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 الباب األول
 املقدمة

  البحثخلفية  .أ

التعليم هو حماولة لتعليم شخص أو جمموعة من الناس من خالل واحدة أو 
أكثر من االسرتاتيجيات والطرق واألساليب احملددة لتحقيق أهداف التعلم املخطط 
هلا. التعلم هو نشاط خمطط لتكييف شخص أو جمموعة من الناس من أجل التعلم 

هو أحد العوامل اليت تلعب دورًا مهًما يف حدوث عملية تعلم الطالب ، اجليد. املعلم 
، جيب أن ب ليس نتيجة لتدريس املعلم. لذلكعلى الرغم من أن فعل تعلم كل طال

، حبيث ميكن أن تشجع حتديد اسرتاتيجية التعلم الصحيحةيكون املعلم قادرًا على 
 1التعلم النشط واملنتج والفعال للطالب.

اليوم وهذا العصر ، يتقن العديد من املعلمني تعلم اللغة العربية ولكنهم مل يف هذا 
يتمكنوا من خلق جو فصل تعليمي فعال جيذب اهتمام الطالب ونشاطهم. يؤدي عدم 

، على سبيل املثال أن التعلم ال يكون كما هو متوقع فهم املعلم للمهارات اللغوية إىل
، وعدم مصاحبة الطالب لتدريبهم على استخدام  الرتكيز فقط على املفردات والقواعد

 لغتهم يف االتصال. لذلك تنطبق نظرية التعلم ابملمارسة )التعلم ابملمارسة(.
يتطلب حتسني جودة التعلم جتديد األساليب والتقنيات واألساليب. هنج التعلم هو 

تزال  نقطة انطالق أو منظور يستخدم يف عملية التعلم. من وجهة النظر هذه ، ال
العملية احلالية عامة جًدا. واخلطوة األخرى املطلوبة هي تطوير النهج ، أي االسرتاتيجية 

                                                             
1 Asep Herry Hernawan, et. al.,Pengembangan Kurikulum dan Pembelajaran, (Jakarta: Universitas 
Terbuka, 2011), Cet.15, hal.11 
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والطريقة املناسبة. وفًقا لروي كيلني ، هناك طريقتان للتعلم ، ومها مركز املعلم 
dapproaches .2والنهج املتمحور حول الطالب 

علم يف تنفيذ العملية التعليمية إن اسرتاتيجية التعليم هي يف األساس خطة يضعها امل
لتحقيق األهداف املتوقعة. يتم تفسري اسرتاتيجيات التدريس أيًضا على أهنا شكل 
مشرتك من سلسلة من األنشطة ، وكيفية ترتيب املوضوعات والطالب ، واملعدات 

 واملواد والوقت املستخدم يف العملية التعليمية لتحقيق أهداف التعلم احملددة مسبًقا.
سيتعلمون بشكل أكثر جدوى إذا  الطالبهناك ميل اليوم للعودة إىل فكرة أن 

اختربوا ما تعلموه ومل يعرفوه. التعلم الذي يهدف إىل إتقان املواد ال ميكن تذكره إال على 
 املدى القصري ولكنه يفشل يف حل مشاكل احلياة طويلة املدى.

هو مفهوم تعليمي يساعد املعلمني  التعليم والتعلم السياقي ةإحدى اإلسرتاتيجي 
على ربط املواد اليت يتم تدريسها ابلعامل احلقيقي للطالب ويشجع الطالب على إجراء 
اتصاالت بني معرفتهم والتطبيق يف حياهتم. من املتوقع أن تكون نتائج التعلم ذات 

، تربونطة الطالب الذين يعملون وخيمغزى وأن تكون عملية التعلم أكثر طبيعية مع أنش
وليس نقل املعرفة من املعلمني إىل الطالب. تتمثل وظيفة املعلم يف مساعدة الطالب 
على حتقيق أهدافهم وإدارة الفصل كفريق واحد يعمل مًعا إلجياد شيء جديد ألعضاء 

 3الفصل. شيء جديد من اكتشاف نفسه ليس ما قاله املعلم.
التعليم  اسرتاتيجية( يف كتاهبا Eliane B Johnsonو أّما قالت إيليين جبونصان )

 التعليم والتعلم السياقي هو عملية التعليم اسرتاتيجية ،(23 :2005والتعلم السياقي )
يف  ملساعدة الطالب على فهم املعىن املعىن أم املادة الىت يدرسهم متعلق ابحلياة اليومية

