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 الفصل الثاني
 اإلطار النظري

 المفهوم النظري .أ
 تعريف الفعالية .1

سية الكبَت نيكلمة "الفعالية" من كلمة "فعال". جاء يف معجم اللغة اإلندو 
االنطباع( وُتحَصِّل على و  أثرو  معٌت الفعالية ىي أي شئ الذي فيو أثر )عاقبة

إجياد ادلنشودة وِكفاية و وعند ملياسا، الفعالية محرتَِبط مبحصول على  ٖٕ.النتيجة
التعليم  ىو ويقصد بالتعليم الفّعال ٕٗ.االشًتاك يف األنشطة التعليمية من الطالب

الذي يؤدي إىل أقصى درجة شلكنة من التعلم بأفضل الطرق وأقلها جهدا ووقتا مع 
 ٕ٘.النتيجة على أكرب قدر من ادلكاسب الًتبوية األخرى

 التعليمية اإلستراتيجيةو  الطريقةو  المدخل .2
ىو شرح  إسًتاتيجيةعالقة ىرمية أّن  يف اإلسًتاتيجيةو  الطريقةو  ادلدخل 

عن  ادلدخل رلموعة من االفًتاضاتالطريقة وطريقة ىي شرحة من ادلدخل.من 
 الفلسفية أو االعتقاد فإن ادلدخل ىو . لذلكهاوتعلمها تعليماللغة و  طبيعة

 احلقيقة نظريا تعترب افًتاض أن ادلدخل ىوحقيقتو و  ،طبيعة اللغة وجهات النظر عن
مطلقة.   العامة ىي وكذلك ادلدخل احلقيقة ،أن يثبت ُتتاج إىل ال العامة اليت

خطة ي الطريقة ىمهارة بعدىا. بعد ذلك الكتابةما نقول و كمثل اللغة ما نسمع و 
أما بناء على ادلدخل. و  متضاربة غَتبانتظام و  ادلادة التعليمية عرض مقًتن شاملة

 :فهي طرق تدريس اللغة العربية
لشرح معٌت  بلغة أجنبية. و  تدرس يقدًن الدرس ادلباشر ىي ادلعلم: طريقة ادلباشرة .ٔ

 كليمة او مجلة بصورة او النمذجة.
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 تدرس ادلعتاد.ك الىجاءالتدوين الصويت ىي مادة درسا كتب يف :لفظية الطريقة .ٕ
 وقرأت. مامسعت افتعال إنشاء باحلث والدروس قواعد اللغة

مدة الدرسة مكّوو من سلطوطات قصَتة و ادلخطوطة يسبقو قائمة : طريقة القراءة .ٖ
 من الكلمات تدرس معنها من خالل العالقة يف مجل والًتمجة أو الصور.

 ،لستخدامهاا تقول وتعترب معرفة قواعد اللغة أمهية من مهارات: طريقة القواعد .ٗ
 كلمات معينة.النحوية و ريقة ىي ُتفيظ القواعد خصائص ىذه الط

 الّلغة األجنبية اىل اللغة إندونيسيا. ألنشطة ترمجة قراءات, اّول من :طريقة الًتمجة .٘
ىذه الطريقة يف التدريس باستخدام مزيج من العناصر الواردة يف : طريقة اإلنتقائية .ٙ

للًتتيب: الطريقة ادلباشرة والطريقة الًتمجة النحوي. تدرس ادلهارات اللغوية وفقا 
 مهارة القراءة. مهارة الكتابة و ، مهارة الكالم

الضروري جدًا لكل مهتم  من :ائق التدريس يف العملية الًتبويةأمهية طر 
زلور االرتكاز ألي أن يتعرف على طرائق التدريس العامة واخلاصة ألهنا بالتدريس

آثار ىامة  ، وذلاتدريس فعال، وتعد سالح ادلعلم، الذي يستعُت بو يف عملو
. ومهما كانت غزارة على ادلوقف التدريسي كلو، وكذلك على التعلم، ونتائجو

ميلك الطريقة التدريسية  ادلادة العلمية لدى ادلعلم فلن يكون النجاح حليفة إذا مل
 .ن عناصر ادلنهج مبفهومو الواسع، ويعد الًتبويُت الطريقة التدريسية مالناجحة

" مبعٌت علم احلرب أو قائدة strategiaيوناين " إسًتاتيجية تأخذ من اللغة
 ، إذا تربط اإلسًتاتيجية بالتعليم فتفهم اإلسًتاتيجية"Gagne"نقل ججٍتاحلرب. 

