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  الثالباب الث

 منهجية البحث

 منهج البحث ونوعه

االصػػػػػطبلحي ىػػػػػو  بعنػػػػػاه طبيعػػػػػي. طبيعػػػػػي مبػػػػػنها نػػػػػوعيالبحػػػػػث ىػػػػػو  ػػػػػث  نػػػػػوع

 مػػػػػػن البحػػػػػػث ىػػػػػػذا تنفيػػػػػػذ أم يػػػػػػتم 39 .البيػػػػػػاانت مصػػػػػػدر طبيعيػػػػػػة علػػػػػػى زنيدة الاكيػػػػػػ 

 ال الػػػػػػػػيت العاديػػػػػػػػة ادلواقػػػػػػػػف يف ىػػػػػػػػو كمػػػػػػػػا طبيعػػػػػػػػي بشػػػػػػػػكلكادلبلحظػػػػػػػػة  النظػػػػػػػػر خػػػػػػػػبلؿ

  40 .الطبيعية األكصاؼ على كي كالا  ،احلاالتك  الظركؼ  ا تتبلعب

 ىػػػػػػذا نػػػػػػوعاالسػػػػػػتنتاج أف  ديكػػػػػػن وكمقارملتػػػػػ البحػػػػػػث أبنػػػػػػواع يتعلػػػػػػق أعػػػػػػبله الوصػػػػػف

 مصػػػػػػػػدر طبيعػػػػػػػػة أك الطبيعػػػػػػػػي الػػػػػػػػنها علػػػػػػػػى أكثػػػػػػػػر يركػػػػػػػػ  نػػػػػػػػوعي  ػػػػػػػػث ىػػػػػػػػو البحػػػػػػػػث

 بػػػػػو تتبلعػػػػػب ال طبيعػػػػػي كضػػػػػع يف ىػػػػػو، كمػػػػػا احلػػػػػاؿ، بطبيعػػػػػة ادلؤلػػػػػف يػػػػػرل. البيػػػػػاانت

 لطػػػػػػبلب العربيػػػػػػة اللغػػػػػػة لتحليػػػػػػل الطبيعػػػػػػي الوصػػػػػػف علػػػػػػى كيؤكػػػػػػد ،كضػػػػػػاعكاأل الظػػػػػػركؼ
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مدرسػػػػػػة أـ القػػػػػػرل الثانويػػػػػػة طػػػػػػبلب مدرسػػػػػػة البلػػػػػػد األمػػػػػػٌن الثانويػػػػػػة كانػػػػػػدانغانا ك 

 .للطبلب العربية اللغة كقواعد العربية اللغة مفردات تتضمن كاليت أمونتام

 والعينة موضوع البحث

 موضوع البحث .2

مػػػػػػػن  دؼالنػػػػػػػوعي خيتلػػػػػػػف عػػػػػػػن البحػػػػػػػث الكمػػػػػػػي. اذلػػػػػػػتعيػػػػػػػٌن ادلوضػػػػػػػوع للبحػػػػػػػث 

 41 .التعمػػػػيم كلػػػػيس ادلعلومػػػػات، مػػػػن قػػػػدر أقصػػػػى علػػػػى احلصػػػػوؿ ىػػػػو ادلختػػػػار ادلوضػػػػوع

 ادلطلوبػػػػػػػػة ادلعلومػػػػػػػػات علػػػػػػػػى للحصػػػػػػػػوؿ ـيسػػػػػػػػتخد ادلوضػػػػػػػػوع ادلختػػػػػػػػار يف ىػػػػػػػػذا البحػػػػػػػػث

 طريػػػػػػق عػػػػػػن الدراسػػػػػػة ىػػػػػػذه يف البحػػػػػػث ادلوضػػػػػػوع  ديػػػػػػد يػػػػػػتم. كمعمػػػػػػق كاضػػػػػػح بشػػػػػػكل

  42 .(ادليداف يف مشكلة ظواىر  زلددة دلوازنة أك البحث ىداؼأل مساكاتو

  ديػػػػػػػد يف ك سػػػػػػػاس مواسػػػػػػػتخدللباحػػػػػػػث ا ديكػػػػػػػن السػػػػػػػابق الوصػػػػػػػفمػػػػػػػن خػػػػػػػبلؿ 

 الدراسػػػػػػػػػػة ىػػػػػػػػػػذه يف ادلوضػػػػػػػػػػوع حيػػػػػػػػػػدد الباحػػػػػػػػػػث أف أم الدراسػػػػػػػػػػة، ىػػػػػػػػػػذه يف ادلوضػػػػػػػػػػوع

مدرسػػػػػة البلػػػػػػد األمػػػػػػٌن الثانويػػػػػة كانػػػػػػدانغانا ك مدرسػػػػػػة   ادليدانيػػػػػػة ادلشػػػػػػاكل إذل مللرجػػػػػوع

 ىي: الدراسة ىذه يف ادلوضوع ك(. القرل الثانوية أمونتامأـ 
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 مدرسة البلد األمٌن الثانوية كاندانغانا. أ

 مدرسة أـ القرل الثانوية أمونتام . ب

األكذل  الصػػػػػػػػفوؼ يف خػػػػػػػػاص الطػػػػػػػػبلب الػػػػػػػػذين يدرسػػػػػػػػوف اللغػػػػػػػػة العربيػػػػػػػػة كبشػػػػػػػػكل

القػػػػػػػػػرل  درسػػػػػػػػػة البلػػػػػػػػػد األمػػػػػػػػػٌن الثانويػػػػػػػػػة كانػػػػػػػػػدانغانا ك مدرسػػػػػػػػػة أـكالثانيػػػػػػػػػة كالثالثػػػػػػػػػة مب

