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 الفصل الثانى
 اإلطار النظري

 المفهوم النظري . أ
 مفهوم الفعالية .1

اختلف الباحثون عن معٌت الفعالية. جاء يف ادلنجد أن الفعالية ىي النافد، 
الفعالية لغة من اللغة اإلصلليزية و ىي الوصول إىل 11ادلؤثر، الذي يؤدي إىل نتائج.

 العمل ادلخطط. 
ادلوارد، التسهيالت على حسب عدد معُت و الفعالية عند عبد الرمحة انتفاع 

و عند   12من حيث أهنا مقررة من قبل ىدفا إىل ربصيل عدد السلع يف ادليعاد.
حصول على ربقيق اذلدف للمولياسا كيفية اجلمعية إلنتاج احلاصلة و انتفاع ادلوارد 

صول على اذلدف مطابقة ية مرتبطة بتنفيد مجيع الواجبات للحادلطلوب. و الفعال
 13لوقت و اشًتاك ادلالك.ا

الفعالية ىي مقدارة صلاح الًتبية. حيث وجود ادلقارنة بُت درجة صلاح الًتبية 
الىت تنفذ الىت خططت لنيل أىداف الًتبية. وقال ىاىن ىاندوكو أن الفعالية ىي 

 .14القدرة إلختيار اذلدف ادلعُت والتمام لنيل األىداف ادلقررة
فاستخلص أن الفعالية ىي شيئ متعلق بالغاية أو بناءا على الشرح السابق، 

ىف تنفيذ  احاألىداف الىت ربقق من األنشطة ادلناسبة بالعملية. وإذا كان فيها صل
التعليم للتوازن الديناميكي بُت نوعية التعليم و كمية التعليم واحلال الدال على 

ل أن صلاح التعليم بية فيقاالوصول إىل اذلدف ادلعُت كامال ومناسبا دبا خططو الًت 
 .فعال

                                                 
 952ص. (1987، )دار ادلشرق: بَتوت، ادلنجد يف اللغة و األعالم لويس معلوف،11

12
Abdurrahman, EfektifitasImplementasi, (Jakarta: PT RenikaCipta2003), hlm. 22 

13
Mulyasa, ManagemenBerbasisSekolahKonsepStrategidanImplementasi, (Bandung: PT 

RemajaKarya2003) hlm, 22 

 14
 Hani Handoko, Managemen, (Yogyakarta:BPFE, 3002), hlm. 7 
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 مفهوم اإلستراتيجيةالتعليمية .2
دبعٌت علم احلرب أو  "strategia"اإلسًتاتيجية مأخوذ من اللغة اليونانية 

يف كتاب اسًتاتيجية تعليم اللغة، إذا تربط "Gagne"قائدة احلرب.فقد قال 
 التفكَت اإلسًتاتيجية بالتعليم فاإلسًتاتيجية ربصل على ترقية مهارة التالميذ يف

وحل ادلشكالت وازباذ القرار واستخراج األفكار الرئيسية شلا يستمعون إليها وشلا 
 واسعوىذا دبعٌت أن عملية التعليم تؤثر التالميذيف تفكَت  15يقرؤوهنا يف الكتاب.

 .لكي حيصل على حل ادلشكلة وازباذ القرار واستخراج األفكار الرئيسية
اإلسًتاتيجية التعليمية ىي أساليب الىت يستخدمها ادلدرس لكى يعّلم مادة 

أن حيصلوا على أىداف التعليم ادلنشودة ىف هناية التالميذ دراسية حىت يسّهل 
 16التعليم.

هبا مدرس اللغة زلاوالت يقوم  ىيعند وينا سنجايا اإلسًتاتيجية التعليمية 
طابقا. باحلقيقي البد للعملية التعلمية أن جيعل التعليمية جاريا م ةالعربية جلعل خب 

. عند تعليم مدّرس أكثر ىف إستعمال الوقت ىف تالميذفيها العملية التعلمية لدى ال
الفصل. ألن ادلدرس  كالسهاول من يوظف للهدى و لدافق و يعطى اذلدى 

 17ليجر العملية التعليمية أىداف مقصودة. تالميذال
ىو التعليم الذي يؤدي إىل أقصى درجة شلكنة ويقصد بالتعليم الفّعال 

من التعليم بأفضل الطرق وأقلها جهدا ووقتا مع النتيجة على أكب قدر من 
 .18ادلكاسب الًتبوية األخرى

 
 

