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 الفصل الثاني
 اإلطار النظري

 
 المفهوم النظري .أ

 تعريف الفعالية .1

 ذىجاء يف معجم اللغة اإلندونيسية الكبري معٌت الفعالية ىي أي شئ ال
. وىذه إشارة إىل ادلعٌت ٕٓفيو تأثرية )عاقبة، أثر و االنطباع( ورُبَصِّل على النتيجة

دبحصول على ادلنشودة و   ةُمرتَِبطاللغوي لكلمة الفعالية. وعلى يد ملياسا الفعالية 
. ويقصد بالتعليم الفّعال ىو التعليم ِٕٔكفاية و إجياد اشًتاك األنشطة من الطالب

الذي يؤدي إىل أقصى درجة شلكنة من التعليم بأفضل الطرق وأقلها جهدا ووقتا 
 .ٕٕمع النتيجة على أكرب قدر من ادلكاسب الًتبوية األخرى

 ، البد من توفر شروط عديدة، منها ما يلي: و ليتحقق التعليم الفّعال
 على ادلعلم أن يعرف كيف يعلم. .ٔ

على ادلعلم ان حيافظ على مظهر الئق ألن تالميذه يعتربونو قدوة ذلم  .ٕ
 .وويتفحصونو من قمة رأسو إىل أمخص قدمي

 جيب صوت ادلعلم أن يكون واضحا يسمعو كل طالب يف الصف .ٖ

 درسو قبل دخولو الفصل د  عِ على ادلعلم أن يٌ  .ٗ

 على ادلعلم أن يعرف أكثر شلا حيويو الكتاب ادلقرر .٘

دلعلم أن يشجع طالبو بادلدح ادلخلص وباجلوائز ادلعنوية وادلادية على ا البد .ٙ
 ليجذهبم إليو وإىل درسو لتشويقهم و ضمان انتباىهم.

 على ادلعلم أن يراعي الفروق الفردية بني طالبو .ٚ
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طالبو بلطف و مودة فيجعل جو الصف تسوده على ادلعلم أن يعامل  .ٛ
 .ٖٕعالقات اجتماعية صحية

 

 تعريف الوسيلة  .2

عملية اإلتصال حينما لو ثالث مكونات الىت تلعب دورىا  ىو التعلم
أي الطالب، لذلك  دلرسل إليوأي ادلدرس وا رسلمنها الرسالة أي منهاج وادل

صول على احلاللغة العربية و تاج إىل الطريقة والوسائل ادلناسبة لتسهيل تعليم رب
 ٕٗأىداف تعليم اللغة العربية ادلنشودة.

( أن وسائل التعليم ىي كل ٜٜ٘ٔذكر إمام سوبرنو )يف إمام أسراري، 
وال  ٕ٘ما يستخدم إليصال رسالة أو معلومة من مصدر إىل ىدف )مرسل إليو(

 يستعني بوما  كل  , ديكن تعريف الوسيلة التعليمية بأهناقول حسني راضيبخيتلف 
 ٕٙوتوضيح الدرس ذلم. تالميذادلعلم على تفهيم ال

 فمنها: يةتعليمالوسائل الفوائد 
 يف التعلم لدى الطالب. ووترغب طالعستحب اال ي يف الطالبتنم .ٔ

 . نشاطو يف قاعة الدرستشوق الطالب للتعلم  .ٕ

 . تدفع الطالب للتعلم بواسطة العمل وترغبو يف التعليم .ٖ

 . والتعلم التعليم يت و تسهل عمليريتيس .ٗ

 21.تؤكد شخصية الطالب وتقضي على خجلو وغريه .٘
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 أقسام وسائل التعليم :
ادلهارات  الوسائل ادلستخدمة يف تعليم اللغة العربية لغرض ربقيقأما 

 اللغوية األربعة كثرية كما تأتى :
 االستماع الوسائل في .1

ادلفردات،  هاتضمن فيت األصوات الىتاإلستماع ىو عملية تقبل 
 ٕٛ، يف موضوع معني.ذوات ادلعاىن والداللةأو اجلمل 

فيلم ومذياع وشبكة : ىياإلستماع ستعمل يف تعليم تالوسائل و من 
 .وغريىا اتصال وتلفاز واللعبة

 

