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 الفصل الثاني
 اإلطار النظري

 

 أ. المفهوم النظري
. تعريف الفعالية١  

 فعالية ىي 12ىي النافذ، ادلؤثر، الذي يؤدي إىل نتائج.الفعالية يف ادلنجد

احملدد  ادليزانية، الوقت التكاليف وفق ذلا ادلخطط األىداف ربقيق عملية االتصال
فعالية تعلم ال تقييم احلاصلة التعليم التالميذ فقط،بل   13ادلوظفُت. عدد ربديد ويتم

كل اجلهود اليت يسبب التالميذ يتعلم. مثال أنشطة منهجية و مكتبة ، و معمل 
 اللغة، وغَتىا.

 وأما معايَت فعالية التعليم فهي فيما يلى:
 ادلنهج ادلقرر جيدا. يفهم التالميذ. ۱
 يفهم التالميذ ادلادة الدراسية جيدا.. ۲
 اك الطال  بفعالية يف دعم ربقيق األىداف ًت توفَت ذبربة تعليمية جذابة، وإش. ۳

 التعليمية.
 14اإلردة القوية.. 4

                                                 
 ، نفس ادلكان.لويس معلوف12

ماالنج،   (، كلية الًتبية جلامعة اإلسالمية احلكوميةوجودية اللغة العرابية يف إندونسايا مقال غَت منشورأمحد فؤاد إفندي، 13
 14   ، ص)1۹86

 
14

 Hasibuan, Proses Belajar Mengajar, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 1986), hal. 43 
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إن تصنيف الفعالية يعرف من عدد التالميذ الذين حصلوا على ىدف التعلم ىف الوقت 
ادلعُت )نقلو الدكتورندوس مضافَت(. وتصنيف ذلك العدد يسمى مئوية. وأما مدى 

 مقياس الفعالية فهو فيما يلى:

 % : فعال ۱٠٠ -%  76
 % : كايف 75 -%  56
 % : ناقص 55 -%  4٠
 15% : غَت فعال 36 -%  ٠

 الفعالية وجود العالقة بُت احلاصلة ادلرجوة باحلاصلة ادلعينة.
 . طريقة التعليم2

 تعريف الطريقة التعليم( ۱
 جيب اليت .اللغوية ادلواد وعرض ،وإعدادالختيار العامةطريقة ىي النظاميات  
 16.النهج مع األسلو  يفصدام  ذبنب وجيب طريقة ربديد يف تهامراع
طريقة التدريس كيفية مستخدمة لتفيد التخطيط ادلضمم داخل النشاط  

 17الواقعي والتطبيقي للحصول على ىدف التعليم.
وىنا طرق التعليم  .اجلوانبادلطلوبةيف تعليم اللغة العربية طريقة ىي إحدى من  

و ىي : طريقة النحو و ترمجة، طريقة ادلباشرة، طريقة السمعية الشفهية، طريقة 
 القراءة، طريقة االستقراية، طريقة االنتقاية، و غَتىا.

 
 
 

                                                 
 

15
Suharsimi Arikunto, Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan, (Jakarta : Bumi Aksara, 1986), 

hal. 251 
 

16
  M. Abdul Hamid, Uril Baharuddin, Bisri Mustofa,Pembelajaran Bahasa Arab 

pendekatan, metode, strategi, materi, dan media,(Malang:UIN Malang Press,2008), hal 3 
 

17
 Zulkifli, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab Konvensional dan 

Kontemporer,(Pekanbaru:Zanafa Publishing,2011),hal 5 
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 المباشرة طريقةال( تعريف 2
إحدى الطريقة من طرق تدريس اللغة العربية. الطريقة  ىي ادلباشرة طريقة 

ادلباشرة تتم هبا تعليم اللغة الثانية تتماثل مع الطريقة الىت تعلم الفرد هبا اللغة 
 18األوىل.
يف مهارة الكالم. إذن، يف أساسها  تركزطريقة ادلباشرة ىي طريقة الىت  

جنبية ال تفرق بللغة األم، الطريقة تؤخذ من فرضية أساس. أّن التعليم اللغة األ
يعٌت باستخدام لغة ادلباشرة والفائقة يف االتصال اليومية. اخلطوات تبدأ من مسع 
الكلمات، تقلد بالشفوي، أما اإلنشاء والقراءة تطوير بعدىا. الطريقة بناء على 
تكوين اتقان التالميذ لتقدرون الكالم الطالقي بالقواعد الوظيفي وتعمل لتشارف 

