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الفصل الثاني

نظريالمفهوم ال

تعريف الفعالية. أ

ا تستطيع أن تنتج احلاصلة.1الفعالية هي مدى احلاصلة املرجوة حصوهلا. واملقياس 2ومعىن الفعالية أ

والفعالية عند "أسواين 3املستخدم ملعرفة جناح الوصول إىل اهلدف إن كان اهلدف قد حصل عليه بالشيئ املخطط.

بناء على الرأي السابق فخالصته 4سوجد" حاصلة يف تنفيذ الواجبة، التخطيط أو الربنامج، القرار أو واهلدف املثايل.

أن الفعالية متعلقة بتنفيذ الربنامج (الواجبة الرئيسية)، الوصول إىل اهلدف، دقة الوقت واالشرتاك الناشط من األعضاء. 

فعاال إن كان حيتوى على الناحيات التالية:يسمى الربنامج

الواجبة الوظيفية.1

تسمى املؤسسة فعالة إن كانت تنفذ الواجبة ووظيفتها

التخطيط.2

ويسمى التخطيط فعاال إن كان ينفذ يف الوقت املعني ويؤخذ اهلدف املقرر، إذن، أن فعالية العمل تتعلق مبدى 

التخطيط احملصول عليه.

النظام.3

79المرج السابق,ص:1
82المرج السابق,ص: 2

3 Kumarotomo Wahyudi, Etika Administrasi Negara, 2003, Jakarta Grafindo Persada, :ص 362
4 Aswani Sujud, Matra Fungsional Pendidikan, 1989, Yogyakarta: Purba Sari, 153ص:
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النظم تعترب من وظيفة النظام املرموز يف حفاظ جارية عملية التعلم والتعليم. وهذه الناحية حتتوى على إن فعالية 

النظم املتعلقة باملدرس أو بالطالب.

اهلدف.4

إن كان اهلدف املقرر حمصول عليه يسمى ذلك النشاط فعاال.

مقياس الفعالية. ب

مبا نقله من الدكتورندوس مضافلري يستطيع أن يقاس من عدد الطالب Kempإن مقياس الفعالية عند 

الناجحني يف الوصول إىل هدف التعلم املقرر. ومواصفات ذلك العدد تسمى مئوية.  ومدى املئوية الفعالة يتعلق 

مبعيار النجاح الذى قرره املدرس. وأما املدى الفعال فهو فيما يلى

: فعال100%-% 1.76

: كايف% 75- % 2.56

: ناقص55%- % 3.40

: غري فعال% 39-% 4.0

طريقة ممارسة أنماط الكلمة. ت
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طريقة ممارسة أمناط الكلمة هي تتكون من تعبري أمناط الكلمة الىت تكرر شفهية على الشكل اخلاص 

كلمة اخلاصة الىت باالعتماد على األمر. وبعبارة أخرى أن ممارسة أمناط الكلمة هي مترينة املمارسة يف إكمال ال

سبقتها األسئلة غري كاملة، العشوائية أو الزيادة الكاملة. تدخل فيها الزيادة، الدواخل، اإلبدال، اإلدغام، الرتكيب 

5والتكميل.

والتطبيق الرئيسي من هذه الطريقة مترين الطالب باملمارسة مباشرة يف نطق أمناط الكلمة املرتكبة جيدة 

مبا يقصده منط الكلمة.وصحيحة أو أداء الواجبة

إذن، أن أمناط الكلمة الىت تشتمل على املعىن تنظم من السهلة مث املعقدة، من املفردات البسيطة مث املفردات 

املعقدة. وينبغى للطالب أن يكونوا ناشطني يف النطق، األداء حىت يتعودون يف دقة أمناط الكلمة.

