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 مّلخص
فاظ االتصالية. من خربة الباحثة, اطل الطريقة من خالل تطبيقث عن ترقية مهارة الكالم حتبحث ىذا البَ 

 متعلّ ىف يت لديها قليل من الرغبة م ستوجهو بعض الطلبة الّ علّ غة العربية يف التّ مهارة الكالم لدى طلبة يف استخدام اللّ 
يستخدم ادلدرس الطريقة ادلتنوعة عند  مل غة العربية. سبب ىذا احلال ألنّ عوبة يف درس اللّ تنظر الصّ  غة العربية واللّ 

وحده بعدم استخدام  (LKS)الطالب اجباتورقة  الكتب اإلرشادية ولى عيركز ادلدرس التعّلم و  و عملية التعليم
ريس اليت تقدر على ترقية مهارة الكالم اللغة العربية لدى الطلبة. فلم تقدر الطلبة لكالم باستخدام اللغة طريقة التد

    العربية. 
الطريقة االتصالية. حلاجة اىل  تطبيق تليها, أىداف ىذا البحث ىي ترقية مهارة الكالم من خاللو 

 علىلدى طلبة, بعضها بتدريب الطلبة م اللغة العربية األنشطة اليت قامت هبا الباحثة من أجل ترقية مهارة الكال
استخدام  علىي لو ادلبادئ حلث الطلبة شجاعة وإبداعية, من جانب استعاب قواعد اللغة الذ تلقائيةاستخدام اللغة 

ية اليت تقدر للغة العربية يعٍت الطريقة االتصالٖتاول الباحثة يف استخدام احدى طرق التدريس اللغة العربية. ذلذا احلال 
على ترقية مهارة الكالم اللغة العربية لدى طلبة الصف الثامن "أ" ٔتدرسة اإلخالص ادلتوسطة اإلسالمية فاجر بوالن 

 المبونج الغربية.
فيو ادلدرس داخل  نوع البحث الذي أجرى, (PTK)أّما نوع ىذا البحث ىو البحث األجرائ الصفي 

ترقية مهارة الكالم لدى طلبة. تنفيذ ترقية وظيفتو, و يف ىذا احلال ىدف و حلصول على ٖتسُت  يةالفصول الدراس
فقامت الباحثة بدورتُت يعٍت اربعة يصف بو االستمرار حىت ادلشاكل ادلوجهة مت ٖتليلها. البحث اإلجرائ الصفي الذي

 التأمل. اللقاءات. و لكل الدورة تتكون من اربعة مراحل يعٍت التخطيط, و التنفيذ, و ادلالحظة, و
بعض الطريقة يعٍت ادلالحظة, و األدلة الوثائقية, و ادلقابلة, و  الباحثة ستخدامتىل مجع البيانات ااستنادا 

الصف االختبارفيمكن االستنتاج أّن يوجد الًتقية يف مهارة الكالم اللغة العربية باستخدام الطريقة االتصالية لدى طلبة 
ة اإلسالمية فاجر بوالن المبونج الغربية.ىذا احلال ؽلكن اثبايو يعٍت كما يايل: الثامن "أ" ٔتدرسة اإلخالص ادلتوسط

 جدا %( اليت ٖتصل على نتيجة جيدٗٙ,ٚٔ) ٙطلبة يوجد  ٖٗالبيانات ادلبدئية قبل تطبيق الطريقة االتصالية, من 
. تليها يف قبولم%( ٖتصل على نتيجة ٓ٘طلبة ) ٚٔ, أما جيد%( اليت ٖتصل على نتيجة ٖ٘,ٕٖ)طلبة  ٔٔو 

و  جدا %( اليت ٖتصل على نتيجة جيدٓ٘طلبة ) ٚٔطلبة, يوجد  ٖٗالدورة األوىل باستخدام الطريقة االتصالية من 
طلبة, يوجد  ٖٗمن . يف الدورة الثانية باستخدام الطريقة االتصالية جيد%( ٖتصل على نتيجة ٓ٘بة أخرى )طل ٚٔ
 مقبول.%( اليت ٖتصل على نتيجة ٕ٘,ٖٕ)طلبة  ٛ %( اليت ٖتصل على نتيجة وٚٗ,ٙٚطلبة ) ٕٙ

  



 

 

 الموافقة
 

الطريقة االتصالية لدى طلبة تطبيق رقية مهارة الكالم من خالل ت : موضوع البحث
 ص ادلتوسطة اإلسالمية فاجر بوالنالصف الثامن "أ"ٔتدرسة اإلخال
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 وفقو الّلجنة اإلشرافّية
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 اإلسالمية احلكومية دلفونجّتامعة رادين إينتان والتعليم بّية الًتّ 
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 ة، الماجستير ة أيرليناالدكتور 
  



 

 

 قشةتصديق لجنة المنا
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 إيكا أماليا:  اإلسم
 ٕٕٗٗٓٓٓٔٔٔ:      م التسجيلرق

 : قسم الّلغة العربّية القسم
 : كلية الًتبية و التعليم ّتامعة رادين إنتان اإلسالمية احلكومية المبونج الكلية
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 شعار

 
 

 اَْكرُِمْوا اُضْواَلِدُضُكْم َواَ ْحِسنُ ْوا اَُدبُ ُهمْ 
 

„‟Muliakanlah anak-anakmu dan baguskanlah pendidikan mereka‟‟. 

(H.R.At-thabrani dan  khatib) 

 

 

بُّ اهلل اْلَعاِمَل ِاَذاَعِمَل َاَن ػُلِْس نِ    ػلُِ

 

“Allah mencintai orang yang bekerja apabila bekerja 

maka ia selalu memperbaiki prestasi kerja” 

( H.R. Tabrani )
1 
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 http://uzumet.blogspot.co.id/2014/12/motto-hidup-berdasarkan-al-quran-dan.html 



 

 إىداء

 

ذه الرسالة مع روح النشاط وبعزؽلة قوية, والدعاء, حصلت الباحثة على ا٘تام كتابة ى
العلمية.عديد من العوائق وادلصاعب ولكن احلمد هلل بنعمتو و ىدايتو ّ٘تت الباحثة على  

كتابة ىذه الرسالة العلمية, وىذه األمور ىي ذو قيمة لدي الباحثة, ٕتربة مدىشة بالنسبة 
ه للكاتب, لذلك قّدمت الباحثة ىذه الرسالة العلمية إىل ىؤالء الذين يشجعون يف كتابة ىذ

 الرسالة العلمية:

حيث قد  ايلي شاىدة احلاجةو  احلاج مجال الدينأيب والديا احملبوبُت و احملًتمُت  .ٔ
ربياين و داعباين أرشداين و دعواين و شجيعاين يف ا٘تام ىذه الرسالة العلمية. ليغفرن 

 اهلل ذلماو يرمحهما. أمُت. 
ي االوية و اؽلا مربورة و وايت انوار راشدين و ويو أخاسيف نور زمان و احملبوب  يأخ .ٕ

 شجعٍت يف ا٘تام ىذه الرسالة العلميةليو  نيدعو  نالذي ريفا نور ادلتمة احملبوب
 جامعىت جامعة رادين انتان االسالمية احلكومية .ٖ

 

  



 

 ةترجمة الباحث

فربايَت  ٕٚيف التاريخ  بيكاسي جاوى الغربيةيف  تولداسم الباحثة إيكا أمالية  
السيدة و  احلاج مجال الدينالسيد  ست أخوان من ادلتزوجمن  يةثانال بنتال يو ى ٜٜٗٔ

احلمد اهلل اعطى اهلل األبناء اىل ذلك ادلتزوج, ىم باسم اسيف نور زمان و  .ايلي شاىدة
 إيكا امالية  و انوار راشدين و ويوي االوية و اؽلا مربورة و ريفا نور ادلتمة 

فورالكسانا وي تينانج  ٔاحلكومية  من ادلدرسة االبتدائية باحثةبدأت تربية ال 
مدرسة اإلخالص يف  ادراسته ت, مث واصلٕٙٓٓها سنة في تو ٗترجالمفونج الغربية  

. مث ٜٕٓٓمنها سنة  تو ٗترج ادلتوسطة اإلسالمية فاجر بوالن وي تينانج المفونج الغربية
منها سنة  تو ٗترج ٔتعهد دار القالم جايانيت تنجَتانجيف ادلدرسة العالية  ادراسته تواصل

ٕٕٓٔ. 

جامعة رادين انتان اإلسالمية إىل  باحثةدراسة ال ت, واصلٕٕٔٓو يف السنة 
 قسم اللغة العربية.ب عليمالمبونج بكلية الًتبية و الت احلكومية بندار

 

  



 

 كلمة شكر و تقدير

احلمدهلل رب العادلُت و الشكر لو الذي قد أعطاين نعمو و ىدايتو حىّت أقدر على 
إلستيفاء بعض الشروط للحصول على الدرجة اء كتابة ىذه الرسالة العلمية البسيطة إهن

نتان اإلسالمية العربية ّتامعة رادين إيف علم الًتبية و التعليم بقسم اللغة ية األوىل اجلامع
 .احلكومية المبونج

الصالة و السالم على النيب ادلصطفى زلّمد صلى اهلل عليو و السلم و آلو و 
ابو الذي قد محل رسالتو للحياة الكاملة. و يفضل الناس لطلب العلم كزاد احلياة أصح

 لنفعها يف مجيع جوانب احلياة.
ترقية مهارة الكالم من خالل الطريقة االتصالية لدى طلبة  "و موضوع ىذه الرسالة العلمية: 

الغربيةللسنة  المبونج الصف الثامن "أ"ٔتدرسة اإلخالص ادلتوسطة اإلسالمية فاجر بوالن
  "ٕٚٔٓ/ٕٙٔٓالدراسية 

و يف كتابة ىذه الرسالة العلمية وجدت الباحثة ادلساعدات و ادلعاونات من مجيع 
األطراف, و من الالئق قدمت الباحثة جزيل الشكر و تقدير على مجيع جهة الذين شجعوا 

 و ساعدوا الباحثة لكتابة ْتثهاز و باخلصوص إىل:
حلاج زلمد مكر, ادلاجستَت كمدير جامعة رادين انتان السيد األستاذ الدكتور ا .ٔ

 اإلسالمية احلكومية المبونج.
السيد الدكتور احلاج خَت األنوار, ادلاجستَت كعميد كلية الًتبية ّتامعة رادين انتان  .ٕ

 اإلسالمية احلكومية المبونج.
دكتورة أمي السيدة الدكتورة إرلينا ادلاجستَتة كرئيسة قسم اللغة العربية و السيدة ال .ٖ

 ىجرية كسكرتَتة قسم اللغة العربية



 

أمي  ةالدكتور  ةالسيد, ادلاجستَت كمشرف األول و ذو احلنان السيدة الدكتور .ٗ
كمشرفة الثانية الذان قد أعطا الباحثة التسجيع و االقًتاحات   ة, ادلاجستَت ىجرية

 يف كتابة ىذه الرسالة العلمية
دلتوسطة اإلسالمية فاجر بوالن اإلخالص ادرسة ٔتكرئيس  ,سفرياديالسيد  .٘

السيدة امسينة  و الذي قد اعطى الباحثة الفرصة إلجراء البحث  المبونج الغربية
كمدرس اللغة العربية اليت قد اعطى الباحثة ادلعرفة عن أنشطة التدريس اللغة 

 اإلخالص ادلتوسطة اإلسالمية فاجر بوالن المبونج الغربية.درسة العربية ٔت
مجيع ادلوظفُت بكلية الًتبية و التدريس التدريس باجلامعة  و اضراتاحملاضر و احمل .ٙ

رادين انتان اإلسالمية احلكومية بندار المبونج, و قد أخلصوا يف تقدًن ادلعرفة 
 للكاتب خصوص عن تربية اللغة العربية.

أصدقائ بقسم اللغة العربية و باخلصوص أوالئك الذي أعطوا الباحثة األنشطة و  .ٚ
 يف كتابة ىذه الرسالة العلميةالتسجيع 

 مجيع األطراف الذين قد  اشًتكوا يف ا٘تام ىذه الرسالة العلمية. .ٛ
 

و أدركت الباحثة أن ىذه الرسالة العلمية عديد من العيوب, و بذلك طلبت 
الباحثة االنتقادات و اإلرسادات حلسن ىذه الرسالة العلمية. عسى اهلل أن يعطيهم بأحسن 

 حثة على أن ينفع بعثها لنفسها و نفس القارئُت.اجلزاء. رجت البا
 ٕٚٔٓمارس  ٕٚبندار المبونج,      

 الباحثة,
 

 إيكا أماليا
 ٕٕٗٗٓٓٓٔٔٔرقم التسجيل  :  
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 البيانات ادلبدئية بوالن ادلتوسطة اإلسالمية فاجر
حالة ادلدرسُت و ادلوظفُت ٔتدرسة اإلخالص ادلتوسطة اإلسالمسة فاجر :   ٖ اجلدول

 بوالن
 حالة الطلبة ٔتدرسة اإلخالص ادلتوسطة اإلسالمسة فاجر بوالن:   ٗ  اجلدول
 ٔتدرسة اإلخالص ادلتوسطة اإلسالمسة فاجر بوالنحالة البناء :   ٘  اجلدول
 حالة الوسائل ٔتدرسة اإلخالص ادلتوسطة اإلسالمسة فاجر بوالن:   ٙ  اجلدول
 حالة ادوات اإلدارة ٔتدرسة اإلخالص ادلتوسطة اإلسالمسة فاجر بوالن:   ٚ  اجلدول

 الدورة األوىل
نتيجة مهارة الكالم لطلبة الصف الثامن ٔتدرسة األخالص ادلتوسطة :   ٛ  اجلدول

 ألوىلالدورة ا اإلسالمية فاجر بوالن
سلتصر نتيجة مهارة الكالم لدى طلبة الصف الثامن "أ" ٔتدرسة االخالص :   ٜ  اجلدول

 ثانيةالدورة ال ادلتوسطة اإلسالمية فاجر بوالن
نتيجة مهارة الكالم لطلبة الصف الثامن ٔتدرسة األخالص ادلتوسطة :   ٓٔ  اجلدول

 ثانيةالدورة ال اإلسالمية فاجر بوالن



 

تصر نتيجة مهارة الكالم لدى طلبة الصف الثامن "أ" ٔتدرسة االخالص سل:    ٔٔ اجلدول
 ادلتوسطة اإلسالمية فاجر بوالن

 سلتصر نتائج مهارة الكالم اللغة العربية:    ٕٔ اجلدول
 الدورة األوىل طلبة الصف الثامن "أ" ٔتدرسة اإلخالص ادلتوسطة اإلسالمية فاجر بوالن

 ة الكالم اللغة العربيةسلتصر نتائج مهار :    ٖٔ اجلدول
 ثانيةالدورة ال طلبة الصف الثامن "أ" ٔتدرسة اإلخالص ادلتوسطة اإلسالمية فاجر بوالن

بيانات سلتصر نتائج مهارة الكالم من البيانات ادلبدئية اىل البيانات يف :  ٗٔ اجلدول
 فاجلر بوالنالدورة الثانية لطلبة الصف الثامن "أ" ٔتدرسة اإلخالص ادلتوسطة اإلسالمية 

  



 

 الحققائمة الم

 ادلستجبُتأمساء : قاؽلة   ٔ  ادللحق .ٔ
 اإلطار الوثائقية:    ٕ  ادللحق .ٕ
 مدرس اللغة العربيةضلو  قابلة: نتائج ادل   ٖ  ادللحق .ٖ
 الطلبةضلو  قابلة: نتائج ادل   ٗ  ادللحق .ٗ
 اإلطار ادلالحظة:    ٘ادللحق   .٘
 بحثألداء ال تكليفية: الرسالة ال   ٙادللحق   .ٙ
 : الرسالة البيانية ألداء البحث   ٚادللحق   .ٚ
 تصديق االقًتاح:    ٛادللحق   .ٛ
 بطاقة ادلوافقة:    ٜادللحق   .ٜ

 

  



 

 الباب األول
 المقدمة

 توضيح ادلوضوع . أ
 رقية مهارة الكالم من خالل الطريقة االتصالية لدىتموضوع ىذا البحث ىو 

إلسالمية فاجر بوالن المبونج خالص المتوسطة اطلبة الصف الثامن "أ" بمدرسة اإل
اجتنابا عن األخطاء ىف فهم و تفسَت االصطالحات الكثَتة ادلوجودة ىف ىذا  , الغربية

 :ستقوم الباحثة ببياهنا مفصيال  ,ادلوضوع
 الًتقية .ٔ

أما  ٕ الًتقية ىي العملية, و الطريقة, و إجراء الًتقية ) اجلهد, و األنشطة, و غَته(
ة لًتقية سلارة الكالم اللغة العربية لدي تالميذ, من أجل القصد منها ىو األنشط

 التحسُت.
 مهارة الكالم .ٕ

مهارة الكالم ىي نطق األصوات العربية نطقا سليما. ْتيث ٗترج ىذه األصوات 
من سلارجها ادلتعارف عليها لدي علماء اللغة. للحصول على غاية ىذه مهارة 

   ٖ االستماع.ل سليب يف تدريب يعٍت من خالل بعض التدريبات )التدريب( بشك
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 اللغة العربية .ٖ
اللغة العربية ىي اللغة ادلستخدمة لدي العريب كوسائل االتصال بُت األفراد يف 

و القصد من اللغة العربية يف ىذا  ٗ تعبَت مقاصد معينة, و الثقافة, و األدب.
 احلال ىي درس اللغة ادلوجود يف ادلؤسسة أو ادلدارس. 

 صاليةالطريقة االت .ٗ
الطريقة االتصالية ىي الطريقة اليت تركز على مهارة االتصال فعاليا و تطبقيا. 
أىداف ىذه الطريقة يعٍت إعطاء الفرصة لدى الطلبة الستخدام اللغة العربية يف 

 ٘استعاب قواعد اللغة. اضافة اىلالوضع الطبيعي باألفعال اإلبداعية, 
 الطلبة .٘

)الطالب( يف الصف الثامن ٔتدرسة اإلخالص  القصد من الطلبة ىنا يعٍت الطلبة
 ادلتوسطة اإلسالمية فجار بوالن وي تينانج المبونج الغربية

مدرسة الثانوية اإلخالص فجار بوالن ىي احدى من مدارس اإلسالمية اليت 
مقامها مساويا ٔتدارس ادلتوسطة األوىل, ادلوقوع يف مدينة فجار بوالن وي تينانج 

 المبونج الغربية
 

ن البيانات السابقة, ؽلكن االستنتاج أن الباحثة ٖتاول يف استخدام الطريقة م
االتصالية لدى طلبة الصف الثامن أ ٔتدرسة اإلخالص ادلتوسطة اإلسالمية فاجر بوالن دلعرفة 

 من مهارة الكالم اللغة العربية. عن العملية و نتيجة الًتقية
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 أسباب االختيار الموضوع . ب
كالم اللغة العربية ىي من نوع مهارة الكالم ادلرجوة يف كما عرف أن مهارة ال .ٔ

التفاىم والتواصل وسيلة األساسية إلسراف المن  ىو التدريس اللغة. ألن الكالم
باستخدام اللغة كوسائلو. ّتانب ذلك إطلفاظ مهارة الكالم اللغة و التبادل, 

والن المبونج العربية لدى الطالب ٔتدرسة اإلخالص ادلتوسطة اإلسالمية فاجر ب
الغربية, بسبب ادلدرس مل يستخدم الطريقة يف زلاولة ترقية مهارة الكالم حبث مل 

 تدفع الطالب لنشاط يف ٘ترين الكالم اللغة العربية يف الفصل.
اليت أكثر االعتماد على اإلبداع استخدام الطريقة االتصالية ىي الطريقة اللغوية  .ٕ

يف ىذه ادلرحلة, تطوير قدراهتم الذاتية.  يف لدى الطالب يف القيام التدريبات.
ستحدد مشاركة ادلدرس ادلباشرة من أجل إعطاء الفرصة لذى الطالب ألن 
يكون نشيطة يف تطوير كفاءهتم الفردية داخل الفصل. ىذه الطريقة لديها 

 األىداف اليت تركز على إمكان الطالب دللك كفاءة الكالم اجليدة.
اول الباحثة يف حّل تلك ادلسكلة باستخدام الطريقة بوجود الظواىر السابقة فتح .ٖ

االتصالية لًتقية مهارة الكالم اللغة العربية لدي طلبة الصف الثامن ٔتدرسة 
 اإلخالص ادلتوسطة اإلسالمية فاجر بوالن المبونج الغربية

 
 خلفية البحث . ج

اللغة ىي الظواىر اإلجتماعية اليت ال ينفصل من حياة الناس كمخلوقات 
خصوصا لغة األسرة لذلك منذ والدة اإلنسان قد تعلم اللغة بشكل طبيعي, اعية. اجتم



 

)سللوقات  ْتاجة إىل التواصل مع احمليطُت بو, وىذا يعٍت أن يعيش كادلخلوقات االجتماعية
  ٙ اجتماعية(.

اليت يستخدمها الناس  إشاراتاللغة ىي عبارة عن رلموعة من راى ابد اجمليد, 
ار وادلشاعر, والعواطف, والرغبات. و بعبارة أخرى, اللغة ىي األداة اليت للتعبَت عن األفك

تستخدم لوصف االراء, واألفكار, أو األىداف من خالل بناء اجلملة اليت ؽلكن فهمها من 
     قبل اآلخرين.

Menurut „Abd al-Majid, bahasa adalah kumpulan isyarat yang digunakan 

oleh orang-orang untuk mengungkapkan pikiran, perasaan, emosi, dan keinginan. 

Dengan definisi lain, bahasa adalah alat yang digunakan untuk mendeskripsikan ide, 

pikiran, atau tujuan melalui struktur kalimat yang dapat dipahami oleh orang lain.
7
 

 

هلل سبحانو وتعاىل كما بُت يف القرآن الكرًن وىكذا اللغة ىي عالمة على عظمة ا
 , التايل:ٕٕالصورة الروم اآلية 

                      

           

Artinya : 

“Dan diantara tanda tanda kekuasaannya-Nya ialah menciptakan langit dan 

bumi dan berlain-lain bahasamu dan warna kulitmu. Sesungguhnya pada yang 

demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui”. 

