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 الفصل الثاني
 نظريالطار اإل

 المفهوم النظري . أ
  ةتعريف الفعالي .1

اختلف الباحثون عن معٌت الفعالية. جاء ىف ادلنجد أن معٌت الفعالية ىي        
ىف ادلعجم االندونسي الكبَت  فعاليةو معٌت ال 17النافذ، ادلؤثر، الذي يؤدي إىل نتائج.

كما كتب ملياس ىو تأثَتة )عاقبة و أثر و االنطباع ( الفعالية ىي حالة تدل على 
ىف معجم  18.مدى التخطيط حيصل على األدارء العملى لتحقيق األىداف ادلطلوبة

ع( ا بة, أثر واالنطبقالفعالية أي شئ الذى فيو أثر )عا الكبَت معٌت اللغة اإلندونيسية
" فعالية" ىنا ىو تأثَت ما أّدى بو ادلدّرس ىف  ــــــــــفادلراد ب 19ة.صل على النتيجوحت

 20.عملية تعليم اللغة العربية على احلصسالت أو النتائج الىت حصل عليها ادلدّرس
 فادلراد بالفعالية ىف ىذا البحث ىو حصول عملية التعليم على نتائج التعليم ادلمتازة

  .بأقصروقت و أكثر منفعة و أقل جهد
 
  لسوو االمفهوم المدخل و الطريقة و  .2

عالقة ىرمية أّن اسلوب ىو شرح من  يف و الطريقة و االسلوب ادلدخل
عن  ادلدخل رلموعة من االفًتاضاتو من ادلدخل.  طريقة ىي شرحالو  .الطريقة
 الفلسفية أو االعتقاد ىو فإن ادلدخل والتعلم اللغة. لذلكتعليم اللغة اللغة و  طبيعة
 احلقيقة نظريا تعترب افًتاض أن ادلدخل ىو ات النظر عنطبيعة اللغة, و حقيقنتوجه

مطلقة.   ىي "عامة" احلقيقة ىو أن يثبت, وكذلك ادلدخل ال حتتاج إىل العامة اليت
ما نقرأ ومانكتب ويقال أيضاأن اللغة ىو للغة ما نسمع و ما نقول و كمثل ا
 متضاربة بانتظام و غَت ادلادة التعليمية عرض مقًتن خطة شاملةي الطريقة ى .الكالم

 و بناء على ادلدخل.
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 .9 52.ص, ادلرجع السابق, لويس معلوف  
18

  E. Mulyasa, Manajemen berbasis Sekolah, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2003) hal. 22..  
19

 KBBI, Jakarta: Pusat Departemen Pendidikan Bahasa Nasional, 2005,  hal. 212.            

 .32 ., ص(1998عمان, ,دار الفالح  ),أسالب تدريس اللغة العربيةزلمد على اخلويل, 20 
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عند  ريقة يف كتاب أمحد إزن ىي وسيلة اليت يستخدمها ادلدرسالط معٌت 
  21.جيدا و شلتعا ستيعاب الدرسعرض مادة التعليم لتسهيل الطالب يف الفهم و ا

الذي يسَت عليو ادلدرس فيما يلقيو غلى التالميذ و أما طريقة التدريس ىي النظام 
من دروس وما يبعثهم إىل حتصيلو من مهارة نشاط حىت يكسبوا اخلربة النافعة و 
 ادلهارة الالزمة و ادلعلومة ادلختلفة من غَت إسراف من الوقت و اجلهود و بشكل

و تكون  تلذالك كان 22يقرأىم من األغراض السامية اليت نرمي إليها ىف الًتبية.
 ادلدرس ىف التعليم. من قبل و الزما استعدادىا طريقة التدريس مهمة

الطريقة ما تستخدم يف  23الطريقة ىي السَت، احلالة، ادلذىب، اخلط ىف الشيئ.     
أداء العمل. عند زلبُت شاه أن الطريقة لغة ىي الكيفية. واصطالحا أهنا خطة العمل 

وقال أجيف ىرماوان أن الطريقة ىي اخلطوات  24ادلنظم.باستخدام الواقع وادلفهوم 
أوسع وأبعد ا طريقة التدريس مفهومالإن   25العامة عن نظريات يف ادلدخل ادلعُت.

