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 الثلث الباب
 الميدانية الدراسة

    :األول الفصل
 طوبان الحكومية العالية مدرسة عن لمحة

 الجغرفي موقعها .1

 رقم أمينوتو جوآرو HOS الشارع في المدرسة هذه وقعت
 – سماندنج – أونبو جدونج قریة في وموقعها ,طوبان 4

, ساري آبون بقریة الشمال في المدرسة هذه حّددت و طوبان
 الغرب و, أونبو جدونج  بقریة الجنوب, ویري بقریة الشرق
 37رتنا باتو بقریة

 طوبان الحكومية العالية المدرسة:  المدرسة إسم •

 4 رقم أمينوتو وآروج HOS الشارع في:  موضوعها •
 طوبان

 الحكمية بالشهادة •

  MA/ 13.4      B / Kw/060/ 2004:  النمرة)  1

   2004 سبتمبير28 : التاریخ)  2

• NIS   : 20505448 

• NSM  :133135230001  

 1979: إقامها تاریخ •
                                                            

 2011 مایو 15, طوبان, الشخصية المقابلة, طوبان الحكومية العالية المدرسة رئيس, سومارى 37
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 الحكومية : الثابتة حالة •

 لوموع اإلجتماعية وعلوم الطبيعية علوم:  الشعبة قسم •
 اللغة

 تأسيسها تاریخ .2

 1979 سنة في طوبان وميةكحال العالية المدرسة أقامت
 اهللا سيف ومحمد الحاج أشعاري أبو ندوسالدآتور أسسها و.

 : منهم طوبان في والعلماء الحاج

 الحاج إحسان محبوب الشيخ •

 الحاج  هادي نور صفوان محمد •

 الحاج تاربي •

 آوسمانادي •

 الحكومية العالية المدرسة من فرعا سةالمدر هذه وآانت
 وميةكحال العالية المدرسة جاهدت قد ذلكول. فروبولنجو

 1980 سنة في أهدافها تحّقق حتى مؤسستها عن طوبان
 . 1980 مایو 1 تاریخ 2714 رقم الحكومية بالشهادة

 مرات خمسة المدرسة مدیر وّضف قائمتها سنة من
 : ومنهم

 ینالد نزار أبو دآتورندوس •

 الحاج اهللا سيف دآتورندوس •

 زاآياس •

 أشعاري أبو دآتورندوس •
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 المدرسة مدیر وّضف الذي الحاج سوماري دآتورندوس •
 .38االن

 طوبان الحكومية العالية لمدرسةا إرساليةو رأیة .3

 طوبان، كوميةحال العالية المدرسة تعليم غرض آان
 یلى آما صورتهما أما  (misi)  ةواإلرسالي (visi) الرأیة من یؤخذ

: 

 الرأیة . أ
 في المتفوقة اإلسالمية الشخصية جودة تحقيق 
 في المنافسة على وقادرة الكریمة وأخالق اإلنجاز
 .العولمة عصر

 اإلرسالية . ب
 بالمسؤولية اإلسالمي تعليم وعبرة مفاهيم تنمية )1

 ةوالرغب باألثار األآادميكي الطالب مكافاءة تطویر )2
  التعلم بعمالية المناسبة

 جانب من للطالب، فّعاليا واإلرشاد التعلم یعمل )3
 لألعمال آزواد األهلية

 الریاضية األنشطة خالل من الطالب مكافاءة تطویر )4
 وتطویر التمسك لتعزیز واإلضافية والفنونية
 .اإلبتكارى

 بالتوازن والجماعة الكفاءة ثقافة تطبيق )5

 .اللغة إتقان في طالبال سيطرة تطویر )6
                                                            

 المرجع نفس  38
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 فيها الطالب وأحوال المدرسين أحوال .4

 الحكومية العالية المدرسة في المدرسين أآثر آان  
 والجامعة الحكومية العالية الجامعة من متخرجين طوبان
 هذه في المدرسين عدد وآان. ذلك وغير(IKIP)  التربية
 عدد وأما. 39مدرسا 62 2010-2011 الدراسة لسنة المدرسة
 : ةتياال للوحة تصور الحالة وهذه. اطلب 884 بلغت الطلبة

 )1( اللوحة

 طوبان الحكومية العالية المدرسة في المدرسين  أحوال عن

 المادة األسماءالنمرة

    المدرسة رئيس سوماري 1

 ومعلم المنهجية مشرف واتى خاتمة ستي 2
 الفقه

 قرأن ومعلم الوسائل مشرف مستعين محمد 3
 الحدیث

 ومعلم الطالب مشرف سومنطا 4
  الوطني تاریخ

 األخالق عقيدة العزة نور 5

 األخالق عقيدة نغسية وحي سري 6

 األخالق عقيدة هدایة إلي سيتي 7

                                                            
 طوبان الحكومية العالية مدرسة من الوثائق 39
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 األخالق عقيدة إنداغ 8

 األخالق عقيدة سوبروتو واحد 9

 الریاضة العونية لطيفة 10

 الفقة الدین جمال 11

 الفقة لطفية 12

 اإلسالمي تاریخ آوسمكنویة 13

 جتماعياال تربية هایو عریفة تري 14

 اإلندونيسية أدب و اللغة سوریاني أتيك 15

 اإلندونيسية أدب و اللغة فراستيا ریك 16

 اإلندونيسية أدب و اللغة سالوري آاسية 17

 العربية اللغة سوهارتاتيك 18

 اإلنجليزیة اللغة یقينية ریةخ 19

 اإلنجليزیة اللغة جوریاتي سري 20

 اإلنجليزیة اللغة ميراواتي دین 21

 اإلنجليزیة اللغة سریقمة أنيك 22

 اإلنجليزیة اللغة لدینو رفليتا 23

 اإلنجليزیة اللغة أوتامي فكي 24
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 الریاضية راتناسري إردا 25

 الریاضية نورینتو 26

 لریاضيةا أمي ليال 27

 الریاضية وحيونيدا سيتي 28

 الفن علم وهونو 29

 الفن علم هاریادي فطري إخوان 30

 ةالجسمي تربية آوسميهارتو 31

 الوطني تاریخ دمياتي 32

 الوطني تاریخ هندریاني 33

 الجغرافية مهاریاتم 34

 الجغرافية حياتي نور ویوین 35

 اإلقتصادیة لستاري سري رین 36

 اإلقتصادیة ميسرة سيتي 37

 اإلجتماعي مسریاني دیفي 38

 الفزیا سونتوس أدي 39

 الفزیا ستيانتو 40

 الفزیا المواله عبد 41
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 الكمياء نيغسية وحيو 42

