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 الفصل الثاني

 اإلطار النظري

 المفهوم النظري .أ 

 الفعالية .1

ومعٌت الفعالية ىف معجم اللغة اإلندونيسية وجود األثر )العاقبة، األثر 

واالنطباع( ومنتج النتيجة. والفعالية ما دلت على مدى اخلطة ادلنفذة أو 

 17ادلطلوبة.

الواجبة الرئيسية بناء على التعريف السابق أن الفعالية مرتبطة بتنفيذ 

للحصول على اذلدف ومطابقة الوقت. وكانت مرتبطة بادلقارنة بني درجة 

احلصول على اذلدف باخلطة ادلصممة من قبل أو النتيجة الواقعية بالنتيجة 

 ادلخططة.

ومعٌت الفعالية اإلمجايل ما دل على مدى حصول اذلدف ادلعني من 

ول ادلطلوب. ومعناىا عند قبل أو ما يكون مقياسا حيقق على مدى احلص

 وتتجو الفعالية إىل مقياس   18سيسوانتو قدرة على اختيار اذلدف ادلتناسب.

                                                             
17

 E. Mulyasa, Manajemen Berbasis Sekolah Konsep Strategi dan Implrmrntasi, Bandung, PT. 

Remaja Rosdakarya, 6002, hal. 26 
18 Siswanto, Pengantar Manajemen, (Jakarta: Bumi Aksara, 6002), hlm. 941 
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درجة احلصول على اذلدف الًتبوي. ومؤشرة الفعالية تتصور ىف النتيجة 

 19واالختبار على حسب ادلرحلة الًتبوية.

ا التفاعل وعملية التعلم والتعليم نواة عملية تربوية رمسية ىف ادلدرسة وفيه

 بني ادلكونات الًتبوية منها ادلدرس وادلادة الدراسية والطالب.

والتعليم ىو نشاط ادلدرس ادلنتظم ىف تصميم اذلدف اخلاص ليقدر 

 20الطالب على التعلم بالفعال من حيث أنو يفضل على توفري مصدر التعلم.

والتعليم عملية تنفيذ ادلنهج ليستطيع أن يؤثر ىف احلصول على اذلدف الًتبوي 

ادلعني. وفعال الشيئ اظتهر من نتيجة تعلم الطالب الذى يتضمن ىف الناحيات 

 الثالث كما ادلكتوب ىف كتاب سريي أيسيت وورياين فيما يأيت :

 الناحية ادلعرفية (1

 والناحية ادلعرفية حتتوى على ما يأتى

 ادلعرفة، ىذه ادلعرفة حتتوى على الذاكرة عما درس وما ادخر ىف الذاكرة .أ 

 الفهم، ىذا الفهم حيتوى على القدرة على فهم معاين ادلادة الدراسية.  .ب 

التطبيق، وىذا التطبيق حيتوى على القدرة على االختيار وتبسيط   .ج 

 ادلشكلة.
                                                             
19 Walter W. Mc Mahon, Sistem manajemen Berbasis Efesiensi, (Jakarta: Logos, 6004), hlm. 2 
20 Dimiyati, Belajar dan Pembelajaran, (Jakarta: Rineka Cipta, 6006), hal. 612 
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نصيب التعريف، وىذا التعريف حيتوى على القدرة على وضع جزء ال  .د 

 اجلماعي ىف الكل.

التقومي، وىذا التقومي حيتوى القدرة على مداولة النتيجة اجلماعية   .ه 

 21بادلسؤولية على حسب ادلعيار اخلاص.

 الناحية الوجدانية (2

 القبول أى استعداد الطالب لالىتمام بالتهيج أو ادلثري .أ 

 ادلسامهة أى ادلسامهة الناشطة ىف العمل  .ب 

 ى على القدرة على تقومي الشيئالتقييم، ىذا التقومي حيتو   .ج 

اجلمعية، ىذه اجلمعية حتتوى على القدرة على احلمل عن سلتلف القيمة   .د 

 واحلل على ادلشكلة بني القيم وتكوين نظام القيمة ادلستقيمة.

