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 الفصل الثانى
 اإلطار النظري

 المفهوم النظري . أ
 الفعالية .1

. جاء يف ادلنجيد أن معٌت الفعالية ىي 21كلمة "الفعالية" من كلمة "فعال"
وعلى يد ملياسا الفعالية مرتبط مبحصول على  22الذي يؤدي إىل نتائج. ،النافذة, ادلؤثر

ويقصد بالتعليم الفّعال ىو  23.ادلنشودة و كفاية و إجياد اشًتاك األنشطة من التالميذ
التعليم الذي يؤدي إىل أقصى درجة شلكنة من التعليم بأفضل الطرق وأقلها جهدا ووقتا 

وأما معايَت فعالية التعليم  24.مع النتيجة على أكرب قدر من ادلكاسب الًتبوية األخرى
 فهي فيما يلى: 

 استوعب التالميذ ادلنهج ادلقرر جيدا .1
 استوعب التالميذ ادلادة الدراسية جيدا .2
ت على حسب اجلدول. وكذلك ضور ادلدرس والتالميذ بكثرة اللقائح .3

 حضور التالميذ عند التعلم.
 25منجز تعلم التالميذ مرتفع. .4

 
                                                             

 244ص  ،عريب-زلمد فَتوز و امحد ورسون منور قاموس ادلنور اندنيسي21
  952ص. ،دار ادلشرق:بَتوت ،ادلنجد يف اللغة واألعالم ،(1986لويس معلوف )22

23
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 .31، عمان: دار الفالح، ص. أساليب تدريس اللغة العربية (,1997زلمد علي اخلويل )24
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 طريقة التدريس .2
فمنهم من  ،طريقة التدريس باختالف ادلداخل والرؤى الًتبويةخيتلف تعريف 

منهم من نظر اليها بصورة أمشل وأعم.  ،حدودىا وحصرىا يف حجرة الدراسة وادلوضوع
فأصحاب النوع األول يرى أهنا الوسيلة اليت يتبعها ادلدرس لتفهيم التالميذ أي درس من 

يف أي مادة من ادلواد أو ىي اخلطة اليت بعضها ادلدرس لنفسو قبل أن يدخل  ،الدروس
 26ويعمل على تنفيذىا يف تلك احلجرة بعد دخوذلا. ،حجرة الدراسة

الطريقة ىي الكيفية أو األسلوب الذى خيتاره ادلدرس ليساعد التالميذ على 
األنشطة ادلمارسات و  موعة من اجإجراءت وىي رلق األىداف التعليمية السلوكية، و حتقي

ىل توصيل العلمية الىت يقوم هبا ادلعلم داخل الفصل بتدريس درس معُت يهدف إ
ىف كتاب رميوليس أن الطريقة  حقائق ومفاىيم للتالميذ. وقال أمحد تفسَتمعلومات و 

 27.الوسيلة الصحيحة ىف تعليم ادلادة يى

 الطريقة السمعية الشفوية  .3
 يةو الشف خلفية إصدار الطريقة السمعية . أ

اجلنود   كانت حكومة اجإمركيُت ىف ادلعركة العادلية الثانية حيتاجون إىل مالك
ادلاىرين باللغة األجنبية لوضعهم ىف عدة البالد إّما دلًتجم الوثائق أو لوظيفة أخرى الىت 

 Army Specialized حتتاج إىل االتصال مع سكان اجملتمع. فلذا أقاموا باجلمعية ادلسمة هبا

                                                             
نج، مطبعة جامعة موالنا إبرىيم األسالمية احلكومبة ماال ،مهارات التدريس (,2111الدكتور قريب اهلل بابكر مصطفى )  26

 122ص.
27

 Ramayulis (2002), Ilmu Pendidikan Islam, Jakarta: Kalam Mulia, h.183  



 

