الباب األول
مقدمة
الفصل األول  :خلفية البحث
كانت اللغة العربية ال تستعمل أداة االتصال فحسب ،ولكنها
تستعمل كاللغة الدينية والمعرفية والتكنولوجيا والفنية والثقافية.
فيكون تعليم اللغة العربية ليس من الالزمات ولكنه من
المفروضات .وكانت اللغة العربية للمسلمين من األمور
الضرورية لزيادة الخبرات والتعمق في الدين .ومن المعروف أن
القرآن العظيم الذي هو دستور للمسلمين منزل باللغة العربية،
ع َر ِبيًا لَعَلك ْم ت َ ْع ِقل ْونَ (يوسف :
كما قال تعالى :إِن أَ ْنزَ ْلنَاه ق ْر َءانًا َ
.)2
مما ال شك فيه أن اللغة العربية يحتاج إليها الفرد لتعليم
العلوم اإلسالمية مطلقا .واللغة العربية بجانب أن تستخدم فى
القرآن الكريم كذلك تستخدم في األحاديث النبوية والكتب التي
تكون مصادر العلوم التي ألفها العلماء فى مختلف مجاالت
العلوم.
واللغة العربية إحدى اللغات األجنبية التي بدأ المتعلمون
يتعلمونها خاصة في إندونيسيا .فاللغة العربية للإلندونسيين ليست
من اللغات األجنبية الدولية فقط ،ولكنها لغة تتعلق بالجوانب
الدينية ألن أكثرهم من المسلمين .لذلك ،كانت اللغة العربية أمرا
ضروريالتعليمها وتطويرها في إندونيسيا (أشيف هيرماوان،
.)6 : 1111
ومن أهداف تعليم اللغة العربية عامةً تنمية قدرة المتعلم
على استخدامها شقويا كان أوكتابيا .والقدرة على استخدام اللغة
في مجال التعليم تسمى بـمهارات لغوية تنقسم إلى أربع مهارات
وهي مهارة االستماع ومهارة الكالم ومهارة القراءة ومهارة
الكتابة.
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وفقا لذلك األمر ،أنها تلزم لدراسة اللغة العربية وتطورها
وجود المنهج الدراسي السليم القائم على أتمام نهج للوصول إلى
الهدف العام فى دراسة اللغة العربية .فإن المنهج جزء من
المكونات الذي يلعب دورا هاما في نظام التربية ،ألن ما في
المنهج ليس رسما للهدف المرجو فقط ،وإنما ليفهم الطالب عن
معنى تجربة التعلم التي تلزم كل طالب.
وأن المنهج الدراسي باعتبار أساسه له ثالثة معان ،المنهج
الدراسي بمعنى موضوع المادة ،المنهج الدراسي بمعنى التجربة،
المنهج الدراسي بمعنى تخطيط نشاط التعليم (وينا سانجايا
 .)1112:4أما األول فله عالقة وثيقة بالجهد لنيل الشهادة ،و
األصل في الشهادة أنها تعبر عن القدرة .بمعنى ،أن الطالب إذا
حصل على الشهادة يعتبر أنه قد استوعب المادة المقررة في
المنهج الدراسي .تلك القدرة تنعكس في درجة كل مادة المذمورة
على الشهادة .فالطالب الذي ليس معه قدرة أولم يحصل على
الدرجة المعتمدة حينئذ لن يحصل على الشهادة ،وإن التعلم وافق
ذلك المنهج الدراسي .أن هذا المنهج الدراسي يركز على
المضمون أوالموضوع فقط .والمدرسة التي تهتم بهذا النوع من
المنهج ،يكون استيعاب مضمون الموضوع آخر النقطة من
سلسلة عملية التربية .ولمعرفة الطالب أنه قد استوعب المادة أم
ال ،تقوم المدرسة باالمتحان.
هذا االمتحان يعتبر عامال مهما لتحديد نجاح عملية التعليم،
وليس فقط الطريقة التي بها تقدم نتيجة التعليم .فعملية التقييم البد
أن تعطي المدرسين معلومة لترقية كفاءتهم في التدريس وتساعد
الطالب على ترقية دراستهم على أتم وجه .والنتيجة أن عملية
التقييم البد أن تكون طريقا أومنهجا لتثقيف الطالب وفقا لمبادئ
التربية .وليعلم المدرس أن تقدم دراسة الطالب دليل على
نجاحهم في التعليم.
