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 الفصل الثاني
 اإلطار النظري

 المفهوم النظري .أ
 تعريف الفعالية. ١

عند مركز اللغة يف كتاهبا قموس اللغة  ١4فعالية هي مصدر من فعال، وهي أمثلة املبالغة
فعالية مبعييييث  ييييفوذ أو نعييييول. يف معدييييي اللغيييية اإلندونيسييييية ال بييييذ  أ  اإلندونسية)إندونسييييية 

يف  و أميييا ١5)عاقبييية، أوييير، انوبيييال  وحلصييي. علييي  ا ا يييلة.الععاليييية هيييي أف هييييري فيييي   يييفوذ  
هييي النافييمل، املييلور، الييملف نييلجف إل نتييالي.وعل  نييد مليا ييا الععالييية املندييد أ  معييث الععالييية 

مير ب  مبصصيول علي  املنةيوج  وكعانية إشيياج اهيياة اننةييوة مين الويال. ونمصيد  ييالتعليي 
رجة مم نة من التعليي  ففض. الورق وأقلها جهيدا الععال هو التعليي الملف نلجف إل أقض  ج

 ١6ووقتا مع النتيدة عل  أكرب قدر من امل ا ب الي ونة انخرى.
، ا صييول لواجبييا ا نيا  عليي  التعرنيس السييا مة نعييرع أ  الععاليية مر بويية  تنعيييمل  ييع 

 عل  اهلدع، موا مة الوقت ووجوج االهياة الناه  من انعضا .
 ية التعليي فهي فيما نل  :و أما خصالص فعال

 . املنهي املمرر حيص. عليها الوال جيدا١
 . ا تعوعب الوال املاج  الدرا ية الىت  علموها٢

                                                           
  ١45 , ص  ١٢٠٠) الدار البةالر اال امية :   الدرا ا  اللغونة والنصونة، هخ اال ام ا ن  يمية، 14

15 Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Bahasa Indonesia, (Jakarta : Pusat 

Bahasa, 2008), hlm.  375  

    ١6حممد عل  اخلويل، أ اليب  درنس اللغة العر ية، ) عما  : جار العاح، ١٩٩   ص٣١
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لك ل، و كيمل. جرجة حضور املدرس و الوال. الت ثيذ علي  الماليا  علي  حسيب ا يدوا٣
 حضور الوال عند التعلي 

 ١7.. منديز التعلي أو حا لة  علي الوال املر ععة4
. اننةييوة الععاليية مييا هلييا عاقبيية و حا ييلة و أويير لييدى الوييال، و انويير الي ييوف هنييا 5

 ١8نعترب من الناحيتني و مها العملية و ا ا لة.
 سلوبو اال المدخل و الطريقة .2

وطرنمة  ورنمةن الم لول يف عاقة هرمية أّ  ا لول هو هرح و اال املدخ. والورنمة
والتعلي  اللغة  علييجمموعة من االفياضا عن طبيعةاللغة و هي هرحة من املدخ.. املدخ. 

 ميمت  املدخ.غة, وحالل اللغة. لملل عإ  املدخ. هواالعتماجأوالعلسعيةوجها  النظر عنوبيعة
امة . ا ميمةالعاملدخ كمللكهوافياض أنتعتربنظرناا ميمةالعامة التيا حلتاج إلىف  نثبت, و 

 دها.ا نمول و ال تا ة عد لل مهار   عهيمولمة. كمث. اللغة ما نسمع وم

ا  عل  و ن ةضار الورنمة هيخوة هاملةممينعرضاملاج  التعليمية انتظام و غذمت
 املدخ.. أما للورق  درنس اللغة العر ية كما نل  :

يمة او لك  و لةرح معث الورنمة املباهر  هي املعلماملباهرنمدمي الدر تدر بلغة أجنبية. .١
 النمملجة. لة  صور  او 

ل ملباهر الوانمة االور  ال ثذ من أوج  التةا   مع الورنمة مباهر ول نالورنمة الوبعية  .٢
 جلبتإل الوبيعةملعرفة.

                                                           
17Jj. Hasibuan, Proses Belajar Mengajar,(Bandung : Remaja Rosda Karya, 1986), hlm. 43 
18Ibid.hlm.. 182 
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 هملهند ونستملباهر . االورنمة هلاأنضاأ   عع. هيئا معالورنمة  همله السي ولوجية طرنمة .٣
 عل  مراقبة العملية ورا وة العم..الورنمة 

تاج.  در مواعد كاملع الهدا التدونن الصويت اج  جر ا كتب يف لعظية هي م الورنمة .4
 مسعت وقرأ . ملا افتعا إنةا   ا ث والدروس اللغة

ن مالمة قبم  طرنمة المرا  مد  الدر ة م ّوو من خمووطا  قصذ  و املخووطة نس .5
 ال لما   درس معنها من خال العاقة يف  . والي ة أو الصور.

ا, خصالص خدامهلست ول و عترب معرفة قواعد اللغة أمهية من مهارا اطرنمة المواعد  م .6
 همله الورنمة هي حلعيظ المواعد النصونة وكلما  معينة.

