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 الفصل الثاني
 اإلطار النظري

 المفهوم النظري .أ 
 الفعالية مفهوم .1

ىناك  19الفعالية ىي فعالية , تاثَت, نفوذ. 18كلمة "الفعالية" من كلمة "فعال" 
. ومعٌت الفعالية يف ادلعجم تنوعة على حسب مقتضيات كل رلموعةتعريفات الفعالية ادل

احلاصلة. فلذا ان الفعالية وجود ادلطابقة بُت االندونيسي ذلا اثر, عاقبة, وانطباع ومنتج 
ومعٌت ادلقياس حصول على اذلدف ادلطلوب ادلقرر على  20منفذ الواجبة واذلدف ادلنشود

ومعٌت الفعالية عند اسوين سجود النجاح يف اداء الواجبة او الوظيفة  21حسب التخطيط,
 22والتخطيط, النظام واذلدف ادلثايل

ىي مقياس يتعلق بنسبة النجاح من عملية التعليم. يقال  فعالية إسًتاذبية التعليم
 احلاصل من التعليم يكون ناجحا :

 KKMالنتيجة من حاصل عملية التعليم يكون أكرب أو سواء ب .2
 23% إمجاال80إكمال عملية التعليم حول  .3

اخلالصة من تلك الرأي أن الفعالية ىي معيار ربقيق الغاية واذلدف اليت خططها 
بلغت الغاية واذلدق فيكون فّعالية. ألن الفعالية ىي مناسب بُت التوقيع  من قبل. إذا

 واذلدف ادلنشود.
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 التعليمإستراتجية. ٢
" دبعٌت علم احلرب أو قائدة احلرب. strategiaإسًتاتيجية تأخذ من اللغة يوناين "

نشاط جاء يف معجم اللغة اإلندوسية الكبَت معٌت اإلسًتاتيجية ىي ُخطة ُمَدقِّقة يف 
 . 24ليحصل على األىداف ادلنشودة ادلخصوصة

يف كتاب إسًتاتيجية تعليمية اللغة، إذا تربط اإلسًتاتيجية " Gagneنقل ججٍت "
يف التفكَت و حل ادلشكلة و ازباذ  التالميذبالتعليم فتفهم اإلسًتاتيجية على مهارة 

تفكَتا فريدا ألن حيصل على حل  التالميذ. و ىذا يعرب أن عملية التعليم يؤثر 25القرار
 ادلشكلة و ازباذ القرار.

إن اإلسًتاتيجية التعلمية طرائق أو أساليب تنظيم ادلادة و تعليمها يف عملية 
. و مفهوم اإلسًتاتيجية 26التعليم دبستخدمة أنواع منبع ادلادة حىت تكون التعليم الفعايل

رب أن الطريقة و األساليب جزء التعليمية أوسع من الطريقة و األساليب، و ىذا يع
 .27اإلسًتاتيجية التعلمية

 سًتاذبيةومن التعريفات اليت قدمها الباحث بعد اخلرباء فاستخلص الباحث ان اإل
ىي رلموعة الطرق او اخلطوات يف تنفيذ الشيء او العمل بناء على النظريات ادلوجودة 

 لنيل االىداف ادلقررة.
واما التديس  28ربية, تعليم, ثقافة, وعلم الًتبية.يف قاموس الًتبية التدريس ىو ت

ليحصل على العلم وادلهارة واخلرب يف انتفاع ادلصادر  التالميذىو النشاط الذي كان فيو 
 29فموقع الدرس ىنا مرافق التالميذللتعلم. والتعليم عملية تطور ادلدرس و 
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IskandarwassiddanDadangSunendar, StrategiPembelajaranBahasa, (Bandung: 

RemajaRosdakarya, 2011), h. 3. 
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Darmansyah, Strategi Pembelajaran Menyenangkan dengan Humor, (Jakarta : Bumi 

Aksara, 2010), h. 12 
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Syaiful Mustofa, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Inovatif, (Malang : UIN Malang 

Press, 2011), h. 10. 
 143, )بَتوت : دار العلوم( ص.قاموس الًتبيةزلمد علي احلوايل, 28
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M. khalilullah, Op Cithal. 18 
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لتعلم والتعليم اخلرباء فاستخلص الباحث ان التدريس عملية ا أرآءبناء على بعض 
إسًتاذبية التدريس. وقال ذو لنيل االىداف ادلقررة . وقد قدم اخلرباء كثَتا من تعريفات 

ادلرتبة  يف  اتادلستخدمة لتنفيذ اخلطو  سًتاذبيةالتدريس  ىي اإل الكفل ان إسًتاذبية
 النشاط الواقعي والعلمي لنيل اىداف التدريسر. 

