
الفصل الثاني

المفهوم العملىالنظريات و

النظريات.أ

الفعالية.1

هناك تعريفات الفعالية املتنوعة على حسب مقتضيات كل جمموعة. ومعىن الفعالية ىف 

املعجم اإلندونيسي هلا أثر، العاقبة، واالنطباع ومنتج احلاصلة. فلذا أن الفعالية وجود املطابقة بني 

. ومعى املقياس 2. ومعىن الفعالية مدى احلاصلة احملصولة عليها.1د.منفذ الواجبة واهلدف املنشو 

ومعىن الفعالية عند أسواىن سجود 3حصول على اهلدف املطلوب املقرر على حسب التخطيط.

4النجاح ىف أداء الواجبة أو الوظيفة والتخطيط، النظام واهلدف املثايل.

1 E. Mulyasa, Manajemen Berbasis Sekolah, Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2002, h. 82
2 Jaap Scheerens, Op-Cit, h. 79
3 Kumorotomo Wahyudi, Etika Administrasi Negara, 2003, Jakarta : Raja Grafindo Persada, h. 362
4 Aswani Sujud, Matra Fungsional Pendidikan, 1989, Yogyakarta : Purbasari, h. 154



على مدى احلاصلة الىت ينتجها املرء ما يدل)1989:113(ومعىن الفعالية عند رافيانتو 

وجود مطابقة احلاصلة )1984(حاصلة مرجوة. ومعىن الفعالية عند فرياسيتيو بودى ساكسونو 

النهائية املوصولة إليها باحلاصلة النهائية املرجوة. ومن التعريفات السابقة يعرف أن الفعالية ما 

صول عليه.تدل على مدى اهلدف (الكمية، النوعية والوقت) احمل

مقياس الفعالية.

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

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

5مقياس الفعالية فهو فيما يلى :

: جيد جدا100%- % 76

: جيد75%- % 56

قبول: م55%- % 40

: ناقص39%- % 0
5 Suharsimi Arikunto, Dasar – Dasar Evaluasi Pendidikan, Jakarta : Bumi Aksara, 1986, h. 251



طريقة المباشرة.2

خلفية طريقة املباشرة

، كان أهل اللغة ىف أملانيا ىف القرن التاسع Carles Berlitzهذه الطريقة تطورها 

. وإصدار هذه الطريقة رادع طريقة القواعد والرتمجة الفاشلة ىف حل ) 2003:72لنكاواتى (عشر

.6تطوير اهلدف ىف تعليم اللغة.

طريقة القواعد و الرتمجة، ظهرت الطريقة املبشرة اليت متتاز فيما يلي:ردا على

تعطي الطريقة املبشرة األولوية ملهارة الكالم  بدال من مهارات القراءة و الكتابة و الرتمجة، على .1

أساس أن اللغة هي الكالم بشكل أساسي.

تعتربها عدمية اجلدوى، بل تتجنب هذه الطريقة استخدام الرتمجة يف تعليم اللغة األجنبية و.2

شديدة الضرر على تعليم اللغة املنشودة و تعلمها.

مبوحب هذه الطريقة، فإن اللغة األم ال مكان هلا يف تعليم اللغة األجنبية..3

6 Acep Hermawan, Op-Cit, h. 176



تستخدم هذه الطريقة االقرتان املباشر بني الكلمة و ماتدل عليه. كما تستخدم االقرتان املباشر .4

ي تستخدم فيه. وهلذا مسيت الطريقة بالطريقة املباشرة.بني اجلملة و املوقف الذ

ال تستخدم هذه الطريقة األحكام النحوية، ألن مؤيدي هذه الطريقة يرون أن هذه األحكام ال .5

تفيد يف إكساب املهارة اللغوية املطلوبة.

