
الفصل الثالث
منهجية البحث

تصميم البحث. 1
يف هذه التحقيقات يف الكتاب استخدام البحوث التجريبية، فهم التجربة 
دف إىل الكشف عن العالقة السببية بني  نفسها هي واحدة من تصميم الدراسة اليت 

املتغريات مع التالعب املتغري املستقل. 
لتابع املتغري التجربة أن نالحظ أن املتغري الذلك هناك نوعان من املتغريات يف 

مقيدة ألن ذلك يعتمد على قيمة متغري أو. يسمى املتغري التابع وذلك املستقل وما يليها
وختتلف وفقا لقيمة املتغري املستقل. يف هذه احلالة استخدم الباحثون حر متغري يف جمال 

.البحوث
التكنولوجية كمفر العلية اإلسالميةيف املدرسة هذا البحث يعقد يف الفصل عشر

"باء". عشر"ألف" وج. وينقسم البحث إىل قسمني يعىن: الفصل عشراننيبنكمدان
طريقة السمعية الشفوية باستخدام األناشيد والفصل عشرالالفصل عشر "ألف" يستعمل 

ات . ليحصل على البيان"باء" ال يستعمل طريقة السمعية الشفوية باستخدام األناشيد
ستعمل:يالباحثةفالكاملة 



5،1جدول 
Designe one group pretes-posttes

مكان البحث ووقته. ب

, جننايبنكالتكنولوجية كمفر مدانالباحثة يف املدرسة العلية اإلسالميةههذمكان
. 2014ينورى15تقوم الباحثة بالبحث يف شهر 

افراد البحث و موضوعة.ج
افراد البحث.أ

التالميذ فصل عشر يف املدرسة العلية البحث يف هذا البحث هوهذا افرادأما
ج .ننايبنكالتكنولوجية كمفر مداناإلسالمية

موضوعة البحث.ب

التالميذ الفصل عشر و املعلمأما املصدر البحث هو 

د. أدوات مجع البيانات
: يستخدام الباحثة باالختبار ملعرفة مهارة االستماع لدى التالميذ يف االختبار .1

درس اللغة العربية. 
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نرىتعلم اللغة العربية. اهلدف هذه املراقبة المراقبة مباشرة يف عملية : راقبةالم.2

).تهاألنشط، والرغبةالدافع، األنشطة الطالب (

طريقة تحليل البيانات.ه
يف هذه الدراسة استخدمت الكتاب اختبار تقنية "يت" لتحديد ما إذا كان هناك 
أي اختالف كبري بني االستماع الدراسة مع تطبيق طريقة استخدام السمعية و الصفوية 

وتعلم االستماع اللعبة مع اعتماد السمعية و الصفوية دون األناشيدبااستحدام 
. N>30ر "ت" ألنه يستخدم عينة صغرية من استخدام السمع اللعبة أغنية. واختبا

بواسطة الصيغة:
:هوإلختبارأما رموز يف حتليل البيانات. 
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فرضية العمل.و

Ha : لدى التالميذ يف املدرسة لرتقية مهارة اإلستماع يف تعلم اللغة العربية األناشيد فعال

التكنولوجية كمفر مدان باجنكينانج.العالية اإلسالمية

Ho :لدى التالميذ يف لرتقية مهارة اإلستماع يف تعلم اللغة العربية فعالغرياألناشيد
التكنولوجية كمفر مدان باجنكينانج.العالية اإلسالميةاملدرسة 


