
الباب الثاني

دراسة نظريات

المفهوم النظري.أ

تقدم الباحثة النظريات اعتمادة على هذا البحث :

الفعالية

والفعالية 1إن معىن الفعالية ىف معجم اللغة اإلندونيسية الكبري هلا أثر، منتجة ومفيدة.

هي وجود املطابقة بني املرء الذى ينفذ الواجبة باهلدف املنشود. والفعالية ترتبط باحلصول على 

مجيع الواجبات الرئيسية، احلصول على اهلدف، الفاعلية، ووجود االشرتاك الناشط من 

2األعضاء.

اإلنتاج –د إن فعالية التعليم تعترب من مطابقة كل مكون النظام الذى يتكون من اإليرا

على حصول األهداف الرتبوية املرجوة. وإن كان مكون اإليراد، العملية واإلنتاج متساندا 

للحصول على األهداف املنشودة يسمى التعلم فعاليا.

وأما رسم الفعالية يتكون من ثالث مكونات، منها :

اإلنتاجالعملية اإليراد 

تعداد املدرس، الطالب، التسهيالت التعلمية: وهذا يعرف بالنظر وتعبري اساإليراد

1PusatPembinaandanPengembanganBahasa, KamusBesarBahasa Indonesia, (Jakarta: BalaiPustaka,
1990), cet. Ketiga, hlm. 219

2E. Mulyasa, Manajemenberbasissekolah: konsep, strategidanimplementasi.(Bandung:
RemajaRosdakarya, 2004), hlm. 82



: هذه تعرف بالنظر وتعبري عملية التعلم والتعليم اجلارية والعرقلة املوجودة وعالجهاالعملية

: هذا يعرف بالنظر وتعبري احلاصلة احملصولة عليها من عملية التعلم والتعليماإلنتاج

وإن كان االكتساب يصل إىل إن الفعالية تشري إىل مدى اهلدف احملصول عليه.

اهلدف املنشود يسمى فعاال. ومقياس الفعالية عند "مضافر" يعترب من عدد الطالب الناجحني 

وأما مدى تلك املئوية عن معيار 3ىف احلصول على أهداف التعلم باالعتماد على الوقت املقرر.

4النجاح عند سوهارسيمى أريكونتو فيتعلق باملدرس.

 والترجمةطريقة القواعد

إن الطريقة كيفية املدرس ىف إلقاء املادة التعلمية إىل املتعلم. وبعد أن أعد املدرس املادة 

الدراسية فالبد عليه أن يعني الطريقة املناسبة إللقاء تلك املادة إىل املتعلم باالهتمام إىل 

طريقة املناسبة األهداف العامة واألهداف اخلاصة وأحوال الطالب. وينبغى للمدرس أن يفكر ال

5لتنظيم املادة الدراسية وجيعل املادة الدراسية سلسلة متواصلة.

والطريقة كيفية مستخدمة لتنفيذ التخطيط املنظم للوصول إىل األهداف الكاملة. إذن، 

6أن الطريقة تستخدم لتحقيق اإلسرتاتيجي املقرر.
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أو رياضيات أم الطريقة كل ما تضمنه عملية التدريس سواء أكانت تدريس علوم 

موسيقي. فالتدريس كله سواء أكانت جيدا أم رديا جيب أن يتضمن بعض أنواع اإلختيار 

واإلنتفاء وبعض أنواع التنظيموبعض وسائل وأساليب الغرض. فمن املستحيل أن تقوم بتدريس  

7.كل ما يف ميدان املغرف اإلنسانية واذلك فعلينا أن خنتار ما نرغب يف تدريسه

خطة شاملة مرتبطة بتقدمي املادة اللغوية منظمة بدون التناقص بني البعض مع والطريقة 

البعض األخر وكلها يعتمد على املدخل (يعىن مكون اإلدعاء عن حقيقة اللغة وحقيقة التعلم 

8وتعليم اللغة) املختار

ريقة إن طريقة القواعد والرتمجة اندماجة بني طريقة القواعد والرتمجة. ويعترب أن هذه الط

عف املوجود ىف هذه الطريقتني متكامل بينهما يعىن أن القواعد يفضل ضمثالية ألن ال

استخدامها مث الرتمجة.

