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 الفصل الثاني
 اإلطار النظري

 المفهوم النظري .أ 
 تعريف الفعالية . أ

يف اللغة ٗٔ. الفعالية ىي فاعلية، تأثَت، نفوذ.ٖٔكلمة "الفعالية" من كلمة "فعال"
مبعنىُمرتَِبط مبحصول على ادلنشودة و ِكفاية efektive  ملياسا،كلمةوعند  Efektif   اإلندونيسيا

إجياد االشًتاك يف األنشطة التعليمية من الطالب. ويقصد بالتعليم الفّعال ذلك التعليم و 
الذي يؤدي إىل أقصى درجة شلكنة من التعلم بأفضل الطرق وأقلها جهدا ووقتا مع النتيجة 

 .٘ٔعلى أكرب قدر من ادلكاسب الًتبوية األخرى
الوصول  إىل العمل ادلخطط. وىي "efectiveness"الفعالية لغة من اللغة اإلصلليزية 

ىف معجم اللغة األندونيسية ىي وجود أثر تفيد ادلنفعة. وقال سوندانج ف. سياجيان  efektifو
أن الفعالية ىي الوسيلة والوسائل بعدد معُت مقرر من قبل وىي لنيل حاصلة العمل الذي و 

ة قريبة إىل اذلدف وصوذلا إىل اذلدف ادلقرر أو ال تصل إليها. وإذا كانت حاصلة األنشط
 .ٙٔفتكون الفعالية مرتفعة

 أما معيار فعالية التعليم كما يلى : 

                                                           
ٖٔ ٕٗٗ، ص. عربي-منور قاموس المنور اندنيسيزلمد فَتوز و امحد ورسون ،   
ٖٔٗٔ Multi KaryaGrafika يغياكرتا:، قاموس العصرى أتابيك علي،    

ٔ٘ .ٕٖ، ص. المرجع السابقزلمد علي اخلويل،   
ٔٙ

Sondang,P.Siagian,KiatMeningkatkanProduktivitasKerja,( Jakarta: PT RinekaCipta, 2002), 

Hlm.26 
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 يقتدر الطالب عن منهج التعليم جيدا .ٔ
 يستطيع أن يتقن الطالب ادلادة يُتعلمو مناسبة يف الكتاب  .ٕ
 حضور الطالب وادلدرس ليؤدي التعليم النشاط .ٖ
 ٚٔنتيجة التعلم أو قيمة الطالب إرتفاعا .ٗ
 يةو السمعية الشفالطريقة  . ب

الطريقة ىي عبارة عن خطة عامة الختيار وتنظيم وعرض ادلادة اللغوية، على أن تقوم ىذه 
اخلطة حبيث ال تتعارض مع ادلدخل الذي تصدر عنو وحبيث يكون واضحا أن ادلدخل شيء 

 .ٛٔمدئي والطريقة شيء إجرائي
الرموز الصوتية الىت يتعارف أفراد تنطلق ىذه الطريقة من تصور للغة مؤداة أهنا رلموعة من 

اجملتمع على داللتها بقصد حتقيق االتصال بُت بعضهم البعض، من ىنا فإن اذلدف األساسى 
يف تعليم العربية ىو دتكُت غَت الناطقُت بالعربية من االتصال الفعال بالناطقُت هبا. مبا يتطلبو 

 .ٜٔقفىذا االتصال من مهارات سلتلفة ومبا يدور حولو من موا
ية طريقة معتمدة على ادلدخل الًتكيب. وىذه الطريقة تؤكد على الطريقة السمعية الشفو 

 .ٕٓالتحليل ووصف  اللغة ادلتعلمة ابتدءا بالصوت، صيغة الكلمة وتركيب اجلملة
ويستفيد ادلعلم من رؤية الكلمة يف غرض الكلمات اجلديدة او الصعبة او الىت يشيع 
فيها اخلطأ باستخدام السبورة حىت يتم رؤيتها واإلحتفاظ يف الذىن. أما االستماع إىل الكلمة 

                                                           
17

Jj. Hasibuan, Proses Belajar Mengajar, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003), hlm. 22 
18 ٙٗ(، ص. ٜٜ٘ٔ، )جامعة أم القرى، مكة ادلكرمة، اللغة البنيو عربية للناطقُت بالغة أخرى أسسو مداخلو طرق تدريسوتعليم زلمد كامل الناقة،    

19   ٔٓٗم(ص. ٖٜٛٔ،)دار ادلعرفة،طرق التدريس اللغة العربية الدينيةد. زلمود رشدى خاطر، 
20

