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 ملخص

م في كالإلقاء الواجبات إلرتقاء مهارة الفعالية تنفيذ طريقة ) :  2010( اولفا حسنى 

مدرسة الثانوية موديل كواك بنجكينانج بالتعليم اللغة العربية عند التالميذ الفصل الثانى 

 .الغربية

  

 التالميذرة والتكلم حنو مها الرتفاعهذا البحث هو البحث التجريب او اغرضه ملعرفة طروق التدريس         

  الواجبات القاءطريقة بدون يعلمون  الذين و  الواجبات القاءالذين يعلمون  بطريقة 

   .الثانوية مودل كواك بنجكنانج الغربية درسةيف تعليم اللغة العربية م  

مدرسة الثانوية موديل كواك بنجكنانج الغربية للتالميذ الفصل الثاين افرد البحث هو      

فعالية تنفيذ طريقة إلقاء الواجبات إلرتفاع مهارة التكلم يف تعليم اللغة العربية عند " ما موضوعه هو وا.

  .التالميذ الفصل الثاىن مدرسة الثانوية مودل كواك بنجكينانج الغربية

وأدي االختبار قبل استعمال طريقه  . مالخظةتستخدم الباحثة إختبار و , جلمع البيانات         

    :ولكن حتليل البيانات تستخدم فيه الباحثة الرموز . وبعدها)  إلقاء الواجبات طريقة.( رببيةالتج
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 التالميذمهارة والتكلم حنو  ان احلالصةموجود هناك فعالية طريقة القاء الواجبات الرتفاع ,حتليل البياناتمن   

يف تعليم اللغة العربية   الواجبات القاءطريقة بدون يعلمون  الذين و  الواجبات القاءبطريقة الذين يعلمون  

   .الثانوية مودل كواك بنجكنانج الغربية درسةم

مبعىن الفرضية ھذا . 2,71% :ااو  2,02% :٥ىف دراجة   Ttabelكرب من أ Tobservasi 3,96 نأل. 

 %   56-85%جيد ألن يف درجة  %81,24نيل  مالخظةدة و  مقبولة و الفرضية الصغرية مردو  لةئالبدا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

Ulfa Husni  (2010 ) :      The effectiveness of using Recitation Method in Increasing the 

Student Speaking Ability In Arabic at the Second Year Student of 

MTsN Model Kuok West Bangkinang . 

 

 

 

This is an experimental research. The purpose of this research is to know the student 

ability in speaking Arabic after using the Recitation method is the same or not with those are not 

using the Recitation method in Second year student of MTsN Model Kuok west Bangkinang.  

 The subject of this research is the second years studends of  MTsN Model Kuok, 

especially class II. 1 and class II. 2. The effectiveness of using recitation  method in increasing the 

student speaking ability is the object of this research. 

The writer use the “Test and Observation” to collect the data. The test is done before 

applying the Recitation method and after applying this method. The observation is done during 

the learning process. 

The writer used these following formula to analisis the data. 
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 After analyzed the data. The writer concluded that there was an extreme significant 

result of the student used recitation method and those did not, because To score = 3,96that is 

bigger than Tt in rate 5% = 2,02 and 1 % = 2,71. it means that alternative hypotesis is accepted 

and null hypotesis is refused. The Observation data get 81,24 ( good ) because it is in level 56- 85 

%  

 



  

 

ABSTRAK 

 

Ulfa Husni (2010)   : Efektifitas pelaksanaan metode Resitasi dalam peningkatan 

kemahiran berbicara pada pelajaran Bahasa Arab bagi siswa 

kelas II MTsN Model Kuok Bangkinang Barat 

 

 Penelitian ini adalah penelitian eksperimen, dengan tujuan untuk mengetahui 

kemahiran berbicara yang diajarkan dengan menggunakan metode Resitasi dan siswa yang 

diajarkan tanpa menggunakan metode Resitasi dalam pembelajaran bahasa Arab bagi siswa 

kelas II MTsN Model Kuok Bangkinang Barat. 

 Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas II MTsN Model Kuok Bangkinang Barat 

yakni kelas II . 1 dan kelas II . 2, dan objeknya adalah efektifitas pelaksanaan metode Resitasi 

dalam peningkatan kemahiranberbicara siswa pada pelajaran bahasa Arab MTsN Model Kuok 

Bangkinang Barat   

 Peneliti menggunakan Test dan observasi dalam mengumpulkan data. Test tersebut 

dilaksanakan sebelum pelaksanaan metode eksperiment ( metode Resitasi) dan setelah 

pelaksanaan metode Resitasi dan Observasi dilaksanakan saat proses pembelajaran 

berlangsung, sedangkan untuk menganalisa data, peneliti menggunakan rumus:  
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 Data analisa yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang 

sicnifikan antara kemahiran berbicara siswa yang diajarkan dengan pelaksanaan metode Resitasi 

dan siswa yang diajarkan tanpa pelaksanaan metode Resitasi, karena nilai To = 3,96 besar dari Tt 

pada taraf 5% = 2,02 dan taraf 1% = 2,71, ini berarti hipotesis alternative diterima dan hipotesis 

nihil ditolak, dan data Observasi mencapai 81,24 ( baik ) karena pada tingkatan 56- 85 % 
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  الفصل األول

   
  

  خلفية المشكلة . أ

ال ميكن  ألنه  ،عوامل من العوامل اليت تؤثر على اللغةالنظام التعليم بدعم من عدة  ،ندونيسياإ يف

الذي هو إجراء تعسفي يف استخدامها من قبل  ىالصوت لنظاما، أن اللغة هي رمز مرة أخرى ان ينكره

مبثابة أداة تستخدم للتعبري عن اآلراء  يعىناللغة  ة منيوظف .مع بعضهم البعض اجلمهور لالتصال والتفاعل

وقد وصلت . الكلمات الىت يعربا العرب عن أغراضهم أن اللغة العربية هي .واألفكار واملشاعر لآلخرين

ن الكرمي، واألحاديث الشريفة، وما دواه الثقات من منثور العرب وحفظها لنا القرآ. ن طريق النقلإلينا أ

 . 1ومنطومهم

نفسه من عما ىف حياة الفرد فهي الىت يتخذها املرء للتعبري جييش  يف إن اللغة وظيفة كبرية

وذا اإلتصال حيقق ما يصبو إليه من معارف وما . وهي وسيلة إلتصال املرء بغري. إحساسات و أفكار 

قراءة الىت جتعله يطل من واللغة ئ للفرد فرصة كثرية لإلنتفاع بأوقات الفراغ عن طريقة ال. يريده من حاجات

أفراد ألمة ومن أغراض اللغة أا وسيلة لنشر الثقافة بني . ه الفكريعلى العامل فتزيد من معارف وإتاح خالهلا

ع أن ينقل املعرفة يىل اخللق، ولذلك فقد كانت األداة األوىل املمتارة للتعلم باللغة يستطونقلها من السلف إ

اد أفر اتمع فهي أداة التفاهم بني  حياة هلا دور هام يف واللغة. جيلىل فرد أىل آخر ومن جيل إمن 

الكالم أو اإلستماع او الكتابة منها مواجهة كثري من املواقف الىت تتطلب  وهي سالح الفرد يف. واتماعات

    2.او القراءة

 شارة وحماكاة أصواتومن طريق اإل. نشأة سائر اللغات الىت عرفتها أهم العاملنشأة اللغة العربية، ك  

    3.كتملتمو والتطور حىت نضجت وا طبيعة، مث عملت فيها عوامل الن

  

  

  :أربع مهارات يف تعلم اللغة 

 االستماع ةمهار  .1

 مكالال ةمهار  .2
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 القراءة ةمهار  .3

  .الكتابة ةمهار  .4

 ذات الن.البد للمدرسني أن يهتموا بالعوامل املتعددة منها الطريقة ،إلتقان هذه مهارات األربع

يف احملادثة والقراءة  تغبرياملفردات ، والقواعد  ، الذي يشمل التمكن منلنيل اهداف التعلميةالصلة  

  .4والكتابة

 .من اللغاتلغة  طرق التدريس نظرا لنجاح أيحيتاج إيل هارات املستخدمة امللتحقيق األهداف من 

ركان مهم من أيقة هي ركن الطر .5طرق مجع من الطريقة هي السرية احلالة املذهب اخلط ىف الشئ

والطريقة عملية فنية . بطرق الرتبوية وألفوا فيها الكتب الكثرية احديثا و قدمياهتم املربون يف  وقد. التدريس

   6. حتتمل اختالف األراء وتعدد و جهات النظر

وهذا يعين أن  .االذى رتب يف األنشطة تكون ناجح اخلطوة املستعملة لتنفيذ اخلطة يهالطريقة 

اسرتاتيجية يظهر على وضع خطة لتحقيق شيء يف حني . لتحقيق اسرتاتيجية حمددة األساليب املستخدمة

وبعبارة أخرى فإن الطريقة هي طريقة  .أن الطريقة هي طريقة اليت ميكن استخدامها لتحقيق هذه االسرتاتيجية

 هىالتدريس الطريقة   .لتدريسجناح التنفيذ يعتمد على كيفية استخدام املعلمني طرائق ا .يف حتقيق شيء

   7.على وجه اكملمة أغراض تعلي تعتبري من فعاليةوال ،ةيداجلطريقة الإذا عملية ألهداف التدريس ،  كيفية

و فشله يف غالب أجناح برنامج تدريس اللغة . ناحية الطريقة من النواحي املهمة يف تدريس اللغة هي

لذلك ال عجب إذا وجدنا التعيري السريع يف جمال تدريس اللغة . األحيان يقاس من ناحية الطريقة املستعملة

