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 اإلىداء

 إذل كالدم الكرٯتُت احملبوبُت اّلذين يربياىن تربية ه الرسالةأىدم ىذ

 هماصحيحة, اللهم اغفر٢تما ك ارٛتحسنة ك يراعياين رعاية  

 ك إذلعلى مساعدؾ   ٤تبوبُتاينو كإذل إخ كما ربياىن صغَتا

 إذل أصحاىبك  الرضوافك  أساتذٌب عليهم صبيب الرٛتة 

 رؾ اهلل ذل ك٢تماب احملبوبات احملبوبُت ك صاحباٌب 

 ه الرسالةىذإلنتهاء  الدكافع اّلذين يعطوىن

 أٚتل كأحسن ليس رل كلمة أىدىاك 

 الشكر اٞتزيل غَت

 

 خَت اٞتزاء جزاكم اهلل
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 مستخلص البحث

األزىار ببارم   ىيئة اللغويةتعليم احملادثة ُب ضوء النظرية السلوكية ُب ـ، 5717نورعُت ريطو٧تا، 
. رسالة ا١تاجستَت، قسم تعليم اللغة العربية، كلية الدراسات العليا كديرم جاكل الشرقية

( الدكتور منَت 1. ا١تشرؼ: )معة موالنا مالك ابراىيم اإلسالمية اٟتكومية ماالنججا
 ( الدكتور فيصل.5األبدين، ك)

 الكلمة المفتاحية : تعليم المحادثة ، النظرية السلوكية

العربية يتكوف من ا١تهارات األربعة  ىي مهارة االستماع كمهارة الكالـ  تعليم اللغة كاف 
رة الكالـ. كمن أىداؼ ىذا كمهارة القراءة كمهارة الكتابة. أما تعليم احملادثة فهو نوع من مها

التعليم أف تكوف لدل الطالب قدرة على احملادثة باللغة العربية. ككل التعليم ٭تتاج إذل النظرية، ك 
النظرية ا١تناسبة هبذا التعليم ىي النظرية السلوكية، ألف تعليم احملادثة ٭تتاج اذل حوافز كدكافع كبيئة 

كانت ا١تشكالت ُب تعليم احملادثة تتعلق ٟتافز كالبيئة.  لغوية، مع أف النظرية السلوكية تتعلق با
 .بالطالب كا١تعلم كا١تادة

ىيئة تعليم احملادثة ُب ضوء النظرية السلوكية َب معرفة مواد  (1يهدؼ ىذا البحث إذل: 
تعليم احملادثة ُب ضوء النظرية السلوكية ( معرفة طرؽ 5. األزىار ببارم كيديرم جػاكل الشرقية اللغوية

تعليم احملادثة ُب ضوء ( معرفة كسائل 3. زىار ببارم كيديرم جػاكل الشرقيةاأل ىيئة اللغوية َب
تعليم (  معرفة تقوًن 4. األزىار ببارم كيديرم جػاكل الشرقية ىيئة اللغويةالنظرية السلوكية َب 

 .شرقيةاألزىار ببارم كديرم جػاكل ال ىيئة اللغويةاحملادثة ُب ضوء النظرية السلوكية َب 

كا١تنهج ا١تستخدـ َب ىذا البحث ىو ا١تنهجالنوعي با١تدخل الكيفي ك باألسلوب الوصفي 
 يلس كىوبَتماف،لػ م(Model Interactive) تستخدـ الباحثة طريقة الطراز التفاعليك التحليلي. 

كا٠تطوات اليت سارت الباحثة ىي: فرز البيانات، عرض البيانات، كالتحقيق.  كأساليب ٚتع 
 لبيانات ىي ا١تقابلة كا١تالحظة كالوثائق.ا

 ح



 

 

أف خصائص مواد تعليم احملادثة ُب ضوء النظرية ُب  (1ك٢تذا البحث أربعة نتائج كىى : )
األزىار، تعٍت : أ( إف ا١تواد تتعلق باألنشطات اليومية. ب( كانت ا١تواد تعطي اٟتافز ىيئة اللغوية 

أف ا١تواد تدفع الطالب على سعادة كفعالة ُب عملية التعلم. كالدكافع على احملادثة باللغة العربية. ج( 
د( ا١تواد تدفع على ا١تمارسة باللغة العربية. ىػػ( ا١تواد تدفع الطالب على التفكَتا عن تعريف البضائع 

 اليت تكوف حو٢تم.ك( اليفرؽ الشرح بُت القواعد كاحملتول من ا١تادة.  ز( أف الطريقة مناسبة للمادة.

ريقة ا١تستخدمة ُب تعليم احملادثة ىي الطريقة السمعية كالشفوية كطريقة ا١تباشرة ( الط5) 
أ( ػهي : أما خصائص ىذه الطريقة فكطريقة اجملنوف كطريقة ا٠تطابة كطريقة ٖتليل ا١تشكالت. ك 

ب( تعطي الطالب اٟتوافز كاٟتماسة َب تعلم اللغة العربية لطالب ليتحدثوا باللغة العربية. تدافع ا
الب الدكافع للًتكيز ُب د( تعطي الطالطالب الدكافع للتعلم الفعاؿ.  التحدث هبا.ج(  تعطيك 

 ك( ىذه الطريقة تتطلب تفكَت.الطالب ُب ٖتقيق أىداؼ الدراسة. ىػػ( تسهل تعلمهم. 

األزىار ُب تعليم احملاثة ُب ضوء النظرية السلوكية  ىيئة اللغويةالوسائل ا١تستخدمة ُب ( 3) 
أما خصائص ىذه الوسائل ىي: أ( ك الشاشة. ك  Origamiواؿ ك السبورة كتلفاز كالقرطاس ىي  اٞت

ىذه الوسائل تعطي اٟتافز لتكوف فعالة لدل الطالب ُب عملية التعليم. ب( تدفع الطالب على أف 
تكوف لديهم ٛتاسة ليتحدثوا باللغة العربية حسب قدراهتم. ج( تدفع الطالب على سعادة ُب 

 عليم. د( تدفع الطالب لئال ٯتلوا عندعملية التعليمعملية الت

ىو أف يتكلم األزىار  ىيئة اللغوية( تقوًن تعليم احملادثة ُب ضوء النظرية السلوكية ُب 4)
الطالب ثالثُت دقيقة أك )أف( يقـو الطالب با١تقابلة مع ا١تدرسُت يكتبوف نتيجة ا١تقابلة أك يقـو 

 وع ا١تعُت َب اٞتواؿ أك يقـو الطالب بالتمثيل عن ا١توضوع ا١تعُت.الطالب بتسجيل اٟتوار عن ا١توض
أما خصائص ىذا التقوًن ىي : أ( يتعلق با١تادة كأىداؼ الدراسية. ب( يدفع الطالب على أف ك 

تكوف لديهم ٛتاسة ُب التقوًن. ج( يعطي اٟتافز ليكوف لدل الطالب فعالة ُب التقوًن. د( يكوف 
الب على احملادثة باللغة ر الطالب على أف يتحدثوا مع التمثيل. ىػػ( يدفع الطالتقوًن با١تمارسة ليقد

 .العربية
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ABSTRACT 

 

Nurainun Ritonga, 7102.Learning Conversation on the perspective of 

Behaviorism Theory in Institution of Al-AzharArabic language course, 

Pare Kediri JawaTimur, Thesis, Post-Graduate Program  in Arabic 

Education, Islamic State University  Maulana Malik Ibrahim  Malang, 

Advisors : (I) Dr. H.Munirul Abidin, M.Ag (II).Dr.M.Faisol.M.Ag. 

Keywords : learning Conversation, Theory of Behaviorism. 

Arabic Language learning consist of four skills, they are Listening, 

Speaking, Reading and Writing.So if the Arabic language will be mastered then 

the four skill must be mastered also. Learning Conversation is a part of speaking 

skill. There was a theory which is appropriate with this method called 

Behaviorism theory.The problem in learning Arabic language especially in 

learning conversation consist of three parts, there are teacher, student and 

material.This research is aimed to; (0) Know the method which is used in learning 

conversation or Muhadatsah, (7) Know the media is used in learning conversation 

(3) Know the form of material and (4)Know the form of evaluation in that 

learning. 

The method which is used in this research is qualitative with analysis 

descriptive technique. Data collection is analyzed by using interactive model 

(Model Interactive) Miles dan huberman, through some steps, there are; collecting 

the data,data reduction, data display and verification. Data collection is done by 

interview, observation and documentation. 

The result of this research indicates that:(0) The characteristic of 

conversation learning material such as (a) the material is related to the daily 

activity. (b) The material will be shown by giving the stimulus so that the students 

will have enthusiasm in speaking Arabic language. (c) Stimulate the students so 

that they will be active and feeling comfortable in learning. (d) Motivate the 

students in order to practice their speaking ability by using Arabic language. (e) 

Stimulate the students in order to able to define the things around them.(f) 

Combination between Qawaid explanation and material.(g) The method is 

appropriate with the material.(7) The method of conversation learning according 

to the perspective of behaviorism theory which is used in Arabic language course 

institution of Al-Azhar such as directed method, audio-lingual method , speech 

method and problem solving method.Moreover, the characteristic from the 

method used in that institution, there are; (a) Motivate the students so that they’re 
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able to speak by using Arabic language based on their ability. (b) Stimulate the 

student to create their enthusiasm in speaking Arabic language (c) stimulate the 

students to make them active. (d) Inspire the student to concentrate in learning 

process. (e) Help the students to reach the destination of learning easily (f) train 

the students to think and solve a problem. (3) The media in learningconversation 

based on the perspective of behaviorism theory which used in institution of Al-

AzharArabic language course such as; blackboard, hand phone, television, 

projector and origami papers. Furthermore, the characteristics of learning media 

which is used in learning conversation such as. (a) Stimulate the students to make 

them active. (b)Motivate the students so that they’re able to speak by using Arabic 

language. (c) Stimulate the students in order to be active and feeling gladly in 

learning. (d) Motivate the students to make them interested in learning process.(4) 

There was the form of evaluation of conversation learning process, according to 

the perspective of behaviorism theory there are; the student will be asked to speak 

with their friend during 31 minutes or evaluation by doing the interviewto the 

teacher who is in that institution or record the voice by hand phone or drama.  

The characteristics of evaluation in learning Arabic language in this 

institution there are; (a) Evaluation based on the material which has been learnt 

with the purpose of learning (b) Motivate the student in evaluation process, 

because the form of evaluation are different. (c) Stimulate the student to make 

them active in evaluation of learning process (d) As a practice to measure the 

student ability in speaking Arabic language and action play. So (e) Stimulate the 

student to have enthusiasm in learning and practicing on speaking Arabic 

language. 
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ABSTRAK 

 

Nurainun Ritonga, 7102. Pembelajaran Muhadatsah Menurut Perspektip teori 

Behaviorisme di Lembaga Bahasa Arab Al azhar Pare Kediri Jawa Timur, 

Tesis, Program  Pendidikan Bahasa Arab, Pascasarjana Universitas Islam 

Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing; (I) Dr. H. Munirul 

Abidin,M.Ag (II). Dr.M.Faisol.M.Ag. 

Kata Kunci : Pembelajaran Muhadatsah, Teori Behaviorisme. 

Pembelajaran Bahasa Arab terdiri dari Empat Keterampilan Berbahasa, Yaitu 

Keterampilan Mendengar, Berbicara,Membaca dan Menulis.Jikaingin menguasai bahasa 

arab harus  penguasai empat keterampilan tersebut. Pembelajaran Muhadatsah merupakan 

bagian dari keterampilan berbicara, adapun Teori yang sesuai dengan pembelajaran 

Muhadatsah yaitu Teori Behaviorisme.Masalah dalam pembelajaran Bahasa Arab, 

Khususnya dalam pembelajaran Muhadatsah, terdiri dari tiga bagian, Masalah yang 

berasal dari Guru, Siswa dan Materi. 

Penelitian ini bertujuan, (0) untuk mengetahui Metode yang digunakan dalam 

Pembelajaran Muhadatsah, (7) untuk mengetahui Media yang digunakan dalam 

pembelajaran Muhadatsah, (3) Untuk mengetahui Bentuk Materi dalam pembelajaran 

Muhadatsah dan (4) Untuk megetahui Bentuk  Evalusi  dalam pembelajaran Muhadatsah. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan teknik 

diskriptif analisis. Data yang terkumpul dianalisis dengan model interaktif (Model 

Interactive) Miles dan huberman, dengan melalui tahap-tahap sebagai berikut: 

Mengumpulkan data, reduksi data, penyajian data, dan verifikasi. Pengumpulan data 

dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. 

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa :(0) Karakteristik materi pembelajaran 

Muhadatsah yaitu (a) Materi berhubungan dengan kegiatan sehari-hari. (b) Materi yang 

disajikan  memberikan stimulus agar siswa semangat dalam mengaflikasikan berbicara 

dengan bahasa arab. (c) Memberikan stimulus agar siswa aktif dan merasa senang dalam 

proses pembelajaran. (d) Memberikan motivasi agar siswa banyak praktek dengan 

menggunakan bahasa arab.(e) Memberikan stimulus agar siswa mampu memberikan 

defenisi benda yang ada disekitar mereka.(f) Digabungkan antara penjelasan Qawaid 

dengan isi materi.(g) Metode sesuai dengan materi.(7) Metode pembelajaran Muhadatsah 

menurut Perspektif Teori Behaviorisme yang digunakan Di Lembaga Kursus Bahasa 

Arab Al azhar yaitu Metode Langsung, Metode Audiolingual, Metode Majnun dan 

Metode Ceramah dan Metode pemecahan Masalah. Adapun karakteristik dari metode 

yang digunakan di Lembaga tersebut yaitu, (a) Memotivasi siswa agar berbicara dengan 

menggunakan bahasa arab sesuai kemampuan mereka. (b) Memberikan stimulus bagi 

siswa agar semangat menggunakan bahsa arab (c) Memberikan stimulus kepada siswa 

agar aktif. (d) Memberikan semangat kepada siswa agar konsentrasi dalam proses 
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pembelajaran.(e) Membantu siswa agar Mudah mencapai tujuan pembelajaran (f) Melatih 

siswa dalam berpikir, mencari solusi dari suatu masalah. (3)Media pembelajaran 

Muhadatsah menurut Perspektif Teori Behaviorisme yang digunakan Di Lembaga Kursus 

Bahasa Arab Al azhar yaitu Papan Tulis, Hp, Televisi, Proyektor dan  Kertas Origami. 

Adapun karakteristik Media pembelajaran yang digunakan dalam proses pembelajaran 

Muhadatsah yaitu. (a) Memberi stimulus agar siswa aktif. (b)Memberi semangat agar 

siswa berbicara dengan menggunakan bahasa arab. (c) Memberi stimulus agar siswa 

merasa senang dalam proses pembelajaran. (d) Memotivasi siswa agar tidak bosan dalam 

proses pembelajaran.(4) Adapun Bentuk Evaluasi pembelajaran Muhadatsah menurut 

Perspektif Teori Behaviorisme diantaranya, Siswa diminta untuk berbicara dengan 

temannya selama 31 Menitatau Evalusi dengan cara melakukan Wawancara kepada guru 

yang berada di lembaga tersebut atau  Evaluasi dengan cara Merekam suara di Hp atau 

Evaluasi dalam bentuk drama.  

Karakteristik Evaluasi dalam pembelajaran Bahasa Arab dilembaga ini yaitu, (a) 

Evaluasi sesuai dengan Materi yang telah dipelajari dan sesuai dengan tujuan 

Pembelajaran (b) MemberiMotivasi agar siswa semangat dalam pelaksanaan Evaluasi, 

karena bentuk Evaluasi beragam. (c) Memberi stimulus bagi siswa agar aktif dalam 

proses pelaksanaan evaluasi. (d) Sebagai Praktek untuk mengukur kemampuan siswa 

dalam berbicara dengan bahasa arab sekalian Praktek bermain peran. dan (e) Memberi 

stimulus kepada siswa agar semangat dalam belajar dan praktek berbicara dengan 

menggunakan bahasa arab. 
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 اتقدير و  اشكر 

 

ٛتدا يليق ّتاللو أف كفقٍت إل٘تاـ ىذا البحث اٟتمد هلل رب العا١تُت 
كل ما قد أعطيت ٟتياٌب. كالصالة   علىالعلمي/اٞتامعي فلك اٟتمد ياريب حىت ترضى 

 كالسالـ على أشرؼ األنبياء كا١ترسلُت كعلى آلو كأصحابو أٚتعُت.

اف باٞتميل إذل الذين كاف ٢تم فضل ٍب أتقدـ ّتزيل الشكر كعظيم التقدير كالعرف
َب إكماؿ ىذا البحث إذل حيز الوجود كدل يبخل أحدىم بشيء طلبتو. فهذا البحث 
ا١تتواضع ال يتم إال باإلرشادات كالتوجيهات كاالقًتاحات كا١تساعدات من األسرة احملبوبة 

 كاألساتذة الكراـ كالزمالء.

من بذؿ جهده َب ا١تساعدة على كذلك، أتقدـ بأكفر الشكر كالتقدير إذل كل 
 إ٘تاـ ىذا البحث. كخاصة بالشكر:

ٝتاحة األستاذ الدكتور اٟتاج موجيا راىارجو، مدير جامعة موالنا مالك إبراىيم  -1
 اإلسالمية اٟتكومية ماالنج

ٝتاحة األستاذ الدكتور اٟتاج ْتر الدين، مدير كلية الدراسات العليا جامعة موالنا  -5
 مية اٟتكومية ماالنج مالك إبراىيم اإلسال

ٝتاحة الدكتور كلدانا كركاديناتا، رئيس قسم تعليم اللغة العربية كلية الدراسات العليا  -3
 براىيم اإلسالمية اٟتكومية ماالنجإامعة موالنا مالك ّت

ٝتاحة الدكتور منَت األبدين ا١تشرؼ األكؿ كالدكتور فيصل ا١تشرؼ الثاين اللذين قد  -4
ف كالتشجيع طواؿ فًتة إعداد ىذه الرسالة، فلم ييخال قدما للباحثة كل العو 
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بعلمهما كدل يضيقا صدرم ٫تا يوما عن مساعدة الباحثة كتوجيهها، ككاف 
لتفضلهما ٔتناقشة ىذه الرسالة أكرب األثر َب نفس الباحثة فلهما من الباحثة 

 خالص الشكر كالتقدير كمن اهلل عظيم الثواب كاٞتزاء.
امعة موالنا ّتسم تعليم اللغة العربية كلية الدراسات العليا ٝتاحة األساتذة َب ق -5

، فلهم من الباحثة كل الشكر كالتقدير براىيم اإلسالمية اٟتكومية ماالنجإمالك 
 على ما قدمو من العلـو كا١تعارؼ كالتشجيع كجزاىم اهلل خَت اٞتزاء.

اعدهتم ُب البحث مادة احملادثة على مس األزىار كمدرسُت يئة اللغويةإذل مدير ا٢ت -6
 ا١تيداف.

ككذلك زمالئي  ُب الػ فصل "أ" الذين ٭ترصوف على اللغة العربية حرصا على كياف  -7
 . ية اٟتضارة َب خدمة اإلنساف كاجملتمع ا١تثلاألمة كبقائها كعلى ترق
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 الباب األول

 اإلطار العام

 

 خلفية البحث  . أ
، للمحادثة مكانة مهمة ُب أم ٣تتمع إنساين. كنظرا كالـاحملادثة جزء من مهارة ال

ية ُب اٟتكة ١تا يشهده العصر من تطور معرُب، ك٪توا الدعوات إذل سيادة األساليب الدٯتقراط
فقد مست تلك األفكار، كأف يتقن اختيار األساليب ا١تنطقيو كاٟتجج كاألدلة العقلية اليت 

 1٘تكن من إيصاؿ أفكاره األخرين كإقناعهم هبا.

كاف تعليم احملادثة أحد من التعلم الفعاؿ ُب تدريس اللغة العربية، حيث تنمى 
لبحث كاإلطالع، كتكسبهم مهارة ا١تناقشة، معلومات الطلبة كثركهتم اللغوية، كٖتثهم على ا

كتعودىم التعبَت عن رأيهم كحسن عرض كجهة نظرىم، كتبادؿ كجهات النظر، كاحًتاـ رأم 
األخرين، كما أف استخداـ األسئلة كاألجوبة يشد انتباه الطلبة ٨تو ا١توضوع، كيشعرىم بأثر 

عليم احملادثة يًتكز إذل التحدث إسهامهم ُب سَته. كإختارات الباحثة ىذا ا١توضوع ألف ُب ت
شخصُت أك أكثر حىت تكوف ىذه عملية التعليم أحسن لتمارس ترقية قدرة تتحدث باللغة 

                                                           
 . 84ـ(، ص 5713عماف: دار أسامة، -، )أردافا١تهارات الفنية ُب الكتابة كالقراءة احملادثةكامل عبد السالـ الطراكنة، 0
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 ا.يوميباللغة العربية ليتحدثوا  تعليم احملادثة فهي تساعد الطالب ىداؼالعربية.  أما أ
 5الصالة كالدعاء.عند  والقراف كمايقرؤكنكيفهموا 

تتعلق بالتلميذ ، ضعف  ، مشكالت، أكالتعٍت عليم احملادثةتُب  ا١تشكالتكانت 
بعض ا١تهارات كالقدرات العقلية ا١تتعلقة بتحديد األفكار كتناك٢تا كمعاٞتتها. شعور التلميذ 
بعدـ اٟترية ُب التعبَت عن نفسو ٦تا ٬تعلو ٭تجم عن التعبَت خوفا من الكبار.  عدـ تشجيع 

ا١تشكالت تتعلق با١تعلم، غياب ا١تعلم  القدكة ،ثانياأنفسهم، األسرة ألبنائها على التعبَت عن 
الذم يستطيع أف يعرب كيستخدـ اللغة بطالقة. عدـ إىتماـ ا١تعلم بتدريب التالميذ على 
مهارات التعبَت ٥تتلفة. عدـ ٘تكن ا١تعلم من طرائق التدريس اٟتديثة ا١تناسبة للتالميذ. عدـ 

دثوا ْترية. عدـ إىتماـ ا١تعلم بتدريب  التالميذ علة مهارات إتاحة الفرصة أماـ التالميذ ليتح
التعبَت ا١تختلفة. غياب التشجيع من قبل ا١تعلم يؤدم إذل ا٩تاض الدافعية ٨تو التعبَت. عدـ 

كمشكالت تتعلق ٔتادة، اختيار موضوعات غَت  ثالثا،استخداـ طرؽ التقوًن اٟتديثة ا١تناسبة.
اعية ليو٢تم كإتاىاًب كمشكالهتم. عدـ كضوح األفكار اليت مناسبة لنمو التالميذ كغَت مر 

يقـو عليها ا١توضوع. عدـ ٖتديد ا١توضوع. عدـ توظيف الوسائل التعليمية كخربات التالميذ 
ُب مواقف التعبَت. تقدًن ا١توضوع  على أنو مادة منفصلة عن بقية فركع كمهارات اللغة. 

التراعي أسس تنظيم احملتول. عدـ استخداـ منظيم ٤تتول ا١توضوع بطريقة غَت صحيحة 
 3أساليب التقوًن ا١تناسبة.

                                                           
7Zulhanan, Metode Penbelajaran Bahasa Arab,  (Bandar Lampung: Anur, 7115). hlm 0. 

 318-316ق(، ص  1459، )الرياض: دار النشر الذكرل, اىات ُب تعليم اللغة العربية، أحدث اإلٕتخالد أٛتد ٤تمد عرفاف3
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قد مر عرب العصور من خالؿ ثالث إف ُب تدريس احملادثة ٭تتاج إذل النظرية،  
نظريات رئيسية ىي ْتسب اإلصطالحات اٟتديثة: النظرية البنيوية ك النظرية السلوكية 

يت تتعلق بالبيئة  فهي النظرية السلوكية، نظرت أما إحدل من النظريات ال4كالنظرية ا١تعرفية.
اليت تتكوف دكافع   تغيَت السلوؾللوجود اٟتافز اإلستجابة لم ىو عملية يالتعىذه النظرية أف 

كىذه النظرية مناسبة ُب تعليم احملادثة، ألف ُب تعليم احملادثة  ٭تتاج كثَتا   5بيئة.الكالعقاب ك 
 التحدث باللغة العربية.  إذل البيئة اليت تدافع لتطبيقمن

ا١تشهورة ببارم   اتمن ا١تؤسس لحداألزىار إ يئة اللغويةظرت الباحثة أف ا٢تقد ن
خاصة  يئة اللغويةكديرم، ككثَت من الطالب جاءكا من مناطق ا١تتنوعة للدراسة ُب تلك ا٢ت

لعربية كماتتعلق األزىار ىناؾ التعلم الكثَت من اللغة ا يئة اللغويةُب عطلة الدراسية ، كُب ا٢ت
 وا حاصلُت ناجحُتهبا، كعلم القواعد، ا١تفردات كتعليم احملادثة, ككثَت من الطالب قد حصل

. فوضعت يئة اللغويةـ البحث َب ىذه ا٢تتقو لالباحثة  ، كلذالك تريداحملادثةكخاصة ُب تعليم 
 بارم كديرمب األزىارهيئة اللغويةالنظرية السلوكية في تعليم احملادثة َب ضوء "الباحثة العنواف
 ". جاكل الشرقية

 أسئلة البحثب. 

 انطالقا من ا١تقدمة ا١تذكورة، تعرض أسئلة البحث التالية:

                                                           
 .45 (، .صىػ 1457، )القاىرة: دار الفكر العريب، تدريس فنوف اللغة  العربيةأٛتد مدكور، 4

5
Aziz Fachrurrazi dan Erta Mahyudin, Pembelajaran Bahasa Asing: Metode Tradisional dan 

Kontemporer, (Jakarta: BaniaPublishing, 7101), hlm 35. 
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األزىار ببارم كيديرم  ىيئة اللغويةتعليم احملادثة ُب ضوء النظرية السلوكية َب معرفة تقوًن . 4
 .جػاكل الشرقية

 فوائد البحث. ج

 ئد النظريةأ. الفوا

النظرية كتكوين تعلم احملادثة اٞتيدة. كمن حيث  تكوين إف ىذا البحث يسهم زيادة
ك ا١تدارس للجامعيُت كا١تثقفُت أ يئة اللغويةكوين تعليم احملادثة ُب ا٢تىذا البحث لًتقية ت

ار أفكلك يعطي ككذكالباحثُت كا١تشتغلُت ٣تاؿ تعليم اللغة العربية خاصة ُب تعليم احملادثة.
 أك الصعوبات. جديدة إذا كجدت نفس ا١تشكالت

 الفوائد التطبيقيةب. 

ء الصورة ا١تتكاملة عن كيفية ىذه يسهم ىذا البحث من الناحية التطبيقية ُب إعطا
أك ا١تدارس األخرل. كتكوف تيجة  هيئة اللغويةيمها للتعليم احملادثة كتعم تكوين يئة اللغويةا٢ت

 عليم احملادثة عند ٔتنظور النظرية السلوكية. مصدرا ُب عملية تىذا البحث 

 حدود البحثد.

 ةاٟتدكد ا١توضوعي.  1  

األزىار  ىيئة اللغويةموضوع ُب ىذا البحث "تعليم احملادثة ُب ضوء النظرية السلوكية ُب 
ببيارم كديرم جاكل الشرقية" تبحث الباحثة عن طرائق،  ككسائل، كمواد كتقوًن تعليم 
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يئة األزىار خاصة ُب ا١ترحلة الثانية أك ُب ا٢ت ىيئة اللغويةالنظرية السلوكية ُب  احملادثة ُب ضوء
(، ألف ُب ىذا ا١تستول عملية تعليم احملادثة با١تمارسة (full time IIبػػػػػ األزىار ٝتي   اللغوية

 الكثَتة كىم يستطيعوا أف يستخدموا اللغة العربية اٞتيدة ُب النشاطات اليومية. 

 ةا١تكانياٟتدكد  .5

، اللغة العربية األزىار ببارم كديرم جاكل الشرقية ىيئة اللغويةىو  أما مكاف البحث
 full Time II)بػػػػ )األزىار ٝتي  ىيئة اللغويةأك ُب  ةالثانيا١ترحلة خاصةُب 

 اٟتدكد الزمانية  .3
احثة ا١تقصود ْتدكد الزماف يعٍت الوقت احملدد إل٬تاد البيانات كٖتليل البحث، كالب  

 ـ.5717 ماريساذل شهر  فربايرشهر ٖتتاج حواذل شهرين ٘تتد من 

  الدراسات السابقة. ىــ

 كمن الدراسات اليت تتعلق هبذا البحث ىي:

(، رسالة ا١ترحلة جامعة سوناف كاليجاكا اإلسالمسة ٤.5779تمد ناصر الدين، )1
العربية َب ضوء النظرية السلوكية  اٟتكومية. قسم التعليم اللغة العربية ٖتت العنواف تعليم اللغة

يوكياكرتا. إستخداـ الباحث َب ىذا البحث ىو ا١تدخل  3ٔتدرسة الثانوية العامة احملمدية 
 الكيفي بطريقة الوصفية.

(  عملية تعليم اللغة العربية ُب ا١تدرسة 1كانت النتائج من ىذا البحث يعٍت )
ا يعرؼ من مالزمة ا١تدرسُت كالطالب ٨تو الثانوية العامة احملمدية يوكياكرتا جيدا، كىذ
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الفرص الدراسية حىت ٕترم كما يلي : أ( الغرض منو تنمية اٟتب كا١تهارة القراءة كالكتابة من 
أجل فهم مصادر اإلسالـ كالعمل هبا. ب( منهج التعليم فيها القراءة كالًتٚتة كالشرح 

اٞتمل كإتياف األمثلة ا١تتعلقة بالنعت  كالتدريبات. ج( مواد الدرس فيها القراءة كفهم ا١تفردات
كا١تنعوت ُب اٞتمل ا١تشتملة على النعت ا١تنعوت كتعيُت النعت كا١تنعوت َب اٞتمل. د( 

يوكياكرتا منهج القراءة كالًتٚتة  3منهج تعليم اللغة العربية ُب ا١تدرسة الثانوية العامة احملمدية 
يم اللغة العربية َب ا١تدرسة الثانوية العامة احملمدية ( أثر السلوكية ُب تعل5كالقواعد كا١تناقشة. )

يوكياكرتا. أ( خصائص السلوكية: األكؿ، تكوف السلوكية جزئية، الثاين، تكوف من فعلة،  3
الثالث، التشديد ُب التعلم، الرابع، تكوف ميكانيكية، ب( عناصر السلوكية ُب تعليم اللغة 

يوكياكرتا : األكؿ،  ٕتحز ا١تواد الدراسية، الثاين،  3مدية العربية َب ا١تدرسة الثانوية العامة احمل
 يكوف الطالب منفعلُت، الثالث، يكوف ا١تدرسوف  فعالُت، الربع، بادئ.

فًتكز دراسة ٤تمد ناصر الدين على تعليم اللغة العربية فِت ضوء النظرية السلوكية 
ن تعليم اللغة فهي قسم من عامة، كأما الباحثة تبحث خاصة  أحد من ا١تهارات األربعة م

مهارة الكالـ يعٍت تعليم احملادثة, ستبحث الباحثة اليت تتعلق بالطرائق ك الوسائل كا١تواد 
كالتقوًن اليت  تناسب َب ضوء النظرية السلوكية. ألف تعليم احملادثة ٭تتاج إذل البيعة كالنظرية 

لبحث ْتث اللغة العربية َب ضوء اليت تتعلق بالبيعة ىي النظرية السلوكية، كلكن ُب ذالك ا
 النظرية السلوكية عامة.

( رسالة ماجستَت جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية 5715. دراسة إحدل قرة عيٍت )5
اٟتكومية ماالنج، قسم التعليم اللغة العربية ٖتت العنواف "البيئة العربية ٔتنظور مذىىب 
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ات فونوركغو جاكل الشرقية". استخدمت الباحثة السلوكي كا١تعرُب ُب معهد اإلسالمية للبن
( إف 1ىذا البحث ىو ا١تدخل الكيفي كطريقة كصفي.فوجدالباحثة النتائج األتية ىي: )

البيعة العربية اٞتارية ُب معهد اإلٯتاف تتنوع  إذل نوعُت : البيعة خارج الفصل  كداخل 
ة تتنوع إذل نوعُت :  العوامل ( أف العوامل ا١تساعدة ُب اكتساب اللغة العربي5الفصل. )

( العوامق  ا١توجودة ُب البيعة العربية كما يلي : أ( أف ا١تدرسة ال 3ا٠تارجية كالداخلية. )
تعرؼ مقدار الطالبات. ب( قلة كسائل التعليمية ١تمارسة ا١تهارة اللغوية. ج( كجود 

ئة. ك(. ٥تالفة النظاـ . الطالبات ا٠تارجية. د(. الشعور الذاٌب. ق(. إنتشار العبارات ا٠تاط
(. أ٪تا الطالبات ُب اكتساب اللغة العربية ىي : اٟتفظ كفهم ا١تسموع كفهم ا١تقركء 4)

 التكرير كا٠تريطة ا١تفاىيم كالتخليص.  -كالتقليد

فًتكز دراسة إحدل قرة عيٍت البيئة العربية ٔتنظور مذىيب السلوكي كا١تعرُب ُب معهد 
ونوركغوكعن كيفية معهد اإلٯتاف اإلسالمية للبنات تكوف بيئة اللغة اإلٯتاف اإلسالمية للبنات ف

 العربية ككيفية اكتساهبا ٔتنظور مذىيب السلوكي كا١تعرُب. 

كأما الباحثة تبحث خاصة  أحد من ا١تهارات األربعة من تعليم اللغة فهي قسم من 
رائق ك الوسائل كا١تواد مهارة الكالـ يعٍت تعليم احملادثة, ستبحث الباحثة اليت تتعلق بالط

كالتقوًن اليت  تناسب َب ضوء النظرية السلوكية. ألف تعليم احملادثة ٭تتاج إذل البيعة كالنظرية 
اليت تتعلق بالبيعة ىي النظرية السلوكية، كلكن ُب ذالك البحث ْتث اللغة العربية َب ضوء 

 النظرية السلوكية عامة.
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ماجستَت جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية  ( رسالة5714دراسة رٛتة نور ىداية ).3
اٟتكومية ماالنج  قسم التعليم اللغة العربية ٖتت العنواف "تطوير ا١تادة التعليمية للغة العربية 
على النظرية السلوكية ُب مدرسة بٍت ىاشم ا١تتوسطة اإلسالمية ماالنج". استخدمت الباحثة 

يستخدـ لتحصيل اإلنتاج ا١تعُت كلتجريب  ىذا البحث ىومنهج البحث كالتطوير الذم
فعالية ذالك اإلنتاج، كاستخدمت أدكات البحث من ا١تقابلة كا١تالحظة كاإلختبار كاإلستبانة. 
.فوجدالباحثة النتائج األتية ىي: إف مادة اللغة العربية التعليمية ا١تطورة على النظرية السلوكية 

اإلسالمية ماالنج ٢تا فعالية تسهم ُب تنمية ُب الفصل األكؿ مدرسة بٍت ىاشم ا١تتوسطة 
رغبة الطالب ُب تعليم اللغة العربية. كبالنظر إذل نتيجة اإلستبانة من خبَت التصميم تدؿ 

% ٔتعٌت  86،76% ٔتعٌت مقبوؿ كمن خبَت احملتول تدؿ على نتيجة  75،15على نتيجة 
 91،91ثالثُت طالبا تدؿ على جيد جدا كصادؽ كنتيجة اإلستبانة من التجربة ا١تيدانية من 

% ٔتعٌت جيد جدا كصادؽ. كمن نتيجة اإلختبار القليب كالبعدم تدؿ على نتيجة 
 كذالك ٔتعٌت مقبوؿ.  5,74% = 5أكرب من نتيجة التقدير ا١تعنوم  6،935اإلحصائي =

ة رٛتة نور ىداية تطوير ا١تادة التعليمية للغة العربية على النظرية السلوكيفًتكز دراسة 
إف مادة اللغة العربية التعليمية ا١تطورة على .ُب مدرسة بٍت ىاشم ا١تتوسطة اإلسالمية ماالنج

النظرية السلوكية ُب الفصل األكؿ مدرسة بٍت ىاشم ا١تتوسطة اإلسالمية ماالنج ٢تا فعالية 
 . تسهم ُب تنمية رغبة الطالب ُب تعليم اللغة العربية

ا١تهارات األربعة من تعليم اللغة فهي قسم من كأما الباحثة تبحث خاصة  أحد من 
مهارة الكالـ يعٍت تعليم احملادثة, ستبحث الباحثة اليت تتعلق بالطرائق ك الوسائل كا١تواد 
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كالتقوًن اليت  تناسب َب ضوء النظرية السلوكية. ألف تعليم احملادثة ٭تتاج إذل البيعة كالنظرية 
ية، كلكن ُب ذالك البحث ْتث اللغة العربية َب ضوء اليت تتعلق بالبيعة ىي النظرية السلوك

 النظرية السلوكية عامة.

ـ( رسالة ماجستَت جامعة موالنا مالك إبراىيم  5715. دراسة مسركرة اٟتكمة )4
اإلسالمية اٟتكومية ماالنج  قسم التعليم اللغة العربية ٖتت العنواف "تعليم اللغة العربية ُب 

وطريقة استخدمت الباحثة ىذا البحث من نوع البحث الكيفيضوء النظرية السلوكية ". 
 .الوصفي

( إف الطرؽ ا١تستخدمة 1أما نتائج ىذا البحث ٯتكن أف تتلخص ُب أمور األتية: )
با١تعاىد اٟتديثةبفونوركغو ُب ضوء النظرية السلوكية ىي الطريقة السمعية الشفهية كالطريقة 

١تعاىد اٟتديثة مطابقة بالنظرية السلوكية تظهر على ا١تباشرة. كىذه الطرؽ اٞتارية ُب ىذه ا
نتائج الطالبات باكتساب اللغة كاكتساب السلوؾ. كالطريقة القراءة باحتياج ا١تواد العربية. 