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وفي عملية التدريس ،يكون االمتحان  /االختبار أحد عامل
مهم ومرحلة التي البد أن يسلكها المدرسون لمعرفة فعالية
التعليم .ونتيجة االمتحان تستخدم لردود الفعل ( )feedbackعند
المدرسين إلصالح وتحسين البرنامج ونشاط التعليم .ولمعرفة
هل إلقاء الموضوعات للطالب بنجاح أم ال قامت المدرسة
بإعطاء التقييم لكل طالب.
في المدرسة ،سمعنا مرارا أن المدرس أعطي للطالب
االمتحان اليومي ،أواالمتحان للفصل اآلخر أواالمتحان القسمي،
أواالمتحان التحريري أوالشفهي وما إلى ذلك .واألصل من هذه
المصطلحات أنها نوع من علمية التقييم نفسه .هناك التقييم الذي
دائما يستخدم في سلسلة الدراسة وهو االمتحان النهائي ،بمعنى
أنه التقييم المنعقد في آخر الفصل الدراسي.
والهدف من هذا االمتحان الحصول على البيانات
والمعلومات عن درجة استيعاب الطالب للمواد الدراسية التي
تدرس خالل الزمن المحدد ،لعملية تعليم مكونات التعليمية
مااقيمها المدرس في عملية التعليم منها مصدار التعليم .ومصدر
من مصادر التعليم هو كتاب .قال صبري سوتكنو (.)8002:14
ومن المدرسة الرسمية تحت إشراف وزارة الدينية التي
تنظم تعليم اللغة العربية هي المدرسة الثانوية الروضة شيلينجي.
و تعليم اللغة العربية في هذه المدرسة مستندا بالكتاب الذي
وضعته و نظمته وزارة الدينية لجمهورية إندونيسية عام 4102
المسمي "كتاب اللغة العربية باألسلوب العلمي ،المنهج الدراسي
عام  ،"4102و اختيار هذا الكتاب بناء على حاجة الطالب و
تيسيرهم في تعلم اللغة العربية بالمدرسة الثانوية الروضة.
بعد ما قام بمالحظة و مقابلة ،كتاب اللغة العربية باألسلوب
العلمي ،المنهج الدراسي عام  4102يشتمل فيه معايير الكفاءة،
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الكفاءة األساسية ،والمؤشرات .وأماالمحتويات لهذالكتاب هي
مهارات اللغة األربعة  :مهارة اإلستماع ،ومهارة الكالم ،ومهارة
القراءة ،ومهارة الكتابة .ويكمل بتدريبات .وأما نشاطات تعليم
اللغة العربية باستخدام كتاب اللغة العربية باألسلوب العلمي،
المنهج الدراسي عام  4102بحفظ المفردات ،وإستماع النصوص
العربية ،و عرض الحوار ،وقراءة النصوص العربية ،و كتابة
الفقرة البسيطة ،وتعليم القواعد ،و تدريبات لدعم نتائج التعلم.
و كاااان درس اللغاااة العربياااة بالمدرساااة الثانوياااة الروضاااة
شيلينجي و تعليم اللغة العربية أقيم به من فصل السابع حتى فصل
التاسع .وقد حاول المدرس ألن تكاون عملياة التعلايم فعالياة ،منهاا
بحل تدريبات  ،بل لماايكون التالمياذ يحصالون علاى نتيجاة جيادة
في تعليم اللغة العربية كلهم ألن هناك عوائق .ومن ناحية أخرى،
حاولت المدرسة باستخدام كتاب اللغة العربية وأن يساعد التالميذ
لحصول على أغراض التعليم .
ألجاال ذالااك ،يريااد الكاتااب أن يقااوم بالبحااث و تركيااز البحااث
مناه  :أوال ،قادرة التالمياذ علاى حال التادريبات .ثانياا ،تحصايلهم
الدراسي من االختبار النهائي .منهماا سايبحث الكاتاب عان العالقاة
بااين قاادرة التالميااذ علااى حاال التاادريبات و تحصاايلهم الدراسااي ماان
االختبار النهائي .لتحليل هذه المشكلة ،يريادالكاتب أن يبحاث عنهاا
في دراستها الحالة بالموضوع :
" قددددال اليذميدددح ّلدددد يددد ول اليدددداتباي و ّذقي دددا يحصددديل
الدااسددم مدددت ارخيبددداا ال دددا م ( دراساااة الحالاااة فاااي الفصااال
السابع بمدرسة الروضة الثانوية شيلينجي باندونج ).