01 
 

Training Program (ASTP)  باشًتاك مخسة ومخسُت جامعة ىف الواليات ادلتحدة. وىذا
، وىذا الربنامج يهدف إىل احلصول على مهارة الكالم 1943الربنامج مبدوؤ سنة 

 باللغات األجنبية من خالل استخدام ادلدخل والطريقة ادلتجددة. 
ى احلاصلة التامة فألجل يدل عل ASTP إن تعليم اللغة األجنبية باستخدام منوذج 

ذلك يزعم ادلفكرون اللغويون أن ىذا النموذج مطابق خارج الربنامج اجلندي. وىذه 
خلفية إصدار الطريقة السمعية الشفهية، وىذه الطريقة مستخدمة بعد وجود النظريات 

وىذه الطريقة مستخدمة أيضا  .Michigan الىت قدمتها عدة اجلامعات والسيما جامعة
 ىف إصللًتا.

 االفًتاض على الطريقة السمعية الشفوية . ب
ن االستماع والنطق قبل القراءة طريقة السمعية الشفوية طريقة تفضيل دتري

الطريق السمعية الشفوية طريقة معتمدة على مدخل الًتكييب. وىذه  28الكتابة.و 
صيغة الكلمة ، ادلتعلمة ابتداء بالصوتالطريقة تؤكد على حتليل ووصف اللغة 

 29وتركيب اجلملة.
افًتاض ىذه الطريقة أن اللغة النطق. فلذا أن تعليم اللغة يبدأ من عملية 

وتسمى ىذه 31استماع أصوات اللغة إما داخل الكلمة أم داخل اجلملة مث نطقها.
ريس القرأة الطريقة طريقة مسعية شفوية ألهنا جتمع بُت السمع النطق قبل علمية تد

                                                             
28

 Ibid,h.27-28 
29

 Acep Hermawan (2014), Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, Bandung:Remaja Rosda 

Karya, h.185 
30
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ىل تكوين التالميذ القادر على استخدام اللغة إوىذه الطريقة هتدف  31الكتابة.
ن أن يتعلموا اللغة ادلنشودة متكررا ليستطيعوا أاتصاليا. فلذا البد على التالميذ 

يستخدموا اللغة تلقائيا. وىذه ادلهارة زلصولة عليها من التعويدات اجلديدة ونظرة 
 32القددية الصادرة من لغاهتم احمللية.ىل التعويدات إ

 أىداف الطريقة ومالزلها . ج
ينبغ أن يسبق تعليم اللغة دراسة وصفية حتليلية لكل من اللغة اذلدف واللغة األم  .1

يف كل من االصوات والصرف والنحو والداللة واألمناط الثقافية  ،للمتعلمُت
 واالجتماعية.

عية الشفوية الذي حتكمو أربعة على مبادئ ادلدخل السمىذه الطريقة تعتمد  .2
قوانُت أساسية، ذكرىا روبرت الدو، ىي: قانون التجاور وقانون التكثيف وقانون 

 االستيعاب وقانون التدريب وقانون األثر.
تليها مهارة الكالم مث  ،ينبغ أن يبدأ تعليم الدرس اللغة اذلدف مبهارة االستماع .3

ون االتصال الشفوية باللغة اذلدف على أن يك ،مهارة القراءة فمهارة الكتابة
 األمسى من العملية التعليمية.

ترتيب ادلهارات ال يعٍت ختصيص مرحلة لفهم ادلسموع، ومرحلة أخرى للكالم مث  .4
مردلو ثالثة للقراءة فرابعة الكتابة، وإمنا ينبغي أن تكون مواد الكالم قد مسعها 

                                                             
31

 (، تعليم اللغة العربية للنطق بغَتىا، اجليزة: الدر العادلية لنثر والتوزيع, ص.2111عمر الصدق عبد اهلل) 
32

Aziz Fakhrurrozi, Dkk ( 2012), Pembelajaran Bahasa Arab, Jakarta : Direktorat Jenderal 

Pendidikan Agama Islam Kementrian Agama, h. 94  
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ستماع وشلارسوه يف الكالم وأن التالميذ وحوارهتا شلا تدرب عليو التالميذ يف اال
 33تكون الكتابة شلا قرأه التالميذ وتدربوا على استعمالو شفهيا حتريريا.