 .الثانوية أمونتام

 عينة البحث .2

تطبيق القواعد العربية على طبلب مدرسة البلد األمٌن العينة ذلذا البحث 

مفردات  تتضمن كاليت كاندانغاف كمدرسة أـ القرل الثانوية أمونتام  الثانوية 

 .طبلبلل العربية اللغة كقواعد العربية اللغة

 مصادر البياانت و تقنيات مجع البياانت

 مصدر البياانت .2

 ؛ نوم كمصادر أكلية مصادرمصدر البياانت ذلذا البحث نوعاف كمها 



 
 

 
 

مصػػػػػػػادر أكليػػػػػػػة، ىػػػػػػػو البيػػػػػػػاانت الػػػػػػػػذم يػػػػػػػتم مجعػػػػػػػو مباشػػػػػػػرة مػػػػػػػن الفاعػػػػػػػػل . أ

درسػػػػػػة البلػػػػػػد األكذل كالثانيػػػػػػة كالثالثػػػػػػة مباألساسػػػػػػي كػػػػػػالطبلب يف الصػػػػػػفوؼ 

، أمونتػػػػػػػػػػاماألمػػػػػػػػػػٌن الثانويػػػػػػػػػػة كانػػػػػػػػػػدانغانا ك مدرسػػػػػػػػػػة أـ القػػػػػػػػػػرل الثانويػػػػػػػػػػة 

 الدراسة يكوف عن كيفية زلادثة الطبلب ملللغة العرببية اليت تتضمن:

 ادلفردات العربية اليت تستخدمها الطبلب (2

 تناسق ادلفردات ادلعطى للطبلب(أ 

 إمكانية الطبلب يف حف  ادلفردات ادلعطى ذلم. (ب 

 إمكانية الطبلب يف تطبيق كاستخداـ ادلفردات  (ج 

 تستخدمها الطبلباليت العربية  اللغة كقواعد (2

 الكيفية كطريقة ادلعلم/ة يف تعليم قواعد اللغة للطبلب(أ 

 إمكانية الطبلب يف فهم قواعد اللغة (ب 

 إمكانية الطبلب يف تطبيق كاستخداـ قواعد اللغة (ج 



 
 

 

ادلصػػػػادر  نويػػػػة ىػػػػو البيػػػػاانت الػػػػذم يػػػػتم مجعػػػػو مػػػػن فاعػػػػل آخػػػػر  سلػػػػرب( أك . ب

لكيفيػػػػػػة زلادثػػػػػػة الشػػػػػػخص ادلعتمػػػػػػد عليػػػػػػو القػػػػػػادر علػػػػػػى اعطػػػػػػاء شػػػػػػرح كاؼ 

 الطبلب ملللغة العربية الذم يشمل على:

 ادلفردات العربية اليت تستخدمها الطبلب (2

 تناسق ادلفردات ادلعطى للطبلب(أ 

 إمكانية الطبلب يف حف  ادلفردات ادلعطى ذلم. (ب 

 إمكانية الطبلب يف تطبيق كاستخداـ ادلفردات  (ج 

 اليت تستخدمها الطبلبالعربية  اللغة كقواعد (2

 كطريقة ادلعلم/ة يف تعليم قواعد اللغة للطبلبالكيفية (أ 

 إمكانية الطبلب يف فهم قواعد اللغة (ب 

 إمكانية الطبلب يف تطبيق كاستخداـ قواعد اللغة (ج 

 تقنية مجع البياانت .2

 جلمع البياانت ثبلث تقنيات كىي ادلقابلة، كادلبلحظة، كالتوثيق



 
 

 
 

 ادلقابلة.أ 

يف كتػػػػػاب مػػػػػنها   Lexy J. Moleong.موليػػػػػونا Jلقػػػػػوؿ ليكسػػػػػي 

ادلقابلػػػػػة عبػػػػػارة   Metodologi Penelitian Kualitatifالبحػػػػث النػػػػػوعي 

عػػػػػػن زلادثػػػػػػة لقصػػػػػػد مػػػػػػا. جيػػػػػػرم احملادثػػػػػػة بػػػػػػٌن اثنػػػػػػٌن كىػػػػػػو السػػػػػػائل الػػػػػػذم 

كلقػػػػوؿ  43 يطػػػػرح األسػػػػئلة كاجمليػػػػب الػػػػذم جييػػػػب علػػػػى األسػػػػئلة ادلطركحػػػػة.

يف كتػػػػػاب مػػػػػنها البحػػػػػث  M. Burhan Bunginآخػػػػػر مػػػػػن دمحم بػػػػػونغٌن 

احملادثػػػػػػػػػػػة، اإلقتصػػػػػػػػػػػاد، سياسػػػػػػػػػػػة اجملتمػػػػػػػػػػػع كالعلػػػػػػػػػػػـو االجتماعيػػػػػػػػػػػة  النػػػػػػػػػػػوعي

 Penelitian Kualitatif: Komonikasi, Ekonomi, Kebijakanاألخػػرل 

Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya  ادلقابلػػػة ىػػػي عبػػػارة عػػػن شػػػخص

يسػػػػػػػتخدـ مػػػػػػػنها ادلقابلػػػػػػػة كيف نفػػػػػػػس الوقػػػػػػػت يكػػػػػػػوف ادلػػػػػػػتحكم يف مسػػػػػػػار 

أك اختيػػػػار ادلوضػػػػوع الػػػػذم يػػػػود زلادثتػػػػػو  ادلقابلػػػػة. كمػػػػن حقػػػػو أيضػػػػا  ديػػػػد

أتنػػػػػػػاء ادلقابلػػػػػػػة كبيػػػػػػػده يبػػػػػػػدأ كينتهػػػػػػػي ادلقابلػػػػػػػة. كلكػػػػػػػن يف بعػػػػػػػض األكقػػػػػػػات 

يسػػػػػػػػمح للمخػػػػػػػػرب أف حيػػػػػػػػدد دكره يف ادلقابلػػػػػػػػة يف حػػػػػػػػاؿ اتفػػػػػػػػاؽ مػػػػػػػػ  يبػػػػػػػػدأ 

كينتهػػػػػػي ادلقابلػػػػػػة. مللنسػػػػػػبة للمخػػػػػػرب ىػػػػػػو الشػػػػػػخص الػػػػػػذم يػػػػػػتم زلادثتػػػػػػو يف 

سػػػػػائل أك احملػػػػػاكر. ادلخػػػػػرب ىػػػػػو ادلقابلػػػػػة يطلػػػػػب منػػػػػو ادلعلومػػػػػات مػػػػػن قبػػػػػل ال
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Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif . . . ., h. 148. 



