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 الباب األول

 املقدمة

 خلفياتالبحث -أ

للمسلمُتيفإندكنيسيا،ألفالعربيةالتستعملفقطلعمليات العربيةذلامكانةشليزة اللغة

كمنٔ.العباداتكالصالةكخطبةاجلمعةكاألدعيةكغَتذلك،بلتصبحاللغةالعلمية)اللغةكادلعرفة(

ـعلىأفاللغةالعربيةمناللغاتٕٜٚٔناحيةالسياسيةالعادلية،فقدقرراألممادلتحدةمنذسنة

اللغة ىذه تستعمل كالصينية. كاإلسبانية كالركسية كالفرنسية اإلصلليزية كىي السّت الرمسية العادلية

ٕبالديفالعامل.ٕٕكاللغةالرمسيةيفأكثرمن

العربيةيفكثرةادلراجعمنالكتبكالًتاثفيماتتعلقباإلسالـكشريعةىذاككماعرفنا،تبدك

الدين.كبالتايلفهذاسببمنأسبابيفدفعتعليماللغةالعربيةيفادلؤسساتاإلسالميةيفمجيع

اأضلاءالعاملعموما،كباخلصوصيفإندكنيسيا.كقدقررادلنهجالدراسيللموادالدينيةيفإندكنيسي

بأفاللغةالعربيةمنإحدلادلوادادلقررةاليتمّتتعليمهامنادلدرسةاالبتدائيةحىتادلدرسةالثانويةبل

يفاجلامعةاإلسالمية.فكفاءةالطالباجليدةيفاللغةالعربيةستكوفأساسامهّماللطالب،إمايف

تتعلقاجملاؿالدراسيأـيفاجملاؿالعملي.فالعجبإذكافىناؾب فيما عضاحملاكالتادلستمرة

 بًتقيةكفاءةالطالباإلندكنيسيُتيفىذهاللغة.
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 كالثقافية الًتبية كزارة نظاـ إىل (Permendikbud)كبالنظر ٔٛرقم سنة إفٖٕٔٓأ :

ىوعملياتالًتبويةاليتتعطيالفرصةللطالبيفتطويركلأنواعالتعلماليتٖٕٔٓالتعليممبنهج

الوحيد ادلدرسليسادلصدر أف كادلعٌت جهتُتبُتادلدرسكالطالب، من االتصاؿ فيها تتضمن

ادلدرسكادلوجوللمعرفةكأاليكوفدكرادلدرسأغلبمنالطالب.كيفالتدريس هبذهالصورةيقـو

ليكونوا الطالب كدفاع النشط جّو تكوين يف كمسؤكلية كظيفة لو للطالب، كادلساند ككادلساعد

متحمسُتيفالتعلم.

لبعضالطالب،كانتاللغةالعربيةشيئاقريباذلمألهنمقدتعّلمواىامنذادلرحلةاالبتدائية

ذلك،التزاؿمهارهتميفىذهاللغةمنخفضةبشكلإمجايل.قدكمع-يفبدايةماتعلمهاالصغار–

كثَتمنالبحثالعلميأفكفاءةالطالباإلندكنيسيُتيفاللغةالعربيةملتعِطنتيجةمرُجونة. َ بَػُتن

فهذااالطلفاضقديتأثرمنمكانةاللغةالعربيةنفسهايفإندكنيسيا،فالعربيةيفإندكنيسياملتتمّكن

نكظيفتهااالجتماعيةكمليستخدمهااجملتمعاإلندكنيسيكاللغةاليوميةذلم.فاستخدامهامليِشْعم

من عائقا كاالستعماؿ االستخداـ ىذه حتديد فصار مثال. االصلليزية يشيع كما اجملتمع أفراد بُت

ٖعوائقالطالبعلىفهمهاكغلعلالعربيةتتخّلفكثَتاعناالصلليزية.

