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الفصل الثاني
اإلطار النظري

المفهوم النظري.أ
تعريف الفعالية.١

١٣الفعالية يف املنجد أن معنها هي النافذ، املؤثر، الذي يؤدي إىل نتائج.

جاء يف معجم اللغة اإلندوسية الكبري معىن الفعالية هي أي شئ الذي فيه تأثرية 
وهذه إشارة إىل املعىن اللغوي ١٤.(عاقبة، أثر و االنطباع) وُحتَصِّيل على النتيجة

لكلمة الفعالية. وعلى يد مليسا الفعالية ُمرتَِبط مبحصول على املنشودة و ِكفاية و 
ويقصد بالتعليم الفّعال هو التعليم الذي ١٥إجياد اشرتاك األنشيطة من الطالب.

يؤدي إىل أقصى درجة ممكنة من التعليم بأفضل الطرق وأقلها جهدا ووقتا مع 
١٦جة على أكرب قدر من املكاسب الرتبوية األخرى.النتي

اخلالصة من تلك الرأي أّن الفّعلية هي معيار حتقيق الغاية و اهلدف اليت 
خّططها من قبل. إذا بلغت الغاية ة اهلداف فيكون فّعالية. ألن الفّعالية هي 

مناسب بني التوقع و اهلداف املنشود. أما معيار فعالية التعليم كما يلي :

يقتدر الطالب عن منهج التعليم جيدا.١
يستطيع أن يتقن الطالب املادة يتعلمه مناسبة يف الكتاب.٢
حضور الطالب و املدرس ليؤدي التعليم النشاط.٣
نتيجة التعبم أو قيمة الطالب إرتفاعا .٤

٩٥٢)، ص.١٩٨٦لويس معلوف، املنجد يف اللغة واألعالم، (دار املشرق:بريوت،١٣
١٤ Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia cet. ke-٣,
(Jakarta: Balai Pustaka, ١٩٩٠), h. ٢١٩.
١٥ E. Mulyasa, Manajemen Berbasis Sekolah, (Bandung: Remaja Rosdakarya, ٢٠٠٣), h. ٨٢.

٣١) ،  ص.١٩٨٢، ( عمان : دار الفالح، حممد علي اخلويل ، أساليب تدريس اللغة العربية١٦



٧

طريقة التدريس.٢
١٧الطريقة هي السري، احلالة، املذهب، اخلط ىف الشيئ و نسيجة مستطيلة.

الطريقة ما تستخدم يف أداء ١٨الطريقة هي ركن هام من أركان حسن التدريس.

وقال أجيف هرماوان أن الطريقة هي ١٩باستخدام الواقع و املفهوم املنظم.
٢٠اخلطوات العامة عن نظريات يف املدخل املعني.

يقة عبارة عن خطة عامة ال ختيار و تنظيم و عرض املادة اللغوية ، على طر 
أن تقوم هذه اخلطة حبيث ال تتعارض مع املدخل الذي تصدر عنه وتنبع منه، و 

٢١حبيث يكون واضحاً أن املدخل شيئ مبدئي والطريقة شيئ إجرائي.

إن طريقة التدريس مفهوما أوسع وأبعد من جمرد إجرائات تدريسية يق
٢٢املعلم يف الفصل.

املدرس لتحقيق األهداف املطلوبة من تعليم اللغة. وتتضمن الطريقة ما يتبعه املدرس 
من أساليب، و إجرائات، وما يستخدمه من مادة تعليمية و وسائل معينة.

الطريقة السمعية الشفوية.٣
تعريف الطريقة السمعية الشفوية .أ

على املدخل الرتكييب. و هذه متعمدةالطريقة السمعية الشفوية طريقة
الطريقة تؤكد على التحليل و وصف اللغة املتعلمة ابتدائا بالصوت، صيغة الكلمة 

" إىل السمعية الشفويةيعود الفضل يف ابتكار مصطلح "٢٣و تركيب اجلملة.

