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 الثالث الباب
 البحث يةمنهج

 محل البحث. . أ

زلل ىذا البحث يقع ىف ادلدرسة الثانوية النموذجية بالنكارايا ىف الشارع 
 ىف ادلدينة بالنكارايا كاليمانتان الوصطى. 5,4جيليك ريووة كيلو مًت 

 مصادر البيانات . ب

 البيانات األساسية .1

ادلالحظة عند قيام تطبيق البيانات األساسية اليت حصلها الباحث ىي نتيجة 
 التعليم الثاين ىف تلك ادلدرسة.

 البيانات الثانوية .2

البيانات األساسية اليت حصلها الباحث ىي احملصولة من مدرس اللغة العربية 
للطالب ىف الفصل الثالث. البيانات ىي الصحيفة اليت فيها عدد الطالب لكل 

 فصل.

 مجتمع البحث و عينته. . ج

 مبحث البحث .1

ىف ىذا البحث ىو كل طالب الفصل الثالث ىف ادلدرسة الثانوية ادلبحث 
 .4104-4105النموذجية بالنكارايا سنة التعليم 

 منهج عينة البحث و تقنية أخذها .2

تقرير ادلبحث ىف ىذا البحث مستعمل بتقنية االختيار. تقنية االختيار ىنا 
ختياري ىو تقنية مستعملة بادلتناسب اجلزايف االختياري. ادلتناسب اجلزايف اال

ألخذ النموذج إذا كانت الصفات أو ادلقومات ىف السكان غري ادلتجانس و 
كما عرفنا أن الطالب ىف ادلدرسة الثانوية النموذجية    1طبيقيتو متناسب.

                                                 
1
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و  0بالكنارايا خصوصا ىف الفصل الثالث ذلم أقسام متنوعة مثل العلوم الطبيعية 
و  4و اإلجتماعية  0و اإلجتماعية  5عية و الطبي 3و الطبيعية  4الطبيعية 

طالبا و  33ذلا  0الدينية. رلتمع كل فصول ذلا عدد متنوع. ىف العلوم الطبيعية 
طالبا و ىف  33ذلا  3طالبا و ىف العلوم الطبيعية  35ذلا  4العلوم الطبيعية 
و طالبا  34ذلا  0طالبا و ىف ىف العلوم اإلجتماعية  35ذلا  5العلوم الطبيعية 

طالبا.  34طالبا و ىف العلوم الدينية ذلا  35ذلا  4ىف العلوم اإلجتماعية 
%  01طالبا. لكل قسم آخذ  434فمجموع طالب الفصل الثالث يبلغ  

ألن رلموع الطالب عدده أكثر من مائة أو مئيت فعينة البحث لكل األقسام 
 ىي:
 % = اربعةx 01 /011 33: 0الطالب ىف قسم العلوم الطبيعية  .0

 طالب.

% = ثالثة x 01 /011 35: 4الطالب ىف قسم العلوم الطبيعية  .4
 طالب.

% = ثالثة x 01 /011 33: 3الطالب ىف قسم العلوم الطبيعية  .3
 طالب.

% = ثالثة x 01 /011 35: 5الطالب ىف قسم العلوم الطبيعية  .5
 طالب.

% = ثالثة x 01 /011 34: 0الطالب ىف قسم العلوم اإلجتماعية  .4
 طالب.

% = ثالثة x 01 /011 35: 4الطالب ىف قسم العلوم اإلجتماعية  .3
 طالب.

 % = ثالثة طالب.x 01 /011 34: 0الطالب ىف قسم العلوم الدينية  .7

 عدد عينة البحث .3
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 طالبا. 44برأية تقسيم عينة الباحث السابق فعددىا 

 أداة البحث . د

  اإلنشاء.أداة البحث اليت يستعملها الباحث ىي نتيجة اإلختبار أو 
 
 

 جمع البيانات. . ه

لتحصيل البيانات ادلتجردة, ىذا البحث الكمي مستعمل التقنيات جلمع 
 البيانات منها:

 االمتحان .0

طريقة االمتحان ىي رلموعة احلافز أو احملرك ادلقدم إىل الرجل مقصودا لتحصيل 
تصوير اإلجابة اليت تكون أساسا لتعيني رقم اخلصائص ادلعينة فيو و تقدير أو 

يستعمل الكاتب ىذا اإلختبار لتحصيل  2الناحيات ادلعينة ىف سلوك الرجل.
 الطبقة اللغويةنتيجة درس اللغة العربية ىف الطالب مث حيلل أنواع األخطاء خالل 