( تطبيق نشاطات تعليم العربية با١تعاىد اٟتديثة بفونوغورك تتنوع إذل نوعُت ىي نشاطات 5)
كاجب الكالـ باللغة العربية إما ُب الفصل أك خارجو، تعليم اللغة العربية داخل الفصل منها: 

كتكلم كحفظ مادة اللغة العربية.  كخارج الفصل منها: احملادثة الصباحية، كتدريب ا٠تطابة 
األسبوعية، كإعطاء ا١تفردات اللغة، كإختبار مفردات اللغة، كتشجيع اللغة، كالتسميع 

اىد اٟتديثة بفونوغورك مطابقا ُب ضوء النظرية كا١تشاىدة، تطبيق نشاطات تعليم العربية با١تع
السلوكية. ألف ٕترم نشاطات تعليم اللغة العربية داخل الفصل كخارجو بوجود التكرار 

 كالتقليد كاٟتفظ كالعقاب. 
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، تعليم اللغة العربية ُب ضوء النظرية السلوكيةعن مسركرة اٟتكمة فًتكز دراسة  
ىد اٟتديثة بفونوغورك مطابقا ُب ضوء النظرية السلوكية. نشاطات تعليم العربية با١تعا تطبيق

ألف ٕترم نشاطات تعليم اللغة العربية داخل الفصل كخارجو بوجود التكرار كالتقليد كاٟتفظ 
 كالعقاب. 

كأما الباحثة تبحث خاصة  أحد من ا١تهارات األربعة من تعليم اللغة فهي قسم من 
تبحث الباحثة اليت تتعلق ٓتصائص الطرؽ كالوسائل مهارة الكالـ يعٍت تعليم احملادثة, س

كا١تواد كالتقوًن اليت  تناسب َب ضوء النظرية السلوكية. ألف تعليم احملادثة ٭تتاج إذل البيعة 
كالنظرية اليت تتعلق بالبيعة ىي النظرية السلوكية، كلكن ُب ذالك البحث ْتث اللغة العربية َب 

 ضوء النظرية السلوكية عامة.

 تالمصطلحا حديدت. و

 .نشطة التعليم للمتعلمأطلبة َب لا:  النشاط لتعليم         تعليم   . أ
شباع حاجاتو كتنفيذ متطلباتو ُب اجملتمع الذم ٭تيا فيو، ىي كسيلة ا١ترء إل  :     احملادثة  . ب

كىي األداة األكثر تكرارا ك٦تارسة كاستعماال ُب حياة الناس كأكثر قيمة ُب اإلتصاؿ 
 من الكتابة. اإلجتماعي

 أهنا ا١تناقسة اٟترة التلقائية اليت ٕترل بُت فردين حوؿ موضوع معُت.:   تعليم احملادثة . ج
كا١تالحظة اليت تنتاج من االستجابة  شةىي نظرية تنمية السلوؾ ا١تنقاالنظرية السلوكية     :  . د

سلوؾ للحوافز لدل الطالب. كتقوم االستجابة للحوافز بالتغذية االسًتجاعية على ال
كاألحواؿ ا١تنشودة، إ٬تابية كانت أك سلبية. فعند النظرية السلوكية أف التعليم ىو تغيَت 
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السلوؾ لوجود تأثَت اٟتافز ُب االستجابة. أك ىو تغيَت سلوؾ الطالب كقدرهتم على فعل 
 .السلوؾ اٞتديد لتأثَت اٟتوافز ُب االستجابة. فيقاؿ تعلم رجل شيئا إف تغَت سلوكو بعده
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 الباب الثاني

 اإلطار النظري                               

 

 تعليم المحادثةالمبحث األول : 

 المحادثة تعليم مفهوم . أ
 - فاعل فوز ، ب٤تادثة – دثا٭ت – حادث كلمة منأصلو  احملادثةكلمة ال إف

متطلبتو ُب اجملتمع الذم فاحملادثة ىي كسيلة ا١ترء إلشباع حاجاتو كتنفيذ   6مفاعلة. - يفاعل
٭تيا فيو، كىي األداة األكثر تكرارا ك٦تارسة كاستعماال ُب حياة الناس كأكثر قيمة ُب اإلتصاؿ 

 كالكبار، صغارلل نشاطا أىم من احملادثة كتعد .معُت شيء عن 7اإلجتماعي من الكتابة.
 من اٟتديثة اٟتياة ضيوماتقت اإذل أضفن فإذا  .العربية اللغة معرفة ُب األكذل كتعد ا٠تطوة

 يتعلم أف فالبد ا١تدرسة ُب كبَتة ٔتكانة ٖتظي أف ينبغي أف احملادثة كجدنا باحملادثة اىتماـ
على تغيَت  قادرا يكوف كأف احملادثة، أثناء ُب غَته ٣تاملة على قدرة لديو أف تكوف الطالب

 قادرا أف يكوف كالبد فيها، الكالـ الينبغي اليت كاألكقات األماكن كمعرؼ اٟتديث، ٣ترل
 8لبعض.  بعضهم الناس تقدًن على

                                                           
6
Taufiq Hakim, Shorfiyah Metode Praktis Memahami Shorof dan I’lal, (Alfalah off Siet, 7115), hlm. 

33. 

 .595ىػ(، ص  1417 دمشق, جامعة دمشق :، )ُب طرائق تدريس اللغة العربية٤تمود أٛتد السيد،  2

 1 .مكتبةالتوبة،( ،ص :،)الرياضطرائقتعليماللغةالعربية،٤تمدبنإبراىيما٠تطيب3

31 
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 كبو كوسيلة اللغة باستخداـ لتعزيز ا١تتبادلة األساسية الوسيلة ىي احملادثةكانت 
 أم دكف .لفظيا اآلخرين مع كا١تشاعر عن األفكار التعبَت ٭تاكؿ شخص بالتحدث .شفويا
 شخص يتحدث فأ دكفكا شعر ي مايفكرك نعرؼ لن اآلخرين فسهمأن عن للتعبَت ٤تاكلة
اللغة  مهارات من ىوجزء اآلخرين ُب ا١تنطقة اجملاكرة، الكالـ عن فسهم كمعزكلة أف كعزؿ

يعٍت أف أما الفرؽ بُت احملادثة كمهارة الكالـ ، كاحملادثة جزء من مهارة الكالـ. منتجة النشطة
ن غايات الدراسة اللغوية. كإف  الكالـ ُب اللغة الثانية من ا١تهارات األساسية اليت ٘تثل غاية م

كاف ىو نفسو كسيلة لالتصاؿ مع األخرين. كاحملادثة ىي مناقشة اٟترة التلقائية اليت ٕترم 
البد على احملادثة شخصُت أك أكثر، كلكن الكالـ كلذالك ف9بُت فردين حوؿ موضوع معُت.

 تكلم سواء أكاف منفردا أك مع األخرين. 

ا١تعلم العلم كا١تعرفة اذل أذىاف   التالميذ، بطريقة التعليم  إصطالحا ىو إيصاؿ 
قوٯتة، كىي الطريقة اإلقتصادية الىت توفر لكل من ا١تعلم كا١تتعلم الوقت كاٞتهد َب سبيل 

 17اٟتصوؿ على العلم كا١تعرفة، فلتعليم أركاف األربعة ىي : ا١تعلم كا١تتعلم كا١تادة كالطريقة.

لم يقتصر على ا١تعلومات فقط، بل يشمل كاألف ٣تاالت التعليم قد تعددت، ف
ٚتيع نواحي الشخصية من عقلية كجسمية كاجتماعية. أصبح التعليم مرادفا للًتبية، فا١تعلم 
ىو ا١ترىب، كرجاؿ التعليم ىم الرجاؿ الًتبية، كزارة ا١تعارؼ قد  أصبحت ىي كزارة الًتبية 

 كالتعليم.

                                                           
ىػ(، ص  1417، )الرباط: منشورات ا١تنظمة للًتبية كالعلـو كالثقافة، تعليم العربية لغَت الناطقُت هبا مناىجو كأساليبورشدم أٛتد طعيمة، 4

163. 

 .15ـ(, ص  1983، , )د.ـ : دار ا١تعارؼ، التوجيو ُب تدريس اللغة العربية٤تمود على السماف17
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احملادثة ىي الوسيلة الرئيسية أما احملادثة.  يمٖتتاج كثَتا إذل تعللم اللغة العربية يتع فإ
م احملادثة لديها يتعلإف لتعزيز التفاىم ا١تتبادؿ كالتواصل ا١تتبادؿ باستخداـ اللغة كوسيلتها.

كلذالك،  .با١تثل جانب االتصاؿ ُب إتاىُت، أم بُت ا١تتكلم كا١تستمع على أساس ا١تعاملة
( القدرة 5) .القدرة على االستماع(1) .ا على أسسفال بد على التدريب احملادثة َب بدايته

(التحكم)النسبية( ا١تفردات كالتعبَتات اليت تسمح للطالب للتواصل النية 3ك) على قوؿ
كلذلك، ٯتكن القوؿ، أف ٦تارسة من احملادثة ىو استمرار ٦تارسة االستماع ُب  .كأفكاره

 أنشطة ا١تطلق تشمل أيضا تدريب لنطقها.

 محادثةأىداف تعليم ال . ب
 قبل بو أف يهتم لألستاذ البد الذم ا٠تاص الشيئ ىو التعلمية العملية ُب كا٢تدؼ

 أف لو ينبغي ك٢تذا  .تعلم الطالب ُب النجاح بتناكؿ متعلقة ىي اليت األشياء كل يعُت أف
 11.التعلم ُب تساعدىم متحدة ىي األخرل اليت التعليمية كالعناصر با١تادة يالقة ىو يصاكغ

تنمية القدرة على ا١تبادأة ُب التحدث عند يس احملادثة إذل ٖتقيق األتية: يهدؼ تدر 
.تنمية ثركهتم لغوية.٘تكينهم من توظيف معرفتهم باللغة، مفرادت انتظارالدارسُت كدكف 

.تنمية قدرة اجة للتقدـ كالقدرة على اإل٧تازكتراكيب ٦تا يشبع لديهم اإلحساس بالثقة كاٟت
تيار أنسب الردكد كالتمييز بُت لتصرؼ على ا١تواقف  ا١تختلفة كإخكاالدارسُت على اإلبتكار 

قف ا١تختلفة اليت ٭تتمل البدائل الصاٟتة فيها لكل موقف على حدة. تعريض الدارسُت للموا
كاليت ٭تتاجوف فيها ٦تارسة اللغة.ترٚتة ا١تفهـو اإلتصاذل للغة كالتدريب الطالب مركرىم هبا 

                                                           
33

Ahmad Fuad Effendi, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab, (Malang: Misykat, 7115),hlm. 004. 
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ناطقُت بالعربية.معاٞتة اٞتوانب النفسية ا٠تاصة باٟتديث على اإلتصاؿ الفعاؿ مع ال
زمالء كتشجيع الطالب على أف يتكلم بلغة غَت لغتو كُب موقف مضبوط إذل حد ما كأماـ 

 15.لو

أنو ينبغي ٖتقيق ىدفُت من Frank Marchandيرل ا١تريب الفرنسي "فرانك مارشاف 
 خالؿ دركس احملادثة :

كن أف يتكلم : كعلى ا١تدرس أف يكف عن التدخل ل أكثر ٦تالبد أف يتكلم الطف. 1     
السليب الذم يزعج التعبَت العفوم للطفل. كا١تدرس الناجح ىو الذم يالحظ الوضع كيراقبو 
بانتباه كصرب، كٯتسك عن التدخل، كمقاطعة التلميذ ُب  أثناء الكالـ، أك ايقافو كي يصحح 

كاملة عن أفكاره كخرباتو، كيقبل ظاىريا بعض   لو تعبَتا خاطئا، بل يًتكو ليعرب ُب حرية
 األخطاء.

. ينبغي للتلميذ أف يتكلم على الوجو األفضل، كُب اٟتلقة األكذل من 5
ا١ترحلةاإلبتدائية يفسح اجملاؿ أماـ تلقائية التلميذ ُب التعبَت مع الوقوؼ عند صعوبات النطق. 

لتقوًن بعد تسجيل األخطاء الصارخة اما ُب اٟتلقة الثالثة فيكوف دكر ا١تدرس التصحيح كا
 13كالشائعة كاألفكار ا١تشوشة ا١تضطربة.

 

 
                                                           

 .535-534 .)جامعة أـ القرل(, ص ،، ا١ترجع ُب تعليم اللغة العربية للناقُت بلغات األخرلرشدم أٛتد طعيمة07

 .744-598ق(، ص  1416-1415ات جامعة دمشق: د. ـ . ، )منشور طرائق دريس اللغة العربية٤تمود أٛتد سيد، 03
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 مستويات تعليم المحادثةج.       

للمحادثة ُب برامج تعليم العربية للناطقُت بلغات أخرل ثالثة مستويات رئيسية 
 تتفاكت مطالبها كخصائصها بتفاكت ا١تستول اللغول للدارسُت:

بالدارسُت اٞتدد الذين ينتظموف ُب برامج تعليم  ا١تستول األكؿ : كىو خاص .1
اللغة العربية، شأف أية لغة تدريس لغَت الناطقُت هبا دكف سابق علم ٢تم هبذه اللغة أك ألفة 
هبا. كاحملادثة على ىذا ا١تستول تقتصر أك تكاد تقتصر. على ٖتفيظ ىؤالء الدارسُت ٪تاذج 

ة احملادثة أك نغمة اٟتديث أك لغتو كموضوعات من احملادثة العربية الصحيحة سواء ُب طريق
احملادثة على ىذا ا١تستول تكوف ٤تددة عادة، الينطرؽ األمر فيها إلىتنوع ا١تواقف بشكل 
يربك الدارس. أك تعدد كجهات النظر ُب اٟتوار، أك تبادؿ التعبَتات على غَت نظاـ )حيث 

حرة كما سبق القوؿ(، ُب ىذا أف من خصائص احملادثة بشكل الطبيعى أف تكوف تلقائية 
ا١تستول يلقى ا١تعلم احملادثة أكال أل يقرؤىا ىو قراءة سليمة كبأداء طبيعي التكلف فيو،  ٍب 
يطلب من الدارسُت تكرار ىذه احملادثة ٚتلة ٚتلة أك ٘تثيلها. أك تكليف بعضهم بذكر 

كأف يتعرؼ على ٪تط ما٭تفظونو منها. ا١تهم ىنا أف يألف الدارس أصوات اللغة كمفرادهتا 
الكالـ كالتعبَت فيها. احملادثة ٪تط ثقاُب ٮتتلف بال شك من ٣تتمع ألخر كمن ٚتاعة لغوية 

 ألخرل.
ا١تستول الثاىن : كىو أعلى درجة من سابقة. تدكر احملادثة ُب ىذا ا١تستول . 5

ذا عادة حوؿ موضوعات أكسع كقضايا أعقد، كمواقف أكثر ٕتريدا. كتدكر احملادثة ُب ى
ا١تستول حوؿ موضوعات كأفكار قرأىا الدارسوف ُب نصوص معسنة يستخلصوف منها 
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أفكارا ينسجوف حو٢تا كقضايا يتناقشوف فيها كمشكالت بسيطة يتبادلوف كجهات النظر 
 بصددىا. كما أهنم يستخلصوف منها من ا١تفردات اك ا١تصطلحات ما يستطيعونو توظيفو.

 . ا١تستول الثالث3 

على مستول من مستويات احملادثة ُب تعليم اللغة العربيةلغَت الناطقُت هبا. ُب كىذا ٯتثل أ
ىذا ا١تستول يتوقع من الدارسُت ٦تارسة احملادثة با١تفهـو الذل تناكلناه للمحادثة من حيث 
أهنا مناقشة حرة تلقائية حوؿ موضوع معُت كبُت فردين متحادثاف. الدارس ُب ىذا ا١تستول 

ة لغوية كاسعة كقدرة على استخداـ الًتكيب النحوية ايتخداما صحيحا عادة يكوف ذا خرب 
كفهم الصيغ ا١تختلفة للتعبَت الواحد كا٢تدؼ الرئيسى من تدريس احملادثة ُب ىذا ا١تستول ىو 
تنمية قدرة الدارسُت على اإلطالة ُب التفكيلر كالتقائية ُب التعبَت كاٟترية ُب استخداـ البدائل 

 14ا١توضع الصحيح.ككضع  كل منها 

سواء أكاف احملادثة ُب ا١تستول األكؿ أـ الثاين أك الثالث ينبغي مراعاة عدة أمور منها 
تنمية الثركة ، التدارج ُب موضوع احملادثة، تعليم ا١تفردات كالًتاكيب، الرصيد اللغول: 

، تيار الًتاكيبالتدرج ُب اخ، اإلنتقاؿ للمجتمع ا٠تارجي، تنمية القدرة على اجملاملة، اللغوية
  15تصحيح األخطأ.، فن إلقاء احملادثة

 

 
                                                           

 .497-495..........ص. قُتط، ا١ترجع ُب تعليم اللغة العربية للنارشدم أٛتد طعيمة04

 .579..........ص.قُتطا١ترجع ُب تعليم اللغة العربية للنا، رشدم أٛتد طعيمة05
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 المحادثة تعليم خطواتد.  

 التلميذ كالتلميذ بُت اك كالتلميذ ا١تعلم بُت ا٠تاص العمل ىو احملادثة ُب التكلم إف
 .فيها كالتعبَت مالتنغ كيطبقوا بالعربية احملادثة يستطيعوا اف التالميذ يراد كبذلكر، اآلخ

 اف يستخدـ ا١تعلم يستطيع ذلك كّتانب احملادثة تعليم تقدًن اتخطو  ىي كىذه
 طريقة ـتقد عن خطوات عزاف أٛتد قاؿ كأما .ا١تدرسة ْتاؿ متعلة ىى الىت االخرل الطريقة
 :ىي احملادثة تعليم

 التالميذ. اذل ا١تبلوغ موضوعها كيعُت كامال استعدادا احملادثة مادة يستعدّ  فأ -
 اف  يبدأ ا١تعلم يستطيع يعٌت كقدرتو التالميذ ترقية على ةمادلل ٔتناسب اإلىتماـ -

 ا١تفيدة. اٞتملة حىت السهولة اآلٝتاء بتعريف تعليمو
 التعليم . جرل حُت للمحادثة الفصل ُب استخدامالوسيلةاإلضاحةا١توجودة -
 اف ٍب يأمرىم السبورة على كيكتبها احملادثة ُب ا١توجودة كلماتل ا١تعلم يوّضح فأ -

 الفصل. اماـ اٯتثلواى
 .احملادثة  موضوع يعُت كا١تعلم عمليا دكرا يلعبوف كالتالميذ العلية، الدرجة كُب -
 ُب احملادثة.  كاعما ٭تاكر اٟتوارياف اإلجتماع يفتح كا١تعلم احملادثة انتهت كحينما -
 الكامل. ىوالنجاح بالعمل اللغة ستخداـا -
 دائما. الفصل ُب العربية باللغة ا١تعلم يتكلم فأ -
اذل  ا١تبالغة ١تادة حددا ُب التالية اٟتصة ُب احملادثة يستمر اف ١تعلم ارادا اف -

 .تاما استعدادا يستعدكاىا اف يستطيعوا التالميذكي
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 16ييتعلموا باٞتد. ؾ الدرس اختتاـ ُب الشجاعة يعطيهم اف ستاذألل ينبغي -
 تعليم المحادثة فى ضوء النظرية السلوكيةه.  

 . مفهـو ا١تواد التعليمية1

ا١تواد التعليمية  ىي ٣تموعة ا٠تربات الًتبوية كاٟتقائق كا١تعلومات اليت يرجى تزيد 
الطلبة هبا، كاإلٕتاىات كالقيم اليت يراد تنميتها عندىم أك ا١تهارات اٟتركية اليت اكتساهبا 

 17ررة ُب ا١تنهج.إياىم، يهدؼ ٖتقيق النمو الشامل ا١تتكامل ٢تم ُب ضوء األىداؼ ا١تق
كيقوؿ حسن عبد الرٛتن اٟتسن بأف ا١تواد التعليمية ىي التعليمي الذم نرغب ُب تقدٯتو 
للطلبة بغرض ٖتقيق أىداؼ تعليمية معرفية أك مهارية أك كجدانية. كىي ا١تضموف الذم 

 18يتعلمو التلميذ ُب علم  ما.

يم اللغة العربية، ألهناتساعدىم ُب كا١تواد التعليمية ٢تا أ٫تية كبَتة  لدل ا١تدرسُت ُب تعل
تعليمهم، ك٢تا أثر كبَت لدل الطلبة ُب تعليم اللغة العربية. لذالكفينبغي على ا١تدرس أف ٬تعل 

 .البيئة ا١تر٭تة ٞتميع الطلبة على حسب السن كالنوعوا١تيوؿ كالرغبة

 أ٫تية ا١تواد التعليمية -1
ا١تنهج، كىو إحدل ركائزه يشكل الكتب التعليمية عنصرا أساسيا من ا١تكونات 

األساسية ُب أم مرحلة تعليمية، فمن خالؿ ٤تتواه اللغوم كالثقافية تتحقق األىداؼ اليت 

                                                           
36

Ahmad Izzan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung, Humaniora, ٩٠٠٢), hlm,002-003. 

 .575ص...............ا١ترجع ُب تعليم اللغة العربية للناطقُت هبا بلغات األخرلرشدم أٛتد طعيمة, 17
 .111ىػ(، ص،  1453, )د,ـ، مؤسسات الوقف اإلسالمس، دراسات ُب ا١تناىج كتأصيلهاحسن عبد الرٛتن اٟتسن، 18
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نريد ٖتقيقها من العملية التعليمية، باإلضافة إذل ا١تكونات األخرل للمنهج من أنشطة كطرؽ 
 19تدريس.

كُب مادة احملاثة خاصة، فلنظرية إذا تكلمنا عن النظرية السلوكية ُب تعليم اللغة العربية    
السلوكية خصائص ُب تعليمها، منها: عرض احملتول باٟتوار أكثر من غَته، ككثرة احملاكاة 
كمعرفة عبارات اصطالحية، كعرض كلمة كاحدة ُب حاؿ كاحد، كعدـ تفريق الًتاكيب أك 

ة، كتركيز تعليم القواعد النحوية من احملتول أثناء شرح كيكوف أحسن بالطريقة اإلستنباطي
العبارات، ك٦تارسة تطبيق اللغة اتصاليا، ككثرة استخداـ ا١تعمل اللغوم، كتقدًن اٞتائزة 

 57لإلستجابة اإل٬تابية، كتشجيع استعماؿ اللغة، كاإلىتماـ باللغة الٔتحتواىا

 ، أف كما علمنا أف أىداؼ التعليم ُب ضوء النظرية السلوكية تًتكز إذل زيادة العلـو
كلكن ٖتدث أىم من  اليقدـ من قواعد النحو بتفصبلية.  عبارة القصَتةكالأكثر ْتوار، ا١تواد 

 ". أما التعليم كىو األنشطة ذل احملتوم اللغةإتم كثَتا  إذل تطبيق اللغة ليس هت القواعد، 

“mimetic   الذم يطلب الطالب إعادة التعبَت ا١تواد التعليمية ا١تدركسة سواء أكاف فحصا أك
. إف تقدًن احملتويات أك ا١تواد التعليمية تًتكز فيا١تهارة اليت ٕتمع ا١تعاىدة إتباعا إذل كتابيا

ترتيب اقساـ كلها، أما تعليمها إتباعا إذل ا١تنهج حىت األنشطة التعليم أكثر مأخوذ من 
 51الكتب ا١تصدرية بالًتكيز إذل مهارة إعادة التعبَت من احملتويات من الكتب ا١تصدرية.

                                                           
 . 7ـ(، ص  1991)الرياض: دار الغارل،  أسس إعداد الكتب التعليمية لغَت الناطقُت هبا،يد عبد اهلل، ناصر عبد اهلل الغاليوعبد اٟتم19
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 السلوكية النظرية في المحادثة تعليم قةطريو. 

ا٠تط ة أك اٟتالة أكا١تذىب ا١تتبع أك الطريقة ٚتعو طرؽ كطرائق. كالطريقة ىي السَت 
سلوب الذم ينظم بو أما ُب اإلصطالح  ىي األالذم ينتهجو اإلنساف لبلوغ ىدؼ ينشده. 

لديهم األىداؼ و فيها حىت تتخقق متعلم ا١تدرس ا١توقف كا٠تربات اليت يريد أف يضع
ذل أذىاف ا١تتعلمُت بأيسر ا١تعلم لتوصيل ا١تادة الدراسية إ " النظاـ الذم يسلكوىي  ا١تطلوبة.

 55."السبل، كبأجدل األساليب، كبأقصر الطرؽ، كبأسرع كقت كبأدىن تكلفو

  أثر ٢تا كاف حيث ا١ترجوة الدعاية تؤدم اليت الوسائل من كسيلة ىي التعليم طرؽ
قديفشل  لكنو ا١تادة يعلم من ا١تدرس فمن .التعليم عملية ُب ا١تدرس ٧تاح يتوقف كعليها.

 احملادثة تعليم كإف .الطلبة أذىاف إذل العلـو تصل اليت الطريقة اختيار اليقدر ألنو تدريسو ُب
 لكل بد فال لذلك .ا١تنشودة غاية إذل ا١تدرس يصل لكي خاصة إذل طرؽ ٖتتاج

 أف فعليهم اللغة، ىذه تدريس أغراض ّتانب احملادثة سمدر  خصوصا العربية اللغة مدرس
 من أحد كماكاف .ا١ترجوة األىداؼ إذل يوصل أف يستطيع لكي تدريسها طرؽ أنواع يعرفوا

 .كمزايا عيوب كلطريقة ألف التدريسية، كا١تواد التعليمية الظركؼ إذل تناسب اليت الطريقة
 تعليم ُب أيضا ككذلك ا١تستخدمة، الطرؽ من فيو ٔتا احملادثة تعليم ُب ٕترم اٟتالة كىذه

 العديدة الطرؽ نستعمل أف علينا البد فأحيانا. األخرل كالدركس كالنحو كالقواعد ا١تطالعة
 . احملادثة تعليم ُب التدريسية طرؽ ستعملمن ا لمدرسل البد إذف التعليم، ُب

                                                           
 .54ىػ(, ص  1435) ٚتعية ا١تعارؼ اإلسالمية الثقافية:بَتكتو لبناف,  التدريس طرائق كإسًتاتيجية،ا١تركز نوف للتأليفوالًتٚتو، 77
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لدرس لتحقيق كطريقة تدريس اللغة العربية ىي ا٠تط الشاملة اليت يستعُت هبا ا
األىداؼ ا١تطلوب من تعلم اللغة. كتتضمن الطريقة ما يتبعو ا١تدرس من أساليب، كإجراءات 
كما يستخدـ من مادة تعليمية كسائل معينة. كىناؾ كثَت من الطرائق اليت تعلم هبا اللغات 

يئات األجنبية كمنها اللغة العربية، كليس من بُت تلك الطرائق مثلى تالئم كل الطالب كالب
كاألىداؼ كالظركؼ، إذا لكل طريقة من الطرائق تعليم اللغات األجنبية مزايا كماخذ. كعلى 
ا١تدرس أف يقـو بدراسة تلك الطرائق كالتمعن فيها كاختيار ما يناسب ا١توقف التعليمي الذم 

 ٬53تد نفسو فيو.

قة للطريقة عالقة ىرمية با١تدخل كاألسلوب حيث يكوف األسلوب نتيجة من الطري
 Metodologi Pembelajaranيرل اٟتاج مشس الدين أشرُب ُب كتابو "..ا١تالئمة با١تدخل

Arabندكنيسُت إال عدة طرؽ، منها: طريقة القواعد كالًتٚتة كطريقة ال تناسب بالطالب اإل
54ا١تباشرة كطريقة القراءة كالطريقة السمعية الشفهية كالطريقة االتصالية كالطريقة االنتقائية.

 

أف ٮتتار ا١تعلم أبو بكر ٤تمد: البد للمعلم أف تركز نقاط تالية ُب تعليم احملادثة: قاؿ
أف ٮتتار ا١تعلم اال١تفردات كاٞتمل ا١تناسبة . ا١توضوع ا١تناسب بقدرة الطالب كعمرىم

أف . أف يعد معينات التعليم ككسائلها تسهلو ُب ٖتقيق األىداؼ. ٔتعرفتهم كثركهتم اللغوية
أف يعرب باألشارة أك التمثيل عند نطق اٞتمل أك ا١تفردات للمبتدئُت قبل ٤تاكتهم.يقـو ا١تعلم 

                                                           
(، ص 5711والنا مالك إبراىيم : . )ماالنج ، جامعة ملكفءمهارات التدريس النحو إعداد مدرس اللغة العربية ارالدين، اكريل ْت73

153. 
74

Syamsuddin Asyrofi, dkk, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Yogyakarta: Pokja Akademik 

UINSunan Kalijaga, 7116) , hlm. 011 
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الطالب ا١تتوسطُت ما قامو ا١تعلم باألشارة أك التمثيل تعبَتا شفهيا إذا كاف لدىهم القدرة 
 علىيو.أف يعرب الطالب ا١تتقدمُت صفات ا١تعينات أك الوسائل اليت آرىهم إياىا أماـ الفصل.

و.أف يعملية التعليم تقريرا كتلخيصا عل١تعلم بعض األسئلة عن ا١توضوع ُب هناية أف يقدـ ا
يطلب ا١تعلم من الطالب كتابة ا١تادة الدراسية ليقدر على ا١تراجعة خارج الفصل كيقـو 

 باالختبار ُب احملاضرة تليها أك غربىا من األكقات ا١تناسبة.

أك التدرج كالتدريب. فاالختيار  لطريقة التعليم خصائص، كىي االختيار كالتتابع
يكوف ُب ا١تواد الدراسية لعدـ إمكاف تعليم كل ٤تتويات ا١تواد الدراسية. فال ٯتكن تركو عن  
كل الطرؽ عمد كاف أك سهوا. لذا يكوف االختيار احملتول ا١تناسب ُب ٚتيع ا١تواد مراعاة 

 على أحواؿ الطالب.

يو أف يرتبها متدرجة لعدـ اإلمكاف على تعليم  بعد أف اختار ا١تعلم ا١تواد الدراسية فعل
كل ا١تواد الدراسية ُب ٤تاضرة كاحدة.لذا، البد للمعلم أف تعلم ا١تواد ا١تتتابعة معا كتعلم 
األعم من العامة كالعامة من ا٠تاصة كا٠تاصة من األخص، كالطويلة من القصَتةاألعم من 

 ذل الصعب.من العامة، ك من اجململ إذل ا١تفصل، كمن السهل إ

ىا القدًن كاٟتديث َب ا١تداخل اليت اتبعت ُب تدرسي أثرت النظرية السلوكية ببعد
أف الطريقة ىي تنفيذ من اإلفًتاضات عن ا١تدخل. أما كما علمنا 55اللغات األـ عموما.

                                                           
 .68ص ...............، تدريس فنوف اللغة العربيةعلى أٛتد مدكور75
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 النظرية السلوكية ىي : الطريقة ا١تباشرةمناسبة  بتعليم احملادثة ُب ضوء اليت  لطريقةاخصائص 
 76.ريقة الشفوية كالشفهية كا١تدخل الطبيعيالطك 

 طريقة ا١تباشرة .1
ُب ك ، ثانيةاللغة الاألكذل أك اللغة سواء أكاف ُب تعليم متساكيا،  ُب ىذه  الطريقةإف التعليم  

نادر ُب استخداـ أف  ُب ىذه الطريقة ،  تعليم اللغة الثانية تستخدـ كأداة اإلتصاليةعملية
لكي فهي نع. أما األىداؼ من ىذه الطريقة ٘تغة التستخدـ كلكن ألف ىذه الل األكذل اللغة 

اللغة الثانية. أما األىداؼ الطبيعي من الطالب  أف يتصلوا، كيتفكركا كيستخدموا  وايستطيع
أما التقوًن ُب ىذه الطريقة  من ىذا التعليم كىو قدرة لتكلم، فاالكتابة ال يهتم بإىتماـ كثَت.

شفهية، كا١تالحظة، عندما ٬تد ا٠تطيئات ُب استخدمت الكلمات، باستخدمت اللغة الثانية 
 أف الطالب متعمد ليعملوا تصحيح ُب أنفسهم.

 الطريقة السمعية الشفوية .5
من ا١تدخل  السلوكية برأم سكينَت. أما افًتاض اللغة األكذل كاللغة ٭تصل أما ىذه الطريقة

متساكيا. يعٍت ُب تعليمها أف  اللغة الثانية الثانية بُت طريقة ا١تباشرة كطريقة السمعية الشفهية 
 إستخدمت  كأداة اإلتصالية.

ترل ىذه الطريقة أف اللغة ٣تموعة من العادات السلوكية، يكتسبها الطفل ُب بيئتو، مثلها 
يكتسب العادات السلوكية األخرل، بناء على قوانُت ا١تثَت كاألستجابة كالتعزيز كاحملاكاة 

ليت كضعها السلوكيوف تفسَتا الكتساب اللغة، كٓتاصة قوانُت باركس كغَتىا من القوانُت ا
                                                           

76
SuwarnaPringgawidagda, StrategiPeguasaanberbahasa, (Jogjakarta:AdicitaKaryaNusa, 7117), hal 

64. 
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ـ(، اليت اعتنقها اللغويوف البنيونيوف، كالسيما 1994 – 1995)  B.F. Skinnerسكنر
ـ( . ينيب  كأف األجنيب أف يتقن  1887-1949) Leonard Bloomfieldليونارد بلومفيلد 

 57اللغة الثانية مثلها يتقنها الناطقوف هبا.

الطريقة السمعية الشفهية ُب األساس مذىب شفول لتعليم اللغة فإنو ليس إذل نظرا 
با١تستغرب أف تشتمل عملية التدريس فيها على عملية تعليم شفوم  مكتثف، كمن ٍب،   

 -بقدر اإلمكاف -كاف تركيز التعليم ينصب على الكالـ الفورل الصحيح  بكل الوسائل
ليل النحو أك الكالـ عن اللغة. كتستخدـ اللغة ا٢تدؼ بقدر كاليتيح إال ٣تاال ضيقا للتح

اإلمكاف بوصفها كسيلة للتعليم. كاليشجع على استخدـ الًتٚتة أك استعماؿ اللغة األصلية 
للدراسة. كتعترب الفصوؿ ذات العشرة دارسُت أك الىت تنفص قليال فصوال مثالية بالرغم من 

 58أف الفصوؿ الكبَتة ىي القاعدة. 

 ريقة ا١تدخل الطبيعيةط. 3
لبالغُت اللغة ٬تد اKrasenكفقStepenKrasen Terrell (0437 )أف ىذه النظرية يعرؼ 

أف تعليم اللغة الثانية ، ىو رأل َت معتمداللغة األكذل بغ ألطفاؿ الذين يكتسبا امالثانية ك
لعقل ت االلغة ٖت ٬تد وللغة. أما اكتساب اللغة فهينقسم إذل قسمُت: اكتساب ك تعليم ا

الطالب  وا ا١تعلم ينطقوا اللغات اليت يفهمإف اللغة ٔتعتمد.  الالكاعي، ك تعليم اللغة فو ٬تد
بلغة بسهولة، بدكف اإلجابة من طالهبم. ك٬تعل ا١تعلم البيعة ا١تتمتعة. حىت ينطقوا الطالب 

 عن خطيئاهتم. ا١تعلماألىداؼ بفرحتهم. ٍب يفتس
                                                           

 .96ىػ( , ص  1453، ) د.ـ . طرائق تدريس اللغة العربية للناطقُت بلغات أخرلعبد العزيز بن ابرىيم العصيلي، 57
 .003ق(, ص  1417عادل الكتب،  ، )الرياض: دار، مذىب كالطرائق ُب تعليم اللغاتعبد الرٛتن، عر صديق58
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من ىذه الطريقة كطورهتا حيث أهنا بعد الفًتة  كلقد استفادت الطريقة ا١تباشرة 
الصوتية األكذل تبدأ بتعليم  الكلمات كالعبارات األجنبية ا١تتصلة باألشياء كاألصوات ُب 
غرفة الدراسة، باستمرار الدراسة كاإلعداد اٞتيد كا١تناسب ٢تا تنمو عملية تعلم اللغة ُب إتاه 

، كغالبا م ايأخذ الدرس ُب ىذه ا١ترحلة شكال يدكر حوؿ ا١تواقف العامة كحاجات كل يـو
صورة من صور اٟتياة ُب الوطن األصلي للغة ا١تتنوعة. كمن أساليب ىذه الطريقة أنو عندما 
التتضح معاين الكلمات عن طريق التوضيح ا١تباشر ا١تلموس ٯتكن أف يلجاء ا١تدرس إذل 

دما اللغة اإلجنبية كىو ُب كل كٯتكن أف يلجأ إذل الشرح مستخ 59التمثيل كاإلشارة كالرسم،
 ذالك اليلجأ مطلقا للًتٚتة باللغة الوطنية.

 ضوء النظرية السلوكية ز. وسائل في تعليم المحادثة في       

 . مفهـو الوسائل التعليمية1

كسائل التعليمية ىي أجهزة كأدكات كمواد يستخدمها ا١تعلم أثناء تنفيذ ا١توقف 
لية التعليم كالتعلم. كقد تدرج ا١تربوف ُب تسمية الوسائل التعليمي، التعلمي لتحسُت عم
 37التعليمية فكاف ٢تا أٝتاء متعددة.

كُب رأم األخرل، إف الوسيلة ىي كل أداة يستخدمها ا١تعلم لتحسُت عملية التعليم 
كتوضح ا١تعاين كاألفكار، أك التدريب على ا١تهارات، أك تعويد التالميذ على العادات 

                                                           
 .78-74ـ(، ص:  1985، )ا١تملكة العربية السعودية: جامعة أـ القرل، تعليم اللغة العربية للناطقُت بلغة أخرل٤تمود كامل الناقة، 74
 74ق(، ص،  1458، )عماف، دار ا١تسَتة: أساليب تدريس الًتبية الفنية كا١تهنية كالرياضية. أٛتد ٚتيل عايش، 37
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نمية اإلٕتاىات،  كغرس القيم ا١ترغوب فيها دكف أف يعتمد ا١تعلم أساسا على الصاٟتة، أك ت
 31األلفاظ كالرموز كاألرقاـ.

