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 األول الباب

 املقدمة

 . خلفية البحثأ

، ولن يتمكن املرء من فهم ربية هي لغة اإلسالم ولغة القرآناللغة الع

الكتاب والسنة مع الفهم الصحيح واآلمن )لإلساءة( إال بالعربية. سيؤدي سوء 

 .متثيل اللغة العربية والتعبري عنها إىل ضعف فهم الدين واجلهل بالقضايا الدينية

ي، حصلت العربية على مكان يف قلوب املسلمني. العلماء وال يف املاض

)احلقيقة يف اللغة( وحدة اللسان يف اللغة  اخللفاء ال يرون عني واحدة. فصاحة

و يقصدون به  .هي أحد مؤشرات جناح اآلباء يف تعليم أبنائهم يف الطفولة

بذل اجلهد يف اإلنصات املركز الواعي، و هو املهارة األساسية األوىل اليت جيب 

تعليمها لضمان جناح العملية التعليمية كلها. و قد وضعوا لذلك أهدافا أساسية، 

 1ال بد لكل معلم أن يعرفها و حيسن الوصول ضمانا لنجاحه.

كما نرى أن اللغة العربية قد علمها اإلندونيسيون املسلمون منذ قدمي، 

موا العلوم الدينية، ومنهم من فمنهم من ذهبوا إىل املعاهد البعيدة عن بيوهتم ليعل
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ذهبوا إىل املدارس اإلسالمية حكومية أم كانت أهلية. واللغة العربية تدخل حتت 

 منهج الدراسة يف هذه املدارس. 

جناح التعلم هذا يرتبط بعوامل متعددة تدعمه، وهي العامل بني الطالب 

شخص ما واملدرسني ألن هذه هي الطريقة أو الطريقة املستخدمة يف تعلم 

للحصول على املعرفة اللغوية، ولكن هناك أيضا أوقات يكون فيها الشخص 

ال يطابق اهلدف. لذلك أو صعبا إذا كان التعلم ال يطابق مع اخلصائص الطريقة 

 جيب أن تنظر الطريقة الصحيحة للتعلم إىل مفاهم طريقة تعلم اللغة العربية.

 بية منها:عدد من الطروق اليت تستخدم اليوم للغة العر 

هي مزيج من طريقة القواعد وطريقة الرتمجة. يف القواعد والرتمجة  طريقة ال -۱

هذه الطريقة، يتم تعلم لغة أجنبية تؤكد قواعد لغة القوام أو اللغة لتحقيق 

مهارات القراءة والكتابة والرتمجة. ميكن القول أن الطريقة مثالية بداًل من واحدة 

، ويتم تدريسها أواًل مث يتم ترمجة الدروس (اعد والرتمجةمن هاتني الطريقتني )القو 

طريقة الرتمجة هي طريقة يتم فيها ترمجة من لغة املصدر إىل  .وتنفيذها يف خط

اللغة اهلدف مع تطبيق القواعد النحوية. تركز هذه الطريقة على ترمجة القراءة من 

قة تؤكد حفظ هي طري القواعدطريقة  .لغة أجنبية إىل لغة الطالب والعكس
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القواعد النحوية وعدًدا من الكلمات احملددة اليت يتم ترتيبها وفًقا لقواعد اللغة 

املعمول هبا. بدأت هذه الطريقة لتكون أقل فعالية مع االخرتاعات مثل آالت 

 الطباعة.

. تظهر هذه ليت تعطي األولوية ملهارات التكلمطريقة املباشرة هي الطريقة اال -٢

فعل لعدم الرضا عن نتائج تدريس اللغة من الطريقة السابقة، وهي الطريقة كرد 

 ٢.الطريقة النحوية للرتمجة، واليت تعترب معاملة اللغة ميتة

تقدمي املوضوع بطريقة تعطي األولوية للقراءة، أي أن طريقة القراءة هي ال -۳

ميكن  املعلم األول يقرأ موضوع القراءة، ويتبعه الطالب، ولكن يف بعض األحيان

للمدرس تعيني الطالب مباشرة لقراءة درس معني أوالً، والبعض اآلخر ينتبه 

 3ويتابعه.

طريقة منتظمة ُتستخدم لتنفيذ تعلم اللغة طريقة السمعية الشفوية هي ال -٤

العربية من أجل حتقيقها وفًقا ملا هو مطلوب من خالل االستماع والتحدث. 

