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 الثالث الباب
 البحث يةمنهج

 
 نوع ومدخل البحث .أ 

ىذا النوع من البحث ادلستخدـ يف ىذا البحث ىو البحث كالتطوير )البحث كالتطوير(. 

ىذا النوع من البحث يتوافق مع عنواف البحث، حيث يرغب الباحث يف إنتاج منتج )لعبة 

أكالن إبجراء حبث لصنع ادلنتج. البحث كالتطوير )البحث كالتطوير( تعليمية(، حيث يقـو الباحث 

 َُٕ.ىو أسلوب حبث يستخدـ إلنتاج منتجات معينة كاختبار فعالية ىذه ادلنتجات

إنتاج منتج على  ( ألف الباحث أرادR&Dنوع كمنهج البحث كالتطوير ) اختار الباحث

حبثنا تنمواين من  العربية. سيجرم الباحث ات اللغةشكل لعبة تعليمية مصنوعة كوسيلة لتعلم مفرد

 .اللعبة التعليمية كصبلحيةادلرحلة األكلية إىل مرحلة مراجعة التصميم الكتشاؼ مدل 

 تصمي  البحث .ب 

(. كفقنا لػ R&Dتصميم البحث ادلستخدـ يف ىذا البحث ىو البحث التنموم )

Sugiyono كالختبار إلنتاج منتج معٌنيقة حبث تستخدـ ، فإف طريقة البحث كالتطوير ىي طر ،
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 َُكالذم يتكوف من  Sugiyonoسيستخدـ ىذا البحث منوذج التطوير كفقنا لػ  َُٖفعالية ادلنتج.

 .Sugiyono، كفيما يلي نظرة عامة على خطوات التطوير كفقنا لػ خطوات

 

 

 

 سوجيونو تصميم أحباث التنمية: ّالصورة 

 موضوع البحث .ج 

الباحث ادلراد البحث فيو ىو تطوير لعبة تعليمية لتعليم مفردات كاف ادلوضوع الذم اختاره 

. يهتم الباحث بفحص كيفية أتثًن اللعبة التعليمية على مستول فهم الطبلب  كصبلحيتها رتقيةاللغة ل

 . كصبلحية اللعبة التعليميةكما يتضح من 

 جمتمع البحث ودعينته .ا 

 رلتمع البحث  .ُ

يتكوف من البشر أك األشياء أك احليواانت  اجملتمع ىو اذلدؼ الكامل للبحث الذم

أك النبااتت أك األعراض أك درجات االختبار أك األحداث كمصادر بياانت ذلا خصائص 

جيب ربديد السكاف يف الدراسة بشكل مباشر / صريح من خبلؿ عدد  َُٗمعينة يف الدراسة.
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و ديكن للباحثٌن ربديد السكاف كمنطقة البحث اليت تغطيها الدراسة. الغرض من اجملتمع ىو أن

  َُُ.حجم أفراد العينة ادلأخوذة من أفراد اجملتمع كاحلد من صبلحية منطقة التعميم

طبلب يف مدرسة الثانوية االسبلمية  ٔٓيعىن يف ىذه الدراسة، كاف السكاف مجيعنا 

 سبيل ادلهتدين كوات كارصلٌن الشرقية.

 .كعينتو .ِ

تقنية أخذ  111خداـ تقنية أخذ العينات.العينة ىي جزء من اجملتمع يتم أخذىا ابست

العينات ىي طريقة لتحديد عدد العينات كفقنا حلجم العينة الذم سيكوف مصدر البياانت 

الفعلي، من خبلؿ االىتماـ خبصائص السكاف كتوزيعهم من أجل احلصوؿ على عينة 

أخذ العينات كانت تقنية أخذ العينات اليت اختارىا الباحث يف ىذه الدراسة ىي  112سبثيلية.

 ىادفة.

أخذ العينات اذلادؼ ىو عندما يتم اختيار أعضاء العينة بشكل خاص بناءن على 

بناءن على أىداؼ البحث, كانت العينة يف ىذه الدراسة من الصف  113أىداؼ البحث.

