
الباب الثانى

دراسة نظريات

أ. المفهوم النظري

الفعاليةمفهوم . 1

. معىن الفعالية يف املعجم اإلندونيسي الكبري (عاقبتها، اختلف الباحثني يف اعطاء معىن الفعالية 

أن الفعالية وجود املطابقة بني املرء الذى ينفذ الواجبة كما كتب مولياس :أثرها وانطباعها)،  

شود. والفعالية هو "كيف كيفية املؤسسة للنجاح يف استفادة املورد للوصول إىل إجياد باهلدف املن

1اهلدف العملي.

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

قة وعادة أن الفعالية ترتبط وثياهلدف، مطابقة الوقت ووجود االشرتاك الناشط من األعضاء.

أو مقارنة احلاصلة الواقعية باحلاصلة باملقارنة بني اهلدف احملصول عليه بالتخطيط املنظم من قبل

2.املخططة

(Praktice Theory Method). مفهوم الطريقة التطبيقية النظرية2

اختلف العلماء يف إعطاء معىن الطريقة ،منها :

1 E. Mulyasa, Manajemen Berbasis Sekolah. (Bandung : PT RemajaRosdakarya, 2004)
hlm 82

2 E. Mulyasa, ibid, hlm 84



عامة إلختيار وتنظيم وعرض املادة االغويةالطريقة عند حممود كامل الناقة هي عبارة عن حطة .1

ان تقوم هذه احلطة حبيث التتعارض مع املدخل الدى تصدر عن وتنبع منه ، وحبيث على

3يكون واضها أن املدخل شيئ مبدئ والطريقة شيئ إجرائي.

املادة بالنسبة إىل العبارة4والطريقة عند وينا ساجنايا هي كيفية مستخدمة لتنفيذ اإلسرتاتيجي..2

السابقة أن الطريقة مستخدمة لتنفيذ اإلسرتاتيجي املقرر. فذلك، أن الطريقة متلك الدور 

الضروري. وجناح تنفيذ إسرتاتيجي التعلم يتعلق مبهارة املدرس يف استخدام طريقة التدريس، ألن 

5إسرتاتيجي التعلم ميكن تنفيذه من خالل استخدام طريقة التدريس.

والطريقة هي كيفية مستخدمة لتنفيذ اخلطة املنظمة على النشاطلى هي :الطريقة عند ذوالكف.3

6واملمارسي للوصول إىل هدف التعلم.الواقعي

تدخل يف معىن الطريقة كل ما تظمنة عملية التدريس سواء أكانت تدريس علوم أو 

اع رياضيات أم موسيقي، فا لتدريس كله سواء أكان جيدا او رديئا جيب أن تضمن بعض انو 

اإلختيار ، واالنتقاء,، وبعض أنواع التنظيم وبعض وسا ئل وأساليب الغرض ، فمن املستحيل أن 

7نقوم بتدريس كل ما يف مبدان املعرفة االنسانية ولذا فعالينا أن حنتار ما نرغب يف تدريسه.

من طريقة التدريس تدخل فيها اللغة العربية قد تطورت من زمن اىل زمن معا بتطور النظرية 

.)(Praktice Theory Methodالطرق االخرى منها : الطريقة التطبيقية النظرية 

46) ص. 1985الناقة ، تعليم اللغة العربية للناتقني بلغات اخرى (جا معة ام القرى ، مكة املكرمة ، حممد كامل 3

4 Wina Sanjaya, Strategi Pembelajaran, (Jakarta : Kencana, 2007) hlm 125
5 Wina Sanjaya, Ibid, hlm 145
6 Zulkifli, Pengajaran Bahasa Arab, (Pekanbaru : Zanafa Publishing, 2011) hlm 5

ع السابق ، ص. كاملحممد 45الناقة ، ا 7



فهوأما مقا رنتها، الطريقة التطبيقية النظرية هي الطريقة اليت تؤكد التطبيقية من النظرية

من التطبيقية وثالث وحدات من النظرية التطبيقية اقدم من النظرية (القواعد) يف وحداتسبع

عليم اللغة األجنبية الىت تدحل فيها اللغة العربية .عملية ت

هذه الطريقة جلعل الطالب قادرين على االتصال أو احملادثة، وأما واهلذف الرئيسي يف 

القواعد فتدرس بعده.

وأما خطوات هذه الطريقة فهي فيما يلى:

من احملادثة اليومية حول يف مرحلة املبتدئني حيتار املدرس املادة الدراسية التطبيقية البسيطة10

تمع أو يذكر االمساء واالفعال اساسا يف تكوين لغة الكالم .املدرسة، أو البيت أو ا

.يف مرحلة املقتدمني  يعلم املدرس املادة الدراسية احملادثة الرتكيبة واملفاهيم العلمية02

فهي فيما يلى:(Practice Theory Method)النظريةة وأما مزايا الطريقة التطبيقي

وتطبيقها يف اللغة األجنبيهالطالب املهارة مباشرة وجدي.1

ا تدرس هنيهة..2 ال يصعب الطالب يف تعلم القواعد اللغوية أل

.قد يكون الدرس بقيام احملادثة اهلزلية والوسيلة احلذالةيكون التعليم متغريا ومرحيا،.3

.ة هي الكالمهذه الطريقة مناسبة بغرض تعلم اللغة على ان اللغ.4

النظرية فهي فيما يلىة وأما عيوب الطريقة التطبيقي



.حيتاج املدرس إىل املهارة الدقيقة والنشيطة ىف اللغة االجنبية.1

هذه الطريقة غري مناسبة ملرحلة املبتدئني ألن خزانة مفردات الطالب حمدودة. وينبغى .2

للمدرس أن يأمر الطالب ليكثروا يف حفظ املفردات.