 
 

 

الشػػػػػػػػػػػخص ادلعتمػػػػػػػػػػػد عليػػػػػػػػػػػو يف معرفػػػػػػػػػػػة كفهػػػػػػػػػػػم البيػػػػػػػػػػػاانت، ادلعلومػػػػػػػػػػػات أك 

البيػػػػػاانت ادلتعلػػػػػق مبوضػػػػػػوع البحػػػػػث. بينمػػػػػػا عػػػػػن مػػػػػواد ادلقابلػػػػػػة عبػػػػػارة عػػػػػػن 

ادلوضػػػػػوع الػػػػػذ سػػػػػوؼ يسػػػػػ لو عنػػػػػو ادلخػػػػػرب، كالػػػػػذم يػػػػػدكر بػػػػػٌن ادلسػػػػػائل أك 

  44 اذلدؼ من البحث.

قابلػػػػػػػة ىػػػػػػػي عبػػػػػػػارة عػػػػػػػن حػػػػػػػػوار نسػػػػػػػتنتا شلػػػػػػػا قػػػػػػػد ا كصػػػػػػػفو سػػػػػػػابقا ادل

يسػػػػػػتهدؼ منػػػػػػو البحػػػػػػث كالعثػػػػػػور علػػػػػػى ادلعلومػػػػػػات الػػػػػػيت تػػػػػػرتبط ملدلوضػػػػػػوع 

مػػػػػن خػػػػػبلؿ اسػػػػػتجواب ادلخػػػػػرب، كاحلػػػػػوار يػػػػػدك عػػػػػن مػػػػػا يتعلػػػػػق ملدلسػػػػػائل أك 

ىػػػػػػػػدؼ البحػػػػػػػػث، كيكػػػػػػػػوف ادلقابلػػػػػػػػة بػػػػػػػػٌن احملػػػػػػػػاكر الػػػػػػػػذم يطػػػػػػػػرح األسػػػػػػػػئلة 

 كادلخرب الذم جييب على األسئلة ادلطركحة.

الباحث من ادلقابلة يف ىذا البحث ىو احلصوؿ على إذا، ما يقصده 

ادلعلومات مباشرة من الفاعل الذم لو ارتباط مبوضوع البحث كادلسائل 

مدرسة البلد األمٌن الثانوية كاندانغانا ك مدرسة أـ القرل ادلتواجد يف ادليداف  

رسة يف الصفوؼ األكذل كالثانية كالثالثة مبد( كخاصة الطبلب الثانوية أمونتام
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M. Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif: Komonikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan 

Ilmu Sosial Lainnya, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), Cet. Ke-5, h. 111. 



 
 

 
 

 يطرح البلد األمٌن الثانوية كاندانغانا ك مدرسة أـ القرل الثانوية أمونتام.

تطبيق القواعد العربية على طبلب مدرسة البلد األمٌن أسئلة تتعلق ب الباحث

 ، كاليت تشمل:كاندانغاف كمدرسة أـ القرل الثانوية أمونتام  الثانوية 

 ادلفردات العربية اليت تستخدمها الطبلب (2

 تناسق ادلفردات ادلعطى للطبلب(أ 

 طبلب يف حف  ادلفردات ادلعطى ذلم.الإمكانية  (ب 

 كاستخداـ ادلفردات  تطبيقإمكانية الطبلب يف  (ج 

 اليت تستخدمها الطبلبالعربية  اللغة كقواعد (2

 الكيفية كطريقة ادلعلم/ة يف تعليم قواعد اللغة للطبلب(أ 

 إمكانية الطبلب يف فهم قواعد اللغة (ب 

 لطبلب يف تطبيق كاستخداـ قواعد اللغةإمكانية ا (ج 

 

 



 
 

 

 ادلبلحظة.ب 

يف كتػػػػػػاب مػػػػػػنها  M. Burhan Bunginكفقػػػػػػا حملمػػػػػػد بػػػػػػونغٌن 

البحػػػػػث النػػػػػوعي احملادثػػػػػة، اإلقتصػػػػػاد، سياسػػػػػة اجملتمػػػػػع كالعلػػػػػـو االجتماعيػػػػػة 

 Penelitian Kualitatif: Komonikasi, Ekonomi, Kebijakanاألخػػرل 

Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya  ادلبلحظػػػػػة عبػػػػػارة عػػػػػن نشػػػػػاط

اإلنسػػػػػػػاف اليػػػػػػػومي يسػػػػػػػتخدـ حاسػػػػػػػة النظػػػػػػػر كػػػػػػػ داة أساسػػػػػػػية دكف حاسػػػػػػػتو 

األخػػػػػػػػرل كػػػػػػػػاألذف، كالشػػػػػػػػم، كالفػػػػػػػػم أك اجللػػػػػػػػد. كلػػػػػػػػذلك، ادلبلحظػػػػػػػػة ىػػػػػػػػو 

 حػػػػػػػواس عمػػػػػػػل خػػػػػػػبلؿ مػػػػػػػنإمكانيػػػػػػػة الشػػػػػػػخص يف اسػػػػػػػتخداـ مبلحظاتػػػػػػػو 

الواقػػػػػػػػػع، ادلقصػػػػػػػػػود مػػػػػػػػػن  .األخػػػػػػػػػرل اخلمػػػػػػػػػس حلػػػػػػػػػواسمل كمسػػػػػػػػػتعينا بصػػػػػػػػػرال

