"تأثير استخدام المعمل اللّغوي على قدرة الطالب في تكلّم اللغة العربية"
(دراسة تجريبية لطالب الفصل الحادي عشر (قسم اللغة) في المدرسة الثّانوية الحكوميّة
بونتت فسنترين شربون)

رسالة
مقدّمةّالستيفاءّشرطّمنّالشروطّللحصولّعلىّدرجةّسرجاناّفنديديكانّإسالمّ
يفّقسمّتعليمّاللغةّالعربيةّبكليةّالّتبيّةّ
جبامعةّشيخّنورجايتّاإلسالميةّاحلكوميةّشربون

وضعها :
محمد سيف اهلل
رقم التسجيل 37402485:
جامعة شيخ نور جاتي اإلسالميّة الحكوميّة شربون
 4454ه  0245 /م

اإلختصار
محمد سيف اهلل  " :تأثير استخدام المعمل اللّغوي على قدرة الطالب في تكلّم اللغة العربية"
(دراسةّجتريبيةّلطالبّالفصلّاحلاديّعشرّ(قسمّاللغة)ّيفّاملدرسةّالثانويةّاحلكوميةّبونتتّفسنّتينّشربون)ّ

ّ

ّترمجة ّاللسان ّعن ّطريق ّاالستماعّ ،والقراءة ّو ّالكتابة ّفهو ّالشكل ّالرئيسيّ
الكالم ّهو ّ

لالتصال ّعند ّاإلنسانّ ،لذالك ّأن ّالكالم ّهو ّوسيلة ّرئيسية ّيف ّتعليم ّاللغة ّالعربية ّيف ّخمتلفّ
مراحلهاّ ّ،ويعتربّأنهّمنّأهم ّجزءّيف ّممارسةّاللغةّالعربيةّ،ولكنّبناءّعلىّنتيجةّاملالحظةّالعميقةّ
اليتّقامتّهباّالباحثّيفّاملدرسةّالثانويةّاحلكوميةّبونتتّفسنّتينّشربونّأنّتعليمّاملهاراتّاللغويةّ
خاصة ّيف ّمهارة ّالكالم ّمل ّتكن ّجذابةّ ،و ّالدليل ّعلى ّذالك ّأن ّالطريقة ّو ّاألساليب ّاليتّ
يستخدمها ّاملعلمّيف ّتطبيقّتعليمّمهارةّالكالمّغريّجذابةّ،كاستخدامّطريقةّ"ّاخلطابةّوّترمجةّ
املقالةّ"ّيفّدرسّالكالمّ.
ّوأغراضّالبحثّيف ّهذهّالرسالةّملعرفةّقدرةّالطالبّعلى ّتكلمّاللغة ّالعربية ّمنّطالبّ
ّ
الفصلّاحلاديّعشرّ(قسمّاللغة)ّيف ّفرقةّالتجربةّالذينّيتعلمونّبدونّاستخدامّاملعملّاللغويّ
والذينّيتعلمونّباستخدامّاملعملّاللغوي ّوكذلك ّملعرفةّتأثريّاستخدامّاملعملّاللغوي ّعلىّقدرةّ
الطالبّيفّتكلمّاللّغةّالعربيّةّ.
والّشكّأنّمنّجناحّالتدريسّالّينفصلّعنّوجودّاألساليبّو طروقّالتدريسّوالعلومّ
ّّ
اليتّتساعدّاملتعلمّفهمّاملوادّويؤثرّعلىّذهنّاملتعلمّ.فمنّإحدىّالشروطّالواجبةّيفّعمليةّالتعليمّ
طريقّالتدريسّاملناسبةّباملوادّالدراسيةّ.وبناءّعلىّغايةّالتعليمّاملرجوةّعندّتعليمّ
هيّاستخدامّال ّ
مهارةّالكالمّ،يأخدّالباحثّاستخدامّاملعملّاللغويّ.فاألسسّالتفكريةّهلذهّالرسالةّفإنّالقرآنّ
واحلديث ّمها ّكالم ّاهلل ّوالرسول ّونظرا ّإىل ّمزية ّاللغة ّالعربية ّأّنا ّلغة ّمستخدمة ّإما ّيف ّهذه ّالبلدّ
وكذالكّيفّبلدانّأخرىّ.
وأماّمنهجّالبحثّيفّهذهّالرسالةّفهوّحبثّكميّ،بطريقةّالتجربيةّّمبيدانّالبحثّمهارةّ
ّ
الكالمّ،وطريقةّمجعّاحلقائقّيفّهذهّالرسالةّباملالحظةّاملباشرةّواإلمتحانّالشفهيّلفصلّالتجريبةّّ.
وبعدّعقدتّالباحثّاالمتحانّالقبليّوالبعديّيفّفصلّاملراقبةّ ّوفصلّالتجريبةّّ،فحصلّ
ّ
علىّنتيجة ّ)ّ 41،41(ّ hitungّ tأكربّ(<)ّمنّّّ Hoّ)2،,2(ّ t tabelمقبولّيعىنّغريّالدالىلّ
بنيّاملتغريّّ xواملتغريّ.yكماّيف ّقاعدةّاالختبارّللعالقةّ"إنّكانّّ Hoّّ t tabelّ >ّ t hitungمردودّ
يعىنّدالىلّوإنّكانّّّHoّt tabelّ<ّt hitungمقبولّيعىنّغريّالدالىلّ".