 .ٕٙاختاذ القرارعلى مهارة الطالب يف التفكَت وحل ادلشكلة و 
تعليمها يف عملية التعليم التعلمية طرائق تنظيم ادلادة و  إن اإلسًتاتيجية

طريقة التدريس مبفهومها .ٕٚأنواع منبع ادلادة حىت تكون التعليم الفعايلمبستخدمة 
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الىت يتم بواسطتها تنظيم اجملال اخلارجى للمتعلم  اإلسًتاتيجيةالواسع تعٌت رلموعة 
 ٕٛ.من أجل ُتقيق أىداف تربوية معينة

 الطالبسًتاتيجية التعليمية ىي عملية التعليم اليت يفعلها ادلدرس و اإل
سًتاتيجية التعليمية باحلقيقي زلاوالت يقوم اها اإل ٜٕحلصول األىداف التعليمية.

معلم اللغة العربية جلعل حربي التعليمية جريا مطابقا. باحلقيقي البد للعملية 
. ويف ادلدرس ليس الطالبالتعلمية أن جيعل حالة جتعل فيها العملية التعلمية لدى 

دلدرس يقوم كالسهاول من يوظف للهادى واحد من يقول الوقت يف الفصل. ا
 ٖٓ.جر العملية التعلمية أىداف مقصودلي طالبولرافق ويعطى اذلدى لل

 اللعبة اللغوية التربوية .3
سية معٌت اللعبة العمل لراحة القلوب نيوجاء يف معجم اللغة اإلندو 

. يحستخدم اصطالحا "األلعاب" يف تعليم الغة ٖٔباستختدام باألدوات ادلعينة أم ال
رلاال واسعا يف أنشطة الفصلية، ولتزويد ادلعلم والطالب بوسيلة العربية لكي يعطي 

موشقة للتدريب على عناصر اللغة، وتوفَت احلوافز لتنمية ادلهارات اللغوية شلتعة و 
 .ٕٖادلختلفة

. ٖٖلذي ال يؤدي باجلدوعند فتح اجمليب و نيلور رمحوات، إن اللعبة العمل ا
قال فتح و .ٖٗأما اللعبة اللغوية ىي األلعاب اليت وظيفتها ألخد ادلهارة اللغوية

تدّرب ادلهارات اللغوية )اإلستماع فرًحا و أن اللعبة اللغوية ىدفها لتنال  ااجمليب أيض
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 من35.)ادلفردة و القواعد( محكّونة اللغة العربيةو  الكتابة واألدب(والكالم والقراءة و 
 36.فوائد اللعبة مساعدة الطالب لفتح اإلتصال اإلجتماعي

 (Naik Tanggaلعبة "صعود السلم" ) .4
ليسبقوا يف حبث ادلفردات حىت عبة لتدريب قدرة الطالب الل ههدف ىذيو 

 يستمر الطالبعد السّلم مع ادلفردات اجلديدة و يستطيع الطالب ان يص
 38ما يلي:فيأما خطواهتا  37.تسلسال باستخدام حرفها األخَت كاحلرف األول

 فيعدد متساويا األوىلمن اجملموعة  أعضاء .إىل عدة فرق طالبال درسيوزع ادل (ٔ
 .عشرة أشخاص تتكون من كل رلموعة مثال، .اجملموعات األخرى من

 "أ" السبورة يف السبورة. ادلفرداتكتابة ل إىل األمام أعضاء الفريق من احد (ٕ
 ."ب"يشغلها اجملموعة  "ب"السبورة و  "،أ" اجملموعة يشغلها

