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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 الكبري هي وجودة أثر تفيد املنفعة. وقال سوندانج ف. 

معني مقرر من قبل وهي لنيل سياجيان أن الفعالية هي الوسيلة والوسائل بعدد 
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
ائل بعدد معني وقال عبد الرمحة أن الفعالية هي انتفاع املصادر والوسيلة والوس

. وقال ملياسا أن الفعالية 2لنيل عدة األعمال ىف وقت معنيمقرر من قبل, وهي
هي كيفية املنظمة لتكون ناجحة ىف انتفاع املصادر لتحقيق هدف التشغيلية. 
الفعالية تتعلق بتنفيذ كل العمل الرئيسي, والوصول إىل األهداف, وسريع الوقت, 

ن الفعالية تتعلق باملقارنة بني درجة الوصول إىل . مث قال أ3واشرتاك 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 Mulyasa, Manajemen Berbasis Sekolah Konsep Strategi dan Implementasi, ( Bandung:
PT Remaja Rosda Karya), 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 

.4دف املعني والتمام لنيل األهداف املقررةالقدرة إلختيار اهل
بناءا على الشرح السابق, فاستخلص أن الفعالية هي شيئ متعلق بالغاية أو 
األهداف الىت حتقق من األنشطة املناسبة بالعملية. وإذا كان فيها جنع ىف تنفيذ 

ل على التعليم للتوازن الديناميكي بني نوعية التعليم و كمية التعليم واحلال الدا
الوصول إىل اهلدف املعني كامال ومناسبا مبا خططه الرتبية فيقال أن جناح التعليم 

فعايل.
طريقة التعليم.2

قبل أن يبحث الباحث عن هذا البحث حبثا عميقا, فيبحث الباحث عن 
تعاريف اصطالحيات من اصطالحات ىف طريقة تعليم اللغة العربية إلجتناب من 

التفاسري املختلفة.
الطريقة هي خطة منظمة و مرتبة لتسهيل أداء عمل من عمل من األعمال 

الطريقة لغة من كلمة 5أو نشاط من األنشطة على حصول هدف معني.
"metodos""مبعىن الطريقة وlogos" مبعىن العلم. واصطالحا هي علم يبحث

عن الطرق املؤدة لنيل اهلدف فعاليا ومؤثرا.
التعريف وهي حبث منظم  وتصييغ الطريقة الطريقة و املنهج ىف نفس 

املستخدمة للبحث. ومبعىن اآلخر أن الطريقة علم يبحث عن طرق التعليم ومزاياها 
ا. 6وعيو

4 Hani Handoko, Managemen, (Yogyakarta:BPFE, 2003), hal. 7
108) ص.2008حيف فرس (فدنج, اللغة العربية طرائق تعليمها و و تعلمها, زين العارفني, 5
108. زين العارفني, ص6
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واملراد بطريقة تعليم اللغة العربية هي الطريقة املؤدة ىف تقدمي مواد تعليم 
ا جيدة ومرحية ا ويستوعبو . ولكن ينبغى أن اللغة العربية ليقبلها الطالب ويفهمو

يوضح أن لكلمة "طريقة التعليم" معىن و أثر بأن التعليم ليس النظرية فقط ولكنه 
عملية أيضا. استخدام طريقة التعليم واجب على كل املدرس الذي يريد أن ينجح 

.7ىف عمله

طريقة تعليم اللغة العربية.3
يفهمها ىف تعليم اللغة العربية ثالثة اصطالحات جيب على كل مدرس أن 

لبحث عن إصالح طريقة تعليم اللغة العربية حىت تكون احلاصلة املنشودة كاملة, 
وهي املدخل والطريقة والتقنية. ومجع اللغوي كلمة "املدخل والطريقة والتقنية" حىت 
ال يكون فيها احلدود الظاهرة. وإذا كانت اللغة العربية علما قام بنفسه, فالبد هلا 

التامة ويستطيع كل الناس أن يفهم اإلصطالحات. ىف نيل االصطالحات العلمية 
اهلدف, ففرق إضوار.م.أنطاىن اصطالحات فيما تلى :

للمدخل والطريقة والتقنية عالقة هامة, وهي شرح الطريقة, والطريقة هي )1
شرح املدخل. املدخل هو عدة اإلفرتاضات عن حقيقة اللغة وهجاءها 

عن فطرة اللغة, فهو اقرتاضات نظرية ىف وتعلمها. املدخل, لنظر الفالسفة 
ا الصدق العام الذي ال حيتاج إىل الربهان. احلقيقة ويعرب بأ

اإلفرتاضات املتعلقة بتعلم اللغة العربية وتعليمها هي اإلستماع والكالم. )2
والبد للمدرس أن يعلمهما قبل أن يعلم القراءة والكتابة. وحاصلة 

ا التكرير كما كان الطفل عند اإلفرتاضات هي ظاهرة مجع العا دة الىت كو
استخدام لغة أمه. فلذك, البد للمدرس أن يعلم اللغة بتقنية التكرير. 