اللغة العربية  طريقة تدريسو  26.من رلرد إجراءات تدريسية يقوم هباادلعلم يف الفصل
ىي اخلطة الشاملة اليت يستعُت هبا ادلدرس لتحقيق األىداف ادلطلوبة من تعليم 

, وما يستخدمو من إجراءاتاللغة. وتتضمن الطريقة ما يتبعو ادلدرس من أساليب, و 
 27مادة تعليمية ووسائل معينة. 

ما تستعمل للحصول على أىداف التعلم ادلقررة. وىذه  ىي فلذلك أن الطريقة     
الطريقة ضرورية يف عملية التعليم للوصول إىل األىداف ادلرجوة. وينبغي للمدرس أن 
لو طريقة التدريس يف أداء عملية التعلم والتعليم ولو آفاق واسعة عن كيفية أنشطة 

 28عملية التعلم والتعليم واخلطوات  ادلتبعة فيها.

                                                           
21

 Ahmad  Izzan, Op Cit. hal. 72. 
                       22   

.19أندوس سوتريسنو أحمد و أسحابه، المرجع السابقة، ص. 
 

                                                                                                     

 .465 .صلويس معلوف, ادلرجع السابق,  23            
24

 Ulin nuha, Op.Cit, hal. 152. 
25

 Acep hermawan, Op.Cit, hal. 162. 
 .69., )مصر(, صطرائق تدريس اللغة العربية لغَت الناطقُت هبا رشد أمحد طعيمة وزمالئو, 26            

 .123.( ص2011, ماالنججامعة موالنا ملك إبراىم اإلسالمية احلكمية مباالنج, ), اللغة العريب مدرس مهارات التدريس حنو إعدادأوريل حبر الدين, 27             

      
 25  

Ulin nuha, Op.Cit,hal. 152.          
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كثَتة من الطرق اليت تعلم هبا اللغات األجنبية و منها اللغة العربية,   وىناك 
وىناك طريقة نالئم كل تلميذات والبيئات واألىداف والظروف, إذ لكل طريقة من 
طرق تعليم اللغات األجنبية مزيا وعيوب. وعلى ادلدرس أن يقوم بدارسة تلك 

 29تعليمي الذي جيد نفسو فيو.الطرائق والتمعن فيها واختيار ما يناسب ادلوفق ال

 متضاربة وغَت بانتظام التعليمية ادلادة عرضب ةقًتنت شاملة خطة ىي الطريقة 
وجود الطريقة ىف التعلم إلنشاء البيئة اليت تسهل هبا التالميذ ىف  .ادلدخل على وبناء

ادلؤثرة ىف الطريقة ىي وجود البيئة  ىف استعمال من الضرورة 30التعليم ادلادة التعليمية.
تبسيط التالميذ. إن الطريقة ىي من ادلكون الضروري ىف وجود التعليم لنجاحها ىف 

 31البيئة ادلؤثرة عند التعليم.
 :كلغة أجنبية فهي  اللغة تدريس طرق نواعأ 

 طريقة الًتمجة -1
 الطريقة ادلباشرة -2
 ةالطريقة السيكولوجي -3
 الطريقة الصوتية -4
 الطريقة الطبيعية -5
 الطريقة القراءة -6
 الطريقة السمعية الشفوية  -7
 32ولفيةالطريقة الت -8

 

 

 
                                                           

