
 تعليم المحادثة فى المدرسة اإلبتداية الحكومية الرابع بندارالمبونج

 رسلة علمية

مقدمة إلستيفاء بعض الشروط اللحصول على الدرجة اجلميعة األول ىف قسم تعليم اللغة 
 العربية بكلية الرتبية والتعليم جامعة رادين انتان اإلسالمية احلكومية المبوج

 

 كتبتها

 ستى رحمة

0000101121التسجيل رقم   

   املشرف األول : الدكتور شريف الدين بشار, املا جستري

الدكرت أمي هجرية, املا جستري املشرفة الثاين :   

 

 

ين اينتان اإلسالمية الحكومية قسم اللغة العربية بكلية التربية والتعليم الجمعة راد
بونج مال  

 



 ملخص البحث
 

 اإلبتدائية الحكومية الرابع بندار المبونجدرسة فى الم المحادثة تعليم
 إعداد

 ستي رحمة
اللغة العربية ىي النصيبة اليت تنبثق من املضمار من ضمن النطاق اجلزيرة السعودية العربية. لغة 

 التيين غالبا للغة االخري.العربية تربعت املفردات للغة االخري يف العامل اإلسالمي يساوي دتثيل 

تعليم احملادثة يف حتميل تعليمو عادة تعطى يف البداية التعليمية بالنظر أمهيو ىذه التعلمية 
درسهواحملادثة ىي درس اللغة العربية اليت يعطى يف البداية. إلنو الغرض األول من التعليم احملادثة ىي 

ملة بالعربية وكذالك يف قرأة القران, الصالت, والدعاء جعل الطالب اسطاعو ىف احملادثة أو مباشرة املكا
 ال يسمى املتحادث إزامل يتكلم باللسان.

يتشكل ىذا البحث البحوث امليدانية باستخدام مدخال النوعى, الدوات البحث الذي يعمل 
وب حتليل املالخة, املقبلة, اإلختبار,الوثيقية. مث يتم حتليل البيانات اليت مت مجعها من خالل أسل ىي

االستنتاج الرسم البيانات ىي : ختفيض البيانات )ختفيض البيانات(, عرض البيانات )عرض البيانات(, 
وىو "طريقة التفكري تغادر من احلقائق معينة", مث بعد ذلك استخالص التحليل البانات , / التحقق. 

   االستنتاجات العامة.

 Aku Cinta “Bahasa“احملادثتة باستتتخدام الكتتاب  واستتنادا  إ  نتتائا البحتتث أن يف تعلتيم

Arab  يف تعلتتيم احملادثتتتة ويقتتتوم املعلتتتم أيضتتا باستتتتخدام طريقتتتة التعلتتتيم املتعتتددة كالطريقتتتة املباشتتترة  طريقتتتة
تقتتتتتتتتثح البادثتتتتتتتتة الستتتتتتتتتخدام االستتتتتتتتثاتي ية يف تعلتتتتتتتتيم احملادثتتتتتتتتة يعتتتتتتتتين استتتتتتتتثاتي ية   الستتتتتتتتمعية الشتتتتتتتتفوية.

Pembelajaran Demonstrasi. 
 تعليم احملادثة الكلمة المفتاحية: 

 



 ةيني  الد  شؤون وزارة 
 مفونجة الة الحكومي  نتان اإلسالمي  جامعة رادين إب والتعليم ةربي  ة الت  ي  كل  

 212707( 1270سوكارامي بندار ملفونج، رقم احلاتف : )العنوان : شارع لتكول اندرو سورامتني 
 

 اإلشرافية الموافقة
موضوع 
 البحث

 بندار الرابع احلكومية اإلبتدئية املدراسة يف احملادثة تعليم :
 المبونج

 سيت رمحة : ةإسم الباحث
 0700171122 : رقم التسجيل

 الّلغة العربّيةتعليم قسم  : القسم
التعليم جبامعة رادين انتان اإلسالمّية احلكومّية  كّلّية الّّتبّية و : الكل ي ة

 ونجمبال
 

 وفقة اللجنة اإلشرافية
 ونجمبالتعليم جبامعة رادين انتان اإلسالمّية احلكومّية ال كّلّية الّّتبّية وملناقشة يف  

 
 الثانية ةالمشرف      المشرف األول      

 

 ة، الماجستير  جريةأمي ه ةالدكتور      ر, الماجستيرشريف الدين بشا الدكتوراألستاذ, 
 

 سم اللغة العربيةرئيسة ق
 
 

 الدكتورة إيرلينا, الماجستيرة
 





 

 

 الشعار

(4( َعلََّمْه ْالبَيَاَن )3( َخلََق ْاِِلْوَساَن )2( َعلََّم اْلقُْراََن )1اَلّرْحَمُه )  

Yang artinya: “(Rabb) Yang Maha Pemurah. Yang telab mengajarkan al Qur’an. Dia 

menciptakan manusia. Mengajarnya pandai berbicara ( Ar-rahman 1-4). 
1 

 

                                                             
        1 Depertemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahan  ( Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur’an 

DEPAG RI, 1989). 

 



 

 اإلهداء

 اهديت هذهالرسالة إىل :

والدي الذان يدعوان لنجاحى -  

أسرتى الذين ينتظرون لنجاحى -  

املدرسني واملدرسات واحملاضرين واحملاضرات -  

بونجممية الو كجلمعة رادين إينتان اإلسالمية احلا -  

 



 ترجمة الباحثة

. 2991فبوائر 12اسم الباحثة سىت رمحة, ولد يف القرية سرميليا المبونج الشيمل 

 إبن الثالث من الربع بنني من ادلتزوج سيد جام الدين و سيدة سلبينا.

بدأت الباحثة التعليم يف مدرسة اإلبتدائية احلكومية األول المبونج الشيمل, خترج  

. مث إلتحقت يف مدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية داراخلري, خترج فيها 1002فيها سنة 

. مث إلتحقت يف مدرسة العالية احلكومية األول بندارالمبونج, خترج فيها سنة 1009سنة 

م. الدرجة األول بكلية الرتبية والتعليم  1021باحثة دراستها ىف السنة . وإلتحقت ال1021

 ج  ىف قسم اللغة العربية.نجامعة رادين اينتان اإلسالمية احلكومية المبو 

 



 

 كلمة الشكر والتقدير

 بسم اهلل الرمحن الرحيم,

احلمد هلل و شكر هلل على نعمة و ىدايتو حىت إنتهت الكتابة من كتابة ىذه رسالة 

علمية املوضوع " تعليم احملادثة ىف املدرسة اإلبتدائية احلكومية األربع بندار المبوبج". الصالة 

 وسلم و على ألو و صحبو و تبيعو.و السالم إىل حبيبينا حممد صلى اهلل عليو 

هبذه الفرصة يقدم الكاتب كلمة الشكر والتقدير إىل كل من ارشده و أعانو باملسا 

 عدات والتوجهات والنصائح ىف إمتام ىذه الرسلة العلمية وىم:

بونج األستاذ ممية بندار الو . فضيلة عميد كلية الرتبية باجلامعة رادين اينتان اإلسالمية احلك1

اج خرياألنواراملاجستري.احل  

. فضيلة رائيس قسم اللغة العربية أرلينااملاجستريوفضيلة سكرتريه الدكتوراندا أمي ىجرية 2

 املاجستري.



.  فضيلة املشرف األول الدكتور شريف الدين بشار املا جستري وفضيلة  املسرفة الثاين 3

 الدكرتاندا أمي ىجرية املا جستري.

اضرات ىف كلية الرتبية باجلامعة رادين إينتان اإلسالمية احلكومية الذين . مجع احملاضرين واحمل4

 زودوىا مبعلومات وافية أثناء التعلم معهم.

ئيسة ىف املدراسة اإلبتدائية احلكومية الربع بندار المنبج.ا. سيدة ديس ديريا حرياوايت كالر 5  

تبة ىذه الرسلة العلمية.  .  إخواىن وإحواتيفى قسم اللغةالعربية الذين يساعدوىن ىف ك6  

واخري أقول شكرا جزيال إىل كل من ساعدىن وجزاكم اهلل خري اجلزاء ولعل ىذا البحث 

 نافعاىل ولقارئني آمني يارب العاملني.

2217مبونج...........ال بندار  

     الكاتبة        

 سىت رمحة         

1211222237رقم القيد  

 



 

 محتويات البحث

1...................................................................صفحة البحث  

2...................................................................البحث لخصم  

3...........................................................................ادلوافقة  

4...........................................................تصديق جلنة اإلمتحان

        

ر...........................................................................أالشعا  

.......................................................................ب..اإلهداء  

باحثة.....................................................................جترمجة ال  

..............................................................دكلمةالشكر والتقدير  

.............................................................ه....حمتويات البحث  



1.............................................................الباب األول : ادلقدمة  

 1........................................................أ. تعريف بعض اإلصطال

 4...................................................... ب. أسباب اختيار البحث

 4.............................................................. ج. خلفية البحث

 11...........................................................د. مشكالة البحث

 22.....................................................و. أغراض البحث ومنافع

22....................................................الباب الثاىن : األساس النظرى  

أ. تعريف تعليم 

22....................................................احملادثة  

 ب. أهداف  تعليم احملادثة

 ج. أمهية  تعليم احملادثة

التعلم احملادثةتنفيذ   د.  



 ه. مواد التعليم احملادثة

 ف. طريقة التعليم احملادثة

طريقة البحثث : لالباب الثا  

. نوع البحث1           

   طريقة البحث. 2

. الدوات البحث 3   

  اناتيطريقة التحليل الب .4

عرض البيانات و حتليلهابع : االباب الر     

احلكومية الرابع بندر المبونجأ.الشخصي ىف ادلدراسة اإلبتدائية    

تاريخ إنشاء ىف ادلدراسة اإلبتدائية احلكومية الرابع بندر المبونج. 1 أ .  

بندر المبونج ىف ادلدراسة اإلبتدائية احلكومية الرابعاجلغرا .  2أ.   

يف ادلدرسة اإلبتدئية الرابع بندارالمبونجعدد البيانات من الطالب .  3أ.  



بندر المبونج يف ادلدرسة اإلبتدئية الرابعالبىن التحتية .  4أ.  

تعليم احملادثة يف ادلدرسة اإلبتدئية الرابع بندارالمبونجب.   

احملادثة يف ادلدرسة اإلبتدئية الرابع بندارالمبونجتعليم  عملية .  1ب.  

  يف ادلدرسة اإلبتدئية الرابع بندارالمبونجمواد تعليم احملادثة .  2ب.

يف ادلدرسة اإلبتدئية الرابع بندارالمبونجادثة طريقة تعليم احمل.3ب.  

 الرابعمشكالت تعليم احملادثة لتالميذ الصف اخلامس ىف ادلدرسة اإلبتدائية احلكومية . 4ب.

  بندار المبونج

اجلهود حللول مشكالت تعليم احملادثة لصف اخلامس ىف ادلدراس اإلبتدائية .  5ب.

 احلكومية الرابع بندار المبونج

التحليل لتعليم احملادثة لتالميذ الصف اخلامس ىف ادلدراسة اإلبتدائية احلكومية الرابع .  6ب.

   مبونجبندار ال

 الباب اخلامس : اخلالصة و اإلقرتاحات و اإلختتام



 أ . اخلالصة

 ب . اإلقتاحات

 ج . اإلختتام

 ادلراجع

 ادلالحق

                                                

 

         

  



 الباب االول

 التمهيد

 توضيح ادلوضوعأ( 

قبل  يبحث الباحثة ىذه رسالة العلمية االوىل سيبحث الباحث عبارة الكلمات 

ىناك يف موضوع ىذه الرسالة مبقصود لتفاد خطاء التعريف و أخطأ للقارئ يف تعرف 

احلكومية الرابع بندار تعليم احملادثة اإلبتدائية ادلوضوع. أما موضوع ىذه الرسالة العلمية ىو: "

 ". األن ىذه الشروط ىي كما يلي:م  ٕٚٔٓ/ٕٙٔٓللعام الدراسي  النبج

 . تعليمٔ

التعلم ىو جهد واع من ادلعلم إىل جعل الطالب يتعلمون، وىي تغيَت يف السلوك 

على الطالب الذين يدرسون، والذي يتغَت مع اكتساب مهارات جديدة ادلعمول هبا يف فًتة 

 نسبيا، ودلا بذلوه من جهد.طويلة 

 

 



 . زلادثةٕ 

احملادثة نفسها اليت  ٔاحملادثة, يعٍت اشتقاقي أسئلة وأجوبة أو النقاش أو احلوار. 

كشفت عنها غرين وتافو واليت استشهد هبا جونتور تارين يف تدريس مهارات تقنيات 

 ٕأو أكثر".اللغة لو, أن احملادثة ىو "تبادل األفكار حول موضوع معُت بُت شخصُت 

مشَتا إىل سياق ما سبق، وأوضح أن الغرض من دراسة احملادثة  ىو أن ادلتعلمُت 

 قادرين على التحدث شفهيا باستخدام اللغة العربية ىي جيدة وحقيقية.

 . تعليم احملادثةٖ

تعليم احملادثة يف حتميل تعليمو عادة تعطى يف البداية التعليمية بالنظر أعليو  

درسهواحملادثة ىي درس اللغة العربية اليت يعطى يف البداية. إلنو الغرض ىذه التعلمية 

األول من التعليم احملادثة ىي جعل الطالب اسطاعو فياحملادثة أو مباشرة ادلكادلة 

بالعربية وكذالك يف قرأة القران, الصالت, والدعاء ال يسمى ادلتحادث إزامل يتكلم 

 باللسان.

                                                             
      1 Ahmad Warson Munawir, Al-Munawir, Kamus Bahasa Indonesia (Surabaya:  Pustaka Progresif, 

Cetakan ke-2), h. 307. 
      2 Djago Tarigan dan Guntur Tarigan, Teknik-teknik, Pengajaran Keterampilan Berbahasa ( 

bandung:  Angkasa, 1986), h. 107. 

 



 . التالميذٗ

تدائية ىذه رسالة علمية ىي التالميذ يف الصف اخلامس ىف ادلدراسة اإلبالتالميذ يف  

 ج.احلكومية الرابع بندار المبون

 

 ائية احلكومية الرابع بندار المبونج. مدراسة اإلبتد٘

ىي واحدة من ادلدارس الدينية اليت   جدائية احلكومية الرابع بندار المبونمدراسة اإلبت

سواح بريبيس الشرق تاصلونج   ٕٔرقم  Sugriwo. تقع يف جاالن ٜٓٚٔأنشئت يف عام 

 كارانغ، بندر المبونج.