7 Ahmad Izzan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, ( Bandung: Humaniora), hal. 72
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التقنية خمطط الربنامج الكلي املتعلق بتقنية تقدمي مادة الدراسة منظمة وال )3
معرتضة كانت أساسها مدخل معني. وإذا كان املدخل أكثر بديهيا, 

إجراءات. فلذلك, إذا استخدم مدرس اللغة املدخل فكانت الطريقة أكثر
.8,فيولد الطرق املتنوعة املختلفة

اختيار الطريقة.4
:واألحوال املهتمة باختيار طريقة التدريس فيما يلى

اهلدف املطلوب-
ولكل تعليم اختالف والتأكيد. لذا ينبغى للمدرس أن يكون قادرا على رؤية 

طريقة التدريس املناسبة بتطبيقها.تلك االختالفات وعلى اختيار 
قدرة املدرس-

وفعال طريقة التدريس املستخدمة تؤثرها قدرة املدرس على استخدامها. 
وشخضية املدرس مؤثرة أيضا.

الطالب-
املوهبة، الرغبة، الذكاء واهتمام كل طالب داخل الفصل.

املزايا وعيوب الطريقة-
. وينبغى للمدرس أن يتأمل وجلميع طرق التدريس املستخدمة مزايا وعيوب

9باملزايا وعيوب طرق التدريس واندماجها ىف وحدة مالئمة.

8 Ahmad Izzan, ibid, hal. 77
9 Tayar Yusuf , Syaiful Anwar, Op. Cit., hal.  10
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طرق تدريس اللغة العربية.5
طريقة القواعد والرتمجة.1
الطريقة املباشرة.2
طريقة القراءة.3
الطريقة السمعية الشفوية.4
الطريقة االتصالية.5
10الطريقة االنتقائية..6

ستبحثت الطريقة اإلتصالية يف هذه البحث.من الطريقة قد ذكرت، الباحثة 

الطريقة الحوار.6
أ. التعريف  

الطريقة احلوارية هي تعليم اللغة األجنبية والنقاش باألسئلة واألجوبية, للوصول 
كاللغة العربية 12. الطريقة احلوارية ما تستخدم باإلستجوابة.11اىل حقيقة من احلقائق

واإلجنليزية وغريها بدعوة الطالب إىل التكلم بلغة أجنبية يعلمها املدرس إياهم. و أما 
أن يتكلموا باللغة العربية ىف احلوار ة العربية لتكون الطالب يستطيعواهدف تعليم اللغ

اليومي وقراءة القرءان والصالة والدعوات و الصالة. وفائدة فضلى ىف تعلم اللغة 
ألجنبية هي قدرة التكلم إجيابية واملواصالت لسانية. فلذلك, كان أوىل الطريقة ىف ا

عملية تعلم اللغة األجنبية وتعليمها هي طريقة الكالم. هذه الطريقة مطابقة بالطريقة 

10 Ahmad Fuad Effendy, Op. Cit., hal.40

35), ص. 1993دو, السودان: دار شا, تعلیم اللغة العربیة بین النطریة والتبیق, (حسن شحاتة11
12 Sahatoh Hasan, Ta’limu-lugho, Alkhoikhiro : Sholih Wahid, 1996, h. 35
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. و 13املباشرة والطريقة الطبيعية الىت كان تنفيذها بتطبيق وظائف كل الطريقة ومبادئها
حيول الدرس إىل مهاورات شائقة ينزل فيها املدرس إىل مستوى تطبيق هذه الطريقة 

التالميذ تاركا هلم احلرية ىف إبداء آرائهم, و إظهار ما جيول خبواطرهم آخذا بزمام 
14أفكارهم, وانتباههم كى يوجههم إىل مايريد.

