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 :الباب الثالث
 منهجية البحث

 مكان البحث و مجتمعه وعينته .أ 

 مكان البحث .1

منطقة سوكاجادي  و الرمحة ادلتواسطة ىذا البحث يقام بادلدرسة
  76494و مدنة باندونج  باستور و قرية

 مجتمع البحث .2

ادلدرسة ىو مجيع تالميذ الفصل الثامن ىف  رلتمع ىذا البحث
 ونج.الرمحة سوكاجادى باند ادلتواسطة

 عينة البحث .3

وىي مثانية  VIII Bالعينة يف ىذا البحث ىي التالميذ يف الفصل 
ومخسون أنفار بكونو فئة جتربية اليت يستخدمها الباحث طرقة الدور الصمي 

بكونو فئة ضابطة اليت مل  VIII Aيف تعليم تكلم اللغة العربية والفصل 
 يستخدمها الباحث الطريقة يف تعليمها.

 تصميم البحث .ب 

اجملموعات الضابطة تصميم جتربة ىذا البحث ادلستخدم ىو تصميم 
. ال يُعني الفصل التجرييب و الفصل الضابظ تعيينا عشوائيا. ىف ةئال متكاف

ىذا التصميم، أقيم االختبار القبلي قبل إعطاء ادلوقف. بناًء على وجود 
ىف االختبار القبلي، يُوجد مستوى تسوية الفرقة الذى يدرجو الباحث 

تصميم ىذا البحث. االختبار القبلي ىف ىذا التصميم مستخدم للقيام 
 بالضبط اإلحصائي ولنظر تأثري ادلوقف إىل قيمة التقدم.
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 الصورة بيان

E الفصل التجرييب الذي يقدم فيو الباحث موقفا : 
K الفصل الضابط الذي ال يقدم فيو الباحُث موقفا : 

O 1 :  الفصل التجرييب الذي يقدم فيو الباحث االختبار القبلى دلعرفة حتصيل دراسة
 اللغة العربية عند التالميذ.

X  ادلوقف ادلقدم ىف الفصل التجرييب : 
O 2  االختبار البعدي الذى يقدمو الباحث إىل الفصل التجرييب دلعرفة حتصيل :

التعليم النشيطي واالبداعي والفعايل  عن االتصايلالتالميذ ىف الدراسة باستخدام ادلدخل 
 ىجة.السروري و 

O 3 الفصل الضابط الذي يقدم فيو الباحُث االختبار القبلى : 
O 4  االختبار البعدي الذى يقدمو الباحث إىل الفصل الضابط بدون استخدام :

 ىجة.السروري التعليم النشيطي واالبداعي والفعايل و  عن االتصايلادلدخل 

E O 1 X O 2 

K O 3  O 4 

 

 ر البياناتتعيين مصد .ج 

يًتكب مصدر البيانات ادلستخدم ىف ىذا البحث بالبيانات األساسية 
 والبيانات اإلضافية، وىي كما يلي:

 البيانات األساسية ( أ

 أنشطة التالميذ 
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ىي كل أنشطة يعملها التالميذ ىف عملية الدراسة بادلدرسة ىف  
 كل يوم.

 أنشطة تعلم التالميذ 

 قامة الدراسة.ىي أنشطة التعلم بالفصل ىف أثناء إ

 أنشطة تعليم ادلدرس 

 ىي أنشطة يعملها ادلدرس ىف تعليم ادلواد التعليمية ىف كل يوم.

 البيانات اإلضافية ( ب

 قيمة التالميذ ىف درس اللغة العربية 

حتتوى قيمة درس اللغة العربية على قيمة األختبار اليومي واالختبار 
ذ ىذه القيمة ىف عملية لنصف السنة واالختبار آلخر السنة. وينال التالمي

 الدراسة.

 بيانات الوسائل ادلدرسية 

حتتوى بيانات الوسائل ادلدرسية على التسهيالت والوسائل تساعد 
التالميذ ىف فهم الدارسة الىت يعلمها ادلدرس. وتدفع التسهيالت األخرى 

 التالميذ ىف الدراسة حىت يشعروا بادلطمئنة ىف ادلدرسة خاصة ىف الفصل.

