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 ملخص

ا لىيل مىاطبت الىخاب الخػليمي بأحىاٌ الؼالب ومىهج أصبحذ  الخػليم شيًئا مهمًّ

ت اإلاخىطؼت الػامت  ًّ او هي  1أهداف الخػليم اإلاؼلىبت. واإلادزطت املحّمد باهىبازو ٍز

 ISMUBA و 3112اإلادزطت التى حظخخدم مىهجحن في حػليم اللغت الػسبيت، هما : مىهج 

ًّ هخاب حػليم اللغت الػس  التربيت) ت واللغت الػسبيت(، ولى ًّ بيت اإلاظخخدم ؤلاطالميت واملحّمد

م.باإلاىهج الري كّسز لم ًىاطب 
ّ
وطىي ذلً، هىان  ه الحيىمت ولم ًحث الؼالب للخػل

باث لتركيت هفاءة اللغت الػسبيت  غيىب في ذلً الىخاب واإلافسداث اإلابػثرة وهلص الخدٍز

لدي الؼالب. واغخمادا غلى هره اإلاشىالث، ػّىزث الباحثت هخاب حػليم اللغت الػسبيت 

( ًخيّىن مً طذ خؼىاث 1: )هخائج هرا البحثأما  اإلابنى غلى أطاض اإلادخل الػلمي.

سوج وغاٌ: جحليل الاحخياحاث والخخؼيؽ وجصميم ؤلاهخاج وجصدًم الخبراء همىذج ب

( هرا الىخاب اإلاؼّىز فػاٌ لتركيت هفاءة اللغت الػسبيت 3وحػدًل ؤلاهخاج وججسبت ؤلاهخاج، )

، حيث tلدي الؼالب في جلً اإلادزطت. وهرا، بىاء غلى هديجت الحظاب باطخخدام زمص 

% 2( و دزحت داللت 2،،3% )1في دزحت داللت   ttabelبر مً (  أه3،،2) thitungوحدث هديجت 

اإلادخل الػلمي يت غلى أطاض أن هخاب حػليم اللغت الػسب ، هره الىديجت جدٌ غلى(3،13)

ت  ًّ فػاٌ لتركيت هفاءة اللغت الػسبيت لدي الؼالب الصف الظابؼ باإلادزطت املحّمد

 .رياو باكنبارو  1اإلاخىطؼت الػامت 

 الرئيسية: جعليم اللغة العربية، املدخل العلمي، كفاءة اللغة العربية.الكلمات 
 

 مقّدمة

س التربيت ثماهيت مػاًحر للتربيت الىػىيت: ) ( مػياز 3( مػياز  املحخىي، )1كّسز وٍش

محن واإلاىظفحن )4( مػياز الىفاءة )2الػمليت )
ّ
( مػياز الىطائل والخصائً 2( مػياز اإلاػل

ل، و)7( مػياز ؤلادازة )،)  ،( مػياز الخمٍى
ً
م الخػليم.وهره اإلاػاًحر جىفلت ( مػياز جلٍى
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مت مً  حىدة التربيت الىػىيت  بدثليف حياة ألامت وإوشاء الخلم والحظازة الىػىيت الىٍس

س  1خالٌ وحداث الخػليم .
ّ
ومً اإلاػاًحر الظابلت، ًجب غلى ول وحدة التربيت أن جىف

( الىخاب 4( الىطائل الخػليميت )2آلالت التربيت ) (3( الخجهحزاث )1الىطائل آلاجيت : )

( والخجهحزاث ألاخسي لدغم غمليت الخػليم اإلاىظمت 2واإلاصادز الخػليميت ألاخسي )

ومً هرا غسفذ الباحثت أّن الىخاب الخػليمي مً أمس مهم واحب فى الخػليم.  3واإلاظخمسة.