فاعتمادا على البيانات عبارة الكلمات السابقة, ميكُت بالقول أن تريد الباحثة ان 

لتالميذ الصف  Aku Cinta Bahasa Arabكتاب باستخدام   تعليم احملادثة تبُت كيف عملية

 مبونج.احلكومية الرابع بندار الاخلامس ىف ادلدراسة اإلبتدائية 

 

 

 



 ب( اسباب اإلختيار ادلوضوع

كما نعرف أن تعليم احملادثة ىي إحدا من فرع اللغة العربية ادلهمة. هبا ميكن للمرء  (ٔ

فيستطيع ان يقرأ صحيح و يكتب صحيح و  يفهم تعليمأن يكون مهارة اللغة, إذا 

 يتكلم اللغة العربية صحيحة.

 معرفةتزداد  مادةاللغة العرابية فيو  ادلواد التعليميةتعليم حملادثة ىو واحد من  (ٕ

 التالميذ. حىت تريد الباحثة أن تعرف كيفية عملية تعليم احملادثة.

 خلفية ادلشكلة ج(

من ادلضمار من ضمن النطاق اجلزيرة السعودية  اللغة العربية ىي النصيبة اليت تنبثق

لغة العربية تربعت ادلفردات للغة االخري يف العامل اإلسالمي يساوي دتثيل التيٍت . العربية

م. ىي أثر من تزايد الدين االسال اضلاء الدول يفتغميم اللغة العربية .غالبا للغة االخري

اللغة العربية ىي اللغة االويل اليت ة العربية.ن والسنة( باستعمال اللغمصادر التعاليم)القرآ

لذي يتعلق والًتاث اإلسالمي ا  توصل هبا ايل فهم أساسُت جوىرين لتعاليم اإلسالم

من ومن مث ذالك تعلم اللغة العربية ودتكن منها حاجة . سالم الذي كتب بالعربيةبأحكام اال

  .االميان و الفهم الدينتكوين شخصية وترقي  حوائج ادلسلم أعلية للمسلم يف



إلمة اإلسالمية اللغة العربية ىي لغة العلم, الىت تساىم عضرالفطور واإلزدىا العلوم ىف 

الىت كتت ىت العلم واآلديان رتاثباللغة العربية, وقد تولد  بادلصدر من القرآن واحلديثعمرا 

.القران والسنة اللذان قةىف عصر اساب باللغة العربية ماء ادلسلمُت ىف رتع الكتب القرآنعل

 سالم كتبت بالعربية.يساعدان على مصد تعاليم اإل

 كما قال اهلل تعاىل ىف سورة يوسوف :

3إنا أنزلنه قرءنا عربيا لعلكم تعقلون()   

غلاين من آية السالفة تفهم ألن ضلاية اهلل تعاىل على نزول اقرآن والسنة دلنبع العلوم و 

 .ىت العلوم األخرىث األمة اإلسالميةتنطور ذالك باللغة العربية 

مدرسة بادلدارس على أساس اإلسالم ضلو تعليم اللغة العربية  غلاد إلندونسيا 

سالمى بل جبامعة اإلسالمية ومعهد اإل ومدرسة الثناوية, ومدرسة العاليةاإلبتدائية, 

ة.وزارةالدنية احلكوميةانثجمناللغة العربية دلطالعة ادلثلى ألهنا مفتح العلم علوم الديني

روع إغلاب الكتب ادلقدس القرآن وزارة الدنية القرآن والًترتة مشرتحورية آندنسيا, 

                                                             
      

3
 Depertemen Agama RI,  Al-Qur’an dan Terjemahan  ( Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur’an 

DEPAG RI, 1989), h. 348. 



أندونسيا لفهم .و من مث ذلك عموما تعليم اللغة العربية خصوصا برتهورية أندنسيا

القرأن والسنة وكتب الضعراء الىت كتيب علماء السلف.وغلانب ذلك لكى يتحدث 

 وقرأه لفهم كتب الدينية. اللغة العربية كتابة

فل ػللو عنو تكييف التعلم والتعليم, حتدث أنو اللغة, خصوصا لغة العربية, 

يعٌت تكييف التمثيل واإليصال ادلعلومات اللغة العربية من ادلعلم إىل الطالب ادلتعلمُت 

ن ا لغاية العظمى مدتثيل و إيصال اللغة العربية وفقا بأسس تعاليم اللغة العربية نطر 

   التعليم والتعلم تلك اللغة.

 آىداف التعليم والتعلم احملادثة عند زلمود يونس كا لتاىل:

 احملادثة باللغة العربية.. شلارسة الطالب, كى يستطيعوا ٔ

وما يتاىل من جوارحو كالم  . تدريب الطالب كى يستطيعوا التوصح ما يدق ىف فليوٕ

 فصح وصحيح منتظيما كما يوام.

 ريب فيو.الرأي الصحيح وتوضيح كالم صاح التدريب الطالب كى يؤىلو قصيغ . ٖ



التخيز ادلفردات وتركيبها وفقا لقواعد اللغة وبارع . شلارسة الطالب, كي يستطيعوا ٗ

 ٗالوضح األلفاظفي زللها.

يف التعليم لو غاية ادلعزوقة, منها احملادثة كى يفهموا الطالب بالتعبَتات باللغة 

 ويستطيعوا ادلكادلة واحملادثة بللغة العربية.العربية 

يقال, التعليم ىو طريقة ٕٓالباب األول فصل  ٕٓ\ٖٕٓٓىف قاتونو رقم 

اإلصطالح التعليم يساوى . ادلعادلة الطالب بادلعلم ومتيع التعليم ىف تطاو التعليم

القوعيو يعٌت أسلوب التوجيو أو القوعيو. التوعيو ذلاادلعٌت اسلوبالتعليم وادلتعلم, عندئل 

عملية التعليم ىي عملية الضرورية, يعٌت .عمليو التعلم )الطالب( والتعليم )ادلدرس(

بتما ذلك الفغَت بائيجاد ادلؤىل اجلديد  تعبَت الطبعة يف لنفس الطالب ادلتعلمت.

 .الطويل وبائيجاب األعمالالذي غلرى ىف زمن

داية التعليمية بالنظر أعليو ىذه  البدثة يف حتميل تعليمو عادة تعطى يفتعليم احملا

. إلنو الغرض األول البداية واحملادثة ىي درس اللغة العربية اليت يعطى يفالتعلمية درسه

                                                             
      

4 Mahmud Yunus, Metode Khusus Bahasa Arab (Jakarta: Hida Karya, 1987), h. 22. 

 



ة بالعربية من التعليم احملادثة ىي جعل الطالب اسطاعو فياحملادثة أو مباشرة ادلكادل

 الصالت, والدعاء ال يسمى ادلتحادث إزامل يتكلم باللسان. , وكذالك يف قرأة القران

تعليم احملادثة يف عملية التعلم اليت ختدم مواد تعليم اللغة العربية من خالل 

اليت ميكن أن حتدث يف زلادثة بُت ادلعلمُت والطالب أو بُت , احملادثة ادلباشرة أو احلوار

للطالب التعلم إضافة إىل أو إثراء الطالب والطالب. من خالل ىذا احملادثة ميكن 

 ٘ادلفردات أو اجلملة العربية وذلك لتسريع إتقان اللغة العربية.

احملادثة نفسها اليت  ٙاحملادثة, يعٍت اشتقاقي أسئلة وأجوبة أو النقاش أو احلوار.

كشفت عنها غرين وتافو واليت استشهد هبا جونتور تارين يف تدريس مهارات تقنيات 

 ٚأن احملادثة ىو "تبادل األفكار حول موضوع معُت بُت شخصُت أو أكثر".اللغة لو, 

مشَتا إىل سياق ما سبق، وأوضح أن الغرض من دراسة احملادثة  ىو أن ادلتعلمُت 

 قادرين على التحدث شفهيا باستخدام اللغة العربية ىي جيدة وحقيقية.

                                                             
      

5 Azhar Arsyad,  Bahasa Arab dan Metode Pengajaran (Yogyakarta: Pustaka Pajar, 2003), h. 69. 

 

      
6 Ibid, h. 307. 
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الكالم أو التحدث من ىذا ميكن أن علمت أن  تعلبم احملادثة شدد على دقة 

)احلوار( إىل أن يتحقق يف تعلم اللغة العربية، ويتم منح الطالب ادلهارات الالزمة 

لتعتاد على لفظ ونطق ادلفردات أو اجلمل يتحدث العربية بشكل صحيح )وفقاسلارزل 

 ٛ.للحروف( يف كل األنشطة واألنشطة اليومية

ن مفهوما أن يف تعلم الًتكيز األىداف ادلتوقعة من التعلم زلادثة, ميكن أن يكو 

احملادثة على قدرة الطالب على إثبات للغة مباشرة يف احلياة اليومية كخطوة عملية يف 

 النطق والكالم أو التواصل. التدريب

ادلغادرين من مناقشة الدروس احملادثة مع خطوات الدرس، الكاتب يعتزم إجراء 

أحباث التعليم احملادثة ادلوقع يف ادلزيد من البحوث على وجو اخلصوص على كيفية 

 بندر المبونج. احلكومي الرابعدارس االبتدائية اإلسالمية ادل

بندرالمبونج كذلك ادلوقع حيث اذلدف  ٗسن يف ادلدارس اإلبتدائية احلكومية 

من ىذه الدراسة، انطالقا من دراسة سابقة أجريت من قبل ادلؤلف والفضول ادلؤلف 

 بندرالمبونج. ٗالعربية يف ادلدارس االبتدائية الإلبتدائية احلكومية  جتاه مهارة كلمة اللغة

                                                             
      

8 Ibid, h. 67. 



بندر المبونج نظام أكثر تبٍت  ٗاحلكومية  بتدائيةاإلوقبل ادلسح تبُت أن ادلدرسة  

يف ادلدارس زلادثة ادلعلم ىو مزيد من الًتكيز قليال على الكالم نظرية منفصلة، 

بندر المبونج، ألن ىذا تعلم احملادثة أهنا زلاولة لتنمية قدرات  ٗاإلبتدائية احلكومية 

ومهارات ادلتعلمُت يف الناطقة بالعربية, لتدريب الطالب ليصبحوا على دراية وإدلاما يف 

كما مدرس اللغة العربية   Imam Asyrofiىو كما السيد  التحدث باللغة العربية،

ادلدارس  تدريس اللغة العربية يف يفتعليم احملادثة  الذي قال إن الدروس ىدف

بندر المبونج ىو "لتدريب ادلتعلمُت اللسان لتصبح مألوفة الرابع  اإلبتدائية احلكومية

العربية أيضا يف لفظ أو قراءة القرآن وصالة سواء يف تكالم وإدلاما يف زلادثة أو 

 ٜالصالة أو خارج الصالة ".

بندر  ٗ دلدارس اإلبتدائية احلكوميةااخلطوات اليت اختذهتا ادلعلم العربية يف 

 المبونج ىي على النحو التايل:

 معاً. لدرس, ادلدارس بقول السالم والدعاءقبل يبدأ ا .ٔ

 ادلعلم يدعو الطالب لبدء الدرس بالقول البسملة مع التعابَت العربية. .ٕ
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حتقق احلضور، ونظافة اللباس، ووضع اجللوس للطالب وفقا  مُتادلعل .ٖ

 ألنشطة التعلم.

 ادلعلمُت حتية الطالب لتقدمي أنفسهم للطالب. .ٗ

 ادلعلمُت إيصال أىداف التعلم، وتقدمي بعض ادلفردات ادلتعلقة الدرس. .٘

بعد شرح معاين ادلفردات الذي مل يفهم الطالب ادلعلمُت على استخدام  .ٙ

وسائل اإلعالم / الدعائم / أدوات شكل منحازة أدلة مكتوبة على 

ة وسهلة لرؤية / قراءة(، أو ميكن أيضا أن لوحة، ورق مقوى )ورقة كبَت 

تستخدم تكنولوجيا ادلعلومات واالتصاالت القائمة على الوسائط 

 ادلتعددة وغَتىا.

وميكن إجراء موضوعات التعلم خارج الفصول الدراسية، مبا يف ذلك  .ٚ

 ادلسجد، مسجد، أو أي مكان آخر اليت تسمح حول ادلدارس الدينية.

موجزة والتوضيح يف مكتبة األدوات الكتابية مع ادلعلمون تقدمي مقدمة  .ٛ

 ادلسائل ذات الصلة بادلوضوع.

يالحظ ادلتعلمون احلوار من خالل كتب أنا أحب اللغة العربية. تعطي  .ٜ

 الدافع للمتعلمُت يكون االىتمام الكامل يف مراقبة ادلواد.



 ادلطلوب خطاب األسئلة اخلصم دلوضوع / درس ادلوضوع. .ٓٔ

 لصحفيُت يف موضوع / ادلوضوع شفويا.أجاب على أسئلة ا .ٔٔ

تكرار ")اإلستماع(، يف  ’istimaعندما تعطي ادلعلمُت ادلطلوبة  .ٕٔ

 حُت فهم زلتويات احلوار إىل األرقام الواردة يف الكتاب.

تكرار اإلستماع جاءت مرة أخرى عن طريق التقليد يف رلموعات  .ٖٔ

 وفرادى.

ادلتعلمُت أو اجلماعات قراءة نص احلوار )فتح الكتاب( من قبل رتيع  .ٗٔ

 أو األفراد.

بعد زلتويات احلوار مفهوما، مث متابعتها مع مناقشة الحقة. تدريبة  .٘ٔ

 عن طريق إعطاء ادلتعلمُت الفرصة للعثور على شريك.

 احلوار يف أزواج.مظهرة ادلتعلمُت  .ٙٔ

 ادلتعلمُت التعبَت عن دروسو ادلستفادة. .ٚٔ

 واجب.تزويد ادلعلمُت التعزيز من خالل تقدمي  .ٛٔ

ادلعلم يدعو الطالب إلهناء الدرس من خالل قراءة احلمدلة يف التعبَت  .ٜٔ

 العريب.



 ادلتعلمُت استدالل على زلتوى القراءة. .ٕٓ

تزويد ادلعلمُت التعزيز من خالل إعطاء مهمة كتابة ادلفردات اجلديدة  .ٕٔ

 على البطاقة ليتم حفظها.