                                                 
15

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

Remaja Rosda karya, 2011), hlm.3 
16

Hamzah B. Uno dan Nurdin Muhammad, Belajar dengan Pendekatan PAIKEM, )Jakarta 

Bumi Aksara, 2013, ( hlm, 5 
17

Wina Sanjaya, Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar  Proses Pendidikan, 

)Jakarta:Kencana, 2015,(hlm, 126 
 .31(، ص. 1997)عمان: دار الفالح، أساليب تدريس اللغة العربية،  زلمد علي اخلويل،12
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 التعلم التعاونى .3
لتحقيق أىدافو التلميذ ىو األسلوب الذي يستخدمو  ىنالتعلم التعاو 

الفردية، و ذلك بالعمل ادلشًتك مع زمالئو لتحقيق أىدافهم، و حبيث تكون العالقة 
بُت ربقيق أىدافو و أىداف زمالئو عالقة موجبة. بينما تعرفو دراسة أخرى بأنو 

ىف رلموعة صغَتة، يًتاوح عددىم يف كل رلموعة ما بُت التالميذ أسلوب يتعلم فيو 
الميذ سلتلي القدرات و االستعدادات، و يستعون ضلو ربقيق ت 6( و  2تلميذين )

أىداف مشًتكة، معتميدين على بعضهم بعضا. و ربدد وظيفة ادلعلم يف مراقبة 
 19اجملموعات و توخيهها و إرشادىا.

 أنواع إستراتيجيات المختلفة للتعلم التعاوني . أ
 Learning Together))معاإسًتاتيجية التعلم  .1
 (STADالطالبية وفقا ألقسام التحصيل )إسًتاتيجية الفرق  .2
 سوإسًتاتيجية جيغ .3
 إسًتاتيجية فريق بطولة األلعاب  .4
 إسًتاتيجية البحث اجلمعي  .5
 و شارك –ازدوج  –إسًتاتيجية فكر  .6
 إسًتاتيجية فرق تعجيل التعلم .7
 Paired Story Telling)).20حكاية القصة بادلزدوجة إسًتاتيجية  .8

 
 
 
 

                                                 
الدراسات اإلسالمية : رللة علمية زلكمة للًتبية و مغهوم التعلم التعاوىن ىف تعليم اللغة العربية, ادلنارادلصاحفة. رشدى, 19

 233-231، ص 2013باللغة العربية و اإلصللزيةجامعة السلطان السريف قاسم اإلسالمية احلكومية. السنة اخلامسة. العدد الثاىن 
20

Miftahul Huda, Op.cit, hlm 125 
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 (Paired Story Telling)بالمزدوجةحكاية القصة إستراتيجية  .4
 Paired Story Telling) حكاية القصة بالمزدوجة)مفهوم إستراتيجية  . أ

"حكاية كلمة تعلم التعاوىن.المن منوذج حكاية القصة بادلزدوجة  إسًتاتيجية
 Paired Story).أصلها من اللغة اإلصللزية ىيالقصة بادلزدوجة" 

Telling)و  تالميذبُت ال يةطّور كادلداخل التفاعلالقصة بادلزدوجة مت حكايةإسًتاتيجية
 لقرأة وادلواد الدراسية. و يستطيع ادلدرس أن يستخدمها يف تعليم مهارة اادلدرس و 

دلواد الدراسية منها العلوم . و االكالم مهارةاإلستماع و مهارة الكتابة و  مهارة
. وادلواد الدراسية ادلناسبة ىي سردية و ةعلوم الّدينية و العلوم اللغويّ اإلجتماعية و ال

 21وصفية، وميكن أيضا للمدرس  أن يستخدم مواد تعليمية أخرى.
 تالميذليسهل لو مساعدة ال تالميذو على ادلدرس أن يعرف طاقة و قدرة ال

إىل الّسعى  تالميذىف أداء أعماذلم االجتماعية ىف اجملتمع.و على ادلدرس أن يدافع ال
ىف التكلم باللغة  للتالميذو اخليالية.يعطى ادلدرس الفرصة   يةهتم الفكَت ىف تنمية قدر 

حكاية القصة إسًتاتيجية   22العربية أمام الفصل ليحصلوا على مهارة الكالم.
 ى األخر التالميذ إىل  تكلملادلثَت التالميذ ىي إسًتاتيجية اليت تعطى بادلزدوجة 

حكاية القصة ن كما قال مفتاح اذلدىإ  23.تالميذبالقصة حىت تكون التفاعل بُت ال
لتالميذ فرصة ليعبوا اخلبة بينهم بعضهم التعليم تعطي اإسًتاتيجية ىي بادلزدوجة

