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الفصل الثاني
إطار نظري

المفهوم النظارى. أ

الفعالية.١

وعند ملياسا أن الفعالية مرتبط ١٦.الفعالية هي شيئ حتصل به على احلاصة
و يقصد ١٧.مبحصول على املنشودة و كفاية وإجياد اشرتاك األنشطة من الطالب

بالتعليم الفّعال هو التعليم الذي يؤدي إىل أقضى درجة ممكنة من التعليم بأفضل الطرق 
معاير ١٨.و أقلها جهدا و وقتا مع النتيجة على أكرب قدر من املكاسب الرتبوية األخرى

:فعالية التعلم هي كما يلي

يتحقق املنهج بشكل جيد من قبل الطالب)أ
ة اليت يدرسهايفهم الطالب املواد الدراسي)ب
و قام . وجود املعلمني و الطالب يف تعليم يعين قام املعلم تعليمية وافقا باجلدوال)ج

.الطالب تعلمهم و باملهم جبهد و نشاط
١٩.حتقيق التعلم أو ارتفاع قيمة نتائج تعلم الطالب)د

:وأما املدى الفعال فهو فيما يلى

٢٠فعال= % ١٠٠-% ٧٦

كايف=% ٧٥-% ٥٦
ناقص=% ٥٥-% ٤٠
غري فعال= %٣٩-% ٠

١٦ Hamdani, Strategi Belajar Mengajar, (Bandung: Pustaka Setia, ٢٠١١) hal. ٧٢
١٧E. Mulyasa, Manajemen Berbasis Sekolah, (Bandung: Remaja Rosdakarya, ٢٠٠٣), hal ٨٢

٣١ص .م١٩٨٦الدكتور محمد على الخولى ، أسالیب تدریس اللغة العربیة ، المملكة العربیة السعودیة الریاض ، ١٨
١٩Jj. Hasibuan, Proses BelajarMengajar, (Bandung: Remaja Rosda Karya, ١٩٨٦), hlm ٤٣
٢٠Suharsimi Arikunto, Dasar- Dasar Evaluasi Pendidikan, (Jakarta: Bumi Aksara, ١٩٨٦), hlm٢٥١



٧

طريقة المباشرةال. ٢

و معىن . و معناها كيفية أو طريقmetodosلغة أصلها metodologiكلمة 
logosو الطريق إصطالحا علم يبحث عن الكيفية املستخدمة للحصول على . علم

٢١.اهلدف فعال و اقتصاديا

على أهداف التعليم طريقة التدريس هي تنفيذ تصميم خطة التعليم لكي حيصل 
إن طريقة تدريس اللغة العربية متنوعة، يعين طريقة للتعليم االستماع و ٢٢.املنشودة

. من طرق التدريس للتعليم الكالم طريقة املباشرة. الكالم و القراءة و الكتابة

هي تعليم اللغة األجنبية و جتتنب استخدام اللغة األم و لكن طريقة املباشرةال
٢٣.املنشودة مباشرا لذلك اللغة األم ال مكان هلا يف تعليم اللغة العربيةباللغة 

ظهرة هذه الطريقة كرد فعل لطريقة النحو  والرتمجة الىت كانت تعامل الغات كما 
١٨٥٠و لقد ظهرة دعوات كثرية منذ سنة . لو كانت كائنات ميتة، ختلو متاما من احلياة

و طالبت هذه الدعوات بتعبريات . ية مشوقة فعالةتنادي جبعل تعليم اللغات األجنبية ح
و املصطلح الذي انتشر بصورة أسرع فقد كان . جذربة يف طرق التعليم اللغات األجنبية

٢٤.إسم الطريقة املباشرة

٢١Ahmad Izzan, Metodologi Pengajaran  Bahasa Arab, (Bandung, Humaniora, ٢٠١١), hal ٧٢
٢٢Zulkifli, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab: Konvensional dan Kontemporer, Pekanbaru:
Zanafa Publishing, ٢٠١١. Hal ٥
٢٣Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia cet. Ke-٣, (
Jakarta: Balai Pustaka, ١٩٩٠), hlm ٢١٩

