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 الفصل الثاني

 اإلطار النظري
 مفهوم النظري .أ 

 تعريف الفعالية  .1
فعالية ىي مصدر من فعال. جاء يف ادلنجد أن معٌت الفعالية ىي النافذ، 

ومعٌت الفعالية يف ادلعجم اإلندونيسي الكبَت  1ادلؤثر، الذي يؤدي إىل نتائج.
كما يف الكتب مولياس ىو تأثَتة )عاقبة، أثر واالنطباع ( وحتصل على 
احلاصلة، الفعالية ىي حالة تدل على مدى التخطيط حيصل على األداء 

الفعالية ىي مقدارة صلاح الًتبية. حيث 2العملى لتحقيق األىداف ادلطلوبة.
درجة صلاح الًتبية الىت تنفذ الىت خططت لنيل أىداف  وجود ادلقارنة بُت

الًتبية. وقال ىاىن ىاندوكو أن الفعالية ىي القدرة إلختيار اذلدف ادلعُت 
 3.والتمام لنيل األىداف ادلقررة

ويقصد بالتعليم الفّعال ىو التعليم الذي يؤدي إىل أقصى درجة شلكنة من 
مع النتيجة على أكرب قدر من التعليم بأفضل الطرق وأقلها جهدا ووقتا 

 4ادلكاسب الًتبوية األخرى.

 

 مفهوم طريقة التدريس .2
الطريقة اليت يستخدمها ادلعلم ىف عملية التعلم. ىف عملّية التعليم و 

 التعلم, مهمة جدا للمعلم أن يكون رلمعوعة متنوعة من األساليب.

                                                             
 952(، ص. 1986) دار ادلشرق: بَتوت، ادلنجد يف اللغة واألعالم، لويس معلوف، 1

2
E. Mulyasa, Manajemen Berbasis Sekolah, Bandung: PT Rosdakarya, 2002, h. 

82 
3
Hani Handoko, Managemen, (Yogyakarta:BPFE, 2003), Hlm. 7  

 
 142(، ص. 1982)الرياض: مجيع احلقوق، أساليب اللغة العربية الطبعة االويل، زلمد علي اخلويل،  4
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التلميذات الطريقة ىي الكيفية أو األسلوب الذى خيتاره ادلدرس ليساعد 
على حتقيق األىداف التعليمية السلوكية، و ىي رلموعة من اإلجراءت و 
ادلمارسات و األنشطة العلمية الىت يقوم هبا ادلعلم داخل الفصل بتدريس درس 
معُت يهدف أىل توصيل معلومات و حقائق ومفاىيم للتالميذ. وقال أمحد 

يحة ىف تعليم تفسَتىف كتاب رميوليس أن الطريقة ىى الوسيلة الصح
" مبعٌت logos" مبعٌت الطريقة و "metodosالطريقة لغة من كلمة "5ادلادة.

العلم. والصطالحا ىي علم يبحث عن الطرق ادلؤدة لنيل اذلدف فعاليا 
 6ومؤثرا.

وىف معجم اللغة اإلندونسية الكبَتة يقال أن التدريس أصلو "درس". مبعن 
ريد التلميذات أن يتعلم العلم. وقال العملية والعمل و طريقة التعليم حىت ي

حبرالدين إن التدريس ىو عملية مساعدة الطالب يستطيعوا التعلم جيدا كما 
 7نقلو أسيف ىرماوان.

 

 أنواع طريقة تدريس .3

كانت طرق تدريس اللغة العربية متنوعة. ىف كتاب طرق تدريس اللغة  
منها: طريقة القواعد العربية، قدم ذوالكفل أنواع طرق تدريس اللغة العربية 

والًتمجة، طريقة ادلباشرة، طريقة القراءة، طريقة السمعية الشفوية، طريقة 
االتصالية، طريقة االنتقائية. من الطريقة قد ذكرت، الباحثة ستبحث الطريقة 

 السمعية الشفوية يف ىذه البحث.
 