 24لغتهم.ادلدرس إليهم با والقّصة شلا أعط تالميذ. و يكّرر البعضا

                                                 
21

Anindtya Sri Nugraheni, Penerapan Strategi Cooperative Learning, (Yogyakarta: PT 

Pustaka Insan Madani, 2012) hlm 251 
22

Miftahul Huda, op.cit, 2012 , hlm, 151 
23

Isjoni, Cooperative Learning Efektivitas Pembelajarang Kleompok, (Bandung:Alfabeta, 

2016(, hlm, 20  
24

 Anita Lie, cooperatif Learning: Mempraktikkan Cooperatif  Learning Di Ruang-Ruang 

Kelas, (Jakarta:PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2014), hlm.71 
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كما قالت أنيتا يل ىي يثَت التالميذ   حكاية القصة بادلزدوجةإسًتاتيجية  
يعملوا مع أصحاهبم يف  م على التفكَت و اخليال. ويستطيع التالميذ أنلتطوير قدراهت

 25ادلعلومات و لًتقية قدرهتم على االتصال. لنيلية، كثرت فيها فرص حالة تعاون
إن إسًتاتيجية حكاية القصة بادلزدوجة يف رأى مصطفى إمساعيل موسى ىو 
إسًتاتيجية التعليم يعمل فيو التالميذ يف رلموعة صغَتة، لزيادة التعلم التعليم بعضهم 

 بعضا، و يتيح فرصة للتالميذ للتفاعل معا، و تبادل األفكار و األراء. 
اتيجية حكاية القصة بادلزدوجة أن إسًت  من ادلفاىيم السابقة، تلّخص الباحثة

إحدى إسًتاتيجية يثَت التالميذ لتطوير قدرهتم على التكلم بُت التالميذ بالقصة  
، يف ىذا النشاطو ( الصف الذىٍت)  brainstormingم بالنشاط يبدأ ادلدرس التعلو 

لشًتك التالميذ يف تعبَت ارائهم عن الدرس ادلاضي و يربطون الدرس األن. كل 
ميذه على إعطاء إىل تأكيد تال ال حيتاج  ىذا النشاطيذ يتكلمون عن أرائهم، التالم

إعداد التالميذ تدريب التالميذ ىف التكلم و  و األىم من ذلكاإلجابة الصحيحة 
 .عطاىا ادلدرسأليعاجلوا ادلادة الدراسيةاليت 

لالتصال أن إسًتاتيجية حكاية القصة بادلزدوجة تعطى ادلثَت  اىل التالميذ 
بينهم مزاوجا و يعطيهم فرصة للتفاعل معا، يعنىيسردوا القصة باللغة العربية اليت 
أعطاىا ادلدرس باستخدام لغتهم أمام الفصل، و بتبادل األفكار و االراء.حيت 

 يستطيعوا أن يتكلموا باللغة العربية بدون اخلوف عن اخلطأ.

 

 

 

 

 

 

                                                 
25

 Anita Lie, Ibid  
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 Paired Story) مزدوجة إستراتيجية حكاية القصة بالتنفيذ  خطوات . ب

Telling) 
تالميذ أو يكتبو و إىل  سيشرحقوم بتعريف ادلوضوع  الذي ة تدرسبدأ ادلأن تقبل  .1

 (brainstorming)تالميذ عن ادلوضوع الذي عرفو السأل على السبورة و ت

 ة التالميذ اىل عدة فرقةقسم ادلدرست .2

 (لكل فرقة تلميذان متزوجان)التلميذ "أ" و التلميذ "ب"  .3

 ادلادة الدراسية إىل قسمُت  ة قسم ادلدرست .4

 إىل كل فرقة ادلادة الدراسية عن القصة ادلناسبة بادلادة الدراسية ة ادلدرسعطى ت .5

الثانية اىل الفرقة ثانية( الفقرة الو )اىل الفرقة األوىل  (الفقرة األوىل)ة ادلدرستعطى  .6
 و ىكذا اجلميعة الفرقة

 لة مثاال لتقصوا القصة أمام الفصسادلدرّ ة، تقوم قبل ادلناقشة كل فرقة عن ادلاد .7

 ة الفرصة للتالميذ إلستعداد القّصة عن ادلادة الدراسيةسادلدرّ تعطى  .8

تالميذ بأن يقرؤوا ادلادة و يكتبوا بعض الكلمات أو العبارات ةالتأمر ادلدرس .9
 .ادلوجودة يف مادهتم االصطالحيات

