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 الثانى الفضل
 اإلطار النظري

 المفهوم النظري . أ
 تعريف الفعالية .1

اختلف الباحثون عن معٌت الفعالية . جاء يف ادلنجد أن معٌت الفعالية ىي   
معٌت الفعالية يف ادلعجم ادلورد من الكلمة اإلصلليزي و 8ادلؤثر, الذي يؤدي إىل تنائج.‚النافذ

"Effect" وأما يف معجم اللغة اإلندونسية الكبَت معٌت الفعالية ىي أى 9باللغة العربية فعال
وىذه إشارة إىل ادلعٌت  10ئ الذي فيو تأثَت )عاقبة,أثر واالنطباع( وحتصل على النتيجةش

 اللغوي لكلمة الفعالية.
الفعال عنصر رئيسي للحصول على اذلدف الذي قررتو اجلمعية والربنامج واألنشطة.   

ى فعاال. ومعٌت الفعال يف معجم اللغة اإلندونيسية الكبَت وجود اذا احتصل اذلدف يسم
ما انتج احلاصلة  Oxford Dictionaryمعجمالعاقبة واألثر واالنطباع وإنتاج احلاصلة.والفعال في

 ادلرجوة. 
( مقياسة تعُت مدى اذلدف احملصول عليو. وكلما كثر ۸۹۱6والفعالية عند ىداية )  

ن فعالية الشيئ. والتعليم الفعل ما لو أثر وما ينتج احلاصلة اذلداف ادلأخوذ يزداد حس
ويقصد بالتعليم الفّعال ىو التعليم الذي يؤدي إىل أقصى درجة شلكنة من التعليم 11للتالميذ.

يأفضل الطرق وأقلها جهدا ووقتا مع النتيجة على أكرب قدر من ادلكاسب الًتبوية 
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9۵۱(,ص.۶98۱لىٌص هعلىف,الوٌجذ فً اللغة و األعالم, )بٍروت:دار الشرق,  

عريب -ادلورد احلديث )قاموي انكليزيالبعلبكي والدكتور رمزي منَت البعلبكي،  منَت9
 دار العلم للماليُت(

۶0
Pusat pembinaan dan pengembangan bahasa,Kamus Besar Bahasa Indonesia cet ke-

3(jakarta:Balai Pustaka,۶990)hal 9۶9 
۶۶

Aziz Fahruzi & Erta Mahyudin, Pembelajaran Bahasa Asing,(Jakarta: Bania 

Publishing,90۶0), hal.۶89 
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ليت يفعل يف العمالية التعليمية اجليدة حىت ان أما فعالية التعليمية ىي انشطة ا12األخرى.
يتحقق اذلدفالتعليم . حبيث أساسية الفعالية التعليمية حلصول ادلرتفع . من ىذا البحث ذلا 
خالصة عن الفعالية يف ادلقام احلصول اذلدف ىي مبنهج الذي يصنع ادلدرس منها طريقة و 

 الناحيية يستطيع ان ينظر بتوقوًن.اسًتاتيجي و تكوين النشط اليت يستعماىا ادلدرس ف
سية الكبَت معٌت نيكلمة "الفعالية" من كلمة "فعال". جاء يف معجم اللغة اإلندو   

. وعند 13الفعالية ىي أي شئ الذي فيو أثر )عاقبة، أثر و االنطباع( وحتحَصِّل على النتيجة
االشًتاك يف األنشطة ملياسا، الفعالية محرتَِبط مبحصول على ادلنشودة و ِكفاية و إجياد 

 .14تالميذالتعليمية من ال
بناءا على الشرح السابق، فاستخلص أن الفعالية ىي شيئ متعلق بالغاية أو 

ىف تنفيذ التعليم  احاألىداف الىت حتقق من األنشطة ادلناسبة بالعملية. وإذا كان فيها صل
لدال على الوصول إىل اذلدف للتوازن الديناميكي بُت نوعية التعليم و كمية التعليم واحلال ا