يقصد بالوسائل التعليمية ُب ٣تاؿ التعلم من ا١تواد اليت تعد إعدادا حسنا، لتستثمر 
ُب توضيح ا١تادة التعليمية كتثبيت أثرىا ُب أذاىاف ا١تتعلمُت. كىي تستخدـ ُب ٚتيع 

فالوسائل   35ا١توضوعات الدراسية اليت يتلقاىا ا١تتعلموف ُب ٥تتلف مراحل  الدراسة.
التعليمية تسهل عملية التعلم كالتعلم الصفي، كتعمل على تثبيتها بشرط أف ٭تسن ا١تعلم 

 استخداـ تلك الوسائل.

 أنواع الوسيلة التعليمية .1
ا١تتشابو منها ُب خصائص تعددت أنواع كتقسيمات الوسائل التعليمية، كلكننا ٯتكن 

 معينة َب األقساـ التالية:

 الوسائل البصرية  ( أ
كىي تضم اجملموعة اليت تعتمد على حاسة البصر، كالصور الفوتوغرافية كالصوار ا١تتحركة 
الصامتة كصوار األفالـ كالشرائح كالرسـو التوضيحية كاللوحة الوبرية كاللوحة ا١تغناطيسية 

 كاللوحات الكهربية.

 لوسائل السمعية ب(. ا
                                                           

ىػ(، ص،  1436, )د,ـ, دار ناشر للنشر: أ٪توذجا-الوسائل ا١تعتمدة ُب تعليمية اللغة العربية ثانوية اٟتمادية ببجايةمد بن سراج، ٤ت31

8  . 
)عماف :دار الفكر للطباعة كالنشر كالتوزيع، الطبعة األكذل، تدريس اللغة العربية مفاىيم نظرية كتطبيقات عملية,كليد أٛتد جابر ، 35

 .363ص، (، 5775
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كىي تضم اجملموعة اليت تعتمد على حاسة السمع، كالراديوا كاألسطوانات كالتسجيالت 
 الصوتية.

 الوسائل السمعية  ج(

كىي تضم اجملموعة اليت تعتمد على حاسيت البصر كالسمع. كتشتمل الصور ا١تتحركة 
شرائح كاألسطوانات أك الناطقة كالتليفيزيوف كاألفالـ كالتسجيالت الصوتية ا١تصاحبة لل

 الصوار.

 أ٫تية الوسائل التعليمية  .5
يرل عبد العليم إبراىيم أف أ٫تية الوسائل التعليمية ُب أهنا تستطيع أف تشجع 
الطالب كترفع  ٫تتهم ُب التعليم كالتقوم ا١تعلومات ُب أذىاهنم كٕتعل عملية التعليم 

د على ٖتقيق األىداؼ التعليمية كيرل حسُت ٛتدم أف الوسائل التعليمية تساع33.كالتعلم
 34.ا١تنشودة كتزكيد ا١تفاىيم عند التالميذ ك٨توىا من األمور التعليمية

أف الوسيلة التعليمية تستطيع أف ترفع أنشطة الطالب ُب عملية التعليم كالتعلم مع 
 إكماؿ النجاح ُب نتائجها. كمن أسباهبا :

ا باستخداـ الوسائل التعليمية تكوف عملية التعليم كالتعلم أكثر جذابة ككضوح . أ
 ك٬تعل الطرائق التعليمية ا١تستخدمة أكثر تنوعا. 

                                                           
 . 435ـ(، ص،  1965ا١تصر: دار ا١تعارؼ، ا١توجو الفٌت ١تدرس اللغة العربية، )عبد العليم إبراىيم، 33
 .44ـ (، ص،  5711، )كويت: األداب كالًتبية ّتامعة كويت، ،كسائل اإلتصاؿ كالتكنولوجياحسُت ٛتدم34
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استخداـ الوسائل التعليمية يرفع نتيجة التعليم كالتعلم كيكشف عقو٢تم من   . ب
 35األفكار ا١تلموسة إذل اجملردة كمن اإلفكار البسيطة إذل الصعبة. 

 فوائد استخداـ الوسائل التعليمية  .3

تابو الوسيلة التعليمية نقال من ٫تاليك، أف الوسيلة التعليمية ُب عملية قاؿ أزىار ُب ك
التعليم تدفع رغبة جديدية، كتنمى الدكافع كالتأثَت للتعلم، بل  أىنا تتضمر ا١تؤثرات النفسية 

كقاؿ إبراىيم ُب أ٫تية الوسيلة التعليمية بأهنا ٕتلب السركر للتالميذ كٕتدد 36للتالميذ.
 .اعد على تثبيتنشاطهم، أهنا تس

تعليم احملادثة ُب ضوء النظرية السلوكية تناسب باستعماؿ متععدة إف خصائص 
ة تًتكز إذل كىي تتكوف من كسيلتُت أك أكثر. إف ىذه النظري متعددة الوسائل. أما الوسائل

ك تغيَت يسبب عملية التعليم لوجود اٟتافزك اإلجابة. أما متعددة كسائل تغيَت  السلوؾ، كذال
تعليم فهي  بر٣تة التعليم الذم يطور ٔتكونات  اليت تتكوف بداللة التعليم، ا٠تالصة، ال

التدريبات، عطية ا١تواد. كأما عطية ا١تواد  تصمم باىتماـ العناصر الرسائل كالقراءة، الواف، 
رسم البياين، فديو، كرسم ا١تتحركة. إف استخداـ مكونات التعليم كعناصر الرسائل ُب 

  37:بينها، ئل التعليم على أساس اٟتافز كاإلجابة كمشركطةمتعددة كسا

 بصرية السمعية ال . أ

                                                           
 . 363-363...... ص،  تدريس اللغة العربيةكليد أٛتد جابر،35

36
 Azhar Arsyad, Media pembelajaan. (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada), 7116. Hal 05. 

32
Ishak Abdulhak dan Deni Darmawan, Teknologi Pendidikan, (Bandung:PT Remaja Rosdakarya, 

7105), hlm 34 



31 

 

1  

 بصرية بينها:بوسائل السمعية الأما أدكات اليت تستخدـ 

 الشرائح .1

 . مواد ا١تعلومات اليت تتكوف من أقساـ بشرح اللساف أك ٔتسجل األصوات

 أفالـ .5
ليب، ك ألواف متنوعة حىت فهي القصة اليت تتكوف باٟتركية من ا١تمثلُت بلهجة، كأسا

 . يأٌب اإلىتماـ للمشاىدات

 اٟتاسوب .3
أما تعليم هبذا الوسيلة تتكوف من األساليب، بينها:تستخداـ للدركس كاحملاكاة ك 

 .اللعبة اليت تتأثر لًتقية مهارة اللغوية خاصة لتعليم احملادثة

 معمل اللغة .4
 .بالصوار أك غَتىا إف ُب معمل اللغة تستخدـ من التسجيل, سواء أكاف أصوات

 يم تعليم المحادثة فى ضوء النظرية السلوكيةح. تقو      

  مفهـو التقوًنأ(. 

ن الداللة اليت مىو ٣تموعة منظمة Bloom.Sالتقوًن ىو عنصر ا١تنهج الرابع. كقاؿ بلـو :  
تبُت فيما إذا جرت بالفعل تغَتات على ٣تموعة من التعلمُت، مع ٖتديد مقدار أك درجة 
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كعرؼ سرحاف بأنو ٖتديد قيمة األشياء، كىو اٟتكم 38ك التغَت على التلميذ ٔتفرده. ذال
كىو تقدير مدل صالحية أك مالئمة شيئ ما ُب ضوء  39مدل ٧تاح األعماؿ كا١تشركعات. 

غرض ذم صلة. كُب ٣تاؿ الًتبية يعرؼ التقوًن بأنو العملية اليت ٭تكم هبا على مدل ٧تاح 
 47قيق األىداؼ ا١تنشودة. العملية الًتبوية ُب ٖت

نظر إذل البياف السابق، فالتقوًن ُب ٣تاؿ الًتبية ىي العملية الًتبوية ا١تصاحبة للتطبيق ا١تيداين، 
لقياس )كتقدير( مدل ماٖتقق من األىداؼ ا١تراد الوصوؿ اليها ُب كل فقرة ا١تنهج. كيكوف 

عليم، مركرا بتقوًن ا١تشرفُت على ذالك، بدءا من التقوٯتالذم  تقـو بو دائلرة الًتبوية كالت
 تنفيذه، كانتهاء با١تعلمُت كا١تتعلمُت. 

 ب(. أسس التقوًن

٬تب أف . ٬تب أف يرتبط التقوًن باألىداؼس اليت يتم  ُب ضوئها التقوًن ىي: سااأل        
يكوف التقوًن مستمرا كغَت ٤تدد بفًتة زمنية معينة.٬تب أف يكوف التقوًن شامال ٞتميع 

العملية التعليمية مثل طريقة التدريس كا١تقررات الدراسية كاإلمكانيات ا١تادية با١تدرسة  جوانب
٬تب أف يكوف التقوًن متنوعا كمتعددا ُب الوسائل كاألدكات لكي يواجو كالتلميذ كاألىداؼ. 

تعدد كتنوع اٞتوانب ا١تراد  تقوٯتها.٬تب أف يكوف  التقوًن  علميا كلتحقيق ذالك البد من 
٬تب أف يكوف التقوًن  اقتصاديا. . ا١توضوعية( -الثبات-فر شركط معينة مثل )الصدؽتوا

                                                           
: الدار العا١تية للنسر كالتوزيع، ، الوسائل-األساليب-تعليم اللغة العربية  للناطقُت بغَتىاعمر صديق عبد اهلل، 38 (، ص، 5778)ا٠ترطـو

47. 
 . 118ـ(، ص :  1977، )الكويت: جامعة الكويت، ، ا١تناىج ا١تعاصرةالدمرداش عبد اجمليد سرحاف39
 1987 ، )عماف : دار الفكر للطباعة كالنشر كالتوزيع،دراسات  ُب ا١تناىج كاألساليب العامةصاحل ذياب ىندم كىشاـ عامر علياف، 47

 . 119ـ(.  ص 
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٬تب أف يتم التقوًن بطريقة تعاكنية فيشارؾ فيو الطالب كا١تدرس كإدارة ا١تدرسة كأكلياء األمور 
 ىم قول مؤثرة ُب عملية التعليم.باعتبار 

 خصائص تقوًن الدراسة اٞتيدةج(   

اسة اٞتيدة تتعلق بأدكات التقوًن، أما خصائص أدكات التقوًن إف خصائص تقوًن  الدر 
 )كالعملية(Representatif) يزا١تك (Relevan)ناسبا١تك   (Reliabel)ثباتالك (Valid)صحة الىي 

(praktis كاإلنابة(Deskriminatif)  ا٠تك( اصةSpesifik)  تناسبا١تكProporsional)  ).41 
ينما تقاس الشيئ بدقة. مثال، تستخدـ أدكات كانت األدكات ٝتيت بالصحة ح،  صحةال(1

القياس للدرس اللغة العربية لقياس الدرس اللغة العربية خاصة، كال تستخدـ لقياس الدرس 
كانت األدكات ٝتيت بثبات عندما حصلت حاصلة مطابقة. مثال، ،  ثباتال(5) األخرل.

ة الطالب ُب ىذه األدكات تستخدـ جملموعة الطالب اآلف، كبعده تستخدـ جملموع
كانت األدكات ٝتيت ٔتناسب ،  ناسبا١ت(3)ا١تستقبل، ك٬تد حاصال متساكيا أك تقريبا.

حينما مناسبة ٔتعايَت الكفاءة ككفاءة األساسية كا١تؤثرة ا١تعينة. كمناسبة بثالثة اجملاالت ىي 
يع ا١تواد. كاف ميز ىي األدكات القياس يكوف نائبا ٞتمز،يا١ت(4)ا١تعرفية كالعاطفية كاٟتركية. 

كانت أدكات قياس العملية ،عمليةال( 5. )اإلختبار ختيار ا١توادمن قياـ المدرس لالبد 
،  اإلنابة (6)تكوف سهال ُب استخدامها، سواء أكاف من صانع ىذه األدكات أـ مستعمل.

ألدكات اٞتيدة تدؿ الفركؽ كانت ىذه األدكات ترتب باٞتيدة حىت تدؿ الفركؽ. ا
كانت االإدكات ا٠تاصة تستخدـ خاصة للدرس الذم تقاس، إذا  ،صةاا٠ت (7. )بالفحص

                                                           
40

Zainal Arifin, Evaluasi Pembelajaran: Prinsip Teknik Prosedur, (Bandung:PT Remaja,7100). Hlm 

64-21 
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ٕتب على ، تناسب(. ا١ت8. )ارخدـ اإلختبار فاإلجابة باإلختبكانت األدكات القياس تست
أدكات القياس ٢تا ا١ترحلة الصعوبة ا١تتناسبة بُت األدكات القياس الصعوبة كا١تتوسطة 

 أـ غَت اإلختبار. رقياس، سواء أكاف اإلختباأدكات الكالسهولة، ككذالك ُب العُت اٞتنس 
 د(. أىداؼ التقوًن       

إف للتقوًن أىدافا متعددة اٞتوانب كاجملاالت، خاصة فيما يتعلق بالعملية الًتبوية،         
كٯتكن من  اٟتكم على قيمة األىداؼ التعليمية اليت تتبناىا ا١تدرسة كمدل موافقتها ٪تو الفرد 

. معرفة نواحي القوة كالضعف ُب عمليات التنفيذ، أم اختيار مدل ٧تاح كحاجات اجملتمع
طرؽ التدريس ا١تتبعة. مساعدة ا١تعلم على معرفة تالميذه كمعرفة قدراهتم، كمشكالهتم اليت 
تواجههم أثناء تعليمهم. مساعدة ا١تعلم على إدراؾ مدل فعاليتو ُب التدريس، كُب ٖتقيق 

دل فعالية التجارب الًتبوية اليت تطبقها الدكلة. تقدًن معلومات األىداؼ التعليمية. معرفة م
أساسية عن الظركؼ اليت ٖتيط بالعملية التعليمية. التوجية كاإلرشاد ا١تدرسي. تسهيل 

 مهمات اإلدارة ا١تدرسية. ٖتسُت مستول األداء التعليمي للمعلمُت كا١تتعلمُت.

 وتقوٯتإف فهي  يًتكز إذل ا١تواد. نظرية السلوكية أما تقوًن  تعليم احملادثة ُب ضوء ال        
اإلستجاب كالتقوًن يًتكز إذل على التحدث، ليقيس قدرة الطالب (  oral test)بالشفهية 

ا٢تادئ، كالتقوًن منظور بقسمة ا١تتفرقة من أنشطة التعليمية. كتنفيذه بعد اإلنتهاء أنشطة 
 45. قدرة الطالب فرديةالتعليمية. كتًتكز ىذه النظرية ُب تقوٯتها إذل

 

                                                           
47

Asri Budiningsih, Belajar dan Pembelajaran…………………hal. 72-73. 
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 النظرية السلوكيةالمبحث الثاني :  

 فهوم النظرية السلوكية ونشأتها.م0
لسلوكية ىي نظرية تنمية السلوؾ ا١تنقاسة كا١تالحظة اليت تنتاج من االستجابة ا          

للحوافز لدل الطالب. كتقوم االستجابة للحوافز بالتغذية االسًتجاعية على السلوؾ 
اؿ ا١تنشودة، إ٬تابية كانت أك سلبية. فعند النظرية السلوكية أف التعليم ىو تغيَت كاألحو 

السلوؾ لوجود تأثَت اٟتافز ُب االستجابة. أك ىو تغيَت سلوؾ الطالب كقدرهتم على فعل 
 41.السلوؾ اٞتديد لتأثَت اٟتوافز ُب االستجابة. فيقاؿ تعلم رجل شيئا إف تغَت سلوكو بعده

السلوكية على مايستلـز استعماؿ اللغة )ُب االتصاؿ(، كتعطي اىتمامها تركز النظرية  
للجانب ا١تمكن مالحظة عالنية. كىي هبذا ٗتالف النظرية التصورية اليت تركز على الفكرة 
كالتصور. يعترب السلوكيوف  أف اكتساب اللغة عند الطفل الفرؽ بينها كبُت أم سلوؾ اخر، 

ؿ السلوؾ. كيدكر ٤تتول  النظرية السلوكية حوؿ  أف ألف اللغة عندىم شكل من أشكا
السلوؾ اللغول عبارة عن ٣تموعة من اإلستجابات النإتة عن مثَتات طبيعية أك اجتماعية 
أك غَتىا، حاضرا فعال أك غائبا خارجيا أك داخليا. كىذا السلوؾ اللغوم ىو الناتج  عن 

جابة بالتكرار كاإلعادة، ٖتولت إذل عادة تلك اإلستجابة ١تثَت ٤تدد، فإذا تعززت تلك اإلست
 44لغوم راسخة يتعامل هبا الطفل بتلقائية، كتصبح ضمن سلوكو اللغوم.

                                                           
43

 C. Asri Budiningsih, Belajar dan Pembelajaran, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 7115) hlm 70. 
 .67.......ص نظريات التعلم كتطبيقتها ُب علـو  اللغةعبد اجمليد عيساين، 44
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ا١تثَت : كل عمل مادم أك معنوم داخلي ُب اإلنساف أك خارجي يؤثر ُب اإلنساف          
تج كيدفعو إذل التصرؼ بشكل من األشكاؿ، كىو عند ىارٯتاف بأنو أم صورة للطاقة تن

استجابة، أك أم طاقة خارجية بالنسبة لعضو اإلستقباؿ تؤثر عليو كتستثَتة. كيعرفو سكينر 
على أنو نوع من األحداث البيئة اليت الٯتكن ٖتديدىا منفصلة عن مالحظات أسلوب معُت 
من أساليب الكائن اٟتي. كليس غريبا على أف حياة اإلنساف مليئة با١تثَتات الداخلية 

 يت يتفاعل معها بشكل إ٬تايب، فتحملو على التصرؼ بصورة من الصوار.كا٠تارجية ال

أما األستجابة : فهي ردة الفعل الناتج عن ا١تثَت كفعل طبيعي يتصف  بو الكائن اٟتي، أم 
طريقة التفاعل اإل٬تايب مع ا١تثَت اٟتاصل عند اإلنساف،  كتعرؼ اإلستجابة تعريفا بيولوجيا 

 45ز غدم )من الغداد( أك أم نشاط اخر ينتج  عنو استثارة.بأهنا: تقلص عضلي أك إفرا

 ىيئة اللغويةأما التعزيز أك التدعيع فهو القصد إذل تقوية اإلستجابة كتأكيدىا بشكل تصبح 
عند اإلنساف، عمال ترسيخها لتكوف عادة كالمية راسخة، كىو العالقة القائمة بُت حدين 

ث كمؤثرات، ككلما زاد احتماؿ ظهور األستجابة ا١تثَت كاإلستجابة، كمايتبعها من األحدا
تسمى العالقة بُت ىذه العوامل تعزيزا. كعلى ا١تستول البيداغوجي، فالتعزيز ىو ا١تكافأة 

 كالتشجيعات اليت تقدـ للمتعلم كلما سلوكا مرغوبا فيو.

كذالك عند كالتعزيز نوعاف : إ٬تايب، يتمثل ُب تقوٯتو كتدعيم اإلستجابة الصادرة عن ا١تتعلم، 
ماتكوف ايتجابتو استجابة صحيحة مطلوبة. أما السليب : فَتتبط بإيقاؼ كإزالة ماكرد عن 

                                                           
 .68 ص....نظريات التعلم كتطبيقتها ُب علـو  اللغةعبد اجمليد عيساين، 45
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ا١تتعلم من استجابة أك ال، ٍب التعزيز حرصا على ترسيخ اٟتدث كتفعيلو أكثر ليصبح عادة 
 46المية بعد ذالك.

 االتجاه السلوكي ونشأتو أ.
ج تطبيق النظرية السلوكية َب علم النفس على السلوكى َب اكتساب اللغة كتعلمها أحد نتائ

السلوؾ اللغول لدل اإلنساف. كالنظرية السلوكية، أك النظرية الًتابيطية كما يطلق عليها 
إحدل نظريات التعلم الىت ظهرت َب هناية القرأف التاسع عشر ا١تيالد كبداية القرف -أحيانا

 47العشرين.

ـ(، الذم كاف  1936-1839) بافلوؼالركسي  بدأت ىذه النظرية على يد العادل       
يقيس مقدار مايسيل من لعاب الكلب عندما كاف يقدـ لو الطعاـ.  اعتق عادل النفس 

ـ( اراء ىذه ا١تدرسة، ككضع أطرىا النظرية ،  1985-1878السلوكي ج.د.  كاطسوف )
الدراسات، اليت حىت أعترب، فيما بعد، أبا علم النفس السلوكي، كقد ٖتمس ُب تطبيق نتائج 

أجريت على السلوؾ اٟتيواين، ُب ٣تاؿ السلوؾ اإلنساين. دل يقتصر األمر على كاطسوف 
حصر  -كحده:  فهذا سكينر، الذم يعترب أبرز أقطاب ىذا االٕتاه، كرائد التعليم ا١تربمج

علم النفس ُب دراسة موضوع السلوؾ، ْتيث يصبح علم النفس علما للسلوؾ. كيعٍت سكنر 
وؾ: التصرفات اليت تصدر عن الكائنات اٟتية ٔتا فيها اإلنساف، تلك التصرفات اليت بالسل

ٯتكن التحكم فيها، ٍب مالحظتها، كاختبارىا ٔتوضوعية. ام أف السلوكي ٬تب أف يهتم 

                                                           
 68 ص....نظريات التعلم كتطبيقتها ُب علـو  اللغةعبد اجمليد عيساين، 46

ق(،   1457)جامعة اإلماـ  ٤تمد بن سعود اإلسالمية :  نظريات اللغوية كالنفسية كتعليم اللغة العربيةال، عبد العزيز بن إبراىيم العصيلى47
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بدراسة العالقات بُت اٟتوادث البيئية )ا١تثَتات( كأفعاؿ الكائن اٟتي )اإلستجابات(، كذالك 
 إحداث ا١تثَتات تغيَتات ُب السلوؾ.بالبحث عن كيفية 

ـ(، كتبعو ُب ذالك سكينر، قانوف  1948-1874كقد اضاؼ إدكارد ثورندايك )       
اخر لقانوف التدريب التقليدم ُب ىذه النظرية . اطلق عليو: قانوف أثر القانوف، باإلضافة إذل 

استخلص أنصار ىذا  لقد 48الربط بُت ا١تثَت كاإلستجابة، بانتقاؿ اثر التدريب جديدة.
االٕتاه قوانُت متعددة، من أ٫تها: قوانُت االتباط الشرطي، كقوانُت التكرار، كقانوف انتقاؿ 
األثر، كقانوف انطفاء األثر الشرطي، كقانوف أثر التعليم أك التدريب. كقد طبقت ىذه 

اىج ا١تدرسة من القوانُت ُب ٣تااللتعلم اإلنساين  ُب ا١تدرسة كاجملتمع، كظهر أثرىا ُب ا١تن
حيث احملتول كالطريقة، ٍب انعكست على تقوًن التحصيل ا١تدرسي، كتقوًن جوانب 

 49الشخصية ا١تختلفة.

 النظرية السلوكية عند اللسانيينج. 

 م( 0916-0579(. النظرية السلوكية عند بافلوف )0

ية أف يكشف عن يعترب بافلوؼ من العلماء التجريبيُت، استطاع ُب دراستو الفيسيولوج       
القوانُت  الىت ٗتضع ٢تا إفرازت العد، كبُت أف ىذه اإلفرازات إنعكاسية فطرية نضر بأحياف، 
ككاف علماء الفيسيولوجيا يعتقدكف أهنا تغَتات نفسية الٗتضع إذل أصوؿ فسيولوجية 

                                                           
 ..55-17     ص....نظريات التعلم كتطبيقتها ُب علـو  اللغةعبد اجمليد عيساين، 43

 1457ك فهد الوطنية أثناء النشر: ) د،ـ، مكتبة ا١تة، النظريات اللغوية  كالنفسية كتعليم اللغة العربيعبد العزيز بن إبراىيم العصيلي، 44
 .55-19ىػ(، ص، 
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لرؽ فًتكوىا، لكن بافلوؼ يعتقد أهنا  خاضعة لقوانُت طبيعية معينة قابلة للبحث بواسطة  ا
الفيسولوجية الدقيقة. باستخداـ أسلوب العلم الطبيعى الذل ٬تمع الوقائع الالزمة عن طريق 

 57ا١تشاىدة كا١تالحظة.

ظهرت النظرية السلوكية اليت تزعمها ليونارد بلومفيلد ُب الثقافة اللسانية األمريكية منذ       
لذم ىيأ الدراسات . كىو الكتاب ا1933أف ظهر كتابو " اللغة" إذل الوجود عاـ  

األمريكية منهجيا لقبوؿ مبدا التوأمة بُت علم النفس السلوكي كاللسانيات، كىي اٞتهود اليت 
قاـ هبا بلومفيلد من أجل ىذا الغرض، فبعد أف استلهم ا١تعطيات النظرية لعلم النفس 

إليها السلوكي الذم كاف سائدا انذاؾ ُب ٣تاالت العطاء الفكرم اإلنساين، كلذالك ينظر 
على أهنا نظرية الية للغة. كتعرؼ بأهنا: نظرية نفسية  أثرت بشكل حاسم ُب السلوكية 
ا١تعاصرة، حيث يكوف  ىناؾ سلوؾ يبٌت على تعزيزات، أم ىناؾ مايسمى بػػػػػ : اإلجراء 

 كاإلشراط اإلجرائي كاالتعزيز كالعقاب.

ة اليت ٖتمل رؤية كاملة يستعُت بلومفيلد ُب ىذه القصة جاؾ كجيل تلك القص        
لقضايا السلوكية ف ا١تثَت إذل اإلستجابة. ك٥تلص القصة أف جيل شعرت باٞتوع القصة ٬تد 
أهنا ٖتمل أحداثا قبل عملية الكالـ، تتمثل ُب اإلحساس باٞتوع كرؤية التفاحة، كىذا ٯتثل 

طلبت التفاحة. ٢تذا اٟتافز أك ا١تثَت. ٍب ٭تدث التكلم كاستجابة للمثَت السابق كذالك عندما 
 يرل بلومفيلد أف عملية التكلم عند اإلنساف ٗتضع للحافز فتحدث اإلستجابة.

                                                           
51

 .6(، ص :)قشم علم النفس، جامعة أـ القرل ،لوكيةسنظريات التعليم الراجع بركات، على 
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لقد تطورت النظرية اللسانية السلوكية، كأخذت مسارىا الطبيعي ُب الوصف اللساين       
على يد اللساين األمريكي بلومفيلد، الذم كاف جادا ُب تطبيقها، كمتهيئا لنتائجها، 

هتا على كصف بنية النظاـ اللساين، كتفسَتىا تفسَتا اليا. إذف فاقتحمت النظرية كانعكاسا
 اللسانية السلوكية ا١تيداف اللساين، كأضفت عليو طابعها ا٠تاص.

فأمست األشكاؿ اللغوية ٖتلل كما ىي ُب الواقع اللغوم، دكف أم اعتبار للبنية        
 51الضمنية ا١تتوارية خلف البنية الظاىرة.

نناقش فبعض طرؽ التدريس الىت تعتمد على مبدأ الربط بُت ا١تثَت كاإلستجابة، كس
بصرؼ النظر عن نوعية ا١تثَت أك حوافز ا١تتعلم، كيكفى ىنا أف نشَت إذل أف الًتديد كاحملاكاة 
كاٟتفظ عن ظهر قلب ىي بعض اإلنشطة الىت تعتمد على ىرع التدريب التقليدل للمدرسة 

 : اف نوضع ٕتربة بافلوؼ بالرسم التاذل السلوكية. كٯتكن ىنا

 

   

 

  

   
                                                           

( ص 5711ٟتديث، ، )القاىرة : دار الكتاب كا نظريات التعلم كتطبيقتها ُب علـو اللغة: اكتساب ا١تهارات اللغويةعبد اجمليد عيساين، 50
67-68. 

 ا١تثَت األصلى

 )الطعاـ(

 

 اإلستجابة اٟترة

 )سيالف اللعاب(

  الثناكلا١تثَت

 )ضوء(

 ماتعلمو الكائن اٟتي

 الصلة بُت ا١تثَتات الثانوم كاإلستجابة

 اإلستجابة الشرطية )سيالف(
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 ( ٕتربة بافلوؼ عند النظرية السلوكية3الشكل )

كيبُت السهم األعلى الصلة اٟترة الطبيعية بُت ا١تثَت الغصلى كىو الطعاـ، كاإلستجابة        
كلب من العادية كىي سيالف لعاب الكلب. بينما يبُت السهم الذم ٖتتو  ماتعلمو ال

استجابة مشركطة بوجود مثَت ثانوية اخر العالقة لو با١تثَت األصلي إال ُب تالزمو ُب التوقيت 
 55ُب ا١تراحل األكؿ التجربة.

كٯتكن ٘تثيل تفسَت ميكانيكية التعلم ُب سياؽ النظرية السلوكية من كجهة نظر       
 53أصحاب بالنموذج األتية.

 يتفاعل
     بافلوؼ 

 مع 

 

 ( إجراء نظرية بافلوؼ عند تفسَت ميكانيكية التعلم4لشكل )ا

 (.0951-0525النظرية السلوكية عند وطسون )(. 7

كىو أحد من ركاد ٢تذا النظرية السلوكية الذل  54كطسوف أحد من العلماء النفس األمريكى.
ا اراء ىذه ا١تدرسة، ككضع أطرى55ل إذل عملية فسيولوجية.قيتعلم علم الفلسفة، ٍب انت

                                                           
 8)القاىرة: مكتبة لبناف( ص :  تعلم اللغات اٟتية كتعليمها بُت النظرية كالتطبيقصالح عبد اجمليد العريب، 55
 .714 ( ص5711، )فاكس:دار ا١تيسرة، أسس بناء ا١تناىج الًتبوية كتصميم الكتاب التعليمي٤تمد ٤تمود ا٠تولدة، 53

 9: ، صنظريات التعليم، علي راجع5454
55

Sumadi, Psikologi Pendidikan, (Jakarta: Rajawali Pers, 0441), hlm 736. 

 إنساف مثَتاتشرطية    إستجابة شرطية تكوين السلوؾ
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أبا علم  النفس السلوكى، كقد ٖتمس َب تطبيق نتائج -فيما بعد-النظرية، حىت اعترب
الدراسات،  الىت أجريت على السلوؾ اٟتيواىن، َب ٣تاؿ السلوؾ اإلنساىن. كالسبب َب ذالك 
يعود إذل اقتناعو بأف موضوع علم النفس ٬تب أف يقتصر على دراسة السلوؾ الظاىر، كأف 

ٯتكن أف يقع ٖتت إدراؾ اٟتواس، ٔتا َب ذالك العقل كمايرتبط بو من يبتعد عن كل ماال
فكلر كذكاء كغَت٫تا من القدرات العقلية الذاتية إذاف التفكَت ىو من عملية السلوكية، 
ككذالك ىو يقوؿ أف التعلم ىو التفاعل بُت ا١تثَت كاألستجابة بواسطة ا١تالحظُت 

 56رفات الشرطية كتسبب إذل التفاعلية.ا١تدربُت.كىذه النظرية ٝتى بعملية التص

كٯتكن ٘تثيل تفسَت ميكانيكية التعلم َب سياؽ النظريات االرتباطية )السلوكية( من كجهة نظر 
 57أصحاهبا بالنموذج األتية:

  كاطسوف

  

  مع 

 سلسلة استجابات         

 

 ( إجراء نظرية كطسوف عند تفسَت ميكانيكية التعلم6الشكل )

                                                           
56

 Djaali, Psikologi Pendidikan, (Jakarta: Bumi Aksara, 7112), hlm 36. 
 .554(، 5711، )فاكس: دار ا١تسَتة، أسس بناء ا١تناىج الربوية كتصميم الكتاب التعليمي٤تمد ٤تمود ا٠تولة، 57

 عالقة ديناميكية إنساف مثَتات خارجية كداخلية

 تكوين عادة تساعده على التكيف
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 م( 0979-0521نظرية السلوكية عند ادوارد ثورنديك )(.ال1

ثورنديك أف كظيفة اللغة تقـو على التعبَت عن أفكار اإلنساف ا١تتكلم أك عواطفو  أشار
ككجداناتو، كىذا الرأم غَت دقيق، فللغة التستعمل للتعبَت فقط كلكنها تستعمل أيضا الثرة 

 58ة.أفكار كمشارع السامع بل قد تدفعو للعمل كاٟترك

يؤكد ىؤالء السلوكيوف األىيية القصول للتدريب كالراف ُب تعليم اللغات. كحفظ        
بعض العبارات كا١تفردات عن ظهر قلب، بل حفظ قطع كبَتة بأكما٢تا أغلبها ٤تادثات من 
سؤاؿ كجواب، كما أهنم يظهركف اىتماما كاضحا بالنواحى الشكلية َب اللغة من نطق سليم، 

كاتباع لقواعد النحو كالصرؼ كيقل اىتمامهم بشكل كاضح ٔتضموف  كىجاء مضبوط،
 الكالـ كمعنا كقدرة احملدثُت على تبادؿ األفكار عن طريقو. 

كٯتكن ٘تثيل تفسَت ميكانيكية التعلم ُب سياؽ النظريات اإلرتباطية )السلوكية( من        
 59كجهة نظر أصحاهبا بالنموذج األتية : 

 

    ثورندايك

 

  

                                                           
 134( ص: 1985)الرياض : جامعة ا١تلك سعود،  علم اللغة النفسيد سيد اٛتد منصور، عبد اجمل53
 .554( ص 5711، )فاكس : دار ا١تيسرة، ، أسس بناء  ا١تناىج الًتبوية كتصميم الكتاب التعليمي٤تمد ٤تمود ا٠تولدة59

 ٕتديد ايتجابة تؤدم

ارتياحاذل   

 تكرار

 االستجابة

 تكوين عادة

 السلوكية

 إنساف
 مثَتات

 خارجية

استجابة قائمة على 
 الصدفة
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 ( إجراء نظرية ثورنديك عند تفسَت ميكانيكية التعلم5الشكل )

 م( 0991-0917(. النظرية السلوكية عند سكينر ) 7

كيرل سكينر أف اكتساب اللغة ًن َب الوسط االجتماعي بطريق ا١تثَت كاالستجابة، كىو الذم 
َب تعلم اللغات عن  أدخل مفهـو السلوؾ األدائي. كسنناقش التطبيق الًتبول لنظرية سكينر

طريق التعلم الذاتى أك الربمج َب ٣تاؿ اٟتديث عن األساس الًتبوية. كيلخص الرسم التاذل 
 .َب الربط بُت التعزيز كاالستجابةكجهة نظر سكيٌت 

  

  

 

 

 

 

 ( الرسم كجهة نظر سكيٌت َب الربط بُت التعزيز كاالستجابة.7الشكل )

ؤكد االستجابة فيتعلمها الكائن اٟتي بينما غياب التعزيز يؤدل إذل كيبُت الرسم أف التعزيز ي
ضعف االستجابة حىت تنمحى ٘تاما أك تنطفئ حسب تعزيز سكينر. كقد استخدـ سكينر  

 + التعزيز

 اإلستجابة

 التعزيز -

 ا١تثَت

 ا١تثَت

 االستجابة
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كلمة تعزيز بدالمن كلمة الثواب ليؤكد الدكر اإل٬تايب الذل يقـو بو التعزيز َب مساعدة 
 ل تفسَت ميكانيكية التعلم َب سياؽ كٯتكن ٘تثي67الكائن على تعلم  االستجابة.

 61بالنموذج األتية :النظريات االرتباطية )السلوكية( من كجهة نظر أصحاهبا 

   سكينر 

 

 

 

 ( إجراء نظرية سكينر عند تفسَت ميكانيكية التعلم8الشكل )

 النظرية أساسياتد. 

للتعلم على مبدأ رئيسي  يعتمد جاثرم ُب تفسَته( 1ىي: )أف أساسيات النظريات       
إذا Contiguity (5 )يشبو إذل درجة كبَتة مبدأ اإلشًتاط عند كاطسوف، كىو مبدأ اإلقًتاف 

اقًتانت استجابة ٔتثَت معُت مرة كاحدة فقط، فإنو من احملتمل أنتستدعي ىذه اإلستجابة 
يعية ٖتدث ُب بواسطة ىذا ا١تثَت مرة أخرل، أما ُب اإلشًتاط البسيط فإف اإلستجابة الطب

أف اخر ( 3)كجود ا١تثَت الشرطي جالؿ فًتة التدريب ألف ا١تثَت غَت الشرطي كالذم ينشئها.
إذا دل يستطع الفرد الوصوؿ إذل ( 4)اإلفعاؿ اليت يقـو هبا الفرد ىي اليت ٘تيل إذل اٟتدكث.

                                                           
 11-17 ،ص ..............تعلم اللغات اٟتية كتعليمها، صالح عبد اجمليد العريب61

 

 البيئة كمثَتهتا إنساف
 استجابة إجرائية

 

 تعزيز

 

 

 

 تشكيل السلوكية تكرار اإلستجابة
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٧تح  ُب حالة إذا( 5)اٟتل، فإنو سيًتؾ ا١تشكلة جانبا بدكف حلليستطيع الوصوؿ اليو. 
ٖتقيق الوصوؿ اذل اٟتل اك اذا فشل ترؾ ا١تشكلة جانبا. يكوف قد ًب  تعلم اإلستجابة 

دكف حل ألنو ليستطيع الوصوؿ ، بواسطة مبدأ اإلشًتاط اإلقًتاين  بُت ا١تثَتات كاٟتركات
يستعد جاثرم أثر عامل ا١تمارسة ُب تكوين الرابطة بُت ا١تثَت كاإلستجابة. أم أف ( 6)إليو.
رسات التالية التؤثر ُب تقوية الرابطة بُت ا١تثَت كاإلستجابة، كالتعلم ٭تدث من أكؿ ا١تما

 .األداء( 7)ارتباط بينها.

كانت الباحثة قد إختارت أحد من رأل العلماء النظرية السلوكية، تستخدـ الباحثة        
كأما التعليم  رأل عند بافلوؼ ُب ىذا البحث ألنو رائد ىذه النظريةكىو مشهور من األخرين.

عند بافلوؼ فهي بسبب كجود عملية اٟتافز كاإلجابة. كىذه مناسبة لتعليم احملادثة الذم 
 يتعلق إذل البيئة اليت تدافع ُب عملية تعليمو ككذالك ك٭تتاج كثَتا إذل اإلعادة. 