موضوع الرسالة

الفهرس

اإلختصار
رسالة موافقة
التصديق
رسالة مقررة
كلمة الشكر
ترجمة الباحث
الفهرس

الباب األول  :مق ّدمة
أ .خلفية البحث

ب .فروض البحث

4.....................................
5.....................................

ّ.4تقريرّالبحثّّ

ّ5.....................................

ّ.2حتديدّالبحثّّ

ّ1.....................................

ّ.5أسئلةّالبحثّّ

ّ1.....................................

ج .أهداف البحثّّ

ّ1.....................................

د .األسس التفكيرية

ّ3.....................................

ه .خطوات البحث

6.....................................

ّ0.....................................
 .1طريقةّالبحثّّ
0.....................................
 .2جنسّاحلقائقّّ
 .3منابعّمصادرّاحلقائقّ 8.....................................
 .4طريقةّمجعّاحلقائقّ ّّ8.....................................
 .5معرفةّالزمرةّوتقريرّاملثالّ8.....................................
ّّّ7.....................................
 .6حتليلّاحلقائقّّ

و .فرضية البحث

9.....................................

ح .تنظيم الكتابة

42...................................

الباب الثاني :بحث نظري في استخدام المعمل اللغوي على تكلم
اللغة العربية
40...................................
أ .الوسيلة التعليمية
 .4تعريف الوسيلة التعليميةّ ّ42...................................
 .2وأنواع الوسيلة التعليميةّ ّ45...................................

ب .تعريف المعمل اللغوي 44...................................

ج .وظائف وأهداف استخدام المعمل اللغوي 02...............
 .4وظيفةّاستخدامّاملعملّاللغويّّ
 .2أهدافّاستخدامّاملعملّاللغويّّ

د .تعريف مهارة الكالم

2,......................
22......................

05...................................

 .4امهيةّمهارةّالكالمّ 21...................................
 .2أهدافّمهارةّالكالمّ 23...................................
 .5أهدافّتعليمّمهارةّالكالم20.................................

ه .تأثير استخدام المعمل اللغوي على قدرة تكلم اللغة العربية08....

الباب الثالث :مناهج البحث
أ .طريقة البحث

09...................................

ب .تصميم البحث

09...................................

د .مدة البحث ومكانه

54...................................

 .4امتحانّّّ
 .2استبياناتّّ

54...................................
55...................................

