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 الثاني الفصل
 المفهوم النظري . أ

 تعريف الفعالية . ١
كلمة "الفعالية" من كلمة "فعال" جاء يف معجم ادلنجد أن معٌت   

و عند ملياسا أن الفعالية  1الفعالية ىي النافذ، ادلؤثر، الذي يؤدي إىل نتائج.
ىي الكيفية ادلنظمة ادلنفذة لتكون ناجحة يف حتقيق أىداف مقررة من قبل. 
الفعالية تتعلق بتنفيذة كل العمل الرئيسي، والوصول إىل األىداف، وبأسراع 

ويقصد بالتعليم الفعال ىو التعليم الذي يؤدي إىل 2وإشًتاك األعضاء. الوقت،
تعليم بأفضل الطرق و أقلها جهدا وقتا مع النتيجة أقصى درجة شلكنة من ال

وأما مقصود فعالية عند  3على أكرب قدر من ادلكاسب الًتبوية األخرى.
 الباحثة يف التعليم فهي فيما  يلي :

 . التوصل إىل اذلدف1
 . الوقت ادلناسب2
 عملية التعليم/. ادلشاركة النشطة من أعضائها3
 . حتقيق النتيجة4

بناء على األراء السابقة أن الفعالية مرتبطة بتنفيذ الواجبة الرئيسية، واحلصول 
على اذلدف و مطابقة الوقت. و الفعالية مطابقة بالقرانة بني درجة الوصول إىل 

 اذلدف واخلطة ادلصممة من قبل أو ادلقارنة بني احلاصلة ادلخططة من قبل. 
                                                             

 9◦2( ص.1986. )دار ادلشرق : بريوت المنجد في اللغة واألعالم. لويس  معلوف1

2 Mulyasa, Manajemen Berbasis Sekolah Konsep Strategis Dan Implementasi (Bandung ; PT 

Remaja Rosda Karya(Hal. ٢٩ 
 31(ص. 1997، )عمان : دار الفالح، أساليب تدريس اللغة العربيةزلمد علي اخلويل، 3
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الذي حصلوا على ىدف  إن مقياس الفعالية يعرف من عدد التالميذ
 التعليم يف الوقت ادلعيني. وأما مدى مقياس الفعالية فهو فيما يلي 

 : فعال   :111 - :76 
 : كايف   :75 -  :56

 : ناقص  :55 -  :45
 : غري فعال  :39 -    :1

  طريقةتعريف ال .٢
الطريقة لغة ىي كيفية و إصطالحا أهنا طريقة فعل الشيئ  أو العمل 

و قال وين سنجايا أن طريقة ىي كيفية فعل 4الواقع وادلفهوم ادلنظم. بإستخدام
 6الطريقة ىي ركن ىام من أركان حسن التدريس. 5الشيئ.

ليحصل على العلم  التالميذو أما التدريس ىو النشاط  الذي  كان فيو 
لى تعرفني الطريقة و التدريس، وادلهارة واخلري يف انتفاع ادلصادر للتعلم. ع

اليت يعمل هبا   الباحثة عن تعريف طريقة التدريس اهنا كفاءة او خطواتص تلخ
 .يف عملية التعليم لنيل اىداف ادلقررة  التالميذادلدرس يعلم مواد الدراسة إىل 

الطرق العامة لتعليم القواعد تنقسم على قسمني ىي طريقة 
ء إىل الكل، و االستقرائية و القياسية. طريقة االستقرائية ىي اإلنتقال من اجلز 

يف القياسية نبسط القاعدة للطالب مث نستعرض األمثلة. و الطريقة القياسية 
ىي أقدم الطرق و قد احتلت مكانة عظيمة يف التدريس قدميا. و ىي كيفية 

                                                             
4
 Ulin Nuha, Metodologi Super Efektif Pembelajaran Bahasa Arab, ( Yogyakarta :   Diva     

Press,  2012) Hal 159 
5
 Zulkifli, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab (Pekanbaru : Zanafa Publishing  2011) Hal. 5 