  8. األجنبية

واحلقيقة . ةن حيتار طريقة التعليم املناسبللغة العربية فال بد على املدرس أدام الطريقة يف تعليم ااستخ

رض تيار الطريقة هو الغكن االساس يف اخول, دارسنيليست تناسب مع كل الطبقات ولكل مأن الطريقة 

  .                من نظرية تعليم اللغة

  :منهاطرق متنوعة للتعليم اللغة  

  طريقة املباشرة -

  طريقة القواعد -

                                                 
4Potensia. Jurnal Kependidikan Islam. Fakultas Tarbiyah. Pekanbaru.  Hal 213 
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  طريقة الرتمجة -

  طريقة العلمية -

  طريقة علم النفس -

  قراءةالطريقة  -

  د والرتمجةطريقة القواع -

  طريقة اإلنتقائية -

  طريقة وحدة -

  طريقة املمارسة النظرية -

  طريقة مزدوح اللغة -

  9.الظرفيه ةطريق -

للتعليم العام له طرق كثرية منها طريقة التمرينات، إلقاء الواجبات، اهلربات، املظاهرة، السمعية 

ومقارنة الفصل بني طريقة . ارادت الباحثة أن تشرح طريقة إلقاء الواجبات يف هذا البحث. 10البصرية وغريها

 .نظرية الوحدة

عىن مبأن   reيعين أن تتبع ،   "ىل االستشهادإ"to citeليزية جنمن اللغة اال اتقة إلقاء واجيطري

 .مث يتعلمه الطالب اخلاصة سوف أقتبس أو املشاركة لدروس املستفادة من كتاب معني ، .إعادة مرة أخرى

، يعملون لطالبالوجبات اىل ااملدرس املواد من خالل  يقدم طريقة إلقاء واجبات هي حرى،وبالعبارة آ

ريقة نظرية الوحدة هي وحدة مرتابطة متماسكة، وليست فروعا خمتلفة، واألسلوب املتبع ط وأما 11.باملسؤولة

يف تعليم اللغة ذه الطريقة ان يتخذ املوضوع أو النص حمورا تدور حوله مجيع الدراسات اللغوية، فيكون هو 

  12.املوضوع القراءة والتعبري والتطبق النحوى واخلفظ وإلمالء وغري ذلك

طريقة اإللقاء الواجبات  . تعليم والتعلمالاء الواجبات تعىن الطريقة العامة يف تنفيذ عملية طريقة اإللق

مث  ئه ومنفردا ألمر ، مث يتعلم الطالب مع أصدقايف شكل ا املدس الواجبات طريقة التدريس فيها يعطيهي 

 .سر املد إىل الطالب سئل يف اليوم التايل

                                                 
9 DRA. Juwairiyah Dahlan MA. Metode belajar mengajar bahasa Arab. Al- ikhlas. Surabaya. 1992. hal  
103 
10 Tayar Yusuf ( 1994 )  metodologi pengajaran agama dan bahasa Arab.  Raja Grafindo Persada. Jakarta.hal : 41 

 
11 Tayar Yusuf ( 1994 ). Lok  cit. hal 67  
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خالل  يتدربونالطالب  ، ألنالتعلم كامال لةأمسالطالب متكن أغراض من هذه الطريقة هي لكي 

  13.أكمل تعلم شيء ميكن أن يكون ، وذلك لكي متكن الطالب من اخلربة يفباتهذه الواج

  غراض من هذه طريقة إلقاء واجبات أ

 على النفسية، وتشجيع املبادرة واملسؤولية  ن تكون أحسنألطالب فز ح .1

 خارج املدرسةيف إثراء أنشطة   .2

  .14عزيز نتائج التعلم املؤسسي مع حنو متكاملت  .3

  :م بكيفيةكالمهارة ال إلرتقاءطريقة القاء الواجبات  

  حلفظ املفردات املتصلة مبوضوع ء واجيبات عطاإ .1

  أسبوع األتى يف  حياول واجبات احلوار تدريس املواد ،عن  ء واجباتاعطا.  2

   أسبوع األتى الطالب خطبه امام الفصلصفوف، يف 5لكتب عن اإلنشاء  واجباتإعطاء .     3

استعداد ليكون  األسبوع األتىإعطاء مزيد من املواد املهمة اليت يتعني دراستها يف املنزل ، وخالل . 4

  .السؤال

الواجبات املنزلية ، ولكن يف نطاق أوسع بكثري ، واليت ميكن تنفيذها يف البيت ب ليست الواجبات

أو جمموعات ، شفويا  أفرادلتحفيز التعلم كثر نشاطا ، إلقاء ااواجبات . األخرى األماكن املكتبات. واملدرسة

  .حتريرياأو 

  :واجبات من ثالث مراحل إلقاء ال طريقة

 إعطاء الواجبات .1

 الواجباتتنفيذ  .2

 مسؤول الوجبات .3

مع الواجبات ، مث ام سينفذون هذه  اتواجب هذه املعىن والغرض منبعد يفهم الطالب على 

  .معنيعلى مصادر لتحقيق الغرض ، حيث التعليم

التواصل مع نشطة ،  طالبالحبيث ميكن  التكلم مهارات إلرتفاع يهدف  طريقة الواجيبات تنفيذ

الكلمات للتعبري ، التعبري عن األفكار والتواصل  األصوات أو إخراج هو القدرة علىاحلقيقة بالتكلم ألنه يف 

حلديث هو أداة لنقل األفكار اليت يتم إعدادها وتطويرها وفقا فهم أوسع هلذا ا .واألفكار واملشاعر

  .الحتياجات السمع

                                                 
13 Roestiyah . N.K. Strategi belajar menajar. Rhineka cipta. Bandung . 1991. hal 133 
 
14 Winarno surahmat. Pengantar interaksi belajar mengajar. Pustaka setia. Bandung. 1990. hal. 195  



من أجل تقدمي بعقل نشط ، اللغة ينبغي أن نفهم معىن   .الغرض الرئيسي من يتحدث هو التواصل

  .كل ما يريدون التواصل

  : ثالثة أهداف عامة هيم له كالال مهارة

 خيرب الشئ . أ

 واقرتى . ب

  15.الدعوة، ويتقن  . ج

، ويستخدم كوسيلة لطريقة االلقاء لتحقيق أهداف التعلم يف تدريس مكالال ةك ، يف تنفيذ مهار لذل

  .اللغة العربية

وأنه من  كيوك بنجكنانج الغربية، موديلنوية احلكومية الثااملدرسة  يف بعد أن فعلت دراسة أولية

 املدرس أعطيت  طريقة االلقاء يف تنفيذ .يستخدم طريقة االلقاء حتقيق أهداف التعلم ، واحد منهم أجل

املدرسني أيضا أن تعطي هذه املهمة وفقا لقدرة الطالب واملعلمني  .وفقا للمواد اليت جيري تدريسها الواجبات

  .لتوضيح املوكلة للطالب

  : للشكل يعطى املدرس الواجبات إىل الطالب

 سبوع اآلتىاألتربت يف ن املفردات ذات الصلة باملوضوع يف ذلك الوقت ، واخدرسون عأعطى امل .1

الدراسية احلوار، وطلب من  احلوار ، اليت هي الوحيدة اليت تدرس يف قراءة الفصول  درسونامل أعطى .2

 أسبوع اآلتى التالميذ لتكرار ذلك يف الداخل واختبارها يف

  سبوع اآلتىاأل يقرأها  الطبقة يف و, صفوف 5 احلوارلكتب عن  لطالبا باتالواج يعطي املعلم .3

يد ذ الواجبات الذي يعطي مدرس جبيفنت على، ينبغي أن يكون التلميذ قادرا خلفية املشكلة ومن

 :راض على النحو التايلغهذا ميكن مالحظته من األ م،كالعلى تنفيذ مهارة الالطالب مل يكن قادرا  مع

  ةجبيد بطريقة بات اليفعلونحىت الواجالطالب لقبول املواد اللغة العربية ،  ستعدي مل .1

  درس هذه الطريقةاملستخدم إلذلك ،   باللغة العربية التكلممهارة يف  الطالب أقل .2

مع هم يفعلون  لكن صعبة وشاقة ألن املواد اليفعلون واجبات ، الطالبالواجباتعندما تعطى  .3

 صدقاءاأل

  الكافية املفردات ألن ليس لديهم افونخيم، الطالب كاللإذا امر الطالب ل .4

ء فويا إلرتفاوا الواجبات بشان يعمل ونل الواجبات بتحريريا، اليستطعن يعميستطيع الطالب أ .5

  . م يف التعليم اللعة العربيةكالمهارة ال
                                                 
15 Henry guntur tarigan. Berbicara sebagai Keterampilan Berbahasa. Angkasa. Bandung. 1984. hal 15  



إلقاء الواجبات ة طريق تنفيذ فعالية ."حول  أكتب حبثاريد أن ة أ، من الكتاباملشكلةخلفية  من

نوية الثاالمدرسة  صل الثانى فيالف في م فى تعليم اللغة العربية عند الطالبكالال ةالمهار  ءإلرتفا

  . بنجكنانج الغربية واكك موديلالحكومية 

  الدوافع في اختيار الموضوع . ب

  :يلى دوافع الباحثة يف إحتيار املوضوع كما أما 

  يرتبط بالعلم الذي يتعلمه الباحث يف قسم تدريس اللغة العربية البحث الذي يبحثة .1

  لمل يبحثه من قب ةالبحث الذي يبحثه الباحث .2

  لوقت والتعقة و مكان البحثاالباحثه ان تقوم بالبحث فيه من جهة امكن  .3

  توضيح اإلصطالحات  . ج

  : يلى  اإلصطالحات فيما الباحثهليكون البحث مفهوما واضحا فقدمت 

هي تعطي حاصلية كاملة  فعالية وقال حممد على السمان أن. هي حتصيل كل حمطط  فعاليةال .1

