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  الباب الثالث
  منهجية البحث

  
يتطلب حتقيق اهلدف املراد حتقيقه بالطريقة، حبيث يكون اهلدف املراد مناسبا وميكن 

واخلطوات اليت اختذها  نهجامل باحثةصف الت بابالوصول إليه بشكل كبري. لذلك، يف هذا ال
  إلجراء هذا البحث. باحثةال
 نوع البحث ومدخله  .أ

 R&D )Research andنوع البحث هو حبث تطوير. وتستخدم الباحثة حبث 

Development ا حبثو أم .(R&D  نهو منهج البحث املستخدم الكتساب االنتاج املعي
تتركّز هذا البحث إىل ناحية عملية البحث والتطوير  ١الذي يجرب من ناحية الفعالية.

واكتساب النتيجة النهائية املتطورة يف املنتج. وللحصول على االنتاج املعين، تستخدم 
الباحثة دراسة حتليلية متطلبات. و الختبار فعاليته كي يكون عامال للمجتمع. لذلك، 

.(التدرجي) ّ٢البحث والتطوير هو الطويل  
 Mixed Method( طتلخامل مدخلالباحثة يف هذا البحث هو  تستخدمهاملدخل 

Reseach .(ني أي ضيفهو طريقة توومها كميةطريقة طريقة نوعية و طريقت 
 اوموثوق يحابيانات مشوالً وصحال صلحىت حت البحثمعا يف  الباحثة امستخدمهت

ستكشاف اال نوعبختلط امل مدخلستخدم الباحثة ت، البحثيف هذه  ٣ا.وموضوع
وىل مجع البيانات النوعية األرحلة يف امل وهو )eksploratoris sekuensial( تسلسلامل

                                                           
1Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, (Bandung: 
Alfabeta, cet. ke-2, 2016), h. 407 
2Khoiriyya Nurlaili, “Pengembangan Bahan Ajar Bahasa Arab untuk Siswa Taman Kanak-Kanak” 
(Tesis tidak diterbitkan, Prodi Pendidikan Islam, Konsentrasi Pendidikan Bahasa Arab, UIN Sunan 
Kalijaga, Yogyakarta, 2018), h. 10. 
3Sugiyono, Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods), (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 404. 
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تستخدم البيانات النوعية  ٤.ثانية مجع البيانات الكمية وحتليلهاالرحلة يف امل وحتليلها، مث
 )webالوسائط املتعددة بربنامج ويب (املتعلقة بتطوير  األوىلالبحث  أسئلة كشفل

يف مدرسة استقالل االبتدائية اإلسالمية  السادس يف الصف العربية م املفرداتيلتعل
الثانية املتعلقة البحث  أسئلةستخدم البيانات الكمية إلجابة األهلية بنجرماسني. مث ت

  فيه.م املفردات يلتعل )webبربنامج ويب (الوسائط املتعددة فعالة تطوير ب
البحث الوصفي حبث يصف أن وصفي. ال النوعيب دخلامليف هذا البحث أن 

ولكن ليست لتجربة البحث  ةاستخدام فرضيحقيقة. وأن أو حالة  اأو متغري شيئا
املدخل الكمي املستخدم و  ٥العلمية.باملرحالت  حللّ املشكلة املوجودة ئاحاول شيلت

دون  جمموعة واحدة فقط ت فيهكان، وkuasi eksperiment time series designبـ 
 التجربة مث، مث فيها ختبار القبليبأوله جاء اال جتربة) جموعة(وتسمى مب جمموعة ضابطة

  .االختبار القبلي والبعدي ةجيالباحثة نت تناقشبعد ذلك س  ٦االختبار البعدي.
  

 منوذج التطوير  .ب
منوذج التطوير هو منط مستخدم للهديِ يف ختطيط البحث والتطوير. يف هذا 

 ,Analyzeهذه طريقة من الكلمة   .تتكونADDIEالبحث، تستخدم الباحثة منوذج 

Design, Development, Implementation and Evaluation منوذج .ADDIE   هي طريقة

                                                           
4Samsu, Metode Penelitian (Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, 

serta Reseach &  Development), (Jambi: PUSAKA, cet. Ke-1, 2017), h. 167. 
5Samsu, Metode Penelitian ......., h. 66. 
6Amir Hamzah, Metode Penelitian dan Pengembangan R & D, (Malang: Literasi Nusantara, 2019), 
h. 151. 
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 Raiser ، ويكونها ١٩٩٠وايل عام ح ADDIEجاءت منوذج  ٧تصميم التعليم النظامي.

