
 ولألالفصل ا
 طار العامإلا

 خلفية  . أ

يقصد بتعلم اللغة ىي العملية الواعية, ادلخطط ذلا من أطراف عديدة. لتمكُت الفرد من 

تعلم اللغة الثانية أو األجنبية. و تتم ىذه العملية عادة ىف مرحلة متأخرة من العمر, بعد مرحلة 

  1.الطفولة ادلبكرة

أسلوبان ىف التحكم بالسلوك عن طريق األمل و اللذة, و قد اذلدايا و العقوبات ىف الًتبية 

 يطلق عليها أمساء أخرى مثل الًتغيب و الًتىيب, و التعزيز اإلجيايب و التعزيز السليب والعقاب.

و يستخدم ىذان األسلوبان بعد قيام الفرد بسلوك ما, فإذا كان مرضيا للمعلم أو ادلريب يتبعو  

  باذلدية وإال فالعقاب. 

ية األسرية و ىذا الربط و التناوب بُت األسلوبُت شائع ىف معظم. مظاىر احلياة مبا فيها الًتب 

أقل من ذلك ىف الًتبية غَت ادلدرسية أو العرضية ادلستخدمة ىف تعليم الكبار و  و الًتبية ادلدرسية, و

  2التعليم من احلياة.

ىف معهد عزتنا قسم البنات و معلمة اللغة العربية تعرف ان  الباحثةبناء على مقابلة بُت 

يستخدمن لغتان ىف أيّامهن. و مها اللغة العربية ىف أسبوعُت األول و اللغة اإلصلليزية ىف أسبوعُت 
                                                 

 137ص.  ه 1432, الرياض إضاءت دلعلمى اللغة العربية لغَت الناطقُت هباعبد الرمحن بن إبراىيم الفوزان,  1
  

  1, ص. 2117سبتمرب  https://www.arab-ency.com ,6 ,العقاب واذلدية ىف الًتبيةفخر الدين القال,   2



بالنقصان مهما قامت زال تال لبنات تشعر مبعهد عزاتنا  قسم االكالم مهارة  و تذكر أيضا انبعدىا. 

فيمن  تلميذاتالبعض اللغة العربية، ولكن أن تتكلم ب تلميذاتالحىت أوجب على ، غويةفيها البيئة الل

( أزير)تب افإن عقا، تهغة األم لتوضيح الكلمات اليت قاليف اللغة. أهنا تستخدم ل نظمال عنطيال 

 . 3مشروع

تتهاون ىف استخدام  تلميذاتة. كثَت من الولكن الوقع ىف ىذا الوقت اللغة تكون اضلطط

 اتبو العقو  اعطاء اذلدايايف  تريد أن تبحث الباحثةأن لذلك  ألن العقوبات تستعمل احيانا.اللغة. 

أزير تال مع متمرد تلميذةال . ألنالعكس أوالكالم  مهارةى عل ةجيابياإلنتائج تعرف ال، حىت تلميذاتلل

 .العكس إجيابية أووكذالك التقدير الذى لو آثر  ءخطااألأو قادرة على التعلم من   معُت

ت ابالعقو و  اايداهلإعطاء طريقة توظيف " تريد ان تبحث عن الباحثةمن ىذه ادلسألة ف 

ه مهمة وىذ" لبنات ابملبانجقسم ا مبعهد عزتنا لفصل السابع ىف مهارة الكالم الجتناب األخطاء

 تلميذاتلو وجود إرادة قوة ا اتبو العقو  دايااإلجيابية والسلبية من اذل ىر أن ن نا نستطيع، ألنللبحث

 .الىت ترجى ميىداف التعلأللقواعد ة النظوم ىف ادازي ، وىف التعلم إىل ما ىو أحسن

 أسئلة البحث . ب

توضيح ىذا يًتكز ىف الالبحث خلفية البحث السابقة لوحدة النظر يف ىذا البحث يكون  نم

 التالية: البحث فتوضع النقاط

                                                 
 2117أغسطس  11ادلقابلة ىف التاريخ   3



اللغة دراسة يف  وباتالعق و دايااذلتوظيف  باستخدام تلميذاتلة الكالم كيف مهار  .1

 باليمبانج؟ مبعهد عزاتنا للبنات اللغوية األخطاء جتنابالالعربية 

اللغة دراسة يف  وباتالعق و دايااذلتوظيف  بال استخدام تلميذاتلة الكالم كيف مهار  .2

