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الباب الثانى

اإلطار النظري

الفعالية.أ

أو بعبارة أخرى أن الفعالية 13الفعالية  ىف املعجم اإلندونيسي مبعىن األثر أو العاقبة.

ا من احملاولة اخلاصة للوصول إىل اهلدف املنشود. مدى احلاصلة احملصولة عليها املقامة 

ومعىن الفعالية ىف موسوعة املعجم اإلندونيسي ما تدل على مدى اهلدف احملصول 

عليه، إن كانت احملاولة وصلت إىل اهلدف املنشود فتسمى فعالة. ومعىن الفعالية عند 

Pringgodigjo.ومعىن الفعالية عند ماديو  14ما تدل على مدى احلاصلة املأخوذة

احلاصلة املخططة وكلما كثر التخطيط احملصول كاسيهادى ما تدل على مدى الوصول إىل

15عليه ارتفعت فعالية ذلك النشاط.

بناء على األراء السابقة أن الفعالية مقياسية على احلاصلة احملصولة عليها واهلدف 

واملراد بالفعالية وجود املطابقة بني الرجاء واهلدف املطلوب.املخطط.

13 Tim Penyusun Kamus, Op.Cit., hlm. 374.
14 Pringgodigjo, Ensiklopedia Umum, Yogyakarta: Yayasan Kanisiusm, 1973, hlm. 29.
15 MadyoKasihadi dan Eko Susilo, Dasar-dasar Pendidikan, Semarang: Effhar Offset,

hlm. 54.
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الطريقة المباشرة.ب

تعريف الطريقة)1

طريقة التدريس ما تستخدم لتنفيذ اخلطة املنظمة داخل النشاط الواقعي 

إن طرق التدريس ىف تعلم اللغة العربية كثرية جدا 16واملمارسة للوصول إىل هدف التعلم.

وال توجد الطريقة املثالية ألن لكل طريقة مزايا وضعفا. وطريقة التدريس ىف عملية التعلم 

ة جدا وكلما طابقت الطريقة املستخدمة فاحلاصلة املأخوذة وتعليم اللغة العربية ضروري

17أصبحت فعالة.

الطريقة املباشرة)2

الطريقة املباشرة طريقة تكون كيفية تقدمي املادة الدراسية فيها باستخدام اللغة 

األجنبية كاللغة التمهيدية بدون استخدام اللغة األم. وميكن املدرس ان يستخدم األلة 

18املفردات الصعبة أو من خالل املظاهر أو غريها.املساعدة لبيان

دف إىل تكوين الطالب قادرين على االتصال باللغة  إن الطريقة املباشرة 

األجنبية كالناطق األصلي فلذا البد على املدرس أن يكثر التمرينات مكثفة. وهذه 

ذكره، وكيفية التمارين من خالل عرض املفردات أو اجلملة املتتابعة باملعىن كما تقدم

19توضيح املفردات أو اجلملة من خالل املظاهرة، احلركة، مالمج الوجه وغريها.

16 Zulkifli, Op.Cit., hlm. 5.
17 Ahmad Muhtadi Anshori, Pengajaran Bahasa Arab Media dan Metode-metodenya,

Yogyakarta: Penerbit TERAS, 2009, hlm. 55.
18 Tayar Yusuf dan Syaiful Anwar, Op.Cit., hlm. 152-153.
19 Ulin Nuha, Metodologi Super Efektif Pembelajaran Bahasa Arab, Jokjakarta: Diva

Press, 2012, hlm. 172.
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جاءت هذه الطريقة مثرة حلركة الرفض الواسعة لطريقة النحو والرتمجة اليت ظهر 

وهذه الطريقة 20.فشلها يف االستجابة لألهداف اليت استجدت يف حقل تعليم اللغات

يعىن اللغة الثانية أو اللغة األجنبية مساوية باللغة األمتتطور على أن عملية تعلم

باستيعاب اللغة مباشرة ومكثفة ىف االتصال، وباالستماع والتكلم، وعملية اإلنشاء 

21والقراءة مدروسة بعدها.

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

استخدام اللغة األم وبالرغم أن الطالب يشعرون بالصعوبة ىف مترين املهارة الشفهية بدون

22تقليد ما نطقه املدرس بل هذه الطريقة مطابقة للطالب.

