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 الفصل الثاني

 اإلطار النظري
 

 المفهوم النظري .أ 

 فعالية .2
اؼبنجد أن معٌت الفعالية ىي كلمة الفعالية أصلو من الفعل. جاء يف 

أو  تأثَتأو  عليةافالفعالية ىي  ٓٔالنافذ، اؼبؤثر، الذي يؤدي إىل نتائج.
أما يف معجم اللغة اإلندونسية الكبَتة معٌت الفعالية ىي أي شيئ و  ٔٔ.نفوذ

ىذه إشارة و  ٕٔربصِّل على النتيجة.االنطباع( و أثَتة )عاقبة، أثر و الذي فيو ت
لية مرتبط دبحصول على يد مليسا الفعاكلمة الفعالية. و اؼبعٌت اللغوي لإىل 

يقصد بالتعليم و  ٖٔإجياد اشًتاك األنشطة من التالميذ.على اؼبنشودة وكفاية و 
فبكنة من التعليم بأفضل  الفّعال ىو التعليم الذي يؤدي إىل أقصى درجة

 أقلها جهدا و وقتا مع النتيجة على أكرب قدر من اؼبكاسب الًتبويةالطرق و 
  ٗٔاألخرى.

فاستخلص أن الفعالية ىي شيئ متعلق  ،بناء على الشرح السابق
بالغاية أو األىداف الىت ربقق من األنشطة اؼبناسبة بالعملية. وإذا كان فيها 

كمية التعليم الديناميكي بُت نوعية التعليم و  ىف تنفيذ التعليم للتوازن احقب
مال ومناسبا فيقال أن التعليم واغبال الدال على الوصول إىل اؽبدف اؼبعُت كا

 .الفعا
                                                             

12
3500(،،ص13960،)داسانًششق:تُشوخ،انًُجذفٍانهغحواألعالونىَظيعهىف، 

11
Atabik Ali, KamusKontemporer Al-Ashri, ( Yogyakarta: Multi KaryaGrafik, 2003)0  

12
Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia 

cet.Ketiga, (Jakarta: Balai Pustaka,1990), h. 219. 
13
E.Mulyasa, Manajemen Berbasis Sekolah, (Bandung:Remaja Rosdakarya, 2003), h.82.  

14
910،ص13370،)عًاٌ:دسانفالح(،أعانُةتذسَظانهغحانعشتُحيذًذعهٍانخُهٍ، 



9 

 

 طرق التدريس .2
 التعريف ( أ

ؿبب شاة أن الطريقة لغة الطرق. واصطالحا أهنا طريقة فعل قال 
قال أجيف و  ٘ٔاؼبفهوم اؼبنظم.الواقع و العمل باستخدام  الشيء أو

ىرماوان أن الطريقة ىي اػبطوات العامة عن نظريات يف اؼبدخل 
 ٙٔاؼبعُت.

طيط اؼبصمم ٌت كيفية مستخدمة لتنفيذ التخدبع تدريسطريقة ال
قال أوىل و  ٚٔالتطبيقي للحصول على التعليم.داخل النشاط الواقع و 

ا أن طريقة التعليم مكونات الطرق واػبطوات والنظام اؼبرورة هبالنوحى 
 ٛٔلتقدًن مواد الدراسة يف عملية التعليم.

تقدًن مواد  طريقة تعليم اللغة العربية ىي الطريقة اؼبعبورة هبا يف
  ٜٔمرحيا.لغة االعربية ليفهمها التالميذ ويستوعبها سهال وجيدا و درس ال

 أما الطرق تدريس اللغة العربية كما يلى: 
 طريقة القواعد و الًتصبة .ٔ
 طريقة اؼبباشرةال .ٕ
 طريقة القراءة .ٖ
 الطريقة السمعية الشفوية .ٗ
 الطريقة اإلتصالية .٘
 ٕٓالطريقة اإلنتقائية .ٙ
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 طريقة المباشرةال ( ب
 طريقة المباشرةالريف تع (2

