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 الباب الثالث

 طريقة البحث

 و عينته موقع البحث و مجتمعه .أ

 موقع البحث .1

، بااسع أدجك ليمباوج ردسةة الثاووةة املاارس  املتقوم الباحثة بهذا البحث فى 

 .201٦/ 201٥. فى العام الردساس ى ليمباوج158جرديرد سقم 

 مجتمع البحث .2

ليه البحث لتحصيل البياوات التى تتعلق إمجتمع البحث مهم جردا، ألوه يحتاج 

الثامن  الصفميذ فى لاالت جميعبالبحث. كان مجتمع البحث فى هذا البحث هو 

 تلميذا. 1۹٣بعردهم ليمباوج باملردسةة الثاووةة املاارس  

 عينة البحث .3

أخذ الهادفة. راملراد بتلك الطرةقة العينة  تأخذ ة طرةقةثاةتخردمت الباح

العينة بالنظر إلى املستوةات رالعاوائية أر الردائر  تحت رجود األهرداف املعينة 

 الصفعينة هذا البحث هي التلميذ فى راعلم أن . (3ص  2012)ةوحرةمى فى أدرةة 

التجرةبي ر  الصفرهو ه( )السابع  الصفتلميذا. التلميذ في  50بعرددهم الثامن 

 الضابط. الصف رهوو( )الثامن  الصفالتلميذ في 

 تصميم البحث .ب

 quasi experimental nonequivalentأّما تصميم البحث الذي تستخردمها الباحثة فهو 

control group design 25التجرةبي بعردد  الصف. فى هذا التصميم فرقتان مقاسوتان ر هما 

تلميذا. تعطى الباحثة كل الفرقتين االختباس القبلي  25الضابط بعردد الصف تلميذا ر 

طرةقة لتعرف األحوال األرلى. ر بعرد أن تعطى الباحثة االختباس القبلي ةتعطى الباحثة 

. رال العربّيانص القراء  التجرةبي ملعرفة تأثيرها فى مهاس   الصففى  الكتابة-التكلم-التفكير
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 كاوت بعباس  أخرىا ر الضابط، الصففى  الكتابة -التكلم-التفكيرطرةقة  تعطى الباحثة

 عملية التعليم تجرى كالعاد .

باالختباس البعردي  بعرد االوتهاء من عملية التعليم فى كل الفرقتين، ةتقوم الباحثة

ا العربّيانص الفى ترقية مهاس  قراء   الكتابة -التكلم -طرةقة التفكيرتأثير  ملعرفة رجود

.ركان تعيين العينة فى كل الفرقتين ال ينتخب اوتخابا عاوائيا، رلكن باةتخردام الفرقة 

صوّا
ُ
 س الباحثة تصميم البحث فيما يلياملوجود . رت

 بيان الصوس :

 

 

 

:Eالتجرةبي الصف 

:K الضابط الصف 

O1  : التجرةبي الصفاالختباس القبلي في 

O3 : الضابط الصفاالختباس القبلي في 

X1          : االتجرةبي الصفعلى الكتابة -التكلم-طرةقة التفكيرتأثير

O2 : التجرةبي الصفاالختباس البعردي في 

O4 : الضابط الصفاالختباس البعردي في 

ا(116ص  2008) ةوغيووو

 طريقة البحث .ج

 quasi) بيةةدساةة شبه تجرا يطرةقة البحث التي تستخردمها الباحثة في هذا البحث ه

experiment) الصف، يعني هذه الطرةقة تستخردمها الباحثة على باةتخردام املنهج الكّميّا 

التجرةبي فإعطاء  الصفاملتفرقة. أما  عاجةةاملالضابط، عليهما إعطاء  الصفالتجرةبي ر 

E O1 X1 O2 

K O3  O4 

O3  O4 
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له الضابط فليس الصف كتابة فعالية ر أما -تكلم-معاجةة باةتخردام طرةقة تفكير

 الصوس  املسلسلة.رةيلة معاجةة باةتخردام 

 املفهوميتعريف د. ال

 نص العربي  القراءة  (1

حارلة للحصول على مهو  إّن النص العربّيا (في ةياق التعليم٢٠٠٨قال املتقين )           

 2008)تاسةجان  مااكل التعلم. كما قالمع  عاملردقيقة في التالسريعة راالثابتة راالالكفاء  

ها القاسئ لتنارل الرةالة التي قردمها الكاتب خلل اء  هي العملية التي أداالقرا إّنا( 7ص 

االكلمات. 

