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 الفصل الثاني

 اإلطار النظري

 المفهوم النظري .أ 
 تعريف الفعالية .1

يف اللغة  19 نفوذ.. الفعالية ىي فاعلية، تأثَت، 18 كلم"الفعالية"منكلمة"فعال
ُمرتَِبط دبحصول على ادلنشودة و  عٌتدب efektiveكلمة  وعند ملياسا،   Efektifاإلندونيسيا 

. ويقصد بالتعليم الفّعال 20ِكفاية و إجياد االشًتاك يف األنشطة التعليمية من التالميذ
هدا ذلك التعليم الذي يؤدي إىل أقصى درجة دمكنة من التعلم بأفضل الطرق وأقلها ج

 .21ووقتا مع النتيجة على أكرب قدر من ادلكاسب الًتبوية األخرى
وىي الوصول  إىل العمل ادلخطط.  "efectiveness"الفعالية لغة من اللغة اإلذمليزية 

معجم اللغة األندونيسية ىي وجود أثر تفيد ادلنفعة. وقال سوندانج ف.  يف  efektifو
سياجيان أن الفعالية ىي الوسيلة والوسائل بعدد معُت مقرر من قبل وىي لنيل حاصلة 
العمل الذي عملو ادلرء. فعالية دلت على النجاح تنظر من ناحية وصوذلا إىل اذلدف 

لة األنشطة قريبة إىل اذلدف فتكون الفعالية ادلقرر أو ال تصل إليها. وإذا كانت حاص
 .22مرتفعة
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وقال عبد الرمحة أن الفعالية ىي انتفاع ادلصادر والوسيلة والوسائل بعدد معُت مقرر 
. وقال ملياسا أن الفعالية ىي كيفية 23وقت معُت يفلنيل عدة األعمال   وىي ،من قبل

انتفاع ادلصادر لتحقيق ىدف التشغيلية. الفعالية تتعلق بتنفيذ   يفادلنظمة لتكون ناجحة 
. مث قال 24واشًتاك األعضاء ،وسريع الوقت، والوصول إىل األىداف ،كل العمل الرئيسي

أن الفعالية تتعلق بادلقارنة بُت درجة الوصول إىل األىداف وبُت اخلطة ادلعدة من قبل 
 تعلقة قريبة.

تنفذ  اليتلًتبية. حيث وجود ادلقارنة بُت درجة ذماح الًتبية الفعالية ىي مقدارة ذماح ا
ختيار ىاندوكو أن الفعالية ىي القدرة الخططت لنيل أىداف الًتبية. وقال ىاىن  اليت

 .25اذلدف ادلعُت والتمام لنيل األىداف ادلقررة

فاستخلص أن الفعالية ىي شيئ متعلق بالغاية أو  ،بناء على الشرح السابق
تنفيذ التعليم  يفربقق من األنشطة ادلناسبة بالعملية. وإذا كان فيها ذمع  ليتااألىداف 

كمية التعليم واحلال الدال على الوصول إىل اذلدف الديناميكي بُت نوعية التعليم و  للتوازن
 ادلعُت كامال ومناسبا دبا خططو الًتبية فيقال أن ذماح التعليم فعايل.

 طريقة التعليم .2
 معٌت يفقبل نبحث عنها حبثا عميقا فينغي لنا أن نعرف تعريفات لغوية مشتملة 

 طريقة تعليم اللغة العربية ليكون التفسَت عنها متساويا وغَت خمتلف.

الطريقة لغة كيفية وإصطالحا علم تبحث فيو كيفيات للوصول إىل األغراض 
 ادلنشودة إليها فعاليا وتأثَتا.
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وىى تصميم البحث وطريقة تنفيذه. وبعبارة أخرى كانت  وتساوى الطريقة األسلوب
مزاياىا ونقصاهنا. وطريقة تعليم اللغة العربية عليم و الطريقة علما تبحث فيو طرق تنفيذ الت

فهمها وتسلطها بالسرور.  يفطريقة مسلوكة لتقدمي مادة التعليم تسهيال للطالب 
. ليس التعليم تقدمي النظريات فقط معٌت والطريقة ادلقصودة ىنا طريقة التعليم ادلؤثرة وذو

