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 ملخص
تعليم اللغة العربية باستخدام الطريقة االتصالية لدى طلبة الصف الحادي عشر 

 بمدرسة األتروجية الثانوية تيلوك بيتونح الشرقية
 صالح الدين محمد

1111101151 
كان استخدام الطريقة يف عملية التعليم والتعلم ىو مهم جدا للوصول إىل األىداف 

ىذا  منىدف البحث  .٘تاما من دون استخدام الطريقةالؽلكن تنفيذ عملية التعليم و ادلطلوبة. 
تعليم اللغة العربية باستخدام الطريقة االتصالية ٔتدرسة األتروجية الثانوية تيلوك  دلعرفةالبحث ىو 

أما مشكلة البحث من ىذا البحث فهي "كيف ٗتطيط، وتنفيذ وتقوًن تعليم اللغة  .بيتونج الشرقية
 ؟ العربية باستخدام الطريقة االتصالية ٔتدرسة األتروجية الثانوية تيلوك بيتونج الشرقية

أما مصادر البيانات اليت حصل عليها الباحث من  وصفي، ىذا البحث ىو ْتث نوعي
 يفو . مدرس اللغة العربية وطلبة الصف احلادي عشر ٔتدرسة األتروجية الثانوية تيلوك بيتونج الشرقية

ٖتليل  طريقة ادلالحظة وادلقابلة والوثائق واالختبار. وأما مجع البيانات إستخدم الباحثطريقة 
 ٗتفيض البيانات وعرض البيانات وٖتقيق البياناتباستخدام التحليل النوعي من خالل  البيانات

ي إستخدم الباحث التحليل اإلستقرائي، التحليل اإلستقرائ ورسم االستنتاج )رسم االستنتاج(. ويف
 ىو ٖتليل االستنتاجات اخلاصة إىل االستنتاجات العامة.

أن تعليم اللغة العربية باستخدام الطريقة االتصالية ٔتدرسة ، ثاستنادا إىل نتائج البح
جيدا ، لكنو مل يكن األتروجية الثانوية تيلوك بيتونج الشرقية مت تنفيذه من خالل اخلطوات ادلناسبة

ىذه احلالة ؽلكن النظر  .سلارج احلروف مل يكن صحيحا وطالقة  أوالكالم الطلبة يف نطق ألن 
 إليها من إطلفاض إتقان الطلبة يف تركيب اجلمل واكتساب ادلفردات.

 
 الطريقة االتصالية، تعليم اللغة العربية   : الكلمات ادلفاتيح

 
 
 



 

  



 

  



 

 شعار

 

 (ٗ-ٔ) الّرمحن :  (ٗ)عّلمو البيان  (ٖ)خلق اإلنسان  (ٕ)عّلم القران  (ٔ)الّرمحن 

Artinya: “Tuhan yang maha pemurah. Yang telah mengajarkan Al-Qur‟an. Dia 

menciptaktan manusia. Yang mengajarinya pandai berbicara”. (Qs. Ar-

Rahman: 1-4) 

 

 إّن أكرمكم عند اِ  جلتعارفوا ا وقبائلَ وأنثى وجعلنكم شعوبً  إنّا خلقنكم من ذكرٍ  يأّيها الّناسُ 

(ٖٔاحلجرات : ) خبَتٌ  عليمٌ  إّن اَ  جأتقاكم  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 ةترمجة الباحث

، ٜٜٙٔ أكتوبر ٓٔخ يف التاري ةالمبونج اجلنوبيناتار يف قرية م صاحل الدين  ولد

يتيمة ذلما شعار ىي سيدة و  سوكامطا من ادلتزوج سيد أخوات أربعمن  وىو ابن الثاين

 من جد وجد.

تنجونج وارس المبونج  ٛروضة األطفال األزىار بدأ الباحث الدراسة من 

، ويدرس الباحث سنة واحدة يف ادلدرسة االبتدائية ٕٕٓٓاجلنوبية وقد ٘تت سنة 

المبونج اجلنوبية. واستمر دراستو يف ادلدرسة االبتدائية احلكومية فجر ديوا  ٘احلكومية 

دلدرسة دار ادلتقُت مث واصل الباحث دراستو يف ا .ٕٛٓٓو٘تت سنة منطقة لوباي أولو 

 ٕٔٔٓويف السنة  . ٕٔٔٓو٘تت سنة ادلتوسطة اإلسالمية ناحية أوجان كومرينج أولو 

 . ٕٗٔٓيدرس يف مدرسة األتروجية الثانوية تيلوك بيتونج الشرقية و٘تت سنة 

إىل اجلامعة وىي ّتامعة رادين إينتان  احث دراستوالب استمر ٕٗٔٓويف السنة 

 مبونج يف كلية الًتبية والتعليم بقسم تعليم اللغة العربية. اإلسالمية احلكومية ال
 

  



 

 إىداء

 ىذه الرسالة العلمية إىل: ت قّدماحلمد  رّب العادلُت، بالشكر إىل ا تعاىل، 

حىت  صلاحياللذاين ربياين ويرحامٍت باإلخالص ويدعوان دائما على  والديٍت ابوبان .ٔ

عسى ا أن ػلفظهما ويرمحهما ويعطي إليهما  قدره الباحث للوصول إىل ادليول.

 .صحة  وعافية 

 ابوبُت الذين اعطوين النشاطة والدعاء على صلاحي. مجيع أخواتى وأخواينوايل  .ٕ

الذين اعطوين ادلدخالت والدوافع والتشجيعات حىت قدرت إل٘تام  ابوبُت زمالئي .ٖ

 ىذه الرسالة العلمية.

رادين إينتان  يف كلية الًتبية والتعليم ّتامعة ٕٗٔٓزمالئي وأصدقائي مرحلة  .ٗ

 .اإلسالمية احلكومية  المبونج

 

 

  



 

 تقديركلمة شكر و 

قدر على  ة حىت يالنعم الكثَتة اليت أعطاه للباحثمحدا  عز وجل على مجيع 

تعليم اللغة العربية باستخدام الطريقة االتصالية  بادلوضوع " كتابة ىذه الرسالة العلمية

 .لدى طلبة الصف الحادي عشر بمدرسة األتروجية الثانوية تيلوك بيتونح الشرقية"

والسالم على النيب الكرًن زلمد صلى ا عليو وسلم وىو الذي أخرج الناس والصالة 

 من الظمات إىل النور.

ىذه الرسالة العلمية إل٘تام الشروط للحصول على الدرجة اجلامعية األوىل من  

فبهذه ادلناسبة أن . رادين إينتان اإلسالمية احلكومية المبونج كلية الًتبية والتعليم ّتامعة

وتشجيع. وباخلصوص  كل مساعدة جزيل الشكر إىل مجيع األطراف على الباحثتقّدم 

 : الشكر إىل إىل سادات األفاضيل 

، كعميد كلية الًتبية والتعليم ّتامعة ادلاجستَت األستاذ الدكتور احلاج خَت األنوار .ٔ

 رادين إينتان اإلسالمية احلكومية المبونج.

شكرا جزيال على  كادلشرف األول  الدكتور زلمد أكمان شاه، ادلاجستَت األستاذ .ٕ

 تقدًن ادلدخالت والدوافع إل٘تام ىذه الرسالة العلمية.



 

تقدًن شكرا جزيال على  ةالثاني ةدلشرفكا  ة الدكتورة أين ىجرية، ادلاجستَتةواألستاذ  .ٖ

 .صبالصرب واإلخال ىذه الرسالة العلمية االرشادات والتوجهات إل٘تام

كرئيس قسم تعليم اللغة العربية واألستاذ  فري داود ادلاجستَتااألستاذ الدكتور س .ٗ

زلمد عفيف أمرا كسيكريًت قسم تعليم اللغة العربية من كلية الًتبية والتعليم  

 .ّتامعة رادين إينتان اإلسالمية احلكومية المبونج

كلية الًتبية طوال الدراسة يف   ومعرفةاللذين أعطوين علوما  مجيع ااضرين وااضرات .٘

 . والتعليم  ّتامعة رادين إينتان اإلسالمية احلكومية المبونج

نتان االسالمية يرادين اّتامعة  ادلركزية الًتبية ورئيس ادلكتبة كليةل ادلكتبةرئيس  .ٙ

الذين ساعدوا الباحث من خالل توفَت ادلعلومات عن ادلراجع المبونج احلكومية 

 تاجة.ا

حىت يقدر الباحث كانت أو مادية   ادلساعدة معنوية أعطاينقد  نمجيع األطراف الذي .ٚ

 .إل٘تام ىذه لرسالة العلمية

. رئُتاو نفس الق وْتثو لنفسنفع يالباحث على أن  ىرجالعلمية وُّذه الرسالة 

على مجيع ادلساعدة وادلشاركة. آمُت  اجلزاء حلسنهم بأحسن اجلزاء عسى ا أن يعطيهم

 يا رب العادلُت.



 

 مٕٛٔٓفربايَت  ٚٔالمبونج باندر 
 الباحث

 
 م. صاحل الدين

ٕٖٔٗٔٔٓٓٔٚ 
   

 
  

  



 

 محتويات البحث
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 ب ............................................................. البحث خصمل
 ج ...................................................................... افقةمو 

 د ......................................................... ناقشةتصديق جلنة ادل
 ىــ ....................................................................... شعار
 و .......................................................................إىداء

 ز ............................................................... ترمجة الباحث
 ح .......................................................... تقديرشكر و  كلمة

 ي  ..........................................................  زلتويات البحث
 م ............................................................... قائمة اجلداول

 الباب األول  : مقدمة
 1 ...................................................... توضيح ادلوضوع .أ 
 3 ............................................. أسباب إختيار ادلوضوع   .ب 
 4 ..................................................... خلفيات البحث .ج 
 15 .................................................. تركيز البحث وفرعو .د 
 17 .....................................................  البحث مشكلة .ه 

 18 .....................................................  أىداف البحث .و 

 18 ..........................................................  فوائد البحث. ه
 



 

  النظري إلطارالباب الثاني : ا
 تعليم اللغة العربية .أ 

 ٜٔ ........................................ تعريف تعليم اللغة العربية  . أ
 ٕٕ ......................................  مكونات تعليم اللغة العربية . ب
 ٕٙ ................  تعريف ادلدخل، الطريقة وأسلوب تعليم اللغة العربية . ج

 الطريقة االتصالية  . ب
 ٕٛ ........................................... االتصليةتعريف الطريقة  .أ 

 ٜٕ .............................. خصائص الرئيسيىة للطريقة االتصالية . ب
 ٕٖ ............................................ تصميم الطريقة االتصاليةج. 

 ٖ٘ ....................................  مزايا و عيوب طريقة االتصاليةد. 
 ٖٙ ...............................................  ه. الدراسات السابقة

 منهج البحثالباب الثالث  : 
 ٓٗ .......................................................   نوع البحث .أ 
 ٔٗ ...................................................  مصادر البيانات  .ب 
  ٔٗ ................................................. طريقة مجع البيانات .ج 
  ٘ٗ .............................................. اساليب ٖتليل البيانات .د 
 ٚٗ ...................................................  البيانات مصدقية .ه 
  ٚٗ ............................................................ التثليث .و 

 لرابع  : نتيجة البحث وبحثهاا الباب 
 ٜٗ .................................  األتـروجية الثانوية دلدرسة ةصورة العام .أ 
 ٚ٘ ...................................................... نتيجة البحث  .ب 
 ٙٙ ............................................................ البحث .ج 



 

 قتراحات او خالصة الباب الخامس  : 
ٕٚ .............................................................  خالصة .أ 

  ................................................................  
 ٕٚ ...........................................................  قًتاحاتا .ب 

 ومصادره مراجع
 الملحقات

 

  



 

 ولاقائمة اجلد

 صفحة

 ٕٔ  ................................................................   ٔجدول 

 ٗٔ .................................................................. ٕ جدول 

 ٕ٘ .................................................................   ٖجدول 

 ٖ٘ .................................................................   ٗ جدول

 ٗ٘ .................................................................   ٘جدول 

 ٘٘ .................................................................   ٙجدول 

 

  



 

 الباب األول

 مقدمة

 توضيح الموضوع . أ

ة لدى " تعليم اللغة العربية باستخدام الطريقة االتصالي ىذا البحث ىوموضوع 

عن ولتجنب ٔتدرسة األتروجية الثانوية تيلوك بيتونج الشرقية".  طلبة الصف احلادي عشر

سيقوم  ،األخطاء ىف فهم و تفسَت االصطالحات الكثَتة ادلوجودة ىف ىذا ادلوضوع

 :الباحث ببياهنا تفصيال 

 التعليم . أ

والذي يتكون من نشاطُت "  instruction يف اللغة اإلصلليزية ىو "التعليم 

( وبادلعٌت على أن teaching( و ب( التعليم )learningأ( التعلم ) علارئيسيُت، 

(. instructionٔتصطالح التعليم ) ةالتعليم ىو أنشطة التعلم والتعليم الشائعة وادلعروف

أوال فهم كل جزء من حقيقة التعلم وبالتايل ألجل فهم حقيقة التعليم، فيجب عليو 

 م.يوالتعل

. التعلم التعليم وومن بعض ادلصادر ادلبحوثة عن التعليم، ىناك التشابو بُت 

عاملة من كنتيجة ادلادلعرفة، ادلوقف وادلهارة(  تغيَت السلوك )عملية ىو أن التعلم 



 

على التعلم توي . من التعريفات السابقة ػلالطالب يف بيئتو و لتكملة حاجتو

 1( نتيجة ادلعاملة.ٕ( تغيَت السلوك و ٔعنصرين مهمُت علا 

 الطريقة  . ب

الطريقة ىي اخلطوات العامة عن تطبيق النظريات الواردة يف ادلدخل ادلعُت. 

وادلواد الدراسية اليت غلب ويف ىذا ادلستوي، ىناك االختيارات دلهارات اخلاصة  

ومن ىنا نعرف أن ىذه الطريقة أكثر عملية من ادلدخل، ألن  تدريسها بالتسلسل.

 2يف ىذا اَّال.الطريقة ؽلكن تطبيقها على مستوى التنفيذ 

 ج. الطريقة االتصالية

ؽلكن أن اللغة ىي أداة االتصال والتفاعل بُت الناس بشكل طبيعي اليت 

ومن عملية التواصل التفاعلي  احلياة البشرية. ٗتتفي من سطح األرض حىت هناية

تقصد ىذه الطريقة ىي سيكتسب الناس اخلربات والتعليم ادلدعم بطريقة التعليم. 

تسمى فطرية واليت  ليت تستند إىل افًتاض أن كل انسان لو قدرةاالتصالية االطريقة 

                                                             
1
Tim Pengembang MKDP Kurikulum Dan Pembelajaran, Kurikulum dan Pembelajaran, 

(jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2012), cet. Ke-2, hlm. 180 
2
Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahsa Arab, (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 2014), cet. ke-4. hlm. 168 



 

لذلك فإن ادلهارات اللغوية مبدعية وأكثر ٖتديدا بالعوامل جهاز اكتساب اللغة". "

 3الداخلية حىت تكون فعالية أنشطة التعود مع ظلوذج التدريبات.

 أسباب اختيار الموضوع . ب

 ىذا ادلوضوعبب إىل إختيار الباحث أما الشيئ الذى يكون حجة قوية تس

 ىي:اجلميل 

وىي تتعلق بإشتمال موضوع ادلشكالت الباحث  اادلشكالت اليت ْتث عنه .ٔ

 لعلم الًتبية.