رب على ممارسات استخدام اللغة العربية وهبذه الطريقة، يتم التأكيد بشكل أك

 واستخدام املزيد من أشكال املفردات واملهارة.
                                                             

2 Dra. Hj. Radliyah Zaenuddin, M.Ag, dkk, Metodologi & Strategi Alternatif 

Pembelajaran Bahasa Arab, (Yogyakarta: Pustaka Rihlah Group, 5002), hlm. 93. 
3 Tayar Yusuf dan Syaiful Anwar, Metodologi Pengajaran Agama dan Bahasa Arab 

(Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 7331), hal. 765-769. 
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هذه ألن ومن أنسب الطروق يف تعليم مهارة الكالم هي الطريقة املباشرة، 

الطريقة املباشرة مهمة جًدا يف تدريس اللغات األجنبية، ألنه من خالل هذه 

ان مباشرة دون استخدام اللغة األم الطريقة ميكن للطالب ممارسة مهارات اللس

 )لغة البيئة(. 

للغة بشكل أساسي هو تعلم التواصل، فإن احملادثة باللغة العربية تعلم ا

لذالك يتم توجيه تعلم اللغة العربية لتحسني قدرة الطالب على  صعب فائقة.

 بة. حيدث التواصل املذكور بني طرفني أوالتواصل باستخدام العربية شفهيا وكتا

أكثر، سواء بشكل مباشر أو باستخدام بعض الوسائط. أحد الوسائل املعينة هو  

 كتاب. 

لذلك تعترب الكتب مكونا إلزاميا جيب أن يكون موجودا يف املؤسسات 

املؤسسات التعليمية  التعليمية، سواء املؤسسات التعليمية الرمسية أو غري رمسية.

فاعل بني الطالب واملعلمني وموارد التعلم كعملية تهي األمامن اليت يتم فيها 

 التعلم يف بيئة تعليمية.
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، ألنه من دار الفالحاإلسالمية  املتوسطةيف مدرسة  الكتابيستخدم 

األسهل على الطالب فهمه وفهمه. ما ميكن العثور عليه يف الكتاب هو عدد 

 األمثلة املتعلقة حبياة الطالب اليومية.

 :هيو مع الطريقة املباشرة   لعربيةدروس اللغة امزايا استخدام كتاب 

عادًة ما تكون هذه الطريقة هي قيام املعلم أواًل بتدريس الكلمات واجلمل  .١

البسيطة اليت ميكن للطالب فهمها ومعرفتها بلغة احلياة اليومية على سبيل املثال 

مث ميكن للطالب التقاط (. )القلم والقلم الرصاص واملقعد واجلدول وما إىل ذلك

 رموز بسهولة اللغات األجنبية اليت يدرسها معلمه.ال

يكتسب الطالب التدريب العملي واخلربة العملية، على الرغم من أن اجلملة . ٢

 املنطوقة يف البداية مل يتم فهمها وفهمها بالكامل.

وإذا كان يتلقى كالًما  ةيتم تدريب الناطقة بلسان )اللسان( للطالب/ الطالب. ٣

، أي: يتكلم الطالب كثرية دون فهم الكلمة ا يف البدايةُيسمع وحتدث كثريً 

 .بالكامل

 وأما املشكالت اليت وقعت كما يلي:
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حلقيقية يف وأحوال ا متعةمن الصعب توفري جمموعة متنوعة من األنشطة امل. ١

 الفصل.

 .هرة والطالقةاامل املعلمحباجة ماسة إىل . ٢

 .ليست هلم مبادئ اللغوية من املدرسة احلكومية ة. بعض الطالب متخرج٣

استخدام لذالك، رغب الباحث يف إبراء هذا البحث العلمي بعنوان " 

طريقة املباشرة بوسيلة كتاب دروس اللغة العربية احلديثة يف تعليم مهارة الكالم ال

 للطالب املدرسة املتوسطة اإلسالمية دار الفالح بنديل جايت كولون سومبار

أما أسباب اختيار املوضوع ألن الباحث يرى أن ". و  غمفول تولونج أجونج

تأثري يف املستوى الطالب يف هذه املدرسة قليل اإلهتمام يف الدراسة اللغة العربية و 

 .التحصيلي عند الطالب

 البحث مسائل. ب

للباحث تقدمي مسائل استنادا إىل وصف خلفية البحث السابقة، ميكن 

 :على النحو التايل البحث
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بوسيلة كتاب دروس  يف تعليم مهارة الكالمطريقة املباشرة ال خطواتكيف أ.  

