
 الثالث الفصل

 منهجية البحث

 مدخل البحث .أ
يستخدم هذا البحث املدخل الكمي و الكيفي. و هذا البحث على أسلوب 

يف  1البحث و التطوير, و هي طريقة مستخدمة للحصول على نتاج معني و جتربة فعالة
 نور اإلمان بوندفوسو األوىلمدرسة الدينية التكميلية 

 عّينتهجمموعة البحث و   .ب
واختارت  .بوندووسو نور اإلميان األوىلالتكميلية يف املدرسة الدينية جمتمع هذا البحث 

واختارت هذا النوع من (Purposive Sample)الباحثة أسلوب العينة الفرضية أو العقدية أو اهلدفية 
اختيارا حرا العينات لتحقيق غرضها, حبيث تقدر حاجته من املعلومات, وتقوم ابختيار عينة الدراسة 

ا حتقق أغراض الدراسة من خالل توافر البياانت الالزمة للباحثة يف أفراد هذه العينة . 2على أساس أّنه
يف  لطالب املستوى األولهم التالميذ واختارت الباحثة العينة املناسبة ألغراض دراسته وهي 
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   البحث خطوات .أ
اليت متره هبا الباحثة يف تصميم املواد التعليمية وإنتاجها وهي كما يدله بياّنا  اخلطواتهي 

 :3على صورة بيانية اتلية
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  

 
 

 مشكالة مالحظة .1

نور  األوىلالتكميلية املدرسة الدينية  إىل الباحثة أنتذهب هي املرحلة هلذه خطوة أول
 والتعلم التعليم عملية يف واملشكالت الظاهرات على املباشرة ابملالحظة لتقوم بوندووسو اإلميان
 .التعلم و التعليم حاجات وتعنيه 

 ختطيط .2

 ويعلى حتت خطة تكتب أن الباحثة فبدأت والتعلهم التعليم عملية حاجات بعدتعيني
 .التعليمية ملواد شكال

 التعليمية املوادتصميم  .3

 دهلا يتحد التعليم الكتاب شكل على التعليمية املوادتطوير  هي املرحلة هلذه الثالثة واخلطوة
 يف التالميذ هو املبتدئ املستوى دراسي يناسب والكتاب اخلاصة واألهداف العام اهلدف لباحثةا

                                                             
3 Sugiono, metode penelitian pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D ,(Bandung: Alfabeta 
2014, hal 409 

 ختطيط مالحظة املشكلة

األول حيحتص  

اجتصميم اإلنت  

اججتربة اإلنت اءحتكيم اخلب    

ائيتصحيح ّن الثاين حيحتص   جتربة امليدان 



 الكتاب و.بوندووسو نور اإلميان األوىلالتكميلية الدينية  املدرسةول املرحلة األول األ الفصل
 الكتاب يكون. والتدريب و حمدثة والتدريب والتدريب الكتابة املقروءة النصوص على يشتمل
من مهارة الكالم و مهارة القراءة و مهارة الكتابة   يتكون يعين " التعارف"  اواحد اموضوع
 .تدريبات درس ولكله   دروسمهارات ستة عشرة درسا وكله مثنية وأربعون   ولكله 

 اخلرباء حتكيم .4

 هم 4.منها والقصور املزااي يعرف حىت التعليمية املواد لتقييم اخلباء هبا يقوم عملية وهو
طوير ت ليكون منهم واإلشرافات التصحيحات لعلى لتحص العربية اللغة تعليم جمال يف املتخصون

 .اصحيحاطوير املوادت

 الستبانة نوعا ويكون التحكيم ونتائج البياانت على للحصول االستبانة الباحثة تستخدم
 املواد لتقييم فيها املوجودة اإلجاابت من اإلجابة احملكمني من طلب حيثي ومقيدا مغلقا

 :التايل النحو على لدرجات ومعيارا. التعليمية
 جدا ضعيفا النتيجة يعطي احملكم كان  إذا, 1درجة. 

