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 الفصل الثانى

 اإلطار النظري

 المفهوم النظري . أ
 تعريف الفعالية .1

إذا ربدثنا عن معٌت الفعالية وجدنا الصعوبة ألهنا ليس فيها مقياس معتمد عليو. 
ويقصد بالتعليم  14.ىي أي شئ الذي فيو تأثَتة ) عاقية أثر واالنطباع( ومعٌت الفعالية

درجة ممكنة من التعليم بأفضل الطرق وأقلها  صىعال ىو التعليم الذي يؤدي إىل أقالف
 15جهدا ووقتا مع النتيجة على أكرب قدر من ادلكاسب الًتبوية األخرى.

 تعريف طريقة التدريس .2

سواء   تدريسقال زلمود الكامل الناقة معٌت الطريقة ما تتضمو عملية ال 
لعربية  إذا طريقة التعلم اللغة ا16كانت تعليم علوم أو رياضيات أم موسيقيات.

كيفية مستخدمة لتقدًن مواد اللغة العربية ليتيسر التالميذ قبوذلل واستعاهبا جيدا 
 17ومرحيا.

وكلما تناسبت طريقة التعليم ادلختارة يصبح ىدف التعلم فعاال. ينبغى 
 للمدرس أن يهتم األحوال التالية عند اختيار طريقة التعليم فيما يلى: 

 . اذلدف ادلطلوب۱

 ائص التالميذ. احلالة وخص2
                                                             

14Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Indonesia.Cek ke-3. 
(Jakarta :Balai Pustaka, 1991), hlm. 919 

15
 31(، ص. 199٧)عمان: دار الفالح، أسالٌب تدرٌس اللغة العربٌة، محمد علً الخولً، 

 45، )مملكو السعودية: جامعة أم القرى(، ص. العربية للناطقُت يلغات أخرتعليم اللغة ، زلمود كامل 16
1٧

 Ahmad Izzan,Loc .cit, hlm. ٧ 
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 . صفة ادلادة الدراسية3

 . ذبهيز التسهيالت والوسيلة4

 . مسامهة التالميذ5

 وأما وظائف طريقة التدريس فيما يلى:

 . طريقة التعليم ألة الدافع اخلارجى۱

 . طريقة التعليم وظيفتها كإسًتاتيجي التعليم2

 18. طريقة التعليم ألة للوصول إىل ىدف التعلم3

 المباشرةالطريقة  .3
الطريقة ادلباشرة تتم هبا طريقة ادلباشرة ىي إحدى من طرق تدريس اللغة العربية.لا

 19تعليم اللغة الثانية تتماثل مع الطريقة الىت تعلم الفرد هبا اللغة األوىل.
الطريقة ادلباشرة ىي طريقة الىت تركز ىف مهارة الكالم. إذن, يف أساسها الطريقة 
تؤخذذ من فرضية أساس. أّن التعليم اللغة األجنبية ال تفرق بللغة األم، يعٍت 

بدأ من مسع الكلمات, لغة ادلباشرة والفائقة يف االتصال اليومية. اخلطوات تبستهدام 
قراءة تطوير بعدىا. الطريقة بناء على تكوين اتقان أما اإلنشاء وال تقلد باشفوي،

التالميذ لتقدرون الكالم الطالقي بالقواعد الوظيفي وتعمل لتشارف النطق الصحيح  
 20كالناطق األصلى. 

 

 

                                                             
18Ulin Nuha, Metodologi Super Efektif Pembelajaran Bahasa Arab, (Yogyakarta: Diva 

Press, 2102), hlm. 061 

191رشدي أحمد طعٌعة، نفس المكان ص. 
19 

91 Radliyah Zaenuddin,Metodologi & Strategi  Alternatif Pembelajaran Bahasa Arab, 
(Yogyakarta : Pustaka Rihlah Group, 9115) cet. 1, hlm. 39-41  
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 خطوات استحدام الطريقة المباشرة . أ
 :و أما خطوات تقدًن الطريقة ادلباشرة فهي فيما يلى