ج .زمرة ومثال
 .4زمرةّّّ
 .2املثالّّّ

هـ .أدواة البحث

52...................................
5,...................................
5,...................................

54...................................

و .طريقة جمع الحقائق

54...................................

ط .تحليل البيانات

ّ56...................................

ح .تصنيف البحث

56...................................

الباب الرابع  :تحليل البحث
أ .وصف الحقائق

42...................................

ب .أغراض إقامة المدرسة 44...................................
ج .أحوال الطالب

44...................................

د .أحوال المدرسين

43...................................

ه .تحليل الحقائق
و .بيانات المتغبر

ح .بيانات المتغبر

ط .تحليل الحقائق
ّ

الباب الخامس  :الخاتمة
أ .النتائج

ب .االقتراحات
المراجع

المالحق

)(X
)(Y

32...................................
38...................................
84.................................

ّ84 ..................................

89...................................
72...................................

الباب األول
أ .خلفية البحث

مقدمة

الّتبية هي طريقة يؤثر عليها التالميذّ،حىت ّيستطيع التالميذ ّأن
جديداّيفّ
يوافقوا مع بيئتهم جيداّ،وهبذا يستطيع التالميذ أنّيربزوا شيئا ً
أنفسهم ويعلمواّاحلياة االجتماعيةّعلماًّجي ًداّ(عمرمحالكّّ)4:ّ-2,,4
حیتاج الناس يف ّاحلياة االجتماعية إىل أداة االتصال ّوهي اللغةّ.
لذلك كانت اللغة ملا ّمكانة خاصة يف ّاحلياة ّاالجتماعية ألّنا وسيلة
االتصال وّالتفاهم بني الناس و أداةّالتعليم و التعلم حىتّ يستطيع الناس
أن يفهموا العلومّاملختلفةّ(يوسفّتيارّّ.)478 :2,,7
ومنّالبيانّالسابقّرأىّالباحثّأن ّاللغةّهي ّمن ّإحدى ّأدواتّ
إلتصالّبنيّالناسّّوالتفاهمّوأداةّالتعليمّوالتعلمّ.
اما اللغة العربية فهي اللغة األجنبيةّوتسمى باللغة الدّينيةّ،وهيّلغةّ
عظيمة للمسلمني ألّناّلغة القرأن و الدينّ.قال اهلل تعال يف القرأن الكرمی
" :إِناَّأَنْ َزلْنَآهّ ق ْرأَنًا َعَربِيّاً لَ َعلَّك ّْم تَ ْع ِقل ْو َّن"(ّ.يوسوف ّ)2 :
إن اللغة العربية مادة من املواد الدراسية اليتّتكون وسيلة لكلّ مادة
أخرى .وعلى األخص للموادّالدينية ،واللغة العربية هلاّأربع مهارات لغوية
وهي ّّ :مهارة االستماع ّو ّالكالم و القراءة و الكتابة و لكن يف هذاّ
البحث حبث الباحث مهارة الكالم وهلا أمهية كبرية يفّحياة االنسان ،النّ
الطالب هبذه مهارة يتعون بعضهمّبعضا يف احلفظ و الكالم الصحيحّ.
4
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لذالك قالت جويرية دخالنّ"إنّ تعليم اللغة العربية مهم ّ
ةّلكل
مسلم الّنا من لغة القرآن" ّ(جويريهّدخالنّ .)2,:-4002معىنّهذهّ
العبارة ّهي ّأن ّاهلدف ّمن تعليم اللغة العربية هو ّالتعمق ّيف فهم دين
اإلسالمّمن املصدر األصليّ.
أن ّالوسيلة التعليميّة مهمة ّلّتقية إجناز الطالب يف ّتعليم ّاللغةّ
العصري حیتاج إىلّوسائل اإليضاح الىت تساعد
العربية ،ألنّ يف هذا الزمان ّ
يف سائر التعليم .أماّالتكنولوجي ) (Teknologiاإلتصايل الىت تنفع ألهداف
تربوية فتسمىّبالتكنولوجي اإلتصاىلّالّتبّويّ(سودروانّدامنّ)4001:,7
ويف ّمعجم ّاللغة ّالعربية ّ)ّ :(400,:175املعمل ّاللغوي ّينطّويّ
علىّمكانّأوّالوحاكاةّاملعينةّ.واملعملّاللغويّكمركزّاالبتكارّمعّاملرافقّ
املوجودةّألنشطةّجتريبيةّ.
ومنّهناّخيتصرّأنّاملعملّاللغويّهوّاملكانّوالبناءّوبع ّالغرفّ
اجملهزةّأو ّأداة ّإلجراءّجتربةّأوّاحملاكاةّاملعينةّأوّلتسهيلّكفاءةّالشخصّ
يفّأيّلغةّكنظامّواللغةّاملنتجةّواحليويةّّ.
إذن ينبغىّلكلّ طالب أن يتعلموا أمهية اللغة العربيةّبوسيلة التعليمّ
مثلّ"املعملّاللغوي" ألنهّأحد الوسائل التعليمية الىت يكتب فيها احلوارّ
عن ّاالختبار العلميةّ .وهبذه الوسيلة قد أمهل ّاملعمل ّاللغوي على ّقدرةّ
الطالب يف ّتكلم اللغة ّالعربية .وصرفوا كل جهدهم إىل استخدام
السمعياتّفقطّ،ولكن الوسائل السمع و البصر متالزمتان متضامتان يفّ
استيعاب اللغة األجنبيةّ.
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إنّاملنهاجّحمتاجّللحصولّعلىّأغراضّماّيفّعمليةّالتعليمّوالتعلمّ
يف ّدرس ّاللغة ّالعربية ّحىت ّيكون ّفعالياّّ .واملعمل ّاللغوي ّهي ّآلة ّملعرفةّ
قدرةّالطالبّيفّالتعلمّخاصةّيفّالتعليمّاللغةّالعربيةّّ.
ولذلك هذه الوسيلةّ" املعملّاللغوي" مهمة لّتقيةّنتائج تعلم اللغة
العربية حنو مهارة الكالم لطالب ّالفصل احلادي ّعشر ّ(قسم ّاللغة)ّ
للمدرسة ّالثانوية ّاحلكومية ّ"بونتيت ّفاسانّتين ّشربون"– ّهذا البحث
العلمي حتت املوضوعّ:

"تأثير استخدام المعمل اللّغوي على قدرة الطالب فى تكلّم
اللغة العربية "(دراسةّجتريبية ّلطالبّالفصلّاحلاديّعشرّ(قسمّاللغة)ّ
ىفّاملدرسةّالثانويةّاحلكومية بونتتّفسنّتينّشربون)ّ
ّ

ب .فروض البحث

 .4تقرير البحث
أ)ّّميدانّالبحثّ
ّ ميدانّالبحثّيفّهذهّالرسالةّهوّوسيلةّتعليمّمهارةّالكالمّ.
ب)ّمنهجّالبحثّ
ّ وأماّمنهجّالبحثّيفّهذهّالرسالةّفهيّحبثّكمّيّ.
ج)ّنوعّالبحثّ
ّ ّنوعّالبحثّيفّهذهّالرسالةّهيّحبثّجترييبّ.
ّ
ّ
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 .۲تحديد المسألة
إنّاملسألةّاليتّتتعلقّباملوضوعّواسعةّ،وأمّاّحتديدّاملسألةّيفّهذهّ
ّّ
الرسالةّوهيّقدرةّطالبّالفصلّاحلاديّعشرّ(قسمّاللغة)ّيفّتكلمّاللغةّ
العربيةّيفّاملدرسةّالثانويةّاحلكوميةّبونتتّفسنّتينّشربون.
 .۳أسئلة البحث
ّ .4إىلّأيّحدّقدرةّالطالبّيفّتكلمّاللغةّالعربيةّّللفصلّاحلاديّ
عشرّ(قسمّاللغة)ّبدونّاستخدامّاملعملّاللغوي.
ّّ .2إىلّأيّحدّّقدرةّالطالبّيفّتكلمّاللغةّالعربيةّللفصلّاحلاديّ
عشرّ(قسمّاللغة)ّباستخدامّاملعملّاللغوي.