 يفاسًتجائت مهم كشي  التعلم  اتيجية ادلوادرلاؿ فهم يف االسًتاتيجية كىي التعلم،

التعلم اسًتاتيجية أخرل، كبكلمة احلياة. يف كتطبيقها ادلواد معاين االسًتاتيجية فتعطي الدراسية،

ادلستخدـيفالتعلمىيشي مهمجدالتسَتعمليةالتعلمفعالة.اسًتاتيجيةالتعلمادلستخدـليس
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التعلمالنشط،بلاالسًتاتيجيةاليتتدفعالطالبعلىالنجاح،االسًتاتيجيةاليتف قطاسًتاتيجية

(إفعناصراليتتؤثركثَتايفGagneتعطيالطالبالفرصةلفهمادلوادفهماعميقا.قاؿغاغٍت)

يف ادلناسبة األحواؿ معرفة ككذلك التعلم أغراض تعيُت يف االسًتاتيجية ىي استخداـالتعلم

النفسيف تنظيم ىو ذلذا ادلالئم فادلدخل تلكاالسًتاتيجية. فعالة مدل كمالحظة االسًتاتيجية

اسًتاتيجيةالتعلمىيكلعمليةاليتاستخدمهاالطالبيفالتعلمليكوفىوناجحاموجنهاٗالتعلم.

اليت التفكَت كعملية سلوكية على تدؿ التعلم اسًتاتيجية كمسركر. فرح جو يف يتعلم كليكوف

كاستخراجهامرةأخرل. ٘استخدمهاالطالبأثناءالتعلمكختزينالعلـو

اسة،تأيتأساليبالتعّلمكشيءمهّميفاألنشطةالًتبوية.فأساليببالنسبةإىلرلاؿالدر

التعّلممتنوعة،كالميكنحتديدىاكإجبارىامنشخصإىلاآلخر.كلالطالبذلمأساليبالتعّلم

التعّلممهمةجدايفرلاؿالًتبويةاسًتاتيجيةادلعينةكادلناسبةألحواذلم.فمعرفةىذهاألساليبككيف

العربيةلكيت أالكىواحلصوؿعلىأحسناإلنتاجكعلىنتائجاللغة أغراضالتدريس، تحققهبا

ادلمتازة.

 اللغة. تعّلم بنتيجة إغلابية عالقة ذلا اليت مهمة كخطة اللغة أسلوبتعّلم أسلوبجاء

التعّلمىومنأغلبالعوامليفتأثَتصلاحالطالبيفالدراسة.كمصطلح"أسلوب"ىوخصائص

األسلوب عامةمنكظيفةادلعرفية،كىونوعمنأنواعالنفسيةاليتتتعلقبالشخصالفردم.كىذا
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ببعض، الشخصبعضهم ككيلينك)ٙميّيز تشاليسكاف األسلوبىوCaliskan & Kilincقاؿ )

األساليب كىذه التعليمية. بالوسائل األفراد كل معاملة األسلوب شخصمعُت. من شليز شي 

ٚكادلتميزةجتذبكثَتامنالباحثُتبأفيقوموااألحباثعنأساليبالتعلمبشكلعميق.ادلتنوعة

(أسلوبالتعلمىوشي أساسييُوِصلالشخصإىلالنجاحيفPrashnigقاؿبراشنيغ)

دراستو.كادلعرفةفيمايتعلقبأسلوبالتعلمسيساعدادلدرسُتيفتكوينجوالدراسةادلالئم،فيمكن

ادلدرسُتأفيوّفركاكلاالحتياجاتمنكلالطالب.كباالستفادةمنالتنوعكالتسليمبأساليبعلى

بأنفسهم كاثقُت الطالب كسيكوف االسًتاتيجية تعيُت ادلدرسُت على فسيسهل ادلتنوعة، التعلم

ٛكبتطويرمهارهتميفالدراسة.

