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الثانىفصلال

اإلطار النظري

المفهوم النظري.1

مفهوم الفعالية.أ

ومعى املقياس حصول على 2ومعىن الفعالية منتج احلاصلة.1ومعىن الفعالية مدى احلاصلة احملصولة عليها.

ومعىن الفعالية عند أسواىن سجود النجاح ىف أداء الواجبة أو الوظيفة 3اهلدف املطلوب املقرر على حسب التخطيط.

بناء على األراء السابقة أن معىن الفعالية يرتبط بأداء تنفيذ الربنامج (الواجبة 4والتخطيط، النظام واهلدف املثايل.

ويسمى النشاط فعاال إذا الرئيسية)، الوصول إىل اهلدف، مطابقة الوقت ووجود التوريط الفعلي من ناحية املالك.

احتوى على الناحيات اآلتية، منها :

الناحية الواجبية الوظيفية)1

وتسمى تلك املؤسسة فعالية إذا كانت أدت واجبتها.

التخطيط)2

إن كان التخطيط منفذ على حسب الوقت املعني حىت يؤخذ اهلدف املقرر فهو فعال، فلذا أن فعالية الشيئ 

لتخطيط املعني.ترتبط مبدى أداء تنفيذ ا

التعيني والنظام)3

1 Jaap Scheerens, Peningkatan Mutu Sekolah, 2003, Jakarta : PT Logos, hlm 79
2 E. Mulyasa, Manajemen Berbasis Sekolah, 2002, Bandung : PT Rosdakarya, hlm 82
3 Kumorotomo Wahyudi, Etika Administrasi Negara, 2003, Jakarta : Raja Grafindo Persada, hlm 362
4 Aswani Sujud, Matra Fungsional Pendidikan, 1989, Yogyakarta : Purbasari, Hlm 154
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وأما فعالية الشيئ فتعترب من ناحية التعيني والنظام ىف أداء عملية التعلم والتعليم. وهذه الناحية حتتوى على 

النظم الصاحلة املرتبطة بعالقة املدرس مع الطالب

اهلدف)4

إن كان اهلدف حمصوال عليه يسمى فعاال.

مقياس الفعالية

تقاس على حسب عدد الطالب الذين حصلوا على أهداف التعلم املقرر ىف الوقت املعني إن فعالية الشيئ 

(رأي كيمفى مبا نقله الدكتورندوس موضلفري). ومدى مئوية الفعالية تتعلق مبعيار احلاصلة الذى قرره املدرس. وأما 

5:مقياس الفعالية فهو فيما يلى

: فعال100%- % 76

: كايف75%- % 56

: ناقص55%- % 40

: غري فعال39%-% 0

طريقة المباشرةمفهوم .ب

تعريف الطريقة املباشرة.أ

وهذه الطريقة ما تكون كيفية تقدمي مادة اللغة األجنبية من حيث أن املدرس يستخدم اللغة األجنبية كاللغة 

وهلذه الطريقة قيمة رئيسية ىف تعليم اللغة األجنبية ألن الطالب يستطيعون أن التمهيدية بدون استخدام اللغة األم.

5 Suharsimi Arikunto, Dasar –Dasar Evaluasi Pendidikan, 1989, Jakarta : Bumi Aksara, hlm 251
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م يشعورن بالصعوبة ىف التقليد بل  م الشفهية من خالل هذه الطريقة بدون استخدام اللغة األم وبالرغم أ ميرنوا مهارا

6هذه الطريقة جذابة جدا.

قت اىل التفكري باللغة األجنبية دون حاجة اىل الرتمجة وقد استهدفت هذه الطريقة أن يصل املتعلم يف اقصر و 

من اىل اللغة القومية وذلك عن طريقة تعلم اللغة ىف مواقف حمسوسة هلا معىن. وأكد دعاة هذه الطريقة على ضرورة 

ا منذ أول حلظة ىف الدرس. والرتكيز على تدريب املتعلمني على نطقها واستخدامها. 7حتدث املدرس 

الطريقة فيما يلىخصائص هذه.ب

تقدمي املادة الدراسية يبدأ من تقدمي كلمة فكلمة مث تركيبية اجلملة.1

تعليم القواعد رويدا بدون مقتضات الطالب حلفظها ألن اهلدف الرئيسي تكوين الطالب القادرين على نطق .2

اللغة العربية صحيحا.