:وأما خصائص الطريقة املباشرة فهي فيما يلى

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

مباشرةتعليم القواعد بدون حفظها بل متارس .ب

وكيفية توضيح املعىن بنصاعة الصورة الىت يفهمها الطالب.ت

والتقليد تلقائيا ليستوعب الطالب اللغة تلقائياكثرة مترين االستماع.ث

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

أصدقائهم

.٣٦م. ٢٠٠٨إخلرطوم: الدار العاملية, الوسائل, -األساليب-تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها الطرقعمر الصديق عبد اهللا, 20
21 Ahmad Fuad Effendy, Op.Cit., hlm. 45-46.
22 Ahmad Izzan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, Bandung: Humaniora, 2011,

hlm. 86-87.
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فواحدة مث تعليقها داخل تعليم القراءة بالشفهة بكتابة املفردات الصعبة واحدة.ح

اجلملة أو الفقرة

23وقد تعود الطالب بالتفكري داخل اللغة األجنبية..خ

مزايا الطريقة املباشرة وضعفها)3

المزايا

كان الطالب ماهرين ىف االستماع والتكلم.أ

يعرف الطالب كيفية النطق الصحيح كالناطق األصلي.ب

اجلملةيعرف الطالب املفردات الكثرية واستخدامها داخل .ت

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

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

الضعف

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

االتصالية واملهارة ىف تقدمي هذه الطريقة حتتاج إىل املدرس املثايل من حيث املهارة.ب

املادة 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

23 Juwairiyah Dahlan, Metode Belajar Mengajar Bahasa Arab, Surabaya: Usaha
Nasional, 1992, hlm. 110-111.
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لى هذه الطريقة من حيث ضعف نظريته الىت تساوى اكتساب واقرتح املفكرون ع.ح

24اللغة األوىل باللغة الثانية.

الوسيلة المصغرة.ج

تعريف الوسيلة)1

الوسيلة مجعها وسائل مبعىن ملقية بني مصدرة املعلومات ومقبل املعلومات. وقدم 

تكنولوجيا آخذ Schrammاملفكرون تعريفات الوسيلة، منها : ومعىن الوسيلة عند 

تسهيالت مادية إللقاء Briggsومعىن الوسيلة عند املعلومات املستخدم حلاجة التعلم.

تسهيالت NEAفيديو وغريها. ومعىن الوسيلة عنداملادة الدراسية كالكتاب، الفيلم، ال

ومن األراء الثالثة 25االتصال من حيث الطباعة أو السمعية البصرية واألدوات املعدنية.

يج التفكري، اإلحساس  السابقة أن الوسيلة التعلمية ما تستطيع أن تلقي املعلومات، 

وإرادة الطالب حىت حتدث عملية التعلم والتعليم.

التدريسوسيلةخصائص اختيار )2

ا ىف اختيار الوسيلة التعلمية فيما يلى :واألشياء املهتمة 

دف التعلم أى أن .أ اختيار الوسيلة التعلمية يعتمد على مطابقة الوسيلة التعلمية 

األهداف اخلاصة املقررة.

دعمها على مضمون املادة الدراسية أى أن تلك املادة واقعية، مبدائية، مفهومية .ب

والتعميم حيتاج إىل مساعدة الوسيلة لسهولة فهم الطالب

24 Ahmad Fuad Effendy, Op.Cit., hlm. 48-49.
25 Nurhasnawati, Op.Cit., hlm. 25-26.
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ا سهلة ىف أخذها.ت السهولة ىف إجياد الوسيلة أى أ

لوسيلة عند عملية التعلم والتعليممهارة املدرس ىف استخدام ا.ث

الوقت املهيئ ىف استخدام الوسيلة لتكون الوسيلة مفيدة للطالب مدة عملية التعليم.ج

وتلك الوسيلة مطابقة بطبقة تفكري الطالب ليفهم الطالب املعىن املتضمن ىف تلك .ح

الوسيلة.

ة ويسهل بالنسبة إىل اختيار الوسيلة السابق يسهل املدرس ىف استخدام الوسيل

املدرس ىف أداء واجبته. وتلك الوسيلة ينبغى أن يكون استخدامها ىف بيان املادة 

26الدراسية.

الوسيلة املصغرة)3

ومعىن الوسيلة املصغرة عند عبد الوهاب رشيدى الوسيلة املصغرة وسيلة شكلها 

وبيان  ىف النطق، اإلشارةويتسىن املدرسصغري كمصغرة السيارة، الشقة، الثمرات وغريها.

والوسيلة املصغرة عند يودى منادى منوذج تبسيط 27كل مفردة بوجود تلك املصغرة.

الواقعي وال يدل على النشاط أو العملية. وهذه املصغرة تستطيع أن تبني الشرح تفصيليا 

28من موضوع البحث بثالثى األبعاد.