 19.الصحيح كالناطق األصلىالنطق 
 مباشرة ال( خطوات استخدام الطريقة 3

 و أما خطوات تقدمي الطريقة ادلباشرة فهي فيما يلى:
. تبدأ ادلدرسة تقدمي ادلادة الدراسية شفويا، نطق ادلفردات باإلشارة اىل الصورة، ۱

تقدمي مالمح الوجو. يقلد التالميذ ادلدرسة مرارا حىت يفصح نطقهم ويفهموا 
 معانيها. 

 . تنطق ادلدرسة ادلفردات نطقا صحيحا باإلشارة إىل الصور ادلعدة على السبورة ۲
 
 

                                                 
 363، ص. لوف جيترشدي أمحد طعيمة، 18

 
19

Radliyah Zaenuddin, Metodologi & Strategi Alternatif Pembelajaran Bahasa Arab, 
(Yogyakarta: Pustaka Rihlah Group, 2005) cet. 1, hal. 39-40  
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ميذ دبتابعة ما نطقها ادلدرسة من النص أو ادلفردات ادلتعلمة . تأمر ادلدرسة التال3
 و بصححت ادلدرسة ما حيفظاء بو التالميذ يف نطق

 . تشرح ادلدرسة معاىن ادلفردات و النص معا حىت يفهمها التالميذ فهما جيدا4
. تقوم ادلدرسة مع التالميذ باحلوار حول النص ادلدورس، باألسئلة واالذبابة 5

 )األجوبة(
 . النشاط التايل إجابة األسئلة شفهية وإجابة األسئلة ادلوجودة يف الكتا 6
. التمرين التايل استجوابة باستخدام االستفهام " ما، ىل، أين، " ، و ذلك 7

التمرين مطابق بطبقة صعوبة الدارسة، وذلك التمرين مرتبط بادلفردات 
لنموذج مبدوؤ من الكالسيكي، ادلعرضة. و منوذج التفاعل ادلتنوع، وىذا ا

 2٠الفريقي حىت الفردي إما لدى ادلدرسة أو لدى التالميذ.
 مزايا طريقة المباشرة )4

 . كان التالميذ ماىرين يف االستماع والكالم۱
 . عرف التالميذ كيفية النطق الصحيح كالناطق األصلى۲
فهم العناصر اللغوية . جعل اللغة العربية اللغة اليومية بقصد سبكُت التالميذ من 3

 ادلستهدفة من ادلفردات والًتاكيب.
 . عرف التالميذ ادلفردات الكثَتة واستخدامها داخل اجلملة.4
 21. استعب التالميذ القواعد وظيفيا ال نظريا أى إلصالح صحة نطقهم.5

 

                                                 
21

Ahmad Fuad Effendi, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab,(Malang:Misykat,2012), hal 
49 
 

37.ص،م ۲٠٠8، الدار العاادلية للنشر والتوزيع، احليزة، تعليم اللغة العربية للناطقُت بغَتىاعمر الصديق عبد اهلل، 
21
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 مباشرةالالضعف فى الطريقة ) 5
يًتكز على ادلهارة  قدرة التالميذ على الفهم ادلقروؤ ضعيفة ألن التمرين. ۱

 الشفهية.
. ىذه الطريقة ربتاج إىل ادلدرسة ادلثايل من حيث ادلهارة االتصالية وادلهارة يف ۲

 تقدمي ادلادة الدراسية.
 . ىذه الطريقة ال ديكن استخدامها داخل الفصل الكبَت3
. عدم استخدام اللغة األم يف توضيح ادلعٌت اجملرد، وديكن حدوث اخلطأ يف 4

 التفسَت.
. وعملية التمرين وحفظ ادلفردات تسئم التالميذ ألن عمليتها غَت مفيدة 5

 22وواقعية.
 . وسيلة التعليم3
تعريف وسيلة التعليم( ۱  

إن كلمة "الوسيلة" مشتقة من وسيلة مشتقة من الكلة اللغة االينجليزييا. و  
يف اللغة العربية تقول وسيلة ومجع وسائل. ويف اللغة .  mediusاللغة الالتينيو" دبعٌت 