 المزايا والعيوب النظرية السلوكية

سية حاالت الدراسة. ىذه ا١تزايا النظرية السلوكية : تعويد ا١تدرس ليكوف حسا 
 ،النظرية مناسبة ٟتصوؿ القدرة اليت ٖتتاج اذل تطبيق كاإلعادة اليت تتكوف من عناصر

سرعة كانعكاس كمعاناة كغَتىا. ا١تدرس ال يعطي ا٠تطابة كلكن ٯتارس الطالب ليتعلم ،مثال
 .مستقل. ىذه النظرية مناسبة للطفل
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مباشرة. رأت ىذه تىذه النظرية كاف  التعلم نشاطىذه النظرية ىي : رأت  العيوبأما        
 65.عملية تعلم الناس تشابو باٟتيواف تتقنية. كان –النظرية أف عملية التعلم يصف تلقائي 

 تطبيق النظرية السلوكية في تعليم المحادثةالمبحث الثالث : 

يتغَت العلم يرتب  تطبيق النظرية السلوكية ُب عملية  التعليم  تعرب العلم موضع, كال إف      
، كأما التعلم فهو ٭توؿ العلـو اذل  بًتتيب جيد حىت يكوف عملية التعليم كإكتساب العلـو

يعتربالشخص تعلم الشيئ  63ا١تتعلمُت. أف التعليم بسبب كجود التفاعل بُت اٟتافز كاإلجابة.
 حينما يدؿ من تغيَت ُب سلوكو. 

 ٔتهارة يبدأ غةالل تعليم أف النظرية هذهفي ببيئة، علقتت اليت النظرية من أحد السلوكية النظرية إف
 اللغة كاستعمل التدريبات ا١تعلم أتى كالكتابة، القراءة مهارة ٍب الكالـمهارة ك اإلستماع

 الطالب ٯتكن اليت كسائاللتعليم تاستعمل تفضية. اللغوية بيئة تشكيل كمستمرة. بفعالة
 العادة. سلوؾ األجنبية اللغة  تكوف حىت الدكافع ا١تعلمعطى األصلية. الناطقُت من سماعهال

64 

 تعليم ُب خاصة اللغة تعليم ُب تعلق حينما خصائص ٢تا السلوكية ظريةالن أما
اليقدـ من قواعد النحو . أف ا١تواد أكثر ْتوار، كتقليد كحفظ عبارة القصَتة بينها، احملادثة،

مل اللغة ُب اتصا٢تا، ثر بااستعبتفصبلية. أحسن ّتهاز استنتاجي، يًتكز ُب النطق، أك
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أتى ا١تعلم  جائزة  للناجحُت، الدكافع إلستعماؿ اللغة،  ،معمل اللغة بكثَت أيضاكاستخداـ 
 . هتتم كثَتا  إذل تطبيق اللغة ليس اذل احملتوم اللغة

ة، كاللغة الرمز الكتاب األكؿ، إف اللغة ىي النطق ليست، أما خصائص مهمة ُب تعليم اللغة
ُب تعليم اللغة، تبدأ ٔتهارة اإلستماع كالكالـ. فبهذا اٟتاؿ، أف ا١تعلم  ، صوات. إذامن األ

. يصنع اٟتافز الذم يشكل باألصوات اللغة ستكوف تعويد الطالب ليسمعوا من ذالك النطق
الثاين، إف اللغة كىو ٣تموعة الطبيعية. لذالك ٭تتاج كثَتا إذل اإلعادة، كتقليد، كالتدريبات 

علموا اللغة كالعن اللغة، استخداـ اللغة أىم من القواعد ألنو الأىاؼ كالثالث، ة. با١تستمر 
لتعليم اللغة لكنو أدكاة لنيل األىداؼ. كأىداؼ لتعاليمها ليتكلم باللغة كال يتكلم عن تلك 
اللغة. فالبد على ا١تعلم أف يعود الطالب إلستخداـ اللغة. كُب ىذا اٟتاؿ ٭تتاج اذل اٟتافز ٍب 

إف اللغة ىي نطق من الناطقُت، كلذالك مهم جدا أف تقليد الرابع،   الطالب اإلجابة.يأٌب
لكل اللغات متفرقة، ٢تا .ا٠تامس، إذل نطقهم، ألف ذالك النطق كىو معيار اللغة الصحيحة

 ..ذاٌب ُب ىيكل كا١تعٌت

قبل يدخل ُب بالتامة نظرية السلوكية سَتتب من مواد التعليم ا١تعلم الذم يطبق ف إ        
الطالب يقدـ ا١تعلم بالتامة. إف ا١تعلم ال اذل أىداؼ تعليم الذم يعلم  يكوف  حىتالفصل، 

ك٧تد يأٌب ا٠تطبة لكن يأٌب األمثلة. كمواد التعليم يرتب با١تراحل  من السهلة إذل  الصعبة. 
جوءة كنتائج ا١تر  .سيصحح  خطيئاهتمتعليمها كعندما ٬تد من  ئجنتانالحيظ من قيس ك لن

 يعٍت تشكل السلوؾ الطلوب.
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، ٖتديد أىداؼ التعليم65أما خطوات التعليم على  ضوء ىذه النظرية، فكما يلي :
 تعلمُت، تعيُت ا١تواد التعليمية،بقة للمية كمعرفة ا١تعلومات الساقعلو االبيئة التعليمية ٖتليل 

( عن Stimulusء ا١تثَتات )تقسيم ا١تواد التعليمية إذل اٞتزئيات. عرض ا١تواد التعليمية. إعطا
طريق السؤاؿ كاٞتواب شفهيا أك ٖتريرا أك عن طريق الواجبات. مالحظة كدراسة استجابات 

(Rangsang.ا١تتعلمُت  إجراء عملية التقوًن ) 

إف عملية تعليم اللغة 66رأت ىذه النظرية ُب تعليم اللغة ا١تبادئ األساسية التالية:        
كاستجابة. كأف تعزيز اإلستجابة معينة يؤدم إذل تكرارىا. أف اللغة عبارة عن استقباؿ مثَت 

تكلم كليس كتابيا، فيبدأ التعليم باإلستماع ٍب النطق بأصواهتا. تعلم اللغة يبدأ باحملاكاة 
كالتذكر كاٟتفظ كاكتساب العادات، تعليم اللغة أىم من  تعليم القواعد، لذالك أف  ٬تب 

ة اللغوية كليس على تعلم القواعد النحوية. يتعلم الفرد ثقافة اللغة تدريب ا١تتعلم على ا١تمارس
من خالؿ النصوص  كالعبارات اليت ٖتكى عادات الشعوب كتقاليدىا كأساليب حياهتا، ككل 
ماٯتيزىا عن غَتىا. تعلم اللغة من خالؿ اللغة ذاهتا المن خالؿ غيلرىا من اللغات، فيجيب 

ليت يتعلمها من خالؿ منهجها الفكرم  كنظامها الدالرل. على ا١تتعلم أف يفكر ياللغة ا
ضركرة اصطناع بيئة لغوية طبيعية، ْتيث تدرس لنصوص كاألمثلة ُب مواقف طبيعية تالتبط 
ٔتدلو٢تا، أك عن طريق ٘تثيل األدكار، أك عن طريق تعلم األشياء ا١توجودة ُب البيئة اليت فيها 

يق الربط ا١تباشر بُت األٝتاء كا١تسميات، فاإلستخداـ النتعلم. إف الفرد يتعلم اللغة عن طر 
الفعلي للغة ُب اٟتياة أساس ُب  التعلم. يتم تعلم القواعد بأسلوب غَت مباشر من خالؿ 
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التعبَتات احملكمة كالنصوص اٞتميلة اليت يتم تكرار اإلستماع إليها ك٦تارستها. تنمية قدرة 
اكتساب مهارات الكالـ، يفوؽ اإلىتماـ بتنمية ا١تتعلم على احملاكاة، كالنطق الصحيح، ك 

 ا١تهارات العقلية، كالقدرة على القياس كاإلستقراء كاإلستنتاج.

أما ُب ىذه النظرية نقائص، فهي أف البحث األكؿ ُب ىذه النظرية بدأت من البحث        
لنظرية مناسبة إذل اذل اٟتيواف كىو الكلب ٍب الفأر كبعده يطبق اذل اإلنساف. أف التعليم هبذه ا

الطفل كالشباب. تدريب من تعليم اللغة باإلستماع كتقليد كاٟتفظ حىت يكوف الطالب  ٦تال 
كتعبا، كما أف ا١تواد دل يفهم فهما جيدا كلها.البد لدل ا١تعلم قدرة لنطق العربية كما النطق 

تدريب كسعى األصلي. كاف الوقت ُب تعليم طويال ألف ُب تعليمو ٭تتاج إذل اإلعادة كال
أما 67لتعويد التعليم. ككفاءة اللغة ٬تد من عملية اٟتافز كاإلجابة ليس من عملية العلمية.

ا١تزايا من ىذه النظرية فهي تبدأ با١تهارة اإلستماع كالكالـ ٍب مهارة القراءة كالكتابة. تدريب 
لغوية كيطبقوا كاستخداـ اللغة بالفعالة كا١تستمرة حىت يكوف ا١تتعلمُت لديهم ا١تهارات ال

كيستخدموا اللغة مع أصحاهبم. تعليم اللغة أكثر باستخداـ اللغة كأىداؼ، كاليتعلم عن 
اللغة. ٬تعل البيئة اللغوية اليت تفضية لتدافع العملية ٦تارسة اللغة بالفعالة. يستخدـ كسائل 

ة إلستخداـ التعليم الذم ٯتكن الطالب إلستماع كيتفاعل بالناطقُت هبا. تدافع ا١تعلم اللغ
اللغة بالصحيحة حىت يكوف ا١تعلم األسوة لطالهبم ُب االستخداـ اللغة. كتطبيق ىذه النظرية 

 فعاؿ حينما الطالب لديهم الدكافع القوية كمدعومة بيئة اللغوية التفضية.
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 الباب الثالث

 منهجية البحث

 

 مدخل البحث ومنهجو . أ
إجرءات البحث اليت تنتاج  البحث الذم ستكتب الباحثة ىو البحث الكيفي، ىو

 68حقائق الوصفي كأصوات ا١تكتوبة أك من لساف األشخاص كطبائع ا١تتأمل.

٬ترم ىذا  :، األكؿالكيفياليت جعلت الباحثة تستخدـ البحث من األسباب 
 ةصَتكرة الباحث :، الثانيةا٠تاص Contex))البحثفي الساحة الواقعية الطبيعية أك ُب السياؽ 

البينات األساسية، كذالك ألف استخدـ غَت البشر أك اإلنساف ُب ىذا  كأدة ٚتع  انفسه
: . الثالثةالبحث الٯتكن إجراء التناسب كالتالـؤ بالظواىر الواقعية ُب ساحة ميداف البحث

استخدـ الطريقة اإلستقرائية ُب التحليل، كذالك ألف ىذه ىذه الطريقة أسرع اذل تكوين 
خربين ظاىرة كمعركفة فضال عن أهنا تستطيع أف تستظهر كجود العالقات بُت الباحث كا١ت

: أف البيانات اجملموعة تتكوف من األلفاظ كالسلوكيات الاألرقاـ  عةالرابالظواىر كما ىي.
 69من النتيجة.  Process)): إف ىذا البحث يفضل العملية   . ا٠تامسةكاٟتسابات

حيث تطبيقو على ستستخدـ الباحثة أسلوب البحث ىو البحث الوصفي من 
الظاىرات اإلنسانية أمر طبيعى اقتضاه عجز منهج البحث األخر الذم ىم أساس لدراسة 
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ذل قياس رقيق صحيح للظاىرة اإلنسانية. كيسمى اىرات الطبيعية عن القدرة لتوصل إالظ
األزىار لتعليم احملادثة ُب ضوء  ىيئة اللغويةبالوصفى ألف الباحثة سوؼ تصف عن كيفية 

ية السلوكية كتطبيقو على صورة كصفية من حيث ا١تعلومات ا١توجودة ُب أثناء التعليم النظر 
 كالتعلم ُب الفصل كخارجو. 

 حضور الباحثة . ب

األداة الرئيسية َب ىذا البحث ىو الباحثة. ك٬تب أف تكوف حضور الباحثة َب 
لباحثة كأدكات البحث الكيفي ألف َب ىذا البحث أفضل ا١تالحظة كالقابلة اليت قد عملتها ا

ُب البحث. كلذالك، ٬تب أف يكوف حضور الباحثة ١تراقبة الظواىر بتكثيف حضور الباحثة 
 َب مكاف البحوث.

حضور الباحثة َب مكاف البحوث لزيادة الباحثة التفاعل مع مصادر البيانات 
أف تكوف ٬تب كلذالك الباحثة  77للحصوؿ على معلومات صحيحة عن تركيز البحوث.

ى بناء عالقة أكثر دراية كقادرة على بناء الثقة أف الباحثة لن تستخدـ نتائج قادرة عل
 البحوث لألىداؼ ا٠تاطئة ةإيذاء االخرين أك ا١تؤسسات اليت ْتثت.

إجراء مشاكرات مع مدير ( 1) كأما َب ا١تمارسة اليت أجرت الباحثة فمنها مايأٌب :
 األىداؼ كاألىداؼ البحث. دكرة األزىار كيديرم ببارم جاكل الشرقية للتوصيل
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 إجراء اجتماع مع  مدير ك األساتذ من تعليم  احملادثة لتعيُت ا٠تطوات عن تنفيذ البحث.
 إجراء اسًتداد البيانات َب ا١تيداف مباشرة ُب  دكرة األزىار كيديرم ببارم جاكل الشرقية( 5)
زىار كيديرم ُب  دكرة األإجراء مقابلة مباشرة مع  مدير ك األساتذ من تعليم احملادثة ( 3)

 .ببارم جاكل الشرقية

 ىامصادر و  البياناتج. 

مصادر البيانات ُب ىذا إف  71الفرد ا١تتناكؿ منو البيانات. ىيصادر البيانات ا١ت
الوثائق. كتتناكؿ ىذه  ثة من ا١تالحظة كا١تقابلة كالباح حث ىي البيانات الىت حصلت هباالب

 األزىار كيديرم ببارم جاكل الشرقية. ىيئة اللغويةمدير  ك ا١تصادر من ا١تقابلة بُت الباحثة

كقد حصلت البيانات  ,تنقسم البيانات إذل قسمُت : البيانات األسسية كالثانوية
األساسية من شكل اللفظي أك الكلمات من ا١تخربين حوؿ تعليم احملادثة ُب ضوء النظرية 

كل الشرقية. كانت البيانات الثانوية مثال األزىار ببارم كديرم جا ىيئة اللغويةالسلوكية ُب 
 األزىار كٗتطيط تعليم احملادثة.  يئة اللغويةتاريخ تأسيس ا٢ت

األزىار ببارم   ىيئة اللغويةأما مصادر البيانات األساسية تعٍت مدرسوا تعليم ُب 
 كديرم جاكل الشرقية، كمصادر البيانات الثانوية تعٍت رئيس ا١تدرسة. 
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 لبيانات أسلوب جمع اد. 

ف ٚتع البيانات كىو أحد من األنشطة ا١تهمة ُب تنفيذ البحث. ٬تيد ا١تعلومات أك إ
٭تصل حاصال يكوف ا١تسؤكال قياـ ىذا ٚتع البيانات. ككاف ٚتع البيانات الظواىر ا١تهمةب

أما أسلوب ٚتع البيانات اليت تستخدـ الباحثة ٞتمع البيانات َب ىذا البحث  75بالعلمي.
 ق.ئظة كا١تقابلة كالوثاىي:با١تالح

 ا١تقابلة .1
ا١تقابلة ىي احملاكلة ٔتقصود معُت، احملاكرة فعلتها على فرقتُت ٫تا مقابل الذم قدـ 

إستبانا  -إذل حد كبَت –كتعترب ا١تقابلة ,73األسئلة كاجمليب الذم أعطى اإلجابة على ا١تقابل.
 74شفويا َب عالقة مواجهية. شفويا، فبدال من كتابة اإلجابة فإف ا١تستجبوب يعطي معلوماتو

أما األشخاص الذين سيتم ا١تقابلة من مدير دكرة األزىار, كاألساتذ مع الطالب 
 الذين يتعلموف َب ىذه الدكرة. 

أف يناؿ البيانات حوؿ الطرائق كالوسائل  عن عملية تعليم احملادثة با١تدخل اإلتصارل 
 على ضوء النظرية السلوكية.

 ا١تالحظة .5
 75ا١تراقبة ا١تنتظمة كتسجيل األغراض اليت تظهر على الكائن من البحث.ا١تالحظة ىي 
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ىي كسيلة يستخدمها اإلنساف العادم َب اكتساب ٠ترباهتو كمعلوماتو حيث ٧تمع 
خرباتنا من خالؿ ما نشاىده أك نسمع عنو، كلكن الباحثة حُت تالحظ فإهنا يتبع منهجا 

 ة أك فهم دقيق لظاىرة معينة.معينا ٕتعل من مالحظاهتا أساسا ١تعرفة كاعي

ىيئة مباشرة ُب احملادثة على ضوء النظرية السلوكية ستالحظ الباحثة ُب عملية تعليم 
 .لبحثٟتصوؿ معلومات أكبيانات اليت تتعلق هبذا ااألزىار  اللغوية

 الوثائق .3
ىي عبارة عن كتابة األحداث َب ا١تاضى. ٯتكن أف تكوف نوع من النصوص   الوثائق

كأما الوثائق ٢تذا البحث العلمي اليت ٯتكن 76ور أك عمل الضخم من الشخص.أك الص
للباحثة اٟتصوؿ من خالؿ البيانات عن ا١توضوع ا١تبحوثة ىي على سبيل الكتابة )دفًت 
ا١تالحظة كنظاـ منظمة الطالبات عن تقريرات األنشطة ا١تنفدة كتقريرات أنشطة منظمة 

 ىيئة اللغويةلنيل البيانات عن حالة  الوثائقالطريقة   الطالبات كالصوار(. تستخدـ الباحثة
 ألزىار كيديرم بارم جاكل الشرقية.ا

 تحليل البياناتىـ.

أما لتحليل البيانات الكيفية فتستخدـ الباحثة ٪توذج  ىوبَتماف 
(Huberman)كميلس(Miles) :77، كخطواتو كما يلي 

                                                                                                                                                                      
 
26

Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: Alfabeta, 7116), hlm. 74. 
22

Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan……….......hal 333-345. 
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ثة البيانات  ا١توجودة، كٗتتار ، ىو أف تلخص الباح(Data Reduction )فرز البيانات  -1
األمور الرئيسية، كتركز البيانات على أمور ا١تهمة، ٍب تزيل البيانات غَت احملتاجة. 
كالبيانات الىت ًب تنقيصها ستعطي الصورة الواضحة كتسهل الباحثة للقياـ ّتمع 

 البيانات األتية.
الرئيسية كا١تهمة على  ، ىو أف تعرض الباحثة البيانات (Data Display )عرض البيانا -5

شكل خالصة، كالرسم البياين، كماأشبو ذالك. هتدؼ ىذه ا١ترحلة لتسهل 
 كٗتطيط األعماؿ األتية مستندا إذل مافهمها الباحثة. الواقع، الباحثة فهم 

ىو أف تستنتج الباحثة البيانات اليت ًب اٟتصوؿ عليها،  ،(Verification)التحقيق  -3
 كٖتققها الباحثة.
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 الفصل الرابع

 عرض البيانات وتحليلها ومناقشتها

 

 األزىار بباري جاوى الشرقيةصورة عامة عن المبحث األول : 

 78.األزىار بباري كديري جاوى الشرقية ىيئة اللغوية أ(. لمحة

. كقعت 5713من يناير  1األزىار ببارم كديرم ُب التاريخ   ىيئة اللغوية سستأ 
، بارم كديرم  Tegal sariTulungrejo 59رقم  Cempaka الشارع األزىار ُب ىيئة اللغوية

العربية ببارم كديرم  ىيئة اللغويةاألزىار فهي إحدل من  ىيئة اللغوية. كانت 64515
 األزىار فهي تكوف مساعدة  الطالب ىيئة اللغويةجاكل الشرقية. أما األسباب من تأسيس 
ة. ككاف تعلم احملادثة الفصيحة كقراءة كتب الًتاث للممارسة اللغة األجنبية خاصة اللغة العربي

 اٞتيدة ٭تتاج اذل كقت طويل. 

األزىار، كالغرض منها ليكوف الطالب فهما  ىيئة اللغويةإعتماد على ذلك أسست 
يئة األزىار ببارم كىذه ا٢ت ىيئة اللغويةعن اللغة العربية. كىذه األسباب الرئيسئة إلقامة 

بيئة العربية كىذه باستخدـ الطرؽ  يئة اللغويةكتكوف ُب ىذه ا٢ت مكاف الدراسة. اللغوية
 القدٯتة كالطرؽ اٟتديثة، حىت يكوف عملية التعلم جذابة كسهولة.

                                                           
23

“Kursus Bahasa Arab Al-Azhar Pare”, http:// visitpare.comprofil-lembaga/kursus-bahasa-arab-pare-

al-azhar-kampung –inggris-pare-kediri. 

15 
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 أ. أساس الفكر

أما األساس األكؿ ىو كما قاؿ اهلل تعاذل ُب ايتو: "إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم  
النيب صلى اهلل عليو كسلم ُب حديثو:  (. كاألساس الثاين كما قاؿ5تعقلوف" )يوسف :

"تعلموا العربية كعلموىا الناس". اللغة العربية ىي لغة الدين كلغة العبادة كاإلتصالية 
كاإلقتصادية. لذلك مناسبة للمسلمُت تعلمها كاتقاهنا. القرآف كاٟتديث ككتب اإلسالمية 

ـو الدينية أف يعرؼ العربية،  تكتب باللغة العربية. كلذلك، ٬تب على من يريد أف يفهم العل
 كانت ىذه اللغة مفتاح العلـو الدينية.

 ب. الهدف

ترقية كفائة اللغة العربية للمسلمُت حىت يستطيع أف يتكلموا هبذه اللغة كيفهم القرآف 
 كاٟتديث كيفهم األدبيات العلمية كغَتىا.

 ج. الرؤية

 اإلنساف ذك علم كالعمل الصاحل كاألخالؽ الكرٯتة. 

 لرسالةد. ا

نشر اللغة العربية كسيلة لتشكيل إنساف اإلسالمية اٟتماسة ك الذكية كذكا األخالؽ 
 الكرٯتة.
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 األزىار ىيئة اللغويةفي (. برامج ب

 األزىار يتكوف من ثالثة أنواع: ىيئة اللغويةكاف برامج ُب  

 برامج المسكن.1

صف، كتدريس يكوف تدريس اللغة بعد صالة الصبح حىت الساعة ا٠تامسة كالن 
 اللغة بعد صالة ا١تغرب حىت الساعة السابعة.

 (Kelas Reguler)برامج قياسي . 5

 يتكوف ىذا الربامج إذل ٜتسة أنواع : 

 . فصل التمييزأ 

 لتمييز. أما برامج فصال5716بدأ ُب يناير   يئة اللغويةكاف فصل التمييز ُب ىذه ا٢ت
قة ترٚتة القرآف. فصل التمييز منقسم إذل ىي تًتكز على تعليم القواعد األساسيية كطري

مرحلتُت، ىي مرحلة األكذل كمرحلة الثانية. كىذا الفصل خاصة لتعليم القواعد األساسية. أما 
 برامج الفصل كما يلي:

 تالكة مع الغناء . أ
 إعطاء ا١تواد . ب
 التطبيق . ج
 دقيقة. 97كل حصة ١تدة  . د
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مي كاإلختبار األسبوعي اإلختبار اليو  قوًن الدراسة أقيم بثالث مرات يعٍتف تإ . ق
 كاإلختبار النهائي.

 ب. فصل المرحلة األولى 

 كالربامج أك ا١تواد الدراسة تتكوف من :

 احملادثة )ثالث حصات( . أ
 ا١تفردات )حصة كاحدة( . ب

 ج.    قواعد للمحادثة )حصة كاحدة(

 حصة كاحدة()  Study Clubد.     

 فصل المرحلة الثانية  .ج

 (أ.  احملادثة )ثالث حصات 

 ب. ا١تفردات )حصة كاحدة(

 ج. قواعد للمحادثة )حصة كاحدة(

 حصة كاحدة()  Study Clubد.  

 فصل المرحلة الثالثة. د 

 برامج ُب فصل ا١ترحلة الثالثة  ىو برامج اليت تستمر من دراسة ُب ا١ترحلة الثانية :     
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 أ(   احملادثة )ثالث حصات(     

 ب(  ا١تفردات )حصة كاحدة(    

 ج( قواعد للمحادثة )حصة كاحدة(    

 حصة كاحدة()  Study Clubد(   

 فصل المنهجه.  

يتعلم فيو الطلبة القواعد اللغوية. حيث يتعلموف قراءة كتب الًتاث  كىو الفصل الذم
ن فصل ٘تييز، ألف ُب فصل تعليم القواعد أعمق مككتب العربية اليت بدكف الشكل. كاف 

صل يستعمل طريقة الغناء أكثر الطريقة العادية، كىذا مناسبة التمييز.ا١تعلم ُب ىذا الف
 للمبتدئُت. 

 كأما برامج الفصل ىي كمايلي:

 إعادة الدراسة ا١تاض . أ
 إعطاء ا١تواد . ب

 التطبيق ج. 

 كل حصة ١تدة ساعة كاحدة.د.      

إف تقوًن الدراسة أقيم بثالث مرات كىي اإلختبار اليومي كاإلختبار األسبوعي  . ق
 لنهائي.كاإلختبار ا
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 برامج أيام العطلة( 3

يئة ىذه الربامج خاصة ليـو العطلة، كاف ا١تدارس أك ا١تدرسوف ترسل طالهبم إذل ىذه ا٢ت
 للدراسة. كٮتتاركا فصال خاصة جملموعتهم. اللغوية

 ت في خارج الفصلج(  أنشاطا

 ةاعالمحادثة الجم . أ

ة، يبدأ بعد صالة تعقد ىذه احملادثة اٞتمعية ُب يـو اٞتمعة مساءا، حوارل ساع
٬تمع  79العصر ُب الساعة الرابعة حىت الساعة ا٠تامسة. كصورة ىذا النشاط كما يلي:

الطالب كلهم ُب مكاف معُت، تقسم الطالب إذل أقساـ، ُب كل اجملموعة طالباف. يصف  
كل ٣تموعة إذل صفُت مًتتبُت، يتوجو كل  صف ٨تو األخر حىت ٬تد كل الطالب زميلتو ُب 

بل. يلقى ا١تدرس كيعُت موضوع ا٠تاصة للمحادثة. يتحدث كل الطالب مع صف ا١تقا
زميلتهم كيتحاكر على حسب ا١توضوع ا١تعُت. إف ا١تدرس حوؿ الطالب كيراقب، كرٔتا ٬تيب 
عن أسئلة الطالب اليت تتعلق بالكلمات اليت دل يعرفوىا أك يصلح الكالـ ا٠تاطئ من 

رح ا١تدرس عن أسئلة الطالب كيصلح األساليب الكلمات، كُب هناية التدريس يبُت كيش
 87ا٠تاطئة حسب مراقبتو.

                                                           
اإلدارة ُب  5717فرباير  51الثالثاء ( ُب يـو ااألزىار يئة اللغويةُب ا٢ت درساألزىار كا١ت يئة اللغويةر ا٢تمدي)مصلخُت ١تقابلة مع األستاذ ا24

 األزىار ببارم كديرم ىيئة اللغوية

 ىيئة اللغويةة اإلدار ُب  5717فرباير    13إلثنُت، ( ُب يـو ااألزىار يئة اللغويةُب ا٢ت تعليم احملادثة  )مدرسسوناردم ١تقابلة مع األستاذ ا31
 .األزىار ببارم كديرم
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 تدريب الخطابة جماعة . ب

األزىار أف يشًتكوا ُب تدريب ا٠تطابة مرة  ىيئة اللغوية٬تب على ٚتيع الطالب ُب 
تقريبا بعد الصالة ا١تغرب حوارل الساعة السابعة األسبوع كذلك َب ليلة الثالثاء كاحدة ُب 

 لتاسعة.تدريب ا٠تطابة يؤثر ُب مهارة الكالـ لدل الطلبة. حىت الساعة ا

 ج.إعطاء المفردات والعبارة القصيرة
 ةصالة الصبح حواذل الساعة الرابعكانت ىذه األنشطة تقاـ ُب كل ا١تسكن بعد   

 كالنصف حىت الساعة ا٠تامسة كالنصف.

 ب التراث جماعةد.تعلم كت
يعٍت ُب ليلة األربعاء. ك٬تب على ٚتيع   ىذه األنشطة مرة كاحدة َب األسبوعتقاـ 

م, أما كقتو يبدأ من الساعة السابعة تقريبا حىت الساعة أف يشًتكوا ُب ىذا التعلالطالب 
الثامنة كالنصف، كُب ىذا التعليم سيبحث األستاذ كتاب الًتاث "أسرار اللغة العربية" كأحيانا 

 كتب األخرل.    اليبحث األستاذ 

 عرض البيانات  المبحث الثاني :

قد تقـو الباحثة البحث ُب ىيئة اللغوية األزىار ببارم كديرم جاكل الشرقية، كأما نتائج 
من مقابلة الباحثة  ٔتدير ىذه ا٢تيئة اللغوية تعٍت أف النظرية ا١تستخدمة ُب ىذه ا٢تيئة اللغوية 
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ائل كتقوًن التعليم ىي النظرية السلوكية ألف التطبيق من موضوعات مواد الدراسة كطرائق ككس
 81صائص تطبيق النظرية السلوكية.٠تُب ىذه ا٢تيئة اللغوية متعلقة بالبيئة. كىذه مناسبة 

 األزىار بباري كديري جاوى الشرقية ىيئة اللغويةمواد تعليم المحادثة في   (0)
كانت الباحثة تقـو البحث عن مواد التعليمية ُب تعليم احملادثة. أما الكتاب 

، كاف ا١تؤلف األستاذ رٛتن الدين كىو ا١تدير كا١تدرس ُب ىذه 5تاب احملادثة ا١تستخدـ ىو ك
. أما ىذا الكتاب رتب با١توضوعات ا١تمتعة كتعطي اٟتافز كاٟتماسة للتكلم يئة اللغويةا٢ت

 حىت يكوف الطالب فارحُت ُب عملية التعليم كيتحدثوا بسعادة. 

كالكالـ كالقراءة كالكتابة. ا١تواد كىذه الكتاب يتكوف من عناصر مهارة اإلستماع  
فيو منقسم إذل قسمُت تعٍت احملادثة كالقراءة. كالكتاب نيتمى أكثر اذل تطبيق احملادثة. فأما 

 ا١توضوعات فهي :

 عن المحادثة  . أ
بينهم عن على احملادثة طلب الطالب تا١توضوع ي ( كىذا5)صفحة "الكيفية"   .1

 التيمم كصنع البيت الغرفة كغَتىا. ك ١تالبس كغسل ا األنشطة اليومية مثال عن الوضوء
( ىذا ا١توضوع ُب تعليم ىو يتطلب ا١تدرس الطالب 4"القوؿ كالعمل" )صفحة  .5

على احملادثة مع التمثيل بينهم. أمر ا١تدرس الطالبُت اذل أماـ الفصل ليمثال عن 

                                                           
ُب  5717فرباير  51األزىار( ُب يـو االثالثاء ىيئة اللغويةاألزىار كمدرٝتادة احملادثة ُب  ىيئة اللغويةا١تقابلة مع األستاذ مصلحُت )مدير 30

 األزىار ببارم كديرم ىيئة اللغويةإدارة 
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ص ا١توضوع ا١تعُت. مثال، )أ( تذىب اذل ا١تكاف التعرفو. الطالب األكؿ كاالشخ
 الذم يسأؿ عن ا١تكاف الذم اليعرفو  كالطالب الثاين كا١تسؤكؿ. 

( م ىذا ا١توضوع يتطلب الطالب على احملادثة بينهم  من 7"ا١تعيار"  )صفحة  .3
معايَتىم  ُب ا١تستقبل. مثال، عن معايَت البيت الزكج  كالعمل كاألكالد كاألسرة ُب 

 ا١تستقبل. 
لتطبيق ىذا ا١توضوع فهي أمر ا١تدرس الطالب (  فأما ا8"اللعبة كالتمثيل" )صفحة  .4

ليمثلوا عن ا١توضوع ا١تعُت مثال، )أ(. )الطبيب كا١تريض( ٖتت ا١توضوع ا١تبطوف 
 كمرض األسناف كا١تصدكع  كالزكاـ كغَتىا.

( كاف تطبيق ىذا ا١توضوع يتطلب ا١تدرس الطالب بيانا عن 11"التعاريف" )صفحة  .5
 )أ( عرؼ ا١توز بتعريف عند رأيك؟ )ب( موز التعريف السلعة ا١تعينة , مثال 

 ) ا١توز ىو فاكهة طويلة لينة أصفر الوف ٭تبو قرد كأصحابو(. 
( أما التطبيق ىذا ا١توضوع ىو يتطلب ا١تدرس الطالب على 15"اجملادلة" )صفحة  .6

اجملادلة عن ا١توضوع ا١تعُت. كالطالب منقسم إذل اجملموعتُت،  لكل اجملموعة باٟتجة 
 ة. مثال، )أ( أين تفضل بُت تسكن ُب القرية أك ا١تدينة؟  ا١تتفرق

(، كاف التطبيق ىذا ا١توضوع يتطلب ا١تدرس الطالب تقدٯتا 14"التقدًن" )صفحة  .7
من مدينتهم، لكل مدينة مزايا كثَتة. كبعض السكاف اليعرفوف عاداهتم، أك يعرفوف 

. كيقدموا عن )أ( الطعاـ كلو قليال. كيقدموا لكي يريدكا أصحاهبم زيارة إذل مدينتو
 ( العادة الشخصية.5( ا١تدارس )4ا٠تاص. )ب( مكاف الًتكيح )ج( الفن ا٠تاص )
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 عن القراءة  . ب
(، كاف التطبيق ىذا ا١توضوع يتطلب ا١تدرس الطالب على 15"احملفظة" )صفحة  .8

قراءة ىذه القراءة بوضع الشكل. كبعد ذالك يتطلب ا١تدرس  الطالب بيانا عن 
 ، مثال عن منافع كأشكلمن كألواف تلك احملفظة.  "احملفظة"

( كاف التطبيق ىذا ا١توضوع يتطلب ا١تدرس الطالب ليقرءكا 16"الدراجة" )صفحة  .9
ىذه القراءة بوضع الشكل. كبعد ذالك يتطلب ا١تدرس الطالب بيانا عن "الدراجة"، 

 عن منافع كأشكل من ك ألواف تلك الدراجة.
لتطبيق ىذا ا١توضوع يتطلب ا١تدرس الطالب قراءة ( كاف ا17"األستاذ" )صفحة  .17

ىذه القراءة بوضع الشكل،  كبعد ذالك يتطلب الطالب على احملادثة عن "األستاذ" 
 كأشكل كأعماؿ اليومية.  خلوؽمثال، عن خصائص كعلـو ك 

( كاف التطبيق ىذا ا١توضوع يتطلب ا١تدرس الطالب على 18"الساعة" )صفحة  .11
ضع الشكل كبعد ذالك يتطلب الطالب على احملادثة عن قراءة ىذه القراءة بو 

 "الساعة"، مثال، عن منافع كأشكل ك ألواف تلك الساعة.
( أما التطبيق ىذا ا١توضوع ىو يتطلب 51"حريق ُب مصنع الدراجات" )صفحة   .15

ا١تدرس الطالب على قراءة ىذه القراءة، كبعد ذالك يتطلب الطالب على احملادثة عن 
الدراجات مثال، )أ( ماذا تعمل إذا تنظر حريق ُب مصنع  "حريق ُب مصنع

 الدرجات؟. )ب( سأتصل إطفائي ...اخل...
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( تطبيق ىذا ا١توضوع  يتطلب ا١تدرس الطالب 55"عمر بن خطاب" )صفحة  .13
ليقرءكا ىذه القراءة، كبعد ذالك يتطلب الطالب على احملادثة عن قصة خليفة "عمر 

 ك كأعماؿ كصفاتو.  خلوؽـو ك بن ا٠تطاب" مثال، عن خصائص كعل
( يكاف التطبيق ىذا ا١توضوع ىو يتطلب ا١تدرس 54"الطالب الذكي" )صفحة  .14

الطالب ليقرءكا ىذه القراءة كمعانيها، كبعد ذالك يتطلب الطالب على احملادثة عن " 
 كأعماؿ كصفاتو.كخلوؽ الطالب الذكي"مثال، عن خصائص 

ضوع ىو يتطلب ا١تدرس الطالب ليقرءكا ( كتطبيق ىذا ا١تو 56"الصداقة" )صفحة   .15
ىذه القراءة كمعانيها، كبعد ذالك يتطلب الطالب أف على احملادثة عن "الصداقة " 

 مثال، عن ا١تنافع الصداقة كغَته.
 األزىار بباري كديري جاوى الشرقية ىيئة اللغويةطريقة تعليم المحادثة  في  (7)

يئة (  ُب ىذه ا٢تة الثانية )يـو كاملادثة ُب ا١ترحلُب تعليم احمل ةالطرؽ ا١تستخدم
 كمايلي:  اللغوية

 طريقة السنمعية الشفويةأولى: ال

كاف الطريقة السمعية الشفوية مناسبة لتعلم اللغة األجنبة كلغة العربية أك غَتىا, 
أما التطبيق طريقة السمعية الشفوية مثال  85كتركز ىذه الطريقة لتفهم ىذه اللغة كتكلم هبا.