خلصت الباحثة أّن مهاس  القراء  هي املهاس  التي يتم اكتسابها ساء السابقة من االا           

اعلومات.املأثناء عملية التعليم التي تهردف إلى غرس القراء  من أجل اجحصول على 

اء  النص هي العملية التي أن "قرا (٢٠٠٥للسيرد ةميث في السيرد الغنتنج ) رفقا          

اكتوةة. املنص( الالقراء  ) خلصة فهميبني 

هي عملية فهم النص  العربّيا باحثة أّن قراء  النصخلصت الساء السابقة لامن ا          

كاتبة من الرةالة التي تم ال معنى ملعرفة را الذي يهردف إلى فهم اللغة املكتوةة بّسطامل

 تسليمها.

بّسط. امل نص العربّياالقراء  شخص في   هي قردس  على مهاسا نص العربّياالقراء            

اوظرا إلى التعرةف السابق، قردس  باللغة العرةية

 نص العربي  ال فهم (2

"قراء  الفهم هي قراء  ماد  القراء   (27ص  1992) ةوحنرداس ر ةوفيناح قال 

ابقبض الفكر  الرئيسية قيضا عامقا حتى ياعر بالقناعة بعرد قرائتها. 

"قراء  الفهم هي عملية القراء  ( 2ص  1997) ةوحنرداس ر ةوفيناح قال

ارةريعا.ا ّمااتواجه قردس  فهم القراء  فهما ت اجحقيقية التي

قردس  قراء   واه نص العربّياال فهمأّن  ةالباحث تمن البحث السابق فخلص

افهم محتوى النص مجمل. علىالفهم 

 العربي   املقروى للنص فهم (1
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هو خصائص النص  العربّيااملقررى للنّص  فهمأّن  (28ص  2009) غرةاواقال 

تطوس املعرفة األرلى، أهرداف القراء ، تفي فهم وص القاسئ الذي يرجى منه أن 

 الذي يمتلكه القاسئ.خطوات القراء ، الردفع، راإلجذاب 

عملية و ه العربّيااملقررى للنّص  أّن فهم ةالباحث تمن البحث السابق فخلص

املخصوصة املهردرفة الافهية في عملية ادساك معنى احردى  وصحرد النصأ من هضم

 الرةاالت التي يواصلها القاسئ.

 . أدوات البحث5

اأما أدرات البحث املستخردمة فهي كما يلي:

 املالحظةصفحة عملية  .أ

 بياوذذذات عمليذذذة تعلذذذيم قذذذراء  الذذذنص العربذذذّيا تهذذذذه األدا  مسذذذتخردمة لتنولذذذ

االكتابة. أما اجةواوب امللحظة فهي كما يلي:-التكلم-باةتخردام طرةقة التفكير

بيان الباحثة عن طرةقة التعلذيم املسذتخردمة، أي  الىاةتماعهم  رااهتمام  (1

 الكتابة.-التكلم-طرةقة التفكير

 أهرداف التعليم رخطواته. الىبيان الباحثة  القراء تركيز التلميذ على  (2

بعذذذذذذذذرد تقسذذذذذذذذيم التلميذذذذذذذذذ إلذذذذذذذذى املجموعذذذذذذذذات، يتفاعذذذذذذذذل التلميذذذذذذذذذ بيذذذذذذذذ هم بخيذذذذذذذذر  (3

 التفاعلت.