 الكمياء یونيارتي أمي 43

 الكمياء العنایة صارحة 44

 الكمياء سانوسي أحمد 45

 األحياء علم سوارتينغسية 46

 حياءاأل علم خاتمةواتي 47

 األحياء علم هریادي فطري إخوان 48

 األحياء علم لطفيانتو 49

 تكنولوآي آميلة دین 50

 ميكانيكا مسجودي 51

 المالبس شراآة أآسياني سولياتي 52

 المالبس شراآة وحيوني تري أآوستيني 53

 ميكانيكا موهادي اآوس 54

 العربية اللغة عائشة 55

 العربية اللغة  أآيل 56

 العربية اللغة حامد 57

 الفقه الدین شفاء 58



40 
 

 الحدیث و قرأنال مشفاء على 59

 اإلقتصادیة سوندى 60

 سيكولوجية یزید محمد 61

 سيكولوجية یولفة نورما 62

 )2( اللوحة

 طوبان الحكومية العالية المدرسة في الطالب  أحوال عن

 العاشر الفصل

 الجملة طالبة طالب الفصل النمرة
1 X-1 10 29 39 
2 X-2 14 24 38 
3 X-3 15 25 40 
4 X-4 15 25 40 
5 X-5 15 24 39 
6 X-6 15 24 39 
7 X-7 15 22 37 
8 X-8 15 24 39 
9 X-9 16 24 40 
10 X-10 14 23 37 

 388 244 144 الجملة
 العشر الحادیة الفصل

 الجملة طالبة طالب الفصل النمرة
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1 XI- BHS 6 15 21 
2 XI-IPA 1 7 27 34 
3 XI-IPA 2 12 24 36 
4 XI-IPA 3 13 25 38 
5 XI-IPS 1 14 23 38 
6 XI-IPS 2 19 16 35 
7 XI-IPS 3 22 17 39 
8 XI-IPS 4 18 8 26 

 267 156 111 الجملة
 العشر الثانية الفصل

 الجملة طالبة طالب الفصل النمرة
1 XII- BHS 4 14 18 
2 XII-IPA 1 4 26 30 
3 XII-IPA 2 9 21 30 
4 XII-IPA 3 9 21 30 
5 XII-IPS 1 11 22 33 
6 XII-IPS 2 12 18 30 
7 XII-IPS 3 11 20 31 
8 XII-IPS 4 13 14 27 

 229 156 73 الجملة
 

 فيها التعليمية الوسائل أحوال .5
 الحكومية العالية درسةالم في ميةيالتعل الوسائل أحوال آانت

 )3( وحةالل :یلىآما طوبان
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 الحكومية العالية المدرسة في ميةيالتعل الوسائل أحوال عن
 طوبان

 حالة جملة الوسائل نوع الرقم

 جيد 24 الدراسة غرفة 1

 جيد 1 المدسة رئيس غرفة 2

 جيد 2 اإلدارة غرفة 3

 جيد 1 الكمياء معمل 4

 جيد 1 الكومبيوتر معمل 5

 جيد 1 اللغة معمل 6

 جيد 1 العالم علم معمل 7

 جيد 1 المالبس مشارآة 8

 جيد 1 ميكانيك 9

 جيد 1 متعددة وسائط 10

 جيد 1 المكتبة 11

 جيد 4 الهواء مكيف 12

13 Lcd 2 جيد 

 جيد 1 مسجد 14

 جيد 6 مطعم 15
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 جيد 5 الطالب حمام 16

 جيد 4 المعلم حمام 17

 جيد 1 الریاضة ميدان 18

 جيد 1 المدرسة صحة غرفة 19
 

 وتحليلها البيانات عرض: لثانيا الفصل
 طوبان الحكومية العالية المدرسة في العربية اللغة تدریس .أ 

 األخر، المادة بتدریس تختلف العربية اللغة تدریس آان
. وموادها طریقتها حيث من تدریسها مبادئ في تختلف أن البد

 الحكومية العالية بمدرسة العربية اللغة تعليم أغراض وآانت
 والكالم االستماع مهارة: اللغویة مهارة اتقان يه طوبان
 .والقراءة والكتابة

 العالية بالمدرسة العربية اللغة تدریس ولمعرفة
" حميد نور" أستاذ مع المقابلة الباحث عقد طوبان الحكومية
 حصل. العاشر الفصل في الطالب بعض العربية اللغة آمعلم
 سنة )KTSP( المنهج لىإ مسندًا العربية اللغة تدریس بأن الباحث
 التي التدریسّية الطریقة أما .األن حتى) وستة ألفين( 2006
 اللغة آتاب في التي األربع بالتدریس تتعّلق بها تستعمل
 .والكتابة والقراءة والكالم االستماع تدریس وهي العربية،
  :یلى آما  العربية اللغة تدریس عن حميد نور األستاذ وشرح
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 لالستماع اللغة المعمل استخدم ستماعاال تدریس في •

 التي الحوار الطریقة فتستعمل المحادثة تدریس في  •
  العریة اللغة آتاب من مترآزة

 القراءة بطریقة المدّرس استخدم القراءة تدریس في •
  الجهرّیة

 . التعليم بمادة تتعلق التي االمالء بطریقة الكتابة تدریس في •

  العربّية اللغة تدریس في طّالبال استخدمه الذي والكتاب
 اللغة الدراسة ووقت ." الفطرة" (LKS) العربية اللغة آتاب هي

 الوقت المدرسة وقسمت. حّصة لكّل دقائق 45 × 2 العربية
 .40الدراسّية الموضوع بمناسبة

 الحكومية العالية مدرسة فى العربية اللغة التعلم تنفيذ خطة  .1
 .طوبان

 العالية سةمدر فى العربية اللغة التعلم تنفيذ خطة أما
 الرئيسية ةأنشط و بالمقدمة المدّرس یبدأ طوبان الحكومية

 ).األتى ملحق فى حثالبا شرحهای( التقویم و االختتام و

 أن یدل, سابقا العربية اللغة التعلم تنفيذ حطة على بناء
 الرئيسية أنشطة فى المتنوعة الطرائق یستخدم المدرس
 : منها العربية اللغة التعلم

 

                                                            
 2011 مایو 17, طوبان, الشخصية المقابلة, طوبان الحكومية العالية المدرسة فى العربية اللغة مدرس, حميد نور 40
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 الترجمة و القواعد طریقة •

