
7

الثانىالفصل
اإلطار النظري

المفهوم النظري.أ
تعريف الفعالية.1

.وكلمة فعال يف القاموس االجنليزية مبعىن11كلمة "الفعالية" تؤخذمن كلمة "فعال"
“effective”12.او“Efektif” إن معىن الفعالية مدى احلصول على اهلدف املنشود

املنشود ارتفعت فعاليتها. (الكمية، النوعية والوقت) ولكما ارتفعت مئوية اهلدف 
ومعىن 14الفعالية منتجة احلاصلة.13الفعالية مدى احلصول على اهلدف املنشود.

15املقياس هنا احلصول على اهلدف املقرر أى احلصول عليه مطابقا بالتخطيط.

والفعالية عند أسواىن سجد النجاح ىف تنفيذ الواجبة، التخطيط، النظام واهلدف 
16املثايل.

لتعليم الفّعال هو التعليم الذي يؤدي إىل أقصى درجة ممكنة من التعليم ويقصد با
بأفضل الطرق وأقلها جهدا ووقتا مع النتيجة على أكرب قدر من املكاسب الرتبوية 

17األخرى.

بناء على األراء السابقة أن الفعالية مرتبطة بنجاح تنفيذ الواجبة الرئيسية، الوصول 
جود االشرتاك من األعضاء. إن كان الربنامج حيتوى على إىل اهلدف، مطابقة الوقت وو 

الناحيات اآلتية يسمى فعالة، فيما يلى :

244عريب, ص -قاموس المنور اندنيسيحممد فريوز و امحد ورسون منور 11
152قاموسالتربیة،صفحة12

13Jaap Scheerens, Peningkatan Mutu Sekolah, Jakarta: PT Logos. 2003, Hlm.79
14E.Mulyasa, Manajemen Berbasis Sekolah, Bandung : PT Rosdakarya, 2002, Hlm.82
15Kumorotomo Wahyudi, Etika Administrasi Negara, Jakarta : Raja Grafindo Persada. 2003,
Hlm.362
16Aswani Sujud, Matra Funsional Pendidikan, Yogakarta : Purbasari, 1989,  Hlm.154

.31)، ص. 1997(عمان: دار الفالح، أساليب تدريس اللغة العربية، حممد علي اخلويل،17
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الواجبة والوظيفة.1
إذا أدى املرء واجبته يسمى فعاليا

لتخطيط.2
املقرر. فلذا أن إن كان الربنامج منفذا ىف الوقت اخلاص حىت حيصل اهلدف

مبدى التخطيط املنفذ.الفعالية ترتبط
النظام.3

حتتوى على النظم إن كان النظام املصنوع متوظفا يسمى فعاليا. هذه الناحية 
باملدرس أو الطالب.اجليدة املرتبط

اهلدف.4
إن كان هدف الربنامج موصوال إليه يسمى فعاليا.

18مقاييس الفعالية

ىفب الذين حصلوا على هدف التعلمإن مقاييس الفعالية تعرف من عدد الطال
مقاييس الوقت املعني (نقله الدكتورندوس مضافري). وتصنيف ذلك العدد يسمى مئوية. وأما

الفعالية فهي فيما يلى :
% (جيد جدا)100-81%
% (جيد)80-61%
% (مقبول)60-% 41
% (ناقص)40-% 21
).ناقص جدا% (20- % 0

18Suharsimi Arikunto, Dasar – Dasar Evaluasi Pendidikan, Jakarta : Bumi Aksara, 1986,
Hlm.251
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طريقة التدريس.2
الطريقة إما لغة أم اصطالحا للتباعد عن ومن املستحسن يبحث ما يتعلق بتعريفات 

التفسري املختلف.
Logosمبعىن الكيفية و Methodosوالطريقة لغة أصلها من اللغة اليونانية يعىن 

ا للحصول على  مبعىن العلم. ومعناها اصطالحا علم يبحث عن الكيفيات املرورة 
اهلدف باحلاصلة الفعالة.

الطريقة املستخدمة ألداء البحث. وبعبارة أخرى أن والطريقة حبث منتظم وصيغة 
ا. الطريقة ما تبحث عن عدة طرق التدريس، املزايا وعيو

طريقة تدريس اللغة العربية كيفية مستخدمة لتقدمي مواد اللغة العربية ليتيسر الطالب 
ا جيدا ومرحيا. وطريقة التدريس ما تنتج  املعىن و االنطباع. وع ملية التعلم قبوهلا واستيعا

والتعليم ليست نظرية بل إجرائية. وهذه الطريقة الزمة للمدرس لنجاحه ىف أداء 
19واجبته.

