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الفصل الثاني

والمفهوم العملينظريالمفهوم ال

النظريات.أ

تعريف الفعالية)1

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

3واملقياس املستخدم ملعرفة جناح الوصول إىل اهلدف إن كان اهلدف قد حصل عليه بالشيئ املخطط.

والفعالية عند "أسواين سوجد" حاصلة يف تنفيذ الواجبة، التخطيط أو الربنامج، القرار أو واهلدف 

بناء على الرأي السابق فخالصته أن الفعالية متعلقة بتنفيذ الربنامج (الواجبة الرئيسية)، الوصول 4املثايل.

فعاال إن كان حيتوى على إىل اهلدف، دقة الوقت واالشرتاك الناشط من األعضاء. يسمى الربنامج

الناحيات التالية:

الواجبة الوظيفية.1

تسمى املؤسسة فعالة إن كانت تنفذ الواجبة ووظيفتها

التخطيط.2

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, 362.ص 
4 Aswani Sujud, Matra Fungsional Pendidikan, 1989, Yogyakarta: Purba Sari, 153.ص



2

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

العمل تتعلق مبدى التخطيط احملصول عليه.

النظام.3

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

الناحية حتتوى على النظم املتعلقة باملدرس أو بالطالب.

اهلدف.4

إن كان اهلدف املقرر حمصول عليه يسمى ذلك النشاط فعاال.

مقياس الفعالية

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

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

: كايف75%- % 2.56

: ناقص55%- % 3.40

: غري فعال% 39- % 4.0
5 Suharsimi Arikunto, Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan, 1986, Jakarta: Bumi Aksara, 251 .ص
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الطريقة المباشرة)2

تعريف الطريقة)1

طريقة التدريس ما تستخدم لتنفيذ اخلطة املنظمة داخل النشاط الواقعي واملمارسة للوصول إىل 

إن طرق التدريس ىف تعلم اللغة العربية كثرية جدا وال توجد الطريقة املثالية ألن لكل 6هدف التعلم.

طريقة مزايا وضعفا. وطريقة التدريس ىف عملية التعلم وتعليم اللغة العربية ضرورية جدا وكلما طابقت 

7الطريقة املستخدمة فاحلاصلة املأخوذة أصبحت فعالة.

الطريقة املباشرة)2

املباشرة طريقة تكون كيفية تقدمي املادة الدراسية فيها باستخدام اللغة األجنبية كاللغة الطريقة 

التمهيدية بدون استخدام اللغة األم. وميكن املدرس ان يستخدم األلة املساعدة لبيان املفردات الصعبة أو 

8من خالل املظاهر أو غريها.

دف إىل تكوين الطالب قادري ن على االتصال باللغة األجنبية كالناطق إن الطريقة املباشرة 

األصلي فلذا البد على املدرس أن يكثر التمرينات مكثفة. وهذه التمارين من خالل عرض املفردات أو 

6 Zulkifli, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab Konvensional dan Kontemporer, Pekanbaru:
Zanafa,2011 hlm. 5.

7 Ahmad Muhtadi Anshori, Pengajaran Bahasa Arab Media dan Metode-metodenya,
Yogyakarta: Penerbit TERAS, 2009, hlm. 55.

8 Tayar Yusuf dan Syaiful Anwar, Op.Cit., hlm. 152-153.
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اجلملة املتتابعة باملعىن كما تقدم ذكره، وكيفية توضيح املفردات أو اجلملة من خالل املظاهرة، احلركة، 

9مالمج الوجه وغريها.

الطريقة مثرة حلركة الرفض الواسعة لطريقة النحو والرتمجة اليت ظهر فشلها يف جاءت هذه

وهذه الطريقة تتطور على أن عملية تعلم 10.االستجابة لألهداف اليت استجدت يف حقل تعليم اللغات

ال، اللغة الثانية أو اللغة األجنبية مساوية باللغة األم يعىن باستيعاب اللغة مباشرة ومكثفة ىف االتص

11وباالستماع والتكلم، وعملية اإلنشاء والقراءة مدروسة بعدها.