 بحثطريقة ال .د 

طريقة ىذا البحث ادلستخدمة ىي شبو التجربة. ذكر أريكونتو 
شبو التجربة ىو جتربة يقوم هبا الباحث ىف فصل واحد أو إن ( 8;=5669)

فرقة واحدة بدون فرقة مقارنة. وتصميم ىذا البحث حيتاج إىل استخدام 
 اجملموعات الضابطة الأسلوب رلموعة لالختبار القبلي واالختبار البعدي أو 

. بناًء على وجود االختبار القبلي، يُوجد مستوى تسوية الفرقة الذى ةئمتكاف
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يدرجو الباحث ىف تصميم ىذا البحث. االختبار القبلي ىف ىذا التصميم 
 مستخدم للقيام بالضبط اإلحصائي ولنظر تأثري ادلوقف إىل قيمة التقدم.

 ومدخل ىذا البحث ادلستخدم ىو حبث وصفي كمي أي البيان عن
العالقة بني ادلتغري بتحليل البيانات العددية ويستخدم الباحث طريقة 
اإلحصاء بواسطة اختبار الفرضية. وحُيول البحُث بالًتكيز إىل حتليل البيانات 
العددية حىت تُعرف العالقة الداللية ىف ذلك ادلتغري و يبني الباحث ادلوضوع 

 إن (97=5666) ادلبحوث الدال على وجود عملية البحث. ذكر نواوي
الطريقة الوصفية ىي طرق البحث تًتكز ىف ادلشكالت أو ادلظاىر الواقعية ىف 
أثناء إقامة البحث. مث تصور ىذه الطريقة احلقائق عن ادلشكلة ادلبحوثة 

 وتفسرىا تفسريا عقالنيا ودقيقا.

 التعريف اإلجرائي .ه 

 االتصايلادلدخل  .4

داف التعليم ويًتكز ىف ىو تعليم اللغة باعتبار أى االتصايلادلدخل 
. وُيطلب من التالميذ أن يستخدموا اللغة وأن ال االتصايلوظيفة اللغة كآلة 

واللغة  االتصايليعرفوا عن اللغة وليس ىدف استخدامها لنيل كفاءة 
 باستعمال تسهيالت أنشطة التعليم والتعلم.

ىو  االتصايل( ادلدخل 88=>566وقال اسكندار وسونندار )
كأىداف تعليم اللغة وتطوير   االتصايلو إدراك كفاءة مدخل أىداف

اإلجراء ىف تعليم ادلهارات اللغوية األربع )االستماع والقراءة والتكلم 
والكتابة( واعًتاف ترابط اللغة وتقديرىا. ُصنع ىذا ادلدخل عاقبة من 
سخط مدرس اللغة ىف حتصيل الدراسة ادلأخوذ بواسطة طريقة القواعد 
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وىي  االتصايلالقواعد اللغوية وتُأجِّل كفاءَة  استيعابز ىف والًتمجة تًتك
 مهارة أخرية مرجوة من دراسة اللغة العربية.

 النشطة الدراسة .5

البد للدراسة أن تًتكز ىف التالميذ )التعلم ادلوجو(. ىف عملية 
الدراسة، يوجو ادلدرس التالميذ إىل دراسة نشطة، إما عقليا كان أم 

( 5644دور نشط ىف عملية دراسة ادلواد. ذكر مهزة )جسمانيا. للتالميذ 
ليس منهج الدراسة النشطة من أىداف أنشطة الدراسة، بل كان ذلك إن 

ادلنهج إحد ادلناىج ادلستخدمة ىف حتسني عملية الدراسة. النشط ىف ىذا 
ادلنهج يعٌت وضع ادلدرس ىف صناعة كالذي يصنع جو الدراسة مواتية أو 

 ، وال بد للتالميذ أن يدرسوا بالنشط.ادلسهل ىف الدراسة

 الدراسة اإلبداعية .6

الدراسة االبداعية ىي دراسة تعطى فرصة للتالميذ أن يظهروا 
( أن الدراسة اإلبداعية 5646إبداعهم ىف حل ادلشكلة ادلوجهة. وبني مهزة )

 ىي أحد مناىج الدراسة هتدف إىل تطوير مهارة تفكري التالميذ.

 الدراسة الفعالية .7

فعال ىف الدراسة ىو عملية الدراسة يقوم هبا التالميذ بالنشط ال
واإلبداعي وادلمتع. يوجههم ادلدرس إىل أىداف الدراسة. تُعني فعالية 

( 5644الدراسة حبصول التالميذ على أىداف الدراسة ادلعينة. وذكر مهزة )
 الدراسة الفعالية ىي أحد مناىج الدراسة يطبقها ادلدرس قصدا للحصولإن 

 على األىداف ادلعينة.

