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 الفصل الثاني
 اإلطار النظري

 المفهوم النظري .أ 
 مفهوم الفعالية .1

الفعاليةىي مضبوطة، تأثَت ك نفوذ. جاء يف ادلنجد أف معٌت الفعالية ىي 
فّعالية ىي مصدر من فّعاؿ كىي أمثلة  17النافذ، ادلؤثر، الذم يؤدم إىل نتائج.

) الكمي، كالنوعي، كالفعاؿ مقياس يعُت مدل اذلدؼ 18ادلبالغة مبعٌت تأثَت أك نفوذ.
 19كالوقت( احملصوؿ عليو. كعلما كثرت مئوية اذلدؼ احملصوؿ عليو تزداد فعاليتها.

 الملصقمفهوم الوسيلة  .2
ك لو ثالث مكونات اليت تلعب دكرىا منها الرسالة  20التعليم عملية االتصاؿ

 أم منهاج ك ادلّتِصل أم ادلدرس ك ادلّتَصل أم الطالب، لذلك زنتاج ادلدرس إىل
الطريقة ك الوسائل ادلناسبة لتسهيل تعليم اللغة العربية ك لتحقيق احلصوؿ على 

 أىداؼ تعليم اللغة العربية ادلنشودة فعاليا.
ذكر ميارسو أف كسيلة ىي ما توفَت حوافز تفكَت ك مشاعر ك إرادة ك رغبة 

( أف الوسائل 1995.ك ذكر سوبرنو )يف إماـ أسرارم، 21الطالب يف التعلم
مية ىي كل ما يستخدمها ادلدرس إليصاؿ رسالة أك معلومات إىل مرسل إليو التعلي

                                                             

.لويس مع952(، ص .  1986يف اللغة ك األعالـ، )دار ادلشرؽ: بَتكت، 17لوؼ، ادلنجد`
 

18
Atabik Ali, Kamus Kontemporer Al-Ashri, ( Yogyakarta: Multi Karya Grafik, 2003), h.1399 

19
 244محمد فٌروز وأصحابه, نفس المرجع. ص.  

20
Hamdani,Strategi Belajar Mengajar (Bandung: PustakaSetia, 2022).hlm 22. 

22
Rusdi Susilana dan Cepi Riyana, Media Pembelajaran: Hakikat, Pengembangan, Pemanfaatan, 

danPenilaian, (Bandung: Wacana Prima, 2002), hlm. 6. 
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. ىكذا ما قالو حسُت راضي أف الوسائل ىي كل ما َيسَتِعُُت لو ادلعلم 22)الطالب(
 .23على تفهيم الطالب كتوضيح الدرس ذلم

  :24أما من فوائد كسيلة تعليمية اللغة العربية فكما يأتى
 طالع ك الرغبة يف التعلم.تنمية حب الطالب ىف االستِ 

 تشويق الطالب للتعلم ك تركيز أنشطتهم يف الدرس داخل الفصل. (1
 دافع الطالب إىل التعلم ادلتجة إىل إتباع عملية التعليم. (2
 تسهيل إجراءات عملية التعليم. (3
 تؤكد شخصية الطالب يف إرناد األنشطة ألخذ ادلعلومات. (4

 أقسام الوسائل التعليم اللغة العربية 
حدل أىداؼ تعليم اللغو العربية ىى يتطور قدرة اإلتصاؿ يف اللغة العربية،  إ

بالساف أك بالكتبة.الذم  مشتملها  يف أربعة ادلهارة اللغة ىي مهارة  االستماع، 
مهارة  الكالـ، مهارة القرأة ك مهارة  الكتابة. من بُت الوسائل لًتقية أربعة ادلهارة 

 اللغة : 

 الوسائل لسمعية .أ 

مزياع )ب( تليفيزيوف )ج( شريط تسجيل )د( أفالـ )ق( قرص )أ(
 اليلكًتكىن مضغوط.