٤٦٥لويس معلوف، املرجع السابق، ص. ١٧

٣٨(سورية)، ص. ، طرق تدريس اللغة العربية،جودت الركايب ١٨

١٩ Ulin Nuha, Metodologi Super Efektif Pembelajaran Bahasa Arab,(Jogjakarta : DivaPress,٢٠١٢),
h.١٥٩
٢٠ Acep Hermawan, Op. Cit., h.١٦٨

٤٦(جامعة أم القرى)، ص. تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى،حممود كامل الناقة، ٢١
٦٩ ٢٢

٢٣ Acep Hermawan, Op. Cit., h.١٨٥



٨

م، الذي يعد أحد املنظرين هلذه الطريقة حيث بلغ به ١٩٦٤نلسون بروكس سنة 

لك مع وجود جتمع بني االستماع إىل اللغة أوال، مث إعطاء الرد الشفوي بعد ذ
٢٤عنصر مرئي أو بدونه.

و من أبرز افرتاضات هذه الطريقة مايلي :

اللغة أساًسا كالم، أما الكتابة فهي متثيل جزئي للكالم. و لذلك جيب أن .١
ينصب االهتمام يف تعليم اللغات األجنبية على الكالم، و ليس على القراءة 

والكتابة.
مبوجب تسلسل معني هو : استماع، مث  جيب أن يسري تعليم اللغة األجنبية .٢

كالم، مث قراءة، مث كتابة. وهذه يعين أن يستمع املتعلم أوال، مث يقول 
مااستماع إليه، مث يقرأ ماقال، مث يكتب ماقرأ أو عما قرأ.

طريقة تكلم اللغة األجنبية متاثل طريقة اكتساب الطفل للغة األم. فهو يستمع .٣
إليه. مث يذهب إىل املدرسة ليتعلم القراءة مث أوًال مث يبدأ حياكي مااستمع 

الكتابة.
أفضل طريقة الكتساب اللغة األجنبية هي تكوين العادات اللغوية عن طريق .٤

املران على القوالب.
إن املتعلم حباجة إىل تعلم اللغة األجنبية، و ليس إىل التعلم عنها. وهذا يعىن .٥

أنه حباجة إىل التمرن على نطقها وال ينفعه 
كل لغة فريدة يف نظامها اللغوي، والفائدة من املقارنات و التقابالت..٦
الرتمجة تضر تعلم اللغة األجنبية، والداعي الستخدامها..٧

٣٩، ص. )٢٠٠٨(لدر لعلمية،بغريه،تعليم للغة لعربية للنطقني صديق عبد هللا، العمر  ٢٤



٩

٢٥أفضل مدرس للغة األجنبية هو الناطق األصلي املدّرب..٨

خصائص الطريقة السمعية الشفوية .ب
وأما خصائص الطريقة السمعية الشفوية فيما يلي :  

إن هدف تعليم هذه الطريقة استيعاب املهارات اللغوية األربع باملعتدل..١
سلسلة تعليم هذه الطريقة مبدوئة من اإلستماع، الكالم، القراءة مث الكتابة..٢
منوذج الكلمة األجنبية حوار.٣
ا التمرين على حسب كيفية استيعاب منوذج الكلمة باملمارسة. و هذ.٤

التقوية)–االستجابة –السلسلة التالية (املثري 
املفردات املعرضة حمدودة و ترتبط بالنص دائما أى أن تلك املفردات ال تقوم .٥

بنفسها
و تعليم نظام األصوات منظم ليستفيدها املتعلم، وكيفية تعليمها بتقنية .٦

املظاهرة، التقليد، املقارنة، التقابل و غريها
تعليم الكتابة جزء من تعليم الكالم أى أن درس الكتابة يتكون من منوذج و.٧

الكلمة و املفردات
إمهال الرتمجة. و استخدام اللغة األم على حسب احلاجة إليها للتوضيح .٨
و درس القواعد ال تعلم للمرحلة األوىل.و تعليم القواعد هنيهة، وتعليمها .٩

مبدوء من السهلة إىل الصعبة.
ر املادة يعتمد على النموذج الذي على التفريق بني تركيب اللغة و اختيا.١٠

األجنبية و اللغة األم. وحنتاج إىل حتليل األخطاء ملعاجلة األخطاء العامة لدى 
الطالب .

االبتعاد عن خطاء استجابة الطالب .١١

٢٤-٢٣املرجع السابق، ص.حممد علي اخلويل،٢٥



١٠

موقع املدرس مركز نشاط التعليم، ويستجيب الطالب ما يبلغة املدرس..١٢
سجلة، معمل اللغة و السمعية البصرية الضرورية.استخدام ألة امل.١٣

ج. خطوات تقديم الطريقة السمعية الشفوية

وأما خطوات تقدمي  الطريقة السمعية الشفوية فيما يلي :  

تقدمي احلوار القصري. ويقرأه املدرس متكررا، و يستمع الطالب قراءة املدرس .١
بدون النطر إىل النص.