ّ .5إىلّأي ّحدّتأثريّاستخدامّاملعملّاللغويّعلىّقدرةّّالطالبّ
للفصلّاحلادي ّعشرّ(قسمّاللغة)ّيف ّتكلمّاللغةّالعربيةّمبدرسةّ
الثانويةّاحلكوميةّبونتتّفسنّتينّشربون.

ج  .أهداف البحث.

 .4ملعرفة استخدام "املعمل ّاللغوي" يف ّتكلم اللغة ّالعربية يف الفصلّ
احلادي ّعشر ّ(قسم ّاللغة) ّمبدرسة ّالثانوية ّاحلكومية ّ" ّبونتتّ
فسنّتينّشربون"ّ.
 .2ملعرفة مشكلة تكلم اللغة العربية و إيضاحها يف الفصل احلاديّعشرّ
(قسمّاللغة)ّللمدرسةّالثانويةّاحلكوميةّ"ّبونتتّفسنّتينّشربون"ّ.
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 .5ملعرفة وجود تأثري استخدامّ"املعملّاللغوي"ّّلّتقية مهارة الكالم يفّ
الفصل احلاديّعشرّ(قسمّاللغة)ّللمدرسةّالثانويةّاحلكوميةّبونتتّ
فسنّتينّشربونّ.

د .األسس التفكيرية.

