
الباب الثانى

اإلطارالنظري

مفهوم الفعالية.أ

ندونيسي الكبري. كما  الفعالية يف املعجم اإلمنها :،اختلف الباحثون ىف وضع مفهوم الفعالية

احلاصلة. إذن أن الفعالية وجود كتب مولياس على ان الفعالية مبعين وجود العاقبة والتاثري الذى ينتج

لفعالية هو "كيف كانت املؤسسة ينتج . واالواجبة باهلدف املنصودةالذى ينفذ املطابقة بني املرء 

1اهلدف العملي.احلاصلة إل جياد

بناء على التعريف السابق يعرف أن الفعالية مرتبطة بتنفيذ مجيع الواجبات الرئيسية، احلصول 

ام الطريقة على اهلدف، مطابقة الوقت ووجود االشرتاك الناشط من األعضاء. إذن، أن فعالية استخد

الطبيعية وجود االشرتاك الناشط من الطالب، واستفادة املورد البشري ومصدر التعلم للوصول إىل 

هدف التعلم.

إن الفعالية ترتبط وثيقة باملقارنة بني اهلدف احملصول عليه بالتخطيط املنظم من قبل أو مقارنة 

2احلاصلة الواقعية باحلاصلة املخططة.

1Mulyasa, Manajemen Berbasis Sekolah. (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2004) hlm 82
2. Mulyasa, ibid, hlm 82



الطريقةمفهوم.ب

، الرياضة، علم يةالطريقة هي ما تتضمن يف كل عملية التعليم، إما تعليم الرياضيات، الفنن إ

لية التعليم اجليد أو غري اجليد طبعا حيتوى على متعدد السعى و النظم الكائنة ومن غريها. كل عم

إللقاء الشيئ إىل املتعلم.بدون وجود السعى. وال ميكن أن توجد عملية التعليم وكذلك فيها الوسائل

تنظيم وتقدمي وغرص املادةاللغوية. و عىن الطريقة عبارة عن خطة عامة لالختيار، أن موكذالك,

على أن تقوم هذه اخلطة حبيث ال تعارض مع املدخل الذى تعدر عنه و تنبع منه, وحبيث واضحا  أن 

3.املدخل شئ مبدئى والطريقة شئ إجرئى

ة كل ما تضمنه عملية التدريس سواء أكانت تدريس علوم أو رياضيات الطريقيدخل ىف معين 

,جيب أن يتضمن بعض أنواع اإلختيار واإلنتفاءئاموسيقي. فالتدريس كله سواء أكان جيدا أم رديأم

وسائل وأساليب الغرض. فمن املستحيل أن تقوم بتدريس كل ما يف , وبعضوبعض أنواع التنظيم

4.لك فعلينا أن خنتار ما نرغب يف تدريسهاذلية و اإلنسانةميدان املغرف

طريقة التدريس هي درجة ختطيط الربنامج الشامل الذي يتعلق خبطوات تقدمي املادة الدراسية 

5إجرائية دون املتعارضة وال تتعارض باملقاربة.

46محمود كامل الناقھ, تعلیم اللغة العربیة للناطقین بلغات أخري. ص : 3
45نفس المرجع, ص. 4

5 Acep Hermawan, Log- Cit hal 168



ا يف تقدمي املوادهو واملراد بطريقة تدريس اللغة العربية كيفية  الدراسية أو طريقة مستخدمة 

واللغة العربية ليسهل الطالب يف قبوهلا، ويستوعبها الطالب جيدة ومرحية. واستخدام مصطلح منهجية 

التدريس يعطى معىن التعلم والتعليم ليس يف النظرية فقط بل يف العملية.