 باليمبانج؟ ة مبعهد عزاتنا قسم البناتوياللغ األخطاء جتنابالعربية ال

دراسة يف  وباتالعق و دايااذلتوظيف  باستخدام تلميذاتلة الكالم مهار  تأثَت كيف .3

 باليمبانج؟ اللغوية مبعهد عزاتنا قسم البنات األخطاء جتناباللغة العربية ال

 أهداف البحث . ج

 وأّما أىداف البحث ىف ىذا البحث كما يلى:

اللغة دراسة يف  وباتالعق و دايااذل توظيف باستخدام تلميذاتل دلعرفة مهارة الكالم .1

 .باليمبانج اللغوية مبعهد عزاتنا قسم البنات األخطاء جتنابالعربية ال

اللغة دراسة يف  وباتالعق و دايااذل توظيف بال استخدام تلميذاتدلعرفة مهارة الكالم ل .2

 .باليمبانج اللغوية مبعهد عزاتنا قسم البنات األخطاء جتنابالعربية ال

اللغة دراسة يف  وباتالعق و دايااذلتوظيف  باستخدام تلميذاتدلعرفة تأثَت مهارة الكالم ل .3

 .باليمبانج اللغوية مبعهد عزاتنا قسم البنات األخطاء جتنابالعربية ال

 د. فروض البحث
Hipotesa adalah suatu jawaban yang bersifat sementara terhadap permasalahan 

penelitian, sampai terbukti melalui data yang terkumpul.
4
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 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 

2006), hlm 71  



 ترمجتها: 

 سألة البحث, حىت تأكد من جيمع البيانات. فروض البحث ىو إجابة مبدئ بادل

 (Hoفرضية العدم ) .1

 .تلميذاتال الكالم دية الرتفاعواذل  ابالعق توظيفبُت  اذلامفرق ال يوجد ال

 (Haفرضية البديلة ) .2

 .تلميذاتال الكالم دية الرتفاعواذل ابالعق توظيفبُت  اذلامفرق الوجود 

 أمهية البحثه.

 :تيةآلعلي نتائج البحث يف األمور العلى ىذا البحث يساىل 

 نظرية .1

توظيف دلعرفة  عن  خصوصة م اللغة العربيةييف تعلكمعطيات الفكرية لزيادة خزائن العلوم ا

اذلدايا و العقوبات الجتناب األخطاء ىف مهارة الكالم لفصل السابع مبعهد عزتنا إعطاء 

 .قسم البنات بادلبانج

 تطبيقية .2

لبنات مبعهد عزاتنا قسم اللمؤسسات التعليمية خصوصا كمعطيات الفكرية  ( أ

 يف خطوة تطوير التعليم. باليمبانج

 لًتقية جودة الًتيية جباليمبانلبنات كآدة التقييم عند ادلعلمُت مبعهد عزاتنا قسم ا ( ب

 اصة يف اللغة العربية.للباحثة خل عارفادلثقافة و ال زيادةلج( 



 

 و. حدود البحث

ىف  و عربيةىف ادلادة اللغة الىذا البحث إال ألن قدرة زلدودة و ضيق الوقت, فتحدد الباحثة 

. و لفصل السابع الكالممهارة يف  األخطاء الجتنابشلارسة العملية يف  توظيف اذلدايا و العقوبات

 2117يأدى ىذا البحث ىف السنة 

 ز. حتديد املصطلحات

 اذلدايا .1

ما يُقدَّم لشخٍص من األشياء إكراًما لو وُحبًّا فيو أو دلناسبة سارّة ىي  اذلدايا مجع من ىدية و

 5عنده

تعبَتا لو عن ثل أمهية معنوية, تقدم لشخص ما ىي عبارة عن سلعة أو منتج, أو شيئ مي اذلدايا

 6احملبة و اإلحًتام أو اإلمتنان لفعلو.
Menurut M. Ngalim Purwanto, hadiah adalah alat pendidikan represif yang 

menyenangkan, diberikan kepada anak yang memiliki prestasi tertentu dalam pendidikan, 

memiliki kemajuan dan tingkah laku yang baik sehingga dapat dijadikan tauladan bagi teman 

temannya.
7
 

 

 ترمجتها: 
                                                 

