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الباب الثانى

اإلطار النظري

الفعالية.أ

2ومعىن الفعالية إنتاج حاصلة.1ومعىن الفعالية احلصول على األهداف املقررة.

ومعىن املقياس هنا احلصول على اهلدف 3معىن املقياس هنا احلصول على األهداف املقررة.

والفعالية عند أسواىن سجد النجاح ىف تنفيذ 4املقرر أى احلصول عليه مطابقا بالتخطيط.

الواجبة، التخطيط، النظام واهلدف املثايل.

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

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

يسمى فعالة، فيما يلى :الناحيات اآلتية 

الواجبة والوظيفة.1

إذا أدى املرء واجبته يسمى فعاليا

التخطيط.2

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

ترتبط مبدى التخطيط املنفذ.

1 Jaap Scheerens, Peningkatan Mutu Sekolah, Jakarta : PT Logos, 2003, hlm 79
2 E. Mulyasa, Op.Cit, hlm 82
3 Kumorotomo, Op.Cit, hlm 362
4 Kumorotomo Wahyudi, Etika Administrasi Negara, Jakarta : Raja Grafindo Persada.

2003, hlm 362
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النظام.3

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

اجليدة املرتبطة باملدرس أو الطالب.

اهلدف.4

إن كان هدف الربنامج موصول إليه يسمى فعاليا.

5مقياس الفعالية

إن مقياس الفعالية يعرف من عدد الطالب الذين حصلوا على هدف التعلم ىف 

الوقت املعني (نقله الدكتورندوس مضافري). وتصنيف ذلك العدد يسمى مئوية. 

الفعالية فهو فيما يلى :وأما مدى مقياس 

: فعال100%- % 76

: كايف75%- % 56

: ناقص55%- % 40

: غري فعال39%-% 0

الطريقة المباشرة.ب

الطاريقة املباشرة طريقة تكون كيفية تقدمي املادة الدراسية فيها باستخدام اللغة .أ

األجنبية كاللغة التمهيدية بدون استخدام اللغة األم. وميكن املدرس أن يستخدم 

5 Suharsimi Arikunto, Dasar – Dasar Evaluasi Pendidikan, Jakarta : Bumi Aksara, 1986,
hlm 251



10

جاءت 6األلة املساعدة لبيان املفردات الصعبة أو من خالل املظاهر أو غريها.

سعة لطريقة النحو والرتمجة الىت ظهر فشلها ىف هذه الطريقة مثرة حلركة الرفض الوا

7اإلستجابة لألهداف اليت استجدات ىف حقل تعليم اللغات.

خطوات استخدام الطريقة املباشرة.ب

يلقى املدرس تقدمي املادة الدراسية شفهيا، نطق املفردات بإشارة تلك الصورة، )1

نطقهم ويفهمون تقدمي مالمح الوجه. يقلد املتعلم املدرس مرارا حىت يفصح 

معانيها

التمرين التاىل استجوابة باستخدام االستفهام " ما، هل، أين"، وذلك التمرين )2

مطابق بطبقة صعوبة الدراسة، وذلك التمرين مرتبط باملفردات املعرضة. ومنوذج 

التفاعل املتنوع، وهذا النموذج مبدوؤ من الكالسيكى، الفريقي حىت الفردي إما 

الطالب.لدى املدرس أو لدى

وبعد أن استوعب الطالب املادة الدراسية إما ىف نطق املفردات وفهمها، يأمر )3

املدرس الطالب بفتح الكتاب الدراسي، يعطى املدرس مثال القراءة الصحيحة مث 

يأمر الطالب بقرائتها متناوبني

النشاط التايل إجابة األسئلة شفهية وإجابة األسئلة املوجودة ىف الكتاب)4

6 Tayar Yusuf dan Syaiful Anwar, Metodologi Pengajaran Agama dan Bahasa Arab,
Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 152-153

7 , إلخرطوم: الدار العالمیة, الوسائل-األسالیب–تعلیم اللغة العربیة للناطین بغیرھا الطرق عمر الصدیق عبد هللا, 
.  36م. م.ص : 2008
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العامة املطابقة بطبقة الطالب، وتلك القراءة زيادة مثال عن القصة القراءة)5

املضحكة، القصة املفيدة والقراءة الىت تشتمل على التعبريات، ويقدر الطالب على 

حفظ القصة القصرية اجلذابة.

وتعليم القواعد يعتمد على الطبقة اخلاصة وتعليمها استقرائيا)6

وسيلة ملصق.ج

وسيلة ملصق .1

دف إىل جتذيب االهتمام.إن وسيلة  8امللصق إندماجة البصر الواضح اجلذاب و

ووسيلة امللصق عند يودى منادى ما ميكن أن ينظره املرء ويأخذ املعلومات املتضمنة ىف 

ذلك امللصق. واملعلومات املتضمنة فيه واضحة وجذابة حىت يتوقف من ينظر ذلك امللصق. 