 الدراسة البهجة أو ادلمتعة .8
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الدراسة البهجة ىي تقدمي الدراسة على حنو اللعبة اإلبداعية حىت 
الدراسة البهجة أن ( 5648يكون جو الدراسة ممتعا ومسرورا. بني كومسا )

تعٌت دراسة يصممها ادلدرس تصميما معينا حىت توجد األجواء السعيدة 
لك، ال يشعر التالميذ بادلالل. واعلم أن الدراسة البهجة وادلمتعة. أىم من ذ

لتدفعها البيئة اآلمنة وادلواد ادلناسبة والضمان أي  تؤثر ىذه الدراسة إىل 
 التالميذ  أثرا إجيابيا بالنظر إىل جهة العاطفة.

 متغير البحث .و 

 أما صورة متغري ىذا البحث فهي كما يلي:

 

 ن، مها:يًتكب متغري ىذا البحث من متغريي

التعليم  عن االتصايل( يعٌت استخدام ادلدخل Xمتغري مستقل ) ( أ
 ىجة. السروري النشيطي واالبداعي والفعايل و 

 ( يعٌت تقدم حتصيل دراسة اللغة العربية عند التالميذ.Yمتغري تابع ) ( ب
 أدوات البحث وطريقة جمع البيانات .ز 

 أدوات البحث ( أ

العامل أو أدوات البحث ىي أداة مستخدمة لتدريج ظواىر 
(. أما أداة ىذا البحث ;47=5646اإلجتماعية ادلالحظة )سوغيونو، 

 ادلستخدمة فهي كما يلي:

 االختبار .4

X Y 
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أداة االختبار مستخدمة للتدريج و ادلقارنة بني الفصل 
الضابط والفصل التجرييب. وادلراد باستخدام أداة االختبار ىف ىذا 

 رات ادلتعددةاختبار االختياالبحث ىو اختبار موضوعي وىو 
أسئلة.  46باالختيارات األربع أي أ و ب و ج و د ادلكتوبة ىف 

إذا كانت اإلجابة صحيحة فنال اجمليب درجة واحدة من كل 
سؤال. وإذا كانت غري صحيحة فنال درجة صفرة. أقيم اإلختبار 
مرة واحدة بعد عملية الدراسة أو تقدمي ادلوقف )االختبار 

 البعدي(.

 االستبيان .5

ة االستبيان مستخدمة للنظر إىل ردود التالميذ و وأدا
استجابتهم عن الطريقة الستخدمة. أما أدة استبيان ىذا البحث 

 ادلستخدمة فهي تًتكب من االستبيان ادلفتوح واالستبيان ادلغلق.

 خطة إقامة التعليم .6

ىذه اخلطة مستخدمة كأداة البحث. وقصد استخدام 
قع ىف اخلطة ادلعينة والتبتعد ىذه اخلطة ىو الدراسة تسري كما ي

منها ىف أثناء عملية الدراسة ىف ميدان التعليم. إزدادا للوضوح، 
 أن ينظر القارئ خطة إقامة التعليم ىف الباب ادلالحق.

 ادلواد التعليمية .7

وما تكون أداة ىذا البحث ىي ادلواد التعليمية ادلخططة 
عناصر أو باعتبار حاجة البحث. ىف ادلواد ادلقدمة، توجد ال

 عن االتصايلخصائص دراسة اللغة العربية باعتبار ادلدخل 
 ىجة. السروري التعليم النشيطي واالبداعي والفعايل و 
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 طريقة مجع البيانات ( ب

تناسب طريقة مجع البيانات ىف ىذا البحث بًتكيز البحث 
وأىدافو. بناًء على أىداف البحث وصياغة ادلشكلة، يبدو أن طريقة 

  ىذا البحث فهي كما يلي:مجع البيانت ىف

 االختبار .4

االختبار مستخدم دلعرفة فعالية الدراسة باالستناد إىل ادلدخل 
. ىف ىذا البحث، ال يوجد االختبار إال االختبار البعدي االتصايل

 لنظر االختالف بني الفصل التجرييب والفصل الضابط.