   2, ص. 2117س طأغس http://www.almaany.com ,17, معجم ادلعاصرةامحد سلتار, 5

  1, ص. 2117س طأغس http://www.mawdoo3.com ,17, معٌت اذلديةفاطمة مشعلة,  6
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 Ngalim Purwanto, MP.Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis, (Bandung: Remaja Rosadakarya,2014),  

hal.182 



عطى اىل من ىف نفسها منجز . و ستتلميذاتالتفرح  ىي آلة الًتبية  عند صلامل بورونط اذلدايا

 كون قدوة حسنة لصاحباهتا. حىت تستطيع ان تىف الًتبية و ترقية األخالق 

، كلمة ديةاذلكون ، تاجلائزة  اذلدية ىي راء ادلذكورة, أخذت الباحثة اإلستنباط أن من اال

 . لبةالطكفاءة لتطوير  و لتحفيز التعلم  كذالكو  لغةعلى ال بةلالطشجيع لت الثناء أو ادلكافآت
 

 اتبو لعقا .2

ىو إحلاق أذى نفسي أو بدين بالطفل جزاء على سلوك معُت  و ات مجع من العقوبةبو العق

 ملتزما حبجمو الصحيح و معترب إذا كان توظيفو يف عملية الًتبية مقتصرا و قام بو. وىو أمر صحي و

 8.مبواصفات استخدامو الًتبوية
Menurut Ngalim Purwanto hukuman ialah penderitaan yang diberikan atau 

ditimbulkan dengan sengaja (orang tua, guru, dan sebagainya ) sesudah terjadi pelanggaran, 

kejahatan dan kesalahan.
9
 

 ترمجتها:

 من والدين, مدرس و غَت ذلك ( بعد ) اقصداحلاق األذى  العقوبة ىي عند صلامل بورونط

  , او اإلجرام او األخطاء.ان توجد رلاوزة النظام

اليت  تلميذاتلل إحلاق أذى عقوبة ىيالمن األراء ادلذكورة, أخذت الباحثة اإلستنباط أن 

باللغة األم  ةلغبُت  نلطتخي نزلياحلد من استخدام األخطاء اللغوية ال  واذلدف ىواللغة.  يتجاوزن

 .العربية

                                                 
 1ص. ,  2117أغسطس  http://www.alquran.yoo7.com  ,17, مفهوم العقاب ىف الًتبيةالكابنت مصطفى,   8

9
 Ngalim Purwanto, MP.Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis, (Bandung: Remaja Rosda Karya,2014), 

hal186 



 رة الكالمامه .3
 Keterampilan berbicara adalah kemampuan mengucapkan bunyi-bunyi artikulasi atau 

kata-kata untuk mengekspresikan pikiran berupa ide, pendapat, keinginan dan perasaan 

kepada lawan bicara.
10

  

 ترمجتها :

للتعَت أو الكلمات للتعبَت عن الفكر ىف  قدرة على نطق األصوات يى كالمال ةمهار 

 شكل أفكار وآراء ورغبات ومشاعر إىل ادلستمع.
Menurut Henri Guntur Tarigan sebagaimana dikutip oleh Ulin Nuha bahwa berbicara 

merupakan kombinasi faktor-faktor fisik, psikologi, neurologis, semantik, dan linguistik 

secara luas. Sehingga dapat dianggap sebagai alat manusia yang paling penting bagi kontrol 

sosial. 
11

 

 ترمجتها: 

عوامل اجلسمٍّت و السيكولوجّي, و أولُت هنا أّن الكالم ىو  رأى ىنري كنتور ترغان كما نقل 

ضلو واسع. حبيث ميكن اعتباره كآلة البشرية األكثر أمهية للسيطرة العصيّب, و ادلعاىن, و اللغوي على 

 االجتماعية. 

 قدرة على نطق األصوات يىمن األراء ادلذكورة, أخذت الباحثة اإلستنباط أن مهارة الكالم 

 للتعَت أو الكلمات للتعبَت عن الفكر و كآلة االّتصل بُت الّناس. 
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 Acep Hermawan, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab, (Bandung: Remaja Rosآdakarya, 2001), hal. 

135 
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 Ulin Nuha, Metodologi Super Efektif Pembelajaran Bahasa Arab, (Jogjakarta: Diva Press, 2012), 

hal. 99  



 

 الدراسات السابقةح. 

