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 الباب الثالث
 منهج البحث

 ومدخل البحث نوع  - أ
يعين يعمل  ،Field Research))البحث يعين البحث ادليداين  كمدخل ىذا نوع

عربية كتابة مجلة حبث إىل ادليداف مباشر ليبحث قدرة الطلبة على حتويل الضمائر يف  
 للصف الثامن من مدرسة بنجرسالتن ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية األكىل بنجرماسني.

بحث نتائجة تقدمي باستخداـ األرقاـ أما مدخل البحث مبدخل الكمي ىو إجراءات ال
الكمي ىو ضغط حتليلو يف البيانات عدد ادلصنوع بطريقة  طريقةكأما  ٗٚ.اإلحصاءات

قدرة الطلبة على حتويل تستخدـ الباحثة مدخل الوصفي الكمي دلعرفة  ٘ٚاالحصاء.
الضمائر يف مهارة الكتابة دلادة اللغة العربية للصف الثامن من مدرسة بنجرسالتن 

 جرماسني.ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية األكىل بن
 تصميم البحث - ب

 :اخلطوات اليت جتب القياـ بو، ىي يف ىذا البحث، كاإلجراءات أك
 ادلراحل األكىل  (ٔ

 تفحص إىل موقع البحث. ( أ
 تشاكر مع ادلدرس. ( ب
 تقدـ تصميم ادلقًتحات.  ( ت
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 تطلب ادلوافقة على رسلة من عميد كلية الًتبية كالتعليم. ( ث
 ادلراحل اإلعدادية (ٕ

 تقـو بالندكة. ( أ
 حتسني استناد إىل نتائج الدراسة. ( ب
 يتوسل للبحث الرسالة إىل األطراؼ ادلعينة. ( ت
 تستعد الكتماؿ البحث. ( ث

 ادلراحل التنفيذية (ٖ
التحرير : يف اخلطة األكىل من طرؽ معاجلة البيانات بعد مجعتها الباحثة  ( أ

 بيقو إىل حتريره.بيانات فتبدأ بتحليلها مث قامت بفحصو كتط
ـّ أك  ( ب التصنيف : مجعت الباحثة كل البيانات مالئما جبنسها كنوعها العا

 اخلاص.
دخلت البيانات يف اجلدكاؿ دلعرفة جدكؿ البيانات : بعد التصنيف، ا ( ت

 نتائج اإلجابة.
 ادلراحل التقريرية (ٗ

 اعداد تقرير البحث. ( أ
 على تصحيح.تشاكر مع ادلدرس على حبثها، ككفقت  ( ب
 تقدمي أف تأيت اصتالحات اليت حتققت، كعلى استعداد الرسلة للمناقشة. ( ت

 موضوع البحث  -ج
كتابة الضمائر يف   على حتويل طلبةالأما ادلوضوع من ىذا البحث ىي قدرة 

حتويل الضمائر ادلقصود من الباحثة ىنا ىو فهي العربية، كأما قدرة طلبة ادلقصودة  اجلملة
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يف السنة الدراسية مائر اليت تؤثّر كل فعل حىت تؤثّر يف الكاتبة طلبة حتويل الض
ٕٓٔٙ/ٕٓٔٚ. 

  مجتمع البحث وعينته  -د
  البحث مجتمع -1

الصف الثامن من ادلدرسة كاف اجملتمع يف ىذا البحث يعين كل طلبة  
 طلبة.  ٘ٚٔاألكىل بنجرماسني عددىم بنجرسالتن ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية 

الصف الثامن من المدرسة بنجرسالتن مجتمع البحث طلبة : 3.1ول الجد
ة يالسنة الدراس المتوسطة اإلسالمية الحكومية األولى بنجرماسين

6112/6112 
 الجملة الصف رقم
 ٖٙ الثامن "د" ٔ
 ٖ٘ "قالثامن " ٕ
 ٖ٘ "كالثامن " ٖ
 ٖ٘ "زالثامن " ٗ
 ٖٗ "حالثامن " ٘