 .بية فيقال أن صلاح التعليم فعالادلعُت كامال ومناسبا مبا خططو الًت 

 
 صناعة البطاقة المتشابهةإستراتيجية . 2

 أ.  التعريفات
جية ىي مناىج اخلظوات لتنفيذ أعمل ادلعُت وذلا زلاولة لتحقيق أىدف يسًتاتإ

أّّنا مناىج اخلطوات ادلقرارات لتنفيذ عملية التعليم القرارات. وعالقة بتعليم, جيوز أن يفّسر 
 15بُت ادلعلم و التالميذ لتحقيق أىداف التعليم.

                                                           
۶9

۳۶(,ص.۶99۱هحوذ علً اخىلً أضالٍب تذرش اللغة العربٍة,)عواى : درا الفالح,  
۶3

BadanPengembangandanPembinaanBahasa,  KamusBahasa Indonesia, 

Jakarta:PTRemajaRosdakarya,H. 950 
۶4

E. Mulyasa, Guru Profesional, Bandung: PT RemajaRosda Karya,hal.34. 
۶5

Syaiful Bahri Djamarah,Strategi Belajar mengajar,(Jakarta:Rineka Cipta,9006,hal 5 
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" اإلسًتاتيجية اب إسًتاتيجية التعليم ادلتقدمة,كما ذكر يف كت  تعريف مصطفي سايح
ىي رلموعة من اخلطوط العريضة اليت توجو العملية التعلمية واألمور اإلشادية اليت حتدد 

وجو مسار عمل ادلعلم أثناء التعليم واليت حتدث بشكل منظم ومتسلسل بعرض حتقيق وت
 16األىداف التعلمية احملددة سابقا.

أّما التعليم ىو رلموعة من اإلجراءات وادلمارسات اليت يقوم هبا ادلعلم وتساعده يف 
ادلعلم يف والتعليم ايضا ىو رلموعة النشاطات اليت يقوم هبا 17حتقيق األىدف التعلمية.

و عملية التعليم فيها  18موقف تعليمي دلساعدة تالميذ يف الوصول اىل أىداف تربوية زلددة.
 19زلاولة لتنمي هبا التالميذ يف قدرهتم وسيطرهتم ورغبتهم و موىبتهم وحاجتهم.

قالت وينا سنجان إسًتاتيجية التعلم ىى التخطيط الذى فيو ربط العملية مبا صمّمو 
تعريف اإلسًتاتيجية عند سالميتو فيكتاب ىاتيم  20 ىدف التعلم ادلعينن.ادلرء لوصول إىل

 21رينتو ويقول اإلسًتاتيجية  خطة عن مؤثر وإستعمال اإلمكانية ووسيلة لًتقية فّعالية التعلم.
 ستَتاتيجية التعليم ذلا ادلكونات كما تلي:إ

 .األىداف التعليمية1
 ينظمها ليسَت و قفها يف تعليمو.التحركات اليت يقوم هبا ادلعلم و 2
 األمثلة و التدريبات وادلسائل و الوسائل ادلستخدمة لتحقيق األىداف..3
استجابات التالميذ مبختلف مستوياهتم والناجتة عن ادلثَتات اليت ينظمها ادلعلم و خيطط .4

 22ذلا.
                                                           

عبد احلميد حسن عبد محيد شاىن, اسًتاتيجية التدريس ادلتقدمة و اسًتاتيجيات التعليم و امناط التعلم,)اإلسكندرية,جامعة ۶6
23ص.,2010/2011اإلسكندرية  

۶7
3احالم الباز حطي الشربٌٍٍى.التخطٍط للتذرٌص و هكىًاته,)الوركس القىم لالهتحاًات و التقىٌن التربىي(,ص  