 أن على يدل حرفياالرسائل. و  توجيوو  والوسطاء أدواتاإلندونيسيا وسيلة ىي 
 أووادلعلم  ادلوزعُت أو ادلصدر من تسلمها اليت الرسالة من وعاء ىو ميالتعلوسيلة 
 التعليم أنشطةيتضمن  االتصال، عملية يفوسيلة التعليم مستخدمة  .ادلدرس
 23.والتعلم

                                                 
22

Ulin Nuha, Metodologi Super Efektif Pembelajaran Bahasa Arab,(Yogyakarta : Dua 
Press, 2012), hal 174-175 

 
 

23
Abu Anwar, Media Pembelajaran,(Pekanbaru:Suska Press,2007), hal 12 



12 
 

 وادلواد دلدرسُتعملية التعليم تتكون من مخسة العناصر االتصال وىي ا 
لذلك، اخلالصة من معٌت  .التعلم وأىداف ،والتالميذ التعليمية، الوسائل التعليمية،

ية( حىت تستطيع الوسيلة التعليمية ىي ما تستخدم إللقاء ادلعلومات )ادلادة الدراس
ىف التعلم للوصول  التالميذإحساس االىتمام والرغبة والدافعية والتفكَت و أن هتيج 

 إىل ىدف التعلم.

 

 التعليمية الوسائل أنواع( ۲
 ينظرإذا  .اجلهات مجيع من رؤيتو وديكن التعليمية، الوسائل من أنواع عدة 
 التكنولوجيا :أنواع ستة إىل اإلعالم وسائل وتنقسم التكنولوجيا، حيث من إليها

 يعمل كمبيوتر الفيديو،تدريب وتكنولوجيا والبيانات الصوت وتكنولوجيا السمعية
 .اإلنًتنت والتدريب والتعليم للكمبيوتر مؤسبر ،عقد(CBT) بنظام
 اإلعالم وسائل: وىي ثالثة، إىل وينقسم نوعو، حيث من اإلعالم وسائل كانت إذا

 إىل ينظر أن أيضا وديكن .اإللكًتونية اإلعالم ووسائل ادلطبوعة اإلعالم ووسائل السمعية
 اإلعالم وسائل: أجزاء ثالثة إىل وينقسم والسمعية، البصرية من التعلم اإلعالم وسائل

 اإلعالم وسائل .والبصرية السمعية اإلعالم ووسائل ادلرئية اإلعالم السمعية،وسائل
 اإلعالم وسائل أو أدوات ادلرئيهي ادلرئي،اإلعالم اإلعالمىذا البحث ىي  يف ادلستخدمة

 األبعاد من نوعان ىناك األداة ىذه .الشكل أو أوشكل الصور تنتج أن ديكن اليت
 األبعاد ثنائية اإلعالم ووسائل األبعاد، وثالثي
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 الشفافيات، عرض جهاز الشفاف والرسومات،ورقة والصور البيانية والرسوم: مثل
 24.وغَتىا والشرائح

 . بطاقات الصور المتسلسلة4
 بطاقات الصور المتسلسلة(. تعريف ۱
الصور ادلتسلسلة عبارة عن سلسلة من الصور ادلتتابعة  الصور ادلتسلسلة ىيبطاقة  

بطاقات الصور  تعرضو يف رلموعة مرّكزة من الصور.تتناول موضوعا واحدا، و 
ادلتسلسلة ذلا غرض يف األنشطة الشفوي والتعبَت التحريري. الصورة آلة بصرية مهمة 

هنا تصور احلالة احلقيقية عن ادلسالة ادلصورة. وتلك الصورة توجو التالميذ ال
الكتشاف الرأي وادلعلومة ادلوجودة داخلها. والصورة وسيلة مستخدمة ىف تعليم اللغة 
العربية، اإلصللزية، الًتبية اإلسالمية، السَتة، االقتصاد واالجتماعي وغَتىا. وتلك 

 مطلقا. إن فهم الولد الصغَت والبيلغ سلتلف.الصورة ال تكون زينة اجلدار 
واستخدام الصورة ال بد عليها أن يطابق دبعيار الكفاءة وادلؤشرة ادلقررة وذلا عالقة   