 (ceramah)المحاضرة طریقة •

 (membaca)القراءة طریقة •

 (wawancara)المقابلة طریقة •

 )diskusi(الجدلي البحث طریقة •

 بالتدریس تتعّلق بها تستعمل التي التدریسّي تقویم اأم
 االستماع تدریس وهي العربية، اللغة آتاب في التي األربع
 التدریسّي تقویم یناسب ألن .والكتابة والقراءة والكالم

 طوبان الحكومية العالية بمدرسة العربية اللغة تعليم أغراضب
 والكتابة كالموال االستماع مهارة: اللغویة مهارة اتقان هي

 .والقراءة

 الحكومية العالية مدرسة فى العربية اللغة تعلم فى مشكالت .2
 .طوبان

 العالية مدرسة فى العربية اللغة تعلم فى مشكالت
  طوبان الحكومية

 :یلى آما

 من متخرجون العاشر الفصل فى الطالب اآثر •
 اللغة یعرفون ال هم و الحكومية المتوسطة المدرسة
 الحكومية المتوسطة مدرسة فى  العربية

 لتكلم یصعبون حتى الكثيرة المفردات  الطالب ليس •
 العربية اللغة
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 یهتّمون ال ألنهم العربية اللغة یفهمون ال الطالب •
 العربية اللغة تعلم فى المدرس بشرح

 اللغة ادةم ليس األخرى المادة الطالب ختارونی •
  41العربية للغةا مادة فى صعوبة یشعرون ألنهم العربية

 الكالم مهارة لترقية" الحادثة االنتقاد"  استراتجية فعالية.ب 
 .طوبان الحكومية العالية بالمدرسة العاشر الفصل لطالب

 لترقية" الحادثة االنتقاد"  استراتجية فعالية لمعرفة  
 الحكومية العالية بالمدرسة العاشر الفصل لطالب الكالم مهارة
: وهي المتنوعة الطرائق بل واحدة طریقة الباحث أخذ ما .طوبان
 والوثائق )wawancara( والمقابلة )observasi( والمشاهدة )uji coba( التجربة

)dokumentasi( واإلستبيانات )angket( ختبارواال )tes( .الباحث وعرض 
 :  یلى آما عليها حصل التى معلومات أو البيانات

 (Uji Coba) بةجرالت .1

 تجربة خطوات تكون األول، الباب فى الباحث تقدم آما
 العاشر الفصل لطالب الباحث یستخدم التى االستراتجية
. األول لإلقتراح مناسبة طوبان الحكومية العالية بالمدرسة

 ووقتها مایو 25 حتى 2  التاریخ فى التجربة عملية تعمل
 .  دقائق 45×4

 )observasi( المالحظة .2

 فعالية عن البيانات الباحث تناول التجربة عملية بعد
 فى الطالب احوال بمشاهدة "الحادثة االنتقاد"  استراتجية
 مفهوم بين الفرق وجود أّن الباحث وعرف التجربّي، الفصل

                                                            
 2011 مایو 17 المرجع نفس 41
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.  قبلها و "الحادثة االنتقاد"  استراتجية ستخدمت أن بعد التالميذ
 الفصل لطالب الكالم ارةمه آان ذلك، الى وباإلضافة
 فى حثالبا شرحهای( الضبطّي الفصل من أجيُد التجربي
 ).األتى البحث

 )wawancara( المقابلة .3

 ةاللغ أستاذ من ریحالتش الباحث تناول المنهج هذه فى
 فعالية عن طوبان الحكومية العالية المدرسة فى العربية

 هذه ومن. مالكال مهارة نحو "الحادثة االنتقاد"  استراتجية
  "الحادثة االنتقاد"  استراتجية أّن على الباحث حصل المقابلة
 ورغبته الطالب دوافع فى القدیمة الستراتجيةا من أجيُد

 ).األتي البحث فى الباحث شرحهای( ونتيجته

 )dokumentasi( الوثائق .4

 المدرسة عن صفحة الباحث تناول المنهج هذا فى
 ).األتي البحث فى الباحث شرحهای( طوبان الحكومية العالية

 )Angket( واإلستبيانات .5

 من والمعلومات البيانات المكتوبة األسئلة هي
. یعرفونه وأما انفسهم فى عما التقریر وهي المستجيبين
 اإلستبيانات هي البحث هذا فى المستخدمة واإلستبيانات

 اإلجابة مجموعات من الصميمة اإلجابة إختيارة هي. المغلقة
 الباحث ستخدما الذى الرمز أمّا. المستجيبين من یطلب لذيا

 :وهو )prosentase( المائویة الرمز هو الطالب األوجوبة لتحليل

    (F)                                 x   األجوبة تكریر   
P = 100 % 
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                      (N)  بينيالمستج عدد  

 الذین الطالب إلى ناتستبيااال هذه الباحث ىأعط
 تستخدم التى التجربة الفرقة فى البحث عينة یكونون

 تتعلق ستبياناتاال ألّن فقط،" الحادثة االنتقاد"  استراتجية
 العينة البحث هذا فى الباحث وأخذ االستراتجية هذه باستخدام
 هذه فى )N( بينيالمستج فعدد ،) purposive sampling( القصدیة

 أجوبة أمّا. اطالب )39( وعشرین عةتس االستبيانات
 :التالية اللوحات فى الباحث شرحها بينيالمستج

 4: اللوحة
 العربية اللغة تدریس في الطالب یحب

 %   F Nالمختارة األجوبةرقمال

1 

 15,4 39 6جدا موافق

 23,1 9موافق

 43,6 17الموافق نقص

 17,9 7موافق غير

 100 39 39المجموعة 

 الطالب من% 23,1 و %15,4,السابقة اللوحة على بناء
 نقص الطالب% 43,6 لكن و, العربية اللغة تدریس یحب

 ولم الحكومية المتوسطة مدرسة من خرجوا ألنهم الموافق
 .قبلها العربية للغة یعرفوا

   5 اللوحة
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 اللغة تدریس عند الكالم مهارة فى  صعوبة الطالب یشعر
 العربية

 % F Nالمختارة ةاألجوبرقمال

2 

 35,9 39 14جدا موافق

 41,1 16موافق

 23 9الموافق نقص

 0 0موافق غير

 100 39 39المجموعة 

 الكالم مهارة فى  صعوبًة یشعرون ال الطالب من آثير
 من خرجوا منهم أآبر ولو العربية اللغة تدریس عند