  . 123. , ادلرجع السابق, ص أوريل حبر الدين  26  
30

 Milan Rianto,  Pendekatan, Strategi, dan Metode Pembelajaran, (Malang: Pusat 

Pengembangan Penataran Guru IPS dan PMP,2006), hal.11. 
31

  Milan Rianto, Ibid.hal.6. 
32

 23ص.(، Kreasi Edukasi،2002دكتور يثمر الدين بردانشاه، طريقة التدريس اللغة العربية من النظارية إىل الطبيقة، )باكنبارو:   
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  الطريقة الصوتية .3
 الصوتية الطريقة تعريف . أ
 ريقة ادلباشرة. قال بعض أىل اللغويُتطالطريقة متصلة بالطريقة الصوتية ىي        

أن الطريقة الصوتية تعرف بالطريقة النطقية ألهنا تفضل مترين اللسان، شلارستها 
اللغة  من بطريقة السمع و الكالم و ىي تقدم ادلادة مبمارسة نطق الكلمة و اجلملة

مادة الدرس يكتب بكتابة صوتية ليست  33األجنبية حتت قيد الدرس.
 األول بتمرين اإلستماع م قاعدة الطريقة الصوتية ىي إعطاء الدرس يف34ىجاءا.

قصة أو حوارا. و  حىت تكون هاينطق الصوت إما كلمة قصَتة و مجل طويلة م تركب
 35باستقرائي. ادلدرس امأما درس النحو و اإلنشاء يعلمه

الصوتية و الطرقة السمعية الشفهية أهناتركز ىف نطق   لطريقةبُت ا و الفرق  
ما خطوات إلقائها  سواء فضل تكرارا، بينهجلملة و كذلك تكلمة و مترين أمناط ا

، أن الطريقة الصوتية ىي مها نسبق بيانة  و عرفنا  36وىي بتمرين اإلستماع م النطق.
ردات و الصوت، م ادلف دريب السماعي و التدريب إلقاء ىذالطريقة اليت تبدأ بالت

 احملادثة. تدريب و  اجلمل، م التدريب اإلنشائى

 

 الصوتية:ريقة أهمية الط

 تعلم اللغة العربيةليّسرع فهم التلميذات ىف  .1

 تدريس اللغة العربيةاداء عملية  ليسهل ادلدرس ىف  .2

 : عملية تنفيذ الطريقة الصوتية عند التعليم
و اع/الفيديو يقرأ ادلدرس مقرئات اللغة األجنبية أمام الفصل أو بتقدًن ادلذي .1

. ينبغى للطالب أن يهتموا القراءة بالدقةون كيفية ديارسم  الطالب  ليهاإ يستمع
 بالتنغيم واحلركات وادلالمح عند القراءة.

 ونواة تلك ادلقرئات تركب بأحسن تركيب حىت تصبح مقرئات كاملة/مداومة. .2

                                                           
33

 Ulin Nuha, Op.Cit. hal. 120.  
34

 Acep Hermawan. Op. Cit. hal.120. 
35

 Ulin Nuha, Op. Cit. hal.121.   
36

 Ahmad Fuad Efendi, Op. Cit. hal.60.  
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وديكن أو يوّقف ادلدرس تلك النوات بعد أن فهم الطالب م يناقش الطالب  .3
 التالية.تلك النوات م ينطلق ادلدرس إىل اخلطوة 

وبعد هناية عملية القراءة فاخلطوة التالية شلارسة احلوار. ادلثال زلادثات بسيطة م  .4
 معقدة.

 ينبغى أن تكون ىذه الطريقة تستخدم الوسيلة التعليمة لتوضيح النطق وادلكادلة. .5
ينبعى للمدرس أن يعطى التمارين التطبيقية لكل طالب ىف هناية التعلم والتلعيم  .6

بتمرين القراءة واحملادثة أو يعطى ادلدرس ذلم مالحظات خاصة، عما يتعلق 
 37التلخيصات، التشجيعات ليجتهدوا ىف التعلم وأداء الواجبة ادلنزلية.

 
 أهداف تدريس األصوات: .  

