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 نتائج تعليم اللغة العربية .1

 التعريف (1

م هو مصطلح يستخدم لإلشارة إلى نسبة نجاح تحقيق الهدف المراد ينتيجة التعل

وهناك بعض الشعور ومعنى لنتائج . تحقيقه ألنه قد تم إجراء محاولة من قبل شخص )طالب(

 .الدراسة مثل بعض اآلراء أدناه

من خالل فهم الكلمتين اللتين تشكلهما، وهما  تعليمتعريف هو نتائج ال

تعريف النتائج هو)المنتج( إلى االستحواذ بسبب نشاط أو  ".تعليم"النتائج" و "ال

.
ً
 ش يٍء من ش يٍء  عملية تؤدي إلى تغيير في المدخالت وظيفيا

ُ
ه صناعة

ّ
تعرف اإلنتاج بأن

ة من اإلنتاجية، وعائدات المبيعات، ونتائج ، وهذا ينطبق الش يء نفسه على معرفآخ

النتيجة، يمكن تمييز -في دورة مدخالت العملية .تعليمالتطوير، بما في ذلك نتائج ال

النتائج بوضوح عن المدخالت بسبب التغييرات في العملية. وهذا كمثل أنشطة 

ن عليه من ا، يغير الطالب سلوكهم مقارنة بما كتعليم، وبعد تجربة اللمتعالتعليم وال

 1قبل.

هو  تيعيليييم( الي1811)  Robert M. Gagne dan Merril Perkins Driscollفيي رأي 

تغيير في قدرات الفرد وأوضيييييييييياعه الحي يمكن اا فا  عل ما في وقس معين وللي بسييييييييييبب عملية 

. علمتالنمو. تغييرات في سييييييييييلوك التييييييييييخص بعد اكتسيييييييييياب خ رات مختلفة في مواقف مختلفة 

                                                           
1 Dr. Purwanto, Evaluasi Hasil Belajar. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Cetakan VII, September 

2016), hlm. 44. 



 أي معتيييييدل فير  .التجييييارب، سييييييييييييييحييييد  عملييييية تغيير تحيييييد  في شيييييييييييييخص ميييييا وبنيييياًء على هييييذه

Margaret E. Mel Gredler (1811أن ال )هو عملية لتيخص في اا صول على العديد  تعليم

الحي ال تيييأتل على هيييذا النحو، ولكن يجيييب  تعليممن المهيييارات، والمهيييارات والمواقف ونتيييائج ال

 2.نمعيأن تتم عن قصد في وقس 

هي تغييرات في قدرات ومهارات التييييييييييخص ويمكن  تعليمتعيين أن نتائج اللذلك يمكن 

مثيييييل  ،تعليماملختلفييييية الحي تحيييييد  في ال اا فيييييا  عل ميييييا في زميييييييييييييون ف رة  منيييييية معينييييية. نمو

لذلك من  مختلفة، تعليمالتغيرات الطالب في سييلوك بعد اكتسيياب خ رات مختلفة في مواقف 

تسيييييييييييييبيييب عمليييية التغيير في الطالب. يمكن القول أن هيييذه التجيييارب املختلفييية الحي من شييييييييييييييأ ميييا  

ا عنييد  ييدو  تغيير. لييذالييك فيي ن نتييائج ال تعليمالتيييييييييييييخص قييد   هي تحقيق أهييداف تعليمشيييييييييييييلتييً

 .تعليمال، ثم يتم اا صول على نتائج تعليمكمنتج لعملية ال تعليمونتائج ال تعليمال

ة في عملية عد المشاركاللغة العربية هي تغيرات في السلوك الطالب قبل ب تعليمنتائج 

اللغة العربية. بسييييبب وجود كفاءة اللغة العربية. الكفاءة يأتل من كلمة مختصيييية بمعني  تعليم

 . 3امتالك القيدرة ومهيارات في مجياالتيه بحيي لديه القدرة لفعل شييييييييييييي يء ما وفًقا ا دود معرفته

مهييارات القراءة و  كالمالمهييارات اللغيية العربييية الحي نوقشييييييييييييييس هي مهييارات االسيييييييييييييتمييا ، مهييارات 

 ومهارات الكتابة.

هو تغيير في سيييييييييييلوك  تعليمأن الفي رسيييييييييييوان في إبراهيم  Gagne وبالمثل، ذكر

ارات يحدد جميع المه تعليماإلنسيييان أو قدرته. التغيير في األداء )السيييلوك( يعني أن ال

ل عل ما من قبل األفراد )الطالب(. من أنشطة و لمعرفة والمواقف والقيم الحي تحصوا

                                                           
2 Jailani M. Yunus, Urgensi Sikap dalam Pencapaian Hasil Belajar Mahasiswa. (Jurnal 

Mudarrisuna: Vol. 3, No.2, Juli-Desember. 2013), hlm. 297. 
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ف مييييييا أنوا  مختلفيييييية من السيييييييييييييلوك يتم إنتيييييياجهييييييا مثييييييل المعرفيييييية والمواقف  تعليملا

والمهيارات والقيدرات والمعلوميات والقيم. وتعرف هذه األنوا  املختلفة من السيييييييييييييلوك 

. القدرات الحي تم اا صييييول عل ما من عملية تعليمباسيييم القدرات باعتبارها مخرجات 

( المهيييييارات 2لمعلوميييييات اللف يييييية، ( ا1   يمكن تصيييييييييييييهيف في خمسييييييييييييييييية وهي  تعليمال

 4( المهارات اا ركية.5( المواقف و 4( اس راتيجيات المعرفية، 3الفكرية، 

 .ميم هو تغير سلوك الطالب نتيجة للتعليمن البا ثين أعاله خلص إلى أن نتائج التعل

م يعلة التكل عملي. وقد  اول التغييرات عملية التعليم والتعلم لتحقيق هدف توفير التعليم

 .تؤثر على تغيير السلوك على بعض ااجوانب المتعلقة بالطالب

، نتائج التعليم هي نتيجة للتفاعل بين التعليم  Mudijono و Dimyati أضاف

والتعليم. من جانب المعلم، ف نه يهتهي بعملية تقييم التعليم.  يي، من ااجانب الطالب هو 

 5 ماية ذروة عملية التعليم.