   16حا جللن

: نفذا ونفوذا مبعن الشيئ الشئ -ينفذ - صله من نفذن مزيد بأحرفني نفذ وأهو املصدر مالتنفيذ  .2

  17احلكومية: مص السطة التنفيذية 

 18.الطريقة مجعها طرق هي السري احلالة املذهب اخلط يف السيئ .3

مهام وسيلة يف قاعة  التدريس ، واملدرسني ، حيث أعطى  يه) إعطاء العمل( إلقاء الواجيات .4

  .لة للمعلمأب ، ومسمعينة وأعمال الطال

  19.حذف فهو ماهر: مهرا ومهورا ومهارا ومهارة الشئ وفيه املهارة هي .5

 .ة اإلستماعهو أحد األنشطة اليت يضطلع ا يف حياة الناس يتحدث بعد أنشطم كالال .6

 مهارة الكالم هي قدرة على إخراج أصوات احلروف والكلمات لتعبري عن الفكر والشعور  .7

 لمشكلةا . د

 كلةالمشتقديم  .1

   : يلى فإنه ميكن حتديد العديد من املشاكل مبا 

  الطالبلدي م كالال قدرة يف مهارةال )1

                                                 
16 J.S. Badudu dan sutan Muhammad Zain. Kamus umum Bahasa Indonesia. Pustaka harapan. Jakarta  
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  م لطالبكالال ةاملهار  ة اإللقاء الواجبات إلرتفاءطريق الفعالية تنفيذ )2

 م لطالبكالال ةاملهار  ءبات إلرتفاواجة إلقاء طريق عملية فعالية تنفيذ )3

 .لطالبام كالال رةاملها بات إلرتفاءاإللقاء الواجة طريق العوامل الىت تؤثر  فعالية تنفيذ )4

 
 تحديد المشكلة .2

. ع الباحثة أن تبحث كلهايتستطالىت توجد يف هذا املوضوع، وال  كما ذكرت الباحثة املشكلة كثرية

املدرسة  م ىف الفصل الثاىن يفرة الكالمها واجبات إلرتفاءة إلقاء طريق تنفيذ فعاليةفحددت املشكلة يف  

 .بنجكنانج الغربية واكك موديلوية احلكومية نالثا

 
  .تكوين المشكلة. 3

  :املشكلة من هذا الباحث فهو وأما تكوين 

املدرسة  م ىف الفصل الثاىن يفكالال مهارات إلرتفاء فعاليةة إلقاء الواجبات طريق تنفيذ هل .1

 بنجكنانج الغربية؟ كواك موديلنوية احلكومية الثا

م ىف الفصل الثاىن كالال مهاراتة إلقاء الواجبات إلرتفاع طريق تنفيذر هي العوامل اليت تؤثما   .2

  بنجكنانج الغربية؟ واكك موديلنوية احلكومية الثااملدرسة  يف

  

 أهداف البحث وفوائده  . ه

 :اما اهداف من هذا البحث فهو . أ

املدرسة  م ىف الفصل الثاىن يفكالال ةمهار  بات إلرتفاءة إلقاء الواجطريق تنفيذ فعاليةملعرفة  .1

 بنجكنانج الغربية واكك موديلنوية احلكومية الثا

 م ىف الفصل الثاىن يفكالة المهار  ة اإللقاء الواجبات إلرتفاءطريق تنفيذالعوامل اليت تؤثر ملعرفة  .2

 .بنجكنانج الغربية واكك موديلنوية احلكومية الثااملدرسة 

 :ما فوائد البحث فهووأ . ب

 مكالمبهارة ال ما يتعلق  الباحثة خاصةلزيادة معرفة وكفاء  .1

الشرط من الشروط املقررة لنيل املؤهل يف الطبقة األوىل يف قسم تدريس اللغة العربية  ةتكمل .2

 بكلية الرتبية والتعلم جلامعة سلطان شريف قاسم اإلسالمية احلكومية رياو



ة طريق يذتنف فعاليةس املدرسة عن ورئيإعطاء املعلومات ملدرسة وخصوصا مدرس اللغة العربية  .3

 .مل الىت تؤثر فيهاام والعو كالة الهار م بات إلرتفاءإلقاء الواج

 
 



  الفصل الثاني

  

 النظريات والمفاهم اإلجرئية . أ

  ارياتالنظ  .1

واألساس املنطقي يف هذه الدراسة قدمت ألول مرة العديد من النظريات املتعلقة ذه املشكلة اليت 

  .سيتم مناقشتها

  واجباتالطريقة إلقاء  .1

عىن مبأن   re يعين أن تتبع ،  "ىل االستشهادإ"to citeليزية جنمن اللغة اال باتواجطريقة إلقاء 

 .مث يتعلمه الطالب اخلاصة سوف أقتبس أو املشاركة لدروس املستفادة من كتاب معني ، .إعادة مرة أخرى

، يعملون لطالبىل ااجبات إالو املدرس املواد من خالل  واجبات هى يقدمالطريقة إلقاء  رى،األخوبالعبارة 

  1ةيباملسؤول

 ، يفعل معينة واجباتالاملدرس  يعطي تعليم وتعلم،كيفية عملية  واجبات هيالإلقاء أن طريقة 

حمددة  واجبات وسيلة للتدريس فيها معلم يعطي هي واجباتالإلقاء طريقة أن آخر  رأي .سؤوليةمب الطالب

التايل ، واستعرض التقرير من قبل  يف شكل األمر ، مث يتعلم الطالب مع أصدقاء أو وحده ومن مث يف اليوم

  .2 واجبات لمساءلة عن هذهاملعلمني والطالب ل

ميكن تنفيذها يف  ، ولكنالطالب ال يفعلون يف البيت فقط واجباتال القاء طريقة هذا تنفيذ يف

أو جمموعا ،  يالتحفيز التعلم أكثر نشاطا، إما فراد واجبات توفري .ومعمل للغةملدارس ، والفناء ، واملكتبة ،ا

  .حتريريا أو اشفوي

الطالب بتدريبات  ، ألنالتعلم كامال على تمكن الطالب احلصولل اغراض من هذه الطريقة هي

  .تعلم شيء ميكن أن يكون أكثر تكامال ، وذلك لكي متكن الطالب من اخلربة يفهذه الواجباتخالل من 

  : أما شكل الواجبات كما يايل

                                                 
1 Tayar Yusuf ( 1994 )  metodologi pengajaran agama dan bahasa Arab.  Raja Grafindo Persada. Jakarta. Hal  67 
2 Dzakia derajat. Metode khusus pengajaran agama Islam. 1995. hal 293 



  إعطاء الواجبات يف شكل السؤال املعني .1

 الواجبات إما حتريريا أو شفويا .2

 بات جلمع الشئإعطاء الواج .3

 إعطاء الواجبات ليصنع الشيئ .4

 مالحظة الشيئ .5

 ويعمل التجربية .6

مث تقوميها إلرتفاء الداوفع الطالب يف . يرجو اىل املدرس ليفحص الواجبات الذي يعمل الطالب

 3.عملية التعليم و التعليم

   :وفقا ونرنو سورمحتة عن اغراض هذه الطريقة

  بادرة واملسؤولية والنفسلطالب ما هو أفضل ، وتشجيع املخفز  .1

 خارج املدرسةيف نشطة األإثراء   .2

 .4تعزيز نتائج التعلم املؤسسي مع حنو متكامل  .3

تنفيذ الواجبات ان يكون عملي يف التعليم ويهيج الطالب إلرتفاع حاصل التعليم ومنو متهيدية 

وميأل أنشطة الىت فائدة  يرجو من الطالب أن ينفع الوقت الفراع إلرتفاء حاصل التعلم. ومسؤلية بنفسه

 . ويف تنفيذ طريقة إلقاء الواجبات، الفرصة للطالب ليقارن بالطالب آخر. وبنائي

  :له ثالث مراحل طريقة إلقاء واجبات تنفيذ

 واجباتالعطاء أ .1

 .اعطاء الواجبات تناسب باملواد الدرس وقدرة الطالب يشرح عن الواجبات الىت يعلمها الطالب

 واجباتالتنفيذ  .2

تنفيذ الواجبات البد للطالب أن يعلموا الواجبات جبيدا يناسب املادة الدرسية والينسح الطالب  يف

  .ختباره امام الفصلإل, آلخرمن الواجبات ا

 
 واجباتالة يمسؤل .3

5  

والبد على املدرس أن يفحص , بعد تنفيذ الواجبات مسؤلية الطالب عن الواجبات إىل املدرس

 .   الطالب و بأعطاء النتائج الىت تناسب الواجباتهالواجبات ملعرفة عن التطور 

                                                 
3 Roestiyah . N.K. Strategi belajar menajar. Rhineka cipta. Bandung . 1991. hal 133 
4 Winarno surahmat. Pengantar interaksi belajar mengajar. Pustaka setia. Bandung. 1990. hal. 195  
5 Roestiyah .Ditaktik Metodik.  Bina Aksara. Jakarta hal 54 



  : واجباتالطريقة إلقاء دور يف تنفيذ 

  التعلم .1

  .يف هذا الدور، تنفيذ الطالب الواجبات تناسب بأهداف وإلشارة من املدرس

  إعطاء الواجبات .2

  6واجباتالإلقاء املسؤول حاصل اىل املدرس تناسب باألهداف 

  :واجبات فيما يلىلاطريقة إلقاء الشرط تنفيذ 

 .به وجيب أن تكون االحالة املتصلة الدروس املستفادة منها ، حىت يتمكن الطالب من القيام .3

