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 الفصل الثاني
 اإلطار النظري

 

 أ. المفهوم النظري
. تعريف الفعالية١  

ىناؾ عدة تعاريف الفعالية ادلختلفة من حيث النظر كمقتضيات كل 
رلموعة. كمعناىا ىف معجم اللغة اإلندكنيسية )ذلا عاقبة، أثر كانطباع( كإنتاج 

ادلطلوب. كالفعالية  احلاصلة. كالفعالية كجود ادلطابقة بُت منفذ الواجبة كاذلدؼ 
 كيفية اجلمعية القادرة على إنتاج احلاصلة كاستفادة ادلورد كإجياد اذلدؼ اإلجرائي.

بناء على التعريف السابق فمعٌت الفعالية يرتبط بتنفيذ مجيع الواجبات 
الرئيسية، الوصوؿ إىل اذلدؼ، مطابقة الوقت ككجود مسامهة ادلشًتكُت. كىذه 

قة بادلقارنة بُت اذلدؼ احملصوؿ عليو كالتخطيط ادلصمم من الفعالية ذلا رابطة كثي
 ٔقبل أك ادلقارنة بُت احلاصلة الواقعية كاحلاصلة ادلخططة.

كالفعالية ألة دلقياس صلاح الًتبية. كالتعليم الفعاؿ تعليم حصل على اذلدؼ 
صل الطباب حيأك على األقل احلصوؿ على الكفاءة األساسية ادلقررة.كأىم الشيئ 

صل على اخلربة اجلديدة من عملية التفاعل حيى اخلربة اجلديدة. ككذلك ادلدرس عل
 ٕبينو كالطباب.

                                                           
1
 E.Mulyasa, M.Pd,Manajemen Berbasis Sekolah, (Bandung:PT Remaja 

Rosdakarya, 2002) hlm 22 
2
NurSholehdanUlinNuha, PengembanganKurikulumBahasa Arab 

(AnalisisdanPanduanKurikulumBahasa Arab Sesuai KTSP), Diva Press. Jogjakarta :2013, 
hlm 203  
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فعالية التعليم حاصلة مأخوذة بعد تنفيذ عملية التعلم كالتعليم. كعملية 
التعليم الفعالة زلاكلة قاـ هبا ادلدرس دلساعدة عملية تعلم الطباب. كشركط التعليم 

 :الفعاؿ فيما يلى

 كقت عملية تعلم الطباب ادلرتفعةدرجة  .ٔ
 متوسط سلوؾ ادلرتفع ىف أداء الواجبة بُت الطباب بعضهم بعضا .ٕ
 ادلطابقة بُت مضموف ادلادة الدراسية كاستطاعة الطباب .ٖ
تطوير تركيب الفصل الذل يساعد ذبهيز عدة خيارات اخلربة بدكف  .ٗ

إمهاؿ تكامل التعليم الذل تتمكن عملية التفاعل بو بُت الطباب 
 بعضهم بعضا.

ف تصنيف الفعالية يعرؼ من عدد التباميذ الذين حصلوا على إ 
ىدؼ التعلم ىف الوقت ادلعُت )نقلو الدكتورندكس مضافَت(. كتصنيف 

 ذلك العدد يسمى مئوية. كأما مدل مقياس الفعالية فهو فيما يلى:
 % : فعاؿ ۱ٓٓ -%  ٙٚ
 % : كايف ٘ٚ -%  ٙ٘
 % : ناقص ٘٘ -%  ٓٗ
 ٖ% : غَت فعاؿ ٖٙ -%  ٓ

 الفعالية كجود العباقة بُت احلاصلة ادلرجوة باحلاصلة ادلعينة.

 
 
 

                                                           
 

3
Suharsimi Arikunto, Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan, (Jakarta : Bumi Aksara, 

6896), Hal. 156 
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 اهداف تعليم اللغة العربية .١
كأما األىداؼ اخلاصة يف تعليم اللغة العربية ىي أىداؼ ادلقركرة يف 

العة ىي حسن التعبَت، ككفاءة لقوؿ مثل األىداؼ العامة من ادلط راسة.الد
التفهيم كالتفكَت مضموف القراءة، كتنمية كفاءة اللفظ صحيحا، كتسرير 

التذكَت. كاألىداؼ اخلاصة من ادلطالعة ىي تفصيح يف تذكَت األحركؼ 
كينبغي على معلم اللغة العربية أف يعرؼ األىداؼ  ٗ.حسب سلارجها

ادلقررة. كيف ربتيط ك إما يف التطبيق. كتتمكن الباحثة اإلستنباط من البياف 
اللغة العربية عملية يف تقدًن ادلعلومات الذم قاـ هبا معلم السابق أف تعليم 

األىداؼ اليت  من كاضح أف  اللغة العربية إىل تباميذه ليستطيع كإستيعاهبا.
نرمي اليها من خباؿ تدريس لغتنا العربية ىي سبكُت ادلتعليم من اكتساب 

م حييافيو . ادلهارات اللغوية اليت تساعده على االتصاؿ بغَته يف اجملتمع الذ
اال أف طبيعة ادلرحلة اليت دير هبا الناشىء تتطلب صوغ أىداؼ مبائمة ذلا, 
كمن ىنا سنتعرؼ  أىداؼ تدريس اللغة العربية يف مراحل التعليم الثباث  

