
الفصل الثانى
المفهوم النظري

.النظريات1

ا. الفعالية

ا تستطيع أن تنتج احلاصلة.1الفعالية هي مدى احلاصلة املرجوة حصوهلا. 2ومعىن الفعالية أ

واملقياس املستخدم ملعرفة جناح الوصول إىل اهلدف إن كان اهلدف قد حصل عليه بالشيئ 

والفعالية عند "أسواين سوجد" حاصلة يف تنفيذ الواجبة، التخطيط أو الربنامج، القرار أو 3املخطط.

بناء على الرأي السابق فخالصته أن الفعالية متعلقة بتنفيذ الربنامج (الواجبة 4واهلدف املثايل.

فعاال الرئيسية)، الوصول إىل اهلدف، دقة الوقت واالشرتاك الناشط من األعضاء. يسمى الربنامج

إن كان حيتوى على الناحيات التالية:

الواجبة الوظيفية.1

تسمى املؤسسة فعالة إن كانت تنفذ الواجبة ووظيفتها

التخطيط.2

ويسمى التخطيط فعاال إن كان ينفذ يف الوقت املعني ويؤخذ اهلدف املقرر، إذن، أن فعالية 

العمل تتعلق مبدى التخطيط احملصول عليه.

النظام.3
1 Jaap Scheerens, Peningkatan Mutu Sekolah, Jakarta :PT Logos, 2003, 79.ص

82.ص,E. Mulyasa ,المرجع قبل ألخر2
3 Kumarotomo Wahyudi, Etika Administrasi Negara, 2003, Jakarta Grafindo Persada, .ص 362
4 Aswani Sujud, Matra Fungsional Pendidikan, 1989, Yogyakarta: Purba Sari, 153.ص



لنظم تعترب من وظيفة النظام املرموز يف حفاظ جارية عملية التعلم والتعليم. إن فعالية ا

وهذه الناحية حتتوى على النظم املتعلقة باملدرس أو بالطالب.

اهلدف.4

إن كان اهلدف املقرر حمصول عليه يسمى ذلك النشاط فعاال.

مبا نقله من الدكتورندوس مضافلري يستطيع أن يقاس من Kempإن مقياس الفعالية عند 

عدد الطالب الناجحني يف الوصول إىل هدف التعلم املقرر. ومواصفات ذلك العدد تسمى مئوية.  

5ومدى املئوية الفعالة يتعلق مبعيار النجاح الذى قرره املدرس. وأما املدى الفعال فهو فيما يلى

: فعال100%-% 1.76

: كايف% 75- % 2.56

: ناقص55%- % 3.40

: غري فعال% 39- % .4

. طريقة التعلم اإلرشادي2

الطريقة هي الكيفية أو األسلوب الذى خيتاره املدرس ليساعد التالميذ على حتقيق األهداف 

ا  التعليمية السلوكية، و هي جمموعة من اإلجراءت و املمارسات و األنشطة العلمية الىت يقوم 

5 Suharsimi Arikunto, Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan, 1986, Jakarta: Bumi Aksara, 251 .ص



أن توصيل معلومات و ىف كتاب رميوليسىلإاملعلم داخل الفصل بتدريس درس معني يهدف 

.6الطريقة هى الوسيلة الصحيحة ىف تعليم املادةحقائق ومفاهيم للتالميذ. وقال أمحد تفسري

و أما أهداف الطريقة ىف التعليم فهى:

تعلمني اخلربات الرتبوية املخطط هلاإكتساب امل.1

تنمية قدرة املتعلمني على التفكري العلمى على العمل اجلماعى أو العمل ىف .2

جمموعات صغرية

بتكار أو اإلبداع.التنمية قدرة املتعلمني على ا.3

مواجهة املشكالت الناجحة عن الزيادة الكربى ىف إعداد املتعلمني.4

التعلم هو تغيري. واملراد هنا أن التعلم هو حماولة تغيري السلوك. إذن، إن التعلم سينتج 

التغيري للمتعلم. وذلك التغيري ال يتعلق بزيادة املعرفة فقط بل يف حنية االتصال، املهارة، املوقف، 

–كولوجي الفهم، املروءة، الرغبة، الطبيعة وتكيف النفس. فلذا أن التعلم هو نشاط روحاين، س

ال املعريف،  جسماين للوصول إىل تطوير شخصية اإلنسان كامال. وهو يطلق على املذاق، ا

7الوجداين والنفسي احلركي.