(QS. Ar-Rum : 22) 
8 
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من اللغة اليت طرحها أمة يف  اصواتي مصطلحات اللغة كما عربىا ابن جٍّت ى
اللغة لديها ادلميزات  ادلسهورة بُت الشعوب و الدول للتعبَت عن نقل  .التعبَت عن الغرض منو

, فإن اللغة العربية ىي احدى من اللغة الدولية اليت تتطور دائما, باإلضافة إىل ذلكاألفكار. 
نب ذلك, يف ادلصطلحات من اللغة ووصلت الينا اليوم من خالل عملية التحول. اىل جا

من معٌت. ألن  قطاعيف  مؤازرالعربية ىي شاملة و متنوعة جدا ويف منظور السياق , حىت 
البشرية ادلتكاملة, على الرغم من كل أمة تعرب عن سياقات سلتلفة  ادلعٌت ىو دراسة ضمَت

لشخص الذي , يبدو ذات صلة بيان صريح بأن " أّول اىذا االصطالحعن بعضها بعضا. 
 يدعى للتواصل مع اهلل لسانو يعٍت باستخدام اللغة العربية "

 

Terminologi bahasa sebagaimana yang dipaparkan Ibn Jinni adalah bunyi 

bahasa yang dikemukakan oleh suatu bangsa untuk mengekspresikan tujuannya. 

Bahasa juga memiliki keistimewaan yang popular dikalangan manusia dan bangsa 

apapun untuk mengekspresikan transfer ide. Selanjutnya bahasa Arab adalah salah 

satu bahasa internasional yang selalu berkembang, dan sampai kepada kita saat ini 

melalui proses tranformasi. Disamping itu secara terminologis bahasa Arab begitu 

komprehensif dan variatif dalam persfektif konteksnya, bahkan sangat sinergis 

ditinjau dari sektor makna, karena makna merupakan kajian dhamir manusia yang 

terintegrasi, kendati setiap bangsa mengekspresikannya dengan konteks yang berbeda 

satu sama lainnya. Term ini, tampaknya relevan dengan statement yang 

mengekspresikan bahwa “orang yang pertama kali diajak berkomunikasi oleh Allah 

lisannya adalah menggunakan bahasa Arab”.
9
 

 

النيب  يتوصل مع  أّن اهلل ٖٔالبيان الوضيح وّضح يف القرآن الصورة البقارة اآلية 
 التعريف أمساء الكائنات يف اللغة العربية. عنآدم 
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Artinya:  

Dan Dia mengajarkan kepada Adam Nama-nama (benda-benda) 

seluruhnya, kemudian mengemukakannya kepada Para Malaikat lalu berfirman: 

"Sebutkanlah kepada-Ku nama benda-benda itu jika kamu mamang benar orang-

orang yang benar!" (al- Baqoroh:31) 

 
دى من اللغات األجنبية اليت تارؼليا اندونيسيا ىي اح بالنسبة لألمةاللغة العربية 

ىذا ىو  تقليدي. ظلت طويال وانتشرت بُت ادلعاىد. اما يف ادلعهد احلديث و اما يف ادلعهد ال
ال تعد اللغة  دليل ملموس على أن ال ؽلكن إنكاره, أن اللغة العربية ضروري لدراسة و فهم.

ية, و ادلؤسسة الداخلية, و لدى الطالب يف ادلؤسسة الرمس تحمسالعربية من الدرس ادل
ادلؤسسة غَت الرمسية, بل اظلا ىي من الدرس ادلخيف لدراسة و فهم. ىذه ادلشكلة البد على 
االستكشاف العميق عن اسباب عدم اجلدب لدى الطالب على درس اللغة العربية 

 ادلقصود, ىل سببو الطريقة ادلستخدمة لدى ادلدرس قلة جدب أو نوع؟ أو سببو العوامل
األخرى اليت يسسب اىل دياع غَتة الطالب يف تعلم اللغة العربية. البد أن غلرى ىذا 

 ٓٔاستكشاف طبيعيا, ليس فقد بسكل اآلراء ادلقررة. 
 
 

                                                           
10

 Zulhanan, Ibid, hlm.30 



 

يف اندونيسية تعليم اللغة العربية قد بدأ من مرحلة ادلدرسة اإلبتدائية. يستمر ىذا 
نشطة التعليم التعلم كما العادة. اذا يوجد التعليم اىل مرحلة ادلدرسة ادلتوسطة األوىل. تسَت أ

ادلشكلة يف ىذه ادلرحلة فلم تنال االىتمام جيدا, ألن درس اللغة العربيةة لو تنال االىتمام 
 اجليدة على الطالب يف ىذه ادلرحلة, منها يف أمر مهارة الكالم اللغة العربية.

عن األفكار بسكل  مهارة الكالم ىي كفاءة لتعبَت األصوات أو الكلمات لتعبَت
الفكرة, و الرأي, و اإلرادة, أو الشعور اىل الزمالء يف الكالم. يف ادلعٌت الوسيع, الكالم ىو 
من وحدة العالمات ادلمكن يف السمع و النظر اليت تستخدم بعض العضالت و شبكة 
العضالت من جسم اإلنسان لتوصيل األفكار من أجل استفاء حاجتهم. كذلك راى 

العوامل اجلسمية, و النفسية, و اللفظية, و احلرفية, و اللغوية  رلموعالكالم ىو من تارغلان, 
 عامة حىت يرى كأدواة اإلنسان ادلهمة لرقابة االجتماعية.      

بسكل عام مهارة الكالم يهذف أن يقدر الطالب لالتصال اللفظي جيدا و 
ال التوصية اىل غَته عن طريق سهلة طبيعيا باللغة اليت مت تدريسها. جيد و طبيعي ادلعٌت ايص

يف التسليم. لكن ليحصل على مرحلة مهارة الكالم ؼلتاج على األنشطة التدريبية اجليدة و 
اليت الدافعة. ىذه األنشطة ليس من أمر سهلة لتدريس اللغة, ألن البد أن ؼللق بيئة اللغوية 

   ٔٔ .لبة اىل تلك األنشطةالط توجو
يسية لتأسيس التفاىم و االتصال, باستخدام اللغة كوسيلتو. الكالم ىو الوسيلة الرئ

الكالم ىو األنشطة االتصالية, بسكل احلوار بُت شخصُت أو اكثر. الواحد يتكلم و اما 
اخرى يسمع, وذلك  بتبادل الدور. ادلتكلم يستخدم الكلمة, و اجلملة, و التعبَت, ّتانب 
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, وغَتىا من أشكال ادلوازية  اإلشارات م, و حركات اجلساإلؽلاءات, و مثل اللغة الدافعة 
 ٕٔكوسيلة للتعبَت رسالتو.

حلصول على مهارة الكالم ال يكفي اال بتمرين على صناعة األسئلة و األجوبة, أو 
ْتفظ األمثلة من احملادثة, كما عمل يف ادلدخل السمعية السفوية. كال نوعُت من التمارين 

التأكيد على دقة اللغة وٕتاىل السياق  .فاءة االتصاليةقد توفر الكفاءة اللغوية ولكن ليس ك
إحياء األنشطة الكالمية غالبا ما يتم التضحية مهارات االتصال. احدى العوامل اذلامة يف 

لذلك, غلب على ادلدرس أن  .الطالب و الشعور بعدم اخلوف من اخلطاء ىي شجاعة
لى التحدث بالرغم من خطر تكون قادرة على إعطاء التشجيع للطالب ليشجع الطالب ع

 اخلطأ. وينبغي التأكيد على الطالب أن اخلوف من اخلطأ ىو أكرب خطأ.
 تصالأىداف التدريبات الكالمية دلستوى ادلبتدئُت للطالب ىو لال بصفة عامة

 لفظيا بسيطا يف احلياة اليومية. مث يطور على مهارة االتصالية يف احملافل الرمسية وشبو الرمسية.

ٖٔ 
ة إىل نشاط يقوم بو ادلعلمون مع اجلهود الرامية إىل ٖتسُت مهارات الكالم حلاج

استخدام اللغة بشكل ادلثال بتدريب الطالب الستخدام اللغة لدى طالب  باللغة العربية, 
, باإلضافة إىل التمكن من قواعد اللغة اليت لديها مبادئ لتشجيع الطالب بإبداععفوي و 

 غة العربية.استخدام الل يتجرأ علىعلى 

                                                           
12

 Ahmad Fuad Effendy, Metode Pengajaran Bahasa Arab, Malang: Misykat, 2012, cet. ke-5, hlm. 

149  
13

 Ahmad Fuad Effendi, Ibid, hlm 150  



 

من البيانات السابقة حاولت الباحثة لتطبيق أحد طريقة التدريس, يعٍت الطريقة 
االتصالية لكشف ىل باستخدام الطريقة االتصالية تقدر على ترقية مهارة الكالم اللغة 
العربية لدى طلبة الصف الثامن "أ" ٔتدرسة اإلخالص ادلتوسطة اإلسالمية فاجر بوالن. 

ة ىذه طريقة التدريس من أجل شرط الطالب لتعتاد على التحدث باللغة اختارت الباحث
 العربية.

يف حُت  .يف الطريقة االتصالية الطالب ىم أكثر نشاطا يف تعلم اللغة العربية
 الذين يقدمون الدعم. طرق التدريسادلواد باستخدام  مانحيتصرف ادلدرسُت كادلوجهُت أو 

آلة و وظيفة اللغة باعتبارىا  حقيقةيعٍت  ة القويةالنظاريطريقة االتصالية لديها ال
كل إنسان   على افًتاض أنّ  االتصالية طريقةاليستند . كذلك ةالتصال والتفاعل االجتماعيا

لذلك  . (language acquisition device)أدوات اكتساب اللغة" " لديو القدرة الفطرية تسمى
فعالية  وىكذا, فإن أعلية والعوامل الداخلية.  اأكثر ٖتددى القة ويصف هبا اخلمهارة اللغوية 

-stimulus) التعزيز –االستجابة  -التحفيز أنشطة التعودية باستخدام  ظلوداج التدريب 

response-inforcement) .تقضى هبا 
االفًتاض التايل ىو أن استخدام لغة ال يتكون فقط من مهارات اللغة األربعة 

و الكتابة(, ولكن يغطي بعض القدرات التواصلية ضمن إطار  )االستماع و الكالم و القراءة
 ٗٔواسع, وفقا للدور ادلشاركة, والوضع, والغرض من التفاعل.

احدى من أىداف الطريقة االتصالية ىو مهارة الكالم, يعٍت أن الطالب كانوا 
 .اسيقادرين على أن تكون أكثر نشاطا يف الكالم عند تدريس اللغة العربية يف الفصل الدر 
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مهارة الكالم اللغة العربية ىي من مهارة اليت غلب أن ؽلتلكها الطالب من أجل 
تطوير مهارات اللغة األجنبية, يف ىذه احلالة اللغة العربية. وينبغي أن تكون الطريقة 
ادلستخدمة قادرة على جعل الطالب النشيطة و ادلهتمُت والسعيدة يف عملية التدريس. ىذا 

 يزال نادرا أو مل يكن يف تنفيذىا يف بعض ادلدارس اليت تعلم اللغة العربية. ىو الزعم الذي ال
الطالب ال  :ايليت ىي نتيجة, من بُت أمور التّ الّ  بعض ادلشكلمن ىذا االمر جاء 

غة م اللّ الب غلدون الصعوبة يف تعلّ رتيب, أو الطّ  التدريس ػلبون دروس اللغة العربية ألنّ 
غة مل يستخدم الطريقة ادلتنوعة و باخلصوص لًتقية مهارة الكالم اللّ  سالعربية. و كذلك ادلدرّ 
الثامن "أ" ٔتدرسة اإلخالص ادلتوسطة  ذوي اخلربة لدى طلبة الصفّ  العربية. ىذا احلال من

 اإلسالمية فاجر بوالن.
س استنادا على الدراسة ادلسبقة اليت اجرى هبا الباحثة باستخدام طريقة ادلقابلة ٔتدرّ 

ة العربية ٔتدرسة اإلخالص ادلتوسطة اإلسالمية فاجر بوالن, وضح أّن " مل استخدم غاللّ 
غة العربية والسيما لًتقية مهارة الكالم. الطريقة ادلستخدمة الطريقة ادلتنوعة عند تدريس اللّ 

 ورقة و الكتب اإلرشاديةو يركز اىل لدي يعٍت طريقة اخلطابة و طريقة السؤال و اجلواب و كلّ 
يت أجراهبا الباحثة, فيمكن ت من نتائج ادلالحظات الّ زّ , عز مثّ   ٘ٔ "(LKS) الطالب اجابة

ة ادلستخدمة مل يكن متنوعة و مل يستخدم الطريقة بيغة العر اجراء تدريس اللّ  االستنتاج أنَ 
متعة و الطالب  م أقلّ عملية التعلّ اىل  ّببغة العربية فيساليت تقدر على ترقية مهارة الكالم اللّ 

                                                           
15
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pada hari senin, tanggal 17 Oktober 2016  



 

 ةَ يَ بِ رَ عَ س الْ ي مل يدرّ الذَ   (SD)ادلدرسة االبتدائيةجون من ومعظم الطالب متخرّ افع. و د أقلّ  ىم
 

َ
 ٙٔ ة, وخاصة يف مهارات الكالم.غة العربيّ  دراسة اللّ ة, فوجدوا الصعوبة يف رّ بادل

نتيجة االختبار يف الدرس اللغة ىي البيانات من الوثائق من قبل الدراسة, ىذه 
الفصل الدراسي األول ٔتدرسة اإلخالص ادلتوسطة بة الصف الثامن "أ" العربية لدى طل

, ىي  ٔٚبنتيجة مهارة الكالم يعٍت  ٕٚٔٓ-ٕٙٔٓاإلسالمية فاجر بوالن السنة الدراسية 
 كما يايل:

 ٔاجلدول 
بيانات من الدراسة ادلسبقة عن النتيجة االختبار مهارة الكالم اللغة العربية لدى طلبة الصف 

" ٔتدرسة اإلخالص ادلتوسطة اإلسالمية فاجر بوالن السنة الدراسية الثامن "أ
ٕٓٔٙ/ٕٓٔٚ02 

 اسم الطالب الرقم
معيار  مؤشر التقييم

 االكتمال
 النتيجة النتيجةالمتوسطة

1 2 3 4 5 

1 Agung anggoro 60 60 55 50 50 71 55 D 

2 Agus sanjaya 60 60 55 50 50 71 55 D 

3 Ahmad dandi 55 45 50 45 55 71 50 D 

4 Aisyah febiyanti 70 60 60 55 55 71 60 C 

5 Alda anska 60 55 55 55 50 71 55 D 

6 Ani nur wulan 70 70 70 65 60 71 67 C 

7 Arya meytriyanza 60 60 55 50 50 71 55 D 

8 As‟at humam 60 55 55 55 50 71 55 D 

9 Atega farera 70 60 55 60 55 71 60 C 

10 Azmi hendrawan 70 60 60 55 55 71 60 C 

11 Cucu cahyati 70 60 60 55 55 71 60 C 

12 Ema yudiana 70 70 70 70 70 71 70 C 
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 Prasurvey, Hasil pre test Berbicara Bahasa Arab, kelas VIII MTs al-Ikhlas Fajar bulan 

Lampung Barat, pada tanggal 28 Maret 2016  



 

13 Iis mega utami 70 60 65 65 65 71 65 C 

14 Ijah  60 50 55 55 55 71 55 D 

15 Irfan kurniawan 45 45 45 45 45 71 45 D 

16 Irma puspita sari 75 70 70 70 65 71 70 C 

17 Isma siti naziah 55 50 50 50 45 71 50 D 

18 Jeri Fernando 60 55 55 55 50 71 55 D 

19 Khairil anwar 80 75 75 75 70 71 75 B 

20 Melisa 65 70 65 65 60 71 65 C 

21 Muhamad hamzah 60 55 55 50 50 71 54 D 

22 Mutiara 80 75 75 75 70 71 75 B 

23 Nadia karunia 75 80 75 75 70 71 75 B 

24 Nurhasan 80 80 75 75 75 71 77 B 

25 Rian antoni 60 55 55 55 50 71 55 D 

26 Rian saputra 60 55 60 50 50 71 55 D 

27 Rita anggraeni 60 60 55 50 50 71 55 D 

28 Sayid agil 80 75 75 75 70 71 75 B 

29 Siti Fatimah 60 55 55 50 55 71 55 D 

30 Siti khodijah 80 80 80 80 80 71 80 B 

31 Verta andika 55 55 55 55 55 71 55 D 

32 Vijaya adi 65 65 60 60 50 71 60 C 

33 Windy ayu 70 70 70 65 65 71 68 C 

34 Wisnuanas saputra 45 45 45 45 45 71 45 D 

 2066 مجموع النتائج

 34 موع الطالبمج

 76 ,60 النتيجة المتوسطة

 -:  A  بيان التقييم

B  :2 طالب   

C  :00 طالب 

D  :02 طالب 

E  :- 

ادلصدر: وثائقة التقييم طلبة الصف الثامن "أ" ٔتدرسة اإلخالص ادلتوسطة اإلسالمية فاجر 
 بوالن

 



 

 البيان:
 مؤشرات التقييم:

 ا بادلخراج اجليدة و الصحيحةالتعبَت, يعٍت الكلمة اليت غلب ان تعربى (ٔ
 ضغط ادلاد و الشدة, يعٍت باىتمام ادلاد و الشدة يف التعبَت وضع (ٕ
التجويد واإليقاع  إصلاز أصواتاإليقاع, يعٍت طريقة التعبَت البد أن تناسب ب ذلجة و (ٖ

 , الشخصية وادلوقفيف التعبَت
 فصاحة, يعٍت غلب أن يكون سلس وليس وقف يف النطق (ٗ
  ٛٔقبة وفهم مضمون احملتوى يف ادلوادفهم, يعٍت الثا (٘

 

 :جوانب التقييم
 (A)  ٓٓٔ-ٙٛ:  جيد جد (ٔ
 (B)  ٘ٛ-ٔٚ:   جيد (ٕ
 (C)  ٓٚ-ٙ٘:   كاف (ٖ
 (D)  ٘٘-ٔٗ:   ناقص (ٗ
  (E)   ≤ ٓٗ:  ناقص جد (٘
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 ٕاجلدول 
سلتصر نتيجة مهارة الكالم لدى طلبة الصف الثامن "أ" ٔتدرسة االخالص ادلتوسطة 

 اإلسالمية فاجر بوالن
 البيانات ادلبدئية

 نسبة مئوية مجموع الطلبة جوانب التقييم الرقم
ٔ  A )جيد جد( - - 
ٕ  B )جيد( ٙ ٔٚ,ٙٗ% 
ٖ C  )كاف ( ٔٔ ٖٕ,ٖ٘% 
ٗ D  )ناقص( ٔٚ ٘ٓ% 
٘ E  )ناقص جد( - - 

 %ٓٓٔ طلبة ٖٗ اجملموع
 

ة مهارات الكالم لدى طلب حصول نتيجةمن البيانات الظاىرة السابقة ظهر أن 
الصف الثامن "أ" ٔتدرسة االخالص ادلتوسطة االسالمية فاجر بوالن المبونج الغربية مل تزال 

ال يزال ىناك كثَت الذي مل يتحقق على النتيجة اجليدة يف مهارات الكالم  ْتيثمنخفظة, 
, أما البيانات ٔٚنتيجة التحصيل يف مهارات الكالم يف درس اللغة العربية ىي بشكل عام. 

دة يف اجلدول تظهر أّن طلبة الصف الثامن ٔتدرسة االخالص ادلتوسطة االسالمية ادلوجو 
. يف مهارة الكالم الطلبة اليت  ≤ٔٚفاجر بوالن المبونج الغربية اكثرىا مل ػلصل على نتيجة 

 ٔٔطالب, الطلبة اليت ٖتصل على نتيجة كاف بقدر  ٖٙتصل على نتيجة جيد بقدر 
 طالب. ٙنتيجة ناقص يف مهارة الكالم بقدر  طلبة, الطلبة اليت ٖتصل على



 

من خربة الباحثة يف ادليدان, اطلفاظ كفاءة الكالم لدى طلبة باستخدام اللغة 
بعض الطلبة الذي لديهم قليل من االىتمام يف تعلم اللغة  واجو ٔتعدل  العربية يف التعلم

ال ألن معضم الطلبة العربية , والطالب الذي لديهم صعوبات يف التعلم. و سبب ىذا احل
متخرج من ادلدرسة اإلبتدائية احلكومية و مل يتعلم اللغة العربية بادلرة. و كذلك ادلدرس مل 
يستخدم طرق التدريس ادلتنوعة عند عملية التدريس, خاصة لًتقية مهارة الكالم اللغة 

 العربية. فطلبة مل يقدر على تكلم اللغة العربية.
لسابقة ففي ىذا البحث اختارت الباحثة موضوع " استنادا على خلفية البحث ا

رقية مهارة الكالم من خالل الطريقة االتصالية لدى طلبة الصف الثامن "أ" بمدرسة ت
االخالص المتوسطة اإلسالمية فاجر بوالن المبونج الغربية السنة الدراسية 

6102/6102 ." 
 

 البحث المشكلة .د 
 ت الباحثة مشكالت البحث التالية:اعتمادا على خلفية البحث ادلذكورة, فقررّ 

 ة يقدر على ترقية مهارة الكالم لدى طلبة الصفّ ىل باستخدام الطريقة االتصاليّ 
 الثامن "أ" ٔتدرسة اإلخالص ادلتوسطة اإلسالمية فاجر بوالن المبونج الغربية؟

 

 لبحثفرضية ا .ه 
اج ادلشكلة يف ىذا البحث اعدت أو صاغت بشكل السؤال. و ىذا السؤال ؼلت

اىل اإلجابة. ىذه اإلجابة األولية يف البحث العلم يسمى بفرضية. يسمى اإلجابة األولية, 



 

 Ubaidatألن حقيقة الفرضية لفحصها أو التحقق من البيانات اليت سيتم مجعها.  راى 
أن الفرضية ىي  Nazirاإلجابة خاطئة يف بعض األحيان وأحيانا صحيحة. ىذا القول اكده 

ٕتريبيا, يف جاءت ىذه الفرضية ة عن مشكلة البحث اليت غلب على اختبارىا اإلجابة األولي
 ٜٔ يف عالقة ما سيتم دراستها.

