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 الحوار الحّر في المادة اللغة العربية ذجو نمفعالية تطبيق 
 في ترقية مهارة الكالم لطالب الفصل الثامن بالمدرسة الثانوية الحكومّية كندال

 
 بحث علمي

 إلكمال الشروط المقررة للحصول على درجة اإلجازة العالية مقدم
 

 إعداد
 حسن المعاشرة

۲٣۰٣٣۲۰۰۲٥ 
 
 

 العربيةقسم تعليم اللغة 
 شعبة اللغات األجنبية وأدبها

 كلية اللغات والفنون
 نج الحكوميةاجامعة سمار 

410٣ 
 

 

 



 
 

 ب

 
 
 
 



 
 

 ج

 
 
 
 



 
 

 د

 تقرير
 

أقّررأناالطالبة:
:حسناؼبعاشرةاالسم

ٕٖٖٕ٘ٓٓٔٗٓ:رقمالقيد
:تعليماللغةالعربيةقسم
:اللغاتكاألدباألجنبيةشعبة
:اللغاتكالفنوفكلية
:ظبارنجاغبكوميةجامعة

الحوار الحّر في المادة اللغة العربية في ترقية  ذجو نمفعالية تطبيق ىذاالبحثالعلميعن
إلكماؿمهارة الكالم طالب الفصل الثامن بالمدرسة الثانوية الحكومّية كندال  مقدـ

كيتضمنالشركطاؼبقررةللحصوؿعلىدرجةاإلجازةالعاليةكتبتبنفسيبالصدؽكاألمانة.
البحثمع البحثعلىنتائجالدراسةكتوجيهاتاؼبشرفة.ككانتاؼبراجعكاؼبصادرؽبذا ىذا

ترصبتهاموافقةلطريقةكتابةالبحثالعلمي.كحررتىذاؼبنيهمواألمر.

ـٕٗٔٓظبارنج،ابريل
الباحثة


 حسناؼبعاشرة

ٕٖٖٕ٘ٓٓٔٗٓرقمالقيد
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 استهالل
 

ُرالنَّاِسأَنْػَفُعُهْملِلنَّاِس)ركاهاضبدكطرباينكدارقطينكصحيحوالباينيفالسلسلةالصحيحة( َخيػْ

حَ يُػَغيػِّرُِإفَّاهلَلاَليُػَغيػُِّرَماِبَقْوـٍ (۱۱)الرعد:ِسِهمَْمابِأَنْػفُْكاَّتَّ































 
 

 ك

 إهداء



أىدمىذاالبحثإىل:

ٔ.  احملبوبٌن)أضبد كأمي أعطياينأيب اللذين كمونيحة( غًنفتاكم كدعائهما دائما حبهما

 اؼبوقوؼ.

(اليتأعطتينضبّاسةكأخوّماحملبوبٌن)ؿبمدفضلريّبكؾبتىبنلنااؼبوناأخيتالكبًنة)نينا .ٕ

 كفىبو(

 عائليتالكبًنةمعهددرّةأىلالسنةكاعبماعة .ٖ

 OASE’01أصدقاءتعليماللغةالعربيةك .ٗ

 اللغةالعربيةجبامعةظبارانجاغبكوميةقسمتعليم .٘

كلمنيقرأىذاالبحث
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 كلمة شكر وتقدير
 

فعالية تطبيق ضبداكشكراهللتستطيعالباحثةأفتنتهيحبثعلميربتاؼبوضوع"

في ترقية مهارة الكالم لطالب الفصل الثامن ر الحّر في المادة اللغة العربية الحواذجو نم

درجة" الثانوية الحكومّية كندالبالمدرسة  على للحصوؿ اؼبقررة الشركط إلكماؿ مقدـ

 اإلجازةالعاليةيفتعليماللغةالعربية.

إىل اعبزيل الشكر أقدـ أف كيسرين طرؼ كل كإرشاد اهلل بإذف البحث ىذا كمت

فضيلة:

جامع .ٔ كالفنوف، اللغة كلية عميد اؼباجستًن ياتٌن نور أغوس الدكتور ظبارنجاألستاذ ة

 .لكتابةىذاالبحثاإلذفاينعطأاغبكوميةالذم

اللغاتاألجنبيةكأدهباالدكتورزعيماؼببارؾاؼباجستًن،رئيس .ٕ ككليةاللغاتكالفنوفشعبة

 .يفكتابةىذاالبحثالسهولةاينعطأجامعةظبارانجاغبكوميةالذم

ينتعطأالعربيةككاؼبشرفةاألكىلاليتريتنافرمناإيراكايتاؼباجستًنة،رئيسةقسمتعليماللغة .ٖ

كالتحفيز يفتقدًنالدعم ككالتوجيهاتكاإلرشاداتكبذلتجهدىا تصحيحالاإلىتماـ

 ذاالبحثكإعطاءاؼبداختاتحَّتأقبزتالباحثةىذاالبحثؽب



 
 

 ح

اإلىتماـحَّتأقبزتالباحثةكـبلصٌناؼباجستًن،الذمساىميفإعطاءالدعمكالتحفيز .ٗ

 لبحثىذاا

البحثكتصحيحوحَّتالتيالقطيناؼباجستًنةدارىاؼبناقشةاألكل .٘ أفرغكقتهايفمناقشةىذا

 يكوفعلىكجوأحسن.

 .مناقشةىذاالبحثلأفرغكقتهالذياؼباجستًنالثاينأضبدمفتاحالديناؼبناقشة .ٙ

 صبيعمدرسيقسمتعليماللغةالعربيةالذينأعطوينالعلمكاؼبعرفةكالدافعة .ٚ

إلجراءالثانويةاغبكومّيةكنداؿالذمساعدكاذفالباحثةسركيناؼباجستًنرئيساؼبدرسةأ .ٛ

نخاصةألستاذفتحالرضبنكأستاذجسميتوالذيىيئةالتدريسفيهاالبحثكصبيعىذا

 البحث.يفكتابةىذاساعداف

ياينمععائلتواللذينقدأعطاألبشيخمشراحن،األبكاألستاذ .ٜ كذبربةاغبياةالعلـو

 بإختاصكالصرب.اإلرشاداتك

العربيةصبيع .ٓٔ اإلىتماـساعدةكاؼبّماسةكاغبوينذينأعطلالاألصدقاءيفقسمتعليماللغة

 ىذهأربعسنواتخاصةألخيتأرينكزكدا.ختاؿ

 ضبّاسةكمساعدة.أعطوين اللذينOASE ’ٓٔاألصدقاءصبيع .ٔٔ

ٕٔ.  السنة أىل درّة كتقّيةمعهد تقّي أعطكل الذين مساعدونيكاعبماعة كات يةدعأكدكافع

 كيكوفعائلةالصعًنةيفاؼبعهداحملبوب.
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 يفأياميكحيايت.ماسةاغبكوينالدكافعغرفةالذينأعطالاألصدقاءيفصبيع .ٖٔ

 ىذاالبحث.ءدعاالماسةكويناغباألصدقاءقاعةالنساءالذينأعطصبيع .ٗٔ

ٔ٘.  صبيع األصدقاء الرتبوية العملية ٖٕٔٓيدانيةاؼبيف يف كنداؿاؼبدرسة اغبكومّية الثانوية

كاػبرباتيفمسايرةاغبياة.اوينأعطالذين  لعلـو

اؼبعرفةكالتجربةكأصبلونيأعطالذينبليجورجيواؼبيدانيةالعمليةٖٕٔٓسنةاألصدقاءصبيع .ٙٔ

 ذكرلأصبليفاغبياة.

 كلطرؼساعدينيفكتابةىذاالبحث. .ٚٔ

ستكماؿىذاالبحث.كأفيكوفنافعاقرتاحاتالنتقاداتكاالاألعزاءاالالقراءكأرجومن

.صةكللقراءعامةاكمفيداللباحثةخ

ـٕٗٔٓبريلأنجاظبار



الباحثة
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 ملّخص البحث
 

حسن المعاشرة .ٕٓٔٗ تطبيق. الكتاـذجومنفعالية مهارة يفترقية العربية اللغة يفاؼبادة اغبّر اغبوار
 كنداؿ. اغبكوميّة الثانوية باؼبدرسة الثامن الفصل شعبةحبثعلمي.طتاب العربية. اللغة تعليم قسم

يتاللغاتكاألدباألجنبية،كليةاللغاتكالفنوف،جامعةظبارانجاغبكومية.اؼبشرفةاألكىل:ريتنافرمناإيراكا
 اؼباجستًنة.

،مهارةالكتاـاغبواراغبرّذجومن:الكلمة الرئسية
لتعبًناألفكاركالشعور.مهارةالكتاـالعربيةينبغيالكتاـىوالقدرةعلىنطقأصواتأكالكلمات

أفيسيطرعليهاالطتابجّيدا.كلكنيفاغبقيقةجيدالطتابالصعوباتيفالسيطرةعليها.كالسببقلة
فبارسهمبالكتاـكقلةشجاعتهميفالكتاـكخوفهممنالوقوعيفاػبطأيفالكتاـكىذاحيتاجإىلحل

 لرتقيةمهارةالكتاـباللغةالعربيةلطتاب.باستخداـمنوذجاغبواراغبّر.
البحثىي يفىذا الكتاذجومنىلاؼبشكلة مهارة فّعاؿلرتقية العربية فياؼبادةاللغة اغبّر ـاغبوار

تطبيق فعالية البحثؼبعرفة ىذا اؽبدؼمن كنداؿ؟. اغبكومّية الثانوية باؼبدرسة الثامن لطتابالفصل
اغبواراغبّريفاؼبادةاللغةالعربيةيفمهارةالكتاـلطتابالفصلالثامنباؼبدرسةالثانويةاغبكومّيةذجومن

 كنداؿ.
نتائ دبقارنة البحثبتصميمالبحوثالتجريبية الذمكىذا الّضابطة باجملموعة التجريبية جاجملموعة

اليعطىالعتاج.األدكاتاؼبستخدمةىيأدكاتالتجربة.صناعةصبعالبياناتىيالتجربة.صناعةربليل
نتائجاختبارصحةالبياناتكنتائجاختبارمعدلةكالدرجاتاؼبعدلةثوقيةاألدكاتكصحةكموالبياناتىي

 فرضية.تباينعينةالبحثكاختبار
البحثعلىارتفاعنتائجالطتابمناإلختبارالقبليإىلاإلختبارالبعدم.من نتائجىذا تدّؿ

 النتائج يعرؼارتفاع أف يستطيع التجربة منالبيانات كاجملموعةالتجراؼبعدلة الّضابطة اجملموعة ٖٖيبية
 إىل تصل القبلي اإلختبار يف فصلهم. القبليٜٗ،ٚٙطتابيف اإلختبار يف الّضابطة كللمجموعة

 البعدم اإلختبار يف الّضابطة ٗٚ،ٗٙللمجموعة . التجريبية للمجموعة القبلي اإلختبار ٜٙ،ٕٚيف
تدريساللغةالعربيةفرضيةىذاالبحثتدؿعلىأف.ٕٗ,ٓٛللمجموعةالتجريبيةيفاإلختبارالبعدمك

الثامنبامدرسةاغبكوميةباستخداـمنوذجاغبواراغبّرفّعاؿيفمهارةالكتاـباللغةالعربيةلطتابالفصل
كنداؿ.
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تياقائمة المحتو 
  

 أ ..........................................................الموضوعصفحة 
 ب ................................................... صفحة تصديق المشرفة

 ج ......................................................... صفحة التصحيح
 د ............................................................ صفحة التقرير

 ه ................................................................. استهالل
 و .................................................................... إهداء

 ز ........................................................ كلمة شكر وتقدير
 ي ........................................................... البحثملّخص 

 ك ......................................................... تياقائمة المحتو 
 س .......................................................... جداولال فهرس

  ف ............................................................. فهرس الصور

 الباب األول مقّدمة
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٘ ....................................................... مشكلةالبحثٔ.ٕ
ٙ ...................................................... أىداؼالبحثٔ.ٖ
ٙ ......................................................... أمهيةالبحثٔ.ٗ

 الباب الثاني الدراسات السابقة واإلطار الّنظريّ 
ٛ .................................................... الدراساتالسابقةٕ.ٔ
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ٗٔ ......................................................... الّنظرمّطاراإلٕ.ٕ
ٗٔ ......................................................... العربيةاللغةٕ.ٕ.ٔ
٘ٔ ...................................................... اؼبهاراتاللغويةٕ.ٕ.ٕ
 ٘ٔ ........................................................ مهارةالكتاـٕ.ٕ.ٖ

 ٚٔ ....................................... أىداؼتدريسمهارةالكتاـٕ.ٕ.ٖ.ٔ
ٛٔ ....................................... أساليبتدريسمهارةالكتاـٕ.ٕ.ٖ.ٕ
 ٜٔ...........................................الّدرجاتتدريبالكتاـ  ٕ.ٕ.ٖ.ٖ
 ٕٚ.............................................معايرتقوًنمهارةالكتاـٕ.ٕ.ٗ
ٜٕ ......... كتاـطتابالفصلالثامنباؼبدرسةالثانويةاغبكوميةكنداؿمهارةٕ.ٕ.٘

 الباب الثالث منهجية البحث
ٖٔ .................................................. نوعالبحثكتصميموٖ.ٔ

 ٖٖ .......................................................... متغًّنالبحثٖ.ٕ
ٖٗ .......................................................... فرضيةالبحثٖ.ٖ
ٖٙ .............................................. عينةالبحثكمكانوكزمانوٖ.ٗ
ٖٛ .................................................... تقنياتصبعالبياناتٖ.٘
ٖٛ ......................................................... أدكاتالبحثٖ.ٙ
 ٘ٗ ........................................................ اختباراألدكاتٖ.ٚ

 ٘ٗ ...................................................... صحةاألدكاتٖ.ٚ.ٔ
ٙٗ ..................................................... موثوقيةاألدكاتٖ.ٚ.ٕ
 ٚٗ ................................................. تقنياتربليلاؼبعلوماتٖ.ٛ
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 ٚٗ ............................................. البحثعنالنتائجاؼبعدلةٖ.ٛ.ٔ
ٛٗ ........................................... نتائجاختبارصحةالبياناتٖ.ٛ.ٕ
ٜٗ ................................. نتائجاختبارمعادلةتباينعينةالبحثٖ.ٛ.ٖ
ٓ٘ ..................................... إختباراإلختتاؼدبعّدؿأكtإختبارٖ.ٛ.ٗ

 ومناقشتهاالباب الّرابع عرض البيانات 
ٖ٘ ........................................................ عرضالبياناتٗ.ٔ

ٖ٘ ...................................................... إختباراألدكاتٗ.ٔ.ٔ
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ٕٜ ................................................................اؼبناقشةٗ.ٕ
ٕٜ ....................................................... النتائجاؼبعدلةٗ.ٕ.ٔ

ٕٜ .................................. الّضابطةالنتائجاؼبعدلةيفاجملموعةٗ.ٕ.ٔ.ٔ
ٜٗ .................................. التجريبيةالنتائجاؼبعدلةيفاجملموعةٗ.ٕ.ٔ.ٕ
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جداولالفهرس   
 

 ٕٔ ...................... كجوهالتشابوكاالختتاؼبالبحوثاألخرلٕ.ٔاعبدكؿ
 ٖٓ ............................... معايًنالكفاءةكالكفاءةاألساسية۲۰۲اعبدكؿ
 ٔٗ ......................................... معايًنإعطاءالدرجاتٖ.ٔاعبدكؿ
ٗ٘ ........................................... األدكاتنقاطقيمةٗ.ٔاعبدكؿ
ٙ٘ .......................................... صحةالّتلفظ)ـبرج(ٗ.ٕاعبدكؿ
 ٛ٘ .................................................... rقيمةبيافٗ.ٖاعبدكؿ

 ٛ٘ .......................................... تركيبالكلمةصحةٗ.ٗاعبدكؿ

 ٓٙ .................................................... rقيمةبيافٗ.٘اعبدكؿ

ٔٙ .......................................... النربكالتنخيمصحةٗ.ٙاعبدكؿ
 ٖٙ .................................................... rقيمةبيافٗ.ٚاعبدكؿ
ٗٙ ................................................ الطتاقةصحةٗ.ٛاعبدكؿ
 ٙٙ .................................................... rقيمةبيافٗ.ٜاعبدكؿ

 ٙٙ ............................................. الشجاعةصحةٗ.ٓٔاعبدكؿ
 ٛٙ .................................................. rقيمةبيافٗ.ٔٔاعبدكؿ

 ٓٚ ........................................ ربليلنواحياألدكاتٗ.ٕٔاعبدكؿ
 ٕٚ .................................................. rقيمةبيافٗ.ٖٔاعبدكؿ

 ٖٚ ...................... الّضابطةنتائجاإلختبارالقبلييفاجملموعةٗ.ٗٔاعبدكؿ
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 ٙٚ ......... الّضابطةئويةلنتائجإختبارالقبلييفاجملموعةالنسبةاؼبٗ.٘ٔاعبدكؿ
ٛٚ ..................... الّضابطةنتائجاإلختبارالبعدميفاجملموعةٗ.ٙٔاعبدكؿ
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 ٖٛ ...................... التجريبيةنتائجاإلختبارالقبلييفاجملموعةٗ.ٛٔاعبدكؿ
 ٘ٛ ............ التجريبيةئويةلنتائجإختبارالقبلييففصلالنسبةاؼبٗ.ٜٔاعبدكؿ
 ٚٛ ....................... التجريبيةنتائجاإلختبارالبعدميففصلٗ.ٕٓاعبدكؿ
ٜٓ ........... التجريبيةمئويةنتائجالبحثاإلختبارالبعدميففصلٗ.ٕٔاعبدكؿ
 ٜٚ .................................... نتائجاختبارصحةالبياناتٗ.ٕٕاعبدكؿ
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 الباب األّول

 مقّدمة

 خلفية البحث ۲.۲

بعد اللغة حياة يف الّناس بو يعمل الذم الثاين اللغوم الّنشاط ىو الكتاـ

اإلستماع.بناءعلىأصواتتلكاللغةاؼبسموعةيتعّلمالّناسنطقاكاغباصليستطيعوف

اإلستيعابعلى عليو ينبغي جّيدا، كتاما اؼبتكّلم يستطيع لكي يتكّلموا. األلفاظأف

كالرتاكيبكاؼبفردات.سولذلك،البدعليوالسيطرةعلىاؼبشاكلكاألفكاراؼبطركحة،

(.۲۰۰۱:۲ٚٙكالقدرةعلىفهمكتاـاؼبخاطب)نورجينتورك

كاستقباؽبا. األفكار لتعبًن الصوتية الرموز سيطرة إىل الكتامي الّنشاط حيتاج

 شكل لو الرمز الكتامي الّنشاط يف نشاطالحيتاج يف ماحيتاج مثل البصريّة عتامات

الكتامي الّنشاط يعمل أف األّمّي يستطيع الّسبب ىو ذلك كالكتابة. القراءة

جبّيد،كمتكّلماألصلّي.كىكذاديكناؼبتكّلماليدرؾقدرةاللغوية،ال"يعرؼ"نظاـاللغة

يف استخداما أكثر السفهية اللغة أفسيطرة تدلنا تلكاغبقيقة اليومّية.نفسها. اغبياة

يف القدرة كاختبار تدريساللغة الكايفيف اىتمامها من البد الكتامية القدرة لذلك،

(.۲ٚٙ :۲۰۰۱التكّلم)نورجينتورك
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يفاغبقيقة،كانتمهارةالكتاـىيمهارةاإلنتاجيفتّيارنظاـصوتالنطق

خر.جهازالّنطقالكامللتوصلاإلرادةكاإلحتياجاتالّشعورةكالّرغبةإىلالشخصاآل

منصوتالنطق علىانتاجاشكاؿكاسعة ديكنو متطلباتطبيعية لدمالشخصىو

علىثقةالنفس اؼبهارةتعتمدأيضا كضغطكغبنصوتكسكوتكنغمةالكتاـ.ىذه

ليتكّلماؼبتكّلمشكلطبيعّيكصادؽكصحيحكمسؤكلةبعيدعناؼبشكلةالنفسّيةمثل

(.۲۰۱۱:۲ٗ۱لبكالّتوتّركثقيلالّلسافكغًنذلك)إسكنداركسيداغبياءكخائفالق

اللغة تعليم يف حصوؽبا اؼبرجو اللغوية اؼبهارات أنواع من نوع الكتاـ مهارة

اللغة باستخداـ اؼبتبادؿ، كاإلّتصاؿ التفاىم لبناء مناسبة كسيلة ىو الكتاـ العصريّة.

الدراس الفصوؿ يف الكتامي الّنشاط كوسيلتو. لو اللغوية اإلتصاؿفاذباىإية ،يف

(۱اؼبتبادالف.كىكذاينبغيتدريبالكتاـقبلكّلشيئعلىأساس)ستمعاؼبتكّلمكمهااؼب

(كاستيعاباؼبفرداتكالتعبًناتديكنٖ(القدرةعلىالنطق)۲القدرةعلىاإلستماع)

يبالكتاـىومواصلةالطتابأفيّتصلواهبااؼبقصودكأفكارىم.كديكنأفيقاؿأفتدر

(.۲۰۰۲:۱ٖ۲منتدريباإلستماعالذميفنشاطوتدريبالنطق)ايفندم

الفصوؿ يف ك"اؼبثًن" اعباذب الّنشاط ىو الكتامي الّنشاط ىذا اغبقيقة يف

شاركة اليثًن مثًن غًن الكتامي الّنشاط يصًن بالعكس. كقع أحيانا كلكنو اللغوية.

ك ؿبلة اغبالة منالطتابكتصًن بسببإستيعاباؼبفرداتكاعبمل ىذا توّقف. أخًنا
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الطتابؿبدكدةجّدا.كمعذلكمفتاحقباحالّنشاطيكوفحقيقةعلىىاؼبدّرس.عندما

يفإلبداعكديلكاكافاؼبدّرسيستطيعأفخيتارموضوعالكتاـاؼبناسببقدرةالطتاب

تعليمالالنماذجتطوير ،طبعاالكتاـيةاؼبتنّوعةيفتعليممهارة )ايفندمالظاىرةالتقعىذه

۲۰۰۲:۱ٗ۰.)

عتاقةكالرباغمايت،ماإلتصايلاؼبذىبعند اإلستماعؽبما الكتاـكمهارة هارة

اؼبعاىن ضّم إىل اؼبتكلم أخرلحيتاج كظبة معلوماتركتينية اللساف تفاعل سبثل قوية.

ما.كيشرتطيفمهارةالكتاـكترتيبالتفاعلكمنينبغيأفيقوؿماذاكاىلمنكمَّتكعن

 األقل على فهما اؼبتكّلم يكوف أف يف .اعبملةكضع اعبملة قصًنة كانت لديهاكلو

 (.۲۰۱۱:۲ٖ۲)إسكنداركسيداؼبتواصلةحَّّتتستطيعأفتقّدـاؼبعىناألساسيةتركيب

 مثل ربتّل اإلستماع، اؼبعلوماتممهارة إعطاء يف فبّيزا مكانا الكتاـ هارة

إفكاره عن للتعبًن الفرديّة اؼبعاصر.القدرة العامل حضارة يف اغبياة تقّدـ مع كاستقبالو

بشكلمايسمعهبااآلخركيفهمها،صاراإلحتياجاألساسيغبياةاجملتمعكالفردّم.

الكتاـ يفمستولاؼبدرسةاإلبتدائية،مثلو.اتفيكلمستودبختلفيعملتقدًنمهارة

القدرةعلىسردالقّصةكاػبطابةكغًنذلكديكنأفتكوفتقييما.يعّدالشخصديلك

تدريسالكتاـعلىاسرتاتيجيةتعود.هارةالكتاـماداـيستطيعأفيتصلعنيكلموم

 إجابة التحفيزمبدأ . ماداـ اؼبتكّلم متغًّنيىذيتوىّل يفن ماىرا اؼبتكّلم فيقرب الكتاـ.،
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 اسرتاتيجيةتطّور إجابة اؼبخّطط عن يدافع يزاؿ ال الكتاـ ذلكالتحفيزتدريس كمع

(.۲۰۱۱:۲ٗ۰)إسكنداركسيدـبتلفبتعديلالنماذج

هارةالكتاـلطتابأّّنميستطيعوفأفيّتصلوابلساّنمشكلمعموماأىداؼ

وىا.كىذادبعىنتوصيلالرسالةإىلشخصآخريستطيعأفجّيدكطبيعّيبالّلغةاليتتعلم

إىل حيتاجوف الطتاب اإلتصاؿ يف إلىاؼبهارة للوصوؿ طبعا كلكن اجملتمع. بو يقبل

(.۲۰۱۱:۱ٖٙ)ىًنموافالّنشاطاتالتدريبةاؼبعينة.