 القاعدة  ادلدرسأعطى و . ٓٔ-ٔ األرقام استخدام إىل األمر ادلدرس أعطى (ٖ
الطالب  يبدأ مث، ، مثال احلرف "أ" او "ب"حبرف معُت اليت تبدأ األوىلادلفردات 

 .اإلجابة
 من هناية مث يستمر .ادلفردات لكتابة يشارك عضو يف اجملموعة جيب على كل (ٗ

 .السابق السلم يف ادلفردات
 ادلفردات من خالل كتابة أعلى السلم للوصول اىل كل رلموعة تسابق (٘

 .ادلناسبةو  الصحيحة
 .سلمال إىل أعلى ما يصل إذا كان ىناك اللعبة وقف (ٙ
 .مل تنتو ستكمالإل للفريق والسماح. رلموعةسرع أل التصفيق (ٚ
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 :ىي ىذه اللعبة زايادلأما 
 التعلميف  الطالب نشاط ميكن أن تزيد من  (ٔ
 ادلفردات الطالب إضافة  (ٕ
 درسمع ادل قد تعاملالدروس التيكان  التكرار فعالة جدىي  ىذه اللعبة  (ٖ
 39للعب وسهلة، جدا واقتصادية عملي يى ه اللعبةىذ  (ٗ

 استيعاب المفردات .5
 التعريف . أ

استيعاب ادلفردات ىو عملية إجراءة اإلنسان. وادلعٌت ادلتعلق باللغة 
استيعاب ىو الفهم والقدرة ىف  ٓٗأن يستخدم اللغة. العربية أن ادلرء يستطيع

، إن لكلذ ٕٗ.وادلفردات ىي كلمات ٔٗ.استخدام العلوم وادلعرفة وغَتىا
استيعاب ادلفردات قدرة ادلرء على استخدام ادلفردات العربية يف تركيب اجلملة 

 لالتصال.
 أهداف تعليم المفردات . ب

درسة ادلتوسطة معهد دار اذلدى ادلتعليم مفردات اللغة العربية ىف  اىدافواما 
 صف الثامن فيما يلى:ب سيفوصلوع

 يقدر الطالب على فهم ادلعٌت ادلفردات عندما يسمع او يقرأ .ٔ
 يستطيع أن يستعمل ىف احلوارطالب على نطق ادلفردات باجليدة و يقدر ال .ٕ
 يقدر الطالب على كتابة ادلفردات باجليدة .ٖ
 ملة اما  ىف الكتابة او ىف الكالميقدر الطالب ان يستعمل ادلفردات ىف اجل .ٗ
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 تعليم المفردات خطواتج. 
 : ٖٗفهي فيما يلى ادلفرداتاخلطوات ادلهتمة اها يف تعليم 

 مساع ادلفردات .ٔ
اعطاء الفرصة للطالب ليستمعوا ادلفردات الىت قاذلا ادلدرس لفظة واحدة 

الطالب أن أو مجلة. وإذا استوعب الطالب عناصر أصوات ادلفردات فيستطيع 
يستوعبوىا جيدا بالتكرار أو ثالث مرات.ىذا االستماع مهم جدا ألن 

 األخطاء ىف النطق والكتابة.
 نطق ادلفردات .ٕ

نطق ادلفردات اجلديدة يساعد الطالب ليذكروىا ىف وقت طويل. البد 
للمدرس أن يهتم بتصحيح نطق كل ادلفردات لدى الطالب ألن أخطاء النطق 

 الكتابة.يسبب األخطاء ىف 
 ٗٗ، فيما يلى:إجياد معٌت ادلفرداتيف  اخلطوات. و أما إجياد معٌت ادلفردات .ٖ

تقدًن ادلفردات ادلعلمة مباشرة. ادلثل: يقّدم ادلعلم ادلكتب فيقول  -أ 
 "َمْكَتٌب".

