منهجية البحث

 تصميم البحث .أ
وهذا البحث يتكون من املتغريين ومها فعالية تنفيذ الطريقة السمعية الشفوية 

 .Y. ومهارة الكالم كاملتغري  Xباستخدام وسيلة النص القراءةكاملتغري 

 املتوسطة اإلسالميةهذا البحث تقوم به الباحثة ىف الصف الثاين باملدرسة 
كمبار. واختارت الباحثة العينة ىف هذا البحث   أير ترييس مبعهد انصار السنة

" كالصف التجرييب باستخدام الطريقة السمعية 1فصلني فهما, الفصل الثاين "ب
" كالصف الضبطى 2والصف الثاين "ب الشفوية باستخدام وسيلة النص القراءة

هذا البحث فهو ملعرفة فعالية باستخدام طريقة أخرى ولعبة أخرى. وأما اهلدف من 
لرتقية مهارة الكالم لدى  تنفيذ الطريقة السمعية الشفوية بوسيلة النص القراءة

أير  انصار السنة مبعهد اإلسالمية ملدرسة املتوسطةالصف الثاين ىف ا تلميذاتال
 كمبار.  ترييس

 البعدىوتصميم البحث الذي تستخدم الباحثة فيه االختبار القبلى و االختبار 

 3.1اجلدوال 

االختبار  المعاجلة االختبار القبلى الصف
 البعدى

 To X الصف التجرييب
T1 

 To - T2 الصف الضبطي
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 البيان   

T1    :   االختبار القبلى قبل تقدمي املادة الدراسية 

X   :   املعاجلة ىف الصف التجرييب باستخدام الطريقة السمعية الشفوية
 القراءةبوسيلة النص 

 الصف الذي ليس فيه معاجلة   :   -

T2 :   االختبار البعدى بعد تقدمي املادة الدراسية 

 زمان البحث ومكانه .ب
 مبعهد انصار السنة أير ترييس اإلسالمية ملدرسة املتوسطةتقوم الباحثة بالبحث يف ا

 ۲٠۱٧وأما زمان البحث فهو يف شهر يوليو حىت أغسطس  .۲٠۱٧كمبار. سنة 
 م.
 

 أفراد البحث وموضوعه .ج
ملدرسة " يف ا2" و "ب1وأما أفراد البحث فهو تلميذات يف الصف الثاين "ب

تنفيذ   فعاليةكمبار. وموضوع البحث " انصار السنة أير ترييس مبعهد املتوسطة
 ىلرتقية مهارة الكالم لد السمعية الشفوية باستخدام وسيلة نص القراءةالطريقة 

 كمبار.  أير ترييس مبعهد انصار السنةاملدرسة املتوسطة اإلسالمية التلميذات يف 
 

 مجتمع البحث وعينته .د
 ملدرسة املتوسطةيف اأما جمتمع هذا البحث فهو مجيع تالميذ الصف الثاين 

( 180وعددهم مائة ومثانون ) كمبار  أير ترييس مبعهد انصار السنة اإلسالمية
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( 50مخسون ) وعددهم 2و ب 1الثاين بتلميذا. أما عينة البحث فهو الصف 
 .3.3و  3.2كما يف اجلدوال   تلميذا,

 3.2اجلدوال 
 جمموعة التالميذ يف الصف الثاين

 كمبار  ترييس أير باملدرسة املتوسطة اإلسالمية مبعهد انصار السنة 
 اجملموعة الصف رقم
 27 1الصف الثاين أ  .1
 28 2الصف الثاين أ  .2
 26 3الصف الثاين أ  .3
 25 1الصف الثاين ب  .4
 25 2الصف الثاين ب  .5
 25 3الصف الثاين ب  .6
 24 4الصف الثاين ب  .7
 180  العدد

 3.3اجلدوال 

 الصف الثاين عينة البحث تلميذات من 
 كمبار  أير ترييس باملدرسة املتوسطة اإلسالمية مبعهد انصار السنة

 اجملموعة الصف رقم
 25 1الصف الثاين ب 1
 25 2الصف الثاين ب 2
 50  العدد

 كمبار أير ترييس مبعهد انصار السنة اإلسالميةاملرجع: املدرسة املتوسطة 
 هذه البيانات مأخوذة من العينة العشوئية
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 أدوات جمع البيانات .ه
 املالحظة .۱

تالحظ الباحثة موضوع البحث مباشرة وعملية التعلم وتعليم اللغة العربية 
 أير ترييس اإلسالمية مبعهد انصار السنةالصف الثاين ىف املدرسة املتوسطة 

 كمبار.
 

 االختبار .۲
هذا االختبار يتكون من االختبار الكتايب واالختبار الشفوي من خالل إجابة 
 األسئلة واملقابلة. هذا االختبار يهدف إىل احلصول على نتيجة مهارة الكالم.

 طريقة تحليل البيانات .و
 :باستخدام الرموز اآليت الحظةحتليل البيانات املستخدمة ىف امل

 رمز الصف
𝑅 = 𝑋𝑡 − 𝑋𝑟 

R : الصف 
Xt : النتيجة األعلى 
Xr : النتيجة األدىن 

 رمز الوصول املتعددة  
 
 
 
 

𝐾 = 1 + 3,3 Log 𝑛 
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K : الوصول املتعددة 

 الثوابت : 1

 املعامل من لوغارمث جمموع العينة : 3,3

Log 
: 

 
 لوغارمث

N : جمموع العينة 

 فاصلهرمز 

𝑖 =
𝑅

𝐾
 

I : فاصله 

R : الصف 

K : الوصول املتعددة 

 

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

𝑡𝑜 =
𝑀𝑥 − 𝑀𝑦

√(
𝑆𝐷𝑥

√𝑁−1
)

2

+ (
𝑆𝐷𝑦

√𝑁−1
)

2
1 

 

                                                           
50  Hartono, Statistik untuk Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), hal. 206. 
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 : يضاحاإل

T : اختبار 

Mx : من املتغري َعدَّلامل𝑥 

My : من املتغري َعدَّلامل𝑦 

SDx : اإلحنراف املعيار من املتغري𝑥 

SDy : اإلحنراف املعيار من املتغري𝑦 

N : العينة 

 الرقم الثابت : 1

 التغيري احنراف معيار زو رم

𝑆𝐷𝑥 = √
∑ 𝑥2

�̅�
 

 التغيري احنراف معيار زو رم

𝑆𝐷𝑦 = √
∑ 2

𝑦

�̅�

 

 املعدل زو رم

𝑀𝑥 =
∑𝑥

𝑁
 

 املعدل زو رم

𝑀𝑦 =
∑𝑦

𝑁
 

 