ة ادلوجهة تعريف ادلعلمُت دعوة انتهى الطالب الدرس قراءة احلمدل .ٕٕ

 .باللغة العربية: ىيابنا طلتتم درسنا باحلمدلة

, ادلدارس بقول السالم والدعاء معاً. كما افتتح ادلعلم الدرس مع التقدير

ادلعلم يدعو الطالب لبدء الدرس بالقول البسملة مع التعابَت العربية. ادلدارس ػلقق 

التعلم. ادلعلمُت حتية  احلضور، ونظافة اللباس، ووضع اجللوس للطالب وفقا ألنشطة

الطالب لتقدمي أنفسهم للطالب. ادلدارس إيصال أىداف التعلم، وتقدمي بعض 

ادلفردات ادلتعلقة الدرس. بعد شرح معاين ادلفردات الذي مل يفهم الطالب ادلدارس 

على استخدام وسائل اإلعالم / الدعائم / أدوات شكل منحازة أدلة مكتوبة على 

قة كبَتة وسهلة لرؤية / قراءة(، أو ميكن أيضا أن تستخدم لوحة، ورق مقوى )ور 

تكنولوجيا ادلعلومات واالتصاالت القائمة على الوسائط ادلتعددة وغَتىا. وميكن إجراء 

موضوعات التعلم خارج الفصول الدراسية، مبا يف ذلك ادلسجد، مسجد، أو أي 



مقدمة موجزة والرسوم  , ادلعلمون تقدميمكان آخر اليت تسمح حول ادلدارس الدينية

التوضيحية، وطرح بعض األسئلة واإلجابة عليها, يفعل ادلدرسون التكرار اإلستماع, 

ادلتعلمُت الفرصة للعثور على شريك إلثبات للتعبَت عن احلوار حوار لو من قبل ثنائي 

 .والتعلم. ادلعلم يعطي ادلهمة وانتهى الدرس من خالل قراءة احلمدلة يف التعبَت العريب

من ادلالحظات اليت الحظت ادلؤلفُت عملية تعلم أن ادلعلمُت وادلتعلمُت من 

حيث القيمة احلقيقية، من فتح حىت إغالق للحصول على بيانات صحيحة عن تعلم 

احملادثة ىف ادلدراسة اإلبتدائية احلكومية الرابع بندر المبونج. على الرغم من أن القدرة 

مل يصل، بسبب اىتمام الطالب منخفضة وكسول على الكالم ادلتعلمُت ال يزال 

 حلفظ ادلفردات اليت أعطيت من قبل ادلعلم.

بندر ادلدراسة اإلبتدئية احلكومية الرابع يف  احملادثة  بعد أن وصف عملية التعلم

ادلعلمُت أنفسهم بالفعل على تنفيذ التدابَت لتعليم احملادثة, ولكن أساليب  المبونج،

ثة غَت مكرب وليس كما ىو متوقع وعدم وجود وسائل اإلعالم خطوات التعلم احملاد

ادلستخدمة وعدم وجود وقت معُت لتدريس احملادثة. ويف الوقت نفسو على مستوى 

أعلى، وادلتعلمُت ال تأخذ دورا نشطا وىناك العديد من ادلعلمُت الذين ػلددون 



فتقر أيضا باللغة ادلواضيع اليت ستطرح احملادثة. يف اجتماع معلمي الصفوف كما ت

العربية. وبالتايل فإنو من الضروري عقد ىذه الدراسة عملية التعلم  احملادثة يف ادلدراسة 

 ٓٔئية احلكومية الرابع بندر المبونج ميكن تعظيم وكما ىو متوقع.ااإلبتد

أما بالنسبة للتنفيذ، ومهارات التحدث من الطالب يف ادلدراسة اإلبتدائية 

در المبونج ما زالت ناقصة، والنتائج من قبل مسح أجراه باحثون: احلكومية الرابع بن

أوال، واطلفاض ادلفردات، وثانيا، صعوبة يف إعداد اجلملة جيدة والثالثة، وغالبا ما 

يستخدم ادلعلمون زلاضرات لشرح تقنية ادلواد التعليمية. وىذا تعقيد الوضع ألن التقنية 

 Imam وبناء على مقابالت مع السيد سوف لن تكون قادرة على إلقاء زلاضرة.

Asyrofi :أعطى اختبار الشفوي يف شكل أسئلة. األسئلة ادلطروحة ىي كما يلي 

. ىل يف تلك ادلكتبة قاموس اللغة العربية؟ٔ  

.كم ذتن ىذه الكرسة؟ٕ  

. أين القاموس؟ٖ  
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. ىل ىذه لكرسة رخيصة؟ٗ  

.  أين مسطرة؟٘  

. ىل تلك الكراسة غالية؟ٙ  

َيُد,َىْل ُىَنا ِمْسطَرَُة ؟ َسَأْشًَتِيْ َها.. ٚ يَالسَّ  

مكتبة األدوات الكتابية؟. أين ٛ  

. كم ذتن ىذه كتاب اللغة العربية؟ٜ  

. أين أزتد وخدغلة وكرمي؟ٓٔ  

 ٙ،٘،ٗ،ٖ،ٕ،ٔأسئلة أعاله، مث أوضح ادلؤلف على النحو التايل: البند  ٓٔمن 

ادلسألة إىل  ٓٔ،ٜ،ٛ،ٚالتحدث وعدد البند ادلسألة إىل قياس مدى قدرة ادلتعلمُت 

قياس مدى قدرة ادلفردات ادلتعلمُت. وبناء على نتائج االختبار الشفوي أعاله، دتكن 

 الكاتب للحصول على البيانات التالية:

 



 ٔاجلدوال 

و ادلفرادت زلادثة/ مهارات  يتحدث اختبار ادلهارات النتائج   

العربيةاللغة     

بندر المبونج الرابعاحلكومية  اإلبتدائية اخلامس يف ادلدرسةضد طلبة الصف   

 ٕٙٔٓىف التاريح 

القدرة على التحدث  رقم

 باللغة العربية

 نواتج التعلم

النسبة ادلئوية  عدد  

% ٘ ٖ شلتازة ٔ  

%ٓٔ ٘ جّيد ٕ  

%ٕ٘ ٙ مقبول ٖ  

%ٓ٘ ٙ ناقس ٗ  



%ٓٔ ٗ ناقس جداً  ٘  

%ٓٓٔ ٕٗ عدد   

 بالعربية ادلهارات ىي كما يلي:معايَت الناطقة 

 % = أ ) شلتازة( ٓٓٔ-ٙٛأ. 

 % = ب ) جّيد( ٘ٛ-ٔٚب. 

 (مقبول% = ج )  ٓٚ-ٙ٘ج. 

 (% = د ) ناقس ٘ٗ-ٔٗد. 

 (ناقس جداً ) % = ه ٓٗ >. ه

 ادلؤشرات:

الطالب قادرين على احلصول على  ٖأ. اختبار على أساس من ادلهارة يتحدث سوى 

شلتازة.قيمة   



طالب قادرين على احلصول على قيمة جيدة يف اختبار القدرة على  ٘ب. وكان 

/احملادثة التحدث ادلهارات. وادلفردات ادلهارات   

 ٙج. الطالب الذين لديهم القدرة على الكالم والسيطرة على ادلفردات من الناس 

.فقط  

.ناقسطالب من جديد فقط للحصول على قيمة  ٘د.   

وادلفردات القدرة .األقل مرة واحدة يف احملادثة طالب الذين يسجلون جدا ٗه. فقط   

 يف اخلتام:

يتضح من اجلدول أعاله يتحدث ادلهارات / احملادثة ومهارات ادلفردات من 

الطالب ال تزال منخفضة، ولكن ادلعلمُت ىناك بالفعل على تنفيذ التدابَت إىل أقصى 

يتعرفوا يف الناطقة باللغة التعلم احملادثة. ويرجع ذلك إىل عدم وجود تدريب الطالب 

 العربية وحفظ ادلفردات.

من الوصف أعاله، الكاتب ترغب يف إجراء مزيد من البحوث حول "التعلم 

 احملادثة يف ادلدراسة اإلبتدائية احلكومية الرابع بندر المبونج".



 البحثمشكلة  د.

حبيث ادلشكلة ىي الفجوة بُت شيء ويزرع مع النتائج اليت مت احلصول عليها، 

على سبيل ادلثال، تنص   S. Margono ،أن ما أراد مل يتحقق كما ىو معروف الطالب

 ٔٔعلى أن ادلشكلة ىي الفجوة بُت توقعات شيء مع الواقع.

ويف الوقت نفسو، وفقا دلشكلة كرتيٍت كارتونو أي الوضع الذي ػلتوي على 

على خلفية ادلشاكل وبناء  ٕٔاخلصائص ادلميزة )اخلصائص( غَت فعالة أو غَت مؤكد.

ادلذكورة أعاله، دتكن الباحثون إىل صياغة ادلشكلة على النحو التايل: "كيف تتم 

 بندر المبونج؟ "ادلدراسة اإلبتدائية احلكومية الرابع يف  احملادثة عملية التعلم

 ثالبحه.  أهداف وفوائد 

الغرض من الدراسة .ٔ  

اإلبتدائية احلكومية الرابع بندار المبونج.كيفية تعليم احملادثة ىف ادلدراسة أ. دلعرفة    

                                                             
      

11 S. Margono, Metode Penelitian Pendidikan, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 54. 

 

      
12 Kartini Kartono, Pengantar Metodologi Riset Sosial, h. 18. 



ب. من أجل للطالب لفهم ومراقبة وتطوير اللغة العربية على حد سواء فعالة وعملية 

بسي.مع ظلط   

ج. حىت أن الطالب قادرون على التحدث باللغة العربية واستخدام ادلفردات اليت 

 أعطيت.

البحث . فوائدٕ  

بندر  ادلدراسة اإلبتدائية احلكومية الرابع  العربية يفأ. لتوسيع مؤلف من تعلم اللغة 

  .المبونج

ب. للتدريب يف صناعة العمل العلمي، وخاصة يف رلال التعليم وكذلك إشارة إىل 

.إجراء البحوث اجليدة  

الًتبية والتعليم  ج. باعتبارىا واحدة من متطلبات استكمال الدراسة والتدريس يف كلية

.اإلسالمية احلكومية المبونجاجلمعة رادين اينتان   

 

 



     

        

       

 

     

 

 



 الباب الثانى

 األساس النظرى

 أ . تعليم المحادثة

. تعريف تعليم المحادثة1  

الدروس ادلستفادة من دراسة كلمة شلا يعٍت الشركات اكتساب ادلهارة أو ادلعرفة. ومع 

ذلك، ىو الدرس ادلستفاد ىنا ىو عملية ألنشطة التعليم والتعلم اليت تنطوي على مربيا مع 

 ادلتعلمُت. 

زلادثة التحدث, حبيث معٌت   -زنادث -يف حُت احملدثة ىو مشتق من كلمة تعٍت حادث

زلادثة يف ىذه الورقة ىو الفرعية  ولكن ما ىو ادلقصود منكلمة احملادثة يعٌت زلادثة أو كالم.  

 أوزلادثة باللغة العريب. اراتمادة الدرس الذي زنتوي دتارين مه-عريب

اليت تأيت من فيعل ادلاضى رلّرد حدث شلا يعٍت أهنا زلادثة, يف اللغة, من اللغة العربية 

فيعل الثالث اجملد أن واحدا يعٍت ادلنافع ادلتبادلة. لذا زلادثة يف حُت زلادثة من  1أو كالم. رحوا

 يعٍت حدث أو زلادثة.

                                                             
      

1 Ahmad Warson Munawwir, Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap (Surabaya: Pustaka 

Progresif, 1984), h. 324.    



مهارات الكالم )زلادثة(  ىو نوع واحد من إجادة اللغة ادلراد حتقيقها يف تعلم اللغات 

ب ) زلادثة( احلوار أو الكالم. يثة مبا فيها اللغة العربية. احملادثة,  وفقا للغة ىي التخاطاحلد

احملادثة تبادل األفكار واآلراء حول موضوع معُت بُت طرفُت أو أكثر. احملادثة ىي مهارات 

التخاطب األساسية لكل من األطفال وأولياء األمور.  تعلم احملادث ) الكالم( وتعلم اللغة 

العربية كانت تدرس أوال. واذلدف من ذلك ىو أن الطالب قادرون على االستمرار يف زلادثة 

 2)التحدث( يف الكالم اليومي مع استخدام اللغة العربية وقراءة القرآن، يف الصالة والدعاء.

( أو قاموس الكتب العربية يف السؤال احملادثة ىو حدث أو كالم )بُت شخصُت أو أكثر 

  3دلعرفة( اليت حتتوي على حوايل احملادثات شلارسة احلوار أو قوائم احلوار باللغة العربية.ادلوضوع )ا

مهارات الكالم ىومهارة يف التعبَت عن األفكار وادلشاعر إىل كلمات ومجل صحيحة وسليمة.  

ووفقا حملمود يونس العكس ىو موضح لفظيا ما يتبادر إىل القلب مع االستفهام الصحيح 

غَت  بينما يف منظور متعم. وفقا أىل حنو الكالم  ىو الفظ اليت تتألف ادلنافع األخذ  4.وادلناسب

العربية أصوات الكالم بشكل صحيح ودقيق.  تلك األصوات من سلارج احلورف  اليت أصبحت 

  5إمجاع اللغويُت.

                                                             
      

2 Zulhanan, Metode Pembelajaran Bahasa Arab (Bandar Lampung: Anur, 2005), h. 1  

      
3 Mahmud Yunus, Kamus Arab Indonesia ( Jakarta: Hidrakarya Agung, 1990), h.  98. 

      
4 Mahmud Yunus,  Op. Cit. h. 68. 

      
5 Zulhanan, Pradigma Baru Pembelajaran Bahasa Arab, Kajian Teoritis dan Praktis ( bandar 

lampung:  An-Nuur  Press, 2004), h. 38. 



وكثَتا ما يستخدم التحدث يف  ىكذا يتحدث ىو معرفة اذلبوط أو الدروس حىت يت

التعلم وطريقة واحدة لتعليم اللغة العربية، ولكن ميكن أيضا أن تكون مسألة فرعية العربية 

مكن الطالب لديهم الكفاءة أو القدرة على التواصل ادلوضوع. فهم كل ىي على النحو التايل. 

  أو التحدث باللغة العربية.

ىو العلم الذي ميكن أن تشَت إىل قراءة هناية   shorof nahwuىو العلم  M.Sufyanوفقا 

من النظريات ادلذكورة أعاله ميكن أن خنلص إىل  6كل كلمة يف اللغة العربية، وكذلك صياغة لو.

) العلوم النحو/ النحو(   أن ادلقصود يف زلادثة ىو ادلعرفة تشكيل موقع الكلمات يف اجلملة

 اللغة العربية. وكثَتا ما يشار إىل مباشرة كما زلادثة 

 داف تعليم المحادثةهب. أ

 يف عملية التعلم رنب أن يكون ىناك أىداف عملية لتحقيقها، أما العكس الغرض، وىي:

 .. الطالب تعرف على التحدث باستخدام اللغة العربية بطالقة1

. تدريب الطالب على ما يرام يف تنفيذ أي شيء ميكن التقاطها بواسطة احلواس اخلمس مع 2

 .الكلمات ادلناسبة وأحلان سليم

 .. تدريب الطالب شكل ذكي جدا وىو الرأي الصحيح مع الكلمات اليت تضيء وال تردد3
                                                             
      

6 M.sufyan, ilmu nahwu (tata bahasa arab) ( kota kemban Yogyakarta, 1985), h. 7. 



. الطالب التعرف على ما يرام يف الكلمات اختيار وتنظيم وفقا لقواعد اللغة، وكذلك جيدة 4

 7.يف وضع كل كلمة يف مكاهنا

أن ادلتكلم ميكن أن ينقل األفكار،  ذلك 8.والغرض الرئيسي من خطاب ىو التواصل

واألفكار، وادلشاعرعلى حنو فعال، ينبغي أن يكون قادرا على فهم معٌت ادلتكلم يتم تبليغ كل 

 شيء، وتكون قادرة على تقييم تأثي االتصاالت للجمهور.

