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 لثالثالباب ا

 بحثالطريقة 
حلصول إىل احلقائق الىت حتتاج الباحثة إىل اىدف ادلرجوة يف ىذا البحث العلمي  

 تعُت الباحثة مصادر احلقائق اليت تأخذ الباحثة بالطريقة التالية :
 نوع البحث .أ 

البحث اليت إستخدمتها الباحثة يف ىذا البحث ىي الطريقة الكمية  نوع 
(kuantitatifيعٍت )  العلمية يف ني  ادلعرةة باسإستعمال البيانات الرممية والتحلي 
لًتمية  احملفوظات استخدامألن أرادت الباحثة أن تعرف ةّعالية  48اسإحصائية استخدامب

( تأكيدا kuantitatifإتقان ادلفردات, جبانب ذلك استخدمت الباحثة الطريقة الكمية )
 للبيانات اّلذي حصلت عليها الباحثة.

 
 طوات البحثخ .ب 

 قسم البحث العلمى إىل أربعة أبواب وتفصيلها كما يلي:ي 
 ،ومضايا البحث ،وحيتوى ىذا الباب على خلفية البحث ىي ادلقدمة: الباب األّول 

، ورلال البحث وحدوده، والبحوث ومناةع البحث ،وأىداف البحث
 ّية.. وىذا الباب مهّم ألنو سيكون وسيلة لفهم ادلوضوعات التالالسابقة

الّنظريّة من موضوع البحث اّلذي  ةعن الّدراس ةبحث الباحثت: ىف ىذا الباب  الباب الثانى
 وحيتوى ىذا الباب على الفصلُت: ةالباحث اهتمّدم

  حملفوظات الفص  األّول : يبحث عن
 ادلفردات الفص  الثاىن : يبحث عن
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 رداتادلف إتقان لًتمية احملفوظات استخدام كيفيةالفص  الثالث :  
 احملفوظات لًتمية إتقان ادلفردات  استخدام: يبحث عن ةعالية  رابعالفص  ال

على نوع البحث  وحيتوىالطريقة البحث  عن ةالباحث تبحث: ىف ىذا الباب  الباب الثالث
وطريقة مجع وىيك  البحث ورلتمع البحث وعينتو وخطوات البحث 

 .وطريقة حتلي  البيانات وبنود البحث البيانات
عن الدراسة ادليدانية والدراسة حتليلية وحيتوى  ةقدم الباحثتىف ىذا الباب رابع : لباب الا

 على ةصلُت:
الثانوية  اسإسالم نظام سعادةادلدرسة الفص  األّول : عن الّصورة العاّمة عن 

 .ةرابالنجا ماران كيدول ةجاالجنان االىلية
 استخدامةعالية ات عن الفص  الثاىن : عن البيانات وكيفية حتلي  البيان

 الثانوية االىلية اسإسالم نظام سعادة مبدرسة للتالميذًتمية إتقان ل احملفوظات
 .ةرابالنجا ماران كيدول ةجاالجنان

: ىف ىذا الباب األخَت يشم  عن اسإختتام ويتناول ةيو خالصة البحث  مساخالباب ال
 واسإمًتاحات.

 
 مجتمع البحث وعينته .ج 

البحث ىو مجيع من اسإةراد أو األشياء اليت لديها اجلودة  وادلراد باجملتمع  
وأما رلتمع البحث يف ىذا  49واخلصائص اليت ضبط الباحثُت للتعليم و االستنتاج.

البحث ىو مجيع مفردات البحث الظاىرة اليت تدرسها الباحثة . وىو ك  التابع يف 
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الثانوية االىلية  سإسالم ا نظام سعادة مبدرسة تالميذادلالحظة. ادلراد ىنا مجيع ال
 ةرابالنجا. ماران كيدول ةجاالجنان

واما   31واما عينة البحث ىي جزء من رلموعات وخصائص رلتمع البحث.  
 سعادة يف الفص  العاشر مبدرسة تالميذعينة البحث يف ىذا البحث ىي مجيع ال

تستعم  الباحثة ةرابالنجا، و  ماران كيدول ةجاالجنانالثانوية االىلية  اسإسالم  نظام
 .Random sampling الطريقة

