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الشكر و التقدير

و بعد . على خامت املرسلني حممد الصادق األمني إمام اهلداة املعلمني
كتابة الرسالة الستكمال شرط من الشروط املقررة لنيل الشهادة اجلامعية من واجب الكاتب

للدرحة األوىل يف قسم تدريس اللغة العربية بكلية الرتبية والتعليم جلامعة سلطان شريف قاسم 
.اإلسالمية احلكومية رياو
و أيقن . فةاعرتف الكاتب

من مساحة مجيع القراء أن يقدموا الكاتبو لذلك يرجو . أن فيها األخطاء لقلة علوم و إدراكه
.اإلصالح و اإلقرتاحات لتكميل هذه الرسالة

. هذه الرسالة بإذن اهللا عز و جل مع توجيهات من فضيلة املشرف و إرشاداتهالكاتبو أمت 
لكتابة هذه ن قد بذلوا جهدهم يف توجيه الكاتبذيشكرا جزيال إىل الالكاتبو كذلك يقدم 

: الرسالة 
كاملدير جلامعة سلطان شريف قاسم اإلسالمية محمد نذير كريماألستاذ الدكتور احلاج . 1

.احلكومية رياو
.املاجسترية كالعميدة لكلية الرتبية و التعليمحلمياتيالدكتورة احلاجة . 2
.لرئيس لقسم تدريس اللغة العربيةاملاجستري كاذوالكفلاألستاذ. 3
فقد نفعين كثريا . املاجستري الىت شرفين يف كتابة هذه الرسالةذوالكفلفضيلة األستاذ . 4

فأسأل اهللا أن جيزيها خري . نصائحه الغالبة و توجيهاته السديدة و خاصة هذه الدراسة
.اجلزاء
و ا يدعواىن لنجاحى يف احلياةى احملبني الذين شرفىن و ربياين من صغريي و دائموالذ. 5

و إخواين الذين يعللوين أن أكون ناجحا يف التعلم . ابى خير االمرى و أمي روغيامها 
.و جلميع أسريت لعلي و إياهم يف محاية اهللا

شرف األكادمي الذي وجهين و املاجستري كاملمحمد نثير نورالدكتورندس احلاج . 6
.ةين يف أداء الواجبات األكادميأرشد
.الذين علموين علوما نافعة يف قسم تدريس اللغة العربيةاألساتيذة. 7



جسما , فبرينتو, يودي يندرا, ادي اريندى, زيلى فتريانى:ألصدقائى احملبوب . 8
وغريهم  كاكندا ديكيو احمدى,عبد الدانل شاه, كاملمحمد حسريل, حبيبى

 .
و ال أنسى أن أقدم شكرا جلميع إخواىن و زمالئى و أصدقائى يف جامعة سلطان . 9

.شريف قاسم اإلسالمية احلكومية رياو و خاصة لقسم تدريس اللغة العربية

و أدعو اهللا عز . و برك اهللا فيهم يف الدنيا و األخرةو أخريا جزاهم اهللا مجيعا خري اجلزاء 
وجل عسى أن يرمحىن و إياهم يف احلياة و جيمعىن و إياهم يف األخرة مع سيد الشفاعة حممد صلى 

.    و اهللا جيزى من يشاء. اهللا عليه و سلم

هـ1432مجاداالخري8, باكنبارو
م2011ميو012

ايكا شهفترا



ملخص

فصبية ومهارة التكلم عند تالميذ الارتباط بين استيعاب المفردات العر ): "2011(ايكا شهفوترا 
"الثانى فى المدرسة المتوسطة اإلسالمية بمعهد المنورة باكنبارو

(توجد املتغريتان ىف هذا البحث و مها متغري. هذا البحث هو البحث اإلرتباطية x استيعاب
تالميذ الصف الثاىن ىف املدرسة املتوسطة اما مبحوث هذا البحث ). مهارة التكلم(Yو متغري )املفردات

.بني استيعاب املفردات العربية ومهارة التكلمو موضعه اإلسالمية مبعهد املنورة باكنبارو
ستعمل الكاتب اإلختبار ياملفردات العربيةاستيعاب ىف هذا البحث ادوات اإلختباريستقدم

يستقدم الكاتب الكالم غري الكامل باستمرار اربع اختيارات لتكمل , كتاىب على وجه متعدد االختبارال
.يستقدم الكاتب إختبار الشفوى يعىن باحملادثة مع التالميذ مبوضوع خمتارهارة التكلممث مل.الكالم

.جمموعة العينةمث ىف تأخذ العينة  يستقدم الكاتب طريقة . تالميذ24
SPSSىف product momentباستقدم الرمز  rجيد الكاتب 17.00 null0.576 وr tabel

rفعلى ذلك %. 1ىف دراحة 0.537و % 5ىف دراحة 0.423 null اكرب منr tabel 5ىف دراحة %
استيعاب املفردات العرابية على بني على هذا املفهم هناك ارتباط هام ). مقبولHaو مردودHo(%1و 

فاخلالصة من %. 33.17مهارة التكلمالعرابية تؤثر مث جيد الكاتب أن استيعاب املفردات. مهارة التكلم
الصف الثاىن ىف املدرسة املتوسطة التالميذ مهارة التكلمالعرابية على ذالك تؤثر استيعاب املفردات
.  تؤثرها عوامل األخرى%  66.83مث% 33.17اإلسالمية مبعهد املنورة باكنبارو

ABSTRACT

Eka Syahputra (2011): "The Correlation between Arabic Vocabulary Mastery and
Speaking Ability of the Second Year Students of MTs Al-
Munawwarah Pekanbaru".



This research is a correlational research. There are two variables used in this
research. The first variable is X variable (Students’ Arabic Vocabulary Mastery) and the
second variable is Y variable (Students’ speaking Ability). The subject of this research
is the second year students of MTs Al-Munawwarah Pekanbaru, while the object of this
research is the Arabic vocabulary mastery and speaking ability).

The instruments used in this research are tests. For vocabulary mastery, the
writer used written test in the form of multiple choices. In multiple choices, the writer
provided the students with incomplete sentences followed by four choices to complete
the sentence. Then, for speaking ability, the writer employed oral test through dialogue
with the student and used the provided titles determined.

The population of this research is 24 students. Furthermore, in taking the
samples, the writer used total sampling technique.

By using the product moment formula through SPSS 17.00 in analyzing the
data, the writer obtained r null is 0,576 and r table is 0,537 at the level of 1% and 0,423
at the level of 5%. In other words, the r null is higher than the r table whether at the
level of 5% or 1%. (H0 is rejected and Ha is accepted). It means that there is a
significant correlation between students’ arabic vocabulary mastery and speaking
ability. Then, the writer also found that the vocabulary mastery’s influence in speaking
ability is 33,17%. In conclusion, the speaking ability of the second year students of MTs
Al-Munawwarah Pekanbaru was determined by their mastery in arabic vocabulary. It
was 33,17%. Then, the other 66,83% was influenced by other factors.

