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 الفصل الثانى
 النظري اإلطار

 المفهوم النظري .أ 
 . تعريف الفعالية۱

فعالية ىي مصدر من فعال، وىي أمثلة ادلبالغة، دبعٌت تأثَت أو نفوذ. يف ادلنجد 
. الفعالية يف معجم العصرى 7أن معٌت الفعالية ىي النافذ، ادلؤثر، الذي يؤدي إىل نتائج

ادلنظمة لتكون ناجحة يف انتفاع ادلصادر لتحقيق ىدف الفعالية ىي كيفية و تأثَت، عاقبة. 
. ويقصد بالتعليم الفّعال ىو التعليم الذي يؤدي إىل أقصى درجة شلكنة من 8التشغيلية

التعليم بأفضل الطرق وأقلها جهدا ووقتا مع النتيجة على أكرب قدر من ادلكاسب الًتبوية 
 .9األخرى

 يلي: شروط عديدة، كما ال، البد من توفَتوليتحقق التعليم الفع

 على ادلدرسة أن تعرف كيفية التعليم. .1
 على ادلدرسة أن تشرح ادلادة ادلبحوثة شرحا واضحا. .2
 صوت ادلدرسة ذبب أن تكون واضحا يسمعو كل تالميذىا يف الفصل. .3
 على ادلدرسة أن تعد درسها قبل دخوذلا الفصل. .4
 على ادلدرسة أن تعرف أكثر شلا ربوية الكتاب ادلقرر. .5
 دافع للتالميذ لتقدمي رأياهتم.تالبد على ادلدرسة أن  .6
 .10على ادلدرسة أن تراعي الفروق الفردية بُت تالميذىا .7

 
                                                           

7
 952ص. نفس ادلراجع لويس معلوف،  

8
 E. Mulyasa, Manajemen Berbasis Sekolah,(Bandung PT. Remaja Rosdakarya, 2002), 

 22.ص
 142(،ص.1982)الرياض: مجيع احلقوق،  أساليب اللغة العربية الطبعة االوىل،زلمد علي اخلويل،   9

10
 32ص. ، ادلرجع السابقزلمد علي اخلويل،  
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 الطريقة االتصالية .2
 مفهوم الطريقة االتصالية . أ

الطريقة االتصالية ىي اليت هتدف إىل اكتساب الدراس القدرة على 
وال تنظر ىذه  11ادلختلفة.استخدام اللغة األجنبية وسيلة اتصال لتحقيق أغراضو 

مقصودة لذاهتا. وإمنا  فها رلموعة من الًتاكيب والقوالببوص الطريقة إىل اللغة
والًتجي واألمر  لطلبكا بَت عن الوظائف اللغوية ادلختلفةبوصفها وسيلة للتع

 والنهي والوصف والتقدير.

بل على  ه الطريقة ال على أساس التدرج اللغويوتعرض ادلادة يف ىذ
العمل فيها عرب األنشطة ادلتعددة داخل اس التدريج الوظيفي التواصلي. ويتم أس

ريس على خلق مواقف واقعية حقيقية عتمد طريقة التدالوحدة التعليمية. وي
وتسجيل  ،وتبادل ادلعلومات و األفكار ،مثل: توجية األسئلة الستعمال اللغة

 الت وادلناقشة وادلشاركة.وتستخدم ادلهارات حلل ادلشك ،ادلعلومات واستعادهتا

 (Dell Hyms)ديل ىيمسم مصطلح الكفاءة االتصالية وأول من استخد

 يف أول سنة سبعُت. وإصدار ىذا ادلصطلح استجابة الكفاءة االتصالية من رأي
 (Chomsky)ومفهوم الكفاءة اللغوية عند جهومسكي  . (Chomsky)جهومسكي

 (Hyms)ىيمس هوم الكفاءة اللغوية عند فأشد تركيزا على السكلوجي اللغوي وم
الكفاءة اللغوية كفاءة يتمكن هبا ادلرء دلواصلة تركيزا على اللغة االجتماعية. و  أشد

تفسَتىا وإعطاء ادلعٌت عند التفاعل بُت األفراد داخل النطاق  ،ادلعلومات
 12التفصيلي.