 بنديل جايت كولوندار الفالح ة املدرسة املتوسططالب ل اللغة العربية احلديثة

 ؟ جونج جاوا الشرقيةأتولونج  سومبارغمفول

بنديل جايت  دار الفالح  املتوسطةيف املدرسة للطالب  هي املواد املدروسةما ب. 

 ؟ جونج جاوا الشرقيةأتولونج غمفول سومبار   كولون

طريقة املباشرة بوسيلة كتاب دروس اللغة العربية الاستخدام  يف التقومي ما هوج. 

 بنديل جايت كولوندار الفالح  توسطةيف املدرسة امل يف تعليم مهارة الكالم

 جونج جاوا الشرقية ؟أتولونج  سومبارغمفول

 . أهداف البحثج

 بحث ما يلي:ما األهداف يف هذا الأ

طريقة املباشرة يف تعليم مهارة الكالم بوسيلة كتاب ال تنفيذ خطوات ملعرفة. 1

بنديل جايت  دار الفالح دروس اللغة العربية احلديثة لطالب املدرسة املتوسطة 

 .جونج جاوا الشرقيةأكولون سومبارغمفول تولونج 

بنديل جايت  ار الفالح داملواد املدروسة للطالب يف املدرسة املتوسطة  ملعرفة. ٢

  .جونج جاوا الشرقيةأكولون  سومبارغمفول تولونج 



8 
 

التقومي استخدام طريقة املباشرة بوسيلة كتاب دروس اللغة العربية  كيفية ملعرفة. 3

بنديل جايت كولون دار الفالح يف تعليم مهارة الكالم يف املدرسة املتوسطة 

 .جونج جاوا الشرقيةأسومبارغمفول تولونج 

 . حتديد البحثد

وقفا مبوضوع البحث السابق، قدم الباحث حتديد البحث. حدد الباحث 

 البحث ما يلي:

طريقة املباشرة بوسيلة كتاب دروس اللغة العن استخدام . التحديد املوضوعي: ١

العربية احلديثة يف تعليم مهارة الكالم للطالب املدرسة املتوسطة اإلسالمية دار 

 ولون سومبارغمفول تولونج أجونجالفالح بنديل جايت ك

 م٢٢٢٢-٢٢١١هذا البحث يف عام  أجري . التحديد الزمين:٢

املدرسة املتوسطة  الصف الثامن يف موقعهذا البحث أجري   . حتديد املكان:۳

 لونج أجونجدار الفالح بنديل جايت كولون سومبار غمفول تو 
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 البحث فوائد. ه

اسة قيمة مفيدة ملختلف األطراف، من املتوقع أن توفر نتائج هذه الدر 

 :وهي

 النظرية الفائدة. 1

من الناحية النظرية، من املتوقع أن يتم استخدام هذا البحث كمصدر 

عملية التعلم باستخدام  للمعلومات يف اإلجابة على املشكالت اليت احملاورة يف

لذي ، وخاصة يف حتسني جودة ونتائج تعلم الطالب يف التعلم اطريقة املباشرة

النحو، الصرف، إمالء، تصوف اخل. باإلضافة إىل  يتضمن اللغة العربية مثل

 ذلك، ميكن أن يكون هذا البحث مفيًدا كمراجعة يف تصميم التعلم من خالل

طريقة املباشرة بوسيلة كتاب دروس اللغة العربية احلديثة لتنمية مهارة الكالم 

دار الفالح بنديل جايت كولون للفصل الثامن يف املدرسة الثانوية اإلسالمية 

 .تولونج اجونجسومبار غمفول 

 العملي الفائدة. ٢

 .بالنسبة للطالب . أ



11 
 

طريقة املباشرة الالتكلم  عرب  من املتوقع أن تكون نتائج الدراسة قادرة على

لتنمية يف تعليم مهارة الكالم للطالب بوسيلة كتاب دروس اللغة العربية احلديثة 

 .الفالح بنديل جايت كولون تولونج اجونج دار املدرسة املتوسطة

 بالنسبة للمعلمني/ األستاذ.ب. 

أن يسهل على الطالب فهم سياق اللغة  املباشرةميكن لتطبيق طريقة 

 .العربية، سواء يف شكل كتاب أو صوت يستخدم يف احملاضرات الدينية أو غريها

 ج. بالنسبة للمؤسسات التعليمية.

القدرة على احملادثة باللغة العربية من  أصبحت نتائج البحث لتحسني

 .خالل األسلوب املرموقة مرجعية وتقييًما يف حتسني جودة اللغة العربية

 د. للباحثني.

