الباب الثاىن
أ .املفهوم النظري

اإلطار النظري

 .1الفعالية
وُت ِّ
صل
الفعالية ىي أي شئ الذي فيو أتثرية (عاقبة ،أثر و االنطباع) حَ
على النتيجة 6.فعالية تتعلق بتنفيذ الربانمج )ادلهام األساسية(ُ ،تقيق األىداف
والتوقيت ،وادلشاركة النشطة لألعضاء .أيضاإىل أي مدىيتم ُتقيق فعالية النتيجة
ادلرجوة .فعالية الوسائل اليت ديكن أن ُتقق النتائج.

7

عبد الرمهت فعالية ىو استخدام ادلوارد وادلرافق والبنية التحتية فيكمية
معينة يتمم سبقا واعية إلنتاج عدد من فرص العمل يف الوقت احملدد8.ويف الوقت
نفسو ،وفقا ملياس فعالية ىو كيف متكنت ادلنظمة من احلصول و االستفادة من
ادلوارد يف زلاولة لتحقيق أىداف العمليات التجارية .فعالية تتعلق إبستخدام مجيع
ادلهام الرئيسية ،وُتقيق األىداف ،فإن وترية من الزمن ،ومشاركة أعضاء.
الفعالية ىي مقدارة صلاح الًتبية .حيث وجود ادلقارنة بني درجة صلاح
الًتبية الىت تنفذ الىت طططت لنيل أىداف الًتبية .وقال ىا ى ىاندوكو أن
الفعالية ىي القدرة إلطتيار اذلدف ادلعني والتمام لنيل األىداف ادلقررة.9
بناءا على الشرح السابق ,فاستخلص أن الفعالية ىي شيئ متعلق ابلغاية
أو األىداف الىت ُتقق من األنشطة ادلناسبة ابلعملية .وإذا كان فيها صلع ىف تنفيذ
6

.Pusat Pembinaan dan Pengembanganbahasa, KamusBesarBahasa Indonesia cet. Ket-3.
(Jakarta: BalaiPustaka, 1990),hlm. 219
7
.Mulyasa,ManagemenBerbasisSekolahKonsepStrategidanImplementasi,2002(Bandung:
PT.RemajaRosdaKarya). Hal 82.
8
.Abdulrahmat, EfektivitasImplementasi, (Jakarta: PT. Rineka Cipta,2003)hal.92
9
Hani Handoko, Managemen, (Yogyakarta:BPFE, 2003), hal. 7
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التعليم للتوازن الديناميكي بني نوعية التعليم و كمية التعليم واحلال الدال على
الوصول إىل اذلدف ادلعني كامال ومناسبا مبا طططو الًتبية فيقال أن صلاح التعليم
فعايل.
الفعالية معناىا وجود ادلطابقة بني منفذ الواجبة ابذلدف ادلنشود .الفعالية
منتجة احلاصلة 10.والفعالية ترتبط بتنفيذ الواجبة ،الوصول إىل اذلدف ،مطابقة
الوقت واسًتاك األعضاء.
والفعالية ذلا عالقة وثيقة ابدلقارنة بني الوصول إىل اذلدف ابلتخطيط
ادلصمم .والفعالية ترتبط ابذلدف اجلماعي ال الفردي.
بناء على التعريف السابقة يعرف أن الفعالية حالة اليت تدل على
التصميم احملقق .إذا أكثر التصميم احملقق فعملية النشاط فعال ،حىت الفعالية
مبعٌت قدرة النجاح توصل إىل الطريقة أو احملاولة مناسبة ابذلدف ادلنشود .ومعٌت
اآلطر أن فعالية تتعلق بتنفيذ مجيع الواجباتُ ،تقيق األىداف والتوقيت ووجود
االشًتاك الناشط من األعضاء.
أما معيار فعالية التعليم فكما يلي :
.1