. ٜٚٙٔكما كردت يف ادلناىج ادلعموؿ هبا منذ  عاـ   حىت اليـو
 .يف ادلرحلة اإلبتدائية .ٔ
 يف ادلرحلة االعدادية .ٕ
 .حلة الثانوية ادلر  يف .ٖ

 يرمي تدريس اللغة العربية بادلرحلة االعدادية اىل ما يايل:

                                                           
 

4
 .616محمد على , المرجع السابق,ص. 
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أف يقرأ الطالب قراءة يتوافر فيها عنصرا السرعة ادلناسبة كالفهم   .ٔ
, ك أف يقدر على  التباميذالصحيح مع التدرج فيهما ك فقا لنمو 

 التمييز بُت األفكار الرئيسة ك الفرعية فيما يقرأ.
تتبع ما يسمعو ك على فهمو كاستخباص االفكار أنيقدير على   .ٕ

 اجلوىرية منو.
أف ينمو ميل الطالب اىل القراءة ك يزداد شغفو هبا, فيدفعو ىذا   .ٖ

ادليل اىل االتصاؿ دبا يبائمو كينفعو من الكتب ك ادلطبوعات ك 
 السيما يف أكقات الفراغ.

ا أف  يقدر الطالب على ادراؾ بعض فواحي اجلماؿ ك التناسق فيم .ٗ
يقع عليو حسو ك فكره, ك إف تنمو قدرتو على التذكؽ دبستول 

 يناسب مرحلة النمو الىت ديرهبا.
أم معجم مبسط, ك على االتنفاع بادلكتبة استخدامأف يقدر على  .٘

 ك الفهارس.
 أف يقدر على انتقاء ادلادة الصاحلة لقراءتو. .ٙ
تدريبا  أف يلم بالقواعد االساسية فياللغة ك االمباء ك يدرب عليها  .ٚ

 كافيا.
أف يقدر على االداء ادلعرب  عن ادلعٌت يف تباكة  القراف ك انشاد  .ٛ

الشعر.ك يف القراءة اجلهرية ادلتنوعة, ك أف يدريب على مواضع 
 الوقف ك االدغاـ ك مرعاة 

أف سبو قدرة الطالب يف أنواع التعبَت الوظيفي ك االبداعي من زلادثة  .ٜ
رسائل ك اتقريرات ك التعبَت عن كمناقشة ك شرح ك تعليق ك كتابة ال
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اخلربات ك االراء اخلاصة يف أسلوب يتسم بوضوح االفكار ك 
 صحتها ك تنظيمها.

 أف يقدر على الكتابة خبط كاضح ك متناسق. .ٓٔ
أف يكشف تعليم اللغة عن ادلواىب اخلاصة اليت قد ينفرد هبا  .ٔٔ

يف نواحي النشاط اللغوم ك يتعهدىا بالتنمية ك  التباميذبعض 
 شباع.اال

بتضييق الشقة بُت الفصحى ك العامية ك تعويدىم  التباميذتقوًن ألسنة 
 ٘استعماؿ الفصحى ادلنسطة.

 
 . طريقة التعليم2

 تعريف الطريقة التعليم( ۱
 .اللغوية ادلواد كعرض كإعداد ،الختيار العامةطريقة ىي النظاميات  

 مع األسلوب يفصداـ  ذبنب كجيب طريقة ربديد يف تهامراع جيب اليت

 ٙ.النهج

طريقة التدريس كيفية مستخدمة لتفيد التخطيط ادلضمم داخل النشاط 
 ٚالواقعي كالتطبيقي للحصوؿ على ىدؼ التعليم.

                                                           

 
5
   253ص.  السابقادلرجع  ،محمود أمحر السرير 

 
6
  M. Abdul Hamid, Uril Baharuddin, Bisri Mustofa,Pembelajaran Bahasa Arab 

Pendekatan, Metode, Strategi, Materi, Dan Media,(Malang:UIN Malang Press,1119), Hal 

3 

 
7
 Zulkifli, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab Konvensional Dan 

Kontemporer,(Pekanbaru:Zanafa Publishing,1166),Hal 5 
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كىنا  .ادلطلوبة اجلوانبيف تعليم اللغة العربية طريقة ىي إحدل من  
طرؽ التعليم ك ىي : طريقة النحو ك ترمجة، طريقة ادلباشرة، طريقة السمعية 

  .الشفهية، طريقة القراءة، طريقة االستقراية، طريقة االنتقاية، ك غَتىا

 
 

 طريق السمعية الشفوية  .2
الطريقة تؤكد على التحليل ككصف ىي الطريقة السمعية الشفهية   

تنطلق . ٛتركيب اجلملةمث  صيغة الكلمة  مث بالصوت مبدؤةاللغة ادلتعلمة 
ىذه الطريقة من تصور للغة مؤداة أهنا رلموعة من الرموز الصوتية الىت 
يتعارؼ أفراد اجملتمع على داللتها بقصد ربقيق االتصاؿ بُت بعضهم 
البعض، من ىنا فإف اذلدؼ األساسى يف تعليم العربية ىو سبكُت غَت 