 125 5 مجموع
 

 ثعينة البح -6
عينة ىي اجلزء من اجملتمع الذم ينوب كل اجملتمع. أخذت الباحثة 

 . (Random Sampling)العينة باستخداـ تقنية ادلعينة العشوائية 
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الصف الثامن من المدرسة مجتمع البحث طلبة : 3.6الجدول 
السنة  بنجرسالتن المتوسطة اإلسالمية الحكومية األولى بنجرماسين

  6112/6112ة يالدراس
 العينة الجملة الصف قمر 

 ٚ ٖٙ الثامن "د" ٔ
 ٚ ٖ٘ الثامن "ق" ٕ
 ٚ ٖ٘ الثامن "ك" ٖ
 ٚ ٖ٘ الثامن "ز" ٗ
 ٚ ٖٗ الثامن "ح" ٘

 35 125 5 مجموع
 البيانات ومصادرها  -ه

 البيانات -1
  البيانات اليت حتتاج يف ىذا البحث ىي نوعني، مها:

 البيانات األساسية ( أ
طلبة على الانات األساسية يف ىذا البحث يعين قدرة اليت تكوف البي (ٔ

يف العربية للصف الثامن اليت تشتمل  اجلملةكتابة حتويل الضمائر يف  
من ادلدرسة بنجرسالتن  تكملة اجلملتعين  ىي إنشاء ادلوجو

 .ٕٚٔٓ/ٕٙٔٓ ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية األكىل بنجرماسني
كتابة على حتويل الضمائر يف  طلبة لاالعوامل اليت ادلؤثرة على قدرة  (ٕ

بنجرسالتن ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية من ادلدرسة  العربية اجلملة
  :األكىل بنجرماسني، كيعين
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عوامل الداخلية من طلبة ىي: خلفية ادلدرسة للطلبة كالرغبة   ( أ)
 للطلبة كالدافعة للطلبة كإىتماـ للطلبة كالنشط للطلبة.

 ادلدرس: عوامل من طلبة ىية عوامل اخلارجي ( ب)
: تكمل،ترتيب كضع حركة يف اجلملة ادلفيدة عوامل اللغوية )ج(

كقواعد اإلنشاء كما يصاحبها من صعوبات، كاختالؼ صورة 
 احلرؼ باخلتالؼ موضعو من الكلمة، كاإلعراب.

 كأجهزة ادلدرسة كالبيئة.عوامل غري اللغوية: العني، كاألذف كاليد  )د(
 المتوسطةالبيانات ب( 

اإلسالمية احلكومية  بنجرسالتن ادلتوسطةتاريخ تأسيس ادلدرسة  (ٔ
 كىل بنجرماسنياأل

حالة رئيس ادلدرسة كادلدرسني كادلوظفني اإلداريوف كالطلبة بصورة  (ٕ
 عامة.

 مصادر البيانات -6
 :، فهيلتحصل البيانات، فتحصل الباحثة على البيانات من عدة مصادر 
بنجرسالتن من ادلدرسة  الثامنين طلبة من الصف ادلستجيبوف يع ( أ

 .ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية األكىل بنجرماسني
كغريىم اليت كمدرس  وف اإلداريوفكادلوظف رئيس ادلدرسةين يعين ادلخب  ( ب

 دتكن طلبة اخلبة منها.
، كل التقرير ادلكتوب ادلرتبط بالبيانات الذم حيتاج يف ىذا الوثيقة ج(

كما يلي نتيجة اإلختبار عن اإلنشاء يف التفريق بني تكميل، البحث،  
ادلدرسة  ترتيب كضع حركة يف اجلملة ادلفيدة ككتبتها، كالوصف عن

 كادلعلم كالطلبة كادلوظفوف اإلداريوف كحالة ادليداف كالفصل.
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 أساليب جمع البيانات   -و
  :تلي جلمع البيانات، يف ىذا البحث، استخدمت على النحو

دلالحظة: تستخدـ الباحثة ادلالحظة ادلباشرة يف ادليداف للحصوؿ على ا -ٔ
 البيانات ادلعّلق بالبحث.