وكيفية تطبيق هذه الطريقة أن املدرس يعلم قواعد اللغة األجنبية (مثال عن األفعال 

واحلروف) مث يعلم املدرس كيفية الرتمجة.

وهلذه الطريقة مزيتان

الطالب قد حصلوا على علم القواعد والرتمجة، ويصبح معرفة ثابتة.: أن أوال

45: صة للناطقني بلغات أخري. حممود كامل الناقي, تعليم اللغة العربي7
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م قد قدروا ثانيا : ولو مل يقدر الطالب على تكلم اللغة العربية بالطالقة بل أ

م يقدرون على القراءة وترمجة الكتب املقروئة، الرسالة،  على تكلم اللغة العربية سلبيا يعىن أ

الت والكتب الكتو  بة باللغة األجنبية. وخصائص هذه الطريقة منها : نشاط التعلم اجلريدة، ا

9يتكون من حفظ القواعد، ترمجة الكلمة بدون النص، ترمجة القراءة القصرية والتفسري.

إن اندماج طريقة القواعد والرتمجة هلا خصائص خاصة، منها :

إن القواعد املعلمة قواعد أساسية.1

راءة املقدمةواملفردات املعلمة تعتمد على الق.2

والتعلم يتكون من حفظ القواعد، وترمجة الكلمة بدون النص، وترمجة القراءة .3

القصرية والتفسري.

10استخدام ممارسة النطق نادر..4

وتسمى طريقة القواعد والرتمجة طريقة تقليدية ألن هذه الطريقة مضية. وهذه الطريقة قد 

جنبية.استخدمت ىف دائرة أوروبا قرونا لتعليم اللغات األ

ومنذ ذلك قد أوجبت املدرسة على الطالب لتعلم تلك اللغة ألن هلا قيمة تربوية مرتفعة ىف 

داخلي ميرنه قياس لغوي، وحفظ القواعد اللغوية والكلمات املعقدة، متعلم النصوص التقليدية. وهلا نظا

100أمحد عزان ، املرجع السابق، ص 9
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ذا معىن التقليد من طريقة فلذا أن هذه اللغة قد اشرتكت ىف متهري معيشة القوم والسيما ىف أوروبا. وه

11القواعد والرتمجة.

ومبدأ أساسي طريقة القواعد والرتمجة

واإلدعاء األساسي من طريقة القواعد والرتمجة منطق عاملي حيقق أن اللغة ىف العامل متساوية 

وحنتاج والقواعد فرع من املنطق. فلذا، حنتاج إىل نظر ذلك التشابه حنتاج إىل البحث عن اللغة األجنبية، 

إىل نشاط انتقال املفردات واملفردات إىل لغة متعلم اليومية لنظر الفكرة الرئيسية املتضمنة ىف اللغة 

األجنبية. إذن، أن نواة تعلم اللغة األجنبية حتليل القواعد اللغوية، كتابة اجلملة، حفظ املفردات، وهذه 

أساسية انتقاهلا إىل اللغة املستخدمة يومية.

نظريتان تعتمد على تعليم اللغة، ومها : نظرية القواعد التقليدية والرتكيبية. هلما رأي هناك 

متناقض عن القواعد اللغوية. وقال "نبابان" إن النظرية التقليدية تفضل وجود القواعد الطبيعية) والنظرية 

قليدية تعترب على أن اللغة إن الطريقة التالرتكيبية تعترب على أن تركيبية اللغات ىف العامل غري متساوية.

