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 الفصل الثانى

 نظريالاطا  اإل

 مفهوم الفعالية .أ 

. جاء 1يف ادلنجد أن معٌت الفعالية ىي النافذ، ادلؤثر، الذي يؤدي إىل نتائج قال لويس معلوف     
و أثر و  يف معجم اللغة اإلندونيسية الكبَت معٌت الفعالية ىي أي شئ الذي فيو تأثَتة )عاقبة

ويقصد بالتعليم الفّعال ىو التعليم الذي يؤدي إىل أقصى درجة  2.االنطباع( وُُتَصِّل على النتيجة
ممكنة من التعلم بأفضل الطرق و أقلها جهدا ووقتا مع النتيجة على أكرب قدر من ادلكاسب الًتبوية 

 3األخرى.
 

 و لعبة اختيار القائمة مفهوم اللعبة . ب
 اللعبة .1

واللعبة عملية تسر القلب )ىذه اللعبة منفذة باستخدام األدوات ادلرحية(. واللعبة عند فويردارمنتو      
فيما يلى 6 اللعبة )ألة للعبة(، ادلعرض، الفٍت،  معجم اللغة اإلندونيسية الكبَت( ىف 12676791)

ارة اللغوية من خالل الزينة والعمل ادلنفذ بدون اجلهد. وعند سوفارنو عملية منفذة للحصول على ادله
 عملية مرحية.

 
 
 
 

                                                             
259( ص 1297)درا ادلشرق6 بَتوت, ادلنجد ىف اللغة واألعالم, لويس معلوف,   1

 
2 Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa,  Kamus Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990) 

hlm 219 
 11( ص 1226)عمان6 دار الفالح,  أساليب تدريس اللغة العربية زلمد علي اخلويل،3
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 ىدف استخدام اللعبة اللغوية . أ
ذه اللعبة اللغوية عدة األىداف منها للحصول على السرور ولتمرين ادلهارة اللغوية اخلاةة ذلو 

(. واللعبة اللغوية وسيلة تعليمية جديدة ىف عملية التعلم وتعليم اللغة العربية، 1296671)سوفارنو، 
هنتم بأن اللعبة اللغوية ال هتدف إىل ادلقياس وتقوًن حاةلة تعلم الطالب بل وظيفتها وينبغى أن 

 إحدى خطوات ادلدخالت ىف تعليمها.
 :فهي فيما يلى 1291611وأما فوائد اللعبة اللغوية عند ناسف مصطفى 

 ادلنافسة السليمة  لبناء روحية (1
 عابلتشجيع ادلتعلم ىف ادلشاىدة وادلسامهة بعدة تنوع األل (9
 لدافع الطالب بأحسن تقدًن (1
 4.على نتيجة التعلم اجليدة صولحلناء العمل اجلماعي لب (1

 
 لعبة اختيار القائمة .9

 تعريف . أ
 لى قائمة الطعام اجلاىر ىف ادلقصف.يقرر الطعام احملبوب بناء ع لعبة اختيار القائمة     

 
 
 
 
 
 
 

                                                             
4Abdul WahabRosyidi,MEDIA PEMBELAJARAN Bahasa Arab,Malang:UIN-Malan 

Press,2009,Hal.80-81 
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 اذلدف  . ب
العربية لدى الطالب بالدقة من حيث أهنم وىذه اللعبة هتدف إىل مترين مهارة كالم اللغة      

خيتارون ويذكرون العبارة بالسيماء اخلاص. وهتدف أيضا إىل مترين تبادل احلوار من خالل ادلظاىرة 
 )ادلهارة ىف ممارسة استخدام التعبَت عند البيوع(.

طعام واألدوات ادلستخدمة ىنا أدوات ادلقصف منها غرفة ادلقصف، الكوب، الصحن، ادللعقة وال
 5وغَت ذلك.