ظػػػػػػػػػة ىػػػػػػػػػو عبػػػػػػػػػارة عػػػػػػػػػن طريقػػػػػػػػػة أك كسػػػػػػػػػيلة مجػػػػػػػػػع البيػػػػػػػػػاانت مفهػػػػػػػػػـو ادلبلح

ادلسػػػػػػتخدمة يف البحػػػػػػػث مسػػػػػػػتعينة ملدلبلحظػػػػػػات كاحلػػػػػػػواس. كديكػػػػػػػن القػػػػػػػوؿ 

علػػػػػػػػى ادلبلحظػػػػػػػػة أبوػػػػػػػػا أنشػػػػػػػػطة مبلحظػػػػػػػػات جلمػػػػػػػػع بيػػػػػػػػاانت البحػػػػػػػػث إذا 

 توفرت فيها على النقات اآل :

تػػػػػػػػػػػػػػتم فطػػػػػػػػػػػػػػػيط ادلبلحظػػػػػػػػػػػػػػػة بشػػػػػػػػػػػػػػػكل جػػػػػػػػػػػػػػػدم كتسػػػػػػػػػػػػػػػتخدـ  (2

 ادلبلحظات يف البحث.



 
 

 
 

اؾ ارتبػػػػاط بػػػػٌن ادلبلحظػػػػة كىػػػػدؼ البحػػػػث علػػػػى أف يكػػػػوف ىنػػػػ (2

 ادلقرر.

 كال عامػػػػػػة بنسػػػػػػب كتػػػػػػرتبطتػػػػػػدكف ادلبلحظػػػػػػة بشػػػػػػكل منهجػػػػػػي  (0

 .فقط االنتباه جيذب كشيء تقدديها يتم

 45 .صحتها يف كالتحكم ادلبلحظات من التحقق ديكن (4

يف كتابػػػػػو  Lexy J. Moleongكأضػػػػػاؼ ليكسػػػػػي جػػػػػي موليػػػػػونا 

، ىنػػػػػػاؾ Metodologi Penelitian Kualitatifمػػػػػػنها البحػػػػػػث النػػػػػػوعي 

عػػػػػدة أسػػػػػباب دلػػػػػاذا تعتمػػػػػد ادلبلحظػػػػػة يف البحػػػػػث النػػػػػوعي، يػػػػػتم االسػػػػػتعانة 

 كلينكػػػػولن  Gubaغػػػػوململدلبلحظػػػػة بشػػػػكل كلػػػػي علػػػػى حسػػػػب مػػػػا قالػػػػو 

Lincoln: كىو كاآل ، 

 طريقة ادلبلحظة تقـو على أساس اخلربة ادلباشرة. (2

 ادلراقبػػػػػػػػةك  رؤيػػػػػػػػةلملتسػػػػػػػػمح الشػػػػػػػػخص  أيضنػػػػػػػػا ادلبلحظػػػػػػػػة طريقػػػػػػػػة (2

 تسػػػػػػجيلتػػػػػػتم  ي ،ادلباشػػػػػػرة بصػػػػػػفة شخصػػػػػػية أم ال يػػػػػػتم توكيلػػػػػػو
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M. Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif: Komonikasi . . . ., h. 118-119. 



 
 

 

 الظػػػػػػػػػػػركؼ يف  ػػػػػػػػػػػدث كمػػػػػػػػػػا كاألحػػػػػػػػػػػداث السػػػػػػػػػػػلوؾكتػػػػػػػػػػدكين 

 أك الواقع. الفعلية

تسػػػػػػػػػمح ادلبلحظػػػػػػػػػة للباحػػػػػػػػػث تػػػػػػػػػدكين األحػػػػػػػػػداث يف ادلواقػػػػػػػػػف  (0

 عليهػػػػػا احلصػػػػػوؿ ا الػػػػػيت كادلعرفػػػػػة النسػػػػػبيةالػػػػػذم يػػػػػرتبط ملدلعرفػػػػػة 

 .البياانت من مباشرة

 تكػػػػػوف أف خشػػػػػية ،يف البحػػػػػث شػػػػكوؾ ىنػػػػػاؾ تكػػػػػوف مػػػػػا غالبنػػػػا (4

 .خاطئة أك مضللة ا مجعها اليت البياانت

 طريقة ادلبلحظة تسمح للباحث فهم ادلواقف الصعبة. (0

حػػػػواؿ عنػػػػدما يكػػػػوف طػػػػرؽ التواصػػػػل األخػػػػرل غػػػػًن األ بعػػػػض يف (2

رلديػػػػػػػػػة صلػػػػػػػػػد أف االسػػػػػػػػػتعانة ملدلبلحظػػػػػػػػػة ىػػػػػػػػػي األداة األنسػػػػػػػػػب 

  46 استخداما يف ىذا ادلوقف.

نسػػػػػػتنتا مػػػػػػن النقػػػػػػاط السػػػػػػابق ذكػػػػػػره علػػػػػػى أف ادلبلحظػػػػػػة ىػػػػػػي 

عبػػػػػػػارة عػػػػػػػن طريقػػػػػػػة ككسػػػػػػػيلة مجػػػػػػػع البيػػػػػػػاانت ادلسػػػػػػػتخدمة يف مجػػػػػػػع 

بيػػػػػػاانت البحػػػػػػث بواسػػػػػػطة ادلبلحظػػػػػػة. كلغػػػػػػرض الباحػػػػػػث للحصػػػػػػوؿ 

علػػػػػى اخلػػػػػربة بشػػػػػكل مباشػػػػػر، يقػػػػػـو الباحػػػػػث ملدلشػػػػػاىدة كادلبلحظػػػػػة 
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Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif . . . ., h. 137-138. 