إن الطريقة املباشرة مطابقة ىف تعليم اللغة األجنبية ألن الطالب يقدرون على مترين املهارة 

الشفهية بدون استخدام اللغة األم وبالرغم أن الطالب يشعرون بالصعوبة ىف تقليد ما نطقه املدرس بل 

12طابقة للطالب.هذه الطريقة م

وأما خصائص الطريقة املباشرة فهي فيما يلى:

املادة الدراسية تتكون من املفردات، تركيبية الكلمة الشائعة استخدامها.أ

تعليم القواعد بدون حفظها بل متارس مباشرة.ب

وكيفية توضيح املعىن بنصاعة الصورة الىت يفهمها الطالب.ت

9 Ulin Nuha, Metodologi Super Efektif Pembelajaran Bahasa Arab, Jokjakarta: Diva Press,
2012, hlm. 172.

.٣٦م. ٢٠٠٨إخلرطوم: الدار العاملية, الوسائل, -األساليب-تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها الطرقعمر الصديق عبد اهللا, 10
11 Ahmad Fuad Effendy, Op.Cit., hlm. 45-46.
12 Ahmad Izzan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, Bandung: Humaniora, 2011, hlm.

86-87.
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ليستوعب الطالب اللغة تلقائياكثرة مترين االستماع والتقليد تلقائيا .ث

كثرة إشراف املدرس ىف املمارسة، وقد تعود الطالب باملمارسة خارج الفصل مع .ج

أصدقائهم

تعليم القراءة بالشفهة بكتابة املفردات الصعبة واحدة فواحدة مث تعليقها داخل اجلملة أو .ح

الفقرة

13وقد تعود الطالب بالتفكري داخل اللغة األجنبية..خ

الطريقة املباشرة وضعفهامزايا )3

المزايا

كان الطالب ماهرين ىف االستماع والتكلم.أ

يعرف الطالب كيفية النطق الصحيح كالناطق األصلي.ب

يعرف الطالب املفردات الكثرية واستخدامها داخل اجلملة.ت

م يتعودون ىف التفكري.ث هلم الشجاعة والتلقائية ىف االتصال أل

ال نظريا أى إلصالح صحة نطقهم.يستوعب املدرس القواعد وظيفيا .ج

العيوب

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

13 Juwairiyah Dahlan, Metode Belajar Mengajar Bahasa Arab, Surabaya: Usaha Nasional,
1992, hlm. 110-111.
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هذه الطريقة حتتاج إىل املدرس املثايل من حيث املهارة االتصالية واملهارة ىف تقدمي املادة .ب

الدراسية

هذه الطريقة ال ميكن استخدامها داخل الفصل الكبري.ت

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

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

واقرتح املفكرون على هذه الطريقة من حيث ضعف نظريته الىت تساوى اكتساب اللغة .ح

14األوىل باللغة الثانية.

االستذكاروسيلة بطاقة )3

ف الوسيلةيتعر .1

ا من اللغة الالتينية مبعىن  ومعناها Mediusقال أزهر أرشد يف كتابه "الوسيلة التعليمية" إ

15حرفيا "الوسط"، الوسيلة". ومجعها "وسائل". والوسيلة هي إلقاء املعلومة إىل مقبلها.

إلعطاء التهيج حىت حتدث الوسيلة التعليمية عند إبراهيم مجيع األشياء الىت ميكن استخدامها 

16عملية التعلم والتعليم للوصول إىل أهداف التعليم اخلاصة.

14 Ahmad Fuad Effendy, Op.Cit., hlm. 48-49.
15 Azhar Arsyad, Media Pembelajaran, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003, 3.ص
16 Nur Hayati Yusuf, Media Pengajaran, Surabaya: Dakwah Digital Press, 2005, 6.ص
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وىف الكتاب طرق التدريس اخلاصة باللغة العربية و الرتبية االسالمية أن الوسائل التعلمية أو 

ىف الوسائل التوضحية هى كل مايستعني به املدرس على التعليم يف امثل صوره، وتوضح املادة التعلمية

م العقلية ومراحلهم التعلمية. 17نفوس الطالب وعقوهلم، على اختالف مستويا

يج التفكري، اإلحساس والتأمني لدى  الوسيلة التعليمية مجيع ما تستطيع أن تلقى املعلومة، و

18املتعلم حىت تستطيع أن خترتع العملية يف نفسه.

التعليمية مجيع األشياء الىت ميكن ومن التعريفات السابقة استخلصت الباحثة أن الوسيلة 

يج التفكري، اإلحساس، االنتباه ورغبة  استخدمها املدرس إللقاء املعلومة إىل الطالب والىت تستطيع أن 

الطالب حىت حتدث عملية التعلم والتعليم.

