الفصل اﻷول
اﻹطار العام
أ .خلفية
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
الطفولة ادلبكرة.
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اذلدايا و العقوبات ىف الًتبية أسلوبان ىف التحكم بالسلوك عن طريق األمل و اللذة ,و قد
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.
و ىذا الربط و التناوب بُت األسلوبُت شائع ىف معظم .مظاىر احلياة مبا فيها الًتبية األسرية
و الًتبية ادلدرسية ,و أقل من ذلك ىف الًتبية غَت ادلدرسية أو العرضية ادلستخدمة ىف تعليم الكبار و
التعليم من احلياة.

2

بناء على مقابلة بُت الباحثة و معلمة اللغة العربية تعرف ان ىف معهد عزتنا قسم البنات
يستخدمن لغتان ىف أيّامهن .و مها اللغة العربية ىف أسبوعُت األول و اللغة اإلصلليزية ىف أسبوعُت
1عبد الرمحن بن إبراىيم الفوزان ,إضاءت دلعلمى اللغة العربية لغَت الناطقُت هبا ,الرياض  1432ه ص137 .
 2فخر الدين القال ,العقاب واذلدية ىف الًتبية 6 ,https://www.arab-ency.com ,سبتمرب  ,2117ص1 .

بعدىا .و تذكر أيضا ان مهارة الكالم مبعهد عزاتنا قسم البنات تشعر ال تزال بالنقصان مهما قامت
فيها البيئة اللغوية ،حىت أوجب على التلميذات أن تتكلم باللغة العربية ،ولكن بعض التلميذات فيمن
ال يطعن النظم يف اللغة .أهنا تستخدم لغة األم لتوضيح الكلمات اليت قالتها ،فإن عقاب (تأزير)
مشروع.3
ولكن الوقع ىف ىذا الوقت اللغة تكون اضلططة .كثَت من التلميذات تتهاون ىف استخدام
اللغة .ألن العقوبات تستعمل احيانا .لذلك أن الباحثة تريد أن تبحث يف اعطاء اذلدايا والعقوبات
للتلميذات ،حىت تعرف النتائج اإلجيابية على مهارة الكالم أو العكس .ألن التلميذة متمرد مع التأزير
معُت أو قادرة على التعلم من األخطاء وكذالك التقدير الذى لو آثر إجيابية أو العكس.
من ىذه ادلسألة فالباحثة تريد ان تبحث عن" توظيف طريقة إعطاء اهلدااي و العقوابت
الجتناب اﻷخطاء ىف مهارة الكالم لفصل السابع مبعهد عزتنا قسم البنات ابملبانج" وىذه مهمة
للبحث ،ألننا نستطيع أن نرى اإلجيابية والسلبية من اذلدايا والعقوبات و وجود إرادة قوة التلميذات
ىف التعلم إىل ما ىو أحسن ،و زيادة النظوم ىف القواعد ألىداف التعليم الىت ترجى.
ب.أسئلة البحث
من خلفية البحث السابقة لوحدة النظر يف ىذا البحث يكون البحث يًتكز ىف التوضيح ىذا
البحث فتوضع النقاط التالية:

 3ادلقابلة ىف التاريخ  11أغسطس 2117

 .1كيف مهارة الكالم لتلميذات باستخدام توظيف اذلدايا و العقوبات يف دراسة اللغة
العربية الجتناب األخطاء اللغوية مبعهد عزاتنا للبنات باليمبانج؟
 .2كيف مهارة الكالم لتلميذات بال استخدام توظيف اذلدايا و العقوبات يف دراسة اللغة
العربية الجتناب األخطاء اللغوية مبعهد عزاتنا قسم البنات باليمبانج؟
 .3كيف تأثَت مهارة الكالم لتلميذات باستخدام توظيف اذلدايا و العقوبات يف دراسة
اللغة العربية الجتناب األخطاء اللغوية مبعهد عزاتنا قسم البنات باليمبانج؟
ج .أهداف البحث
و ّأما أىداف البحث ىف ىذا البحث كما يلى:
 .1دلعرفة مهارة الكالم لتلميذات باستخدام توظيف اذلدايا و العقوبات يف دراسة اللغة
العربية الجتناب األخطاء اللغوية مبعهد عزاتنا قسم البنات باليمبانج.
 .2دلعرفة مهارة الكالم لتلميذات بال استخدام توظيف اذلدايا و العقوبات يف دراسة اللغة
العربية الجتناب األخطاء اللغوية مبعهد عزاتنا قسم البنات باليمبانج.
 .3دلعرفة تأثَت مهارة الكالم لتلميذات باستخدام توظيف اذلدايا و العقوبات يف دراسة اللغة
العربية الجتناب األخطاء اللغوية مبعهد عزاتنا قسم البنات باليمبانج.
د .فروض البحث
Hipotesa adalah suatu jawaban yang bersifat sementara terhadap permasalahan
penelitian, sampai terbukti melalui data yang terkumpul.4