د الطالب قراءة املدرس كلمة فكلمة و حيفظون التقليد و حفظ احلوار. يقل.٢
تلك املفردات. و هذه  التقمية تنقية التقليد و احلفظ.

و التقنية املستخدمة ىف تقدمي منوذج الكلمة الصعبة تقنية تقليديه..٣
أمام الفصل.بادلنيتقدمي احلوار مت.٤
٢٦تركيب اجلملة على حسب املادة املتعلمة..٥

السمعية الشفويةد. مزايا و عيوب الطريقة 

. مزايا١

١
االتصال بني الناس األمهية الكربى يف تعليم اللغات.

أن الرتتيب الذي يتم به تدريس املهارات اللغوية األربع يتفق مع الطريقة ) ٢

الطريقة كثريا من احلاجات النفسية  عند املتعلمني من حيث تشبع هذه)٣
متكينهم من استخدام اللغة و توظيفها.

٢٥املرجع السابق، ص.حممد علي اخلويل، ٢٦



١١

٤ (
حيمد هلذه الطريقة.

حيرص أنصار هذه الطريقة على إعداد تدريبات لغوية متنوعة األشكال )٥
٢٧ف.متعددة األهدا

. عيوب٢

استجابة الالب ميكانيكية، وال يعرف و يفكر الطالب معىن النطق )١
املنطق. هذه احلالة جترى مدة عدة الشهور حىت يشعر الطالب باململ.

يقدر الطالب على االتصال بالطالقة إن كانت الكلمة مستخدمة )٢
تدرب داخل الفصل.

يفهم الطالب فهم معىن معىن الكلمة املعلم ال يتخلع عن النص حىت )٣
الكلمة و احلال أن لكل كلمة عدة معاين الناص.

٤(

و ال يؤمر الطالب للتفاعل شفهيا أو كتابيا قبل استيعاب منوذج حىت )٥
خياف الطالب يف استخدام اللغة.

و يشعر الطالب بالصعوبة عند و كانت متارن اللغة يدوي غري واقعي)٦
تطبيقها داخل النص التصاليا. 

٤١عمر الصديق عبد اهللا، املرجع السابق، ص.٢٧



١٢

اللعبة اللغوية التربوية.٤
اصطالح "األلعاب" يف تعليم الغة العربية لكي يعطي جماال واسعا يف أنشطة 
الفصلية، و لتزويد املعلم و الطالب بوسيلة ممتعة و موشقة للتدريب على عناصر 

٢٨املهارات اللغوية املختلفة.اللغة، وتوفري احلوافز لتنمية

٢٩

٣٠أما اللعبة اللغوية هي األلعلب الذي وظيفته ألخد املهارة اللغوية.

اللعبة اللغوية مستفادة يف تعليم اللغة العربية. غرض اللعبة اللغوية ملأخوذة 
للغوية. اللعبة اللغوية تستطيع أن خترج الطاقة املوجودة كاملًة، ألن الروحة و املهارة ا

الروحة التسابقية مازال مغروسة لدي الطالب.
٣١وأما فوائد اللعبة اللغوية منها:

بناء املنافسة السليمة بني الطالب..١
يدفع الطالب ليعرضوا تقدمهم جيدا..٢
يدفع الطالب أن يشرتك يف عدة األلعاب..٣
الب على التعاوين.تعّلم الط.٤

و عوامل جناح اللعبة اللغوية منها:
األحوال و الظروف.١
نظام اللعبة.٢
احلاكم.٣

.١٢ص. ، (الرياض: دار املريح)،األلعاب اللغوي يف تعليم اللغات األجنبيةناصف مصطفى عبد العزيز، ٢٨
٢٩ Fathul Mujib dan Nailur Rahmawati, Metode Permainan-Permainan Edukatif dalam belajar
Bahasa Arab, (Jakarta: Diva Press, ٢٠١١), hlm. ٢٦.
٣٠ Fathul Mujib, Permainan Edukatif Pendukung Pembelajaran Bahasa Arab (٢), (Yogyakarta:
Diva Press, ٢٠١٢), hlm. ٣٢.
٣١ Abdul Wahab Rosyidi, Media Pembelajaran Bahasa Arab, (Malang:UIN-Malang Press,٢٠٠٩),
h.٨١



١٣

اللعبة عن  أخبر أحوالك.٥
أهداف .أ

. ومعرفة أماكن معينةالطالب على إجابة السؤالدرةهذا اللعبة لتدريب ق
األدوات املستخدمة.ب

األدوات املستخدمة يف اللعبة هي بطاقة أو ورقة. 
اللعبةخطواتج. 

