
22

الفصل الثالث
منهجية البحث

تصميم البحث.أ
(فعالية طريقة xهذا البحث حبث جترييب يتكون من املتغريين ومها متغري 

(استيعاب املفردات).yبلعبة املتضادات) ومتغري املراقبة اللغوية
مدرسة نور اإلسالم الثانوية مبركز غونونج طوار تقوم الباحثة بالبحث ىف 

مبنطقة كوانتان سينجينجي. وتأخذ الباحثة الصفني ومها الصف الثامن "أ"  
ات و يعلم املدرس ىف بلعبة املتضادطريقة املراقبة اللغويةبكالصف التجرييب 

بدونبطياالضوالصف الثامن "ب" كالصف مثان حصصالصف التجرييب
.ات و يعلم املدرس مثان حصصبلعبة املتضاداملراقبة اللغويةطريقة ب

موعة الضابطة تصميم البحث الذي تستخدمه الباحثة فيه و تصميم ا
:(Control Group Pre test-Post test)يبعدختبارالختبار قبلي وال

3.1الجدول 
االختبار البعدياملعاجلةاالختبار القبليالصف
ToXT1التجرييب

To -T1بطياالض

ن البحث ومكانهازم.ب
ىف ،2015يوين10حىت مايو6ىف شهر الباحثةم بهو هذا البحث يق

مدرسة نور اإلسالم الثانوية مبركز غونونج طوار مبنطقة كوانتان سينجينجي.
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مجتمع البحث وعينته.ج
طوار مدرسة نور اإلسالم الثانوية مبركز غونونج جمتمع البحث طالب ىف

.طالب73من الفصل األول اىل الثالث كلهم مبنطقة كوانتان سينجينجي
ولكثرة جمموعة الميكن على الباحثة ان تبحثها ولذالك حددت الباحثة العينة يف 

عدد طالب الصف الثامن "أ" عشرون طالبا وطالب الفصل الثامن و هو 
طالبا.نأربعو الصف الثامن "ب"  عشرون طالبا. فمجموعة عدد الطالب 

أدوات البحث.د
املالحظة)1

النعمالمالحظةالرقم
يقدم املدرس أهداف التعليم و فوائدها يف احلياة اليومية1
يشرح املدّرس مادة التعليم عن النص ويعطى املفردات 2
لطالبفيوزعهااملفردةعلىتشملالىتالبطاقةاملدرسيشاغب3
يأمر املدرس الطالب باكتشاف متضادات تلك املفردة 4

5
جيمعونوبالتاىلمعا،املفرداتحفظوبنطقالطالباملدرسيأمر
البطاقةتلك

6
الطالبواذكر يمثواحدة،بطاقةوايأخذأنبالطالباملدرسيأمر

اواملفردة .متضادا
السبورةعلىاملفردةالطالبيكتبصحيحاكان إذا7
باإلختبارالطالباملدرساخترب8
اية التعلم9 يلخص املدرس و التالميذ الدرس معا يف 

يقوم املدرس بالتقومي على التالميذ10
موعة ا
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اإلختبار)2

إسمرقم 

مؤشرات التقومي

طق
ن

ات
فرد

امل
ات

فرد
ظ امل

ةترمجحف
فرد

امل
ت 

ا
تابة

ك
ات

فرد
جعلامل

مل
اجل

1الطالب 1
2الطالب 2
اخل3

جمع البيانات.ه
املالحظة)1

دف إىل مراقبة عملية التعلم و املالحظة التعليم. وهذه املالحظة 
تعليم اللغة يف نشاط الىت تستخدمها الباحثة باالعتماد على وسيلة املالحظة

.ات ضادتاملراقبة اللغوية بلعبة املطريقةبالعربية
االختبار)2

ختبار البعدي. وهذا االختبار يتكون من االختبار القبلي واال
.على املفرداتالطالبويهدف إىل معرفة تنمية استيعاب 

تحليل البيانات.و
:باستخدام الرمز اآليتالحظة حتليل البيانات املستخدمة ىف امل)1
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= × 100%
P:ويةئنسبة م
F:رالتكرا
N:جمموع

:املعايري
) 100% - )اجيد جد81%
) 80% - )جيد61%

60% - )(مقبول41%
) 40% - )ناقص21%
) 20% - 43)جداناقص0%

ز اآليت و باستخدام الرمأما حتليل البيانات املستخدمة ىف االختبارو)2
)30N<(Test “t”.44

= −
√ − 1 + √ − 1

:اإليضاح
T:ختباراإل

Mx:من املتغريَعدَّلاملx

My:من املتغريَعدَّلاملy

SDx:إلحنراف املعيار من املتغرياx

43 Riduwan, Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian, (Bandung: Alfabeta, 2012), h.
15

44 Hartono, Statistik Untuk Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), h. 207
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SDy:اإلحنراف املعيار من املتغريy

N:العينة
الرقم الثابت:1

xريتغيلاز معيار احنراف و رم

=
yريتغيلاز معيار احنراف و رم

= 2

=xَعدَّلاملورمز  ∑
=yَعدَّلاملورمز  ∑