                                                             
2Wina Sanjaya, Strategi Pembelajaran Berorientasi Pada Standar Proses Pendidikan, (Jakarta: Prenada Media, 

2006), 127  
3Zainal Aqib , Model-Model, Media, dan Strategi Pembelajaran Kontekstual Inovatif, (Vrama Widya: 
2013) h.1-2  
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التعليم  رتاتيجيةاسالثقافية. وبلغ التعليم على أساس انحية الشخصية واإلجتماعية و 
 األنشطة املناسبة،وهم : عالقة املعنوى، و ( يتكون مثانية مكّون CTLوالتعلم السياقي )

 4وتبليغ على نتيجة األعلى و التعاون و اخلالق. وأفكار الدقة، وتدريس نفسا مرتتبا،
( تتمثل مهمة املعلم يف تسهيل اكتشاف CTLمقدمة يف التعليم والتعلم السياقي )

شيئًا جديًدا )املعرفة واملهارات( من خالل التعلم نفسه ، وليس كلمات املعلم.  الطالب
يقوم الطالب ابلتجربة ويكتشفون أبنفسهم ما تعلموه نتيجة إلعادة البناء نفسها. 

( هي طريقة ُتشرك الطالب بشكل كامل يف CTLمقدمة يف التعليم والتعلم السياقي )
املواد حسب املوضوع املراد دراسته. التعلم العميق  عملية التعلم. الطالب مدعوون لنقل

هذا السياق ال يعين االستماع وتدوين املالحظات ، ولكن التعلم هو عملية اتصال 
 مباشر.

( هو مفهوم تعليمي يساعد CTL) السياقي التعليم والتعلمإسرتاتيجية التعلم: 
الواقعية ويشجع الطالب املعلمني على ربط املواد اليت يتم تدريسها مبواقف الطالب 

على إقامة روابط بني معارفهم وتطبيقها يف حياهتم كأفراد األسرة واجملتمعات. يف 
اسرتاتيجية التعليم والتعلم السياقي ، من املتوقع أن تكون أكثر فائدة للطالب. بدأ 
استخدام هذه االسرتاتيجية من قبل خمتلف املعلمني يف عملية التدريس والتعلم. 

ود أال يشعر الطالب ابمللل من أنشطة عملية التعلم وتدريب الطالب على واملقص
التفكري بعمق أكرب يف مشكلة تتعلق بدروس الرتبية واملشكلة تتماشى مع قدرة تفكري 

( ، ميكن أن تشجع CTLالتعليم والتعلم السياقي ) الطالب. لذلك ، يف اسرتاتيجية
 ن آرائهم.الطالب على أن يكونوا نشطني يف التعبري ع

                                                             
4Arsjad, Rizal. Pendekatan Kontekstual dalam Pembelajaran, (Manado: STAIN Manado, 

2013), h. 38.   
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مهارة كالم هي إحدى املهارات يف اللغة العربية. يف تعلم اللغة العربية ، حتتاج 
ة والكتاب. من بني اءوالكالم والقر  عإىل التطوير ، وهي االستما املهارات األربعة 

املهارات األربع ، حتتاج مهارة كالم إىل التطوير ألن مهارة كالم تساعد الطالب على 
اآلخرين ابستخدام اللغة بشكل صحيح وصحيح. هناك فرق بني مهارات التواصل مع 

القراءة واملهارات األخرى. ميكننا قراءة أو كتابة أو مساع مفردات معينة ولكنها غري 
مصحوبة ابلقدرة على التحدث والتواصل ما مل تكن هناك عوامل أخرى تشجعنا على 

ن يكون مستمًعا أو ميكن أن استخدام تلك املفردات للتواصل. ميكن للمتحدث أ
 5يكون املستمع متحدًًث. لذا فإن القدرة على التحدث تتطلب مهارة أخرى.