 ادلادة الىت ستعلمها شفويا بدون النظر إىل الكتابة. . تعرض ادلدرسة۱
 ادلفردات نطقا صحيحا باإلشارة إىل الصور ادلعدة على السبورة  . تنطق ادلدرسة۲
لنص أو ادلفردات ادلتعلمة ها ادلدرسة من اتالتالميذ دبتابعة ما نطق . تأمر ادلدرسة3

 أن وجدت االخطاء من التالميذتصحح ادلدرسة و 
 ادلدرسة معاىن ادلفردات و النص معا حىت يفهمها التالميذ فهما جيدا . تشرح4
. تقوم ادلدرسة مع التالميذ باحلوار حول النص ادلدروس، باألسئلة واإلجابة 5

 )األجوبة(
تنفذ ادلدرسة السؤال واجلواب باستخدام كلمة االستفهام "ما، ىل، أين،" . 6

 21وذلك التمرين مرتبط بادلفردات ادلعرضة. 
 مزايا الطريقة المباشرةب . 

 زايا الطريقة ادلباشرة فهي :أما م

ستخدام ادلواقف احلية لتقدًن ادلادة اللغوية اجلديدة بقصد سبكُت التالميذ من ا .1
احلية لتقدًن ادلادة اللغوية اجلديدة بقصد سبكُت التالميذ من  فقدلواافهم العناصر 

 والًتكيب. فة من ادلفرداتدفهم العناصر اللغوية ادلسته
ال سبيل الطريقة إىل استعمال الًتمجة أبدا مما يؤدي إىل تعزيز عملية تعليم اللغة  .2

 وعدم الوقوع يف االثارالسالبة السخدام الًتمجة.
مجة, تشجع الطريقة على االجتهاد يف تقدًن الدرس فادي استعمال الًت ولت .3

ادلادة اللغوية بأساليب تدريسية متنوعة تساعد التالميذ على فهم عناصر 
 اجلديدة.

                                                             
91 Ahmad Fuad Effendi, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, ( Malang: Miskayat, 

9119),hlm.  49 
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ية بكثافة يملينسب إىل ىذه الطريقة الفضل يف الدعوة إىل استخدام الوسائل التع .4
يف تدريس اللغة اذلدف. كما يعود إليها الفضل يف إدخال أساليب حديثة يف 

 رلال تعليم اللغات مثل :
 احلوار التعليمي . أ

 تدريبات األسئلة واألجوبة   . ب
 تدريبات احملاكاة  . ت
 ءاإلمال . د

 22القاعدة اللغوية  ادلعاجلة من النص اللغوي.ه. استنباط 

 الضعف فى الطريقة المباشرةج . 

قدرة التالميذ على الفهم ادلقروؤ صعيفة ألن التمرين يًتكز على ادلهارة  .1
 الشفهية.

ىذه الطريقة ربتاج إىل ادلدرسة ادلثايل من حيث ادلهارة االتصالية وادلهارة يف  .2
 الدراسية.تقدًن ادلادة 

 ىذه الطريقة ال ميكن استخدامها داخل الفصل الكبَت .3
وميكن حدوث اخلطأ يف  ،عدم استخدام اللغة األم يف توضيح ادلعٌت اجملرد .4

 التفسَت.
وعملية التمرين وحفظ ادلفردات تسئم التالميذ ألن عمليتها غَت مفيدة  .5

 23.وواقعية
 
 

                                                             
 37-38 ، ص.نفس ادلكانعمر الصديق عبد اهلل،99

 
93 Ulin Nuha, Loc.cit. hlm 1٧4-1٧5 
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 يةو اللعبة اللغوية الترب.  4

 أ. التعريف

يلعب، ومعنها فعل الشيئ باسرور أو السعادة  –صدر من كلمة لعب اللعبة م
 بإستخدام األدوات أم بدون اساخدامها.

يستخدم اصطالحا "األلعاب" يف تعليم اللغة العربية لكي يعطي رلاال واسعا يف  
األنشطة الفصلية، ولتزويد ادلعلم والتالميذ بوسيلة ممتعة وموشقة للتدريب على عناصر 

 24اللغة، وتوفَت احلوافز لتنمية ادلهارات اللغوية ادلختلفة.

 25اللعبة ىي العمل أو النشاط الذي يهدفو إجياد ادلهارة ادلعينة بطريقة ممتعة. 
توجد صفتان يف اللعبة مها احلكم الواضح الذي البد أن يفعل الالعب واألىداف الىت 

 البد أن تتم الالعب.

