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الثانىفصلال

اإلطار النظري

الفعالية.أ

إن معىن الفعالية مدى احلصول على اهلدف املنشود (الكمية، النوعية والوقت) 

ارتفعت مئوية اهلدف املنشود ارتفعت فعاليتها.الفعالية مدى احلصول على اهلدف هماولك

ومعىن املقياس هنا احلصول على اهلدف املقرر أى 2الفعالية منتجة احلاصلة.1املنشود.

والفعالية عند أسواىن سجد النجاح ىف تنفيذ الواجبة، 3احلصول عليه مطابقا بالتخطيط.

4التخطيط، النظام واهلدف املثايل.

بناء على األراء السابقة أن الفعالية مرتبطة بنجاح تنفيذ الواجبة الرئيسية، الوصول 

الوقت ووجود االشرتاك من األعضاء. إن كان الربنامج حيتوى على إىل اهلدف، مطابقة

الناحيات اآلتية يسمى فعالة، فيما يلى :

الواجبة والوظيفة.1

إذا أدى املرء واجبته يسمى فعاليا

1 Jaap Scheerens, Peningkatan Mutu Sekolah, Jakarta: PT Logos. 2003, hal: 79
2 E.Mulyasa, Manajemen Berbasis Sekolah, Op-Cit hal: 82
3 Kumorotomo Wahyudi, Etika Administrasi Negara, Jakarta : Raja Grafindo Persada.

2003, hal: 362
4 Aswani Sujud, Matra Funsional Pendidikan, Yogakarta : Purbasari 1989 hal: 154
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التخطيط.2

إن كان الربنامج منفذ ىف الوقت اخلاص حىت يؤخذ اهلدف املقرر. إذن أن الفعالية 

املنفذ.ترتبط مبدى التخطيط 

النظام.3

إن كان النظام املصنوع متوظفا يسمى فعاليا. هذه الناحية حتتوى على النظم 

اجليدة املرتبطة باملدرس أو الطالب.

اهلدف.4

إن كان هدف الربنامج موصول إليه يسمى فعاليا.

استراتيجية التعليم.ب

تعريف استراتيجية التعليم.1

و معناه علم احلرب. تأثريا بتعريف السابقة strategiaاالسرتاتيجية من يونان أى 

فاالسرتاتيجية هى الفن الذى وتد اجلمعية ىف احلرب كطريقة لرتتيب املكان قوات الربية و البحرية. و 

قيل أيضا أن االسرتاتيتية هى مهارة لرتتيب الواقع. و بتعريف العام أن االسرتاتيجية هى تقنية 

إذا علق االسرتاتيجية بالتعليم فاالسرتاتيجية هى تصميم العام 5تستخدم لنيل األهداف املقررة

ألعمال املعلم و الطالب.

كما يلى:Siraitو Stonerخصائص االسرتاتيجية عند 

5Iskandar Wassid dan Dadang Sunendar, Strategi Pembelajaran Bahasa, Loc-Cit hal: 2
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فكرة الزمان يشتمل على  أوقات بعيدة إىل املستقبل و هى أوقات احملتاج ملالحظة .1

أثرها.

رتاتيجية املقررة مل يؤثر مباشرة و لكن األثر األثر. ولو كان نتائج األخرية بالتباع االس.2

ىف النهاية فوائد كثرية  

تركيز احملاولة. لكل اسرتاتيجية جيدة ينبغى أن يرّكز العملية و احملاولة أو االهتمام على .3

األهداف الضيقة.

ار املعينة تؤخذ على طول الزمان.تصميم القرار. أكثر االسرتاتيجية يشرتط عدة القر .4

قرارات ال بد أن يتساعد أى يتبع التصميم التماسك.وتلك ال

التخلل..5

مما سبق تعرف االسرتاتيجية كرتتيب و املدخل أو القواعد لسبيل األهداف باستخدام 

. 6القوة و الزمان و السهولة بطريقة األحسن

عناصر استراتيجية التعليم.2

السرتاتيجية مخسة عناصر الىت تتعشر بالفوائد لسبيل أهداف التعليم كما يلى: 

النشاط ىف مقدمة التعليم. نشاط املقدمة الذى يبلغ باجلذابة يستطيع أن يرقى دوافع تعلم .1

الطالب. و ىف اخلاصة نشاط املقدمة تفعل بتقنية شرح الدرس أوال، و أهداف التعليم 

اية التعليم. الثاىن أن تعلق الدرس القدمي بدرس اخلاصة املرجو ينجح الطال ب ىف 

اجلديد. 

