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 الفصل الثانى

 االطار النظرى

 المفهوم  . أ

 . تعريف الفعالية1

فعالية ىي مصدر من فعاؿ، كىي أمثلة ادلبالغة، دبعٌت تأثَت أك نفوذ. يف ادلنجد 
. الفعالية يف معجم العصرل َُأف معٌت الفعالية ىي النافذ، ادلؤثر، الذم يؤدم إىل نتائج

اإلندكنسية أف الفعالية أم شيء الذم فيو تأثَت تأثَت، عاقبة. يف ادلعجم الكبَت اللغة 
كربصل على احلاصلة. الفعالية ىي كيفية ادلنظمة لتكوف ناجحة يف انتفاع ادلصادر 

. كيقصد بالتعليم الفٌعاؿ ىو التعليم الذم يؤدم إىل أقصى ُُلتحقيق ىدؼ التشغيلية
جة على أكرب قدر من درجة شلكنة من التعليم بأفضل الطرؽ كأقلها جهدا ككقتا مع النتي

 .ُِادلكاسب الًتبوية األخرل

 كليتحقق التغليم الفٌعاؿ، البد من توفر شركط عديدة، منها كمايلي:

 على ادلدرسة أف تعرؼ كيف تعليم. .ُ
على ادلدرسة أف ربافظ على مظهر ال ئق ألف طالهبا يعتربكنو قدرة ذلم  .ِ

 كتتفحصونو من قمة رأسها إىل أمخص قدميها.
 ذبب أف تكوف كاضحا يسمعو كل طالهبا يف الصف.صوت ادلدرسة  .ّ
 على ادلدرسة أف تعد درسها قبل دخوذلا الفصل. .ْ
 على ادلدرسة أف تعرؼ أكثر شلا ربوية الكتاب ادلقرر. .ٓ

                                                           
 ِٓٗ(، ص.ُٖٔٗادلشرؽ: بَتكت، )دار ادلنجد يف اللغة ك األعالـ، لويس معلوؼ، 10

11
E. Mulyasa, Manajemen Berbasis Sekolah,(Bandung PT. Remaja Rosdakarya, 2002), 22.ص 

 ُِْ،ص.(ُِٖٗالرياض: مجيع احلقوؽ، ) ،أساليب اللغة العربية الطبعة االكىلزلمد علي اخلويل، 12
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البد على ادلدرسة أف تشجع طالهبا بادلدح ادلخلص كباجلوائز ادلعنوية كادلادية  .ٔ
 هم.لتجذهبم إليها كإىل درسها لتشويقهم كضماف انتباى

 .ُّعلى ادلدرسة أف تراعي الفركؽ الفردية بُت طالهبا .ٕ

 

 .خرائط العقل2
 أ. تعريف خرائط العقل

( عن خرائط العقل الذل منتشر عند Berbara Prashingيعرض بربار فرصيع )
(الثورٌم يف تصميم ك تصوير Gelb، حقيقٌي يتكوف عند غيل )َُٕٗتوين بوزاف ىف سنة 

ماليُت أشخاص ىف كل أضلاء العامل. صناعة خرائط العقل، يستند النٌص الىت تغيَت حياة 
إىل زلضر طبيعٌية العقل كيستطيع أنار الرشاش ابتكر ىف العقل ألف يتضٌمن إىل ثانية 

 .ُْصدع عقلنا

حقيقة خريطة العقل ليس حاؿ اجلديد. ىف عامل التعليم، مستعمل ىذا نظاـ 
بعا( ىى يشٌع من أحد طرؽ العقل إىل على أف سنُت عديدة. زلضر العقل اإلنساف )ط

 Radiantمتعٌدد نقابة فكرة األخر، ك دائما منتشر العائد دبا مقٌيد أك تعبَت )

Thinkhing ىذا التعبَت الذل موجود ك منتشر عند توين بوزاف ىف مستهٌل سنة ،)
َُٕٗ. 

