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 الفصل الثاني
 اإلطار النظري

 المفهوم النظري .أ

 . فعالية١

الكبَت أي شئ الذي فيو تأثَتة  نيسيااإلندو  معٌت الفعالية ىي يف معجم اللغة   

وىذه إشارة إىل ادلعٌت اللغوي  9صل على النتيجة.ورب(ع)عاقبة، أثر و االنطبا 

تبط دبحصول على ادلنشودة و ِكفاية و إجياد مر ملياسا الفعالية  للكلمة الفعالية. وفقاإي

ويقصد بالتعليم الفعال ىو التعليم الذي يؤدي إىل  10اشًتاك األنشطة من الطالب.

أقصى درجة شلكنة من التعليم بأفضل الطرق وأقلها جهدا ووقتا مع النتيجة على أكرب 

11قدر من ادلكاسب الًتبوية األخرى.  

 فعالية قياس  

 أما حلجم فعالة ىي: 

 = الفعالة 100: -  76:

 =ببساطة فعالة  75: - 56:

                                                
9. Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia cet. ke-

3, (Balai Pustaka, Jakarta, 0991), hal. 909. 
01. EMulyasa, Manajemen Berbasis Sekolah, (Bandung: RemajaRosdakarya, bandung, 

9113), hal. 29. 
 .30(، ص.099١)عمان،  دار الفالح،عمان، أسالٍب تذرٌس اللغة العربٍة،  الخولً،. محمذ علً 00
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 فعالة= أقل  55: -40: 

 = غَت فعالة 39: -0  : 

 

 . اللعبة اللغوية التربوية٢

يستخدم اصطالحا "األلعاب" يف تعليم اللغة العربية لكي يعطي رلاال واسعا يف 

األنشطة الفصلية، و لتزويد ادلعلم و الطالب بوسيلة شلتعة و موشقة للتدريب على 

 12ادلختلفة.عناصر اللغة، وتوفَت احلوافز لتنمية ادلهارات اللغوية 

الكبَت معٌت اللعبة ىي العمللراحة القلوب  اسينيمعجم اللغة اإلندو معٌت الغة ىف 

وعند فتح اجمليب و نيلور رضبوات، إن  13باستختدام األدوات ادلعينة أو بغَت األدوات. 

توجد صفتان يف اللعبة مها احلكم الواضح  14. طريقة تعليم الغة بواسطة الغبةاللعبةىي 

 العب.تم ادلين بداأن يفعل الالعب و األىداف اليت ال الذي البد

 15.أما اللعبة اللغوية ىي األلعب اليت وظيفتها ألخذ الراحة و ادلهارة اللغوية

اللعبة اللغوية مفيدة يف تعليم اللغة العربية. غرض اللعبة اللغوية إلجياد الراحة و ادلهارة 

                                                
 09ب اللغوي فً تعلٍم اللغات األجنبٍة، )دار المرٌح، الرٌاض(، ص. . ناصف مصطفى عبذ العزٌز، األلع09

03 .Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa,Op.Cit.,hal. 45. 
05. Fathul Mujibdan Nailur Rahmawati, Metode Permainan-Permainan Edukatif dalam 

belajar Bahasa Arab, (Diva press,Jakarta, 9100), hal. 92. 
04. Fathul Mujib, ibid,hal. 39. 
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قة ادلوجودة كاملة، ألن الروحة السابقة مازال اللغوية. اللعبة اللغوية تستطيع أن زبرج الطا

 .ي لتالميذمغروسة لد

 وأما فوائد اللعبة اللغوية فكثَتة منها:

 بناء ادلنافسة السليمة بُت الطالب. .0

 إىل أن يشًتكوا يف عدة األلعاب.التالميذيدافع  .9

 على التعاون. التالميذ تعويد .3

 Tiga Huruf Modalالعبة  .٣

وسائل العبة الذى جيرب قدرة ادلفردت لدى  ىيtiga huruf modal العبة أن 

يعطى داف اللعبة ثالثة احرف ىي لًتقية مهارة الكتابة لدي التالميذ. ىكما أ التالميذ. 