، لثامناإلستبانة: تقدـ الباحثة األسئلة ادلكتوبة إىل الطلبة يف الصف ا -ٕ
حتويل الضمائر للحصوؿ على البيانات عن العوامل اليت تؤثر قدرة طلبة على 

 .العربية اجلملةكتابة يف  
ادلقابلة: تعمل الباحثة احملاكرة ادلبشارة إىل مستجيبني كخمبين الذم يعطى  -ٖ

 .البياف عن البيانات ادلقتضى
التوثيق: تستخدـ الباحثة ىذا األسلوب للحصوؿ على البيانات حوؿ  -ٗ

التصوير العامة للموقع البحث كاحتماؿ على البيانات األخرل ادلعّلق 
 بالبحث.
لبيانات، البيانات ومصادر البيانات وأساليب امصفوفة : 3.3الجدول 

 جمع البيانات
 جمع أساليب البيانات مصادر البيانات رقم

 البيانات
 حتويل على طلبةال قدرة عن البيانات .ٔ

اْْلتَِيِة  اجلَُْملِ  عربية مجلة كتابة يف الضمائر
 لضَّّمائِركِاْمََلِ اْلَفرَاِغ ب ِكفػْقنا لِلضَّّمائِر

 . ادلنفصلة

 
  طلبة

 
 إلختبارا
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 حتويل على طلبةال قدرة على ادلؤثرة العوامل .ٕ
 :عربية مجلة كتابة يف الضمائر

 :طلبة عامل -أ
  طلبة الًتبية خلفية  -ٔ

 الرغبة  -ٕ

 التعليم عادة  -ٖ

 ادلدرس عامل - أ

 ادلدرس الًتبية خلفية -ٔ

 اخلبة -ٕ

 ادلدرس قدرة -ٖ

 البيئة عامل -ت

 درسيةادل األجهزة عامل -ج
 العربية اللغة الدركس كتاب إمتالؾ .ٔ

 العربية اللغة القاموس إمتالؾ .ٕ

 ادلكتبة يف الكتب أحواؿ .ٖ

 
 
 

  طلبة
  طلبة
  طلبة

       
 ادلدرس
 ادلدرس
  طلبة
 طلبة
 
 طلبة
 طلبة
  طلبة

 
 
 

 إلستنبانةا
 بانةاإلست
 بانةاإلست
 

 ادلقابلة
 ادلقابلة

 بانةاإلست
 بانةاإلست
 
 بانةاإلست

 بانةستاإل
 بانةاإلست

 إل
ٖ. 

. 
 :تشتمل البحث مكاف عامة صورة

 .ادلدرسة تأسيس تاريخ موجز .أ
 

 كادلدّرسني كتعدد ادلدرسة من أحواؿ.ب
 كالفصل كالطلبة كادلوظفني كادلدّرسات

 .عامة بصورة

 
 كادلوظف رئيس

 ادلدرسة

 كادلوظف رئيس
 ادلدرسة

 
 كادلقابلة لتوثيق

 ظةكادلالح
 ةكادلقابل لتوثيق

 كادلالحظة
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 تصميم القياسات -ز
حتويل الضمائر يف مهارة الكتابة دلادة  على طلبةالىذا تصميم القياس دلعرفة قدرة 

األكىل  اإلسالمية احلكومية بنجرسالتن ادلتوسطةمدرسة  من اللغة العربية للصف الثامن
دة إلختبار قد اختذت من ما، أما سؤاؿ إٚٔٓ/ٕٙٔٓ السنة الدراسية بنجرماسني

يف ادلرحلة األكىل من باب األكؿ، باب الثاين، باب  الثامنالتدريس اللغة العربية يف الصف 
 الثالث كباب الرابع.
 حتويل الضمائر يف مهارة الكتابة دلادة اللغة العربية للصف الثامنطلبة التقاس قدرة 
 : اْلتية باألسئلة اإلختبارية

من أربع أسئلة كلكل  ، فتكوفَضَمائِر َمَع تَػْغِيرْي َما يُػْلزِـَكمِّل اجُلَمل اْلتَِية ِكفػْقنا لِل ( أ
 (.ٖٓ) ثالثوفقيم، فالنتيجة لكل األجوبة الصحيحة  (ٚسبعة )من السؤاؿ 