ُتقيق أىداف التعلم

.2

التعليم مناسبا ابلوقت ادلقرر

.3

عملية التعلم لطالب مرحية

.4

نتيجة التعلم أو قيمة الطالب ارتفاع

E.Mulyasa, Op-Cit hal: 82
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 .2طريقة ممارسة أمناط اجلملة
طريقة شلارسة أمناط اجلملة ىي تتكون من تعبري أمناط الكلمة الىت تكرر شفهية
على الشكل اخلاص ابالعتماد على األمر .وبعبارة على األمر .وبعبارة أطرى أن شلارسة
أمناط الكلمة ىي مترين ادلمارسة يف إكمال الكلمة اخلاصة الىت سبقتها األسئلة غري
كاملة ،العشواءية أو الزايدة الكاملة .تدطل فيها الزايدة و الدواطل و اإلبدال و اإلدغام
و الًتكيب والتكميل.
والتطبيق الرئيسي من ىذه الطريقة مترين الطالب ابدلمارسة مباشرة يف نطق أمناط
الكلمة دلركبة جيدة وصحيحة أو أداء الواجبة مبا يقصدة أمناط الكلمة.
إذن ،أن أمناط اجلملة الىت تشتمل على ادلعٌت تنظم من السهلة مث ادلعقدة ،من
ادلفردات البسيطة مث ادلفردات ادلعقدة .و ينبغى للطالب أن يكونوا انشطني يف النطق و
األداء حىت يتعودوا يف دقة أمناط اجلملة.
و ينبغى للمدرس أن يستوعب اللغتني (اللغة اإلندونيسنة و اللغة الىت يعملها)
فأكثر .وأما اخلطوات الىت نفذىا ادلدرس يف استخدام ىذه الطريقة فأوال ،يقارن ادلدرس
بني اللغتني ،مثال بني اللغة العربية واللغة العربية اإلندونيسية ابلكلمات ادلتساوية ،كيفية
نطق األصوات ،ادلعٌت الصوت و إعطاء اإلضاح .ويشرح ادلدرس اتنك اللغتان
 .3وسيلة التعليم
قال أزىر أرشد يف كتابو "الوسيلة التعليمية" يف اللغة الالتنية  Mediusومعناىا
حرفيا "الوسط" والوسيلة" .ومجع الوسيلة "وسائل" .والوسيلة ىي أداة إلقاء ادلعلوم إىل
11
مقبلها.
Azhar Arsyad,Op.Cit. hlm. 3
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الوسيلة التعليمية عند إبراىيم مجيع األشياء الىت ديكن استخدامها إلعطاء
12
التهيج حىت ُتدث هبا عملية التعلم والتعليم للوصول إىل أىداف التعليم اخلاصة.
الوسيلة التعليمية ىي مجيع ما تستطيع أن يلقى ادلعلمني ادلعلومة ،وهتيج التفكري و
اإلحساس والتأمني لدى ادلتعلمني حىت يستطيع أن خيًتعوا العملية التعلمية
13
أنفسهم.
و ذكر إمام سوبرنو (يف إمام أسراري )1995 ،أن وسائل تعليم ىي كل ما
يستخدم إليصال رسالة أو معلومة من مصدر إىل ىدف (مرسل إليو).14كما أاثر
إليو قول حسني راضي أن كل ما يستخدم ادلعلم على تفهيم الطالب وتوضيح الدرس
ذلم.15
ومن التعريفات السابقة استخلصت الباحثة أن الوسيلة التعليمية مجيع األشياء
الىت ديكن أن يستخدمها ادلدرس إللقاء ادلعلومة إىل الطالب والىت تستطيع أن هتيج
التفكري واإلحساس واالنتباه ورغبة الطالب حىت ُتدث عملية التعلم والتعليم.
أما فوائد وسائل تعليمية اللغة العربية فمنها :16
أ .تنمية حب االطالع وادلذاكر وترقية الرغبة يف التعليم لدى الطالب.
ب .تشويق الطالب للتعلم وتزوجو نشاطو يف قاعة الدرس.
ج .دفع الطالب إىل التعليم بكل جهد ونشاط والعمل مبا أمره ادلدرس.
د .مسرية وتسهيل عملية التعليم.
مؤكدة شخصية الطالب يف إطباع عملية التعليمية داطل الفصل.