 الوسائل مهارة الكالـ. .ب 

                                                             
 .2(، ص.1995، )ماالنج: إكيب ماالنج، الوسائل ادلعينات يف تعليم العربيةإماـ أسرارم،  22
 .181.(, صمكتبة اخلبيت  :ادلملكة العربية السعودية)، طرؽ تدريس اللغة العربيةحسُت راضي ،23
 .148،، ص. , نفس ادلرجع عمر الصديق عبد اهلل24
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أفالـ )ك(النزىة )م( ( )أ(ادللصق )ب( سبورة )ج( صورة )د( ساعات )ق
(الوجهالرسم لوحة اإلعالنات )ر(ـرللسالفانيال )(انًتنيت )ح( ألالعاب )ز

 البياين.

 الوسائل القرأة  .ج 

( النفقات العامة )قالشفافيةقة )ب( معمل اللغة )ج(انًتنيت)د()أ(البط
 ألالعاب( اخنفاض )م(كاإلسقاطمبهمة )

 الوسائل الكتابة د. 

( صور الكلمات ادلتقاطعة )ق)أ(البطقة )ب( معمل اللغة )ج(انًتنيت)د(
 25األالعاب كصورة 

ركس يف د من كل كسائل لًتقية مهارة الكالـ ىي كسيلة فلم، ىذه الوسيلة
 اللغة مهما جدا.

 الملصق مفهوم  .3
ادللصق ىو الصور الكبَتة اليت تعطي الًتكيز على الفكرة الرئيسية أك فكرتُت 

أك اللوحة كما  ادللصقك .26الرئيسية اليت شنكن فهمها بسهولة إذا فقط لرؤية يف حملة
العامة  يشبو هبما من ناحية اللغة ىي كالصورة أك الكتابة ادللصقة يف اجلدار كادلكائن
وف فيو لبلوع االعالنات أك ادلعلومات إىل عامة الّناس. كادللصق ىو شكل من فنّ 

 .الصور كاألحركؼ ادلكتوبة يف األكراؽ مث يلصق يف جدار ليجذب انتباه التالميذ

                                                             
25

M Kholilullah.Op.Cit.,hlm. 22-22. 
26

Abu Anwar, Media Pembelajaran, pekanbaru: SUSKA PRESS, 2002 , hlm.50 
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عند سوجاعا ادللصق ىي كسيلة قوية بلّلوف كاألفكار بقصد لقض أك جلذب 
لة ادللصق أستخدمت يف التعليم, ككثَت من إىتماـ الفرد أك اجملتمع إليها. ككسي

ادللصق قد يلصق يف بيئة ادلدرسة داخل ادلدرسة كانت أك خارجها, ككذلك كسيلة 
ادللصق قد استخدمت يف تعليم اللغة العربية. كخاصة يف تعليم مهارة الكالـ. كشنكن 

الكالـ. للمدرسُت اللغة العربية أف يستخدموا كسيلة ادللصق يف تعليم مادة مهارة 
كيف استخداـ كسيلة ادللصق. مدرس مطالب أف سنتار ادلوضوع يف مادة مهارة 

 .الكالـ. كىذه كسيلة ادللصق البدا أف تكوف مناسبة بأىداؼ ادلادة ادلدركسة

ترقية نوعية العملية كحاصلة التعلم البد أف تكونا موجودتُت للحصوؿ على 
ية العملية كخاصة التعلم ىي استخداـ ادلورد النافع. كإحدل احملاكالت لًتقية نوع

 كسيلة ادللصق كإحدل الوسائل يف عملية التعلم.