ر في هو في األسيييييييييييييا  تغيي تعليمم أعاله يمكن أن نسييييييييييييتهتج معرفة المن تعريف التعلي

السيييييييييييييلوك، وخلق تغيير. مييا تغير هو سيييييييييييييلوك التيييييييييييييخص وسيييييييييييييلوكييه. لييذلييك إذا  ييد  تغيير في 

  .تعليمالسلوك، فقد  دثس عملية 

تكو ما أو صيييييييييينعها وما إلى ذلك من خالل  النتائج هي األشييييييييييياء الحي يتم اال تفا   ما أو

اللغييييية العربيييييية هي القيييييدرة الحي يتم تحقيقهيييييا من   تعليمنتيجييييية   1زير ذليييييك.ااجهيييييد والعقيييييل و 

ا  . ثم سيييييلتم إعطاء نتائج القيتعليمشيييييخص أو فرد في المواد العربية، بعد المرور بعملية ال
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من قبيل المعلم في شيييييييييييييكيل درجيات. هيذه القيمية هي اكتسييييييييييييياب ميا  اول الطالب فعله، أال وهو 

 لف رة معينة. تعليمال

 نتائج التعليم فئة من (2

. ركية، العاطفية واا في عالم التعليم، هناك ثال  فتات، هي المعرفية" لبلوم"وفقا 

، ف ن التصهيف هو ن ري فقط ألنه في الواقع الثالثة كلها و دة رومع ذلك، من  يي ااجوه

 7.والتأثير على بعمها البعض صلبة وا دة يصعب فصلها،

عرف املجاالت الثالثة باسم 
ُ
والحي سلتم شر ها على النحو  onomi BloomTaksت

 1 التالي

 املجال المعرفي .1

يرتبط املجال المعرفي بالقدرات الفكرية وكفاءات التفكير مثل التذكر والفهم 

 .والتحليل والتواصل والتصور و ل المشكالت

 املجال العاطفل .2

لوكل الس يرتبط هذا املجال العاطفل بالشعور والن رة والعاطفة واا افز واالتجاه

 القبول واإلدراك، والتقييم،: األجزاء العاطفية هي. ومستوى المستلم ورفض ش يء ما

 .على سبيل المثال، الشعور بالفخر و ب العربية. والتن يم، وتوصيف القيم

 املجال النفس ي اا ركل .3
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على  .يرتبط املجال النفس ي بكفاءة العمل الحي تتممن  ركات العمالت اا ركية

، يمكن للطالب كتابة أنشطة الكتابة، نطق اللغة والمهارة في إعداد سبيل المثال

، ءدامحاكاة األ : وتشمل ااجوانب الفرعية لل الة النفسية. معدات املخت رات اللغوية

 .والتالعب، والتعبير وااخ رة

 اللغة العربية تعليممؤشر إنجاز  (3

ا ى يتحقق م،  حتعليم اللغة العربية على محمل ااجديجب أن يتحقق إنجا  

 ،هي أيما لغة أجنبية وللسس لغة أماللغة العربية . هو متوقع في األهداف التعليمية

إن العوامل الحي تسبب . الطالب العرب زالبا ما يواجهون صعوبات تعليملذلك في 

ل العوام)صعوبة في اللغة العربية ال تستمد بالكامل من اللغة العربية نفسها 

والعوامل ( ، عدم األمانالفائدة، الدافع)عن عوامل نفسية  ولكنما ناجمة( الداخلية

 عليمتوبسبب ذلك يجب أن تأخذ االس راتيجيات واألساليب املختارة في . االجتماعية

 8.العوامل النفسية وال ربوية واالجتماعية اللغة العربية في االعتبار

 كن رؤية من جانبقم بمراجعة الن ر في أسباب صعوبة دراسة اللغة العربية، وال يم

من المهم اختيار األساليب في . وهناك عناصر في شكل عوامل نفسية واجتماعية. وا د فقط

 .تعلم اللغة العربية مع تعرض للن ر في هذه العوامل  يي يمكنك المساعدة في عملية التعلم

ر قدرة الطالب على استخدام اللغات األجنبية هو تطوي تعليمالغرض الرئلس ي من 

مهارات، وهي مهارات  4ل يتممن تحقيق مخرجات التعليم العرب. ، الشفوية والمكتوبةةاللغ

  10.ومهارات الكتابة ، ومهارات القراءةكالم، ومهارات الاالستما 

                                                           
9 Syaiful Bahri Djamarah dan Aswan Zain, Strategi Belajar Mengajar. (Jakarta: Rineka Cipta. 
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صل اا ادي عشر مدرسة العالية اللغة العربية في الف تعليممؤشرات اإلنجا  ل

عل ما من  ةياكرتا الحي  صل البا ثوكمة ياأل  ياكرتا ومدرسة العالية نور كيو  امل مدية معلمات

  مصادر البحي العربية لكل مدر  من المدار  على النحو التالي

 مهارات االستما  .أ

قدرة التخص على همم أو فهم الكلمات أو ااجمل الحي يدرسها شركاء اا وار أو 

 كوا دة من المهارات القبولية، تصبح مهارات االستما  عنصًرا . وسائل اإلعالم
ً
 أن يجب أوال

بطبيعة اا ال أول مرة يفهم البشر لغة اآلخرين من خالل السمع، ثم في ضوء . يتقن الطالب

م المواد يمكن تقدي. المفهوم، المهارات اللغوية الحي يجب أن تكون لها األسبقية هي االستما 

  على أربع مرا ل كما يلي( وخاصة العربية)الحي تستمع إلى اللغات األجنبية 

 لة مقدمةمر  .1

في هذه المر لة، يتم تقديم أصوات اا روف العربية منفردة وتلك الحي تم ربطها 

في هذه اا الة، ُيطلب من المعلم إعطاء مثال على نطق . بأ رف أخرى بالكلمات

 .األصوات بشكل جيد وص يح، ثم يتبعها الطالب

 مر لة فهم المبتدئين .2

ادثات البسيطة الحي أجراها المعلم دون في هذه المر لة، يتم دعوة الطالب لفهم امل 

 .استجابات لف ية، ولكن من خالل إجراءات

 مر لة فهم األوسط .3

 .في هذه المر لة يتم إعطاء الطالب أستلة شفهية أو كتابية،  ول ما سمعوا أو رأوا



 مر لة متقدمة من التفاهم .4

راديو أو في هذه المر لة، يتم تدريب الطالب على االستما  إلى األخبار من ال

 .يمكنك أيًما االستما  إلى تعليقات  ول أشياء معينة يتم بثما على الراديو. التلفزيون 

 اا وار .ب

، وهو جانب نشاط ممارسة األصوات أو " المهدسة"ويسمى اا وار أو اا واري أيما 

اعر شالكلمات الحي يتم ترتيبما في جمل للتعبير عن األفكار في شكل أفكار أو آراء أو رزبات أو م

