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 الفصل الثاني

 اإلطار النظري

 المفهوم النظري . أ
 تعريف الفعالية .1

 وكلمة فعال يف القاموس 8.كلمة " الفعالية " تؤخذمن كلمة " فعال "
احلصول الفعالية مدى  إن معٌت efektif ".9  أو "effektive " االصلليزية مبعن "

مئوية اذلدف ولكما ارتفعت ادلنشود )الكمية, النوعية و الوقت( على اذلدف 
 10ادلنشود ارتفعت فعاليتها. الفعالية مدى احلصول على اذلدف ادلنشود.

ومعٌت ادلقياس ىنا احلصول على اذلدف ادلقرر أى  11الفعالية منتجة احلاصلة.
والفعالية عند أسواين سجد النجاح يف  12احلصول عليو مطابقا بالتخطيط.

 13تنفيذ الواجبة, التخطيط, النظام اذلدف ادلثايل.
درجة شلكنة ويقصد بالتعليم الفعال ىو التعليم الذي يؤدي إىل أقصى  

من التعليم بأفضل الطرق وأقلها جهدا ووقتا مع النتيجة على أكرب قدر من 
 14ادلكاسب الًتبوية األخرى.

السابقة أن الفعالية مرتبطة بنجاح تنفيذ الواجبة الرئسية,  بناء على األراء
الوصول إىل اذلدف, مطابقة الوقت ووجود االشًتاك من األعضاء. إن كان 

 الناحيات اآلتية يسمى فعالة, فيما يلي: الربنامج حيتوى على 
 الوجيبة والوظيفة .أ 
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 Aswani Sujud, Matra Funsional Pendidikan, Yogyakarta: Purbasari, 1989, h. 154 
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 31, ص. 1997, عمان: الدرن الفالح , أساليب تدريس اللغة العربيةلي اخلويل, زلمد ع 
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 إذا أدى ادلرء وجبتو يسمى فعاليا
 لتخطيط .ب 

منفذا يف الوقت اخلاص حىت حيصل اذلدف إن كان الربنامج 
 ادلقرر. فلذا أن الفعالية تًتبظ مبدى التخطيط ادلنفذ.

 النظام .ج 
ىذه الناحية حتتوى إن كان النظام ادلنصوع متوظفا يسمى فعاليا. 

 على النظم اجليدة ادلرتبط بادلدرس أو الطالبات.
 اذلدف .د 

 15الفعالية.إن كان الربنامج موصوال إليو يسمى فعاليا. مقاييس 
على ىدف إن مقاييس الفعالية تعرف من عدد الطالبات الذين حصلوا 

. وتصنيف ذلك العدد التعلم يف الوقت ادلعُت )تقلو الدكتورنديس مضافَت(
 وأما مقاييس الفعالية فيما يلي:يسمى مئوية. 

 )جيد جدا( %80-%100
 )جيد( %61-%80
 ول(مقب) %41-%60
 )ناقص( %21-%40

 )ناقص جدا( %0-%20
إذا بلغت الغاية واذلدف فيكون فعالية. ألن الفعالية ىي مناسب بُت التوقع 

 واذلدف ادلنشود. أما معيار فعالية التعليم كما يلي : 
 يقتدر الطالبات عن منهج التعليم جيدا .أ 
 يستطيع أن يتقن الطالبات ادلادة يتعلمو مناسبة يف الكتاب .ب 
 حضور الطالبات وادلدرس ليؤدي التعليم النشاط  .ج 

                                                             
15

 Suharsimi Arikunto, Dasar-dasar Evaluasi pendidikan, Jakarta: Bumi Aksara, 1986, h. 
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 نتجة التعلم أو قيمو الطالبات إرتفاعا .د 
 

 و االسلوب طريقةالمدخل و  .2
 طريقةو االسلوب يف عالقة ىرمية أن اسلوب ىو شرخ من  طريقةادلدخل و 

ىي شرحة من ادلدخل. ادلدخل رلموعة من االفًتاضاتعن طبيعة  طريقةو 
تقادأ التعليم اللغة. لذلكفإن ادلدخل ىو اال عن  اللغة و تعليم اللغة و