 

                                                             
5
Ramayulis, IlmuPendidikan Islam, (Jakarta: KalamMulia, 2002), h. 183 

6
Ahmad Izzan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, 2015), h, 72 

7
Op.Cit, Acep Hermawan, h.32 
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 تعريف طريقة السمعية الشفوية .4

ة على ادلدخل الًتكيب. وىذه  الطريقة السمعية الشفهية طريقة معتمد
الطريقة تؤكد على التحليل ووصف  اللغة ادلتعلمة ابتدءا بالصوت، صيغة 

طريقة السمعية الشفوية طريقة تفضل مترين االستمع  8.الكلمة وتركيب اجلملة
 9والنطق مث القراءة مث الكتابة ألن بداية اللغة النطق.

أهنا رلموعة من الرموز الصوتية تنطلق ىذه الطريقة من تصور للغة مؤداة 
الىت يتعارف أفراد اجملتمع على داللتها بقصد حتقيق االتصال بُت بعضهم 
البعض، من ىنا فإن اذلدف األساسى يف تعليم العربية ىو متكُت غَت 
الناطقُت بالعربية من االتصال الفعال بالناطقُت هبا. مبا يتطلبو ىذا االتصال 

 10دور حولو من مواقف.من مهارات سلتلفة ومبا ي
 

 االفتراض على الطريقة السمعية الشفوية .5
أن الطريقة السمعية الشفوية طريقة تفضل مترين االستماع والنطق مث 
القراءة مث الكتابة. وىذا الرأي يعتمد على االفًتاضات التالية منها: ان بداية 

ة من حيث اللغة النطق فلذا ان تعليم اللغة مبدوؤ من مساع األصوات اللغوي
 الكلمة, اجلملة وكيفية نطقها قبل تعليم القراءة والكتابة.

واالفًتاض األخر ان اللغة عادة, كان العمل يصبح عادة ألجل التكرار. فلذا 
 ينبغى ان يكون تعليم اللغة متكررا.

وىذه الطريقة هتدف اىل تكوين الطالب القادر على استخدام اللغة 
اتصاليا. فلهذا البد على الطالب ان يتعلموا اللغة ادلنشودة متكررا ليستطيوا 

                                                             
8
Ibid, Acep Hermawan, h.185 

9Loc. Cit, zulkifli, h. 28 
 401م(ص. 1983،)دار ادلعرفة،طرق التدريس اللغة العربية الدينيةزلمود رشدى خاطر،  10
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ان يستخدموااللغة تلقائيا. وىذه ادلهارة زلصولة عليها من التعويدات 
 11لية.اجلديدة ونظرة اىل التعويدات القددية الصادرة من لغاهتم احمل

 
 خصائص الطريقة السمعية الشفوية .6

 واما خصائص الطريقة السمعية الشفوية فيما يلي:

 تعليم اللغة العربية هبا ينشد إىل تسلط ادلهارات اللغوية األربعة. . أ

 غرض ادلادة مرتب من االستماع اىل الكالم والقراءة والكتابة. . ب

 عبارة اللغة األجنبية مقدمة باحملادثة للحفظ. . ت

 الًتاكب اللغوية بالتدريب.تسلط  . ث

 ادلفردات تتعلق بسياق الكالم أو بالعبارة السياقية. . ج

 تعليم األصوات منظم بنموذج من ادلدرس. . ح

تعليم الكتابة يتكون من العبارات اللغوية وادلفردات الىت تعلمها  . خ
 الطالب كالميا.

 اليسمع للمدرس استخدام الًتمجة. . د

كان تعليمها زلتاجا إليو فينبغى عدم تعليم القواعد للمبتدئُت. وإن   . ذ
 على ادلدرس أن يعلمها إستقرائيا ومدّرجا من السهل إىل الصعب.

مادة التعليم سلتارة على وحدة تدل على الفرق بُت اللغة األجنبية  . ر
 واألم.

