
لباب الثالثا
طريقة البحث

أنواع البحث.1

Longman Advancedية، قال دور أما نوع هذا البحث هو البحث ال

American Dictionary و نيأو فكرتني أو حقيقتالفقرتنياالرتبط هو عالقة بني

1يء على غريه.شخصوصا عندما تؤثر ال،غري ذلك

هو اختبار اإل حصائية ىدور البحث الJohn W Cresswellمث قال 

. هذا حيصل يةستمرار اللتحديد ميل أو رمز بني متغريتني أو البياتان لتحقيق ا

2.الفرصة لتقدير النتيجة و شرح العالقة بني متغري

البحثيدانوقت و مال.2

العالية دينية ىف املدرسة 2014ماريس هذا البحث ىف شهرباحثةالتقوم

.فرتى باكن بارو

1 Pearson Longman. Longman Advanced American Dictionary: The dictionary for academic
success. (United States of America: Pearson Education Limited، ص ،.2008 357
2 John W. Creswell. (Educational Research: Planning، Conducting، and Evaluating Quantitative
and Qualitative Research: Third Edition. (New Jersey: Pearson Education، Inc.، 2008)، p. 356



البحث وموضوعهأفراد.3

عاليةتالميذ الصف الثاىن ىف املدرسة الهوالبحث ىف هذا البحثأفراد

عند القراءة ومهارة نحوالتقان قواعدبني ادوروموضوعه دينية فرتى باكن بارو

.تالميذ

المجتمع والعينة.4

تمع يف هذا البحث تالميذ الصف الثاىن ىف املدرسة العالية  دينية فرتى ا

تالميذ. فأخذت الباحثة كل من عدد التالمذ لعينتها ىف 35. عددهم باروباكن 

هذا البحث. ويسمى مبجموعة العينة.

طريقة لجمع البيانات.5

الطريقة املستخدمة جلمع البيانات هي االختبار و هناك نوعان من االختبار كما 

يلي:

تحريرىختبار إ.أ

ما أ.تالميذعندإتقان قواعد النحوأسئلة ملعرفة باحثةقدمت ال

قواعد أساس املؤشرات من قام على ىف هذا البحث حتريرىختبار افروع



ه. اما االختبار الكتاب سيستخدم مبتعدد االختيار كما يقرتحالنحو

Madsen3.

إىل ستة باحثةقسم التإتقان قواعد النحومث ىف حتديد نتيجة

اقسام :

اجلدول األول
قواعد النحوتقان إلحتديد النتيجة  

النتيجة الفئة
80 – 100
66 - 79
56 - 65
40 - 55

430 – 39

جيد جدا
جيد
كاف
ناقص
مردود

ختبار شفويإ.ب

ليقرأوا تالميذالباحثةفطلبأما ملعرفة مهارة القراءة عند تالميذ 

.مبؤشرات قواعد النحوباملوضوعات الىت ترتبطالنصوص اللغة العربية

3 Harold S Madsen. Teaching Technique in English as a Second LanguageI. (New York: Oxford
University Press، 1983) ، ص16
4 Prof. Dr. Suharsimi Arikunto. Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan: Edidi Revisi. (Jakarta: Bumi
Aksara، 2009)، p. 245



على مخسة باحثة قسم التمث ىف حتديد النتيجة مهارة القراءة 

أقسام :

الثاىناجلدول
هارة القراءةملحتديد النتيجة 

النتيجة الفئة
80 – 100
66 - 79
56 - 65
40 - 55

530 – 39

جيد جدا
جيد
كاف
ناقص
مردود

طريقة تحليل البيانات.6

ألن 6Product Momentرموز ارتبط فيستخدمأن حتليل البيانات ىف هذالبحث

تقدمو لتحليلهابيانات الفاصلة ايضا.)Y(بيانات الفاصلة ومتغري )X(متغري 

spss17.باستعمال Product Momentرموز ارتبط ةالكاتب

5 Prof. Dr. Suharsimi Arikunto، loc. cit.، p. 245
6 Hartono. Statistik Untuk Penelitian. (Yogyakarta: LSFK2P، 2006)، p. 80



الرمز ما يلى :ةالكاتبأخذتبني متغريين ىف هذا البحث فدورمث لتحديد 

اجلدول الثالث
دورالتفسري معامل

معامل الفاصل النتائج الرتباط
0.00 – 0.200

0.200 – 0. 400
0. 400 – 0.700
0.700 – 0.900
0.900 – 1.000

ناقص جدا
ناقص
كاف
قوي

7قوي جدا

7 Ibid. ،78 . ص