 املسندة وفقا للقدرة الطالب واجبات .4

 اجيدلدرس يغرس املدرس الواجبات على املواد  .5

 دا يجالدرس م بات اىل الطالب، جيب على الطالب فهيعطى املدرس الواج .6

   :كما يلىيقة االلقاء اليت جيب أن يعترب معلم  تنفيذ طر خطوات 

 ينبغي أن تكون واضحة الواجباتالغرض من هذه  .1

 الواسلةقدرة وقتا وجهدا ، الغرض وفقا للطالب يف كل من   .2

 لفعاىل وابكاري عن الواجباتالطالب  تدفع .3

  .معرفة متكاملة لطالبا لديليكونوا  .4

  هذه الطريقةمن مزايا ،واملزايا والعيوب ق يستخدم املدرس، له كل طر 

التحقيقات  نتائج العديد من التجارب أواليتعلمها الطالب ، و  أناملكتسبة من كل  املعارف .1

 املتصلة اهتمام ومفيدة حليام وستبقى يف االذهان طويال

 اذا املهمة يف شكل مجاعات الطالب تتعاون مع بعضها البعض ومساعدة بعضهم البعض .2

 ية املهارات اإلبداعية واملبادرة ومسؤولة ومستقلةطالب فرصة لتعزيز وتنمال .3

 يتعلم الطالب ، وتطوير املبادرة واالكتفاء الذايت. .4

 توفري خمصص لدراسة االنضباط الثابت  .5

 .وميكن تعميق معرفتهم يف بعض اخلاص  .6

  :ضعف من هذه الطريقة  هي كمايلى

 رفون ماذا يفعلوناألعمال يتم ذلك غالبا من قبل شخص آخر ، حىت أن الطالب ال يع .1

 النفس والعقلبة ميكن أن تؤثر على و إن مهمة صع .2
                                                 
6 Team Pembina. Pengantar Didaktik Metodik Kurikulum PBM. CV. Rajawali. Jakarta 



 .حسب الفروق الفردية والطالب مثل نسخ عمله الواجبات عطاءإفمن الصعب   .3

 عندما مهمته يعطى الكثري ، والطالب جيدون صعوبة أو امللل  .4

  7.احالة أدير يستغرق وقتا وجهدا وتكلفة كافية  .5

نظر يملدرسني أن على اال ختلو من أوجه القصور والضعف ، و جيب هذا  طريقة اإللقاء الواجبات

   :يف تنفيذ االقرتاحات ، هي على النحو التايل

 اإللقاء الواجباتطة طخت .1

 وينبغي أن تكون االحالة على أساس املصاحل والقدرات .2

 عطاء الواجبات ملدرس اىل الطالب مبواد الدرس السابقةإ  .3

 م جيداكي يفهعطاء الواجبات لطالب  إ  .4

 أعطاء الواجبات كدوافع الطالبقيمة املدرس على   .5

  .لتحفيز الطالب االنتباه عطاء الواجباتإ  .6

   :طريقة اإللقاء الواجبات يستطع احسن كمايلى تنفيذ

 متكني الطالب أنفسهم ملعرفة مشكلة مع كيفية القيام املشاكل  عن أنفسهم والقيام باملهمة  .1

 على التفكريممارسة الطالب  .2

 حبفظ ال املشكلةعلى الطالب يب تدر  .3

  .تطوير املبادرة واملسؤولية  .4

  :ىلناسبة إامل طريقة إلقاء الواجبات

 للحصول على مهارات خاصة ،  .1

 8تأسيس املعرفة اليت مل يكن مقبوال من قبل الطالب .2

طريقة نظرية الوحدة هي وحدة مرتابطة متماسكة، وليست فروعا مفرق خمتلفة، واألسلوب املتبع يف 

عليم اللغة ذه الطريقة ان يتخذ املوضوع او النص حمورا تدور حوله مجيع الدراسات اللغوية، فيكون هو ت

    9.املوضوع القراءة والتعبري والتطبق النحوى واخلفظ وإلمالء وغري ذلك

  :واما اهداف يف تعليم اللغة العربية بنظرية الوحدة كما يايل  

                                                 
7 Usman Basyiruddin ( 2003 )  Metodologi Pengajaran Agama Islam.  Ciputat Pers. Jakarta 

 
8 Roestiyah .Ditaktik Metodik.  Bina Aksara. Jakarta 
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  يفهموا أساليب تركيب اجلملإعداد التالميذ على أن يستطيع و . 1

  إعداد التالميذ على أن يفهموا املقروء. 2

  إعداد التالميذكي يستطيع تعبري املفردت ما يسمع و يكتب .3

 .إعداد التالميذ على كي يستطيع تكلما صحيحا .4

  مكالمهارة ال. 2

 .واملمارسة اتدريبال ميكن أن توجد بدون وجود الت ةواملهار  .شيئا من خالل التعلم املهاراة وجدت

  .الفكرة واشعورأن لتعبري على اإلخراج اصوات احلروف الكلمات م هي قدرة كالومهارة ال

التواصل مع  حبيث ميكن للطالبم كالإلرتفاء مهارة اليهدف إىل  إلقاء الواجباتطريقة  تنفيذ

ري ، التعبري عن األفكار الكلمات للتعب هو القدرة على القول األصوات أو التكلمنشطة ، ألنه يف االساس 

لنقل األفكار اليت يتم إعدادها وتطويرها وفقا  آلة لالتصالهو  التكلمسع هلذا او الفهم ال .والتواصل واملشاعر

من أجل تقدمي بعقل نشط ، هو اللغة  .اغراص اخلاص من التكلم يعىن التصال. اإلستماعالحتياجات 

 .ينبغي أن نفهم معىن كل ما يريدون التواصل

 :اقسام ةم ثالثكاليف حقيقة، أهداف من ال

  خيرب الشئ .أ

  واقرتى .ب

  10.الدعوة، ويتقن .ج

، ويستخدم كوسيلة لطريقة االلقاء لتحقيق أهداف التعلم يف تدريس مكالال ةلذلك ، يف تنفيذ مهار 

  .اللغة العربية

الالزمة إلنتاج نظام الصوت لتسليم اإلرادة ،  ةهي أساسا املهار  مكالة الاملهار  حقيقة أن

  .واالحتياجات واملشاعر والرغبات لآلخرين

   :للغة العربية هي مكالال ةمهار  الغرض من تدريس

 تعريف الطالب لتعتاد على اللسان وطالقة يف اللغة العربية .1

 م بالعربية حول األحداث اليت وقعت يف اتمع كالالرة اامله .2

 ة األحاديث اآلخرين عن طريق اهلاتف والراديو واألشرطة والتلفزيون وغريهاقادرة على ترمج .3

  .أحب اللغة العربية والقرآن الكرمي واليت أثارت الرغبة يف التعلم .4

                                                 
10 Henry guntur tarigan. Berbicara sebagai keterampilan berbahasa. Angkasa. Bandung. 1984. hal  
 



يفهمون اللغة العربية من خالل االستماع والكتابة ،  من الطالب الذينكثري يف هذا اال   والواقع

بشعور  .ادثة املمارسةباحمل احملدثة شجعالي بسباب .م باللغة العربيةكالهم اليستطيعوا الوالقراءة ، ولكن

للمعلمني واالصدقاء الذين يتحدثون  اليسئلونإنتاج املفردات واجلملة  باجلهد علىاخلجل واخلوف وليس 

إذا كان هذا هو الشرط الذي يسمح له باالستمرار مرة أخرى سوف يؤدي الطالب ال  .اللغة العربية

  .ن العربيةيتحدثو 

  :اخلطوات الىت جيب اختادها يف جمال تدريس مهارة التكلم

   وعاتضبعناية، وحتديد املو  عداد املوادإ.1

  جتب املادة ان وفقا مبستوي التنمية وقدرة الطالب. 2

  إستخدام وسائل التعليمية   . 3

  يف املواد الواردة معاىن الكلمات اوال ينبغى على املدرس شرح. 4

   للغة إجبابيا وليس سلبيااتقان ا. 5

  ، وينبغي للمدرسني استخدم اللغة العربية دائما الفصل الدراسييف. 6

سيدرسوا يف  إذا استمر هذا الدرس يف األسبوع آتى، البد للمدرس أن حيدد املوضوع الىت. 7

  القادمة املخاضرة

  يةباللغة العرب كي ممارسوابعد اإلنتهاء من املواد، قال مدرس الطالب  .8

 .  اية التعليم  يدفع املدرس وحيماس لتعليم اجلهد. 9

  :رتاحات الىت جيب مراعاا يف التكلم إق

  خلوف من اخلطأا بدونم جاعة الكالش. 1

  ستمراراإلراج املفردات واجلمل بجيد استخ. 2

  مكالممارسة اإلستماع وال. 3

  اللغة العربيةة قرأة الكتب باكثري .4

  لعربيةيئة بيئة اللغة ا. 5

  11.م  اللغة العربيةكاللطالب على التعلم وتدريب ا. 6

  بسم تناكالللغة العربية الرتفاع املهارة الأما لنيل اهداف التعليم ا

  حا وصحيحايصدات و اجلمل اجلديدة بفتنطق املفر . 1  

                                                 
11 Tayar Yusuf ( 1994 )  metodologi pengajaran agama dan bahasa Arab.  Raja Grafindo Persada. Jakarta.hal : 193 

 



