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 الباب الثالث

 ثالبح يةمنهج

و , اجملوتمع، تصميم البحثالبحث،  أسىىبوتى  لى  حت منهجية البحث

 مجع ىىبأس، مصادر احلقائق و موتغري احلقائق  و قياسه، و لينة البحث, املعاينة

 .، وسائل الوتعىيم و مصادرها، مراحل البحثالبيانات حتىيل أسىىب، البيانات

 
 ب البحثلو أس .أ

 والثقافة العىىم تنمية ىف املهم اجملال هى الوتجريىب اجملالهذا البحث يعوتمد لى  

 تعىيم لوتنمية الكثرية الوتجرييات إىل حيوتاج كذلك يالرتبى  اجملال ىف والشك واحلضارة،

 املعي   املدخل إىل البحث حيوتاج العىمية الدراسة ىف وأيضا ،املوتحركة العربية الىغة موتعى  

 البحث هنا ةالباحث تماسوتخد .اخلرباء هااتفق قد الىت عىميةال دراسةال تكىن حىت

 الصادرة الظىاهر أو ادثاتاحل لبحث غالبا الوتجرييب البحث هذا تاسوتخدمو  الوتجرييب،

 .أسباهبا ملعرفة بدقة والظىاهر ادثاتاحل تىك ةالباحث تالحظو  املعينة، الظروف من

 لن تشكيىه إلادة حياول إمنا الىاقع حبدود يىوتزم ال ةالباحث ألن بالوتجريييب ويسم 

 هذا جريأ. نوتائجال من حتدث وما رياتـالوتغي هذه أثر وقياس لىيه تغيريات إدخال طريق
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 واجملمىلة الوتجريبية  اجملمىلة من مىلوتياجمل هاتي توتكىن جممىلوتي، باسوتخدام البحث

 اجملمىلة أماو  ،اخلاص   السىىك هبا جيري جممىلة هي الوتجريبية مىلةاجملأما . الضابطة

 الوتجريبية اجملمىلة طبقي كانتإذن، 1.اخلاص   السىىك هبا جيري ال جممىلة هي الضابطة

لند  وسيىة الصىرة اسوتخدام بدون طبقي الضابطة اجملمىلة أما ،وسيىة الصىرة باسوتخدام

 .تعىيم مهارة الكالم

( 2)و (Explorative)  جىلية( 1) مها الوتجربة من ييأساس شكىي ةالباحث تلرف

 لوتنمية أو املسائل لن البحث هبا فرياد اجلىلية الوتجربة وأما. (Development) تطىيرية

 الوتطىرية والوتجربة. املظهر من واملسبب السبب لالقة لن(Hipothesa) املبدئي االفرتاض

 أو الخوتبار هتدف ولكن املبدئي االفرتاض لوتنمية أو املسائل لن لبحث ليست هي

 2.واملسبب السبب لالقة لن املبدئي االغرتاض إلثبات

 تصميم البحث .ب

إن تصميم هذا البحث العىمي هى البحث الىصفي و اإلرتباطي باسوتعمال 

 لكمي هى البحث الذي يسوتخدمو البحث باسوتعمال املدخل ا. املدخل الكمي

                                                 
1
Moch. Ainin, Metodologi Penelitian Bahasa Arab,  (Pasuruan: Hilal Pustaka, 2007), 

hlm. 78 
2
 Moh. Nazir, Metode Penelitian, (Bandung: Ghalia Indonesia, 1984), hlm. 74 
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مث القيام  ،بالوتفكري القياسي لنيل الفرض كثريا  دوءاملنطق الفرضي الوتحقيقي املب