و الكالم من املهارات األساسية اليت  ،ويعترب الكالم الفن الثاين بعد االستماع
يساعد التالميذ إىل إنقائ يف اللغات األجنبية. ولقد اشتدت احلاجة إىل هذه املهارة يف 

عندما زادت أمهية اإلتصال الشفهي بني الناس. ومن الضرورة مبكن عند  ،األخرية الفرتة
الذي نرجو أن يسلكه  ،وهذا هو اإلجتاه ،تعليم اللغة العربية اإلهتمام ابجلانب الشفهي

ألن  ،متكني التالميذ من التكلم ابللغة العربية ،معلمو اللغة العربية. و أن جيعل مهه األول
وسيلة اإلتصال بني الناس بعضهم  ،يفهمها بني الناس من العامل ،تصالالعربية لغة اإل

ومع ذلك ضرورة من  ضرورات احلياة وال حجة  ،ببعض لتنظيم حياة وقضاء حوائجهم
مد عيا أن اللغة العربية الفصيحة  ،و يهتم اجلانب الكتايب ،ملن يهمل اجلانب الشفهي

 6وال أحد يتكلمها. ،ال وجودهلا
غالبًا ما يقدم املعلمون التعلم عن طريق إلقاء احملاضرات وما تلقوه حىت اآلن هو 
إبراز مستوى حفظ سلسلة من املوضوعات أو املوضوعات ، وهذا يسمح لألطفال 

                                                             
5 H.M Abdul Hamid MA , Mengukur Kemampuan Bahasa Arab Untuk Studi Islam, (Malang:UIN 

Maliki Press(Anggota IKAPI) h.52 
 (1434،مؤسسة الوف اإلسالمي ،)الرياض ،دروس دورات لمعلمي اللغة العربية لغير الناطقين ،عبد الرحمن بن إبراهيم الفوزاني6 
 122ص:  ،
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ابالرتياح مثل اجلسد وعدم التعرض ألي عرابس ، مييل األطفال إىل التعرض للذعر 
ك حاجة إىل اسرتاتيجيات إبداعية لتسهيل تعلم ابلنظر إىل هذا املوقف ، هنا 7والتعرض.

الطالب. من املتوقع أال يغرق الطالب يف عملية التعلم ، وخاصة تعلم اللغة العربية. من 
أجل التمكن من اختيار طرق التدريس بشكل فعال يف عملية تعليم الطالب وأنشطة 

. التعليم والتعلم (CTLالتعلم ، أحدها هو تطبيق طريقة التدريس والتعلم السياقي )
( هو هنج يركز على أنشطة املعلم لربط أنشطة التعلم املطورة مبواقف CTLالسياقي )

 8حقيقية يف عامل تعلم الطالب.
الطالب بعض  أوال، هيم اللغة العربية يف املدرسة الثانوية منبع العلوم يتعلمشكلة 

 9التحدث اللغة العربية، يفوكان لديهم صعوبة  متخرج من املدرسة املتوسطة احلكوميّة
ًثنيا، كال الطالبني ال خيجالن من التحدث ابللغة العربية بشكل صحيح أو خاطئ، فال 

م كالم ، الطالب قادرون على نطق اجلمل من نصوص القراءة يتعلًثلثًا،  10أبس،
واحملادثة ، مل يتم تدريبهم كثريًا على التعبري عما يدور يف أفكارهم ومشاعرهم حول 

، حيث اللغة العربية يتمحور حول املعلمم يمث ال يزال تعل 11.ع الدرس ابللغة العربيةموضو 
، وليس اكتشاف . يتلقون الفهم املادي من املعلمحيث يكون املعلم مصدرًا للمعرفة

 12معرفتهم اخلاصة.

                                                             
7 Masnur Muslich, KTSP Pembelajaran Berbasis Kompetensi dan Kontekstual (Jakarta: PT Bumi 

Aksara, 2007), hlm 272 
8 Ahmad Zayadi dan Abdul Majid, Tadzkirah Pembelajaran PAI Berdasarkan Pendekatan Kontekstual 
(Jakarta: PT Raja Grafindo, 2005), hlm 5. 

 2121مارس  11خامس يوم ال العلوم،في المدرسة الثانوية منبع  مقابلة مع طالبة9 
 . 2121يناير  11، يوم األحد في المدرسة الثانوية منبع العلوم  مقابلة مع معلمة اللغة العربية 11 
 .2121فبراير  23مالحظة تعليم اللغة العربية في المدرسة الثانوية منبع العلوم، يوم الثالثة 11 
 .2121فبراير  23لثانوية منبع العلوم، يوم الثالثة مالحظة تعليم اللغة العربية في المدرسة ا12 
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املدرسة الثانوية يف  CTLبناءً على اخللفية أعاله ، اهتم الباحث مبناقشة اسرتاتيجية 
املدرسة الثانوية منبع الكالم يف  ةيف ترقية مهار  CTL، مث قدم عنوان فعالية  العلوممنبع 