ؤاؿ كاٞتواب باستخداـ أدكات اإلستفهاـ : ما كىل ٍب كيف كأين كغَتىا مناسبة ليقـو بالس
بدرجة صعوبة ا١تادة، ألقيت شفويا كغَت مكتوبة على السبورة. كا١تدرس يستعمل اللغة العربية 

                                                           

.87،ص (5773، )مصر : ١تعارؼ اٞتديدة، الناطقُت هبطرائق تدريس اللغة العرب لغَت اكامل الناقية،٤تمد  37
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عندما شرحا أك بيانا عن ا١تادة، .يبدأ ا١تدرس بتقدًن ا١تادة شفويا بنطق الكلمات ٍب يقـو 
 مية أك الصورة.باإلشارة اٞتس

أك يـو درسة تعليم احملادثة ُب ا١ترحلة الثانية)مEsti indi Astutiكقد شرحت األستاذة  
خاصة ُب ا١ترحلة  يئة اللغويةطريقة ا١تستخدمة ُب تعليم احملادثة ُب ىذه ا٢ت(الباء 5كامل 

ُب تعليم ( ىي الطريقة السمعية الشفوية، يسخدـ مدرس ىذه الطريقة 5الثانية )يوما كامال 
احملادثة. ألف ٝتاعة بياف  ا١تدرس أىم ُب كصوؿ الدرسية ا١تادة إذل ذىن الطلبة، إذا ٝتاعة 
الطلبة جيدة  سوؼ تستقبلها البيانات جيدة، ككذالك عكسو،  إذا مااستماعهم غَت جيدا 
فيصل إذل ذىنهم بغَت جيدا أيضا. كىذه الطريقة توجو إذل ٦تارسة الطلبة ُب التحدث أك 

كالـ، مثال، يبحث ا١تدرس عن ا١تعايَت ُب ا١تستقبل منها، عن الزكاج كالبيت كاألعماؿ ال
كاألكالد كغَتىا.  تبدأ ا١تدرسة شرحا عن األمثلة اليت سيطبقوا الطالب، تتحدث ا١تدرسة عن 
معايَته ُب ا١تستقبل. كالطالب يسمعوهنا. كبعد ذالك تأمر ا١تدرسة الطالب إذل األماـ 

ا١تعايَت كاحد فواحد من ا١تادة عن ا١تعايَت. كتصحح ا١تدرسة عن ا٠تطيئات ُب ليتحدثواعن 
 83ٖتدثهم.

أما ا٠تطوات ُب تعليم هبذه الطريقة كما يلي:  ا١تقدمة تتعلق با١تادة اليت يقدـ 
ا١تدرس. ٍب يتحدث ا١تدرس عن ا١توضوع ا١تعُت مرات كالطالب يسمعونو إستماعا جيدا . 

الطالب ليتحدثوا كاحدا فواحدا اذل أماـ الفصل. كيصصح  كبعد ذالك يطلب ا١تدرس
 ا١تدرس عن ا٠تطيئات من الكلمات. 

                                                           
ا١تسكن ُب  5717فرباير    54إلثنُت، ( ُب يـو ااألزىار يئة اللغويةُب ا٢تمدرسة تعليم احملادثة )ةإيسيت ديوم أستوٌب ١تقابلة مع األستاذا33

 .ىيئة اللغويةالرابعة  
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إف الطريقة السمعية الشفوية إذل ٦تارسة كتدريبات الطالب لتشكيل مهارة اللغوية،  
لكن تًتكز أيضا إذل ا١تدرس ُب ارشاد طالهبم، لذالك البد على ا١تدرس أف ٯتلك ا١تبادئ. 

 84ثلة لطالهبم.ألف ا١تدرس ٦ت

 5كقاؿ األستاذ سوناردم )مدرس تعليم احملادثة ُب ا١ترحلة الثانية أك يوما كامال 
الباء(، أنالطريقة السمعية الشفوية يستخدـ ُب تعليم احملادثة، كُب عملية تعليمو، كاف ا١تدرس 

س أف يقرأ ٯتثل ُب بداية الدراسة. مثال، من ا١تواد اليت تتضمن عن التمثيل، البد على ا١تدر 
من القراءة بلهجة كنربة ا١تناسبة بالتحدث اللغة العربية، كبعد ذلك يتبع الطالب ٔتا نطق 
مدرسهم. إذا إستخدـ ا١تدرس ىذه الطريقة ستحيا عملية التعليم. ألف الطالبات التسكت 

 85بسماعتهم كالبد على الطالب أف تستجيب مستمرا مثَت ا١تدرس.

ستخدـ ىذه الطريقة ُب تعليم احملادثة،حيث يقـو كقاؿ األستاذ رٛتن الدين، ي
قـو ٔتثل ما قاـ بو ا١تدرس. كًتكيح ا١تدرس بشرح موضوعا ما ٍب يطلب من الطالب أف ي

 كيقسم ا١تدرس الطالب على اجملموعات،كلكل اجملموعة طالباف. فيقـوا١تنطقة أك ا١تدينة، 
ة كا١تدارس، أك مكاف سياحية  أك صاحبو عن مدينتو، مثل الًتبية كاٞتامعالطالب بًتكيح ل

 86.تلك ا١تدينةاذل  زيارة و صاحب يريد الثقافة أك غَتىا حىت

                                                           
34

.Acep Irawan, Metodelogi Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung:PT Remaja Rosdakarya, 7104). 

hlm 034 
 ىيئة اللغويةاإلدارة ُب  5717فرباير    13إلثنُت، ( ُب يـو ااألزىار يئة اللغويةُب ا٢ت تعليم احملادثة )مدرسسوناردم ١تقابلة مع األستاذ ا35

 األزىار ببارم كديرم

 5717فرباير  57اٞتمعة( ُب يـو ااألزىار يئة اللغويةادة احملادثة ُب ا٢تمدرٝتىار ك األز  يئة اللغويةمدير ا٢ت) رٛتن الدين١تقابلة مع األستاذ ا86
 .األزىار ببارم كديرم ىيئة اللغويةإدارة ُب 



77 

 

1  

كمالحظة الباحثة ُب عملية تعليم احملادثة ُب الساعة الثامنة حىت الساعة التاسعة 
ىي أستاذة إيسيت. كقبل بداية التعليم تبدأ ا١تدرسة  ( ككانت ا١تدرسة79.77 – 78.77)

ص كاللعبة عن ا١تفردات كترتيب اٞتملة. كأما خصائص ا١تواد ُب ىذا التعليم ىي بالغناء ا٠تا
تقدًن الدكافع كاٟتوافز للطالب كي يكوف لديهم اٟتماسة كالثقةبتكلم اللغة العربية  كا١توضوع 
ىو "الكيفية"، كىي بعض  األنشطةاليومية مثل الوضوء كالغسل كالصالة كغَتىا. كأما 

عن تلك األنشطة على احملادثة الطالب  تطلب ا١تدرس لتعليم فهي أف يا٠تطوات ُب عملية ا
فيها  . كالطريقة ا١تستخدمةأماـ الفصل كاحدا فواحدا متبادال مع أصحابو مزدكجاٍب يتكلموا

 ة. لكتابةا١تفردات اٞتديدة كالشرحة تعليمية ليطريقة السمعية كالشفويةباستخداـ السبورة كس

 . ةطريقة المباشر الثانية : 

إف ،)ا١تدرسة تعليم احملادثة ُب ا١ترحلة الثانيةشرحت األستاذة إيسيت إيندم أستوٌب
، أف ىذه الطريقة مهمة يئة اللغويةالطريقة ا١تباشرة استخدمت ُب تعليم احملادثة ُب ىذه ا٢ت

جدا. أما التطبيق ُب عملية تعليمو تعٍت تقدـ ا١تدرسة ا١تادة شفويا ٍب تتبع اٟتركات أك 
رات أك الصوار، أك أحيانا تدؿ ا١تدرسة شيئ الذم تتعلق با١تادة. تتطبق ىذه الطريقة اإلشا

ُب بداية الدراسة قبل تبدأ الدراسة بالبحث اٞتديد, أتيت ا١تدرسة األسئلة إذل الطالب 
مباشرة كاحد فواحدا، مثال, تذكرت أحد من الكلمة ٍب أمرهتم ليوصل الكلمة اٞتديدة اليت 

رائس ا١تدرسة كغَتىا(. أك -سرير–رة من الكلمة اليت تذكرت أكال )رأس تبدأ ْترؼ األخ
تذكرت الكلمة كاحدة ٍب أطلب الطالب ليبينوا من تلك الكلمة، مثال تذكرت من الكلمة 
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"الكعبة" كبعد ذالك تطلب أحد من الطالب لينب من تلك الكلمة، ٍب بُت الطالب "إف 
ذكرت من الكلمتُت أك أكثر ٍب أطلب الطالب ، الكعبة قبلة ا١تسلمُت ُب الصالة". أك ت

" ٍب أختار أحد من الطالب ليواطل من القراءة ب ليواصلوىا  مثال، أقوؿ "إستيقظ من النـو
 87.(ٔتتبدؿ حىت تكوف اٞتملة التامة  ، ككذالك إذل أخره.

 كبعد أف الحظت الباحثة على عملية تعليم احملادثة هبذه الطريقة ُب ا١ترحلة الثانية،
أف ا٠تطوات اليت تقـو ا١تدرسة عند تعليمو كمايلي: يدخل ا١تدرس إذل الفصل كيلقي السالـ 
أماـ الفصل. ٍب يضع األدكات الدراسية اليت ٭تمل مثل الكتاب ككسائل اإليضاح ككشف 

. ٍب، يبدأ الدراسة باللعب عن يئة اللغويةاٟتضور. يبدأ الدراسة بدعاء كالغناء خاصة ٢تذه ا٢ت
ت ، مثال، تكلم ا١تدرسة عن ا١تفردة كاحدة "كعبة" ٍب تأمر الطالب لبينب من تلك ا١تفردا

ا١تفردة، أك تتكلم ا١تدرسة عن الكلمات " أنا أذىب إذل ا١تدرسة" كبعد ذالك يأمر الطالب 
ليتصلوا حىت تكوف اٞتملة ا١تفيدة التامة. ٍب يسأؿ ا١تدرسة عن ا١تادة ا١تاض. كبعد ذالك، 

ديدة مثال من ا١تادة عن "القوؿ كالعمل" كىناؾ كثَت من ا١توضوع بينها: "ماذا يبدأ ا١تادة اٞت
تعمل عندما تنظر الطفل الباكيا كىو يبحث أمو".  إف ُب ىذا ا١توضوع يأمر ا١تدرس 

 الطالبُت  إذل األماـ  ليطبقا احملتول من ا١تادة.

 

 

                                                           
ا١تسكن ُب  5717فرباير    54إلثنُت، ( ُب يـو ااألزىار يئة اللغويةُب ا٢تمدرسة تعليم احملادثة )ةإيسيت ديوم أستوٌب ١تقابلة مع األستاذا32
 .ىيئة اللغويةرابعة  ال
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 طريقة المجنون.الثالثة : 

حملادثة, يسمى بطريقة اجملنوف ألف ُب تطبيقها أف ىذه الطريقة يستخدـ ُب تعليم ا  
أك غَتىا ُب  كالبالط كا١تركحة ٞتدارحوؿ الفصل، مثلبااليت  تكوف الطالب بسلعة  يتحدثوا 

 . كقت ٤تدد

كقاؿ األستاذ رٛتن الدين )مدير كمدرس تعليم احملادثة( أف الطريقة ا١تستخدمة ُب   
لطريقة بأنيطلب ا١تدرس من اجملنوف. أما تطبيق ىذه امرحلة الثانية )يوما كامال( ىي طريقة 

.كيطوؼ ا١تدرس با١توضوع ا١تعُت الفصل ف حوؿاليت  تكو السلعة  الطالب أف يتحدثوا عن
بُت الطالب،كيسأؿ الطالب ا١تدرس عن ا١تفردات اليت دل يعرفوىا.ٙتيتكلم الطالب أماـ 

 88وهنا.الفصل أكيقص

ـ الطالب ألهنم يتكلموا ٔتا شاؤكا كعلى حسب كىذه مناسبة لًتقية من مهارة كال  
قدرهتم. أما ا٠تطوات ىذه الطريقة تعٍت إعطاء ا١توضوعات أكال، مثال، يعطي ا١تدرس 
ا١توضوع عن فضائل العلـو . كبعد ذلك يطلب ا١تدرس الطالب ليتحدثوا مع السلعة بالوقت 

 .   ا١تعُت. ٍب يطلب ا١تدرس الطالب ليتحدثوا أماـ الفصل متبادال

 الخطابة  طريقةال:  ةرابع

ىذه الطريقة يستخدـ ُب عملية تعليم احملادثة، ألف ُب ىذه الطريقة ٘تارس الطالب 
 ليتكلموا باللغة العربية على حسب قدرهتم. 

                                                           
 5717فرباير  57اٞتمعة( ُب يـو ااألزىار يئة اللغويةادة احملادثة ُب ا٢تمدرٝتاألزىار ك  يئة اللغويةمدير ا٢ت) رٛتن الدين١تقابلة مع األستاذ ا33
 األزىار ببارم كديرم ىيئة اللغويةإدارة ُب 
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قالت األستاذة إيسيت )مدرسة تعليم احملادثة(  أف ىذه الطريقة مهمة جدا لًتقية 
داـ ىذه الطريقة تعٍت، يطلب ا١تدرس الطالب لَتٝتوا كأما ا٠تطوات بااستخ. مهارة الكالـ

يطلب األزىار ببارم كديرم جاكل الشرقية. ٍب  ىيئة اللغويةالشارع أك ا٠تريطة من بيتو إذل 
 89الطالب. يكوف متبادال بُتك  ،أماـ الفصلتلك ا٠تريطة أك ذلك الشارع هم أف يبينوا من

 5" (Full Time)ُب فصل يـو كامل احملاثة  قد قامت الباحثة ٔتالحظة عملية تعليم       
الساعة الثامنة حىت الساعة التاسعة 5717فربايَت 14ا١توافق بالتاريخيـو الثالثاء  .الباء

هي ا١تادة التعليمية فأما  ك . األستاذة إيسيتا١تدرسة ىي ككانت  (.79.77 - 78.77)
ٍب عن "فصل ا١تطر" ريريا أف يعربكا تعبَتا ٖتالطالب من تطلب ا١تدرسة حيث  "الفصوؿ"،

الشفوم من الطالب تعبَتا شفويا، كاآلخركف يركزكف على تعبَت  أماـ الفصليعربكا ما كتبوا 
كالطريقة . ذلك التعبَتتقرأ ا١تدرسة ٍب  .وا مافيو من األخطاءيصححخالؿ تعبَتىم التحريرم ل

ا١تفردات اٞتديدة ة باتلكة تعليمية ليالسبورة كسباستخداـ طريقة ا٠تطابة. ا١تستخدمة ىي 
 الشرح.ك 

 تالمشكالحل طريقة خامسة : ال

، كينمى  97كانت الطريقة حل ا١تشكالت يكسب أساليب سليمة ُب التفكَت 
قدرهتم على التفكَت التأملى. كما أنو يساعد الطالب على استخداـ طرؽ التفكَت ا١تختلفة، 

                                                           
 ىيئة اللغويةُب  5717فرباير 54األزىار( ُب يـو اإلثنُت،  ىيئة اللغويةدثة ُب ا١تقابلة مع األستاذة إيسيت ديوم أستوٌب )مدرسة مادة احملا89

 األزىار ببارم كديرم
 63ق(، ص  1414، ) القاىرة  : الدار ا١تصرية البنانية، تعليم اللغة العربيةحسن شحاتة، 41
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على التفكيلالر العلمى، كتفسَت كتكامل استخداـ ا١تعلومات، ككذالك تنمية فدرة الطالب 
 البيانات مطريقة منطقة الصحيحة، كإعطاء الثقة للطالب ُب أنفسهم.

قاؿ األستاذ رٛتن الدين )مدير كمدرس تعليم احملادثة( يشرح ا١تدرس موضوع  
الدرس، كيكوف ا١توضوع عن ا١تشكالت اليت تواجهوهنا ُب ا١تدرسة. أما ا٠تطوات ىذه 

ا١تدرس الطالب على اجملموعات يتكوف من ثالثة الطالب. فيكوف  الطريقة تعٍت، يقسم
الطالب األكؿ كالوالد، كالطالب الثاين كرئيس ا١تدرسة كالطالب الثالث كالولد. للولد مشكلة 
مثل الكسل ككثرة الغياب ُب ا١تدرسة. ٍب يتطلب رئيس الندرسة من الوالد أف ٭تضر ُب إدارة 

كا١تدرس يطلبهم أف يتحدثوا  91ثة بينهم ليحلل ىذه ا١تشكلة.ا١تدرسة ألخبار عنها. فاحملاد
 عنها ك٭تللوىا لتكوف اٟتماية لدل الطالب ُب التحدث حريا.

األزىار بباري كديري جاوى  ىيئة اللغويةتعليم المحادثة في  وسائل  (1)
 الشرقية

ىيئة  ( ُب5إف الوسائل ا١تستخدمة ُب تعليم احملادثة ُب ا١ترحلة الثانية )يوما كامال  
 األزىار ببارم كديرم جاكل الشرقية كما يلي: اللغوية

 

 

 
                                                           

ىيئة ُب إدارة  5717فرباير  57زىار( ُب يـو اٞتمعة األ ىيئة اللغويةا١تقابلة مع اإلستاذ رٛتن الدين )مدير كمدرس تعليم احملادثة ُب 40
 .  األزىار ببارم كديرم اللغوية
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 السبورة:  األول

ُب عملية تعليم احملادثة . قاؿ األستاذ سوناردم )مدرس تعليم  تستخدـ إف ىذه الوسيلة 
 95.لكتابة ا١تفردات اٞتديدة ا١تتعلقة با١توضوع أك بالشرحاحملادثة( أف ىذه الوسيلة 

 الثاني : الجوال

ألف هبذه لتسجيل اٟتوار.  إلستماع ا١تادة ككسلية تقوٯتيتو لة تعليميةياٞتواؿ كس يكوف
الوسيلة يستطيع الطالب أف يسمعوا غناء أك قراءة اللغة العربية من الناطقُت. كىذا التعليم 

 ا١تمتعة ُب عملية تعليم احملادثة لكي يستطع تطبيقا من ٢تجة العربية ُب ٖتدثهم.

يستخدـ اٞتواؿ كأالت )مدرسة تعليم احملادثة( ديوم أستوٌب يتإيساألستاذة قالت 
إلستماع أغنياء العربية أك ا١تادة ليكتبوا خالصها أك ا١تادة ا١تعينة اليت ينطقها الناطقوف باللغة 

 93العربية، حىت يستطيع الطالب  ليستمعوا لغة العربية من الناطقُت هبا مباشرة.

  التلفازالثالث : 

جيدة ُب تعليم احملادثة. ألف يستطيعوا الطالب ليشاىدكا من  كسيلةيكوف التلفاز 
 الذين يكوف ُب الفيلم كيسمعوا من أصوات اليت تكوف من ذالك النطق.

                                                           

 ىيئة اللغويةإدارة ُب  ، 5717فرباير   13إلثنُت، ( ُب يـو ااألزىار ىيئة اللغويةمدرس مادة احملادثة ُب ١تقابلة مع األستاذ سوناردم)ا. 47
 األزىار ببارم كديرم

هيئة في 5717فرباير 54إلثنُت، ( ُب يـو ااألزىار ىيئة اللغويةة مادة احملادثة ُب )مدرسسيت ديوم أستوٌب ة إي١تقابلة مع األستاذا43
 األزىار ببارم كديرماللغوية
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يستخدـ التلفاز ١تشاىدة األفالـ قاؿ األستاذ سوناردم )مدرس تعليم احملادثة( 
تقدـ ا١تذيعفي القناة ستماعاألخبار اليت منها حسب ما شاىدك، أك إلالعربية،ليلخصوا 

 94.العربيةليستمعوااللغة من ناطقي اللغة العربية

تعليمية بأف  قاؿ األستاذ مصلحُت )مدير كمدرس تعليم احملادثة( يستخدـ التلفاز ُب
الـ كيكتبوف ا٠تالصة عنها أك تعلقة بالدراس. حيث يشاىدكف األفيشاىد الطالب األفالـ ا١ت

 95ناطقيها. لالستماع إذل اللغة العربية من

 الشاشةالرابع: 

تستخدـ ُب عملية تعليم احملادثة، ألف هبذه الوسيلة تكوف الصوار   إف ىذه الوسيلة 
( قاؿ األستاذ مصلحُت )مديركمدرس تعليم احملادثة كبَتة كتسهل الطلب ليشاىدكا ٚتاعة. 

 96تكوف الشاشة كسيلة تعليمية للمشاىدةٚتاعة. 

 

 
                                                           

 ىيئة اللغوية،  ُب إدارة 5717فرباير   13األزىار( ُب يـو اإلثنُت،  ىيئة اللغويةا١تقابلة مع األستاذ سوناردم)مدرس مادة احملادثة ُب 94
 ألزىار ببارم كديرما

ُب  5717فرباير  51األزىار( ُب يـو االثالثاء ىيئة اللغويةاألزىار كمدرٝتادة احملادثة ُب  ىيئة اللغويةا١تقابلة مع األستاذ مصلحُت )مدير ٢1
 األزىار ببارم كديرم ىيئة اللغويةإدارة 

ُب  5717فرباير  51األزىار( ُب يـو االثالثاء ىيئة اللغويةاحملادثة ُب األزىار كمدرٝتادة  ىيئة اللغويةا١تقابلة مع األستاذ مصلحُت )مدير ٢6
 األزىار ببارم كديرم ىيئة اللغويةإدارة 
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 Origamiقرطاس الخامس : 

يصنع الطالب منها شيئا ما ٍب  يستخدـ َب تعليم احملادثةػ. مثال، القرطاسىذا 
لساعة العاشرة كالنصف حىت الساعة اٟتادية كقامت  الباحثة ١تالحظة َب ا يبينونو كيشرحونو.
مفتاح كىي تبدؿ  ةستاذة ىي األا١تدرسكانت   (11.37 – 17.37عشرة كالنصف )
ككانت ا١تدرس ". السلعةهي "فلسفة عن تلك ف يميةأما ا١تادة التعلك  األستاذ سوناردم.

شيئا من ذلك القرطاس   وايصنعأف الطالب  منتطلب ، فOrigamiتدرس كمعو قرطاس 
كتطلب ا١تدرسة الطالب ليشرحوا أك يبنوا عن السلعة اليت . ىاالطَت كغَت كالطائرة ك  كالوردة،

ها عطرة, لك الشوكة. أريد مثلك صنعوا. مثال، الوردة، يا زىرة الوردة أنت ٚتيلة جدا. كر٭ت
 ألنك تستطيع أف تعطي فرحة ٟتولكم كتكوف اإلنساف مسركرة بوجودؾ حو٢تهم إذل أخره. 

 حول الفصل البضائعالسادس : 

الساعة التاسعة كالنصف حىت الساعة العاشرة كما قامت الباحثة ا١تالحظة ُب 
 ىي ا١تادة التعليميةك الدين. ا١تدرس ىو األستاذ رٛتن كاف   (17.37 – 79.37كالنصف )

بتدائية كا١تتوسطة كالثانوية رحلة االمن ا١تمراحل الًتبية الًتبية"حيث بدأ ا١تدرس بكتابة "
. فيتحدثوف هو شرحيأف منهم  بللطالب، طلـ ا١توضوع ٍب يقدكاٞتامعية كالدراسات العليا.

طريقة ىي  دمة. كا١تدرس يطوؼ حو٢تم. كالطريقة ا١تستخوضوعك ا١تذلهتم باقدر  حسب
 كالسبورة.كالبالط كالكرسي ا١تركاحة كاٞتدار ة ىي ستخدمعليمية ا١تاجملنوف. كالوسائل الت
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 األزىار بباري كديري جاوى الشرقية ىيئة اللغويةتقويم تعليم المحادثة في   (7)
قد قامت الباحثة ا١تالحظة عن التقوًن ُب تعليم احملادثة ُب ا١ترحلة الثانية )يـو كامل  

األزىار ببارم كديرم جاكل الشرقية. إف التقوًن النهائية تتكوف  ىيئة اللغويةلباء(.  ُب ا 5
يئة عن األقساـ، أكال، تقوًن ا١تفردات, ألف ا١تفردات أىم ُب تعليم احملادثة كخاصة ُب ىذه ا٢ت

البد على الطالب أف ٭تفظ ا١تفردات حوارل الفي ا١تفردات مدة أسبوعُت حىت شهر.  اللغوية
أعطي ا١تدرس الشهادة للطالب النجاح. ثانيا, احملادثة بُت الطالب حوارل نصف الساعة س

با١توضوع ا١تعُت، كا١تدرس يطوؼ حو٢تم. ثالثا، تسجيل الصوت َب اٞتواؿ. يطلب ا١تدرس 
الطالب ليسجلوا أصواهتم للموضوع ا١تعُت ُب اٞتواؿ، ٍب يفتس ا١تدرس عن التسجيل من 

  ة كغَتىا.ناحية القواعد كاللهج

إف تقوًن الدراسة أقيم بثالث مرات كىي اإلختبار اليومي كاإلختبار األسبوعي 
 كاإلختبار النهائي

اليومية ىي اإلختبار الذم يقـو ُب كل يـو كُب ىذا التعليم كاف تقوًن أما  ( أ)
 .اإلختبار بشكل التطبيق عن احملادثة أماـ الفصل

مع األساتذ عن ا١توضوع ُب  كتقوًن األسبوعية فهو اإلمتحاف با١تقابلة ( ب)
األسبوع، مثال، يوجد ا١توضوع عن "ا١تعيار". أما اإلختبار كىو يقـو ا١تقابلة 

الزكاج أك عن ن معايَتىم ُب ا١تستقبل مثال، ع يئة اللغويةا٢تمع األساتذ حوؿ 
البيت اك األكالد اك األعماؿ كغَتىا. ٍب ٬تمع الوظيفة على األستاذ أك 

 .ب عن ا١توضوع ا١تعُتبالتمثيل بُت الطال
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كتقوًن النهائي كىو اإلختبار ُب األخر الدراسية. ككاف اإلمتحاف سواء أكاف  ( ج)
تسحيل األصوات أك ٤تادثة بُت الطالب بوقت معُت حوارل نصف الساعة 

 ك حفظ ا١تفردات الفي مفردات. 

 المبحث الثالث : تحليل البيانات

األزىار  ىيئة اللغويةلسلوكية في مواد تعليم المحادثة في ضوء النظرية ا(. 0)
 بباري كديري جاوى الشرقية

تتكوف من  "الباء"  ( يـو كامل الثاين إف مواد تعليم احملادثة ُب فصل  ا١ترحلة الثانية )
كلكل منهما موضوعات، كلكل  موضوع حوافز ك دكافع لدل الطالب ُب كالقراءة  احملادثة

 عملية تعليم احملادثة. 

( أف ا١تواد تتعلق 1حملادثة ُب ضوء النظرية خصائص كثَتة، تعٍت : ١تواد تعليم ا
بأنشاطات اليومية، مثال، البحث عن الكيفية )الوضوء كغسل ا١تالبس كركوب الدراجة  

( كانت ا١تواد تعطي 5كغَتىا  حىت يكوف الطالب متحمسُت ليتحدثوا عن ذلك ا١توضوع. 
داـ اللغة العربية. مثال، ا١توضوع عن اجملادلة،  اٟتوافز كالدكافع لكي يتحدث الطالب بااستخ

( أف ا١تواد تدفع الطالب على سعادة 3كاف الطالب متحمسُت ليبينوا كيشرحوا ْتجتهم. 
( أف 4كفعالة ُب عملية التعليم، مثال با١توضوع عن "القوؿ كالعمل" ىم يتحدثوا مع التمثيل. 

وضوع عن ا٠تريطة،  ُب ىذه ا١توضوع يتطلب ا١تواد تدفع على ٦تارسة اللغة العربية، مثال ا١ت
( كانت ا١تواد تدفع الطالب 5.يئة اللغويةعلى شرح ا٠تريطة كالشارع من قريتهم إذل ىذه ا٢ت
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( اليفرؽ الشرح بُت القواعد كاحملتول 6على التفكَت عن تعريف السلعة اليت تكوف حو٢تم. 
 ( أف الطريقة مناسبة للمادة.7من ا١تادة. 

 األزىار بباري كديري جاوى الشرقية ىيئة اللغويةالمحادثة في  طريقة تعليم (1)
 .في ضوء النظرية السلوكية

ىيئة البيانات فعرفت الباحثة الطرؽ ا١تستخدمة ُب  بناء على ماسبق بيانو ُب عرض
 : األزىار ببارم كديرم جاكل الشرقية ُب ضوء النظرية السلوكية ىي اللغوية

 يةطريقة السمعية الشفو أولى: ال

استخدـ ا١تدرس الطريقة السمعية الشفوية ُب تعليم احملادثة. ىذه الطريقة تركز إذل 
ا١تدرس كالطالب. ألف ا١تدرس ا١تسؤكؿ  يؤٌب ا١تثَت كتوفَت التعزيز كٖتديد نوعو كالكتب كا١تواد 

كُب عملية الدراسة،  كاف ا١تدرس ٬تنب عن الكالـ باللغة الوطنية  97كطرائق ُب تعلمو.
يعطي الشرح أك البياف عن ا١تادة أك الكلمات ألف ُب ىذه الطريقة  كاف ا١تدرس ىو عندما 
 ا١تمثل.

( ىذه الطريقة تدفع الطالب على التحدث 1أما خصائص ىذه الطريقة ىي : 
( ىذه الطريقة ٖتفز الطالب اٟتماسة كالشجاعة َب 5باللغة العربية على حسب قدرهتم. 

ف ُب ىذه الطريقة يتحدث ا١تدرس مرات عن ا١توضوع لكي التعلم كٖتدث باللغة العربية أل
يفهم الطالب عن ا١تادة اليت يشرح أك يبُت ا١تدرس. كثَت من اإلعادة،كما ُب تطبيق النظرية 

                                                           
42

Ahmad Fuad Efendy, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Malang”Misykat, 7107)  hlm :04. 
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( تدفع للطالب على يكونوا الفعالية ُب 3السلوكية، ألف ىذه الطريقة تتعلق بالسماعة. 
 التعلم. 

 طريقة المباشرة ثانية : ال

لطريقة ا١تباشرة مستخدمة ُب تعليم احملادثة. كُب عملية ىذا التعليم أف ا١تعلم أما ا
أحضر سلعة ا١تتعلقة أك الصورة كغَت ذالك ُب الفصل. مثال، من ا١تادة با١توضوع "التعاريف" 
ُب ىذا ا١توضوع البد لطالب من إعطاء التعريف عن السلعة على رأيهم، مثال،  عن 

البيت أك ا٠تريطة" فبهذه الطريقة، يطلب ا١تدرس الطالب ليشرحوا  "ا١تركاحة أك البالط أك
من تعريف السلعة كيدؿ تلك السلعة مباشرة. كىذه تتعلق بالنظرية السلوكية ألف ُب ىذه 
النظرية أف التعليم تتعلق بالبيئة مكاف الداسة. ٘تثل ا١تثَتات ألهنا تدفع التلميذ للتكلم، 

يزا أك سلبيا. فإذا كانت شرحا أك بيانا من الطالب صحيحة لذلك، فإجابة التلميذ تعد تعز 
 98يعطي ا١تدرس هتنية أك غَتىا، كإذا كانت خاطئة يعطي ا١تدرس العقاب يتضمن الًتبية.

( ىذه الطريقة تعطي اٟتافز لكي يكوف الطالب 1أما خصائص ىذه الطريقة ىي: 
 يتحدثوا عن فعالية ُب عملية التعليم، ألف ا١تدرس يطلب الطالب مباشرة

( تدافع الطالب 5ا١توضوع أك مباشرة يطلب الطالب ليتصلوا من الكلمات ا١تعينة. 
( كتعطي اٟتافز للطالب لكي يكونوا 3لكي يتحدثوا باللغة العربية على حسب قدرهتم. 

( تعطي الدكافع للطالب لكي 5( كانت ىذه الطريقة ٦تتعة  4ٛتاسة كشجاعة َب التعليم 
                                                           

( ص 5711، )لقاىرة : دار الكتاب كاٟتديث، : اكتساب ا١تهارات اللغويةنظريات التعلم كتطبيقتها ُب علـو اللغة عبد اجمليد عيساين، 43
73-74. 
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( يسهل الطالب 5لًتكيز ُب تعليمهم، ألف ا١تدرس يطلب الطالب فجاءة. يكونوا الطالب ا
 لنيل من أىداؼ الدراسة.

 طريقة المجنون ال:  ةثالث

إف تعليم احملادثة هبذه الطريقة مناسبة إذل نظرية السلوكية، ألف تطبيق ىذه الطريقة ُب  
ف حوؿ الفصل عملية تعليمو، يطلب ا١تدرس الطالب أف يتكلموا مع سلعة اليت تكو 

للممارسة ككاف ىو تطبيق اللغة كتتعلق بالبيئة. ككانت ُب ىذه الطريقة تستخدـ الوسائل 
 ا١تتنوعات اليت تكوف حوؿ الفصل مثال جدار كالبالط كالكرسي كا١تركاحة كغَتىا. 

( ىذه الطريقة تدفع الطالب لكي يتحدث باللغة 1أما خصائص ىذه الطريقة ىي: 
( ىذه 5رهتم، ألف التعليم بااستخداـ ىذه الطريقة كثَتة با١تمارسة. العربية على حسب قد

( ىذه 3الطريقة تعطي اٟتافز لكي يكوف  الطالب لديهم ثقة النفس تكلما باللغة العربية. 
 الطريقة تعطي الدكافع لكي يكوف الطالب فعالة ُب التعلم.

 طريقة الخطابة رابعة : ال

التعلم، يتطلب ا١تدرس الطالب ٤تادثة عن ا١توضوع إف تطبيق ىذه الطريقة ُب عملية  
ا١تعُت، كانت ىذه الطريقة مناسبة بالنظرية السلوكية ألف تطبيق  ُب النظرية السلوكية أف 

 التعلم اإلعادة كتتعلق بالبيئة. 

( 5( تعطي اٟتافز على فعالة ُب عملية التعليم. 1أما خصائص ىذه الطريقة ىي: 
( كتعطي اٟتافز لكي يكوف 3ثة باللغة العربية ْتسب قدرهتم. تدفع الطالب على احملاد
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( تدفع الطالب  ُب تعليمهم ليقـو 5( كانت ىذه الطريقة ٦تتعة.  4متحمسُت َب التعليم. 
 ببياف أك شرح جيد كترتيب.

األزىار يعطي  ىيئة اللغويةبناء على ماسبق أف عملية تعليم احملادثة ُب 
 السؤاؿ الوجواب الشفويا.   عن طريق (Stimulus)ا١تثَتات

 ىيئة اللغويةكاإلستنباط من ىذ البياف أف الطرؽ ا١تستخدمة ُب  تعليم احملادثة ُب 
األزىار ببارم كديرم جاكل الشرقية ىي طريقة ا١تباشرة كطريقة السمعية الشفوية كطريقة 

 لسلوكية.ا٠تطابة كطريقة اجملنوف كطريقة حل ا١تشكلة. كىذه مناسبة بتطبيق النظرية ا

 طريقة حل المشكالتخامسة : ال

ىذه الطريقة يتطلب الطالب ليبحث حل من ا١تشكالت اليت يعطي ا١تدرس عن إف  
ا١توضوع ا١تعُت، كا١تشكالت ترتبط ٔتا يدرسوهنم من ا١تواد ٥تتلفة أك ا١تشكالت تتصل باٟتياة 

 99ا١تدرسية كغَت ا١تدرسية داخل بيئاهتم.

( تدفع 5( ىذه الطريقة تتطلب على تفكَتا. 1ي : كانت خصائص ىذه الطريقة ى
( كىذه الطريقة 4( تدفع الطالب لكي يكونوا فعالية ُب التعليم. 3الطالب على احملادثة. 

 تدريبا ٟتل من ا١تشكالت ٚتاعة.
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األزىار بباري كديري جاوى  ىيئة اللغويةوسائل تعليم المحادثة في  (7)
 الشرقيةفي ضوء النظرية السلوكية

السبورة  كاٞتواؿ   : ية ىيية التعليم ُب ىذه النظرية السلوكوسائل ُب عملإف ال
 .حوؿ الفصلك البضائع  Origamiقرطاس كالتلفاز كالشاشةك 

تعطي اٟتافز لتكوف فعالة لدل ( ىذه الوسائل 1أما خصائص ىذه الوسائل ىي: 
تحدثوا باللغة تكونلديهم ٛتاسة ليفع الطالب على أف ( تد5الطالب ُب عملية التعليم. 

( تدفع الطالب 4عملية التعليم. فع الطالب على سعادة ُب ( تد3العربية حسب قدراهتم. 
 .لئال ٯتلوا عندعملية التعليم

األزىار بباري كديري جاوى  ىيئة اللغويةتقويم تعليم المحادثة في  (1)
 الشرقيةفي ضوء النظرية السلوكية

( يتحدث الطالبُت أماـ 1تنوعة, منها: م يئة اللغويةإنتقوًن احملادثة  ُب ىذه ا٢ت
تطبيق الك مناسب بالنظرية السلوكية ألف ىذه ا١تمارسة أ،ىذا اإلمتحاف ل عن ا١توضوعالفص
( 5 بينهم.على ٤تادثة فز كالدكافع بُت الطالب اٟتادثة باللغة العربية، كىناؾ ٬تد اٟتوامن 

لتقوًن يقـو ُب ،كاف ىذا اا١تادةوضوع الذم يتعلق بااإلمتحاف با١تقابلة مع األساتذ با١ت
تحاف ٬تد اٟتافز كىذا التقوًن مناسبة بالنظرية السلوكيىة ألنفي ىذا اإلم إمتحاف األسبوعي،
( يتحدث بُت الطالب حوارل 3 .باللغة العربية بُت الطالب كاألساتذ كا١تثَت على احملادثة

ىذا التقوًن مناسبة بالنظرية نصف الساعة. كاف ىذا التقوًن يقـو ُب اإلمتحاف النهائية. ك 
( التقوًن 4السلوكية ألف ُب ىذا التقوًن يقـو ا١تمارسة اللغة كتطبيق عن التكلم باللغة العربية. 
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التمثيل تطلب ا١تدرس الطالب ليقـو با. ييإمتحاف األسبوعبالتمثيل. ىذا التقوًن يقـو ُب 
كية، ىناؾ ٧تد اٟتافز كا١تثَت بُت عن ا١توضوع ا١تعُت، كىذا التقوًن مناسبة بالنظرية السلو 

( التقوًن بتسجيل األصوات ُب اٞتواؿ, كىذا 5  .ُب التقوًنمتحمسُت الطالب حىت يكوف 
مناسبة بالنظرية السلوكية، ألف ىذا التقوًن التقوًن يقـو ُب اإلمتحاف النهائية. كىذا التقوًن 

 باللغة العربية.على ٤تادثة فع الطالب يد

( يدفع 5يتعلق با١تادة كأىداؼ الدراسية. ( 1البحث ىي:  أما خصائص تقوًن
( يعطي اٟتافز ليكوف لدل الطالب 3الطالب على أف تكوف لديهم ٛتاسة ُب التقوًن. 

