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 الباب الرابع
 ديم البيانات ومناقشتهاتق

 لمحة عن ميدان البحث وتعليم اللغة العربية فيه -أ 
 تانه الئوتب صورة عامة عن املدرسة باتو امفار املتوسطة اإلسالمية احلكومية -1

يف  تانه الئوتب باتو امفار املتوسطة اإلسالمية احلكوميةدرسة امل
وهذ بتانه الئوت. املدينة-املنتقة جوروع  -طريق بسوق رمحد بتو امفر

. أما قياس عماراها تعين واحد 1986مارس  11املدرسة تقومي يف الرتيخ
 هكتار. ورئيس املدرسة اآلن هو ديا ريفيا جايا املاجستري.

 بعثات املدرسة هي:
أعطاء حدمة عافية يف التعليم و تقدمي الدين اإلسالم كما الروح  (أ 

 واملصدر قيمة احلياة.
 ة يف العمل مستوى البدنية وغري البدنيةيتطّور املدرس (ب 
 يقدم داخل النشاط، واملناهج الدراسية، والالمنهجية. (ج 

هدف املدرسة هي خلق املسلمون يؤمنون ويتوقني مع ينال العلوم و 
 التكنولوجيا.

 
رسات واملوظفني يف املدرسة باتو أحوال رئيس املدرسة واملدرسني واملد -2

 تانه الئوتب ية احلكوميةامفار املتوسطة اإلسالم
درسة مجلة  رئيس املدرسة واملدرسني واملدرسات واملوظفني يف امل

يف سنة  تانه الئوتب باتو امفار املتوسطة اإلسالمية احلكومية
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 18أشخاص رجال و  17أشخاص من  35يعين  2016/2017
 أشخاص نساء.

رسين والمدرسات والموظفين : أحوال الرئيس والمد4.1الجدول 
 تانه الئوتب ي المدرسة باتو امفار المتوسطة اإلسالمية الحكوميةف
 المهنة اإلسم الرقم
 املدّرسةرئيس املدرسة و  املاجستري ديا ريفيا جايا 1
 مدّرس اللغة اإلجنلزية السرجانا حوميدي 2
 املدّرس الدكتورندوس سفيا النور 3

 السرجانا ناسريي 4
مدّرس العقدة األخالق 

 إلسالميوالتاريخ ا
 مدّرس اللغة العربية  ألفيا النور املاجستري 5
 مدّرسة العلوم الطبيعية السرجانا سيت مفيدة 6
 مدّرس العلوم الطبيعية السرجانا بودي سنتوسو 7
 مدّرس الرياضية السرجانا فحرياين 8

 السرجانا ريادي 9
مدّرس اللغة 

 الرياضةاإلندونيسية و 

 السرجانا حسن بشري 10
والتاريخ  س الفقه مدرّ 

 اإلسالمي
 مدّرس الرياضة السرجانا حسري فاين 11
 املدّرسة السرجانا نورما وايت 12
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 مدّرس اللغة اإلجنلزية السرجانا احلاج شرفني 13

 السرجانا ألفياالنور 14
مدّرس اللغة 
 اإلندونيسية

 مدّرسة الرياضية السرجانا رمحة احلسنة 15
 مدّرسة العلوم اجتماعية ناالسرجا نينا وياريت 16

 السرجانا شهدان 17
مدّرس القرآن واحلدث 

و اللغة العربية و 
 والتاريخ اإلسالمي

 مدّرسة العلوم اجتماعية السرجانا نور حيايت 18

 السرجانا لف هدايةآ 19
التوجيه  مدّرسة

 اإلرشادية
 املدّرسة السرجانا فطرياين 20

 السرجانا كرمة زكية 21
للغة مدّرسة ا
 سيةياإلندون

 املدّؤسة السرجانا مصرية 22
 املدّرس السرجانا أمحد ياين 23
 املدّرسة السرجانا نيتا أجنريين 24
 املدّرسة أتيق نور لطيفة السرجانا 25
 املوظف الدكتورندوس احلاج مسكاين 26
 املوظف كوسديا النور 27
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 املوظف راستيين السرجانا 28
 فاملوظ إيدا رياين 29
 املوظف سونارتو 30
 املوظف موليونو 31
 املوظف أيكو وتري ماليانا السرجانا 32
 املوظف مريا سوسانيت 33
 املوظف داندي إحسان إندرا جايا السرجانا 34
 املوظف روىن لستكسري السرجانا 35
 

