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الفصل الثاني
اإلطار النظري

المفهوم النظري.أ
تعريف الفعالية .1

الفعالية لغة من اللغة اإلجنليزية وهي الوصولة  إىل العمل املخطط. والفعالية 
ىف معجم اللغة األندونيسية هي وجودة أثر تفيد املنفعة. وقال سوندانج ف. 

من قبل وهي لنيل سياجيان أن الفعالية هي الوسيلة والوسائل بعدد معني مقرر
حاصلة العمل الذي عمله املرء. فعالية دلت على النجاح تنظر من ناحية وصوهلا 
إىل اهلدف املقرر أو ال تصل إليها. وإذا كانت حاصلة األنشطة قريبة إىل اهلدف 

.1فتكون الفعالية مرتفعة

وقال عبد الرمحة أن الفعالية هي انتفاع املصادر والوسيلة والوسائل بعدد 
. وقال ملياسا أن 2لنيل عدة األعمال ىف وقت معنيمعني مقرر من قبل, وهي

الفعالية هي كيفية املنظمة لتكون ناجحة ىف انتفاع املصادر لتحقيق هدف 
التشغيلية. الفعالية تتعلق بتنفيذ كل العمل الرئيسي, والوصول إىل األهداف, وسريع 

الفعالية تتعلق باملقارنة بني درجة الوصول إىل . مث قال أن 3الوقت, واشرتاك األعضاء
األهداف وبني اخلطة املعدة من قبل تعلقة قريبة.

1 Sondang P. Siagian, Kiat Meningkatkan Produktivitas Kerja, (Jakarta: PT Rineka Cipta,
2002), hal.

2 Abdulrahmat, Efektivitas Implementasi,( Jakarta: PT Rineka Cipta, 2003), hal. 92
3 E. Mulyasa, Op., Cit. hal. 82
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الفعالية هي مقدارة جناح الرتبية. حيث وجود املقارنة بني درجة جناح الرتبية 
الىت تنفذ الىت خططت لنيل أهداف الرتبية. وقال هاىن هاندوكو أن الفعالية هي 

.4ف املعني والتمام لنيل األهداف املقررةالقدرة إلختيار اهلد

بناءا على الشرح السابق, فاستخلص أن الفعالية هي شيئ متعلق بالغاية أ
و األهداف الىت حتقق من األنشطة املناسبة بالعملية. وإذا كان فيها جنع ىف تنفيذ الت

على الوصول عليم للتوازن الديناميكي بني نوعية التعليم و كمية التعليم واحلال الدال 
إىل اهلدف املعني كامال ومناسبا مبا خططه الرتبية فيقال أن جناح التعليم فعايل.

وسيلة التعليم.أ

الوسيلة لغة هي الوسط أو الوسيط أو املوصلني.و يف اصطالح الوسيلة ه
5ي وسيط أو موصل الرسالة من املرسل إىل املرسل.

ثالث العناصر األساسية التعليم و التعلم حقيقة هي االتصاالت. و هناك 
يف االتصال. و هي : الرسالة املبّلغة تعىن منهج الّدراسة،ّمث املتصل يعىن املدّرس، مثّ 
املبلغون يعىن الطّالب. و لكي تتكّون االتصاالت بسالسة و فّعال و كفاءة فتطلب 

وسيلة التعليم.

وسيلةاالتصال ) أّن وسيلة التعليم هي 1969قال الزميلة الرتبية الوطنية (
6على شاكلة البصمة و النظري والسمع ومنها تكنولوجي اخلردوات.

)، الوسيلة   هي كل ش2011و قال أمري أحسني (يف كتاب خليل اهللا، 
خص و عنصر و آلة و حدث يرتّكز أحواال ميكن الطالب   أن ّيكسبوا املعرفة و امل

4 Hani Handoko, Managemen, (Yogyakarta:BPFE, 2003), hal. 7
5Azhar Arsyad,Bahasa Arab dan Metode Pengajarannya, Yogyakarta: Pustaka Pelajar,

2004, hlm. 3.
6Nurhasnawati, Media Pembelajaran Teori Dan Aplikasi Pengembangan,(Pekanbaru:

Yayasan Pusaka Riau 2011), hlm. 25-26.
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صد. و أّما الوسائل فهي مجاآللة هي شيئ يستعملها لتحقيق املقا7هارة و املوقف.
8ع من الوسيلة.