طريقة تدريس اللغة العربية
وهناك ثالث املصطلحات الىت ينبغى فهمها لتحسني كيفية تدريس اللغة العربية 

ة وتقنية. حىت حتصل احلاصلة الكاملة. وتلك املصطلحات الثالث : مدخل وطريق
وخبص املفكرون استخدام هذه املصطلحات حىت ال يتضح حدودها. وللغة العربية 

حصول على مصلطحات مضبوطة. وفرق أيدوار حممد أنطاين تلك املصطلحات لل
اهلدف املطلوب.

ولتلك املصطلحات السابقة متسلسلة من حيث أن التقنية إيضاحة الطريقة، 
ل مكونات افرتاض حقيقة اللغة، تعلم اللغة وتعليم والطريقة إيضاحة املدخل. واملدخ

19Ahmad Izzan,Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, Bandung : Humaniora,2011,Hlm. 72
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اللغة. إذن، أن املدخل رؤية فلسفية عن حقيقة اللغة. املدخل على حسب النظرية 
افرتاض من حيث أنه وال حيتاج إىل الربهان.

واالفرتاضات املرتبطة بالتعلم وتعليم اللغة، ما تتعلق باالستماع، الكالم، والبد أن 
القراءة والكتابة. ودوام تلك االفرتاضات وجود التعويد الصادر بسبب التكرار  يفضال من 

كمثل الطفل عند استخدام لغة األم. فلذا أن كيفية تعليم اللغة بتقنية التكرار.
والطريقة هي خطة شاملة مرتبطة بتقدمي املادة الدراسية منظمة غري متعارضة وتعتمد 

فالطريقة إجرائية. لذلك، إذا متسك املرء باملدخل على املدخل. إن كان املدخل مطلقيا
20يستطيع أن ينتج عدة الطرق املختلفة.

طريقة الحوار.3
طريقة احلوار كيفية تعليم اللغة األجنبية (اللغة العربية واللغة اإلجنليزية) من حيث أن 

بية املدرس يورط الطالب ىف التكلم باستخدام اللغة األجنبية. وهدف تعليم اللغة العر 
الرئيسي لتكوين الطالب القادرين على احملادثة اليومية باستخدام اللغة العربية وقراءة 
القرآن، وعند الصالة والدعاء. ووظيفة تعلم اللغة األجنبية الرئيسية القدرة على االتصال 

وهذه الطريقة مطابقة بالطريقة املباشرة والطريقة الطبيعية من حيث أن اللغوي الفعال.
21هذه الطريقة بتطبيق الوظائف واملبادئ لكل طريقة.تنفيذ

خطوات استخدام طريقة الحوارأ). 
خيتار املدرس املوضوع املناسب بطبقة فكرة الطالب وطبقة أعمارهم.1
م مث يعنيخيتار املدرس املفردات والكلمات املناسبة مبعرفة.2 الطالب وخزانة مفردا

املفردات الصعبة ويكتبها على السبورة

20Ibid, hlm.77
21Ibid, hlm.90
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يعد املدرس األدوات احملتاجة إليها وينبغى للمدرس أن يكون ماهرا على استخدام .3
ا تلك األدوات والتقدمي 

يلى املدرس نطقه باإلشارة واملمارسة للمرحلة األوىل ليتصور الفهم هلم، وبالتاىل يأمر .4
املدرس الطالب بتقليد نطقه

جلملة اجليدة، فلذا ينبغى يأمر املدرس بعض الطالب الذين هلم طاقة على تركيب ا.5
للمدرس أن يعرض تعريف الكلمة باإلشارة واملمارسة أمامهم

وملرحلة املتقدمني يعرض املدرس شيأ ليقدر الطالب على إمساكه مث حياولونه حبواسهم .6
مث يأمرهم املدرس بذكر صفاته الظاهرة مث بذكر صفاته اخلاصة، وحينئذ يقدم املدرس 

م وافتتاح أفكارهم مث يذكرونهاألسئلة لتجليخ أذها
اية الدراسة لتثبيت ما وجد الطالب من قبل مث جييب .7 يقدم املدرس األسئلة ىف كل 

الطالب تلك األسئلة بالكلمات الكاملة
يأمر املدرس بافتتاح كتبهم لكتابة الكلمات أو املصطلحات اجلديدة املوجودة على .8

وينبغى للمدرس أن يفتشهم ىف دراسة السبورة ليستطيع الطالب تكرارها ىف املنزل.
22احملادثة أو ىف أى املكان املطابقة.

