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 الفصل الثانى
 اإلطار النظري

 المفهوم النظري .أ 
 الفعالية .1
 تعريف الفعالية -أ 
يف ادلنجد أن معٌت الفعالية ىي  12الفعالية ىي فاعلية، تأثَت، نفوذ.  

الفعالية يف معجم العصرى تأثَت، عاقبة.  13النافذ، ادلؤثر، الذي يؤدي إىل نتائج.
الفعالية أي شيء الذي فيو تاثَت وحتصل يف ادلعجم الكبَت اللغة اإلندونسية أن 

على احلاصلة. الفالية ىي كيفية ادلنظمة لتكون ناجحة يف انتفاع ادلصادر لتحقيق 
 14ىدف التشغيلية.

والفعالية عند أسواين سوجد حاصلة يف تنفيذ الواجبة، التخطيط أو الربنامج،   
 القرار أو اذلدف ادلثايل.

تعليم الذي يؤدي إىل أقصى درجة شلكنة ويقصد بالتعليم الفّعال ىي ال  
وقتا مع النتيجة على أكرب قدر من لتعليم بأفضل الطرق وأقلها جهدا من ا

  15ادلكاسب الًتبوية األخرى.
بناء على التعريف السابق أن الفعالية ىي معيار حتقيق الغاية اذلدف اليت   

الفعالية ىي خططها من قبل. إذا بلغت الغاية واذلدف فيكون فعالية. ألن 
 مناسب بُت التوقيع واذلدف ادلنشود.

 
 

                                                             

 (Multikarya Grafika: )يغياكرتا ، قاموس العاصرى أتابيك علي،12  
 952(، ص. 1987، )دار ادلشرق : بَتوت، ادلنجد يف اللغة و األعالملوبس معلوف،   13

 
14 E. Mulyasa, 2002. Manajemen Berbasis Sekolah, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 

hlm.22 
 32ص. . ۱997، )عمان: دار الفالح(، أساليب تدريس اللغة العربيةزلمد علي اخلويل، 15
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 الوسائل لتعليمية .2
 يةالوسائل التعليم تعريف .أ 

الوسيلة لغة ىي الوسط  16.الوسائل مجع من وسيلة و معناىا لغة سبيل  
اصطالح الوسيلة ىي وسيط أو موصل الرسالة  و يف أو الوسيط أو ادلوصلُت.

، ىي كل شخص أن الوسائل التعليمية عند أمَت أحسن. 17من ادلرسل إىل ادلرسل
 18وعنصر والة وحدث, وذلك ديكن التالميذ أن ينالوا ادلعرفة و ادلهارة.

( أن وسائل تعليم ىي كل ما 1995و ذكر إمام سوبرنو )يف إمام أسراري، 
ال  و 19.يستخدم  إليصال رسالة أو معلومة من مصدر إىل ىدف )مرسل إليو(

أن كل ما يستخدمو ادلعلم على تفهيم الطالب خيتلف ذلك بقول حسُت راضي 
 .20توضيح الدرس ذلم و

أن الوسائل التعليمية ما حتتوى االلة اليت تستحدم  Gagne dan Brigsوعند 
والتصوير والفلم و الرسم  ،والفيديو ،والشريط ،لتبليغ ادلادة التعليمية منها الكتاب

 21والتلفازو احلاسوب.
يستعُت بو ادلعلم على تفهيم التالميذ الدرس  الوسائل التعليمية ىي كل ما

 22بواسطة الوسائل التوضيحية ادلختلفة.
التعريفات السابقة أن الوسائل التعليمية ىي الة اليت تسهل اخلالصة من 

 عملية التعليم وتكون التعليم الفعالية.
 