بدون استخدام الرموز اخلاصة.عملية التعلم والتعليم باستخدام األلة املساعدة مباشرة أو .3

وبعد أن دخل الطالب إىل الفصل كان الطالب مستعدين ىف قبول عملية التعليم واحملادثة باللغة العربية بدون .4

8استخدام لغة أخرى.

وأما خطوات استخدام الطريقة املباشرة فهي فيما يلىج. 

بإشارة تلك الصورة، تقدمي مالمح الوجه. يقلد املتعلم يقدم املدرس تقدمي املادة الدراسية شفهيا، نطق املفردات )1

املدرس مرارا حىت يفصح نطقهم ويفهمون معانيها

6Ahmad Izzan, Op.Cit, hlm 86

يد العزيب،  41،ص. بريوت،مكتبة لبنانتعليم اللغات احلية و تعليمها بني النظرية والتطبيق،صالح عبد ا 7

8 Ahmad Izzan, Op.Cit, hlm. 87-88
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التمرين التاىل استجوابة باستخدام االستفهام " ما، هل، أين"، وذلك التمرين مطابق بطبقة صعوبة الدراسة، )2

وهذا النموذج مبدوؤ من الكالسيكى، الفريقي وذلك التمرين مرتبط باملفردات املعرضة. ومنوذج التفاعل املتنوع، 

حىت الفردي إما لدى املدرس أو لدى الطالب.

وبعد أن استوعب الطالب املادة الدراسية إما ىف نطق املفردات وفهمها، يأمر املدرس الطالب بفتح الكتاب )3

الدراسي، يعطى املدرس مثال القراءة الصحيحة مث يأمر الطالب بقرائتها متناوبني

نشاط التايل إجابة األسئلة شفهية وإجابة األسئلة املوجودة ىف الكتابال)4

القراءة العامة املطابقة بطبقة الطالب، وتلك القراءة زيادة مثال عن القصة املضحكة، القصة املفيدة والقراءة الىت )5

تشتمل على التعبريات، ويقدر الطالب على حفظ القصة القصرية اجلذابة.

9تمد على الطبقة اخلاصة وتعليمها استقرائيا.وتعليم القواعد يع)6

طريقة املباشرةلاملزايا .د

كان الطالب ماهرين ىف االستماع والتكلم.1

يعرف الطالب كيفية النطق الصحيح كالناطق األصلي.2

يعرف الطالب املفردات الكثرية واستخدامها داخل اجلملة.3

م يتعودون ىف ال.4 تفكريهلم الشجاعة والتلقائية ىف االتصال أل

10يستوعب املدرس القواعد وظيفيا ال نظريا أى إلصالح صحة نطقهم..5

طريقة املباشرةه. عيوب 

قدرة الطالب على الفهم املقروؤ ضعيفة ألن التمرين يرتكز على املهارة الشفهية.1

9 Zulkifli, Op,Cit, hlm. 24
10 ibid., hlm. 26
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الدراسيةهذه الطريقة حتتاج إىل املدرس املثايل من حيث املهارة االتصالية واملهارة ىف تقدمي املادة .2

هذه الطريقة ال ميكن استخدامها داخل الفصل الكبري.3

رد، وميكن حدوث اخلطأ ىف التفسري.4 عدم استخدام اللغة األم ىف توضيح املعىن ا

11وعملية التمرين وحفظ املفردات تسئم الطالب ألن عمليتها غري مفيدة وواقعية.5

ىت تساوى اكتساب اللغة األوىل باللغة الثانية.واقرتح املفكرون على هذه الطريقة من حيث ضعف نظريته ال

رف بالقلم"" التعاةلعبج. 

هذا اللعب يهدف إىل تذكر العلومات وترقية مهارة الكالم لدى الطالب، وأما األدوات املستخدمة ىف هذا 

اللعب قلم حرب وأدوات أخرى.

