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لثاالثفصلال
البحثمنهجية

تصميم البحث.د

املتوسطة األوىل باملدرسة السابعفصل الينفد البحث يف . جتريبهذا البحث هو حبث

كفصل جتريب و ب""السابع فصل الفصلني يعىن . تقسم الباحثبانكننجتكاملةاملاإلسالمية 

طريقة كفصل املراقب والتستخدم املدرس"أ"السابع فصل الو طريقة املراقبة اللغويةستخدم املدرست

ستعمل :على البيانات الكاملة فالباحث تليحصل.املراقبة اللغوية

Pretest-Posttest Design Nonrandomized Control Group:

األولالجدول 

Pretest-Posttest Design Nonrandomized Control Group

الصفولاإلختبار األمستقلاإلختبار البعدى

T 2XT1ب

T 2-T1أ

:البيان

B :  Experimental group

A :  Control group

T1 :  Pre-test

X :  Treatment

T2:  Post-test
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مكان البحث ووقته.ذ

املتكاملةاحلكومية وسطة األوىلاملتمدرسة بسابعالفصلاليفيقوم الباحث هذا البحث

سنة ينويرشهر يف ، أي 2015/2014للعام الدراسيسابعالدراسي الالفصل بانكننجاإلسالمية 

و قام بستة مرات من دخول الفصل.2015

فرد البحث وموضوعه.ج

وأما فرد البحث فهو مدرس اللغة العربية و طالب الصف السابع يف املدرسة املتوسطة األوىل 

طريقة املراقبة اللغوية لرتقية القدرة على فعالية اإلسالمية بانكننج، وموضوع البحث املتكاملةاحلكومية 

.استخدام املفردات

مجتمع البحث وعينته .د

املتوسطة األوىل باملدرسة سابعمجيع طالب يف الصف الهو مدرس اللعة العربية والبحث جمتمع

طالب كما يف اجلدول األيت :137وعددهم بانكننجاملتكاملةاإلسالمية 

الجدول الثاني

البحثمجتمع

طالبال فصلال رقم

21 لسابع أا 1
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21 السابع ب 2

22 السابع ج 3

3 2 1

25 السابع د 4

26 السابع ه 5

26 السابع ف 6

137 مجموع

بانكننجمتكاملةاملدرسة املتوسطة األوىل اإلسالمية مصدر : إدارة

طالبا  21طالبا و الفصل السابع "ب" وعددهم 21وأماالبحث فصالن ومها الفصل السابع "أ" وعددهم 

:تىيف اجلدول األالبحثةعينيثبت أن Purposive Random Sampling1كما 

الثالثالجدول 

البحثةعين

طالبالفصلالرقم
21أالسابع 1

21بالسابع 2

41مجموع

1 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian,Jakarta, Rineka Cipta, 2006,  hal. 139
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عينة البحث.يف أحدPurposive Random Samplingيستعمل الباحث و

طريقة جمع البيانات.ه

المالحظة.1

ا مدرس اللغة العربية يف ترقية القدرة على استخدام  يراقب الباحث عملية تعليم الىت قام 

املفردات لدى الطالب

اإلختبار.2

هذا االختبار يتكون من االختبار القبلي واالختبار البعدي. وهذا االختبار يهدف إىل  معرفة 

.القدرة على استخدام املفردات لدى الطالب

قيالتوث.3

ذا البحث  2ومعىن هذا التوثيق بضائع مكتوبة. وهذا التوثيق يهدف إىل معرفة البيانات املتعلقة 

.كأحوال املدرسني، الطالب وتسهيالت املدرسة وغريها

2Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian:Suatu Pendekatan Praktik, 2010,Jakarta:
Rineka Cipta. Hal: 201
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طريقة تحليل البيانات.و

والرمز املستخدم ىف هذا البحث 

وهذا الرموز هو :

Tes “ t “  ( N≥ 30 ) = −
√ − 1 + √ − 1

:البيان

T:اختبار
Mx:املتوسط من املتغريx
My:املتوسط من املتغريy

SDx:اإلحنراف املعيار من املتغريx
SDy:اإلحنراف املعيار من املتغريy

N:العينة
الرقم الثابت:1

مراقبة

= × 100%
:البيان
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P  :نسبة مثوية

Fفركوينسي :

Nجمموع :


