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يالفصاللثان

اإلطار النظري

المفهوم النظري.أ
الفعاليةمفهوم .1

جاء يف املنجد أن معىن الفعالية هي النافذ، املؤقر، الذي يؤدي إىل 
و أما يف معجم اللغة اإلندونيسية معىن الفعالية هي عاقبة أو أثار أو مؤثر 30.النتيجة

وهذه إشارة إىل املعىن اللغوي لكلمة الفعالية. وعلى يد ملياسا 31.حلصول احلاصل
الفعالية ُمرتَِبط مبحصول على املنشودة و ِكفاية و إجياد اشرتاك األنشطة 

الدرجةويقصد بالتعليم الفعال هو التعليم الذي يؤدي إىل أقصى 32.الطالبمن
على أكرب قدر من ممكنة من التعلم بأقصر الطرق وأقلها جهدا ووقتا مع احلصول

.33املكاسب الرتبوية األخرى

و التقنيةطريقةالمفهوم المدخل و .2
ان الدخول و اصطالحا جمموعة اإلفرتاض متصلة مبادة كاملدخل لغة م

تعليم اللغة العربية. يقول هداية أن املدخل له ناحيتان مهمتان و مها عنداللغة 
فيما يلي:

ة اللغةيناح.1
. دار المشرق:بیروت.1986معلوف، المنجد في اللغة و اإلعالم،لویس 30

31Yeyen Maryani, Kamus Bahasa Indonesia Untuk Pelajar, ( Jakarta: Meity Taqdir
Qodratilah), hal.107

32 E Mulyasa, Manajemen Berbasis Sekolah.,(Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2002),
hal. 82.

.32-31. صالمرجعالسابقالخولي،محمدعلی33
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ناحية عملية التعليم.2
معىن الطريقة يف كتاب أمحد إزن هي  وسيلة اليت يستخدمها املدرس عند 

34.التعليم لسهولة الطالب يف الفهم و اإلستيعاب الدرس باجليد و املمتعتقدمي مادة

النظام الذي يسري عليه املدرس فيما يلقيه على التالميذ من طريقة التدريس هي و أما 
مهارة و نشاط حيت يكسبوا اخلربة النافعة واملهارة دروس وما يبعثهم إىل حتصيله من 

م من  الالزمة و املعلومة املختلفة من غري إسراف من الوقت و اجلهود و بشكل يقر
لذالك كانت طريقة التدريس مهما و 35.األغراض السامية اليت نرمي إليها يف الرتبية

الزما استعدادها املدرس يف التعليم.
أنشطة حمددة اليت تنفيذها يف الفصل، و تالئم مبدخل و طريقة و أما التقنية هي 

36خمتارة. و لذلك أن املدخل بديهي و الطريقة إجرائي و التقنية عمليايت.

مفهوم الطريقة الصوتية.3

بطريقة املباشرة. قال بعض أهل اللغة أن تصلةهي طريقة مالصوتيةطريقة ال
ا تفضل مترين اللسان، ممارستها بطريقة تعرف بالطريقة النطقية الصوتيةالطريقة أل

نطق الكلمة و اجلملة اللغة األجنبية حتت تقدم املادة مبمارسة السمع و الكالم وهي 
يقال أن الطريقة و 38ة ليست هجاءا.صوتيمادة الدرس يكتب بكتابة 37.قيد الدرس

الصوتية هي طريقة قاعدة ال39مركبة من طريقة الطبيعية و طريقة القراءة.الصوتية
نطق الصوت إما كلمة قصرية و مجل إعطاء الدرس يف األول بتمرين اإلستماع مث 

34 Ahmad Izzan, Op.Cit. hal. 72.
.19المرجع السابق، ص. ،صحابھأندوس سوتریسنو أحمد وأ35

36 Ahmad Fuad Efendi, Metodologi  Pengajaran Bahasa Arab, (Misykat:Malang, 2009) hal
8.

37 Ulin Nuha, Op.Cit. hal. 180.
38 Acep Hermawan. Op. Cit. hal. 180.
39 Tayar Yusuf, Op.Cit. hal. 159.
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طويلة مث تركبها قصة أو حوارا. و أما درس النحو  و اإلنشاء يعلمهما 
اتركز عن نطقالكلمة و مترين 40باستقرائي. و الفرق بالطريقة السمعية الشفهية أ

بتمرين ما خطوات إلقائها سواء وهي تفضل تكرارا، مهْ أمناط اجلملة و كذلك 
41.نطقالاإلستماع مث 