التلميذذذذذذذذ يتبذذذذذذذادلون األفكذذذذذذذاس رةبلغذذذذذذذون أس  هذذذذذذذم عذذذذذذذن املذذذذذذذواد التعليميذذذذذذذة فيهذذذذذذذذا  (4

 الكتابة.-التكلم-اةتخردام طرةقة التفكير

 .الصفرن عن حواصل التعليم أمام التلميذ يعبر (5

 

 صفحة االختبار .ب

هذذذذذذذه صذذذذذذفحة االختبذذذذذذاس مسذذذذذذتخردمة لتحوةذذذذذذل البياوذذذذذذات املتعلقذذذذذذة بحواصذذذذذذل 

-الذذذذتكلم-تعلذذذذيم التلميذذذذذ قبذذذذل االختبذذذذاس القبلذذذذي ربعذذذذرده باةذذذذتخردام طرةقذذذذة التفكيذذذذر

االكتابة، رهي كما يلي:

االختبذذاس  فذذى هذذذا االختبذذاس، تسذذتخردم الباحثذذة أدا  االختبذذاس املو ذذو ي. هذذذا

. االختباس الاذفهي يحتذوى علذى قاليهي راالختياسات املتعردد  رامليعنى االختباس الاف

ةؤاال بأسبعة االختيذاسات أي أ، ب،  15أةئلة راالختياسات املتعردد  تحتوى على  5
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أةذذذذذئلة. االختبذذذذذاس الذذذذذذي أقذذذذذيم قبذذذذذل عمليذذذذذة  3يحتذذذذذوى علذذذذذى  قذذذذذالياملج، د. رالسذذذذذؤال 

راالختبذذذذاس الذذذذذي أقذذذذيم بعذذذذرد عمليذذذذة التعلذذذذيم هذذذذو  pretestالتعلذذذذيم هذذذذو اختبذذذذاس قبلذذذذي 

  بةصذذع مسذذتوةات : رهذذي. رجميذذع األةذذئلة تنقسذذم إلذذى ثلثذذة posttestاختبذذاس بعذذردي 

ا. أما تردسةج كل السؤال فهو كما يلي:رمتوةطة رةهلة

 ٣ .١ جدول 

 تصنيف تدريج االختبار

 

سؤالتدريج كل  نوع السؤال عدد  

األس 

 ئلة

ترقية 

التس

 الخطأ الصحيح وية

 25 5 0 5 الافهي

االختياسات 

 املتعردد 

1 0 15 15 

 60 3 10 20 البياني

 100 23 مجتمع

قراء (اإلختباس الافوي )   -٢ 

إختباس األدا  في تلميذ في إتقان املواد. يستخردم يستخردم اإلختباس ليقيس قردس  ال

. ليقيس قردس  الصفأمام وا ماسةيأن  التلميذ هذا البحث هو املفردات التي يجب على

, تستخردم الباحثة املعايير في تقييمة. هذا املعايير التقييمة كمرجع قراء  علىالتلميذ 

 التلميذ.قراء   على للباحثة في تحليل قردس 
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التالي.كا التلميذ  ذى يستخردمهالالتلميذ  قراء ال على قردس التقييم الأما شكل 

 لميذ الت قراء  على صحيفة تحليل قردس  -أ

:لتاليكا,اقراء يحتوى هذا أدا  علمة جاوب كلم التلميذ في   

٣.٢اجةردرل   

التلميذ قراء صحيفة تقييم مهاسات   

ا

ألا

سا

ق

ا

 م

جواب 

التق

 ييم

ا

ألا

زا

ا

 ن

ترقية  القيمة

الت

ةوا

 ية

٥ ٤ ٣ ٢ ١ 

١

- 

إتقان 

املوا

 وا

 ع

٢٠      ٤ 

٢

- 

طلق 

س
ّ
الل

 ان

٢٠      ٤ 

٣

- 

غوّيا
ّ
 ٢٠      ٤ الل

٤

- 

هةة
ّ
 ٢٠      ٤ الل

٥

- 

 ٢٠      ٤ الّنطق

 ١٠٠ املجموعة

(3ص  2008  )حاسس في تاسيغان  
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 معنى املقياس بالعموم:

ا١
 
= واقص جردا  

  عيف= ٢

مقبولا= ٣  

= جّيرد٤  

= جيرد جرّدا٥  

٣.٣اجةردرل   

قراء الفئات تقييم مهاسات   

اتمجموعة الرّدسج  الفئات 

 جّيرد جرّدا ١٠٠-٨٥

٨٤-٧٥  جّيرد 

٧٤-٦٥  مقبولا 

  عيف ٦٤-٥٥

جرّدا  عيف ٥٤-٠  

(4ص  2008)حاسس في تاسغان,   

 

٣.٤اجةردرل   

ارصف جردارل التقييم

جواوب  األسقام

 التقييم

مقياس 

 التقييم

 الارح

١- إتقان  

 املو وع

١ 

 

٢ 

 

٣ 

  التتقن مواد املحادثة, كثيرا

ك في تبليغ مواد 
ّ

من الا

 املحادثة.