تستخدم هذه الطريقة أسلوب <<التقليد و احلفظ>>، حيث يستظهر الطالب مجال باللغة .6

7نبية و أغاين و حماورات تساعدهم على إتقان اللغة املنشودة.األج

وأما خصائص الطريقة املباشرة فهي فيما يلى تعليم القواعد بدون حفظها بل متارس 

8مباشرة.

وبالرغم أن الطريقة املباشرة استجابة شديدة على طريقة القواعد والرتمجة بل قد 

للغة األجنبية. واستخدام هذه الطريقة منذ القرن استخدمها اإلنسان هذه الطريقة ىف تعليم ا

9اخلامس عشر عندما تعلم فتاة الروم اللغة اليونانية.

22ص. ،1997،عمان: دار الفالحيب تدريس اللغة العربية،أسال،حممد علي اخلويل7
8 Henri Guntur Tarigan, Metodologi Pengajaran Bahasa, Bandung : Angkasa, 2009, h. 99



وأما خطوات استخدام طريقة املباشرة فهي فيما يلى

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

.مرارا حىت يفصح نطقهم ويفهمون معانيهامالمح الوجه. يقلد املتعلم املدرس 

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

بطبقة صعوبة الدراسة، وذلك التمرين مرتبط باملفردات املعرضة. ومنوذج التفاعل املتنوع، 

دى املدرس أو لدى وهذا النموذج مبدوؤ من الكالسيكى، الفريقي حىت الفردي إما ل

الطالب.

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

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

.بقرائتها متناوبني

.ىف الكتابالنشاط التايل إجابة األسئلة شفهية وإجابة األسئلة املوجودة )4

9 Acep Hermawan, Ibid, h. 176



القراءة العامة املطابقة بطبقة الطالب، وتلك القراءة زيادة مثال عن القصة املضحكة، )5

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

القصرية اجلذابة.

10وتعليم القواعد يعتمد على الطبقة اخلاصة.)6

املزايا وعيوب طريقة املباشرة

أما مزايا طريق املباشرة فهي فيما يلىو 

.كان الطالب ماهرين ىف االستماع والتكلم.أ

.يعرف الطالب كيفية النطق الصحيح كالناطق األصلي.ب

.يعرف الطالب املفردات الكثرية واستخدامها داخل اجلملة.ت

م يتعودون ىف التفكري.ث .هلم الشجاعة والتلقائية ىف االتصال أل

د وظيفيا ال نظريا أى إلصالح صحة نطقهم.يستوعب املدرس القواع.ج

10 Ahmad Fuad Efendy, Op-Cit, h. 48



وأما عيوب طريق املباشرة فهي فيما يلى

.قدرة الطالب على الفهم املقروؤ ضعيفة ألن التمرين يرتكز على املهارة الشفهية.أ

هذه الطريقة حتتاج إىل املدرس املثايل من حيث املهارة االتصالية واملهارة ىف تقدمي املادة .ب

.الدراسية

.يقة ال ميكن استخدامها داخل الفصل الكبريهذه الطر .ت

رد، وميكن حدوث اخلطأ ىف التفسري.ث .عدم استخدام اللغة األم ىف توضيح املعىن ا

11وعملية التمرين وحفظ املفردات تسئم الطالب ألن عمليتها غري مفيدة وواقعية..ج

اإلشارة الجسدية و التكلم.3

خدامها ىف تعليم اللغة العربية والسيما تعليم هناك عدة األلعاب الرتبوية الىت ميكن است

، نعم أم ال، كرة األسئلة، الكرة احلارة، Pulpen Perkenalan, Family 100مهارة الكالم، منها : 

11 Ulin Nuha, Metodologi Super Efektif Pembelajaran Bahasa Arab, Jogjakarta : Diva Press, 2012, h. 175



Petak، اللغز، القصة املسلسلة، KIMتعارف النفس، لعبة  Umpet،اإلشارة اجلسدية و التكلم ،

Koko & Suki.12وغريها

دف إىل مترين قدرة الطالب على التكلم ومترين شجاعتهم ىف التقدمي. واألدوات وهذه اللعبة 

املستخدمة هنا أعضاء اجلسم.