هذه الطريقة يف البيئة الرتبوية معروف بالتعلم اإلرشادي، وأخريا أنه يسمى هذه الطريقة 

. إن موقع الطالب يف مصطلح "طريقة التعلم اإلرشادي". واسم هذه الطريقة مأخوذ من ختصصه

Curran يسمى عميال، واملدرس يسمى مرشيدا أو عاملا. وهدف التعلم عند رؤية هذه الطريقة

6 Ramayulis, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Kalam Mulia, 2020), hlm. 183
7 Sardiman, Interaksi & motivasi belajar mengajar, Jakarta, Rajawali pers, 2010, hal. 21



لرتقية قدرة املتعلم على استيعاب اللغة األجنبية الىت تقرتب بالناطق األصلي وإلغراس عزة النفس 

ومن االرشاد يرغب الطالب يف أخذ اآلفاق اجلديدة وإلغراس الوعي 8العالية لدى املتعلم.

الشخصي الذى يستطيع أن يعطى املثري لتطويره وتقوية العالقة مع األخرين.

" مبعىن "مع" الذى ينظم بكملة Consilium"واالرشادى لغة تشتق من اللغة الالتينية مبعىن 

"القبول أو الفهم".

م االستشارة والسيما االستشارة الرتبوية باعتماد على املراقبة ووصف ويليام راتيجان مفهو 

ا. الىت قام 

االرشادى/ استشارة هي حماولة ملساعدة النفس ومساعدة الطالب لصناعة القرار من .1

مشاكلهم، ويأخذون الرعبة يف أعماهلم.

اس ضغط االرشادى/ استشارة تعطى الفرصة للمرء لتعبري إرادته، الشيئ املنشود، والنتع.2

9القلب والضغط الوجداين.

دف إىل مساعدة املتعلم يف تعلم الكيفيات الفعالة الكتشاف  هذه االرشادى/ استشارة 

10األهداف، والكيفيات للوصول إىل تلك األهداف، ولو كان هناك عراقيل التعلم.

8 Acep Hermawan. Loc-Cit
9 Eva Arifin, Teknik Konseling Media Massa. Yogyakarta: Graha Ilmu. Edisi 1. 2010, h. 150
10 Arifin, Teori –Teori Konseling Agama dan Umum, Jakarta: PT Goldenn Terayon Press, 2003. h:
96 Acep hermawan. Ibid :



يفالنشاطأشكالمنشكلهواخلصوصيةالدروستعريفأنإىلخنلصأنميكنذلك

أنلآلخرينلتعطيالطرقمنالعديديفقدرةأكثركانالذيالشخصايقوماليتالتعلمعملية

11.احلياةيفتطبيقهاوميكنمتلكالجديدةمعارفالكتشافلآلخرينللسماحيهدفالذي

وأما خطوات استخدام طريقة التعلم اإلرشادي فهي فيما يلى:

عملية التعلم والتعليم والسيما ألة التسجيل لتسجيل يعد املدرس األجهزة املستخدمة يف .1

موعة الصغرية، ولكل جمموعة تتكون  حوار الطالب. وبالتايل يقسم جمموعة الطالب إىل ا

من مخسة حىت عشرة أشخاص

يعطى املدرس الفرصة للطالب ليتفقوا على تعيني املوضوع املبحوث. وبعد أن استعدوا .2

م. ولكل طالب فرصة يف التعبري الشيئ. ويرتجم املدرس  يطلبهم املدرس لتسجيل أصوا

كل الكلمة املطلوبة.

وبعد أن انتهت عملية التسجيل (مخسة وعشرون دقيقة)، ذلك التسجيل يعرض ليستطيعوا .3

مساعه. وتقدمي الصوت املسجل متدرج ليسمعه الطالب واضحا.

القرتاح اإلصالح على وبعد أن مسع الطالب ذلك التسجيل، يعطى املدرس الفرصة هلم .4

أخطائهم.

