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الثالث فصلال  

 منهج البحث

 

 مدخله و البحث نوع .أ

 والتطوير البحث أن سوغيونو قال، (R&D) والتطوير لبحثا ىو ثالبح نوع

 قررو  1.تأثريىا وذبربة كتاب ادلطالعة ادلتدرجة للتعلم الذايت وىو النتائج إلنتاج مستخدم

2 .الًتبوي اإلنتاج وتقومي للتطوير مستخدمة عملية ر ىويوالتطو  البحث أن لوغا برج
  

البحث والتطوير ىو عملية أو خطوات لتطوير منتج جديد أو ربسني  اسوكمادينات وقال
كتاب ادلطالعة  ل منوذجحلصو يف ىذه الدراسة  البحث والتطوير .3ادلنتجات احلالية

 اإلسالمية لدي طلبة الصف العاشر من ادلدرسة الثانوية للتعلم الذايت ادلالئمة ادلتدرجة
ادلطالعة كتاب  وى الكتاب الشكل وأما .اإلسالمية ادلتخرجني يف غري ادلدرسة ادلتوسطة

 على شتملادل للتعلم الذايت لدي طلبة الصف العاشر من ادلدرسة الثانوية ادلتدرجة

ن ادلواد التعليمية يف مافاهتم م على شتملةبالكتاب ادلدرسي ادل طابقةادل وضوعاتادل
  تربهتم السابقة مناسبا خبادلرحلة قبلها و 

النوعي أو  ادلدخل .والكمي النوعي دخلادلىو  الباحث الذي استخدم دخلادلو 
 ربليل يف العددية واألرقام احلساب ستخدمي ال الذي البحث مدخل ىو الكيفي

 واألرقام احلساب فيو يكون الذي البحث مدخل هوف الكمي ادلدخلوأما  4.البيانات

 .العلمية ادلادة ربليل عند العدديّة
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تصوير  عن البيانات جلمع ادلبدئية الدراسات يف نوعيال خلادلد الباحث استخدم
مشكلة و  اإلسالمية العربية لطلبة الصف العاشر من ادلدرسة الثانوية اللغة تعليم مادة

ادلتخرجني يف غري ادلدرسة  اإلسالمية ن ادلدرسة الثانويةم فهمو لدي طلبة الصف العاشر
كتاب  تطوير للتقييم تقوميية أساليبو  الكمي ادلدخل  استخدم ، واإلسالمية ادلتوسطة

 اإلسالمية لدي طلبة الصف العاشر من ادلدرسة الثانوية للتعلم الذايتادلطالعة ادلتدرجة 
 . اخلترباء عنو وربكيم يةاإلسالم ادلتخرجني يف غري ادلدرسة ادلتوسطة

 

 البحث نموذج .ب

 وغال   Borg برج اقًتحو الذي منوزج ىو والتطوير البحث ىذا يف نموزجالو 

Gall
5
 :منها اخبطواهت 

ب البيانات، والبحث على االحتياجات، وربليل الكت ومجع البيانات، قياس البحث .1
 .حد عموم ورلمل واالعتبارات من حيث القيمة واالمهية

من القدرات ادلطلوبة يف البحوث، واألىداف  التخطيط، وضع خطة البحث،  .7
 .ترجى ربقيقها يف دراسة وتصميم اخلطوات، وإمكانية اختبار على زلدود معني

 .م وأدوات التقييميتعلم والتعلتطوير مواد ال حول ول من ادلنتج،التطوير األ .3

 11إىل  6ادلدارس من  3-1رلال االختبار يف  .التجارب ادليداين األويل واالختبار .4
 .تعطى ادلالحظة وادلقابالت واالستبيانات وأثناء التجارب معلما