ة يف عمليالعلوم األخرىمساعدة لكنالتدريس ال يقوم بنفسه أن طريقةاملفكرون وقد زعم

ا تعطى اخليارات م. وكانت الطريقة عامة وال تزينهاالتعل ولكنها تشتمل على العناصر التجددية أل

تم بالعوامل الىت تؤثر طريقة التدريس عند  األخرى الىت متكن أن تنفذ داخل الفصل. وينبغى لنا أن 

فيما يلى:رها،اختيا

أنواع األغراض ووظيفتها.أ

مرحلة القدرة للمتعلم.ب

والظروفاألحوال .ج

وكميتهاالكيفيةالتسهيالت من حيث .د

6شخصية املدرس وقدرة مهنيته املختلفة.ه

ىف عملية التعليم هي التنظيم الذى نفذه املدرس يف تقدمي الدرس أللقاء املعلوماتطريقة الإن 

ال، إىل املتعلم يف إصالح اهلدف الرتبوي. الطريقة املثلى هي طريقة تستطيع أن تلقي املعىن املراد سه

اقتصاديا واجتهادا بدون تثقيل الطالب وبدون جعلهم مملني.

6Syaiful Bahri Djamarah, Guru dan Anak Didik Dalam Interaksi. (Jakarta, PT Rineka Cipta)Hal
222-223



1977سنة املدخل الطبيعيبامسها Tracy D. Terrelهووأول من عرف هذه الطريقة

اللغة لتطوير تعليم ثانية. واهلدف الرئيسي من هذا املدخلالطبيعية يف أخذ اللغة الاألسستطبيق ب

.الب, و تطور هذا إالصطالح بتسمية الطريقة الطبيعيةالعربية. واستيعاب اللغة عند الط

وقال تارجيان جونتور إن الطريقة الطبيعية املعروفة بتبادل القرن كالطريقة املباشرة، والىت مقدمة 

.1901يف القرار الرمسي داخل تعليم اللغة حتت جلنة مجعية اللغة املعاصرة سنة 

دف لرتقية قدرة الطالب على مدخل الطريقة الطبيعية. ويقوم األسلوب ىف هذه الطريقة الىت 

7. وهناك تقنيات ميكن استخدامها لرتقية قدرة الطالب على كالم اللغة العربية.مهارة الكالم

مفهوم الطريقة الطبيعية.1

عرف حممود كامل الناقة ىف معىن الطريقة الطبيعية هي : متثل املرحلة التالية للمرحلة 

كما ىف الطريقة املباشرة. تؤكد عدم استخدام اللغة -املباشرة, فالطريقة الطبيعيةالصوتية ىف الطريقة 

األم ىف حجرة الدراسة, وتقوم على أساس من أن الفرد يستطىع أن يتعلم لغة أجنبية بنفس الطريقة 

ا الطفل لغة الوطنية . وهذه الطريقة تعتمد على التمثيل الصامت و الرتديد واألسئلة الىت يتعلم 

واإلجابات املتبادلة كوسيلة لفهم اللغة وتقليدها. واملفردات ىف هذه الطريقة تكتسب من خالل 

8األنشطة اليومية.

ذه الطريقة, ألن الطالب محلها املدرس  املفهوم األخر من الطريقة الطبيعية فهى: يسمى 

قة متثل الطريقة املباشرة ىف حول العامل ( البيئة دارج الفصل أو غريه ) ىف عملية تعليمها وهذه الطري

تنفيذها, مبعين الذى يقدم املدرس املادة الدراسية من اللغة املفردات او الكلمات مباشرة بااللغة 

7Emzir, Pemerolehan Bahasa Asing Melalui Pendekatan Alamiah dan Penerapannya
Dalam Pengajaran Bahasa Arab, UP IKIP Malang (Malang: 1993) h. 9

77محمود كامل الناقھ, المرجع السابق , ص, 8



االجنبية دون الرتمجة اال ىف االحوال الىت حتتاج باستحدام القامس ولغة االم و أما احلطوات هذه 

الطريقة فهي :

اع, مث الكالم و القراءة و الكتابة وينتهى بالقواعد ىف يبدأ املدرس الدرس مبهارة االستم.أ

تعليمه.

يقدم املدرس الدرس بإعطاء املفردات البسيطة الىت عرفها الطالب من االمساء حول .ب

الفصل او خارجة او البيت, بل خارج البالد.