إن كان املعلومات 9سلوك أو موقف من ينظره.وهذا امللصق يستطيع أن يؤثر ويدفع ال

ووسيلة امللصق يستطيع أن يؤثر 10املتضمنة ىف امللصق غري جذابة فال يتجذب املرء لنظره.

تمعية للتغري ىف أداء العمل.ومزية هذه الوسيلة عرض قوة  السلوك، املوقف، القيمة ا

لصق اإلعالنات وسيلة قوية وقال نانا سوجانا إن وسيلة م11املعلومات، البصر واللون.

ا، واهلدف هنا لتجذيب االهتمام. 12بلو

8 M. Khalilullah, Op.Cit, hlm 67
9 Arif S. Sadiman dkk, Media Pendidikan, Jakarta :PT Raja Grafindo Persada, 2007,  hlm

46-47
10 Yudi Munadi, Media Pembelajaran, Jakarta :Gaung Persada Press, 2012,  hlm 102
11 M. Khalilullah, Op.Cit
12 M. Khalilullah, Ibid



12

ا مستخدمة ىف البيئة املدرسية مثال  ووسيلة امللصق مستفادة ملقتضيات التعليم أل

داخل الفصل وخارج الفصل. والسيما تعليم اللغة العربية، إن وسيلة امللصق مستخدمة ىف 

أن خيتار موضوع البحث مث يطلب عن امللصق تعليم مهارة الكالم. فلذا ينبغى للمدرس

13املطابق بذلك املوضوع. وذلك امللصق مطابق باهلدف واملادة املعرضة.

وجناح استخدام امللصق يرتبط بالكلمات املستخدمة داخله، فلذا ينبغى للمدرس 

أن يهتم بالكلمات املستخدمة داخل امللصق أى أن تلك الكلمات غري طويلة. إن سبع 

أحسن من سبع مجل. وتلك الكلمات غري صعبة حىت يفهمها املرء. وشكل كلمات

14األحرف بسيط وميكن أن نقرأ كتابتها عن مسافة بعيدة.

وذلك امللصق غري طويل ألن اإلنسان يتعود ببيئته حىت ال يهتم به وقوة جذاب امللصق 

15ضائع.

فوائد امللصق.2

عالنات الىت تستخدم امللصق وهلذا اللمصق رواد جيذب االهتمام. هناك عدة اإل

ا ألجل إنتاجها. ووسيلة امللصق تستطيع أن جتذب االهتمام ألن 16لتجذيب االهتمام 

والشيئ الذى غري مهم ىف وسيلة امللصق استخدام البيان 17البيان املوجود فيه كايف.

املسرحي.

13 Ibid
14 Yudi Munadi, Op.Cit, hlm 103
15 Ibid
16 Nana Dsujana dan Ahmad Riva’I, Media Pengajaran, Bandung : Sinar Baru Algesindo,

2010, h 56
17 Ibid



13

تالية :ومن البيان السابق ينبغى للمدرس أن يستخدم امللصق داخل الفصل ألسباب 

للدافع.أ

واستخدام امللصق عند التعليم يستطيع أن يدفع نشاط تعلم الطالب. والنقاش 

يقام به بعد عرض امللصق للطالب. مثال عرض امللصق الذى يصور األسرة 

الصغرية مث يناقش املدرس مع الطالب عن األسرة الصغرية ىف إندونيسيا. وهذا 

18ات املتضمنة ىف ذلك امللصق.امللصق حيث الطالب لتعلم حقيقة املعلوم

للوعي أو الذكرى.ب

واستخدام امللصق يستطيع أن يذّكر التالميذ للمرحلة االبتدائية عن أمهية تنظيف 

السن أو السواك، االهتما بالنظافة

واملعلومات املعرضة بوسيلة امللصق املطابق يستطيع أن يوعى الطالب حىت يغريوا 

م ىف املمارسة اليومية.  وبوجود امللصق نأخذ املعرفة عن أمهية احلياة سلوكا

19السليمة.

اخلربة املبتكرة.ت

ووسيلة امللصق ألة مساعدة للتعلم املبتكر واملشرتك وتعطى الفرصة 

للطالب لتصوير ما تعلموه. وبعبارة أخرى أن امللصق يعطى اخلربة اجلديدة حىت 

20ينشأ االبتكار ىف كيفية تعلمه.

18 Ibid
19 Ibid
20 Ibid, 56-57
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خصائص وسيلة امللصق.3

امللصق املثايل ما ميكن نظره ويستطيع أن يلقى املعلومات املتضمنة ىف إن 

وجناح استخدام امللصق يرتبط بالكلمات املستخدمة داخله، فلذا ينبغى 21امللصق.