6Hamdani. Strategi Belajar Mengajar, Op-Cit hal:18-19
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تبليغ اخلرب. هذه االسرتاتيجية هى طريقة لتبليغ التعليم بالطالب و أن ينال اآلراء من .2

الطالب.

اشرتاك الطالب. األمر املهم الذى معلق باشرتاك الطالب هى مترين و ممارسة الطالب و .3

إىل التالميذ.التبادل الذى يعطى املعلم

اية التعليم ملعرفة نتائج التعليم..4 االختبار. تفعل ىف 

نشاط املستمرة. الطالب ال بد أن ينال اخلطوة التالية املختلفة كأثر نتائج التعليم املتنوعة. .5

القياس فى اختيار االستراتيجية.3

اختيار االسرتاتيجية ينبغى أن يتأثر بالتالية: 

أهداف التعليماالسرتاتيجية مالئمة ب.أ

مناسبة مبواد التعليم.ب

الطريقة و التقنية املستخدمة ينبغى أن يركز إىل األهداف املقررة..ج

وسائل التعليم املستخدمة يستطيع أن يهيج حواس الطالب..د

أهم شيئ ىف تعيني اسرتاتيجية  التعليم هى صياغة األهداف الصريح.  تعيني األهداف 

لعمليته حيثما و كيفما و إىل أى حد نتائج الطالب املرجو. لذلك اجليد معرف إن جنح الطالب 

ينبغى للمعلم أن يعني أحسن االسرتاتيجية ملساعدة الطالب ىف سبيل األهداف  املعينة.

ليس لكل اسرتاتيجية جيدة تكون اسرتاتيجية جيدة و فعالة. إذا كان األهداف األخرية مل 

إن جنح األهداف، الفعالية إلحدى االسرتاتيجية ال بد أن تنجح فأصبحت املسرفة ىف األوقات. و 

يقيس فعاليتها. و أما املقياس لفعالية اسرتاتيجية التعليم  كما يلى: 



5

% (جيد جدا)99-% 90

% ( جيد )89-% 80

% ( مقبول)79-% 70

% ( ناقص)69-% 60

% ( ناقص جدا) 59-% 50

استراتيجية تعليم القراءة.4

ىف القراءة هى أهم املادة بني املواد األخرى. الطالب املاهرون ىف درس القراءة هم ميهرنّ 

و كذلك أن الطالب ال يستطيع أن يكون ماهرا ىف أى مواد من املواد األخرى على مستوى الرتبية.

داف املواد التعليم إال ميلكون القدرة قراءة صحيحة. بذلك أن القراءة أفضل العناصر  لسبيل أه

اللغة و خاصة للطالب بغري الناطقني للغة العربية و ال سيما الذين يسكنون خارج بالد العريب  

7كطالب اإلندونيسية.

القراءة هى إحدى املهارة اللغوية. القراءة ليست لتلفيظ األصوات فحسب و لكنه مهارة 

اء التثمني و التقرير و الىت تعلق بني العقل و الفكرة. القراءة تشتمل على مجيع األفكار و إعط

التحليل و التخريج من املشكالت. و تارة ال يد أن يقف القارء حلظة و يكرر مرة أو مرات لفهم 

7M. Abdul Hamid dkk, Pembelajaran Bahasa Arab Pendekatan, Metode, Strategi,
Materi, dan Media, Loc-cit hal: 45-46
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. و إحدى االسرتاتيجية املستخدمة للمعلم ىف تعليم مواد القراءة هى اسرتاتيجية شطر 8املقروء

الشحنة. 

استرتيجية سطر الشحنةج.

علم املهاري و يستطيع أن يدخل األنشطة االسرتتيجية إىل التعليم جذابة إذا أملك اامل

أنشطة تعّلم الطالب. استخدام تشكيل االسرتاتيجية ىف التعليم سيعطى حاالمسرورا ىف عملية 

التعليم و أصبح تعلم الطالب مستمر بدون اإلكراه و على العكس سيكون التعلم سهلة ميسورا و 

و باملسرتيح يتوسع فكرة الطالب. و أخريا يستطيع مسرورا و باللعب كان الطالب مسرتيح

الطالب أن ينال األخبار و األثر العميق على مواد الدرس و أصبح الطالب يذكرون الدرس زمان 

طويال. 