 38 ص. ) دمشق سورية: دار الفكر (، ،طرق تدريس اللغة العربيةجودت الركايب،  6
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. ويف 7القياس و ثبات الدليل مع األمثلة، وىي اإلنتقال من الكلي إىل اجلزء
 ياسية يف تعليم الصرف.ىذا البحث، تستخدم الباحثة طريقة الق

 فهي كما يلي : طريقة القياسيةاستخدام الخطوات وأما 
 يكتب ادلدرس القاعدة العامة يف السبورة مث يقرأىا ويشرحها .1
 يعطي ادلدرس األمثلة  .2
 يشرح ادلدرس القاعدة من تلك األمثلة .3

  وأما عيوب طريقة القياسية : 
 يدفع التالميذ للحفظ بدون مفهوم ادلفردات .1
 ليحتاج وقتا كثرية لكتابة ادلادة على السبورة.2
 يف الدرس التالميذقلة مشاركة .3

 :مزايا طريقة القياسية  و    
 فهم القاعدة من األمثلة اليت فسرت حني وقت الدرس التالميذيستطيعون  .1

 ستراتيجيةاالتعريف .  ٣
أو علم " مبعٌت جنرال  Strategia" اللغة اليونانية نماالسًتاتيجية تؤخذ 

سًتاتيجية" ىو فن من الفنون العسكرية ة "االادلنجد معٌت كلميف  احلرب .جاء
و جاء يف معجم اللغة  8.يتناول الوسائل اليت جيب األخذ هبا يف قيادة اجليوس

االندونسية الكبري معٌت االسًتاتيجية ىي خطة مدققة يف نشاط ليحصل على 
تاب اسًتاجتية تعليم اللغة، إذا يف ك Gagneأىداف ادلنشودة ادلخصوصة. قال 

تربط االسًتاتيجية بالتعليم فهي حتصل على مهارة التالميذ يف التفكري وحل 
                                                             

 38( ص. 1998)بريوت : ادلكتبة العصرية،  اللغة العربية و طرق تدريسها نظرية وتطبيقايوسف الصمايل،   7
 9◦2. ص.1986. )دار ادلشرق : بريوت.( المنجد في اللغة واألعالملويس  معلوف. 8
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ادلشكلة و اختاذ القرار و استخراج األفكار الرئسية. إن االسًتاتيجية التعليمية 
أساليب تنظيم ادلادة وتعليمها يف عملية التعليم مبستخدمة أنواع مصادر ادلادة 

 9سية حىت يكون التعليم فعاليا.الدرا
سًتاتيجيات التدريس ىى إجراءت التدريس اليت جيب اختاذىا من ا

قال  قبل ادلعلمني يف تقييم ادلواد التعليمية من أجل حتقيق يف أىداف التعليم.
Gropper  اسًتاتيجية التعليم إختيار على سلتلفة جنس اإلمتحان حبسب ىدف

رستية ن.ك، جيب على ادلدرسني أن  نداقالت الدكتور . 11التعليم ادلقصود
يتعلمون الدرس بفاعلة مؤثرة،  التالميذيكونوا ذلم االسًتاتيجيات مبا ميكن 

و عملية  اومضمون وعمال اسًتاتيجية ىدفحتتوي اال .ادلأمولة للوصول إىل الغاية
تعليم و تلخص الباحثة أن االسًتاتيجية ترتيب أنشطة  ال 11وتسهيالت مؤيدة.

ادلأمولة. الفعالة و ادلؤثرة لتصنع خربة التعلم احسن يف سبيل الوصول إىل الغاية 
ولذالك ينبغى ادلدرس أن يعرف عن اسًتاتيجية التعليم معرفة تامة قبل أن قام 
بعملية التعلم يف الفصل. واستخدام اسًتاتيجية فعال يسهل التالميذ يف قبول 

  12الدرس.
سًتاتيجية التعليم النشط لتحفيز التالميذ ادلشاركة اميكن استخدام 

 :13عرب
 التفكري بشكل ناقد وإبداعى مبتكر .1

                                                             
9
 Darmansyah, Strategi   Pembelajaran Menyenangkan Dengan Humor, (Jakarta : Bumi Aksara, 

٩202) Hal 01 
10  Hamzah,  Belajar Dengan Pendekatan Pailkem, (Jakarta : Bumi Aksara 2011),  hal 5 
11