للمدرس أن يهتم بالكلمات املستخدمة داخل امللصق أى أن تلك الكلمات غري طويلة. 

وينبغى أن يكون ذلك امللصق 22ة.ومقياس امللصق باستخدام تصميم الصورة الواضح

متحرك وله جودة. وامللصق البسيط ال حيتاج إىل املالحظة التفصيلية وينبغى أن يكون ذلك 

وخصائص امللصق املثايل بساطة التصميم وبساطة الكلمات 23امللصق جيذب االهتمام.

املستخدمة.

واقعية  وامللصق الفعال مصلق جذاب وبالرغم أن الصورة املتضمنة فيه غري

كحدوث املعركة، حركة املرور، احلريق وغريها.  والبد على كتابة امللصق واضحة ومجيلة.

إن امللصق اجلذاب إندماج بني السرور واجلذاب، ومها عنصران ضروريان عند التعليم.

إن الرتكيب، اللون، والتقنية عنصرة رئيسية ىف تقدمي امللصق الفعال. وهذه العناصر 

مها ىف الصورة املسطحة ولوحة اإلعالنات. ولكن وسيلة امللصق خمتلفة ميكن استخدا

واملخيلة املبتكرية تساعد إلقاء الفكرة الفعالة. وينبغى أن يكون اللون 24بوسائل أخرى.

وميكن صناعة امللصق على القرطاس، اللباس، 25املستخدم ىف ذلك امللصق خمتلف.

21 Andi Prastowo, Pengembangan Sumber Belajar, Yogyakarta : Pustaka Insani Madani,
2012, h. 104

22 Ibid
23 Nanad Dsujana dan Ahmad Riva’I, Op.Cit, hlm 51
24 Nanad Dsujana dan Ahmad Riva’I, Ibid, hlm 54
25 Ibid
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فهو على حسب احلاجة إليه، وامللصق الشجرة، السقف وغريها. وأما مقياس امللصق

الفعال فيما يلى

البساطة.1

تقدمي الفكرة للوصول إىل اهلدف الرئيسي.2

امللون.3

شعاره موجز.4

كتابته واضحة.5

26الشكل أو تصميمه متنوع..6

استخدام وسيلة امللصق ىف عملية التعلم والتعليم.4

إن استخدام وسيلة امللصق ىف عملية التعليم يقام بالكيفيتني

إنه مستخدم كجزء عملية التعلم والتعليم. واستخدم املدرس هذا امللصق عند .أ

م يستخدمون وسيلة امللصق عند  شرح الدرس إىل الطالب. وكذلك الطالب أ

دف التعلم. وذلك امللصق يصنعه املدرس  التعلم. وامللصق املستخدم مطابق 

اية مثال أن 27التعلم.بنفسه أو يشرتيه. ويضاع ذلك امللصق ىف الوسط حىت 

املدرس يعلم الطالب كيفية كتابة القصة الىت تتحدث عن أمهية رمز الزبالة. مث 

ا. ويأمر  يصنع املدرس الصورة الىت تتحدث عن عاقبة رمي الزبالة يف غري مكا

املدرس الطالب مبالحظة ذلك امللصق مث كتابة اإلنشاء على صورة امللصق.

26 Ibid, hlm 51-55
27 Arif S. Sadiman. Op.Cit, hlm 47



16

التعليم للهدف إىل دافع الطالب، كالذكرى، إن استخدام امللصق خارج وقت.ب

الدعوة، الدعاية ألداء اإلجراءة اإلجيابية وإغراس القيم االجتماعية والدينية. مثال 

الدعوة لالقتصاد، رمي الزبالة ىف املزبلة، الذكرى ألداء العبادة، النهي عن التقليد 

ل الفصل وخارج وغريها. وليس هناك الفرق األساسي بني امللصق املستخدم داخ

الفصل ولكن الفرق بينهما يقع ىف مكان احلفظ، اختيار املواضع املختارة فامللصق 

املستخدم ىف التعليم يبحث عن املوضوع املناسب باملنهج وامللصق املوضاع 

يستخدم املواضع العامة الشاملة وال تفوت مبرور الزمان. بالنسبة إىل التقنية 

28صقني مساويان.ومبادئ صناعته أن هذين املل

خطوات استخدام وسيلة امللصق.5

يعني املدرس املوضوع املعرض.1

يصنع املدرس امللصق املرتبط باملوضوع املعرض.2

29وامللصق املستخدم مطابق باهلدف واملادة املعرضة..3

مهارة الكالم.د

ا كل قوم عن أغراضهم. عند حممد علي اخلويل فإن 30إن للغة يف األصل كالم, ويعرب

ظام اعتباطي لرموز صوتية تستخدم لتبادل األفكار واملشاعر بني أغضاء مجاعة لغوية اللغة ن

32عام الغرض من املهارة الكالم كى يستطيع أن يتكلم جبيدة و فصيحة.31متجانسة.

