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الفصل الثاني

اإلطار النظري

المفهوم النظري.أ
. فعالية۱

الفعالية هي حال يدل على حصول احلاصل املعني، بوجود اإلتفاق بني 
العامل و اهلدف. أو تسمى مبنظمة اليت جتد و تستخدم موارد طبيعية عند حتقق 

.11الغرض العام.
هو التعليم ميلك عزيز فهروزي و إرتا حمي الدين أن التعليم الفعالعند

يعين التعليم الذي الطالب. لذالك  التعليم الفعالاألثر و حيمل احلاصل لدى
املستقبل.الزمانضر و يف ا احلالزمانغرضه  و حاجة  الطالب يف ليطابق 

هو التعليم الذي يؤدي إىل أقصى حممد علي اخلليعند ويقصد بالتعليم الفعال
لطرق وأقلها جهدا ووقتا مع احلصول على أكرب درجة ممكنة من التعلم بأقصر ا

12قدر من املكاسب الرتبوية األخرى

اخلالصة من ذالك الرأي أن الفعالية  هي وصول غرض التعليم حىت  
يأثر الطالب تأثريا جيدا لدى الطالب و حيصلون نتيجة جيدة.

11 E Mulyasa, ManajemenBerbasisSekolah, Bandung: RemajaRosdakarya, 2004, h.82.
12 32-31, ص. مراجع السابقمحمد علي الخلي, 
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اللغة العربيةدريسطريقة ت.2
طريقة التدريس هي وسيلة معينة لتوصيل املعرفة. ولقد أصبحت الطريقة 
يف ضوء املفهوم احلديث هلا، تعين  جمموعة األساليب اليت يتم بواسطتها تنظيم 

ال اخلارجي للمتعلم من أجل حتقيق أهداف  إن الطريقة  مثل تربوية معينة. ا
13ية.خيط املسبحة  الذى ينتظم عددا من املكونات الرئيس

ا عمليا يف  أما مراد الطريقة عند رأي األخر ناحية النظري اليت تكو
14عملية التعليم.

إلثبات طريقة التدريس، يلزم املدرس أن خيتار املدخل و اإلسرتاتيجية. 
ويقصد باملدخل هو طقم اإلقرتاض فيما خيص على حقيقة اللغة و تعليم 

كل الناحية اليت تعالق بإعجاز أمااسرتاتيجية هي تعيني و استخدام  15اللغة.
إحدى من خطوات يف اختيار 16الغرض، فيها التخطيط، و التطبيق، و التقومي.

اإلسرتاتيجية يعين ماهر يف استخدام طريقة التدريس. عندما تسلط 
، يسهلهم يف اختيار طريقة التدريس املناسبة باملادة.املدرسعلىطريقة التدريس

بية، فجاز عليه أن خيرت طريقة تدريس اللغة إذا املدرس يعلم اللغة العر 
العربية. اما طريقة التدريس اليت تستخدم يف عملية تعليم اللغة العربية، فيما يلي:

طريقة القواعد و الرتمجة.1

مكةالمكرمة(.دلیاللمعلمفیإعدادالموادالتعلیمیةلبرامجتعلیمالعربیة،رشدىأحمدطعیمة13
. 156-155. ص) 1985معھداللغةالعربیةبجامعةأمالقرى،:

14Zulhannan, TeknikPembelajaranBahasa Arab Interaktif, Jakarta: PT Raja
GravindoPersada, 2014, h. 81

15 Ahmad FuadEfendi, MetodologiPembelajaranBahasa Arab, Misykat: Malang, 2009, h.
8

16 D. Sudjana, MetodedanTeknikPembelajaranPartisipatif, Bandung, 2010, h.23-33
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طريقة املباشرة.2
طريقة القراءة.3
طريقة السمعية و الشفوية.4
17طريقة التوليفية.5

أما ،تعليم اللغة العربية فقطليست الطريقات السابقات اليت تستخدم يف 
.ألن طريقة واحدة 18الطريقات العاميات تستطيع أن يستخدمها املدرس يف تعليمها أيضا

لكن ،وطريقة دريلهمامن الطريقة العاميةلعب  الدور متكن مناسبة جلميع التعليم. كطريقة
العملي سواء كان بطريقة العرض 19احسن ليستخدمها املدرس يف تعليم اللغة العربية.