۶8
۶0عبذ الحوٍذ حطي عبذ الحوٍذ شاهي,  

۶9
Mansur Muslich, KTSP Pembelajaran Berbasis Kompetensi dan Kontektual,(Jakarta:Bumi 

Aksara,9007)hal.993 
90

Murdia Hayati. Op.Cit. hal. 37 
9۶

Hatim Riyanto. Paradigma baru Pembelajaran. Jakarta; kencana.90۶9.hal. ۶3۶ 
99

 جوهىرٌة هصر العربٍة, ًفص الوكاى
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تم اختبار والعالقة بُت أىداف التعليمية و اسًتاتيجية ادلختارة عالقة جوىرية حيث ي
ة قبل يؤدى عملي لك،االسًتاتيجية على أسس أّنا أنسب و سيلة لتحقيق االىداف. ولذا

أن خيتار اسًتاتيجية التعليم باسًتاتيجية التعليم ادلطابقة.  درسالتعليم يف ادلدرسة البد للم
دا,  يعٍت مطابقة بُت اسًتاتيجية التعليم وحاالت التالميذ ومراحلهم وموادىم. ىؤالء مهمةج

كما يف ادلذكور ان يتم إجتيار اإلسًتاتيجية على أسس أّنا أنسب و سيلة لتحقيق 
 األىدف.

ادلصطلحات اليت ذلا معٌت قريب بإسًتاتيجية التعليم ىي األسلوب والتقريب والطريقة 
والتقنية والتكتيك. أسلوب التعليم ىو مثل مصغر من رلموعة مسّودة التعليم. تقريب التعليم 

اليت  أو إجرأتأن يفّسر و وجهة نظر من عملية التعليم. طريقة التعليم ىي كيفية  ىو ديكن
يستعمل ادلعلم لتحقيق أىداف التعليم. والتقنية التعليم ىي كيفية لتطبيق طريقة التعليم لكي 

 تنفيذ عملية التغليم فّعل.
 1994( ىف سنة Make a Match)اكتشفت لورنا جورن إسًتاتيجية صنع الزوج 

سًتاتيجية التعلم ذلا ادلزايا ألن  ىذه اإل 24وتكون إسًتاتيجية مهمة ىف الفصل. 23يالدية.م
للتالميذ الذين يطلبون زوج البطاقات عن الفكرة او ادلوضوع يف احلالة التفرحّية .ىذه 
اسًتاتيجية التعلم تستخدم البطاقات وىي تتكون من بطاقات مكتوبة عليها األسئلة و 

 25عليها اإلجابة.بطاقات مكتوبة 
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Miftahul Huda, M.Pd. Cooperating Learning (Metode, Teknik, Struktur Dan Model 

Terapan). Pustaka Pelajar. Yogyakarta.90۶۶.hlm ۶53 
94
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ىذه اإلسًتاتيجية تطلب التالميذ نشيط يف التعلم و يقول مفتاح اذلدى يف كتابو 
هم يف تطيع ان ترقى فهم التالميذ و نشيطمنوذج التعليم ان ادلزايا من ىذه اإلسًتاتيجية تس

 26التعلم .
 

 صناعة البطاقة المتشابهةأهداف استعمال إستراتيجية   .2

 : 27منهاأىداف اإلسًتاتيجية  
 تعّمق ىف ادلادة  .1
 حفر ادلاّدة  .2
 كًتفيهية ىف التعلم  .3
 

 صناعة البطاقة المتشابهةخطوات استعمال إستراتيجية  . 3
 : 28خطوات عملية التعلم من إسًتاتيجية  صناعة البطاقة ادلتشاهبةكما تأتى

 يأمر ادلدرس التالميذ بأن يتعلمواىا ىف منازذلم. .1
 القسمُت .يقسم ادلدرس التالميذ اىل  .2
يعطى ادلدرس إىل الفرقة األوىل بطاقات مكتوبة عليها األسئلة و الفرقة الثانية  .3

 بطاقات مكتوبة عليها اإلجابة معا .
 يطلب ادلدرس التالميذ ان يبحثوا و خيزوا البطاقات من الفرقتُت . .4
 يبلغ ادلدرس حدود الوقت اىل التالميذ . .5
 بأن ييحثوا زوج البطاقات من فرقة الثانية . يأمر ادلدرس التالميذ من الفرقة األوىل .6
 يكتب ادلدرس أمساء التالميذ الذين حيصلون زوج البطاقات على القرطاس. .7

                                                           
96

Miftahul Huda. Model-model Pembelajaran. Op.Cit. hlm 953 
97

Ibid. hlm.959 
98

Ibid.hlm. 953 
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ادلدرس  يجتمعهمرب ادلدرس على الوقت ادلنتهى و الذين  م جيدوا زوج البطاقات فخي .8
 يف الفرقة . 