يفالفصلقامتالرتبيةاؼبيدانيةبناءعلىاؼبتاحظاتقدعملتالباحثةحينما

يفتدريسالكتاـ تستقبلاؼبشاكلأحيانا كنداؿ. اغبكومية الثانوية الثامنمناؼبدرسة

حينمابالّلغةالعربيةخاصةيفمادةاغبواراتلطتابىيصعبةالطتابيفإلقاءالكلمة

ديارسوفاغبوار.كثًنمنالطتابديارسوفاغبوارباستخداـطريقةاغبفظ.علىأّفحفظ

يفاؼبف الطتاب يستخدـ كبالّتايل بالصعوبة. يشعركّنم العربّية الّلغة يف كاعبمل ردات

اغبكومية الثانوية يعانوفاؼبدرسة حَّّت اليومّية، حياهتم يف اإلندكنيسّية الّلغة األـّ الّلغة

يفإلقاءالكلمةبالّلغةالعربية،إضاضةإىلذلكدراسةالّلغةالعربيةلغةصعوبةبالصعوبة

.غاتاألخرلباؼبقارنةمعاللّديهمل

ىينقصاؼبشاكلاألخرل العربية يفتدريسالّلغة الطتابأحيانا يستقبلها

يف أصدقائهم أماـ اغبوار ؼبمارسوف اػبطأ من كاػبوؼ بالّشجاعة الشعور الطتاب
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 الّشجاعة تكوف حَّّت تظهر.الفصل، كمل جّدا ناقصا التزاؿ الطتاباقتاؽبا من البد

ينبغيعلىاؼبدّرسأفيعطىالدافعاىلالطتابليملكوفلذل يفك، الّشجاعة شعور

العربيةخاصةيفمادةاغبواراتكعدـاػبوؼمناػبطأيفإلقاءالكلمة. الّلغة الكتاـ

 دكف يراـ ما على تسًن الفصل يف لطتاب الكتاـ التدريباتيف عملّية أمكبالّتايل

مشاكل.

بوالطتابيفالفصلالثامنباؼبدرسةالثانويةذجومنمنختاؿ اغبواراغبّريقـو

اغبكومّيةكنداؿيستطيعأفيساعدالطتابيفعملّيةالتدريسيفالفصلخاصةلدركس

الدركس اغباؿاليعطياؼبدّرسمادة الكتاـ.يفىذا اغبواردبهارة العربيةيفمادة اللغة

طبيقكيفديارسوفاغبوارجّيدا.فقطكلكنأيضايعطيالّتوجيوكالت

" : اؼبوضوع لرتفع الباحثة فاقبذب فكاؾ، ذلك على فعالية تطبيق  بناء

الحوار الحّر في المادة اللغة العربية في ترقية مهارة الكالم لطالب الفصل ذجو نم

".الثامن بالمدرسة الثانوية الحكومّية كندال

 مشكلة البحث   4.0

اغبواراغبّرذجومنبناءعلىماسبقذكرهفمشكلةالبحثفيىذاالبحثىوىل

الثانوية لطتابالفصلالثامنباؼبدرسة الكتاـ مهارة فّعاؿلرتقية العربية اللغة يفاؼبادة

اغبكومّيةكنداؿ؟
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 أهداف البحث  0.٣

يفاؼبادةاغبواراغبرّذجومنأّماأىداؼمنىذاالبحثفهوؼبعرفةفعاليةتطبيق

اللغةالعربيةيفترقيةمهارةالكتاـلطتابالفصلالثامنباؼبدرسةالثانويةاغبكومّيةكنداؿ

كنداؿ.

 أهمية البحث 0.٣

لتعرؼ اؼبنافع أفيعطيمعناه البحثيستطيع اغبّرذجومنيرّجىمنىذا اغبوار

باللغةالعربيةكمساعدةعمليةتدريسهاشكللو:

 فوائد النظّريّة    ۰۲

الرّتبية ؾباؿ يف عموما كاؼبعارؼ العلـو حزانة زيادة البحث ىذا من يرّجى

كا كالوسائل اؼبنهج الكتاـيفلنماذجكتطوير ؼبهارة خاصة أيضا العربية اللغة تدريس

كديكنأفيستخدمهاكمادةالبحثأطواؿ.

 فوائدالعملّية ۰۲

منافعالعملّيةيفىذاالبحثىي:

لطتاب۰۱

 تدريبالطتابعلىمهارةالكتاـيففبارسةاغبوارأتفاءعملّيةالتدريس .أ

 يفعملّيةالتدريسخاصةيفتدريساللغةالعربيةالفعاؿالطتابترقيةدكر .ب
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 الطتابيفتعلماللغةالعربيةترقيةإقباز .ج

ؼبدّرس۰۲

 اغبوارمناذجإعطاءاؼبعلوماتكاػبطابعن .أ

 كالبديلةاؼبدّرسيفتدريساللغةالعربية .ب

للمدرسة۰ٖ

أفيطبق .أ كاؼبواداألخرلمناذجيستطيعاؼبدرسة خاصة  العربية  تدريساللغة

 عامة

اؼبسامهةللمدرسةيفؾباؿاؼبناىجالتعليمياعبديداحملتاجللحصوؿعلىإعطاء .ب

 األىداؼاؼبنشردة.
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 الباب الثاني

 طار الّنظريّ اإلو  سابقةدراسات الال

البابتبحثالباحثةعن .علىأّفالدراساتالسابقةكاإلطارالّنظرمّيفىذا

الّنوعاتالبحوث ستبٌّن الباب.يفدراساتالكتابة جزئية أفصلالبيافسيبٌّنيفكّل

الباحثةعتاقةكإختتاؼالبحوث تبٌّن قبلها. الكتاـ قدكافالبحثعنمهارة ـبتلفة

 كمايلي:الدراساتالسابقةقبلهمبالبحثالذمتعملالباحثة.للبيافاألطواؿعن

 سابقةالدراسات ال0.4

قدكافالبحثعنمهارةالكتاـقبلهاكلكناليزااؿأفيبحثمرّةأخرلعن

اؼبتنّوعة الكتاـالطتابيفالفصل.قداستخدـالبحائثقبلهماؼبناىجكالصناعة مهارة

ؼبناسببأىداؼالتدريسكيكوفالطتابأعمليفتدريسمهارة الكتاـ مهارة لرتقية

منوذجاغبواراغبّرلطتابلرتقيةقدرةمهارةالكتاـعندتعديلالكتاـ.البحثعنفعالية

البحائث يعمل كمل مسأمة كليست  مسركرة الفصل نشاطات عملّية لتكوف اعباذب

أيضا.

نوجركىو تيجوه رضبة ىو قبلو الباحث الكتاـ اؼبهارة عن البحث حبث قد

(.۲۰۱ٖ(كزيناؼبّتقٌن)۲۰۱ٖ(،ايكوىًنمأكتومو)۲۰۱۱)
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( نوجركىو تيجوه التعلمية۲۰۱۱رضبة الطريقة "إستخداـ اؼبوضوع حبثو يف )

مهارةالكتاـيفيةقرتلالتعاكنيةموديلالتعليمبٌنالطتابيفاؼبستولالواحدمنالعمر

الدراسي العاـ ظبارنجاغبكومّية جبامعة العربّية اللغة تعليم قسم تدريباحملادثة ؿباضرة

ةتيجوهالعوائقعلىالطتابالذىنيأخذكفؿباضرةتدريبـ،كجدرضب۲۰۱۱/۲۰۱۰

احملادثةكىينقصقدرةالطتابيفحوارظهوراػبوؼكتعتعهمحينمايتكّلموفمباشرة

اؼبفرداتك كسيطرة العربّية اللغة الطتابعن لنقصمعرفة كذلك احملاضر. مهارةأماـ

اللغةالعربّية.سولذلكيعّلمؿباضرالكتاـبضعالطتابكمليعتادالطتابأفيتكّلموا

 تأثّر حَّّت احملاضرة دبنهج الكتاـ حبثومهارة نتيجة من كيظهر كنقصالفرح. األسأمو

يفاؼبائة.قيمةدبعّدؿدكراألّكؿ۰ٚ،۱ٚبنسبةمئوبةترقيتو۱۰،ٗٗمغزلترقيتوحوايل

 .۱ٚ،۲٘كقيمةدبعّدؿدكرالثاينىو۱ٙ،۱٘حوايل

 على دبوضوع تيجوه رضبة بالبحث البحثة عتاقة ترادقدعملت مهارةترقية

( على اإلختتاؼ كيقع الباحثة. توصل ك۱الكتامأف الّصناعة استخدـ النماذج(

رضبةتيجوهالطريقةالتعلميةالتعاكنيةموديلالتعليمبٌن(يستخدـالبحث۲اؼبدركس.)

(۲اغبواراغبار.)النماذجّفتستخدـالباحثةعلىأالطتابيفاؼبستولالواحدمنالعمر

رضبةتيجوهمنهجدراسةتطبيقيةفصليةكلكناستخدـاؼبنهجالبحث.يستخدـالبحث

تستخدـالباحثةمناىجالتجربة.
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( أكتومو ىارم ايكو البحث الوسيلة۲۰۱ٖكاف "تطبيقة دبوضوع أيضا )

الكتاـالّلغةالعربيةطتابالفصلقيةرتل۸تدريسالّلغةالعربيةأساسيمكركميديافليس

 ايكو جيرّب جركبوجاف. فورككدادم اغبكومية العالية باؼبدرسة حبثوالعاشر يف ىارم

بنظامية تصل اليت الكتاـ مادة على الطتاب نقصفهم الطتاب جيده اليت العوائق

الفعايلاؼبدركستدريساللغةالعربيةيفالفصلالعاشرملتستخدـاإلسرتاتيجّيةككسيلة

اؼبثًنك يدّؿ حبثو نتيجة من اإلختبارت. البعدم.يف الىاإلختبار القبلي اإلختبار من رقية

 قيمة اؼبراقبة فصل يناؿ ٙٙ،۲ٚالقبلي قيمة يناؿ البعدم يفٙٚ،۲ٗكاإلختبار .

.۸ٗ،ٗٚكاإلختبارالبعدميناؿقيمة۸ٙ،ٙٙاإلختبارالقبلييناؿفصلالتجربةقيمة

ترادترقية(۱قدعملتعتاقةالبحثةبالبحثايكوىارمأكتومودبوضوععلى)

( الكتامأفتوصلالباحثة. منهجالبحثمناىج۲مهارة منهجالبحثىو استخدـ )

 على اإلختتاؼ يقع التجرببية. ) ۱(البحوث كالنماذج الوسيلة .اؼبدركستستخدـ

فليس ميديا برباسيسمكرك الوسيلة البحثايكوىارمأكتومو علىأّف۸يستخدـ ،

استخدـعينّيةالبحث.عينّيةالبحثايكو(۲)النماذجاغبواراغبار.تستخدـالباحثة

ىارمأكتوموطتابفصلالعاشرباؼبدرسةالعاليةاغبكوميةفورككدادم،علىأّفعينّية

لالثامنباؼبدرسةالثانويةاغبكوميةكنداؿ.البحثالباحثةطتابفص
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(دبوضوع"آثاراحملاضرةعلىمهارةكتاـالعربية۲۰۱ٖالبحثزيناؼبّتقٌن)

،۲۰۱ٖ/۲۰۱۲لطتابالفصلالّتاسعباؼبدرسةالثانويةدارالقلمتاقبرانجبانتافعاـ

كيفهموّناكيسيطركّناربيةالّلغةالعمتصّعبوفعندماديتّصوفالعوائقاليتيّتجههاالطتاب

الدراسيفقط. اؼبنهج إلطاعة العربية الّلغة يستخدموف بعضهم اؼبدّرس، اليتقدعّلمها

لطتابالفصل العربية الّلغة الكتاـ علىمهارة احملاضرة آثار البحوثتدّؿ ىذه نتيجة

 قيمة كاإلجيابية. الكبًنة القلم دار اغبكومية الثانوية باؼبدرسة العتاقةالّتاسع حسابة

جدكؿ.تدّؿأّفتلكالقيمةآثاراحملاضرةعلىمهارةrاؼبتبادلةكالنكوصةأكربمنقيمة

.ٙٙ،۰حوايل%كتاـالّلغةالعربيةلطتابالفصلالّتاسعباؼبدرسةالثانويةدارالقلم

ترقيةمهارةالكتاـاليتتلتقيهاقدعملتعتاقةالبحثةبالبحثزيناؼبّتقٌنيقععلى

زين(اؼبنهجكالنماذجاؼبستخدماف.استخدـالبحث۱الباحثة.كاإلختتاؼيقععلى)

(استخداـاؼبنهجالبحث.۲)اغبواراغبار.مناذجاؼبّتقٌنمنهجاحملاضرة،كالباحثةتستخدـ

منهجالبحثذبربةالعتاقةاؼبتبادلةكالباحثةتستخدـزيناؼبّتقٌنمنهجاستخدـالبحث

.البحثالتجريب

فيستطيعأفيستخلصالبحثالكثًنبقصدالرتقيةيفقدرةاإلطاربناءعلى

البحث زبّص الباحثة لكّن اؼبتنّوعة. كالّصناعات كاؼبناىج الّتقريبات باستخدـ الكتاـ

 الّلغةالعربيةاإلختيارم.باستخدـمناذجاغبواراغبارلرتقيةمهارةكتاـ
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ألخرلثاوالبحختتاؼكجوهالتشابوكاالٕ.ٔؿاعبدك

اإلختتاؼكجوهالتشابوموضوعالبحثاالسمالنمرة

رضبةتيجوه .ٔ

نوجركىو

إستخداـالطريقةالتعلمية

التعاكنيةموديلالتعليمبٌن

الطتابيفاؼبستولالواحد

مهارةالكتاـيةقرتلمنالعمر

يفؿباضرةتدريباحملادثةقسم

تعليماللغةالعربّيةجبامعة

ظبارنجاغبكومّيةالعاـالدراسي

ـ۲۰۱۱/۲۰۱۰

 الكتامأفترقية مهارة

توصلالباحثة

يف اؼبنتفع البحث منوذج

منوذج ىو البحث ىذا

 أّما اغبّر. رضبةاغبوار

ىو نوجركىو تيجوه

التعاكنية التعلمية الطريقة

بٌن التعليم موديل

الطتاب

ٕ. 

 
 
 
 
 
 

ىارم ايكو

 أكتومو

الّلغة تدريس الوسيلة تطبيقة

مكركميديا أساسي العربية

 لرت۸فليس الّلغةقية الكتاـ

العاشر الفصل طتاب العربية

اغبكومية العالية باؼبدرسة

مهارةترقية (ٔ

الكتامأفتوصل

 الباحثة

استخدـمنهج (ٕ

البحثىومنهج

يف اؼبنتفع البحث منوذج

منوذج ىو البحث ىذا

 أّما اغبّر. ايكواغبوار

 ىو أكتومو تطبيقةىارم

الّلغة تدريس الوسيلة
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البحثمناىجفورككدادمجركبوجاف

البحوثالتجرببية

أساسيمكركميديا العربية

۸فليس

كتاـزيناؼبّتقٌن .ٖ علىمهارة احملاضرة آثار

الّتاسع الفصل لطتاب العربية

القلم دار الثانوية باؼبدرسة

عاـ بانتاف تاقبرانج

۲۰۱ٖ/۲۰۱۲

 الكتامأفترقية مهارة

توصلالباحثة

يف اؼبنتفع البحث منوذج

منوذج ىو البحث ىذا

 أّما اغبّر. زيناغبوار

اؼبّتقٌنىومنهجاؼبخاضرة


تدريس البديلة مسامهة إلعطاء الباحثة رغبة ككاف البحثقبلها على اعتمد

الكتاـاللغةالعربيةلطتابالفصلالثامنباؼبدرسةالثانويةاغبكوميةكنداؿخاصةؼبهارة

اغبواراغبّريفاؼبادةذجومنفعاليةتطبيقالكتاـاللغةالعربيةفتعملالباحثةالبحثدبوضوع

 العربية اغبكومّيةاللغة الثانوية باؼبدرسة الثامن الفصل لطتاب الكتاـ مهارة ترقية يف

كنداؿ.
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 الّنظريّ  طاراإل 4.4

الّنظرّمعنتعريفمهارةالكتاـكأىداؼمهارةاإلطارتبحثالباحثةيفىذا

الكتاـ مهارة يف اؼبقياسة قيمة ك اػباصة كنظامة كتدريباتالكتاـ كصناعتها الكتاـ

كأىلّيةالكتاـ.

 اللغة العربية0.4.4

العربية اللغة كاؼبعلوماتاؼبسلمٌن. اإلتصالية القرآفكلغة ىيلغة العربية اللغة

 لدراسة يفزمافىياألساسية ـبتلفة الكتبالعلـو بذلكمقوؿألّف األخرل. العلـو

يفذلكالكتبتنبغيعلى العلـو كنتتريدسيطرة إذا العربية. القدًنمكتوبباللغة

تتعّلماللغةالعربية.

اللغة ىي العربية سبلكاللغة كاملةاليت كاألفكارالكتاـألفكقوية،كحدة

العملبدايةىواألفكاركأفكارهالعرب،ككتاـالعربىويفحياةفمتكامتاكاإلجراءات

( تأسسعلىالرأمالسابق،ٔٚ:ٕٔٓٓىًنماكف ىيلغة(. العربية يفاؼبستخدمةاللغة

.اؼبوصوؿاؼبرادضكاألىداؼالغرإلقاء
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 يةو اللغ اتمهار ال 4.4.4

فنوفكمالغةاألخرللديهاأربعمهاراتاللغويةأكاؼبعركؼأيضاباللغةالعربية

.باستخداـكلمةاؼبهارةتستطيعأفتفهمالناحيةاألساسيةمنتلكاللغةىيآلةاللغة

)معركؼ اللغة استخداـ عند األساسية اعبزئية ىي كمهارة ٜٕٓٓاإلتصالية :ٔٛ.)

مهارةالكتابةةكمهارةالقراءككمهارةالكتاـمهارةاإلستماعاؼبهارةالرابعةأّنا

مهارة الكالم 4.4.٣

 أكالكلمات الّنطق أصوات النطق قدرة ىو كالشعورةالكتاـ األفكار لتعبًن

كلتظهرمهاكتوصلهما.الكتاـشكلحاليةالّناساؼبنتفعللعواملالطّبيعيةكالسيكولوجّية

كمبحثاألعصابكالداللةكعلماللغةالشاملةاؼبوسعةحَّتيستطيعالكتاـأفيعّدكألة

(.ٙ :۲۰۰۸)ترجيافاإلنسافاألمهّيةؼبراقبهم

الّلغويةالناشئةيفحياةاألكالداؼبقّدمةعلىمهارةاإلستماع الكتاـىومهارة

فقط،كيفتلكالفرصةتدرسقدرةالكتاـأكالنطق.يتعّلقالكتاـنشئةمهارةاؼبفردات

(ٖ :۲۰۰۸اّليتناؽباالولد،بواسطةنشاطاإلستماعكالقراءة)ترجياف

مهارةاإلنتاجيفتّيارنظاـصوتالنطقكيفاغبقيقة،كانتمهارةالكتاـىي

لتوصلاإلرادةكاإلحتياجاتالّشعورةكالّرغبةإىلالشخصاآلخر.جهازالّنطقالكامل

لدمالشخصىومتطلبطبيعيةديكنوعلىانتاجاألشكاؿالواسعمنصوتالنطق
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النفسأ اؼبهارةتعتمدعلىثقة يضاكضغطكغبنصوتكسكوتكنغمةالكتاـ.ىذه

ليتكّلماؼبتكّلمشكتاطبيعّياكصادقاكصحيحاكمسؤكليةبعيدعناؼبشكلةالنفسّيةمثل

(.۲۰۱۱:۲ٗ۱اغبياءكخائفالقلبكالّتوتّركثقيلالّلسافكغًنذلك)إسكنداركسيد

بٌناؼبتكّلم الفهم لكياليقعاىلسوء الكتاـ ديلكمهارة الشحصأف اىتّم

يفاإلّتصا التكّلم يفاغبياةكرفيق اللساينأكثر اإلّتصاؿ الشحصشكل يستخدـ ؿ.

(.۲۰۰۱:۱اليومية،ألّفشكلاإلّتصاؿالقويليعّدامّتالشكلكمؤثّره)يونياكاف

( ىًنمواف أصوات۲۰۱۱:۱ٖ٘عند تعبًن على القدرة ىي الكتاـ مهارة )

إىل أكالشعورة كالّرغبة كالرأية األفكار تعرّب أكالكلماتاليت التكّلمالنطقة كمعىنرفيق .

العضلة لعّدة اؼبنتفع كتنظر تسمع أف تستطيع اليت الدالئل نظاـ ىو األكسع الكتاـ

مهارة علىحاجتو. اإلنسافالصاؿاألفكاريفإطاراإلستيفا أجساـ كنسيحةعضلة

استيعابالشخص يزداد الشخصكثًنا، تدّرب كّلما اؼبيكانيكية. مهارة ىي الكتاـ

(.ٖ٘:۲۰۰۲يفالتكلم)ستامةكنشاطتو

مهارةالكتاـكمايلي:كماؿبنإبراىيمبدرلعند

اؼبعينة األصوات ينتج أف الدارس من تتطلب مهارة ىي الكتاـ كمهارة

التعبًنعّما على ترتيبالكلماتكاعبملحَّتتساعده يراعى كأف النحوية كاألشكاؿ

جييشخبلدهيفمواقفاغبديثاؼبختلفة.
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 الكتاـىيبناء مهارة أفتستخلصأّف تستطيعالباحثة علىذلكالتعريف،

األخرلللمقابل باللسافإىلالشخصأكالفرقة كالشعورة الشخصلتعبًناألفكار قدرة

دبباشرةأكغًنمباشرة.

 أهداف تدريس مهارة الكالم4.4.٣.0

 جبّيدمأىداؼ بلساّنم يّتصلوا أف الطتاب يستطيع كي العامة الكتاـ هارة

الشخص إىل الوصية ايصاؿ على كطبيعّي جبّيد اؼبعىن حيتول اؼبتعّلمة. بالّلغة كطبيعّي

الكتاـ قسممهارة الطتابللوصوؿ حيتاج كلكن اؼبقبولة. اإلجتماعّية يفكيفّية اآلخر

(.۲۰۱۱:۱ٖٙ)ىًنموافنشاطاتالتدريباتاؼبعضدة.

 تدريس أىداؼ لمأّما الكتاـ األّكؿهارة يستطيعلمستول أفالطتاب

(۱) اؼبعلومات(۲)يلفظوااألصواتاللغوية اؼبوافق(ٖ)كيوصلوا أكغًن اؼبوافق كيظهركا

يظهركا(كٙ(كيراجعواإخبارحصوؿاإلستماعأكالقراءة)٘(كيبّينواشخصيةالّنفوس)ٗ)

(كيلعبواالّدكر.ٚ)تعبًنحرمةالشعورة

(۱أف)الطتابيستطيعلمستولالوسطىهارةالكتاـلمأّماأىداؼتدريس

 اؼبعلومات (۲)يوصلوا اغبوار يف كثًنا )ٖ)كيشرتكوا الّنفوس شخصية كيبّينوا )ٗ)

أكالقراءة) اإلستماع حصوؿ إخبار الصحفّي)٘كيراجعوا اغبديث كيعملوا كيلعبواٙ( )

االفكرةيفالتبادلةأكاػبطابة.(كيوصلوٚالّدكر)
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أىداؼتدريس مأّما الكتاـ العايلهارة )الطتابيستطيعللمستول (۱أف

 اؼبعلومات (۲)يوصلوا اغبوار يف كثًنا )ٖ)كيشرتكوا الّنفوس شخصية كيبّينوا )ٗ)

أكالقراءة) اإلستماع حصوؿ القّصة سرد أف ك٘كيراجعوا اغبديثيشرتكوا( يف

ٙالصحفّي) )( الّدكر ٚيلعبوف أكاػبطابة التبادلة يف الفكرة كيوصلوا )إسكنداركسيد(

۲۰۱۱:۲۸ٙ.)