كثير النقصان منظوس من 

مواد صفة اتقان 
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٤ 

 

٥ 

 

 املحادثة.

 اتقان مواد محادثة كاف

 من هنكرغم بال

 النقصان.

اتقان مواد محادثة اجةّيرد 

ا دسجة 
ّ
.ممتازعلى سغم مل  

ر  اتقان مواد املحادثة باجةّيرد

 تبليغ املواد باجةود .

٢- سان 
ّ
 ١ طلق الل

 

٢ 

 

٣ 

 

٤ 

 

٥ 

م
ّ
ال فصيح ر كثير  املتكل

.الصمت ر اإلقلق  

املتكلم واقص الفصيح, 

التأتاء ر  بالرغم من هنك

 كثير الصمت.

م كافى الفصيح على ا
ّ
ملتكل

.كثير عرّد   صمتسغم ال  

سغم أن  املتكلم فصيح على

.يؤّدى اجخطاء ال معنى له  

م فصيح بردرن الصمت 
ّ
املتكل

 ر يؤّدي اجخطاء.

٣- غويا 
ّ
 ١ الل

 

 

٢ 

 

٣ 

 

اس الكلمة يختااللغة ر 

 ناةباملغير  ةاملستخردم

الوقت ر املكان.لحال, ر ل  

 للغاية الكلمة اساياللغة ر إخت

غير  ةاملستخردمهائيا ن

لحال, ر الوقت ر ل ناةبامل

 املكان.
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٤ 

 

 

٥ 

 

اس الكلمة ياللغة ر إخت

 إلى حرّدما غير ةاملستخردم

لحال, ر الوقت ر املكان, ل

 لكن هناك مّر  اجخطاء.

اس الكلمة ياللغة ر إخت

 ناةبامل ةاملستخردم

لحال, ر الوقت ر املكان ل

على سغم هناك خطاء ال 

 معنى لها.

 الكلمة اسياللغة ر إخت

 ناةبامل ةاملستخردم

لحال, ر الوقت ر املكان ل

 بردرن اجخطاء.

٤- ا 
ّ
 ١ اللهةة

 

٢ 

 

٣ 

٤ 

 

٥ 

 ئطاخاجاةتخردام النطق 

.فى املعنى ئطايسّبب اجخ  

ة ر الضعيفة فى وطق ةواالصع

. اجحررف  

يستخردم النطق غير مناةب 

.اتعرّد  مرا  

اةتخردام النطق قرد يردّل 

سغم أن  يؤّدي على 

.اجخطاء ال معنى له  

 اةتخردام النطق مناةبا.

٥-  ١ الّنطق 

 

 

م صعب
ّ
 مفهعليه فى  املتكل

 اجخاطئألّن يؤّدي  املقررى

النطق ر الصوت الراضح 
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٢ 

 

٣ 

٤ 

 

٥ 

.اتعرّد  مرا  

 راضح ر الصوت غيرالنطق 

جّيرد. غيرا  

النطق راضح رلكن كثير الزم 

تكييفا.منه   

 ايستطيع النطق مفهوم

 بحةم الصوت اجةيرد.

دائما  ايستطيع النطق مفهوم

رالصوت راضح  اراضح

 جرّدا.