 

                                                           
 . 37 ،صادلرجع السابق،  ، مجال عبد الناصر زكريا  11

12
 Ahmad Fuad Efendi,  Metodologi Pengajaran Bahasa Arab, (Malang: Misykat, 2002),  

h. 64. 
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 االتصالية لطريقةلالمالمح الرئيسية   . ب

 كما يلي :  الطريقة االتصاليةادلالمح الرئيسية وأما 
تعتمد الطريقة االتصالية احلوار مدخال وحيسن ربط ادلوقف الذي يدور   .1

الذين يتحاورون وزلتواه خبربة الدارسُت السابقة أو  األشخاصفيو احلوار و 
 احملتملة يف رلال االتصال.

تنص الطرق االتصالية على التدريب الشفوي )مجاعي وفئوي وفردي( تبعا  .2
وذج الذي يقدمو ادلدرس مث مناقشة احلوار وادلوقف الذي يدور فيو للنم

 بواسطة األسئلة واألجوبة.
هتتم الطريقة بتدريس التعابَت االتصالية األساسية الواردة يف احلوار  .3

والًتاكيب الدالة على الوظيفة اليت درست يف احلوار وعلى ادلدرس أن 
 يعطي تراكيب شلاثلة مألوفة.

ادلدرس تصبَت الدارس بالقواعد االجتماعية الالزمة الستعمال جيب على  .4
 الًتاكيب والتعابَت االتصالية.

 وأما خطوات تطبيق الطريقة فيما يلي:  . ج
يقدم ادلدرس احلوار القصَت من حيث أنو يبُت وظائف تعبيىر احلوار  .1

 وحالة وقوع احلوار.
 ية كانتفرد بتمرين نطق الكلمات الرئيسية  يأمر ادلدرس التالميذ .2

 ة.يمجاع
األسئلة ادلقدمة تتعلق بادلضمون واحلالة ادلتضمنة يف احلوار مث األسئلة عن  .3

 حالة كل تالميذ. وىنا حقيقة نشاط االتصال.
 البحث عن التعبَتات االتصالية ادلتضمنة يف  احلوار.  .4
يأمر ادلدرس التالميذ بتلخيص القواعد وادلتضمنة يف احلوار ويصلح  .5

 اء التالميذ عن ذلك التلخيص.ادلدرس أخط
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بَت الغرض ألن ىذه العملية جزء من التمرين يقوم التالميذ بالتفسَت وتع .6
 االتصايل احلر وغَت منتظم.

يقوم ادلدرس بالتقومي من حيث أنو يأخذ العينة دبا قدمو التالميذ عند  .7
 13نشاط االتصال احلر.

 المزايا  وعيوب الطريقة االتصالية . د
   االتصالية فيما يلي: ةيقأما مزايا الطر   
تعلم التالميذ مًتقي ألهنم يقدرون على االتصال يف أول بداية  تشجيع .1

 عملية التعلم.
 ،يقدر التالميذ على االتصال بالطلق اللساين أى يستوعبون القواعد .2

 علم اللغة االجتماعية.
التالميذ  لدى ل مرحية بالوجود عملية االتصالعملية التعلم داخل الفص .3

 14ودرجة احلر مرتفعة وغَت شللة. ،بعضهم بعضا
ىذه الطريقة مثالية لتطبيقها يف عملية تعليم اللغة العربية وتطبيقها  .4

 15مطابقة جلميع مراحل ادلؤسسة الًتبوي
 

   االتصالية فيما يلي: أما عيوب الطريقةو 
 ليحتاج ادلدرس إىل استيعاب ادلهارات االتصالية الكافية .1
 القراءة غَت مفضلة منهامهارة  .2

 

 
                                                           

 58ص.  ،نفس ادلرجع13
 68ص.  ،نفس ادلرجع14

15
 Zulhanan,  Teknik Pembelajaran Bahasa Arab Interaktif, (Jakarta: Rajawali Press, 2014). 

h. 52. 
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 تعريف اإلستراتيجية التعليمية. 3
دبعٌت علم احلرب أو قائدة   "strategia"اإلسًتاتيجية مأخوذ من اللغة اليونانية 

قة  معٌت اإلسًتاتيجية ىي خطة مدق  احلرب. جاء يف معجم اللغة اإلندونيسية الكبَت
 يف نشاط ليحصل على األىداف ادلنشودة ادلخصوصة.