تعني بالعواعل الدوافعية من أن قدرة الطالب على تكلم اللغة األجنبيةوعموما،.3

. وينبغى ملدرس أن يدافع الطالب عند تعلم اللغة األجنبية.املدرسبجانب شخصيته

8والذاكرة إحدى عيوب هذه الطريقة.أو الوسيلةوقلة الوسيلة لتقوية اإلدعاء.4

Flip Chart. وسيلة 3

مبعىن "الوسائل"الالتينية مبعىن الوسط، ومعناها يف اللغة العربيةالوسيلة مشتقة من اللغة 

. املرسلآخذة الرسالة من املرسل إىلوهي 

فهي فيما يلى:كما كتب عبد احلميد وأصدقائهوأما تعريف الوسيلة عند املفكرين

ين عملية التعلم الىت تفهم كأدوات الرسم البياين واإللكرتو Berlach & Elyالوسيلة عند 

للقبض، العملية وإعادة تركيب املعلومة البصرية أو اللفظية.

وأصدقائه هي وسائل تأخذ املعلومات الىت تشتمل على Heinichوالوسيلة التعليمية عند 

أغراض التعليم.

أن الوسيلة التعليمية حتتوى على مجيع املصادر احملتاجة Martin & Briggsوالوسيلة عند 

مع املتعلم. وهذه أدوات معدينة وبرجميات.إليها ألداء االتصال 

8 Ahmad Izzan, Op.Cit, hlm 93



والوسيلة عند أومار محلك مجيع األشياء الىت يستطيع استخدامها إللقاء املادة الدراسية 

يج االنتباه، الرغبة، التفكري وإحساس املتعلم عند نشاط التعلم للوصول إىل  حىت تستطيع أن 

9أهداف التعلم اخلاصة.

خصائص الوسيلة التعليمية فيما يلى:ومن التعريفات السابقة أن 

ا.1 استخدامها خاص ملقتضيا

ا ألة لتوضيح احملتوى املوجود يف الكتاب الدراسي .2 اكانت رموزا أو اعدادد.إ

الوسيلة التعليمية ليست حاصلة فنية.3

10استفادة الوسيلة التعليمية غري حمدودة يف ناحية خاصة بل يف مجيع الناحية العلومية..4

مصنوعة من ورقة مانبال الىت تشتمل على املادة الدراسية. وتلك الورقة Flip Chartوسيلة

املدرس لبيان املادة الدراسية إما تسهلFlip Chartتعلق يف املشجب حىت يسهلنا لتقليبها. وسيلة

صورة أو كتابة. املادة الدراسية املوجودة يف هذه الوسيلة توضح متوالية أو متدرجة. ولكل وسيلة 

Flip Chart.11تشتمل على املادة الدراسية أو الصورة وتتسم فيها النمرة

فهي :Flip Chartأما كيفية وسيلة 

بصناعة موقع املشجب املصنوع من اخلشب أو احلديد، وإن مل يستطع املدرس .1

أن يصنعها نفسه فيأمر اخلشاب أو احلداد لصناعتها

9 Abdul Hamid, dkk, Pembelajaran Bahasa Arab, ( Malang : Malang Press) hlm 168
10, Ibid, hlm 169
11 Khalilullah, Op.Cit, hlm 79



و مباع يف ديون األدوات الكتابية باستخدام ورقة مانيال باملقياس الالزم وه.2

لكتابة املادة الدراسية

ينبغى له أن يكتبه باحلرف Flip Chartإذا كتب املدرس املادة الدراسية يف .3

الكبري. وهذه احلالة تسهل املتعلم لرؤية املعلومة املوجودة يف تلك اللوحة جيدة. ولو كان 

مكان جلوس الطالب يف اخللف يستطيعون لرؤيتها.

ا استخدم املدرس الصورة تنبغى أن تكون تلك الصورة مناسبة باملادة الدراسية إذ.4

وهدف التعلم. وبعبارة أخرى أن تلك الصورة مجيلة من حيث الفن ومناسبة باملادة الدراسية 

وتؤيد هدف التعلم.