 الكالم  الوسائل في .2

عقلية مهمة يف تعليم اللغة. و التكلم وية و إّن التكلم مهارة أول
ىف التعبري عما ىف نفس ادلتكلم إىل  وفكرية باستعمال اغضاء النطق

 . ادلستمعني
الكالم منها: ساعة احلائط وفيلم وملَصق الوسائل ُيستعمل يف تعليم 

 .وغريىا شبكة اتصال واللعبةوالسبورة والصور و 
 

 القراءة  الوسائل في .3

ستعمل ت. رسالة مكتوب من ادلعٌت تنتهزمهارة ىي ن القراءة إ
بطاقة التعليم وشبكة اإلتصال وسلترب بينها: الالقراءة يف تعليم  الوسائل

 . وغريىا اللغة واللعبة
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 الكتابة   الوسائل في .4

تنظم اخلاطر وادلعرفة مث تبّلغ يف رمز احلروف. ىي ن الكتابة إ
البطاقة وشبكة اإلتصال الكتابة منها: ستعمل الوسائل يف تعليم ت

 . وغريىا اللعبةصورة و وال
 

 لالوحة الحب وسيلة .3

صنوعة من اخلشب كلوحة العادية، إال أن  لوحة ادلال وسيلة ىيل الوحة احلب
لوحة وسيلة 23إىل اليسرى. َتدم من اليْمٌَت سبْ  يتِل الاحلببا مقًتنةو  لالوحة احلبوسيلة 

ل على السبورة العادية أو اخلشب اتم عن طريق وضع احلبتديكن أن  لااحلب
إىل  إىل اليسرى ، حبيث سبتد من اليْمٌَت  اليْمٌَت  مبصة من ارادىاالرقائقي . و 

بني احلبال الفوقية والواسطية والتحتية مخسة عشر سنتمًتا حىت اليسرى. ادلسافة 
عشرون سنتمًتا, وتعلق فيها البطاقات ادلكتوبة عليها ادلفردات أو اجلمل ادلتعلمة 

خلعها  و تلك البطاقات ديكن استخدمها يف التعليم اآلتى )مرة ثانية( بعد أن
وصناعتها كصناعة لوحة اجليوب وكذالك يف استخدامها عند  .ادلدرس من احلبال

أداء عملية التعليم,  ولذالك فخطوات التعليم باستخدام لوحة احلبال كخطوات 
 30التعليم باستخدام لوحة اجليوب.

أما الغرض من استخدام وسيلة لوحة احلبال ىي تدريب الطالب على  
 كتابة مجل صحيحة .

 

 

 

 

                                                           
23

Abdul Wahab Rosyidi, Media Pembelajaran Bahasa Arab, ( Malang :UIN-Malang 

Press, 2003 ), hal. 60 
30

 32ًسف الوراجع, ص .  إهام أسرارً، 



 
 

03 

 طريقة التعليم .4

الطريقة ىي رلموعة األساليب الىت يتم بواسطتها تنظيم اجملال اخلارجي 
 20ربقيق أىداف تربوية معينة. أجلللمتعلم من 

ىي رلموع اخلطط أو اإلجراءات الىت توضع بناء على نظريات  الطريقة
 21معينة أو فلسفات لتدريس مادة معينة.

السابقتني فادلراد بطريقة تعليم اللغة العربية ىنا إعتبارا على تعريفْي الطريقة 
ىي كيفية تأدية أو تقدًن ادلواد الدراسية عن اللغة العربية ليقلها الطالب ويفهموىا 

 ويستوعبوىا استيعاباً جيدا وشلِتعا.
 

 الطريقة اإلنتقائية . أ

م ادلدرس لتقدًن مواد االطريقة اإلنتقائية ىي الطريقة الىت إستخد
  ٖٖجن ي أمام الفصل بطرق سلتار.التعليم األ

 : اإلفًتدات آتيةتؤّسس ىذه الطريقة على 
منها يف  للمدرس أن يستقيدذلا زلاسنها و ديكن  عليمكل طريقة يف الت .ٔ

 تدريس اللغة العربية

 لكل طريقة مزايا و عيوب و حجج ذلا و حجج عليها .ٕ

يكمل  احضور الطريقة اجلديدة ال يطرد الطريقة القددية و لكن حضورى .ٖ
 ما نقص من الطرق القددية.بعض 

ال توجد طريقة تدريس واحدة تناسب مجيع األىداف و مجيع الطالب و  .ٗ
 اللغات األجنبية تعليمو مجع أنواع برامج  ادلدرسمجيع 

 اهتم.ادلهّم يف التعليم ىو الًتكيز على الطالب و حاج .٘
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على ادلدرس أن يشعر أنو حر يف إستخدام األساليب اليت تناسب  .ٙ
 ٖٗطالبو.