 مراجعة نتائج االختبار، ربسني أو تعزيز نتائج االختبار .5

  .معلما 133-33ادلدارس مع  15-5رب واسع يف إجراء ذبا .التجارب ادليداين  .6

مث ربليل البيانات  ومجع البيانات الكمية عن أداء ادلعلم قبل استخدام النماذج وبعده
 وتقييمها ومقارنتها

 تعزيز نتائج االختبار ادليداين وتكملتو . .2

                                                             
5 Borg & Gall, Educational Research, (USA: Allyn and Bacon, 2003), h. 272 
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ادلدارس مع  33-13وسع من قبل عقدت يف أإجراء ذبارب  .التجارب ادليداين .8
وأثناء التجارب تعطى ادلالحظة وادلقابالت واالستبيانات،  ،معلما 03-133

 وربليلها

 خرة بعد االختبارئج االختبار ادليداين وتكملتو اآلتعزيز نتا . .9

ويتعاون مع  جتماعات العلمية واجملالتالنشر والتنفيذ وإلقاء نتائجها يف اإل .11
 .ف  اجلودة وترقيتهاومراقبة نشرىا حل .الناشر  على النشر ويشاركو

 وتصوير ىذه اخلطوات ىي:

 
مرحلة  وىي رئيسية خطوات 3يل إ وغال برج منوذج سوكماديناتاخلص  و

 لقاء نتائجهاوإ ادليدانية ىاتأثري  ذبربة مرحلةو  التطويرو  التخطيط مرحلةو  الدراسة ادلبدئية

من  االحتياجات قياسل ومجع البيانات ربليل الكتب ىية، مرحلة الدراسة ادلبدئي .1
 تحكيمبدأ بتاب الك تطويروبعد أن مت ، التطويرو  التخطيطو  حيث القيمة واالمهية

 ادلنتج  لتقييم اخلترباء هبا يقوم عملية اخلترباء وىو
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 و  والتطوير األول من ادلنتج بحثوضع خطة الوىي والتطوير،  التخطيط مرحلة .7
ثاين التجارب ادليداين الل، وبعده على حد عموم ورلم احملدد التجارب ادليداين األويل

 .األوسع

 6 .وإلقاء نتائجها تأثريىا ادليدانية ذبربة ومرحلة  .3

 البحث من األشكال مجيع ألن تطويره، يف وغال برج منوذج الباحث ستخدموا

 برج .وغال برج اقًتحو الذي النموذج من ذبديد أساسا، اخلترباء عند ادلتطورة والتطوير

 مها عتب مث األكادمييني، من فيو الشك منوذجهما مع والتطوير البحث مؤسسا مها وغال

 البحث جّدد ممن كثري ظهر مث ، 1996 سنة يف وكاري ديك اقًتحو الذي النموذج

 أن لوغا برج قرر اآلخر، اجلانب ىفو  .وسوكماديناتا سوغيونو مثل بعدىم والتطوير

 .الًتبوي اإلنتاج وتقومي للتطوير مستخدمة عمليةر ىو والتطوي البحث

 

 إجراءات البحث ج. 

البحث  إجراءات الباحث تمالتالية سي   Gallوغال   Borg استنادا إىل منوذج برج
 ة،مرحلة الدراسة ادلبدئي :ىيو سرعة التحصيل واالنتفاع ل مرحلة التبسيط،علي والتطوير 

 .مرحلة التطويرو  حلة التخطيطومر 

  ةمرحلة الدراسة ادلبدئي .1

 استخدمت إذا شيء كل يى فالطاقة .شكلةوادل الطاقة جودو  ظهرلي البحث 

 فيمكن شكلةفادل .الواقع عن رجواختالف الشيء ادل فهي شكلةادل أماو  .زائدة نتيجة فلها

 .وجودةادل شكلةحلل تلك ادل الفعال األسلوب يوجد حيث من التطويري البحث حيلها أن

الذين يتخرجون يف ادلدرسة ادلتوسطة  اإلسالميةطلبة ادلدرسة الثانوية  نأ ناى مشكلةو 
، أن يتعلموا اللغة العربية جيدا، ألهنم مل يتعودوا بتعليم اللغة العربية العامة اليستطيعون