على بعض الكلمات أو العبارات  ونعتمديالتالميذقصصا  يكتب .11
 االصطالحيات

القصة بلغتهم أمام الفصل و األخرون  واة بالقيام ليقصّ سادلدرّ تأمر مها  .11
 .و  يهتمون تلك القصة إليها يستمعون

 .ميالدرس معا يف هناية التعل تالميذتلخص ادلدّرسة و ال .12
والكالم. و ىذه إسًتاتيجية تنتمي هبا مهارة اإلستماع و القرأة و الكتابة 

 الباحثة زبّصص لًتقية مهارة الكالم.
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 (Paired Story Telling)حكاية القصة بالمزدوجةإستراتيجية مزايا وعيوب . ج

 Paired Story Telling) )حكاية القصة بادلزدوجةمزايا إسًتاتيجية 
تالميذ يف العمل التعاوين لتقدًن احلوار عن القصة يف اليرغب  .1

 يعملوا العمل التعاوين ضلقيق النتيجة اجليدة.اجملموعة و عليهم أن 
 ذبريب التالميذ يف اشًتاك التباع عملية التعليم. .2
 تالميذ يف تعبَت أراءىم اىل الألخرين.لأعطأ الفرصة الكثَتة ل .3

 (Paired Story Tellingحكاية القصة بادلزدوجة)عيوب إسًتاتيجية 
 تقصَت الفرصة للتالميذ يف كل فرقة للتفكَت. .1
 26ض الثقة على النفس للتالميذ يف تعبَت أفكارىم.زبفي .2

 Paired Story Telling) حكاية القصة بالمزدوجة)أهداف إستراتيجية  . د
و  وعملية التعليم مل تًتكز على ادلدرس نفسوالتعليم حيدث يف الفصل  .1

 تالميذ أثناء عملية التعليم.اللكن تنطوي على مجيع 
التعليم فيجدون اخلبات يف التعّلم تالميذ أثناء عملية العلى أن ينطوي  .2

 نفسو و تأثَتات عليهم.
 تالميذ لتفكَت و تباّدل أرائهم مع زمالئهم.التطوير إمكانيات  .3
للتالميذ دبحاورة و مظاىرة أمام الفصل من  ةالشجاعصفة تدريب  .4

 نتائج أعمال اجملموعة.
 م.ادلدرس كادلعلم و يدرو أيضا  كمرفق للتالميذ أثناء عملية التعلي .5

 
 
 
 

                                                 
26

Anita Lie, Coopertive Learning, (Jakarta:Grasindo,)hlm, 332 
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 الطريقة االتصالية . 5
 مفهوم الطريقة االتصالية . أ

الطريقة االتصالية ىي اليت هتدف إىل اكتساب الدراس القدرة على استخدام 
وال تنظم ىذه الطريقة إىل  27اللغة األجنبية وسيلة اتصال لتحقيق أغراضو ادلختلفة.

اللغة بوصفها رلموعة من الًتاكيب و القوالب مقصودة لذاهتا. و إمنا بوصفها وسيلة 
لب و الًتجي و األمر و النهي و الوصف ن الوظائف اللغوية ادلختلفة كالطللتعبَت ع

 و التقدير.
و تعرض ادلادة يف ىذه الطريقة ال على أساس التدريج اللغوي بل على 
أساس التدريج الوضيفي التواصلي. و يتم العمل فيها عب األنشطة ادلتعددة داخل 

عتمد  طريقة التدريس على خلق موافق واقعية حقيقية تالوحدة التعليمية. و 
ت و األفكار و تسجيل الستعمال اللغة مثل: توجية األسئلة، وتبادل ادلعلوما

 ادلعلومات واستعادهتا، و تستخدم ادلهارات حلل ادلشكالت و ادلناقشة و ادلشاركة.
يف Dell Hyms)وأول من استخدم مصطلح الكفاءة االتصالية ديل ىيمس )

أول سنة سبعُت. و إصدار ىذا ادلصطلح استجابة الكفاءة االتصالية من رأي 
( Chomsky)اءةاللغوية عند جهومسكي و مفهوم الكف. Chomsky)جهومسكي)

أشد ( Dell Hymsأشد تركيزا على السلوجي اللغوي و مفهوم الكفاءة اللغوية عند )
تركيزا على اللغة اإلجتماعية. و الكفاءة اللغوية كفاءة يتمكن هبا ادلرء دلواصلة 
ادلعلومات، تفسَتىا وإعطاء ادلعٌت عند التفاعل بُت األفراد داخل النطاق 

 28فصيلي.الت
 
 

                                                 
العادلية اجلامعة اإلسالمية (،  ادلدخل إىل تدريس اللغة العربية للناطقُت بغَتىا طرئق و مفاىيممجال عبد الناصر زكريا، 27

 38-37، ص. 2016دباليزيا للنشر(، 
22

Ahmad Fuad Efendi, Metodologi Penagajaran Bahasa Arab, (Malang:Misykat 2002). 