تتعلقعماغلبعلىالطالب معرفةأسلوبالتعلمادلناسبىناؾكثَتمنالدكافعفيما

بعضالطالباآلخركفيستخدموف بينما كاحدا، بعضالطالبمثاليعرفوفأفذلمأسلوبا ذلم.

ىناؾمنيسهلعليوالتعلممنخالؿحاستهمالبصرية،كمنهممن حسباألحواؿ.ةبامتنوعيلاأس

اثكيكشفوفأفأساليبتعلميرتاحبالتعلممنخالؿحاستهمالسمعية.كقدقاـالباحثوفباألحب

ٜالطالبذلاآثاركبَتيفاستخداـأيةاسًتاتيجيةعندتعلماللغة.
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قاؿبرككفإفاسًتاتيجيةالتعلمالتعملبنفسها،بليؤثرعليهاأساليبالتعلممنأنواع

ادلعلوماتاألفرادكأحواؿالنفسية.كبُّتبرككفكذالكأفأسلوبالتعلمىوطريقةالفهمكاستيعاب

(كاألسلوبauditoryمنخالؿالتعلم.ىناؾستةأنواعاألساليبيفالتعلم:األسلوبالسمعي)

 )visual)البصرم احلركي كاألسلوب )kinestetik( اللمس طريقة عن التعلم كأسلوب )taktil)

أذىنالناسذلا(.فكلindividual(كأسلوبالتعلمالفردم)socialكأسلوبالتعلميفاجملموعة)

 ٓٔخصائصسلتلفةيفدتصيصادلعلوماتكصناعتهاكإلقائها.

بل فقطللحفظ، كلادلعلوماتالتًتكز اليتتشّغلاألذىافيفاستالـ عملياتالتعلم

لكإىلأساليبالتعلمادلناسبةلًتقيةكفاءةكلالطالب.كيفحفظادلعلوماتمثال،كلكذػلتاج

سًتاتيجيةادلعينةلتشغيلادلخاليمٌتكاليسرلبشكلالتوسطحىتحتصلعلىاألفرادػلتاجإىلاال

( الطويلة مدل خصائصللذاكرة اليمٌتذلا ادلخ األقصى. حد على التفكر  Long termقدرة

memory)(بينماادلخاليسرلللذاكرةمدلالقصَتةSort term memory)إفادلخاليمٌتتفيد.

ادلخاليسرلتفيدلألشياءلألشياءمثلادلعادلة أما كاخلياؿكاإلبداعكالعاطفيكادلوسيقيكاأللواف.

الوظيفةستظهرأيةادلخيعملٔٔ.مثلفركقاتاألرقاـكالتسلسلكاللغاتكالعددكادلنطق كمنىذه

أكثريفالتعلمفيبدكبعدذلكأسلوبالتعلممنكلاألفراد.

قاؿابنخلدكفإفالناسحيوافلوالقدرةللتفكر.أمإفىذهالقدرةمصدرمنكماؿ

الشرؼكقمتولسائرادلخلوقاتيفالعامل.فهذهالقدرةتؤثركثَتاللعملياتكنتيجةدراسةالطالب.
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(أفPiaget(أفالنضجكالقدرةيفالتفكرقدساعلتونظريةبياجيت)٘ٗ:ٜٜٛٔذىبدىار)

اللفظيةالقمة ادلشاكل لكل ادلنطقي التفكر على الطالب قدرة ىي ادلعرفية ىيكل تطور من

ٕٔالرجولة(.-ٓ,ٔٔباستخداـالفكرةالعلميةكاستقبلهااألخركفيفالفًتةالرمسية)

عدـالفهمكعدـادلالئمةيفأسلوبتعلمالطالبكأسلوبتعليمادلدرسسيسببالفشل

يه لذا التدريس. ذلكيفيفعملية بعد عليو يسهل الطالبكي أساليبتعلم ادلدرسمعرفة م

اختيارطرؽالتدريسكاسًتاتيجيتو.كبالنسبةإىلالطالب،فإذاعرؼالطالبأسلوبويفالتعلمسهل

االسًتاتيجيةعليو كالدراسةكاختيار التعلم يف نفسو دفاع تكشفأف. غاردنَت البحثمن نتيجة