تكوين منوذج ادلعيشة، وىذا حيتوى على القدرة على تدبر قيم احلياة حىت  .ه 

 22دة طويلة.يكون لو واالعتماد على تنظيم احلياة دل

 الناحية النفسية احلركية (3

 اإلدعاء الذى حيتوى على القدرة على صناعة التحامل ادلناسب .أ 

 االستعداد الذى حيتوى على القدرة على وضع النفس عند العمل  .ب 
                                                             
21 Sri Esti Wuryani, Psikologi Pendidikan, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 6006), hal.  699-692 
22 Ibid, h. 692-692 
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احلركة ادلعتادة الىت حتتوى على القدرة على أداء احلركات بالطالقة دون   .ج 

 االحتياج إىل ادلثال

احلركة ادلعقدة الىت حتتوى على القدرة على أداء ادلهارات الىت تتضمن على   .د 

 ادلكونات بالطالقة وادلطابقة واالقتصادية.

 احلركة ادلوجهة الىت حتتوى على القدرة على أداء احلركات ادلناسبة بادلثال .ه 

التناسب بنموذج احلركة الذى حيتوى على القدرة على صناعة التغيري  .و 

 حلالة ادلكانية أو الشرط اخلاص اجلاريوالتناسب با

 23االبتكار الذى حيتوى على القدرة على اخًتاع احلركات اجلديدة. .ز 

 وأما معايري فعالية التعليم فهي فيما يأتى

 يقدر الطالب على حصول استهداف ادلنهج جيدا . أ

 يقدر الطالب على قبض ادلادة الدراسية الىت تعلموىا  . ب

ىذا احلضور ما يعترب عند تقدمي ادلادة كمية حضور ادلدرس والطالب،    . ت

 الدراسية على حسب اجلدول وكذلك حضور الطالب عند التعلم

 24إجناز التعلم أو نتيجة التعلم ادلرتفعة.  . ث

                                                             
23 Ibid, h. 692-692 
24 Jj. Hasibuan, Proses Belajar mengajar, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 9122), hlm. 42 
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 الطريقة التقليد واحلفظ .2

الطريقة إمجاال ما تتضمن ىف كل عملية التعليم إما أن تكون ادلادة 

والعلم الطبيعي وغري ذلك. وكل عملية ادلرتبطة بعلم الرياضيات والفن والرياضة 

التعليم سواء كانت عملية جيدة أم حسنة فهى تشمل على االكتساب والنظام 

والتسهيالت ومنوذج األداء، وال ديكن عملية التعليم إال باالكتساب عند األداء 

 25إىل ادلتعلمني.

الطريقة ىى خطة شاملة مرتبطة بتقدمي ادلادة اللغوية منتظمة وال 

ارض باألخرى، وكلها يعتمد على ادلدخل )مكون االفًتاض الذى يتعلق تتع

 26حبقيقة اللغة وحقيقة التعلم وتعليم اللغة( ادلختار.

طريقة التدريس درجة ختطيط الربنامج الشامل ادلرتبط وثيقا خبطوات 

تقدمي ادلادة الدراسية إجرائيا وال تتعارض بادلدخل. واستخدام طريقة التدريس 

تعني فعالية التعليم ولذا أن التعليم حيتاج إىل قلة اإللقاء والطرق ادلًتكزة  ادلناسبة

على ادلدرس واألىم مًتكز على الطالب. واستخدام طريقة التدريس ادلتنوعة 

 27تساعد الطالب على حصول ىدف التعليم.

                                                             
25 Abdul Hamid, Pembelajaran Bahasa Arab, ( Malang, UIN Malang Press, 6002) hlm 2 
26

 Azhar Arsyad, Bahasa Arab Dan Metode Pengajarannya (Pustaka Pelajar,  Yokyakarta 

6090)  hal:91 
27 E. Mulyasa, Menjadi Guru Profesional,(Rosdakarya, Bandung,6002)hal 902 
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وطريقة تعليم اللغة العربية كيفية مرورة هبا تقدمي مواد الدروس العربية 

ر الطالب على القبول واستيعاهبا، واستخدام ىذا ادلصطلح يصور حىت يتيس

 على أن عملية التعلم والتعليم ال تكون نظرية بل إجرائية.