واملصطلح األخر لبطاقة االستذكار يسمى بالبطاقة الومضية املصنوعة من كارتون الوثيق، 

. (عبد الوهاب رشيدى "وسيلة تعليم اللغة العربية") أو تلك الوسيلة يصممها cm 22 × 18ومقياسها 

19املدرس من حيث املقياس، وذلك الكارتون ملتصق بالصورة املرجوة.

18ستذكار عند أمحد عزان إن مقياس وسيلة بطاقة اال . وفيها صور، التعبريات، إنش16×

20اجلملة وغريها.

ش عبد اخلالق ثروة، 38شارع جواد حسىن: 16، طرق التدريس اخلاصة باللغة العربية و الرتبية االسالميةفخرالدین عامر، 17
. 254م، ص.2000/ه1420

18 Yunus Nagawa, Metodologi Pembelajaran Agama Islam, Jakarta: Pustaka
Firdaus,200,137.ص

19 Abdul wahab rosyidi, Media Pembelajaran Bahasa Arab, Malang: Uin Malang press, 2009,
h.57.
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فلذا استخلصت الباحثة أن وسيلة بطاقة االستذكار وسيلة بصرية تشتمل على الصورة والكتابة 

الىت تواجه الطالب إىل فهم املادة املتعلمة ولتقوية ذاكرة الطالب. ومقياس الوسيلة الذى استخدمته 

cm18الباحثة  ×22.

دور الوسيلة في التعليم.2

21قال فوزان، إن الوسيلة التعليمية متلك الدور الضروري لرتقية فعالية عملية التعلم والتعليم، فيما يلى:

لتوفري خربة املتعلم.أ

والبحوث املتعلقة بالوسيلة التعليمية تدل على أن الوسيلة متلك الدور الضروري يف توفري خربة 

املتعلم يشاهد ويشعر مبوضوع البحث املبحوث داخل الفصل مباشرة، والوسيلة تستطيع أن املتعلم ألن 

تسهل الفهم، ألن كيفية تقدميها جذابة.

االقتصادي.ب

واملراد هنا أن عملية التعلم والتعليم الىت تستخدم الوسيلة أسرع من دون استخدامها يف إلقاء 

ليه أقصر إللقاء ذلك الدرس.الرسالة التعليمية فعالية. واجلهد احملتاج إ

ترقية اهتمام املتعلم باملادة الدراسية.ج

20Ahmad izzan, metodologi pembelajaran bahasa arab , bndung : humaniora,  2011, 176
172.ص,Abdul Malik dkk ,المرجع قبل ا ألخر21
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املادة الدراسية الىت ألقاها املدرس من خالل استخدام الوسيلة أوضح، ألن الوسيلة تقرتب 

بالواقعية الىت ميكن إحساسها مباشرة. فألجل ذلك، أصبح إهتمام الطالب باملادة الدراسية مرتقيا 

باملادة الدراسية مرتقي.وكذلك أن االكتفاء 

جلعل الطالب مستعدين يف التعلم.د

ومن خالل استخدام الوسيلة التعليمية وجد الطالب اخلربة مباشرة، أوصبحت حالة التعلم 

فعالة، وأصبحت احلاصلة املطلوبة جيدة. وهذه احلالة ألجل رغبة الطالب يف التعلم، وأصبحت 

م مرتقية أيضا. استعدادا

يف عملية التعلم والتعليمتوريط احلواس .ه

وكلما كثرت احلواس املتورطة يف عملية التعلم فحاصلة تعلم الطالب املرجوة أصبحت جيدة 

22وحممولة. والعملية الىت تستخدم كثرية من احلواس تكون يف استخدام الوسيلة التعليمية.