  حا وصحيحايصذكر املفردات و اجلمل اجلديدة بفي. 2  

   صحيحا هتو اصوا هتنطق املادة احلوار مبخراج. 3  

  .املادة احلوار مع اصدقاء مبخراج و اصوات جبيدتدريبات . 4  

  تناسب املواد الدرسي  ةبو جاألو  ةلاألسئ. 5  

  :م اللغة العربية فهوكالهارة يف الأما تعريف الطالب امل

 م اللغة العربية سريعا بدون إضطربكاليع الطالب اليستط .1

  خمارجه احلصيحة  يستطيع الطالب الكالم اللغة العربية تناسب .2

  .العربيهبم يف التعليم اللغة كاليع الطالب أن يسأل بشفويا او حتريريا الرتفاء  املهارة اليستط. 3 

  مفاهم اإلجرائية. 2

ة إلقاء الواجبات طريق تنفيذ واملشاكل اليت سيتم حبثها يف هذه الدراسة ، املوضوعإىل  استنادا

 موديلنوية احلكومية الثااملدرسة  ة العربية عند الطالب الفصل الثاىن يفة التكلم ىف تعليم اللغاملهار إلرتفاع 

دام الطريقة إلقاء باستخاملؤشرات  ومدى جيدا إذا كان من املمكن ان لدينا كيوك بنجكنانج الغربية

  : على النحو التايلم كالإلرتفاء مهارة ال املؤشراتالواجبات و 

  :على النحو التايل باتطريقة إلقاء الواجباستخدام املؤشرات   

  إستعداد املدرس كل أدوات التعلم وفقا باملواد الدرس.  1  

  الواجبات الىت يفعلون و الكفاءات األساسية املدرسيشرح  .2

  م يالتعل ةطختنفيذ  .3

  الدرس الطالبيفهم م ، حىت يستخدامها يف التعلي اليتالطريقة الغرض ، املدرس يشرح.4

  مكاليف التعليم والتعلم إلرتفاء مهارة ال يقة إلقاء الواجباتطر املعلمون  استخدام .5

  : للشكل يعطى املدرس الواجبات إىل الطالب

 ن املفردات ذات الصلة باملوضوع يف ذلك الوقت ، درسون عأعطى امل -

الدراسية احلوار، وطلب  احلوار ، هي الوحيدة اليت تدرس يف قراءة الفصول  درسونامل أعطى -

 أسبوع اآلتى واختبارها يف فصلتكرار ذلك يف المن التالميذ ل

 يبحث املدرس عن  املادة مث ترمجته -

 يعطى املدرس مترينات تناسب باملادة -

 أمر املدرس اىل الطالب أن يبحث الواجبات يف اخلارج املدرسة الىت تناسب املادة -

  مل يفهموا الىت الواجباتإرشاد املدرس الطالب على . 6



  الواجبات تنفيذالب يف لطيدفع املدرس ا  .7

  أعمال الطالب ، وتوفري التقييمات املدرس فحص .8

  : على النحو التايلم كالإلرتفاء مهارة ال طوات يف تنفيذ عملية التعليم والتعلماخل

  إفتتاح املدرس باللغة العربية. 1

  باللغة العربية ل املدرس الطالب عن األحوالتسأ. 2

س املاض واحتباره امام الفصل عن الواجبات ملعرفة تنفيذ املدرس الطالب عن الدر ل تسأ. 3

  الواجبات جبيد يف التعليم

  ل املدرس الطالب عن املوضوع يف التعليم اللغة العربيةتسأ. 4

  شرح املدرس الدرس عن املوضوع يف التعليم اللغة العربية. 5

  التعليم اللغة العربية يف مكالالطريقة إلقاء الواجبات الرتفاء مهارة اليستخدم املدرس . 6 

: يف التعليم اللغة العربية، مثل مكالمهارة ال اجبات من املواد الدرس إلرتفاءيعطي املدرس الو . 7

   احلوار اللغة العربية

  مكاليشرح املدرس الواجبات  إلرتفاء مهارة ال. 8

فيذ الواجبات الطالب  الواجبات الذي يعطى املدرس عن احلوار، املفرادت و غريه يف تنيؤد . 9

  م الطالبكالالرتفاء مهارة ال

  حسن او ال هل يتم الطالب، كالتوفري التقييمات ملعرفة مهارة التقومي الدرس و . 10

  :وأما خطوات  يف تعليم اللغة العربية بطريقة نظرية الوحدة فهي

  كلها  أن يقدم املدرس املفردت او اجلمل اجلديدة و ينطق املدرس املفردات ويكرو التالميذ .1

 أن يرتجم املدرس معىن املفردات .2

 أن يشرح املدرس املفردات او اجلمل الصعبة باللغة العربية .3

 أن يشرح املدرس احلوار .4

 أن يعطى املدرس معاىن مادة القراة .5

 أن يكتب املدرس الرتكيب اجلمل على السبورة ويشرح ا .6

  أن يصحح املدرس أخطاء التالميذ  .7
 



  الفصل الثالث

 طريقة البحث

 
 مكان البحث  . أ

  مكان البحث  يف املدرسة الثانويه احلكومية بنجكنانج الغربية      

 أفرد البحث وموضوعه  . ب

   أفرد البحث.١

  أما الفرد البحث فهو الطالب بالفصل الثاين يف املدرسة الثانوية احلكومية

   وموضوع البحث.٢

  .مكالال ةاملهار  ة إلقاء الواجبات إلرتفاءطريق تنفيذ يةفعالأما املوضوع يف هذا البحث فهو 

 مجتمع البحث و العينة .ج

املدرسة الثانوية ) أ(الطالب باالفصل الثاين  يف هذا البحث هو العينةجمتمع البحث و  أما

الطالب باالفصل  هوإلقاء الواجبات، أما الفصل املقارن فطريقة دم املدرس يستخ احلكومية

  نظرة الوحدةعمل طريقة است) ب(الثاىن

  تصميم البحث.د

احثة يف هذا البحث، تنقسم الب. ثانيا يف املدرسة الثانوية احلكوميةالفصل البحث يف  يتم

يستعمل املدرس ) أ(فصل الثاىنال) .  ب(فصل الثاينالو ) أ(فصل الثاىنال يعين الفصل اىل قسمني

ليتحصل على البيانات . نظرية الوحدةطريقة استعمل )  ب(فصل الثاين الطريقة إلقاء الواجبات، و 

  :يعينDesain randomized Control Group    test-Post -Pretestالكالة فالباحثة ان يستعمل 

tPosttes  Treatment  Pretes 

T1  X  TO  

1T1  -  TO  

 
 
 

                                                 
1  

Experiment Group 

Control Group 



 جمع البياناتاألدوات ل . ھ

 :التالية األدوات الدراسة اليت مت احلصول عليها من خاللالبيانات اليت مت مجعها يف هذه 

 مالحظة هى مالحظة الكتابة يف امليدان البحث. 1

م اللغة كالملعرفة مهارة ال, اللغة العربية طالب عن مادة الدرسالإىل  إحتبار هو تقوم الباحثة.2

  العربية الطالب

  تحليل البيانات كيفية. م

البيانات  .البيانات النوعية والبيانات الكمية: تقسيمها إىل جمموعتني  يف دراسة هذه البيانات ميكن

  : النوعية سيكون مكفوال من البيانات الكمية اليت يتم تفسريها على النحو التايل

  املالحظة. 1

  %100-86:   يد جدا ج  :  - 

  %85-56:  جيد   -      

  %55- 40: كاف  -      

 2%40-:  ناقص -      

  Tes “T” ( N≤ 30) نسبة مئوية تستخدم الصيغة التالية للعثور على
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 الفصل الربع
 

لتلك ة ثحقدمت الباة ولقد اسطة التجربييف هذ الباب ستحلل الباحثة البيانات اليت حصلت بو 

إلرتفاء ق التدريس لبحث ملعرفة فعالية طر ا إن الغرض من هذ. من هذه الرسالة  الباب الرابعالبيانات يف

الثانوية احلكومية مودل كواك  ىف املدرسة  الفصل الثاىن يف عند التالميذ ىف تعليم اللغة العربية مكالمهارة ال

  .بنكنانج العربية

 يف عند التالميذيستخدموا  القاء الوجبات بطريقة يستخدمون بني التالميذ الذيندراسة فعالية 

الباحثة بتحليل مجع  الن قدمتفا .العربيةل كواك بنكنانج يالثانوية احلكومية مود ىف املدرسة  الفصل الثاىن

  .الباب السابق ورة يفكمذ لت االبيانا

 
 
 



 الجدول المالحظة االول

عملية تعليم طريقة إلقاء الواجبات   

 

نصر الدين:المدرس                 

اللغة العربية  : الدرس                 

الثانى أ : الصف                 

      األول                                     : اليوم                 

 
 الرقم المالحظة نعم ال

 1 يعطى املدرس املفردات تناسب باملود الدرسية √ -

 2 يعطى املدرس عن احلوار تناسب باملود الدرسية - √

 3 يبحث املدرس عن املوضوع وترمجه اىل اللغة إندونسيا - √

 4 يعطى املدرس مترينات اىل الطالب √ -

احلوار: ة اللغة العربية، كمثل تعطى املدرس الواجبات عن املاد - √  5 

 6 تسجيع املدرس التالميذ ذلك إعطائهم جائزة √ -

 7 ترشد وتدفع املدرس التالميذ على الواجبات مل يفهموا - √

 8 ختتم املدرس الدرس باللغة العربية √ -

  المجموع 4 4

  



  الجدول الثانى

 

نصرالدين:المدرس                  

اللغة العربية  :      الدرس            

الثانى أ: الصف                 

الثانى                                                   : اليوم                   
 
 

