
الباب الثانى

اإليطارالنظري 

المفهوم النظري.أ

الفعالية)1

وكل شخص يعطى معىن الفعالية املختلف، بناء على الرؤية وأمهية كل فرد. معىن الفعالية يف 

املعجم اإلندونيسي الكبري عاقبة (عاقبتها، أثرها وانطباعها)، تستطيع أن تنتج احلاصلة. إذن أن الفعالية 

املرء الذى ينفذ الواجبة باهلدف املنشود. والفعالية هو "كيف كيفية املؤسسة للنجاح يف وجود املطابقة بني 

استفادة املورد للوصول إىل إجياد اهلدف العملي.

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

وجود Cognateعضاء. فلذا أن فعالية استخدام طريقة مطابقة الوقت ووجود االشرتاك الناشط من األ

االشرتاك الناشط من الطالب واستفادة املورد ومصدر التعلم إلجياد هدف التعلم.

وعادة أن الفعالية ترتبط وثيقة باملقارنة بني اهلدف احملصول عليه بالتخطيط املنظم من قبل أو 

1مقارنة احلاصلة الواقعية باحلاصلة املخططة.

تعريف الطريقة)2

وعموما أن الطريقة هي ما تتضمن يف كل عملية التعليم، إما تعليم الرياضيات، الفن، الرياضة، 

ا متلك االكتساب، وفيها القوانني الىت  علم الكائنة ومن غريها. كل عملية التعليم اجليدة أو غري اجليدة أ
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التعليم دون وجود االكتساب إللقاء الشيئ داخلها تسهيالت ومنوذج التقدمي. وال ميكن أن توجد عملية 

إىل املتعلم.

فلذا أن معىن الطريقة خطة عامة لالختيار، التنظيم وتقدمي مادة لغوية. والشيئ اخلاص الذى ينبغى 

تم به يف تعيني الطريقة دون وجود التعارض بني الطريقة باملقاربة الىت هي أساسها. 2أن 

لربنامج الشامل الذى يرتبط وثيقا خبطوات تقدمي املادة الدراسية طريقة التدريس هي درجة ختطيط ا

عملية، غري متعارضة باملقاربة. وبعبارة أخرى أن الطريقة هي خطوات عامة عن تطبيق النظريات املوجودة 

يف املقاربة اخلاصة. وهناك اختيار املهارات اخلاصة املنفذة، املواد املقدمة وكيفية ترتيبها.

خطة شاملة تتعلق بتقدمي املادة اللغوية منظما، واليوجد التعارض بني الواحد واألخر. الطريقة هي 

3ومجيعها يعتمد على على املقاربة (االفرتاض عن حقيقة اللغة وحقيقة التعلم وتعليم اللغة) املختارة.

وهذا التنفيذ واتضح لنا أن الطريقة أشد إجرائيا من املقاربة ألن الطريقة ترتبط بالتنفيذ امليداين.

إيضاح أو افرتاض مستخدم يف تعليم اللغة وال جتوز أن تكون متعارضة باملقاربة بل تؤيد االفرتاضات 

4املوجودة يف املقاربة.

ا يف تقدمي املواد الدراسية واللغة العربية ليسهل  واملراد بطريقة التدريس كيفية أو طريقة مرورة 

ب جيدة ومرحية. واستخدام مصطلح منهجية التدريس يعطى معىن الطالب يف قبوهلا، ويستوعبها الطال

5التعلم والتعليم ليس يف النظرية فقط بل يف العملية.
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ويزعم املفكرون أن مهجية التدريس علم مساعد ال يقوم بنفسه بل يتوظف ملساعدة الناحيات 

ما ولكنها تشتمل على العناصر األخرى يف عملية التعلم. وكانت الطريقة حيادية وعامة وال تزينها ناحية 

تم بالعوامل الىت  ا تعطى اخليارات األخرى الىت متكن أن تنفذ داخل الفصل. وينبغى لنا أن  التجددية أل

)، فيما يلى:1979تؤثر طريقة التدريس عند اختيارها، كما "وينارنو سورمحة (

اهلدف املتنوع ووظيفته.أ

املتعلم ومستوى نضجه.ب

األحوال والظروف.ت

التسهيالت من حيث النوعية وكميتها.ث

6شخصية املدرس وقدرة مهنيته املختلفة.ج

إن الطريقة يف التعليم أنظمة نفذها املدرس يف تقدمي الدرس أللقاء املعرفة إىل املتعلم يف إصالح 

ن إثقال اهلدف الرتبوي. الطريقة املثلى هي طريقة تستطيع أن تلقي املعىن املراد سهال، اقتصاديا واجتهادا بدو 

الطالب وبدون جعلهم مملني.