طيع أن تساعد تبادلادة الدراسية واستخدامها تستطيع أن ترقي دافع تعلم التالميذ وتس
التالميذ إجابة السؤال داخل أفكارىم. مثال، إذا أراد ادلدرس أن حيكى القصة عن 

 25صورتو."اجلمل" فيكفى لو أن يعرض 
 معيار الصورة الجيدة (2

 . تلك الصورة مجيلة، واضحة وجذابة ومقياسها بسيطة.۱

                                                 
 

24
Abu Anwar,Loc.cit, hal 22 

25
Abu Anwar,Ibid, hal 23 
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رة خبط التعليقات أو الشروح ربت الصو أن يكتب ادلعلم العناوين و ينبغي . 2
ن ديك مؤخرة الصفوف قراءهتا. و واضح، حبيث يسهل على اجلالسُت ىف

 .التعليق الشهفياالستغناء عن الكتابة كّليا، واالستعاضة عنها بالوصف و 
مادهتا ا جيب أن تستمر مالمح شخصياهتا و أن تكون الصور مًتابطة، كمب . جي3

من مالبس،   أخرى، مع ثبات أحجام األشخاص وما يرتدونومن صورة إىل
 كذلك العالمات ادلمّيزة لألماكن.و 
أو رلالت يراعى ادلعلم تبسيطها واستبعاد األجزاء عند نقل الصور من كتب . 4

 التفاصيل اليت ال سبّت بصلة إىل األىداف التعليمية ادلنشودة.و 
يث تؤّلف ف بطريقة واحدة، حبن أن تتساوى الصور ىف ادلساحة، وتثّبت وتغلّ حيس. 5

 26.مًتابطةتاّمة متماثلة و سلسلة 
 بطاقات الصور المتسلسلةمزايا ( 3

 منها: بطاقات الصور ادلتسلسلةمزايا 
 ال يرون تطّورات  حييط التالميذ إحاطة شاملة بالقصة أو ادلوضوع، فهم. ۱
 ما فيها من مأساة أو فكاىة أيضا.األحداث فقط، وإمّنا يلّمون بدقائقها و      
 إىل سلسلة الصور كاملة، فإن كل صورة تساعد ىف  التالميذ. عند ما ينظر 2

 توضيح زلتويات الصور اليت قبلها أو بعدىا.
 ا أو لوصف ادلوضوع كلو، تتيّسر مناقشة ادلفردات ادلطلوبة لسرد القصة كله. 3
 د قد ينتا  التالميذ ىف تعبَتىم عن القصة  أو شلا يقضى على أي تردّ     

 27ادلوضوع.

                                                 
 46زلمود امساعيل صيٍت، لوج جيت، ص. 26

27
 47زلمود امساعيل صيٍت، نفس ادلكان، ص.  
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 ى التعبَت الشفهيع على هناية القصة أو ادلوضوع يساعد التالميذ علاالطال. 4
 مات الىت تقدير عدد الكلبطريقة حيوية وفعالة، وتكوين خاسبة قويّة، و     
 ادلوضوع.تتطلبها كتابة القصة أو     
 ، فإن ذلك يقتصد ىف وقت عند ما يشاىد التالميذ صور القصة مقّدما. 5

 ة األنشطة اللغوية.يوفره لبقيالدرس، و      
 
 بطاقات الصور المتسلسلةاستخدام خطوات ( 4

 استخدام الوسيلة بطاقات الصور ادلتسلسلة فيما يلي: 
 . تدخل ادلدرسة الفصل مث تبدأ الدرس بكتابة القصة القصَتة1
 . تقرأ ادلدرسة القصة القصَتة مث يكرر التالميذ مرات.2
 القصة.. تكثر ادلدرسة تلك الصورة لتطوير 3
 .تأمر ادلدرسة التالميذ لتفكَت القصة ادلتعلقة بالصورة.4 
تلميذ لذكر القصة دبساعدة ادلدرسة ويطورىا. وىذا . تأمر ادلدرسة كل ال5

 يهدف إىل تطوير القصة.
. تأمر ادلدرسة التالميذ متبادال لعرض القصة أمام الفصل ويصحح ادلدرس 6

 28االخطاء ادلوجودة.
 