الغرض من تعليم اا وار هو أن يتمكن الطالب من التواصل بشكل لف ل . للشريك اا واري 

وسيلة جيدة ومعقولة تعني نقل الرسائل إلى . جيد وبشكل طبيعي في اللغة الحي هم طال ما

ولكن بالطبع للوصول إلى مستوى ذكاء االتصاالت يتطلب . اآلخرين بطرق مقبولة اجتماعًيا

 .يبأنشطة التدر 

 مهارات القراءة .ج

وفهمها عن طريق ( رمو  مكتوبة)القدرة على التعرف على محتويات ش يء مكتوب 

القراءة هي في األسا  عملية اتصال بين القارئ والمؤلف من . قراءة أو استيعا ما في القلب

  خالل النص الذي كتبه، ثم مباشرة فيه عالقة

، تنقسم القراءة في املخطط إلى قسمين .إدراكية بين اللغة امل كية واللغة المكتوبة

  هما

 (ااجهريةاءة قر )القراءة بصوت عاٍل  .1

مكن بحيي يت. اقرأ بتالوة أو التعبير عن رمو  مكتوبة في شكل كلمات أو جمل تقرأ

 .الطالب من قراءة القراءة بشكل جيد وفًقا لن ام الصوت باللغة العربية



 القراءة الصامتة  .2

القراءة في القلب المعروف باسم القراءة والفهم، وهو كما يمكن أن يطلق عليه 

القراءة عن طريق عدم قراءة الرمو  المكتوبة في شكل كلمات أو جمل تقرأ، بل تعتمد 

الهدف هو إتقان محتويات القراءة أو اا صول . فقط على دقة االستكشاف البصري 

 ناسبعلى أك ر قدر من المعلومات  ول محتويات القراءة في الوقس الم

  مهارات الكتابة .د

يمدف هذا الهشاط التدريبي إلى وصف أو . الكتابة هي مادة تعبير في شكل مكتوب

التعبير عن محتويات العقل، بدًءا من ااجوانب البسيطة مثل كتابة الكلمات إلى ااجوانب 

بة أيما إلى تاكما هو اا ال مع المواد في جوانب أخرى، تؤدي مادة الك. المعقدة للكتابة

الطالب لديمم القدرة على جعل  مع هذا الهشاط، من المتوقع أن. الموضو  المقدم إلى اا وار

 .ااجمل العربية، في الوقس نفسه إنشاء لهم في اتقان الموضو  في السؤال

يمكن تقسيم أنشطة الكتابة في الدرو  العربية على نطاق واسع إلى ثال  فتات ال 

 11.(االنشاء)والكتابة االمالء، وااخط  يمكن فصلها، وهي
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 أساليب تعليم اللغة العربية .2

 التعريف (1

من النييييا ييييية االقتصييييييييييييييييادييييية، تييييأتل هييييذه الطريقيييية من كلميييية "ميثيييياء" تعني ال هر أو 

يعني من خالل أو يمر. في اللغيييية العربييييية تسيييييييييييييمى طريقيييية تعني الطريق. ، "واا شيييييييييييييو" ااخلف

 ما يوبالتالي ف ن الطريقة تعني المسيييييار الذي يجب تمريره ل
ً
ع ر تحقيق الهدف المهشييييييود. زالبا

، Effendyفي Edward Anthony من  ييييي المصيييييييييييييطل يييات، و بينمم  ااخ راء عن طريقييية فهم

 12ويعّرف هذه الطريقة بأ ما خطة شاملة لتقديم اللغة بشكل منمجي بناًء على النهج امل دد.

قيق اد لتحويعني من التعريف أعاله أن الطريقة هي خطة شيييياملة تتعلق بعرض المو 

 أهداف معينة بناًء على نهج محدد مسبًقا.

أن هييذه الطريقيية هي جهييد المبييذول لتنفيييذ خطيية الحي تم إعييدادهييا في  Senjayaوقييال 

األنشيييييييييييييطييية اا قيقيييية بحييييي يتم تحقيق األهيييداف الحي تم تجميعهيييا على النحو األمثيييل، وهو 

ريقة ل تحقق الطريقة هي طتطبيق األسيلوب. بلغات أخرى إذا كانس إسي راتيجية خطة التشغي

لتحقيق شييييييييييييي يء مييا، فهييذا يعني أنييه عنييدمييا تكون اإلسييييييييييييي راتيجييية خطيية لتحقيق شييييييييييييي يء مييا، فيي ن 

الطريقة هي طريقة لتنفيذ اإلسييييييي راتيجية. اسييييييي راتيجية وا دة يمكن أن تسيييييييتخدم العديد من 

 13األساليب.

لتصيييييييييييييميم على أن الطريقة هي ا Pareraبياإلضيييييييييييييافية إلى الفهم الميذكور أعاله، وذكر 

فسيييييييييييييير ، يمكن تلى تقنيات وأسييييييييييييياليب التعليم. وهكذاإ تعليمالذي يتم بعدها ترجمة طريقة ال

كطريقيية يقوم  مييا شيييييييييييييخص مييا في تنفيييذ طريقيية معينيية. على سيييييييييييييبيييل المثييال،  تعليمتقنيييات ال

                                                           
12 Ahmad Fuad Effendy, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab. (Malang: Misykat. 2005), hlm. 6. 
13 Wina Sanjaya, Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan, hlm. 126-127. 



يتطلب اسيييتخدام أسييياليب امل اضيييرات في الصيييفوف الحي تميييم عدًدا كبيًرا نسييييبًيا من الطالب 

خاصييييية، والحي سيييييتكون بالطبع مختلفة من النا ية التقنية عن اسيييييتخدام أسييييياليب تقنياتما اا

امل اضييييرات في الصييييفوف الحي تمييييم عدًدا محدوًدا من الطالب. وبالمثل، باسييييتخدام أسيييياليب 

المناقشييييييييييية، يجب اسيييييييييييتخدام أسييييييييييياليب مختلفة عند الطالب الذين يتم تصيييييييييييهيفهم على أ مم 

ات سلبية. في هذه اا الة، يمكن للمعلم تبديل التقني نشيطون مع فتات يتم تصيهيفها على أ ما

 14 حى ولو في نفي ممر الطريقة.