 خطوات استخدام الطريقة السمعية الشفوية . د

 وأما خطوات عرض الطريقة السمعية الشفوية فهي فيما يلى:

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

 واحلفظ.
 والتقنية ادلستخدمة ىف تقدًن منوذج الكلمة تقنية دترينية .3
 احلوار احملفوظ أمام الفصل متبادليقوم التالميذ مبظاىرة  .4
 تكوين الكلمات األخرى ادلطابقة بنموذج الكلمة ادلتعلمة. .5

 ادلزايا الطريقة السمعية الشفوية . ه
 مهارة احلفظ اجليدة لتالميذلدى ا .1
 كان التالميذ مهارة ىف تركيب منوذج الكلمة ادلتمرنة .2
 أصبح جواب التعلم مرحيا، ويستجيب التالميذ ادلدرس .3

 
                                                             

 79-79:ص ،رياض ،طريقة التدريس اللغة العربية للناطقُت بلغات أخرى ،(2112عبد العزيز بن إبراىيم العصيلي )33
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 الطريقة السمعية الشفويةعيوب ال . و
استجابة التالميذ ميكانيكية وكان التالميذ اليعرفون ويفكرون معٌت النطق  .1

 ادلنطوق.
معٌت الكلمة ادلعلم ال يتخلع عن النص حىت يفهم التالميذ فهم معٌت الكلمة  .2

 واحلال أن لكل كلمة عدة معاىن النص
 34نشاط التعلم داخل الفصل غامض ألهنم يستجيبون هتيج ادلدرس.   .3

   مهارة االستماع .4
قال احد من أصول  35 االستماع ىو مهارة اساسية يف تعليم اللغة العربية.  

على قول ذلك عقد أىل اللغة  التعليم األساس أن تعليم  ،اللغوى أن اللغة أوذلا قول
 36اللغة يبدأ بادلتعلم ناحية مسع وقول قبل قرأة وكتابة.

مهارة االستماع  قدرة ادلرء على التأمل وفهم الكلمة أو اجلملة الىت نطقها 
وىذه القدرة ديكن أخذىا بالتمرين التواصلي لسماع  37ادلخاطب أو الوسيلة اخلاصة.

خالف األصوات والعناصر األخرى على حسب سلارج احلروف اجليدة مباشرة من 
 38الناطق األصلي أو من خالل ألة التسجيل.

                                                             
34

 Ibid, h. 33-34  
35

 Op.Cit, h.130 
36

 Muspika Hendri (2013),Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab,Pekanbaru:Suska Press, 

h.81 
37

 M.Khalilullah, Media Pembelajaran Bahasa Arab, Yogyakarta:Aswaja Pressindo, h.41  
38

 Aziz Fakhrurrozi Dkk, Op.Cit,h. 273  
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فلذا أن مهارة االستماع قدرة ادلرء الستخراج الرموز الشفوية باالىتمام اذلام 
ذ ادلعلومات والفهم عن ادلعٌت الذى ألقاه ادلخاطب والفهم والتقدير والتفسَت ألخ
 39من خالل النطق أو الشفهة.