من ادلعلومات الواردة أعاله ميكن أن يكون خلص الباحثون أن أىداف التعلم جتاذب 

الشيء الرئيسي ىو أن الطالب لديهم الكفاءة يف الناطقة باللغة العربية، وخاصة  ادثةاطراف احمل

مع االصدقاء واحملادثات اليومية يف ادلنزل، كما أعرب الطيار يوسف وسيف أنور يف كتابو أن 

يف احلياة  واحملاداثاتالغرض من تعلم العكس ىو أن الطالب لديهم الكفاءة يف التحدث 

 9اليومية.

 أهمية تعليم المحادثةج. 

دراسة جتاذب اطراف احلديث كجزء واحد من علوم اللغة العربية مهم جدا. األشياء يف 

االعتبار الغرض من دراسة اللغة العربية على الطالب مهارات اللغة األربع، أي مهارات االستماع 
                                                             
      

7 Mahmud Yunus,  Op.Cit. h. 68. 

      
8 Henry Guntur Tarigan, Bahasa Sebagai Keterampilan Berbahasa (Bandung : Angkasa,  

1990), h. 15. 
      

9 Tayar Yusuf dan Saiful Anwar, Metode Pengajaran Agama Islam dan Bahasa Arab (Tanjung Karang, 

1990), h. 101. 



العربية سوف يكون ومهارات التحدث، ومهارات الكتابة والقراءة الكفاءة. وبعبارة أخرى اذلدف 

ناجحا إال إذا كان الطالب لديو أربعة من ىذه اجلودة. وىذا يتفق مع ما قالو أمحد أكرام فهمي، 

وفقا الجلانب الرابع من إتقان مهارات اللغة العربية أعاله، ىو التمكن من الضروري دتاما من 

 10عال.ىيكل وقواعد اللغة العربية الواردة فيو وقادرة على التواصل بشكل ف

ألنو كيف ميكن أن نفهم كالم غَتىم دون أن يكون لو القدرة على االستماع بشكل 

جيد، أو القدرة على التواصل )احملادثة( مباشرة مع اللغة العربية. كذلك، كيف ميكن قراءة اللغة 

العربية أو ميكن كتابة اللغة العربية، وخاصة يف فهم زلتويات زلتوى القرآن الكرمي واحلديث 

لشريف أو قتل أكثر مكتوبة باللغة العربية الكتب الدينية اإلسالمية بشكل صحيح دون معرفة ا

 قواعد أدناط اللغة واجلملة اللغة العربية ىي جيدة واليمُت.

ج يإسًتاتألنو يف كلمات أسأت العربية أو اجلمل حاركة هناية، والقدرة على الكالم أو 

 بشكل صحيح.العكس لو دور يف فهم اللغة العربية 

ىو العلم األساسي اليت تعترب اسًتاتيجية ألقول مثايل ألنو من راف والص العلوم النحو

خالل اتقان ىذه ادلعرفة، نظريا وعمليا، وبعد ذلك سوف يكون طبيعيا قادرا على قراءة بشكل 

حاركة صحيح وفهم الكتب بالضبط، والكتب اليت تتحدث العربية )الكتاب ادلقدس أصفر / 

                                                             
     

10 Ahmad Akrom Fahmi, Ilmu Nahwu dan Shorof, jilid 2 ( Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), h. 

11. 

 



ادلراقب(، وال سيما كتب القرآن واحلديث، حىت لو أننا مل نتعلم من ادلعلمُت، أستاذة ورجال  غَت

 11الدين لدينا.

من الوصف أعاله فمن الواضح أن زلادثة التعلم مهمة جدا وىي ضرورة ملحة. ألن 

اخلطاب االسًتاتيجي والعملي والتطبيقي، وذلا تطبيق واسع جدا القامة اتصال مع بعضهم 

 البعض باللغة العربية.

 

 د. تنفيذ التعلم المحادثة

ووفقا حملمود يونس نقال عن طريقة ىربرت، ىناك مخس طرق أو مستويات يف احملادثة التدريس، 

 وىي:

. مقدمة، اليت ناقشت األجوبة مع الطالب حول الدرس السابق تتعلق تعلم جديدة. وبعبارة 1

 .كون أساس التالميذ. للدروس جديدة مل يتم تعلمأخرى فإن ادلعرفة اليت كان معروفا أن ي

. مشاىدة القداس، على سبيل ادلثال )أمثلة( ياج كتابة على لوحة .مث قال ادلدرس للطالب 2

 حاركة كافية. لقراءة وفهم القصد. دع الكلمات أكدت يف السؤال، ونظرا

                                                             
     

11 Ibid, h. 10. 



ادلثال، واحدا تلو . ازدواجية أو )مناقشة(. وىي حوار مع الطالب حول عسال، على سبيل 3

اآلخر. حيث نفس اخلصائص واخلصائص اليت ختتلف ما ىي أنواع من الكلمات ما أنواع 

 والقانون العام )قواعد أو التعريف. I'robnyaاالستنتاجات 

. خذ اخلتام، أي بعد االنتهاء من مقارنة وحتديد خصائص نفسو يف وسائل على سبيل ادلثال، 4

 .لكتابة وإرسال أحد الطالب لقراءهتا )تعريف(لطالب استنتاج قواعدميكن أن يكون ادلعلم مع ا

. قواعد تطبيق )استخدام من خالل عقد التدريبات، وامسو بعد أن الطالب يعرفون رنب أن 5

 تعطى قواعد التدريب وفقا للقواعد.

ثة من الناحية النظرية ادلذكورة أعاله ميكن استنتاج أن األساس طريقة التدريس من احملاد

( مقدمة )التقدير( كتابة مادة جتاذب اطراف 1خطوات: ) 5وميكن أن تشمل أنشطة تعليمية 

احلديث يف شكل مثاال الشامل لعلى منت الطائرة، دلقارنة )دلناقشة( واستخالص النتائج، تطبيق 

( اقرأ القراءة، قراءة مادة جتاذب اطراف احلديث قد كتب 2بادلناسبة أعطى عملية التقييم. )

(، ويوضح ما يتم تدريسو Syarh( وصف للمادة )3يرافقو ادلعلمُت والتوجيو إذا لزم األمر. )و 

( 5( جعل النتيجة اليت مت تدريسها ادلعلمُت. )4جنبا إىل جنب مع ادلناقشات مع الطالب. )

 التقييم، بعد شرح وتقدمي استنتاجات ادلواد الالزمة تقييم القابضة.

 



 احلوار ىي:تعلم خطوات الدردشة أو 

أ( يقدم ادلعلم حملة عامة عن زلتويات )الطريق / قصة( مادة جتاذب اطراف احلديث احلوار إذا لزم 

 األمر باستخدام اإلندونيسية.

ب( قراءة ادلعلم والتحدث األمر كلو أو حوار بينما يستمع الطالب، إذا لزم األمر، تال مرتُت أو 

 .ادلادي بشكل عامثالث مرات جلعل الطالب على فهم احلوار 

 د( يشرح ادلعلم معاين الكلمات والعبارات يف مجل جديدة إندونيسيا ويعترب صعبا.

ه( ويطلب من الطالب لقراءة بصمت التحدث أو احلوار بينما كان زناول فهم معٌت وبنية 

 الكلمة أو اجلملة.

حىت اآلن، واليت و( يتم منح الطالب الفرصة لطرح معٌت الكلمات واجلمل اليت ليست مفهومة 

 مل يتم تفسَتىا باستخدام تطبيق ادلناسب.

ز( يسأل ادلعلم الطالب لقراءة احلوار حوار جوىري يف أزواج مع الوقت ادلتاح دلخارج والتجويد 

ىو جيد وصحيح، كلما أمكن ذلك طلب منهم يف احلوار دون رؤية الكتب ادلدرسية مع توجيو 

 ادلعلمُت.



قيام احلوار انتهى عالء آلتًتيب"احملادثة، عالل احلوار آتا التًتيب, ج. النشاط الدردشة أو ال

عالل ادلفردات، إن مل يكن مستحيال يف الصف ميكن القيام بو يف ادلنزل، وبعد شرح ادلعلم كيفية 

 يف زلاولة لتحقيق النجاح يف تعلم اللغة العربية يف ادلدارس الدينية. 12القيام بذلك.

 ةمواد تعليم المحادثج. 

 على يؤثر عامل وىذا التعلم، عملية يف أذنية أكثر ىي بل التعليمية، ادلواد أو التعليمية ادلواد

: مثل ادلصادر من متنوعة رلموعة طريق عن التعلم مواد على احلصول وميكن .التعليم نوعية

 ادلصدر تعد مل ادلعلمُت أن حىتو غَتىا.  ،CD، VCD واألشرطة، والكتب اإلعالم وسائل

    13.التعليمية ادلواد حول معلومات على احلصول يف والوحيد الرئيسي

ميكن أن يكون معلوما من خالل ادلالحظة أن يف تعليم احملادثة ويقوم ادلعلم أيضا 

باستخدام طريقة التعليم ادلتعددة كالطريقة ادلباشرة، طريقة السمعية الشفوية. بينما استنادًا إىل 

، أنو يف بعض األحيان  Imam Asyrofiمدرس تعليم احملادثة السيدادلقابلة اليت أجريت مع 

 يستخدم الطريقة طريقة القواعد والًتمجة أيضا.

 

 
                                                             
      

12 Zulhanan, Op. Cit. h. 80 

      
13 Abdul Hamid dkk,pembelajaran bahasa Arab  pendekatan, metode,  strategi, dan media, (malang : 

UIN Malang Press, 2008). H. 16-17. 



    

 

 

 

 



 

  الباب الثالث

بحثالطريقة   

. نوع البحث1    

اليت أجريت لفهم  البحوثيتشكل ىذا البحث البحوث ادليدانية باستخدام مدخال النوعى, 

حول  الظواىر االجتماعية وإعطاء األولوية جلمع التقنيات من خالل مراقبة الظروف

 البيانات.  

ىذاالوصف دلساعدة  عرض ىذا البحث ىو دراسة وصفية النوعية. والغرض من

رأي ادلشاركُت واليت  القراء على معرفة ما حيدث يف البيئة حتت ادلالحظة, ما ىو نوع من

 1.أوالنشاط الذي حيدث يف أحباث أساسية تتواجد يف أحباث أساسية, وأي نوع من احلدث

لوصف وحتليل الظروف احمليطة بعملية تعليم احملادثة  يهدف البجث الوصفي النوعي 

 ادلدراسة اإلبتدائية احلكومية الرابعة بندار المبونج.يف 

                                                             
       1Sedarmayanti, Syarifudin Hidayat, Metode Penelitian (Mandar Maju: Bandung, 2002 ), h. 174. 

 
 



  

. طريقة البحث2  

" اإلبتدائية احلكومية الربعة" مبدرسة احملادثةيستخدم منهج النوعية يف البحث "تعليم 

ألن ىذا منهج مناسبا ألنو يتم استخدام الطرق النوعية للحصول على بيانات متعمقة، يعٍت 

البيانات الفعلية والبيانات النهائي الذي ىو القيمة اليت تظهر وراء البيانات. ادلعٌت ىو 

واستخدام األساليب اإلحصائية لعرض البيانات  البيانات، وأساليب نوعية مل ترفض األرقام

 2.وحتليلها

واسنتادا إىل ما سبق دتكُت ان نفهم أن يستخدم ىذا البحث منهج النوعية اي 

حالة الطبيعة، الباحث ىو األداة الرئيسية يف ىذه الدراسة. البحوث اليت هتدف إىل معرفة 

ينتج ىذا البحث النوعي البيانات الوصفية يف شكل كلمات مكتوبة أو منطوقة من الناس 

 والسلوكيات اليت ديكن مالحظتها.

 

 
                                                             
      

2
  Sugiono “memahami penelitian kualitatif”, (Bandung: Alfabeta, 2013), h.3. 



 . الدوات البحث3

البحث الذي يعمل ىي:الدوات   

ادلالخة أ.  

فادلراقبة ديكن أن  3.بلغ تأثَت إجراء اذلدفلتصوير كم ادلالخة ىي أنشطة ادلرقبة 

يف ىذا البحث تستخدم الباحثة ادلالحظة  4.تكون متباينة يف ادلالحظات منظم وغَت منظم

للناس  يف ادلالحظة التشاركية الباحثة ادلشاركة يف األنشطة اليومية  5التشاركية أو للمشاركة.

إجراء ادلالحظات، تأيت الباحثُت على الذين جيري الحظت أو جعل ىدفا للبحث. أثناء 

القيام مبا يقوم بو مصدر البيانات ويشعر. مع ىذه ادلالحظة التشاركية، مث البيانات سيكون 

أكثر اكتماال، حادة، وصلت إىل حد معٌت أي السلوك الذي يبدو. واستخدم الباحثون 

أنو قد مت تصميم بشكل أيضا مالحظة ادلهيكلة يف ىذه الدراسة. منظم ادلراقبة ىي مالحظة 

 6منهجي، حول ما سيتبع، مىت وأين مكان.
                                                             
       3 Suharsimi Arikanto, Prosedur Penelitian suatu Pendekatan dan Praktis (Edisi Revisi) (Jakarta: 

Rineka Cipta, 1997), h. 54. 

 

      4 Sutrisno Hadi, Metode Research Jilid 1 ( Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2004), h. 136.  

      5Sugiono, Op. Cit, h. 204. 
       6 Ibid, h. 205. 



 ب.ادلقبلة

من األشخاص ادلقبلة ىي عملية االستجواب يف البحث اليت جتري ثفويا يف اثنُت أو أكثر 

.ع مباشرة إىل دلعلومات أوادلالخةلوجو وايسمع إىل اإلستما   

ادلعلومات يف  إلضافةيستحدم ادلقابلة كأسلوب مجع البيانات, ألن ىذا األسلوب 

مجع البيانات يف البحوث كما لتصبح مادة التسليح يف نتائج البحوث يف حبث أكثر تعمقا 

. يف القيام ادلقابالت اختار الباحثون إىل استخدام حيث حصل الباحثون على معٌت البحث

إلبداء مقابلة ادلصحوبة مبرشدين رلانا، بنغ ادلقابلة تعٍت إعطاء احلرية للشعب يف حديث 

 الرأي أو اإلجابات نفسها. 