 كيفية اللعبة . ج
إىل عدة اجملموعات، ولكل رلموعة وظيفة معينة كمثل أمُت  الباتيوزع ادلدرس الط (1

 الصندوق، اخلدمة، ادلشًتى والطباخ
 وكل رلموعة متبادلة دلمارسة ذلك الدور، مثال (9

لقن تجييئن إىل ادلقصف ق نمن حيث أهنلُت ىف ادلقصف ماع اتباليكون الطأ. 
 على الكراسى. نلسجي نّ ىبعدىا لك. و اوغَت ذالسالم 

إىل قائمة الطعام والشراب   ةن؟ ويشَت اخلادمري"ماذا تستأج ةاخلادم نسأذلب. ت
 كمثل الثلج، العصَت وغَتمها.

مة أو ادلشروبات ادلستأجرة ويكتبنها على ورقة القائمة. األطع اتبالالط نيعرب  . ج
النظر  دونبتلك القائمة  نأن حيفظ نّ ينظرن إىل القائمة حلظات، ينبغى ذل نّ وى

 .إىل كتابتها
أخذ االستئجار إىل الطباخ تالقائمة و  نإىل ادلطبخ لتجهيز  ةاخلادم بذىت . د

 عن الشيئ مع الطباخ. تحدثت
 ةالطعام إىل ادلستأجر  ةاخلادم أخذت . ه

                                                             
5Khalilullah,Media Pembelajaran BAHASA ARAB,Yogyakarta:Aswaja Pressindo,Hal.97 
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عن  اتيتظلمن أو ديدحن اخلادم نّ عن ادلرحاض وغَته، وبعضه ةاخلادم تحدثت . و
 ذلك الطعام.

 الطباخ سألتالسؤال و  ةاخلادميب جت . ز
 6الصندوق. ةمع أمين ةاخلادم تحدثت . ي

 

 و الطريقة المباشرة مفهوم الطريقة . ج
 ما ىي الطريقة .1

طريقة تدريس اللغة العربية ىي اخلطة و  7الطريقة ىي السَت، احلالة، ادلذىب، اخلط ىف الشيئ.
تعلم اللغة. وتتضمن الطريقة ما يتبعو  الشاملة اليت يستعُت هبا ادلدرس لتحقيق األىداف ادلطلوبة من

 8من مادة تعليمية و وسائل معينة. وساليب، وإجراءات، و ما يستخدمادلدرس من أ
( كيفيات تنفيذ ىف ادلدرسة، وعند فساريوا ومسياجنونتاك 1271والطريقة عند وينارنو سورمحة )

ىي النظام الذي يسَت طريقة التدريس 9( كيفية منظمة مستخدمة للحصول على اذلدف.1299)
عليو ادلدرس فبما يلقيو على الطالب من دروس وما يبعثهم إىل ُتصيلو من مهارة و نشاط يكسبوا 
اخلربة النافعة و ادلهارة و ادلعلومات ادلختلفة من غَت إسراف من الوقت و اجلهود و بشكل يقرهبم من 

 10األغراض السامبة اليت نرمي إليها يف الًتبية.
 
 
 

                                                             
6Fathul Mujib dan Nailur Rahmawati, Op cit, hal 162 

 175لويس معلوف, ادلرجع السابق,ص  7
  191،ص.9111أوريل حبر الدين,مهارات التدريس,ماالنق6مالك،8

9Rusdi & Kasmiati,Dasar-Dasar Konsep Penelitian Bahasa Arab,Pekanbaru:Benteng Media,2014,hal.7 
 12. ، ص اندوس سوترسنو أمحدمع األةدقاء10
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 الطريقة ادلباشرةما ىي   .9

تعلم فهم اللغة  تلميذات ديكنهنعندما لوحظ يف النشاط اللغوي أن  ظهرت ىذه الطريقة
عن طريق االستماع لقدر كبَت من التحدث هبا, وعن طريق التكلم هبا يف مواقف حيوية ومناسبة 

الوطنية, وأيضا اللغة  تلميذات لغتهنللتلميذات, ولوحظ أيضا أن ىذه الطريقة ىي اليت يتعلم هبا 
ن إىل بيئة, ىذه الطريقة الثانية, وتعتمد ىذه الطريقة على ة بدون ةعوبات كثَتة عندما ينتقلالثاني

ربط كلمات اللغة ادلتعلمة ومجنها وتراكيبها باألشياء واألحداث من دون أن يستخدم ادلعلم أو 
 11لغتهم الوطنية. تلميذات

رض الواسعة لطريقة النحو والًتمجة الىت ظهر فشلهايف جأت ىذه الطريقة مثره حلركة الف
ويعود الفضل يف تأسيس ىذه الطريقة . جدت يف حقل تعليم اللغاتو لألىداف اليت استة االستجاب

 12والتبشَت هبا إىل ادلريب الفرنسي بعقوب جوان يف هناية القرن التاسع عشر.