 Abdul Mujid, Strategi Pembelajaran, (Bandung : PT. Remaja Rosda Karya,2013) Hlm.3-4 
12

 Nur Hamiyah, Strategi Belajar – Mengajar Dikelas, (Jakarta :Prestasi Pustaka, 2014) Hal 44 
 7(ص. 2112اليونسكو، ) استراتيجيات التعلم النشط، ورعبسما فا13
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 التحدث مع شريك أو يف رلموعة صغرية  .2
 التعبري عن األفكار بأنشطة خطية  .3
 استكشاف ادلواقف الشخصية والقيم عرب ادلناظرات واجلدال وادلناقشة  .4
 التأمل بالعملية التعلمية .5

 (Index Card Match)فهرس البطاقات تطبيق  .٤

 فهرسالبطاقات  تطبيقسًتاتيجية اتعريف  ( أ
ىي  Index Card Match)) فهرسالبطاقات  تطبيقسًتاتيجية ا

ولكنها تستطيع  14ستخدامها لتكرير ادلادة من قبلها.اسًتاتيجية اليت تسري ا
يتعلمون موضوع الذي علموا  التالميذجديدة بشرط  أن تعلم يف مادة

ىذه 15ذلم زاد العلم وقت يدخلون الفصل. التالميذمقدما حيت 
عند التعلم وتعطي ذلم الفرصة يف  التالميذختًتع البيئة ادلرحية وتبٌت مسامهة 

 العمل اجلماعي مع زمالئهم.
يفهمون مادة  التالميذسًتاتيجية ميكن تنفيذىا بسرعة حىت وىذه اال

سًتاتيجية تستخدم بطاقات الىت ىذه االالدرس السيما مادة الصرف.
فهما و  التالميذسًتاتيجية دتكن أن تكون واجلواب. واال تنقسم إىل السؤل

ىذه االسًتاتيجية  ماىرا عن  مادة الصرف وكيفية تغيري الكلمة بسرعة.
بار اسًتاتيجية مراجعة العودة. تساعد التالميذ لتذاكر دروس قبلو و إخت

 قدرات التالميذ  األن.

                                                             
14

 Hisyam Zaini, Strategi Pembelajaran Aktif (Yogyakarta : Ctsd, 2012) Hal. 69 
15

 Istarani, 58  Model Pembelajaran Inovatif, (Medan : Media Persada,2014) Hal 226 
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 16:فهرسالبطاقات  تطبيقسًتاجتية اأن خطوات  Silbermanوقال 
 التالميذعلى حسب عدد جتعل مدرسة قطعة من الورق   (1
 توزع ادلدرسة  القرطاس إىل قسمني مساويني.  (2
ويف  تكتب ادلدرسة األسئلة ادلتعلقة بادلادة ادلبحوثة يف بعض القراطيس (3

 األسئلةبعضها أجوبة 
 ختالط ادلدرسة القراطيس ادلختلفة باألجوبة   (4
 فهرسالبطاقات تطبيق  التالميذتوزع ادلدرسة إىل   (5
أن    أن يبحثوا اإلجابة من أصدقائهم و بعد   التالميذتأمر ادلدرسة  (6

 جيدوا اإلجابة. مث جيلسون معا
 فهرسالبطاقات  تطبيقأن يقدموا و يشرحوا  التالميذمث تأمر ادلدرسة   (7

 أمام الفصل.
 فيما يلي:الفهرس بطاقة تطبيق سًتاتيجية مزايا اال ( ب

يكون التعليم مسوق ألنو يستخدم وسيلة بطاقة الىت عملت من قطعة  (1
 الورق

 التالميذتدرب جسمية و عقلية   سًتاتيجيةاالىذه   (2
 التالميذتنمية شعور التعاون بني  (3
  ادلادة سرعة  التالميذيفهمون  (4
 ترهبم يف التفكر و التحرك التالميذ إىتمامترقية  (5
 ال حتتاج إىل وقت طويل (6

                                                             
16

 Mel Silberman, Aktif Learning101 Cara Belajar Siswa Aktif , (Bandung : Nusa Media, 2010) 

