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 الباب الثالث
 البحث منهج

 
 نوع البحث .أ 

 الباحثةسعت  .وصفيالالكمي  البحث ىذا البحثيف  الباحثة تستخدما

استخدام الفعل ادلاضى  يفا وأسباهب ىا، ومصادر طخاا وصف التصنيفات من األ

 .رايا وادلضارع لتالميذ الصف احلادى عشر ىف ادلدرسة الثانوية روضة اجلنة باالنكا

 
 قتهو و  محل البحث .ب 

ىف الشارع   بالنكاراياىف ادلدرسة الثانوية روضة اجلنة زلل ىذا البحث  قعو 

 اى.سكاليمانتان الو    بالنكارايادينة سورونج رقم الواحد ىف ادل

 : ما يليبأسباب في ادلكان ىذا  الباحثة تر اطختا
 ارتفاع وىذا ما يتضح منتزيد إجنازىا ىف كل السنة الدراسية  ادلدرسةىذه  . أ

  طخر الوطيناآل طختباراال يمةنتائج ق

تزيد إجناز طخارج ادلدرسة ىف مسابقات اللغة العربية كما يتضح  ادلدرسةىذه  . ب

  من اجلوائز ىف ىذه ادلدرسة
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 زيةيجنلاإللغة العربية و اللغة النظام تاّور اللغتني مها  درسةج. ذلذه ادل
 بالنكاراياروضة اجلنة  مؤسسة معهد حتت اشراف ادلدرسةىذه د. 

 .9102مايو  10إىل  9102مارس  92ا وقت البحث شهران من أم

 
 مصادر البيانات .ج 

 البيانات األساسية .1

ية معند مساعدة تعل االطختبارىي نتيجة  ات األساسية اليت حصلتها الباحثةالبيان

 . بالنكارايادرس اللغة العربية ىف ادلدرسة الثانوية روضة اجلنة 

 البيانات الثانوية .2

اللغة العربية للاالب ها الباحثة ىي احملصولة من مدرس تاليت حصل ةثانويالبيانات ال

 . البيانات ىينكا رايا باالادى عشر ىف ادلدرسة الثانوية روضة اجلنة حلىف الفصل ا

 لكل فصل و دروسها. التالميذالصحيفة اليت فيها عدد  اطرادة
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 مجتمع البحث و عينته .د 

 البحث مجتمع .1

ادى عشر ىف ادلدرسة الثانوية حلكل طالب الفصل ا ىذا البحث ىو  ىف تمعاجمل

 .2015/2016سنة التعليم   بالنكاراياروضة اجلنة 

 منهج عينة البحث و تقنية أخذها .2

ىذا البحث تقنية رلتمع البحث. رلتمع البحث ىو رلموعة من ستخدم ا

 40الواجدات اإلحصائية ادلعرفة بصورة واضحة واليت يراد منها احلصول على بيانات.

 عدد عينة البحث .3

 لبا.اط 13 عدد رلتمع البحث ستبحث الباحثة

 

 

 

 

 3.1الجدول 
                                                           

40
 .7002رحٍم ٌىنس كروالعزاوي، مقدمة فى منهج البحث العلمً،عمان: دار دجلة، 
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 عدد عينة البحث

 طالب طالبة جملة

13 8 5 

 

 أداة البحث .ه 

 طختباراالىذا الشكل من  .طختباراالها الباحثة ىي نتيجة تستعملاأداة البحث اليت 

يف النوع  .ربعة( أنواع)أ 4 نقسم إىلت الينودو . اد)ستني( بن 60تكون من ىو الكتابة. 

 . يفإلكمال اجلمل باستخدام األفعال ادلتاحة بني قوسني التالميذ من طلباألول، 

يف النوع لتصحيح اخلاأ من الفعل ىف القرا ة  مث يكتب الصحيح.  طلبالنوع الثاين، 

يف النوع الرابع، الفعل ادلاضى أو ادلضارع. غ باستخدام ا إلمال  الفر  طلبالثالث، 

عل اجلملة بالنم  )فعل   فاعل   مفعول( أم )مبتدأ   طخ ر )لملة جل التالميذيالب 

يف  طختبارعلى أساس أنواع اال بنود االطختبارعدد من  ميكن أن ينظر إىل فعلية((.