يف كتاب اسًتاتيجية تعليم اللغة، إذا تربط اإلسًتاتيجية  "Gagne"فقد قال 
بالتعليم فاإلسًتاتيجية ربصل على ترقية مهارة التالميذ يف التفكَت وحل ادلشكالت 
وازباذ القرار واستخراج األفكار الرئيسية شلا يستمعون إليها وشلا يقرؤوهنا يف 

لكي حيصل  واسع تفكَت يف ؤثر التالميذتيم لية التعلوىذا دبعٌت أن عم 16الكتاب.
 على حل ادلشكلة وازباذ القرار واستخراج األفكار الرئيسية.

طرائق أو أساليب تنظيم ادلادة وتعليمها يف  ذلا ميةيإن اإلسًتاتيجية التعل
 17عملية التعليم دبستخدمة أنواع مصادر ادلادة الدراسية حىت يكون التعليم فعاليا.

ومعٌت ىذا أن  تعليمية أوسع من الطريقة والتقٍت،اإلسًتاتيجية الومفهوم 
اإلسًتاتيجية 18مية.يالطريقة واألساليب )أي تقٍت( جزء من االسًتاتيجية التعل

األىداف  إىل صولللو م اليت يطبقها ادلدرس والتالميذ التعليمية ىي عملية التعلي
 19.التعليمية ادلعينة

 
 
 

 

                                                           
16

 Iskandar wassid dan Dadang Sunendar, Strategi Pembelajaran Bahasa, (Bandung: 

Remaja  Rosda karya, 2011), hal. 3 
17

 Darmansyah, Strategi Pembelajaran Menyenangkan dengan Humor, (Jakarta : Bumi 

Aksara, 2010), hal. 17 
18

 Syaiful Mustofa, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Inovatif, (Malang : UIN Malang 

Press, 2011), hal. 10 
19

 Wina Sanjaya,Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan, (Jakarta: 

Kencana, 2010), hal. 126 
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  Examples Non Examplesاإلستراتيجية  . 4
   Examples Non Examplesمفهوم  . أ

 Examples Non Examples   خدام الصور أوباستمية ياإلسًتاتيجية التعلىو 
 و يرتا وقال  عزيز فخر الرزي  20.بأىداف التعلم مناسبةمثال على حالة اليت 

(Aziz Fakhrurrozi dan Erta)  يستطيعباستخدام يف كتاب تعليم اللغة األجنبية 
 21تالميذ.لدى الًتقية مهارة الكالم ل

مثال تتضمنان من  وإهنما ستعمال حالتُتعداد التالميذ باإأما أىدافو ف
Examples   وال مثالNon-Examples يطالب التالميذ  ،سرعة عن معٌت الفكرة
يعطي صورة  إىل   Examplesمثال مل اليت تناسب بالفكرة األوىل. و لتعديد اجل
 Nonذي قد ذبعل أمثلة عن ادلادة اليت حبثت من قبل. أما وال مثال الشيء ال

Examples اليت حبثت  من قبل ولكن باألمثلة األخرى أو الفكرة  يعطي صورة  إىل
 اليت حبثت  من قبل. إىل الشيء لكن ليس من األمثلة والفكرة 

أو اخلطوة اليت تستعمل بالطريقة االتصالية  ويعطي صورة للفكرة عن الطريقة
 . أما صورة فكما يلي:Examples Non Examplesلتعرف  الفكرة  اجلديدة ىي 

جلديدة. وتقدم يف التعميم بُت األمثلة قد بينت من بعض شخصية الفكرة ا -1
 وال مثال Examples لب التالميذ لتفكَت الفرق بُت مثالىذا الفرصة ويط