باحوال الطالب واألىداف ستكون الطريقة اإلنتقائية مناسبة و 
اللغة العربية اليت سيستخدمها يف  تعليمبطرق  فامهاكان ادلدرس   التعليمية إن

تعليم يف أداء التعليم اللغة العربية، فإن مل يفهم بطرق تدريس اللغة العربية 
. عالمات تعليم اللغة ادلدرس على ماشاء بواللغة العربية فتسري ىذه الطريقة 

 العربية بإستخدام الطريقة اإلنتقائية ىي :
 هارات اللغوية تبدأ من التكلم و الكتابة و الفهم و القراءةادلتعليم  .ٔ

بتمرين القراءة اجلهرية، و األسئلة و  تبدأعملية التعلم داخل الفصل  .ٕ
 اإلجابة

 أو صرفية استعمال الًتمجة والسرح ادلوجز للقواعد ضلوية كانت .ٖ

 ٖ٘التعليم. ائلإستخدام وس .ٗ

 

 خطوات الطريقة اإلنتقائية . ب

 خطوات إستخدام الطريقة اإلنتقائية ىي:  
 ادلقدمة .ٔ

 يف موضوع ُمَعياًّ.إعطاء ادلدرس ادلادة  .ٕ

 توجح الطالب إىل إستماع شرح ادلواد. .ٖ

 الصعوبات لدى الطالب.يشرح ادلدرس ادلفردات  .ٗ

 شرُْح ادلدرس ادلواد شفهيا. .٘

 االتيان باألمثلة من الطالب.ادلدرس  أمري .ٙ
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تدريبات يف أخذي ادلعلومات الوردة يف الطالب أن  إىل يأمر ادلدرس .ٚ
 .ادلواد ادلدروسة

 ٖٙالتختيم، تقوم ادلدرس بإعطاء األسئلة ادلتعلقة بالدرس. .ٛ

 

 مزايا هذه الطريقة  . ت
 ىذه الطريقة فهي كمايلى: اأما مزاي

 .و مفرحاً  رلذباً يستطيع ادلدرس أن جيعل التعليم  .ٔ

 تعاًف ادلشكالت عن فرق الفرد و مادة الدرس يف التعليم. .ٕ

 . سةتزيد ثقة و قدرة لدى ادلدر  .ٖ

 .تعطى ذبدد التعليم داخل الفصل. .ٗ

 تسهل ادلدرس يف شرح مادة التعليم. .٘

 ذبعل الطالب ناشطني يف التعلم. .ٙ

 ٖٚ.مًتكبا تفكمرا تفكرونيذبعل الطالب  .ٚ

 

 عيوب هذه الطريقة  . ث
 يف تقدًن ادلوادطريقة ربتاج إىل مهنة ادلدرس العالية، يعٌت ماىر ىذه ال .ٔ

 ٖٛ.طرق التدريس استعمال اليت يعلمها و ماىر يف

 متنوعة استيعابا جيدا. اعلى ادلدرس ان يستوعب طرق .ٕ

 استعماذلا.على ادلدرس أن يعلم و يفهم مزايا لكل طرق قبل  .ٖ

طريقة غري مناسبة زبليط الطرق ادلتنوعة سيكون فاشال إن كانت فيها  .ٗ
 .بطاقة الطالب علمية و فكرية
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إن مل يهتم ادلدرس غاية النتيجة يف التعليم  ىذه الطريقة على مل ربصل .٘
 ٜٖ.حباجات الطالب وطاقاهتم العلمية و العقلية أو الفكرية

 

 مهارة الكتابة .5

وادلراد  ٓٗمهارة الكتابة ىي تعتبري عن األفكار يف شكل مطتوب.
بالكتابة ىنا تصوير رموز الرسم البياين الىت تشكل لغة ويفهمها األجرون 
لقرائتها. ورموز الرسم البياين رلموعة الفونيم الذى يركب الكلمة, من ادلفردة إىل 
اجلملة من اجلملة إىل الفقرة الىت تشتمل على الفكرة و الغرض من تلك ادلعلومة. 