تالميذ لكتابو ادلفردات , مث يطلب ادلدرس tiga huruf modalالعبة ادلدرس التالميذ

 16الذى اعطاه.   tiga huruf modalبإستحدام

 واخلطوات ىي كما يلي:

 على الشبورة   tiga huruf modalدرسكتب ادليأ. 

 .tiga huruf modalباستخدام ادلفردة  لكتابةالتالميذ  ب ادلدرسطلب. ي

 ون, مث يطلبهم ادلدرس ان تكتبوىا على السبورة مث يقرئوهنا.الكشرة ىم فائز  يكونج.

                                                
05 Imam Asrori, op cit, hal 95-99 
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الفرصة لقراة   الفائزون و يعطيهم ها يكتباليت مل ان وجد التالميذ االخر ادلفردات د. 

 . مكتابته

ستمر تمث , على السبورة  tiga huruf modalادلدرس الفائزون الفرصة لتقدمو عطىيه.

 كما سبق.لعبة  

 طريقة السمعية الشفهية .4

 ( تعريف طريقة السمعية الشفوية1

اللغوية، على أن الطريقة ىي عبارة عن خطة عامة الختيار وتنظيم وعرض ادلادة 

تقوم ىذه اخلطة حبيث ال تتعارض مع ادلدخل الذي تصدر عنو وحبيث يكون واضحا أن 

 17ادلدخل شيء والطريقة شيء إجرائي.

وفقا إلدوارد م أنتوين "الطريقة ىي خطة شاملة فيما يتعلق بعرض ادلواد الغة  

وم على النهج على أساس منتظم، وليس ىناك قطعة واحدة بدال من اآلخرين كلها تق

وفقا حسُت راضي طريقة ىي كلها أشكال تفاعل  18الذي كان. وذات طابع إجرائي". 

 19ادلعلم إىل الطالب يف عملية التعلم.

                                                
09

، )جامعة أم القرى، تدريسه تعليم اللغة البنيو عربية للناطقين بالغة أخرى أسسه مداخله طرق. محمد كامل الناقة، 

 35ه(، ص.  0994مكة المكرمة،
08. Azhar Arsyad, Bahasa Arab Dan Metode Pengajarannya, ( Pustaka Pelajar,Yogyakarta, 

1101), hal. 09. 

 .181) مكتبة اخلبيت، السعودية (, ص. طرق تدريس اللغة العربية ،حسُت راضي ،09.
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إن الطريقة السمعية الشفهية طريقة تفضل سبرين االستماع والنطق أو الكالم مث  

نها : إن بداية اللغة النطق القراءة مث الكتابة. وىذا الرأي يعتمد على االفًتاضات التالية م

فلذا ان تعليم اللغة مبدوؤ من مساع األصوات اللغوية من حيث الكلمة، اجلملة وكيفية 

 نطقها قبل تعليم القراءة والكتابة.

واالفًتاض األخر ان اللغة عادة، كان العمل يصبح عادة ألجل التكرار. فلذا ينبغى أن 

 يكون تعليم اللغة متكررا.

هتدف اىل تكوين الطالب القادر على استخدام اللغة اتصاليا. فلذا  وىذه الطريقة

البد على الطالب ان يتعلموا اللغة ادلنشودة متكررا ليستطيعوا ان يستخدموا اللغة 

تلقائيا. وىذه ادلهارة زلصولة عليها من التعويدات اجلديدة ونظرة اىل التعويدات القددية 

 20الصادرة من لغاهتم احمللية.

 خصائص الطريقة السمعية الشفهية ٥

 واما خصائص الطريقة السمعية الشفهية فهي فيما يلى

 ان ىدف ىذه الطريقة الستيعاب ادلهارات اللغوية األربع متوازنة . أ

 وترتيب تقدًن ىذه الطريقة مبدوؤ من االستماع، الكالم، القراءة مث الكتابة . ب

                                                
91Aziz Fakhrurrozi, dkk, Pembelajaran Bahasa Arab, Direktorat Jenderal Pendidikan 

Agama Islam Kementrian Agama, Jakarta, 9109, hal. 95  
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 ومنوذج كلمة اللغة األجنبية حوار . ج

منوذج الكلمة تقام بالتمارين )ادلمارسة ادلزدوجة(. وىذا  وكيفية استيعاب . د

 التمرين يتبع بالًتتيب : التغذية الرجعية، االستجوابة والتقوية

وادلفردات زلدودة والبد عليها ان تكون مرتبطة بنص الكلمة او التعبَت اى   . ه

 دون الكلمة القائمة بنفسها

استخدامها، من خالل تقنية وكان تعليم الصوت منظما ليستطيع الطالب  . ف

 ادلظاىرة، التقليد، ادلقارنة، التقابل وغَتىا.