 .  الحكومية المتوسطة المدرسة

 6 اللوحة

 تدریس فى العربية باللغة وایتكلم ان آسالنا لطالبا شعر
 العربية اللغة

 % F Nالمختارة األجوبةالرقم

3 

 17,9 39 7جدا موافق

 53,8 21موافق

 25,6 10الموافق نقص
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 2,7 1موافق غير

 100 39 39المجموعة 

 الطالب شعر%  53,8 دلت السابقة اللوحة على بناء
 العربية اللغة تدریس فى العربية باللغة وایتكلم نأ آسالنا
 اللغة تعلم فى العربية اللغة یتكلموا أن یعتادون ال ألنهم

 .العربية

 7 اللوحة

 اللغة تدریس في الطالب و المدرس بين العربية محادثة
  العربية

 % F Nالمختارة األجوبةرقمال

4 

 0 39 0جدا موافق

 7,7 3موافق

 38,5 15الموافق نقص

 53,8 21موافق غير

 100 39 39المجموعة 

 یختارون% 0 متجيبين 39 من, السابقة اللوحة على بناء
 بين العربية محادثة" االستبيانات سؤال عن جدا موافق

 ال دلت ذهه". العربية اللغة تدریس في الطالب و المدرس
 اللغة تعلم فى المدرس و الطالب بين یتكلموا أن یعتادون

 . ربيةالع
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 8 اللوحة

  یوم آل المدرسة فى العربية اللغة الطالب استخدم

 % F Nالمختارة األجوبةرقمال

5 

 0 39 0جدا موافق

 5,1 2موافق

 30,8 12الموافق نقص

 64,1 25موافق غير

 100 39 39المجموعة 

 یستخدمون ال الطالب أن دلت السابقة اللوحة على بناء
 من احيانا ,ولكن. المدرسة فى یوم آل العربية اللغة

   .قليال ولو العربية اللغة یستخدمون الطالب

  9 اللوحة

  بجهد الكالم مهارة لترقية الطالب یسعى

 % F Nالمختارة األجوبةرقمال

6 

 23,1 39 9جدا موافق

 30,8 12موافق

 28,2 11الموافق نقص

 17,9 7موافق غير
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 100 39 39المجموعة 

 یسعى% 30,8 و% 23,1 دلت, السابقة اللوحة على بناء
 .بجهد الكالم مهارة لترقية الطالب

 10 اللوحة

 مهم العربية اللغة تعلم فى االستراتجية و االساليب استخدم
 جدا

 % F Nالمختارة األجوبةرقمال

7 

 30,8 39 12جدا موافق

 61,5 24موافق

 7,7 3الموافق نقص

 0 0فقموا غير

 100 39 39المجموعة 

 من% 61,5 و% 30,8 دلت, السابقة اللوحة على بناء
 مهم االستراتجية و االساليب استخدم أن یوافقون الطالب

  .العربية اللغة تعلم فى المالل لنقص جدا

 11 اللوحة

 العربية اللغة تعلم فى امختلف االستراتجية المعلم استخدم

 % F Nالمختارة األجوبةرقمال
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8 

 15,3 39 6جدا موافق

 38,5 15موافق

 38,5 15الموافق نقص

 7,7 3موافق غير

 100 39 39المجموعة 

 االستراتجية یستخدم المعلم أن یقولون الطالب من آثير
 و جدا موافق% 15,3 او  6( العربية اللغة تعلم فى مختلفا

 ). موافق% 38,5 او 15

 12 اللوحة

 جدا مثير" الحادثة االنتقاد" استراتجية

 % F Nالمختارة األجوبةرقمال

9 

 23,1 39 9جدا موافق

 43,6 17موافق

 23,1 9الموافق نقص

 10,2 4موافق غير

 100 39 39المجموعة 

 موافق الطالب من% 23,1 دلت, السابقة اللوحة على بناء
" لحادثةا االنتقاد" استراتجية  أن موافق% 43,6 و جدا
 جدا مثير
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   13 اللوحة

 فى"  الحادثة االنتقاد" باستراتجية سعيدة الطالب یشعر
 العربية اللغة تعلم

 % F Nالمختارة األجوبةرقمال

10 

 35,9 39 14جدا موافق

 35,9 14موافق

 20,5 8الموافق نقص

 7,7 3موافق غير

 100 39 39المجموعة 

 الطالب من% 35,9 و% 35,9, ةالسابق اللوحة على بناء
 أآبر  دلت ذهه". الحادثة االنتقاد" باستراتجية سعيدة یقولون

"  الحادثة االنتقاد" باستراتجية سعيدة یشعرون الطالب من
 .العربية اللغة تعلم فى

    14 اللوحة

 " الحادثة االنتقاد" باستراتجية الطالب حّث رّقى

 % F Nالمختارة األجوبةرقمال

11 
 25,6 39 10جدا وافقم

 46,2 18موافق
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 23,1 9الموافق نقص

 5,1 2موافق غير

 100 39 39المجموعة 

 حّث فرّقى جدا مثير" الحادثة االنتقاد" استراتجية ألن
 من دلت هذه".  الحادثة االنتقاد" باستراتجية الطالب
 موافق و%) 25,6( جدا موافق, الطالب المختار األجوبية

)46,2.(% 

   15 اللوحة

 اللغویة مهارة"  الحادثة االنتقاد" استراتجية تساعد

 % F Nالمختارة األجوبةرقمال

12 

 23,1 39 9جدا موافق

 38,5 15موافق

 33,3 13الموافق نقص

 5,1 2موافق غير

 100 39 39المجموعة 

 بالطال المختارة األجوبة أن, السابقة اللوحة على بناء
 أن دلت  هذه).موافق% (38,5 و) جدا موافق% (23,1

 اللغویة مهارة تساعد"  الحادثة االنتقاد" استراتجية

   16 اللوحة
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 االنتقاد" استراتجية استخدام بعد الكالم مهارة زیادة
 "  الحادثة

 % F Nالمختارة األجوبةرقمال

13 

 15,4 39 6جدا موافق

 41,1 16موافق

 25,6 10الموافق نقص

 17,9 7موافق غير

 100 39 39المجموعة 

 الطالب من% 41,1 و% 15,4, السابقة اللوحة على بناء
 الحادثة االنتقاد" باستراتجية زیادة الكالم مهارة یقولون