ABSTRAK

Eka Syahputra (2011): "Korelasi antara Penguasaan Mufrodat Bahasa Arab dan
Kemampuan Berbicara Siswa Kelas Dua MTs Di Pondok
Pesantren Al-Munawwarah Pekanbaru".



Penelitian ini merupakan penelitian korelasional. Ada dua variabel yang
digunakan dalam penelitian ini. Yang pertama adalah variabel X (penguasaan Mufrosat
Bahasa Arab siswa) dan yang kedua adalah variabel Y (kemampuan berbicara siswa).
Subjek penelitian ini adalah siswa kelas dua MTs Pondok Pesantren Al-Munawwarah
Pekanbaru. Sedangkan objek dalam penelitian ini adalah penguasaan mufrodat bahasa
arab dan kemampuan berbicara.

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah tes. Untuk penguasaan
Mufrodat, penulis menggunakan tes tertulis dalam bentuk pilihan ganda. Dalam tes
pilihan ganda, penulis menyediakan siswa kalimat tidak lengkap yang diikuti dengan
empat pilihan ganda untuk melengkapi kalimat tersebut. Kemudian, untuk kemampuan
berbicara, penulis menggunakan tes berbicara yaitu dengan bermuhadasah dengan para
siswa dengan judul yang telah ditentukan.

Populasi penelitian berjumlah 24 orang siswa. Kemudian, dalam pengambilan
sampel, penulis menggunakan teknik total sampling.

Dengan menggunakan rumus product moment melalui SPSS 17.00 untuk
menganalisis data, penulis menemukan bahwa r null adalah 0,576 dan r tabel adalah
0,537 pada tingkat 1% dan 0,423 pada tingkat 5%. Dengan kata lain, r null lebih besar
daripada r tabel baik pada tingkat 5% atau 1%. (H0 ditolak dan Ha diterima). Ini berarti
bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara penguasaan mufrodat bahasa arab dan
kemampuan berbicara siswa. Selanjutnya, penulis menemukan bahwa besarnya
pengaruh penguasaan mufrodat dalam kemampuan berbicara adalah 33,17%. Dapat
disimpulkan bahwa, kemampuan berbicara siswa kelas dua MTs di Pondok Pesantren
Al-Munawwarah Pekanbaru ditentukan oleh penguasaan mufrodat bahasa arab mereka.
Besar pengaruhnya adalah 33,17%. Kemudian, 66,83% lainnya adalah pengaruh dari
faktor faktor yang lain.
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الباب األول
المقدمة

خلفية المشكلة .1

وهى عظم مقومات األمة اإلسالمية منذ أن يبعثه , اللغة العربية هي لغة العروبة واإلسالم

1.اهللا رسوله لعريب إىل أن يرث اهللا األرض ومن عليها

على . 

 ,

. الكرمي

ة مرتابطة متما سك, كما نقل تيار يوسوف وشيف األنوار ان اللغة العربية والقرأن كالنقود

2.تعلم اللغة العربية شرط واجب الستيعاب وفهم القرأن, وليست فروعا مفرقة خمتلفة

تكون اللغة , ىف املدرسة العامة السيما ىف املدرسة املتوسطة واملدرسة العالية العامة األن

3.العربية مادة خمتارة رئيسية تعليم اللغة األجنبية حيانب اللغة اإلجنلزية

1 Prof. Dr. Azhar Arsyad, M.A. Bahasa Arab dan Metode Pengajarannya. Pustaka Pelajar:
Yogyakarta.2010. ص   7.
2 Tayar Yusuf dan Syaiful Anwar. Metodologi Pengajaran Bahasa Arab. PT. Raja Grafindo

Persada, Jakarta. 188ص
3 Ibid ., Tayar Yusuf dan Syaiful Anwar



, مهمالعربية هلا دورمن املعروف أن اللغة

ىف هذا اليوم ليست . اللغة العربية لغة القرأن واحلديث وكتبت كتب التاريخ اإلسالمى باللغة العربية

.بل اللغة العربية لغة االتصال لألمم ىف العامل, اللغة العربية لغة املسلم فحسب

ويرتجم خطاب . لغة العربية لغة رمسية ىف األمم املتحدة أول مرةصارت ال1973ىف سنة 

استعمال . وتكلم وجدال ىف ندوات األمم املتحدة باللغة العربية حيانب اللغات األجنبية األخرى

اللغة العربية كلغة رمسية ىف األمم املتحدة فوضعت اللغة العربية وسيلة االتصال ىف عالقة دبلو ماسي 

.اللغةالعربية مهم لنالذلك 4.عاملي

على هذا املفهوم ماالغرض الذى حصل عليه الناس من تعلم اللغة األجنبية غرض األخري 

.

أما نظرية ا. تعليم اللغة العربية نظريتان مها نظرية الوحدة ونظريةالفروع

. تعليم اللغة أن اللغة وحدة مرتابطة متما سكة وليست فروعا مفرقة خمتلفة

4 Juwairiyah Dahlan, Metode Belajar Mengajar Bahasa Arab, Al-Ikhlas Surabaya, 1992, .33 .ص



هو تقسيم اللغة فروعا لكل فرع منهجه وكتبه وحصصه مثل املطالعة واحملفوظات والقواعد واألدب 

5.والبالغة

هناك دروس منفصلة . املنورة تستعمل نظرية الفروعىف املدرسة املتوسطة اإلسالمية مبعهد 

.يعلمها املدرس كالنحو والصرف واحملادثة واملطالعة واحملفوظات وغريها

ىف املدرسة املتوسطة اإلسالمية مبعهد املنورة تكون اللغة العربية مادة رئيسية البد على كل 

. تلميذ أن يعلمها

ورة حتتوى على أربع مهارات اللغوية، مهارة أغراض تعليم اللغة العربية ىف معهد املن

االستماع ومهارة التكلم ومهارة القراءة ومهارة الكتابة و غري ذلك غرض األخري من تعليم اللغة 

العربية ىف هذه املدرسة املتوسطة اإلسالمية مبعهد املنورة يعىن تطبيق هذه اللغة ىف االتصالية واحملادثة 

6.اليومية ىف املعهد

حث يبحث ىف ارتباط بني استيعاب املفردات العربية ومهارة التكلم عند التالميذ هذاالب

.الثاىن ىف املدرسة املتوسطة االسالمية مبعهد املنورة باكنباروصفال

:مهارة التكلم من أغراض تعليم احملادثة، ألن غرض تعليم احملادثة منهااليزال غرض

5 Ibid Prof. Dr. Azhar Arsyad, M.A ص 67.
2011املقابلة مع رئيس املدرسة املتوسطة اإلسالمية مبعهد املنورة باكنبارو، فرباير 6