 ٖٔ.نميوؿالطالبأسلوبالتعلمينعكسم

ىكذا،إفأسلوبالتعلمأكؿأساسيفالتعلمكيفطريقةاالتصاؿكلوأثركبَتجدا.إف

أسلوبالتعلمبوابة،فكلادلعلوماتاليتدترهباستكوفسهلةالفهمعلىالطالب.كيفىذهاحلاؿ

كلنينساىا(Long term memoryستدخلادلعلوماتإىلالذاكرةمدلالطويلة)-قمةالفهم-

أبدا. ىذا،ٗٔالطالب على  كبناء البحث إلقامة الباحثة عنداجتذبت كحتليلها األمور ىذه عن

الطالب العربيةبكلمهارهتا تتعلقباللغة البحثكعناصرىافيما الباحثة ـُ بالنسبةإىلذلك،تُقدِّ .

 ."تعّلم الطالباسرتاتيجيات تعّلم الّلغة العربية على ضوء أساليب  حتتموضوع"
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 أسئلة البحث - ب

البحث بعضمشكالتىذا رّكزتالباحثة البحث، يفخلفية سبقذكره شلا انطالقا

كىي:

 كيفاسًتاتيجياتتعلماللغةللطالبمنخالؿاألسئلةاآلتية: -ٔ

 كيفاسًتاتيجياتتعلماللغةعلىضوءاألسلوبالبصرم؟ -أ

 األسلوبالسمعي؟كيفاسًتاتيجياتتعلماللغةعلىضوء -ب

 كيفاسًتاتيجياتتعلماللغةعلىضوءاألسلوباحلركي؟ -ج

 أهداف البحث -جـ

اعتماداعلىاألسئلةالبحثالسابقة،فاألىداؼمنىذاالبحث:

 لكشفاسًتاتيجياتتعلماللغةعلىضوءأسلوبالبصرم. -ٔ

 لكشفاسًتاتيجياتتعلماللغةعلىضوءأسلوبالسمعي. -ٕ

 .اسًتاتيجياتتعلماللغةعلىضوءأسلوباحلركيلكشف -ٖ

 فوائد البحث  -د

ذلذاالبحثفوائدكثَتة،منها:

 الفائدةالنظرية -ٔ
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عنالنظرياتفيماتتعلق ترجىأفتكوفنتيجةالبحثإعطاءنكزيادةعلىخزانةالعلـو

بتعلماللغةالعربية.ب ًتاتيجياتتعلمككذلكلتطويراسأساليبالتعّلمكخصائصهاكعالقتها

 اللغةحسبنظريةأساليبالتعلمالثالث.

 الفائدةالتطبيقية -ٕ

ترجىأفتكوفنتيجةالبحثنافعة:

 للطالب (أ

.اهأساليبتعلماسًتاتيجاتكإعطاءالدكافعيفتعلماللغةالعربيةكخاصةفيماتتعلقب

ب(للمدّرسُت

كسائلالتعليمكزيادةادلعرفةفيماتتعلقبأعليةمعرفةأساليبالتعلمكاختياراالسًتاتيجية

ادلناسبةبكلالطالبحسبميوذلمكأساليبتعلمهم.

ج(للباحثة

 يف مهما البحثمرجعا كيكوف الباحثة. قدرة ظلو يف كادلعرفة اخلربة فيسيولوجيزيادة

ادلقبل.وأساليبالتعلمكادلتعلقةباسًتاتيجياتالتعلم يفيـو

 طصطلحاتحتديد امل -ه

الباحثةالبيافعنتقدـلتيسَتالفهمعلىادلوضوعكالتجّنبعناألخطاءىفالشرح،ف

 االصطالحاتادلستعملةىفىذاالبحث،كىي:
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التعلم -ٔ عملية تنظيم يف كالطرؽ كالسياسات ادلهارات ىي التعلم اسًتاتيجية

للحصوؿعلىالنجاحيفالدراسةكالتعلم.فالطالبالذملواالسًتاتيجيةيفالتعلم

النتيجة على للحصوؿ نفسو تنظيم يف كالطرؽ ادلهارات لو الذم الطالب ىو

 ٘ٔادلرجوة.