ندونيسية واللغة الىت يعملها) فأكثر.وينبغى للمدرس أن يستوعب اللغتني (اللغة اإل

وأما اخلطوات الىت نفذها املمدرس يف استخدام هذه الطريقة فأوال، يقارن املدرس بني اللغتني، مثال بني اللغة العربية 

واللغة اإلندونيسية بالكلمات املتساوية، كيفية نطق األصوات، املعنىأ الصوت وإعطاء اإليضاح. ويشرح املدرس 

لغتان وخيتار أمناط الكلمة باألصوات اخلاصة ملادة التمرين أو مواد التمرين املكثف. يركب املدرس أمناط تانك ال

الكلمة جيدة ويزيد املفردات حىت متثل القصة. ويقام التمرين باملتكرر حىت جيد كل طالب الفرصة. وميرن املدرس 

ا بدون التفكري.الطالب يف نطق أمناط الكلمة حىت يفهمون فهما دقيقا وحيفظو  6ا ويركبو

لوح القالب. وسيلة ث

5 Suharsimi Arikunto, Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan, 1986, Jakarta: Bumi Aksara, 251:ص
6 Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, 2011, PT Remaja Rosdakarya Offset, :ص 79
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حقيقة أن عملية التعلم والتعليم عملية االتصال. وعملية االتصال تتكون من ثالث مكونات رئيسية تلعب 

دورها. منها: املعلومة املقدمة يعىن املنهج، املتصل يعىن املدرس واملتصَّل يعىن الطالب. وحنتاج إىل األلة املساعدة 

الوسيلة التعليمية لتكون عملية االتصال جترى بالطالقة وفاعلية وفعالية.أو

" ومجعها "وسائل" Mediumإن كلمة "الوسيلة" مشتقة من اللغة اإلجنليزية، ويف اللغة الالتينة تسمى "

7ومعناها يف اللغة اإلندونيسية ألة، مدخلة، وملقية املعلومة.

املادة أو احلالة الىت متكن الطالب ألخذ املعرفة، املهارة والوسيلة عند أمري أحسن" هي كل شخص،

واملوقف.

والوسيلة عند مجعية الرتبية الوطنية هي ما متكن منابلتها، نظرها، مساعها، قرائتها ومكاملتها بالوسيلة 

املستخدمة يف نشاط التعلم والتعليم وتستطيع أن تؤثر فعالية الربنامج التعليمي.

ا وتتوظف كألة الوسيلة، الستهيالت وألة بناء على األراء  السابقة فخالصتها أن الوسيلة هي ما متكن حسا

يج التفكري، اإلحساس وإرادة الطالب جىت جترى عملية التعلم لدى الطالب. 8االتصال،  وتستطيع أن 

أ. وظيفة الوسيلة التعليمية

ألة مساعدة إلجياد حالة التعلم الفعالة.1

باملكونة األخرى يف اخرتاع جو التعلم املرجوكاملكونة املتعلقة.2

لتسريع عملية التعلم.3

96احمد اّذان,  المرج قبل االخر, ص: 7
1ابو انوار,  المرج قبل االخیر,ص:8
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لرتقية نوعية التعلم والتعليم.4

م.5 لتجذيب اهتمام الطالب حىت تنشأ دافعيا

لتوضيح فهم املادة الدراسية ولتسيهل الطالب يف الفهم وجلعل الطالب قادرين على استيعاب املادة الدراسية .6

حىت يؤخذ هدف التعلم

أصبحت طريقة التدريس متنوعة، ال ختتص يف االتصال اللفظي من خالل نطق املدرس، والبتعاد ممل .7

الطالب ولكى ال يتعب املدرس.

ب. فوائد الوسيلة التعليمية

الستواء رأي الطالب، ومن خالل رؤية املوضوع املتساوى واالستقامة فيملك الطالب نفس الرأي..1

ردية، مث.2 ال لتوضيح البيان عن نظام احلكومة، االقتصاد، ومتكن أن تستخدم وسيلة لتفصيل املفاهيم ا

الصورة، الرسم البياين البسيط.