 تدريس مهارة الكالم أساليب4.4.٣.4

تكرار(۱تستطيعأفتستخدـىي)ؼبستولاألّكؿهارةالكتاـمالتدريسأساليب

اؼبذّكرةالّلعبة(٘(حديثصحفّي)ٗ)الّلعبةالبطاقةالكلمة(ٖ)نظرالنطق(۲)النطق

الّلعبة(۱۰)الّلعبةاؽباتفة(۲(ادارةالفصل)۸(السًنة)ٚ)اغبيلةالقّصةالّصورة(ٙ)

األجبديّة.

أساليب الكتاـمالتدريس هارة الوسطى ىيؼبستول تستخدـ أف تستطيع

الّلعبة(٘(السًنة)ٗ)اغبيلةالقّصةالّصورة(ٖ)اإلعداد(۲)تصويربطريقةمسرحّية(۱)

( حديثصحفّي)ٙاؼبذّكرة )ٚ الكلمة( البطاقة )۸)الّلعبة الّتبادؿ )۲ اؽباتفة( الّلعبة

(۱ٗ(تطوؿالقّصة)۱ٖ(الشرح)۱۲)اػبطابةالقصًنة(۱۱)اغبوارتكاحدة(۱۰)

الّلعبةاألجبديّة.
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تستطيعأفؼبستولالعايلىومستولاألطواؿهارةالكتاـملتدريسأساليب

ىي) (۱تستخدـ مسرحّية بطريقة ۲)تصوير ٖ)اإلعداد( ) الّصورة القّصة (ٗ)اغبيلة

٘السًنة) )الّلعبة( )ٙاؼبذّكرة الّتبادؿ )ٚ( حديثصحفّي )۸( اػبطابة تطوؿ۲( )

(.۲۰۱۱:۲۸ٙ)إسكنداركسيد(كاجملادلة۱۲(الشرح)۱۱)سؤاؿكجواب(۱۰القّصة)

الّدرجات تدريب الكالم 4.4.٣.٣

 الكتاـ الّدرجاتتدريب اإلستماعفي بالتدريب الشبهة يقاؿ أف يستطيع

األكىل.كماقدقّدـقبلويفتدريباإلستماعكانتالّدرجاتاؼبسموعكاؼببول.تدريب

اؼبسموعكاؼببولشكللوإنضماـبٌنتدريباألساسيؼبهارةاإلستماعكمهارةالقراءة.

تماعكمهارةالقراءةـبتلفة.لكنينبغيعلىيدرؾأّفأىداؼاآلخرمهارةاإلس

أىداؼاآلخرتدريباإلستماعىوالقدرةأفتفهممااستمع.كأىداؼاآلخرتدريب

ىي ثانيهما شخصاآلخر. اىل أكالوصية الفكرة يوّجو ىي الّتعبًنة القدرة ىو النطق

(.۱ٗ۰-۲۰۰۲:۱ٗ۱)ايفندمشركطاؼبطلقإلّتصاؿاللسافالفعايلباؼبتبادؿ

عندايفندميعطىبضعالنماذجتدريبالكتاـ.تدّؿترتيبالّنمرةىذاالّتايل

مستولالّصعوبةكلوغًنمطلق.

(تدريباتاعبمعّيةكالشحصية۱
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يتحدد عندما الطتابكسرعتهم البديهة لتدّرب تدريبالسّيما ىذا يقصد

الطتاباؼبعىنالكتاـكيضّمونومسموعهم.شكلتدريبهاىي:

 كلمةكيأثرالطتابالكلمةاألخرلمتعلقةبالكلمة.يأثراؼبدّرسال (أ

 يأثراؼبدّرسالكلمةكيأثرالطتابالكلمةاألخرلغًنمتعلقةبالكلمة (ب

 يأثراؼبدّرساإلسمكيأثرالطتابالّصفةاؼبناسبة (ج

 يأثراؼبدّرسالفعلكيأثرالطتابالفاعلاؼبناسبة (د

الفاعلاؼبناسبةكيكملبوالتلميذالثاينبعبارةق(يأثراؼبدّرسالفعلكيأثرالتلميذاألكؿ

كينطقالتلميذالثالثالكلمةالرتتيباتمعكاملها.

غبظة مّث يتذّكركنو. كيطلبالطتابأف الّنوعالشيئيفالّسبورة يكتباؼبدّرسبضع ك(

يئ.الكتابةاؼبمسوحة.مثّيأثراؼبدّرسالشيئكيأثرالطتابكيأثرالطتابالّنوعالش

الّسؤاؿ كاحدا كاحدا الطتاب يقّدـ مّث )بالّسّر( الكلمة أكالطتاب اؼبدّرس يكتب ز(

ليستطيعأفخيّمنوفالكلمةاؼبكتوبة.

(تدريباتالّتصميمةالكلمة۲

القواعد تعليم صناعة عن البحث يف ـبتلف التدريب النماذج قدحّل

ثتا أفديّيز يستطيع الّتقريبّية بسطور )ب(أكالرتاكيب، تدريباؼبيكانيكّي ثأنواع)أ(

تدريباؼبعىن)ج(تدريباإلّتصايل.
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من األكؿ شكل التدريبأيضا الّنوع ىذا أكبضع كّل فبارسباللساف حينما

تدريباغبوار.األكلةالتدريباتاؼبيكانيكّيالبدعليوؿبدكدليستطيعالطتابأفحيملوا

كالتدريبا اإلّتصايل شبو التدريبات تدريباتإىل التستخدـ اغبقيقة. اإلّتصايل ت

اؼبيكانيكّييفالّتقريباإلّتصايلالصايفأيضا.

(تدريباتاغبوارات۲

ك اؼبدخلالنماذجكثًنالصناعة يعطيكّل اللغة. اؼبعّلم قدنشر تدريباغبوار

أك الصناعة اىل التشديد مثتاالنماذصبأكاؼبنهج كالشفاىية الّسمعّية منهج يضغط عّينة.

تدريس"حفظ يضغطمنهجالنماذجحاجتها بينما قبلدخوؿإىلاغبواراغبّر. اغبوار"

اغبوار"ضمناكظيفةكّلإعتبارةكعتاقةأكحالتها.مّثمباشرةالنماذجاإلّتصاليةإىل"فهم

دخوؿإىلتدريباإلّتصاليةاغبقيقة.

اذجالتدريباغبوار:بضعاؼبثاؿالنم

 سؤاؿاعبواب (أ

يقّدـاؼبدّرسالّسؤاؿكجييبالتلميذاألكؿالكلمةمّثيسأؿالتلميذاألكؿكجييب

التلميذالثاينمّثيسأؿالتلميذالثاينكجييبالتلميذالثالثكعلىطولوحَّّتيستطيعكل

 الطتابعقبتهم.

 حيفظالنماذجاغبوار (ب
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يعطىاؼبدّرسالنماذجاغبوارباؼبكتوبليحفظالطتابيفبيوهتم.دبزدكجيطلب

يطلبالطتابأف يفاألسبوعاآليت. اغبوار ليمارسوف الفصل أماـ يتقّدموا الطتابأف

كصبيع جهاتالتعبًنة باىتماـ بطبيعية الكتاـ مهارة كيتدّرهبم اغبالة ألحيا اغبوار يعرضوا

(.۲۰۰۲:۱ٗ٘)ايفندمذلكمناسببالّنّصاؼبتقّدموفبوحركاتوكتنهيمكغًن

ج(اغبواراؼبوّجو

نشاطاغبواراؼبوّجوىونشاطفيويثبتاؼبدّرساغبالةأكالقرينةأكمناسبتهم.برّجى

كالفكرة البديهة اؼبثبوت. خياؽبميفاغبوارباؼبخاطبمناسبدبناسبة الطتابأفينتشركا

 أصل عنصراف كاف الفرصةىي الطتاب يعطى إذا الطتاب. القدرة قيمة يف اإلىتماـ

ليعّدكنويفالبيتأكالفتايثبتمزدكجهم.ىذاليتباعدعنإمكافالطتابأفيعّدكااغبوار

(.۲۰۰۲:۱ٗ٘باؼبكتوبمثّحيفظونو.إفكافىذاينتقصبديهتهم)ايفندم

د(اغبواراغبرّ

دّرسموضوعالكتاـفقط.يعطىالطتابأفاغبواراغبّرىونشاطفيويثبتاؼب

يعملوااغبوارعنموضوعباغبّر.

أشخاص، أشخاصأكطبسة أربعة ؾبموعة الطتابإىلؾبموعاتكّل ينقسم

اغباؿيعملاؼبدّرساؼبراقبةعلى اغبوار.يفىذا الكاىفليتدربّوا ليملكالطتابالفرصة
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ا للمجموعة خاصا اىتماما كيعطيي ؾبموعة الطتاقةكّل أكناقصة ضعيفة تظهر ليت

(.۲۰۰۲:۱ٗ٘)ايفندمكناقصةاغبماسةيفعمليةاغبوار

ذليل كنداؿ اغبكومية الثانوية يفاؼبدرسة العربية اللغة اؼبادة يف الكتاـ مهارة

ماداـ اغبواراتباألصدقاء. فبارسة عند الطتابليتكلموف بقدرة يثبتها  كذلكاغباؿ

ا مادة اؼبدّرس يتبعيعّلم مث فقط اغبوارات مادة اؼبدرس كيقرأ ركتينّية تكوف غبوارات

حواراتافديارسالطتاب مادة فعالية كأكثر فعالية فعتربأقّل معا الطتابيفالقراءة

كتطبعتهميفأماـالفصللقدرةالكتاـكّلماأطيبخاصةؼبادةاغبوارات.

 يستخدـ أف يستطيع اؼبذكورة اؼبشاكل على سديدةليتفّوؽ مناذج اؼبدرس

الطتابأف يرّجى اغبّر منوذجاغبوار باستخداـ اغبواراتاليتظبمارسة. مناسبدبادة

أسهلكأكثرالشجاعةؼبمارسةمادةاغبواراتيفاشاءالدراسة.

(يشكلالطتابٔتطبيقمنوذجاغبواراغبّرتستطيعأفتعملبطريقةالتايل:)

(ينقسمالطتابإىلؾبموعاتكّلؾبموعةأربعةٕ(هماجملموعةيتقابلوفبوراءصديقت

الذمٖأشخاصأكطبسةأشخاص) (يبٌّناؼبدرسعنطريقةتطبيقمنوذجاغبواراغبّر

الطتاب) إىلٗظبمارسة اؼبفرداتاؼبساعدة كبطاقة الكتاـ الطتابموضوع يعطي )

(مثٙاراتظبمارسة)(تبادؿالطتابمعؾبموعتهمالصغًنةمادةاغبو٘بعضاجملموعة)

( أصدقائهم الذمتبادؿدبجموعة أفٚديارسالطتاباغبوار بعضاجملموعة استعّد )
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اؼبدرسأفيقّدرىم.) أماـالفصلكاستعّد بعضاجملموعةٛديارساغبوارليقـو يقـو )

(كيعطياؼبدرسالتصحيحكيبحثٜأماـالفصلليمارساغبواردبجموعةأصدقائهم)

تدريساؼبدركس.نتائجال

تدريسالكتاـباستخداـمنوذجاغبواراغبّرلرتقيةقدرةالكتاـاللغةالعربيةىي

يعطىالطتاباغبرّيةيففبارسةاغبواراتكيعرّبكفاؼبشاكليفمادةاغبواراؼبتقابل.من

ختاؿمنوذجاغبواراغبّريساعدكلفردأكثرفّعاؿدبجموعتهميفتدريبالكتاـخاصة

تعلمكيعلميف كحّثهميفعملية يستطيعكلالطتابأفأكثرضباسة اغبوارات. ؼبادة

الفصلكيشعركفلّذةكحالةجديدةحَّتاليشعركفملل.

ق(سردالقصة

احملكىأحيانا كجيبة ليستطيع لكن مننشاطمسركر. كاحد القصة ديكنسرد

لكينبغياؼبدّرسأفيساعدالطتابعذاباألّفالديلكالطتابالفكرةمااؼبنقوص.ألّفذ

يفموجدىمموضوعالقّصة.

أسس ليهتّم القصة سرد إذا يظهر أف لطتابيستطيع القّصة بالعكستسمع

فعاليةالكتاـ.كجيبةاؼبدّرسىويرشدهالطتابليهتّموفتلكاألسس.يستطيعاؼبللأف

(.۲۰۰۲:۱ٗٙديكنإزالتوبتنوّعاألساسالقّصةأكشكلو)ايفندم

ك(التّبادؿ
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 كافبضعالنماذجالذميستطيعأفيستخدـيفتدريبالكتاـمنبٌنذلك:

 الفصلفرقتافاؼبقابلالّتبادؿ(۱

يثبتاؼبدّرساؼبشكلةمثّينقسماؼبدّرسطتابايففرقتافازّبذموقفأأفيعضدهالبياف

أكالتلميذكرئيساعبلسةكيتناكبكازّبذموقفالفرقةبأفيعاندالبياف.خيطواؼبدّرس

(.۲۰۰۲:۱ٗٚالوقتإىلكّلكاحدالفرقةليقّدـرأيتو)ايفندم

 الفصلاغبارالّتبادؿ(۲

يثبتاؼبدّرسموضوع.يعطىالطتابالفرصةليقّدموفرأيتهمعناؼبشكلةاليتتكوف

(.۲۰۰۲:۱ٗٚموضوعالكتاـباغبار)ايفندم

الفرقةالّتبادؿ(ٖ

اؼبدّرسطلبايفبضعالفرقة،كّلكاحدمكّوفمنسّتةأكعشرةالطتاب.خيتارينقسم

الرّئيسيفكلالفرقةكالكاتبكاؼبخرب.كّلكاحدموضوعـبتلفأكمتساكللكنمن

الفصل أماـ فرقتو الّتبادؿ حصوؿ اؼبخرب الدركسخيرب حّصة آخر يف ـبتلفة. جهة

(.۲۰۰۲:۱ٗٚاؼبقّدـبفرقةاألخر)ايفندمكيعّدهأفجييبالسؤاؿأكاؼبعارضةأك

اإلجتماعاألعضاءاإلخصائّيٌنالّتبادؿ(ٗ

اعبلسة كرئيس خرباء ؾبمع كعضوين التلميذ بضع كيدلّو موضوع اؼبدّرس يثبت

اآلخر تلميذ كيعّد كتامو مادة ليعّد أسبوعا الفرصة العامل يعطى كالكاتب.
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 تنفيذ يف اؼبالّتبادؿاؼبعارضات. الّتعليقحيطو اؼبدّرس كيعطى السليّب دّرسكمشرتؾ

(.۲۰۰۲:۱ٗٚ)ايفندمالّتبادؿكالّتقديريفآخر

ز(حديثصحفيّ

أ(إستعدادحديثصحفيّ

حديثصحفّيكنشاطحيتاجواإلستعدادايفدرسالكتاـكمايلي:

۱. (قبلنشاطاؼبعموؿاحزابأفيهاكراعّدىماألسساؼبشكتاتاؼبكلـو

إىلأىداؼاإلخبارات(يف۲ السؤاؿالذميوّجو ينبغياؼبهاكرأفيعّد نشاطأيضا

اؼبخّطط.

اؼبختصرةٖ الكلمة استخداـ إىلمقصد يرشدا يواجباؼبدّرسأف عتاقة يفىذه )

(.۲۰۰۲:۱ٗ۸كالصائباتجبانبالعناصرفعاليةغًنىا)ايفندم

ب(شكلحديثصحفيّ

صحفّييفنوعاف:يستطيعأفيعملنشاطىذاحديث

(حديثصحفّيبالّضيوؼ۱

يفىذااغباؿجييئاؼبدّرسبشخصإىلالفصلاؼبهاكرلطتاب

(حديثصحفّيباألصدقاءالفصوؿ۲
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يفىذااغباؿيهاكربضعالطتاباألخرلاؼبزدكجبتبّدؿ.كبعدذلكخيربكلالطتاب

(.۲۰۰۲:۱ٗ۲أماـالفصلحصوؿحديثصحفّييفالّلغةالعربية)ايفندم

ط(دراما

ىوحيملنشاطعناصر ليلعبوفدراماةالرتفيهيدراما معّينة اؼبدّرسطلبا ذلكخيتار ألّف .

كطتاباآلخرلكناظر.مننشاطدراماليسىذاأفيأخذىماؼبنفعةالذينيلعبونوكيأخذ

(.۲۰۰۲:۱٘۰م)اإلستماعكاألفهم()ايفندتقبلةاؼبجوانبالناظراؼبنفعةأيضاكيعينيف

ؾ(اػبطابة

ينبغينشاطاػبطابةأفيعملبعدديلكالطتابالتجربةالكايفيفنشاطالكتاـاآلخر

ـبتلفمثلاغبواركسردالقّصةكحديثصحفّيكمناقسةكغًنذلك.حيتاجىذااغباؿألّف

اإلستعدادصفةنشاطاػبطابةالّرظبيةحيتاجأسلوبالّلغةأطيب.ألّفذلكحيتاجالوقت

 (.۲۰۰۲:۱٘۰الكايف)ايفندم



 مهارة الكالممعايير تقويم 4.4.٣

اغبوار السّيما ـبتلف. كنقصالطتابيفتدريبالكتاـ اؼبدّرسخطأ جيد أحيانا

يشعر أحيانا الّلغوية. غًن أكالنّاحية الّلغوية النّاحية يف طولو كعلى كاؼبناقسة القّصة كسرد



 
 

 
 

28 

 

ألفاليصّححو.ىذااغباؿيستطيعأفيفهمألّفيشعراؼبدّرسلصربالطتابمستقذركليسا

لغًنيرتؾالطتاببالّتصاؿيفاػبطأ. اللزـك

ىوالشجاعة كلكنينبغيأفيدرؾأفضلالرأظباؿالطتابليستطيعوفأفيتكلموا

تكلمهمباػبطريعملوفاػبطأ.ألّفذلكتصحيحمناؼبدّرساليوافقالطتابشجاعة.يقرتح

ليسحينماآ نشاطالكتاـ انتهى بعد الطتاببو يعطى اؼبدّرسحينما لتصحيحمن ىاؿ

)ايفندمتكلمهم.ينبغيأفيتذّكركايفاللغةاغبواراتكاستخداـالقواعدالنحوفضفاضجّدا

۲۰۰۲:۱٘۲.)

حيتاجاؼبدّرسأفيعملالتقديرعلىعملالطتابيفنشاطالكتاـ.ذلكالّتقدير

ل ليسإاّل أيضا كلكن التعلم نشاط يف كيعطيو إصتاحيقيسقيمة كسعي يفّسر أف ينبغي

جودّمأكاإلجازالتعلمالطتابجبانبلتأسيسحّثالتعّلمأقوة.أىداؼتقديرالتشخيص

الطتاب النقصكاػبطأ عن اؼبدّرس معريفة لكن الطتاب. ليعرؼالنقصكاػبطأ إاّل ليس

الرّتجيحيفـبطوط لتكوف  ذلكالكمادة النقصنشاطاتكبعد ليصلح يساعد أف ينبغي

كاػبطأالطتاب.

 يواصلحصوؿالّتقدير أّف يقّدـ البدىنا ينبغيأفيضغطالنقصالطتابفقط.

الشعور سيكوف بذلك بالثناء. اإلنتقاد يوازف كحصوؽبم. التقّدـ جهة يتقّدموا أف عليهم
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كالشعو الشيئ يعملوا أف يستطيعوف حَّّت األطواؿالطتاب كظائف يعملوا أف كيدفعوف ر

(.۲۰۰۲:۱ٖ٘)ايفندمحبّماسة

(أّمايقّدرنواحييفنشاطالكتاـكيفمااقرتحاآلىاؿ۲۰۰۲:۱ٖ٘(ايفندمعند

كمايلي:

(الناحيةالّلغوية)أ(الّتلفظ)ـبرج()ب(ككضعالّضغط)مدكشّدة()ج(كغبنالصوت۱

كإختبارالتعبًن)ك(كتركيباعبملة)ز(كتنوّع.كالنظم)د(كإختيارالكلمة)ق(

(الناحيةغًنالّلغوية)أ(النعومة)ب(كالسيطرةاؼبوضوع)ج(كاؼبهارة)د(كالتفكًن)ق(۲

كالشجاعة)ك(كخّفةاغبركة)ز(كالرّتتيب)ؾ(اإلجتهادكالّتعاكف.

يستطيعأفيستخدـىذامقياسالّتقديرلتقديرالشخصيةأكالفرقة.ليسكلاؼبقياس

الّتقديرينبغيأفديأل.يستطيعاؼبدّرسأفيبّسطالّدفرتاؼبقياسأكيثبتوالذميريدأفيقّدريف

 نشاط.



 الفصل الثامن بالمدرسة الثانوية الحكومية كندال طالب مهارة كالم 4.4.٥

الكتاـ أىلية ىي كنداؿ اغبكومية الثانوية اؼبدرسة يف الثامن الفصل الكتاـ مهارة

مناسبدبخّططاؼبستخدـيفسنة.يفىذاالبحثيستخدـمعايًنالكفاءةكالكفاءةاألساسية
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الفصلالدراسيالثاينألّفدبناسببوقتالبحثدبوضوعاؽبوايةكاؼبهنة.علىطولويستطيع

كؿربت:أفينظريفجد

معايًنالكفاءةكالكفاءةاألساسية۲۰۲جدكؿ

الكفاءةاألساسيةمعايًنالكفاءةالّنمرة

۱

بنشاط ديّر كالّتجربة كالشعورة الفكرة يعرّب

سردالقّصةكسؤاؿاعبوابعناؽبواية

البسيطٕ.ٔ اغبوار يعمل

عناؽبواية

اؼبعلوماتٕ.۲ٕ يواصل

باللسافيفالكلمةالبسيطة

عناؽبواية
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 الباب الثالث

 منهجية البحث

يفىذاالبابتبحثالباحثةعننوعالبحثكتصميموكمتغًّنالبحثكفرضية

صبعاؼبعلوماتتقنياتالبحثكاختباراألدكاتكأدكاتالبحثكمكانوكعينةكالبحث

تقنياتك اؼبعلومات. للبيافالتحليل الباب. جزئية يفكّل البيافسيبٌّن أفصل علىأّف

األطواؿعنكّلجزئيةالبابكمايلي:

 نوع البحث وتصميمه ٣.0

كمنهجللبحثتعريفوأفالبحثالكميتستطيعنوعمنىذاالبحثالكمي.

كيستخدـبوأفيبحثعلىالّسكافأكعّينةمعيّنةالوضعيةالذمتأّسسعلىالفلسفة

العّينةمعموؿبو أخذالصناعة كيستخدـصبعاؼبعلوماتأدكاةبشكلعشوائيكعموما

البحثبأىداؼليختربكفرضية.اإلحصائيةةأكالكميالبحثكموصوؼربليلاؼبعلومات

(.۲۰۱۰:۱ٗاؼبثّبتبو)سوجيونو

كمنهجهاتعريف.تستطيعالبحوثالتجريبيةأفكىذاتصميمالبحوثالتجريبية

 يطلب أف بو يستخدـ الذم للبحث معاملة علىمعّينةتأثًن يف حالةاآلخر

۲۰۱۰:۱۰ٚسباما)سوجينو البحوث(. ىي متغًنبضعتأثًنأكليقيسالبحوثالتجريبية
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م على آخر. يبيتلفالتجرزبتغًن عن ألالبحوثاألخرلة ّنا ايستخدـ اجملموعةلبحث

.(۲۰۰۸:۲۱۲ة)سوكماديناتايبيالتجراجملموعةالّضابطةك

تصميمالتجريبيةأنواعيقسمهما(۲۰۰ٙ:۸ٗكامبلكستانلي)يفأريكونتوعند

 Pre(جّيدةؼبّاالتجريبية()۱هما)تفريقهاأككاملغًنكاملها.تأّسسعلىحسنهاكسوئ

Experimental Design"أكاؼبعركؼأيضاquasi experiment،"(۲)True Experimental 

Design(التجريبيةجّيدة.)

