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الفصل الثاني
اإلطار النظري

المفهوم النظري.أ
تعريف الفعالية.1

جاء يف معجم اللغة اإلندوسية الكبري معىن الفعالية هي أي شئ الذي 
وهذه إشارة إىل املعىن 10فيه تأثرية (عاقبة، أثر و االنطباع) وُحتَصِّل على النتيجة

اللغوي لكلمة الفعالية. وعلى يد ملياسا الفعالية ُمرتَِبط مبحصول على املنشودة و  
. ويقصد بالتعليم الفّعال هو 11ِكفاية و إجياد اشرتاك األنشيطة من الطالب

التعليم الذي يؤدي إىل أقصى درجة ممكنة من التعليم بأفضل الطرق وأقلها جهدا 
.12يجة على أكرب قدر من املكاسب الرتبوية األخرىووقتا مع النت

اإلستراتيجية التعليمية.2
مبعىن علم احلرب أو قائدة "strategiaإسرتاتيجية تؤخذ من اللغة اليونانية "

احلرب. جاء يف معجم اللغة اإلندوسية الكبري معىن اإلسرتاتيجية هي ُخطة ُمَدقِّقة 
. 13ملخصوصةيف نشاط ليحصل على األهداف املنشودة ا

يف كتاب إسرتاتيجية تعليم اللغة، إذا تربط " Gagneنقل ججين "
اإلسرتاتيجية بالتعليم فاإلسرتاتيجية حتصل على ترقية مهارة الطالب يف التفكري و 
حل املشكلة و اختاذ القرار و استخراج األفكار الرئيسية مما يستمعون إليها و مما 

واسع. و هذا مبعىن أن عملية التعليم يؤثر الطالب تفكريا 14قرؤها يف الكتاب
لكي حيصل على حل املشكلة و اختاذ القرار و استخراج األفكار الرئيسية. 

10 Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia cet. ke-
3, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), hlm. 219.

11 E. Mulyasa, Manajemen Berbasis Sekolah, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003), hlm.
82.

.31)، ص. 1997(عمان: دار الفالح، ، أساليب تدريس اللغة العربية،حممد علي اخلويل12
13 Kamus Besar Bahasa Indonesia Offline Versi 1.1
14 Iskandarwassid dan Dadang Sunendar, Strategi Pembelajaran Bahasa, (Bandung:

Remaja Rosdakarya, 2011), hlm. 3.
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إن اإلسرتاتيجية التعلمية طرائق أو أساليب تنظيم املادة و تعليمها يف 
. 15م فعالياعملية التعليم مبستخدمة أنواع مصادر املادة املدرسية حىت يكون التعلي

ومفهوم اإلسرتاجتية التعليمية أوسع من الطريقة و التقين ، و معىن هذا أن الطريقة 
.16و األساليب (أي تقين) جزء من اإلسرتاجتية التعلمية

اللعبة اللغوية التربوية.3
ُيستخدم اصطالحا "األلعاب" يف تعليم اللغة العربية لكي يعطي جماال 

لتزويد املعلم و الطالب بوسيلة ممتعة و موشقة واسعا يف األنشطة الفصلية، و 
.17للتدريب على عناصر اللغة، وتوفري احلوافز لتنمية املهارات اللغوية املختلفة

وجاء يف معجم اللغة اإلندوسية الكبري معىن اللعبة هي العمل لراحة 
يب و نيلور18القلوب باستختدام األدوات املعينة أو بغري األدوات . وعند فتح ا

رمحوات، إن اللعبة هي العمل أو النشاط الذي يهدفه إجياد املهارة املعينة بطريقة 
. توجد صفتان يف اللعبة مها احلكم الواضح الذي البد أن يُفعل الالعب 19ممتعة

و األهداف اليت ال بد أن تتم الالعب.
أما اللعبة اللغوية هي األلعلب اليت وظيفتها ألخذ الراحة و املهارة 

. اللعبة اللغوية مفيدة يف تعليم اللغة العربية. غرض اللعبة اللغوية إلجياد 20ويةاللغ
الراحة و املهارة اللغوية. اللعبة اللغوية تستطيع أن خترج الطاقة املوجودة كاملًة، 

ألن الروحة التسابقية مازال مغروسة لدي الطالب.

15 Darmansyah, Strategi Pembelajaran Menyenangkan dengan Humor, (Jakarta : Bumi
Aksara, 2010), hlm. 17

16 Syaiful Mustofa, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Inovatif, (Malang : UIN Malang
Press, 2011), hlm. 10.

.12. ص،)المریحدار: الریاض(األجنبیة،اللغاتتعلیمفياللغوياأللعابالعزیز،عبدمصطفىناصف17
18 Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Op.Cit., hlm. 543.
19 Fathul Mujib dan Nailur Rahmawati, Metode Permainan-Permainan Edukatif dalam

belajar Bahasa Arab, (Jakarta: Diva Press, 2011), hlm. 26.
20 Fathul Mujib, Permainan Edukatif Pendukung Pembelajaran Bahasa Arab (2),

(Yogyakarta: Diva Press, 2012), hlm. 39.
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وأما فوائد اللعبة اللغوية فكثرية منها:
بناء املنافسة السليمة بني الطالب..1
يدافع الطالب إىل أن يشرتكوا يف عدة األلعاب..2
تعويد الطالب على التعاون..3

العوامل اليت تؤثر على جناح اللعبة اللغوية منها:
األحوال و الظروف.1
نظام اللعبة.2
احلاكم.3

اللعبة عن أخبر أحوالك.4
. 21إجابة عن السؤالدف هذه اللعبة إىل تدريب قدرة الطالب على 

ا فما يلي: أما خطوا
يعطي املدرس الطالب الورقة و يطلبهم أن يكتبوا أسئلة عن املكان املعروف .1

لدي الطالب.
مث يطلب املدرس الطالب أن جيمعواها و يضعواها على مكتب املدرس.2
و يوزع املدرس الورقة إىل الطالب بطريقة عشوية.3
ربا عن املكان الذي يكتوبه على الورقة يطلب املدرس طالبني أن يقدما و خي.4

أمام الفصل.
مهارة الكالم.5

عند حممد علي اخلويل فإن اللغة نظام اعتباطي لرموز صوتية تستخدم 
. إن اللغة يف 22لتبادل األفكار و املشاعر بني أغضاء مجاعة لغوية متجانسة.