كيفية اللعبة:

.يبني املدرس كيفية تنفيذ اللعبة)1

.اختيار أعضاء اجلسم (الفم، اليد، الرأس، البطن أو الرجل))2

، طأطأ الرأس، جمعد وكل عضو اجلسم حيرك قبل التكلم مثال، التصفيق، حركة األصابع)3

اجلبهة، رقص اخلصر، رفع الرجل. ومجيع احلركات توضح داخل التعبري.

وقبل كل شيئ يعرض املدرس األمثلة.)4

12 Fathul Mujib dan Nailurrahmawati, Op-Cit, h. 126



يتكلم الطالب متناوبني باستخدام وسيلة الكرة، مثال أن املدرس يتكلم بعد رمي الكرة )5

طالب "ب". وهلم إىل الطالب "أ"، وبعد أن انتهى الطالب "أ" يرمى تلك الكرة إىل ال

جرا.

التكلم والكالم:الفرق بني 

13من كالم و خرب. الكالم هو عباره عن األصوات املفيدة.التكلم هو ما يتحدث به 

مهارة الكالم.4

تقسم املهارات اللغوية إىل أربع مهارات رئيسية هي االستماع و الكالم و القراءة و 

14الكتابة.

13

http://madeinkwt.com/blog/blog/2012/09/22/%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8
%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84-
%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%AB/

167، ص.1985، مكة املكرمة : جامعة أم القرى، دليل عمل ىف اعداد املواد التعلمية لرب امج تعليم العربيةرشدى أمحد طعيمة، 14



الم قدرة على تعبري األصوات اللفظية أو تعبري التفكري من حيث الرأي، ومهارة الك

الفكرة، اإلرادة إىل املخاطب. ومعناها األوسع أن الكالم نظام العالمات املمكنة مساعها وبصرها 

15باستفادة العضو البشري إللقاء التفكري هدفا لتسديد احلاجة.

اجلسمانية، السكولوجية، البيولوجية، ومهارة الكالم عند تارجيان إندماجة العوامل 

الداللية، واللغوية. والكالم ألة مراقبة اجتماعية ضرورية لإلنسان.

دف إىل تكوين الطالب القادرين على االتصال الشفوي بالطالقة. وأما  ومهارة الكالم 

:أهداف تعليم مهارة الكالم فهي فيما يلى

.لتعويد الطالب ىف تكلم اللغة العربية)1

م داخل اجلملة الواضحةل)2 .تعويد الطالب ىف تركيب اجلملة الصادرة من قلو

لتعويد الطالب ىف اختيار الكلمة واجلملة مث تركيبها داخل اجلملة الكاملة واالهتمام )3

باستخدام الكلمة املطابقة.