ة العربية فصيحاتدريب التالميذ كي ميارسوا التحدث باللغ- 

 -

.واألشياء الىت

تدريب التالميذ كي يستطيعوا أن يرتمجوا تكلم الناس من التليفون واملذياع والتليفزيون - 

7.ومسجل الكاسيبت وغري ذالك

.مهارة التكلم حيتاج إىل ممارسة األلفاظ وتكرار ألفاظ املفرداتحلصول على 

هذا البحث يوجه إىل استيعاب املفرادت ترتبط مبهارة التكلم عند تالميذ الفصل الثاىن ىف 

.املدرسة املتوسطة اإلسالمية مبعهد املنورة باكنبارو

نب ذالك كثرة اجي. هذا البحث مهم إلن مهارة التكلم ناحية مهمة ىف مهارة اللغة

.الثاىن مبعهد املنورة باكنباروذ الصفاملشكالت الىت تدور ىف مهارة التكلم عند تالمي

لرتقية مهارة التكلم عند تالميذ املدرسة املتوسطة اإلسالمية مبعهد املنورة باكنبارو قام 

:أساتذة معهد املنورة باكنبارو بأعمال كشرة منها 

كل درس اللغة العربيةالعربيةأعطى األساتذة املفردات - 

7Ibid., Tayar Yusuf dan Syaiful Anwar 192 .ص



أعطى األساتذة املفردات العربية كل صباح- 

.قام التالميذ مبمارسة احملادثة باللغة العربية بني التالميذ- 

.صارت اللغة العربية لغة االتصال ىف بيئة املعهد- 

. بغري ذالك يستوعب التالميذ املفردات العربية من درس املطالعة واحملفوظات وغري ذالك

بالرغم من استيعاب املفردات العربية عند . هذا يدل على أن استيعاب املفردات عند التالميذ كشرة

:لكن وجد الكاتب ىف دراسة السابقة الظواهر مايلى , ةري التالميذ كث

.ة لكنهم ال يستطيعون أن يتكلموا باللغة العربية جيداري يعرف التالميذ معىن املفردات الكث.1

.ون مقاصد كالم املخاطبكثري منهم اليفهم.2

ملعرفة االرتباط بني استيعاب املفردات العربية ومهارة التكلم وملعرفة العوامل الىت تؤثر ىف 

ارتباط بين "مهارة التكلم عند التالميذ عميقا اندفع الكاتب أن يبحث هذه املسألة مبوضوع 

فى المدرسة المتوسطة الثانىفصبية ومهارة التكلم عند تالميذ الاستيعاب المفردات العر 

".اإلسالمية بمعهد المنورة باكنبارو



الدوافع فى اختيار الموضوع.2

.املشكلة الىت تبحث ىف هذا املوضوع ترتبط بالعلم الذى يتعلمه الكاتب.1

.عرف الكاتب أن هذه املشكلة مل تبحث من قبل.2

.كلةهذه املشيستطع الكاتب أن يقوم بالبحث عن.3

المشكلة.3

المشكلةتقديم.أ

كما ذكرت ىف اخللفية أن املشكلة ىف هذالبحث ارتباط بني استيعاب املفرات 

طة اإلسالمية مبعهد املنورة سالثاىن ىف املدرسة املتو ذ الصفالعربية ومهارة التكلم عند تالمي

.باكنبارو

:واملشكالت الىت تدور حول هذه املشكلة كما يلى 

ة ومهارة التكلم عند تالميذ العربيرتباط بني استيعاب املفرداتكيف اال.1

الثاىن ىف املدرسة املتوسطة اإلسالمة مبعهد املنورة باكنبارو؟الصف

كيف استيعاب املفردات لعربية عند التالميذ ؟.2



كيف مهارة التكلم عند التالميذ ؟.3

ماالعوامل الىت تؤثر مبهارة التكلم عند التالميذ ؟.4

تحديد المشكلة.ب

بية ىف هذا البحث هو ارتباط بني استيعاب املفردات العر كلة املشحدد الكاتب

.ومهارة التكلم

تكوين المشكلة.ج

ة ومهارة التكلم عند تالميذ هل يوجد إرتباط هام بني استيعاب املفردات العربي.1

الثاىن ىف املدرسة املتوسطة اإلسالمية مبعهد املنورة باكنبارو؟الصف

أغراض البحث وفوائده.4

:أغراض البحث .أ

الصفملعرفة اإلرتباط اهلام بني استيعاب املفردات العربية ومهارة التكلم عند تالميذ.1

.الثاىن ىف املدرسة املتوسطة اإلسالمية مبعهد املنورة باكنبارو



الثاىن ىف املدرسة املتوسطة الصفملعرفة العوامل الىت تؤثر مهارة التكلم عند تالميذ.2

.اإلسالمية مبعهد املنورة باكنبارو

فوائد البحث.ب

بية ومهارة التكلم عند تالميذ الصفاإلعالم عن ارتباط بني استيعاب املفردات العر .1

.الثاىن ىف املدرسة املتوسطة اإلسالمية مبعهد املنورة باكنبارو

إعالم قسم تدريس اللغة العربية بكلية الرتبية والتعليم جلامعة سلطان شريف قاسم .2

ط بني استيعاب املفردات العربية ومهارة التكلماإلسالمية احلكومية عن اإلرتبا

زيادة العلوم للكاتب عن اللغة العربية.3

توضيح االصطالحات.5

:حلفظ عن خطإ الفهم حيتاج هذا املوضوع إىل توضيح االصطالحات كما يلى 

عالقة كما كتبه اتابك على امحد وامحد , مصدر من ارتبط مبعىن اتصل: ارتباط.1

Korelasi, hubunganهوزهدى حمضر  االرتباط



8.إدراك, مبعىن فهم, استيعاب–يستوعب –اصله استوعب : استيعاب .2

الكلمات العربية: املفردات .3

عبارة عن القيام بعمل من األعمال بشكل يتم بالدقة والسهولة : مهارة.4

9.واالقتصاد فما يبذله الفرد من جهدوالسيطرة

10.دثمصدر من تكلم مبعىن حت: التكلم .5

11.مهارة هي حذاقة تنمو بالتعلم: وقال حممد على  اخلوىل ىف قاموسه 

:يعرف الكاتب , على هذا التعرف

.القدرة أو اإلستطاعة على استخدام عبارة ىف التكلم: مهارة التكلم 

مهارة التكلم عند الكاتب يعىن مهارة التكلم باللغة العربية املطابقت بأساليب 

.اللغة

املعهد العصرى يقع ىف مدينة باكنبارو رياو تعلم فيه علوم : املنورةمعهد .6

عامةدينية وعلوم

8 Atabik Ali, A zuhdi Muhdor, Kamus Komtemporer Arab Indonesia, Multi Karya Grafika,
Pondok Pesantren Krapyak, Yogyakarta, 1998, hal. 177