 ادلالحظة .5

ذكر اخلبري أن ادلالحظة أساس كل علم. ويعمل العلماء 
ادلالحظة  عنباعتبار البيانات وىو حقائق أي واقعية مأخوذة 

(. ىف إقامة ادلالحظة، يالحظ الباحث 89=;>>4)ناسوتيون، 
عملة دراسة التالميذ ىف الفصل وينظر كل عملية التفاعل حتدث بني 

 .التالميذ وادلدرس ومنبع الدراسة اآلخر

 ادلقابلة .6

أقيم ادلقابلة بادلدرسني والتالميذ ادلبحوثني ألخذ البيانات 
ادلتعلقة بألرآء من منبع البيانات. وفقا كما بني اخلبري أن إقامة 
ادلقابلة ندخل هبا إىل فكرة ادلستجيبني ومشاعرىم )ناسوتيون، 

4<<;=9<.) 

 االستبيان .7
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بحوث ُأعطي ىذا االستبيان للنظر كيف حالة ادلوضوع ادل
 ىف ادليدان، ىل تناسب تلك احلالة بالنظريات يستخدمها الباحث.

 التوثيق .8

التوثيق ىو متمم طريقة ادلالحظة وادلقابلة ىف ىذا البحث 
الكمي. فكانت حواصل البحث صادقة إذا أُيد ىذا البحث بالصور 

 أو الرسالة األكادمية والفنون اجلميلة السابقة.

لبيانات الكتابتية أو دفتار ىف ىذا البحث، جيمع الباحث ا
 قيم التالميذ وتوثيق أنشطتهم بواسطة الصور.

 عملية تطوير األدوات .ح 

إضافًة إىل البيان السابق، يبدو أن أداة ىذا البحث ىي الباحث 
نفسو أو أداة اإلنسان. تكميال للبيانات احملتاجة، يستخدم الباحث 

 االستبيان وادلقابلة وادلالحظة.

 توجيو االختبار (أ 

بناًء على ادلشكلة ادلبحوثة، يوجد االختبار ألخذ قيمة التالميذ 
على دراسة اللغة  االتصايلىف دراستهم ودلعرفة فعالية استخدام ادلدخل 

العربية ىف الفصل وللمقارنة بالفصل الذي ال يستخدم فيو ىذا ادلدخل. 
 إزدادا للوضوح، أن ينظر القارئ توجيو االختبار ىف الباب ادلالحق.

 3.1لجدول ا

 مقياس التقييم

 مقياس التقييم شرح
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 8> – 466 جيد جدا
 8; – 7> جيد
 8: – 7; مقبول
 98 – 7: نقص

 <98 جدا نقص
 (5646)سوغيونو، 

 توجيو ادلالحظة (ب 

قبل القيام بالبحث، توجد ادلالحظة كاخلطوة األوىل مقارنًة 
الذي  تصايلاالبادلدخل العادي ادلستخدم مبدرس اللغة العربية وادلدخل 

سيتخدمو الباحث. توجيو ادلالحظة تعٌت البنود العامة ادلالحظة. وظيفة 
ىذا التوجيو ىي توجيو للباحث ىف إقامة ادلالحظة وصناعة كتابة تتعلق 
بعملية الدراسة ألخذ الصورة الكاملة من دراسة اللغة العربية بادلدخل 

 حق.. أما التوجيو الكامل يوجد ىف الباب ادلالاالتصايل

 توجيو ادلقابلة (ج 

قبل القيام بادلقابلة، يصنف الباحث توجيو ادلقابلة. ىذا التوجيو 
حيتوى على األسئلة يسئل هبا الباحث إىل ادلستجيبني. وُتصنب تلك 
األسئلة تصنيفا مفتوحا إلعطاء اإلجابة ادلختلفة ادلناسبة بالواقعية ىف 

 دلالحق.ميدان البحث. ويُقدم التوجيو الكامل ىف الباب ا

 توجيو االستبيان (د 

ُيصنع توجيو االستبيان باعتبار تشبيك األسئلة وىو مستخدم 
دلعرفة استجابة التالميذ إىل دراسة اللغة العربية. نوع ىذا االستبيان 
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مفتوح ومغلق. زال يقدم الباحث ىذا االستبيان إال للفصل التجرييب. 
ىل دراسة اللغة العربية ىذا تشبيك االستبيان ادلستخدم دلعرفة استجابتهم إ