                                                           
 ِّص. ، ادلرجع السابقزلمد علي اخلويل، 13

14
Tony Buzan, Pintar  Mind Map Untuk Anak Agar Anak Pintar di Sekolah, (Jakarta: PT 

Gramedia Pusaka Utama, 2002), 929-921.ص. 
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إف خريطة العقل ىى أداة فكرية مثالية لتنظيم أفكارؾ، كإف خريطة العقل ىي 
الطريقة اال السهل لتخزين ادلعلومات ىف سلك، كاستخراجها منو، إهنا كسيلة إبداعية فعالة 

 .ُٓلتدكين ادلالحظات الىت "ترسم خرائط" ألفكارؾ. كىى طريقة ىف غالية البساطة

 ب. خطوات خرائط العقل

 .أساسي ادلدرسة ادلوضوععُت . ُ

 اؿ.. تفصل ادلدرسة لكل قواـ الذىن مثل التعريف كادلثِ

 كلكل قواـ الذىن.أساسي . تكمل ادلدرسة خرائط العقل بسطر ادلوصل بُت ادلوضوع ّ

 . تكتب ادلدرسة خرائط العقل على السبورة.ْ

 ج. فائدة خرائط العقل

 فائدة خرائط العقل كمايلي : 

 . يثَت عمل عمال ادلخ األيسر كاألدين كما متعاكفُ

 ا يشرع التعلم. حيٌرر النفس من مجيع عقدة النظاـ حينمِ

 . خيٌطط أك إطار القٌصةّ

 . يتطٌور الفكرةْ

 . يستطيع رٌكز على اىتماـٓ

 . يشتٌد الفهمٔ

 . مفرٌح ك سهل الذٌكرٕ
                                                           

 ٔ، ص.)مكتبة جرير: العربية السعودية(، الكتاب األمثلة خلرائط العقلتوىن بوزاف، 15
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مستعمل خرائط العقل دلتعٌدد ادلنبسط دبا فيو الًتبوٌم. فائدة خرائط العقل ىف 
دبعهد دار الٌساكنة باتو ادلتوسطة اإلسالمية  الًتبٌية، خصوصا ىف الفصل العاشر بادلدرسة

 ، كما يلي :كوتو كمبار  ُّبرسورت 

 متكنك من إلقاء نظرة سريعة شاملة على موضوع كبَت، أك مسألة متشعبة. .ُ
 متكنك من التخطيط للطرؽ الىت ستتبعها أك الٌصورة الفكرة تأليف. .ِ
 . ُٔمتكنك على حاؿ ادلشاكل بالعملى .ّ

سهلة الرسم كطبيعية، فإف يسمى برسم خرائط العقل، ألف خرائط العقل  
 مستلزمات رسم " خريطة العقل " قليلة جدا.

 . صفحة بيضاء غَت سلططةُ

 . أقالـ ألواف كقلم رصاصِ

 . عقلكّ

 ُٕ. خيالكْ

 د. مزايا وعيوب خريطة العقل

ىف تنفذية، فإف خريطة العقل لديها عدد من ادلزايا كالعيوب. كفيما يلي بعض  
 :مزايا كعيوب من خرائط العقل

 أما مزايا من خرائط العقل منها:

 سهل ينظر إىل الصورة إمجاال .ُ
                                                           

 ٕتوىن بوزاف، نفس ادلراجع، ص.16
 ُٔتوىن بوزاف، نفس ادلراجع، ص.17
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 ساعد على الدماغ لَتشد ك يتذكر ك يقارف ك يصدر عالقة .ِ
 يسٌهل مجع ادلعلومات جديد .ّ
 يستطيع استعراض سريعا .ْ
 كل خرائط الفريد .ٓ

 أما العيوب من خرائط العقل منها:

 بالذاكرةضائع الوقت لكتابة مفردات الىت ال حصل على عالقة  .ُ
 ضائع الوقت لقراءة العائد مفردات الىت ال مناصمنها .ِ
 ضائع الوقت ليحرص كلمة األساسٌي بالٌنظر .ّ
 عىالقة بُت كلمة األساسٌي بالٌنظر قاطع عد ادلفردات الىت تلٌخص .ْ