( 5( يكوف التقوًن با١تمارسة ليقدر الطالب على أف يتحدثوا مع التمثيل. 4فعالة ُب التقوًن. 
 يدفع الطالب على احملادثة باللغة العربية.

 المبحث الرابع : مناقشة البحث

 األزىار بباري كديري جاوى الشرقية ىيئة اللغويةتعليم المحادثة في مواد  (1)
 في ضوء النظرية السلوكية

( 1تعٍت :  األزىار، ىيئة اللغويةُب  ف خصائص مواد تعليم احملادثة ُب ضوء النظريةأ
على احملادثة باللغة اٟتافز كالدكافع ( كانت ا١تواد تعطي 5 .اليومية إف ا١تواد تتعلق باألنشطات

على فع ( ا١تواد تد4. معلى سعادة كفعالة ُب عملية التعلف ا١تواد تدفع الطالب ( أ3العربية. 
اليت تكوف  ( ا١تواد تدفع الطالب على التفكَتا عن تعريف البضائع5باللغة العربية. ا١تمارسة 

 ( أف الطريقة مناسبة با١تادة.7ا١تادة.   ( اليفرؽ الشرح بُت القواعد كاحملتول من6. حو٢تم
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إف تلك خصائص تعليم مناسبة ٓتصائص ا١تواد للنظرية السلوكية، كاف عرض احملتول   
كثَتة باٟتوار أك احملادثة، اليفرؽ بُت  قواعد النحو كاحملتول ُب عملية الدراسة ك٦تارسة اللغة 

 177مًتكز إذل تطبيق اللغة ليست إذل ٤تتوياهتا  .

صر التعلم ٖتتاج إذل التخطيط اٞتيد  ىي ا١تواد الدراسة.  ناإحدل من ع كانت 
تياج  كانت ا١تواد الدراسة  اٞتيدة متعلقة بتطوير العلـو كعلم نفسية  ا١تتعلمُت، كمتعلقة بإح

ض عر ُب اللغة العربية  يرسمدكثَت من ٬تد  ، خاصة ُب إندكنسي ا١تتعلمُت كتطرير الزماف
كوف تىت حتياج كإفادة مواد التعلم للمتعلمُت حاة  كاليهتموا ناحية سة  بتقليديمواد الدرا

اليت رتب بًتتيب ىي مادة  م واد الدراسة أف م Pannen.  رأل الدراسة  شكليات اتأنشط
ٝتي بتميز ألف  كا٠تاصة، واد الدرسة تتوصف بتميزكمتعلمُت ُب عملية الدراسة ستخدـ ا١تت

كٝتي با٠تاصة ألف مواد  ،اصة كُب عملية ا١تعُتخلمستمعُت مواد الدراسة مستخدـ ل
لدراسة االدراسة تصمم بًتتيب لنيل أىداؼ ا١تعُت كطريقة إرسا٢تا  تناسب ٓتصائص مواد 

 كخصائص الطالب ا١تستخدـ.

ا١تواد كانت أف خصائص إلختيار مواد الدراسة كما يلي : أ(  Hilda Taba رأت
فية  ( ا١تواد مناسبة بواقعية اإلجتماعية كالثقاعٍت تصور علـو ا١تتجدد. بك أ٫تية تصحيحة 

تتضمن تكافؤ بُت  دظواىر كالتغيَتات الواقعية. ج( ا١توالكي يكوف الطالب قدرة لفهم 
الطالب. ك(  كفاءةاألىداؼ. ق( ا١تواد مناسبة بإتساع كأعماؽ. د( ا١تواد تشمل متنوعة 

ا١تدرس ُب تصميم مواد  نجاحة بالدراسة متعلق ٧تاحكاف ا١تواد مناسبة بإحتياج الطالب.
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عٍت التخطيط ك نبوءة ك إسقاط  ٦تا تمن ا١تناىج  الدراسة. حقيقة، أف مواد الدراسة قسمة 
 171يعمل. 

مواد تعليم احملادثة ُب ضوء النظرية السلوكية تعٍت كاف خصائص ، أف ا٠تالصةك 
  اإلعادة.إذلة، ألف اللغة ٖتتاج  ٦تارسة اللغ ًتكزعلىوار أل٪تة باٟتكثَت موادىا  

األزىار بباري كديري جاوى الشرقيةفي ضوء  ىيئة اللغويةطريقة تعليم المحادثة في ( 7
 .النظرية السلوكية

 : الطريقة السمعية الشفويةأولى

 ٢تذه الطريقة خصائص، منها:

أف على ( تشجع الطالب 5تدفع الطالب على التحدث باللغة العربية حسب قدراهتم. ( 1
باللغة العربية، ألف ا١تدرس ا١تستخدـ ىذه  حملاثةسة كشجاعة َب التعلم كاتكوف لديهم ٛتا

ألف ىذه الطريقة  الطريقة يتحدث عدة مرات عن ا١توضوع ليفهم الطالب ا١تادة ا١تدركسة
( تدفع الطالب على أف 3فكثرة اإلعادة تدؿ على تطبيق النظرية السلوكية.  تتعلق بالسماعة

 تكوف لديهم فعالية ُب التعلم.

طريقة السمعية الشفوية . كالالباحثة مطابقة بنتائج البحثاليت كتبت ا٠تصائص كىذه
 :منها، طريقة السمعية الشفوية خصائصللأف  Effendyأفندم . كما  شرح خصائص٢تا 
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 .اكالتمثيل كغَت٫تا١تسرحية م بيالتعلف و كيب(  كلمات اللغة األجنبية بشكل اٟتوار.رتبت  أ( 
م. يطريقة السمعية الشفوية ُب التعلالالتسجيل كمعمل اللغة قبل تطبيق  آلةستخدـ ج( ت

أما ك ختيار ا١تفردات كشكل الكلمات كاٟتوار. امن ا١تادة ككاف ا١تدرس يقـو بتخطيط 
َب فيكوف التقوًن كأما وار اٟتشكل على تطبيق كيكوف الكالتقوًن. تطبيق بالهي فا٠تطوات 

 حملادثة.على اقدرة الطالب عرفةمدل ٪تو ١تالنهاية ك  البداية

ا١ترحلة الثانية تنجح، حيث ٖتقق األىداؼ ٖتقيقا  طريقة السمعية الشفوية ُبالكاف تطبيق 
ترقية تقدـ ك من إلٚتارل أتقوًن اسواء كاف من ال Maspalah. كىذه تناسب إذل رأل جيدا

تطبيق ىذه  عند ُب دراستهم   الطالب فعالة عالية للد تكانك  ا١ترحلة أك مشولية التعليم.
 017.الطريقة

 : الطريقة المباشرة ةثاني

 ٢تذه الطريقة خصائص، منها:

طلب من تتعطي اٟتافز لتكونلدل الطالب فعالية ُب عملية التعليم، ألف ا١تدرس ي( 1
طلب منهم أف يستخدموا كلمات معينة ُب االتصاؿ تتحدثوا عن ا١توضوع أك يالطالب أف ي

( تعطي اٟتافز 3فع الطالب ليتحدثوا باللغة العربية حسب قدراهتم. تد( 5مباشرة. 
( تعطي الدافع ليًتكز 5( تكوف ٦تتعة.4لتكونلدل الطالب ٛتاسة كشجاعة َب التعليم. 
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( تسهل الطالب لتحقيق 6طلب منهم مفاجاءة. الطالب ُب عملية التعليم، ألف ا١تدرس ي
 أىداؼ الدراسة.

كما MuhandisAzzuhriكأىدافها عند مهندس الزىرم   طريقة ا١تباشرةأما خصائص 
 :يلي

الطالب  قدرلي ٖتريرياأك  شفهياىداؼ األساسية ىي إلتقاف اللغة العربية سواء أكاف األ( 1
الفصل ك حوؿ الطالب  عمان ا١تفردات مراسة تكوف ا١تواد الدت( 5حدث هبذه اللغة.على الت

تقدـ الكلمات اليت تدرؾ باٟتواس  ( 4تقدمقواعد اللغة باألمثلة ٍب النتائج.( 3أك ا١تدرسة.
الطالب احملادثة بطريقة السؤاؿ كاٞتواب بتنوع  ( ٯتارس5لتمثيل.اكالبضائع كالصوار أكبا

تكوف الفعالةُب ( 7 الـ أك احملادثة.ٯتارس الطالب الًتكيز إذل االستماع كالك( 6  األشكاؿ.
( 8التعلم لدل ا١تدرس كالطالب معا،  حيث يعطيا١تدرس اٟتافز بالنطق كالتمثيل كالسؤاؿ.

تكوف اللغة العربية لغة مستخدمة ُب عملية ( 9 تًتكز إذل النطق الصحيح كقواعد اللغة.
صائص ىذه الطريقة تكوف خ 013.للممارسةلغوية للطالب الفصل بيئة  يكوف( 17  التعليم.

 مناسبة للنظرية السلوكية.

 Darussalam Gontor    معهد العصرمو، كاف ُب ْتث النتائج Wisnawati Loeis رأت 
خر٬توف ىذا ا١تعهد كٗترج من ستخدمالطريقة ا١تباشرة. قد اببونوركغو جاكل الشرقية 

كا١تدينة  القاىرةك رمة ا١تكمكة كخارج البالد،  همالتحقواُب جامعات اإلسالمية ، منمتميزكف
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داخل البالد. أما الكتاب  ا١تستخدـ اٞتامعات ُب  احو أكثرىم ٧تك كباكستاف كغَتىا. ا١تنورة 
كالتدريبات ا١تفردات على ىذا الكتاب ك٭تتوم . األكؿلد اجملدركس اللغة العربية  كتابفهو  

أعضاء اٞتسم واف ك الشكل كاأللاألفعاؿ كالعدد ك سم الصفات ك امثألٝتاء البضائع ك  .مباشرة
 حسب ترتيبالكلمات رتب تبالقواعد ك ىذا الكتاب كتابة متحركة ك يكتب .حيث كاٞتهات

الفصل أـ خارج الفصل،  داخلسواء أكاف  ،اليوميةا١تكا١تة اللغة العربية كتطبق مباشرة ُب 
 104.باحملادثة اليومية أك باحملادثة األسبوعية

 ثالثة : الطريقة المجنون

 خصائص، منها:٢تذه الطريقة 

تدفع الطالب ليتحدثوا باللغة العربية حسب قدراهتم، ألف التعليم يكوف  (1
( تعطي اٟتافز لتكوف لدل الطالب ثقة النفس للتكلم باللغة 5ٔتمارسةكثَتة.

 ( تعطي الدافع لتكونفعالة لدل الطالب ُب عملية التعليم.3العربية.
 طريقة الخطابة ال: ةرابع

 ها:٢تذه الطريقة خصائص من

( تدفع الطالب ليتحدثوا 5تعطي اٟتافز لتكونلدل الطالب فعالة ُب عملية التعليم. ( 1
( تعطي اٟتافز لتكونلدل الطالب ٛتاسة كشجاعة َب 3باللغة العربية حسب قدراهتم. 
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( تعطي الدافع ليًتكز الطالب ُب عملية التعليم، ألف 5( تكوف ٦تتعة. 4 عملية التعليم.
 مفاجاءة.ا١تدرس يطلب منهم 

 ل المشكالتليحتطريقة ال: خامسة

 ٢تذه الطريقة خصائص، منها:

( تدفع الطالب لتكونلديهم فعالية 3( تدفع الطالب على احملادثة.5تتطلب تفكَتا.  (1
( يتدرب الطالب بتحليل ا١تشكالت ٚتاعة أك با١تشاكرة. كىذه 4ُب عملية التعليم. 

 مناسبة للنظرية السلوكية.
األزىار ببارم كديرم  ىيئة اللغويةدمة ُب تعليم احملادثة ُب ا١تستخ أما الطرؽ

جاكل الشرقية ىي الطريقة ا١تباشرة كالطريقة السمعية الشفوية كطريقة اجملنوف كطريقة 
ا٠تطابة كطريقة ٖتليل ا١تشكالت. فالطريقة ا١تناسبة بتعليم احملادثة ُب ضوء النظرية 

 175الشفوية كا١تدخل الطبيعي.السلوكية ىي الطريقة ا١تباشرة كالطريقة 

األزىار مناسبة ٠تصائص ُب ضوء النظرية  ىيئة اللغويةإف نتائج خصائص الطرؽ ُب  
السلوكية، منها، أف يًتكز ا١تعلم إذل تعليم اٟتوار.حيث ٮتتار ا١تعلم ا١تفردات كاٞتمل ا١تناسبة 

لتعليم كتسهل عملية اشجاعة ُب ٔتعرفتهم أك بقدرهتم كتدافعهم لتكوف لديهم ٛتاسة ك 
 الطالب لتحقيق أىداؼ الدراسة.

                                                           
015

SuwarnaPringgawidagda, StrategiPenguasaanberbahasa, (Jogjakarta :AdicitaKarya Nusa,7117), 

hlm 64. 
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األزىار بباري كديري جاوى الشرقيةفي  ىيئة اللغويةوسائل تعليم المحادثة في  (1
 ضوء النظرية السلوكية

كسائل تعليم احملادثة ُب ضوء النظرية السلوكية ىي اٟتاسوب كاألفالـ كغَتىا،     
 ، منها :كخصائص ىذه الوسائل مناسبة ٠تصائص نتائج البحث

فع الطالب على أف ( تد5تعطي اٟتافز لتكوف فعالة لدل الطالب ُب عملية التعليم. (1
فع الطالب على سعادة ُب ( تد3تكونلديهم ٛتاسة ليتحدثوا باللغة العربية حسب قدراهتم. 

 ( تدفع الطالب لئال ٯتلوا عندعملية التعليم.4عملية التعليم. 

األزىار ىي السبورة كاٞتواؿ كالتلفاز كاٟتاسوب  ىيئة اللغويةككانت الوسائل ُب 
 كالشاشة كالقرطاس كالبضائع حوؿ الفصل كغَتىا. 

نظرية السلوكية ىي الوسائل متعددة، كال بد لتلك مناسبة للأف الوسائل ٟتاسوب، ا -
فع الطالب ُب عملية التعليم، كأف تعطي اٟتافز تدأف ، الوسائل خصائص منها
كما علمنا 176.لكي يكوف ا١تتحمسُت ُب التعلم كوف ٦تتعةللطالب ُب التعلم كأف ت

أف الوسائل ا١تتعددة ٘تتع كتعطي الطالب ٛتاسة كشجاعة ُب عملية التعليم 
بتكار ا١تناىج من اإلم اللغة يسائل تعلالبد لو كتسهلهم لتحقيق أىداؼ الدراسة. 

 DVDسوب كاٟتاك  تكنولوجيالم. كىذا متأثر بتطوير ياٞتديدة لًتقية فعالة التعل

(Digital Video Disc) م يتعلفميمن كسائل التعلنوع أما اإلنًتنيت ك ، ىافديوكغَت ، ك
معلومات لًتقية ا١تهارات كزيادة  ةناسبا١تك  ةيداٞتل ائالوسه اللغة العربية باستخداـ ىذ

                                                           
016

IshakAbdulhakdanDeniDermawan, TeknologiPendidikan, (Bandung :PTRemajaRosdakarya, 7105), 

hlm 34. 
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اللغة العربية ١تعرفة ية ميأساليب ككسائل كمواد التعلك طرؽ كاتتعلق باللغة   اليت  جديدة
.عا١تية لغةك

012 

إحدل من كىي ٫تية  ةر قدـ صو يم ية ُب التعلدوسائل ا١تتعدالاستخداـ إف الشاشة،   -
م اللغة يكسائل تعلأف Lili Suryani, Ishartiwiرأت  .تعليمال نتائجفعالة لًتقية طرؽ 

سونن   اٞتامعة اإلسالمية اٟتكوميةبُب شعبة اللغة العربية كلية الًتبية  ةالعربية ا١تتطور 
كانت ىذه الدراسة تتكوف .ستخداـ الشاشةاب كذلاألا١ترحلة بجا يوجياكارتا كاليجا

وسائل ا١تتعددة اليت الستخداـ كا من ٜتسة ا١توضوعات با١تادة عن "اٟتياة اليومية"
 178.تعليمال نتائجفعالة لًتقية إحدل طرؽ من كىي تعرض الصور ا٢تمية 

ىار األز  ىيئة اللغويةة ُب ستخدما١تتسجيل األصوات  ةلياستخداـ كسأف اٞتواؿ،  -
اٞتواؿ أحد من الوسائل  أفُب نتائج ْتثها UmiHanifahٔتا قالت  كىذه مطابقة

ستماع كاحملادثة، تلك األدكات م مهارة االيم اللغة العربية خاصة ُب تعليتعللا١تناسبة
 014دراستهم. سعادة ُب عمليةالالطالب  يشعرمستخدمة ل

القرطاس ُب عملية التعليم لكي يكوف متحمسُت  أف ا١تعلم يستخدـ قطعةالقرطاس،  -
األزىار ببارم كديرم  ىيئة اللغويةُب  لوسائل التعليم. ىذه مناسبة 001ُب التعليم. 

 جاكل الشرقية. 
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MuhandisAzzuhri, “Metode dan Media Pembelajaran Bahasa Arab Berbasis Internet  di Era ” Jurnal 

INSANIA, 3 (Sep-Des 7114), hlm 4. 
013

LiliSuryaniIshartiwi, “Pengembangan  multimedia pembelajaran bahasa arab untuk 

mahasiswauin sunan kalijaga yogyakarta,”JurnalInovasiTeknologiPendidikan, 0 (7104), hlm 66. 
3٠٢

UmiHanifah, “ Profesionalismedosenbahasaarabdalampenggunaan media pembelajaran,”  

JurnalIlmuTarbiyah " At-Tajdid, 7 (Juli  7103),  hlm 750. 

001
Maksudin, “Media pembelajaranbahasaarab,”  Jurnal Al’arabiyah7 (Januari 7116), hlm 02. 
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استخداـ كسائل  يم مهمة جدا، ككاف تطوركسائل التعل أفRodliyahZaenuddin  رأل
 ذلك،لق ىذه الطريقة  باستخداـ لغة األـ، باستخداـ الطريقة ا١تباشرة. كاف تطبيبدأ يم يالتعل

استخداـ البضائع ا١تادة كفهم لتسهل الطالب لوسائل من استخداـ ىذه المدرس للالبد 
م يتعلق بالبيئة ك٭تتاج إذل يالتعلألف تطبيق النظرية السلوكية لكىذه مناسبة 000ر كغَتىا.كالصو 

 .افز من ا١تدرس ليكوف التعلم ٦تتعااٟت

األزىار بباري كديري جاوى الشرقيةفي  ىيئة اللغويةيم المحادثة في تقويم تعل( 7) 
 ضوء النظرية السلوكية

مناسبة  األزىار ىيئة اللغويةُب  كانت  خصائص تقوًن احملادثة من نتائج البحث
 ٠تصائص تقوًن احملادثة ُب ضوء النظرية السلوكية ، أما خصائص تقوًن البحث ىي:

( يدفع الطالب على أف تكوف لديهم ٛتاسة ُب 5لدراسية. يتعلق با١تادة كأىداؼ ا( 1
( يكوف التقوًن با١تمارسة 4( يعطي اٟتافز ليكوف لدل الطالب فعالة ُب التقوًن. 3التقوًن. 

 ( يدفع الطالب على احملادثة باللغة العربية.5ليقدر الطالب على أف يتحدثوا مع التمثيل. 

خصائص أدكات التقوًن ىي . فالتقوًن تعلق بأدكاتييدالتعليماٞتخصائص تقوًن 
 عمليةالك (Representatif)يزا١تك  (Relevan)ة ناسبا١تك   (Reliabel)ثباتالك (Valid)صحةال

((praktis نابة اإلك(Deskriminatif)  اصةا٠تك(Spesifik) ة تناسبا١تك(Proporsional).
007

 

                                                           
000

RodliyahZaenuddin,  “Signifikansipenggunaan media dalampembelajaranbahasaarab, “ JurnalEl-

Ibtikar, 7 (Desember 7103), hlm02. 
007

ZainalArifin, EvaluasiPembelajaran: PrinsipTeknikProsedur, (Bandung:PT Remaja, 7100). hlm 64-
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  قائمة المصادر والمراجع  
 

 المصدر
 195-193( : 56الشعراء  )

 : اكتساب ا١تهارات اللغويةنظريات التعلم كتطبيقتها ُب علـو اللغةعيساين، عبد اجمليد. 
 ـ5711ىرة : دار الكتاب كاٟتديث، . القااألساسية

 
 المراجع العربية

 ـ.1965ا١تصر: دار ا١تعارؼ،ا١توجو الفٌت ١تدرس اللغة العربية. إبراىيم ، عبد العليم.  

 دمشق : جامعة دمشق،  ُب طرائق تدريس اللغة العربية.أٛتد السيد، ٤تمود. 
 

الطبعة األكذل،عماف  تدريس اللغة العربية مفاىيم نظرية كتطبيقات عملية.د.  أٛتد جابر، كلي
 ـ5775:دار الفكر للطباعة كالنشر كالتوزيع ،

، الرباط: تعليم العربية لغَت الناطقُت هبا مناىجو كأساليبو، أٛتد طعيمة،رشدم
 ىػ 1417ا١تنظمة للًتبية كالعلـو كالثقافة، منشورات

. ماالنج: هارات التدريس النحو إعداد مدرس اللغة العربية الكفءمر الدين، اكريل. ْت
 ـ.5711جامعة موالنا مالك إبراىيم، 

 
 .. قشم علم النفس، جامعة أـ القرل، د،سنظريات التعليم السلوكيةبركات، على راجع.  
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أ٪توذجا. -الوسائل ا١تعتمدة ُب تعليمية اللغة العربية ثانوية اٟتمادية ببجايةبن سراج، ٤تمد. 
 ىػ. 1436د,ـ, دار ناشر للنشر،

. عماف، دار أساليب تدريس الًتبية الفنية كا١تهنية كالرياضيةٚتيل عايش، أٛتد.  
 ق. 1458ا١تسَتة،

 63ق(، ص  1414، ) القاىرة  : الدار ا١تصرية البنانية، تعليم اللغة العربيةحسن شحاتة، 
 

د,ـ، مؤسسات الوقف اإلسالـ، تأصيلها. دراسات ُب ا١تناىج ك اٟتسن، حسن عبد الرٛتن. 
 ق. 1453

 كويت: األداب كالًتبية ّتامعة كويت،كسائل اإلتصاؿ كالتكنولوجيا.  ٛتدم، حسُت.
 

 مكتبةالتوبة، د،س. :الرياضطرائقتعليماللغةالعربية. ا٠تطيب، ٤تمدبنإبراىيم. 
 

. فاكس: دار عليميأسس بناء ا١تناىج الربوية كتصميم الكتاب التا٠تولة، ٤تمد ٤تمود. 
ـ.5711ا١تسَتة،   

الرياض: دار عادل  مذىب كالطرائق ُب تعليم اللغات. الرٛتن، عبد، عر صديق.
 .ق 1417،الكتب

 ـ.  1983 ،د.ـ : دار ا١تعارؼالتوجيو ُب تدريس اللغة العربية.  السماف ، ٤تمود على. 
 

 ـ.1985عة ا١تلك سعود، . الرياض : جامعلم اللغة النفسسيد اٛتد منصور، عبد اجمليد. 
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 . د. ـ : منشورات جامعة دمشق،طرائق دريس اللغة العربيةسيد، ٤تمود أٛتد. 
 

عماف: دار -. أردافا١تهارات الفنية ُب الكتابة كالقراءة احملادثةالطراكنة، كامل عبد السالـ . 
 ـ.5713أسامة، 

جامعة أـ بلغات األخرل. قُت طا١ترجع ُب تعليم اللغة العربية للنا  طعيمة، رشدم أٛتد.
 . د،س القرل

أسس إعداد الكتب التعليمية لغَت الناطقُت عبد اهلل الغارل ، ناصر، كعبد اٟتميد عبد اهلل. 
 ـ. 1991. الرياض: دار الغارل، هبا،

: الوسائل-األساليب-تعليم اللغة العربية  للناطقُت بغَتىاعبد اهلل، عمر صديق. .  ا٠ترطـو
 ـ.5778نسر كالتوزيع، الدار العا١تية لل

. القاىرة: مكتبة تعلم اللغات اٟتية كتعليمها بُت النظرية كالتطبيقعبد اجمليد العريب، صالح. 
 لبناف، د،س. 

ـ. 1977. الكويت: جامعة الكويت، ا١تناىج ا١تعاصرة لدمرداش. ،عبد اجمليد سرحاف  

 
الرياض: دار النشر  ية.أحدث اإلٕتاىات ُب تعليم اللغة العربخالد أٛتد ٤تمد. ،عرفاف

 .ق1459الذكرل،   
. جامعة النظريات اللغوية كالنفسية كتعليم اللغة العربيةالعصيلى، عبد العزيز بن إبراىيم. 

 ق.  1457اإلماـ  ٤تمد بن سعود اإلسالمية، 
 

 .  د.ـ،  طرائق تدريس اللغة العربية للناطقُت بلغات أخرلالعصيلي، عبد العزيز بن ابرىيم. 
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، )القاىرة : تعليم اللغة العربية كالًتبية الدينيةمود رشدم خاطرك مصطفى رسالف، ٤ت
 ـ(، ص5777دارالثقافة كالنثر كالتوزيع، 

 ىػ. 1457، القاىرة: دار الفكر العريب،تدريس فنوف اللغة  العربية. مدكور،أٛتد. 
عارؼ اإلسالمية الثقافية: ٚتعية ا١ت التدريس طرائق كإسًتاتيجية.ا١تركز نوف للتأليف كالًتٚتو. 

 .ىػ 1435بَتكتو لبناف,
ا١تملكة العربية السعودية: تعليم اللغة العربية للناطقُت بلغة أخرل. الناقة، ٤تمود كامل. 

 ـ. 1985جامعة أـ القرل، 

. عماف : دراسات  ُب ا١تناىج كاألساليب العامةىندم، صاحل ذياب كىشاـ عامر علياف. 
 ـ. 1987نشر كالتوزيع، دار الفكر للطباعة كال
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كات القياس ـ أداستخدكابدقة   ءحة حينما تقاس الشيحيصاألدكات ، تكوف صحة( ال1
، تكوف ثبات( ال5 ـ لقياس الدرس األخرل.استخدعدـ االلدرس اللغة العربية خاصة، ك 

ىذه األدكات جملموعة الطالب كاستخداـ   مطابقة نتيجة عندما حصلت  ااألدكات ثبات
( 3 .ةبر اتقمأك  ةمتساكينتيجة تستخدـ جملموعة الطالب ُب ا١تستقبل، ك٬تد ٍب اآلف، 

كفاءة األساسية كا١تؤثرة الٔتعايَت الكفاءة ك  ناسبتحينما  ةألدكات مناسباة، تكوف ناسبا١ت
ز، ي( ا١ت4 ية.ىي ا١تعرفية كالعاطفية كاٟتركك مناسبة بثالثة اجملاالت تكوف ا١تعينة. ك 

( 5. ختربا١ت ختيار ا١توادمن قياـ امدرس لٞتميع ا١تواد. البدل ةنائبقاس تاألدكات تكون
من صانع ىذه  تاستخدامها، سواء أكان تسهلإذا لية دكات عم، تكوف األعمليةال

(  7 .كالفحص تدؿ الفركؽلترتب ىذه األدكات جيدة ، اإلنابة( 6 األدكات أـ مستعمل.
قاس، إذا كانت أدكات يدكات ا٠تاصة تستخدـ خاصة للدرس الذم تكوف األ، اصةا٠ت
أف على أدكات القياس  ٕتبة، تناسب( ا١ت8. ارختبختبار فاإلجابة باالخدـ االاس تستيالق

أدكات  ٖتديد نوعُب  ذلكمرحلة متناسبة بينالصعوبة كا١تتوسطة كالسهولة، ككتكوف ٢تا 
 ه. غَت ُب أـ  رختبااالت ُب سواء أكان القياس

كقيل أيضا أف خصائص التقوًن اٞتيد ىي الشموؿ كاالستمرار كالتكامل كمع توافر 
 113ىداؼ كإقتصادية التقوًن َب أدكات التقوًن.الصدؽ كالثبات كالتنوع كارتباط التقوًن بأ

                                                           
 .318ـ(، ص 5777، )القاىرة : دارالثقافة كالنثر كالتوزيع، تعليم اللغة العربية كالًتبية الدينية٤تمود رشدم خاطرك مصطفى رسالف، 113
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األزىار مناسبة ٠تصائص تقوًن ُب ضوء النظرية  هيئة اللغويةكانت نتائج البحث في
السلوكية. كأما التقوًن اٞتيد ىو أف تكوف أدكات القياس مناسبة للمادة كٖتقيق األىداؼ 

 كغَت٫تا كما تقدـ الشرح.
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 الفصل الخامس

 الخاتمة

 

 كمن نتائج ىذا البحث كما يلي :

 خالصة البحثأ. 

أف خصائص مواد تعليم احملادثة ُب ضوء  (1ك٢تذا البحث أربعة نتائج كىى : )
( كانت ب( إف ا١تواد تتعلق باألنشطات اليومية. أ األزىار، تعٍت : ىيئة اللغويةالنظرية ُب 

( أف ا١تواد تدفع الطالب على جية.ا١تواد تعطي اٟتافز كالدكافع على احملادثة باللغة العرب
( ا١تواد تدفع ىػػ ( ا١تواد تدفع على ا١تمارسة باللغة العربية.د سعادة كفعالة ُب عملية التعلم.

( اليفرؽ الشرح بُت القواعد ك الطالب على التفكَتا عن تعريف البضائع اليت تكوف حو٢تم.
 ( أف الطريقة مناسبة للمادة.زكاحملتول من ا١تادة.  

( الطريقة ا١تستخدمة ُب تعليم احملادثة ىي الطريقة السمعية كالشفوية كطريقة 5) 
أما خصائص ىذه ا١تباشرة كطريقة اجملنوف كطريقة ا٠تطابة كطريقة ٖتليل ا١تشكالت. )ك(

( تعطي الطالب اٟتوافز ب ( تدافع الطالب ليتحدثوا باللغة العربية.أالطريقة فػهي : 
( د (  تعطي الطالب الدكافع للتعلم الفعاؿ.ج العربية كالتحدث هبا. كاٟتماسة َب تعلم اللغة

 ( تسهل الطالب ُب ٖتقيق أىداؼ الدراسة.ىػػ تعطي الطالب الدكافع للًتكيز ُب تعلمهم.
 ( ىذه الطريقة تتطلب تفكَت.ك

٢5 
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األزىار ُب تعليم احملاثة ُب ضوء النظرية  ىيئة اللغويةالوسائل ا١تستخدمة ُب ( 3) 
أما خصائص ك الشاشة. )ك( Origamiكية ىي  اٞتواؿ ك السبورة كتلفاز كالقرطاس السلو 

( ىذه الوسائل تعطي اٟتافز لتكوف فعالة لدل الطالب ُب عملية أ ىذه الوسائل ىي:
( تدفع الطالب على أف تكوف لديهم ٛتاسة ليتحدثوا باللغة العربية حسب ب التعليم.
( تدفع الطالب لئال ٯتلوا د ُب عملية التعليم. ( تدفع الطالب على سعادةج قدراهتم.

 عندعملية التعليم

ىو أف األزىار  ىيئة اللغوية( تقوًن تعليم احملادثة ُب ضوء النظرية السلوكية ُب 4)     
يتكلم الطالب ثالثُت دقيقة أك )أف( يقـو الطالب با١تقابلة مع ا١تدرسُت يكتبوف نتيجة 

ل اٟتوار عن ا١توضوع ا١تعُت َب اٞتواؿ أك يقـو الطالب ا١تقابلة أك يقـو الطالب بتسجي
( يتعلق با١تادة كأىداؼ أ أما خصائص ىذا التقوًن ىي :ك  بالتمثيل عن ا١توضوع ا١تعُت.

( يعطي اٟتافز ج ( يدفع الطالب على أف تكوف لديهم ٛتاسة ُب التقوًن.ب الدراسية.
ًن با١تمارسة ليقدر الطالب على أف ( يكوف التقو د ليكوف لدل الطالب فعالة ُب التقوًن.

 ( يدفع الطالب على احملادثة باللغة العربية.ىػػ يتحدثوا مع التمثيل.

 ب. التوصيات

إف للمعلم دكر ىاـ ُب عملية التعليم كخاصة ُب تعليم احملادثة. البد ١تدرسي اللغة  
عملية التعليم،  األزىار أف يكونوا ٦تثلُت جيدين ُب ىيئة اللغويةالعربية كخاصة مدرسي 

كخاصة ُب استخداـ اللغة العربية الصحيحة الفصيحة ُب عملية التعليم كالبد للمدرسي اللغة 
العربية أف يستخدموا الطرؽ ا١تناسبة كالوسائل ا١تمتعة مناسبة للمادة، كأف تكوف ا١تواد 
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سبا با١تادة. ا١تدركسة كاضحة كمناسبة ٔترحلة الطالب كقدراهتم. كأف يكوف تقوًن التعليم منا
 كخاصة ُب تعليم احملادثة، فالتقوًن ا١تناسب ىو االمتحاف الشفوم. 

 قتراحات  ج. اال

االزىار جيد. كما علمنا ىيئة اللغوية إف تعليم احملادثة ُب ضوء النظرية السلوكية ُب 
 ُب النظرية السلوكية تتعلق باٟتافز كا١تثَت كالدافع أك بالًتغيب كالًتىيب، كىذه مناسبة

أف ٮتتاركا  يئة اللغوية، لكن البد ١تدرسي ىذه ا٢تيئة اللغوية٠تصائص التعليم ُب ىذه ا٢ت
اٞتاسوس بُت الطالب، كيعطوا العقاب ١تن استخدـ اللغة اإلندكنسية من الطالب عقابا 
تربية، كحفظ ا١تفردات كالتكلم عن ا١توضوع ا١تعُت كغَت٫تا حىت يستخدـ ٚتيع الطالب اللغة 

 كل الوقت كأينما تكونوف ليكونوا ماىرين على احملادثة باللغة العربية، حيث العربية ُب
 يستخدموف اللغة العربية ُب عملية التعليم كُب ا١تدرسة كا١تسكن.
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 قائة المالحق

 

 النمرة البيان
 1 دليل ا١تالحظة

 5 ل ا١تقابلةدلي
 3 األزىار ىيئة اللغويةبرامج األعماؿ اليومية ُب 

 األزىار  ىيئة اللغويةاألساتذ  ُب 
 

4 

 5 األزىار يئة اللغويةجدكاؿ الدراسية ُب ا٢ت
 6 دفًت العقاب للطالب يتكلموف باللغة اإلندكنيسية 

 7 نتائج ا١تقابلة
 8 نتائج ا١تالحظة

 9 الصوار
 

 

 

 
 

 



 

 

 مالحظة: دليل ال

 دليل المالحظة

األزىار بباري كديري جاوى  ىيئة اللغويةتعليم المحادثة في ضوء النظرية السلوكية في 
 الشرقية

 )دراسة وصفية تحليلية(

 البيان المؤشرات ظرف المالحظة
عملية تعليم احملادثة ُب 

 الفصل
طرؽ تعليم احملادثة  -

 لدل ا١تعلم.
كسائل  تعليم احملادثة  -

 لدل ا١تعلم.
تقوًن تعليم احملادثة  -

 لدل ا١تعلم.

صورة  عملية تعليم  -
 احملادثة.

 

 

 

 



 

 

دليل المقابلة: 7  

 دليل المقابلة 

األزىار بباري كديري جاوى  ىيئة اللغويةتعليم المحادثة في ضوء النظرية السلوكية في 
 الشرقية

()دراسة وصفية تحليلية  

 الرقم المؤشرات األىداف األسئلة المخبر
 اللغوية ىيئةمدير 

األزىار ببارم  
كديرم جاكل 

 الشرقية

يئة . كيف عملية تعليم احملادثة ُب ىذه ا٢ت1
؟اللغوية  

. كيف رأيك عن معلم تعليم احملادثة ُب 5
 ؟يئة اللغويةىذه ا٢ت

يئة . كيف مواد تعليم احملادثة ُب ىذه ا٢ت3
؟اللغوية  

يئة . كيف طرؽ تعليم احملادثة ُب ىذه ا٢ت4
؟اللغوية  

يئة كسائل  تعليم احملادثة ُب ىذه ا٢ت . كيف5
 ؟اللغوية

يئة . كيف تقوًن  تعليم احملادثة  ُب ىذه ا٢ت6
؟اللغوية  

١تعرفة رأم 
يئة مدير ا٢ت
عن  اللغوية

تعليم احملادثة 
ُب ضوء 
النظرية 

السلوكية ُب 
 ىيئة اللغوية

راألزىا  

رأم مدير 
 يئة اللغويةا٢ت

عن تعليم 
احملادثة ُب 

ضوء النظرية 
لوكية ُب الس

 ىيئة اللغوية
 األزىار

1 

معلم تعليم احملادثة 
ىيئة ُب 

 .  كم حصة ٔتادة احملادثة ُب األسبوع؟ 1
يئة .  كيف خطة تعليم احملادثة ُب ىذه ا٢ت5

رأم ١تعرفة 
يئة معلم ا٢ت

رأم معلم 
يئة ا٢ت

5 



 

 

األزىار اللغوية
ببارم كديرم 
 جاكل الشرقية

 ؟اللغوية
 . كيف استعداد ا١تعلم لتعليم احملادثة ؟3
 

 عن مواد تعليم المحادثة :
 كيف مواد تعليم احملادثة؟  .4
. ماخصائصمواد تعليم احملادثة ُب ىذه 5
 ؟يئة اللغويةا٢ت
يئة . ما أسس مواد تعليم احملادثة ُب ىذه ا٢ت6

 ؟اللغوية
: عن طرق تعليم المحادثة  

يئة . ماطرؽ تعليم احملادثة ُب ىذه ا٢ت7
؟اللغوية  

.ماخصائصطرؽ تعليم احملادثة ُب ىذه 8
 ؟يئة اللغويةا٢ت
عن وسائل تعليم المحادثة:   
يئة .ماكسائل تعليم احملادثة ُب ىذه ا٢ت9

؟اللغوية  
.ماخصائصوسائل تعليم احملادثة ُب ىذه 17
 ؟يئة اللغويةا٢ت

 عن تقويم تعليم المحادثة:
يئة .كيف تقوًن احملادثة ُب ىذه ا٢ت11

عن اللغوية
تعليم احملادثة 

ُب ضوء 
النظرية 

السلوكية ُب 
 ىيئة اللغوية

راألزىا  

عن اللغوية
تعليم 

احملادثة ُب 
ضوء النظرية 
السلوكية ُب 
 ىيئة اللغوية

 األزىار



 

 

 ؟اللغوية
يئة .ماخصائصتقوًن تعليم احملادثة ىذه ا٢ت15

 ؟اللغوية
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ليل الوثائقد  

األزىار بباري كديري جاوى  للغويةىيئة النظرية السلوكية في اتعليم المحادثة في ضوء 
 الشرقية

()دراسة وصفية تحليلية  

 الرقم نوع الوثائق
 1 بيانات عن ا١تعلمُت

 5 بيانات عن  الطالب
 3 األزىار ىيئة اللغويةبياناتعنربامج تعليم احملادثة ُب 

 4 األزىار ىيئة اللغويةبيانات عن مواد تعليم احملادثة ُب 
األزىار ىيئة اللغويةاحملادثة ُب  بيانات عن طرؽ تعليم  5 

األزىار ىيئة اللغويةبيانات عن كسائل تعليم احملادثة ُب   6 
األزىار ىيئة اللغويةبيانات عن تقوًن تعليم احملادثة ُب   7 

 

 

 

 

 



 

 

 ىيئة اللغويةالباء"  في  7ل جدوال المالحظة تعليم المحادثة في الفصل "يوم كام
ى الشرقية.ري كديري جاو ااألزىار بب  

 

 النمرة اليوم والتاريخ األنشطات المكان 
أستاذة ترياف 

 فمانة
إستقالة رسالة إذف  اإلدارة

 للبحث
فربايَت  17اٞتمعة، 
5717 

1.  