المة القراءة فقط بل تقدًن الفكرة من خالل الكتابة ال ربتص يف تركيب ع
اجلملة ادلًتكبة تامة, كاملة وواضحة حىت تستطيع أن تعرب تلك الفكرة إىل 

 الآلخرين.

الكتابة ربتوى على أنشطة كتابة على ادلفهوم البسيط ككتابة احلرف 
 حىت الكلمة ادلعقد ككتابة اإلنشاء.

: أجبدية, هتيجة وتقدًن مهارة الكتابة تتكون من ثالثة أحوال, منها
 ٔٗالفكرة اإلحساس من خالل الكتابة ادلسمية باإلنشاء التحريري.

 
 أهداف مهارة الكتابة :

اىدىا على السبورة أو يف كراسات اخلط نقال شنقل الكلمات اليت ي -
 صحيحا.

دىا و جو مواضع  كتابة احلروف اذلجائية يف أشكاذلا ادلختلفة و تعريف طريقة  -
 ول, الوسط, اآلخر(.)األ ةيف الكلم
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 تعود الكتابة من اليمني اىل السار بسهولة. -

كتابة الكلمات العربية حبروف منفصلة و حروف متصلة مع سبييز أشكال  -
 احلروف.

 ال جيعل للبس زلال. وضوح اخلط, و رسم احلرف رمساً  -

و  (ىذا)الدقة يف كتابة الكلمات ذات احلروف اليت تنطق و ال تكتب مثل  -
 قالوا(.)تلك اليت تكتب و ال تنطق مثل 

 عد االمالئية األساسية يف الكتابة.امراعاة القو  -

من مراعاة التناسق و النظام فيما يكتبو بالشكل الذي يضفي عليو مسحة  -
 اجلمال.

 قان األنواع ادلختلفة من اخلط العريب.إت -

 مراعاة عالمت الًتقيم عند الكتابة. -

 كتابيا صحيحا و مستويف.  تلخيص موضوع يقرؤه تلخيصا -

 استيفاء العناصر األساسية عند كتابة خطاب. -

 األساسية. ترمجة أففكار يف فقرات مستعمال ادلفردات و الًتاكيب -

 سرعة الكتابة و سالمتها معربا عن نفسو بيسر. -

 صياغة برقية يرسلها اىل صديق يف مناسبة اجتماعية معينة. -

معني وصفا دقيقا و صحيحا وصف منظر من مناصر الطبعية أو مشهد  -
 لغويا و كتابة ىذا الوصف خبط يقرأ.

 كتابة تقرير مبسط حول مشكلة أو قضية ما. -

 كتابة طلب يتقدم بو لشغل و ظيفة معينة. -

 ملء البيانت ادلطلوبة يف بعض االستمارات احلكومية. -

 كتابة طلب استقالو أو شكوى أو االعتذار عن القيام بعمل معني. -
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اقف اليت تقتضي كتابة رسالة مراعيا يف ذلك األمناط الثقاقية احلساسية للمو  -
 العربية.

مراعاة التناسب بني احلروف طوال و اتساعا, و تناسق الكلمات يف أوضاعها  -
 ٕٗو أبعادىا.

 
 تقنيات تعلم مهارات الكتابة :

 تقنيات تعلم مهارات الكتابة تسًتشد .ٔ

 تقنيات تعلم مهارات الكتابة احلرة  .ٕ

مفهوم عن مهارة الكتابة السابقة فتلخصها الباحثة أن معيار بناء على 
 مهارة الكتابة كما يأيت:

 يستطيع الطالب أن يكتبوا األحرف لصحيحة .ٔ

 لكتابةيستطيع الطالب أن يستخدموا ادلفردات ل .ٕ

 يستطيع الطالب أن يكتبوا اجلمل البسيطة باللغة العربية مرتبة .ٖ

 43تابة عما يتعلق بادلواد الدراسةيستطيع الطالب أن يقدموا أفكارىم بالك .ٗ

 

 مفهوم اإلجرائي . ب
مفهوم اإلجرائي بيان عن تنفيذ البحث الذى تقوم بو الباحثة على حسب النظرية 

 ادلكتوبة ىف ادلفهوم النظري.