 
 

 
 

بصػػػػػػػػفة شخصػػػػػػػػية كيكػػػػػػػػوف حاضػػػػػػػػرا يف األحػػػػػػػػداث الواقػػػػػػػػع، يػػػػػػػػدكف 

حػػػػػػػػث أحػػػػػػػػداث ادلواقػػػػػػػػف مباشػػػػػػػػرة، ديحػػػػػػػػي الباحػػػػػػػػث الشػػػػػػػػكوؾ البا

الصػػػػػػػػػعبة  ادلواقػػػػػػػػػف فهػػػػػػػػػم علػػػػػػػػػى قػػػػػػػػػادر الباحػػػػػػػػػث ،الػػػػػػػػػذم بداخلػػػػػػػػػو

حػػػػػػػػػواؿ عنػػػػػػػػػدما يكػػػػػػػػػوف طػػػػػػػػػرؽ التواصػػػػػػػػػل األ بعػػػػػػػػػض يفك  ادلعقػػػػػػػػػدة،ك 

األخػػػػػػػػرل غػػػػػػػػًن رلديػػػػػػػػة صلػػػػػػػػد أف االسػػػػػػػػتعانة ملدلبلحظػػػػػػػػة ىػػػػػػػػي األداة 

 األنسب استخداما يف ىذا ادلوقف.

يف ىػػػػػػػذا البحػػػػػػػػث ىػػػػػػػػو  إذا، مػػػػػػػا يقصػػػػػػػػده الباحػػػػػػػث ملدلبلحظػػػػػػػػة

الباحػػػػػػػػػث بصػػػػػػػػػفتو كمبلحػػػػػػػػػ  يبحػػػػػػػػػث علػػػػػػػػػى ادلعلومػػػػػػػػػات بطريقػػػػػػػػػة 

 ادلشػػػػػػػػػػػاكل إذل مباشػػػػػػػػػػػرة للعينػػػػػػػػػػػة ادلختػػػػػػػػػػػارة يف البحػػػػػػػػػػػث مسػػػػػػػػػػػتهدفا

ك مدرسػػػػػة البلػػػػػد األمػػػػػٌن الثانويػػػػػة كانػػػػػدانغانا   ادليػػػػػداف يف ادلوجػػػػػودة

(. كخاصػػػػػػػة الطػػػػػػػبلب الػػػػػػػذين مدرسػػػػػػػة أـ القػػػػػػػرل الثانويػػػػػػػة أمونتػػػػػػػام

يتعلمػػػػػػػػػوف اللغػػػػػػػػػة العربيػػػػػػػػػة يف الصػػػػػػػػػف األكؿ، كالثػػػػػػػػػاين كالثالػػػػػػػػػث يف 

مدرسػػػػػػػة أـ القػػػػػػػػرل  كمدرسػػػػػػػة البلػػػػػػػد األمػػػػػػػٌن الثانويػػػػػػػػة كانػػػػػػػدانغانا 

. كاألسػػػػػػئلة الػػػػػػيت سػػػػػػتطرحو الباحػػػػػػث تػػػػػػدكر حػػػػػػوؿ الثانويػػػػػػة أمونتػػػػػػام

مدرسػػػػػػة البلػػػػػػد األمػػػػػػٌن  طػػػػػػبلبادثػػػػػػة اللغػػػػػػة العربيػػػػػػة لػػػػػػدل دراسػػػػػػة زل



 
 

 

 مدرسػػػػػة أـ القػػػػػرل الثانويػػػػػة أمونتػػػػػام طػػػػػبلب كدانغانا الثانويػػػػػة كانػػػػػ

 كتتضمن على:

 طبلبمفردات اللغة العربية اليت تستخدمها ال (2

 .طبلبتناسب ادلفردات ادلعطى لل(أ 

 قدرة الطبلب على حف  ادلفردات ادلعطى ذلم.(ب 

علػػػػػػػى اسػػػػػػػتخداـ ادلفػػػػػػػردات ادلعطػػػػػػػى  طػػػػػػػبلبإمكانيػػػػػػػة ال(ج 

 ذلم.

 طبلبقواعد اللغة العربية الذم يستخدمها ال (2

 .طبلبطريقة تعليم ادلعلم/ة قواعد اللغة لل(أ 

 يف فهم قواعد اللغة. طبلبقدرة ال(ب 

 يف استخداـ كتطبيق كاعد اللغة. طبلبإمكانية ال(ج 

 

 

 



 
 

 
 

 التوثيق.أ 

: البحػػػػػث إجػػػػػراء يف كتػػػػػاب  Suharsimi Arikuntoكفقػػػػػا لسوىارسػػػػػيمي أريكونتػػػػػو

 التوثيػػػػق، طريقػػػػة ،Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik عملػػػػي مػػػػنها

 مبلحظػػػػػػػػات، شػػػػػػػػكل الػػػػػػػػذم أي  علػػػػػػػػى األشػػػػػػػػياء حػػػػػػػػوؿ بيػػػػػػػػاانت عػػػػػػػػن بحػػػػػػػػثال ىػػػػػػػػو

 أعمػػػػػػاؿ، جػػػػػػدكؿ اجتماعػػػػػػات، زلاضػػػػػػر نقػػػػػػوش، رلػػػػػػبلت، صػػػػػػحف، كتػػػػػػب، نصػػػػػػوص،

 البحػػػػث كتابػػػػو يف M. Burhan Bunginدمحم برىػػػػاف بػػػػوصلٌن  أضػػػػاؼك . 47ذلػػػػك إذل كمػػػػا

 األخػػػػػػػػػػرل االجتماعيػػػػػػػػػػة كالعلػػػػػػػػػػـو العامػػػػػػػػػػة كالسياسػػػػػػػػػػة كاالقتصػػػػػػػػػػاد االتصػػػػػػػػػػاؿ: النػػػػػػػػػػوعي
Penelitian Kualitatif: Komonikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial 