ىهج الدزاس ي طىي الػىاصس والىخاب الخػليمي أًًظا، إحدي الػىاصس ألاطاطيت فى اإلا

ألاخسي والػمليت والىطائل والؼسق الخػليميت. والىخاب الخػليمي إحدي ألاطع السئيظيت 

ت. 2ليل مساحل جسبٍى
 

باهىبازو جحذ زغاًت الجمػيت ؤلاطالميت  1اإلاخىطؼت الػامت  املحمدًت اإلادزطت

املحمدًت، إحدي اإلادازض التى تهخم بخػليم اللغت الػسبيت. وحظخخدم هره اإلادزطت اإلاىهج 

  .ISMUBA (Keislaman, Kemuhammadiyahan dan Bahasa Arab)الخاص لخػليم اللغت الػسبيت وهى 

يت ؤلاطالميت واملحّمدًت واللغت الػسبيت. وهىان لخػليم مادة الترب هرا اإلاىهج خاص

هخاب أطاس ي مظخخدم فى حػليم اللغت الػسبيت. والحظذ الباحثت هرا الىخاب الخػليمي، 

 ووحدث الباحثت اإلاشىالث جخػلم بهرا الىخاب:

م اللغت الػسبيت في  ،، مً هاحيت غدد الىخابأوال
ّ
 مػل

ّ
إّن هرا الىخاب ال ًملىه إال

 .  شيل مصّىز. ولرلً، ال ٌظخؼيؼ الؼالب أن ًخػلمىا براتهم في اإلاجٌز

مً هاحيت محخىي الىخاب أو اإلاىاد الخػليميت. إّن اإلاىاد الخػليميت اإلالّدمت في  ثانيا،

هرا الىخاب لم جخظمً غلى الشسوغ واإلابادئ مً الىخاب الجيد. هما كاٌ زشدي أحمد 

ت وأداة  ػػيمت أّن الىخاب هى وغاء اإلاػسفت، وهاكل الثلافت، ومحىز الػمليت التربٍى

محن.الخىاصل بحن ألاحياٌ ومصدز 
ّ
وهرا الىخاب  4اإلاػلىماث ألاطاس ي غىد هثحر مً اإلاػل

ف الري كّدمه زشدي أحمد ػػيمت.  لم ًؤهل جلً الشسوغ مً الخػٍس

ت ألازبؼ وغىاص س اللغت، وال ًىحد فيه وطىي ذلً، لم ٌشمل الىخاب اإلاهازاث اللغٍى

فسداث ليل مهازاث اللغت وغىاصسها. ومً هاحيت املحخىي أًظا، إّن اإلا حجلظيم واض

                                                           
1
 B. P. Sitepu, Penulisan Buku Teks Pelajaran (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2012), hal. 31 

2
 B. P. Sitepu, Penulisan Buku, hal. 35-36 

3
 Abdullah al-Gali dan Abdul Hamid Abdullah, Menyusun Buku Ajar Bahasa Arab diterjemahkan oleh 

Sudi Yahya Husein, dkk.(Padang : @kademia, 2012), hal. ix 
 89(، ص. 5893)مكة ادلكرمة : جامعة أم القرى،  دليل عمل يف إعدلد ادلواد التعليمية لربامج تعليم العربيةرشدي أمحد طعيمة،   4
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ب فى اإلاىطىع الخاص. مثال، وحدث الباحثت فى  ِّ
ّ
اإلالّدمت في هرا الىخاب مبػثرة، ال جسج

 –إخالص  –مشؽ  –كامىض  –الفصل الثالث مً الىخاب اإلافسداث الخاليت : مدزض 

مغفسة، وغحرها. وهرا ٌػّظس الؼالب فى حفظ اإلافسداث واطديػابها. وجدٌ غلى  –مٍسع 

 ب في حفظ اإلافسداث واطديػابها.ذلً اهخفاض كدزة الؼال 

مً هاحيت وظائف الىخاب. إّن مً وظائف الىخاب الخػليمي همصدز ثالثا، ثم 

لدي  الثلافيت اإلاػسفت ولخىميت مىؼم الؼالب. وهرا الىخاب لم ٌػؼي ولم ًىّطؼ اإلاػسفت

لت 
ّ
ألاهداف . ألنها مً إحدي بثلافيتهمالؼالب مؼ أّنهم ًحخاحىن إلى مػسفت ألاشياء اإلاخػل

 )الخػاليم ؤلاطالميت واملحمدًت واللغت الػسبيت(. ISMUBAاإلاسحىة إلاىهج 

مً هاحيت مالئمت الىخاب باإلاىهج اإلاظخخدم في جلً اإلادزطت. إّن اإلادزطت رابعا، 

ت اإلاخىطؼت الػامت حظخخدم مىهجحن، هما  ًّ )الخػاليم ؤلاطالميت   ISMUBAاملحّمد

. وفي حػليم اللغت الػسبيت، هما شسحذ 3112مىهج و  واملحمدًت واللغت الػسبيت(.