والفلسفية و جهات النظر عنطبيعة اللغة, و حقيقة ادلدخل ىو افًتاض 
أنتعتبَت نظريا احلقثقة العامة التال حتتاج إليأن يثبت, و كذلك ادلدخل احلقيقة 
العامة ىي مطلقة.كمثل اللغة مانسمع وما نقول و الكتابة بعد ذلك مهارة 

 ىا. بعد
نعرض ادلادة التعليمية بانتظام و غَت ىي خطة شاملة مقًت  طريقة 

 متضارية و بناء على ادلدخل. أما للطرق تدريس اللغة العربية كما يلي :
ادلعلما ادلعلم ادلباشرة يقدمي الدرس تدرس بلغة ادلباشرة ىي  طريقة .أ 

 أجنبية. و لشرح معٌت كليمة أو مجلة بصورة أو النمذجة. 
 طريقةمباشر ولكن  طريقةالطبيعية الكثَت من أوجو التشابو مع  طريقة .ب 

 ادلباشر الطالبات جلبت إىل الطبيعة ادلعرفة.
 طريقةمعا ذلا أيضا أن تفعل شيئا  طريقةالسيكولوجية ىذا  طريقة .ج 

 على مراقبة العقلية و الربيطة العقل. طريقةادلباشرة. و يستند ىذا 
الفظية ىي مادة درسا كتب يف التدوين الصويت ال ىجاء كا  طريقة .د 

إنشاء افتعا دلا مسعت و و الدروس  باحلث ادلتعاد. تدرس قواعد اللغة
 قرأت.
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سلطوطات قصَتة و ادلخطوطة  القراءة مدة الدرسة مكوو من طريقة .ه 
خالل العالقة يف مجل و  يسبقة قائمة من الكلمات تدرس معنها من

 ر.الًتمجة أو الصو 
القواعد تقول و تعترب معرفة قواعد اللغة أمهية من مهاراتا  طريقة .و 

ىي حتفيظ القواعد النحوية و   طريقةها, خصائص ىذه لسخدم
 كلمات معينة.

الًتمجة و يستخدم أسلوب الًتمجة ألنشطة ترمجة قراءات, اول  طريقة .ز 
 من اللغة األجنبية إىل اللغة إندونسيا.

 طريقةمزجية من  طريقةىي  طريقةالقواعد و الًتمجة ىذه  طريقة .ح 
 الًتمجة. طريقةالقواعد و 

مزيج من العناصر  باستخداميف التدريس  طريقةاإلنتقائية ىذه  طريقة .ط 
الًتمجة النحوي. تدرس ادلهارات  طريقةو ادلباشرة  طريقةالواردة 

 مهارة القراءة.اللغوية و فقا للًتتيب: مهارة الكالم, مهارة الكتابة, و 

أمهية طرائق التدريس يف العملية الًتبوية من الضروري جدا لكل   
مهتم بالتدريس أن يعرف على طرائق التدريس العامة و اخلاصة ألهنا 
زلور االرتكاز ألي تدريس فعال, و تعد سالح ادلعلم, الذى يستعُت بو 

على التعلم, يف عملو, وذلا آثار ىامة على ادلوقف التدريسيكلة, وكذلك 
لدى ادلعلم فلن يكنون و نتائجو. ومهما كانت غزارة ادلادة العلمية 

التدريسية الناجحة, ويعد الًتبويُت  طريقةالنجاح حليفة إذا مل ديلك 
التدريسية من عناصر ادلنهج مبفهومو الواسع. األسلوب ىو  طريقة

 التنفيذ, والذي حيدث يف الفصول الدراسة لتحقيق ىدف التدريس.
حيب أن أساليب يتفق مع الطرق, وبالتايل حيب أن ال يكون سلالفا 

 مدخل. 
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 طرق التدريس .3
إما لغة أما اصطالحا  طريقةومن ادلستحسن يبحث ما يتعلق بتعريفات 

 للتباعد عن التفسَت ادلختلف.
مبعٌت الكيفية و  Methodosلغة أصلها من اللغة اليونانية يعٌت  طريقةو 

Logos  مبعٌت العلم. ومعناىا اصطالحا علم يبحث عن الكيفيات الكرورة هبا
 للحصول على اذلدف باحلاصلة الفعالة. 