الفصل الثانم  :تحقيق البحث
وأما أغراض هذا البحث فهي كما يلي :
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 .1كيف قدرة التالميذ على حل التدريبات في الفصل السابع
بمدرسة الروضة الثانوية شيلينجي باندونج ؟
 .2كيف يكون تحصيل التالميذ في الفصل السابع بمدرسة
الروضة الثانوية شيلينجي باندونج من االختبار النهائي ؟
 .3كيف العالقة بين قدرة التالميذ على حل التدريبات و
تحصيل التالميذ في الفصل السابع بمدرسة الروضة
الثانوية شيلينجي باندونج من االختبار النهائي ؟
الفصل الثالث  :أغراض البحث
كما سبقه بيانة في تحقيق البحث فأغراض البحث كما يلي :
 .1معرفة قدرة التالميذ على حل التدريبات في الفصل السابع
بمدرسة الروضة الثانوية شيلينجي باندونج
.1معرفة تحصيل التالميذ في الفصل السابع بمدرسة الروضة
الثانوية شيلينجي باندونج من االختبار النهائي
 .3معرفة العالقة بين قدرة التالميذ على حل التدريبات و
تحصيل التالميذ في الفصل السابع بمدرسة الروضة
الثانوية شيلينجي باندونج من االختبار النهائي
الفصل الرا ع  :فوا د البحث
بناء على مشاكل البحث وأهدافه المذكور من قبل ،نتمنى
على حصول هذا البحث فيه فوائد كما يلي :
 .1بالنسبة للمدارس عسى أن يكون هذا البحث منهجا في طريقة
التعليم المختلف للمعلمين.
 .2بالنسبة للمعلمين عسى أن يكون هذا البحث وسيلة لمعرفة
كيفية تطوير نتائج تعليم جيدة للطالب.
 .3ولتالميذ أن نتائج هذه الدراسة ممكن أن تدافعهم لينشطوا
ويمهرون في تعليم اللغة العربية خاصة على حل التدريبات.
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الفصل الخامس  :أساس اليفكير
واللغة العربية إحدى اللغات األجنبية التي بدأ المتعلمون
يتعلمونها خاصة في إندونيسيا .فاللغة العربية للإلندونسيين ليست
من اللغات األجنبية الدولية فقط ،ولكنها لغة تتعلق بالجوانب
الدينية ألن أكثرهم من المسلمين .لذلك ،كانت اللغة العربية أمرا
ضروريالتعليمها وتطويرها في إندونيسيا (أشيف هيرماوان،
.)6 : 1111ومن أهداف تعليم اللغة العربية عامةً تنمية قدرة
المتعلم على استخدامها .والقدرة على استخدام اللغة في مجال
التعليم تسمى بـمهارات لغوية تنقسم إلى أربع مهارات وهي
مهارة االستماع ومهارة الكالم ومهارة القراءة ومهارة الكتابة.
في الممارسة العملية ترتبط أيضا ارتباطا وثيقا بعناصر
اللغة ،فهناك على وجه خاص عالقة بين قدرة التالميذ على حل
التدريبات بتحصيلهم الدراسي .والتدريب هو أحد أشكال التقييم
من أنشطة عملية التعليم والتعلم حتى تظهر نتيجة التعليم .التعليم
هو كل سعي منظم ومقصود لتحقيق أنشطة التفاعل التربوي بين
الشخصين وهما المتعلم والمعلم اللذان يقومان بأنشطة التعليم
(سوجانا .)12 : 1114 ،يجري التعليم تنظيميا وترتيبيا وواعيا
في كل عنصور عملية التعليم والتعلم.
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هناك عدة التدريبات في تعليم هي طريقة لمعرفة قدرة التالميذ
على فهم وتطبيق المواد مباشرا في شكل االختبار النهائي.
والغرض من االختبار النهائي هو الحصول على بيانات أو
معلومات إلى حيث إتقان وإنجاز تعلم الطالب على المواد
التعليمية التي تمت دراستها في وقت معين ( زينال أريفين،
.) 117: 1113
وتعليم اللغة العربية بمدرسة الروضة الثانوية اإلسالمية
يجري بعملية تسليم المواد مع الكتاب اللغة العربية باألسلوب
العلمي ،المنهج الدراسي عام  4102أوال ،ثم يشرح المعلم المادة
المصحوبة بالتدريبات ذات الصلة الواردة في الكتاب والتي
وضعها المعلم.
