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 الباب الثالث
 منهجية البحث

 
 منهج البحث أ.

.  يف ىذا البحث ىو دراسة شبو التجربة ستخدمو الباحثيادلنهج الذي  
االختبار القبلى حىت  يعٍت ىناك فرقتان أعطامها الباحثكاد ىذا نوع التجربة 

 يعرف أحوال األول منهما غَت أن انتخاب العينة غَت عشوائية.
 

 تصميم البحث ب.
 quasi experimental nonequivalentىو  ىذا البحثوالتصميم ادلستخدم يف 

control group design.  الضابط  الصفالتجريب و  الصفيعٍت   ىناك فرقتان
االختبار القبلى حىت يعرف أحوال األوىل منهما وكان  أعطتهما الباحث

بعد أن يعطى  ادلوجود. الصفانتخاب العينة غَت عشوائية لكن باستخدام 
يف  التجريىب  الصفعلى  الرسوم ادلتحركةاالختبار القبلي فيستخدم وسيلة 

ضبطى يف ال  الصفتعليم مفردات اللغة العربية. وال يستخدم ىذه الوسيلة على 
التجريب والضابط بانطباق  الصفعملية تعليمها. وعند متت عملية التعليم يف 

االختبار البعدي. وكان ىذا االختبار  على إجراء التعليم اخلطة فيعطى كالمها
يف استيعاب  الرسوم ادلتحركة البعدي هتدف إىل إقياس فعالية استخدام وسيلة

التجريىب بالقياس إىل فعالية منهج عريف يف   الصفمفردات اللغة العربية يف 
 لتصميم كما يلي>مزيد اإليضاح فتصوير ىذا االضبطى. لكي   الصف
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           5.3 الجدول 
 
                          
  

 >الجدولبيان 
O1  : التجريب الصفاالختبار القبلي يف 
X:  الرسوم ادلتحركة استخدام وسيلة i التجريىب  الصفعلى 

O2 : التجريب الصفاالختبار البعدي يف 
O3 : الضابط الصفاالختبار القبلي يف 
O4 : الضابط الصفاالختبار البعدي يف 

 
 مجتمع البحث و عينتو ج.

 مجتمع البحث .1 
ىف  الرابع الصففأما اجملتمع يف ىذا البحث ىي كل التالميذ يف   

 راجنا إيكيك .ية نور اذلدا ائابتدادلدرسة 

 عينة البحث .2
 "ب"الرابع  فصال فيعُت. تلميذا 02 ىي البحث ىذا ىف العينة كانت

يف  الرسوم ادلتحركة التجريىب الذي يستخدم فيها وسيلة  صفكال
الضبطى   صفكالالرابع "ا"   الصفمفردات اللغة العربية.  و  إستيعاب

 الذي ال يستخدم فيها تلك الوسيلة يف تعليمها.

O1   X   O2 

O3  O4 
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 طريقة جمع البيانات د.
 > يلي كما ىي البحث ىذا يف ستخدمي الىت البيانات مجع طريقة أما  

 ادلالحظة. 1 

 مع ادلدرسة زليط أحوال عن البيانات البتغاء ادلالحظة استخدام كان 
 .فيها العربية اللغة تعليم عملية

 االستفهام. 0 

ستخدم حلصول ادلعلومات من اجمليبُت يىو عدد من األسئلة ادلكتوبة الىت  
 .العربية اللغة مفردات تعليم يفالرسوم ادلتحركة متصلة على استخدام وسيلة 

  دراسة الكتب. 3  
 ىي الدراسة الكتبية توكيدا على مشاكل ادلبحوثة. 
 . االختبار4 

( إن االختبار ىو آداة الىت تستخدم 022:6002قالت أريكنطى )  
لقياس الشيء بالطرق والنظام ادلعُت. كان اختبار الذي يستخدم يف ىذا 

اختبارات متعدد االختيار  02البحث ىو االختبار الكتايب الذي يتكون من 
خيار األجوبة من ادلادة الىت تقدمها اادلدرس طول عملية التعليم. ىناك  بربع