                                                             
6Nana Saodih Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung, Remaja 

Rosdakarya, Cet III, 2007), h. 198 
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غري  مادة تعليم االستماع والكالم والقراءة والكتابة ومن ادلشكالت اليت تواجههم ىي
. تعليم اللغة العربية، وليس ذلم كفائة وال قدرة يف فهمهان ليس ذلم اخلتربة يف ألمتدرجا، 

هم الذي يساعدىم كتاب ادلطالعة ادلتدرجة للتعلم الذايت لدي  عدامان ىنا اآلخر وادلشكلة
استعدادىم يف تعلم اللغة  علي يساعدىمو  الكتاب ادلدرسي على فهم ادلادة التعليمية يف
ومن احليلة لفك ىذه ادلشكلة ىي إرشادات خاصة تعطى . العربية علي سبيل التدرج

للتعلم الذايت  دلطالعة ادلتدرجة ادلالئمةوىي تطوير كتاب ا  مقتضى احلالة واحلاجة على
   لديهم 

طلبة الصف العاشر مدرسو اللغة العربية و لة فهم عن ىذه ادلرحومصدر البيانات 
أعين من  ،اإلسالمية ادلتخرجني يف غري ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية من ادلدرسة الثانوية
ومن ادلدرسة الثانوية اي اجلنوبية، ىولو سوجناحلكومية  اإلسالمية الثالثة ادلدرسة الثانوية

ومن  ىولو سوجناي اجلنوبية،  األىلية اإلسالمية( PIPالتربيقية" ) اإلسالمية"الًتبية 
  .ىولو سوجناي اجلنوبية  األىلية اإلسالمية "دار األمني" ادلدرسة الثانوية

 عن تصويرلة يف ىذه ادلرح كان الكتاب ادلدرسي مصدرا أيضا للبيانات وكذالك

ومجع  عامة  اإلسالمية العربية لطلبة الصف العاشر من ادلدرسة الثانوية اللغة تعليم مادة
 مصدرىا باستخدام ادلقابلة وادلالحظة والوثائق  حلة منيف ىذه ادلر  الباحث البيانات

 حلة التخطيطمر  .7

كتاب ادلطالعة ادلتدرجة  تطوير ايل واحتياجاهتم شكلةوادل الطاقة تعرف أن بعدو 
 البيانات عمجل خطة الباحث ، بدأالحظةوادل بادلدرس والطلبة قابلةادلمن  لتعلم الذايتل

 األراء والنظرية حول الكتبمن مصدرىا وىي الوثائق ادلكتوبة و  الوثائقب وادلعلومات

 اإلنتاج طويرلت متستخد اليت ،البحث هبذ يتعلق الذى ذلك وغري واألحكام والدليل
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للتعلم كتاب ادلطالعة ادلتدرجة  شكل وىو وجودةادل شكلةادل لحي أن يرجى يالذ ادلعني
ادلتخرجني يف غري ادلدرسة  اإلسالمية لدي طلبة الصف العاشر من ادلدرسة الثانوية الذايت

  .وتدريباتو وزلتوياتو وىدفو اإلسالمية ادلتوسطة

 الكتاب طويرت .3

لدي طلبة الصف  الذايت للتعلمكتاب ادلطالعة ادلتدرجة  طويرتىي  الثالثة واخلطة
 اإلسالمية ادلتخرجني يف غري ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية العاشر من ادلدرسة الثانوية