سوف ػلتاج إىل  لصياغة الفرضية ادلتعلقة هبذا البحث, الباحثة لديها الزعم الذي
أن يثبت و قررت الباحثة فرضية اإلجراء من ىذا البحث كما يايل: " باستخدام الطريقة 

لية يقدر على ترقية مهارة الكالم لدى طلبة الصف الثامن "أ" ٔتدرسة اإلخالص اإلتصا
 ادلتوسطة االسالمية فاجر بوالن المبونج الغربية".

 

 أىداف البحث .و 
استنادا على صياغة ادلشكلة السابقة, فأىداف ىذا البحث يعٍت: دلعرفة عن ترقية 

لصف الثامن ٔتدرسة اإلخالص مهارة الكالم من خالل الطريقة االتصالية لدى طلبة ا
 .ادلتوسطة اإلسالمية فاجر بوالن

 

 البحث افعمن .ز 
 للطلبة .0

لًتقية مهارة الكالم لدى طلبة باستخدام اللغة العربية يف الفصل أو يف احملادثة  . أ
 اليومية 
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ليست دائما رتاب, لكن تدريس كتأكيد على طلبة أن تدريس اللغة العربية  . ب
من خالل التدريس ادلتعة يعٍت باستخدام الطريقة  اللغة العربية ؽلكن على قبولو

 االتصالية
 للمدرس .6

 اإلبداع لدى ادلدرس يف ٘تثلية على طريقة التدريس اللغة العربيةلًتقية  . أ
 إلعطء الدوافع لدى مدرس يف اسراف و تطوير مهارة الكالم اللغة العربية. . ب

 للباحثة .0
خدام طريقة على وجو اخلصوص ؽلكن على معرفة أقصى النتائج يف است . أ

 االتصالية يف ترقية مهارة الكالم  اللعربية لدى طلبة
ليكون نتائج ىذا البحث, كاالقًتاحات ادلستخدمة عندما تكون الباحثة  . ب

 ادلدرسة احلقيقية
 للمدرسة .4

 معرفة أن الطريقة االتصالية ىي الطريقة ادلناسبة لتطبيقها يف تدريس اللغة العربية . أ
ذلام وادلدخالت لتطوير التدريس و ترقية مهارة ىذا البحث ؽلكن أن توفر اإل . ب

 الكالم لدى طلبة خاصة يف تدريس اللغة العربية.
 

  



 

 الباب الثاني
 اإلطار النظري

 مهارة الكالم . أ
 تعريف مهارة الكالم .0

خرباء قواعد اللغة العربية, أن . و اّما راى احلوار, و التحدث ,الكالم لغة النطق
رَكَ  الكالم ىو

ُ
ُب ادلفيُد بالوْضِع. بعبارة أخرى, الكالم ادلقصود يعٍت توفَت التعريف  اللَّْفُظ ادل

كامال. أّما تعريف الكالم اصطالحا ىو نطق أصوات اللغة العربية صحيحا و دقيقا, و ٗترج 
ىذا السياق ؽلكن خرباء اللغة. الذي أصبح إمجاع تلك األصوات من سلارج احلروف 
قط من دون أي إتاه معُت, بل اظلا يقدر ادلتكام قادرا مالحظة أن تعريف الكالم ىنا ليس ف

على إعطاء الفهم لدى ادلستمع عندما يكون ىناك التفاعل )االتصال(, فيتم السهولة على 
 ٕٓ ىضمها وفهمها ٘تاما.

مهارة الكالم ىي مهارة يف نطق أصوات اللغوية أو الكلمات لتعبَت األفكار بشكل 
أو ادلشاعر إىل شريك احملادثة. ٔتعٌت أوسع, وسلاطبة ىو نظام األفكار, و اآلراء والرغبات, 

يستخدم عددا من العضالت واألنسجة  اليتمن العالمات اليت ؽلكن أن يسمع ويرى 
 Tariganاحتياجاهتم. كذلك راى  من أجل وفاءالعضلية للجسم البشري للتعبَت عن األفكار 

, و اللفظية, و احلرفية, و اللغوية عامة من رلموع العوامل اجلسمية, و النفسيةالكالم ىو 
  حىت يرى كأدواة اإلنسان ادلهمة لرقابة االجتماعية.
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بسكل عام مهارة الكالم يهذف أن يقدر الطالب لالتصال اللفظي جيدا و 
طبيعيا باللغة اليت مت تدريسها. جيد و طبيعي ادلعٌت ايصال التوصية اىل غَته عن طريق سهلة 

يحصل على مرحلة مهارة الكالم ؼلتاج على األنشطة التدريبية اجليدة و يف التسليم. لكن ل
الدافعة. ىذه األنشطة ليس من أمر سهلة لتدريس اللغة, ألن البد أن ؼللق بيئة اللغوية اليت 

ىذه األنشطة اىل قسمُت, يعٍت  Subyakto-Nababanتوجو الطلبة اىل تلك األنشطة. قسم 
 ٕٔ ية.االتصالية ادلسبقة و االتصال

يستند أوال إىل القدرة على االستماع و القدرة يف استعاب يف بداية تدريب الكالم, 
رباغماتية, وال التواصلية نسيابوفقا ال .ادلفردات, و السجاعة يف التعبَتما كان يف أفكاره

يتميز التفاعل اللفظي من قبل جلسة مهارة الكالم و مهارة االستماع لديهما عالقة قوية, 
قوي على ادلعلومات اليت وردت. يف ىذه االتصال ؼلتاج ادلتكلم الذي يقدر على  استماع

الذي ينبغي ربط ادلعٌت, و ضبط التجويد واإليقاع احملادثة من اجل تكون التفاعل اجليدة, ما 
 بشأن ما.على الشخص أن يقول, دلن ومىت, و 

ر استخدام اللغة يتأثينقل الرسائل إىل اآلخرين. تعريف الكالم ىم من ادلهارة ل
اللفظية من بعض العوامل عمليا  اليت ؽلكن أن نسمع, يعٍت النطق, والتجويد, واختيار  

كلمة, وبناء الكلمة و اجلملة, و نظام احملادثة, و مضمون احملادثة, وكيفية بداية وهناية 
  ٕٕ احملادثة, وذلك التمثيلية.
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 أّما أنواع مهارة الكالم ىي كما يايل:
 احملادثة ( أ

 لتعبَت الشفهيا ( ب
 أىداف مهارة الكالم .6

أىداف تدريس الكالم ىي وسائل االتصال مع غَته و الفهم على اراده ادلتكلم. 
يبدأ ىذا التدريس بعد أن تعرف الطلبة عن أصوات من أحروف اللغة العربية, و تعرف 

  ٖٕ بُت أصوات احلروف بعضها بعضا ادلختلفة. االختالفالطلبة عن 
عدة أمور, و ىي من بُت م )مهارة الكالم( تشتمل على أىداف تدريس الكال

 أمور التالية:
 سهولة الكالم (ٔ

غلب أن يكون ادلتعلمُت فرصة عظيمة دلمارسة التحدث حىت تكون قادرة على 
وادلتعة, إما يف الفرقة الصغَتة و , السالسةتطوير ىذه ادلهارات بشكل الطبيعي, و 

الثقة اليت تنمو  كثر. ينبغي الطلبة على تطويرإّما امام ادلستمع العام الذي عدده ا 
  .من خالل ادلمارسة

 وضوح (ٕ
االلقاء أو بناء مجلو. الفكرة يف ىذا احلال يتكلم الطلبة صحيحا و دقيقا, إما يف 

اليت ٘تت القاءىا البد أن تتألف يف حالة جيدة. حلصول على وضوح يف الكالم, 
ذلك التمرين من خالل ادلناقشة, و فيختاج على عدة التمرين مستمرا و متنوعا. 
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سيتم تعيُت طريقة التفكَت لدى شخص  اخلطابة, و ادلناقشة. ألن مع ىذا التمرين
 .منهجية ومنطقية

 مسؤول (ٖ
شلارسة الكالم اجليدة يأكد على ادلتكلم ليكون مسؤول ليتكم صحيحا, و ليفكر 

الشخص  جيدا عن األشياء اليت ستكون موضوع التكلم, و اىداف التكلم, و
والزخم يف ذلك الذي سيكون ادلخاطب يف التكلم, و كيفية حالة التكلم و كذلك 

الوقت. تلك ادلمارسة سيمنع الشخص يتكلم من غَت مسؤولية أو يتكلم الذي 
 ؼلتلف باحلقيقة.

 االستماع احلاسمإنشاء  (ٗ
شلارسة الكالم اجليدة و كذلك تطوير مهارة االستماع الصحيحة و احلامسة من 

ْتاجة إىل أن يتعلم ليقدر على ىذا برنامج التدريس. ىنا الطلبة اف رئيسي من أىد
 تقييم الكلمات ادلنطوقة, و النية يف النطق, و اىداف من ىذه احملادثة.

 إنشاء العادة (٘
ال ٘تكن أن تتحقق عادات الكالم اللغة العربية بعدم النية من خالل التفاعل بُت 

, الينبغي يف اجملموعة الكبَتة. يف انشاء ىذه شخصُت أو اكثر اليت ثبت من قبل
عادة تكلم العربية الشئ ادلختاج ىو اإللتزام, ىذا االلتزام يبدأ من نفس الفردي, مث 
تطور ىذا االلتزام اىل اتفاق مع شخص آخر ليتكلم اللغة العربية مستمرا. ىذا ما 

 ٕٗ يسمى بإنشاء بيئة اللغوية احلقيقية.
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 ة الكالممهار الجوانب التقييم  .ٖ
يف بعض شلارسة الكالم, و باخلصوص احملادثة, و القصص, و ادلناقشة, و غَتىا, 
وغالبا ما غلد ادلدرس العيوب والنقائص من الطلبة, سواء يف جانب من جوانب لغوية و من 

 غَت لغوية.
 :كما اقًتح هبا اخلرباء, ىي كما يليأما اجلوانب ادلنتقم يف أنشطة الكالم,  

 غوية, تشتمل على:اجلوانب الل (ٔ
 النطق )ادلخرج( ( أ

 وضع التأكيد )ادلاد الشدة( ( ب
 ذلجة و اإليقاع ( ت
 اختيار الكلمة ( ث

 اختيار التعبَت ( ج
 بناء اجلملة ( ح
 نوعية ( خ

 اجلوانب غَت اللغوية, تشتمل على: (ٕ
 الطالقة ( أ

 استعاب ادلوضوع ( ب
 ادلهارة ( ت
 الفهم ( ث

 الشجاعة ( ج



 

 خفة احلركة ( ح
 التنظيم ( خ

 االجتهاد ( د
  ٕ٘التعاون ( ذ

 تدريس اللغة العربية . ب
 عريف اللغة العربيةت .0

واستخدامها من قبل أعضاء من مجاعة اجتماعية  الصوتكنظام رمز تسمى اللغة  
اليت تستخدم لتتفاعل مع بعضها و  االتصالاللغة ىي أداة  ٕٙ لتبادل أفكارىم ومشاعرىم.

 مستخدمة جلذب اآلراء ادلوجودة يف األفكار اليت يتم تعبَتىا من خالل الكالم أو الكتابة.

ٕٚ 
لغة العربية ىي اخدى من اللغة الدولية اليت تتطور دائما, و ػلصل الينا من خالل ال

, فإن اللغة العربية ٖتتل موقعا اسًتاتيجيا بُت سلتلف باإلضافة إىل ذلكعملية التحول. 
العربية اليت تتطور دائما يف كل وقت  ىذا احلال لو آثار على أىداف اللغة ٕٛ اللغات العادلية.

 صر العادلي.يف ىذا الع
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وكذلك اللغة العربية من لغة القرآن و احلديث و لغة العبادة. لذلك ينبغي علينا أن 
تعاليم اإلسالم من ادلصدر األصلي و لفهم القرآن  نتعلم و نفهم اللغة العربية بأىداف لفهم

 يعٍت: ٕٛ-ٕٚو احلديث. كما قال اهلل يف القرآن الكرًن, يف الصورة الزمار اآلية 

                      

                 

Artinya: 

“Sesungguhnya telah Kami buatkan bagi manusia dalam Al Quran ini 

Setiap macam perumpamaan supaya mereka dapat pelajaran. (Ialah) Al Quran 

dalam bahasa Arab yang tidak ada kebengkokan (di dalamnya) supaya mereka 

bertakwa.” (QS. Az-Zumar:27-28)
29

 

 

 مشاكل تدريس اللغة العربية .6
بالرغم أن اللغة العربية تؤمن كلغة الكتاب ادلقدس ألمة اإلسالم, فذلك اإلؽلان مل 

مل تؤثر كثَتا على التحصيل  تليهايف دراسة اللغة العربية, و تؤثر كثَتا علي موفق الطلبة 
مل يكن قادرا على ادلسلمُت يف قراءة القرآن الكرًن,  ولعالدراسي اللغة العربية لديهم. و 

 مساعلة يف تأثَت على حب ورغبتهم يف استعاب اللغة العربية.
كافأة األخروي" قد يكشف اىتمام امة قارء القرآن الكرًن الذي ؽليل على "ادل

الذي يتطلب إتقان استعاب من اللغة ادلسلم لتعبَت الرسائل ادلوجودة لكل اآلية مباشرة, 
 ٖٓ العربية.

 ن ادلشاكل اليت وستواجو يف تدريس اللغة العربية, يعٍت:نظريا, ىناك نوعان م
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 مشكلة اللغوية (ٔ
مشكلة اللغوية ىي ادلشاكل اليت وجهها الطلبة ادلتعلقة باللغة ادلدروس. بعض 

 مشاكل اللغوية اليت تكون التحّدى و العائق يف تدريس اللغة العربية ىي كما يايل:
 مشكلة األصوات )أصوات العربية( ( أ

 رداتمشكلة ادلف ( ب
 مشكلة القواعد )الصرف( ( ت
 بناء اجلملة ) النحوية( ( ث

 مشكلة الكتابية ( ج
 

 مشكلة غَت اللغوية (ٕ
ادلقصودة ٔتشكلة غَت اللغوية ىي ادلشاكل اليت ليس ذلا عالقة مباشرة باللغة اليت 
درسها الطلبة, لكن ىي كذلك تؤثر على النجاح و الفشل يف التدريس اللغة العربية. أّما 

 وية يف تدريس اللغة العربية, ىي كما يايل:مشاكل غَت اللغ
 العوامل النفسية, مثل الدوافع و ميول التعلم ( أ

 مشكلة الفرق الفردية لدى طلبة يف الفصل ( ب
 مشكلة متعلقة بوجود الوسائل و األدوات, و مصادر التعلم اللغة العربية ( ت
 لًتبوية, وا اطلفاظ كفاءة ادلدرس اللغة العربية, اما كفاءة احلرفية, و اما كفاءة ( ث

 اما كفاءة الفردية, و اما كفاءة االجتماعية
 عدم دقة مدرس اللغة العربية يف اختيار طرق التدريس ( ج



 

 ادلشاكل ادلتعلقة بتوافر الوقت ( ح
ضعف ادلدرس وادلدارس لتطوير بيئة اللغة اليت ؽلكن أن تدفع الطلبة على  ( خ

  ٖٔ الكالم من دون اخلجل واخلوف من اخلطأ.
 الطريقة االتصالية . ج
 تعريف الطريقة االتصالية .0

مصطلحات االتصال يف حالة التواصل )السهولة يف االتصال( أو السهولة يف 
  ٕٖالفهم.

الطريقة االتصالية لديها النظارية القوية يعٍت حقيقة و وظيفة اللغة باعتبارىا آلة 
إنسان على افًتاض أّن كل  االتصالية طريقةاالتصال والتفاعل االجتماعية. كذلك يستند ال

لذلك  . (language acquisition device) أدوات اكتساب اللغة"" لديو القدرة الفطرية تسمى
وىكذا, فإن أعلية و فعالية القة و أكثر ٖتددىا العوامل الداخلية. مهارة اللغوية يصف هبا اخل

-stimulus)التعزيز  –االستجابة  -التحفيز أنشطة التعودية باستخدام  ظلوداج التدريب 

response-inforcement) .تقضى هبا 
االفًتاض التايل ىو أن استخدام لغة ال يتكون فقط من مهارات اللغة األربعة 
)االستماع و الكالم و القراءة و الكتابة(, ولكن يغطي بعض القدرات التواصلية ضمن إطار 

 ٖٖ واسع, وفقا للدور ادلشاركة, والوضع, والغرض من التفاعل.
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لية ذلا بعض اخلصائص ادلتعلقة بعملية تدريس اللغة العربية. الطريقة االتصا
 اخلصائص ادلقصودة ٘تكن النظر يف السياق التايل:

 يفًتض الطريقة االتصالية أن اللغة ىي نظام الرمز األصوات للتعبَت عن ادلعٌت (ٔ
 للغة ىي التفاعل والتواصلالوظيفة الرئيسية من ا (ٕ
 خالل التواصلبناء اللغة ؽلكن أن تدرس وظيفيا من  (ٖ
مل يتم ٖتديد خصائصو من قواعد اللغة وبناء اللغة, بل اظلا مبدأ التكامل اللغة  (ٗ

  ٖٗ الوظائف االتصالية كما حصلنا يف االتصال اللفظي. -التعبَتمن 
بعض األحوال اليت ينبغي للتحليل و النقد ادلتعلقة بعملية تدريس اللغة العربية من 

 :فيما يايل مصطلحالنظر بذلك  ؽلكنخالل الطريقة االتصالية. 
ىذه الطريقة االتصالية أمانة للغاية, ألهنا مل تكن إاّل من جانب القوة من عدة  (ٔ

 الطرق ادلتجنسة
يعرض ىذه الطريقة االتصالية  احلوار ادلختصر )القصَت(, فتناسب تنفيذىا لطلبة  (ٕ

ادلتقدمة ادلتوسطة و فحسب, و ال تناسب للمستوى  (basic)يف ادلستوى ادلبدئية 
(intermediate and advanced). 

ىذه الطريقة كذلك أقل ٖتفيز اإلبداع لدى طلبة أن تكون نشيطة يف مهارات  (ٖ
 ٖ٘ الكتابة, ألن يف كثَت من األحيان يتم التقييم لدى طلبة يف شكل شفهي.
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 خطوات الطريقة االتصالية .6
خالل الطريقة  خطوات التطبيق ادلتعلقة باسلوب التدريس اللغة العربية من

 االتصالية ىي فيما يلى:
 .التواصلية لدى الطلبة من اخلربة احملتوىب ادلتعلق القصَت واراحل عرض ادلدرس (ٔ
 شلثلُتمن خالل عملية ) ادلتعرض فرعية احلوار احلوار حسب و شلارسة (ٕ

 منفردا(.  اإلعادة حىت رلموعة صغَتة, تكرار, مث اجلماعي
 ادلعلومات أو ٔتسألة )ادلتعلقة احلوار ضوعمو  السؤال و اجلواب حول ٖتقيق (ٖ

 .(ىل"" باستخدام كلمة األسئلة
 صطلح القصد من ادل من الطلبة. تجربة خاصةب السؤال و اجلواب ادلرتبطة عرض (ٗ

 .احلوار نطاق موضوع ضمنال يزال ىف 
 أو أحد من احلوار يف سياق األساسي االتصايل التعبَت دراسة عنال عرض (٘

 الوظيفي.  التعلم اليت تصف اذلياكل
 .يف احلوار القواعد اخلفية تكشف عن أو بشكل عام استكشف الطلبة (ٙ
 .للطلبة الكفاءة اللغوية اللغوية حسب التعارف شفويا و األنشطة (ٚ
 .الكتب ادلدرسية أيإذا كان ليس ىناك احلوار,   القصَت أو مثال احلوار كتابة (ٛ
 .ها الطلبةالىت قد كتبت ادلنزلية الطلبة ظلاذج واجبة قراءة (ٜ

 على سبيل ادلثال:  تقييم التعلم شفهيا, (ٓٔ



 

 ٖٙ .كيف تطلب من صديق أن........؟ و كيف تطلب مٍت أن......؟
فيما خطوات تطبيق الطريقة االتصالية ىي  Finochiaro dan brumfitو أما راى 

 :يلى
 بالبيان عن وظائف التعبَت يف سبقو ادلختصر أو احلوار القصَت. واراحل عرض (ٔ

 يت يكون فيها امكان احلوارالّ احلوار و احلالة ذلك 
 شلارسة القاء اجلمل الرئيسية فرديا, مجاعة أو مجاعية. (ٕ
يستمر باألسئلة ادلتساوية  يف ذلك احلوار, مثّ  واحلالةضمون قدم األسئلة عن ادل (ٖ

الطلبة. و قد تبدأ ىنا أنشطة االتصالية  كلّ    ق مباشرا عن حالةتتعلّ  لكنّ 
 احلقيقية

 التعبَت االتصايل ادلوجود يف احلوار يبحث عن الفصل (ٗ
س غة ادلوجودة يف احلوار. ادلدرّ يرجى الطلبة على االستنتاج عن نظام قواعد اللّ  (٘

 تسهل و تصلح اذا يوجد اخلطاء و االستنتاج.
ٕترى الطلبة أنشطة التفسَت و االعالن عن الغرض كجزء من تدريبات  (ٙ

 يما ٘تاماة وليس تنظأكثر حريَ يت االتصالية الّ 
٘تثلية الطلبة وأنشطة االتصالية  عينة منعن طريق أخذ ٕترى الطلبة على التقييم  (ٚ

  ٖٚ .احلرية
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 الطريقة االتصالية ىاعيوب و مزايا .0
ليتم تطبيقها يف عملية تدريس  ادلثل األعلىالطريقة االتصالية يف حقيقتها ىي من 

ؤسسات التعليمية )قد تبدأ من مستوى اللغة العربية خاصة, وحىت اليوم يف مجيع مستويات ادل
ادلدارس االبتدائية, ادلتوسطة, و الثانوية, و العالية( يف تدريس اللغة العربية يستخدم الطريقة 
االتصالية, ىذا إذا ما نفذت من قبل ادلمدرسُت الذين يفهمون النظرية من ىذه الطريقة, 

اق من مزايا الطريقة االتصالية فتدريس اللغة ستحصل على النتيجة األعلى. و ىذا السي
ادلقصود. لكن بالعكس, اذا نفذت ىذه الطريقة من قبل ادلدرسُت بعدم الفهم نظارية 

يبدو أن تعلم اللغة ببساطة صنعي. فيكون ىذا السياق كعيوب, و  الطريقة االتصالية, ف
 ٖٛ كذلك ستنتج عملية التدريس اللغة لفظيا.