ل األدوات واألشياء الطبيعية الىت ميكن أخذها ىف املدرسة وسيلة بصرية. املثا

فتستخدم األدوات االصطناعية املثال صورة املدرسية، األدوات الرياضية وغريها وإال 

26 Nana Sudjana dan Ahmad Rivai, Media Pengajaran (Penggunaan dan Pembuatannya),
Bandung: Sinar Baru Algensindo, Cet. Ke-9, 2010, hlm. 4-5.

27 Abdul Wahab Rosyidi, Op.Cit., hlm. 56.
28 Yudhi Munadi, Media Pembelajaran (Sebuah Pendekatan Baru), Ciputat: Gaung

Persada Press, 2008, hlm. 109.
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الثمرات من البالستيك، السيارة، األدوات املنزلية وغريها. وإال فتستخدم الصورة إما 

صورة بسيطة أو صورة معاصرة.

ة وسيلة فعالة إن الشيئ التقليدي والصورة ىف عملية التعلم وتعليم اللغة العربي

والسيما ىف تعليم املفردات. وتلك الصورة توضع ىف طرف الغرفة وباتسامها على احلائط. 

29وبعد أن قدر الطالب على القراءة فيكتب اسم تلك الصورة حتتها.

تنقسم إىل ما يم من حيث طبقة الطالب عند سورمخدوأما أدوات مساعدة التعل

:يلى

احلقيقية الىت استخدمها اإلنسان ىف احلياة اليومية. األدوات احلقيقية أى األدوات )1

وهذه جمموعة أوىل. واخلربات املأخوذة خربة واقعية

سمة، وهذه األشياء تتوظف كألة )2 . واخلربة الىت أخذها الطالب التعليمالنماذج ا

من تلك الوسيلة خربة اصطناعية أو غري مباشرة على الواقعية احلقيقية.

أو شفهية، فاللغة تعطى اخلربة اللفظية الىت درجة جمردها أعلى من اللغة إما كتابية)3

30السابقني.

وكلما تقربت خربة التعلم الىت تشابه احلالة من حيث أن الطالب يعرضون 

31الدرس الذى أخذوه فتزداد فعاليتها.

29 Abdul Hamid, Uril Baharuddin dan Bisri Mustofa, Pembelajaran Bahasa Arab,
Pendekatan, Metode, Strategi, Materi dan Media, Malang: UIN-Malang Press, 2008, hlm. 176.

30 Azhar Arsyad, Bahasa Arab dan Metode Pengajarannya, Yogyakarta: Pustaka Pelajar,
2004, hlm. 78.

31 Yudhi Munadi, Op.Cit., hlm. 107.
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استيعاب المفردات.د

مهارات اللغة املفردات عنصر أساسي من عناصر اللغة. ومع أمهية موقعها يف كل من 

32.األربع (استماع/كالم/قراءة/كتابة) إال أن هذا املوقع يتفاوت من مهارة إىل أخرى

واملفردات عند أجيف هريماوان 33خزانة املفردات.ىف املعجم اإلندونيسي مبعىنواملفردات

قد خيتلف خرباء اللغات الثانية يف معىن اللغة، ويف أهداف 34وحدة صغرية تعني قوة لغوية.

م يتفقون على أن تعلم املفردات مطلب أساسي من مطالب تعلم اللغة  تعليمها. ومع ذلك فإ

واملراد بتعليم املفردات قدرة الطالب على استيعاب 35.الثانية وشرط من شروط إجابتها

املفردات وترمجة املفردات واستخدامها ىف ترمجة اجلملة العربية صحيحا وبعبارة أخرى أن 

املفردات ويعرفون كيفية استخدامها ىف االتصال.الطالب يستوعب

واملفردات عنصر ضروري ىف املكونة اللغوية إما استخدام اللغة شفهيا وكتابيا 

إن استيعاب املفردات ال يتخلع عن 36قدرة اللغة العربية.واستيعاب املفردات أساس ىف تطوير

األوىل ىف تعليم اللغة استيعاب املفردات.تعليم اللغة وكذلك ىف تعليم اللغة العربية. واخلطوة 

:العربية الرئيسية عند حمبب عبد الوهاب فيما يلىاملفرداتوأهداف تعليم 

رف املفردات اجلديدة إىل الطالب من خالل املادة املقروئة أو الفهم املسموعالتع.أ

م / ١٩٨٥, مكة املكرمة: معهد اللغة العربية جامعة أم القرى, رليل عمل ىف إعدار املوار التعليمية لربامج تعليم العربيةرشدى أمحد طعمية, 32
.١٨١.ه, ص١٤۰٥-١٤۰٦