اخلالصة من تلك الرأي هي أّن الوسيلة أشيائا جيعلها املدّرس  واسطة االت
صال لتصل الرسالة املتقّدم إىل املرسل. املقايس يف اختيار   الوسيلة الهتمام التعليم  

كما يلي :

دف التعليم، أي وسيلة التعليم خمتار على حسب ا)أ ألهداف التعحساسيتها 
ليمي املتعّني.

املوافقة لعنصر التعليم، أي عنصر التعليم املوصوف باحلقيقة و األساسي و امل)ب
فهوم و التعميمة حيتاج إىل مساعدة الوسيلة ليفهمها الطّالب سهال.

السهولة يف اكتساب الوسيلة، أي الوسيلة املستخدمة جتاد بالّسهل.)ج
عليم.مهارة املدرس على استخدامها يف الت)د
توفد الوقت الستعماهلا حيت أن تكون الوسيلة مفيدة للطّالب عند التعّلم.)ه
املناسب بأفكار الطّالب. أي اختيار الوسيلة للتعليم مناسب بأفكار الطّالب )و

ليفهموا معنا املستتري فيها.
مقايس اختيار الوسيلة تنتصر املدرس يف استخدام وسيلة موافقة يف انتصا

م. الوسيلة يف التعليم ال تكرهواهاألجل أن تعّسر أعمال املدرس، بر أعماهلم كاملعلّ 
9ل اختالفها أن تسّهل املدرس يف تشريح مادة التعليم.

10ينقسم الوسيلة إىل ثالثة أقسام :

الوسائل السمعية)1

7Khalilullah, Op.Cit.,hlm. 24.
8Hamalik Oemar,Media Pendidikan, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1994), hlm. 11
9Nana Sudjana dan Ahmad Rivai, Op.Cit., hal. 4-5.
10Acep Hermawan,.Op.Cit., hal. 227
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الوسائل السمعية هي الوسائل اليت يستخدمها املدرس يف تسهيل التعليم 
ستماعية. حنو اللغة و املسّجل الراديو التلفزيو حمتّال و منهضما باحلاّسة اال

ن و غريها.

الوسائل البصرية)2

الوسائل البصرية هي الوسائل اليت يستخدمها املدرس يف تسهيل التعليم حم
تّال و منهضما باحلاّسة البصرية. حنو البضائع و الصور و السبورة و االقتة 

و غريها.الورقةو كسرة 

الوسائل السمعية البصرية)3

الوسائل السمعية البصرية هي الوسائل اليت يستخدمها املدرس يف تسهيل ا
لتعليم حمتّال و منهضما باحلاّسة السمعية البصرية.حنو التلفزيون و األفالم 

و اإلنرتنيت و غريها.

الملصق.2
فكرتنيأوالفكرة الرئيسيةعلىالرتكيزاليت تعطيالصور الكبريةامللصق هو 

.يف حملةفقط لرؤيةبسهولة إذاميكن فهمهاالرئيسية اليت
11

انتباه جذبدفجذابةضرب،البصرية،من التشكيالتعرض واضح
.الناس

12

استخدام االلوان القوية الصارخة املتباينة اليت تستحوذ على انتباه املشاهد و  
تربز الفكرة الرئيسية من امللصق و تضعها صورة االنتباه.

11 Abu Anwar, Op.Cit., hal. 50
12 M. Khalilullah, Op.Cit., hal. 67
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يسهل رؤيتها و فهمها يف حلظة قصرية فال حتتاج أن تكون كبرية احلجم
االمر اىل الوفوق امامها فقرة طويلة لكتابة بعض البيانات الطولة أو حماولة تفسيىر 

13املقصود منها.