تانه ب املدرسة باتو امفار املتوسطة اإلسالمية احلكوميةأحوال الطلبة من  -3
  2017-2016ت سنة الئو 

 باتو امفار املتوسطة اإلسالمية احلكوميةأما عدد الطلبة يف املدرسة 
أشخاص، اجلدول عن   227يعين  2017  -2016سنة  تانه الئوتب

 تانه الئوتب باتو امفار املتوسطة اإلسالمية احلكوميةأحوال الطلبة مبدرسة 
 يعين:

المتوسطة  : أحوال الطلبة بمدرسة باتو امفار4.2الجدول 
  2017-2016تانه الئوت سنة ب اإلسالمية الحكومية

 اجلملة الطالبات الطالب الصف الرقم
1 

 السابع
 20 10 10 أ

 21 9 11 ب 2
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 24 12 12 ج 3
4 

 الثامن
 20 15 5 أ

 26 15 11 ب 5
 25 15 10 ج 6
7 

 التاسع

 20 17 3 أ
 24 16 8 ب 8
 24 14 10 ج 9
 23 12 11 د 10

 227 135 92 اجلملة
 

تانه ب أحوال املبىن يف املدرسة باتو امفار املتوسطة اإلسالمية احلكومية -4
 الئوت 

 تانه الئوتب باتو امفار املتوسطة اإلسالمية احلكوميةمتلك املدرسة 
 املبىن املدرسة كما يف اجلدول

: أحوال المبنى في المدرسة باتو امفار المتوسطة 4.3الجدول 
 2017   -2016تانه الئوت سنة ب ة الحكوميةاإلسالمي

 العدد املكونات رقم

1 
غرفة  اإلدارة / غرفة رئيس املدرسة

(TU) 
1 

 1 املكتبة 2
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 10 الفصل 3
 1 غرفة البواب 4
 1 (bendahara) مني صندوقغرفة األ 5
 1 معمل  اللغة 6
 1 معمل  الكمبيوتر 7
 1 غرفة املصلى 8
 1 ةمعمل العلوم الطبيعي 9
 2 املدرسنيمرحاض  10
 3 مرحاض الطلبة 11
 1 موقف سيارات للطالب 12
 2 ميدان الرياضة 13
 1 املقصف 14
 1 قاعة 15
 1 املستودع 16
 1 السور 17
 1 غرفة الفىن 18
 1 غرفة الصحية 19
 1 بيت املدرس 20
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اإلسالمية املنهج وتعليم اللغة العربية يف املدرسة باتو امفار املتوسطة  -5
 تانه الئوتب احلكومية

كان املنهج تعليم اللغة العربية يف تلك املدرسة الذي يستخدم مبنهج 
  يف الصف السابع حىت الصف التاسع. 2013

أما مدرس اللغة العربية يف الصف السابع هو شهًدا السرجانا. يف 
العربية الصف الثامن والصف التاسع هو ألفي النور املاجستري. وتعليم اللغة 

 .ساعتنيفيها من يوم اإلثنني حىت يوم السبت و عدد ساعتها تعين 
يف  واحد حصص العربية جيري يف هذه املدرسةإن تعليم اللغة 

. وكان ةاألسبوع لكل فصل سواء للفصل التجريبـي أو للفصل الضابط
يعقد يوم اإلثنني يف احلّصة واحدة حىت  ةالضابط لفصلتعليم اللغة العربية ل

لثامنةو عشر حىت الساعة العاشرة وعشر، أما ّصة الثالثة يف الساعة ااحل
تعليم اللغة العربية للفصل التجرييب فقد كان يعقد يوم اإلثنني أيضا يف 
احلّصة الرابعة حىت احلّصة السادسة يف الساعة العاشرة و مخسة وعشرون 

 حىت إثناعشرة مخسة وعشرون.
 

 تقديم البيانات -ب 
 ليم املفردات يف اجملموعة الضابطة و اجملموعة التجريبيةتنفيذ تع -1

 إبتداء حمسوب شهر 2 مادام نفذ البحث هذا يف التعليم تنفيذ       
 يناير 30 تاريخ يف والتعليم ،2017 يناير 23 تاريخ نفذ القبلي إختبار



54 
 

 فرياير 20 تاريخ نفذ البعدي إختبار ثّ  ،2017 فرياير 13 حىّت 
2017. 

