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 الفصل الثانى

 اإلطار النظري

 الفعالية .أ 
أو بعبارة أخرى أن  1الفعالية  ىف ادلعجم اإلندونيسي دبعىن األثر أو العاقبة.

الفعالية مدى احلاصلة احملصولة عليها ادلقامة هبا من احملاولة اخلاصة للوصول إىل 
 اذلدف ادلنشود.

ومعىن الفعالية ىف موسوعة ادلعجم اإلندونيسي ما تدل على مدى اذلدف 
احملصول عليو، إن كانت احملاولة وصلت إىل اذلدف ادلنشود فتسمى فعالة. ومعىن 

ومعىن الفعالية  2ما تدل على مدى احلاصلة ادلأخوذة. Pringgodigjoية عند الفعال
عند ماديو كاسيهادى ما تدل على مدى الوصول إىل احلاصلة ادلخططة وكلما كثر 

 3التخطيط احملصول عليو ارتفعت فعالية ذلك النشاط.
عليها بناء على األراء السابقة أن الفعالية مقياسية على احلاصلة احملصولة 
 واذلدف ادلخطط. وادلراد بالفعالية وجود ادلطابقة بني الرجاء واذلدف ادلطلوب.

 
 الطريقة   .ب 

 التعريف ( أ
قال زلب شاه أن الطريقة لغة الطرق. واصطالحا أهنا طريقة فعل الشيئ 

وقال أجيف ىرماوان أن الطريقة  4 أو العمل باستخدام الواقع وادلفهوم ادلنظم.
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وقال وينا ساصلايا أن  5نظريات ىف ادلدخل ادلعني. ىي اخلطوات العامة عن
 6)ذو الكفل(( a way in achieving something)الطريقة ىي طريقة فعل الشيئ 

 لومقافة، وعوالثتعليم، والرتبية، التدريس ىو وي،الس الرتبو قامالىف 
العلم وادلهارة  حصال. وأما التدريس ىو النشاط الذي كان فيو الطالب إل7الرتبية
ىف انتفاع ادلصادر للتعلم. والتعليم عملية تورط ادلدرس والطالب فموقع  ربةواخل

 ادلدرس ىنا مرافق.
 عماليقال أن التدريس أصلو "درس". دبعىن العملية واال KBBIوىف 

وقال حبر الدين إن التدريس  وطريقة التعليم حىت يريد الطالب أن يتعلم العلم.
ليستطيعوا التعلم جيدا كما نقلو أسيف  على الطالبة ىو عملية مساعد

وقال عبد الرازق إن طريقة التدريس ىي درجة خطوط الربامج الكلية  8.ىرماوان
وقال أوىل النوحى ىف  9 ادلتعلقة خبطوات إلقاء ادلادة ترتيبا غري متعارضة بادلدخل.

كتاب طريقة أعظم الفعالية ىف تعليم اللغة العربية أن طريقة التعليم مكونات 
الطرق واخلطوات والنظام ادلرورة هبا لتقدمي مواد الدراسة ىف عملية التعلم 

  10والتعليم.

طريقة التدريس ما تستخدم لتنفيذ اخلطة ادلنظمة داخل النشاط الواقعي 
إن طرق التدريس ىف تعلم اللغة العربية   11للوصول إىل ىدف التعلم.وادلمارسة 

كثرية جدا وال توجد الطريقة ادلثالية ألن لكل طريقة مزايا وضعفا. وطريقة 
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التدريس ىف عملية التعلم وتعليم اللغة العربية ضرورية جدا وكلما طابقت الطريقة 
 12ادلستخدمة فاحلاصلة ادلأخوذة أصبحت فعالة.

 
 قواعد و الترجمة طريقة  ( ب

الطريقة الىت هتدف للممارسة الطالب يف طريقة قواعد الرتمجة ىي 
واحملافظة  على التهجئة للغة األجنبية. طريقة قواعد و  ،ماتلالكتابة الك

الرتمجة. مدخل الطريقة و النظرية يف التعليم: تعتمد ىذه الطريقو على النظرية 
 على النفس، تلك النظرية ال ي نادت ادللكات العقلية أو التدريب الشكلي يف

بانقسام القل اىل اقسام أو مناطق ، منها ما خيتص بالذاكرة، وحل ادلشكالت 
 13وغري ذلك.