كأحد الطرق املستخدمة يف   طيع الباحثون تطبيق طريقة املباشرة يست

 .العامل
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 و. البحوث السابقة

جدها مع ذكر الفصل يقدم البحث بعض البحوث العلمية اليت و  هبذا

صاحبه ومضمون حبثه مث يعتربها الباحث بأن هلا عالقة هبذا البحث ويعطي 

اآلن. والبحوث  البيان بأن ليس هناك عنوان البحث العلمي الذي كتبه الباحث

 هي ما يلي:

فعالية تطبيق   حتت املوضوع "سييت اتيق مرينا الفى البحث العلمي كتبها . ۱

لطريقة املباشرة للفصل األول كلية املعلمني واملعلمات كتاب دروس اللغة العربية با

 ".٢۰1٢باجنيال طوبان يف العام الدراسي  السالماإلسالمية  مدرسة اإلسالمية

أهداف البحث هي كما يلي: ملعرفة حمتويات كتاب دروس اللغة العربية يف تعلم 

األول مدرسة  اللغة العربية يف مدرسة اإلسالمية السالم باجنيال طوبان يف الفصل

الثانوية، ملعرفة تطبيق األساليب املباشرة مع كتاب دروس اللغة العربية، ومعرفة 

فعالية تعلم اللغة العربية بالكتاب دروس اللغة العربية مبعهد السالم اإلسالمية 
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باجنيال طوبان. وجيد الباحث نتيجة يف هذا البحث عن كتاب دروس اللغة 

 4على قدرة االستماع والقراءة والكالم والكتابة.العربية: حول حتصيل الطالب 

غوس أ علمي كتبهفعالية الطريقة املباشرة يف تعليم مهارة الكالم" حبث ". ٢

الطريقة املباشرة هلا فعالة أن تطبق يف تعليم  أن ونتيجة هذا البحث ،جوكوترييونو

ة األهلية مبدرسة منبع الصاحلني املتوسط (Fمهارة الكالم للطالب فصل الثاين )

جرسيك واملدارس املتوسطة األخرى، مث تركز الباحث على أمهية تعليم اللغة 

 2العربية خصوصا مهارة الكالم، فال بدا أن هنتم بعملية تعليمها.

. " تدريس مهارة الكالم  " حبث علمي كتبه خري أبو صريي. وتركزت دراساته ۳

الدية أمونتاي كاملنتان على طريقة تدريس مهارة الكالم يف املعهد رشيدة خ

اجلنوبية. يهدف هذا البحث إىل تقومي الطريقة املستخدمة يف تدريس مهارة 

الكالم يف املعهد وأسباب ضعف طالب املعهد يف التحدث باللغة العربية وعالج 

هذه األسباب. ونتائج هذا البحث أن الطريقة املستخدمة يف تدريس مهارة 

                                                             
فعالية تطبيق كتاب دروس اللغة العربية بالطريقة املباشرة للفصل األول كلية ، البحث العلمي، سييت اتيق مرينا الفى  ٤

مية سونان امعة االسالمية احلكو اجل :سورابايا، )٢۰1٢املعلمني واملعلمات مدرسة اإلسالمية السالم باجنيال طوبان يف العام الدراسي 
 (٢٢1٢، امفيل

اجلامعة اإلسالمية  ماالنج: ، )فعالية الطريقة املباشرة يف تعليم مهارة الكالم، أغوس جوكوترييونوالعلمي،  البحث  2
 (٢٢٢١، احلكومية موالنا مالك إبراهيم
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أمونتاي هي طريقة القراءة والرتمجة، ,وأن البيئة  باملعهد راشيدة خالديةالكالم 

 6اللغوية ال تدفع عملية تدريس مهارة الكالم.

                                                             
كومية تولونج أجونج: اجلامعة اإلسالمية احل)تولونج  ،تدريس مهارة الكالم، خري أبو صرييالبحث العلمي،   6

 (٢٢٢٢أجونج، 
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 البحوث السابقة

 الشبه املوضوع اإلسم رقم
 الفرق

 هذا البحث البحوث السابقة

سييت اتيق مرينا  .1
 الفى

فعالية تطبيق كتاب 
دروس اللغة العربية 
بالطريقة املباشرة للفصل 

ول كلية املعلمني األ
مدرسة واملعلمات 

اإلسالمية السالم باجنيال 
يف العام الدراسي طوبان 
٢۰1٢ 

. البحث الكيفي 1
 الوصفي.

. يبحث البحث عن ٢
 الطريقة املباشرة.