ادلستخدمة ألداء البحث. وبعبارة  طريقةحبث منتظم وصيغة  طريقةو 
 ما تبحث عن عدة طرق التدريس, ادلزايا وعيةىا.  طريقةأخرى أن 

اللغة العربية طرق التدريس اللغة العربية كيفية مستخدمة لتقدمي مواد 
ليتيسر الطالبات قبوذلا واستيعاهبا جيدا ومرحيا. وطرق التدريس ما تنتج ادلعٌت 

الزمة  طريقةواالنتباع. وعملية التعلم والتعليم ليست نظرية بل إجرائية. وىذه 
 16للمدرس لنجاحو أداء وجبتو.

 لغة العربيةطرق التدريس ال
وىناك ثالث ادلصطلحات الىت ينبغى فهمها لتحسُت كيفية تدريس اللغة 
العربية حىت حتصل احلاصلة الكاملة. وتلك ادلصطلحات الثالث: مدخل 

ىذه ادلصطلحات حىت ال يتضح  استخداموتقنية. وخبص ادلفكرون  طريقةو 
اين تلك نطحدودىا. وللغة العربية مصطلحات مضبوطة. وفرق أيدوار زلمد أ

 ادلصطلحات للحصول على اذلدف ادلطلوب.
ولتلك ادلصطلحات السابقة متسلسة من حيث عن التقنية إيضاحة 

إيضاحة ادلدخل. وادلدخل مكونات إفًتاض حقيقة اللغة,  طريقة, و طريقة
تعلم اللغة والتعليم اللغة. إذن, أن ادلدخل رؤية فلسفية عن حقيقة اللغة. 

 ادلدخل على حسب النظرية افًتاض من حيث أنو وال حيتاج إىل الربىان.
                                                             

16
 Ahmad Izzan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, Bandung: Humaniora, 2011, h. 

72 
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, الكالم واالفًتاضات ادلرتبطة بالتعلم مالتعليم, ما تتعلق باالستماع,
د أن يفضال من القراءة والكتابة. ودوام تلك االفًتاضات وجود التعويد والب

لغة األم. فلذا أن كيفية  استخدامالصادر بسبب التكرار كمثل الطفعل عند 
 تعليم اللغة بتقنية التكرار. 

ىي خطة شالفة مرتبطة بتقدية  ادلادة الدراسية منظمة غَت  طريقةو 
إجرائية.  طريقةن ادلدخل مطلقيا فمتاعرضة وتعتمد على ادلدخل. إن كا

 17أن ينتج عدة الطرق ادلختلفة.ع يلذلك, إذا دتسك ادلرء بادلدخل يستط
 المباشرة طريقة .4
ادلباشرة تبداء بتعليم ادلفردات أوال من دالل سلسة من اجلمل  طريقةو 

تدور جول أنشطة احلياة اليومية مثل االستيقاظ, وتنول الطعام, والذىاب 
إىل السوق, و يف تنفذ ىذه الطريق للمدخل الشغهى الصوتى جعلت تعلم 

 السليمة إلخراج األصوت, طريقةاللغة يبدأبراسة اجلهاز الصوتى, و معرفق 
تعلم اللغة األجنبية ادلدرسة. على نطق أصوات  طريقةمث التدرب ىذه 

ادلباشرة  طريقةاحلروف مث كتابة أشكاذلا, و يف ىذه ادلرحلة مسحت 
ادلباشرة تبدأ بالشكل الشفوى للغة  طريقةاللغة الدراجة بشرط أن  باستخدام

يب حىت يألف الطالبات رموز األصوت, من ىنا و تؤخر الشكل الكتا
ادلباشرة ترى ضرورة البدء بفًتة افتتاحية يدرس الطالبات  طريقةصبحت أ

خالذلا النظام الصوتى اجلديد حبيث حيرجون منها وقد استوعبوا تقريبا التنغيم 
حيح دون التأثر مبا بُت قادريت على تنمية النطق الصالصوتى وأصحبوا 

 من تشابو يف ضيط اذلجاء. والوطنية األم( ألجنبيةااللغتُت )
اللغة األم يف دجرة  استخداممعٌت ىذا أن الطرقية ادلباشرة تؤكد عدم  