وتناولت ادلقابلة إىل ادلدرس درس تعليم احملادثة لالستعالم عن أنشطة التعليم والتعلم 

   بندار المبنج.  4احلكومية   درس تعليم احملادثة فيادلدراسة اإلبتدائية

  

 

   
                                                                                                                                                                              
 



اإلختبارج.   

أول   أن يتم ذلكتستخدم ىذه الطريقة للباحثُت لتحديد قدرة الطالب, جيب 

االختبار ىو عبارة عن سلسلة من األسئلة والتمارين أو Suharsimi Arikunto وفقا اختبار.

وادلعرفة والذكاء وقدرات أو مواىب الفرد أو  ادلهاراةغَتىا من األدوات ادلستخدمة لقياس 

تعلم  ىذا االختبار ىو مفيد لقياس قدرة ادلتعلمُت يف دروس العربية وخاصة 7اجملموعة.

 4احملادثة,  من أجل معرفة عدد الطالب الذين جنحوا أم ال يف تعليم احملادثة يف احلد األدىن 

ويستخدم الباحثون أداة يف شكل اختبار أو  بندر المبونج. يف استخدام طريقة االختبار،

سؤال، ستة بنود ىي اختبار قدرة ادلتعلمُت،  11اختبار األسئلة. حول يتكون االختبار من 

 بنود ىي اختبارات ادلتعلمُت ادلفردات.  4

وثيقيةلاد.  

 أن طريقة الوثيقية ىي حبث عن البيانات ادلتعلقة بادلسائل Suharsimi Arikuntoعند

او متغَتيف شكل مذكرة ترانسكب, الكتب, الصحب, اجملالت, النقوش, زلاض 

                                                             
       7 Suharsimi Arikunto, Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan (Jakarta:  Bumi Aksara, 1991), 

h. 193. 



التوثيق ىو سجل لؤلحداث اليت مرت. دراسة  8غَتىا.  اإلجتماعات, وجدول األعمال و

الوثيقة مكملة الستخدام أسلوب ادلالحظة وادلقابالت يف البحث النوعي. نتائج البحث من 

ادلراقبة أوادلقابالت ستكون أكثر مصداقية أو أنو ديكن تعزيزىا بالوثائق. ولذلك أساليب مجع 

 9البيانات مع الوثائق ادلطلوبة يف  ىذه الدراسة.

ما بالنسبة للوثيقة ادلذكورة ىنا ىو كافة الرسائل أو األدلة اخلطية اليت عثر عليها يف أ

ادلوقع. الوثائق ادلطلوبة ىي عن تاريخ مبدرسة اإلبتدائية احلكومية الربع بندار المنبج, والكتب 

 التسجيل، وحالة من ادلعلمُت والتالميذ, وقائمة التالميذ واحملفوظات بيانات أخرى.  

           

التحليل الباناتطريقة  .4  

التحليل البانات ىي عملية اإلحياد وجتمع ادلنهجيب االبيانات اليت مت احلصول عليها 

ادلقابلة, وتوثيق البيانات, عن طريقة تفظيم البيانات إىل فئات, من مالخطات ادليدانية, 

من اليت اذلامة واليت وحيدد يف الوحدات, القيام بالتوليف, ترمجتها يف منط, اختيار 

                                                             
       8 Ibid, h. 236. 

      9 Ibid. h. 63. 



والغرض   11.يسقمدراستها, وجعل استنتاجات حىت يسهل فهمها نفسو أوأي شخص آخر

الرئيسي من حتليل البيانات ىو جعل ألن يفهم البيانات كما اخًتاع ولدت ديكن توصيلها 

لآلخرين، وقام بتنفيذ التحليل يف حُت ال يزال يف ادليدان، وبعد مجع البيانات. خطوات 

 حتليل البيانات النوعية اليت كتبها مايلز وىوبرمان النماذج ىي كما يلي: 

ت )ختفيض البيانات(أ. ختفيض البيانا  

ختفيض البيانات يعٍت تلخيص، واختيار األشياء األساسية، والًتكيز على األشياء اليت 

ىي مهمة، والبحث عن ادلواضيع واألمناط.  وبالتايل، فإن اخنفاض البيانات تقدم صورة أكثر 

والبحث عن ذلك عند  وتسهيل الباحثُت إلجراء ادلزيد من مجع البيانات,وضوحا, 

البيانات يتم ختفيض يف ىذه الدراسة حملة تارخيية عن تأسيس مدرسة اإلبتدائية  11ضرورة.ال

بندر المبونج، والبنية التحتية, والدولة من الطالب وأعضاء ىيئة التدريس يف  4احلكومية 

 بندر المبونج. 4دولة مدرسة اإلبتدائية احلكومية 

                                                             
     

10
 Sugiono,  Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R & D ( Bandung: Alfabeta, 2011), h. 

247. 

 
       11

Beni Ahmad Saebani, Metode Penelitian  ( Bandung: Pustaka Setia, 2008), h. 201.   

 



 ب. عرض البيانات )عرض البيانات(

مرة واحدة يتم تقليل البيانات، فإن اخلطوة التالية ىي لتقدمي البيانات. يف البحث 

النوعي، وعرض البيانات وعادة ما يتم القيام بو يف شكل وصفا موجزا، والرسوم البيانية، 

دلعرفة الظروف مدراسة اإلبتدئية احلكومية بندر المبونج،  12الفئات، وغَتىا.والعالقات بُت 

تخدمة من قبل ادلؤلفُت عن طريق ادلالحظة واالختبارات، وادلقابالت، والوثائق والعرض ادلس

وعرض البيانات تسمح  زلادثة. حيث الطريقة ادلستخدمة للحصول على فهم ادلعلمُت لتعلم

 للباحثُت لفهم ما حيدث، للتخطيط دلزيد من العمل على أساس ما مت فهم ذلك.

 

 ج. االستنتاج الرسم / التحقق

اخلطوة التالية يف حتليل البيانات النوعية ىي استنتاج والتحقق، االستنتاجات الواردة 

وىكذا، مت   13تزال مؤقتة، وسوف تتغَت يف العثور على أدلة لدعم ادلرحلة ادلقبلة جلمع البيانا.

احلصول على البيانات اليت مت مجعها يف ىذه الدراسة من خالل ادلالحظة واالختبارات 

                                                             
       12Ibid, h.249. 

       
13

Ibid, h. 202. 
 



البيانات إىل أن الكتاب زلادثة, ت والوثائق. تتضمن البيانات فهم ادلعلمُت للتعلم وادلقابال

 مت احلصول عليها قبل حتليلها مجعت ألول مرة وفقا لنوع البيانات. 

ومبجرد أن يتم معاجلة البيانات يف مثل ىذه الطريقة مث يتم حتليلها يف اليوم التايل 

يف استخالص نتائج عامة, تشكيلها االسًتشاد الكتابة،  باستخدام الطريقة الًتكيبية للتفكَت

 سوتريسنو ىادي أن حل ادلشكلة ديكن أن يتم بطريقتُت: 

استنتاجي.  1  

أي بدءا من أساسيات ادلعرفة العامة للنسب ادلعمول هبا، وقضايا البحث، وخاصة من حيث 

 قاعدة ادلعرفة العامة.

 . االستقرائي 2

ادلعرفة اليت اخلاصة والوقائع الفريدة والكلمات التوتَت على وجو وىي تلك اليت تستند إىل 

  14التحديد أن يكون حال ذات طابع عام.

                                                             
       14Ibid, h. 47. 



اثنُت من طرق التفكَت، والكاتب يستخدم األسلوب االستداليل يف التفكَت، وىو 

"طريقة التفكَت تغادر من احلقائق معينة", مث بعد ذلك استخالص االستنتاجات العامة. 

ادلؤلف حتليل التفكَت االستقرائي ىو حتليل البيانات من البحوث ادليدانية لتشكيل يستخدم 

 البيانات األولية اليت مت احلصول عليها عن طريق ادلالحظة.

بناء على وصف اختتم سبق أن التحليل االستقرائي يبدأ على شيء خاص مث 

 االستنتاجات العامة ضعت ىذا االستنتاج ىو بشكل عام.
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 الباب الربع

  عرض البيانات و تحليلها

 أ.الشخصي فى المدراسة اإلبتدائية الحكومية الرابع بندر المبونج 

  .1أ.  تاريخ إنشاء فى المدراسة اإلبتدائية الحكومية الرابع بندر المبونج

قبل مدراسة اإلبتدائية احلكومية الرابع تكون ادلدارس الدينية مع وضع البلد، يف البداية 

لتوفَت كانت على  ،?=@8جاءت ىذه ادلدرسة من مت إنشاء الكتاتيب خاصة يف عام 

ادلؤسسات اإلسالمية الرمسية للمجتمعات البيئة احمليطة، مع شخصيات من ادلؤسسُت على النحو 

 التايل: 

1) Bapak Sugi Pranoto    

2) Bapak Danuri 

3) Bapak Miyono 

4)  Bapak Suroyo 
وتبلغ  .Kafil (RIP) الوقف السيد تأسست مدرسة دينية على أرض

مًت  7;<كما تستخدم اآلن بناء مساحة   .مًت مربع من األرض دتاما 7;<مساحتها 

، أصدر 9@@8مربع. ، بعد شهدت ىذه ادلدرسة دوران إدارة الفًتة تلو الفًتة يف عام 

( MINادلركز الرمسي للمدرسة دينية حكومية خاصة ادلدرسة االبتدائية اإلسالمية )



2 
 

. منذ إنشائو وحىت اليوم، No.II / 1992من قبل وزير الشؤون الدينية  ;ادلرسوم 

 مرت  ىف ادلدراسة اإلبتدائية احلكومية الرابع تغيَت مدير ادلدرسة مبا يف ذلك ما يلي:

1) Irwansyah 

2) Khusairi kadir 

3) Tajudin Nor 

4) Maknoni 

5) Salmah, S.Pd.I 

6) Basiroh, S.Pd.I 

7) Naryati, M.Pd.I 

8) Desi Deria Herawati, S.Ag.,M.Pd.I 

 

اآلن جيري  . Desi Deria Herawati S.Ag, M.Pd.I  ،S.Ag، 9789حتت قيادة 

يسعى جلذب الناس حىت ال يكون ىناك انطباع  و الًتبية اتباعها لتحسُت جودة التعليم

بندر  ادلدراسة اإلبتدائية احلكومية الرابع  إجيايب وكذلك ادلزيد من القيمة يف يدرسون يف

 المبونج.

 

 بندر المبونج فى المدراسة اإلبتدائية الحكومية الرابعالجغرا  .2أ. 

بندر المبونج ىي واحدة من ادلدارس الدينية اليت  مدراسة اإلبتدائية احلكومية الرابع

سواح بريبيس الشرق تاصلونج كارانغ  89رقم  Sugriwo. تقع يف جاالن 7<@8أنشئت يف عام 
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، مل ازعجت مدرسة مرحية، قليال بعيدا عن m2 7@<بندر المبونج يقف على أرض مساحتها 

وسط ادلدينة، ولكن من ضجيج ادلدينة وميكن الوصول إليها بسهولة من مجيع االجتاىات، شلا 

 جيعل من ادلمكن يف عملية التعلم فعالية وكفاءة.

8اجلدوال   

A. 3. Data Tenaga Pengajar dan Karyawan MIN 4 Bandar Lampung Tahun Pelajaran 

978? 

No Nama NIP Jabatan 
Pend. 

Terakhir 
Lulusan 

1.  
Desi Deria Herawati, 

S.Ag, M.Pd.I 
197212251994032003 

Kepala 

Sekolah 

S2 IAIN 

Raden 

Intan  

2.  Hj. Syamsidar, S.Pd.I 195910051981032003 

Wali Kelas III S1 IAIN 

Raden 

Intan  

3.  Hj. Komsiah, S.Pd.I 196011261983032002 

Wali Kelas 

II.A 

S1 IAIN 

Raden 

Intan  

4.  
Giwang Sumarsih, S.Pd.I, 

MM 
196607261987032001 

Wali Kelas 

IV 

S2 IAIN 

Raden 

Intan  
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No Nama NIP Jabatan 
Pend. 

Terakhir 
Lulusan 

5.  
Susi Rahmawaty, S.Pd.I, 

MM 
197310021998032002 

Wali Kelas 

VI 

S2 IAIN 

Raden 

Intan  

6.  
Hi. Imam Asyrofi. AC, 

M.Pd.I 
196508202005011005 

Guru Mapel S2 IAIN 

Raden 

Intan  

7.  
Pathurohman, S.Pd.I, 

MM 
198009012007101001 

Guru Mapel S2 IAIN 

Raden 

Intan  

8.  M. Nasihin Haq, S.Pd.I 198109042007101001 

Bendahara S1 IAIN 

Raden 

Intan  

9.  Septi Adhena, S.Pd.I 198209272005012004 

Guru Mapel S1 IAIN 

Raden 

Intan  

10.  Gati Indri Astuti, S.Pd.I 196408041985032004 

Wali Kelas I.a S1 IAIN 

Raden 

Intan  

11.  Evie Yulianti, S.Pd.I 197107152007102002 

Tata Usaha S1 IAIN 

Raden 

Intan  
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No Nama NIP Jabatan 
Pend. 

Terakhir 
Lulusan 

12.  Fathurrahman, S.Pd.I 196205042014111001 

Guru Kelas S1 IAIN 

Raden 

Intan  

13.  Musrifah, S.Pd.I 197006272014112002 

Wali Kelas 

I.b 

S1 IAIN 

Raden 

Intan  

14.  Badriah, S.Pd.I 197910052014112003 

Wali Kelas 

II.b 

S1 

 

IAIN 

Raden 

Intan  

15.  
Dian Maya Rahayu, 

S.Pd.I 
196304201985022002 

Guru Kelas S1 IAIN 

Raden 

Intan  

16.  
Mulia Puspita, 

S. Pd.I 
196511221991031006 

Guru Kelas S1 IAIN 

Raden 

Intan  

17.  Subakir, S.Pd.I 196111021984032002 

Guru Kelas S1 IAIN 

Raden 

Intan  

18.  Tika Gustiana, S.Pd.I 196312051986012002 Staf TU S1 STKIP  

19.  Mahdawati, S.Pd.I 196203171995122002 
Staf TU S1 IAIN 

Raden  
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في المدرسة اإلبتدئية الرابع بندارالمبونجعدد البيانات من الطالب    .3أ.  