 .الكتابة العربية ىف

 التوثيق .4

التوثيق ىو من أنواع الطرق جلمع البيانات احملصلة ىف ادلالحظات ادلهمة ادلتعلقة 
دلشكالت ادلبحوثة حىت حتصل البيانات الكاملة ليست على أساس التقريب با

فقط. ىذه الطريقة تستعمل جلمع البيانات ادلوجودة ىف ادلالحظة الوثيقة. ىف 
البحث االجتماعي, وظيفة البيانات اليت صدرت من الوثيقة أكثر استعماال 

ة بادلشاىدة و ادلقابلة للبيانات الركيزة و ادلتممة للبيانات التمهدية ادلتواجد
 الوثيقة ىف ىذا البحث مشتملة بنتيجة اختبار أو إنشاء الطالب. 3ادلستحكمة.

 تحليل البيانات. . و
                                                 
2
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2004, H. 139. 
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حتليل البيانات ىو فعلية ادلطاردة و ترتيب نظامي من نسخة ادلقابلة و 
مالحظة ادليدان و األدوات األخر اجملموعة لزيادة الفهم لكي تستطيع تظهري كلها 

حتليل البيانات ىف ىذا البحث الكمي مستعمل بالتحليل الوصفي. أما  4لغري.إىل ا
الرمز ادلستعمل ىف ىذا التحليل ىو رمز نسبة مئوية. تقنية حتليل األخطاء اللغوية ىف 

( مجع البيانات مثل 0ىذا البحث مأخوذ من تقنية تعديل من غونتور تاريغان: )
( تسلسل األخطاء 3األخطاء و تصنيفها )( تعّرف 4نتيجة اإلنشاء أو االختبار )

 ( تظهري األخطاء.5)
ىف ادلرحلة األوىل, رمم الباحث الوسائق مثل نتيجة اختبار الطالب و 
إنشاءىا. ىف ادلرحلة الثانية, يصنف الباحث األخطاء الواقعة ىف نتيجة اختبار 

 مُثَّ  .اْلَمْطَبخَ السََّمَك ىِف  َيْطَبخُ اُِمْي )الطالب و إنشاءىا. كما ىف ادلثال ىذا الكالم: 
. ىناك األخطاء ىف كتابة ىذا الكالم. الكلمة اأَلْواَلِد(أُمِّْي السََّمَك َمَع  يَاُْكلُ 

)َيْطَبُخ و يَْأُكُل( خاطئان ألن ضمري مها ال يوافق مبضمار منهما أي الكلمة )اُمِّْي(. 
)ىِف اْلَمْطَبَخ( سلطوؤة ألن حركة ىذان اخلطآن ُتَصّنفان باألخطاء الصرفية. مث الكلمة 

أخرىا منصوب. إذا بُدأ االسم حبرف اجلار فحركتو رلرور )ىِف اْلَمْطَبِخ(. ىذا اخلطأ 
 يصنف باألخطاء النحوية.

ىف ادلرحلة الثالثة, يندمج الباحث األخطاء الواقعة ىف مجيع عينة البحث. كل 
دلرحلة الثالثة, يعمل الباحث عملية األخطاء الواقعة ادلصنفة تسلسل ىف القائمة. ىف ا

نسبة مئوية  ىف األخطاء ادلوافقة بتصنيفها. ادلثال: عدد األخطاء ىف تصنيف 
خطأ. فعدد  11خطأ و تصنيف الداللة  25خطأ و تصيف النحو  20الصرف 

خطأ. كم عدد األخطاء الصرفية و النحوية و الداللية جلميع عينة  56كلها 
 وية )%(؟الطالب ىف وجو نسبة مئ

 كان الباحث يستعمل قائمة لتسلسل تصنيف األخطاء:

                                                 
4
 Syamsudin AR dan Vismania S. Damaianti, Metode Penelitian Pendidikan Bahasa, ............. H. 
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 التردد التصنيف
 20 الصرفية
 25 النحوية
 11 الداللة

 65 عدد كلها
 (p= f/n x 100%)الرمز لتحصيل نسبة مئوية )%( ىو 

 %35,71% = 100×  20/56الصرفية: 
 %44,64% = 100×  25/56النحوية: 
 %16,64% = 100×  11/56الداللة: 
 نسبة مئوية التردد التصنيف

 %35,71 20 الصرفية
 %44,64 25 النحوية
 %16,64 11 الداللة

 %011 65 عدد كلها
 
 مراحل الدراسات . ز

ىف شهر مايو إىل التاريخ  عشر مراحل ىذا البحث ستبدأ إنشاء اهلل من التاريخ رابعة
 .4104رابعة عشر ىف شهر يوليو 
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