188مصطفى فهمى سيكولو حبة التعلم، دار املصر القاهرة، ص 9
10 Ibid,  Atabik Ali A Zuhdi Muhdor

466رتبية ار املالبني، ص لحممد على اخلوىل، قاموس ا11





الثانىبالبا
نظريةدراسة 

النظريالمفهوم.1

المفردات استيعاب .أ

استيعاب املفردات ىف هذا البحث هو . إدراك, استيعاب هو فهم

.استيعاب املفردات العربية

. استيعاب املفردات العربية هو حتفيظ املفردات العربية ىف أذهان التالميذ

ادفات واملتضدات وعددها واملرت العربية تضمن معىن املفردات استيعاب املفردات 

.وأصل الكلمة) مؤنث, مذكر(ونوعها ) مجع, مثىن, مفرد(

, املفردات واحدها مفردة

1.حرفني فأكثر وتدل على معىن

وتطورها , ومعرفة اصوهلا, الذين خيتص بدراسة الكلمة املنفردة: املفردات 

2.وكيفية استعملها, ها احلاضرومعن, ىف التارخى

1: دليل الكاتب واملرتجم، سبيل السالم، حكرتا ص ) 1997(, حممد منصر وكستياوان1
1987) كتبعامل ال:القهرة(اسس علم اللغة . ماريوياي 2



3.جمموع أصغر اللغوى الذى قام بنفسه: املفردات

4.املفردة جمموع املفردات الىت يستخدمها شخص أوطبقة: وقال منري البعلبكى 

أن نتكلم ونفهم عال نستطيبدون املفردات, املفردات اساس اللغةBrownيقول 

5.الكلم

املفردات عنصورة من عناصر اللغة الىت البد على املتعلم اللغة األجنبية أن 

على هذا الرأي يدل علينا أن , 

املفردات هى : Renandyaو Richardsقال املفردات عنصورة مهمة ىف التكلم كما 

ذي ميكن لتالميذ ان يتكلم او يستمع اساس مهارة اللغوية وتقدم كثريا من اساس ال

6.او يقرأ او يكتب

مهارة التكلم.ب

عبارة عن القدرة على القيام بعمل من األعمال بشكل يتم: املهارة 

3 Muhammad Ali Al-Khauli. Strategi Pelajaran Bahasa Arab, Ngalik Sleman Yogyakarta, Basan
Publishing, 2010 79ص 

135حممد منصر وكستياوان،  صفحة 4
5 H. Douglas Brown, Teaching by Principle, San Francisco State University, Prentice hall Regents,
1994 ص 365
6 Jack C. Richards and Willy A. Renandya. Methodology in Language Teaching: An Anthology of
Current Practice. (United States of America: Cambridge University Press, 2008) 255. ص



7.بالدقة والسهولة والسيطرة االقتصد فما يبذله الفرد من جهد

8.املهارة احلذق ىف الشيء: وقال االمام العالمة ابن منظور 

الفكرة التعبريقدرة اإلخراج اصوات احلروف والكلمات من: مهارة التكلم 

9.والشعور

تلك املهارات , مهارة التكلم من املهارات اللغوية املستعملة التصال مباشرة

:األربعة حتتاج إىل العوامل الىت تساعدها منها 

نظام النحو.1

نظام الصرف.2

علم األصوات.3

10.علم الداللة أو املفردات.4

مهارة التكلم من املهارات اللغوية الىت يريد املتعلم أن حيصلها ىف تعلم 

.اللغة العصرية منها اللغة العربية

177. همى، سيكولوجية التعلم، داراملصر القاهرة، صفمصطفى 7
368. ص) 2003القاهرة داراحلديث . (. االمام العالمة ابن منظور 8

1991. زكري مساعيل، طرق تديس اللغة العربية، دار املعارف ص9
10 Ahmad Fuad Effendy. 2004 Metodologi Pengajaran Bahasa Arab. Malang Misykat ص . 111



.عملية التكلم ىف فصل اللغة هلا جانب االتصال بني املتكلم واملخاطب

:

مهارة االستماع- 

مهارة النطق- 

11.استعاب املفردات - 

:بعض اجلوانب املهمة ىف تعليم التكلم 

النطق.أ

املفردات.ب

12.القواعد.ت

العوامل األخرى املهة ىف إحياء عملية التكلم هي شجاعة التالميذ والشعور 

العربية لذالك البد على املعلم أن يدافعوا التالميذ ليتكلموا باللغة . الخياف أن حيطأ

13.ولو كان خطأ

عالقة بين استيعاب المفردات العربية و مهارة التكلم .ت

السابقالمراجع11
.السابقالمراجعالناقة،كاملمحمد12

13 Ibid, Ahmad Fuad Effendy, ص . 111



تلك املهارات األربعة , مهارة التكلم من املهارات اللغوية املستعملة التصال مباشرة

:حتتاج إىل العوامل الىت تساعدها منها 

نظام النحو.1

نظام الصرف.2

علم األصوات.3

14.علم الداللة أو املفردات.4

أن نتكلم ونفهم عال نستطيبدون املفردات, املفردات اساس اللغةBrownقال 

:مث يقرتح ىف تقييم مهارات التكلم لدى التالميذ على مخسة انواع 15.الكلم

قواعد.أ
مفرادات.ب
فهم.ت
طالقة.ث
16خمارج احلرف.ج

14 Ibid, Ahmad Fuad Effendy, ص . 111
15 H. Douglas Brown. Teaching by Principle, San Francisco State University, Prentice hall
Regents, 1994 365. ص
16 H. Douglas Brown. Language Assessment: Principles and Classroom Practices. (San Francisco
State University: Longman, 2003), 142 .ص



, قرائته, إن املفردات تؤثر شخص ىف مهارة التكلمه: قال  إكاه ىف حبثها 

مث ال ميكن ألحد أن يتكلم و يقرأ و يستمع بدون استعاب . كتابته و إستماعه

. املفردات

17اللغوية 

السابقةدراسةال.2

اجلا معة بحوث اليت يبحثها ألحد من الطالب  يفما وجدنا  الكاتب ال

الرتبيه والتعليم  حصوصا من قسم التدريس اللغة سلطان شريف قاسم رياو يف كلّية

ولكن وجد الكاتب البحث من الطالب اجلامعة شارف هدية اهللا جاكرتا العربية ، 

الثاىن لصفرأة عند الطالب اباملوضوع إرتباط بني استعاب املفردات و مهارات الق

بني استعاب همإرتباطهناكأنواحلاصل منها.باكسى2مبدرسة العالية احلكمية 

2الثاىن مبدرسة العالية احلكمية رأة عند الطالب الصفاملفردات و مهارات الق

.باكسى

17 Ikah. The Correlation Between Students’ Achievement in Vocabulary and Reading Ability:
Case Study at the Second Year Students of MAN II Bekasi. (State Islamic University Syarif
Hidayatullah: Jakarta, 2006), 10 .ص



