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الفصل الثالث

طريقة البحث

تصميم البحث.1

يف الصف الثاين باملدرسة الثانوية مبعهد الشهر الدنّية كمبار  حبث التجريبكان هذه البحث

. الفصل "بالثامن " والفصل" أ " كريي. وينقسم البحث إىل قسمني يعىن : أالفصل الثامن 

ل والفصل األسرار املتصلصلعبةسرتاتيجية بتستعمل طريقة السمعية الشفوية " أ " ال الثامن

ل. لتحصل على األسرار املتصلصلعبةسرتاتيجية بتستعمل طريقة السمعية الشفوية " ب " الثامن 

البيانات الكاملة فالباحث تستعمل: 

Designe one group pretes- posttes

PosttesTreatmentPretes
T1XTO
T1TO

وزمانــه ميدان البحث.2

ميدان البحث من هذا البحث ىف املدرسة الثانوية مبعهد الشهر الدنّية كمبار كريي, ىف 

ذا البحث ىف شهر فــــ. درس اللغة العربية حيت 2013ىف السنة نوفمربقام الباحث 

.اإلنتهاء من كتابة هذا البحث العلمي

فرد البحث و موضوعهأ.3
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ىف و املدرس اللغة العريبة"ب" من الصف الثاينأما فرد هذا البحث أخذ الباحث 

بتطبيق للتجرىبذى. البالاطعشرونوعددهم املدرسة الثانوية مبعهد الشهر الدنّية كمبار كريي 

ل لرتقية مهارة اإلستماع لدي الطالباألسرار املتصلصلعبةسرتاتيجية بطريقة الشمعية السفوية 

سرتاتيجية بفوية شمعية السبدون تطبيق طريقة الومن الصف الثاين " أ " ىف املدرسة الثنوية .

األسرار لعبةسرتاتيجية بل. وموضوعه تطبيق الطريقة السمعية الشفوية األسرار املتصلصلعبة

ىف املدرسة الثنوية مبعهد شهر الدنّية كمبار  ل لرتقية مهارة اإلستماع لدى الطالب املتصلص

كريى هيلري

قة جمع البيانات يطر .4

طريقة مجع البيانات ىف هذا البحث تتكون من طريقتني وهى كما تأتى :

املالحظة  .أ

املالحظات املباشرة سيكون للحصول علي بيانات حول تطبيق املدرس بطريقة  السمعية 

ل لرتقية مهارة اإلستماع.األسرار املتصلصلعبةبوسيلةالشفوية 

اإلختبار .ب

األسرار لعبةسرتاتيجية بطريقة الشمعية السفوية يقوم باإلختبار قبلي يعىن قبل تطبيق 

ذا ملعرفة هل بعد تطبيقه يف صف التجريبو ل لرتقية مهارة اإلستماعاملتصلص . وقام 

للطالبات مرتفع بعد تطبيق أم ال.مهارة اإلستماع

طريقة تحليل البيانات.5
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البيانات يف هذه الدراسة اختبار (ت). يف حتليل هذه البيانات سيتم تنفيذ تقنيات حتليل 

مسرينوف لتحديد ما إذا كان التوزيع - واختبار احلياة الطبيعية باستخدام اختبار كوملوغوروف

-الطبيعي للبيانات اليت مطلوبة لتحديد االختبارات اإلحصائية املستخدمة. كوملوغوروف

الختبار ما إذا كانت البيانات جاءت من السكان مسرينوف االختبار هو اختبار يستخدم 

مسرينوف هو مقارنة توزيع - طبيعية. املفهوم األساسي الختبار احلياة الطبيعية كوملوغوروف

البيانات (لفحصها الطبيعية) مع التوزيع العادي القياسي. الصيغة املستخدمة كان مل يرتبط ر 

ر اختبار اختبار مع الصيغة التالية:

≥20)لعينية واسعة ” T “ختبار الرموز إ N) مرتبطان. و هي أما رموز يف حتليل

البيانات منها :

%100x
N

F
P 

F :frekuensi yang sedang di caripersentasinya

N :namber of cases ( jumlahfrekuensi / banyaknyaindividu )

P :angkapersentase
























11 N

SDy

N

SDx

MyMx
To

:       T إختبار

Mx:املتوسط من املتغري

:   My املتوسط من املتغري
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:  SDxاإلحنراف املعيار من املتغري

:  SDy اإلحنراف املعيار من املتغري

:     N العني

الرقم الثابت1      :

N

x
SDx  2

منها:إستخدم الباحث أربعة أشياء، 

100%- 80جّيد جّد إذا قام املدرس بالطريقة اإلتصاىل العرض: %

%60جّيد إذا قام املدرس بالطريقة اإلتصاىل العرض:% -80

60%-40درس بالطريقة اإلتصاىل العرض:%كاف إذا قام امل

401%-20درس بالطريقة اإلتصاىل العرض: %ناقص إذا قام امل

1Suharsimi Arikunto, Dasar-Dasar EvaluasiPendidikan, Jakarta : bumi Aksara,2005 hlm 7