طريقة اؼبباشرة ىي الطريقة اليت يلقى اؼبدرس هبا الاؼبراد ب
اؼبواد الدراسية من اللغة األجنببة حيث يستخدمها مباشرة كآالت 

  ٕٔاتصال.   ال يستخدم اؼبدرس اللغة األم يف تعليم.
طريقة اؼبباشرة ألن التعلم فيها اللذلك ظبيت ىذه الطريقة ب

باشر بُت الكلمات األجنبية والعبارات واألشياء يتم بالربط اؼب
واألحداث الىت تدل عليها بدون استخدام اللغة األم من جانب 

 ٕٕاؼبدرس أو من جانب الطلبة.
على الوجو العام قدم رشدي أضبد طعيمة مالمح الطريقة 

 اؼبباشرة كما يلي: 
أن اؽبدف األساسى الذى تنشده ىذه الطريقة ىو تنمية قدرة  .ٔ

 رس على أن يفكر بالعربية وليس باللغة األوىل.الدا
 ينبغي تعليم اللغة العربية من خالل العربية ذاهتا دون أية وسائط. .ٕ
اغبوار بُت األفراد يعترب الشكل األول والشائع الستخدام اللغة يف  .ٖ

 اجملتمع اإلنساىن.
ال يتعرض الدارس لنص مكتوب بالعربية قبل أن يكون قد ألف  .ٗ

ت ومفردات وتراكيب. وال يبدأ الدارس يف  ما فيو من أصوا
 كتابة النص قبل أن جييد قراءتو وفهمو.
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وأخَتا فإن اىتمام ىذه الطريقة بتنمية قدرة الدارس على نطق  .٘
األصوات، واكتساب مهارة الكالم يفوق اىتماما جبوانب أخرى 

 ٖٕهتتم هبا طريقة كبو والًتصبة.

 طريقة المباشرةالخطوات استخدام  (2
 طريقة اؼبباشرة كما يلى:الت أما خطوا

يذكر الكلمة بإشارة ما يدل و يبدأ اؼبدرس بتقدًن اؼبادة شفويا،  .ٔ
عليو أو الصور. التالميذ يكررون مرات حىت يكون حفظهم 

 صحيحا ويفهموهنا.
مث تدريب باستعمال أداة اإلستفهام مثل ما، وىل، وأين،  .ٕ

 وغَتىا.
لب منهم أن بعد أن سيطر التالميذ اؼبادة وفهموىا، فيط .ٖ

يفتحوا الكتاب اؼبدرسي. اؼبدرس ديثل القراءة الصحيحة مث 
 يطلب منهم أن يقرأومتبادلُت.

مث يطلب من التالميذ أن جييبوا األسئلة اؼبوجودة يف الكتاب  .ٗ
 ربريريا.

مثل القصة مادة القراءة الزائدة تتاح على الوجو العام  .٘
 القصة القصَتة وغَتىا.اؼبضحكة، و 

 ٕٗيف مرحلة معينة باإلستقراء.القواعد تدرس  .ٙ
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 طريقة المباشرة المزايا وعيوب  (2
 طريقة اؼبباشرة ىي:الفمزايا 

 اؼبادة تدرس أوال الكلمة مث تنتقل إىل اعبملة. .ٔ
، القواعد تدرس قليال، وال يطلب من تالميذ أن حيفظوا القاعدة .ٕ

 ولكن اؼبهم أهنم يستطيعون أن يتحدثوا باللغة األجنبية اؼبتعلمة.
 عملية التعليم، اؼبدرس يستعمل الوسائل التعلمية إما مباشرة ويف .ٖ

 أو باإلشارة أو باغبركة.
بعدما دخل التالميذ الفصل، اؼبدرس جيعل البيئة العربية لكي  .ٗ