 ستماع في اللغة العربيةأهداف تعليم اال . أ
 تعرف احلركات الطويلة واحلركات القصَتة والتمييز بينهما. .1
 دتييز بُت االصوات ادلتجاورة يف النطق. .2
 صوتيا.تعريف كل من التضعيف أو التشديد والتنوين ودتييزىا  .3
 إدراك العالقات بُت الرموز الصوتية والرموز ادلكتوبة. .4
 41االستماع اىل اللغة العربية دون أن يعوق ذلك قواعد تنظيم ادلعٌت. .5
 أن يعرف ادلستمعون معاين الكلمات اجلمل. .6
 41أن تنمو لديهم مهارة االستماع اجليد، ومتابعة ادلوضوع، وحذف عوامل التشتيت. .7
 ارة االستماعالعوامل التى تؤثر مه . ب

 وأما ادلكونات الضرورية ىف مهارة االستماع فهي فيما يلى:

 ادلتكلم .1

البد على ادلتكلم أن يستوعب ادلادة، ثقة النفس، ويتكلم بادلنظم وعرضها 
 .ةجذاب أو متنوع

                                                             
39

 Op.Cit, h158  
  55ص. ،Kreasi Edukasi: Pekanbaru، لغَت العرب طريق التدريس اللغة العربية ،(2115دكتور يثمر الدين بردا نشاه )  41
 71ص. ،رياض ،دار ادلسلم للنشر والتوزيع، ادلهارت اللغوية ، (1992أمحد فؤاد زلمود عليان )  41
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 ادلادة .2

وادلادة ادلعرضة سياقية ومفيدة ومنظمة ومتوازنة. وادلادة ادلصممة مطابقة بتنمية 
 التالميذ.

 ادلستمعون/ التالميذ .3

 حالة التالميذ سليمة .أ 
 تركيز التالميذ .ب 
 رغبة التالميذ ىف االستماع .ج 
 للمستمع خربة واسعة .د 

 احلالة .4
 جو عملية االستماع مطابق .أ 
 التسهيالت ادلستخدمة كافية .ب 
 42والبيئة ادلوجودة مؤيدة. .ج 

 
 . لعبة اإلنسان اآللي5

اجإقتناع من نشاط اللعبة ىي احلال احلاص حينما أحد طلب السرر أو 
عامة اللعبة  ،العبة. اللعبة ىي نشاط الذي يهدف إىل إجياد ادلهارة اخلاصة بالصرور

                                                             
42

 Sugiono ( 2008),Metode Penelitian Kualitatif, Bandung : Alfabeta, h. 76  



 

05 
 

ىي السعي تشكيل حال ليكسر اجلمود ويهيج رغبة واجإىتمام ويصل التحطيط 
إذ ونشكل احلال مساويا بُت ادلدرس والتالميذ.  ،اخلاص كادلادة األوىل من نشاط

 التعليم إجتاه فيما يأيت:تنفع اللعبة يف 
 ضيع الضغط يف التعليم  .1
 لًتقية عملية التعليم .2
 تطوير ابتكار النفس .3
 لوصول  الغاية اىل ىدف بدون شعوري .4
 لًتكيز التالميذ كأفراد التعّلم .5

يف تعليم اللغة ينبغى على ادلدرس أن يصنع التعليم تعليما مرحيا ومشوقا 
ذالك اللعبة مهمة يف التعليم خاصة يف تعليم وتقوية التلعيم وآلة التقوًن وغَتىا، ل

اللغة العربية. اللعبة يف اللغة اللعربية ىي اللعبة  اللغوية. اللعبة اللغوية ىي كيفية تعّلم 
اللغة بلعبة. اللعبة اللغوية ليست من عملية ملحق ليفرح, ولكن ىذه العبة يصحب 

  43طبق الذي يتعلم مهارة اللغة.ىل التالميذ لتإيف التعليم وادلتعلم هبدف يعطى فرصة 

اللعبة الغوية تكون خيار آلة مساعدة ووسائل ينقص الصعوبة يف تعليم, 
وغَت ذلك كسر مشكلة لكى استعمال تعليمية اللغة أفرح ومسلي وخيار سلما من 

                                                             
43

 Fathul Mujib dan Nailur Rahmawati (2011), Metode Permainan-Permainan Edukatif dalam 

