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  الرابع بابال

  نتائج البحث

 .ج البياناتو حتليل نتائ تقدمي نتائج البحثمها قسمني  على حيتو هذا الباب الرابع 

  تقديم نتائج البيانات   أ.

طالب املدرسة طريقة التسهيل لتعليم القواعد بو بناء علي نتائج البيانات عن تنفيذ        

. تصنيف 9102/9191تولونج أجونج للعام الدراسي  وىاألالثانوية اإلسالمية احلكومية 

 نتائج مجع البيانات عل وصفيها التالية:. و الوثقة  املقابلةاملالحظة،  البيانات

قواعد النحوية بطريقة التسهيل هي واحدة من اإلسرتاجية املناسبة اليت خيتار التعليم     

كن واعد النحوية بطريقة التسهيل مزيا خاصة هلا اليت ميتعليم ق ة. ألن املعلم اللغة العربي

ميع الطالب هي مقبولة جيقواعد النحوية بطريقة التسهيل الاستخدام املعلم و الطالب. لذلك 

ية و هناك ايضا من املدرسة سطة اإلسالمست مجيع الطالب من املدرسة املتو الذين لي

هو فيها الطالب من املدرسة املتوسطة سطة اإلسالمية  أو معهد هناك فرق بينهما املتو 

 تعلم أو تفهم املادة  بأسرعة من الطالب املدرسة املتواسطة.ألن ميكن يف املدرسة اإلسالمية

 ف قليال عن تعليم اللغة العربية. قد عر املتواسطة اإلسالمية 
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سطة  او هذه الطريقة سوف تساعد هن عملية تعليم الطالب علي اخلرجيني من املدرسة املتو     

 .يم قواعد النحوية بطريقة التسهيلن عملية تعلسطة. من بيااإلسالمية و املدرسة املتو 

قواعد النحوية بطريقة التسهيل لطالب المدرسة الثانوية اإلسالمية الفيذ تعليم تن.0

 الحكومية  أولي تولونج أجونج.

علم اللغة  مدرسو هو مصنف طريقة التسهيل و  خليلياستناد إيل مقبالة مع األستاذ        

كيفية رأيه عن    حول.تولونج أجونج األوىاملدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية   العربية يف

 و قال : ،تنفيذ تعليم قواعد النحوية  بطريقة التسهيلعملية 

 و العالقة بين المادة قبله( لقاء السالم، دعاء جمعياإاإلفتتاح )( 1

عليم اوالً بطريقة التسهيل او غريها وجب على املدّرس اإلفتتاح الت "عملية التعليم
مع الطالب حول عشر دقائق منها إلقاء السالم، دعاء مجعيا و عالقة بني املادة 

 0".عن احلالقبله ويسأل املدرس على الطالب 
هتا طو خو قال ايضا استاذ خاليلي عن تنفيذ التعليم القواعد النحوية بطريقة التسهيل أما 

 التالية:

 

                                                           
 90 تاري  إلسالمية احلكومية األوى تولونج أجونج يفملقابلة مع األستاذ خاليلي مصانف طريقة التسهيل و معلم اللغة العربية يف املدرسة الثانوية ا1

 9102أوكتوبري .  
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 حفظ عشرين المفردات (6

و  عشرين املفردات حفظ األقل"العادة التعليمية كل الباب نشط الطالب     
فظ املفردات حبالودائع اى املدرس. مثل هذا الباب عن املرافق العامة يف املدرسة. 

 "هم.قد حفظاملفيدة من املفردات  تركيب اجلملة جيعل يستطيع الطالب
  : يتعليم القواعد النحوية بطريقة التسهيل األخري هوخطوات 

 حفظ القواعد النحويةلالبسيطة  ةياألغن (6

 عنطالب ال مراعة هو بطريقة التسهيل قواعد النحويةالنفيذ تعليم كان ت"     
ن بسهولة. و أتعلم دائما يوهكذا، لكي الطالب  صعبة.من قواعد النجوية  ال

عليم تطريقة التسهيل هي  النحوية بالسهولة. و كانتالقواعد فهم تعرف مدى ل
عملية  النحوية يف القواعد حلفظ البسيطة ةقواعد النحوية باستخدام األغانيال

 "وفقا لقدرات الطالب. باألسلوب يمالتعل ،التعليم
 
صل الباحثة من النتائج املقابلة بلطفي كورنيا و ليا نور عافيفة مها الطالباتان يف الف تحاصل    