AcepHermawan, MetodologiPembelajarnBahasa Arab, (Bandung: RemajaRosda 

Karya,2011), hlm.125 
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فوسيلة األذن، والتدريب على مساع أصوات الكلمة ودتيزىا، وادراك الفروق الدفيقة بُت 
ربة يف سلارجها وبُت حروفها مرتبة عن طريق التهجى الشفوى لبعض الكلمات احلروف ادلتقا

قبل كتابتها. وأخَتا يأتى ادلران اليدوى ووسيلتو اليد. واإلكثر من التدريب على الكتابة حىت 
 ٕٔتعتاد يد التلميذ طائفة من احلركات العضيلة اخلاصة شلا يفيد يف سرعة الكتابة.

لغة النطق. فلذا أن تعليم اللغة يبدأ من عملية استماع افًتاض ىذه الطريقة أن ال
وىذه الطريقة ستهدف اىل ٕٕأصوات اللغة إما داخل الكلمة أم داخل اجلملة مث نطقها.

تكوين الطالب القادر على استخدام اللغة اتصاليا. فلذا البد على الطالب ان يتعلموا اللغة 
تلقائيا. وىذه ادلهارة زلصولة عليها من  ادلنشودة متكررا ليستطيعوا ان يستخدموا اللغة

وخطوات   ٖٕالتعويدات اجلديدة ونظرة اىل التعويدات القددية الصادرة من لغاهتم احمللية.
 ية فهي :يقة السمعية الشفو التعليم بالطر 

تقدمي احلوار القصَت. ويقرأه ادلدرس متكررا، ويستمع التالميذ قراءة ادلدرس بدون النظر إىل  .1
 النص.

تكرير وحفظ احلوار. يكرر التالميذ قراءة ادلدرس كلمة فكلمة وحيفظون تلك ادلفردات. ال  .2
 وىذه التقمية تقنية التكرير واحلفظ.

 والتقنية ادلستخدمة ىف تقدمي منوذج الكلمة الصعبة تقنية تكريرية.  .3
 تقدمي احلوار متناوبا أمام الفصل.  .4
 ٕٗتركيب اجلملة على حسب ادلادة ادلتعلمة.  .5

                                                           
21 298م(ص. ٖٜٛٔ،)دار ادلعرفة,طرق التدريس اللغة العربية الدينيةشدي خاضر واخرون،ر  زلمود  

22
.Ahmad FuadEfendi,Metodologi pengajaran Bahasa arab Malang: Misyikat 2002 

23
.Aziz Fakhrurrozi, dkk, PembelajaranBahasa Arab, Jakarta : DirektoratJenderalPendidikan 

Agama Islam Kementrian Agama, 2012, hal. 24 
24

Ahmad Fuad Effendy,Op. Cit.,hlm. 42 
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   اإلستراتيجية التعليمية . ت

مبعٌت علم احلرب أو قائدة احلرب. جاء     "strategia"إسًتاتيجية تأخذ من اللغة يوناين 
يف معجم اللغة اإلندوسية الكبَت معٌت اإلسًتاتيجية ىي ُخطة ُمَدقِّقة يف نشاط ليحصل على 

 .ٕ٘األىداف ادلنشودة ادلخصوصة
يف كتاب إسًتاتيجية تعليمية اللغة، إذا تربط اإلسًتاتيجية  "Gagne"نقل ججٍت 

بالتعليم فتفهم اإلسًتاتيجية على مهارة الطالب يف التفكَت و حل ادلشكلة و اختاذ القرار. و 
ىذا يعرب أن عملية التعليم يؤثر الطالب تفكَتا فريدا ألن حيصل على حل ادلشكلة و اختاذ 

 .ٕٙالقرار
لمية طرائق أو أساليب تنظيم ادلادة و تعليمها يف عملية التعليم إن اإلسًتاتيجية التع

. و مفهوم اإلسًتاتيجية التعليمية ٕٚمبستخدمة أنواع منبع ادلادة حىت تكون التعليم الفعايل
أوسع من الطريقة و األساليب، و ىذا يعرب أن الطريقة و األساليب جزء اإلسًتاتيجية 

 .ٕٛالتعلمية
  Ala bingoلعبة . ث

تشكل شئ إسًتاجية لىت تفرّح لًتقية  (ala bingoان إسًتاجية لعبة ) (paul ginnisقال )
الفكرة وادلفردات . ىذه اإلسًتاجية تستخدام لتغَّت كلمة اجلديدة، تغَت معرفة الطالب قبل 

                                                           
25

Kamus Besar Bahasa Indonesia Offline Versi 1.1 
26

IskandarwassiddanDadangSunendar, Op.Cit.Hlm. 3. 
27

Darmansyah, Op. Cit. Hlm. 17. 
22

Syaiful Mustofa, Op. Cit. Hlm. 10. 