 بعد الكالم مهارة یزیدون الطالب من أآبر  دلت ذهه".
 اللغة تعلم فى " الحادثة االنتقاد" استراتجية استخدام
 .العربية

   17 اللوحة

 تطویرها على"  الحادثة االنتقاد" استراتجية یجب

 % F Nالمختارة األجوبةرقمال

14 

 33,3 39 13جدا موافق

 51,3 20موافق

 15,4 6الموافق نقص
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 0 0موافق غير

 100 39 39المجموعة 

 الطالب من% 51,3 و% 33,3, السابقة اللوحة على بناء
 على یجب"  الحادثة االنتقاد" استراتجية أن یقولون

 تطویرها

   18 اللوحة

 اللغة واليتكلم"  الحادثة االنتقاد" استراتجية الطالب سهل
 العربية

 % F Nالمختارة األجوبةرقمال

15 

 25,6 39 10جدا موافق

 38,5 15موافق

 25,6 10الموافق نقص

 10,3 4موافق غير

 100 39 39المجموعة 

 الطالب المختارة األجوبة أن, السابقة اللوحة على بناء
 أن دلت  هذه).موافق% (38,5 و) جدا موافق% (25,6
 ليتكلموا"  الحادثة االنتقاد" استراتجيةب ونسهلی الطالب
 .العربية اللغة
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 السابقة، اللوحات فى اإلستبيانات عن الفهم لتصریح
 اللوحات فى ناتستبيااال جميع عن التلخيص الباحث فقدم
 :التالية

 19 اللوحة
 د ج ب أ الرقم

1 15,4 23,1 43,6 17,9 
2 35,9 41,1 23 0 
3 17,9 53,8 25,6 2,7 
4 0 7,7 38,5 53,8 
5 0 5,1 30,8 64,1 
6 23,1 30,8 27,2 18,9 
7 30,8 61,5 7,7 0 
8 15,3 38,5 38,5 7,7 
9 23,1 43,6 23,1 10,2 
10 35,9 35,9 20,5 7,7 
11 25,6 46,2 23,1 5,1 
12 23,1 38,5 33,3 5,1 
13 15,4 41,1 25,6 7,9 
14 33,3 51,3 51,3 15,4 
15 25,6 38,5 25,6 10,3 
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 236,7 437,4 556,8 320,4المجموعة
 المتوسطة

(mean) 21,36 37,12 29,16 15,78 

 الطالب من % 37,12 أن السابقة اللوحات على بناء
 تسریع فى ویساعد جيد، االستراتجية هذه تخدامسا أّن یقولون
 . الكالم مهارة

 اللوحات فى بينيالمستج من األجوبة الباحث ظهر بعد
 من أآثر أن نعرف االستراتجية، ستخداما فيض عن السابقة
 التعّلم موافقون أّنهم بمعنى) ب( اإلجابة یختارون الطالب

 الدرس، همف فى بسهل ویشعرون االستراتجية، هذه ستخدامبا
 هذه. وتطویرها االستراتجية هذه ستخدامبا موافقون وهم

" الحادثة االنتقاد" استراتجية تجربة أّن على تدّل البيانات
 الفصل لطالب العربية اللغة تعلم فى الكالم مهارة لترقية
 هذه وتطویر جيد، طوبان الحكومية العالية بالمدرسة العاشر

 . العربية ةاللغ تدریس فى مهم االستراتجية

 ختباراال 6

ذي ا   ار ال ا االختب ة     أّم ذه التجربّي ي ه ث ف تخدم الباح س
ار األّول    ي اإلختب ّرتين یعن ًا بم ار  (Pre Test) وقوع و اإلختب

ائي  ة اال . (Post Test)النه ّدم الباحث نتيج ذلك، ق ي ل ار األّول ختب
 :للفرقة التجربّية والفرقة الضبطّية آما یلى

 20: اللوحة
 طّالب للفرقة التجربّيةعن نتائج 
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في )  Xمتغير(" االنتقاد الحادثة"استراتجية  بإستخدام
 ختبار األّولياال

 آفاءة  درجة عن البيانات الباحث طلب ،التجربة عملية قبل 
 یعقد بأن البحث هذ في. الكالم تعليم في العاشر الفصل من الطالب

 :یلي آما تناالبيا الباحث ونال . طبعهم لنعرف الشفهي ختباراال

 النتيجة االسمالرقم
 6 مرتفا على اآوس 1
 6 بدیرسا اآوس 2
 7  الدین إیمان زهرى احمد 3
 6 الفائزة عينية 4
 6 فترا رزقا إندآا 5
 8 أندریاوان أندیس 6
 7 فياتي نور عني 7
 7 آرنياوان أردي 8
 5 ساري آرتكا جودیسي 9
 7 سوآيا أدي 10
 7 یولياني أفي 11
 6 یتنا فترا 12
 7 العيني إیحة إیجا 13
 7 إسنيني 14
 6 ساري إنداه إیتا 15
 7 النساء خير 16
 6 األمنيا ليلة 17
 6 الشهاب رفقي محمد 18
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 6 آورنياوتي ساري ميئنداه 19
 8 الهدى مفتح 20
 7 إرونطا هندیك محمد 21
 7 الميزان صالح محمد 22
 8 الدین حنيف فائد محمد 23
 8 مرعي اعنن 24
 6 نوفينتي 25
 6 أفریليا نونوع 26
 6 رحماوتي عيني نور 27
 7 ذریتنا نور 28
 7 خالفة نور 29
 6 أرینتي نرما 30
 6 العفيدة روضة 31
 8 األنوار سير 32
 6 ساري إیكا سفتيانا سيال 33
 7 وجينتي أستوتك ستي 34
 7 فاطمة ستي 35
 7 زولية ستي 36
 8 رومياتي تيتك 37
 8 آوسوما أري فرداوتي 38
 6 سفتري إیكا وندا 39
 262 مجموع 40
 6,71 متوسط 41

 21: اللوحة
 الضبطّية للفرقة طالب نتائج عن
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 ختباراال في)  Yمتغير(" الحادثة االنتقاد" استراتجية ستخداما بدون
 األّولي

