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 الفصل األول

 اإلطار العام

 خلفية . أ

 إذا تكلمنا عن تعليم اللغة العربية فعرفنا اَن الطريقة ذلا موقف مهم جَدا ىف عملية

ذالك ليجد زلصول القانع فيحتاج إىل طريقة ادلناسبة ىف تعليم اللغة جبانب , التدريس

 .من استعمال الطريقةيتعلق  صلاح تعليم اللغة او فشلوألن  العربية.

و, والطريقة: احلال, يقال الرجل مذىبان ادلعٌت اللغوي للطريقة ىى السَت, وطريقة 

 1.ىو عل طريقة حسنة وطريقة سيئة
Metode dalam bahasa Yunani yaitu metha berarti  melalui  dan hodos 

berarti jalan atau cara. methodik berarti jalan atau cara yang harus dilalui guru 

untuk mencapai tujuan pembelajaran.
2 

 ترمجتها

و "ىودوس" مبعٌت شارع او طريق.  اخلالل الطريقة عند لغة اليوناىن ىي " ميتا " 

 متوديك ىو وسيلة أو طريقة اليت جيب ادلعلم أن ديور لوصول إىل أغراض التعليم.
Metode adalah gaya, pendekatan ataupun teknik yang dipakai oleh 

pendidik dalam kegiatan proses pembelajaran, untuk mencapai tujuan 
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pembelajaran yang ditetapkan dengan jalan yang paling mudah, efektif dan 

efisien.
3
 

 ترمجتها:

علمُت ىف أنشطة التعليم لتحقيق الطريقة ىى أسلوب, أو هنج مستخدم دل

 .أىداف التعليمية الىت وضعتها األكثر مالءمة وفعالية وكفاءة
Metode merupakan suatu cara yang dipergunakan untuk mencapai tujuan 

yang telah ditetapkan.
4
 

 ترمجتها

 الطريقة ىى طرق الىت تستخدم لتحقيق األىداف.

ىى إحدى الوسائل لتحقيق األىداف  طريقةستخلص الكاتبة ان تالبيان الَسابق من 

 .ةيفهم مواد الدراس يف من عملية التعليم كي يسهل التالميذ

مدرس اإلبداعى وىف ىذه احلالة . بل ىف كّل طريقة التعليمية ىناك نقص و فضيلة  

 ًتأن خي ينبغي دلعلمُتف لكلذا.التالميذ زلبوبى يستطيع أن جيعل التعليم أمتع و الذ

 تالميد.الحبالة  ادلناسبة الطريقة

 .إحدى من طرق ىف عملية التعليم اللغة العربية ىي الطرقة دتثيل ادلسرحية
Metode sosiodrama adalah mendramatisasikan tingkah laku, ungkapan, 

gerak gerik wajah seseorang dalam hubungan sosial antar manusia
5
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   ترمجتها:

ادلسرحية ىى مسرحية السلوك, الكالم, اإلدياءات الوجو دتثيل طريقة "

ىي مناسبة  طريقةىذه ."ىف مسرحة بُت الناسوالعالقات اإلجتماعية على لعب الدور 

ادلهارات تطوير ل طريقةال هىذ ويهدف. الكالم هارةلتعليم اللغة العربية يف شلارسة ادل

 م.الكالة مهار ، وخاصة اللغوية

ىف أصل اللغة عبارة عن : األ صوات ادلفيدة ىو : ادلعٌت القائم بالنفس الكالم 

الذي يعرب عنو بألفاظ, يقال يف نفس كالم, وىف إصطالح النحاة: اجلملة ادلركبة ادلفيدة 

 .6ضلو : جاء الشتاء

 7: ىو اجلملة ادلفيدة معٌَت تاماً مكتفًيا بنفسو الكالم
Menurut Acep Hermawan, keterampilan berbicara adalah kemampuan 

mengungkapkan bunyi- bunyi artikulasi atau  kata kata untuk mengekspresikan 

pikiran berupa ide, pendapat, keinginan dan perasaan.8 

 :ترمجتها

الكلمات  األصوات أو تعبَت قدرة علىىي  الكالم ةمهارا"وقال اجيف ىرماوان, 

 وادلشاعر" واالراء األفكارنقل  لتعبَت عن

                                                           
٦

  ٨٦ص.  ,( ۱٩٩٩)الرياض: دار المسلم :  ,طرائق تدريسهاالمهارات اللغوية ماهيتها و أحمد فؤاد محمود عليان, 

