
 

 

7 

 الفصل الثانى
 اإلطار النظري

 
 أ . المفهوم النظري

 فعاليةف ي. تعر 1
 أثيَت وك فوذذ    ي معم  الغةة فعالية ىي مصدر من فعاؿ مبعٌت

افطباع (  ،وير ،اإلفدكفيسية الكبَتة وف الوعالية ىي وم شيئ فيو أثيَت ) عاقبة
مغياسا الوالية مرأبط مبحصذؿ عغى ادلنشذدة  كعغى يد 17كحتصل عغى احلاصغة  

كيقصد بالتعغي  الذم يؤدم إىل 18ككواية إجياد اشًتاؾ األفشيطة من الطالب  
تعغي  بثفضل الطرؽ ك وقغها جهدا ككقتا مع النتيمة وقضى درجة ممكنة من ال

ة من أغك الروم وّف اخلالص19 عغى وكرب قدر من ادلكاسب الًتبذية وألخرل
 ّططها من قبل اذلدؼ اليت خحتقيق الةاية ك  معيارىي  الوّعالية

الوّعالية ىي مناسب بُت اذلدؼ فيكذف فّعالية  ألّف إذا بغةت الةاية ك  
 وما معيار فعالية التعغي  كما يغى : اذلدؼ ادلنشذد التذقع ك 

 يقتدر الطالب عن منهج التعغي  جيدا  1
 يستطيع وف يتقن الطالب ادلادة يُتعغمو مناسبة  ي الكتاب   2
 حضذر الطالب كادلدرس ليؤدم التعغي  النشاط  3
 رأواعاإك قيمة الطالب وفتيمة التعغ    4
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Pusat bahasa departemen pendiidkan nasional, kamus bahasa indonesia, (jakarta: pusat 

bahasa,2002) ص 375  
12

Mulyasa, loc.cit 

13الفالح ( ص  محمد على الخولي , أساليب تدريس اللغة العربية, )عمان : دار
39

  



 

 

8 

 مفهوم الطريقة . 2
 متنذعة عن الطريقة منها : تعريفاتىناؾ 

أكذف   الطريقة عند عبد ادلنع  سيد عبد العاؿ ،  ي وكسع معافيها ىي وف  1
إعدادا لغخطذات الالزمة لعمل شئ من األشياء   ك الطريقة  ي وبسط 

 20معافيها ىي ال خترج عن سغذؾ السبيل  ي عمل األشياء 
الطريقة عند أيار يؤسف األفذار ىي كيوية مستعغمة ك مستخدمة لتذسل    2

 21ادلعغذمات وك العغـذ إىل ادلتعغُت بثيسر ومكن 
شاط ىي كيوية مستعغمة لتنويد اخلطة ادلنظمة عغى الن  الطريقة عند ذكالكول  3

 22الذاقعي ك ادلمارسي لغذصذؿ إىل ىدؼ التعغي  
ك قد أطذرت طريقة أدريس الغةة العربية يذما بعد يـذ بتطذر النظرية 

طريقة التدريس ىي النظاـ الذم يسَت عغيو ادلدرس مبا منها : الطريقة اإلفتقائية 
س ك ما يبعثه  إىل حتصيغو من مهارة ك فشاط يغقيو عغى الطالب من درك 

يكسبذا اخلربة النافعة ك ادلهارة ك ادلعغذمات ادلختغوة من غَت إسراؼ من الذقت 
ك اجلهذد ك بشكل يقرهب  من األعراض السامية اليت فرمي اليها  ي 

الطريقة عند وكلُت فذىا ىي اليت يستخدمها ادلدرس إلبالغ العغ  إىل  الًتبية
 ي التعغي   ك طريقة التدريس عند زكؿ احلناف ىي وسغذب ادلدرس الطالب 

 لبياف مادة الدرس عند التعغي  
 طرؽ التدريس ادلتناكعة منها : هناك ي أعغي  الغةة العربية 

   طريقة القذاعد ك الًترتة 1
   طريقة ادلباشرة  2
   طريقة القروة 3
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Zulkifli, metodologi pengajaran bahasa arab, ( pekanbaru: zanafa Publishing, 2011) h. 5 
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   طريقة اإلفتقائية  4
   طريقة احلذارية 5
 طريقة الذاحدة   6
   طريقة ادلمارسة النظرية 8
   طريقة العمغية 9