دبدرسة الثانوية االسبلمية سبيل ادلهتدين كوات  أَُالطبلب من الفصل  َّيعىن  العاشر

 ة.كارصلٌن الشرقي
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 اخلطة اإلجرائية لتنريذ البحث .ه 

 ، مث يقـو الباحث بتعديلو حسبتطوير من سوجيونو تستخدـ ىذه الدراسة منوذج

 ُُْ، فإف خطوات البحث التنموم ىي:واحتياجات البحث. كفقنا لسوجيون

 

 سوجيونو تصميم أحباث التنمية: ْالصورة 

 ادلشاكل احملتملة .ُ

ىو أم شيء إذا مت استخدامو سيكوف لو  االحتمالية ىي بداية البحث. االحتماؿ

قيمة مضافة. ادلشكلة ىي شيء ديكن ربويلو إىل احتماؿ إذا سبكن الباحث ادلعين من 

دلشكبلت ابستخداـ البحث كالتطوير، أم عن طريق االستفادة من ادلشكلة. ديكن حل ا

كن استخدامو ، حبيث ديكن العثور على منوذج أك نظاـ أك منط فعاؿ للتعامل ديالبحث عنها

للتغلب على ىذه ادلشكبلت. جيب أف ربتوم ادلشكبلت احملتملة كادلراد دراستها على 

 بياانت ذبريبية.
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 مجع ادلعلومات .ِ

مجع ادلعلومات كالدراسات من األدبيات ادلختلفة اليت ديكن استخدامها كمواد 

 إجياد خلطط صنع منتجات من ادلتوقع أف ربل ادلشكبلت. يهدؼ مجع ادلعلومات إىل

، كخاصة ادلنتجات ادلتعلقة كن أف تعزز ادلنتج ادلراد تصنيعوادلفاىيم كاألسس النظرية اليت دي

ابلتعليم. ىناؾ حاجة لدراسات األدب دلعرفة اخلطوات الصحيحة يف تطوير ادلنتجات اليت 

 .سيتم إجراؤىا للتغلب على ادلشاكل احلالية

 تصميم ادلنتج .ّ

، . إلنتاج نظاـ جديدR & Dىناؾ أنواع عديدة من ادلنتجات ادلنتجة يف حبث 

ىناؾ حاجة إىل تصميم عمل جديد بناءن على تقييم نظاـ العمل القدًن. ابإلضافة إىل ذلك، 

عمل بشكل أفضل. ابإلضافة إىل من الضركرم أيضنا إجراء حبث على األنظمة األخرل اليت ت

يم ألحدث ادلراجع ادلتعلقة أبنظمة العمل احلديثة كمؤشرات ، من الضركرم إجراء تقيذلك

أنظمة العمل اجليدة. النتيجة النهائية ذلذه ادلرحلة ىي منتج جديد كامل إىل جانب 

 مواصفاتو. ىذا التصميم َل يثبت فعاليتو بعد كال ديكن معرفتو إال بعد إجراء عدة اختبارات.

 لتحقق من صحة التصميم .ْ

 تقييم ما إذا كاف تصميم صميم ىو عملية نشاط هتدؼ إىلالتحقق من صحة الت

، أكثر فعالية من التصميم القدًن أـ ال. يتم التحقق يف ىذه احلالة نظاـ العمل اجلديد، ادلنتج

من الصحة بعقبلنية ألنو ال يعتمد على احلقائق ادليدانية. يتم التحقق من صحة ادلنتج من 

اخلربة يف تقدًن تقييم للمنتج اجلديد الذم مت تصميمو. خبلؿ تقدًن العديد من اخلرباء ذكم 
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ييطلب من كل خبًن تقدًن تقييم للمنتج اجلديد حبيث ديكن ربديد مزاايه كعيوبو. مت إجراء 

، سيقدـ الباحث عملية نتدل مناقشة. قبل إجراء ادلناقشةالتحقق من صحة التصميم يف م

 ، ككذلك مزااي التصميم. البحث من البداية حَت يتم العثور على التصميم

 ربسينات التصميم .ٓ

، ستعرؼ نقاط الضعف يف ادلنتج. سيتم نتهاء من ادلنتج كالتحقق من صحتوبعد اال

 تقليل نقاط الضعف ىذه عن طريق ربسٌن التصميم.