 ٕ٘يتكّلموا هبا، وال جيوز ؽبم أن يتكّلموا بغَتىا.
 :طريقة اؼبباشرة ىيالعيوب 

لشرح القواعد  من اؼبالحظ يف ىذه الطريقة أنو ال ؾبال ىناك .ٔ
اؼبدروسة ولو بأسلوب موجز وىو أمر ال يكاد يستغٌت عنو البالغ 

 ٕٙعلى وجو اػبصوصحُت يتعلم لغة أجنبية.
 ىذه الطريقة ذبيب مدرس ماىر على تكلم كالناطقُت. .ٕ
  ٕٚديكن مدرس خطأ يف تفسَت اؼبعٌت . .ٖ
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 ميوسيلة التعل .2
 التعريف ( أ

مية" أن الوسيلة من اللغة قال أزىر أرشد يف كتابو "الوسيلة التعلي
يف اإلصطالح، . و معناىا حرفيا "الوسط"وMedius الالتينية دبعٌت 

قال أمَت أحسُت و  ٕٛ الوسيلة ىي وسيط أو موصل الرسالة إىل اؼبرسل.
يف كتاب ؿبمد خليل اهلل، السيلة ىي كل شخص وعنصر وآلة ىي 

ارة ب أن يكسبوا اؼبعرفة واؼبهوحدث يًتّكز أحواال ديكن الطال
 ٜٕاؼبوقف.و 

( أن وسائل تعليم ٜٜ٘ٔذكر إمام سوبرنو )يف إمام أسراري، و 
ىي كل ما يستخدم  إليصال رسالة أو معلومة من مصدر إىل ىدف 

.وال خيتلف ذلك قول حسُت راضي أن كل ما يستخدم ٖٓ)مرسل إليو(
 .ٖٔاؼبعلم على تفهيم الطالب وتوضيح الدرس ؽبم

 
 ةمعايير اختيار الوسائل التعليمي ( ب

األشياء اؼبهتمة ئل التعليمية ليس باألمر السهل و إن اختيار الوسا
 هبا يف اختيار الوسيلة التعلبمية، كما يلي:

األىداف الًتبوية الىت ربققها الوسيلة إذا قورنت باالوسائل  (ٔ
 خرى.األ
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م الوسيلة من حيث اغبصول اعبهد اللذان يتطلبها استخداالوقت و  (ٕ
وأسلوب استخدامها و كيفيتو،  عليها واالستعداد الستخدامها

 ذلك إذا ما قورنت بوسائل أخرى ربقق نفس العرض.و 
ما ديكن أن أثر الوسيلة يف التشقيق وإثارة اىهتمام الدراسُت و  (ٖ

 تطبيقتها التعليمية.تتثَته من نشاطات ؽبا مضامينها و 
إمكانية استخدامها من سبة الوسيلة ؼبستويات التالميذ و منا (ٗ

دم أغراض التعلم دون أن يكون يف ذلك جانبهم على كبو خي
 ٕٖخطورة من جراء استخدام أو تشغيلها.

باانسبة إىل اختيار الوسيلة السابق يسهل اؼبدرس يف 
تلك الوسيلة ويسهل اؼبدرس يف أداء واجبتو. و استخدام الوسيلة 

 ينبغي أن يكون استخدامها يف بيان اؼبادة الدراسية.
 

 ج( أهداف الوسائل التعليمية
 ا من فوئد وسيلة تعليم اللغة العربية كما يلي:أم

 ترغبة يف التعلم.تنمي يف التالميذ حب االستطالع و  (ٔ
 تزكي نشاطو يف قاعة الدرس.تشوق التالميذ للتعلم و  (ٕ
 ترغبة يف التعليم.التالميذ للتعلم بواسطة العمل و  تدفع (ٖ
  ٖٖتسهل عملية التعليم.تيسر و  (ٗ
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 اللعبة اللغوية التربوية .3
اصطالحا "األلعاب" يف تعليم اللغة العربية لكي يعطي  اإلستخدام