الدراسة, وتقوم على أساس من الفرد يستطيع أن يتعلم هبا الطفل لغة, وىذه 

                                                             
17

 Ibid,h. 77 
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الطريق, تعتمد على, التمثيل الصامت والًتديد واألسئلة واإلجلبات ادلتبادلة  
تقليدهبا مع تنمية الثورة اللغوية من خالل الكلمات كوسيلة لفهم اللغة و 

ها الطالبات و تتطلق واجلمل والًتاكيب ادلتصلة باألشياء وادلواقف الىت يعيش
من ذلك إىل ادلوقف العامة يف احلياة و احلاجات الطالبلت للتعامل معها. 
وغالبا ما يأخذ الدراس يف ىذه الطريق شكال بدور حول مواكف وصور من 

يتم  طريقةياة يف الوطف األصلى للغة ادلعتلمة. و تعليم الكتابة يف ىذه احل
النقل والرسم  طريقةأوال عن طريق النقل والرسم للحرف والكلمات, مث عن 

للحرف والكلمات, مث عن طريق مطالبة الدراسُت بعمل ملخصات, مث عن 
البد أن تدور بة اإلنشائية أو التعبَتية اليت طريق مطلب منهم بعد ذلك الكتا

وىكذا بالتدريج ضلو أوال حول خربات القراءة مث حول اخلربات ادلألوفة حوذلم 
 ادلباشرة :  طريقةخطوات استخدام  ادلباشرة. طريقةكتابة االبتكارية. ادلزايا ال
 تعرض ادلدرسة ادلادة اليت ستعلمها شفويا بدون النظر إىل الكتابة -1
باإلشارة إىل الصور ادلعدة على تنطق ادلدرسة ادلفردات نطقا صحيحا  -2

 السبورة
تأمر ادلدرسة الطالبات ادلتابعة مانطقها ادلدرسة من النص أو  -3

 ادلفردات ادلتعلمة وبتصحح ادلدرسة ماخيطاءبة الطالبات يف نطق
تشرح ادلدرسة معاين ادلفردات والنص معا حىت يفهمها الطالبات  -4

 فهما جيدا
دام كلمة االستفهام: ما, ىل, ب باستختنفذ ادلدرسة السؤال واجلوا -5

 .أين, وذلك التمرين مرتبط بادلفردات ادلعرضة
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 لعبة من " أنا " .5
يستخدم اصطالحا " األلعاب " يف تعليم اللغة العربية لكي 
يعطي رلاال واسعا يف األنشطة الفصلية, و لتزويد ادلعلم والطالبات 

توفَت احلوافز لتنمية بوسيلة شلتعة و موشقة للتدريب على عناصر اللغة, و 
جاء يف معجم اللغة اإلندونيسية الكبَت أن  18ادلهارات اللغوية ادلختلفة.

  19باألدوات ادلعنية أم ال. باستخداماللغة العمل الراحة القلوب 
واللعبة اللعوية وسيلة جديدة مستفادة يف عملية اللغة العربية. و 
حاصلة تؤثر أثرا إجيابيا يف استعاب ادلهارة اللغوية ألن أساس عملية 

. ومنها يستيع (1983 :9اللغة حتتاج ادلريح ناسف مصطفى, )تعليم 
الطالبات أن يعرفوا طاقا كاملة يف فصل تعلم اللغة ألن روح ادلنافسة و 

فس الطالبات و عند فتح و نيلور رمحوايت, إن سابقة متضمن يف نادل
العبة الىت و أما اللغة اللغوية ىي  20اللعبة العمل الذي ال يؤدي باجلد.

فلذا أن العبة اللغوية مفيدة يف تعليم اللغة  21ظيفتها ألخذ ادلهارة اللغوية.
العربية. غرض العبة اللغوية ألخذ الراحة و ادلهارات اللغوية, العبة اللغوية 
تستطيع أن خترج الطاقة ادلوجودة كاملة, ألن الراحة التسابقية مازالت 

وية عملية مستخدمة ادلسور القلب مغروسة لدى الطالبات. العبة اللغ
والعبة . األدوات ادلرحية أو بدون الوسيلة( باستخداممنفذة  وىذه العبة)

عملية للحصول على ادلهارة اللغوية  (1987 :61)اللغة عند سوفارنو
وىناك تعريف شامل يف رلال تعليم اللغة مبا من خالل عملية مسرورة. 