ذ التعليم ثالث مرَّات لقاء و واحد اللقاء االختبار القبلي و أما تنفي
 و واحد اللقاء االختبار البعدي.األلوان واحد اللقاء التعليم عن 

 املفردات اللغة العربية يف اجملموعة الضابطة تنفيذ تعليم  (أ 

أعّد كل شيء استخدام يف تعليم قبل تنفيذ تعليم، ، فالباحث        
وأعّدد املاّدة عن ، (RPP)خبطة التنفيذ التعليم تصنع  الضابطةاجملموعة يف 

كل اللقاء يف . البعدى اإلختبارو  القبلى اختبار أسئلة أعّدت، و  األلوان
جدوال تنفيذ  .التغىّن  اإلسرتاتيجية تستخداماجملموعة الضابطة دون  

 فيما يلى: تعليم يف جمموعة الضابطة فاملنظور يف جدول 
جدوال تنفيذ تعليم المفردات في مجموعة :  4.4لجدول ا

 الضابطة
 المادة الساعة اليوم التاريخ اللقاء

 ىاإلختبار القبل 3-1 2017 يناير 23اإلثنني/  1
 تعليم: األلوان 3-1 2017 يناير 30اإلثنني/  2
 تعليم: األلوان 3-1 2017 فرياير 6اإلثنني/ 3
 لوانتعليم: األ 3-1 2017 فرياير 13اإلثنني/  4
 االختبار البعدى 3-1 2017 فرياير 20اإلثنني/  5

 
 



55 
 

 
 املفردات اللغة العربية يف اجملموعة التجريبية تنفيذ تعليم  (ب 

أعّد كل شيء استخدام يف تعليم قبل تنفيذ تعليم، ، فالباحث        
وأعّدد املاّدة عن ، (RPP)خبطة التنفيذ التعليم تصنع  اجملموعة الضابطةيف 
اللقاء يف  كل. البعدى اإلختبارو  القبلى اختبار أسئلة أعّدت، و  واناألل

جدوال تنفيذ تعليم يف  .التغىّن  اإلسرتاتيجية تستخدام اجملموعة التجريبية
 فيما يلى: فاملنظور يف جدول  التجريبيةجمموعة 

جدوال تنفيذ تعليم المفردات في مجموعة : 4.5الجدول 
 التجريبية

 المادة الساعة يخاليوم التار  اللقاء
 اإلختبار القلىب 6-4 2017 يناير 23اإلثنني/  1
 تعليم: األلوان 6-4 2017 يناير 30اإلثنني/  2
 تعليم: األلوان 6-4 2017 فرياير 6اإلثنني/ 3
 تعليم: األلوان 6-4 2017 فرياير 13اإلثنني/  4
 االختبار البعدى 6-4 2017 فرياير 20اإلثنني/  5

 
 البيانات وتفسيرها تحليل -ج 

 يبلتصوير نتيجة اإلختبار الق -1
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ي الصف السابع "أ" والصف السابع "ج" بلالبيانات يف اإلختبار الق
(. اختبار 11-10قدرة أول الطلبة)انظر إىل املالحق  يعين قيمة نتيجة

 ي فاملنظور يف اجلدوال كما يلي:بلالق
 طلبة القبلى االختبار تصوير: 4.6 الجدول

  المجموعة التجريبية عة الضابطةالمجمو 

 أعلى القيمة 70 80

 أوطأ القيمة 30 45

 لعدّ مبم  49،50 55،63

 المعياري االنحراف 10،25 10،25

 الطلبة القبلى االختبار نتيجة من لعدّ مبم  قيمة ،ناء على هذه اجلدولب
ة توجد الفرق إذانظرنا من نتيج التجريبية اجملموعة و الضابطة اجملموعة يف

فقط. واملقصود من اإلختبار القليب هنا ملعرفة قدرة أول الطلبة يف التعليم 
 .خمتلف بإختبار سيمتحن فاملنظور الوضوح لكي املفردات بإسرتاجتية التغىّن.