ل ة انجنبية االّلغل منطرنمة الي ة ونستخدم أ لول الي ة ننةوة  ر ة قرا ا , اوّ  .7
 اللغة إندونيسيا.

  ة.مة الي المواعد و طرن نمة مزشة من طرنمةهمله الورنمة هي الور  طرنمة المواعد والي ة .8
ملباهر  ارنمة الو الورنمة يف التدرنس  ا تخدام مزني من العنا ر الوارج  يف طرنمة .٩

مهار   ,ممهار  ال ا والورنمة الي ة النصوف.  درس املهارا  اللغونة وفما للي يب:
 ال تا ة و مهار  المرا  .

العملية الي ونة من الضرورف جدًا ل . مهتي  التدرنس أ  أمهية طرالق التدرنس يف 
نتعرع عل  طرالق التدرنس العامة واخلا ة نهنا حمور االر  از نف  درنس فعال،و عد 

ن ل  ،   اح املعلي، الملف نستعني    يف عمل ، وهلا آوار هامة عل  املوقس التدرنس
ملاج  العلمية لدى املعلي فلن ن و  وكمللك عل  التعلي ،ونتالد . ومهما كانت غزار  ا
ونعد الي ونني الورنمة التدرنسية من  النداح حليعة إلا مل ميلك الورنمة التدرنسية الناجصة،
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عنا ر املنهي مبعهوم  الوا ع .ان لول هو التنعيمل، والملف حيدث يف العصول الدرا ية 
يل شب أ  ال ن و  خمالعا لتصميق هدع التدرنس. شب أ  أ اليب نتعق مع الورق، و التا

 مدخ..
 طرق التدريس .٣

 التعريف (أ
عل  حلميق الوال الورنمة هي ال يعية أو ان لول الملى خيتاره املدرس ليساعد 

انهداع التعليمية السلوكية، و هي جمموعة من اإلجرا   و املمار ا  و اننةوة العلمية 
نهدع أل  و ي. معلوما  و حمالق الىت نموم هبا املعلي جاخ. العص.  تدرنس جرس معني 

. وقال أمحد  عسذىف كتال رميوليس أ  الورنمة ه  الو يلة الصصيصة ىف والومعاهيي لل
 . ١٩ عليي املاج 

أم الورنمة ىف اللغة " و ال. " و  ستعملها انج   الورنمة مبعنها كيعية  عم. الرباميي 
انضا مبعنها ألة للصصول عل  و العم. نستعم. ظاهر  و  صّور كاما. الورنمة 

الورنمة خوة الربنامي الةاملة الىت هلا ار باط وويق  تمنية  مدمي املاج  الدرا ية ٢٠اهلدع.
لملا ننبغ  أ    و  طرنمة  ٢١املنظمة وغذ متعارضة وه  معتمد  ع. املدخ. اخلاص.

 التدرنس موجوج  ىف ك. عملية التعلي والتعليي.
الورنمة أمر  مهمة ىف عملية التعليي.  إندونسيةذماوا  )التدرنس عند أجيس ه وطرنمة

أهداع التدرنس غذ حمصولة عليها  دو  ا تيعال الورنمة. ونمال أ  إلا كا  املدرس 
                                                           

19Ramayulis, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: kalam Mulia, 2002), hlm. 183  
20Ibid.,hlm. 159 
21 Ahmad Izzan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab,(Bandung: Humaniora,2011 ),hlm. 

77  
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نستوعب الورق فيسه. علي  اختيار الورنمة املنا بة  فحوال الوال واملاج  الدرا ية. 
 ووجوج الورنمة نساعد الو ول إل أهداع التعلي جيدا.٢٢

قال عبد الرزق, الورنمة التعليي هي نظام الربامي ال اما و متعلمت مع اخلووا   
. طرنمة  درنس اللغة العر ية هي اخلوة الةاملة اليت نستعني هبا ٢٣املاج  و ال حيد عن  

 ٢4املدرنس لتصميق انهداع املولو ة من التعليي اللغة. 
 و أما أهداع الورنمة ىف التعليي فه :     
 إكتسال املتعلمني اخلربا  الي ونة املخو  هلا .١
جمموعا   عم. ىفو ال نمية قدر  املتعلمني عل  التع ذ العلم  عل  العم. ا ماع  أ .٢

  غذ 
  نمية قدر  املتعلمني عل  اال ت ار أو اإل دال. .٣

 مواجهة املة ا  الناجصة عن الزناج  ال ربى ىف إعداج املتعلمني
 أنواع طرق التدريس. (ب

ق وال طر   أنكانت طرق  درنس اللغة العر ية متنوعة.وقال ولليام فرانسيس أ
حد  الي ة والو رجا  و املعو التدرنس هي الورنمة املباهر  والنعسية واللعظية وطرنمة المرا   

ة النظرنة ليد واملمار والتم اكا ومعرجا  الي ة وإنتمالية والوحد  وطرنمة اللغة املراقبة واحمل
 هبة وونالي اللغة. واملةا