ادللصق ىو كصلة بُت الصورة كالكتابة يف الناحية الىت تعطى ادلعلومة عن 
األراء الرئيسية. استخداـ كسيلة ادللصق اجلديدة هتيج رغبة التالميذ يف التعلم فعاال 

 هدؼ التعليم كامال ككافيا.كابتكاريا كشنكن أف يصل إىل س

ذلك, ىناؾ طريقات يف تصنيع ادللصق لو نقات ادلهّمة لتكوف ادللصق  رغم
 ( 2009:87جّيدة, كبُت تلك طريقات ىي ) خجَّت ع ق. سنقي, 

حّوؿ أف جتعل ادللصق يف أحسن شكل كأّّنا ذلا صوت تقوؿ "  .1
 أنظر ايّل "
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كتعطي ذلا ألواف  الصورة فيها البّد تظهر اجلوانب الفنية, بسيط .2
 ادلناسب ذلا

إستخداـ اللغة البسيطة, ادلشهورة, ادلألوفة كادلعركفة, ككذالك من  .3
 شكل حركفها

 كوف قياسها كفقأ لظركؼ ادلكاف ك ما فيها يعٍت ادللصق .4
 كوف ادللصق قادر علي تأثر أفعاؿ الناظر اليها .5
ؿ تصنع ادللصق يف الورقة, يف اخلشب الرقائقي, يف القش, يف أمثا .6

 مادة آخر
توضع ادللصق يف الفصل, خرج الفصل, أيضا يف اجملاّلت أك  .7

 الصحيفات
 أف تكوف شكلها بسيطة ك أف تكوف كتابتها مجيلة .8

كادللصق ىي ىي إحدل من كسيلة ىف التعليم كلكل كسيلة ىف التعليم طبعا 
 ذلا مزايا نقائص كأما مزايا ىف كسيلة ادللصق كما تلي:

 غ ادلادة كليساعد التالميذ على التعلمليساعد ادلدرس على بلو  (1
 جلذب اىتماـ التالميذ على ادلادة ادلدركسة (2
 إلنبعاث دافع التالميذ على ادلادة ادلدركسة  (3
يستطيع ادلدرس أف يلصق ادللصق ىف أل مكاف حىت يسهل على التالميذ ىف  (4

 تعلم ادلادة ادلدركسية
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 كأما نقائص يف كصيلة ادللصق كما تلي:
ذ سلتلف ىف تفسَت البيانات ادلوجودة يف ادللصق لعدـ تكامل قصد التالمي  (1

 البيانات فيها )ادللصق( 
االعالنات, كالبيانات ادلوجودة يف ادللصق رلذبة لدل بعض التالميذ كأحيانا  (2

 رلذبة لدل التالميذ 
 إذا كانت ادللصق يلصق ىف كقت طويل ستكوف زلّلة لدل التالميذ. (3

 ويةالسمعية الشفمفهوم الطريقة  .4
 الطريقة ( أ

 ىناؾ تعريفات متنوعة عن الطريقة منها:
الطريقة عند عبد ادلنعم سيد عبد العاؿ، يف أكسع معانيها ىي أف تكوف  (1

إعدادا للخطوات الالزمة لعمل شئ من األشياء. كالطريقة يف أبسط 
 27معانيها ىي الخترج عن سلوؾ السبيل يف عمل األشياء.

ادلستخدمة لتحقيق أىدؼ اليت  الطريقة عند كينا سنجايا ىي كيفية (2
 28ترتيب يف احلقيقة العمل الكامال.

 29الطريقة ىي ركن ىاـ من أركاف حسن التدريس. (3
كالوراد بالطريقة يف إطار التعريفات الكثَتة، ىي: اخلطة العامة ادلستمدة  (4

من نظريات كافًتاضات معينة لتعليم اللغة كتعلمها كاليت يتبعها ادلعلم يف 
                                                             

27
 27عم سٌد العال، طرق تدرٌس اللغة العربٌة ،) القاهرة: دار غرٌب للطباعة والنشر والتوزٌع(، ص. عبد المن 

22
 Wina Sanjaya, Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan, ( Jakarta: Kencana 

Prenadamedia Group, 2006), h. 242 
29

 38عربٌة،) دمشق سورٌة: دار الفكر (، ص. جودت الركابً، طرق تدرٌس اللغة ال 
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اللغوية كيطبقها يف عملية تعليمية تعلمية يف حجرة الدراسة تقدًن ادلواد 
 30من خالؿ إجراءات صفية تنطبق عليها. 

