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 الفصل الثاين

 اإلطار النظري

 املفهوم النظري .أ 
 الفعاليةتعريف  .1

إختلف الباحثون عن معٌت الفعالية. جاء يف ادلنجد أن معٌت الفعالية ىي 
الفعالية  20.فعال كلمة "الفعالية" من كلمة 19النافذ, ادلؤثر, الذي يؤدي إىل نتائج.

 كلمة وعند ملياسا، Efektifيف اللغة اإلندونيسية   21ىي فاعلية، أتثري، نفوذ.
efektive  ُمرتَِبط مبحصول على ادلنشودة و ِكفاية و إجياد االشًتاك يف األنشطة مبعٌت

  عند اذلداية ىي مقدار يبني احلصول على اذلدف ادلقرر و  22.التعليمية من الطالب
ويقصد ابلتعليم الفّعال ذلك التعليم الذي يؤدي إىل  23الوقت(.)الكمي والنوعي و 

أقصى درجة شلكنة من التعلم أبفضل الطرق وأقلها جهدا ووقتا مع النتيجة على 
 24.أكرب قدر من ادلكاسب الًتبوية األخرى

إىل العمل   وىي الوصول efectivenessالفعالية لغة من اللغة اإلصلليزية 
أثر تفيد ادلنفعة. وقال  معجم اللغة األندونيسية ىي وجود ىف efektifادلخطط. و

بعدد معني مقرر من قبل وىي لنيل  أن الفعالية ىي الوسيلة سوندانج ف. سياجيان

                                                             
 952. ص. ) 1986دار ادلشرق: بريوت.  (، يف اللعة واألعالم ادلنجدلويس معلوف، 19

 244 .، صعريب-منور قاموس ادلنور اندنيسيدمحم فريوز و امحد ورسون،20
  Multi KaryaGrafikaغياكرات: و ، يقاموس العصرى أاتبيك علي،21

22
E. Mulyasa, Guru Profesional, )Bandung: PT RemajaRosda Karya(, hlm.34 

23
Aziz Fahrurrozi, Erta Mahyudin, Pembelajaran Bahasa Asing, (Jakarta : Bania, 0202),hlm. 

080 
 32(، ص. 1997)عمان: دار الفالح، أساليب تدريس اللغة العربية،  دمحم علي اخلويل،24
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وإذا كانت  أنشطة التعليم. صلاحذي عملو ادلرء. فعالية دلت على حاصلة العمل ال
 25.اذلدف فتكون الفعالية مرتفعة حاصلة األنشطة قريبة إىل

وقال عبد الرمحة أن الفعالية ىي انتفاع ادلصادر والوسيلة والوسائل بعدد 
وقال ملياسا أن الفعالية  26.عدة األعمال ىف وقت معني ألداء ،معني مقرر من قبل

الفعالية  مقررة من قبل. فاىدأحتقيق لتكون انجحة ىف  ادلنفذة كيفية ادلنظمةالىي 
واشًتاك  ،الوقت أبسرعو، والوصول إىل األىداف ،بتنفيذ كل العمل الرئيسي تتعلق

 مث قال أن الفعالية تتعلق ابدلقارنة بني درجة الوصول إىل األىداف وبني 27.األعضاء
 .اخلطة ادلعدة من قبل

الفعالية ىي مقدارة صلاح الًتبية. حيث وجود ادلقارنة بني درجة صلاح الًتبية 
. وقال ىاىن ىاندوكو أن الفعالية ىي هالنيل أىداف أصلازىا ادلدرس بعد ختطيطها الىت

 28.األىداف ادلقررة ادلراد حتقيقو من القدرة إلختيار اذلدف ادلعني

  طريقةمفهوم ال .2

و , مبعٌت العلم Logos مبعٌت كيفية, و  Metodosالطريقة لغة مشتقة من كلمة 
طريقة   29ىو علم يعلم بو الطرق ادلعربة هبا لنيل اذلدف ابحللصلة الفعالية. اصطالحا

التعليم مبعٌت كيفية مستخدمة لتنفيذ التخطيط ادلصمم داخل النشاط الواقعي 
 30والتطبيقي للحصول على ىدف التعليم.