 ا: عة منهخمتل ف  طرنمة التدرنس اللغة العر يةفلج أفندف يف كتاهب أمحدعند 
                                                           

2232hlm.., Op.Cit.AcepHermawan 
23Ibid., hlm. 168 

 ٣١٢ص ٢٠١١ ،مالني:  موبعة جامعة مالك، )مهارا  التدرنس ،أورن. حبر الدنن24
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 طرنمة المواعد و الي ة .١
 الورنمة املباهر  .٢
 طرنمة المرا   .٣
 الورنمة السمعية الةعونة .4
 الورنمة اال صالية .5
 ٢5الورنمة االنتمالية. .6

 صث.مله البهيف  ةسمعية الةعهيالمن الورنمة قد لكر ، الباحثة  تبصث الورنمة 
 طريقة المباشرةج( ال

الورنميية مييا  سييتخدم يف أجا  العميي.. عنييد حمبييني قييال أولييني نوهييا يف كتا يي  )إندونسييية  
هييياه أ  الورنمييية لغييية هيييي ال يعيييية. وا يييواحا أهنيييا خوييية العمييي.  ا يييتخدام الواقيييع واملعهيييوم 

وقيييال أجييييس هرمييياوا  أ  الورنمييية هيييي اخلويييوا  العامييية عييين نظرنيييا  يف امليييدخ.  ٢6املييينظي.
 ٢7املعني.

فلييمللك أ  الورنميية مييا  سييتخدم للصصييول عليي  أهييداع الييتعلي املمييرر . وهييمله الورنميية 
ضييييرورنة يف عملييييية التعليييييي للو ييييول إل انهييييداع املرجييييو . وننبغييييي للمييييدرس أ  ليييي  طرنميييية 

والتعلييييي ولييي  آفييياق وا يييعة عييين كيعيييية أنةيييوة عمليييية اليييتعلي  التيييدرنس ىف أجا  عمليييية اليييتعلي
 ٢8والتعليي واخلووا  املستخدمة فيها.

                                                           
25 Ahmad Fuad Effendy, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab,(Malang: Misykat, 2009) 

hlm.40 
26 Ulin nuha, Op.Cit, hlm. 159 
27 Acep hermawan, Op.Cit., hlm.168 

28 Ulin nuha, Op.Cit, hlm. 155 
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إللما   الملف منا ة يف  يف  عليي اللغة العر يةرنس ومن طرق  د إندونسيةعند أمحد عزا  )
ة من ما   و  كيعية  مدمي ماج  اللغة انجنبيهي طرنمة املباهر . طرنمة املباهر   ال ام ماج  

 حيث أ  املدرس نستخدم اللغة انجنبية كاللغة التمهيدنة  دو  ا تخدام اللغة انم.٢٩

د عل    عتمالىت ظهر  همله الورنمة كرج فه. طبيع  لعيول طرنمة النصو والي ة
باهر   ل ي مة )امللورناا تعمال لغة و ي ، أى  تبع طرنمة غذ مباهر  يف التعليي، فدا   

لغة اال تعانة   ها جو نعس ة و علي اللغة انجنبية عن طرنمة اللغة انجنبية لغ  همله الو اط
 و ي   وا  كانت لغة الوالب انم أم لغة أخرى شيدها.

اطة لغة جو  و    و و عتمد همله الورنمة املباهر  عل   عليي اللغة  ا دند مباهر 
 أ  نعني لي  إالا ع ، مأخرف، فاملدرس إلا أراج أ  ندرس معرجا  مث.: كر ي و ال ونافمل

 علي  إال أ  ب، فماوكت أ  نعلي  عض أفعال ا ركة مث. :  ار وأك. -همله انهيا  إلا أراج
عض انوام نعيمل  هي  نملد العع. ونمول: أنا أ ذ، أنا آك.، أنا أكتب. أو نولب من  عض

 الىت  تص. مبث. همله انفعال مع اإلعا  عما نععلو : 

الاملدرس : افتح الب  

 الوالب : أنا أفتح البال 

 املدرس : اغلق النافمل 

 الوالب : أنا أغلق النافمل 

                                                           
29 Ahmad izzan, Op.Cit., hlm. 86 
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 عا  املدر و مد ا تص. فأما  النسبة لألها  واملعاهيي الىت ال نوجد هلا مثي. يف الع
 يف هرحها  الصور والر وم والعينا  والنمالج.

ي الر   يث  تحبجنة ماو مللك حلاول الورنمة  عليي معاهيي اللغة ا دند  يف مواقس 
لغة    اال تعانة ركة جو ا  املباهر  ني الرمز اللغوى و ني جاللت   الة   نعس  أو الصور  أو

 الوالب أو لغة أخر نعرفها.

عية  لوبياو عتمد الورنمة عل  وضع الدارس حيث ختلق جاخ. العص. الظروع 
 ط  عرض  هلملهمن فر  نماي اللغة الكتسال اللغة. ونعتمد واضعوا همله الورنمة أ  الوع. نتعل

ر ل  ة إال إلا وفنجنبيغة االلغة، كمللك فف  جارس اللغة الثانية لن نبلغ جرجة التم ن من الل
 التدرنس فر ة املمار ة الوالمة وامل ثعة هلمله اللغة.