كان  .أجونج تولونج وىاألاملدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية  العاشر قسم علوم الّدين يف 

ا مهاخلطوات األخري من تنفيذ تعليم القواعد النحوية بطريقة التسهيل يف درس اللغة العربية، 

 تشرحتان:
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 شرح القائدة النحوية مثل عن المبتداء و الخبر (6
وضيح عن ب شرح أستاذ خاليلي يف الفصلناكل القاء درس اللغة العربية،   " 

 املبتداء و اخلرب. اإلرشادته من كتاب الدروس اللغة العربيةالقائدة النحوية مثل 
 9ة"السبور و الكتاب طريقة التسهيل. هو يعطينا األمثلة بسهولة يف 

 ايضا عن اخلطوات التالية  كما تلي: انوقالت
 تطبيق األمثلة من القرآن لبيان القواعد النحوية (6
القائدة  بطريقة التسهيل، لتطبيق من تلك"بعد شرح األستاذ عن املادة النحوية   

 صحيحي تداء و اخلرب. مثبيسأل األستاذ لبحث عشرين األمثالت من القرآن عن امل
 ء."عندما خنطا

 
ح  اخلطوة األخرية تنفيذ تعليم القواعد النحوية بطريقة التسهيل هو شر  ،وقال األستاذ خاليلي

 كما يلي:
 اإلختتام (2
ية اخلطوة األخرية قبل انتهي الدرس اللغة العربتنفذ طريقة التسهيل من "كانت    

الطالب  على بعض درساملاألنشطة يعمل دائما منها تلخيص املادة العربية، يسأل 
 وابعندما يستطيعون اجل وعن الفهم املواد. و يعطي املدرس فحص على الطالب 

 3".حيصل جائزا من املدرس

                                                           
جونج يف تري  أمقابلة مع لطفي كورنيا و ليا نور عفيفة طالبتان من فصل العاشر علوم الّدين يف املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية األويل تولونج 21

 9102أكتوبري .  01

أوكتوبري .   90مصانف طريقة التسهيل و معلم اللغة العربية يف املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية األوى تولونج أجونج يف تاري  ملقابلة مع األستاذ خاليلي 3 
9102 
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لتسهيل يف تعليم قواعد النحوية بطريقة اتنفيذ من نتائج املالحظة الباحثة عن عملية   

علم كما تولونج أجونج عندما التعليم تنفيذ امل ىاملدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية األو 

 يلي :

حول إلفتتاح ابطريقة التسهيل هي  يذ القواعد النحويةفكانت عملية التعليمية تن
يتعلق  و يسأل على الطالب عن احلالو املدرس بالسالم  القىفيها  عشر الدقائق 

ن . وبعد ذلك، حفظ الطالب عشريمثال املادة قبله عن نكرة و معرفة  املادة قبله
ملدرس عن شرح االسهولة لرتكيب اجلملة املفيدة. مث املفردات من كل الباب لكي 

القائدة النحوية مثل املبداء و اخلرب. يستمر خطوة تطبقية هي الطالب إعطاء األمثلة 
 4ة.يالنحوية. و األخرية هي التلخيص عن املادة اللغة العرب من القرآن لبيان القواعد

قواعد النحوية بطريقة التسهيل لطالب المدرسة الثانوية التعليم مشكالت . 6
 .للعام الدراسي و حّلها ولي تولونج أجونجاألاإلسالمية الحكومية  

يقة مشكالت تنفيذ تعليم قواعد النحوية بطر نتائج املقابلة مع األستاذ خاليلي عن        

 :كما يلي ، و هو شرحاهلاملة اخلارجيةالداخلية و العاملة  عاملني مها التسهيل 

 .انحفاض الحماسة1
" أما املشكلة العامة الذي يوجه املدرس اللغة  العربية يف العملية التعلمية        

ب ألهنا بعض الطالبعض الطالب احنفاض احلامسة، هذه املشكلة الداخلية 
 النحوية"بية و اخلاصة يف القواعد مل يفهموا عن اللغة العر 

 و قال ايضا عن املشمكالت األخري هي:
                                                           

    9102أكتوبري   01مالحظة يف الفصل العاشر علوم الدين يف املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية األوى تولونج أجونج تاري  4 
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 .ضعف الحفظ6
دائما القيام به  الطالب عندما هو نشاط نشط للحفظ القواعد او املفردات "  

تعلمية اللغة العربية. ولكن  كل الطالب لديهم قوة حلفظ خمتلفون حىت ضعف احلفظ 
 أن تكون إحدي من املشاكل يف تعلم."