يستخدم القاموس او الوسيلة إن كان احملتاج ليسرح ويرتجم املفردات الصعوبة ىف اللغة.ج

االجنبية ويكثر املفردات شرط إل ستيعاب اللغة األجنبية.

ال يهتم القواعد ىف هذه الطريقة, ألن اعراض تعليمها كى يستطيعوا الطالب على مهارة .د

9الكالم و القراءة.

(Natural Method)اإلجراءات فى الطريقة الطبيعية.2

دف إىل تطوير قدرة الطالب على اإلجراءاتمن خالل وتطبيق هذه الطريقة تكالم الىت 

أن نشاط تعليم اللغة ينقسم إىل ثالثة مراحل، منها:اللغة العربية.

مرحلة الفهم.أ

ينبغى أن حيتوى على التمارين املكثفة يف فهم االستماع. نشاط تعليم اللغة يف هذا إن

وخطواته فيما يلى:

9Ahmad Izzan, log cit , hal 90



األعمال ويذكر امسها، ويأمر الطالب للتقليد استجابة احلركة الكلية، يؤدى املدرس .1

وممارستها.

املظاهرة، يشري املدرس األشياء املوجودة داخل الفصل ويذكر امسها باللغة العربية حىت .2

يفهمها الطالب. مث يذكر املدرس امسها واحدا فواحدا ويأمرهم املدرس للتكرير.

استفادة الوسيلة البصرية.3

مرحلة اإلنتاج األول..ب

ا بعد أن أملك الطالب مخسمائة املفردات، واجلمل احملتاجة إليها. هذه  املرحلة تقام 

ويشجع املدرس الطالب ليتكلموا اللغة العربية على الشكل البسيط.

ج. مرحلة اإلنتاج املتقدم

وهذه املرحلة تنفذ فيها األنشطة اللغوية واألنشطة االجتماعية كالزيارة إىل األماكن 

تستخدم اللغة العربية كألة االتصال. وجيوز الطالب أن يقوموا بالرتمجة.اخلاصة الىت 

وعيوبها(Natural Method)مزايا الطريقة الطبيعية.3

(Natural Method)مزايا الطريقة الطبيعية.أ

تطيع أن ترقي قدرة الطالب على تكلم اللغة العربية وهذه وأما مزايا الطريقة الطبيعية فهي تس

و مطابقة ملرحلة املتقدمني ألن كل الطالب محلها املدرس إىل البيئة الىت عرفهم الطرىقة فعالية 

املفردات مبهارة اإلستماع والكالم حىت يستطيعوا على تكلم اللغة اجلنبية جيدة, وهذه الطريقة 

تم على مهارة الكالم و القرأة والقواعد فتعلمون بعدها وكان تعليمها سهولة وهدوا, ألن 

ا تتعلق باألنشطة اليومية.املفردات  الىت تدرسو



(Natural Method)عيوب الطريقة الطبيعية.4

كانت هذه الطريقة غري فعالية و مطابقة ملرحلة املبتدئني, وأما عيوب الطريقة الطبيعية فهي  

و كانت الطالب صعوبة ىف تعليمها حينما مل خيفظون املفردات من اللغة األجنبية حىت مييل 

10الطالب باستخدام لغات األ. 

وسيلة الصورة.ج

تعريف الوسيلة.1

لة هي آخذة الرسالة من الوسيلة أصلها من اللغة الالتينية مبعىن "الوسط" أو اآلخذ. والوسي

Gerlach & Elyاملرسل إىل مقبلها. ومعىن الوسيلة عند  على كما كتب أزهار ارشاد هو 1971

الشكل العام إنسان، املادية، احلادثة املشيدة األحوال الىت جتعل الطالب قادرين على أخذ املعرفة، 

وسيلة. والوسيلة يف املعىن اخلاص والكتاب والبيئة املدرسيةاملهارة أو املوقف. وكذلك أن املدرس،

أدوات الرسم البياين، الصورة أو األلة اإللكرتونية للقبض، العملية وتكرير املعلومة البصرية أو 

11اللفظية.