يستطيع املدرس أن يستخدمها يف تعليمها لرتقية أنشطة الطالب.

طريقة العرض العملي.3

هي طريقة التدريس اليت استخدامها مام سويتنو أن طريقة العرض العملي عند إ
كل استعراض العمل.و ،احلركة،استعراضالتمثيل استعراض يعين ستعراض،إلبا

20يدّل على أنشطة الطالب يف البصر.استعراض

17 طعیمةأحمدرشدى70, ص. 2003, مصر, لن بھایر الناطیطرائق تدریس اللغة العربیة لغ, 
18UlinNuha, Op cit, 224
19 Ibid, h. 261
20 Imam Suyitno, MemahamiTindakanPembelajaran: Cara

MudahdalamPerencanaanPenelitianTindakanKelas (PTK), Bandung: PT RefikaAditama, 2011, h.
29
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الذي يعمله املدرس و الطالب أداء احلركةعند اولني نوحى هي طريقةأما هذه ال
21بالرتتيب املناسب وبا الشرح الصحيح.

ا طريقةعند ريستية ن.ك، باستخدام هذه ال ، تعامل التعلم والتعليم مرتفع. أل
فع إشرتاك الطالب. لتطور كفائتهم، وتزيد ترتكز اهتمام الطالب إىل التعليم، و ترت

22الدافع عليهم يف التعلم.

اخلالصة من الرأي السابقة أن طريقة العرض العملي هي الطريقة حيث املدرس 
م يعملون  أو الطالب يعرضون املادة الدراسية حىت تصبح حال الفصل حيا, أل

ذه الطريقة يشعر الطال ب املرحية يف عملية أنشطة اجلسدي و أنشطة اخللقي. و 
التعليم.

هذه الطريقة تعطي الفرصة إىل الطالب للتفكري، والتحليل، واإلهتمام، والفهم، 
واإلستنتاج حىت يقدروا أن يعملوا العرض العملي. فبذلك، هذه الطريقة يكون 
م يتبعون عملية التعليم من األول إىل  الفعالية لرتقية أنشطة التعلم لدى الطالب، أل

وميكن أن تستخدم طريقة العرض العملي يف:خر.األ

تقدمي مشكلة و إثارة اهتمام الطالب.1
توضيح بعض احلقائق أو العالقات.2
حل املشكلة.3
اإلستنتاج و اإلستقراء للجزيئات و القواعد و التعميمات.4

21UlinNuha, Metodologi Super efektifPembelajaranBahasa Arab, Yogyakarta: Diva Press,
2.12, h.237

22Roestyah, N. K, StrategiBelajarMengajar, Jakarta: RinekaCipta, 1991, h. 84
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توضيح التطبيقات العملية.5
تقومي أعمال الطالب.6
مراجعة بعض املوضوعات.7

:, كما يليالعرض العمليمن أساليب طريقة و 

العرض الفردي سواء عن طريقة املعلم أو أحد الطالب.1
23العرض يف جمموعات.2

ملزايات هذه الطريقة منها:واإن طريقة العرض العملي هلا مزاي و عيوب, 

م مراقبوا عملية العرض العملي.1 الطالب يكتسب الصورة الواضحة أل
اليت يعلمها املدرس حىت تكون عملية إهتمام الطالب إهتماما كبريا إىل املادة .2

التعليم أمثال
خيّفف خطاء الفهم بني الطالب و املدرس.3
يعطي املدرس الفرصة إىل الطالب ليباحث ما وجدوا يف عملية التعليم وميرس .4

مهاراة املعينة
تكون عملية التعليم ممتعا.5

أما عيوب هذه الطريقة منها:
فيكون الصعبة تطبيقا و تنفيذا. مثل: إذا العرض العملي ال خيطط بالصحيح، .1

ناقص الوقت حىت الطالب ال  يستطيعون أن يقدموا األسئلة و اإلجابة

2363 2010, , محاضرات في طرائق تدریس التربیة اإلسالمیة, ص. داود بن دریش حلس
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األشياء الذي حيمل إىل الفصل إلعراض احيانا يكون عملية األخر بعملية الواقع .2
يف احوال احلقيقة. 