التدريس ىي درجة خطوط الربامج الكلية ادلتعلقة  إسًتاذبيةوقال عبد الرزاق ان 
 إسًتاذبيةوقال نوحى يف كتاب  30خبطوات القاء ادلادة ترتيبا غَت متعارضة بادلدخل.

التعليم مكونات الطرق واخلطوات  إسًتاذبيةاعظم الفعالية يف تعليم اللغة العربية ان 
 31لتعلم والتعليم.والنظام ادلرورة هبا لتقدمي ادلواد الدراسية يف عملية ا

ا ان إسًتاذبية التدريس ىي بناء على التعريفات السابقة, فاستخلص الباحث ايض
وات مرتبة لتقدمي ادلواد الدراسية يف عملية التعلم و التعليم لنيل طإسًتاذبية و خ

 االىداف ادلقررة.
 

 Talking Stickإستراتجية.3
مريكيُت يف األيت إستخدمو ادلتقدمون من ىي اإلسًتاذبية ال  talking stickإسًتاذبية

:  carol locustكما قال   32دعوة الناس لتقدمي رؤياهتم يف اجمللس )اللقاء بُت القبائل(.
القبائل اذلنديون آلة إلستماع بعضهم بعضا   talking stickإسًتاذبيةقد إستخدمت 

قد إستخدم يف لقاء بُت رؤسآء القبيلة, وذلك العصا  talking stickإسًتاذبيةعدال. و 
سينتقل من شخص إىل شخص حىت يكون إنتقالو يف كل أعضاء اجمللس, ودلن ميسك 

 حقا لو. األرآءذلك العصا فالتكلم و تقدمي 
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آلة كتستخدم   talking stickإسًتاذبيةنات ادلتقدمة شرحا لنا أن اومن البي
 .أيو لتقدمي الر  لمأعضاء اجمللس للتكإىل إلستماع 

تستخدم آلة لكل أعضاء اجمللس  talking stickإسًتاذبيةفاستخلص الباحث أن 
تعطي احلرية لكل أعضاء الفصل للتحرك  سًتاذبيةللتكلم و لتقدمي الرؤية, وىذه اإل

 إعتقادىم على النفس. اء أو لتنميةنشوللتكلم ولتقدمي الرؤية قصدا إل
 : talking stickإسًتاذبيةكيفيات إستخدام 

 سنيت مًتا و اآللة ادلوسيقية  30أو  20ادلدرس يستعد العصا حول  .أ 
 ادلدرس يشرح الدرس كالعادة .ب 
 حلظة الدراسية ادلادة ءةإىل التالميذ لقراادلدرس يعطي الفرصة  .ج 
بادلوسيق,  التالميذوالعصا يدور حول  التالميذالعصا إىل  تلكادلدرس يعطي  .د 

الذي ميسك العصا وجب  البادلوسيق فالعصا يقف أيضا والط وعندما يقف
. بعد إجابة السؤال باللغة العربية ادلدرس اقدمهياألسئلة اليت  أن جييبليو ع

 .ةنهايالالتالميذ مرة أخرى وكذلك إىل دور بادلوسيق حول تفالعصا 
 يعطي ادلدرس اخلالصة عن ادلادة ادلدروسة واضحة, يف هناية احلصة و  .ه 
 مهارة الكالم. ٤

ألفكار و اإلرادات و ومهارة الكالم قدرة على تعبَت األصوات اللفظية أو تعبَت ا
إىل ادلخاطب. ومعناىا األوسع أن الكالم نظام العالمات  عما خطر يف الذىن

العضو البشري إللقاء التفكَت ىدفا لتسديد  ساعدةادلمكنة مساعها وبصرىا دب
 33احلاجة.
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على االتصال اجليد بلغة  التالميذكالم إىل استطاعة وعامة، تنشد مهارة ال
( أن أغراض تعليم مهارة 2012يتعلموهنا. مث رأي أبو بكر )يف كتاب أولن نوحا 