اال واسعا يف األنشطة الفصلية، ولتزويد اؼبعلم والتالميذ بوسيلة فبتعة ؾب
توفَت اغبوافز لتنمية اؼبهارات اللغوية وشقة للتدريب على عناصر اللغة، و مو 

 ٖٗاؼبختلفة.
العمل لراحة جاء يف معجم اللغة اإلندونسية الكبَتة معٌت اللعبة ىي و 

  ٖ٘القلوب باستخدام األدوات اؼبعينة أو بغَت األدوات.
ن اللعبة ىي العمل أو النشاط ، أنيلور رضبوايتعند فتح اجمليب و و 

توجد صفتان يف اللعبة مها   ٖٙالذي يهدفو إجياد اؼبهارت اؼبعينة بطريقة فبتعة.
أن تتم  اغبكم الواضح الذي البد أن يفعل الالعب و األىداف اليت ال بد

 الالعب.
أما اللعبة اللغوية ىي األلعاب اليت وظيفتها ألخذ الراحة و اؼبهارة 

اللعبة اللغوية مفيدة يف تعليم اللغة العربية. غرض اللعبة اللغوية  ٖٚاللغوية.
اؼبهارة اللغوية. اللعبة اللغوية تستطيع أن زبرج الطاقة اؼبوجودة  لراحة و إلجياد ا

 بقية مازال مغروسة لدى الطالب.كاملة، ألن الروحة التسا
       قال فتح اجمليب أيضا أن اللعبة اللغوية ىدفها لتنال فرحاو 

ّرب اؼبهارت اللغوية )اإلستماع والكالم والقراءة والكتابة واألدب( تدو 
من فوائد اللعبة مساعدة  ٖٛالقواعد(.غة العربية )اؼبفردت و مكّونة اللو 

 الطالب لفتح اإلتصال اإلجتماعي.
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األلعاب اللغوية من أفضل الوسائل اليت تساعد كثَتا من اؼبدرسُت و 
 ٜٖالتخفيف من رُْتبة و جفافها.ل مواصلة تلك اعبهود ومساندهتا و ع

 أما فوائد اللعب اللغوي منها:
 بناء اؼبناقشة السليمة بُت التالميذ. .أ 
 .يدفع التالميذ ليعرضوا تقدمهم جيدا .ب 
 لعاب.يدفع التالميذ أن يشًتك يف عدة األ .ج 
 تعّلم التالميذ على التعاوين. .د 

 عوامل قباح اللعب اللغوي منها:و 
 األحوال و الظروف. .أ 
 نظام اللعب. .ب 
 اغباكم. .ج 

 (Bertanya Gambar)األسئلة عن مضمونة الصورة لعبة  .4
أحد األلعاب يف تعلم اللغة العربية اليت هتدف إىل تدريب ىي من 

و وذبربتهم باستخدام اللغة التعبَت عما يعرفونو على طرح األسئلة  تالميذال
 ٓٗأما ختواهتا فهي:و  العربية الصحيحة.

 يعطي اؼبدرس الورقة اؼبصورة اليت تتعلق عن اؼبادة. .أ 
 خيتار لكل التالميذ الشريك للمناقشة. .ب 
 يطلب لكل التالميذ أن خيتار أحد الصور وجييب أسئلة شريكو. .ج 
ئج اؼبقابلة على نتا اعلى شريكهم ويكتبو  تالميذ متبادلون يف أن يسألواال .د 

 ، مث يقرأوا التقرير أمام الفصل.ةالورق
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 مهارة الكالم .5
ىناك بعض اؼبصطلحات تؤدي معٌت الكالم يف اللغة وىي: 

أما يف  ٔٗاألصوات اؼبفيدة، أو اؼبعٌت القائم بالنفس الذي يعرب عنو بألفاظ.
ق اإلصطالح فالكالم ىو: مهارة لغوية ربقق للمرء التعبَت عما يف نفسو وربق

لو االتصال االجتماعي، أو ىو وسيلة اؼبرء إلشباع حاجتو وتنفيذ مطلباتو يف 
القدرة قال أجيب ىرماوان أن مهارة الكالم ىي و  ٕٗاجملتمع الذي حييا فيو.