Non-Examples ، منذ أن يفكر التالميذ عن معٌت مثال  Examples   وال
 Examples Nonماذا يفرق بُت  ،ادلدرسة سؤال ، Non-Examples مثال

Examples  
شلا جيعل   Examples Non Examplesبُت  اك زياداتما كانت ىنيعد  -2

وال لتشجيع التالميذ أن  ،التالميذ يستطيع أن حيدد  الفكرة ادلخصصة
 طيعوا أن يفهموا الفكرة اجلديدة.تحيللوا التدريبات حىت يس

                                                           
20

 Miftahul Huda, Model-Model Pengajaran dan Pembelajaran, ( Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar, 2014), hal. 234 
21

 Aziz, Fachrurrozi dan Erta Mahyuddin, Loc.Cit, h .202. 
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، مث  Examples Non Examplesيطلب التالميذ ادلزاوجة لتعليم الفكرة بُت  -3
 .Examples Non Examplesيبُت أمثلة من ليطلب عن كل مزاوجة 

 Examples Non Examplesيطلب التالميذ ليبُت الفكرة اليت يناذلا من  -4

التعليمة اليت تطبق  إسًتاتيجيةىي   Examples Non Examples إسًتاتيجية
األمثلة وسيلة يف التعليم. ونؤخذ األمثلة من الصور أو احلادثة ادلتعلقة بأساس 

وىذه الوسيلة نستعمل لتوعيد التالميذ على ربليل الصور حىت تكون  22األىلية.
تستعمل الصورة  إسًتاتيجية هيف الصورة. ىذَتة عن الشيء اليت الصور قصة قص

 إسًتاتيجية هىذأو الوسيلة البسيطة ىي ادللصق. وتستعمل  Ohp، proyektorب 
من الوراء. كما يف العادة تستعمل  يواضحا وظاىرا كي يستطيع التالميذ أن يرو 

 اإلشاغةادلثال يف التلفاز أو  ،أو الوسائل األخرى ،األمثلة بالقصص يف اجملالت
مهم. وكذلك يمع والزما للتالميذ أن يفرقوا ادلادة يف تعلتاألخرى قد تطورت يف اجمل

مية خياريا وتؤخذ يالتعل إسًتاتيجيةىي  Examples Non Examples   إسًتاتيجية
 األمثلة أو القصص أو الصور ادلتعلقة بأساس األىلية. Non Examplesمن 

  Examples Non Examples إسًتاتيجيةأىداف   . ب

ىو أن يستطيع التالميذ أن  Examples Non Examples  إسًتاتيجيةأىداف 
ع التالميذ أن يستطيأما أىداف من كل التعليم حيللوا من شخصيات ىذه الفكرة. 

 أىدافو : 23.وال مثليصوروا ادلتعلقة بُت مثل 

 يستطيع التالميذ أن حيللوا الصور -1
 يعرف التالميذ تطبيق ادلادة بالصور -2

                                                           
22

 Zainal Aqib, Model-model, Media dan strategi Pembelajarn Kontektual (inovatif), 

(Bandung: Yrama Widya, 2013), h. 17. 
23

 Paul Eggen, Don Kauchak, Strategi dan Model Pembelajaran Mengajarkan Komten dan 

Keterampilan Berfikir, (Jakarta: Permata Pers Mandiri, 2012), h.123. 
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 التالميذ على التعبَت من الصورد تعوي -3

  Examples Non Examples إسًتاتيجيةج. خطوات 

 Examples Non Examples:24 إسًتاتيجيةخطوات التدريس يف تطبيق 

 يعد ادلدرس الصور ادلتعلقة بغرض التعليم -1
 ohpيلصق ادلدرس الصور أمام السبورة أو يعرض ب  -2
 ىتمام أو لتحليل الصوراإلشارة ويعطي الفرصة إىل التالميذ ال ادلدرس يعطي -3
ويكتب من نتيجة  ،ولكل فرقة تلميذان أو أكثر تالميذ ،وتبادل للفرق -4