ولكن هذا . فوجد العالقة بني هذا البحث والبحث الذي حتبث إكاه ىف حبثها

الذى حتبث إكاه ىف حبثها ألن هذا البحث ملعرفةعالقة بنيالبحث خمتلفة بالبحث 

.املفردات و مهارات التكلم وحبثها ملعرفة عالقة بني املفردات و مهارات القرأة

العملىم و المفه.3

حلفظ عن سوء الفهم ىف هذا البحث فذكر الكاتب عن متغريتان ىف هذالبحث 

املفهوم النظري ميكن أن أنكما ذكر  الشافعى و اصحابه).Y(و ) X(مها متغري 

18.العملىيستخدمها ىف املفهيم 

بيانات الفاصلة و هى استعاب املفردات ) X(فاملتغريتان ىف هذالبحث مها متغري 

.بيانات الفاصلة ايضا و هى مهارات التكلم) Y(ومتغري 

:استيعاب املفردات القيمة ىف اما الفروع 

الكلمةمعىن.1

املرتادفات.2

18M. Syafi’i. From Paragraph to a Research Report: A Writing of English for Academic Purposes.
(Pekanbaru: LBSI, 2007), .ص 122



املتضدات.3

العدد.4

المؤشرات فى استيعاب المفردات العربية عند التالميذ.أ

.يستطيع التالميذ ان يذكروا معىن الكلمة.1

.يستطيع التالميذ ان يذكروا املرتادفات.2

.يستطيع التالميذ ان يذكروا املتضدات.3

.يستطيع التالميذ ان يذكروا صياغ الكلمة.4

.عالكلمة إىل املفرد واملثىن واجلميستطيع التالميذ أن يغريوا .5

.يستطيع التالميذ أن متيزوا الكلمة بني املذكر واملؤنث.6

.يستطيع التالميذ ان يذكروا تركيب البسيطة.7

:القيمة ىف مهارة التكلم الىت أخذها الكاتب هى الفروعاما

قواعد.1

مفرادات.2



فهم.3

طالقة.4

خمارج احلرف.5

التالميذرات فى مهارة التكلم عند شالمؤ .ب

يستطيع التالميذ أن يتكلموا باللغة العربية بالقواعد صحيحا.1

باملفردات صحيحايستطيع التالميذ أن يتكلموا باللغة العربية .2

خاطب يستطيع التالميذ أن يفهم كالم امل.3

ف صحيحاو يستطيع التالميذ أن يتكلموا باللغة العربية مبخارج احلر .4

االفتراضات .4

هذا البحث هو استيعاب املفردات العربية ومهارة التكلم االفرتاض الذى يؤسس ىف

.عند تالميذ الفصل الثاىن ىف املدرسة املتوسطة اإلسالمية مبعهد املنورة خمتلفة

الفرضية .5

Ha: ومهارة التكلم عند التالميذبني استيعاب املفردات العربية هامارتباطهناك.



Ho  :رة التكلم عند بني استيعاب املفردات العربية ومهاهامارتباطليس هناك

.التالميذ



لباب الثالث
طريقة البحث

أنواع البحث.1

Longman Advanced Americanقال , أما نوع هذا البحث هو البحث االرتبطية

Dictionaryاالرتبط هو عالقة بني االسنني البياتان أو فكرتني أو حقيقتان و غري ذالك .

1.خصوصا عندما تؤثر الثيء على غريه

االرتبطية هو اختبار اإل حصائية لتحديد ميل أو البحث John W Cresswellمث قال 

هذا حيصل الفرصة لتقدير النتيجة و شرح العالقة . رمز بني متغريتني أو البياتان لتحقيق استمرارا

2.بني متغري

وقت و مكان البحث.2

ىف املدرسة املتوسطة اإلسالمية مبعهد 2011شهر األبريلقام الكاتب هذا البحث ىف 

.تاعكرياع شرقية42. رقم , يف الشارع فيسانرتينو، املنورة باكنار 

1 Pearson Longman. Longman Advanced American Dictionary: The dictionary for academic success.
(United States of America: Pearson Education Limited, 2008. ص , 357
2 John W. Creswell. (Educational Research: Planning, Conducting, and Evaluating Quantitative and
Qualitative Research: Third Edition. (New Jersey: Pearson Education, Inc., 2008), p. 356



مبحوث البحث وموضوعه.3

الثاىن ىف املدرسة املتوسطة اإلسالمية البحث ىف هذا البحث تالميذ الصفمبحوث

.مبعهد املنورة وموضوعه ارتباط بني استيعاب املفردات العربية ومهارة التكلم عند التالميذ

المجتمع والعينة.4

الثاىن ىف املدرسة املتوسطة اإلسالمية مبعهد املنورة هذا البحث تالميذ الصفا

. فأخذ الباحث كل من عدد التالمذ لعينتها ىف هذا البحث. تالميذ24عددهم . باكنارو

.العینةويسمى مبجموعة 

طريقة لجمع البيانات.5

:يف مجع البيانت سيستخدم الكاتب طريقة جلمع البيانات ما يلى 

إختبار كتايب.أ

إختبار كتايب اما الفروع.قدمت الكاتب أسئلة ملعرفة استيعاب املفردات العربية

اما االختبار الكتاب سيستخدم . من املفرداتاتىف هذا البحث سيقوم بأساس املؤشر 



مث يقول ان افضال اختبار .3ىف اختبار املفرداتMadsenمبتعدد االختيار كما يقرتح 

مث ىف حتديد النتيجة  4.مبتعدد االختياراملفردات عند التالمذ هىعاب يليعرف است

:استيعاب املفردات العربية يقسم الكاتب إىل ستة اقسام 

اجلدول األول
حتديد النتيجة  استيعاب املفردات العربية

النتيجة الفئة
80 – 100
66 - 79
56 - 65
40 - 55

530 – 39

جيد جدا
جيد
كافية
ناقص
مردود

إختبار شفوي.ب

3 Harold S Madsen. Teaching Technique in English as a Second LanguageI. (New York: Oxford
University Press, 1983) ص, 16
4 Ibid, Madsen. 16.ص
5 Prof. Dr. Suharsimi Arikunto. Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan: Edidi Revisi. (Jakarta: Bumi Aksara,
2009),  p. 245



