الفصل الثانى
اإلطار النظري

أ .مفهوم الفعالية
كلمة "الفعالية" من كلمة "فعال"  .الفعالية ىي فاعلية ،تأثري ،نفوذ .يف اللغة
11

12

اإلندونيسيا Efektifوعند ملياسا،كلمةefektiveمبعنى ُمرتَبِط مبحصول على ادلنشودة و
13
ِ
الفعال
كفاية و إجياد االشًتاك يف األنشطة التعليمية من الطالب  .ويقصد بالتعليم ّ
ذلك التعليم الذي يؤدي إىل أقصى درجة شلكنة من التعلم بأفضل الطرق وأقلها جهدا

ووقتا مع النتيجة على أكرب قدر من ادلكاسب الًتبوية األخرى.14
الفعالية لغة من اللغة اإلصلليزية ""efectivenessوىي الوصول إىل العمل ادلخطط.
وefektif

ىف معجم اللغة األندونيسية ىي وجود أثر تفيد ادلنفعة .وقال سوندانج ف.

سياجيان أن الفعالية ىي الوسيلة والوسائل بعدد معني مقرر من قبل وىي لنيل حاصلة
العمل الذي عملو ادلرء .فعالية دلت على النجاح تنظر من ناحية

11زلمد فريوز و امحد ورسون ،منور قاموس المنور اندنيسي-عربي ،ص244 .

12أتابيك علي ،قاموس العصرى ،يغياكرتاMulti KaryaGrafika :
13
E. Mulyasa, Guru Profesional, Bandung: PT RemajaRosda Karya,Hlm.34.
14زلمد علي اخلويل ،أساليب تدريس اللغة العربية( ،عمان :دار الفالح ،)1997 ،ص.32 .
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وصوذلا إىل اذلدف ادلقرر أو ال تصل إليها .وإذا كانت حاصلة األنشطة قريبة إىل
اذلدف فتكون الفعالية مرتفعة.15
وقال عبد الرمحة أن الفعالية ىي انتفاع ادلصادر والوسيلة والوسائل بعدد معني
مقرر من قبل ،وىي لنيل عدة األعمال ىف وقت معني .16وقال ملياسا أن الفعالية ىي
كيفية ادلنظمة لتكون ناجحة ىف انتفاع ادلصادر لتحقيق ىدف التشغيلية .الفعالية تتعلق
بتنفيذ كل العمل الرئيسي ،والوصول إىل األىداف ،وسريع الوقت ،واشًتاك األعضاء.17
مث قال أن الفعالية تتعلق بادلقارنة بني درجة الوصول إىل األىداف وبني اخلطة ادلعدة من
قبل تعلقة قريبة.
الفعالية ىي مقدارة صلاح الًتبية .حيث وجود ادلقارنة بني درجة صلاح الًتبية الىت
تنفذ الىت خططت لنيل أىداف الًتبية .وقال ىاىن ىاندوكو أن الفعالية ىي القدرة
إلختيار اذلدف ادلعني والتمام لنيل األىداف ادلقررة

18

بناء على الشرح السابق ,فاستخلص أن الفعالية ىي شيئ متعلق بالغاية أو
األىداف الىت حتقق من األنشطة ادلناسبة بالعملية .وإذا كان فيها صلع ىف تنفيذ التعليم
للتوازن الديناميكي بني نوعية التعليم و كمية التعليم واحلال الدال على الوصول إىل
اذلدف ادلعني كامال ومناسبا مبا خططو الًتبية فيقال أن صلاح التعليم فعايل.
15

Sondang,P.Siagian,KiatMeningkatkanProduktivitasKerja,(Jakarta: PT RinekaCipta, 2002),
Hlm.26
16Abdurrahmat, Efektifitas implementasi,(Jakarta: PT Rineka Cipta 2..3)Hlm 22
17
Mulyasa, ManajemenBerbasisSekolahKonsepStrategidanImplementasi,( Bandung: PT
RemajaRosdaKarya), Hlm. 22
12
Hani Handoko, Managemen, (Yogyakarta:BPFE, 2003), Hlm. 7
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ب .الطريقة السمعية الشفهية
جاءت ىذه الطريقة رد فعل للطريقة التقليد و للطريقة ادلباشرة معا.و للطريقة
السمعية الشفهية مسميات أخرى مثل  :الطريقة الشفهية و الطريقة اللغوية .وكان
امسها أول ماظهرت أسلوب اجليش ألهنا استخدمت يف تعليم العسكرين األمركيني
اللغات األجنبية إلرساذلم يف مهمات خارج بالدىم بعد احلرب العادلية الثانية.