أهداف تعليم الكالم ىف املرحلة األوىل ما يلى:
15 Acep Hermawan, Op-Cit, h. 135



حدات لغوية.تطوير و عى الطفل بالكلمات الشفوية كو )1

إثراء ثروته اللفظية الشفوية.)2

تقومي روابط املعىن عنده.)3

متكينه من تشكيل اجلمل و تركيبها.)4

تنمية قدرته على تنظيم األفكار ىف وحدات لغوية.)5

حتسني هجائه و نطقه.)6

16استخدامه للتعبري القصصى املسلى.)7

مؤشر القدرة مهارة

نطق األصوات العربية نطقا صحيحا.)1

ة متييزا واضحا  (مثل : ذ، ز، ظ، اخل)التمييز )2 عند النطق، بني األصوات املتشا

التمييز عند النطق بني احلركاة القصرية و الطويلة.)3

93ص. ،2002،القاهرة: دار الفكر العرىب،تدريس فنون اللغة العربية،على أمحد مدكور16



تأدية أنواع النرب و التنغيم بطريقة مقبولة من متحدثي العربية.)4

نطق األصوات املتجاورة نطقا صحيحا (مثل : ب، ت، ث... اخل ))5

ستخدام الصيغ النحوية املناسبة.التعبري عن األفكار با)6

اختيار التعبريات املناسبة للمواقف املختلفة.)7

املة و التحية استخداما سليما يف ضوء فهمه للثقافة العربية.)8 استخدام عبارات ا

.استخدام النظام الصحيص لرتاكيب الكلمة العربية عند الكالم)9

من االختيار الدقيق للكلمة.التعبري عند احلدبث، عن توافر ثروة لفظبة، متكنه )10

ترتيب األفكار ترتيبا منطقيا يلمسه السامع.)11

التعبري عن األفكار بابقدر املناسب من اللغة، فال هو بالطويل اململ، و ال هو بالقصري )12

املخل.

التحدث بشكل متصل، و مرتابط لفرتات زمنية مقبولة مما ينيبء عن ثقة بالنفس و )13

قدرة على مواجهة اآلخرين.



نطق الكلمات املنونة نطقا صحيحا مييز التنوين عن غريه من الظواهر.)14

استخدام االشارات و االمياءات و احلركات غري اللفظية استخداما معربا عما يريد )15

توصيله من أفكار.

التوقف يف فرتات مناسبة عند الكالم، عند ما يريد اعادة ترتيب أفكار، أو توضيح )16

بعض ألفاظه.شيء منها، أو مراجعة صياغة

االستجابة ملا يدور أمامه من حديث استجابة تلقائية ينوع فيها أشكال التعبري و امناط )17

الرتاكيب، مما ينيبء عن حترر من القوالب التقليدية يف الكالم.

الرتكيز عند الكالم على املعىن و ليس على الشكل اللغوي الذي يصوغ فيه هذا املعىن.)18

ة عند ما يطلب املوقف ذلك.تغيري جمرى احلديث بكفاء)19

حكاية اخلربات الشخصية بطريقة جذابة و مناسبة.)20

القاء خطبة قصرية مكتملة العناصر.)21



و حتديد أدوار األعضاء املشرتكني فيها و استخالص -ادارة مناقشة يف موضوع معني)22

النتائج من بني اآلراء اليت يطرحها األغضاء.

17بالعربية.ادارة حوار تلفوين مع أحد الناطقني )23

المفهوم العملي.ب

هذا املفهوم العملي يهدف إىل حتديد املفهوم النظري، فاملفهوم العملي املستخدم ىف هذا 

البحث فيما يلى:

تفتيش استعداد الطالب)1

يسأل املدرس الطالب عن الدرس املاضى)2

تبيني خطوات استخدام اللعبة)3

181-180ص. ،Op-Cit، طعيمةرشدى أمحد17



أو الرجل)اختيار أعضاء اجلسم (الفم، اليد، الرأس، البطن )4

وكل عضو اجلسم حيرك قبل التكلم مثال، التصفيق، حركة األصابع، طأطأ الرأس، جمعد )5

اجلبهة، رقص اخلصر، رفع الرجل. ومجيع احلركات توضح داخل التعبري

وقبل كل شيئ يعرض املدرس األمثلة )6

يأمر املدرس الطالب ألداء لعبة)7

خرين الذين يشعرون بالصعوبةيأمر املدرس الطالب املاهرين ملساعدة الطالب األ)8

يستخلص املدرس املادة الدراسية)9

اإلفتراض.ج

Ha :فعالة لرتقية مهارة الكالم لدى طالب املباشرة بلعبة اإلشارة اجلسدية و التكلمطريقة

املدرسة الثانوية احلكومية كووك.ىف



Ho :لدى ة مهارة الكالم غري فعالة لرتقياملباشرة بلعبة اإلشارة اجلسدية و التكلمطريقة

ىف املدرسة الثانوية احلكومية كووك.طالب