أما ملعرفة مهارة التكلم عند التالميذ فيتحدث الكاتب مع التالميذ باملوضوعات 

على مخسة أقسام مث ىف حتديد النتيجة مهارة التكلم يقسم الكاتب. باملفرداتالىت ترتبط 

:

الثاىناجلدول
حتديد النتيجة مهارة التكلم

النتيجة الفئة
80 – 100
66 - 79
56 - 65
40 - 55

630 – 39

جيد جدا
جيد
كافية
ناقص
مردود

طريقة تحليل البيانات.ت

) X(ألن متغري 7Product Momentأن حتليل البيانات ىف هذالبحث برموز ارتبط 

Productو لتحليلها الكاتب رموز ارتبط . ايضاالفاصلةبيانات ) Y(ومتغري الفاصلةبيانات 

Moment باستعمال.spss17

:لتحديد االرتبط بني متغريين ىف هذا البحث فيأخذالكاتب الرمز ما يلى مث 

6 Prof. Dr. Suharsimi Arikunto, loc. cit., p. 245
7 Hartono. Statistik Untuk Penelitian. (Yogyakarta: LSFK2P, 2006), p. 80



اجلدول الثالث
تفسري معامل االرتباط

معامل الفاصل النتائج الرتباط
0.00 – 0.200

0.200 – 0. 400
0. 400 – 0.700
0.700 – 0.900
0.900 – 1.000

ناقص جدا
ناقص
كايف
قوي

8قوي جدا

لالختبارموثوقية وصحة .ث

:اإلختبار ما ياىل موثوقيةالفئة من 

الرابعاجلدول
موثوقيةالفئة من 

موثوقية موثوقيةالفئة من 
0.0 – 0.20 ناقص

0.21 – 0.40 كايف
0.41 – 0.70 جيد
0.71 – 1.0 جيد جدا

استيعاب املفرداتموثوقية.أ

8 Ibid.,78 . ص



كما Split Half Reliabilityيأخذ الكاتب الرمز يسمى ) عاب املفرداتياست(xملتغري 

Splitو مسها الطريقة . Henningقال 

Half.9

الرمز

rtt =
2rA,B
1+rA,B

rtt = split half املوثقة ينتج بطريقة
rA,B = اإلرتباط من النتائج الذى يوجد من قسمني االسئلة

اخلامساجلدول
من استيعاب املفرداتعدد زوجوعدد فردجمموع النتيجة

9 Grant Henning. A Guide to Language Testing: Development, Evaluation, Research.(Massachusetts:
Newbury House Publishers, Cambridge, 1987), p.83



عدد فرد عدد زوج طالب
8 8 1طالب 
5 11 2طالب 
8 8 3طالب 
6 8 4طالب 
12 9 5طالب 
7 8 6طالب 
8 10 7طالب 
4 8 8طالب 
6 10 9طالب 
8 5 10طالب 
9 7 11طالب 
6 12 12طالب 
9 7 13طالب 
10 4 14طالب
7 9 15طالب 
12 9 16طالب 
9 6 17طالب 
6 8 18طالب 
8 8 19طالب 
7 7 20طالب 
9 12 21طالب 
5 8 22طالب 
8 5 23طالب 
3 6 24طالب 

180 193

:عدد زوج ما ياىل عدد فرد ومث حتليل البيانات ملعرفة اإلرتباط بني



السادساجلدول
و عدد زوجاإلرتباط بني عدد فرد

عدد فرد عدد زوج
Spearman's rho عدد فرد Correlation Coefficient 1.000 -.158

Sig. (2-tailed) . .460
N 24 24

عدد زوج Correlation Coefficient -.158 1.000
Sig. (2-tailed) .460 .

N 24 24

SPSSمن ( 17(

Splitانات االرتباط السابقة اىل الرمزاستيعاب املفردات فيستقدم البيموثوقيةو االخري ليوجد 

Half Realibility

rtt = 2rA,B

1+rA,B

rtt= 2(-.158)
1+-158

rtt= -316
-157

rtt= 2,012

rtt= 2,01 ( (جداجيد

موثوقية مهارة التكلم. ب



مث ملعرفة العالقة بني 10.، يعتمد الكاتب املقيم املوثوقية) مهارة التكلم(yملتغري 

: يعىنSpearman-Brown-Prophecy Formulaاملوثوقية و االختبار فيأخذ الكاتب الرمز 

rtt =

nrA,B

1+(n-1)rA,B

:حبيث 

rtt =موثوقية بني املرتبة

n = االخريالنمرة النتيجة من املقيم لطالب إلختبار.

rA,B = بني مجيع ذوي املرتبة إذا كان هناك أكثر العالقة بني املرتبة ، أو ارتباط متوسط

.من اثنني

:الطالب على النحو التايل مهارة التكلمىف النتيجة على ذلك الرمز، االرتباط بني املرتبف

السابعاجلدول
االرتباط بني املرتب االوال و الثاىن

1املرتب  2املرتب  
1املرتب  Pearson Correlation 1 .856**

10Ibid., pp. 82-83



Sig. (2-tailed) .000
N 24 24

2املرتب  Pearson Correlation .856** 1
Sig. (2-tailed) .000
N 24 24

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
)spss17،00االرتباط بني املرتبة برمز (

:كالم على النحو التايل تمث ، موثوقية من مهارة ال

rtt =
NrA,B

1+(n-1)rA,B

rtt=
2(0.856)
1+[(2-1)0.856]

rtt= 1.712
1+o.856

rtt= 1.712
1.856

rtt= 0.922

rtt= (جداجيد) 0.92

.و هذه موثوقية عالية0.92صول من موثوقية مهارة التكلم هو احل

االختبارصحة .أ



االختبار من استيعاب املفردات و مهارة التكلم يستعمل الكاتب ةمث لتجد صح

content validityيعىن االختبار على اساس درس الذى تعليمه التالميذ من قبل .



1

الباب الرابع
هاتحليلوتقدم البيانات

تقدم البيانات.  1

طالب 24البيانات الذى يوجد من حاصل البحث على ىف هذا الباب سيقدم الكاتب

.الفصل الثاىن  للمدرسة الثانوية اإلسالمية مبعهد املنورة  باكنبارو

تصوير من متغير البحث.أ

استيعاب المفردات.1

و يؤسسوا كل من االسئلة , عدد ها ثالثون االسئلةاختبار استيعاب املفردات

مث جيمع الكاتب البيانات تستقدم الكيفيات ما , املؤشرات الىت سبقت ىف باب الثاىن

:يلى 

طالبا ليعرف املشكلة السؤال15الكاتب االسئلة اىل ىطيع.1

الكاتب النتيجة لطالبىطيع.2

, 1و احلاصل منه السؤال منرة excelيبحث الكاتب اجلواب من الطالب برمز .3

.مردود21و 19, 17, 14, 8



2

مث خيترب مرة ثانيا اىل 21و 19, 17, 14, 8, 1السؤال منرة يبدل الكاتب .4

.طالبا مث حيبث منها و احلاصل كل سؤاال مقبوال15

طالبا24مث خيترب الكاتب سؤاال اىل .5

حيبث الكاتب اجابات من الطالب.6

SPSSالبيانات بإستخدام  و االخري حيلل الكاتب.7 17.