 أما مزايا و عيوهبا ىي:
 ادلزايا ( أ

ؽلكن التواصل مباشرة مع دفع الطلبة للتعلم ألن يف اليوم األول من التدريس, ت (ٔ
 ادلستهدفةاللغة 

يتوصل الطلبة بطالقة, ٔتعٌت إتقان الكفاءة النحوية, اللغوي, و النص,  (ٕ
 واالسًتاتيجية

جو الفصول الدراسية بوجود التواصل بُت الطلبة من خالل بعض ظلودج ػلِت  (ٖ
 حىت ال يكون شلال.ة ادلرتفعة,  التفاعل و مستوى احلري

 العيوب ( ب
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 ادلستهدفةؼلتاج ادلدرس على استعاب مهارة االتصالية الكاملة يف اللغة  (ٔ
 احلصصمستوى عتبة ادلهارة ال ػلصل على ما يكفي من مهارة القراءة,  (ٕ
مباشر يف األنشطة االتصالية ؽلكن أن يكون الصعوبة لطلبة يف مستوى  تصعيد (ٖ

 ٜٖ اإلبتدائ.
 

 مهارة الكالم من خالل الطريقة االتصاليةترقية  . د
ستحقق يف تدريس اللغات مهارة الكالم من احدى نوع مهارة الكالم اليت  

التفاىم والتواصل و الكالم ىو من الوسيلة األساسية إلسراف احلديثة ٔتا فيها اللغة العربية. 
احلوار بُت شخصُت  باستخدام اللغة كوسائلو. الكالم ىو أنشطة االتصالية بشكلالتبادل, 

أو اكثر. الواحد يتكلم و اما اخرى يسمع, وذلك  بتبادل الدور. ادلتكلم يستخدم الكلمة, 
, اإلشارات حركات اجلسم, و اإلؽلاءات, و مثل و اجلملة, و التعبَت, ّتانب اللغة الدافعة 

 ٓٗ وغَتىا من أشكال ادلوازية كوسيلة للتعبَت رسالتو.
االتصالية تدرب الطلبة الستخدام اللغة مباشرة و ابدائية, يف ىذا احلال, الطريقة 

وىكذا فإن مبدأ ىذا ادلنهج يشجع الطلبة أن تكون واثقة من جانب استعاب قواعد اللغة. 
. أىداف ىذه الطريقة يعٍت إعطاء الفرصة لدى الطلبة الستخدام يف استخدام اللغة العربية

اما  استعاب قواعد اللغة. اضافة اىلاإلبداعية,  الوضع الطبيعي باألفعالاللغة العربية يف 
موضوعو ىو للتعبَت عن ادلعٌت أو ادلقمود احلق, وفقا دلطالب و وظائف االتصالية يف ذلك 

الوقت. بينما قواعد اللغة يف النظر ىذا ادلنهج ىو رلرد ادلعرفة عن معٌت اجلملة و موقف  
                                                           

39
 Ahmad Fuad Effendy, Op.Cit, hlm. 92 

40
 Ahmad Fuad Effendy, Ibid, hlm 149  



 

ار, و السعر, و اإلرادة, و ادلعتقد ادلستند كلماهتا, فَتجى الطلبة أن تقدر على تعبَت األفك
  ٔٗعلى قواعد اللغة الصحيحة. 

و غَت ذلك أن الطريقة االتصالية ىي لتطوير كفاءة الطلبة يف االتصال باستخدام 
اللغة ادلهدوفة من خالل سياق االتصال احلقيقي أو يف حالة احلياة احلقيقية )سياق 

يتم التأكيد ل ىذا ظلودج التدريس االتصالية ال االجتماع(. أىداف تدريس اللغة من خال
, لكن يتم التأكيد على قدرة على استعاب القواعد أو قدرة الطلبة يف تكوين اجلمل النحوية

  ٕٗ يف تكوين الكالم ادلناسب بسياق الكالم.
فلذلك من البيانات السابقة فحاولت الباحثة الستنتاج أن الطريقة االتصالية ذلا 

هارة الكالم. ألن باستخدام الطريقة االتصالية سيعطى الفرصة لدى طلبة عالقة قوية ٔت
لتطوير كفاءتو يف شلارسة الكالم اللغة العربية مباشرة و ابدائية من جانب استعاب قواعد 

 اللغة. فَتجى الطلبة لتعبَت األفكار, و السعر, و اإلرادة, و اعتقاده.
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 الباب الثالث
 منهج البحث

 منهج البحث .ح 
ولذلك, ليكون البحث طبيعيا نهج ىي أداة تستخدم لتسهيل إجراء البحث. ادل

قيختاج إىل استخدام ادلنهج, ألن باستخدام ادلنهج ؽلكن على حصول البيانات ادلناسبة 
أن " منهج البحث ىو الطريقة لبحث عن األدلة  Muhammad Aliلألىداف احملددة. راى 

   أجريت بعناية من أجل احلصول على حّلو." الظاىرة ادلتعلقة بتلك ادلشكلة, اليت
Menurut Muhammad Ali bahwa “Metode penelitian adalah suatu cara 

mencari bukti-bukti yang muncul sehubungan dengan masalah itu, yang dilakukan 

secara hati-hati sekali sehingga diperoleh pemecahannya.”
43

 

 

ادلعٌت ٔتنهجية يعٍت الفحص ادلنظم و تصييغ الطرق اليت سيتم  ادلنهج يف نفس
ادلنهج ىو احدى من طرق ادلعرفة أو  Husein Umarو أما راى   ٗٗ تنفيذىا يف البحث.

البحث ىو كل أنشطة البحث, و التحقيق, و اّما البحث ىو  ٘ٗ تفتيش الشئ باحلق.
أو ادلبادئ اجلديدة اليت هتدف التجربة بشكل طبيعي يف حقل معُت, حلصول على احلقائق 

 ٙٗ إىل احلصول على فهم جديد و رفع مستوى العلم و التكنولوجيا.
استنادًا إىل الرأي الوارد أعاله أن منهج البحث ىو طرق لتنفيذ ادلالحظة أو 

 البحث باستخدام األفكار من خالل اخلطوات ادلعينة.
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 نوع البحث .ط 
اإلجرائي البحث . باسلتصر (PTK)اإلجرائي الصفي البحث  ىذا البحث ىو من

من من نوع البحث ادلنعكس بعملية اإلجراء ادلعينة من اجل التحسُت و  (PTK) الصفي
  ٚٗ شلارسات التدريس يف الفصول الدراسية مهنيا.الًتقية 

من نوع البحث الذي أجرى فيو ادلدرس  ىو (PTK)اإلجرائي الصفي البحث  
ل النفسي, حلصول على ٖتسُت و ترقية قدرتو  داخل الفصول الدراسي من خالل التأم

 كادلدرس, فالتحصيل الدراسي لدي التالميذ يرتقي.
اإلجرائي الصفي تتكون من ثالثة الكلمات البحث أن  Suharsimi Arikunto راى

 اليت ؽلكن الفهم بتعريفها ىي فيما يايل:
 معينة منهجية قواعد, باستخدام البحث ىو أنشطة دلالحظة ادلفعول )اذلدف( (ٔ

 األشياء ادلثَتة و اذلامة لدى الباحثة. نوعية لًتقية ادلفيدة للحصول على البيانات
يف البحث  أىداف زلددة, مع األنشطة اليت يقصد تنقيذىا حركة اإلجراء ىي (ٕ

 بشكل رلموعة دورة األنشطة.
اليت تتلقى الدرس من ادلدرس يف نفس الوقت. احلد  الطلبة الفصل ىو رلموعة من (ٖ

بشل سوء فهم و ادلفهوم العام وب لتعريف ذلك الفصل ىو التعريف القادم, ادلكت
بتعبَت " الفصل ىو غرفة ادلدرس للتدريس". الفصل ليس بوجود الغرفة بل اظلا 

 رلموعة الطالب يتعلمون. 
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البحث ّتمع حد التعريف من ثالثة الكلمات السابقة ؽلكن االستنتاج أن 
 ى األنشطة اليت يقصد اظهارىا, و ادلوقوع داخل الفصل.اإلجرائي الصفي من ادلالحظة عل

اإلجرائي الصفي البحث ادلعتمد بالنظارية الرئيسية أن  Kurt Lewisأما ظلودج 
 اليت تظهر على اخلطوات, فيما يايل: عناصر الرئيسيةال يتكون من اربعة  

  planningالتخطيط  (أ 
 actingالتنفيذ  (ب 
 observing ادلالحظة  (ج 
 reflecting التأمل  (د 

عالقة بُت تلك العناصر األربعة تظهر الدورة أو األنشطة تعد. تكون ىذه  
"الدورة" اخلصائص الرئيسية من البحث األجرائ, يعٍت أن البد أن يكون البحث األجرائ 

 ٛٗ التدخل مرة واحدة.ليس فقط يف شكل الدورة, 
 

 البحث وموضوع و ىدف .ج 
العربية و طلبة الصف الثامن "أ" موضوع البحث يف ىذا البحث ىو مدرس اللغة 

ٔتدرسة اإلخالص ادلتوسطة اإلسالمية فاجر بوالن المبونج الغربية. أما ىدف البحث 
 اإلجرائ ىو درس اللغة العربية من خالل الطريقة االتصالية يف ترقية مهارة الكالم.
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 (PTK)اإلجرائي الصفي البحث إجراءات  .د 
 البحث المسبق )التفكير األول( .0

ادلسبق ىو من التفكَت األول, يعٍت قبل تنفيذ الدورة يف البحث اإلجائ  البحث
 الصفي, تنفذ األنشطة التالية:

 تأليف صياغة مجع البيانات ادلوضوعية للمدرسة .أ 
 ادوات االختبار األولتأليف أمثلة السؤال و  .ب 
 محع بيانات ادلوضوع للمدرسة باستخدام صياغة البحث ادلسبق .ج 
 عن ادلادة اليت مت تدريسها لدى ادلدرس االختبار األولتنفيذ  .د 
الستخدامها يف ٗتطيط االختبار ادلوضوع للمدرسة و نتائج ٖتليل بيانات  .ه 

  األعمال ومناقشة النتائج.
 اإلجرائي الصفيالبحث .  6

 أ. تخطيط اإلجراء
 تصميم أجهزة التعليم ادلنّفذة تشمل العناصر التالية:

 ادلنهج للمواد الدراسية. (ٔ
 مواد الدراسية اليت سيتم مناقشتو.ادلنهج لل

 برامج الفصل الدراسي. (ٕ
برامج الفصل الدراسي للتعليم مهّم لتصميم ادلواد الدراسية اليت سيتم يف 

 الدورة.
 ىوصف ادلقرر الدرس (ٖ



 

وصف ادلقرر الدرسى تشمل على معايَت الكفاءة والكفاءة األساسية 
يم, ومواد التدريس, وادلؤشرات, القيم الًتبوي يف البالد, أىداف التعل

واالسًتاتيجية )ادلنهج والنموذج وأساليب التعليم(, خطوات التعليم, 
 واألدوات ووسائل اإلعالم وادلوارد والتقييم.

 (ورقة ادلواد )ادلواد التعليمية (ٗ
 الوصف ادلختصر عن مادة التدريس أو ادلواد التعليمية

 ورقة أنشطة الطلبة (٘
وضوع والغرض, واألنشطة, واألدوات ورقة أنشطة الطلبة ضلو عنوان ادل

ووسائل اإلعالم وادلواد ادلستخدمة, خطوات التعليم )اإلجراءات(, ومصفوفة 
 ادلالحظة واألسئلة.

 أدوات/وسائل اإلعالم/ ادلوارد التعليمية. (ٙ
 التنفيذ . ب

 األنشطة المبدئية 
 .يسلم ادلدرس التحية و يدعو الطلبة للدعاء, و يبدأ التدريس بقراءة البسملة (ٔ
 حضور الطلبةيسأل ادلدرس عن احلال و ػلقق  (ٕ
 ادلتوقع ٖتقيقها من قبل الطالب نتائج التعلمأىداف التعلم و  (ٖ
ادلتوقع ٖتقيقها من قبل  نتائج التعلميبلغ ادلدرس عن أىداف التعلم و  (ٗ

 الطالب
 يقدم ادلدرس األسئلة عن ادلادة ادلاضي و يقارن ٔتادة التدريس (٘



 

جيدا, قيقدر الطلبة على  االتصاليةيتقن الطريقة  إذا كانتدفع ادلدرس الطلبة  (ٙ
 ٘ترين الكالم اللغة العربية جيدا و صحيحا

 األنشطة الرئيسية
 يعطى ادلدرس الورقة فيها احلوار القصَتة عن ادلادة (ٔ
 ؽلثل ادلدرس احلوار صحيحا ليقلدهبا الطلبة يف الفصل (ٕ
 يفهم ادلدرس و الطلبة عن مضمون ذالك احلوار (ٖ
األسئلة عن مضمون احلوار لكن مباشرة عن األحوال لكل  يقدم ادلدرس (ٗ

 الطلبة
يرجى الطلبة نفسها على خالصة عن نظام قواعد اللغة ادلوجودة يف احلوار.  (٘

 تسهيل ادلدرس و تصلح اذا يوجد اخلطاء و اخلالصة
 يأمر ادلدرس الطلبة )شخصُت( لتمثيل ذلك احلوار امام الفصل.   (ٙ
كل األسئلة الشفهية عن ادلادة و كذلك ادلادة يف , يعقد التقييم بشتليهامث  (ٚ

 اللقاء السابق
 األنشطة الختامية

 يسأل ادلدرس الطلبة عن الفواعد من تعلّم ادلادة اليت مت تدريسها (ٔ
 يوجو ادلدرس الطلبة خلالصة ادلادة (ٕ
 ؼلتم أو يؤخر ادلدرس البيانات السابقة بقراءة محدلة أو الدعاء (ٖ
لطلبة قبل خروج من الفصل و الطلبة غليب يسلم ادلدرس التحية اىل ا (ٗ

 التحية.



 

 المالحظة . ج
إجراء ادلالحظة لدي الباحثة. يف ىذه اخلطوة تفعل ادلالحظة و ادلالحظة ىي 

التنفيظ يف نفس الوقت. تفعل ادلالحظة على ادلدرس و التالميذ عند عملية التدريس من 
ستندة على ورقة ادلالحظة. لعربية ادلخالل الطريقة االتصالية يف ترقية مهارة الكالم اللغة ا

 نتيجة ادلالحظة ادلوصولة مستخدمة لتحسُت عملية يف تطبيق التنفيذ يف الدورة التالية.
 التأمل . د

تأمل نتائج التقييم من ٖتليل بيانات البحث يف الدورة األوىل ضلو اجلوانب أو 
 ادلؤشرات التالية:

 تقييم نوعية عملية التعلم يف الفصل. (ٔ
 علم التالميذ.ٖتفيز ت (ٕ
 نتائج التعلم الفردية و الفصلية خصوصا يف مهارة الكالم اللغة العربية (ٖ

 

متابعة يف  يوصي على نتائج التقييم ٖتليل البيانات من أجل ال تأمل كذلك ٔتعٌت 
 الدورة التالية

يقدم بعض اخلرباء ظلودج البحث اإلجرائ الصفي باألجراء ادلختلفة, لكن بشكل 
ادلذكور يف   Kemmis dan Taggartبعة ادلراحل الالزمة لتنفيذىا كما اقًتح هبا العام يوجد ار 

( ٗ( ادلالحظة, )ٖ( التنفيذ, )ٕ( التخطيط, )ٔ, يعٍت: )Suharsimi Arikuntoكتاب 
 Kemmis danالتأمل. يف ىذا البحث استخدمت الباحثة البحث اإلجرائ الصفي من ظلودج 

Taggart  :كما عُّت فيما يايل 



 

 0.0ورة الص
 ٜٗاإلجرائي الصفيالبحث صورة 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                     ?  

من الصورة السابقة ؽلكن االستنتاج أن لكل الدورة ذلا اربعة اخلطوات ىي كما 
 يايل:

 وجود التخطيط, يعٍت األنشطة ادلكونة من قبل بداية التنفيذ (ٔ
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 التخطيط

1الدورة   

 المالحظة

 تعديل الخصة

2الدورة   

 المالحظة

 التنفيذ

 التنفيذ

 التأمل

 التأمل



 

د التنفيذ, يعٍت العملية اليت مت تنفيذىا لدى الباحثة ادلناسبة بالتخطيط ادلكونة وجو  (ٕ
 من قبل.

مع ادلعلومات عن وجود ادلالحظة, يعٍت األنشطة اليت مت تنفيذىا لدى ادلالخظ جل (ٖ
 معاملة ادلدرس.اإلجراءات اليت أجراىا الباحثة و كذلك ذلك اآلثار النامجة من 

نشطة اليت مت تنفيذىا لبحث و ٖتليل نتائج ادلالحظة, خاصة وجود ال تأمل, يعٍت األ (ٗ
 ٓ٘ لنظر عن عدة العيوب اليت ؼلتاج على اصالحها.

 

قد تبلغ على النجح فيمكن  ٔاذا كان تطبيق الطريقة االتصالية يف الدورة 
االستنتاج, لكن اذا كان الطريقة ادلستخدمة ْتاجة اىل التحسُت, فيختاج اىل التخطيط 

 و حىت تبلغ الطريقة ادلستخدمة على النجاح. ٕ الدورة التايل يف
الدورة الثانية ىي التحسُت من الدورة األوىل اليت مرحلة تنفيذىا مساويا بالدورة 
األوىل يعٍت ٗتطيط اإلجراء, تنفيذ اإلجراء, ادلالخظة, و التأمل. تنفيذ الدورة الثانية مستند 

 على نتائج التأمل يف الدورة األوىل.
كن االستنتاج أن تنفيذ البحث اإلجرائ الصفي يصف بو االستمرار حىت فيم

ادلشاكل ادلوجهة مت ٖتليلها. يف ىذا البحث اإلجرائ الصفي, فيعمل الباحثة بدورين. فلكل 
 الدورة تتكون من اربعة خطوات األنشطة, يعٍت: التخطيط, التنفيذ, ادلالخظة, و التأمل.
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 جمع البيانات أدوة . ه
 يانات ادلختاجة يف ىذا البحث, فاستخمت الباحثة الطريقة التالية:جلمع الب

 المالحظة .0
و بعبارة  ٔ٘ ادلالحظة ىي ادلراقبة والنهج ادلتبع يف األعراض اليت غلري التحقيق فيها.

عن طريق ادلراقبة, مع النهج عن  يتم تنفيذىاأخرى ادلالحظة ىي التقنية جلمع البيانات اليت 
  ٕ٘ الكائن اذلدف. السلوك األحوال أو 

يستخدم ىذه ادلالحظة دلالحظة عملية التدريس اليت مت تنفيذىا لدى الباحثة 
ادلتعلقة بًتقية مهارة الكالم لدى طلبة الصف الثامن "أ" ٔتدرسة اإلخالص ادلتوسطة 

 االسالمية المبونج الغربية.
 المقابلة  .6

 ٖ٘ ى ادلعلومات.ذيع حلصول علادلقابلة ىي احلوار الذي مت تنفيذه لدى ادل
ٔتدرسة اإلخالص ادلتوسطة قدمت الباحثة ىذه ادلقابلة على مدرس اللغة العربيىة 

 االسالمية المبونج الغربية حلصول على البيانات عن مهارة الكالم يف تدريس اللغة العربية.
 االختبار  .0

االختبار ىو رلموعة األسئلة أو التدريبات أو األدوات األخرى اليت تستخدم 
 ٗ٘ ياس البيانات, ادلعرفة, ادلعلومات, و الكفاءة أو ادلهارة لدى الفرد أو اجملتماع.لق
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طريقة االختبار ىي رلموعة األسئلة اليت غلب على اجابتها, او األسئلة اليت غلب 
اختيار هبا, او الوظائف اليت غلب على تنفيذىا لدى الشخص بأىداف لقياس اجلوانب 

 ٘٘ ادلعينة من ذلك الشخص.
رلموعة األسئلة اليت غلب على اجابتها, او األسئلة اليت غلب لذلك, االختبار ىو 

اختيار هبا, او الوظائف اليت غلب على تنفيذىا بأىداف لقياس ادلهارات, و ادلعلومات لدى 
 االفراد أو اجملتمعات.