Hlm 64 
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 المالمح الرئيسية الطريقة االتصالية  . ب
 الرئيسية الطريقة االتصالية كما يلي : وأما المالمح

تعتمد الطريقة االتصالية احلوار مدخال و حيسن ربط ادلوقف الذي يدور  .1
فيو احلوار و األشخاص الذين يتحاورون وزلتواه خببة الدراسُت السابقة أو 

 احملتملة يف رلال االتصال.
تنص الطرق االتصالية على التدريب الشفوي )مجاعي و فئوي و فردي(  .2

تبعا للنموذج الذي يقدمو ادلدرس مث مناقشة احلوار و ادلوافق الذي يدور 
 فيو بواسطة األسئلة و األجوبة.

هتتم الطريقة بتدريس التعابَت االتصالية األساسية الواردة يف احلوار و  .3
اليت درست يف احلوار و على ادلدرس أن الًتاكيب الدالة على الوظيفة 

 يعطي تراكيب شلاثلة مألوفة
جييب على ادلدرس تصبَت الدارس بالقواعد االجتماعية الالزمة الستعمال  .4

 الًتاكيب و التعابَت االتصالية.
 و أما خطوات تطبيق  الطريقة االتصالية  . ج

ر وحالة يقدم ادلدرس احلوار القصَت من حيث أنو يبُت وظائف تعبَت احلوا .1
 وقوع احلوار.

 يأمر ادلدرس التالميذ بتمرين نطق الكلمات الرئيسية فردية كانت مجاعية. .2
األسئلة  ادلتقدمة تتعلق بادلضمون واحلالة ادلتضمنو يف احلوار مث األسئلة عن  .3

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

 أخطاء التالميذ عن ذلك التلخيص.



 16 

يقوم التالميذ بالتفسَت و تعبَت الغرض ألن ىذه العملية جزء من التمرين  .6
 االتصايل احلوار غَت ادلنظم.

عند  يقوم ادلدرس بالتقوًن من حيث أنو يأخذ العينة دبا قدمو التالميذ .7
 29نشاط االتصال احلر.

 مهارة الكالم  .6
 مهارة الكالمتعريف  . أ

الكالم يف أصل اللغة عبارة عن األصوات ادلفيدة، و عند ادلتكلمُت ىو : ادلعٌت    
القائم بالنفس الذي يعب عنو بألفاظ، يقال : يف نفسي كالم. و يف إصطالح 

 النجاة ىو اجلملة ادلرّكبة ادلفيدة.
االصطالحي للكالم فهو : ذلك الكالم ادلنطوق الذي يعب بو أما تعريف  

ادلتكلم عما يف نفسو من ىاجس، أو خاطر، وما جيول خباطره من مشاعر و 
أحاسيس، وما يزخر بو عقلو من : رأى أو فكر، وما يريد أن يزّود بو غَته من 

يف معلومات، أو ضلو ذلك، يف طالقة وانسياب، مع صحة يف التعبَت و سالمة 
 30األداء.

مهارة الكالم ىي ادلهارة األساسّية الثانية بعد مهارة اإلستماع، و تشتمل على  
احملادثة و التعبَت الشفوي. مهارة الكالم يف تعليم اللغة الثانية إحدى ادلهارات 

نفسو و سيلة  اللغوية األساسّية اليت سبّثل غاية من غايات الّدراسة و إن كان ىو
 ين.لالتصال مع االخر 

                                                 
22

Ahmad FuadEfendi ,Ibid, hlm. 64 
اإلسالمية العادلية دباليزيا اجلامعة (،  ادلدخل إىل تدريس اللغة العربية للناطقُت بغَتىا طرئق و مفاىيممجال عبد الناصر زكريا، 30

 66، ص. 2016للنشر(، 
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القدرة على استخدام األصوات بدّقة، التالميذ الكالم مهارة انتاجية تطلب من    
على التعبَت  مو التمكُت من الصيغ النحوية و نظام ترتيب الكلمات اليت تساعدى