Bahasa Arab, h.32 
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وبذلك العملية تسمى العبة اللغوية إذا العملية حيتوى على  ،الفشل يف تعليم العبة
 44رس ادلهارة اللغة أو عنصر اللغة معُت.عنصر سرور وديا

واللعبة  اللغوية هتدف اىل غاية ادلريح و ديارس ادلهارات اللغوية )االستماع 
ادلهارة اللغة مستطاع  يمارسقال خيل اهلل يف كتابو ل 45 .والكالم والقراءة والكتابة(

ادلهارة يف  ديارسة ىدفان مها الكتساب السعادة وياللعبة اللغ 46 بستعمال لعبة اللغة.
 :ادلزاياة يف اللعبة اللغة فيها  47تربية اللغة.

عبة اللغوية ىي من احد وسائل التعليم الذي قدر الطريقة التعليم التالميذ لال .1
 مرتفع (CBSA)عملي 

 نقص ملل التالميذ يف التعّلم .2
 لًتقية محس التالميذ دلقدم .3
 يفتح أىلية إجتماعية التالميذ .4
 دترين صعوبة نسياجتربة اتقان الذي  .5

 لعبة اللغة فيها:عيوب يف وأما ال

 لتضمنها يف اللعبةصعب كثَت التالميذ  .1
 يشاغب التعليم يف الفصل أخرآ .2
 ليس كل ادلادة التعليم أن تكلم باللعبة الغوية .3

                                                             
44

 Op.Cit, Fathul Mujib dan Nailur Rahmawati (2), h.39-40 
45

 Ibid, h.39 
46

 Khailullah (2016), Media Pembelajaran Bahasa Arab,Yogyakarta:Aswaja Pressindo, h.49 
47

 Op.Cit, Fathul Mujib dan Nailurrahmawati(2), h.41 
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 وأما أىداف لعبة اللغة ىي:

 يهيج ادلتبادل شفهي التالميذ .1
 يزيد الفصاحة تصديق التالميذ .2
 تعلميةجتهز مسابقة  .3
 دلقشطة ادللل .4
 48جإنتجاب وتوكيد وختصيب .5

لعبة اللغة اللعربية للمهارة االستماع ىي  لعبة اجإنسان اآليل. لعب اجإنسان  
هتدفها إىل رّسخو التوكيل كلمة  ،اآلىل ىو من الوسائل التعليمية دلهارة االستماع

تاج واسطة غرفة األمر يف احلوار عن طريقة االستماع. لتنفذ لعبة اجإنسان اآليل حي
يف ىذه العبة يأمر التالميذ ديثل اجإنسان اآليل بتوجيو ادلقبول  .الفصل او امام الفصل

. ىذه العبة أن مشوق لفصل اجلديد والتالميذه دقائق 15-11ديثل أن يعمل 
وأما  تعارف. قبلها ادلدرس يعد عملية أو حال لتظاىر التالميذ حبركة نفس أو فرقة.

 اجإنسان اآليل:خطوات العبة 
 فرقة اجإنسان اآليل فرقة إرشاد ،ىل قسمُتالفصل ينقسم إ .1
 وظيفة فرقة إرشاد يعطى وسيلة الذي يعمل نائب اجإنسان اآليل  .2
 نائب فرقتان تقدم اىل أمام الفصل  .3
 نائب فرقة إرشاد يعرض وسيلتو .4
 نائب فرقة اجإنسان اآليل يعمل كل وسيلة من فرقة إرشاد .5

                                                             
48

 Op.Cit, h.38-44 
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 فذ لعبة يتصل ببدل دتثيلكل وسيلة خيرج وين .6
 49لعبة يتصل بنائب غَته. .7

 