صاؿ الفعاؿ بالناطقُت هبا. دبا يتطلبو ىذا الناطقُت بالعربية من االت
 .ٜاالتصاؿ من مهارات سلتلفة كدبا يدكر حولو من مواقف

ك كانت الدراسة اللغوية ك النفسية ك دراسة اإلنساف أك   
انًتكبولوجي قد تقدمت تقدما ملحوظا  انذاؾ ك تعَتت نظرة اللغو بُت 

ليمها , فظهرت مداخل إىل طبيعة اللغة ك أساليب اكتساهبا ك تعلمهاك تع
ك مذاىب لتعليم اللغات األجنبية , هتتم باجلانب الشفهي ادلسموع من 

اللغة , كادلذىب الشفهي أك ادلذىب ادلبٍت على ادلواقف ,الذم تطور  
فيما بغد اىل ادلذىب السمعي الشفوم. كقد سبخضت عن ىذه ادلداخل 

 ية الشفهية.طرائق لتدريس  اللغات. كامنن أبرزىا الطريقة السمع
                                                           
 ٛ Acep Hermawan,Op.Cit., Hlm.ٔٛ٘ 

  ٔٓٗـ(ص. ٖٜٛٔ,،)دار ادلعرفةطرؽ التدريس اللغة العربية الدينيةزلمود رشدل خاطر،  3 
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 :ومن ابرز افتراضات هذه الطريقة مايلي .ٖ

 أللغات أساس الكباـ .ٔ
جيب اف يسَت تعليم اللغة األجنبية دبوجب تستسل معُت ىو استماع،  .ٕ

 مث الكباـ، مث الكتابة.
 طريقة تكلم اللغة األجنبية سباثل طريقة اكتساباذ الطفل للغة األـّ. .ٖ
تكوين العادات اللغوية عن أفضل طريقة الكتساب اللغة األجنبية ىي  .ٗ

 طريق ادلراف على القوالب.
 اف ادلتعلم حباجة أىل تعليم اللغة اجلنبية كليس إىل تعليم عنها.  .٘
 كل اللغة فريدة يف نظامها اللغوم، كال فائدة من ادلقارنات كالتقاببات. .ٙ
 الًتمجة تضر تعليم اللغة االجنبية، كال داعي لستخجامها.  .ٚ
 ٓٔبية ىو الناطق األصل ادلدرب.أفضل مدرس للغة االجن .ٛ

 خصائص الطريقة السمعية الشفهية .ٗ
 :كاما خصائص الطريقة السمعية الشفهية فهي فيما يلى  

 . اف ىدؼ ىذه الطريقة الستيعاب ادلهارات اللغوية األربع متوازف .ٔ
كترتيب تقدًن ىذه الطريقة مبدكؤ من االستماع، الكباـ، القراءة مث  .ٕ

 .الكتابة
 .اللغة األجنبية حواركمنوذج كلمة  .ٖ
ككيفية استيعاب منوذج الكلمة تقاـ بالتمارين )ادلمارسة ادلزدكجة(.  .ٗ

 .التمرين يتبع بالًتتيب : التغذية الرجعية، االستجوابة كالتقوية كىذا

                                                           
 ٖٕ.صادلرجع السابق,زلمد على. 10
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كادلفردات زلدكدة كالبد عليها اف تكوف مرتبطة بنص الكلمة اك   .٘
 .دكف الكلمة القائمة بنفسها التعبَت ال 

استخدامها، من خباؿ  التباميذككاف تعليم الصوت منظما ليستطيع   .ٙ
 ادلظاىرة، التقليد، ادلقارنة، التقابل كغَتىا. تقنية 

كعملية تعلم الكتابة ككلية عملية تعلم الكباـ ال اف عملية تعلم  .ٚ
 .الكتابة تتكوف من منوذج الكلمة كادلفردات ادلتعلمة شفهية

كاستخداـ اللغة األـ ضركرم جدا لتوضيح االبتعاد عن عملية الًتمجة.  .ٛ
 .البياف، كاستنخدامها زلدكد

فالقواعد اللغوية معلمة ىف ادلرحلة األكلية، كعملية تعليمها قياسية  .ٜ
 .من الناحية السهلة اىل الناحية ادلعقدة

اخلباؼ    كاختيار ادلواد مًتكزة على الوحدة كالنموذج الذل يدؿ  .ٓٔ
 .ادلتعلمة باللغة األـ الًتكييب بُت اللغة األجنبية

 .التباميذاالبتعاد عن خطاء استجابة  .ٔٔ
استخداـ الة التسجيل، معمل اللغة، الوسيلة السمعية ضركرم  .ٕٔ

 .جدا
ىذه الطريقة يؤثرىا عاـ السكولوجي السلوكي فيتأكد مصمم ىذه  .ٖٔ

الطريقة اف اللغة عادة يتمكن تعليمها بدعم االستجابة الصحيحة 
 11ة.كعقاب االستجابة اخلاطئ

 
 خطوات استخدام الطريقة السمعية الشفهية  .5

                                                           
 

66
 Zulkifi, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab(Pekanbaru:Zanafa 

Publishing.1166) Hlm. 36-31  
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 :كاما خطوات عرض الطريقة السمعية الشفهية فهي فيما يلى    