لعرض األشياء املخطرة ويصعب تناوهلا يف بيئة التعلم، مثال أن املدرس يشرح الدرس باستخدام الصورة أو .3

ومن غريها.الفيلم عن احليونات املفرتسة، انفجار اجلبل، البحر، القطب الشمايل 

لعرض املوضوع األكرب أو األصغر، مثال أن املدرس يعرض صورة السفينة، الطائرة واهليكل. أو بعرض .4

املوضوع األصغر كبكترييا، الفريوس، النملة، البعوضة واحليوانات الصغرية.

لرصاص، مرام لتقدمي احلركة البطئية أو السريعة، ومن خالل استخدام احلركة البطئية ميكن أن يعرض مرور ا.5

النبلة أو االنفجار، وكذلك نبت كيجامباه، وإزهار وجيايا كوسوماه ومن غريها.
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واختيار الوسيلة ينبغى أن يساعد نشاط التعلم لزيادة دافعية تعلم الطالب يف إتباع عملية التعلم والتعليم 

يج والسيما اللغة العربية. الوسيلة التعليمية هي ما تستخدم إللقاء املعلومات  (املادة الدراسية) حىت تستطيع أن 

االهتمام، الرغبة، الدافعية، التفكري وإحساس الطالب يف التعلم للوصول إىل هدف التعلم، ويف هذا البحث تستخدم 

الباحثة لوحة القالب.

لوحة القالب هي ورقة مانيال تشتمل على املادة الدراسية. وهذه الورقة معلقة يف املشجب حىت تسهل 

الب لبيان الدرس أو املعلومات األخرى إما صورة أو كتابة. واملادة الدراسية املوجودة يف لوحة القالب متكن أن الط

توضح متوالية أو متدرجة. وكل لوحة تشتمل على املادة الدراسية تعطى الشفرة. ونرجو أن استخدام هذه الوسيلة 

ادة السهلة يف الصفحة األوىل مث املادة املعقدة يف الصفحة تستطيع أن تقدم املادة الدراسية شاملة املبدوؤة من امل

األخرية.

وإحدى مناذج التعلم الىت تورط اشرتاك الطالب منوذج التعلم الناشط. التعلم الناشط هو ما يهيج الطالب 

اشط يهيج ألداء التعلم ناشطا. إن كان الطالب ناشطني يف التعلم فأصبحت عملية التعلم ترتكز فيهم. والتعلم الن

الطالب لتوريط الناحية اجلسمانية والروحانية أيضا حىت يشعر الطالب باجلو املريح.

والتعلم الناشط باجلو املريح يستطيع أن يرقي املستقل يف نفس الطالب ويستطيعوا أن يشرتكوا ناشطني يف 

ا، ومن خالل هذا التعلم يستخدم الطالب املخ الكتشاف الفكرة الرئيسية من التعلم ويعاجلوا املشكلة الىت يواجهو

تلك املادة، حلل املشكلة ولتطبيق ما تعلموه يف املسألة املوجودة داخل احلياة الواقعية.

أ. استخدام اللوح القالب يف عملية التعلم

يستخدم املدرس أن يشرح الدرس باللوح القالب مث يقلب ذلك اللوح لبيان الدرس التايل1 .
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درس بلوحة القالب يقوم جانب اللوح القالب التبعاد عن تعويق رؤية الطالبوعندما يشرح امل2.

يستخدم املدرس ألة اإلشارة إلشارة املعلومة أو املادة املوجودة يف اللوح القالب.3.

اللوح القالب معلق يف املشجب املصنوع من اخلشب أو احلديد.4.

9موضوع الدرس مث املادة الدراسية يف اخلطوة التاليةويستطيع املدرس أن يشرح الدرس متدرجا من غالف 5.

ب. كيفية صناعة اللوح القالب

بصناعة موقع املشجب املصنوع من اخلشب أو احلديد، وإن مل يستطع املدرس أن يصنعها نفسه فيأمر .1

اخلشاب أو احلداد لصناعتها

كتابية لكتابة املادة الدراسيةباستخدام ورقة مانيال باملقياس الالزم وهو مباع يف ديون األدوات ال.2

إذا كتب املدرس املادة الدراسية يف اللوح القالب ينبغى له أن يكتبه باحلرف الكبري. وهذه احلالة تسهل .3

املتعلم لرؤية املعلومة املوجودة يف تلك اللوحة جيدة. ولو كان مكان جلوس الطالب يف اخللف يستطيعون 

لرؤيتها.