التجريبية البحوث تصميم خطّة. true experimental design))يستخدـ

لتعبًنالّسببكالعاقبةبتوّرطهايقصدىاالتجريبيةىيكاحدمنشكلخطّةالتجريبيةاليت

ةيبيالتجراجملموعة(.يفىذاالبحث۲۰۱۰:۲۲)أينٌنةيبيالتجراجملموعةالّضابطةكاجملموعة

بطةالّضااجملموعةكاليناؿرّالنموذجاغبواراغبالعتاجتطبيقةيبيالتجراجملموعةىييناؿ

.رّالنموذجاغبواراغبالعتاجتطبيق

تتعّلق اؼبقّدمة اؼبعلومات ألف الكمي ىو البحث ىذا يف اؼبستخدـ اؼبدخل

 حبوثالتجريبية التحليلاإلحصائي. كصناعة  Nonequivalentبتصميمموتدكفباألرقاـ

Control Group Design .ىذاتصميممتساكتقريباب pretest-posttest controlgroup 

designفيك اجملموعةكةيبيالتجراجملموعةتصميم الخيتار بشكلالّضابطة

(كمايلي:۲۰۱۰:۱۱ٙعشوائي)سوجينو
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:البياف

التجريبيةمجموعةختبارالقبليللاال=۱ 

التجريبيةمجموعةختبارالبعدمللاال=۲ 

العتاج  

الّضابطةمجموعةختبارالقبليللاال=ٖ 

الّضابطةمجموعةختبارالبعديللاال=ٗ 

البحث تصميم أكموعةجملاىذا ةيبيالتجرموعةجملاالّضابطة متاحظة)۱  البالية

 ةيبيالتجرقبل كاالكيسّمى القبلي( ۲ ختبار بعد ةيبيالتجر)متاحظة ختباراالكيسّمى

حالةيف فقط.الحظتأثًنالعتاج للعتاجةيبيالتجرموعةجملاالبعدم(كلكنتستطيع

 دبقارنةأكثر الّضابطة ۲ -۱  )الفرؽ ةيبيالتجراجملموعةيف ةيبيالتجر۲ -۱  بالفرؽ

الّضابطة.

 متغّير البحث ٣.4

متغًّنالبحثىويفاألساسكلشيئيفكلشكلمايعرؼمنقبلالباحثٌن

(.۰ٙ:۲۰۱۰)سوجينوؼبعرفةمنأحلاغبصوؿعلىاؼبعلوماتاؼبتعلقةهبامثاإلستنتاج
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تأثًنالعتاجإىلالتشابويفعلىأساس(.تقسيماؼبتغًّن۱ٕٙ:ٕٓٔٓأريغنط)

مها: ۱)قسمٌن أك اؼبستقبل اؼبتغًّن )independent variable   يأثره الذم اؼبتغًّن ىو

ىواؼبتغًّنالذميتأثراؼبتغًناتاؼبستقبلة.( )dependent variable(اؼبتغًّنالتابع۲ك)

ا:يكوفمتغًّنينيفىذاالبحثمه

(اؼبتغًّناؼبستقبل۱

.ةيبيالتجرالفرقةاؼبتغًّناؼبستقبليفىذاالبحثىومناذجاغبواراغباراؼبعطىوعلى

(اؼبتغًّنالتابع۲

الثانوية باؼبدرسة الثامن الفصل لطتاب الكتاـ مهارة البحثىو ىذا يف التابع اؼبتغًّن

اغبكوميةكنداؿ.

 
النموذجالبسيطةٖ.ٔالشكل


 البحث فرضية ٣.٣

.كىكذافإفدبعنىاستنتاج”thesis“مؤقتكدبعىن”hypo“فرضيةمنكلمتٌنكمها

البحثفرضية(.۲۰۱۰:۱۲ٚعارفٌن)فرضيةيعينادعاءأكإجابةمؤقتوؼبشكلةالبحث

x   Y   
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فرضية موصوؼ بو. كاحملّل اؼبراد ؼبشكلة مؤقتو إجابة ديكنوالبحثىي فقط الظّن

صحيحأكخطأ.

ىي:جيدةالبحثخصائصفرضية

الظّنغبالةمتغًّناتمستقّلبنفسوكمقارنةحالةمتغًّناتلبضععّينةكالظّنعنعتاقةبٌن) أ

متغًّنينأكأكثر.

ب(يبٌّنيفصبلةصرحيةحَّّتاليظهرمفّسرمتنوّع.

(.۲۰۱۱:۱۰ٙ)سوجينوج(يستطيعأفخيتربباؼبعلوماتؾبموعباؼبناىجالعلمّية

فرضياتاؼبستخدـبو:(يفالبحثنوعافمنٗٚ:۲۰۰ٙ)أريغنطعند

.Ha(فرضيةالعملأكيسمىفرضيةالبدليةاؼبختصربو۱

.ٌنتختتافبٌنفرقالا أكXكYعتاقةبٌنمتغًّنبٌّنفرضيةالعملتكوفأفت

أّمافرضيةالعمليفىذاالبحثىي:

Ha  =الكتاـاللغةالعربية.علىمهارةرّذجاغبواراغبوأمتأثًنتدريسبالنم

 Ho(فرضيةالصفريةاؼبختصربو۲

 بفرضية العدـ فرضية اإلحصائيةيسمى موصوؼ بو اؼبستخدـ اؼبخترباإلحصائيةألف

تأثًنمتغًّنالختتاؼبٌنمتغًّنينأكاالبٌّنتتكوفأفالفرضيةالصفرية.اإلحصائيةباغبساب

YعلىX.
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تستطيعأفتعرؼبسهلةألفليس العدـ" أك"فرضية نوؿ" ختتاؼبٌناالمسمى"فرضية

متغًّنين.بكلمةاآلخرلالفرؽمتغًّناألكؿدبتغًّنالثاينىونوؿأكالعدـ.

أّمافرضيةالعمليفىذاالبحثىي:

Ho =الكتاـاللغةالعربية.علىمهارةرّذجاغبواراغبوبالنمتأثًنتدريسال

ليثبتالصوابكفرضيةاؼبتقّدـبويعينفرضيةالبدليةالبحثختبارالفرضيةااستخدـ

أكاؼب ااؼبقبوؿ الفرضية ذبربة استخدـ بو. دفوع احملّلليفىذاtختبار االمتحاف قيمة البحث.

ختبارالقبليكاإلختباراالختتاؼاؼبغزلبٌنموجوداالليثّبتموجودكغًناإلحصائيةختباربا

.رّاغبذجاغبوارمااؼبدركسالنموفرقتهيعطىالبعدمبعد



 عينة البحث ومكانه وزمانه ٣.٣

السّكافىوكّليةموضوعاؼببحوثشخصكشيئككقوعكقيمةأكحالةاؼبوقع.

عينةىيبضعمنالسّكافأفاؼببحوثأكيستطيعأفيقاؿعينةىيالسّكافمن أّما

السّكافىوفصلالثامنمكّوف(.۲۰۱۰:۲۱٘عارفٌن)شكلقليل)منمنمالسّكاف(

 البحثسيكوفيفساحة۲۲۰منشبانيةفصوؿجبملة البحث.ىذا شخصيفىذا

 تقنياتعينة. بيستخدموف ىي البحث عينة ىذه يف العينة العيناتتقنياتأخذ أخذ

كأىداؼعينةتأسسعلىالرّتجيحكأأخذالىوكيفّيةأخذالعيناتاؽبادفةتقنيات.اؽبادفة
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أىداؼلتوصلإىلاستخدمتالعيناتاؽبادفةكعتاماتأكصفاتمعّينةمعركفةقبلها.

(.۲۰۱۱:۲۲۱عارفٌن)كتأسسعلىالرّتجيحمعّينة

الثانويةاغبكيفسوؼتكوفالعينات البحثىيالطتابباؼبدرسة وميةعينة

سبعوفالطتابGالثامنكفصلFالثامنمكّوفمنفصلالثامنللفصلكنداؿ .جبملة

يكوفالبحثاليتالبحوثالتجريبيةيفىذاالبحثيستخدـاؼبأخوذفصلٌنألفالسبب

مكّوفةيبيالتجراجملموعةFالثامنالّضابطة.كاففصلاجملموعةكةيبيالتجرأفيريداجملموعة

۲۰الّضابطةمكّوفمناجملموعةGالثامنالطالباتككافلفصل۱۸الطتابك۱ٙمن

تأسسألّنGالثامنكفصلFالثامنالطالبات.أسباباختيارالعينّيةفصل۱ٙالطتابك

علىالرّتجيحمنقيمةحصوؿالتعّلمالطتابكحالةالطتابكزمافاغبّصةاللغةالعربية

ل يعملالبحثيفالفصلتأسسعلىاالسديدة العربية اؼبدّرساللغة فصلقرتاحيعّلم

.الثامن

اغبك الثانوية اؼبدرسة ىو البحث مكاف اؼبركزكنداؿومية شارع يف موضوع

 مدينة بوجاقبٌنكناحية القرية كنداؿاإلستاميكدائرة جاكلالوسطى.كنداؿكمديريّة

الّتاريح البحثيف زماف فرباير۲ٗكعمل مارس۱٘حَّّت اجملموعةكالّضابطةاجملموعةعلى

 .كنداؿوميةاؼبدرسةالثانويةاغبكبالثامنيففصلةيبيالتجر
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 جمع البيانات تقنيات٥.٣

 البحثباستخداـ البياناتيفىذا اؼبستخدمةتقنياتالتجربة.تقنياتصبع التجربة

ليأخذالبياناتقدرةالط كمعموؿبورّتابقبلكبعديشرتكوفالدركسبنموذجاغبواراغبهبا

الثانوي الكتاـلفصلالثامنباؼبدرسة يعطىالتجرليعرؼالطتابمهارة بةةاغبكوميةكنداؿ.

ختبارالبعدم(بعداال)االجتماعختبارالقبلي(كيفّنايةاال)بدايةاالجتماعىلالطتابيفا

 .رّبوالعتاجكىوتدريسباستخداـمنوذجاغبواراغباؼبعطى



 البحث أدوات ٣.3

عنأدكات االىي ربدةساسياصر البحث. أدكاتيف جودةد معلومات جودة

ستنتاجاالكتشافةأكاالاؼبستخدمةهبايفالبحث.كاؼبعلوماتىيأساساغبقيقةالتجريبيةمن

ذلك ألف أدكاتالبحث. على بد أدكاتالبحثكافالاجملعوؿال لتجعل علىبأحسنو. بد

 اؼبستخدمة البحثكنوعاتأدكاة عينة البحثك كىيمشكلة اؼبهتّمة رفٌنعا)ثتاثحالة

۲۰۱۱:۲۲٘.)

البحثاستخدـالبحثالتجربة.أدكات ختبارالقبلياالالتجربةمكّوفمنيفىذا

(.ةاالجتماعّناي)عملتالتجربةيفختبارالبعدماال(كبدايةاالجتماع)عملتالتجربةيف
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درابزين القبلياالأّما ختبار يف التجربة االجتماع)عملت لبداية لمجموعة(

كمايلي:ةيبيالتجراجملموعةالّضابطةمع

الّتقديرمؤشرربقيقالكفاءة

تأدكاتشكلاألدكاتقنيات

(تلّفظالنطق)الكلمة۱

سديدكالعبارةكاعبملة(برتنيم  

تظاىراغبوارالبسيطعن(۲

 اؽبواية



التجربة



التجربة

اللساف



اللساف

۱ عنتلّفظ( اؼبفردات

سديد!برتنيماؽبواية

۲ اغبوار( تظاىر

!اؽبوايةالبسيطعن

 ةيبيالتجرلمجموعة(ل)عملتالتجربةبعدالعتاجختبارالبعدمالدرابزينعلىأّف

ىو:الّضابطةلمجموعةختبارالبعدملالكا

الّتقديرمؤشرربقيقالكفاءة

تأدكاتشكلاألدكاتقنيات

ربديداؼبعلوماتعلى(۱

شكلالتعرضأكاغبوارعن

التجربة



اللساف



بٌّن۱ يف( اؽبواية أنواع

!اغبوار
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 اؽبواية

باللسافتقدًناؼبعلومات(۲

النطقبمعصبلةبسيطة

.اؽبوايةالسديدعن  

۲اللسافالتجربة أخرلمع( مرة قّص

جبملة أصدقائهم

!بسيطةكسديدة



كنواحي التهديف جدكؿ الباحثة تستخدـ العربية اللغة الكتاـ القدرة للّتقدير

 ايفيندم عند القيمة. أخذ يف بو يف(عند۲۰۰۲:۱ٖ٘)اؼبستخدـ نواحي يقّدر ايفنديأّما

نشاطالكتاـكيفمااقرتحاآلىاؿكمايلي:

خيمنتكالكالنرب)ج((الناحيةالّلغوية)أ(الّتلفظ)ـبرج()ب(ككضعالّضغط)مدكشّدة(۱

)ز(كتنوّع.الكلمةارالتعبًن)ك(كتركيب)د(كاختيارالكلمة)ق(كاختي

)ب(كالسيطرةاؼبوضوع)ج(كاؼبهارة)د(كالتفكًنطتاقةالناحيةغًنالّلغوية)أ(ال (０

كخ )ك( كالشجاعة اال)ق( كالرّتتيب)ؾ( )ز( اغبركة البيافّفة يبٌّن كالّتعاكف. جتهاد

أفصلهمكمايلي:
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معايًنإعطاءالدرجاتٖ.ٔدكؿاعب

نواحيالّنمرة

الّتقديرات

الطّبقةاؼبعيارؾبموعالّنقط

۱















الّتلفظ)ـبرج(















صريح۱۰۰-۲۰ أكاعبملة الكلمة الّتلفظ

كالحيملهم كصلد ككاضح جّدا

اػبطأقطعا

فبتاز

صريح۸۲-۸۰ أكاعبملة الكلمة الّتلفظ

(ٖ )خطأغًنأكثرمن

جيدجدا

صريح۰ٚ-۲ٚ أكاعبملة الكلمة الّتلفظ

(ٙ حَّّتٖالكايف)خطأبٌن

جيد

غًن۰ٙ-۲ٙ أكاعبملة الكلمة الّتلفظ

(۸ حَّّتٙصريح)خطأبٌن

حسن

غًن ۰ٙ  أكاعبملة الكلمة الّتلفظ

 بٌن )خطأ جّدا حَّّت۸صريح

 ۱۰)

مقبوؿ
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۲













لكلمةتركيبا











ا۱۰۰-۲۰ متناسقلكلمةتركيب تكلم يف

جّداكليساػبطأ

فبتاز

ا۸۲-۸۰ متناسقلكلمةتركيب تكلم يف

(ٖ )خطأغًنأكثرمن

جيدجدا

ا۰ٚ-۲ٚ متناسقلكلمةتركيب تكلم يف

(ٙ حَّّتٖالكايف)خطأبٌن

جيد

ٙ۲-ٙ۰ اتركيب نقصلكلمة تكلم يف

(۸ حَّّتٙاؼبتناسق)خطأبٌن

حسن

ا ۰ٙ  تركيب غًنلكلمة تكلم يف

 بٌن )خطأ جّدا حَّّت۸صريح

 ۱۰)

مقبوؿ

ٖ







خيمنتكالالنرب







بصوتصريحجّداككاضحتكلم۱۰۰-۲۰

عدـكجودأخطاء.ككصلد

فبتاز

۸۲-۸۰ بصوت ككاضحتكلم صريح

كصلدأككضوحصوتو

جيدجدا
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الكايفتكلم۰ٚ-۲ٚ صريح بصوت

ككاضحكصلدأككضوحصوتو

جيد

صريحتكلم۰ٙ-۲ٙ نقص بصوت

ككاضحكصلدأككضوحصوتو

حسن

 ٙ۰  بصوتغًنصريحككاضحتكلم

كصلدأككضوحصوتو

مقبوؿ

ٗ

















الطتاقة

















الطتابتكلمب۱۰۰-۲۰ كأعّد جّدا طتاقة

جييئوف حينما مباشرة أفيتكلموا

الطتاب الجيّرب )أبدا نوبتهم

عائقا(

فبتاز

أفتكليمب۸۲-۸۰ الطتاب كأعّد طتاقة

جييئوف حينما مباشرة يتكلموا

نوبتهم)الجيّربالطتابعائقا(

جيدجدا

تكلمطتاقةالكايفكأعّدالطتاب۰ٚ-۲ٚ

جييئوف حينما مباشرة أفيتكلموا

جيد
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نوبتهم)منشوبقليل(

تكلمنقصطتاقةكأعّدالطتاب۰ٙ-۲ٙ

جييئوف حينما مباشرة أفيتكلموا

نوبتهم)منشوبمرار(

حسن

الطتاب ۰ٙ  كأعّد طتاقة غًن تكلم

جييئوف حينما مباشرة أفيتكلموا

نوبتهم)كقفمراركمرتّددجّدا(

مقبوؿ

٘











الشجاعة















كغًن۱۰۰-۲۰ ّجدا طبيعّي دبوقف تكلم

جاسئّجدا

فبتاز

جيدجداتكلمدبوقفطبيعّيكغًنجاسئ۸۲-۸۰

الكايف۰ٚ-۲ٚ طبيعّي دبوقف تكلم

كاليستهافبوجاسئ

جيد

طبيعّي۰ٙ-۲ٙ نقص دبوقف تكلم

كجاسئقليل

حسن

ّجدا ۰ٙ  طبيعّي غًن دبوقف مقبوؿتكلم
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اكجاسئّجد

كانت الكتاـ. لقدرة الّتقدير مناسببتوجيو طبسنواحيألف الباحثة زبتار

 اللغوية الكتاـ ليسيصيبقدرة ألف اللغوية غًن كعوامل اللغوية كلكنعوامل فقط

عواملغًناللغويةاؼبشعوربومهّمةأيضاليعضدقدرةالكتاـاللغةالعربةلطتاب.



 اختبار األدوات ٣.3

 صحةاألدوات٣.0.3

(.۲۰۱۰:۲۱۱)أريغنطصحةىويدّؿالقياسالطبقاتمنصحةكحقيقةاألدكات

صحةىودرجةالّسداداألداة)قيمةالقيس(ىلاستخداـاألداة(۲۰۱۱:۲ٗ٘)عندعارفٌن

سباماليقيسمااؼبقوس.إذاصحةآلةالقيسليعرؼمنصحةأكسداداألداة.

صحتٌنىي البحثتستخدـ صحةيفىذا تعملاليت(content validity)الشحنة

 )سوجيونو اؼبدركس دبادة األدكات شحنة بٌن (ٕٛٔ:۲۰۱ٓ)دبقارنة

.(construck validity)احملتولكصحة

 متبادلة عتاقة رمز الباحثة تستخدـ صحة اؼبنتجلتقيسطبقة بفرسوفغبظة اؼبتقّدـ

ىو:
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     =  
  ∑     ∑   ∑  

√{ ∑     ∑   }{ ∑    ∑   }
 

البياف:

   =XكYمعامتاتاإلرتباطبٌناؼبتغًنات

N=عددمناؼبشاركٌن

X=قيمةاؼبتغًنX 

Y  =اؼبتغًنقيمةY(.۲۰۰ٙ:۱ٚ۰)أريغنط



 األدوات ثوقيةمو ٣.4.3

 متعّلقة األداة القواـ درجة ىو على(.۲۰۱۱:۲ٗ۸)أريغنطموثوقية موثوقية تدّؿ

كانت ألف اؼبعلومات صبع كآلة للمستخدـ هبا الوثوؽ ديكن الكايف األداة أّف الّتعريف

 (.۲۰۱۰:۲۲۱)أريغنطاؼبعلوماتاألدكاتجّيدة

 ثبات معامل يستخدـ البحث علىألفاىذا ينطق كمل صك على اإلعتماد

التجارباليتلديهامقياسدرجة،معالصيغةالتالية:

     (
 

   
)(  

∑  
 

  
 
) 

البياف:

عتمادعلىصكاال=   
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k =عددالعناصرأكعددمناألسئلةحوؿ

∑  
=عددمناؼبتغًناتمناغببوب 

  
=تفاكتؾبموع 

(.۲۰۰ٙ:۱۲ٙ)أريغنط



 تحليل البيانات  تقنيات ٣.3

تحليلالبياناتيفىذاالبحثكمايلي:تقنياتاسخدمت

النتائج المعدلةبحث عن ال ٣.0.3

اؼبعلومات على اجملموعةللحصوؿ من )اؼبتوسط( متوسط شكل الّضابطةيف

كالتجريبيةاؼبستخدـبالصيغةالتالية:

  
∑ 

 
 

البياف:

M  =متوسطالقيمة

=ؾبموعةالنقاطأكالقيمة ∑

N =عددالطتاب

 (.۲۰۰ٗ:۱ٗٙ)ىادم
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 نتائج اختبار صحة البيانات ٣.4.3

تستطيع عاديّة. اؼبعلوماتصفة ديلككل ألف طبيعّية معلوماتالّسكاناتتوزيعة

معلومات إذ سكاّنا. كيفما عاديّة صفة كانتديلكها أفتعّممالّسكافإذا معلوماتعينة

عينةتوزيعةطبيعّيةفتجهيزمعلوماهتاتستطيعأفتستخدـاإلحصائيكحصوؿذبهيزمعلومات

ّممإىلالسّكاف.لنظرىلمعلوماتتوزيعةطبيعّيةفيعملأفنتائجاختبارعينةتستطيعأفتع

ذبربة تستطيع بالّسكاف. ديلكمناسبة اؼبأخوذ ليفتشعينة التجربة يعمل اؼبعلومات. صحة

 الصيغة تستخدـ أف اؼبعلومات صحة اختبار  ) ujiChi-Kuadratنتائج
  

فوركنتو) (

۲۰۱۱:۱٘ٙ.)

يعيةيقيسالبياناتالتالية:اختباراغبياةالطب

.ذبميعالبياناتكالبحثعننقاطأعلىكأدىن۱

.خلقفاصلفئةكربديدحدكدالطبقة۲

.حساباإلكبراؼاؼبتوسطكمعيارٖ

.إنشأجدكاؿالبياناتإىلفرتاتالطبقةٗ

:منكلفئةاغبدكدبواسطةالصيغةالتاليةZحسابقيمة
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     ̅

 
 

ؿ.اؼبنحىنالطبيعيباستخداـاعبدكمنيفاؼبنطقةZ(تغيًنالسعرمن۱

(حسابتواتراؼبتوقعةعلىأساسمنحىنمعالصيغة۲

 
  

 ∑
        

  

 

  

 

 

 

البياف:

 
  

=chi kuadrat 

تواترمراقبة=   

Ei =الوتًنةاؼبتوقعة

 -dk = kمعدرجاتاغبريةchi kuadratدكؿجبchi kuadrat(مقارنةاألسعارحسابٖ

 ( )=٘كأمهيةاؼبستول1%

 (نستنتج،يعيناذاٗ
  

hitung < 
  

(1- )(k-1)علىالبياناتتوزيعةطبيعّيةمث

(.۲۰۰۲:۲ٖٚسوجانا)

 دلة تباين عينة البحثائج اختبار معنت٣.3.٣
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مع اختبار استخدـ ىل ليعرؼ البحث عينة تباين دلة البيانات يناتالعتفاكتٌن

 إذا ليستطيعاؼبطوؿتفاكتٌنالبياناتالعمتجانسأكال. فرضّية يناتغًنمتجانسفالتجربة

هبا.

ىو:Fدلةتباينعينةالبحثيستطيعأفيستخدـالصيغةاختباراختبارمع

F = 
                

                
 

= 
۰۲،۱۱

۲۲،۸  

أحزابمطلوبF tabel .F tabelمستأمرF hitungكبعدذلك،   ½ Fبإلختبار

الكسر(dk)درجاتاغبريةكٖٖ=۱n–=ٖٗ-۱=ؿبص(dk)درجاتاغبريةك =– ۱n=مقاـ

ٖ۲-۱ ظاىرة۱ٖ= درجة .( ) ۰،۱۰مطبوع % معتقدة ۱۰أكدرجة فقيمة .F 

tabel۱،۸ٖمناؿ.

معيارالتجربة:

 يناتيستطيعتفاكتٌنالبياناتالعف، F tabelقيمةمن(   )أصغرF hitungقيمةإذا

 تفاكتٌنفF tabelقيمةب(   )أكربأكمتسولF hitungقيمةأفيبٌّنمتجانس.سولذلكإذا

قيمةمنأصغرF hitungيناتمبٌّنغًنمتجانس.تأّسسعلىقيمةاغبسابحقيقةالبياناتالع
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F tabelبياناتالٔ،ٖٗ(   )ٔ،ٖٛوى يعين مطوؿ. فرضّية إختبار لذلك، عينتٌنمتجانس.