 
 

11 

( تشكل أسلوب يف التعليم الىت ala bingo) مبعلمو وتستخدام لتفرح التقوين. أدوات اللعبة
 ُٜٕت الطالب وتغفر معرفة ودتلك فكرة القوة يف تأجيب ادلسأل ىف التعليم.فيها تعامل ب

 ٖٓ(.paul ginnis) ( رأيala bingoاخلطواة إسًتاجية لعبة )

 يشرح ادلدرس ادلادة ادلدروسة. .ٔ
 .bingoصندوق ٜيأمر ادلدرس للطالب لَتمسو  .ٕ
 اإلصطالحا عن ادلوضوع على السبورة. ٕٔيكتب ادلدرس  .ٖ
 اإلصطالح يف السّبورة. ٕٔصندوق من ٜللطالب ليمأل يأمر ادلدرس  .ٗ
اإلصطالح واحدا بعد واحدعشوئية  ٕٔمث يقرأ الطالب تعريف من  ((eyes down قل .٘

يف بطاقة صغَتة سابقة من قبل. مث خيّضها  ذلك التعريفوإحدى الكيفية يف تنفيذه بكتبة 
 قيقي.حب bingoلكل الطالب يستطيع أن ينظر ادلتتابع دون نظام مثل 

 يطلب الطالب اإلصطالح يف بطاقتهم إذا مناسب بالتعريف. عندما الطالب خطة .ٙ

(horizontal, vertical, diagonal يف بطاقتهم وىم يقرئون مرة أخرى اإلصطالح الرئيس و )
 معنو.

 د. استيعاب المفردات
أن ادلرء يستطيع  استيعاب ادلفردات ىو عملية إجراءة اإلنسان. وادلعٌت ادلتعلق باللغة العربية

. لذا، إن استيعاب ادلفردات قدرة ادلرء على ٕٖوادلفردات ىي كلمات ٖٔأن يستخدم اللغة.

 استخدام ادلفردات العربية يف تركيب اجلملة لالتصال.
                                                           

22
Paul Ginnis, Op. Cit.,Hlm.22 

30
Melvin L. Silberman, 0p.Cit. Hlm. 126-127. 
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واختيار ادلفردات ضروري لتعبَت ادلعٌت ادلرجو. والفهم ادلطابق عن اللغة ادلقدمة من خالل 
 ٖٖعن ادلفردات ادلستخدمة. اللغة يؤثره الفهم ادلطابق

لغَت العرب يف ادلرحلة  تالميذالواقًتح بعض ادلفكرين أن عدد ادلفردات ادلعلمة إىل 

االبتدائية حول سبع مائة ومخسون مفردة حىت ألف مفردة، و يف ادلرحلة ادلعدل ألف مفردة 

ىت ألفا مفردة. حىت ألف ومخس مائة مفردة، ويف ادلرحلة ادلتقدمُت ألف ومخس مائة ادلفردة ح

وىناك رأي أن يف ادلرحلة االبتدائية ألفا مفردة حىت ألفان ومخس مائة حىت أهنم قادرون على 

 ٖٗتركيب الكلمات داخل السياق تركيبا صحيحا وماىرون يف استخدام ادلعجم.

 : ٖ٘واخلطوات ادلهتمة هبا يف تعليم ادلفردات فهي فيما يلى
 مساع ادلفردات (ٔ
 نطق ادلفردات (ٕ
 ٖٙمعٌت ادلفردات. و أما اخلطوات يف إجياد معٌت ادلفردات، فيما يلى:إجياد  (ٖ
 تقدمي ادلفردات ادلعلمة مباشرة. ادلثل: يقّدم ادلعلم ادلكتب فيقول "َمْكَتٌب". -أ 

 

                                                                                                                                                                       
31

W J S Pourdarminta, Op.Cit.Hlm. 522  
32

A.W Munawir, Kamus Al-Munawir, Surabaya, PustakanProgreshif, 1227, H.1043 

33
Abdul Wahab Rosyidi, Media Pembelajaran Bahasa Arab, Malang: UIN-MALIKI PRESS, 

2010,h.54. 
34

 Abdul Hamid, Uril Baharuddin &Bisri Mustafa, Pembelajaran Bahasa Arab (Pendekatan, 