:خطوات الطريقة الصوتية وهي فيما يلي

.الب جيداّرن الطميسمع و  يقرأ املدرس القراءة امام الفصل مث ي.1
رتب املدرس القراءة كاملة.ي.2
أخر املدرس القراءة.ا فيفهما و استيعابا جيدالبالطواو استوعبواذا قد فهمإ.3
بعد درس القراءة مث احلوار السهلة اىل احلوار الصعبة..4
باستخدام وسائل لسهولة الطالب يف فهم الدرس.الصوتية تفضل الطريقة .5
42خر مادة الدرس، و على املدرس ان يعطي التمرينات.يف آ.6

منها:الصوتيةطريقة اللكل طريقة هلا مزية فمزيا 

ح و كذالك التكلم أو احلوار باللغة إن هذه الطريقة تعلم الطالب القراءة بالفصي.1
العربية.

43.القراءة اخلطأيسمع الطالب القراءة من أصحابه أو مدرسه مث يصحح .2

طريقة طريقة من اإلنتقادات. و اإلنتقادات اللعادة مل تنجح هذه الوكا
منها:الصوتية

40 Ulin Nuha, Op.Cit. hal. 181.
41 Ahmad Fuad Efendi, Op Cit. hal 60.
42 Ahamad Izzan, Op.Cit. hal.91-92.
43Ibid, hal. 92.
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حتتاج هذه الطريقة اىل مدرس مهين يف القراءة و التكلم..1
يستوعبوا اللغة األجنبية سيكون صعبة، لذلك على املدرس أن للطالب الذين مل .2

يعلمهم جيدا.
ا سيصعب الطالب يف استيعاب إذا ال يرتب املدرس مادة القراءة ترتيبا تام.3

44لذالك على املدرس أن يرتب الوقت و مادة الدرس برتتيب جيد.الدرس،

اللعبة اللغوية التربوية مفهوم .4
ب)) يف تعليم اللغة، لكي يعطى جماال واسعا يستخدم اصطالح ((األلعا
بوسيلة ممتعة و مشوقة للتدريب على طالبيف األنشطة الفصلة، لتزويد املعلم و ال

اللعبة هي أنشطة 45عناصر اللغة، وتوفري احلوافز لتنمية املهارات اللغوية املختلفة.
دف يف اكتساب املهارة بطريقة السرور مناسبة عند يطبق أسلوب اللعبة 46.اليت 

درس اللغة العربية بدون اإلجبار. ولكن الطالب يف فهم ةلو سهلتعليماللغة،  و يف 
دف يف اكتساب السرور الغرض بل الوسيلة حلاللعبة ليست صول الغرض، وهي 

وقال ناصف 47و تدرب املهارات اللغوية (اإلستماع، الكالم، القراءة، الكتابة ).
هلا فوائد منها:مصطفى أن اللعبة اللغوية

إعطاء األنشطة املفرح يف عملية التعليم..1
حتفيز املدرس و الطالب ليكون التعليم مفرحا..2

44Tayar Yusuf, Metodologi Pengajaran Agama Dan Bahasa Arab (Jakarta: PT Raja
Grafindo Persada, 1997), hal. 160-161.

. 12.،صناصفمصطفىعبدالعزیز،المرجعالسابق45
46 Fathul Mujib dan Nailur Rahmawati, Permainan Edukatif Pendukung Pembelajaran

Bahasa Arab 2(yogyakarta:diva press, 2013) hal. 19.
47Ibid, hal. 39.
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48ممارسة عناصر اللغة و تنمية مهارة اللغة..3

قّوى التعليم و الصحيحة تسبب تعليم املفرح و عند سويتنوا إن اللعبة
تذب و كذلك يكون لإلمتحان نها :أيت الفوائد متحىت ،ا

إعتزال اجلّدية العائقة يف عملية التعلم..1
إزالة التواثر يف بيئة التعلم..2
دعوة اإلنسان متورِّط كافة..3
إرتقاء عملية التعلم..4
ينّمي إبتكار النفس..5
حصول الغرض..6
حصول معنىى التعلم باخلربة..7
49مركز االطالب كفاعل التعلم..8

اللعبة اللغوية فهي:تمزايا. ومن استخدام اللعبة هلا مزية و عيوبةويف 

اللعبة اللغوية إحدى وسيلة من وسائل التعليم اجليد..1
خيفف سئم الطالب عند عملية التعليم يف الفصل..2
بني الطالب ينّمي محاسة الطالب.بوجود املنافسة .3
اللعبةاللغوية ينّمي عالقة الفرقة و يطّور امل نافسة اإلجتماعية..4
50خربة املهارة ال تنسى.وقلب الطالب املادة اإلتصالية  مؤثرة يف.5