 ذبربة ادلنتج .ٔ

، أم دبقارنة فعالية ككفاءة نظاـ العمل إجراء االختبار عن طريق التجربة ديكن

 العمل القدًن.اجلديد بنظاـ 

 مراجعة ادلنتج .ٕ

ديكن أف ييظهر اختبار ادلنتج على عينة زلدكدة أف النظاـ اجلديد يعمل بشكل 

، فيمكن تطبيق نظاـ عمل جديد أك ًن. إذا نتج عن ذلك فرقنا كبًنناأفضل من النظاـ القد

 فرضو.

 االستخداـ التجرييب .ٖ

، فإف راجعات غًن مهمةكقد تكوف ىناؾ م ،ت نتائج اختبار ادلنتج انجحةإذا كان

اخلطوة التالية ىي ادلنتج يف شكل نظاـ جديد يتم تنفيذه أك تطبيقو على ظركؼ حقيقية كيف 

، ال يزاؿ يتعٌن تقييم النظاـ اجلديد ألكجو القصور اليت تنشأ دلزيد نطاؽ كاسع. يف العملية

 من التحسٌن.
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 مراجعة ادلنتج .ٗ

ؾ مزااي كعيوب يف اإلصبلحات يف يتم إجراء مراجعة ادلنتج ىذه إذا كانت ىنا

 ، جيب على الباحثٌن دائمنا تقييم أداء ادلنتج.قية. يف اختبارات استخداـ ادلنتجالظركؼ احلقي

 تصنيع ادلنتجات الضخمة .َُ

يتم تنفيذ ىذه ادلرحلة إذا مت اإلعبلف عن أف ادلنتج الذم مت اختباره فعاؿ كمن 

 ادلمكن إنتاجو بكميات كبًنة

 ٓإىل  خطوات يف البحث التنموم، لكن الباحث عدلتو َُىناؾ  ،كحبسب سوجيونو

خطوات كما ىو مذكور يف تعريف ادلشكلة. فيما يلي خطوات البحث اليت أجريت يف ىذه 

 الدراسة:

إىل عمػػػل مبلحظػػػات  باحػػػث، يف ىػػػذه اخلطػػػوة حيتػػػاج الاالحتمػػػاالت كادلشػػػكبلت .ُ

، قػػػدـ كالقائمػػػة. يف ىػػػذه اخلطػػػوةتملػػػة ليكونػػػوا قػػػادرين علػػػى اكتشػػػاؼ ادلشػػػاكل احمل

 الباحث مبلحظات لًنل كيف كانت ادلشكبلت اليت كاجهها الطبلب ابلفعل.

، يف ىػػػذه اخلطػػػوة يقػػػـو الباحػػػث جبمػػػع ادلعلومػػػات ادلتعلقػػػة ابلػػػتعلم مجػػػع ادلعلومػػػات .ِ

 الذم مت إجراؤه كاليت ديكن استخدامها بعد ذلك كمواد لتخطيط ادلنتج.

الػػتعلم الػػيت سػػيتم  كسػػائلطػػوة يبػػدأ الباحػػث يف تصػػميم ، يف ىػػذه اخلتصػػميم ادلنػػتج .ّ

 صنعها.

، جيػرم الباحػث التحقق من صحة التصػميم، يف ىػذه اخلطػوة، بعػد إنشػاء الوسػائل .ْ

، كيػتم التحقػق مػن صػحة ا إذا كانت الوسائل رلدية أـ التقييمنا كطريقة للتحقق شل
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خػػػػرباء ، ككػػػػذلك داحلاليػػػػة مثػػػػل اللغػػػػة كخػػػػرباء ادلػػػػوابواسػػػػطة خػػػػرباء كفقنػػػػا للجوانػػػػب 

 التعليمي. الوسائل التعليم

، يػػػػتم تنفيػػػػذ ربسػػػػينات التصػػػػميم بعػػػػد أف تلقػػػػت ربسػػػػينات / تنقيحػػػػات التصػػػػميم .ٓ

 خرباء الوسائل التعليمادلنتجات ادلصٌنعة تقييمنا من خرباء اللغة كادلواد ابإلضافة إىل 

 حبيث تكوف مناسبة للتجارب ادليدانية.