 3 .قائق امليدانية الىاقعيةان البحث و أخذ ذلك الفرض حسب احلباخوتباره يف ميد

و أما الطريقة االرتباطية هي البحث الذي يسع  إىل مجع احلقائق قصدا إىل 

 و يف هذا البحث 4 .تعيي هل هناك لالقة و مسوتى  العالقة بي املوتغريين أو أكثر

يف تعىيم مهارة الكالم لد  تالميذ الصف الثامن  الصىرة السؤال الباحثة تسوتخدم

   .فىيل نىر اهلد  باملدرسة الثانىية اإلسالمية

 و اتسع  إىل لطاء الوتصىر تة الىصفية فهي طريقة البجث اليت و أما الطريق

سم  هذا البحث أيضا حبثا غري جترييب لكىن تو . تأويل املىضىع وفقا بالىاقع

ا البحث تسوتخدم و يف هذ. يف موتغري البحث ةيف هذا البحث ال يقىم باملراقب ةالباحث

الصىرة يف تعىيم مهارة الكالم لد  تالميذ الصف الثامن باملدرسة  الباحثةهذه 

   .فىيل نىر اهلد  الثانىية اإلسالمية

 
 
 

                                                 
3
Ahmad Tanzeh, Metodologi Penelitian  Praktis,  (Jakarta: PT Bina Ilmu, 2004), 

hlm.38 
4
Sukardi, Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Prakteknya, (Jakarta: PT. 

Bumi aksara,2005), hlm. 166 
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 و عينة البحث , و المعاينة, المجتمع  .ج

 المجتمع .1

 مدرســة طىبــة هــم البحــث جموتمــع 5 .البحــثاجملوتمــع هــى مجيــع مىضــىلات 

 ،2214-2211 ةيالدراســ عــاملى نــىر اهلــد  فــىيل ترا اليــك اإلســالمية الثانىيــة

من أ و الثــا الصـف يف الطىبــة مـنهم ةالباحثــ تواخوتـار . تالميــذ 02 لـددهم ويبىـ 

 ةالباحثـــ تاخوتـــار . البحـــث هلـــذا هادفـــة كعينـــة طالبـــا 02 لـــددهم بىـــ  الـــذي ب

 هــذا ىف أن يعــى وهــذا. العربيــة بالىغــة كــالمال ىف ضــعفاء ألهنــم الصــف هــذا طىبــة

 .لالجها إىل حتوتاج اليت العربية الىغة تعىيم ىف مشكالت الصف

 المعاينة .2

الباجثة  متسوتخدايف هذا البحث  6 .املعاينة هي الطريقة يف أخذ العينة

و هي الطريقة املسوتعمىة يف أخذ العينة باسوتعمال األفكار  ،العينة الوتصادفية

 7 .املعينة

 

                                                 
5
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian suatu pendekatan Praktek, ( Jakarta: Rineka 

Cipta,2006), hlm. 130 
6
Ahmad Tanzeh, Metodologi Penelitian  Praktis,  (Jakarta: PT Bina Ilmu,2004), hlm.57 

7
Ahmad Tanzeh, Metodologi Penelitian  Praktis,  (Jakarta: PT Bina Ilmu,2004), hal.58 
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 العينة .3

أما العينة يف   8 .العينة هي بعض أو نائب من لدد اجملوتمع املبحىث لنه

باملدرسة الثانىية اإلسالمية نىر اهلد   منصف الثاال تالميذهذا البحث فهي 

و لدد الوتىميذ مخسىن، هم  4102-3103ة لىعام الدراسي تر اليكفىيل 

 . 45و الوتىميذات  43لدد الوتالميذ 

 
 و متغير الحقائق  و قياسه مصادر الحقائق .د 

 )و ير  هارطىنى أن احلقائق صيغة اجلمع و أما املفرد منه هى احلقيقة أو

datum) .حصاء هي نىع من املعىىمات اليت تأيت لى  و إذا تكىن احلقائق يف اإل

  9.حصائيةإم رغم أن ليس كل رقم يسم  حقائق صىرة الرق

 : و احلقائق يف املنظىر االحصائي تنقسم إىل قسمي و مها

و أما  10 .هي اليت توتعىق نوتيجوتها بشخص يقىم باخوتبارها ،احلقائق الكيفية .1

 خىفيةي لى  أحىال مىضىع البحث أي احلقائق الكيفية يف هذا البحث حتوتى 

                                                 
8
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian suatu pendekatan Praktek, ( Jakarta: Rineka 