12

Nur Hayati Yusuf, Media Pengajaran, (Surabaya: Dakwah Digital Press, 2005)hlm. 6
Yunus Nagawa, Metodologi Pembelajaran Agama Islam, (Jakarta: Pustaka
Firdaus)hlm.137
14
إمام أسراري ،الوسائل ادلعينات يف تعليم العربية( ،ماالنج :إكيب ماالنج ،)1995 ،ص.2.
13

15
16

حسني راضي  ،طرق تدريس اللغة العربية (،ادلملكة العربية السعودية :مكتبة اخلبيت ) ,ص.181.

عمر الصديق عبد هللا ،تعليم اللغة العربية للناطقني بغريىا(،اخلرطوم :الدار العادلي ،)2008،ص.148 .
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 .4وسيلة الرمز والصيغة
الرمز ىو صورة مستعملة لكتابة النص وجعل ادلعٌت واضح ومتيسرا
للفهم .صورة ىي شيئ رلازة بصرة يف شكلني ادلتخيلني لتعبري االفكار .و من
ظاىرة ادلذكورة تستخلص ىي مواصلة رلازة صهولة فهم يقارهنا ابلرمز البصيط
للحصول على أغراض التعلم.
 )1أهداف وسيلة
ىذه لعبة يهدف ديرس الطالب كتاب اقصوصة بنأء على الرمز و الصيغة
مث يقرأ.
 )2األدوات املطلوبة
األدوات املطلوبة ىف هذه الوسيلة هي :
 لقطة الرمز و صيغة
 قرطاسية
 )3وأما خطوات استخدام وسيلة كتابة الرمز والصيغة :
 مدرس يقًتف الرمز و الطالبت ترمجها
 مث الطالبت تكتب اجلملة يف اللغة العربية
مثال :

يرى

يقرأ

9

اصدقاء

ليل

امراة

شارع

رجل

حبر

حب

?

كرة
القدم

بيت

هنار

يسأل

حتت

11

جبل

فوق

معا

الصالة

يدخل

النوم

خيرج

شجرة

يهيا عدة مفردات و صورة شكال مستعود على لعبة كمثل كما يلى :
ال

يف ال

من ال

و

يف

ال

ادلغرب مجاعة

إىل ادلسجد ل
11

ىو

يف ال

ال

معا

مفتاح اإلجابة :
خيرج الرجل من البيت يف النهار و يرى امرأة يف الشارع
يدطل الرجل اىل ادلسجد للصالة ادلغرب مجاعة
ىو يرى البحر يف النهار مع اصدقاء

17

 .5مهارة الكتابة
مهارة الكتابة ىي مسة من مسات األمة تعليما شعب أو أمة .الكتابة قيد
االستخدام من قبل ادلتعلمني لتدوين ادلالحظات أو تسجيل ،إقناع ،إعالم والنفوذ.

18

مهارة الكتابة ىي قدرة على تعبري األفكار ،تبدأ من جوانب بسيطة ضلو كتابة الكلمات
جت تكون جوانب رلمعة و ىي إنشاء 19.ومهارة الكتابة يف ىذا العصر وكانت ادلهارة

17

Fathul Mujib dan Nailur Rahmawati, Metode Permainan-Permainan Edukatif dalam
belajar Bahasa Arab, (Jakarta: Diva Press, 2011), hlm. 209-212
18
Eko Prasetyo, Kekuatan Pena, (Jakarta: Indeks.2012), hlm.28
19
Acep hermawan, metodologi pembelajaran baha arab, (bandung: remaja rosdakarya,
2011), hlm. 151.
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إحدى الطريقة يف تعبري األفكار وادلشاعر و الرجاء 20.مهارة الكتابة مهارة ُتتوى على
ثالث الناحيات منها أجبدية ،التلفيظ و تعبري الفكرة من عملية الكتابة أى اإلنشاء.