 ميكن تصنيفها إىل مخس الرتبة، كىو :
 = ممتاز )إذف صحيح كل األجوبة( ٖٓ
 = مرتفع األجوبة()إذف مأخذ الوحد  ٕ٘
 = متوسط وبة()إذف مأخذ الثاين األج ٕٓ
 = ناقص )إذف مأخذ الثالث األجوبة( ٘ٔ
 = ضعيف )إذف مأخذ الرابع األجوبة( ٓٔ

 سّتة السؤاؿفتكوف من أربع أسئلة كلكل من  ،ِاْمََلِ اْلَفرَاِغ بلضَّّمائِر ادلنفصلة  ( ب
 (.ٓ٘) مخسوفقيم،  فالنتيجة لكل األجوبة الصحيحة  (ٙ)

 :ميكن تصنيفها إىل مخس الرتبة ، كىو
 = ممتاز )إذف صحيح كل األجوبة( ٓ٘
 = مرتفع األجوبة()إذف مأخذ الوحد  ٓٗ
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 = متوسط )إذف مأخذ الثالث األجوبة( ٖٓ
 = ناقص )إذف مأخذ الثالث األجوبة( ٕٓ
 = ضعيف )إذف مأخذ الرابع األجوبة( ٓٔ

 نتيجة ممتاز.( بٓٓٔإذف، أصابت كل أجوبة طلبة صحيحة فالنتيجة مائة )
   عربية مجلة كتابةحتويل الضمائر يف   على طلبةالقدرة  يفادلؤثرة العوامل ( ٔ

 طلبةالتربية عامل خلفية  أ(
خلفية الًتبية طلبة قبل أف يدخلوا ادلدرسة يعين  عامل خلفية الًتبية طلبة

ادلدرسة من ، بنجرسالتن ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية األكىل بنجرماسني
  . وسطة اإلسالميةادلدرسة ادلتادلتوسطة العامة ك 

 عامل الرغبة طلبة ب(
ت كإعطاء النتيجة،  أربع مؤشرامل الرغبة طلبة يف ىذا البحث ىي اع

  :ىو كباألسلوب
حتويل الضمائر يف عملية التدريس اللغة العربية على  طلبة( تكرار احلضور ٔ)

 :، من كاحد سؤاؿ بالثالث اخلياراتالعربية اجلملةكتابة يف  
 ٕ=   أ. حيضر دائما

 ٔب. حيضر تارة  = 
 ٓج. ال حيضر    = 

كتابة للغة العربية على حتويل الضمائر يف  يف درس ا طلبة( تكرار الرغبة ٕ)
 :سؤاؿ بالثالث اخليارات، من كاحد العربية اجلملة

 ٕ=   أ. راغب
 ٔ=  ب. راغب فيو
 ٓ=  ج. أقل سعادة
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كتابة ويل الضمائر يف  حتيف درس اللغة العربية على  طلبة( تكرار اإلىتماـ ٖ)
 :، من كاحد سؤاؿ بالثالث اخلياراتالعربية اجلملة

 ٕ=  أ. يهتم دائما
 ٔ=  ب. يهتم تارة

 ٓ=   ج. ال يهتم
حتويل الضمائر يف  غة العربية على ( تكرار األنشطة ليسأؿ يف درس اللٗ)

 :سؤاؿ بالثالث اخليارات، من كاحد العربية اجلملةكتابة 
 ٕ=  أ.   يسأؿ دائما
 ٔ=  ب. يسأؿ تارة  

 ٓ=  ج. ال يسأؿ  
، كل النتيجة ٜ-ٓبني من تلك األربع ادلؤشرات، كالنتيجة احلصوؿ عليها 

 :تصنيفها إىل
 = الرغبة الكبرية  ٜ-ٚ
 = الرغبة الكافية  ٙ-ٗ
 = الرغبة القليلة  ٖ-ٓ

 عامل عادة التعلم ج(
بع مؤشرات كإعطاء دلعرفة عامل عادة التعلم طلبة يف اللغة العربية ىي أر 

  :، كباألسلوب ىوالنتيجة
حتويل يف عملية التدريس اللغة العربية على  طلبة( تكرار إعداد التعلم ٔ)