 الرقم المالحظة نعم ال

 1 يعطى املدرس املفردات تناسب باملود الدرسية √ -

 2 يعطى املدرس عن احلوار تناسب باملود الدرسية √ -

 3 يبحث املدرس عن املوضوع وترمجه اىل اللغة إندونسيا √ -

 4 يعطى املدرس مترينات اىل الطالب - √

احلوار: تعطى املدرس الواجبات عن املادة اللغة العربية، كمثل  √ -  5 

 6 تسجيع املدرس التالميذ ذلك إعطائهم جائزة √ -

 7  يفهمواترشد وتدفع املدرس التالميذ على الواجبات مل √ -

 8 ختتم املدرسة الدرس باللغة العربية √ -

  المجموع 7 1



 الجدول الثالث

نصرالدين:المدرس                 

اللغة العربية  : الدرس                 

الثانى أ : الصف                 

        الثالثة                                           : اليوم                 
 
 

 الرقم المالحظة نعم ال

 1 يعطى املدرس املفردات تناسب باملود الدرسية √ -

 2 يعطى املدرس عن احلوار تناسب باملود الدرسية √ -

 3 يبحث املدرس عن املوضوع وترمجه اىل اللغة إندونسيا - √

 4 يعطى املدرس مترينات اىل الطالب √ -

احلوار: ادة اللغة العربية، كمثل تعطى املدرس الواجبات عن امل √ -  5 

 6 تسجيع املدرس التالميذ ذلك إعطائهم جائزة √ -

 7 ترشد وتدفع املدرسة التالميذ على الواجبات مل يفهموا √ -

 8 حتتم املدرسة الدرس باللغة العربية √ -

  المجموع 7 1

 



  الجدول الربع

نصرالدين:المدرس                   

اللغة العربية  :            الدرس        

الثانى أ: الصف                   

الرابع                                                   : اليوم                     
 
 

 الرقم المالحظة نعم ال

 1 يعطى املدرس املفردات تناسب باملود الدرسية √ -

د الدرسيةيعطى املدرس عن احلوار تناسب باملو  √ -  2 

 3 يبحث املدرس عن املوضوع وترمجه اىل اللغة إندونسيا √ -

 4 يعطى املدرس مترينات اىل الطالب - √

احلوار: تعطى املدرسة الواجبات عن املادة اللغة العربية، كمثل  √ -  5 

 6 تسجيع املدرس التالميذ ذلك إعطائهم جائزة √ -

ى الواجبات مل يفهمواترشد وتدفع املدرسة التالميذ عل - √  7 

 8 حتتم املدرسة الدرس باللغة العربية √ -

  المجموع 6 2



  الجدول الخامس

نصرالدين:المدرس                   

اللغة العربية  : الدرس                   

الثانى أ   : الصف                   

                           الخامس                      : اليوم                   
 
 

 الرقم المالحظة نعم ال

 1 يعطى املدرس املفردات تناسب باملود الدرسية √ -

 2 يعطى املدرس عن احلوار تناسب باملود الدرسية √ -

 3 يبحث املدرس عن املوضوع وترمجه اىل اللغة إندونسيا √ -

 4 يعطى املدرس مترينات اىل الطالب √ -

احلوار: درسة الواجبات عن املادة اللغة العربية، كمثل تعطى امل √ -  5 

 6 تسجيع املدرس التالميذ ذلك إعطائهم جائزة √ -

 7 ترشد وتدفع املدرسة التالميذ على الواجبات مل يفهموا √ -

 8 حتتم املدرسة الدرس باللغة العربية √ -

  المجموع 8 0



  الدول السادس

صرالدينن:المدرس                   

اللغة العربية  : الدرس                   

الثانى أ : الصف                   

السادس                                                  : اليوم                     
 
 

 الرقم المالحظة نعم ال

 1 يعطى املدرس املفردات تناسب باملود الدرسية √ -

احلوار تناسب باملود الدرسية يعطى املدرس عن - √  2 

 3 يبحث املدرس عن املوضوع وترمجه اىل اللغة إندونسيا √ -

 4 يعطى املدرس مترينات اىل الطالب - √

احلوار: تعطى املدرس الواجبات عن املادة اللغة العربية، كمثل  √ -  5 

 6 تسجيع املدرس التالميذ ذلك إعطائهم جائزة √ -

ملدرس التالميذ على الواجبات مل يفهمواترشد وتدفع ا √ -  7 

 8 حتتم املدرس الدرس باللغة العربية √ -

  المجموع 6 2



  حاصلة البينات من المالحظة طريقة إلقاء الوجبات

  

  F P  المالحظة  الرقم

  %75  6  يعطى املدرس املفردات تناسب باملود الدرسية  1

  %50  4  يةيعطى املدرس عن احلوار تناسب باملود الدرس  2

  %62,5  5  يبحث املدرس عن املوضوع وترمجه اىل اللغة إندونسيا  3

  %62,5  5  يعطى املدرس مترينات اىل الطالب  4

  %62,5  5  احلوار: تعطى املدرس الواجبات عن املادة اللغة العربية، كمثل   5

  %75  6  تسجيع املدرس التالميذ ذلك إعطائهم جائزة  6

  %50  4  ميذ على الواجبات مل يفهموا ترشد وتدفع املدرس التال  7

  %75  6  حتتم املدرس الدرس باللغة العربية  8

    41  اموع  

  



1. P =
N

f  x 100 % 

 =
8

6  x 100% 

 =75% 

2. P  = 
N

f  x 100 % 

  =
8

4  x 100% 

  =50 

3. P =
N

f  x 100 % 

 = 
8

3  x 100% 

 = 37,5% 

4. P = 
N

f  x 100 % 

 = 
8

5  x 100% 

 = 62,5% 

5. P = 
N

f  x 100 % 

 = 
8

5  x 100% 

 = 62,5% 

6. P  =
N

f  x 100 % 

 =
8

6  x 100% 

 =75% 
 
 



.7 P = 
N

f  x 100 % 

 =
8

4  x 100% 

 =50 

7. P =
N

f  x 100 % 

 =
8

6  x 100% 

 =75% 
  احلاصل من رموز مالخظة

    P = 
N

f  x 100 % 

  = 
48

39x 100% 

  = 81,25% 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 
 الجدول األول



وطريقة نظرية الوحدةإلقاء الوجبات  طريقة استخدام نتيجة التالميذ قبل  

( PRE- TEST ) 

التالميذ نتانج متوسط  

قة نظرية طري الرقم التالميذ

 الوحدة

إلقاء  طريقة

 الوجبات

طريقة نظرية 

 الوحدة
إلقاء الوجباتطريقة  

1التلميذ  60 65 جيد جيد  ۱ 

2التلميذ  70 70 جيد جيد  ۲ 

3التلميذ  70 60 جيد جيد  ۳ 

4التلميذ  65 65 جيد جيد  ٤ 

5التلميذ  70 70 جيد جيد  ۵ 

6التلميذ  70 70 جيد جيد  ٦ 

7لميذ الت 65 60 جيد جيد  ۷ 

8التلميذ  60 65 جيد جيد  ۸ 

9التلميذ  75 70 جيد جيد  ۹ 

10التلميذ  65 60 جيد جيد  ۱۰ 

11التلميذ  80 75 جيد جيد  ۱۱ 

12التلميذ  75 70 جيد جيد  ۱۲ 



13التلميذ  75 70 جيد جيد  ۱۳ 

14التلميذ  60 65 جيد جيد  ۱٤ 

15التلميذ  65 60 جيد جيد  15 

 16  16ميذ التل 65 60 جيد جيد

60جيد  60 جيد جيد 17التلميذ    17 

18التلميذ  65 65 جيد جيد  18 

19التلميذ  75 75 جيد جيد  19 

20التلميذ  65 60 جيد جيد  20 

 

 
 
 
 

 

 
 الجدول الثانى

بطريقة نظرة الوحدةإلقاء الوجبات و  طريقة بعد استخدامنتيجة التالميذ    

( POST- TEST ) 

التالميذ نتانج متوسط التالميذ اسم   الرقم 



طريقة نظرية 

 الوحدة

إلقاء طريقة

 الوجبات

طريقة نظرية 

 الوحدة
إلقاء الوجباتطريقة  

1التلميذ  75 70 جيد جيد  ۱ 

2التلميذ  70 80 جيد جيد جدا  ۲ 

3التلميذ  75 75 جيد جيد  ۳ 

4التلميذ  75 70 جيد جيد  ٤ 

5التلميذ  80 75 جيد جدا جيد  ۵ 

6التلميذ  85 75 جيد جدا جيد  ٦ 

7التلميذ  80 75 جيد جدا جيد  ۷ 

8التلميذ  90 80 جيد جدا جيد جدا  ۸ 

9التلميذ  90 85 جيد جدا جيد جدا  ۹ 

10التلميذ  85 80 جيد جدا جيد جدا  ۱۰ 

11التلميذ  75 80 جيد جيد جدا  ۱۱ 

12التلميذ  85 75 جيد جدا جيد  ۱۲ 

13التلميذ  90 80 جيد جدا جيد جدا  ۱۳ 

14التلميذ  75 70 جيد جيد  ۱٤ 



15التلميذ  85 65 جيد جدا جيد  15 

 16  16التلميذ  70 65 جيد جيد

17التلميذ  85 70 جيد جدا جيد  17 

18التلميذ  80 75 جيد جدا جيد  18 

19التلميذ  85 80 جيد جدا جيد جدا  19 

20التلميذ  80 65 جيد جدا جيد  20 

 
 
 
 
 



 
 

 الجدول الثالث

بطريقة نظرية الوحدةجبات اإلقاء الو  رق بني اختبار قبلي وبعدي من الطريقةالف  

اختبار من الطريقة  إلقاء الوجبات  

( PRE- TEST DAN POST- TEST ) 