هدف طريقة الحوارب).
لتمرين نطق الطالب عند احلوار ليتعودوا ويفصحوا ىف تكلم اللغة العربية.1
الطالب ماهرين ىف تكلم اللغة العربية عما يتعلق باحلوادث الىت وقعت ىف .2

تمع والعاملي ا
على ترمجة كالم األخرين اجلارى باهلاتف، املذياع، املسجلة ليقدر الطالب.3

وغريها

22Abu Bakar Muhammad, Metodhe Khusus Pembelajaran Bahasa Arab,Surabaya: Usaha
Nasional, 1981, Hlm.61
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ا..4 لبناء احملبة والرغبة ىف اللغة العربية والقرآن حىت حتث الرغبة ىف إتقا
من أنالعبة .4

جماال واسعا يف يعطيُيستخدم اصطالحا "األلعاب" يف تعليم اللغة العربية لكي 
األنشطة الفصلية، و لتزويد املعلم و التالميذ بوسيلة ممتعة و موشقة للتدريب على عناصر 

23اللغة، و توفري احلوافز لتنمية املهارات اللغوية املختلفة.

جاء يف معجم اللغة اإلندونيسية الكبري أن اللعبة العمل لراحة القلوب باستخدام 
24باألدوات املعينة أم ال.

ا ىف عملية تعليم اللغة العربية. وحاصلة  واللعبة اللغوية وسيلة جديدة مستفادة 
تطبيقها تؤثر أثرا إجيابيا ىف استيعاب املهارة اللغوية ألن أساس عملية تعليم اللغة حتتاج إىل 

م كاملة 1983:9اجلو املريح (ناسف مصطفى،  ). ومنها يستطيع الطالب أن يعرفوا طاقا
م اللغة ألن روح املنافسة واملسابقة متضمن ىف نفس الطالبىف فصل تعل

يب و نيلور رمحوايت أما اللعبة 25، إن اللعبة العمل الذي ال يؤدي باجلد.و عند فتح ا
فلذا أن اللعبة اللغوية مفيدة يف تعليم 26املهارة اللغوية.ذاللغوية هي اللعبة اليت وظيفتها ألخ

اللغة العربية. غرض اللعبة اللغوية ألخذ الراحة و املهارات اللغوية. اللعبة اللغوية تستطيع أن 
اللعبة حة التسابقية مازالت مغروسة لدى التالميذ.اخترج الطاقة املوجودة كاملًة، ألن الر 

للعبة منفذة باستخدام األدوات املرحية أو اللغوية عملية مستخدمة ملسرور القلب (وهذه ا
.بدون الوسيلة)

12(الرياض: دار املريح)، ص. ،يف تعليم اللغات األجنبيةةاأللعاب اللغوي، ناصف مصطفى عبد العزيز23
24 Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, ,املرجع السابق h. 875

25 Fathul Mujib dan Nailur Rahmawati, Metode Permainan-Permainan Edukatif dalam belajar
Bahasa Arab, (Jakarta: Diva Press, 2011), h. 26

32، ص. نفس املرجع26
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) عملية للحصول على املهارة اللغوية من 1987:61واللعبة اللغوية عند سوفارنو (
خالل عملية مسرورة.

( ناسف مصطفى) G. Gibbsوهناك تعريف شامل ىف جمال تعليم اللغة مبا قاله 
لغوية أنشطة يتضمن فيها التعاون، النمافسة مبا نقله عبد الوهاب رشدى إن اللعبة ال

املتعلمني للوصول إىل هدف التعلم املقرر بالنظم بالقوانني اخلاصة. وللعبة اللغوية متعدد بني
اللغوية األهداف منها للحصول على التسلية ولتمرين املهارة

دف إىل تقومي1987:61اخلاصة(سوفارنو، تعلم حاصلة). ووظيفة اللعبة اللغوية ال 
الطالب بل اللعبة اللغوية مستخدمة كاملدخل ىف عملية التعلم والتعليم.

:وأما فوائد اللعبة اللغوية عند ناسف مصطفى فهي فيما يلى
لبناء روحية املنافسة السليمة بني البعض بعضا.1
لتشجيع املتعلم ىف املشاهدة واملسامهة بعدة تنوع األلعاب.2
لدافع الطالب بأحسن تقدمي..3
لبناء العمل اجلماعي على حصول الفوز.4

واللعبة اللغوية ترىب روحية العمل اجلماعي من حيث أن بني الطالب مع بعضهم 
27يتفامهون. العمل اجلماعي يهدف إىل نفس اهلدف. وترىب معىن الروحي الرياضي.