١٢٩. ص. م١٩٨٩, مصر, تعلیم العربیة لغیر الناطقین بھا, رشدي  أحمد طعیمة٢٤



٨

الطريقة المباشرةو عيوبمزايا

للطريقة عند عمر الصديق عبد اهللا يف مؤلفته تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها إن 
٢٥:املباشرة مزايات، ما يلي 

استخدام املواقف احلية لتقدمي املادة اللغوية اجلديدة بقصد متكني الطالب من .١
.فهم العناصر اللغوية املستهدفة من املفرادات والرتكيب

كان للطريقة الريادة يف استخدام النصوص السردية والنصوص احلوارية لتدريس .٢
.مهارات اللغة األربع

متيل الطريقة إىل استعمال الرتمجة أبدا مما يؤدي إىل تعزيز عملية تعليم اللغة ال .٣
.وعدم الوقوع يف اآلثار السالبة الستخدام الرتمجة

ولتقادي استعمال الرتمجة، تشجع الطريقة على االجتهاد فــــــي تقدمي التدريس .٤
لغوية بأساليب تدريسية متنوعة تساعد الطالب على فهم عناصر املادة ال

.اجلديدة
ينسب إىل هذه الطريقة الفضل يف الدعوة إىل استخدام الوسائل التعليمية بكثافة .٥

.يف تدريس اللغة اهلدف

:ما عيوب الطريقة المباشرة فهي فيما يليأو 

.قدرة الطالب على الفهم املقروؤ ضعيفة ألن التمرين  يرتكز على املهارة الشفهية.١
املدرس املثايل من حيث املهارة االتصالية و املهارة يف هذه الطريقة حتتاج إىل .٢

.تقدمي املادة الدراسية
.هذه الطريقة ال ميكن استخدامها داخل الفصل الكبري.٣
رد، وميكن حدوث اخلطأ يف .٤ عدم استخدام اللغة األم يف توضيح املعىن ا

.التفسري

٢٠٠٨الدار العلمیة للنشر والوزیع، ، تعلیم اللغة العربیة للناطقین بغیرھا، عمر الصدیق عبد هللا٢٥



٩

غري مفيدة و و عملية التمرين وحفظ املفردات تسئم الطالب ألن عمليتها .٥
٢٦.واقعية

)Permainan Terka Aksi(اللعبة تخمين الفعل . ٤
وجاء يف معجم اللغة اإلندونيسية الكربى معىن اللعبة هي العمل لراحة 

" صطالحا إيستخدم ٢٧. القلوب باستخدام األدوات املعينة أو بغري األدوات
األنشطة الفصيلة، و يف تعليم اللغة العربية لكي يعطي جماال واسعا يف " األلعاب

لتزويد املعلم و الطالب بوسيلة ممتعة ز موشقة للتدريب على عناصر اللغة، و 
٢٨.توفري احلوافز لتنمية املهارات اللغوية املختلفة

يب و نيلور رمحوات، إن اللعبة هي العمل أو النشاط الذي  عند فتح ا
عبة الغوية مفيدة يف تعليم اللغة الل٢٩.يستهدفه إىل إجياد املهارة املعينة بطريفة ممتعة

اللعبة اللغوية تستطيع . عرض اللعبة اللغوية إلجياد الراحة و مهارة اللغوية. العربية
أن خترج الطاقة املوجودة كاملة، ألن الروحة التسابقية مازال مغروسة لدى 

عند عبد الوهاب راشدي يف كتاب األستاذ خليل اهللا إحدى األلعاب .الطالب
و فؤاد اللعبة اللغوية فكثرية ٣٠.نفع يف تعليم الكالم لعبة عن ختمني الفعلاليت تٌ 
:منها