 
 

 

  منرة اسم التالميذ  احتبار قبلى احتبار بعدي الفرق

1التلميذ  60 75 15  ۱ 

-5 2التلميذ  70 65   ۲ 

3التلميذ  70 75 5  ۳ 

4التلميذ  65 75 10  ٤ 

5التلميذ  70 80 5  ۵ 

6التلميذ  70 85 15  ٦ 

7التلميذ  65 80 15  ۷ 

8التلميذ  60 90 30  8 

9التلميذ  75 90 15  9 

۱۰ التلميذ 65 80 20  ۱۰ 



 

 
 
 

۱۱ التلميذ 80 75 5-  ۱۱ 

۱۲ التلميذ 75 75 10  ۱۲ 

۱۳ التلميذ 75 80 15  ۱۳ 

۱٤ التالميذ 60 70 15  ۱٤ 

۱5 التالميذ 65 65 20  15 

۱6 التالميذ 5 6 65 5  16 

۱7 التالميذ 60 70 25  17 

۱8 التالميذ 65 75 15  18 

۱9 التالميذ 75 80 10  19 

20 التالميذ 65 65 15  20 



 
 
 

 الجدول الربع

بطريقة نظرية الوحدة جباتااستخدام طريقة إلقاء الو   الفرق بني اختبار قبلي وبعدي  

نظرية الوحدة بطريقة اختبار   

( PRE- TEST DAN POST- TEST ) 

 
 

 

 منرة اسم التالميذ  احتبار قبلى احتبار بعدي الفرق

1التلميذ  65 70 5  ۱ 

2التلميذ  70 80 10  ۲ 

3التلميذ  60 75 15  ۳ 

4التلميذ  65 70 5  ٤ 

5التلميذ  70 75 5  ۵ 

6التلميذ  70 75 5  ٦ 

7التلميذ  60 75 15  ۷ 

8تلميذ ال 65 80 15  8 

9التلميذ  70 85 15  9 



 
 
 
 

۱۰ التلميذ 60 80 20  ۱۰ 

۱۱ التلميذ 75 80 5-  ۱۱ 

۱۲ التلميذ 70 75 5  ۱۲ 

۱۳ التلميذ 70 80 10  ۱۳ 

۱٤ التالميذ 65 70 5  ۱٤ 

۱5 التالميذ 60 65 5  15 

۱6 التالميذ 0 6 65 5  16 

۱7 التالميذ 60 70 10  17 

۱8 التالميذ 65 75 10  18 

۱9 التالميذ 75 80 5  19 

20 التالميذ 60 65 5  20 



 

 تحليل البينات . أ

 الجدول الخامس

( PRE- TEST )  حتليل القيام القبلى  

التلميذ اسم طريقة نظرية الوحدة  اسم طريقة إلقاء الوجبات 

 التلميذ

 الرقم

2y  Y y 

 

2Χ  X x 

0,56 -0,56 
۱ لميذالت 65  

68,06 -8,25 
60 

 التلميذ

۱ 

1 

18,06 4,25 
۲ التلميذ 70  

30,06 1.75 
70 

 التلميذ

۲ 

2 

33.,06 5,75 
۳ التلميذ 60  

30.06 1,75 
70 

 التلميذ

۳ 

3 

0,56 -0,75 
٤ التلميذ 65  

10,56 -3,,25 
65 

 التلميذ

٤ 

4 

18,06 4,25 
۵ التلميذ 70  

39,06 4,25 
75 

 التلميذ

۵ 

5 

18,06 4,25 
٦ التلميذ 70  

3,06 1,75 
70 

 التلميذ

٦ 

6 

33,06 4,25 
۷ التلميذ 60  

10,56 -3,25 
65 

 التلميذ

۷ 

7 



0,56 -0,75 
۸ التلميذ 80  

68,06 -8,25 
60 

 التلميذ

۸ 

8 

18,06 4,65 
۹ التلميذ 65  

39,06 6,25 
75 

 التلميذ

۹ 

9 

33,06 5,75 
۱۰ التلميذ 70  

10,56 -3,25 
65 

 التلميذ

۱۰ 

10 

85,56 9,65 66

0 
۱۱ التلميذ  

11,75 11,75 
80 

 التلميذ

۱۱ 

11 

18,06 4,75 
۱۲ التلميذ 75  

39,06 6,25 
75 

 التلميذ

۱۲ 

12 

18,06 4,65 
۱۳ التلميذ 70  

39,06 6,25 
75 

 التلميذ

۱۳ 

13 

0,56 -0,75 
۱٤ التلميذ 65  

68,06 -8,25 
60 

 التلميذ

۱٤ 

14 

33,06 5,75 60 
15التلميذ   

 التلميذ 65 3,25- 10,56

15 

15 

33,06 5,75 60 
16التلميذ   

 التلميذ 65 3,25- 10,56

16 

16 

33,06 5,75 60 
17التلميذ   

 التلميذ 60 8,25- 68,06

17 

17 



0,56 -,56 65 
18التلميذ   

 التلميذ 65 3,25- 10,56

18 

18 

85,56 -0,56 75 
19التلميذ   

 التلميذ 75 6,25 39,06

19 

19 

33,06 5,75 60 
20التلميذ   

 التلميذ 65 3,25- 10,56

20 

20 

2

∑ y = 

513,73 

∑ y =0 ∑ y

=1

31

5 

N= 20 ∑ 2x =68

6,71 

∑ x =0 ∑ x

=1

36

5 

N=2

0  

 

:أن من اجلدول السابق وجدنا  

Ν  =20  

 xΣ =1365  
2xΣ=686,71  

yΣ  =1315  
2yΣ  =514,74  

  حتسب املتوسط اإلحنراف املعياري من متغري> ×<

         
Ν
Σ=Μ x

x  

                
20

1365=
 

                25,68=  

          SDx
Ν

Σ=
2x   

                 
20

71,686=  

                 33,34=   
                 86,5=   

<y> حتسب املتوسط اإلحنراف املعياري من متغري 



         
Ν
Σ=Μ y

y  

                
14

11,828=  

                86,58=   
 

          SDy
Ν

Σ=
2y   

                 
20

73,514=   

                 74,25=   
                 07,5=  
 
 
 
 
 
 
 
 
برمز  : 0Τ  حتسب 

0Τ    
22

11 








−Ν
+









−Ν

Μ−Μ=
SDySDx

yx
    

          










−
+









−

−=

120

07,5

120

86,5

75,6525,68
2

 

              
22

36,4

07,5

36,4

86,5

5,2








+







=  

               
( ) ( )22 16,134,1

5,2

+
=  

               
34,179,1

5,2

+
=  



                
13,3

5,2=  

                
77,1

5,2=  

                41,1=   
 



 

 الجدول السادس

( POS- TEST )   البعديحتليل القيام  

التلميذ اسم طريقة نظرية الوحدة  اسم طريقة إلقاء الوجبات 

 التلميذ

 الرقم

 
 

2y  

 
y y 

 

2Χ  X X 

۱ التلميذ 70 4,5- 20,25 ۱ التلميذ 75 5,75- 32,06   1 

30,25 5,5 
۲ التلميذ 80  

110,5

6 

-

10,75 
۲ التلميذ 70  

2 

۳ التلميذ 75 0,5 0,25 ۳ التلميذ 75 5,75- 33,06   3 

٤ التلميذ 70 4,5- 20,25 ٤ التلميذ 75 5,75- 33,06   4 

۵ لتلميذا 75 0,5 0,25 ۵ التلميذ 80 0,75- 0,56   5 

٦ التلميذ 75 0,5 0,25 ٦ التلميذ 85 4,25 18,06   6 

۷ التلميذ 75 5,5 0,25 ۷ التلميذ 80 0,75- 0,56   7 

۸ التلميذ 80 5,5 30,25 ۸ التلميذ 90 9,25 85,56   8 

۹ التلميذ 85 10,56 11,25 ۹ التلميذ 90 9,25 85,56   9 

30,25 5,5 
۱۰ التلميذ 80  

18,06 4,25 
85 

 التلميذ

۱۰ 

10 



30,25 5,5 
۱۱ التلميذ 80  

33,06 -5,75 
75 

 التلميذ

۱۱ 

11 

0,25 0,5 
۱۲ التلميذ 75  

18,06 4,65 
85 

 التلميذ

۱۲ 

12 

30,25 5,5 
۱۳ التلميذ 80  

85,56 9,25 
90 

 التلميذ

۱۳ 

13 

20,25 -4,5 
۱٤ التلميذ 70  

24,06 -5,75 
75 

 التلميذ

۱٤ 

14 

90,25 9,5 65 
 15التلميذ 

 التلميذ 85 4,25 18,06

15 

15 

90,25 9,5 65 
    16التلميذ

التلميذ 75 5,75- 24,06

16 

16 

33,06 5,75 60 
17التلميذ   

 التلميذ 85 4,25 18,06

17 

 

17 

0,56 -,56 65 
18التلميذ   

 التلميذ 80 0,75- 0,56

18 

18 

85,56 -0,56 75 
 19 التلميذ

 التلميذ 85 4,25 18,06

19 

19 

33,06 5,75 60 
 20 التلميذ

 التلميذ 80 0,75- 0,56

20 

20 

2

∑ y = ∑ y =0 ∑ y N= 20 ∑ 2x = ∑ x =0 ∑ x N=20  



645 

 
=1

49

0 

763,7

0 

 
 

=1

61

5 

 

:أن ل السابق وجدنامن اجلدو   

Ν  =20  

 xΣ =1615  
2xΣ=763,70  

yΣ  =1490  
2yΣ  =645  

  