 :. طريقة مجع احلقائق3

 ةاملالحظ - 

 املقابلة - 

 الوثيقة -

مكان البحث يف . 1
املدرسة اإلسالمية السالم 

 باجنيال طوبان.

 :. تفتيش صحة احلقائق٢

 تطويل أوقات احلضور -

املناقشة مع بعض -
 الطالب/ اإلخوان.

منهج التثليثي )تثليثي  -
باملصدر والتثليثي بالطريقة 

. مكان البحث يف املدرسة 1
املتوسطة دار الفالح بنديل 
جايت كولون سومبار غمفول 

 تولونج أجونج.

 تفتيش صحة احلقائق:. ٢

 تطويل مدة احلضور -

 املقابلة -

مصداقية )تطويل مدة  -
احلضور وترقية املثابرة ومنهج 
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 :طريقة حتليل احلقائق.٤

 تنقيص احلقائق -

 تقدمي احلقائق -

. الكتاب املدروسة ٥
 دروس اللغة العربية

 والتثليثي باألوقات(
ثة عملية . حبثت الباح3

 التعلم اللغة العربية

 التثليث(

. حبث الباحث عملية 3
 م اللغة العربيةالتعلي

أغوس  .٢
 جوكوترييونو

فعالية الطريقة املباشرة يف 
 تعليم مهارة الكالم

. البحث الكيفي 1
 الوصفي

. يبحث البحث ٢
 الطريقة املباشرة

 طريقة مجع احلقائق:  .3

 املالحظة -

 املقابلة -

. مكان البحث يف 1
املدرسة منبع الصاحلني 

 املتوسطة األهلية جرسيك.

. يبحث عن املشكالت ٢
 التطبيق مهارة الكالم

. مكان البحث يف املدرسة 1
املتوسطة دار الفالح بنديل 
جايت كولون سومبار غمفول 

 تولونج أجونج.

. يبحث عن املشكالت ٢
 تعليم اللغة العربية 
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 الوثيقة -

.البحث الكيفي 1 تدريس مهارة الكالم   خري أبو صريي .3
 الوصفي.

 . طريقة مجع احلقائق:٢

 ملالحظةا -

 املقابلة -

 الوثيقة -

. مكان البحث يف 1
املعهد رشيدة خالدية 

 أمونتاي كاملنتان اجلنوبية.

. طريقة املستخدمة هي ٢
الطريقة تدريس مهارة 

 الكالم.

. مكان البحث يف املدرسة 1
املتوسطة دار الفالح بنديل 
جايت كولون سومبار غمفول 

 تولونج أجونج. 

. طريقة املستخدمة هي ٢
 لطريقة املباشرة.ا

 1.1اجلدول 
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نظرا إىل البحوث السابقة فإن هذا البحث خمتلف فيما سبق ألن هذا البحث 

واملواد املدروسةو التقومي سيكون يف املسائل اليت تتعلق بستخدام طريقة املباشرة 

 اليت تواجه املعلم والتالميذ.

 ز. توضيح املصطالحات

ن أوضح ما تضمنه املوضوع الرسالة قبل الدخول يف لب املوضوع فجدير أ

 من املصطالحات، واملراد باملصطلح هنا هو ما اتفق عليه أهل اللغة.

 طريقة املباشرةال -۱

يركز عن على  مهارة اللغة األجنبيةالطريقة املباشرة هي أسلوب يف تعليم 

ونشأت 7الكالم بدال من القراءة والكتابة ويستخدم اإلقرتان املباشر يف الشرح.

هذه الطريقة كرد فعل للطريقة السابقة )النحو والرتمجة( وقد ابتكرها فرانسو جوان 

م، وهتتم هذه الطريقة بلمهارات الشفوية، ويف هذه الطريقة يتعلم ۱۸۸٢يف عام 

الطالب اللغة بنفس الطريقة اليت يكتسب هبا الطفل لغته األم، وختتلف هذه 

 ٢و والرتمجة(.الطريقة كثريا عن الطريقة السابقة )النح

 

                                                             
 .۱٢١م(، ص. ۱١۸٢، )لبنان بريوت، دار العلم للماليني: قاموس الرتبيةحممد علي اخلويل،   7

   ٥٢-٥۱م(، ص. ۱١١٢، )جدة، دار حضر: مقدمة يف علم اللغة التطبيقيغارف وأنوار النقشبندي،  حضرحممد  ٢ 
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 التعليم -٢

هو " مساعدة شخص ما على أن يتعلم كيف يؤدي شيئا ما " أو التعليم 

" تقدمي تعليمات " أو " التوجيه يف دراسة شيئا ما " أو " التزييد باملعرفة " أو " 

 ١الدفع إىل الفهم واملعرفة ".