 
 طريقة القياسية. ِ

طريقة القياسية أك التطبيقية ىي من أقدـ طرؽ التدريس ادلعركفة اليت تسمى أيضا 
طريقة القاعدة أك التطبيق أك التمثيل ، ك فيها يعطي ادلعلم للتلميذ قاعدة أك حقيقة أك 
قانونا ك يقيس على القاعدة بأمثلة. كيف ىذه الطريقة يكوف البدء بالصعب كىو القانوف، 
كالتدرج إىل السهل كىو ألمثلة ، كىي بذلك تسَت يف عكس ما تنادم بو قوانُت التعلمم 

 .بالسهل كالتدرج إىل الصعبمن حيث البدء 

إهنا ال تصلح لصغار التالميذ ، كىي كإف كانت توفر كثَتا من الزمن بأخذ األحكاـ 
قضايا مسٌلمة ، التدعو ادلتعلم إىل التفكَت كاالعتماد على النفس ، بل تعوده االٌتكاؿ 

خ ، على ادلدرس ، فهي ضد الًتبية العقلية. كمن ادلمكن استخدامها يف دركس التاري
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كأدبيات اللغة ، ك العلـو الرياضية ، كأف تذكر القاعدة أك النظرية ، مث توٌضحها با 
 .ُٖحلكايات كالتمرينات كاألمثلة

الطريقة القياسية كىي من أقدـ الطرائق اليت احتلت يف ادلاضي مكانة عظيمة يف 
نحوية، مث تدريس القواعد النحوية، حيث يبدأ ادلعلم يف ىذه الطريقة بعرض القاعدة ال

 .ُٗيقدـ الشواىد كاألمثلة لتوضيحها كتعزيزىا كترسيخها يف أذىاف التالميذ

 : خطوات الطريقة القياسية وهي . أ

 تكتب ادلدرسة القاعدة العامة مث يقرأىا كيشرحها ُ

 يقدـ التالميذ األمثلة من القاعدة ادلذكورة ِ

 .َِتطبيق القاعدة العامة بالتمارين الىت يعرضها ادلدرس ذلم كاستعدادىم من قبل ّ

 : عيوب الطريقة القياسية هي . ب

 قليل االعتقاد على النفس التالميذ ُ

 يدفع التالميذ للحفظ بدكف مفهـو ِ

 لديهم ادللكة احلاصة كعدـ االىتماـ ىف نفوس التالميذ ّ

 : المميزات بهذه الطريقة القياسية هي

 اف يكوف السهل على ادلدرس يف القاء الدرس ُ

                                                           
، )معهد دار السالـ كونتور للًتبية اإلسالمية احلديثة، أصوؿ الًتبية كالتعليمالدكتور اندكس سوتريسنو أمحد، 18

 َِ(ص.ََِٖ
 ُُٓص.، ادلرجع السابقمجاؿ عبد الناصر زكريا،19

 َِص.درسة كصفية عن الطريقة القياسية يف تعليم القواعد بادلعهد دار السالـ اإلسالمِت باتو برسورت، قدر، 20
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 قدرة التالميذ على القواعد كاإلستماع ىف الكالـ كالكتابة ِ

 استيعاب التالميذ ادلفردات كضعها يف اجلملة الصحيح ّ

 : لنجاح هذه الطريقة القياسية البد من رعاية امور ثالثة . ت
احلقيقة العامة ادلراد تدريسها إىل دقة ادلدرس ىف صناعة القاعدة، أك القانوف، أك  .ُ

 الطالب، كي ال يكوف ىف تعبَته خطأ يظهر اثره ىف التطبيق.
كضوح األسلوب كعدـ غموضة، لتكوف القاعدة أك احلقيقة العامة ىف تناكؿ  .ِ

 التالميذ. ادراؾ كل
اما اف يقدـ ادلدرس هبا حقائق جديد، كاما اف يشرح ذلم حقائق سابقة اف  .ّ

 .ُِب بطريقة مااعطاىا إىل الطال

 

 . الجملة المفيدة6  

اجلملة ادلفيدة ىى كل ما تركب من كلمتُت أك أكثر، كأفاد معٌت تامان. كتنقسم 
 اجلملة قسمُت:

 اجلملة امسية ىى الىت تبدأبإسم أك بضمَت. مثل: العلم نوره ، ضلن رلاىدكف. . أ
.يكتب الطا -اجلملة الفعلية ىى الىت تبدأ بفعل. مثل : حضر الرجلي   . ب  لبي

 ج. الفعل ىو كل كلمة تدؿ على حدكث شىء ىف زمن خاص.    