هي ترتليب التصيييييييييييييميم العيام لتنفييذ اإلجراء. اسيييييييييييييتنادا إلى النهج  تعليمإذن، طريقية ال

، هنيياك العييديييد من  Raswan في Baradjaالتقني. وفقييا  تعليمالمتبع قبييل تطبيقييه في تقنيييات ال

بشيييييييييييييكييل عييام ، اجميع المواد  تعليماسيييييييييييييتخييدامهييا لتنفيييذ اسييييييييييييي راتيجيييات ال الحي تعليمطرق ال

( 4( مناقشيييييييييييية 3( الم اهرات. 2( محاضييييييييييييرة. 1التعليمية. من بين هذه األنوا  من األسيييييييييييياليب  

 15( الندوات، إاخ.8( المناقشة 1؛ ( العصف الذهني7خ رة الميدانية. ( اا1( مخت ر 5محاكاة 

نوعا من األسييييييييييييياليب. الطريقة  Parera  15 رييذكة، اللغي تعليمميا يتعلق بنو  طريقية 

المباشييييييييرة، الطريقة الطبيعية، المنهج النفسيييييييي ي، الطريقة الصييييييييوتية، طريقة القراءة، طريقة 

القواعيييد، طريقييية ال رجمييية، طريقييية ترجمييية القواعيييد، الطريقييية االنتقيييائيييية، طريقييية التحكم في 

 11مطابقة، وطريقة اللغة المزدوجة. اللغة، طريقة ميم موم، طريقة ن رية الممارسة، طريقة

                                                           
14 Jos Daniel Parera, Linguistik Edukasional. (Jakarta: Erlangga. 1987), hlm. 18-19. 
15 Raswan, Pengaruh Metode Pembelajaran Eklektik Terhadap Hasil Belajar Bahasa Arab Siswa. 

(UIN Syarif Hidayatullah Jakarta: Arabiyat. Vol. 5. No. 1. Juni 2018), hlm. 127-128. 
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العربيييية.  تعليممن الشيييييييييييييرح أعاله، يمكن تلخيص أن هنييياك نوعين من أسيييييييييييييييالييييب ال

الطرق العامة مثل الطرق المسييييتخدمة في جميع المواد التعليمية واألسيييياليب ااخاصيييية، والحي 

جم ر ؛ طرق القواييييييد والم غييييية العربيييييية. من بين هيييييذه الطرق هيالل تعليمتسيييييييييييييتخيييييدم فقط في 

، الطريقييية السيييييييييييييمعيييية (، الطريقييية المبييياشيييييييييييييرة )طريقييية االق راب(ال رجمييية)الطريقييية القواعيييد و 

 17، والطريقة االنتقائية )الطريقة اإلنتقائية(.(البصرية )الطريقة السمعية السفوية

 الطريقة االنتقائية (2

، والحي هي طريقية مشييييييييييييي ركية، جوانيب إيجيابية من (تتطليب طريقية التجميع )االنتقيائيية

مهييييييارات اللغوييييييية والمعرفيييييية، من أجييييييل تع يم أهييييييداف ونتييييييائج التعليم. تتميييييييييييييمن طريقيييييية ال

 11االنتقائية في السؤال امل ادثة والقراءة والممارسة والواجبات.

 بتعريف الطريقة االنتقائية كما يلي  Al-‘Anatiتقدم 

و هي طريقييية تجمع بين عيييدد من طرق تعليم اللغييية األجنبيييية  وهي تعتميييد على 

ارة التحيد  بمهيارة الكتييابية بياليدربية والمران وبنياء التمرينيات الحي تعز  المهييارة قرن مهي

المطلوب إنجا ها. و يبدو واضييييييي ا أن "الشيييييييافعي" قد صيييييييدر عن الطريقة المباشيييييييرة  

فلم يتخذ لغة وسييييييييييييطة لتعليم العربية  و أظهر ما يكون ذلك فلى ااجمل والمفردات  

فمرة يقيييدمهيييا بيييالصيييييييييييييورة  ومرة يشييييييييييييير هيييا فهو يقيييدم المفردات بيييأسييييييييييييييالييييب متعيييددة  

 18بالمرادف  ومرة بقدمها بمدها.
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الطريقيية االنتقييائييية تعني مركييب أو جمع؛ كيفييية تقييديم مواد اللغيية العربييية من خالل 

على الكفيياءة، والتحييد ، والكتييابيية، والقراءة،  تعليمأسييييييييييييياليييب مختلفيية، بحيييي تركز عملييية ال

 وفهم بعض التفاهمات.

و طريقة مركبة، وهي طريقة معينة تعت ر قادرة على السيطرة طريقة انتقائية أ

كل طريقة لها مزايا وعيوب، ال في الطرق األخرى. على الرزم من  على أوجه القصور 

اجمع هنا يتوافق مع ااجمعه في وقس وا د، وذلك ألن ا تعني أن كل ش يء يمكن

الطالب، و حى ، وطبيعة الموضو ، وقدرة تعليماال تياجات على أسا  أهداف ال

 الة المعلم. ما هو مناسب في هذه اا الة هو االستفادة من مزايا بعض األساليب 

  20للتغلب على أوجه القصور في بعض األساليب.

إلرادة، ولكن يجب أن تمتثل ولذلك، المعلم ال يسمح بااجمع بين األساليب مع ا

 .اال تياجات ألهداف التعلم لشروط

قييية انتقيييائيييية بييياللغييية العربيييية، ليييديميييا مجموعييية متنوعييية من ، طري Lundetoبلنميييا رأي 

الطريقيييية املخ رة  الطريقيييية التوفيقييييية  الطريقيييية  األسيييييييييييييميييياء، من بينمم   الطريقيييية اإلنتقييييائييييية 

سييييماء األ  األسييييماء للي بدون سييييبب. يولد نو  اإل دوجية  الطريقة التولفية. وجود العديد من

ف  21اإليجابية ملختلف األسييييييييييياليب واعتمادها. ألن هذه الطريقة تريد ااجمع بين ااجوانب ّ
عر 
ُ
ت

Lundeto  أن الطريقية االنتقيائيية هي طريقية تجمع وتختار ااجوانب اإليجابية ملختلف الطرق

 وتعتمدها.
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Cetakan ketiga. April 2013), hlm. 196. 
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فسييير التعريف أعاله أن المناقشيية باسييتخدام األسيياليب االنتقائية هي الطريقة الحي ت

لطريقة المباشيييييرة وطريقة االسييييييتما  واإل الة هي يتم ترجمتما إلى أسييييياليب وقواعد لل رجمة. ا

أجزاء ال يمكن الفصيل بينما ألن اللغة العربية لن تنفصييل عن أربع لغات  االسييتما  والتحد  

 والقراءة والكتابة.

