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الفصل الثانى
اإلطار النظري

المفهوم النظري.أ

مفهوم الفعالية.1

معىن املقياس .2. و معىن املعالية إنتاج حاصلة1ومعىن الفعالية احلصول على األهداف املقررة

املقياس هنا احلصول على اهلدف املقرر أى احلصول و معىن هنا احلصول على األهداف املقرربة.

والفعالية عند أسواىن سجد النجاح يف تنفيذ الواجبة، التخطيط، النظام . 3علية مطابقا بالتخطيط

واهلدف املثايل.

بناء على األراء السابقة أن الفعالية مرتبطة بنجاح تنفيذ الواجبة الرئيسة، الوصول إىل 

اهلدف، مطابقة الوقت ووجود االشرتاك من األعضاء. إن كان الربنامج حيتوى على الناحيات اآلتية 

مى فعالة، فيما يلى: يس

من ناحية واجبة.1

إذا أدى املرء واجبته يسمى فعاليا

التخطيط.2

إذا كان الربنامج منفذ يف الوقت اخلاص حىت يؤخذ اهلدف القرر. إذن أن الفعالية ترتبط 

مبدى التخطيط املنفذ.

1Jaap Scheerens, Peningkatan Mutu Sekolah 2003, Jakarta; PT.Logos, h.79.
2E Mulyasa, Manajemen Berbasis Sekolah 2002, Bandung; PT.Remaja Rosdakarya, h.82
3Kumorotomo Wahyudi, Etika Administrasi Negara 2003, Jakarta: Raja Grafindo

Persada. H.362.
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النظام.3

اجليدة إن كان النظام املصنوع متوظفا يسمى فعاليا. هذه الناحية حتتوى على النظام

املرتبطة باملدرس أو الطالب.

اهلدف.4

إن كان هدف الربنامج موصول أليه يسمى فعاليا.

مقياس الفعالية.2

وفعالية أسلوب التعليم مقياس يرتبط مبستوى جناح عملية التعليم. ومعىن الفعالية عند 

4فوروادرمنتا ما تتعلق باهلدف.

حصلوا على هدف التعلم ىف الوقت إن مقياس الفعالية يعرف من عدد الطالب الذين 

املعني (نقله الدكتورندوس مضافري). وتصنيف ذلك العدد يسمى مئوية. وأما مدى مقياس الفعالية 

5فهو فيما يلى :

: فعال%100- % 76.أ

: كايف%75- % 56.ب

: ناقص%55- % 40.ج

: غري فعال%39-% 0.د

4 Darmansyah, Strategi Pembelajaran Menyenangkan Dengan Humor201 , Jakarta, Bumi
Aksara, h.2 .3

5Suharsimi Arikunto, Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan1986, Jakarta: Bumi Aksara,.
Hlm:251
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الطريقة.ب

تعريف الطريقة.1

إن الطريقة عموما هي ما تتضمن يف كل عملية التعليم إما تعليم مادة الرياضيات، الفن، 

الرياضة، علم الكائنات و من غريها، وكل عملية التعليم إما جيدة أو غري جيدة فلها احملاولة 

شيئ إىل والقوانني اليت داخلها تسهيالن وكيفية التقدمي. وال ميكن وجود العملية بدون احملاولة إللقاء

املتعلم. 

فألجل ذلك، أن الطريقة منظمة عامة يف االختيار، التنظيم وتقدمي املادة اللغوية. والشيئ 

.6الالزم أن يهتم به تعيني الطريقة هو تناقض بني الطريقة واملدخل

طريقة التدريس هي مستوية ختطيط الربنامز الشمل املتعلق الوثيق خبطوات تقدمي املادة 

جرائيا، وال تتناقض الطريقة مع املدخل. وبعبارة أخرى أن الطريقة هوا خطوات عامة عن الدراسية إ

تطبيق النظريات املوجودة  يف املدخل اخلاص. وهنك اختيار املهارات املنفذة، املواد الىت ستقدم 

وكيفية ترتيبها.