(5ص  2008 )حاسس في تاسغان:  

 

 

 عملية تطوير األدوات .1

   إلجرائيصياغة التعريف ا .أ

قا باملو وع السابق، تقسم الباحثة هذا البحث إلى متغّيرين، هما:
ُ
ُعل

َ
ات

 X)من املتغير املستقل) االجرائيتعرةف . ال1

ا.الكتابة-التكلم-التفكيرتأثير املتغير املستقل في هذا البحث 

ا(Yمن املتغير التابع ) تعرةف االجرائي. ال2

االعربّيانص القراء  مهاس  املتغير التابع في هذا البحث هو 

اصوس  للعلقة بين متغيرين في هذا البحث على النحو التالي:

 

 
X r Y 
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ابيان الصوس :

= X( الكتابة-التكلم-طرةقة التفكيراملتغير املستقل)ا

= Y( العربّيانص القراء  مهاس  املتغير التابع)ا

r  فعالية املعامل املتغير=Xإلىاملتغير) Yتأثير ( 

 (16ص  2010 ةوغيون،)

(.املتغيذذذذذذر Y( ر املتغيذذذذذذر تذذذذذذابع )Xهنذذذذذذاك متغيذذذذذذران فذذذذذذي هذذذذذذذا البحذذذذذذث. همذذذذذذا املتغيذذذذذذر مسذذذذذذتقل )  

املسذذتخردمة فذذي دساةذذة اللغذذة العرةيذذة. ر أمذذا املتغيذذر الكتابذذة -الذذتكلم-طرةقذذة التفكيذذراملسذذتقل هوا

فذي املردسةذذة املاذارس  ليمبذذاوج. هذذذان  سذذابعال الصذففذذي  العربذذّيانص الذقذذراء  مهذاس  التذابع فهذذو 

 .الكتابة-التكلم-طرةقة التفكيراملتغيران ةُيعرف فعاليتهما بعرد القيام بعملية 

وكتابة القرار عن تطويره حديد. تطوير التب  

سق

 م

ووع  مؤثرات

األا

 دا 

 عردد ومر  السؤال

بنوا

د 

األا

س 

 ئلة

تلفظ  1

حررا

ف 

عراال

أر  بية

الكلم

اختبا

س 

ش

فه

 ي

1،2،3،4،5 5 
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ات 

املنا

ةبة 

حركج

 تها

تعرةف  2

معنى 

الرأي 

املوج

رد فى 

الن

ص 

املقررا

 ء

اختبا

س 

تح

سةرا

 ي

6،7،9،10،  

16،17،22،24 

5 

 تعرةف 3

املوا

 وع 

أر 

اجخط

اب 

فى 

الن

ص 

املقررا

12،15،  

19،23،26 

5 



44 
 

Triyanti, 2016 
PENGARUH STRATEGI THINK TALK WRITE TERHADAP PENINGKATAN KETERAMPILAN MEMBACA TEKS 
BAHASA ARAB  
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 

 ء

إجابة  4

السؤا

ل 

عن 

املحت

رى أر 

الن

ص 

املقررا

ء 

باإلجا

بة 

الص

حيح

  

8،11،13،14،18،  

20،21،25،27،28،29،30،3

1،32 

5 

 

 مطالعة القرار .ب

 جاوببنود األةئلة املكتوةة تعنى مفهوم األدا  فيه عملية الصردق، إما 

نظرةة أي بواةطة تفتيش الصردق الالنظرةة أر العملية. اجخطو  األرلى هي عملية 

املعلم كمارف البحث. إذا كاوت األةئلة صادقة، فأقيم صردق العملية بواةطة 

ااختباس تجرةة األدا .

 اختبار تجربة األداة .ت

صردق العملية. بواةط الاختباس تجرةة األدا  فى ميردان البحث هو من عملية 

السابع. إجابة االختباس من العينة هي  الصفاالختباس، تقردم الباحثة األدا  إلى هذا 
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بياوات عملية التى تحللها الباحثة لتعيين صردق العملية أر صردق املعياس فى تنمية 

ااألدا .

 التحليل .ث

وظذذذذرا إلذذذذى حذذذذواص اختبذذذذاس التجرةذذذذة، تحلذذذذل الباحثذذذذة البياوذذذذات املذذذذأخوذ  ملعرفذذذذة 

 تها.تباين صردق األدا  رثبا

 تصحيح األداة .ج

أقيم تصحيح األدا  بعرد التحليل حتى ُيعرف أن هناك بنود األةئلة غير 

صادقة رثابتها  عيف. األةئلة السابقة، تصنفها الباحثة فى مر  ثاوية رتردسج عن 

اصردقها رثباتها ملر  ثاوية.