Cipta,2006),  hal.131 
9
Hartono, Statistik Untuk Penelitian, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar,2004), hal. 3 

10
Yupono Bagyo, Statistika Untuk Penelitian Ekonomi dan Sosial, (Malang: Bayu 

Media Publishing,2003), hal.5 
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و , و منهجها الدراسي, و جىدة تعىيمها" اإلسالمية نىر اهلد املدرسة الثانىية "

 .تسهيالهتا الوتعىيمية

و احلقائق الكمية يف  .و هي احلقائق اليت تأيت لى  صىرة الرقم ،احلقائق الكمية .2

  تالميذو  اتيذ م األساتذةاألس ددو ل ،لوتىميذاتاهذا البحث  حتوتىي لى  لدد 

   ".فىيل تر اليك نىر اهلد املدرسة الثانىية اإلسالمية " يف

 مصادر الحقائق ( أ

و أما  .املراد مبصادر احلقائق هي  مىضىع أو مصدر حتصل منه احلقائق 

 :مصادر احلقائق هلذا البحث فهي توتكىن من ثالثة أنىاع

 الباحثــــة، كاملالحظــــة الــــيت تســــجل مجيــــع احلقــــائق والىثــــائق املوتعىقــــة مبىضــــىع (0

 .البحث

و هــــى مصــــادر احلقــــائق الــــيت توتــــيج احلقــــائق لىــــ  صــــىرة األجىبــــة  ،األنســــان (4

و . الشفىية لن طريـق املقابىـة أو أجىبـة االخوتبـار الوتحريـري بىسـيىة االسـوتفوتاء

األسـاتذة و األسـاتيذ و , فهـي مـدير املدرسـة أما الذي يكىن مصادر احلقائق

 .فىيل تر اليك" نىر اهلد " ةلىمرحىة الثانىية يف املدرسة اإلسالمي الوتالميذ
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و . وهى مصادر احلقائق اليت تىز ع احلقائق يف حال السكىت و احلركة  ،احملل   (3

" نـىر اهلـد " ةاإلسـالمي الثانىيـة املدرسـةالذي يكىن مصدر احلقـائق هنـا هـى 

 .فىيل تر اليك

ــز احلقــائق لىــ  صــىرة ك و هــي القــراطيس ىثــائق،ال (2 مصــدر احلقــائق الــذي جيه 

و أمــا املبحــىث لنــه يف . أو الرمــىز ارخــر , الرســىماتو , و الــرقم, احلــروف

 و وثيقــة نوتــائج مــادة خىفيــة  صــىرة الىثيقــات الرليــة لىهــذا البحــث يــأيت لىــ

 .يف كشف الدرجات و غريها الىغة العربية

 متغير البحث ( ب

 :كالوتايل تنقسم إليها صلي أن ةالباحث تاسوتطال الذي البحث موتغريات أما

 .وسيىة الصىرة اسوتخدام هى البحث هذا يف املسوتقل املوتغري (1

 .الكالم مهارة تعىيم هى البحث هذا يف الوتابع رياملوتغ (4
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 البيانات جمع لوبأس .ه

 : ارتية األساليب البحث هذا ىف ةالباحث تاسوتخدم البيانات وجلمع

 املالحظة .0

 ومعىىماتـه خلرباتـه اكوتسـابه يف العـادي اإلنسـان هااسـوتخدم وسـيىة هي املالحظة

 حـــي الباحـــث ولكـــن لنـــه، ســـمعي أو يشـــاهده مـــا خـــالل مـــن خرباتـــه جيمـــع حيـــث