بوجود الطريقة االتصالية ؽلكن أن تساعد الطلبة على إطالق التواصل باللغة  .ٕ

 العربية وفهم درس اللغة العربية.

الباحث لدى طلبة الصف احلادي عشر  الطريقة االتصالية اليت مت تطبيقها .ٖ

ىي كمحاولة لًتقية الثانوية تيلوك بيتونج الشرقية  الباء ٔتدرسة األتروجية

التواصل والقراءة باللغة العربية يف درس اللغة العربية، ولكن النتائج مل ٖتصل 

 احلد األقصى.على 
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 ج. خلفيات البحث

 حقائق اللغة يفوتضيف فقا لنمو مستخدمي اللغة. ادلتطورة و اللغة ىي احلقائق 

ىذه احلياة إىل قوة الوجود البشري كمخلوق لو ثقافة ودينية. فمن  قوة الوجود البشري 

ىي إظهار كفائتهم يف انتاج الرسائل مثل العلوم والفنون والتكنولوجيا وأنو ال ؼللو من 

ة واحلرب، إذا مل يشاىد مستخدم أدوار اللغة ادلستخدمة. تكون ىذه اللغة كأداة لدعاي

 اللغة إىل إشارة الدينية واإلنسانية فسيؤثر ذلك احلال على مستخدم اللغة.

أن اللغة ىي نظام صويت يستخدم ُّا عند اخلويل كما نقل عنو أسيف ىَتماون 

اَّموعة  كالوسيلة لنقل األفكار وادلشاعر واألحاسيس كما أهنا أداة اإلتصال. أما اللغة 

عبد اَّيد كما نقل عنو أسيف ىَتماون فهي رلموعة من اإلشارة اليت يستخدمها  عند

 الناس للتعبَت عن األفكار وادلشاعر والعواطف والرغبات.

واللغة عند أنيس فرػلة كما نقل عنو أسيف ىَتماون ىي ظاىرة نفسية 

على خص لشحىت يقدر اواجتماعية وثقافية تتكون من رموز رمزية صوتية وذلا ادلعٌت 

 4.ُّا التواصل

ىذه اللغة ىي  الدائرة وىي العرب، ية ىي اللغة الداللية اليت نشأت مناللغة العرب

وأن ىذه اللغة مرتبطة باللغة  من أعظم اللغات من ناحية مستخدمها يف اللغة الداللية.
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كرو مع العربانية واآلرامية، وقد صنفت اللغة العربية احلديثة على أهنا واحدة من اللغة ما 

 .ٖ-ٜٖٙ ISOلغة فرعية يف  ٕٚ

اللغة العربية الفصحى واليت أصبحت لغة أدبية ية احلديثة من نشأت اللغة العرب

تكتب احلروف اذلجائية العربية من وحينئذ واللغة الليتورجيا اإلسالمية يف القرن السادس. 

للغات األخرى يف العامل اليمُت إىل اليسار، وقد أعطت اللغة العربية العديد من ادلفردات 

كانت اللغة العربية أيضا    اإلسالمي كما أن الدور الالتيٍت دلعظم اللغات األوروبية.

ئيسية للثقافة، خاصة يف العلوم والرياضيات والفلسفة واليت تسبب العديد من كاألداة الر 

 قرآن الكرًن:كما قد شرح يف ال  5اللغات األوروبية يف استعارة ادلفردات من اللغة العربية.

ذَلُْم ذِْكرًا  َأْوػُلِْدثُ  يـَتـَُّقونَ  لَُّهمْ َلعَ  اْلَوِعيدِ  ِمنَ  ِفيوِ  َوَصرَّفْـَنا َعرَبِيًّا قـُْرءَانًا أَنزَْلٰنوُ  َكٰذِلكَ 

 6.﴾ٖٔٔ﴿طو:

لغة االتصال لنقل الرسالة و من األية السابقة أن اللغة العربية  كلغة الدين والعلوم 

ومن الكاتب إىل القارئ. كما أن اللغة من ادلرسل إىل مستحقها ومن ادلتكلم إىل السامع 

باستخدام اللغة  ةىي ادلبادئ للمسلمُت وادلكتوبالعربية والقرآن واحلديث أو السنة النبوية 

 العربية.
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من أصل اللغة االتصالية مصدر من كلمة االتصال، و"االتصال" يف اللغة ىو 

ومن "  satu " و "dengan " بادلعٌت "umus " و"cum نا من كلمتُت "الالتينية وأنو مكوّ 

" وبادلعٌت  communion " يف اللغة اإلصلليزية "communio ىاتُت كلمتُت فصار امسا "

 7التعاون واالٖتاد واالرتباط أو العالقة.

ويف عملية التعلم والتعليم، ال ؼللو ادلدرس من استخدام الطريقة يف التعليم. 

" وىي الوسيلة أو الطريقة ادلتخدة، ولذلك methodos الطريقة من أصل اللغة الالتينية "

فإن الطريقة تتعلق ٔتشكلة  كيفية العمل ولفهم الكائن الذي ىو اذلدف من ادلعرفة ذات 

كيفية القيام ُّا أو لصنع األىداف أو  الطريقة فهي أداة لتحقيق من  الصلة. أما الوظيفة

 8األشياء.

طريقة التعليم ىي مستوى التخطيط الشامل للربنامج الذي يرتبط ارتباطا وثيقا 

الطريقة ىي ٓتطوات تسليم ادلواد الدراسية ويتعارض مع ادلدخل. وبكلمة أخرى فإن 

ة يف ادلدخل ادلعُت. ويف ىذا ادلستوي، ىناك اخلطوات العامة عن تطبيق النظريات الوارد

وادلواد الدراسية اليت غلب تدريسها بالتسلسل. ومن ىنا االختيارات دلهارات اخلاصة  
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نعرف أن ىذه الطريقة أكثر عملية من ادلدخل، ألن الطريقة ؽلكن تطبيقها على مستوى 

. التنفيذ يف ىذا اَّال
9

 

"، وىذا an " ويؤخر ب "pem والذي يبدأ ب "التعليم أصل الكلمة من " تعلم" 

حقيقة يدل على أن ىناك عناصر خارجية متداخلة حىت وقعت فيها عملية التعلم. 

سلسلة من األنشطة ادلصممة اليت ؽلكن وقعت فيها  ىي Brigssو  Gagneالتعلم عند 

 ارات ادلعينة.عملية التعلم. كل النشاط ادلصمم يف التعليم دلساعدة األفراد على تعلم ادله

ؽلكن تفسَت التعليم عن طريق اجلزئي والكلي، التعليم عن طريق اجلزئي ىو 

اليت يتم السعي إليها حىت يتمكن الطالب من ٖتسُت إمكاناهتم على مستوى عملية 

ادلعريف واالجتماعي والعاطفي والفعايل للوصول إىل تغيَت السلوك ادلطلوب. أما التعليم 

يتعلم األفراد وترتيب ادلكونات اخلارجية حىت وقعت عليهم عملية عن طريق الكلي فهو 

 التعلم.

 هو مفروضة.فوفقا لربونيَت أن نظرية التعلم ىي وصفية، أما نظرية التعليم 

وبالتايل فإن نظرية التعلم ىي وصف عملية التعلم، أما نظرية التعليم فهي وصف 

 يها عملية التعلم.وقعت ف يجية أو طريقة التعليم ادلثلى حىتاسًتات
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أن التعليم ىو " السعي الذي يهدف  Brigssو  Gagneوعلى وجو عام يشرح 

أن التعليم ىو رلموعة  Gagneعند إىل مساعدة الشخص الذي يتعلم". والتعريف اآلخر 

لية. وفقا للقانون ممة لدعم حدوث عملية التعلم الداخمن األنشطة اخلارجية ادلص

ادلتعلق بنظام التعليمي الوطٍت، فإن التعليم ىو عملية  ٖٕٓٓللعام  ٕٓاألساسي رقم 

 10التفاعل بُت الطالب وادلدرسُت وموارد التعلم يف بيئة التعلم.

والذي يتكون من نشاطُت "  instruction التعليم يف اللغة اإلصلليزية ىو "

أن ( وبادلعٌت على teaching( و ب( التعليم )learningأ( التعلم ) علارئيسيُت، 

(. instructionٔتصطالح التعليم ) ةالتعليم ىو أنشطة التعلم والتعليم الشائعة وادلعروف

وبالتايل ألجل فهم حقيقة التعليم، فيجب عليو أوال فهم كل جزء من حقيقة التعلم 

 والتعلم.

ومن بعض ادلصادر ادلبحوثة عن التعليم، ىناك التشابو بُت التعليم و التعلم. أن 

عاملة من الطالب يف لية تغيَت السلوك )ادلعرفة، ادلوقف وادلهارة( كنتيجة ادلالتعلم ىو عم

علا التعلم على عنصرين مهمُت توي . من التعريفات السابقة ػلبيئتو و لتكملة حاجتو

 11( نتيجة ادلعاملة.ٕ( تغيَت السلوك و ٔ
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سسات كانت ادلدرسة األتروجية الثانوية تيلوك بيتونج الشرقية ىي إحدى من ادلؤ 

تشكيل اجليل القادم من األمة والدين هتدف إىل اليت يف اَّتمع و ذلا دور التعليمية 

 حقيق األىداف وآمل الدين والدولةولتويتفوق يف اإلؽلان والتقوى والعلوم والتكنولوجية. 

، ولكن ىناك احلاجة إىل اىتمام خاص يف تعليم نو ليس سهال  كما ندير راحة اليدفإ

مل النجاح للمدرسُت فة إىل ذلك، الصرب ىو أيضا كعاالطالب. وباإلضاوتوجيو 

 وادلوجهُت يف تعليم الطالب.

ادلدرسة األتروجية الثانوية ىي ادلدرسة اليت كانت ذلا ادلهارات اللغوية ال تزال 

منخفضة، بالرغم من أن بعض الطلبة ينالون مادة إضافية من خالل التعليم يف ادلعهد 

لطلبة الذين ال ينالون مادة إضافية من النتيجة اجليدة وخاصة لولكنهم ال ػلصلون على 

 ادلعهد.

ليت وجد الباحث ٔتدرسة األتروجية الثانوية كما شرحو السيد زلمد ىناك ادلزايا ا

صديق )رئيس ادلدرسة( أن ادلدرسة األتروجية الثانوية لديها امكانات يف ادلسابقة اليت 

يشًتكها الطلبة دائما على مستوى القرية أو  الناحية أو ادلنطقة مثل مسابقة اخلط، 

روه ومراوي. ويف ىذه ادلسابقة ػلصل الطلبة على وااضرة، ومسابقة تالوة القرآن، وىد



 

إصلازات أو الفائزات حىت يشعر باحلماسة يف تعلم درس العام وخاصة يف تعلم درس 

 ٕٔاللغة العربية.

ولذلك رغب الباحث إلجراء البحث ٔتدرسة األتروجية الثانوية، ألنو غلب تطوير 

 نطاق ادلدرسة.ىذه اإلمكانات اتملة بواسطة الطلبة وأن تكون يف 

أبريل  ٓٔاستنادا إىل النتيجة اليت قام ُّا الباحث يف بداية ادلالحظة يف التاريخ 

ٔتدرسة األتروجية الثانوية تيلوك بيتونج الشرقية اليت تتكون من فصلُت وعددىم  ٕٛٔٓ

ولذلك أخذ الباحث عينة يف فصل واحد وىو يف  طالبا. ٙٗيف ذلك الفصل ىم 

 طالبا. ٕ٘لباء بعدد الطلبة الفصل احلادي عشر ا

مدرس لباحث مع السيد جواىر الكالم كبناء على نتيجة ادلالحظة اليت قام ُّا ا

من الًتقية يف تعلم  الكثَتاللغة العربية، فيعرف أن الطلبة يف تلك ادلدرسة ػلصلون على 

بوجود ىذه  .اللغة العربية تعلماالتصال باللغة العربية ونتائج اللغة العربية من حيث 

ىناك أيضا باإلضافة إىل ذلك، الطريقة االتصالية، كانت رغبات الطلبة يف التعلم أكثر. 

( من خالل إنشاء رلموعات الواتساب sosmedيستخدم ادلدرس الوسائل )درس إضايف 

 اليت فيها درس اللغة العربية واالتصال باستخدام اللغة العربية.
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تنبط الباحث أن ادلدرس يطبق تعليم اللغة ومن نتائج ادلالحظة السابقة، فاس

العربية باستخدام الطريقة االتصالية مع خطوات تعليمها ادلناسبة. يقوم ادلدرس بتطبيق 

 :كالتايل  خطوات تعليم اللغة العربية

 سالميفتح ادلدرس الدرس بالتحية ال .ٔ

إىل الطلبة عن درس  يبدأ ادلدرس الدرس بادلقدمة عن طريق تقدًن السؤال .ٕ

 اضي.ادل

يقرأ ادلدرس مادة القراءة اليت أعطاه إىل الطلبة، ويطلب منهم االستماع  .ٖ

 واالىتمام بقراءة ادلدرس.

يطلب من الطلبة أن يسألوا عن ادلفردات اجلديدة اليت مل يعرفوا معناىا يف  .ٗ

 القراءة.

 يطلب ادلدرس من الطلبة حلفظ ادلفردات اجلديدة. .٘

 13احلمدلة ويؤخر بالسالم.ؼلتتم ادلدرس عملية التعلم بقراءة  .ٙ

 ةالمادة التعليمية لدرس اللغة العربيى

 اْلِحَوارِ  َعَلى َتْدرِيْ َبات
 !َكَمايَِلى ِإْخَواِنكَ  َمعَ  َتَكلَّمْ ( 1)َتْدرِْيب  
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 : َماِىَوايـَُتَك يَا َعْبَدِ ؟  ادلدّرس
 َوَىِذِه ُرُسْوَماٌت.: ِىَواَييِت الرَّْسُم, ِعْنِدى َجَناٌح َخاصٌّ لِلرَّْسِم   عبد
ْيٌل, أَْنَت َرَساٌم َجيٌٍّد يَاَعْبَد اِ!  ادلدّرس  : َىَذا َرْسٌم مجَِ
: أُْنظُْر يَا ُأْسَتاِذى! َىَذا َرْسُم اْلبَـْيِت, َوَىَذا َرْسُم َحِديـَْقِة احْلَيَـَواِن. َوَىِذِه  عبد

َعِة َوالثّـُُلْوِث َواْلُكْويف َوَغَْتَِىا, َوَىَذا اخلَْطُّ اخْلُُطْوِط اْلَعرَبِيَِّة ِمْثُل النَّْسِخ َوالرٍّقْـ 
 َحَصَل َعَلى َكْأِس اْلُبُطْولَِة َعَلى اْلُمْستَـَوى اْلَقْوِمي َىَذا اْلَعاِم.