اجليدة عن مفكر اللغة ليست لغة ينطقها الناطق األصلي ىف امليدان. خالفا مبعىن اللغة على الشكل 

الوصفي، إن اللغة اجليدة لغة ينطقها الناطق األصلي ىف امليدان.

بها أهل اللغة طريقة القواعد والرتمجة أن اللغة تعتمد على إشارة الكتابة يعىن القواعد الىت كتإن

ورأي املدرس.

وقال "بعلبك" ىف كتاب أجيف هريماوان إن أساس هذه الطريقة حفظ املفردات، حتليل قواعد 

النص وترمجتها إىل اللغة املستخدمة كاللغة التمهيدية. والقدرة على التكلم حمدودة ألن هذه الطريقة ال 
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، التعمق على القواعد اللغوية. إن هدف هذه تفضل مهارة االتصال بل هذه الطريقة تعتمد على التحليل

الطريقة عند "الناقة" جلعل املتعلم قادرا على احلفظ وفهم القواعد اللغوية، تعبري األفكار برتمجتها إىل اللغة 

األم، وتزويد املتعلم لفهم اللغة األجنبية أو عكسها.

بناء على البيان السابق أن هلذه الطريقة ناحيتني مهمتني :

درة على استيعاب القواعد اللغويةالق.1

القدرة على الرتمجة.2

إن هاتني القدرتني أساسيتان النتقال الفكرة داخل اإلنشاء ولفهم الكفرة الىت تتضمنها كتابة 

اللغة األجنبية. ومن ذلك املفهوم األساسي نعرض خصائص طريقة القواعد والرتمجة، منها :

كري ىف تعلم اللغة من خالل كثرة احلفظ وجود نشاط النظام العقالين وتطوير الف.1

وفهم الظواهر

وجود تفضيل نشاط القراءة،واإلنشاء والرتمجة وبدون اهتمام االستماع والكالم.2

تفتيش املفدرات والسيما ما يعتمد على نصوص القراءة املستخدمة.3

م .4 ترتكز الوحدة األساسية هنا كلمة. واهتمام املتعلم أكثره باهتمام الكلمة ألن أوقا

على ترمجة الكلمات املتفرقة

والقواعد املعرضة قياسية يعىن من خالل عرض القواعد اللغوية كاللغة الالتينية .5

(العاملية) وهذه مترن من خالل الرتمجة

12ولغة املتعلم اليومية اللغة األم وهي الىت مستخدمة كاللغة التمهيدية..6
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تطبيق طريقة القواعد والرتمجة

نعترب املفهوم األساسي ىف تطبيق طريقة القواعد والرتمجة لالبتعاد عن احنراف خصائص وينبغى لنا أن 

هذه الطريقة. ومثال تطبيق هذه الطريقة الذى ميكن أن ينفذه املدرس فيما يلى:

وقد بينت معاىن القبليةيسمع املدرس اجلملة الطويلة املتحملة إىل الطالب حلفظها ىف الفرصة .1

تلك الكلمة

املدرس املفردات اجلديدة للطالب ويشرح معانيها إىل اللغة األم إعدادا للمادة التعليمية.يعطى .2

يأمر املدرس أحد الطالب قراءة الكتاب املقروء بصوت جهري، والسيما عندما وجد الطالب .3

الصعوبة لكى يصلح املدرس ذلك اخلطأ املوجود.

وهذا النشاط متواصل حىت جيد الطالب دروهم متناوبني.4

13وبالتاىل أن الطالب املاهر ىف الرتمجة يوجهه املدرس لفهم القواعد اللغوية..5

الوسيلة التعلمية

إن كلمة الوسيلة أصلها من اللغة الالتينية مبعىن "الوسط" ومجعها "وسائل" مبعىن 

مية الوسيط". ومعىن الوسيلة العام ألة إلقاء املعلومة أو الفكرة إىل املقبل. ومعىن الوسيلة التعل

الشامل هو "كل مرء، مادة، ألة أو حدث يقوى حالة الطالب على حصول املعرفة، املهارة 

14واملوقف. وموقع املدرس، الكتاب واحلاسوب يسمى وسيلة.