تنبغى أن تكون تلك الصورة مناسبة باملادة الدراسية وهدف التعلم. وبعبارة إذا استخدم املدرس الصورة .4

أخرى أن تلك الصورة مجيلة من حيث الفن ومناسبة باملادة الدراسية وتؤيد هدف التعلم.

املادة الدراسية املعرضة يف اللوح القالب مواد رئيسية فقط بدون التفصيل..5

البسيطة، املتدوالة والتفوقة.و اللوح القالبيملك اجلمالة، النظافة،.6

ولتأييد مجالة اللوح القالب متكن أن تستخدم املقلمة امللونة.7

9Khalilullah, Media PembelajaranBahasa Arab, Yogyakarta: AswajaPressindo. 80:ص
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وميكن استخدام اللون يف الناحية اخلاصة أو العالمات اخلاصة كالعنصر املتفوق من املعلومة املعرضة يف اللوح .8

القالب.

جب مث يبينها إىل الطالبيعلق املدرس ذلك اللوحالذىيشتمل على املادة الدراسية يف املش.9

وحمتوى اللوح القالب إما صورة أو كتابة ينبغى أن يكون مقياسها استوائيا..10

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

.10من خالل التصوير أو يرمسها الطالب

ج. كيفية استخدام اللوح القالب

يستعد املدرس نفسه، ينبغى للمدرس أن يستوعب املادة الدراسية استيعابا جيدا، وله مهارة يف استخدام .1

تلك الوسيلة

املوقع املناسب، يهتم املدرس مبوقع اللوحة املناسب حىت يستطيع أن ينظرها مجيع الطالب املوجودين داخل .2

الفصل.

بصناعة مكان اجللوس نصف الدائرة أو على شكل ، تنظيم الطالب، ينظم املدرس كيفية جلوس الطالب .3

ويتأكد املدرس على أن الطالب يف الرؤية اجليدة.

يعرف املدرس إىل الطالب املادة الرئيسية يف أول الدرس..4

تقدمي الصورة، يقدم املدرس الصورة بعد الدخول إىل املادة مث يبينها بيانا كافيا.5

81المرج السابق, ص: 10
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السؤال، ويعطى املثري ليقدم الطالب السؤال، مث يسأل املدرس يعطى املدرس الفرصة إىل الطالب لتقدمي.6

الطالب عن املادة الىت ألقاها، هل ذلك التقدمي واضح أم ال؟ ويعطى املدرس الفرصة إىل الطالب لتقدمي 

االقرتاح عن حمتوى اللوح القالب

ن أن املدرس الطالب تلخيص املادة، يورط املدرس الطالب يف أخذ اخلالصة مث يؤكده املدرس. وإن أمك.7

11يفتحون اللوحة احملتاجة.

د. املزايا وعيوب اللوح القالب

هذه الوسيلة تسهل املدرس لشرح املادة الدراسية إما صورة أو كلمة، وميكن أن يلقيها املدرس مدرجة بل 

هذه الوسيلة متلك املزايا والعيوب، منها:

. مزايا وسيلة اللوح القالب1

لمادة الدراسية املعرضة باستخدام الصورة، حىت تكون تلك املادة مقدمة إىل الطالب هذه الوسيلة نافعة ل.أ

متدرجة.

والصور املستخدمة حتفظ جيدة، وميكن استخدام تلك الصور متكررة..ب

واستخدام هذه الوسيلة يقتصد الوقت ألن املدرس قد أعد املادة من البيت وعندما يستخدمها املدرس يعلقها .ج

يف املشجب.