الكتابة ىذا البحث فتستخدم الباحثة البحث العلمي الذي يتعلق مبوضوع حبثها.  ليساعد ىف  

 كما يلى:

ىف مهارة الكالم و تأثَته  لعقوباتوا داياإعطاء اذل تنفيذ"ن  بعنوا زين نور احملمودةل بحثال .1

أظهرت أن  ا البحثيف ىذ. "لدوافع تعلم الطلبة مبعهد منبأ الصاحلُت سوجي منَت غرسك 

يشابو ىذا البحث  و  12بدوافع التعلم. ذلدايا و العقوباتاىناك عالقة إجيابية وىامة بُت 

خيتلف و توظيفها ىف إعطاء اذلدايا و العقوبات  بالبحث الذي كتبت الباحثة من ناحية 

 بالبحث الذي كتبت الباحثة من ناحية أىدافو يعٍت الجتناب األخطاء ىف مهارة الكالم.

الكالم دراسة حالة يف مساكن  ةمهار ىف زير( أدور العقوبة )ت" بعنوان  فايزةل البحث .2

ا توضح ىذ". موصلانالطلبة كراصلى ال تربيةاإلسالمية الداخلية  صافية معهد تلميذاتال

تأزير  الكالم، من خالل تطبيق ةمهار ضخمة يف حتسُت  العقاب لو  أن دورك البحث

يشابو ىذا  و.13.الكالم على ما يرام ةمهار  اللغة و أكثر انضباطا يفيكونون  الطالب

خيتلف بالبحث  البحث بالبحث الذي كتبت الباحثة من ناحية مباحثة عن العقوبات و

ادلتغَتة  ادلؤثرة, و ىذا ليس فقط يبحث عن التأزير أو العقاب الذي كتبت الباحثة من ناحية 
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 ولكن يبحث عن اذلدايا أيضا.

البحث لواحدة خَتية بعنوان "تأثَت طريقة إعطاء اذلدايا على دوافع تالميذ الصف اخلامس  .3

ا يف ىذبادلبانج"   4ىف تعّلم ماّدة اللغة العربية )دراسة التجريبية( بادلدرسة اإلبتدائية القرآنية 

بو ىذا و يشا 14بدوافع التعلم. ىف إعطاء اذلداياأظهرت أن ىناك عالقة إجيابية وىامة  البحث

خيتلف  و البحث بالبحث الذي كتبت الباحثة من ناحية توظيفها ىف طريقة إعطاء اذلدايا

بالبحث الذي كتبت الباحثة من ناحية ادلتغَتة  ادلؤثرة, و ىذا ليس فقط يبحث عن اذلدايا 

 العقوبات أيضا. توظيفها ىف طريقة إعطاء اذلدايا ولكن يبحث عن

يف التعلم. يف  قوباتوالع اذلداياوتشابو ىذا البحث مع البحث أعاله مناقشة بالتساوي على  

التعلم من ىذه  وظيفمع مناقشة تأخطأ اللغة  اجتنابيف الكائن، وىي  توضعحُت أن الفرق 

 ف.ادلختل البحث موقع العملية، وأيضا

  منهجية البحث. ط

 لدخ. ادل1

حبث الكمي. فالبحث الكمي ىو البحث الذي خل ىذا البحث يتضمن على و  مد

 يستخدم ادلعاجلات اإلحصائية ىف تفسَت ظاىرة تربوية و اجتماعية.
Data kuantitatif yaitu data penelitian berupa angka-angka dan analisisnya 

menggunakan statistik. 
15

 

 ترمجتها: 
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 Wahidah Khoiriah, Skripsi: “Pengaruh Metode Pemberian Hadiah Terhadap Motivasi Belajar 

Siswa Kelas 5 dalam Pembelajaran Bahasa Arab di Madrasah Ibtidaiyah Quraniyah  4 Palembang” 
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 Amirul Hadi, Metodologi Penelitian Pendidikan,(Bandung: Pustaka Setia, 2005), hlm 126 



 عمال اإلحصائ.البيانات الكمية ىي البيانات تدل على األرقام باست

 ادلنهج .2
Penelitian ini menggunakan posttest-only control design. Dalam design ini terdapat 

dua kelompok yang dipilih secara random (R). Kelompok pertama diberi perlakuan (X) dan 

kelompok yang lain tidak. Kelompok yang diberi perlakuan disebut eksperimen dan 

kelompok yang tidak diberi perlakuan disebut kelompok kontrol.
16 

 ترمجتها: 

ىذه الدراسة تستخدم بتصميم ضبط بعدد الوحيد. و ىناك رلموعتان واختيارمها عشوائيا 

(, و ليست على رلموعة األخرى. فمجموعة األوىل مسيت Xاألوىل معاملة )  )ر( أعطى اجملموعة

 مبجموعة التجربية و الثانية مسيت مبجموعة الضابطة.

