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 الفصل الثاني
 اإلطار النظري

 المفهوم النظري .أ 
 تعريف الفعالية .1

فذ، ادلؤثر، الذي يؤدي إىل ىي الناجاء يف ادلنجد أن معٌت الفعالية 
وىذه إشارة إىل ادلعٌت اللغوي لكلمة الفعالية. وعلى يد ملياسا الفعالية  9.نتائج
 .10من الطالب ةنشيطجياد اشًتاك األدبحصول على ادلنشودة و ِكفاية وإ ُمرتَِبط

م يالتعليم الذي يؤدي إىل أقصى درجة شلكنة من التعل ىو ويقصد بالتعليم الفّعال
الطرق وأقلها جهدا ووقتا مع النتيجة على أكرب قدر من ادلكاسب الًتبوية  فضلبأ

 .11األخرى
اذلدف اليت حتقيق الغاية و  معيارة من تلك الرأي أّن الفّعالية ىي اخلالص

الفّعالية ىي اذلدف فيكون فّعالية. ألّن بل. إذا بلغت الغاية و ّططها من قخ
 أما معيار فعالية التعليم كما يلى : اذلدف ادلنشود.مناسب بُت التوقع و 

 يقتدر الطالب عن منهج التعليم جيدا .1
 يستطيع أن يتقن الطالب ادلادة يُتعلمو مناسبة يف الكتاب  .2
 النشاطحضور الطالب وادلدرس ليؤدي التعليم  .3
 رتفاعاإو قيمة الطالب أنتيجة التعلم  .4

 لسوو االو  الطريقةو  المدخل .2

عالقة ىرمية أّن اسلوب ىو شرح من  يف سلوبواال والطريقة ادلدخل
الطريقة وطريقة ىي شرحة من ادلدخل. ادلدخل رلموعة من االفًتاضاتعن 

 أوالفلسفية االعتقاد فإن ادلدخل ىو والتعلم اللغة. لذلكتعليم اللغة طبيعةاللغة و 
                                                           

 .952(، ص. 1986، )دار ادلشرق: بَتوت، ادلنجد يف اللغة واألعالملويس معلوف،  9
10

E. Mulyasa, loc.cit. 
 .31، ص. ادلرجع السابقزلمد علي اخلويل،11
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 احلقيقة نظريا تعترب افًتاض أن وجهات النظر عنطبيعة اللغة, وحقيقتو ادلدخل ىو
مطلقة. كمثل  العامة ىي العامة التيال حتتاج إلىأن يثبت, وكذلك ادلدخل احلقيقة

 .مهارة بعدىا بعد ذلك اللغة ما نسمع وما نقول و الكتابة
 متضاربة بانتظام و غَت دلادة التعليمية عرضا مقًتن خطة شاملةيالطريقة ى

 :يوبناء على ادلدخل. أما للطرق تدريس اللغة العربية كما يل
الطريقة ادلباشرة ىي ادلعلمادلباشريقدمي الدرستدرسبلغة أجنبية. و لشرح معٌت   .1

 كليمة او مجلة بصورة او النمذجة.

ولكن الطريقة الكثَت من أوجو التشابو مع الطريقة مباشر الطريقة الطبعية  .2
 .جلبتإىل الطبيعةدلعرفةادلباشر الطالب 

ىذىالطريقة ذلاأيضاأن تفعل شيئا معالطريقة ادلباشرة. طريقةالسيكولوجية .3
 على مراقبة العقلية ورابطة العقل.ىذىالطريقة ويستند 

الىجاءكادلعتاد. التدوين الصويت الطريقةلفظية ىي مادة درسا كتب يف  .4
 لدروسإنشاءافتعادلامسعت وقرأت.تدرسقواعد اللغةباحلث وا

مدة الدرسة مكّوو من سلطوطات قصَتة و ادلخطوطة يسبقو طريقة القراءة .5
قائمة من الكلمات تدرس معنها من خالل العالقة يف مجل والًتمجة أو 

 الصور.
طريقة القواعد تقول وتعترب معرفة قواعد اللغة أمهية من مهاراتا لستخدامها,  .6