مبا نقلو عبد الوىاب رشدى إن العبة  مصطفى(سف ) G.Gibbsقالو 

                                                             
18

 12ناصف مصطفى عبد العزوز, األلغلب اللغوية يف تعليم اللغات األنبية, الرياض : دار ادلريح, ص.  
19

 Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, المرجع السابق, h. 875 
20

Fathul Mujib dan Nailur Rahmawati, Metode Permainan-permainan Edukatif dalam 

Belajar Bahasa Arab,Jakarta: Diva Press, 2011, h. 26  
21

 32نفس ادلرجع, ص.  



14 
 

يتضمن فيها التعاون, النمافسة بُت ادلتعليمُت للوصول أىل اللغوية أنشطة 
ىدف التعلم ادلقرر بالنظم بالقوانُت اخلاصة. والعبة اللغة متعدد 

ولتمرين ادلهارة اللغوية اخلاصة ا للحصول على التسلية األىداف منه
. ووظيفة العبة اللغوية إىل تقدمي جاصلة تعلم (1987 :61 سوفارنو,)

عبة اللغوية مستخدمة كادلدخل يف التعلم والتعليم. وأما اطالبات بل ال
 فوائد العبة اللغوية عند ناسف مصطفى فهى فيما يلي: 

 لبناء روحية ادلنافسة السليمة بُت البعض بعضا .أ 
لتشجيع ادلتعلم يف ادلشاىدة وادلسامهة بعدة تنوع  .ب 

 األلعلب
 أحسن تقدمي لدافع الطالبات ب .ج 
 حصول الفوزلبناء العمل اجلماعي على  .د 

مماعي من حيث أن والعبة اللغوية ترىب روحية العمل اجل
 بُت الطالبلت

اجلماعي يهدف إىل   مع بعضهم يتفامهون. العمل 
عند فتح  22نفس اذلدف. وتريب معٌت الروحي الرياضي.

العاب اللغوية اليت ديكن أن اجمليب و نيلور رمحوايت من األ
م ىي لعبة من يستخدمها ادلدرس لتنمية مهارة الكال

"أنا", وىدفها لتمرين قوة الذاكرة, االبتكار ودقة 
الطالبات. وىذه لعبة تساعد ترقية مهارة الكالم 

  23الطالبات. و أما خطوا مبا يلي:
اخًت رلموعتُت من الدارسُت متساويتُت يف العدد.  . أ

يقول أحدارسُت يف ادلوعة األوىل تعريفا لشئ او 
                                                             

22
 Ibid, h. 70-81 

23
 Fathul Mujib Nailur Rahmawati, Op.Cit, h. 14 
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األخرى  لشخص, وعلى الدارس ادلقابل يف ادلوعة 
إعطاء الكلمة ادلناسبة. اذا كانت الكلمة صحيحة 

من القاء  األوىلتأخذ ادلوعة نقطة. بعد انتها ادلوعة 
يبدأ افراد ادلوعة الثانية تعريفا ليجيب عنها التعريفات 

ادلقابلُت يف ادلوعة األوىل. يف اية العبة حتسب  األفراد
   24طاط كل من موعتُت دلعرفة الفائزين.رلموع نق

 سة إىل الطالبات بللغة األربيةتسأل ادلدر  . ب
خيرص الطالبات عن السؤل إجيكم عن األسئلة  . ت

 اللغة العربية.
 مهارة الكالم .6

الكالم ىو احدى القدرة للناس. بالكالم الناس تستطيع إلتصال 
ىف  مع الناس األخر، الكالم شلثل باللغة. ألن اللغة عنصر مهم

الكالم من فنون اللغة العربية بعد االستماع وقبل القراءة  25اإلتصال.
والكتابة، والكالم ىف اللغة الثانية من ادلهارات األساسية الىت دتثل غاية 

 26من غايات الدراسة اللغوية .
ن اللغة ىف دى ادلهارات اللغوية األساسية، ألمهارة الكالم إح

ابن جٍت منذ فجر الدراسات األصل الكالم، وقد نبو إىل ذلك 
اللغوية العربية حيث عرف اللغة بأهنا: "أصوات يعبَت هبا كل قوم عن 

  27أغراضهم".