فربايَت  13اإلثنُت،    
5717 

2.  

5مسكن  أستاذة إيسيت عملية التعليم  
 كالتعلم

78.77-79.77  

أستاذ 
 سوكناردم

 
 اإلدارة

مقابلة مع مدرس 
 تعليم احملادثة

79.37  

أستاذ رٛتن 
 الدين

5مسكن  عملية التعليم  
 كالتعلم

79.37-17.37 
 

 

أستاذ 
 سوكناردم

5مسكن  عملية التعليم  
 كالتعلم

17.37-11.37  

الطالب 
 كا١تدرسوف

5مسكن    51.77-19.77 ا٠تطابة 

فربايَت  14الثالثاء،    
5717 

3. 



 

 

5مسكن  أستاذة إيسيت عملية التعليم  
التعلمك   

78.77-79.77  

أستاذ رٛتن 
 الدين

5مسكن  عملية التعليم  
 كالتعلم

79.37-17.37  

5مسكن  أستاذ سوناردم عملية التعليم  
 كالتعلم

17.37-11.37  

أستاذ رٛتن 
)ا١تدرس( مع 

 الطالب

5مسكن  تعليم الكتاب  
"أسرار اللغة 

 العربية"

19.77-  

فربايَت  15األربعاء,   
5717 

4. 

ة إيسيتاستاذ 5مسكن   عملية التعليم  
 كالتعلم

78.77-79.77  

أستاذ رٛتن 
 الدين

5مسكن  عملية التعليم  
 كالتعلم

79.37-17.37  

5مسكن  أستاذ سوناردم عملية التعليم  
 كالتعلم

17.37-11.37 
 

 

فربايَت  16ا٠تميس،    
5717 

5. 

5مسكن  استاذة إيسيت عملية التعليم  
 كالتعلم

78.77-79.77  



 

 

5مسكن  أٛتد شافعي    -79.77 ا١تقابلة بالطالب  

أستاذ رٛتن 
 الدين

5مسكن  عملية التعليم  
 كالتعلم

79.37-17.37  

5مسكن  أستاذ سوناردم عملية التعليم  
 كالتعلم

17.37-11.37  

األساتذ 
 كالطالب

5مسكن  قراءة "يس  
 كالضلوة" ٚتاعة

19.77-  

فربايَت  16اٞتمعة،    
5717 

6. 

ة إيسيتاستاذ 5مسكن   عملية التعليم  
 كالتعلم

78.77-79.77  

أستاذ رٛتن 
 الدين

5مسكن  عملية التعليم  
 كالتعلم

79.37-17.37  

5مسكن  أستاذ سوناردم عملية التعليم  
 كالتعلم

17.37-11.37 
 

 

5مسكن  أسوة حسنة   11.37- ا١تقابلة بالطالبة  

األساتذ 
 كالطالب

ةاحملادثة اٞتمعي Gubukأماـ   16.77-  

5مسكن  بدرة لليلية فربايَت  17السبت،  ا١تقابلة بالطالبة  
5717 

7. 

فربايَت  57اإلثنُت،     8.  



 

 

5717 
5مسكن  استاذة إيسيت عملية التعليم  

 كالتعلم
78.77-79.77  

أستاذ رٛتن 
 الدين

5مسكن  عملية التعليم  
 كالتعلم

79.37-17.37  

5مسكن  أستاذ سوناردم يم عملية التعل 
 كالتعلم

17.37-11.37  

أستاذ رٛتن 
 الدين

مقابلة مع ا١تدير  اإلدارة
كمدرس تعليم 

 احملادثة

18.77-19.77   

األساتذ 
 كالطالب

5مسكن    51.77-19.77 ا٠تطابة 

فربايَت  51الثالثاء،    
5717 

9.  

5مسكن  استاذة إيسيت عملية التعليم  
 كالتعلم

78.77-79.77  

مقابلة مع مدير  اإلدارة أستاذ مصلحُت
 يئة اللغويةا٢ت

 كا١تدرس

79.77-  

أستاذ رٛتن 
 الدين

5مسكن  عملية التعليم  
 كالتعلم

79.37-17.37  



 

 

5مسكن  أستاذ سوناردم عملية التعليم  
 كالتعلم

17.37-11.37  

أستاذ رٛتن 
)ا١تدرس( مع 

 الطالب

5مسكن  تعليم الكتاب  
"أسرار اللغة 

 العربية"

19.77-  

فربايَت  55ء، األربعا   
5717 

10 

5مسكن  أستاذة إيسيت عملية التعليم  
 كالتعلم

78.77-79.77  

أستاذ رٛتن 
 الدين

5مسكن  عملية التعليم  
 كالتعلم

79.37-17.37  

5مسكن  أستاذ سوناردم عملية التعليم  
 كالتعلم

17.37-11.37  

فربايَت  53ا٠تميس،    
5717 

11 

5مسكن  استاذة إيسيت عليم عملية الت 
 كالتعلم

78.77-79.77  

أستاذ رٛتن 
 الدين

5مسكن  عملية التعليم  
 كالتعلم

79.37-17.37  

5مسكن  أستاذ سوناردم عملية التعليم  
 كالتعلم

17.37-11.37  



 

 

األساتذ 
 كالطالب

5مسكن  قراءة "يس  
 كالضلوة" ٚتاعة

19.77-51.77  

فربايَت  54اٞتمعة،    
5717 

12 

ستاذة إيسيتأ 4مسكن   مقابلة مع مدرسة  
 تعليم احملادثة

76.77-  

  79.77-78.77 التقوًن  

مقابلة مع ٣تَت   
يئة اللغويةا٢ت  

79.77-  

  17.37-79.37 التقوًن  

 11.37-17.37 التقوًن  
 

 

اتذ األس
 كالطالب

  -16.77 ٤تادثة ٚتعية  Gubukأماـ

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 زىار بباري كديري جاوى الشرقيةاأل ىيئة اللغويةجدوال المقابلة مع األساتذ في 

 

 النمرة اليوم والتارخ اإلسم  المكان
مدرس تعليم  اإلدارة

 احملادثة
فربايَت  13اإلثنُت،  أستاذ سوكناردم

5717 
1 

مقابلة مع مدير  اإلدارة
 يئة اللغويةا٢ت

كمدرس تعليم 
 احملادثة

أستاذ رٛتن 
 الدين

فربايَت  57اإلثنُت، 
5717 

5 

مع مدير  مقابلة اإلدارة
 يئة اللغويةا٢ت

 كا١تدرس

فربايَت  51الثالثاء،  أستاذ مصلحُت
5717 

3 

مقابلة مع  ا١تسكن الرابع
مدرسة تعليم 

 احملادثة

أستاذة إيسيت 
 ديوم أستوٌب

فربايَت  54اٞتمعة، 
5717 

4 

 
 

 

 

 

 



 

 

رقيةشاألزىار بباري كديري جاوى ال هيئة اللغويةفي اليوميةبرامج األعمال   

 

نشطاتاأل مكان   النمرة الساعة 
-74.77 صالة الصبح ٚتاعة  مصلى ُب ا١تسكن  1 

74.47-74.77 قراءة القرأف  ُب اٟتجرة  5 
تعليم )ا١تفردات أك العبارة  ُب غرفة الدراسية

القصَتة أك القواعد أك 
 احملادثة(

74.47-75.37  3 

إعداد لدخوؿ الفصل  ُب ا١تسكن
)الغسل ك تناكؿ الفطور 

 كغَتىا(

75.37-77.77  4 

78.77-77.77 عملية التعليم كالتعلم ُب الفصل   5 
79.77-78.77 عملية التعليم كالتعلم ُب الفصل   6 
79.37-79.77 الراحة  ُب ا١تسكن  7 
17.37-79.37 عملية التعليم كالتعلم ُب الفصل  8 
11.37-17.37 عملية التعليم كالتعلم ُب الفصل  9 

14.37-11.37 الراحة ُب ا١تسكن      17 
15.37-14.37 عملية التعليم كالتعلم ُب الفصل  11 
16.77-15.37 الراحة ُب ا١تسكن  15 
17.77-16.77 عملية التعليم كالتعلم ُب الفصل  13 



 

 

عداد للصالة ا١تغربإ ُب ا١تسكن  17.77-17.58  14 
18.57-18.77 صالة ا١تغرب ٚتاعة مصلى   15 

14.47-18.57 قراءة القرأف ُب ا١تسكن  16 
تعليم )ا١تفردات أك العبارة  ُب ا١تسكن

القصَتة أك القواعد أك 
 احملادثة(

18.47-19.77  17 

 ا )معينليال إال  ،الراحة ُب اٟتجرة
األنشطات حىت الساعة 

(ليلة تاسعةال  

19.77-74.77  18 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

األزىار بباري كديري جاوى الشرقية ىيئة اللغويةجدوال األسبوعية في   

 

الواقع مكان  النمرة اليوم والتاريخ أسماء األنشطات 
اإلثنُت,  ا٠تطابة " األزىار 5مسكن "

19.77_51.77 
1 

تعليم القواعد "كتاب  " األزىار5مسكن "
 أسرار اللغة العربية"

الثالثاء، 
18.57_57.77 

5 

قراءة "يس كالصلواة"  " األزىار 5مسكن "
 ٚتاعة

ا٠تميس، 
19.77_51.77 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 األزىار بباري كديري جاوى الشرقية ىيئة اللغويةفي ساتذ األ
 

 النمرة اإلسم متخرج مصافحة الدرس
 تعليم احملادثة-
 القواعد -

يئة مدير ا٢ت-
 اللغوية

 مدرس-

 

IAIN Ponorogo 
 1 األستاذ رٛتن الدين 

 تعليم احملادثة-
 القواعد-

 

يئة مدير ا٢ت-
 اللغوية

 مدرس-

 

IAIN Ponorogo 
مصلحُتاألستاذ   5 

 تعليم احملادثة-
 تعليم ا١تفردات-

 STISFA Sumber sari مدرس-

kepungKediri 
وناردمساألستاذ   3 

 Universitas مدرسة - ٘تييز-

Pasundan 
 4 األستاذة ترياين فمانة

 مفردات -
- Stu Club 

  مدرسة-

S7 UIN Malang 
جسيونكحي فور كاني  5 

تعليم  -
 اٟتادثة

Study Club  - 

  مدرسة-

S7 UIN Malang 
األستاذة     إيسيت  

 إيندم أستوٌب
6 

 القواعد-
 احملادثة-

- Study 

Club 

  مدرس-

STAIN Kediri 
 7 األستاذ عارؼ

  مدرسة- ٘تييز-

IAIN Ponorogo 

 

 8 األستاذة إيرين سوسنيت



 

 

  مدرسة- ٘تييز-

IAIN Ponorogo 

 

 9 األستاذه رينا مونينجغر

- Study 

Club -مدرسة  

IAIN Ponorogo 

 

األستاذة ديوم  رٛتة 
 األمة

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DAFTAR MATA PELAJARAN DAN GURU PENGAMPU  

FEBRUARI 2017 

 

 
WAKTU 

 
FULL 

TIME 0 A 
FULL TIME 

0 B 
FULL TIME 

7A 
FULL TIME  

7B 
HIDAYATU

LLOH 
MANHAJI 

TAM
YIZ 0 

TAMYIZ 
3 

  12.11-
13.11 

Ustd. 

Arif 

(Qowa’id) 

Ust. 

Sunardi(mufr

odhat) 

Ustd. Esti 

(muhadatsah) 

Ust. 

Muslikhin 

(qowa’id) 

- 
Ust. 

Rohman 

Ustd. 
Tri 

Ustd. Erni 

13.11-

14.11 

Ust. 

Muslikhin 

(Muhadat

sah) 

Ustd. Arif 

(Qowa’id) 

Ust. Sunardi 

(Muhadatsah) 
Ustd. Esti 

(muhadatsah) 

Ustd. Ayu 

(Mufrodhat) 

Ust. 

Rohman 

Ustd. 

Tri 
Ustd. Erni 

 14.31-

01.31 

Ust. 

Sunardi 

(Muhadat

sah) 

Ust. 
Muslikhin 

(Muhadatsah) 

Ustd. Ayu 

(Mufrodhat) 

Ust. Rohman 

(muhadatsah) 

Ustd. Esti 

(muhadatsa

h) 

Ustd. Arif 

(adad 

ma’dud) 

Ustd. 

Tri 
Ustd. Erni 

 01.31-
00.31 

Ustd. 

Ayu 

(Mufrodh

at) 

Ustd. Esti 

(muhadatsah) 

Ustd. Arif 

(Qowa’id) 

Ust. Sunardi 
(Muhadatsah) 

Ust. 

Muslikhin 

(qowa’id) 

Ust. 

Rohman 

Ustd. 
Tri 

Ustd. Erni 

04.31-

05.31 

Ust. Arif 

(Muhadas
ah) 

Ust. Sunardi 

(Muhadatsah) 

Ustd. Esti 

(muhadatsah) 
Ustd. Ayu 

(Mufrodhat) 
- - 

Ustd. 

Rina 
Ustd. Erni 

06.11-
02.11 

Ust. 

Sunardi 
 (Study 

Club) 

Ustd. Arif 

(Study Club) 
Ustd. Ayu 

(Study Club) 
Ustd. Esti 

(Study Club) 
Ustd. Dewi 

(Study Club) 
Ketua kelas  
Study Club 

Ustd. 
Rina 

Ustd. Erni 

 MASKAN 

4 
AULA BARAT 

MASKAN 7 

DEPAN 

MASKAN 7 

BELAKANG 

AULA 

TIMUR 
MASKAN 3 

MASK

AN 0 

MASKAN 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 في المسكنالعقاب للطالب يتكلمون باللغة اإلندونيسية
 

 النمرة جنس  العقوبة جنس األخطأ
حفظ ٜتس ا١تفردات - ستعمل اللغة اإلندكنسي "كلمة"ي   1 
حفظ ٜتسة عشر كلمة أك تعبَت  -

 حوارل ثالثة دقيقة 
ستعمل اللغة اإلندكنسي "ثالث  ي

 كلمات"
5 

رل ست ا١تفردات حوا ُتحفظ ثالث -
 دقيقة  

عشر كلمة""ستعمل اللغة اإلندكنسي ي  3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

عربية في داخل الفصل وخارج الفصل اللغة ال واستخدمالذين لمي العقاب للطالب  
 

 النمرة جنس  العقوبة جنس األخطأ
ستعمل يالقراءة ا١تعينة ُب العنق ك  يعلق

يوما  دبوقت احملد يئة اللغويةحوؿ ا٢ت
.تقريبا  

كلمة"  "ٜتسة مل اللغة اإلندكنسي ستعي  
0 

ا١توضوع ا١تعُت باستخداـ عن يتكلم
.اللغة العربية أماـ اإلدارة  

عشر كلمة""ستعمل اللغة اإلندكنسي ي  
7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

TRANSKIP WAWANCARA 

 

Narasumber  : Ust. Sunardi 

Jabatan  : Pengajar Pembelajaran Muhadatsah Full Time  

Tanggal  : 03 Februari 7102 

Waktu   : 14.11- 

Tempat   : Kantor Kursus Bahasa Arab  “Al-Azhar” Pare Kediri 

No Speaker Materi Wawancara 

0 Peneliti Berapa jam Pembelajaran Muhadatsah di Full Time 7 dalam 

seminggu? 

 

Narasumber Pembelajaran Bahasa Arab di full time 7 dilaksanakan  05 jam 

dalam seminggu.  Di lembaga ini Aktif belajar dari jam 12.11 -

02.11, dan khusus pelajaran Muhadatsah 3 jam (3x Masuk) 

dengan guru yang berbeda dalam sehari. Khusus untuk sabtu 

dan Minggu pembelajaran diliburkan. Jadi, 3 kali dalam sehari 

dikali 5 Hari dalam seminggu sama dengan 05 Jam 

pembelajaran Muhadatsah dalam Seminggu. 

 

7 Peneliti Bagaiamana langkah-langkah pembelajaran Muhadatsah yang 

dilaksanakan dalam proses Pembelajaran?  

 

Narasumber - Guru mengucap salam ketika masuk kelas. 

- Menyapa siswa sesuai dengan keadaan waktunya ( صباح(
 dan menanyakan kabar siswa dengan bahasa ا٠تَتكغَته

Arab 

- Memulai pelajaran dengan nyanyian berbahasa Arab  

khusus dari lembaga 

- Memerikan motivasi Agar siswa semangat dalam  

belajar dan sekaligus mempraktekkan bahasa arab. 

- Mengulang sekaligus bertanya tentang pelajaran yang 

lalu 

- Memulai materi yang baru 

- Mengajak siswa Aktif dalam mempraktekkan bahasa 

dan kebanyakan materi bermain peran langsung ( كالعمل



 

 

 (لقوال
- Memperbaiki kalimat atau susunan Qawaid yang salah 

dalam  

penyampaian siswa 

Kesimpulan dari Materi 

- Evaluasi 

- Penutup 

 

3 Peneliti Bagaimana persiapan guru sebelum  mengajar Materi 

Muhadatsah? 

 

 

Narasumber - Membudayakan  Sharing dengan sesamaGuru yang 

lain, berbagi pengalaman dan ilmu serta bertukar 

pikiran agar proses dan sistem pembelajaran Menarik 

dan membuahkan hasil yang diharapkan. 

- Mengulang kembali materi yang telah lalu dan 

membaca materi yang akan datang serta menyiapkan 

sesuatu yang berhubungan dengannya atau yang  akan 

menunjang menunjang keberhasilan proses 

pembelajaran, seperti Metode yang dianggap paling 

sesuai, Media yang Menarik dll. 

- Memperbanyak dan Menambah hapalan mufrodat, 

karna Mufrodat merupakan kunci dasar ketika 

seseorang ingin berbahasa. Dan juga sebagai antisipasi 

jika diantara siswa bertanya bahasa arab dari suatu 

benda yang tidak diketahui. 

- Membudayakan untuk selalu membawa kamus Bahasa 

Arab, karena kemahiran dan Ingatan seseorang juga 

terbatas, oleh sebab itu diperlukan kamus sebagai 

Media pembantu dalam pembelajaran. 

 

4 Peneliti Bagaimana Karakteristik  materi pembelajaran Muhadatsah 

Full time 7 di Lembaga ini? 

 

Narasumber Materi pembelajaran Muhadatsah dilembaga ini lebih dominan 

kepada suatu tema yang Akrab dengan keseharian, 

0. bersifat “Hillul Musykilah” (Pemecahan Masalah). 

 karena dalam proses pembelajaran, kebanyakan mengarahkan 

siswa untuk berbiara tentang tema yang memerlukan Solusi, 

Misal: Apa yang kamu lakukan jika kamu melihat seorang 

anak sedang menangis?  



 

 

Dan dalam tema tersebut langsung guru meminta siswa dua 

orang untuk mempraktekkan. Satu anak sedang menangis, dan 

satu anak bertanya kenapa anak tersebut menangis, dan disana 

para siswa diberi kewenangan untuk berbicara semampu 

mereka selagi masih dalam ruang lingkup tema tersebut. 

Dan masih banyak tema yang lain seperti, 

- Apa yang kamu lakukan jika kamu melihat seorang 

pencuri? 

- Apa yang kamu lakukan jika kamu ingin pergi kesuatu 

tempat, tetapi kamu tidak tahu dimana letak tempat 

tersebut? 

-  dll 

Dan dalam materi muhadatsah sekalian diselipkan Qawaidh 

secara umum. 

 

    7.Materi bersifat “Debat” Atau “Pro dan Kontra”.Dengan 

Tujuan, menambah semangat siswa untuk berbicara tentang 

tema tersebut, walaupun sebenarnya yang ingin dinilai guru 

hanyalah Kemahiran berbicara siswa, dan bagaimna agar siswa 

lebih semangat dalam berbicara,  bukan bagaimana pendapat 

yang disampaikan.  Misalnya,  

- Bagaimana pendapat anda tentang Merokok? 

- Bagaimana pendapat anda tentang poligami? 

- Bagaimana pendapat anda jika UN dihapuskan? 

- Dll 

5 Peneliti Bagaimana Karakteristik  Metode pembelajaran Muhadatsah 

Full time 7 di Lembaga ini? 

 

Narasumber Metode pembelajaran Muhadatsah di Lembaga ini beragam, 

yang terdiri dari metode langsung, metode campuran,  metode 

syam’iyyah basyariyyah, tapi terdapat satu metode yang 

khusus dipakai oleh lembaga ini dalam proses pembelajaran 

muhadatsah, yaitu metode “Majnun” adapun  aplikasi metode 

ini ketika dalam pembelajaran muhadatsah yakni siswa 

diarahkan untuk berbicara dengan suatu benda, bisa berupa 

tembok, pensil, buku, kipas angin, pohon atau benda yang ada 

disekitar tempat belajar, dengan durasi yang ditentukan, 

kemudian guru mengamati murid satu persatu, atau siswa 

diminta membawa satu barang kedepan kelas seperti pensil, 

buku dll, lalu diarahkan untuk berbicara dengan benda tersebut 

dan teman yang lain menyaksikan.   

6 Peneliti Bagaimana Karakteristik  Media pembelajaran Muhadatsah 



 

 

Full time 7 di Lembaga ini? 

 

Narasumber Media yang dipakai dalam proses pembelajaran diantaranya 

papan tulis, dan lain sebagainya, disesuaikan dengan materi, 

juga menggunakan rekaman Hp, Misalnya guru memutar satu 

judul nyanyian Arab atau lainnya,  lalu siswa diminta untuk 

menyimpulkan isi dari apa yang disajikan Guru tsb. Dan Juga 

dalam evaluasi terkadang menggunakan Media hp sebagai alat 

untuk merekam suara dan menjelaskan atau bercerita tentang 

suatu tema. 

Dan terkadang juga menggunakan Televisi (Nonton sambil 

belajar),  

 

2 Peneliti Bagaimana Karakteristik  Evaluasi pembelajaran Muhadatsah 

Full time 7 di Lembaga ini? 

 

Narasumber Evaluasi yang dilakukan Guru melalui bemacam 

cara,diantaranya,  

Evaluasi dengan tulisan dikertas, menggunakan Rekaman Hp 

dan Untuk ujian akhir  murid diminta untuk berbicara langsung 

bersama  temannya dengan tema tertentu selama lebih kurang 

31 Menit.atau dengan rekaman suara dengan menggunakan hp, 

setelah itu guru akan memeriksa kesalahan dan akan 

menambah kekurangan dari rekaman tersebut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

TRANSKIP WAWANCARA 

 

Narasumber  : Ust. Rohmanuddin. S.Pd.I 

Jabatan  : Direktur Kursus Bahasa Arab “Al-Azhar” Pare Kediri 

Tanggal  : 74 Februari 7102 

Waktu   : 14.11- 

Tempat   : Kantor Kursus Bahasa Arab  “Al-Azhar” Pare Kediri 

 

No Speaker Materi Wawancara 

0 Peneliti Berapa jam Pembelajaran Muhadatsah di Full Time 7 dalam 

seminggu? 

 

Narasumber Pembelajaran Bahasa Arab di full time 7 dilaksanakan 

sebanyak 05 jam dalam seminggu 

 

7 Peneliti  Bagaiaman langkah-langkah pembelajaran Muhadatsah yang  

dilaksanakan dalam proses Pembelajaran?  

 

Narasumber - Guru mengucap salam ketika masuk kelas. 

- Menyapa siswa sesuai dengan keadaan waktunya 

صباح ا٠تَتكغَته()  dan menanyakan kabar siswa dengan 

bahasa Arab 

- Memulai pelajaran dengan nyanyian berbahasa Arab  

khusus dari lembaga 

- Memerikan motivasi Agar siswa semangat dalam  

belajar dan sekaligus mempraktekkan bahasa arab. 

- Mengulang sekaligus bertanya tentang pelajaran yang 

lalu 

- Memulai materi yang baru 

- Mengajak siswa Aktif dalam mempraktekkan bahasa 

dan kebanyakan materi bermain peran langsung. 

- Memperbaiki kalimat atau susunan Qawaid yang salah 

dalam  

penyampaian siswa 



 

 

Kesimpulan dari Materi 

-  Evaluasi 

- Penutup 

 

3 Peneliti Bagaimana persiapan guru sebelum  mengajar Muhadatsah? 

 

 

Narasumber - Sebelum pembelajaran sering Sharing dengan sesame 

guru yang lain, berbagi pengalaman dan ilmu serta 

bertukar pikiran agar proses dan sistem pembelajaran 

Menarik dan berhasil. 

- Mengulang kembali materi yang telah lalu dan 

membaca materi yang akan datang dan menyiapkan 

bahan dari sumber lain  yang berhubungan dengan 

materi tersebut  atau yang  dapat menunjang  

keberhasilan proses pembelajaran, seperti Metode dan 

Media yang dianggap paling sesuai, dll. 

- Memperbanyak dan Menambah hapalan mufrodat, 

karna Mufrodat merupakan kunci dasar ketika 

seseorang ingin berbahasa. Dan juga sebagai antisipasi 

jika ada siswa yang bertanya tentang bahasa Arab yang 

tidak diketahui dari suatu benda dll. 

- Membawa kamus Bahasa Arab, karena kemahiran dan 

Ingatan seseorang juga terbatas, oleh sebab itu 

diperlukan kamus sebagai Media pembantu dalam 

pembelajaran. 

 

4 Peneliti Bagaimana Karakteristik  materi pembelajaran Muhadatsah 

Full time 7 di Lembaga ini? 

 

Narasumber Materi pembelajaran Muhadatsah dilembaga ini lebih dominan 

kepada suatu tema yang Akrab dengan keseharian. Misal, Apa 

yang kamu lakukan jika kamu melihat seorang anak sedang 

menangis?  

Dan dalam tema tersebut guru langsung meminta siswa dua 

orang untuk mempraktekkan. Satu anak sedang menangis, dan 

satu anak bertanya kenapa anak tersebut menangis, dan disana 

para siswa diberi kewenangan untuk berbicara semampu 

mereka selagi masih dalam ruang lingkup tema tersebut. 

Dan masih banyak tema yang lain seperti, 

- Apa yang kamu lakukan jika kamu melihat seorang 

pencuri? 



 

 

- Apa yang kamu lakukan jika kamu ingin pergi kesuatu 

tempat, tapi kamu tidak tahu dimana letak tempat 

tersebut? Dll 

5 Peneliti Bagaimana Karakteristik  Metode pembelajaran Muhadatsah 

Full time 7 di Lembaga ini? 

 

Narasumber Metode pembelajaran Muhadatsah di Lembaga ini beragam, 

yang terdiri dari metode langsung, metode campuran,  metode 

syam’iyyah basyariyyah, tapi ada satu metode yang khusus 

dipakai oleh lembaga ini dalam proses pembelajaran 

muhadatsah, yaitu metode “Majunun” adapun  aplikasi metode 

ini ketika dalam pembelajaran muhadatsah yakni siswa 

diarahkan untuk berbicara dengan suatu benda, bisa berupa 

tembok, pensil, buku, kipas angin, pohon atau benda yang ada 

disekitar tempat belajar, dengan durasi yang ditentukan, 

kemudian guru mengamati murid satu persatu, atau siswa 

diminta membawa satu barang kedepan kelas seperti pensil, 

buku dll, lalu diarahkan untuk berbicar dengan benda tersebut 

dan teman yang lain menyaksikan.   

6 Peneliti Bagaimana Karakteristik  Media pembelajaran Muhadatsah 

Full time 7 di Lembaga ini? 

 

Narasumber Media yang dipakai dalam proses pembelajaran diantaranya 

papan tulis, dan lain sebagainya, disesuaikan dengan materi, 

juga menggunakan rekaman Hp, Misalnya guru memutar satu 

judul nyanyian Arab atau lainnya,  lalu siswa diminta untuk 

menyimpulkan isi dari apa yang disajikan Mudarris tsb. Dan 

Juga dalam evaluasi terkadang menggunakan Media hp 

sebagai alat untuk merekam suara dan menjelaskan atau 

bercerita tentang suatu tema. 

Dan terkadang juga menggunakan Televisi (Nonton sambil 

belajar),  

 

2 Peneliti Bagaimana Karakteristik  Evaluasi pembelajaran Muhadatsah 

Full time 7 di Lembaga ini? 

 

Narasumber Evaluasi yang dilakukan guru melalui bemacam cara, evaluasi 

dengan tulisan dikertas, dan terkadang juga menggunakan 

Rekaman Hp.  

 

 



 

 

TRANSKIP WAWANCARA 

 

Narasumber  : Ust. Muslikhin. S.Pd.I 

Jabatan  : Mudir Lembaga Kursus Bahasa Arab “Al-Azhar” Pare 

Kediri.  

Tanggal  : 70 Februari 7102 

Waktu   : 14.11- 

Tempat   : Idaroh  Lembaga Kursus Bahasa Arab  “Al-Azhar” Pare 

Kediri 

No Speaker Materi Wawancara 

0 Peneliti Berapa jam Pembelajaran Muhadatsah di Full Time 7 dalam 

seminggu? 

 

Narasumber Pembelajaran Bahasa Arab di full time 7 dilaksanakan 

sebanyak 05 jam dalam seminggu, Karena belajar dilembaga 

ini dimulai dari jam 12.11 smpai jam 02.11. dengan 6 Mata 

Pelajaran, dan Khusus Muhadatsah 3 kali dalam sehari dengan 

guru yang berbeda disetiap Jam pelajarannya. 

Jam Pertama, 13.11-14.11 (Ustadzah Esti) 

Jam Kedua,    14.31-01.31 (Ustadz Rohmanuddin) 

Jam ketiga,     01.31-00.31 (Ustadz Sunardi) 

 

7 Peneliti Bagaiaman langkah-langkah pembelajaran Muhadatsah yang 

dilaksanakan dalam proses Pembelajaran?  

 

Narasumber - Guru mengucap salam ketika masuk kelas. 

- Menyapa siswa sesuai dengan keadaan waktunya   صباح(
ها٠تَت( كغَت  dan menanyakan kabar siswa dengan bahasa 

Arab 

- Memulai pelajaran dengan nyanyian berbahasa Arab  

khusus dari lembaga 

- Memberikan motivasi Agar siswa semangat dalam  

belajar dan sekaligus mempraktekkan bahasa arab. 

- Memulai pembelajaran dengan permainan kata 

(Mufrodat Atau guru meminta siswa merangkai kata 



 

 

hingga menjadi pragraf secara spontan. dll 

- Mengulang sekaligus bertanya tentang pelajaran yang 

lalu 

- Memulai materi yang baru 

- Mengajak siswa Aktif dalam mempraktekkan bahasa 

karena kebanyakan materi bermain peran langsung, 

sehingga siswa bisa aktif berbicara dan praktek, atau 

bersifat mencari pemecahan dari suatu masalah ( )حل  
 Misalnya, Apa yang kamu lakukan jika kamu ,ا١تشكل

ingin pergi kesuatu tempat, tetapi kamu tidak 

mengetahui daerah yang ingin kamu kunjungi?  dll 

- Memperbaiki kalimat atau susunan Qawaid yang salah 

dalam  

penyampaian siswa 

- Kesimpulan dari Materi 

-  Evaluasi 

- Penutup 

 

3 Peneliti Bagaimana persiapan guru sebelum  mengajar Muhadatsah? 

 

 

Narasumber - Sebelum masuk  pembelajaran guru mempersiapkan 

diri dengan membaca materi yang akan disajikan serta 

menambah pengetahuan dari buku yang dapat 

mendukung materi tersebut. Memperbanyak hafalan 

Mufrodat karena mufrodat merupakan pokok utama 

dalam pembelajaran muhadatsah. Memperbaiki 

kompetensi diri dalam berkomunikasi dengan 

menggunakan bahasa tersebut, dan menghindari 

semaksimal mungkin  dengan menggunkan bahasa 

Indonesia dalam penyampaian pembelajaran,  Guru 

merupakan figur utama yang dicontoh siswa, apa yang 

diucapkan guru akan didengar dan kemudian akan 

dicontoh oleh siswa. Jika yang diucapkan tidak sesuai 

dengan kaidah atau tidak mempu berkomunikasi 

dengan baik, otomatis akan memberikan contoh yang 

tidak baik. 

- Sharing dengan sesamaguru yang lain, berbagi 

pengalaman dan ilmu dan bertukar pikiran agar proses 

dan system pembelajaran Menarik dan berhasil. 

- Menyiapkan metode yang menarik yang sesuai dengan 



 

 

materi, agar siswa tidak mudah bosan dengan 

pembelajaran. 

- Menggunakan media yang dapat mendukung proses 

pembelajaran, dengan tujuan mempermudah 

penyampaian dan lebih menambah semangat siswa 

dalam belajar. 

- Membawa kamus Bahasa Arab,atau yang lebih 

mudahnya dengan menggunakan kamus praktis di 

Aplikasi sebuah HP. karena kemahiran dan Ingatan 

seseorang juga terbatas, oleh sebab itu diperlukan 

kamus sebagai Media pembantu dalam pembelajaran. 

 

4 Peneliti Bagaimana Karakteristik  materi pembelajaran Muhadatsah 

Full time 7 di Lembaga ini? 

 

Narasumber Buku pembelajaran Muhadatsh yang dipakai dilembaga ini, 

disusun oleh guru yang ada dilembaga ini, dan materi  disusun 

sedemikian rupa, supaya lebih menarik, dan bersifat memberi 

stimulus kepada siswa agar semanagat dalam berbicara 

maupun berpendapat terkait materi yang disajikan dengan 

menggunakan bahasa arab.  

0. Materinya bisa berupa tema yang berbentuk “Berbicara 

sekaligus  Praktek” yang disebut dengan " قوؿ كالعمل “. 

Misal, “Apa yang kamu lakukan jika kamu melihat 

seorang anak kecil menangis dan kehilangan ibunya”. 

Guru meminta dua orang siswa untuk maju didepan 

kelas dan langsung mempraktekkan sekaligus latihan 

berbicara. Anak yang satu diminta berperan sebagai 

seorang anak yang kehilangan ibunya, dan anak yang 

satu lagi berperan sebagai orang yang simpati dengan 

keadaan anak yang ditinggal ibunya, dan bertanya 

tentang keadaan yang menimpanya, dan disana akan 

terjadi percakapan dengan menggunakan bahasa arab.  

7. Materi bersifat Debat atau disebut “٣تادلة”Misal, 

Bagaimana pendapat Anda jika ibu kota Indonesia 

dipindahkan ke Kalimantan? 

awalnya diminta untuk berpasangan, satu orang pro dan yang 

satunya kontra, kemudian setelah itu dibagi menjadi dua 

kelompok besar antara kelompok “Pro” dan “Kontra”. Dan 

disini akan terjadi perdebatan hangat antara dua kelompok 

yang masing masing dengan pendapatnya, dengan 



 

 

menggunakan bahasa arab. Dan pada intinya, agara menambah 

semangat untuk berbicara dan bukan terfokus pada pendapat 

yang dipaparkan.dan masih banyak lagi tema tema yang 

menarik lainnya  

seperti, bagaimana pendapat anda tentang Menikah usia 31 

tahun bagi lelaki maupun perempuan? (Pro dan konta) 

             Menurut anda lebih baik kehidupan di Desa atau di 

Kota? (Pro dan Kontra) 

              Bagaimana pendapat anda jika ujian UN dihapuskan? 

(Pro dan Kontra) 

3. Materi  berbentuk puisi, siswa diminta untuk 

menyampaikan puisi dengan tema tertentu didepan 

kelas. 

4. Mendkripsikan tentang suatu benda, Misal,  “Buku” 

- Buku terbuat dari apa? 

- Bagaimana bentuknya? 

- Apa kegunaannya? 

- Dimana kita bisa memperolehnya? Dst. 

5. Guru meminta siswa menggambar jalan dari Alamat 

Rumahnya ke Al-Azhar disebuah kertas, kemudian 

meminta siswa tersebut untuk maju kedepan kelas dan 

menceritakan apa yang digambar didalam kertas 

tersebut 

5 Peneliti Bagaimana Karakteristik  Metode pembelajaran Muhadatsah 

Full time 7 di Lembaga ini? 