تقدًن احلوار اك ادلقركؤ القصَت من حيث اف ادلدرس يقرأ ذلك  .أ 
 بدكف النظر اىل النص التباميذاحلوار بالتكرار كيستمعو 

قراءة ادلدرس كلمة  التقليد كحفظ احلوار اك ادلقركؤ القصَت بتقليد  .ب 
فكلمة على الشكل الكباسيكي كحبفظ تلك اجلملة. كىذا التنقية 

 مسمة هبا تقنية التقليد كاحلفظ.
 كالتقنية ادلستخدمة ىف تقدًن منوذج الكلمة تقنية سبرينية .ج 
 دبظاىرة احلوار احملفوظ اماـ الفصل متناكبُت التباميذيقـو  .د 

 ٕٔج الكلمة ادلتعلمة.تكوين الكلمات األخرل ادلطابقة بنموذ ق.

 تقويم الطريقة  .6

 المزايا . أ
 مهارة احلفظ اجليدة التباميذلدل  (ٔ
 ماىرين ىف تركيب منوذج الكلمة ادلتمرنة التباميذكاف  (ٕ
 ادلدرس التباميذاصبح جو التعلم مرحيا، كيستجيب  (ٖ
التفكَت باللغة اذلدؼ ىو اذلدؼ األمسى ذلذا الطريقة,ك ىذا ىدؼ  (ٗ

لتحقيقة : كاحلديث الشفهى ك  نبيل, ك قد كضعت عدةكسائل
اإلبداء عن التومجة, ك االستعانة بقنيات التعليم: كالصور ك األفباـ ك 

 أسرطة التسجيل.

                                                           
 

61
Zulkifli, Ibid, Hlm. 33  
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تقدًن قواعد اللغة بطريقة غَت مباشرة أمرمطلوب, اذا احسن اختيار  (٘
الصيغ الصرفية ك األبواب ك الوظئف النحوية, ك مل يبالغ يف التدريب 

 عليها بأساليب الية.
بعض انشطة ىذه الطريقة تعود ادلتعلم على االستماع اجليد ك سبامة  (ٙ

 النطق, ك قد تشجعة على االنطباؽ يف شلارسة اللغة.
معظم أىداؼ ىذه الطريقة كأنشطها مفهومة لدل ادلعلمُت: ما يسهل  (ٚ

 ٖٔعليهم تنفيذ خطواهتا ك أنشطتها, ك تقوًن أداء التباميذ. 
 الضعف . ب

ال يعرفوف كيفكركف معٌت  التباميذميكانيكية ككاف  التباميذاستجابة  (ٔ
 التباميذالنطق ادلنطوؽ. ىذه احلالة ذبرل مدة عدة الشهور حىت يشعر 

 بادلمل.
على االتصاؿ بالطباقة اف كانت الكلمة مستخدمة  التباميذيقدر  (ٕ

 تدرب داخل الفصل
 فهم معٌت التباميذمعٌت الكلمة ادلعلم ال يتخلع عن النص حىت يفهم  (ٖ

 الكلمة كاحلاؿ اف لكل كلمة عدة معاىن النص
 نشاط التعلم داخل الفصل غامض ألهنم يستجيبوف هتيج ادلدرس   (ٗ
للتفاعل شفهيا اك كتابيا قبل استيعاب منوذج حىت  التباميذكال يؤمر  (٘

 ىف استخداـ اللغة. التباميذخياؼ 
 ذالتباميككانت سبارف اللغة منابلة غَت نصوصية كغَت ظاىرية كيشعر  (ٙ

 وبة عند تطبيقها داخل النص اتصاؿبالصع
                                                           
ٖٔ ـ(. ٕٕٓٓسعود اإلسبامية,  عبد العزيز بن إبرىيم العصيلي, طرائق تدريس اللغة العربية للناطقُت بلغات أخرل )جامعة  

داالماـ  
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ىذه الطريقة تلقي العبء األكرب على عاتق ادلعلم : لكثرة أنشطتها ك  (ٚ
تدريباهتا, كلو أراد ادلعلم القياـ جبميع األعباء ادلوكلة إليو كما ىو مقرر 
يف ىذه الطريقة ؾ فلن يستمر طويبا يف مهنتو , كقد يسبب عندء ك 

 ملك لطبابو.

 :مرحلة الكالمتدريبات  .7
االستماع  التدريباالستماع. يف  تدريبمثل التدريب ربدث   

ىناؾ مراحل االستماع كالتقليد. ىذا ادلزيج من التدريب األساسي مهارة 
اذلدؼ كلكن اذلدؼ النهائي من كبا سلتلفة.  االستماع ك مهارة الكباـ.

. يف حُت القدرة على فهم الذين استمعواالنهائي للعملية االستماع ىو 
قدرة التعبَت, كىي تعبَت عن األفكار إىل اذلدؼ النهائي للعملية الكباـ ىو 

 كمها ضركرم للغاية للتواصل الفعاؿ بالتبادؿ. اآلخرين.

 تكلمنماذج الممارسات لل .8
إف التعريف عن التجمعي لغة أصلها من اللغة اإلصلليزية من حيث  

يعٌت االرتباط أك العباقة، كاصطباحا االرتباط بُت  Association معناىا 
 احلادث الذل يقبضو مخ اإلنساف يقـو بعمليتو معريف اإلنساف.