ويأمر املدرس الطالب لسماع ذلك التسجيل يف اللقاء التايل، ويأمرهم املدرس لكتابة .5

نسخة التسجيل مجاعة. مث يقرأ املدرس تلك النسخة، ويستطيع املدرس أن يعني أسلوب 

11 http://rasa-stroberi.blogspot.com/2012/06/pengertian-makna-arti-bimbingan-
belajar.html



درس أن اللغة الذى ميكن تكراره. احلوار الذى قدمه الطالب متنوع فألجل ذلك ينبغى للم

يؤكد على أن التعبري املستخدم هو تعبري حيتوى على األساليب احملتاجة إليها فقط. املثال، 

السؤال بإجابة "نعم" أو "ال"، أو السؤال الذى حيتاج إىل اإليضاح السؤال عن األوقات.

وميكن أن يأمر املدرس الطالب لتغيري أمناط الكلمة إىل أمناط أخرى. مثال عن الكلمة .6

هول أو عكسها.اخلرب  ية إىل الكلمة االستفهامية أو عكسها ومن املعلوم إىل ا

وأخريا، يستطيع املدرس أن ميارس األساليب املتعلمة إىل التعبريات احلرية مناسبة بإرادة .7

م عن املادة الدراسية. املتعلم لتقوية استيعا

وأما مزايا الطريقة التعلم اإلرشادي فهي فيما يلى

املتعل القائم بذاته يف إتباع عملية التعلم والتعليم.هناك نشاط.1

وتعلم اللغة األجنبية يقام بالعمل اجلماعي. هذه الكيفية تنتج اجلو السليم وتنقص عقدة .2

النقص لدى املتعلم، وهذه الكيفية تزيد عزة نفس املتعلم.

ويستخدمون إن الطالب يتورطون من بداية عملية التعلم والتعليم ليتصلوا متجاوبني، .3

م على تطبيق أمناط االتصال  م على تطبيق القواعد اللغوية. وهذه احلالة تساعد قدرا قدرا

باللغة االجنبية.

وأما عيوب الطريقة التعلم اإلرشادي فهي فيما يلى:

قد أمر املدرس الطالب لصناعة اجلمل بأنفسهم، إن كان الطالب قد أملك املعرفة عن .1

ا فهذه احلالة جترى جيدة.القواعد اللغوية  واملفردات األجنبية يتعلمو



املادة الدراسية املقدمة يف هذه الطريقة تعتمد على العملية ال على حمتواها، وهذه احلالة .2

صعبة ألن كل فصل ميلك املادة املختلفة، فلذا أن املادة املقدمة جلميع الفصول تتعلق 

بأسلوب اللغة فقط.

يف تعليم اللغة غري مستفاد. وإمنا موقعه معطى اإلطمئنان. وهذه وموقع املدرس كاملرشيد.3

احلالة ال تساعد تطوير القدرة اللغوية.

12االختبار التكويين أو االختبار اإلمجايل أصعب تنفيذا من التقوميات يف الفصل العادي..4

13يقتصى املتعلم ليكون ماهرا..5

ج. مهارة الكالم

وهذه 14يف تعليم اللغة املعاصرة وفيها اللغة العربية.مهارة الكالم قدرة لغوية منشودة 

واملراد بالقدرة هنا قدرة الطالب على 15الكلمة متشقة من أحرف (امليم، اهلاء ، الراء) مبعىن القدرة.

الكالم باللغة العربية جيدا وفصيحا. والكالم نشاط لغوي ناشط من املرء والذى يقتضى البادرة 

غة للتعبري عن النفس شفهيا. ولغة أن املعلومة الشفهية املقدمة بالكالم الواقعية يف استخدام الل

استخدامة املفردات احملتارة على حسب املراد. املفردات املركبة تعتمد على القواعد اللغوية وتنطق 

16على حسب قواعد النطق أيضا.

12 Acep Hermawan, Op.Cit, h: 212
13 Hendri Guntur Tarigan, Loc.Cit
14 Ahmad Fuad Efendi, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab. Malang: Misykat: 2009, h. 139
15 Ahmad Warson Munawir, Kamus Arab Indonesia, Ma’had Munawir, Yogyakarta, h. 1364
16 Abdul Wahab Rosyidi, Media Pembelajaran Bahasa Arab, UIN Malang :Press. 2009. H65



التفكري، ومهارة الكالم عند "أجيف هريماون" قدرة على نطق األصوات اللفظية لتعبري 

والكالم يف املعىن األوسع أنه نظام الرموز الىت 17الفكرة، الراي، اإلرادة أو اإلحساس إىل املخاطب.