املصلق هو وصلة بني الصورة و الكتابة يف الناحية الىت تعطى عن املعلومة 
يج رغبة الطالب ىف التعلم فعاال عن األراء الررئيسية. ختدام وسيلة امللصق اجليدة 

وابتكريا و ميكن أن يصل إىل سهدف التعليم كامال كافيا.
ي :و نانا سودية فهRوسيلة امللصق كما قدمها إبراهيم.و أّما فضائل 

.سهولة يف أخذه)أ
نبحثها سهال.)ب
.االسهل يف استعماهل)ت
رخيصة )ث
بسيطة )ج
سهولة ىف احلمل و انتقاهلا.)ح

امللصق و تستطيع أن تطبق يف البئة الرتبوية فهي :و أما خصائص وسيلة

بسيطة.)أ
تقدم رأيا واحدا للوصول إىل اهلدف الرئيسي.)ب
ملونة)ت
شعارها خمتصر.)ث
كتابتها واضيحة.)ج

13 109، ص. 1987، الكویت: دار القلم، وسائل االتصال والتكنولوجیا في التعلیمحسین محدى الطوجبى، 
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14احلافز وختطيطها متنوع.)ح

وأما مميزة وسيلة امللصق عن عارف سادمان فهي:

املسألة الرئيسية.أوضح وواقعية من الوسيلة اللفظية مطلقا، و تدل على )أ
تستطيع أن توضح املسألة يف كل ناحية و يف كل طبقة العمر حىت تستطيع أن )ب

حتلل الفهم املنحرف.

هي :كتابةلرتقية مهارة الامللصق وسيلة و أّما مراحل التقدمي يف استخدام 
أما خطوات استخدام وسيلة امللصق ىف علمية تعلم اللغة العربية فهى فيما يأت

ى:
استعداد املعلم كل ادوات التعليم تناسب باملواد التعلمية)أ
يشرح املعلم أهداف التعليم والوسيلة املستخدامة )ب
يكتب املعلم مادة التعليم و يلصق وسيلة امللصق يف السابورة و يقلد الطال)ت

ب.
املعلم تقدمي األمثلة الصحيحة.)ث
يعطىي املعلم التدريبات الىت تناسب باملواد التعلمية)ج
الطالب أن يعملوا التدريبات.املدرسطلبي)ح
اية التعل)خ مييلخص املدرس و الطالب الدرس معا يف 

و الدوافع ليدرسيعطى املدرس الطالب مالحظة و اخلالصةيقوم املدرس التقومي
وا جبهاد و نشاط اخلتامى.

14 R. Ibrohim dan Nana Syadoih, Perencanaan Pengajaran, Jakarta: Rineka Cipta, 2002., Hlm.43



14

مهارة الكتابة.3

يتم بالدقاملهارة هي عبارة عن القدرة على القيام بعمل من األعمال بشكل
إن الكتابة إحدى املهارا15ة والسهولة و السيطرة والقتصاد فيما يبذله من اجلهد.

كلمة "كتابة16ت األساسية يف تعلم اللغة األوىل و اللغة األجنبية على حد سواء.
يكتب) يف اللغة مبعىن ما كتب أو اخلط. ويف االصطالح كما - " مصدر من (كتب

الكتابة وسيلة االتصال بني األفراد يف تبدل مصاحل و قال حممد عبد القادر أمحد :
قضاء احلاجات وتقوية الروابط الفكرية واالجتماعية وهي وسيلة األبانة وإلفصاح عم

17ا يف نفس اإلنسان وما يشعر به و ما يفكر به بوسيلة الكتابة الصحيحة.

ت األنساأمهية الكتابة كمهارة و كوسيلة من وسائل التعلم و أدواة من أدوا
ا التلقى يف تعليم اللغات ا ن يف التصال و التعبري عن النفس و خفظ الرتاث إال أ
الجنبية االهتمام املناسب خاصة مع ظهور االجتاهات احلديثة يف تعليم هذه اللغات

.18

الكتابة هي مهارة بسيطة ترتكز يف القدرة على رسم احلروف والكلمات رمسا 
ا من أشكال هلذه احلروف والكلمات، ومع أن صحيحا طبقا ملا اتفق عليه  أصحا

هذا يكون جزءاً مهماً من مفهوم الكتابة إال أن مفهوم الكتابة أوسع من هذا و أمش
19ل.

الكتابة نشاط حركى ونشاك فكري و مها معا يكونان املهارة الكلية للكتابة 

15 Tayar Yusuf. Metodologi Pengajaran Agama dan Bahasa Arab. Jakarta: PT Raja
grafindo persada. 1997, hal. 76

16 Ibid, hal.66
214ص. 1979، القاھرة: مكتبة النھضة المصریة ،طرق اللغة العربیةمحمد عبد القادر أحمد، 17

18 Acep Hermawan, Op.Cit., 230
232نفس المر اجع. ص 19
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فكرية. وهنا جيدر بناإلشاالىت تنقسم بدورها إىل مهارتني : املهارة احلركية مث املهارة ال
رة إىل أمر مهم تفرق به بني مفهزوم املهارة الفكرية يف كتابة اللغة األم وملهارة الفكري
ة يف كتابة اللغة األجنبية ومدلول هذه املهارة واملتسوى الذي ميكن الوصول إليه يف ا

من أن الكتابللغة الثانية. ولعل هذا األمر يتطلب منا أن نعود إىل ما سبق ان قررناه 
ة وسيلة لالتصال وللتعبري عن التفكري.

