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الثالث الباب  

 طريقة البحث

 الفصل األول : نوع البحث 

تفسر على أن نك  مت اليت (PTKعٍت املنهج اإلجرائي )تنوع البحث يف ىذه الرسالة  
يف اجلهد حل املشنكلة  نعنكاسأنو عملية دراسة مشنكلة التعلم يف الفصل م  خالل اإل

املنهج  1كل أتثَت للعالج.  يةتحليلاليقييقية   احل احللةقيام اإلجراءات املخطط يف  بنكيفية
األشخاص الذي  جير ن األحباث  إذا ىو الذي جيب أن يشارك فيو (PTKاإلجرائي )

 .بحثالنتيجة البحث يف شنكل تيقرير بعملية البحث منذ البداية  بشنكل مباشر يف

. مث، تالميذتعلم ال نتيجةالتعلم   م  احملددة يف ىذا البحث تتنكون األىداف  
،  حتليلها  التالميذمالحظات أنشطة ستخدام  رقة العربية اب اللغة مفرداتليقياس تعلم 

 التالميذ م  كل د رة م  خالل اختبارتعلم  نتيجةم  خالل النوعية. بينما يتم مشاىدة 
 استخدام التحليل الوصفي النكمي.الذى  يف التعلم ترقيةالتعلم اليت تشَت إىل 

  
 و وقتهالفصل الثاىن : مكان البحث 

 /7112 قد أجري ىذا البحث على الفصل الدراسي حىت العام الدراسي  

 كوان ى اجلنوبية.  1املدرسة العالية احلنكومية  حادي عشر يف فصل 7113
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 الفصل الثالث : موضوع البحث 

املدرسة العالية يف  احلادي عشراملوضوعات يف ىذه الدراسة ىي تالميذ الصف 

 . تلميذة 11  تلميذا  4 لنكل منها تتنكون م  75 لغكوان ى اجلنوبية, تب 1احلنكومية 

 الفصل الرابع : إجراءات البحث 

م  اجتماعُت  يتم تنفيذىا  فيقا  د رتُت   تتألف كل الد رة يف ينفذ املنهج اإلجرائي

تم تعوامل اليت متت دراستها. عدة ما لنكفاءات املراد حتيقييقها  فيقا لتصميمها ضم  ال

 ميم أ  منوذج البحث اإلجرائي على النحو التايل :ض صف ت

 

 

 

 

                                                                   

 

 

 

 قضااي إلجراء األ ل التنفيذ ىف العمل  التخطيط

  اإلنعنكاس     مجع البياانت /الرصد 
 األ ل

 

 الد رة األ ىل

ىف العمل الثاين التخطيط  اإلجراء الثاين ىف التنفيذ  
  

جديدة من مشكلة 
 نتيجة االنعكاس

 

ةالد رة الثاني  
 اإلنعنكاس الثاين     

 

 مجع البياانت /الرصد 

 

الد رة التاليةانتيقل إىل   

)إن مل تنكون كاملة(   

 

 

 

 مل حل املشكلة اذا 
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 7تصميم البحوث اإلجراءات للفصول الدراسية 1.1الشنكل 

توضيح الصورة أن تنفيذ ىذ البحث سيتم تنفيذه يف الد رتُت, مبعٌت أنو إذا مل 
يصل تنفيذ الد رة األ ىل إىل اهلدف الذي مت حتديده, فسوف ينتيقل إىل الد رة الثانية. 

 إذا  صلت 

اليت حتيقيقت يف  نتيجةالد رة األ ىل إىل اهلدف,  صل  الد رة الثانية لتوضيح ال
 الد رة األ ىل.  تنفيذ املنهجي ىو كما يلي: 

 الدورة األوىل  .1
 التخطيط . أ

 تتمثل األنشطة املضطلع هبا يف ىذه املرحلة يف  ضع خطط عمل 

ستنفذ أثناء تنفيذ البحث. نوع األنشطة املضطلع هبا التخطيط ىو جعل 

األقران (  توقيت التنفيذ جعلت الباحثة مع RPPبرانمج خطت الدرس )

  إعداد األد ات األخرى ذات صلة ابلبحوث. 