  ٨.Mollendaو
االعتبارات، وأن هذه الطريقة تطور  ختتار الباحثة هذه الطريقة على أساس

بالنظامي ويؤسس على تصميم التعليم. وهذه الطريقة ترتب برنامجيا بتكوين النشاط 
النظامي لسعي حتليل مشكلة التعلّم من ناحية مصدر وفقا الحتياجات التعلّم 

. هلا الفرصة لتقومي نشاط التطوير يف كل املراحل ADDIEوخصائصه. وأيضا، منوذج 
ولذلك، تؤثر هذه الطريقة على جودة مزية نتاج التطوير، وتنقص أخطاَء النتاج يف 

  املرحلة النهائية. 
  من مخسة مراحل، وهي: ADDIEتتكون منوذج 

 (analyze)التحليل   )أ
 (design)التصميم   )ب
 (development)التطوير   )ج
 (implementation)التطبيق   )د
 ٩.)evaluation(التقومي   )ه

 
  التطويرج. اجراءات 

يف هذ البحث، تستخدم الباحثة اجراءات التطوير وفقا ملرحلة التطوير من منوذج 
ADDIE :وهي ،  
  

                                                           
7I Made Tegeh, Model Penelitian Pengembangan, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), h. 41 
8Nisaul Barokati dan Fajar Annas, Pengembangan Pembelajaran Berbasis Blended Learning Pada 
Mata Kuliah Pemrograman Komputer (Studi Kasus: Unisda Lamongan). Sinta: Jurnal Sistem 

Informasi, 4(5), 2013, p. 355. 
9 I Made Tegeh, Model Penelitian......., h. 42 
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 (analyze)التحليل  ) ١
يف  ١٠.واجباتوحتليل ال تعملية حتديد االحتياجات واملشكال والتحليل ه

 درسةاملمع  ة، ومقابليةميعملية التعلال يف ميدانية ةالحظتعمل الباحثة م، بحثهذه ال
أيضا بتحليل املواد  باحثةقوم التيف هذه املرحلة، تدرس اللغة العربية والتالميذ. 

فردات عربية يف الوسائط املتعددة مواد تعليمية ملالتعليمية اليت سيتم استخدامها ك
 الوسائط املتعددة بربنامج ويب. ع تطوير جِرملَالتحليل هذا  التعليمية املطورة.

 (design)التصميم  ) ٢
، طريقةوهي: التالميذ، واهلدف، وال ط التصميميطأربعة عناصر يف ختكانت 

  :، وهيتثالث مرحالعلى  الباحثة ركزتبناًء على هذا و  ١١مي.ووالتق
 ختتار الباحثة املواد التعليمية وفقا خلصائص التالميذ والكفاءة املطلوبة   )أ
املناسبة لتحقيق أهداف حتدد الباحثة استراجتيات التعليم املتطبق والوسائل   )ب

 التعليم.
 تكون الباحثة االختبار أو التقومي املستخدم بناء على أهداف التعليم.  )ج

هذا البحث، تصمم الباحثة الوسائط املتعددة لتعليم املفردات العربية، وأما 
يساعدة جزء الربجمة مستشار اخلبري بتكنولوجيا وهو حممد نور سوسيلو و آبيب 

 السرجانا.أنوار 
 (development)التطوير  ) ٣

 تصميماحتاج الإذا أي  واقعة نتجالتصميم املحتصيل مرحلة التطوير هي عملية 
  الوسائط املتعددة تطورأن  غيبنفيشكل الوسائط املتعددة التعليمية يف  softwareبرجمة 

يف  تنفيذالقبل املطور املنتج لتجربة التطوير  مرحلة املهم يفو. يف هذه املرحلة

                                                           

10
 Amir Hamzah, Metode Penelitian dan Pengembangan R & D, ...... h. 39-40. 

11 I Made Tegeh, Model Penelitian......., h. 42. 
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املناسبة  مصنع الباحثةمي وتقالأي  formatif testوهذا من تقومي تكويين  ١٢ميدان.
.أن داخلي وملرحلة واحدة فقط formatif testالتكويين  التقييم بالنظرية املفهومة.