ب و يهدف ىذا النوع من التعليم إىل دراسة ما اكتسبو الطال ىالتعليم ادلعيار  (1
 صوات العربية يف كثَت أو قليل.خيتلف عن األ األصوات يف لغتو األم قدمن 

التعليم ادلنتج  و يهدف ىذا النوع من التعليم إىل إكساب الطالب أمناط جديدة  (2
و خاصة األصوات الىت مل من اللغة )العربية ىنا( و تدريبة على نطق أصوات 

 اللغة األم عند الدارس.تكن ىف 
 تزويد الدراس ويهدف ىذا النوع من التعليم إىل  / الصوتى التعليم الصويف (3

 38مبعلومات عن خصائص اللغة العربية و مالمح النضام الصويت فيها.
 
 مزايا الطريقة الصوتية . ج
 ىذه الطريقة مترن مهارة القراءة واحلوار بالطلق اللساين ومترين اإلنشاء. .1
يقدر الطالب على استماع أخطاء القراءة وحوار ادلدرس أو من زمالئهم م تلك  .2

 وتصلح مواقع تلك األخطاءاألخطاء تغَت 
يقدر الطالب على استيعاب رمز كيفية القراءة هبذه الطريقة بدال عن طريقة قبلها  .3

 ماعدا استيعاب احلوار.
                                                           

37
Ahmad Izzan,  Metode Pembelajaran Bahasa Arab,  Bandung PT: Humaniora, Maret 2011), 

Hlm.  21-22  

175ص. ،(1225، )جاهعت أم القرءة، هكتالعربيتدليل عول في إعراد الووار التعليويت لبراهج تعلين رشدى أحواد طعيوت، 
32
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 عيو  الطريقة الصوتيةد.
 ىذه الطريقة حتتاج إىل ادلهارة واجتهاد ادلدرس وكذلك التصميم والوقت الكايف. .1
والسيما الطالب الذين ليس ذلم  تطبيق ىذه الطريقة صعوبة للمرحلة األوىل .2

معارف عن اللغة األجنبية. فلذا ينبغى للمدرس أن يشجع الطالب ويعلمهم 
 بالعملية االتصالية.

استيعاب الطالب على ادلادة الدراسية طافية إن مل يصمم ادلدرس ادلادة الدراسية   .3
ض غَت تام. كاملة. ادلثال مادة القراءة الىت قدمها ادلدرس قليلة. واحلوار ادلعر 

وينبغى للمدرس أن ينظم تناسب الوقت بادلادة الدراسية حىت يستوعبهما 
 39.الطالب

 
 الوعبة الوغوية  .4     

 الوغويةأ. ما هي الوعبة 

يلعب" وىو عملية تفرح هبا القلوب )با -كليمة اللعب يأخذ من "لعب
لعب" يف تعليم اللغة العربية يستخدام اصطالحا "األ 40األالت أو بدون األالت(. 

شلتعة لكي يعطي رلاال واسعا يف أنشطة الفصيلة،ولتزويد ادلعلم وتلميذات بوسيلة 
وموشقة لتدريب على عناصر اللغة، وتوفَت احلوافر لتنمية ادلهارات االلغوية 

  41ادلختلفة.

وسيلة ىي  للعبة اللغوية عند ناصف مصطفى كما نقلو عبد الوىاب رشدي ا
واللعبة اللغوية إحدى خيارات  42ة مستفادة هبا ىف عملية تعليم اللغة العربية.جديد

ادلساعدة والوسيلة لقلة صعبة التعلم. وىذه الوسيلة هتدف أيضا حلل الخًتاع عملية 

                                                           
39

 Ahmd izzan, Op.Cit, hlm 22 
40

 Abdul Wahab Rosyidi, Op. Cit, hal. 20. 
41

 .12)دار المريح: الرياض(. ا*أللعاب اللغوي في تعليم اللغات األجنبية، عبد العزيز،  ناصف مصطف  

 
42

 Abdul  Wahab Rosyidi,Op.Cit, hal. 72. 
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وهتدف أيضا لبناء طاقات  43التعليم ادلرحية، اجلذابة حىت نبتعد عن فشل تعليم اللغة.
 اللغة ألن لكل طالب روحية ادلنافسة وادلبارة. الطالب كامال داخل فصل تعليم

واللعبة اللغوية عند فتح اجمليب ونيل رمحواتى حالة خاصة من حيث أن ادلرء 
واللعبة الغوية لعبة تتوظف لتمرين ادلهارة ىف  44يطلب عن السرور من عملية اللعبة.