أمهية الوسيلة التعليمية.2

إن استخدام الوسيلة التعليمية يعتمد على النظرية الىت تقول، إن متام مئوية املعرفة، املهارة 

الذى أملكه املرء مأخوذ من خالل احلاسة واحلاسة األخرى.واملوقف 

10Emzir, Pemerolehan Bahasa Asing Melalui Pendekatan Alamiah dan Penerapannya Dalam
Pengajaran Bahasa Arab, UP IKIP Malang (Malang: 1993) h. 9

11Azhar Arsyad, Media Pembelajaran (Jakart, PT Raja Grafindo Persada) 2005, hlm 3



أصبحت عملية التعلم والتعليم فعالة وفاعلية إن كانت تلك العملية تستخدم الوسيلة  

كاأللة التعليمية. وقال آرف سادميان، إن الوسيلة مجيع األشياء الىت يستطيع استخدامها إللقاء 

يج التفكري، اإلحساس، االنتباه ورغبة الطالب.املعلومة من املرسل إىل مقبلها حىت تس تطيع أن 

إن أمهية الوسيلة التعليمية عند أمحد سامل ألجل العناصر اآلتية:

ا جتذب انتباه الطالب.أ أل

ا ترقي فهم الطالب عن املادة الدراسية.ب أل

لتقدمي البيانات القوية واملضبوطة.ج

لتوفري املعلومات.د

لتسهيل تفسري البيانات.ه

ائد الوسيلة التعليميةفو .3

وأما فائدة الوسيلة التعليمية الرئيسية فهي ملساعدة الطالب يف فهم املادة الدراسية الىت 

ألقاها املدرس.

فهي فيما يلى:كما كتب حممد خليل اهللاوأما فوائد الوسيلة التعليمية عند سوجانا ورفاعي

شأ دافعية تعلمهم.املادة الدراسية املقدمة جتذب انتباه الطالب وحىت تن.أ

لتوضيح معىن املادة الدراسية حىت يفهمها الطالب وميكن أن يستوعبوها وحيصلوا على .ب

أهداف التعلم.

أصبحت طريقة التدريس متنوعة، وال ختتص يف االتصال اللفظي من خالل نطق املدرس، لضياع .ج

الدارسةممل الطالب، لكى ال يتعب املدرس، والسيما إن كان املدرس يعمل كل ساعة



م ال يرتكزون على استماع املدرس بل يالحظون، .د يستطيع الطالب أن يؤدوا عدة الواجبات أل

12يؤدون، يظاهرون وميثلون.

الصورة.4

وقال بعض األخرين إن وسيلة الصورة صورة صامتة. وسيلة الصورة هي صورة حمصولة عليها 

دم عند تقدمي عملية تعليم اللغة. وعادة، من خالل الصورة. وهذه الصورة حتتوى على الرسم املستخ

أن الرسم املستخدم ال ينبغى أن يكون مجيال ألنه ال يضمن أنه يستطيع أن يساعد الطالب لفهم 

النص.

والصورة املستخدمة داخل الفصل تنبغى أن تكون كبرية وواضحة. وينبغى للمدرس أن يهتم 

مرحلة االستعداد. ووجود الصور تتعلق بغرفة التعلم باستخدام وسيلة الصورة، واخلطوة األوىل املنفذة 

ال تضمن انتباه الطالب إىل تلك الصور.

وأما مزايا وسيلة الصورة عند رشدى سوسيالنا فهي فيما يلى:

وسيلة الصورة أوضح.أ

ا تستطيع أن تدل على املقارنة املطابقة من املوضوع احلقيقي..ب إ

وكيفية صناعتها سهلة ومثنها رخيص..ج

:وأما عيوب وسيلة الصور فهي فيما يلى

موعة الكبرية.أ ومقياسها حمدود، وال ميكن استخدامها يف ا

املقارنة غري مطابقة من املوضوع تتأثر يف خطأ الفهم..ب

12Muhammad Kholilullah, Media Pembelajaran Bahasa Arab (Yogyakarta, Aswajaya Pressindo)
hlm 25-28



وموقع وسيلة الصور يف تعلم مهارة الكالم موضوع. 