االسرتاتيجية ملهارة القراءة ستكون قوة للطالب ألن يتقدم، و باللعب أيضا يتوسع إحدى 

املعريف و حجركى النفسى. و ىف اسرتاتيجية  مهارة القراءة املهارى الطالب إما العقلي و 

اسرتاتيجيات كثرية منها االسرتاتيجية بدفرت الرتكيز و تناسب البطاقة و سطور الفراغ و تلقاء الكلمة 

و غريها.

سطر الشحنة هى اسرتاتيجية تساعد الطالب ألن يتحلل على كيفية التثمني عن مهارة 

. 9تيار الشحنة و الشكل و فوائد األخبار مناسبا بالنص الذى أراد املعلمالطالب ىف التحليل و اخ

االسرتاتيجية اجليدة يستطيع أن يزيد احلماسة و يبتعد الفهم أن تعّلم كتابات العريب صعبة حىت 

8Ibid
9Hisyam Zaini dkk,, Strategi Pembelajaran Aktif, Loc-Cit hal: 156
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خياف الطالب الفشل.  لذلك االسرتاتيجية ملهارة القراءة مهم لتطبيقه ىف تعّلم اللغة العربية. و أما 

داف هلذه الطريقة هى قراءة الكلمة بدون احلركة و ترقية مهارة االستماعى و توسيع قدرة الرتكيز األه

و الرتمجة مناسبا باألصوات  و قراءة النص بالتلفيظ و التنغيم الصحيحة. 

خطوات الستراتيجية سطر الشحنة 

إجعل نص القراءة من املصادر املعلق مبواد الدرس.1

لقراءةإجعل سطر واحدا  لنص ا.2

أّكد أن النص حيتوى عناصر الشحنة.3

مر الطالب ألن ميأل سطر الشحنة خطة فخطوات و تلقيئ أراء الفكرة..4

بعد أن تيقن املعلم أن الطالب يفهم عن كيفية األعمال أعطى مصدر النص للتحليل..5

يقسم الطالب مناسبا بعدد الفكرة.6

أعطى فرصة للطالب لعمله..7

م.8 مناسبا بأوقات املعينةأطلب الطالب لعمل واجبا

و ىف النهاية ، بعض الطالب ألن يقدم حاصلتهم  و يقرأ أمام الفصل.   .9

المثال

Buر–ب –ك –ب  – Ku – Ba - Ru

Maي–س –ت –م  – Ta – Sa – Ya

Muم–ل –ك –م  – Ka – La - Ma

Suت–ك - ك–س  – Ka – Ki – Ta



8

الَدْرس اَألوَّلُ :السَّاَعُة 

المفردات

–ساعة اليد -الجدارساعة-ب-ارقع-عقرب-ميناء-امأرق-قائيقة ج دققد-ساعة

-تدور-يشير-يستقرق-ربع–نصف -ربع ساعة-ساعم الجيب-ساعة المكتب

واقفة–تسقط 

هواية أسرتي

امسي أنيسة. أنا طالبة يف املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية.

الت. يف أوقات الفراغ أكتب قصةأحب قراءة الكتب  وا

أو مقاالت. ويف يوم العطلة, أمارس هواييت, وهي الرسم.

أحب الرسم املناظ الطبيعية كجبل برومو وجبل مسريوز هذا

أيب, إمسه غزايل. أيب حيّب الرحلة والتصوير. ففي يوم العطلة,

يذهب أيب يف رحلة إىل أماكن بعيد عن بييت. ويصور فيها

اء اجلميلةاألشي

الّتعارف

مدرستهم. هذا أول يوم يذهب التالميذ إىل هذا يوم اِإلثنني, و 
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أمحد تلميذ جديد. يذهب إىل املدرسة مع صديقه إمسه محدان.

يذهبان إىل املدرسةبالدراجة مبكران.

مها يصالن إىل املدرسة يف الساعة السادسة و النصف.

.ويدخالن الفصل.يدق اجلرس يف الساعة السابعة

ىف الفصل طالب كثريون. هم جيلسون على الكراسى.

أمحد جيلس على الكرسى و يضع حقيبته على املكتب وكذالك محدان.