 خطوات استخدام الطريقة االنتقائية (3

، ف ن ااخطوات الحي يمكن اسيييييييييتخدامها السيييييييييتخدام هذه الطريقة مثل الطرق األخرى 

 22 ااخطوات الحي اتخذها المعلم هي كالتالي على سبيل المثال، .مرنة

 .، كما هو اا ال مع أساليب أخرى مقدمة .1

، مع موضو  األنشطة اليومية مرارا في شكل  وارات قصيرة تكون مريحة توفير المواد .2

 مع  ركات أو عالمات أو صور . وتكرارا
ً
 شفهيا

ً
 .تعرض هذه المادة أوال

يتم  ، ثم تقليد اا وارات الحياالنمباط االستما  إلى اا وارات يتم توجيه الطالب إلى .3

 .تقديمها  حى بسالسة

 .يوجه الطالب ألخذ هذه اا وارات مع أصدقائمم في المقابل .4

، يتم إعطاءهم نص قراءة يرتبط اا وارات الحي تم تعليمها بسالسة بعد تطبيق .5

 لكيفية قبعد ذلك يعطل المعلم م. موضوعه باا وارات
ً
 ،راءة جيدة وص يحةثاال

 .يتبعها الطالب بشكل متكرر 

                                                           
22 Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab......, hlm. 198. 



 بلفتة، أو  ركة، أو صورة .1
ً
أو  ،إذا كانس هناك مفردات صعبة، فالمعلم يفسرها أوال

 .زيرها

 .، ثم يناقشها  سب اا اجةمن الهياكل الهامة في نص القراءةيقدم المعلم العديد  .7

 .، ثم مناقشة امل توياتمعلم يخ ر الطالب لدراسة القراءةال .1

في ااختام، التقييم النمائل هو في شكل أستلة  ول محتويات القراءة الحي تمس  .8

 .مناقشتما

 موقف ووظفية طرق التعليم .3

، تتمتع هذه الطريقة بمكانة هامة للغاية لتحقيق أهداف أو في العملية التعليمية

  وفقا تعليمطريقة ال(Syaiful B. Djamarah)موقف هو. تعليمكفاءات ال

 تعلمافع ااخارجي في أنشطة التعليم والكأداة للد .أ

. الدافع هو الش يء الذي يتجع التخص على التحرك، سواء بوعي أو دون وعي

فع والدا( الناشتة من داخل الفرد)، وهما الدافع ااجوهري وينقسم الدافع إلى اثنين

، ف ن استخدام األساليب من قبل ولذلك(. الناشتة من خارج الفرد)ااخارجي 

التخص  كأداة تحفيزية تأتل من خارج تعليمفي عملية التدريي ووظائف ال المعلمين

 .ون تعليمالطالب ي/ الذي يستطيع أن يجعل النا  

 التعامل مع الفروق الفردية الطالب .ب

أو  ، سواء من ااجوانب النفسيةية بخصائص مختلفةيتمتع الطالب كمواضيع تعليم

، والعادات االجتماعية والعائلية، والدوافع، والبلتات االهتمامات، والمواهب



، من المتوقع أن يتمكن الطالب من استخدام األساليب المستخدمة لذلك 23.وزيرها

 ، بحيي يتمكن الطالب منالتعامل مع جميع هذه االختالفات في تعليمفي عملية ال

 .أو تلقل الدرو  وفًقا اخصائص كل منمم تعليم

 تعليملتحقيق أهداف ال .ج

هذه الطريقة هي وسيلة لتقديم المواد التعليمية في محاولة لتحقيق األهداف 

المواد التعليمية الحي يتم تقديمها دون الن ر إلى استخدام الطرق ستجعل . المذكورة

الواقع هو أن التوصيل التواصلي . من الصعب على المعلمين تحقيق أهداف التدريي

الحي يتم تقديمها في الواقع للسس مثيرة  يفمله الطالب على الرزم من أن المواد

ا ه، ف ن المادة الحي تثير االهتمام أل ما يتم تقديمعلى العكي من ذلكو . لالهتمام

، ف ن المواد ال يمكن أن يستوعبما الطالب  حى ال بطريقة زير جيدة أو زير ص يحة

 .تتحقق األهداف التعليمية إلى أقص ى  د

 تعليمالعوامل المؤثرة في أساليب ال .4

، ال يمكن الن ر إلى أي من الطرق على أ ما مثالية ومتوافقة مع جميع من  يي المبدأ

، ال يهبغي للمدرسين اختيار طرق لذلك. الموضوعات في كل مجال من مجاالت الدراسة

ر طرق على اختيا فيما يلي بعض العوامل الحي تؤثر. واستخدامها بشكل تعسفل تعليمال

  بين أمور أخرى  ، منالتعليم وتحديدها

 األهداف الحي يجب تحقيقها .أ
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 ستؤثر صيازة األهداف. األهداف هي األهداف المقصودة لكل نشاط تعليمي وتعليمي

، يجب أن تكون لذلك. على قدرة الطالب واختيار الطرق الحي سلتم استخدامها

 .الطريقة املختارة متوافقة مع مستوى القدرة على اإلا اق بكل طالب

 راسيةالمواد الد .ب

ة مواد لكل ماد. الموضو  هو عدد من المواد التعليمية الحي يريد المعلم نقلها للطالب

و الص يحة أ تعليم، يلزم تناول طريقة المختلفة، وللتعامل مع هذه االختالفات

 ،اد المقدمة بسهولة من قبل الطالبالطريقة الص يحة بحيي يمكن فهم المو 

 .م اا صول عل ما هي األمثلالحي يت تعليمبحيي تكون نتائج ال

 الوضع .ج

 الحي يهشئما المعلمون دائًما كما هي من يوم إلى تعليمال تكون  الة أنشطة التعليم وال

 على خلق موقف ، يجب أن يكون المعلذلك، عند القيام بأنشطة تعليم. آخر
ً
لم قادرا

يجب  ،ط عملية التعليم في الفصل الدراس ي، ولكن في وقس معين، وللي فقديناميكل

 .خارج الفصل أو في العراء تعليمعلى المعلم أن يقوم بعملية ال

 المعلم .د

، وتجربة التدريي المعلم هو ل شخص لديه شخصية، ونمط األداء، والعاداتك

عادة ما يكون المعلمون الذين لديمم خلفية تعليمية للمعلمين أكثر . خلفية تعليمية

ن و في  ين أن المعلمين الذين تك. امهارة في اختيار األساليب ومناسبة لتطبيقه

 ،ن أ مم على  ق في تحديد األساليب، على الرزم مخلفياتمم التعليمية أقل أهمية



 ما يواجهون عقبات في تطبيقها
ً
 ، يجب أن يكون المعلم في جوهر الروحلذا. ف  مم زالبا