 يإختبار املختلف اإلختبار القبل -2
 االختبار الطبيعية (أ 

 . لبياناتا توزيع من الطبيعية ملعرفة الطبيعية االختبار الباحث عمل 
 .مسرونوف -قلمغوروف باختبار الباحثة واستخدام

 القبلى االختبار نتيجة من الطبيعية االختبار خالصة: 4.7 الجدول
 الطلبة

 اخلالصة 𝛼 مسرونوف -قلمغوروف اجملموعة
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 ملحوظ العينات
 الطبيعية توزيع 0،05 0،087 20 التجريبية
 الطبيعية توزيع 0،05 0،083 24 الظابطة

𝑎 = 0,05    

< 0,05أما اخللصة من تلك التحليلة إذا  𝑆𝑖𝑔 (2 𝑇𝑎𝑖𝑙𝑒𝑑) 

> 0,05يع الطبيعية إذا فالبيانات توز  𝑆𝑖𝑔 (2 𝑇𝑎𝑖𝑙𝑒𝑑)  فالبيانات غري توزيع
𝑎 الطبيعية بدرجة املغزى = 0,05    

 أكرب( 0،087) التجريبية للمجموعة اإلحصائي قيمة دلت ألن
 الضابطة للمجموعة و. لطبيعيةا يعتوز  بياناتال فـتكون 0،05 من
 .لطبيعيةا يعتوز  البيانات فـتكون 0،05 من أكرب( 0،083)

  .14 املالحق يف فاملنظور كامال حلساب أما .
 التجانس اختبار (ب 

 االختبار الباحثة عملت ث, الطبيعية البيانات توزيع وبعد
 االختبار نتيجة هل ملعرفة أي االختبار هذا وأغراض. الفرق التجانس
 أو بالتجانس موصوفة الضابطة واجملموعة التجريبية اجملموعة من البعدي

 .غريه
 االختبار نتيجة الفرق التجانس االختبار خالصة: 4.8 الجدول

 البعدي

 الخالصة 𝜶 ملحوظ العيانات المجموعة
 20 التجريبية

0،874 0،05 
 

 24 الضابطة التجانس
𝑎 = 0,05    



58 
 

< 0,05لصة من تلك التحليلة إذا أما اخل 𝑆𝑖𝑔 (2 𝑇𝑎𝑖𝑙𝑒𝑑) 

> 0,05إذا  التجانسيع فالبيانات توز  𝑆𝑖𝑔 (2 𝑇𝑎𝑖𝑙𝑒𝑑)  فالبيانات غري
𝑎 بدرجة املغزى التجانستوزيع  = 0,05    

 فـتكون 0،05 من أكرب 0،874 على اإلحصائي قيمة دلت ألن
  15 املالحق يف فاملنظور كامال حلساب أما .التجانس نوع من البيانات

 (t) االختبار (ج 

 الطبيعية توزيع التجريبة اجملموعة يف البيانات أن الباحث عرف
 الباحث أيضا،سيعمل الطبيعية توزيع الظابطة اجملموعة يف والبيانات

 األول قدرة بني الفروق توجيد هل ملعرفة هذا من واملقصود. (t) اختبار
  املالحق يف كما حتليلها وخطوات. يالقبل اإلختبار يف اجملموعتني من
17  

Independent Samples Test 

 

Levene's Test 

for Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Differenc

e 

Std. 

Error 

Differe

nce 

95% 

Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower 

Upp

er 

nilai_pre Equal 

variances 

assumed 

,025 ,874 -1,974 42 ,055 -6,125 3,103 -12,386 ,136 
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Equal 

variances 

not 

assumed 
  -1,974 40,583 ,055 

 

 

 

-6,125 
 

 

3,103 -12,393 ,143 

 
> 0,05 أما اخللصة من تلك التحليلة إذا 𝑆𝑖𝑔 (2 𝑇𝑎𝑖𝑙𝑒𝑑)   يفHa 

< 0,05 إذااملردود و Ho املقبول و 𝑆𝑖𝑔 (2 𝑇𝑎𝑖𝑙𝑒𝑑)  يفHa  املردود وHo 
𝑎 بدرجة املغزى املقبول = 0,05    

 على وبناء. 0،05 من كربأ Asymp.Sig. (2-tailed) 0،06 قيمة أن
من تلك التحليلة المقبول.  Ho أن" :   t" اختبار يف القرار أخذ أصول
توجد الفروق بني اجملموعة التجربية واجملموعة الضابطة يف االختبار ال تعين

   .16 املالحق يف فاملنظور كامال حلساب أماالقبلى. 