لعبة حالة وال 45النطاق اللغوي. وىذه اللعبة عملية تفرح القلوب ىف أداء العمل.
 46خاصة من حيث أن ادلرء يطلب عن السرور من عملية اللعبة.

 هدف الستخدام الوعبة الوغوية . ب

للحصول على  تعليم اللغة األجنبية ىيمن أىداف استخدام اللعبة اللغوية ىف       
السرور ولتمرين ادلهارة اللغوية اخلاصة. واللعبة اللغوية وسيلة تعليمية جديدة ىف عملية 
التعلم وتعليم اللغة العربية، وينبغى أن هنتم بأن اللعبة اللغوية ال هتدف إىل ادلقياس 

 وتقوًن حاصلة تعلم الطالب بل وظيفتها إحدى خطوات ادلدخالت ىف تعليمها.
 ما يلي:وأما فوائد اللعبة اللغوية فهي ك

 لبناء روحية ادلنافسة السليمة بُت البعض بعضا . أ
 شاىدة وادلسامهة بعدة تنوع األلعابلتشجيع ادلتعلم ىف ادل  . ب
 إىل استعمال اللغة ادلتعلمة كأداة األتصال بينهم لدافع الطالب  . ج
 بُت الطالب للحصول على نتائج التعلم اجليدةلبناء العمل اجلماعي  . د

واللعبة اللغوية ترىب روحية العمل اجلماعي من حيث أن بُت الطالب مع بعضهم 
 47.إىل نفس اذلدف. وترىب معٌت الروحي الرياضي يتفامهون. العمل اجلماعي يهدف

 
 

 

                                                           
43

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

Bahasa Arab, (Jakarta: Diva Press, 2011), hal 40. 
44

 Ibid, hal. 26. 
45

 Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, KBBI, Op. Cit. hal.627. 
46

 Fathul Mujib dan Nailur Rahmawati, Op. Cit, hal.26. 
47

 Abdul Wahab Rosyidi, Op. Cit, hal 20-21. 
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لعبة " نعم أو ال ".   5              

جتذب هبا الطالب إىل القيام بالتعلم  لعبة كثَتة ىف تعليم اللغة العربية               
مية خيال الطالب, و لعبة نعم أم ال و أما أىداف ىذه اللعبة لتن السليم منها  

. و آلة مستخدمة ىف ىذه و مصطفهم وتنبئهم وإنتبامهو تذكرىم مترين, و بصريهم
          48ما يلي :يفية و خطوات تنفيذ ىذه اللعبة فكاللعبة قلم و كراسة. و أما ك

ادلدرس يفرق الطالب إىل عدة فرق.  -1  

.العب أول خيتاره الفرقةفلكل فرقة  -2  

أسودا مثال : إين أرى شيئفقال حولو,  تار العب األول من شيئ ما يراه خي -3  

 أسئلة م كتابة عما يراه. مثال : ىل ىو ًنإجابتو بتقد ىفينبغى لفرقة أخر  -4
  ؟مستدير

عب األول فيقول " نعم أو ال ".الالو أما  -5  

الطالب الثاىن ىو الذى يستطيع أن جييب عن السؤال إجابة صحيحة.-6  

لب أخر.ألن جييب عنو طاعلى كل طالب أن يقدم سؤاال  -7  

 

 مهارة الكالم. 6

 أ. ما المراد مهارة الكالم

ومهارة الكالم عند أجيف ىَتماوان قدرة على تعبَت األصوات اللفظية أو ادلعاين 
لتعبَت الفكرة والرأي واإلرادة واإلحساس إىل ادلخاطب. وىف ادلعٌت االوسع أن مهارة 

 عضالت اإلنسان، واذلدف منهاالكالم نظام الرموز ادلمكنة مساعها وبصرىا بانتفاع 
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تقدًن الفكرة ىف توفَت احلاجة. ومهارة الكالم عند ىيندري غونتور تارجيان مجع بُت  
العوامل اجلسمانية والسكولوجية والعصبية والداللية واللغوية وتكون ألة رقابية اجتماعية 

 49مهمة يف حياة اإلنسان.