 حتفيظ القواعد النحوية وكلمات معينة. خصائص ىذه الطريقة ىي
طريقة الًتمجة ويستخدم أسلوب الًتمجة ألنشطة ترمجة قراءات, اّول منالّلغة  .7

 األجنبية اىل اللغة إندونيسيا.
ىذه الطريقة ىي الطريقة مزجية من طريقة القواعد و طريقة القواعد والًتمجة .8

 .طريقة الًتمجة
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لتدريس باستخدام مزيج من العناصر الواردة ىذه الطريقة يف ا طريقة اإلنتقائية .9
يف الطريقة ادلباشرة والطريقة الًتمجة النحوي. تدرس ادلهارات اللغوية وفقا 

 للًتتيب: مهارة الكالم, مهارة الكتابة و مهارة القراءة.

من الضروري جدًا لكل مهتم ئق التدريس يف العملية الًتبوية أمهية طرا
ور االرتكاز ألي ئق التدريس العامة واخلاصة ألهنا زلبالتدريس أن يتعرف على طرا

آثار ىامة على ، وذلا تدريس فعال،وتعد سالح ادلعلم، الذي يستعُت بو يف عملو
. ومهما كانت غزارة ادلادة ادلوقف التدريسيكلو ، وكذلك على التعلم ،ونتائجو

لتدريسية الطريقة االعلمية لدى ادلعلم فلن يكون النجاح حليفة إذا مل ديلك 
ويعد الًتبويُت الطريقة التدريسية من عناصر ادلنهج دبفهومو الواسع الناجحة ،

.األسلوب ىو التنفيذ، والذي حيدث يف الفصول الدراسية لتحقيق ىدف 
التدريس. جيب أن أساليب يتفق مع الطرق، وبالتايل جيب أن ال يكون سلالفا 

 مدخل.

 طرق التدريس .3
 التعريف ( أ

الطريقة لغة الطرق. واصطالحا أهنا طريقة فعل قال زلب شاه أن 
يف ىرماوان أن جوقال أ12الشيئ أو العمل باستخدام الواقع وادلفهوم ادلنظم.

وقال وينا  13اخلطوات العامة عن نظريات ىف ادلدخل ادلعُت. الطريقة ىي
 (a way in achieving somethingساصلايا أن الطريقة ىي طريقة فعل الشيئ )

 14.)ذو الكفل(
 من التعريفات الىت قدمها الباحث بعد اخلرباء فاستخلص الباحثو 

أن الطريقة ىي رلموعة الطرق أو اخلطوات ىف تنفيذ الشيئ أو العمل بالبناء 
                                                           

12
Ulin Nuha,Metodologi  super efektif pembelajaran bahasa arab.(Jogjakarta:DIVA 

press.2112) hlm.151. 
13

AcepHermawan, op.cit.,  hlm.161. 
14

Zulkifli, MetodologiPengajaranBahasaArab(Pekanbaru:Zanafa Publishing.2111) 

hlm.5 . 
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س الًتبية تدريس ىو و ىف قامعلى النظريات ادلوجودة لنيل األىداف ادلقررة.
النشاط الذي   التدريس ىوما وأ 15تربية ، تعليم ، فقافة ، و علم الًتبية.

ليحصل على العلم وادلهارة و اخلَت ىف انتفاع ادلصادر  طالبن فيو الكا
 16للتعلم. والتعليم عملية تورط ادلدرس والطالب فموقع ادلدرس ىنا مرافق.

يقال أن التدريس أصلو "درس". ة معجم اللغة اإلندوسية الكبَت وىف 
دبعٌت العملية والعمل و طريقة التعليم حىت يريد الطالب أن يتعلم العلم.وقال 

الطالبليستطيعوا التعلم جيدا كما التدريس ىو عملية مساعدةحبر الدين إن 
 17نقلو أسيف ىرماوان.