  ۱۲( ص,بَتوت: دار الكتب العلمية ). جامع الدروس العرببية,  مصطفى الغالييٍت٧ 
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Berbicara merupakan sarana untuk membina saling pengertian komunikasi 

timbal balik, dengan menggunakan bahasa sebagai medianya.
9
 

 ترمجتها

الكالم ىو أداة الرئيسية لتعزيز التفاىم ادلتبادل واالتصاالت ادلتبادلة, وذلك 

 كوسيلة.باستخدام اللغة  

تعليم اللغة العربية خاصة مهارة الكالم مثايل حالة من ىناك نستطيع أن نرى 

وغرض الرئيسي تعليم  .فعالية تالميذات اللغة العربية الحلتوجيو ان تشجيع وتطوير مهار 

 يد.جبقدرة على التواصل  تالميذال,مهارة كالم ىف اللغة العربية خاصة 

مهارة الكالم باللغة العربية اليت يعترب بعض كانت مسئلة األن كيف إرتفاع 

التالميذ لغة صعبة وىم يتكاسلون وخيافون إلعتبار أو يتكلمون باللغة العربية. وىذه 

 .مسئلة البد بسرع سعي سبىل خروجها

ن  بادلدرسة الثانوية مفصل الثاطريقة دتثيل ادلسرحية يف لتطبق الكاتبة حاولت 

 تعليم اللغة العربية يف , ألن وجدت ادلشكالتسوعى للُتمعهد اإلسالمى منبع احلسان 

يف الكالم و خيافون من استخدام عبارة باللغة خاصة مهارة الكالم, التالميذ خجولة 

 .التهمإبداع ادلعلم يف تطبيق الطريقة ادلناسبة حبو نقصا  العربية

                                                           
9
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تطبيق طريقة تمثيل .فلذالك تريد الكاتبة أن تقوم بالبحث العلمى حتت عنوان "

فصل  فى تعليم اللغة العربية )الدراسة التجربية فى كالمال مهارةالمسرحية لترقية 

 لين(يسوعى لاإلسالمى معهد منبع الحسان بالمدرسة الثانوية  مناالث

بحثالمسائل ب .   

 :البحث ىى كما يلى أما االسئلة ذلذا

 أ ثامنالىف فصل  دتثيل ادلسرحيةتطبيق طريقة بغَت . كيف مهارةكالم التالميذ ۱

تعليم اللغة  ىف عهد منبع احلسان اإلسالمى سوعى ليلُتمب نويةاثالدرسة ادل

 ؟العربية 

 ب ثامنالىف فصل طريقة دتثيل ادلسرحية تطبيق ب كالم التالميذ كيف مهارة. ۲

ىف تعليم اللغة  عهد منبع احلسان اإلسالمى سوعى ليلُتمبوية الثاندرسة ادل

 العربية ؟

فصل تالميذ التؤثر على مهارة  الكالم   طريقة دتثيل ادلسرحية تطبيق ىل. 3

ىف تعليم  عهد منبع احلسان اإلسالمى سوعى ليلُتمب ويةانثالدرسة ادل ثامنال

 ؟اللغة العربية
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 ج. أهداف البحث

 : أىداف البحث من ىذا البحث ىي

ىف فصل  طريقة دتثيل ادلسرحيةتطبيق  بغَتكالم التالميذ  مهارةدلعرفة . ۱

 عهد منبع احلسان اإلسالمى سوعى ليلُتمبنوية اثالادلدرسة   الثامن )أ(

 .ىف تعليم اللغة العربية

ىف فصل الثامن  تطبيق طريقة دتثيل ادلسرحيةبكالم التالميذ  مهارةدلعرفة . ۲

ىف  عهد منبع احلسان اإلسالمى سوعى ليلُتمب  نويةاثالدرسة ادل )ب(

 .تعليم اللغة العربية

على مهارة  الكالم  تالميذ تؤثر تطبيق طريقة دتثيل ادلسرحية  دلعرفة .٣

 منبع احلسان اإلسالمى سوعى ليلُتمبعهد  درسة الثانويةادل ثامنالفصل 

 .ىف تعليم اللغة العربية

 د. فروض البحث
Hipotesis adalah jawaban sementara dari suatu penelitian yang harus 

diuji kebenarannya.
10

 