 ، وىي كما يلي:االتصايلبادلدخل 

 االستبيان ادلفتوح . أ

 3.2الجدول 

 شعرية التلميذ استبيان

مجتمع  رقم سؤال مؤثر
 سؤال

 معرفة نفس التالميذ حينما يدرس اللغة العربية .4

معرفة موىبة التالميذ بطريقة تعليم اللغة العربية الىت  .5
 يستخدمها ادلدرس

 التالميذ ىف دراسة اللغة العربيةمعرفة صعوبة  .6

 معرفة محاسة التالميذ ىف دراسة اللغة العربية .7

معرفة مسعى التالميذ ىف استكشاف الدراسة  .8
 بالفصل

4 ،5 ،9  

7 

 
6 

< 

8 ،: ،;  

6 

4 

 
4 

4 

6 

 9 9 (∑) مجتمع

 االستبيان ادلغلق . ب

 3.3الجدول 

 تشبيك االستبيان عن استجابة التالميذ

 االتصاليبية بالمدخل إلى دراسة اللغة العر 
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رقم بنود  مؤثر مدخل متغير بحث
 سؤال

 مجتمع

اللغة  تعليم
 االتصايلبادلدخل 

التعليم  عن
النشيطي 

واالبداعي والفعايل 
ىجة  السروري و 

ادلدرسة ىف 
 ادلتواسطة الرمحة

سوكاجادى 
 باندونج

دراسة 
اللغة 

بادلدخل 
 االتصايل

استجابة التالميذ إىل  .4
ة تطبيق منوذج الدراس

 االتصايلبادلدخل 
تطبيق الدراسة  .5

  االتصايلبادلدخل 
كتشجيع التالميذ ىف 

 دراستهم

تطبيق الدراسة   .6
 االتصايلبادلدخل 

يدرك األحوال اجلديدة 
ىف مادة اللغة العربية 

التجربة ىف ميدان  عن
 التعليم.

نشط التالميذ ىف  .7
أنشطة الدراسة بتطبيق 
الدراسة على ادلدخل 

 االتصايل

يذ عن رأي التالم .8
تطبيق الدراسة 

 االتصايلبادلدخل 
على ادلادة ادلبحوثة ىف 

4 ،5 
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 ادلاضي

جهد التالميذ ىف  .9
الدراسة بادلدخل 

 االتصايل

فعالية استخدام  .:
ىف  االتصايلادلدخل 

 دراسة اللغة العربية

فهم التالميذ على  .;
 ادلباحث العربية

 إزداد معرفة التالميذ .>

ادلدرس والتالميذ  .46
 أكرب متفاعل

 الميذأن يسئل الت .44

إعطاء ادلعرفة  .45
 باألصدقاء

أن جييب التالميذ  .46
 أسئلة ادلدرس

أحب أن يستخدم  .47
التالميذ ىذا ادلدخل 

 االتصايل

تدريج عملية دراسة  .48
اللغة العربية باستخدام 
الدراسة على ادلدخل 
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 االتصايل

إقامة ادلناقشة  .49
النشطة بني التالميذ 

 وادلدرس

تطبيق ادلدخل  .:4
يرفع حتصيل  االتصايل
تالميذ ىف دراسة ال

 ادلباحث العربية
 

 22 22 (∑) مجتمع البنود 

 طوات عملية البحثخ .ط 

 خطوة البحث األولية (أ 

 توجيو بادلشرف أو ادلعلمأنشطة ال .4

 صناعة األدوات .5

 خطوة البحث )ىف أثناء إقامتو( (ب 

 ادلالحظة األولية .4

 ادلقابلة .5

 ادلوقف )ادلعاجلة( .6

 االختبار البعدي .7

 التقييم .8
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 خطوة حتليل بيانات البحث (ج 

 اختبار تسوية البيانات .4

اختبار التسوية مستخدم دلعرفة ىل كان رلتمع البيانات على 
عاديا، ُيستخدم ىذا االختبار لتدريج البيانات  التوزيع السوي أم ال.

على ادلقياس الًتتييب والفًتات والنسيب. إذا ُاستخدم طريقة برامًتي ىف 
التحليل فوجب على الباحث أداء شروط التسوية وىي بيانات من 
التوزيع السوي. وإذا ما كانت البيانات على التوزيع السوي أو رلتمع 

انات عددي وترتييب فاسُتخدمت الطريقة العينة  قليال ونوع البي
 اإلحصائي غري برامًتي.