 طريقة الًترتة  10
   طريقة التنقيبية 11

 الطريقة االنتقائية . 3
ىناؾ أعريوات متنذعة لغطريقة اإلفتقائية منها من يقذؿ وف الطريقة 

فتخاب وك الض  مستويد بكل مريا من طرؽ التدريس الغةة اإلفتقائية ىي اإل
الطريقة اإلفتقائية لكيوية التعغي  الغةة العربية  كىناؾ من يقذؿ ويضا وف العربية 

من طرؽ أدريس الغةة العربية، الطريقة اإلفتقائية أكذف مستكمغة ىي الرفاء  
لطرؽ أدريس الةة العربية األخر ك وهنا ال أستند عغى افًتاضات معينة، فمن 

 اإلفًتاضات الكامنة كراء  كما يغي :
كل طريقة  ي التدرسي ذلا مهاسنها ك ديكن االستوادة منها  ي أدريس الغةة  1

 األجنبية 
  ال أذجد طريقة مثالية دتاما وك خاطئة دتاما، كلكل طريقة مزايا ك عيذب ك  2

 حمج ذلا ك حمج عغيها
  من ادلمكن النظر إىل طرؽ السابقة عغى وساس وف بعضها يكمل البعض  3

 ظر إليها عغى وساس وهنا متعارضة وك متناقضة  اآلخر بدال من الن
  ال أذجد طريقة أدريس كاحدة أناسب أناسب رتيع األىداؼ ك رتيع  4

 الطالب كرتيع ادلعغمُت ك رتع وفذاع برامج أدريس الغةات األجنبية  
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  ادله   ي التدريس ىذ الًتكيز عغى ادلتعغ  ك حاجتو ك ليس االكء لطريقة  5
 23حسب ادلتعغ  عغىأدريس معينة 

وخر ك لوعاؿ عمغية التعغي  ك التعغي    ك ديكن ادلدرس وف يستخدـ  
فتيمة ابتكار موكرم الغةة األجنبية  الطريقةىذه ك 24عدة الطرؽ عند التعغي    

يقة أعطى الورصة ذل  الخًتاع طر للوعاؿ عمغية أعغي  الغةة األجنبية   ك ىذه ا
 25الطرؽ ادلتنذعة 

 :الطريقة االفتقائية فيما يغىىناؾ حمج استخداـ 
 لكل طريقة التدريس مزية مستوادة هبا  ي عمغية التعي و   

 ب   ال أذجد طريقة مثغى
 ج   أكميل بعضها بعضا

 ،ادلستوادة هبا لغذصذؿ إىل رتيع األىداؼ د   كال أذجد طريقة التدريس
  ادلدرسُت ك برفامج أعغي  الغةة ،الطالب

 ق   أعغي  الغةة يهدؼ إىل أذفَت حاجة الطالب ك وىداؼ التعغي  
 26طرؽ التدريس ك   لغمدرس حرية ىف استخداـ عدة

 طريقة اإلفتقائية27 عيذب طريقة وخرل لتكميلمستوادة هبا 
الطالب ك  لًتقية مهارة القراءة جترب ىذه الطريقة  وفأريد الباحثة 

ىذه الطريقة فعالة إف كاف ادلدرس يستطيع وف يستذعب طريقة الوه  ادلقركؤ 
وخرل من حيث وفو يطبق وك يثخذ مزايا أغك الطريقة   ادلدرس الذل يستخدـ 

 حسب إرادأو يتثير ىف حاصغة التعغي  غَت كافية  طريقة التدريس عغى 
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 :وما خطذت استخداـ ىذه الطريقة فهي فيما يغىك 
 التمهيد   و

حتت ادلذضذع " األفشطة اليذمية "   ك عرض ادلذاد الدراسية كاحلذار القصَت     ب
  ادلظاىرة وكالصذرة ،ىذه ادلذضذع يقدـ بالشوهة ك احلركة مث اإلشارة 