وه ملا، فبدال من أ   ميي يف لهن الدارس عن طرنمة مترننا  الي ة من وال اللغة 
ة من املعاجال   ني اللغة انجنبية واللغة انم، انمر الملف  موم علي  طرنمة النصو انم، هب 

والي ة  ر وها  ني اللغتني وجعلها من اللغة  انم معربا إجبارنا حنو اللغة ا دند ، فإ  
الورنمة املباهر   سع  إل إقامة  لة مباهر  وجو  و اطة  ني اللغة انجنبية وا مالق الىت 

 ٣٠رب عنها. ع

ا تخدام الورنمة املباهر   عند أمحد فلج أفندف ىف كتا   )إندونسية  وأما خووا 
 :فهي فيما نل 

                                                           

  ٣٠محاج  ا راهي، اإلجتاها  املعا ر  يف  درنس اللغة العر ية واللغا  ا ية انخرى لغذ الناطمني هبا) الماهر : جار الع ر العريب،١٩87 ص5٠
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  ة.  نعرض املدرس املاج  الىت  يعلمها هعونا دو  النظر إل ال تا١
 ر السبو  عل    ننوق املدرس املعرجا  نوما  صيصا  اإلهار  إل الصور املعد ٢
علمة و   املتعرجال مبتا عة ما نومها املدرس من النص أو امل  نفمر املدرس الوا٣

  صصح املدرس ماخيعظا     الوال ىف نوق
 يداجهما   نةرح املدرس معاىن املعرجا  و النص معا حيت نعهمها الوال ف4
 انجو ة )جتا ة اال و  نموم املدرس مع الوال  ا وار حول النص املدروس،  ان ئلة 5
 ل تالاىف  لتايل إجا ة ان ئلة هعهية وإجا ة ان ئلة املوجوج   النةاط ا6
   نةدع املدرس الوال ل ي الخيافو  عن اخلوا  ىف ال ام7
  التمرنن التال ا تدوا ة  ا تخدام اال تعهام " ما، ه.، أنن"، وللك التمرنن موا ق 8

منولج التعاع. املتنول،  وبمة  عو ة الدرا ة، وللك التمرنن مر ب   املعرجا  املعرضة. و 
وهملا النمولج مبدوؤ من ال ا ي  ، العرنمي حىت العرجف إما لدى املدرس أو لدى 

 ٣١الوال.

 المزايا وعيوب الطريقة المباشرة

 : يما نلفهي ف عندأولني نوها يف كتا   )إندونسية  أما مزانا الورنمة املباهر 

 .كا  الوال ماهرنن ىف اال تمال والت لي .١
 .الوال كيعية النوق الصصيح كالناطق ان لينعرع  .٢
 .هلي الةداعة والتلمالية ىف اال صال نهني نتعوجو  ىف التع ذ .٣

                                                           
31Ahmad Fuad Effendy,Op.Cit.,hlm.  48 
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 نستوعب املدرس المواعد وظيعيا ال نظرنا أى إل اح  صة نومهي. .4

 :وأما عيول الورنمة املباهر  فهي فيما نل 

 .هيةالةع هار عل  املقدر  الوال عل  العهي املمروؤ ضعيعة ن  التمرنن نيكز  .١
ملاج    ىف  مدمي املهار ة واهمله الورنمة حلتاج إل املدرس املثايل من حيث املهار  اال صالي .٢

 .الدرا ية
 .همله الورنمة ال مي ن ا تخدامها جاخ. العص. ال بذ .٣
 .عسذ التىفوف عدم ا تخدام اللغة انم ىف  وضيح املعث اجملرج، ومي ن حدوث اخل .4
 ٣٢ن وحعظ املعرجا   سئي الوال ن  عمليتها غذ معيد  وواقعية.وعملية التمرن .5

 وسيلة التعليم .4
 التعريف (أ

.الو يلة  عها و ال. ٣٣  الو ال. التوضيصة٢٠١١عبد العامل  يف )خلي. اهلل ،  
ومن  لك الرأف أ  الو يلة التعلمية ما  ٣4مبعث ملمية  ني مصدر  املعلوما  وممب. املعلوما 

 ستويع أ   لمي املعلوما ، هتيي التع ذ، اإلحساس وإراج  الوال حىت حلدث عملية 
 التعلي والتعليي.

                                                           
32 Ulin Nuha, Op.Cit, hlm. 175 

 ١4٢٣ ،ص١٩6٢الماهر :جار املعارع.) ،املوج  العن ملدرس اللغة العر ية،عبد العامل إ راهيي33

34Nurhasnawati, Media Pembelajaran Teori Dan Aplikasi Pengembangan. (Pekanbaru: 

Yayasan Pusaka Riau, 2011)hlm. 25-26 



 18 

لكر ميار و أ  و يلة هي ما  وفذ حوافز  ع ذ ومةاعر وإراج  ورغبة الوال يف   
أ  و ال.  عليي هي ك. ما نستخدم   ١٩٩5.ولكر إمام  و رنو )يف إمام أ رارف، ٣5التعلي

.وال خيتلس للك قول ٣6قناً  إلنصال ر الة أو معلومة من مصدر إل هدع )مر . إلي  
 .٣7حسني راضي أ  ك. ما نسهد عني املعلي عل   عهيي الوال و وضيح الدرس هلي

وعند عبد العامل إ رهيي أ  الو يلة التعلمية مهمة, نهنا جتلب السرور للوال   
 الوال إهنا إلها  ق يفّدج نةاطهي وحلبب إليهي املدر ة إهنا  ساعد عل   ثبيت ا مالوجت

خلا ة أ  تصص. ان مة حليي الدرس هبا نتولب  ا تخدامها من ا ركة والعم..ومن رأف السا
. النداح يف ية لنيتعلمالو ال.  عليي هي ك. ما نستخدم املدرس و يلًة يف و ول املاج  ال

 التعليي.