اعتمادا على نتيجة المالحظة التي قام بها الكاتب عن قدرة
التالميذ على حل التدريبات في تعليم اللغة العربية بمدرسة
الروضة الثانوية اإلسالمية شيلينجي ،يعرف أن المؤشرات في
قدرة التالميذ على حل التدريبات في تعليم اللغة العربية كما يلي :
 .1قااادرة التالمياااذ علاااى أن إجاباااة الساااؤال تتعلاااق بالنصاااوص
القصيرة.
 .1قدرة التالميذ على أن كتابة الفقرة أو الجملة.
 .3قدرة التالميذ على أن تحليل التراكيب من الجملة.
 .4قدرة التالميذ على أن يمأل في مختلف التمارين مثل يمأل
األعمدة فارغة ،واستكمال الجمل ،مطابقة الكلمات وأكثر من
ذلك.
لاايس ماان العجيااب ،أن عمليااة تااؤثر كثياارة لتحصاايل التالميااذ.
فلذالك ،كل النواحي يستعين بعملية التعليم جعلت أفضل االهتمام،
منها كتب التعليم .إذا كانات عملياة التعلايم جيادة فيحصال التالمياذ
على نتيجة جيدة.
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فتحصيل التالميذ عند نانا ساوجانا ( )11 :1115هاو مهاارات
التالميذ بعد نيل خبارات فاي التعلايم .أماا قاال أسايف جهااد و عباد
الحاااارس ( )14 :1112تحصااايل التعلااايم يظهااار بتغييااار السااالوك
الزماا مان عملياة التعلايم .فلهااا دور ضاروري لتكاون مرجعاا فااي
عملية التعليم.
بناء على نظري بلووم إن في تحصيل الدراسي ثالث ناواحي،
ناحيااة المعرفااة ،ناحيااة الوجاادان ،وناحيااة الحركااة .أمااا أغااراض
تعلاايم اللغااة العربيااة تطبيقااا قاادرة التالميااذ علااى اسااتعمال اللغااة
العربية شفهيا أو كتابيا .هناك مهارات اللغة هامة فاي تعلايم اللغاة
العربية وهي مهارة االستماع ،و مهارة الكالم ،و مهارة القاراءة،
و مهارة الكتابة.
ثم هناك عامل من عوامل نجاح التعليم و هو عن طريق النظر
إلى النتيجة التي حصل عليها الطالب .فإذا الحظنا النظر إلى ما
حصل عليها الطالب من النتائج في تعليم اللغة العربية ،تحتوي
على الكفاءة األساسية و عامل من حصول الكفاءة في المنهج
الدراسي عام  4102كالتالي:
الكفاءة األساسية في الكفاءة الخاصة:2.
 .0الطالب قادر على معرفة الصوت ،معنى الكلمة ،الفكرة،
الناحية اللغوية ،هيكل النص وجزء من ثقافية اللغة العربية
التي كلها تتعلق بمادة اللغة العربية.
 .4الطالب قادر على فهم أصوات الحروف ،الكلمة ،العبارة
والجملة من اللغة العربية التي كلها تتعلق بمادة اللغة العربية.
 .2الطالب قادر على أخذ المعنى أوالفكرة من الكلمة ،العبارة
والجملة من اللغة العربية التي كلها تتعلق بمادة اللغة العربية.
الكفاءة األساسية في الكفاءة الخاصة:2 .

2

 .0الطالب قادر على تعبير الكالم ،المعلومة الشفوية
أوالتحريرية ،والرد على األخبار البسيطة التي تتعلق بمادة
اللغة العربية مع اإلهتمام بالعنصر اللغوي ،وبهيكل النص
وبالعنصر الثقافي ،إهتماما صحيحا وفقا للسياق
 .4الطالب قادر على أن يعرض التعبير البسيط ،واإلتيان بالمثال
مع اإلهتمام بهيكل النص والعنصر اللغوي الصحيح موافقا
للسياق
 .2الطالب قادر على عرض جملة من األخبار شفويا ،وتعبيرها
تحريريا ،وترتيب النص البسيط يتعلق بمادة اللغة العربية
هنا يوضح الباحث عن طريق تخطيطي ،فهذا التخطيط
عبارة عن صورة تبين عن متغيرين هما متغير سيني ومتغير
صادي ،اعتقد الباحث أن كال من األول و الثاني متماثالن
مترابطان بعضه عن بعض آخر يمكن رسمه كالتالي:
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اليذميح

قدال اليذميح ّلد ي ول اليداتباي
(المتغير السين)

تحصيل

 .1قدرة التالمياذ علاى أن إجاباة الساؤال
تتعلق بالنصوص القصيرة.