                                                             
25

Sondang P. Siagian, Kiat Meningkatkan Produktivitas Kerja, (Jakarta: PT RinekaCipta, 

2002), hlm.26 
26

Abdulrahmat, Efektivitas Implementasi, ( Jakarta: PT RinekaCipta, 2003), hlm. 92 
27

Mulyasa, Manajemen Berbasis Sekolah Konsep Strategi dan Implementasi, (Bandung:PT 

Remaja Rosda Karya), hlm. 82 
28

Hani Handoko, Managemen, (Yogyakarta:BPFE, 2003), hlm. 7 
29 Ahmad Izzan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung: Humaniora, 0200),hlm. 

20. 
32

 Zulkifli. Lot. Cit. hlm.  02  
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طريقة تعليم اللغة العربية ىي الطريقة ادلعبورة هبا يف تقدًن مواد دراسة اللغة 
 31سهال وجيدا و مرحيا. ية ليفهمها التالميذ ويستوعبوىا ربالع

 الطريقة السمعية الشفوية .3

، وحقيقةطريقة السمعية الشفوية أتسس إىل ادلدخل الًتكيىب ىف تعليم اللغة. ال
أن الطريقة السمعية الشفوية ليست هتتم بًتيب الطالب وتعويدىم على تشكيل 

بدقة ادلدرس على إشراف الطالب ىف عملية ادلهارة اللغوية فقط ولكنها هتتم 
الطريقة السمعية الشفوية ىي طريقة تفضل دترين االستماع والكالم مث  32التعليم.

  33القراءة مث الكتابة ألن اللغة النطق.

 خصائص الطريقة السمعية الشفوية

  .نشد إىل تسلط ادلهارات اللغوية األربعةي اللغة العربية هبا تعليم  .أ 
 .من االستماع اىل الكالم والقراءة والكتابة غرض ادلادة مرتب   .ب 
 .عبارة اللغة األجنبية مقدمة ابحملادثة للحفظ  .ج 
 .تسلط الًتاكب اللغوية ابلتدريب  .د 
 .بسياق الكالم أو ابلعبارة السياقية تتعلقادلفردات   .ه 
 .ادلدرس من تعليم األصوات منظم بنموذج  .و 
ات اللغوية وادلفردات الىت تعلمها الطالب  تعليم الكتابة يتكون من العبار   .ز 

 .كالميا
  ال يسمح للمدرس استخدام الًتمجة. .ح 
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 Ahmad Izzan. Op.Cit. hlm.20. 
32

Acep Hermawan, Lot. Cit, hlm. 080. 
33 Zulkifli, Lot. Cit, hlm. 28 
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عدم تعليم القواعد للمبتدئني. وإن كان تعليمها زلتاجا إليو فينبغى على   .ط 
 .ادلدرس أن يعلمها إستقرائيا ومدّرجا من السهل إىل الصعب

 .اللغة األجنبية و األممادة التعليم سلتارة على وحدة تدل على الفرق بني   .ي 
 .ينبغى على ادلدرس تباعد عن استجابة الطالب اخلطيئة  .ك 
 .تركيز التعليم عند ادلدرس ومتابعتو الطالب .ل 
  34 .إستخدام ادلسجل ومعمل اللغة والصورة مهمة .م 

 خطوات استخدام الطريقة السمعية الشفوية

ويستمع الطالب كالم ادلدرس  ،تقدًن احلوار القصري. ويقرأه ادلدرس متكررا .1
 بدون النظر إىل النص.

التكرير وحفظ احلوار. يكرر الطالب كالم ادلدرس كلمة فكلمة وحيفظون تلك  .2
 ادلفردات. وىذه التقنية تقنية التكرير واحلفظ.

 والتقنية ادلستخدمة يف تقدًن منوذج الكلمة الصعبة تقنية تكريرية. .3
 تقدًن احلوار متبادال أمام الفصل. .4
 35تركيب اجلملة على حسب ادلادة ادلتعلمة. .5
 مفهوم اللعبة .4

ع الداخلية واخلارجية. والعوامل اخلارجية من قويف عملية التعليم، وجدت ادلوا
قلة وسائل التعليم اليت يستخدمها ادلدرس. فلذالك، كان لوسائل التعليم دور مهم 

ن لعب اللغة وسيلة جديدة يف تعليم اللغة األجنبية، ومنها تعليم اللغة العربية. فكا
انفعة يف برامج تعليم اللغة العربية. اللعب أصلو ألعاب مبعٌت شيء مريح القلب 

                                                             
34

Ahmad Fuad Effendy, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab, (Malang: Misykat, 0222), 

hlm. 02-62. 
 