 تصميم األداة إلى األداة التامة .ح

للحصذذذول علذذذى خيذذذر األدا  أر  هنذذذاك شذذذيئان الذذذذان تهذذذتم رتذذذتمم إليهمذذذا الباحثذذذة

احتى نعتقرد بأن األدا  صادقة رثابتة.

 الصفبعرد تعيين أةئلة االختباس، تقوم الباحثة باختباس األدا  فى الفصل الضابط را

 التجرةبي.

 طريقة جمع البيانات .2

اطرةقة جمع البياوات املستخردمة فى هذا البحث هي كما يلي:

 املالحظة .أ

قذذذراء  أقذذذيم امللحظذذذة بأثنذذذاء عمليذذذة البحذذذث. تلذذذك تهذذذردف إلذذذى معرفذذذة عمليذذذة تعلذذذيم 

الكتابذذذذة لةرقيذذذذة مهذذذذاس  التلميذذذذذ فذذذذى -الذذذذتكلم-باةذذذذتخردام طرةقذذذذة التفكيذذذذر نص العربذذذذّياالذذذذ

 القراء .

 االختبار .ب

-تقذذذذردم الباحثذذذذة االختبذذذذاس مذذذذرتين، همذذذذا قبذذذذل التعلذذذذيم باةذذذذتخردام طرةقذذذذة التفكيذذذذر

الكتابذذة ربعذذرده أي االختبذذاس القبلذذي راالختبذذاس البعذذردي. هذذذه الطرةقذذة مسذذتخردمة -الذذتكلم

فذذذذذذذذذى الفصذذذذذذذذذل التجرةبذذذذذذذذذي. أمذذذذذذذذذا الفصذذذذذذذذذل الضذذذذذذذذذابط فالباحثذذذذذذذذذة تسذذذذذذذذذتخردم فيذذذذذذذذذه الطرةقذذذذذذذذذة 

التجرةبذي عذن اةذتيعاب  الصذفلميذذ التقليردية. يهذردف االختبذاس القبلذي ملعرفذة مهذاس  ت

الكتابذذذذذذذة رالفصذذذذذذذل -الذذذذذذذتكلم-باةذذذذذذذتخردام طرةقذذذذذذذة التفكيذذذذذذذر نص العربذذذذذذذّياالذذذذذذذقذذذذذذذراء  مهذذذذذذذاس  
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 الضابط باةتخردام الطرةقة التقليردية.

 أسلوب تحليل البيانات .3

ابياوات حواصل امللحظة .أ

٣.٥اجةردرل   

وم

سا

  

جاوب 

التردسةج 

 رمعياسه

 البيان مجتمع التلميذ )%(

املوق  

ف

 

1 

املوق

ف

 

2 

املوق

ف

 

3 

املوق

ف

 

4 

 

التلميذ  1

يهتمون 

بيان 

الباحثة 

طرةقة عن 

-التفكير

-التكلم

املالكتابة

ةتخردمة 

 فى التعليم

75

% 

85

% 

100

% 

95

% 
التلميذ 

يهتموا

ن 

ريس

تمعوا

ن 

 جيردا

التلميذ  2

يستمعون 

بيان 

100

% 

100

% 

100

% 

100

% 
التلميذ 

يستم

عون 
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الباحثة 

عن 

أهرداف 

التعليم 

 رخطواته

بيان 

الباح

ثة 

حق 

االة

 تماع

بعرد تقسيم  3

املجموعة، 

يتفاعل 

التلميذ 

بخير 

 التفاعلت

50

% 

85

% 

95

% 

100

% 
هناك 

التفا

علت 

بين 

التلم

يذ 

راملج

موعا

 ت

يلقي رةبلغ  4

التلميذ 

سأيهم عن 

املواد 

املقردمة 

بواةطة 

طرةقة 

-التفكير

-التكلم

 الكتابة

75

% 

85

% 

85

% 

100

% 
يبلغ 

التلم

يذ 

املعلوا

مات 

إلى 

كل 

عضو 

املجم

 رعة
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التلميذ  5

يعبررن 

عن 

حواصل 

التعليم 

أمام 

 الفصل

85

% 

85

% 

95

% 

100

% 
املبردل 

من 

كل 

املجم

رعة 

يعبر 

عن 

حوا

صل 

التعلي

 م

 