اللعبة اللغوية  26األلعلب الىت وظيفتها ألخذ الراحة وادلهارة اللغوية.أما اللعبة اللغوية ىي 
مفيدة يف تعليم اللغة العربية. غرض اللعبة اللغوية إلجياد الراحة وادلهارة اللغوية. اللعبة 
اللغوية تستطيع أن زبرج الطاقة ادلوجودة كاملة، ألن الروحة التسابقية مازال مغروسة 

 لدى التالميذ.

اللعبة العمل الذي ال يؤدي باجلد. أما اللعبة اللغوية ىي األلعاب الىت وظيفتها إن 
 ألخذ ادلهارة اللغوية )اإلستماع والكالم والقراءة والكتابة(.

 

 

                                                             
91ناصف مصطفى عبد العزٌز ، األلعاب اللغوي فً تعلٌم اللغات األجنبٌة ، )الرٌاض : دار المرٌح(، ص: 

94  
95Fathul Mujib dan Nailur Rahmawati,Loc.c it, hlm.96  
96Ibid.,hlm.3 
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 هدف استخدام اللعبة اللغوية.5

وىذه اللعبة اللغوية عدة األىداف منها للحصول على السرور ولتمرين ادلهارة       
ة. واللعبة اللغوية وسيلة تعليمية جديدة ىف عملية التعلم وتعليم اللغة اللغوية اخلاص

العربية، وينبغى أن هنتم بأن اللعبة اللغوية ال هتدف إىل ادلقياس وتقوًن حاصلة تعلم 
 التلميذ بل وظيفتها إحدى خطوات ادلدخالت ىف تعليمها.

 فوائد اللعبة اللغوية فهي فيها يلي:.6

 روحية ادلنافسة السليمة بُت البعض بعضابناء . ل1      

 . لتشجيع ادلتعلم ىف ادلشاىدة وادلسامهة بعدة تنوع األلعاب2      

 . لدافع التلميذ بأحسن تقدًن.3      

 . لبناء العمل اجلماعي على حصول الفوز4      

ع واللعبة اللغوية ترىب روحية العمل اجلماعي من حيث أن بُت التلميذ م          
بعضهم ينفامهون. العمل اجلماعي يهدف إىل نفس اذلدف. وترىب معٌت الروحي 

 .27الرياضي

 عيوب ومزايا اللعبة اللغوية.7

 :عيوب اللعبة اللغوية فيها يلي   

 دد الكثَت يتأثر يف الصعوبة عند توريط مجيع تلميذ.الع .1
احلالة للوصف تنفيذ اللعبة اللغوية مملوء بالضحك وادلناداة حىت تزعج تلك  .2

 األخرى.

                                                             
9٧ Abdul wahab Rosidi, Media Pembelajaran Bahasa Arab, ( Malang : UIN Malang Press, 9119), 
hlm. 81-81 
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 ليس كل مادة مطابقة بانتفاع اللعبة اللغوية   .3
 برنامج درس اللعبة العربية بل التسليةوعموما أن اللعبة العربية ليست جزاء من  .4

 ومزايا اللعبة العربية فيما يلي:   

 اللعبة اللغوية وسيلة تعليمية قدرىا كيفية التعلم الناشط .1
 ملية التعلم والتعليم داخل الفصل إلزالة سئم تالميذ ادلادة ع .2
 وجود ادلنافسة بُت تلميذات واحلث على محاسة التقدم عند تالميذ .3
 اللعبة اللغوية بٌت العمل اجلماعي وتطوير كفاءة اجتماعية تالميذ .4
ادلادة ادلقدمة باللعبة اللغوية تًتك االنطباع يف نفس تالميذ حىت ال ينسون تلك  .5

 28ادلهارة.

 كرة األسئلة  ةلعبب. 

 تعريف  (١

أسئلة إىل التالميذ الورقة اليت فيها درسادل رميتاللعبة يعٍت  كرة األسئلة  ةلعب
 عند التعليم.