 ترمجتها ىف العربية:

 .إجابة موقتة من البحث الىت تنبغى أن تفتش حقيقتهاىى  فروض
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hal. 159. 
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hipotesis adalah  suatu kesimpulan  yang masih kurang atau 

kesimpulan yang masih belum sempurna.
11

 

 وينقسم. كاملةالصة اليت مل تكن  خأو  هانقصتصة الىت خالىي  فروض البحث

 : فروض إىل قسمىنال

كالم  مهارة على دتثيل ادلسرحية توجد تأثَت تطبيق طريقة : (Ha) بديلةالفروض ال

 اللغة العربية.تعليم التالميذ يف 

   

كالم مهارة  على  دتثيل ادلسرحية تطبيق طريقة َتثأتوجد تال: (Hoالفروض الصفرية )

 التالميذ يف تعليم اللغة العربية.

 

 ه. أهمية البحث 

 النظرية والتطبيقية. والبيان منهما فيما يلى:  كانت أمهية البحث تتكون من ناحيتُت,

 الناحية النظرية . أ

 لىعرفة عصوص دلوم ىف اللغة العربية, وباخلزيادة خزائن العلفينتفع ىذا البحث ل

 .ىف تعليم اللغة العربيةادلسرحية تمثيل الطريقة  تطبيق

 الناحية التطبيقية  . ب

 .طريقة دتثيل ادلسرحية تطبيق مدرسة صلاحدرسا دلدرس و  كوني.ان ۱
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 .سهلأو  متعأتعليم اللغة العربية كون ي. ان ٩

 لباحث األخر. مرجعا.  ان يكون ىذا البحث ٧

 و. حدود البحث

يف تعليم اللغة  تطبيق طريقة دتثيل ادلسرحية لًتقية مهارة الكالم ىذا البحث

  العربية مباّدة اعمال اليومية.

 . تحديد المصطلحاتس

متغَتات, الكاتبة ىف تفسَت كل  الكاتبة إىل حتديد ادلصطلحات لتيسَت جا حتت

 منها:

ادلسرحية ىى مسرحية السلوك, الكالم, اإلدياءات الوجو والعالقات تمثيل الطريقة . ١

 بُت الناس.اإلجتماعية على لعب الدور ىف مسرحة 

 نقل األفكار الكلمات لتعبَت عن األصوات أو التعبَت القدرة علىىي  الكالم ةهار م. 2

 .وادلشاعر واالراء

 . الدراسات السابقةذ

ىف  كالمال مهارةدتثيل ادلسرحية لًتقية "  ضافة إىل ىذه الرسالة حتت ادلوضوعباال

عهد منبع احلسان مبدرسة الثانوية ادل مناتعليم اللغة العربية )الدراسة التجربية ىف فصل الث
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نة ر فهناك عديد من البحوث والرسائل فيما سبق  لتصبح مقا .لُت(يسوعى لاإلسالمى 

 ىذه الّرسالة منها:  

استخدام طريقة دتثيل ادلسرحية ولعب الدور ىف تعليم الغة  ( " ٣١٠٢ريسا ).۱

 التجريب ىف الفصل الثاينالبحث )العربية وتأثَتمها على دافعية تعّلم التالميذ 

دتثيل  طريقة أن ختلص الباحثة أنَ  .(اولو فادلبانج ۱٢الوسطى مبعهد الزىراء 

 12.تعّلم التالميذ دافعيةمثاىل ل ادلسرحية ولعب الدور ىف تعليم الغة العربية

مهارة  ( " فعالية إستخدام الطريقة كلنا ادلدرس على٣١٠٢نوىف الفي سفطري ).٩

جريبية بادلدراسة العالية الكالم التالميذ يف تعليم اللغة العربية )الدراسة الت

وىف ىذا البحث أّن إستخدام الطريقة كلنا .13اإلسالمية احلكومية الثالثة فادلبانج(

مأثرة على مهارة الكالم التالميذ. ولذلك فرضية اّلىت قدمها الكاتبة ادلدرس 

 مقبول.