ّّّ وأماّاألسسّالتفك ّرييةّهلذهّالرسالةّفإنّالقرآنّواحلديثّمهاّكالمّ
اهلل ّوالرسول ّونظرا ّإىل ّمزية ّاللغة ّالعربية ّأّنا ّلغة ّمستخدمة ّإما ّيف ّهذاّ
البالدّوكذلكّيفّبلدانّأخرى.
الّميكنّتعليمّالعلومّاإلسالميةّبدونّبتعليمّاللغةّالعربيةّولذالكّ
قال ّعمر ّبن ّاخلطابّ :احرصوا ّعلى ّتعليم ّاللغة ّالعربية ّفإّنا ّجزء ّمنّ
دينكمّ(حممدّجادىّكاوىّعاكاوىّبدونّسنةّّّ)5:
إنّالكالمّيفّتعليمّاللغةّالعربيةّمنّأساسّاللغةّ،هوّالكالمّّ،وأماّ
الكتابةّفهيّحماولةّلتمثيلّالكالمّ،والدليلّعلىّذلكّماّيليّّ:
 .1عرف ّاإلنسان ّالكالم ّقبل ّأن ّيعرف ّالكتابة ّبزمن ّطويلّ ،حيثّ
ّ ظهرتّالكتابةّيفّفّتةّمتأخرةّمنّتاريخّاإلنسانّ.
 .2يتعلم ّالطفل ّالكالم ّقبل ّأن ّيأخذ ّيف ّتعلم ّالكتابةّ ،اليت ّيبدأ ّيفّ
ّ تعلمهاّعندّدخولّاملدرسة.
 .3كلّالناسّ،يتحدثونّلغاهتمّاألمّبطالقةّ،ويوجدّعددّكبري ّمن ّالناسّ
الّيعرفونّالكتابةّيفّلغاهتمّ.
 .4هناكّبع ّاللغاتّماّزالتّمنطوقةّغريّمكتوبة ّ(ّمعروفّنايفّ
.)۱07۵ّ:ّ۱0,
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التعبريّهوّاالبانةّواالفصاحّعماّجيولّيف ّفاطرّاإلنسانّمنّأفكارّ
ومشاعر ّحبيث ّيفهمه ّاألخرون ّوملا ّكان ّالتعبري ّهو ّوسيلة ّالتفاهم ّبنيّ
الناسّلتنظيمّحياهتمّوقضاءّحاجاهتمّوهوّاهلدفّالذيّترميّإليهّفروعّ
اللغةّالعربية ّمجيعاّفالتعبريّالشفهيّهوّالنافدةّالىتّتطلّمنّخالهلاّعلىّ
العاملّاخلارجيّبواسطةّاللسان(ّمعروفّنايفّّ.)۱07۵ّ:ّ۱0۷
وبناء ّعلى ّما ّتقدم ّمن ّأسبابّ ،ينبغى ّأن ّجنعل ّتعليم ّالكالمّ
إحدىّاألهدافّيف ّتعليمّاللغةّالعربيةّ،فالكالمّمنّاملهاراتّاألساسيةّ،
الىتّيسعىّالطالبّإىلّإتقان هاّىفّاللغاتّاألجنبيّةّّ
ومماّسبقّذكرهّعنّتعليمّاللغةّالعربيةّيظهرّأنّاملعلمّحیتاجّإىلّ
وسائلّالتعليمّاملناسبةّ،اليت ّتساعدّعلىّحتقيقّاهلدفّاملرجوّيفّالظروفّ
اخلاصةّلتعليمّاللغةّالعربيةّكذلكّتساعدّالطالبّعلىّقدرهتمّعلىّمهارةّ
الكالمّ.
ولتحقق ّهذه ّالنظرية ّواألراء ّحیاول ّالباحث ّعلى ّحبثها ّبأخذّ
املدرسة ّالثانوية ّاحلكوية ّبونتت ّفسنّتين ّشربونّ ،حيث ّاّنا ّمن ّإحدىّ
املدرسةّالىتّتعلمّاللغةّالعربيةّلتالميذهاّ.
ه ـ ـ ـ ـ ـ .خطوات البحث
كتابةّهذهّالرسالةّالختلوّمنّاخلطواتّالتاليةّوهيّّ:
 .7طريقةّالبحثّ
وأماّطريقةّالبحثّيفّهذهّالرسالةّفهيّطريقةّالتفتيشّ.
 .8جنسّاحلقائق
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وأماّجنسّاحلقائقّيفّهذهّالرسالةّفهيّماّيتعلقّبتأثريّاستخدامّ
ّّ
املعملّاللغويّعلى ّقدرة ّالطالبّيف ّتكلم ّاللغة ّالعربية ّالفصل ّاحلاديّ
عشرّ(قسمّاللغة)ّمبدرسةّالثانويةّاحلكوميةّبونتتّفسنّتينّشربونّ.
ّ.5منابعّمصادرّاحلقائقّ
ّأ .املنبع ّاألول ّّ :املنابع ّالواقعية ّيف ّتلك ّاملدرسة ّالثانوية ّاحلكوميةّ
الذي ّجيمعها ّالباحث ّمن ّناظر ّاملدرسة ّواملدرسني ّوالطالبّّّّ
ورئيسّاملدرسةّبونتتّفسنّتينّشربونّّ.