وأما خطوات تنفيذ هذا اللعب فهي فيما يلى

إما قياما أو جلوساموقع جلوس الطالب مستدير)1

عطاء القلم احلرب ألحد الطالب)2

وقبل كل شيئ يسأل املدرس أمساء الطالب، عناوينهم، ومدارسهم.)3

وبعد أن أجاب ذلك الطالب يعطى ذلك القلم فجأة للطالب األخر وهو يسأل شيأ.)4

12يلقى الطالب السالم مث التعارف مع الطالب بعدهم.)5

" هو "التعارف بالقلم"هو واحد من احدا الوسائل الىت تستخدم ىف تعليم اللغة العربية. ن "التعارف بالقلمإ

ىف هذا اللعب يكون الطالب فعالية ىف التكلم 13اللعب الذى افادة للطالب ىف تذكرة الرسالة والرتقية مهارة الكالم.

ن بينهما إفادتان يف ترقيتني مهارة الكالم.باستخدام اللغة العربية حىت تكون طريقة مستخدمة فيها طريقة املباشرة أل

11 ibid,.
12 M. Khalilullah, Op.Cit, hlm 87, lihat juga buku Fathul Mujib dan nailur rahmawati, hlm. 126
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مهارة الكالم.د

تعريف مهارة الكالم.أ

بعد الكالم الفن الثاين من فنون اللغة األربعة بعد االستماع. وهو ترمجة اللسان عها تعلمه االنسان عن طريق 

ألن الكالم هو اللفظ االستماع والقراءة والكتابة. وهو من العالمات املميزة لالنسان، فليس كل صوت كالم، 

واالفادة. ومعىن هذا أن الكالم مبعناه احلقيقي هو ما يصدر عن االنسان ليعرب به عن شيء له داللة يف ذهن املتكلم 

14والسامع، أو على األقل يف ذهن املتكلم.

ساس مع ومهارة الكالم قدرة على نطق األصوات اللفظية أو الكلمات لتعبري الفكرة، الرأي، اإلرادة واإلح

دف إىل تكوين الطالب القادرين على االتصال شفهيا جيدا على حسب اللغة الىت املخاطب. ومهارة الكالم 

تعلموها. ومعىن االتصال اجليد هنا إلقاء املعلومات إىل األخرين جيدا. وحنتاج إىل األنشطة الكافية املساعدة للوصول 

15تعليم اللغة ألن بيئة اللغة تنبغى أن تواجه إليها.إىل مهارة االتصال. وهذه األنشطة غري سهلة ىف

ومهارة الكالم قدرة على استخدام اللغة الصعبة. وهذه املهارة قدرة على تعبري الفكرة واإلحساس باستخدام 

املناسبة فلذا أن مهارة الكالم ترتبط بالفكرة املعربة وإلقاء الشيئ املتفكر باستخدام اللغة الكلمات الصحيحة املطابقة.

من حيث ليكسيكال، القواعد، الصوت والداللة. وتلك املهارة حتتاج إىل استخدام الكلمة املناسبة باحلالة املرجوة 

وحتتاج إىل عدة التمارن والتعبري.

13 Fathul Mujib dan Nailur Rahmawati, Metode Permainan-permainan edukatif dalam belajar bahasa
arab, 2011, yogjakarta : DIVA Press, Hlm : 126

131، بريوت، مكتبة الفالح، ص. تعليم اللغة العربية للمرحلة االبتدائيةعبدالرمحن و إبرهيم،  14

15 Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab (PT : Remaja Rosdakarya, Bandung Januari
2011) hlm 135-136
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وهذا التمرين يهدف إىل استيعاب نطق اللغة العربية إما الكلمة الىت قامت بنفسها أو داخل اجلملة.  وهذا 

بط بتمرين االستماع تقبليا. ومترين النطق ىف مترين القدرة اللغوية ضروري جدا.فلذا البد على املدرس أن التمرين يرت

يصمم التمارن املتنوعة البتعاد ممل الطالب.

أنواع التمرين الشفهي

إن مترين التعبري الشفهي حيتوى على احلوار، منوذج الكلمة، النظر ومترين النطق، وبيانه فيما يلى

ذج احلوارمنو )1

هذا النموذج مترين من خالل التقليد وحفظ احلوار املتعلق بعدة األحوال والفرصة. ونرجو من الطالب 

ليستطيعوا أن حيصلوا على مهارة الكالم كالعربني. وذلك احلوار يناسب مبستوى مهارة الطالب يف تقليد ذلك احلوار 

م مرحيا. ومن املستحسن أن يكون هذا احلوار تؤيده الصورة وميكن أن يكون ذلك احلوار يظاهر هدفا جلعل جو التعل

أو األفالم. إذن، إن هذه احلوار وظيفية وسياقي تكون مادته مأخوذة من حياة يومية الطالب، مثال عن البيت، 

اجلامعة ومن غريمها.