  حتسب املتوسط اإلحنراف املعياري من متغري > ×<

         
Ν
Σ=Μ x

x  

                
20

1615=
 

                75,80=  

          SDx
Ν

Σ=
2x   

                 
20

70,762=  

                 18,38=   
                 18,6=  
 

 

  متغري حتسب املتوسط اإلحنراف املعياري من >×<

 
         

Ν
Σ=Μ y

y  

                
20

1490=  

                5,74=  
 



  

          SDy
Ν

Σ=
2y   

                 
20

645=   

                 25,32=   
                 68,5=  
برمز  : 0Τ  حتسب 

0Τ    
22

11 








−Ν
+









−Ν

Μ−Μ=
SDySDx

yx
    

          










−
+









−

−=

120

68,5

120

18,6

5,7475,80
2

 

              
22

36,4

68,5

36,4

18,6

25,6








+







=  

               
( ) ( )22 30,141,1

25,6

+
=  

               
69,199,1

25,6

+
=  

                
68,3

25,6=
 

                
91,1

25,6=  

                27,3=   



 الجدول السابع

واستخدام طريقة إلقاء الوجبات الفرق بني اختبار قبلي وبعدي  
ة الوحدةيطريقة نظر  اختبار  

  ةنظرية الوحدطريقة 
 اسم

 التلميذ

القاء الواجبات طريقة التلميذ اسم   

 الرقم

y-y1 y1 Y x-x1 x1 X  

3,06 -1,75 ۲ التلميذ 10   
306,

25 
۱ التلميذ 15 7,5  

1 

3,06 -1,75 ۲ التلميذ 10   
306,

25 
7,5 -5 ۲ التلميذ   

2 

45,56 -6,75 ۳ التلميذ 15   
56,2

5 
۳ التلميذ 5 7,5  

3 

٤ التلميذ 5 3,25 10,56 ٤ التلميذ 10 2,5 6,25   4 

۵ التلميذ 5 3,25 10,56  
306,

25 
۵ التلميذ 5 7,5  

5 

٦ التلميذ 5 3,25 10,56  6,25 -2,25 ٦ التلميذ 15   6 

45,56 -6,75 7 التلميذ 15   -2,5 7التلميذ 15 7,5   7 

45,56 -6,25  
۸ التلميذ 15  

306,

25 
-17,5  

۸ التلميذ 30  
8 

45,56 6,25 - ۹ التلميذ 15   6,25 -2,5 ۹ التلميذ 15   9 

138,0

6 
-

11,75 
 التلميذ 20

56,2

5 
-7,5  

۱۰ التلميذ 20  
10 



۱0 

10,56 3,25 
5 

 التلميذ

۱۱ 

306,

25 
-17,5  

-5 ۱۱ التلميذ   
11 

10,56 3,25 
5 

 التلميذ

۱۲ 

6,25 2,5 
۱۲ التلميذ 10  

12 

175,5

6 

13,25 
-5  

 التلميذ

۱۳ 

6,25 -2,5  
۱۳ التلميذ 15  

13 

45,56 -6,25  
15 

 لميذالت

۱٤ 

6,25 2,5-  
۱٤ التلميذ 15  

14 

 التلميذ 5 3,25 10,56

15 

56,2

5 

 15 15 التلميذ 20 7,5

 التلميذ 5 3,25 10,56

16 

56,2

5 
7,5-  16 16 التلميذ 5 

3,06 -1,75  التلميذ 10 

17 

156,

25 
-12,5  17 17 التلميذ 25 

3,06 -1,75  التلميذ 10 

18 

6,25 -2,5  18 18 التلميذ 15 

10,56 3,25 5 
 التلميذ

19 

 التلميذ 10 2,5 6,25

يجب على 

 19 مدرس

19 

2,5- 6,25 التلميذ 5 3,25 10,56   20 التلميذ 15 



20 20 

2

∑ y = 

656,2 

 

∑ y =0 

 
 

∑ y

=

16

5 

 
 
 
 

N= 20 
 
 
 
 

∑ x =0 ∑ x =

250 

 

N=20  

 
 

 
 
 

 
:أن من اجلدول السابق وجدنا  

 xΣ =650  
2xΣ=1424,4  

yΣ  =165  
2yΣ  =656,2  



  حتسب املتوسط اإلحنراف املعياري من متغري > ×<

         
Ν
Σ=Μ x

x  

                
20

250=
 

                5,12=  

          SDx
Ν

Σ=
2x   

                 
20

250=  

                 5,12=   
                 53,3=   

<y> ري من متغريحتسب املتوسط اإلحنراف املعيا  

 
         

Ν
Σ=Μ y

y  

                
20

165=  

                25,8=   

          SDy
Ν

Σ=
2y   

                 
20

165=   

                 25,8   
                 87,2=  
 



برمز  : 0Τ  حتسب 

0Τ    
22

11 








−Ν
+









−Ν

Μ−Μ=
SDySDx

yx
    

          










−
+









−

−=

120

87,2

120

53,3

25,85,12
2

 

              
22

36,4

87,2

36,4

53,3

25,4








+







=

 
 

               
( ) ( )22 001,081,0

25,4

+
=  

               
66,0

25,4=  

                
81,0

2,3=
 

 
                24,5=  
                 

تفسير البينات. ث  

درجات الحرية. 1  
 
DF = N+ N- 2 
     = 20+20-2 
     = 38  
 

 
 
 
 
 

التفسير . ب         



 ننيجة املتوسط وإلحنراف املعيار

اإلحنراف  الدرجة القيمة احلرية

 املعيار

 الفرق العينة املتوسط 

طريقة إلقاء  20 12,5 3،53 5,24 2،71

 الواجبات

طريقة نظرية  20 8,25 2،87  

 الوحدة

 
T TABEL  ج.  

2,71% = 1وعند  2,02% =5عند  38، الدرجة احلرية  T TABEL يف اجلدول    

0Τ "Τ  " يف اجلدول .    " T فيستعمل اجلدول  , مث لتفسريمن النتيجة السابق"      

38=df  "T" من جدول       20-20-2 =N1+N2  برمز  df   مبقياس يف  

2،71%=1 ودرجة الداللة  %  =٥يف درجة الداللة    2,02  " T " فيحضل   

  %٥ =2,02   >5,24 < ا%   = 2,71        

يف درجة  ”T“أكرب من  To  5,136فتبني ان  ”T“جدول بنظر إىل اجلدول السابق 

 %.85-56جيد ألن يف درجة % 81,25وبنظر اىل جدول املرقبة نيل  1%و من درجة  5%الداللة 

جبات إلرتفاع مهارة االقاء الومقبولة وهي هناك فعالية  Haباحلاصل السابق فالفرضيات البدائلة 

ىف  إلرتفاع مهارة التكلم طريقة نظرية الوحدةوالذين  القاء الوجبات ةبني التالميذ الذين يعلمون بطريق التكلم

  .ل كواك بنكنانج العربيةيا الثانوية احلكومية مود ىف املدرسة  عند التالميذ الفصل الثاىن تعليم اللغة العربية

 بني القاء الوجبات إلرتفاع مهارة التكلممردودة وهي كان هناك فعالية  Hoالفرضية الصغرية 

عند التالميذ  ىف تعليم اللغة العربية طريقة نظرية الوحدةوالذين  القاء الوجبات يعلمون بطريقة التالميذ الذين

 ةل كواك بنكنانج العربييا الثانوية احلكومية مود ىف املدرسة  الفصل الثاىن

 



 الفصل الخامس

 الخاتمة

امللخص        ٠ا   

:  من هذا البحث خلصت الباحثة منها           

القاء الوجبات إلرتفاء املوجودة فتجد اإلجابة أن هناك فعالية طريقة   البيانات حلل الباحثةبعد ان 

 ىف تعليم اللغة العربية مكالالقاء الوجبات إلرتفاء مهارة ال بني التالميذ الذين يعلمون بطريقة مكالمهارة ال

  .ل كواك بنكنانج العربيةيالثانوية احلكومية مود ىف املدرسة  عند التالميذ الفصل الثاىن

اكرب من  Toهذه بظهور  .أفضل عدم استخدامهااحسن من  القاء الوجبات طريقة ماستخدإو 

 %او درجة داللة % ٥يف درجة داللة و درجة داللة     ”T“جدول 

  

اإلفترحات.٢  

لمدير المدرسة. أ  

علي مدير املدرسة لوضع املدرس مناسب مبهارته لكي يفهموا املدرس عن املواد الدرسية جيب -  

توجيه مدير املدرسة اىل املدرس ان يستحدام طريقة التدرس يف عملية التعليم-  

للمدرس. ب  

.الدوافع على التالميذ للتحليل النص باستعمال طريقة مناسبة درس إعطاءاملجيب على -  

درس  بيان طريقة على التالميذ حىت فهموااملجيب على  -  

درس إعطاء االختبار على التالميذ يف كل أسبوع أو كل يوماملجيب على  -  

اللغة العربية أن يستخدم الوسائل التعليم درساملجيب على  -    

  باحلطأ الواجبات الىت تناسب بقدرة  الطالب,   درساملجيب على  -

للتالميذ .ج   

طأكان خأن يعودوا على ان يتكلم باللغة العربية ولو تالميذ الجيب على  -  

لزيادة املفردتتالميذ الجيب على  -  

ان يدرسوا القوائد الن مهم يف التعليم اللغة العربية تالميذالجيب على  -  

خاصة إىل فكرة عامة من فكرة حتليل النص تالميذالجيب على  -  

جيدا الواجباتاداء  تالميذالجيب على  -  
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