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  الثالث الباب
   ثالبح مناهج

   وجماله البحث نطاق  .أ 
 يقوم الذي وجماله، البحث نطاق على تركيزا الباحث يركز البحث، هذا يف

 The Power ofطريقة ب العربية اللغة لدرس التالميذ تعلم إجناز لترقية حماولة أساس على
 Two and Four العاشر الصف يف )A (ضة" مدرسة يف اإلسالمية العالية" الشبان 

  .ماكد سايونج
 ومكانه البحث وقت  .ب 

 .دماك سايونج اإلسالمية العالية" الشبان ضة" مدرسة يف البحث هذا يقع
 ٢٠١٥ أبريل ٢٢ التاريخ من وهو تقريبا شهر فهو البحث وقت وأما. اختياره وسبب

" الشبان ضة" مدرسة يف باملشاهدة الباحث قام قد ولكن،. ٢٠١٥ مايو ٢٢ حىت
 عن البيانات لنيل العربية اللغة معلم مع واملقابلة دماك سايونج اإلسالمية العالية

 العاشر الصف يف العربية اللغة تعليم يف" The Power of  Two and Four" استخدام
)A( ٢٠١٤/٢٠١٥ الدراسي العام يف.  

 يف الباحث به يقوم الذي اإلجرائي للبحث والتعليم التعلم عملية جدول
  : يلي ما الية اإلسالمية سايونج دماكالع" ضة الشبان"مدرسة 
  ٦  ٥  ٤  ٣  ٢  ١  األنشطة خطة  الرقم
           X   املشاهدة  ١
             االستعداد  ٢

           X   التنفيذ مفهم  
           X   والوظيفة اجلدول اتفاق  
           X   األداة تصنيف  
           X   التنفيذ مفهم  
               التنفيذ  ٣

         X     والوسائل الفصل إعداد  



٢٤ 

         X     األوىل الدورة بإجراء القيام  

        X      الثانية الدورة بإجراء القيام  

      X        الكشف تصنيف  ٤

 X X          الكشف مفهم تصنيف  

  املتعاون  .ج 
 البيانات مجع على يساعد الذي الشخص هو اإلجرائي البحث يف املتعاونون

 هو البحث هذا يف تعاوناملو. الباحث مع باالشتراك العمل جيري الذي البحث عن
 وكانت. العالية اإلسالمية سايونج دماك" ضة الشبان"مدرسة  يف العربية اللغة معلم
 .تلميذا ٢٤ جمموعها وكان) A( العاشر الصف يف للتالميذ البحث هذا يف العينة

   البحث منوذج  .د 
 نولك خمتلفة، مولرس البحوث عمل منوذج اقترحوا الذين اخلرباء بعض هناك

) ٢( التخطيط،) ١:  (على ملتتش واليت مراحل أربع وهناك .واسع نطاق على
  ١التفكري) ٤( و املشاهدة،) ٣( التنفيذ،
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 كما التفصيلي البحث وإجراء. مراحل )أربع( ٤ من البحث إجراء يتكون
  : يلي

 )Planning( التخطيط .١
  . التنفيذ قبل وخيططها اخلاصة املسائل الباحث حيدد هنا اخلصوص، حتديد  )أ 
 The" طريقة تنفيذ يف يواجهها اليت املشكلة الباحث حيدد املشكلة، دحتدي  )ب 

Power of  Two and Four"  
 الباحث يواجهها اليت املشكالت حل اختيار الباحث يوجد بديل، حل إجياد  )ج 

  "The Power of  Two and Four" طريقة تنفيذ يف
 . باملعينات الباحث يقوم العمل، وحدة إنشاء  )د 

  )Acting( يذالتنف .٢
 تعلم إجناز لترقية احملاولة تنفيذ هي املرحلة هذه يف أجريت اليت األنشطة

  . التعليمية العملية أثناء الباحث به ويقوم .العربية اللغة لدرس التالميذ
 )Observing( املشاهدة  .٣

 باستخدام املالحظات نفذت اليت اإلجراءات تنفيذ من املرحلة هذه يف
 لتحديد أساسا أعدت اليت املشاهدة ورقة الباحث يعد. إعدادها مت اليت املالحظة

 املالحظات مناقشة متت الدراسة هذه يف. التعلم يف الفصل يف التالميذ فهم
 اليت للمشاكل حلول عن والبحث ملناقشتها العربية اللغة معلم أن مع واملشاهدة

  . التعلم حيدث الذي الوقت يف توجد
 الوقائع ويكتب يشاهد. كاملشاهد لباحثا يقوم املرحلة، هذه يف
 يسمع ما بكتابة الباحث ا ويقوم. التعليمية العملية أثناء حدثت اليت والظواهر

 والتحصيل التنفيذ ومشاهدة معرفة إىل املرحلة هذه ودف. بالتصوير أو ويرى
  . التعليمية العملية أثناء املرحلة هذه الباحث ويقوم. اإلجراء عن
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  )reflecting( ساالنعكا .٤
 مجعها مت اليت املالحظات خالل من عليها احلصول مت اليت البيانات

 أنفسنا تعكس أن ميكن املعلم من املالحظات على بناء. املرحلة هذه يف وحتليلها
  . العربية اللغة لدرس التالميذ تعلم إجناز ترقية إىل الرامية اجلهود على

 التعلم أنشطة يف الضعف نقاط فيعر أن التأمل هذا نتائج إىل واستنادا
   .القادمة الدورة يف الطبقة لتحديد استخدامها ميكن حبيث املعلم ا تقوم اليت

 البيانات مجع طريقة  .ه 
 احملتاجة البيانات جلمع طرق عدة باستخدام احلالة، هذه يف الباحث يستخدم