                                                             
 9.. ص. ۱977 بَتوت.، دار ادلشرق، ادلنجد يف اللغة 16  

 
17 Azhar Arsyad, Bahasa Arab dan Metode Pengajarannya, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 

2004  . hlm. 44 

 
12 M. Khalilullah, Op. Cit.  hlm     24  

 .2(، ص.1995، )ماالنج: إكيب ماالنج، الوسائل ادلعينات يف تعليم العربية.إمام أسراري، 19
20

 .181ص. ،لعربية السعودية: مكتبة اخلبيت ()ادلملكة ا ،طرق تدريس اللغة العربيةحسُت راضي ، .
21

 Abdul Wahab Rosyidi, Op. Cit. hlm 26 
22

ص. ، 2016 ،زيا: رللس النشر العلمي ادلاليزي, ملطقُت بغَتىا طرائق ومفاىيم ادلدخل إىل تدريس اللغة العربية للنامجال عبد الناصر زكريا,  
174  
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 فوائد الوسيلة التعلمية .ب 
 كثَتة منها:   عند سوجان ورفاعى أن الوسائل التعليمية ذلا فوائد 

 التعلم جيذب إىتمام التالميذ حىت ينبت دافع التعلم. .1
 ادلادة التعليمية تكون صرحية، حىت ديكن التالميذ أن يقدروا دراستهم .2
 عةتنو مالطريقة التعليمية تكون  .3
ادلعلومات بالوسائل التعليمية من استماع التالميذ ينالون اكثر األخبار و  .4

يستطيع التالميذ أن يعملوا األعمال األخرى   التالميذ إىل شرح ادلعلم فقط.
  23كمالحظة، ومظاىرة وغَتىا.

ولذلك الوسيلة مهمة جدا. ألن الوسيلة تتجلب هبا رغبة الطالب يف   
أن تعطى البيانات الوثقة وأن ختلص ادلعلومات لتعليم و يرتفع هبا فهم الطالب و ا

 24وأن يسهل هبا تفسَت البيانات.
حسب لكن مصدر الدراسة ادلهمة ليبلغ معيار و أىدف الوسيلة ليست أداة ف

 25مادة التعليم.
 اقسام الوسائل التعليمية  .ج 

 ينقسم الوسيلة إىل ثالثة أقسام :  

 الوسائل السمعية (1

الوسائل السمعية ىي الوسائل اليت يستخدمها ادلدرس يف تسهيل التعليم 
التلفزيون و  ،الراديواللغة و ادلسّجل معمل  مثال:. العربية من خالل االستماع

 غَتىا.

 
                                                             
 

23
Nana Sudjana dan Ahmad Rivai, Media Pengajaran, Bandung: Sinar Baru Algesindo, 

2011, hlm 2 

 
24

Azhar Arsyad, Lot.Cit. 45 

 
25

Abu Anwar, Buku Media Pembelajaran, (Pekanbaru, SUSKA Press, 2004), hlm 14 
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 الوسائل البصرية (2

العربية الوسائل البصرية ىي الوسائل اليت يستخدمها ادلدرس يف تسهيل التعليم 
 غَتىا احلاسب وو السبورة و  ةالبضائع و الصور من خالل البصر. مثال:

 الوسائل السمعية البصرية (3

درس يف تسهيل الوسائل السمعية البصرية ىي الوسائل اليت يستخدمها ادل
التلفزيون و األفالم و اإلنًتنيت و  مثال:.من خالل االستماع والبصرالتعليم 
 26غَتىا.

 أما وسيلة التعليم يستعمل يف أربعة ادلهارات يف اللغة العربية مبا يلى:  

 وسيلة التعليم االستماع  .1
 الوسائل ُيستعمل يف تعليم اإلستماع منها : 

 مذياع  . أ
 فيلم . ب
 تلفاز  . ت
   27.اتصالشبكة  . ث

 وىسيلة التعليم الكالم .2
 الوسائل ُيستعمل يف تعليم الكالم منها :

 ُملَصق . أ
 ساعة احلائط   . ب
 فيلم  . ت

                                                             
 

26 Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung: PT. Remaja 

Rosda Karya, 2011) hlm.224 

 
27 M. Khalilullah, Op. Cit.  hlm  40  
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 شبكة اإلتصال . ث
 28اللعبة  . ج

 وسيلة التعليم القراءة  .3
 نها :مالوسائل ُيستعمل يف تعليم القراءة  
 بطاقة التعليم  . أ

 سلترب اللغة   . ب
 إنزالق . ت
 شبكة اإلتصال   . ث

 وسيلة التعليم الكتابة .4
 الوسائل ُيستعمل يف تعليم الكتابة منها :

 كلمات ادلتقاطعة  . أ
 صورة  . ب
 شبكة اإلتصال  . ت
 29.البطاقة   . ث

 لوحة الجيوب.    3
 لوحة الجيوبتعريف  .أ 
وىي . لوحة اجليوب ىي األلة ادلساعدة الىت تسهل ادلدرسة يف صناعتها  

ولكن سنتيمًت.  60x  90مقياسو  ،الكرتون الكثيف أو خشبة مصنوعة من
اليت استعددىا  البطاقةحيث وظيفة ليضع  مبكان اجليوب، لوحة اجليوب يزاد عليو

  30ادلدرسة.