  مث يقغدكفويستمع الطالب ىذا احلذار     ت
  ديارس الطالب ىذا احلذار متناكبُت    ث
ط باحلذار مث ديثل ادلدرس  كبالتاىل يعطى ادلدرس لغطالب النص ادلقركؤ ادلرأب   ج

  كيوية القراءة     الصحيحة مث يتبع ادلدرس قراءة ادلدرس متكررة
ادلوردات الصعبة يًترتها ادلدرس باإلشارة وك احلركة ك إال بًترتتها إال لةة    ح

  ادلتعغ 
  يستخدـ ادلدرس وسغذب الكغمة    خ
  يثمر ادلدرس الطالب بتحغيل ادلقركؤ مث مناقشتو   د
 28 التقذًن بتقدـ األسئغة ادلتعغقة وك بثداء الذاجبات ادلنزلية    ذ
 ادلزايا ىذه الطريقة  1

 وما ادلزايا ىذه الطريقة فهي كما يغى :     
 أعاجل ادلشكالت عن فرؽ الورد ك مادة الدرس  1
 أزيد يقة ك قدرة لدل ادلدرس  2
 جتدد التعغي  داخل الوصلأعطى   3
 أسهل ادلدرس  ي شرح مادة التعغي   4
 جتعل الطالب فاشطُت  ي التعغي   5
 جتعل الطالب أتوكركف مًتكبا  6
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 عيذب ىذه الطريقة   2
ىذه الطريقة حتتاج إىل مهمة ادلدرس العالية، يعٌت ماىر من فاحية مادة   1

 29  اليت يعغمها كماىر  ي طرؽ التدريس
عغى ادلدرس وف يستذعب طرؽ التدريس حىت يستطيع وف خيغطها   2

 بالطريقة األخرل
 ادلدرس وف يعغ  ك يوه  مزايا لكل طرؽ قبل خغطو إىل األخرعغى   3
 غَت مناسبةخغط طرؽ التدريس ستكذف فاشغة إذا رتعت بطرؽ   4
 30مل حتصل غاية النتيمة  ي التعغي  إذا ال هتتّ  حباجة الطالب   5
 الطريقة اإلفتقائية خطذات  6

 خطذات وستخداـ الطريقة اإلفتقائية ىي :  3
 ادلقدمة   1
بإعطاء ادلادة عن ادلذضذع مثل " باب الكالـ "  ك  ي بداية يبدو ادلدرس   2

الشرح وف يقـذ ادلدرس بشرح الدرس شويهيا وك بإستعماؿ الصذرة 
 ية وك إشارة وك غَتىا الكتاب

 يذاجو الطالب عغى مسع ادلادة من ادلدرس   3
 يطغب ادلدرس بعض الطالب بإعطاء األمثغة منه   4
 باإلشارة، وك صذرة وك غَتىايشرح ادلدرس ادلوردات الصعبة إما   5
يثمر ادلدرس الطالب وف يقذمذا مبشاكرة وف يكتبذا معغذمات مهمة  ي   6

 أغك ادلشاكرة لكل فرد
 31التختي ، أقـذ ادلدرس بإعطاء األسئغة ادلتعغقة بالدرس     7
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 وسيلة اللوحة الفالنيلية .4

 غةيموهـذ الذس  1
( ك  2003الذسيغة التعغيمية وصغها من الغةة الالأينية ) وزىار ورشد 

الذسيغة التعغيمية عند   معناىا ولة إللقاء ادلعغذمات من ادلرسل إىل مقبغها 
إبراىي  ما أستخدـ لغبحث لغحدث حلدكث عمغية أواعل التعغ  لغذصذؿ 

عغى  ك الذسيغة التعغيمية ما أستخدـ لغحث 320إىل األىداؼ اخلاصة 
 33 عمغية التعغي  كالتعغي  التوكَت، اإلحساس ك إرادة الطالب حىت حتدث 

 موهـذ كسيغة الغذحة الوالفيغية   2
ذسيغة فعالة فيغية فيها قطعة الصذر  ك ىذه الىذه الذسيغة لذحة فال

لتقدًن ادلعغذمات اخلاصة، ك ىذه الغذحة مغبسة بالكرأذف ادلغغذف ك داخغها 
زلذكفة   ك ىذه احملذكفة هتدؼ إىل دترين فصذص القراءة، ك بعض كغماهتا 