48 Fathul Mujib dan Nailur Rahmawati. Op. Cit,hal. 34.
49Ibid, hal. 35.
50 Fathul Mujib, Metode Permainan-Permainan Edukatif Dalam Belajar Bahasa Arab 1

(Jogjakarta:Diva Press  2012 ) hal. 39.
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:يلياللعبة اللغوية فهي فيما اتومن عيوب

مجيع الطالب يف اللعبة.طورّ ة و تسبب الصعوبة ليعدد الطالب كبيىر .1
تؤدي اللعبة اللغوية بالضحك و الصياح حىت يشوش التعليم فصل اآلخر..2
الدرس متصلة باللعبة اللغوية.ليست مجيع مادة .3
51اللغوية مل تعترب بربنامج تعليم اللغة بل فاصلة.اللعبة .4

كرة الحارةلعبة  مفهوم .5

تدقيق الطالب. دف يف تنمية قوة اإلنتقادية والرشاقة والكرة احلارةلعبة
ممارسة الطالب يف 52لرتقية مهارة الكالم.إنتاج مجلة إستفهاميةمث ميارس الطالب 

إعطاء األسئلة و إجابة األسئلة باستخدام الكرة بطريقة رميها موافق عند إعطاء 
لعبها:خطوات و 53الكرة بإجابة األسئلة.قبض علىاألسئلة مث الطالب  اآلخرون 

54ستعد املدرس الكرة.ي.1

قيام املستدير.الب بالطاملدرسأمري.2
الكرة.ميبر أحد الطالبعطى املدرس األسئلة إىل ي.3
يب األسئلة.جيسأل و يحني الرمي و القبض الكرة أو الطالبتبادل ي.4
وجوب إجابة األسئلة.قبض على الكرة .5
.الب إجابة األسئلة فرمي الكرة إىل طالبأخرستطيع الطيإذا ال .6
األسئلة.البيب الطتنتشر الكرة دائمة حىت جي.7

51Ibid, hal.38.
52 M. Khalilullah. Op.Cit,hal. 89.
53 Dedy Wahyudi. Op cit,hal. 19.
54Dedy Wahyudi, The Guidelines OfTeaching Speaking Theory and Practice,

(Pekanbaru:Kreasi Edukasi, 2013), hal. 19-20.
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الب ة برمي الكرة إىل طسأل أسئلة جديديإجابة األسئلة فالبستطيع الطيإذا .8
55.أخر

56األسئلة ختصص باملادة حتت قيد الدرس..9

مهارة الكالممفهوم .6

دروس املهارة هي الدروس الفنية العملية اليت تتطلب حماكاة  ومترنا و 
تدريبا وتكرارا بطريقة معينة للحصول على املهارة يف العمل، والغرض منها كسب 

تعد مهارة الكالم إحدى املهارات اللغوية 57الفنون.املهارة الفنية يف أي فن من 
األساسية، ألن اللغة يف األصل كالم، فقد نبه إىل ذلك ابن جين منذ فجر 
ا:أصوات يعربها كل قوم عن  الدراسات اللغوية العربية حيث عرف اللغة بأ
أغراضهم" كما أن الكالم سابق من ناحية تارخيية لبقية املهارات اللغوية، فقد 

تعليم الكالم أو النطق هنا تدريب 58رف اإلنسان الكالم منذ نشأة اللغة.ع
الطالب على استخدام النظام الصويت العربية لفك الرموز اليت يسمعها أو 

ةقدر يو يف كتاب اسيف هريماون أن مهارة الكالم ه59يستخدمها عند الكالم.
60أو املخاطب.التعبري عن األفكار و الرأي و اإلرادة واإلحساس إىل الغري

:هارة الكالم كمايشري بذلك كثري من علماء التطبيقينيعيار أو األهداف مامل

.نطقا صحيحاالعربيةنطق األصوات.1

55 M. Khalilullah, Lot.Cit.
56 Dedy Wahyudi, Lot. Cit.

.12صحابھ، المرجع السابق، ص. أندوس سوتریسنو أحمد وأ57
.75.:،ص)2008الدارالعالمیة،:إفریقیا(تعلیماللغةالعربیةللناطقینبغیرھا،عمرالصدیقعبدهللا58
.155.: ص) 1989ورة،.جامعةالمنص:ر.مص(،تعلیمالعربیةلغیرالناطقینبھارشدیأحمدطعیمة59