 

                                                             
 

28
 M. Khalilullah, Op. Cit.  hlm 84 

 
29

 M. Khalilullah, Op. Cit.  hlm 129 

 30
Abdul Wahab Rosyidi, Ioc.Cit, hlm.59 
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 مثال استخدام لوحة اجليوب فيما يلى:   

 ادلسجد ذىب زلمد إىل

 والًتكيب الصحيح ينظر داخل اجليوب، يعٌت: 

 ادلسجد إىل زلمد ذىب

 
 لوحة الجيوبطوات خ .ب 

 ادلدرسة لوحة اجليوب على حائط الفصلتعد  .1
 ة باللغة العربيةيمكتوبة بكلمات أو جبملة عشوائ اتادلدرسة البطاق تعد .2
 ادلدرسة البطاقات يف لوحة اجليوب تدخل .3
 يأخذ الطالب البطاقات يف لوحة اجليوب .4
 جيمع الطالب البطاقات مكتوبة بكلمات أو جبملة العربية .5
 31لىت جيمعو إىل اجلملة ادلفيدةيكتب الطالب الكلمات العربية ا .6

                                                             
 

31
Azhar Arsyad, Media Pembelajaran ( Jakarta: Rajawali Press, 2011) hlm.63 
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 طريقة القياسية
حيث يسَت الدرس من  عكس الطريقة االستقرأئية، طريقة القياسية 

ىي من أقدام الطرائق الىت احتلت يف ادلاضي  طريقة القياسيةالقاعدة إىل األمثلة. 
، حيث يبدأ ادلعلم يف ىذه الطريقة مكانة عظيمة يف تدريس القواعد النحوية

القاعدة النحوية، مث يقدم الشواىد واألمثلة لتوضيحها وتعزيزىا وترسيخها بعرض 
 32.يف أذىان التالميذ

 33و فيها يبدأ ادلعلم بذكر القاعدة مث يعطى أمثلة عليها. طريقة القياسية
 القياسية و هي: خطوات الطريقة  . أ
  على السبورة القاعدة علمكتب ادلي .1
 ويقلد الطالب جبيد القاعدةيقرأ ادلعلم  .2
 34.األمثلة من القاعدة ادلذكورة علميقدم ادل .3

 الجملة الفعلية.   4
واجلملة الفعلية ىي مجلة تبدء بفعل ويكون مركبة من فعل و فاعل او من فعل  
 .ونائب فاعل 

 35.الفعل ىو كل كلمة تدل على حدوث شيئ يف زمان خاص 

 و الفعل ىو ثالثة أنواع 

  الفعل ادلاضى .1
 ضارعالفعل ادل .2

                                                             

 IIUM Press )) ،ادلدخل إىل تدريس اللغة العربية للناطقُت بغَتىا طرائق ومفاىيممجال عبد الناصر زكريا،  32 

 115ص..

  202. ، جامعة ادلنصورة، صتعليم العربية لغَت  الناطقُت هبادي أمحد طعيمة، شر  33 

 34 Zulkifli, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab, (Nusa Media Yogyakarta, 2011). 

Hlm.54-55 

 18فؤاد نعمة، ادلرجع السابق، ص. 35 
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 الفعل األمر .3

الفاعل ىو اسم مرفوع يقع بعد فعل  مبٌت للمعلوم و يدل على من الفعل أو  
 ضمة(سمثل : قاَم الرجُل. )الرجُل: فاعل مرفوع بال 36اتصف بو. 