َلًة, يَا َعْبَد اِ! ادلدّرس يـْ ا, أَْنَت َتْستَـْعِمُل أَْلَوانًا مجَِ يٌل ِجدًّ  : َعِظْيِم,,, َىَذا اخلَْطُّ مجَِ
ٌب أََماَم اْلَمْدَرَسِة,  عبد : نـََعْم يَا ُأْسَتاِذى. َىَذا َرْسُم اْلَمْدَرَسِة َواْنظُْر! ُىْم ُطالَّ

 أَلطُّاَلِب يـَْلَعُبوَن ُكرََة اْلَقَدِم.
 ِة.: َوَىَذا َرْسُم اْلَمْلَعْب لِْلبَـَناِت, ُىنَّ يـَْلَعْْبَ ُكرََة السَّلَِّة َواْلُكرََّة الطَّائِرَ  ادلدّرس
 : اَنَا َاْستَـْعِمُل ُكلَّ ْاألَْلَواِن يف ُرُسْوَمايت. عبد
 : أَْنَت تـَْرُسُم َجيًٍّدا يَا َعْبَدا, َوأَْرُجْو أَنـَْتُكْوُن َرسَّاًما َمْعُرْوفًا. ادلدّرس
  اأْلُْسبـُْوِع اْلَقاِدِم.: َسَأْشًَتُِك يف َمْعِرِض الرَّْسِم َعَلى اْلُمْستَـَوى اْلَقْوِم ِّتَاَكْرتَا يف  عبد

عالوة على ذلك، ومن حيث شلارسة االتصال لدى طلبة الصف احلادي عشر 

 ؽلكن النظر إىل اجلدول التايل: ٔتدرسة األتروجية الثانوية تيلوك بيتونج الشرقية

 1جدول 
لمهارة الكالم لدى طلبة الصف الحادي عشر الباء بمدرسة األتروجية بيانات االختبار 

 الثانوية تيلوك بيتونج الشرقية
رجمخ أسماء الطلبة  الرقم ةلهج مد   



 

ٔ Ade Susilawati ٚ٘ ٚٓ ٚ٘ 
ٕ Cas Indah ٚ٘ ٚٓ ٚٓ 
ٖ Cici Mariah A ٙ٘ ٙ٘ ٚٓ 
ٗ Eka Nur Janah ٛٓ ٚ٘ ٚٓ 
٘ Fadilah ٛٓ ٚ٘ ٛ٘ 
ٙ Fitri Adelia W ٚ٘ ٚٓ ٚ٘ 
ٚ Herdini  ٙٓ ٙٓ ٙ٘ 
ٛ Hikmalia  ٘٘ ٗ٘ ٘٘ 
ٜ Ida Anjani ٚ٘ ٚٓ ٛٓ 
ٔٓ Khoiroh Umatin ٛٓ ٚ٘ ٚ٘ 
ٔٔ Miftahul Janah ٛ٘ ٛٓ ٛ٘ 
ٕٔ Neneng Saryanah ٛٓ ٚ٘ ٚ٘ 
ٖٔ Nur Wati ٛٓ ٚ٘ ٛٓ 
ٔٗ Puspita Sari ٙ٘ ٙٓ ٙٓ 
ٔ٘ Rahma Wahyuni ٚٓ ٙٓ ٙ٘ 
ٔٙ Rohayati ٛٓ ٚٓ ٚٓ 
ٔٚ Sahriana ٚٓ ٙٓ ٚٓ 
ٔٛ Selvia Septiana ٛ٘ ٚ٘ ٛ٘ 
ٜٔ Septiyanti ٘٘ ٗ٘ ٘٘ 
ٕٓ Sindi Latifa ٛ٘ ٚ٘ ٛٓ 
ٕٔ Siti Amelia Sari ٚ٘ ٚ٘ ٚ٘ 
ٕٕ Winarti ٚٓ ٙٓ ٙٓ 



 

ٕٖ Janiah ٙ٘ ٙٓ ٙ٘ 
ٕٗ Al Hikmah Rizkiyah ٛ٘ ٚ٘ ٛٓ 
ٕ٘ Amelia Putri ٛٓ ٚ٘ ٛٓ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 0جدول 

الباء بمدرسة  االختبار لمهارة الكالم لدى طلبة الصف الحادي عشرنتائج بيانات 
 0115/0116للعام الدراسي  األتروجية الثانوية تيلوك بيتونج الشرقية

 

 ادلعايَت % عدد الطلبة النتيجة الرقم
 جيد جدا %ٕٗ ٙ ٙٛ-ٓٓٔ ٔ
 جيد %ٓٗ ٓٔ ٔٚ-٘ٛ ٕ
 مقبول %ٕٛ ٚ ٙ٘-ٓٚ ٖ
 ناقص %ٛ ٕ ٘٘-ٔٗ ٗ
 ناقص جدا - - ٓٗ< ٘



 

 االختبار دلهارة الكالم لدى طلبة الصف احلادي عشر الباء ٔتدرسة األتروجية الثانوية تيلوك بيتونج الشرقيةنتائج ادلصدر: 
 

 معيار النتيجة:

 : جيد جدا ٓٓٔ-ٓٛ

  : جيد ٘ٛ-ٔٚ

 : مقبول ٓٚ-ٙ٘

  : ناقص ٘٘-ٔٗ

 جدا : ناقص  >ٓٗ

 

الطلبة و  طالبا ٕ٘لك الفصل ىم ىف ذ طلبةعدد ال أن عرفيالبيان السابق من 

الطلبة الذين و طالب،  ٙ)جيد جدا( ىم ٓٓٔ-ٙٛالذين ػلصلون على النتيجة 

الطلبة الذين ػلصلون على و  .طالب ٓٔ)جيد( ىم  ٘ٛ-ٔٚػلصلون على النتيجة 

 ٘٘-ٔٗالطلبة الذين ػلصلون على النتيجة و ، طالب ٚىم )مقبول(  ٓٚ-ٙ٘النتيجة 

جدا( ىم ناقص )  <ٓٗأما الطلبة الذين ػلصلون على النتيجة  طالب. ٘ىم  )ناقص(

وىذه دالة على أن تعليم اللغة العربية باستخدام الطريقة االتصالية مهمة عند طالبان.  ٕ

 الطلبة يف تعليم اللغة العربية.

  %ٓٓٔ ٕ٘ اَّموع



 

" تعليم اللغة من البيان أعاله، ػلتاج الباحث إىل إجراء البحث بادلوضوع 

بمدرسة لدى طلبة الصف الحادي عشر  لطريقة االتصاليةالعربية باستخدام ا

 األتروجية الثانوية تيلوك بيتونج الشرقية"

 تركيز البحث وفرعو . د

من  على خالصة البحث الذي سيتم إجراء الباحثالًتكيز ىو  ثتركيز البح

لسهولة الباحث قبل إجراء ادلالحظة أو ادلراقبة. تركيز البحث ىو  خالل الطريقة الصرػلة

أكرب خط يف إ٘تام البحث العلمي لدى الطلبة لتكون مالحظة وٖتليل نتائج البحث 

 14أكثر توجيها.

تعليم اللغة العربية باستخدام الطريقة االتصالية تركيز ادلشكلة يف ىذا البحث ىو 

. أما من ٔتدرسة األتروجية الثانوية تيلوك بيتونج الشرقيةلدى طلبة الصف احلادي عشر 

 ي يف ىذا البحث فهو:فرعتركيز ال

 اخلطة  .ٔ

عند كوفمان كما نقل عنو ىاريانطا أن اخلطة ىي اإلسقاط عما ىو 

 15لتحقيق األىداف ادلشروعة. ادلطلوب 
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 التنفيذ .ٕ

ث ويف اذلندسة، أن العملية ىي عبارة عن تسلسالت للتنفيذ أو األحدا

ؽلكن إجراء ىذا  ادلًتابطة واليت تعمل معا  على تغيَت ادلدخالت إىل سلرجات.

 16التنفيذ من قبل البشر أو الطبيعة أو اآلالت باستخدام ادلوارد ادلختلفة. 

 التقوًن .ٖ

كما نقل عنو ذو احلنان أن   Gerald Wو   Edwind Wandtوفقا ل 

النتيجة. أما التقوًن الًتبوي فهو األنشطة التقوًن ىو االجراء أو العملية يف ٖتديد 

أو العملية يف ٖتديد النتيجة الًتبوية ْتيث ؽلكن أن يعرف اجلودة أو النتائج من 

 17التقوًن.

 . مشكالت البحثه

على بيان خلفيات ادلشكلة ادلذكورة، فمشكلة البحث يف ىذا البحث ىي  بناءا

 على األمور اآلتية:

تعليم اللغة العربية باستخدام الطريقة االتصالية ٔتدرسة األتروجية  كيف ٗتطيط .ٔ

 الثانوية؟
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كيف تنفيذ تعليم اللغة العربية باستخدام الطريقة االتصالية ٔتدرسة األتروجية  .ٕ

 الثانوية؟

كيف تقوًن تعليم اللغة العربية باستخدام الطريقة االتصالية ٔتدرسة األتروجية  .ٖ

 الثانوية؟

 

 ف البحثو. ىد

ىذا البحث ىو دلعرفة من على مشكالت البحث ادلذكورة، ىدف البحث  بناءا

طلبة الصف احلادي دى كيف تعليم اللغة العربية باستخدام الطريقة االتصالية خاصة ل

 عشر ٔتدرسة األتروجية الثانوية.

 ز. فوائد البحث

 أما فائدة من ىذا البحث فهي:

 الفائدة النظرية .ٔ

العلوم بالنظرية عن الطريقة االتصالية خاصة ٔتدرسة لتكون مادة وتطوير 

 .األتروجية الثانوية

 الفائدة التطبيقية .ٕ



 

للمدرسة، ؽلكن استخدام ىذا ادلدخل كادلصادر يف كل التعليم ْتيث ؽلكن  . أ

 ٖتسُت جودة وكمية ادلدرسة.

ؽلكن تقدًن اخلربات وادلعرفة يف إدارة عملية  استخدام ىذا ادلدخلبللمدرس،  . ب

 والتعليم. التعلم

 

 ج. للطلبة

وٖتصيل التعلم لدى باستخدام ىذا ادلدخل ؽلكن ترقية تشجيع الطلبة 

 الطلبة خاصة يف درس اللغة العربية.
. 

  



 

 الباب الثاني

 اإلطار النظري

 تعليم اللغة العربية . أ

 اللغة العربيةتعليم تعريف  . أ

 يف كتابو بادلوضوع " Hamzah B. Unoكما نقل عنو   Degengعند 

Perencanaan Pembelajaran  التعليم ىو جهد لتعليم الطالب. كان يف " أن

نتيجة التعلم التعليم ىناك األنشطة يف اختيار وٖتديد وتطوير الطريقة للوصول إىل 

ادلطلوبة. يعتمد اختيار ىذه الطريقة وٖتديدىا وتطويرىا على حالة التعليم، وىذه 

 األنشطة ىي االستنباط من خطة التعليم.

كجهد لتعليم الطالب. ولذلك ال  للتعليم خطة حقيقية أو تصميم كان

، ولكنهم يتفاعلون مع مجيع طالب مع ادلدرس كمصادر التعلم فحسباليتفاعل 

لتحقيق األىداف ادلطلوبة. وىكذا يقرر التعليم االىتمام  ادلوارد التعليمية ادلستخدمة

". ويؤكد التعليم على  ب " كيف تعليم الطالب" وليس على " ما يتعلمو الطالب

كيفية ٖتقيق األىداف، ولتحقيق األىداف فيجب عليو أن يعرف كيفية تنظيم 



 

وكيفية تسليم زلتوى ادلادة وكيفية ترتيب التفاعالت بُت ادلصادر احلالية التعليم، 

 18إلجل العمل على األمثل.

. التعليم ىو التطوير من مصطلحات التعلم والتعليم اليت ؽلكننا مناقشتها

التعليم الرمسي التعليم ىو جهد يقوم بو ادلدرس أو ادلعلم لتعليم الطالب. ويف 

)ادلدرسة(، أن التعليم ىو أمر مهم يتم ٖتميلها على ادلدرس، ألن ادلدرس ىو زلًتف 

 مستعد للتعليم. يتطور التعليم من التعليم التقليدي واحلديث يف ادلدرسة.

 يف كتابو بادلوضوع " MKDPالتطوير  وبينما رأي مضافَت كما نقل عنو فريق

Kurikulum dan Pembelajaran أن ىناك أربعة أظلاط التعليم وىي على النحو "

 التايل:

أظلاط التعليمي للمدرس مع الطالب دون استخدام األدوات أو ادلادة  .ٔ

التعليمية يف شكل الدعائم. تعتمد ىذه أظلاط التعليمي على قدرة ادلدرس يف 

 وتقدؽلها إىل الطالب لفظيا. ترقية ادلادة

، مت ( مع الطالب. ويف ىذه أظلاط التعليمياألظلاط )ادلدرس+األدوات  .ٕ

 تقدًن ادلساعدة على ادلدرس بادلواد ادلختلفة يف شرح وإرسال الرسائل اَّردة.
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األظلاط )ادلدرس+الوسائل( مع الطالب. ويف ىذه أظلاط التعليمِت ىي النظر  .ٖ

ؽلكن استخدام ادلدرس بعض وسائل التعليم كمصادر إىل زلدودية ادلدرس. 

ولذلك فإن ىذه األظلاط ىي أظلاط من التعليم  التعلم بدال من ادلدرس.

  والوسائل يف التفاعل مع الطالب.ادلتناوب بُت ادلدرس 

 أظلاط الوسائل مع الطالب وىي استخدام الوسائل أو ادلادة التعليمية. .ٗ

ورة أعاله، فإن تعليم الطالب ليس فقط بناء على أظلاط التعليمي ادلذك

 .الكثَت من العالجيعلمهم، ألن تعليم الطالب الناجح فيجب عليهم تقدًن 

يف كتابو  MKDPكما نقل عنو فريق التطوير   Adams & Dickyعند 

" أن دور ادلدرس ىو واسع والذي Kurikulum dan Pembelajaran بادلوضوع "

 يشتمل على:

 (teacher as instructorادلدرس كادلعلم ) . أ

 (teacher as counselorادلدرس كادلشرف )  . ب

 (teacher as scientistج. ادلدرس كالعلماء )

 (teacher as personدرس كالشخص )د. ادل



 

غلب على ادلدرس أن يعمل كمحرك ألنشطة التعلم عن طريق تشجيع 

وتقييم الطالب، وتسهيل التعلم، وتنظيم الفصل الدراسي، وتطوير ادلادة التعليمية، 

 19م، ومالحظة أنشطة الطالب وماأشبو ذلك.برنامج عملية نتائج التعل

 اللغة العربية تعليممكونات  . ب

ن يتعلمون ة التعليم بُت الطالب الذيالرئيسية ألنشط التفاعل ىو اخلصائص

 األصدقاء أو الوسائل أو غَتىا من ادلوارد التعليمية.أو  مع بيئتهم أو ادلدرسُت

على التفاعل التعليم. ويشمل  تتعلق ٔتكوناتأمااخلصائص اآلخرى من التعليم فهي 

٘تكن من  طريقة التعليم ووسائل التعليم وتنظيم بيئة التعلم خللق مواقف التعليم اليت

 ٖتقيق األىداف ادلخططة.

 أىداف التعليم . أ

كانت األداة الرئيسية يف عملية التعليم لتحديد أىداف التعليم ىي 

احتياجات الطالب وادلادة التعليمية وادلدرسُت أنفسهم. بناء على 

احتياجات الطالب، ؽلكن ٖتديد الطالب مايريدون ٖتقيقو وتطويره 

 20وتقديره.
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، ولذلك تكون مهمة يف نظام التعليماألىداف ىي عناصر 

كعناصر رئيسية وفقا دلعايَت زلتوى ادلنهج الدراسي على أساس األىداف  

الكفاءة. أما األىداف ادلطلوبة من ادلنهج الدراسي فهي رلموعة من الكفاءة 

 اجليدة إما الكفاءة األساسية أو معيار الكفاءة.