معرفة الطالب   ك الكغمة احملذكفة أبدؿ بالصذرة ادلختارة ادلناسبة بنص 
 القراءة 

 الوالفيغيةوىداؼ استخداـ كسيغة الغذحة   3
ف كافت الصذرة غة هتدؼ إىل حث معرفة الطالب، إيسىذه الذ 
 فعمغية أصبح مرحية ة منتذعة حادلغبسة داخل الغذ 

 مزايا كسيغة الغذحة الوالفيغية   4
 ىذه الذاسيغة ال حتتاج إىل الةرفة اخلاصة  1
 يستطيع ادلدرس وف يصنع ىذه الذاسغة بنوسو  2
 ة بنوسويستطيع ادلدرس يتظ  خافات ىذه الذاسغ  3
 يستطيع ادلدرس وف يعد ىذه الذاسغة من قبل  4
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 ىذه الذاسغة ديكن أناسبها حباجة الطالب  5
 اقتصاد لغمهد ك الذقت   6
 ىذه الذاسغة ديكن استخدامها متبادال  7
 ذتن ىذه الذسيغة رخيصة  8
 السبذرة مذجذد داخل الةرفة  9

 ىذه الذسيغة جتذب اىتماـ الطالب هبا  10
 حة الوالفيغيةذ عيذب ىذه الغ  5

 ه الذاسيغةينبةي لغمدرس وف يكذف ماىر  ي استخداـ ىذ  1
 يزع  بةض األخرين وف ىذه الذسيغة غَت مهمة ألهنا غَت جذابة  2

 كيوية صناعة كسيغة الغذحة  6
 األدكات . أ

 ادلقص  1
 ادلقطع  2
 الشريط الثنائي  3
 الدباسة  4

 ادلادة . ب
 مقياسها  1
 الضةط  2
 كرقة كارأذف ادلغذفة  3
 ةالصذر   4

 فيما يغى ةاخلطذات لصناعة الغذح
 جتهيز   1
 ة حذ أغبيس جبذخ الغ  2
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 ة ادلغغذفة عغى األقل يالث ولذافحأغبيس جذخ الغذ      3
 أصميغ الغحذة باستخداـ الشرط الثناين  4
 يصمغ ادلدرس احلذار داخل كارأذف  5
 ةحكغمت ىذه الغذ   6
 استعداد النوس  7
 جتهر األدكات  8
 استعداد الطالب  9

 
 استيعاب المفردات   .1

ىذه التعريف جيعل الورؽ كاضحا الكغمة ىي وصةر كحدة لةذية حرة  ك 
بُت الكغمة ك ادلذرفي    فادلذرفي  ىذ وصةر كحدة لةبة ذات معٌت، كىذ بذلك 
قد يكذف حرا وك غَت حر   كىذا يعٌت وف الكغمة قد أكذف مذرفيما كاحدا وك 

 34وكثر   مثاؿ ذلك كغمة ) معغ  ( أتكذف من مذرفيمُت مها وؿ + معغ  + كف 
   35يعٍت االستطاعة لالستخداـ ) ادلعرفة كادلهارة(ك معٌت  االستيعاب 

ادلوردات الغةذية إمنا ىي رلمذعات صذأية دالة عغى معاف، كل رلمذعة صذأية 
األصل فيها وف ختتص بالتعبَت عن معٌت معُت، ككذف دالة عغيها يعٌت : ) كذف 

ادلوردات عنصر  36الغوظ مىت وطغق وك ختيل فه  منو معناه لغعغ  بذضعو ( 
كتابة ( إال وف   –قراءة  –كالـ   –وساسي من عناصر الغةة  االربيع ) استماع 
 37ىذا ادلذقع يتواكت من مهارة إىل وخرل   
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موردات وف التالميذ قادركف عغى أررتة  كادلراد باستيعاب ادلوردات ىنا
وحيافا وف بعض الطالب حيوظذف ادلوردات  38اجلمغة إما  ي التكغ  وـ الكتابة  