لتصغري اختالف بني الرأي والطالب.و

الشيئ، وخباصة يف تعلم اللغة العربية، مثال، أن إن االختالف يف الرأي عادة يقع يف فهم

املدرس يستخدم اللفظ اىل ال يعرفه املتعلم، فألجل ذلك أن استخدام الوسيلة تستطيع أن تنقص 

173.ص,Abdul Malik dkk ,نفس المرجع22
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ا تستطيع  اختالف الرأي وتستطيع أن تقرب الفهم بني املدرس والطالب، لذا، أن الوسيلة ضرورية أل

ردي إىل الشيئ  الواضح.أن تغري الشيئ ا

لزيادة الرتبع اإلجيايب لدى املتعلم يف أخذ خربة التعلم.ز

هذه الوسيلة تستطيع أن تطور قدرة املتعلم على التفكري، التحليل ، أخذ اخلالصة واكتشاف 

العالج من املشكلة املوجودة. فلذا أن هذه طريقة التدريس تستطيع أن ترقي جودة التعلم ألن املتعلم 

الوفرية.جيد خربة التعلم 

ملساعدة حل االختالف الشخصي بني الطالب.ح

لكل طالب داخل الفصل قدرة غري متساوية، وهذا التنوع ينشئ املشكلة يف عملية التعلم 

والتعليم، مثال أن بعض الطالب قد فهموا الدرس الذى شرحه املدرس، وبعض الطالب مل يفهموا، 

ون مملني، فألجل ذلك، أن استخدام الوسيلة كيفية ,وإذا كرر املدرس ذلك الشرح فأصبح الطالب األخر 

مطابقة حلل تلك املشكلة

بطاقة االستذكار.3

وقال أبو أنوار يف "كتابة التطوير وصناعة الوسيلة التعليمية" إن وسيلة بطاقة االستذكار هي 

وقالت نور حسنواتى، إن وسيلة بطاقة x 30.23 25وسيلة تعليمية حتتوى على الصورة، ومقياسها 

41.ص,Abu Anwar ,المرجع قبل األخر23
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االستذكار مكونة الرسالة املقدمة الىت يليها اإليضاح خلف الصورة. وإمنا استخدام وسيلة بطاقة 

24االستذكار مطابق للمجموعة الصغرية، وعدد الطالب ال يكثر من ثالثني طالبا.

بصرية حتتوى على الصورة إذن، استخلصت الباحثة أن وسيلة بطاقة االستذكار وسيلة تعليمية 

أو الكتابة الىت تواجه الطالب إىل املادة الدراسية املتعلمة. حىت تستطيع أن تسرع الفهم وتقوى ذاكرة 

الطالب.

المزايا وعيوب وسيلة بطاقة االستذكار.4

وأما مزايا وسيلة بطاقة االستذكار فهي فيما يلى

هذه الوسيلة سهلة يف أخذها.1

عملية.2

ة يف تذكرهاهذه الوسيلة سهل.3

25مرحية..4

عيوب وسيلة بطاقة االستذكار

أحيانا، أن هذه الوسيلة أشد صغرية لتقدميها يف الفصل الكبري..1

وال يعرف الطالب عن كيفية تفسري الصورة دائما..2

26هذه الوسيلة ال تستطيع أن تعطى االنطباع املتعلق باحلركة، الوجدان والصوت..3

122.ص,Nurhasnawati ,المرجع قبل األخر24
123.ص,Nurhasnawati ,نفس المرجع25
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كيفية صناعة وسيلة بطاقة االستذكار.5

من كرتونة. وهذه الورقة تتوظف لتلصيق الصور مناسبة Duplekجتهيز الورقة الكثيفة كورقة .1

دف التعلم.

تلك الصورة تتسم بالقلم الرصاص أو املقلمة باستخدام املسطرة،..2

CM25 x، تقطع باستخدام السكني حىت يكون ومقياسها Duplekوقطعات ورقة .3 30 .

وتلك البطاقات تصنع على حسب الصورة امللتصقة بعدد املواد احملتاجة إليها.

إن كانت الصورة املستخدمة من خالل صناعة األيدي، فتلك الورقة تلصق بالورقة اخلفيفة، .4

أو كرتونة.HVSاملثال باستخدام قرطاس 

وصناعة التصميم باستخدام وتلك الورقة ترسم باستخدام فرشاة الرسم، املقلمة، القلم امللون،.5

احلاسوب، مث تلصق تلك الصورة.

إن كانت الصورة امللتصقة تستفيد الصورة املوجودة من قبل، فتلك الصورة تقطع وتلصق .6

باستخدام الغراء.