أن التدريس عملية  ناء على رأي بعض اخلرباء فاستخلص الباحثب
تعليم لنيل األىداف ادلقررة. وقد قدم اخلرباء كثَتا من تعاريف التعلم وال

طريقة التدريس. وقال ذو الكفل أن طريقة التدريس ىي الطريقة ادلستخدمة 
لتنفيذ اخلطوط ادلرتبة ىف النشاط الواقعي و العملي لنيل أىداف 

وقال عبد الرازق إن طريقة التدريس ىي درجة خطوط الربامج التدريس.
 18ادلتعلقة خبطوات إلقاء ادلادة ترتيبا غَت متعارضة بادلدخل.الكلية 

وقال أوىل النوحى ىف كتاب طريقة أعظم الفعالية ىف تعليم اللغة 
العربية أن طريقة التعليم مكونات الطرق واخلطوات والنظام ادلرورة هبا لتقدمي 

ة, على التعاريف السابق ءً بنا19مواد الدراسة ىف عملية التعلم والتعليم.
أن طريقة التدريس ىي طريقة وخطوات مرتبة  أيضا فاستخلص الباحث

 لتقدمي مادة الدراسة ىف عملية التعلم والتعليم لنيل األىداف ادلقررة.
 

                                                           
 .143ص.  (بَتوت : دار العلوم)،  قاموس الًتبيةزلمد علي احلواىل ، 15

16
M.Khalilullah.,op.cit., hlm.11. 

17
AcepHermawan.op.cit.,hlm.32. 

18
Zulkifli.op.cit., hlm.6. 

19
AcepHermawan.op.cit., hlm.161. 
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 أنواع طرق التدريس. ( ب
ىف عملية التعليم. أىداف التدريس غَت زلصولة  ةمهم ةالطريقة أمر 

عليها بدون استيعاب الطريقة. ويقال أن إذا كان ادلدرس يستوعب الطرق 
فيسهل عليو اختيار الطريقة ادلناسبة بأحوال الطالب وادلادة الدراسية. 

 20ووجود الطريقة يساعد الوصول إىل أىداف التعلم جيدا.
متنوعة.وقال ولليام فرانسيس أن كانت طرق تدريس اللغة العربية 

أنواع طرق التدريس ىي الطريقة ادلباشرة والنفسية واللفظية وطريقة القراءة 
وادلفردات والًتمجة والوحدة ومفردات الًتمجة وإنتقائية والوحدة وطريقة اللغة 

 ادلراقبة واحملاكاة والتقليد وادلمارسة النظرية وادلشاهبة وثنائي اللغة. 
 سمعية الشفهيةال طريقةج( ال

رد فعل للطريقة التقليد و للطريقة ادلباشرة  جاءت ىذه الطريقة
معا.و للطريقة السمعية الشفهية مسميات أخرى مثل : الطريقة الشفهية و 

اجليش ألهنا استخدمت  أسلوبالطريقة اللغوية. وكان امسها أول ماظهرت 
يف تعليم العسكرين األمركيُت اللغات األجنبية إلرساذلم يف مهمات خارج 

 21بالدىم بعد احلرب العادلية الثانية.
 وأما خصائص الطريقة السمعية الشفهية فهي :

 األعراض يف تعليم الغوي إستعاب ادلهارات األربعة متعادلة. .1
 تماع, تكلم, قرأة, و كتابة.اخلطوات يف إلقاء تلك ادلهارات ىي إس .2
 ألفيا صيغ اجلملة األعجمية مباشرة. .3
 الطريقة ادلستخدمة يف إستيعاب تلك اجلمل بالقاء التدريبات البسيطة. .4

 
 

                                                           
20

AcepHermawan.ibid.,hlm.32. 
21

 23أسليب تدرسين اللغة العربية, ص.دكتور محمد علي الفولي,
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 و أما خطوات  التعليم بالطريقة السمعية الشفهية فهي :
 إستماع الطالب مثال إيل زلدثة, أو مجلة إفتتاحية من ادلعلم. .1
اليت تشتمل على الًتكيب اللغوية ادلقصودة حىت تتم تردد بعض اجلمل  .2

 السيطرة عليها.
 إستماع الطالب من ادلعلم مرة الثانية للقصة أو احملدثة. .3
يطرح ادلعلم بعض األسلة ادلصوعة بدقة متناىية يستمع إليها من التالميذ  .4