وطريقة التدريس عند ادلفكرين علم إضايف ال يقوم بنفسو بل يتوظف 

الناحيات األخرى ىف عملية التعلم والتعليم. وكانت حيادية وإمجالية ال يلوهنا 

تشتمل على العناصر االخًتاعية ألهنا تعطى اخليارات الىت ديكن شيئ لكن 

استخدامها داخل الفصل. ىناك العوامل ادلهتمة هبا ىف اختيار طريقة التدريس 

 ( كما يأتى1979)وينارنو سورمحة 

 اذلدف بعدة األنواع ووظائفو (1

 الطالب بعدة نضوجهم (2

 احلال بعدة ظزوفها (3

 االتسهيالت بعدة النوعيات وكمياهت (4

 28شخصية ادلدرس وقدرة ادلهن ادلختلفة. (5

                                                             
28

 Syaiful Bahri Djamarah, Guru dan Anak Didik dalam Interaksi.(Jakarta , PT Rineka Cipta 6090) 

hal 666-662 
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طريقة التدريس نظم قام هبا ادلدرس ىف تقدمي ادلادة الدراسية لنقل العلوم إىل 

الطالب ىف إصالح اذلدف الًتبوي. والطريقة ادلثلى ما تستطيع أن تصل إىل اذلدف 

 ادلنشود سهال واقتصاديا ورلتهدا دون تثقيل الطالب وتسئيمهم.

قليد واحلفظ ما تؤكد على دترين نطق ادلفردات وأسلوهبا ألن تقليد فالطريقة الت

 نطق ادلدرس متيسر ىف ذكرىا.

 وأما خطوات تنفيذ الطريقة التقليد واحلفظ ىف عملية التعلم والتعليم فهي فيما يأتى

 نطق ادلدرس ادلفردات دبرة أو ثالث مرارت (1

 عرض ادلدرس ادلفردات الىت نطقها بإتيان صورىا (2

  دلدرس معٌت ادلفردات الىت نطقهاذكر ا (3

 قلد الطالب ما نطقو ادلدرس دبرة أو ثالث مرات (4

 حفظ الطالب ادلفردات الىت علمها ادلدرس (5

 فتش ادلدرس ادلفردات حفظها الطالب (6

 نطق ادلدرس ادلفردات العربية فيأمر أحد الطالب بنطق معناىا (7

 لهاوزع ادلدرس ادلفردات اجلديدة بعد أن حفظوا ادلفردات قب (8
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 29دتكن للمدرس أن يستخدم ادلسجالت كادلذياع أو السمعي البصري. (9

 تقنية " قل وانظر " .3

تقنية التعليم خطة ونظام وخطوة. وكانت حتاول ادلرء للحصول على 

بناء على ذلك أن حيقية تقنية التعليم ادلمارسة الفنية  30ىدف التعليم.

ادلرتبطة بالًتبية والكفاءات ىف تنظيم الفصل. وتقنية التعليم سلتلفة من وقت 

إىل وقت بل يكون ذلك التغيري ىف نفس الوقت. وتقنية التعليم ما تطبق ىف 

 31الفصل على حسب الطريقة وادلدخل اخلاص.

لية التعلم التعليم، والتقنية عند ديوي  والتقنية ضرورية لفعال عم

كيتوت سوكاردي كيفية استخدمها ادلدرس ىف ادلعاملة مع الطالب عند 

عملية التعلم والتعليم. وادلدرس متعمق يقدر على اخًتاع جو التعلم الفعال 

احلسن، وعندما أخطأ عند تعيني التعليم يتأثر ىف استيعاب الطالب حىت 

 32ة الدراسية التالية.الصعوبة على فهم ادلاد

                                                             
29 Ahmad Izzan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung : Humaniora, 6099) 

hal. 906 
30 HD.  Hidayat, Beberapa Terminologi , Sistem  Dan Prinsip Pembelajan, (Jakarta : 

Rosdakarya, 6099), hal. 2 
31 Zulhanan, Teknik Pembelajaran Bahasa Arab Interaktif (Jakarta:  PT Raja Grafindo 

Persada, 60094) hal.26 
32

 Dewi Ketut Sukardi,  Strategi Belajar  Mengajar Bahasa  Indonesia, ( Bandung : 

Pustaka Setia, 6000) hal. 22 
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وأما تقنية " قل وانظر " ما تستخدم بالنظر والنطق، ويتمكن 

 33استخدام بالطاقات الصورية عند تطبيق ىذه التقنية.