وتكتب الكتابة يف البطاقات باملوضوع أمامها، وعادة أن األمساء املكتوبة تستخدم اللغة العربية .7

27سية.أو اللغة اإلندوني

26http//:jiptian-setiekesari-10437-5babbi%3B-d-pdf-adobe Reader
124.ص,Nurhasnawati ,المرجع السابقة27
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عداد في االستخدامتاالس.6

استعداد النفس.أ

إعداد بطاقة االستذكار قبل بداية التعلم، ويتأكد املدرس أن عددها قد اكتفى، ويفتش ترتيبها، .ب

وهل حنتاج إىل وسيلة أخرىز

إعداد املكان.ج

28استعداد الطالب..د

كيفية االستخدام.7

والبطاقات املرتبة ميسكها املدرس ويعرضها إىل الطالب.أ

وتلك البطاقة تنزع واحدة فواحدة بعد أن شرحها املدرس..ب

يعطى املدرس البطاقات الىت شرحها إىل الطالب الذين جيلسون جانب جبوار املدرس. ويأمر .ج

املدرس الطالب ملالحظة تلك البطاقة واحدة فواحدة ومث يؤديها الطالب األخرون.

قة توضع داخل الصندوق على الشكل إن كانت كيفية التقدمي من خالل التمثيل، فتلك البطا.د

العشوائي.

مث يعد الطالب الشرتاك املسابقة، وهم يتكونون من ثالثة أنفر. مثال أن املدرس يأمر الطالب .ه

لطلب اسم الفرس، وبعد ذلك يفر الطالب ذلك الصندوق مث يأخذون البطاقة الىت متلك اسم 

29الفرس.

124.ص.,Nurhasnawati ,نفس المرجع28



14

استيعاب المفردات). 4

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

لذا، إن استيعاب املفردات قدرة املرء على استخدام املفردات .واملفردات هي كلمات.30يستخدم اللغة.

العربية يف تركيب اجلملة لالتصال.

لم يعىن أن تعليمها مبدوؤ من وتعليم املفردات ينبغى أن يهتم بناحية استخدامها لدى املتع

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

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

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

وتعليم املفردات يتعلق مبعاىن املفردات، وجانب أن 31يؤثره الفهم املطابق عن املفردات املستخدمة.

تكون القدرة على استخدامها يف النص املطابق واملوقع املطابق أيضا. واستيعاب املفردات يصنف إىل 

32سليب النيايب.االستيعاب الناشط اإلنتاجي واالستيعاب ال

ا يف تعليم املفردات، فيما يلى: واخلطوات املهتمة 

تقدمي املفردات املعلمة مباشرة.1
25 .ص.,Nurhasnawati ,المرجعنفس 29

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

31 Abdul Wahab Rosyidi, Media Pembelajaran Bahasa Arab, Malang: UIN Malang Press,2009,
54.ص 

54.ص.,Abdul Wahab Rosyidi ,نفس المرجع32
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تقدمي املصغر من املفردات املعلمة.2

إعطاء الصورة عن املفردات املعلمة، مثال، إن كان املدرس يريد أن يعلم املفردة املتعلقة بالبقرة، .3

فهذ تقدم صورة البقرة

املعلمةمتثيل املفردات.4

تقدمي ترادف الكلمة.5

تقدمي مقابلة الكلمة.6

33تقدمي التعريف لكل مفردة معلمة..7

إن كان الطالب مل يفهموا املفردات املعلمة باستخدام اخلطوات السابقة، فتلك املفردات 

رة يرتمجها املدرس إىل اللغة األم. واخلطوة الىت تستخدمها الباحثة خطوة ثالثة يعىن من خالل تقدمي الصو 

من املفردات املعلمة.

وينبغى للمدرس أن يعد املفردات املطابقة للطالب، فألجل ذلك ينبغى للمدرس أن يعتمد 

وأما املبادئ املستخدمة يف تعليم املفردات إىل املتعلم غري العرب فهي 34على املبادئ واملعيار الواضح.

فيما يلى:

التواتر: اختيار املفردات الىت كثر استخدامها..1

55 .ص.,Abdul Wahab Rosyidi ,نفس المرجع33
61.ص.,Abdul Hamid dkk ,المرجع قبل األخر34
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لتوزع: اختيار املفردات الىت كثر استخدامها يف بالد العرب أى ليس يف بعض بالد العرب ا.2

فقط.