 التبادل وربليل الصور على القرطاس.
 من نتائج التبادل. شرحت أنكل فرقة ويعطي الفرصة ل -5
مث يبدأ ادلدرس ليبُت ادلادة اليت تتعلق  ،أن تعطي التعليق ،وللفرقة األخرى -6

 بأىداف الدرس.
 اخلالصة. -7
 Examples Non Examples إستراتيجيةمزايا و عيوب  . د

 Examples Non Examples :25  إسًتاتيجيةمزايات 
 يساعد التالميذ يف ربليل الصور ونقدىا .أ 
 يعرف التالميذ عن تطبيق ادلادة بالصور .ب 
 رأيويبدأ التالميذ فرصة ليعرب عن  .ج 
شاف من شخصية الفكرة وينظر يف تكيعطي التالميذ مادة متفرقا ال  .د 

وديكن من ىذا اجلزء فيها أجزاء من جزء  Non Examplesأجزاء وال مثل 
 اليت بينت من قبل.  Examplesمثل 

                                                           
24

 Hamzah B. Uno, Nurdin Mohamad, Belajar dengan PAILKEM, (Jakarta: Bumi Aksara, 

2012), h. 20. 
25

 Hamdani, Strategi Belajar Mengajar, (Pustaka Setia: Bandung, 2011),  h.24 
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 Examples Non Examples:26 إسًتاتيجيةعيوب             

 ليس كل مادة ديكن بياهنا بالصور. .أ 
 وقت طويل.حيتاج إىل  .ب 

 . مهارة الكالم5
 مفهوم مهارة الكالم . أ

مهارة الكالم ىي ادلهارة األساسّية الثانية بعد مهارة االستماع، و تشتمل 
على احملادثة والتعبَت الشفهي.  مهارة الكالم يف تعليم اللغة الثانية إحدى ادلهارات  

ة وإن كان ىو نفسو اللغوية األساسّية اليت سبّثل غاية من غايات الّدراسة اللغويّ 
 وسيلة لالتصال مع اآلخرين.

ولقد اشتّدت احلاجة ذلذه ادلهارة يف بداية النصف الثاين من ىذا القرن بعد 
انتهاء احلرب العادلية الثانية، وتزيد وسائل االتصال والتحرك الواسع من بلد إىل بلد 

ادلهارات الصوتية وأن انتشرت الطريقة السمعّية الشفويّة وغَتىا من طرق تويل 
 27اىتمامها.

قد الحظت الباحثة أن اللغة العربية من إحدى ادلواد الدراسية اليت تصعب 
ألن أنظام اللغة العربية زبتلف  على التالميذ فهمها وىكذا ىف ادلدرسة الثانوية.

ونظام كتايب ونظام  ،إختالفا كبَتا عن أنظام لغة التالميذ األىلية كنظام صويت
 28.النحوي وغَتىا صريف ونظام

 ،أصل اللغة عبارة عن األصوات ادلفيدة الكالم يف قال أمحد فؤاد عليان
أسيف  وقال  29 .وعند ادلتكلمُت ىو ادلعٌت القائم بالنفس الذي يعرب عنو ألفاظ

                                                           
26

 Arif, Shoimin, 62 Model Pembelajaran Inovatif dalam Kurikulum 2013, (Ar-Ruzz 

Media: Yogyakarta, 2014), h. 76. 

 
 160(، ص.1989)القاىرة:منشورات ادلنظة اإلسالمّية للًتبية و الثقافة، ، تعليم العربية لغَت الناطقُت هبارشدي  أمحد طعيمة 27

22
 Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, ( PT Remaja Rosdakarya: 

Bandung, 2014), h. 100 
 86ص.، ادلرجع السابقمود عليان، أمحد فؤد زل  29
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أن مهارة الكالم ىي قدرة على تعبَت أصوات األلفاظ  أو الكلمات لتعبَت  ىرموان
 30ولإلحساس إىل ادلخاطب.األفكار  والرأي  اإلرادة 

وأن مهارة الكالم ىي استطاعة ادلرء على التكلم باللغة العربية الفصيحة 
والسليمة لتعرب عما خطر ذىنو من ادلعلومات واخلربات اىل الآلخرين. إضافة إىل 
ادلفهوم أن مهارة الكالم ادلتقدمة فتخلص الباحثة أهنا يستطيع التالميذ أن يتكلموا 