 ينال ادلدرس زوجا من التالميذ و يأمرىم ادلدرس بان يقدموا امام الفصل.  .9
يصّدق ادلدرس على احلقيقة و ادلالئمة بُت السؤال و اإلجابة من الزوج الذي قّدم  .10

 من قبل. 
  يدعو ادلدرس الزوج األخر اىل اخره .11
 
 صناعة البطاقة المتشابهةمزايا  إستراتيجية   .4

ابتكار التالميذ فيستطيع ان تطبيق ىذه اإلسًتاتيجية  الن إذا يريد ادلدرس ان ينبت 
يرجو اىل التالميذ ليناسبو السؤال اىل اإلجابة يف البطاقات.ولذالك ىهي مزايا  إسًتاتيجية  

 29.ةالبطاقة ادلتشاهبةعاصن

التالميذ جييبون السؤال الذين يوصل إليهم مباشرة ترقية أنشطة التعليم يستطيع  .1
 تنمية قدرهتم الفكَتالتالميد يف 

 ىذه إسًتاتيجية تسطتيع ان جتعلوا السرور ألن بعض من لعبة .2
 ترقية مفهوم يدفعوا التالميد يف عملية التعلم . .3
 ىذه إسًتاتيجية كالوسيلة لتمرينات شجاعة التالميذ  .4
 فّعال لتمرينات إنضباط التالميذ يف التعلم .5

 
 المتشابهة صناعة البطاقةعيوب إستعمال  إستراتيجية   .  5

 عيوب إستعمال ىذه إسًتاتيجية  كما تأتى : 
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Isatarani. 58 Model Pembelajaran Inovatif. Medan; Media Persada.90۶4.hlm 63 
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حتتاج اىل األوقات الكثَتة إلعداد البطاقات احلسنة ادلالئمة بروح ادلادة الدراسية و    .1
 قدرة التالميذ فكرية كانت أو لغوية .

 تستغرق األزمنة يف ترتيب و تنظيم تنفيذ عملية التعليم .  .2
 تعلمهم ىف البيوت تكلف التالميذ على تركيز عملية  .3
 يصعب للتالميذ يف فهم ادلادة ادلدروسة . .4
 تدعو اىل ظهور ادللل لدى التالميذ.  .5

 
 الطريقة الصامتة .6

الطريقة الصامتة ليست مطلق طريقة اتعليم اللغة، وراى جتتوكنو أن تعليم اللغة من  
 خالل الطريقة الصامتة ىي غعادة الطاقة وقوة النفس. 

الطريقة الصامتة ىي طريقة من حيث ادلدرس أكثر سكوتا فيها بدل من التالميذ  
مستخدمة لتعليم اللغة األجنبية التعليم. الطريقة الصامتة ىي طريقةعند عملية التعلم و 

باستخدام احلركة والصورة واخلطة للمرحية و تشكيل استجابة التالميذ وادلدرس كثرة 
هر يف ىركة البدن او مساعدة من التالميذ األخرى بدون السكوت. قد تكون اإلشارة تظ

الشرح شفهيا،ادلدرس يتكلم قليال و التالميذ يتكلمون كثَتا تدرجييا ىذه الطريقة تركز على 
مسيت الطرية الصامتة ألن يف تطبيق كان ادلدرس أكثر سكوتا عند  30مستقل التالميذ.