كلمات لتعبَت األفكار واآلراء والرغبات أو اؼبشاعر الصوات أو األتعبَت  على
 ٖٗ.لمخاطبل

تسوقها تربيرا ألسبقية الكالم ما ومن اؼبربرات األخرى الىت سبكن أن 
 يلي:

أن الطفل يبدأ أوال باكتساب الكالم وديارس لغة عدة سنوات، مث يذىب  . أ
 بعد ذلك إىل اؼبدرسة لتعلم مهارة القراءة والكتابة.

ىناك ؾبتمعات تتحدث لغات عديدة ولكنها السبتلك أنظمة كتابية  . ب
 لتلك اللغات.

ا أنظمة كتابية ولكن قبد كثَتا وىناك ؾبتمعات تتحدث لغات معينة وؽب . ت
 ٗٗمنهم أميُت يتحدثون اللغات ولكن اليقرؤوهنا واليكتبوهنا.

 أهداف مهارة الكالم: ( أ

 نطق األصوات العربية بصورة واضحة نطقا صحيحا (ٔ
 التمييز عند النطق بُت األصوات اؼبتشاهبة سبييزا واضحا (ٕ
 التمييز عند نطق بُت اغبركات القصَتة والطويلة (ٖ

                                                             
41

يعجىانًعاٍَعشت0ٍ
40

313اتذاديذسعٍانهغحانعشتُحتأَذوَغُا،ص0،انىعائمانتعهًُحانًغتخذيحفٍتعهُىيهاسجانكالوفُصمهُذسا،
43

 Acep Hermawan, Op.cit, h.135. 
44

75،ص0انًشجعانغاتكعًشانصذَكعثذهللا،
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 ات اؼبتجاورة نطقا صحيحانطق األصو  (ٗ
 التعبَت عن األفكار باستخدام  الصيغ النحوية اؼبناسبة (٘
 استخدام التعبَتات اؼبناسبة للمواقف اؼبختلفة (ٙ
 استخدام النظام الصحيح لًتكيب الكلمة العربية عند الكالم (ٚ
 ترتيب األفكار ترتيبا منطقيا (ٛ
طويل اؼبمل، التعبَت عن األفكار بالقدر اؼبناسب من اللغة فال ىو بال (ٜ

 وال ىو بالقصَت اؼبخل
 ٘ٗالًتكيز عند الكالم على اؼبعٌت، وليس على الشكل اللغوي. (ٓٔ

 أهمية الكالم: ( ب

ؼبا كان للكالم منزلتو اػباصة بُت فروع اللغة العربية، وىو أنو 
الغاية من كل فروع اللغة، سنحاول ىنا أن نوضح أمهية الكالم يف 

 نب من ىذه األمهية.اغبياة يف نقاط ؿبددة تكشف لنا جوا

من اؼبؤكد أن الكالم كوسيلة إفهام سبق الكتابة يف الوجود،  (ٔ
 فاإلنسان تكلم قبل أن يكتب، ولذلك فإن الكالم خادم للكتابة.

التدريب على الكالم يعود اإلنسان الطالقة يف التعبَت عن أفكاره،  (ٕ
 والقدرة على مبادأة مواجهة اعبماىَت.

من حرية وثقفة، يف حاجة ماسة إىل اغبياة اؼبعاصرة دبا فيها  (ٖ
اؼبناقشة، وابداء الرأي، واإلقناع، والسبيل إىل ذلك إال بالتدريب 
الواسع على التحدث الذي يعود إىل التعبَت الواضح عما يف 

 النفس.