 .ادلدروسةتقدًن ادلصغر من ادلفردات  -ب 
يعلم ، مثال، إن كان ادلدرس يريد أن ادلدروسةإعطاء الصورة عن ادلفردات  -ج 

 .ادلفردة ادلتعلقة بالبقرة، فيقدم صورة البقرة
 .ادلدروسةمتثيل ادلفردات  -د 
 .تقدًن ترادف الكلمة -ه 
 .تقدًن مقابلة الكلمة -و 
 .ادلدروسة اتتقدًن التعريف لكل مفرد -ز 
 تكرير ادلفردات. -ح 
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باستخدام اخلطوات  ادلدروسةإن كان الطالب مل يفهموا ادلفردات  - ط
 السابقة، فتلك ادلفردات يًتمجها ادلدرس إىل اللغة األم.

 قراءة ادلفردات .ٗ
ا اجلديدة وينطقوهنا ويفهمون معاهن استمع الطالب ادلفردات ما وبعد

فيكتبها ادلدرس على السبورة. وبعد ذلك, أعطى ادلدرس فرصة إىل الطالب 
أخطاء النطق.  عن إلجتناب طالبليقرؤوىا جهرية. مث يصحح ادلدرس قراءة ال

 يصححها ادلدرس فسيقرؤوىا قراءة خطيئة ىف وقت طويل.  ألن إذا مل
 كتابة ادلفردات .٘

إذا أمر ادلدرس الطالب بكتابة مفردات يتعلمها الطالب فتساعدىم ىف 
 استيعااها. يكتب الطالب على كراساهتم عما كتبها ادلدرس على السبورة.

 تركيب اجلملة. .ٙ
القسم األخر ىف تعليم ادلفردات ىو باستخدام ادلفردات اجلديدة ىف 
اجلملة سواء كانت لسانية أو كتابية. ادلدرس يعطى األمثلة إىل الطالب مث 
يكتبون مثل ما كتبها ادلدرس. ىذا التدريب يساعد الطالب ىف فهم معاىن 

 ادلفردات.  
 .ادلفردات كتابة يعٌت من سةمخخطوة  ةستخدمها الباحثتة الىت واخلطو 

نبغى للمدرس وينبغى للمدرس أن يعد ادلفردات ادلطابقة للطالب، فألجل ذلك ي
وأما ادلبادئ ادلستخدمة يف تعليم ادلفردات  ٘ٗوادلعيار الواضح. أأن يعتمد على ادلبد

 ٙٗغَت العرب فهي فيما يلى: الطالبإىل 
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 Abdul Hamid dkk, Pembelajaran Bahasa Arab, Pendekatan, Metode, Strategi, Materi, dan 

Media, (Malang: UIN-Malang Press, 2008) , hlm. 61  

 
  095-094ص (, ٜٜٛٔ:  مصر: جامعة ادلنصورة, )تعليم العربية لغَت الناطقُت اها،  رشدي أمحد46



05 
 

الكلمة شائعة االستخدام التواتر: اختيار ادلفردات الىت كثر استخدامها. تفضل  .ٔ
 على غَتىا، مادامت متفقة معهايف ادلعٌت. تستشار فيها قوائم ادلفردات اليت

 بينت معدل تكرار كل منها.أجرت حصرا للكلمات ادلستعملة و 
التوزع: اختيار ادلفردات الىت كثر استخدامها يف بالد العرب أى ليس يف بعض  .ٕ

 بالد العرب فقط.
لمة اخلاصة ادلفيدة أي الكلمات ادلستخدمة يف الناحيات ادلتاحية : اختيار الك .ٖ

ها. واليت تفضل الكلمة اليت تكون يف متناول الفرد جيدىا حُت يطلب اخلاصة.
يقاس ىذا بسؤال الناس عن الكلمات اليت يستخدموهنا تؤدي لو معٌت زلددا. و 

 يف رلاالت معينة.
كلمة النادرة. تفضل الكلمة األلفة: اختيار الكلمة األليفة وادلشهورة، وترك ال .ٗ

اليت تكون مألوفة عند األفراد على الكلمة ادلهجورة نادرة االستخدام.  
 كاستخدام مفردة "الشمس والذكاء" وذلما نفس ادلعٌت.