ّب .املنبع ّالثاىن ّّ :املنبع ّالكتابية ّاليت ّجيمعها ّالباحث ّمن ّمالحظ ّةّ
كتبّتتعلقّباملوضوعّاملختارّلكتابةّهذهّالرسالةّ.
ّ.1طريقةّمجعّاحلقائقّّّ
وأماّطريقةّمجعّاحلقائقّيفّهذهّالرسالةّفهيّّ:
ّّ
أّ.املالحظةّاملباشرةّ،وهذهّالكيفيّةّيستعملهاّالباحثّلنيلّاحلقائقّعنّ
استخدام ّاملعمل ّاللغوي ّعلى ّقدرة ّالطالب ّيف ّتكلم ّاللغة ّالعربيةّ
الفصلّاحلاديّعشرّ(قسمّاللغة) ّمبدرسةّالثانويةّاحلكوميةّبونتتّ
فسنّتينّشربونّّ.
بّ .املقابلة ّالشخصية ّهي ّاحملاورة ّبني ّالكاتب ّمع ّمدير ّاملدرسةّّّّ
ومدرسّاللغةّالعربيةّومدرسيّالدروسّاألخرىّ.
جّ .االمتحانّ ،وأما ّطريقة ّاالمتحان ّيف ّهذه ّالرسالة ّفهو ّاالختبارّ
الشفهيّلطالبّالفصلّاحلاديّعشرّ(قسمّاللغة)ّاملدرسةّالثانويةّ
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احلكومية ّبونتتّفسنّتينّشربون ّلنيلّاحلقائقّعنّتأثريّاستخدامّ
املعملّاللغويّعلىّقدرةّالطالبّيفّتكلمّاللغةّالعربيةّ.
ّ.3معرفةّالزمرةّوتقريرّاملثالّ
ّ الزمرة ّهي ّجمتمع ّالبحث ّكله ّ(سحرسيمي ّأريكونطاّ:2,,5،
ّ)4,7والزمرةّاملقصودةّيف ّهذاّالبحثّهيّمجيعّطالبّاحلادي ّعشرّ
(قسمّاللغة) ّوعددهمّّ 1,طالباّ.وبعدّأنّيعرفّالباحثّالزمرةّواملثالّ
هلذاّالبحثّهوّمجيعّطالبّاحلاديّعشرّ(قسمّاللغة)ّيعىنّّ1,طالباّ.
ّ إذاّكانّفاعلهّأقلّمنّمائةّفأحسنّيؤخذّكلهاّحىتّيكونّحبثهّ
حبثاّكلياّ.مثّإذاّكانتّمجلةّأكثرّيف ّمائةّ.فيؤخذّبنيّ-%43-%4,
ّأرىّ
ّ %23-%2,أو ّأكثر ّمنهما ّمتعلق ّبقدرة ّالباحث ّ(سوهارمسى ّ
كنتواّ.)451ّ:2,,0
ّ.0حتليلّاحلقائقّّ
واحلقائقّالسابقةّسيحللهاّالكاتبّبالرموزّاآلتىّّ:
ّ   NF 100%
البيانّّ: F ّ:الفريكوينسىّاملطلوبّنسبتهّاملأويةّ
ّ: Nعددّاجلميعّمنّاجمليبنيّ
ّّ
ّ: Pعددّالنسبةّاملأويةّ
ّّ
(أنسّسودجيونوّّ)1,:ّ2,,5:
والرموزّملقياسّمأوىّ ّ:
x
N

Mx 

ّ
ّ= Mxقيمةّاملعدلّمنّمتغريّ ّ x

y
N

My 

ّ

0

ّ= Myقيمةّاملعدلّمنّمتغري ّ y
ّ= xمتغري ّ x
ّ= yمتغري ّ y
ّ= xاجملموعّمنّمتغري ّ x
ّ= yاجملموعّمنّمتغري ّ y
ّ= Nاجملموعّمنّموضوعّ
والرموزّاآلتىّ ّ:
ّ