  :يلي ما فهي تالبيانا جلمع الباحث يستخدمها اليت الطريقة وأما. البحث هذا يف
 املشاهدة طريقة .١

 أم كانت مباشرة مبحوثة موضوعات مشاهد ا قام اليت الطريقة وهي
 فهم مستوى ملعرفة األولية اخلطوة يف الطريقة هذه الباحث يستخدم ٢.مباشرة غري

 قيد الكائن إىل مباشرة للقفز البيانات مجع كيفية املشاهدة، طريقة. التالميذ
 مدرسة حاالت الباحث يشاهد هنا٣ .والعينة اإلحصائي، واتمع الدراسة،

 اللغة تعليم عملية عن البيانات يللن دماك سايونج اإلسالمية العالية" الشبان ضة"
 الباحث يشاهد وأيضا. The Power of Two and Four طريقة باستخدام العربية
 .The Power of Two and Four طريقة باستخدام التعليم أثناء العربية اللغة معلم

 باستخدام والتعليم التعلم عملية اتباع يف التالميذ نشاط الباحث يشاهد وأيضا
  .The Power of Two and Four طريقة

  املقابلة طريقة .٢
 إىل مباشرة غري أم مباشرة املناقشة بتأدية املالحظة لتوصيل طريقة هي

ضة "درسة مب املدرسة مدير مع باملقابلة الباحث ويقوم ٤.وايب املسؤول
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 بتطبيق يقوم الذي العربية اللغة ومعلم العالية اإلسالمية سايونج دماك" الشبان
 .The Power of Two and Four طريقة

   التوثيق طريقة .٣
 واجلرائد والكتب والنسخة املذاكرة منها تكون البيانات عن البحث هي

 تدل اليت وغريها واجلدول األستاذ ودفتر املشاورة اكرةومذ والنقوش واالت
 املوارد أشكال مجيع مصدر هي األساس يف والوثائق ٥.الواقعية البيانات على

  .الرمسية وغري الرمسية ثيقةبالو املتعلقة واملعلومات
 تكون اليت التالميذ أمساء قائمة ملعرفة الطريقة هذه الباحث يستخدم

  . اإلجرائي البحث يف كالعنية
  االختبار .٤

 بقصد لشخص يعطى الذي التحفيز أو املثريات من جمموعة هو االختبار
 وأ النقاط لتحديد كأساس استخدامها ميكن اليت اإلجابة على احلصول

   ٦.الدرجات
 يستخدم ٧.التالميذ تعلم حتصيل وقياس لتقييم عموما االختبار ويستخدم

 Theطريقة ب يقومون الذين التالميذ تعلم حتصيل الكتساب الختبارا طريقة الباحث

Power of  Two and Four، لكل بتطبيقها والتعليم التعلم عملية بعد كالتقييم 
  ". املهنة" مادة عن املتعددة االختبارات فهو االختبار نوع وأما. دورة

   البيانات حتليل طريقة  .و 
 طريقة باستخدام أو االختبار، أو ملشاهدة،ا طريق من إما احملصولة البيانات

 مؤشرا حتقيق يف الزيادة من حالة لوصف الوصفي التحليل بواسطة حتليلها مث أخرى،
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 Theطريقة ب العربية اللغة تعلم يف التالميذ فهم ووصف دورة، كل يف النجاح على

Power of  Two and Four .  
 مدارك ومعرفة التالميذ شاطن مئوية لتحليل البيانات بتحليل الباحث يقوم

  . التالميذ تعلم إجناز
  التالميذ نشاط بيانات .١

 الباحث يقوم والتعليم، التعلم عملية يف التالميذ نشاط مدارك ملعرفة
  .باملئوية الوصفية التقنية باستخدام املشاهدة ورقة أداة بتحليل

 تقوميال معيار ولكل. مشاهدات أربع من املشاهدة ورقة أداة تتكون
 ٢ والدرجة النشاط، عدم هو الذي التلميذ لنشاط ١ رجةالد: وهي ناحية،
 هو الذي التلميذ لنشاط ٣ والدرجة النشاط، قليل هو الذي التلميذ لنشاط
 التلميذ لنشاط ٥ والدرجة جيد، هو الذي التلميذ لنشاط ٤ والدرجة كاف،
  . ٢٠ القصوى الدرجة تكون حىت جدا، جيد هو الذي

  :  فهو التالميذ نشاط مئوية ابحس وأما
   التالميذ مجيع نشاط جمموع=  النشاط متوسط

   التالميذ عدد                
  %١٠٠×  التالميذ نشاط متوسط   = املئوية        

  القصوى الدرجة                      
   التالميذ تعلم إجناز بيانات .٢

 الوصفي اإلحصاء احثالب فيستخدم التالميذ، تعلم إجناز ترقية ملعرفة
  : يلي ما فهي املعادلة وأما التالميذ، إجناز من واملئوية املتوسط عن بالبحث

X = ∑X 
      ∑N 

P = ∑ عدد التالميذ الناجحني X 100% 
 التالميذ ∑       
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  :  البيان
X   :املتوسط   

∑X   :التالميذ نتائج مجيع جمموع   
∑N   :التالميذ عدد   

P   :الميذالت جناح مئوية   
 مؤشرات إجناز البحث   .ز 

 مؤشرات نشاط التالميذ  .١
مؤشرات جناح التالميذ يف هذا البحث هي وجود ترقية نشاط التالميذ 

 . ينظر إىل ورقة مشاهدة التالميذ. من عدد التالميذ يف الفصل% ٧٠على األقل 
  مؤشرات إجناز التعلم  .٢

كون نتائج التالميذ مؤشرات جناح التالميذ يف هذا البحث هي إذا ت
  .٧٠تستويف املعيار األدىن الذي يعطيه معلم اللغة العربية يعين 