 األسس ىيو  الغايل اهلل عبد وناصر اهلل عبد احلميد عبد مناسبا دبعيار  ،وتطويرىا

 ىذا كونيو ، والًتبوية اللغوية واألسس السيكولوجية، األسس واالجتماعية، الثقافية

 مواد تعليم اللغة العربية  أربعة من تكوني كتاب ادلطالعة ادلتدرجة

 يقوم عملية وىواخلترباء  تحكيمبدأ بكتاب ادلطالعة ادلتدرجة  طويرت وبعد أن مت

لدي طلبة  للتعلم الذايتكتاب ادلطالعة ادلتدرجة يف   التعليمية ادلواد لتقييم اخلترباء هبا
 ادلتخرجني يف غري ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية الصف العاشر من ادلدرسة الثانوية

م ى البحث ىذا يف وناحملكم. منها والقصور ادلزايا ذلك بعد يعرف حىت، اإلسالمية
ومنهم  ،بنجرماسني احلكومية اإلسالمية أنتساري جامعة يف احملاضروناخلترباء ادلتأىلون 

 متأىل خبريو  ادلاجستري وحي الدينالدكتور ة وىو العربي اللغة يف ومتخصص متأىل خبري

 متأىل وخبري و ادلاجستري احلاج فيصل مبارك سيف وىو الدكتور تعليمهايف  ومتخصص

 صولحل االستبانة الباحث ويستخدم .ادلاجستري أمحد حفين يف لياقة اإلخراج ومتخصص

  .التحكيمىذا  البيانات

ع فأسر  اءاخلترب  من اإلشرافات مع والتصديق التقييم على الباحث حصل أن بعد
تطوير كتاب ادلطالعة  يف والنقصان األخطاء من ماوجده وتعديل تصحيح إىلالباحث 
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ادلتخرجني  اإلسالمية لدي طلبة الصف العاشر من ادلدرسة الثانوية للتعلم الذايتادلتدرجة 
 .لتعلم الذايتا ىف لإلستخدام صاحلة تكون حيت اإلسالمية يف غري ادلدرسة ادلتوسطة

 

 تالبيانا .د

 تنقسم البيانات يف ىذه الدراسة إىل قسمتني أعين البيانات الكمية والنوعية 

 :البيانات النوعية .1

 الثالثة ادلدرسة الثانوية يفنتائج ادلقابلة مع الطلبة ومدرسي اللغة العربية  ( أ

ادلدرسة الثانوية "الًتبية  يف احلكومية ىولو سوجناي اجلنوبية، و اإلسالمية
 يف و ىولو سوجناي اجلنوبية،  األىلية اإلسالمية( PIPلتربيقية" )ا اإلسالمية

 ىولو سوجناي اجلنوبية عن  األىلية اإلسالمية "دار األمني" ادلدرسة الثانوية
 العربية لطلبة الصف العاشر من ادلدرسة الثانوية اللغة تعليم تصوير مادة

 الثانوية من ادلدرسةمشكلة فهمو لدي طلبة الصف العاشر و  اإلسالمية

 ايل واحتياجاهتم، اإلسالمية ادلتخرجني يف غري ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية

 .كتاب ادلطالعة ادلتدرجة للتعلم الذايت تطوير

احلكومية ىولو  اإلسالمية الثالثة ادلدرسة الثانوية يف نتائج ادلالحظة ( ب
( PIPتربيقية" )ال اإلسالميةادلدرسة الثانوية "الًتبية  يف سوجناي اجلنوبية، و

دار " ادلدرسة الثانوية يف و ىولو سوجناي اجلنوبية،  األىلية اإلسالمية
 ىولو سوجناي اجلنوبية وأثين تعليم اللغة العربية  األىلية اإلسالمية "األمني

الكتاب  من اخلترباء علىوالتوجيهات قًتاحات اإلرشادات واإلحول  البيانات ( ج
ادلتدرجة للتعلم الذايت لدي طلبة الصف كتاب ادلطالعة  ادلتطور، أعين
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 ادلتخرجني يف غري ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية العاشر من ادلدرسة الثانوية