 31يف مواقف احلديث. واأن يقول ونعما يريد
أو  ألفاظصوات امهارة الكالم ىي قدرة على تعبَت و قال أسيف ىرموان أن  

و عموما أن 32، الرأي، اإلرادة واإلحساس إىل ادلخاطب. فكارالكلمات لتعبَت األ
على االتصال شفهيا باستخدام اللغة  قادرمهارة الكالم هتدف إىل جعل ادلتعلم 

 اليت تعلموىا.
الغة  اتمهارة الكالم ىي إحدى مهار أن من ادلفاىيم السابقة، تلّخص الباحثة  

اإلرادة واإلحساس إىل ميذ على تعبَت عن األفكار و االراءتالالعربية اليت تساعد ال
ذىنو من ادلعلومات  يف باللغة العربية الفصيحة و السليمة لتعب عما خطر ادلخاطب

 و اخلبات على االخرين. 
قال سوبياكتو نابابن ) أسيف ىرموان ( أن األنشطة تنقسم إىل قسمُت و مها    

 33قبل االتصايل و االتصايل.
 تدريب قبل االتصايل .1

و أما تدريب قبل االتصايل فهو لتزود التالميذ بالقدرة األساسية ىف  
التكلم اليت حيتاج التالميذ إليها حاجة شديدة ادليدان كتدريب تطبيق احلوار و 

 ادلفردات، ألن كل عناصر عملها ادلدرس إياىم حيتاج إىل األمثلة.
 تدريب االتصاىل .1

ىو تدريب يعتمد على ابتكاري التالميذ ىف تنفيد االتصاىل  تدريب  
التدريب, كان و اشًتاك ادلدرس مباشرا فيو قليل، إلعطاء الفرصة إىل التالميذ 

                                                 
زلمود كامل، تعليم اللغة العربية للناطقُت بلغات أخرى: أساسي و مداخلي و طرق التدريس، ) السعودية: جامعة أم 31

 153( ص، 1985القرى، 
32

Acep Hermawan, Op.cit, hlm 135 
33

Acep Hermawan, Op.cit, hlm 32 
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لتنمية قدرهتم. فالبد على التالميذ أن يتكلموا مع ادلدرس. اذلدف الذي يراد 
صال احلصول عليو ىو القدرة على اطالق الكالم شفهيا لدى التالميذ. أو األت

 مباشرا وىو من أفضل وظيفة اللغة.   
 و من معاير مهارة الكالم ىي:

 صحيحا. انطق األصوات نطق (1
 األصوات ادلتشاهبة سبييزا واضحا.التمييز عند النطق بُت  (2
 التمييز عند النطق بُت احلركات القصَتة وبُت احلركات الطويلة. (3
 دثي العربية.تأدية أنواع النب والتنغيم بالطريقة ادلقبولة من متح (4
 نطق األصوات ادلتجاورة نطقا صحيحا. (5
 التعبَت عن األفكار واستخدام الصيغ النحوية ادلناسبة. (6
 استخدام التعبَتات ادلناسبة للمواقف ادلختلفة. (7
استخدام عبارات اجملاملة والتحية استخداما سلميا يف ضوء فهمو للثقافة  (8

 العربية.
 العربية عند الكالماكيب الكلمة استخدام النظم الصحيح لًت  (9
التعبَت واحلديث عند توافر ثروة لغوية سبكنو من االختيار الدقيق  (10

 34للكلمة.
هتدف مهارة الكالم إىل أن يستطيع التالميذ أن يتكلموا جيدا. وقال أبو 

 : 35أن أىداف مهارة الكالم فيما تلى ،(2012بكر )ىف أويل النهى : 
 العربية.لتعود التالميذ أن يتكلموا باللغة  .1
لتعود التالميذ ىف تركيب الكلمات من أفكارىم وذىنهم تركيبا صحيحا  .2

 ا.   حوواض

                                                 
 77. ص 2008اخلرطوم: االر العادلية،  ، تعليم اللغة العربية للناطقُت بغَتىا،عمر الصديق عبد اللة34

35
Ulin Nuha, Metodologi Super Efektif Pembelajaran Bahasa Arab, (Yogyakarta: Diva 

Press, 2012., hlm. 22 
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لتعود التالميذ ىف اختيار األلفاظ والكلمات، مث يركبوىا بلغة جيدة و يهتموا  .3
 باستخدام األلفاظ ىف موضعها.