 العاملة الداخلية اخري منها :و قال ايضا من    

 صعوبة فهم القواعد .1
اعد ألهنا القو قواعد النحوية قضية مهمة لبناء الكلمة الفصيحة و كما عرفنا ال"    

يشعرون اللغة األجنبية و حيتاج بعض الطالب وقت طويل للحفظ القواعد. و من 
ي األمثلة يعطشكلة منها املدرس اإلسرتاجية اخلاصة هلذه امل يفعل ذلك األسباب

 السهولة لفهم القواعد"
 
    املشكالت يف عملية التعليمية لتنفيذ القواعدعن و قال ايضا أستاذ خاليلي   

 النحوية بطريقة التسهيل كما يلي:

 الكسل   .6
عاملة الداخيلية من املشكالت تنفيذ التعليم بطريقة التسهيل الذي يوجه "   

العديد من الدروس األخرى حىت هم يشعرون املدرس هو بعض الكسال ألنه لديهم 
 بالكسل"

 



26 
 

ان حاصلت الباحثة من النتائج املقابلة بلطفي كورنيا و ليا نور عافيفة مها الطالبات    

 وىألااملدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية  يف الفصل العاشر قسم علوم الّدين يف 

يقة تعليم القواعد النحوية بطر  عن املشكالت العاملة اخلارجيةكان  .تولونج أجونج

 : مها تشرحتان التسهيل

 أدام وسائل التعليمية  .1
" يف الفصل وسائل التعليمية املستخدمة هي كتاب الطريقة التسهيل، كتاب    

 ضناالعرض. حىت بع املدرس دروس اللغة العربية والسبورة و احيانا يستخدم
 يشعرون مملون"

 ايضا: مها تشرحتانو 

 من القرآن األمثلة  اءاعطصعوبة ال.6
لكن عندما حنن أن نبحث األمثلة من "عندما املدرس يعطي األمثلة نفهم. و    

 "عن املبتداء و اخلرباحيانا اخللط مثال  بعضنا نشعر الصعوبة ألن القرآن
 
 العامة من المدرسة المتوسطة ينبعض الطالب متخرج .6

لة لفهم.  و و ماسة و السهاحل"بطريقة التسهيل كما يشرح استاذ يف الفصل نشعر          
 ملتوسطة.من املدرسة ا نيمتخرجهم عن القواعد النحوية األن بعضنا لكن بعضنا مل يف
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يت ناقص ح ا الكتاب املختصر بني كتاب األخرو يف كتاب التسهيل رأينا هذ العامة.
 5أوسع بل حنن نكاف لفهمها."

 : عن املشكالت تعليم القواعد النحوية بطريقة التسهيل و قال استاذ خاليلي      
 ضيق ليبلغ المادة النحويةالوقت .ال6
"املشكالت الذي يوجه املعلم اللغة العربية  و خاصة يف تعليم قواعد النحوية  منها        

بعض الطالب مل يعرف شيء عن القواعد قبل دخل املدرسة الثانوية اإلسالمية. و بعض 
الطالب متخرج من املدرسة املتوسطة احلكومية. و من مشكلة اخري  هي ينقص 

ية اربعة ساعات مث احينا بينهم تكون مل يستطيعوا عن احلماسة ألن درس اللغة العرب
املادة قواعد النحوية الذي يدرس املعلم يف طريقة التسهيل. يف تعليم قواعد النحوية 

 6".ةمثلاألبطريقة التسهيل وقت ضيق ليبلغ املادة  كما 
 
 : لقواعد النحوية بطريقة التسهيلحّلها من املشكالت تعليم اأما   

اء الدافع إعطأما حلها من املشكالت تعليم القواعد النحوية بطريقة التسهيل منها "       
من خالل حنهج خاص على الطالب مل يفهم و املشاوات للطالب على امهية علم النحو، 

 "اخلاصة خارج ساعات الدرس و يعطي درسا إضافيا
  

                                                           
 أكتوبري . 01يف تري   جلة مع لطفي كورنيا و ليا نور عفيفة طالبتان من فصل العاشر علوم الّدين يف املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية األوى تولونج أجونمقاب5 