ولكنها تشكيل قوة الفكرة واألخالق والشعور . والطريقة من واجبات ادلدرس للحصول 
 26تنفيذ وظيفتو. يفعلى النجاة 

 طريقة تعليم اللغة العربية  .3
تعليم اللغة العربية ثالث إصطالحات جيب علينا أن نعرفها جيدا إلصالح  يفكان 

للغة العربية حىت تكون النتيجة تصل إىل احلدى األعلى. اإلصطالحات طرىقة تعليم ا
ختلط إستخدامها حىت يستبهم حدىا. وإن كانت اللغة او  تقنية.الثالثة مدخل وطريقة و 

يفهمها  اليتالعربية تعليما وعلما ذاتيا فتستحق عليها أن متتلك اإلصطالحات الواضحة 
 الناس الًتبوي سهال. 

والطريقة والتقنية ترتب عالقة ، ادلدخل مكون اإلفًتاض عن حقيقة تًتتب ادلدخل 
اللغة وتعليمها. والطريقة توضيح ادلدخل. وادلدخل نظرية فلسفية تعتقد أهنا حقيقة مقررة 

 بديهية.

اإلفًتاض ادلتعلق بتعليم اللغة العربية مهارة االستماع والكالم. وتعليمهما مقدمان 
لكتابة. وخطوات ادلدخل التالية نشأة عادة يشكلها التعويد من تعليم مهارة القراءة وا

 . فلذا كان على تعليم اللغة تعويد وتكرير.عادة الصىب عند استخدام لغة األموالتكرير، ك

والطريقة خطة كلية متعلقة بتقنية تقدمي التعليم ادلنظمة وغَت خمالفة بعضها بعضا 
باعتماد ادلدخل ادلقرر. واذا كان ادلدخل بديهية فكانت الطريقة إجرائية. فلذا كانت 
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عملية التعليم. وديكن  يفيستخدمو ادلدرس  الذيالطريقة حمصولة عليها من ادلدخل 
 27تعليم ادلتنوعة.للمدخل أن حيصل على طرق ال

 ومن أنواع طرق تعليم اللغة العربية :

 طريقة ادلباشرة .أ 
 طريقة الربليثى .ب 
 الطريقة الطبيعية .ج 
 طريقة احملادثة .د 
 الطريقة الصوتية .ه 
 طريقة التدريب .و 
 طريقة القراءة .ز 
 الطريقة الشفهية .ح 
 طريقة منط الًتيب .ط 
 طريقة اإلمالء .ي 
 طريقة الًتمجة .ك 
 طريقة القواعد والًتمجة .ل 
 طريقة الوحدة .م 
 طريقة علم النفس .ن 
 طريقة السمعية الشفوية .س 

 الطريقة ادلوقيفية .ع 
 الطريقة اإلصالحية .ف 
 طريقة ثنائي اللغة .ص 
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 الطريقة ادلراقبية اللغوية .ق 
 طريقة اإلنتقائية .ر 

 الطريقة السمعية الشفهية .4

الطريقة السمعية الشفهية طريقة معتمدة على ادلدخل الًتكيب. وىذه الطريقة تؤكد 
 .28اللغة ادلتعلمة ابتدءا بالصوت، صيغة الكلمة وتركيب اجلملةعلى التحليل ووصف  

افًتاض ىذه الطريقة أن اللغة النطق. فلذا أن تعليم اللغة يبدأ من عملية استماع 
وىذه الطريقة هتدف اىل  29داخل الكلمة أم داخل اجلملة مث نطقها. أماأصوات اللغة 

ا. فلذا البد على التالميذ ان يتعلموا تكوين التالميذ القادر على استخدام اللغة اتصالي
اللغة ادلنشودة متكررا ليستطيعوا ان يستخدموا اللغة تلقائيا. وىذه ادلهارة حمصولة عليها 

  30من التعويدات اجلديدة ونظرة اىل التعويدات القددية الصادرة من لغاهتم احمللية.