 كرة األسئلة ىدف لعبة   (2

قدرة التالميذ على و تدرب دف إىل تطوير قوة االنتقاد ه اللعبة  هتىذ
 التكلم

 دوات ادلستحدمة( أ٣

 تابيةوأدوات الكأدوات ادلستخدمة منها قرطاس 

 ة( كيفية اللعب٤
                                                             
98 Fathul Mujib dan Nailurrahmawati,Loc. Cit, hlm. 38-39 
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 الورقة الفارغة لكل تلميذ ةعطى ادلدرست. ١

 كل تلميذ بكتابة األسئلة احلرية   ةأمر ادلدرس. ت٢

 كرةكالالتالميذ بصناعة القرطاس   ةأمر ادلدرس. ت٣

 التالميذ جلمع القرطاس ةأمر ادلدرس. ت٤

 إىل التالميذ االقرطاس برميه ةرع ادلدرس. وبالتاىل تو ٥

األسئلة ة أن يقرأواأمرىم ادلدرسالقرطاس ت. وبعد أن أخذ التالميذ ٦
 .ىاجودة فيها وجييبو الو 

ىذه لعبة كرة األسئلة تسهل التالميذ على التكلم أو التحدث باللغة العربية           
أمام الفصل. وادلعلم يأمر التالميذ بكتابة األسئلة دبا يشاؤون وىذه ادلساعدة 
التالميذ لتدريب التفكَت السريع و لتعويد ىم باتعامل مع أصدقائهم يف 

بعد ما نال التالميذ كرة التساؤل, فطلبوا بقراءة السؤال ادلكتوب واجابتو الفصل.
لكي يقدر التالميذ على نقل االقًتحات من السؤل، وأن جييبوا السؤل لفهمو 

  وتذودىم بادلواد التعليمية.ث باللغة العربية أمام الفصل دوتدريهم على التح
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 مهارة الكالم.5

والكالم الكالم من فنون اللغة العربية بعد االستماع وقبل القراءة والكتابة, 
 أصل اللغة ىو األصوات ادلفيدة عند ادلتكلمُت ىو ادلعٌت القائم بالنفس الذي يف

ىذه القدرة ىي قدرة  29يعرب عنو بألفاظ ويف اصطالح النحاة اجلملة ادلركبة ادلفيدة.
 30إن القدرة على امتالك الكلمة الدقيقة الواضيحة أثر يف حياة اإلنسان.

ة مهارة الكالم مهارة مطلوبة ىف تعليم اللغة ادلعاصرة أى اللغة العربية.ومهار 
اإلحساس أو اإلرادة إىل  الكالم قدرة على تعبَت األفكار، األراء،

لقدرة على استختدام تتطلب من التالميذ االكالم مهارة انتاجية 31ادلخاطب.
و التمكن من الصيغ الثحوية ونظام ترتيب الكلمات الىت تساعده  األصوات بدقة،

 32على التعبَت عما يريد أن يقولو يف مواقف احلديث.

 كولوجية، العصبية،الس د تارجيان مجع العوامل اجلسمانية،والكالم عن
قبة اجتماع الضرورية لدى الناس. أما التعريف الداللية واللغوية. والكالم ألو مرا

ادلتكلم عما يف  االصطالحي للكالم فهو ذلك الكالم ادلنطوق الذي يعرب بو
وما  ا جيول خباطره من مشاعر وإحساسات،وم نفسة من : ىاجسة، أو خاطرة،

وما يريد أن يزودبو غيو من معلومات أو حنو  كر،يزخر بو عقلو من : رأي أو ق
 33 طالقة وانسياب مع صحة يف تعبَت وسالمة يف األداء.ذلك يف يف

 

 

                                                             
 168شوقي ضيف , ادلعجم الوسيط , مكتبة الشروق جهورية مصر العربية ص. 29
31

 161رشدي أحمد طعٌمة،دلٌل عمل فً اعداد مواد التعلٌمٌة, مكة المكرمة جامع أم القرى ،ص 
31AcepHermawan, Loc.cit.hlm. 135 

 .153ص.نفس ادلكان .زلمود كامل, 39
 86. للهارات اللغوية ماىيتها وطرائق تدريسها, الرياض : دار ادلسلم ص . 1992أمحد فؤاد زلمود عليان,  33
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 أهداف مهارة الكالم . أ