 : ، من كاحد سؤاؿ بالثالث اخلياراتالعربية اجلملةكتابة الضمائر يف  
 ٕ=  أ.  إعداد دائما
 ٔ=  ب. إعداد تارة
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 ٓ=  ج. ال إعداد
حتويل الضمائر يف  يف درس اللغة العربية على  طلبةتكرار مراجعة الدرس ( ٕ)

 من ، العربية اجلملةكتابة 
 كاحد سؤاؿ بالثالث اخليارات :

 ٕ=  أ. يراجع دائما
 ٔ=  ب. يراجع تارة

 ٓ=   ج. ال تارة 
كتابة حتويل الضمائر يف  للغة العربية على ا طلبةتكرار كيفية التعلم ( ٖ)

 :ث اخلياراتسؤاؿ بالثال، من كاحد العربية اجلملة
   ٕ=   أ. جمموعة دراسة 

 ٔ=   ىا ب. تعلم مبفرد
 ٖ= موعة دراسةج. تعلم مبفردىا كجم

كتابة حتويل الضمائر يف  للغة العربية على ( تكرار االشًتاؾ على دكرة يف اٗ)
 :سؤاؿ بالثالث اخليارات، من كاحد العربية اجلملة

 ٔ=   أ.  يشًتؾ
 ٓ=  ب. اليشًتؾ
، كل النتيجة ٛ-ٓبني ؤشرات، كالنتيجة احلصوؿ عليها من تلك األربع ادل

 :تصنيفها إىل
 = عادة التعلم ادلرتفع   ٛ-ٚ
 = عادة التعلم الكايف   ٙ-ٗ
 = عادة التعلم القليل   ٖ-ٓ
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 د( عامل المدرس
 حصلت البيانات عن خلفية الًتبية بامقابلة على مدرس اللغة العربية.

 :ث ادلؤشراتر ىذه البيانات بالثالميكن أف ينظ
، ىي كاحد سؤاؿ بالثالث خلفية الًتبية ادلدرس اللغة العربية (ٔ)

 :اخليارات
 = الًتبية العالية  الدكتور . أ

 = الًتبية ادلتوسطة ادلاجستري . ب
 = الًتبية الناقصة  ج.السرجنا

، ىي كاحد سؤاؿ بالثالث خلفية الًتبية ادلدرس اللغة العربية (ٕ)
 :اخليارات

 = اخلبة الكثرية سنوات ٗمن  أكثر . أ
 اخلبة ادلتوسطة=    سنوات ٗ ≥ ٕ . ب
 اخلبة القليلة=   سنواتني ≥ ٔ    ج.

ات كإعطاء ميكن أف ينظر إىل أربع مؤشر  ادلدرس اللغة العربيةدلعرفة قدرة ا
 :النتيجة، كباألسلوب ىو

تكرار استخداـ األساليب يف عملية التدريس اللفة العربية على  (ٔ)
حتويل الضمائر يف مهارة الكتابة، من كاحد سؤاؿ بالثالث 

 :اخليارات
 ٓ=          اإلمالء . أ

 ٔ=      إعادة كتابة يف كتاب اللغة العربية . ب
 ٕ=    إعادة كتابة يف كتاب اللغة العربية  اإلمالء ك .ج



ٗٗ 
 

(  تكرار إعطاء دتارين الكتابة على الطلبة، من كاحد سؤاؿ بالثالث ٕ)  
 يارات:اخل

 ٕ=   أ.   يعطيها دائما 
 ٔ=   ب. يعطيها تارة 
  ٓ=    ج. ال يعطيها 

(  تكرار إعطاء الواجبة ادلنزلية على الطلبة، من كاحد سؤاؿ بالثالث ٖ)   
 اخليارات:

 ٕ=   أ.   يعطيها دائما 
 ٔ=   ب. يعطيها تارة 
 ٓ=    ج. ال يعطيها 

، من كاحد سؤاؿ بالثالث طلبةتكرار تصحيح أخطاء الكتابة على ال(  ٗ)
 :اخليارات

 ٕ=   أ.   يصحح دائما 
 ٔ=   ب. يصحح تارة 
 ٓ=    ج.  ال يصحح 

، كل ٜ-ٓمن تلك األربع ادلؤشرات، كالنتيجة احلصوؿ عليها بني 
 :جة تصنيفها إىلالنتي
 = ادلاىر ٜ  – ٚ
 = ادلاىر الكايف ٙ  – ٗ
 = ادلاىر القليل ٖ  – ٓ
 