12نفس املرجع ، ص 13
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وقال "روسي وبريديل" إن الوسيلة التعلمية مجيع األدوات أو املواد الىت ميكن 

لة وغريها. إن املذياع أو استخدامها لألهداف الرتبوية كاملذياع، التلفاز، ال كتاب، اجلريدة، ا

التلفاز يسمى وسيلة تعلمية عند "روسي".

فلذا أن الوسيلة ليست ألة مساعدة فقط بل هلا فائدة أخرى متكن الطالب ألخذ 

املعرفة.

وللوسيلة وظائف خاصة منها :

الكتشاف الوقائع اخلاصة.1

لتسجيل من خالل الفيديو. وتلك الوقائع إن الوقائع املهمة تدام بالصورة، الفيليم أو ا

ميكن استخدامها عند احلاجة إليها

منابلة احلدث، الواقعية أو املوضوع اخلاص.2

ردية من خالل استخدام الوسيلة التعلمية  ويستطيع املدرس أن يعرض املادة الدراسية ا

املادة الدراسية عن دورة لتكون ملموسة وهذه الوسيلة تستطيع أن تفقد اللفظية. مثال عن تقدمي 

دموية اإلنسان، أو من خالل تقدمي الفيليم.

لزيادة الرغبة ودافع تعلم الطالب.3

واستخدام الوسيلة التعلمية تستطيع أن تدافع الطالب وترقية اهتمام الطالب بالدرس

هلا قيم عملية، منها.4

أوال، الوسيلة التعلمية تستطيع أن تعاجل حمدود خربة الطالب



ثانيا، الوسيلة التعليمة تستطيع أن تعاجل حمدود غرفة الفصل. والسيما  لتقدمي املادة 

الدراسية املعقدة لدى الطالب

ثالثا، الوسيلة التعلمية متكن وجود التفاعل املباشر بني الطالب مع البيئة

رابعا، الوسيلة التعلمية تنتج املالحظة املتجانسة

األساسي الصحيح، الواقعي واملطابق.خامسا، الوسيلة تثقف املفهوم 

سادسا، الوسيلة تستطيع أن تدافع الطالب للتعلم

سابعا، الوسيلة تستطيع أن حتث اإلرادة والرغبة اجلديدة

ثامنا، الوسيلة تراقبة سرعة تعلم الطالب

ردية للطالب تاسعا، الوسيلة تعطى اخلربة الشاملة من اخلربة امللموسة حىت ا

وهي مصنوعة من الكرتون رة األلة املساعدة الىت تسهل املدرس ىف صناعتها. إن لوحة الص

أو cm 3. وتلصق داخلها صرة صغرية مصنوعة من الكرتون الذى مقياسه 90x40 cmالكثيف. مقياسه 

تصنع على حسب احلاجة إليها. وتلصق باستخدام الدبوسة. وهذه الصرة تلصق باملسافة املتساوية 

إىل اجلانب. وهذه الصرة تتوظف حلفظ الكرتون، وهي تنظم مبركب الكلمة cm 1مبسافة واملنظمة، مثال 

الصحيحة. والكلمات احملفوظة داخل الصرة ميكن نقلها على حسب احلاجة والسيما إن كان تركيب 

تلك الكلمة خمطئا.