منوذج الكلمة)2

الطرق. وتكرار النطق على هذا التمرين يتكون من تعبري مناذج الكلمة الىت البد أن تكرر شفهية بعدة 

الشكل العام يتكون من ثالثة عناصر (منوذج، تلميح واستجابة). والبد للمدرس أن يعطي النموذج أي منوذج الكلمة 

الذي سيقلده الطالب، وكذلك يف ألة التسجيل املستخدمة يف املعمل. وبعد ذلك ينطق املدرس التلميح أي كيفية 

درس النموذج فيبدأ التمرين. ونوع هذا التمرين يستخدم تقنية التكرار املعروفة باملثري تقليد النموذج وبعد أن أعطى امل

واالسجابة. وهذه اخلطوة عادة تنفذ داخل املعمل. وهذه التقنية حتتوى املعىن على أن املتعلم عندما يفشل يف اإلجابة 
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يئ اإلجابة املطابقة مث يكرر املتعلم اإلجابة املطا بقة حيت يستطيع املتعلم أن يقارن إجابته وله فرصة فألة التسجيل 

لإلصالح.

وينبغى للمدرس أن يهتم مبستوى الصعبة يف تنظيم التمرين حىت جيد املتعلم تقدم عملية التعلم مناسبا 

ردة، من الشيئ الذى ميلك  مبستواه. وتنظيم التمرين يبدأ من السهلة مث البسيطة مث الصعوبة، من الظاهرة إىل ا

التشابه حىت الذي ميلك االختالف.

النظر و مترين النطق)3

ومتكن أن تستخدم الصورة لرتقية مهارة الكالم لدى الطالب من خالل النظر والنطق. وبطاقة التعليم بديلة 

من ألة التسجيل، ورقة اجلدران لتهيج الطالب يف الكالم.

التصنيف الشفهي)4

الطالب على تعبري الفكرة واإلحساس شفهيا. وهذا التمرين مترين اإلنشاء شفهيا يهدف إىل تنمية قدرة

يتضمن فيه استيعاب املفردات، اختيار الكلمة املطابقة، أسلوب الكلمة، األصوات كالتنغيم. فمن املستحسن أن هذا 

التمرين يعد للمرحلة املتوسطة

كيفية التقومي)5

غوي. ولكن الواقع أن كثريا من املدرس ال يعرف وهذا التقومي يهدف إىل معرفة درجة جناح نشاط التعلم الل

فلذا حنتاج إىل نظام التقومي اخلاص لكل نشاط التعلم خطوات التقومي اجليد،
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16والسيما تعليم مهارة الكالم. وأما كيفية التقومي التفصيلي فهي فيما يلى

ورقة تقومي مهارة الكالم

نشاط التعلم
النتيجة

العددجيدكايفناقص

التقدمي

الناحية اللغوية

نطق الصائت

نطق الصامت

اللهجة

الوصل

استخدام التنغيم واإليقاء

اختيار الكلمة

اختيار العبارة

تركيب اجلملة

التنوع

توضيح الصوت

الناحية غري اللغوية

16 Ahmad Izzan, Loc.Cit, hlm 140-149
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الطالقة

املادةاستيعاب 

املهارة

التناسب

الشجاعة

النشاط

الرتتيب

النشيط

احلماسة

االنطباع العام واالقرتاح

ه. مفهوم المحادثة

ا املناقشة احلرة التلقا ئية اليت جترى بني فردين حول موضوع معني. 17تعريف احملادثة بإجياز مبا يلي : أ

ذلك الكتاب اإلضايف الذي يشتمل على جمموعة من احلوارات املتدرجة conversation bookيقصد بكتاب احملادثة 

دف تدعيم مهارات االتصال اليت يتوخى حتقيقها أحد كتب تعليم العربية. يستمد كتاب يف موافق احلياة املختلفة 

اة االنسان بشكل عام ويف برامج تعليم اللغات األجنبية بشكل احملادثة أمهية من املوقع الذي حتتلة احملادثة يف حي

خاض. من هنا وجب احلديث عن موقع احملادثة يف هذه الربامج حىت نقف على موقف كتاب احملادثة منها.