 .1قدرة التالمياذ علاى أن كتاباة الفقارة أو
الجملة.
 .3قدرة التالميذ على أن تحليال التراكياب
من الجملة.
 .4قدرة التالميذ على أن يمأل في مختلف
التمارين مثل يمأل األعمدة فارغة،
واستكمال الجمل ،مطابقة الكلمات
وأكثر من ذلك.

الدااسم مت ارخيباا ال ا م
(المتغير الصاد)

 .1الكفاءة األساسية في الكفاءة
الخاصة 3.في المنهج الدراسي عام
1113
 .1الكفاءة األساسية في الكفاءة الخاصة.
 4في المنهج الدراسي عام 1113

العالقة
الفصل السادس  :الفرضية البحث
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الفرضية عند سوهارسيمي أريكونتو هاي إجاباة مؤقتاة عان
مشكالت البحث حتى تكون محققة مان خاالل البياناات المجموعاة
( .)1222:67انسجاما إلى ذلاك ،قاال أغاوس بوروانتاو وإياروان
ودييااااه راتياااه سوليستياساااتوتي ( )1117:137إن الفرضاااية هاااي
اعتبار أو ظن مؤقت عن مشكلة البحث التي أشارت إلاى حقيقتهاا
حتااى يلاازم تحليلهااا تجريبيااا .وقالاات ساايدارمايانتي (فااي سااوناريا
وبرياتناااا )1112:142 ،إن الفرضاااية هاااي افتاااراض أو ظااان أو
اعتبااار مؤقاات يسااتلزم تحقيقااه ماان خااالل البيانااات والحقااائق أو
األخبار المحصولة من نتائج البحث الصحيحة والمثبتة.
يواجااه هااذا البحااث إلااى المتغياار السااين وهااو قاادرة التالميااذ
على حل التدريبات والمتغير الصاد وهو تحصايلهم الدراساي مان
االختبااار النهااائي .فيكااون تحقيااق البحااث المحقااق يتعلااق بالعالقااة
بينهما.
مطابقا بأساس التفكير ،يفترض الكاتب أن تحصيل التالمياذ
الدراساااي مااان االختباااار النهاااائي تاااؤثر فاااي قااادرتهم علاااى حااال
التدريبات .ينطلق هذا البحث من الفرضاية أناه كلماا تكاون قادرة
التالميذ على حل التدريبات جيدة ،فتكون تحصيلهم الدراسي مان
االختبار النهائي جيدة .والعكس كذلك.
ومعيارهاااذه الفرضاااية اختبارهاااا بمقارناااة باااين قيماااة "ت"
الحسابية وقيمة "ت" الجدولياة ويساتخدم مساتوى الداللاة  .٪5إذا
كاناات قيمااة "ت" الحسااابية أكباار ماان قيمااة "ت" الجدوليااة فتكااون
الفرضااااية الصاااافرية مااااردودة .والعكااااس ،إذا كاناااات قيمااااة "ت"
الحسااااابية أصااااغر ماااان قيمااااة "ت" الجدوليااااة فتكااااون الفرضااااية
الصفرية مقبولة.
الفصل السادس  :البحوث الم اسبة
إن هذه الدراسة فيها البحث ذات صلة منها:

11

 .1البحث لسيد إمام هداية  ،طالب قسم تعليم اللغة العربية في
كلية التربية والتعليم بجامعة سونان غونونج جاتي اإلسالمية
الحكومية باندونج سنة  2013م تحت الموضوع " قدرة
التالميذعلى حل التدريبات في تعليم الصرف وعالقتها
بقدرتهم على اإلنشاء الموجه " .والنتائج المحصولة من هذا
البحث منها أن قدرة التالميذعلى حل التدريبات في تعليم
الصرف تدل على قدر  64بمعنى أن هذه القدرة كافية ألن
القيمة المحصولة تقع بين  62 – 61في معيارالتفسير.