حجرة الدراسة, وتقوم على ة األم يف ام اللغمعٌت ىذا أن الطريقة ادلباشرة تؤكد عدم استخد
أساس من أن الفرد يستطيع أن يتعلم لغة أجنبية بنفس الطريقة اليت يتعلم هبا الطفل لغتو األم, وىذه 
الطريقة تعتمد على التمثيل الصامت والًتديد واألسئلة واإلجابات ادلتابدلة كوسيلة لفهم اللغة 

ل الكلمات واجلمل والًتاكيب ادلتصلة باألشياء, وادلواقف وتقليدىا مع تنمية الثورة اللغوية من خال
للتعامل  تلميذاتوتنطلق من ذلك إىل ادلواقف العامة يف احلياة وحاجات  تلميذاتعيشها تاليت 

معها. وغالبا ما يأخذ الدرس يف ىذه الطريقة شكال يدور حول مواقف وةور من احلياة يف الوطن 
 13األةلي من اللغة ادلتعلمة. 

 

 

 

 
                                                             

  ٣٧. ص ,رشد أمحد طعيمة وزمالئو11
 ٧٣ .ص ,اهلل عمر الصديق عبد12
 ٣٧أمحد طعيمة وزمالئو, ص. رشد 13



13 
 

 على طريقة القواعد والًتمجة ظهرت الطريقة ادلباشرة الىت متتاز مبا يلى6 ردّ و  

والًتمجة, ة تعطي الطريقة ادلباشرة األولية دلهارة الكالم بدال من مهارات القراءة والكتاب .1
 على أساس أن اللغة ىي الكالم بشكل أساسي.

, بل عدديا اجلدوىتتجنب ىذه الطريقة استخدام الًتمجة يف تعليم اللغة األجنبية وتعتربىا  .9
 مها.ر على تعليم اللغة ادلنشودة وتعلشديد الضر 

 يف تعليم اللغة األجنبية. تستخدممبوجب ىذه الطريقة, فإن اللغة األم ال  .1
و. كماتستخدم االقًتان تستخدم ىذه الطريقة االقًتان ادلباشر بُت الكلمة وما تدل علي .1

 لة وادلوقف الذي تستخدم فيو. وذلذا مسيت الطريقة بالطريقة ادلباشرة.مادلباشر بُت اجل
أن ىذه  ال تستخدم ىذه الطريقة األحكام النحوية, ألن مؤيدي ىذه الطريقة يرون  .5

 .هبا ادلهارة اللغوية ادلطلوبة يست لغة والاألحكام ل
مجال  تلميذات حيث يستظهر ,>التقليد واحلفظ<<تستخدم ىذه الطريقة أسلوب, > .7

 14باللغة األجنبية وأغاين وزلاورات تساعدىم على إتقان اللغة ادلنشودة.
 وعيوهبا مزايا الطريقة ادلباشرة

 مزايا الطريقة ادلباشرة .أ 

اللغة األجنبية الىت علمها ىف الذكر والفهم عن الكلمات ب تًتقى دوافع الطالبات .1

 وخاةة عندما استخدم أدوات ادلتظاىرة والوسائل ادلتعددة. مدرسهن

على قبض الرموز األجنبية ألن ادلدرس علم الكلمات واجلمل البسيطة  تتيسر الطالبات .9

 كالقلم وادلقعد وادلكتب وغَتىا.  الطالبات ىف يومياهتنالىت عرفها 

الطالبات ىف بة وأغلب ىذه الطريقة تستخدم أدوات ادلتظاىرة. ىذه الطريقة جتذب رغ .1

  فيو.التعلم حىت ال يشعرن بالصعوبة ألهنن يرغنب

 ها.لرغم أن الكلمة ادلنطوقة مل يفهمناخلربة مباشرة وواقعية، با الطالباتأخذ ت .1
                                                             

 17زلمد على اخلويل, ص. 14
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 15لتكرار السماع ونطق الكلمات الطالباتتتعود ألسنة  .5