إن اإلبتداء باحملادثة الطبيعية املتدرجة ذو فوائد كثرية نلخصها فيما يلى :

17 ,رثدي أمحد طعيمة Op.Cit, hlm. 163
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ة املتكاملة للغةإعطاء هذه احملادثات الصورة الشفوي)1

متثيل اللغة يف اطارها الطبيعي)2

اشباع احلاجة امللحة لدى الدارس يف استعمال ما يتعلمه واالستفادة منه مباشرة)3

سهولة حفظ احملادثات القصرية املرتبطة بظروف املعيشة اليومية كالتحية والستفسارات واإلجابة عن )4

األسئلة املتعلقة بالطالب وبيئته

18.متثيل احملادثة مما يساعد على تشبيتها يف أذهان الطالب وإضفاء احليومية على الدرسنية إمكا)5

المفهوم العملي.2

طريقة املباشرة فيما الب""التعارف بالقلمةواخلطوات املستخدمة ىف املفهوم العملي ملعرفة تنفيذ استخدام لعب

يلى :

يفتش املدرس استعداد الطالب.1

املاضىيسأل املدرس عن الدرس .2

يقدم املدرس املادة الدراسية شفهيا.  يقلد الطالب تقليد املدرس مرارا حىت يفهم الطالب فهما عميقا.3

التمرين اآليت استجوابة باستخدام االستفهام "ما" هل، أين وغريها..4

وبعد أن فهم الطالب فهما جيدا إما ىف احلفظ وفهم املعىن..5

ة سبعة أنفريوزع املدرس جمموعات الطالب ولكل جمموع.6

يأمر املدرس الطالب باجللوس أو القيام مستديرا.7

يعطى املدرس القلم احلرب ألحد الطالب.8

305- 306، مكة املكرمة، صف. 1985، ليل عمل يف إعداد املوار التعليمية لربامج تعليم العربيةثدي أمحد طعيمة، ر 18
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قبل كل شيئ يسأل املدرس الطالب عن فهم املادة الدراسية أو عن األمساء، العنوان، املدرس..9

الطالب وبعد أن أجاب الطالب، يعطى املدرس ذلك احلرب فجأة للطالب األخر، وذلك الطالب يسأل.10

األخرين

تعليم القواعد رويدا.11

يستخلص املدرس املادة الدراسية.12

نجاح مهارة الكالملرات ثوأما مؤ 

يقدر الطالب على تقليد النطق جيدا.1

يقدر الطالب على تلفيظ النطق بالتنغيم املطابق.2

يقدر الطالب على إلقاء املعلومات البسيطة على حسب النص.3

األسئلة على حسب النصيقدر الطالب على تقدمي .4

يقدر الطالب على إجابة األسئلة على حسب النص.5

يقدر الطالب على أداء احملادثة على حسب النص.6

الفرضية.أ

Haيوجد الفرق اهلام عن مهارة الكالم بني الطالب الذين تعلموا استخدام لعبة "التعارف بالقلم :

التقليديةبالطريقة املباشرة والطالب الذين تعلموا بالطريقة "

Hoال يوجد الفرق اهلام عن مهارة الكالم بني الطالب الذين تعلموا استخدام لعبة "التعارف بالقلم:

بالطريقة املباشرة والطالب الذين تعلموا بالطريقة التقليدية"



18

ب. الدراسة السابقة

حتت 2007العربية ىف التاريخ " هي إحدى الطالبات من قسم تدريس اللغة روستيناهذا البحث قد قامت مبا قبلها "
املوضوع " فعالية طريقة املباشرة لرتقية مهارة الكالم ىف تعليم اللغة العربية لدى الطالب صاف االول مبدرسة العالية 
تنجونخ برولك كمفار". من هذه الطريقة جيدة لرتقية مهارة الكالم والفرق بني البحث األول والثاىن هو أن الباحثة 

ة اللعب هي "التعارف بالقلمتستخدم وسيل ما عن طريقة املباشرة لرتقية مهارة الكالم. " واما املعادلة بينهما قامت 