21

 )1ادلهارة ىف تركيب األجبدية
إن كان نظام الكتابة اإلندونسية مساوية ابلكتابة العربية فليست ىناك مشكلة.
وادلشكلة ىنا أن الكتابة اإلندونيسية سلتلفة ابلكتابة العربية .فاألحرف الالتينية كتابة
ديكن زصلها ابألحرف بعدىا ،واألحرف العربية بعضها ديكن الوصل بني البعض بعضا و
يعضها غري شلكن .ىناك أمثلة األحرف الىت ال يستطيع و صلها ،مثال( ،أ ،د ،ذ ،ر ،ز،
و) .فالباقية يستطيع الوصل .واألحرف العربية سلتلفة ىف األول ،الوسط و األطري .و
كيفية الكتابة العربية سلتلفة ابلكتابة اإلندونيسية ككتابة األحرف الكبرية ىف أول الكلمة
و األحرف العربية ال توجد األحرف الكبرية 22.فلذا ينبغى للمدرس استيعاب اتم ليكون
تعليمة مناسبا ابلقواعد الشائعة ىف تكوين مهارة كتابة البجدية.
 )2ادلهارة ىف النطق
النطق كيفية تصوير األصوات داطل الكتابة و استخدام عالمة القراءة ،النطق
معناه تلفيظ األحرف واحدة فواحدة .ادلهارة ىف النطق زلاولة لبناء مهارة الكتابة .إن
نطق األحرف العربية سلتلفة بكيفية نطق األحرف الالتينية .وأما التمرين ادلقامة هبا لًتقية
مهارة الكتابة فهي اإلمالء .فاإلمالء قراءة بصوت ادلرتفع ليكتبها األطرون.

23

 )3ادلهارة ىف اإلنشاء

20

Ulin nuha, metodologi super efektif pembelajaran bahasa arab (yogyakarta: diva press,
2012), hlm, 123
21
Ahmad Izan, Op.Cit. Hlm.156
22
Ibid, 156
23
Ibid. 159
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واإلنشاء ىو فئة الكتابة متجو إىل تعبري األفكار الرئيسية مثل الفكرة ،و البالغ
و غريىا إىل اللغة الكتابية .و اإلنشاء ليس تصور شكل احلرف ،والكلمة والكلمات
فحسب 24.فالرؤى و اخلري من ادلؤلف يعرب.

25

والكتابة ليست وصف الكلمات إىل الكتابة اذليكلية ،ولكنها هتدف إىل دلعررفة
ىل األفكار من ادلؤلف تدفق منهجيا إلقناع

القارئ.

إن ادلهارة ىف تعبري الفكرة واإلحساس داطل الكتابة للمرحلة األوىل تؤدى من
عملية اإلنشاء ادلوجو (متدرج) حىت اإلنشاء احلر .فاإلنشاء ادلوجو البسيط ىو تصوير
الكلمة مث تعديلها أى تغيري الكلمة ادلوجودة بعدة الكيفيات .مثال ،تبديل عنصر
الكلمة ،تكميل الكلمة غري كاملة ،تغيري الكلمة الىت تبٌت ابدلعلوم إىل بناء ادلوجهول،
تغيري الكلمة ادلثبتة إىل الكلمة ادلنفية ،الكلمة اإلنشائية ،تغيري الفعل ادلضى إىل فعل
ادلضارع ،تصوير الكلمة أو القصة الصغرية ،إمالء الكلمة الفراغة ،تكميل اجلملة .إن
عملية التغيري من اإلنشاء ادلوجو إىل اإلنشاء احلر أو التعديل حىت كتابة الفقرة متر
ابخلطوات الطويلة .فالتقنية ادلنفذة فيما يلى ( )1تقصري ادلقروء ادلختار بتكرار ذلك ادلقرأ
داطل الكتابة أبسلوب الطالب ( )2التحدث عن الصورة أو العمل اليومي من القيام
من النوم حىت وقت النوم )3( ،التحدث عن تعويد الطالب كركوب الدراجة )4( ،مترين
الكتابة أو اإلنشاء احلر عن ادلشكلة الىت عرفها ادلتعلم.