نظرية اللغة: أما اساسها اللغوي فريجع اىل األراء ال ي سبقت ذي 
سوسر ومدرسة براغ يف اللغويات الوصفية حيث كان النحو والصرف يعتمدان 

ء فلسفية ومنطقية اغلبها ذايت ال خيلو من نظرات عاطفية غيبيو قبلها على أرا
 يصعب اخضاعها للمقاييس العلمية. 

 السمات الرئسية للطريقة: 
لكل طريقة مالمح متيزىا عن الطرائق األخرى من حيث موقفها من 

 االتى:
o .اللغة األم 
o .ادلواد األساسية 
o .اإلجراءات الصفية 
o .دور ادلعلم 
o .دور ادلتعلم 
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o .الوسائل التعليمية 
o .14ثقافة اللغة اذلدف 

ولكن ىذا النميز ال ينفي جود مسات مشركة بني الطريقة ادلعينة و 
 الطرائق األخرى. 

يقدم براتور و سلس موريسا مسات طريقة النحو و الرتمجة على النحو 
 التايل:
o .يتم التدريس الطالب با اللغة األصلية 
o عمال قوائم من الكلمات تدريس الكثري من ادلفردات با لست

 .زادلنعزلة
o .تعطى الكثري من اشروحات ادلطولة لقواعد اللغة 
o  تقدم التمارين النحوية اإلطار الذي توضع فيو الكلمات، ويركز

 التدريس دوما على اشكال و مكونات الكلمات.
o . قراءة النصوص األدبية الصعبة تبدا مبكرا 
o  التعامل معو على شكل ال تعطى امهية كافية للمضمون ، ويتم

 متارين من الرتاكيب النحوية.
o  كثري من التمارين ادلقدمة تتكون من ترمجات اللغة اذلدف اىل اللغة

 األصلية ليس بينها رابط.
o .ال تعطى النطق إال اىتماما ضئيال 

 اجيابيات الطريقة :

تقسم ىذه الطريقة بعدة مزايا، فهي ال تكلف ادلعلم الذي يستخدمها 
ريسيا ثقيال و ىي تناسب الفصول الدرسية ادلزدمحة بادلتعلمني. كما ان عبنا تد

إجراءات التقومي فيها ال تتطلب جهدا كبريا من قبل ادلعلم. و ادلعلوم ان 
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الطالب الذين يتعلمون اللغة اذلدف عن طريقها حيسنون عادة مهاريت القراءة 
 طريقة أخرى.و الكتابة على النحو افضل من الطالب الذين يدرسوهنا ب

 سلبيات الطريقة: 

 لطريقة النحو و الرتمجة أوجو قصور و سلبيات عدة منها : 

o .عدم عنايتها دبهارة أساسية ىي مهارة احلديث 
o .اعتمادىا على الرتمجة بوصفها بديال للوسائل التعلمية 
o  سلالفتها الظاىرة دلبدأ أساسي يف تعليم اللغة ينادي بتعليم اللغة و ليس

نها ألن الفرق بني ىذين األمرين كبري جدا. فالتحليل  النحو وما التعليم ع
يتعّلق بو من قواعد ضلوية يدخل ضمن الدرسة العلمية للغة و ليس ضمن 

 إجادة اللغة بوصفها مهارات يتعني تعليمها.
 

 أما خطوات استخدام الطريقة قواعد الرتمجة فيما يلي
 .اإلدرق بالرتبط عند الدخول التعليم اجلديد (1
 .تقدمي األسئلة عن القواعد التعليم مث يكتب على السبورة (2
 .يباحث ادلدرس مع الطالب عن األسئلة مناسبة ادلادة اللغة العربية (3
 .يستخلص الطالب عن القواعد مث يكتبها على السبورة (4
اذا اوجد ادلفردات الصعوبة لترتجم يشرح ادلدرس ادلفردات قبل اىل خطوة  (5

 .التطبيق
 ادلادة اللغة العربية مثل ادلادة األصل . . يعطى ادلدرس (6
  .يعطى ادلدارس جدوال ادلفردات ليحفظ الطالب (7
 يراجع ادلدارس و التالميذ الدرس معا. (8
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نشاط األخر، يعطى ادلدرس اعمال اليومية و ىي استعداد الرتمجة لكي  (9
 يبحث يف اللقاء بعد . 

 . قدرة على اىل الكتابة األحرف صحيحة و سليمة من اخلطاء (11
  .قدرة على ترتيب اجلملة الىت تكوين مناسبة بقواعد بكتابة صحيحة (11
  .قدرة على اجابة عن األسئلة اجابة الصحيحة مكتوبة (12
قدرة على اجابة عن األسئلة إىل األىداف ادلطلوبة من النصوص ادلدروس  (13

 بكتابة صحيحة.
 

