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وننصح املدرس بأال يكلف الطالب . مث هناك حفظ احلوارات ومتثيلها) طالب 3/4(
بالكالم عن شيء ليس لديهم علم به، أو ليس لديهم الكفاية اللغوية اليت يعبِّرون هبا 

  40.عن األفكار اليت تطرح عليهم
  
  تشجيع الطالب على الكالم. ه

تشجيع الطالب على الكالم، عن طريق منحهم اهتماماً ينبغي على املدرس   
كبرياً عندما يتحدثون، وأن يشعرهم باالطمئنان، والثقة يف أنفسهم، وأال يسخر من 

وعليه أن يثين على الطالب، . الطالب إذا أخطأ، وأال يسمح لزمالئه بالسخرية منه
إن املطلوب . ملا يقولهكلما كان أداؤه طيباً، وأن يكثر من االبتسام، ويصغي بعناية 

جعل اجلو دافئاً يف درس الكالم، وتوجيه الطالب إىل استخدام أسلوب مهذب، عندما 
    41.خياطب بعضهم بعضاً

  
  
  
  
  
  

  الباب الثالث
  البحثطريقة 

  
 نوع البحث  . أ

                                                 
  ه1428دروس الدورات التدريبية ملعلمي اللغة العربية لغري الناطقني هبا،عبد الرمحن بن إبراهيم الفوزان وزمالؤه، . 40

  
  ه1428دروس الدورات التدريبية ملعلمي اللغة العربية لغري الناطقني هبا،عبد الرمحن بن إبراهيم الفوزان وزمالؤه، . 41
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طريقة البحث اليت استخدمتها الباحث يف هذا البحث هي الطريقة 
باستعمال البيانات الرقمية و التحليل الكمية يعين العلمية يف نيل املعرفة 

 )Uji Coba(وأما جنس هذا البحث فهو حبث جترييب  42.باستخدام اإلحصائية
واهدافه استقصاء امكان العالقة بني السبب وعقيبته بإ جزاء التجريبية إىل 

ويقارن نتائجها مع الفرقة الضبطية ) Kelompok Eksperimen(الفرقة التجربية 
)Kelompok Control( 43.الّىت الجتري فيها التجربة  
 جمتمع البحث   . ب

وأما اجملتمع يف هذا البحث  44.اجملتمع هو مجيع املقاصد يف البحث
وارو  العامة درسة دارالعلوم العاليةمبمجيع التالميذ يف الفصاللعاشر 

  .تلميذا يف سّتة فصول 240رجو فهي أسيدو
  عينة البحث.  ج   

املراد بعية البحث متثيل جمتمع البحث األصلى هي جزء من جمتمع 
واستعملت الباحث هذه الطريقة ألن الميكن عليها أن تبحث . البحث األصلى

أما يف هذا . كلهم من جمتمع البحث حملدودة القدرة والوقت واملصروفات
قة طري (Purposive Sampling)البحث فاستعملت الباحث هو أخذ أفرد العينة 

وأخذت . العينة القصدية ليست من البقة أو العشوائية بل من القصد اخلاص
  .الباحث العينة من الفصل العاشر

  طريقة مجع البيانات.  د
ولنيل . عن البيانات هي كل ما حيتج إليها الباحث يف هذا البحث

البيانات املتنوعة سوف تبتدئ الباحث املطالعة واملالحظة عملية تعليم اللغة 

                                                 
  7: ص , نفس املراجع42
  :يترجم من43

Sumadi Suryabrata,Metodologi Penelitian,h. 29 
  :يترجم من44

Suharsimi Arikunto, Prosedur Peneleitian, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), Cet. Ke-VI, 102 
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مث جتمع وتبحث . لعربية واستعمال وسيلة التعليم مبوضوع هذا البحثا
  .الباحث البيانات هبذا الطرائق

  
 )Uji Coba(طريقة التجربّية  .1

التجرّبة يف هذا البحث هي تستعمل منوذج السايف مباشرة يف تعليم 
وارو املهارة الكالم اللغة العربية للفصل العاشر مبدرسة دارالعلوم العالية العامة 
  .سيدوأرجو ملعرفة قوة التذكرة ماّدة مهارة الكالم لطالب بنموذج السايف

 (Observasi)طريقة املالحظة  .2
هي املالحظة املنهجية املقصودة اليت تواجهت اإلنتباه إىل 

تقدم الباحث هذه الطريقة مباشرة لنيل  45.الظواهر والوقائع مباشرة
فصلها، ووسائل التعليم اليت البيانات عن أحوال املدرسة مثل بنائها، و

  .استعملها املعلم فيها، وقدرة املعلم يف إلقاء املعارف واملعلومات
 (Wawancara)طريقة املقابلة  .3

املقصود هبا طريقة مجع البيانات الذي حيصل عليه الباحث من 
. إعتمادا على أهداف البحث. وسيلة تقدمي األسئلة الشفوية إىل املنبع

فاستخدم الباحث هذه الطريقة ملعرفة البيانات عن حالة درسة اللغة 
وارو  العامة دارالعلوم العاليةالعربية و تعليمها يف الفصل العاشر مبدرسة 

  .و، واألخبار األخرى اليت تتعلق هبذا البحث العلمىسيدوأرج
 (Dokumentasi)طريقة الوثائق    .4

                                                 
 :يترجم من45

Sutrisno Hadi,Metodologi Penelitian,(Jogjakarta: Fakultas Psikologi UEM), h. 136     
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ل الكتب والوثائق النظام واملراد هبا مجيع البيانات املكتوبة مث
واملذكورات اليومية وما إىل ذلك فاستخدم الباحث هذه الطريقة 