يستطيع مساعها ونظرها باستفادة العضالت اإلنسانية لتعبري التفكري يف توفري احلاجة.

وملهارة الكالم أهداف عامة كما أشارها كثري من علماء اللغة، منها :

وات نطقا صحيحانطق األص.1

ة متييزا واضحا.2 التمييز عند النطق بني األصوات املتشا

التمييز عند النطق بني احلركات القصرية وبني احلركات الطويلة.3

تأدية النرب والتنغيم بطريقة مقبولة من متحدثي العربية.4

نطق األصوات املتجاورة نطقا صحيحا.5

ملناسبةالتعبري عن األفكار واستخدام الصيغ النحوية ا.6

استخدام التعبريات املناسبة للمواقف املختلفة.7

املة والتحية استخداما سليما يف ضوء فهمه للثقافة العربية.8 استخدام عبارات ا

التعبري واحلديث عند توافر ثروة لغوية متكنه من االختيار الدقيق للكلمة.9

ترتيب األفكار منطقيا يلمسه املستمع.10

بطريقة جذابة ومناسبةحكاية اخلربات الشخصية .11

التوقف يف فرتات مناسبة عند الكالم، عندما يريد إعادة ترتيب أفكاره أو توضيح شيئ .12

18منها أو مراجعة صياغة بعض ألفاظه.

17 Acep Hermawan, Op.Cit, h. 135



دف إىل جعل املتعلم قادرا على االتصال شفهيا بالطالقة  وعموما أن مهارة الكالم 

قة هنا أن املعلومة املقدمة إىل األخرين يتمكن قبوهلا. باالعتماد على اللغة الىت تعلمها. واملراد بالطال

وأما أهداف مهارة الكالم عند أبو بكر فهي فيما يلى:

لتعويد الطالب يف احملادثة اللغة الفصحى.1

لتعويد الطالب يف تركيب اجلمل الصادرة من القلب وإحساسهم باستخدام اجلملة .2

الصحيحة والواضحة.

املفردة واجلملة، وكيفية تركيبها داخل اللغة اجليدة، واالهتمام لتعويد الطالب يف اختيار .3

19باستخدام موقع الكلمة.

والقدرة على تنظيم املفردات اجليدة والواضحة تتأثر يف حياة اإلنسان، إمنا يف تعبري األفكار 

رحلة لتوفري حاجته. وأما اخلطوات الىت ينفذها املدرس يف عملية التعلم وتعليم اللغة العربية مل

املتقدمني فهي فيما يلى

التعلم عن الكالم باللعب الدوري.1

املناقشة عن املوضوع اخلاص.2

التحدث عن احلادثة الىت وقعت لدى الطالب.3

التحدث عن املعلومة الىت مسعها الطالب من التلفاز، املذياع أو من غريمها..4

هناك التوجيهات العامة يف تعليم مهارة الكالم، فيما يلى:

18 65-64ص )م٢٠٠٣، مكتبة وهبية(،املرجع ىف تعليم اللغة العرية, القاهرة، فتحى علمى يونس و حممد عبد الرؤف
19 Ulin Nuha, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, Yogyakarta: DIVA Press. Cet I.

2012. H. 99-100



مهارة الكالممترين.1

م.2 ينبغى للطالب أن يعربوا خربا

التمرين عن تركيز االنتباه.3

بدون قطع احلوار واإلصالح.4

املتدرج.5

املوضوع املفيد، أصبح الطالب متدافعني إن كان املوضوع املبحوث ميلك القيمة أو يتعلق .6

م 20حبيا

تكلم واملخاطب. ونشاط الكالم داخل الفصل ميلك االتصال ذوى الناحيتني يعىن بني امل

ذلك التكلم متجاوب. فألجل ذلك، أن مترين الكالم ينبغى أن تسبقه القدرة على االستماع، 

القدرة على النطق، استيعاب املفردات والتعبري الذى ميكن أن يعرب مقصوده أو فكرته. والعامل 

الطالب األخر لناشط مهارة الكالم شجاعة الطالب. فألجل ذيك ينبغى للمدرس أن يدافع 

ليشجعوا أنفسهم يف الكالم ولو كان خطأ.