 ( Kokamiمع طرييقة التعلم ) (RPPالباحثة جعلت خطت الدرس ) (1

إعداد األد ات  املواد التعليمية اليت ىي املواد التعليمية   سائل  (7

 اإلعالم يف شنكل اليقطع م  الورق.

 إعداد أ راق املالحظة ألنشطة املعلم   التالميذ (1
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شنكل أسئلة اليت سيتم اليقيام هبا معا  فيقا لغرض  إنشاء لنكس يف (1

 التعلم 

 تنفيذ اإلجراءات   . ب

تنفيذ اإلجراءات يف شنكل ممارسات تعلم حيقييقية تستند إىل خطط العمل اليت مت 

 إعدادىا  تنكييفها مع الظر ف يف  قت عملية التعلم يف امليدان.

 يشرح املعلم املادة اليت سيتم تدريسها (1

شخصا لنكل  75ية التالميذ )إذا كان التالميذ م  مثانتتنكون كل جمموعة  (7

فصل(. إذا ىناك يوجد أربع جمموعات م  الالعبُت الذي  جيلسون ابجتاه إىل 

 مع منكمالهتا يوضع على الطا لة أمام السبورة. (Kokamiالسبورة.  سيلة )

 أعضاء كل جمموعة يوكلهم رئيس اجملموعة الذي اختاره املدرس مع التاليذ. (1

 أثناء اللعبة, رئيس اجملموعة بنكامل يساعده ابلنكامل األعضاء.  قي (1

 (Kokamiرئيس اجملموعة ابإلضافة إىل التيقاط مظر ف  احد م  داخل ) (5

عشوائيا,  ينبغي أال ينظر إليو, كما قرأ حمتوى املغلف بصوت عال )  أن تيقرأ 

 م  قبل أعضاء آخري  (,  ينبغي أن يالحظها مجيع األعضاء.

 األخرى ينبغي أن ينهي العمل اليت ال ينهية إحدى اجملموعات. اجملموعات (1
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 الفائزي  يؤخذ م  جمموعة أعلى الدرجات  ىم مستحيق  حلصول على اجلوائز. (2

 (7111 يف اجملموعة اليت تيقام هبم العيقوبة )اليقاضي  (3

 املالحظة  ج.

املالحظة ىي نشاط لنكامل عملية تعلم اللغة العربية اليت جرت الفصل 

 كوان ى اجلنوبية 1يف املدرسة العالية احلنكومية  عشر احلادي

 نعكاساال د.

العمل اإلجراء على ىذه ترقيةالعمل م  أجل  نتيجة يتم التفنكَت لتحليل  

املواد أتخذ د رتُت إذا فشل اإلجراء األ ل  فيقا ملا سيتم حتيقييقو فإنو سيتم إعادة 

ا  يتم إهنا د رة العمل أ  اليقيام بو حىت تستو يف معايَت اإلجناز احملددة سلف

 إهناؤىا إذا : 

 حتيقيقت امليقرابة عال حطة التالميذ يف عملية التعلم (1

 حتيقيقت املعلة  رقة املالحظة التالميذ يف عملية التعلم (7

 تعلم التالميذ يف عملية التعلم نتيجةحتللت املعلمة كل  (1
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 الثانية ةالدور  .2

يف ىذه املرحلة م  الد ر  الثانية يتبع الد رة األ ىل م  املرحلة املخططة 

 اإلنعنكاس يف  الد رة األ ىل. املراحل ىي كما يلي :  نتيجةهلا استناد إىل 

 الدرس تتخطيط : جعلت املعلة مبعمل ع  خطال . أ

 الدرس  تفيذ اإلجراءات : تنفذ املعلمة خطتن  . ب

   التالميذ يف عملية التعليمج. املالحظة : تستخدم امليقرابة 

 د. النعنكاس : تنعنكس املعلمة على تنفيذ الد رة الثانية

 الفصل اخلامس : تقنيات مجع البياانت 

 تيقنيات مجع البياانت املستخدمة يف ىذه الدراسة ىي : 

 املالحظة  .1
ىي تيقنية  احدة جلمع الباانت مبا شرة ع  طريق استخدام  رقة تيقنية امليقرابة 

 حظة لنشاط التالميذ  املعلمة حيدث خالل فًتات التعلم.املال 
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 امليقابلة .7

امليقابلة ىي طرييقة جلمع البياانت تتم ع  طريق سؤال املستفىت مباشرة  جها لوجو 

تستخدم امليقابالت يف  1حول بعض األشياء املطلوبة م  الًتكيز على األحباث.