اأما خطوات عملية امللحظة فهي كما يلي:

 تعيين املو وع امللحظ أر املبحوث (1

 املبحوثصناعة توجيه امللحظة بالنظر إلى مجال املو وع  (2

تعيذذذذذذذين البياوذذذذذذذات املحتاجذذذذذذذة للملحظذذذذذذذة، إمذذذذذذذا البياوذذذذذذذات األةاةذذذذذذذية أر البياوذذذذذذذات  (3

 الإل افية

 تعيين موقيع املو وع املبحوث (4

 تعيين كيف عملية امللحظة جةمع البياوات حتى تكون عملية امللحظة ةهلة. (5

تعيذذذين طرةقذذذة كتابذذذة حواصذذذل امللحظذذذة وحذذذو اةذذذتخردام كتذذذاب البحذذذث اليذذذومي  (6

ارالفيرديو رأدرات الكتابة األخرى.رالارةطة را

 و. عملية تطوير األداة 

 اختبارالصدق .1
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الدساك (software AnatesV4-New)يستخردم  قختباس الصردفي هذا البحث، كان ا

قيمة ت حساب  تلكل األةئلة لتكون األدرات في جمع البياوات. إذا كاو حلة الصردقمرا

(thitungإيجاب )ت جردرلا >ر قيمة ت حساب  يا(thitung> ttabel فمعامل كل السؤال هو صرديق )

( thitung< ttabel)ت جردرلا <حسابر قيمة ت  يا( ةلبthitungر اذا كاوت قيمة ت حساب )

( من مستوى ttabel)جردرلاتحصيل قيمة ت كل السؤال هو غير الصرديق، ألن  فمعامل

 ٢-n = (dk)( با α = 0,05% )95الصردق 

 اختبار الثبات .2

ر لتعيين  .software AnatesV4-Newلتفسير هذه وتيجة الثبات، اةتخردمت الباحثة 

اأوواع الثبات، نستطيع أن ونظر على هذا اجةردرل في تفسير الثبات رهو:

 3۰٦جدول 

 معايير الثبات

معامل 

 االرتباط

 معايير الثبات

0,81 r 

1,00 

جرّداعال   

0,61 r 

0,80 

 عال

0,41 r 

0,60 

 متوةط

0,21 r 

0,40 

 منخفض

0,00 r 

0,20 

 منخفض جرّدا
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 (2006ص  75أسةكووتو )

فكان االختباس ثباتا. رةالعكس إذا كاوت وتيجة  rhitung> r tabelإذا كاوت وتيجة 

rhitung< r tabel  25فكان االختباس غير ثبات. ر قرد حصلت وتيجة اختباس الثبات على 

ا%. 95ن رهو املعي لةستوى الردالمر  n-2 =(dk)طالبا باملستوى املستقل 

أعطت الباحثة االختباس الدساك راختباس الثبات، بعرد تأدية اختباس الصردق 

وةة املاارس ، قبل وا)ر( باملردسةة الث)ه( ر  سابعللفصل القردس  تعلم التلميذ 

. تكون طرق جمع البياوات التي قراء  وص اللغة العرةيةإعطاء املعاجةة يعنى 

االباحثة هي االختباس القبلى رالبعردى.تستخردمها 

 درجة الصعوبة .3

، رةهل، ةهلة حرّداالتعيين أن تلك األةئلة هي  يدسجة الصعوةة ه

 software)الباحثة  ة، رصعب. فيهذا البحث اةتخردمحرّدا رمتوةط، رصعب

AnatesV4-New) ما
ّ
مستوى الصعوةة فسهلت بنود األةئلة،  من قيمةال تزداد كل

 لتعيين مستوى الصعوةة فنقردس أن ونظر فيما يلى:

      ٣.٧الجدول   

   درجة الصعوبة           

قيمة مستوى 

 الصعوبة 

 تفسير

حرّدا صعب 15% -% 0  

16 %- 30%  صعب 

31 %- 70% وةطمت   

71 %- 85%   ةهل 

86 %- 100% جرّدا ةهل   

 (2013 ص 40مسررس  )

 طاقة التمييز .4
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 Softwareفي هذا البحث ،اجحساب لتنارل بياوات طاقة تمييز باةتخردام )

Anatesv4-New ذي يهردف
ّ
 السؤال يكونالالسؤال حسن أر فبيح  تعيين لىإ( ال

 الباحثة إلى اجةردرل فيما يلى : عّينت. ةستخردمامل

    ٣.٨الجدول 

    تصنيف طاقة التمييز

 معايير D)مسافة القيمة د ) رقم

0,20 –ا0,00 1  (poor) عيف 

0,40 –ا0,21 2  (satisfactory) مقبولا 

0,70 –ا0,41 3  (good)جّيرد 

1,00 –ا0,71 4  (excellent)جّيرد جرّدا 

 (232ص  2012) أسةكووتو

 ( ترقّيةبعدي و القبلي و ال) برامج االختبار .1

ترقية بعرد اجحصول على بياوات وتيجة االختباس القبلي ر البعردي، فتردسةج 

  (gain)الكسبترقية االختباس القبلي ر البعردي.راالفرقة بين من  (gain)الكسب 

يهردف للجابة على فر يات البحث. ر يحتاج هذا التردسةج إلى اةتعمال 

Microsoft Excel 2013 اصيغة التالية: المع

( =g)مقياس الكسب 
القبلي االختباس – البعردي االختباس  

الردسجة األقص ى−االختباس القبلي
ا% 100ا0 

ادسجة حصول قيمة الةرقية املعتردلة املصنفة على ثلث فئات، رهي: 

ا0،7: مع غ< ااعالية -غ

ا0،3< غ< 0،7: مع متوةطة -غ

 0،3: مع غ >امنخفضة -غ
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 التسويةختبار ا .2

 software SPSS versi 20  for windowsهذا االختباس يحتاج إلى اةتعمال 

الختباس العينة حتى تردل أن هذه معينة أم ال. اختباس اإلحصاء املستخردم هو اختباس 

Kolmogorov-Smirnova بأخرد دسجة الرداللة(α)  ووع االختباس هو كما (0،05) هي .

ر  ,ةمقبول الفررض الصفرةة تفكاو (0،05) يلي: إذا كاوت دسجة الرداللة أكبر من

 ت الفررض الصفرةةفكاو( 0،05) بالعكس إذا كاوت دسجة الرداللة أقل من

 . مردرد

 : عينة من املجتمع الطبيعيالفررض الصفرةة 

 : عينة من املجتمع غير الطبيعيالفررض املباشر  

 ساختبار التجان .3

 software SPSS versi 20  forهذا اختباس التجانس يحتاج إلى اةتعمال 

windows  ىاأم غير متسارا ىاملعرفة تباين العينة. أ كاوت العينة لها تباين متسارا .

أر متجانسة، ر  فكاوت البياوات متباينة( 0،05) أكبر من  sigإذا كاوت وتيجة 

أر  ةتباينمفكاوت البياوات غير ( 0،05)أقل من  sig بالعكس أذا كاوت وتيجة

ا.ةتجانس

 رضيةفالاختبار  .4

هذا البحث من الفصل التجرةبي ر الضابط على ُحصل اختباس الفر ية في 

 ستخردمترا      للختباس القبلي ر االختباس البعردي ر الةرقية.  ةالقيمة املحتوة

 القيمة. إذا كاوت software SPSS versi 20  for windows  االختباس باألدرات الباحثة

sig (tailed-2)الفر ية املباشر  ر فالفر ية الصفرةة مقبولة  (0،05)من  أكبرا

الصفرةة رالفر ية   (0،05)من  أقلsig (tailed-2)مردرد , رإذا كاوت القيمة 

 .مقبولةالفر ية املباشر  ر مردرد  

 