 العلوم.
 البحثمشكلة  .ب

 وأما مشكلة البحث من هذا البحث كما يلي:
 مهارة الكالم يف املدرسة الثانوية منبع العلوم ؟. كيف تعليم 1
الكالم يف املدرسة لرتقية  التعليم والتعلم السياقي اسرتاتيجيةهل ابستحدام . 2

 ؟ أفعل من غريها الثانوية منبع العلوم
 

 البحثاهداف  .ج
 هذا البحث كما يلي:أهداف من وأما 

  .العلوم الثانوية منبعاملدرسة يف الكالم مهارة تعليم معرفة . 1
لرتقية الكالم يف املدرسة الثانوية  استحدام اسرتاتيجية التعليم والتعلم السياقي معرفة. 2

 .العلوم أفعل من غريهامنبع 
 

 فرضية البحث .د
 فرضية مستمدة من هذا البحث هي:

 الذين يتعلمونالتجريبية بني اجملموعة  نتائج توجد الفروق( : aHالفرضية البديلة )
  الذين يتعلمون اجملموعة الضابطةو  ابستخدام اسرتاتيجية التعليم والتعلم السياقي

الكالم يف املدرسة الثانوية منبع  مهارة لرتقيةاتيجية التعليم والتعلم السياقي اسرت بدون 
 العلوم.
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الفرضية الصفرية )
oH:)  الذين التجريبية بني اجملموعة  نتائج توجد الفروقال

الذين  اجملموعة الضابطةو  ابستخدام اسرتاتيجية التعليم والتعلم السياقي يتعلمون
الكالم يف املدرسة مهارة لرتقية اتيجية التعليم والتعلم السياقي اسرت بدون   يتعلمون

 الثانوية منبع العلوم
 

 جرائىاإل التحديد .ه
 فعالية  .1

 ،املؤثر ،فعالية هي مصدر من فعل. جاء يف املنجد أن معىن الفعالية هي النافذ
ومعىن الفعالية يف املعجم اإلندونيسي الكبري كمايف الكتب  13الذى يؤدي إىل نتائج.

الفعالية هي حالة  ،أثر و االنطباع( وحتصل على احلاصة ،مولياس هو أتثري) عاقبة
تدل على مدى التخطيط حيصل على األداء العملى لتحقيق األهداف 

التعلم التعليم و  اسرتاتيجية استخدامأتثري فعالية يف هذا البحث مبعين 14املطلوبة.
و  القبلي االختبار نتائج خالل من العاشر للصف الكالم لرتقية مهارة السياقي
 ة.التجريبياجملموعة  يف البعدي االختبار

 التعليم و التعلم السياقي اسرتاتيجية .2
( هو مفهوم التعليم ليساعد املعلم CTLقال نور هدى التعليم و التعلم السياقي )

العامل احلقيقى و تشجيع التالميذ على ربط بني املعرفة لديهم و التطبيق ربط املادة يف 
يف هذا  التعليم و التعلم السياقي اسرتاتيجية يف انحية الشخصية و اإلجتماعية.

 طرق مثل خمتلفة بطرق التعليم و التعلم السياقي اسرتاتيجية استخدام البحث مبعين

                                                             
 952( ص. 1996 ،)دار المشرق: بيروت ،المنجد في اللغة و األعالم ،لويس معلوف13 

14E. Mulyasa, Manajemen Berbasis Sekolah, Bandung: PT Rosdakarya,2002,h.82  
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 ثالث ميالتعليف  جمموعات الطلبة املتازين العرض، طرق املناقشة، طرق طرقمباشرة، 
 ة.التجريبياجملموعة  يف مرات

 مهارة الكالم .3
أن الكالم هو الشكل الرئيس لالتصال ابلنسبة لإلنسان ومن هنا فهو يعترب أهم 
جزء يف ممارسة اللغة واستخدامها، ولقد تعدد جماالت احلياة اليت ميارس االنسان فيها 

ى فنحن نتكلم مع األصدقاء ونبيع و نشرتى، ونضر الكالم أو التعبري الشفو 
االجتماعات ونتحدث يف األسرة على موائد الطعام وخنطط للمقاالت و اللقاءات، 

مهارة الكالم يف هذا البحث 15ونسأل عن األحداث واألزمنة واألمكنة، وغري ذالك.
لتلفظ أصوات النطق أو الكلمات لتعبري الفكر مثل الفكرة و  التالميذهي قدرة 

 الرأي واإلرادة والشعور إىل املخاطب.
 