وال توجد الطريقة املثلي، ألن لكل طريقة مزية وعيبا. وللوصول إىل تنفيذ عملية التعلم والتعليم 

املرجو فينبغى أن نغري الطريقة املناسبة باملستوى وأفكار الطالب، واملناسبة باملادة املرجوة. وعموما أن طريقة 

ى الطريقة القياسية املستنبطة عن العلماء وتعتمد على تطوير العقل.التدريس تنبغى أن تعتمد عل

Cognateطريقة )3
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لكملة املناسبه، احلروف أو ، جذر اةتساويامل: هي طريقة جترد الكلمات Cognateطريقة 

،هالكلمات الىت جذرها متساويCognateبلغة املتعلم يعىن يف اللغة اإلندونيسية. ومعىن ةتساوياملعان امل

مثال يف تعليم اللغة العربية

عمل صاحل =Amal Saleh

عمل =Amal

تفكرون =Kamu berpikir

حامل =Hamil

ومن خالل تنظيم املفردات الىت أحرفها أو معانيها متساوية بني اللغة األجنبية ولغة املتعلم أنه يسهل 

ا. 7املتعلم لتذكر تلك اللغة ويسهل املتعلم الستيعا

ك املتعلم تبسيط املفردات الوفرية فينبغى أن يتعود املتعلم يف املمارسة والسيما املمارسة وبعد أن أمل

الشفهية والكتابية. وأحيانا أن هذا الطريقة جيدة ليمارسها املدرس من خالل اعداد الكلمات التجردية 

ة. وهذه الطريقة جيدة لفاصل استخدام الطرق املتنوعة. 8املتشا

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

أو اإلحساس إىل املخاطب.

دف إىل جعل املتعلم قادرا على االتصال شفهيا باجليد مناسبا باللغة الىت  وعموما أن مهارة الكالم 

عىن يف إلقاء الرسالة إىل األخرين، وميكن إقباهلا تعلمها املتعلم، ويتضمن املعىن الذى تعلمه املتعلم، ويتضمن امل

7AhmadIzzan, Op-Cit, hlm109
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على الشكل االجتماعي. وللوصول إىل مهارة االتصال حنتاج إىل األنشطة الكافية واملؤيدة. وتلك األنشطة 

9ليست سهلة يف تعلم اللغة، ألن البيئة اللغوية البد أن خترتع ملواجهة املتعلم إىل تلك البيئة.

ن يعطى إىل استيعاب مهارة الكالم، وهي ممارسة عن الشيئ املسموع سلبيا يف مهارة الكالم هي متاري

االستماع. وللوصول إىل استيعاب اللغة الكامل صعب جدا بدون التمارين الشفهية مكثفية. وإحدى عيوب 

يقدرون على الطريقة القدمية يف تعليم اللغة يف إندونيسيا قلة التمارين الشفهية مكثفية، وقليل من الطالب الذين

تعبري التفكري واإلحساس شفهيا.

وينبغى لنا أن نؤكد أساس الفعالية يف تنفيذ تعليم مهارة الكالم. ألن الفعالية يف الكالم معروفة من 

التسرع يف تعبري التفكري واإلحساس، واملهارة يف اختيار الكلمة املطابقة، الكلمة اجلذابة.

استخدام اللغة املعقدة. وهذه املهارة قدرة على تعبري الفكرة حقيقة أن مهارة الكالم هي مهارة يف

واإلحساس من خالل الكلمات واجلملة الصحيحة املطابقة.

إذن، أن املهارة مرتبطة بالفكرة املعربة، وينبغى أن يكون الشيئ املفكر يعرب باستخدام اللغة الصحيحة 

صوات. ومجيعها حيتاج إىل املفردات واجلمل اخلاصة املناسبة املطابقة. ويفتش نظام الكلمة، القواعد، الداللة واأل

باحلالة املرجوة وحيتاج إىل عدة متارين النطق والتمرين يف التعبري.

وهذا التمرين يهدف إىل استيعاب نطق الصوت العريب إما كلمة منفردة أو داخل اجلملة. وينبغى أن 

ومترين النطق يف اللغة العربية هو مترين القدرة اللغوية الضرورية. يكون هذا التمرين مكون يرتبط باالستماع تقبليا. 