35 Ibid. hlm. 88. 
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سواء كان أبدوات مريح القلب أم ال. قال فتح اجمليب وأصدقائو أن اللعب أحوال 
أن جتعل أنواع  معينة حني يبحث ادلرء عن ادلريح أو الشبع من أنشطة اللعب.

  36عدة القدرة ادلعينة بناء على خربة التعلم. لطالباأللعاب لًتقى ا

يستخدم اصطالح "األلعاب" يف تعليم اللغة, لكي يعطى رلاال واسعا يف 
األنشطة الفصلية, لتزويد ادلعلم والدارس بوسيلة شلتعة ومشوقة للتدريب على عناصر 

 37اللغة, وتوفري احلوافز لتنمية ادلهارات اللغوية ادلختلفة.

 اءة وتكوين اجلمللعبة القر  .5
 مفهومها  . أ

منها: لعبة ترتيب احلوار ولعبة تركيب  ،لتعليم مهارة القراءة ألعاب متنوعة
البطاقة ولعبة نطق الكلمات ولعبة شكل الكلمات ولعبة القراءة وتكوين اجلمل ولعبة 
طلب الكلمات ولعبة اإلمياء وغريىا. فالعبة القراءة وتكوين اجلمل إحدى األلعاب 

ة يف بطاقة دلهارة القراءة. الطالب ليس إهنم يدعى أن يلعب ابلنطق الكلمات ادلكتوب
بل يساعدىم ليشعر ابلفرح والنجح  ،أو يدرب نطق أصوات اللغة فحسب ،الكلمات

يف التعلم. اللعبة تستطيع لدفع الغرية وصد عن اإلنطباعة أن تعلم القراءة العريب 
   38صعب حىت جيعل الطالب خوفا بفعلو.

 األدوات احملتاجة إليها . ب
 القرطاس والصمع وادلقاس وأدوات الكتابة.
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 M. Khalilullah, Lot. Cit, hlm. 82 
 12ص.  ،األلعاب اللغوية يف تعليم اللغات األجنبية انصف مصطفى عبد العزيز، 37

38
  Fathul Mujib dan Nailur Rahmawati   , Lot. Cit. hlm. 28. 
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 يفية عملية اللعبةك . ج
 يصنع ادلدرس صورة ادلبٌت على القرطاس )ادلستدير، ادلثلث، ادلربع وغري ذلك(.  (1
القرطاس فيقطع تلك الصورة فيوزع قطعة  علىيكتب ادلدرس ادلفردات   (2

 .ابلعشوائي فرقةالقرطاس إىل كل 
 39يقوم الطالب بزواج تلك ادلفردات على حسب صورهتا.  (3

 هدف هذه اللعبة . ح

هتدف إىل تعويد الطالب على تركيب الكلمات ادلتفرقة مكاهنا ىذه اللعبة 
 40لتكون مجال اتمة مفيدة بتزويج الكلمات ادلناسبة بزواجها ادلعد.

 مهارة القراءة .6
 مفهوم مهارة القراءة .أ 

ومفهوم القراءة يشتمل على ادلفهومني، األول : تغيري الرمز الكتايب صوات، 
والقراءة  41مجيع األحوال ادلرموزة ابلرموز ادلكتوبية والصوتية.الثاىن : قبض ادلعٌت من 

عملية ضرورية ىف احلياة اليومية ألهنا عملية للحصول على ادلعلومات وتوسيع معارف 
 الفرد.

قدرة على التعرف والفهم  إشارة إىل والقراءة إحدى ادلهارات الضرورية ألهنا
والقدرة على قراءة النص  42صامت.صوت صريح أو  إىل الرمز ادلكتوب من وانتقال

 عٌتمهارة القراءة ىي قدرة إنتقال ادلالعريب متعلقة ابستيعاب ادلفردات والقواعد. 
                                                             

39  Ibid. hlm. 82. 
40 M. Khalilullah, Lot. Cit, hlm. 003 
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Ahmad Fuad Efendy. Metodologi Pengajaran Bahasa Arab.(Malang: Misykat. 0222). hlm. 