وأما خطوات تنفيذ تقنية "قل وانظر" ىف عملية التعلم والتعليم فهي 

 فيما يأتى

 عرض ادلدرس ادلفردات الىت يتعلمها الطالب (1

 بالنظر إىل ادلفردات الىت عرضها ادلدرس أمر ادلدرس الطالب (2

 أمر ادلدرس بنطق تلك ادلفردات (3

 أمر ادلدرس الطالب بنطق ادلفردات متبادلني (4

أمكن ادلدرس أن يستخدم الطاقات عند تقدمي ادلفردات تسهيال للطالب  (5

 عند نظرىا

 نطق ادلدرس تلك ادلفردات مرارا فينطقها الطالب مرارا. (6

 34ب عند نطق ادلفردات.أصلح ادلدرس أخطاء الطال (7

 استيعاب المفردات .4

الطالب الذين قدروا على استيعاب ادلفردات ىم الذين قدروا على 

ترمجتها واستعماذلا داخل اجلملة وبعبارة أخرى أن االستيعاب ما تركز على 
                                                             
33 Op.cit, Ahmad Izzan, hal. 942 
34 Loc.cit, Ahmad Izzan, hal. 942 
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حفظها دون العلم عن كيفية استخدامها عند االتصال إما شفويا أم  

 35كتابيا.

على أن عدد ادلفردات الىت يدرسها ادلدرس إىل واقًتح بعض ادلفكرين 

الطالب غري العربيني للمرحلة االبتدائية سبعمائة ادلفردات حىت ألف ادلفردات 

وللمرحلة ادلتوسطة ألف ادلفردات حىت ألف ومخسمائة ادلفردات ودلرحلة 

ادلتقدمني ألف ومخسمائة ادلفردات حىت ألفي ادلفردات. وىف الرأي األخر 

ردات حىت ألفني ومخسمائة ادلفردات للمرحلة االبتدائية حيث ألف ادلف

 36يقدرون على تركيب اجلملة جيدا ويتصلون هبا.

واختيار ادلفردات ضروري لتعبري ادلعٌت ادلرجو. والفهم عن اللغة ادلعربة 

 37متأثر ىف فهم اللغة ادلستخدمة.

 38يأتى.وأما اخلطوات ادلهتمة هبا عند تدريس ادلفردات فهي فيما 

 استماع ادلفردات . أ

 نطق ادلفردات  . ب

 االكتشاف عن معٌت ادلفردات  . ت
                                                             

35 Abdul Hamid, Op. Cit,hlm. 29 
36 Abdul Hamid, Op. Cit,hlm. 29 
37 Abdul Wahab Rosyidi, Media Pembelajaran Bahasa Arab, Malang: UIN-MALIKI 

PRESS, 6090,h.24. 
38

 Ahmad Fuad Effendy, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab, Malang: Misykat, 6001, 

hlm. 966-962. 
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 39وأما اخلطوات لالكشتاف عن معٌت ادلفردات فهي فيما يأتى.

تقدمي ادلفردات مباشرة مثال، يقدم ادلفردة عن " صورة ادلكتب"  . أ

 فيذكر "مكتب"

 يقدم ادلدرس الصورة ادلصغرة  . ب

ادلفردات ادلتعلقة بالعني يقدم ادلدرس صورة ادلفردات عند تدريس   . ت

 الذى ال ديكن محلو إىل الفصل.

 دتثيل ادلفردات  . ث

 تقدمي مرادف ادلفردات  . ج

 تقدمي تقابل ادلفردات . ح

 تقدمي تعريف كل مفردة . خ

 تكرار ادلفردات . د

 إن مل يفهم الطالب ادلفردات ادلدروسة يًتمجها ادلدرس إىل لغة األم . ذ

 قراءة ادلفردات . ر

 كتابة ادلفردات . ز

 تركيب اجلملة . س

                                                             
39 Abdul Hamid, Loc. Cit, h. 24-22 
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ختتار الباحثة اخلطوة الثانية "نطق ادلفردات( من اخلطوات ادلقدمة السابقة، وينبغى على 

 ادلدرس أن يعد ادلفردات ادلناسبة بنفس الطالب.