وعملية تعلم الكتابة وكلية عملية تعلم الكالم اى ان عملية تعلم الكتابة  . ق

 تتكون من منوذج الكلمة وادلفردات ادلتعلمة شفهية

االبتعاد عن عملية الًتصبة. واستخدام اللغة األم ضروري جدا لتوضيح  . ك

 ، واستنخدامها زلدودالبيان

فالقواعد اللغوية معلمة ىف ادلرحلة األولية، وعملية تعليمها قياسية من الناحية  . ل

 السهلة اىل الناحية ادلعقدة

واختيار ادلواد مًتكزة على الوحدة والنموذج الذى يدل على اخلالف الًتكييب  . م

 بُت اللغة األجنبية ادلتعلمة باللغة األم

 بة الطالباالبتعاد عن خطاء استجا . ن
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 استخدام الة التسجيل، معمل اللغة، الوسيلة السمعية ضروري جدا . ه

ىذه الطريقة يؤثرىا عام السكولوجي السلوكي فيتأكد مصمم ىذه الطريقة  . و

ان اللغة عادة يتمكن تعليمها بدعم االستجابة الصحيحة وعقاب 

 21االستجابة اخلاطئة.

 الطريقة السمعية الشفهية عيوب. مزايا و ٦

 زايام . أ

 لدى الطالب مهارة احلفظ اجليد (1

 كان الطالب ماىرين ىف تركيب منوذج الكلمة ادلتمرنة (2

 اصبح جو التعلم مرحيا، ويستجيب الطالب ادلدرس (3

 عيوب . ب

استجابة الطالب ميكانيكية وكان الطالب ال يعرفون ويفكرون معٌت النطق  (1

 ادلنطوق. ىذه احلالة ذبرى مدة عدة الشهور حىت يشعر الطالب بادلمل.

يقدر الطالب على االتصال بالطالقة ان كانت الكلمة مستخدمة تدرب  (2

 داخل الفصل

                                                
90Zulkifi, metode pengajaran bahasa arab konfensional dan konten forer, zanafa publishing : 

pekanbaru riau, 9100 h. 30-39  
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ال يفهم الطالب معان ادلفردات الىت نطق هبا ادلعلم، ألهنا مأخوذة من النص  (3

 ادلدروس و ألن لكل مفرادة معاىن كثَتة، وفقا على موقعتها داخل اجلملة. 

 ن هتيج ادلدرسنشاط التعلم داخل الفصل غامض ألهنم يستجيبو    (4

وال يؤمر الطالب للتفاعل شفهيا او كتابيا قبل استيعاب منوذج حىت خياف  (5

 الطالب ىف استخدام اللغة.

وكانت سبارن اللغة منابلة غَت نصوصية وغَت ظاىرية ويشعر الطالب بالصعوبة 

 22عند تطبيقها داخل النص اتصاليا.

 ٢٣تنفيذ خطوات الطريقة السمعية الشفهية .٧

إجراءات التدريس يف ىذه الطريقة حسب مستوى الطالب يف زبتلف 

اللغة اذلدف، وخباصة يف ادلرحلة السمعية الشفهية، اليت ديدضى فيهاالالتالميذ 

عدة أسابيع،يستمعون فيها إيل حوارات سهلة، قد تكون مقرونة ببعد الصوار 

ا أو مشاىد،لكنها ال ربتوي علي نصوص مكتوبة إطالقا.واإلعطاء صورة دل

جيري يف حجرة الدراسة، بعد مرحلة اإلستماع، نقدم امنوذجا لدرس من 

 الدروس، ونوجزخطواتو يف النقاط التالية:

                                                
22 .Zulkifli, Ibid, hal. 33-34  
12 1.8-1.4(. ص: 2002)الرياض. طرائق تدريس اللغة العربية للناطقُت بللغات أخرى،عبد العزيز،   
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يدخل ادلعلم إىل الصف،ويسلم على التلميذ، حامال معو الكتاب  .1

ادلقرر وصورا مبكرة أو رسوما، تصور معٌت النص ومشاىده، وتساعد 

 التلميذ على الفهم.

