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الفصل الثالث

طريقة البحث

تصميم البحث.1

ختار . و ااتالكلمبإستيالء علىلعب اإلستماع و املعلمةستخدام إن هذا البحث حبث جتريب با

املعلمةويستخدم الباحث كفصل جتريب ".أ"السابعالفصل ، يف هذا البحث فصلني فهماالعينةالباحث

املعلمةاليستخدم وكفصل عادى  "ب"السابعالفصل و اتالكلمبإستيالء علىلعب اإلستماع و 

لعب املعلمةة ملعرفة فعاليومن هذا البحث فهاهلدفوأّما  .اتالكلمبإستيالء علىلعب اإلستماع و 

أيك بادك سايور متينجى اإلسالميةة الثانوية األهلية املعلميف اتالكلمبإستيالء علىاإلستماع و 

بتبانوىل اجلنوبية سومطرا الشمالية"

وحلصول إىل البيانات الكاملة فاستخدم الباحث
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زمانهو مكان البحث.2
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ة الثانوية األهلية  أيك بادك سايور متينجى بتبانوىل املعلملية "يف اة العاملعلمأما مكان هلذا البحث هو 

.اجلنوبية سومطرا الشمايل

2014مارات 07فربواري حىت 13و أما زمانه فبدأت الباحثة من 

أفراد البحث وموضوعه.3

يف املعلمة الثا نوية  "األهليةالسابعالتالميذ يف الفصل و ى املعلمأفراد هذا البحث ه

هذا البجث هو موضوع.أيك بادك سايور متينجى بتبانوىل اجلنوبية سومطرا الشمالية"اإلسالمية 

مهارة االستماعلرتقية"يف طريقة السمعية الشفويةاتالكلمبإستيالء علىفعالية"لعب االستماع 

مجتمع البيانات وعينته.4

الذى اإلسالميةاألهلية درسة الثانويةمبل السابعصفالهي التالميذ من البحثىف هذا تمعاأما 

الفصل العينة. يعىن40تلميذ. و أخذا الباحث فصلني هلذ البحث الذى يتكون من 105يتكون من 

ماستخدبدون ا"ب"السابعالفصل و اتالكلمبإستيالء علىلعب االستماع م استخدبا".أ"السابع

نات اجمع البيطريقة.5

طريقة مجع البيانات يف هذا البحث تتكون من طريقتني فهما:

التالميذ: املالحظات املباشرة ستكون للحصول على بيانات حول نتائج تعّلم ةظاملالحأ. 

.لعب اإلستماع و تبادل الكلميةم استخدبعد ا

اإلستماعباالختبار ب""السابعالفصل و "أ"السابعالفصل : يقوم الباحث للتلميذات من اإلختبارب. 

طريقة تحليل البيانات .6

الباحث جمموعتني فهما البيانات النوعية والبيانات الكمية. اتحليل البيانات استخدمهلوأما الطريقة 

البيانات النوعية ستكون مكفوال من البيانات الكمية الىت يتّم تفسريها على النحو التاىل:
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) 100% - )جيد جد86%

)   85% - )جيد56%

)  55% - )مقبول40%

)   40% - )ناقص0%

الباحث الصيغة التاليةوللعثور على نسبة مئوية سيستخدمه 

TES “t” (N≥30)

= 	 − 	
√ − 1 + 	 √ − 1

Tإختبار :

Mxاملتوسط من املتغري :

Myاملتوسط من املتغري :

SDxاإلحنراف املعيار من املتغري :

Sdyاإلحنراف املعيار من املتغري :

Nالعينة:
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