 النتيجة االسم قمرال
 6 صاحب احمد 1
 6 سوندي مولنا عفيف 2
 6 النهى ألولى داحم 3
 6 ویدادا ریو أدري 4
 7 سفوترا أندري 5
 6 اسنيانك أیو 6
 6 فرنسسكا بيال 7
 7 ساري وندا دفري 8
 6 إیراوان دونوع 9
 6 واتي ستيا إنداع 10
 6 فراتما افندي اریك 11
 6 دفيد اریو فقيه 12
 6 فائقة نور فيكي 13
 7 األمين الشریف حليمة 14
 6 نافرایت حفي 15
 5 الفطرة فریدة إسمي 16
 6 ولنداري لوآيتا 17
 7 مفرحة لولوء 18
 6 النساء فخر مسفوعة 19
 6 دوایاني مي سلفي مستا 20
 6  اللة هدایة مخلص محمد 21
 6 زآریا باآوس محمد 22
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 6 إرشاد زمرني محمد 23
 6 الولنسري نواع 24
 7 اسيه تري منعار نينك 25
 6 الفطریة نور 26
 5 االستقامة نور 27
 6 عيني نور ریيا 28
 6 ریسليا ریرن 29
 7 سفتيانا رزقي 30
 6 هوتما اریس رحمة 31
 6 عمليا سيال 32
 6 امينة ستي 33
 6 النفيعة جميلة ستي 34
 7 ایرواتي یري سري 35
 6 آوسوما وریه اجي سكما 36
 7 یسرني فري 37
 228 مجموع 38
 6,16 متوسط 39

 

 الفرق وجود غير على تدّل السابقة، اللوحات على ًءبنا
 إذن). 6,16( الضبطّية والفرقة) 6,71( ةّيالتجرب فرقة بين

 .بالتجربّية یواصل أن یستطيع

 االنتقاد" استراتجية باستخدام الكالم  مهارة ترقية . ج
 الحكومية العالية بالمدرسة العاشر الفصل لطالب "الحادثة
 .طوبان
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 باستخدام الطالب آالم مهارة ةترقي لمعرفة
 العاشر فصل لطالب "الحادثة االنتقاد" استراتجية
 الباحث فعرض طوبان، الحكومية العالية بالمدرسة

 والفرقة التجربّية الفرقة في الطّالب نتائج عن
 .النهائي ختباراال في الضبطّية

ة  ولمعرفة افة  و القيم ا،  المس  الباحث  یستخدم  بينهم
 :Mx رمز

MX=
xN
x∑   

∑ X  = مجموع النتيجة من المتغّيرX 
 NX     =   عدد المستجيبين من المتغّيرX  

MY       =المتوّسط(Mean)   من المتغّيرY  (Variabel Y). 
 :Myرمز 

M Y =
yN
Y∑  

∑Y  Y مجموع النتيجة من المتغّير  = 
     Ny =  عدد المستجيبين من المتغّير Y  

 :وتفسير القيمة آمایلي
 تازمم=  10

 جيد جدا=   9
 جيد=   8
ن  =   7 ر م أآث

 آافي
 آافي=   6

 آافيا آاد=   5
  ناقص=   4
 جدا ناقص=   3
  قبيح=   2
 جدا قبيح=   1
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 في  البحث  هذا في عينة یكونون الذین الطّالب نتيجة أّما
 : التالية اللوحة

 22: اللوحة
 نتقاداال" استراتجية ستخدامبا  التجربّية للفرقة طالب نتائج عن

 "الحادثة
 النهائي ختباراال في ) Xمتغير( 

 النتيجة االسمالرقم
 7 مرتفا على اآوس 1
 7 بدیرسا اآوس 2
 7  الدین إیمان زهرى احمد 3
 8 الفائزة عينية 4
 9 فترا رزقا إندآا 5
 8 أندریاوان أندیس 6
 6 فياتي نور عني 7
 6 آرنياوان أردي 8
 7 ساري آرتكا جودیسي 9
 7 سوآيا أدي 10
 8 یولياني أفي 11
 8 یتنا فترا 12
 6 العيني إیحة إیجا 13
 6 إسنيني 14
 8 ساري إنداه إیتا 15
 6 النساء خير 16
 7 األمنيا ليلة 17



66 
 

 6 الشهاب رفقي محمد 18
 7 آورنياوتي ساري ميئنداه 19
 9 الهدى مفتح 20
 8 إرونطا هندیك محمد 21
 8 نالميزا صالح محمد 22
 8 الدین حنيف فائد محمد 23
 8 مرعي نناع 24
 6 نوفينتي 25
 8 أفریليا نونوع 26
 7 رحماوتي عيني نور 27
 7 ذریتنا نور 28
 7 خالفة نور 29
 8 أرینتي نرما 30
 8 العفيدة روضة 31
 8 األنوار سير 32
 6 ساري إیكا سفتيانا سيال 33
 6 وجينتي أستوتك ستي 34
 8 مةفاط ستي 35
 9 زولية ستي 36
 6 رومياتي تيتك 37
 8 آوسوما أري فرداوتي 38
 6 سفتري إیكا وندا 39
 283 مجموع 40
 7,25 متوسط 41
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Mx =
Nx

X∑
  

 =283 
         39          

7,25=                                                                                                         

 7,25 هي التجربّية الفرقة عليها حصل التي مةالقي
 التي القيمة أما. الكافى من أآثر  القيمة هذه  تفسير على وبناًء
 :یلي آما الضبطّية الفرقة عليها حصل

 23: اللوحة
 الضبطّية للفرقة طالب نتائج عن

 ختباراال في)  Yمتغير( "الحادثة االنتقاد" استراتجية استخدام بدون
 النهائي

 النتيجة االسم النمرة
 6 صاحب احمد 1
 6 سوندي مولنا عفيف 2
 5 النهى ألولى حمدا 3
 6 ویدادا ریو أدري 4
 6 سفوترا أندري 5
 6 اسنيانك أیو 6
 7 فرنسسكا بيال 7
 7 ساري وندا دفري 8
 5 إیراوان دونوع 9
 7 واتي ستيا إنداع 10
 7 فراتما افندي اریك 11
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 6 دفيد اریو فقيه 12
 6 فائقة نور فيكي 13
 7 األمين الشریف حليمة 14
 6 یتنافرا حفي 15
 5 الفطرة فریدة إسمي 16
 6 ولنداري لوآيتا 17
 7 مفرحة لولوء 18
 6 النساء فخر مسفوعة 19
 8 دوایاني مي سلفي مستا 20
 6  اللة هدایة مخلص محمد 21
 6 زآریا باآوس محمد 22
 6 إرشاد زمرني محمد 23
 6 الولنسري نواع 24
 8 اسيه تري منعار نينك 25
 6 الفطریة نور 26
 5 االستقامة نور 27
 5 عيني نور ریيا 28
 6 ریسليا ریرن 29
 8 سفتيانا رزقي 30
 7 هوتما اریس رحمة 31
 6 عمليا سيال 32
 8 امينة ستي 33
 8 النفيعة جميلة ستي 34
 8 ایرواتي یري سري 35
 5 آوسوما وریه اجي سكما 36
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 7 یسرني فري 37
 230 مجموع 38
 6,21 متوسط 