أىداف العامة دلهارة الكالم كما يشَت بذالك كثَت من العلماء اللغة 
 الطبيقُت:

 . نطق األصوات نطقا صحيحا1

 . التمييز عند النطق بُت األصوات ادلتشاهبة سبييزا واضحا2

 احلركات القصَتة وبُت احلركات الطويلة. التمييز عند النطق بُت 3

 . تأدية أنواع النرب والتنغيم بطريقة مقبولة من متحدثي العربية 4

 . نطق األصوات ادلتجاورة نطقا صحيحا5

 . التعبَت عن األفكار واستخدام الصيغ النحوية ادلناسبة6

 . استخدام التعبَتات ادلناسبة للمواقف ادلختلفة7

اجملاملة والتحية استخداما سليما يف ضوء فهمو للثقافة . استخدام عبارات 8
 العربية

 . استخدام النظم الصحيح لًتاكيب الكلمة العربية عند الكالم9

 . التعبَت واحليث عن توافر ثروة لغوية سبكنو من االختيار الدقيق للكلمة١١

 ترتيب األفكار ترتيبا منطقيا يلمسو ادلستمع. ١١

ر بالقدر ادلناسب من اللغة فال ىو بالطويل ادلمل وال ىو . التعبَت عن األفكا١٢
 34بالقصَت ادلمل.

                                                             
34

 ٧٧عمر الصدٌق عبد هللا " نفس المكان " ص 
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أن مهارة الكالم هتدف إىل تكوين التالميذ القادرين على االتصال 
الشفوي بالطلق اللساين واجليد. وأما أىداف مهارة الكالم عند أيب بكر فما 

 يلي:

 لتعويد زلادثة الفصيحة لدى التالميذ .1

التالميذ على تركيب الكلمات الصادرة من قلوهبم بالكلمات . لتعويد ٢
 35الصحيحة والواضحة.

. لتعويد التالميذ على اختيار ادلفردات والكلمات مث تركيبها داخل اللغة اجلميلة ٣
 مث االىتمام باستخدامها على حسب ادلوقع ادلطابق.

 أهمية الكالم

 وأما أمهية الكالم فما يلي:

يلة إفهام سبق الكتابة يف الوجود، فاإلنسان تكلم قبل الكالم كوس.من ادلؤكد أن 1
 ولذلك فإن الكالم خادم للكتابة. يكتب،

. التدريب على الكالم يعود اإلنسان الطالقة يف التعبَت عن أفكاره, والقدرة على 2
 ادلبادأة ومواجة اجلماىَت.

إىل ادلناقسة، وابداء ادلعاصرة دبا فيها من حرية ثقافة، يف حاجة ماسة .احلياة 3
وال سبيل إىل ذلك إال بالتدريب الواسع على التحدث  الرأي، و اإلقتناع،

 36الذى يؤدي إىل التعبَت الواضيح عما يف النفسي.

 عوامل الىت تؤثر مهارة الكالم اللغة العربية فما يلى:وأما 

                                                             
35UlinNuha, Loc, cit. Hlm. 99 
36Muspika Hendri, MetodologiBahasa Arab, (Pekanbaru :Suska Press, 9113). hlm. 98  
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 .النطق1

 .التنغيم2

 . اختيار ادلفردات3

 . أسلوب الكلمة واجلملة٤

 تنظيم الكلمة. ٥

 . كيفية بداية الكالم واختتامو٦

 . ادلعرض أو حركة اجلسم وغَت ذلك٧

 ب.المفهوم اإلجرائي      

 أما اخلطوات تقدًن الطريقة ادلباشرة باستخدام لعبة الكرة األسئلة فيما يلي :

 . تعرض ادلدرسة ادلادة الىت ستعلمها شفويا بدون النظر إىل الكتابة.۱
 . تنطق ادلدرسة ادلفردات نطقا صحيحا باإلشارة إىل الصور ادلعدة على السبورة ۲
من النص أو ادلفردات ادلتعلمة ها ادلدرسة ت. تأمر ادلدرسة التالميذ دبتابعة ما نطق3

 أن وجدت االخطاء من التالميذتصحح ادلدرسة و 
 ميذ فهما جيدا. تشرح ادلدرسة معاىن ادلفردات و النص معا حىت يفهمها التال4
جابة حول النص ادلدروس، باألسئلة واإل. تقوم ادلدرسة مع التالميذ باحلوار 5