كظهر ىذا التعريف بالوقوؼ على مفهـو الطريقة من خالؿ اإلشارة إىل بعض 
 31ادلصطلحات اليت ترتبط هبا ارطباطا كثيقا، كىي:

ع بعضها بعضا، كىي ادلدخل أك ادلذىب: كىو رلموعة من ادلبادئ ادلًتابطة م (1
 عادة تستمد من نظرة قد تكوف نظرية لغوية، كنظرية نفسية كرمبا نظرية تربوية.

الطريقة: كىي رلموعة من األساليب اليت يتم بواسطتها تنظيم اجملاؿ اخلارجي  (2
للمتعلم بقصد حتقيق األىداؼ الًتبوية ادلعينة، أك أف الطريقة عبارة عن خطة 

قيق اذلدؼ الًتبوم ادلنشود، كيتطلب ىذا عدد من شاملة يستعاف هبا يف حت
 اخلطوات كاإلجراءات كاألساليب داخل حجرة كخارجها.

األسلوب: كىو تطبيقي، ما يأخذ مكانو فعال يف حجرة الدراسة، كيتمثل يف  (3
اخًتاع معُت تستخدـ غاية مباشرة. كرنب أف يتناغم األسلوب مع الطريقة 

 كادلدخل على السواء.
 سمعية الشفويةلالطريقة ا ( ب

طريقة السمعية الشفوية ىي طريقة تفضل دترين االستماع كالكالـ مث 
كتسمى ىذه الطريقة طريقة مسعية  32القراءة مث الكتابة ألف اللغة النطقا.

شفوية ألّنا جتمع بُت السماع كالنطق قبل عملية تدريس القراءة 

                                                             
30

 138أفرٌجون أفندي، منهج مقترح لتعلٌم اللغة العربٌة ) بندونج: حاكم(، ص.  
31

 138المراجع السابق، ص.  
32

 Zulkifli, Metode Pengajaran Bahasa Arab, ( Pekanbaru: Zanafa Publishing, 2022), h. 22 
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اإلنساف قادرا على كلقد أدل االىتماـ اجلديد ادلتزايد بأف يكوف 33كالكتابة.
االتصاؿ باللغة األجنبية إىل صياغة مصطلح ) السمعي الشفوم( ليطلق 
على طريقة هتدؼ إىل إتقاف مهارات االستماع كالكالـ أكال كأساس إلتقاف 

 34مهارات القراة كالكتابة ثانيا.
تنطلق ىذه الطريقة من تصور للغة مؤداه أّنا رلموعة من الرموز 

ؼ أفراد اجملتمع على داللتها بقصد حتقيق االتصاؿ بُت الصوتية اليت يتعار 
بعضهم البعض، من ىنا فإف اذلدؼ االساسي يف تعليم العربية ىو دتكُت 
غَت الناطقُت بااللغة العربية من االتصاؿ الفعاؿ بالناطقُت هبا. يًتتب على 
 التصور السابق للغة أف يبدأ ادلدرس الدرس مبهارات االستماع اجليد أكال مث

مهارة الكالـ. اف مهارة االستماع كالكالـ ذنا ادلهارتاف األساسيتاف اللتاف 
 35ختظياف باالىتماـ األكرب يف ىذه الطريقة.