 ينبغى على ادلدرس تباعد عن استجابة الطالب اخلطيئة. . ز

 تركز التعليم عند ادلدرس ومتابعتو الطالب. . س

 12ادلسجل ومعمل اللغة والصورة مهمة. إسخدام . ش

                                                             
11

 Aziz fakhrurrozi, dkk, Pembelajaran Bahasa Arab, Jakarta: Direktorat jendral Agama 

Islam Kementrian Agama, 2012, h. 94 
12

 Ahmad Fuad Effendy, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, Malang: KINARA 

Jombang, 2009,  h. 59-60 
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 خطوات استخدام الطريقة السمعية الشفوية .7

 وأما خطوات استخدام الطريقة السمعية الشفوية فيما يلي:
تقدمي احلوار او ادلقروؤ القصَت من حيث ان ادلدرس يقرأ ذلك احلوار  (1

 بالتكرار ويستمعو الطالب بدون النظر اىل النص.
التقليد وحفظ احلوار او ادلقروؤ القصَت بتقليد قراءة ادلدرس كلمة فكلمة   (2

على الشكل الكالسيكي وحبفظ تلك اجلملة. وىذا التنقية مسمة هبا تقنية 
 التقليد و احلفظ.

 والتقنية ادلستخدمة ىف تقدمي منوذج الكلمة تقنية مترينية. (3
 ناوبُت.يقموم لطالب مبظاىة احلوار حملفوظ امام الفصل مت  (4
 13تكوين الكلمات األخرى ادلطابقة بنموذج الكلمة ادلتعلمة. (5

 مزايا و ضعف الطريقة السمعية الشفوية

 المزايا .أ 

 لدى التلميذات مهارة احلفظ اجليدة. .1

 يصبح الطالب ماىرين يف تركيب منوذج الكلمة ادلتمرنة.  .2

جو التعلم مريح وجذاب ألن الطالب متسامهون، ينبغى للمدرس أن يؤثر  .3
 الطالب مرارا.

 ب. الضعف

استجابة التلميذات ميكانيكية وكان الطالب اليعرفون ويفكرون معٌت  .1
النطق ادلنطوق. ىذه احلالة جترى مدة عدة الشهور حىت يشعر الطالب 

 بادلمل.

                                                             
13

Ibid, zulkifli, h.33 
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يقدر التلميذات على االتصال بالطالقة إن كانت الكلمات مستخدمة  .2
 تدرب داخل الفصل.

لع عن النص حىت يفهم التلميذات فهم الكلمة معٌت الكلمة ادلعلم اليتخ .3
 و احلل ان لكل كلمة عدة معاىن النص.

نشاط التعلم داخل الفصل غماض ألن التلميذات يستجيبون هتيج  .4
 ادلدرس.

وال يؤمر التلميذات بالتفاعل شفويا كان أو كتابيا قبل استيعاب النماذج  .5
 حىت خيافوا على ىف استخدام اللغة.

غة منابلة غَت نصوصية وغَت ظاىرية ويشعر التلميذات وكانت متارن الل .6
 14بالصعوبة عند تطبيقها داخل النص اتصاليا.

 
 ( Stick Figures )تعريف وسيلة  .8

ومعناىا حرفياا  Mediusإن كلمة "الوسيلة" مشتقة من اللغة الالتية مبعٌت 
وسااايلة تاااأل مااان اللغاااة الالتينياااة وىاااي صااايغة اجلماااع مااان  15وسااايط أو ملقاااي.

يف شااااكل حرفيااااا ىااااي ادلاااادخل أو الوساااايط. وإلصاااااطالحا  Mediumالكلمااااة 
الوساايلة ىااي شاايف الوصااف ادلااوزع رسااالة و أن تكااون مثااَت األفكااار وادلشاااعر 

 16واإلرادة الطالب وذلك ليشجع عملية التعلم يف نفسهم.