Lainnya، يف ادلسػػػػػتخدمة البيػػػػػاانت مجػػػػػع أسػػػػػاليب أحػػػػػد ىػػػػػو التوثيػػػػػق طريقػػػػػة أك التوثيػػػػػق 

 لتتبػػػػػػع تسػػػػػتخدـكالوسػػػػػيلة الػػػػػػيت  طريقػػػػػةال ىػػػػػػو أم التوثيػػػػػق. االجتمػػػػػػاعي البحػػػػػث مػػػػػنها

  48 .التارخيية البياانت

نستنتا شلا ذكر سابقا، على أف التوثيق ىو أحد طرؽ مجع البياانت 

تطبيق اليت تستخدـ يف البحث. . كالبياانت ادلقصود ىي اليت ذلا ارتباط ب

كاندانغاف كمدرسة   القواعد العربية على طبلب مدرسة البلد األمٌن الثانوية 

                                                           
47

Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik . . . ., h. 274. 
48

M. Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif: Komonikasi . . . ., h. 124. 



 
 

 

 اللغةكقواعد  ادلفردات سة علىاليت تشمل الدرا أـ القرل الثانوية أمونتام

 لدل الطلبة. العربية

 جدول

 مصدر البياانت وطرق مجع البياانت

 طريقة مجع البياانت مصدر البياانت البياانت الرقم

2. 

مفػػػػػػػػػػػػردات اللغػػػػػػػػػػػػة العربيػػػػػػػػػػػػة 

 اليت تستخدمها الطبلب

تناسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب ادلفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػردات .أ 

 ادلعطى للطبلب.

قػػػػػػػػػػدرة الطػػػػػػػػػػبلب علػػػػػػػػػػى .ب 

حفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ادلفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػردات 

 ادلعطى ذلم.

إمكانيػػػػػة الطػػػػػبلب علػػػػػى .ج 

اسػػػػػػػػػػػػػػػتخداـ ادلفػػػػػػػػػػػػػػػردات 

 ادلعطى ذلم.

الطبلب ك معلم/ة 

 اللغة العربية

الطبلب ك معلم/ة 

 اللغة العربية

 

الطبلب ك معلم/ة 

 اللغة العربية

 ادلبلحظة كادلقابلة

 

 ادلبلحظة كادلقابلة

 

 

 ادلبلحظة كادلقابلة

 



 
 

 
 

 

3. 

قواعػػػػد اللغػػػػة العربيػػػػة الػػػػػذم 

 يستخدمها الطبلب

تعليم ادلعلم/ة طريقة .أ 

 قواعد اللغة للطبلب.

قدرة الطبلب يف فهم .ب 

 قواعد اللغة.

إمكانية الطبلب يف .ج 

استخداـ كتطبيق كاعد 

 اللغة.

 

 

الطبلب ك معلم/ة 

 اللغة العربية

الطبلب ك معلم/ة 

 اللغة العربية

الطبلب ك معلم/ة 

 اللغة العربية

 

 

 ادلبلحظة كادلقابلة

 

 ادلبلحظة كادلقابلة

 

 كادلقابلةادلبلحظة 

 

 

 

 

 



 
 

 

 ع البياانتمجإجراءات 

مجػػػػػػػػػع بيػػػػػػػػػاانت ىػػػػػػػػػذا البحػػػػػػػػػث يتطلػػػػػػػػػب إذل بعػػػػػػػػػض ادلراحػػػػػػػػػل، كتنقسػػػػػػػػػم ىػػػػػػػػػذه  يف

 ادلراحل إذل قسمٌن كمها:

 مرحلة التجهي  أك اإلعداد .2

 األنشػػػػػػطة، مػػػػػػن العديػػػػػػد تنفيػػػػػػذ تميػػػػػػ اإلعػػػػػػداد،التجهيػػػػػػ  أك  مرحلػػػػػػة يف

 ادلراقبػػػػػػػػػػة كإرشػػػػػػػػػػادات ادلقابلػػػػػػػػػػة، إرشػػػػػػػػػػادات كىػػػػػػػػػػي البحػػػػػػػػػػث، أدكات إعػػػػػػػػػػدادك

 مػػػػػػن كغًنىػػػػػػا البحػػػػػػث، كتصػػػػػػاريح الو ئقيػػػػػػة، التوجيهيػػػػػػة كادلبػػػػػػادئ ،كادلبلحظػػػػػػة

 .للبحث البلزمة ادلعدات

 مرحلة التنفيذ .2

 النشػػػػػػػاط يكػػػػػػػوف األخػػػػػػػرل، كادلعػػػػػػػدات األدكات إعػػػػػػػداد اكتمػػػػػػػاؿ بعػػػػػػػد

 يػػػػػػػػتم ادلرحلػػػػػػػػة، ىػػػػػػػػذه يف. البيػػػػػػػػاانت جلمػػػػػػػػع ادليػػػػػػػػداف إذل لػػػػػػػػذىابا ىػػػػػػػػو التػػػػػػػػارل

 جلمػػػػػػػع ىػػػػػػػو ادلكػػػػػػػاف ادلسػػػػػػػتخدـ ادليػػػػػػػداين، البحػػػػػػػث. ادليػػػػػػػداين البحػػػػػػػث إجػػػػػػػراء

مدرسػػػػػػػػة البلػػػػػػػػد األمػػػػػػػػٌن  يف مباشػػػػػػػػرة البحػػػػػػػػوث إجػػػػػػػػراء خػػػػػػػػبلؿ مػػػػػػػػن البيػػػػػػػػاانت

 يف. الدراسػػػػػػة قيػػػػػػد مدرسػػػػػػة أـ القػػػػػػرل الثانويػػػػػػة أمونتػػػػػػام كالثانويػػػػػة كانػػػػػػدانغانا 

 ادلقػػػػػػػاببلت إجػػػػػػػراء ي ادليػػػػػػػداين، التوجيػػػػػػػو مػػػػػػػن ابتػػػػػػػداءن  ادليػػػػػػػداين، البحػػػػػػػث ىػػػػػػػذا