 

 طريقة جمع البيانات . د

 البيانات إىل وللحصول .البحث ىذا ىف الباحثة إليها حتتاج ما ك  ىي البيانات
 :يلي كما ادلتعددة الطرائق استخدمت الباحثة ادلتنّوعة ادلختلفة

 (Observasiطريقة ادلالحظة ) ( أ

ىذه الطريقة  ةالباحث تتقدم 30نشطة اجلارية.ىي طريقة مجع البيانات بادلرامبة األ
التعليم الىت  طرائقذلا و و وةص بنائها من حيثمباشرة لني  البيانات عن أحوال ادلدرسة 

 . اةيه درساستعملها ادل
 (Wawancaraطريقة ادلقابلة ) ( ب

من وسيلة تقدمي األسئلة  ةادلراد هبا طريقة مجع البيانات اّليت حتص  عليها الباحث
 دلعرةة الطريقة ىذه الباحثة ةتستعم  البحث، أىداف على . باعتمادإىل ادلنبع الشفوية
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الثانوية االىلية  اسإسالم نظام سعادة مبدرسةتعليمها  و العربية اللغة درس حالة عن البيانات
 .العلمى البحث هبذا تتعلق الىت األخرى واألخبار ، ةرابالنجا ماران كيدول ةجاالجنان

 (Angketات )طريقة اسإستبيان ( ج

رلتمع البحث أو  ةقاب  الباحثت تعترب ىذه الطريقة مقابلة كتابية. وهبذه الطريقة ال
العينة مباشرة جلمع احلقائق ولكن تكفى لو وسيلة األسئلة ادلكتوبة البد إجابتها. وأعطى 

ة الثانوي اسإسالم نظام سعادة بادلدرسة العاشرة الفص  تالميذلاىذه األسئلة إىل  ةالباحث
 استخدامةعالية . وىذه الطريقة لني  ادلعلومات عن ةرابالنجا ماران كيدول ةجاالجناناالىلية 

 ةجاالجنان الثانوية االىلية  اسإسالم نظام سعادة مبدرسةادلفردات ًتمية إتقان ل احملفوظات
 .ةرابالنجا ماران كيدول

  (Dokumentasi)طريقة الوثائق  ( د

ادلكتوبة والكتب واجملالت واجلرائد والوثيقة وزلضار ىي طريقة مجع البيانات مصدرىا 
ىذه الطريقة  ةستعم  الباحثتة 32.وما إىل ذلكاسإجتماع والنظام وادلذكورات اليومّيات 

 ةجاالجنانالثانوية االىلية  اسإسالم نظام سعادة ادلدرسةللوصول إىل البيانات وادلعلومات عن 
هبذه ادلدرسة. والبيانات  طلبةُت والدرسادل عددتارخيها و ةرابالنجا من حيث  ماران كيدول

 .ىف عملية تعليم اللغة العربية احملفوظات استخدامعن كيفية ةعالية 
 ( Tesاالختبار )    ( ه

ىي رلموعة األسئلة  االختبار ىو أحد الوسائ  جلمع البيانات الرممية لقياس كفاءات معينة.
و التمرينات اليت تستخدم لقياس ادلهارة وادلعرةة والذكاء والقدرة أو الكفائة عند الفردية أو 
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 مبدرسة للتالميذادلفردات إتقان ىذه الطريقة دلعرةة كفاءة  ةالباحث تاستخدم 34اجملموعة.
 استخدام مب   جاةرابالن ماران كيدول ةجاالجنانالثانوية االىلية  اسإسالم نظام سعادة

 . وبعدهفوظات احمل
 
 بنود البحث .ه 

واستعملت  33بنود البحث ىو الة استخدمتها الباحثة جلمع بيانات.  
 الباحثة أدوات البحث كثَتة منها:

رلموعة األسئلة لني  احلقائق وادلعلومات عن تعليم اللغة العربية و تعليمها  ىف  .0
ثانوية االىلية ةجاالجنان كيدول مبدرسة سعادة نظام اسإسالم ال عاشرالفص  ال

 ماران ةرابالنجا.
"احملفوظات" لًتمية إتقان  استخدامو صفحة ادلالحظة دلعرةة عملية التعليم  .2