مهارة الكالم.د

. ونشاط الكالم التجاويب، باستحدام اللغة وسيلةالكالم وسيلة رئيسية لبناء التفاهم، االتصال

ميلك االتصال الثنائي يعىن بني املتكلم واملخاطب. فألجل ذلك أن مهارة الكالم تنبغى أن تسبقها 

مهارة االستماع، والقدرة على النطق والقدرة على استيعاب املفردات والعبارة الىت يتمكن الطالب 

الكالم نشاط جذاب داخل الفصل بل أحيانا أن هذا النشاط غري إللقاء أغراضهم وأفكارهم. نشاط 

جذاب لقلة املفردات الىت استوعبها الطالب. وبالرغم على ذلك، أن جناح ذلك النشاط يتعلق مبهارة 

املدرس. إذا استطاع املدرس أن خيتار موضوع البحث املناسب مبستوى قدرة الطالب، وله ابتكار يف 

الم فعملية التعلم جترى جيدة.تطوير مناذج تعليم الك

الكالم شجاعة الطالب دون املخافة. فألجل ذلك، ينبغى للمدرس أن هارةملوالعامل الرئيسي 

يدافع الطالب ليشجعوا أنفسهم يف التكلم. وعموما أن مترين التكلم للمرحلة االبتدائية واملتوسطة 

يهدف إىل جعل الطالب قادرين على االتصال شفهيا باستخدام اللغة العربية.

وناشط الكالم يعرف من ة العربية ملهارة الكالم هو فعالية االول الذى يهتم ىف تنفيذ تعليم اللغ

التسرع يف تقدمي الفكرة واإلحساس واملهارة يف اختيار املفردات املطابقة والكلمة اجلذابة. والكيفية 

الفعالة يف تعليم مهارة الكالم مبدوئة من الكلمة البسيطة حىت الكلمة املعقدة. وتلك القدرة حتتاج إىل 

13فردات والكلمات املناسبة باحلالة املرجوة وفيها حتتاج إىل مترين النطق.خزانة امل

13Abdul Hamid, MA, Pembelajaran Bahasa Arab, (Malang, UIN Malang Press, 2008), hlm 42



دف إىل جعل الطالب قادرين على االتصال شفهيا بالطالقة  وعموما أن مهارة الكالم 

واجليد باالعتماد على اللغة الىت تعلموها. واملراد هنا أن املعلومة املنطوقة ميكن قبوهلا. وللوصول إىل تلك 

ة حنتاج إىل أنشطة التمارين الكافية املؤيدة. وهذه األنشطة ليست سهلة ألن البيئة اللغوية الىت املهار 

كما كتب أسف نبابان  –تواجه الطالب إليها البد أن خترتع أوال. قسم سوبيانتو 

) هذه األنشطة إىل قسمني (االتصال القبلي  واالتصال ذاته).1993:175(حرموان

االتصال القبلي.1

لنشاط يهدف إىل تزويد الطالب عن القدرات األساسية على التكلم احملتاجة إليها يف هذا ا

تمع كتطبيق منوذج احلوار، املفردات، القواعد، مالمح الوجه ومن غريها. ويف هذا النشاط يتورط  ا

يات املدرس كثريا عند التمرين، ألن كل عنصر القدرة األساسية حيتاج إىل تقدمي املثال. وهناك تقن

ميكن استخدامها عند االتصال القبلي كاحلوار، ممارسة النموذج واإلنشاء الشفهي.

التمرين االتصايل.2

هذا التمرين يفضل ابتكار الطالب ألداء التمرين. وينقص دور املدرس يف هذا النشاط 

م أنفسهم. والطالب أكثر كالما من املدرس. والتمرين الذى عرضه املدر  س ليطور الطالب قدرا

متدرجا، وينبغى أن يكون ذلك التمرين مناسبا بظروف الفصل. وعند السكولوجي أن لكل فصل 

ميوال وقدرة غري متساوية، فألجل ذلك ينبغى للمدرس أن يكون ماهرا يف استفادة تلك الظروف 

ليصبح نشاط التعلم مرحيا لديهم. وهناك األنشطة الىت ميكن استخدامها يف مترين االتصال، منها :

14احلوار اجلماعي، اللعب الدوري، ممارسة التعبري االجتماعي، املمارسة امليدانية وحل املشكلة.