و  ١٣دف لتحسني الوسائط املتعددة املطورة وتكميلها. فريق التطوير نفسهتنفيذه 
  ام التقومي التكويين باختبار التصديق من اخلرباء، وهي:يف هذه املرحلة، يقَ

 : د. توفيق الرمحن، املاجستري  خبري املواد التعليمية العربية )١
 : حممد جاياغونا، السرجانا  خبري وسائل تعليم اللغة العربية )٢
 : د. فتوية نور، املاجستري  خبري تعليم اللغة العربية )٣

  (implementation)التطبيق  ) ٤
بعد اية منتج املتطور من مرحلة التحسني، فتدخل إىل مرحلة التطبيق. 

 اتثبيتاستعداده تاما أي املصنوعة،  ميخطوة حقيقية يف تنفيذ نظام تعل هو طبيقالت
مث  .فصلامليدان املعني أي اليف طبق الباحثة املنتج املتطور ت ١٤مناسبة باهلدف.

تقومي تكويين هو  هنامي والتقأن . التايللتنفيذ األول الستعداد امي وتقيعمل ال
formatif test معلإىل ا يانستببإعطاء االوعةتالميذ يف الصف السادس (ب) كا 

 املتطور يف املنتجاآلراء والنقصان ملعرفة أيضا  درسة اللغة العربيةمالصغرية و
  .والتكميل تحسنيودف ال

 (evaluation)التقومي  ) ٥
التقومي هو عملية املعرفة عن نظام التعليم،  .ADDIE  منوذج من مي أخريوالتق

إما كان نظام التعليم ناجحا أم ال. ميكن أن يعمل التقومي يف كل أربعة املراحل 
. السابقة (التقومي التكويين)، ألن التقومي التكويين يهدف إىل حتسني املنتج املتطور

  ف املعرفة: التقومي عملية إلعطاء التقييم على التعليم د
                                                           
12 Amir Hamzah, Metode Penelitian dan Pengembangan R & D, ...... h. 40. 
13 I Made Tegeh, Model Penelitian......., h. 44. 
14 Amir Hamzah, Metode Penelitian dan Pengembangan R & D, ...... h. 40. 
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 .العملية التعليمية يفموقف التالميذ  )١
 العملية التعليمية يفثر كاألكفاءة التالميذ درجة  )٢
العملية  بعد مشاركةكفاءة التالميذ من نتيجة ارتفاع لمدرسة ل فائدة )٣

  ١٥التعليمية.
يعمل . )sumatifكمي (مي ووتق )formatif( مي تكويينوومها تق نوعانالتقومي 

 تعلّميعلى التحصيل الاملنتج  ملعرفة تأثريالعملية التعليمية يف اية  كميمي الوالتق
جتربة يف  كميمي الوالتق وتطبق الباحثة ١٦.التعليم عاما كامالللتالميذ وجودة 

   .املنتج يف الفصل التجرييب التطوير
 
  د. موضوع البحث
يف الصف السادس يف مدرسة استقالل االبتدائية  وضوع البحث تالميذاكان م

 (ب). و(أ)  ومها فصلَنيإىل  الصف السادسينقسم  اإلسالمية األهلية بنجرماسني. 
وهم  ستوى ذكائهمودون تثبيت موازنة الفصل من قبل املدرسة باملالتالميذ يف  ووضع
 باستخدامالبحث الباحثة موضوع أخذ تلذلك، و ١٧(ب).و فصل (أ)فرق بني غري 

probability sampling with proportionate stratified random sampling.  
 probability sampling with proportionate باستخدام العيناتالباحثة أخذ ت

stratified random sampling  لبحثا ايف هذ ١٨.األعضاء متفرقة (أي متنوعة)إذا كان ،
كمجموعة صغرية ) بالصف السادس ( تالميذ) من عشرة(خذ الباحثة بعض التالميذ تأ

                                                           
15 Amir Hamzah, Metode Penelitian dan Pengembangan R & D, ...... h. 41. 
16I Made Tegeh, Model Penelitian......., h. 43. 

اإلسالمية األهلية بنجرماسني، عرب تطبيق  مدرسة استقالل االبتدائيةيف  رئيس املدرسةاملقابلة مع  ١٧
Whatsapp ٢٠٢١أكتوبر  ٢٧. 