 ب. المفهوم اإلجرائي

 خطوات لعبة اإلنسان اآللي في التعليم:
 دوافع لتعليم اللغة العربيةادلدرس يعطى التالميذ  .1
 التالميذ ىانطق الكلمات ويكرر ت ادلدرس  .2
 ادلدرسة ينقسم الفصل إيل فرقتُت، فرقة اجإنسان اآليل وفرقة إرشاد .3
 شّكل الفصل مستديراادلدرسة ت .4
  إرشادا وفرقة اجإنسان اآليل  ةكل فرقمن  ارسل  .5
 اىل اجإنسان اآليل باللغة العربية يعطى أمر رشاداجإ .6
 يستمع جيدا ما أمره من إرشاد اجإنسان اآليل .7
 اوامر من إرشاديعمل كل  اجإنسان اآليل .8
 متبادال ومتسلسال اجإنسان اآليلفرقة اجإرشاد و  اللعبة يستمر من فرقة .9

 مؤشرات مهارة االستماع فيما يأتى:

 صوت االحرف. دتييز القدرة على  .1
 القدرة على تفرق صوت احلرف ادلتشابو. .2
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 .كلمةالقدرة على فهم ال .3
 القدرة على فهم النص. .4
 القدرة على االفًتاح عن النص ادلسموع. .5

   ج. الدراسات السابقة
وموضوع حبثها "فعالية استعمال  (2117والدراسة السابقة فطري اصلرين )

طريقة السمعية الشفوية بلعبة مساع الغناء لًتقية مهارة االستماع لدى الطالب 
%  97,5ادلدرسة الثانوية مبعهد ادلركز االسالمي اذلداية كمبار" و نتيجة ادلالحظة 

 %.111 -% 76جيد جدا" وقعت يف درجة  مبعٌت "
( وموضوع حبثو "فعالية استعمال 2116والدراسة السابقة بيٍت كسمادى )

لًتقية مهارة  (Missing Lyrics)طريقة السمعية الشفوية باسًتاجتية لعبة النص الضائع 
االستماع لدى الطالب ادلدرسة ادلتوسطة احلكمية اجإسالمية بوكت رايا بكنبارو"  

( 2,72)% 1يف درجة داللة  Ttأكرب من جدول  To =3,72كما دل عليو أن 
 مردودة. Hoمقبولة و  Ha, يعٌت ( 2,12) %5ومن درجة الداللة 

  فعالية الطرييقة السمعية الشفويةوأما يف ىذا البحث أن الباحثة تبحث يف 
ذ الفصل األول يف معهد "إعانة يبلعبة إنسان اآليل لًتقية مهارة االستماع لدى تالم

  الطالبُت" فروانج.
فعالية ن السابقُت وىذا البحث يعٍت تركيز الباحثة  يف فرق بُت البحثاوأما 

ىذا البحث مل  ،يقة السمعية الشفوية بلعبة اجإنسان اآليل لًتقية مهارة االستماعالطر 
 يقم أحد بالبحث من قبل.
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 د. اإلفتراضات البحث وفرضياته
 . األفتراضات البحث1

 للتالميذ سلتلفة. قدرة مهارة االستماع باللغة العربية لدى .أ 
 قدرة فرق حرف متماثال باللغة العربية للتالميذ سلتلفة. .ب 
بلعبة اجإنسان آيل لًتقية مهارة االستماع لدى تالميذ   فعالية طريقة السمعية الشفوية .ج 

 الفصل األول يف معهد إعانة الطالبُت فروانج.
 
 . الفرضيات البحث2

Ha: فعالة لًتقية مهارة  اآليلنسان طريقة السمعية الشفوية باستخدام لعبة اجإ
عهد إعانة ى التالميذ يف ادلدرسة ادلتوسطة اجإسالمية يف ماالستماع لد

 الطالبُت فراونج.

Ho :  فعالة لًتقية مهارة  ىل غَتاآلطريقة السمعية الشفوية باستخدام لعبة األنسان
إعانة معهد يف  سة ادلتوسطة اجإسالميةدر االستماع لدى التالميذ يف ادل

 الطالبُت فراونج.

 
 

 