 .ِِامسعٍ -جيرًل-مثل : كتب

 ينقسمي الفعل باعتبار زمانو إىل ماضو كمضارع كأمر.
                                                           

 (ُّٗٗ)مؤسسة الرسالة بَتكت: برقيا يوشراف، تعليم اللغة العربية لغَت الناطقُت هبا، االستاذ الساعد. ُِ
 ُٗ-ُٖفؤاد نعمة، ادلرجع السابق، ص.22
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 الفعل الماضي .1

 الفعل ادلاضي : ما دؿَّ على معٌتن يف نفسو مقًتفو بالزماف ادلاضي كجاء ك اجتهدى كتعٌلمى.

.  كعالمتوي أف يقبلى تاء  التأنيث الساكنةى، مثل : )كتبٍت( أك تاء الضمَت، مثل: )كتبتى
.)  كتبًت. كتبتما. كتبتم. كتبنتَّ. كتبتي

 الفعل المضارع .2

، مثل :  الفعل ادلضارع : ما دؿَّ على معٌت يف نفسو مقًتفو حيتمل احلاؿى كاإلستقباؿى
 )جييءي كجيتهدي كيتعلَّمي(.

 ) أك )مل( أك )لن( ، مثل : )سيقوؿ . سوؼ صليءي، كعالمتو أف يقبل )السُتى( أك )سوؼى
.)  ملٍى أكسٍل . لٍن أىتأخرى

 الفعل األمر  .3

الفعل األمر : ما دؿَّ على طلب كقوًع الفعل من الفاعل ادلخاطب بغَت الـ األمر، مثل : 
 )ًجيٍء كاجتهٍد كتعٌلٍم(.

ة ، مثل : كعالمتو أف يدؿَّ على الطلب بالصيغة ، مع قبولو ياء ادلؤنثة ادلخاطب
 .ِّ)اجتهدم(

ادلسنىدي إليو  بعد فعلو تاـ معلـو أك شبهو، ضلو : )فاز اجملتهدي(، ك الفاعل ىو د.     
. )  )السابقي فرسيوي فائزه

، كىو)فاز(. كالفرس: أسند إىل شبو الفعل التاـ  )فاجملتهد: أسند إىل الفعل التاـ ادلعلـو
، كىو )السابق(، فكال مها فاعل دلا أ  سند إليو(.ادلعلـو

                                                           
 ِّ، ادلرجع السابق، ص.الشيخ مصطفى الغالبُت23
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: اسم الفاعل، كادلصدر، كاسم التفضيل، كالصفةي ادلشبَّهة،  كادلرادي بشبو الفعل ادلعلـو
. كمنوي االسم  كمبالغة اسم الفاعل، كاسمي الفعًل. فهي كلُّها ترفعي الفاعلى كالفعل ادلعلـو

 ادلستعار، ضلو: )أكًرـٍ رجالن مسكان خلقيوي(.

، )ؼ)خلقو( فاعل ؿ)مسك( مرفوع بو،  ألف االسم ادلستعار يف تأكيل سبو الفعل ادلعلـو
كالتقدير: )صاحب رجالن كادلسك(، كتأكيل قولك: )رأيت رجالن أسدناغالمة(: رأيت 

 .ِْرجالن جريئان غالمة كاألسد(

ق. ادلفعوؿ بو: ىو اسمه دؿَّ على شيءو كقع عليو فعلي الفاعًل، إسباتان أك نفينا، كال      
 تغَتَّ ألجلو صورةي الفعل، فاألكؿي ضلو: )بىريتي القلمى(، كالثاين، ضلو: )مابػىرىيتي القلمى(.