.. خطوات إستخدام الطريقة الحوارب
الب واملطابق بأعمارهم.خيتار املدرس املوضوع املناسب برتقية فكرة الط.1
م ويعني األلفاظ .2 خيتار املدرس األلفاظ املناسبة بعلوم الطالب ومفردا

الصعوبة مث يكتبها على السبورة.
يعد املدرس كل أدوات العرض الىت تساعد جناح تلك الدراسة, وينبغى .3

له أن يكون ماهرا ىف استخدام األدوات وتفهيم الطالب بتلك أدات 
العرض.

كان الطالب ىف الطبقة اإلبتدائية, فالبد للمدرس أن يقارن كالمه إذا  .4
باإلشارة واملمارسة لوصفية التعريف مث يأمرهم مبحاكاته.

إذا كان املدرس يستطيع أن يدبر كلمات جيدة, فالبد له أن ميارس .5
تعريف الكلمة باإلشارة واملمارسة أمامهم ويأمرهم بتعبريه بالكلمة الدالة 

و فعله املدرس.على ما نطقه
إذا كانت قدرة الطالب ىف اللغة مرتقية, فالبد للمدرس أن يعارض شيئا .6

هلم ليستطيعوا أن يقبضوها بأيديهم وجيربون حبواسهم. مث يأمر الطالب 
ا أفكارهم  م الداخلية ويقدم املدرس أسئلة يفتح  م وصفا بذكر صفا

حىت يستطيعوا أن يعربوا شيئا بألسنتهم.
13 Abu Bakar Muhammad, Metode Khusus Pengajaran Bahasa Arab, (Surabaya: Usaha

Nasional, 1981), hlm. 91
34, ص. op, citعبد المنعم سید عبد العال, 14
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الدراسة, ينبغى للمدرس أن يقدم أسئلة وهي إثبات مما شرح وىف آخر.7
ا إجابة كاملة. قبلها. ويأمرهم جبوا

م و كتابة شيئ مكتوب على .8 مث يأمر املدرس الطالب بفتح كرسا
السبورة, وهي األلفاظ واإلصطالحات اجلدد ليستطيع الطالب أن 

م, وجيب للمدرس أن يعطيهم التمرينات  ىف حصة يكرروها ىف بيو
.15مادة احملادثة أو ىف أي وقت مناسبة

ج. أهداف الطريقة الحوار
لتدريب ألسنة الطالب لتتعودوا وتفصحوا ىف التكلم باللغة العربية..1
تمع .2 ليكونوا ماهرين ىف التكلم باللغة العربية عما يعرفه مبا حيدث ىف ا

والعامل الدويل.
طف واملذياغ والتلفاز ومسجل ليستطيعوا أن يرتمجوا ما قاله غريه ىف اهل.3

الكاسيت وغري ذلك.
لتنمية احملبة واملرحية ىف اللغة العربية والقرءان, حىت يريدوا أن يتعلموا اللغة .4

16و يستوعبوها.

ال"ولعبة "نعم أ.7
أما و عند تعليم الغة العربية هلا لعبة كثرية جلذابة الطالب بينها لعبة نعم أم ال

و بصريهم,و مصطفهم,الطالب, و مترينخيال أهداف هذه اللعبة لتنمية 
و آلة مستخدمة ىف هذه اللعبة هنا منها قلم و كراسة. و أما كيفية و .تذكريهم

17خطوات تنفيذ هذه اللعبة فهي فيما يلي :

املدرس يفرق الطالب إىل عدة فرق..1
15 Abu Bakar Muhammad, ibid, hal.61

65) ص. 1997محمد علي الخولي, أسالیب التدریس اللغة العربیة, (عمان : دار الفالح, 16
17 M. Khalilullah, op, cit, h. 88
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فلكل فرقة خيتار منهم كالعب األول ..2
األول من شيئ ما يىراه ىف حوله, فقال مثال : إين أرى شيئ خيتار العب .3

األسود.
فينبغى لفرقة أخر إجابته بتقدم أسئلة مث كتابة عما يراه . مثال : هل هو .4

مستدير؟
و أما العب األول فيقول "نعم أم ال"..5
لطالب يستطيع إجابة فهو العب بعده..6
و لكل طالب ال بد بتقدم أسئلة إلجابته..7

لكالممهارة ا.8
عند حممد علي اخلويل فإن اللغة نظام اعتباطي لرموز صوتية تستخدم لتبادل 

. إن اللغة يف األصل كالم، و 18األفكار و املشاعر بني أغضاء مجاعة لغوية متجانسة.
ا  قد نبه إىل ذلك ابن جين منذ فجر الدراسات الغوية العربية حيث عرف اللغة بأ

ا كل قوم عن أغراض مهارة الكالم هي قدرة على تعبري األصوات 19.همأصوات يعرب
و بالتعبري أيضا 20اللفظية لتعبري األفكار, األراء, اإلرادة أو اإلحساس إىل املخاطب.