 معايير اختيار الوسائل التعليمة (ب

إ  اختيار الو ال. التعلمية ليس  انمر السه. وانهيا  املهتمة هبا ىف اختيار 
 ٣8الو يلة التعلمية، كمانلي:

 ىانهداع الي ونة اليت حلممها الو يلة إلا قورنت  الو ئ. انخر  .١

                                                           
35RusdiSusilanadanCepiRiyana, Media Pembelajaran: Hakikat, Pengembangan, 

Pemanfaatan, danPenilaian, (Bandung: Wacana Prima, 2008), hlm. 6. 

 .٢ ، ص١٩٩5، )ماالني: إكيب ماالني، الو ال. املعينا  يف  عليي العر يةإمام أ رارف، 36

 .١8١)اململ ة العر ية السعوجنة: م تبة اخلبيت  , ص.طرق  درنس اللغة العر ية ،حسني راضي ،37

 ١45.، ص. املرجع السا قعمر الصدنق عبد اهلل، ٣8
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 تعداج واال يهالالوقت وا هد اللملا  نتولبهما ا تخدام الو يلة من حيث ا صول ع .٢
مق رى حل. أخال تخدامها وأ لول ا تخدامها وكيعيت ، وللك إلا ما قورنت  و ال

 نعس العرض
ةاطا  هلا نه من تثذ أور الو يلة يف التةونق وإوار  اههتمام الدرا ني وما مي ن ا    .٣

 مضامينها و وبيمتها التتعليمية
دم و خيحنل  من جانبهي ع منا بة الو يلة ملستونا  الوال وإم انية ا تخدامها .4

 .يلهاأغراض التعلي جو  أ  ن و  يف للك خوور  من جرا  ا تخدام أو  ةغ

 النسبة إل اختيار الو يلة السا ق نسه. املدرس ىف ا تخدام الو يلة ونسه. 
 ٣٩املدرس ىف أجا  واجبت . و لك الو يلة ننبغ  أ  ن و  ا تخدامها ىف  يا  املاج  الدرا ية.

 سائل التعليمةأهداف الو  (ج
 :4٠أما من فوالد و يلة  عليي اللغة العر ية مبا نلي

  نمي يف املتعلي حب اال ِتْوال و رغبة يف التعلي. .١
  ةوق املتعلي للتعلي و زكي نةاط  يف قاعة الدرس. .٢
  دفع املتعلي للتعلي  وا وة العم. و رغبة يف التعليي. .٣
  يسر و  سه. عملية التعليي. .4
 
 

                                                           
39 Nana Sudjana dan Ahmad Rivai, Media Pengajaran Penggunaan dan Pembuata 

 nnya,(Bandung: Sinar Baru Algensindo, Cet. Ke-9, 2010), hlm. 4-5. 
40Khalilullah, Op.Cit., hlm. 40 
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 التعليم اللغة العربيةد(أقسام الوسائل 

عن  ٢٠٠8 نة  ٢يف نظام وزنر الةُُّلوِ  الدننية رقي  إندونسيةعند أجيس هذماوا  )
مماِنس المدر  و احملتوى الي ية اإل امية واللغة العر ية أ  هدع  عليي اللغة العر ية هو 

اليت  ةتم. فيها   وونر قدر  الوال عل  اإل صال  اللغة العر ية من ناحية اللسا  وال تا ة
 4١املهارا  اللغية وهي اإل تمال وال ام والمرا   وال تا ة

 ل :  مبا ن ر يةأما و يلة التعليي نستعم. يف أر عة املهارا  يف اللغة الع
 و يلة التعليي اإل تمال  .أ

اإل تمال عملية  مب.  َع الصو  اليت نتضمن يف املعرجا ، أو ا ملة هلا معث 
 4٢قبل . يف موضول معني. معلما من كلمة 

 الو ال. ُنستعم. يف  عليي اإل تمال  ينها : 
 مملنال  .١
 مسِصلة  .٢
 فلي .٣
  لعاز  .4
 هب ة ا صال .5
  اللعبة .6

 
                                                           

41Acep Hermawan, Op. Cit., hlm. 5 
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 و يلة التعليي ال ام .ل
عم. اللغة للمست للغةانةاط أ  الت لي مهار  انويل مهمة يف  عليي اللغة. وأ  الت لي 

 هبدع نعةي المول لسانا.  
 يف  عليي ال ام  ينها :الو ال. ُنستعم. 

