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 الفصل الثاني
 اإلطار النظري

 المفهوم النظري . أ
 الفعالية .1

 تعريف فعالية . أ
باللغة  ""Effectمعٌت الفعالية يف ادلعجم ادلورد من الكلمة اإلجنليزي 

الفعالية ىي فاعلية، تأثَت،  2كلمة "الفعالية" من كلمة "فعال".  1العربية فعال.
جاء يف ادلنجد أن معٌت الفعالية ىي النافذ، ادلؤقر، الذي يؤدي إىل  3نفوذ.

والفعالية عند "أسواين سوجد" حاصلة يف تنفيذ الواجبة، التخطيط أو  4النتيجة.
فعالية ىي يف معجم اللغة اإلندونيسيا الكبَت الربنامج، القرار أو اذلدف ادلثايل.

وىذه  5باع( وُتحَصِّل على النتيجة.أي شئ الذي فيو تأثَتة )عاقبة، أثر و االنط
ملياسا الفعالية محرتَِبط مبحصول  لإشارة إىل ادلعٌت اللغوي لكلمة الفعالية. وفقاإي

 6.التالميذعلى ادلنشودة و ِكفاية و إجياد اشًتاك األنشطة من 
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 عربٌ دار العلن للوالٍَن(-الوورد الحدٍث )قاهوً انكلَزً منٍر البعلبكً والدكتور رمسي منٍر البعلبكً، 
2

 244ص.  ،عربٌ-هنور قاهوس الونور اندونَسٌ محمد فٍروز وأحمد ورصون،
3

 (Multikarya Grafika)ٌغٍاكرتا : ، قاهوس العاصرىأتابٍك علً، 
4

 852(، ص. 1891، )دار المشرق : بٍروت، الونجد فٌ اللغة و األعالملوبس معلوف، 
5
. PusatPembinaandanPengembanganBahasa, KamusBesarBahasa Indonesia cet. ke-3, 

(BalaiPustaka, Jakarta, 1881), hal. 218. 
6
. EMulyasa, ManajemenBerbasisSekolah, (Bandung: RemajaRosdakarya, bandung, 

2113), hal. 92. 
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 يةو طريقة السمعية الشف .2
 تعريف طريقة السمعية الشفوية . أ

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

 7يكون واضحا أن ادلدخل شيء والطريقة شيء إجرائي.
وفقا إلدوارد م أنتوين "الطريقة ىي خطة شاملة فيما يتعلق بعرض ادلواد 

دة بدال من اآلخرين كلها تقوم الغة على أساس منتظم، وليس ىناك قطعة واح
وفقا حسُت راضي طريقة ىي  8على النهج الذي كان. وذات طابع إجرائي". 

 9يف عملية التعلم. التالميذكلها أشكال تفاعل ادلعلم إىل 
ستماع والنطق أو إلية طريقة تفضل مترين االشفو إن الطريقة السمعية 

يعتمد على االفًتاضات التالية منها : الكالم مث القراءة مث الكتابة. وىذا الرأي 
إن بداية اللغة النطق فلذا ان تعليم اللغة مبدوؤ من مساع األصوات اللغوية من 
حيث الكلمة، اجلملة وكيفية نطقها قبل تعليم القراءة والكتابة.واالفًتاض األخر 
ان اللغة عادة، كان العمل يصبح عادة ألجل التكرار. فلذا ينبغى أن يكون 

 يم اللغة متكررا.تعل
القادر على استخدام اللغة  التلميذوىذه الطريقة هتدف اىل تكوين 

ان يتعلموا اللغة ادلنشودة متكررا ليستطيعوا ان  التالميذاتصاليا. فلذا البد على 

                                                             
7

ه(،  1995، )جامعة أم القرى، مكة ادلكرمة،للناطقين بالغة أخرى أسسه مداخله طرق تدريسهتعليم اللغة البنيو عربية زلمد كامل الناقة، . 
 46ص. 