الفعاليةإذا ال يتبع الطالب باالعملي يف املراقبة ,فيكون العرض العملي ناقص .3
الزم على املدرس أن ميلك مهاراة املعينة.4
24حتديد املادة، أالة الدرس،حال  الفصل، و الوقت ليعرضها.5

، فيما يلي:طريقة العرض العمليعند د. سوجانا خطوات 

و يدافع طريقة العرض العملييشرح املدرس الغرض و خيرب كيفية استخدام .1
اكا متاماالطالب على أن يشركوا عملية التعليم إشرت 

يعطي املدرس مثال بأعرض عملية شرح املادة الدراسية أو نتيجة من شرحها.2
يطلب املدرس الطالب يعرضهم بإعطاء الوجيبة عليهم، ويساعد هم يف ترتيب .3

مادة يعرضواها
يعرض الطالب املادة املرتبة.4
25يتباحث الطالب مع املدرس املادة يف عملية التعليم..5

أنشطة التعلم.4

ساديرمان أن أنشطة التعلم تتكون من األنشطة اجلسدية و األنشطة عند 
أما النشاط اللغوي يعين حلقة مكملة للتدريس بعناصره ثالثة، املنهج، و 26اخللقية.

الكتاب، 

24UlinNuha, Op Cit, h. 238-239
25 D. Sudjana, Op Cit, h. 134
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و الوسائل العلمية. و إذا كان التدريس قائما على قيادة املدرس حركة املادة 
لب، أو من املدرس نفسه إىل الطالب أو من العلمية يف انتقاهلا من الكتاب إىل الطا

احلياة إىل الدرس. فإن النشاط اللغوي يقوم على قيادة الطالب حركة املادة العلمية يف 
انتقاهلا من نفسه إىل احلياة و الواقع من حوله. فالقيادتان متكملتان يف املعروفة و 

27التحصيل مث املمارسة و التطبيق.

ين هو تعليم الذي يدعواه الطالب اىل تعلم العملي , تعليم العملي عند هشام زي
ذا هم العمليون  عندما الطالب يتعلمون با العملي, شيطروا أنشطة التعلم. و 

28للتفكري و فهم املادة و النهائي املشكلة و تطبيق ما يف املادة يف حياة اليومية.

لي يف عملية عند هارسونو و هارينتو أن تعليم العملي هو يكون الطالب العم
29التعليم باستخدام طريقة التدريس.

اخلالصة من بيانات السابقة، أن أنشطة التعلم يف عملية التعليم حيث املدرس 
يستخدم طريقة اليت يشيطرواها الطالب ليعملني األنشطة اجلسدية و األنشطة 

اخللقية، حىت يشعر الطالب املسرتيح و املريح.

:30التعلم على النحو التايلعند فول ب. ديدريك أن أنشطة 

26Sadirman A.M., Op Cit, h. 100.
27 262, ص. 2004, , طرق الثدریس الخاصة با اللغة الربیة و التربیة اإلسالمیةعامرفخر الدین 
28HisyamZaini, StrategiPembelajaranAktif, Yogyakarta: CTSD, h. xiv.
29WarsonodanHariyanto, PembelajaranAktif, Bandung: PTRemajaRosdakarya, 2013, h.

