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 الباب الثالث

 منهج البحث

 الفصل األول : مدخل البحث

. تستخدم هذه وسيلة الصورة نوع البحث يف هذه الرسالة هي البحث اإلجرائي

يف املدرسة الثانوية املنورة  الثامنالفصل  لتالميذأن اهلدف من ذلك هو زايدة املفردات 

 بوطن الوسطي.

 الفصل الثا.ي : مكان البحث وأوقاته

هذا البحث يف الفصل الثامن يف املدرسة الثانوية املنورة بوطن الوسطي يف 

م. وأوقات البحث يف يوليو إيل  9102/9012املستوي الثان من السنة الدراسة 

 عغسطس.

 الفصل الثالث : موضوع البحث

موضوع هذا البحث الفصل الثامن يف املدرسة الثانوية املنّورة بوطن الوسطي. 

أما املفعول يف هذا البحث هو بكامل  عملية النتائج الذي يتواجد من عملية التعليم 

صل الثامن يف املدرسة الثانوية املنّورة بوطن ابستحخدام وسيلة الصورة لتالميذ الف

 م. 9102/9012الوسطي يف سنة دراسية 
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 الفصل الرابع : إجراءت البحث

 02إجراءات البحث لديها دورين وكل دور أربعة مراحل هي:     

 املرحلة األويل : .0

 مطالعة املادة اللغة العربية ابملوضوع  .أ

 أن يصنع ااطة املتعلمة اباإلختدام وسيلة الصورة  .ب

 أن يصنع جدوال زايرات الفصل .ت

أن يصنع األلة املتعلمة )ورقة املادة وسلسلة اإلختدام وسيلة الصورة ورقة  .ث

 املراقبة(

 املرحلة الثانية : التنفيذ .9

 أن يبدأ املعلم التعليم ابلسالم .أ

 أن يبني املعلم غرض التعليم .ب

 دة التعليم ابلوسيلة الصورةأن يبني املعلم ما .ت

 أن أيمر املعلم التالميذ ليسمعوا ويكتبوا كتابة اللغة العربية بوسيلة الصورة .ث

 أن خيالم املعلم مادة التعليم .ج

 أن خيتتم املعلم التعليم .ح
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 املرحلة الثانية : املراقبة  .0

يف هذه املرحلة, املعلم يالحظ تنفيذ التعليم املناس أو غري املناسب اباطة 

 يت أعدها املعلم. التقييم هو إطالع النجاح يف تنفيذ التعليمال

 املرحلة الرابعة : اإلنعكاس .1

احلاصل بعد تنفيذ التعليم, املراقبة والتقييم, ينظر ا وينقشهما الباحث 

 املشكالن املوجودان يف دورة, وسيصلحهماالباحث يف الدورة بعدها

 11املخطط يف البحث اإلجرارئي هو
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 الدورة األوىل

 مالحظات
 

 انعكاس  تنفيذ العمل

طختطي  

 

 مالحظات 

 التخطيط

الثانيةالدورة   انعكاس  تنفيذ العمل 

 مالحظات

طختطي   

 

 مالحظات 
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 مجع البياانت طريقةالفصل السادس : 

 أ.تقنية اختبار

اللغة  حتسني قدرة مفرداتابختبار املستخدمة للكشف عن مجع البياانت  تقنية

اللغة العربية ىف  حتسني قدرة املفرداتالعربية اللتالميذ. يستخدم ا ختبار ملعرفة مستوى 

الوسطي تشكيل نسخة اختبار, وشدد على قياس قدرة  بوطناملنورة  الثانويةاملدرسة 

, النشاط الذي ا ختبار تقنيات التالميذ يف كتابة ما تعليم والفهم ما كتبابة ملدّرسني. يف

 يفعل التالميذ النسخ اجلمل  الّلغة العربية ومعنها.