4

Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: PT Rineka Cipta,
2006), hlm 71

ترمجتها:
فروض البحث ىو إجابة مبدئ بادلسألة البحث ,حىت تأكد من جيمع البيانات.
 .1فرضية العدم ()Ho
ال يوجد الفرق اذلام بُت توظيف العقاب واذلدية الرتفاع الكالم التلميذات.
 .2فرضية البديلة ()Ha
وجود الفرق اذلام بُت توظيف العقاب واذلدية الرتفاع الكالم التلميذات.
ه.أمهية البحث
لعلى ىذا البحث يساىل علي نتائج البحث يف األمور اآلتية:
 .1نظرية
كمعطيات الفكرية لزيادة خزائن العلوم ايف تعليم اللغة العربية خصوصة دلعرفة عن توظيف
إعطاء اذلدايا و العقوبات الجتناب األخطاء ىف مهارة الكالم لفصل السابع مبعهد عزتنا
قسم البنات بادلبانج.
 .2تطبيقية
أ) كمعطيات الفكرية للمؤسسات التعليمية خصوصا مبعهد عزاتنا قسم البنات
باليمبانج يف خطوة تطوير التعليم.
ب) كآدة التقييم عند ادلعلمُت مبعهد عزاتنا قسم البنات باليمبانج لًتقية جودة الًتيية
ج) لزيادة الثقافة و ادلعارف للباحثة خلاصة يف اللغة العربية.

و .حدود البحث
ألن قدرة زلدودة و ضيق الوقت ,فتحدد الباحثة ىذا البحث إال ىف ادلادة اللغة العربية و ىف
توظيف اذلدايا و العقوبات يف شلارسة العملية الجتناب األخطاء يف مهارة الكالم لفصل السابع .و
يأدى ىذا البحث ىف السنة 2117
ز .حتديد املصطلحات
 .1اذلدايا
ٍ
سارة
اذلدايا مجع من ىدية و ىي ما يُقدَّم
لشخص من األشياء إكر ًاما لو ُ
وحبًّا فيو أو دلناسبة ّ
عنده

5

اذلدايا ىي عبارة عن سلعة أو منتج ,أو شيئ ميثل أمهية معنوية ,تقدم لشخص ما تعبَتا لو عن
احملبة و اإلحًتام أو اإلمتنان لفعلو.
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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:
5امحد سلتار ,معجم ادلعاصرة 17 ,http://www.almaany.com ,أغسطس  ,2117ص2 .
6فاطمة مشعلة ,معٌت اذلدية 17 ,http://www.mawdoo3.com ,أغسطس  ,2117ص1 .
Ngalim Purwanto, MP.Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis, (Bandung: Remaja Rosadakarya,2014),
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hal.182

عند صلامل بورونط اذلدايا ىي آلة الًتبية تفرح التلميذات .و ستعطى اىل من ىف نفسها منجز
ىف الًتبية و ترقية األخالق حىت تستطيع ان تكون قدوة حسنة لصاحباهتا.
من االراء ادلذكورة ,أخذت الباحثة اإلستنباط أن اذلدية ىي اجلائزة  ،تكون اذلدية ،كلمة
الثناء أو ادلكافآت لتشجيع الطلبة على اللغة وكذالك لتحفيز التعلم ولتطوير كفاءة الطلبة.
 .2العقوبات
العقوبات مجع من العقوبة و ىو إحلاق أذى نفسي أو بدين بالطفل جزاء على سلوك معُت
قام بو .وىو أمر صحي و معترب إذا كان توظيفو يف عملية الًتبية مقتصرا و ملتزما حبجمو الصحيح و
مبواصفات استخدامو الًتبوية.