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

ألفة: اختيار الكلمة األليفة واملشهورة، وترك الكلمة النادرة، كاستخدام مفردة "الشمس .4

" وهلما نفس املعىن.والذكاء

الشمول: اختيار الكلمة الىت ميكن استخدامها يف الناحية غري حمدودة، املثال : البيت واملنزل،  .5

كلمة "البيت" أعم من كلمة "املنزل"

اهلامية : اختيار الكلمة الىت حيتاج إليها الطالب.6

مثال، اهلاتف و التلفون أو العروبة : اختيار الكلمات العربية ولو كانت فيه املقارنة بلغة أخرى..7

35املذياع وراديو.

وأما مؤشرات االستيعاب يف تعليم املفردات فهي فيما يلى

36يقدر الطالب على ترمجة أنواع املفردات ويقدرون على استخدامها يف اجلملة الصحيحة..أ

37يقدر الطالب على قراءة النص بالتنغيم واملخرج الصحيح..ب

املفرداتيقدر الطالب على تعيني معىن .ج

62.ص.Abdul Hamid,dkk ,نفس المرجع35
61.ص.,Abdul Hamid dkk ,نفس المرجع36

37Http://anakpba.blogspot.com/2012/03/perumusan-indikator-dan-ciri-cirinya.html.19.04-
2013 jam 07.15
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وأما مؤشرات استيعاب املفردات ملرحلة املتقدمني فهي فيما يلى

يقدر الطالب على شرح معىن املفردات بإيضاح مرادها.أ

يطلب الطالب معىن املفردات يف املعجم.ب

م.ت يرتجم الطالب تلك املفردات إىل لغا

ترتيب الكلمة.ث

وضع الكلمة داخل اجلملة.ج

اختيار مثال الكلمة املطابقة.ح

يب اجلملةترك.خ

38إعطاء حركة الكلمة.د

الفرضية.ذ

كانوا قادرين على ترمجة املفردات واستخدامها اذاعلى استيعاب املفردات ونالطالب قادر 

م ال خيتص يف حفظ املفردات دون املعرفة عن كيفية  داخل اجلملة الصحيحة. وبعبارة أخرى أن استيعا

39.استخدامها يف االتصال إما شفهيا أو كتابيا

38http://stitaqwa.blogspot.com/2012/03/strategi-pembelajaran-mufrodat.html.19-04-2013,
jam 07.15

.60ص Abdul Hamid dkkنفس المراجع  39
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دف  مهارة الكالم والكتابة، اىلاّن استعاب املفردات 

مهارة الكالم.1

مهارة الكالم هي قدرة على نطق األصوات اللفظية أو الكلمات لتعبري التفكري، الفكرة، الرأي، 

اإلرادة أو اإلحساس إىل املخاطب. والكالم يف املعىن األوسع هو نظام الرموز الىت ميكن مساعها وبصرها 

هي اندماجة باستفادة عضالت اإلنسان يف إلقاء الفكرة لتوفري حاجته. ومهارة الكالم عند تارجان

العوامل اجلسمانية، السكولوجية، العصبية، الداللية واللغوية. وهي ألة اإلنسان الرئيسية للمراقبة 

االجتماعية.

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

واملراد بالطالقة واجليد هنا يشتمل على معىن إلقاء املعلومة إىل األخرين. وللوصول إىل مهارة االتصال 

حنتاج إىل األنشطة الكافية واملؤيدة. وقسم سوبياكتو ونبابان  األنشطة إىل قسمني ومها قبل االتصال 

واالتصال.

. التمرين قبل االتصال1

رين يقام به قبل االتصال، ويهدف إىل تزويد املتعلم عن القدرات األساسية يف الكالم وهذا التم

تمع. احملتاجة إليها عند ا

هناك عدة التقنيات املنفذة يف التمرين قبل االتصال، منها
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احلفظ على احلوار.أ

والفرص.وهذا التمرين مترين من خالل التقليد واحلفط على احلوار املتعلق بأنواع األحوال 

احلوار بالصور.ب

وهذه التقنية منفذة ليفهم املتعلم عن الواقعية من خالل الصور املعربة شفهية باعتماد على 

مستواهم.

احلوار املوجه.ج

وهذه التقنية منفذة ليقدر املتعلم على تكميل احلوار مناسبا باحلالة اخلاصة.

التمثيل السلوكي.د

يعرب النشاط شفهياهذه التقنية منفذة ليستطيع املتعلم أن 

التطبيق النموذجي.ه

هذه التقنية تتكون من تعبري أمناط الكلمة الىت ينبغى تكرارها شفهية يف احلالة اخلاصة.