28 Daryanto, Media Pembelajaran, Yogayakarta : GavaMedia, 2010, hlm 131
29 Ibid, hlm 131-132
30 75. ص: 2008, الخرطوم: الدار المعالمي, تعلیم اللغة العربیة للناطقین بغیرھاعمر الصدیق عبد هللا, 
31 15. ص. 1997عمان: دار الفالح, أسالیب تدریس اللغة العربیة,محمد علي الخولي, 
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واألغراض تعليم الكالم:

أن ينطق املتعلم أصوات اللغة العربية.6

ة.7 أن ينطق األصوات املتجاورة واملتشا

الفرق يف النطق بني احلركات القصرية والطويلةأن يدرك .8

أن يعرب عن أفكارة مستخدما الصحيح لرتكيب الكلمة يف العربية خاصة يف لغة .9

الكالم

الدراسة السابقة.ه

دف إىل التباعد عن املنابلة بالبحث العلمي األخر وللتقوية أن .1 هذه الدراسة السابقة 

، 2011قد قام به خمتار الدين سنة هذا البحث مل يبحث عنه من قبل هذا البحث

وموضوع حبثه فعالية استخدام الوسيلة التعليمية (التلفاز واألسطوانة) ىف تعليم اللغة 

العربية ىف معهد التوفيق اإلسالمي فيتافاهان كمبار، وحاصلة حبثه أن فعالية هذه 

الوسيلة متوسطة

, وموضوع حبثها فعالية 2012وهذا البحث قد قامت به أيضا أيال تريي أندياىن سنة .2

طريقة املمارسة النظرية لرتقية مهارة الكالم لدى طالب الصف األول ىف املدرسة 

تاجنونج بريوالك كمبار، وحاصلة حبثها أن فعالية طريقة املمارسة PPMTIالثانوية

وأما الفرق بني هذا البحث والبحثني السابقني .النظرية لرتقية مهارة الكالم متوسطة

32 Ulin Nuha. Metodologi Super Efektif Pembelajaran Bahasa Arab. Jogjakarta: Diva
Press. 2012. Hlm.99
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أن هذا البحث يبحث عن فعالية الطريقة املباشرة باستخدام وسيلة امللصق لرتقية فهو 

.مهارة الكالم

المفهوم العملي.ه

بناء على ما قام به مدرس اللغة العربية فتعد الباحثة التفنية املستخدمة ىف عملية 

الباحثة التعلم وتعليم اللغة العربية. وتستخدم الباحثة وسيلة امللصق. وكذلك تستخدم 

املفهوم العلمي لتحديد املفهوم النظري

xوسيلة امللصق كاملتغري احلر أو متغري الطريقة املباشرة,استخدام

يبني املدرس خطوات استخدام وسيلة امللصق.1

خيتار املدرس املوضوع املعرض.أ

يصنع املدرس امللصق املرتبط باملوضوع املعرض.ب

واملادة املعرضةج. وامللصق املستخدم مطابق باهلدف 

ا إىل تلك .د يلقى املدرس املادة الدراسية، ينطق املدرس املفردات بإشار

الصورة، ويقلد الطالب نطق املدرس حىت يكونوا ماهرين ىف نطقها 

ويفهموا معانيها

التمرين التايل استجوابة باستخدام االستفهام (ما، هل، أين وغريها) .ه

الكالممهارةyواملتغري التابعي أو متغري 

مهارة الكالم.2
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يقدر الطالب على نطق أصوات األحرف اهلجائية جيدا.أ

يقدر الطالب على نطق التنغيم، النرب، الصائت العريب.ب

ج . يقدر الطالب على تكلم اللغة العربية جيدا

يقدر الطالب على نطق املفردات جيدا.د

33يقدر الطالب على التكلم وإنتاج عدة املفردات.ه

الفرضية.و

Ha : يوجد الفرق اهلام بني الطالب الذين يتعلمون اللغة العربية باستخدام طريقة

املباشرة باستخدام امللصق (صف التجرييب) والطالب الذين يتعلمون باستخدام الطريقة 

التقليدية

Ho ال يوجد الفرق اهلام بني الطالب الذين يتعلمون اللغة العربية باستخدام طريقة :

امللصق (صف التجرييب) والطالب الذين يتعلمون باستخدام الطريقة املباشرة باستخدام 

التقليدية

33 م2008تعلیم الغة العربیة للناطقین بغیرھا, الدار العالمیة, عمر الصدق عبدهللا,