8. AzharArsyad, Bahasa Arab Dan MetodePengajarannya, ( PustakaPelajar,Yogyakarta, 

2111), hal. .18 

 .181) مكتبة اخلبيت، السعودية (, ص. ، طرق تدريس اللغة العربيةحسُت راضي ،9.
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يستخدموا اللغة تلقائيا. وىذه ادلهارة زلصولة عليها من التعويدات اجلديدة 
 10لصادرة من لغاهتم احمللية.ونظرة اىل التعويدات القددية ا

 يةو خصائص الطريقة السمعية الشف . ب
 واما خصائص الطريقة السمعية الشفهية فهي فيما يلى

 ان ىدف ىذه الطريقة الستيعاب ادلهارات اللغوية األربع متوازنة .1
وترتيب تقدًن ىذه الطريقة مبدوؤ من االستماع، الكالم، القراءة مث  .2

 الكتابة
 جنبية حوارومنوذج كلمة اللغة األ .3
وكيفية استيعاب منوذج الكلمة تقام بالتمارين )ادلمارسة ادلزدوجة(. وىذا  .4

 التمرين يتبع بالًتتيب : التغذية الرجعية، االستجوابة والتقوية
وادلفردات زلدودة والبد عليها ان تكون مرتبطة بنص الكلمة او التعبَت  .5

 اى دون الكلمة القائمة بنفسها
استخدامها، من خالل  التالميذوكان تعليم الصوت منظما ليستطيع  .6

 تقنية ادلظاىرة، التقليد، ادلقارنة، التقابل وغَتىا.
وعملية تعلم الكتابة وكلية عملية تعلم الكالم اى ان عملية تعلم الكتابة  .7

 تتكون من منوذج الكلمة وادلفردات ادلتعلمة شفهية
تخدام اللغة األم ضروري جدا لتوضيح االبتعاد عن عملية الًتمجة. واس .8

 البيان، واستنخدامها زلدود
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Aziz Fakhrurrozi, dkk, PembelajaranBahasaArab,DirektoratJenderalPendidikan Agama 

Islam Kementrian Agama, Jakarta, 2112, hal. 84  



9 
 

القواعد اللغوية معلمة ىف ادلرحلة األولية، وعملية تعليمها قياسية من  .9
 الناحية السهلة اىل الناحية ادلعقدة

واختيار ادلواد مًتكزة على الوحدة والنموذج الذى يدل على اخلالف  .10
 ادلتعلمة باللغة األمالًتكييب بُت اللغة األجنبية 

 التالميذاالبتعاد عن خطاء استجابة  .11
 استخدام الة التسجيل، معمل اللغة، الوسيلة السمعية ضروري جدا .12
ىذه الطريقة يؤثرىا عام السكولوجي السلوكي فيتأكد مصمم ىذه  .13

الطريقة ان اللغة عادة يتمكن تعليمها بدعم االستجابة الصحيحة وعقاب 
 11االستجابة اخلاطئة.

 يةو الطريقة السمعية الشف مزايا وعيوب . ج
 زايام .1

 مهارة احلفظ اجليد التالميذلدى  . أ
 ماىرين ىف تركيب منوذج الكلمة ادلتمرنة التالميذكان  . ب
 ادلدرس التالميذاصبح جو التعلم مرحيا، ويستجيب  . ج

 عيوب .2
ال يعرفون ويفكرون معٌت  التالميذميكانيكية وكان  التالميذاستجابة  . أ

 التالميذالنطق ادلنطوق. ىذه احلالة جترى مدة عدة الشهور حىت يشعر 
 بادلمل.

على االتصال بالطالقة ان كانت الكلمة مستخدمة تدرب  التالميذيقدر  . ب
 داخل الفصل
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Zulkifi, Log.Cit, h. 31-32  
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معان ادلفردات الىت نطق هبا ادلعلم، ألهنا مأخوذة من  التالميذال يفهم  . ج
النص ادلدروس و ألن لكل مفرادة معاىن كثَتة، وفقا على موقعتها داخل 

 اجلملة. 
 نشاط التعلم داخل الفصل غامض ألهنم يستجيبون هتيج ادلدرس . د
للتفاعل شفهيا او كتابيا قبل استيعاب منوذج حىت  التالميذوال يؤمر  . ذ

 ىف استخدام اللغة. يذالتالمخياف 
بالصعوبة  التالميذوكانت متارن اللغة منابلة غَت نصوصية وغَت ظاىرية ويشعر 

 12عند تطبيقها داخل النص اتصاليا.
 لعبة .3

 تعريف لعبة . أ
يستخدم اصطالح "األلعاب" يف تعليم اللغة العربية لكي يعطي رلاال واسعا 

بوسيلة ممتعة و موشقة للتدريب على يف األنشطة الفصلية، و لتزويد ادلعلم والتالميذ 
 13عناصر اللغة، و توفَت احلوافز لتنمية ادلهارت اللغوية ادلختلفة.