اهلل, الوسايلة ىاي كال شاخص وعنصار وقال أمَت أحسُت يف كتاب خليل 
وآلاااة ىاااي وحااادث يًتّكاااز أحااااواال ديكااان الطاااالب أن ّيكسااابوا ادلعرفاااة وامهااااارة 

الوسيلة التعليمية عند إبرىيم مجيع األشياء الىت ديكان اساتخدامها  17وادلوقف.
                                                             

14
Ibid, Zulkifli,h. 33-34 

15
 Azhar Arsyad, Bahasa Arab dan Metode Pengajarannya (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 

2010),h .74 
16

 Asnawir dan Usman, Media pembelajaran, Jakarta: ciputat, 2002, h. 11 
17

 M. Khalilulah, Media Pembelajaran Bahasa Arab (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 

2011) h.24 
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إلعطاااء التهاايج حااىت حتاادث هبااا عمليااة الااتعلم و ادلعلاايم للوصااول إىل أىااداف 
لة التعليميااة ىااي مجااع مااا تسااتطيع أن يلقااى ادلعلمااون الوسااي18التعلاايم اخلاصااة.

ادلعلومة, وهتيج التفكَت واإلحساس والتأمُت لدى الطاالب حاىت يساتطيعوا أن 
(  2011عبااااد العاااااي يف ) خلياااال اهلل، 19خيًتعااااوا العمليااااة التعليمااااة أنفسااااهم.

 20الوسائل التوضيحة.

يم ىااي  ( أن وسااائل تعلاا1995وذكاار إمااام سااوبونو ) يف إمااام أسااراري , 
كاال مااا يسااتخدم إليصااال رسااالة أو معلومااة ماان مصاادر إىل ىاادف ) مرساال 

 21إليو(.

كما أثار إليو قول حسُت راضي أن كل ما يستعُت باو ادلعلام علاى تفهايم 
ومااان الااارأي الساااابق يتحصااال اخلالصاااة أن  22وتوضااايح الااادرس ذلااام. التلمياااذة

وأماا  لاتعلم.الوسائل ىي أدة واحدة اليت ديكن أن يدعم الطاالب النشااط يف ا
 فوائد وسائل تعليمية اللغة العربية فمنها:

تنميااااة حااااب االطااااالع وادلااااذاكر وترقيااااة الرغبااااة يف التعلاااايم لاااادى  . أ
 التلميذات.

 تشويق التلميذات للتعلم وتزوجو نشطو يف قاعة الدرس . . ب

دفاااع التلمياااذات إىل التعلااايم بكااال جهاااد ونشاااط والعمااال مباااا أماااره  . ت
 ادلدرس.

 التعليم.مسَتة وتسهيل عملية  . ث

                                                             
18

Nur Hayati Yusuf, Media Pengajaran, (Surabaya: Dakwah Digital Press, 2005),h. 6 
19

 Yunus Nagawa, Metodologi Pembelajran Agama Islam, (Jakarta: Pustaka Firdaus), h. 

137 
 1423(، ص. 1962) القاىرة: دار ادلعارف. ادلوجو الفن دلدرس اللغة العربية، عبد العاي إبرىيم،  20

 20ص. (, 1995, ) ماالنج: إكيب ماالنح, الوسائل ادلعينات يف تعليم العريبإمام أسرار, 21

 181) ادلملكة العربية السعودية: مكتبة اخلبيت (, ص. طرق تدريس اللغة العربية, حسُت راضي, 22
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مؤكاااادة شخصااااية التلميااااذات يف إطباااااع عمليااااة التعليميااااة داخاااال  . ج
 23الفصل.

ىاي الصاورة الايت تصاّورىا ادلدرساة بالياد عناد التعلايم Stick Figuresوسايلة 
  24أو الصورة اليت أعدىا من قبل.

ىااي صااورة اليااد الاايت  stick figures أخيااف ىرماااوان أن وساايلةوقااال 
الدراسااية أو قااد أعاادىا قباال بدايااة التعلاايم.  صاانعها ادلاادرس عنااد تقاادمي ادلااادة

وادلراد بالصاورة ىناا ليسات صاورة مجيلاة خططهارساام بال ىاي صاورة تساتطيع 
أن تشكل تصوير ادلادة اليت يقدمها ادلدرس. وتلك الصورة ديكن أن يصانعها 

 25مدرس اللغة اللعربية و لو ي يكن ماىرا يف الرسم.