يب و نيلور رمحوايت ة اليت ميكن أن يستخدمها املدرساللغويلعاباألمن عند فتح ا
تمرين قوة الذاكرة، االبتكار ودقة الطالب. لتنمية مهارة الكالم هي لعبة من أنا، و هدفها ل

ا مبا يلي:28وهذه لعبة تساعد ترقية مهارة كالم الطالب. 29و أما خطوا

اخرت جمموعتني من الدارسني متساويتني يف العدد. يقول أحد الدارسني يف.1
موعة األخرى  موعة األوىل تعريفا لشئ او لشخص, وعلى الدارس املقابل يف ا ا

27Ibid, hal 79-81
28Khalilullah, Lot.Cit, h. 90
29Fathul Mujib dan Nailur Rahmawati, Op.Cit, h. 14
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موعة نقطة. بعد انتهاء  إعطاء الكلمة املناسبة. اذا كانت الكلمة صحيحة تأخذ ا
م ليجيب عنها  موعة الثانية تعريفا  موعة األوىل من القاء التعريفات يبدأ افراد ا ا

موعتني األفراد املقابلني يف اية اللعبة حتسب جمموع نقاط كل من ا موعة األوىل. يف  ا
30ملعرفة الفائزين.

للغة اإلندونسياىل الطالب بتسأل املدرسة .2
إجابكم عن األسئلة بللغة العربية.عن السؤل مث الطالب خيرص .3

مهارة الكالم. 5
تعلم اللغة العربية ما املشكالت الصادرة لدى طالب املرحلة الثانوية والعالية عند 

31تتعلق بالصوت، املفردات، أسلوب الكلمة، الكتابة وغريها.

وكل متعلم مسلم قد عرف اللغة العربية منذ صغاره إما مباشرة أم ال. وبعبارة 
أخرى أن اللغة العربية لغة أقرب حبياة الطالب من لغات أخرى. واللغة العربية لغة هامة 

ألن اللغة 32ات أجنبية أخرى إما للعرب أم غري العرب.ملئات املسلمني بدال عن لغ
قال رسول اهللا صلى اهللا عليه 33العربية لغة القرآن واحلديث ومها دستورا املسلمني.

ما : كتاب اهللا وسنة نبيه." 34وسلم "تركت فيكم أمرين، لن تضلوا أبدا ما متسكتم 

ون".وقال اهللا تعاىل "إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقل

161-160(الرياض: دار املريح)، ص. ،يف تعليم اللغات األجنبيةةاأللعاب اللغوي، ناصف مصطفى عبد العزيز 30

31Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab,Bandung : Remaja Rosdakarya,
2011,Hlm.100

32Azhar Arsyad, Bahasa Arab dan Metode Pengajarannya Beberapa Pokok Pikiran,Yogyakarta
: Pustaka Pelajar, 2010,Hlm.1

(القاهرة: دار غريب للطبة), طرق تدريس اللغة العربية, عبد املنعم سيد عبد العال, 33
34Malik Bin Anas, Muwattho’ Imam Malik Juz 2,Beirut: Darun Ihya’ Turots Araby, 1985

Hlm.899
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ا لدى الطالب.  بالنسبة إىل ذلك البيان أن اللغة العربية سهلة ىف الفهم واستيعا
واستخدام طريقة التدريس املطابقة والوسيلة التعليمية ضروري جدا الخرتاع النشاط 

والسيما لرتقية مهارة الكالم.35املريح ولالبتعاد عن اململ.
ة على حسب القواعد الصحيحة اجليدة إذا قدر املرء على التكلم والقراءة والكتاب

يسمى ماهرا ىف استخدام اللغة األجنبية وفيها استيعاب املفردات. وهدف تعلم اللغة 
36الرئيسي لتكوين مهارة الكالم حىت يقدر املرء على إلقاء املعلومات إىل األخرين.