 اختبار جتانس البيانات .5

ىذا االختبار مستخدم دلعرفة ىل كانت البيانات ىف ادلتغريين 
متجانسة أم ال. واختبار التجانس ىو اختبار عن تسوية التباين 

رليات بالتوزيعني أو أكثر. للقيام باختبار التجانس، يستخدم الباحث برا
SPSS Version 22 for Windows .ىف حتليل البيانات 

 اختبار التقدم السوي  .3

ىف حتويل بيانات حواصل تعلم التالميذ، يستخدم الباحث 
(. ىذا االختبار مستخدم دلعرفة فعالية تعلم gاختبار التقدم السوي )

ى التالميذ بعد استخدام ادلدخل االتصال ىف تعليم اللغة العربية. بناء عل
( أن فئة التقدم السوي 9111الصيغة والفئة ادلستخدم، ذكر حاكى )

 السابق، وىو كما يلي: 6ـ3ظاىرة على اجلدول 
  3ـ4جدول 



 

59 

Muhammad Reza, 2016 
EFEKTIVITAS PENDEKATAN KOMUNIKATIF DALAM MENINGKATAN HASIL BELAJAR BAHASA 
ARAB SISWA 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu| perpustakaan.upi.edu 

 فئة التقدم السوي
 فئة نتيجة التقدم

<g> > 0,7 مرتفع 
0,7 ≥ <g> ≥ 0,3 متوسط 

<g> < 0,3 منخفض 

  )الفرضية( t -اختبار .7

حصاء دلعرفة وجود االختالف ىذا االختبار ىو نوع تدريج اإل
من قيمة مقدرة بقيمة حواصل التدريج. ويدل ىذا االختبار على مقدار 
تأثري متغري مستقل بالفردي ىف بيان تباين متغري تابع. ويدرج ىذا 
االختبار ىل الوسيط والتبيان أصلهما من الفصلني ادلخالفني باإلحصاء. 

ىف ىذا  SPSS Version 22 for Windowsيستخدم الباحث برارليات 
 االختبار.

 معامل ارتباط اختبار .5

لتقدمي صورة احلواصل ادلأخوذة، يستخدم الباحث توجيو معامل 
 االرتباط كما يلي:

  3,4جدول 
 التوجيه للقيام بتفسير معامل ارتباط

 مستويات االرتباط فترة المعامل

6,66 – 6,4<< 

6,56 – 6.6<< 

 منخفض جدا
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6,76 – 6,8<< 

6,96 – 6,:<< 

6,;6 – 4,666 

 منخفض

 متوسط

 قوي

 قوي جدا

 (3093)سوغيونو، 

 اختبار االستبيان .9

ُقدم االستبيان للعنية قصدا ألخذ البيانات ادلتعلقة مبا يصعب 
على التالميذ يف الدراسة. أما رلتمع األسئلة ادلقدمة إىل العينة حيتوى 

 وح.سؤال االستبيان ادلفت >سؤال االستبيان ادلغلق و  58على 

 عنبعد مجع حواصل االستبيان، حيول الباحث ذلك االستبيان 
 ىذه اخلطوات، وىي:

  احلساب من كل إجابة االستبيان 

  تصنيف تكرار اإلجابة 

   حساب نسبة التكرار ادلئوية من كل إجابة باستخدام صيغة حتليل
univarat    : x 100%  

 بيان الصورة: 

p :نسبة مئوية من إجابة ادلستجيب 

   Fتكرار من كل إجابة ادلستجيب : 
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   n رلتمع ادلستجيبني : 

  حتليل البيانات وتفسريىا 

 3.2 جدول 

 تصنيف النسبة المئوية لالستبيان

النسبة 
 المئوية

 التفسير

 غري موجود 0%

 قليل جزئي  25% - 1%

 تقريبا للمتواسط 49% - 26%

 ادلتواسط 50%

 كبري جزئي 75% - 51%

 عموما 99% - 76%

 كلي 100%

 (65=;;>4)سوجانا، 

 اختبار صدق البحث (د 

( ىو مقدار أو معيار يدل ;49=5669الصدق يف قول أريكونتو )
على مستويات صدق أداة. إن األداة الصدقة أو الصحيحة ذلا صدق عال. و 

ادلستخدم  اختبار الصدق بالعكس، إن األداة غري الصادقة ذلا صدق منخفض.
 يف ىذا البحث ىو تقريرى صدقي، حيث اختباره يستخدم أرآء العلماء.
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قدم الباحث أسئلة االختبار إىل ادلشرف و معلم اللغة العربية يف يو 
عطى الباحث التالميذ أسئلة يو  للفصل الثامن. ادلدرسة ادلتواسطة الرمحة
 كلم.تاالختبار ادلتعلقة بدرس ال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