12

30Sadirman, InteraksidanMotivasiBelajar, Jakarta: PT Raja GrafindoPersada, 2011, h. 101
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التجاربات،املظاهرات،اظهر الصوار،مثل: القراءاتاألنشطة البصر،.1
األنشطة عن طريق الفم ، مثل: الدول، بني ، و صياغة، و األسئلة، .2

إعطاء املشورة،  و إصدار الرأي ، املناقسة، و إنقطاع
اخلطبةأنشطة اإلستماع ، مثل : اإلستمال، املناقسة، احملادثة، .3
كتابة ، مثل : كتابة القصص، اإلنشاء, التقرير، اإلستبيانأنشطة ال.4
أنشطة الرسم، مثل : الرسم، خلق رسومات و اخلريطات، و .5

التخطيطيات
ركة،  مثل : إجراء التجارب، و تربية املاشية و البستانيةأنشطة احل.6
أنشطة السجية ، مثل : اإلستجابة، أن نتذكر، حل املشكالت و .7

لها و التخاذ القراراتحتلي
طة العاطفي ، مثل : رغبة، سائم, محاس، حريص، شجاع، و أنش.8

. اهلادء
ا: يف احلقيقة أن أنشطة التعلم مهمة جدا لدى الطالب، أل

يبحث الطالب اخلربة بنفسهم.1
يعمل الطالب الشيء بنفسهم .2
جيد الطالب أن يعزز التعاون املنسجم.3
ميعمل الطالب  الشيء بإتباع رغب.4 تهم و قدر
حال الفصل يتدقرط.5
تمع والصلة بني املدرس و الوالدينرّعتس.6 الصلة بني املدرس و ا
تمع.7 يصبح التعليم حيا يف املدرسة كما يف ا
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إذا إقامة عملية التعليم بالواقعي, فالطالب يسهلون أن يفهموا  ما .8
31شرح املدرس.

سيلربمان يعرب فكرته عن تعلم العملي, قال:فنيميل

ما مسعت نسيت

.ما رأيت تذكرت قليال

, وسألت أو ناقست مع األخرين, أبدأ أفهم. رأيت, و مسعتما 

32ما علمت لشخص أخر, قدرت.

تعلم العملي، إذا الطالب جيهدون يف اإلستماع، و البصر، سيلربمانفنيميليريد 
و األسئلة حىت جيهدوا أن يدرسوا اىل األخر.كل أنشطات كما ذكرت حتتاج اىل أنشطة 

الطالب حىت جيد الطالب نتيجة التعلم العالية.

مؤشرات النجاح يف أنشطة الطالب, فيما يلي:  

وال يتقبلواها من املدرس فقطرإىل األخيبحث الطالب املعلومات و يعطيها.1
يتقدم الطالب األسلة إىل املدرس أو الطالب.2
يتقدم الطالب الرأي الذي وجدوا من املمعلومات اليت يبلغها املدرس أو .3

الطالب
يستجيب الطالب دافع التعليم الذي يعطيه املدرس.4

31OemarHamalik, Proses BelajarMengajar, Jakarta: PT BumiAksara, 2010, h. 175-176
32 Melvin L. Siberman, Active Learning: 101 Cara BelajarSiswaAktif, Bandung: Nusa

Media, 2006, h. 23
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يعمل الطالب التقومي يف عمل الذي مل يكمل.5
تهميصنع الطالب خالصة الدرس بلغ.6
33ينتفع الطالب مصادر التعليم و بيئة التعليم يف حوهلم.7

ري جامرة أن أنشطة التعليم تشمل على النحو التلي: عند شيفول 
اإلستماع.1
يوجه الطالب أبصارهم إىل املفعول الغرض.2
القرائة.3
يصنع اإلختصار.4
حتليل اجلدول, و خط البياين.5
يرتب ورقة العمل.6
التذكري.7
التفكري.8
34ممارسةالتدريب و .9

العوامل اليت تؤثر أنشطة الطالب، فيما يلي:

عامل مثري التعلم، يتكون على املادة الدراسية، صعبة املادة، ثقيل أو خفيف .1
الوجيبة، حال البيئة. (اجلّو، املكان و الظروف)

33 Nana Sudjana, CBSA Dalam Proses BelajarMengajar, Bandung: SinarBaru, 1989: h. 110
34SyaifulBahriJamarah, PsikologiBelajar, Jakarta: RinekaCipta, 2008, h. 38
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)، طول over learning( عامل طريقة التعلم، يتكون على نشاط املمارسة .2
رشاد اخللقي، حال صحة اجلسدي و الروحين.التعلم, نتيجة التعلم، إ

عامل الفردي، يتكون على لعمر، إختالف اجلنس، اخلربة قبله، اخللقي، .3
35حال صحة اجلسدي والروحين.