كلذا أف التجمعي التعلمي عملية التعلم باالعتماد على االرتبا أل االرتباط 
بُت احلوادث أك اخلربات الىت أصاب هبا ادلتعلم، كتلك احلوادث ديكن أف حيصل 

 دلتعلم من خباؿ االستجابة البصرية أك السمعية أك اللغة اجلسدية.عليها ا

ىناؾ األشياء الىت ذبعل التجمعي فعاال )طورنيكي( منها احلكم ىف التحليل عن 
ادلشكلة كاحلكم ىف التمرين كاحلكم ىف التأثَت. البد أف يكوف ادلتعلم لو استعدادا 
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ىف التمرين يقًتح على التكرار عند ليكوف ادلعلم أف يقدـ التعليم فعاال. فاحلكم 
التعلم ىدفا إىل احلصوؿ على الفهم اجليد، كاحلكم ىف التأثَت يعرب أف التجمعي 
ينشأ حينما أف يرتبط باالكتفاء، كبعبارة أخرل، عندما حصل ادلرء االكتفاء يقـو 

لشكل التدريبات الرابط ك التعّرؼ ىو ابتكارا ا ٗٔبالتكرار ككذلك العكس.
عماخطر  ذ يف نعيَت عن أفكارىم, ألف األىداؼ منها ىو قدرة على الزىنالتبامي

 :٘ٔىيك  .يف  التعبَت من األفكار، كادلعلومات، أك رسائل لآلخرين

 قكلمة أخرل تتعل  لتباميذكلمة كاحدة مث يلفظ ا  ادلدرسةلفظ ت .ٔ
 مثاؿ: ادلدرسةها لفظتبالكلمة الىت 

 التباميذ ادلدرسة

 شعػر رأس
 ثوب قميص

 فبّاح رز
 مؤذف مسجد

 غَت متعلقةكلمة أخرل   التباميذكلمة كاحدة مث يلفظ   ادلدرسةلفظ ت .ٕ
 مثاؿ: ادلدرسةها لفظتبالكلمة الىت 

 التباميذ ادلدرسة

 زىػرة حصاف
 موز حذاء

                                                           
14

SinggihDirgagunarsa,Pengantar, hal,, 52-53 
65

 Ahmad Fuad Effendi, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab,)Malang:Misykat 1115), 

Hlm638 
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 رأس قلم
 قلنسوة كوب

, معا الصفة ادلناسبة باإلسم التباميذمسا, ك يلفظ إ ادلدرسة لفظت .ٖ
 مثاؿ:

 التباميذ ادلدرسة

 نشيط تلميذ
 طويل شعر
 سوداء حذاء
 مظلم ليل

ا بالفعبالذل الفاعل مطابق التباميذيلفظ , الفعل  ادلدرسة لفظت .ٗ
   .ينطقها ادلدرسة

 التباميذ ادلدرس

 اجملتهد صلح
 الكسباف رسب
 ادلسلم صلى
 التاجر ربح
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ك يكملو  افاعلو مطابق ٔ التلميذ, مث يلفظ افعل كاحدادلدرسة  لفظت .٘
  ٙٔ.كل كلمة يف مجلة كاحدة ٖ  التلميذبادلفعوؿ بو ك يلفظ  ٕ  التلميذ

ٖ تلميذ ٕ تلميذ  ٔتلميذ    ادلدرس 

 ذىب ادلعلم إىل ادلدرسة ذىب ادلعلم إىل ادلدرسة

 عمل الفباح يف ادلزرعة عمل الفباح يف ادلزرعة

 لعب األطفاؿ يف ادليداف لعب األطفاؿ يف ادليداف

على  جلس التلميذ
 الكرسي

 جلس التلميذ على الكرسي

 

أف نتذكر مث  التلميذيطلب من على السبورة االسم ك  ادلدرسةكتب ت .ٙ
 االسم  ك يذكر الطالب نوعو. ادلدرسةذكر تإزالة كتابات الحقة مث 

-شراب-زىرة-طعاـ-فاكهة  
 

 التباميذ ادلدرس
 شراب لنب
 زىر كردة
 فاكهة تفاحة

                                                           
66

 Muspika Hendri,Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Pekanbaru:Suska Press,1163), 

Hlm 616 
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 طعاـ خبز
 

كاحدا  التباميذأك الطالب كلمة كاحدة )يف السر(,   تكتب ادلدرسة .ٚ
كتنقسم كتايب.  تلو اآلخر أسئلة قدـ لتكوف قادرة على زبمُت كلمة

رلموعة أسرع كاإلجابة بشكل صحيح سوؼ الطبقات إىل رلموعتُت 
 يتم تقييم أفضل.