معجم اللغة اإلندونيسية الكبَت أن اللغة العمل لراحة القلوب  جاء يف
 14باستخذام باألدوات ادلعينة ام ال.

لعربية. عملية تعليم اللغة اوالعبة اللغوية وسيلة جديدة مستفادة هبا يف 
وحاصلة تطبيقها تؤثر أثرا إجيابيا يف استيعاب ادلهارة اللغوية ألن أساس عملية تعليم 

 التالميذ(. ومنها يستطيع  1983:9، اللغة ُتتاج إىل اجلو ادلريح )ناسف مصطفى
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 .Zulkifli, Ibid, hal. 33-34  
13

  12، )الرٌاض : دار المرٌح(، ص.األجنبَةاأللعاب اللغوٍة في تعلَن اللغات ناصف مصطفى عبد العسٌس، 
03Pusat bahasa departemen pendidikan nasional, المرجع االسبي 
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أن يعرفوا طاقاهتم كاملة ىف فصل تعلم الغة ألن روح ادلنافسة وادلسابقة متضمن ىف 
 .التالميذنفس 

 15وعند فتح اجمليب و نيلور و رمحويت، إن اللعبة العمل الذى ال يؤدي باجلد.
اللعبة أما اللعبة اللغوية ىي اللعبة اليت و ظيفتها ألخذ ادلهارة اللغوية. فلذا أن 

اللغوية مفيذة يف تعليم اللغة العربية . غرض اللعبة اللغوية ألخذ الراحة وادلهارت 
تسابقية تطيعو أن خترج الطاقة ادلوجودة كاملة، ألن الراحة الاللغوية. اللعبة اللغوية تس

مازالت مغروسة لدى التالميذ. اللعبة اللغوية عملية مستخدمة دلسرور القلب )وىذه 
 اللعبة منفذة باستخدم األدوات ادلرحية أو بدون الوسيلة(.

( عملية للحصول على ادلهارة  1987:  61عند سوفارنو )اللعبة اللغوية 
لغوية من خالل عملية مسرورة. وىناك تعريف شامل ىف رلال تعليم اللغة مبا قالو ال

G. Gibbs لو عبد الوىاب رشدى إن اللعبة اللغوية أنشطة )ناسف مصطفى( مبا نق
(. ووظيفة اللعبة  1987: 61يتضمن فيها التعاون، النمافسة اخلاصة ) سوفارنو، 

بل اللعبة اللغوية مستخدمة   لتالميذااللغوية ال هتدف إىل تقدًن حاصلة تعلم 
 دخل ىف عملية التعلم والتعليم. دلكا

 فهي فيما يلى : و أما فوائد اللعبة اللغوية عند ناسف مصطفى 
 لبناء روحية ادلنافسة السليمة بُت البعض بعضا  .1
 لتشجيع ادلتعلم ىف ادلشاىدة وادلسامهة بعدة تنوع األلعاب  .2
 بأحسن تقدًن  التالميذلدافع  .3
 لبناء العمل اجلماعي على حصول الفوز  .4

                                                             
04

Fathul mujid dan nailur rahmawati, metode permainan-pemainan edukatif dalam bahasa 

arab, (jakarta:diva press,2111) h.26 
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مع  التالميذترىب روحية العمل اجلماعي من حيث أن بُت  و اللعبة اللغوية
بيضهم يتفامهون.العمل اجلماعي يهدف إىل نفس اذلدف. وترىب معٌت الروحي 

 16ياضي.الر 
خدمها عند فتح اجمليب و نيلور رمحوايت من األلعاب اللغوية اليت ديكن أن يست

ىي لعبة من أنا,  ىي لعبة تساعد ترقية مهارة قراءةقراءةادلدرس لتنمية مهارة ال
اعد ترقية مهارة وىذه لعبة تس. التالميذوىدفها لتمرين قوة الذاكرة, االبتكار ودقة 