 
 

                                                 
 

28
Fathul Mujib dan Nailur Rahmawati, Permainan Edukatif Pendukung Pembelajaran 

Bahasa Arab,(Yogyakarta: Diva Press, 2012), hal. 89 
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 الكالم. مهارة 5
 تعريف مهارة الكالم . أ

واألراء  للتعبَتأفكارمهارة الكالم ىي قدرة على تعبَت االصوات واللفظية   
أو اإلحساس إىل ادلخاطب. ومعناىا األوسع نظام العالمات ادلسموعة وادلنظورة 

 ىذه 29باستفادة مجيع أعضاء الناس ىدفا إللقاء الفكرة يف توفَت احلاجة.
 حياة يف أثر الواضيحة الدقيقة الكلمة امتالك على القدرة إنالقدرة ىي قدرة 

 3٠.اإلنسان
ألن التكلم ىو بعض من  .اللغة يف ادلهارات أىم ىيمهارة الكالم   

أساسيا يف تعليم  من كجزءادلهارات الىت يعلم ادلدرسة، حىت مهارة الكالم تفرض  
السواء  ادلفرداتعن  تكرارو  توقف دون مستمر الكالم مهرةأما  31اللغة األجنبية.
 .بالتعبَت األصوات

 األساسي من التعليم المهارة الكالم  . ب

 عالية من ىذه ادلهارات قادرينادلعلمون ب أن يكون ذب. 1 
 (العربيةاللغة و  اللغة تعلم) . تبدأ ادلدرسة باألصوات ادلتجاودة و ادلتشاهبة2 
 وىلم مجلتُت، واحدة، مجلة من تتكون. تبدأ ادلدرسة التعليم باأللفاظ السهل ۳
 .جرا
 32من ادلهارات الكالم يعٌت: لًتكيز. 4

                                                 
 

29
 Acep Hermawan, Op.cit, hal 135  

 
 16٠مكة ادلكرمة جامع أم القرى، ص دليل عمل ىف اعداد مواد التعلمية،رشدى امحد طعيمة، 31

 
31

Abd. Wahab Rosyidi & Mamlu’atul Ni’mah, Memahami Konsep Dasar Pembelajaran 
Bahasa Arab,(Malang: UIN-Maliki Press, 2011), hal 88. 

، Publishing and consulting company ،2115:،بكنبارطريقة تدريس اللغة العربية لغَت العر  )من النظرية إىل التطبيق( يثمارالدين،32

  71ص 
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 كيفية لتعبَت الصوت من ادلخارجو صحيحا . أ
 لتفرق يف النطق بُت احلركات القصَتة و احلركات الطويلة    .  
 اللغة قواعدبالنظر  الصحيح الطريق يفأفكار  عن التعبَت . ت
 ديرس التالميذ كيفية يبدء و يأخر التكلم صحيحا.  . ث

 أهداف من مهارة الكالم  ث.

 أن ينطق ادلتعلم أصوات اللغة العربية و أن يؤدى أنواع النرب والتنغيم ادلختلفة. ۱ 
 أن ينطق األصوات ادلتجاورة وادلتشاهبة. 2
 أن يدرك الفرق ىف النطق بُت احلركات القصَتة واحلركات الطويلة. 3
 ادلناسبةأن يعرب عن أفكاره مستخدما الصيغ النحوية . 4
أن يعرب عن أفكاره مستخدما النظام الصحيح لًتكيب الكلمة ىف العربية . 5

 خاصة ىف اللغة الكالم
 أن يستخدم بعض خصائص اللغة ىف التعبَت الشفوي. 6
 أن يكتب ثروة لفظية كالمية مناسبة لعمره ومستوي نضجو وقدراتو. 7
 أن يستخدم بعض أشكال الثقافة العربية ادلقبولة. 8
 ان يعرب عن نفسو تعبَتا واضحا ومفهوما يف مواقف احلديث البسطة. 9

 . أن يتمكن من التفكَت باللغة العربية والتحديث هبا يشكل متصل و مًتابط   1٠

 33.لفًتات زمنية مقبولة 

 

 

                                                 
 72-71ص. ، نفس ادلرجع33
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 مفهوم اإلجرائيال. ب