يف  ميذالتاأل لية حول أنشطة املعلمُت  ال ىذه الدراسة فيقط عند أخذ البياانت

 التعلم.

 تيقنية االختبار .1

ىي تيقنبة تستخدم ليقياس نتيجة تعلم التالميذ الفصل العاشر يف  تيقنية االختبار

كوان ى اجلنوبية. يستطيع أن قياس نتيجة تعلم   1املدرسة العالية احلنكومية 

عاشر يف املدرسة العالية التالميذ م  خالل تيقدًن أسئلة التالميذ م  الفصل ال

 كوان ى اجلنوبية أ نسل املرتطة املواداليت مت تدريسها.  1احلنكومية 

 الواثئق .1

حيث يف تنفيذ طرييقة  توثق الواثئق م  كلمة الوثييقة اليت تعٍت السلع املنكتوبة،

التوثيق، حتيقيّقت الباحثة يف أشياء مثل النكتب  اجملالت  الواثئق  اليوميات 

أخرى فإن الواثئق تساعدعلى بياانت ع  الد لة أ  عددالتالميذ   غَتىا.  بعبارة

 للدراسة. التوثيق أيضا كمصدر للمعلومات  أنشطة الصورم  عملية التعلم.

                                                           
0
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 الفصل السادس : طريقة حتللية البحث

تيقنية حتليل البياانت يف ىذا البحث ىي تيقنية التحليل الوصفي حلساب متو 

سط اليقيمة، إتيقان التعلم،  ترقيةالنتيجة تعلم التالميذ يف كل د رة. احلساب 

 التيقييم املستخدم املعادلة التالية: 

 حتديد متوسط اليقيمة .1

   
∑ 

 
    

 مالحظات:

     x =عدد املعدل اليت حصلها التالميذ 

 اليت حصلها التلميذ نتيجةال= عدد  ∑ 

   N =1 عدد مجيع التالميذ 

 حتديد إتيقان التعلم  .7

P= ∑  
 
        

 املالحظات : 

P  نسبة التمنك = 

 عدد التالميذ يف فئة إتيقان التعلم     ∑=
                                                           

فنديدينكان,)جاكرات : فت. راجاعرافيند   أانس سودجوان, فنغانتار ستاسيستيك 1 
  11(, ص.7111فرسادا, 
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N5= عدد مجيع التالميذ 

أجل حتديد نتيجة .تةرقية نتيجة تعلم التالميذ يف املواد العربية لنكل الد رة، م  1

التعلم إىل حد األقصى املطلوب التحليل اليقيمة  كأداة لًتقيةنتيجة التعلم م  

 خالل  الصيغة:

  
                

        
     % 

 املالحظات : 

P نسبة الزايدة = 

Posrate قيمة بعد اإلجراء = 

Baserate 1= قيمة قبل اإلجراء 

 السابع : داللة األعمالالفصل 

مؤشرة األداء الذي حتيقيق يف ىذه املدرسة إذا حصل التالميذ درجة قياسية م   

 ىو إذا حصل التالميذ على   (KKMالنجاح أ  التخرج كما ىو حمدد يف معيار األدىن )

, مث يتم ذكر التالميذ لتحيقيق نتيجة التعلم  فردي أ   اإلعالن ع  إتيقاهنا 12قيمة ... 

 %.21نكل معا لتنكون ان جحة عندما تصل بش
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زاينال أكيب دكك,  فنليتيان تنداكان كالس أنتوك مسك, مسأ دان مسك, )ابند نغ :   1
 51(, ص.   7111أالم  يديو
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