 و فيما يلي: وأما العنصر المهتم به عند صناعة فه

 مفرق الصورة .أ 

خرى, كصورة الرجل سلالف بصورة ادلرأة, أىناك فرق بُت الصورة و صورة 
او الرجل يلبس وادلارأة تلابس الفساتان أو كصاورة الرجال الغضاب أو ادلارأة الاِت 

 تتبسم.
 سهلة يف تعرفها .ب 

البااد أن تكاااون تلاااك الصااورة ساااهلة يف تعرفهاااا, والشااِتء الاااذي ديكااان أن 
 َت مستخدم.يزعج البصر غ

 

                                                             
 148(,ص. 2008) اخلرطوم: الدار العادلي, تعليم اللغة العربية للناطقُت بغَتىا, عمر الصدق عبد اهلل, 23

24
Nana Dsujana dan  Ahmad  Rivai, Media Pengajaran Penggunaan dan Pembuatannya, ( 

Bandung: SinarBaruAlgensindo), cet ke 9 2010, h. 4-5 
25

Loc.Cit,Acep Hermawan, h. 236 
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 :26فيما يلىStick Figuresوالصور ادلصنوعة من 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
26

Ibid, Acep Hermawan, h. 236 
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 وأما خطوات نشط استخدام فيما يلي:

 مرحلة االستعداد  .1

 صناعة القرار. -

 صناعة خطة الدراسة. -

 تقدمي موضوع الدرس. -

 تقدمي ىدف التعلم. -

 مرحلة التقدمي  .2

 يفتش ادلدرس استعداد التلميذات. -

 بالدرس ادلاض لتعلم ادلادة التالية.قام ادلدرس بالتعليق  -

 StickFiguresيعطى ادلدرس ادلفردات اجلديدة للتالميذ باستخدام وسيلة  -

 التلميذات.ومناقشتها مع 

 ينطق ادلدرس ادلفردات ويقلده التلميذات. -

 خيفظ التلميذات ادلفردات.  -

 االختتمام .3

 االستنتاج  -

يأمر ادلدرس التلميذات بصناعة اجلملة البسيطة من البيان السابق يعرف أن  -
التلميذات لًتقية مهارة الكالم لدى فعال  Stick Figuresالوسيلة استخدام 

 ألهنم يدربون على نطق تلك ادلفردات حىت يسهلوا لذكرىا.
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 مهارة الكالم .9

 تعريف مهارة الكالم . أ

تعبَت األصوات اللفظية أو األقوال لتعبَت مهارة الكالم ىي إستطاعة على 
مهاااارة الكاااالم إحااادى  27الفكااارة, الااارأي, اإلرادة واإلحسااااس إىل ادلخاطاااب.

ادلهااارة اللغويااة األساسااية, ألن اللغااة يف األصاال كالمااا, وقااد نبااو إىل ذلااك اباان 
جٍت منذ فجر الدراسات اللغوية العربية حياث عارف اللغاة بأهناا أصاوات يعارب 
هباااا كااال قاااوم عااان أغراضاااهم كماااا أن الكاااالم ساااابق مااان ناحياااة تارخيياااة لبقياااة 

الكااالم منااذ نشااأة اللغااة، وماان ادلااربرات  ادلهااارات اللغويااة، فقااد عاارف اإلنسااان
 28األخرى اليت ديكن أن نسوقها تربيرا ألسقية الكالم.