 مهارة الكالم -۳

م اللغة العربية، وأما األربع يف تعليمهارة الكالم هي إحدى املهارات 

 تعريف مهارة الكالم فيما يلي:

skillاملهارة ) (أ) هي حذاقة تنمو بلتعلم وقد تكون حركة أو لفظية أو (

 1٢عقلية أو مزجيا من أكثر من نوع.

الكالم يف أصل اللغة هو اإلبانة واإلفصاح عما جيول يف خاطر اإلنسان  (ب)

 11من أفكاره ومشاعره من حيث يفهمه األخرون.

الكالم اصطالحا هو فن نقل املعتقدات ومشاعر واألحاسيس واملعلومات   )ج( 

واملعارف واخلربات واألفكار واألراء من شخص إىل أخرين نقال يقع من املستمع 

 1٢أو املستقبل أو املخاطب موقع القبول والفهم والتفاعل واالستجابة.
                                                             

، )بريوت: دار النهضة أساس تعلم اللغة وتعليمهاأمحد شعبان،  ه. دوجالس براون، ترمجة د. عبد الراجي و د. علي ١
 ٢٥( ص. 1١١٤العربية، 

 . ٤٤۳م(، ص. ۱١۸٢، )لبنان بريوت، دار العلم للماليني: قاموس الرتبيةحممد علي اخلويل،  1٢
 .٢٢٢م(، ص. ٢٢٢۳، )عمان أردون، دار السروق: الطرائق العلمية يف تدريس اللغةعلي حسني الدليمي،  11
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( هي speaking skillsوانطالقا من التعريفات السابقة فإن املهارات الكالمية )

 13صحة اللفظ وصحة التنغيم والتحدث بسرعة مناسبة.

 ح. تنظيم البحث

 يكون الرتتيب يف هذا البحث العلمي مما يلي:

حيث تشتمل: )أ( خلفية البحث، )ب( مسائل البحث، مقدمة :   الباب األول

)ج( أهداف البحث، )د( حتديد البحث، )ه( فوائد البحث، )و( حبوث 

 )ز( توضيح املصطالحات، )ح( تنظيم البحث.السابقة، 

، مفهوم الطريقة املباشرة ()أ :طريقة املباشرة( 1)النظريات و تشتمل  الباب الثاين  :

أهداف ومسات ( د)  ،املداخل الطريقة املباشرة(ج، )ة الطريقة املباشرةنشأ( )ب

 ،قة املباشرةإجراءـ الطري  (، )ومبادئ الطريقة املباشرة (ه، )الطريقة املباشرة

عيوب ، )ط( مزايا الطريقة املباشرة ، )ج(وسائل الطريقة املباشرة( )ز

أمهية ( ٢، )مفهوم مهارة الكالم (1، )مهارة الكالم( ٢، و )الطريقة املباشرة

مواد تعليم  (٤، )أهداف تعليم مهارة الكالم (3، )تعليم مهارة الكالم

                                                                                                                                                                       
  .۱٢م(، ص. ٢٢٢۳، )القاهرة، مكتبة وهبة: فنياته واستدراجياته وأساليب تعليمية-احلوارمىن ابراهيم اللبودي،  1٢

 .٤٥٤م(، ص. ۱١۸٢)لبنان بريوت، دار العلم للماليني:  قاموس الرتبية،حممد علي اخلويل،   13
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( 7، )تقومي مهارة الكالم (٤)، طرق تعليم مهارة لكالم( ٥، )مهارة الكالم

 .مهارات مهارة الكالم (٢تقومي تعليم مهارة الكالم، )

، )ب( املدخل ونوع البحث منهج البحث حيث يشتمل )أ( الباب الثالث : 

طريقة مجع ، )ه( مصادر احلقائق ، )د(مكان البحث، )ج( حضور الباحث

، )ح( فتيش صحة احلقائقت ، )ز(طريقة حتليل احلقائق، )و( احلقائق و أدواهتا

 .خطوات البحث

 .واملناقشة تقدمي نتائج البحث وحتليلها تقدمي احلقائق، و:الباب الرابع  

 اخلامتة حيث حتتوي عن التخليص اإلقرتاحات. :الباب اخلامس

 

 

 

 

 

 

 

 