Metode, Strategi, Materi dan Media), (Malang: UIN – Malang Press, 2002),  hlm. 62  
35

Ahmad Fuad Effendy, Op. Cit. Hlm. 122-126. 
36

 Abdul Hamid, Op.Cit, Hlm. 34-35 
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 تقدمي ادلصغر من ادلفردات ادلعلمة. -ب 
ادلتعلقة إعطاء الصورة عن ادلفردات ادلعلمة، مثال، إن كان ادلدرس يريد أن يعلم ادلفردة  -ج 

 بالبقرة، فيقدم صورة البقرة
 دتثيل ادلفردات ادلعلمة -د 
 تقدمي ترادف الكلمة -ه 
 تقدمي مقابلة الكلمة -و 
 تقدمي التعريف لكل مفردة معلمة -ز 
 تكرير ادلفردات. -ح 
إن كان الطالب مل يفهموا ادلفردات ادلعلمة باستخدام اخلطوات السابقة، فتلك  -ط 

 ادلفردات يًتمجها ادلدرس إىل اللغة األم.
 قراءة ادلفردات (ٗ
 كتابة ادلفردات (٘
 تركيب اجلملة. (ٙ

 واخلطوة الىت يستخدمها الباحث خطوة ثانية يعٌت من نطق ادلفردات.
وينبغى للمدرس أن يعد ادلفردات ادلطابقة للطالب، فألجل ذلك ينبغى للمدرس أن يعتمد 

إىل ادلتعلم غَت وأما ادلبادئ ادلستخدمة يف تعليم ادلفردات  ٖٚعلى ادلبادئ وادلعيار الواضح.
 ٖٛالعرب فهي فيما يلى:

                                                           
37

Ibid. 61  
38

  196-195م. ص  1989, مصر: جامعة المنصورة، تعليم العربية لغير الناطقين بها،  طعيمهرشدي أحمد
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التواتر: اختيار ادلفردات الىت كثر استخدامها. تفضل الكلمة شائعة االستخدام على غَتىا،  .ٔ
مادامت متفقة معها يف ادلعٌت. تستشار فيها قوائم ادلفردات اليت أجرت حصرا للكلمات 

 ادلستعملة و بينت معدل تكرار كل منها.
ردات الىت كثر استخدامها يف بالد العرب أى ليس يف بعض بالد العرب التوزع: اختيار ادلف .ٕ

 فقط.
ادلتاحية : اختيار الكلمة اخلاصة ادلفيدة أي الكلمات ادلستخدمة يف الناحيات اخلاصة.  .ٖ

تفضل الكلمة اليت تكون يف متناول الفرد جيدىا حُت يطلبها. واليت تؤدي لو معٌت زلددا. و 
 الكلمات اليت يستخدموهنا يف رلاالت معينة. يقاس ىذا بسؤال الناس عن

األلفة: اختيار الكلمة األليفة وادلشهورة، وترك الكلمة النادرة. تفضل الكلمة اليت تكون  .ٗ
مألوفة عند األفراد على الكلمة ادلهجورة نادرة االستخدام. كاستخدام مفردة "الشمس 

 والذكاء" وذلما نفس ادلعٌت.
تغطي عدة رلاالت يف وقت واحد على تلك اليت ال ختدم إال الشمول: تفضل الكلمة اليت  .٘

رلاالت زلدودة. ادلثال : البيت وادلنزل، كلمة "البيت" أعم من كلمة "ادلنزل". و كانت بينهما 
فروق دقيقة إال أهنا فروق ال هتم الدراس يف ادلستويات ادلبتدئة خاصة. إن كلمة ))بيت(( 

نظر يف ىذه االستخدامات: بيتنا، بيت اهلل، بيت اإلبرة تغطي عددا أكرب من اجملاالت. و لن
 )البوصلة(، بيت العنكبوت، بيت القصيد،...اخل.

األمهية : اختيار الكلمة الىت حيتاج إليها الطالب. تفضل الكلمة اليت تشيع حاجة معينة عند  .ٙ
 الدارس على تلك الكلمة العامة اليت قد ال حيتاجها أو حيتاجها قليال.
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: اختيار الكلمات العربية ولو كانت فيو ادلقارنة بلغة أخرى. تفضل الكلمة العربية العروبة  .ٚ
 ٜٖعلى غَتىا. مثال، اذلاتف و التلفون أو ادلذياع وراديو.