ا كاكن ادلدرس ينحرؼ  ي أعغي  درس ادلوردات، مثال وفو يكتب رتيع كأررتته
ادلوردات عغى السبذرة داخل القائمة مث يعغمها كاحدة فذاحداة   ىذه الطريقة 
غَت جيدة ألهنا أثقل الطالب أصعب ادلدرس   ك الكيوية ادلثغي  ي أعغي  

ك  39ن  ي استخدامها  ادلوردات كتابتها كاحدة فذاحدة مث أبُت معافيها مث التمري
ينبةي لغمدرس وف يعد ادلوردات ادلطابقة لغطالب، فثجل ذلك ينبةي لغمدرس 
وف يعتمد عغى ادلبادئ ك ادلعيار ك ادلذاضح   ك وما ادلبادئ ادلستخدمة  ي أعغي  

 ادلوردات إىل لةَت العرب فهي فيها يغي : 
 أر ىي إختيار ادلوردات الىت كثر استخدامها او   التذ 

  التذزع ىذ إختيار ادلوردات اىل كثر استخدامها  ي بالد العرب  العرب وم  ب
 ليس بعض بالد العرب فقط   

ت   ادلطاحية ىي إختيار الكغمة اخلاصة ادلويد وم الكغمة ادلستخدمة  ي 
 الناحيات اخلاصة  

ث   ولوة ىي إختيار الكغمة األليوة ك ادلشهذرة , كأرؾ الكغمة النادية ,  
 داـ مةردة "الشمس ك الذكاء " كامها فوس ادلعٌت  كاستخ

ج   الشمذؿ ىي إحتيار الكغمة اليت ديكن استخدامها البيت ك ادلنزؿ , كغمة " 
 البيت " وع  من كغمة " منزؿ "  

 ح   اذلاـ ىذ إحتيار الكغمة اليت حيتاج إليها الطالب  
خ   العركبة ىي إحتيار الكغمات العربية كلذ كافت فيو ادلقارفة بغةة وخرل مثال، 

 40اذلاأف ك التغوذف ك ادلذياع   
                                                           

32
Bisri Mustafa DanAbdulHamid, Metode Dan StrategiPembelajaranBahasa Arab ( 

Malang : UIN-Maliki press, 2012) 62ص  
32

SyaifulMustofa, , StrategiPembelajaranBahasa Arab Inovatif, ( Malang : UIN-Maliki 

press, 2011) 72ص  
40
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 41األىداؼ أعغي  ادلوردات العربية فيما يغي :
 لتمرين فطق ادلوردات جبيدة ك صيصة حىت يقدركا عغى التكغ     و

القراءة وـ فه  التعريف عن ادلوردات اجلديدة لغتالميذ إما من عمغية    ب
 ادلسمذع  

داخل اجلمغة  ليقدر التالميذ لوه  معاىن ادلوردات الىت قامت بنوسها وك    و
استخداـ ادلوردات عند التكغ  ك الكتابة عغى حسب النظاـ عغى

 الصحيحة 
كاختيار ادلوردات ضركرم لتعبَت ادلعٌت ادلرجذ  كالوه  ادلطابق عن الغةة 

ك اقًتح 42لوه  ادلطابق عن ادلوردات ادلستخدمة ادلقدمة من خالؿ الغةة يؤيرة ا
بعض ادلوكرين وف عدد ادلوردات ادلعغمة إىل الطالب لةَت  ي ادلرحغة اإلبتدائة 
حذؿ سبع مائة ك مخسذف مورداة حىت ولف موردة، ك ي ادلرحغة ادلتذسطة ولف 

اف موردة حىت ولف كمخسمائة موردة، ك  ي ادلرحغة ادلتقدمُت ولف موردة حىت ولو
كمخسمائة حىت وهن  قادركف عغى أركيب الكغمات داخل السياؽ أركيبا صحيحا 

ك وما مؤشرات استيعاب ادلوردات فهي فيما  43كماىركف  ي استخداـ ادلعم   
 44يغي :

 يقدر الطالب عغى أررتة ادلوردات جيدة    1
 يقدر الطالب عغى النطق ك كتابة ادلوردات    2
 ت  ي الشوهي ك الكتايب صحيحايقدر الطالب عغى استخداـ ادلوردا  3

 45ك اخلطذات ادلهتمة هبا  ي أعغي  ادلوردات فهي فيما يغى :
 مساع ادلوردات  1
 فطق ادلوردات  2

                                                           
41

Abdul Hamid, Op.Cit, 33ص  
42

Ibid, 
43

SyaifulMustofa, Op.Cit, 66 ص  
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Ibid, 60ص  
45
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 إجياد معٌت ادلوردات  3
 قراءة ادلوردات  4
 كتابة ادلوردات  5
 أركيب اجلمغة   6

 
 المفهوم اإلجرائيب. 