كن استخدم اللوح القالب داخل الغرفة أو خارجهاومي.د

هذه اللوحة تستطيع أن تقدم املادة الدراسية متخصرة وممارسية..ه

11http://mmriset.blogspot.com/2012/01/flipchart.html
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لرتقية نشاط تعلم الطالب.و

. عيوب وسيلة اللوح القالب2

يصعب املدرس إلعداد اللوحة يف البيت ألجل الوقت، الكلفة والقوة..أ

اللوحيصعب املدرس لكتابة الصورة اجلميلة يف .ب

وميكن أن املدرس ال ميلك املهارة يف صناعة املشجب أو املعيار لتعليق اللوح..ج

وينبغى للمدرس أن يشجع نفسه للتصميم، الصناعة والتمرين يف استخدام الوسيلة التعليمية، 

والخياف أن يكون خمطئا أو فاشال، ألن النجاح عموما مبدوؤ بالفشل. ومن خالل تقومي اخلطأ وذلك الفشل

نتذكر دائما على أن ذلك الشيئ قد فعلناه. ومن ذلك الفشل حناول للوصول إىل النجاح. القيمة من الفشل 

12تعترب من العملية املنفذة ال يف آخر العملية فقط

مهارة الكالمج.

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

اإلحساس إىل املخاطب. والكالم يف املعىن األوسع هو نظام الرموز الىت ميكن مساعها وبصرها باستفادة عضالت 

ي اندماجة العوامل اجلسمانية، السكولوجية،  اإلنسان يف إلقاء الفكرة لتوفري حاجته. ومهارة الكالم عند تارجا

ة للمراقبة االجتماعية.العصبية، الداللية واللغوية. وهي ألة اإلنسان الرئيسي

.82خلیل اللة, المرجع قبل األخیر, ص12
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دف إىل جعل املتعلم قادرا على االتصال شفهيا بالطالقة واجليد. واملراد بالطالقة  وعموما أن مهارة الكالم 

واجليد هنا يشتمل على معىن إلقاء املعلومة إىل األخرين. وللوصول إىل مهارة االتصال حنتاج إىل األنشطة الكافية 

نبابان  األنشطة إىل قسمني ومها قبل االتصال واالتصال.واملؤيدة. وقسم سوبياكتو و 

. التمرين قبل االتصال1

وهذا التمرين يقام به قبل االتصال، ويهدف إىل تزويد املتعلم عن القدرات األساسية يف الكالم احملتاجة إليها 

تمع. عند ا

هناك عدة التقنيات املنفذة يف التمرين قبل االتصال، منها

احلواراحلفظ على.أ

وهذا التمرين مترين من خالل التقليد واحلفط على احلوار املتعلق بأنواع األحوال والفرص.

احلوار بالصور.ب

وهذه التقنية منفذة ليفهم املتعلم عن الواقعية من خالل الصور املعربة شفهية باعتماد على مستواهم.

احلوار املوجه.ج

احلوار مناسبا باحلالة اخلاصة.وهذه التقنية منفذة ليقدر املتعلم على تكميل

التمثيل السلوكي.د

هذه التقنية منفذة ليستطيع املتعلم أن يعرب النشاط شفهيا
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التطبيق النموذجي.ه

13هذه التقنية تتكون من تعبري أمناط الكلمة الىت ينبغى تكرارها شفهية يف احلالة اخلاصة.

. التمرين االتصايل2

تعلم يف التمرين. وهناك عند األنشطة الىت ميكن أدائها يف التمرين هذا التمرين مترين يفضل ابتكار امل

االتصايل متدرجا، منها

احلوار اجلماعي.أ

موعات على  واألجهزة املهيئة يف هذا التمرين ألة التسجيل لتسجيل مجيع احلوارات. ويصنف الطالب إىل ا

ن يتبادل الطالب يف نطق الشيئ مث يواصله حسب احلاجة، ولكل جمموعة موضوع القصة البسيطة. ويف هذا التمري

موعة حىت أصبحت قصة كاملة. األصدقاء يف نفس ا

التمثيل.ب

ويف هذا النشاط يعطى املدرس الواجبة اخلاصة الىت ينبغى أن ينفذها الطالب. والدور  املعطى إىل الطالب 

مناسب باستيعاب لغة املتعلم.