33 Tim Penyusun Kamus, Op.Cit., hlm. 757.
34 Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, Bandung: PT Remaja

Rosdakarya, 2011. hlm. 64.
ا مناهجه واساليبه, رشدي أمحد طعيمه, 35 .١٩٤ه, ص.١٤١٠م / ١٩٨٩مصر: جامعة املنصورة, تعليم العربية لغري الناطقني 

36 Abdul Hamid, Mengukur Kemampuan Bahasa Arabuntuk Studi Islam, Malang: UIN-
Maliki Press, 2010, hlm. 33.
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يساعد لتمرين الطالب ليقدروا على نطق املفردات جيدا وصحيحا ألن النطق الصحيح .ب

مهارة الكالم والقراءة جيدة وصحيحة

لفهم معىن املفردات إما املفردات نفسها أو داخل اجلملة.ت

37استخدام املفردات عند التكلم، اإلنشاء مطابقا بالنص الصحيح.يقدر الطالب على .ث

عليم املفردات عند صىن وهناك عدة اخلطوات ىف تعليم املفردات، وأما خطوات ىف ت

:يلىفيماوعبد اهللا

باإلشارة إىل تلك املفردات املعلمة.أ

وسيلة املصغرة من املفردات املعلمة، مثال، يعرض املفردات عن صورة البيت حبضور ال.ب

اجلميل، املريح

تقدمي الصورة من املفردات املعلمة.ت

عرض املفردات املقدمة.ث

تركيب املفردات داخل اجلملة.ج

تقدمي املفردات املرتادفة.ح

املضادةتقدمي املفردات .خ

تقدمي تعريف املفردات املعرضة.د

وإن مل يفهم الطالب تلك املفردات من خالل مرور اخلطوات التالية فاخلطوة النهائية 

38ترمجة املفردات العربية إىل اللغة األم.

37 Ibid., hlm. 33.
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الوسيلة المصغرةالضم بين الطريقة المباشرة و .ه

كيفية تقدمي املادة طريقة املباشرة طريقة تكون  الراعند تيار يوسف وسيف األنو 

الدراسية فيها باستخدام اللغة األجنبية كاللغة التمهيدية بدون استخدام اللغة األم. وميكن 

39بة أو من خالل املظاهر أو غريها.املدرس ان يستخدم األلة املساعدة لبيان املفردات الصع

لها صغري  ومعىن الوسيلة املصغرة عند عبد الوهاب رشيدى الوسيلة املصغرة وسيلة شك

ىف النطق، اإلشارة وبيان كل مفردة ويتسىن املدرسكمصغرة السيارة، الشقة، الثمرات وغريها.

والوسيلة املصغرة عند يودى منادى منوذج تبسيط الواقعي وال يدل 40.بوجود تلك املصغرة

على النشاط أو العملية. وهذه املصغرة تستطيع أن تبني الشرح تفصيليا من موضوع البحث 

41ثالثى األبعاد.ب

طريقة املباشرة طريقة تكون كيفية تقدمي املادة الدراسية العربية فيها باستخدام ال،اذن

املفردات الصعبة فيستخدم املدرس لوسيلة املصغرة على ترجيم املفردات. وجدتلغتها. اذا 

كالسيارة درس على نطق املفردات  الوسيلة املصغرة وسيلة شكلها صغري. املثال اذا أراد امل

املباشرة يدل املدرس تلك السيارة، ولكن استحضر املدرس وسيلة املصغرة ليست الطريقةوب

أصليا.

يستخدمون اللغة العربية إن الطريقة املباشرة مطابقة ىف تعليم اللغة العربية ألن الطالب

املباشرة الطريقة أما إحدى الضعف من . و دام اللغة اإلندونيسيايف نطق املفردات بدون استخ

38 Abdul Wahab Rosyidi, Op.Cit., hlm. 54-55.
39 Tayar Yusuf dan Syaiful Anwar, Op.Cit., hlm. 152-153.
40 Abdul Wahab Rosyidi, Op.Cit., hlm. 56.
41 Yudhi Munadi, Op.Cit., hlm. 109.
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رد، وميكن حدوث اخلطأ ىف التفسرياإلندونيسيايعىن عدم استخدام اللغة  ىف توضيح املعىن ا

ردلكن أن يستطيع يبني املدرس  حىت بإشارة تلك املصغرةباستخدام الوسيلة املصغرة املعىن ا

.يف ترجيم املعىناإلندونيسيابدون استخدام اللغة يفهم الطالب معىن املفردات 

دفان إىل تكوين الطالب قادرين على نطق املصغرة الوسيلةو املباشرةالطريقة

الوسيلة املصغرة قد اإلندونيسيا. و بدون استخدام اللغة معرفة املعىن املفردات فصيح و املفردات ب

بإشارة ىف توضيح املعىنألن الوسيلة املصغرة تقدر فردات العربية. تعليم املدرس يفتساعد امل

وكلما تقربت خربة التعلم الىت تشابه احلالة من حيث أن الطالب يعرضون الدرس تلك املصغرة

يرجى الطالب أن يستوعبوا والوسيلة املصغرة، الطريقة املباشرةوبالذى أخذوه فتزداد فعاليتها.