9اجلدوال   

)ثالث سنوات( يف ادلدرسة اإلبتدئية الرابع بندارالمبونج :بيانات الطالب يف غضون   

سنوات 3عدد الطالب   
Tahun 

978=/978> 
Tahun 

978>/978? 
Tahun 

978?/978@ 

899 8:? 8<9 

 

مبونج يف العام الدراسي العدد اإلمجايل للطالب يف ادلدرسة اإلبتدئية الرابع بندارال

ىي التايل ?978/@978  

Kelas Laki –laki Perempuan Jumlah 

I 17 siswa 23 siswi 40 orang 

II 22 siswa 20 siswi 42 orang 

III 16 siswa 10 siswi 26 0rang 

IV 11 siswa 14 siswi 25 orang 

V 10 siswa 14 siswi 24 orang 

VI 11 siswa 5 siswi 16 0rang 
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بندر المبونج يف ادلدرسة اإلبتدئية الرابع. البٌت التحتية >أ.   

الفصولأ.   

مكتب. 9  

سلترب احلاسوب / غرفة الوسائط ادلتعددة. :  

مكتبة. ;  

. > IPA  وسائل اإلعالم سلترب  

UKS غرفة ومرحاض = .  

الفضاءمسجد . <  

جولف الكرة الطائرة، كرة الصاالت، الريشة الطائرة، وملعب لكرة . ? :olehraga وسائل

  .القدم

 ب. تعليم المحادثة في المدرسة اإلبتدئية الرابع بندارالمبونج

استخدمت الباحثة طريقة ادلالحظة  يف ادلدرسة اإلبتدئية الرابع ببندارالمبونجتعليم احملادثة  دلعرفة 

 وادلقابلة واالختبار والوثائق.
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بندارالمبونجبع ااإلبتدئية الر المحادثة في المدرسة تعليم  عملية . 1ب.   

عملية التدريس والتعلم ىو أحد أنشطة أساسية للعملية التعليمية اليت حيدث فيها 

التفاعل بُت ادلدرس والتالميذ. أما بالنسبة للعناصر التعليمية تشمل على ادلواد التعليمية، 

 التعليمية، التالميذ، وادلدرس، طريقة التعليم، واستخدام وسائل اإلعالم للتعليم.األىداف 

 بع ببندارالمبونجيف ادلدرسة اإلبتدئية الراعملية تعليم احملادثة  إىل ادلالحظة ضلو استنادًا 

 ميكن ادلعرفة أن عملية كما يلي:

 معاً. , والدعاءادلدرس بقول السالم (8

 ادلعلم يدعو الطالب لبدء الدرس بالقول البسملة مع التعابَت العربية. (9

اجللوس للطالب وفقا ألنشطة قق احلضور، ونظافة اللباس، ووضع حي ادلدارس (:

 التعلم.

 ية الطالب لتقد م أنفسهم للطالب.حي ادلدارس (;

 إيصال أىداف التعلم، وتقد م بعض ادلفردات ادلتعلقة الدرس. ادلدارس (>

على استخدام  ادلدارسبعد شرح معاين ادلفردات الذي مل يفهم الطالب  (=

ة على لوحة، وسائل اإلعالم / الدعائم / أدوات شكل منحازة أدلة مكتوب

ورق مقوى )ورقة كبَتة وسهلة لرؤية / قراءة(، أو ميكن أيضا أن تستخدم 

 تكنولوجيا ادلعلومات واالتصاالت القائمة على الوسائط ادلتعددة وغَتىا.
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وميكن إجراء موضوعات التعلم خارج الفصول الدراسية، مبا يف ذلك  (<

 الدينية. ادلسجد، مسجد، أو أي مكان آخر اليت تسمح حول ادلدارس

قد م مقدمة موجزة والتوضيح يف مكتبة األدوات الكتابية مع ي ادلدارس (?

 ادلسائل ذات الصلة بادلوضوع.

احلوار من خالل كتب أنا أحب اللغة العربية. تعطي الدافع  ادلدارسيالحظ  (@

 يكون االىتمام الكامل يف مراقبة ادلواد. للمدارس

 ادلوضوع. ادلطلوب خطاب األسئلة اخلصم دلوضوع / درس (87

 أجاب على أسئلة الصحفيُت يف موضوع / ادلوضوع شفويا. (88

تكرار ")اإلستماع(، يف حُت فهم  ’istimaعندما تعطي ادلعلمُت ادلطلوبة  (89

 زلتويات احلوار إىل األرقام الواردة يف الكتاب.

تكرار اإلستماع جاءت مرة أخرى عن طريق التقليد يف رلموعات  (:8

 وفرادى.

)فتح الكتاب( من قبل مجيع ادلتعلمُت أو اجلماعات أو قراءة نص احلوار  (;8

 األفراد.

بعد زلتويات احلوار مفهوما، مث متابعتها مع مناقشة الحقة. تدريبة عن  (>8

 الفرصة للعثور على شريك. ادلدارسطريق إعطاء 
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 احلوار يف أزواج. مظهر ادلدارس (=8

 ادلتعلمُت التعبَت عن دروسو ادلستفادة. (<8

 يز من خالل تقد م واجب.تزويد ادلعلمُت التعز  (?8

يدعو الطالب إلهناء الدرس من خالل قراءة احلمدلة يف التعبَت  ادلدارس (@8

 العريب.

 ادلتعلمُت استدالل على زلتوى القراءة. (97

تزويد ادلعلمُت التعزيز من خالل إعطاء مهمة كتابة ادلفردات اجلديدة على  (98

 البطاقة ليتم حفظها.

الدرس قراءة احلمدلة ادلوجهة باللغة تعريف ادلعلمُت دعوة انتهى الطالب  (99

 العربية: ىيابنا طلتتم درسنا باحلمدلة

دقيقة. بعدة الطرق اليت  7?احملادثة. وقت التعليم لكل اللقا وبذلك عملية التعلم 

تستهدف ليفهم التليذام ادلواد اليت جيري تدريسها من ادلدرس حىت يكون لديهم ادلعرفة 

 .حول علم

 بندارالمبونجبع افي المدرسة اإلبتدئية الر طريقة تعليم المحادثة  .2ب. 
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ويقوم ادلعلم أيضا  احملادثة ميكن أن يكون معلوما من خالل ادلالحظة أن يف تعليم

باستخدام طريقة التعليم ادلتعددة كالطريقة ادلباشرة، طريقة السمعية الشفوية. بينما استنادًا إىل 

، أنو يف بعض األحيان  Imam Asyrofiالسيد تعليم احملادثة مدرسادلقابلة اليت أجريت مع 

 أيضا.طريقة القواعد والًتمجة يستخدم الطريقة 

الطريقة ادلباشرة، إال وىي كيفية تقد م ادلوضوع باللغة األجنبية حيث ادلعلم مباشرة باستخدام أ. 

ى اإلطالق يف رلال التدريس. اللغة األجنبية كاللغة للتوصيل، ودون استخدام اللغة للتالميذ عل

خصائص ىذه الطريقة ىي إعطاء أولوية عالية يف مهارة الكالم، وقاعدة تدريسها يركز على تقنية 

التوضيح والتكرار واحلفظ ادلباشر. استخدام ىذه الطريقة يعٍت يف بداية عملية التعليم، يرى ادلعلم 

م اللغة العربية مباشرة، حيث أن التالميذ جيب أن يبدأ باستخدااحملادثة أّن ادلقصود يف تعليم 

اعتادوا على مساعة اللغة العربية، وليس فقط أهنا ال تعرف علم النحو فقط، ولكن أيضا لتدريب 

 القدرة على الكالم.

ب. طريقة السمعية الشفوية ىي طريقة التعليم اليت تبدأ باالستماع مث الكالم. ويستند ىذه 

لغة األوىل ىي الكالم، فتدريس اللغة جيب أن تبدأ باستماع الطريقة على االفًتاض أن ال

األصوات للغة يف شكل الكلمة أو العبارة مث الكالم، قبل التعلم يف القراءة والكتابة. يف وقت 

عملية التعليم يقول ادلعلم ادلفردات مث يكرر التالميذ بعد ادلعلم. هبذه الطريقة ميكن أن تساعد 
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فظ ادلفردات من ادلعلم. ألن ادلعلم أكد بقوة أيضا يف حفظ ادلفردات التالميذ أكثر سهولة حل

 فيستخدم ىذه الطريقة كالبديل.

ج. طريقة القواعد الًتمجة يعٍت طريقة التعليم اليت كانت مواد درسو تتألف من احلفظ عن 

 ، ترمجة الكلمات دون السياق، ترمجة نصوص قصَتة، مث تفسَت النص. القواعد

يف عملية تعليم احملادثة مل يستخدم ادلعلم االسًتاتيجية، ووسائل اإلعالم اليت ميكن أن  

 تدعم التعليم، حيدث التعليم عادة بتقد م ادلواد واالستجواب والتدريبات. 

 

 بندارالمبونجبع افي المدرسة اإلبتدئية الر .مواد تعليم المحادثة 3ب. 

 على يؤثر عامل وىذا التعلم، عملية يف أمهية أكثر ىي بل التعليمية، ادلواد أو التعليمية ادلواد

: مثل ادلصادر من متنوعة رلموعة طريق عن التعلم مواد على احلصول وميكن .التعليم نوعية

 ادلصدر تعد مل ادلعلمُت أن حىتو غَتىا.  ،CD، VCD واألشرطة، والكتب اإلعالم وسائل

    8.التعليمية ادلواد حول معلومات على احلصول يف والوحيد الرئيسي

                                                             
      

1 Abdul Hamid dkk,pembelajaran bahasa Arab  pendekatan, metode,  strategi, dan media, (malang : 

UIN Malang Press, 2008). H. 16-17. 
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 ;يستحدم يف ادلدراسة اإلبتدائية احلكومية اليت  Aku Cinta Bahasa Arab Kelas Vكتاب 

"  تعليم ادلواد من الكتاب بدءاً من ادلادة " غرفة اجللوس وادلذاكرة" حىت ادلادة األخَتة. بندارالنبج

ويشمل ادلواد: غرفة اجللوس وادلذاكرة, ىف احلديقة, األلوان, ىف الفصل, يف مكتبة ب" يف ادلقص

ىف تعليم احملادثة ادلعلم على التدقيق يف  داوت الكتابية, ىف ادلقصب.يف مدراسة األادلدراسة, 

 وليس ىناك أىداف زلددة ينبغي حتقيقها تالميذ يف الدراسة،ادلواد مهارة الكالم, وادلفردات. 

 وإذا كان التالميذ قد فهم مادة معينة مث ادلعلم مباشرة إىل ادلادة بعدىا.

أنو   Imam Asyrofiوفقا لألستاذ  Aku Cinta Bahasa Arab Kelas Vاستخدام الكتاب  

ادلبتدئُت كما على مستوى ادلدرسة اإلبتدائية، ألن عرض ادلواد السهلة  خامس صفمناسب ل

والتالميذ ببطء ًا لسهولة فهم التالميذ. ادلواد غَت معقد جداً, للفهم واألمثلة ىي داعمة جد

ألن عرض ادلواد   لفهم تعليم احملادثة ألن التعليم يبدأ من صفل خامس مدراسة اإلبتدائية.

السهلة للفهم واألمثلة ىي داعمة جدًا لسهولة فهم التالميذ. ادلواد غَت معقد جداً، والتالميذ 

 يبدأ سهلة لصفل خامس من ادلرحلة مدراسة اإلبتدائية.ببطء لفهم ألن التعليم 

ىف ادلدراسة   Aku Cinta Bahasa Arab     Kelas V أن يستحق الكتاب كل التالميذ البدّ 

لسهولة عملية التعليم, وادلعلم ال حيتاج لكتابة احملادثة واألمثلة على السبورة نظرًا ألن اإلبتدائية 
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ادلقدمة مباشرة أثناء عرض ادلعلم الكتاب، وميكن أن يساعد يف  التالميذ ميكن أن تتبع ادلواد

 اتفاد الوقت للتعليم.

, مهارة يف عملية تعليم احملادثة لتقييم التالميذ عادة قام ادلدرس باالختبار التحريري

. كان نتائج التالميذ وفقا للمعلم كانت جيدة على الرغم وجد بعض ادلشاكل وادلفردات الكالم

 .اليت حتدث

. يف ىذه تعليم :978اتبع ادلعلمُت دم دراسة اإلبتدائية استخىف العملية التعليمة بادل

يف ذلك الوقت من الدروس اليت . (RPP)احملادثة ادلعلم يضع ادلدرس خطة تنفيذ التعلم 

يستخدمها ادلعلمون أساليب وفقا لألحرز زلطة االذاعية بناء على كتاب دليل ادلناىج الدراسية 

فضال عن ادلواد وفقا ألدلة زلطة االذاعية أحب منهاج اللغة العربية يف عام  ،:978يف عام 

978:. 

 

إلبتدائية . مشكالت تعليم المحادثة لتالميذ الصف الخامس فى المدرسة ا4ب. 

 بندار المبونج 4الحكومية 

تعاين وفقا للقضايا االندونيسية الكبَتة من مشكلة القاموس أو مشاكل، وادلشاكل اليت 

، فهم مشاكل تعلم اللغة العربية تعٍت رلموعة متنوعة من   منها معٌت مشاكل أو قضايا سلتلفة.
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ادلشاكل، أو ادلشاكل اليت تواجهها يف تعلم اللغة العربية. يف حُت أن مشاكل تعلم اللغة العربية 

 حملادثة.أن واضعي تعٍت ىنا ىو سلتلف ادلشاكل اليت تواجو ادلعلمُت والطالب يف تعلم ا

يف كل عملية التعليم بطبعا ىناك مشكلة، فإنو ميكن بشكل العوامل ادلعوقة. وفقا دلعلم 

الطالب ال يعرفون كيفية قراءة القرآن، والطالب ىم شلارسة اللغة العربية من أحد العوامل يعٍت 

ية زلدود يف أقل تستخدم اللناطقة باللغة العربية، والقدرة على حفظ ادلفردات، وادلعلمُت ادلهن

 رلال الدراسات العربية، وخاصة يف تعلم احملادثة. ىذا قد يعيق تعلمهم.

نظرت الباحثة ىناك التالميذ احملادثة يف الوقت للمالحظة ضلو اتباع التالميذ تعليم 

ولكن عندما يسأل ادلعلم الطالب على احلوار يف أزواج ىناك بعض  ادلتحمسُت جداً يف الدرس,

. ىذا ىو ألهنا تفتقر إىل ادلفردات بحثون خطوة خائفة أو أقل ثقة إىل األمامالطالب الذين ي

ميكن أن  العوامل الداخلية لقدرة التالميذ ادلتفاوتة وتفتقر إىل القدرة على التحدث باللغة العربية. 

يكون السبب. ىناك طالب الذين اتقنوا ادلواد على احملادثة ولكن ال تزال ىناك الطالب الذين مل 

 يتمكنوا من السيطرة على ادلواد عندما تعلموه.