( pretest dan posttest)اختباران يف ىذا البحث ومها االختبار القبلى والبعدى 

 بالبيان كما يلي>

الختبار يستخدم دلعرفة على قدرة التالميذ قبل أ( االختبار القبلى، ىذا ا 
 أن يدخلوا عملية التعليم أوقبل أن يتحّصلوا على عملية التعليم.
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ب( االختبار البعدى، ىذا االختبار يستخدم دلعرفة على احلصول من 
استخدام عملية التعليم الىت تنفيذىا. واحلصول ادلقصودة ىي حاصل من 

  الصفعلى استيعاب مفردات اللغة العربية يف  الرسوم ادلتحركةوسيلة 
 الضبطى.   الصفالتجريىب وحاصل بغَت استخدام ىذه الوسيلة يف 

سييييييتخدم الباحييييييث مقييييييياس االختبييييييار ميييييين نوغينطييييييورو يلقيييييييم النتيجيييييية، 
(3;;7<5;;.) 

   ٢.٣ الجدول    
 اساسية مقياس االختبار

 الشرح مقياس االختبار
 جيد جدا 7،:-31
 جيد 6-9،7،:
 مقبول 9،6-8،1
 ناقص 6،1-;،7

 ناقص جدا 1-;،5
 

 أدوات البحث ه.
 أدوات االختبار .1

ىو كان استخدام آداة االختبار ادلقصودة يف ىذا البحث    
اختبارات متعدد االختيار باربع  51االختبار الكتايب الذي يتكون من 

لكل  3خيار األجوبة. إذا كان جواب التلميذ صحيحا فيعطى تقدير 
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جلواب خطاء. وسيلقى ىذا االختبار مرتان يعٌت  1سؤال وتقدير 
االختبار القبلي والبعدي كما بينت الباحثة يف السابق. ىناك التوضيح 

 يان> ذلذا الب
 3.٣الجدول  .ز.

 تشكيل االختبار و تقديره
 السؤال جواب التلميذ تقدير

 اختيار اجلواب صحيح 3

(A,B,C,D) 
 منرة السؤال

 خطء 1

 فهي كما يلي> داةاآلأما خطوات الًتكيب ذلذه 
 أ(  تركيب السؤال

 تركيب السؤال إعتمد إىل برامق السؤال ادلقدور.
 ليعرف كيفية السؤال. داةاآل( اختبار ب

مقياس االختبار من نوغينطورو  ستخدم الباحثيلقيم النتيجة، 
(3;;7<5;;.) 

  
    3.4 الجدول   

 اساسية مقياس االختبار 
 الشرح مقياس االختبار

 جيد جدا 7،:-31
 جيد 6-9،7،:
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 مقبول 9،6-8،1
 ناقص 6،1-;،7
 ناقص جدا 1-;،5

 
 اختبار الصدق . 2

اختبار الصدق ليعرف صحة أدوات البحث  الباحثستخدم ي 
 korelasiادلستخدمة. والصيغة ادلستخدمة لقياس ىذه االختبار ىي الصيغة 

product moment   <كما يلي 

)}()}{({

))((

2222 YYNXXN

YXXYN
rxy






 
rxy         =معامل االرتباط 

X      =  تقدير من كل منرة لكل مستوجب 
Y  =   مجلة التقدير جلميع منرة لكل مستجب 

ΣX  =   مجلة التقدير من كل منرة جلميع مستجبون 
ΣY   =  مجلة التقدير جلميع منرة جلميع مستجبون 
N   =  مجلة ادلستوجب يف االختبار 

 سغيونو( (2011:183 ,
 يعٍت> t -معامل االرتباط على صيغة اختبارمث وزعة نتيجة من  

  t =
21

2

r

n
r





 
 (2011:184 ,سغيونو)

t=    قيمةt hitung  
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r=   معامل االرتباط 
n=  مجلة ادلستوجب يف االختبار  

معامل السؤال ف  thitung > ttabelإجيابيا و قيمة  thitungمث إذا كانت قيمة  
 7;حصلة على درجة االئتمان % ttabel قيمة عكسها. وكانت  صدق وكذالك