شرة ىف تعليم اللغة العربية ( فعالية إستخدام الطريقة ادلبا٩٢١١نور ىدايىت ). ٧

لًتقية مهارة الكالم ) الدارسة التجربية ىف الفصل الثامن بادلدرسة الثانوية من 

                                                           
) البحث التجريب ىف الفصل دتثيل ادلسرحية ولعب الدور ىف تعليم الغة العربية وتأثَتمها على دافعية تعّلم التالميذاستخدام طريقة , ريسا12

  ٣١٠٢,فادلبانج, حتا ف راديناجلامعة اإلسالمية احلكومية  ,قسم تعليم اللغة العربية: فادلبانج, (اولو فادلبانج ۱٢الثاين الوسطى مبعهد الزىراء 
)الدراسة التجريبية فعالية إستخدام الطريقة كلنا ادلدرس على مهارة الكالم التالميذ يف تعليم اللغة العربية , سفطرينوىف الفي 13

 ٣١٠٢,فادلبانج حتا ف راديناجلامعة اإلسالمية احلكومية  قسم تعليم اللغة العربية, :فادلبانج, بادلدراسة العالية اإلسالمية احلكومية الثالثة فادلبانج(
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 ظاىرة فعالية ذلا ادلباشرة الطريقة ان الكاتبة تبَُت  14 السّنة فادلبانج( مقيم عهدمب

 .باللغة العربية التالميذ الكالم دريبلت مثلى الطريقة ىذه وتكون

أخذت الكاتبة اإلستنباط من ىذه الدراسة السابقة أن ىناك مساوة و سلتلفة 

عن برسالة الكاتبة ىي حبث و  ريسا لةمن رسا ةاأما مساو  .برسالة ستبحث الكاتبة

لًتقية رسالة الكاتبة و  على دافعية تعّلم التالميذىي  اه.  وسلتلفت دتثيل ادلسرحيةطريقة 

برسالة الكاتبة  نور ىدايىتو  نوىف الفي سفطري ُتمساواة من الرسالتإذا  .كالمال مهارة

 برسالة الكاتبة ىيرسالتان  ناتمهارة الكالم التالميذ. سلتلفتان ى عن تانالبحث امه

بادلدراسة العالية  طريقة كلنا ادلدرس فعالية إستخدام عن رسالة نوىف الفي سفطري

 شرةطريقة ادلبافعالية إستخدام و نور ىدايىت عن  الثالثة فادلبانجاإلسالمية احلكومية 

طريقة دتثيل تطبيق  ورسالة الكاتبة عن بادلدرسة الثانوية من معهد مقيم السّنة فادلبانج 

 .سوعى للُت اإلسالمى عهد منبع احلسانمبىف فصل الثامن ادلدرسة الثانوية ادلسرحية 

 

 

 

 
                                                           

) الدارسة التجربية ىف الفصل الثامن  فعالية إستخدام الطريقة ادلباشرة ىف تعليم اللغة العربية لًتقية مهارة الكالم, نور ىدايىت14
 ٩٢١١, فادلبانج حتا ف راديناجلامعة اإلسالمية احلكومية  قسم تعليم اللغة العربية,: فادلبانج, بادلدرسة الثانوية من معهد مقيم السّنة فادلبانج(
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 منهجية البحثز.

 . مدخل١

ادلدخل يف ىذا البحث يعٍت البحث الكمي مبنهج التجربة. وأما البحث أما 

الكمي ىو البحث الذي يستخدم  ادلعاجلات اإلحصائية يف تفسَت ظاىرة تربوية أو 

 ١١15اجتماعية نريد أن نفسرىا.