مهارة التكلم.2

اعمال اليومية و يوم العطلة: الكاتب موضوعان اىل الطالب يعىن ىطيع.1

امر الكاتب الطالب ليتحدثوا باملوضوعان السابقة.2

حيبث الكاتب احلاصل حمادثة الطالب يوم العطلة.3

SPSSحيلل الكاتب البيانات بإستخدام  .4 17 .

بيانات استيعاب المفردات . ب 

اما البايانات استيعاب املفردات ما ياىل



3

الثامناجلدول
نتيجة إستيعاب المفردات التالميذ

الفئة النتيجة طالب
جيد 66,67 1طالب 
كايف 56,67 2طالب 
كايف 63,33 3طالب 
كايف 56,67 4طالب 
جيد 76,67 5طالب 
ناقص 50,00 6طالب 
ناقص 43,33 7طالب 
ناقص 43,33 8طالب 
ناقص 50,00 9طالب 
ناقص 53,33 10طالب 
ناقص 53.33 11طالب 
كايف 63,33 12طالب 
كايف 60.00 13طالب 
ناقص 50,00 14طالب 
ناقص 50.00 15طالب 
كايف 60,00 16طالب 
كايف 60,00 17طالب 
ناقص 53,33 18طالب 
ناقص 46,67 19طالب 
كايف 60,00 20طالب 
جيد 66,67 21طالب 
ناقص 40,00 22طالب 
ناقص 46,67 23طالب 
ناقص 40,00 24طالب 



4

اجلدول التاسع
الفئة و تردد من استيعاب المفردات

%نسبة  تردد الفئة النمرة
0,00 0 جيد جدا 1
12,50 3 جيد 2
33,33 8 كاىف 3
54,17 13 ناقص 4
0,00 0 ناقص جدا 5
100 24

: و الفئة الكافية, طالبا3و الفئة جيد , طالبا0: عرفنا من اجلدوال ان الفئة جيد جدا 

.طالبا0: طالبا و و الفئة الناقص جدا 13: و الفئة الناقص, طالبا8



5

البيانات من مهارة التكلم.  ج
عاشراجلدول

نتيجة من مهارة التكلم التالميذ

الفئة
النتيجة

طالب
الحاصل المرتبة الثانى المرتبة  االولى

جيد  72,5 70 75 1طالب 
ناقص 45 45 45 2طالب 
كايف 62,5 60 65 3طالب 
ناقص 50 50 50 4طالب 
جيد 75 75 75 5طالب 
كايف 60 60 60 6طالب 
ناقص 47,5 45 50 7طالب 
كايف 60 60 60 8طالب 
كاىف 30 30 30 9طالب 
ناقص 52,5 50 55 10طالب 
كايف 57,5 60 55 11طالب
جيد 72,5 75 70 12طالب 
كايف 62,5 65 60 13طالب 
ناقص 47,5 50 45 14طالب 
ناقص 45 40 50 15طالب 
كايف 62,5 65 60 16طالب 
كايف 60 55 65 17طالب 
كايف 57,5 60 55 18طالب 
ناقص 52,5 55 50 19طالب 
كايف 62,5 65 60 20طالب 
جيد 72,5 70 75 21طالب 
جيد 67,5 60 75 22طالب 
ناقص 50 45 55 23طالب 
ناقص 52,5 50 55 24طالب 



6

عشراحلادىاجلدول
الفئة و تردد من مهارة التكلم

%نسبة  تردد الفئة النمرة
0,00 0 جيد جدا 1

20,83 5 جيد 2
37,50 9 كاىف 3
37,50 9 ناقص 4
4,16 1 جداناقص 5
100 24 المجموع

: و الفئة الكافية , طالبا5و الفئة جيد , طالبا0: عرفنا من اجلدوال ان الفئة جيد جدا 

.طالبا1: طالبا و و الفئة الناقص جدا 9: و الفئة الناقص, طالبا9

تحليل البيانات. 2

تحليل البيانات من استيعاب المفردات. أ

من النتيجة الطالب ىف استعاب املفردات السابقة خيصل الكاتب الرتدد من النتيجة الطالب 

:كما نظرت ىف اجلدوال التاىل SPSS17باستعمال 



7

عشرالثاىناجلدول
عاب المفرداتيمن استتوزيع التردد

%نسبة  التردد النتيجة
4.2 1 76.67
8.3 2 66.67
8.3 2 63.33

16.7 4 60.00
8.3 2 56.67

12.5 3 53.33
16.7 4 50.00
8.3 2 46.67
8.3 2 43.33
8.3 2 40.00

100.0 24

66,67الطالب بالنتيجة , طالبا1: 76,67عرفنا من اجلدوال ان الطالب بالنتيجة 

, طالبا4: 60,00الطالب بالنتيجة , طالبا2: 63,33الطالب بالنتيجة , طالبا2: 

الطالب بالنتيجة , طالبا3: 53,33الطالب بالنتيجة , طالبا2: 56,67الطالب بالنتيجة 

2: 43,33الطالب بالنتيجة , طالبا2: 46,67الطالب بالنتيجة , لباطا4: 50,00

.طالبا2: 40,00طالبا و الطالب بالنتيجة 



8

عشرالثالثاجلدول
الوصفية استيعاب المفرداتإحصائ

متغري اصغر النتيجة اكرب النتيجة متوسط اإلحنراف املعارى
(X)استيعاب املفردات 30.00 75.00 57.3958 10.74606

و اكربها 30,00: استيعاب املفردات هىمن اصغر النتيجةكما نظرنا من اجلدوال ان 

.10,74606اإلحنراف املعارى و 57,3958باملتوسط 75,00: 

تحليل البيانات من مهارة التكلم. ب

صل الكاتب الرتدد من النتيجة السابقة حيمهارة التكلممث من النتيجة الطالب ىف 

:كما نظرت ىف اجلدوال التاىل SPSS17الطالب باستعمال 
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الرابع عشراجلدول
من مهارة التكلمتوزيع التردد