وينبغى ملتعلم اللغة أن يعرف أن مهارة الكالم تورط ثالث ناحيات، منها:

استخدام املفردات املناسبة بالرتكيب والنطق ;املكانيكي (النطق، القواعد واملفردات).1

الصحيح.

20 Abdul Hamid, dkk, Pembelajaran Bahasa Arab (Pendekatan, Metode, Strategi, Materi dan
Media) UIN Malang Press. 2008. H. 42-43



علومة احملتاجة إليها (اإلجراءة املعرفة عن زمان استخدام امل;الوظيفة (اإلجراءة والتفاعل).2

أو تبادل املعلومة) ومدة الفهم املطابق غري حمتاج إليه (التفاعل أو بناء العالقة)

القانون أو النظام الثقايف (حتويل املتكلم، الكالم املطابق، مدة التوقف بني املتكلم وناشط .3

ضمون الكالم، وهدف الفهم عن املتكلم وإىل من يتكلم، يف أية احلالة، م;املتكلم)

21الكالم.

ب. المفهوم العملي

توضح الباحثة املفهوم العملي لتحديد املفهوم النظري، فيما يلى:

الطالبحوارلتسجيلوالتعليمالتعلمعمليةيفالتسجيلألةاملدرسيعد.1
املبحوثاملوضوعللطالباملدرسيعد.2
ملتسجيلاملدرسيطلبهماستعدواأنوبعد.3 التعبرييففرصةطالبكلويهيئ. أصوا

.الشيئ املوضوع املناسبة
.الطالبفيستمع،)دقيقةوعشرونمخسة(التسجيلعمليةانتهتأنوبعد.4
مجاعة التسجيلنسخةكتابةاملدرسيأمر.5
النسخةتلكاحد من الطالبيقرأمث.6
أخطائهمعلىاإلصالحاملدرسيعطى.7
تكراره و تدريب املدرس للطالب عن النسخة  ميكنالذىاللغةأسلوباملدرسيعني.8

وطالب تسألون عنه
أخرىأمناطإىلالكلمةأمناطتغيريالطالباملدرسيأمر.9

21 http://www.majalahpendidikan.com/2011/10/keterampilan-berbicara-kalam-bahasa-arab.html



لقوةالتعليميةمبردمناسبةاحلريةالتعبرياتإىلاملتعلمةاألساليباملدرسميارس.10
م الدراسيةاملادةعناستيعا

:التعلم اإلرشادى كما يلىبعد تطبيقة الطريقة كالماللتفسري قدرة الطالب ىف أما و 

)اجيد جد%86-%100()أ(

)جيد%56-%85()ب(

)مقبول%40-%55()ت(

)22ناقص%0-%40()ث(

إن فعالية التعليم نظرا إىل مهارات الكالم باللغة العربية ,  و من حيث املنهاج الدراسى  

كانت هذه املهارات الكالم مشار إىل :

ان يسألوا باستخدام الكلمة السؤال (ما, ماذا, هل) املادة عن املهنة, تدريب الطالب .1

الالعبون املهنيون, اهلواية, أصحاب املهنة, مبارة ىف كرة القدام, ىف معراض اهلوايات 

القومى.

عن املادة.تدريب الطالب جييب األسئلة جبواب مناسب.2

القلب وإحساسهم باستخدام النظام تدريب الطالب يف تركيب اجلمل الصادرة من.3

الصحيح عند الكالم ( فعل مضارع + ان + فعل مضارع)( لن+ فعل مضارع).

22Suharsimi Arikunto,Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan,Jakarta Bumi Aksara:2005,h. 75



تدريب الطالب التعبري عن األفكار باستخدام الصيغ النحوية املناسبة (ان + فعل مضارع .4

.)و مصدر

ركيبها تدريب الطالب يف اختيار املفردة واجلملة (ان+فعل مضارع و مصدر)، وكيفية ت.5

داخل اللغة اجليدة، واالهتمام باستخدام موقع الكلمة.