 و قال اسكندار وسط، أىداف مهارة الكالم للمرحلة ادلتوسطة كما تلى:
 ادلعلوماتايصال  .1
 اشًتك بادلمرسة احلوارية .2
 ربدث عن البيانات الشخصية .3
 ادلقابلة .4
 سبثيل .5
 36تعبَت تفكَت ىف ادلناقشة أو اخلطابة. .6

 المفهوم اإلجرائي .7
 إستراتيجية حكاية القصة بالمزدوجة بالطريقة االتصالية . أ

ىي (Paired Story Telling)إسًتاتيجية حكاية القصة بادلزدوجة  
التعليم  تعطى ادلثَت  اىل التالميذ لالتصال بينهم مزاوجا و إسًتاتيجية 

يعطيهم فرصة للتفاعل معا، يعنىييقصوا القصة باللغة العربية اليت 
أعطاىا ادلدرس باستخدام لغتهم أمام الفصل. يف ىذا البحث، تفضل 
الباحثة إستخدام إسًتاتيجية حكاية القصة بادلزدوجة بالطريقة 

االتصالية ىي طريقة تفضل تدريب الشفوي و هتتم  االتصالية. الطريقة
بتدريس  التعابَت االتصالية، حيث يستمع التالميذ مث يتكلمون ادلادة 
الدراسية اليت تقدمها للمدرسة. وبذلك أن إسًتاتيجية حكاية القصة 
بادلزدوجة بالطريقة االتصالية تصبح التالميذ الفاعلُت إىل تلرقية مهارة 

 الكالم .

 

                                                 
36

Iskandar Wasid, Dadang Suhendar, Strategi Pembelajaran Bahasa , (Bandung : PT Remaja 

Rosdakarya, 2011)  hlm, 226 
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 : بالطريقة االتصالية حكاية القصة بالمزدوجةإستراتيجية ت خطوا . ب
ادلدرسة تقوم بتعريف ادلوضوع  الذي سيشرحو إىل  تالميذ الدرس،  قبل أن تبدأ  .1

أو يكتبو على السبورة و تسأل التالميذ عن ادلوضوع الذي عرفو 
(brainstorming) 

تعبَت احلوار وحالة تقدم ادلدرسة احلوار القصَت من حيث أنو يبُت وظائف  .2
 وقوع احلوار.

 تأمر ادلدرسة التالميذ بتمرين نطق الكلمات الرئيسية فردية كانت مجاعية. .3
األسئلة  ادلتقدمة تتعلق بادلضمون واحلالة ادلتضمنو يف احلوار مث األسئلة عن حالة   .4

 كل التالميذ. وىنا حقيقة نشاط االتصال.

 تقسم ادلدرسة التالميذ اىل عدة فرقة  .5

 ل فرقة تلميذان متزوجان )التلميذ "أ" و التلميذ "ب" (لك .6

 تقسم ادلدرسة  ادلادة الدراسية إىل قسمُت  .7

 ة إىل كل فرقة ادلادة الدراسية عن القصة ادلناسبة بادلادة الدراسية ادلدرستعطى  .2

ة )الفقرة األوىل( اىل الفرقة األوىل و )الفقرة الثانية( اىل الفرقة الثانية ادلدرستعطى  .9
 ىكذا اجلميعة الفرقة و

 ة مثاال لتقصوا القصة أمام الفصلسادلدرّ قبل ادلناقشة كل فرقة عن ادلادة، تقوم  .10

 ة الفرصة للتالميذ إلستعداد القّصة عن ادلادة الدراسيةسادلدرّ تعطى  .11

تأمر ادلدرسة التالميذ بأن يقرؤوا ادلادة و يكتبوا بعض الكلمات أو العبارات  .12
 .يف مادهتماالصطالحيات ادلوجودة 

يكتب التالميذ قصصا يعتمدون على بعض الكلمات أو العبارات  .13
 االصطالحيات
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 (Paired Story Telling)موسطةتىف ادلدرسة اللًتقية مهارة الكالم لدى التالميذ 
 .غبمنطقة كمبارندبعهد دار القرآنكوب اإلسالمية

 والفرق بُت البحث األول والبحث الثاين ىو :
لًتقية مهارة  حكاية القصة بادلزدوجةستخدام إسًتاتيجية افعاليةالبحث األول ىو  .1

 الكالم
لًتقية  حكاية القصة بادلزدوجةستخدامإسًتاتيجية االبحث الثاين ىو فعالية فعالية .2