006. 
42

Acep Hermawan. Lot.cit. hlm.083 
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ي فهم أن القراءة اليت نعلمها ى , أيالقارئل من الصفحة ادلطبوعة إىل عق مباشرة
 43.الصفحة ادلكتوبة أو ادلطبوعة ادلعاين مباشرة وبطالقة من
 :القراءة فهي فيما يلىوأما فوائد مهارة 

 القدرة على معرفة ادلفردات اجلديدة بنفس ادلعٌت.  (1
 القدرة على معرفة معٌت ادلفردات اجلديدة.  (2
 44القدرة على تعيني الكلمة الرئيسية والكلمة اإليضاحية ادلتضمنة ىف ادلقرأ.  (3
 القدرة على فهم ادلعٌت ادلتضمن ىف ادلقرآ.  (4
 ادلؤلف. القدرة على معرفة الغرص ومقصود  (5
 45القدرة على استخدام ادلعاجم العربية ابلطريقة الصحيحة.  (6
 أهداف مهارة القراءة .ب 

 :وىذا اذلدف يتكون من اذلدف العام واذلدف اخلاص فاذلدف العام فيما يلى
 دلعرفة كتابة نص اللغة.  .1
 لبناء ادلعٌت واستخدام ادلفردة األجنبية.  .2
 لفهم ادلعٌت السياقي.  .3
 االتصايل ادلتضمن ىف الكلمة.لفهم ادلعٌت   .4
 الفهم على سياق الكلمة واجلملة والفقرة.  .5
 لبناء القدرة على تفسري ادلقرأ.  .6
 لبناء القدرة على تعرف ادلعلومات الضرورية ادلتضمنة ىف النص.  .7

                                                             
  186 ص. ،تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى،1985 ،زلمود كامل الناقة43

. ص. 1985. مكة ادلكرمة: جامعة أم القرى. . دليل عمل يف إعداد ادلواد التعلمية لربامج تعليم العربيةطعيمةدى أمحد شر 44
171. 

 60. ص. 2003. القاىر: مكتبة و ىبة. بجنابيةللغة العربية ألادلرجع يف تعليم افىت على يونس و دمحم عبدالرؤوف. 45
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 لبناء القدرة على التفريق بني الفكرة الرئيسية والفكرة ادلساعدة.  .8
 46الضرورية من حيث أهنا خالصة.لبناء القدرة على تعيني األحوال   .9

واذلدف اخلاص ينقسم إىل ثالث مراحل منها ادلرحلة ادلبتدئة وادلرحلة ادلتوسطة 
 وادلرحلة ادلتقدمة.

 املرحلة املبتدئة (1
 .لبناء القدرة على تعرف الرموز ادلكتوبية   . أ

 .لبناء القدرة على تعرف ادلفردة والكلمة . ب
 .الرئيسية والكلمة السريةلبناء القدرة على اكتشاف الفكرة  . ج
 .لبناء القدرة على تكرار مضمون القراءة القصرية . د

 املرحلة املتوسطة (2
 .لبناء القدرة على اكتشاف الفكرة الرئيسية والفكرة ادلساعدة . أ

 .لبناء القدرة على تكرار عدة مضموانت ادلقرأ . ب

 املرحلة املتقدمة (3
 .ادلساعدةلبناء القدرة على اكتشاف الفكرة الرئيسية والفكرة  . أ

 .لبناء القدرة على تفسري مضمون القراءة . ب
 .لبناء القدرة على االستنتاج . ج
 47لبناء القدرة على تكرار عدة مضموانت ادلقرأ. . د
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Syaiful Mustofa. Lot. Cit. hlm. 063  
47

 Ibid. hlm. 068 
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 أنواع القراءة .ج 
 :وأما أنواع القراءة فمنها

 القراءة اجلهرية .1
 :وأما ادلؤكدات ىف القراءة اجلهرية فمنها

 .ادلخرج وصفات احلروفحلفظ مطابقة نطق األحرف العربية من حيث   . أ
 .لبناء اللحن ادلطابق والتعبري على تصور شعور ادلؤلف . ب
 .لبناء الطلق اللساين بعد الًتدد . ج

 48االىتمام بعالمة القراءة. . د

 القراءة السريعة .2
وىذه القراءة السريعة هتدف إىل بناء شجاعة الطالب ابلقراءة السريعة. 

وقال ادلفكرون إن القراءة  49دون الفهم.وادلطلوب ىنا القراءة على األجزاء الرئيسية 
 50السريعة تصلح منجز الوقت وتزيد ادلعلومات الوفرية الىت حصل عليها القارء.