(.۲۰۱۱:۲۸ٙعارفٌن)

 إختبار اإلختالف بمعّدل أو t إختبار  ٣.3.٣

 صيغة البحث تصميم علىt-testعموما معموؿ من كاحدا فرقةفرقتٌن

فرقةالّضابطةأكمقارفغًنمصيبالعتاج.ك)معركؼبالعتاج(ةيبيالتجر

ختتاؼقيمةالتعّلمالطتابامستخدـيكوفأفليختربهختتاؼدبعّدلٌنإختباراال

الّضابطة.اجملموعةكةيبيالتجراجملموعةبٌن

مقّدـكمايلي:البحثفرضّية

Hoّاؿيفمهارةالكتاـاللغةالعربية=تدريسباستخداـاغبواراغبّرغًنفع
( Ho =        ) 

Haّمهارةالكتاـاللغةالعربيةاؿيف=تدريسباستخداـاغبواراغبّرفع
( Ha =        )

حزبtختباريستخدـىوايستطيعأفتقنياتالفرضّيةالبحثفتحليلمناسبب

 أف يثّبت اليمٌن. االحصوؿ صيغة فرقتٌن بٌن البحث عينة تباين معادلة بياناتtختبار

اؼبستخدـ.

بيقارفمعمولةفحصوؿعلىةيبيالتجربعد لعينةفرقتٌنؾبّهز دكفنظاـمتوسطٌن.

كمايلي:t-testختتاؼمتوسطؿبسوببصيغةكالتجربةاالرّاغب
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̅̅ ̅    

̅̅ ̅

  √
   

  
 

 

  

 

     
        

          
 

        
 

 

 

البياف:

مبحوثبوt-test=قيمة 

  
̅̅ ةيبيالتجراجملموعة=متوسطمن̅

  
̅̅ الّضابطةاجملموعة=متوسطمن̅

تفاكتاإلنضماـ= 

  
ةيبيالتجراجملموعةتفاكت= 

  
الّضابطةاجملموعةتفاكت= 

ةيبيالتجراجملموعةعدد=  

.(۲۰۱۱:۲۸۱عارفٌن)الّضابطةاجملموعة=عدد  

معيارالتجربة:
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       –إذاHoمقبوؿ
 ⁄                  

 ⁄ بدرجات    يعين(    +  )اغبريّة

 الطتاب كنشاط التعّلم حصوؿ قيمة متساكبةيبيالتجراجملموعةمتوسط أك من اجملموعةأدىن

الّضابطة.

           <        إذاHaمقبوؿ
 ⁄ التعّلميعين(    +  )     حصوؿ متوسطقيمة

(.۲۰۱۱:۲۸۲عارفٌن)الّضابطةاجملموعةأعلىمنةيبيالتجر اجملموعةكنشاطالطتاب
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 الباب الّرابع

 عرض البيانات ومناقشتها

ىذاالبابسيبٌّنعنعرضالبياناتكمناقشتهامعموؿللباحثة.أّماأفصلالبيافسيبٌّن

كمايلي:كلجزئيةالبابللبيافاألطواؿعنيفكلجزئيةالباب.

عرض البيانات٣.0

ةكنداؿعن"فعاليةتطبيقالنموذجيفاؼبدرسةالثانويةاغبكوميتأسسعلىالبحثمعموؿ

العربيةادةاؼبيفرّاغبواراغب الثامنباؼبدرسةالثانويةالفصللطتابيفترقيةمهارةالكتاـاللغة

البيانات اإلختبار.أصلو البياناتمن الباحثة تناؿ كنداؿ" مناغبكومية مأخوذ اإلختبار من

القبليأكاالالبعدمختبارالنشاطاال اعبدكؿختبار معموؿ مّث االختبار البياناتمنحصوؿ .

اال حصوؿ من البيانات قيمة اغبساب بيعمل ؿبّلل مّث كختبار صحةمتوسط اختبار نتائج

اخت كنتائج كااؼبعلومات البحث عينّية تباين معادلة فرضّيةبار اغبصوؿالبحثختبار ربليل .

 كمناقشتهاستبٌّنهباكمايلي:البيانات



 إختبار األدوات  ٣.0.0

األدكاتمعطولعلىعشركفاأكالقبلأخذالبياناتيعملأف التجربة ختبار

الثانوية باؼبدرسة الثامن للفصل التتاميذ كعشرة التلميذات عشر من مكّوف الطتاب
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قصد كنداؿ. األدكاتليختباراالاغبكومية التجربة قبلثوقيتهامواألدكاتكقيسصحة

ثوقيتهايفىذاالبحثيستخدمهماقيمةموحاسبصحةاألدكاتكمستخدـكالبحث.لت

ختبارالتجربةاألدكاتكمايفىذاجدكاؿ:االّنقطمن

األدكاتنقاطقيمةٗ.ٔؿاعبدك

النمرة



إشارة

الطتاب

قيمةعددعونواحيالتقديرات

الّتلفظ

)ـبرج(

تركيب

كلمةال

النرب

خيمنتكال

الشجاعةطتاقةال

۱۱-Iٚ۰ ٙ۸ ٚ۱ ٚ۱ ٚٗ ٖ٘ٗ ۸۰،ٚ۰ 

۲۲- I ٖٚ ٚ۰ ٚ٘ ٚٗ ٚٙ ٖٙ۸ ٙ۰،ٖٚ 

ٖٖ-Iٚ٘ ٚ۲ ٚ۰ ٚٗ ٚ٘ ٖٙٙ ۲۰،ٖٚ 

ٗٗ-Iٚ٘ ٚ۰ ٚٗ ٚ٘ ٚٚ ٖٚ۱ ۲۰،ٚٗ 

٘٘-Iٚ۸ ٚ٘ ۸۰ ٚ۲ ٚٙ ٖ۸۸ ٚٚ,ٙ۰ 

ٙٙ-Iٙ۲ ٙٙ ٚ۱ ٚ۰ ٚ۲ ٖٗ۸ ٙ۲,ٙ۰ 

ٚٚ-Iٚ۲ ٙ۲ ٖٚ ٖٚ ٚ٘ ٖٙ۲ ٚ۲,ٗ۰ 

۸۸-Iٚ۰ ٙٚ ٚ۲ ٚ۰ ٖٚ ٖ٘۲ ٚ۰,ٗ۰ 

۲۲-Iٚ۰ ٙ٘ ٚ۱ ٚ۲ ٚٗ ٖ٘۲ ٚ۰,ٗ۰ 
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۱۰۱۰-Iٙ۸ ٙٙ ٚ۰ ٙ۲ ٚ۲ ٖٗ٘ ٙ۲,۰۰ 

۱۱۱۱-Iٚٙ ٚ٘ ٚٚ ٚ٘ ٚ۲ ٖ۸۲ ٚٙ,ٗ۰ 

۱۲۱۲-Iٚ۱ ٙٚ ٚٗ ٖٚ ٚ٘ ٖٙ۰ ٚ۲,۰۰ 

۱ٖ۱ٖ-I ٚٗ ٚ۱ ٚٙ ٚ٘ ٚٚ ٖٖٚ ٙ۰،ٚٗ 

۱ٗ۱ٗ-Iٚ٘ ٖٚ ٚ٘ ٚٙ ٚ٘ ٖٚٗ ۸۰،ٚٗ 

۱٘۱٘-Iٚٚ ٚٗ ٚ۲ ٚٙ ۸۰ ٖٚ۲ ۸۰،ٚ٘ 

۱ٙ۱ٙ-Iٚ۱ ٙ۲ ٖٚ ٚ۲ ٚٗ ٖ٘۲ ۸۰،ٚ۱ 

۱ٚ۱ٚ-Iٚٗ ٚ۱ ٚ٘ ٚ٘ ٖٚ ٖٙ۸ ٙ۰،ٖٚ 

۱۸۱۸-Iٚ۲ ٚ۰ ٖٚ ٚ۰ ٖٚ٘ٙ۰ ٚ۲,۰۰ 

۱۲۱۲-Iٖٚ ٚ۲ ٚ٘ ٚٗ ٚ۲ٖٙٙ ٖٚ,۲۰ 

۲۰۲۰-I ٚ٘ ٚ۱ ٖٚ ٚٗ ٖٚٙٙ۲ ٖٚ,۸۰ 

اإلختبارسيحاسبوبصيغةكمايلي:اإلختباراؼبستخدـيفىذاالبحثىو

 صحة األدوات ٣.0.0.0

ليعرؼمنصحةاإلختبار (construck validity)تستخدـالباحثةصحةاحملتول

يستطيعافيعرؼبصيغةكمايلي:

 (الّتلفظ)ـبرج(۱
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صحةالّتلفظ)ـبرج(ٗ.ٕؿاعبدك

الّتلفظإشارةالنمرة
 )ـبرج(

X 

تركيب
 لكلمةا

Y 

النرب
 خيمنتكال

   

الطتاقة
   

 الشجاعة

XY 


۱۱-Iٚ۰ ۸۰،ٚ۰ ٗ۲۰۰ ٙٗ،٘۰۱۲ ۰۰،ٗ۲٘ٙ 

۲۲- I ٖٚ ٙ۰،ٖٚ ٖ٘۲۲ ۲ٙ،٘ٗ۱ٙ ۸۰،ٖ٘ٚ۲ 

ٖٖ-Iٚ٘ ۲۰،ٖٚ ٘ٙ۲٘ ۲ٗ،ٖ٘٘۸ ۰۰،٘ٗ۲۰ 

ٗٗ-Iٚ٘ ۲۰،ٚٗ ٘ٙ۲٘ ٙٗ،٘٘۰٘ ۰۰،٘٘ٙ٘ 

٘٘-Iٚ۸ ٚٚ,ٙ۰ ٙ۰۸ٗ ٚٙ،ٙ۰۲۱ ۸۰،ٙ۰٘۲ 

ٙٙ-Iٙ۲ ٙ۲,ٙ۰ ٗٚٙ۱ ۱ٙ،ٗ۸ٗٗ ٗ۰،ٗ۸۰۲ 

ٚٚ-Iٚ۲ ٚ۲,ٗ۰ ٘۱۸ٗ ٚٙ،٘۲ٗ۱ ۸۰،٘۲۱۲ 

۸۸-Iٚ۰ ٚ۰,ٗ۰ ٗ۲۰۰ ۱ٙ،ٗ۲٘ٙ ۰۰،ٗ۲۲۸ 

۲۲-Iٚ۰ ٚ۰,ٗ۰ ٗ۲۰۰ ۱ٙ،ٗ۲٘ٙ ۰۰،ٗ۲۲۸ 

۱۰۱۰-Iٙ۸ ٙ۲,۰۰ ٗٙ۲ٗ ۰۰،ٗٚٙ۱ ۰۰،ٗ۲ٙ۲ 

۱۱۱۱-Iٚٙ ٚٙ,ٗ۰ ٘ٚٚٙ ۲ٙ،٘۸ٖٙ ٗ۰،٘۸۰ٙ 

۱۲۱۲-Iٚ۱ ٚ۲,۰۰ ٘۰ٗ۱ ۰۰،٘۱۸ٗ ۰۰،٘۱۱۲ 

۱ٖ۱ٖ-I ٚٗ ٙ۰،ٚٗ ٘ٗٚٙ ۱ٙ،٘٘ٙ٘ ٗ۰،٘٘۲۰ 

۱ٗ۱ٗ-Iٚ٘ ۸۰،ٚٗ ٘ٙ۲٘ ۰ٗ،٘٘۲٘ ۰۰،٘ٙ۱۰ 
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۱٘۱٘-Iٚٚ ۸۰،ٚ٘ ٘۲۲۲ ٙٗ،٘ٚٗ٘ ٙ۰،ٖ٘۸ٙ 

۱ٙ۱ٙ-Iٚ۱ ۸۰،ٚ۱ ٘۰ٗ۱ ۲ٗ،٘۱٘٘ ۸۰،٘۰۲ٚ 

۱ٚ۱ٚ-Iٚٗ ٙ۰،ٖٚ ٘ٗٚٙ ۲ٙ،٘ٗ۱ٙ ٗ۰،٘ٗٗٙ 

۱۸۱۸-Iٚ۲ ٚ۲,۰۰ ٘۱۸ٗ ۰۰،٘۱۸ٗ ۰۰،٘۱۸ٗ 

۱۲۱۲-Iٖٚ ٖٚ,۲۰ ٖ٘۲۲ ۲ٗ،ٖ٘٘۸ ٙٓ،ٖٖ٘ٗ 

۲۰۲۰-I ٚ٘ ٖٚ,۸۰ ٘ٙ۲٘ ٗٗ،٘ٗٗٙ ٖ٘٘٘،ٓٓ 

ٕٜٕٗٙٓٔٔ،ٕٖٕٙ٘ٙٓٔٗٗٙٓٔ،ٜ٘ٗٔٛ٘ٗٔعدد

  

     
  ∑     ∑   ∑  

√{ ∑    ∑   }{ ∑    ∑   }
 

 

   = 
                         

√{                   }{                        }
 

   =     8 

أكأمهيةاؼبستولكيستطيعأفيعرؼيف          تأّسسذلكاغبسابمناؿ

%٘=( )N = 20متبٌّنصحةألفيعين      <   اذا. 0,444 =      مناؿ

متبٌّنصحة.الّتلفظ)ـبرج(ناحيةفاإلستنتاجأف      <   







 
 

 
 

58 

 

 rقيمةبيافٗ.ٖؿاعبدك

 r قيمة بياف

فبتاز

جيدجدا

جيد

حسن

مقبوؿ

ٓٓ،ٔحَّّتٓٓٛ،ٓبٌن

ٓٓٛ،ٓحَّّتٓٓٙ،ٓبٌن

ٓٓٙ،ٓحَّّتٓٓٗ،ٓبٌن

ٓٓٗ،ٓحَّّتٕٓٓ،ٓبٌن

 ٕٓٓ،ٓحَّّتٓٓ،ٓبٌن

 

لّتلفظلناحيةاصحة مستولف          بr قيمة تأكيلؿتأّسسعلىاعبدك

الشحنةمناسبة.صحةكلفبتاز)ـبرج(

(تركيبالكلمة۲

تركيبالكلمةصحةٗ.ٗاعبدكؿ

الّتلفظإشارةالنمرة
 )ـبرج(

X 

تركيب
 الكلمة

Y 

النرب
  خيمنتكال

الطتاقة
   

 الشجاعة

XY 


۱۱-Iٙٛ ۸۰،ٚ۰ ٕٗٙٗ ٙٗ،٘۰۱۲ ٗٛٔٗ،ٗٓ 

۲۲- I ٚٓ ٙ۰،ٖٚ ٜٗٓٓ ۲ٙ،٘ٗ۱ٙ ٕ٘ٔ٘،ٓٓ 
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ٖٖ-Iٕٚ ۲۰،ٖٚ ٘ٔٛٗ ۲ٗ،ٖ٘٘۸ ٕ٘ٚٓ،ٗٓ 

ٗٗ-Iٚٓ ۲۰،ٚٗ ٜٗٓٓ ٙٗ،٘٘۰٘ ٜ٘ٔٗ،ٓٓ 

٘٘-Iٚ٘ ٚٚ,ٙ۰ ٕ٘ٙ٘ ٚٙ،ٙ۰۲۱ ٕ٘ٛٓ،ٓٓ 

ٙٙ-Iٙٙ ٙ۲,ٙ۰ ٖٗ٘ٙ ۱ٙ،ٗ۸ٗٗ ٜٖٗ٘،ٙٓ 

ٚٚ-Iٜٙ ٚ۲,ٗ۰ ٗٚٙٔ ٚٙ،٘۲ٗ۱ ٜٜٗ٘،ٙٓ 

۸۸-Iٙٚ ٚ۰,ٗ۰ ٜٗٗٛ ۱ٙ،ٗ۲٘ٙ ٗٚٔٙ،ٛٓ 

۲۲-Iٙ٘ ٚ۰,ٗ۰ ٕٕٗ٘ ۱ٙ،ٗ۲٘ٙ ٗ٘ٚٙ،ٓٓ 

۱۰۱۰-Iٙٙ ٙ۲,۰۰ ٖٗ٘ٙ ۰۰،ٗٚٙ۱ ٗ٘٘ٗ،ٓٓ 

۱۱۱۱-Iٚ٘ ٚٙ,ٗ۰ ٕ٘ٙ٘ ۲ٙ،٘۸ٖٙ ٖ٘ٚٓ،ٓٓ 

۱۲۱۲-Iٙٚ ٚ۲,۰۰ ٜٗٗٛ ۰۰،٘۱۸ٗ ٕٗٛٗ،ٓٓ 

۱ٖ۱ٖ-I ٚٔ ٙ۰،ٚٗ ٘ٓٗٔ ۱ٙ،٘٘ٙ٘ ٕٜ٘ٙ،ٙٓ 

۱ٗ۱ٗ-Iٖٚ ۸۰،ٚٗ ٖٕٜ٘ ۰ٗ،٘٘۲٘ ٘ٗٙٓ،ٗٓ 

۱٘۱٘-Iٚٗ ۸۰،ٚ٘ ٘ٗٚٙ ٙٗ،٘ٚٗ٘ ٜ٘ٙٓ،ٕٓ 

۱ٙ۱ٙ-Iٜٙ ۸۰،ٚ۱ ٗٚٙٔ ۲ٗ،٘۱٘٘ ٜٗ٘ٗ،ٕٓ 

۱ٚ۱ٚ-Iٚٔ ٙ۰،ٖٚ ٘ٓٗٔ ۲ٙ،٘ٗ۱ٙ ٕٕ٘٘،ٙٓ 

۱۸۱۸-Iٚٓ ٚ۲,۰۰ ٜٗٓٓ ۰۰،٘۱۸ٗ ٘ٓٗٓ،ٓٓ 

۱۲۱۲-Iٕٚ ٖٚ,۲۰ ٘ٔٛٗ ۲ٗ،ٖ٘٘۸ ٕ٘ٚٓ،ٗٓ 
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۲۰۲۰-I ٚٔ ٖٚ,۸۰ ٘ٓٗٔ ٗٗ،٘ٗٗٙ ٕٖٜ٘،ٛٓ 

ٖٖٕٚٓٔ ٙٔ،ٕٖٜٕٙ٘ٙٓٔٚٓٛ،ٜ٘ٗٔٔٓٗٔعدد

=    

     
  ∑     ∑   ∑  

√{ ∑    ∑   }{ ∑    ∑   }
 

   = 
                         

√{                  }{                        }
 

   =       

أكأمهيةاؼبستولكيستطيعأفيعرؼيف          تأّسسذلكاغبسابمناؿ

%٘ =( )N = 20اذا. 0,444 =      مناؿ    >       صحةيعين متبٌّن

متبٌّنصحة.تركيبالكلمةناحيةفاإلستنتاجأف      <   ألف

 rقيمةبيانٗ.٘اعبدكؿ

 rقيمة بياف

فبتاز

جيدجدا

جيد

حسن

مقبوؿ

ٓٓ،ٔحَّّتٓٓٛ،ٓبٌن

ٓٓٛ،ٓحَّّتٓٓٙ،ٓبٌن

ٓٓٙ،ٓحَّّتٓٓٗ،ٓبٌن

ٓٓٗ،ٓحَّّتٕٓٓ،ٓبٌن

 ٕٓٓ،ٓحَّّتٓٓ،ٓبٌن
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تركيبلناحيةصحة مستولف           بr قيمةبيافالؿتأّسسعلىاعبدك

الشحنةمناسبة.صحةكلفبتازالكلمة

(النربكالتنخيمٖ

النربكالتنخيمصحةٗ.ٙاعبدكؿ

الّتلفظإشارةالنمرة
 )ـبرج(

X 

تركيب
 الكلمة

Y 

النرب
 خيمنتكال

   

الطتاقة
   

 الشجاعة

XY 



۱۱-Iٚٔ ۸۰،ٚ۰ ٘ٓٗٔ ٙٗ،٘۰۱۲ ٕ٘ٓٙ،ٛٓ 

۲۲- I ٚ٘ ٙ۰،ٖٚ ٕ٘ٙ٘ ۲ٙ،٘ٗ۱ٙ ٕ٘٘ٓ،ٓٓ 

ٖٖ-Iٚٓ ۲۰،ٖٚ ٜٗٓٓ ۲ٗ،ٖ٘٘۸ ٕ٘ٔٗ،ٓٓ 

ٗٗ-Iٚٗ ۲۰،ٚٗ ٘ٗٚٙ ٙٗ،٘٘۰٘ ٜ٘ٗٓ،ٛٓ 

٘٘-Iٛٓ ٚٚ,ٙ۰ ٙٗٓٓ ٚٙ،ٙ۰۲۱ ٕٙٓٛ،ٓٓ 

ٙٙ-Iٚٔ ٙ۲,ٙ۰ ٘ٓٗٔ ۱ٙ،ٗ۸ٗٗ ٜٗٗٔ،ٙٓ 

ٚٚ-Iٖٚ ٚ۲,ٗ۰ ٖٕٜ٘ ٚٙ،٘۲ٗ۱ ٕ٘ٛ٘،ٕٓ 

۸۸-Iٕٚ ٚ۰,ٗ۰ ٘ٔٛٗ ۱ٙ،ٗ۲٘ٙ ٘ٓٙٛ،ٛٓ 

۲۲-Iٚٔ ٚ۰,ٗ۰ ٘ٓٗٔ ۱ٙ،ٗ۲٘ٙ ٜٜٗٛ،ٗٓ 

۱۰۱۰-Iٚٓ ٙ۲,۰۰ ٜٗٓٓ ۰۰،ٗٚٙ۱ ٖٗٛٓ،ٓٓ 
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۱۱۱۱-Iٚٚ ٚٙ,ٗ۰ ٜٕٜ٘ ۲ٙ،٘۸ٖٙ ٕ٘ٛٛ،ٛٓ 

۱۲۱۲-Iٚٗ ٚ۲,۰۰ ٘ٗٚٙ ۰۰،٘۱۸ٗ ٖٕ٘ٛ،ٓٓ 

۱ٖ۱ٖ-I ٚٙ ٙ۰،ٚٗ ٘ٚٚٙ ۱ٙ،٘٘ٙ٘ ٜ٘ٙٙ،ٙٓ 

۱ٗ۱ٗ-Iٚ٘ ۸۰،ٚٗ ٕ٘ٙ٘ ۰ٗ،٘٘۲٘ ٘ٙٔٓ،ٓٓ 

۱٘۱٘-Iٕٚ ۸۰،ٚ٘ ٘ٔٛٗ ٙٗ،٘ٚٗ٘ ٘ٗ٘ٚ،ٙٓ 

۱ٙ۱ٙ-Iٖٚ ۸۰،ٚ۱ ٖٕٜ٘ ۲ٗ،٘۱٘٘ ٕ٘ٗٔ،ٗٓ 

۱ٚ۱ٚ-Iٚ٘ ٙ۰،ٖٚ ٕ٘ٙ٘ ۲ٙ،٘ٗ۱ٙ ٕ٘٘ٓ،ٓٓ 

۱۸۱۸-Iٖٚ ٚ۲,۰۰ ٖٕٜ٘ ۰۰،٘۱۸ٗ ٕ٘٘ٙ،ٓٓ 

۱۲۱۲-Iٚ٘ ٖٚ,۲۰ ٕ٘ٙ٘ ۲ٗ،ٖ٘٘۸ ٜ٘ٗٓ،ٓٓ 

۲۰۲۰-I ٖٚ ٖٚ,۸۰ ٖٕٜ٘ ٗٗ،٘ٗٗٙ ٖ٘ٛٚ،ٗٓ 

ٗ،ٖٖٙٚٓٔ ٙٔ،ٕٕٙ٘ٙٓٔٗٙٔٛٓٔ،ٜ٘ٗٔٓٚٗٔعدد

 

     
  ∑     ∑   ∑  

√{ ∑    ∑   }{ ∑    ∑   }
 

 

   = 
                           

√{                   }{                        }
 

   =      



 
 

 
 

63 

 