.بناء املنافسة السليمة بني الطالب.١
.يدافع الطالب إىل أن يشرتكوا يف عدة األلعاب.٢
.تعويد الطالب على التعاون.٣

٢٦Ulin Nuha, Metodologi Super Effektif  Pembelajaran Bahasa Arab, ( Jogjakarta: Diva Press,
٢٠١٢,) hlm ١٧٥
٢٧Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia cet. Ke-٣, (
Jakarta: Balai Pustaka, ١٩٩٠), hlm ٥٤٣

١٢. ، ص)دار المریح: الریاض ( ناصف مصطفي عبد العزیز، األلعاب اللغوي في تعلیم اللغات األجنبیة،  ٢٨
٢٩Fathul Mujib dan Nailur Rahmawati, Metode Permainan-Permainan Edukatif dalam Belajar
Bahasa Arab, (Jakarta: Diva Press, ٢٠١١), hlm٢٦
٣٠Khalilullah, Media Pembelajaran Bahasa Arab, ( Yogyakarta: Aswaja Pressindo,) hlm. ٨٤



١٠

:خطوات التطبيق للعبة ختمني الفعل فيما يلي 
.الفرقةوزع املدرس بطاقة الفعل إىل كل .١
.الفرقة الواحدة تتكون من الطالب فأكثر.٢
.وظيفة أحد الطالب أن يكون عارضا على بطاقة الفعل.٣
.ال بد له أن يفعل الفعل مناسبة مبا قبضها.٤
ولكن املدرس جيب له أن يعلمهم تلك , خيمنون تلك الفعلوغريه، .٥

.مثل تعليم حركة الصور التالية. قبلهالفعل من الصور 
.طالب ميارسون الصور كالتمثيل اإلميائياملدرس أو ال.٦
ولكنه ال جيوز له أن يذكر . وال جيوز له إال أن حيرك مثل الفعل املعينة.٧

.اسم الفعل
:لعبة تخمين الفعلمزايا 

ولكن املدرس جيب له أن يعلمهم تلك , خيمنون تلك الفعل
ىف هذ البحث، احلطوات رقم مخسة يظهر لرتقية . الفعل من الصور قبله

ا . مهارة الكالم ألن الطالب البد خيمنون بطقة الفعل حىت يستطيع 
.إذ اليستطيع أن يسعى

مهارة الكالم. ٥
عند أمحد علي اخلويل فأن اللغة نظام اعتباطي لرموز صوتية تستخدم 

إن اللغة يف ٣١.لتبادل األفكار و املشاعر بني اعظاء مجاعة لغوية متجانسة
ىل ذلك إبن جين منذ فجر الدراسات اللغوية العربية األصل الكالم، و قد نبه ا

ا كل قوم من أغراضهم ا أصوات يعرب ٣٢.حيث عرف اللغة بأ

الكالم مهارة انتاجية تطلب من الطالب القدرة على استخدام األصوات 
بدّقة،و التمكن من الصيغ النحوية و نظام ترتيب الكلمات اليت تساعده على 

١٥م ص١٩٨٦العربیة ، المملكة العربیة السعودیة الریاضالدكتور محمد على الخولى ، أسالیب تدریس اللغة ٣١
٧٥ص ) ٢٠٠٨الدار العلمیة للنشر والوزیع، : الخرطوم(اتعلیم اللغة العربیة للناطقین بغیرهعمر الصدیق عبد هللا، ٣٢



١١

و عند أجيف هرماون إن مهارة . قوله يف مواقف احلديثالتعبري عما يريد أن ي
الكالم قدرة على نطق األصوات أو الكلمات لتعبري تفكريهم و ادراكهم و 

. مشاعرهم إىل األخرين

الكالم هو القدرة على نطق أصوات التعبري أو كلمات اليت "ج تارجيان .قاىل ه
٣٣".تعبري عن األفكار و األعراض و املشاعر

:تعليم الكالمأهداف 
والتنغيم وأن يؤدي أنواع النرب. أن ينطق املتعلم أصوات اللغة العربية.١