 18وأما خطواهتا مبا يلي: 17.التالميذقراءة
يف  اخًت رلموعتُت من الدارسُت متساويتُت يف العدد. يقول أحد الدارسُت .1

اجملموعة األوىل تعريفا لشئ او لشخص, وعلى الدالس ادلقابل يف اجملموعة 
ادلناسبة. اذا كانت الكلمة صحيحة تأخذ اجملموعة األخرى إعطاء الكلمة 

نقطة. بعد انتهاء اجملموعة األوىل من القاء التعريفات يبدأ افراد اجملموعة الثانية 
 يف اجملموعة األول. يف هناية اللعة تعريفا هتم ليجيب عنها األفراد ادلقابلُت

 19من اجملموعتُت دلعرفة الفائزين.ُتسب رلموع نقاط كل 
 اللغة اإلندونسياب التالميذىل إتسأل ادلدرسة  .2
 عن السؤل مث إجابكم عن األسئلة بللغة العربية  التالميذخيرص  .3
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Ibid, h.18-91 
11

Khalilullah, h.81 
19

Fathul mujib dan nailur rahawati, op.cit,h.14 
  161-160، ص. المراجع السابقصطفى عبد العزيز،ناصف م09
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 لعبة "من هو"ا .4
 تعريف اللعبة "من هو" . أ

البطاقة األوىل مكتوبة فيها أنواع مهن مثل أعد ادلدرس نوعُت من البطاقة 
"مدرس وغَت ذلك". والبطاقة الثانية مكتوبة فيها مكان يتعلق بتلك ادلهن مثل 

 "مدرسة وغَت ذلك"
 خطوات  اللعبة "من ىو"  . ب

 توزع البطاقات إىل التالميذ مث يقرؤوهنا .1
 آرى ادلدرس إحدى من البطاقة مكتوبة فيها مكان ادلهنة ويقرأىا .2
 يف ذلك ادلكان مثل من يعمل يف ادلستشفىدلدرس عن عامل يعمل سأل ا .3
 يقرأ التالميذ بطاقة تكتب فيها "طبيب" مث يرفع يده ويقرأىا .4
الفصل لصنع الكلمات الىت دلدرس التالميذ اإذا كان جوابو صحيحا أمر  .5

 تشرح عن مهن مثل "الطبيب نعاًف ادلريض"
مر اللعب باستخدام بطاقة بعد تقدًن ثالثة التالميذ إجابة صحيحة يست .6

 20األخرى.
 مهارة القراءة .5
 تعريف مهارة القراءة . أ

مهارة القراءة ىي سرعة القراءة وقدرة على فهمها. ومهارة القراءة عند 
الدكتور زلمود علي السمان ىي عملية عقلية تتم فيها ترمجة الرموز الكتابية إىل 
معان ذىنية وىذه ىي القراءة الصامتو مث إىل ألفاظ مسموعة وىي القراءة 
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Imam Asrori, Aneka PermainanPenyegarPembelajaran Bahasa Arab, (Surabaya, 

HilalPustaka, Nopember2119), hal. 19 
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مكانيكية بسيطة إىل  مث عند زلمد رشدئ خاطر أن القراءة عملية 21اجلهرية.
مفهوم معقد يقوم على اهنا نشاط عقلي يستلزم تدخل شخصية اإلنسان 

وقال الدكتور على أمحد مركور أن القراءة ىي تعرف على الرموز 22بكلجوانبها.
 23ادلطبوعة وفهم ذلذا الرموز ادلكونة للجملة والفقرة وادلوضوع.

 
 أنواع القراءة هي : . ب

 القراءة الصامتة .1
الطبيعية ادلستعملة يف احلياة لكسب ادلعرفة وُتقيق ادلتعة، وإليها القراءة 

يصَت القارئ فيما يقرأ غالبا، وعليها يعتمد يف حياتو العملية، وهبا تتاح الفرصة 
 الواسعة لًتقية الفهم وتوسيع زلالو.