كيستند ادلدخل إىل ىذه الطريقة إىل ما كصل إليو علماء اللغة من 
نتائج يف ما يتصل بدراسة األصوات كالًتكيب اللغول النحوية كالصرفية، 

 ارنة كالتقابلية بُت لغة ادلتعلم كاللغة اجلديدة اليت يتعلمها. كالدراسات ادلق
 36كلقد كصل علماء اللغة إىل عدة أمور ىي:

 أّف اللغة حديث كليست كتابة (1

                                                             
33

 .36، ص عمر الصدق عبد هللا،نفس المكان 

 
34

 88النافة،نفس المكان، ص.  
35

محمود رشدى خاطر و أصحابه، طرق تدرٌس اللغة العربٌة والتربٌة الدٌنٌة فً ضوء االتجاهات التربوٌة الحدٌثة ) القاهرة : دار  

 401(، ص.  1983المعارفة، 
36

 39طبٌق ) باكنبارو : كرٌأسً اٌدوكسً (، ص. ٌثمر الدٌن بردانشاه، طرق تدرٌس اللغة العربٌة لغٌر العرب من النظرٌة إلى الت 
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 أّف اللغة رلموعة منظمة من العادات (2
 أّف ما زنب أف يعلم ىو اللغة كليس ما حوؿ اللغة (3
ا ينبغي أف يتحدثوا أّف اللغة ىي ما يتحدث هبا أصحاهبا بالفعل كليس م (4

 بو
 أّف اللغات ختتلف عن بعضها البعض (5

 الطريقة السمعية الشفوية هي  ة منالرئيسي األهدافخصائص و ال
 خصائص الطريقة السمعية الشفويةأ(

الطالب ك يف الفصوؿ الدراسية،  يةميادلعلموف مركز لألنشطة التعل (1
 .درسادلىم ما أمر تابعوف 

 دلراحل األكىل.ال يتم تدريس قواعد اللغة يف ا (2
 ًتمجة جتنبهاال (3
بشكل منهجي ليتم استخدامو من قبل  نظاـ الصويتالتعليم  (4

 ظاىرة ، كالتقليد، كادلقارنة كغَتىا.باألسلوبادلالطالب 
 .الطالب ذكرىالييتم إعطاء أدناط النموذجي يف شكل زلادثة  (5
 .متوازنا ادلهارات األربعاستيعاب م ىو يىدؼ التعلأإف  (6
كالـ أكالمث يتبع االستماع كال ىذه الطريقة ىو من ترتيبالعرض (7

 القراءة كالكتابة .ب
 السمعية الشفويةالطريقة على األهداف الرئيسية ب(

شنكن للدارسُت فهم لغة أجنبية )العربية( عند التحدث كالقراءة يف  (1
 السرعة العادية.



17 

قواعد صياغة كاضحة( ك أم بطالقة ) تكلمف على الك قادر  طالبال (2
 .37ةيمالسل اللغة

 المزايا هذه الطريقةج(
 ما ادلزايا ىذه الطريقة فهي كما يلي:أ

تنطلق ىذه الطريقة من تصور صحيح للغة ككظيفتها أّنا تويل  (1
 االتصاؿ بُت الناس األذنية الكربل يف تعليم اللغات.

أف الًتتيب الذم م بو تدريس ادلهارات األربع يتفق مع الطريقة اليت  (2
 األكىل. يتعلم اإلنساف هبا لغتو

 هتمتم ىذه الطريقة بعملية النطق كتركز عليها كثَتا (3
ال هتتم بشرح القواعد النحوية كتشجع الطالب على استنتاج  (4

 .38القاعدة ادلطلوبة من النص
 يصبح الطالب ماىرا يف تركيب أدناط اجلملة اليت كانت ىف احلفر. (5
 الطالب لديهم النطق السليم أم طالقة (6
التحفيز( ادلقدمة من قبل أم بنشاط ألم تنبيو ) واستجيبيالطالب  (7

 .39درسادل
ك  درسقراءات كأحاديث من ادل ت يفطأاخلطالب الاستماع  (8

 .40أخطائهم ن ختطيط كحسّ غَّت كبالتاىل ،  ئهمزمال

                                                             
37

Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab., hlm. 292 
 41. ص نفس ادلكافعمر الصديق عبد هلل،38
 