وأما اخلطوات عن تنفيذ عملية التعلم وتعليم اللغة العربية بوسيلة لوحة 
 فهي فيما يأتى: بالطريقة اإلنتقائية (PapanTali)لااحلب

 ل أمام الفصل.اتضع ادلدّرسة وسيلة لوحة احلب .ٔ

                                                           
42

. 0325: جاهعة أم القرى, دلَل فٌ اعذاد الوواد التعلَوَة لبراهج تعلَن العربَة. هكة الوكرهةرشذى أحوذ طعَوة,  

م 0323, .دار الوعرفة, و أًظر أٍضا إلي ٍسوف الحوادى و أخروى, طرق تذرٍس اللغة العربَة والتربَة الذٌٍَة 012-013ص: 

 .022-023ص. 
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 http://qthijab.blogspot. Co. id/2001/00/ perumusan-indikator-pembelajaran-bahasa.html?m=0 

dikutip pada tanggal 20 maret 2002 

http://qthijab.blogspot/


 
 

11 

 كاملة.الادلكتوبة عليها ادلفردات غري البطاقات على لوحة احلبال تعّلق ادلدرسة  .ٕ
 .ادلكتوبة على البطاقاتسة ادلفردات تقراء ادلدرّ  .ٖ

 تأمر ادلدّرسة الطالب بقرآءة تلك ادلفردات تدريباً ذلم ىف القرآءة. .ٗ

 لتكملها بأنفسهم.تقسم ادلدرسة البطاقات إىل الطالب  .٘

ادلكتوبة على البطاقات سة بعض الطالب لتكملة اجلملة غري الكاملة ادلدرّ  أمرت .ٙ
 .ادلعلقة على لوحة احلبال

واحداً بعد واحد بالتعليق أو التصويب ما أخطأ  ينادلدرسة الطالب اآلخر أمر ت .ٚ
 منو صاحبهم.

 لطالب.لادلدرسة التدريبات  ثرتك .ٛ

 الطالب بإداد كرارسهم.ادلدرسة  أمرت .ٜ

 .ادلفردات الىت قد شرحْت معانيهاتقراء ادلدرسة  .ٓٔ

 .الطالب لكتابة ما قرأهْتا على كرارسهم تقوديٍا ذلمادلدرسة  تأمر .ٔٔ

 
 الدراسات السابقة . ج

سبحان فحراجي قام بو  ذيمأخوذة من البحث ال ةوىذه الدراس
ادلوضوع " فعالية استخدام الطريقة اإلستقرئية ربت  ٕٙٔٓ(  سنة ٖٕٕٕٛ٘ٓٔٔٔٔ)

لًتقية مهارة الكتابة ) اجلملة الفعلية واجلملة اإلمسية ( لدى الطالب ىف ادلدرسة ادلتوسطة 
اإلسالمية دبعهد دار اذلودى سيفوصلوع بنجكيننع". وحاصلة حبثو أن مهارة الكتابة لدى 

 الطالب جيدة.
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 والباحثة الىت سأحبث فيما يلي:والفرق بني الدرسة السابقة 
أما الدرسة السابقة ال استخدام وسيلة التعليمية والباحثة بإستخدام وسيلة لوحة  .ٔ

 احلبال.

أما الدرسة السابقة فهو بإستخدام طريقة اإلستقرئية والباحثة الىت بإستخدام طريقة  .ٕ
 اإلنتقئية.

 
 الفرضية . د

ىذه الفرضية إجابة مؤقتة عن أسئلة البحث والقيام بالتثبيت. وعندما يوجد 
 الفرق بني الصف التجري ي والصف الضابطي ففرضية البحث فيما يأتى: 

Ha  : مهارةًتقية لفعال بطريقة اإلنتقائية ل ااستخدام وسيلة لوحة احلب 
 اإلسالميةادلتوسطة  سبرين حييامدرسة  الطالب يف لدى الكتابة

Ho  : مهارةًتقية لغري فعال  بطريقة اإلنتقائيةل ااستخدام وسيلة لوحة احلب 

 اإلسالمية .ادلتوسطة  سبرين حييامدرسة  الطالب يف لدى الكتابة

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