.املختلفة وذلك بطريقة مقبولة من أبناء العربية
ة.٢ .أن ينطق األصوات املتجاورة واملتشا
.أن يدرك الفرق يف النطق بني احلركات القصرية واحلركات الطويلة.٣
.غ النحوية املناسبةأن يعرب عن أفكاره مستخدما الصي.٤
أن يعرب عن أفكاره مستخدما النظام الصحيح لرتكيب الكلمة يف العربية .٥

.خاصة يف لغة الكالم
أن يستخدم بعض خصائص اللغة يف التعبري الشفوي مثل التذكري .٦

والتأنيث ومتييز العدد واحلال ونظام الفعل وأزمنته وغري ذلك مما يلزم 
.املتكلم بالعربية

روة لفظية كالمية مناسبة لعمره ومستوى نضجة وقدارته، أن يكتسب ث.٧
.وأن يستخدم هذه الثروة يف إمتام عمليات اتصال عصرية

أن يستخدم بعض أشكال الثقافة العربية املقبولة واملناسبة لعمره ومستواه .٨
االجتماعي وطبيعة عمله، وأن يكتسب بعض املعلومات األساسية عن 

.تراث العريب واالسالمي

٣٣ Hendry guntur Tarigan, Berbicara Sebagai Suatu Keterampilan Berbahasa(Angkasa: Bandung
١٩٨١) hlm.١٥



١٢

.يعرب عن نفسه تعبريا واضحا ومفهوما يف مواقف احلديث البسيطةأن .٩
ا بشكل متصل .١٠ أن يتمكن من التفكري باللغة العربية والتحدث 

. ومرتابط لفطرات زمنية مقبولة
المفهوم اإلجرائى.أ

:فيما يلي اللعبة ختمني الفعلبخطوات تطبيقو 
.املدرس يوزع بطاقة  الفعل إىل كل الفرقة.١
.تتكون من طالبني فأكثرالفرقة .٢
.أحد الطالب متبجح تلك بطاقة الفعل.٣
.طاقة الفعل الىت قبضهالطالب أن يعمل الفعل املناسبة بالبد.٤
. وعلى املدرس جيب يعلمهم تلك الفعل أوال. واألخرون خيمنون تلك الفعل.٥

.كتعليم حركة الصور املعينة
ئيزيميارس املدرس أو الطالب صورا كلعبة التمثيل اإلميا.٦
.يأمر املدرس الطالب بالفعل املعينة بدون الصوت.٧

:مؤشرات الكالم
الطالب يقدرون على نطق األحرف مفاصل للغة العربية .١
الطالب يقدون على تنغيم اللغة العربية مطابقا مبخارجها.٢
الطالب يقدرون على تعبري األفكار و تفكري .٣
الطالب يقدرون كشف املشاعر.٤



١٣

السابقةالدراسة .  ج

فعالية هذا البحث قد قامت به روكميين سنة الفني و مخسة عشر و موضوعه 
حبث (لدى الطالب مكالالمهارة لرتقيةالفعلختمنيعن جية اللعبة ياستخدام إسرتات

الفرق يف هذا . مبعهد دار احلكمة بكنبارواملتوسطة اإلسالميةاملدرسة يف جتريب 
البحث أن الباحثة األوىل تستخدم الطريقة السمعية الشفهية و الباحثة الثاين 

.تستخدم الطريقة املباشرة

فروض البحث. د

باستخدام اللعبة عن ختمني إذا وجود ترقية مهارة الكالم لدي الطالب طريقة املباشرة
:الفعل فلذا

استخدام اللعبة عن ختمني الفعل فعال لرتقية مهارة الكالم لدي :الفرضية البديلة .١
مبعهد الدار النهضةالطالب 

استخدام اللعبة عن ختمني الفعل غري  فعال لرتقية مهارة : الفرضية الصفرية .٢
مبعهد الدار النهضةالكالم لدي الطالب 