 ويكرروهنا.
صة يبداء الطالب يف اإلجابة عن األسلة سؤال بإستخدام اجلمل من الق .5

 أو احملدثة.
يقوم ادلعلم بكتابة بعض اجلمل اليت تتضمن الًتكيب ادلستهدفة و  .6

 بإستخدام مفردات أخر. 
 لعبة أعد الجموة إن كان صحيحة .4

  ًتقية مهارة الكالم.ل  اللعبة هىدف ىذ 
 و أما خطواهتا فهي : 

 قبل ادلدرس يبدأ اللعبة,  أوال ادلدرس يعلم ادلادة يف ذالك الوقت. .1
 يبدأ اللعبة و يأمر الطالب لسًت الكتب. ادلدرس .2
 ادلدرس يعطي اجلملة اىل الطالب . .3
إذا كانت اجلملة صحيحة، فالطالب يعيدون اجلملة، وإذا كانت اجلملة  .4

 22غَت صحيحة، فالطالب ال يعيدون اجلملة.
 
 
 

                                                           
22

 71م(. ص.  1983ناصف مصطفى عبد العزيز، األلعاب اللغوية يف تعليم اللغات األجنبية، )الرياض : دار امل يخ،   
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 مهارة الكالم.  5   
الوىاب اذلدف الرئيسي يف تعليم اللغة استيعاب ادلهارة اللغوية )عبد 

(. ادلهارة اللغوية تتجو إىل ادلهارة ادلر تبطة 1996: 38رشدي دبا نقلو جيوندونو 
باستيعاب اللغة. و يقدر ادلرء علي تعبَت فكرتو إىل األخرين, و القدرة اللغوية 

 ملموسة.
 :ادلهارات اللغوية حتتوى على أربع مهارات منها

 شفهية. مهارة االستماع أي قدرة على فهم اللغة ادلعربة .1
 مهارة الكالم أي قدرة على تعبَت النفس شفهيا. .2
 مهارة القرأة أي قدرة على فهم اللغة ادلكتوبة. .3
 23مهارة الكتابة أي قدرة على تعبَت النفس شفهيا. .4

 :مهارة النطق و الكالم
 نطق األصوات العربية نقطا صحيحا .1
 التمييز عمد النطق بُت احلركة القصَتة والطويلة. .2
 م الصحيح لًتكيب الكلمة العربية عند الكالم.استخدام النظا .3
 24ترتيب األفكار ترتيبا منطقيا يلمسو السامع. .4

تعليم مهارة الكالم يهدف إىل جعل الطالب قادرين على االتصال 
شفهيا جيدا مناسبا باللغة اليت تعلموىا. و أما أىداف تعليم مهارة الكالم عند 

 :25أبو بكر فهي دبا يلي
 زلادثًة.تعويد الطالب  .1
 تعويد الطالب تكلما فصيحا واضحا. .2
 تعويد الطالب أن خيتار الكلمة ادلناسبة دبوقعها يف اجلملة أو الكالم. .3

 للمرحلة ادلتوسطة فكما يلي: و أما أىداف مهارة الكالم
                                                           

23
Abdul Wahab Rosyidi,Media Pembelajaran Bahasa Arab, 

24
 1985الدكتور رشدي احمد طعيمة,جليل في إعداد المواد العليمية لبرنابج تعليم اللغة العربية, مكة المكرمة 

25
 Ulin Nuha, Op.Cit.hlm. 99. 
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 ايصال معلومات .1
 اشًتاك بادلمارسة احلوارية .2
 حتدث  عن البيانات الشحصية .3
 ادلقابلة .4
 متثيل .5
 26يف ادلناقشة أو اخلطابةتعبَت التفكَت  .6

مهارة الكالم قدرة على تعبَت األصوات اللفظية لتعبَت األفكار, األرء, 
اإلرادة أو اإلحساس إىل ادلخاطب. و الكالم نظام العلمات ادلسموعة و ادلنظورة 

و الكالم إندماج العوامل اجلسمائية, السوكوجلية, 27الذى يستفيد بعض اإلسان.
صرفية و اللغوية. و الكالم ألة مراقبة اجتماعية ضرورية العصبية, النحوية, ال

 28لإلحسان.
 رجراييالمفهوم اإل .  