 القراءة اجلهرية .2
ي القراءة اجلهرية تشمل على ماتتطلبو القراءة الصامتة. من تعرف البصر 

الرموز الكتابة، وإدراك عقلي دلدلولتها ومعانيها، وتزيد عليها التعبَت الشفهي عن 
ىذه ادلدلوالت وادلعاين، بنطق الكلمات واجلهر هبا، وبذالك كانت القراءة اجلهرية 

 أصعب من القراءة الصامتة.
 القراءة اإلستمتاعية .3

                                                             
  123(،ص.1983القاىرة : دار ادلعارف ) العربية التوجيو يف تدريس اللغة،الدكتور زلمود علئ السمان10
طرزق تدريس اللغة العربية و الًتبية الدينية يف ضوء االجتاىات الًتبوية زلمود رشدى خاطر و أصدقائو، 22
 97( ص. 1983)دار ادلعرفة، القاىرة، احلديثة 

 128(، ص. 2002ر العريب ) القاىرة : دار الفك تدريس فنون اللغة العربيةالدكتور علئ أمحد مدكور،  23
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ىل الفهم، وإىل يرى بعض الربُت أن اإلستماع نوع من القراءة ألنو وسيلة إ
إلتصال اللغوي بُت ادلتكلم والسامع، فشأنو يف ذلك شأن القراءة اليت تؤدي إىل 

 24ىذا االتصال.
 القراءة السريعة  .4

الغرض األساسي من القراءة متكُت ادلتعلم من اختزان صور الكلمات يف 
 تغٍت ذىنو ليصبح قادرا على القراءة السريعة ادلقرونة بالفهم، والقراءة السريعة ال

يف البداية الوقت وإمنا ادلراد هبا أن يظهر على نطق ادلتعلُت االرتياح  لدى التعامل 
مع النص، دون تفكَت كثَت، فينتقل من كلمة إىل أخرى، ومن سطر إىل آخرى 

 25بسهولة ويسر وال يبدو عليو العناء والجهاد.
  أهداف مهارة القراءة: . ج

ادلكتوبة باألصوات الىت تعرب عنها ىف أن يتمكن التالميذ من ربط الرموز  (1
 اللغةالعربية.

 أن يتمكن من قراءة نص قراءة جهرية بنطق صحيح. (2
أن يتمكن من استنتاج ادلعٌت العام مباشرة من الصفحة ادلطبوعة وادراك تغَت  (3

 ادلعٌت بتغَت الًتاكيب.
أن يتعرف معاىن ادلفردات من معاين السياق، والفرق بُت مفردات احلديث و  (4

 مفردات الكتابة.
 أن يفهم معاىن اجلمل ىف الفقرات وادراك عالقات ادلعٌت الىت تربط بينهما. (5

                                                             
 89-88(، ص.  1986) دار الفكر، دمشق، طرق تدريس اللغة العربية  جودت الركايب،24

       
    



05 
 

 أن يقرأ بفهم وطالقة دون أن تعوق ذالك قواعد اللغة وصرفها. (6
أن يفهم األفكار اجلرئية والتفاصل وأن يدرك العالقات ادلكونة للفكرة  (7

 الرئيسية.
 هاأن يتعرف عالقات الًتقيم و وظيفة كل من (8
أن يقرأ بطالقة دون االستعانة بادلعاجم أو قوائم مفردات مًتمجة إىل   (9

 اللغتُت.
أن يقرأ قراءة واسعة ابتداء من قراءة الصحيفة إىل قراءة األداب و التاريخ  (10

و العلوم و األحداث اجلارية مع إدراك األحداث و ُتديد النتائج وُتليل 
 26.بالثقافة العربية و اإلسالميةادلعاىن و نقدىا وربط القراءة الواسعة 

 
وأما ىدف قراءة يف الذىن فهو استيعاب زلتويات النص أو أخذ ادلعلومات 
الكثَتة عن زلتويات النص يف وقت قصَت، بل كانت قراءة يف الذىن مهارة أساسية 
البد للتالميذ أن يستوعبها جيدا، ألن ىذه القراءة أكثر فعالية يف فهم زلتويات 

 27قراءة اجلهرية.النص من ال
مهارة القراءةعندأمحد عزان هتدف إىل تكوين التالميذ القادرين على القراءة 