في غمليخه. ولم  3112في مظمىهه، ومىهج  ISMUBA الباحثت، حسخدم هره اإلادزطت مىهج

 حظخخدم اإلادخل الػلمي. 3112ًىاطب هرا الىخاب بهرًً اإلاىهجحن. وهما ُغسف أّن مىهج 

ىخاب زغبت مً هاحيت جصميم ػباغت الىخاب.  وألاحظً، أن ًجرب الخامسا، 

م اللغت الػسبيت. وجسي الباحثت أّن هخاب حػليم اللغت الػسبيت هىان لم ًىً 
ّ
الؼالب في حػل

 حرابا.

ومً هرا، جحخاج اإلادزطت إلى هخاب حػليم اللغت الػسبيت التى حشخمل غلى اإلاهازاث 

ت ألازبؼ وغىاصس اللغت اإلاىاطب باإلاىهج اإلاظخخدم في جلً اإلادزطت لدظهيل الؼ الب اللغٍى

م للخػليم هره اإلاادة. 
ّ
 في الخػلم واإلاػل

 أسئلة البحث

س  هيف ًخم ;طؤالحن هماًمىً الخىصل إلى اهؼالكا مً اإلاشىالث الظابلت،   جؼٍى

هخاب حػليم اللغت الػسبيت غلى أطاض الثلافت املحمدًت و اإلادخل الػلمي في اإلادزطت 

ت اإلاخىطؼت الػامت  ًّ او"؟ 1املحّمد مدي فػاليت هخاب حػليم اللغت الػسبيت ما و  باهىبازو ٍز

ت اإلاخىطؼت الػامت  ًّ  1غلى أطاض الثلافت املحمدًت و اإلادخل الػلمي في اإلادزطت املحّمد

او"؟  ضباهىبازو ٍز
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 فرضية البحث

في هرا البحث حظدىد الباحثت إلى الافتراض اإلابدئي وهى: أن هخاب حػليم اللغت 

مي فػاٌ لتركيت هفاءة اللغت الػسبيت  لدي الؼالب الػسبيت اإلابنى غلى أطاض اإلادخل الػل

او" 1في اإلادزطت املحمدًت اإلاخىطؼت الػامت   باهىبازو ٍز

 

 منهجية البحث

إّن اإلادخل اإلاظخخدم فى هرا البحث هى الىيفي والىمي. حظخخدم الباحثت اإلادخل 

س هخاب حػليم اللغت الػسبيت غلى أطاض اإلادخل  الىيفي لىصف هيف خؼىاث جؼٍى

الػلمي. وحظخخدم الباحثت اإلادخل الىمي إلاػسفت فػاليت هخاب حػليم اللغت الػسبيت غلى 

 أطاض اإلادخل الػلمي.

سي بىمىذج بسوج وغاٌ ) ( Borg and Gallأّما اإلاىهج اإلاظخخدم فى هرا البحث بحث جؼٍى

ب  لت البحث الري حظخخدم لخحصيل الىخاج اإلاػحن ولخجٍس سي هى ػٍس والبحث الخؼٍى

سي هى الػمليت Borg and Gallوغىد بسوج وغاٌ )2ذلً الىخاج. فػاليت (، البحث الخؼٍى

ت. س الىخاج التربىي وجصدًله. ًدبؼ هرا البحث الخؼىاث الدوٍز  ،اإلاظخخدمت لخؼٍى

س مً غشس خؼىاث :  (،Borg and Gallوغىد بىزج وغاٌ ) جخيىن خؼىاث البحث والخؼٍى

( 2( جصدًم الخبراء، 4( جصميم ؤلاهخاج، 2، ( حمؼ اإلاػلىماث3( جحليل الاحخياحاث، 1

( ججسبت ؤلاهخاج ،( حػدًل ؤلاهخاج، 7( ججسبت ؤلاهخاج ألاولى، ،حػدًل جصميم ؤلاهخاج، 

 7( ؤلاهخاج النهائي.11( حػدًل ؤلاهخاج، 2الثاهيت، 

إّن مجخمؼ البحث في هرا البحث هى حميؼ الؼلبت فى الفصل الظابؼ الري ًخيىن  

ػالبا. أّما أطلىب اخخياز الػّيىت التى حظخخدمه الباحثت  324ٌ،غددهم مً ثماهيت فصى 

في هرا البحث هى الػيىت الػشىائيت. والػيىت الػشىائيت هي أطلىب اخخياز الػيىت التى 

                                                           
5
 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D  Cetakan ke-22 (Bandung : 