. التمرين االتصايل2

هذا التمرين مترين يفضل ابتكار املتعلم يف التمرين. وهناك عند األنشطة الىت ميكن أدائها يف 

التمرين االتصايل متدرجا، منها

احلوار اجلماعي.أ
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واألجهزة املهيئة يف هذا التمرين ألة التسجيل لتسجيل مجيع احلوارات. ويصنف 

موعات على حسب احلاجة، ولكل جمموعة موضوع القصة البسيطة. ويف هذا  الطالب إىل ا

موعة حىت أصبحت  التمرين يتبادل الطالب يف نطق الشيئ مث يواصله األصدقاء يف نفس ا

قصة كاملة.

التمثيل.ب

ويف هذا النشاط يعطى املدرس الواجبة اخلاصة الىت ينبغى أن ينفذها الطالب. والدور  املعطى 

إىل الطالب مناسب باستيعاب لغة املتعلم.

تطبيق التعبريات االجتماعية.ج

واملراد بالتعبريات االجتماعية إجراءات اجتماعية عند االتصال معربة بالشفهية. وأمناط 

رس عند املكاملة يف احلالة اخلاصة.التعبريات متا

تمع.د املمارسة يف ا

واملراد هنا اتصال مع الناطق األصلي خارج الفصل

حل املشكالت.ه
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ا باملناظرة. وهذا النشاط يهدف إىل حل املشكالت  ونشاط حل املشكالت عادة تقام 

40املواجهة أو بأداء االتفاق عن التخطيط.

مهارة الكتابة.2

هي تعبري عن ما يعتقد من األفكار يف شكل مكتوب. وقال أجيف حريموان مهارة الكتابة 

41مهارة الكتابة هي قدرة على تعبري األفكار البسيطة كمثل كتابة الكبمات حىت كتابة اإلنشاء.

م الكتابةيأهداف تعل

م الكتابة يف هدف رئيسي واحد "السيطرة على استخدام نظام بناء يميكن تلخيص أهداف تعل

اجلملة العربية يف كتابة رسالة أو موضوع يستطيع العريب أن يفهمه". وميكن صياغة هذه األهداف 

بالشكل اآليت: 

دف عملية تعليم الكتابة باللغة العربية إىل متكني الدارس من: 

كتابة احلروف العربية وإدراك العالقة بني شكل احلروف وصوته. .1

كتابة الكلمات العربية حبروف منفصلة وحبروف متصلة مع متييز شكل احلرف يف أول الكلمة .2

ووسطها وآخرها. 

إتقان طريقة كتابة اللغة العربية خبط واضح وسليم. .3

الدارس. إتقان الكتابة باخلط النسخ أو الرقعة أيهما أسهل على .4

40 Khalilullah, Loc-Cit, h:24
151ص Acep Hermawanالمراجع قبل االخر 41
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إتقان الكتابة من اليمني إىل اليسار. .5

ا وكيفية استخدامها. .6 معرفة عالمات الرتقيم ودالال

معرفة مبادئ اإلمالء وإدراك ما يف اللغة العربية من بعض االختالفات بني النطق والكتابة .7

ا يف الكتابة كالتنوين مثًال والتاء املفتوح ة واملربوطة، والعكس، ومن خصائص ينبغي العناية 

واهلمزات . . . اخل. 

ترمجة أفكاره كتابة يف مجل مستخدماً الرتتيب العريب املناسب للكلمات. .8

ترمجة أفكاره كتابة يف مجل مستخدمًا الكلمات صحيحة يف سياقها من حيث تغيري شكل .9

اخل). الضمائر كري والتأنيث، إضافة الكلمة وبنائها بتغري املعىن (اإلفراد والتثنية واجلمع، التذ 

ترمجة أفكاره كتابة مستخدماً الصيغ النحوية املناسبة. .10

استخدام األسلوب املناسب للموضوع أو الفكرة املعرب عنها. .11

42سرعة الكتابة معرباً عن نفسه يف لغة صحيحة سليمة واصحة معربة..12

الدراسة السابقة.ب

هذا البحث قد حبثت عنه نور عيىن، وموضوع حبثها ترقية استيعاب املفردات لدى التالميذ 

بقرية فانيت 008باستخدام وسيلة بطاقة االستذكار يف الصف الرابع باملدرسة االبتدائية احلكومية 

237-235ص1985غات أخرى، مكة املكرمة: حممود كامل الناقة، تعلية اللغة العربية للناطقني بل42
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م وسيلة جريمني مبركز تافونج مبطقة كامبار. ووحاصلة عدد الطالب الذين استوعبوا املفردات باستخدا

بطاقة االستذكار تقع يف درجة جيدة جدا.