21 Khalilullah, Op.Cit., hlm. 94.
.15)، ص.1997(عمان: دار الفالح، ، أساليب تدريس اللغة العربية،حممد علي اخلويل22
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العربية األصل كالم، و قد نبه إىل ذلك ابن جين منذ فجر الدراسات الغوية 
ا كل قوم عن أغراضهم ا أصوات يعرب .23حيث عرف اللغة بأ

الكالم مهارة انتاجية تتطلب من الطالب القدرة على استختدام 
األصوات ِبِدقَّة، و التمكن من الصيغ النحوية و نظام ترتيب الكلمات اليت 

. وعند أجيب 24تساعده على التعبري عما يريد أن يقوله يف مواقف احلديث
ماوان إن مهارة الكالم هي قدرة على نطق األصوات اللفظية أو الكلمات هر 

.25لتعبري تفكريهم و ادراكهم و مشاعرهم إىل األخرين
تعليم مهارة الكالم يهدف إىل جعل الطالب قادرين على االتصال 
شفهيا جيدا مناسبا باللغة اليت تعلموها. و أما أهداف تعليم مهارة الكالم عند 

:26ي مبا يليأبو بكر فه
تعويد الطالب حمادثًة..1
تعويد الطالب تكلما فصيحا واضحا..2
تعويد الطالب أن خيتار الكلمة املناسبة مبوقعها يف اجلملة أو الكالم..3

للمرحلة املتوسطة فكما يلي:و أما أهداف مهارة الكالم
ايصال معلومات.1
اشرتاك باملمارسة احلوارية.2
حتدث  عن البيانات الشحصية.3
املقابلة.4
متثيل.5
27تعبري التفكري يف املناقشة أو اخلطابة.6

،)2008العالمي،الدار: الخرطوم(بغیرھا،للناطقینالعربیةاللغةتعلیمهللا،عبدالصدیقعمر23
.75. ص

للناطقین بلغات أخرى: أساسي و مداخلي و طرق التدریس،تعلیم اللغة العربیة كامل، محمود 24
.153)، ص. 1985(السعودیة: جامعة أم القرى، 

25 Acep Hermawan, Op.Cit., hlm. 135.
26 Ulin Nuha, Op.Cit.hlm. 99.
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) حنتاج إىل األنشطة 2011على يد سبياكتو نبابا (أجيب هرماوا، 
الكافية املؤيدة لرتقية مهارة الكالم فهي مبايلي:

تدريب قبل االتصال. يعين يأخذ الطالب املهارة األساسية يف الكالم .1
تمع منه حفظ احلوار و احلوار بالصوار و احلوار املوّجه و احملتاجة إليها يف ا

التمثيل السلوكي و غريها.
تدريب النطق. ويهتم هذا بابتكار الطالب و أنشطتهم من احلوار اجلماعي .2

و التمثيل و تطبيق التعبريات االجتماعي غريها.
المفهوم اإلجرائي.ب

األنشطة التمهيدية.1
يقدم املدرس أهداف تعليم املادة )1
رس فوائدها يف احلياة اليوميةيقدم املد)2

األنشطة األساسية.2
يعطي املدرس الطالب الورقة و يطلبهم أن يكتبوا أسئلة عن املكان )1

املعروف لدي الطالب.
مث يطلب املدرس الطالب أن جيمعواها و يضعواها على مكتب املدرس)2
و يوزع املدرس الورقة إىل الطالب بطريقة عشوية)3
دما و خيربا عن املكان الذي مكتبه على الورقة يطلب املدرس طالبني أن يق)4

أمام الفصل.
األنشطة الخاتمة.3

اية التعليم)1 يلخص املدرس و الطالب الدرس معا يف 
يقوم املدرس التقومي )2

27 Iskandarwassid dan Dadang Sunendar, Op. Cit., hlm. 286.
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الدراسة السابقة.ج
تنقيذ وسيلة التعليم لعبة النَـْرد يف تعليم الدراسة السابقة هي البحث عن 

اليت التجريبية يف املدرسة العالية هداية املبتدئني تاسك مادو)مهارة الكالم (الدراسة 
قام به حىت صرب سنة ألفني و عشر. 

واحلاصلة من هذا البحث هو يوجد الفرق بني مهارة الكالم لدي الطالب 
الذين يتعلمون بلعبة النرد و الطالب الذين ال يتعلمون بلعبة النرد.

فروض البحث.د
لكالم لدي الطالب باستخدام إسرتاتيجية اللعبة عن أخرب إذا وجود ترقية مهارة ا

أحوالك ف:
Ha: استخدام إسرتاتيجية اللعبة عن أخرب أحوالك يكون فعاال لرتقية مهارة الكالم

لدي الطالب يف املدرسة املتوسطة العامة حممدية بنجكيننج  مبنطقة كمبار.
Ho:ون غري فعال لرتقية مهارة استخدام إسرتاتيجية اللعبة عن أخرب أحوالك يك

الكالم لدي الطالب يف املدرسة املتوسطة العامة حممدية بنجكيننج  مبنطقة  
كمبار.