ب ، و كذالك التالميذ ىناك عملية التعليم. ولكن ليس ادلدرس الذي سكت قحسس
أوقات للسكوت ألىداف اخلاصة. عند أرشاد يرى ان ادلدرس يسكت. يف ىذه الطريقة 

منأوقات الذي تستعمل، لكن ىناك األقات اخلاصة لدى التالميذ القرءة وال  90 %حويل  
 31يتحيلون وال يشاىدون األفالم، حيتم اللغة اجنبية ليت مسعوىا من قبل قليل.

                                                           
30

Itsc.ph-karlsruhe.de/swstevick.pdf 
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Arsyad Azhar, Bahasa Arab dan Metode Pengajarannya. (Yogyakarta: Pusat Belajar.9004) hal 98 
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ادلادة اليت تستعمل يف ىذه الطريقة مبنية على اساس قوائد اللغة. تعقد اللغة   
كأصوات تناسب مع ادلعاين اخلاصة و تركب إىل اجلمل مأسسابو قاعد اللغة. إلقاء ادلادة 

 بطريقة تدرجية من السهولة إىل الصعوبة واما مفردات و تركيب اجلمل تلقي قليال فوليال.
ادلعتمد على ادلبدأ أن التعليم الناجح يف  artificial approach))واقًتح جاتيكنو 

توريط النفس يف أجذ اللغة من حالل الوعى و الحتبار الفال. وتأكد جاتيكنو ادلتكرر يف 
 امهية التعلم يف التعليم، يضع اال لتزام وأولوية نفس ادلتعلم.

 و من مزايا ىذه الطريقة فيما يلي : 
و يف ىذه الطريقة تتوطف لتسجيع استجابة ادلتعلم   فلذالك  الواجبات و األنشطة. 1

 يصبح ىذا الصف ناشطا
 استجابة ادلتعلم صادرة بعدم توجو ادلدرس و تقدًن األمثلة ادلتكررة.  . 2
عدم وجود التصويبات على وجود اخلطاء من التالميذ وعدم وجود البيان ولذلك يسجع . 3

اإلستنتاج و ترميز النظم اخلاصة. وىذه احلالة مترن ادلدرس التالميذ لصناعة األقيسة ب
 التالميذ اإلستنتاج وادلقرات. 

 و من عيوب ىذه الطريقة تعطى فيما يأتى: 
وأساسا أن ىذه الطريقة تعطى احلر للتالميذ ليعينو االختيارات بأحوال مقدمة وتدخل . 1

 فيها منشات الكلمة. 
هتدف إىل إشراف التالميذ للحصول على الطلق بناء على ما سبق أن ىذه الطريقة . 2

اللساين يف تطبيق اللغة كالناطق األصلي ولذالك حتتاج ادلدرس أن حيفظوا اللفظ الصحيح 
 واللهجة والتنغيم والوقت عند الكالم.
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 أنشطة التعلم .7
و معٌت النشيط محاسة, استطعة و إجراءة والشغول. وىذا األنشطة حيتوى على 

واألنشطة نواة عملية  32واألنشطة شغول عند عملية التعلم .اجلسماين,العقالين والوجداين.
التعلم. وىذا األنشطة يتمضن يف مجيع أنشطة التعلم بل مقداره سلتلف على حسب تلك 

واألنشطة مبدأ رئيسي يف عملية التعلم  33األنشطة و ادلادة الدراسية واذلدف ادلطلوب.
 والتعليم.

النشيط تعليم يواجو التالميذ إىل التعلم النشيط . إن كانت عملية التعلم والتعليم 
مًتكزة على نفس التالميذ وقد انتفعوا ادلخ الكتشاف الفكرة الرئيسية ادلتضمنة يف ادلادة 

 34الدرسية وحل ادلشكلة وتطبيق ادلعرفة اجلديدة يف احلياة الواقعية.
ومعٌت  35اجلذاب واالجتهاد.كلمة " األنشطة" مشتقة من "نشط ينشط" أى 

األنشطة يف معجم اللغة اإلندونيسية الكبَت العمل. وأنشطة عملية التعليم اظتهر من انشطة 
التالميذ. واألنشطة جزء من أسس التعليم الضرورية والعوامل اليت تعُت صلاح عملية التفاعل 

يم. وعملية التعلم انشطة التعلم أساس ضروري عند عملية التعلو 36بُت التالميذ وادلدرس.
 هتدف إىل تغيَت السلوك.