 البحثفوائد  .و
 نتائج هذه الدراسة العلمي ترجى ان تكون هلا فوائد و هي:

 الفائدة النظرية .1
التعليم والتعلم  اسرتاتيجيةاستخدام على امهية  التالميذمعرفة الكاتبة و 

نتائج التعليم. أن تكون مادة تقومي للمدرس على تقّدم تعليم اللغة السياقي لتحسني 
 العربية.

 الفائدة التطبيقية .2
التعليم  اسرتاتيجيةتوفري التطوير لتعليم اللغة العربية و أساس على البحث ىف 

 والتعلم السياقي.
 

                                                             
 144،ص 1977اللغة العربية، دار الثقافة للطباعة والنشر، قاهرة دكتور فتى على يونس ومحمود كامل الناقة، أساسيات تعليم 15 
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 الدراسة السابقة .ز
التعليم والتعلم اسرتاتيجية من الدراسات السابقة اليت تركز على استخدام 

 السياقي ماذكرهتا الباحثة كما يلي:
 . جملة العلمية1

(  يف تعليم CTLالتعلم السياقي)التعليم و منهج مقالة حمّمد اهلام خمتار مببحث 
(  يف CTLالسياقي)التعلم التعليم و منهج هتدف هذه املقالة إىل وصف  اللغة العربية.

حتسني اإلجنازات و  و)اإلستماع, الكالم, القراءة و الكتابة(  تعليم اللغة العربية 
ونتيجة حتقيق مؤاشرات إتقان اللغة العربية من خالل  حتقيق اختبار اللغة العربية.

 16.(CTLالتعلم السياقي)التعليم و منهج 
(  يف CTLالتعلم السياقي)و  التعليم منهج مقالة عيدل سفرتى مببحث تطبيق 

التعليم معرفة وفهم ومراجعة مفهوم إىل هتدف هذه املقالة  لدين اإلسالم.تعليم ا
هذه  العلمي للتالميذ يف التعلم. اإلجنازاتأتثري تطبيقه على ( CTL)التعلم السياقيو 

من املعىن و    الدين اإلسالمتعليم (  يف CTLالتعليم و التعلم السياقي)املقالة وصف 
تعليم   ونتيجة .(CTLالتعليم و التعلم السياقي)املكوانت و االسرتاتيجيات مدخل 

التعليم و التعلم الرتبية الدينية اإلسالمية من خالل التطبيقات الىت تستخدم طريقة  
 17.(CTL)السياقي

 . رسالة املاجستري2

                                                             
16Artikel M. Ilham Muchtar yang berjudul Metode Contextual Teaching and Learning dalam 
Pembelajaran Bahasa Arab. Jurnal Mara’ji Pendidikan Bahasa Arab, Volume 1, nomor 1, Juni 2017, 
halaman 13-23.   
17Artikel Aidil Saputra yang berjudul Aplikasi Metode Contextual Teaching and Learning  (CTL) 
dalam Pembelajaran PAI. Jurnal At-Ta’dib Pendidikan Agama Islam, Volume VI, nomor 1, April- 
September 2014, halaman 15-46.   
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فعالية مدخل التعليم والتعلم مببحث  2016فاين تري ودايوايت,  رسالة علمية
 .يف تعليم املفردات مبدرسة حممدية االبتدائية الواحدة ماالنج( CTL)السياقي 

أهداف البحث لشرح عملية مدخل التعليم والتعلم السياقي وملعرفة استخدام 
مدخل التعليم والتعلم السياقي يف املدرسة اإلبتدائية حممدية الواحدة ماالنج. منهج 

البحث هو املنهج التجريب املدخل الكمي. وأما نتائج هذا البحث فهي فعالية هذا 
وذلك مبعىن أن  2،78= %5( ألن نتيجة مقبول tونتيجة إحصائ أكرب من )

 18لرتقية كفاءة املفردات فعالية  مدخل التعليم والتعلم السياقي.
التعليم والتعلم السياقي إسرتاتيجية  أتثريمبوضوع  2016ليزا مينيليز رسالة

(CTL ) دوافع التعليم على متيجة تعليم الدين اإلسالم مادة القرآن مدرسة الثانوية
أهداف لتحدد االختالفات يف النتائج التعلمية للطالب الذى  العلماء ميدان.