 أما اخلطوات يف اللعبة لًتقة مهارة الكالم كمايلي :
 سأل ادلدرس عن إلستعداد الطالب يف التعّلم .1
 يقدم ادلدرس أىداف تعليم ادلادة .2
 ادلفردات ادلهمة يف السبورة كتابةيبدأ ادلدرس ب .3
 ادلادة من ادلعلم.  الطالبيستمع  .4
تردد الطالب بعض اجلمل اليت تشتمل على الًتكيب اللغوية ادلقصودة  .5

 حىت تتم السيطرة عليها.
 مرة ثانية . من ادلعلم  يستمع الطالب .6
 األسئلة باستخدام اجلمل بلغة العربية . جييب الطالب .7

                                                           
26

 Iskandarwassid dan Dadang Sunendar, Op. Cit., hlm. 286. 
27

Ulin Nuha, Metodologi Super Aktif Pembelajaran Bahasa Arab,Jagjakarta: Diva Press, 
2012,Hlm.99. 

28
Hendri Guntur Tarigan, Berbicara Sebagai suatu Ketrampilan Berbahasa, Bandung: 

Angkasa 1994,Hlm.15. 
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 .يأمر الطالب لسًت الكتباللعبة و ادلدرس يبدأ  .8
إذا كانت اجلملة صحيحة، ادلدرس يعطي اجلملة اىل الطالب و يقرأىا،  .9

فالطالب يعيدون اجلملة، وإذا كانت اجلملة غَت صحيحة، فالطالب ال 
 يعيدون اجلملة.

 يقوم ادلدرس باالتقومي .10
 :وأما مؤشرات مهارة الكالم

 يقدر الطالب على تعبَت أصوات األحرف اذلجائية .1
 .ة العربيةيقدر الطالب على نطق اذلج .2
 يقدر الطالب على نطق الكلمات. .3
 .ر الطالب على استيعاب ادلفرداتيقد .4

 السابقة اتالدرالس .ج 
الدراسة السابقة ىي حبث مستخدم كادلقارنة البتعاد التقليد عن كتابة 

فهي البحث علمية ولتأكيد البحث الذى قام بو الباحث. وأما الدراسة السابقة 
يف ادلدرسة الثانوية  مهارة الكالمًتقية ل" Ular Tanggaة "عبعن فعالية استخدام الل

البحث تقّدمو ف .ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية باكن ىَتان إندرا جَتي حولو
 .يوين يارتى

الطريقة السمعية  استخدام فعاليةوالبحث الذى يبحث عنو الباحث 
صحيحة يكون فعاال لًتقية مهارة الكالم الأعد اجلملة إن كانت  الشفهية بلعبة
. وأما فرق بُت البحث   ادلتوسطة دبعهد دار اذلدىكمبارادلدرسة  يف لدى طالب

السمعية طريقة استخدام  فعاليةادلوجود وىذا البحث يعٍت يرّكز الباحث يف 
صحيحة يكون فعاال لًتقية مهارة الكالم الأعد اجلملة إن كانت  لعبةباالشفهية 

ىذا البحث مل يقم ، ادلتوسطة دبعهد دار اذلدىكمبار ادلدرسة  يف طالبلدى 
 .أحد بالبحث من قبل
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 البحث وفرضياته إفتراضات .د 
 تراضات البحثإف .1

 لدى الطالب سلتلف مهارة الكالماستيعاب  (1
 عدة العوامل عليو تؤثرلدى الطالب  مهارة الكالماستيعاب  (2
 .الكالممهارة ستخدمة لًتقية اللعبةادلوىناك  (3

 الفرضيات البحث .2

أعد لعبةالبتنفيذ باستخدم  لدى الطالب ترقية مهارة الكالمد و إذا وج
 :صحيحةالاجلملة إن كان 

Ha   أعد اجلملة إن كانت  الطريقة السمعية الشفهية بلعبة استخدام فعالية
ادلتوسطة  دبعهد دار ادلدرسة  لدى طالب مهارة الكالملًتقية الصحيحة 

 سيفوصلوع كمباراذلدى 
Ho أعد اجلملة إن كانت  الطريقة السمعية الشفهية بلعبة استخدام فعالية

يف ادلدرسة طالب اللدي مهارة الكالم  لًتقيةغَت فعال  الصحيحة
 ادلتوسطة دبعهد دار اذلدى سفوصلوع كمبار.