 دقيقـة فهم أو والية ملعرفة أساسا مالحظاته من جيعل معينا منهاجا يوتبع فإنه يالحظ

 الرتتيــــب ســــبيل لىــــ  تفعــــل الــــيت البحــــث أســــاليب هــــي املالحظــــة 11.معينــــة لظــــاهر

 مبشــــكىة وتــــرتب  البحــــث ميــــدان ىف حــــدثت الــــىت الىقــــائع حلصــــىل العــــي باســــوتعمال

 الرتتيـب بيلسـ لىـ  والكوتابـة املالحظة هي (Observation) نإ حماجر وقال.  البحث

 لىحصـىل الوتـدريس لمىيـة ىف الباحثة يشرتك احلال هذا ىف 12.البحث مظاهر كل ىف

 .البحث مبشكىة املرتبطة البيانات لى 

 توتعىــــق الــــيت البيانــــات لىــــ  لىحصــــىل املالحظــــة هــــذه الباحثــــة ويكســــب 

ـــذ بأنشـــطة ـــذ، املـــدرس بـــي واالتصـــال والـــوتعىم، الوتعىـــيم لمىيـــة يف الوتالمي  والوتالمي
                                                 

. ، ص(0895دار الفكر لىنشر والوتىزيع، : لوتمان)، أساليبه-أدواته-مفهىمه: البحث العىميذوقان لبيدات، 11
038 

12
N. Muhajir, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Yogyakarta : Rake Sarasin, 1995),  

hlm. 42 
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و  .والــوتعىم الوتعىــيم لمىيــة يف الوتالميــذ ومشــاركة أنفســهم، الوتالميــذ بــي واالتصــال

اســـوتخدمت الباحثـــة هـــذه الطريقـــة مبالحظـــة حمـــل األنشـــطة الوتعىيميـــة يف املدرســـة 

 .تر اليكفىيل " نىر اهلد " ةاإلسالمي الثانىية

 املقابىة .4

 لىـ  أكثـر أو الـرجىي بـي واألجىبة األسئىة فيها احملادثة لمىية هي املقابىة

 أن ســىنارتى ولــرف. والبيانــات األخبــار وحصــىل الســوتماع بينهمــا مىاجهــة سـبيل

. الســائل أو الباحثــة مــن مباشــرة األســئىة بوتقــدم البيانــات مجــع طريقــة هــي املقابىــة

نــىر اإلســالمية  الثانىيــة املدرســة يف العربيــة الىغــة مــدرس مــع باملقابىــة الباحثــة وقــام

 مـــن والوتعىـــيم الـــوتعىم لمىيـــة حـــىل واملقابىـــة فيهـــا، يوتعىمـــىن الـــذين والطىبـــة اهلـــد 

 إلقـــاء يف املـــدرس ومهـــارة الطىبـــة ورغبـــة الوتعىيميـــة والىســـيىة والطريقـــة املـــادة حيـــث

 .الطىبة لنجاح الىسيىة واسوتخدامه املادة

 مـــن البحـــث مبشـــكىة توتعىـــق الـــيت هـــي الباحثـــة يقصـــدها الـــيت البيانـــات أمـــا

 الطريقــة بــي مقارنــة ملعرفــة العمــل هـذا وتنفيــذ قبىــه، اجلــاري والــوتعىم الوتعىــيم لمىيـة

 الـــــيت اجلديــــدة والطريقـــــة العربيــــة الىغـــــة مــــدرس هااســـــوتخدم الــــيت اجلاريـــــة قةالســــاب
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ىسـيىة ب يعـي كالمال مهارة يف خصىصا العربية الىغة مدرس أو الباحثة هااسوتخدم