 ية  الصحيحة جيدا. باللغة العرب
وكذلك اللغة العربية. لتنفيذ  31التكلم باللغة األجنبية ليس أمرا سهال،

 :أنشطة التكلم باللغة العربية حيتاج إىل أشياء كثَتة منها
وديكن أن يكون ادلوضوع شيئا  ،البد لتالميذ أن خيتار ادلوضوع ادلعُت .1

 متعلقا خبرباهتم ىف بيتهم أومدرستهم أورلتمعهم.
 البد لتالميذ أن تكون ذلم مفردات مناسبة بادلوضوع. .2

فأنشطة التدريبات ادلؤيدة إىل مهارة الكالم باللغة العربية ربتاج إىل ادلفردات 
 ادلتوافرة أو الكثَتة. 

قال سوبياكتو نابابن )أسيف ىرماوان( أن األنشطة تنقسم إىل قسمُت ومها 
 32قبل االتصايل واثنا االتصاىل.

 التصايلتدريب قبل ا .1
وأما تدريب قبل االتصايل فهو لتزود التالميذ بالقدرة األساسية ىف التكلم   

الىت حيتاج التالميذ إليها حاجة شديدة ادليدان كتدريب تطبيق احلوار 
كان اشًتاك ادلدرس كثَتا ىف   ،وادلفردات والقواعد وغَتىا. وىف ىذه ادلرحلة

 حيتاج إىل األمثلة. ألن كل عناصر علمها ادلدرس إياىم ،التدريب
 

                                                           
 
30

 Acep Hermawan, Op.Cit., h. 135  
31

 Ulin Nuha, Metodologi Super Efektif Pembelajaran Bahasa Arab, (Yogyakarta: Diva 

Press, 2012., h. 22 

 
32

 Acep Hermawan, Op.Cit., h. 136 
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 تدريب االتصاىل .2
االتصاىل ىو تدريب يعتمد على ابتكاري التالميذ ىف تنفيذ  تدريب

إلعطاء الفرصة إىل التالميذ  ،كان واشًتاك ادلدرس مباشرا فيو قليل  ،التدريب
لتنمية  قدرهتم. فالبد على التالميذ أن يتكلموا من ادلدرس.  اذلدف الذي 

شفويًا لدى التالميذ. أو يراد احلصول  عليو ىو القدرة على اطالق الكالم 
 تصال مباشرا وىو من أفضل وظيفة اللغة.اال

 ر مهارة الكالم ىي:ياو من مع

 قا صحيحانطق األصوات العربية نط .1
 التمييز عند النطق بُت األصوات ادلتشاهبة سبييزا صحيحا .2
 التمييز عند النطق بُت احلركات القصَتة والطويلة .3
 تأدية أنواع النرب و التنغيم بطريقة مقبولة عند متحدثى العربية .4
 إدارة حوار تلفوين مع أحد الناطقُت بالعربية .5
 ادلناسبةالتعبَت عن األفكار باستخدام الصيغ النحوية  .6
 استخدام التعبَتات ادلناسبة ادلواقف ادلختلفة .7
 33التعبَت عن احلديث عند توافر ثروة لغوية سبكن من االختبار الدقيق لكلمة .8

هتدف مهارة الكالم إىل أن يستطيع التالميذ أن يتكلموا جيدا. وقال أبو 
 : 34أن أىداف مهارة الكالم فيما تلى ،(2012بكر )ىف أويل النهى : 

 لتعود التالميذ أن يتكلموا باللغة العربية. .1
فكارىم وذىنهم تركيبا لتعود التالميذ ىف تركيب الكلمات من أ .2

 ا.   حصحيحا وواض

                                                           
 75ص.،( 2008عمر الصديق عبد اهلل، تعليم اللغة العربية للناطقُت بغَتىا,)جامعة افريقيا العادلية : اخلرطوم,   33

34
 Ulin Nuha,Op,Cit, h. 22 
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مث يركبوىا بلغة جيدة  ،لتعود التالميذ ىف اختيار األلفاظ والكلمات .3
 و يهتموا باستخدام األلفاظ ىف موضعها.