يقة مباشرة أىل بانظر إىل البيان السابق يعرف أن الطريقة أشد إجرائية من املدخل ألن الطر 

التنفيذ. والتنفيذ هنا بيان مذكور يف املدخل. إذن، إن الطريقة املستخدمة يف تعليم اللغة ال جتوز أن 

.7تتناقض مع املدخل بل تؤيد اخلطوات املوجودة يف املدخول

6Abdul Hamid, Pembelajaran Bahasa Arab 2008, Malang; UIN Malang Press, h.3.
7Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab 2011, Bandung; PT.Remaja

Rosda Karya, h.168.
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واملراد مبنهجية تعليم اللغة العربية هي طريقة مستخدمة عن كيفية تقدمي املواد الدراسية واللغة

العربية لتسهيل املتعلم يف قبوهلا واجلعل املتعلم مرحيا يف قبوهلا. واستخدام مصطلح منهجية التدريس 

.8يرتكز على إعطاء املعىن واالنضباط، إن التعليم ال خيتص يف النظرية فقط بل يف اإلجرائية

بنفسه بل ورأى أهل املفكرين أن منهجية التدريس كالعلم املساعد الذى ال يستطيع أن يقوم 

يتوظف ملساعدة الناحيات األخرى يف عملية التعليم. وكانت حيادة وعامة وال تؤثرها ناحية أخرى 

ا تعطى اخليار األخر الذذي ميكن أن استخدامه داخل الفصل.  بل حتتوى على العاصر املخرتعة أل

تم بعدة العوامل الىت تؤثرها. وعند اختيار طريقة التدريس ينبغى أن 

المراقبة اللغويةطريقة.2

طريقة املراقبة اللغوية هي طرق تدريس اللغة بناء على اختيار الكلمات وتركيب اجلملة من 

. وهذه الطريقة 9حيث غالب من اجلملة أو الكلمات أنتستخدم (تردد من استخدام كلمة ومجلة)

الكثرية، أساليب الكلمة " أى تعليم املفردات Simplification Methodمشهورة بالتسمية اآلتية "

. ومن خصائص هذه الطريقة املتفوقة وجود التدرج إما ناحية املفردات 10واملصطلحات اخلاصة

واألسلوب. وهلذه الطريقة مزايا وعيوب.

فمزايا طريقة املراقبة اللغوية منها

8Ibid. h.109
9 A. Akrom Malibary dkk, Pedoman Pengajaran Bahasa Arab Pada Perguruan Tinggi

Agama/IAIN, Jakarta;Depag RI, h.101.
10Loc Cit, Ulin Nuha, h213.
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إن هذه الطريقة سهلة يف قبوهلا، ألن املادة الدراسية املعرضة تعتمد على ترتيب .1

تيعاب املفردات وأسلوب الكلمة من الكلمة البسيطة إىل الكلمة املعقدةاس

استيعاب املفردات وإسلوب الكلمة يستطيع أن جيعل الطالب ناشطني يف تعليم اللغة .2

األجنبية إىل اللغة اليومية.

إذا استعد الطالب يف حفظ املفردات وحفظها فتطبيق هذه الطريقة غري صعبة، مثال، .3

مر الطالب املفردات اخلاصة مع اجلملة الىت متكن أن تطبق يف اللقء أن املدرس يأ

األول، مث يواصل املدرس الدرس إىل املوضوع التلي من املفردات أو أسلوب الكلمة 

اخلاصة

تم .4 عملية التعليم يف هذه الطريقة خاصة متحركة و نسبية ألن التعليم يف هذه الطريقة 

بقدرة كل طالب على حفظ املفردات

وعيوب طريقة املراقبة اللغوية منها

ومثالية هذه الطريقة خاصة ملرحلة املبتدئني (الطالب الذين اليتعلمون اللغة العربية من .1

قبل)

وتعليم املفردات يف هذه الطريقة من خالل تفريق املفردات وصناعة أسلوب الكلمة .2

ق اللغةحىت يصبح نطق لغة الطالب غري مكملة بل فاسدة عندل الكتابة ونط

ذه الطريقة لفظي.3 والتعليم 

.11وقدرة الطالب على االتصال الناشط مستحيلة من جالل هذه الطريقة.4

11Loc Cit, Ahmad Izzan, h.110.
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القدرة على استخدام المفردات.ج

استيعاب املفردات هو عملية أجراءة اإلنسان. واملعىن املتعلق باللغة العربية أن املرء يستطيع 

إن استيعاب املفردات قدرة املرء على استيخدام . واملفردات هي كلمات. لذا،12أن يستخدم اللغة

املفردات العربية يف تركيب اجلملة لالتصال.

وتعليم املفردات ينبغي أن يهتم بناحية استيخدامها لدى املتعلم يعىن أن تعليمها مبدوؤ من 

، وهذه إعطاء املفردات املستخدمة يف احلياة اليومية والكلمة األساسية. مث يعطى الكلمة املوصلية

احلالة خطوة جلعل الطالب قادرين على تركيب اجلملة التامة حىت ازدادت قدرة املتعلم.