8

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:
عند صلامل بورونط العقوبة ىي احلاق األذى قصدا ( من والدين ,مدرس و غَت ذلك ) بعد
ان توجد رلاوزة النظام ,او اإلجرام او األخطاء.
من األراء ادلذكورة ,أخذت الباحثة اإلستنباط أن العقوبة ىي إحلاق أذى للتلميذات اليت
يتجاوزن اللغة .واذلدف ىو احلد من استخدام األخطاء اللغوية ال يزلن خيتلطن بُت لغة األم باللغة
العربية.
 8الكابنت مصطفى ,مفهوم العقاب ىف الًتبية 17 , http://www.alquran.yoo7.com ,أغسطس  , 2117ص1 .
Ngalim Purwanto, MP.Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis, (Bandung: Remaja Rosda Karya,2014),
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hal186

 مهارة الكالم.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
مهارة الكالم ىي قدرة على نطق األصوات للتعَت أو الكلمات للتعبَت عن الفكر ىف
.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
 و,لوجي
رأى ىنري كنتور ترغان كما نقل أولُت هنا أ ّن الكالم ىو عوامل
ّ اجلسمٍت و السيكو
ّ
 حبيث ميكن اعتباره كآلة البشرية األكثر أمهية للسيطرة. و اللغوي على ضلو واسع, و ادلعاىن,العصيب
ّ
.االجتماعية
 أخذت الباحثة اإلستنباط أن مهارة الكالم ىي قدرة على نطق األصوات,من األراء ادلذكورة
.للتعَت أو الكلمات للتعبَت عن الفكر و كآلة االتّصل بُت النّاس
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Acep Hermawan, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab, (Bandung: Remaja Rosآdakarya, 2001), hal.

11

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

135
hal. 99

ح .الدراسات السابقة
ليساعد ىف الكتابة ىذا البحث فتستخدم الباحثة البحث العلمي الذي يتعلق مبوضوع حبثها.
كما يلى:
 .1البحث لزين نور احملمودة بعنوان "تنفيذ إعطاء اذلدايا والعقوبات ىف مهارة الكالم و تأثَته
لدوافع تعلم الطلبة مبعهد منبأ الصاحلُت سوجي منَت غرسك " .يف ىذا البحث أظهرت أن
ىناك عالقة إجيابية وىامة بُت اذلدايا و العقوبات بدوافع التعلم.

12

و يشابو ىذا البحث

بالبحث الذي كتبت الباحثة من ناحية توظيفها ىف إعطاء اذلدايا و العقوبات و خيتلف
بالبحث الذي كتبت الباحثة من ناحية أىدافو يعٍت الجتناب األخطاء ىف مهارة الكالم.
.2

البحث لفايزة بعنوان "دور العقوبة (تأزير) ىف مهارة الكالم دراسة حالة يف مساكن
التلميذات معهد صافية اإلسالمية الداخلية تربية الطلبة كراصلى الموصلان" .توضح ىذا
البحث كدور أن العقاب لو ضخمة يف حتسُت مهارة الكالم ،من خالل تطبيق تأزير
الطالب يكونون أكثر انضباطا يف اللغة و مهارة الكالم على ما يرام.13.و يشابو ىذا
البحث بالبحث الذي كتبت الباحثة من ناحية مباحثة عن العقوبات و خيتلف بالبحث
الذي كتبت الباحثة من ناحية ادلتغَتة ادلؤثرة ,و ىذا ليس فقط يبحث عن التأزير أو العقاب
12

Zayn Nurul Mahmudah, Skripsi: “Aplikasi Pemberian Reward dan Punishment dalam Pembelajaran
Maharah Al-Kalam dan Dampaknya Terhadap Motivasi Belajar Santri di Pondok Pesantren Putri Mamba’us
Sholihin Suci Manyar Gresik” (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga:2015), (http://www.digilib.UIN.ac.id diakses
)tanggal 2 Mei 2017
13
Faizah, Skripsi: “Peranan Hukuman (Ta’zir) Terhadap Ketrampilan Kalam (Studi Kasus di Asrama
as-Shofiyah Pondok Pesantren Putri Trbiyatut Tholabah Kranji,Lamongan” (Yogyakarta: UIN Sunan
)Kalijaga:2015), (http://www.digilib.UIN.ac.id diakses tanggal 2 Mei 2017

ولكن يبحث عن اذلدايا أيضا.
.3

البحث لواحدة خَتية بعنوان "تأثَت طريقة إعطاء اذلدايا على دوافع تالميذ الصف اخلامس
مادة اللغة العربية (دراسة التجريبية) بادلدرسة اإلبتدائية القرآنية  4بادلبانج" يف ىذا
ىف تعلّم ّ
البحث أظهرت أن ىناك عالقة إجيابية وىامة ىف إعطاء اذلدايا بدوافع التعلم 14.و يشابو ىذا
البحث بالبحث الذي كتبت الباحثة من ناحية توظيفها ىف طريقة إعطاء اذلدايا و خيتلف
بالبحث الذي كتبت الباحثة من ناحية ادلتغَتة ادلؤثرة ,و ىذا ليس فقط يبحث عن اذلدايا
ولكن يبحث عن توظيفها ىف طريقة إعطاء اذلدايا العقوبات أيضا.
وتشابو ىذا البحث مع البحث أعاله مناقشة بالتساوي على اذلدايا والعقوبات يف التعلم .يف