 كما يايت:  ثانويةدلدرسة الأما أىداف تعليم اللغة العربية يف ا
 ف اذلجائية جيدا.قدرة التالميذ على نطق األحر  .أ 
 كة القصَتة واحلركة الطويلة.فرق نطق احلر على درة التالميذ ق .ب 
 باللغة العربية صحيحة. تكلمال علىقدرة التالميذ  .ج 
 بعضهم باللغة العربية. االتصال علىقدرة التالميذ  .د 
 رسة ادلادة باللغة العربية.ادلد شرحت فهمال علىقدرة التالميذ  .ه 
 األسئلة من ادلدرسة باللغة العربية. إجابة علىقدرة التالميذ  .و 

 المفهوم اإلجرائي . ب
 Examples Non Examples الطريقة االتصالية بإستراتيجية .1

الطريقة االتصالية ىي طريقة تفضل تدريب الشفوي وهتتم بتدريس 
مون ادلادة الدراسية الىت يتكللية، حيث يستمع التالميذ مث التعابَت االتصا

بطريقة  بإسًتاتيجية تفضل الباحثة تطبيق  تقدمها للمدرسة. يف ىذا البحث،
 مية باستخدام الصور أو  مثال على حالةيالتعل اإلسًتاتيجيةىي  و االتصالية

أحسن دلطالعة ادلواد الدراسية و  اإلسًتاتيجيةادلتعلقة بادلواد الدراسية ىذه 
 االتصاليةالطريقة و بذلك أن  .الفاعيلُت أثناء عملية التعليم تصنع التالميذ

أما اعلُت إىل ترقية مهارة الكالم. و يصبح التالميذ الف بإسًتاتيجية تطبيق 
 : فيمايلي  بإسًتاتيجية  االتصاليةخطوات الطريقة 

 Examples Non Examples خطوات الطريقة االتصالية بإستراتيجية 

احلوار وحالة  بُت وظائف تعبَتت ااحلوار القصَت من حيث أهن ةادلدرس تقرأ .أ 
 اتميذمث تتبعها تل وقوع احلوار
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 ية كانتفردبتمرين نطق الكلمات الرئيسية  اتميذتأمر ادلدرسة التل .ب 
  ةيمجاع

 ات إجابتهاميذتسأل ادلدرسة عن احلوار وذبب تل .ج 
 تشرح ادلدرسة عن القواعد )اجلملة الفعلية( تتمصمن يف احلوار   .د 
 ة الصور ادلتعلقة بغرض التعليمادلدرستعد  .ه 
 ohpتلصق ادلدرسة الصور أمام السبورة أو يعرض ب  .و 
ىتمام أو لتحليل ارة وتعطي الفرصة إىل التلميذات الاإلش ادلدرسة تعطي .ز 

 الصور
كتب من نتيجة ات، وتميذثر تلق، ولكل فرقة تلميذتان أو أكلفر وتبادل ا .ح 

 على القرطاسالتبادل وربليل الصور 
باللغة العربية حسب  ادلادة او شرحتأن لكل فرقة الفرصة  ةادلدرس وتعطي .ط 

 قدرهتمعلى 
 باللغة العربية مادة البحثعن  والفرقة األخرى، أن تعطي التعليق .ي 
 تستخلص ادلدرسة و التلميذات عن مادة التعليمية معا .ك 
 ادلدرسة بالتقوميتقوم  .ل 

  مؤشرات مهارة الكالم        
 الكالم يف تعليم اللغة العربية مدرسة الثانوية:  وأما مؤشرات القدرة مهارة

 إتقان ادلفردات .أ 
 نطق األصوات العربية نطقا صحيحا. .ب 
 التمييز عند النطق بُت األصوات ادلتشاهبة سبييزا واضحا   .ج 
 و الطويلة. التمييز عند النطق بُت احلركة القصَتة .د 
 نطق األصوات ادلتجاورة نطقا صحيحا  .ه 
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 نطق األصوات العبارة نطقا صحيحا وسليما الذي بناسب بقواعد .و 
 اجلملة الفعلية