الفص  العاشر مبدرسة سعادة نظام اسإسالم الثانوية االىلية  للتالميذادلفردات 
  .ىف طريقة ادلشاىذة ةجاالجنان كيدول ماران ةرابالنجا

وبة والصور يف طريقة الوثائق للوصول إىل البيانات و ادلعلومات عن الوثائق ادلكت .4
مبدرسة  تالميذ"احملفوظات" لًتمية إتقان ادلفردات وعدد ال استخدامو ادلدرسة 

 سعادة نظام اسإسالم الثانوية االىلية ةجاالجنان كيدول ماران ةرابالنجا. 
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 استخدامو ن ةعالية رلموعة األسئلة والتمرينات لني  احلقائق وادلعلومات ع .3
الفص  العاشر مبدرسة سعادة نظام  للتالميذ"احملفوظات" لًتمية إتقان ادلفردات 

 .اسإسالم الثانوية االىلية ةجاالجنان كيدول ماران ةرابالنجا

 

 طريقة تخليل البيانات .و 

" المتحان طريقة Uji Tدة: "عبالقا الطريقة اسإحصائية ةالباحث تاستخدم 
 مبدرسة للتالميذ ادلفردات إتقان لًتمية فوظاتاحمل استخدام ليةةعاالبحث ودلعرةة 

 .ةرابالنجا ماران كيدول ةجاالجنانالثانوية االىلية  اسإسالم نظام سعادة
رمز النسبة ادلائوية  :يرموز حتلي  البيانات، وىي كما يل ةالباحث تاستخدم 

(Prosentase) ورمز ادلقارنة (test-t). 
 (Prosentase) رمز النسبة ادلائوية (1

والثالثة ، الثانية، و ىذا الرمز لني  اسإجابة عن ادلسئلة األوىل ةالباحث تاستخدم 
 :يما رمز النسبة ادلائوية كما يلأ ىف مضايا البحث.

P = 
N

F
 x 100 % 

 النسبة ادلائوية = P البيان  :

 F = تكرار االجابة 

N = عدد ادلستجبُت 
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 : 33يفسَت والتعيُت هبذا الرمز وىى كما يلما التأ
 %011 – 83 جّيدا

 % 83 – 33 مقبوال

 % 33 – 31 نامصا

 % 49 – 1 ماحبا

 
 (test-t) رمز ادلقارنة (2

ىل  إ( مقارنة الوصول test-t) صائية برمز ادلقارنةحالطريقة اال ةالباحث تاستخدم
. إذا وجد بعد ادلفردات يف إتقانبُت الفرمة التجربّية والفرمة الّضبطّية  ةكفاءة الطلب

للفرمة التجربّية والفرمة الّضبطّية ةهذا  ةىل كفاءة الطلبإالتحلي  الفرق بُت الوصول 
 استخدام ةعاليةةعالية بُت  مبعٌت وجود، مردودة (Ho) يدّل على أّن الفرضية الصفرية

 اسإسالم نظام سعادة مبدرسة للتالميذ ادلفردات ة يف إتقانوكفاءة الطلباحملفوظات 
 هيوجد بعد أو بالعكس إذا مل .ةرابالنجا ماران كيدول ةجاالجنانالثانوية االىلية 

ةهذا يدّل  .للفرمة التجربّية والفرمة الّضبطّية تالميذالفرق بُت الوصول اىل كفاءة ال
 استخدام ليس ىناك ةعالية بُت اه أنوعن، ممقبولة (Ho) على أّن الفرضية الصفرية

الثانوية  اسإسالم نظام سعادة مبدرسة للتالميذ ادلفردات إتقانوكفاءة  احملفوظات
 .ةرابالنجا ماران كيدول ةجاالجناناالىلية 
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 ىي:Uji T”33“القائدة والتفسَت على ميمة مائدة 

 

 Md  = والبعدي االختبارالقبلي الفرق من ادلتوسط  

 xd  = موضوع ك  من االحنراف  (d-Md) 

   =   الًتبيعية الحنراةاتا

 N   = رلموع العينة 

 d.b  =  احملددات N-1 
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