ويشَت بيده أو بعصا إىل الصرة  ،صحيحةيقرأ النص األساس صبلة  .2

 الىت تبُت معٌت كل صبلةأو عبارة يف أثناء قراهتا.

بعد أن يتأكد ادلعلم أن طالبو قد استطاعوا ترديد النص صباعيا  .3

 وبصورة جيدا.

زمر،حسب الصفوف أو ادلمرات، فًتدد   ُتيقسم الفصل إىل رلموعات .4

 لة أو جزءا من احلوار.كل رلموعة عبارة أو صب

يطلب من كل طالب أن يقراء النص أو جزاء منو أمام زمالئو بصوت  .5

 واضح. ويصغى ادلعلم إال نطق طالبة،خالل ىذه اإلنسطة صبعيها،

ينتقل ادلعلم بعد ذلك إىل تدريبات األمناط،اليت تعد مرحلة مهمة بل  .6

 ىي قوام ىذه الطريقة.

 يسَت التدربت على النحو التايل:



 
 

 
 

08 

يقرأ ادلعلم التدريب و التالميذ يرددون خلفو بصورة صباعية،  (1

فيقول مثال: يقرأ زلمد الدرس، مث يرددون ىذه اجلملة بعده 

 صباعيا.

بعدما ينتهي التالميذ من قراء اجلملة، يعطى ادلعلم اإلشارة اليت  (2

 تسمي مفتاح التحويل، كما تسمى نداء ادلبادرة، فيقول: أمس.

التالميذ قد حفيظوا النمط وىضموه من  يتأكد ادلعلم من أن (3

خالل التجاوب والتحويل، بطريقة تلقائية سريعة، وقد يسأل 

ادلعلم طالبو عن السمات اليت ذبمع ىذه األمناط اليت تدربوا 

 عليو.

يتم التدريب على ىذا النمط يف أنواع أخرى من تدريبات  (4

 التوسعة، وقد بلجأ ادلعلم إىل تدريبات أخرى.

لعب األدوار، اعلم إىل منط آخر من التدريبت، يسمى ينتقل ادل (5

 وىو سلسلة من األنشطة السريعة اليت يقوم هبا الطالب.

يف هناية احلصة يعطى ادلعلم طالبة واجبا مًتليا، أو عمال يؤدونو  (6

 يف سلترب اللغة يف وقت آخر.

 مهارة الكتابة.٨
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أو القدرة على التعبَت الكتابة يعٍت وصف الرسالة، أصلبت األفكار، وادلشاعر،  

عن األفكار وادلشاعر يف شكل مكتوب مثل: ابتكار وخلق بريد إلكًتوين مع كلمات 

 وىلم جرا.

شكل من أشكال مظهر من مظاىر قدرات ومهارات لغوية كانت  يالكتابة ى 

. 24م اللغة بعد مهارات االستماع والتحدث والقراءةيتسيطر عليها مؤخرا من قبل ادلتعل

ثالثة ادلهارات اللغوية األخرى، والقدرة على إرسال أكثر صعوبة إلتقان. ويرجع  ومقارنة 

اليت ىي على حدسواء فاعال  ذلك إىل القدرة على الكتابة إىل االعتماد على لغة

 ومنتجا.

الكتابة ىي واحدة من اجلوانب األربعة من الكفاءة من احلديث ادلاضي، على النحو 

 التايل:

  االستماعإجادة أ( 

 ب( الكفاءة يف احلديث 

 ج( إجادة القراءة 

 د( إجادة الكتابة

                                                
13 Acep hermawan, op cit, hal 040 
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مناسبة  روكن ىولو الرابع ادلتوسطة االسالمية احلكومية يف ادلدرسة مهارة الكتابة  تعلم  

 باىدافها كمايلى:

تبدأ أنشطة الكتابة بنسخ اجلملة ىف الكتاب. ديكن أن يتم بالطريقة الىت يكتب  .١

 هباادلدرسة اجلملة.