Alfabeta, 2015), hal. 297 
6
 Punaji Setyosari, Metode Penelitian Pendidikan dan Pengembangan Edisi Keempat (Jakarta : 

Prenadamedia Group, 2013), hal. 276 
7
 Sugiyono, Metode Penelitian dan Pengembangan (Bandung : Alfabeta, 2017), hal. 35  
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 لجميؼ ألاشياء التى جىحد في املجخمؼ.
ً
فصالن، هما وأّما غييخه  ،حػؼي فسصت مخيافئت

بت والفصل الظابؼ جمىغت ملوا 4الفصل الظابؼ   واملجمىغت الظابؼت. 2الخجٍس

 ولجمؼ البياهاث اإلاؼلىبت، حظخخدم الباحثت أطلىب حمؼ البياهاث هما ًلي :

 اإلاالحظت -1

بىىبازو  1كامذ الباحثت باإلاالحظت اإلاباشسة فى اإلادزطت اإلاخىطؼت املحمدًت الػامت 

او في الدزاطت اإلابدئيت لجمؼ اإلاػلىماث ومػسفت اإلاشىالث   اإلاىحىدة في جلً اإلادزطت. ٍز

 اإلالابلت -3

وحظخخدم الباحثت اإلالابلت في هرا البحث لجمؼ اإلاػلىماث الػميلت غً الىفاءاث 

ت لدي الؼالب واحخياحاتهم غلى الىخاب الخػليمي اإلاؼّىز في جلً اإلادزطت.  اللغٍى

 الاطدباهت -2

م اللغت الػسبيت في جلً اإلادزطت ؤلاطدباهت للياض هيف 
ّ
حػؼي الباحثت الخبراء ومػل

 صالحيت الىخاب اإلاؼّىز. 

 الاخخباز -4

. ووظيفت Pretest-post-test Control Group Designوحظخخدم الباحثت في جصميم الخجسبت  وهي 

 الاخخباز هي حمؼ البياهاث إلاػسفت مدي فػاليت الىخاب اإلاؼّىز.

لها الباحثت هي وب
ّ
ػد حمؼ البياهاث، جلىم الباحثت بخحليلها. أّما البياهاث التى طخحل

 البياهاث الىيفيت والبياهاث الىميت هما ًلي :

 جحليل البياهاث الىيفيت -1

حظخخدم الباحثت أطلىب حمؼ البياهاث الىصفي لخحليل البياهاث مً اإلالابلت  ( أ

مت التى كامذ
ّ
 بها الباحثت. واإلاالحظت اإلاباشسة غحر اإلاىظ

س  ( ب حظخخدم الباحثت أطلىب حمؼ البياهاث الىصفي لىصف خؼىاث جؼٍى

 الىخاب اإلاؼّىز.

 جحليل البياهاث الىميت -3

                                                           
8
 Syofian Siregar, Metode Penelitian Kuantitatif Cetakan Ketiga (Jakarta : Prenamedia Group, 

2013), hal. 31 
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حظخخدم الباحثت جحليل البياهاث الىميت لخحليل البياهاث مً الاطدباهت للياض  ( أ

 هيف صالحيت الىخاب اإلاؼّىز 

البياهاث مً ؤلاخخباز اللبلي حظخخدم الباحثت جحليل البياهاث الىميت لخحليل  ( ب

 والاخخباز البػدي بػد ججسبت الىخاب اإلاؼّىز إلاػسفت مدي فّػاليت الىخاب اإلاؼّىز.

 

 ثحليل البيانات ومناقشاتها

س هخاب حػليم اللغت الػسبيت اإلابنى غلى أطاض اإلادخل  ًخيّىن البحث غً جؼٍى

س هخاب حػليم  هيف( 1الػلمي مً ثالثت أكظام، هي : ) اللغت الػسبيت غلى أطاض جؼٍى

( ما مدي فػاليت هخاب حػليم اللغت الػسبيت غلى أطاض الثلافت 3اإلادخل الػلمي، و)

 املحمدًت و اإلادخل الػلمي.