أمهيةاؼبستولكيستطيعأفيعرؼيف           تأّسسذلكاغبسابمناؿ

 ٘%أك =( )N = 20اذا. 0,444 =      مناؿ    >       ألفيعين صحة متبٌّن

متبٌّنصحة.خيمنتكالالنربناحيةفاإلستنتاجأف      <   

 rقيمة بيافٗ.ٚاعبدكؿ

 rقيمة بياف

فبتاز

جيدجدا

جيد

حسن

مقبوؿ

ٓٓ،ٔحَّّتٓٓٛ،ٓبٌن

ٓٓٛ،ٓحَّّتٓٓٙ،ٓبٌن

ٓٓٙ،ٓحَّّتٓٓٗ،ٓبٌن

ٓٓٗ،ٓحَّّتٕٓٓ،ٓبٌن

 ٕٓٓ،ٓحَّّتٓٓ،ٓبٌن



النربلناحيةمستوىصحةف            بrقيمةبيانالؿاعبدكتأّسسعلى

الشحنةمناسبة.صحةكلجيدجداخيمنتكال

(الطتاقةٗ
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الطتاقةصحةٗ.ٛاعبدكؿ

الّتلفظإشارةالنمرة
 )ـبرج(

X 

تركيب
 الكلمة

Y 

النرب
 كالتنخيم

   

الطتاقة
   

 الشجاعة

XY 



۱۱-Iٚٔ ۸۰،ٚ۰ ٘ٓٗٔ ٙٗ،٘۰۱۲ ٕ٘ٓٙ،ٛٓ 

۲۲- I ٚٗ ٙ۰،ٖٚ ٘ٗٚٙ ۲ٙ،٘ٗ۱ٙ ٘ٗٗٙ،ٗٓ 

ٖٖ-Iٚٗ ۲۰،ٖٚ ٘ٗٚٙ ۲ٗ،ٖ٘٘۸ ٘ٗٔٙ،ٛٓ 

ٗٗ-Iٚ٘ ۲۰،ٚٗ ٕ٘ٙ٘ ٙٗ،٘٘۰٘ ٘٘ٙ٘،ٓٓ 

٘٘-Iٜٚ ٚٚ,ٙ۰ ٕٙٗٔ ٚٙ،ٙ۰۲۱ ٖٙٔٓ،ٗٓ 

ٙٙ-Iٚٓ ٙ۲,ٙ۰ ٜٗٓٓ ۱ٙ،ٗ۸ٗٗ ٕٗٛٚ،ٓٓ 

ٚٚ-Iٖٚ ٚ۲,ٗ۰ ٖٕٜ٘ ٚٙ،٘۲ٗ۱ ٕ٘ٛ٘،ٕٓ 

۸۸-Iٚٓ ٚ۰,ٗ۰ ٜٗٓٓ ۱ٙ،ٗ۲٘ٙ ٜٕٗٛ،ٓٓ 

۲۲-Iٕٚ ٚ۰,ٗ۰ ٘ٔٛٗ ۱ٙ،ٗ۲٘ٙ ٘ٓٙٛ،ٛٓ 

۱۰۱۰-Iٜٙ ٙ۲,۰۰ ٗٚٙٔ ۰۰،ٗٚٙ۱ ٗٚٙٔ،ٓٓ 

۱۱۱۱-Iٚ٘ ٚٙ,ٗ۰ ٕ٘ٙ٘ ۲ٙ،٘۸ٖٙ ٖ٘ٚٓ،ٓٓ 

۱۲۱۲-Iٖٚ ٚ۲,۰۰ ٖٕٜ٘ ۰۰،٘۱۸ٗ ٕ٘٘ٙ،ٓٓ 

۱ٖ۱ٖ-I ٚ٘ ٙ۰،ٚٗ ٕ٘ٙ٘ ۱ٙ،٘٘ٙ٘ ٜ٘٘٘،ٓٓ 

۱ٗ۱ٗ-Iٚٙ ۸۰،ٚٗ ٘ٚٚٙ ۰ٗ،٘٘۲٘ ٘ٙٛٗ،ٛٓ 
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۱٘۱٘-Iٚٙ ۸۰،ٚ٘ ٘ٚٚٙ ٙٗ،٘ٚٗ٘ ٘ٚٙٓ،ٛٓ 

۱ٙ۱ٙ-Iٕٚ ۸۰،ٚ۱ ٘ٔٛٗ ۲ٗ،٘۱٘٘ ٜ٘ٔٙ،ٙٓ 

۱ٚ۱ٚ-Iٚ٘ ٙ۰،ٖٚ ٕ٘ٙ٘ ۲ٙ،٘ٗ۱ٙ ٕ٘٘ٓ،ٓٓ 

۱۸۱۸-Iٚٓ ٚ۲,۰۰ ٜٗٓٓ ۰۰،٘۱۸ٗ ٘ٓٗٓ،ٓٓ 

۱۲۱۲-Iٚٗ ٖٚ,۲۰ ٘ٗٚٙ ۲ٗ،ٖ٘٘۸ ٘ٗٔٙ،ٛٓ 

۲۰۲۰-I ٚٗ ٖٚ,۸۰ ٘ٗٚٙ ٗٗ،٘ٗٗٙ ٘ٗٙٔ،ٕٓ 

ٙ،ٖٗٔٚٓٔ ٙٔ،ٕٕٕٙ٘ٙٓٔ٘ٚٚٓٔ،ٜ٘ٗٔٚٙٗٔعدد

 

 

     
  ∑     ∑   ∑  

√{ ∑    ∑   }{ ∑    ∑   }
 

  

   = 
                           

√{                   }{                        }
 

   = 0,936 

أكأمهيةاؼبستولكيستطيعأفيعرؼيف          تأّسسذلكاغبسابمناؿ

%٘ =( )N = 20اذا. 0,444 =      مناؿ   >       ألفيعين صحة متبٌّن

 متبٌّنصحة.الطتاقةناحيةفاإلستنتاجأف      <   
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 rقيمة بيافٗ.ٜؿاعبدك

 rقيمة بياف

فبتاز

جيدجدا

جيد

حسن

مقبوؿ

ٓٓ،ٔحَّّتٓٓٛ،ٓبٌن

ٓٓٛ،ٓحَّّتٓٓٙ،ٓبٌن

ٓٓٙ،ٓحَّّتٓٓٗ،ٓبٌن

ٓٓٗ،ٓحَّّتٕٓٓ،ٓبٌن

 ٕٓٓ،ٓحَّّتٓٓ،ٓبٌن

فبتازالطتاقةلناحيةمستوىصحةف           بrقيمةبيانالؿتأّسسعلىاعبدك

الشحنةمناسبة.صحةكل

(الشجاعة٘

الشجاعةصحةٗ.ٓٔاعبدكؿ

الّتلفظإشارةالنمرة
 )ـبرج(

X 

تركيب
 الكلمة

Y 

النرب
 كالتنخيم

   

الطتاقة
   

 الشجاعة

XY 



۱۱-Iٚٗ ۸۰،ٚ۰ ٘ٗٚٙ ٙٗ،٘۰۱۲ ٕٖٜ٘،ٕٓ 

۲۲- I ٚٙ ٙ۰،ٖٚ ٘ٚٚٙ ۲ٙ،٘ٗ۱ٙ ٜٖ٘٘،ٙٓ 

ٖٖ-Iٚ٘ ۲۰،ٖٚ ٕ٘ٙ٘ ۲ٗ،ٖ٘٘۸ ٜ٘ٗٓ،ٓٓ 
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ٗٗ-Iٚٚ ۲۰،ٚٗ ٜٕٜ٘ ٙٗ،٘٘۰٘ ٖ٘ٚٔ،ٗٓ 

٘٘-Iٚٙ ٚٚ,ٙ۰ ٘ٚٚٙ ٚٙ،ٙ۰۲۱ ٜ٘ٛٚ،ٙٓ 

ٙٙ-Iٕٚ ٙ۲,ٙ۰ ٘ٔٛٗ ۱ٙ،ٗ۸ٗٗ ٘ٓٔٔ،ٕٓ 

ٚٚ-Iٚ٘ ٚ۲,ٗ۰ ٕ٘ٙ٘ ٚٙ،٘۲ٗ۱ ٖ٘ٗٓ،ٓٓ 

۸۸-Iٖٚ ٚ۰,ٗ۰ ٖٕٜ٘ ۱ٙ،ٗ۲٘ٙ ٖٜ٘ٔ،ٕٓ 

۲۲-Iٚٗ ٚ۰,ٗ۰ ٘ٗٚٙ ۱ٙ،ٗ۲٘ٙ ٕٜ٘ٓ،ٙٓ 

۱۰۱۰-Iٕٚ ٙ۲,۰۰ ٘ٔٛٗ ۰۰،ٗٚٙ۱ ٜٗٙٛ،ٓٓ 

۱۱۱۱-Iٜٚ ٚٙ,ٗ۰ ٕٙٗٔ ۲ٙ،٘۸ٖٙ ٖٙٓ٘،ٙٓ 

۱۲۱۲-Iٚ٘ ٚ۲,۰۰ ٕ٘ٙ٘ ۰۰،٘۱۸ٗ ٘ٗٓٓ،ٓٓ 

۱ٖ۱ٖ-I ٚٚ ٙ۰،ٚٗ ٜٕٜ٘ ۱ٙ،٘٘ٙ٘ ٘ٚٗٗ،ٕٓ 

۱ٗ۱ٗ-Iٚ٘ ۸۰،ٚٗ ٕ٘ٙ٘ ۰ٗ،٘٘۲٘ ٘ٙٔٓ،ٓٓ 

۱٘۱٘-Iٛٓ ۸۰،ٚ٘ ٙٗٓٓ ٙٗ،٘ٚٗ٘ ٙٓٙٗ،ٓٓ 

۱ٙ۱ٙ-Iٚٗ ۸۰،ٚ۱ ٘ٗٚٙ ۲ٗ،٘۱٘٘ ٖٖ٘ٔ،ٕٓ 

۱ٚ۱ٚ-Iٖٚ ٙ۰،ٖٚ ٖٕٜ٘ ۲ٙ،٘ٗ۱ٙ ٖٕ٘ٚ،ٛٓ 

۱۸۱۸-Iٚ٘ ٚ۲,۰۰ ٕ٘ٙ٘ ۰۰،٘۱۸ٗ ٘ٗٓٓ،ٓٓ 

۱۲۱۲-Iٕٚ ٖٚ,۲۰ ٘ٔٛٗ ۲ٗ،ٖ٘٘۸ ٕ٘ٚٓ،ٗٓ 

۲۰۲۰-I ٚٙ ٖٚ,۸۰ ٘ٚٚٙ ٗٗ،٘ٗٗٙ ٘ٙٓٛ،ٛٓ 
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ٛ،ٜٓٔ٘ٓٔ ٙٔ،ٕٜٕٕٙ٘ٙٓٔٓ٘ٔٔ،ٜ٘ٗٔٓٓ٘ٔعدد

     
  ∑     ∑   ∑  

√{ ∑    ∑   }{ ∑    ∑   }
 

 

   = 
                           

√{                   }{                        }
 

   = 0,750 

أكأمهيةاؼبستولكيستطيعأفيعرؼيف          تأّسسذلكاغبسابمناؿ

%٘=( )N = 20متبٌّنيعين      <   اذا. 0,444 =      مناؿ

متبٌّنصحة.الشجاعةناحيةفاإلستنتاجأف      <   صحةألف

rقيمة بيافٗ.ٔٔؿاعبدك

 rقيمة بياف

فبتاز

جيدجدا

جيد

حسن

مقبوؿ

ٓٓ،ٔحَّّتٓٓٛ،ٓبٌن

ٓٓٛ،ٓحَّّتٓٓٙ،ٓبٌن

ٓٓٙ،ٓحَّّتٓٓٗ،ٓبٌن

ٓٓٗ،ٓحَّّتٕٓٓ،ٓبٌن

 ٕٓٓ،ٓحَّّتٓٓ،ٓبٌن
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الشجاعةلناحيةمستوىصحةف           بrقيمةبيافالؿتأّسسعلىاعبدك

 الشحنةمناسبة.صحةكلجيدجدا

 الّناحية اػبامسة يعرفمن أف الّتلفظفبتاز صحة مستوليستطيع ناحية ىي

حبصوؿ الطتاقة،ك8     =   )ـبرج( ناحية تركيبالكلمةك،          حبصوؿ ناحية

 جدامستوىصحة.ك          حبصوؿ جيد ناحية كالتنخيمىي بحصوؿالنرب

            حبصوؿ الشجاعة يف          كناحية اؼبستول. أمهية =٘%أك

( )N = 20       <       اذا.0,444 =      مناؿ ألفيعين صحة متبٌّن

كافاإلستنتاجأف      <        فبكناؼبستخدـ صحة نواحيمتبٌّن يفىذاألدةخامسا

 البحث.

 

 األدوات ثوقيةمو ٣.4.0.0

اإلعتمادعلىصككملينطقعلىالتجاربألفاىذاالبحثيستخدـمعاملثبات

اليتلديهامقياسدرجة،حسابصيغةالتالية:
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ربليلنواحياألدكاتٗ.ٕٔؿاعبدك

النمرة



ؾبموعنواحيالتقديرات

النقاط

تربيعمجموع

نقاطال الّتلفظ

)ـبرج(

تركيب

الكلمة

النرب

كالتنخيم

الشجاعةالطتاقة

۱-Iٚٓ ٙ۸ ٚ۱ ٚ۱ ٚٗ ٖ٘ٗ ٕٖٔ٘ٔٙ 

۲- I ٖٚ ٚ۰ ٚ٘ ٚٗ ٚٙ ٖٙ۸ ٖٕٔ٘ٗٗ 

ٖ-Iٚ٘ ٚ۲ ٚ۰ ٚٗ ٚ٘ ٖٙٙ ٖٖٜٔ٘ٙ 

ٗ-Iٚ٘ ٚ۰ ٚٗ ٚ٘ ٚٚ ٖٚ۱ ٖٔٚٙٗٔ 

٘-Iٚٛ ٚ٘ ۸۰ ٚ۲ ٚٙ ٖ۸۸ ٔ٘ٓ٘ٗٗ 

ٙ-Iٜٙ ٙٙ ٚ۱ ٚ۰ ٚ۲ ٖٗ۸ ٕٔٔٔٓٗ 

ٚ-Iٕٚ ٙ۲ ٖٚ ٖٚ ٚ٘ ٖٙ۲ ٖٔٔٓٗٗ 

۸-Iٚٓ ٙٚ ٚ۲ ٚ۰ ٖٚ ٖ٘۲ ٕٖٜٔٓٗ 

۲-Iٚ ٙ٘ ٚ۱ ٚ۲ ٚٗ ٖ٘۲ ٕٖٜٔٓٗ 

۱۰-Iٙٛ ٙٙ ٚ۰ ٙ۲ ٚ۲ ٖٗ٘ ٜٕٔٔٓ٘ 

۱۱-Iٚٙ ٚ٘ ٚٚ ٚ٘ ٚ۲ ٖ۸۲ ٜٕٔٗ٘ٗ 

۱۲-Iٚٔ ٙٚ ٚٗ ٖٚ ٚ٘ ٖٙ۰ ٕٜٔٙٓٓ 

۱ٖ-I ٚٗ ٚ۱ ٚٙ ٚ٘ ٚٚ ٖٖٚ ٖٜٕٜٔٔ 
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۱ٗ-Iٚ٘ ٖٚ ٚ٘ ٚٙ ٚ٘ ٖٚٗ ٖٜٔٛٚٙ 

۱٘-Iٚٚ ٚٗ ٚ۲ ٚٙ ۸۰ ٖٚ۲ ٖٔٗٙٗٔ 

۱ٙ-Iٚٔ ٙ۲ ٖٚ ٚ۲ ٚٗ ٖ٘۲ ٕٔٛٛٛٔ 

۱ٚ-Iٚٗ ٚ۱ ٚ٘ ٚ٘ ٖٚ ٖٙ۸ ٖٕٔ٘ٗٗ 

۱۸-Iٕٚ ٚ۰ ٖٚ ٚ۰ ٖٚ٘ٙ۰ ٕٜٔٙٓٓ 

۱۲-Iٖٚ ٚ۲ ٚ٘ ٚٗ ٚ۲ٖٙٙ ٖٖٜٔ٘ٙ 

۲۰-I ٚ٘ ٚ۱ ٖٚ ٚٗ ٖٚٙٙ۲ ٖٔٙٔٙٔ 

ٕٜٕٗ٘ٓٗٙٙٙٚٓٓ٘ٔٚٙٗٔٓٚٗٔٔٓٗٔٛ٘ٗٔعدد

عدد

تربيع

ٕٜٔٔ٘ٓٔٓٚٚ

ٕ٘

ٜٖٖٕٔٓٛٔٙٗٛٓٚٔٓٙٗٗٙٙٗٓ٘ٗ

     (
 

   
)(  

∑  
 

  
 
) 

    (
 

   
)(  

∑  
 

  
 

) 

  (
 

   
)(  

      

      
) 

    0,929 
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 rقيمة بيافٗ.ٖٔدكؿاعب

 rقيمة بياف

فبتاز

جيدجدا

جيد

حسن

مقبوؿ

ٓٓ،ٔحَّّتٓٓٛ،ٓبٌن

ٓٓٛ،ٓحَّّتٓٓٙ،ٓبٌن

ٓٓٙ،ٓحَّّتٓٓٗ،ٓبٌن

ٓٓٗ،ٓحَّّتٕٓٓ،ٓبٌن

 ٕٓٓ،ٓحَّّتٓٓ،ٓبٌن

أمهيةاؼبستولكيستطيعأفيعرؼيف           تأّسسذلكاغبسابمناؿ

 ٘%أك =( )N = 20 يعين       <       اذا.0,444 =      مناؿ ألفثوقيةمومتبٌّن

ف      <    اؼبذكورة مواألدكة كموستوىدبثوقية فبتاز كاثوقية اؼبستخدـ ىذاألدةفبكن يف

البحث.

  جدولة نتائج اإلختبار ٣.4.0

ؿاعبدكختباراللسافيناؿاؼبتقّدـيفشكلحصوؿالبحوثيفشكلاال كانت

معمئويةللتحكميفكلنشاطكالنسبةمنكلالّناحيةالبحث.

 التجرييب البحث اجملموعةكاف كيركد الثامناجملموعةالتجريبية فصل الّضابطة،

Gالطتابمكّوفمنشباينعشرةالتلميذكعشركفالتجريبيةجبملةشباينكثتاثوناجملموعةىو
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البحثيف عينّية كافبعضالطتابغائبحَّّت البحثمعموؿ، ىذا حينما التلميذة.

الّضابطة.كاجملموعةالتجريبيةاجملموعةالبحثىوثتاثكثتاثوفالطتابيف



 الّضابطةجدولة نتائج اإلختبار القبلي في المجموعة  ٣.0.4.0

ختباراتاألكلية)القبلي(االنتائجاليتمتاغبصوؿعليهاالنتائجالبحوثنتائجمن

ؿالتالية:اعبدكالّضابطة.نتائجاؼبذكورةيستطيعأفينظرفياجملموعةيف

الّضابطةختبارالقبلييفاجملموعةاالنتائجٗ.ٗٔؿاعبدك

النمرة



إشارة

الطتاب

قيمةعددنواحيالتقديرات

الّتلفظ

)ـبرج(

تركيب

كلمةال

النرب

خيمنتكال

الشجاعةطتاقةال

۱۱-K  ٙٓ ٙٓ ٙٗ ٖٙ ٙٛ ٖٔ٘ ٖٙ 

۲۲-Kٚٓ ٙٛ ٕٚ ٙٛ ٕٚ ٖ٘ٓ ٚٓ 

ٖٖ-K ٙٓ ٘ٛ ٙ٘ ٙٗ ٜٙ ٖٔٙ ٖٙ 

ٗٗ-Kٙٗ ٕٙ ٙٚ ٙ٘ ٚٓ ٖٕٛ ٙ٘ 

٘٘-Kٚٓ ٙٚ ٚٓ ٕٚ ٖٚ ٖٕ٘ ٚٓ 

ٙٙ-Kٚٓ ٜٙ ٚٓ ٕٚ ٚٗ ٖ٘٘ ٚٔ 
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ٚٚ-Kٕٙ ٙٓ ٙٛ ٙ٘ ٖٚ ٖٕٛ ٙ٘ 

۸۸-K٘ٛ ٘ٚ ٕٙ ٙٓ ٙ٘ ٖٕٓ ٙٓ 

۲۲-Kٚٛ ٚٙ ٜٚ ٛٓ ٚٚ ٖٜٓ ٚٛ 

۱۰۱۰-Kٖٙ ٙٓ ٙ٘ ٕٙ ٙٛ ٖٔٛ ٖٙ 

۱۱۱۱-K٘ٚ ٘ٙ ٙٓ ٘ٛ ٙٛ ٕٜٜ ٜ٘ 

۱۲۱۲-Kٙٛ ٙٙ ٙٛ ٚٓ ٕٚ ٖٗٗ ٙٛ 

۱ٖ۱ٖ-K ٚٙ ٚٗ ٚٚ ٚ٘ ٚٗ ٖٚٙ ٚ٘ 

۱ٗ۱ٗ-Kٖٚ ٚٓ ٚٗ ٚ٘ ٖٚ ٖٙ٘ ٖٚ 

۱٘۱٘-Kٕٛ ٛٓ ٛٗ ٖٛ ٛٓ ٜٗٓ ٛٔ 

۱ٙ۱ٙ-Kٙٓ ٘ٛ ٕٙ ٙٓ ٙٛ ٖٓٛ ٙٔ 

۱ٚ۱ٚ-Kٙٚ ٙ٘ ٙٛ ٙٙ ٚٓ ٖٖٙ ٙٚ 

۱۸۱۸-Kٙ٘ ٕٙ ٚٓ ٙٗ ٕٚ ٖٖٖ ٙٙ 

۱۲۱۲-Kٙٓ ٘ٛ ٙٗ ٕٙ ٙٙ ٖٔٓ ٕٙ 

۲۰۲۰-K ٕٙ ٙٓ ٙٗ ٕٙ ٚٓ ٖٔٛ ٖٙ 

۲ٔ۲ٔ-Kٖٙ ٙٓ ٙ٘ ٙٗ ٙٛ ٖٕٓ ٙٗ 

۲ٕ۲ٕ-Kٚٛ ٚٙ ٜٚ ٛٓ ٚٛ ٖٜٔ ٚٛ 

۲ٖ۲ٖ-Kٙٚ ٙ٘ ٙٚ ٙٛ ٕٚ ٖٖٜ ٙٚ 
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۲ٗ۲ٗ-Kٙٛ ٙٙ ٜٙ ٚٓ ٜٙ ٖٕٗ ٙٛ 

۲٘۲٘-Kٚٔ ٚٓ ٚٗ ٚٓ ٕٚ ٖ٘ٚ ٚٓ 

۲ٙ۲ٙ-Kٚٓ ٙٛ ٕٚ ٚٓ ٖٚ ٖٖ٘ ٚٓ 

۲ٚ۲ٚ-Kٕٚ ٚٓ ٚٗ ٕٚ ٕٚ ٖٙٓ ٕٚ 

۲ٛ ۲ٛ-K٘ٛ ٘ٙ ٖٙ ٘ٚ ٙٛ ٖٕٓ ٙٓ 

۲ٜ۲ٜ-Kٕٚ ٚٓ ٕٚ ٖٚ ٚٓ ٖ٘ٚ ٚٔ 

ٖٓ ٖ۰-Kٙٙٙٗ ٙٛ ٙ٘ ٚٓ ٖٖٖ ٚٔ 

ٖٖٔٔ-Kٕٚٚٓ ٚٗ ٖٚ ٖٚ ٖٕٙ ٕٚ 

ٖٕٖٕ-Kٙٛٙٙ ٚٔ ٙٚ ٕٚ ٖٗٗ ٙٛ 

ٖٖٖٖ-Kٙٙٙ٘ ٜٙ ٙٚ ٖٚ ٖٗٓ ٙٛ 

ٕٕٕٕٕٕٖٕٕٕٕٜٕٕٕٕٕٕٗ٘ٔٔ٘ٗٓ٘ٔٙٔعدد



 بصيغة الوصفي اإلحصائي بيستخدـ ؿبّلل مث الطتاب قيمة نتائج  كل

∑ 
 

x100%نتائجاالؿاؼبئويةكيستطيعأفينظرمنجدكليحاسب القبلييفاؼبئوية ختبار

 الّضابطةمكموؿالتالية:اجملموعة
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الّضابطةاجملموعةختبارالقبلييفلنتائجاالئويةالنسبةاؼبٗ.٘ٔدكؿاعب

اؼبئويةعددالطّبقةقيمة

--فبتاز۱۰۰-۲۰

ٖ،ٖ%ٔجيدجدا۸۲-۸۰

ٖ،ٜٖ%ٖٔجيد۰ٚ-۲ٚ

٘،ٗ٘%ٛٔحسن۰ٙ-۲ٙ

ٖ،ٖ%ٔمقبوؿ۰ٙ 

ٓٓٔ%ٖٖعدد

يستخدـىذاالبحثطبسنواحيالّتقديراتىيالّتلفظ)ـبرج(كتركيب

يستطيعأفيصّوربالنسبةكماكالشجاعة.طبسنواحيطتاقةكالالنربكالتنخيملكلمةكا

يلي:
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نواحيإعطاءالنتائجيفاالختبارالقبلييفاجملموعةالبياينعنالرسمٗ.ٔالصورة

الّضابطة

 

احتّلت  ىو نواحي طبس اػبامسمن نواحي تنتظر أف تستطيع السابقة النسبة من

بعدددرجةالثاينالنربكالتنخيمكاحتّلٕٚ،ٔٚدبعّدؿٕٖٕ٘الشجاعةدرجةاألعلىبعدد

.احتّلٖٜ،ٚٙدبعّدؿٕٕٕٗ.احتّلتالطتاقةدرجةالثالثبعددٖٗ،ٜٙدبعّدؿٜٕٕٓ

.كاحتّلتركيبالكلمةدرجةاألدىن٘ٔ،ٚٙدبعّدؿٕٕٙٔبعددالّتلفظ)ـبرج(درجةالرّابع

ستنتاجأفاحتّلتالشجاعةدرجةفيستطيعاال.فباسبقذكرهٕٔ،٘ٙدبعّدؿٕٕٙٔبعدد

األكؿكاحتّلتركيبالكلمةدرجةاألدىن.