Hal.250 
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 فهرس:تطبيق بطاقة السًتاتيجية عيوب ا ( ت
 حتتاج إل اإلعداد جيدا (1
 حتتاج إىل ادلدرسة اليت دتهر يف الطصوير (2
 التالميذقد تكون إسًتاتيجية طصور األنانية لدى ( 3

 يةالصرفالمواد عاب يستا.٤
يعب وعبا و استعاب الشيئ : أخذ االستيعاب ىو أصلو وعب 

ا النحو و مهالقواعد تنقسم إىل العنصرين و  نو إ17بأمجعو أي استأصلو.
الصرف. الصرف لغة ىو التغيري والتبدل واإلنتقال من حال إىل احلال ومن ىذا 

ْعَد َمْوِِتَا القبيل قولو تعاىل )َوَما أنزَل اهلُل ِمَن الَسماَِء ِمْن ماٍَء َفَأْحَيا بِِو اأَلْرَضى ب َ 
َماِء  ِر َبني السكَّ َسخَّ

ُ
َحاِب ادل َها ِمْن ُكلِّ َدابٍَّة َوَتْصرِْيِف الرِّيَاِح والسَّ َوَبَث فِي ْ

( و اصطالحا بادلعٌت العملي : 164َواأَلْرِض االيَاِت ِلَقْوِم يَ ْعِقُلْوَن )البقرة : 
ناء الظهار ما علم بأصول يعرف هبا أحوال أبنية الكلمة الىت ليست بإعراب وب

 18يف حروفها من أصالة أو زيادة أو حذف أو اعالل أو غري ذلك.
تبعد من اخلطاء يف الكالم و فهم ىدف تعليم علم الصرف عاما 

و ظيفة تعليم علم الصرف ىي لنظر  .عا هم اإلستمفنصوص القراءة و الكتابة و 
 اىل أبنية األلفاظ.

اإلسالمية مبعهد  ادلتوسطة دلدرسةادلواد الصرفية يف الفصل الثاين يف ا
Islamic Centre Al-Hidayah كمبار: 

 باب ادلعروف و اجملهول من ادلاضي مع اإلثبات و النفي . أ
                                                             

 9◦2 ص.     (2112، )دار ادلشريف، بريوت المنجد في اللغة العربية و األعالم، لويس معلوف السيوعى17
 1( ص. 2111الدكتور سيد رضا صلفى، الصرف ادليسر. )ايران : كتابنامو صلف،( 18
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 باب ادلعروف و اجملهول من ادلضارع مع اإلثبات و النفي . ب
 دخول لن على ادلضارع . ت
 اسم الفاعلكيفية بناء    باب . ث

 اسم ادلفعول كيفية بناء  باب . ج
 الزمان كيفية بناء باب   . ح
 كيفية بناء اسم ادلكان باب . خ

و جترب الكاتبة مادة علم الصرف خصوصا عن باب اسم الفاعل و 
اسم الفاعل ىو اسم يدل على من وقع منو الفعل، ويبٌت على . اسم ادلفعول

وزن "فاعل" مثل كاتب.  و اسم ادلفعول ىو اسم يدل على من وقع عليو 
توب. وأىداف تعليم اسم الفاعل و الفعل، و يبىت على وزن "مفعول" مثل مك

 اسم ادلفعول ىي :
. التالميذ ذلا قدرة يف تغيري الفعل إىل أوزان اسم الفاعل و اسم ادلفعول 1

 جنسى و عدد 
التالميذ ذلا قدرة يف معرفة صيغة اسم الفاعل و اسم ادلفعول يف الكلمة او  .2

 اجلملة جنسى و عدد
 امثلة اسم الفاعل و اسم ادلفعول جنسى و عدد. التالميذ ذلا قدرة يف إعطاء 3

 المفهوم اإلجرائ . ب
 :فهرسالبطاقات  تطبيقسًتاتيجية اجراءات تنفيذ إما إ

 األنشطة التمهيدية. 1
 يف التعليم  التالميذتسئال ادلدرسة استعداد أ(  
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 ةقدم ادلدرس أىداف تعليم ادلادتب( 
 تقدم ادلدرسة فوائدىا يف احلياة اليومية ت(