 .اإلسالمية

 يتعلق الذى ذلك وغري واألحكام والدليل األراء والنظريةد( نتائج الوثائق حول 

 .البحث هبذ

يتم ربويل البيانات الكمية  مث. اخلترباء ربكيميةنتائج البيانات الكمية من خالل  .7
إىل البيانات النوعية، وبعد ذلك مت ربليل البيانات باستخدام التحليل الوصفي  
لتصوير نتائج ربقيق ىذا كتاب ادلطالعة ادلتدرجة للتعلم الذايت لدي طلبة 

ادلتخرجني يف غري ادلدرسة  اإلسالمية الصف العاشر من ادلدرسة الثانوية
 من صحتها  اإلسالمية ادلتوسطة

 

 مصدر البيانات .ه

 ىي: يف ىذه الدراسة  وادلصادر للبيانات
احلكومية ىولو سوجناي  اإلسالمية الثالثة ادلدرسة الثانوية يفمدرسو اللغة العربية  .1

 اإلسالمية( PIPالتربيقية" ) اإلسالميةادلدرسة الثانوية "الًتبية  يف اجلنوبية، و

 اإلسالمية "دار األمني" ادلدرسة الثانوية يف و ىولو سوجناي اجلنوبية،  األىلية

 .ىولو سوجناي اجلنوبية  األىلية

ادلتخرجني يف غري ادلدرسة  اإلسالمية طلبة الصف العاشر من ادلدرسة الثانوية .7
احلكومية ىولو  اإلسالمية الثالثة أعين من ادلدرسة الثانوية ،اإلسالمية ادلتوسطة

( PIPالتربيقية" ) اإلسالميةالثانوية "الًتبية  سوجناي اجلنوبية، ومن ادلدرسة
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 "دار األمني" ومن ادلدرسة الثانوية ىولو سوجناي اجلنوبية،  األىلية اإلسالمية

 .ىولو سوجناي اجلنوبية  األىلية اإلسالمية

 أنتساري جامعة يف احملاضرونم اخلترباء ادلتأىلون ى البحث ىذا يف وناحملكم .3

 اللغة يف ومتخصص متأىل خبريومنهم  ،رماسنيبنج احلكومية اإلسالمية

 يف تعليمها ومتخصص متأىل وخبري ادلاجستري الدينوحي ة وىو الدكتور العربي

 ومتخصص متأىل وخبري و ادلاجستري احلاج فيصل مبارك سيف وىو الدكتور

 أنتساري جامعة يف احملاضرون وىم ادلاجستري، لياقة العرض أمحد حفين يف 

 .بنجرماسني كوميةاحل اإلسالمية

 ذلك وغري واألحكام والدليل األراء والنظرية حول الكتبالوثائق ادلكتوبة و  .4

 .البحث هبذ يتعلق الذى

 

 البيانات جمع أسلوب ـو

 :هيفمع البيانات يف ىذه الدراسة جل وأما أدوات

 مقابلة .1

ية اللغة العرب مدرسي من ةالنوعي البيانات لنيل  ادلقابلة الباحث يستخدم
ادلتخرجني يف غري ادلدرسة  اإلسالمية طلبة الصف العاشر من ادلدرسة الثانويةو 

لدي  العربية اللغة تعليم مشكلة عن العربية اللغة تعليميف  اإلسالمية ادلتوسطة
ادلتخرجني يف غري ادلدرسة  اإلسالمية طلبة الصف العاشر من ادلدرسة الثانوية

 تطوير ايل احتياجاهتم، و عن زلتويات الكتاب ومعرفة إرادهتم اإلسالمية ادلتوسطة

العربية لطلبة الصف  اللغة تعليم مادة ألن كتاب ادلطالعة ادلتدرجة للتعلم الذايت
 ستخدموي .ال تناسب خبتربهتم السابقة اإلسالمية العاشر من ادلدرسة الثانوية
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التوجيهات و قًتاحات اإلرشادات واإل حول ةالنوعي البيانات لنيل  ادلقابلة الباحث
 الكتاب ادلتطور  من اخلترباء على