ٕ-  أك كيفlearning styleأسلوبالتعلم االستجابة يف الطالبادلستمرة طريقة ىو

طريقة كىو كالتعّلم، الدراسة منعملية استالمها مت ادلعلوماتاليتقد استعماؿ

كحددتالباحثةيفثالثةأساليبالتعلمفقط. ٙٔاحلفظكالفكركحلادلشاكل.

(كاألسلوباحلركيvisual(كاألسلوبالبصرم)auditoryالسمعي)كىيأسلوب

(kinestetik.) 

ةعناصرثالثاللغةالعربيةأماللغةالعربيةالفصحى،كتعلماللغةالعربيةتتكوفمن  -ٖ

ك القواعد( أك كالًتاكيب كادلفردات )األصوات مهارات كالكالـ)أربع االستماع

كالكتابة بكلىذه(كالقراءة العربية يعٍتاللغة ىنا العربية باللغة الباحثة كتقصد .

 .كادلهاراتلعناصرا

 الدراسات السابقة -و

ىناؾعديدمناألكراؽالعلميةادلتعلقةبادلوضوعالذمستبحثوالباحثة،منها:

                                                           
15

Amri Isyam, Strategi-Strategi Belajar Bahasa Asing, (Jurnal Lingua Didaktika, Vol. 4, No. 2, 

Desember 2011), h. 87.  
16

 S. Nasution, Berbagai Pendekatan dalam Proses Belajar Mengajar, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h. 

94. 
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تربيةاألكؿ، طلبة من كاحلركية كالسمعية البصرية التعلم أساليب خصائص حتليل

 سنة ٕٗٔٓادلعلومات العدد العلمية إيدكتك رللة كارتيكا. أريستا .ٔ نوفمبَتٔرقم

البحثعبارةعنحبثغَتجترييبكىودراسةكصفيةنوعية.كانتمواضيع.ٕٗٔٓ ىذا

.األداةٕٗٔٓىذاالدراسةمجيعطلبةبرنامجدراسةالتعليمادلعلومايتالذينجاءكامنفصل

ادلستخدمةيفيفىذاالبحثكانتاالستبانةتتمملؤىامنقبلادلوادالبحثية.متتعبئةىذه

مادةحبثيةقادمةمنطلبةفئةتعليمادلعلوماتيةلعاـ٘ٔٔناتبأساليبالتعلمبواسطةاالستبا

بنسبةٕٗٔٓ البحثأفأسلوبالتعلمالبصرمسيطرعلىطلبةمنفصلأ نتائجىذا .

سيطرأسلوبالتعلمالسمعيعلىطلبةفصلببنسبةٖ٘ %،كفصلجٖ٘%.بينما

%.ٜٕنسبةسيطرعليوأسلوبالتعلمالبصرمب

تبحثالباحثةيفىذاالبحثعنخصائصأساليبالتعلمالبصرمكالسمعيكاحلركي.

علىالطالب. البحثفقطللتحليلعنأساليبالتعلماألكثرسيادة كاألىداؼمنىذا

كتقصدالباحثةبأساليبالتعلمىنايعٍتأساليبالتعلمعموما،ليسفيماتتعلقبتعلماللغة.