ومثال استخدام لوحة الصرة فيما يلى :

احلقيبة_جديد _من _قلم _يف_املتجر_اشرتيته



والرتكيب الصحيح ينظر داخل الصرة، يعىن

15يف  احلقيبة  قلم  جديد  اشرتيته  من املتجر

والرتكيب الصحيح ينظر داخل الصرة، يعىن

Kantong

Kantong

بناء على وظيفتها أن الصرة فعالة لتعلم اإلنشاء. ويعطى املدرس الواجبة للطالب لرتكيبالكلمة 

"أيصنع الطالب اجلملة أم ال"املهيئة بإدخال تلك الورقات داخل الصرة. وحينئذ نعرف 
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إن درس اإلنشاء مترين الكتابة باللغة العربية. ولبناء قدرة الطالب على اإلنشاء فيعلمهم املدرس 

تركيب الكلمة الىت قدمها املدرس يعىن من خالل تركيب الكلمة لتكون مجلة كاملة أو بإمالء النقاط غري 

فيدة من خالل الكلمات الىت قدمها املدرس.منظمة بالكلمات املطابقة وبرتكيب اجلملة امل

وبعد أن قدر الطالب على تركيب اجللمة جيدا فيعلمهم املدرس اإلنشاء ابتداءا من اجلملة 

البسيطة حىت الكلمة املعقدة. ويعطى املدرس هلم القصة أو القراءة القصرية عن املسألة املعينة، ويستمع 

16درس لكتابة املسألة عن تلك القصة باستخدام أساليبهم.الطالب قراءة املدرس جيدا مث يأمرهم امل

وقال "أمحد عزان" ىف كتابه، إن اإلنشاء نشاط اإلنشاء باللغة العربية لتعبري الفكرة وخربة 

واإلنشاء يتوجه إىل تعبري الفكرة الرئيسية كالرأي، املعلومة، اإلحساس وغريها داخل اللغة 17الطالب.

ية أو كلمة فقط.الكابية ال بصرية أو حرف

إن نشاط اإلنشاء ال خيتص ىف وصف الكلمة داخل الكتابة الرتكيبية فقط بل لتأكيد القارئ 

ترسم الرسوم البيانية الىت تصور اللغة IV:21/1994عن كتابة الكاتب. إن نشاط الكتابة عند "تارجان" 

والصورة تستطيع أن تلقى املعاىن ال الىت يفهمها املرء. واملهم أن الكتابة جزء وحدة التعبريات اللغوية.

تستطيع أن تصور الوحدات اللغوية. وهذا فرق بني الكتابة والرسم.

ا تسهل الطالب للتفكري  ووظيفة رئيسية الكتابة ألة االتصال غري مباشرة. والكتابة ضرورية أل

االستجابة، لرتقية القدرة ىف املرحلة العالية وتستطيع أن تشجعهم للتفكري انتقاديا ومنظما، لتقوية قوة

16Drs. H. A.R. Partosentono, Drs. Rofi’idkk, ibid. Hlm: 17
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على حل املشكلة وغريها. والكتابة تستطيع أن تساعد إيضاح األفكار املقدمة. وأحيانا أننا نكشف 

أفكارنا، الفكرة، املسألة والواقعية املوجودة ىف عملية الكتابة الواقعية.

ذا استخدم املتعلم وأحيانا نقول إن كتابة اإلنشاء مهارة أصعب من املهارات اللغوية األخرى. إ

اللغة األجنبية شفهية فالناطق األصلي يستطيع أن يفهم تعبريه الذى غري كامل أو التعبري الذى ال 

يناسب بالقواعد اللغوية بل إذا استخدم املتعلم اللغة األجنبية كتابية فالناطق األصلي يقرأ تلك الكتابة 

ومنظمة بل تنبغى أن تكون الكتابة جيدة وبعيدة جهرية لتقييم تلك األخطاء وبالرغم أن كتابته واضحة

18عن األخطاء.