وأنشطة عملية التعليم أنشطة جسماين و عقالين. وذلك النصران مًتابطن متأيدان. 
وعندما نشط جسماين التالميذ فقد نشط العقالين و كذالك العكس. ادلثال عندما يقرأ ادلرء 

ء عندما يعمل و عندما ال يًتكز على قراعتو. و قال ج. فياجيت )أمحد روحاين( يتفكر ادلر 

                                                           
39

Sudirman Dkk, Ilmu Pendidikan, ( Bandung:Remaja Rosdarya,۶996),hal. ۶۶6-۶90 
33

Hasbullah, Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan(PT.Raja Grafindo Persada,۶999) hal. 4 
34

 Hisyam Zaini, Strategi Pembelajaran Aktif,(Yogyakarta:CTNS,90۶۶)hal. xvi 
35

80, ص 9009الوشرق, الوكتبة,بٍروت( الوٌجذ فً اللغة و األعالم, )درا   
36

۶5Slameto,Belajar dan Faktor- Faktor yang Mempengaruhinya,(Jakarta:Rineka Cipta 

9005), hal 36 
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يعمل ال يتفكر. فلذا ينبغي للمدرس أن يعطى الفرصة للتالميذ ليقدروا على التفكَت 
 37بأنفسهم.

.ما مسعتو Confonciusو مفهوم التعلم النشيط قد اكتشفو الفيلوسفي الصٍت امسو 
 38نسيتو وما رأيتو تذكرتو وما فعلتو فهمتو. 

ة أنشطة التعلم باجلد أو الكامل من حيث يبذل ادلرء وادلراد بالتعلم النشيط أداء عد
جهدة الستيعاب ادلادة الدراسيو واحلصول على اذلدف. والتعلم النشيط يورط اجلسماين 

 والعقالين. وىذا العصران حيتاجان إىل أنشطة التعلم الكامل.
طة التعليم وال يكفي أن يكون أنشطة تعلم التالميذ مًتكزا على االستماع وادلالحظة. وأنش

 (Paul B.Diedrich)اظتهر شلا يلي 
 األنشطة البصري كالقراءة واالنتباه .1
 األنشطة الشفوي كالتعبَت والتكوين والسؤال وادلناقشة وتقدًن الرأي واالقًتاح .2
 األنشطة السماعي كسماع العبارة .3
 األنشطة الكتايب كالكتابو  .4
 األنشطة التصوير كالرسم .5
 والتكراراألنشطة احلركي كالتجريب  .6
 األنشطة العقالين كادلبال ةالتزكَت وحل ادلشكلة .7
 39األنشطة الوجداين كالرغبة والسور وادلرتاح واحلماسة والشجاعة واإلطمئنان. .8

 يلى:بب أنشطة تعلم التالميذ فهي فيماىناك الناحيات اليت تس
 اشًتاك التالميذ لتعيُت ىدف أنشطة التعلم (1

                                                           
37

Ahmad Rohani dan Abu Ahmadi,Pengelolaan pengajaran,(Jakarta:Rinaka Cipta,۶99۶) hal  

36 
38

۶6Silberma, Interaksi  dan Motivasi Belajar Mengajar, ( Jakarta : Grasindo,9007) hal ۶0۶  
39

Sadirman, Interaksi dan motivasi belajar mengajar(Jakarta: Grasindo,9007),hal.۶0۶ 
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 التعلم التأكيد على اجملال الواجداين عند (2
 اشًتاك التالميذ يف عملية التعلم والتعليم والسيما التفاعل بُت التالميذ  (3
 اكتناز التالميذ عند التعلم (4
 احلرية عند التعلم والفرصة لتعيُت القرار الضروي عند عملية التعلم التعليم (5
 40توفَت الوقت لًتار مشكلة شخصية التالميذ إما ما يتعلق بالدرس أم ال. (6