 التاىل:اجلدول 

 3.2الجدول 
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 ختبارأنواع اال

 النسبة المئوية عدد البنود ختبارأنواع اال رقم

 %20 15 إكمال اجلمل 1

 %20 15 تصحيح اخلاأ 2

 %20 15 غا إمال  الفر  3

 %40 15 اجلملة تركيب 4
  

 

 

 البيانات سلوبأ .و 

لتحصيل البيانات ادلتجردة، ىذا البحث الكمي مستعمل التقنيات جلمع البيانات 

 منها:

 طختباراال .1

ىي رلموعة احلافز أو احملرك ادلقدم إىل الرجل مقصودا  طختبارطريقة اال

لتحصيل اإلجابة اليت تكون أساسا لتعيني رقم اخلصائص ادلعينة فيو و تقدير أو 
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ىذا اإلطختبار لتحصيل  الباحثةستعمل ت 41تصوير الناحيات ادلعينة ىف سلوك الرجل.

 الابقة اللغويةطخالل  مث حيلل أنواع األطخاا  التالميذنتيجة درس اللغة العربية ىف 

 .الكتابةالعربية ىف 

 الوثيقة .2

من أنواع الارق جلمع البيانات احملصلة ىف ادلالحظات ادلهمة  يى الوثيقة

ادلتعلقة بادلشكالت ادلبحوثة حىت حتصل البيانات الكاملة ليست على أساس 

ة. ىف التقريب فق . ىذه الاريقة تستعمل جلمع البيانات ادلوجودة ىف مالحظة الوثيق

البحث االجتماعي، وظيفة البيانات اليت صدرت من الوثيقة أكثر استعماال للبيانات 

 42الركيزة و ادلتممة للبيانات التمهدية ادلتواجدة بادلشاىدة و ادلقابلة ادلستحكمة.

 .التالميذ اطختبارالوثيقة ىف ىذا البحث مشتملة بنتيجة 

 

 

 

                                                           
41

 Sanapiah Faisal، Format-format Penelitian Sosial Dasar-dasar dan Aplikasi، Jakarta: 

Rajawali، 2004، H. 139. 
42

 Basrowi dan Suwandi، Memahami Penelitian Kualititatif، Jakarta: Rineka Cipta، 2008، H. 

158. 
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 تحليل البيانات .ز 

أن ىناك مخس طخاوات يف حتليل األطخاا ،  نص علىي نورىادي كوردر ع ر

 :فهي

 لمع البيانات  .1
اخلاوة ادلستخدمة يف لمع كافة  .لمع البيانات ىي اخلاوة األوىل لتحليل البيانات

 .البيانات من عينة البحث
 األطخاا   حتديد   .2

 .طختبارحتديد األطخاا  من نتيجة اال البيانات، فإن اخلاوة التالية  بعد لمع
 ا  تصنيف األطخا  .3

و سو   يف ىذه اخلاوة، وتصّنف الباحثة  األطخاا  ، مثل: احلذف، و اإلضافة،

 .حتلل أنواع طخاأ الاالب مثالتنظيم، واالفًتاض. 
 شرح األطخاا    .4

 .يف أنواع وأشكال األطخاا  فواحداواحدا  باحثةال تبعد تصنيف األطخاا ، وأوضح
 تبويبال  .5
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يها يف اجلداول، حىت متكن أن البيانات اليت حصلت عل توضعيف ىذه اخلاوة، 

اجلداول ادلعدة لتوزيع البيانات وترية اجلدول  .تنظر إليها طخاأ الاالب بشكل واضح

ونسبة األطخاا  على كل بند، وأنواع ادلواد، وأنواع األطخاا  وتصنيفها، وأسباب 

قبل الباحثة تضع البيانات يف   .األطخاا  يف استخدام الفعل ادلاضي و ادلضارع

   .التالميذل، أوال الباحثة ستعاي الدرجات لكل طخاأ اليت قدمت من قبل اجلداو 

 .1فنتيجتو  التالميذكل اخلاا  الذي كتب 

 تقييم األطخاا   .6
فة على حقيقة دلعر   .أو تبحث يف أسباب األطخاا  ةم الباحثة  األطخاا  ادلكتوبتقيي

، بالنكارايانة األطخاا  لتالميذ الصف احلادى عشر ىف ادلدرسة الثانوية روضة اجل

 ستخدم الباحثة قاعدة النسبة ادلؤية كما يلىا

 
Pيةئو =النسبة ادل 
Fالتكرار = 

Nاجملموعة = 