 ادلادة التعليمية  . ب

 Ahmar Dwiكما نقل عنو   Syaiful Bahri Djamarah, dkkعند 

Agung P  على العلوم الطبيعية يف الرسالة العلمية بادلوضوع" تنفيذ تعليم

لدى طلبة الصف الثالث ٔتدرسة اإلبتدائية اإلسالمية ة يأساس بيئة الطبيع

إبن مسعود كولون بروغو" يشرح ىذا البحث أن ادلادة التعليمية ىي ادلادة 

ها يف عملية التعليم والتعلم دون ادلادة ال تسَت عملية التعليم اليت سيتم تقدؽل

 21جيدة.

ادلادة التعليمية ىي األداة الرئيسية يف عملية التعليم، وعملية التعليم 

ىي عملية تسليم ادلادة. واذلدف الرئيسي من التعليم ىو اتقان ادلادة 

ويفهمها بالتفصيل .  وبالتايل فإن ادلدرس ػلتاج إىل إتقان ادلادة، التعليمية.
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ويف بيئة التعليم ادلوجهة إىل ٖتقيق األىداف أو الكفاءة، فإن وظيفة 

 22ومسؤولية ادلدرس ليست مصدرا للتعلم.

 ج. الطريقة 

مستوى ٗتطيط الربنامج الشامل ىي أن الطريقة عند أسيف ىَتماون 

د عزيز أما الطريقة عن 23وال يتناقض مع ادلدخل.ويتعلق ٓتطوات تقدًن ادلادة 

فخر الرازي فهي خطة التعليم ادلنهجية من أول التعليم إىل آخره فيما يتعلق 

بتنفيذ تعليم اللغة يف الفصل الدراسي من خالل االعتماد على ادلدخل 

 24ادد.

تتعلق الطريقة باخلطوات اليت سيستخدمها ادلدرس يف تقدًن ادلادة 

 ٖتديد الطريقة ادلستخدمة. التعليمية. قبل تنفيذ التعليم، غلب على ادلدرس

أن الطريقة اليت سيستخدمها ادلدرس وفقا خلصائص ادلواد والطالب 

واألىداف من التعليم. ولذلك أن وظيفة ادلدرس ىي فهم الطريقة 
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أيضا على ٖتديد ألىداف من التعليم، ويقدره وخصائص ادلواد والطالب وا

 25الطريقة ادلناسبة يف تقدًن ادلادة عند التعليم.

 د. االسًتاتيجية

االسًتاتيجية ىي ادلدخل الشامل ادلتعلق بتنفيذ اخلطة واألنشطة يف 

فًتة زمنية معينة. كان لالسًتاتيجية اجليدة تنسيق فريق العمل وادلوضوعات 

وٖتديد العوامل الداعمة اليت تتوافق مع مبادئ تنفيذ األفكار بطريقة عقالنية 

 26وفعالة لتحقيق األىداف من التعليم.

نات لديها وظيفة يف ٖتديد النجاح. من االسًتاتيجية ىي ادلكو 

خالل تطبيق االسًتاتيجية ادلناسبة، ؽلكن ٖتقيق األىداف من التعليم. 

ولذلك غلب على كل ادلدرس فهم وظيفة ودور االسًتاتيجية يف تنفيذ عملية 

 التعليم.

 ه. التقوًن
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وًن ىو عملية نان أن التقعند زين العارفُت كما نقل عنو ذو احل

التقوًن ىو  27مستمرة يف ٖتديد نوعية النتيجة وفقا دلعيار معُت.منهجية 

ال يعمل التقوًن على رؤية صلاح الطالب يف  العنصر األخَت يف عملية التعليم.

عملية التعليم فحسب، بل ىو أيضا كجزاء العمل للمدرس يف إدارة الفصل 

 العيوب يف استخدام ادلكونات ظر إىلالدراسي. من خالل التقوًن ؽلكن الن

 28ادلختلفة من نظام التعليم.

رف أن ادلدرس غلب أن يهتمو من البيان ادلذكور أعاله، فيع

 التعليم ى، ألن إذا ال يهتم ادلدرس ٔتكوناتالتعليم مرة أخر  ٔتكونات

 سيكون الدرس غَت ناجح.

 ج. تعريف المدخل، الطريقة وأسلوب تعليم اللغة العربية

اللغة العربية، ىناك ثالث مصطلحات غلب فهمها بشكل صحيح  ويف تعلم

 وىي ادلدخل، الطريقة واألسلوب. ومن ىذه ادلصطلحات ىي:

ٔ. Approach  رلموعة من ، ادلدخل ىو "ادلدخل"يف اللغة العربية

االفًتاضات ادلتعلقة ْتقيقة اللغة وحقيقة التعلم والتعليم. وادلدخل 
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عتقدات، وعلى سبيل والتسهيالت وادلوجهة إىل التأسيس الفلسفي ىي م

نسمعو كل ما أن اللغة ىي   aural-oral approachادلثال افًتاض من 

 29ونقولو، أما الكتابة فهي رلرد ٘تثيل للكالم.

. أما وتطويرىا الطريقة اليت صممها الشخصالطريقة يف االصطالح ىي  .ٕ

فعال يف طريقة تعليم اللغة العربية فهي تشَت إىل ما يفعلو ادلدرس 

 30مساعدة ادلتعلمُت على ٖتقيق ادلهارات اللغوية.

يناسب مع و األسلوب ىو أنشطة زلددة يتم تنفيذىا يف الفصل الدراسي  .ٖ

. وبالتايل فإن ادلدخل ىو بديهي، عند التعليم الطريقة وادلدخل ادلختار

 31ىي إجرائية، أما األسلوب فهو رلرد.والطريقة 

هر أن يف تعليم اللغة البد للمدرس من بعض االصطالحات السابقة، تظ

 يهتم ويفهم بعض االصطالحات ليكون التعليم كامال وجيدا.
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 الطريقة االتصالية . ب

 تعريف الطريقة االتصالية . أ

الطريقة االتصالية ؽلكن تعريفها أيضا كادلدخل االتصال وتعليم اللغة 

يبدأ تطوير ىذه الطريقة مع حدوث العديد من التغيَتات يف  ألىداف االتصالية.

 .ٜٓٙٔتقليد تعليم اللغة الذي يقع يف االصلليزي سنة 

كما شرحو جون لوك أن الطريقة االتصالية ىي اللغة اليت ؽلكن استخدامها 

للتفاعل مع اَّتمع ولالتصال يف حياة اليومية بشكل مباشر دون التصميم والتنظيم 

على الرغم من أنو أعطى الوعي بأعلية وظائف االتصل اللغوية لكن ىذا متعمدا. 

 األمر مل ػلظ إىل باىتمام واسع من مدرس اللغة العربية.

والطريقة االتصالية تأسس على افًتاض أن كل انسان لديهم القدرة الفطرية 

تسمى "جهاز اكتساب اللغة". ولذلك أن الطريقة االتصالية اليت تعتمد على 

 ٕٖبداعية من الطالب يف القيام التدريبات مع العوامل الداخلية.اال
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أما الطريقة االتصالية عند عبد الرمحن فهي الطريقة اليت ينفذ ُّا ادلدرس 

إلجراء خطوات تعليم اللغة العربية. وىدفو ىو ليكون الطالب قادرين على إتقان 

 ٖٖؽلكن استخدام اللغة األم.اللغة األجنبية واستخدامها يف حياهتم ادلختلفة واليت ال 

من البيان السابق، فاستنبط الباحث أن الطريقة االتصالية ىي الطريقة اذلامة 

 لتعليم الطالب ْتيث تكون حالة التعليم نابضة ومتناغمة وأكثر تواصال.

والدة الطريقة االتصالية ىي نتيجة لعدات دراسات على اكتساب اللغة 

تعليم اللغة يف أوروبا وأمريكا. على الرغم من وجود والدراسات ادلختلفة حول طرق 

العديد من االختالفات يف تطبيقو، إال أن الطريقة االتصالية ٖتتفظ ٓتصائصها 

 34األساسية وىي ما يعرفو بادلعلومات واخليارات وادلواد الدراسية.

كانت للطريقة االتصالية إطار نظري قوي ىي وظيفة اللغة كوسيلة لالتصال 

عل االجتماعي. والطريقة االتصالية تأسس على افًتاض أن كل انسان لديهم والتفا

ولذلك أن الطريقة االتصالية اليت  القدرة الفطرية تسمى "جهاز اكتساب اللغة".

 تعتمد على االبداعية من الطالب يف القيام التدريبات.
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افًتاض آخر ىو أن استخدام اللغة ال يتكون من أربع ادلهارات اللغوية 

فحسب، لكنو يتكون من بعض ادلهارات يف االتصال الواسع وفقا للدور وادلشاركة 

  35واحلالة وأىداف التفاعل.

ىذه الطريقة االتصالية ىي الطريقة ادلناسبة لتطبيقها يف عملية تعليم اللغة 

 العربية خاصة يف مجيع ادلستويات تبدا من مستوى اإلبتدائية إىل الكلية.

 للطريقة االتصالية ةخصائص الرئيسيى  . ب

كما نقل عنو مولينطا سومردي يف كتابو   Brumfit و Finoccaro عند

 :berbagai pendekatan dalam pembelajaran bahasa dan sastra بادلوضوع "

struktur, humanistik, komunikatif  dan pragmatik  " أن التعليم باستخدام ادلدخل

 االتصايل لديو اخلصائص كالتايل:

ذلا معٌت مهم يقًتن بالطريقة السمعية البصرية وىي اليت تؤول الًتكيب  .ٔ

 وشكل اللغة.

 .تعلم اللغة ىو تعلم االتصال، وليس تعلم الًتكيب والصوت أو ادلفردات .ٕ

اذلدف اصول ىو القدرة على االتصال وىو القدرة على استخدام نظام  .ٖ

 اللغة  بفعالية.
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اذلدف الرئيسي الذي سيتم ٖتقيقو، ودقة الطالقة يف استخدام اللغة ىي  .ٗ

 استخدام اللغة ينظر إليها من سياق استخدامها.

 overlearningؽلكن ٖتقيقو ىو االتصال الفعايل وليس  .٘

يتم اعداد ادلادة التعليمية من خالل النظر يف اتوى أو الوظائف أو ادلعاىن  .ٙ

 اليت ٖتافظ على مصلحة الطالب.

 لًتكيزي يف ادلادة و الطريقة.تنوع اللغة ىو ادلفهوم ا .ٚ

األدوات ادلتعددة اليت ؽلكن أن يساعد الطالب على عملية التعلم والتعليم  .ٛ

 وفقا لرغباهتم.

 استخدام طريقة الًتمجة عند التعليم. .ٜ

 استخدام اللغة األم  .ٓٔ

 احلوار  .ٔٔ

 الناطقُت ُّا ولكن الكالم الذي ؽلكن فهمو.يبحث عن الكالم من ال  .ٕٔ

 االتصال من مستوى ادلبتدئُت.تبدأ زلاولة  .ٖٔ

 يقوم بالتدريبات اجليدة. .ٗٔ

 يبدأ تعليم القراءة والكتابة من اليوم األول. .٘ٔ



 

 .‟trial and error„يتم إنشاء اللغات من قبل األفراد من خالل  .ٙٔ

 يساعد ادلدرس الطالب على استخدام اللغة اليت سيتم تدريسها. .ٚٔ

من خالل التعاون أو  يطلب من الطالب القدرة على التفاعل مع اآلخرين .ٛٔ

 اَّموعة بشكل مباشر أو الكتابة.

تركز األنشطة الصفية على  اللغة االتصالية أكثر إنسانية واليتكان تعليم 

ىو يقدر و ويف ىذه العمليات يكون ادلدرس وسيلة، الطالب وليس على ادلدرس. 

ٖتتاج  تعليم اللغة الأن على الرغم  36على إدارة أنشطة الطالب حىت تسَت جيدة.

ىذه االستنتاج من ىناك العديد من النظرية ؽلكن نظرية معينة من تعلم اللغة،  إىل

 الطريقة وىي:

األنشطة تشمل تنفيذ ادلهام يف العامل احلقيقي ؽلكن  مبدأ االتصاالت ىو . أ

أن ٖتسن تعلم اللغة. وبكلمة أخرى أن تعليم اللغة ىو تعلم االتصاالت 

 الرئيسي. والقادر على التواصل ىو اذلدف

مبدأ ادلهمات ىو جرت عملية التعليم جيدة إذا تدل األنشطة على   . ب

 ادلهمات.
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ج. مبدأ ادلعنوية ىو غلب على الطالب أن تنشغل يف استخدام لغة ذات 

مغزى وأصلية. معٌت اللغات ىى مهمة، ولذلك البد  للمدرس اختيار 

خالل أنشطة التعلم ليفيد فائدة عند الطالب وىذه الطريقة من 

 37استخدام ادلادة وليس بتدريبات أظلاط اللغة لتشكيل ادلهارات.

 ج. تصميم الطريقة االتصالية 

 أىداف العامة واخلاصة .ٔ

أىداف تعليم اللغة ٔتدخل الطريقة االتصالية ىي تطوير مهارات الطالب يف 

وال تؤكد . يأو سياق االجتماع ىيف سياق احلقيقالتواصل باستخدام اللغة العربية 

أىداف تعليم اللغة على إتقان القواعد أو ادلهارة يف تكوين اجلملة ولكنها على ىذه 

 إتقان إنتاج الكالم ادلالئم بالسياق.

 ظلوذج ادلقرر التعليمي .ٕ

ؽلكن استخدامو للطريقة االتصالية. أن ادلقرر  ىناك بعض ادلقرر التعليمي

اخللفية، الدور، أحداث التواصل،  التعليمي ادلثايل ىو الذي يتكون من األىداف،

وظائف اللغة، الفكرة الرئيسية، القراءة، ادلهارات البالغية، اتويات أو األوزان 

 النحوية و ادلعجمية.
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 أنواع من أنشطة التعليم .ٔ

ة مادام ال تقتصر أنواع من أنشطة التعليم باستخدام الطريقة االتصالي

التواصلية. وبالتايل يتم توجيو أنشطة ؤدي إىل ٖتقيق األىداف نواع تىذه األ

 التعليم إلشراك الطالب يف التواصل احلقيقي باستخدام اللغة ادلنشودة.

 دور ادلدرس .ٕ

وسيلة. ىي كيف الطريقة االتصالية كانت وظيفة الرئيسية للمدرس 

وباإلضافة إىل ذلك، للمدرس دور يف ٖتليل االحتياجات، ومدير النشاط 

 وشريك التواصل.اجلماعي، وادلستشار، 

ادلدرس كوسيلة ىو تقدًن ادلساعدة على تسهيل التواصل. ادلدرس  

كالتحليل ىو ادلسؤول عن ٖتديد االجتياجات اللغوية  للطالب واالستجابة 

مدير ادلدرس ك ذلا. وغلب على ادلدرس أن يعرف احتياجات الطالب. 