14Acep Hermawan, Op.Cit, hl 135



الدراسات السابقة.ه

الدراسة السابقة هي حبث مستخدم كاملقارنة لتباعاد التكرار عن كتابة علمية ولتأكيد البحث 

الذى قامت به الباحثة.

حبثها "فعالية تطبيق الطريقة املدخل لرتقية مهارة هذا البحث قد قامت به خري الربية, وموضوع 

الكالم لدى الطالب ىف تعلم اللغة العربية ىف الفصل الثاىن باملدرسة الثانوية مبعهد دار احلكمة". 

واحلاصلة املأخوة من هذا البحث يوجدد الفرق اهلام بني مهارة الطالب الذين يعلمون باملدخل 

%. والبحث الذى 100- 80مون باملدخل االتصايل. وذلك الفرق االتصايل والطالب الذين ال يعل

قامت به الباحثة االن حتت املوضوع فعالية طريقة الطبيعية بوسيلة الصورة لرتقية مهارة الكالم للغة 

.العربية لدي الطالب ىف املدرسة الثانوية " اهلدى " دوماى

المفهوم العملي.و

، واجلزء الثاىن xاملفهوم العملي جيمع إىل اجلزئني ، اجلز األول :فعالية الطريقة الطبيعية كمتغري 

اجلزء األول عما يتعلق بفعالية الطريقة الطبيعية فهو فيما يلى:yمهارة الكالم كمتغري 

قام املدرس بالتعليق عن الدرس املاضى.1

يشرح املدرس املادة الدراسية.2

الدرس باالستماعيبدأ املدرس .3

يأمر املدرس الطالب بتلقيد ما نطقه املدرس.4

يعرف املدرس املفردات البسيطة الىت عرفها الطالب.5

ا واحدة فواحدة وحينئذ يسأل املدرس الطالب.6 يأمر املدرس الطالب بأخذ الصور ويعرضو



يأمر املدرس الطالب بإجابة األسئلة مناسبة بالصورة املشارة إليها.7

س بعض الطالب بتكرار قرائته مناسبا بالصورة املشارة إليهايأمر املدر .8

قام املدرس بالتقومي ىف عملية التعلم والتعليم.9

:اجلزء الثاىن عما يتعلق مبهارة الكالم فهو فيما يلى

يقدر الطالب على نطق األحرف اهلجائية جيدة فصيحة)1

يقدر الطالب على نطق التنغيم وضغط الصوت)2

تكلم اللغة العربية بالطالقة والواضحةيقدر الطالب على )3

يقدر الطالب على نطق الكلمات فصيحة)4

يقدر الطالب على تعبري أنفسهم باستخدام الكلمات العربية)5

يقدر الطالب على التكلم كثريا ويقدرون على تعبري عن أفكارهم)6

يقدر الطالب على التكلم بالطالقة وإنتاج املفردات الكثرية)7

االفتراض والفرضية

االفتراض)1

نشاط استخدام الطريقة الطبيعية من خالل وسيلة الصورة لرتقية مهارة الكالم.أ

وهدف مهارة الكالم لالتصال.ب



الفرضية)2

Ha : اللغة العربية بني الطالب الذين يتعلمون القدرة على تكلميوجد الفرق اهلام عن ترقية

باستخدام الطريقة الطبيعية من خالل وسيلة الصورة والطالب الذين يتعلمون بدون 

استخدام الطريقة الطبيعية من خالل وسيلة الصورة

Ho : اللغة العربية بني الطالب الذين ترقية القدرة على تكلمال يوجد الفرق اهلام عن ترقية

استخدام الطريقة الطبيعية من خالل وسيلة الصورة والطالب الذين يتعلمون يتعلمون ب

بدون استخدام الطريقة الطبيعية من خالل وسيلة الصورة