 :وأما مؤشرات االستيعاب يف تعليم ادلفردات فهي فيما يلي
 لصحيحة.يقدر الطالب على ترمجة أنواع ادلفردات ويقدرون على استخدامها يف اجلملة ا .أ 
 يقدر الطالب على قراءة النص بالتنغيم وادلخرج الصحيح. .ب 

 يقدر الطالب على تعيُت معٌت ادلفردات .ج 
 :وأما مؤشرات استيعاب ادلفردات دلرحلة ادلتقدمُت فهي فيما يلى

 يقدر الطالب على شرح معٌت ادلفردات بإيضاح مرادىا .أ 
 يطلب الطالب معٌت ادلفردات يف ادلعجم .ب 
 ادلفردات إىل لغاهتم يًتجم الطالب تلك .ج 
 ترتيب الكلمة .د 
 وضع الكلمة داخل اجلملة .ه 
 اختيار مثال الكلمة ادلطابقة .و 
 تركيب اجلمل .ز 
 ٓٗإعطاء حركة الكلمة .ح 
 
 
 

                                                           
32

Ibid 
40

M..Abdul Hamid, Op.Cit, Hlm 34-35. 
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 المفهوم اإلجرائي .ب 
 يفتح ادلدرس الدرس بالسالم والدعاء. ٔ
 يبدأ ادلدرس الدرس بتقدمي القصة القصَتة. ٕ
 ادلدرس بدون النظر إىل النص.ويقرأ ادلدرس متكرراويستمع التالميذ قراءة  ٖ
 يكرر التالميذ قراءة ادلدرس كلمة فكلمة وحيفظون تلك ادلفردات. ٗ
 .bingo صندوق ٜيأمر ادلدرس للطالب لَتمسو  ٘
 اإلصطالحا عن ادلوضوع على السبورة. ٕٔيكتب ادلدرس  ٙ
 إصطالحا يف السّبورة. ٕٔصندوق من ٜيأمر ادلدرس للطالب ليمأل  ٚ
إصطالحا واحدا بعد واحدعشوئية وإحدى  ٕٔقرأ الطالب تعريف من ( مث يeyes downقل ) ٛ

يف بطاقة صغَتة سابقة من قبل. مث خيّضها لكل  ذلك التعريفالكيفية يف تنفيذه بكتبة 
 حبقيقي. bingoالطالب يستطيع أن ينظر ادلتتابع دون نظام مثل 

الب خطة يطلب الطالب اإلصطالح يف بطاقتهم إذا مناسب بالتعريف. عندما الط ٜ
(horizontal, vertical, diagonal يف بطاقتهم وىم يقرئون مرة أخرى اإلصطالح الرئيس و )

 معنو.

 الدراسات السابقة .ج 
الدراسة السابقة ىي حبث مستخدم كادلقارنة البتعاد التقليد عن كتابة علمية ولتأكيد 

فعالية تطبيق إسًتاتيجية البحث الذى قام بو الباحث. وأما الدراسة السابقة فهي البحث عن 
( لًتقية استيعاب ادلفردات العربية لدى Komunikata Cepatلعبة "اتِّصال الكلمة السريع" )

 طالب مدرسة دار العلوم ادلتوسطة الدينية ادلتكاملة بدوري مبنطقة بنكاليس.
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لعبة استخدام الطريقة السمعية الشفوية باسًتاتيجية والبحثالذى يبحث عنو الباحث فعالية
(Ala bingo  لًتقية استيعاب ادلفردات العربية ) وسط يف ادلدرسة الثانوية أمة  لدى الطالب

. وأما فرق بُت البحث ادلوجود وىذا البحث يعٍت يرّكز الباحث يف تكنولوجي رياومبعهد 
( لًتقية استيعاب  Ala bingoية باسًتاتيجية لعبة )استخدام الطريقة السمعية الشفو فعالية 

 .تكنولوجي رياووسط مبعهد يف ادلدرسة الثانوية أمة  لدى الطالب فردات العربية ادل

 فروض البحث .د 
Ha : استخدام الطريقة السمعية الشفو( ية باسًتاتيجية لعبةAla bingo  فعال لًتقية استيعاب )

 .مبعهد تكنولوجي رياو الطالب يف ادلدرسة الثانوية أمة وسط ادلفردات العربية لدى
 

Ho: استخدام الطريقة السمعية الشفو( ية باسًتاتيجية لعبةAla bingo  غَت فعال لًتقية )
 .مبعهد تكنولوجي رياو الطالب يف ادلدرسة الثانوية أمة وسط استيعاب ادلفردات العربية لدى

 
 

 
 
 
 
 
 