 البعدي تباراالخ نتيجة تصوير -3

 الضابطة واجملموعة التجربية للمجموعة البعدي نتيجةاالختبار (أ 

 يف فاملنظور  اللقاء يف البعدي االختبار الطلبة الدرس نتيجة
 يف اللقاء يف طلبة قدرة اإلختبار نتيجة لعدّ مبم  قيمة. 20 و19 املالحق
 ا يلى:فيم فاملنظور يف جدول  التجريبية واجملموعة الضابطة اجملموعة

التصوير العام عن نتيجة المجموعتين في  : 4.9الجدول 
 االختبار البعدي

 الضابطة المجموعة التجربية المجموعة 
 100 100 أعلى القيمة
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 60 65 أوطأ القيمة
 84،17 91،50 لعدّ مبم 

 12،22 9،61 المعياري االنحراف
 بلىالق االختبار نتيجة من لعدّ مبم  قيمة بناء على هذه اجلدول،

توجد الفرق إذانظرنا  التجريبية اجملموعة و الضابطة اجملموعة يف الطلبة
أسلوب عرفة تأثري من االختبار البعدي هنا مل واملقصودمن نتيجة فقط. 

 . النشيد
 الطبيعية االختبار  (ب 

 طبيعية ممتحن. البيانات توزيع من الطبيعية اختبار الباحثة عملت
 (.liliefors) ليليفورس اختبار استخدام بالبحث حتصل اليت البيانات

 االختبار نتيجة من الطبيعية االختبار خالصة : 4.10 الجدول
 الطلبة البعدي

 اجملموعة
 مسرونوف -قلمغوروف

𝛼 اخلالصة 
 ملحوظ العينات

 الطبيعية توزيع 0،05 0،51 20 التجريبية
 الطبيعية توزيع 0،05 0،157 24 الظابطة

 (𝛼) =  0,05      

 
< 0,05أما اخللصة من تلك التحليلة إذا  𝑆𝑖𝑔 (2 𝑇𝑎𝑖𝑙𝑒𝑑)  فالبيانات

> 0,05يع الطبيعية إذا توز  𝑆𝑖𝑔 (2 𝑇𝑎𝑖𝑙𝑒𝑑)  فالبيانات غري توزيع الطبيعية
𝑎 بدرجة املغزى = 0,05    
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 أكرب( 0،051) التجريبية للمجموعة اإلحصائي قيمة دلت ألن
 الضابطة للمجموعة و. لطبيعيةا عيتوز  البيانات فـتكون 0،05 من
 حلساب أما .لطبيعيةا يعتوز  البيانات فـتكون 0،05 من كربأ( 0،157)

 21 املالحق يف فاملنظور كامال
 التجانس اختبار (ج 

 االختبار الباحثة عملت ث ،الطبيعية البيانات توزيع وبعد
 باراالخت نتيجة هل ملعرفة أي االختبار هذا وأغراض. الفرق التجانس
 أو بالتجانس موصوفة الضابطة واجملموعة التجريبية اجملموعة من البعدي

 .غريه
 االختبار نتيجة الفرق التجانس االختبار خالصة: 4.11الجدول

 البعدي

 الخالصة 𝜶 ملحوظ العيانات المجموعة
 20 التجريبية

 التجانس 0،05 0،226
 24 الضابطة

< 0,05أما اخللصة من تلك التحليلة إذا  𝑆𝑖𝑔 (2 𝑇𝑎𝑖𝑙𝑒𝑑) 

> 0,05إذا  التجانسيع فالبيانات توز  𝑆𝑖𝑔 (2 𝑇𝑎𝑖𝑙𝑒𝑑)  فالبيانات غري
𝑎 بدرجة املغزى التجانستوزيع  = 0,05    

 فـتكون 0،05 من أكرب 0،226 على اإلحصائي قيمة دلت ألن
 22 املالحق يف فاملنظور كامال حلساب أما .التجانس نوع من البيانات

 t االختبار (د 
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 فاستخدامت والتجانس، الطبيعية البيانات توزيع الباحثة وجدت ألن
ملعرفة هل توجيد تأثري استخدام أسلوب مثل االختبار خمتلفته. t االختبار

 النشيد عل الطلبة يف اإلختبار البعد.
 

 
> 0,05 أما اخللصة من تلك التحليلة إذا 𝑆𝑖𝑔 (2 𝑇𝑎𝑖𝑙𝑒𝑑)   يفHa 

< 0,05 إذااملردود و Ho املقبول و 𝑆𝑖𝑔 (2 𝑇𝑎𝑖𝑙𝑒𝑑)  يفHa  املردود وHo 
𝑎 بدرجة املغزى املقبول = 0,05    

 من أصغر 0،031 و Asymp.Sig. (2-tailed) 0،035 قيمة أن
المقبول.   Ha أن" :   t" اختبار يف القرار أخذ أصول على وبناء. 0،05

Independent Samples Test 

 

Levene's Test 

for Equality 

of Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 

Sig. 

