
الفصل الثالث

طريقة البحث

تصميم البحث.أ

هذا البحث حبث جترييب. فلذا تأخذ الباحثة الصفني (الصف التجرييب والصف املراقب) 

والصف املراقب بلعبة اإلشارة اجلسدية و التكلمفالصف التجرييب باستخدام طريقة املباشرة 

لتجرييب والصف املراقب واالختبار التستخدم الطريقة. وتقوم الباحثة باالختبار القبلي ىف الصف ا

البعدي فيهما ملعرفة مهارة الكالم بعد اإلجراءة.

االختبار البعدياملعاجلةاالختبار القبليالصف

ToXT1التجرييب

To-T1املراقب



تاريح و مكان البحث.ب

. و أما مكان م2014اغسطس25حىت يوليو7هذا البحث تقوم به الباحثة من

فهو يف املدرسة الثنوية احلكومية كووك.البحث

فرد البحث وموضوعه.ج

وأما فرد البحث فهو طالب الصف الثاين ىف املدرسة الثانوية احلكومية كووك. وموضوع 

ىف الم اللغة العربيةلرتقية مهارة الكاملباشرة بلعبة اإلشارة اجلسدية و التكلمطريقةفعاليةالبحث 

.كووكاملدرسة الثانوية احلكومية

مجتمع البحث وعينته.د

وأما جمتمع البحث فهو مجيع طالب الصف الثاين. وعينة البحث الصف الثاين "أ" 

والصف الثاين "ب".

وبيان عينة البحث ىف اجلدول التايل:



املراقبالصفالتجرييبالصف

20الثين "ب"20الثين "أ"

طريقة جمع البيانات.ه

المالحظة.1

دف إىل مراقبة عملية التعلم والتعليم. واملالحظة الىت تستخدمها هذه املالحظة 

وهذه املالحظة مباشرة ألخذ البيانات احملتاجة 1الباحثة باالعتماد على وسيلة املالحظة.

إليها. وأعدت الباحثة جداول املراقبة (قائمة التدقيق).

االختبار.2

االختبار القبلي. وهذا االختبار مستخدم ملقياس مهارة الكالم..أ

االختبار البعدي. هذا االختبار مستخدم ملعرفة ترقية مهارة الكالم لدى .ب

الطالب.

1 Suharsimi Arikunto, Op-Cit, h. 155



طريقة تحليل البيانات.و

”N<20 (Tes “tوالرمز املستخدم يف هذا البحث (
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Toاالختبار :

Mxمتوسط املتغري :x

My متوسط املتغري  :y

x: االحنراف املعياري ملتغري 

yاالحنراف املعياري ملتغري

جمموغة الرتدد:

2 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu PendPekatan Praktik, 2010, Jakarta:Rineka Cipta. h.
201



موعة يعىن البيانات  اجلدول هو حساب عن البيانات املعطية بالنتيجة باعتماد على البيانات ا

ت الكمية. فالتقنية املستخدمة حتليل إحصائي باستخدام الرمز االحصائي النوعية مث تغري إىل البيانا

لوصف حاصلة البحث. وذلك الرمز:
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Nجمموعة النتائج :