 

س هخاب حػليم اللغت الػسبيت اإلابنى غلى أطاض اإلادخل الػلمي .1  جؼٍى

خؼىاث في الري ًخيّىن مً غشس ( Borg and Gall)حظخخدم الباحثت همىذج بسوج وغاٌ 

ًّ اطخخلصذ الباحثت الخؼىاث إلى طذ  س هخاب حػليم اللغت الػسبيت اإلاؼّىز. ولى جؼٍى

خؼىاث، بدون الخجسبت الثاهيت لللت الىكذ وكٍسب وكذ الامخحان للمدزطت. والخؼىاث 

هي : جحليل الاحخياحاث وحمؼ البياهاث وجصميم ؤلاهخاج وجصدًم الخبراء وحػدًل ؤلاهخاج 

 ج.وججسبت ؤلاهخا

ت واإلادخل  .3 ًّ صالحيت هخاب حػليم اللغت الػسبيت اإلابنى غلى أطاض الثلافت املحّمد

 الػلمي

ً، هما خبحر  كد كّدمذ الباحثت الاطدباهت لخصدًم الىخاب اإلاؼّىز إلى الخبحًر

جصميم املحخىي وخبحر جصميم الىخاب. ومً جلً هخائج الخصدًم، غسفذ الباحثت أن 

مه وججسبخه في اإلادزطت اإلاخىطؼت الػامت بخلدًس حيد حدا. الىخاب اإلاؼّىز الئم اطخخدا

م اللغت الػسبيت في جلً اإلادزطت، وهديجخه حيد 
ّ
وكّدمذ الباحثت أًظا الاطدباهت إلى مػل

حدا. أو بػبازة أخسي، أّن الىخاب اإلاؼّىز الئم اطخخدامه وججسبخه في اإلادزطت اإلاخىطؼت 

 الػامت.
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 الػسبيت اإلابنى غلى أطاض اإلادخل الػلميفػاليت هخاب حػليم اللغت  .2

إلاػسفت فػاليت هخاب حػليم اللغت الػسبيت اإلابنى غلى أطاض اإلادخل الػلمي، كامذ 

بيت باطخخدام  الباحثت الخجسبت بخػليم الىخاب اإلاؼّىز للمجمىغت الظابؼت والخجٍس

 1ػامت الاخخباز اللبلي والبػدي في الصف الظابؼ باإلادزطت املحمدًت اإلاخىطؼت ال

او.   باهىبازو ٍز

ومً هخائج الاخخباز اللبلي للمجمىغت الظابؼت، غسفذ الباحثت أّن أهثر ألاخؼاء 

غىد الؼالب وكؼ في حفظ اإلافسداث وهخابتها، مؼ أّن اإلافسداث اإلالّدمت في أطئلت ؤلاخخباز 

مىحىدة في الىخاب ألاطاس ي اإلاظخخدم. وهرا الىاكؼ ًىاطب باإلاشىالث التى وحدتها 

الباحثت في الىخاب ألاطاس ي اإلاظخخدم، هي اإلافسداث اإلابػثرة التى حظّػس الؼالب في 

 اطديػابها.

وبػد كامذ الباحثت الاخخباز البػدي، وحدث الباحثت أّن بػع الؼالب 

ٌظخؼيػىن أن ًرهس مػنى اإلافسداث باللغت ؤلاهدوهيظيت ولىّنهم لم ٌظخؼيػىا أن 

خؼاء الىثحرة غىد الؼالب أًظا في إحابت الظؤاٌ غً ًىخبىها في اللغت الػسبيت. ومً ألا 

 اللساءة لللت الىصىص الػسبيت اإلالّدمت في الىخاب اإلاظخخدم.

وأّما مً هخائج الاخخباز ملجمىغت الخجسبت الظابلتـ، وحدث الباحثت أّن أهثر الؼالب 

املجمىغت  لم ٌظخؼيػىا اطديػاب اإلافسداث وهخابتها. وهره ألاخؼاء حظاوي باألخؼاء غىد

الظابؼت. وبػد ججسبت الىخاب اإلاؼّىز، كامذ الباحثت ؤلاخخباز البػدي. ومً هخائج 

الاخخباز البػدي، وحدث الباحثت أّن هىان جسكيت الىخائج. وغسفذ الباحثت أّن أهثرهم 

ٌظخؼيػىا أن ًجيبىا طؤاٌ غً اإلافسداث صحيًحا. وطىي ذلً، أهثر الؼالب ٌظخؼيؼ 

 لساءة حّيًدا.إحابت الظؤاٌ غً ال

وحظخخدم الباحثت زمص إلاػسفت مدي فػاليت اطخخدام هخاب حػليم اللغت الػسبيت 

ت اإلاخىطؼت الػامت  ًّ ت واإلادخل الػلمي في اإلادزطت املحّمد ًّ  1غلى أطاض الثلافت املحّمد