 ضعيفا النتيجة يعطي احملكم كان  إذا, 2 درجة 

 جيدا النتيجة يعطي احملكم إذاكان, 3 درجة 

 جدا جيد النتيجة يعطي احملكم إذاكان, 4 درجة 

 :التالية املعادلة الباحثة تستخدم بندف لكله  اخلباء تقييم نتيجة امتن البيان ولتحيل
P=∑𝑥

∑𝑥𝑖
 x 100% 

 :البيان
P  :رقم لكل قيمة مئوية 

∑𝑥  :جابة لكل من أرقام السللاإل جمموعة 
∑𝑥𝑖  :5عدد العينة جمموعة 

                                                             
 

 
5 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pengantar Pendekatan Praktek (Jakarta: PT Rineka Cipta, 
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 6أريكونطا. كماقدمه  اخلباء من والتصديق التقييم نتيجة امتن البيان لتفسري دليل يلي وفيما
 عمليةالتقييم درجةالنجاحل 3.1جدولرقم 

 البيان معيار النجاح املئوية رقم
ميكن استخدامه بدون التصحيح  جيدوصادق % 100 - 80% 1

 والتعديل
ميكون استخدامه ابلتصحيح  مقبول 79% - 56% 2

 والتعديل البسيط
 الميكن استخدامه يف التدريس انقص 55% - 40% 3
 يصلح كله أو يبدل مردود %39حتت  4
 

 األولتصحيح  .5
ة،  يف هذه االخلطة قد عرفت الباحثة النقصان أو األخطاء من تصميم الكتاب املعده

 فأصرع التصحيح و تعديل حىت تكون املواد أحسن و متكن استخدامها يف التدريس.
 جتربة اإلنتاج .6

التصحيح والتعديل إىل الطالب جتريب الباحثة جتريبة احملددة من املواد التعليمية بعد 
 للحصول على معلومات من فعالية املواد املعدة مبقابلتهم.

 تصحيح الثاين .7
يف هذه اخلطة تقوم الباحثة امتام ما وجده من النقصان يف املواد التعليمية بعد جتربة 

 احملددة.
 

 امليدانجتربة  .8

                                                             
6Ibid : 246 



لتالميذ املقصود ينل معرفة وهي أن جتري الباحثة جتربة املواد التعليمية املصممة إىل ا
يعلى التالميذ للكشف عن مقدرهتم قبل  يمدى فعاليتها وذلك بعد أن قام االختبار القبل

 ابملقابلةجتربة املواد التعليمية .وبعد التجربة جيري االختبار البعدي للكشف عن مقدرهتم 
 على التالميذبعد االختبار.

 النهائيتصحيح  .9
الباحثة التصحيح النهائي إذا وجد النقصان من املواد يف اخري هذه اخلطة تقوم 

التعليمية بعد التجرربة امليدانية إال حتتاج الباحثة إىل التصحيح و ميكن إنتاجها بعد ذلك 
لتدريس اللغة العربية يف األول فصل الدراسي األول يف مدرسة الدينية التكميلية األوىل نور 

 اإلميان بوندووسو.
 البياانتأدوات مجع  .ب

 :هي البحث هذا يف املستخدمة البحث أدوات
 االختبار .1

 يف ستواه اسم دفقي به هلا يستجيب أن الدارس من يطلب اليت  األسئلة من جمموعة وهو
 واالختبار لقبلي االختبارا الباحثة تستخدم. 7بزمالئه فيهاومقارنته تقدمه مدى وبيان معينة مادة
الكالم و القراءة  يف التالميذ مهارة ترقية يف التعليمية املواد فعالية مدى ملعرفة البحث ذا فيهي البعد
 جتربة قبل التالميذ مقدرة مدى أي ملعرفة القبلي االختبار نتائج فتجرى. العربية اللغة  كتابةو ال
 .بعدجتربتها قدرهتم ملعرفة البعدي االختبار ونتائج التعليمية، املواد

 املقابلة .2

 حقيقة إىل الوصول هبدف آخرين أشخاص أو وشخص ةالباحث بني مواجهة حمادثة وهي
 يف الباحثة وتستخدم8.الدراسة أهداف حتقيق أجل من عليه للتعرف الباحث يسعى فمعني موق أو

                                                             
 72ص املرجع يف تعليم اللغة العريبرشدي أمحد طعيمة,  7

 323(, 2000, دارالفكر: دمشق) العملية وممارسته النظرية أساسيته: العلمي البحث, يدري و وحيدد رجاء8



. و املقابلة يف هذا السابقتان ان األدات عليه حصلت ما يزعز لت إضافية اثنوية كأداة  البحث هذا
 البحث 
 مدرسة الدينية التكميلية األوىل نور اإلمان بوندووسو.البياانت الشخصية عن  (1

برانمج و اترخ درس اللغة العربية يف مدرسة الدينية التكميلية األوىل نور اإلمان  (2
 بوندووسو.