 

Pengucapa
n (makhroj)

Susunan
Kalimat

Nada dan
Irama

Kelancaran Keberanian

Series1 67,15 65,21 69,39 67,93 71,27

62

64

66

68

70

72

Aspek Penilaian Pre-test Kelas 
Kontrol 
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 الّضابطةجدولة نتائج اإلختبار البعدي في المجموعة  ٣.4.4.0

نتائجاليتمتاغبصوؿعليهامننتائجاإلختباراتالنهاية)بعدالبحوثنتائجمن

ؿالتالية:دكاعبالّضابطة.نتائجاؼبذكورةيستطيعأفينظرفياإلختبار(يفاجملموعة

الّضابطةنتائجاإلختبارالبعدميفاجملموعةٗ.ٙٔاعبدكؿ

النمرة



إشارة

الطتاب

قيمةعددنواحيالتقديرات

الّتلفظ

)ـبرج(

تركيب

كلمةال

النرب

خيمنتكال

الشجاعةطتاقةال

۱۱-K  ٜٙ ٙٛ ٚٔ ٚٓ ٚٗ ٖٕ٘ ٚٓ 

۲۲-Kٚٛ ٚٙ ٜٚ ٚٚ ٚٛ ٖٛٛ ٚٚ 

ٖٖ-K ٙٛ ٙٙ ٚٓ ٜٙ ٚ٘ ٖٗٛ ٜٙ 

ٗٗ-Kٕٚ ٚٔ ٚٗ ٖٚ ٚٚ ٖٙٚ ٖٚ 

٘٘-Kٚٚ ٚ٘ ٜٚ ٚٛ ٚٛ ٖٛٚ ٚٚ 

ٙٙ-Kٚٙ ٖٚ ٚٚ ٚٛ ٜٚ ٖٖٛ ٚٙ 

ٚٚ-Kٚٔ ٚٓ ٖٚ ٚٓ ٚ٘ ٖٜ٘ ٚٔ 

۸۸-Kٙٛ ٙٚ ٚٓ ٙٚ ٖٚ ٖٗ٘ ٜٙ 

۲۲-Kٖٛ ٛٔ ٛ٘ ٛ٘ ٛٗ ٗٔٛ ٖٛ 
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۱۰۱۰-Kٕٚ ٚٓ ٖٚ ٚٔ ٚٗ ٖٙٓ ٕٚ 

۱۱۱۱-Kٙٛ ٙ٘ ٜٙ ٙٛ ٖٚ ٖٖٗ ٙٛ 

۱۲۱۲-Kٚ٘ ٚٛ ٚٛ ٛٓ ٚٚ ٖٛٛ ٚ٘ 

۱ٖ۱ٖ-K ٜٚ ٚٚ ٛٓ ٚٛ ٖٜٛٔ٘ ٜٚ 

۱ٗ۱ٗ-Kٚٙ ٚ٘ ٚٛ ٚ٘ ٚٙ ٖٛٓ ٚٙ 

۱٘۱٘-Kٜٓ ٛٓ ٜٖ ٜٔ ٜٕ ٗٗٙ ٜٛ 

۱ٙ۱ٙ-Kٚٔ ٚٓ ٕٚ ٜٙ ٚ٘ ٖ٘ٚ ٚٔ 

۱ٚ۱ٚ-Kٚ٘ ٚٗ ٚٙ ٚٗ ٚ٘ ٖٚٗ ٚٗ 

۱۸۱۸-Kٕٚ ٚٓ ٚ٘ ٚٔ ٚٙ ٖٙٗ ٕٚ 

۱۲۱۲-Kٙٚ ٖٙ ٙٙ ٙٛ ٖٚ ٖٖٚ ٙٚ 

۲۰۲۰-K ٚٓ ٜٙ ٚٓ ٙٛ ٚٗ ٖ٘ٔ ٚٓ 

۲ٔ۲ٔ-Kٚٓ ٜٙ ٖٚ ٚٔ ٚ٘ ٖ٘ٛ ٚٔ 

۲ٕ۲ٕ-Kٛٔ ٛٓ ٛٗ ٕٛ ٛ٘ ٕٗٔ ٕٛ 

۲ٖ۲ٖ-Kٚ٘ ٖٚ ٚٚ ٚٙ ٕٛ ٖٖٛ ٚٙ 

۲ٗ۲ٗ-Kٚٙ ٚ٘ ٚٚ ٚ٘ ٚٙ ٖٜٚ ٚ٘ 

۲٘۲٘-Kٜٚ ٚٙ ٛٓ ٚٛ ٚٛ ٖٜٔ ٚٛ 

۲ٙ۲ٙ-Kٚٛ ٚٙ ٛٓ ٚٚ ٜٚ ٖٜٓ ٚٛ 
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۲ٚ۲ٚ-Kٛٓ ٜٚ ٚٛ ٚٛ ٜٚ ٖٜٗ ٚٛ 

۲ٛ ۲ٛ-Kٙٙ ٙ٘ ٙٛ ٙ٘ ٖٚ ٖٖٚ ٙٚ 

۲ٜ۲ٜ-Kٛٓ ٚٛ ٛٔ ٛٓ ٕٛ ٗٓٔ ٛٓ 

ٖٓ ٖ۰-Kٕٚ ٚٓ ٖٚ ٚٔ ٚ٘ ٖٙٔ ٕٚ 

ٖٖٔٔ-Kٚٛ ٚٚ ٛٓ ٜٚ ٚٛ ٖٜٕ ٚٛ 

ٖٕٖٕ-Kٚٙ ٚٗ ٚٛ ٚٚ ٚٙ ٖٛٔ ٚٙ 

ٖٖٖٖ-Kٚٓ ٜٙ ٚٗ ٕٚ ٚٛ ٖٖٙ ٕٚ 

ٖٕٖٕٙٗٗٛٔ ٕٛ٘٘ ٜٕ٘ٗ ٕٔٔ٘ ٜٖٕٙ ٕٓٙٗعدد



البعدم اإلختبار يف الطتاب دبعّدؿ قيمة نتائج يعرؼ أف يستطيع

 فيبٌّنبصيغةالّضابطةاجملموعة

∑ 
 x 100%كنتائجاؼبئويةقيمةالطتابيفاإلختبارالبعدم

التالية:ؿيستطيعأفينظرمنجدكالّضابطةاجملموعة
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الّضابطةئويةلنتائجاالختبارالبعدميفاجملموعةالنسبةاؼبٗ.ٚٔاعبدكؿ

اؼبئويةعددالطّبقةقيمة

--فبتاز۱۰۰-۲۰

ٔ،ٕٔ%ٗجيدجدا۸۲-۸۰

ٚ،ٕٚ%ٕٗجيد۰ٚ-۲ٚ

ٔ،٘ٔ%٘حسن۰ٙ-۲ٙ

--مقبوؿ۰ٙ 

ٓٓٔ%ٖٖعدد

 كتركيب )ـبرج( الّتلفظ ىي الّتقديرات نواحي كالتنخيمالكلمةكنتائج النرب

كال طتاقة البعدم اإلختبار يف كالشجاعة بالنسبةالّضابطةاجملموعة يصّور أف يستطيع

البسيطةكمايلي:
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يفاجملموعةبعدمإعطاءالنتائجيفاالختبارالنواحيالبياينعنالرسمٗ.ٕالصورة

الّضابطة

  

ىو نواحي طبس من اػبامس نواحي تنتظر أف تستطيع السابقة النسبة من

درجةالنربكالتنخيمكاحتّلٔ٘،ٚٚدبعّدؿٕٛ٘٘احتّلتالشجاعةدرجةاألعلىبعدد

 بعدد ٕٔ٘٘الثاين الٜٓ،ٙٚدبعّدؿ درجة الّتلفظ)ـبرج( احتّل . ٕٓٙٗثالثبعدد

.كاحتّلتركيبٔ٘،ٗٚدبعّدؿٜٕ٘ٗ.احتّلتالطتاقةدرجةالرّابعبعددٗ٘،ٗٚدبعّدؿ

.فباسبقذكرهفيستطيعاإلستنتاجأفٓٚ،ٖٚدبعّدؿٜٖٕٙالكلمةدرجةاألدىنبعدد

اؼبذكورة  النسبة من األدىن. درجة تركيبالكلمة كاحتّل األكؿ درجة احتّلتالشجاعة

فيستطي يف ترقية يقع أف اإلستنتاج التقديراتبعدع اإلختباراتاألكلية)اإلختبارنواحي

 القبلي(.



Pengucapan
(Makhroj)

Susunan
Kalimat

Nada dan
Irama

Kelancaran Keberanian

Series1 74,54 72,6 76,09 74,51 77,51

70

72

74

76

78

Aspek Penilaian Post-test 
 Kelas Kontrol 
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 التجريبيةجدولة نتائج اإلختبار القبلي في المجموعة   ٣.4.0.٣

 اإلختباراتاألكليةالبحوثنتائجمن نتائج من عليها اغبصوؿ مت اليت نتائج

ؿالتالية:دكاعباؼبذكورةيستطيعأفينظريفالتجريبية.نتائج)القبلي(يفاجملموعة

التجريبيةنتائجاإلختبارالقبلييفاجملموعةٗ.ٛٔاعبدكؿ

النمرة



إشارة

الطتاب

قيمةعددنواحيالتقديرات

الّتلفظ

)ـبرج(

تركيب

كلمةال

النرب

خيمنتكال

الشجاعةطتاقةال

۱۱-E  ٙٛ ٙٙ ٚٓ ٚٔ ٖٚ ٖٗٛ ٜٙ 

۲۲-Eٙ٘ ٖٙ ٙٚ ٙٗ ٜٙ ٖٕٛ ٙ٘ 

ٖٖ- E ٚٓ ٙٛ ٕٚ ٖٚ ٕٚ ٖ٘٘ ٚٔ 

ٗٗ-Eٙٙ ٙ٘ ٙٛ ٙٚ ٚٓ ٖٖٙ ٙٚ 

٘٘-Eٙٛ ٙ٘ ٜٙ ٙٙ ٚٔ ٖٖٜ ٙٚ 

ٙٙ-Eٚٓ ٙٛ ٕٚ ٙٛ ٚٗ ٖٕ٘ ٚٓ 

ٚٚ-Eٙٙ ٙ٘ ٙٛ ٙٚ ٚٓ ٖٖٙ ٙٚ 

۸۸-Eٚٛ ٚٙ ٚٛ ٚٙ ٚٛ ٖٛٙ ٚٚ 

۲۲-Eٜٙ ٙٙ ٚٓ ٙٛ ٖٚ ٖٗٙ ٜٙ 
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۱۰۱۰-Eٕٚ ٚٓ ٖٚ ٚٓ ٚ٘ ٖٙٓ ٕٚ 

۱۱۱۱-Eٙٛ ٙٙ ٚٓ ٙٚ ٕٚ ٖٖٗ ٙٛ 

۱۲۱۲-Eٙٙ ٙ٘ ٜٙ ٙٚ ٚٓ ٖٖٚ ٙٚ 

۱ٖ۱ٖ-E ٖٚ ٚٓ ٕٚ ٚٓ ٚٗ ٖٜ٘ ٚٔ 

۱ٗ۱ٗ-Eٚٓ ٙٛ ٚٓ ٕٚ ٖٚ ٖٖ٘ ٚٓ 

۱٘۱٘-Eٜ٘ ٘ٛ ٙ٘ ٙٓ ٙٛ ٖٔٓ ٕٙ 

۱ٙ۱ٙ-Eٙٚ ٙ٘ ٙٛ ٙٙ ٚٓ ٖٖٙ ٙٚ 

۱ٚ۱ٚ-Eٚٓ ٙٛ ٚٔ ٜٙ ٚٗ ٖٕ٘ ٚٓ 

۱۸۱۸-Eٚ٘ ٚٗ ٚٚ ٚٙ ٜٚ ٖٛٔ ٚٙ 

۱۲۱۲-Eٙ٘ ٖٙ ٙٛ ٙٚ ٚٓ ٖٖٖ ٙٙ 

۲۰۲۰-E ٕٚ ٚٓ ٖٚ ٕٚ ٚٗ ٖٙٔ ٕٚ 

۲ٔ۲ٔ-Eٚٓ ٙٛ ٚٓ ٜٙ ٕٚ ٖٜٗ ٜٙ 

۲ٕ۲ٕ-Eٛٗ ٛٓ ٕٛ ٖٛ ٕٛ ٗٔٔ ٕٛ 

۲ٖ۲ٖ-Eٕٚ ٚٓ ٚٗ ٕٚ ٚ٘ ٖٖٙ ٕٚ 

۲ٗ۲ٗ-Eٙٙ ٙ٘ ٙٛ ٙٛ ٕٚ ٖٖٜ ٙٚ 

۲٘۲٘-Eٚٓ ٙٛ ٚٓ ٜٙ ٖٚ ٖ٘ٓ ٚٓ 

۲ٙ۲ٙ-Eٙ٘ ٖٙ ٙٛ ٙٙ ٚٓ ٖٖٕ ٙٙ 
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۲ٚ۲ٚ-Eٖٚ ٚٓ ٚٗ ٕٚ ٚ٘ ٖٙٗ ٕٚ 

۲ٛ ۲ٛ-Eٚٛ ٜٚ ٛٓ ٚٛ ٚٙ ٖٜٔ ٚٛ 

۲ٜ۲ٜ-Eٚٚ ٚٙ ٚٛ ٚٛ ٚٙ ٖٛ٘ ٚٚ 

ٖٓ ٖ۰-Eٙٓ ٘ٛ ٙٗ ٕٙ ٙٛ ٖٕٔ ٕٙ 

ٖٖٔٔ-Eٕٚ ٚٓ ٖٚ ٕٚ ٚٗ ٖٙٔ ٕٚ 

ٖٕٖٕ-Eٙٗ ٕٙ ٙٙ ٖٙ ٙٛ ٖٕٖ ٙٗ 

ٖٖٖٖ-Eٙٚ ٙٙ ٙٛ ٙٙ ٚٓ ٖٖٚ ٙٚ 

ٖٕٔٓٛٙ٘ٔٔ ٕٓٓٗ ٜٕٕٗ ٖٕ٘ٗ ٖٕٕٗ ٜٕٕ٘عدد



التجريبيةاجملموعةيستطيعأفيعرؼنتائجقيمةدبعّدؿالطتابيفاإلختبارالقبلي

 بصيغة  فيبٌّن

∑ 
 x 100% القبلي اإلختبار يف الطتاب قيمة اؼبئوية كنتائج

التالية:ؿاعبدكيستطيعأفينظرمنالتجريبيةاجملموعة

تجريبيةاليفاجملموعةقبليالئويةلنتائجاالختبارالنسبةاؼبٗ.ٜٔاعبدكؿ

اؼبئويةعددالطّبقةقيمة

--فبتاز۱۰۰-۲۰

ٔ،ٕٔ%ٗجيدجدا۸۲-۸۰
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ٚ،ٕٚ%ٕٗجيد۰ٚ-۲ٚ

ٔ،٘ٔ%٘حسن۰ٙ-۲ٙ

--مقبوؿ۰ٙ 

ٓٓٔ%ٖٖعدد



ىيالّتلفظ)ـبرج(كتركيبيستخدـىذاالبحثطبسنواحيالّتقديرات

كالشجاعة.طبسنواحييستطيعأفيصّوربالنسبةكمالطتاقةكاخيمنتكالالنربالكلمةك

يلي:

نواحيإعطاءالنتائجيفاالختبارالقبلييفاجملموعةالبياينعنالرسمٗ.ٖالصورة

التجريب

ية

Pengucapan
(makhroj)

Susunan
Kalimat

Nada dan
Irama

Kelancaran Keberanian

Series1 69,54 67,69 71,06 69,51 72,72

64

66

68

70

72

74

Aspek Penilaian Pre-test 
 Kelas Eksperimen 
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ىو نواحي طبس من اػبامس نواحي تنتظر أف تستطيع السابقة النسبة من

درجةخيمنتكالالنربكاحتّلٕٚ،ٕٚدبعّدؿٕٓٓٗاحتّلتالشجاعةدرجةاألعلىبعدد

 بعدد ٖٕ٘ٗالثاين ٙٓ،ٔٚدبعّدؿ الثالثبعدد درجة الّتلفظ)ـبرج( احتّل .ٕٕٜ٘

.كاحتّلتركيبٔ٘،ٜٙدبعّدؿٜٕٕٗبعدددرجةالرّابعلطتاقة.احتّلتاٗ٘،ٜٙدبعّدؿ

.فباسبقذكرهفيستطيعاإلستنتاجأفٜٙ،ٚٙدبعّدؿٖٕٕٗدرجةاألدىنبعددكلمةال

درجةاألدىن.لكلمةاحتّلتالشجاعةدرجةاألكؿكاحتّلتركيبا



 التجريبيةجدولة بيانات نتائج اإلختبار البعدي في المجموعة ٣.0.4.٣

نتائجاليتمتاغبصوؿعليهامننتائجاإلختباراتالنهاية)بعدالبحوثنتائجمن

ؿالتالية:اعبدكالتجريبية.نتائجاؼبذكورةيستطيعأفينظرفياإلختبار(يففصل

التجريبيةاجملموعةنتائجاإلختبارالبعدميف۰ٕٓٗجدكاؿ

النمرة



إشارة

الطتاب

قيمةعددنواحيالتقديرات

الّتلفظ

)ـبرج(

تركيب

كلمةال

النرب

خيمنتكال

الشجاعةطتاقةال



 
 

 
 

88 

 

۱۱-E  ٛٓ ٚٛ ٕٛ ٜٚ ٛ٘ ٗٓٗ ٛٓ 

۲۲-Eٚٙ ٚ٘ ٚٛ ٚ٘ ٛٔ ٖٛ٘ ٚٚ 

ٖٖ- E ٛٓ ٜٚ ٖٛ ٛٔ ٛٗ ٗٓٚ ٛٔ 

ٗٗ-Eٚٛ ٚٙ ٜٚ ٚٚ ٕٛ ٖٜٕ ٚٛ 

٘٘-Eٜٚ ٚٚ ٛٓ ٚٛ ٖٛ ٖٜٚ ٜٚ 

ٙٙ-Eٖٛ ٛٔ ٛ٘ ٛٗ ٛٙ ٜٗٔ ٖٛ 

ٚٚ-Eٚٚ ٚ٘ ٚٛ ٚٙ ٛٓ ٖٛٙ ٚٚ 

۸۸-Eٛٛ ٛٙ ٜٓ ٛٙ ٜٕ ٕٗٗ ٛٛ 

۲۲-Eٚٛ ٚٚ ٛٓ ٜٚ ٕٛ ٖٜٙ ٜٚ 

۱۰۱۰-Eٖٛ ٛٔ ٛ٘ ٕٛ ٛٗ ٗٔ٘ ٖٛ 

۱۱۱۱-Eٜٚ ٚٙ ٚٛ ٚٚ ٖٛ ٖٜٖ ٚٛ 

۱۲۱۲-Eٚ٘ ٚٗ ٚٚ ٚٙ ٛٔ ٖٖٛ ٚٙ 

۱ٖ۱ٖ-E ٛٓ ٚٚ ٖٛ ٛٔ ٛ٘ ٗٓٙ ٛٔ 

۱ٗ۱ٗ-Eٚٛ ٚٙ ٜٚ ٚٚ ٛٓ ٖٜٓ ٚٛ 

۱٘۱٘-Eٚٗ ٕٚ ٚٙ ٚ٘ ٚٛ ٖٚ٘ ٚ٘ 

۱ٙ۱ٙ-Eٚٙ ٚ٘ ٚٛ ٚٚ ٖٛ ٖٜٛ ٚٚ 

۱ٚ۱ٚ-Eٚٛ ٚٚ ٜٚ ٚٙ ٕٛ ٖٜٕ ٚٛ 
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۱۸۱۸-Eٛٗ ٛٔ ٛٙ ٛ٘ ٜٕ ٕٗٛ ٛ٘ 

۱۲۱۲-Eٜٚ ٚٙ ٛٓ ٚٛ ٛٓ ٖٜٖ ٚٛ 

۲۰۲۰-E ٛٓ ٜٚ ٛٔ ٛٓ ٛ٘ ٗٓ٘ ٛٔ 

۲ٔ۲ٔ-Eٚٚ ٚ٘ ٜٚ ٚٙ ٖٛ ٖٜٓ ٚٛ 

۲ٕ۲ٕ-Eٜٖ ٜٔ ٜٓ ٜٕ ٜٙ ٕٗٙ ٜٕ 

۲ٖ۲ٖ-Eٕٛ ٚٓ ٖٛ ٛٔ ٛٗ ٗٓٓ ٛٓ 

۲ٗ۲ٗ-Eٚٚ ٚ٘ ٜٚ ٚٛ ٕٛ ٖٜٔ ٚٛ 

۲٘۲٘-Eٛٔ ٜٚ ٖٛ ٛٓ ٛٗ ٗٓٚ ٜٚ 

۲ٙ۲ٙ-Eٛٓ ٚٛ ٛٔ ٜٚ ٛٔ ٖٜٜ ٜٚ 

۲ٚ۲ٚ-Eٕٛ ٛٓ ٛٗ ٛٔ ٖٛ ٗٔٓ ٕٛ 

۲ٛ ۲ٛ-Eٛ٘ ٛٙ ٛٚ ٛٗ ٛٙ ٕٗٛ ٛ٘ 

۲ٜ۲ٜ-Eٕٛ ٖٛ ٛٗ ٖٛ ٜٗ ٕٗٙ ٛ٘ 

ٖٓ ٖ۰-Eٚٚ ٚٙ ٜٚ ٚٛ ٜٚ ٖٜٛ ٚٚ 

ٖٖٔٔ-Eٛٗ ٛٔ ٛ٘ ٕٛ ٛٙ ٗٔٛ ٖٛ 

ٖٕٖٕ-Eٚٛ ٚٙ ٛٔ ٚٚ ٛٓ ٖٜٕ ٚٛ 

ٖٖٖٖ-Eٜٚ ٚٚ ٛٔ ٛٓ ٖٛ ٗٓٓ ٛٓ 

ٕٜٕٛٗٙ٘ٓٔ ٜٕٙٚ ٖٕٓٙ ٖٜٕٙ ٕ٘ٚ٘ ٕٕٗٙعدد
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التجريبيةيستطيعأفيعرؼنتائجقيمةدبعّدؿالطتابيفاإلختبارالبعدمفصل

 فيبٌّنبصيغة

∑ 
 x 100%التجريبيةكنتائجاؼبئويةقيمةالطتابيفاإلختبارالقبليفصل

التالية:يستطيعأفينظرمنجدكاؿ

التجريبيةئويةلنتائجاالختبارالبعدميفاجملموعةالنسبةاؼب۰ٕٔٗاعبدكؿ

اؼبئويةعددالطّبقةقيمة

--فبتاز۱۰۰-۲۰

ٔ،ٕٔ%ٗجيدجدا۸۲-۸۰

ٚ،ٕٚ%ٕٗجيد۰ٚ-۲ٚ

ٔ،٘ٔ%٘حسن۰ٙ-۲ٙ

--مقبوؿ۰ٙ 

ٓٓٔ%ٖٖعدد



النربكالتنخيمنواحيالّتقديراتىيالّتلفظ)ـبرج(كتركيبالكلمةكنتائج

يستطيعأفيصّوربالنسبةالتجريبيةؾبموعةكالطتاقةكالشجاعةيفاإلختبارالبعدم

البسيطةكمايلي:
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يفاجملموعةبعدمنواحيإعطاءالنتائجيفاالختبارالالبياينعنالرسمٗ.ٗالصورة

التجريبية

 

احتّلت ىو اػبامسمنطبسنواحي نواحي تنتظر أف تستطيع السابقة النسبة من

 األعلىبعدد درجة ٜٓ،ٖٛدبعّدؿٜٕٙٚالشجاعة الثاينبعددالنربكالتنخيمكاحتّل درجة

ٓٙ،ٔٛدبعّدؿٖٜٕٙ الثالثبعدد درجة  الّتلفظ)ـبرج( احتّل .ٓٛ،ٙٓدبعّدؿٕٕٗٙ.