 34الكالم ما يلى :
 باللغة العربية للتكلم  التالميذتعويد . 1
هم جبملة صحيحة أنفسالناشئة من  فيدةتعويد التالميذ لًتكيب اجلملة ادل. 2

 واضحة
 ختيار الكلمة واجلملة وتركيبها مطابقا باإلعراباتعويد التالميذ. 3
 

 وأما أغراض تعليم مهارة الكالم للمرحلة الوسطى :
 ةإلقاء اخلرب . 1
 اإلشًتاك ىف التكلم. 2
 التعارف بالعربية. 3
 ةءحكاية ادلسموعة وادلقرو . 4
 احملادثة الصحفية. 5
 التمثيل . تنفيذ 6
 .35تقدمي األفكار. 7

 المفهوم اإلجرائي .ب 
 كما يلي: talking stick  ستراتجية. خطوات اإل١

 سلم على التالميذ.يادلدرس  .أ 
 يقدم ادلدرس أىداف التعليم وفوائدىا يف احلياة اليومية .ب 

                                                             
34

UlinNuha, Metodologi Super EfektifPembelajaranBahasa Arab, (Yogyakarta: Diva Press, 

2012), hal. 00.  
35

IskandarwassiddanDadangSunendar,StrategiPembelajaranBahasa, (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2011), hlm. 286. 
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 سنيت مًتا و اآللة ادلوسيقية 30أو  20ادلدرس يعد العصا حول  .ج 
 "Uيطلب ادلدرس إىل التالميذ لًتتيب مكان جلوسهم بشكل حرف " .د 
 ادلدرس يشرح ادلادة .ه 
 لقرائة ادلادة حلظة التالميذادلدرس يعطي الفرصة إىل  .و 
 talking stickادلدرس يشرح الكيفيات من  .ز 
ادلدرس يبدأ التعليم باستخدام ىذه اإلسًتاذبية بإعطاء العصا إىل التالميذ مع  .ح 

 جريان ادلوسيق
 ادلدرس يعطي الفرسة اىل التالميذ لتقدمي السؤال .ط 
 يف هناية احلصة ادلدرس يعطي اخلالصة عن ادلادة ادلدروسة  .ي 
 مؤشرات مهارة الكالم. ٢

 : التالميذكما يلىمهارة كالم 
 يستطيع التالميذ أن يتكلموا اللغة العربية فصيحا .أ 
 يركب التالميذ اجلمل ادلفيدة .ب 
 ادلناسبة دبوضوع الدرس الذي يتعلمونو يستطيع التالميذ أن يتخاروا األلفاظ .ج 
 يستطيع التالميذ أن يتكلموا اللغة العربية دبخارج احلرف الصحيحة .د 

 الدراسة السابقة .ج 
الدراسة السابقة ىي حبث مستخدم كادلقارنة البتعاد التقليد عن كتابة علمية ولتأكيد  

. وأما الدراسة السابقة فهي البحث ربت ادلوضوع "فعالية البحث الذى قام بو الباحث
لًتقية إستيعاب ادلفردات لدى التالميذ يف الفصل الثاين بادلدرسة   talking stickإسًتاذبية

, ويف مراقبة مهارة التالميذ (siklus)ادلتوسطة ليمبوتو الغربية. ىذا البحث يًتكب من دورتُت 
أو ستة عشر طالبا. و يف الدورة  58أو ستة التالميذ ويف الدورة األوىل ىي % 21ىي %

 أو سبعة وعشرون طالبا من مثانية وعشرين طالبا. 98%الثانية ىي 
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فاخلالصة من الدراسة السابقة ىي إستيعاب ادلفردات يف اللغة اإلجنليذية باستخدام  
 .مرتفعيف الفصل الثاين بادلدرسة ادلتوسطة ليمبوتو الغربية   talking stickإسًتاذبية
 talkingإسًتاذبيةلية إستخدام فعا"  ربت ادلوضوع والبحث الذى يبحث عنو الباحث 

stick   يف الفصل العاشر بادلدرسة العالية اإلسالمية  التالميذية مهارة الكالم لدى قلًت
 talking stickإسًتاذبية. وأما الدراسة السابقة ربت ادلوضوع " فعالية مانينجاو يفاحلكومية 

لًتقية إستيعاب ادلفردات لدى التالميذ يف الفصل الثاين بادلدرسة ادلتوسطة ليمبوتو الغربية. 
 والفرق بينهما يعٍت يف ادلتغَت الثاين.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