الطالب الورقة و يطلبهم أن يكتبوا األسئلة عن املكان ةعطي املدرست.١
الطالب مبستخدم أداة اإلستفهام "أين".ىاملتعارف لد

.الطالب أن جيمعواها و يضعواها على مكتب املدرسةطلب املدرست.٢
. بطريقة عشويةالورقة إىل الطالب ةوزع املدرست.٣
على ماةطلب املدرست.٤

٣٢الورقة أمام الفصل.

لرتقية مهارة الكالم و يكون اللغويةاأللعلبهذه اللعبة هي إحدى 

٣٢ Fathul Mujib dan Nailur Rahmawati, Op.Cit., h.١٥٠



١٤

مهارة الكالم.٦
مهارة الكالمتعريف .أ

عند حممد علي اخلويل فإن اللغة نظام اعتباطي لرموز صوتية تستخدم 
إن اللغة يف ٣٣لتبادل األفكار و املشاعر بني أغضاء مجاعة لغوية متجانسة.

األصل كالم، و قد نبه إىل ذلك ابن جين منذ فجر الدراسات الغوية العربية 
.٣٤

الكالم مهارة انتاجية تتطلب من الطالب القدرة على استختدام 
يت األصوات بدقة، و التمكن من الصيغ النحوية و نظام ترتيب الكلمات ال

وعند أجيب ٣٥.تساعده على التعبري عما يريد أن يقوله يف مواقف احلديث
هرماوان إن مهارة الكالم هي قدرة على نطق األصوات اللفظية أو الكلمات 

٣٦.لتعبري تفكريهم و ادراكهم و مشاعرهم إىل األخرين

تعليم مهارة الكالم يهدف إىل جعل الطالب قادرين على االتصال 
سبا باللغة اليت تعلموها. شفهيا جيدا منا

٣٧:و أما أهداف تعليم مهارة الكالم عند أبو بكر فهي مبا يلي

تعويد الطالب حمادثًة..١
تعويد الطالب تكلما فصيحا واضحا..٢
تعويد الطالب أن خيتار الكلمة املناسبة مبوقعها يف اجلملة أو الكالم..٣

.١٥)، ص.١٩٩٧(عمان: دار الفالح، ، أساليب تدريس اللغة العربية،حممد علي اخلويل٣٣
.٧٥)،ص. ٢٠٠٨لعلمي،ار الداخلرطوم: ا(،اطقني بغريهالعربية للناللغة اتعليم صديق عبد هللا، العمر ٣٤
(السعودية: تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى: أساسي و مداخلي و طرق التدريس،حممود كامل، ٣٥

.١٥٣)، ص. ١٩٨٥جامعة أم القرى، 
٣٦Acep Hermawan, Op.Cit., hlm. ١٣٥.
٣٧ Ulin Nuha, Op.Cit.hlm. ٩٩.



١٥

أهداف مهارة الكالم .ب
للمرحلة املتوسطة فيما يلي:و أما أهداف تعليم مهارة الكالم

إلقاء املعلومات.١
اشرتاك باملمارسة احلوارية.٢
ايصال البيانات الشحصية.٣
حكاية املسموعة املقروئة.٤
ألداء املقابلة.٥
متثيل.٦
٣٨تعبري التفكري.٧

مهارة الكالمعيارج. م
بناء على مفهوم ( تعريف) عن مهارة الكالم السابقة فتخلص الباحثة أن 

٣٩الكالم الطالب كما يلي:مهارة معيار 

النتيجةالمحادثة
العددجيدمقبولناقص

العناصر اللغوية.أ
نطق الصوت.١
نطق احلرف.٢
ذوق اللغة .٣
التنغيم.٤

٣٨ Iskandarwassid,Dadang Sunendar, Op. Cit., h. ٢٨٦.
٣٩ Ahmad izzan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung: Humaniora, ٢٠١١) , h.١٤٨-
١٤٩



١٦

تقدمي املفردات.٥
تقدمي العبارات اللغوية.٦
الرتكيب و القواعد.٧
التنوع.٨
توضيح األصوات.٩