N  xy   x  y 

ّ N  x   x N  y   y   r
Rumus Mencari Pengaruh :
2

2

2

2

xy

  1 r 2

ّ   100.1   
ّ(حممدّسوباناّ،مورسيتيوّراهادىّ،سودراجاتّ)432ّ:2,,,ّ،
نظراّإىلّذلكّيستطيعّالباحثّعلىّاملتغريينّومهاّاملتغريّاألولّ(ّ)x
ّ
تأثريّاستخدامّاملعملّاللغويّ،املتغريّالثاىن (ّ)Yقدرةّالطالبّعلىّمهارةّ
الكالمّ.
ّ
) (Xتأثير استخدام المعمل اللغوي
) (Yقدرة الطالب على مهارة الكالم
ّ
البيانّّ:
املتغريّاألولّ(ّ:ّ)Xتأثريّاستخدامّاملعملّاللغويّ
املتغريّالثاىنّ(ّ:ّ)Yقدرةّالطالبّعلىّمهارةّالكالمّ.
ّّّّّّّّّّّّّ:التأثريّالواقعىّ

4,

و .فرضية البحث
االفّتاضّعنّكلّشيئّيستطيعّأنّيستخدمّلبيانّشيئّ،وّيطلبّ
أنّيفعلّشرحه(سوجاناّّ .)240ّ:4000إن الفروض إجابة مؤقتة على
مسئلة البحث حىتّ تثبت باالبيانات ّاجملموعةّ)سوجيونوّ.)2,,8:71ّ:
وقال سوهرسيمي اريكوتطا أن فروض ّوالفروض الصفرية ّ( (Hoالبحثى
نوعان وهيّ:الفروض البدلية )ّ.(Ha
إذنّفرضيةّالبحثّهلذاّالبحثّهيّّ:
ّ :ّ Haالفرضية البدلية هى ّإذا دلت الفرضية على وجود تأثر ّالدالىلّ.
استخدام املعملّاللغويّعلىّمهارة الكالم يف الفصلّاحلدي عشرّ(قسمّ
اللغة)ّللمدرسة الثانويةّاحلكوميةّبونتتّفسنّتينّشربونّ.
ّّ :ّ Hoالفروض الصفرية ّدلت الفروضية على عدم ّتأثر ّالدالىل بنيّ
استخدام املعملّاللغويّعلىّمهارة الكالم يف الفصلّاحلدي عشرّ(قسمّ
اللغة)ّللمدرسة الثانويةّاحلكوميةّبونتتّفسنّتينّشربون.

يّ.تنظيم الكتابة

تسهيال الطالع البحث العلمي والفإدتة ،رتب الباحث إىل أربعةّ
أبوابّ،و ستأيت البيانات فيما يلىّ :

الباب األول ّ:مقدمةّهى تتكونّمنّخلفية البحثّ،وفروض البحثّ ،
وأهداف البحثّّ،واألساسّالتفكرييةّ،وفرضية البحثّّ،
وتنظيمّالكتابةّّ.
ّّّ
ّ
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الباب الثانى  :البحثّالنظرىّاملعملّاللغويّكوسيلةّتعليمّمهارةّالكالمّ
تعريف الوسيلة التعليميةّ،وأنواع الوسيلة التعليميةّ ّ،وتعريفّ
املعملّاللغّويّ،وظائفّوّأهدافّاملعملّاللغّويّ ّ،وتعريفّ
مهارة ّالكالمّّ ،وأمهية مهارة الكالمّّ ،وأهداف ّمهارةّ
الكالمّّ ،وأهداف تعليم مهارة الكالم ،وتأثري استخدام
املعملّاللغويّعلى قدرة مهارة الكالم.

الباب الثالث  :منهاجّالبحث ،طريقةّالبحثّ،تصميمّالبحثّ،الزمرةّّ

واملثالّ ،مدة ّالبحث ّومكان ّجتريىبّ ،أداة ّالبحثّ ،طريقةّ
مجعّاحلقائقّ،تصنيفّالبحثّ،حتليلّالبينات.

الباب الرابع ّ:حتليلّالبحثّ،وصفّاحلقائقّ،تاريخّإنشاءّاملدرسةّّ،
أغراضّإقامةّاملدرسةّ،أحوالّالطالبّ،أحوالّاملدرسنيّ،
حتليلّاحلقائقّّ.
الباب الخامس  :اخلامتة ،النتائج وّاالقّتاحات.
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