 ُملَصق .١
  اعة ا ال    .٢
 فلي  .٣
 هب ة اإل صال .4
 اللعبة  .5
 و يلة التعليي المرا    .ج

الو ال.  د.ملتفكِ م اأ  المرا   مهار  إنِتهاز املعث يف رمز الصو  م تو ا عل  نظا
 ُنستعم. يف  عليي المرا    ينها :

  واقة التعليي  .١
 خمترب اللغة   .٢
 إنزالق .٣
 هب ة اإل صال   .4
 اللعبة   .5
 و يلة التعليي ال تا ة .ج
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م. يف  عليي ُنستع ل.الو اأ  ال تا ة ننظي اخلاطر واملعرفة مث نبّلغ يف رمز ا روع.
 ال تا ة  ينها :

 كلما  املتماطعة  .١
  ور   .٢
 هب ة اإل صال  .٣
 البواقة   .4
 اللعبة .5
 اللعبة اللغوية التربوية .5
 التعريف .أ

ج  و السعاأفع. الةيري  السرور نلعب، و معنها  –اللعبة  صدر من كلمة لعب 
  إ تخدام انجوا  أم  دو  ا اخدامها.

ُنستخدم ا واحا "انلعال" يف  عليي اللغة العر ية ل ي نعوي جماال وا عا يف 
اننةوة العصلية، ولتزوند املعلي والوال  و يلة ممتعة وموهمة للتدرنب عل  عنا ر اللغة، 

 .4٣لغونة املختلعةو وفذ ا وافز لتنمية املهارا  ال
وجا  يف معدي اللغة اإلندو ية ال بذ معث اللعبة هي العمللراحة الملول  ا تختدام 

. وعند فتح اجمليب ونيلور رمحوا ، إ  اللعبةهي العم. أو 44انجوا  املعينة أو  غذ انجوا 

                                                           

 .١٢)الرناض: جار املرنح ، ص. انلعال اللغوف يف  عليي اللغا  انجنبية، نا س مصوع  عبد العزنز، 4٣
44PusatPembinaandanPengembanganBahasa,Op.Cit., hlm. 543. 
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ة مها ا  ي .  وجد  عتا  يف اللعب45النةاط الملف نهدف  إشاج املهار  املعينة  ورنمة ممتعة
 الواضح الملف ال د أ  نُعع. الاعب وانهداع اليت ال  د أ   تي الاعب.

. اللعبة 46أما اللعبة اللغونة هي انلعلب اليت وظيعتها نخمل الراحة و املهار  اللغونة
اللغونة معيد  يف  عليي اللغة العر ية. غرض اللعبة اللغونة إلشاج الراحة و املهار  اللغونة. 

بة اللغونة  ستويع أ  خترج الواقة املوجوج  كاملًة، ن  الروحة التسا مية مازال مغرو ة اللع
 لدف الوال.

. أما اللعبة 47وعند فتح اجمليب ونيلور رمحوا ، إ  اللعبة العم. الملف ال نلجف  ا د
عبة .وقال فتح اجمليب أنضا أ  الل48اللغونة هي انلعال اليت وظيعتها نخد املهار  اللغونة

اللغونة هدفها لتنال فرًحا و دّرل املهارا  اللغونة )اإل تمال وال ام والمرا   وال تا ة 
من فوالد اللعبة مساعد  الوال لعتح 4٩وانجل  وُم ّونة اللغة العر ية )املعرج  و المواعد .

 5٠اإل صال اإلجتماعي.
 لعبة " الكرة الحارة"  .ل

ر  ا ار  بة ال اللع يف كتاهبما )إندونسية  إ  وعند فتح اجمليب ونيلور رمحوا قال 
دام الورقة  ا تخ لعبةهي و يلة مستخدمة الىت  تي ا خدامها ىف عملية التدرنس. و همله ال
 ار  فم  ل ر  ام  او عل  ه . ال ر ، و اللعبة هي مماولة لغذ ها من انلبال. ما نس

  رمز إل أ  عملية  صبح نةوة و ممتعة.

                                                           
45 FathulMujibdanNailurRahmawati,Op.Cit., hlm. 26 
46Ibid.,hlm. 3 
47FathulMujibdanNailurRahmawati, Loc.Cit 
48Ibid.,hlm. 32 
49Ibid.,hlm. 32-33 
50Paul Fleisher, 100+ Permainan, terj. (Jakarta: Indeks, 2013), hlm.7 
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ر ا ار  و يلة مستخدمة لتمرنن الوال ىف إنتاج كلمة اال تعهام. و لعبة ال و 
همله ال ر  مصنوعة من الورقة. و همله اللعبة هتدع إل الدقة و فهي الوال. همله اللعبة 

 5١ يتويع أ  جتملل رغبة الوال ىف التعليي.
 ج  اخلووا  من لعبة ال ر  ا ار  فهي :
يي اللغة لة  عل  و يعند خلي. هلل يف كتا كانت كيعية  نعيمل اللعبة ال ر  ا ار  