39
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 هذه الطريقة عيوبالد(

 ؿ.اقمايشنيل الطالب للرد يف كقت كاحد، كغالبا ما ال يعرفوف معٌت  (1
طالب يف معاف أخرل من الكلمات اليت مت لل ال يتم منح التدريب (2

 .تدريبهم من قبل السياؽ
يف الواقع، الطالب ال تشارؾ بنشاط كلكن يستجيب فقط لتحفيز  (3

 عطى.ي
ادلهٍت من جانب درس تطلب اجلدية كاخلربة من ادلذ الطريقةتىذ (4

 ادلدرسُت. 
إذا مل يتم تنظيم سلسلة من الدركس كالتخطيط ذلا مثل ىذه الطريقة،  (5

 كإتقاف ادلواد للطالب لتصبح عائمة.درس فال
 أبرز الطريقة السمعية الشفويةه(

 كمن أبرز افًتاضات ىذه الطريقة كما يلي:
 اللغة أساس الكالـ. (1
 رنب أف يسَت تعليم اللغة األجنبية مبوجب تساسل معُت. (2
 طريقة تكلم اللغة األجنبية دتاثل طريقة اكتساب  الطفل للغة األـ. (3
ساب اللغة األجنبية ىي تكوين العادة اللغوية عن أفضل طريقة الكت (4

 طريق ادلراف على القواليب.
 إف ادلتعلم حباجة إىل تعلم اللغة األجنبية، كليس إىل التعلم عنها. (5
 كل اللغة فريدة يف نظامها اللغوم، كال فائدة من ادلقارنات كالتقابالت. (6
 .الًتمجة تضر تعليم اللغة األجنبية كال داعي الستخدامها (7
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 41أفضل مدرس اللعة األجنبية ىو الناطق األصلي ادلدّرب. (8
 خطوات الطريقة السمعية الشفويةو(

 أما اخلطوات يف الطريقة السمعية الشفوية فيما يلي:
تعليم احلوار أك القراءة القصَتة. يقرأ ادلدرس احلوار أك القراءة القصَتة  (1

 تكرارا، كيستمعوف كال ينظركف الطالب قراءة ادلدرس.
لتمثيل أك حفظ احلوار. فالطالب يقّلدكف قراءة ادلدرس مجلة فجملة ا (2

 كزنفظوّنا معا.
تقدًن أدناط اجلملة يف احلوار أك القراءة القصَتة السيما اجلملة الصعبة  (3

 ادلختلفة باللغة األـ يف الًتكيب أك التعبَت.
تمثيلية التمثيلية يف احلوار  أك القراءة القصَتة ادلمارسة. يعملوف الطالب ال (4

 باحلوار الذم حافظوف الطالب أماـ الفصل.
 تكوين اجلمل األخر ادلناسبة بأدناط اجلملة ادلدركسة. (5

 مهارة الكالممفهوم  .5
عند زلمد علي اخلويل فإف اللغة نظاـ اعتباطي لرموز صوتية تستخدـ لتبادؿ 

صل كالـ، . إف اللغة يف األ42األفكار ك ادلشاعر بُت أغضاء مجاعة لغوية متجانسة.
ك قد نبو إىل ذلك ابن جٍت منذ فجر الدراسات الغوية العربية حيث عرؼ اللغة 

 .43بأّنا أصوات يعربهبا كل قـو عن أغراضهم

                                                             
 23ص  دلرجع السابق،، ازلمد علي اخلوايل41

 .15(، ص.1997)عماف: دار الفالح، أساليب تدريس اللغة العربية،  زلمد علي اخلويل،42
 .75،ص. , نفس ادلكاف عمرالصديق43
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الكالـ مهارة انتاجية تتطلب من الطالب القدرة على استختداـ األصوات 
لى ِبِدقَّة، ك التمكن من الصيغ النحوية ك نظاـ ترتيب الكلمات اليت تساعده ع

