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الثالثفصلال

طريقة البحث

. تصميم البحث١

مالء بنوع اإلستخدام طريقة السمعية الشفوية اليدويةإن هذا البحث حبث جتريب با

كفصل الفصل الثامن "ه".،فصلني فهمايف هذا البحثالعينةر الباحثاختستماعى. و ااال

وكفصل عادى  الثامن "د"الفصل و ويستخدم الباحث طريقة السمعية الشفوية اليدويةجتريب 

ة ملعرفة فعاليومن هذا البحث فهاهلدفوأّما  .طريقة السمعية الشفوية اليدويةعلماليستخدم امل

عهد شهر الدينية سوعي باجر  مباإلمالءقدرة التلميذات ىفلرتقية طريقة السمعية الشفوية اليدوية

كمبار كريي هيلري.

: ستخدم الباحثوحلصول إىل البيانات الكاملة فا
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هو زمانالبحثكان. م٢

. هيلرييري سوعي باجر كمبار كيةاإلسالممعهد شهر الدينية هو البحث أما مكان هلذا 

م.  2013ديسمرب 23حىت يونيو 15من ءوأما زمانه فبدأ الباحث 
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فراد البحث وموضوعهأ.3

لفصل االتلميذات ىفو"د"الثامن لصفلاىفاتيذالتلماملعلم وىهفراد هذا البحثأ

فعالية طريقة السمعية الشفوية اليدوية لرتقية وموضوعه االسالمية.عهد شهر الدينيةمب"ه"الثامن

اإلمالء.ىفقدرة التلميذات 

.مجتمع البحث وعينته4

ة مبعهد الشهر الدينية اإلسالميهي التلميذات من الفصل الثامن البحثىف هذا تمعاأما 

العينة. 40تلميذة. و أخذا الباحث فصلني هلذ البحث الذى يتكون من 66الذى يتكون من 

بدون الفصل الثامن "د"و طريقة السمعية الشفوية اليدويةم استخدباالفصل الثامن "ه".يعىن

م طريقة السمعية الشفوية اليدوية استخدا

نات اجمع البيطريقة.5

طريقة مجع البيانات يف هذا البحث تتكون من طريقتني فهما:

: املالحظات املباشرة ستكون للحصول على بيانات حول نتائج تعّلم التلميذات                     ظاتاملالحأ. 

.م طريقة السمعية الشفوية اليدويةاستخدبعد ا

باالختبار الفصل الثامن "ه و الفصل الثامن "د": يقوم الباحث للتلميذات من اإلختبارب. 

اإلمالئى االستماعى.
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يل البيانات . طريقة تحل6

الباحث جمموعتني فهما البيانات النوعية والبيانات استخدمهاتحليل البيانات لطريقة الأما و 

تفسريها على النحو التاىل:الكمية. البيانات النوعية ستكون مكفوال من البيانات الكمية الىت يتمّ 

) 100% - )جيد جد86%

)   85% - )جيد56%

)  55% - )مقبول40%

) 40% - )ناقص0%

التالية1الصيغةالباحثسيستخدمه وللعثور على نسبة مئوية 

TES “t” (N≥30)= 	 	
√ 	 √ √ √

Tإختبار :
Mxاملتوسط املتغري :
Myاملتوسط من املتغري :

SDxاإلحنراف املعيار من املتغري :
Sdy املعيار من املتغري: اإلحنراف

Nالعينة:
: الرقم الثابت1

1Hartono, Statistik untuk Penelitian  ( Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2008 ),hlm.184