يبدو ىذا احلال أيضا عندما الباحثة تعطي االختبار التحريري للتالميذ، وكثَتًا ما زالت  

، ومن بُت ادلشاكل اليت بندار النبج ;ادلدرسة اإلبتدائية احلكوميةقيمة التالميذ حتت احملددة ب

أقل قدرة على صعبا يف ترتيب الكلمات جّيد, ادلفردات,  براعة حتدث: فال تزال صعبا يف
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التعرف إىل شلارسة التحدث باللغة العربية. ميكن أن يكون سبب ىذا ألهنم رلرد تعلم ادلواد 

 اة اليومية.الدراسية دون تطبيقها يف احلي

 

 

ائية . الجهود لحلول مشكالت تعليم المحادثة لصف الخامس فى المدراس اإلبتد5ب. 

 الحكومية الرابع بندار المبونج

مبا يف ذلك عن طريق طرح تواجو ادلشاكل ادلذكورة كان ادلعلم قد عمل احللول حللها, 

للتالميذ أنفسهم يف تعلم اللغة حفظ ادلفردات تسهيال الطالب على التعرف يتكلمون العربية، 

العربية مبا يف ذلك درس تعليم احملادثة. وأيضا يف بعض األحيان يقوم ادلعلم بتكرار مرة أخرى 

 الشرح عندما ال يزال ىناك العديد من التالميذ الذين يواجهون الصعوبة.

ل. ويف ىذه نظرا على ذلك احلال تشعر الباحثة احلاجة إىل تقد م اقًتاح حلل ىذه ادلشاك 

احلالة كانت الباحثة مهتمة لتقد م اقًتاح دلدرسي القواعد النحوية من أجل استخدام اسًتاتيجية 

 التعليم يف تعليم احملادثة.

، مظاىرة ىي مظاىرة اسًتاتيجيات التعلم  لباحثة ىنا وضعاالسًتاتيجية ادلقصودة من ا  

الشعور أو تظهر فئة كاملة حول عملية أو اسًتاتيجية التدريس اليت تستخدم النمذجة لتوضيح 

مستخدم أن تفعل شيئا. ىذه الطريقة فعالة جدا ألهنا ميكن أن تساعد الطالب للعثور على 
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إجابات من تلقاء نفسها استنادا إىل الوقائع احلقيقية. وهبذه الطريقة ومن ادلتوقع أن تكون 

ميكن أن تستخدم لتعليم احملادثة، مثل متفاوتة ادلعرفة وادلهارات للطالب. ىذه االسًتاتيجية 

 القدرة على الكالم ادلتعلمُت، وادلفردات، وذلك باستخدام الدعائم مثل الصور والورق وغَتىا.

 .يف ىذه االسًتاتيجية كل رلموعة سوف تؤدي األمر للمعلم، مث تقدم النتائج يف الصف 

مساعدهتم للعثور على إجابات  ,ذه االسًتاتيجية سوف يشعر مجيع التالميذ نفس ادلسؤوليةهب

استخدام ىذه  من تلقاء نفسها، وتدريبهم على جيرؤ أن يظهر يف وسط الصف لتقد م نتائجها.

االسًتاتيجية لديو غرض تسهيل التفسَت ألن استخدام أكثر زلدودية اللغة، دلساعدة الطفل على 

ادلهارات مثل مهارات  فهم الدرس بشكل واضح، ومناسبة لالستخدام عند الذىاب إىل توفَت

 التحدث. اختار ادلؤلف أيضا مظاىرة يف تدريس اسًتاتيجيات التعلم احملادثة. 

 

 اخلطوات ادلتخذة ىي كما يلي:

 إعداد الصور، وغَتىا من األدوات مثل ورقة حتتوي على قطع من ادلفردات. .8

 .أشخاص( >-;تقسيم التالميذ يف اجملموعات الصغَتة ) .9

دلطابقة الصورة مع ادلفردات اليت أعطيت، وجعل مجل بسيطة اطلب من كل رلموعة  .:

 على أساس موضوع.

 اسأل كل فريق لتقد م النتائج )العرض التقدميي( أمام الصف. .;
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 إعطاء الفرصة للمجموعات األخرى لتقد م تعليقات أو أسئلة. .>

 9ادلدروسة.إعطاء التوضيح ضد أعمال الفريق بتقد م الشرح اإلضايف حول بنية اجلملة  .=

تعليم احملادثة،  يف مظاىرة  تعليملتقدم الباحثة االقًتاح للمعلم الستخدام اسًتاتيجية 

ئية مدرسة اإلبتداويعطي ادلعلم الفرصة للباحثة دلمارسة االسًتاتيجية لتالميذ الصف اخلامس 

األدوات الكتابية احلكومية الرابع بندار المبونج. يف ىذه الدراسة واضعي تسليم ادلواد يف مكتبة 

 للطالب مع اسًتاتيجيات التعلم ادلظاىرات.

 أما بالنسبة خلطوات عملية التعليم كما يلي:

 أ( ادلقدمة 

 تقول ادلّدرسة السالم و الدعاء. .8

 ادلّدرسة تدعو الطالب لبدء الدرس بالقول البسملة مع التعابَت العربية. .9

اجللوس للطالب وفقا ألنشطة ادلّدرسة حتقق احلضور، ونظافة اللباس، ووضع  .:

 التعلم.

 ادلّدرسة حتية الطالب لتقد م أنفسهم للطالب. .;

 يف مكتبة األدوات الكتابّيةادلّدرسة إيصال أىداف التعلم,   .>

 
                                                             
     

2 Syaiful mustofa, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Inovatif (Malang: UIN Maliki Press), 

h. 108. 
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 األنشطة األساسيةب( 

يالحظ ادلتعلمون حول احلوار: يف مكتبة األدوات الكتابية من خالل كتب أنا أحب  .8

 للمتعلمُت يكون االىتمام الكامل يف مراقبة ادلواد. اللغة العربية. تعطي الدافع

 تقراء احلوار مث الطالب تقراء بعدىا. ادلعلم .9

بعد أن مت قراءهتا من قبل ادلعلم يطلب من الطالب إلثبات احلوار يف أزواج يف وسط  .:

 الصف لتحديد قدرة كل طالب.

 مرة واحدة تعترب كافية، بدأ ادلعلم لًتمجة معٌت احلوار.  .;

 يشرح بإجياز عن قواعد مرتبطة مبوضوع اليت جيري تدريسها. امل  .>

 التكرار اإلستماع، يسأل عما الطالب مل يفهموا، وإعطاء شرحا موجزا. ادلعلم .=

من التعلم من ادلعلمُت مع الطالب إلعطاء استنتاجات حول ادلوضوعات اليت مشلتها  .<

 الدراسة.

 أشخاص: >-;من رلموعات، كل رلموعة تتكون  > مت تقسيم الطالب إىل .?

Kelompok 1    Kelompok 2 

1. Abdilah Magad   1. Fatolosa Zamasi 

2. Arjuna Juli Saputra               2. Fria Dwi Ramadhani 
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3. Ar-rosa Sausan   3. Gita Febriyani 

4. Amanda Sagita Putri  4. Hoirunnisa  

5. Dinar Arta Cinta   5. M. Fadil Prayoga 

Kelompok 3    kelompok 4 

1. M. Arifin    1. Mei rani 

2. M. Iqbal Fadilah   2. Nirmala Putri 

3. M. Nauval Setiawan  3. Nasya Shifa Salsabila 

4. Mahesa Riskiyansah  4. Putrie Meize Adelyya 

5. Medi kurnia   5. Putri Risma Dewi 

Kelompok 5 

1. rifkyAlfariji 

2. salsa Dea Anastasya 

3. septi Mungkaromah 

4. vidya Meirela Putri 

 

. ادلعلم يعطي صورة لكل رلموعة. واقامة بعض ادلفردات اليت مت كتابتها يف ورقة.@  

 . ادلعلم تعليمات كل رلموعة دلطابقة الصورة مع ادلفردات اليت مت تقامسها كل رلموعة.87

.ادلفردات .  مث طلب من كل رلموعة إىل جعل مثال على مجل بسيطة على أساس أن88  
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وقدمت كل رلموعة لتقد م النتائج )العرض( يف وسط الصف. 89  

 فرص للمجموعات األخرى لًتك تعليق أو سؤال. ادلعلم. :8

. ادلعلمُت توضيحات حول عمل تلك اجملموعات وتقد م تفسَت إضايف ذليكل اجلملة ;8

 تعلموه.

 االختتامج( 

 إجراء ادلدرسة التقييم بنتائج عمل اجملموعات. .8

تعريف ادلّدرسة دعوة انتهى الطالب الدرس قراءة احلمدلة ادلوجهة باللغة العربية:  .9

 ىيابنا طلتتم درسنا باحلمدلة.

ىذه التدابَتالتعلم احملادثة باستخدام الكتب "أنا أحب اللغة العربية" من قبل وسائل 

 الكتاب مظاىرة تشَت مدرس اللغة العربية.

"أحب اللغة العربية" من خالل أسلوب مظاىرة الذي  التعلم احملادثة باستخدام الكتب

 يتبع ىو مؤلف يعلم الطالب مع القيمة ادلادية يف مكتبة األدوات الكتابية.

 1الجدوال 

  يتحدث اختبار المهارات النتائج / مهارات محادثة و المفرادت
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اللغة العربية    

بع بندر المبونجضد طلبة الصف الخامس في المدرسة اإلبتدائية الحكومية الرا  

   2211 فى التاري

القدرة على التحدث  رقم
 باللغة العربية

 نواتج التعلم

 النسبة ادلئوية عدد

%7> < شلتازة 8  

% 97 = جّيد 9  

% 87 = مقبول :  

% >8 : ناقس ;  

% > 9 ناقس جًدا >  

% 877 ;9 عدد   

 معايَت الناطقة بالعربية ادلهارات ىي كما يلي:

 % = أ ) شلتازة( 877-=?أ. 

 % = ب ) جّيد( >?-8<ب. 

 (مقبول% = ج )  7<-=>ج. 

 % = د ) ناقس( >;-8;د. 
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 (ناقس جداً % = ه ) 7; >ه. 

 

 ادلؤشرات:

الطالب قادرين على احلصول على قيمة  <أ. اختبار على أساس من ادلهارة يتحدث سوى

 شلتازة.

اختبار القدرة على التحدث  طالب قادرين على احلصول على قيمة جيدة يف =ب. وكان 

/احملادثة ادلهارات. وادلفردات ادلهارات   

فقط. =ج. الطالب الذين لديهم القدرة على الكالم والسيطرة على ادلفردات من الناس   

طالب من جديد فقط للحصول على قيمة مقبول. :د.   

ت القدرةطالب الذين يسجلون جدا األقل مرة واحدة يف احملادثة. وادلفردا 9ه. فقط   

 

"  Aku Cinta Bahasa Arab Kelas V "التحليل لتعليم المحادثة باستخدام الكتاب . 6ب. 

 مبونجائية الحكومية الرابع بندار اللتالميذ الصف الخامس فى المدراسة اإلبتد
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يف الوصف أدناه شرح كيفية معاجلة البيانات اليت مت احلصول عليها من ادلالحظة  

للتحليل بالكلمات أو النوعي. بعد أن يتم حتليل البيانات مث أخذ االستنتاج عن طريق التفكَت 

االستقرائي الذي يعٍت ادلرور عن باالستنتاج احملددة إىل العام. أما بالنسبة لتحليل البيانات اليت 

  احلصول عليها ىي كما يلي:مت

 Aku Cinta Bahasa Arab " تعليم احملادثة باستخدام الكتاب البيانات حول الفهم لعملية 

Kelas V لتالميذ الصف اخلامس ىف  " اليت مت مجعها من خالل ادلقابلة مع مدرس اللغة العربية

ادلراقبة واالختبار وأيضا ميكن عرض ادلدراسة اإلبتدائية احلكومبة الرابع بندار النبج ، من خالل 

 الوثائق على النحو التايل:

 النظرية تنص على أن "تعليم احملادثة" ىو:

مهارات الكالم )احملادثة( ىو نوع واحد من إجادة اللغة ادلراد حتقيقها يف تعلم اللغات 

وار أو الكالم. احملادثة احلديثة مبا فيها اللغة العربية. حملادثة، وفقا للغة ىي التخاطب )زلادثة(، احل

تبادل األفكار واآلراء حول موضوع معُت بُت دولتُت أو أكثر. احملادثة ىي مهارات احملادثة 

كالم( وتعلم اللغة العربية كانت الاألساسية لكل من األطفال وأولياء األمور. تعلم احملادثة )

يف زلادثة )التحدث( يف  واذلدف من ذلك ىو أن الطالب قادرون على االستمرار تدرس أوال.

 :الكالم اليومي مع استخدام اللغة العربية وقراءة القرآن، يف الصالة والدعاء.

                                                             
      

3 Zulhanan, Metode Pembelajaran Bahasa Arab (Bandar Lampung: Anur, 2005), h. 1. 
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 Akuميكن أن يكون معلوما من خالل ادلالحظة أن يف تعليم احملادثة باستخدام الكتاب "

Cinta Bahasa Arab Kelas V ويقوم ادلعلم أيضا باستخدام طريقة التعليم ادلتعددة كالطريقة "

مدرس تعليم بينما استنادًا إىل ادلقابلة اليت أجريت مع  طريقة السمعية الشفوية أيضاً.ادلباشرة، 

 أيضا.طريقة القواعد والًتمجة أنو يف بعض األحيان يستخدم  ،Imam Asyrofiالسيد  احملادثة

 Aku Cinta Bahasaتعليم احملادثة باستخدام الكتاب " حظة ضلو عملية واستنادًا إىل ادلال

Arab Kelas V " لتالميذ الصف اخلامس  ىف ادلدراسة اإلبتداية احلكومية الرابع بندار النبج, وميكن

" ىف  Aku Cinta Bahasa Arab Kelas V تعليم احملادثة باستخدام الكتاب " ادلعرفة أن عملية 

 كما يلي:المبونج  داية احلكومية الرابع بندار ادلدراسة اإلبت

ادلعلم يدعو الطالب لبدء الدرس بالقول البسملة مع ادلدرس بقول السالم والدعاء معاً, 

ادلدارس حيقق احلضور، ونظافة اللباس، ووضع اجللوس للطالب وفقا , التعابَت العربية

للطالب, ادلدارس إيصال أىداف ألنشطة التعلم, ادلدارس حيية الطالب لتقد م أنفسهم 

وميكن إجراء موضوعات التعلم خارج الفصول الدراسية، مبا يف ذلك ادلسجد،  التعلم،

بعد شرح معاين ادلفردات  مسجد، أو أي مكان آخر اليت تسمح حول ادلدارس الدينية.