9102 
أوكتوبري .   90 تاري  ومية األويل تولونج أجونج يفاملقابلة مع األستاذ خاليلي مصانف طريقة التسهيل و معلم اللغة العربية يف املدرسة الثانوية اإلسالمية احلك6
9102 
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 علوم الّدين تظهر الباحثة عن املشكالت الذي يوجه املعلم قسم مالحظة يف فصل العاشر    

 نيمتخرج و حلامسةاحنفاض ابطرقية التسهيل بعض الطالب يشعرون اعد النحوية يف تعليم قو 

 جنبية. اللغة العربية لغة اجنبية يوجه الطالب اللغة العربية  اللغة ا العامة من املدرسة املتوسطة

 7لضيق حىت ال حيل النتيجة الكملة.الوقت او حىت بعضهم الكسل. 

ة فيذ تعليم قواعد النحوية بطريقة التسهيل لطالب المدرسة الثانوية اإلسالمي. تقويم تن6

 م. 6767/6716للعام الدراسي  ولي تولونج أجونجاألالحكومية  

 1تقومي هو عملية مجع املعلومات لتحديد حتقيق نتائج التعلم يف فصل او اجملموعة.        

تقومي الين و ثانيا، تقومي التكويالأما عملية التعلم النحوية بطريقة التسهيل جنسني اوالً     

وية تقومي تعليم قواعد النحوية بطريقة التسهيل لطالب املدرسة الثانالالتلخيصي. و كان 

، البد للمدرس اللغة العربية أن يقوم خطة تولونج أجونج ىو األاإلسالمية احلكومية  

 التقومي جيدا و نظاما.

من البيانات املقابلة مع استاذ خاليلي مدرس اللغة العربية و كان تقومي  التكويين يف     

 فصل العاشر  قسم علوم الّدين كما يلي:

                                                           
    9102أكتوبري   01مالحظة يف الفصل العاشر علوم الدين يف املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية األوى تولونج أجونج تاري  7 

8Harun rasyid dan mansyur, Penilaian hasil belajar, (Bandung: CV Wacana Prima,2007),hlm.3 
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 اإلمتحان شفويا و تحريريا.1
لتسهيل. ا  "كل انتهي الباب مثال أخرتع حمفظات مع الطالب عن نظام يف كتاب     

امتحانات بشكل فردي لقراءة و كتابة العربية بدون حركات و يثبت القاعد الذي قد 
درس قبله. عقد املعلم الطالب إمتحان خاصة فرضية وفقا اجملموعة. ثبت املدرس يف 
تعليم القواعد النحوية بطريق التسهيل وفقا باملادة درس اللغة العربية متعادلة  بكتاب 

 2عربية"الدرسي اللغة ال
حاصلة  الباحثة من النتائج املقابلة  عن التقومي بلطفي كورنيا و ليا نور عافيفة مها   

 مها تشرحتان: الطالباتان يف الفصل العاشر قسم علوم الّدين

 حفظ عشرين المفردات.6
"يف اول الباب تكون املفردات اجلديدة مثل عن الباب مرافق العامة يف املدرسة. أمر          

أستاذ حلفظ املفردات اجلديدة بالعدد عشرين املفردات لتقومي الكفاءة التكويين. 
 01باملفردات و القواعد نستطيع برتكيب اجلملة املفيدة."

 أما تقومي التلخيصي كما يشرخ األستاذ خاليلي:
 

 نهائالمتحان إ .6
ادة يف انتهي املرحلة. املادهتا أحيانا ثالثة الفصول فيها امل " كان تقومي التلخيصي         

  ."العامة و القائدة النحوية سؤهلا مخسون سؤال
 

                                                           
 90يف تاري   جاملقابلة مع األستاذ خاليلي مصانف طريقة التسهيل و معلم اللغة العربية يف املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية األويل تولونج أجون9

 9102أوكتوبري .  

 01تري   املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية األوى تولونج أجونج يفمقابلة مع لطفي كورنيا و ليا نور عفيفة طالبتان من فصل العاشر علوم الّدين يف 10        
 9102 أكتوبري .
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ملية التقومي عو من نتائج املالحظة عن التقومي يف الفصل العاشر قسم علوم الّدين      

دة. او حتريرا عن مادة املبتداء و اخلرب وجيعل اجلملة املفيمنها اإلمتحان شفهيا بلسان 

 00و اإلمتحان هنائ مجيع املادة اللغة العربية.