 البياانت ومصاارها .و 

 البياانت .4

 البياانت يف ىذا البحث ىي بياانت أساسية كبياانت داعمة.

 البياانت الرئيسية(أ 

مدرسة  يف َُالبياانت الرئيسية ىي البياانت ادلتعلقة دبقارنة نتائج التعليم لطبلب الصف 

التقليدية  وسائلسبيل ادلهتدين الثانوية االسبلمية دبنطقة كوات كارصلٌن الشرقية اليت تستخدـ ال 

 :التعليمية ، كاليت تشمل لعبةلا كسائلك 

 بياانت عن تطوير اللعبة تعليمية لتعليم ادلفردات العربية. .ُ

التعليمية لتعليم ادلفردات العربية يف الفصل  لعبةبياانت حوؿ عملية تطبيق ال .ِ

العاشر دبدرسة الثانوية االسبلمية سبيل ادلهتدين كوات كارصلٌن الشرقية كاليمنتاف 

 ى.وسطىال
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التعليمية يف تعليم ادلفردات العربية على نتائج تعلم  لعبةوؿ فعالية الالبياانت ح .ّ

الطبلب يف الفصل العاشر دبدرسة الثانوية االسبلمية سبيل ادلهتدين كوات 

 ى.وسطىكارصلٌن الشرقية كاليمنتاف ال

 البياانت الداعمة(ة 

ابلوصف العاـ دلوقع البياانت الداعمة ىي بياانت تكميلية تدعم البياانت الرئيسية ادلتعلقة 

 البحث، دبا يف ذلك:

 حالة رللس ادلعلمٌن كادلوظفٌن اإلداريٌن. (2

 حالة الطبلب. (1

 حالة ادلرافق كالبنية التحتية. (3

 نتائج تعلم الطبلب يف الفصل الدراسي السابق. (4

 مصاار البياانت .2

 مصدر البياانت ىو مصدر البياانت اليت مت احلصوؿ عليها كىي:

سبيل  مدرسة  َُمن ىذه الدراسة، كىم مجيع الطبلب يف الفصل  ادلستجيبوف، ىم عينات(أ 

 ادلهتدين الثانوية االسبلمية دبنطقة كوات كارصلٌن الشرقية.

دلخربين، كىم مقدمو ادلعلومات ادلتعلقة ابلبحوث، كىم ادلديركف كادلعلموف كادلوظفوف (ة 

 اإلداريوف.

 علقة ابلبحث.التوثيق، كىو يف شكل مبلحظات أك بياانت أك أرشيفات مت(ج 
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 أساليب مجع البياانت .ز 

 االستبياف .ُ

، حيث توجد عدة أنواع من األسئلة ادلتعلقة ابدلشكلة اليت يتم البحث عنها االستبياف

كحلها كذبميعها كتوزيعها على ادلستجيبٌن للحصوؿ على معلومات يف ىذا اجملاؿ. مت تقدًن 

التعليمي للحصوؿ على تقييم  التعليمخرباء الوسائل استبياانت إىل اللغويٌن كخرباء ادلواد ك 

 ما إذا كانت اللعبة التعليمية جيدة أـ ال.

 ادلبلحظة .ِ

ادلبلحظة ىي إحدل تقنيات مجع البياانت الطبيعية. تتطلب ادلبلحظة من الباحثٌن إجراء 

 لعبةمبلحظات مباشرة يف ادليداف للتحقق من الظركؼ الفعلية للطبلب ، كلتطبيق ال

 التعليمية اليت مت إجراؤىا.

 تصمي  القياسات .ح 

أداة مجع البياانت ىي األداة اليت خيتارىا الباحث يف مجع البياانت حبيث يصبح نشاط 

البحث منهجينا كسهبلن. يستخدـ الباحث عادة أدكات جيدة كيكوف قادرنا على اسرتجاع ادلعلومات 

ألداة السرتداد ادلعلومات يف البحث الذم يتم استخداـ ا ُُٓمن الشيء أك ادلوضوع قيد الدراسة.