المفهوم اإلجرائي.ب

, فيما يلي:طريقة العرض العمليطواتإخن

و استخدام طريقة العرض العملي إىل الطالبأهدافخيرب املدرس عن .1
فوائدها يف احلياة اليومية

يشرح املدرس املادة الدراسية اليت ميثلها إىل الطالب.2
املفردات يكتب املدرِّس .3
يعطي املدرس مثال بأعرض عملية شرح املادة الدراسية أو نتيجة من شرحها،.4

و ميكن املدرس أن يطلب إىل الطالب ليساعده يف قيام العرض
الطالبيعطي املدرس فرصة األسئلة إىل .5
يعطي املدرس الوجيبة إىل الطالب لريتبوا املادة الدراسية اليت ميثلها بالفرد أو .6

موعة. ا
يعرض طالب املادة الدراسية املرتية.7
يالحظ املدرس كل خطوات العرض العملي الذي يعملها الطالب .8

35Slameto, BelajardanFaktor-Faktor yang Mempengaruhinya, Jakarta: CV. RinekaCipta,
1991, h. 72



19

اية التعلم.9 يلخص املدرس و الطالب الدرس معا يف 
الطالبيقوم املدرس التقومي على .10

مؤشرات النجاح يف أنشطة الطالب, فيما يلي:  و أما 

يوجه الطالب أبصارهم إىل املفعول الغرض.1
يعمل الطالب الواجبات من املدرس.2
يتقدم الطالب الرأي يف صنع املادة الدراسية.3
ينتفع الطالب مصادر التعليم و بيئة التعليم يف حوهلم.4
شجاعة الطالب يف متثيل العرض العملي.5
واها إىل املدرس مل الطالب عن املادة اليت مل يفهيسأ.6
جييب الطالب األسئلة من املدرس.7

ج. الدراسة السابقة

موضوعه و .يف قسم تدريس اللغة العربيةقام به أدي أريندي سافوترا هذا البحث 
"ترقية أنشطة الطالب يف تعلم اللغة العربية بوسيلة القصة املتقاطعة يف الفصل الثاين 

وهو حبث 2011يف السنة (د) للمدرسة الثانوية مبعهد املنورة اإلسالمي باكنبارو 
قبلالحظة األول عن أنشطة الطالب يف تعلم اللغة العربيةوحاصل املجترييب. 

الحظةالثالثبعد امل, و 6607%ية بعد تنفيذ األولالحظةالثاناملأما 51078%تنفيذ
الحظةالرابعة بعد امل, و 75%تنفيذ الثاين 
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ا الباحثة استخدام 87%تنفيذ الثالث  ، والفرق بني حبثة و البحث الذي قامت 
36طريقة العرض العملي.

فروض البحثد. 

العرض الطالب باستخدام طريقة ىلدأنشطة التعلم اللغة العربية إذا وجود ترقية 
العملي يف:

Ha: أنشطة التعلم اللغة العربية لدى فعالية لرتقية عرض العمليالاستخدام طريقة
.جبل النور كانديسمبعهدالثانوية الطالبفي املدرسة 

Ho: أنشطة التعلم اللغة العربية فعالية لرتقية عرض العملي غريالاستخدام طريقة
.جبل النور كانديسمبعهدالثانوية الطالبفي املدرسة لدى 

أدي أريندي ، ترقية أنشطة الطالب يف تعلم اللغة العربية بوسيلة القصة املتقاطعة يف الفصل الثاين (د) للمدرسة الثانوية مبعهد 36
67،ص. 2011يف السنة املنورة اإلسالمي باكنبارو 