 : العر ية )إندونسية 
  سفل املدر ة الوال أ  نموموا مدورا .١
  سفل املدر ة أحد الوال  رمي ال ر  .٢
 السللب ش أ  شيب علي  عل  الوال املمتسك كر  .٣
 رمي ال ر  إل االخر  ويع الوال اإلجا ة فعليتمل نس  إ .4
 السللال ر   دور حىت نستويع احد الوال إجا ة .5
 5٢للوالب اجمليب ان ئلة أ  نسفل  سلال جدند و نرمي ال ر  إل االخر. .6

 مهارة الكالم .6
 تغريف مهارة الكالم .أ

ف مبا نمل  ل رهدلوهاااهلدع الرليسي يف  عليي اللغة ا تيعال املهار  اللغونة )عبد 
ة. و نمدر ل اللغة  ا تيعا . املهار  اللغونة  تد  إل املهار  املر  بو١٩٩6: ٣8جيوندونو 

 املر  علي  عبذ ف ر   إل انخرنن, و المدر  اللغونة ملمو ة.
 

                                                           
51FathulMujibdanNailurRahmawati,Op.Cit., hlm. 134 
52 M. Khalilullah, Op.Cit., hlm. 89  
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 املهارا  اللغونة حلتوى عل  أر ع مهارا  منها
 مهار  اال تمال أف قدر  عل  فهي اللغة املعرب  هعهية. .١
 عبذ النعس هعهيا.مهار  ال ام أف قدر  عل    .٢
 مهار  المرأ  أف قدر  عل  فهي اللغة امل تو ة. .٣
 مهار  ال تا ة أف قدر  عل   عبذ النعس هعهيا .4

. كام، و  ان ة ىفقد  عد مهار  ال ام إحدى مهارا  اللغونة ان ا ية، ن  اللغ
فهنا :  للغة رع اقد نب  إل للك ا ن جين منمل فدر الدرا ا  اللغونة العر ية حيث ع

 أ وا  نعرب هبا ك. قوم عن أغراضهي.
هي قدر  عل   عبذ ان وا  عند أولني نوها يف كتا   )إندونسية  أما مهار  ال ام 

اللعظية لتعبذ انف ار, انر , اإلراج  أو اإلحساس إل املخاطب. و ال ام نظام العلما  
م إندماج العوام. ا سمالية, و ال ا5٣املسموعة و املنظور  الملى نستعيد  عض اإل ا .

السوكو ية, العصبية, النصونة, الصرفية و اللغونة. و ال ام ألة مراقبة اجتماعية ضرورنة 
 54لإلحسا .

 األهداف مهارة الكالم .ب
 عليي مهار  ال ام نهدع إل جع. الوال قاجرنن عل  اال صال هعهيا جيدا منا با 

 :55 عليي مهار  ال ام عند أ و   ر فهي مبا نلي اللغة اليت  علموها. و أما أهداع 
 لت ام  اللغة العر ية. الواللتعوند  .١

                                                           
53Ulin Nuha,Op.Cit.,hlm.99 
54Hendri Guntur Tarigan, Berbicara Sebagai suatu Ketrampilan Berbahasa,( Bandung: 

Angkasa 1994 ),hlm.15 
55 Ulin Nuha, Op.Cit., hlm. 99 
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  ركيب ا ملة  انعسهي  لة  صيصة و  يلة. الواللتعوند  .٢
اختيار املعرجا  أو ال لما  مث  ركيبها  اللغة الرالعة و االهتمام  الواللتعوند  .٣

 56 مواعد اللغة الصصيصة.
 :كما نليللمرحلة املتو وة اإل امية  ال امو أما أهداع مهار  

 إلما  اخلرب .1
 اهياة  املمار ة ا وارنة .2
 عن البيانا  الةصصيةحلدث  .3
 املما لة .4
 تمثي.ال .5
 57انف ار عبذ  .6

ة ال افية امللند    حنتاج إل اننةو٢٠١١عل  ند  بياكتو نبا ا )أجيب هرماوا، 
 ليقية مهار  ال ام فهي مبانلي:

تاجة إليهي احمل ل اماال صال. و مراجه نفخمل الوال املهار  ان ا ية يف ا درنب قب.  .1
 ها.لسلوكي و غذ امثي. الت ويف اجملتمع من  حعظ ا وار و ا وار  الصوار و ا وار املوّج  

لتمثي. و ي و اماع درنب النوق. ونهتي هملا  ا ت ار الوال و أنةوتهي من ا وار ا  .2
 تماعي غذها. وبيق التعبذا  االج

 

                                                           
56Ibid., hlm. 99 
57Iskandarwassid dan Dadang Sunendar, Strategi Pembelajaran Bahasa, (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2011), hlm. 286 
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 ج. مؤشرات مهارة الكالم
 و أما ملهرا  مهار  ال ام فيما نل 

 نمدر الوا عل  نت لموا اللغة العر ية فصيصا .١
 نمدر الوال عل   عبذ أنعسهي  اللغة العر ية .٢
 نمدر الوال عل  الت لي  الواقة و إنتاج عد  املعرجا  .٣
 نمدر الوال عل   عبذ عد  انف ار .4
 الصصيصة  مواعد اللغةنركب ا ملة املعيد   الوال عل نمدر  .5

 58كما نايل: الوال  معانر مهار  ال ام لدى  إندونسية) يف كتا   أمحد عزا عند 
 ٢,١ا دول 