ميستخدموا املفردات العربية لتكلمو املفردات العربية صحيحا وفصيحا.اليوميةىف حيا

المفهوم العملي.و

وأما خطوات تقدمي الطريقة املباشرة بالوسيلة املصغرة لرتقية استيعاب املفردات فهي 

فيما يلى:

اةستحضر املدرس املصغر ي)1 يف الفصل من املفردات سيقدم 

يقدم املدرس تقدمي املفردات شفهيا، نطق املفردات بإشارة تلك املصغرة تكرارا )2

ليعلم الطالب كتابتها    نطق املفرداتيف السبورة بعد املفرداتاملدرسيكتب )3

". املثال ما هذا؟ املذكورة بكلمة " ما و هلاملفرداتيعطى املدرس السؤال اىل الطالب )4

"  بإشارة تلك املصغرة". هل هذه سيارة؟ "بإشارة تلك املصغرة"
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مباشرة بإشارة مأصحايأمر املدرس الطالب ليقدموا امام الفصل ليقولوا املفردات اىل )5

املصغرة من تلك املفردات 

، يأمر املدرس وبعد أن استوعب الطالب املادة الدراسية إما ىف نطق املفردات وفهمها)6

الطالب بفتح الكتاب الدراسي، يعطى املدرس مثال القراءة الصحيحة مث يأمر الطالب 

بقرائتها متناوبني

وإجابة األسئلة املوجودة ىف الكتابالنشاط التايل إجابة األسئلة شفهية )7

:وأما مؤشرات االستيعاب يف تعليم املفردات فهي فيما يلى

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

يقدر الطالب على قراءة النص بالتنغيم واملخرج الصحيح.ب

يقدر الطالب على تعيني معىن املفردات.ج

الفرضية.ز

Ha :لدى لرتقية استيعاب املفردات العربية لوسيلة املصغرة فعالااستخدام الطريقة املباشرة ب

" باكنبارو1"حممدية الب ىف املدرسة الثانوية العامةالط

Ho :لرتقية استيعاب املفردات العربية لوسيلة املصغرة غري فعالبااستخدام الطريقة املباشرة

" باكنبارو1"حممدية العامةلدى الطالب ىف املدرسة الثانوية 
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الدراسة السابقة.ح

) وموضوع حبثها استخدام الوسيلة 2010هذا البحث قد قامت به ريىن هنداياىن (

املصغرة ىف تعليم املفردات (حبث جترييب مقارن ىف املدرسة االبتدائية أم أميان الوانج الشرقية). 

وحاصلة االختبار التجرييب بالوسيلة املصغرة والطالب الذين حصلوا على النتيجة املمتازة 

%) والطالب 30،76الطالب الذين حصلوا على النتيجة اجليدة جدا (%) و 57،69(

%)، وىف الصف التجرييب باستخدام وسيلة 11،53الذين حصلوا على النتيجة اجليدة (

) والطالب %46،15(اجليدة جدا%) والطالب الذين حصلوا على النتيجة 50الصورة (

ملمتازة ىف الوسيلة املصغرة %). والنتيجة ا3،84الذين حصلوا على النتيجة اجليدة (

%) وحاصلة 3،84%) والنتيجة اجليدة (11،53%) والنتيجة اجليدة جدا (84،61(

tالبحث أن الوسيلة املصغرة فعالة بدال عن وسيلة الصورة. وتلك احلاصلة تعرف من حاصلة 

.3،36ىف الدرجة اهلامة 

املباشرة بالوسيلة املصغرة الطريقة استخدام والبحث الذى يبحث عنه الباحث فعالية 

" باكنبارو. 1"حممدية العامة الثانوية ىف املدرسةلدى الطالبربيةلرتقية استيعاب املفردات الع

والطريقة الىت يستخدمها الباحث الطريقة املباشرة باستخدام الوسيلة املصغرة ملساعدة النجاح 

ىف تعليم املفردات.