  مت إجراؤه. ديكن للباحثٌن صنع أدكاهتم اخلاصة أك تطوير أدكات موجودة.

أداة البحث ذلا متطلباف مهماف، كمها الصبلحية كادلوثوقية. يقاؿ أف األداة صاحلة إذا كاف 

بات اليت جيب أف تفي هبا أداة من ادلمكن استخداـ األداة لقياس ما تريد قياسو. كمن مث، فإف ادلتطل
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البحث ىي ادلوثوقية. يقاؿ أف األداة ديكن االعتماد عليها إذا كاف لؤلداة نتائج متسقة يف قياس 

 البياانت ادلراد قياسها.

كما نقلو  Sukonoفيما يلي أداة البحث اليت يستخدمها الباحث, مقتبسة كمعدلة من 

Bahtiar Ageng Triwibowo : 

اسػػػتبياف تقيػػػيم ادلنػػػتج خلػػػرباء ادلػػػواد يف مػػػادة تعلػػػيم كاخلػػػرباء يف اللغػػػة العربيػػػةربكػػػيم  .1
 ادلفردات العربية

 النتيجة كسرة التقيي  اجلانب رق 

 5 4 3 2 1 جانب اللغة

 الفصاحة 2

 النحوالطبلقة يف القراءة مرتبطة بعلم 

 صرؼكال

     

      بداية دقيقة كتوقف أثناء القراءة

احلقيقة كل حرؼ حسب ادلكاف الذم تقوؿ 

 خيرج فيو

     

 5 1 ٣ 2 4 جانب التعل 

 مقدمة 2

      كضوح التعليمات

      الصلة ابدلوضوع
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      االمتثاؿ التعليمات

      السهولة كالفهم

 التعلم 1

      مبلءمة اذلدؼ

      دقة اإلسرتاتيجية

      كضوح اللغة ادلستخدمة

      توافق اللغة مع ادلستخدمٌن ادلستهدفٌن

      فعالية ادلواد أك ادلعلومات

      سهولة فهم ادلواد

      مبلءمة ككضوح األسئلة كتعليمات األسئلة

      سهولة طرح األسئلة

 زلتوايت 3

      االىتماـ ابللعبة يف ربفيز الطبلب

      التعلمادلواد على كسائل اإلعبلـ سهلة 

      مبلءمة الصور كالصوت كالفيديو ادلستخدمة

      تنوع األسئلة
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      مستول صعوبة السؤاؿ

      كضوح احملتول

      الواقعية ادلادية

      ربديث ادلواد

 

  .................................................................................... التعليق  

 ......................................................................................................     

 ائل التعليميةساستبياف تقييم ادلنتج خلرباء الو  .ِ

 التقيي كسرة  اجلانب رق 

 النتيجة

1 2 3 4 5 

 تصميم ُ

      سهولة االستعماؿ

      مبلءمة موقع الزر

 مظهر ِ

      كضوح عنواف اللعبة

      استخداـ شلتع للوف

      مبلءمة كاتساؽ شاشة اخللفية ادلستخدمة

      جاذبية استخداـ الصور ادلستخدمة
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      خبصائص الطبلبمبلءمة اختيار نوع اخلط 

      اختيار اخللفية الصحيحة

      سهولة قراءة النص ادلتضمن يف اللعبة

      جاذبية التخطيط

      جودة السرد

      جودة الصوت اخللفي

 بررلة ّ

      سهولة استخداـ اللعبة

دبا يف ذلك التنقل  وسائلسهولة استخداـ ال

كاختيار قائمة القائمة كاختيار ادلواد كاخلركج 

 كالدخوؿ إىل الربانمج

     

      تعليمات كاضحة لبلستخداـ

      دقة تنفيذ اسرتاتيجيات التعلم

      اكتماؿ مكوانت اللعبة

)ال تتعطل أك تتوقف من تلقاء  وسائلموثوقية ال

 نفسها أثناء االستخداـ(
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 فوائد ْ

      زايدة الفهم كالذاكرة لدل الطبلب

      اجعل عملية التعلم شلتعة

      اجعل عملية التعلم نشطة

      قابلة إلعادة االستخداـ

      ربسٌن نتائج تعلم الطبلب

      كاىتمامهم ابلتعلمتنمية دافعية الطبلب 

  .................................................................................... التعليق  

 ......................................................................................................     