 استنجح وفق تعليممن خالل وجودها في تقديم الدرو  أو في عملية ال. المهنية

 24.لألهداف امل ددة

 دراسة مقارنة .5

 ,compare, comparability, comparableالمقييييييارنيييييية تييييييأتل من الكلميييييية اإلنجليزييييييية 

comparative,  comparison..  تعني" “compare المقييييارنيييية أو الفرق ؛ "comparability" 

 مساواته؛ هو قابل للمقارنة أو يمكن "comparable" تعني الصفة يمكن مقارنتما أو مساواة;

"comparative" هى المرتبطيييية بييييالمقييييارنيييية ؛ بلنمييييا تعني"comparison" . الفرق أو المقييييارنيييية 

-فييي قيييييييامييو  اإلنييجييليييييزيييييييية John M. Echols dan Hassan Shadilyهييكيييييييذا ميييييييا صييييييييييييييرح بيييييييه 

 25اإلندونلسية.

 في كتابه، أوضح أنه  Suharsimi Arikuntoوفقا لل روفلسور. الدكتور 

أسييييييييييييياسيييييييييييييا البحي للعثور على أوجه التشيييييييييييييابه واالختالف "البحي المقارن هو 

 ول األشييييييييييييييييييياء، عن النيييييا ،  ول إجراءات العميييييل، عن األفكيييييار، وانتقييييياد النيييييا ، 

واملجموعيات، إلى أفكيار أو إجراءات العميل شييييييييييييي يء. ويمكن أيميييييييييييييا أن يتم ذليك لغرض 

ن إلى امقارنة التشييابه بين التصييورات والتغيرات في األشييخامل أو املجموعات أو البلد

 21.”اا االت، أو األ دا ، أو األفكار

                                                           
24 Pupuh Faturrohman dan M. Sobry Sutikno. Strategi Belajar Mengajar........, hlm. 60 – 61. 
25 John M. Chols, Kamus Inggris-Indonesia. (Jakarta: Gramedia. 1995), hlm. 131-132. 
26 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik. 

 (Jakarta: Rhineka Cipta. Cetakan XV. 2013), hlm. 310. 



ألنوا  دراسييييييييييييات  Van Dalen كما صيييييييييييير س سييييييييييييوهارسيييييييييييييمي، إذا كانس مرتبطة بفهم

العالقيات المتبيادلية، عنيدهيا يمكن تميييييييييييييمين المقيارنية كدراسيييييييييييييات مقارنة عارضييييييييييييية الحي تريد 

 27أساسا مقارنة اثنين أو ثالثة أ دا  من خالل الن ر في أسبا ما.

ا خ راء يصييينفون األبحا  السيييببية المقارنة كدراسييية وصيييفية مع كون ثم، هناك أي ميييً

السييييييييييبب األسيييييييييياسيييييييييي ي هو أن البحي يحاول وصييييييييييف اا الة الحي  دثس. يمكن للبا ي أيمييييييييييا 

 21تحديد سبب أو سبب  الة الكائن قيد الدراسة.

لغيية ال تعليمفى المثييال، عنوان هييذه الييدراسييييييييييييية، مييا هو التييأثير الييذي يحييد  على نتييائج 

ريقة ياكرتا تطبق طكيو  امل مدية لية معلماتامدرسييييييييية العالبية لدى الطالب  إذا كان في العر 

الحي يتم  اللغة العربية تعليماللغة العربية، و هو، طريقة انتقائية، فميييال عن طريقة ل تعليم

 ياكرتا.كمة يو األ   لية نور امدرسة العالتطبيقها في 

ية ي تعد وا دة من التحليالت اإل صيييييييييائثم، فيما يتعلق بتقنية التحليل اتصيييييييييالس الح

المسيييييييييييييتخيدمية الختبيار الفرضييييييييييييييية  ول ميا إذا كيانيس هناك اختالفات بين المتغيرات الحي يتم 

دراسيييييييييييييتمييا. إذا كييان الفرق موجوًدا، فهييل الفرق فرق جوهري أو مقنع، أم أن الفرق هو مجرد 

 مصادفة.

  

                                                           
27 Ibid, hlm. 274. 
28 Sukardi, Metodologi Penelitian Pendidikan: Kompetensi dan Praktiknya. (Jakarta: Bumi 

Aksara. 2003), hlm. 171. 