 . الصىرة

 ةنااالسوتب .3

 معىىمات لى  لىحصىل مالئمة أداة االسوتقصاء أو انةاالسوتب عوتربت

 األسئىة من لدد بشكل االسوتبيان ويقدم معي، بىاقع مرتبطة وحقائق وبيانات

 13.االسوتبيان مبىضىع املعنيي األفراد من لدد قبل من لنها االجابة يطىب

وسيىة الصىرة يف  هذه اسوتخدامتأثري  ملعرفة انةاالسوتب هذا الباحثة تواسوتخدم

 .املادة هذه ومدرس الوتالميذ لند تعىيم مهارة الكالم

 االخوتبار .4

 سىىك قدرة لوتناول املعقدة األنشطة أو اإلجراء أو لةار هى االخوتبار

 كىنوتىأري رأ  و 14.املعينة الدراسية املادة يف ميىكها الكفائة تصىر اليت الشخص

 اخر  آالت أو أوالوتمرينات األسئىة من السىسىة لن لبارة هى االخوتبار أن

                                                 
. ص ،(0895والوتىزيع، دار الفكر لىنشر : لوتمان)، أساليبه-أدواته-مفهىمه: البحث العىمي لبيدات، ذوقان13

121 
14

M. Soenardi Djiwandono, Tes Bahasa Dalam Pengajaran, (Bandung: ITB, 1996), 

hlm. 1 
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 أو الفرد ميىكها اليت والكفاءة والذكاء واملعرفة املهارات لقياس املسوتخدمة

  15.اجلمالة

 يف وكفاءهتم الوتالميذ قدرة مقياس معرفة يف الطرائق حدأ هى االخوتبارو 

 اسوتخدام قبل االخوتبار فإلطاء. وبعده الصىرةوسيىة  إجراء قبل الكالم مهارة

 وأما. الكالم ملهارة األساسية الوتالميذ وكفاءة قدرة ملعرفة فيهدف وسيىة الصىرة

 وكفاءة ملعرفة فيهدف وسيىة الصىرة اسوتخدام لمىية بعد االخوتبار إلطاء

 والغاية. الوتدريس لمىية انوتهاء كل االخوتبار هذا وأجر  الكالم ملهارة الوتالميذ

 مهارة يف الوتالميذ  اح معرفة هي وسيىة الصىرة إلطاء بعد االخوتبار يف املنشىدة

يف  الوتالميذاالخوتبار جلمع البيانات املوتعىقة مبهارة  الباحثة تاسوتخدم .الكالم

 .هذا االخوتبار يوتكىن من االخوتبار القبىي واالخوتبار البعدي. الكالممهارة 

سؤاال الذي ينقسم إىل سؤال خيار، تكميل العبارات، و إجابة  41ولكل منهما

 .القصرية لن األسئىة
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 البيانات تحليل أسلوب .و

 أن مبعـــى االســوتداليل، اءحصـــباإل موتصــف البحــث هـــذا يف البيانــات حتىيــل

 بصـفة نوتيجـة لىـي صـلحي حـىت مالعا الوتحىيل صنعي مث اخلاصة احلقائق يصف الباحثة

 .مراحل ثالثة لى  اسوتخدم البحث هذا يف البيانات حتىيل طةوأنش. لامة

 البيانات تسجيالت .1

 :هي البيانات تسجيالت خطىات ومن

 عىيمالوت أداة تصميم ( أ

 ترتيبــا ويرتبهــا لديهــه اجملوتمعــة البيانــات ىــلحي الباحثــة أن مبعــى

 قصـــدها الـــيت عىـــيمالوت أداة تصـــميم. ةاملســـوتهدف املســـألة لـــرضو  مناســـبا،

 الكــالم مهــارة تعىــيم يف وســيىة الصــىرة باســوتخدام عىــيمالوت هــي الباحثــة

 .اسوتخدامها بدون عىيموالوت

 االخوتبار أداة تصميمم  ( ب

 لـــن وهـــي وتبـــاراالخ أداة يصـــمم ،عىـــيمالوت أداة صـــمم أن بعـــد

 .وسيىة الصىرة من مأخىذ واملىضىع ،اإلمجايل املعى إدراك
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 البيانات لرض .2