ما ك  يف الصف العاشر علوم الدين اإلمتحان الباب الثاين "املبتداء و اخلرب" التقومي و أما نتائج

 يلي:

 

 6.1الجدوال 
 16علوم الّدين قسم الصف العاشر في المبتداء و الخبر تقويمالنتائج 

 قيمة اإلمتحان اإلسم رقم

 27 عفيفة استقامة 0
 72 أمحد فرحان 9
 19 أمحد جمتب 3
 71 أجيع دوي كيناسيه 4
 20 الفيشى محيدة 5
 17 عطيق زهرة اليل 6
 14 دوي إثىن مثرة الفكرية 7
 23 إيال سفتني نور ستا ساري 1

                                                           
 9102أكتوبري   01مالحظة يف الفصل العاشر علوم الدين يف املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية األوى تولونج أجونج تاري  11      

 9102اكتوبري  05ة الثانوية اإلسالمية احكومية األوى تولونج أجونج يف التاري   الوثقة يف الفصل العاشر قسم علوم الدين املدرس12      
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 77 إيفا صفي تار 2
 71 إناء الفتح 01
 011 ليا نور عفيفة 00
 10 لطفي كورنيا 09
 77 حممد سيف الدين زهر 03
 21 حميمن متام 04
 72 نيل فرايت فرشا 05
 10 نيلي قرتة الندي 06
 11 نلنا رمحينيت 07
 11 نوفيتا دوي  اغغرين 01
 11 نور اوليا الفينا 02
 72 نور ايكا فوزنا 91
 11 فربا ايو  90
 10 فرت معرفة الرمحة 99
 71 رمحداين صفي 93
 11 رمسا دية 94
 15 رضي فيت 95
 11 رومحا سلفي 96
 10 سلمي زاكي فرسيتيا 97
 011 صيما خري الشفعة 91
 24 سيت عليمية 92
 011 سري غايت ماليت  31
 19 فريا ديين  جهيا فرتي 30
 29 وحيوين دوي تستاسري 39
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 11 مييما لوفيال 33
 19 زلقي زكاريا 34

 
 
 
 
 
 
 
 

 . تحليل البياناتب

إلسالمية المدرسة الثانوية ا لطالبقواعد النحوية بطريقة التسهيل الأ. تنفيذ تعليم 

 الحكومية األولي تولونج أجونج.

املدرسة الثانوية  طالبل قواعد النحوية بطريقة التسهيلالتعليم هناك حموالت تتعلق بتفيذ     

و الوثيقة  حظةال. و بعد الباحثة تعمل يف املقابلة و املاإلسالمية احلكومية األويل تولونج أجونج

يدا و موافق جللطالب و االستاذ فنعرف أن عملية تنفيذ تعليم قواعد النحوية بطريقة التسهيل 

 باملنهاج التدريس.

 الصف العاشر يف م قواعد النحوية بطريقة التسهيلأما طريقة املستخدمة يف عملية تنفيذ تعلي   

 هي :



66 
 

 اإلفتتاح )إلقاء السالم ، دعاء مجعيا و عالقةة بني املادة قبله(( 0

داء املدرس ب  كانت عملية التعليمية تنفيذ القواعد النحوية بطريقة التسهيل هي اإلفتتاح       

فيها القى املدرس بالسالم و يسأل على الطالب عن احلال و يتعلق  دقائق 01الدرس حول 

 املادة قبله مثال املادة قبله عن نكرة و معرفة و هذا اليوم املبتداء و اخلرب. 