وعلم األصوات يقول إن عنصر الكلمة عنصر أصغر يف الكلمة وله قوة لتفريق املعىن. وبعبارة أخرى، إن كانت 

الكلمة تنطق على الشكل الصحيح فيوجد املعىن الصحيح.وكذلك عكسه، إن اخلطأ يف النطق يتأثر يف خطأ 
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فهم عند االتصال. فألجل ذلك، ينبغى للمدرس أن يعطى التمارين الكثرية ألخذ مهارة كالم اجليدة. ينبغى ال

للمدرس أن يعطي عدة التمارين للوصول إىل مهارة الكالم اجليدة. وهذا التمرين ميكن أن يقام بالتمارين اآلتية، 

,minimal-pair-drills),(oral-reading) ,(Sound-bracketing-drills)منها: 

(listen-and-repeat drills)(.ومن خالل قراءة القرآن والتغىن .

(Sound-bracketing-drills)، هذا التمرين هو مترين يف نطق األصوات اجلديدة واألجنبية من

خالل نطق عنصر كلمة واحدة إىل عنصر أخر مناسب مبخارج احلروف. مثال، للفرق عن صوت "س & ش). 

ين هنا من خالل نطق صوت "س" مرارا مث تغيري أشكال اللسان يف النطق :س/ش/س/، وكيفية التمر 

ث/س/ص. وكذلك يف حرف :ه/ح، ه/خ.

. هذا التمرين minimal-pair-drillsوالتمرين املنفذ يف االستماع يستمر إىل مترين الكالم يعىن 

يتساوى. مثال، الفرق بني نطق صوت يهدف إىل مترين بني األصوات من خالل زواج الكملة املختلفة بل يكاد

"س & ص" يف كلمة "سار & صار". بني "ص & ث" يف كلمة "صار & ثار". ينبغى للمدرس يهتم بتمرين 

الطالب يقوم باإلصالح والسيما أن الكلمة العربية تدخل إىل اللغة اإلندونيسية ويتغري صوته.مثال يف حرف 

" وصوت "ذ" يف الكلمة Kabilahيف الكلمة اإلندونيسية ""k"ق" يف كلمة قبيلة، فأصبح ذلك الصوت "

" وغري ذلك. وينبغى للمدرس أن Lezat" يف الكلمة اإلندونيسية "zالعربية "لذة" فأصبح ذلك الصوت إىل "

يهتم بإحناز املتعلم أي أن املتعلم ال يفرق بني الصامت الطويل والقصري. مثال يف التمرين املسجل يف معمل 

اللغة.

ح–يقول املدرس : خ 

ح–وقال املدرس إىل الطالب، يا أيها الطالب، كرروا من بعدي : خ 



ح–يقول الطالب : خ 

حخ

حالخال

حامخام

حليلخليل

حلخل

احباراخبار

نفحنفخ

مث يعد املدرس مادة القراءة ليقرأها الطالب مناسبة بالقاعدة املتساوية بدون أمر املدرس.

إقرؤوا

حال محد احلمد مرحبا فتح سحل حديث مساح حضر صحيح محل متحف حسن قبيح.صباح 

دف إىل القراءة اجلهرية. وهذا التمرين مطابق للنطق، ألن النطق املتمرن هنا ليس يف  والقراءة الشفهية 

ناحة الكلمة املتقاطعة فقط بل الكلمة داخل اجلملة وتنغيمها وضغط الصوت.

listen-and-repeat drills هذا التمرين مطابق بامسه. وهذا التمرين يتكون من نشاط

االستماع أوال مث التقليد عن الشيئ املسموع. وهذا التمرين ميكن أن ينفذ داخل الفصل من خالل تقليد الناطق 

ة إما األصلي وإال فمن ألة التسجيل يف املعمل. والتمرين يف املرحلة االبتدائية حيتوى على الصوت داخل الكلم

يف األول، الوسط أو أخر الكلمة مث بعد ذلك اجلملة أو العبارة القصرية. وينبغى للمدرس أن يهيئ الوقت الكايف 



ا. وميكن أن يهيئ املدرس تسجيل قراءة القرآن لتمرين نطق  يف هذا التمرين حىت يستطيع الطالب إلعاد

املتعلم.

هيئ الغناء لتمرين نطق املتعلم كالغناء العريب الذي وجانب أن يهيئ املدرس قراءة القرآن، ميكن أن ي

يشتمل على الشعر الديين أو الغناء املشهور. والبد أن يكون ذلك الغناء مناسبا مبستوى الطالب من حيث 

عمرهم. وينبغى للمدرس أن يعطي التمارين املتنوعة لضياع ممل الطالب.