 اإلستماع.مهارة 
 افتراضات البحث وفرضياته . و

 . افتراضات البحث۱

 تالميذسلتلف.لدى ال مهارة الكالم باللغة العربية .أ 
 تالميذتؤثر عليو عدة العوامل.لدى المهارة الكالم  .ب 
لًتقيةمهارة (Paired Story Tellingإسًتاتيجية حكاية القصة بادلزدوجة ) .ج 

القرأن  دبعهد دار  ادلتوسطة اإلسالميةادلدرسة  يف تالميذال الكالم لدى
 .كوبغ دبنطقة كمبار

 فرضيات البحث .2

تكوين ادلشكلة سيكون اثباتا. إذا وجدنا الفرض ىو ادعاء أو إجيابة مؤقتة على 
 :فإّن الفرض منها كما يلىو الصف الضبطىبُت الصف التجريب الفرق 

Ha  يوجد الفرق اذلام ىف ترقية مهارة الكالم بُت الصف التجرييب تستخدم :
( و الصف Paired Story Tellingاسًتاتيجية حكاية القصة بادلزدوجة )

 ال تستخدم ىذه اسًتاتيجية. الضبطى
Ho  ال يوجد الفرق اذلام ىف ترقية مهارة الكالم بُت الصف التجرييب تستخدم :

 ( و الصف Paired Story Tellingاسًتاتيجية حكاية القصة بادلزدوجة )
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ة بالقيام ليقّصوا القصة بلغتهم أمام الفصل و األخرون سادلدرّ تأمر مها  .14
 تلك القصة.يستمعون إليها و  يهتمون 

 .تلخص ادلدّرسة و التالميذ الدرس معا يف هناية التعليم .15
 وأما مؤشرات مهارة الكالم فيما يلى :ج. 

 إتقان ادلفردات .1
 يستطيع التالميذأن ينطقوا األحرف اذلجائية نطقا صحيحا .2
 يستطيع التالميذ أن يتلّفظوا األحرف ادلتشاهبة واضحا .3
 احلركة القصَتة و الطويلة عند النطقيستطيع التالميذ أن يفرقوا بُت  .4
 يستطيع التالميذ أن يتكلموا اللغة العربية بًتكيب اجلمل الصحيح .5
 يستطيع التالميذ أن يستخدموا التعبَتات ادلناسبة للمواقف ادلختلفة.  .6
 

 الدراسات السابقة د. 
بتعاد التقليد عن كتابة لسابقة ىي حبث مستخدم كالقارنة الالدراسة ا

لدراسة السابقة يف ىذا البحث الباحثة. وا اولتأكيد البحث الذي قامت هبالعلمية 
الًتبية والتعليم  من قسم تعليم اللغة العربية بكلية"احياق نيزار طهاري طالب"  قام

 "فعالية ، وموضوع حبثو(2016جامعة سونان كاليجاغا األسالمية احلكومية)
لًتقية مهارة ((Paired Story Tellingاستخدام إسًتاتيجية حكاية القصة بادلزدوجة 

ىف ادلدرسة العليا  )حبث ذبرييباإلستماع ىف تعليم اللغة العربية  لدى التالميذ 
 احلكومية واطيس(.

إستخدام  فعاليةأن توجد الفعالعن لخص الباحثينتائج ىذا البحث أن  أما
اللغة العربية  إسًتاتيجية حكاية القصة بادلزدوجة لًتقية مهارة اإلستماع ىف تعليم 

أّما البحث الذي ىف ادلدرسة العليا احلكومية واطيس(. )حبث ذبرييبلدى التالميذ 
 ستخدام إسًتاتيجية حكاية القصة بادلزدوجةا ستبحث الباحثة فهو : فعالية
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 ال تستخدم ىذه اسًتاتيجية. الضبطى
 اخلالصة :
حكاية إسًتاتيجية ستخدام مقبولة فاخلالصة ىي ا Haإذا كان      

فعاال لًتقية مهارة الكالم  يكون(Paired Story Tellingالقصة بادلزدوجة)
 دار القرأن كوبنغ دعهدرسة ادلتوسطة اإلسالمية دبيف ادلتالميذ الى لد

 دبنطقو كمبار.
إسًتاتيجية حكاية ستخدام مقبولة فاخلالصةىي  ا Hoإذا كان 
 لًتقية مهارة فعاالغَت يكون (Paired Story Telling)القصة بادلزدوجة 

دار القرأن   دعهدرسة ادلتوسطة اإلسالمية دبيف ادلى التالميذ لدالكالم 
 دبنطقو كمبار. كوبنغ

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