 ب.املراقبة

املراقبة ىف عملية التعلم يساعده معلم الفصل. يفعل الباحث املراقبة إلعداد  

صحائف املراقبة تعبئته عن طريق الباحثني واملعلمني من الفصل. وجتري املالحظات 

 أن قائمة ا ختيار عالمة شحن فقط.تسجيل البياانت بصورة منتظمة حيث 

 ت.املقابلة 

وأجريت املقابلة بعد عملية التدريس. مل يتم اسرتداد البياانت من خالل املقابلة 

 التالميذ الذين قيمة أعلى وأدىن.جلميع التالميذ , ولكن من 
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 ج. واثئق

وضح الواثئق املتعلقة الذي تفعل الباحث يعين كشف الغياب, أي القائمة اليت ت

وجود التالميذ يف أعقاب عملية التعلم. قائمة القيم, أي قائمة تصف نتائج تعلم التالميذ 

يف دورة األوىل أو دورة الثانية. الواثئق والصور الذي يف الوقت التعلم او يف ااارج الدرس 

)وقت إجراء املقابلة( وهو تسجيل النشاط لتالميذ واملعلمني للتعلم يف شكل صور. هذه 

اثئق الصور املستخدمة للحصول على البياانت األول التعلم إجنازة التالميذ بعد عمل الو 

)البياانت الكمية( ويف شكل صور/ختطيط دورة األول عمل التنفيذ يف مقابلة الثالثة 

واألخرية يف البحث اإلجرائي الفصول الدراسية الباحث تطبيق إجراء فئة )البياانت 

باحثة يسعده زميل يف نشاط. كانت الصور اليت اختذت النوعية(. يف اخذ الصور,ال

ابلفعل وصف وفقا للشروط اليت وقت عملية التدريس اللغة العربية. هذ الواثئق هي 

احلجية األدلة حول أنشطة التالميذ يف وقت اللغة العربية مهارة كتابة الصف السابع 

 اجلنوبية. بوطن0احلكومية  الميةالثانوية اإلسىف املدرسة  ابستخدام طريقة اإلمالء املنقول

 حتليل البياانت طريقةالفصل السابع : 

حتليل هذه استخدام البياانت يف شكل الوصفي. ويهدف حتليل البياانت  

  ختاذ أو مجع الصورة أو الصورة من مفردات اللغة العربية يف جمال وسيلة الصورة.
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 كما يلي :  . الصيغة إلجياد متوسط القيمة اليت حصل التالميذ ۱

X = ∑ xn 

 التفسري :

   = Nأعداد التالميذ 

∑ جمموع كل درجات التالميذ =   x  

 . يثمن التقدمي عن كمل نتائج التعلم  ۲

∑
x

n
 x 011 % 

   = Nأعداد التالميذ يف الفصل

∑ =  10حاصل التالميذ يف التعليم x 

 يثمن حتسني نتائج التعلم ,  ۳ 

P = postrate − Base rate X 011 % 

  Base Rate 

P  =  حتسني نتائج التعلم 

Post rate = النتائج بعد اإلجراء 

Base rate     =النتائج قبل اإلجراء 
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 العمل الفصل التاسع : داللة

يف كّل وحدة تعليم منح القادر ليثبت مؤشرات األداء استند على وضع, وضع و 

حتت   األداءعامل عضد وسيلة  الذ ميلكه. املقصود وحدة تعليم أن يثبت مؤشرات 

مؤشرات األداء حىت يبلغ معيار تصفية جيد يعىن  ىف كّل سنة ان حتسن,بثبت 121

0111 . 

و مع ذلك الثبوت مؤشرات األداء نتائج تعلم ربت من املدرسة.و مؤشرات 

  23األداء ىف الدرس اللغة العربية معنّي الكالسيكّي ربوت األقل نتائج التالميذ يبلغ  

 .1 23م  معنّي فردى إذا كان  التالميذ جيد قيمة , وبلغ اهناء تعل1

 
 

 

 

 

 

 

 