19

تنطلق ىذه الطريقة من تصور للغة مؤداة أهنا رلموعة من الرموز الصوتية الىت
يتعارف أفراد اجملتمع على داللتها بقصد حتقيق االتصال بني بعضهم البعض ،من
ىن فإن اذلدف األساسى يف تعليم العربية ىو دتكني غري الناطقني بالعربية من
االتصال الفعال بالناطقني هبا .مبا يتطلبو ىذا االتصال من مهارات سلتلفة ومبا
يدور حولو من مواقف.20
الطريقة السمعية الشفهية طريقة معتمدة على ادلدخل الًتكيب .وىذه الطريقة
تؤكد على التحليل ووصف اللغة ادلتعلمة ابتدءا بالصوت ،صيغة الكلمة وتركيب
اجلملة.21
ويستفيد ادلعلم من رؤية الكلمة يف غرض الكلمات اجلديدة او الصعبة او
الىت يشيع فيها اخلطأ باستخدام السبورة حىت يتم رؤيتها واإلحتفاظ يف الذىن .أما
االستماع إىل الكلمة فوسيلة األذن ،والتدريب على مساع أصوات الكلمة

19دكتور محمد علي الفولي,أسليب تدرسين اللغة العربية ,ص23.

20

د .زلمود رشدى خاطر ،طرق التدريس اللغة العربية الدينية(،دار ادلعرفة 1983،م)ص401.
21
AcepHermawan, MetodologiPembelajarnBahasa Arab, (Bandung: RemajaRosda
Karya,2111), hlm.185
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ودتيزىا ،وادراك الفروق الدفيقة بني احلروف ادلتقاربة يف سلارجها وبني
حروفها مرتبة عن طريق التهجى الشفوى لبعض الكلمات قبل كتابتها .وأخريا
يأتى ادلران اليدوى ووسيلتو اليد .واإلكثر من التدريب على الكتابة حىت تعتاد يد
التلميذ طائفة من احلركات العضيلة اخلاصة شلا يفيد يف سرعة الكتابة.22
افًتاض ىذه الطريقة أن اللغة النطق .فلذا أن تعليم اللغة يبدأ من عملية
استماع أصوات اللغة إما داخل الكلمة أم داخل اجلملة مث نطقها23.وىذه الطريقة
ستهدف اىل تكوين الطالب القادر على استخدام اللغة اتصاليا .فلذا البد على
الطالب ان يتعلموا اللغة ادلنشودة متكررا ليستطيعوا ان يستخدموا اللغة تلقائيا.
وىذه ادلهارة زلصولة عليها من التعويدات اجلديدة ونظرة اىل التعويدات القدمية
الصادرة من لغاهتم احمللية.

24

وأما خصائص الطريقة السمعية الشفهية فهي :
أ .األعراض يف تعليم الغوي إستعاب ادلهارات األربعة متعادلة.
ب .اخلطوات يف إلقاء تلك ادلهارات ىي إستماع ,تكلم ,قرأة ,و كتابة.
ج .ألفيا صيغ اجلملة األعجمية مباشرة.
د .الطريقة ادلستخدمة يف إستيعاب تلك اجلمل بالقاء التدريبات البسيطة.
وخطوات التعليم بالطريقة السمعية الشفهية فهي :

22

ممحود روشدي خاضر واخرون،طرق التدريس اللغة العربية الدينية(،دار ادلعرفة 1983,م)ص292.

23

.Ahmad FuadEfendi,Metodologi pengajaran Bahasa arab Malang: Misyikat 2112
.Aziz Fakhrurrozi, dkk, PembelajaranBahasa Arab, Jakarta : Direktorat Jenderal Pendidikan
Agama Islam Kementrian Agama, 2112, hal. 24
24
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أ .إستماع التالميذ مثال إيل قصة بشيطة ,أو زلدثة ,أو مجلة إفتتاحية من
ادلعلم.
ب .تردد بعض اجلمل اليت تشتمل على الًتكيب اللغوية ادلقصودة حىت تتم
السيطرة عليها.
ج .إستماع التالميذ من ادلعلم مرة ثانية للقصة أو احملدثة.
د .يطرح ادلعلم بعض األسلة ادلصوعة بدقة متناىية يستمع إليها من التالميذ
ويكرروهنا.
ه .يبداء التالميذ يف اإلجابة عن األسلة سؤال بإستخدام اجلمل من القصة أو
احملدثة.
و .يقوم ادلعلم بكتابة بعض اجلمل اليت تتضمن الًتكيب ادلستهدفة و بإستخدام
مفردات أخر.
ج .لعبة )(do-mi-kado
أ .تعريف اللغبة
لعبة