ىؤدي اإلنسان وظائفه اإلجتعاعية, والثقافة, و املهنة, و يرى علماء اللغة أن التفكري و 
دف إىل تكوين 21التعبري مظهران لعملية عقلية واحدة, غالبا أن مهارة الكالم 

الطالب القادرين على اإلتصال الشفوي بالطلق اللساين على حسب اللغة املتعلمة.

.15)، ص.1997(عمان: دار الفالح، ، أساليب تدريس اللغة العربية،حممد علي اخلويل18
.75)، ص. 2008(اخلرطوم: الدار العاملي،تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها،عمر الصديق عبد اهللا، 19

20 M. Khalilullah, ibid, h. 91
فخرالدین عامر, طرق تدریس الخاصة باللغة العربیة و التربیة اإلسالمیة, (بكنبارو : قسم التدریس اللغة العربیة 21

41لجامعة سلطان شریف قاسم) ص. 
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وعند أجيب هرماوان إن مهارة الكالم هي قدرة على نطق األصوات اللفظية أو 
.22الكلمات لتعبري تفكريهم و ادراكهم و مشاعرهم إىل األخرين

للثانوية فيما يلي:الكالمو أما أهداف مهارة 
ايصال معلومات.أ

اشرتاك باملمارسة احلوارية.ب
ايصال البيانات الشحصية.ج
املقابلة.د
متثيل.ه
23تعبري التفكري.و

أهداف المهارة الكالم.9
ومن أهداف مهارة الكالم هي : 

نطق األصوات العربية نطقا صحيحا.1
ة متييزا واضحا.2 التمييز عند النطق بني األصوات املتشا
التمييز عند النطق بني احلركات القصرية والطويلة .3
تأدية أنواع النرب والتنغيم بطريقة مقبولة عند متحدثى العربية.4
إدارة حوار تلفوين مع أحد الناطيقني بالعربية..5
التعبري عن األفكار باستخدام الصيغ النحوية املناسبة.6
استخدام التعبريات املناسبة املواقف املختلفة.7

22 Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung: Remaja
Rosdakarya, 2011), h. 135.

23 Iskandarwassid dan Dadang Sunendar, Strategi Pembelajaran Bahasa, (Bandung:
Remaja Rosdakarya, 2011), hlm. 286.
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املة والتحية استخداما سليما يف ضوء الثقافة العربيةاستخدام .8 العبارات ا
استخدام النظام الصحيح لرتكيب الكلمة العربية عن الكالم.9

التعبري عن احلديث عند توافر ثروة لغوية متكن من االختبار الدقيق .10
24لكلمة

وتعليم اللغة العربية عندسركون فريباديهو 25إن تعليم إلقاء املعلومات لدى الطالب.
النفسية احلركية واملعرفية ،عملية تقوم على أساس تربية الناشئ من الناحية الوجدانية

وفيه من التسلسل ولرتتيب واملوضوعية إىل ،لتكون معلومته أوفر وطريقة يف التفكري أدق
26أن يكون بارعا يف إجناز كل عمل.

السابقةاتالدراس.10
الدراسة السابقة هي البحث يستخدم للمقارنة إلجتناب مضاربة تالعب على 

الكتابة العلمية والتأييد أن هذا البحث ال يقوم به أحد إال الباحث. 
ذا البحث فهو فيما يلى : وأما البحث املناسب 

حبث خري الربية حتت املوضوع " فعالية تطبيق املدخل االتصايل لرتقية مهارة )1
ىف تعلم اللغة العربية لدى الطالب ىف الفصل السابع ىف املدرسة الكالم 

الثانوية معهد دار احلكمة بباكنبارو". احلاصلة املأخوذة من حبثها أن فيها 
فرق هام بني الطالب الذين يعلمهم املدرس املدخل االتصايل و بني 

-100الطالب الذين ال يعلمهم املدرس املدخل املواصاليت ىف درجة % 
80.