18 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan ......, h. 120. 
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 من الصف السادس (أ) كفصل تلميذا) ستة وعشرون( مجيع تالميذوميدانية  ةلتجرب
  .ج املتطورتطوير املنت ةلتجرب جترييب

تأخذ الباحثة املوضوع يف الفصل السادس ألن تعليم املفردات العربية املختلطة 
اردة صعبة إذا تشرح بالصورة فقط، حىت أن تسبب باملفردات اردة. واملفردات 

تفسريات متعددة لتلك الصورة، فلذلك حنن حنتاج إىل طريقة أخرى لشرحها، أي على 
سبيل املثال بطريق الرسوم املتحركة. والنموذج : بالنسبة للكلمات "وضع" و "أخذ" 

ألشياء. وخيتلف سيصور بالرسوم املتحركة اليت توضح نشاط شحص وضع أو أخذ ا
تعليم مفردات العربية يف الفصل األول إىل الفصل اخلامس، هناك املفردات امللموسة 
ومتكن أن تشرح بالوسائل األخرى على سبيل املثال عرض الكائن مباشرة أو من خالل 

  الصورة.
  
  . مواصفات املنتجه

التعليمية بربنامج يف شكل الوسائط املتعددة املنتج يف هذا البحث حتصل الباحثة 
املفردات العربية يف الصف السادس يف مدرسة استقالل االبتدائية  تعليمل )webويب (

 :باملواصفات التاليةاإلسالمية األهلية بنجرماسني 
 Android يف هاتف اليت تضع softwareة شكل برجمهذه الوسائط املتعددة التعليمية  )١

دون أو أزمان مكان أأي  ذاتيام يلتعلا أن يستخدموها للمصدرلتالميذ اميكن  حىت
 حتديد الوقت.

يتمكن أن ينقِّص  حىت offlineالوسائط املتعددة التعليمية بـ ستخدم أن تميكن  )٢
 التكلفة.   التالميذ

املدرسة للصف السادس يف فردات على تعليم امل الوسائط املتعددة التعليمية حتتوي )٣
ي من بداية الوحدة إىل ايته، وبتمام مصدر الكتاب أ بتدائية اإلسالمية مناال
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يف  اهتمام الطالواللغة العربية الرتقاء فهم  زيادة وجود فيديوو ميوتقلل التدريبات
 .التعليم

على املواد التعليمية للمفردات العربية يف  يف هذه الوسائط املتعددة التعليمية حتتوي )٤
 .الكاتبة منها الصوتية وإرشاد أللفاظوا تحركةوالرسوم املصور شكل ال

 
 مجعها تأنواعها وأدواالبيانات ومصادر   .و

 هاوأنواع البيانات مصادر . ١
(حتليل أو  لبحثل مستخدمة حقيقيةة معلومهي  لبحثالبيانات يف اأن 

البيانات النوعية  باستخدامالبحث هذا  يفالبيانات  أن مصدر .١٩استنتاج)
واقتراحات  آراءو توصياتمصدر البيانات النوعية من يحصل  والبيانات الكمية.

 مصدر البياناتوأما . املالحظةو ةواملقابلان بيستالااملنتج من خالل للتحسني 
 نوعية اليت جتعلها الباحثة بالتحليل الكمي.البيانات المن  الكمية

 مجع البيانات تاوأد . ٢
تقنية مجع هذا االستبيان . ا يف مجع البياناتمغلق اانيالباحثة استب تستخدم

، بحثال ايف هذ ٢٠.األشخاص إلجابة أو التعبرية البيانات من األسئلة املكتوبة
كالوسائط  املنتج تتعلق جبودة اليت بياناتالحلصول  امغلق اانياستبالباحثة  ستخدمت

 مث حتلّل الباحثةاخلرباء واملعلمني والتالميذ.  بناء على الرأي من يةميلتعلا املتعددة
 يف حتسني دليالة املنتج. ويكون حاصل التحليل دوج غلق لتحديداملان يستباال

. واملستجيبني ةمزايا للباحث املغلق له انيستبالباحثة بسبب أن اال هستخدمت. املنتج
ها. تفسرييف حتليل البيانات احملصولة وان املغلق يأن يسهل االستب للباحثة ميكن

                                                           
19Wahidmurni, Cara Mudah Menulis Proposal dan Laporan Penelitian Lapangan Pendekatan 

Kualitatif dan Kuantitatif (Skripsi, Tesis dan Disertasi), (Malang: UM Press, 2008), h. 41. 
20Sugiyono, Metode Penelitian Kombinasi ......, h. 199. 
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جابات اال نه خبيارأل سرعةيف اإلجابة بأن يسهل عليهم  نوأما للمستجيبني ميك
   .املقدمة