 كرتايوكيا املحمدية معهد العالية معلماتعن الصورة العامة  .ب

 يوكياكرتا املحمديةمدرسة العالية معلمات تاريخ  .1

ياكارتا هي مؤسسة تعليمية خاصة للهساء تم تأسلسها كمدرسة المعلمين امل مدية يو 

القسم قام أ مد د الن بتأسلي . 1811وتأسلسها من قبل أ مد د الن في عام 

 إلى األرقا 
ً
أصبح كويكشورك  ، ثم1821امل مدية في عام  معهدالذي تم تغييره ال قا

تم فصل طالب كيك سكلي اإلسالمية بين  1824ثم في عام . 1823محمدية في عام 

في عام  .للبناتبية لألبناء و وجات مدرسة تربية امل مدية مدرسة تر . الرجال والهساء

ير ة تربية تم تغيمدرسمدرسة تربية امل مدية إلى مدرسة معلمين و  تم تغيير 1832

تقع مدرسة المعلمين في . ، تم فصل المدرستينوبعد مرور عام. ماتالزوجة إلى معل

 .رتاياككمدرسة المعلم في قرية نوتوبراجان، يو ، ياكرتاكيو  كيتانغجونان،

ياكرتا، تم التأكيد على أن كيو  1834في مؤتمر امل مدية الثالي والعشرون في عام 

 مجمو لص افة رتا هي مدرسة رائد اياكك مدية يو املمعلمات  -معلمين مدرسة 

قرر مؤتمر امل مدية الثامن . المستوى الحي تقيمها القيادة المركزية مل مدية

، تفويض السلطة التنفيذية المركزية مل مدية في في ميدان 1831والعشرون في عام 

يوجياكارتا إلدارة مدرسة المعلمين كمؤسسة تعليمية للقادة امل تملين والمعلمين 

االبتدائية أو سنوات بعد إكمال المر لة  1 لة تعليمية مدتما الديهيين وامل مدية بمر 

، السلطة التنفيذية المركزية امل مدية من خالل 1811أكتوبر  3 في. مدرسة ابتدائية

تا تهتمي ر ياككينص على أن مدرسة محمدية يو   P.P / 1811 / 21 ميثاق التأسلي رقم

 .ة مل مديةإلى جمعية امل مدية الحي ترعاها القيادة المركزي



ومتطلبات عصر ( محلية وعالمية)إلى جنب مع تطور امل مدية واملجتمع جغرافيا 

ض مؤتمر تفوي"رتا ياككمعلمات محمدية يو  -، يتعين على مدرسة المعلمين العولمة

أن تعااج هذه التغييرات با  راف و كمة و كمة دون أن ت رك هويتما " المدار 

من أجل أن يكون الن ام التعليمي فعاال لمدة . قبلكمدار  للكادر األعمال في المست

ساعة مع ن ام  24، ف ن كامل عملية التدريب والتعليم في المدار  تدوم سنوات 1

  .مدرسة داخلية

2.1ل جدو   

 تاريخ مدرسة المعلمات املحمدية في يوكياكرتا

 رقم اسم معلمات اسم الزعيم عام مكان

Kauman 1811 - 1821 K.H. Ahmad Dahlan   1 قاالقسم أر 

Kauman 1821 - 1823 K.H. Ahmad Dahlan  2 معهد امل مدية 

Notoprajan 1823 - 1824 K.H. Siraj Dahlan 3 مدرسة تربية االسالم 

Notoprajan 1824 - 1827 Raden Haji Hajid 4 مدرسة تربية  وجة 

Notoprajan 1827 - 1832 R. H. Djalal  5 مدرسة تربية  وجة 

Notoprajan 1832 - 1838 K.H. A. Badawie  مدرسة معلمات

 ياكرتاك مدية يو امل

1 



Notoprajan 1838 - 1843 Raden Haji Hajid  مدرسة معلمات

 ياكرتاك مدية يو امل

7 

Notoprajan 1843 - 1847 K.H. A. Badawie  مدرسة معلمات

 ياكرتاك مدية يو امل

1 

Notoprajan 1847 - 1811 K.H. Dalhar B.K.N  مدرسة معلمات

 ياكرتاك مدية يو امل

8 

Notoprajan 1811 Moh. Hajam Hisyam  مدرسة معلمات

 ياكرتاكيو  امل مدية

10 

Notoprajan 1811 - 1871 Hana, BA   مدرسة معلمات

 ياكرتاكيو  امل مدية

11 

Notoprajan 1871 - 1878 Dra. Ruslimah Wahab  مدرسة معلمات

 ياكرتاكيو  امل مدية

12 

Notoprajan 1878 - 1884 Dra. Hj. Siti Zunnah  مدرسة معلمات

 رتاياككامل مدية يو 

13 

Notoprajan 1884 - 1887 Drs. H. Mashuri H.N  مدرسة معلمات

 رتاياككامل مدية يو 

14 

Notoprajan 1887 - 1881 HM. Burhanuddin, BA  مدرسة معلمات

 رتاياككامل مدية يو 

15 



Notoprajan 1881 - 2005 Drs. Hamdan 

Hambali 

مدرسة معلمات 

 رتاياككامل مدية يو 

11 

Notoprajan 2005 - 2014 Dra. Fauziah Tri 

Astuti, MA 

مدرسة معلمات 

 رتاياككامل مدية يو 

17 

Notoprajan 2014 – االن Agustyani Ernawati  مدرسة معلمات

 رتاياككامل مدية يو 

11 

ا في ياكرتكنة يو ي مديرتا هي مدرسة خاصة تقع فياككيو  امل مدية ماتمدرسة العالية معل

  ، على وجه التحديد فيياكرتاكمقاطعة يو 

 

 لرسالة واألهداف االرؤية و  .2

 الرؤية .1

ة المستوى قادرة على مجموعرتا هي مؤسسة تعليمية محمدية ياككمدرسة محمدية يو 

 .إنتاج خلفاء للعلماء والقادة والمربين كمسؤولين عن مهمة  ركة امل مدية

Jl. Suronatan NG II / 635 Notoprajan, Yogyakarta 55262 الطريق 

Ngampilan, Kota Yogyakarta المنطقة 

 الفاكي/ الهاتف   374687 - 0274

muallimaat@gmail.com ال ريد اإللك رونل 

mailto:muallimaat@gmail.com


 رسالةال .2

 ، من أجل بناء الكفاءات والتميز للطالبات في مجاالتم اإلسالملتن يم وتطوير التعلي .أ

 العلوم األساسية اإلسالمية والعلوم والتكنولوجيا والفنون والثقافة

تن يم وتطوير تعليم اللغة العربية واإلنجليزية كأداة اتصال الستكشاف الدين  .ب

 والعلوم

ق والتميز في مجال األخال تن يم وتطوير تعليم القيادة من أجل بناء كفاءة الطالب  .ج

 والتخصية

، من أجل بناء الكفاءة والتميز في الطالبات في مجال المعلم تن يم وتطوير تعليم .د

 التعليم

 تن يم وتطوير مهارات التعليم لبناء كفاءات وتميز الطالبات في املجال التجاري  .ه

جال م تن يم وتطوير تعليم الكوادر امل مدية لبناء كفاءات الطلبة وتميزهم في .و

 التن يم والنمال في امل مدية

 األهداف  .3

ين يدعمون لتنفيذ التعليم الثانوي المتفوق في تشكيل علماء وقادة ومعلمين محتم

 .، أي تحقيق املجتمع اإلسالمل اا قيقلتحقيق أهداف امل مدية

  



 فقاالمر  .3

 2.2جدول 

عدد من الظروف 

 الجيدة

 رقم نوع

 1 الفصول  31

 2 مكتبة 1

 3 علم اال ياء. ت رزرفة مخ 1

 4 فيزياء. زرفة مخت ر 1

 5 كيمياء. زرفة مخت ر 1

 1 الكمبيوتر. زرفة مخت ر 1

 7 لغة. زرفة مخت ر 1

 1 زرفة القيادة 1

 8 زرفة المعلم 3

 10 زرفة اإلدارة 1

 11 مكان العبادة 1

 12 زرفة االستشارة 2

 13 زرفة الص ة 1



 IPM 14 زرفة 1

 15 سكن الطلبة 13

 

 الهيكل التنظيمي .4

 2.3 جدول 

 مدرسة معلمات يوكياكرتاهيكل تنظيم 

Agustyani Ermawati, S. Pd. I مدير 

Risfiana, S. Ag  نائب المدير األول 

Lilis Setyowati, SE. نائب المدير الثاني 

Unik Rasyidah, M. Pd. نائب المدير الثالث 

Atang Solihin, S. Pd. I  ابعنائب المدير الر 

Dzat Kurniawan, S. Pd. I  اإلدارةرئيس 

Nurhayati أمين الصندوق المستخدم 

 