طي عدة رلاالت يف وقت واحد على تلك اليت عالشمول: تفضل الكلمة اليت ت .٘
"البيت" أعم من  ال ختدم إال رلاالت زلدودة. ادلثال : البيت وادلنزل، كلمة 

 يف يكانت بينهما فروق دقيقة إال أهنا فروق ال هتم الدراسكلمة "ادلنزل". و 
( تغطي عددا أكرب من اجملاالت. إن كلمة ))بيت( ادلستويات ادلبتدئة خاصة.

يف ىذه االستخدامات: بيتنا، بيت اهلل، بيت اإلبرة )البوصلة(، بيت  لننظرو 
 العنكبوت، بيت القصيد،...اخل.

األمهية : اختيار الكلمة الىت حيتاج إليها الطالب. تفضل الكلمة اليت تشيع  .ٙ
حاجة معينة عند الدارس على تلك الكلمة العامة اليت قد ال حيتاجها أو 

 حيتاجها قليال.
ارنة بلغة أخرى. تفضل ختيار الكلمات العربية ولو كانت فيو ادلقالعروبة : ا .ٚ

 وراديو. غَتىا.مثال، اذلاتف والتلفون أوادلذياعالكلمة العربية على 
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 :وأما مؤشرات استيعاب ادلفردات فهي فيما يلى
 يقدر الطالب على ترمجة ادلفردات جيدة .ٔ
 يقدر الطالب على النطق وكتابة ادلفردات .ٕ
 ٚٗعلى استخدام ادلفردات داخل اجلملة.يقدر الطالب  .ٖ

 ٛٗىناك إشارة عامة مرتبطة بتعليم ادلفردات لغَت العرب فيما يلى:
 عدد ادلفردات .ٔ

مائة ومخسون مفردة  وأما عدد ادلفردات ادلتعلمة لغَت العرب سبع
 حىت آالف ادلفردات للمرحلة األوىل، وآالف ادلفردات حىت ألف ومخس

مائة مفردة حىت مائتا ادلفردات  ألف ومخسادلتقدمُت و مائة مفردة دلرحلة 
مائة  للمرحلة العالية. وىناك رأي أخر أن مائتا ادلفردات حىت مائتان ومخس

ادلفردات للمرحلة االبتدائية بالشروط أهنم ماىرون ىف تركيب اجلملة 
 ٜٗواستخدام ادلعجم.

 قائمة ادلفردات .ٕ
رمجتها ولكن ادلدرس أحيانا أن بعض الطالب حيفظون ادلفردات وت

ينحرف ىف تعليم درس ادلفردات، مثال أنو يكتب مجيع ادلفردات على 
السبورة داخل القائمة مث يعلمها واحدة فواحدة. وىذه الطريقة غَت جيدة 
ألهنا تثقل الطالب وتصعب ادلدرس. والكيفية ادلثلى ىف تعليم ادلفردات  

 ٓ٘تمرين ىف استخدامها.كتابتها واحدة فواحدة مث تبيُت معانيها مث ال
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 المفهوم اإلجرائي. ب
 األنشطة التمهيدية .1

 عن اإلستعداد الطالب يف التعلُّم درسادلسأل  (ٔ
 الىت سيتعلمها الطالبادلادة  ادلدرس يبُت (ٕ

 األنشطة األساسية .2
 كما يلي :  يف تنفيذ األنشطة األساسيةاخلطوات 

 امكرر فظ ادلفردات حي أن الطالب منيطلب ادلدرس  (ٔ
 اشرةالطالب شلاراسة مب من ادلدرسيطلب  (ٕ
متساويا  من اجملموعة األوىل أعضاء .إىل عدة فرق طالبال درسيوزع ادل (ٖ

تتكون منعشرة  كل رلموعة . مثال،اجملموعات األخرى من فيعدد
 .أشخاص

 .يكتب ادلدرس صورة السلم يف السبورة (ٗ
رف "أ" حبمثلو معُت، حبرف  اليت تبدأ األوىلادلفردة  القاعدة ادلدرسي عطي (٘