صلة التامة فألجل يدل على احلا ASTPن تعليم اللغة األجنبية باستخدام منوذج إ
ذلك يزعم ادلفكرون اللغويون ان ىذا النموذج مطابق خارج الربنامج اجلندي. وىذه 
خلفية اصدار الطريقة السمعية الشفهية، وىذه الطريقة مستخدمة بعد وجود النظريات 

 يف. وىذه الطريقة مستخدمة ايضا Michiganقدمتها عدة اجلامعات والسيما جامعة  اليت
 31اذملًتا.
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 االفًتاض على الطريقة السمعية الشفهية ( أ

ن الطريقة السمعية الشفهية طريقة تفضل مترين االستماع والنطق مث القراءة مث إ

ها : ان بداية اللغة النطق فلذا الكتابة. وىذا الرأي يعتمد على االفًتاضات التالية من

اجلملة وكيفية ن تعليم اللغة مبدوؤ من مساع األصوات اللغوية من حيث الكلمة، أ

 نطقها قبل تعليم القراءة والكتابة.

واالفًتاض األخر ان اللغة عادة، كان العمل يصبح عادة ألجل التكرار. فلذا 

 ينبغى ان يكون تعليم اللغة متكررا.

 خصائص الطريقة السمعية الشفهية ( ب

 خصائص الطريقة السمعية الشفهية فهي فيما يلى وأما

 الستيعاب ادلهارات اللغوية األربع متوازنةن ىدف ىذه الطريقة أ (1

 وترتيب تقدمي ىذه الطريقة مبدوؤ من االستماع، الكالم، القراءة مث الكتابة (2

 ومنوذج كلمة اللغة األجنبية حوار  (3

وكيفية استيعاب منوذج الكلمة تقام بالتمارين )ادلمارسة ادلزدوجة(. وىذا  (4

 الستجوابة والتقويةالتمرين يتبع بالًتتيب : التغذية الرجعية، ا
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وادلفردات حمدودة والبد عليها ان تكون مرتبطة بنص الكلمة أو التعبَت اى  (5

 دون الكلمة القائمة بنفسها

وكان تعليم الصوت منظما ليستطيع التالميذ استخدامها، من خالل تقنية  (6

 ادلظاىرة، التقليد، ادلقارنة، التقابل وغَتىا.

تعلم الكالم اى ان عملية تعلم الكتابة وعملية تعلم الكتابة وكلية عملية  (7

 تتكون من منوذج الكلمة وادلفردات ادلتعلمة شفهية

االبتعاد عن عملية الًتمجة. واستخدام اللغة األم ضروري جدا لتوضيح البيان،  (8

 واستنخدامها حمدود

ادلرحلة األولية، وعملية تعليمها قياسية من الناحية  يففالقواعد اللغوية معلمة  (9

 السهلة اىل الناحية ادلعقدة

يدل على اخلالف  الذيواختيار ادلواد مًتكزة على الوحدة والنموذج  (10

 الًتكييب بُت اللغة األجنبية ادلتعلمة باللغة األم

 االبتعاد عن خطاء استجابة التالميذ (11

 الوسيلة السمعية ضروري جدااستخدام الة التسجيل، معمل اللغة،  (12
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ىذه الطريقة يؤثرىا عام السكولوجي السلوكي فيتأكد مصمم ىذه  (13

الطريقة ان اللغة عادة يتمكن تعليمها بدعم االستجابة الصحيحة وعقاب 

 21االستجابة اخلاطئة.

 خطوات استخدام الطريقة السمعية الشفهية ( ج

 ىخطوات عرض الطريقة السمعية الشفهية فهي فيما يل أماو 

تقدمي احلوار أو ادلقروؤ القصَت من حيث ان ادلدرس يقرأ ذلك احلوار بالتكرار  (1

 ويستمعو التالميذ بدون النظر اىل النص

التقليد وحفظ احلوار أو ادلقروؤ القصَت بتقليد قراءة ادلدرس كلمة فكلمة على  (2

الشكل الكالسيكي وحبفظ تلك اجلملة. وىذا التنقية مسمة هبا تقنية التقليد 

 احلفظ.و 

 تقدمي منوذج الكلمة تقنية مترينية يفوالتقنية ادلستخدمة  (3

 م الفصل متنأوبُتأمايقوم التالميذ دبظاىرة احلوار احملفوظ  (4

 22تكوين الكلمات األخرى ادلطابقة بنموذج الكلمة ادلتعلمة. (5

 مزايا وضعف الطريقة السمعية الشفهية ( د

                                                           
 