 اجــراء يف ســالدت الــيت واحلقــائق املعىىمــات بعــرض الباحثــة تقامــ

 واملالحظــة، املقابىــة، ســبيل لىــي صــىلةاحمل البيانــات بعــرض وكــذلك. النوتـائج

 .الوتجربة اجراء من الوتالميذ تعىم حصيىةو 

 البيانات حتىيل أسىىب .1

 أســـىىب هـــى البحـــث هــذا يف املســـوتخدم البيانـــات حتىيـــل أســىىب

 لـــن البيانـــات هـــي األســـىىب هبــذا احملىىـــة والبيانـــات ســـوتداليل،اإل حصــاءاإل

 الوتالميـذ لنوتيجـة املعـديل قيـاسامل فـرو  مـن توتجىـ  الـيت الوتالميذ تعىم نوتيجة

 مسوتى  ولوتحىيل. املائة يف 0 الفرو  داللة تؤخذ البحث فروض وتربخي حىت

 :16الوتايل (t) الوتائي الرمىز تقام لىمجمىلوتي الوتعىم نوتيجة فرو 

 

t = 
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 1.3 :الجدول

                                                 
16
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 ملعرفة مد  صالحية النوتائج t-testرمز اإلخوتبار 
EX =الوتجربة فرقة من املعديل  املقياس 

 KX  الضابطة فرقة من املعديل املقياس=  
 1EX =الوتجربة فرقة من النوتائج كل يف الوتنىلي لدد 
 1KX  الضابطة فرقة من النوتائج الوتنىلي لدد=  

EN  =الوتجربة فرقة يف الطىبة لدد 
KN  =الضابة فرقة يف الطىبة لدد 
 :اجلدول هذا يف كما الطىبة نوتيجةل الوتقىم معيار أما

النوتيجة حتديد مسافة املسوتى  النمرة املئىية النسبة   
1 
2 
1 
4 
0 

جدا جيد  
 جيد
 مقبىل
 ناقص
 فاشل

02-122  
02-07  
02-07  
02-07  
22-47  

02%-122%  
02%-07%  
02%-07%  
02%-07%  
22%-47%  

  1.3 :جدولال
 الكالم يف الطىبة نوتيجة معيار

 

 وسائل التعليم و مصادرها .ز

 الباحثة تواخوتار . الوتعىيم لمىية يف جدا مهم ومصادره الوتعىيم وسائل

 املىاد يفهمىا أن الوتالميذ يسوتطيعىن. بالدرس مناسبة ومصادره الوتعىيم وسائل
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 أخذت يتال الصىرة وسيىة الباحثة عط ت البحث هذا يف. وجيدا بسهىلة الدراسية

 منهج لى  الدرس مىضىع ويسند. املىجىدة الوتعىيمية الىسائل كوتب من الباحثة

 .الدراسي

 

 مراحل البحث .ح

 هبا يقىم اإلجراءات وهذه الباحثة، يوتبعها اليت البحث إجراءات هناك

 :ارنية باخلطىات الباحثة

 .ةالضابط مىلةاجملو  ةيبيالوتجر  مىلةاجمل وهي اجملمىلوتي ييوتع حتديد .1

 وسيىة باسوتخدام الكالم تعىيم إجراء قبل أي القبىي باالخوتبار الباحثة تقام .2

 .اجملمىلوتي هلوتي الصىرة

 مهارة تعىيم يف الصىرة وسيىة باسوتخدام العربية الىغة تعىيم إجراء أو تطبيق .1

 .الوتجريبية لىمجمىلة الكالم

 تعىيم يف الصىرة وسيىة اسوتخدام تطبيق خالل من باملالحظة الباحثة تقام .4

 .الكالم مهارة
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 اليت الوتجريبية اجملمىلة ومها اجملمىلوتي هلوتي البعدي باالخوتبار الباحثة تقام .0

 الكالم مهارة درست اليت الضابطة واجملمىلة الصىرة، وسيىة اسوتخدام طبقت

 .الوتقىيدية بالطريقة

 