 مالحظة .7

 مدرسي حال عن النوعية البيانات دلعرفة ادلالحظة الباحث يستخدم

ادلتخرجني يف  اإلسالمية طلبة الصف العاشر من ادلدرسة الثانويةاللغة العربية و 
 تعليم مشكلة عن ، وخاصةالعربية اللغة تعليميف  اإلسالمية غري ادلدرسة ادلتوسطة

كتاب ادلطالعة ادلتدرجة للتعلم  تطوير ايل احتياجاهتم ومعرفةهم لدي العربية اللغة
 العربية لطلبة الصف العاشر من ادلدرسة الثانوية اللغة تعليم مادة ألن الذايت

 .ال تناسب خبتربهتم السابقة اإلسالمية

 ستبانةاإل  .3

ة عن ربكيم ويستخدم الباحث ىذه االستبانة جلمع البيانات الكمي
لكتاب ادلطالعة ادلتدرجة للتعلم الذايت لدي طلبة الصف العاشر من  اخلترباء

 .اإلسالمية ادلتخرجني يف غري ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية ادلدرسة الثانوية

من  يطلب حيث مقيدة أو مغلقة البحث اإلستبانة ىذا يف الباحث ويستخدم
 على اإلستبانة من البيانات وربليل .فيهاادلوجودة  اإلجابات من واخلترباء اإلجابة

 النحو على الدرجات ومعيار .اخلمسة بالدرجة (Likert) ليكرت مقياس هنج

 : التايل

 جدا  صناق النتيجة يعطي احملكم كان إذا : 1 درجة  -

 ص ناق النتيجة يعطي احملكم كان إذا : 2 درجة  -

  النتيجة مقبول يعطي احملكم كان إذا : 3 درجة  -

  جيد النتيجة يعطي احملكم كان إذا : 4 درجة  -

 داج جيد النتيجة يعطي احملكم كان إذا : 5درجة -
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 الوثائق  .4

 والكتب كالوثائق فيو ادلكتوبة البينات معجل البينات مجع طريقة ىي

 ، والبحث هبذ يتعلق الذى ذلك وغري واألحكام والدليل األراء والنظرية حول

العربية لطلبة الصف العاشر من ادلدرسة  اللغة تعليم ادةالبينات عن م جلمع
 .اإلسالمية الثانوية

 

 طريقة تحليل البيانات .ز

 يستطيع حىت عينة،ادل البياناب لتحليل مستخدمة طريقة وى البيانات ربليل

 وربديد تضييق وى البحث يف التحليل من دفواذل عنها، اخلالصة يأخد أن الباحث

 2.االستفادة وكثر منّظمة ياناتب لتكون كتشافاتاال 

 الكلمات يستخدم التحليل طريقة وىو  الوصفية، الكيفية ربليل الباحث استعمل .1

 وأما .عينةادل رةالظاى ليشرح البيانات مجع عملية من كتسبةادل البيانات من الوصفية

 ( وىوبريمانMiles)  يلزدل وفقاىذا البحث  يف النوعية البيانات ربليل

(Huberman)،8  :وىي 

 البحث أغراض ألن مي،العل البحث يف الرئيسية اخلطوة وىو  البيانات مجع -

 عارفادل بو حيصل أن الباحث يستطيع العمل وهبذا البيانات، اكتساب وى

 أي علوماتادل لنيل الطريقة ذهى الباحث واستخدم .حبثو ليتم روادلظاى

العربية لطلبة الصف العاشر من  اللغة تعليم تصوير مادة عن البيانات
من طلبة الصف العاشر  مشكلة فهمو لديو  اإلسالمية ادلدرسة الثانوية
، اإلسالمية ادلتخرجني يف غري ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية ادلدرسة الثانوية