وقد حبثت عنها ألفا مهة اخلريية، وموضوع حبثها استخدام وسيلة بطاقة االستذكار لرتقية 

سينجو سارى مباالنج. 02حاصلة تعلم املفردات لدى التالميذ يف املدرسة االبتدائية "املعارف" 

اقة االستذكار تستطيع أن ترقي حاصلة تعلم التالميذ وحاصلة حبثها تدل على أن استخدام وسيلة بط

، ويف الدور 91،3، ويف الدور الثاىن 79،23بعد اإلجراءة. ومتوسط النتائج املأخوذ يف الدور األول 

. ومتوسط النتائج مرتقي لكل دور. وتلك احلاصلة تقع يف درجة كافية. بناء على هذه 97،5الثالث 

ثة للبحث عن استخدام وسيلة بطاقة االستذكار لرتقية استيعاب املفردات الدراسة السابقة تتجذب الباح

لدى الطالب.

المفهوم العمليج. 

واملتغري احلر هنا فعالية يعىن فعالية استخدام وسيلة بطاقة االستذكارمن املفهوم العملي

وفعالية استخدام استخدام وسيلة بطاقة االستذكار أي متغري يؤثر استيعاب املفردات لدى الطالب. 

دف إىل ترقية استيعاب املفردات لدى الطالب. وسيلة بطاقة االستذكار 

وأما اخلطوات يف استخدام وسيلة بطاقة االستذكار فهي فيما يلى: 
كررطالب ييأمر املدرس المث يقرأها وميسك املدرس البطاقات املرتبة ويعرضها إىل الطالب.1

.قراة املدرس
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بطاقة واحدة فواحدة بعد أن شرحها املدرس.الاملدرس تنزع .2

الذين جيلسون جانب املدرس.اىل الطالبيعطى املدرس البطاقات.3

.البطاقة واحدة فواحدة مث يؤديها الطالب األخرونو يقرأويأمر املدرس الطالب ملالحظة.4

الشكل كانت كيفية التقدمي من خالل التمثيل، فتلك البطاقة توضع داخل الصندوق علىذا إ.5

العشوائي.

مث يعد الطالب الشرتاك املسابقة، وهم يتكونون من ثالثة أنفر. .6

، وبعد ذلك يفر الطالب ذلك مفردات عن املادة اهلواية او املهنه الطالب لطلب املدرسيأمر.7

املثال كرةالقدم، .مفردات عن املادة اهلواية او املهنه الصندوق مث يأخذون البطاقة الىت متلك 

بيب.الط

برتكيب فعل مضارع و مصدر صريخ او فعل مضارع وان، املدرس املثال اجلملة املفيدة يعطى .8

لن، ل.

برتكيب فعل مضارع و مصدر صريخ او فعل املفيدة ويأمر املدرس الطالب ليجعل اجلملة  .9

املضارع و ان، لن، ل.

يأمر املدرس الطالب استعمال املفرادات ىف الكالم..10

اتاستيعاب املفرد)1
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استيعاب املفردات متغري مقيد يف هذا البحث أي متغري تؤثره الطريقة املباشرة يف استخدام 

وسيلة بطاقة االستذكار

وأما مؤشرات االستيعاب يف تعليم املفردات فهي فيما يلى

يقدر الطالب على قراءة النص بالتنغيم واملخرج الصحيح..أ

ون على استخدامها يف اجلملة الصحيحة.يقدر الطالب على ترمجة أنواع املفردات ويقدر .ب

يقدر الطالب على تعيني معىن املفردات.ج

وأما مؤشرات استيعاب املفردات ملرحلة املتقدمني فهي فيما يلى

يقدر الطالب على شرح معىن املفردات بإيضاح مرادها.أ

يطلب الطالب معىن املفردات يف املعجم.ب

م.ج يرتجم الطالب املفردات إىل لغا

الكلمةترتيب .د

وضع الكلمة داخل اجلملة.ه

اختيار مثال الكلمة املطابقة.و

تركيب اجلملة.ز

إعطاء حركة الكلمة.ح
الفرضية.ط