يسااامى ادلاااراء مااااىرا ىف اساااتخدام اللغاااة العربياااة عنااادما قااادر علاااى الكاااالم 
والقراءة والكتابة مناسبة بالقواعد الصحيحة ادلطابقة واستيعاب ادلفردات على 

 ية. سحب احلاجة وىدف تعلم اللغة العرب
وىاادف تعلاام اللغاااة العربيااة الرئيسااي لبنااااء مهااارة الكااالم حااايت يقاادر ادلااارء 

 29على تعبَت غرضو إىل األخرين.
ويااازاول ادلاااتعلم مهاااارة الكاااالم عنااادم راااب عااان أسااائلة ادلااادرس شااافهيا أو 
يساااأل بااادورة بعاااض األسااائلة أو يقااارأ قاااراءة جهرياااة أو يشاااًتك يف حاااديث أو 

واإلعااااادة أدىن ادلسااااتويات وأكثرىااااا صااااعوبة,  مناقسااااة, وتعاااارّب احملاكااااة والًتديااااة
ومعيار كفاءة ادلتعلم يف ىذه ادلهارة خو قدرتاو علاى التعباَت عان افكااره بالغاة 

 30يستطيع أىل اللغة األصليون فهمها.
تعلاايم مهااارة الكااالم يهاادف إىل جعاال التلميااذات قااادرين علااى االتصااال 

 شفهيا جيدا مناسبا باللغة اليت تعلموىا. 

                                                             
27

Loc.Cit, Acep Hermawan, h. 135  
 75عمر الصديق عبد اهلل, ادلرجع السابق, ص. 28

29
Op.Cit M. Kalilullah, h. 10 

  76نفس ادلرجع, ص.30
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 اف تعليم مهارة الكالم عند أبو بكر فهي بما يلي:وأما أهد
 لتعويد التلميذات زلادثة باللغة فصيحا. .1

 لتعويد التلميذات تكلما فصيحا واضحا. .2

 31لتعويد التلميذات أن خيتار لكلمة ادلناسبة مبوقعها يف اجلملة أو الكالم. .3

 : وأما أهداف مهارة الكالم للمرحلة المتوسطة اإلسالمية فكما يلي

 اتصل معلومات. .1

 اشًتاك بادلمارسة احلوارية. .2

 حتدث عن البيانات الشحصية. .3

 ادلقابلة. .4

 متثيل. .5

 32تعبَت التفكَت يف ادلناقشة أو خلطابة. .6

 

 المفهوم اإلجرائى . ب

لًتقية مهاارة  Stick Figuresإن ىذا البحث حبث جتربيي باستخدام وسيلة 
الكااالم لاادى التلميااذات الصااف الثاااا ىف مدرسااة ادلنااّورة ادلتوسااطة اإلسااالمية 

 بكنبارو.

لًتقية مهارة الكالم   Stick Figuresأما خطوات فعالية استخدام وسيلة 
 كمايلي:

 

                                                             
31

Loc.Cit, Ulin Nuha, h. 99 
32

Iskandar dan Dadang sunender, strategi Pembelajaran Bahasa, (Bandaung: Remaja 

Rosdakarya, 2011), h. 286 
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 تقدم ادلدرسة ادلقدمة وتفتح الدرس. .1

 تشرح ادلدرسة أىدف الدرس وفوائد الدرس. .2

 الدرس و التلميذات يستمعون ايضاً. تقرأ ادلدرس ادلادة .3

 على السبورة( Stick figuresتصور أو تعلق ادلدرسة الصورة العودية ) .4

 تشرح ادلدرسة عن الصورة على السبورة .5

تعطااااى ادلاااادرس الفرصااااة للتالميااااذ, ان يسااااتعدوا للااااتكلم عاااان الصااااورة علااااى  .6
 السبورة.