 مدرسة العالية نور األمة يوكياكرتاالصورة العامة عن  .ذ

 نور األمة يوكياكرتا مدرسة العاليةتاريخ  .1

ور رتا نياككؤسسة تعليمية تحس رعاية مدرسة يو هي م, األمة المدرسة العالية نور 

أ مد مر وقي مع مقدم الرعاية . ه.مية الداخلية الحي تأسسس من قبل كاألمة اإلسال 

 .رتا للتعليمياككمر وقي وتحس مؤسسة بلنا بوترا يو آشاري . ه.األول له ، ك



مة في إنتاج ااخريجين الذين األ  ر ، نج س مدرسة العالية نو 2001شائما في عام منذ إن

اٍن ية أخالقية ولديمم ال زام كبير وتفيتمتعون بالقوة والمهارة واإلبدا  ولديمم شخص

 .في نشر تعاليم اإلسالم ااخالص من خالل اتخاذ نهج األ الم وااجماعة

ن في كل م, مةاأل  ريجي مدرسة العالية نور تم قبول العديد من الطالب والطالب من خ

 حى قبول خريجي جامعة مانجو في . الكليات العامة وااخاصة وااجامعات األخرى 

 وم هلمستخدالمنهج ا. ت األجنبية كما هو اا ال في األ هر مصر وفي المغربااجامعا

 .إلسالميالتعليم والوطنية زارة الوواخل الدوزارة انتيجة لمزيج من منهج 

تخصص الرياضيات )مة لديما تخصصين هما قسم العلوم األ  مدرسة العالية نور 

مع . (العلوم االجتماعيةالتخصص في )وقسم العلوم االجتماعية ( والعلوم الطبيعية

وفًقا  10، من المتوقع توفير خيارات للطالب بدًءا من الصف وجود القسم

 .الهتماماتمم وقدراتمم

 الرؤية والرسالة واألهداف .2

 الرؤية .1

، تحقيق جيل من المسلمين األذكياء، المتفوقين"مة هي األ  رؤية مدرسة العالية نور "

 "(شباب األوائلجيل ال)المبدعين، المرنين والمستقلين 

 ذكية في اإليمان والعلوم واإل سان .أ

 ممتا  في اإلنجا ات األكاديمية وزير األكاديمية .ب

 ، واألمة والدولةإلبداعية في تطوير إمكانات الذات، واا ياة املجتمعيةا .ج

 تانجقوه في مواجهة األ منة المتغيرة وتنفيذ الدعوة اإلسالمية والسيار .د



 .يادة األعمالوالعمل ور  تعليممستقلة في ال .ه

 رسالةال .2

 نسعى جاهدين للطالب ليكونوا أذكياء في اإليمان والعلوم واإل سان .أ

 السعي إلى تفوق الطالب في اإلنجا ات األكاديمية وزير األكاديمية .ب

جتمع ، واا ياة في املبدعين في تطوير إمكاناتمم ااخاصةالسعي إلى أن يكون الطالب م .ج

 واألمة والدولة

 على التكيف في مواجهة األ منة المتغيرة وتنفيذ الوعظ لإلسالم إعداد قدرة الطالب .د

 .والعمل وريادة األعمال تعليمالسعي لتطوير استقاللية الطالب في ال .ه

 األهداف .3

وتكون  ،التقوى تجاه الله سبحانه وتعالى، تمتلك المعرفة إنشاء الطالب الذين لديمم .أ

 ةمية على أسا  منهج اهل السنقادرة على ممارسة تعاليم اإلسالم في اا ياة اليو 

    في  اوية أندونلسياوااجماعة 

تاج إن. إنتاج الطالب الذين لديمم امتيا  في املجاالت األكاديمية وزير األكاديمية .ب

مة ، واأل بدا  في تطوير إمكاناتمم ااخاصة، و ياة املجتمعالطالب الذين لديمم اإل 

    والدولة

  منة المتغيرة والقيام بالدعوة اإلسالميةإنتاج مرونة الطالب في مواجهة األ  .ج

 والعمل وريادة األعمال تعليمإنتاج الطالب المستقلين في ال .د

  



افق .3  المر

 2.4جدول 

عدد من الظروف 

 الجيدة

 رقم نوع

 1 الفصول  8

 2 مكتبة 1

 3 علم اال ياء. زرفة مخت ر 1

 4 فيزياء. زرفة مخت ر -

 5 كيمياء. زرفة مخت ر -

 1 الكمبيوتر. رزرفة مخت  1

 7 لغة. زرفة مخت ر -

 1 زرفة القيادة 1

 8 زرفة المعلم 1

 10 زرفة اإلدارة 1

 11 مكان العبادة 1

 12 زرفة االستشارة 1

 13 زرفة الص ة 1



 OSIS 14 زرفة 1

 15 اا مام 5

 

 الهيكل التنظيمي .4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2.1صورة 

 هيكل التنظيمي مدرسة العالية نور األمة



 وض البحثفر  .د

تخمين مؤقس لدراسة ما  الس تحتوي على العنصر اا قيقل  وه فروض البحي

والعنصر ااخطأ. إذا كان األمر خاطًتا، فسلتم رفض الفرضية، إذا كان ص يًحا، يتم قبولها 

 استناًدا إلى اا قائق الحي ت رر ذلك.

. معهييييياتم ي ى نتيييييائج البحيييييي على العواميييييل الحييعتميييييد قبول او رفض الفرضييييييييييييييييييية عل

  الفرضية في هذه الدراسة هي

بيييياللغيييية العربييييية مع تطبيق  تعليمهييييا و "توجييييد فروق ذات دالليييية إ صييييييييييييييييائييييية في نتييييائج ال

 مديةامل  لية معلماتامدرسيية العالاا ادي عشيير في  صييلأسيياليب انتقائية على طالب الف

 ياكرتا".كمة يو األ  لية نور امدرسة العالياكرتا و كيو 

بيييياللغيييية العربييييية مع  تعليمذات دالليييية إ صيييييييييييييييائييييية في نتييييائج ال هو و "لم تكن هنيييياك فروق

مات لية معلامدرسييييييية العالاا ادي عشيييييير في  صييييييلتطبيق أسيييييياليب انتقائية على طالب الف

 .ياكرتا"كمة يو األ  لية نور امدرسة العالياكرتا و كيو امل مدية 

 

 