مهارة القراءة.د

إن اهلدف الرئيسي لتعلم اللغة العربية استيعاب القدرة اللغوية (رأي عبد الوهاب 

نقله من جيواندو). القدرة اللغوية تعتمد على القدرة املرتبطة باستيعاب اللغة داخل 

االتصال الواقعي. ويقدر املرء على تعبري فكرته ومضمون قلبه إىل األخرين من خالل 

إن املهارات اللغوية ة اللغوية جمردة وتعتمد على استخدام اللغة. القدرة اللغوية. إن القدر 

10تتكون من مهارة االستماع، الكالم، القراءة ومهارة الكتابة.

10 Abdul Wahab Rosyidi, Media Pembelajaran Bahasa Arab, Op-Cit hal: 61
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مهارة القراءة مهارات تتمثل ىف املهارات السمعية والبصرية وقدرات التعرف 

ا ومهارة القراءة ا لصامتة ومهارة القراءة واستعمال املفردات وفهم املادة املقروءة واستيعا

11اجلهرية.

مهارة القراءة قدرة على التعرف وفهم مضمون الكتابة بنطقه داخل القلب. 

وحقيقة القراءة عملية االتصال بني القارء والكاتب من خالل النص الذى كتبه. وهناك 

12رابطة معرفية بني اللغة الشفهية والكتابية.

تنوع استخدام اللغة إما من التعبري القصري كالكلمة أو واملعلومات الكتابية ميكن تعبريها ىف 

التعبري الطويل كالفقرة، التبيني، فجميعها رسالة كتابية وكيفية فهمها من خالل عملية 

القراءة.

المفهوم العمليه.

يقدم الباحث املفهوم العملي لتسهيل الباحث ىف استخدام املفهوم النظري، فيما يلى 

املرحلة قبل القراءة.1

صناعة موضوع القراءة املأخوذ من عدة املواد املقروؤة املتعلقة باملادة .أ

الدراسية

إلقاء هدف تعلم القراءة.ب

االسرتاتيجية سطر الشحنةإلقاء التقنية وكيفية .ت
Internationalعبدهللا عبد الرحمن الكندري َوابراھیم محمد عطا , تعلیم اللغة العربیّة:11

Islamic 1996, hlm: 165University Library.
12 Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab.Bandung : PT.Remaja

Rosda Karya,  hal: 143
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تركيز اهتمام الطالب على موضوع املقروؤ.ث

املرحلة عند عملية القراءة.2

موعات مناس.أ با بعدد الفقرةيوزع املدرس موقع الطالب إىل عدة ا

يقرأ املدرس النص املهيئ ويتبع الطالب قراءة املدرس..ب

يقفل املدرس الكتاب بعد انتهاء القراءة.ت

يأمر املدرس الطالب بالتشكيل باتسام كل حرف (الفتحة، الضمة، .ث

الكسرة، السكون، التشديد وغريها) الرتمجة واكتشاف فكرة تلك الفقرة.

معروفة ملساعدة الطالب ىف فهم النص يصنع املدرس ترمجة املفردات غري.ج

املقروؤ

يأمر املدرس الطالب بانتهاء الواجبة مناسبا بالوقت املعني.ح

العملية بعد القراءة.3

وىف االختتام يأمر املدرس الطالب بتقدمي احلاصلة ونقاشها أمام الفصل.أ

التقومي عن قدرة الطالب على القراءة باالعتماد على النص املقروؤ.ب

املدرس موضوعيا عند التقوميكان .ج

تعيني تقنية مجع البيانات املستخدمة كاالعتماد على حاصلة بيانات .د

البحث

ا.ه تعيني خانات مجع البيانات ووجها

استنتاج حاصلة البحث.و
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اإلفتراضز.

Ha :سرتاتيجية شطر الشحنةىف هناك مقارنة واضحة  بني حتصيل التلميذات الدراسي با

هذه االسرتاتيجية و مامل يستخدماملعلمقراءة كتب اللغة العربية باملدرسة الثانوية اهلدى باكنبارو 

تعليم.الىف 

Ho:سرتاتيجية شطر ليس هناك مقارنة واضحة  بني حتصيل التلميذات الدراسيبا

هذه و مامل يستخدماملعلمى باكنباروالشحنةىف قراءة كتب اللغة العربية باملدرسة الثانوية اهلد

تعليم.الىف االسرتاتيجية 