 
 مهارة الكالم  . ش

نظاـ اعتباطي لرموز صوتية عند زلمد علي اخلويل فإف اللغة  
لتبادؿ األفكار ك ادلشاعر بُت أغضاء مجاعة لغوية  تستخدـ

. إف اللغة يف األصل كباـ، ك قد نبو إىل ذلك ابن جٍت منذ ٚٔمتجانسة.
فجر الدراسات الغوية العربية حيث عرؼ اللغة بأهنا أصوات يعربهبا كل 

القدرة  التباميذالكباـ مهارة انتاجية تتطلب من  .ٛٔقـو عن أغراضهم
على استختداـ األصوات ِبِدقَّة، ك التمكن من الصيغ النحوية ك نظاـ 
ترتيب الكلمات اليت تساعده على التعبَت عما يريد أف يقولو يف مواقف 

. كعند أجيب ىرماكاف إف مهارة الكباـ ىي قدرة على نطق ٜٔاحلديث
م األصوات اللفظية أك الكلمات لتعبَت تفكَتىم ك ادراكهم ك مشاعرى

. ككل االطالب ادلسلمُت ليعرفوف اللغة العربية منذ صغارىم ٕٓإىل األخرين
                                                           

 .٘ٔ(، ص.ٜٜٚٔ)عماف: دار الفباح، ، ادلرجع السابق, زلمد علي اخلويلٚٔ

 الدار: الخرطوم)بغيرها، للناطقين العربية اللغة تعليم هللا، عبد الصديق عمر12
 .15. ص ،(2002العالمي،

13
تعليم اللغة العربية للناطقين بلغات أخرى: أساسي و مداخلي و طرق كامل، محمود  

 .153(، ص. 1325)السعودية:جامعة أم القرى،  التدريس،
20

 Acep Hermawan, Op.Cit., Hlm. 635. 
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مباشرة أك غَت مباشرة, دبعٌت أف اللغة العربية من أقرب اللغات إىل حياة 
. كاللغة العربية لغة ىامة لكثَت ادلسلمُت ىف العامل, سواء كانت التباميذ

األحاديث حيث يكونا للعريب أـ لغَته ألف اللغة العربية لغة القرءاف ك 
قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم : تَػرَْكُت " .ٕٔسبسكاف للمسلمُت

قاؿ اهلل . ِٕٕفيُكْم أَْمَرْيِن، َلْن َتِضلُّوا َما سَبَسَّْكُتْم هِبَِما: ِكَتاَب اللَِّو َكُسنََّة نَِبيِّو
 ." (ٕ :QS. Yusuf) ”ُلوَف تعاىل :ِإنَّا أَنْػزَْلَناُه قُػْرآننا َعَربِيِّا َلَعلَُّكْم تَػْعقِ 

فلذلك, كاف استخداـ الطرؽ كالوسائل ادلناسبات زلتاجة إليها  
لتكوف اللغة العربية سهلة ىف فهمها كاستيعاهبا كليكوف تعليم اللغة العربية 
مرحيا كعَتشلل, كخباصة ىف ترقية مهارة الكباـ. تعليم مهارة الكباـ 

تصاؿ شفهيا جيدا مناسبا قادرين على اال التباميذيهدؼ إىل جعل 
باللغة اليت تعلموىا. ك أما أىداؼ تعليم مهارة الكباـ عند أبو بكر فهي 

 :ٖٕدبا يلي
 زلادثةن. التباميذتعويد  .ٔ
 تكلما فصيحا كاضحا. التباميذتعويد  .ٕ
 أف خيتار الكلمة ادلناسبة دبوقعها يف اجلملة أك الكباـ. التباميذتعويد  .ٖ

 للمرحلة ادلتوسطة فكما يلي: ك أما أىداؼ مهارة الكباـ
 ايصاؿ معلومات .6
 اشًتاؾ بادلمارسة احلوارية .1
 ربدث  عن البيانات الشحصية .3

                                                           

 
 .ٛٔ)القاىرة: دار غريب للطبة(, ص. طرؽ تدريس اللغة العربية, عبد ادلنعم سيد عبد العاؿ,  ٕٔ

 22
 Malik Bin Anas, Muwatha’ Imam Malik Juz 1, (Beirut: Darun Ihya’ Turats 

Araby, 6895), Hlm. 988. 
23

 Ulin Nuha, Op.Cit.Hlm. 33. 
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 ادلقابلة .4
 سبثيل .5
 ٕٗتعبَت التفكَت يف ادلناقشة أك اخلطابة .6

 ضلتاج إىل األنشطة الكافية ادلؤيدة لًتقية مهارة الكباـ فهي دبايلي:
ة األساسية يف الكباـ ادلهار  التباميذتدريب قبل االتصاؿ. يعٍت يأخذ  .6

احملتاجة إليها يف اجملتمع منو حفظ احلوار ك احلوار بالصوار ك احلوار 
 ادلوّجو ك التمثيل السلوكي ك غَتىا.

ك أنشطتهم من احلوار  التباميذتدريب النطق. كيهتم ىذا بابتكار  .1
 اجلماعي

 كالتمثيل ك تطبيق التعبَتات االجتماعي غَتىا.
, ككذلك اللغة العربية. لتنفيذ ٕ٘األجنبية ليس أمرا سهباالتكلم باللغة  .3

 :أنشطة التكلم باللغة العربية حيتاج إىل أشياء كثَتة منها
د للطباب أف خيتار ادلوضوع ادلعُت, كديكن أف يكوف االب  .أ 

ىف بيتهم أكمدرستهم  التباميذخبربات  ادلوضوع شيئا متعلقا 
 أكرلتمعهم.