احملادثة نشاط حيتاج إىل وقت طويل. واملهارة يف التمرين يف التعبريإن التمرين من خطوة النطق حىت

استخدام اللغة لتعبري الفكرة واإلحساس شفهية ال تتعلق باملهارة يف تعبري الصوت، التنغيم فقط بل تتعلق 

باختيار الكلمة املطابقة والصحيحة للحالة املنشودة، بل هذا التمرين ميكن أن نصل إليه ولو كان بدون املادة 

اعتبار من قدرة الطالب على استيعاب املفردات فيمكن أن يعطى املدرس إليهم التمرين بتقدمي الفكرة املسجلة. 

م مازالت حمدودة. وعادة، أن هذا لتمرين حيتوى على ( ) النموذج 1شفهيا. وللمرحلة االبتدائية أن مفردا

الشفهي.) التصنيف 4) النظر والتمرين يف النطق، (3) مثال احلوار، (2احلواري، (

النموذج احلواري.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 

جلعل جو التعلم مرحيا. ومن املستحسن أن تقليد ذلك احلوار وميكن أن يكون ذلك احلوار يظاهر هدفا

يكون هذا احلوار تؤيده الصورة أو األفالم. إذن، إن هذه احلوار وظيفية وسياقي تكون مادته مأخوذة من 

حياة يومية الطالب، مثال عن البيت، اجلامعة ومن غريمها.

منوذج الكلمة.2



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

على 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 

بعد أن أعطى املدرس النموذج فيبدأ التمرين. ونوع هذا التمرين املدرس التلميح أي كيفية تقليد النموذج و 

يستخدم تقنية التكرار املعروفة باملثري واالسجابة. وهذه اخلطوة عادة تنفذ داخل املعمل. وهذه التقنية حتتوى 

يئ اإلجابة املطابقة مث يكرر املتعلم اإلجابة املعىن على أن املتعلم عندما يفشل يف اإلجابة فألة التسجيل 

املطابقة حيت يستطيع املتعلم أن يقارن إجابته وله فرصة لإلصالح.

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

ردة، من ال شيئ مناسبا مبستواه. وتنظيم التمرين يبدأ من السهلة مث البسيطة مث الصعوبة، من الظاهرة إىل ا

الذى ميلك 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

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

التمرين يتضمن فيه استيعاب املفردات، اختيار الكلمة املطابقة، أسلوب الكلمة، األصوات كالتنغيم. فمن 

10املستحسن أن هذا التمرين يعد للمرحلة املتوسطة.

10 A.Akrom Al Malibary, Ahmad Basyar dkk, opcit, hlm 141-166



المفهوم العملي.ب

طالب الفصل الثامن باملدرسة لكالم مبادة اللغة العربية لدى اللرتقية مهارة اCognateملعرفة فعالية طريقة 

فونج هولو مبنطقة كامبار تعرف من املؤشرات اآلتية:بقرية "كاسيكان" مبركز تاLKMDالثانوية 

يفتح املدرس الدرس بالسالم والدعاء.أ

املدرس يشرح مادة الدراسة.ب

بعدة مراتاملدرس ينطق كلمات يتعلمها التالميذ .ج

املدرس يأمر بتقليد ما قاله املدرس.د

املدرس يأمر التالميذ بتكرير كلمات يدرسها التالميذ.ه

يدرسها التالميذ على السبورةاملدرس يكتب كلمات .و

املدرس يأمر التالميذ بكتابة كلمات مناسبة بكلمات موجودة ىف السبورة.ز

املدرس قام بالتقومي ىف عملية التعلم.ح

يف اللغة العربية كاملتغري املقيد مهارة الكالم 

نطق اْالصوات العربية نطقا صحيحا.أ

ة متييزا واضحا مثل(ذ, ز, ظ, اجل ).ب التمييز عند النطق,بني اْالصوات املتشا 

التمييز عند النطق بني احلركاة القصرية ؤالطويلة.ج

اختيار التعبريات املناسبة للموافق اخلتلفة.د

املة وال.ه تحية استحدام سليمايف ضوء فهمه للىقافة العربيةاستحدام عبارات ا

تأدية أنواع النرب و تنغيم بطريقة مقبولة من متحدىي العربية.و



استخدام النظام الصحيح لرتاكيبالكلمة العربية عند الكالم.ز

11ترتيب االفكار ترتيبا منطقيا يلمسه الس.ح

170احمد طعیمة , ولیل عمل في اٍعدار الموار التعلیمة لبرامخ تعلیم العربیة , ص  11