 الفاعل يكون :  

 إما امسا معربا كما يف األمثلة السابقة. .1
إشارة أو امسا موصوال...(. أو امسا مبنيا )ضمَتا ظاىرا أو مستتَتا أو إسم  .2

 مثل : جلسُت، الرجل حضر، صلح ىذا الطالب، جاء الذي كتب.
أو مصدرا مؤوال من " أن و الفعل " أو من " أن وامسها وخربىا ". مثل :  .3

ينبغي أن تفوز )أى ينبغى فوزك( ادلصدر ادلؤول من أن و امسها وخربىا أى 
 )فوزك( فاعل للفعل ينبغى.

ثٌت أو مجعا ظل الفعل دائما مفردا. مثل : حضر ادلدرس، إذا كان الفاعل م
 حضر ادلدرسان، حضر ادلدرسون، حضرت ادلدرسات. 

إذا كان الفاعل مؤنثا حلقت بالفعل تاء التأنيث )و ىي تاء ساكنة يف اخر 
 ادلاضى و التاء متحركة يف أول ادلضارع(. 

 جيب تأنيث الفعل مع الفاعل :

ظاىرا مؤنثا حقيقيا غَت منفصل  عن الفعل )و ادلؤنث إذا كان الفاعل امسا  .1
حقيقي ىو كل اسم دل على إنسان أو حيوان أو يبيض(. مثل : سافرت 

 فاطمة، تطَت اليمامة.

                                                             
  43ص.، ، ادلرجع السابقةد نعمةافؤ 36
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إذا كان الفاعل ضمَتا مستتَت يعود على مؤنث حقيقى أو رلزى )ادلؤنث  .2
ملة اجملزى ىو كل اسم دل على مؤنث غَت حقيقى وعاملتو العرب رلازا معا

 37ادلؤنث ضلو ادلنضدة، الشمس(، مثل : زينب حضرت، الشمس طلعت.

ادلفعول بو ىو اسم منصوب يدل على من وقع عليو فعل الفاعل وال تتغَت معو  
 38صورة الفعل. 

يًا إىل أكثَر من مفعول بو   ُد ادلفعوُل بو يف الكالم، إن كان الفعل متعدِّ وقد يتعدَّ
درمهاً(، )ظننُت األمَر واقعاً(، )أعلمُت سعيًدا األمَر  واحٍد، ضلو: )أعطيُت الفقَتَ  
 .39جليَّا( 

 أفعل تنصب مفعولُت أصلها مبتدأ و خربه و ىي: .1
أفعال الظن: ظن، خال، حسب، زعم، جعل، ىب. مثل: ظننت  (1

 الرجل نائما
أفعال اليقُت: رأى، علم، وجد، ألفى، تعلم )مبعٌت اعلم(. مثل: تعلم  (2

 احلياة جهادا
التحويل: صرب، حول، جعل، رد، اختذ، ختذ. مثل: واختذ اهلل أفعال  (3

 ابراىيم خليال
أفعل تنصب مفعولُت ليس أصلها مبتدأ و خرب و من ىذه األفعال: كسا،  .2

ألبسا، أعطى، منح، سأل، منع. مثل: ألبسا الربيع األرض حلة زاىية 
)األرض: مفعول بو أول منصوب بالفتحة،حلة مفعول بو ثان منصوب 

 تحة(.بالف

                                                             
   44: ص السابق،، ادلرجع د نعمةافؤ  37
   66: ص ، ادلرجع السابق،د نعمةافؤ  38

 383.ص ادلرجع السابق، الشيخ مصطفى الغالبُت،39 
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 يكون ادلفعول بو:

 إما امسا معربا .1
 إما امسا مبنيا .2
 إما مصدرا مؤوال من "أن و الفعل" أو من "أن و امسا و خربىا". .3

جيوز أن يتقدم ادلفعول بو على فاعلو. مثل: فريقا كذبتم و فريقا تقتلون )فريقا: 
 مفعول بو مقدم منصوب بالفتحة(. 

جيب تقدمي ادلفعول بو على فاعلو إذا كان ضمَتا منفصال. مثل: إيك نعبد و 
 40إيك نستعُت. 