يكتبو التالمذ على ورقة فارغة أو كل دفًت. إذا واجهت خطأ, ديكن للمدرس مث  .٢

 تصحيحو على الفور.

بعد أن سبكنت من كتابة اجلملة العربية بشكل صحيح, يطلب من التالميذ صبلة   .٣

 كلمة الىت مت تقدديها.

جييب التالميذ على األسئلة اليت يتم تقدديها كطريقة دلعرفة مستوى فهم ادلادة  .٤

 مت تقدديها. الىت

 ادلادة التالية ىف الكتيبة ىي الًتصبة. .٥

ىف ىذه ادلادة, يطلب من التالميذ ترصبة اجلملة باإلندونيسية إىل العربية  .٦

 والعكس.

وتأليف اجلملة ىف اللغة ترصبة القدرة ىي معيار من قدرة التالميذ على الكتابة  .٧

 العربية 

 مراحل كتابة
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 أ. قلد 

يتم  ال يتعلمون أي شيء. الطالب على غرار نشاط ادليكانيكية، ال يعٍت أن  

إعطاء يف مرحلة مبكرة. أوال, يتعلم الطالب وتدريب نفسك على الكتبة بشكل مناسب 

وفقا للمثال .شانيا, يتعلم الطالب لتوضيح بشكل صحيح. الثالث, والطالب شلارسة 

 استخدام اللغة العربية الصحيحة.

 استنساخ . أ

 والكتابة على أساس االستنساخ على ما تعلموه عن طريق الفم.

 ج. االمالء "

االمالء "باإلضافة إىل تدريب اذلجاء والتدريب السمعي، وكذلك تدريب  

 فهم.للالطالب 

 د. إعادة الًتكيب والتحول 

والتوحد ىو شلارسة اجلمع بُت اجلمل اليت أصال وقفت وحدىا يف صبلة واحدة  

ُت أن التحوذلو شلارسة تغيَت شكل صبل، من صبل إجيابية يف اجلمل السلبية، طويلة. يف ح

 واجلمل إىل صبل تانيا األخبار وىلم جرا.

 ه. قاد ملفقة
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شلارسة مهنة اذلندسة يف ىذه ادلرحلة من ادلهتدين افتعال الكثَت من ادلوجهة, بدأ  

 ها ال تزال تسًتشد. على الرغم من طبيعت¸الطالب ليتم عرضو من قبل ادلؤلف الينيا

 رلاناافتعال و.  

على التعبَت عن زلتوى قلبو عن طريق التالميذ ىذه ادلرحلة ىي مرحلة لتدريب  

 اختيار الكلمات وأمناط اجلملة حبرية.

رة آلكتابة(، ىناك حاجة إىل اللغة العربية أيضا التطوير القدرة على الكتابة )ادله 

بعض القدرات الداعمة األخرى مثل التمكن من نظام اللغة العربية والذي يتضمن معرفة 

ادلفردات )مفردات( والنحو )قواعد( العربية حبيث ديكن فهم الكتابة. ليس ىناك أىداف 

 هارة الكتابة ىم:ادلالتعلم 

 لكتابة اللغة العربية بشكل صحيحتستخدم  الطالب أ( من أجال 

 قادرين على وصف ما رآه أو شهدت لو بعناية وبشكل صحيحالطالب ب( أن يكون  

 قادرين على وصف شيء بسرعةالتالميذ ج( من أجل  

 على التعبَت عن األفكار وأفكارىم حبريةالتالميذد( تدريب  

 دلناسبة لسياق احلياةدوا على اختيار ادلفردات واجلمل اداعتالطالب  ه( تدريب  

دوا على التفكَت وجيعل يف الكتابة بسرعةدالذين اعالطالب و( من أجل   

 المفهوم اإلجرائي . أ
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   يدخل ادلعلم إىل الصف،ويسلم على التلميذ، حامال معو الكتاب ادلقرر وصورا . 1

 مبكرة أو رسوما، تصور معٌت النص ومشاىده، وتساعد التلميذ على الفهم.

ويشَت بيده أو بعصا إىل الصرة الىت تبُت معٌت كل  ،صحيحةيقرأ النص األساس صبلة  .2

 صبلةأو عبارة يف أثناء قراهتا.