 العامة دارالعلوم العاليةللوصول إىل البيانات واملعلومات عن املدرسة 
. مثل تارخيها ومجلة املعلمني والتالميذ هبذه املدرسة رجوأوارو سيدو

  .عملية تعليم اللغة العربيةوالبيانات عن كيفية فعالية منوذج السايف يف 
 (Angket)طريقة اإلستبيانات    .5

وهبذه الطريقة التقابل الباحث  46.يعترب هذه الطريقة مقابلة كتابية   
  جمتمع

البحث أو العينة مباشرة جلمع احلقائق ولكن تكفى له وسيلة األسئلة 
  .املكتوبة البد إجابتها

الفصل العاشر مبدرسة وتعطى الباحث هذه األسئلة إىل التالميذ يف 
وهذه الطريقة لنيل املعلومات . دارالعلوم العالية العامة وارو سيدوأرجو

فعالية منوذج السايف لترقية مهارة الكالم لطالب الفصل العاشر مبدرسة 
  .دارالعلوم العالية العامة وارو سيدوأرجو

  طريقة اإلختبار  .6

بيانات عن اإلختبار هو من إحدى طرائق مجع البيانات لنيل ال
استخدم الباحث هذه . كفاءة الطالب يف أربع املهارات اللغويات

  ".السايف"الطريقة ملعرفة كفاءة مهارة الكالم الطالب بالتطبيق منوذج 
قبلها وبعدها يف الفصل العاشر مبدرسة دارالعلوم العالية العامة وارو 

  .سيدوأرجو
  

                                                 
  :يترجم من46

Winarno Surakhmad,Pengantar Penelitian Ilmiyah,(Bandung: Tarsito,1994) h.180 
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  طريقة حتليل البيانات. ه  
المتحان  "Uji T": قة اإلحصائية بالقائدة استخدم الباحث بالطري

 الفصل طالبترقية مهارة الكالم اللمنوذج السايف  اليةالبحث وملعرفة فّع طريقة
 .عالية العامة وارو سيدوأرجوال دارالعلومدرسة مبشر اعال

رموز  استخدم الباحث:هي "Uji T"قائدة والتفسري على قيمة ال اّمأو
 رمز املقارنة )Prosentase(رمز النسبة املائوية :يلىحتليل البيانات، وهي كما 

)tes-t(  
 )Prosentase(رمز النسبة املائوية  )1

استخدم الباحث هذا الرمز لنيل اإلجابة عن املسئلة 
أّما رمز النسبة . األوىل، والثانية، والثالثة يف قضايا البحث

  :املائوية كما يلى 
  P =  x 100 % 

 املائويةاالنسبة = P:البيان  
F=بةإلجاتكرار ا 

N =عدد املستجبني 
  
 
 
 
 
  

 :47اما التفسري والتعيني هبذا الرمز وهى كما يلى

                                                 
 نفس املرجع 47

Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian suatu praktek,  hal  246 

N
F
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%76 - %100
 %56  -  %75  

 %40 - %55  
 %10  -  %39  

 جيدا
 مقبوال
 ناقصا
  قبيحا

  
  

 )tes-t(رمز املقارنة  )2
خصائية برمز املقارنة إلاستخدم الباحث الطريقة ا

)tes-t ( ىل كفاءة الطالب بني الفرقة إملعرفة مقارنة الوصول
  .المالتجربّية والفرقة الّضبطّية يف تدريس الك

ىل كفاءة إإذا كان بعد التحليل يوجد الفرق بني الوصول  
الطالب للفرقة التجربّية والفرقة الّضبطّية فهذا يدلّ على أنّ 

 منوذج نيمبعىن وجود فعالية ب, مردودة (Ho)ض الصفرية والفر
 دارالعلومدرسة مب كالملترقية مهارة ال وكفاءةالطالب السايف

أو بالعكس إذا بعد التحليل ال عالية العامة وارو سيدوأرجو ال
يوجد الفرق بني الوصول اىل كفاءة الطالب للفرقة التجربّية 

 (Ho)ض الصفرية ووالفرقة الّضبطّية فهذا يدلّ على أنّ الفر
وكفاءة الطالب  السايف منوذجمبعىن ليس هناك فعالية بني , مقبولة

عالية ال دارالعلوم درسةكالم يف الفصل العاشر مبلترقية مهارة ال
  .العامة وارو سيدوأرجو

  :هي”Uji T“القائدة والتفسري على قيمة قائدة 
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  :البيان
t0 =املقارنة 

Mx =املتوّسط)Mean(  فرقةمن الVariabel X  )X(  
  :Mx  (Mean(وأّما رمز

=Mx  

   Xفرقةجمموع النتيجة من ال=  
Nx =فرقةعدد املستجيبني من الX  

     
My = املتوّسط)Mean(فرقةمن الVariabelY)(  

  :Myوأّما رمز 

=M Y  

  Yفرقةجمموع النتيجة من ال=  
Ny =فرقةعدد املستجيبني من الY  

x = X-Mx 

x = احنراف النتيجة)Deviasi Skor( فرقمن الx  
X =فرقةالنتيجة من ال X  

y = Y-My 

y  =احنراف النتيجة)Deviasi Skor( فرقةمن الy   
Y =فرقةالنتيجة من الY  

 
  

  الباب الرابع
  الدراسة امليدانّية

xN
x∑

∑ X

yN
Y∑

∑Y