 الجملة االسمية .  5
 مبتدأ و خربمن  تبدأ باسم أو بضمَت وتكونىي اجلملة االمسية  

 ادلبتدأ يكون : 

إما امسا معربا ىو الذي يتغَت شكل أخره بتغَت موقعو يف اجلملة. و ينقسم  .1
 ادلعرب إىل : مرفوع, منصوب، رلرور.االسم 

ىو الذي ال يتغَت شكل أخره بتغَت موقعو يف اجلملة. )ضمَت أو أو امسا مبنيا  .2
 ىذا كتاب. ،امسا إشارة أو إمسا موصوال أو إمسا شرطا...اخل( مثل : أنا عريب

 أو مصدرا مؤوال من أن و فعل. مثل : أن تتحدوا خَت لكم. .3

ادلبتدأ يأيت دائما يف أول اجلملة. غَت أنو جيوز أن تدخل عليو الم  
"الم اإلبتداء". كما جيوز أن يسبقو حرف نفي أو حرف  مفتوحة تسمى  
استفهام. وال تؤثر ىذه احلروف  على ادلبتدأ من حيث إعرابو. مثل : لزيد أفضل  
 ىل أنت ناجح. ،من عمر، ما نيل ادلطالب بالتمٌت 

                                                             

 
 66-68. ص ، ادلرجع السابق،د نعمةافؤ . 40
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ادلبتدأ أن يكون معرفة كما يف األمثلة السابقة حيث أن القاعدة عند األصل يف 
 العرب عدم جواز اإلبتداء بالنكرة. 

 و قد يقع ادلبتدأ نكرة يف احلاالت اآلتية :

 إذا كان موصوفا. مثل : رجل كرمي عندنا. .1
 إذا سبقو نفي. مثل : ما ظامل ناجح. .2
 إذا أضيف إىل نكرة. مثل : ما ظامل ناجح .3
 41سبقو إستفهام. مثل : ىل رجل ناجح.إذا  .4

االسم ادلعرفة ىو كل اسم يدل على معُت. مثل : زلمد، اإلنسان، ىذا األسد، 
 42زىرة البنفسج. 

 : أنواع ادلعرفة سبعة و ىي

 .الضمَت ىو اسم معرفة مبٍت يدل على متكلم أو سلاطب أو غائب .1
 مثل : أنا، ضلن، أنت، ىو، ...اخل 

 .ُت شخص أو مكان أو شى بذاتوالعلم ىو اسم وضع لتع .2
 مثل : زلمد، عائشة، مكة 

اسم اإلشارة ىي اسم معرفة يدل على معُت بواسطة مجلة بعده تسمى  .3
 باإلشارة اليو.

 مثل : ىذا، ىذه، ىؤالء، ذلك، تلك، أولئك، ىناك، ... اخل. 
االسم ادلوصول ىو اسم مبٍت يدل على معُت بواسطها مجلة بعده تسمى  .4

 . مثل : الذي، اليت، الذين، ما، من، ... اخل.صلة ادلوصول
 ادلعرف بأل ىو كل اسم نكرة دخلت عليو " ال " فصار معرفة. .5

                                                             

 
 27-29. ص ، ادلرجع السابق،د نعمةافؤ  41

  20: ص ، ادلرجع السابق،د نعمةافؤ  42
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 مثل : الرجل، احلديقة، القلم. 
ادلضاف إىل معرفة ىي اسم نكرة إكتسب التعريف من إضافتو إىل إسم  .6

 معرفة. مثل : كتاب الطالب.
التعريف من قصده بالنداء.  ادلندى ادلقصود تعيينو ىو اسم نكرة إكتساب .7

 مثل : يأيها الناس.
 اخلرب ىو ما يكمل معٌت ادلبتدأ )أى ىو اجلزء الذي ينتظم منو مع ادلبتدأ مجلة  
 43.مفيدة( 

 مثل : ادلدرُس حاضٌر )حاضٌر: خرب مرفوع بالضمة( 
 العينان مبصرتان )مبصرتان:خرب مرفوع باأللف ألنو مثٌت(

 خرب مرفوع بالواو ألنو مذكر سامل(الفالحون رلدون )رلدون: 
 ادلهندسات ماىراٌت )ماىراٌت خرب مبتدأ مرفوع بالضمة ألنو مجع مؤنت سامل(