أساليبالتعلمكالتفكَتادلستندةإىلنظريةالدماغالكليذلَتمافيفضوءمتغَتمالثاين،

 العلـو رللة احملسن. عقيلسالمة كد.سالمة عوضالغرايبة أمحدزلمد د. كاجلنس. العمر

 الدراسةإىلالبحثيفٖ٘ٗٔاإلنسانيةكاالجتماعيةالعددالثالثوفزلـر ق.ىدفتىذه

كَتادلستندةإىلنظريةالدماغالكليذلَتماف.كلتحقيقأىداؼالدراسةأساليبالتعلمكالتف

االختبارخلصائصالسمة كلتأكدمنمالئمة اختبارأساليبالتعلمكالتفكَت، متاستخداـ
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ادلقاسةكادلرحلةالعمرية،متإجراصدؽاحملكمُتكحسابمعاملثباتاالختبارات.تكونت

ٖ٘ٚعينةالدراسةمن التابعةدلديريةأربداألكىل.طالبا كطالبةمنطلبةادلدارساحلكومية

كشفتنتائجالدراسةأفأساليبالتعلمكالتفكَتاألكثرسيادةلدلأفرادعينةالدراسةىو

%(تالهأسلوبٓ،ٜ٘(بنسبةمئويةقدرىا) Q-Aأسلوبالتعلمكالتفكَتاأليسرالعلوم)

Q-A%(كماجاءكلمنٙ،ٕ٘(بنسبةمئويةقدرىا)Q-Bالتعلمكالتفكَتاأليسرالسفلي)

(سنة.ٖٔ-ٕٔدااللصاحلادلرحلةالعمرية)Q-Aدااللصاحلالذكور.كمابينتأفQ-Bك

الكلي الدماغ نظرية إىل ادلستندة أساليبالتعلم يبحثعن الباحثبأف اختار فقد

تبحث الباحثة أف غَت كاجلنس، العمر متغَتم ضوء الثالثةذلَتماف التعلم أساليب عن

لتكشفعنأسًتاتيجيةالتعلم.

تعليماللغةاإلصلليزيةعاـالثالث، جامعةٕٙٔٓحتليلأظلاطأساليبالتعلممنطلبة

( الًتبية كالعلـو ادلدرسي STKIPالعلـو باصلسا بينا )Getsempenaشارفوين أتشيو. باندا

.ىذاالبحثحبثكصفينوعي.ٕٚٔٓينايرٔرقمٚالعدد Genta Muliaكفَتاكايت.رللة

ككانتٕٙٔٓكانتمواضيعىذاالبحثمجيعالطلبةمنبرنامجتعليماللغةاإلصلليزيةلعاـ

األداةادلستخدمةيفىذاالبحثعبارةعنإستبانةتتمملؤىامنقبلادلوادالبحثية.متملء

عرضتنتٕٗإستباناتأسلوبالتعلمب البحث. أسلوبموضوع أف على الدراسة ائج

%،كالسمعئٕ%،كالبصرمبنسبةٕ٘التعلمالسمعيكاحلركيسيطرعلىالطلبةبنسبة
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 ٕٓبنسبة كاحلركيبنسبة ،%ٕٗ بصرمكمسعيبنسبة كرلتمعا بصرمٚ%، كرلتمعا ،%

%.ٕٔكحركيبنسبة

اإلصللي تعليم يف استخداما األكثر التعلم أساليب أظلاط عن الباحث فقدحلل زية،

خصصالباحثاألساليبيفتعليماللغة.أماالباحثةستأيتبالبحثعنأساليبالتعلميف

اللغةالعربية.

أساليبالتعلمكعالقتهابالدافعيةادلعرفيةلدلطلبةاجلامعة.مجاؿناصرحسُتالرابع،

العدد األساسية، الًتبية كلية رللة يعقوبخضَتالتميمي. اجمللدٗٓٔ)البعيجيكصنعاء )

(ٕ٘( السنة كالدافعيةٜٕٔٓ( بُتأساليبالتعلم يكتشفالعالقة الباحثأف حاكؿ .)