مهارة الكتابة يف تعلم اللغة العربية تنقسم إىل ثالثة أقسام، وهي اإلمالء وا
20خلط و اإلنشاء.

اإلمالء ينقسم إىل:.1

إمالء منقول)أ

إمالء منظور)ب

إمالء إختيار)ت

اخلط.2

التعبري و النشاء ينقسم إىل:.3

التعبري البسيط )أ

التعبري املوجة)ب

21التعبري احلر)ت

234-233نفس المراجع. ص. 20
235ص.1985، مكة المرمة:، تعلمیة اللغة العربیة للناطقین بلغات أخرىمحمد كامل الناقة21



16

مرحلة تسبق الكتابة احلرة. ومن املمكن أن تأخذ الكتابة املوّجهة أو هي
حد األشكال الألتية:

اجلمل املوازية .1

موازية جلملة معينة، و يعطى الكلمايطلب من الطالب أن يكتب عدة مجل
ت الالزمة لكتابة هذه اجلمل. مثل ذلك أن تكون اجلملة النموذج: كتب الولد در 

سه. وتكون كلمة التعويض (البنت) على سبيل املثال. فيكتب الطالب: كتب البنت 
درسها. 

الفقرة الوازية .2

مغريًا إحدى الكتعطى للطالب فقرة مكتوبة مث يطلب منه إعادة كتابة الفقرة 
ملات الرئسية فيها. فإذا كانت الفقرة تدور حول شخص امسه أمحد، يطلب منه أن 
حيوهلا لتدور حول فتاة امسها فاطمة مثالً. ويستدعي هذا بالطبع تغيري األفعال و الض

مائر والصفات و األحوال الىت تتعلق بأمحد وجعلها تتناسب مع االسم اجلديد.

الكلمات املخذوفة .3

يطلب من الطالب أن ميأل الفراغ يف اجلملة بالكلمة احملذوفة الىت قد تكون أ
داة جر أو عطف أو إستفهام أو شرط أو غري ذلك. وقد تكون الكلمة احملذوفة كلم

ة حمتوى. مثال ذلك مايلي:

ذهب الولد ____ املدرسة..أ

أراد الطالب ____ يتعلم..ب
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ترتيب الكلمات .4

لكلمات بطلب منه أن ير تبها لتعمل منها مجلة تعطى للطالب جمموعة من ا
صحيحة. مثال ذلك : حلوة، أكل، تفاحة، يوسف. تصبح هذه : أكل يوسف ت

فاحة حلوة.

ترتيب اجلمل .أ

تعطى للطالب جمموعة غري مرتبة من اجلمل، و يطلب منه أن يرتبها ليعم
ا عليه أن ل منها فقرة متكاملة. فالطالب هنا ال ينتج كلمات أو تراكيب. كل م

يفهم اجلمل املعطاة له ويفهم العالقات الىت بينها، مث يقوم برتتيبها زمنياً أو مكنياً 
أو منطقًيا أو بأية طريقة أخرى مناسبة.

حتويل اجلملة .ب

تعطى للطالب مجلة يطلب منه أن حيوهلا إىل منفية أو مثبتة أو استفهامية 
رع أو األمر، أو إىل املبين للمعلوم أو أو خربية أو تعجبية، أو إىل املاضي أو املضا

املبين للمجهول، أو إىل غري ذلك من التحويالت.

ج.  وصل اجلمل

تعطى للطالب مجلمتان يطلب منه أن يصلها مًعا ليكون منهما مجلة وا
حدة باستخدام أداة حتدَّد له أو ترتك له حرية حتديدها. مثال ذلك: عاد الرجل 

يكون اجلواب مايلي: عاد الرجل الذي سافر أمس.+ الرجل سافر أمس. و قد 

د.  إكمال اجلملة 
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يعطى للطالب جزء من اجلملة و يطلب منه إكماهلا بزيادة مجلة رئيسية أ
و غري رئيسية. مثال ذلك: إْن تسألين ___.