استخدمت الباحثة ىذه طريقة االختبار جلمع البيانات عن نتائج مهارة الكالم 
 لطلبة. يف ىذه طريقة االختبار قدمت الباحثة االختبار بشكل األسئلة الفردية احملددة.لدى ا
 األدلة الوثائقية  .4

البيانات  ىو البحث عناألدلة الوثائقية  طريقةأن  Suharsimi Arikuntoرأى 
 والصحف واجملالت من الكتبالنصوص ادلالحظات, و  مثل أو متغَتات ادلوجودة عليها

 جداول األعمال و غَت ذلك.واالجتماعات و  والدقائق نقش
Suharsimi Arikunto berpendapat bahwa “Metode dokumentasi adalah 

mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkip, buku, 

surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, legger, agenda, dan sebagainya”.
56

 

 

استخدمت الباحثة ىذه الطريقة حلصول على الوثائق بشكل البيانات عن التاريخ 
ادلختصر لقيام مدرسة اإلخالص ادلتوسطة اإلسالمية فاجر بوالن, و الوسائل, و عدد 

تصور الظروف عن األحوال عند تنفيذ ادلدرس و ادلوظف, و عدد الطلبة, و كذلك الصورة ل
 الص ادلتوسطة اإلسالمية فاجر بوالن المبونج الغربية.التدريس يف مدرسة اإلخ
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 تحليل البيانات أساليب . و
البيانات ادلوصولة من اإلجراءات اليت مت تنفيذىا و اخلطوة التالية ىي التحليل 
لتحقيق أن من خالل الطريقة االتصالية يف درس اللغة العربية لًتقية مهارة الكالم لدى طلبة 

 اإلخالص ادلتوسطة اإلسالمية فاجر بوالن. الصف الثامن "أ" ٔتدرسة
أسلوب التحليل ادلستخدم يف البحث اإلجرائ الصفي ىو اسلوب التحليل 
البيانات النوعي. يعٍت, البيانات اجملموعة من نص ادلقابلة, و ادلذكرة ادليداين, الوثائق 

بيانات النوعي اسلوب التحليل الٚ٘ ادلذكرة القصَتة و األدلة الوثائقية األخرى.الفردي, 
البيانات , وعرض البيانات ٖتديد تتكون من ثالثة اخلطوات اليت تتعلق بعضها بعضا, يعٍت:

 و ٖتقق البيانات
عملية االختيار و تعيُت الًتكيز, و االختصار, و اخلالصة, و ٖتديد البيانات ىو  .أ 

يتم الشحذ, تغيَت شكل البيانات األولية ادلوجودة يف مذكرة ادليدان. يف ىذه العملية 
ترتيبها فاالستنتاجات األخَتة ؽلكن و الًتكيز, و بدل البيانات اليت قليل ادلعٌت, و 

استخالص و التحديد منها. أما البيانات اليت سيتم عرضها يف ىذا البحث ىي 
التاريخ ادلختصر لقيام مدرسة اإلخالص ادلتوسطة اإلسالمية فاجر بوالن المبونج 

 لة الطلبة, مدرسها.الغربية, الوسائل, و حا
عرض البيانات, بعد أن يتم ٖتديد البيانات, ادلعٌت خطوات التحليل قد ٖتصل اىل  .ب 

عرض البيانات. بعض البيانات يف البحث اإلجرائ الصفي اليت مت ٖتديدىا ؼلتاج 
أو الرسم البياين. عرض البيانات اىل عرض بشكل النص, و األشكال, و الصورة 
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هل على فهم عن ادلوقوع فتسهل على االستنتاج و تعيُت ادلنظمة و الفعالية تس
 اإلجراء اليت سيتم تنفيذىا يف ادلستقبل  

االستنتاج عن ترقية أو تغيَت سيتم تنفيذىا تدرغليا تبدأ من استنتاج , ٖتقق البيانات .ج 
و استنتاج األخرة يف الدورة األخرة. االستنتاج األولية و  تليهايف الدورة الثانية و 

 ٛ٘ نتاج األخرة يتعلق بعضها بعضا و االستنتاج األولية كاألساسية.االست
 

 مؤشر النجاح  . ز
كمؤثر ضلاح ادلنطبق يف ىذا البحث ىو اذا كان مهرة الكالم اللغة العربية لدى 

% ٘ٚطلبة يف التدريس تظهر على الًتقية لكّل الدورة. ادلعٌت سيقف ىذا البحث اذا كان 
 مهارة الكالم. اذا كان يف الدورة الثانية قد تبلغ على النجاح من طلبة قد تظهر على ترقية يف

 فال ؼلتاج اىل استمرار يف الدورة التالية.
 

  

                                                           
58

 Kunandar, Langkah mudah Penelitian Tindakan Kelas Sebagai Pengembangan Profesi 

Pendidik. Jakarta: Rajawali Press, 2001, hlm. 102  



 

 الباب الرابع
 البيانات هاعرض النتائج و تحليل

 

 الوصف العام لمدرسة األخالص المتوسطة اإلسالمية فاجر بوالن البونج الغريبة . أ
 مية فاجر بوالن البونج الغريبةلمدرسة األخالص المتوسطة اإلسالنبذة  .0

 : مدرسة األخالص ادلتوسطة اإلسالمية فاجر بوالن  اسم ادلدرسة
 : ادلدرسة اخلاصة  وضع ادلدرسة

 عنوان ادلدرسة
  Ode Emod : طريق اودي اؽلود    الطريق

 : فاجر بوالن   القرية
 : وي تينانج  الفرعية

 : المبونج الغربية   الدائرة
 ادلؤسسةاسم و عنوان  (ٔ

 : مؤسسة التعليمية اإلسالمية  تنفيذ ادلدرسة
 : األخالص فاجر بوالن   
 : فرعية وي تينانج   
 : المبونج الغربية   

 ٕٕ٘ٓٓٓٗٓٛٔٔٔ:    الرقم (ٕ
 : ب مستوى االعتماد (ٖ



 

 ٜٓٛٔ:   سنة التأسيس (ٗ
 ٜٚٛٔ:   العمليات  سنة (٘
 : للمؤسسة  األراضيحالة  (ٙ
 : الشهادة شهادة ملكية االرض (ٚ
 مًتا ٘ٚٙٗ:  األراضي حةمسا (ٛ
 : للمؤسسة  ادلباينحالة  (ٜ
 مًتا ٖٛٗٔ:   مساحة ادلباين (ٓٔ

 

 األخالص المتوسطة اإلسالمية فاجر بوالن البونجالتأسيسي لمدرسة  التاريخ .6
األخالص ادلتوسطة اإلسالمية فاجر بوالن توقع يف فاجر بوالن فرعية وي تينانج 

دلتوسطة اإلسالمية فاجر بوالن  مؤسس يف التاريخ دائرة المبونج الغربية.  مدرسة األخالص ا
 MTSPN. مدرسة األخالص ادلتوسطة اإلسالمية فاجر بوالن معطى باسم ٜٓٛٔيويل  ٕٔ

)ادلدرسة ادلتوسطة احلكومية اإلعدادية(, نفذت عملية التعليو التعلم يف ادلدرسة اإلبتدائية 
. الطلبة األوىل يف السنة Fauzi Cikdin, BAفورلكسانا ٖتت الرياسة رئيس ادلدرسة السيد  

طلبة. أرض ادلوقع تأسيس  ٖطالبا و  ٔٔنفرا الذي تتكون من  ٗٔبقدر  ٜٔٛٔ/ٜٓٛٔ
ادلدرسة ادلتوسطة تنال من متحّد اجلماعة سيليواغي القرية فاجر بوالن بوصف الوقف, ذلك 

 مًتا ٖٓٗٛ( مًتا = ٗٙ×  ٓٙ± )األرض ٔتقياس 
درسة ادلتوسطة فتح مرة أخرى ٖتت الرياسة رئيس ىذه ادل ٖٜٛٔ/ٕٜٛٔيف السنة 

. يسمى ىذه ادلدرسة باسم مدرسة السلفية ادلتوسة Bunyamin Syahادلدرسة السيد 



 

طالبا  ٖٔنفرا اليت تتكون من  ٜٔبقدر  ٖٜٛٔ/ٕٜٛٔاإلسالمية, الطلبة األوىل يف السنة 
 طلبة. ٙو 

مدرسة السلفية  ٜٙٛٔ اغوستوس ٔيف التاريخ  ٜٚٛٔ؟ٜٙٛٔيف السنة الدراسية 
فاجر بوالن ينال ادلساعدة من وزارة الشؤون الدينية دائرة المبونج الغربية ادلدرس احلكومية 

. و بعدىا طلب Wh IV/I.a.I/101/1986 . بشهادة الوظيفة الرقم : Fauzi Cikdin, BA ىو
 ٜٚٛٔمايو  ٕٓلقيادة مدرسة السلفية ادلتوسة اإلسالمية فاجر بوالن, يف التاريخ  كومةاحل

 .Wh/I-b/PJ/08/1987بشهادة الوظيفة الرقم 
مدرسة السلفية ادلتوسة اإلسالمية فاجر بوالن  ٜٛٛٔ/ٜٚٛٔيف السنة الدراسية 

, فيعقد كومةاحل . بوجود الرئيس اجلديد ادلختار لدىFauzi Cikdin, BAعلى رياسة السيد 
ديوان, إدارة ادلدرسة, و غَتىا, مث االصالحات بشكل العام, إما من ناحية ادلبٌت, أدوات ال

مدرسة السلفية ادلتوسطة  ٜٜٔٔيوين  ٚٔيف التاريخ  ٕٜٜٔ/ٜٜٔٔيف السنة الدراسية 
اإلسالمية يغَت باسم مدرسة اإلخالص ادلتوسطة اإلسالمية بشكل ادلؤسسة و يسمى ىذه 

 ٜٜٔٔين يو  ٚٔالتاريخ  ٕٔوثيق كاتب العدل الرقم ادلؤسسة باسم " ادلؤسسة اإلخالص" 
MUJIRIATNO AM, SH. 

 

 مدة القيادة بمدرسة اإلخالص المتوسطة االسالمية فاجر بوالن
0) Fauzi Cikdin, BA  (ٜٔٛٓ-ٜٔٛٔ) 
6) Buyamin Syah   (ٜٕٔٛ-ٜٔٛٚ) 
0) Fauzi Cikdin, S.Ag  (ٜٔٛٚ-ٕٖٓٓ) 



 

4) Gunawan, S.Pd  (ٕٖٓٓ-ٕٓٔٓ) 
0) Asmianah, S.Ag  (ٕٓٔٓ-ٕٓٔ٘) 
2) Supriyadi, S. Pd I  (ٕٓٔ٘- )اآلن 

 الرسالةالرؤية  .0
مدرسة اإلخالص ادلتوسطة اإلسالمية فاجر بوالن المبونج الغربية حددت الرؤية و 

 قدرة التنافسية البعثة, األىداف و براميج التنفيذ حلصول على مدرسة اليت لديها ادلزايا و
 ادلرتفعة, تلك األحوال ىي فيما يايل:

لموارد البشرية المتخلق بأخالق االرؤية: " إيجاد المدرسة الجودة و تخرج  
 للمشاركة في رعاية على المدارس" تحسيس المجتمعالكريمة و 

تمكين العناصر الموجودة في المدرسة و إيجاد العالقة الجيدة البعثة: " 
 بالمجتمع "

 

 أىداف المدرسة .4
 ٖتقيق ادلعايَت التعليمية اليت تشتمل على مجيع ادلدرسُت ادلؤىلُت على احلد األدىن (ٔ

%, و تدرس ٘ٚبقدر  PTBK/MGMP %, و قد تشًتكٜٓالبكالَتوس بقدر 
 ادلدرس تناسب بالكفاءة.

 ( SPM )يلتقي معايَت ادلرافق التعليمية وفقا دلعايَت اخلدمة الدنيا (ٕ
وصلت إىل مستوى من الدقة والكفاءة واإلصلاز, ومعايَت التخرج أعلى على أساس  (ٖ

 من اإلؽلان والتقوى



 

رافق والبنية التحتية لألنشطة التعلم )غرفة وسائل االعالم, تلبية احتياجات ادل (ٗ
وادلكتبة, و الوسائل التعليمية الرياضيات و العلوم الطبيعية والعلوم االجتماعية, و 
ادلعمل( وكذلك دعم ادلرافق مثل أماكن العبادة, واحلدائق ادلدرسية, حديقة 

 اض تعزيز وأولويات. وادلقاصف ادلدرسية وادلالعب الرياضية وادلدارس مرح
توفَت اجملتمع ادلدرسي من أجل تنفيذ تعاليم الدين من خالل صالة اجلماعة والقراءة  (٘

 القرآن واإلنشاد الديٍت. / والكتابة والقرآن الكرًن, حفظ الصور القصَتة
غرس ادلداراة, واحلرف والثقافة النبيلة, ثقافة احلياة الصحية, والنظافة احلب, واحلب  (ٙ

 .مع على أساس اإلؽلان والتقوى إىل اهلل سبحانو وتعاىلوالبيئة 
 إنشاء عالقات جيدة مع اجملتمع وادلشاركة األخرى (ٚ

 

 ىيكل التنظيم .0
 ىيكل التنظيمي ٔتدرسة اإلخالص ادلتوسطة اإلسالمية فاجر بوالن تتكون من:

 رئيس ادلدرسة .أ 
 رئيس اإلدارة .ب 
 نائب الرئيس ادلدرسة .ج 
 ادلدرسُت .د 
 الطلبة .ه 

 
 



 

 ةىيكل ادلنظم
 مدرسة اإلخالص ادلتوسطة اإلسالمية فاجر بوالن

 ٕٙٔٓالسنة 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مدبر
 وزارة الشؤونية الدينية
 دائرة المبونج الغربية

 رئيس المؤسسة
SYARIF HIDAYAT 

 رئيس المدرسة
SUPRIADI, S. Pd I 

المناهج الدراسيةنائب رئيس   

NURYATI, S. Ag 

المناهج الطلبةنائب رئيس   
SYARIF HIDAYAT 

نائب رئيس المرافق والبنية 
 التحتية

ASMIANAH, S. Ag 

العالقات العامةيس نائب رئ  
Hi. FAUZI CIKDIN, S. Ag 

 رئيس اإلدارة
ZULKIFLI, S. Pd 

2مواظف   
 أمين الصندوق 

Sri Hartati, S. Pd  

2مواظف   
إلدارةا   

Eko Hariyanto, A. 
Ma 

 األمن المدرسون

Suhendra Wijaya 

 الطلبة بمدرسة اإلخالص المتوسطة اإلسالمسة



 

 حالة المدرسين و الموظفين .2
 

 ٖاجلدول 
 حالة ادلدرسُت و ادلوظفُت ٔتدرسة اإلخالص ادلتوسطة اإلسالمسة فاجر بوالن

 ٕٚٔٓ/ٕٙٔٓالسنة الدراسية 

 اسماء المدرس الرقم
 ة التعليميةخلفي

 مدرس الدرس الوظيفة
 السنة قسم التعليمة الشهادة

1 
Supriadi, S. Pd I S1 STAI PAI 2004 

Kepala 

Madrasah 

Aqidah 

Akhlak 

2 
Nuryati, S. Ag  S1 IAIN B.Arab 1995 

Waka 

Kurikulum 

Bahasa 

Indonesia 

3 
Hi. Fauzi Cikdin, S. Ag S1 STIT PAI 1999 

Waka 

Humas 

Aqidah 

Akhlak 

4 
Sederhana, S. Pd I S1 STIT PAI 2002 - Mtk 

5 
Gunawan, S. Pd I STKIP B.Indo 2006 

Wali kelas  

IX A 
IPA Fisika 

6 
Syarip Hidayat SGO  1988 

Waka 

Sarpras 
Penjaskes 

7 
Asmianah, S. Ag S1 IAIN B.Arab 1996  Bahasa Arab 

8 
Zulkifli, S, Pd S1 FKIP Mtk 2008 

Ka. Tata 

Usaha 
Mtk 

9 
Emi Hidayat, S. Pd I S1 STAI PAI 2008  IPS 

11 
Erlianah, S. Pd  S1 FKIP B.Indo 2011 

Wali Kelas 

VIII A 
Prakarya 

11 
Marjua, S. Pd I S1 STAI PAI 2008  SKI 

12 
Eko Hariyanto, S. Kom  S1 STMK SI 2016 

Ka. Lab & 

Admin 
Prakarya 

13 
Hikmah Yulianti, S. Pd S1 FKIP Biologi 2006 

Wali Kelas 

IX C 
IPA Biologi 

14 
Subhan Fauzi, S. Ag S1 IAIN PAI 1996  Seni Budaya 

15 
Eva Afisia, M. Pd  S1 STKIP B.Indo 2006 - 

Bahasa 

Indonesia 



 

16 
Harmianah, A. Md D3 STBA B.Inggris 2002 

Wali Kelas 

VII B 

Bahasa 

Inggris 

17 
Marni Yunita, M. Pd I S1 IAIN PAI 2007 - 

Fikih & 

Qur‟an 

Hadis 

18 
Misrawanah, S. Pd I S1 STAI PAI 2009 

Wali Kelas 

VIII B 

Pkn & 

Aqidah 

Akhlak 

19 
Susilawati, S. Pd I S1 STAI PAI 2008 

Wali Kelas 

VII C 

SKI & 

Qur‟an 

Hadis 

21 
Sri Hartati, S. Pd S1 STKIP B.Indo 2011 - 

Bahasa 

Indonesia 

21 
Risna, S. Pd S1 STKIP 

Bahasa dan 

Seni 
2010 - Prakarya 

22 
Ratna Sari, S. Pd S1 STKIP B.Inggris 2010 - 

Bahasa 

Inggris 

23 
Novilia, S. Pd S1 STKIP 

Bahasa dan 

Seni 
2011 

Wali Kelas 

VII A 
Seni Budaya 

24 
Lia Tinta Lina, S. Pd  S1 STKIP Ekonomi 2012 

Kepala 

Perpus 
IPS & PKn 

25 
Yeni Ariyanti, S. Pd S1 STKIP B.Inggris 1013 

Waka 

Kesiswaan 

Bahasa 

Inggris 

26 
Adie Saputra, S. Pd S1 STKIP Penjas 2011 - Penjaskes 

27 
Rita Basli, S. Pd S1 STKIP Mtk 2014 

Wali Kelas 

VIII C 
Mtk 

28 
Mislianah, S. Pd I S1 IAIN PAI 2008 Pustakawan 

Bahasa Arab 

& PKn 

29 
Suhendra Wijaya SLTP - 1998 SATPAM - 

 
 
 
 
 
 



 

 حالة الطلبة .2
 ٗاجلدول 

 حالة الطلبة ٔتدرسة اإلخالص ادلتوسطة اإلسالمسة فاجر بوالن المبونج الغربية
 ٕٚٔٓ/ٕٙٔٓالسنة الدراسية 

 المجموع المجموع الفصل التاسع الفصل الثامن الفصل السابع عدد الفصول
 الطالبة الطالب الطالبة الطالب الطالبة الطالب الطالبة الطالب العدد الفصل
VII 3 50 52 * * * * 50 52 102 

VIII 2 * * 47 36 * * 47 36 83 

IX 4 * * * * 59 93 59 93 152 

 337 181 156 93 59 36 47 52 50 9 المجموع

 

 المرافق و الوسائلحالة  .0
 البناء (ٔ

 ٘اجلدول 
 ٔتدرسة اإلخالص ادلتوسطة اإلسالمسة فاجر بوالن المبونج الغربيةحالة البناء 

 ٕٚٔٓ/ٕٙٔٓالسنة الدراسية 
 البيان المجموع الغرفة الرقم
  1 غرفة رئيس ادلدرسة 1
  1 غرفة ادلدرسُت 2
  1 غرفة اإلدارة 3
  9 غرفة الفصول 4
  1 غرفة ادلكتبة 5
 احلاسب 1 غرفة ادلعمل 6



 

  - غرفة ادلشتسفى 7
  - غرفة القاعة 8
  - غرفة االجتماع 9

  - غرفة االستشارة 10
  1 غرفة ادلنظمة 11
 ادلسجد 1 ادلعبود 12
  1 ستودعادل 13
  - الشركة 14
  - ادلسكن 15
  9 احلمام 16
  2 الكهربائية 17

 

 الوسائل (ٕ
 ٙاجلدول 

 ٔتدرسة اإلخالص ادلتوسطة اإلسالمسة فاجر بوالن المبونج الغربية حالة الوسائل
 ٕٚٔٓ/ٕٙٔٓالسنة الدراسية 

 المجموع النوع الرقم
 ٕٔٙ ادلكاتب ٔ
 ٕٖٗ الكراسي ٕ
 ٛٔ اخلزائن ٖ
 ٖ الكراسي للضيوف ٗ
 ٜ السبورة ٘
 ٕ ادلزبلة ٙ
 ٔ الصحيفة الدوالية ٚ



 

 ادوات اإلدارة (ٖ
 ٚاجلدول 

 دارة ٔتدرسة اإلخالص ادلتوسطة اإلسالمسة فاجر بوالن المبونج الغربيةحالة ادوات اإل
 ٕٚٔٓ/ٕٙٔٓالسنة الدراسية 

 العدد النوع الرقم
 ٕ احلاسب ٔ
 ٕ احلاسب احملمول ٕ
 ٖ الطبعة ٖ
 ٔ اإلنًتنت ٗ
 ٔ آلة كاتبة ٘
 ٔ مرسام ٙ
 ٔ صندوق الفلوس ٚ
 ٔ آلة حاسبة ٛ

 
 نتائج البحث . ب

ث تبحث عن " ترقية مهارة الكالم من خالل الطريقة اإلتصالية بيانات ىذا البح
لدى طلبة الفص الثامن "أ" ٔتدرسة اإلخالص ادلتوسطة االسالمية فاجر بوالن المبونج 

 "ٕٚٔٓ/ٕٙٔٓالغربية السنة الدراسية 
 
 
 



 

 دورة البحث
البحث اإلجرائ الفصي يأخذ البحث يف ٔتدرسة اإلخالص ادلتوسطة االسالمية 

 تنفيذىا متابعة باخلطوات على النحو التايل:بوالن المبونج الغربية, فاجر 
, يشتمل على ٖتديد مادة التدريس اللغة العربية عن طريقة التنسيق مع التخطيط

ٔتدرسة اإلخالص ادلتوسطة االسالمية فاجر بوالن مدرس اللغة العربية يف الصف الثامن "أ" 
 .ٕٙٔٓنوفمبَت  ٚٔاكتوبر اىل  ٚٔيذ يعٍت المبونج الغربية, و ٖتديد اوقات التنف

تشتمل على مجيع العملية من أنشطة تدريس اللغة العربية من خالل التنفيذ, 
 الطريقة االتصالية.
, نفذت يف نفس الوقت بعملية التدريس, مالحظة أنشطة التدريس قام ادلالحظة

 هبا ادلدرس و إجراء التعلم قام بو الطلبة.
نشطة التحليل عملية و نتيجة التدريس و كذلك ٖتديد , يشتمل على أالتأمل

 التخطيط لتحسُت يف الدورة التالية. 
مت إجراء تنفيذ البحث بشكل التعاون بُت الباحثة و مدرس اللغة العربية الصف 

ٔتدرسة اإلخالص ادلتوسطة االسالمية فاجر بوالن المبونج الغربية. إّما يف تنفيذ  الثامن
 التأمل يعٍت يف مدة إجراء البحث. ادلالحظة و إّما يف

استنادا على نتيجة البيانات ادلوصولة لدى الباحثة عن طريق ادلالحظة و ادلقابلة, و  
الطريقة  تطبيق كذلك األدلة الوثائقية فصور عن ترقية مهارة الكالم اللغة العربية من خالل

 المية فاجر بوالن. ٔتدرسة اإلخالص ادلتوسطة االس الصف الثامناإلتصالية لدى طلبة 
 وضحت الباحثة أّن استخدام الطريقة االتصالية قد تسَت عن اخلطوات التالية:



 