                                                             
45
103)جايعحأوانقشي(،صتعهُىانهغحانعشتُحنهُاطقٍُتهغاخأخشي،يذًىدكايمانُافح
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والكالم نشاط إنساين يقوم بو الصغَت والكبَت، واؼبتعلم واعباىل،  (ٗ
ثر يف التعامل مع والذكر واألنثى، حيث يتيح للفرد فرصة أك

 اغبياة، والتعبَت عن مطالبة الضرورية.
والكالم وسيلة رئيسية يف العملية التعليمية يف ـبتلف مراحلها، ال  (٘

ديكن أن يستغٍت عنو معلم يف أية مادة من اؼبواد للشرح 
 ٙٗوالتوضيح.

 أنواع الكالم:ج( 
 ينقسم الكالم إىل قسمُت رئيسُت:   

 الكالم الوظيفي (ٔ
وظيفي ىو الذي يكون الغرض منو اتصال الناس والكالم ال

بعضهم ببعض، لتنظيم حياهتم، وقضاء حاجاهتم، مثل: احملادثة، 
واؼبناقشة، وأحاديث االجتماعات، والبيع والشراء، وأحاديث 
اؼبتطلبات اإلدارية، وإلقاء التعليمات، واإلرشادات، واألخبار، 

ماعية ، واؼبناظرات والندوات، واػبطب السياسية واإلجت
 وأحاديث السعر.

 الكالم اإلبداعي (ٕ
إظهار اؼبشاعر، واإلفصاح عن العواطف وخلجات النفس، 
وترصبة اإلحساسات اؼبختلفة بعبارة منتقاة اللفظ، جيدة النسق، 
بليغة الصياغة دبا يتضمن صحتها لغويا وكبويا، حبيث تنقل 

 عيش معوسامعها أو قارئها إىل اؼبشاركة الوجدائية ؼبن قاؽبا، كي ي
يف جوه، وينفعل بانفعالتو، أو التذوق الشعري، النشر القصصي، 

 ٚٗأو التكلم عن جب الوطن.

                                                             
46

97)انشَاض:داسانًغهى(ص0،انًهاساخانهغىَحياهُتهاوطشائكتذسَظ،أدًذفإاديذًىدعهُاٌ
47
 120َفظانًشخع،ص0
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 المفهوم اإلجرائي .ب 
 أما اؼبفهوم اإلجرائي يف ىذا البحث فيما يلي:و 

 يعرض اؼبدرس اؼبادة الىت سيعلمها شفويا. .ٔ
 ينطق اؼبدرس اؼبفردات نطقا صحيحا. .ٕ
اؼبتعلمة  من النص أو اؼبفردات نطقها اؼبدرس ما ميذ دبتابعةتالاليأمر اؼبدرس  .ٖ

 ميذ يف النطق.تالالصحح اؼبدرس ماخيطاء بو يو 
 الميذ فهما جيدا.ؼبفردات والنص معا حىت يفهمها التعان ايشرح اؼبدرس م .ٗ
 وم اؼبدرس باألسئلة عن النص اؼبدروس.يق .٘
 يعطي اؼبدرس الورقة اؼبصورة اليت تتعلق عن اؼبادة. .ٙ
 ذ الشريك للمناقشة.خيتار لكل التالمي .ٚ
 يطلب لكل التالميذ أن خيتار أحد الصور و جييب أسئلة شريكو. .ٛ
على شريكهم و يكتبوا نتائج اؼبقابلة على  التالميذ متبادلون يف أن يسألوا .ٜ

 أوا التقرير أمام الفصل.الورقة، مث يقر 
 

 وأما مؤشرات مهارة الكالم فهي فيما يلي:
 ط الصوت العريب.يقدر التالميذ على نطق اللهجة وضغ .ٔ
 .يقدر التالميذ على نطق الكلمات جيدا .ٕ
 يقدر التالميذ على تكلم اللغة العربية جيدا. .ٖ
 يقدر التالميذ على تعبَت األفكار. .ٗ
 يقدر التالميذ على استيعاب اؼبفردات الكثَتة.  .٘
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 السابقة اتالدراس .ج 
ث مستخدم كاؼبقارنة البتعاد التقليد عن كتابة الدراسة السابقة ىي حب