 ورقة  مومي مهار  ال ام 
 النتيدة

 عملية مهار  ال ام
 ناقص كايف جيد العدج

 الناحية اللغوبة أ        
      

 
 نويق الصو   

 نوق ال لمة الصامبة        
 موقع الضغ         
 إ تخدام النغيي و اإلقال        
 يار ال لمةتإخ        

                                                           
58Ahmad Izzan, Op.Cit.hlm. 148 
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 إختيار التعبذ        
 النول و  ركيب ا ملة        
 التنوعا         
 جهرنة الصو         
 الناحية غير اللغوية ب        
 اللساينالولق         
 إ تيعال موضول البصث        
 التنا ب أو التصلي.        
 الةداعة        
 ا ركة        
 الي يب        
 النةي         
 ا ما ة        
 التعليق        

 
 المفهوم اإلجرائيب . 

 لي :نفما  ار أما اخلووا   مدمي الورنمة املباهر   ا تخدام لعبة ال ر  ا 
 التعليي عملية  عد  مدمي املدر ة معانذ ال عا   اليت ال د أ  حلممها لدى الوال .١
 نوق املدرس املعرجا  نوما  صيصا  اإلهار  إل الصور املعد  عل  السبور    .٢
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ن ئلة الوال اّدم نسمع الوال املعلوما  املتعلمة مباج  ا وار أو الناص، مث  م .٣
 اصاملتعّلمة ا وار أو الن

علمة و  صصح املت رجا من النص أو املع ةالوال مبتا عة ما نومها املدر  ةفمر املدر   .4
نعهمها  عا حيتملنص اةرح معاىن املعرجا  و مث   ماخيعظا     الوال ىف نوق ةاملدر 

 الوال فهما جيدا
 نجا  لعبة ال ر  ا ار  نسفل املدرس الوال أ  ندوروا قالما .5
 ر  سك الل امل رمي ال ر  و نسفل الوال الملى أمس ها عل  الوا ةبدأ املدر   .6

 إجال السلال 
شال  ر  حىتال   دار، إ  مل نستويع إجال السلال فعلية أ  نرمي ال ر  إل انخر .7

 السلال
 .الخرللوالب الملف شيب السلال أ  نسفل  سلال جدند و نرمي كر  إل ا .8
 الدراسات السابقة .1

ة ولتفكيد ة علميكتا   هي حبث مستخدم كاملمارنة ال تعاج التمليد عنالدرا ة السا مة 
 البصث الملى قام    الباحث.

   حيايت  تقام ملىتعلق هبملا البصث فهي : البصث الوأما الدرا ة السا مة اليت   
من قسي  عليي اللغة العر ية حلت املوضول " فعالية الورنمة املباهر   و يلة  ٢٠١5رمحي  نة 

ليقية مهار  ال ام  لدى الوال يف املدر ة املتو وة االول حمدنة  Petak Umpetلعبة
و  68،٢%: ١ىف الدرجة اهلامة  Ttأكرب من  ٠5،4:  To  نبارو. و حا لة حبثها أ  

% نهنا  مع  ني فسصة ٩٠و نتيدة املاحظة  ممبولة.  𝐻𝑎 مرجوج   و  𝐻𝑜نعث ١،٢%: 5
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8ʸ%-الورنمة املباهر   و يلة لعبةا تخداموهمله  دل عل  أّ  % أى جيد  جدا.١٠٠Petak 

Umpet ليقية مهار  ال ام  لدى الوال يف املدر ة املتو وة االول حمدنة  فعال
 5٩  نبارو.

 املباهر  لورنمةام العبة ال ر  ا ر   ا تخدفعالية بصث عنها الباحثة لملفوالبصث ا
 امية  وة اإلملتو اليقية مهار ال ام لدى الوال يف مدر ة العتية املت املة  فعال

 PetakUmpetعبة لدام و العرق  ينهما عن اللعبة املستخدم  فالبصث انول  ا تخ.  نبارو
ليقية  نمة املباهر م الور تخداو البصث الثاىن  ا تخدام لعبة ال ر  ا ار . و املساو   ينها ا 

  ام.مهار  ال
 اإلفتراضت البحث والفرضياته .د

املباهر  ة الورنملمونإلا وجد العرق اهلام  ني مهار  ال ام لدف الوال الملنن نتع
 و ال نتعلمو     :   لعبة ال ر  ا ار 

Ha  قية لي  الفع  لعبة ال ر  ا ر   ا تخدام الورنمة املباهر : ا تخدام
  نبارومية  إل اااملت املة املتو وة مهار ال ام لدى الوال يف مدر ة العتية 

Ho :قية لي عال فذ غلعبة ال ر  ا ر   ا تخدام الورنمة املباهر  ا تخدام
  نبارو مية إل اامهار ال ام لدى الوال يف مدر ة العتية املت املة املتو وة 

 

 

                                                           

 59 حياة الرحمى، فعلية استخدام الطريقة المباشرة بوسيلة لعبة Petak Umpetلترقية مهارة الكالم لدى التميذات فى 

٢٠٠٩مدرسة المتوسطة األولى محمدية بكنباى،   

 