اخلطوات ىف استخدام طريقة ادلباشرة بوسيلة بطاقة الصورة ادلتسلسلة كما 
 يلى:

 تقدم ادلدرسة أىداف التعليم و فوائدىا يف احلياة اليومية .۱
 . تنطق ادلدرسة ادلفردات نطقا صحيحا باإلشارة إىل الصور ادلعدة على السبورة ۲
. تأمر ادلدرسة التالميذ دبتابعة ما نطقها ادلدرسة من النص أو ادلفردات ادلتعلمة 3

 و بتصحح ادلدرسة ما خيطاء بو التالميذ يف نطق
 تشرح ادلدرسة معاىن ادلفردات و النص معا  .4
 . تقوم ادلدرسة مع التالميذ باحلوار حول النص ادلدروس5
. تنفذ ادلدرسة السؤال واجلوا  باستخدام كلمة االستفهام "ما، ىل، أين،" 6

 وذلك التمرين مرتبط بادلفردات ادلعرضة. 
 تكثر ادلدرسة الصورة لتطوير القصة.. 7
 التالميذ لتفكَت القصة ادلتعلقة بالصورة.تأمر ادلدرسة . 8
 تأمر ادلدرسة كل تلميذ لذكر القصة دبساعدة ادلدرسة ويطورىا. . 9
 صحح تأمام الفصل و  الصور ادلتسلسلةتأمر ادلدرسة التالميذ متبادال لعرض . 1٠

 االخطاء ادلوجودة. ةادلدرس
 حسب ادلادة ادلتعلمة.. تنظر ادلدرسة تركيب اجلملة ادلستخدمة التالميذ على 11
 زبلص ادلدرسة عن ادلادة التعليمية . 1۲
 مهارة كالمهم عنتقوم ادلدرسة بالتقومي . 1۳
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 مهارة الكالم فيما يلى: وأما مؤشرات 

 لتعبَت الصوت من ادلخارجو صحيحايقدر التالميذ  .1
 نطق الكلمة بالتنغيم الصحيحيقدر التالميذ على  .2
 األلفاظ صحيحااختيار التالميذ على يقدر  .3
 تركيب اجلمل جيدايقدر التالميذ على  .4

 

 ج. الدراسة السابقة
بتعاد التقليد عن كتابة حبث مستخدم كادلقارنة ال الدراسة السابقة ىي  

ا الدراسة السابقة فهي حبث تبحثو أمة. و بو الباحث تلتأكيد البحث الذى قامعملية و 
الطريقة م( ربت ادلوضوع فعالية إستخدام  2٠۱4 /ه ۱435رابودي صوفيونو )

لًتقية مهارة الكالم لدى طال   تعليم اللغة العربيةاالتصالية بالصورة ادلتسلسلة ىف 
 .تامبوساي دبنطقة كمبار 1الصف احلادى عشر ىف ادلدرسة الثانوية احلكومية 

الطريقة االتصالية إستخدام ادلأخوذة من ىذا البحث يوجد أّن  واحلاصلة
لًتقية مهارة الكالم لدى طال  الصف  تعليم اللغة العربيةالصورة ادلتسلسلة ىف ب

فعال. ألنو  تامبوساي دبنطقة كمبار 1احلادى عشر ىف ادلدرسة الثانوية احلكومية 
استخدام الطريقة االتصالية بالصورة الذين يتعلمون ب التالميذم بُت ايوجد فرق اذل
 .طريقة االتصالية بالصورة ادلسلسلةالالذين ال يتعلمون و  ادلتسلسلة
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 فروض البحثد. 

 الفرضية ىي إجابة مؤقتة من تكوين ادلقدم. ىذه الفرضية تصنف إىل اجملموعتُت:

:Ha لًتقية مهارة الكالم  ةفعال ادلتسلسلة الصور اتبطاق استخدامبباشرة طريقة ادل
 .بكنباروبا  السالم دبعهد ادلدرسة ادلتوسطة ىف  تالميذلدى ال

Ho : لًتقية مهارة   ةفعال غَت ادلتسلسلة الصور اتبطاق استخدامب باشرةطريقة ادل 
 .با  السالم بكنبارو دبعهدادلدرسة ادلتوسطة ىف  الكالم لدى التالميذ  