    M Y  = 
yN
Y∑  

    
 =230 

37  
  6,21=  

 وبناًء  6,21هي الضبطّية الفرقة عليها حصل التي القيمة
 على بناًء ولذلك،. آافي بمعنى القيمة هذه القيمة تفسير على

  التجربّية الفرقة من (Mean) المتوسط تيجةن و السابقة اللوحات
 تستخدم التي التجربّية للفرقة القيمة أّن نعرف الضبطّية والفرقة

 .الضبطّية الفرقة قيمة من أجيد  "الحادثة االنتقاد" استراتجية
 من أجيد "الحادثة االنتقاد" استراتجية على یدل هذالحال

 . القدیمة االستراتجية

بة ى وبالنس ا إل ول نالبي ن المحص ة ع تراتجية فعالي  اس
اد" ة االنتق الب "الحادث ة الط ارة لترقي الم مه ت الك ذه آان  ه

تراتجية ؤثرة االس ر. م أّن وظه داف ب يم أه د التعل ات ق  بلغ
اك. الطالب رق وهن ين ف ة ب ة فرق ة و التجربّي   الضبطّية الفرق
ان ي ولوآ ا ف ازال تطبيقه دّرس م د الم كالت یج د المش  عن
 . الفصل في هانفوذ في الطالب

 لترقية "الحادثة االنتقاد" استراتجية ستعمالا في مشكالت . د
 بالمدرسة العاشر الفصل لطالب وتحليلها الكالم مهارة
 .طوبان الحكومية العالية
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 الطالب آفاءة على یناسب التعلم استراتجية تطبيق ان ینبغي
 جيةاالسترات اختيار ولذلك التعلم، أهداف لتحقيق التعلم ومواد

 عمالية في بتكاریاوا فعاليا الطالب ليساعد یستطيع أن المناسبة
 42.التعلم

 الموافقة االستراتجية یختار أن المدرس على یجب ولذلك
 تطبيق في المشكالت الحالة، ذلك على بناء. الحالة تلك هتمامبا

 : هي  "الحادثة االنتقاد" استراتجية

  العربية اللغة للتعّلم الفرصة قليل 1
 المعلم یصعب حتى آثيرون الفصل فى الطالب مجموعة 2

 التعلم عملية في الوقت مضيعة ولذلك الطالب تنظيم
 شجاعة لهم ليس ألن العربية اللغة للتكلم الطالب یصعب 3

 الزهيدة فرداتالم وتكویل
 متكلمين مشارآة تكوین في مشكالت 4
 في والمؤنث المذآر من الضمائر الستعمال الطالب صعوبة 5

 .التكلم عملية
 اللغة تعلم ان على یسبب فيها المذآورة المشكالت إّن
 وایكتب ان الطالب ویستطيع فقط اللغة قواعد لتفهيم العربية
 بين آالم أي تصالاال ألة هي اللغة أّن مع. بجيد العربية
 على الطالب یتعّلق ولذلك،  المعلم على التعلم یرآزو .الطالب
 التطبيق وعدم. العربية اللغة تعّلم في دائما المدرس

 فإذا. التعلم عملية في العربية لغةال لتكلم والبيئة والممارسة
 في المشكالت فظهرت" الحادثة االنتقاد" استراتجية آان

 : هي السابقة المشكالت على يلالتحل وأما. تطبيقها
                                                            

 :من یترجم 42
Benny A. Pribadi, Model Desain Sistem Pembelajaran, ( Dian Rakyat: Jakarta, 2009) h.42 
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 .الفعالي التعلم عملية لحقيق لطالب التعلم یرآز 1
 المعينة، الفرصة على مناسبة االستراتجية المعلم یختار 2

 التعليمية أهداف لتحقيق غرض لها ألّن
  للتكلم الطالب شجاعة ليدعو المعلم یسعي 3
 غيرهم مع عالقة تصال ال التعلم مشاعر نمو ان 4
 الجملة في الضمائر استعمال على طالبا المعلم زودی 5

 .التعلم عملية في العربية غةلبال للتكلم الطالب ویمارس
 سهال، أمرا ليس العربية اللغة في الكالم مهارة أن لذلك 
 یتعلمه أن تعلمالم إلى تحتاج التي المهارات أحد من وهو

 بسعيهم إال المهارات هذه آتسابا یمكن وال یعلمه، أن والمعلم
 لنمو المعلم مسؤولية وهذا. المدرسة داخل التعليمية العملية في

 لتعليم المناسبة الطرق واستخدام الكالم لمهارة الطالب رغبة
 .العربية اللغة

 الكالم مهارة لترقية" الحادثة االنتقاد" استراتجية فعالية . ه
 .طوبان الحكومية العالية بالمدرسة العاشر الفصل لطالب

 مهارة لترقية "الحادثة االنتقاد" استراتجية فعالية رفةلمع
 ،طوبان الحكومية العالية بالمدرسة العاشر الفصل لطالب الكالم
  التجربّية للفرقة الكالم مهارة بين المقارنة ،أّوال الباحث فقّدم
 ةالضبطّي وللفرقة "الحادثة االنتقاد" استراتجية تستخدم التي
 الكالم تدریس في "الحادثة االنتقاد" استراتجية ستخداما بدون

 ).السابقة اللوحات في قّدم آما(
 (H0) الصفریة الفرضية هل الفروض النتيجة ولمعرفة

 الطّالب نتائج أو المتغيرین بين الفرق یوجد ال إذا ال؟ أم مقبولة
 "الحادثة االنتقاد" استراتجية تستخدم التي  التجربّية للفرقة
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 التستخدمها التي الضبطّية للفرقة لطّالبا ونتائج ) Xالمتغير(
. مقبولٌة (H0) الصفرّیة الفرضية أّن على یدّل فهذا) Yالمتغير(

 أّن على یدّل فهذا المتغيرین نتيجة بين الفرق هناك إذا وبالعكس
 .مردودٌة (H0) الصفرّیة الفرضية
 (Ha) البدلية الفرضية أّن على دّلت ةاألخير النتيجة وأما