                                                             
7
 Sugiyono، Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif، Kualitatif، dan R & 

D، h. 205 

 
8 Miles dan Huberman, Analisis Data Kualitatif, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 

1992, h.16-18 
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شكل نقد واالقًتاحات من اخلترباء حول  البياناتو  طويرحول ت البياناتو 
كتاب ادلطالعة ادلتدرجة للتعلم الذايت لدي طلبة الصف العاشر من  على

، اإلسالمية جني يف غري ادلدرسة ادلتوسطةادلتخر  اإلسالمية ادلدرسة الثانوية
 .والوثائق قابلةوادل الحظةادل بطريقة

 اختيار تضمن  الذي البيانات ربليل طريقة ووى البيانات تلخيص -

 يعطى البيانات تلخيص إن همة،ادل األشياء على يزوالًتم وضوعاتادل

 ليلرب عملية يف للباحث السهولة ويعطى البيانات، عن الواضح التصوير

 ،وحبث يف البيانات تلخيص يعمل البيانات، الباحث نال بعد .البيانات
 عملية يف إليها الحيتاج اليت البيانات يستخدم وال همة،ادل البيانات يلّخص

 ناسبةوادل همةادل البيانات يأخد لكن كلها يأخد ال والباحث البحث 

الصف العاشر من تطوير كتاب ادلطالعة ادلتدرجة للتعلم الذايت لدي طلبة ب
 .اإلسالمية ادلتخرجني يف غري ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية ادلدرسة الثانوية

 .اخلالصة الباحث يستنتج قبل البيانات ليعرض عملية وىو  البيانات عرض -

 النظامية البيانات عرض يى التالية فاخلطوة البيانات الباحث يلّخص بعد

 إىل يعرض البيانات الطريقة ذهى يف .العلمي البحث فهم على لسهولة

العربية لطلبة  اللغة تعليم مادة وصف عن البيانات : ذلك من ثالادل أقسام،
اليت ال  وما فيها من ادلواد اإلسالمية الصف العاشر من ادلدرسة الثانوية

كتاب ادلطالعة ادلتدرجة  تطوير ايل واحتياجاهتم تناسب خبتربهتم السابقة
كتاب ادلطالعة ادلتدرجة ادلالئمة للتعلم  منوذ عن اتالبيان و .للتعلم الذايت

ادلتخرجني يف  اإلسالمية الذايت لدي طلبة الصف العاشر من ادلدرسة الثانوية
 .وربكيم اخلترباء عنو اإلسالمية غري ادلدرسة ادلتوسطة
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 عِمل بعد. العلمي البحث يف النهائية البيانات لتحليل نتيجة ووى ،استنتاج -

 فاخلطوة .البيانات وعرض البيانات، وتلخيص لبيانات،ا مجع الباحث

 .استنتاج يى البيانت لتحليل األخرية

من نتيجة التقييم والتصديق من اخلترباء  ىذا البحث  يف يةالكم البيانات ربليلو  .7
 لكل بند من فيستخدم الباحث ادلعادلة التالية:

 

 

 البيان: 

 مؤية قائمة لكل بند
Σx  رلموعة نتائج احملصولة = 

Σxi  = رلموعة نتائج الكاملة 

 اخلترباء من والتصديق التقييم نتيجة من البيانات لتفسر وفيما يلي دليل

 9:أريكونطا قدمو كما

 التقييم لعملية النجاح درجة رقم جدول

 البيان النجاح معيار ادلئوية الرقم

 بدون التدريس ىف استخدامو ميكن اجد جيد 100% - 80% 1

 والتعديل التصحيح

 التدريس ىف امواستخد ميكن جيد 79% - 56% 2

 البسيط والتعديل بالتصحيح

 التدريس يف استخدامو ميكن ال مقبول 55% – 40% 3

 يبدل أو كلو يصحح ناقص % 39 من أقل 4

 

 

                                                             
9 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik, ( Jakarta : Rineka 

Cipta, 2111 ), h. 736 