طلبة عند استعماال األكثر الباحثأساليبالتعلم حلل فقد كمقدارىا. كطبيعتها ادلعرفية

 عاـ ادلعّد كآخركف ألنتوستل التعلم أساليب مقياس الباحث استعمل ٜٜٛٔاجلامعة.

،النسخةادلعدلةبعدتعريبوكحتليلوإحصائياكاستخراجٕٗٓٓدافعيةادلعرفيةحملمودكمقياسال

اختَتت كثباتو. عند مؤشراتلصدقو البسيطة العشوائية بالطريقة االحصائي التحليل عينة

اختيارالكليات،متتطبيقادلقياسُتكاستعماؿالوسائلاالحصائيةادلناسبة،كبينتالنتائجأف

معريفأسلوب دافع لديهم الطلبة كأف اجلامعة لطلبة األسلوبادلميز ىو السطحي التعلم

كاط كيفضوءىذهالنتائجطرحالباحثعددامنالتوصياتكادلقًتحات.



ٖٔ 
 

اكتشفالباحثأفىناؾعالقةبُتأساليبالتعلمكالدافعيةادلعرفية.كاستخدـالباحث

البحثالذ أما ألنتوستل. أساليبالتعلمأساليبالتعلم سيبحثعن الباحثة مستقومو

كآثارىايفاختياراسًتاتيجاتالتعلمفتكشفبعدذلكالعالقةبينهما.

العالقةبُتأساليبتعلماللغةكنتائجتعلمطالباللغةاإلصلليزيةجامعةبينااخلامس،

العلمية بيورماتيكا أبريليا.رللة سبتمبَتٕرقمٗددجامعةسوبانجالعFKIPدارما.فطرية

تعلمٕٛٔٓ كنتائج اللغة تعلم أظلاط بُت العالقة حتديد ىو الدراسة ىذه من الغرض .

إىل اللغة أظلاطتعلم استباناتحوؿ إعطاء مت اإلصلليزية. منٙٔالطالبيفاللغة طالبا

ىذهالدراسة.برامجدراسةاللغةاإلصلليزيةيفجامعةبينادارماكالذينمتأخذعيناتمنهميف

خالؿ من اإلصلليزية لللغة التعلم نتائج بياناتحوؿ على احلصوؿ مت الوقتنفسو، كيف

 ادلنتج ارتباط معامل باستخداـ البيانات حتليل مت مث الطالب. بَتسوف–نصوص حلظة

Pearson product-moment correlation coefficientأظهرتنتائجالتحليلعالقةإغلابيةمهمة.

كبعدذلك، اإلصلليزية. بُتأسلوبالتعلمالبصرمكالسمعيمعنتائجالتعلملطالباللغة

أظهرتنتائجحتليلاالضلدارأفأسلوبالتعلمالبصرميؤثرعلىنتائجالتعلمللطالبيف

%ألظلاطالتعلمالسمعي.ٕ،ٔٛ%كٖ،ٚٚاللغةاإلصلليزيةبنسبة

لتعلماللغةكنتائجتعلماإلصلليزية،بينماتكشفحددالباحثعنالعالقةبُتأساليبا

 الباحثةيفىذاالبحثعنأساليبالتعلممنالطالبالذينيتعلموفاللغةالعربية.
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اتالسابقةتبحثعنأسلوبالتعلم،كلكنىناؾبعضاألشياءأفالدراستحضّتوَكقد

البحثا بالدراساليتجتعل يتفرؽ الباحثة لذمستقومو من فكل الدراساتالسابقةاتالسابقة.

يف اليتميكناستخدامها فهناؾبعضاألفكار الباحثة، تتعلقبالبحثالذمستقومو توضحعما

ستبحثو الذم البحث أف الباحثة كأكدت التعلمالباحثةالبحث. اسًتاتيجيات عن ستكشف

عناصرىاكمهاراهتا.حسبأساليبتعلمالطالبكىذاتتعلقبتعلماللغةالعربيةبكل






















 

 