وتنظيم جعل حالة الفصل التواصلية ىو ادلسؤول عن  النشاط اجلماعي

، يطلب من مستشاراألنشطة االتصالية يف الفصل الدراسي. ادلدرس ك

ادلدرس تقدًن طريقة االتصال اجليد من خالل الصياغة والتأكيد على 



 

ألن عملية التعليم ىي عملية  شريك التواصلالكالم. للمدرس دور يف 

بُت ادلدرس  يةاالتصالية. عملية االتصالية ىي شكل من اشكال التفاعل

 الطالب.و 

 دور الطالب .ٖ

ىو كادلتحدثُت،  كان دور الرئيسي للطالب يف الطريقة االتصالية

ألهنم يشًتكون فيو بشكل مباشر عند التواصل مع ادلدرس يف الفصل 

 الدراسي.

 دور ادلواد الدراسية .ٗ

يف أنواع من ادلواد الدراسية ادلختلفة باستخدام كان تعليم اللغة 

وسيلة يف الطريقة االتصالية ىو  ادلواد الدراسيةالطريقة االتصالية. استخدام 

للتأثَت على نوعية التفاعل واستخدام اللغة. وبالتايل فإن ادلواد الدراسية ذلا 

 دور ىام يف دفع استخدام اللغة االتصالية.

يعترب استخدام ىذه الطريقة ثالثة أنواع من ادلواد الدراسية وىي ادلواد 

الدراسية على أساس النص، ادلواد الدراسية على أساس الواجبات، وادلواد 



 

خطوات تطبيق ىذه الطريقة لتدريس اللغة الدراسية على أساس الواقع. 

 فيما يلي: األجنبية

 

 الدافعب سبقو أو احلوار القصَت. ادلختصر واراحل عرضب التعلم يبدأ .ٔ

 .بالطلبة ذات الصلة اخلرباتبادلتعلق  أو التشجيع

 شفويا شلارسةبعملية  الستمرارمث ا ادلختصريقرأ الطلبة احلوار  .ٕ

 .وادلدرس كنموذج يف التحدث

  احلوار موضوع حول السؤال و اجلواب ٖتقيق .ٖ

واخلربة من الطلبة  احلوار موضوع حول السؤال و اجلواب ٖتقيق

 بالنوضوع يف احلوار.ادلتعلقة 

 38مت تنمية األنشطة من خالل استخدام الصور مافيها قصة. .ٗ

 طريقة االتصالية مزايا و عيوب د.

 :فإن ىذه الطريقة ٘تتاز ٔتا يلى ،عند التطبيق ىذه الطريقة ىناك العيوب و ادلزايا

 ادلزايا .ٔ
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االتصاالت نفسها، ويؤكد ىذا النهج مزايا ىذه الطريقة تكمن يف طبيعة 

 ركز استخدام اللغة بسرعة. ال تاالتصاالت ْتيث يتم ٖتقيق سالسة من الطلبة يف

ولكن حىت يتسٌت للطالب وتشارك  درسُتيف الفصول الدراسية على ادل أنشطة

بنشاط يف أشكال سلتلفة من األنشطة حل ادلشكلة اليت أجريت يف أزواج، 

موعات صغَتة ادلتمحورة حول الطالب. وباإلضافة إىل ذلك، والثالثات أو يف رل

 سوف يكون الدافع للطالب لتعلم لغة أجنبية لفعل شيء مفيد مع أنشطة اللغة. 

 العيوب .ٕ

 :ما يلىيعيوب ىذه الطريقة ف  أما

يف  للمشاركة الفرصة ةطلبالكل  يف تقييم يكمن ىذه الطريقة أما عيوب

يف ادلقام األول  الًتكيز التقييم ىو يف حُت أن "طالقة" اليت تؤكد على األنشطة

مواد  .مواد أصلية يف توفَت نقاط الضعف أيضا ىذه الطريقة، لديها "دقة" على

، ؽلكن إىل االستماعخاصة بالنسبة  مادة مناسبة من الصعب العثور على أصلية

 39.األخطاء النحوية األخرى يف نقاط الضعفأن ينظر 

 . الدراسات السابقةه
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ة من الرسائل العلمية دؽليسعى الباحث لتنفيذ البحوث القلبحث ولتحقيق ىذا ا

 :كما يلي الوثيقة ذا البحث. و وجد الباحث البحوث متساوية ادلوضوع ُّالوثيقة و 

ترقية مهارة الكالم بادلدخل االتصايل لدى طلبة الصف احلادي عشر " .ٔ

الدرتسي  مدينة بينجولو للهام ٗبادلدرسة الثانوية احلكومية 

. نتيجة البحث من ىذا البحث ىي أن التعليم يف الدورة "ٖٕٔٓ/ٕٕٔٓ

)جيد( ولكن مل ٖتصل على  ٘،ٖٚاألوىل حصل الطالب على النتيجة 

)جيد  ٘،ٕٛويف الدورة الثانية زيادة الًتقية إىل  ٘،ٚمؤشرات النجاح وىي 

 40.٘ٚجدا(. وحصلت ىذه النتيجة على مؤشرات النجاح 

يف تعليم اللغة العربية" يؤكد ىذا البحث اإلطار النظري دلدخل االتصايل " .ٕ

على مساعدة الطلبة يف تطوير االسًتاتيجية بُت القواعد اللغوية ووظائف 

( تطبيق ادلدخل االتصايل يف تعليم اللغة ٔاالتصالية. يدا ىذا البحث على )

( ادلدخل االتصايل ٕ)العربية ىو زلاولة تصحيح ادلهارات اللغوية احلقيقية. 

ىو رلموعة من االفًتاض الذي يشَت إىل نظريات حقيقة اللغة وتعليم اللغة 

( الطريقة اليت ؽلكن استخدامها يف تعليم اللغة العربية منها: ٖالوظائفية. )
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 Community Languageالطريقة ادلباشرة، الطريقة االتصالية والطريقة 

Learning (ٗأما خطوات تعليم الل ) غة العربية ٔتن خالل ادلدخل االتصايل

الكتابة، تكميل  -الكتابة، القراءة-إعادة الكالم، االستماع -فهي االستماع

 41اجلملة، التدريبات وتكميل اإلنشاء والقصة والسؤال واجلواب.

مهارة ادلمارسات القياس التقٍت من خالل ادلدخل االتصايل "السعي يف ترقية  .ٖ

وونساري".  ٘ٗالصف العاشر بادلدرسة الثانوية  يف العمل اجلماعي لطلبة

نتيجة البحث من ىذا البحث أن رغبات الطلبة يف اتباع ادلماراسات 

حصلت على الًتقية. ويف الدورة األوىل، الطلبة الذين ػلصلون على النتيجة 

-ٓٓ،ٚطالبا. الطلبة الذين ػلصلون على النتيجة  ٕٔىم  ٜٜ،ٙ-ٓٓ،ٙ

. الطلبة الذين ػلصلون على النتيجة ٕٚ،ٕٚطالب أو % ٙىم  ٜٗ،ٚ

. ويف الدورة الثانية الطلبة ٜٛ،ٛٔطالب أو % ٗىم  ٜٜ،ٚ -ٓ٘،ٚ

. ٘٘،ٗىو طالب واحد أو % ٜٗ،ٚ-ٓٓ،ٚالذين ػلصلون على النتيجة 

طالبا أو  ٖٔىم  ٜٜ،ٚ -ٓ٘،ٚالطلبة الذين ػلصلون على النتيجة  و
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Yogyakarta: 2014 



 

طالب  ٛىم   <ٓٓ،ٛأما الطلبة الذين ػلصلون على النتيجة  ٜٓ،ٜ٘%

.ٖٙ،ٖٙأو %
42 

قام بو الباحث فهو أكثر تركيزا على كيفية تطبيق تعليم أما البحث الذي 

باستخدام الطريقة االتصالية ٔتدرسة األتروجية الثانوية وخاصة للصف اللغة العربية 

 احلادي عشر الباء.
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 الباب الثالث

 منهج البحث

 نوع البحث . أ

كان للبحث وظائف،   البحث ىو سلسلة من األنشطة العلمية حلل ادلشكالت.

ىي البحث عن الشرح واإلجابة على ادلشكالت مث تقدًن ومن ىذه وظائف البحث 

 43كن استخدامها حلل ادلشكالت.الطريقة اليت ؽل

ٖتليلو يقسم البحث إىل ؽلكن تصنيف البحث من طرق سلتلفة. ومن ناحية 

44قسمُت علا البحث الكمي والبحث النوعي.
فيما يتعلق ٔتشكلة البحث وىدفو، فإن   

 الطريقة ادلستخدمة ىي طريقة نوعية ووصفية.

ىدف البحث من ىذا البحث ىو تقدًن الوصف عن الصورة ادلنهجية والواقعية 

 فهو خطوات البحث إلنتاجوالصاحللة عن األحداث والصفات ذات الصلة. أما النوعي 

 الوصف يف شكل الكتابة أو اللفظية من الناس أو السلوك الذي ؽلكن مالحظتو.
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و  (postpositivismeادلنهج النوعي ىو ادلنهج يعتمد على الفلسفة الوضعية )

يستخدم لفحص حالة الكائن الطبيعي حيث الباحث ىو األدة الرئيسية و تقنيات مجع 

رلموعة( و ٖتليل البيانات و نتائج البحوث االستقرائي / النوعي و البيانات التثليث )

 45.الكيفي مزيد من التأكيد و ىذا يعٌت بدال من التعميمات

 مصادر البيانات  . ب

 أما مصادر البيانات يف ىذا البحث فهي:

 مدرس اللغة العربية كمصدر الرئيسي (ٔ

 رئيس ادلدرسة كمصدر البيانات اإلضافية (ٕ

 البياناتج. طريقة جمع 

للحصول على البيانات اتاجة، فإن الباحث يستخدم طريقة مجع البيانات 

بأغراض ال ٖتصل علىى البيانات إال بطريقة واحدة ولكنها باستخدام الطريقة أخرى. 

ويف ىذا البحث يستخدم الباحث وىكذا ؽلكن إظهار التعاون بُت الطريقة ادلستخدمة. 

 ىي كالتايل: طرقومن ىذه الجلمع البيانات.  سلتلفةطريقة 
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 ادلالحظة .ٔ

تستخدم كثَتا لقياس السلوك و األداة جلمع البيانات ادلالحظة ىي 

46ة حدوث الشيئ يف ادلواقف الفعلية ويف ادلواقف الصناعية.عملي الفردي أو
  

لذلك أن ادلالحظة ىي شكل من أشكال ادلالحظة وتسجيل األحداث أو و 

البحث. تستخدم ىذه الطريقة للحصول على البيانات احلقائق الواردة يف ميدان 

عن الصورة العامة يف تعليم اللغة العربية باستخدام الطريقة االتصالية لدى طلبة 

الصف احلادي عشر الباء ٔتدرسة األتروجية الثانوية تيلوك بيتونج الشرقية ودلعرفة 

 وضوع البحث.حالة التسهيالت وادلرافق من م

 ادلقابلة .ٕ

 أو أكثر يف اثنُتادلقابلة ىي مجع البيانات بطريقة السؤال و اجلواب  

ليت يتطلب اإلجابة عليها من األشخاص على جهة واحدة و ىي ا جسديا

أنواع متعددة ؽلكن  ذلا دلقابلةنظرا إىل أساليب اعدادىا، فا 47.ادلعنيُت بالبحث

 :فئات ثالث تقسيمها إىل
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 ادلقابلة احلرة .ٔ

عن كل شيء حرية يف حدود  يسأل الباحثيف ىذه ادلقابلة احلرة، 

 .النطاق الدراسة دون ادلبادئ التوجيهية للمقابلة

 ادلقابلة ادلوجهة .ٕ

 interview guide.contraled interviewادلقابلة ادلوجهة  تسمى ب 

atau structured interview  ىي أنشطة ادلقابلة يف إعداد دفًت األسئلة

 ادلفصل.

 ادلقابلة احلرة ادلوجهة .ٖ

ىي مزيج بُت ادلقابلة احلرة وادلقابلة ادلوجهة. فإن  وجهةادلمقابلة احلرة 

الشخص غلعل ادلشكلة األساسية فحسب، ويف عملية ادلقابلة البد 

للشخص قادر على توجيو األشخاص ادلعينُت بالبحث يف حالة وجود 

 48.اإلضلراف

 ادلقابلة احلرة. و ىو يسأل الباحثيف ىذا البحث يستخدم الباحث 

كل شيء معمدة بتقدًن التوجيهات من اإلستجواب. وىذا الطريقة عن  
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ادلستخدمة للحصول على البيانات عن تعليم اللغة العربية باستخدام الطريقة 

االتصالية لدى طلبة الصف احلادي عشر الباء ٔتدرسة األتروجية الثانوية 

 تيلوك بيتونج الشرقية.

 تباراالخ .ٖ

لشخص ما أو  الباحث اليت قدمهاأداة التقييم االختبار ىو االختبار ىو 

لعدد من األشخاص للكشف عن اإلجابات يف شكل الكتابة واللفظية أو 

 اإلجرائية.
49

 

نوع االختبار ادلستخدمة  يف ىذا البحث ىو االختبار الشفهي أو 

احلادي عشر الباء االتصايل دلعرفة مدى مستوى االتصال بُت طلبة الصف 

ٔتدرسة األتروجية الثانوية تيلوك بيتونج الشرقية، وخاصة االىتمام بنطق احلروف 

 وفقا دلخرجها  واللهجة والطول والقصَت.

 الوثائق .ٗ

أو متغَتات،  ادلوجودة عليها ادلاضية  البيانات البحث عنالوثائق ىي 

واالجتماعات  والدقائق نقش والصحف واَّالت من الكتبالنصوص مثل 

 50. جداول األعمال وىلم جراو 
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بصورة ادلتعلقة اتاجة و حصول على البيانات لل ىذه الوثائق ادلستخدمة

العامة عن تاريخ التأسيس دلدرسة األتروجية الثانوية تيلوك بيتونج الشرقية، حالة 

 ادلدرسُت والطالب والبيانات عن إصلاز تعلم الطالب.

 د. أساليب تحليل البيانات

ٖتليل البيانات ىو عملية ترتيب البيانات وتنظيمها يف الوحدات التعليمية 

ؽلكن و أن تكون البيانات مفهومة األساسية. اذلدف الرئيسي من ٖتليل البيانات ىو 

 اآلخرين  ويتم تنفيذ ٖتليلها يف ميدان البحث.مع التواصل ُّا 

اخلالصة ادلستخدمة بعد مجع البيانات، يقوم الباحث بتحليلها للحصول على 

 الختبار حقيقة الفرضية. أما خطواهتا ىي كالتايل:

ٗتفيض البيانات ىي التلخيص، اخيار األشياء األساسية، وتركيز على  .ٔ

األشياء ادلهمة، مث يبحث عن ادلوضوع و طريقة ظلطو و ٕتنب االشياء غَت 

تخدام أما البيانات اليت يقصد الباحث ىي تعليم اللغة العربية باس مهمة.

الطريقة االتصالية لدى طلبة الصف احلادي عشر الباء ٔتدرسة األتروجية 
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الثانوية تيلوك بيتونج الشرقية، التسهيالت وحالة الطلبة وادلدرسُت  ٔتدرسة 

 األتروجية الثانوية تيلوك بيتونج الشرقية.