مهارة الكالم هي قدرة املعلم على مزح الصوت، واحلركة واإلشارة، واحلركة،
والتغمة، حىت يتحقق الكالم أعلى درحة من درجات التأثري يف املتعلم، وحيس املتعلم 

الكالم من فنون اللغة العربية بعد االستماع وقبل القراءة 37بكل مايف الفكرة من قوة.
والكتابة، والكالم يف أصل اللغة هو األصوات املفيدة عند املتكلمني هو املعىن القائم 

38.عنه بألفاظ ويف اصطالح النحاة اجلملة املركبة املفيدةبالنفس الذي يعرب
إن اللغة يف األصل كالم، و قد نبه إىل ذلك ابن جين منذ فجر الدراسات الغوية 

ا كل قوم عن أغراضهم ا أصوات يعرب .39العربية حيث عرف اللغة بأ
على ومهارة الكالم عند أجيف هريماوان (منهجية تدريس اللغة العربية) قدرة
40تعبري األصوات اللفظية لتعبري األفكار، األراء، اإلرادة أو اإلحساس إىل املخاطب.

عند حممد علي اخلويل فإن اللغة نظام اعتباطي لرموز صوتية تستخدم لتبادل 
وعموما أن مهارة الكالم 41األفكار و املشاعر بني أغضاء مجاعة لغوية متجانسة.

35M.Khalilullah, Op Cit, h.26
36Ibid,h.10

م2013القاهرة : عامل الكتب املعجم العصري يف الرتبيةد. سونيا هامن قرامل37
168مكتبة الشروق مجهورية مصر العربية ص ،املعجم الوسيط،شوقي ضيف 38
.75)، ص. 2008(اخلرطوم: الدار العاملي،تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها،عمر الصديق عبد اهللا، 39

40Acep Hermawan, Op.Cit, h.135
15)، ص.1997(عمان: دار الفالح، أساليب تدريس اللغة العربية، اخلويل،حممد علي 41
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على االتصال الشفوي بالطلق اللساين على حسب دف إىل تكوين الطالب القادرين
) 2012اللغة املتعلمة. وأما أهداف تعلم مهارة الكالم عند أبو بكر (أوىل النوحى، 

42فهي فيما يلى :

لتعويد تكلم اللغة العربية لدى الطالب.أ
لتعويد الطالب على تركيب اجلملة الواضحة الصادرة من شعورهم.ب
والكلمات وتركيبها داخل اجلملة اجلميلة لتعويد الطالب على املفردات.ج

واالهتمام باستخدام الكلمة املطابقة.
وأما أهداف تعلم مهارة الكالم للمرحلة املتوسطة فهي فيما يلى

إللقاء املعلومات.أ
للمسامهة عند احملادثة.ب
لبيان هوية النفس.ج
لتكرار حاصلة االستماع والقراءة.د
ألداء املقابلة.ه
اللعب الدوري.و
43األفكار.إللقاء .ز

وكذلك باللغة العربية. فلذا هناك 44التكلم باستخدام اللغة األجنبية غري سهلة.
ا عند تكلم اللغة العربية، فيما يلى عدة األحوال املهتمة 

م إما ىف .أ وجود موضوع البحث لدى الطالب. وذلك املوضوع يتعلق خبربا
تمع. املنزل، املدرسة أم ا

42Ulin Nuha, Metodologi Super Efektif Pembelajaran Bahasa Arab,Yogyakarta : Diva Press,
201,Hlm.99

43Iskandar Wasid  dan dadang Sunendar, Strategi Pembelajaran Bahasa, Bandung : Remaja
Rosda Karya, 2011, Hlm.286

44Ulin Nuha, Op.Cit, hlm.99
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ضوعهلم مفردات مناسبة باملو .ب
وللوصول إىل مهارة كالم اللغة العربية تؤيدها أنشطة التمارين املؤيدة. وصنف 

) هذه األنشطة إىل التصنيفني ومها مترين االتصال 1993:175نبابان –(سوبياكنتو 
45.القبلي والتمرين االتصايل

مترين االتصايل القبلي)1
يهدف إىل تزويد ومراد هذا التمرين ال يقام به قبل االتصال بل هذا التمرين

القدرات األساسية عن مهارة الكالم. املثال تطبيق منوذج احلوار، املفردات، القواعد، 
مالمح الوجه وغريها. ويدور املدرس ىف هذا النشاط دورا كثريا ألن كل عنصر الطاقة 

حيتاج إىل تقدمي املثال.
التمرين االتصايل)2

التمرين، ودور املدرس ىف هذا التمرين االتصايل يفضل ابتكار الطالب ألداء 
م. وينبغى للطالب أن يكثر ىف  النشاط حمدود لعطاء الفرص الكثرية هلم ىف تنمية طاقا
الكالم. والتمارين ىف هذا النشاط متدرج. واملادة الدراسية خمتارة على حسب حالة 
الفصل. وباعتبار السكولوجي أن لكل فصل ميوال خاصا، نظرا وقدرة مجاعية فلذا 