32

 Zulkifi,Op.Cit. hlm. 31-32  
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 ادلزايا . أ

 لدى التالميذ مهارة احلفظ اجليدة (1

 تركيب منوذج الكلمة ادلتمرنة يفكان التالميذ ماىرين  (2

 اصبح جو التعلم مرحيا، ويستجيب التالميذ ادلدرس (3

 الضعف . ب

النطق  معٌتاستجابة التالميذ ميكانيكية وكان التالميذ ال يعرفون ويفكرون  (1

 ادلنطوق. ىذه احلالة ذبرى مدة عدة الشهور حىت يشعر التالميذ بادلمل.

االتصال بالطالقة ان كانت الكلمة مستخدمة تدرب  يقدر التالميذ على (2

 داخل الفصل

الكلمة  معٌتالكلمة ادلعلم ال يتخلع عن النص حىت يفهم التالميذ فهم  معٌت (3

 واحلال ان لكل كلمة عدة معاىن النص

 نشاط التعلم داخل الفصل غامض ألهنم يستجيبون هتيج ادلدرس (4

وال يؤمر التالميذ للتفاعل شفهيا أو كتابيا قبل استيعاب منوذج حىت خياف  (5

 استخدام اللغة. يفالتالميذ 
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وكانت متارن اللغة منابلة غَت نصوصية وغَت ظاىرية ويشعر التالميذ بالصعوبة  (6
 34عند تطبيقها داخل النص اتصاليا.

 استراتيجية تعليم اللغة .5
عملية تعليم اللغة العربية يتعلم التالميذ ادلهارات اللغوية بالتدريب ادلستمر  يفو 

إسًتاتيجية التعليم من إجياد  البدللحصول عليها. والتدريب ادلستمر عميلة دملة، فلذا 
 محاسة التالميذ للتعليم. لتنميةدلساعدة تنفيذ التعليم 

عن ادلعيار  2008سنة  2نظام وزارة الشؤون الدينية بالد إندونيسيا رقم  يفوقيل 
بالعربية   تواصلن تطوير استطاعة الإتربية اإلسالم واللغة العربية  يفاألىلى وادلعيار الذاتى 

كتابية كات أم لسانية تشمل ادلهارات اللغوية األربعة، مهارة االستماع والكالم والقراءة 
 35والكتابة.

 لى :يعلى ادلفردات ما  ستيعابإسًتاتيجية تعليم اللغة لًتقية اإل أماو 
  اتإسًتاتيجية تعليم ادلفرد ( أ

وىى كيفية خيتارىا ادلدرس ويستخدمها إللقاء مفردات اللغة العربية تسهيال 
إلقائها وحفظها فقط، ولكنو أفضل منو  اتىا. وليس تعليم ادلفردتعيبوالتالميذ أن يس

 36التالميذ بالدالئل التالية : يستعيبهابأن 
 يستطيع التالميذ أن يًتمجوا ادلفردات جيدا . (1
 .حةصحيكتابة يستطيع التالميذ أن ينطقوا ادلفردات ويكتبوىا   (2
 كانت أم كتابية.  شفهية مجلة مركبة،  يفيستطيع التالميذ أن يستخدمواىا  (3

 تنقسم إىل ثالث مرحل : اتوإسًتاتيجية تعليم ادلفرد
 إسًتاتيجية تعليم ادلفردات للمرحلة اإلبتدائية ( أ

 ينبغى للمدرس أن يستخدم اإلسًتاتيجية التالية : 
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 تعليم اللغة العربية يفالغناء  (1
 حضور باألشياء ادلقصودة أو عينتها (2
 طلب التالميذ أن يقرؤوا متكررا (3
 استماع القراءة أو صنع النماذج (4