 .dk  =n-2احلرية )بدرجة 
 

 اختبار الثبات .3
تستخدم . وسالبحث ثبت أدوات تستخدم الباحثة اختبار الثبات ليعرف 
 وىي كما يلي> K-R 20اختبار الثبات بصيغة الباحثة 

    (
 

   
)(

    ∑  

  
) 

 ثبات اآلداة  =     
 k = مجلة السؤال 
 متخالف النهائي =    
 p =  جزء الفاعل جبواب صحيح )جزء الفاعل الذى حصل على

 ( 3تقدير 
 p  = 3جزء الفاعل الذى حصل على تقدير 
    N  

 1جزء الفاعل الذى حصل على تقدير   =  
    (q=1-p)   
 باستخدام الصيغة كما يلي> (  )متخالف النهائي وحتسب قيمة  

2

2
( )

t

Y
Y

NV
N
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 النهائيمجلة تقدير  =  ∑
N =  ادلستوجب يف االختبارمجلة 

 (3:6>4131)أريكونطى, 
بدرجة احلرية  7;على درجة االئتمان % rtabelيقايس بقيمة  r11مث   
(dk =)n-2 .<إذا 

r11  >rtabel  فاآلداة ثبت 
r11  <rtabel  فاآلداة غَت ثبت 
 

 تحليل درجة الصعوبة.4
السؤال تعرف بالنظر إىل جزء أجواب صحيح كانت درجة الصعوبة من  

 صيغة ادلستخدمة فيها كما يلي>لكل سؤال. وال
P = 

Js

B

 
P =  الصعوبةثبت 
B = جزء الفاعل جبواب صحيح 
Js =  ادلستوجب يف االختبارمجلة 

 درجة الصعوبة فهي كما يلي>لتعيُت مقياس   
 

 .53الجدول   .
 درجة الصعوبةمقياس 

 ثبت الصعوبة التثمين
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 P > 1,11 <0330 صعب

 P > 1,51 <0370 متوسط
 P > 1,91 <03100 سهل

 (4131> 76, )فيفي أريكونطى
 

 حساب قوة التفريق .5
 يف ىذه احملاسبة فهي كما يلي> ادلستخدمةأما الصيغة    

D =  
B

B

A

A

J

B

J

B
  = PA - PB 

 (77>4131, )فيفي أريكونطى
 BA =   ادلشًتك من فرقة العليا جبواب صحيحمجلة 

 BB = مجلة ادلشًتك من فرقة األسفل جبواب صحيح 
 JA = مجلة ادلشًتك من فرقة العليا 
 JB = مجلة ادلشًتك من فرقة األسفل 
 PA = جزء ادلشًتك من فرقة العليا جبواب صحيح 
 PB = جزء ادلشًتك من فرقة األسفل جبواب صحيح 
 قياس كما يلي>جيد أم ال فيستخدم ادللتعيُت أكان السؤال   

 3.6الجدول  .
 قوة التفريقتصنيف 

 ثبت التفريق التثمين



31 
 

Ibrahim Aji, 2014 
Efektivitas Media Gambar Animasi Terhadap Peningkatan Kemampuan Kosakata Bahasa 
Arab  
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 سليب  = D  سليب جيدر بالتحديف   Dقيمة  
 D < 1,41 (poor) قبيح  

(satisfactory) كاف  D < 1,51> 1,41 
جيد  (good)  D < 1,61> 1,51 

 D > 1,61 (excellent) جيد جدا
 (7>4131أريكونطى)فيفي, 

 
 طريقة تجهيز البيانات و. 

بعد أن تتجمع البيانات فتتواصل إىل تصنيع البيانات أو إعتمادىا اليت 
تشتمل على االستعداد و اجلدولة و التطبيقي انطباقا على منهج البحث. كانت 

ذلا معنا  بيانات حصولة من حصول البحث ىي البيانات اخلامة الىت مل تكن
صل منو وفصل حقيقي عن ادلشكلة حيلكي  أن يصنعو بعد فينبغي على الباحث

ادلبحوث و جحة للبحث أكثر توجيها.  وكانت بيانات ىي البيانات الكمي 
 لذالك فطريقة التصنيعها مّت بطريقة إحصائي.