 . منهج(۲

اإلختبار  من رلموعةالتجريبية  تصميمات وادلنهج التجريىب يف ىذه الرسالة ى

 موعة التجربة.اجملاالختبار البعدي على اجملموعة الضابطة و  القبلى و

جية البحث ىف العلوم هكما رأي نبيل أمحد عبد اذلادي ىف كتابو " من

 عشوائيا أوال،رلموعتُت تعيينا التصميم يتم تعيُت األفراد على  حيث يف ىذا”نيةااالنس

د ذلك ختضع اجملموعة مث بعد ذلك يتم اختيار لكل اجملموعتُت اختيارا قبليا، وبع

وتبقى واحدة يطلق عليها ضابطة التطبيق عليو  ,ار أو الطريقةبللتجربة، لتطبيق االخت

 ١٧ التجربة، والنموذج التايل يوضح ذلك:

 

16 

                                                           
 ٧٥(, ص. ٣١١٢)األىلية للنشر والتوزيع: لبنان، منهجيّة البحث يف العلوم اإلنسانيّة، نبيل أمحد عبد اذلادي،  ١٩
١٧
 ٣٣٩ -٣٣٨ص.ادلراجع السابقة، نبيل أمحد عبد اذلادي،  
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 اختبار قبلي

 اختبار بعدي 

 

 

إىل  (s2  .s1)مث مت تقسيم العينة إىل   (s)النموذج بأنو مت اختيار العينة وىي  َتيش

وبعد ذلك أجري على رلمو  pre test ) (رلموعتُت جتريبية وضابطة عليو, إختبار قبلي

 (pos test) ىاالختبار البعدعتُت 

 اإلختبار القبلى و من رلموعةالتجريبية  بتصميمات قدمت الكاتبة ىذه منهجية 

ىف فصل ثامن ادلدرسة الثانوية  موعة التجربةاجملاالختبار البعدي على اجملموعة الضابطة و 

 ادلصاريف والقوة.و ، الن حتديد األوقات اإلسالمي  عهد منبع احلسانمب

 مجتمع البحث  (٧

د منبع عهمبنوية اثالمدرسة التالميذ ىف مجيع ىو كان رلتمع البحث يف ىذه الرسالة 

 .٣۰٠٦-٣۰٠۵لُت للسنة الدراسة يوعى لسإلسالمي احلسان  

 

 

 

 S العينة

 S١ التجربة

 S٩ الضابطة
S٩ 

 S١ التجربة



13 
 

 
 

 ۱جدول

 رلتمع البحثعدد 

 مجموعال عدد الفصل النمرة

 ۲۲ فصل سبعة أ ۱

۱١5 

 

 

 ۱٨ فصل سبعة ب ۲

 22 فصل الثمانية أ ٧

 ١٩ فصل الثمانية ب ١

 ١٨ تسعة أالفصل  ٥

 ١٩ تسعة بالفصل  ٦

-٣۰٠٧سوعى للُت للسنة الدراسة اإلسالمى عهد منبع احلسان مبادلصدر : الوثيقة ىف ادلدرسة الثانوىة 

 .0202 سبتمرب 02و أخذت الكاتبة ىذه الوثيقة يف التاريخ  ۲١۱٢

  

 البحث عينات. (١

 :كما قال الدكتور سوىارمسى أريكونطا
Apabila subjeknya kurang dari 100 lebih baik diambil semua sehingga 

penelitiannya merupakan penelitian populasi. Jika jumlah subjeknya lebih besar 

dari100 dapat diambil antara 10-15% atau 15-20% atau lebih.
17

 

 ترمجتها :

                                                           
17

Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian  Suatu Pendekatan Praktik, ( Jakarta: Rineka 

Cipta, 1992), hal. 107.  
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مىذ جىت لبحث ناقصا من مائة فأحسن أن يؤخذ مجيع التالاإذا كان مسند 