 إسًتاتيجية تعليم ادلفردات للمرحلة الوسطى ( ب
 ىذه ادلرحلة ينبغى للمدرس أن يستخدم اخلطوات التالية : يفو 
 عرض اجلسم (1
 كتابة الكلمات (2
 لعب الدور (3
 إعطاء ادلًتادفة (4
 إعطاء التضاد (5
 إعطاء الرابطة ادلعنوية (6
  الكلمات أو تصريفهاَتشرح تغ (7
ىذا البحث خيتار الباحث إسًتاتيجية تعليم ادلفردات ذلذه ادلرحلة اخلطوة  يفو 

 الثالثة لعب الدور.
 إسًتاتيجية تعليم ادلفردات للمرحلة الثانوية ( ج

 ىذه ادلرحلة ينبغى للمدرس أن يستخدم اخلطوات التالية : يفو 
 ادلفردات ادلقصود معٌت حشر  (1
 القاموس يفادلفردات  معٌتحبث  (2
 مجلة مفيدة يفتركيب ادلفردات  (3
 مجلة مفيدة يفوضع الكلمة  (4
 تركيب اجلملة ادلفيدة الصحيحة من مفردات معدة (5
 اجليدة للتالميذ اتاختار ادلفرد (6
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 تشكيل الكلمة (7
 إىل لغة األوىل اتترمجة ادلفرد (8

 الدوراستراتيجية لعب  .6
تعتمد على حماكاة موقف واقعي،  اليتلعب الدور إحدى اسًتاتيجيات التعليم 

 يفنشاط احد الدور، ويتفاعل مع األخرين  يفيتقمص فيو كل متعلم من ادلشاركُت 
كان و 37حدود عالقة دوره بأدوار ىم وقد يتقمص ادلتعلم دور شخص أو شيء أخر.

)جيل حدفيل  38إليو وأنظمة وعناصر سعادية. ةفيو أغراض منشود ياحرك العب الدور لعب
 39الفصل. داخل وفيو ينظم التالميذ باحوال معُت خارجي ولو كان التعليم (.1986:

وىذه  40ولعب الدور أنشطة التعليم ادلخططة للوصول إىل أغراض الًتبية ادلعُت.
اإلسالمى. وينبغى أن  يفاإلسًتاتيجية مناسبة بدرس التاريخ البالدى أو التاريخ الثقا

لعبو ونظامو مناسبان دبادة  اليت 41تستخدم لتعليم اللغة اإلندونيسية واللغة األجنبية.
ورأى أولُت 42كأن يلعب ادلعلم دور مريض حيس بأمل يف بطنو ويفحصو طبيب.التعليم،  

العالقة  يفكتابو أن لعب الدور تقنية إللقاء مادة التعليم متثيليا ديثلو التالميذ   يفنوحا 
 43االجتماعية.

األنشطة.  يفوكاد لعب الدور ديثل بالطريقة التجربية ألن التالميذ يشًتكون مباشرة 
والفرق بينهما أن الطريقة التجربية مستخدمة للدراسة الطبيعية ولعب الدور مستخدم 

 44للدراسة اللغويىة.
 ها ما يلي :تطبيقخطوات  أماو 

                                                           
 117,ص ة وإسًتاتيجيات التعلموأمناطالتعلم ادلتقدم التدريس إسًتاتيجيات¸ شاىُت عبد احلميد احلميدحسن عبد37

38
http://weblogask.blogspot.com/2017/09/model-pembelajaran-role-playing-dan.html 

39
ibid 

40
Hisyam Zaini, Op. Cit.hlm. 101 

41
Helmiati.Op.Cit. hlm. 91. 

  198م. ص  1989, مصر: جامعة ادلنصورة، تعليم العربية لغَت الناطقُت هبارشدي أمحد ، 42
43

UlinNuha,Op. Cit. hlm.241 
44

Ibid 
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ادلدرس التالميذ لقراءة مادة التعليم لفهم القصة فهما جيدا،  يطلب ( أ
 45ويصحح اخلطاء منهم.