حُت أن الفرق توضع يف الكائن ،وىي اجتناب أخطأ اللغة مع مناقشة توظيف التعلم من ىذه
العملية ،وأيضا موقع البحث ادلختلف.
ط .منهجية البحث
 .1ادلدخل
و مدخل ىذا البحث يتضمن على حبث الكمي .فالبحث الكمي ىو البحث الذي
يستخدم ادلعاجلات اإلحصائية ىف تفسَت ظاىرة تربوية و اجتماعية.
Data kuantitatif yaitu data penelitian berupa angka-angka dan analisisnya
menggunakan statistik. 15

ترمجتها:
14

Wahidah Khoiriah, Skripsi: “Pengaruh Metode Pemberian Hadiah Terhadap Motivasi Belajar
”Siswa Kelas 5 dalam Pembelajaran Bahasa Arab di Madrasah Ibtidaiyah Quraniyah 4 Palembang
)(Palembang: UIN Raden Fatah 2015
15
Amirul Hadi, Metodologi Penelitian Pendidikan,(Bandung: Pustaka Setia, 2005), hlm 126

البيانات الكمية ىي البيانات تدل على األرقام باستعمال اإلحصائ.
.2

ادلنهج

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
(ر) أعطى اجملموعة األوىل معاملة ( ,)Xو ليست على رلموعة األخرى .فمجموعة األوىل مسيت
مبجموعة التجربية و الثانية مسيت مبجموعة الضابطة.
.3

رلتمع البحث

ادلمثلة للمجتمع ىي من مفعول البحث .كانت شلثلة للمجتمع ىف ىذا البحث ىي مجيع
التلميذات ىف الفصل السابع مبعهد عزتنا قسم البنات بادلبانج  2118-2117و عددىن 31
تلميذات.

17
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Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kuantitatif dan R&D, cet.ke 8,
(Bandung: Alfa Beta, 2013), hlm.112

 17ادلصدر :وثيقة ىف إدارة مبعهد عزتنا قسم البنات  2118-2117ىف التاريخ  3أغستس 2117

اجلدول 1
املمثلة للمجتمع فصل السابع مبعهد عزتنا قسم البنات
رقم

الفصل

العدد

1

VII A

 15تلميذات

2

VII B

 14تلميذات

اجلملة

 29تلميذات

عينات البحث و أسلوب اختيارىا :
أما العينات ىف ىذا البحث ,فتأخذىا الباحثة باتباع ما قال الدكتور سوىارمسي أريكونطا:
semuanya. Sehingga

Apabila subjeknya kurang dari seratus lebih baik diambil

penelitiannya merupakan penelitian populasi. Jika jumlah subjeknya lebih dari seratus lebih
baik diambil antara 10-15% atau 20-25% atau lebih.18

ترمجتها:
إذا كان مسند البحث ناقصا من مائة فأحسن أن يأخذ مجيع التلميذات حىت تكون البحث
حباثا عن العينات .إذا كانت العينات اكثر من مائة فأفضل مأخوذ بُت  % 15-11أو 25-21
 %أو اكثر.

Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hlm 107
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 فأخذت الباحثة مجيع التلميذات ىف فصل.29 من ادلمثلة للمجتمع التلميذات مبجموعتهن
.السابع مبعهد عزتنا قسم البنات
:2 اجلدوال
A

فصل السابع

باجملموعة التجريبة

B

فصل السابع

باجملموعة الضابطة
 متغريات البحث.ي
:قال سوىارسيمي أريكونطا ىف كتابو

Variabel adalah objek penelitian,atau apa yang menjadi titik perhatian suatu
penelitian.19

:ترمجتها
. أو ما ىي النقطة احملورية للبحث,متغَتة ىي مفعول البحث
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
19
20

Ibid, hlm 161
Sukardi, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Jakarta: Bumi Askara, 2008), hal 179

 .2ادلتغَتة ادلأثورة ىي ادلتغَتة لقياس بسبب التالعب ادلتغَتة ادلؤثرة.
استناد إىل الرأي أعاله ,متغَتة ىذا البحث كما يلى:
ادلتغَتة