 )األجوبة(
. تنفذ ادلدرسة السؤال واجلواب باستخدام كلمة االستفهام "ما، ىل، أين،" 6

 وذلك التمرين مرتبط بادلفردات ادلعرضة. 
 ميذ بكتابة األسئلة احلرية ة كل تالأمر ادلدرس. ت7
 التالميذ بصناعة ذلك كالكرة ةأمر ادلدرست .8
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 التالميذ جلمع القرطاس ةأمر ادلدرست 9
 القرطاس إىل التالميذ ةادلدرس ترمي . وبالتاىل10
فيها األسئلة  واأيقر  أن أمرىم ادلدرسةميذ  القرطاس ت. وبعد أن أخذ التال11

 ىا.وجييبو 
 لعرض القصة أمام الفصل بادالالتالميذ مت ةأمر ادلدرست. 12
 على حسب ادلادة ادلتعلمة ادلستخدمة التالميذ تركيب اجلملةتنظر ادلدرسة . 13
 تصحح ادلدرسة ان وجدت االخطاء من التالميذ. 14
  زبلص ادلدرسة ادلادة ادلتعلمة. 15
 تقوم ادلدرسة بالتقوًن عن مهارة كالمهم. 16

 11:وأما مؤشرات مهارة الكالم فهي فيما يلى
 نطقا صحيحااألحرف اذلجائية يستطيع الطالب أن ينطقوا  .1

 يستطيع الطالب أن يتلّفظوا األحرف ادلتشاهبة واضحا  .2

 يستطيع الطالب أن يفرقوا بُت احلركة القصَتة و الطويلة عند النطق  .3

 بًتكيب اجلمل الصحيحيستطيع الطالب أن يتكلموا اللغة العربية  .4

 األفكار و يستخدموا الصيغ النحوية ادلناسبةيستطيع الطالب أن يعرّبوا عن  .5

 يستطيع الطالب أن يستخدموا التعبَتات ادلناسبة للمواقف ادلختلفة .6

 
 
 
 
 
 

                                                             
3٧ Pangadilan Rambe, Op.Cit., hlm. 19 
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 ج.الدراسة السابقة
الدراسة السابقة ىي حبث مستخدم كادلقارنة البتعاد التقليد عن كتابة عملية  

 وبتأكيد البحث الذى قام بو الباحث.
وأما الدراسة السابقة الىت تتعلق هبذا البحث فهي : البحث الىت قام بو مصطفى   

من قسم تعليم اللغة العربية ربت ادلوضوع "فعالية الطريقة ادلباشرة  2۱۱5كمال سنة 
ادلتوسطة األوىل لًتقية مهارة الكالم لدى الطالب يف ادلدرسة PetakUmpetبوسيلة لعبة  

 زلمدية بكنبارو.
و  2،68%: ۱يف الدرجة اذلامة  Ttأكرب من  To :4،۱5و حاصلة حبثها أن  

% أى ۱۱۱ -% 78% ألهنا تقع بُت فسحة 9۱و نتيجة ادلالحظة  %2،۱۱: 5
جيدة جدا. والفرق بينهما عن اللعبة ادلستخدمة فالبحث األول باستخدام 

اوة بينهما استخدام والبحث الثاىن باستخدام لعبة الكرة األسئلة. وادلسPetakUmpetلعبة
 الطريقة ادلباشرة لًتقية مهارة الكالم.

 
 فروض البحثد. 

 الفرضية ىي إجابة مؤقتة من تكوين ادلقدم. ىذه الفرضية تصنف إىل اجملموعتُت:
:Ha ية كرة األسئلة فعال لًتقية مهارة الكالم يف تعليم اللغة العربلعبة  بباشرة طريقة ادل

 بكنبارو.سالمية وية اإلالثان زلمديةمدرسةلدى التالميذ يف 
Ho: لًتقية مهارة الكالم يف تعليم اللغة  ةكرة األسئلة غَت فعاللعبة  بباشرةطريقة ادل

 بكنبارو.سالمية وية اإلالثان زلمديةمدرسةية لدى التالميذ يف العرب
 