 ثرلتمع البح .3

ادلمثلة للمجتمع ىي من مفعول البحث. كانت شلثلة للمجتمع ىف ىذا البحث ىي مجيع 

 31و عددىن  2118-2117نات بادلبانج ىف الفصل السابع مبعهد عزتنا قسم الب تلميذاتال

 17.تلميذات
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(Bandung: Alfa Beta, 2013), hlm.112 
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 1اجلدول 

   السابع مبعهد عزتنا قسم البنات املمثلة للمجتمع فصل

 رقم الفصل العدد

 VII A 1 تلميذات 15

 VII B 2 تلميذات 14

 اجلملة تلميذات 29

 

 : عينات البحث و أسلوب اختيارىا

 سوىارمسي أريكونطا: باتباع ما قال الدكتور  الباحثة, فتأخذىا أما العينات ىف ىذا البحث

Apabila subjeknya kurang dari seratus lebih baik diambil  semuanya. Sehingga 

penelitiannya merupakan penelitian populasi. Jika jumlah subjeknya lebih dari seratus lebih 

baik diambil antara 10-15% atau 20-25% atau lebih.
18

 

 ترمجتها: 

حىت تكون البحث  تلميذاتإذا كان مسند البحث ناقصا من مائة فأحسن أن يأخذ مجيع ال

 25-21% أو  15-11حباثا عن العينات. إذا كانت العينات اكثر من مائة فأفضل مأخوذ بُت 

 % أو اكثر.
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ىف فصل  تلميذاتمجيع ال الباحثة. فأخذت 29مبجموعتهن  تلميذاتمن ادلمثلة للمجتمع ال

 السابع مبعهد عزتنا قسم البنات. 

 :2اجلدوال 

 Aفصل السابع  باجملموعة التجريبة

 Bفصل السابع  باجملموعة الضابطة
 

 

 متغريات البحثي. 

 قال سوىارسيمي أريكونطا ىف كتابو: 
  Variabel adalah objek penelitian,atau apa yang menjadi titik perhatian suatu 

penelitian.
19

  

 ترمجتها:

 مفعول البحث, أو ما ىي النقطة احملورية للبحث. ية ىمتغَت 
  Dalam suatu penelitian eksperimen, Sukardi membedakan variabel menjadi dua. 

Yaitu:  

1. Variabel bebas, biasanya variabel yang dimanipulasi secara sistematis. 

2. Variabel terikat, yakni variabel yang diukur akibat adanya manipulasi pada 

variabel bebas.
20

 

 ترمجتها:

 كان سوكاردى ىف دراسة جتريبية يفرق ادلتغَتات إىل ادلتغَتين:  

 ادلتغَتة  ادلؤثرة ىي ادلتغَتة تالعب ادلنهجية. .1
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 ادلتغَتة ادلأثورة ىي ادلتغَتة لقياس بسبب التالعب ادلتغَتة  ادلؤثرة. .2

 ىذا البحث كما يلى:استناد إىل الرأي أعاله, متغَتة  

 Xة تغَت ادل      Xة تغَت ادل  Yةتغَت ادل

 

 

 ك. أدوات البحث 

  تقنيا جتمع البيانات على النحو التاىل:  الباحثةللحصول على البيانات ادلطلوبة, و استخدام 

 طريقة التجريبية .1

باستخدام اللغة العربية عند تعّلم  تلميذاتال الباحثة , عند تعليم اللغة العربية تأمرالتجريبيةىف طريقة 

تستخدم اللغة العربية. كذلك ستعطى اذلدية من الذي  . وستعطي العقاب من الذي ملاللغة العربية

 دائما بالصحيح و الفصيح.  تستخدم  اللغة العربية

 طريقة اإلختبار .2

 .تلميذاتلباحلوار دلعرفة مهارة الكالم  تلميذاتاال و تدربات إىل السؤ  الباحثةأعطت 

 طريقة ادلالحظة .3

, و أمساء ادلعلمُت و صور العامة و موقع اجلغراىف تلميذاتلنيل عدد ال الباحثةالطريقة اليت تستخدمها 

 و رأية و رسالة و أىداف ادلدرسة مبعهد عزتنا قسم البنات بادلبانج.