 استحدام أساس أنشطة قيمة التعليم فهي فيما يلى:وأما أسباب 
 يطلب التالميذ اخلربة بأنفسهم ويشعرون هبا مباشرة (1
 العمل بلنفس يطور مجيع طاقات التالميذ (2
 لبناء العمل اجلماعي ادلالئم لدى التالميذ (3
 النباء النظام وجو التعلم الدديكراطي (4
 الوالدين وادلدرسُت النباء العالقة بُت ادلدرسة واجملتمع والعالقة بُت (5
عملية التعليم واقعيو وملموسة ىدفا إىل تطوير الفهم والتفكَت النقدي والبتعاد  (6

 عن اللغة اللفظية 
 41عملية التعلم والتعليم مرحية كمثل أنشطة احلياة يف اجملتمع. (7

 وأما مؤشرات أنشطة تعلم التالميذ فمنها: 
 يطلبون عنها ويقدموّناال يًتكز التالميذ على قبول ادلعلومات بل  (1
 يقدم التالميذ األسئلة اىل ادلدرس  والتالميذ األخرين  (2
 يكثر التالميذ يف تقدًن األسئلة ادلتعلقة بادلعلومات اليت ألقاىا ادلدرس  (3
 يستجب التالميذ على مثَت ادلدرس  (4
 للتالميذ فرصة على تقوًن حاصلة أعماذلم غَت تامة (5

                                                           
40

Martinis Yamin,Kiat Membelajarkan Siswa,(Jakarta:Gaung Persada Press,9007),hal.77 
4۶

Oemar Hamalik, Op Cit, hal.۶79 
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 يستنتج التالميذ الدرس بأساليبهم (6
 يتنفع التالميذ تسهيالت التعلم أو بية التعلم كامال (7
 

 المفهوم اإلجرائى  . ب
 أما ادلفهوم اإلجرائى يف ىذا البحث يتكون من متغَتان : 

)أعمال  ىف تعليمصناعة البطاقة ادلتشاهبةاستخدام إسًتاتيجية   خطواتا.  
 ادلدرسة( 

 ادلدرسة تبلغ ادلؤشرات واألىداف من ادلادة. (1
 ادلدرسة تلك اللوحة ىدفا اىل بينان ادلادة بعدىايقلب  (2

حينما يعطى ادلدرسة ادلفردات او احلوار للتالميذ تقوم جانبها مث يأخذ ادلدرسة  (3
ادلفردات او احلوار اليت كثر استحدامها حىت ىيقدر التالميذ على تركيب تلك 

 اجلملة بأنفسهم.
يستخدم ادلدرسة األدوات يتكالم ادلدرسة قليلة و التالميذ يتكلمون كثَتا،  (4

ادلساعدة حينما يتكون أن تطور تلك ادلفردات او احلوار كاألرسياء والصور 
 حسب احلاجة إليها.

 ادلدرسة تستعد بطاقات األسئلة وبطاقات اإلجابة (5
 ادلدرسة تقسم التالميذ اىل فرقتُت  (6
 ادلدرسة تعطى بطاقات األسئلة اىل الفرقة األوىل (7
 اإلجابة اىل الفرقة الثانيةادلدرسة تعطى بطاقات  (8
 ادلدرسة تنفخ الصفارة ذلا عالمة إبداء طلب زوج البطاقات  (9