Do-mi-kado

Do-mi-kado

وعقديديو والغناءمعا اغنيو

ىي اللعبة اليت أجريت مع بغضها البعض ىف دائرة
,Do-mi-kado

ولعبة

ليمارس مهارة الكالم بتقسف لعبة لإلستماع الغناء

Do-mi-kado

واحده اليت هتدف

25

 .1كل تالميذ جزء يصري بضع فرقة متنوعة
 .2كل فرقة بلعبة غناء Do-mi-kadoبطريقة افتتحا يدىم
25

Fatul mujib dan Nilur Rahmawati, Permainan Edukatif Pendukung Pembelajaran Bahasa
Arab (2 ), yogjakarta : Diva pres bandung2013
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 .3عند الغناء  do-mi-kadoتضارب التالميذ يده بيد األخر
.4مث أخر الغناء يذكر التالميذ العدد العرىب مث تالميذ أخر تضارب ميسك
يده اخر الذى يدىا متمسك ان يتكلم باللغة العربية

26

د .مهارة الكالم
 .1مفهوم مهارة الكالم
والكالم الغة النطق واحلوار واحملادثة .27والكلم عند النويني اللفظ ادلركب
ادلفيد بالوضع .28والكالم اصطالحا نطق أصوات احلروف العربية على حسب سلارج
حرف .29تعد مهارة الكالم إحدى ادلهارة الغوية األساسية  ,ألن اللغة يف األصل
الكالم,وقد نبو إىل ذلك ابن جنيب منذ فجر الدرسات اللغوية العربية حيث عرف
اللغة بأهنا  :أصوات يعبري هبا كل قوم عن أعرضهم كما أن الكالم سابق من نا حية
تارخيية لبقية ادلهارة اللغوية  ,فقد عرف اإلنسان الكالم منذ نشأءة اللغة ,ومن
ادلربورات األخرى اليت ميكن أن ننسوقها تربيرا ألسقية الكالم.30
والكلم وسيلة رئيسية مستخدمة لالتصال ادلتابدل واللغة وسيلة مستخدمة فيو.
والكالم علمية االتصال بني ادلتكلم وادلخطب متبادلني.
وأما خطوات دترين الكالم فمنها: 31
26

Khalilullah, Op. Cit. Hal 97
. A.W Munawwir, Kamus Al-munawwir Arab-indonesia terlengkap,( Yogjakarta : Pustaka
progresif, 1924). Hal 1312
22
 .محمد بن محمد داود الصناجى  ,متن األجرومية ( سمارع  ) 1412 ,ص 2
29
. Zulhanan,teknik pembelajaran bahasa arab interaktif,( jakarta : PT Raja Grafindo Persada,
) 2014.
30
 .عمر الصديق عبد هللا تعليم اللغة العربية للنا طقين بغيرها الدر العملي  2002 :ص 75
31
. Ahmad Fuad Efendi, Metodelogi.Metodologi Pengajaran Bahasa Arab. Malang : Misyikat
2009 . Hal. 140-150
27
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 .1التمرين اجلمعي والتصنفي
 . ۲دترين منوذج الكلمة
 . 3دترًن احلوار
 .4دترين التحدث
 .5دترين ادلناقسة
.6دترين ادلقابلة
 .۷دترين التمثيل
 .۸دترين اخلطابة
ومهارة الكالم عند أجيف ىريماوان قدرة على تعبري األصوات اللفظية لتقدًن
األفكار واألرء أو اإلحساس إىل ادلخاطب .32
. ۲أهداف مهارة الكالم
دلهارة الكالم أىداف عامة على مستوى الربنامج التعليمي ادلعني ,كما ذلا
أىداف خاصة ترتبط عادة بالصخة الدرسة ,ولكل نوع من ىذين النوعني صياغة لغوية
ختتلف عن األخر وىل ادلعلم وىو يصوغ أىدافو عند التعليم مهارة الكالم أن مييز يف
الصياغة بني ىذه األىداف.
وفيما يايل األىداف العامة دلهارة الكالم كما يشري بذلك كشري من علماء اللغة
التطبيقي :
 .1نطق األصوات نطقا صحيحا
32

. Acef Hermawan, op cit. Hal 135
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 .۲التميز عند النطق بني األصوات ادلتشباهبة دتييزا وضحا
 .3التميز عند النطق بني احلركات القصرية وبني احلركات طويلة
 .4تأدية أنواع النرب والتغيم بطريقة مقبولة من متحدثي العربية
 .5نطق األصوات ادلتجاورة نطق صحيحا
 .6التعبري عن األفكار وإستخدام الصيغ النحوية ادلناسبة
 .۷إستخدام التعبريات ادلناسبة للموقف ادلختلفة
 .9إستخدام عبارات اجملاملة والتحوية استخداما سليما يف ضوء فهمة للتفافة العبية
 .1۰إستخدام النظم الصحيح لًتكيب الكادلة العربية عند الكالم
 .11التعبري واحلديث عند توافر ثرة لغوية دتكنو من االحتري دقيق للكلمة
 .1۲ترتيب األفكار ترتيبامنطقيا يلمسو ادلستمع.33
ان عملية الكالم أو التحدث ليست حركة بسيطة حتدث فجاة ,وإمنا ىي
عملية معقدة وبارغم من مظهرىا الفجائ إال إهنم تتم عدة خطواة .وىذه
اخلطوات كما ياىل :
أ .استشارة
ب .تفكري
ج .صياغة