 أسلوب حتليل البياانت .ط 

ربليل البياانت ىو عملية البحث بشكل منهجي كذبميع البياانت اليت مت احلصوؿ عليها 

عن طريق تنظيم البياانت يف فئات، كتقسيمها إىل كحدات، كالتوليف، كالرتتيب إىل  من البحث

يفهمها  -، كالتوصل إىل استنتاجات حبيث تكوف سهلة دراستواختيار أم منها مهم كستتم ، ك أمناط

 تقنية ربليل البياانت ادلستخدمة يف ىذا البحث ىي ادلنهج الوصفي التحليلي. ُُٔكغًنىم. باحثال

فإف الطريقة الوصفية ىي طريقة تعمل على كصف أك تقدًن نظرة عامة  Sugiyono,كفقنا ؿ

البياانت أك العينات اليت مت مجعها كما ىي دكف ربليل كالتوصل عن الكائن قيد الدراسة من خبلؿ 

، تركز طريقة ربليل البياانت الوصفية التحليلية انتباه ات تنطبق على اجلمهور. دبعىن آخرإىل استنتاج
                                                             

116 Hardani; dkk, Op.Cit., Hlm. 162 
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الباحثٌن على ادلشكبلت كما كانت عند إجراء البحث. مث سبت معاجلة نتائج الدراسة كربليلها 

 تاجات.للحصوؿ على االستن

على  خرباء الوسائل التعليم، ك خرباء ادلواد كاللغةكل تقييمات بياانت البحث يف ش

، مت ىل بياانت نوعية. كيف الوقت نفسوادلنتجات اليت مت تطويرىا. يتم ربويل نتائج البياانت الكمية إ

ج. يتم تقدًن ربليل البياانت يف شكل تعليقات كاقرتاحات كمراجعات نوعيان كاستخدمت دلراجعة ادلنت

 البياانت اليت مت ربليلها كأساس دلراجعة اللعبة التعليمية لتعلم ادلفردات العربية اليت يتم تطويرىا.

 ، جيب أف تكوف البياانت قادرة على تلبية ادلعايًن التالية.يف عملية التحليل

 البياانت النوعية .ُ

ة لتعلم ادلفردات العربية البياانت النوعية ادلستخدمة كأساس دلراجعة اللعبة التعليمي

 اليت يتم تطويرىا ىي اقرتاحات أك مدخبلت أك تعليقات من:

 خبًن يف ادلواد كاللغة(أ 

 الوسائل التعليم خبًن(ة 

 مشرؼ(ج 

 البياانت الكمية .ِ

مت احلصوؿ على البياانت الكمية من استبياف لتقييم ادلفردات العربية يف لعبة 

. يتم تقييم نتائج التحليل من خبلؿ الوسائل التعليم خرباءتعليمية مؤلىا خرباء ادلادة كاللغة ك 

 اخلطوات التالية.
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 جدكلػػػػػة البيػػػػػػاانت كدرجػػػػػات نتػػػػػػائج التقيػػػػػػيم ابسػػػػػتخداـ مقيػػػػػػاس ليكػػػػػػرت(أ 

(likert)  ُمن-ٓ 

 سكاال  (likert)   نقاط تقيي  مقياس ليكرت4 اجلدول

 نتيجة معايًن

 ٓ جيد جدا

 ْ جيد

 ّ مقبوؿ

 ِ ضعيف

 ُ ضعيف جدا

مقتبسػػػػػة مػػػػػن  Widoyokoربويػػػػػل ادلبلػػػػػن إىل قيمػػػػػة نوعيػػػػػة مػػػػػأخوذة مػػػػػن (ة 

