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الباب الثالث

طريقة البحث

نوع البحث: األول صلالف

أو PTK)(نوع البحث يف هذه الرسالة يعين البحث اإلجرائي الفصول الدراسية 

Classroomللغة اإلجنليزية يسّمى  action Research. هو بعض من التجربية البحثية أو

صد حتسني إتفان املفردات اللغة ن يق, هذا البحث سيستخدم بوسيلة الغز. االختبارة

.الثامن املَْدَرَسِة الثانوية الوطنيةالصفلتالميذ ىف العربية 

مكان البحث ووقته: الثاين صلالف

ووقت . الثامنالصفلتالميذ " الوطنية"هذا البحث ىف املدرسة الثانوية نفذ 

٢٠١٨\٢٠١٧سنة دراسية أغسطوس١٠حىت يويل ٢٤من البحث

موضوع البحث: الثالثصلالف

، واليت املدرسة الثانوية الوطنيةالصف الثامنتالميذهو رسالةهذه الموضوع 

.تلميذات٨وتالميذ٥، تلميذا١٣بلغت 
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إجراءت البحث: الرابع  صلالف

كون كل دورة من مرحلة يف دورتني، حيث تتالرسالةومن املقرر تنفيذ هذه 

وميكن وصف إجراء البحث .إلنعكاسواقييمأو املالحظة والتختطيط، وتنفيذ، واملراقبة 

:على النحو التايل

الدورة األوىل

:البحث على النحو التايل

األوىلالدورة)أ

ختطيط. أ

:تعني إعدادها هي كما يلييهذه املرحلة، فإن األمور اليت ويف

.جعل خطة الدرس للتعلم اللغة العربية.١
.إعداد ورقة املراقبة.٢
التعليمإعداد وسيلة.٣
.إجراء التقييم يف شكل اختبار التقييم.٤

تنفيذ .ب

.اليت صنعت) RPP(خطة الدراس للتعليم الباحثةاملرحلة يف هذه
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مالحظة.ت

يتضمن هذا القسم املالحظات اليت متت خالل نشاط العمل اجلاري من 

إىلاملقدمة من قبل،لصفحات املالحظة وفقا تالميذوالخالل مراقبة نشاط املدّرس

ت .جانب االنتهاء من املالحظات امليدانية الستكمال البيا

تقييم.ث

اية دورة تنفيذ اإلجراء وقد استخدم التقييم لتحديد .يتم إجراء التقييم يف 

دة يف إتقان املفردات اللغة العربية يف املوضوع الذي مت ما إذا كانت هناك ز

إذا  .ةنتائج التعلم اليت أعدها الباحثستخدم هو اختبار لالتقييم امل.تدريسه أم ال

مث ٦٧٪ على األقل من التالميذ قد حققت أدىن درجة من ٧٥كان كالسيكيا 

جحا .يعترب العمل كان 

انعكاس.ج

.اليت مت احلصول عليها يف مرحلة املراقبة والتقييمهامت مجع النتائج وحتليل

.اء اليت تليب األهداف احملددة يف مؤشرات األداءنتائج األشيمث سيتم النظر إىل 

وهناك .إذا مل تكن قد حققت اهلدف، فسيستمر البحث يف الدورة التالية

ج التعلم يف  وسيتم ختفيض نقاط .اعتبارات أخرى بشأن نقاط الضعف واملزا
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الضعف وأوجه القصور اليت حتدث يف كل دورة يف حني سيتم حتسني الفوائد يف 

.الدورة املقبلة

الدورة الثانية) ب

الدورةيفاألداءمؤشراتاألقلعلىتتحققالعندماالثانيةالدورةوتنفذ
األوىلالدورةيفالواردإلجراءاألوىل

ختطيط. أ

:يليكماهيإعدادهايتعنياليتاألمورفإناملرحلة،هذهويف

.العربيةللغةالدروسخططوضع.١
.املراقبةورقةإعداد.٢
وسيلةالتعليميةإعداد.٣
.التقييماختبارشكليفالتقييمإجراء.٤