. كعند أجيب ىرماكاف إف مهارة 44التعبَت عما يريد أف يقولو يف مواقف احلديث
الكالـ ىي قدرة على نطق األصوات اللفظية أك الكلمات لتعبَت تفكَتىم ك 

 .45ادراكهم ك مشاعرىم إىل األخرين
تعليم مهارة الكالـ يهدؼ إىل جعل الطالب قادرين على االتصاؿ شفهيا 

اليت تعلموىا. ك أما أىداؼ تعليم مهارة الكالـ عند أبو بكر جيدا مناسبا باللغة 
 :46فهي مبا يلي

 تعويد الطالب زلادثةن. (1
 تعويد الطالب تكلما فصيحا كاضحا. (2
 تعويد الطالب أف سنتار الكلمة ادلناسبة مبوقعها يف اجلملة أك الكالـ. (3

 :47هيفك أما أىداؼ مهارة الكالـ 

 نطقاألصوات العربية نطقاصحيحا (1
 ةدتييزاكاضحابػهتمييزعندالنطقبيناألصواتادلتشاال (2
 التمييزعندالنطقبيناحلركة القصَتةكبيناحلركة كالطويلة (3
 التعبَتعناألفكار باستخدامالصيغالنحويةادلناسبة (4
 تأديةأنواعالنربكالتنغيمبطريقةمقبولةعند من متحدثي العربية (5
 استخدامالتعبَتاتادلناسبة للمواقفادلختلفة (6

                                                             
 .153، ص. نفس ادلكافزلمود كامل،44

45
Acep Hermawan, lot.Cit., hlm. 235. 

46
Ulin Nuha, Op.Cit.,hlm. 99. 

 77ص. ،سابق، ادلرجع العمر الصديق عبد اهلل47
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 تجاكرة نطقا صحيحانطق األصوات ادل (7
 استخداـ النظم الصحيح لًتاكيب الكلمة العربية عند الكالـ (8
 ترتيب األفكار ترتيبا منطقيا يلمسو ادلستمع (9

نطق الكلمات ادلنونة نطقا صحيحا شنيز التنوين عن غَته من  (10
 الظواىر

( حنتاج إىل األنشطة الكافية 2011على يد سبياكتو نبابا )أجيب ىرماكا، 
 قية مهارة الكالـ فهي مبايلي:ادلؤيدة لًت 

تدريب قبل االتصاؿ. يعٍت يأخذ الطالب ادلهارة األساسية يف الكالـ  (1
احملتاجة إليها يف اجملتمع منو حفظ احلوار ك احلوار بالصوار ك احلوار ادلوّجو ك 

 التمثيل السلوكي ك غَتىا.
اعي تدريب النطق. كيهتم ىذا بابتكار الطالب ك أنشطتهم من احلوار اجلم (2

 ك التمثيل ك تطبيق التعبَتات االجتماعي غَتىا.
 المفهوم اإلجرائي .ب 

طريقة الشمعية السفويةيف عملية تعليم اللغة باستخدامادللصقكسيلة فعالية كأما خطوات
 العربية فهى فيما يأتى:

 تفتش ادلدرسة استعدادا كحضور التالميذ (1
 مث بينت ادلدرسة غاية الدرس اليت ستدرس التالميذ (2
 سيعرفوف انفسهم مستعينا بادللصقالتالميذنت ادلدرسة أف بي (3
 تقرأ ادلدرسة احلوار أك النص البسيط كيستمع التالميذ قراءة ادلدرسة مث يتبع بعدىا (4
 بينت ادلدرسة الدرس بالكتابة كإعطاء ادلفردات ليكتبها التالميذ (5
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م قد ككذالك قرطاس الذ التالميذآلة الكتابة لكل كاحد من  ادلدرسةأعطىت  (6
 صورت

أف رنلسوا متجها بعضهم على بعض كيبدأ  التالميذأمرت ادلدرسة لكل كاحد من  (7
 كا بالتعارؼ كاحد تول األخر