 مزايات وضعف الطريقة قواعد الترجمة  (1
مة الذي نسيّب اكثر يف  لادلفردات ىف اجلالطالب يستطيع ان حيفظ  ( أ

 كل اللقاء.
 كل الطالب ماىر ترتجم من اللغة غريب ىف اللغة اليومية او ضّده. ( ب
يستطيع الطالب ان حيفظ قاعدة اللغة غريب الذي يبّلغ يف اللغة   ( ت

 اليومية ألن يستعمل دئما ترمجة يف اللغة اليومية.
 

 الضعف (2
الذي جّددىم،لكن ال يغّطى ربليل قواعد اللغة ديكني لتحسني  ( أ

 شلكن اوجد مرتّدد الطالب ألّن صعوبة ربليل ذلك.
كلمة كالم اىل كالم مشاغب معىن كالم يف العالقة   ترجم كلمة اىل  ( ب

 الذي واسع.
الطالب وجد ادلادة يف نوع واحد حىت غري تعرف انواع اخرى الذي   ( ت

 واسع اذن درجة معنو يف حياة اليومية تكون زىيد.
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طالب قواعد اللغة الذي يعلم ديكن ذلك القواعد ال يقوم ىل حيفظ ال ( ث
 اللغة اليومية.

الطالب باالقيقة اليتعلم ويستعمل اللغة لغريب الذي اعلم،ااّل علم   ( ج
 15كالم عن اللغة اجلديد.

 
 مهارة الكتابة .ج 

 أمهية الكتابة  (1

دلا كانت القراءة إحدى نوافذ ادلعرفة ال ي يطل منها اإلنسان على ما 
أنتجتو العقول البشرية يف سلتلفات اجملالت، فإن الكتابة تعترب أعظم ما أنتجو العقل 
اإلنساين عرب تارخيو الطويل واستطاع أن يسجل إنتاجو وتراثو، ليضع أمام األجيال 

صفاء ولقد ذكر علماء األنثر وبولوج أن القادمة فكر اإلنسان مسجال يف نقاء و 
اإلنسان حيث اخرتع الكتابة بدأ تارخيو احلقيقي، وهبذا تعترب الكتابة وسيلة من 
وسائل اإلتصال واإلنساين. وال ي يتم بواسطتها الوقوف على أفكار الغري، وللتعبري 
عما لدينا من معان ومفاىيم ومشاعر، وتسجيل ما نود تسجيلو من حوادث 

ائع، فكثريا ما يكون اخلطأ يف الرسم اإلمالئي، وعدم وجودة الكتابة، وضعف ووق
 التعبري، عما يف النفس من أفكار ومفاىيم، سببا يف قبب 
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على أمور  طالبادلعىن، ودلكانة الكتابة الثقافية اذبحة العناية إىل تدريب ال
 ثالثة:

 ا صحيحاعلى الكتابة الصحيحة، أي رسم احلروف رمس طالبقدرة ال  ( أ)

 إجادة اخلط، أي كتابة الكلمات بالطريقة ال ي اتفق عليها أىل اللغة  ( ب)

التعبري عما لديهم من أفكار يف وضوح ودقة،ذلك أن الكتابة من   ( ت)
العناصر األساسية يف العملية الرتبوية، ويف تعليم اللغة كما أهنا متثل 

 من بني ادلهارات اللغوية مهارة اإلرسال.

 

 العربية مشكالت الكتابة  (2

تناول الباحثون نظام الكتابة العربية منذ أقدم العصور. فمنهم من رضى 
عنها، ومنهم من رأى فيها اعواجاجا بقيمة بعض االصالح، ومنهم من ضاق 

هبا مجلة وتفصيال. ومشكالت الكتابة العربية كثرية ومتعددة ىي: الشكل، 
من الكلمة، وقواعد اإلمالء، واختالف صورة احلرف باختالف موضعو 

واألعجام، ووصل احلروف وفصلها، واستخدام الصوائت القصار، واإلعراب، 
  واختالف ىجاء ادلصحف، عن اذلجاء العادي.