 
 

 
 

 إجػػػػػػراء تمي يػػػػػػ البيػػػػػػاانت، كصػػػػػػحة التوثيػػػػػػق إلضػػػػػػافة. ادلبلحظػػػػػػاتادلراقبػػػػػػات ك ك 

 طريػػػػػػػق عػػػػػػػن ذلػػػػػػػك يػػػػػػػتم البيػػػػػػػاانت، مصػػػػػػػداقية الختبػػػػػػػار. ادلؤلػػػػػػػف مػػػػػػػن ك ئػػػػػػػق

 الشػػػػػػػفوية ادلصػػػػػػػادر سػػػػػػػواء سلتلفػػػػػػػة، مصػػػػػػػادر مػػػػػػػن البيػػػػػػػاانت كمقارنػػػػػػػة مطابقػػػػػػػة

ادلراقبػػػػػػػػػػػػػػة  كبيػػػػػػػػػػػػػػاانت ،(كالتوثيػػػػػػػػػػػػػػق ادلكتبػػػػػػػػػػػػػػات  كالكتػػػػػػػػػػػػػػاملت ،( ادلقػػػػػػػػػػػػػػاببلت 

 .كادلبلحظة

 حتليل / دراسة البياانتتقنيات 

 الواقػػػػػع، يف. السػػػػػابقة البيػػػػػاانت مجػػػػػع نتػػػػػائا مػػػػػن تػػػػػتم عمليػػػػػة ىػػػػػو البيػػػػػاانت  ليػػػػػل

 مجػػػػػػػع أثنػػػػػػػاء مسػػػػػػػتمر بشػػػػػػػكل البيػػػػػػػاانت  ليػػػػػػػل إجػػػػػػػراء يػػػػػػػتم كجودىػػػػػػػا، علػػػػػػػى للحفػػػػػػػاظ

 تقنيػػػػػػػة تنفيػػػػػػػذ ديكػػػػػػػن أنػػػػػػػوعلػػػػػػػى  Nasution كفقػػػػػػػا دلػػػػػػػا ذكػػػػػػػره انسػػػػػػػوتيوف. كقبلهػػػػػػػا البيػػػػػػػاانت

 :كىي طرؽ بعدة التحليل

 تقليل ادلعلومات .2

 يف كتابتهػػػػػػػػػا يػػػػػػػػػتم ادليػػػػػػػػػداف يف عليهػػػػػػػػػا احلصػػػػػػػػػوؿ ا الػػػػػػػػػيت البيػػػػػػػػػاانت

 كتلخيصػػػػػػػو التقريػػػػػػػر اختصػػػػػػػار يػػػػػػػتم. مفصػػػػػػػلة أكصػػػػػػػاؼ أك تقػػػػػػػارير شػػػػػػػكل

 يػػػػػػػػتم  يػػػػػػػث األشػػػػػػػػياء أىػػػػػػػم علػػػػػػػػى كالاكيػػػػػػػ  الرئيسػػػػػػػػية األشػػػػػػػياء كاختيػػػػػػػار



 
 

 

 ىػػػػػػػػػػذه يف. فيهػػػػػػػػػػا الػػػػػػػػػتحكم يسػػػػػػػػػػهل  يػػػػػػػػػػث منهجػػػػػػػػػي بشػػػػػػػػػػكل ترتيبهػػػػػػػػػا

 ادلبلحظػػػػػػػػػات إجػػػػػػػػػراء بعػػػػػػػػػد تبسػػػػػػػػػيط إبجػػػػػػػػػراء الباحػػػػػػػػػث يقػػػػػػػػػـو ادلرحلػػػػػػػػػة،

 فهػػػػػػػم ديكػػػػػػػن  يػػػػػػػث ادلطلوبػػػػػػػة، مللبيػػػػػػػاانت ادلتعلقػػػػػػػة كادلقػػػػػػػاببلت ادلتعمقػػػػػػػة

 .التالية البياانت استخراج لتسهيل بسهولة ادلقدمة البياانت

 عرش البياانت .2

 مػػػػػػػػػػػن جيعػػػػػػػػػػػل الكثيفػػػػػػػػػػػة، ادليدانيػػػػػػػػػػػة كالتقػػػػػػػػػػػارير مااكمػػػػػػػػػػػة البيػػػػػػػػػػػاانت

 الكاملػػػػػػػػػػػة الصػػػػػػػػػػػورة رؤيػػػػػػػػػػػة الصػػػػػػػػػػػعب كمػػػػػػػػػػػن معهػػػػػػػػػػػا التعامػػػػػػػػػػػل الصػػػػػػػػػػػعب

 الباحػػػػػػػػػث رؤيػػػػػػػػػة لتسػػػػػػػػػهيل لػػػػػػػػػذلك،. الصػػػػػػػػػحيحة النتػػػػػػػػػائا السػػػػػػػػػتخبلص

. تقػػػػػػدديها سػػػػػػيتم الػػػػػػيت للبيػػػػػػاانت كتع يػػػػػػ  البيػػػػػػاانت عػػػػػػرض يػػػػػػتم للصػػػػػػورة،

 رؤيػػػػػػػة ديكػػػػػػػن  يػػػػػػػث الباحػػػػػػػث، يسػػػػػػػتخدمها طريقػػػػػػػة ىػػػػػػػي اخلطػػػػػػػوة ىػػػػػػػذه

 العػػػػػرض تقػػػػػدمي يػػػػػتم. بوضػػػػػوح مسػػػػػبقنا عليهػػػػػا احلصػػػػػوؿ ا الػػػػػيت البيػػػػػاانت

 .البحث إلجراء كدعم مصفوفات شكل يف

 

 



 
 

 
 