 أصدقائو.تأمر ادلدرسة من بعض التلميذات ان يتقدم ويتكلم أمام  .7

 تعطى ادلدرسة النتائج لكل تالميذ. .8

 االختتام .9

 مؤشرات مهارة الكالم

 يقدر التلميذات على تعبَت أصوات األحرف اذلجائية.. 1
 يقدر التلميذات على نطق اللهجة العربية.. 2
 يقدر التلميذات على تعبَت البنفس.. 3
 يقدر التلميذات على تعبَت األفكار.. 4
 على استيعاب ادلفردات الكثَتة.يقدر التلميذات . 5
 

 الدراسة السابقة . ج

الدراسااة السااابقة ىااي حبااث مسااتخدم كادلقارنااة البتعاااد التقليااد عاان كتابااة 
علمياااة ولتأكياااد البحاااث الاااذى قاااام باااو الباحاااث. وأماااا الدراساااة الساااابقة ذلاااا 

 البحث فهي:
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(،بتحااات ادلوضاااوع " فعلياااة اساااتخدام 2017البحاااث أعدتاااو عباااد أزياااز ) .1
لًتقيااة اسااتيعاب ادلفااردات   Stick figuresيااد واحلفااظ بوساايلة طريقااة التقل

 لدى الطالب يف ادلدرسة ادلتوسطة حياة اإلسالمية.

لًتقياة مهاارة  Stick Figuresاستخدام الوسايلة  وكان ىذا البحث " فعالية 
 اإلسالمية بكنبارو".  ادلتوسطةالكالم لدى التلميذات يف مدرسة ادلنورة 

مااااا بطريقااااة سلتلفااااة و وساااايلة األول و الثاااااا ىااااو أهنوالفاااارق بااااُت البحااااث 
لًتقية استيعاب ادلفاردات والبحاث الثااا لًتقياة ويف البحث األول  واحدة،

 .مهارة الكالم
(، بتحت ادلوضوع " فعالية 2013البحث أعدهتا ساري كوسوما جينيت ) .2

يف تعلام مهاارة الكاالم باللغاة جرماان يف  Stick Figuresاساتخدام الوسايلة 
 فروررو".  2ادلدرسة العالية احلكومية 

لًتقياة مهاارة  Stick Figuresاساتخدام وسايلة  وكاان ىاذا البحاث " فعالياة 
 اإلسااالمية بكنبااارو". ادلتوسااطةالكاالم لاادى التلميااذات يف مدرسااة ادلناورة 

 البحااث األول والفاارق بااُت ذلااك البحااث ىااو أهنمااا بالوساايلة واحاادة و يف
لًتقياة مهاارة الكاالم يف تعلم مهارة الكالم باللغاة جرماان و البحاث الثااا 

 باللغة العربية.
(،بتحاااات ادلوضااااوع " فعاليااااة اسااااتخدام 2017البحااااث أعاااادهتا أفرياااااا ) .3

طريقااة اإلتصااالية بوساايلة تعبااَت ادلوضااوع شاافهيا لًتقيااة مهااارة الكااالم لاادى 
 ة ادلتكاملة الفتية بكنبارو."الطالب ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمي

لًتقياة مهاارة  Stick Figuresاستخدام الوسايلة  وكان ىذا البحث " فعالية 
 اإلسالمية بكنبارو". ادلتوسطةالكالم لدى التلميذات يف مدرسة ادلنورة 

والفاارق بااُت مهااا ىااو الطريقااة و الوساايلة سلتلفااة باال لًتقيااة واحاادة يعااٍت  " 
 .مهارة الكالم"
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 البحث وفرضياتهإفتراضات  . د
 إفتراضات البحث . أ

 عندىم مهارة الكالم سلتلفة. التلميذاتكل  (1

 مهارة التلميذات يف الكالم يؤثرىا عّدة عوامل.  (2

 الفرضيات البحث . ب

 مهارةلًتقية  فعال  Stick Figuresاستخدام وسيلة  :  (Ha)الفرضية البديلة 
 ادلتوسطةالكالم لدى التلميذات يف مدرسة ادلنورة 

 اإلسالمية بكنبارو
 فعال لًتقية مهارة غَت Stick Figuresاستخدام وسيلة : (Ho)الفرضية الصفرية 

 ادلتوسطةالكالم لدى التلميذات يف مدرسة ادلنورة 
 اإلسالمية بكنبارو