ينبغى للمدرس أن يستفيد بتلك احلالة ليكون التعليم جيذب محاسة تعلم الطالب.
واهلدف املطلوب من عملية مهارة الكالم تكوين القدرة والطلق اللساين على 

إذا حصل املرء على ذلك اهلدف فهو ناجح.46االتصال كوظيفة اللغة.
المفهوم الإلجرائي.ت

فهي فيما يلىوأما خطوات تنفيذ طريقة احلوار باستخدام لعبة من أنا 
يقدير املدرس أهداف التعليم و فوائدها يف احلياة اليومية.1

45Acep Hermawan, Op.Cit,Hlm.136
46Ahmad Izzan, Op.Cit, Hlm.96
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يطلب الطالب جمموعتني.2
جمموعة (أ) يقول أحد تعريفا لشئ.3
جمموعة (ب) إعطاء الكلمة املناسبة..4
جمموعة (ب) يقول تعريفا لشئ او لشخص..5
تعريفا بكلمة املناسبةجمموعة (أ) جيب .6
تسأل املدرسة بللغة اإلندونسي.7
جيب الطالب بللغة العربية.8
اية التعليم..9 يلخص املدرسة و الطالب الدرس معا يف 

في مهارة الكالم مؤشرات التقويم
ة العربية مبخارج احلروف احلروف : يستطيع التالميذ أن يتكلموا اللغخارج.1

الصحيحة
عينات على اجلملة: يستطيع الطالب يضبط تنقيط يف الكلمات املتنغيم.2
: يستطيع الطالب أن خيرتوا األلفاظاختيار األلفاظ.3
: حصيلة من حماولة اإلختيارة اجلملة املعينة ليستخدم اخلطابات تركيب اجلمل.4

الفقرات 
: يستطيع الطالب أن يتكلموا اللغة العربية بفصيحفصاحة.5
: الشجاعة الضخمة وواثق من نفسه يف تكلم اللغة العربيةشجاعة.6
47: يستطيع الطالب أن يوافقوا فكرة الرئسية مبوضوع التعليم.اتقان املوضوع.7

وأما مؤشرات مهارة الكالم فهي فيما يلى
يقدر الطالب على إلقاء املعلومات باللغة العربية.1
يقدر الطالب على نطق املفردات العربية.2

47Syaiful Mustofa, Op,Cit, Hlm. 154-155
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الطالب على املسامهة عند حمادثة اللغة العربيةيقدر .3
يقدر الطالب على تكرار حاصلة التقدمي باللغة العربية.4
يقدر الطالب على إلقاء األفكار باللغة العربية..5

الدراسات السابقةج. 
الدراسة السابقة هي حبث مستخدم كاملقارنة البتعاد التقليد عن كتابة علمية

قامت علي الذى قام به الباحث. وأما الدراسة السابقة يف هذا البحث ولتأكيد البحث 
عثمان طالب من قسم تعليم اللغة العربية جامعة السلطان الشريف قاسم اإلسالمية 

باستخدام لعبة ورقة عمل احلواروموضوع حبثها "فعالية الطريقة ٢٠14احلكومية رياو سنة 
احملمدية "املدرسة املتوسطة لرتقية مهارة الكالم لدى التالميذ يف LKS)(الطالب 

.بكنبارو"1
افتراضات البحث و فروض البحثد.
افرتاضات البحث). 1
مهارة كالم الطالب متكن ترقيتها.أ

مهارة كالم الطالب تؤثرها عدة العوامل.ب
توجد عدة طرق التدريس الىت ميكن استخدامها لرتقية مهارة كالم اللغة العربية .ت

.الطالبلدى 

فروض البحث)1
يف هذا البحث افرتاضة هو وجد أثر أمهية على طريقة احلوار باستخدام لعبة من أنا 

مبنطقةكيمفاسىف مركزنور العلومالثانويةىف املدرسةلتنمية مهارة الكالم لدى الطالب
. وفرضية هي :إندراجريي هيلري
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Haيفلتنمية مهارة الكالم لدى الطالبفعالة:طريقة احلوار باستخدام لعبة من أنا
مبنطقة إندراجريي هيلريكيمفاسىف مديرية نور العلومالثانويةاملدرسة 

Ho الكالم لدى الطالبمهارة لتنميةغري فعالة:طريقة احلوار باستخدام لعبة من أنا
.مبنطقة إندراجريي هيلريكيمفاسىف مديريةنور العلومالثانويةاملدرسةيف