60 Acep Hermawan. Op.Cit, hal. 135.
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ة متييزا واضحا مثل ذ، ز، ظ و غري .2 التمييز عند النطق، بني األصوات  املتشا
.ذلك

.التمييز عند النطق بني احلركة القصرية و الطويلة.3
األفكار باستخدام الصيغ النحوية املناسب.التعبري عن .4
تأدية أنواع النرب و التنغيم بطريقة مقبولة من متحدثي العربية..5
.61استخدام التعبريات املناسبة للمواقف املختلفة.6

ا الباحثة يف النتيجةناحية املهمة يشري بذلك كثري ماكمهارة الكالم  اليت قامت 
لي:يمن أهل اللغة فيما

اللغويةالناحية .1
النطق (خمارج احلروف).1
وضع النربة (مد و شدة).2
م و الوزن الغناءينغتال.3
الكلمةاختيار .4
اختيار التعبري.5
ترتيب اجلملةال .6
التنوع.7

الناحية غري اللغوية.2
الطالقة.1
استيعاب املوضوع.2

. 77.: المرجعالسابق،ص،عمرالصدیقعبدهللا61
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املهارة.3
التفكري.4
السجاعة.5
الرشاقة.6
الرتتيب.7
املواظبة.8
62التعاون.9

المفهوم اإلجرائي.ب
التمهيديةاألنشطة .1

غرض التعليم.رب عن ختتعلم و الطالب لةستعد املدرست.1
كشف احلضور.ةقرأ املدرست.2

األنشطة األساسية.2
ستمر تالدرس بقراءة املفردات مث الكلمات الطويلة و بعد ذلك ةبدأ املدرست.1

يسمعها و بعد ذلك يطبقها.إىل احلوار و أما الطالب 
الطالب بقيام احلوار مع صاحبه أمام الفصل.ةأمر املدرستمترين النطق بعد.2
.أمر الطالب بقيام املستديرتالكرة  مث ةستعد املدرست.3
على الكرة جييب بضإىل أحد الطالب و قبرمي الكرةةسأل املدرست.4

.األسئلة
.يب األسئلةجيسأل و يحني الرمي و القبض الكرة أو الطالبتبادل ي.5

62 Ahmad Fuad Efendi, Metodologi Pengajaran Bahaasa Arab (Jombang:Kinara, 2009)
hal. 153-154.



18

.الكرة إىل صاحبه بإعطاء األسئلةرمي األسئلة قبض على الكرة وآجب.6
األنشطة الخاتمة.3

.تقوم املدرسة بالتقومي.1
الدرس.ةتتم املدرسخت.2

ةالسابقةالدراس.ج

هي استخدام الطريقة الصوتية لرتقية مهارة الكالم اللغة الدراسات السابقات
يف السنة العربية لدى طالب الصف العاشر يف املدرسة العاليةالفالح تافنج ماكمور

اللغة العربية عليموهو حبث جترييب. قام هذا البحث أوجنك هيماون يف قسم ت2014
وحاصل البحث أن الطريقة الصوتية فعالية لرتقية مهارة الكالم. قبل استخدام  .والتعليم

و أما 46الطريقة الصوتية أن قدرة الطالب يف التكلم باللغة العربية خافض بالنتيجة  %
خدام  الطريقة الصوتية أن قدرة الطالب يف التكلم باللغة العربية جيد بالنتيجة  بعد است

%82،4.63

بني البحث األول والثاين فهما: الفرقأما 

البحث األول بدون استخدام لعبة كرة احلارة.1
البحث الثاين باستخدام لعبة كرة احلارة.2

فروض البحثد.

كرة الصوتية بلعبة  طريقة الالطالب باستخدام لدىإذا وجود ترقية مهارة الكالم 
احلارة ف:

، استخدام الطریقة الصوتیة لترقیة مھارة الكالم اللغة العربیة لدى الطالب الصف العاشر في المدرسة أوجنك ھیماوان63
.2014. العالیةالفالح تافنج ماكمور
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Ha: تكون فعالية لرتقية مهارة الكالم الصوتية بلعبة كرة احلارةطريقة الاستخدام
مبعهد املدرسة املتوسطة اإلسالمية املتكاملةيف الصف الثامنالطالبلدى

اإلحسان كمبار.
Ho: تكون غري فعالية لرتقية مهارة احلارةالصوتية بلعبة كرة طريقة الاستخدام

املدرسة املتوسطة اإلسالمية يف الصف الثامنالطالبلدىالكالم 
مبعهد اإلحسان كمبار.املتكاملة