تقسيم التالميذ فرقا، وينبغى ذلم أن خيتاروا أصحابو أم خيتاره  ( ب
 46ادلدرس

أن يسأذلم ادلدرس الستعداد ادلوقف التمثيلي والقصة واحلوار فيها.  ( ج
 47وينبغى على ادلدرس أن يشرفهم فيو

 48م الفصلأماأن يسأذلم ادلدرس أن يقدموا التمثيل  ( د
 49أن يسأذلم ادلدرس  عما يشعرون عند لعب الدور ( ه
 50استخالص ادلادة مع التالميذ ( و

 51: ةوذلذه اإلسًتاتيجية مزايا تالي
 تدريب قوة التالميذ الذكرية ( أ

 الدرس يف فهمتسهيل للتالميذ أن  ( ب
 والتجددختيار واالبتكار إعطاء التالميذ فرصة لال ( ج
 أصبح التعليم مسرور بُت التالميذ وليس دمال. ( د
 تنمية العمل اجلماعى بُت التالميذ ( ه
 إزالة األنأوية الشخصية بينهم بالعمل اجلماعى ( و
 تعويد التالميذ حلفظ ادلسؤولية. ( ز
 بناء اللغة اللسانية )لغة األم واللغة األجنبية( السهلة لفهمها ( ح

 52دبا يلي : وكان ذلذه اإلسًتاتيجية نقصان، وسيشرح
                                                           

45
Helmiati, Op. Cit. hlm 91. 

46
http:aginista.blogspot.in/2017/06/metode-pembelajaranbermain-peran.html?m=1 

47
http:ameliaagstn.blogspot.in/2017/01/langkah-langkah-model-pembelajaran-

role.html?m=1 
48

Hisyamzaini dkk, strategi pembelajaran aktif (yogyakarta:CTSD 2012). Hal.117 
49

http:s1pgsd.blogspot.in/2017/11/model-pembelajaran-role-playing.html?m=1 
50

https://aimatus.worldpress.com/tag/langkah-langkah-role-playing-atau-bermain-

peran.html?m=1 
51

Ulin Nuha, Op.Cit.hlm.242. 
52

Ibid,hlm. 243.  
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 ليس كل التالميذ فعليُت عند التعليم ( أ
 تعيُت الوقت الطويلة الستعداد التنفيذ ( ب
 إحتياج للمكان الواسع ( ج
 حيبونفيو بعض تالميذ يست ( د

 وىذا النقصان يدافع بالكيفيات التالية :
للنقصان األول، يعطي ادلدرس التالميذ كلهم فرصة ، فيكونوا فعليُت عند عملية  ( أ

 التعليم
 استعداد مفهوم لعب الدور يفن الثاىن يشرفهم ادلدرس وللنقصا ( ب
 وللنقصان الثالث، يناسب ادلدرس دبكان اللعب ( ج

 مهارة الكالم .7

وأول  53اللغة رموز صوتية يستخدمها اجملتمع للمواصالت بينهم مطابقا بثقافتهم.
 54أغراض تعليم اللغة تكلم،  حىت يستطيع الفرد أن يقصد شيئا بلغتو.

كتابو طريقة تعليم اللغة العربية أن مهارة الكالم إستطاعة   يفوقدم أجيف ىرماون 
على تعبَت األصوات ادللفظة أو األقوال لتعيُت األفكار واآلراء والرجاة والشعور إىل 

 55ادلخاطب.

على االتصال اجليد بلغة  التالميذوعامة، تنشد مهارة الكالم إىل استطاعة 
( أن أغراض تعليم مهارة الكالم 2012بكر )يف كتاب أولن نوحا  يتعلموهنا. مث رأي أبو

 56ما يلى :

 
                                                           

53
Soenjono Dardjowidjojo, Psikolinguistik: Pengantar Pemahaman Bahasa Manusia, 

(Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005), hlm. 16. 
54

M. Khalilullah, Op.Cit.,hlm. 10. 
54

Acep Hermawan, Op.Cit.,hlm. 135. 
55

Acep Hermawan, Op.Cit.,hlm. 135. 
56

Ulin Nuha, Op. Cit.  hlm. 99.  
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 للتكلم عربيا التالميذتعويد  ( أ
 لًتكيب اجلملة ادلركبة الناشئة من فؤادىم جبملة صحيحة واضحة التالميذتعويد  ( ب
 الختيار الكلمة واجلملة وتركيبها مطابقا باإلعراب التالميذتعويد  ( ج
 أغراض تعليم مهارة الكالم للمرحلة الوسطى : أماو 