 مصدر البينات .ج
 : 9هو موضوع حيث ميكن احلصول على البينات وهناك ثالثة أنواع

 : هذا كل موضوع البحث السكهان .1
 بعض السكهان من املوضوع البحث: هذا  املعيهنة .2
 : البحث الذي يرتكز يف أحد اللسسة املعينة. القضية .3

جمموعة البحث يف هذا البحث هم التالميذ يف فصل األول من املدرسة الدينية التكميلية 
 نور اإلمان بوندووسو.

 طريقة حتليل البياانت .د
 ذا أنه على بناءحتليل البياانت هـي إحدى طرق إلجـابة األسئلة املستخدمة ىف البحث.   

 البيان لتحليل الباحثة فتستخدم واحدة، جمموعة والبعدي القبلي التجارب تصميم ينتهج البحث

 :يلي كما طرائق اتعدة
 t" (t test)اختبار" .1

 من نوع" tإختبار"البعدي،و اإلختبار و القبلى اإلختبار خالل عليها حيصل اليت البياانت لتحليل

 أوجمموعتني  حالتني بني أواملساوة التفاوت عن لالكتشاف لباحثةا جتريها – اإلحصائي اإلختبار

 10.اجملموعتني أو املعلومتني من كل معدل بني املقارنة أساس على خمتلفتني

 :التالية اإلحصائية اخلطوات خالل من االختبار هذا إجراء ويتم
 :التايل النحو على مها وتفاوت االختبارين نتائج جدول: أّوال
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 مهابينهما وتفاوت والبعدي القبلي االختبار نتائج جدول منوذج 3.2 رقم جدول
 

 (d) التفاوت النتيجة العينة
y-x 

d2 

 القبلي االختبار 
X 

 البعدي االختبار
Y 

  

     
     (∑) اجملموع

 

 

 جمموع قسمة من يتم وهذا .البعدي واالختبار القبلي االختبار بني تفاوت دالل مع تعيني: اثنيا

 : كمايلي وإجيازه العينة، يعدد النتائج النتائج تفاوت

Md = ∑𝑑

𝑛
 

 :البيان  

Md  =الوسط احلسايب أو املعدل من التفاوت بني االختبار البعدي واالختبار القبلي 

∑d  =جمموع تفاوت النتائج 

n     =عدد العينة 

 :التالية العملية خالل من ،ويتم"حمسوبةt" تعيني: اثلثا

t = 
𝑀𝑑

√∑𝑑2 – 
(∑𝑑)2

𝑛
𝑛(𝑛−1)

 

 :التالية العملية خالل من ،ويتم"جمدولةt" تعيني: رابعا
t = ( 1 - 

1

2
𝛼)(𝑛 − 1) 

 :البيان

t  " =tجمدولة" 
α  = 1= مقياس التمييز األدىن  



 الستبانة نوعا ويكون التحكيم ونتائج البياانت على للحصول االستبانة الباحثة تستخدم: خامسا
. التعليمية املواد لتقييم فيها املوجودة اإلجاابت من اإلجابة احملكمني من طلب حيثي ومقيدا مغلقا

 :التايل النحو على لدرجات ومعيارا
 جدا ضعيفا النتيجة يعطي احملكم كان  إذا, 1درجة. 

 ضعيفا النتيجة يعطي احملكم كان  إذا, 2 درجة 

 جيدا النتيجة يعطي احملكم إذاكان, 3 درجة 

 جدا جيد النتيجة يعطي احملكم إذاكان, 4 درجة 

 :التالية املعادلة الباحثة تستخدم بندف لكله  اخلباء تقييم نتيجة امتن البيان ولتحيل
P=∑𝑥

∑𝑥𝑖
 x 100% 

 :البيان
P  :رقم لكل قيمة مئوية 

∑𝑥  :أرقام السللجابة لكل من اإل جمموعة 
∑𝑥𝑖  :11عدد العينة جمموعة 
 12أريكونطا. كماقدمه  اخلباء من والتصديق التقييم نتيجة من البياانت لتفسري دليل يلي وفيما

 عمليةالتقييم درجةالنجاحل .3.3جدولرقم 

 البيان معيار النجاح املئوية رقم
ميكن استخدامه بدون التصحيح  جيدوصادق % 100 - 80% 1

 والتعديل
ميكون استخدامه ابلتصحيح  مقبول 79% - 56% 2

 والتعديل البسيط
 الميكن استخدامه يف التدريس انقص 55% - 40% 3
 يصلح كله أو يبدل مردود %39حتت  4
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