 (حفظ  عشرين املفردات9

أما تنفيذ تعليم القواعد النحوية بطريقة التسهيل هي حفظ الطالب عشرين املفردات من  

 ملرافق العامة يف املدرسة لكي السهولة لرتكيب اجلملة املفيدة.كل الباب مثال عن ا

 البسيطة حلفظ القواعد النحوية غنيةبإستخدام اال (أ

لتسهيل الطالب حفظ القواعد ملبتدئني فاملدرس يستخدم الكتاب طريقة التسهيل 

 بإسرتاجيتها االغنية البسيطة. ألهنا  تلك األغنية يسمع غالبا

 شرح املدرس القائدة.4

و شرح ة تسهيل، السبورة، والكتاب التعليمي اللغة العربيمث شرح املدرس بوسيلة الكتاب ال     

 داء و اخلرب.تعن القائدة النحوية مثل املب

 إعطاء األمثلة من القرآن (5
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ل ألنه بأيات القرآن سه خطوة تطبقية هي الطالب إعطاء األمثلة من القرآن يستمر    

 لبيان القواعد النحوية. حلفظ و بعد ذلك كان ال

 ختتاماإل (7

 .يةعن املادة اللغة العرب من املدرس هي التلخيص رياألخيف تنفيذ القواعد النحوية 

وبناء  على هذا الفهم، تعليم اللغة العربية  يف الصف  العاشر علوم الدين  يف املدرسة        

اعد النحوية تولوجنج أجونج، ليعرف و لتوضح تنيفيذ التعليم قو  ومية األوىالثانوية افسالمية احلك

 ج .املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية األويل تولونج أجونبالطريقة  بطريقة التسهيل لطالب 

فإن الباحثة االتالية طرح حتليل البيانات اليت مت احلصول  عليها اثناء اجراء املالحظة و املقابلة يف 

 .تلك املواقع

إلسالمية المدرسة الثانوية ا لطالب و قواعد النحوية بطريقة التسهيلالتعليم  مشكالت.6

 .حلها  الحكومية األولي تولونج أجونج

الباحثة  ةد خملص. و بعتعليم قواعد النحوية بطريقة التسهيلتنفيذ  ماتوجد األستاذ عند      

اعد النحوية بطريقة قو املشكالت املوجه هبا األستاذ به األساتيذ  و التالميذ يف تنفيذ تعليم 
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اصة يف الفصل . اخلتولونج أجونج ثانوية اإلسالمية احلكومية األوىلطالب املدرسة ال التسهيل

 :ية كما يلامل الداخلية  و ثانيا، عامل اخلارجيعاملني اوال، ععلوم الّدين  قسم العاشر

كانت املشكالت الذي يوجه املعلم املشكالت اوال، من عامل الداخلية  بعض الطالب        

يشعرون احنفاض احلامسة ميكن ال يفهموا عن املادة اللغة العربية و خاصة عن املادة النحوية. 

تعليم القواعد النحوية بطرقية التسهيل بعض الطالب يشعرون احنفاض احلامسة و بعض 

لطالب متخرجني من املدرسة املتوسطة العامة . اللغة العربية لغة اجنبية يوجه الطالب اللغة ا

 العربية  اللغة اجنبية حىت بعضهم الكسل. 

و أما املشكالت من عامل اخلارجية منها أدام الوسائل التعليمية احيانا املدرس يستخدم     

يبلغ املادة حىت و السبورة.  الوقت الضيق  لكتاب طريقة التسهيل، كتاب تعليمي اللغة العربية 

 ال حيل النتيجة الكملة.

ل من خالإعطاء الدافع للطالب على امهية علم النحو، حلها وحّلها من  املشكالت منها 

حنهج خاص على الطالب مل يفهم و املشاوات اخلاصة خارج ساعات الدرس و يعطي درسا 

 .إضافيا
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المية المدرسة الثانوية اإلس لطالبقواعد النحوية بطريقة التسهيل التعليم  تقويم.6

 .الحكومية األولي تولونج أجونج

وبناء على هذه الدراسة، اظعرت أن املعلم يعطي الكثري من املمارسة عن القواعد فب      

طة يشرخ ساملتو  ةساستخدموا خلفية املدر  خاصة الطالب الذينو  كتاب التسهيل بالغناء.

 املعلم باللغة البسيطة.

و عالوة علي ذلك، املادة  التعليمية  اليت يتم استخدامه بكتاب لتسهيل و كتاب     

ةأخرتع حمفظات مع الطالب عن نظام يف كتاب التسهيل. امتحانات بشكل فردي لقراءة املقرر 

حان لقاعد الذي قد درس قبله. عقد املعلم الطالب إمتو كتابة العربية بدون حركات و يثبت ا

ادة خاصة تذرجييا وفقا اجملموعة. ثبت معلم يف تعليم قواعد النحوية بطريق التسهيل وفقا بامل

 درس اللغة العربية متعادلة
 