 إلقاء اخلرب ( أ
 التكلم يفاإلشًتاك  ( ب
 التعارف بالعربية ( ج
 حكاية ادلسموعة وادلقروئة ( د
 احملادثة الصحفية ( ه
 التمثيل  ( و
 .57تقدمي األفكار ( ز

وكذالك باللغة العربية. فلذا ينبغى لتنفيذ  58ليس التكلم باللغة األجنبية أمرا سهال،
 هتتم فيو ما يلي : احلوار بالعربية أن

 البيت وادلدرسة واحلياة االجتماعية. يفموضوع يتعلق خبربهتم  التالميذعند  ( أ
 مفردات مناسبة بادلوضوع التالميذعند  ( ب

وطبعا، كانت التدريبات العاضدة حمتاجة إليها للوصول إىل أغراض مهارة الكالم 
 بالعربية جيدا. 

( أن الًتيبات تنقسم إىل 2011كتاب أجيف ىرماون   يفورأي سوبيكتو نابابن )
 59قسمُت : إتصالية قبيلية واتصالية.

 
                                                           

57
Iskandar wassid dan Dadang Sunendar, Strategi Pembelajaran Bahasa, (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2011), hlm. 286. 
58

Ulin Nuha,Op.Cit.,hlm. 99. 
59

Acep Hermawan, Op.Cit.,hlm. 136.  
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 التدريب اإلتصايل القبيلي ( أ
استطاعة أساسية على التكلم ادلهم للتكيف بالبيئة   التالميذوىو تذويد 

ىذا  يفكتدريب تصميم احلوار وادلفردات والقواعد والذوق اللغوية وغَتىا. وكان 
 ًتك ادلدرس لإلشراف وإعطاء النموذج كثَتا.التدريب يش

 التدريب اإلتصايل ( ب
فيو. وكان فيو يشًتك ادلدرس قليال ألن  التالميذوىو تدريب يهتم بإبتكار 

 فيو أكثر من ادلدرس. التالميذالفرصة للطالب لتطوير استطاعاهتم. ويتكلم 

 :60ىذا البحث ما يلي يفمث كانت مؤشرات مهارة الكالم 
 احلروفخمارج  ( أ

 أو فصاحة  شّدة ( ب
 تنغيم ( ج
 اختيار األلفاظ ( د
 اختيار العبارات ( ه
 تركيب اجلملة ( و
 تفّنن ( ز
 طلق اللسان ( ح
 اتقان ادلوضوع ( ط
 مهارات ( ي
 دىاء ( ك
 شجاعة ( ل
 حركة ( م

 
                                                           

60
 Ahmad Fuad Efendy, Op. Cit. hlm. 153-154. 
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 تأدييب ( ن
 دؤوب ( س
 تعاون ( ع

 المفهوم اإلجرائي .ب 
 إسًتاتيجية لعب الدور ما يايل: طريقة السمعية الشفهية و وكانت خطوات تنفيذ

 أىداف التعليم و فوائدىا يف احلياة اليوميةالتالميذ يقدم ادلدرس  .1
 للتعليم اللغة العربية الدوافعيعطي ادلدرس التالميذ  .2
تقدمي احلوار أو ادلقروؤ القصَت من حيث ان ادلدرس يقرأ ذلك احلوار بالتكرار  .3

 ويستمعو التالميذ بدون النظر اىل النص
ادلدرس كلمة فكلمة على التقليد وحفظ احلوار أو ادلقروؤ القصَت بتقليد قراءة  .4

الشكل الكالسيكي وحبفظ تلك اجلملة. وىذه التقنية مسمة هبا تقنية التقليد 
 واحلفظ.

أن يطلب ادلدرس التالميذ لقراءة مادة التعليم لفهم القصة فهما جيدا، ويصحح  .5
 اخلطاء منهم.