 

يتم تنفيذ عرض البيانات يف شكل بيان موجز وخريطة عرض البيانات ىو  .ٕ

كيفية تعليم اللغة   دلعرفة  بُت الفيئات و ادلخططات وما أشبو ذلكوعالقة 

العربية باستخدام الطريقة االتصالية لدى طلبة الصف احلادي عشر الباء 

 ٔتدرسة األتروجية الثانوية تيلوك بيتونج الشرقية. ويف ىذا البحث يستخدم

الباحث عرض البيانات من خالل طريقة ادلالحظة والوثائق للحصول 

 باستخدام الطريقة االتصالية.ادلدرس على فهم تعليم اللغة العربية 

 مل يكن اجلديد الذي وىو االكتشافٖتقيق البيانات )رسم االستنتاج(  .ٖ

 كانوا ملثمُتكائن  صورة ل أو وصفا يكون ىذه النتائج ؽلكن أن .ىناك

51.تكون واضحة سوف التحقيق وذلك بعد سابقا
الباحث  اػلصل عليهمث   

وتشمل البيانات على فهم  من خالل طريقة ادلالحظة والوثائق.البيانات 

ادلدرس يف تعليم اللغة العربية باستخدام الطريقة االتصالية. ويف ىذا البحث 

 يقوم الباحث برسم االستنتاج من البيانات اخلاصة إىل البيانات العامة.
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 ه. مصداقية البيانات

البيانات، يقوم الباحث بإعادة فحص ولتفصيل اكتشاف البحث بعد ٖتليل 

البيانات مرة ثانية دلعرفة مصدقيتها يف وصف سياق البحث اخلاص. وبالتايل فإن 

كن استكشاف الظواىر وشرح نتائج البيانات الصاحلة اليت ؽل االباحث حصل عليه

 بشرح تاما. معناىا

 و. التثليث

ودقة البيانات. أجرى التثليث ىو التحقق عن طريق إعادة الفحص لًتقية صحة 

الباحث بفحص البيانات لًتقية البيانات الصاحلة. يتم تنفيذ التثليث من خالل ثالث 

 خطوات ىي:

 تثليث ادلصادر (ٔ

من خالل ىذا التثليث فيمكن للباحث ْتث واحلصول على ادلعلومات 

 أخرى.

 

 



 

 طريقة التثليث (ٕ

دلصادر ؽلكن فحص طرق التثليث بطرق سلتلفة، إذا مت إجراء تثليث ا

ستخدام طريقة بطريقة واحدة فحسب وىي ادلقابلة، فيجب على الباحث ا

 ادلدرس عند إدارة التعلم يف الصف الدراسي. أخرى من خالل مالحظة

 تثليث الزماين (ٖ

التثليث الزمٍت ىو نشاط الباحث يف التحقق من األوقات أو الفرص 

اخلصة األوىل إىل من ادلختلفة. ويف ىذه احلالة يالحظ الباحث تدريس ادلدرس 

اخلصة األخَتة. من خالل مالحظة ادلدرس يف أوقات سلتلفة والفرص ادلتاحة يف 

ادلدرس على إدارة الصف عند ف الدراسي ؽلكن إغلادىا وصياغة قدرهتا الص

 التعليم.

يف البحث  تحقق من صالحية البيانات الشائعةىو التقنية للالتثليث 

خرى. ادلصادر اآلمن خالل  البيانات النوعي. التثليث أكثر استخداما للفحص

ألن شاىره يؤسس على احلقائق، وىذه الطريقة ذلا القدرة على تذكَت الدقة 

 52وادلوثوق والبيانات ادلفصلة.
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 الباب الرابع

 نتيجة البحث وبحثها

 موقع الجغرافي لمدرسة األتروجية الثانوية تيلوك بيتونج الشرقية  . أ

 تيلوك بيتونج الشرقية الثانوية تاريخ التأسيس لمدرسة األتروجية . أ

يف العام  تيلوك بيتونج الشرقية الثانوية األتروجيةأسست ىذه ادلدرسة 

أمساء  ، منذ قيامو إىل اليوم قد تبادل بعض رؤساء ادلدرسة مرتُت، وىذهٖٜٜٔ

رؤساء ادلدرسة ىي الدكتور نورزين والدكتور احلاج زلمد صديق. أما بالنسبة 

 كالتايل:  تيلوك بيتونج الشرقية الثانوية األتروجيةللمدرسُت وادلوظفُت  يف ادلدرسة 

 ٔ:    مدرس الفيزياء . أ

 ٔ:   مدرس التاريخ الثقايف  . ب

 ٔ:  ج. مدرس لعقيدة األخالقي

 ٔ:   د. مدرس اللغة العربية 

 ٔ:   ه. مدرس اللغة اإلصلليزية

 ٔ:   و. مدرس القرآن واحلديث 

 ٔ:    ز. مدرس الرياضة



 

 ٔ:   ح. مدرس الًتبية ادلواطنة

 ٔ:   م. مدرس علم االجتماعي

 ٔ:   ل. مدرس الرياضيات

 المدرسة األتروجية الثانوية تيلوك بيتونج الشرقيةحالة ب. 

  موقع اجلغرايف وحالة ادلدرسة .ٔ

ناحية مدينة كارانج، منطقة تيلوك  ٘يف الشارع تيلوك رتاي رقم تقع ىذه 

بيتونج الشرقية باندار المبونج. موقع ىذه ادلدرسة يف زلل اسًتاتيجي، ألنو يقع على 

حافة الشارع الذي ؽلكن الوصول إليو من إٕتاه ليمباسنج، تيلوك بيتونج بادانج 

يرأسها الدكتور احلاج زلمد  نويةالثا األتروجيةادلدرسة جَتمُت. ويف اليوم كانت 

مًتا،  ٜٔٗٔصديق، وأنو ظلوذج وادلدرس ادلتميز. ذلذه ادلدرسة أرض موقوفة بوسع 

 كالتايل: تيلوك بيتونج الشرقية الثانوية األتروجيةادلدرسة فهناك احلدود دلوقع 

 اجلهة الشرقية حّد للبحر . أ

 اجلهة الغربية حّد للشارع . ب

 اجلهة الشمالية حّد للسوق . ج

 اجلهة اجلنوبية حّد دلنزل القرية . د



 

كانت حالة البيئة حول ادلدرسة مواتية، على الرغم من أن موقع ادلدرسة 

قريب من األسواق والشوارع، وىناك العديد من ادلركبات لكنو ال يعوق عملية التعليم 

والتعلم يف تلك ادلدرسة. يقع بناء ادلدرسة يف موقع منزل ادلدرسة، أن بيئة ادلدرسة 

منتظمة ومنضبطة، حيث التفاعل بُت ادلدرسُت ورئيس ادلدرسة والطلبة جيد جدا. 

 وىذا ألن وجود ادلدخل من العاطفية لدعم عملية التعليم والتعلم.

 ادلرافق ادلادية .ٕ

سلترب واحد وغرفة ادلدرسُت وغرفة لرئيس الثانوية ذلذه ادلدرسة األتروجية 

 ثالث غرف للتعلم.ادلدرسة، ومكتبة واحدة وغرفة اإلدارة و 

 ج. النظر والبعث المدرسة األتروجية الثانوية تيلوك بيتونج الشرقية

" أن تكون مدرسة  تيلوك بيتونج الشرقيةالثانوية  األتروجيةللمدرسة النظر 

 .إسالمية متفوقة ومؤىلة"

 أما البعث ذلذه ادلدرسة فهي:

 ٖتسُت نظام ادلدرسُت والطالب . أ

 إجراء أنشطة التعليم والتعلم  . ب

 ج. التعاون مع جلنة ادلدارس واَّتمع



 

 KKGد. ٖتسُت معرفة ادلدرسُت من خالل الًتبية والتدريبات 

 ه. استكمال ادلرافق والتسهيالت للتعليم

 تيلوك بيتونج الشرقيةالثانوية لمدرسة األتروجية حالة المرافق والتسهيالت  د.

تيلوك بيتونج الثانوية األتروجية تسهيالت للمدرسة ادلرافق والكانت حالة 

 :ؽلكن نظرىا إىل اجلدول التايل الشرقية

 0جدول 

 تيلوك بيتونج الشرقيةالثانوية  األتروجية للمدرسة العدد وحالة البناء 

No Jenis Bangunan 

Jumlah Ruangan Menurut Kondisi 

Status 

Kepe

mi-

likan 
1)

 

Total 

Lu

as 

Ba

ngu

nan 

(m
2

) 

Baik 

Rusak 

Rin

gan 

Rusak 

Sed

ang 

Rusak 

Bera

t 

1.  Ruang Kelas  7 0 0 0 1   

2.  Ruang Kepala Madrasah  1 0 0 0 1   

3.  Ruang Guru  1 0 0 0 1   

4.  Ruang Tata Usaha  1 0 0 0 1   

5.  Laboratorium Fisika  0 0 0 0     

6.  Laboratorium Kimia  0 0 0 0     

7.  Laboratorium Biologi  0 0 0 0     

8.  Laboratorium Komputer  1 0 0 0 1   

9.  Laboratorium Bahasa  0 0 0 0     

10.  Laboratorium PAI  0 0 0 0     

11.  Ruang Perpustakaan  1 0 0 0 1   

12.  Ruang UKS  1 0 0 0 1   



 

13.  Ruang Keterampilan  0 0 0 0     

14.  Ruang Kesenian  1 0 0 0 1   

15.  Toilet Guru  2 0 0 0 1   

16.  Toilet Siswa  2 0 0 0 1   

17. 
 Ruang Bimbingan 

Konseling (BK)  
1 0 0 0 1   

18.  Gedung Serba Guna (Aula)  1 0 0 0 1   

19.  Ruang OSIS  1 0 0 0 1   

20.  Ruang Pramuka  0 0 0 0     

21.  Masjid/Mushola  1 0 0 0 1   

22.  Gedung/Ruang Olahraga  0 0 0 0     

23.  Rumah Dinas Guru  0 0 0 0     

24. 
 Kamar Asrama Siswa 

(Putra)  
0 0 0 0     

25. 
 Kamar Asrama Siswi 

(Putri)  
0 0 0 0     

26.  Pos Satpam  0 0 0 0     

27.  Kantin  1 0 0 0 1   

                              
  

 1جدول 
 تيلوك بيتونج الشرقيةالثانوية لمدرسة األتروجية  حالة المرافق والتسهيالت

No Jenis Sarpras 

Jumlah Sarpras 

Menurut Kondisi Jumlah Ideal 

Sarpras 

Status 

Kepemili

kan 
1)

 
Baik Rusak 

1.  Kursi Siswa  116 20 150 1 

2.  Meja Siswa  98 36 150 1 

3.  Loker Siswa  0 0 30 1 

4.  Kursi Guru di Ruang Kelas  7 0 7 1 

5.  Meja Guru di Ruang Kelas  3 4 7 1 

6.  Papan Tulis  5 2 7 1 

7.  Lemari di Ruang Kelas  3 4 7 1 

8. 
 Komputer/Laptop di Lab. 

Komputer  
10 0 40 1 

9.  Alat Peraga PAI  0 0 0   



 

10.  Alat Peraga Fisika  0 0 1   

11.  Alat Peraga Biologi  0 0 1   

12.  Alat Peraga Kimia  0 0 1   

13.  Bola Sepak  3 0 5 1 

14.  Bola Voli  3 0 5 1 

15.  Bola Basket  2 0 5 1 

16.  Meja Pingpong (Tenis Meja)  1 0 1 1 

17.  Lapangan Sepakbola/Futsal  0 0 1 1 

18.  Lapangan Bulutangkis  1 0 1 1 

19.  Lapangan Basket  0 0 1 1 

20.  Lapangan Bola Voli  1 0 1 1 

 

 3جدول 
الشرقيةتيلوك بيتونج الثانوية لمدرسة األتروجية حالة المدرسين والموظفين   

No Nama Dan NIP Tempat Lahir Mulai 

Bekerja Di 

Madrasah 

Jabatan 

1 Drs. H. M. Siddik, Sp Pandeglang, 21-01-

1961 

1993 KAMAD 

2 H. Jawahir Kalami, 

S.Pd.I 

Serang, 07-07-1975 2004 WAKA 

3 Drs. Rozi K. Karang, 22-11-1965 1993 Guru 

4 Sulhi, S.Ag T. Betung, 15-07-1974 2000 Guru 

5 Drs. Jasraman K. Karang, 15-10-1968 1995 Guru 

6 Nenen Komariah, 

S.Ag 

T. Betung, 13-05-1971 1997 Guru 

7 Sari Indayati, S.Ag T. Betung, 14-05-1971 1997 Guru 

8 Wulandari TH, S.Pd T. Betung, 05-06-1970 1993 Guru 

9 Dedi Rosadi, S.Ag Bandung, 11-04-1968 1993 Guru 

10 Ubayyah, SE T. Betung, 09-04-1978 2001 Guru 

11 Amran, S.Pd.I T. Betung, 02-05-1968 2008 Guru 

12 Ninik Jumini, S.Pd Tj. Bintang, 1-08-1982 2015 Guru 

13 Hera Wati, S.Pd T. Betung, 23-07-1978 2005 Guru 



 

14 Nurul Aulia, S.Pd BL, 23-09-1991 2014 Guru 

15 Nur Afiyah, S.Pd T. Betung, 10-03-1986 2007 Guru 

16 Arwani T. betung, 12-06-1997 2016 Guru 

17 Mahbubah T. Betung, 15-03-1983 2001 Bendahara 

18 Dini Anjani BL, 13-07-1996 2015 Staf TU 

19 Merissa T. Betuna, 19-05-1995 2014 Staf TU 

 

 4جدول 
 تيلوك بيتونج الشرقيةالثانوية لمدرسة األتروجية  بيانات الطلبة الصف الحادي عشر

 أسماء الطلبة الرقم
1 Ade Susilawati 

0 Cas Indah 

1 Cici Mariah A 

2 Eka Nur Janah 

3 Fadilah 

4 Fitri Adelia W 

5 Herdini  

6 Hikmalia  

7 Ida Anjani 

11 Khoiroh Umatin 

11 Miftahul Janah 

10 Neneng Saryanah 

11 Nur Wati 



 

12 Puspita Sari 

13 Rahma Wahyuni 

14 Rohayati 

15 Sahriana 

16 Selvia Septiana 

17 Septiyanti 

01 Sindi Latifa 

01 Siti Amelia Sari 

00 Winarti 

01 Janiah 

02 Al Hikmah Rizkiyah 

03 Amelia Putri 

 

 

 

 تيلوك بيتونج الشرقيةالثانوية مدرسة األتروجية ب ترتيب المنظمة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KEPALA MA 

Drs. H. M. SIDDIK SP 

KETUA KOMITE 

HJ. ROHAYATI 

WAKAKURIKULUM 

H. JAWAHIR 

KALAMI,S.Pd.I 

WAKASARPR

A Drs. ROZI 

BENDAH

ARA MAHBUBA

H 

WAKA 

SISWA AMRAN, 

S.Pd.I 

KEPALA TU 

DEDI 

ROSADI,S.Pd 

WAKILBENDAH

ARA DINI ANJANI 

STAF TU 

NURUL AULIA, S.Pd 

 

DEWAN GURU 

WALI KELAS XI 

NUR AFIYAH, S.Pd 

WALI KELAS X 

SARI INDAYATI, 

S.Ag 



 

 

 

 

 نتيجة البحث . ب

من ميدان اصولة ويف ىذا البحث يقوم الباحث بوصف نتيجة البحث 

فيما يلي ىو البيانات  التعليم، وتنفيذ التعليم والتقوًن. واليت تتكون من ٗتطيط البحث

أجره الوثائق وفهم الباحث عن تعليم اللغة العربية الذي و ادلالحظة، و من نتيجة ادلقابلة، 

طلبة الصف احلادي عشر ٔتدرسة األتروجية الثانوية تيلوك بيتونج لمدرس اللغة العربية 

 كالتايل:  ٕٛٔٓ/ٕٚٔٓالمبونج الشرقية لنصف السنة الدراسية للعام الدراسي 

مدرسة تعليم اللغة العربية باستخدام الطريقة االتصالية بتخطيط  .1

 تيلوك بيتونج المبونج الشرقيةاألتروجية الثانوية  

 ٗتطيط استنادا إىل نتيجة ادلقابلة وادلالحظة والوثائق فيعرف منها أن

مدرس  بو قام الذي ربنامجال ٗتطيطبرنامج تعليم اللغة العربية يتكون من عدة 

. وىذا كما ٕٛٔٓ/ٕٚٔٓاللغة العربية لنصف السنة الدراسية للعام الدراسي 

وىو  قال السيد جواىر الكالم كمدرس اللغة العربية عند ادلقابلة مع الباحث.