من الوقت مخس دقآئق إلكماؿ كتابة ادللصق كتعليقو يف لباسهم  التالميذ ذلملكل  (8
 كبعد أف دتوا يبدأ كبإعراب ملصق

 كتابة ملصق اصحاهبم متتاليا  أمرت ادلدرسةالتالميذ ليمشوا حوؿ قاعة ليقرأ ك (9
إحتتمت ادلدرسة التعارؼ بإعطاء العالمة لكل ملصق مث يعلقها يف اجلدار حىت  (10

 يركىا التالميذ كيقرأكنو
 مؤشرات مهارة الكالم .ج 

 48:كأما مؤشرات مهارة الكالـ فهي فيما يلى
 نطقا صحيحااألحرؼ اذلجائية أف ينطقوا  ميذالتاليستطيع  (1

 تلّفظوا األحرؼ ادلتشاهبة كاضحا أف ي ميذالتاليستطيع  (2

 أف يفرقوا بُت احلركة القصَتة ك الطويلة عند النطق  ميذالتاليستطيع  (3

 بًتكيب اجلمل الصحيحأف يتكلموا اللغة العربية  ميذالتاليستطيع  (4

 أف يعرّبكا عن األفكار ك يستخدموا الصيغ النحوية ادلناسبة ميذالتاليستطيع  (5

 وا التعبَتات ادلناسبة للمواقف ادلختلفةأف يستخدم ميذالتاليستطيع  (6

 

 

 

                                                             
48

Pangadilan Rambe, Op.Cit., hlm. 29 
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 الدراسات السابقة .د 
ىذا البحث قد قامت بو لطفيانا أكوتافيا كموضوع حبثها " تطبيق الطريقة ادلباشرة  (1

لًتقية مهارة كالـ اللغة العربية لدل طالب الصف السابع ىف ادلدرسة الثانوية 
% 3،44ىف ادلالحظة األكىل مفتاح اذلدل ماغواف كاليورم رشنبانج". كنتائج حبثها 

%. 48،27% كىف الدكر الثاين 13،8كتلك النتيجة مًتقية ىف الدكر األكؿ 
كالفرؽ ىف ىذا البحث أف الباحثة األكىل استخدمت الطريقة ادلباشرة كالباحث 

 الثاين يستخدـ طريقة احلوار.
لًتقية ىذا البحث قد قامت بو امركدين ك موضوع حبثها " تطبيق الطريقة احلوار  (2

النجاحت التدريس اللغة العربية ادلادة اإلستماع موضوع ىف البيت الطالب الصف 
" ك 2014/2015اخلامس مدرسة اإلبتدئية نصرية مسربجو مريغُت دشنك سنة 

% كتلك النتيجة مرتقية ىف الدكر األكؿ  69,77نتائج حبثها ىف ادلالحظة األكىل 
لفرؽ ىف ىذا البحث أف ادلباحثة % . كا 79,10% كىف الدكر الثاىن  72,27

األكىل استحدمت الطريقة احلوار لًتقية النجاحت التدريس اللغة العربية كالباحث 
 الثاىن يستخدـ طريقة احلوار لًتقية مهارة الكالـ اللغة العربية.
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 فروض .ه 
 باإلثبات ىف ىذا البحث. ةقـو الباحثتالفرضية إجابة مؤقتة من تكوين ادلشكلة، ك 

Ha :فعاؿ لًتقية مهارة الكالـ  السمعية الشفوية باستخداـ الطريقةادللصق كسيلة
 لدل تالميذمدرسةزلمدية ادلتوسطة اإلسالمية  تاجنونج بيليت أير تَتيس

Ho : غَت فعاؿ لًتقية مهارة  السمعية الشفوية باستخداـ الطريقةادللصقكسيلة
ونج بيليت أير تاجن ادلتوسطة اإلسالمية  زلمدية الكالـ لدل تالميذمدرسة

 تَت

 