 القراءة االستمتاعية .3
وىذه القراءة هتدف إىل دترن سرعة القراءة لدى الطالب واستمتاعها وبناء 

 51الرغبة فيها.
 القراءة الصامتة .4

على الفهم إما إمجاليا أم تفصيليا. وىذه ىذه القراءة هتدف إىل احلصول 
 العملية حتتاج إىل اجلو ادلطمئن ليًتكز الطالب على القراءة.

                                                             
48

Ahmad Fuad Efendy. Lot.cit. hlm. 002. 
49

Fathul Mujib dan Nailur Rahmawati. Lot.cit. hlm. 68 
50

Ahmad Fuad Effendy. Op.Cit. hlm. 062. 
50

Fathul Mujib dan Nailur Rahmawati. Op.Cit. hlm 68 
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 املفهوم اإلجرائي .ب 

 ادلفهوم النظري. ا علىابلبحث اعتماد يقوم الباحثو 

فهي فيما  وتكوين اجلملالقراءة الطريقة السمعية والشفوية بلعبة طوات وأما خ
 :يلى

 يبدأ ادلدرس الدرس بتقدًن النص العريب القصري.  (1

 الطالب. متكررا ويستمع إليها القصري يقرأ ادلدرس النص العريب  (2
  .قراءة ادلدرس كلمة فكلمة يقلد الطالب (3

يف النص مث أيمر بعضهم  ادلوجودة ادلفردات الصعبة عن يسأل ادلدرس الطالب  (4
 أن يكتبها على السبورة.

 .ادلفردات الصعبةيبني ادلدرس معاين   (5

 يقسم ادلدرس الطالب إىل أربع فرق.  (6
يركبها لكل فرقة و  القرطاس ادلكتوبة عليو ادلفردات يعطي ادلدرس القطع  (7

 .اجلملة ادلفيدة الطالب حىت تكون
 أوال بقرائتها. أمت تركيبهاأيمر ادلدرس الفرقة اليت   (8
 عن ادلادة ادلتعلمة.الطالب الدرس معا يلخص ادلدرس و   (9

 يقوم ادلدرس ابلتقوًن عن مهارة قراءهتم. (10
 :مؤشرات القدرة على القراءة فهي فيما يلى 

 يستطيع الطالب النطق ابدلخارج الصحيحة. .1
 يقرأ الطالب النص العريب بشكل صحيح لكل أحرف موجودة يف النص. .2
 .ال يًتدد الطالب يف بداية قراءة النص العريب .3
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 يستطيع الطالب ترمجة النص العريب. .4
 .يستطيع الطالب أخذ اخلالصة يف النص .5
 يستطيع الطالب إجابة عن األسئلة ادلتعلقة ابلنص ادلقروء.  .6

 الدراسات السابقة .ج 
"مهارة القراءة  وموضوع 2013 سنةىسناين  ىذا البحث قد قامت بو

مسمور بكنبارو".  ىف ادلدرسة الثانويةيف تعليم اللغة العربية لدى الطالب 
% 66،6التالميذ على القراءة ىف الدور األول كافية مبدى  وحاصلة حبثها أنقدرة

 %.87،7وىف الدور الثاىن مرتفعة مبدى 

 :والفرق بني البحثني فيما يلى
 لعبة.الطريقة أو ال إستخدام غريب كان البحث اليت حبثت ىسناين .1
  52كان البحث الذي سأحبث ابستخدام الطريقة و اللعبة.   .2

 الفرضية  .د 
مؤقتة من تكوين ادلشكلة، ويقوم الباحث ابإلثبات ىف الفرضية إجابة 

 ىذا البحث.
وتكوين لعبة القراءة  ابستخدامطريقة السمعية الشفوية ال:  الفرضية البديلة

لدى فعال لًتقية مهارة القراءة  م اللغة العربيةييف تعل اجلمل
 .ادلنّورة اإلسالمية بكنباروالطالب يف ادلدرسة ادلتوسطة مبعهد 

                                                             
00

Hasnani. Kemampuan Membaca Pada Pembelajaran Bahasa Arab Pada Siswa di MTs 

Masmur Pekanbaru. 0203. 
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وتكوين لعبة القراءة  ابستخدامطريقة السمعية الشفوية ال:  الفرضية الصفرية
قية مهارة القراءة لدى غري فعال لًت  م اللغة العربيةييف تعل اجلمل

 .ادلنّورة اإلسالمية بكنباروادلتوسطة مبعهد ادلدرسة  الطالب يف
 

 