 فيما يغي : الوالفيغيةالغذحة باستخداـ كسيغة  فتقائيةاخلطذات استخداـ طريقة اإل
 ادلدرس الكغمة الىت يعغمها إىل الطالب  يعدّ   1
 يقـذ ادلدرس عغى الوصل حيث ديكن جلميع الطالب رؤية ادلدرس   2
 شرح ادلدرس عن وىداؼ التعغي   3
بعػد كاحػدة كيسػثؿ " مػا ىػذا وك مػا  يعرض ادلػدرس البطاقػات لغتالميػذ كاحػدة  4

 ىذه"
ادلكتذبة كراء صذرهتا مث يتبعها التالميذ يقػرو ادلػدرس يقرو ادلدرس كتابة ادلوردات   5

 كتابة ادلوردات ادلكتذبة كراء صذرهتا مث يتبعها التالميذ
 يتحرؾ ادلدرس حتركا مناسبا مبعٌت ادلوردات  ) إذا كافت ادلوردات وفعاال (  6
 يذزع ادلدرس البطاقات لغتالميذ عشذائيا  7
 صؤرة كرأذفجيدكف فوس اليتحرؾ كل التغميذ ليبحث عن وصدقائو الذين   8
، يشػػكغذف الصػػؤرة كرأػػذف بعػػد وف كجػػد كػػل التالميػػذ وصػػدقائو الػػذين مسػػكذا    9

 اجملمذعة
2)  

 
 
 



 

 

39 

 استيعاب ادلوردات كادلتةَت ادلقيد :
 يقدر الطالب عغى أررتة ادلوردات جيدة  1
 يقدر الطالب عغى النطق ككتابة ادلوذدات  2
 التاليةعغى استحضار يالث موردات  ي احلصة يقدر الطالب   3

 الدراسة السابقة
الدراسة السابقة ادلقارفة لغتباعد عن منابغة البحث العغمي الذم يقـذ هبا عنو 

 من قبل كهتدفو إىل أقذية الذم مل يق  احد بالبحث عنو من قبل 
طالبة قس  أعغي   2016سنة  جذت إيوا فذر عزيزةىذا البحث قد قامت بو 

قاس  اإلسالمية احلكذمية رياك كمذضذع حبثها  الغةة العربيةجبامعة السغطاف الشريف
بذسيغة لذحة القاّلب الستيعاب مادة الغةة الةربية لدل  اإلفتقائيةفعالية الطريقة 

بكنبارك  كفتيمة حبثها دلتذسطة مبعهد باب السالـ )حبث جترييب فيادلدرسة االطالب 
من درجة ك 2،68=  1 ي دراجة داللة % Ttاكرب من اجلدكاؿ  To  =3،21وف 

 مقبذلة  Haمردكدة ك  Ho، يعٌت 2،21= 5داللة %
كالبحث الثاىن عن   مادة الغةة الةربية كالورؽ بينهما فالبحث األكؿ عن
 الطريقة اإلفتقائيةاستيعابادلوردات كادلساكة بينهما فعالية 

 البحث ضو فر 
 الورضية إجابة مؤقتة أكذين مشكغة البحث 

Ha :  لًتقية فعالة ة الوالفيغيةذحبذسيغة الغ اإلفتقائية استخداـ الطريقة
ادلتكامغة "اإلسالميةاستيعاب ادلوردات لدل طالب ادلدرسة  ادلتذسطة

 بكنبارك "الوتية
Ho :  لًتقية فعالة غَت ة الوالفيغية ذحبذسيغة الغاستخداـ الطريقة اإلفتقائية

ادلتكامغة "اإلسالميةاستيعاب ادلوردات لدل طالب ادلدرسة  ادلتذسطة
 بكنبارك "الوتية