                                                             
24

 161-160ناصف مصطفى عبد العزيز, األلعاب اللغوية يف تعليم اللغات األجنبية, )الرياض: دار ادلريح(, ص.  
(، ص. 2015، )رللة علمية زلكمة للًتبية والدراسات اإلسالمية، الكالم بتطبيق ادلدخل اإلتصايل ىف تعليم احملادثةترقية مهارة الكفل، و ذ 25

107-108 
26

 160، ص. ادلرجع السابقرشدي أمحد طعيمة،  
 75(، ص. 2008، )الدر العلمي: تعليم اللغة العربية للناطقُت بغَتىاعمر الصديق عبد اهلل،  27
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الكالم مهارة انتاجية تتطلب من ادلتعلم القدرة على استخدام 
األصوات بدقة، والتمكن من الصيغ النحوية ونظام ترتيب الكلمات 

لو يف مواقف احلديث أي الىت تساعده على التعبَت عما يريد أن يقو 
أن الكالم عبارة عن عملية إدراكية تتضمن دافعا للكالم، مث مضمونا 
للحديث، مث نظاما لغويا بوساطتو يًتجم الدافع والضمون يف شكل  
كالم، وكل ىذه العمليات ال ديكن مالحظتها فهي عمليات داخلية 

 28فيما عدا الرسالة الشفوية ادلتكلمة.
 عملية انفعالية اجتماعية، فهنالك مصدر كما أن الكالم يعترب

لألفكار، واالجتاه الذي تأخذه، وادلواقف الذي تقال فيو، والشخص 
الذي تقال لو. معٌت ىذا أن الكالم ىو عملية تبدأ صوتية و تنتهى 
بإدتام عملية اتصال مع متحدث من أبناء اللغة ىف موقف اجتماعي. 

، واحلقيقة أنو ليس ىناك و من ىنا فالغرض من الكالم نقل ادلعٌت
اتصال حقيقي دون معٌت، وال معٌت حقيقي دون أن تتوافر ىف الرسالة 

مها ناحيتان تعطيان للرسالة  ناحية عقلية وناحية انفعالية اجتماعية، و
أمهيتها ومعناىا. ولعلو ديكنان ىف ضوء ىذا فهم عملية الكالم الىت 

 29سنعلمها.
 الكالم فهي فيما يلى: و أما العوامل الىت تؤثر مهارة

 النطق .1
 التنغيم .2
 اختيار ادلفردات .3
 أسلوب الكلمة واجلملة  .4
 تنظيم الكلمة .5

                                                             
28

 نفس ادلكان.ردانشاه، يثمر الدين ب 
 70، ص. نفس ادلرجع 29
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 أهداف تعليم الكالم
أن ينطق ادلتعلم أصوات اللغة العربية و أن يؤدى أنواع النرب والتنغيم  .1

 ادلختلفة
 أن ينطق األصوات ادلتجاورة وادلتشاهبة .2
 القصَتة واحلركات الطويلةأن يدرك الفرق ىف النطق بُت احلركات  .3
 أن يعرب عن أفكاره مستخدما الصيغ النحوية ادلناسبة .4
أن يعرب عن أفكاره مستخدما النظام الصحيح لًتكيب الكلمة ىف  .5

 العربية خاصة ىف اللغة الكالم
 أن يستخدم بعض خصائص اللغة ىف التعبَت الشفوي .6
 قدراتوأن يكتب ثروة لفظية كالمية مناسبة لعمره ومستوي نضجو و  .7
 أن يستخدم بعض أشكال الثقافة العربية ادلقبولة .8
 ان يعرب عن نفسو تعبَتا واضحا ومفهوما يف مواقف احلديث البسطة .9

أن يتمكن من التفكَت باللغة العربية والتحديث هبا يشكل متصل  .10
 30و مًتابط لفًتات زمنية مقبولة