 طريقة ادلقابلة .4

 توظيف إعطاء اذلدايا و العقوبات
 

 مهارة الكالم لتلميذات



قدمت ىذه ادلقابلة إىل معلمة اللغة العربية, لنيل عن عملية تعليم اللغة العربية ىف ىذه ادلدرسة اليت 

 تتكون من طريقة التعليمية.

 ل. مصادر البيانة

 ُت: و مها البيانات األساسية و البيانات الثانوية:تإىل قسم مصادر البيانات ىذا البحث تنقسم

 ىف فصل السابع تلميذاتمن ال الباحثةالبيانات األساسية وىي بيانات اليت جتدىا  .1

و جتدىا من معلمة اللغة العربية, و مدير معهد, و  البيانات الثانوية وىي بيانات مساعدة .2

 أحوال ادلعلمُت, و أحوال الوسائل و غَت ذلك. 

 م. أسلوب حتليل البياانت

ستستخدام دلعرفة  ىذا احلال (test t) 21البحث باستعمال التحليلطريقة حتليل البيانات ىذا  

يف فصل السابع, مث أعطى اخلالصة  إىل "مقبول أو مردود"  تلميذاتادلختلفة من نتيجة اإلختبار لل

 : البيانات باستعمال رموز اآلتية الباحثةمن فروضية البحث. أما رموزىا ىي حتليل 

    
    

       
 

 :اخلطوات 

 ( بالرموز :1)ادلتغَتة  Xحبث نتيجة الوسيطة دلتغَتة  .1

     أو  
  

  
 

 ( بالرموز :2)ادلتغَتة   Yالوسيطة دلتغَتةحبث نتيجة  .2
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    أو  
  

  
 

 ( بالرموز :Xحبث نتيجة إضلراف ادلعيارى )من ادلتغَتة  .3

      أو   
√   

  
 

 : ( بالرموزY حبث نتيجة إضلراف ادلعيارى )من ادلتغَتة .4

      أو   
√   

  
 

 

 ( بالرموز :Xحبث نتيجة خطأ معيارى الوسيطة )من ادلتغَتة  .5

       أو    
   

√    
 

 ( بالرموز :Y حبث نتيجة خطأ معيارى الوسيطة )من ادلتغَتة .6
 

       أو    
   

√    
 

 (Yو  xحبث نتيجة خطأ ادلعيارى )فرق بُت الوسيطة دلتغَت  .7

         √    
       

  

 

  . هيكل البحثن

 :ىيكل البحث ىذا البحث كما يلي و أما 

و و فروض البحث و أىداف البحث, البحث،  سئلةأ و،خلفية اإلطار العام فيو    الفصل األول:

السابقة, و  الدراساتو حتديد ادلصطلحات, و  و حدود البحث,أمهية البحث, 



 البحث, و أدوات البحث, و مصادر البيانات, و ات, و متغَت منهجية البحث

 ىيكل البحث أسلوب حتليل البيانات, و

دايا و العقوبات و شرحها و توظيف اعطاء اذل طريق تعريف النظرى و فيوطار اإل  :الفصل الثاين

 استخدامها يف التعليم و تعريف مهارة الكالم و شرحها.  انواعها و اىدفها ىف

البحث, و فيو صورة عامة عن ادلعهد عزتنا قسم البنات بادلبانج اليت تشتمل ميدان  :الفصل الثالث

, تلميذاتعلى تاريخ القيام, وموقع اجلغرايف و رؤية, و أحوال ادلعلمُت, و أحوال ال

 و أحوال الوسائل.

يف فصل  تلميذاتالم الو مناقشتها تشتمل فيها مهارة الك عرض حتليل البيانات  :الفصل الرابع

ايا و العقوبات و عند تعليمهن بال توظيف اذلد يمهن باستخدامعند تعل عالساب

 تأثَت توظيف اذلدايا و العقوباتو  توظيف اذلدايا و العقوبات استخدام

 لتلخيص واالفًتاحات واخلامتا :الفصل اخلامس

 
 