 0الدورة  .0
 اللقاء األول في الدورة األولى . أ
 التخطيط ( أ

"اعمالنا اليومية" ادلناسب  ٖتدد الباحثة و مدرسة اللغة اللعربية مادة التدريس يعٍت (ٔ
لفصل الدراسي األول يف الصف الثامن منهج دراسي و ادلواد ادلوجودة يف ا خططٔت

 "أ"
وصف ادلقرر تصنع الباحثة سيناريو التدريس, و تصنع ىيكل التدريس بشكل  (ٕ

  باستخدام الطريقة االتصالية  (RPP)الدرسى
استعداد الوسائل يعٍت آلة التسجيل, ادلقلمة, و القراتيس فيها نص احلوار و ادوات  (ٖ

 دريس.الكتابة ادلختاجة يف القاء مادة الت
 انشاء اآللة يعٍت نص احلوار و انشاء ورقة البحث (ٗ
 استعداد ورقة ادلالحظة (٘
 األدلة الوثائقية (ٙ

 

 التنفيذ ( ب
 ٔدقائق. الدورة  ٓٗ×ٕٔتدة الوقت  ٕٙٔٓاكتوبر  ٕٗيف التاريخ  ٔتنفيذ الدورة 

 ادلنفذة ىو من مقرر اإلجراء يف الدورة التالية. تنفيذ اإلجراء نفذه الباحثة نفسو تناسب
 باستخدام الطريقة االتصالية.  (RPP)وصف ادلقرر الدرسىب

 خطواهتا ىي كما يايل:



 

 األنشطة المبدئية 
 يسلم ادلدرس التحية و يدعو الطلبة للدعاء, و يبدأ التدريس بقراءة البسملة. (ٚ
 حضور الطلبةيسأل ادلدرس عن احلال و ػلقق  (ٛ
 قيقها من قبل الطالبادلتوقع ٖت نتائج التعلميبلغ ادلدرس عن أىداف التعلم و  (ٜ

 يقدم ادلدرس األسئلة عن ادلادة ادلاضي و يقارن ٔتادة التدريس (ٓٔ
جيدا, قيقدر الطلبة  االتصاليةإذا كان يتقن الطريقة تدفع ادلدرس الطلبة  (ٔٔ

 على ٘ترين الكالم اللغة العربية جيدا و صحيحا
 األنشطة الرئيسية

 اعملنا اليومية"  دة "يعطى ادلدرس الورقة فيها احلوار القصَتة عن ادلا (ٔ
اَلُم َعَلْيُكمْ   السَّ

اَلُم َوَرمْحَُة اهلِل َوبَ رََكاتُوُ   َوَعَلْيُكْم السَّ
 َصَباُح اخلََْْتِ 
ْورِ   َصَباُح الن ُّ

 َعَلى ِفْكرٍَة, َىْل ِعْنَدك َأْعَماٌل اليَ ْوِميٌَّة ؟
 نَ َعْم, ِعْنِدي اَْعَماٌل يَ ْوِميَّةٌ 

اْلُفطُْوَر ؟ يف أيِّ َساَعٍة تَ تَ َناَولُ   
َعِة الّساَِدَسِة والرُّبُعِ   اَتَ َناَوُل اْلُفطُْوَر ىِف السَّ

 َمَذا تَ ْعَملُْتَ بَ ْعَدُه ؟
 اَْذَىُب ِاىَل اْلَمْدَرَسِة ِبُسْرَعةٍ 
َها ؟  َكْم َساَعًة تَ تَ َعلَِّمُْتَ ِفي ْ

ابَِعِة صَ  اَعِة السَّ َها َسْبَع َساَعاٍت , ُمْنُد السَّ َعِة أَتَ َعلَُّم ِفي ْ َباًحا َحىتَّ السَّ
 اْلَواِحَدِة نَ َهارًا 

 َىْنٌد :
 َزيْ َنُب :

: ِىْندٌ   
َزيْ َنُب :  

 ِىْنٌد :
َزيْ َنُب :  

ِىْنٌد :  
َزيْ َنُب :  

ِىْنٌد :  
َزيْ َنُب :  

ِىْنٌد :  
َزَنُب :   

ِىْنٌد :  



 

 َمَذا تَ ْعَمِلُْتَ بَ ْعَد الرُُّجِع ِمَن اْلَمْدَرَسِة ؟
 أَتَ َناَوُل اْلَغَداءَ 

 َىْل تَ ْلَعِبُْتَ بَعَد تَ َناُوِل اْلَغَداِء ؟
ْسًتَاَحةِ الَ , َأْسًَتِْيُح قَِلْيالً بَ ْعَد تَ َناُوِل اْلَغَداِء , مُثَّ اْلَعُب بَ ْعَد االِ   

 َماَذا تَ ْعَمِلُْتَ بَ ْعَد َصاَلِة اْلَمْغِرِب ؟
 أَقْ رَأُ اْلُقْرَانَ 

 َوَماَذا تَ ْعَمِلُْتَ بَ ْعَد َصاَلِة اْلِعَشاِء ؟
 أَُذاِكُر ُدُروِسي َحىتَّ الّساَعِة الثَّاِمَنِة َونِّْصِف مُثَّ اَنَاُم ىِف ُغْرَفِة النَ ْوِم  

َزيْ َنُب :  
ِىْنٌد :  

َزيْ َنُب :  
ِىْنٌد :  

َزيْ َنُب :  
 ِىْنٌد : 

 َزيْ َنُب :
 َىْنٌد : 

 

 ؽلثل ادلدرس احلوار صحيحا ليقلدهبا الطلبة يف الفصل (ٕ
 ادلدرس و الطلبة عن مضمون ذالك احلواريفهم  (ٖ
 يقدم ادلدرس األسئلة عن مضمون احلوار لكن مباشرة عن األحوال لكل الطلبة (ٗ
يرجى الطلبة نفسها على خالصة عن نظام قواعد اللغة ادلوجودة يف احلوار. تسهيل  (٘

 ادلدرس و تصلح اذا يوجد اخلطاء و اخلالصة
 ك احلوار امام الفصل.  يأمر ادلدرس الطلبة )شخصُت( لتمثيل ذل (ٙ

 األنشطة الختامية
 يسأل ادلدرس الطلبة عن الفواعد من تعلّم ادلادة اليت مت تدريسها (٘
 يوجو ادلدرس الطلبة خلالصة ادلادة (ٙ
 ؼلتم أو يؤخر ادلدرس البيانات السابقة بقراءة محدلة أو الدعاء (ٚ
 التحية. يسلم ادلدرس التحية اىل الطلبة قبل خروج من الفصل و الطلبة غليب (ٛ

 



 

 اللقاء الثاني في الدورة األولى . ب
 أما اخلطوات يف الدورة األوىل يف اللقاء الثاين, منها: 

 التخطيط ( أ
. يف ىذا ٕٙٔٓاكتوبر  ٖٔالدورة األوىل يف اللقاء الثاين عقدت يف التاريخ تنفيذ 

لتقييم من اللقاء عملية تنفيذىا يستمر من األنشطة يف اللقاء األول. يف اللقاء الثاين عقد ا
الدورة األوىل يعٍت يشتمل على مجيع ادلواد يف اللقاء األول و اللقاء الثاين يعٍت عن اعملنا 

 اليومية دلعرفة مستوى كفاءة الطلبة يف مشاركة التدريس من خالل الطريقة االتصالية 
 التنفيذ ( ب

 األنشطة المبدئية
 س بقراءة البسملة, و يبدأ التدرييسلم ادلدرس التحية و يدعو الطلبة للدعاء (ٔ
 حضور الطلبةيسأل ادلدرس عن احلال و ػلقق  (ٕ
 ادلتوقع ٖتقيقها من قبل الطالب نتائج التعلميبلغ ادلدرس عن أىداف التعلم و  (ٖ
 يقدم ادلدرس األسئلة عن ادلادة ادلاضي و يقارن ٔتادة التدريس (ٗ
على ٘ترين  جيدا, قيقدر الطلبة االتصاليةإذا كان يتقن الطريقة تدفع ادلدرس الطلبة  (٘

 الكالم اللغة العربية جيدا و صحيحا
  



 

 األنشطة الرئيسية
 اعملنا اليومية"      يعطى ادلدرس الورقة فيها احلوار القصَتة عن ادلادة " (ٔ

اَلُم َعَلْيُكمْ   السَّ
اَلُم َوَرمْحَُة اهلِل َوبَ رََكاتُوُ   َوَعَلْيُكْم السَّ

 َصَباُح اخلََْْتِ 
ْورِ   َصَباُح الن ُّ

ْكرٍَة, َىْل ِعْنَدك َأْعَماٌل اليَ ْوِميٌَّة ؟َعَلى فِ   
 نَ َعْم, ِعْنِدي اَْعَماٌل يَ ْوِميَّةٌ 

 يف أيِّ َساَعٍة تَ تَ َناَوُل اْلُفطُْوَر ؟
َعِة الّساَِدَسِة والرُّبُعِ   اَتَ َناَوُل اْلُفطُْوَر ىِف السَّ

 َمَذا تَ ْعَملُْتَ بَ ْعَدُه ؟
ةٍ اَْذَىُب ِاىَل اْلَمْدَرَسِة ِبُسْرعَ   

َها ؟  َكْم َساَعًة تَ تَ َعلَِّمُْتَ ِفي ْ
َعِة  ابَِعِة َصَباًحا َحىتَّ السَّ اَعِة السَّ َها َسْبَع َساَعاٍت , ُمْنُد السَّ أَتَ َعلَُّم ِفي ْ

 اْلَواِحَدِة نَ َهارًا 
 َمَذا تَ ْعَمِلُْتَ بَ ْعَد الرُُّجِع ِمَن اْلَمْدَرَسِة ؟

 أَتَ َناَوُل اْلَغَداءَ 
  بَعَد تَ َناُوِل اْلَغَداِء ؟َىْل تَ ْلَعِبُْتَ 

 الَ , َأْسًَتِْيُح قَِلْيالً بَ ْعَد تَ َناُوِل اْلَغَداِء , مُثَّ اْلَعُب بَ ْعَد ااِلْسًتَاَحةِ 
 َماَذا تَ ْعَمِلُْتَ بَ ْعَد َصاَلِة اْلَمْغِرِب ؟

 أَقْ رَأُ اْلُقْرَانَ 
 َوَماَذا تَ ْعَمِلُْتَ بَ ْعَد َصاَلِة اْلِعَشاِء ؟

ُدُروِسي َحىتَّ الّساَعِة الثَّاِمَنِة َونِّْصِف مُثَّ اَنَاُم ىِف ُغْرَفِة النَ ْوِم   أَُذاِكرُ   

 َىْنٌد :
 َزيْ َنُب :

 ِىْنٌد :
َزيْ َنُب :  

 ِىْنٌد :
َزيْ َنُب :  

ِىْنٌد :  
َزيْ َنُب :  

ِىْنٌد :  
َزيْ َنُب :  

ِىْنٌد :  
َزَنُب :   

ِىْنٌد :  
َزيْ َنُب :  

ِىْنٌد :  
:   َزيْ َنبُ 

ِىْنٌد :  
َزيْ َنُب :  

 ِىْنٌد : 
 َزيْ َنُب :

 َىْنٌد : 
 



 

 ؽلثل ادلدرس احلوار صحيحا ليقلدهبا الطلبة يف الفصل (ٕ
 يفهم ادلدرس و الطلبة عن مضمون ذالك احلوار (ٖ
 يقدم ادلدرس األسئلة عن مضمون احلوار لكن مباشرة عن األحوال لكل الطلبة (ٗ
قواعد اللغة ادلوجودة يف احلوار. تسهيل يرجى الطلبة نفسها على خالصة عن نظام  (٘

 ادلدرس و تصلح اذا يوجد اخلطاء و اخلالصة
 يأمر ادلدرس الطلبة )شخصُت( لتمثيل ذلك احلوار امام الفصل.   (ٙ
مث تاليها, يعقد التقييم بشكل األسئلة الشفهية عن ادلادة و كذلك ادلادة يف اللقاء  (ٚ

     اعملنا اليومية"  السابق يعٍت عن ادلادة "
 األنشطة الختامية

 يسأل ادلدرس الطلبة عن الفواعد من تعلّم ادلادة اليت مت تدريسها (ٔ
 يوجو ادلدرس الطلبة خلالصة ادلادة (ٕ
 ؼلتم أو يؤخر ادلدرس البيانات السابقة بقراءة محدلة أو الدعاء (ٖ
 يسلم ادلدرس التحية اىل الطلبة قبل خروج من الفصل و الطلبة غليب التحية. (ٗ

 

 حظةالمالج.  
من نتائج ادلالحظة اليت تقوم هبا الباحثة يف ىذه الدورة األوىل حصلت على نتيجة 

. يف مالحظة عملية قد تسَت على وجو جيد ورة األوىلأن عملية التعليم و التعلم يف الد
التدريس بإلقاء التحية, و قراءة كشف الغياب. األنشطة اليت نفذت هبا ادلدرس ىي من 



 

لدى الطلبة الستعداد النفس قبل بداية عملية التعليم و التعلم. نتيجة اجل اعطاء الفرصة 
 ادلالحظة ادلوصولة يف ىذه الدورة, ىي كما يايل:

 نتائج ادلالحظة على نشاط الطلبة يف التدريس يف اللقاء األول و اللقاء الثاين (ٔ
 تنظيم الطلبة في التدريس:

م الطريقة االتصالية, فلم تقدر الطلبة الطلبة يف اللقاء األول مل تتعود لتعلم باستخدا (أ 
لتنظيم انفسهم يف تدريس اللغة العربيىة من خالل الطريقة االتصالية. لكن يف اللقاء 

الطلبة قليال يف التدريس عن خالل الطريقة االتصالية, فتبدأ الطلبة  تعودتالثاين 
 لتنظيم انفسهم عند التدريس. 

نتيجة لذلك, تنفيذ تدريس شاركة التدريس. يف اللقاء األول مل ٕتدي الطلبة يف م (ب 
ينبغي أن اللغة العربيةمن خالل الطريقة االتصالية يف ترقية مهارة الكالم مل تنفذ كما

قليال للتعلم باستخدام  تعودتالطلبة  قادرة على ملء و يكون. لكن يف الدورة الثانية 
دريس باستخدام الطريقة الطريقة االتصالية, فتدفع الطلبة و تبدأ يف اإلىتمام يف الت

 االتصالية.
يف اللقاء األول مل تلتفت الطلبة إىل الًتكيز جيدا يف اإلىتمام عند شرح ادلدرس عن  (ج 

ادلواد اليت يتم تدريسها, لكن يف اللقاء الثاين قد ٖتسن الطلبة يف اإلىتمام عند شرح 
 ادلدرس عن ادلواد اليت يتم تدريسها. 

لبة جيدة يف اداء الواجبات وفقا بإشارة ادلدرس, لكن يف اللقاء األول مل تكون الط (د 
يف اللقاء الثاين قد تبدأ الطلبة يف اداء الواجبات وفقا بإشارة ادلدرس صحيحا و 

 منّظما.



 

يف اللقاء األول و اللقاء الثاين تستخدم الطلبة األوقات اجليدة عند التدريس اللغة  (ه 
 العربية من خالل الطريقة االتصالية

 
 لبة في التدريسنشاط الط

تعليق على ادلادة يف اللقاء األول ٗتف الطلبة اللقاء السؤال و تعبَت األراء و  (أ 
ادلعروضة. لكن يف الدورة الثاين تظهر الطلبة التحسُت إللقاء السؤال و تعبَت األراء 

  امام الطلبة األخرى.
كن الطلبة حىت تتممل تتعود الطلبة بتدريس باستخدام الطريقة االتصالية, حىت مل  (ب 

نشطة عند ٘ترين الكالم اللغة العربية باستخدام الطريقة االتصالية يف الفصل 
الدراسي, لكن يف الدورة الثانية تتعود الباحثة و قد تتمكن نشيطة عند ٘ترين 

 الكالم.
 نتائج ادلالحظة على ادلدرس يف اللقاء األول و اللقاء الثاين (ج 
 ن ٘تثلية ادلدرس أنيق وىادئ٘تثلية ادلدرس جيدة, يظهر ىذا احلال م (د 
 صوت ادلدرس عند القاء ادلواد جيدا فال ػلتاج اىل االرتقاء (ه 
 بلغ ادلدرس اىداف التدريس جيدا (و 
 كفاءة ادلدرس يف استعاب ادلواد جيدة (ز 
كفاءة ادلدرس يف تنظيم الفصل الدراسي مل تكن جيدة بل إظلا يف اللقاء الثاين قد  (ح 

 تكون جيدة
 ل مل تزال ْتاجة اىل الًتقيةكفاءة ادلدرس يف االتصا (ط 



 

كفاءة ادلدرس يف تنظيم ادلواد باستخدام الطريقة االتصالية قد ٖتسن, لكن مل تزال  (ي 
 ْتاجة اىل الًتقية

 التعليقادلدرس دائما يعطي الطلبة الفرصة لتقدًن السؤال, و ابداء الرأي, و  (ك 
 ا يف التعلممل يكن ادلدرس اىل احلد األقصى يف ٖتفيز الطلبة لتكون أكثر نشاط (ل 

 

لكن يف ىذه الدورة قد تظهر أن من خالل الطريقة االتصالية ؽلكن على الًتقية 
 مهارة الكالم اللغة العربية اجود لدى بعض الطلبة من قبل.

يظهر ىذا احلال من نتيجة االختبار مهارة الكالم يف الدورة األوىل باستخدام 
درسة األخالص ادلتوسطة اإلسالمية فاجر الطريقة االتصالية لدى طلبة الفص الثامن "أ" ٔت

 بوالن المبونج الغربية, بشكل اجلدول التايل:
 ٛ  اجلدول

 نتيجة مهارة الكالم لطلبة الصف الثامن ٔتدرسة األخالص ادلتوسطة اإلسالمية فاجر بوالن
 الدورة األوىل

 اسم الطالب الرقم
معيار  مؤشر التقييم

 االكتمال
 النتيجة النتيجةالمتوسطة

1 2 3 4 5 

1 Agung anggoro 80 75 70 70 65 71 72 B 

2 Agus sanjaya 70 65 60 55 45 71 59 C 

3 Ahmad dandi 70 70 65 55 55 71 63 C 

4 Aisyah febiyanti 70 65 60 55 45 71 59 C 

5 Alda anska 70 65 60 60 55 71 62 C 

6 Ani nur wulan 75 75 70 65 65 71 70 C 

7 Arya meytriyanza 75 70 65 65 60 71 67 C 

8 As‟at humam 70 70 65 60 60 71 65 C 

9 Atega farera 75 75 70 65 65 71 70 C 

10 Azmi hendrawan 70 65 65 60 55 71 63 C 



 

11 Cucu cahyati 75 75 75 75 75 71 75 B 

12 Ema yudiana 80 80 75 75 75 71 77 B 

13 Iis mega utami 80 75 75 75 65 71 74 B 

14 Ijah  65 65 60 60 55 71 61 C 

15 Irfan kurniawan 70 65 60 60 55 71 62 C 

16 Irma puspita sari 80 75 75 70 70 71 74 B 

17 Isma siti naziah 80 75 75 75 70 71 75 B 

18 Jeri Fernando 80 75 75 70 70 71 74 B 

19 Khairil anwar 80 80 75 75 70 71 76 B 

20 Melisa 75 75 70 65 65 71 70 C 

21 Muhamad hamzah 75 75 75 70 65 71 72 B 

22 Mutiara 80 80 75 75 70 71 76 B 

23 Nadia karunia 80 80 80 75 75 71 78 B 

24 Nurhasan 80 80 80 80 75 71 79 B 

25 Rian antoni 65 60 60 55 55 71 59 C 

26 Rian saputra 75 70 70 65 70 71 70 C 

27 Rita anggraeni 65 65 65 50 55 71 62 C 

28 Sayid agil 80 80 80 75 75 71 78 B 

29 Siti Fatimah 80 75 75 75 75 71 76 B 

30 Siti khodijah 80 80 80 75 70 71 77 B 

31 Verta andika 65 65 60 55 55 71 60 C 

32 Vijaya adi 65 60 60 60 55 71 60 C 

33 Windy ayu 80 80 75 75 70 71 76 B 

34 Wisnuanas saputra 80 75 75 70 70 71 74 B 

 2365 مجموع النتائج

 34 مجموع الطالب

 69,55 النتيجة المتوسطة

 -:  A  بيان التقييم

B  :02 طالب  

C  :02 طالب 

D  :- 

E  :- 

 ٔتدرسة اإلخالص ادلتوسطة اإلسالمية فاجر بوالن ادلصدر: نتيجة مهارة الكالم يف الدورة األوىل "
 البيان:

 مؤشرات التقييم:



 

 التعبَت, يعٍت الكلمة اليت غلب ان تعربىا بادلخراج اجليدة و الصحيحة (ٙ
 وضع ضغط ادلاد و الشدة, يعٍت باىتمام ادلاد و الشدة يف التعبَت (ٚ
التجويد واإليقاع  اتإصلاز أصو ذلجة و اإليقاع, يعٍت طريقة التعبَت البد أن تناسب ب (ٛ

 , الشخصية وادلوقفيف التعبَت
 فصاحة, يعٍت غلب أن يكون سلس وليس وقف يف النطق (ٜ

  ٜ٘فهم, يعٍت الثاقبة وفهم مضمون احملتوى يف ادلواد (ٓٔ
 

 جوانب التقييم:
 (A)  ٓٓٔ-ٙٛ:  شلتاز     (ٙ
 (B)  ٘ٛ-ٔٚ:  جدا جيد (ٚ
 (C)  ٓٚ-ٙ٘:   جيد (ٛ
 (D)  ٘٘-ٔٗ:   مقبول (ٜ

  (E)   ≤ ٓٗ:  راسب   (ٓٔ
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 ٜاجلدول 
سلتصر نتيجة مهارة الكالم لدى طلبة الصف الثامن "أ" ٔتدرسة االخالص ادلتوسطة 

 اإلسالمية فاجر بوالن
 الدورة األوىل

 نسبة مئوية مجموع الطلبة جوانب التقييم الرقم
ٔ  A (  شلتاز) - - 
ٕ  B ( جدا  جيد) ٔٚ ٘ٓ% 
ٖ C   ( جيد) ٔٚ ٘ٓ% 
ٗ D  (  مقبول) - - 
٘ E  (  راسب) - - 

 %ٓٓٔ طلبة ٖٗ اجملموع
 

استنادا على اجلدول السابق ؽلكن النظر أن مهارة الكالم لدى طلبة باستخدام  
%( ٓ٘) طلبة ٚٔبقدر  جدا طلبة اليت ٖتصل على نتيجة جيد ٖٗالطريقة االتصالية, من 

تظهر أن  %(. ْتصول تلك النتيجةٓ٘طلبة ) ٚٔبقدر  جيدو اليت ٖتصل على نتيجة 
لذلك غلب أن يكون احلد األقصى يف عملية يوجد الًتفية على مهارة الكالم لدى الطلبة, 

 التعلم.
 