 :بحث هيال اهذ املستخدم يفان يالستبا
 لغة العربيةال عليممواد ت ريخب آراءان تقييم أو ياستب  )أ
 لغة العربيةال عليمت وسائط متعددة ريخب آراءان تقييم أو ياستب   )ب
 لغة العربيةال عليمت ريخب آراءان تقييم أو ياستب  )ج
 لغة العربيةال عليمت مدرسة آراءان تقييم أو ياستب  )د
 يف الصف السادس (ب) كمجموعةعض تالميذ ب آراءان تقييم أو ياستب  )ه

 .ميدانية ةجتربيف صغرية 
يف جترييب  يف الصف السادس (أ) كفصلمجيع تالميذ  آراءان تقييم أو ياستب  )و

 املتطور. املنتج ةجتربموضوع 
 
 أسلوب حتليل البيانات  .ز

 Descriptive( تحليل الوصفيالبحث بال احتليل البيانات يف هذتستخدم أسلوب 

Statistics (التحليل االستداليل والنوعي  مدخللل)Inferential Statistics (مدخل لل
لشرح مل اجل أو الكلماتإىل استخدام  لُيمي الذي الكمي. التحليل الوصفي هو حتليل

 واالستقرائي هاإلحصائي يسمى بأو التحليل االستداليل أما و ٢١البيانات املقدمة.
مث تطَبق نتيجة منها إىل اْتمع  ،بيانات العينةاليت تستخدم لتحليل إحصائية أسلوب 
وأخذها  واضح، مجتمعذ العينة من أخباإلحصائية مناسبة  استخدامكون يس .البحث

 إحصائيقسمني ومها االستداليل  حصائياإل كان ٢٢.)random sampling( بالعشوائي
                                                           
21 Drajad Suharjo, Metodologi Penelitiandan Penulisan Laporan Ilmiah, (Yogyakarta: UII Press, 
2003), h. 12. 
22 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan ......, h. 209. 
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 كان. )non parameters( وغري الفراميتريس )parametersالفراميتريس (يل استدال
وهذا . )rasio) والنسية (interval( لفَترةلتحليل بيانات ا الفراميتريساستداليل  إحصائي
 ) العينةt )t-test استخدام اختبارب الوصفية ملتغري واحد يف جتربة الفروضالبيانات 

 ٢٣.لتحليلسلوب اواحدة ألال
جتمع الباحثة البيانات النوعي على شكل االتقاد و االقتراح من اخلرباء، 
واملدرسني، والتالميذ لتحسني املواد التعليمية وتنقيحِ املنتج احملصول. حتلِّل الباحثة 

أما  و. (Miles and Hubermanالبيانات الكيفي باستخدام طريقة ميليس و حوبرمان (
  االجراءات منها كما يلي:

ختفيض البيانات، هو عملية االختصار واختيار النقطة املهمة والتركيز على األشياء  .١
 املهمة، والبحث عن املوضوع والتخطيط، ونبذ األشياء غري مطلوب.

تقدمي البيانات، شرح ميليس و حوبرمان عن البحث الكيفي أن تقدمي بيانات  .٢
 استخدام النص سردي.

ج اكتشاف وصف املوضوع الذي مل يوضح مث يبحثه االستنتاج والتدقيق. االستنتا .٣
و يكون واضحا. متكن أن تكون االستنتاج مرتبطة بني املسبب و العاقبة، أو تفاعليةً، 

  ٢٤أومفترضة أو على شكل النظري.
 أما البيانات الكمي يف شكل إصابة التقييم من اخلرباء واملدرس تحلَّلُ بإحصائي

في. واالجراءات اليت تستخدم لتحليل البيانات يف حتديد الفراميتريس  الوصاستداليل 
  جودة املنتج املتطَور كما يلي:

اللغة العربية باستخدام  مدرسةومن اخلرباء   إصابة التقييم بيانات ستحلّل الباحثة .١
 اليت . مقياس التصنيف هو أداة جلمع البيانات)rating scaleي (قياس التصنيفامل

                                                           
23 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan ......, h. 211-212. 
24 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan ......, h. 337-345 
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ج وتصنيف وتقييم األفراد أو املواقفستخدم لوصف تواملكتوب باملتدر .
أن  يستطيعمرونة من مقاييس مجع البيانات األخرى ألنه  يقياس التصنيفوامل