33

عمر الصديق عبد اللة  ,المراجع السابقة  2002 ,ص 74
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د .نطق

34

ه .المفهوم اإلرجرايي
ودلفهم اإلجراء أغراض لبيان مفهم النظري وخطوهتا كما يايل :
 1إستماع التالميذ مثال إيل قصة بشيطة ,أو زلدثة ,أو مجلة إفتتاحية من
ادلعلم.
 2تردد بعض اجلمل اليت تشتمل على الًتكيب اللغوية ادلقصودة حىت تتم
السيطرة عليها
 3إستماع التالميذ من ادلعلم مرة الثانية للقصة أو احملدثة
 4يبدأ التالميذ يف اإلجيابة عن األسئلة سؤال باستخدام اجلمل من القصة
أو احملدثة
 .5كل تالميذ جزء يصري بضع فرقة متنوعة
 .6كل فرقة بلعبة غناء Do-mi-kadoبطريقة افتتحا يدىم
 .7عند الغناء  do-mi-kadoتضارب التالميذ يده بيد األخر
 8مث أخر الغناء يذكر التالميذ العدد العرىب مث تالميذ أخر تضارب ميسك
يده اخر الذى يدىا متمسك ان يتكلم باللغة العربية.
مؤشرات التقويم في مهارة الكالم
34

على أحمد مدكور ,فنون اللغة العربية ( القاهرة  :درالفكر العربى  ) 2002 ,ص 29
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 .1خارج احلرف  :يستطيع التالميذ أن يتكلموا اللغة العربية مبخارج احلرف
الصحيحة
 .2تنغيم  :يستطيع التالميذ يضبط تنقيط يف الكلمات ادلعينات عال اجلملة
 .3اختيار األلفاظ  :يستطيع التالميذ أن خيًتوا األلفاظ
 .4تركيب اجلملة :حصيلة من زلاولة اإلختيار اجلملة ادلعينة ليستخدام
اخلطابات الفقرات
 .5فصاحة  :يستطيع التالميذ أن يتكلموا اللغة العربية بفصيح

35

وأما مؤشرات مهارة الكالم فهي فيما ياىل :
 .1التالميذ يقدرون على تعبري االصوات لتقدًن االفكار
 .۲التالميذ يقدرون على تعبري االصوات لتقدًن االراء
 .3التالميذ يقدرون على تعبري االصوات لتقدًن اإلحساس
 .4التالميذ يقدرون على نطق ادلفردات العربية
 .4التالميذ يقدرون على ادلسامهة عند زلادثة اللغة العربية
 .5التالميذ يقدرون على إلقاء ادلعلومات باللغة العربية
ز .الدراسات السابقة
الدراسة السابقة ىي حبث مستخدم كادلقارنة البتعاد التقليد عن كتابة علمية
ولتأكيد البحث الذى قام بو الباحث .وأما الدراسة السابقة فهي البحث
35

15 Syaiful Mustofa Op,cit Hlm , 154-155
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عن فعالية استخدام اللعبة " "Ular Tanggaلًتقية مهارة الكالم يف ادلدرسة
الثانوية ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية إندرا جريي ىولو .فالبحث تق ّدمو يوين يارتى.
والبحث الذى يبحث عنو الباحث فعالية استخدام لعبة do-mi-kadoلًتقة
مهارة الكالم يف ادلدرسة الثانوية مبعهد دار السالم بروكن ىولو .وأما فرق بني
البحث ادلوجود وىذا البحث يعين يرّكز الباحث يف فعالية استخدام لعبة

do-mi-

 kadoبطريقة السمعية الشفهية لًتقة مهارة الكالم ،ىذا البحث مل يقم أحد بالبحث
من قبل.
د .فرضية البحث
إذا وجود ترقية مهارة الكالم لدى التالميذ بتنفيذ باستخدام

لعبةdo-mi-

:kado
Ha

 :توجد فعالية باستخدام لعبة do-mi-kadoتكون فعاال لًتقية مهارة الكالم
لدى التالميذ يف ادلدرسة الثانوية مبعهد دار السالم بروكن ىولو.

Ho

 :ال توجد فعالية باستخدام لعبة do-mi-kadoتكون غري فعال لًتقية مهارة
الكالم لدى التالميذ يف ادلدرسة الثانوية مبعهد دار السالم بروكن ىولو.
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