 المفهوم الإلجرائى . ب
 ادلباشرة باستخدام لعبة من " أنا " كمى يلى: طريقةاخلطوات يف 

 تعرض ادلدرسة ادلادة اليت ستعلمها شفويا بدون النظر إىل الكتابة .أ 
تنطق ادلدرسة ادلفردات نطقا صحيحا باإلشارة إىل الصور ادلعدة على  .ب 

 السبورة
تأمر ادلدرسة الطالبات ادلتابعة مانطقها ادلدرسة من النص أو  .ج 

 صحح ادلدرسة ماخيطاءبة الطالبات يف نطقادلفردات ادلتعلمة وبت
                                                             

 72-71ص. ، نفس ادلرجع 30



18 
 

تشرح ادلدرسة معاين ادلفردات والنص معا حىت يفهمها الطالبات  .د 
 فهما جيدا

تنفذ ادلدرسة السؤال واجلواب باستخدام كلمة االستفهام: ما, ىل,  .ه 
 أين, وذلك التمرين مرتبط بادلفردات ادلعرضة

 الطالبات إىل رلموعتُت يقسم ادلدرسة .و 
 عن اللعبة من أنا تدرس ادلدرسة .ز 
ان ويطلبهم من كل رلموعة  تعطى ادلدرسة الطالبات ادلواد الدراسية .ح 

 فرداتمبحثوا ادل
 تأمر ادلدرسة كل رلموعة جلعل الكلمات ويقدمها امام الفصل .ط 

 باستخدام لعبة من أنا
 تسأل ادلدرسة باستخدام اللغة العربية ويوجبوىا .ي 
الطالبات على حسب تنظف ادلدرسة تركيب اجلملة ادلستخدمة  .ك 

 ادلادة ادلتعلمة
 تصحح ادلدرسة ان وجدت االخطاء من الطالبات  .ل 
 لص ادلدرسة والطالبات التعلم معاحت .م 
 درسة بالتقوية عن مهارة الكالمم ادلتقو  .ن 

 وأما مؤشرات صلاح مهارة الكالم فيما يلى: 
  على نطق سلارج احلروف صحيحا لطالباتا تقدر .1
 على نطق الكلمة بالتنغيم الصحيح لطالباتا تقدر .2
 على اختيار األلفاظ صحيحا لطالباتا تقدر .3
 على تركيب اجلمل جيدا لطالباتا تقدر .4
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 الدراسات السابقة . ج
الدراسة السابقة ىي مستخدم كاامقارنة البتعاد عن كتابة علمية ولتأكيد 
 البحث الذي قام بة الباحث. وأما الدراسة السابقة يف ىذا البحث قامت

ىرميس رليايت طلبة من قسم تعليم اللغة العربية جامعة السلطان الشريف 
 طريقةموضوع حبثها " فعالية و  0261قاسم اإلسالمية احلكومية رياو سنة 

لعبة من " أنا " لًتقية مهارة الكالم لدى الطالبات يف  باستخدامادلباشرة 
 فوتري بكنبارو.ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية دينية 

 افتراضات البحث و فروض البحث . د
 افًتاضات البحث (1

 مهارة الكالم الطالبات دتكن ترقيتها .أ 
 مهارة الكالم الطالبات تؤثرىا عدة العوامل .ب 
ها لًتقية مهارة استخدامتوجد عدة طرق التدريس الىت ديكن  .ج 

 الكالم اللغة العربية لدى الطالبات.
 فروض البحث (2

ادلباشرة  طريقةيف ىذا البحث افًتاضة ىو وجد أثر أمهية على 
الطالبات يف  الم لدىلعبة من " أنا " لًتقية مهارة الك باستخدام

 ادلدرسة ادلتوسطة اإلسلمية دينية فوتري بكنبارو. وفرضية ىي:
Ha  :لعبة من " أنا " لًتقية مهارة  باستخدامباشرة ادل طريقة

الكالم لدى الطالبات يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية دينية فوتري 
 بكنبارو
 : Hoلعبة من " أنا " لًتقية مهارة  باستخدامادلباشرة  طريقة

الكالم لدى الطالبات يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية دينية فوتري 
 .بكنبارو