تنفيذ. ب

.صنعتاليتللتعليمالدراسخطةتنفيذتعملاملرحلةهذهيف

مالحظة.ت

ويتضمن يف هذه املرحلة املالحظات اليت مت رصدها خالل نشاط العمل اجلاري 
من خالل مراقبة أنشطة املدّرس والطالب وفقا لصفحات املالحظة املقدمة سابقا، 
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تالستكمالميدانيةمبالحظاتتزويدهإىلإلضافة .البيا
تقييم.ث

اية دورة تنفيذ ا واستخدم التقييم .إلجراءاتيف هذه املرحلة، يتم التقييم يف 
دة يف إتقان املفردات العربية يف املوضوع الذي يدرس .لتحديد ما إذا كانت هناك ز

إذا كان كالسيكيا .ةا الباحثنتائج التعلم اليت أعدالتقييم املستخدم هو اختبار ل
كانالعمليعتربمث ٧٠٪ على األقل من التالميذ قد حققت أدىن درجة من ٦٧

.جحا
انعكاس.ج

يف هذه املرحلة، نتائج اليت كسبت من مرحلة املراقبة والتقييم جيمع 

مث سيتم النظر إىل النتائج األشياء اليت تليب األهداف . ١لتحليل يف الدورة 

إذا مل تكن قد حققت اهلدف، فسيستمر البحث يف .احملددة يف مؤشرات األداء

ج التعلموهناك اعتبارات أخر .الدورة التالية يف  .ى بشأن نقاط الضعف واملزا

وسيتم ختفيض نقاط الضعف وأوجه القصور اليت حتدث يف كل دورة يف حني 

.سيتم حتسني الفوائد يف الدورة املقبلة
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ثتصميم البح: اخلامس صلالف

.ميكن رؤية تصميم البحث اإلجرائي يف الشكل التايل

٢٢تصميم املنهج اإلجرئي.١الصورة 

تتقنيات : السادس صلالف مجع البيا

ت املستخدمة يف هذه ت :هيالرسالةقنيات مجع البيا

املالحظة هي املالحظة املباشرة ألنشطة املدّرس والتالميذ يف تعلم اللغة العربية .١

أنشطة املراقبة اليت أجريت لتحديد أنشطة املدّرس . ستخدام اللغز اإلعالمي

ستخدام املبادئ التوجيهية املراقبة اليت طمن الصف الثامن متس الو والتالميذ نية 

.سوف يساعد الباحثني من قبل مراقبالرسالةيف هذه . مت إعدادها

22 Supardi, Penelitian Tindakan Kelas (Jakarta: Bumi Askara, 2006), h. 74
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نشط.٢ ت اهلامة املتعلقة  ئق إىل .ة البحثالتوثيق هو مجع البيا دف الو و

.الكشف عن احلقائق أثناء أنشطة البحث

البحثلطريقة حتلي:السابع صلالف

ت املستخدمة يف شكل حتليل وصفي يهدف إىل يتم تدريس تقنيات حتليل البيا

ستخدام لغز وسائل اإلعالمتقدمي حملة عامة عن نتائج  .تعلم العربية 

:للغة العربيةحتديد متوسط نتيجة التعلم .١

X=
∑
:مالحظات

= Σx تالميذاإلمجالية اليت حيصل عليها الالقيمة

= Nتالميذعدد ال

:تالميذحتديد نسبة إتقان تعلم ال.٢

(=٪ إتقان
∑ × 100 %

:مالحظات

= Σxاملكتملني الذين يدرسونتالميذالعدد اإلمجايل ل
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= N التالميذالعدد

حتديد التحسن يف خمرجات التعلم.٣

P= x100%

= Pنتائج التعلم احملسنة

Post rate =القيمة بعد اإلجراء املعطى

Baserate =القيمة قبل إعطاء اإلجراء.

مؤشرات األداء:  الثامن صلالف

.الدراسي هو نتيجة تعلم اللغة العربيةالصفإن مؤشر جناح هذا البحث يف 

تالميذ٪ من نتيجة تعلم ال٧٥إذا كان ويقال إن هذا البحث يف الفصول الدراسية ينجح 

اليت هي قيمة كم اليت حتددها املدرسة يف اللغة ٦٧≥الثامن قد بلغت قيمة من الصف

.العربية