 "الحادثة االنتقاد" استراتجية ستخداما تجربّية أّن عنىبم مقبولّة
 استخدم الفروض هذه ولمعرفة. الكالم مهارة ترقية على یؤّثر

 .Fisher برمز تعرف التي المقارنة رمز الباحث
 فهي البيانات تحليل خطوات أّما
 (Tabel Perhitungan) الحساب لوحة یصنع  -3

 .X   (Variabel X)من المتغّير  (Mean)یطلب متوّسط -2

 :Mx رمز     
MX = 

xN
x∑ 

∑ X  =مجموع النتيجة من المتغّير X 
Nx  =عدد المستجيبين من المتغّير X 

 .Y  (Variabel Y) من المتغّير  (Mean)یطلب المتوّسط -3
 :My رمز    

  M Y = 
yN
Y∑ 

∑Y  =مجموع النتيجة من المتغّير Y 

Ny    =عدد المستجيبين من المتغّيرY  
 X المتغير  (Standar Deviasi skor)انحراف النتيجة  یطلب   -4

  x  = X - Mx 
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 x= انحراف النتيجة (Standar Deviasi skor)  من المتغّيرx 
X  = النتيجة من المتغيرx 

 Yالمتغير  (Standar Deviasi skor)یطلب انحراف النتيجة    -5
               y  = Y-My 

 y =انحراف النتيجة(Standar Deviasi skor)  المتغّير منY 
Y =المتغير من النتيجة Y  

 43:باستعمال رمز (t0) یطلب نتيجة   -6

( )
( )

( )
( )21

21

21

220

.2 NN
NN

NN
yx

MyMxt
+

−+

+

−
=

∑∑
 

 
ة  -7 ن نتيج ل ع ي التأوی ة   (t0) یعط ى نتيج ند عل ي  (tt)بس ف

 t".0"جدول رقم 
 24اللوحة 

Y X Y X الرقم
0,04 0,06 0,21- 0,25- 6 7 1 
0,04 0,06 0,21- 0,25- 6 7 2 
1,46 0,06 1,21- 0,25- 5 7 3 
0,04 0,56 0,21- 0,75 6 8 4 
0,04 3,62 0,21- 1,75 6 9 5 
0,04 0,56 0,21- 0,75 6 8 6 
0,62 1,56 0,79 1,25- 7 6 7 
0,62 1,56 0,79 1,25- 7 6 8 
1,46 0,06 1,21- 0,25- 5 7 9 
0,62 0,06 0,79 0,25- 7 7 10 
0,62 0,56 0,79 0,75 7 8 11 
0,04 0,56 0,21- 0,75 6 8 12 

                                                            
 یترجم 43

Anas Sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2006), h. 305 
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0,04 1,56 0,21- 1,25- 6 6 13 
0,62 1,56 0,79 1,25- 7 6 14 
0,04 0,56 0,21- 0,75 6 8 15 
1,46 1,56 1,21- 1,25- 5 6 16 
0,04 0,06 0,21- 0,25- 6 7 17 
0,62 1,56 0,79 1,25- 7 6 18 
0,04 0,06 0,21- 0,25- 6 7 19 
3,2 3,62 1,79 1,75 8 9 20 
0,04 0,56 0,21- 0,75 6 8 21 
0,04 0,56 0,21- 0,75 6 8 22 
0,04 0,56 0,21- 0,75 6 8 23 
0,04 0,56 0,21- 0,75 6 8 24 
3,2 1,56 1,79 1,25- 8 6 25 
0,04 0,56 0,21- 0,75 6 8 26 
1,46 0,06 1,21- 0,25- 5 7 27 
1,46 0,06 1,21- 0,25- 5 7 28 
0,04 0,06 0,21- 0,25- 6 7 29 
3,2 0,56 1,79 0,75 8 8 30 
0,62 0,56 0,79 0,75 7 8 31 
0,04 0,56 0,21- 0,75 6 8 32 
3,2 1,56 1,79 1,25- 8 6 33 
3,2 1,56 1,79 1,25- 8 6 34 
3,2 0,56 1,79 0,75 8 8 35 
1,46 3,62 1,21- 1,75 5 9 36 
0,62 1,56 0,79 1,25- 7 6 37 

0,56 0,75 8 38 
1,56 1,25- 6 39 ∑ =33,62 ∑ =37,02 ∑ 0= ∑ = 0  My=6,21 Mx=7,25  

X    =النتيجة من المتغير X 
Y      =المتغير من النتيجة Y 
X =النتيجة انحراف (Deviasi skor) المتغّير من x 

x = X - Mx 
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  y =انحراف النتيجة (Deviasi skor) المتغّير من Y  
y = Y-My 

  
ة  رمز  باستعمال الفرضية نتيجة طلب : (t0 ) المقارن      

    
( )
( )

( )
( )21

21

21

220

.2 NN
NN

NN
yx

MyMxt
+

−+

+

−
=

∑∑
 

 

( )
( )

( )
( )37.39

3739
23739
62,3302,37

21,625,7
0 +

−+
+

−
=t  

( )
( )

( )
( )1443

76
74

64,70
04,1

0 =t    

05,0.95,0
04,1

0 =t  

047,0
04,1

0 =t  

21,0
04,1

0 =t  

91,40 =t  

 :هو و  ot عن التأویل یعطي و

                             df  = (Nx + Ny)‐2 

= (39+37)-2      

= 74 
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 : tt رقم بجدول یستشر ذلك وبعد

 tt =1,6669 جدول من 0,05
 : رقم جدول tt من أآبر  ot أن یعرف هنا من و

  )  ot > tt (4,91  < 1,6669   أو  
 ،مردودٌة )Ho( الّصفرّیة الفرضية أّن على یدّل ذلك
 نتيجة بين فرق یوجد بمعنى مقبولٌة )Ha( البدلّية والفرضّية

 "الحادثة االنتقاد" استراتجية ستخدامبا (X)  التجربّية الفرقة
 استراتجية ستخداما بدون  (Y)الضبطّية الفرقة ونتيجة

 .طوبان الحكومية العالية بالمدرسة "الحادثة االنتقاد"

 وجود هناك أّن الباب هذا من نأخذه الذي والتلخيص
 االنتقاد" استراتجية ستخداما بين القّوة بشّدة وفعالية العالقة
 العاشر الفصل لطالب الكالم مهارة لترقية  "الحادثة

  .طوبان الحكومية العالية بالمدرسة
 

 

 

 

 

 

 

 

 