يان إىل أكثرى من مفعوؿ ب و كاحدو، كقد يتعدَّدي ادلفعوؿي بو يف الكالـ، إف كاف الفعل متعدِّ
ا األمرى جليَّا(  .ِٓضلو: )أعطيتي الفقَتى درمهان(، )ظننتي األمرى كاقعان(، )أعلمتي سعيدن

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 ِٓٗ، نفس ادلراجع، ص.الشيخ مصطفى الغالبُت24
 ّّٔادلراجع، ص.، نفس الشيخ مصطفى الغالبُت25
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 مثل خريطة العقل:

 
 

 

.ما دؿَّ على معٌت يف نفسو مقًتفو حيتمل احلاؿى كاإلستقباؿى   

 جييءي كجيتهدي كيتعلَّمي.

 

ادلاضي.ما دؿَّ على معٌتن يف نفسو مقًتفو بالزماف   
 كجاء ك اجتهدى كتعٌلمى.

ما دؿَّ على طلب كقوًع الفعل من الفاعل ادلخاطب 
 األمر. بغَت الـ

 ًجيٍء كاجتهٍد كتعٌلٍم.

 الفعل األمر
الفعل 
 المضارع

الفعل 
 الماضي

 تقسم الفعل
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 ب. المفهوم اإلجرائي

 أ. خطوات إستراتيجية خرائط العقل
تقدـ ادلدرسة أىداؼ تعليم ادلادة .ُ  
تقدـ ادلدرسة فوائدىا يف احلياة اليومية .ِ   
 تكتب ادلدرسة القاعدة العامة على السٌبورة بالواضح..ّ
تقرأ ادلدرسة القاعدة بإتباع التالميذ. .ْ   
تشرح ادلدرسة القاعدة حىت حيفظ التالميذ كيفهمها..ٓ   
ل.تثَت ادلدرسة إىل صورة خرائط العق.ٔ   
تكتب ادلدرسة خرائط العقل عن اجلملة الفعلية على السبورة. .ٕ   
تشرح ادلدرسة تقسيم اجلملة الفعلية كاحدا فواحدا خبرائط العقل..ٖ   
يكتبوا التالميذ القاعدة كاألمثلة كخرائط العقل على الكراسة. .ٗ  

تلخص ادلدرسة كالتالميذ الدرس معا يف هناية التعليم.َُ  
معيار الجملة الفعلية ب.  

. ترتيب اجلملُ  
الفرؽ بُت الفعل كالفاعل كادلفعوؿ بو  .ِ  
إعراب الكلمة ىف اجلملة .ّ  
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 ج. الدراسة السابقة

كادلقارنة إلبتعاد التقليد عن كتابة عملية كلتأكيد متطبيق  الدرسة السابقة ىي حبث 
البحث كمايلي:البحث الذل قاـ بو الباحثة. كمن الدراسة السابقة ىذا   

وضوع : تطبيق الطريقة القياسية البحث الذل تبحث أخيت ريٍت فطرم ربت ادل .ُ
جية التدريبات يف تعليم القواعد النحول دبعهد دار النهضة طوالب يسًتاتكإ

تطبيق . كالفرؽ بينهما ىذا البحث عن ِّٕٔ،ٕٗبنكنج. كحاصلة جيدا ب %
ستيعاب اجلملة الفعلية. كأما ًتقية االعقل بالطريقة القياسية ل سًتاتيجية خرائطإ

البحث من الدراسة السابقة فهو بإسًتاذبية التدريبات يف تعليم القواعد، كالعالقة 
 بينهما متساكم ىف الطريقة القياسية.

 د. فروض البحث

الفرض ىو ادعاء أك إجيابة مؤقتة على تكوين ادلشكلة سيكوف اثباتا. إذا كجدنا الفرؽ 
 ك فصل الضابط فإٌف الفرض منها كما يلي: بُت فصل االختبار

Ha :ستيعاب اجلملة الفعلية لدل التالميذ اتيجية خرائط العقل يكوف فعاال اسًت تطبيق إ
 كوتو كمبار.  ُّدبعهد دار الٌساكنة باتو برسورت يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية 

Ho: الفعلية لدل  ستيعاب اجلملةيجية خرائط العقل يكوف غَت فعاؿ اسًتاتتطبيق إ
كوتو    ُّدبعهد دار الٌساكنة باتو برسورت اإلسالمية  التالميذ يف ادلدرسة ادلتوسطة

 كمبار.
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