Rahma Ramadhani 
   معايًن التقيي  ادلثالية2 اجلدول

 ادلعايًن النودعية نسبة مئوية الكمي )i(نطاق النتيجة  رق 

ُ )i 1,8 Sb        ̅         
الكمي     النتيجة نطاؽ
             

 جيد جدا 

ِ       )i 0,6 Sb   ̅   (

)i 1,8 Sb     ̅    
     

الكمي     النتيجة نطاؽ
             

 جيد 
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ّ       i 0,6 Sb   ̅   (

)i 0,6 Sb     ̅    
     

الكمي     النتيجة نطاؽ
             

 مقبوؿ 

ْ       i 1,8 Sb   ̅ –(

)i 0,6 Sb    ̅    
     

الكمي     النتيجة نطاؽ
             

 ضعيف 

ٓ )i 1,8 Sb        ̅        
الكمي     النتيجة نطاؽ
             

 ضعيف جدا 

 معلومة:

  ̅  = Rerata Ideal 

  
 

 
                                          

Sbi = Simpangan baku ideal 

  
 

 
                                           

X = Skor Empiris 

جػػػة اإلمجاليػػػة لكػػػل اسػػػتبياف مسػػػتخدـ، أم اسػػػتبياف حسػػػاب ربويػػػل النتي(ج 

 .، كاستبياف خبًن كسائل اإلعبلـخبًن ادلواد كاللغة

 حساابت ربويل خبًن ادلواد كاللغة (ُ

درجة حبد  ِّاستبياف خبًن ادلواد كاللغة ىو عدد ادلؤشرات يف 

 .ُكدرجة ال تقل عن  ٓأقصى 

 ُُٓ = ٓ×  ِّ؛ (Skor maksimal ideal)الدرجة القصول ادلثالية

 ِّ = ُ×  ِّ؛ (Skor minimal ideal)احلد األدىن من الدرجات ادلثالية
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  ̅  = 
 

 
                                           

 
 

 
           

 
 

 
           

Sbi  = 
 

 
                                           

 

 
           

 

 
            

   معايًن تقيي  خبًن ادلواا واللغة٣ اجلدول

 معايًن نسبة مئوية الراصل الزمين للتسجيل معاالة

 جيد جدا     84%     96.5           (15,3) 1,8(

      ) 0,6 (15,3)     (

)1,8 (15,3)        
96,5      78,2  

  68% 

84%     
 جيد

      0,6 (15,3)     (

)0,6 (15,3)       
78,2      59,8  

  52% 

68%     
 مقبوؿ

      1,8 (15,3)    –(

)0,6 (15,3)       
59,8      41,5  

  36% 

52%     
 ضعيف

 ضعيف جدا     36%     5 ,41          (15,3) 1,8(

X =رلموع النقاط 
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 ئل التعليمحساابت ربويل خبًن الوسا (ِ

مؤشران  ِْىو  الوسائل التعليمعدد ادلؤشرات يف استبياف اخلرباء 

 كحد أدىن. ُ كعبلمة  ٓحبد أقصى 

 َُِ=  ٓ   ِْ؛ (Skor maksimal ideal)الدرجة القصول ادلثالية

 ِْ=  ُ   ِْ؛ (Skor minimal ideal)احلد األدىن من الدرجات ادلثالية

  ̅  = 
 

 
                                           

 
 

 
           

 
 

 
           

Sbi  = 
 

 
                                           

 

 
           

 

 
          

 الوسائل التعلي   معايًن تقيي  خرباء 1 اجلدول

 معاالة
الراصل الزمين 

 للتسجيل
 معايًن نسبة مئوية

 جيد جدا     84%     100,8           (16) 1,8(

1,8              ) 0,6 (16)     (100,8      81,6    68% 
 جيد
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)(16) 84%     

0,6             0,6 (16)     (

)(16) 
81,6      62,4  

  52% 

68%     
 مقبوؿ

0,6             1,8 (16)    –(

)(16) 
62,4      43,2  

  36% 

52%     
 ضعيف

 ضعيف جدا     36%     43,2          (16) 1,8(

X =رلموع النقاط 