 األساسية األنشطة. 2
 تشرح ادلدرسة القاعدة عن موضوع ادلادة   . أ

 ادلدرسة األمثلة يف السبورة تكتب  . ب
 أن يفسروا عن ادلادة من حالل تدريسهم التالميذتطلب  . ت
 فرصة لألسئلة عن الشيئ الذي مل يفهموه  التالميذتعطى  . ث

 تعد ادلدرسة تطبيق بطاقة الفهرس . ج
واجلوابة( إىل التالميذ و تأمرىم بفهم البطاقات )السؤال توزع ادلدرسة   . ح

 .تلك البطاقات
أن يبحثوا اإلجابة من أصدقائهم و بعد أن جيدوا   تأمر ادلدرسة التالميذ . خ

 اإلجابة مث جيلسون معا
يف  فهرسالبطاقات  تطبيقو يشرحوا يقوموا أن  التالميذتأمر ادلدرسة  . د

 رلليسو نفسا
 تعطى ادلدرسة الفرصة جملموعة أخرى لتقدًن السؤال  . ذ
 تعطى ادلدرسة القيمة عن احلاصلة لكل رلموعة  . ر

 .  األنشطة اخلادتة 3
 الدرس معا يف هناية التعليم التالميذتلخص ادلدرسة و أ. 

 واجية ادلنزيل التالميذتعطى ادلدرسة ب. 
 وأما مؤشرات استيعاب ادلواد الصرفية :
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 يستطيع التالميذ أن يذكروا أوزان اسم الفاعل و اسم ادلفعول  .1
 وزن اسم الفاعل و اسم ادلفعولأن يتغريوا الفعل إىل  التالميذيستطيع  .2
 اسم الفاعل و اسم ادلفعول أن يذكروا امثلة  التالميذيستطيع  .3
 عن اسم الفاعل واسم ادلفعول اجلملة الصحيحةأن جيعلون  التالميذيستطيع  .4

 قصود فعالية عند الباحثة يف التعليم فهي فيما  يلي :وأما م
 . التوصل إىل اذلدف1
 . الوقت ادلناسب2
 عملية التعليم/. ادلشاركة النشطة من أعضائها3
 . حتقيق النتيجة4

 الدراسات السابقات  ج. 
اما الدراسات السابقات مستخدمة للمقارنة والتباعد للباحثة قد قام بو 

قسم تدريس اللغة العربية بكلية الًتبية جلامعة سلطان شارف " وقية " طالبة يف 
قاسم برياو سنة الفني ومخسة عشر حتت ادلوضوع " فعالية إسًتاتيجية فهرس 

بادلدرسة  التالميذلتنمية مهارة القراءة لدى  Index Card Match)بطاقات مزوجة )
الصف  التالميذاءة لدى الثانوية احلكومية بسياك. ونتيجة حبثها أن تنمية مهارة القر 

 الثاىن فعالية يف ادلدرسة الثانوية احلكومية بسياك. والفرق بني البحثني فيما يلي :
 . ىدف حبث الواقية ىو لتنمية مهارة القراءة(1
 يةالصرف وادادلحبث الذي سأحبث لًتقية استعاب وىدف  .(2
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 فروض البحث د. 
الفرضية إجابة مؤقتة من تكوين ادلشكالت وتقوم الباحثة باإلثبات يف 

 ىذا البحث 
 (Index  Card فهرسالبطاقات  تطبيقسًتاتيجية استخدام االفرضية البديلة : 

Match) ية يف تعليم علم اد الصرفو ادلعاب يفعال لًتقية إست
اإلسالمية مبعهد  دلدرسة ادلتوسطةيف االتالميذ  ىالصرف لد

Islamic Centre Al-Hidayahكمبار 
 Index  Card) فهرسالبطاقات  تطبيقسًتاتيجية استخدام االفرضية الصفرية : 

Match)  الصرف 1يف تعليم علم ية اد الصرفو ادلغري فعال لًتقية
 Islamicاإلسالمية مبعهد دلدرسة ادلتوسطةيف االتالميذ  ىلد

Centre Al-Hidayahكمبار 
 
 
 
 
 

 

 


