
 الباب الثالث

 طريقة البحث

وع البحث ن - ١  

لرتقية  نتيجة الطالب يف تعليم اللغة العربية أن يكثر عن  ٢٠١٣راسي ديف منهج ال
. املفردات ألنه جزء من اساس تعلميها ووسيلة لتساعد الطالب كي يستطيعو أن يتعلم جيدا

املهمة ولذلك، جيب على املعلمني استخدام منهج الدراسي يف تعليميها ألن منهج الدراسي 
 ةيماستخدمت الباحثة هي الطريقة الك طريقة البحث اليت لنجاح تعليم اللغة العريب، اما

)kuantitatif(وهي لتأكيد البيانات. 

باملدرسة الثانوية احلكومية باغل و ملعرفة  ٢٠١٣الطلب يف منهج الدرلسي ملعرفة
نتيجة الطالب يف تعليم اللغة العربية مبدرسة الثانوية احلكومية باغل الاستعملت الباحثة 

طريقة املقبلة ،  )observasi( املالحظة طريقة:طريقة واحدة بل الطريقة املختلفة وهي 
)interview(ار، طريقة إلختب)tes(،  وعرضت الباحثة البيانات أو () و طريقة الوثائق

  : معلومات اليت حصل عليها كما يلي

  طريقة املالحظة - ٢

املالحظة هي عملية مشاهدة وتدوين بنظام على الظواهر اليت حبثها الباحثة الوسيلة 
 ٢٠١٣واستخدم الباحثة هذه منهج الدراسي . ١اليت اجريت مبشاهدة وتدوين احلوادث

   .لرتقية نتيجة الطالب يف تعليم اللغة العربية
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.طريقة املقبلة - ٣  

ويف معنا اخر هي تواصل . هي عملية األسئلة واألجوبة بني شخص او اكثر سفويا
او حتدث لنيل املعلومات، فاستعمل الباحثة هذه الطريقة ملعرفة البيانات عن تاريخ تأسيس 

ائل التعليمية وعملية التعليم والتعلم يف املدرسة وخاصة املدرسة وحلة املعلمني والتالميذ والوس
  .يف تعلم وتعليم اللغة العربية

طريقة اإلختبار . ٣  

هن اختبارين . االختبار هو الة لتقييم الطالب فب دراستهم وهنا يف نتيجة الطالب
ائي هو االختبار نتيجة الطالب بدون استعمال منهج  )pre test(االختبار االول . فيه اول و

هو االختبار لرتقية نتيجة الطالب باستعمال  )post test(واالختبار النهائي  ٢٠١٣الدراسي 
  .٢٠١٣منهج الدراسي 

خطة البحث - ٤  

ولكل باب مباحث خاصة مرتابطة . تكون هذا البحث اجلامعي من أربعة ابواب 
  :ورتبها كما يلي .  من الباب األول اىل باب الربع

مقدمة، وهي تتكون من خليفة البحث وقضاي البحث و أهدف : الباب األوىل 
البحث ومنفع البحث وتعريف بعض املصطالحات وفروض البحث وطريقة البحث وطريقة 

  .مجع البيانات وطريقة حتليل البيانات وخطة البحث 

تبحث فيه الظرية عن : اقسام  تقسيم هذا الباب ثالثة. دراسة نظرية : الباب الثاين 
والفصل االول تبحث عن . فصلت الباحثة هذا الباب ثالثة فصول. هذا البحث 

والفصل الثاين تبحث عن مفهوم عن نتيجة تعليم .  ٢٠١٣تعريف منهج الدراسي 



والفصل الثالث تبحث عن املشكلة يف منهج . اللغة العريب وأمهية وأهداف وأقسام 
  .٢٠١٣الدراسي 

  :تقسيم هذا الباب قسمني . دراسة ميدانية : اب الثالث الب
ومنها يبحث عن . حملة عن املدرسة الثانوية احلكومية باغل : الفصل األول 

تاريح تأسيس املدرسة احلكومية باغل وأهداف تأسيسه وحال املدرسة وحال املدرس 
  .والطالب والطريقة يف تعليم املستخذمة فيها 

عن عرض البيانات عن تطبيق منهج الدراسي  تبحث: الفصل الثاين 
لرتقية نتيجة تعليم اللغة العربية الطالب يف الفصل العاشر باملدرسة الثانوية  ٢٠١٣

  .احلكومية باغيل
  لدراسة ميدانيةا: الباب الرابع 

  اخلامتة فيه تتكون من اخلالصة: الباب اخلامس 

  جمتمع البحث وعينية البحث- ٥

رمز النسبة املائوية  : ز حتليل البيانات، وهي كما يلي واستخدمت الباحثة رمو 
  .ورمز املقارنة 

  رمز النسبة املائوية  - ١
استخدمت الباحثة هذا الرمز لنيل اإلجابة عن املسئلة االوىل والثاين يف 

  :اما رمز النسبة املائوية كما يلي . قضايا البحث 
P = f/n x1…..% 

 : البيان 
  p   = النسبة املائوية  

F    =تكرار االجابة  



N   =عدد املستجبني  
ذا الرمز وهي كما يلي    :  ٢املا التفسري والتعيني 

  جيدا%                  ١٠٠- % ٧٦
  مقبوال%                 ٧٥ - %  ٥٦
   ناقصا      %         ٥٥ -%٤٠
 قبيحا    %              ٣٩-%١٠
  رمز املقارنة  - ٢

استخدمت الباحثة الطريقة االخصائية برمز املقارنة ملعرفة مقارنة الوصول اىل  
إذا . كفاءة الطالب بني الفرقة التجربية والفرقة الضبطية يف تدريس اللغة العريبة 

بعد التحليل يوجد الفرقة بني الوصول اىل للفرقة التجربية والفرقة الضبطية فهذا 
ردودة، مبعن وجود فعالية بني إستخدام منهج يدل على أن الفريضة الصفرية  م

والوصول اىل كفاءة الطالب يف تدريس اللغة العالبية مبدرسة  ٢٠١٣الدراسي 
الثانوية احلكومية باغل أو بالعكس إذا بعد التحليل ال يوجد الفرق بني الوصول 
اىل كفاءة الطالب للفرقة التجرية والفرقة الضبطية فهذ يل على أن الفرضية 

، ٢٠١٣صفرية مقبولة، مبعن ليس هناك فعالية بني استخدام منهج الراسي ال
والوصول اىل كفاءة الطالي يف تدريس للغة العربية مبدرسة الثانوية احلكومية 

  باغل 
  :القائدة والتفسري على قيمة قائدة    هي 

 
To = m1-m2 /sem1-sem2 

M1  = الفرق التجريبية(املتوسطة من متغري( 
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M2  =الفرقة املراقبة (وسطة من متغري املت(  
Sm1 = الفرقة التجريبية (املتوسط فساد املتغري(  
Sm2 =  الفرقة املراقبة(املتوسطة فساد املتغري(  

  و تعليم اللغة العربية ٢٠١٣عدم التأثري بني استعمال منهج الدراسي = ها 
  و تعليم اللغة العربية ٢٠١٣وجود التأثسر فعالية منهج الدراسي = ه

  

 