او. والسمص هى :   باهىبازو ٍز
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 وحدث الباحثت الىديجت : ، toوبػد حظاب 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وبىاء غلى الحاصلت اإلاأخىذة أن :

 t hitungوهديجت  2في دزحت داللت  ttabelأهبر مً الجدٌو  to  =3،،2هما دٌ غليه أن  -

 ألخر اللساز، ٌػنى : t tabelجلازن بىديجت 

 مسدودة. Haملبىلت و Hoفخيىن ، thitung < ttabelإن واهذ هديجت 

  ملبىلت. Haمسدودة و Hoفخيىن ، thitung > ttabelإن واهذ هديجت 

 وبىاء غلى الحاصلت اإلاأخىذة أن :
1% ≥ thitung ≤ 5% 

2,69 ≤ 2,85 ≥ 2,02 

%، ومً دزحت 2في دزحت داللت  ttabelأهبر مً الجدٌو  to  =3،،2هما دٌ غليه أن 

مسدود, أو بػبازة أخسي أّن اطخخدام هخاب حػليم اللغت  Hoملبٌى و Ha%. جيىن 1داللت 

ت  ًّ الػسبيت اإلابنى غلى أطاض اإلادخل الػلمي فػاٌ لتركيت هفاءة الؼالب في اإلادزطت املحّمد

او. 1اإلاخىطؼت الػامت   باهىبازو ٍز
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 نحائج البحث

هذ اغخمادا غلى البياهاث التى كد حصلذ غليها الباحثت ثم الليام بخحليلها طىاء وا

البياهاث مً اإلاالحظت واإلالابلت والاطدباهت والخجسبت، فخمىً الباحثت أن جلخصها هما جلي 

: 

س هخاب حػليم الػسبيت غلى أطاض اإلادخل الػلمي .1  جؼٍى

س هرا . يم اللغت الػسبيت باإلادخل الػلميكد ػّىزث الباحثت هخاب حػل ولخؼٍى

الري ًخيّىن مً غشس الىخاب اإلاؼىز، اطخخدمذ الباحثت همىذج بسوج وغاٌ 

س جصميم ؤلاهخاج  خؼىاث، هي : جحليل الاحخياحاث والخخؼيؽ وجؼٍى

وجصدًم الخبراء وحػدًل ؤلاهخاج وججسبت ؤلاهخاج ألاولى وحػدًل ؤلاهخاج وججسبت 

ؤلاهخاج الثاهيت وحػدًل ؤلاهخاج النهائي وؤلاهخاج النهائي. ولىً اطخخلصذ 

هي : جحليل الاحخياحاث والخخؼيؽ الباحثت هرا الىمىذج غلى طذ خؼىاث، 

س جصميم ؤلاهخاج وجصدًم الخبراء وحػدًل ؤلاهخاج وججسبت ؤلاهخاج.  وجؼٍى

 فػاليت هخاب حػليم اللغت الػسبيت غلى أطاض اإلادخل الػلمي .3

 1باإلادزطت اإلاخىطؼت الػامت  ج الخجسبت التى كامذ بها الباحثتبىاء غلى هخائ

او والاخخباز اللبلي  والبػدي غىد الؼالب. وبػدما حظبذ الباحثت باهىبازو ٍز

thitung  إلاػسفت فػاليت هخاب حػليم اللغت الػسبيت اإلاؼّىز فػسفذ الباحثت أن

thitung 3،،2و .ttabel   جدٌ غلى غدد 1، و3،13% جدٌ غلى غدد 2في الدزحت %

 2,02 ≤ 2,85 ≥ 2,69. أو  ttabelأهبر مً  thitung. فلرلً 2،،3

يت غلى أطاض غسفذ الباحثت أن هخاب حػليم اللغت الػسب ومً ذلً الحظاب،

اإلادخل الػلمي فػاٌ لتركيت هفاءة اللغت الػسبيت لدي الؼالب الصف الظابؼ 

ت اإلاخىطؼت الػامت  ًّ او. 1باإلادزطت املحّمد  باهىبازو ٍز
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