تعد مهارة الكالم إحدى ادلهارات اللغوية األساسية،   ألن اللغة ىف األصل كالم،   
ىل ذالك إبن جٍت منذ فجر الدراسات اللغوية العربية حيث عرف اللغة بأهنا : فقد نبو إ

الكالم سابق من ناحية تارخيية لبقية ادلهارات أن أصوات يعربىا كل قوم عن أغرضهم. كما
 50إلنسان الكالم منذ نشأة اللغة.اللغوية، فقد عرف ا

 من مهارة الكالم األهداف . 
مهارة الكالم هتدف إىل تكوين تلميذات القادرين على االتصال الشفوى 
جيدا على حسب اللغة اليت تعلمها. وأىداف تعليم مهارة الكالم عند اىب بكر, كما 

 يلي:
 لتعويد تلميذات لتكالم باللغة العربية. . أ

 مجلة صحيحة وسيلة.  تركيب اجلملة بانفسهملتعويد تلميذات   . ب

ج. لتعويد تلميذات اختيار ادلفردات أوالكلمات م تركيبها باللغة الرائعة واالىتمام  
  51بقواعد اللغة الصحيحة.

 :ما مهارة الكالم بادلفهوم السابق تتظاىر فيما يأتىو أ

 أن يلقى ادلعلومات باللغة العربية. يستطيع الطالب .1
 أن يذكر ادلفردات العربية. الطالبو يستطيع  .2

 يف احلوار باللغة العربية. الطالب أن يشًتك .3

 أن خيرب حاصلة ما عرضو باللغة العربية مرة أخرى. الطالب ويستطيع .4

              خطر ىف ذىنو إىل األخرين باللغة العربية. ما أن يلقى فكرة أو الطالب و يستطيع .5
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األصوات اللفظية أو الكلمات لتعبَت  مهارة الكالم ىي قدرة على تعبَت 
الفكرة والرأي واإلرداة واإلحساس اىل ادلخاطب. وبعبارة أخرى, أن مهارة الكالم 
هتداف إىل جعل ادلتعلم قادرا على االتصال شفهيا جيدا باستخدام اللغة اليت 

هارة يف تعلمها. وادلراد باالتصال اجليد ىنا إلقاء الرسالة إىل األخرين. وللصول إىل ادل
 ؤيدة. وىذا األمر ليس سهال ألنواالتصال فنحتاج إىل أنشطة التمارين الكافية وادل
            52حنتاج إىل اخًتاع البيئة اللغوية اليت يواجهها ادلتعلم.

ليس التكلم باللغة األجنبية أمرا سهال, وذلذه ادلهارة عالقات واثقة ادلهارات  
الصوت احلي بينها وبُت مهارة االستماع كما يربطها اللغوية األخرى. فمثال يربط 

باالستماع أيضا تبادل ادلواقف بُت طريف اإلتصال اللغوي احلي ومها: ادلستمع حبيث 
 يتحول ادلستمع إىل متكلم وادلتكلم إىل مستمع.

 ج. المؤشرات مهارة الكالم
 للغة العربية  أصوات األحرف يعرف الطالب على .1
 تنغيم اللغة العربية مطابقا مبخارجهاالطالب على  يعرف  .2
 يعرف الطالب على تعبَت األفكار و تفكَت  .3
 يعرف الطالب كشف ادلشاعر  .4
 المفهوم اإلجرائي . 