مث تفَسر بيانات خام حمصول من  ٢٥.الظواهرمن  واالحساس واقفامل يقيس
ميكن ي فقياس التصنيامل ستخدامولذلك، ا ٢٦ي إىل املعىن الكمي.قياس التصنيفامل
االستبيان فيه  يسهل لوصف جودة املنتج املتطور و جاذبِيته يف هذا البحث. أن

 مخسة خيارات لالجابة عن جودة املنتج املتطور. وهي:
 
 ) املستخدمrating scaleي (قياس التصنيفاجلدول من امل  ١. ٣

  البيان  إصابة
  ناقص جدا  ١
  ناقص  ٢
  مقبول  ٣
  جيد  ٤
  جيد جدا  ٥

  ٢٧:التايل كما القيمة معايري درجات وأما دليل 
  املستخدم القيمة قياس درجاتاجلدول من امل ٢. ٣

 التقدير الدرجات

 جيد جدا ٩٠ – ١٠٠

                                                           
25 Amir Hamzah, Metode Penelitian dan Pengembangan R & D, ...... h. 118-119. 
26 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan ......, h. 141. 
27

 Nana Sudjana, Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar, (Bandung: PT. Remaja 

Rosdakarya, 2005). h. 118. 
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 جيد ٨٠ – ٨٩

 متوسط ٧٠ – ٧٩

 منخفض ٦٠ – ٦٩

 جدا منخفض >٦٠

 من إصابة بند اإلجابة النسبة املئوية حساب لتحديدمث تستخدم الباحثة الرموز 
 درسةرباء وم) اليت يحصل من  اخلrating scaleي (قياس التصنيفيف استبيان امل
  ٢٨كما تلي:. وهي اللغة العربية

  

 

 
 
 

  البيان:
P :  الحيةالنسبة املئوية الص  

∑x  :   من إصابة إجابة املدقق موع الكلّيا  

ix∑  :   من إصابة إجابة موع الكلّيأعلىا  
إجابة التالميذ  ملعرفة ) Guttman Scale(جومتان . تقوم الباحثة حتليال باستخدام مقياس ٢

 حجم الواضح هو مقياس) Guttman Scale(جومتان  مقياسعلى املنتج املتطور. 
 والثابِتة واضحةالجابة على اإلريد احلصول الذي ي البحثيف  هماستخداو

                                                           
28 Suharsimi Arikunto, Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan, (Jakarta : Bumi Aksara, 2003), 
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∑x x 100% 

P =     

∑xi 



٤٩ 

 

 

". غري موافقو " "موافق" مهافترتان وجومتان  . يف مقياست املبحوثمشكاللل
تستخدم الباحثة  ٠.٢٩ درجةباملوافق  غريو ١درجة بوافق املللحصول على إجابة 

 قياسمن إصابة بند اإلجابة يف استبيان امل النسبة املئوية حساب لتحديدالرموز 
كموضوع التجربة امليدانية و من  (عشرة تالميذ)من اموعة الصغرية  جومتان

كالفصل التجريبية أو املوضوع لتجربة  تلميذا) ستة وعشرون(اموعة الكبرية 
 ٣٠كما تلي:املنتج املتطور. وهي 

R 

NP :   x 100% 
SM 

 البيان:
NP :  رتقييم االكتفاء من التالميذ على املنتج املتطو 

R :  اإلصابة احملصولة 
SM :  إصابة أقصى من جانب املتوقِّع  

 ٣١:حتويل البيانات الكمية على مقياس جومتانوهذا 
  حتويل البيانات الكميةاجلدول من   ٣. ٣

  اإلصابة  البيان
  ١  نعم
  ٠  ال

أما مؤهالت معيار التقييم اليت تستخدم إلثبات استنتاج التحسني على املنتج 
  ٣٢ي:كما يل البحثيف  املتطور

 مؤهالت معيار التقييمحتويل اجلدول من  ٤. ٣
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 تقييمالر اتفسري معي إصابة

 حتسني/ ال  تاما صاحل ١٠٠-٨٠

 حتسنيصاحل / ال  ٧٩-٦٠

حتسني /  ناقص صاحل ٥٩-٤٠
 بعض

 حتسني تاماصاحل / ال  ٣٩-٠
 

 

 

 

 

 

 