 المفهوم اإلجرائي  .ب 

وأما خطوات عملية التعلم والتعليم باستخدام طريقة التقليد واحلفظ بتقنية " قل 

 وانظر " فهي كما يلى

 التمهيد . أ

 السالمإلقاء  (1

 يفتش ادلدرس استعداد الطالب ألداء عملية التعلم (2

 يفتش ادلدرس حضور الطالب (3

 النشاط الرئيسي  . ب

خيتار ادلدرس ادلفردات ادلتعلمة على حسب ادلادة الدراسية ويعرضها إىل  (4

 الطالب

 ينطق ادلدرس ادلفردات دبرة أو ثالث مرات (5

 يقلد الطالب ما نطقو ادلدرس مرة أو ثالث مرات (6

 دلدرس ادلفردة اجلديدة بعد أن حفظوا ادلفردات قبلهايوزع ا (7
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 يستخدم ادلدرس ألة ادلسجالت كادلذياع أو السمعي البصري (8

 يذكر ادلدرس معٌت ادلفردات الىت نطقها مث يقلده الطالب  (9

 يأمر ادلدرس الطالب حبفظ ادلفردات (10

 النشاط اخلتامي  . ت

 يقوم ادلدرس باالختبار (11

 تعلمهم.يشجع ادلدرس لًتقية دوافع  (12

 على استيعاب ادلفرداتادلؤشرات 

 يقدر الطالب على نطق ادلفردات جيدا على حسب سلارج احلروف (1

 يقدر الطالب على اكتشاف معٌت ادلفردات (2

 يقدر الطالب على تقليد ادلفردات الىت نطقها ادلدرس (3

 يقدر الطالب على ذكر ادلفردات حبيث الصورة الىت قدمها ادلدرس (4

 40حفظ ادلفردات الىت علمها ادلدرس.يقدر الطالب على  (5

 الدراسات السابقة .ج 

ىذه الدراسات السابقة تستهدف إىل معرفة أن ىذا البحث مل يقم أحد 

 بالبحث عنو من قبل وللتباعد عن منابلة البحث، كما يأتى
                                                             

40 Ahmad Fuad Effendy, op.cit, hal. 966-962 
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ىذا البحث قامت بو ميالين ألبار سنة ألفني وأحد عشر وموضوع حبثها  (1

ة لًتقية منجز تعلم الطالب ىف االستيعاب استخدام وسيلة البطاقة القصري 

على ادلفردات دبادة اللغة العربية ىف الصف اخلامس "ب" ىف ادلدرسة 

االبتدائية اإلسالمية سكون ماالنج، ونتيجة حبثها أن ادلعدل قبل 

% وىف الدور الثاين 65%، وىف الدور األول مًتقي دبدى 37اإلجراءة 

البحثني فالباحثة األوىل  %. والفرق بني ىذين85مًتقي دبدى 

استخدمت وسيلة البطاقة القصرية والباحثة الثانية تستخدم الطريقة 

التقليد واحلفظ بتقنية " قل وانظر " وادلساوة ىنا االستيعاب على 

 ادلفردات.

ىذا البحث قامت بو سوكينيم طالبة قسم تعليم اللغة العربية جبامعة  (2

برياو وموضوع حبثها فعالية  سلطان شريف قاسم اإلسالمية احلكومية

بتقنية قطعة القرطاس لًتقية االستيعاب على  Herbartاستخدام طريقة 

ادلفردات لدى الطالب ىف ادلدرسة الثانوية "ادلتقني" بكنبارو. الفرق بني 

بتقنية قطعة  Herbartىذين البحث أن الباحثة األوىل استخدمت طريقة 

الطريقة التقليد واحلفظ بتقنية " قل القرطاس والباحثة الثانية تستخدم 

 وانظر "، وادلساوة ىنا االستيعاب على ادلفردات
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 الفرضية .د 

 الفرضية إجابة مؤقتة عن أسئلة البحث، وفرضية البحث ما تأيت

: الطريقة التقليد واحلفظ بتقنية " قل وانظر " فعالة لًتقية  الفرضية البديلة

ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية "زلمدية" استيعاب ادلفردات لدى الطالب ىف 

 بكنبارو.

: الطريقة التقليد واحلفظ بتقنية " قل وانظر " غري فعالة  الفرضية الصفرية

لًتقية استيعاب ادلفردات لدى الطالب ىف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية 

 "زلمدية" بكنبارو.

 

 

 

 

 

 