و أما الدراسة السابقة فهي البحث  عملية ولتأكيد البحث الذى قام بو الباحث.
طالبة قسم تعليم اللغة العربية جبامعة  ٕ٘ٔٓقد قامت بو حيايت رضبي سنة 

السلطان الشريف قاسم اإلسالمية اغبكومية رياو وموضوع حبثها  فعالية 
قية مهارة الكالم لدى لًت PetakUmpet استخدام الطريقة اؼبباشرة بوسيلة لعبة

 ٘ٓ.Toٗ:الطالب يف اؼبدرسة اؼبتوسطة األوىل ؿبمدية بكنربو. ونتيجة حبثها أن 
ونتيجة اؼبالحظة  ٔٓ.ٕ:  %٘و ٛٙ.ٕ: %ٔيف الدرجة اؽبامة  Ttأكرب من 

 أي جيد جدا.  %ٓٓٔ - %ٚٛألهنا تقع بُت فسحة  %ٜٓ
هلل سنة االدراسة السابقة الثانية فهي البحث قد قام بو عفيف عبدو 
طالب قسم تعليم اللغة العربية جبامعة السلطان الشريف قاسم اإلسالمية  ٕٚٔٓ

باستخدام الطريقة اؼبباشرة فعالية لعبة نعم أم ال اغبكومية رياو وموضوع حبثو 
عهد نور العلم براوانج. لًتقية مهارة الكالم لدى تلميذات اؼبدرسة الثانوية دب

:  %٘و ٓٚ.ٕ: %ٔيف الدرجة اؽبامة  Ttأكرب من  ٜٔ.ٗ To:ونتيجة حبثو أن 
أي  %ٓٓٔ - %ٚٛألهنا تقع بُت فسحة  %٘.ٜٚونتيجة اؼبالحظة  ٕٓ.ٕ

 جيد جدا. 
طريقة الاستخدام فعالية البحث الذي تبحث عنو الباحثة ربت اؼبوضوع و 

لًتقية مهارة   (Bertanya Gambar) نة الصورةاألسئلة عن مضمو  اؼبباشرة بلعبة
 تامبانج دبنطقة كمبار. ٕالكالم لدى تالميذ اؼبدرسة الثانوية اغبكومية 

والفرق بينهم عن اللعبة اؼبستخدمة فالبحث األول باستخدام لعبة 
PetakUmpet والبحث الثاين باستخدام نعم أم ال و البحث الثالث باستخدام 

واؼبساواة بينهمم استخدام (Bertanya Gambar) مونة الصورةاألسئلة عن مض لعبة
 الطريقة اؼبباشرة لًتقية مهارة الكالم.
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 البحثات وفروض ضار تفاال .د 
 االفتراض .2

 مهارة الكالم لدى التالميذ ـبتلفة.أ(   
 ب( مهارة الكالم لدى التالميذ تؤثر عليو عدة العوامل.

 
  الفرضية .2

Ha(الفرضية البديلة): األسئلة عن مضمونة بلعبة  طريقة اؼبباشرةلااستخدام
لدى تالميذ لًتقية مهارة الكالم لدى  فعالة (Bertanya Gambar) الصورة

 تامبانج دبنطقة كمبار. ٕاؼبدرسة الثانوية اغبكومية 

 Ho(الصفرية الفرضية:) األسئلة عن بلعبة  طريقة اؼبباشرةالاستخدام
لًتقية مهارة الكالم لدى  عالةغَت ف (Bertanya Gambar) مضمونة الصورة

 تامبانج دبنطقة كمبار. ٕلدى تالميذ اؼبدرسة الثانوية اغبكومية 
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