 م مفردات مناسبة بادلوضوع.البد للطباب أف يكونو ذلب.  
فأنشطة التدريبات ادلؤيدة إىل مهارة التكلم باللغة العربية ربتاج ت. 

 إىل ادلفردات ادلتوافرة أك الكثَتة. 

قاؿ سوبياكتو نابابن )أسيف ىرماكاف( أف األنشطة تنقسم إىل قسمُت 
 .ٕٙكمها قبل االتصايل كاثنا االتصاىل

                                                           
24

 Iskandarwassid dan Dadang Sunendar, Op. Cit., Hlm. 226. 
25

 Ulin Nuha, Op.Cit., Hlm. 88 
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ة للجمهورية اإلندكنيسية ىف الرقم كاف ىف نظاـ كزارة الشؤكف الديني
عن معيار الكفاءة كالكفاءة األساسية للًتبية الدينية  ٕٛٓٓالثاين للعاـ 

اإلسبامية كاللغة العربية مكتوب فيو حيث أف من أىداؼ تعلم اللغة 
العربية تطوير القدرة على االتصاؿ شفوية كانت أـ كتابية، كتلك ادلهارات 

ع كمهارة الكباـ كمهارة القراءة كمهارة ربتول على مهارة االستما 
 ٕٚالكتابة.

كتلك ادلهارات تتكوف من ادلهارات اللغوية األساسية تعٌت ادلهارة 
اللغوية السلبية كاإلجيابية. فادلهارة اللغوية السلبية ىى القدرة على القبوؿ 

 كحسن الفهم عن اللغة الشفوية كالكتابية.

 أ. تدريب قبل االتصايل

بالقدرة األساسية ىف  التباميذكأما تدريب قبل االتصايل فهو لتزكد  
إليها حاجة شديدة ادليداف كتدريب تطبيق  التباميذالتكلم الىت حيتاج 

احلوار كادلفردات كالقواعد كغَت ذلك. كىف ىذه ادلرحلة, كاف اشًتاؾ 
ادلدرس كثَت ىف التدريب, ألف كل عناصر علمها ادلدرس إياىم حيتاج 

  األمثلة.إىل

 ب. اثنا االتصاىل 
ىف تنفيذ  التباميذاثنا االتصاىل ىو تدريب يعتمد على ابتكارم 

التدريب, كاف كاشًتاؾ ادلدرس مباشرا فيو قليل, إلعطاء الفرصة إىل 
أف يتكلموا من ادلدرس.   التباميذلتنمية  قدرهتم. فبابد على  التباميذ

على اطباؽ الكباـ شفويان  اذلدؼ الذم يراد احلصوؿ  عليو ىو القدرة
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. كإذا ٕٛ. أك األتصاؿ مباشرا كىو من أفضل كظيفة اللغةالتباميذلدل 
 علي اذلدؼ ادلذكور فهو ناجح. التباميذحصل 
تأتى أمهية احملادثة باعتبارىا االسلوب الطبيعى للتعامل ىف احلياة  

البد فالناس يتحدثوف أكثر شلا يكتبوف، كاالنساف ىف تعاملو مع األخرين 
لو أف يتحدث إليهم كأف يتحدثوا اليو، كاف يستمع اليهم. ك للدرس دكره 
ىف تدريب التباميذ على ذلك عن طريق ادلمارسة سواء ىف حصة التعبَت 

 ٜٕأك ىف اجلمعيات األدبية.

 :  30من أمهية مهارة الكباـ ما يلي . ج

من ادلؤكد أف الكباـ كوسيلة اإلفهاـ سبق الكتابة يف الوجود،  .ٔ
 فاإلنساف تكلم قبل أف يكتب.

التدريب على الكباـ يعود اإلنساف على الطباقة يف التعبَت عن  .ٕ
 أفكاره كالقدرة على ادلبادأة كمواجهة اجلماىَت.

احلياة ادلعاصرة دبا فيها من حرية كثقافة يف حاجة ماسة إىل ادلناقشة،  .ٖ
لى التحدث كإبداء الرأم، كال سبيل إىل ذلك إال بالتدريب الواسع ع

 الذم يؤدم إىل التعبَت الواضح عما يف النفس.

                                                           
 22

 Ahmad Izzan, Op.Cit, Hlm. 36 

 .ٕٔٓ(, ص ٖٚٛٔدار ادلعارؼ، ادلوجو الفٌت دلدرس اللغة العربية )عبد العليم ابراىم،  ٜٕ

 .ٛٛ-ٚٛ(, ص ٕٜٜٔ)الرياض: دار ادلسلم,  تدريسهاادلهارات اللغوية ماىيتها كطرائق أمحد فؤاد زلمود علياف، ٜٕ
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الكباـ ليس كسيلة لطمأنة الناس ادلتنقلُت فقط، طمأنة أىليهم  .ٗ
 كذكيهم.

للحكم على ادلتكلم، كمعرفة  –إىل حد ما  –الكباـ مؤشر صادؽ  .٘
 مستواه الثقايف، كطبقتو االجتماعية، كمهنتو، أك حرفتو.

 اع، كالفهم بُت ادلتكلم كادلخاطب.كالكباـ كسيلة اإلقن .

كالكباـ كسيلة لتنفيس الفرد عما يعانيو، ألف تعبَت الفرد عن نفسو  .ٚ
عباج نفسي خيفف من حدة األزمة اليت يعانيها أك ادلواقف اليت 

 يتعرض ذلا.