26

24

Ulin nuha, op.cit, hlm.145
Acep hermawan, op.cit, hlm, 163
26
Ibid. 159
25
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و عند زلمود رشدي طاطر و آطرون يًتكز تعليم الكتابة ىف العناية بثالثة أمور:
قدرة الدراسني على الكتابة الصحيحة إمالئيا و إجادة اخلط و قدرهتم على التعبري عما
لديهم من أفكار ىف وضوح و دقة.

27

أهداف من تدريس مهارة الكتابة اليت عزان هو كما يلي:
 .1من أجل الطالب غري قادر على كتابة الكلمات واجلمل يف اللغة العربية برباعة
وبشكل صحيح.
 .2وحىت يتسٌت للطالب غري قادرة على إرسال وقراءة الكلمات من اجلملة العربية
بطريقة متكاملة
 .3تدريب احلواس من الطالب أن تكون نشطة يف العربية .إما من طالل
االىتمام والسمع والرؤية والكالم والكتابة.
 .4اطتبار يعود الطالب األحكام الكتابة اليت مت دراستها.
 .5تدريب الطالب يف اللغة العربية ابستخدام أسلوب لغة طاصة هبم.

28

ب .املفهوم اإلجرائي
 .1تشرح ادلدرسة مادة التعليم عن النص
 .2أت يت ادلدرسة اجلملتني ابللغتني –العربية واإلندونيسية-
 .3تقارن ادلدرسة اجلملتني
 .4أت يت ادلدرسة عدد أمناط اجلملة مبدوءة من اجلملة السهلة إىل الصعبة
17

رشدي أحمد طعيمة ،تعليم العربية لغير الناطقين بها( ،مصر :جامعة المنصور )5111 ،ص186.
Syaiful Musthafa, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Inovatif. (Malang: UIN
MALIKI PRESS). hlm. 182-183
28
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 .5تنقل الطالبات أمناط اجلملة ادلكتوبة يف السبورة مث يقرءوهنا معا
 .6أت يت كل الطالبات أمناط اجلملة البسيطة
 .7أت يت ادلدرسة عدد الرمز يف السبورة ليًتمجها الطالبات
 .8تكتب الطالبات اجلمل العربية من نفسهن فيقرأهنا
 .9تقوم ادلدرسة ابلتقومي يف هناء التعليم
وأما مؤشرات النجاح يف مهارات الكتابة فهي فيما يلي:
أ .تستطيع الطالبات أن يكتنب االحرف الصحيحة
ب .تستطيع الطالبات ان يستخدمن ادلفردات للكتابة
ج .تستطيع الطالبات ان يكتنب اجلمل البسيطة ابللغة العربية مرتبة
د .تسطيع الطالبة ان يقدمن افكارىن ابلكتابة عما يتعلق ابدلواد الدراسة
ج .الدراسات السابقة
وىذا البحث قد قامت هبا إنده وينندا الطالبة ىف قسم تدريس اللغة العربية بكلية
الًتبية والتعليم وموضوع حبثها فعالية طريقة شلارسة أمناط اجلملة ابستخدام وسيلة صندوق
الكتابة لًتقية مهارة الكتابة ىف تعلم اللغة العربية لدى الطالب ىف ادلدرسة الثانوية العامة
واحدة كمبار كريي مبنطقة كمبار .وذلك حبث جترييب وكتبت الباحثة سنة . 2017
وكان ىذا البحث "فعالية تنفيذ طريقة شلارسة أمناط اجلملة بوسيلة الرمز والصيغة لًتقية
مهارة الكتابة لدى الطالبات يف ادلدرسة الثانوية اإلسالمية مبعهد اإلحسان مبنطقة
كمبار.
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ج .فروض البحث
Ho

 :طريقة شلارسة أمناط اجلملة بوسيلة الرمز والصيغة غري فعالة لًتقية مهارة

الكتابة لدى الطالبات يف ادلدرسة الثانوية اإلسالمية مبعهد اإلحسان مبنطقة كمبار
 : Haطريقة شلارسة أمناط اجلملة بوسيلة الرمز و الصيغة فعالة لًتقية مهارة الكتابة
لدى الطالبات يف ادلدرسة الثانوية اإلسالمية مبعهد اإلحسان مبنطقة كمبار
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