 يقول أن:

WALI KELAS XII 

UBAYYAH, SE 



 

"مجيع ادلدرسُت ٔتدرسة األتروجية الثانوية تيلوك بيتونج المبونج الشرقية، 

امج منها إعداد خطة تنفيذ التعليم، ادلقرر غلب عليهم ترتيب عدة ٗتطيط الربن

 53(".prosemوإعداد الربامج السنوي والربامج ادلرحلي )التعليمي، 

 

إستعد مجيع ادلدرسُت ٗتطيط برنامج التعليم وفقا للدروس. ويستند 

ٗتطيط الربنامج إىل ادلقرر التعليمي،  وإعداد ادلدرس ٗتطيط برنامج التعليم يف 

تطلب ادلدرسة ٗتطيط برنامج التعليم فقط يف أول كل أول السنة الدراسية، ألن 

التعليم، مث فحصو أوال من السنة الدراسية. وبعد أن يتم ادلدرس ٗتطيط برنامج 

خالل نائب ادلنهج الدراسي قبل تقدًن التوقيع من رئيس ادلدرسة مث القيام 

عند ادلقابلة مع ّتمعو. وذلذه البيانات ىي اليت شرحو السيد احلاج زلمد صديق 

 الباحث. وىو يقول:

"غلب على مجيع ادلدرسُت ترتيب ٗتطيط برنامج التعليم مث فحصو أوال 

 التوقيع من رئيس ادلدرسة ولعملية مجعها يف أول السنة الدراسية والبد قبل تقدًن

فيما  54للمدرس أيضا  إعداد ٗتطيط برنامج التعليم الستكمال إدارة ادلدرسُت.
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يلي ىو البيان عن عدة ٗتطيط برنامج التعليم الذي مت إعداده مدرس اللغة 

 العربية.

 

 

 

 المقرر التعليمي . أ

وادلالحظة، يتم إعداد مدرس اللغة العربية ادلقرر بناء على الوثائق 

وفقا للمناىج الدراسية ادلستخدمة يف تلك  ادلقرر التعليميإعداد كان  .التعليمي

وىذا كما قال السيد جواىر الكالم كمدرس اللغة العربية عند ادلقابلة  ادلدرسة.

دراسية ادلقررة إعداد ادلقرر التعليمي وفقا للمناىج المع الباحث. وىو يقول أن 

لًتتيب خطة تنفيذ من ادلدرسة. وؽلكن أيضا استخدام ىذا ادلقرر التعليمي 

 55التعليم.

تتكون مكونات ادلقرر التعليمِت اليت مت مجعها من قبل مدرس اللغة 

العربية من اذلوية، الكفاءة الرئيسية، الكفاءة األساسية، مؤشرات ٖتقيق 
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الكفاءات، ادلادة التعليمية، أنشطة التعليم، التقييم، ٗتصيص الوقت وادلوارد 

 يب خطة تنفيذ التعليم.لًتتؽلكن استخدام ادلقرر التعليمي كادلصدر و التعليمية. 

 خطة تنفيذ التعليم  . ب

استنادا إىل نتيجة ادلقابلة اليت قام ُّا الباحث مع مدرس اللغة العربية 

فيعرف منها أن ادلدرس قام  ٔتدرسة األتروجية الثانوية تيلوك بيتونج الشرقية

بًتتيب خطة تنفيذ التعليم لنصف السنة الدراسية للعام الدراسي 

. يكون إعداد خطة تنفيذ التعليم مصدرا لتنفيذ التعليم، مث ٕٛٔٓ/ٕٚٔٓ

التعليمي. وىذا البيان كما قال رئيس تطوير خطة تنفيذ التعليم وفقا للمقرر 

اخلاص ُّم واليت ادلدرسة ىو يقوم مجيع ادلدرسُت بًتتيب ٗتطيط برنامج التعليم 

 56يتم تطويره من خالل ادلقرر التعليمي.

تنفيذ التعليم ىي اخلطة يف أنشطة التعليم، ويشرح فيو كانت خطة 

مدرس اللغة العربية أن يف إعداد خطة تنفيذ التعليم وفقا للمقرر التعليمي وال 

من خطة  ذ التعليم نفسو، ولكن ىناك ظلوذجيقوم ادلدرس بإعداد خطة تنفي

تم تنفيذ التعليم ْتيث يقوم ادلدرس بنسخها وتغيَتىا وفقا للدروس اليت ي

 تدريسها.
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بناء على نتيجة الوثائق وادلالحظة، قام مدرس اللغة العربية بًتتيب 

 (. RPPبرنامج خطة تنفيذ التعليم )

تتكون مكونات ادلقرر التعليمِت اليت مت مجعها مدرس اللغة العربية من 

اذلوية، الكفاءة الرئيسية، الكفاءة األساسية، أىداف التعليم، ادلادة التعليمية، 

 خطوات التعليم، ادلوارد التعليمية، التقييم وادلؤشرات. 

 اذلوية ( أ

س اللغة كانت اذلوية من خطة تنفيذ التعليم اليت مت إعدادىا مدر 

ىي أمساء ادلدرسة، الدرس، الفصل/ادلستوى، ادلادة التعليمية العربية 

 وٗتصيص الوقت.

 التعليم الرئيسي  ( ب

غلب على مجيع ادلدرسُت تقدًن التعليم الرئيسي يف خطة تنفيذ 

 .التعليم

 ج( التعليم األساسي

يف خطة تنفيذ  ع ادلدرسُت تقدًن التعليم األساسيغلب على مجي

 .التعليم



 

 ( أىداف التعليمد

اليت سيحصل أىداف التعليم تقدًن  ع ادلدرسُتغلب على مجي

 .خطة تنفيذ التعليمعليها الطالب يف 

 ه( ادلادة التعليمية

غلب على مدرس اللغة العربية تقدًن ادلادة التعليمية يف مجيع 

 إلجراء التعليم يف الفصل الدراسي. خطة تنفيذ التعليم

 و( طريقة التعليم

غلب على مدرس اللغة العربية  تقدًن الطريقة ادلستخدمة عند 

. أن الطريقة اليت يستخدمها ادلدرس خطة تنفيذ التعليمالتعليم يف مجيع 

ىي الطريقة ادلتنوعة منها طريقة ادلناقشة، طريقة النمذجة، طريقة 

inpairing  طريقة القراءة، طريقة ااضرة، طريقة ادلباشرة، طريقة لعب ،

دور، طريقة القواعد والًتمجة، طريقة السمعية والشفوية والطريقة ال

 االتصالية.

 ز( خطوات التعليم



 

غلب على مدرس اللغة العربية  تقدًن خطوات التعليم 

مع ادلدرس والطالب. تبدأ خطوات التعليم من ادلقدمة، ادلستخدمة 

 واألنشطة األساسية إىل التقوًن )االختتام(.

 ميةح( ادلوارد التعلي

غلب على مدرس اللغة العربية تقدًن ادلوارد التعليمية يف مجيع 

خطة تنفيذ التعليم. استنادا إىل نتيجة ادلقابلة مع مدرس اللغة العربية، 

وارد التعليمية ادلستخدمة ىي الكتاب الدراسي لدرس اللغة العربية أن ادل

ادلدرسة  ، ويستخدم ادلدرس وسائل التعليم الواردة يف تلكٖٕٔٓادلنهج 

ىو " دلساعدة عملية التعليم. وىذا البيان كما قال السيد جواىر الكالم 

يف عملية ٖٕٔٓاستخدم الكتاب الدراسي لدرس اللغة العربية ادلنهج 

التعليم. واستخدم الوسائل الواردة وادلهيئة من ادلدرسة. أما األدوات 

ون، السبورة ادلستخدمة عند التعليم فهي قاموس اللغة العربية،  الكرت

 57وادلقالة.

 م( ادلؤشرات
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ويف مجيع خطة تنفيذ التعليم، غلب على مدرس اللغة العربية 

تقدًن بعض ادلؤاشرات اليت ؽلكن احلصول عليها الطالب بعد إجراء 

 عملية التعليم.

 س( التقييم

ويف مجيع خطة تنفيذ التعليم، غلب على مدرس اللغة العربية 

كان يف مبادئ التقييم ىناك أنواع من التقييم تقدًن مبادئ التقييم.  

وأدوات التقييم ومعايَت التقييم. تتكون خطوات التقييم من التقييم األول 

وتقييم العملية إىل التقييم األخَت. "أن التقييم الذي استخدمو ادلدرس 

 . ىذه االختبارات ىي االختبار ادلقايلتقدًن االختبار يف أخر التعليمىو 

رات الواردة يف الكتاب الدراسي وتقدًن السؤال واجلواب واالختبا

 58شفويا.

تنفيذ تعليم اللغة العربية باستخدام الطريقة االتصالية بمدرسة األتروجية  .0

 الثانوية  تيلوك بيتونج المبونج الشرقية
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التعليم ىو عملية التفاعل بُت الطالب مع بيئتهم كتغيَت السلوك إىل 

العوامل اليت تؤثر على التعليم منها العوامل  أحسن اإلٕتاه. وىناك عدة

الداخلية والعوامل اخلارجية. كانت وظيفة ادلدرس يف التعليم ىي تنظيم حول 

 البيئة للحصول على تغيَت السلوك لدى الطالب.

فيما يلي ىو البيان عن نتيجة ادلقابلة وادلالحظة وفهم الباحث يف 

الطريقة االتصالية ٔتدرسة األتروجية تعليم اللغة العربية باستخدام تنفيذ 

 .الثانوية  تيلوك بيتونج المبونج الشرقية

استنادا إىل نتيجة ادلقابلة وادلالحظة اليت أجرىا الباحث، فيعرف أن 

الية ٔتدرسة األتروجية تعليم اللغة العربية باستخدام الطريقة االتصتنفيذ 

صل الدراسي ومل يستخدم سلترب الثانوية ال يزال يركز على ظلوذج التعليم يف الف

اللغة ألن ادلدرسة ال ٘تلك ادلرافق اخلاصة دلخترب اللغة. وقد استخدم تعليم 

 ، كما قالو رئيس ادلدرسة كالتايل:ٖٕٔٓاللغة العربية ادلنهج الدراسي 

ال تزال تركز على ظلوذج التعليم يف  تعليم اللغة العربية"ولعملية تنفيذ 

خدم سلترب اللغة ألن ادلدرسة ال ٘تلك ادلرافق اخلاصة الفصل الدراسي ومل تست

دلخترب اللغة. وُّذه احلاالت ؽلكن للمدرس أن يفكر نفسو حىت صار التعليم  



 

كما يف ادلخترب ودلنهج تعليم اللغة العربية باستخدام ادلنهج الدراسي 

ٕٖٓٔ." 

ن استنادا إىل نتيجة ادلقابلة وادلالحظة اليت أجرىا الباحث، فيعرف أ

مدرس اللغة العربية ٔتدرسة األتروجية الثانوية تيلوك بيتونج الشرقية مت تنفيذ 

تعليم اللغة العربية  من خالل اخلطوات ادلناسبة ىي ادلقدمة واألنشطة 

األساسية والتقوًن. أما خطوات تنفيذ تعليم اللغة العربية فهي اليت مت إعداده 

سيعرض الباحث عن خطة تنفيذ يف خطة تنفيذ التعليم. ويف ىذه ادلناسبة 

 التعليم اليت حصل عليها من نتيجة ادلالحظة.

 

 ادلقدمة . أ

استنادا إىل نتيجة ادلالحظة، قام الباحث بالتقدير والتشجيع. ويف ىذه األنشطة، 

قبل أن يبدأ الدرس يقول ادلدرس بالتحية السالم والدعاء باجلماعة مث 

ينظر إىل ترتيب جلوسهم، يفحص استعداد الطالب بقراءة كشف الغياب و 

ويقوم ادلدرس بإعادة الدرس ادلاضي قبل الدراسة. يقدم ادلدرس فائدة من 

ادلادة ادلدروسة. ويف حُت يقدم ادلدرس أيضا القصة عن األنبياء لتشجيع 



 

59الطالب ولًتكيز اىتمامهم على ما تسليمو ادلدرس.
أما اخلطوات   

 يل:ادلستخدمة يف ادلقدمة فهي على النحو التا

 يفتح ادلدرس الدرس بالتحية السالم .ٔ

 يبدأ ادلدرس الدرس بادلقدمة من خالل السؤال عن الدرس ادلاضي .ٕ

 يكتب ادلدرس ادلادة اليت سيدرس الطالب .ٖ

 يطلب من الطالب للكتابة يف الكراسات  .ٗ

يطلب من الطالب لقراءة بعض مواد القراءة متبادال وفقا ألوقات  .٘

 ادلهيئة. أما األخطاء يف القراءة يصحح الطالب أو ادلدرس. 

يطلب من الطالب للقيلم بالسؤال عن ادلفردات اجلديدة اليت مل  .ٙ

 يعرفوا معناىا يف القراءة

 يطلب من الطالب تقدًن شخصُت دلمارسة ادلادة ادلدروسة .ٚ

الطالب حفظ ادلفردات اجلديدة، وادلدرس ؼلتتم عملية  يطلب من .ٛ

 التعليم بقراءة احلمدلة ويؤخر بالتحية السالم.

 ٗتطيط األنشطة . ب
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ومن نتيجة ادلالحظة يعرف أن ادلدرس يقدم التخطيط يف إيصال 

ادلادة ادلبحوثة يف األنشطة األساسية. مث يشرح ادلدرس بعض ادلادة 

 ادلبحوثة يف ذلك اليوم. 

 ألنشطة األساسيةج. ا

ويف ىذه األنشطة، يقدم ادلدرس ادلوضوع عن ادلادة ادلبحوثة وىي 

ادلادة الواردة يف الكتاب الدراسي كادلصادر ادلستخدمة عند التعليم، مث 

يكتب ادلدرس ادلادة على السبورة باستخدام ادلقالة والسبورة كوسائل 

مث يشرح ادلدرس ادلادة التعليم. أما الطالب اآلخرين يكتبون على كراساهتم 

من خالل القراءة مرة واحدة والطالب يقلدون مجاعة والتايل فيشرح ادلدرس 

 زلتوى ادلادة.

 د. تطبيق اسًتاتيجية وطريقة التعليم

كان تطبيق اسًتاتيجية وطريقة التعليم يؤثر على الطالب، وغلب 

تسبب إىل ادللل. على مدرس اللغة العربية اختيار الطريقة الفعالة وادلمتعة وال 

ومن نتيجة ادلالحظة اليت قام ُّا الباحث أن يف مدرسة األتروجية الثانوية 

 يستخدم ادلدرس الطريقة االتصالية عند عملية التعليم.