وأما أهداف تعليم اإلنشاء فهي فيما يلى 

يستطيع الطالب أن يركب الكلمات البسيطة داخل اللغة العربية)1

يصبح الطالب ماهرين ىف اكتشاف أفكارهم من خالل الكتابة أو اإلنشاء الشفهي)2

لة داخل اللغة العربيةيستطيع الطالب أن يتصلوا باملراس)3

يستطيع الطالب أن يألفوا كتب القصة اجلذابة)4

النوع، النموذج وخطوة تعلم اإلنشاء

إن تعلم اإلنشاء ينقسم إىل قسمني : اإلنشاء املوجه واإلنشاء احلر

اإلنشاء الموجه.أ

18AcepHermawan, logcit. Hal: 163-164



والكلمة الكاملة إن اإلنشاء املوجه صناعة الكلمة أو الفقرة البسيطة من خالل التوجيه، واملثال، 

وغريها. ويسمى اإلنشاء املوجه إنشاء مقيد ألن إنشاء الطالب حيدده املقياس الذى عينه املدرس. 

والينبغى للطالب أن يطوروا أفكارهم باحلرة.

:19هناك منوذج وخطوة مترين تطوير اإلنشاء املوجه، كما يلى

الكلمة املطابقة.أ

الطالب لكتابة الكلمة املناسبة باجلملة املعينة مث وخطوة هذا التعلم أن املدرس يأمر 

ا بالكلمة املطابقة. املثال كتابة " كتب الولد درسه" والكلمة الصادرة  كلمة "البنت"،  يكتبو

فالكلمة الىت البد أن يكتبها الطالب "كتبت البنت درسها"

الفقرة املطابقة.ب

يأمر الطالب لكتابتها مرة ثانية وخطوة هذا التعلم أن املدرس يكتب الفقرة املعينة و 

بتغيري إحدى األفكار الرئيسية، إن كانت تلك الفقرة حتكى عن اسم الرجل "حامت" فينبغى 

للطالب أن يغريوا ذلك االسم باسم املرءة "مرمي". وتغيري هذا االسم يتأثر ىف تغيري الفعل 

املستخدم، والضمري، والصفة واحلال.

الكلمة احملذوفة.ت

19 Muhammad Ali Al- Khulli, strategipembelajaranbahasaarab. Hal: 130-132



التعلم أن املدرس يأمر الطالب إلمالء النقاط بالكلمة احملذوفة داخل وخطوة هذا

اجلملة. وأحيانا أن الكلمة احملذوفة (حرف اجلار، حرف العطف، االستفهام، حرف الشرط 

وغريها) وأحيانا أن الكلمة احملذوفة مضمونة اجلملة، املثال

ذهب الولد ...... املدرسة

الولد جمتهدا .......

 الطالب ......قرأ

تركيب الكلمة.ث

وخطوة هذا التعلم أن املدرس يعطى لطالب الكلمة العشوائية لريكبوها مجلة كاملة، 

املثال : حلوة/آكل/تفاحة/عاصم. فالكلمة يتمكن تركيبها حيتوى على الكلمات اآلتية : آكل 

عاصم تفاحة حلوة.

تركيب اجلملة.ج

لكلمة املركبة عشوائية لريكبوها فقرة كاملة.وخطوة هذا التعلم أن املدرس يعطى للطالب ا

تغيري الكلمة.ح

وخطوة هذا التعلم أن املدرس يعطىلطالب الكلمة ويأمرهم املدرس لتغيري الكلمة 

اإلجيابية، الكلمة السلبية، االستفهام أو الكلمة اخلربية : تغيري الفعل املضارع، الفعل املاضى أو 

هول أو عكسه وغريها.فعل األمر أو تغيري املعلوم إىل ا

وصل الكلمة.خ



وخطوة هذا التعلم أن املدرس يعطى الكلمتني للطالب ويأمر الطالب لوصلها لتكون 

مجلة كاملة بزيادة حرف اجلار، حرف العطق وغريمها. املثال "عاد الرجل + الرجل سافر أمس"، 

وخيار اإلجابة : عاد الرجل الذى سفر أمس"

تكميل الكلمة.د

لتعلم أن املدرس يعطى للطالب الكلمة املتقاطعة ويأمر الطالب لتكميلها. وخطوة هذا ا

املثال : إن تسألىن ........