الكباـ نشاط إنساين يقـو بو الصغَت كالكبَت، كادلتعلم كاجلاىل،  .ٛ
للفرد فرصة أكثر يف التعامل مع احلياة،  كالذكر كاألنثى، حيث يتيح

 كالتعبَت عن مطالبو الضركرية.

الكباـ كسيلة رئيسة يف العملية التعليمية يف سلتلف مراحلها، ال  .ٜ
 ديكن أف يستغٍت عنو معلم يف أية مادة من ادلواد للشرح كالتوضيح.

 مفهم االجراء ب.
باؿ يبدأ التدريس خبالطريقة السمعية الشفوية ىو الطريقة اليت      

 مث نطق الكلمة أك مجل ةيف شكل الكلماللعب على أصوات اللغة 
سمعية الشفوية  مع  التدريبات . خطوات تطبيق الطريقة الالكلمة 

 :عية كربديد التمارين ىياماجل
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دكف النظر إىل اليها  التباميذرارا كاستمع م احلوار قرأ ادلدرسةت .ٔ
 .النص

 تأمر ادلدرسة التباميذ بتقليد قراءة ادلدرسة حىت يفهموا  ماقرؤاىا  .ٕ
 ادلفردات. التباميذ  واحفظأف بالتدريبات بعد  ةتبدأ ادلدرس .ٖ
 قلعتتكلمة أخرل   التباميذ مث يلفظ كلمة كاحدة  ادلدرسة لفظت .ٗ

 بالكلمة الىت تلفظها ادلدرسة
 ال كلمة أخرل  التباميذ هامث يلفظ كلمة كاحدة  ادلدرسةلفظ ت .٘

 بالكلمة الىت تلفظها ادلدرسة. قتتعل
 باإلسم  الصفة ادلناسبة التباميذ يلفظ, ك امسا ادلدرسة تلفظ .ٙ
  الفاعل مطابقة التباميذ يلفظ, الفعل  ادلدرسة تلفظ .ٚ
الفاعلو ام مطابقة  ٔ التلميذ يلفظالفعل كاحد, مث  ادلدرسة تلفظ .ٛ

كل كلمة يف  ٖ التلميذ يلفظك  ادلفعوؿ بوب ٕ  التلميذك يكملو 
 مجلة كاحدة.

 ك أما مؤشرات صلاح مهارة الكباـ فيما يلى:
 سلارجو صحيحا.تعبَت الصوت من على يقدر التباميذ  .ٔ
 نطق الكلمة بالتنغيم الصحيح.يقدر التباميذ على  .ٕ
 اختيار األلفاظ صحيحا.التباميذ على يقدر  .ٖ
 تركيب اجلمل جيدا.يقدر التباميذ على  .ٗ
 

 .السابقةالدراسات  . ج
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ىي البحث يستخدـ للمقارنة إلجتناب مضاربة  الدراسة السابقة 
تباعب على الكتابة العلمية كالتأييد أف ىذا البحث ال يقـو بو أحد إال 

تنفيذ الطريقة السمعية  فعالية " ربت ادلوضوع الفسمافحبث . الباحثة
للفصل احلادل عشر  التباميذالشفوية بالتمرين االتصاىل لًتقية مهارة الكباـ لدل 

السمعية الشفوية الطريقة  :احلاصلة أفك  .ىف ادلدرسة العالية "حسنة" باكنبارك
للفصل احلادل عشر ىف  التباميذلًتقية مهارة الكباـ لدل  فعاؿ بالتمرين االتصاىل

 مث فرؽ بُت األحبث يف التمرين ك ادلدرسة.  ادلدرسة العالية "حسنة" باكنبارك

 .فرضياتح. اإلفتراضات وال

 . اإلفًتاضات ٔ 

 .مهارة الكباـ باللغة العربية سلتلفة لكل التباميذ 
 العربية يؤثرىا عوامل كثَتة. لتدريبات مهارة كباـ التباميذ با 
  لًتقية  ك التعرؼ لرابطالسمعية الشفوية بالتدريبات اكفيها طرؽ

 مهارة الكباـ لدل التباميذ.
 الفرضيات.ٕ

الفرضية ىي ظن تكوين ادلشكلة الذم سيقاـ بدليلو. كإذا كجد  
 البحثاختباؼ بُت الفصل التجرييب كالفصل ادلراقبة فتكوف فرضية ىذا 

 فيما تلى :

Ha   بتدريبات التحمعي ك التعريف تخداـ الطريقة السمعية الشفهية : اس
العربية  ً٘ٛتقية مهارة الكباـ لدل التباميذ ىف فصل لفعاؿ 
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ادلتوسطة  األكؿ مدرسة زلمدية  لدم التباميذ يف التباميذلدم 
 رياك بكنبارك

 Ho بتدريبات التحمعي تدريبات تخداـ الطريقة السمعية الشفهية ب: اس
ًتقية مهارة الكباـ لدل التباميذ ىف فصل ل ؿاغَت فعك التعريف 

 ادلتوسطة  بكنباركاألكؿ مدرسة زلمدية  يف تباميذلدم ال ٘ٛ
 رياك