 ما يلي :ك خطوات الطريقة الصوتية

نص أو الدرس أمام الفصل، والطالب يستمعون إىل قرآءة يقرأ ادلدرس ال .1
 .ادلدرس، م ديارس الطالب بقرآهتا مجرية

 ونواة تلك ادلقرئات تركب بأحسن تركيب حىت تصبح مقرئات كاملة/مداومة. .2
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 يناقش وديكن أو يوّقف ادلدرس تلك النوات بعد أن فهم الطالب م .3
 ادلدرس إىل اخلطوة التالية. لتقالطالب تلك النوات م ين

 بعد درس القرءة م احلوار السهلة اىل احلوار الصعبة. .4

 ة التعليمة لتوضيح النطق وادلكادلةلعبة تستخدم الينبغى أن تكون ىذه الطريق .5
 الطالب يف فهم الدرس. تسهيل علىلو 

  53.ؤيدة على ما تعلموىاوىف الناىية يعطى ادلدرس الطالب التمرينات م .6

  

 . الدرلسات السابقةج
 الصف يف العربية اللغة كمدرس الباحث ودور جترييب، حبث البحث ىذا 
 الطريقة فعالية فعالية معرفة إىل يهدف البحث ىذا .الضبطي الصف و التجريب
 ادلدرسة ىف الطالبات لدى الكالم مهارة لًتقية ال أم نعم اللعبة باستخدام احلوارية
 الطريقة ىل " البحث مشكلة تكوين وأما .بكنبارو "فوتري دينية" األىلية الثانوية
 ىف الطالبات لدى الكالم مهارة لًتقية فعال "ال أم نعم" اللعبة باستخدام احلوارية
 "؟ بكنبارو "فوتري دينية" األىلية الثانوية ادلدرسة

 يف "ب" و "أ" الثامن صفال يف العربية اللغة مدرس فهي البحث أفراد وأما  
 الحوارية الطريقة فعالية وموضوعو .بكنبارو فوتري دينية اإلسالمية الثانوية ادلدرسة

 المدرلسة فى الطالبات لدى الكالم مهارة لترقية ال أم نعم الوعبة بالستخدام
 ىف الثامن الصف طالبات البحث ورلتمع .بكنبارو "فوتري دينية" األهوية الثانوية
 و "أ"الثامن الصف طالبات عينتو و باكنبارو "فوتري دينية" األخلية الثانوية ادلدرسة
 ".ب" الثامن الصف

 "ال أم نعم" اللعبة باستخدامة احلوارية الطريقة استخدام أن اخلالصة فوجد  
 "فوتري دينية" األىلية الثانوية ادلدرسة يف الطالبات لدى الكالم مهارة لًتقية فعال

 داللة درجة يف "Tt" اجلدول من أكرب  To= 3,38 أن عليو دل كما باكنبارو
 على تدل ىذه و .مقبولة Ha و مردودة Ho ،يعٌت 1 % داللة درجة و من 5%
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 الكالم مهارة لًتقية فعال ال أم نعم اللعبة باستخدمة احلوارية الطريقة استخدام أنّ 
 .بكنبارو فوتري دينية" الثانوية ادلدرسة يف الطالبات لدى

 االفتراض .1
 مهارة الكالم لدى تلميذات سلتلفة   . أ

  عواملبعدة ثر مهارة الكالم لدى تلميذات تتأ  . ب

 . الفريضة2      
  ىف تعليم اللغة العربية باستخدام لعبة "نعم أم ال"طريقة الصوتية ال:  الفرضية البديلة

لًتقية مهارة الكالم لدى تلميذات ادلدرسة ادلتوسطة  فعال
 مبعهد دار احلكمة بكنبارو. اإلسالمية

 ىف تعليم اللغة العربية   باستخدام لعبة "نعم أم ال"طريقة الصوتية ال:   الفرضية الصفرية
مهارة الكالم لدى تلميذات ادلدرسة ادلتوسطة لًتقية  غَت فعال
 مبعهد دار احلكمة بكنبارو. اإلسالمية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