لمدرسني أن يهتم االشياء اآلتية ىف اإلنشاء املوجه، فيما يلى :علىوينبغى 

اإلنشاء املوجه ال يسهل كلها فلذا ينبغى للمدرس أن خيتار التمرين املناسب )1

الطالبمبرحلة استطاعة 

وهذا اإلنشاء يقام به بعد أن شرح املدرس القواعد املوجود ىف ذلك التمرين)2

واملفردات املوجودة ىف ذلك التمرين مفردات عرفها الطالب)3

اية الكتابة وإجابة التمرين فيقوم املدرس بالتفتيش. وميكن أن يفتشها )4 وبعد 

ا املدرس نفسهاللطالب أنفسهم باالعتماد على ما كتبه املدرس أو يفتشه

يتناقش الطالب مع الطالب للطلب والبحث عن األخطاء العامة الىت فعلها )5

الطالب

يأمر املدرس الطالب لكتابة إعادة اجلواب الصحيح كلية أو ىف الكلمة )6

اخلاطئة فقط

اإلنشاء الحر.ب



لة وغريها. إن اإلنشاء احلر صناعة الكلمة أو الفقرة بدون التوجيه، املثال، الكلمة الىت غري كام

20هذا أعلى مرحلة من اإلنشاء املوجه ألن الطالب يعربون أفكارهم باحلر.

النموذج وخطوات اإلنشاء احلر فيما يلى 

التلخيص (تلخيص القراءة املختارة))1

وخطوة هذا التعلم أن املدرس يعد نص القراءة مث يأمر املدرس الطالب لتلخيص تلك القراءة 

لى قدرة الطالبباللغة العربية اعتمادا ع

القصة (القصة عن الصورة املنظورة))2

وخطوة هذا التعلم أن املدرس يعد القصة الصورية مث يأمر الطالب لعرض مضمون تلك القصة 

باللغة العربية اعتمادا على قدرة الطالب

اإليضاح  (اإليضاح عن النشاط اخلاص)3

الذى أداه الطالب مرارا،  وخطوة هذا التعلم أن املدرس يأمر الطالب إليضاح النشاط 

كالذهاب إىل املدرسة، ركوب اجلوالة وغريمها

وبعد أن أدى املدرس هذه اخلطوات فاخلطوة التالية إنشاء حر عن املشكالت الىت يعرفها 

ا تورط املهارة ىف استفادة القواعد اللغوية واملفردات وعرض اآلفاق  الطالب. وهذه اخلطوة أصعب أل

ة املبحوثة.الواسعة عن املشكل

ا ىف اإلنشاء احلر فيما يلى :21األشياء املهتمة 

165املرجع قبل األخري ص. 20



م، وبالرغم أن الطالب يعرضون )1 إن املوضوع املختار مطابق مبرحلة لغة الطالب ونقاط حيا

أفكارهم باحلر بل تلك املشكلة البد عليها أن تكون مطابقة بالقدرة وخربة الطالب

نشاط اإلنشاء بالرغم ىف مرحلة التمرين، والبد أن تعيني أهداف كتابة اإلنشاء قبل القيام ب)2

تمع. هذا  م تعلن إىل ا تكون قوة خيال الطالب توجه إىل اآلفاق الوسعى، كأن كتابا

لتشجيع قوة خياهلم ىف كتابة اإلنشاء

لتسهيل الشرح ىف اإلنشاء، وينبغى أن يعني جممل اإلنشاء)3

ن هذه اخلطوات تبدأ من املفهوم األساسي، كتابة اإلنشاء داخل الورقة. ومن املستحسن أ)4

إصالح هذا املفهوم مث يكتب هذا اإلنشاء داخل الورقة.