 



ٗ٘ 
 

 عامل البيئة ه(
 مؤشرات كإعطاء  إثناف ميكن أف ينظر إىل الثامندلعرفة بيئة األسرتية كالصف ا

 :النتيجة، كباألسلوب ىو
 العربية اجلملةكتابة حتويل الضمائر يف  تكرار إرشاد الوالد يف التعلم  (ٔ)

 الث اخليارات:بالثسؤاؿ ، من كاحد طلبةعلى 
 ٕ=  أ. يرشد دئما
 ٔ=  ب.يرشد تارة

 ٓ=   ج.اليرشد
 ، من كاحد سؤاؿ بالثالث اخليارات:الثامنالصف تكرار اللغوية يف  (ٕ)

 ٕ = لغة العربية دائماأ. يتكلم بال
 ٔ=  ب.يتكلم باللغة العربية تارة
   ٓ=   ج. ال يتكلم باللغة العربية

، كل ٙ -ٓمن تلك الثالث ادلؤشرات، كالنتيجة احلصوؿ عليها بني 
 :إىل النتيجة تصنيفها 

 ة= الدعم  ٙ-٘
 = الدعمة الكافية  ٗ-ٖ
 = الدعمة القليلة  ٕ-ٓ

 عامل األجهزة (و
، كىو ثالث مؤشرات كإعطاء الثامنالصف يف ىذا عامل األجهزة 

 النتيجة، كباألسلوب ىو: 
تكػػرار إمػػتالؾ كتػػاب درس اللغػػة العربيػػة، مػػن كاحػػد سػػؤاؿ بػػالثالث ( ٔ)

 اخليارات:



ٗٙ 
 

 ٕ =  أ. ممتلك 
 ٔ=   ب.مستعر

 ٓ=  ج.غري ممتلك
( تكػػػػرار إمػػػػتالؾ القػػػػاموس اللغػػػػة العربيػػػػة، مػػػػن كاحػػػػد سػػػػؤاؿ بػػػػالثالث ٕ)

 اخليارات:
 ٕ=  أ. ممتلك  
 ٔ= مستعر ب.  
 ٓ= تلكغري ممج.  

 ( تكرار أحواؿ الكتب يف ادلكتبة، من كاحد سؤاؿ بالثالث اخليارات:ٖ)
 ٖ=  الئقة  أ. كثرية ك 

 ٕ=  الئقة ب.كاؼ ك 
 ٔ= صة كلو كاف الئقةج. ناق

، كل ٙ-ٓبني لك الثالث ادلؤشرات، كالنتيجة احلصوؿ عليها من ت
 :النتيجة تصنيفها إىل

 األجهزة الكثرية =   ٚ-٘
 األجهزة الكافية =  ٗ-ٖ
      = األجهزة القليلة   ٕ-ٓ

 أسلوب تحليل البيانات   -ح
 مث لتثبيت مؤىالت ادلالحظة احلصوؿ طلبة  بالستخداـ رموز ادلتوسط كما سابق.

ىذا األسلوب ليعطى تشرح البيانات عن النشاطات اليت تنفذ حىت تسهيل استعمل 
  فهم البيانات. كلتفسريىا فتقرر الباحثة نظاما يف تقدير النتيجة، ىي:



ٗٚ 
 

 نتائج التصنيق  النتيجة 
 كبري جدا %ٓٓٔ -% ٓٛ
 كبري %ٜٚ ≥%  ٓٙ
 متوسط %ٜ٘≥%  ٓٗ
 ناقص %ٜٖ≥%  ٕٓ
 ٙٚضعيف %ٜٔ≥% ٓ

 مث استخداـ التحليل الوصفي الكمي، حتليل البياناتبعد مجع البيانات ك 
 يعين تستنتج اخلالصة بصورة عامة.  كتعطي الصورة العامة بالطريقة اإلستنباطية
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