مواد رئيسية فقط بدون التفصيل.Flip Chartاملادة الدراسية املعرضة يف .5

6.Flip Chartاجلمالة، النظافة، البسيطة، املتدوالة والتفوقة.ميلك

متكن أن تستخدم املقلمة امللونةFlip Chartولتأييد مجالة.7

وميكن استخدام اللون يف الناحية اخلاصة أو العالمات اخلاصة كالعنصر املتفوق .8

.Flip Chartمن املعلومة املعرضة يف

الذى يشتمل على املادة الدراسية يف املشجب Flip Chartيعلق املدرس ذلك .9

مث يبينها إىل الطالب

إما صورة أو كتابة ينبغى أن يكون مقياسها استوائيا.Flip Chartوحمتوى.10

لة واجلريدة. .11 وإن مل يستطع املدرس أن يرسم جيدا، ميكن أن يأخذ الصورة من  الكتب، ا

لطالبمث يوسع مقياسها من خالل التصوير أو يرمسها ا



. مهارة الكالم4

والكالم يف اللغة الثانية من املهارات االساسية الىت متثل غاية من غايات الدراسة اللغوية. وإن كان 

هو نفسه إلتصال من اآلخرين. ولقد اثتدت احلاجة هلذه املهارة يف بداية النصف الثاين من هذ 

التصال، والتحرق الواسع من بلد او بلد ، لقد القرن بعد انتها ءاحلرب العلمية الثانية وتزايد وسائل ا

12أدر تزايد احلاجة لإلتصال الشفهى بني الناس إلىل إعداد النظر يف طرق تعليم اللغة الثانية.

. ونشاط بالستخدام اللغة وسيلةالكالم وسيلة رئيسية لبناء التفاهم، االتصال التجاويب،

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

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

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

وعبها الطالب. وبالرغم على ذلك، أن جناح ذلك النشاط غري جذاب لقلة املفردات الىت است

النشاط يتعلق مبهارة املدرس. إذا استطاع املدرس أن خيتار موضوع البحث املناسب مبستوى قدرة 

ابتكار يف تطوير مناذج تعليم الكالم فعملية التعلم جترى جيدة.مع الطالب، 

ة. فألجل ذلك، ينبغى شجاعة الطالب دون املخافهو والعامل الرئيسي لناشط الكالم 

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

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

من يظهر ط الكالم . وناشفهو فعاليةتنفيذ تعليم اللغةحينما يف مهارة الكالم أما املهم 

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

161بق ، ص. ا جع السارسدي امحد طعيمة ، املر  12



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

13ة وفيها حتتاج إىل مترين النطق.إىل خزانة املفردات والكلمات املناسبة باحلالة املرجو 

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 

ؤيدة. وهذه األنشطة ليست سهلة ألن البيئة اللغوية تلك املهارة حنتاج إىل أنشطة التمارين الكافية امل

) هذه 1993:175نبابان (–الىت تواجه الطالب إليها البد أن خترتع أوال. قسم سوبيانتو 

األنشطة إىل قسمني (االتصال القبلي  واالتصال ذاته)

تصال القبليإلا.1

م احملتاجة إليها يف هذا النشاط يهدف إىل تزويد الطالب عن القدرات األساسية على التكل

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

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

موذج واإلنشاء الشفهي.ميكن استخدامها عند االتصال القبلي كاحلوار، ممارسة الن

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 املدرس  ليطور الطالب قدرا

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

13Abdul Hamid, Op.Cit, hlm 42



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 : 

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

. المفهوم العمليب

، xكمتغري التطبيقية النظرية  املفهوم العملي جيمع إىل اجلزئني ، اجلز األول :فعالية الطريقة

فهو فيما التطبيقية النظرية اجلزء األول عما يتعلق بفعالية الطريقةyواجلزء الثاىن مهارة الكالم كمتغري 

يلى:

ة الدرسة بالسالم والدعاءتفتح املدرس.1

(Praktice Theory Method)املدرسة التعليم بطريقة التطبيقية النظرية استعدات .2

Flip Chartباستخدام وسيلة

تسأل املدرسة املادة السابقة.3

حتتار املدرسة املادة التطبيقية البسيطةمن احملادثة اليومية حول املدرسة أو البيت .4

تمع أو يذكر األ مساء واالفعال لتكوين لغة الكالمأو ا

يعلم املدرس املادة من احملادثة الرتكيبية أو املفاهيم العلمية.5

Flipتشرح املدرس الدرسة باستخدام وسيلة .6 Chart

احتتار .7 املدرس الطالب املاهرين مثال بتكرار املادة اليت تدرسو

14 Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab (PT Remaja Rosdakarya,
Bandung, Januari 2011) hl 135



ا .8 تأمر املدرسة الطالب بتكرار املادة اليت تدرسو

احملادثة مبمارسة التمرينالطالبيستطيع.9

الطالب االختبار الشفهى ملعرفة افهامهمةتعطى املدرس100

: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

بية بالطالقة والواضحةيقدر الطالب على تكلم اللغة العر )3

يقدر الطالب على التكلم بالطالقة وإنتاج املفردات الكثرية)4

د. الفرضية

Haة : توجد ترقية قدرة الطالب على تكلم اللغة العربية من خالل استخدام الطريقة التطبيقي

Flip Chartباستخدام وسيلة(Praktice Theory Method)النظرية

Hoالطالب على تكلم اللغة العربية من خالل استخدام الطريقة التطبيقية : ال توجد ترقية قدرة

)النظرية Praktice Theory Method)لةوسيباستخدامFlip Chart