 جيدة والفهم ادلقروؤ. وعملية القراءة إما أن تكون قراءة جهرية أم صامتة.
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 97 ص 2119)الدار العالمٍة للنشر والتوزٌع(، تعلَن اللغة العربَة للنا طقَن بغَرهاعمر الصدٌك عبد هللا، 
17
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 جرائ مفهوم اإلال . ب
 فهي فيما يل  :"  هولعبة " من با طريقة السمعية الشفوية خطوات تنفيذ

 تقدًن ادلدرسة أىداف التعليم وفوائدىا ىف احلياة اليومية  .1
 توزع البطاقات إىل التالميذ مث يقرؤوهنا .2
 آرى ادلدرس إحدى من البطاقة مكتوبة فيها مكان ادلهنة ويقرأىا .3
سأل ادلدرس عن عامل يعمل يف ذلك ادلكان مثل من يعمل يف  .4

 ادلستشفى
 يرفع يده ويقرأىايقرأ التالميذ بطاقة تكتب فيها "طبيب" مث  .5
إذا كان جوابو صحيحا أمر ادلدرس التالميذ الفصل لصنع الكلمات الىت  .6

 تشرح عن مهن مثل "الطبيب نعاًف ادلريض"
بعد تقدًن ثالثة التالميذ إجابة صحيحة يستمر اللعب باستخدام بطاقة  .7

 األخرى
 الميذ الدرس معا يف هناية التعليم تلخص ادلدرسة والت .8
 تقوًن على التالميذ تقوم ادلدرسة ال .9

 مهارة القراءة فهي فيما يل : نجاحوأما مؤشرات 
 على فهم القروء جيدا التالميذيقدر  .1
 على قراءة النص العريب جيدة التالميذيقدر  .2
 على إجابة األسئلة مطابقة مبضمون ادلقروء التالميذيقدر  .3
 على ترمجة القروء جيدا التالميذيقدر  .4
 على تلخيص النص ادلقروء التالميذيقدر  .5
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 على القراءة فهي فيما يلي :  التالميذستخدمة دلفرفة جناح مهارة اما ادلقاييس ادل
 )جيد جدا( %100 - %81 .1
 )جيد( %80- %61 .2
 )مقبول( %60- %41 .3
 )ناقص( %40- %21 .4
 28)ناقص جدا( %20-%0 .5

 الدراسة السابقة . ج
الدراسة السابقة ىي حبث مستخدم كادلقارنة البعاد التقليد عن كتابة علمية 
ولتأكيد البحث الذى قامت بو الباحثة. وأما الدراسة السابقة فهي حبث تبحثو 

فعالية استخدام لعبة قطعة م( ُتت ادلوضوع  2016/ه 1437) رمحد عرفُت
قية مهارة القراءة لدي الصورة واجلملة باستخدام الطريقة السمعية الشفوية لًت 

 .روكان ىولو 4احلكومية  ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالميةيف  التالميذ
استخدام الطريقة  والبحث الذى يبحث عنو الباحثة ُتت ادلوضوع "

يف تعليم اللغة العربية لدى مهارة القراءةلًتقية  "ىوالسمعية الشفوية بلعبة "من 
. و أما فرق " روكان ىولو 4احلكومية  اإلسالميةالتالميذ يف ادلدرسة ادلتوسطة 

لًتقية " ىومن بلعبة "بُت األحباث ادلوجودة و ىذا البحث يعٍت يرّكز الباحث يف 
 ىذا البحث مل يقم أحد بالبحث من قبل.، مهارة القراءة لدي التالميذ
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 فروض البحث . ر
 إىل اجملموعتُت:الفرضية ىي إجابة مؤقتة من تكوين ادلقدم. ىذه الفرضية تصنف 

:Ha مهارة القراءة يف تعليم لًتقية " فعال ىواستخدام الطريقة السمعية الشفوية بلعبة "من
 .روكان ىولو 4احلكومية  اللغة العربية لدى التالميذ يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية

 : Ho  القراءة مهارة لًتقية " غَت فعال ىواستخدام الطريقة السمعية الشفوية بلعبة "من
 4احلكومية  يف تعليم اللغة العربية لدى التالميذ يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية

 .روكان ىولو