وحقيقة قدرتهم على اإلنشاء الموجه بمدرسة الروضة الثانوية
المتكاملة شيلينجي باندونج تدل على قدر  72،14بمعنى أن
هذه القدرة تدل على درجة عالية ألن القيمة المحصولة تقع
بين  72 – 71في معيارالتفسير .والعالقة بينهما تدل على
حساب االرتباط على قدر  1417بمعنى أن طبقة العالقة
متوسطة ألنها تقع بين  61،1 -14،1فى معيار التفسير.
وكانت قدرة التالميذعلى حل التدريبات في تعليم الصرف قد
أثرت في قدرتهم على اإلنشاء الموجه بقدر .٪ 44،2
بالمعنى أن هناك عوامل أخرى تؤثر فيها مثل البيئة ،والمنهج
والطريقة وغيرها من العوامل األخرى داخلية كانت أو
خارجية على قدر .٪ 22،221
 .2والبحث الثاني هو لسيدة نور ياني ديسي انجرايني طالبة قسم
تعليم اللغة العربية في كلية التربية والتعليم بجامعة سونان
غونونج جاتي اإلسالمية الحكومية باندونج سنة  2013م تحت
الموضوع " أنشطة التالميذفي تعلم اللغة العربية باستخدام
الكتاب المدرسي بالمدخل العلمي للمنهج الدراسي للسنة
 ٣١٠٢وعالقتها بإنجازهم في درس اللغة العربية " .ومن
نتائج المحصولة من هذا البحث هي أن حقيقة أنشطة
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التالميذفي تعلم اللغة العربية باستخدام الكتاب المدرسي
بالمدخل العلمي للمنهج الدراسي للسنة ٣١٠٢وعالقتها
بإنجازهم في درس اللغة العربية .تدل على درجة عالية ،دلت
عليها القيمة المحصولة على قدر .3،56وحقيقة قدرتهم على
قراءة النصوص العربية تدل على درجة عالية ،دلت عليها
القيمة المحصولة على قدر .21،11والعالقة بينهما تدل على
أن هناك وجود العالقة المنخفضة على قدر .1،11كانت
الفرضية المقترحة مقبولة والفرضية الصفرية مردودة،
بمعنى أن هناك العالقة بين أنشطة التالميذفي تعلم اللغة
العربية باستخدام الكتاب المدرسي بالمدخل العلمي للمنهج
الدراسي للسنة ٣١٠٢وعالقتها بإنجازهم في درس اللغة
العربية .واستمرارية التالميذ في إنجازهم في درس اللغة
العربية على قدر  % 13بمعنى أن هناك  ٪1،77من
العوامل األخرى التي تؤثر في قدرة التالميذ على إنجازهم
في درس اللغة العربية.
 .3والبحث الثالث هو لسيدة ستي ساراه مرضياني طالبة قسم
تعليم اللغة العربية في كلية التربية والتعليم بجامعة سونان
غونونج جاتي اإلسالمية الحكومية باندونج سنة  2013م تحت
الموضوع " نشاطات التالميذ في دراسة اللغة العربية
باستخدام "كتاب اللغة العربية" ألسيف سيف األنصار
وعالقتها بتحصيلهم الدراسي" .ومن نتائج المحصولة من هذا
البحث هي أن نشاطات التالميذ في دراسة اللغة العربية
باستخدام "كتاب اللغة العربية" ألسيف سيف األنصار تدل
على درجة كافية وهذه تتحقق بقيمة المتوسط المحصولة على
قدر  3،11وهي تقع بين  3،51 -1،51فى معيار التفسير.و
تحصبل التالميذ الدراسي على درجة جيدة جدا وهذه تتحقق
بقيمة المتوسط المحصولة على قدر  25ألنها تقع بين -21
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 111فى معيار التفسير .وليست عالقة بينهما ألنه تدل على
مستوى منخفض وهي على قدر  1،33و تقع بين -1،11
 1،41فى معيار التفسير .و أثر نشاطات التالميذ في دراسة
اللغة العربية باستخدام "كتاب اللغة العربية" ألسيف سيف
األنصار إلى تحصيلهم الدراسي على قدر  6 ٪بمعنى أن
هناك  49 ٪من العوامل األخرى التي تؤثر في تحصيل
التالميذ الدراسي.