.كاحتّلتركيبالكلمةدرجةاألدىنٜٚ،ٜٙدبعّدؿٖٕٓٙاحتّلتالطتاقةدرجةالرّابعبعدد

 درجةٛٚ،ٖٓدبعّدؿٕ٘ٚ٘بعدد احتّلتالشجاعة اإلستنتاجأف فيستطيع سبقذكره فبا .

يقعترقيةاألكؿكاحتّلتركيبالكلمةدرجةاألدىن.منالنسبةاؼبذكورةفيستطيعاإلستنتاجأف

اإلختباراتاألكلية)اإلختبارالقبلي(.نواحيالتقديراتبعديف

 

Pengucapa
n (makhroj)

Susunan
kalimat

Nada dan
Irama

Kelancaran Keberanian

Series1 80,06 78,03 81,6 79,69 83,9
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Aspek Penilaian Post-test 
 Kelas Eksperimen 



 
 

 
 

92 

 

 المناقشة٣.4

تبحثالباحثةنتائجربليلالبياناتىيالدرجاتاؼبعادلةكنتائجاختبارصحة

ختتاؼدبعّدؿ.إختباراالأكtإختبارالبياناتكنتائجاختبارمعادلةتباينعينيةالبحثك

 المعادلة النتائج٣.0.4

التجريبيةكمستخدمةبصيغةكفصلالّضابطةليعرؼالدرجاتاؼبعادلةمناؿفصل

كمايلي:



الّضابطةاجملموعةيفالنتائجاؼبعدلةٗ.ٕ.ٔ.ٔ

ختبارالقبلياالالنتائجاؼبعدلةأ(

  
∑ 

 
 

   
    
  

 

  67,9 

 جدكاؿ ٗ.ٗٔمن القبلي اإلختبار يعرؼنتائج أف الّضابطة ؾبموعةيستطيع

.ٜٗ،ٚٙالنتائجاؼبعدلةبٜ٘كاألدىنٔٛنتائجاألعلىب

ختبارالبعدماالب(النتائجاؼبعدلة

  
∑ 
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  74,64 

الّضابطةموعةاجمليستطيعأفيعرؼنتائجاإلختبارالبعدمٗ.ٙٔمنجدكاؿ

.فيستطيعاإلستنتاجأفٗٙ،ٗٚبالدرجاتاؼبعدلةٚٙكنتائجاألدىنٜٛنتائجاألعلىب

اختبارالبعدميقارفباختبارالقبلي.يفارتفاعالّضابطةالدرجاتاؼبعدلةؾبموعة

يستطيعأفيصّورالّضابطةالدرجاتاؼبعادلةاختبارالقبليكاختبارالبعدمفصل

يقعاإلختتاؼمناختبارالقبليكاختبارالبعدم.تستطيعبالنسبةخّطبسيطليعرؼأف

كمايلي:أفتصّورالنسبةاؼبذكورة

التجريبيةالرسمالبياينعنخطوطاالختبارالقبليكاالختبارالبعدماجملموعةٗ.٘الصورة



Rata-rata Pre-test Kelas
Kontrol

Rata-rata Post-test Kelas
Kontrol

Series1 67,94 74,64

64

66
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74

76

Rata-rata Kelas Kontrol 
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 ينظر أف اليستطيع يف اؼبعادلة  اجملموعةدرجات النسبةالّضابطة من

القبلييفاال اؼبعدلةالنتائجاغبطوط.  اجملموعةختبار درجاتاؼبعادلةالكٜٗ،ٚٙالّضابطة

.ٗٙ،ٗٚاختبارالبعدم

التجريبية اجملموعةيفالنتائجاؼبعدلةٗ.ٕ.ٔ.ٕ

ختبارالقبلياالالنتائجاؼبعدلةأ(

  
∑ 

 
 

  
    
  

 

  69,72 

اعبدك من االٗ.ٛٔؿ يعرؼنتائج أف يستطيع القبلي التجريبيةاجملموعةختبار

.ٕٚ،ٜٙبالدرجاتاؼبعادلةٕٙكاألدىنٕٛنتائجاألعلىب

ب(النتائجاؼبعدلةاالختبارالبعدم

  
∑ 

 
 

  
    
  

 

  80,2 
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 يعرؼنتائجاالٗ.ٕٓمنجدكاؿ أف البعدميستطيع التجريبيةاجملموعةختبار

.فيستطيعاإلستنتاجأفالنتائجٕٗ،ٓٛبالدرجاتاؼبعادلة٘ٚكاألدىنٕٜنتائجاألعلىب

ختبارالبعدميقارفباختبارالقبلي.فياارتفاعالتجريبيةاجملموعةاؼبعدلة

ستطيعأفتصّورالتجريبيةتاجملموعةالقبليكاختبارالبعدماختبارالنتائجاؼبعدلة

ختتاؼمناختبارالقبليكاختبارالبعدم.تستطيعفيقعاالالنسبةخّطبسيطليعرؼأب

 أفتصّورالنسبةاؼبذكورةكمايلي:

التجريبيةاجملموعةختبارالبعدمالختبارالقبليكاالاالرسمالبياينعنخطوطٗ.ٙصورةال



النتائجمنالنسبةاغبطوط.التجريبيةاجملموعةيفالنتائجاؼبعدلةيستطيعأفينظر

 الااؼبعدلة يف القبلي اجملموعةختبار كٕٚ،ٜٙالتجريبية اؼبعدلة البعدمالاالنتائج ختبار

ٛٓ،ٕٗ ترقية النسبةاؼبع. يصّور أف يستطيع البعدم كاختبار القبلي اختبار بٌن دلة

كمايلي:

Rata-rata Pre-test Kelas
Kontrol

Rata-rata Post-test Kelas
Kontrol

Series1 67,94 74,64

64

66

68

70

72

74

76

Rata-rata Kelas Kontrol 
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تجريبيةكاجملموعةالالّضابطةالرسمالبيايناؼبعادلةعننتائجاجملموعةٗ.ٚالصورة



مننتائجالبياناتالسابقة،يستطيعأفيستنتاجالدرجاتاؼبعادلةاختبارالقبلي

اجملموعة كٜٗ،ٚٙالّضابطة البعدم اختبار اختبارٗٙ،ٗٚنتائج اؼبعادلة كالدرجات .

ختتاؼنتائجبٌننتائجاختباركافاال.ٕٗ،ٓٛنتائجاختبارالبعدمكٕٚ،ٜٙالقبلي

 كنتائج ختباالقبلي البعدم كللمجموعةار اؼبعادلةالّضابطة.الاجملموعةالتجريبية درجات

القبلي ٜٗ،ٚٙالّضابطةللمجموعةاختبار اكنتائج البعدم كافٗٙ،ٗٚختبار اذف ،

ٕٚ،ٜٙالتجريبيةدرجاتاؼبعادلةاختبارالقبلي.كالٓٚ،ٙالّضابطةمرتفعحوايلاجملموعة

كال البعدم اختبار اؼبعادلة ٕٗ،ٓٛدرجات ، كاف اجملموعةاذف حوايلالتجريبية مرتفع

االٕ٘،ٓٔ يدّؿ كلكن الؼبختتاؼ. رتفع اؼبعادلة مناجملموعةدرجات أصغر الّضابطة

م اجملموعةرتفع كاختبارالتجريبية. القبلي اختبار الدرجاتاؼبعادلة يستنتاج أف يستطيع

Rata-rata Pre-test Rata-rata Post-test

Eksperimen 69,72 80,24

Kontrol 67,94 74,64

60

65
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75

80

85

Kelas Kontrol dan Eksperimen 
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اجملموعةالدرجاتاؼبعادلةاختبارالقبليكاختبارالبعدييةأطيبمنالتجريباجملموعةالبعدي

 الّضابطة.



 نتائج اختبار صحة البيانات ٣.4.4

ؾبموعتٌن يعمل البياناتليثّبتىل صحة اختبار ال.نتائج أك طبيعّية توزيعة

القبليحصوؿاغبساب البياناتاختبار البعدمنتائجاختبارصحة يفجدكاؿكاختبار

التالية:

نتائجاختبارصحةالبياناتٗ.ٕٕدكؿاعب

        اجملموعة
  Dk       

 معيار  

اختبار

 التجريبيةالقبلي
0,041 5-1=4 

9,49 

Normal 

اختبار

 الّضابطةالقبلي
0,200 5-1=4 Normal 

اختبارالبعدم

 التجريبية
0,009 5-1=4 9,49 Normal 
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البعدماختبار

 الّضابطة
0,200 5-1=4 Normal 



       ألف
        >يففصتاف

طيعأفيستنتاجالبياناتاختبارالقبليفيست 

البعدي كاختبار ربليلاغبصوؿاؼبستخدـ ربليلأطواؿباستخداـموزكنفيكتوزيعةطبيعّية.

.اإلحصائي



 عينةالبحثنتائج اختبار معادلة تباين  ٣.4.٣

 القبلي عينةالبحثاختبار تباين معادلة اختبار اغبسابنتائج كاختبارحصوؿ

ؿالتالية:يفاعبدكالبعدم

نتائجاختبارمعادلةتباينعينةالبحثٗ.ٖٕاعبدكؿ

 معيار                  Varians Dk اجملموعة

اختبار

 التجريبيةالقبلي

20,392 32  

 

1,458 

 

 

1,84 

 

Mempunyai varians 

yang sama 

اختبار 29,746 32 
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 الّضابطةالقبلي

اختبارالبعدم

 التجريبية

13,377 32  

 

1,822 

 

 

1,84 

 

Mempunyai varians 

yang sama 

اختبارالبعدم

 الّضابطة

24,377 32 



 مناؿ القبلي اختبار يف اغبساب على  =        تأّسس

1,84=      ك1,458 البعدم كاختبار . 1,84 =       ك1,822 =       مناؿ

يست      >       ألف بيناذف ديلك األكىل البيانات يستنتاج أف التجريبيةاجملموعةطيع

 الّضابطةتنوّعمتساكل.اجملموعةك



 البحث فرضيةاختبار  ٣.4.٣

اجملموعةالتجريبيةكاجملموعةاختبارالبعدمبينالبياناتيستخدـاختباراإلختتاؼ

فرضيةالتالية:الّضابطة

Ho =         الكتاـاللغةالعربيةيفمهارةّرغًنفعاؿذجاغبواراغبوتدريسبالنم

Ha =        الكتاـاللغةالعربيةيفمهارةّرفعاؿذجاغبواراغبوتدريسبالنم 
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ّرذجاغبواراغبومنكتاـلطتابالذينيستخدموف:معادلةقدرة    

ّرذجاغبواراغبومنكتاـالطتابالذيناليستخدموفمعادلةالقدرة:  

 كتاـاللغةالعربيةلطتابحسابوكمايلي:معادلةقدرةليحاسبتساك

     
        

          
 

        
 

  = 
                         

       
 

= 
      

  
 

= √         

= 3,860 

  
  
̅̅ ̅    

̅̅ ̅

  √
   

  
 

 

  

 

  
             

      √
 

  
 

 

  

 

=  
   

     
 

= 5,89 

       علىأّف5,89 =        مناؿt-testمنحصوؿاغبساباستخداـبصيغة

        .ألف٘%األمهيةستولمعم1,697ىوdk = 33-1= 32كدرجةحرّية= 33Nمن

الكتاـمهارةّريفذجاغبواراغبوأمتأثًنمنىوHaفمقبوؿبوHoىويفاؼبنطقةمنالرفض
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طيعأفيستنتاجيستالثامنباؼبدرسةالثانويةاغبكوميةكنداؿاجملموعةاللغةالعربيةطتاب

الّضابطة.اجملموعةالتجريبيةأطيبمناجملموعة

علىنتائجمستوىصحةطيعأفيستنتاجأّفيستتأسسعلىربليلالبياناتمناؿ

حبصوؿ فبتاز حبصوؿمستوىصحةك0,968         األدة جدا           جيد

اؼبك0,785 واختبارات ثوقية ىو األدة عدلةمتصيب. 0,929         حبصوؿثوقيةمونتائج

اال القبلي حوايلالّضابطةاجملموعةختبار اجملموعةك. 6,70ترقية القبلي االختبار معدلة

 التجريبية حوايل . 10,52ترقية لرتقية مدّؿ معاكلكن مناجملموعةدلة أصغر الّضابطة

اجملموعة البياناتمنالتجريبية. الّضابطةاجملموعةالثاينبٌنؾبموعةنتائجاختبارصحة

نتائجتوزيعةطبيعّية.كلختبارالبعدمىومنالّسكافكااختبارالقبليالتجريبيةاجملموعةك

الّضابطةتنوّعمتساكل.اجملموعةالتجريبيةكاجملموعةدلةتباينعينةالبحثيملكبيناختبارمعا

إل اإلختتاؼدبعّدؿأكtختبار البحثىيإختبار يفىذا اليتمقبوؿهبا فرضيةكفرضية

 العملفيستطيع       <        ألف(Ha)العمل فرضية يستنتاج "أف تدريستصّوتا

الكتاـلطتاباللغةالعربية".يفمهارةاؿّرفعّذجاغبواراغبوبالنم
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 ذج الحوار الحّر بنمو اللغة العربية بختبار الكالم تحليل نتائج ا ٣.٣

العربية. اللغة ذبربة ىو البحوث البيانات لتأخذ مستخدمة التجربة أدكات

 نتائج بيقارف مناؿ كاالبيانات القبلي اختبار البعدم كاجملموعةختبار اجملموعةالتجريبية

التجريبيةأطيبمننتائجاجملموعةختبارالبعدماختبارالقبليكاالّضابطةكيدّؿأفنتائج

كإخ القبلي إختبار البعدم اجملموعةتبار ترقية تكوف أف اغباؿ ىذا يدّؿ مهارةالّضابطة.

ذجاغبواراغبّر.تظهرترقيةأكثريفبعديعملبوتدريسمنوالكتاـاللغةالعربيةلطتاب

اجملموعة بعدد الشجاعة ىيناحية ٕٖٕ٘الّضابطة القبليايكوفحينما ٕٛ٘٘ختبار

تنخيمكالالنربكالكلمةخرمثلالّتلفظ)ـبرج(كتركيبختبارالبعدم.يفالناحيةاآلحينما

ةيصيبهمترقيةكيبٌّنكمايلي:طتاقكال

 الّتلفظ )مخرج(٣.٣.0

 نتائج من العدد ترقية النّاحية ىذه تصيب القبلي الّضابطةاجملموعةإختبار

كثًنالقبلي(.يفاإلختباراتاألكلية)إختبارٕٓٙٗإختبارالبعدمكعددنتائجٕٕٙٔ

فيالنطقالكلمةأكاعبملةاللغةالعربيةألفيعملالطتاباػبطأيفغًنكاضحمنالطتاب

مثاؿالنطقالكلمةأكاعبملةالصحيحةمعطولالباحثة.عددمنحصوؿ النطقكاليهتّم

 القبلي اجملموعةإختبار ٜٕٕ٘التجريبية حصوؿ كعدد البعدم يفٕٙٛٗإختبار .

الطتاباإلختباراتاأل من كثًن كاضحكلية العربيةغًن اللغة أكاعبملة الكلمة النطق يف
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الطتابليعرّب العربية تدريباللغة كيفية كالبديلة اغبّر معطولمنوذجاغبوار بعد كلكن

فعّ اغبّر يستطيعأفيستنتاجمنوذجاغبوار يقعأفترقية. اللغةاغبوار الكتاـ اؿيفمهارة

 العربية.

 كلمةتركيب ال٣.٣.4

 العدد ترقية الّناحية نتائجاجملموعةكالّضابطةاجملموعةتصيبىذه التجريبية.

ا القبلي اجملموعةختبار ٕٙ٘ٔالّضابطة نتائج اكعدد البعدم يفٜٖٕٙختبار .

كتاـاللغةالعربيةلكلمةيفيفتركيبانقصاؼبتناسقكثًنمنالطتاباإلختباراتاألكلية

 يف أحيانا اػبطأ عن يقع نقصحَّّت الكلمةتركيب حصوؿ من عدد القبليا. ختبار

اجملموعة ٖٕٕٗالتجريبية كعدد البعدماحصوؿ اجملموعةختبار يفٕ٘ٚ٘التجريبية .

كثًنمنالطتاب اإلختباراتاألكلية اؼبذكورةالكلمةيفتركيباليهتّم بياف اغبوار. كتاـ

الّضابطة.اجملموعةالتجريبيةأكثرمناجملموعةالكلمةعأفيستنتاجعددتركيبيستطي

 والنبر والتنخيم ٣.٣.٣

كعددمنٜٕٕٓختبارالقبلياالّضابطةعددمننتائجاجملموعةىذهالّناحيةيف

 انتائج البعدم ٕٔ٘٘ختبار ترقية ينظر أف يستطيع كالتنخيم.  يف النرب

الّضابطة.اجملموعة )ايف األكلية القبلي(االختبارات ختبار الطتاب من نقصصريحكثًن

العربية.عددمنحصوؿككاضح ٖٕ٘ٗالتجريبيةاجملموعةختبارالقبليايفكتاـاللغة
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 حصوؿ البعدماكعدد الّضابطة اجملموعة ختبار ٕٜٖٙ عدد ترقية كاف . النربالنّاحية

األ اجملموعة يف كالنظم كالتنخيم الطتابأضباسةيفألفبمهيةالتجريبية اغبّر نموذجاغبوار

صريحككاضح.تدريبالكتاـاللغةالعربيةبصوت

 طالقةال ٣.٣.٣

 نتائج من العدد ترقية النّاحية اتصيبىذه القبلي الّضابطة اجملموعةختبار

كثًنختباراتاألكلية)إختبارالقبلي(.يفاالٜٕ٘ٗاختبارالبعدمكعددنتائجٕٕٕٗ

منشوبقليلمنالطتاب منحصوؿنقصطتاقة عدد العربية. اللغة ختبارايفكتاـ

ختباراتمناال.ٖٕٓٙختبارالبعدماكعددحصوؿٜٕٕٗالتجريبيةاجملموعةالقبلي

 القبلي( )إختبار األكلية اجملموعةيف االتجريبية أيضا متساك اغباؿ القبليصيبة ختبار

التجريبيةاجملموعةارتفاعمنطتاقةالالّضابطة.فيستطيعأفيستنتاجعددالّناحية اجملموعة

الّضابطة. اجملموعةأك

 الشجاعة ٥.٣.٣

كعددمنٕٖٕ٘ختبارالقبلياالّضابطةعددمننتائجاجملموعةىذهالّناحيةفي

الّضابطة.اجملموعةالشجاعةفيالّناحية.يستطيعأفينظرترقيةٕٛ٘٘ختبارالبعدمانتائج

أماـالفصلكثًنمنالطتابليسيفاإلختباراتاألكلية)إختبارالقبلي( الشجاعةليقـو

اجملموعةختبارالقبليا.عددمنحصوؿيففبارساغبوارؼبهارةالكتاـاللغةالعربية
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.كافترقيةعددٜٕٙٚالّضابطةاجملموعةختبارالبعدماكعددحصوؿٕٓٓٗالتجريبية

نموذجاغبواراغبّرالطتابأفعاؿكارتفاعألفبالتجريبيةاألمهيةاجملموعةالشجاعةفيالّناحية

يفكتاـاللغةالعربية.الشجاعةشعور
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 الباب الخامس
 خاتمة
 
 عن سيبٌّن الباحثة تبحث الباب ىذا قرتاحاتاكختاصةيف أّف على البياف. أفصل

سيبٌّنيفكّلجزئيةالباب.للبيافاألطواؿعنكّلجزئيةالبابكمايلي:

 خالصة ٥.0

بناءعلىحصوؿالبحوثاؼبعموؿكمناقشةاؼببٌّنيفبابالسابقةفيستطيعأف

يبمهارةالكتاـاللغةالعربيةتدريأخذاػبتاصةىوتطبيقمنوذجاغبواراغبّريستطيعأف

كضباسةيففبارسةمادةبشكلفّعاؿقيتو.مزايامنمنوذجاغبواراغبّرىوطتابلطتابكتر

النقاصمنمنوذجاغبوار أّما اغبواراتككافنشاطتدريسيفالفصلمسركركغًنفبلة.

كجيعل كصحيحا جّيدا اغبّر منوذجاغبوار ىوليسكلالطتابيستطيعأفديارسوا اغبّر

بعضاجملموعةتبادؿبنموذجاغبواراغبّرلوسيلةيلّعببصديقهم.

اختبار معادلة بٌن ك اجملموعةالقبلي ةيبيالتجر اجملموعةالّضابطة  اجملموعةىو

 ٕٚ،ٜٙةيبيالتجراجملموعةكٜٗ،ٚٙالّضابطة من اؼبذ. القبلي اختبار قيمة  كورمعادلة

اال اليكوف يستنتاج أف يستطيع بٌن األمهية األكلية البيانات معادلة اجملموعةختتاؼ
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الّضابطة. اجملموعةك ةيبيالتجر  اجملموعة الطتابيفيةذكعادلةؿماأفيق يستطيعكىكذا

متساك. اسياأس ةيبيالتجراجملموعةك الّضابطة

 بٌن البعدم اختبار كاجملموعةمعادلة اجملموعةىوةيبيالتجراجملموعةالّضابطة

 باستخداـصيغٕٗ،ٓٛةيبيالتجراجملموعةكٗٙ،ٗٚالّضابطة .مننتائجاغبسابية  -tة

test33من       علىأّف 5,89 =       مناؿN =كدرجةحرّيةكدرجةحرّيةdk = 33-

1= 32 م1,697ىو مع ستول ٘%األمهية ألف الرفض        . من اؼبنطقة يف ىو

HoفمقبوؿبوHaفّعالفيذجاغبواراغبونمتدريسبطيعأفيستنتاجيستك الكتاـمهارةّر

طتاب العربية اللغة كنداؿ اغبكومية الثانوية باؼبدرسة الثامن الفصل اجملموعةيستنتاج

الّضابطة.اجملموعةالتجريبيةأطيبمن

 قتراحاتا ٥.4

قرتاحاتيفاتأسسعلىاػبتاصةمننتائجالبحوثاؼبذكورةيستطيعأفيوصل

ىذاالبحثىو:

ّرمثبتفّعاؿلرتقيةمهارةالكتاـاللغةالعربيةحَّّتيستطيعأفيكوفذجاغبواراغبومن (ٔ

 تدريسالبديلةمطبوؽؼبدّرسيفالفصل.
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الطتاب (ٕ يستخدـ أف اغبومنيستطيع اغبوار ؼبادةذج العربية اللغة لتدريبالكتاـ ّر

دركساغبواردبسركركغًنفبلةكيستطيعالطتابأفيرّقوااإلقبازالتعلمالطتابيف

 اللغةالعربيةخاصةؼبهارةالكتاـ.

ٖ)  العربية اللغة الرتبية ؾباالت البحائثيف يستخدـ أف ليعمليستطيع مرجع كمواد

 .البحثمتجانسبنماذجأكمناىجتدريسـبتلفة
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