 الذي مل يفهم الطالب ادلدارس على استخدام وسائل اإلعالم / الدعائم, ادلدارس يقد م

مقدمة موجزة والتوضيح يف مكتبة األدوات الكتابية مع ادلسائل ذات الصلة بادلوضوع, 

يالحظ ادلدارس احلوار من خالل كتب أنا أحب اللغة العربية. تعطي الدافع للمدارس 
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يكون االىتمام الكامل يف مراقبة ادلواد, ادلطلوب خطاب األسئلة اخلصم دلوضوع / درس 

لة الصحفيُت يف موضوع / ادلوضوع شفويا, عندما تعطي ادلوضوع, أجاب على أسئ

تكرار ")اإلستماع(، يف حُت فهم زلتويات احلوار إىل األرقام  ’istimaادلعلمُت ادلطلوبة 

الواردة يف الكتاب, تكرار اإلستماع جاءت مرة أخرى عن طريق التقليد يف رلموعات 

ادلتعلمُت أو اجلماعات أو األفراد, وفرادى, قراءة نص احلوار )فتح الكتاب( من قبل مجيع 

بعد زلتويات احلوار مفهوما، مث متابعتها مع مناقشة الحقة. تدريبة عن طريق إعطاء 

ادلدارس الفرصة للعثور على شريك, ادلدارس مظهر احلوار يف أزواج, ادلتعلمُت التعبَت عن 

دارس يدعو الطالب دروسو ادلستفادة, تزويد ادلعلمُت التعزيز من خالل تقد م واجب, ادل

إلهناء الدرس من خالل قراءة احلمدلة يف التعبَت العريب, ادلتعلمُت استدالل على زلتوى 

اجلديدة على البطاقة تزويد ادلعلمُت التعزيز من خالل إعطاء مهمة كتابة ادلفردات , القراءة

ادلوجهة باللغة تعريف ادلعلمُت دعوة انتهى الطالب الدرس قراءة احلمدلة ليتم حفظها, 

 .العربية: ىيابنا طلتتم درسنا باحلمدلة

 Aku Cinta Bahasa Arab Kelas "تعليم احملادثة باستخدام الكتاب  وبالتايل عملية 

V " دقيقة، استخدام الكتاب  7?. وقت التعليم لكل اللقاء ىو" Aku Cinta Bahasa 

Arab Kelas V "دف إىل أن يفهم التالميذ ادلواد مع رلموعة متنوعة من الطريقة اليت تسته

 اليت جيري تدريسها من ادلدرس حىت يكون لديهم ادلعرفة حول علم جيدا.
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ولكن يف الواقع عديد من التالميذ مل يكن قادرا على تطبيق التعلم ادلكتسبة من 

العوامل  حبسن وصحيح،مهارة الكالم و ادلفردات ادلدرس جيدة مثل مل تكن قادرا 

. ىناك التالميذ الذين أتقنوا ميذ يعٍت القدرة ادلتفاوتة دتكن أن تكون السببالداخلية للتال

 ولكن ميجد اليت مل درست ىذه ادلواد. ادلفردات و مهارة الكالم 

احلكومية  ائيةدتعليم احملادثة لتالميذ الصف اخلامس ىف ادلدراسة اإلبت لذا نتائج 

 ال تزال منخفضة. ميكن أن يتضح ذلك من اجلدول أدناه: الرابع بندار المبونج

 1الجدوال

  يتحدث اختبار المهارات النتائج / مهارات محادثة و المفرادت

اللغة العربية    

 ضد طلبة الصف الخامس في المدرسة اإلبتدائية الحكومية الرابع بندر المبونج

 2211فى التاريح 

القدرة على التحدث  رقم
العربيةباللغة   

 نواتج التعلم

النسبة ادلئوية  عدد  

% > : شلتازة 8  

%87 > جّيد 9  
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%>9 = مقبول :  

%7> = ناقس ;  

%87 ; ناقس جًدا >  

%877 ;9 عدد   

 معايَت الناطقة بالعربية ادلهارات ىي كما يلي:

 % = أ ) شلتازة( 877-=?أ. 

 % = ب ) جّيد( >?-8<ب. 

 (مقبول% = ج )  7<-=>ج. 

 % = د ) ناقس( >;-8;د. 

 (ناقس جداً % = ه ) 7; >ه. 

لتالميذ منخفضا واستنادًا إىل اجلدول أعاله مهارة الكالم )احملادثة( وادلفردات 

جيداً, يف حُت أن ىناك بدأت بالفعل يف تنفيذ التعلم ادلعلم اخلطوات أكمل وجو احملادثة. 

الناطقة باللغة العربية وحفظ  ويرجع ذلك إىل عدم وجود تدريب الطالب يتعرفوا يف

 العربية يفاللغة  ختضع keseluruhan KKM .KKMلذلك مل تصل الدراسة  ادلفردات.

 .:<بندر المبونج  مدرسة اإلبتدائية احلكومية الرابع
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فًتى الباحثة احلاجة إىل البحث أعمق  دلا يسبب ذلك، إذا كان يف عملية التلعليم ىناك 

. وأيضا سوف تسعى الباحثة إىل Buku Aku Cinta Bahasa Arabمشكلة أو على استخدام 

 تقد م حل بديل حلل ىذه ادلشكلة.

االسًتاتيجيات اليت من الكتاب يعٍت ىنا ىي مظاىرة اسًتاتيجيات التعلم. اسًتاتيجية 

مظاىرة ىي اسًتاتيجية التدريس اليت تستخدم النمذجة لتوضيح ادلعٌت أو إلظهار فئة كاملة حول 

ة أو مستخدم أن تفعل شيئا. ىذه االسًتاتيجية فعالة جدا ألهنا ميكن أن تساعد الطالب عملي

للعثور على إجابات من تلقاء نفسها استنادا إىل الوقائع احلقيقية. ، وهبذه الطريقة ومن ادلتوقع 

ادثة، أن تكون متفاوتة ادلعرفة وادلهارات للطالب. ىذه االسًتاتيجية ميكن أن تستخدم لتعليم احمل

 مثل جعل ادلفردات باستخدام الدعائم مثل الصور والورق وغَتىا.

ومن بُت ادلزايا اليت تتمتع هبا اسًتاتيجيات البيان ما يلي: الطالب االىتمام تركز بسهولة 

أكرب على عملية التعلم وال يركز على أمور أخرى، ميكن أن تقلل من األخطاء يف اخلتام، إذا ما 

لكتب للطالب مراقبة مباشرة ضد عملية واضحة، عندما يشارك الطالب قورنت أحب قراءة ا

بنشاط يف شيء التجرييب الذي ىو برىاين، سوف يكتسب الطالب اخلربات العملية اليت ميكن 

 أن تشكل مشاعر وقدرات األطفال، وميكن تطوير ادلهارات.

لتعليم   pembelajaran demonstrasiتقدم الباحثة االقًتاح للمعلم الستخدام اسًتاتيجية

احملادثة، ويعطي ادلعلم الفرصة للباحثة دلمارسة االسًتاتيجية لتالميذ الصف اخلامس ىف دلدراسة 
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يف ىذه الدراسة ادلؤلف مكتبة األدوات الكتابية تقد م  .دائية احلكومية الرابع ندار المبونجاإلبت

 ادلواد للطالب مع اسًتاتيجيات مظاىرة. 

ادلعلم ادلدرس بقول السالم والدعاء معاً, أما بالنسبة خلطوات عملية التعليم كما يلي: 

ادلدارس حيقق احلضور، ونظافة , يدعو الطالب لبدء الدرس بالقول البسملة مع التعابَت العربية

اللباس، ووضع اجللوس للطالب وفقا ألنشطة التعلم, ادلدارس حيية الطالب لتقد م أنفسهم 

سأل ادلعلم سؤاال اخلربات التواصلية من ادلتعلمُت  , ادلدارس إيصال أىداف التعلم،للطالب

يالحظ ادلتعلمون حول احلوار: يف مكتبة األدوات  ويرتبط موضوع يف مكتبة األدوات الكتابية, 

الكتابية من خالل كتب أنا أحب اللغة العربية, تعطي الدافع للمتعلمُت يكون االىتمام الكامل 

اقبة ادلواد، وقراءة ادلعلم احلوار مث الطالب تلت ذلك، بعد أن طلب استكمال تالوة يف مر 

الطالب ادلعلمُت لقراءة احلوار يف أزواج لتحديد قدرة كل طالب، كانت تعترب كافية، بدأ ادلعلم 

لًتمجة معٌت احلوار، أوضح ماسًت بإجياز عن قوائد مرتبط مبوضوع اليت جيري تدريسها وادلعلمُت 

عطي التكرار اإلستماع"، يسأل عما الطالب مل يفهموا، وإعطاء شرحا موجزا، التعلم من ت

ادلعلمُت مع الطالب إلعطاء استنتاجات بشأن ادلوضوعات اليت دتت دراستها، مت تقسيم 

أشخاص، ادلعلم يعطي صورة لكل  >-;الطالب إىل مخس رلموعات، كل رلموعة تتكون من 

دات اليت مت كتابتها يف ورقة، تعليمات ماسًت كل رلموعة دلطابقة رلموعة, واقامة بعض ادلفر 

الصورة مع ادلفردات اليت مت تقامسها كل رلموعة، مث طلب من كل رلموعة إىل جعل مثال على 
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مجل بسيطة تقوم على ادلفردات، ادلعلم يعطي كل رلموعة لتقد م النتائج )العرض( يف وسط 

تزويد ادلعلمُت ات األخرى لًتك تعليق أو سؤال, الصف، وتوفَت معلمُت فرص للمجموع

توضيحات بشأن عمل تلك اجملموعات وتقد م تفسَت إضايف ذليكل اجلملة تعلموه، ادلعلم إجراء 

التقييم مع عمل الفريق، تعريف ادلعلمُت دعوة انتهى الطالب الدرس قراءة احلمدلة ادلوجهة باللغة 

 .العربية: ىيابنا طلتتم درسنا باحلمدلة

وجدت البحثة نتائج  pembelajaran demonstrasi من عملية التعليم باستخدام اسًتاتيجية

 التعلم ادلرّقة: 

 1الجدوال 

  يتحدث اختبار المهارات النتائج / مهارات محادثة و المفرادت

اللغة العربية    

 ضد طلبة الصف الخامس في المدرسة اإلبتدائية الحكومية الرابع بندر المبونج

 2211فى التاريح 

القدرة على التحدث  رقم
 باللغة العربية

 نواتج التعلم

 النسبة ادلئوية عدد

%7> < شلتازة 8  

% 97 = جّيد 9  
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% 87 = مقبول :  

% >8 : ناقس ;  

% > 9 ناقس جداً  >  

% 877 ;9 عدد   

 معايَت الناطقة بالعربية ادلهارات ىي كما يلي:

 % = أ ) شلتازة( 877-=?أ. 

 % = ب ) جّيد( >?-8<ب. 

 (% = ج ) كايف 7<-=>ج. 

 % = د ) ناقس( >;-8;د. 

 % = ه )مقبول( 7; >ه. 

الطالب الذين حصلوا شلتازة فاستنادًا إىل اجلدول أعاله مهارة الكالم وادلفردات قد زاد, 

، الطالب حيصلون على ما يكفي من قيمة =أشخاص، الذين حيصلون على درجات جيدة  <

 9أشخاص، وحيصلون على مقبول قيمة للغاية  :أشخاص، يف حُت أن عشرات ناقس من  =

. KKMفقط. وخالفا للقيم السابقة ال تزال العديد من الطالب الذي سجل أقل من متوسط 

ل ادلؤلف أنو إذا استخدام ادلعلمُت أساليب تعلم احملادثة مث الطالب سوف يكون احلصول ويأم

 على أفضل الدرجات.
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، بغَت احملادثة ترجو الباحثة للمعلم باستخدام االسًتاتيجية ووسائل اإلعالم يف تعليم 

يد االسًتاتيجية ادلقًتحة من الباحثة، نظرًا لعد Pembelajaran Demonstrasiالنظر عن اسًتاتيجية 

 األخرى تستخدم أيضا يف عملية التعليم.

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الباب الخامس

 الخالصة و اإلقتراحات و اإلختتام

 أ. اخلالصة

استنادًا إىل نتائج حتليل البيانات ميكن االستنتاج أن يف تعليم احملادثة اإلبتدئية 

 على النحو التايل:ج بندار النب 4احلكومية 

ويقوم “Aku Cinta bahasa Arab Kelas V“  باستخدام الكتاباحملادثة  يف تعليم .1

اليت ستدرس تعليم احملادثة ادلدرس باستخدام طريقة التعليم ادلتعددة لتكون مادة 

سهلة فهمها للتالميذ، يعين الطريقة ادلباشرة، طريقة السمعية الشفوية، وطريقة 

 القواعد والًتمجة أيضاً.

بوجود بعض ادلسكالت تشعر الباحثة أنو حباجة إىل تقدمي اقًتاح حلل ىذه  .1

يعن بتكثري احلفظ على وادلفردات, و مهارة الكالم وادلمارسة لتطبيقها. ادلشاكل. 

 من الباحثة.Pembelajaran Demonstrasiمنو استخدام اسًتاتيجية 

 

 



 االقًتاحات ب. 

استنادًا إىل نتائج التحليل واالستنتاج ادلذكورة فقّدمت الباحثة االقًتاحات على 

 النحو التايل:

أن توّفر ادلرافق مثل وسائل اإلعالم بندار النبج  4اإلبتدائية احلكومية لمدرسة ل .1

 للتعليم، من أجل جعل التالميذ أكثر سهولة لفهم مجيع ادلواد من ادلدرس. 

درس تعليم احملادثة أن يكّكد التحس ن حلل ادلشاكل اليت يواجهها التالميذ يف دل .2

 عجعل التالميذ أكثر نشاطا وسهلة التعلم. واحد منها باستخدام االسًتاتيجية اليت

 Pembelajaranيف التعلم. ويف ىذه احلالة تقًتح الباحثة الستخدام اسًتاتيجية 

Demonstrasi . 
 

 االختتام ج. 

مع لفظ الشكر هلل سبحانو وتعاىل، أنو بربكة اهلل وتوفيقو وىدايتو حىت ميكن للباحثة 

 4"تعليم احملادثة يف ادلدراسة اإلبتدائية احلكومية إكمال كتابة ىذا البحث العلمي بعنوان: 

 بندار النبج". 



نعلم أن ىذا البحث العلمي ال يزال لديو الكثري من العيوب والقصور فيما يتعلق 

بادلواد، وادلنهجيتو، فضال عن نظامها، وىذا ىو ببساطة حدود العلم واخلربة للباحثة. ولذلك 

 قراء االقًتاحات الفعالة الكتمال ىذا البحث العلمي.ترجو الباحثة راجاء مفتوحا من ال

واألخري نأمل أن يكون ىذا البحث العلمي نافعا للباحثة خاصة كادلعارف اإلضافية 

 وإىل القراء عامة. آم ن يا رّب العادل ن.
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