تطبيق التعبريات االجتماعية.ج

بالتعبريات االجتماعية إجراءات اجتماعية عند االتصال معربة بالشفهية. وأمناط التعبريات متارس عند واملراد 

املكاملة يف احلالة اخلاصة.

139اجیف حرماون, المرجع قبل االخر, ص: 13
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تمع.د املمارسة يف ا

واملراد هنا اتصال مع الناطق األصلي خارج الفصل

حل املشكالت.ه

ا باملناظرة. وهذا النشاط  يهدف إىل حل املشكالت املواجهة أو بأداء ونشاط حل املشكالت عادة تقام 

.االتفاق عن التخطيط

مهارات النطق و الكالم.1

نطق األصوات العربية نطقا صحيحا.- 

ة متييزا واضحا مثل: ذ،التمييز عند النطق-  ظ.،ز،بني األصوات املتشا

التمييز عند النطق بني احلركاة القصرية والطويلة.- 

بطريقة مقبولة من متحدثي العربية.تأدية أنواع النرب والتنغيم - 

ث. ،ت،نطق األصوات املتجاورة نطقا صحيحا مثل: ب- 

التعبري عن األفكار باستخدام الصيغ النحوية املناسبة.- 

اختيار التعبريات املناسبة للمواقف اخلتلفة.- 

املة والتحية استخداما سليما يف ضوء فهمه للثقافة العربية.-  استخدام عبارات ا

استخدام النظام الصحيح لرتاكيب  الكلمة العربية عند الكالم.- 

14متكنه من االختيار الدقيق لكلمة.،عن توافر ثروة لفظية،التعبري عند احلديث- 

.170احمدطعیمة المرجع قبل األخیر, ص 14
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. المفهوم العمليح

تستخدم الباحثة املفهوم العملي لتحديد املفهوم النظري لتسهيل هذا البحث

يستوعب املادة الدراسية استيعابا جيدا، وله مهارة يف استخدام يستعد املدرس نفسه، ينبغى للمدرس أن .1

تلك الوسيلة

املدرس مبوقع اللوحة املناسب حىت يستطيع أن ينظرها مجيع الطالب املوجودين داخل الفصل.يضع.2

ينظم املدرس كيفية جلوس الطالب بصناعة مكان اجللوس نصف الدائرة أو على شكل ، ويتأكد املدرس .3

الب يف الرؤية اجليدة.على أن الط

يعرف املدرس إىل الطالب املادة الرئيسية يف أول الدرس..4

تقدمي الصورة، يقدم املدرس الصورة بعد الدخول إىل املادة مث يبينها بيانا كافيا.5

يعطى املدرس الفرصة إىل الطالب لتقدمي السؤال، ويعطى املثري ليقدم الطالب السؤال، مث يسأل املدرس .6

املادة الىت ألقاها، هل ذلك التقدمي واضح أم ال؟ ويعطى املدرس الفرصة إىل الطالب لتقدمي الطالب عن 

.االقرتاح عن حمتوى اللوح القالب

الطالب يف أخذ اخلالصة مث يؤكده املدرس. وإن أمكن أن املدرس الطالب يفتحون املادةاملدوستلخيص.7

اللوحة احملتاجة.

ت والفروضااالفتراضخ.
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Ha لرتقية مهارة "ةلمممارسة أمناط اجل"باستخدام طريقة"لوح القالبوسيلة"بني استعمال : يوجد الفرق اهلام

املّتقني "بع باملدرسة الثانوية الساىف تعليم اللغة العربية لدى الطالب يف الفصلو بدون استعماهلاالكالم 

."تامفن  باكن بارو

Ho لرتقية "ةلمممارسة أمناط اجل"لوح القالب" باستخدام طريقةوسيلة "بني استعمال : ال يوجد الفرق اهلام

بع باملدرسة الثانوية الساىف تعليم اللغة العربية لدى الطالب يف الفصلو بدون استعماهلامهارة الكالم 

املّتقني تامفن  باكن بارو.