 عيوب ىذه الطريقة .ب 

ن التدريس سلبية بل يشعر صبح عملية ت الطالباتعلى دافع  الطالباتقدر وعندما ال ت .1

نها وألنو مًتكز على استخدام اللغة لكلمة الىت نطقها ادلدرس ال يفهمبادلمل ألن ا

 .األجنبية دون ترمجتها إىل لغة األم

 .الطالباتتطبيق ىذه الطريقة دلرحلة ادلبتدئُت ةعب لسبب عدم ادلفردات الىت فهمها  .9

ألنو يًتجم ادلفردات الصعبة إىل لغة  ال يستقيم ادلدرس على استخدام اللغة األجنبية .1
 16األم.

 6الطريقة ادلباشرةب التعليم خطواتو 

 لي6                     ا خطوات الطريقة ادلباشرة فيما يأم         

 يعرض ادلدرس ادلادة الىت سيعلمها شفويا بدون النظر إىل الكتابة. .1
 الصور ادلعدة على السبورة.ينطق ادلدرس ادلفردات نطقا ةحيحا باإلشارة إىل  .9
فردات ادلتعلمة وبصحح مبتابعة مانطقها ادلدرس من النص أو ادل الطالباتيأمر ادلدرس  .1

 يف النطق. تلميذاتطاء بو ادلدرس ماخت
 فهما جيدا. الطالباتفهمها عا حىت تيشرح ادلدرس معاىن ادلفردات والنص م .1
 ئلة واالجتابة)األجوبة(. حول النص ادلدروس, باألس الطالباتيقوم ادلدرس مع  .5
 النشاط التايل إجابة األسئلة شفهية و إجابة األسئلة ادلوجودة يف الكتاب. .7
 ن عن اخلطاء يف الكالم.الطالبات لكي الخيافيشجع ادلدرس  .6
التمرين التاىل سؤال واجلواب باستخدام كلمة اإلستفهام "ماذا أو ما ,ىل, أين, وذلك  .9

    17دراسة, وذلك التمرين مرتبط بادلفردات ادلعرضة. التمرين مطابق بطاقة ةعوبة ال
                                                             

15
Ahmad Izzan.2011.Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab.Bandung: Humaniora Op. Cit hal 88 

16
Ibid.88 



15 
 

 مها ة الكالممفهوم  . د

ة األساسية, ألن اللغة يف األةل كالم, وقد نبو إىل مهارة الكالم إحدى مهارات اللغ تعد
ذلك ابن جٍت منذ فجر الدراسات اللغوية العربية حيث عرف اللغة بأهنا6 أةوات يبعر هبا كل قوم 

 18عن أغراضهم.

اإلرادة أو و األراء،  ومهارة الكالم قدرة على تعبَت األةوات اللفظية لتعبَت األفكار،
ومعناىا األوسع نظام العالمات ادلسموعة وادلنظورة باستفادة مجيع أعضاء 19اإلحساس إىل ادلخاطب.

 الناس ىدفا إللقاء الفكرة ىف توفَت احلاجة.

شفوية وية إىل األخرين. واستخدام اللغة فقدرة على إلقاء ادلعلومات الشىي مهارة الكالم 
نظام الكالم، و اجلملة، و  سلوبواألتؤثره العوامل التالية منها النطق، اإليقاع، اختيار الكلمة، 

 20البداية واالختتام والتقدًن.و مضمون البحث، و 

 

 اإلجرائي مفهومال  . ه

 باستخدام لعبة اختيار القائمة فهي فيما يلى ادلباشرةوأما خطوات تطبيق الطريقة 

 يقدم ادلدرس ادلقدمة و قراءة كشف احلضور (1
 يقدم ادلدرس أىداف التعليم و فوائدىا ىف احلياة اليومية (9
مث  إليها  يبدأ ادلدرس الدرس بقراءة ادلفردات مث  يستمر إىل احلوار و الطالبات يستمعن (1