 الدراسة السابقة . ج
الدراسة السابقة ىي حبث مستخدم كادلقارنة البتعاد التقليد عن كتابة علمية 

 السابقة كما يلي:ومن الدراسة ولتأكيد البحث الذى قامت هبا الباحثة. 
فعالية ( عن 2016) نوفياناوالدراسة السابقة االوىل فهي البحث قامت بو 
ة لًتقية مهارة الكالم لدى استخدام لعبة ربدث عن احلكاية بالطريقة االتصالي

 كنبارو.ب يف ادلدرسة ادلتوسطة ادلتكاملة الفتية تالميذال
لعبة عن استخدام  فعالأما نتائج ىذا البحث أن تلخص الباحثة أن توجد ال 

يف  تالميذالربدث عن احلكاية بالطريقة االتصالية لًتقية مهارة الكالم لدى 
تبحث عنو الباحثة  يتبكنبارو. والبحث ال ادلدرسة ادلتوسطة ادلتكاملة الفتية

ىف تعليم اللغة العربية  Examples Non Examples بإسًتاتيجية  الطريقة االتصالية 
 كنبارو.بيف ادلدرسة الثانوية دار احلكمة لًتقية مهارة الكالم لدى التالميذ 

 الطريقة االتصالية  علىىذا البحث يعٍت ترّكز الباحثة و  هاثحبفرق بُت الوأما  
ىف تعليم اللغة العربية لًتقية مهارة  Examples Non Examples   بإسًتاتيجية

 .الكالم
( عن 2015) رمحتياة سوندافهي البحث قامت بو  نيةوالدراسة السابقة الثا

يف درس  تالميذإىل حصول تعلم التأثَت تنفيذ منوذج التعليم التعاوين على نوع 
ينتيان مرفويان ية اإلسالمية فَتىو االقتصاد بادلدرسة ادلتوسطة مؤسسة الًتب

 كنبارو.سيمفانغا تيغا  ب
أما نتائج ىذا البحث أن تلخص الباحثة أن توجد األثر اذلام عن تأثَت تنفيذ  

يف درس االقتصاد بادلدرسة ادلتوسطة دبهد  تالميذالمنوذج التعليم حصول تعلم 
والبحث  .كنباروينتيان مرفويان سيمفانغا تيغا  بمؤسسة الًتبية اإلسالمية فَتى



 20 

 Examples Non  بإسًتاتيجية الباحثة الطريقة االتصالية تبحث عنو  يتال

Examples  يف ادلدرسة ىف تعليم اللغة العربية لًتقية مهارة الكالم لدى التالميذ
 كنبارو. بالثانوية  دبعهد دار احلكمة 

الطريقة  تطبيق علىوىذا البحث يعٍت ترّكز الباحثة  هاثحبفرق بُت الوأما 
ىف تعليم اللغة العربية لًتقية  Examples Non Examples  بإسًتاتيجية االتصالية 

 .مهارة الكالم
 افتراضات البحث وفرضياته . د

 . افتراضات البحث۱
 سلتلف. تالميذال لدى مهارة الكالم باللغة العربية .أ 
 تؤثر عليو عدة العوامل. تالميذال لدىمهارة الكالم  .ب 
مهارة  لًتقية Examples Non Examples  بإسًتاتيجيةالطريقة االتصالية  .ج 

 بكنبارو ادلدرسة الثانوية دبعهد دار احلكمة يف تالميذ الكالم لدى
 . فرضيات البحث۲

Ha :   بإسًتاتيجية تطبيق الطريقة االتصالية  Examples Non Examples لًتقية فعال 
 .كنبارورسة الثانوية دبعهد دار احلكمة بمهارة الكالم لدى تالميذ ادلد

Ho  بإسًتاتيجية : تطبيق الطريقة االتصالية  Examples Non Examples غَت فعال 
 .كنبارورسة الثانوية دبعهد دار احلكمة بمهارة الكالم لدى تالميذ ادلد لًتقية

 

 
 