ذ البحث من مائة فأفضل مأخو  حبث حبثا عن ادلمثلة للمجتمع. مَث إذا كان مسنديكون 

 ."% أو أكثر  -٣٧-٣۰% أو  ۱٧-۱۰بُت 

 فتأخذ الباحثة العينات التالميذ ۱٠2 مبجموعتهم التالميذ رلتمع البحثمن 

عهد اإلسالمى منبع احلسان مب الثانويةادلدرسة  بأ و  مناالثفصل  ىف % يعٌت64

 .٩۲١٦-٩۲١٥لُت للسنة الدراسة يسوعى ل

 ۲جدول

 عدد العينات

 المجموع عدد الفصل النمرة

 22 22 أمن افصل الث ١

 ١٩ ١٩ فصل الثامن ۲

-٣۰٠٧سوعى للُت للسنة الدراسة اإلسالمى عهد منبع احلسان مبادلصدر : الوثيقة ىف ادلدرسة الثانوىة 

 م. ٣۰٠٧سبتمرب  02و أخذت الكاتبة ىذه الوثيقة يف التاريخ  ٣۰٠٢
 

 متغيرات البحث. (٥

 ُت ومها:توجد متغَتتُت إثنتوىف ىذا البحث 

 الكالم مهارةىف  ؤثري ادلسرحية دتثيل طريقة تطبيق.

 :لتوضيح البيان علينا أن ننظر الصورة االتية
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 رةو ثدلتغَتة ادلأا      ة ادلؤثرةادلتغَت 

 

 

 أدوات البحث (٦

 :يف ىذا البحث تستخدم الكاتبة طريقة مجع البيانات وىي أدوات البحث

 طريقة اإلختبار .١

مدرسة الثانوية ب و  أ اإلختبار إىل التالميذ ىف فصل ثامن اىذ ةالكاتب قدمت

  تستخدمها لنيل  الطريقة الىتىذه و . لُتيسوعى ل اإلسالمى عهد منبع احلسانمب

عد تطبيق طريقة دتثيل ادلسرحية وب  قبل ملتالميذ يف مهارة الكالنتائج ا ةالكاتب

 .طريقة دتثيل ادلسرحية تطبيق

   طريقة المراقبة  .۲ 

طريقة بيق طتالىت تتعلق عن  ىذه الطريقة لنظرة مباشرة احوال ةستعمل الكاتبت

ادلدرسة الثانوية  ب"أ و  ثامنالفصل من  ىف تعليم اللغة العربيةدتثيل ادلسرحية 

 .لُتيسوعى ل اإلسالمى عهد منبع احلسانمب

 

 

التالميذ مهارة كالم  

 

 ادلسرحيةدتثيل  طريقة
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 مقابلةال طريقة.٩

لنيل البيانات من معَلم اللغة العربية ورئيس ادلدرسة  ىذه الطريقة ةستعمل الكاتبت

م و لبحث واإلثبات األجوبة من مصادر العلاعن البيانات الىت تتعلق هبذا 

 ادلوجدة.

 وثيقةال. طريقة ٣

عهد منبع احلسان مبالثانوية  ىذه الطرقة لنيل البيانات ادلدرسة ةالكاتبستعمل ت

جغرافيتها  ومكانة الثانوية لُت بعضها تاريخ قيام ادلدرسةيسوعى لاإلسالمى 

 .وحالة ادلعلمُت والتالميذ والوسائل وعملية التعَلم والتعليم وغَتىا

 ةمصادر البيان. (٧

األساسية والبيانات  البياناتتعلق مصدرين ومها يىي  بحثال اىف ىذ ةمصادر البيان

 :الثانوية

  ب أ و مناالث يف الفصل ة من التالميذتباكاألساسية: تأخذ ال ةالبيان. ١

الدراسة  لُت للسنةيسوعى لمى اإلسالمنبع احلسان عهد مبادلدرسة الثانوية 

٣۰٣-٠٧۰٠٦. 