واختيار املفردات ضروري لتعبري املعىن املرجو. والفهم املطابق عن اللغة املقدمة من خالل 

ت، وجانب اللخة يؤثره الفهم املطابق عن املفردات املستخدمة. وتعليم املفردات يتعلق مبعىن املفردا

أن تكون القدر على استيخدامها يف النص املطابق واملوقع املطابق أيضا. واستيعاب املفردات 

.13يصنف إىل االستيعاب الناشط اإلنتاجي واالستيعاب السليب النيايب

وأما املبادئ املستخدمة يف تعليم املفردات إىل املتعلم غري العرب فهي فيما يلي:

ات اليت كثر استخدامها.التواتر: اختيار املفرد.1

التوزع: اختيار املفردات اليت كثر استخدامها يف بالد العرب أى ليس يف بعض بالد .2

العرب فقط.

املطاحية: اختيار الكلمة اخلاصة املفيدة أي الكلمات املستخدمة يف الناحيات اخلاصة.3

12W.J.S. Purwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia 1999, Jakarta: Balai Pustaka.
h.529.

13Abdul Wahan Rosyidi, Media Pembelajaran Bahasa Arab 2009, Malang: UIN Malang
Press, h.54.
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مفردة ألفة: اختيار الكلمة األليفة واملشهورة، وترك الكلمة الندرة، كاستخدام.4

"الشمس والذكاء" وهلما نفس املعىن.

الشمول: اختيار الكلمة اليت ميكن استخدامها الناحية غري حمدودة، املثال: البيت .5

واملنزل، كلمة "البيت" أعم من كلمة "املنزل"

اهلمية: اختيار الكلمة اليت حيتاج إليها ألطالب.6

رنة بلغة أخرى. مثال، اهلاتف العروبة: اختيار الكلمات العربية ولو كانت فيه املقا.7

.14والتلفون أو املذياع وراديو

وأما مؤشرات استيعاب املفردات للمرحلة الثانوية فهي فيما يلى

طبق املفردات اجلديدة تطبيقا مناسبات.1

تطبيق العبارات اجلديدة إىل اجلملة املفيدة.2

ذكر املفردات اجلديدة مناسبة بالصور املستخدمية.3

.15باملفردات اجلديدة املناسبةتكميل اجلملة .4

المفهوم اإلجرائي.د

هذه الطريقة عند جوارية فهي فيما يلىوأما خصائص 

كيفية التعليم مبدوئة من البسيط مث املعقدة.1

حتديد املادة الدراسية معتمدة على تردد الكلمة ووظيفتها.2

14Abdul hamid dkk, Pembelajaran Bahasa Arab 2008, Malang: UIN Malang Pres, h.62
15D. Hidayat, Pelajaran Bahasa Arab Madrasyah Tsanawiyah, Semarang; PT. Karya Toha

Putra. Hal .و
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اقبتهاتلك اللغة معلمة باستخدام حركة اليد، اجلسم أو بالصورة اليت يستطيع مر .3

.16التمرين الشفهي والكتايب.4

استخلص الباحث أن هذه الطريقة ترتكز على مراقبة املفردات، وعملية التعلم مبدوئة من 

البسيط مث السهلة مث املعقدة. وأما خطوات تنفيذ هذه الطريقة فهي فيما يلى

يعد املدرس املادة الدراسية .1

املعرضاملناسبة باملوضوع خيتار املفردات املشهورة.2

ينظم املدرسة التسلية املناسبة.3

يعرض املدرس املادة الدراسية بذكر املفردات أو ميثل املدرس املفردات.4

يكرر املدرس مرارا..5

يكتب املدرس املفردات على السبورة أو على اجلهاز.6

يكتب املدرس اجلملة البسيطة املشهورة مناسبة باملفردات املستخدمة.7

ىت تشتمل على املادة املتعلمة آخر اللقء.تقدم املدرس التعبريات ال.8

الفرضية.ه

16 Juwariyah Dahlan, Metode Belajar Mengajar Bahasa Arab, Surabaya: Usaha Nasional.
h.159.
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Ha : لدى طالب يف طريقة املراقبة اللغوية فعالية لرتقية القدرة على استخدام املفردات

مية بانكننجاإلسالاملتكاملةاملدرسة املتوسطة األوىل احلكومية 

Ho : لدى طريقة املراقبة اللغوية غري فعالية لرتقية القدرة على استخدام املفردات

مية بانكننجاإلسالاملتكاملةطالب يف املدرسة املتوسطة األوىل احلكومية 

السابقةالدراسات.و

ا الطالبة ترييانا سوسانيت، وموضوع حبثها فعالية طريقة املراقبة اللغوية  هذا البحث قد قامت 
باستخدام وسيلة  Stik Figures لرتقية استيعاب املفردات لدى الطالب يف املدرسة الثانوية

.03،76النموذجية كووك بنكننج. وحصلة حبثها أن نتيجه استيعاب املفردات تصل إىل 