 يطبقنها

                                                                                                                                                                                              
17 Ahmad Fuad Effendy, Op. Cit ٧٤ 

 65عمر الصديق عبد اللغة, ص. 18
19Acap Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, Bandung :Remaja Rosda karya, 2011. Hal 

135 
20Syaiful Mustofa, Op.Cit, hal 138  
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يقرأه ادلدرس متكررا و تستمعن الطالبات قرأة ادلدرس يقدم ادلدرس احلوار القصَت مث  (1
 بدون النظر إىل النص

 يوجو ادلدرس الطالبات على مسع احلوار و يطلب إليهن أن يشًتكن بقرأة احلوار معو (5
يوزع ادلدرس رلموعة الطالبات إىل عدة اجملموعات، و لكل رلموعة وظيفة معينة كمثل  (7

 أمُت الصندوق, اخلدمة و ادلشًتي.
 دلثل األولا
 ادلشًتيات يلقن السالم إىل بائعة ادلقصف. . أ

 ترد البائعة  السالم مث تسأل البائعة " أيُّ خدمٍة؟ . ب

 ج.جتيب ادلشًتية األوىل " أريد عصَت تّفاحة

 د. جتيب ادلشًتية الثانية " أريد عصَت برتقال

 ه. جتيب ادلشًتية الثالثة " أريد عصَت خيار

عصَت برتقال و عصَت خيار و ماذا تردن  تّفاحة و و. البائعة 6 تفضلي ىذه عصَت
 أيضا؟

 جتيب ادلشًتية 6 ال شيئ. شكرا. 

 أمينة الصندوق6ادلطلوب ستون ألف روبية 

 ادلشًتية 6تفضلي, ىذه ستون ألف روبية. 

 ادلثل الثاين
 .ة ادلكتبةالسالم إىل بائع ىلقة تادلشًتي . أ

 ترد البائعة  السالم مث تسأل البائعة " أيُّ خدمٍة؟  . ب
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 ج. جتيب ادلشًتية  " أريد معجم العريب

 د. البائعة 6 تفضلي ىذا معجم العريب وماذا تريدين أيضا؟

 ه. جتيب ادلشًتية 6 ال شيئ. شكرا.

 و. أمينة الصندوق6ادلطلوب ستون ألف روبية

 ادلشًتية 6تفضلي, ىذه ستون ألف روبية

 سلطن الطالبات على احلوار، يصّح ادلدرس أخطاء الطالبات عند النطقبعد ي (6
 يقوم ادلدرس بتقوًن  (9

 

 السابقة ةالد اس . و

قسم تعليم اللغة العربية جلامعة السلطان الشريف  ة يفطالب ، ىيحسلندا اهب تقام ةحثاالب 
الطريقة السمعية الشفوية بلعبة  استخدام ة فعاليةحثابالالمية احلكومية رياو. وموضوع قاسم اإلس

. لًتقية مهارة الكالم لدى طالب الصف الثامن ىف ادلدرسة الثانوية احلكومية كمبار اختيار القائمة
 ىتال ة. والفرق بُت البحثلعبةاستخدام ىي حث ابالب حسلندا اهب ت قامىتال ةحثاالبوادلساوة بُت 

 .ادلباشرةالطريقة استخدام  ىيحث ابالب حسلندا اهب تقام

 

 الفرضية . ز
 الفرضية إجابة مؤقتة من تكوين ادلشكلة، ويقوم الباحث باإلثبات ىف ىذا البحث.

Haدرسة ادلىف  ينالثاالصف  اتباللًتقية مهارة الكالم لدى ط فعالة ادلباشرة 6 لعبة القائمة بالطريقة
 بكنبارو الثانوية اإلسالمية الدينية للبنات
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Ho ىف  ينالثاالصف  اتبالعالة لًتقية مهارة الكالم لدى طغَت ف ادلباشرة بالطريقة6 لعبة القائمة
 بكنبارو. درسة الثانوية اإلسالمية الدينية للبناتادل
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