 المفهوم اإلجرائيب.    
 طوات لوحة الجيوبخ .أ 

 تقدم ادلدرسة أىداف التعليم و فوائدىا يف احلياة اليومية .1
 واضحةب ادلدرسة القاعدة على السبورة تكت .2
 الطالب مبشاركةتقرأ ادلدرسة القاعدة  .3
 تشرح ادلدرسة عن القاعدة حىت حيفظ الطالب و يفهمها .4
 لة الكثَتة عن القواعد اجلملة الفعلية و االمسيةثتعد ادلدرسة األم .5
 تعد ادلدرسة لوحة اجليوب على حائط الفصل .6
 ادلدرسة البطاقة مكتوبة بكلمات أو جبملة عشوائة باللغة العربية تعد .7
 ادلدرسة البطاقات يف لوحة اجليوب لتدخ .8
 يأخذ الطالب البطاقات يف لوحة اجليوب .9
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 جيمع الطالب البطاقات مكتوبة بكلمات أو جبملة العربية .10
 يكتب الطالب الكلمات العربية الىت جيمعو إىل اجلملة ادلفيدة .11
 تلخص ادلدرسة و الطالب الدرس معا يف هناية التعليم .12
 تقوم ادلدرسة التقومي .13

 مؤشرات استيعاب الجملة الفعلية و االسمية   .ب 
 يستطيع الطالب أن تعُت اجلملة الفعلية و االمسية .1
 يستطيع الطالب أن تركب اجلملة الفعلية و االمسية .2
 يستطيع الطالب إلختيار الكلمة الصحيحة .3
 يستطيع الطالب ان يفرقوا بُت اجلملة الفعلية و االمسية .4
 الدراسة السابقةج.       

السابقة ىي حبث مستخدم كادلقارنة إلبتعاد التقليد عن كتابة علمية  سةاالدر 
ولتأكيد  البحث الذي قام بو الباحثة. ومن الدراسة السابقة ىذ البحث كما 

 يلي:
 : تطبيق الطريقة القياسية وإسًتاتيجية بادلوضوع م2010يف السنةريٍت فطري  .1

التدريبات يف تعليم القواعد النحوى مبعهد دار النهضة طوالب بغكينغ. 
لوحة اجليوب يف تعليم اللغة  والفرق بينهما ىذا البحث عن استخدام وسيلة

ريٍت فطري  و أما البحث .ستيعاب اجلملة الفعلية واالمسيةاالعربية لًتقية 
 وإسًتاتيجية التدريبات يف تعليم القواعد النحوى. الطريقة القياسية

فعالية استخدام  الطريقة  :بادلوضوع م2016 يف السنة أنوار جوناوان  .2
السمعية  الشفوية بوسيلة صندوق القواعد يف تعليم  اللغة  العربية الستيعاب 
اجلملة الفعلية واجلملة االمسية لدى الطالب يف ادلدرسة ادلتوسطة مبعهد 

 .ذلدى سيفوصلوع مبنطقة كمباردارا
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لوحة اجليوب يف تعليم اللغة  والفرق بينهما ىذا البحث عن استخدام وسيلة
العربية لًتقية الستيعاب اجلملة الفعلية واالمسية و أما البحث أنوار جوناوان 
استخدام  الطريقة السمعية  الشفهية بوسيلة صندوق القواعد يف تعليم  

 اب  اجلملة الفعلية واجلملة االمسية.اللغة  العربية الستيع
 

 فروض البحثد. 
تتكوين ادلشكلة سيكون اثباتا. إذا وجدالفرض ىو ادعاء أو إجيابة مؤقتة على  
 :فإّن الفرض منها كما يلى ىبطضو فصل جتريب الفرق بُت فصل  

Ha: الفعليتتتتة  لًتقيتتتتة استتتتتيعاب اجلملتتتتة يتتتتوب فعتتتتالوستتتتيلة لوحتتتتة اجل استتتتتخدام
 .سالمية بكنباروإلمدرسة ادلتّقُت ادلتوسطة ا الطالب يف واالمسيةلدى 

Ho الفعليتتتتتتتتتة  : استخدام وسيلة لوحة اجليوب غَت فعال لًتقية استيعاب اجلملة
 .بكنبارو سالميةإلمدرسة ادلتّقُت ادلتوسطة اواالمسية لدى الطالب يف  

  
 