 (االختبار القبلي و البعدي و الترقيةأدوات االختبار ).1
حصلت من تفاوت درجة  االختبار البعدي و  (gain)ًتقية كانت ال   

ًتقية هتدف إىل جوابا لفروض البحث السابق يعٌت ىل الالقبلي. و كانت حتليل 
استيعاب مفردات  علىالرسوم ادلتحركة  وسيلةاستخدام يوجد تغيَت مهم من 

  .اللغة العربية
درجة االختبار البعدي و القبلي فاختربمها  بياناتبعد أن حتصل على    

 ًتقية ادلتسوية باصيغة كما يلي>إحصائيا و ثبت ال
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و كانت درجة مكسبة الًتقية ادلتسوية تنقسم إىل ثالثة طبقة  
 يعٌت>

g - مع  العليا  < g > 0370  
g - مع  ادلتوسط  < g < 0370 3> 0330 
g - مع  األسفل  < g < 0330 

 . اختبار تسوية البيانات2
ادلختربلو توزيع سوي أم ال  بياناتالخترب ىل ال بياناتإن اختبار تسوية ال

 باخلطوات كما يلي>  chi kuadratباستخدام اختبار توزيع 
 (r)تعيُت عرض الدرجة أ( 
   r =  درجة أدىن –درجة قصوى 

 (k)ب( تعيُت كثَت فصل  الفاصل 
    k  = 3+5.5 log n  

 ( :7>4131سدجاىن )فيفي,
 (p)ج( تعيُت طول فصل  الفاصل 

 
k

r
p 

 د( تصنيع جدول توزيع الًتّدد
 ( x)ادلعدل  meanه( حساب 
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S

XK
Z




 










ni

i

i

i

ni

i

i

F

XF

XM

1

1

      
 (:7>4131سدجاىن)فيفي,

 M  =mean  ادلعدلأى 
 Fi =  الصفترّدد مناسبا لعالمة Xi 

 Xi =  الصفالفاصل أو قيمة ادلتوسطة من  الصفعالمة 
 الفاصل

 (SD)و( تعيُت احنراف األساسي 

  
1

2






n

XXF
S

ii      
 (:7>4131سدجاىن)فيفي,

 S =  احنراف األساسي(SD) 
 X  =mean  ادلعدلأى 
 Fi =  الصفترّدد مناسبا لعالمة  Xi 

 Xi   =   عالمة فصل  الفاصل أو قيمة ادلتوسطة من فصل
 الفاصل
 N =  ادلستوجبمجلة 

 (Z)ز( حساب قيمة األساسي 

   
 

Z  =األساسي  قيمة 
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K =  الصفحدود 
X  =mean أى ادلعدل 

 (L) ح( حساب واسع الفاصل
Li = L1 – L2 

L1 = قيمة فرصة فصل العليا 

L2  =قيمة فرصة فصل األسفل 
 (ei)ط( حساب ترّدد الرجاء 

ei = 
ii

fL . 

 chi kuadrat (χ2)ي( حساب 
χ2 =   

i

ii

e

ef
2

 (4131> ;7فيفي,) أريكونطى        .
χ2  =hitung chi kuadrat  

ei = ترّدد رجاء    

fi =  الصفترّدد مناسبا لعالمة  Xi 

  χ2مث يقايس نتيجة احلساب 
hitung   معχ2  

tabel <بشرط كما يلي 
   7;درجة االئتمان %( 3
 n-3=  (dk)( درجة احلرية 4
   χ2  hitung  <χ2( إذا كانت قيمة 5

tabel  ّفتكون احلقائق توزيع السوي 
 بيانات. اختبار متجانس ال3

متخالف مجعية البحث ىل لو كان ىذا اختبار التآلف ليعرف متخالف 
 سوى أم ال باخلطوات كما يلي>