إن الباحثة حتدد هدف التعليم املطلوب هنا يعىن اإلنشاء املوجه، ألن الطالب الذين يتعلمون 

اإلنشاء. ىف هذه املدرسة مل يقدروا على الوصول إىل اإلنشاء احلر كما املكتوب ىف أهداف تعليم 

والسبب األخر أن الوقت املهيئ للقيام بالبحث بشهرين تقريبا، وال متكن للباحثة أن تصل إىل اهلدف 

الكامل.املهم أن طريقة القواعد والرتمجة باستخدام وسيلة الصرة حماولة مطابقة ألخذ مهارة اإلنشاء 

األساسية بداية للوصول إىل مهارة اإلنشاء العالية.

شاء احلرف ىف تلك املدرسة غري ممكنة، وهذا البحث الذى قامت به الباحثة أساس إن تعليم اإلن

للوصول إىل مهارة اإلنشاء.

الدراسة السابقة.أ
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دف إىل معرفة املساوة والفرق بني البحث الذى قامت به الباحثة والباحثون األخرون.  هذه الدراسة 

وهذا البحث قد قام به أحد الباحثني، منهم:

لطفياتن، وموضوع حبثها تطبيق طريقة الرتمجة لرتقية تعلم اإلنشاء ىف املدرسة العالية "تالون إنداه )1

. واملساوة بني البحث األول والبحث الثاىن فيما يلى : 2008سومبريوجو بوجونيجورو" سنة 

(أ) ترقية تعلم اإلنشاء، (ب) احلاصلة املأخوذة أن قدرة الطالب على اإلنشاء ىف تعلم اللغة 

العربية. والفرق بينهما أن البحث األول يستخدم طريقة القواعد والرتمجة باستخدام الوسيلة. 

والبحث الثاىن بدون استخدام الوسيلة

. والفرق 2011كوجني، وموضوع حبثه فعالية طريقة القواعد والرتمجة ىف تعلم اللغة العربية سنة )2

مجة باستخدام الوسيلة. والبحث الثاىن بينهما أن البحث األول يستخدم طريقة القواعد والرت 

بدون استخدام الوسيلة

ومن البيان السابق يعرف أن هلذا البحث مساوة بالبحث املقدم من قبل. وهذا البحث يرتكز 

على البحث عن فعالية طريقة القواعد والرتمجة بلوحة الصرة

المفهوم العملي.ب

هذا البحث يتكون من املتغريين

(طريقة القواعد والرتمجة بلوحة الصرةxمتغري .أ

وأما خطوات تنفيذها فهي فيما يلى 

يعطى املدرس املفردات املوجودة ىف لوحة الصرة)1

يأمر املدرس الطالب ان يكونو اجلمل الصحيحة عن تلك املفردات)2



يأمر املدرس الطالب حلفظ تلك الكلمة)3

حيأمر املدرس بعض الطالب لقرأة الكتاب بصوت واضح صحي)4

يبني املدرس الرتكيب املتعلق بلقراءة)5

يأمر املدرس أحد الطالب املاهرين لرتمجة تلك القراءة)6

يأمر املدرس الطالب ان يأخذ اخلالصة من القراءة ويكتبوها ىف الكراسة)7

يأمر املدرس كل طالب لرتكيب الكلمة الىت أعدها املدرس داخل الصرة)8

ترتكبوها كتابة صحيحةيأمر املدرس الطالب ان يكتبو الكلمات )9

يصحيح املدرس الكتابة الطالب اخلطأت)10

القدرة على اإلنشاء.ب

لصحيحةاهلجائيةيستطيع الطالب أن يكتبو احلروف )1

عن انشطىت ىف :يستطيع الطالب أن بكتبوا اجلمل البسيطة باللغة العربية)2

البيت و املهنة

عن املواد الشفهييستطيع الطالب أن يقدموا أفكارهم بالكتابة أو اإلنشاء )3

الدراسة

يستطيع أن يؤلفوا القصص اجلذابة)4