 التأملد(  
استنادا على نتيجة مالحظة التدريس و نتيجة التحليل بُت الباحثة و ادلدرس أن 

اجل يوجد بعض اإلجرءات اليت سيتم تنفيذىا يف مرحلة التالية يف الدورة الثانية من 



 

التحسُت و الًتقية مهارة الكالم اللغة العربية من خالل الطريقة االتصالية, و الذي ؼلتاج 
 على ٖتسينها يعٍت:

 لتحسُت التدريس من خالل الطريقة االتصالية فس ٘ترين الكالم اللغة العربية (ٔ
 زيادة التؤقية يف تنطيم أنشطة التدريس و تنظيم الطلبة داخل الفصل (ٕ
عطاء التوجيهات لدى الطلبة لتكون نشيطة و يقدر على تقدًن ػلاول ادلدرس أل (ٖ

 السؤال و ابداء االراء
عند عملية التدريس ال تًتكز نظر ادلدرس على اىل واحد من الطلبة بل يشتمل اىل  (ٗ

 مجيع الطلبة
ػلاول ادلدرس ليكون احسن يف دفع الطلبة لتكون نشيطة عند ٘ترين الكالم.  (٘

 س التالية لًتقية مهارة الكالم لدى الطلبة.فتخطط ادلدرس أنشطة التدري
 الدورة الثانية .6
 اللقاء األول في الدورة األولى . أ
 التخطيط ( أ

قبل تنفيذ البحث يف الدورة الثانية, صنعت الباحثة التجطيط على األساس التايل: 
مالحظة ادلدرس على عملية التدريس و نتيجة التعلم يف الدورة األوىل السابقة, و قد تظهر 

نتيجة درس اللغة العربية يوجد الًتقية يف ناحية مهارة الكالم باستخدام الطريقة االتصالية أن 
قد تظهر على الًتقية إما مل ٖتصل على احلد األقصى, يف ىذه الدورة الثانية ٖتاول الباحثة 
لتنفيذ التدريس الذي سيؤثر اىل حصول الطلبة على النتيجة اجليدة و تكون الطلبة نشيطة 

 عملية التدريس. يف مرحلة التخطيط تنفذ بعض األنشطة, منها:عند 



 

 تفكر الباحثة النقائص ادلوجودة يف الدورة األوىل, لعدم االعادة يف الدورة الثانية (ٔ
 ٖتديد ادلواد اليت ستتم القاءىا يعٍت ادلادة عن "يوميتنا يف ادلدرسة" (ٕ
وصف ادلقرر  تصنع الباحثة سيناريو التدريس, و تصنع ىيكل التدريس بشكل (ٖ

   (RPP)الدرسى
 استعداد الوسائل و استَتاتيجي التدريس مرة ثانية (ٗ
 انشاء اآللة و ورقة البحث (٘
 استعداد ورقة ادلالحظة (ٙ

 

 التنفيذ ( ب
, تنفيذ اإلجراء يف ىذه الدورة الثانية ٕٙٔٓنوفمبَت  ٚيف التاريخ  ٕتنفيذ الدورة 

 يوميتنا يف ادلدرسة" ٔتوضوع "
 الدورة الثانية ىي كما يايل: أما خطوات التدريس يف

 األنشطة المبدئية 
 يسلم ادلدرس التحية و يدعو الطلبة للدعاء, و يبدأ التدريس بقراءة البسملة. (ٔ
 حضور الطلبةيسأل ادلدرس عن احلال و ػلقق  (ٕ
 ادلتوقع ٖتقيقها من قبل الطالب نتائج التعلميبلغ ادلدرس عن أىداف التعلم و  (ٖ
 ادة ادلاضي و يقارن ٔتادة التدريسيقدم ادلدرس األسئلة عن ادل (ٗ
جيدا, قيقدر الطلبة على ٘ترين  االتصاليةإذا كان يتقن الطريقة تدفع ادلدرس الطلبة  (٘

 الكالم اللغة العربية جيدا و صحيحا
 



 

 األنشطة الرئيسية
 يوميتنا يف ادلدرسة""يعطى ادلدرس الورقة فيها احلوار القصَتة عن ادلادة  (ٔ

اَلُم َعَلْيُكمْ   السَّ
اَلُم َوَرمْحَُة اهلِل َوبَ رََكاتُوُ   َوَعَلْيُكْم السَّ

 َصَباُح اخلََْْت 
ْورِ   َصَباُح الن ُّ

 َىْل تُرُِد/تُرِْيِدْيَن َأْن َتْذَىُب/َتْذَىِبُْتَ ِاىَل اْلَمْدَرَسِة َمِعي ؟
 نَ َعْم, َىيَّ بَِنا نَْذَىُب ِاىَل اْلَمْدَرَسِة َمًعا 

رَاِسي ؟يف أيِّ َساَعٍة نَ ْبَدأُ الْ  يَ ْوُم الدِّ  
ابَِعِة َصَباًحا َعِة السَّ َرِس يف السَّ  نَ ْبَدأُ الدِّ

 َكْم ِحصََّة ِدرَاِسيَّة يف اْليَ ْوِم ؟
 نَْدُرُس ِستَّ ِحَصِص يف اْليَ ْومِ 

 َىْل ُىَناَك اللَُّغُة اْلَعَربِيَّة ُدُرْوُس اْليَ ْوم ؟
اْليَ ْوم نَ َعْم , ُىَناَك اللَُّغة الَعَربِيَّة ُدُرْوسُ   

 َمَذا تَ ْعَمْل/تَ ْعَمِلُْتَ يف ااِلْسًتَاَحِة ؟
 أَْذَىُب ِاىَل اْلَمْكَتَبة  

 َىْل تُرُِد/تُرِِدْيَن َأْن َتْذَىُب/َتْذَىِبُْتَ ِاىَل اْلَمْكَتَبة َمِعي؟
 نَ َعْم , َنْذَىُب ِإىَل اْلَمْكَتَبة َمًعا    

رَاِسي  َنا اْليَ ْوُم الدِّ ؟َمىَت اِنْ َتِهي ْ  
َعِة اْلَواِحَدِة ظُْهرًا رَاَسة يف السَّ َنا اْليَ ْوُم الدِّ  اِنْ َتِهي ْ

 ِىْنٌد :
َزيْ َنُب : 

ِىْنٌد :   
 َزيْ َنُب :

 ِىْنٌد :
َزيْ َنُب :  

ِىْنٌد :  
َزيْ َنُب : 

ِىْنٌد :   
 َزيْ َنُب :

 ِىْنٌد :
َزيْ َنُب :  

ِىْنٌد :  
َزيْ َنُب :  

 ِىْنٌد :
َزيْ َنُب :  

ِىْنٌد :  
َنُب :َزي ْ   

 
 ؽلثل ادلدرس احلوار صحيحا ليقلدهبا الطلبة يف الفصل (ٕ
 يفهم ادلدرس و الطلبة عن مضمون ذالك احلوار (ٖ



 

 يقدم ادلدرس األسئلة عن مضمون احلوار لكن مباشرة عن األحوال لكل الطلبة (ٗ
يرجى الطلبة نفسها على خالصة عن نظام قواعد اللغة ادلوجودة يف احلوار. تسهيل  (٘

 لح اذا يوجد اخلطاء و اخلالصةادلدرس و تص
 يأمر ادلدرس الطلبة )شخصُت( لتمثيل ذلك احلوار امام الفصل.   (ٙ

 األنشطة الختامية
 يسأل ادلدرس الطلبة عن الفواعد من تعلّم ادلادة اليت مت تدريسها (ٔ
 يوجو ادلدرس الطلبة خلالصة ادلادة (ٕ
 عاءؼلتم أو يؤخر ادلدرس البيانات السابقة بقراءة محدلة أو الد (ٖ
 يسلم ادلدرس التحية اىل الطلبة قبل خروج من الفصل و الطلبة غليب التحية. (ٗ

 

 اللقاء األول في الدورة الثانية . ب
 التخطيط ( أ

 . ٕٙٔٓنوفمبَت  ٗٔيف الدورة الثانية تنفيذ اللقاء األول يف التاريخ 
يف ىذا اللقاء عملية تنفيذىا يستمر من األنشطة يف اللقاء األول. يف ىذا اللقاء 
الثاين ؼلتلف قليال باللقاء األول, ألن عقد التقييم بشكل السؤال الذي مت تدريسها يف اللقاء 
األول يعٍت عن "يوميتنا يف ادلدرسة" دلعرفة مستوى كفاءة الطلبة يف مشاركة التدريس 

 باستخدام الطريقة االتصالية
 
 



 

 التنفيذ ( ب
راء يف ىذه الدورة الثانية , تنفيذ اإلجٕٙٔٓنوفمبَت  ٚيف التاريخ  ٕتنفيذ الدورة 

 يوميتنا يف ادلدرسة" ٔتوضوع "
 أما خطوات التدريس يف الدورة الثانية ىي كما يايل:

 األنشطة المبدئية 
 يسلم ادلدرس التحية و يدعو الطلبة للدعاء, و يبدأ التدريس بقراءة البسملة. (ٔ
 حضور الطلبةيسأل ادلدرس عن احلال و ػلقق  (ٕ
 ادلتوقع ٖتقيقها من قبل الطالب نتائج التعلملتعلم و يبلغ ادلدرس عن أىداف ا (ٖ
 يقدم ادلدرس األسئلة عن ادلادة ادلاضي و يقارن ٔتادة التدريس (ٗ
جيدا, قيقدر الطلبة على  االتصاليةإذا كان يتقن الطريقة تدفع ادلدرس الطلبة  (٘

 ٘ترين الكالم اللغة العربية جيدا و صحيحا
 األنشطة الرئيسية

 يوميتنا يف ادلدرسة""ة فيها احلوار القصَتة عن ادلادة يعطى ادلدرس الورق (ٔ
اَلُم َعَلْيُكمْ   السَّ

اَلُم َوَرمْحَُة اهلِل َوبَ رََكاتُوُ   َوَعَلْيُكْم السَّ
 َصَباُح اخلََْْت 
ْورِ   َصَباُح الن ُّ

 َىْل تُرُِد/تُرِْيِدْيَن َأْن َتْذَىُب/َتْذَىِبُْتَ ِاىَل اْلَمْدَرَسِة َمِعي ؟
بَِنا نَْذَىُب ِاىَل اْلَمْدَرَسِة َمًعا  نَ َعْم, َىيَّ   

رَاِسي ؟  يف أيِّ َساَعٍة نَ ْبَدأُ اْليَ ْوُم الدِّ

 ِىْنٌد :
َزيْ َنُب : 

ِىْنٌد :   
 َزيْ َنُب :

 ِىْنٌد :
َزيْ َنُب :  

ِىْنٌد :  



 

ابَِعِة َصَباًحا َعِة السَّ َرِس يف السَّ  نَ ْبَدأُ الدِّ
 َكْم ِحصََّة ِدرَاِسيَّة يف اْليَ ْوِم ؟

 نَْدُرُس ِستَّ ِحَصِص يف اْليَ ْومِ 
بِيَّة ُدُرْوُس اْليَ ْوم ؟َىْل ُىَناَك اللَُّغُة اْلَعرَ   

 نَ َعْم , ُىَناَك اللَُّغة الَعَربِيَّة ُدُرْوُس اْليَ ْوم
 َمَذا تَ ْعَمْل/تَ ْعَمِلُْتَ يف ااِلْسًتَاَحِة ؟

 أَْذَىُب ِاىَل اْلَمْكَتَبة  
 َىْل تُرُِد/تُرِِدْيَن َأْن َتْذَىُب/َتْذَىِبُْتَ ِاىَل اْلَمْكَتَبة َمِعي؟

ُب ِإىَل اْلَمْكَتَبة َمًعا    نَ َعْم , َنْذىَ   
رَاِسي ؟ َنا اْليَ ْوُم الدِّ  َمىَت اِنْ َتِهي ْ

َعِة اْلَواِحَدِة ظُْهرًا رَاَسة يف السَّ َنا اْليَ ْوُم الدِّ  اِنْ َتِهي ْ

َزيْ َنُب : 
ِىْنٌد :   

 َزيْ َنُب :
ٌد :ِىنْ   

َزيْ َنُب :  
ِىْنٌد :  

َزيْ َنُب :  
 ِىْنٌد :

َزيْ َنُب :  
ِىْنٌد :  
 َزيْ َنُب :

 
 ؽلثل ادلدرس احلوار صحيحا ليقلدهبا الطلبة يف الفصل (ٕ
 يفهم ادلدرس و الطلبة عن مضمون ذالك احلوار (ٖ
 يقدم ادلدرس األسئلة عن مضمون احلوار لكن مباشرة عن األحوال لكل الطلبة (ٗ
نفسها على خالصة عن نظام قواعد اللغة ادلوجودة يف احلوار. تسهيل  يرجى الطلبة (٘

 ادلدرس و تصلح اذا يوجد اخلطاء و اخلالصة
 يأمر ادلدرس الطلبة )شخصُت( لتمثيل ذلك احلوار امام الفصل.   (ٙ
مث تاليها, يعقد التقييم بشكل األسئلة الشفهية عن ادلادة و كذلك ادلادة يف اللقاء  (ٚ

 يوميتنا يف ادلدرسة" ادلادة "السابق يعٍت عن 
 



 

 األنشطة الختامية
 يسأل ادلدرس الطلبة عن الفواعد من تعلّم ادلادة اليت مت تدريسها (ٔ
 يوجو ادلدرس الطلبة خلالصة ادلادة (ٕ
 ؼلتم أو يؤخر ادلدرس البيانات السابقة بقراءة محدلة أو الدعاء (ٖ
 بة غليب التحية.يسلم ادلدرس التحية اىل الطلبة قبل خروج من الفصل و الطل (ٗ

 

 المالحظة ( ج
من نتائج ادلالحظة اليت تقوم هبا الباحثة يف ىذه الدورة الثانية حصلت على نتيجة 

و نقائص يف الدورة األوىل مت اصالحها  أن عملية التعليم و التعلم يف الدورة الثانية جيدة
 تناسب بعناصر و مؤثرات الكالم و خطوات تطبيق الطريقة االتصالية. 

 ادلالحظة على نشاط الطلبة يف التدريس يف اللقاء األول و اللقاء الثاين نتائج (ٔ
 

 تنظيم الطلبة في التدريس:
الطلبة قد تتعود على التعلم باستخدام الطريقة االتصالية, و قد تقدر الطلبة لتنظيم   (أ 

 انفسهم يف تدريس اللغة العربيىة من خالل الطريقة االتصالية. 
تعلم باستخدام الطريقة االتصالية, فتدفع الطلبة و تبدأ يف الطلبة قد تتعود على ال (ب 

 اإلىتمام يف التدريس باستخدام الطريقة االتصالية.
 تًتكز الطلبة عند اىتمام على شرح ادلدرس عن ادلواد اليت يتم تدريسها.  (ج 
 تؤدي الطلبة الواجبات وفقا بإشارة ادلدرس صحيحا و منّظما. (د 



 

عند التدريس اللغة العربية من خالل الطريقة  تستخدم الطلبة األوقات اجليدة (ه 
 االتصالية

 نشاط الطلبة في التدريس
تعليق على يف لقاء الدورة الثانية أكثر الطلبة تشجع اللقاء السؤال و تعبَت األراء و  (أ 

 األراء طلبة أخرى
قد تتعود الطلبة بتدريس باستخدام الطريقة االتصالية, فيوجد الًتقية اليت تظهر هبا  (ب 

 لبة بًتقية نتيجة مهارة الكالم اللغة العربيةالط
 نتائج ادلالحظة على ادلدرس يف اللقاء األول و اللقاء الثاين (ج 
 ٘تثلية ادلدرس جيدة جدا, يظهر ىذا احلال من ٘تثلية ادلدرس أنيق وىادئ (د 
 صوت ادلدرس عند القاء ادلواد جيد جّدا (ه 
 كفاءة ادلدرس يف استعاب ادلواد جيدة جّدا (و 
 رس يف تنظيم الفصل الدراسي جيدة جّداكفاءة ادلد (ز 
 كفاءة ادلدرس يف االتصال قد ترتقي جيدة (ح 
 كفاءة ادلدرس يف تنظيم ادلواد باستخدام الطريقة االتصالية قد ٖتسن جيدة (ط 
 التعليقادلدرس دائما يدفع و يعطي الطلبة الفرصة لتقدًن السؤال, و ابداء الرأي, و  (ي 
 ٖتفيز الطلبة لتكون أكثر نشاطا يف التعلمقد ػلصل ادلدرس اىل احلد األقصى يف  (ك 

 

احلوار مع ادلدرس عن التدريس اليت مت بعد انتهاء تنفيذ التدريس عقدت الباحثة 
تنفيذىا ٓتالصة أّن الطريقة االتصالية يف ىذه الدورة الثانية تظهر على أن تنفيذ التدريس 



 

تيجة من الواجبات و ن  (RPP)وصف ادلقرر الدرسىجيد, عملية التدريس قد تناسب ب
مل تعد ادلعطى من ادلدرس تًتقى, قد ظهر نشاط الطلبة, و قد تكون بيئة الفصل متعة, ألن 

صامتة ولكنها تسعى لبحث  معرفة جديدة عن طريق شلارسة الكالم بنص احلوار و ؽلثلمها 
ية و ال مع صديقها. ىذا احلال تظهر من اللقاء الثاين, الطلبة ماىرة يف الكالم اللغة العرب

 تستغرب الطلبة بتدريس باستخدام الطريقة االتصالية. 
و تظهر ىذا احلال من نتيجة االختبار مهارة الكالم يف الدورة الثانية من خالل 
الطريقة االتصالية لدى طلبة الصف الثامن ٔتدرسة األخالص ادلتوسطة اإلسالمية فاجر 

 :بوالن المبونج الغربية ادلعينة يف اجلدول التايل
 ٓٔاجلدول 

 نتيجة مهارة الكالم لطلبة الصف الثامن ٔتدرسة األخالص ادلتوسطة اإلسالمية فاجر بوالن
 الدورة الثانية

 اسم الطالب الرقم
معيار  مؤشر التقييم

 االكتمال
 النتيجة النتيجةالمتوسطة

1 2 3 4 5 

1 Agung anggoro 80 75 75 70 70 71 74 B 

2 Agus sanjaya 75 70 70 70 65 71 70 C 

3 Ahmad dandi 75 75 70 70 65 71 71 B 

4 Aisyah febiyanti 75 75 75 70 65 71 72 B 

5 Alda anska 75 75 70 70 65 71 71 B 

6 Ani nur wulan 75 75 75 70 65 71 72 B 

7 Arya meytriyanza 70 70 65 65 60 71 66 C 

8 As‟at humam 75 75 70 70 70 71 72 B 

9 Atega farera 75 75 70 70 65 71 71 B 

10 Azmi hendrawan 75 75 70 70 65 71 71 B 

11 Cucu cahyati 75 75 75 75 70 71 74 B 

12 Ema yudiana 85 85 85 85 85 71 85 B 

13 Iis mega utami 80 75 75 70 65 71 74 B 

14 Ijah  60 65 60 60 55 71 60 C 



 

15 Irfan kurniawan 75 75 70 70 65 71 70 C 

16 Irma puspita sari 75 75 75 70 70 71 73 B 

17 Isma siti naziah 80 75 75 75 70 71 75 B 

18 Jeri Fernando 85 80 75 70 70 71 76 B 

19 Khairil anwar 85 85 85 85 80 71 85 B 

20 Melisa 75 75 75 70 65 71 72 B 

21 Muhamad hamzah 75 75 75 75 70 71 74 B 

22 Mutiara 85 85 85 85 85 71 85 B 

23 Nadia karunia 85 85 85 85 85 71 85 B 

24 Nurhasan 85 85 85 85 85 71 85 B 

25 Rian antoni 65 60 60 60 55 71 60 C 

26 Rian saputra 75 75 75 70 70 71 73 B 

27 Rita anggraeni 65 65 65 60 55 71 62 C 

28 Sayid agil 85 85 85 85 85 71 85 B 

29 Siti Fatimah 80 80 75 75 75 71 77 B 

30 Siti khodijah 85 85 85 85 85 71 85 B 

31 Verta andika 65 65 60 60 60 71 62 C 

32 Vijaya adi 65 65 60 60 60 71 62 C 

33 Windy ayu 85 85 85 85 85 71 85 B 

34 Wisnuanas saputra 80 75 75 75 75 71 76 B 

 2518 مجموع النتائج

 34 مجموع الطالب

 74,05 النتيجة المتوسطة

 -:  A  بيان التقييم

B  :62 طالب    

C  :0 طالب 

D  :- 

E  :- 

ادلصدر: نتيجة مهارة الكالم من خالل الطريقة االتصالية يف الدورة الثانية ٔتدرسة 
 اإلخالص ادلتوسطة اإلسالمية فاجر بوالن

 
 



 

 ان:البي
 مؤشرات التقييم:

 التعبَت, يعٍت الكلمة اليت غلب ان تعربىا بادلخراج اجليدة و الصحيحة (ٔ
 وضع ضغط ادلاد و الشدة, يعٍت باىتمام ادلاد و الشدة يف التعبَت (ٕ
التجويد واإليقاع  إصلاز أصواتذلجة و اإليقاع, يعٍت طريقة التعبَت البد أن تناسب ب (ٖ

 , الشخصية وادلوقفيف التعبَت
 احة, يعٍت غلب أن يكون سلس وليس وقف يف النطقفص (ٗ
  ٓٙفهم, يعٍت الثاقبة وفهم مضمون احملتوى يف ادلواد (٘

 
 جوانب التقييم:

 (A)  ٓٓٔ-ٙٛ:  شلتاز     (ٔٔ
 (B)  ٘ٛ-ٔٚ:  جدا جيد (ٕٔ
 (C)  ٓٚ-ٙ٘:   جيد (ٖٔ
 (D)  ٘٘-ٔٗ:   مقبول (ٗٔ
  (E)   ≤ ٓٗ:  راسب   (٘ٔ

 ٔٔاجلدول
الصف الثامن "أ" ٔتدرسة االخالص ادلتوسطة سلتصر نتيجة مهارة الكالم لدى طلبة 

 اإلسالمية فاجر بوالن
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 الدورة الثانية
 نسبة مئوية مجموع الطلبة جوانب التقييم الرقم

ٔ  A (  شلتاز) - - 
ٕ  B ( جدا  جيد) ٕٙ ٚٙ,ٗٚ % 
ٖ C   ( جيد) ٛ ٕٖ,ٕ٘% 
ٗ D  (  مقبول) - - 
٘ E  (  راسب) - - 

 %ٓٓٔ طلبة ٖٗ اجملموع
 

ستنادا على اجلدول السابق ؽلكن النظر أن مهارة الكالم لدى طلبة باستخدام  ا
طلبة ال يوجد الطلبة اليت ٖتصل على نتيجة ناقص و اليت ٖتصل  ٖٗالطريقة االتصالية, من 

طلبة. لذلك  ٕٙبقدر  جدا طلبة و اليت ٖتصل على نتيجة جيد ٛبقدر  جيدعلى نتيجة 
 انية.تؤخر ىذا البحث يف الدورة الث

 التأمل ( د
يف إجرائ الصفي يف الدورة الثانية تنفيذ التأمل يعٍت بعد استخدام الطريقة 
االتصالية ادلوجودة يف نتيجة ادلالحظة ىي قد تبدأ الطلبة لفهم الطريقة االتصالية, و الطلبة 

 اسرع يف فهم مادة التدريس, النتيجة منها ىي كما يايل:
 شجع على اعطاء األراء باستخدام للغتها يوجد التحسُت بوجود الطلبة اليت ت (ٔ
يوجد كثَت من الطلبة اليت تشجع يف تقدًن السؤال اىل ادلدرس أو يف ابداء األراء من  (ٕ

 نتيجة الفهم ادلادة و التعليق على آراء الطالب اآلخرين.