األصواتيةالعناصر .ب
سيطرة املوضوع.١
التحليل/العالقية .٢
الشجاعة.٣
خفة احلركة.٤
الرتتيب.٥
اإلجتهاد.٦
احلماسة.٧
التعليق

ب. المفهوم اإلجرائي 
" أخرب أحوالك"لعبة الاستخدام الطريقة السمعية الشفوية بإن خطوات 

(Kabarkan beritamu) درسة املتوسطة امللرتقية مهارة الكالم لدى الطالب يف
مبعهد اإلحسان كوبنج جايا.اإلسالمية املتكاملة

تقدم املدرسة أهداف التعليم و فوائدها يف احلياة اليومية..١
متكررا، و ةاملدرسهاقرأت. و أو القرأة بسيطةاحلواراملفردات، املدرسةتقدم.٢

.ون النطر إىل النصبدةستمع الطالب قراءة املدرسي



١٧

كلمة فكلمة و حيفظون تلك ةقراءة املدرسوايقلدتطلب املدرسة الطالب ل.٣
املفردات. و هذه  التقمية تنقية التقليد و احلفظ.

تقدم املدرسة القوالب املوجودة يف احلوار أو القرأة البسيطة خاصة يف القرأة .٤
الصعبة. 

ار أو القرأة احملفوظة أمام الفصل تأمر املدرسة الطالب ليقوموا مبظاهرة احلو .٥
.متادلني

تعطي املدرسة اجلملة األخرى مساويا بالكلمة السابقة اليت قد تعلمها .٦
الطالب.

الطالب الورقة و يطلبهم أن يكتبوا األسئلة عن املكان املتعارف ةعطي املدرست.٧
الطالب مبستخدم أداة اإلستفهام "أين".ىلد

.الطالب أن جيمعواها و يضعواها على مكتب املدرسةطلب املدرست.٨
. بطريقة عشويةالورقة إىل الطالب ةوزع املدرست.٩

على ماةطلب املدرست.١٠
.الورقة أمام الفصل

تقوم املدرسة باالتقومي..١١

مؤشرات مهارة الكالم :
صحيحا.طقاالعربية نيقدر طالب على نطق األصوات .١
يقدر طالب إنتاج عدة املفردات. .٢
يقدر طالب على التكلم بالطالقة..٣
يقدر طالب على فهم اللغة العربية جيدا..٤
يقدر طالب على تركيب اجلمل اللغة العربية جيدا..٥



١٨

ج. الدراسات السابيقة
و موضوع ٢٠١٤سنة الدراسة السابقة يف هذا البحث قامت ايغا انغريين 

ىجية اللعبة أخرب أحوالك لرتقية مهارة الكالم لديفعالية استخدام اإلسرتاتحبثها 
طالب الصف الثالث يف املدرسة الثانوية األهلية حممدية بنجكيننج  مبنطقه  

كمبار.
و ٢٠١٥سنة حلمة السعديةالدراسة السابقة يف هذا البحث قامت 

معية الشفوية باستخدام لعبة "من أنا" لتنمية طريقة السفعالية موضوع حبثها 
مهارة الكالم لدى الطالب يف املدرسة املتوسطة الدينية املتقني بكنبارو.

فعالية استخدام الطريقة البحث أن الباحثة تبحث عنالفرق البنيأماو
لرتقية مهارة (Kabarkan beritamu)ك" أخرب أحوال"لعبة الالسمعية الشفوية ب

اإلحسان  مبعهددرسة املتوسطة اإلسالمية املتكاملةاملالكالم لدى الطالب يف 
نج جايا.كوب

د. فرضية البحث
لعبة الالطريقة السمعية الشفوية بلدى الطالبمهارة الكالمإذا وجود ترقية 

:(Kabarkan beritamu)"أخرب أحوالك"
Ha: يكون فعاال"أخرب أحوالك"لعبة الالشفوية باستخدام الطريقة السمعية

درسة املتوسطة اإلسالمية امليف لرتقية مهارة الكالم لدى الطالب
.نح جاياكوبحساناإلمبعهداملتكاملة

Hoغري فعاال"أخرب أحوالك"لعبة ال: استخدام الطريقة السمعية الشفوية ب
ة اإلسالمية درسة املتوسطامللرتقية مهارة الكالم لدى الطالب يف 

.نج جاياكوبحسان  اإلمبعهداملتكاملة