Y

مهارة الكالم لتلميذات

ادلتغَتة

X

توظيف إعطاء اذلدايا و العقوبات

ك .أدوات البحث
للحصول على البيانات ادلطلوبة ,و استخدام الباحثة تقنيا جتمع البيانات على النحو التاىل:
 .1طريقة التجريبية
ىف طريقة التجريبية ,عند تعليم اللغة العربية تأمر الباحثة التلميذات باستخدام اللغة العربية عند تعلّم
اللغة العربية .وستعطي العقاب من الذي مل تستخدم اللغة العربية .كذلك ستعطى اذلدية من الذي
تستخدم اللغة العربية دائما بالصحيح و الفصيح.
 .2طريقة اإلختبار
أعطت الباحثة سؤاال و تدربات إىل التلميذات باحلوار دلعرفة مهارة الكالم لتلميذات.
 .3طريقة ادلالحظة
الطريقة اليت تستخدمها الباحثة لنيل عدد التلميذات ,و أمساء ادلعلمُت و صور العامة و موقع اجلغراىف
و رأية و رسالة و أىداف ادلدرسة مبعهد عزتنا قسم البنات بادلبانج.
.4طريقة ادلقابلة

قدمت ىذه ادلقابلة إىل معلمة اللغة العربية ,لنيل عن عملية تعليم اللغة العربية ىف ىذه ادلدرسة اليت
تتكون من طريقة التعليمية.
ل .مصادر البيانة
مصادر البيانات ىذا البحث تنقسم إىل قسمتُت :و مها البيانات األساسية و البيانات الثانوية:
 .1البيانات األساسية وىي بيانات اليت جتدىا الباحثة من التلميذات ىف فصل السابع
 .2البيانات الثانوية وىي بيانات مساعدة و جتدىا من معلمة اللغة العربية ,و مدير معهد ,و
أحوال ادلعلمُت ,و أحوال الوسائل و غَت ذلك.
م .أسلوب حتليل البياانت
طريقة حتليل البيانات ىذا البحث باستعمال التحليل (test t) 21ىذا احلال ستستخدام دلعرفة
ادلختلفة من نتيجة اإلختبار للتلميذات يف فصل السابع ,مث أعطى اخلالصة إىل "مقبول أو مردود"
من فروضية البحث .أما رموزىا ىي حتليل الباحثة البيانات باستعمال رموز اآلتية :

اخلطوات :
 .1حبث نتيجة الوسيطة دلتغَتة ( Xادلتغَتة  )1بالرموز :
أو

 .2حبث نتيجة الوسيطة دلتغَتة ( Yادلتغَتة  )2بالرموز :

Anas Sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan, (Jakarta : PT. Grafindo Persada, 2014), hlm 314
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أو

 .3حبث نتيجة إضلراف ادلعيارى (من ادلتغَتة  )Xبالرموز :
√

أو

 .4حبث نتيجة إضلراف ادلعيارى (من ادلتغَتة  )Yبالرموز :
√

أو

 .5حبث نتيجة خطأ معيارى الوسيطة (من ادلتغَتة  )Xبالرموز :
أو

√

 .6حبث نتيجة خطأ معيارى الوسيطة (من ادلتغَتة  )Yبالرموز :
أو

√

 .7حبث نتيجة خطأ ادلعيارى (فرق بُت الوسيطة دلتغَت  xو )Y
√

ن .هيكل البحث
و أما ىيكل البحث ىذا البحث كما يلي:
الفصل األول:

اإلطار العام فيو خلفية،و أسئلة البحث ،و أىداف البحث ,و فروض البحث و
أمهية البحث ,و حدود البحث ,و حتديد ادلصطلحات ,و الدراسات السابقة ,و

منهجية البحث ,و متغَتات البحث ,و أدوات البحث ,و مصادر البيانات ,و
أسلوب حتليل البيانات ,و ىيكل البحث
الفصل الثاين:

اإلطار النظرى و فيو تعريف طريق توظيف اعطاء اذلدايا و العقوبات و شرحها و
انواعها و اىدفها ىف استخدامها يف التعليم و تعريف مهارة الكالم و شرحها.

الفصل الثالث :ميدان البحث ,و فيو صورة عامة عن ادلعهد عزتنا قسم البنات بادلبانج اليت تشتمل
على تاريخ القيام ,وموقع اجلغرايف و رؤية ,و أحوال ادلعلمُت ,و أحوال التلميذات,
و أحوال الوسائل.
الفصل الرابع:

عرض حتليل البيانات و مناقشتها تشتمل فيها مهارة الكالم التلميذات يف فصل
السابع عند تعليمهن باستخدام توظيف اذلدايا و العقوبات و عند تعليمهن بال
استخدام توظيف اذلدايا و العقوبات و تأثَت توظيف اذلدايا و العقوبات

الفصل اخلامس :التلخيص واالفًتاحات واخلامت