 ادلدرسة تستعد الوقت إىل التالميذ دلناقشة (10
 ادلدرسة تراقب أنشاطة التالميذ (11
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 ادلدرسة تعطى القيمة للفرقة األوىل و الثانية (12
 ادلدرسة تعطى التالميذ التقدير على تقدديهم (13
 س امجالياادلدرسة تبُت الدر  (14
 ادلدرسة تطلب التالميذ أن يسألوا عن ادلاّدة الدراسة الىت تعلموىا السابقة (15
 ادلدرسة تسأل اىل التالميذ عن الدرس ادلدروسة  (16
 ادلدرسة تعطي تعيُت التعلم أو يستمر التعليم بادلادة األخرى (17
 يستحلص ادلدرسة و التالميذ ادلادة الدراسية مجاعيا  (18

 تعلم التالمي .مؤشرات النجاح أنشطة2
 التالميذ بشرح ادلدرسة تركز (1
 يتقدم التالميذ الرأي يف صناعة ادلادة الدراسية (2
 التالميذ الرأي االخر يستمع (3
 ل التالميذ يف فرقة ادلناقشةيتعام (4
 ادلدرسةيسأل التالميذ ما م يفهموا عن ادلادة إىل  (5
 ادلدرسةيشجع التالميذ إجابة السؤال من  (6
 من ادلدرسةيعمل التالميذ الواجبات  (7
 خيلص التالميذ ادلادة الدراسية (8

 الدراسة السابقةج.
( طالبة يف قسم تدريس اللغة العربية 2012ىناك حبث قامت بو إيكا سرتيكا )

بكلية الًتبية و التعليم جلامعة سلطان شريف قاسم اإلسالمية احلكومية رياو. موضوعها " 
 Active Knowledge)فعالية طريقة ادلباشرة باسراتيجية تعليم تبادل الرأي 

Sharing)ية لدى الطالب يف ادلدرسة العالية مفتاح اذلدى يف قرية لًتقيةأنشطة تعلم اللغة العرب
 كننتان مبنطقة تابوع كمبار"
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والفرق بينهما أن البحث الذى قامت بو إيكا سرتيكا استحدام طريقة ادلباشرة 
فقط لتنمية انشطة تعلم اللغة ( Active Knowledge Sharingباسًتاتيجية تعليم تبادل الرأي )

يف ادلدرسة العالية احلكومية ثالت فاصلانج. والثاىن أنو فتبحثون يف  العربية لدى التالميذ
ادلدرسة العالية مفتاح اذلدى يف قرية كننتان مبنطقة تابوع كمبار ومكان حبثي يف الدرسة 

 العالية احلكومية سالت فنجانج مبنطقة كفوالوان مَتانيت.
 

 . فروض البحثه
تكوين ادلشكلة سيكون اثباتا. إذا وجدنا الفرض ىو ادعاء أو إجيابة مؤقتة على   

 فإّن الفرض منها كما يلى : يبطو فصل الض التجريبلفرق بُت فصل ا
Ha  : إسًتاتيجية يوجد الفرق اذلام يف ترقية أنشطة التالميذ بُت الفصل التجريب تستخدام

تستخدام ىذه صناعة البطاقة ادلتشاهبة بالطريقة الصامتة و الفصل الصبطي ال 
 ًتاتيجية.إس

H0 :إسًتاتيجية يوجد الفرق اذلام يف ترقية أنشطة التالميذ بُت الفصل التجريب تستخدام ال
تستخدام ىذه صناعة البطاقة ادلتشاهبة بالطريقة الصامتة و الفصل الصبطي ال 

 إسًتاتيجية.
صناعة البطاقة ادلتشاهبة إسًتاتيجية فاخلالصة ىي استخدام مقبول Haإذا كان   

بالطريقة الصامتة تكون فعاال لًتقية أنشطة التالميذ يف تعلم اللغة العربية يف ادلدرسة الثانوية 
 الثانية اإلسالمية احلكومية كمبار.

صناعة البطاقة ادلتشاهبة بالطريقة إسًتاتيجية فاخلالصة ىي استخدام مقبولH0إذا كان   
تعلم اللغة العربية يف ادلدرسة الثانوية الثانية الصامتة تكون غَت فعاال لًتقية أنشطة التالميذ يف 

 اإلسالمية احلكومية كمبار.
 