 بعد أن يتأكد ادلعلم أن طالبو قد استطاعوا ترديد النص صباعيا وبصورة جيدا. .3

يقسم الفصل إىل رلموعاتأو زمر،حسب الصفوف أو ادلمرات، فًتدد كل رلموعة  .4

 عبارة أو صبلة أو جزءا من احلوار.

يطلب من كل طالب أن يقراء النص أو جزاء منو أمام زمالئو بصوت واضح.  .5

 ويصغى ادلعلم إال نطق طالبة،خالل ىذه اإلنسطة صبعيها

 على السبورة, مث تذكر معاىن ماقراىا   tiga huruf modalالعبة . تكتب ادلدرسة6

 مث يقراءىا huruf modal tiga العبة لكتابة.تطلب ادلدرسة التالميذ 7

 . تطلب ادلدرسة التالميذ الذين يكثرون الكتابة وىم فائزون لقرأة كتابتهم8

 ىف اجلملة البسيطة.  huruf modal tiga العبة تطلب ادلدرسة ان تستخدم .9

ادلدرسة  .تعطى ادلدرسة التالميذ األخرين الفرصة للكتابة اليت مل يكتب الفائز مث تأمر10

 لقرأة كتابتهم
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على السبورة, مث  huruf modal tiga العبة . تسمح ادلدرسة التالميذ الفائزين لتقدًن11

 تستمر اللعبة 

ينتقل ادلعلم بعد ذلك إىل تدريبات األمناط،اليت تعد مرحلة مهمة بل ىي قوام ىذه  .12

 الطريقة.

 .ربتم ادلدرسة احلصة بقراءة احلمدهلل13

 ة الكتابة ىي:مؤشرات مهار 

 لصحيحة روفأن يكتب احلالتالميذيستطيع   ( أ

 أن يستخدموا ادلفردات للكتابةالتالميذيستطيع   ( ب

 مرتبو يستطيع الطالب أن يكتبوا اجلمل البسيطة باللغة العربية  ( ج

 يستطيع الطالب أن يقدموا أفكارىم بالكتابة عما يتعلق بادلواد الدراسة  ( د

 الدراسات السابقة.ج

السابقة ىي حبث مستخدم كا دلقارنة البتعاد التقليد عن كتابة علمية ولتأكيد الدراسة 

البحث اليت يبحثها أختنا  والبحث اليت قامت هبا الباحثة. وأما الدراسات السابقة فه

مهارات  التالميذالرومي ساري: فعالية استخدام وسائل اإلعالم قطاع ادلقال لتحسُت 

بيكانبارو(. نتيجة -مدرسة اعداديو عصام الزىرى فقتلوهالكتابة )التجارب البحثية يف 

   جتو جيد.اجتو جيد جدا, ومعدل الصف التجرب شبانون لذلك يكون در ايكون در ها ثحب
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 ىو فيما يلى:والفرق بُت حبثها والبحث الذي قامت بو الباحثة 

 يستحدم البحث االول وسائل االعالم قطاع ادلقال. .1

السمعية الطريقة   استخدامب huruf modal tiga لعبةايستحدم البحث الثاين  .2

ادلتوسطة االسالمية  يف ادلدرسة  تالميذللدى االكتابة ة مهار لًتقية  الشفهية

 روكن ىولو. الربع احلكومية

 فروض البحث د. 

الفرضية ىي التخمُت أو اإلجابة أثناء صياغة ادلشكلة وسوف تفعل التحقق. إذا كان 

التجريبية وطبقة التحكم، مث الفرضية يف ىذه الدراسة ىي كما ىناك فرق بُت الطبقة 

 يلي:

Ha : العبةhuruf modal tiga ترقيةفعالة يف  السمعية الشفهيةالطريقة   استخدامب 

 .روكان ىولو  الربع رافظيف النظام التجري ادلتعدد األ للتالميذمهارات الكتابة 

Ho : العبة huruf modal tiga ليست فعالة يف  السمعية الشفهيةالطريقة   استخدامب

روكان  الربع يف النظام التجاري ادلتعدد األطراف للتالميذمهارات الكتابة  ترقية

 .ىولو 

 

 