 
مهارة اآلخرية البد أن ينمو بعد إستماع, وقرأة, والكالم, ومهارة 

الكتابة تتكون من ثالثة احلال ىي األجبدية, و تتهجأ وتعطى الفكرة باكتابة 
 ة وىي )اإلنشاء التخرير( اللزدي
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 ادلهارة يف الشكل األجبدية .1
اذا اللغة التعليم بالتنفيذ طريقة الكتابة الىت متسويات باللغة األجنبية 
ليس ىناك مشكالت. مهارة كتابة األجبدية متفرقان مع كتابة احلروف التني. 

من حروف التني شكلها كاكتابة اليد الىت نوصل باحلرف بعدىا. أما بضع 
حروف العربية تقدير أن نوصل باحلروف بعدىا إما كتابة اليد واحلروف آخر 

 ال تقدير.
 

 مهارة التهجئة .2
التهجئة ىي القواعد الىت متثل الصوات أو الكلمات يف كتابة احلروف و 

تنفيذ دليل القرأة. التهجئة ىي أن تذكر احلروف واحدا فواحدا. تتعلق مع 
الب,  مهارة التهجئة ىي واحد من مهارة الكتابة.  التدريبات لرتقية مهارة الط

كما عرفنا أن مهارة التهجئة العربية متفرقات مع هتجئة حروف التني. التمرين 
 دلهارة التهجئة لرتقيىة مهارة اللسان و الكتابة.

 
 مهارة اإلنشاء .3

مهارة اإلنشاء ىي ادلهارة الىت وجدت على الفكرة وىذه مرحلة األول 
بالطريقة اإلنشاء مع اإلرشاد على التدرجييا والبد أن ننمو حىت تستطيع أن 

ننشئ ماشاء. شكل اإلنشاء البسيط ىي أن نصور مث نغري مع الكلمات 
أصول  اآلخر, وىي أن نغري الكلمات بالطريقة اآلخر. ادلثال نبدل واحد من

 16يف الكلمات اللزدية ىي البدل. 
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 . تعليم مهارة الكتابة .د 
الكتابة اخرتاع شديد األمهية يف الياة اإلنسان سواء أكان ذلك يف ادلاضى 
ام احلاضر أم ادلستقبل، فالكتابة ىي ال ي  حفظت لنا احلضارات اإلنسانية السابقة 

ادلعاصرة.فهي تستخدم بوواسطة من الضياع، تؤدي الكتابة دورا مهما يف حياتنا 
اماليني يف كل اضلاءيف كتاهبا، والكتابة احدى وسائتنا الرئيسية يف ايصال األفكار 

 وادلعلومات ،بل واالحاسيس وادلشاعر إىل األخرين.
وباالرغم من امهية الكتابة يف حياتنا و حاجة التلميذ اليها يف اللغة األجنبية.اال 

 تعليم اللغة.ان إلىتمام هبا يف برامج 
 

 اهدف مهارة الكتابة : .ه 

 نقل الكلمات على السبورة او كراسة اخلط نقال صحيحا .. 1

التعريف على الطريقة كتابة احلروف اذلجائيو يف اشكاذلا ومواضعها  (1
 ادلختلفة.

 تعود الكتابة من اليمينني اىل اليسار بسهولة . (2
متييز اشكال احلروف كتابة الكلمات العربية حبروف منفصلة و متصلة مع  (3

. 
 وضوح اخلط ورسم احلروف رمسا ال جيعل للبس رلال . (4
الدقة يف كتابة الكلمات ذات احلروف ال ي تنطق وال تكتب ، وال ي تكتب  (5

 وال تنطق .
 مراعاة القواعد اإلمالئية األساسية يف الكتابة . (6
 مراعاة التناسق و النظام فيما يكتبو بالشكل الذي يضفي عليو نوعا من (7

 اجلمال .
 اتقان األنواع ادلختلفة من اخلط العريب . (8
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 مراعاة خصائص الكتابة العربية مثل ادلد، والتنوين ، والتشديد. (9
 مراعاة عالمات الرتقيم عند الكتابة. (10
 تلخيص موضوع النص ادلقروء تلخيصا كتابيا صحيحا ومستوفيا. (11
 استيفاء العناصر األساسية عند كتابة اخلطاب . (12
 األفكار يف فقرات مستعمال ادلفردات والرتكيب ادلناسبة .ترمجة  (13
 سرعة الكتابة وسالمتها . (14
 صياغة برقية اىل صديق يف مناسبة مينة . (15
 وصف منظر من مناظر الطبيعة وصفا دقيقا وصحيحا و خبط يقرأ . (16
 كتابة طلب لبحت وظيفة معينة . (17
 كتابة تقرير مبسط حول مشكلة او قضية ما. (18
 ادلطلوبة يف بعض االسيتمارات احلكومية.كتابة البيانات  (19
احلساسية للمواقف ال ي تقتضي كتابة رسالة مراعيا يف ذلك األمناط الثقفية  (20

 العربية .
مراعاة التناسب بني احلروف طوال و تساعا وتناسق الكلمات يف اوضاعها  (21

 وابعادىا.