%نسبة  التردد النتيجة
4.2 1 75.00

12.5 3 72.50
4.2 1 67.50

16.7 4 62.50
12.5 3 60.00
8.3 2 57.50

12.5 3 52.50
8.3 2 50.00
8.3 2 47.50
8.3 2 45.00
4.2 1 30.00

100.0 24

72,50الطالب بالنتيجة , طالبا1: 75,00عرفنا من اجلدوال ان الطالب بالنتيجة  

, طالبا4: 62,50الطالب بالنتيجة , طالبا1: 67,50الطالب بالنتيجة , طالبا3: 

الطالب بالنتيجة , طالبا2: 57,50الطالب بالنتيجة , طالبا3: 60,00الطالب بالنتيجة 

2: 47,50الطالب بالنتيجة , طالبا2: 50,00الطالب بالنتيجة , طالبا3: 52,50

.طالبا1: 30,00طالبا و الطالب بالنتيجة 2: 45,00الطالب بالنتيجة , طالبا

اخلامس عشراجلدول
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الوصفية مهارة التكلمإحصائ
متغري النتيجةاصغر  اكرب النتيجة متوسط اإلحنراف املعارى

(Y)مهارة التكلم 40.00 76.67 54.5833 9.21171

باملتوسط 76,67: و اكربها 40,00: مهارة التكلم هىمن اصغر النتيجة

.9,21171اإلحنراف املعارىو 54,5833

التكلمتحليل البيانات فى إرتباط بين استيعاب المفردات و مهارة . ج

ان ىف هذا البحثو مها متغريتالبيانات من استيعاب املفردات و مهارة التكلم
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السادس عشراجلدول
بيانات من استيعاب المفردات و مهارة التكلم

مهارة التكلم استيعاب المفردات طالب
72,5 66,67 1طالب 
45 56,67 2طالب 

62,5 63,33 3طالب 
50 56,67 4طالب 
75 76,67 5طالب 
60 50,00 6طالب 

47,5 43,33 7طالب 
60 43,33 8طالب 
30 50,00 9طالب 

52,5 53,33 10طالب 
57,5 53.33 11طالب
72,5 63,33 12طالب 
62,5 60.00 13طالب 
47,5 50,00 14طالب 
45 50.00 15طالب 

62,5 60,00 16طالب 
60 60,00 17طالب 

57,5 53,33 18طالب 
52,5 46,67 19طالب 
62,5 60,00 20طالب 
72,5 66,67 21طالب 
67,5 40,00 22طالب 
50 46,67 23طالب 

52,5 40,00 24طالب 
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السابع عشراجلدول
الوصفيةإحصائ

متغري اصغر النتيجة اكرب النتيجة متوسط اإلحنراف املعارى
(X)استيعاب املفردات 30.00 75.00 57.3958 10.74606

(Y)مهارة التكلم 40.00 76.67 54.5833 9.21171

: و اكربها 30,00: استيعاب املفردات هىمن اصغر النتيجةنظرنا من اجلدوال ان 

مهارة من اصغر النتيجةمث . 10,74606اإلحنراف املعارى و 57,3958باملتوسط 75,00

اإلحنراف املعارىو 54,5833باملتوسط 76,67: و اكربها 40,00: التكلم هى

9,21171.

الثامن عشراجلدول
اإلرتباطية

استيعاب املفردات مهارة التكلم

استيعاب املفردات
Pearson Correlation 1 .576**

Sig. (2-tailed) .003
N 24 24

مهارة التكلم
Pearson Correlation .576** 1

Sig. (2-tailed) .003
N 24 24

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
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مث لينظر ارتيبط بني استعاب , 2ىف اهلم r null :0,576نظرنا من اجلدوال ان 

بل قبل , ....كما نظر ىف اجلدوال r tableوr nullاملفردات و مهارة التكلم يقرتن الكاتب 

:فيحسب الكاتب كل جمموعة إال اثنني كما يلى(DF)ذلك وجب ليجد الفئة اهلامة 

DF=N-2

=24-2

=22

وr tabel :0,537% 5ىف درجة, %5او % 1ىف درجة r tabelو null rمث يقرن 

rاعلى ىف الدرجة من null rحتليل ان r tabelعلى اساس , r tabel :0,423%  1ىف درجة

tabel فاخلالصة من ذلك %. 5و % 1ىف اهلامةHo مردود وHaو هذا يعىن هناك , بولمق

و مهارة التكلم عند التالميذ عاب املفرداتيبالفئة املتوسطة بني متغريتان و مها استارتباط هام

.نورة باكن باروالثاىن ىف املدرسة املتوسطة اإلسالمية مبعهد املالصف

عاب املفردات و مهارة التكلم ىف رسم البياىن يبني  استبغري ذلك ننظر ايضا ارتباط هام

spssالذى جتد من  :ما يلىScatter Plotو مسها 17

اجلدول التاسع عشر
Scatter Plot
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تالميذ يستقدم بعد ما عرفنا ارتباطا بني استيعاب املفردات العرابية و مهارة التكلم عند 

ليعرف ان يؤثر استيعاب املفردات العرابية على مهارة التكلم R Determinant:الكاتب الرمز 

:و الرمز ما ياىل , عند تالميذ

Rd: Ro
2 x 100 %.

0.5762 x 100 %

0.3317 x 100 %

33.17 %

% تالميذ مهارة التكلم عندعرفنا ان استيعاب املفردات العرابية يؤثرفعلى هذا احلاصل

.تؤثر بعوامل األخرى83, 66و 33.17
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الباب الخامس
الخاتمة

الخالصة.1

عاب املفردات العرية و مهارة التكلم عند التالمذ يبعد ما قدم الكاتب البيانات املتعلقة باست

: ما يلىواالن سيقدم الكاتب اخلالصة . رةالصف الثاىن ىف املدرسة املتوسطة اإلسالمية املنو 

عاب املفردات العرية عند التالمذ كافيةياست.1

التكلم عند التالمذ كافيةمهارة .2

عاب املفردات العرية و مهارة التكلم عند التالمذ يبني است) ارتباط هام(ة قوية عالقهناك.3

.%5او % 1درجة ىف576.درسة املتوسطة اإلسالمية املنورة الصف الثاىن ىف امل

33.17% يؤثر استيعاب املفردات العرابية ملهارة التكلم عند التالميذ  .4

اتاإلقتراح.2

: االتىاتفيقدم الكاتب اإلقرتاحبعد ما قدم الكاتب اخلالصة

: اىل التالميذ

.ان يتكلموا بالغة العربية إما داخل الفصل ام خارج الفصل.1



.ئة املعهدي.2

:اىل املدرس 

ان يهتموا بتدريس التكلم.1

يهتموا ىف استيعاب املفردات التالميذان .2

.بني استيعاب املفردات و مهارة التكلم

:اىل قسم اللغة ىف املعهد

1..
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