(2-

taile) 

Mean 

Differe

nce 

Std. 

Error 

Differe

nce 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Nilai_post Equal 

variances 

assumed 

1,512 ,226 2,179 42 ,035 7,333 3,365 ,542 14,124 

Equal 

variancs 

not 

assumed 

  2,228 41,883 ,031 7,333    3,292 

 

 

 

         ,689 

 

 

13,978 
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من تلك التحليلة تعين توجد الفروق بني اجملموعة التجربية الذين يتعلمون 
بدون إسرتاتيجية التغىّن باجملموعة الضابطة بدون إسرتاتيجية التغىّن يف 

 23 املالحق يف فاملنظور كامال حلساب أما ر البعد.االختبا
 نتيجة البحث  -4

ملحوظة أصغر  القيمة ألن ، فاملعروف التجربة نتيجة على بناء
 توجد " صاتت اليت Ha أي البحث الفرضيةف  (𝑎) =0،05من درجة املعزى 

يف  النشيد أسلوب باستخدام الطالبة نتيجة بني احصائية  داللة ذات فروق
 السابع الصف طلبة لدى األسلوب تلك دون الطالبة ونتيجة يم املفرداتتعل
 .مقبولة"الئوت بتانة احلكومية اإلسالمية املتوسطة امفار باتو  املدرسة يف

 نتيجة بني احصائية  داللة ذات فروق توجد ال" صاتت اليت Hoوعلى أن 
 تلك دون البةالط ونتيجة يف تعليم املفردات أسلوب النشيد باستخدام الطلبة

 املتوسطة امفار باتو املدرسة يف السابع الصف طلبة لدى األسلوب
 ذات فروق توجد. اخلالصة، مردودة"  الئوت بتانة احلكومية اإلسالمية

يف تعليم  أسلوب النشيد باستخدام الطلبة نتيجة بني احصائية  داللة
 يف سابعال الصف طلبة لدى سلوباأل تلك دون الطالبة ونتيجة املفردات
 . الئوت بتانة احلكومية اإلسالمية املتوسطة امفار باتو املدرسة

 بدون مفردات تعليم إىل بالنسبة وإذا تصرفان اثنان من وهكذا،   
 نفوذا أسلوب النشيد باستخدام املفردات تعليم فيملك ، سلوباأل تلك
 عّدلامل قيمة حتصيل من املنظور احلال هذا. الطلبة النجاح على كبريا كفى

(mean)االختبار نتيجة دلت وهناك،. البعدي االختبار يف التجريبية اجملموعة 



64 
 

 نتيجة من أحسن أسلوب النشيد باستخدام يتعلمون اليت الطلبة البعدي
 . األسلوب تلك بدون يتعلمون اليت لبةالط البعدي االختبار

ومع ذالك، من فوق نوعني من العالجات، ث تعليم اللغة العربية 
أثر لنتائج تعليم اللغة العربية و يف ترقية إتقان أسلوب النشيد ستخدام با

  .األسلوبباملقارنة مع الطلبة الذين يتعلمون اللغة العربية بدون تلك مفردات 
مصاحبا  النشيد بأسلوبو بعد تعمل الباحثة تعليم املفردات 

الميةاحلكومية مبدرسة باتو امفار املتوسطة اإلساملوسيقي يف الفصل التجريبية 
.هذ فصارت الطلبة )احلماسة، والسرورة، وأكثر االبكارية( بتانه الئوت

صطفى أن أسلوب النشيد يف تعليم املفردات امل قال سيفكما النتائج  
يكون الطلبة احلماسة، والسرورة و يرفع إتقان و يستطيع الغيب امللل 

 ألن يزيد أملوسيقي.أما أسلوب النشيد هنا  فرق من املفهوم األول .املفردات
أسلوب  باستخدام يتعلمون اليت الطلبة البعدي االختبار نتيجةننظر أن 

 تلك بدون يتعلمون اليت الطلبة البعدي االختبار نتيجة من أحسن النشيد
يف ترقية إتقان مفردات  فعالياأسلوب النشيد استخدام  بذالك. األسلوب

اتو امفار املتوسطة اللغة العربية لطلبة الصّف السابع مبدرسة ب
 اإلسالميةاحلكومية بتانه الئوت

   . 