 

 ه. تطبيق ادلدخل العلمي

ومن نتيجة ادلالحظة يعرف أن ادلدرس يقدم الفرصة إىل الطالب 

لقيام باإلجابة على السؤال من للقراءة ويقدم السؤال مث يشَت أحد منهم ل

ادلدرس. وباإلضافة إىل ذلك، يقدمو التدريبات كادلرافق اليت يستخدمها 

 الطالب حىت يقدرون على إجابة السؤال.

 و. استخدام مصادر التعلم/وسائل التعليم

استنادا إىل نتيجة ادلالحظة غلد الباحث أن الوسائل ادلستخدمة ىي  

لتعليم، ومن ىذه الوسائل ىي ادلقالة، السبورة كأداة إليصال ادلادة عند ا

والكتاب الدراسي. ويف حُت يأمر ادلدرس الطالب جللب األدوات ادلدرسية 

مثل الكراسة. كما قد شرح ادلدرس ىو" استخد الوسائل الواردة مثل 

 السبورة، ادلقالة، القاموس والكرتون".

 ح.  إشراك الطالب يف اتباع التعليم

احث أن ادلدرس قام بإشراك الطالب يف اتباع ومن مالحظة الب

التعليم. يطلب ادلدرس إىل أحد الطالب ليكتبون على السبورة والطالب 

اآلخرين يكتبون على كراستهم حىت ال يوجد التعليم التعاوين أو ظلوذج 



 

التعليم اآلخرى. ولكن أحيانا يقوم ادلدرس بالتعليم التعاوين ليكون الطالب 

  آرائهم مع اآلخرين.قادرين على تعبَت

 م. استخدام اللغة الصحيحة عند التعليم

كان مدرس اللغة العربية يف مدرسة األتروجية الثانوية ىو مدرس 

صارم ويف شرح ادلادة بصوت عال وصريح، ىذه احلاالت تسبب الطالب 

قادرين على إتقان اللغة العربية. استخدم ادلدرس اللغة الصحيحة وفحصو 

يشَت إىل اختيار إجراءات التعليم باحلرية وفقا خلصائص التعليم الذي 

 الطالب.

 س. إجراء التقييم احلقيقي

ويف ىذا احلال، يقوم ادلدرس بتقييم ادلواقف من خالل مالحظة 

الطالب يف الفصل الدراسي وتقدًن السؤال حول ادلواد لتقييم معرفة الطالب 

 يف عملية التعليم.

 ي. االختتام

فكَت عن طريق مطالبة الطالب بالعمل على الواجبات  قام ادلدرس بالت

كمواد بورتوفوليو ويستنتج الطالب استنتاجات من ادلواد ادلدروسة. مث يشجع 



 

الطالب من خالل إظهار الطرق اليت ؽلكن أن ٖتسن دوافع التعلم لدى 

الطالب. يعطى ادلدرس تقييما بالسؤال واجلواب عن ادلواد اليت يتم تدريسها، 

ض األحيان يقوم ادلدرس بتقدًن السؤال شفويا، وللطالب القادرين على ويف بع

إجابة السؤال من ادلدرس غلوز عليهم اخلروج أوال. واألخَت ؼلتتم ادلدرس الدرس 

 بالتحية السالم.

الطريقة االتصالية بمدرسة األتروجية  تقويم تعليم اللغة العربية باستخدام .1

 الشرقيةتيلوك بيتونج المبونج الثانوية  

قام مدرس اللغة العربية ويف ىذا البحث التقييم من ادلدرس ىو التقوًن، 

. استنادا إىل تيلوك بيتونج المبونج الشرقيةٔتدرسة األتروجية الثانوية بالتقوًن 

 مدرس اللغة العربيةنتيجة اليت حصل عليها الباحث من ادلالحظة والوثائق أن 

ت واالختبار ادلقايل يف الكتاب الدراسي يف شكل الواجبا التقوًنعملية قام ب

 وتقدًن السؤال واجلواب شفويا. ٖٕٔٓللمنهج 

أن التقييم الذي استخدمو ادلدرس  كما قد شرحو مدرس اللغة العربية "

يف شكل الواجبات واالختبار ادلقايل يف  ىو تقدًن االختبارات يف آخر التعليم

 واجلواب شفويا".وتقدًن السؤال  ٖٕٔٓالكتاب الدراسي للمنهج 



 

 ج. البحث

ويف ىذا البحث يعرض الباحث ٖتليل البيانات كنتيجة من ادلقابلة وادلالحظة 

بعد أن يتم الباحث ْتثو ٔتدرسة  والوثائق اليت حصل عليها الباحث من ميدان البحث.

، مث حصل عليها البيانات من نتيجة تيلوك بيتونج المبونج الشرقيةاألتروجية الثانوية 

يقوم و  ات وصحتها.ادلقابلة وادلالحظة والوثائق وادلصادر ادلستخدمة لفحص دقة البيان

 الباحث ّتمع البيانات وفقا دلشكالت البحث واحتياجاتو. 

 ٖتليل البيانات ادلستخدمة يف ىذا البحث ىو ٖتليل البيانات ادلستمرة، كما قال

Miles  وHuberman  أنشطة البحث. من خالل أن أنشطة ٖتليل البيانات على أساس

من ٗتفيض البيانات وعرض البيانات وٖتقيق البيانات أو رسم  وىذه األنشطة تتكون

 االستنتاج.

، أن يف ٕٛٔٓأكتوبر  ٙٔبناء على نتيجة ادلقابلة مع رئيس ادلدرسة يف التاريخ 

 الساعة تلك ادلدرسة يعقد تعليم اللغة العربية يوم الثالثاء يف الساعة السابعة والربع إىل

وادلادة اليت سيدرسها الطالب ىي ادلادة يف الكتاب  الثامنة مخسة وأربعون دقيقة.

 .ٖٕٔٓالدراسي للمنهج 



 

أما األىداف من استخدام الطريقة االتصالية يف تعليم اللغة العربية فهي إنشاء 

تدرغليا. ت ادلنجسمة بُت ادلدرس والطالب، يقدر الطالب على حفظ ادلفردات االعالق

مث زيادة ادلفردات اجلديدة يف اللغة العربية، وؽلكن أن تتفاعل مع اللغة العربية داخل 

الفصل أو خارجها. غلب على ادلدرس تقدًن التوجيهات حىت يعتاد الطالب على 

استخدام اللغة العربية، ألن عملية التعلم للطالب يلتقون مباشرة مع ادلدرس جلعل 

وفهم زلتوى ادلادة خاصة يف عملية االتصال. وؽلكن للمدرس الطالب نشطُت يف حفظ 

أما الًتكيز  تدريب الطالب يف تطبيق اتصاذلم ومعرفة الطالب الذين مل يفهموا ادلادة.

 ىذا البحث فهو التخطيط والتنفيذ والتقوًن.من الفرعي يف تعليم اللغة العربية 

 وية تيلوك بيتونج الشرقيةٗتطيط تعليم اللغة العربية ٔتدرسة األتروجية الثان .ٔ

قبل إجراء التعليم يف الفصل الدراسي، ينبغي على ادلدرس ترتيب ٗتطيط 

تصميما ألنشطة اليت أجره ادلدرس  ٗتطيط برنامج التعليميكون  برنامج التعليم.

مع ادلنهج الدراسي  ٗتطيط برنامج التعليميف الفصل الدراسي. أن يناسب ادلدرس 

. أن ٗتطيط برنامج التعليم جية الثانوية تيلوك بيتونج الشرقيةادلقرر ٔتدرسة األترو 

الذي أعّده ادلدرس ىو الربامج السنوي، الربامج ادلرحلي، ادلقرر التعليمي وخطة 

تنفيذ التعليم اليت تشمل على اذلوية، الكفاءة الرئيسية، الكفاءة األساسية، 



 

رد التعليمية، ادلؤشرات، أىداف التعليم، طريقة التعليم، خطوات التعليم، ادلوا

 التقييم ومعايَت التقييم. 

استنادا إىل البيانات من نتيجة ادلقابلة والوثائق، فاستنبط الباحث أن 

ٗتطيط برنامج التعليم الذي أعّده مدرس اللغة العربية ٔتدرسة األتروجية الثانوية 

أن تليب  غلبوفقا دلا ذكره مسنور مصلح.  عند مسنور مصلح أن ٗتطيط التعليم 

عدة أشياء لتحقيق القدرة على إعداد خطة تنفيذ التعليم باستخدام ادلؤشرات 

60ادلتعددة يف تقييمها.
نتيجة ادلقابلة فاستنبط الباحث أن مدرس اللغة  ومن  

 عية يف إعداد خطة تنفيذ التعليم.العربية لو إبدا

 بيتونج الشرقيةتنفيذ تعليم اللغة العربية ٔتدرسة األتروجية الثانوية تيلوك  .ٕ

واخلطوة التالية ىي عملية تنفيذ التعليم، ىذه العملية ىي شكل من 

يف الفصل الدراسي. ادلدرس ىو العوامل اذلامة أشكال األنشطة اليت أجره ادلدرس 

لدى الطالب. ويف األبواب ادلاضية قام الباحث  يف التأثَت على نتائج التعلم

 بحث يف شكل بيانات ادلالحظة والوثائق.بعرض البيانات اصولة من ميدان ال
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ويف ىذا البحث سيقوم الباحث بتحليل البيانات من نتيجة البحث باستخدام 

 نظريات مسنور مصلح عن مؤشرات تنفيذ التعليم.

ىناك عدة مؤشرات اليت البد أن يتقن ادلدرس أثناء تنفيذ عملية التعليم 

مسنور مصلح. ومن ىذه ادلؤشرات ىي ادلقدمة )اإلدراك، مفهوم  وفقا لنظريات

التعليم، وأنشطة التعلم(، األنشطة األساسية )إتقان ادلادة، تطبيق اسًتاتيجية 

التعليم وادلدخل العلمي، استخدام وسائل التعليم، مشاركة الطالب يف التعليم، 

 61، مث االختتام.تنفيذ التقييم احلقيقي، استخدام اللغة اجليدة والصحيحة(

لغة العربية لاادلستخدمة يف تعليم طوات اخلومن نتيجة ادلالحظة، ىناك 

 وىي كالتايل:

 يفتح ادلدرس الدرس بالتحية السالم. .ٔ

يبدأ ادلدرس الدرس بادلقدمة عن طريق تقدًن السؤال إىل الطلبة عن  .ٕ

 درس ادلاضي.

 يكتب ادلدرس ادلادة اليت سيدرسها الطلبة. .ٖ

 ة كتابة ادلادة يف الكراسة.يطلب من الطلب .ٗ
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يطلب من الطلبة قراءة بعض ادلادة متبادال وفقا لألوقات ادلهيئة. مث  .٘

 يقوم ادلدرس والطالب بتصحيح األخطاء يف القراءة.

يطلب من الطلبة أن يسألون عن ادلفردات اجلديدة اليت مل يعرفوىا يف  .ٙ

 القراءة.

 رسة ادلادة ادلدروسة.نُت من الطلبة للتقدم إىل األمام، دلمايطلب إث .ٚ

يطلب من الطلبة حلفظ ادلفردات اجلديدة، مث ؼلتتم ادلدرس الدرس  .ٛ

 بقراءة احلمدلة والسالم.

 تقوًن تعليم اللغة العربية ٔتدرسة األتروجية الثانوية تيلوك بيتونج الشرقية .ٖ

وباإلضافة إىل ذلك، البد للمدرس قدرة على التقوًن. التقييم الذي 

لقياس فهم الطالب يف التعلم. استخدمو ادلدرس يف عملية التعليم ىو التقوًن 

يف  ات الواردةاالختبار باستخدام لتقييم باومن نتيجة ادلالحظة، قام ادلدرس 

 يف آخر التعليم. تقدًن السؤال واجلواب شفوياالكتاب الدراسي مث 

استنادا إىل نتيجة ادلالحظة أن التقوًن وأنواعو وفقا إلىداف ادلقررة يف 

(، حيث يعّد ادلدرس أدوات التقوًن. ويف تنفيذ التقوًن، RPPخطة تنفيذ التعليم )

لدرس اللغة استخدم ادلدرس االختبارات أو السؤال الواردة يف الكتاب الدراسي 



 

ىي اليت حصل عليها الباحث من نتيجة ادلقابلة مع الطلبة العربية. وىذه البيانات 

 عن ادلادة والتقوًن.

 

  



 

 الباب الخامس

 واقتراحات خالصة

 خالصة . أ

من ادلالحظة وادلقابلة والوثائق يف  استنادا إىل نتيجة البحث اليت قام ُّا الباحث

أن تعليم اللغة العربية باستخدام الطريقة  منها: األبوب ادلاضية ، فيمكن االستنتاج

االتصالية ٔتدرسة األتروجية الثانوية تيلوك بيتونج الشرقية مت تنفيذه من خالل اخلطوات 

 ادلناسبة.

ويف ىذا  ،أن تركيز البحث يف تعليم اللغة العربية باستخدام الطريقة االتصالية

 يستخدم ادلدرس اخلطوات التالية:البحث 

 يستخدم ادلدرس ٗتطيط تعليم اللغة العربية  .ٔ

يف ىذا اخلطة, يستخدم ادلعلم خطة تنفيذ التعليم. أما بالنسبة خلطة تنفيذ 

 .ٖٕٔٓالتعليم فهي تستخدم بالفعل ادلنهج 

 

 

 

 يقوم ادلدرس بتنفيذ تعليم اللغة العربية .ٕ



 

م, أي كيفية بالنسبة لتطبيق تعليم اللغة العربية الذى يقوم بو ادلعلم يف التعلي

ىل معلم يتحكم يف ادلاّدي أم ال, وكيف ؼللق ادلعلم بيئة يف تعليم ادلعلم, 

 الفصول الدراسي.

 يقوم ادلدرس بالتقوًن .ٖ

يف ىذه احلالة, يقوم ادلعلم بتقييم التعلم من خالل تقدًن األسئلة شفهيا وكتابة 

 وربط اجلمل ومطابقة الكبمات.

 اقتراحات  . ب

تقدمها   النتيجة اصولة بعد البحث، ىناك األشياء ؽلكن أن استنادا إىل

 :كما يف التايلالباحث اقًتاحات كمدخالت  

غلب على الطلبة اىتمام بًتكيب اجلملة والتدريبات يف ادلهارات اللغوية من  .ٔ

ناحية القراءة والكتابة والكالم والًتمجة. ويقوم الطلبة بادلمارسة يف الفصل أو 

 األتروجية تيلوك بيتونج الشرقية.بيئة ادلدرسة 

حىت ال يتحدث أحد أثناء عملية التعليم غلب على ادلدرس اىتمام بالطلبة  .ٕ

 وتوجيههم ليحبون اللغة العربية.



 

غلب على رئيس ادلدرسة ومجيع ادلدرسُت تقدًن التسهيالت الكافية لدرس  .ٖ

حىت ؽلكن  اللغة العربية من خالل تقدًن سلترب اللغة وأوقات التعلم الكافية

 ترقية إصلاز ورغبات الطلبة يف التعلم خاصة يف درس اللغة العربية.

جدا ألن  التفاعل بُت ادلدرسُت والطلبة، ويعرف أن تعلم اللغة العربية مهم .ٗ

 اللغة العربية ىي لغة القرآن.

 

 