و حيسن باملدرس أن يالحظ األمر اآلتية املتعلقة بالكتابة لبموّجهه:

الكتابة تاموّجهة بنفس الدرجة من السهولة. ولذا يتو ليست مجيع أنواع مترينات .أ
جب على املعلم أن خيتار منها ما يناسب املستوى اللغوى لطالبة.

جيب أن يأيت مترين الكتابة املوّجهة بعد شرح املدرس للرتكيب الذي يعاجله التمرين .ب
و تدريب الطالب عليه شفوياً.

لطالب، أي سبق هلم أن تعلموها. جيب أن تكون كلمات التمرين مألوفة لدى ا.ت

جيب أن يكتب الطالب التمرين، يتم تصحيحه عن طريق التصحيح الذايت حيث .ث
يقوم كل طالب بتصحيح ما كتب مبقارنته مع اإلجابات النموذجية، أو عن طريق 

تصحيح املدرس ملا كتب كل طالب.

زيد من التدريباجيب أن يتناقش املدرس مع طالبه أخطائهم الشائعة و يعطيهم امل.ج
ت و التمرينات ملعاجلة هذه األخطاء.

22يعيد كل طالب كتابة التمرين كله أو اجلمل اخلاطئة فقط..ح

خصوصا يف هذا البحث يعىن مهارة الكتابة عن التعبري املوجه أو اإلنشاء املوجه.

138دكتور محمد عالي الخولي ، المراجع السابق، ص. 22
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المفهوم اإلجرائي.ب
العربية فهى فيما يأتأما خطوات استخدام وسيلة امللصق ىف علمية تعلم اللغة 

ى:
كل ادوات التعليم تناسب باملواد التعلميةت املدرسة  استعداد)أ
أهداف التعليم والوسيلة املستخدامة درسةشرح املت)ب
لصق وسيلة امللصق يف السابورة و يقلد اتمادة التعليم و درسةكتب املت)ت

لطالب.
تقدمي األمثلة الصحيحة.درسةامل)ث
التدريبات الىت تناسب باملواد التعلميةدرسةعطىي املت)ج
الطالب أن يعملوا التدريبات.ةاملدرسطلبت)ح
اية التعلةلخص املدرست)خ ميو الطالب الدرس معا يف 
التقومي ةقوم املدرست)د

و أما مؤشرات النجاح مهارة الكتابة لدى الطالب بعد إستخدام وسيلة املل
صق كما يلي:

العربية حروفوايستطيع الطالب أن يكتب)أ
مل اللغة العربيةاجلأن يرتتيبوايستطيع الطالب )ب
أن خيرتوا الكلمة اللغة العربيةيستطيع الطالب )ت
أن يفرقوا بني اجلملة االمسية و الفعليةيستطيع الطالب)ث
يستطيع الطالب أن يعربوا التفكري املعاىن عن طريقة الكتابة.)ج

الدراسة السابقة)ذ
طريقة التدريبات لرتقية مهارة كتابة اللغة الدراسة السابقة هي البحث عن 

الثانوية مبعهد هداية (الدراسة التجريبية يف املدرسة العربية لطالب الفصل الثامن
. ثالثة عشرسنة ألفني و بدروناليت قام به )املعرفية منطقة فاللوان
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لدي الطالب الكتابةرة واحلاصلة من هذا البحث هو يوجد الفرق بني مها
.بوسيلة امللصقو الطالب الذين ال يتعلمون بوسيلة امللصقالذين يتعلمون 

فروض البحث)ر

تكوين املشكلة سيكون اثباتا. إذا وجدنا االفرض هو ادعاء أو إجيابة مؤقتة على 
لفرق بني فصل االختبار و فصل الضابط فإّن الفرض منها كما يلى :

Ha: لدي الطّالب باملدر الكتابةلرتقية مهارةامللصقوسيلة استخدام
فعال.مبعهد دار احلكمة بكنبارواإلسالميةسة الثانوية 

Ho: لدي الطّالب الكتابةمهارة لرتقيةامللصقوسيلة استخدام
غري فعال.مبعهد دار احلكمة بكنبارواإلسالميةباملدرسة الثانوية 