وإىل جانب ىذا التقسيم وجدت زلاولة اخرى تقسم األىداف 
لتعليم اللغة العربية،للناطقني بغريىا إىل أىدف لغوية، وأىدف ثقافية، اخلاصة 

 واىداف اتصالية،وبيان عنها كما يلي :

 األهداف اللغوية  .أ 
 قراءة القراَن الكرمي واحلديث النبوي الشريف. (1
 قراءة الكلمة العربية ادلطبوعة يف الكتب والصحف العربية. (2
 الل تراثها األديب.إدراك مجل اللغة العربية وبالغتها من خ (3
 مواصلة الدرسة والتخصيص يف اعد علوم اللغة. (4
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 الوصول اىل ادلستوى اللغوي الذي ديكن من االلتحاق بالدراسات اجلامعية. (5
 القدرة على تدريس اللغة العربية ونشرىا. (6
 التعرف على رلموعة من ادلعارف وادلعلومات حول اللغة العربية. (7
 قاء.التحدث باللة العربية مع األصد (8
 االستماع اىل برامج اإلذاعة العربية. (9
 

 األهداف االتصالية  .ب 
 االستماع بفهم دلتحدثي اللغة العربية. (1
 التحدث بالعربية يف شؤون احليات ادلختلفة، والتفاعل مع ابنائها وثقافتها. (2

 
 األهداف الثقافية  .ج 

 فهم الدين اإلسالمي احلنيف ، اركانو، وعقائده، وعباداتو، وتشريعاتو. (1
 فهم تفسري القرأن الكرمي. (2
 فهم احلديث النبوي الشريف وسرية الرسول صلى اهلل عليو وسلم. (3
 فهم التاريخ اإلسالمي واإلدلامبو. (4
 حفظ ما يتيسر من القران الكرمي.  (5
 احلصول على رلموعة من ادلعلومات وادلعارف عن الثقافة العربية. (6
الشعوب واألوطان احلصول على رلموعة من ادلعلومات وادلعارف حول  (7

 17العربية.
 
 
 

                                                           
17

 افرٌجىى اٌفٌٍدي عبد الوالك، هٌهن هقترم لتعلٍن اللغة العربٍة 
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 المفهوم العملى .و 
 .اإلدراق بالرتابط عند الدخول التعليم اجلديد (1
 .تقدمي األسئلة عن القواعد التعليم مث يكتب على السبورة (2
 .يباحث ادلدرس مع الطالب عن األسئلة دبناسبة ادلادة اللغة العربية (3
 .يستخلص الطالب عن القواعد مث يكتبها على السبورة (4
ادلدرس يعطى ادلفردات اجلديدة ويشرح معناه يف اللغة زللي) اللغة ام(  (5

 .إلستعداد ادلادة اجلديدة 
ادلدرس يبداء بالسماع الكلمات طويال الذي يعطى اىل الطالب ليحفظ يف  (6

  .اللقاء البعد
  .مث ادلدرس يأمر الطالب ان يقراء الكتاب با لصوت قراءة جهرية (7
  .راك العالقة بني شكل احلرف و صوتوكتابة احلرف العربية و اد (8
كتابة الكلمات العربية حبروف منفصلة و حبروف متصلة مع متييز شكل  (9

 احلرف يف اول الكلمة و وسطها و اخرىا.
 .اتقان طريقة الكتابة  اللغة العربية خبط وضح و سليم  (11
 اتقان الكتابة باخلط النسخ او الرقعة ايهما أسهل على الدرس. (11
 اتقان الكتابة من اليمني اىل اليسار.  (12
 

 مؤشرات مهارة الكتابة    .ز 
 قدرة على كتابة األحرف صحيحة وسليمة من اخلطء.. (1
  .قدرة على ترتيب اجلملة الىت تكوين مناسبة بقواعد بكتابة صحيحة (2
 .قدرة على اجابة عن األسئلة اجابة الصحيحة مكتوبة (3
ادلطلوبة من النصوص ادلدروس قدرة على اجابة عن األسئلة اىل األىداف  (4

 .بكتابة صحيح