 القرأة يفيشرح ادلدرس التالميذ ادلفرادات اجلديدة   .6
 تنفيذ إسًتاتيجية لعب الدورخطوات يشرح ادلدرس عن  .7
 تقسيم التالميذ فرقا، وينبغى ذلم أن خيتاروا أصحابو أم خيتاره ادلدرس .8
الستعداد ادلوقف التمثيلي والقصة واحلوار فيها.  التالميذ ن يسأذلم ادلدرسأ .9

 وينبغى على ادلدرس أن يشرفهم فيو
 م الفصلأماأن يقدموا التمثيل  التالميذ أن يسأذلم ادلدرس .10
 عما يشعرون عند لعب الدور التالميذيسأذلم ادلدرس أن  .11
 استخالص ادلادة مع التالميذ .12
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 الدراسة السابقة .ج 
الدراسة السابقة ىي حبث مستخدم كادلقارنة البتعاد التقليد عن كتابة علمية 

تتعلق هبذ البحث ، فهي  اليتدراسة السابقة  أماو  قام بو الباحث. الذيولتأكيد البحث 
اجلامعة سلطان  يف من قسم تعليم اللغة العربية "ىَتمان سوطيا"قام  الذي: البحث 

فعالية استخدام "ربت ادلوضوع م 2015سنة : احلكومية بريأو اإلسالميةشريف قاسم 
 لًتقية مهارة الكالم استيعاب ادلفرداتبتعليم اللغة العربية  يف "لعب الدور"إسًتاتيجية 

بتوالنج منطقة  ادلتكاملة دينيةفتح ادلتوسطة ال )حبث ذبرييب يف مدرسة التالميذلدى 
فعالية استخدام إسًتاتيجية وحاصل االختبار التجرييب يف ىذا البحث ىو أن ( .سياك

 التالميذلدى  لًتقية مهارة الكالم استيعاب ادلفرداتبتعليم اللغة العربية  يفلعب الدور 
( . و نتيجة بتوالنج منطقة سياك ادلتكاملة دينيةفتح ادلتوسطة ال )حبث ذبرييب يف مدرسة

 ىذه ادلدرسة جيدا جدا. يفالتالميذ 
الطريقة السمعية الشفهية فعالية استخدام بحث عنو الباحث ي الذيوالبحث 

درسة ادل التالميذلدى  لًتقية مهارة الكالم تعليم اللغة العربية يف "الدور لعب"إسًتاتيجية ب
  .باكنباروحممدية الصف احد عشرة  اإلسالميةالثانوية 
الطريقة السمعية  رّكز الباحث يفيث ادلوجودة وىذا البحث يعٍت يفرق بُت األحب أماو 

، ىذا  لًتقية مهارة الكالم تعليم اللغة العربية يف "الدور لعب"إسًتاتيجية الشفهية ب
 .البحث مل يقم أحد بالبحث من قبل

 : االفتراض .1
 خمتلفة التالميذمهارة كالم  ( أ

 مأثرة بالدوافع ادلتنوعة تالميذمهارة كالم ال ( ب
 مهارة الكالمفيو إسًتاتيجية التعليم الكثَتة لًتقية التالميذ على  ( ج
 فيو اسًتاتيجية التعليم لًتقية مهارة الكالم ( د
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 الفرضية .2
الفرضية إجاب الباحث الوقيت عن تكوين ادلشكلة وحيتاج إىل ربقيقو. وكانت 

 الفرضية :
 الطريقة السمعية الشفهية استخدامأن  :    (Ha)البديليةالفرضية 
 يفلًتقية مهارة الكالم  احلادي عشرفعال تالميذ الصف  "لعب الدورباسًتاتيجية "

 .باكنباروحممدية  اإلسالميةالثانوية درسة ادل
باسًتاتيجية  الطريقة السمعية الشفهية استخدامأن  :(Ho)الفرضية الصفرية 

درسة ادل يفلًتقية مهارة الكالم  احلادي عشرفعال تالميذ الصف غَت  "لعب الدور"
 .باكنباروحممدية  اإلسالميةالثانوية 

 