 

تسسعر الطلبة متعة بوجود ىذه التدريس بسبب زيادة النشاط التعلم يف ٘ترين الكالم  (ٖ
 الطريقة االتصاليةمن خالل 

من نتيجة االختبار اليت مت تنفيذىا توضح وجود الًتقية يف مهارة الكالم من خالل  (ٗ
 الطريقة االتصالية.

 

استنادا على نتائج ادلالحظة يف الدورة الثانية, تاليها عقدت التأمل بُت الباحثة و 
الثانية, تظهر أن ادلدرس لبحث عن مجيع األنشطة اليت مت تنفيذىا. األنشطة يف الدورة 

ادلشكلة يف صياغة التخطيط اإلجرائ جيدة, نفذ ٗتطيط األجراء تناسب بالتخطيط اليت 
حدّد من قبل تنفيذ اإلجراء, يقدر ادلدرس على تنظيم الفصل و عملية التدريس جيدة. يف 

الذي مت  (RPP)وصف ادلقرر الدرسىبيان ادلواد جيد, قد يفعل ادلدرس اخلطوات ادلناسبة ب
 نشاءه, الًتكيز لدى طلبة تتحسن بوجود الطريقة االتصالية. ا

و تسعر الباحثة أن التدريس يف الدورة الثانية ىي من األوقات الناجحة ألن الطلبة 
نشيطة جدا و الفصل منتظم جدا. أّما يف تنفيذ اإلجراء يظهر أن نتيجة تقييم الطلبة يف مدة 

نفرا  ٛطلبة إاّل  ٕٗألوىل اىل الدورة الثانية يعٍت من عملية التدريس يوجد الًتقية من الدورة ا
. الطلبة النشيطة عند عملية التدريس ٔٚالذي قليل النشاط و ٖتصل على النتيجة ادىن من 

اىل الفوق. و نسبة مئوية  ٔٚ% نفرا و ٖتصل على النتيجة ٙٚيف ىذا اللقاء الثاين بقدر 
ٌت قد ٖتصل على مؤثرات النجاح احملددة % ادلعٙٚمن نتائج مهارة الكالم ترتقي بقدر 

 %. لذلك تؤخر ىذا البحث يف ىذه الدورة الثانية.٘ٚيعٍت بقدر 
 

 



 

 تحليل البياناتج. 
استنادا على النظرية ادلوجودة يف الباب الثاين, عن أسلوب التدريس اللغة العربية يف 

من ادليدان ادلوجودة يف  ترقية مهارة الكالم باستخدام الطريقة االتصالية و وجود البيانات
 الباب السابق, فتحاول الباحثة على ٖتليل تلك البيانات تناسب بصياغة ادلشكلة ادلوجودة.

يف ىذا الباب ستعقد ٕتهيز و ٖتليل البيانات ادلوصولة من نتائج ادلالحظة عن 
دريس تنفيذ ترقية مهارة الكالم اللغة العربية باستخدام الطريقة االتصالية, خصوصا يف ت

الكالم و اختبار الكالم الذي اعطى هبا الباحثة لدى طلبة الصف الثامن "أ" ٔتدرسة 
 طلبة. ٖٗيف ىذا البحث بعدد  اإلخالص ادلتوسطة اإلسالمية فاجر بوالن المبونج الغربية.

اظلا سلتصر مقياس مهارة الكالم اللغة العربية لدى طلبة الصف الثامن "أ" ٔتدرسة 
اإلسالمية فاجر بوالن تشتمل على عناصر النطق, و قواعد اللغة, و  اإلخالص ادلتوسطة

. ؽلكن النظر عن سلتصر نتائج مهارة الكالم  يف الطالقةاللهجة و النغم, و الفصاحة, و 
 اجلدول التايل:

 ٕٔاجلدول 
 سلتصر نتائج مهارة الكالم اللغة العربية
 المية فاجر بوالنطلبة الصف الثامن "أ" ٔتدرسة اإلخالص ادلتوسطة اإلس

 البيانات ادلبدئية
 نسبة مئوية مجموع الطلبة جوانب التقييم الرقم

ٔ  A (  شلتاز) - - 
ٕ  B ( جدا  جيد) ٙ ٔٚ,ٙٗ% 
ٖ C   ( جيد) ٔٔ ٖٕ,ٖ٘% 



 

ٗ D  (  مقبول) ٔٚ ٘ٓ% 
٘ E  (  راسب) - - 

 %ٓٓٔ طلبة ٖٗ اجملموع
 

 الدورة ادلسبقة قيل استخدام الطريقة استنادا على اجلدول السابق نتائج الطلبة يف
%( ٗٙ,ٚٔنفرا ) ٙبقدر  جدا طلبة, الطلبة اليت ٖتصل على نتيجة جيد ٖٗاالتصالية من 

لطلبة %( آ٘) ٚٔ%(, أما ٖ٘,ٕٖنفرا ) ٔٔبقدر  جيداليت ٖتصل على نتيجة  و الطلبة
 يف مهارة الكالم اللغة العربية. مقبولاألخرى ٖتصل على نتيجة 

 ٖٔ اجلدول
 سلتصر نتائج مهارة الكالم اللغة العربية

 طلبة الصف الثامن "أ" ٔتدرسة اإلخالص ادلتوسطة اإلسالمية فاجر بوالن
 الدورة األوىل

 نسبة مئوية مجموع الطلبة جوانب التقييم الرقم
ٔ  A (  شلتاز) - - 
ٕ  B ( جدا  جيد) ٔٚ ٘ٓ% 
ٖ C   ( جيد) ٔٚ ٘ٓ% 
ٗ D  (  مقبول) - - 
٘ E  ( راسب) - - 

 %ٓٓٔ طلبة ٖٗ اجملموع
 

طلبة,  ٖٗيف الدورة األوىل, من إظلا اختبار مهارة الكالم اللغة العربية لدى طلبة 
%( طلبة ٓ٘) ٚٔ%( و ٓ٘نفرا ) ٚٔبقد  جدا  الطلبة اليت ٖتصل على نتيجة جيد



 

أن نتيجة  يف مهارة الكالم اللغة العربية. ىذا احلال تظهر جيدأخرى ٖتصل على نتيجة 
 %.٘ٚمهارة الكالم اللغة العربية يف الدورة األوىل مل ٖتصل على نسبة مئوية 

 
 ٗٔاجلدول 

 سلتصر نتائج مهارة الكالم اللغة العربية
 طلبة الصف الثامن "أ" ٔتدرسة اإلخالص ادلتوسطة اإلسالمية فاجر بوالن

 الدورة الثانية
 

 ةنسبة مئوي مجموع الطلبة جوانب التقييم الرقم
ٔ  A (  شلتاز) - - 
ٕ  B ( جدا  جيد) ٕٙ ٚٙ,ٗٚ % 
ٖ C   ( جيد) ٛ ٕٖ,ٕ٘% 
ٗ D  (  مقبول) - - 
٘ E  (  راسب) - - 

 %ٓٓٔ طلبة ٖٗ اجملموع
 

مث تليها بعد اصالح يف الدورة الثانية أن نتيجة مهارة الكالم ترتقي. يف الدورة 
%( ٕ٘,ٖٕلبة )ط ٛدا إما مل تزل يوجد الثانية على الوصف العام أن عملية التدريس جي

. تظهر ىذا احلال من مهارة الكالم قد ٖتصل على مؤثرات النجاح جيدٖتصل على نتيجة 
. لذلك االستنتاج أن جدا طلبة اليت ٖتصل على نتيجة جيد ٕٙ% بقدر ٙٚ% يعٍت ٘ٚ

 رات النجاح٘تكن أن تقف الدورة ألن نتائج مهارة الكالم اللغة العربية قد ٖتصل على مؤث



 

 من بعض ادلراحل اليت تشتمل على تلك ثالثة الدورة ؽلكن النظر يف اجلدول التايل:
 

 ٘ٔاجلدول 
بيانات سلتصر نتائج مهارة الكالم من البيانات ادلبدئية اىل البيانات يف الدورة الثانية لطلبة 

 الصف الثامن "أ" ٔتدرسة اإلخالص ادلتوسطة اإلسالمية فاجلر بوالن
 ٕٚٔٓ/ٕٙٔٓالدراسية السنة 

 

 الرقم
جوانب 
 التقييم

 نسبة مئوية الدورة و عدد الطلبة
البيانات 

 ادلبدئية
الدورة 

 األوىل
الدورة 

 الثانية
البيانات 

 ادلبدئية
الدورة 

 األوىل
الدورة 

 الثانية

ٔ A - - - - - - 

ٕ B 6 17 26 17, 64 % 50 % 76, 47 % 

ٖ C 11 17 8 32,35 % 50 % 23, 52 % 

ٗ D 17 - - 50 % - - 

٘ E - - - - - - 

 

لذلك, يوجد الًتقية يف مهارة الكالم اللغة تلعربية باستخدام الطريقة االتصالية لدى 
طلبة الصف الثامن "أ" ٔتدرسة اإلخالص ادلتوسطة اإلسالمية فاجر بوالن السنة الدراسية 

ٕٓٔٙ/ٕٓٔٚ. 



 

 ؽلكن النظر عن ىذا احلال يف الشكل التايل:
 ٔكل الش

بيانات مهارة الكالم من البيانات ادلبدئية اىل البيانات يف الدورة الثانية لطلبة الفص الثامن 
 "أ" ٔتدرسة اإلخالص ادلتوسطة اإلسالمية فاجر بوالن المبونج الغربية

 ٕٚٔٓ/ٕٙٔٓالسنة الدراسية 
 

 
 

طلبة استنادا على الشكل السابق, ثبت ترقية مهارة الكالم اللغة العربية لدى 
الصف الثامن "أ" ٔتدرسة اإلخالص ادلتوسطة اإلسالمية فاجر بوالن المبونج الغربية السنة 

. جدا طلبة ٖتصل على نتيجة جيد %75 ≤اليت قد ٖتصل على  ٕٚٔٓ/ٕٙٔٓالدراسية 
قبل استخدام الطريقة االتصالية نتيجة مهارة الكالم منخفظة جدا يظهر ىذا احلال من 

نفرا  ٙبقدر  جدا طلبة, الطلبة اليت ٖتصل على نتيجة جيد ٖٗن البيانات ادلبدئية م
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 ٚٔ%(, أما ٖ٘,ٕٖنفرا ) ٔٔبقدر  جيدو الطلبة اليت ٖتصل على نتيجة %( ٗٙ,ٚٔ)
 يف مهارة الكالم اللغة العربية. مقبولنتيجة %( الطلبة األخرى ٖتصل على ٓ٘)

 ٖٗى الًتقية يعٍت من بعد استخدام الطريقة االتصالية يف الدورة األوىل ٖتصل عل
%( طلبة ٓ٘) ٚٔ%( و ٓ٘نفرا ) ٚٔبقد  جدا طلبة, الطلبة اليت ٖتصل على نتيجة جيد

 ٖٗمن يف مهارة الكالم اللغة العربية. تليها يف الدورة الثانية  جيدأخرى ٖتصل على نتيجة 
و اليت ٖتصل %(ٚٗ,ٙٚطلبة ) ٕٙبقدر  جدا طلبة, الطلبة اليت ٖتصل على نتيجة جيد

%(. يظهر ىذا احلال من نتائج ادلالحظة أن كثَت ٕ٘,ٖٕطلبة ) ٛبقدر  جيدلى نتيجة ع
الطريقة االتصالية لًتقية  تطبيق من الطلبة نشيطة و تدفع عند تدريس اللغة العربية من خالل

 مهارة الكالم.
فيمكن االستنتاج أن باستخدام الطريقة االتصالية يقدر على ترقية مهارة الكالم 

بة الصف الثامن "أ" ٔتدرسة اإلخالص ادلتوسطة اإلسالمية فاجر بوالن المبونج طللدى 
طلبة  ٙيعٍت قبل استخدام الطريقة االتصالية إاّل  ٕٚٔٓ/ٕٙٔٓالغربية السنة الدراسية 

. لذلك يوجد الًتقية ادلعزى يعٍت جدا %( اليت ٖتصل على نتيجة جيدٗٙ,ٚٔ)
٘ٛ,ٖٛ.% 

الطريقة االتصالية لدى طلبة  من خالل تطبيقلكالم الًتقية يف مهارة الذلك يوجد 
الصف الثامن "ا" ٔتدرسة اإلخالص ادلتوسطة اإلسالمية فاجر بوالن المبونج الغربية السنة 

 .ٕٚٔٓ/ٕٙٔٓالدراسية 
 

  



 

 الباب الخامس
 االختتام

 االستنتاج .د 
تنتاج استنادا على نتائج البحث اإلجرائ الصفي و نتائج ٖتليل البيانات ؽلكن االس

الطريقة االتصالية يف ترقية مهارة الكالم يف درس اللغة العربية لدى طلبة  تطبيق أن من خالل
الصف الثامن "ا" ٔتدرسة اإلخالص ادلتوسطة اإلسالمية فاجر بوالن المبونج الغربية, ىي  

 كما يايل:
 على ترقيتها من خالل تطبيق الطريق ترقية مهارة الكالم وفقا لفرضية البحث أن

الثامن "أ" ٔتدرسة اإلخالص ادلتوسطة اإلسالمية فاجر بوالن  لدى طلبة الصفّ  االتصلية
 .المبونج الغربية

ظهر ىذا احلال من نتيجة ٖتليل البيانات يعٍت قبل استخدام الطريقة االتصالية, 
بقدر  جدا طلبة, الطلبة اليت ٖتصل على نتيجة جيد ٖٗمعدل نتيجة مهارة الكالم ىي من 

%(, ٖ٘,ٕٖنفرا ) ٔٔبقدر  جيدو الطلبة اليت ٖتصل على نتيجة %( ٗٙ,ٚٔا )نفر  ٙ
 يف مهارة الكالم اللغة العربية. مقبوللطلبة األخرى ٖتصل على نتيجة %( آ٘) ٚٔأما 

طلبة, الطلبة اليت ٖتصل على نتيجة  ٖٗيف الدورة األوىل معدل نتيجة االختبار من 
يف  جيد%( طلبة أخرى ٖتصل على نتيجة ٓ٘) ٚٔ%( و ٓ٘نفرا ) ٚٔبقد  جدا جيد

 مهارة الكالم اللغة العربية. 



 

طلبة, الطلبة اليت ٖتصل على نتيجة  ٖٗمن يف الدورة الثانية معدل نتيجة االختبار 
طلبة  ٛبقدر  جيد%( و اليت ٖتصل على نتيجة ٚٗ,ٙٚطلبة ) ٕٙبقدر  جدا جيد

(ٕٖ,ٕ٘.)% 
الثامن "أ"  لدى طلبة الصفّ  االتصليةمن خالل تطبيق الطريق فيمكن االستنتاج 

 ٔتدرسة اإلخالص ادلتوسطة اإلسالمية فاجر بوالن المبونج الغربية
 االقتراحات .ه 

استنادا على نتائج البحث من تطبيق الطريقة االتصالية يف درس اللغة العربية لًتقية 
 مهارة الكالم لدى 

ية فاجر بوالن المبونج طلبة الصف الثامن "ا" ٔتدرسة اإلخالص ادلتوسطة اإلسالم
 لبعض األطراف, منها:الغربية , فيمكن تقدًن االقًتاحات و رجى أن تكون الًتجيح 

لرئيس ادلدرسة, من زلتحسن أن تكون ىذه نتيجة البحث كالنظرية من مؤسسة  (ٔ
التعليمية لًتقية الدوافع و مهارة الكالم اللغة العربية لدى طلبة, حلصول على نتائج 

ة اىل احلد األقصى ؼلتاج اىل الدوافع الكثَتة من نفس الطلبة و التعلم الطلب
 استخدام طريقة التدريس و وسائل احملتاجة يف التدريس.

دلدرس, خاصة دلدرس اللغة العريب, ليستمر يف تطبيق التدريس باستخدام الطريقة  (ٕ
االتصالية و عملية اإلصالحات لتحسُت تطبيق استَتاتيجي التدريس باستخدام 

 ريقة االتصالية يف درس اللغة العربية.الط



 

أو غَتىا من لطلبة, يرجى الطلبة جلهد يف التعلم, تعلم كل الشئ إما العلوم ادلعرفة  (ٖ
اجملاالت اليت لديها القيمة اجليدة, ألن باجلهد إنشاء اهلل ستحصل اىل النتيجة 

 األقصى
 

 االختتام .ج 
الذي ؽلنح نعمتو و توجيهو  بقول احلمد هلل رب العادلُت و شكر اىل اهلل تعاىل,

ْتيث ٘تكن الباحثة يف حل الصياغة ىذه األطروحة ادلرجوة بكفاءة و معرفة ادلوجودة لدى 
التقييدات و نقائصها إما تتعلق ٔتحتوى أو تركيب للغتها. باحثة. لكن ادركت الباحثة على 

توسطة اإلخالص ادلالتقييدات يرجى على القارء خصوصا من حزب مدرسة بوجود تلك 
 .بناء لتحسُت والكمالاإلسالمية فاجر بوالن المبونج الغربية إلعطاء االقًتاحات و النقد 

 



 

  



 

 المراجع

 

Abdul Wahab Rosyidi dan Mamlu‟atul Ni‟mah, Memahami Konsep Dasar 

Pembelajaran Bahasa Arab, Malang: UIN Maliki Press, 2012  

Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 2014,  cet. Ke-4 

Ahmad Fuad Effendy, Metode Pengajaran Bahasa Arab, Malang: Misykat, 2012, cet. 

Ke-5 

Aziz Fachrurozi dan Erta Mahyuddin, Teknik Pembelajaran Bahasa Arab, Bandung: 

Pustaka Cendeka Utama, 2011.  

Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, Bandung: PT Sygma Examedia 

Arkanleema, 2007 

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 2002 

Kementerian Agama RI,Al-Qur’an dan Terjemah, Jakarta: Wali, 2013, hlm. 204 

Kunandar, Langkah mudah Penelitian Tindakan Kelas Sebagai Pengembangan 

Profesi Pendidik. Jakarta: Rajawali Press, 2001 

Lexy J. Moleong, Metodogi Kualitatif, Remaja Rosda Karya, Bandung, 2002 

Moh Ainin, Metodologi Penelitian Bahasa Arab, Malang: BS Press, 2013 

Muhamamd Ali Al-Khuli dalam Hasan Saefuloh, Strategi Pembelajaran Bahasa 

Arab, Yogyakarta: Basan Publishing, 2010, Cet Ke-2 



 

S. Margono, Metode Penelitian Pendidikan, Jakarta : Rineka Cipta  

Sumarna Surapranata, Panduan Penulisan Tes Tertulis, Bandung: Rosdakarya 

Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan dan Praktek (Edisi 

Revisi), Rieneke Cipta, Jakarta, 1997 

Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, Jakarta: Rineka 

Cipta, 2010, cet. Ke-14 

Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, Jakarta: Rineka 

Cipta, 2013, hlm.137 

Suryanto, Pedoman Pelaksanaan Penelitian Tindakan Kelas (PTK), IKIP 

Yogyakarta, 1996 

Sutrisno Hadi, Metodologi Research Jilid II, UGM Press, Yogyakarta, 1999,  

Syaiful Mustofa, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Inovatif, Malang: UIN Maliki 

Press, 2011 

Wina Sanjaya, Penelitian Tindakan Kelas, Kencana, Bandung, 2009, hlm. 56 

Zulhanan, Teknik Pembelajaran Bahasa Arab Interaktif, Jakarta: Raja Grapindo 

Persada, 2014, cet. Ke-1 

Zulhannan, Paradigma Baru Pembelajaran Bahasa Arab, An-Nur, Bandar Lampung, 

2004, 

  



 

 
 ةينيّ الدّ شؤون وزارة 

 والتعليم ةربيّ ة التّ يّ كلّ  ونجبمال ةة الحكوميّ نتان اإلسالميّ جامعة رادين إب
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