 كالمهاأ( تصنيع جدول الدرجة لفصلُت  
 من كل فصل  بالصيغة> (Si2)ب( حساب متخالف 
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∑  
    ∑   

       
  

 ج( حساب متخالف التجمع لكل عينة بالصيغة> 
    ∑         

 ∑      ⁄    

 Barlettد( صيغة قيمة وحدة 
 

 بالصيغة> chi kuadratه( حساب قيمة 
          {   ∑             }  

 (4131> 81سدجاىن  )فيفي,
درجة احلرية ب Chi-kuadratيف السابق على اجلدول  χ2ز( اسًتاشة قيمة 

(dk-1.)  إذا حصلة قيمةχ2  
hitung  <χ2  

tabel .فتكون ىذه البيانات متجانس 
  t. اختبار 4 

ادلعدلة يف االختبار القبلي و البعدي و ىذا االختبار سلترب على درجة  
كما    tاالختبار صيغة اختبار  خبطواتالضابط و التجريب  الصفالًتقية من 

 يلي>
 أ( حبث دلقياسي احنراف االشًتاك بالصيغة> 

     
2

11

21

2

2

2

1






nn

SnSn
S gabungan  سدجاىن

 (83>4131)فيفي,
 بالصيغة>  tب( حبث لقيمة  

21

21

11

nn
S

xx
t

gab 


 

  
1

X =  التجريب الصفادلعدلة يف قيمة 
  

2
X =  الضابط الصفادلعدلة يف قيمة 

     1n . SlogB i

2
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  S = احنراف األساسي 
  n1 =  التجريب الصفادلستوجب من مجلة 

  n2 =  الضابط الصفادلستوجب من مجلة 
 تعيُت درجة احلرية ج(  

 dk = n1+n2-2 

 من جدول اإلحصائي tتعيُت قيمة د( 
 باستنتاج كما يلي> فقارنو بقيمة اجلدول tبعد أن حيتسب اختبار 

 مردود H0ف  thitung  >ttabel إذا>
thitung  <ttabel  فH0 مقبول 

 االستفتاء .5
احملصولة من االستفتاء ىي حبساب مجلة مجيع  بياناتأما صنع ال 

 الذي خيًت ادلوضوع ادلوجود بالصيغة كما يلي> ادلستوجب
%100x

n

f 
f  = جواب اخلياريتردد 

n  =مجلة التالميذ 
 
 
 إجراءات البحث .ح

بصورة عامة ينقسم إجراءات البحث إىل ثالثة أزمنة وىي زمان االعداد،  
 و زمان التنفيذ، و زمان األخَت.

 .  زمان االعداد1
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شكلة ادلوىي رلموعة من ادلواد أو النظريات متصل هبذه أ. دراسة الكتابية، 
حاصل من الدراسة الكتب تستخدم كمواد األساسية ادلرجعية  البحثية. 

 يف رلال البحث.

 البحث عن معلومات مكان البحث والظروف عينة دقيقة.ب. 

حتسينها  مث تفتاءاتجعل أداة البحث اليت تتألف من االختبارات واالسج. 
 على إشراف ادلشرف. اتأسس

 .تصريح رعاية البحثد. 

 على التجربة. اداة تأسسداة وإصالح األجتربة األه. 

 زمان التنفيذ .0

  عُت.ادل  الصف أ. تعيُت

 .لألولختبار القبلي إعطاء االب. 

 .يةالتعليم ةالتنفيذ واتخط ج. تنظيم

  الصف يف .الرسوم ادلتحركةوسيلة  باستخدام التعليم بعملية يقومد. 
 مادة وكانت. الضبطى  الصف يف عرفية طريقة باستخدام و التجريىب
 .قبلو الباحث تعيينها  التعليم

 .والضبطى التجريىب  الصف يف البعدى باالختبار يقومه. 

 فهام.االست نشرو. 
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 واالستنتاج. زمان صنع البيانات 3

 مجع بيانات البحث. أ. 

 البيانات باستخدام احلسابات اإلحصائية. صنعتب. 

        . االستنتاجج. 

 