 التحقق من البياانت .0

 احلصػػػػػػػػوؿ ا الػػػػػػػػيت البيػػػػػػػػاانت ألف االسػػػػػػػػتنتاجات اسػػػػػػػػتخبلصيػػػػػػػػتم 

 مػػػػع ذلػػػػك، كمػػػػع. فيهػػػػا كمشػػػػكوؾ كغامضػػػػة للغايػػػػة مؤقتػػػػة كانػػػػت عليهػػػػا

 بعػػػػػػػػػػػد لػػػػػػػػػػػذلك،. ترسػػػػػػػػػػػخنا أكثػػػػػػػػػػػر االسػػػػػػػػػػػتنتاج يكػػػػػػػػػػػوف البيػػػػػػػػػػػاانت، زنيدة

 البحػػػػػث، أثنػػػػػاء البيػػػػػاانت مػػػػػن التحقػػػػػق دائػػػػػم جيػػػػػب النتػػػػػائا، اسػػػػػتخبلص

 ىػػػػػػي اخلطػػػػػػوة ىػػػػػػذه. ادلقدمػػػػػػة البيػػػػػػاانت صػػػػػػحة مػػػػػػن الت كػػػػػػد أجػػػػػػل مػػػػػػن

 مجػػػػػػػػع مػػػػػػػػن الباحػػػػػػػػث  ػػػػػػػػا يقػػػػػػػػـو الػػػػػػػػيت األنشػػػػػػػػطة مػػػػػػػػن األخػػػػػػػػًنة اخلطػػػػػػػػوة

 البيػػػػػػػػاانت تربيػػػػػػػػر حقنػػػػػػػػا ديكػػػػػػػػن  يػػػػػػػػث البيػػػػػػػػاانت، معاجلػػػػػػػػة إذل البيػػػػػػػػاانت

  49 .ادلقدمة

 يػػػػػػػػتم عمليػػػػػػػػة ىػػػػػػػػو البيػػػػػػػػاانت  ليػػػػػػػػل أف نسػػػػػػػػتنتا مػػػػػػػػن النصػػػػػػػػوص السػػػػػػػػابقة علػػػػػػػػى

 مسػػػػػتمر بشػػػػكل بػػػػذلك القيػػػػاـ خػػػػػبلؿ مػػػػن السػػػػابقة البيػػػػاانت مجػػػػػع نتػػػػائا مػػػػن تنفيػػػػذىا

 0 الباحػػػػػػث أخػػػػػػذ الدراسػػػػػػة، ىػػػػػػذه يف البيػػػػػػاانت لتحليػػػػػػل. البيػػػػػػاانت مجػػػػػػع كقبػػػػػػل أثنػػػػػػاء

 كىػػػػػػػي طػػػػػػػرؽ، بعػػػػػػػدة  ػػػػػػػا القيػػػػػػػاـ ديكػػػػػػػن كالػػػػػػػيت Nasution قبػػػػػػػل مػػػػػػػن مقاحػػػػػػػة تقنيػػػػػػػات

 .البياانت من التحققالكشف ك  البياانت، كعرض البياانت، استنتاج
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S. Nasution, Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif, (Bandung: Tarsito Bandung, 

2003), Cet. Ke-3, h. 129-130. 



 
 

 

 صحة البياانت

 أشػػػػػػػكاؿ مػػػػػػػن شػػػػػػػكل ىػػػػػػػي الدراسػػػػػػػة ىػػػػػػػذه يف إليهػػػػػػػا ادلشػػػػػػػار البيػػػػػػػاانت صػػػػػػػحة إف

 كفقنػػػػػػػا. الفعليػػػػػػػة احلقػػػػػػػائق ملسػػػػػػػتخداـ إجػػػػػػػراؤه ا الػػػػػػػذم البحػػػػػػػث أصػػػػػػػالة لتقػػػػػػػدمي اجلهػػػػػػػد

 صػػػػػػػػحة مسػػػػػػػػتول قيػػػػػػػػاس يف تقنيػػػػػػػػات مخػػػػػػػػس ىنػػػػػػػػاؾ ،Guba وملكغػػػػػػػػ Lincoln لينكػػػػػػػػولن

 :كىي ، ادلقدمة البياانت

 استكشاؼ كتفسًن البياانت 

 القياـ ملدلراقبة كادلبلحظة بشكل مستمر .2

 األخرل ادلعلوماتمن  أك البياانت مصادر من سواءإجراء التثليث،  .2

 القياـ بفحص ك التحقق من األعضاء .0

  50 إجراء ادلناقشات مع األصدقاء. .4

 

نستنتا شلا قد ا كصفو سابقا أنو عند التحقق من أصالة البياانت أك التحقق من 

مخػػػس تقنيػػػات يف قيػػػاس مسػػػػتول  Gubaكغػػػػومل  Lincolnصػػػحة البيػػػاانت، اقػػػاح لينكػػػولن 
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Yvonna S. Linclon dan Egon G. Guba, Naturalistic Inquiry, (California: SAGE 

Publications, 1985), h. 301. 



 
 

 
 

 كتثليػػػث ادلسػػػتمرة، كادلراقبػػػة البيػػػاانت، صػػػحة البيػػػاانت ادلقدمػػػة، مثػػػل استكشػػػاؼ كتفسػػػًن

 .األصدقائ كمناقشة من األعضاء، كالفحص التحقق ادلعلومات، من غًنىا أك البياانت
 

إذا، للبحػػػػػث عػػػػػن صػػػػػحة البيػػػػػاانت يف ىػػػػػذه الدراسػػػػػة، يسػػػػػتخدـ الباحػػػػػث ىػػػػػذه 

تطبيػػق القواعػػد العربيػػة التقنيػػات اخلمسػػة للعثػػور علػػى صػػحة أك صػػحة البيػػاانت اخلاصػػة ب

اللغػة  كاليت يشمل ادلفردات كالقواعد العربية لػدل طػبلبعلى طبلب مدرسة البلد األمٌن 

 العربية.
  

 

 

 