 .الطالب اإلجابة يبدأ مث، او "ب"
 السلم يف ادلفردات من هناية يطلب الطالب لكتابة ادلفردات يف السبورة (ٙ

 .تسلسال السابق
يطلب الطالب ليسبقون للوصول اىل أعلى السلم من خالل كتابة  (ٚ

 .ادلفردات الصحيحة وادلناسبة
 األنشطة اخلامتة .3

 يقوم ادلدرس التقوًن على الطالب (ٔ
 التعليم ادلدرس يلخص (ٕ

 أما مؤشرات استيعاب ادلفردات مبا يلي:
 لصحيحة.ا يقدر الطالب على ترمجة ادلفردات .ٔ
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 يقدر الطالب على نطق ادلفردات الصحيحة. .ٕ
 يقدر الطالب على كتابة ادلفردات. .ٖ
 يقدر الطالب على وضع الكلمة داخل اجلملة. .ٗ

 السابقة اتالدراس . ج
كادلقارنة البتعاد التقليد عن كتابة علمية الدراسة السابقة ىي حبث مستخدم  

يشابو ىذا البحث  . وأما الدراسة السابقةةبو الباحث تولتأكيد البحث الذى قام
أحد الطالب من قسم التدرس اللغة العربية. إمسو امحد سلروس ُتت ادلوضع " فعالية 

جتريبية يف )دراسة شبو استيعاب ادلفردات  اسًتاتيجية لعبة بطاقة الرباعية لًتقية
وحاصلة االختبار التجرييب يف ىذا  ".(ادلِشيسوارة ليمبنج  الدينيةادلتوسطة  ادلدرسة

 استيعاب ادلفردات لًتقيةفعال  فعالية اسًتاتيجية لعبة بطاقة الرباعيةالبحث ىو أن 
 .الصف الثاين يوجد النتإج جيد جدا. ادلِشيسوارة ليمبنج الدينيةادلتوسطة  يف مدرسة
 عن قام بو قمر الدين دوي انطوري فهي البحثالثانية  الدراسة السابقةو 

لعبة تربوية يف تعليم مفردات اللغة العربية )دراسة قضية يف ادلدرسة اإلبتدائية 
اإلسالمية ادلتكاملة احلسٌت كالتُت(. دلت نتيجة ىذا البحث على أن ادلعلم 

 ذكر األمساء يف تعليم ادلفردات اللغة العربية. ة تربوية الًتنيمة و يستخدم لعب
"صعحود فعالية تطبيق إسًتاتيجية لعبة  ةالباحث والبحث الذى تبحث عنو

درسة ادليف طالب اللدى لًتقية استيعاب ادلفردات العربية  (Naik Tangga)السّلم" 
 ةادلوجودث احبأما فرق بُت األو  .مبنطقة كمبار ادلتوسطة معهد دار اذلدى سيفوصلوع

لًتقية  (Naik Tangga)"صعحود السّلم" لعبة يف  ةرّكز الباحثىذا البحث يعٍت تو 
 .ىذا البحث مل يقم أحد بالبحث من قبل، تيعاب ادلفردات العربيةاس
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 وض البحثفر . د
لعبة إسًتاتيجية  تطبيقباستيعاب ادلفردات لدى الطالب إذا وجود ترقية 

 ف: (Naik Tangga)"صعحود السّلم" 
Ha : صعحود السّلم" تطبيق إسًتاتيجية لعبة"(Naik Tangga) لًتقية  فعال

ادلتوسطة معهد دار درسة ادليف طالب اللدى استيعاب ادلفردات العربية 
 .مبنطقة كمبار اذلدى سيفوصلوع

Ho :صعحود السّلم"  تطبيق إسًتاتيجية لعبة"(Naik Tangga) لًتقية  غَت فعال
ادلتوسطة معهد دار درسة ادل يف طالباللدى استيعاب ادلفردات العربية 

 .مبنطقة كمبار اذلدى سيفوصلوع