مكتبة وهبة القاهرة فتحى علي يونس وحممد عبد الرؤوف،املرجع يف تعليم اللغة العربية لألجانب " بني النظرية والتطبيق 24
65، ص 

25Dr.Wina Sanjaya,M.P.d. Srategi Pembelajaran, Kencana Jakarta 48
26Ahmad Tafsir, Metodologi Pengajaran Islam, Bandung Roskadarya 7
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حبث جينيف حنفية حتت املوضوع " ترقية مهارة الكالم بتقنية لعبة الدور )2
جناىل 2لدى الطالب ىف الفصل اخلامس ىف املدرسة اإلبتدائية احلكومية 

". وحاصلة البحث 2010-2011مبركز بيلو مبنطقة بيما ىف السنة 
الذي قام به دلت على أن احدى أهداف مادة اللغة االندونيسية ليكون 
للطالب قدرة اإلتصال فعالية ومؤثرة و مناسبة بالسلوك لسانية وكتابية. 
ولكن الواقع دل على أن كثريا من الطالب "ىف الفصل اخلامس ىف املدرسة 

جناىل مبركز بيلو مبنطقة بيما" ما يزالوا غري ماهرين ىف 2اإلبتدائية احلكومية 
ذه التقنية, التكلم.  تلك املشكلة تتم بتقنية لعبة الدور ىف ا لتعلم. و

فيكون الطالب أكثر فعالية ىف التعلم. ونوعية تعلمهم مرتقية حىت حيصلوا 
و فرق بني هذا البحث و حبثهما ىف هذا البحث على احلاصلة التامة.

يستخدم طريقة احلوارية بلعبة نعم أم ال لرتقية مهارة الكالم.

المفهوم االجرائي.ب
27:فما يلىخطوات طريقة احلوار

املدرس خيتار موضوعا مناسبا مبستوى عقلى الطالب و مطابقا عمارهم..1
املدرس يدعو الطالب إىل التحدث ىف املوضوع املعني باللغة العربية..2
املدرس يعطى الطالب أسئلة عن تلك املادة..3
املدرس يأمر الطالب أن يشرحوا املادة املقدمة أمام الفصل واحد بعد واحد..4

إىل التكلم باللغة العربية الذي يبدئ مما يتعلق مبعيشتهم اليومية, وبعدما دعاهم 
ال. ووب باستخدام لعبة وهي لعبة "نعم أفيعطيهم املدرس موضوعا. مث يتكلم الطال

28ال" فيما يلي :وأماخطوات تنفيذ الطريقة احلوار بلعبة "نعم أ

27 Abu Bakar Muhammad, op, cit, h.. 91
28M. Khalilullah, op,cit, h. 88
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املدرس يفرق الطالب إىل عدة فرق..1
كالعب األول .فلكل فرقة خيتار منهم  .2
خيتار العب األول من شيئ ما يىراه ىف حوله, فقال مثال : إين أرى شيئ .3

األسود.
فينبغى لفرقة أخر إجابته بتقدم أسئلة مث كتابة عما يراه . مثال : هل هو .4

مستدير؟
و أما العب األول فيقول "نعم أم ال"..5
لطالب يستطيع إجابة فهو العب بعده..6
م أسئلة إلجابته.و لكل طالب ال بد بتقد.7

و أما مهارة الكالم باملفهوم السابق تقدر مبهارة الطالب وهي فيما يلي:
يستطيع الطالب أن يلقى املعلومات باللغة العربية..1
ويستطيع أن يذكر املفردات العربية..2
أن يشرتك يف احلوار باللغة العربية..3
ويستطيع أن خيرب حاصلة ما عرضه باللغة العربية مرة أخرى..4
ويستطيع أن يلقى فكرة أو خطر ىف ذهنه إىل األخرين باللغة العربية..5

اإلدعاء و الفرضية..ج
. أإلدعاء1

ال" تستطيع أن ترتقى مهارة وأ. الطريقة احلوار باستخدام لعبة "نعم أ
الكالم لدى الطالب

ة العربيةغترتقى ىف إستيعاب الل" ب. لعبة "نعم أم ال
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. الفرضية2
بناء على خلفية املشكلة و دراسة النظرية يقدم الباحث فرضية البحث فيما 

يلى :
Ha :ال" فعال لرتقية مهارم الكالم لدى وطريقة احلوار باستخدام لعبة "نعم أ
"دينية فرتي" بكنبارو.إلسالميةالبة ىف املدرسة الثانوية االط

Ho :ال" غري فعال لرتقية مهارم الكالم لدى وطريقة احلوار باستخدام لعبة "نعم أ
"دينية فرتي" بكنبارو.إلسالميةالبة ىف املدرسة الثانوية االط