يدرس القرآن مع مدخل التعليم والتعلم السياقي مع خمارجة وتدرس تفسريي يف 
آل اعلى آل ميدان ،وملعرفة نتائج تعليم القرآن  مع مدخل التعليم املدارس العلوم 

والتعلم السياقي  وخمارجة وتدرس تفسريي، ولتحديد أتثري اسرتاتيجيات التعليم 
والتعلم السياقي والدوفع الطالب للتعلم النتائج مسألة التعليم الديين اإلسالمى 

نتيجة لتعلم القرآن الكرمي  القرآن الكرمي. نتائج هذا البحث الحظ أن متوسطو
مع التعليم والتعلم  (x=22,625)وتدرس أعلى من نتجة تعليم القرآن الكرمي 

مع تعليم تفسريي لتحسني خمرجات التعلم مبادة القرآن  (x=20,475) السياقي.
الكرمي. نتجة للتعلم املواد التىي يتم تدرسها القرآن مع اسرتاتيجيات التعليم والتعلم 

أعلى من نتيجة تعليم القرآن وتدرس  (x=74,412)السياقي التعلم الدافعية العالية 

                                                             
18Tesis Fenny Tri Widyawati, 2016 Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim  

 في تعليم المفردات بمدرسة محمدية االبتدائية الواحدة ماالنج   (CTL)فعالية مدخل التعليم والتعلم السياقي 
http://etheses.uin-malang.ac.id/4836/1/12150051.pdf 22 Maret 2020 
  

http://etheses.uin-malang.ac.id/4836/1/12150051.pdf
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ايب وكبري بني اسرتاتيجيات . مث ارتباط اجي(x=69,4)من قبل اسرتاجتية تفسريي 
 19 0،404التعليم والدافعية السياقي معامل االرتباط من 

 الدراسات السابقة 1،1اجلدول 
 التساوي الفرق الدراسات السابقة هذا البحث

فعالية استخدام 
التعليم  اسرتاتيجية

والتعلم السياقي 
الكالم ة لرتقية مهار 

 الثانويةيف املدرسة 
 العلوم عمنب

 

التعليم والتعلم منهج 
(  يف تعليم CTLالسياقي)

 اللغة العربية

اسرتاتيجية استخدام 
التعليم والتعلم 

لرتقية مهارة  السياقي
 الكالم

التعليم والتعلم 
 السياقي 

التعلم و التعليم  منهج 
(  يف تعليم CTLالسياقي)

 الدين اإلسالم

التعليم والتعلم  يف تعليم اللغة العربية 
 السياقي 

فعالية مدخل التعليم والتعلم 
يف تعليم ( CTL)السياقي 

املفردات مبدرسة حممدية 
 االبتدائية الواحدة ماالنج

 اسرتاتيجيةاستخدام 
التعليم والتعلم 

لرتقية مهارة  السياقي
 الكالم

التعليم استخدام 
 والتعلم السياقي

التعليم أتثري إسرتاتيجية 
( CTL)والتعلم السياقي 

دوافع التعليم على متيجة 
تعليم الدين اإلسالم مادة 

التعليم والتعلم  يف تعليم اللغة العربية 
 السياقي 

                                                             
19Tesis Liza Minelli.2016. Universitas Agama Islam Negeri Sumatera Utara Medan, dengan 

judul Pengaruh Strategi Kontekstual Learning (CTL) dan Motivasi Belajar Terhadap Hasil Belajar 
Pendidikan Agama Islam Materi AlQur’an SMA Swasta Al-Ulum.  
http://repository.uinsu.ac.id/1877/1/CDTESISLIZAMINELLI.pdf.  22 Maret 2020  

http://repository.uinsu.ac.id/1877/1/CD20TESIS%20LIZA%20MINELLI.pdf
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 القرآن مدرسة الثانوية 
 العلماء ميدان.

 

 هيكل البحث .ح

الباب األول يشتمل هذا الفصل على خلفية البحث، ومشكلت البحث، وأهداف 
 السابقة وهيكل البحث.حديد األجرائى، والدراسة البحث، والت

استرياتيجية مهارة الكالم، مدخل التعليم،  الباب الثاين اإلطار النظرى حتتوى على
 التعليم. اسرتاتيجية التعليم والتعلم السياقي، و طرقالتعليم، 

الباب الثالث فيتكون من مدخل البحث، وجمتمع البحث وعينته، وأسالب مجع 
 البياانت، إجراء البحث.ليل وحت تصميم القياس، البياانت،

اللمحة عن ميدان البحث، تقدمي البياانت، حتليل البياانت الباب الرابع فيتكون من 
 وتفسريها.

 التوصيات الباحث  الصة الباحث و. ختتتم الباحثة خباخلامتةالباب اخلامس 
 