, كتب ادلراجع تتعلق العربيةمن معلم اللغة ة تباكالتأخذ : الثانوية  ةالبيان. ۲

 .البحث هبذا
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 . أسلوب تحليل البيانات(٨

 طريقة فعالية ودلعرفة قبلها ادلذكورة ةقيالطر  بواسطة البيانات الكاتبة معان جت وبعد

 التجريبية بعد العربية باللغة لتالميذ الكالم مهارة حيث من ادلسرحية دتثيل

 Test tوTSRبالرموز

 ىى البحث ىذا يف الكاتبة تستعمل اليت رموز
Mencari rata-rata standar deviasi “TSR” presentase

18
 

Tinggi :      m + 1 SD 

Sedang :      Nilai antara Tinggi dan Rendah 

Rendah :      m – 1 SD 

 

 :ترجمتها في العربية

 ع۱م + 

 درجة مرتفعة

 متوسطةدرجة ناجتة بُت إرتفاع و اطلفاض         

 ع۱–م 

 درجة منخفضة

                                                           
18

Anas Sudijono, Pengantar Statistik Pndidikan , (Jakarta: Raja Wali press, 2012,), hlm 

176 
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ال استخدام دلعرفة ادلختلفة عن " ىذا احلTes Tاستعمال التحليل "  مث

، مث أعطى اخلالصة اىل "مقبول أو مردود"  ثامن فصلتالميذ من نتيجة االختبار على 

 19البيانات بإستعمال رموز األتية: ةتباكالحتليل .من فروضية البحث

=  5ت
م
٩
م 

١

ش
م
٩
م 

١

 

 اخلطوات:

 " بالرموز:كمتبحث نتيجة ادلتوسط" . أ

 =0م
∑ ك
ن

١

 

 " بالرموز:يتبحث نتيجة ادلتوسط"م . ب

= 0م
ي∑
ن

٩

 

 " بالرموز:كع تبحث نتيجة " . ت

  = كع 
∑ ك

٩

ن
١

 

 " بالرموز: يع  تبحث نتيجة " . ث

                                                           
19

ibid-hlm 313 
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   =ك ع   
ي∑

٩

ن
٩

 

 " بالرموز:ك شتبحث نتيجة " . ج

= ٠مش 
ع

١

ن
١
 ۱   

 " بالرموز:يتبحث نتيجة "ش  . ح

= ٩مش 
ع

٩

ن
٩
 ۱   

 :برموز كما يلى متغَتة "ي"،خطاء من تفريق بُت متغَتة "ك" و  حبث قدرخ .  

 ٠م=    ش  ٣م -٠مش 
 ٣م + ش٣

٣ 

 : ”to“او  ”T“حبث د. 

=  5ت
م
٩
م 

١

ش
م
٩
م 

١

 

 

 . هيكل البحثز

البحث و  ىدافو أ بحثال أسئلةخلفية و  اإلطار العام::  الفصل األول

وحتديد  أمهية البحث وحدود البحثض البحث و و فر 
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الدراسات السابقة و منهجية البحث و ىيكل و ادلصطلحات 

 البحث

طريقة دتثيل  وتعريفالطريقة تعريف الثاين      : اإلطار النظري وفيو، الفصل 

تطبيق واغراض  ادلسرحية وشليزات و عيوب لطريق دتثيل ادلسرحية

ىف تعليم  اغراضتعريف مهارة الكالم و  طريقة دتثيل ادلسرحية

 .مهارة الكالم

نبذة تارخيية عن مدرسة الثانوية بادلعهد اإلسالمي   ميدان البحث :    ثلالثاالفصل 

عهد احوال ادلدرسة الثانوية  بادل, منبع احلسان سوعى ليلُت

 أحوال ادلوارد البشرية  ,اإلسالمي منبع احلسان سوعاى ليلُت

 مهارة الكالم تالميذ يف: و مناقشتها  وحتليل:عرض البيانات  الرابع الفصل

 بالثانوية منبع احلسان  بادلدرسةثامن أ فصل ال تعليم اللغة العربية 

تعليم اللغة  مهارة الكالم تالميذ يف, رحيةشادل دتثيل تطبيق طريقة

تطبيق بثانوية منبع احلسان  بادلدرسةثامن ب فصل ال العربية 

مهارة كالم ى عل دتثيل ادلسرحييةطريقة تأثَت , ثرحيةادل دتثيل طريقة

 .منبع احلسانبادلدرسة الثانوية ىف تعليم اللغة العربية التالميذ 

 نتائج البحث والتوصيات وادلقًتحاتاخلامس :  الفصل