 

Narasumber Metode pembelajaran Muhadatsah di Lembaga ini beragam, 

yang terdiri dari metode langsung, metode campuran,  metode 

syam’iyyah basyariyyah, tapi ada satu metode yang  khusus 

dipakai oleh lembaga ini dalam proses pembelajaran 

muhadatsah, yaitu metode “Majnun” adapun  aplikasi metode 

ini ketika dalam pembelajaran muhadatsah, siswa diarahkan 

untuk memilih satu benda yang ada disekitar kelas, kemudian 

mengajak benda tersebut sebagai teman bicara, bisa berupa 

tembok, pensil, buku, kipas angin, pohon atau benda yang ada 

disekitar tempat belajar, dengan durasi yang ditentukan, 

kemudian guru mengamati murid satu persatu, atau siswa 

diminta membawa satu barang kedepan kelas seperti pensil, 

buku dll, lalu diarahkan untuk berbicara dengan benda tersebut 

dan teman yang lain menyaksikan.   

Misalnya, - Benda “كتاب”Buku” Siswa berbicara dengan benda 

tersebut  



 

 

Lembaran kehidupan ini seperti buku tulis, karena disetiap 

lembarnya akan ditulis dengan cerita atau kisah yang beragam. 

Begitu juga kehidupan ini, berbagai rasa akan menghampiri, 

kadang bahagia, sedih, kesal dan kecewa, layaknya tulisan 

ketika ia salah ada penghapus sebagai benda untuk 

menghilangkannya dan menggantinya dengan tulisan yang 

benar, seperti itulah dalam kehidupan, lupa dan salah sesuatu 

yang tidak dapat dihindari, maka selayaknya kita hapus 

keburukan dengan kebaikan, dan kita tebus kesalahan dengan 

kata maaf.dll    

- Stip 

- Dinding dll 

6 Peneliti Bagaimana Karakteristik  Media pembelajaran Muhadatsah 

Full time 7 di Lembaga ini? 

 

Narasumber Media yang dipakai dalam proses pembelajaran, khusus yang 

disusun oleh guru, dan  papan tulis sebagai tempat 

menjelaskan materi dan tempat menulis mufrodat baru. Kertas 

origami (siswa diminta menggunakan kertas tersebut untuk 

membuat sesuatu, kemudian bercerita tentang benda yang 

sudah dibentuk), Misalnya,  siswa membentuk setangkai 

bunga, siswa diminta untuk bercerita sesuatu yang 

berhubungan dengan bunga, dst), , Proyektor,Hp (Sebagai alat 

untuk memutar lagu tertentu, atau materi tertentu, kemudian 

siswa diminta bercerita kembali atau menyimpulkan isi dari 

apa yang diputar di Hp tersebut), Televisi (Memutar siaran 

yang menggunakan bahasa Arab, supaya siswa bisa belajar 

penuturan pemilik bahasa secara langsung),  Dan Juga dalam 

evaluasi terkadang menggunakan Media hp sebagai alat untuk 

merekam suara dan menjelaskan atau bercerita tentang suatu 

tema. 

Terkadang juga menggunakan Televisi dengan memutar film 

yang menggunakan bahasa arab sebagai alat komunikasinya 

(Nonton sambil belajar). 

 

2 Peneliti Bagaimana Karakteristik  Evaluasi pembelajaran Muhadatsah 

Full time 7 di Lembaga ini? 

 

Narasumber Evaluasi yang dilakukan guru melalui bemacam cara, 

- Guru meminta siswa untuk berbicara dengan tema yang 

ditetapkan guru selama lebih kurang 31 Menit 

- Guru menulis beberapa tema disebuah kertas kemudian 



 

 

meminta siswa untuk bercerita tentang tema tersebut. 

- Guru meminta siswa mewawancarai guru kemudian 

menuliskan kesimpulan. 

- guru meminta siswa untuk menggunakan Rekaman 

suara di Hp kemudian guru memeriksa kesalahan. 

- .guru meminta siswa berbicara didepan kelas kemudia 

siswa lain memenyimpukan apa yang disampaikan 

anak tersebut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

TRANSKIP WAWANCARA 

 

Narasumber  : Ustadzah Esti indi astuti 

Jabatan  : Pengajar Pembelajaran Muhadatsah Full Time 7 

Tanggal  : 74 Februari 7102 

Waktu   : 16.11 

Tempat   : Maskan 4 Kursus Bahasa Arab  “Al-Azhar” Pare Kediri 

No Speaker Materi Wawancara 

0 Peneliti Berapa jam Pembelajaran Muhadatsah di Full Time 7 dalam 

seminggu? 

 

Narasumber Pembelajaran Bahasa Arab di full time 7 dilaksanakan 

sebanyak 05 jam dalam seminggu 

 

7 Peneliti  

Bagaiaman langkah-langkah pembelajaran Muhadatsah yang 

dilaksanakan dalam proses Pembelajaran?  

 

Narasumber - Guru mengucap salam ketika masuk kelas. 

- Menyapa siswa sesuai dengan keadaan waktunya )صباح (
 dan menanyakan kabar siswa dengan bahasa ا٠تَت كغَته

Arab 

- Memulai pelajaran dengan nyanyian berbahasa Arab  

khusus dari lembaga 

- Memerikan motivasi Agar siswa semangat dalam  

belajar dan sekaligus mempraktekkan bahasa arab. 

- Memulai pembelajaran dengan  

0. permainan kata (Mufrodat), Misal, “Menyambung 

huruf Akhir dari suatu kata”, Guru mengucapkan 

kata ٘تر kemudian menunjuk salah satu siswa secara 

spontan, dan siswa pun menjawab dengan kata رأس, 

dst. 

7.  guru meminta siswa merangkai kata hingga 

menjadi pragraf secara spontan, Misal, Guru 



 

 

menguapkan kata أقوممن النـو  dan menunjuk salah 

satu siswa untuk melanjutkan, kemudian siswa 

menyambung dengan kalimat صباحا الساعة ا٠تامسة في
dst. 

3.  Guru meminta siswa untuk menjelaskan satu kata, 

Misal, ىيالكعبة؟ما  kemudian siswa menjawab,  ىي قبلة
ُب الصالة ا١تسلمُت  

- Mengulang sekaligus bertanya tentang pelajaran yang 

lalu 

- Memulai materi yang baru 

- Mengajak siswa Aktif dalam mempraktekkan bahasa 

dan  

- Memperbaiki kalimat atau susunan Qawaid yang salah 

dalam  

penyampaian siswa 

- Kesimpulan dari Materi 

-  Evaluasi 

- Penutup 

 

3 Peneliti Bagaimana persiapan guru sebelum  mengajar Muhadatsah? 

 

 

Narasumber - Sebelum pembelajaran dimulaiguru mempersiapkan 

diri dengan materi yang akan disajikan serta menambah 

pengetahuan dari buku yang dapat mendukung materi 

tersebut. Menyesuaikan Media dengan materi yang 

akan disampaikan, Memperbanyak hafalan Mufrodat 

karena mufrodat merupakan pokok utama dalam 

pembelajaran muhadatsah, dan seorang guru 

muhadatsah selayaknya mampu berkomunikasi dengan 

menggunakan bahasa arab yang sesuai dengan kaidah 

bahasa. Sebab apa yang diucapkan guru akan didengar 

dan kemudian akan diucapkan oleh siswa. Jika yang 

diucapkan tidak sesuai dengan kaidah atau tidak 

mempu berkomunikasi dengan baik, otomats akan 

memberikan contoh yang tidak baik bagi siswa. 

-  sering Sharing dengan sesamaguru yang lain, berbagi 

pengalaman dan ilmu dan bertukar pikiran agar proses 

dan sistem pembelajaran Menarik dan berhasil. 



 

 

- Mengulang kembali materi yang telah lalu  

- Membawa kamus Bahasa Arab,atau yang lebih 

mudahnya dengan menggunakan kamus praktis di 

Aplikasi sebuah HP. karena kemahiran dan Ingatan 

seseorang juga terbatas, oleh sebab itu diperlukan 

kamus sebagai Media pembantu dalam pembelajaran. 

 

4 Peneliti Bagaimana Karakteristik  materi pembelajaran Muhadatsah 

Full time 7 di Lembaga ini? 

 

Narasumber Materi pembelajaran Muhadatsah dilembaga ini disusun 

sendiri oleh Guru yang ada di lembaga ini, tidak menggunakan 

buku dari tempat lain. Dan guru sengaja menyusun materi 

materi yang  cenderung bersifat kekinian, dengan tujuan lebih 

menambah semangat siswa terhadap materi tersebut.  

6. Materinya bisa berupa tema yang berbentuk “Debat”  

Misal, Bagaimana pendapat Anda jika ibu kota Indonesia 

dipindahkan ke Kalimantan? 

Kemudian Siswa dibagi dua kelompok dengan kelompok pro 

dan kontra, dan diminta untuk masing masing awalnya diminta 

untuk berpasangan, dengan satu orang pro dan yang satunya 

kontra, kemudia setelah itu dibagi menjadi dua kelompok besar 

antara kelompok “Pro” dan “Kontra”. Dan disini akan terjadi 

perdebatan hangat antara dua kelompok  masing masing 

dengan pendapat yang berbeda dengan menggunakan bahasa 

arab. Dan pada intinya, agara menambah semangat untuk 

berbicara dan bukan terfokus pada pendapat yang 

dipaparkan.dan masih banyak lagi tema tema yang menarik 

lainnya Seperti, bagaimana pendapat anda tentang :  

- Menikah usia 31 tahun baik lelaki maupun perempuan? 

(Pro dan kontra) 

- lebih baik kehidupan di Desa atau di Kota? (Pro dan 

Kontra) 

2. Materinya bersifat drama atau bermain peran (كالعملقوؿ) 
Misal: Apa yang kamu lakukan jika bertamu kerumah 

seseorang tapi kamu tidak menemuinya dirumah, hanya bisa 

menemui anaknya. 

Dan dalam tema tersebut langsung guru meminta dua orang 

siswa untuk mempraktekkan. Satu anak sedang bertamu, dan 

satu anak berperan sebagai anak dari pemilik rumah. disana 

terjadi komunikasi antara tamu dengan anak tersebut dst. 

3. Materi  berbentuk puisi 



 

 

4. Mendkripsikan tentang suatu benda, Misal, “Buku” 

- Buku terbuat dari apa? 

- Bagaimana bentuknya? 

- Apa kegunaannya? 

- Dimana kita bisa memperolehnya? Dst. 

01. Guru meminta siswa menggambar jalan dari Alamat 

Rumahnya ke Al-Azhar disebuah kertas, kemudian 

meminta siswa tersebut untuk maju kedepan kelas dan 

menceritakan apa yang digambar didalam kertas 

tersebut 

5 Peneliti Bagaimana Karakteristik  Metode pembelajaran Muhadatsah 

Full time 7 di Lembaga ini? 

 

Narasumber Metode pembelajaran Muhadatsah di Lembaga ini beragam, 

yang terdiri dari metode langsung,metode campuran,  metode 

syam’iyyah basyariyyah, tapi ada satu metode yang  khusus 

dipakai oleh lembaga ini dalam proses pembelajaran 

muhadatsah, yaitu metode “Majnun” adapun  aplikasi metode 

ini ketika dalam pembelajaran muhadatsah, siswa diarahkan 

untuk memilih satu benda yang ada disekitar kelas, kemudian 

mengajak benda tersebut sebagai teman bicara, bisa berupa 

tembok, pensil, buku, kipas angin, pohon atau benda yang ada 

disekitar tempat belajar, dengan durasi yang ditentukan, 

kemudian guru mengamati murid satu persatu, atau siswa 

diminta membawa satu barang kedepan kelas seperti pensil, 

buku dll, lalu diarahkan untuk berbicara dengan benda tersebut 

dan teman yang lain menyaksikan.   

Misalnya, - Benda “مركحة” Kipas Angin,  

Siswa berbicara dengan benda tersebut  

كتفوحيٍت بالربكدة كي ،انت تساعديٍت ُب اٟترارةىل تعرؼ يامركحة، انا مشتاقة اليك, 
 الأشعر اٟترارة بعد.

 

- Stip 

- Dinding dll 

6 Peneliti Bagaimana Karakteristik  Media pembelajaran Muhadatsah 

Full time 7 di Lembaga ini? 

 

Narasumber Media yang dipakai dalam proses pembelajaran diantaranya 

papan tulis, Kertas origami (siswa diminta menggunakan 

kertas tersebut untuk membuat sesuatu, kemudian bercerita 

tentang benda yang sudah dibuat, Misalnya, membuat sebuat 



 

 

bunga, siswa menceritakan sesuatu yang berhubungan dengan 

unga, dst), Buku Muhadatsah, Proyektor, dan lain sebagainya, 

disesuaikan dengan materi, dan juga menggunakan rekaman 

Hp, Misalnya guru memutar satu judul nyanyian Arab atau 

lainnya,  lalu siswa diminta untuk menyimpulkan isi dari apa 

yang disajikan guru  tersebut. Dan Juga dalam evaluasi 

terkadang menggunakan Media hp sebagai alat untuk merekam 

suara dan menjelaskan atau bercerita tentang suatu tema. 

Terkadang juga menggunakan Televisi dengan memutar film 

yang menggunakan bahasa arab sebagai alat komunikasinya 

(Nonton sambil belajar). 

 

2 Peneliti Bagaimana Karakteristik  Evaluasi pembelajaran Muhadatsah 

Full time 7 di Lembaga ini? 

 

Narasumber Evaluasi yang dilakukan guru melalui bemacam cara, 

- Guru menulis beberapa tema disebuah kertas kemudian 

meminta siswa untuk bercerita tentang tema tersebut. 

- Guru meminta siswa mewawancarai guru kemudian 

menuliskan kesimpulan. 

- Guru meminta siswa untuk menggunakan Rekaman 

suara di Hp kemudian guru memeriksa kesalahan. 

- Guru meminta siswa untuk berbicara dengan tema yang 

ditetapakn guru selama lebih kurang 31 Menit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

TRANSKIP WAWANCARA 

 

Narasumber  : Ustadzah Esti indi astuti 

Jabatan  : Pengajar Pembelajaran Muhadatsah Full Time 7 

Tanggal  : 74 Februari 7102 

Waktu   : 16.11 

Tempat   : Maskan 4 Kursus Bahasa Arab  “Al-Azhar” Pare Kediri 

No Speaker Materi Wawancara 

0 Peneliti Berapa jam Pembelajaran Muhadatsah di Full Time 7 dalam 

seminggu? 

 

Narasumber Pembelajaran Bahasa Arab di full time 7 dilaksanakan 

sebanyak 05 jam dalam seminggu 

 

7 Peneliti  

Bagaiaman langkah-langkah pembelajaran Muhadatsah yang 

dilaksanakan dalam proses Pembelajaran?  

 

Narasumber - Guru mengucap salam ketika masuk kelas. 

- Menyapa siswa sesuai dengan keadaan waktunya )صباح (
 dan menanyakan kabar siswa dengan bahasa ا٠تَت كغَته

Arab 

- Memulai pelajaran dengan nyanyian berbahasa Arab  

khusus dari lembaga 

- Memerikan motivasi Agar siswa semangat dalam  

belajar dan sekaligus mempraktekkan bahasa arab. 

- Memulai pembelajaran dengan  

4. permainan kata (Mufrodat), Misal, “Menyambung 

huruf Akhir dari suatu kata”, Guru mengucapkan 

kata ٘تر kemudian menunjuk salah satu siswa secara 

spontan, dan siswa pun menjawab dengan kata رأس, 

dst. 

5.  guru meminta siswa merangkai kata hingga 

menjadi pragraf secara spontan, Misal, Guru 



 

 

menguapkan kata أقوممن النـو  dan menunjuk salah 

satu siswa untuk melanjutkan, kemudian siswa 

menyambung dengan kalimat صباحا الساعة ا٠تامسة في
dst. 

6.  Guru meminta siswa untuk menjelaskan satu kata, 

Misal, ىيالكعبة؟ما  kemudian siswa menjawab,  ىي قبلة
ُب الصالة ا١تسلمُت  

- Mengulang sekaligus bertanya tentang pelajaran yang 

lalu 

- Memulai materi yang baru 

- Mengajak siswa Aktif dalam mempraktekkan bahasa 

dan  

- Memperbaiki kalimat atau susunan Qawaid yang salah 

dalam  

penyampaian siswa 

- Kesimpulan dari Materi 

-  Evaluasi 

- Penutup 

 

3 Peneliti Bagaimana persiapan guru sebelum  mengajar Muhadatsah? 

 

 

Narasumber - Sebelum pembelajaran dimulaiguru mempersiapkan 

diri dengan materi yang akan disajikan serta menambah 

pengetahuan dari buku yang dapat mendukung materi 

tersebut. Menyesuaikan Media dengan materi yang 

akan disampaikan, Memperbanyak hafalan Mufrodat 

karena mufrodat merupakan pokok utama dalam 

pembelajaran muhadatsah, dan seorang guru 

muhadatsah selayaknya mampu berkomunikasi dengan 

menggunakan bahasa arab yang sesuai dengan kaidah 

bahasa. Sebab apa yang diucapkan guru akan didengar 

dan kemudian akan diucapkan oleh siswa. Jika yang 

diucapkan tidak sesuai dengan kaidah atau tidak 

mempu berkomunikasi dengan baik, otomats akan 

memberikan contoh yang tidak baik bagi siswa. 

-  sering Sharing dengan sesamaguru yang lain, berbagi 

pengalaman dan ilmu dan bertukar pikiran agar proses 

dan sistem pembelajaran Menarik dan berhasil. 



 

 

- Mengulang kembali materi yang telah lalu  

- Membawa kamus Bahasa Arab,atau yang lebih 

mudahnya dengan menggunakan kamus praktis di 

Aplikasi sebuah HP. karena kemahiran dan Ingatan 

seseorang juga terbatas, oleh sebab itu diperlukan 

kamus sebagai Media pembantu dalam pembelajaran. 

 

4 Peneliti Bagaimana Karakteristik  materi pembelajaran Muhadatsah 

Full time 7 di Lembaga ini? 

 

Narasumber Materi pembelajaran Muhadatsah dilembaga ini disusun 

sendiri oleh Guru yang ada di lembaga ini, tidak menggunakan 

buku dari tempat lain. Dan guru sengaja menyusun materi 

materi yang  cenderung bersifat kekinian, dengan tujuan lebih 

menambah semangat siswa terhadap materi tersebut.  

00. Materinya bisa berupa tema yang berbentuk “Debat”  

Misal, Bagaimana pendapat Anda jika ibu kota Indonesia 

dipindahkan ke Kalimantan? 

Kemudian Siswa dibagi dua kelompok dengan kelompok pro 

dan kontra, dan diminta untuk masing masing awalnya diminta 

untuk berpasangan, dengan satu orang pro dan yang satunya 

kontra, kemudia setelah itu dibagi menjadi dua kelompok besar 

antara kelompok “Pro” dan “Kontra”. Dan disini akan terjadi 

perdebatan hangat antara dua kelompok  masing masing 

dengan pendapat yang berbeda dengan menggunakan bahasa 

arab. Dan pada intinya, agara menambah semangat untuk 

berbicara dan bukan terfokus pada pendapat yang 

dipaparkan.dan masih banyak lagi tema tema yang menarik 

lainnya Seperti, bagaimana pendapat anda tentang :  

- Menikah usia 31 tahun baik lelaki maupun perempuan? 

(Pro dan kontra) 

- lebih baik kehidupan di Desa atau di Kota? (Pro dan 

Kontra) 

07. Materinya bersifat drama atau bermain peran (كالعملقوؿ) 
Misal: Apa yang kamu lakukan jika bertamu kerumah 

seseorang tapi kamu tidak menemuinya dirumah, hanya bisa 

menemui anaknya. 

Dan dalam tema tersebut langsung guru meminta dua orang 

siswa untuk mempraktekkan. Satu anak sedang bertamu, dan 

satu anak berperan sebagai anak dari pemilik rumah. disana 

terjadi komunikasi antara tamu dengan anak tersebut dst. 

03. Materi  berbentuk puisi 



 

 

04. Mendkripsikan tentang suatu benda, Misal, “Buku” 

- Buku terbuat dari apa? 

- Bagaimana bentuknya? 

- Apa kegunaannya? 

- Dimana kita bisa memperolehnya? Dst. 

05. Guru meminta siswa menggambar jalan dari Alamat 

Rumahnya ke Al-Azhar disebuah kertas, kemudian 

meminta siswa tersebut untuk maju kedepan kelas dan 

menceritakan apa yang digambar didalam kertas 

tersebut 

5 Peneliti Bagaimana Karakteristik  Metode pembelajaran Muhadatsah 

Full time 7 di Lembaga ini? 

 

Narasumber Metode pembelajaran Muhadatsah di Lembaga ini beragam, 

yang terdiri dari metode langsung,metode campuran,  metode 

syam’iyyah basyariyyah, tapi ada satu metode yang  khusus 

dipakai oleh lembaga ini dalam proses pembelajaran 

muhadatsah, yaitu metode “Majnun” adapun  aplikasi metode 

ini ketika dalam pembelajaran muhadatsah, siswa diarahkan 

untuk memilih satu benda yang ada disekitar kelas, kemudian 

mengajak benda tersebut sebagai teman bicara, bisa berupa 

tembok, pensil, buku, kipas angin, pohon atau benda yang ada 

disekitar tempat belajar, dengan durasi yang ditentukan, 

kemudian guru mengamati murid satu persatu, atau siswa 

diminta membawa satu barang kedepan kelas seperti pensil, 

buku dll, lalu diarahkan untuk berbicara dengan benda tersebut 

dan teman yang lain menyaksikan.   

Misalnya, - Benda “مركحة” Kipas Angin,  

Siswa berbicara dengan benda tersebut  

كتفوحيٍت بالربكدة كي ،انت تساعديٍت ُب اٟترارةىل تعرؼ يامركحة، انا مشتاقة اليك, 
 .الأشعر اٟترارة بعد

 

- Stip 

- Dinding dll 

6 Peneliti Bagaimana Karakteristik  Media pembelajaran Muhadatsah 

Full time 7 di Lembaga ini? 

 

Narasumber Media yang dipakai dalam proses pembelajaran diantaranya 

papan tulis, Kertas origami (siswa diminta menggunakan 

kertas tersebut untuk membuat sesuatu, kemudian bercerita 

tentang benda yang sudah dibuat, Misalnya, membuat sebuat 



 

 

bunga, siswa menceritakan sesuatu yang berhubungan dengan 

unga, dst), Buku Muhadatsah, Proyektor, dan lain sebagainya, 

disesuaikan dengan materi, dan juga menggunakan rekaman 

Hp, Misalnya guru memutar satu judul nyanyian Arab atau 

lainnya,  lalu siswa diminta untuk menyimpulkan isi dari apa 

yang disajikan guru  tersebut. Dan Juga dalam evaluasi 

terkadang menggunakan Media hp sebagai alat untuk merekam 

suara dan menjelaskan atau bercerita tentang suatu tema. 

Terkadang juga menggunakan Televisi dengan memutar film 

yang menggunakan bahasa arab sebagai alat komunikasinya 

(Nonton sambil belajar). 

 

2 Peneliti Bagaimana Karakteristik  Evaluasi pembelajaran Muhadatsah 

Full time 7 di Lembaga ini? 

 

Narasumber Evaluasi yang dilakukan guru melalui bemacam cara, 

- Guru menulis beberapa tema disebuah kertas kemudian 

meminta siswa untuk bercerita tentang tema tersebut. 

- Guru meminta siswa mewawancarai guru kemudian 

menuliskan kesimpulan. 

- Guru meminta siswa untuk menggunakan Rekaman 

suara di Hp kemudian guru memeriksa kesalahan. 

- Guru meminta siswa untuk berbicara dengan tema yang 

ditetapakn guru selama lebih kurang 31 Menit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 نتائج المالحظة
 

 .7102فبرايير 01 

 5فيفصل يـو كامل احملادثة ُب مرحلة الثانية )الباحثةٔتالحظةعملية تعليم قد قامت 
 ككانت ا١تالحظة كما يلي:.5717فربايَت  13ػبالتارٮتيـو اإلثنُت  (،الباء

 (79.77 – 78.77عة الثامنة حىت الساعة التاسعة )السا -1

ناء ا٠تاص ككانت ا١تدرسة ىي أستاذة إيسيت. كقبل بداية التعليم تبدأ ا١تدرسة بالغ
كاللعبة عن ا١تفردات كترتيب اٞتملة. كأما خصائص ا١تواد ُب ىذا التعليم ىي تقدًن الدكافع 
كاٟتوافز للطالب كي يكوف لديهم اٟتماسة كالثقةبتكلم اللغة العربية  كا١توضوع ىو 
"الكيفية"، كىي بعض  األنشطةاليومية مثل الوضوء كالغسل كالصالة كغَتىا. كأما ا٠تطوات 

عملية التعليم فهي أف يطلب ا١تدرس من الطالب أف يتحدثوا عن تلك األنشطة مع  ُب
أصحابو مزدكجاٍب يتكلمواأماـ الفصل كاحدا فواحدا بالتبادؿ. كالطريقة ا١تستخدمةفيها ىي 

لكتابةا١تفردات ةتعليمية ليطريقة ا١تباشرة كطريقة السمعية كالشفويةباستخداـ السبورة كس
 اٞتديدة كالشرح.

 – 79.37الساعة العاشرة كالنصف )لساعة التاسعة كالنصف حىت ا -5
17.37) 



 

 

ستاذ رٛتن الدين. كا١تادة الدراسية ُب ىذىالعملية التعليميةىي األا١تدرس  كاف
"الشارع من البيت إذل األزىار ببارم كديرم جاكل الشرقية". ىذه ا١تادة تعطي الطالب 

ف يبينوا الشارع من بيتهم إذل األزىار. كىذه ٦تارسة الدكافع كاٟتوافز للتحدث باللغة العربيةبأ
اللغة العربية كتطبيقها. كيطلب ا١تدرس من الطالب أف يقصوا مايتعلق با١تادة. ككانت عملية 
 التعليم على ٣تموعتُت، لكل ٣تموعة طالباف متبادلينفي إلقاء القصةحثب الوقت ا١تعُت. ٍب

فصل كاحدا فواحدا  كاآلخركف يقدموف لو ن كل الطالب أف يقص أماـ اليطلب ا١تدرٝت
ىي طريقة ا١تباشرة كطريقة  ةستخدما١تاألسئلة، كيكوف فرصة لتطبيق قدراهتمباحملادثة.كالطريقة 

 . يلةتعليميةسبورة كسباستخداـ الا٠تطابة. 

 – 17.37)العشر كالنصف الساعة العاشرة كالنصف حىت الساعة اٟتادم -3
11.37) 

. كىذه ىي "ٖتدث عن كيفية" يةادة التعليمسوناردم،كا١ت االألستاذا١تدرس ىو كاف 
غسل ا١تالبس وا مع أصحاهبم عن كيفية التيمم ك ليتحدث ا١تادة تعطي الطالب اٟتوافز

كركوب الدراجة كركوب السيارة  Gmailلغرفة كصنع البيت كصناعة بريد كتنظيف ا
ا١تستخدمة طريقة ال.ك طالب ثالثة ٣تموعةكل ككانت عملية التعليم بأربع ٣توعات، لكغَتىا.

 لسبورة كاٞتواؿ.التعليمية كاستخدـ الوسائل بامعية كالشفوية. سىي طريقة ا١تباشرة كطريقة ال

 

 



 

 

 7102فبراير 07

 5فصل يـو كامل مرحلة الثانية)فيقد قامت الباحثة ٔتالحظة عملية تعليم احملادثة 
 ككانت ا١تالحظة كما يلي: .5717فربايَت 14ا١توافق بالتاريخ يـو الثالثاء  (الباء

 (.79.77 - 78.77الساعة الثامنة حىت الساعة التاسعة ) -1

حيث هي "الفصوؿ"،ا١تادة التعليميةفأما  ك . األستاذة إيسيتكانت ا١تدرسة ىي 
أماـ ٙتيعربكاما كتبوا عن "فصل ا١تطر" أف يعربكا تعبَتاٖتريريا الطالب من تطلب ا١تدرسة 

الشفوم من خالؿ تعبَتىم الطالب كنَتكزكف علىتعبَت تعبَتا شفويا،كاآلخر  الفصل
كالطريقة ا١تستخدمةىي . ذلك التعبَتتقرأ ا١تدرسة ٍب .واما فيو من األخطاءيصححالتحريريل

ا١تفردات اٞتديدة ةبالكتةتعليميةليالسبورة كسباستخداـ طريقة ا١تباشرة  كطريقة ا٠تطابة. 
 الشرح.ك 

 (17.37 – 79.37العاشرة كالنصف )الساعة الساعة التاسعة كالنصف حىت  -5

"يقص ا٠تالصة عن  فهيأما ا١تادة التعليميةك . األستاذ رٛتن الدينا١تدرس ىو  كاف
كانت خطوات ك باللغة العربية،  تعطي الطالب الدكافع كاٟتوافز للتحدثالغناء". ىذه ا١تادة 

يطلب ك ،ع أك اٞتهازُب ا١تزيا  ١تدرس الغناءشعاليٙت٣تموعات. إذل قسم الطالبيعملية التعليم
أف الطالب من  كثالث مرات.ٍب يطلب ُتستماعا جيدامرتإليو ايستمعوا أف الطالب من 

أف يقصوا هم يطلب من. ٍب يدةُب كقت مع ُتدلا٣تموعة كاحدة متب منيتحدثوا مع أصحاهبم 
طريقة ىي أماـ الفصل كاحدا فواحدا. كالطريقة ا١تستخدمةخالصة ما استمعوا من الغناء 



 

 

كاٞتهاز الستماع الغناء ا١تفردات اٞتديدة ك  ةباكتةتعليمية للكسيالسبورة باستخداـ باشرة ا١ت
 لتسجيل. لاٞتواؿ ك 

 – 17.37الساعة اٟتادية عشرة كالنصف )حىت  الساعة العاشرة كالنصف -3
11.37) 

أما ا١تادة التعليمية ىي "القوؿ كالعمل". كىذه األستاذ سوناردم.ك ا١تدرس ىو  كاف
 تطبيقا عن ا١تادة. مثل"ليتحدثوا مع أصحاهبم أماـ الفصل  وافزاٟتالطالب طي ا١تادة تع
ذلك ذل إيريد أف تذىب الذم يمثل الطالب كالشخص "، فذل مكاف التعرفوإتذىب 

يمثل الطالب كالشخص " فرأيت سارؽ اٟتقيبة ٬ترم أمامك،ك"سؤكؿا١تك  األخرا١تكاف، ك 
يمثل الطالب  " فاجملنوف يدخل إذل بيتك رأيتالسارؽ،ك"ك  األخر، ك الذم يرل السارؽ

باستخداـ طريقة ا١تباشرة. كالطريقة ا١تستخدمة ىي . نوفاجملك  األخر، ك صاحب البيتك
 . من كسائل تعليمية السبورة كاٟتقيبة

 7102فبرايير  01

 5فصل يـو كامل مرحلة الثانية)فياحملادثة  الحظة عملية تعليم ةٔتالباحث تماقد ق
 ككانت ا١تالحظة كما يلي:. 5717فربايَت   15ربعاء ا١توافق بالتاريخ األ يـو( الباء

 (79.77 – 78.77الساعة الثامنة حىت الساعة التاسعة ) -1



 

 

"، خالصة عن الغناءهي "ا١تادة التعليمية فأما  ك . األستاذة إيسيتكانت ا١تدرسة ىي 
طريقة ىي تخدمة كالطريقة ا١تس. ليشرح ا٠تالصة من الغناء  الطالبحيث تطلب ا١تدرسة 

 ة ىي اٞتواؿ. لا٠تطابة كانت الوسي

 – 79.37الساعة التاسعة كالنصف حىت الساعة العاشرة كالنصف ) -5
17.37) 

"يقص ا٠تالصة عن  فهيأما ا١تادة التعليمية ك . األستاذ رٛتن الدينا١تدرس ىو  كاف
كانت خطوات ك ية، باللغة العرب تعطي الطالب الدكافع كاٟتوافز للتحدثالغناء". ىذه ا١تادة 

، ُب ا١تزياع أك اٞتهاز ا١تدرس الغناء شعلي ٍب٣تموعات. إذل قسم الطالب يعملية التعليم 
من  كثالث مرات. ٍب يطلب ُتستماعا جيدامرتإليو ايستمعوا أف الطالب من يطلب ك 

يطلب . ٍب يدةُب كقت مع ُتدلا٣تموعة كاحدة متب منيتحدثوا مع أصحاهبم أف الطالب 
أماـ الفصل كاحدا فواحدا. كالطريقة يقصوا خالصة ما استمعوا من الغناء أف هم من

ا١تفردات اٞتديدة  ةباكتة تعليمية للكسيالسبورة باستخداـ طريقة ا١تباشرة ىي ا١تستخدمة 
 لتسجيل.لاٞتواؿ كاٞتهاز الستماع الغناء ك ك 

 – 17.37الساعة اٟتادية عشرة كالنصف )حىت  الساعة العاشرة كالنصف -3
11.37) 

أما ا١تادة التعليمية ىي "القوؿ كالعمل". كىذه األستاذ سوناردم.ك ا١تدرس ىو  كاف
 تطبيقا عن ا١تادة. مثل"ليتحدثوا مع أصحاهبم أماـ الفصل  وافزاٟتالطالب ا١تادة تعطي 

ذلك ذل إيريد أف تذىب الذم يمثل الطالب كالشخص "، فذل مكاف التعرفوإتذىب 



 

 

يمثل الطالب كالشخص " فرأيت سارؽ اٟتقيبة ٬ترم أمامك"،كسؤكؿا١تك  األخرا١تكاف، ك 
يمثل الطالب  " فرأيت اجملنوف يدخل إذل بيتكالسارؽ،ك"ك  األخر، ك الذم يرل السارؽ

باستخداـ طريقة ا١تباشرة. كالطريقة ا١تستخدمة ىي . نوفاجملك  األخر، ك صاحب البيتك
 .من كسائل تعليمية السبورة كاٟتقيبة

 7102فبرايير 06

 5فصل يـو كامل مرحلة الثانية)فيقامت الباحثة ٔتالحظة عملية تعليم احملادثة قد 
 ككانت ا١تالحظة كما يلي:. 5717فربايَت  16ا٠تميس ا١توافق بالتاريخ  يـو( الباء

 .(79 – 78.77) الساعة الثامنة حىت الساعة التاسعة -1

حيث ي "الفصوؿ"، ها١تادة التعليميةفأما  ك . األستاذة إيسيتكانت ا١تدرسة ىي 
أماـ ٙتيعربكاما كتبوا عن "فصل ا١تطر" أف يعربكا تعبَتاٖتريريا الطالب من تطلب ا١تدرسة 

الشفوم من خالؿ تعبَتىم الطالب تعبَتا شفويا،كاآلخركنَتكزكف علىتعبَت  الفصل
 كالطريقة ا١تستخدمةىي. ذلك التعبَتتقرأ ا١تدرسة ٍب . واما فيو من األخطاءيصححالتحريريل

ا١تفردات اٞتديدة  ةبالكت ةتعليميةليالسبورة كسباستخداـ كطريقة ا٠تطابة.  طريقة ا١تباشرة
 الشرح.ك 

 (17.37 – 79.37) الساعة العاشرة كالنصفالساعة التاسعة كالنصف حىت  -5

"يقص ا٠تالصة عن  فهيأما ا١تادة التعليمية ك . األستاذ رٛتن الدينا١تدرس ىو  كاف
كانت خطوات ك باللغة العربية،  طي الطالب الدكافع كاٟتوافز للتحدثتعالغناء". ىذه ا١تادة 



 

 

، ُب ا١تزياع أك اٞتهاز ا١تدرس الغناء شعلي ٍب٣تموعات. إذل قسم الطالب يعملية التعليم 
من  كثالث مرات. ٍب يطلب ُتستماعا جيدامرتإليو ايستمعوا أف الطالب من يطلب ك 

يطلب . ٍب يدةُب كقت مع ُتدلاكاحدة متب ٣تموعة منيتحدثوا مع أصحاهبم أف الطالب 
أماـ الفصل كاحدا فواحدا. كالطريقة أف يقصوا خالصة ما استمعوا من الغناء هم من

ا١تفردات اٞتديدة  ةباكتةتعليمية للكسيالسبورة باستخداـ طريقة ا١تباشرة ىي ا١تستخدمة 
 لتسجيل.لاٞتواؿ كاٞتهاز الستماع الغناء ك ك 

 – 17.37) الساعة اٟتادية عشرة كالنصفحىت  فالساعة العاشرة كالنص -3
11.37) 

أما ا١تادة التعليمية ىي "القوؿ كالعمل". كىذه األستاذ سوناردم.ك ا١تدرس ىو  كاف
 تطبيقا عن ا١تادة. مثل"ليتحدثوا مع أصحاهبم أماـ الفصل  وافزاٟتالطالب ا١تادة تعطي 

ذلك ذل إريد أف تذىب يالذم يمثل الطالب كالشخص "، فذل مكاف التعرفوإتذىب 
يمثل الطالب كالشخص " فرأيت سارؽ اٟتقيبة ٬ترم أمامك،ك"سؤكؿا١تك  األخرا١تكاف، ك 

يمثل الطالب  " فرأيت اجملنوف يدخل إذل بيتكالسارؽ،ك"ك  األخر، ك الذم يرل السارؽ
باستخداـ طريقة ا١تباشرة. كالطريقة ا١تستخدمة ىي . نوفاجملك  األخر، ك صاحب البيتك

 .من كسائل تعليمية كاٟتقيبةالسبورة 

 

 



 

 

 7102فبرايير 02

 5فصل يـو كامل مرحلة الثانية)فيقد قامت الباحثة ٔتالحظة عملية تعليم احملادثة
 ككانت ا١تالحظة كما يلي:. 5717فربايَت 17يـو اٞتمعة ا١توافق بالتاريخ( الباء

 (79.77 – 78.77) الساعة الثامنة حىت الساعة التاسعة -1

تطلب حيث  هي "الفصوؿ"فا١تادة التعليميةكأماىي األستاذة إيسيت. ا١تدرسة كانت 
" تعبَتا Kampung Inggris Pare Kediri " "ا٠تريطة ُبأف يعربكا عن الطالب من ا١تدرسة 
ماذا ستقوؿ تعبَتا شفويا مثل  أماـ الفصلأف  ٙتيعربكاما كتبوا  ا١تدرسةمنهم تطلب ٖتريريا ٙت

ماذا ستقوؿ إذا "ك"كأنت ُب الطريق براك٬تايا؟ النور سألك شخص عن موقعة مسجدإذا 
كاآلخركنَتكزكف .٫تاكغَت  "؟"نورعُت" كأنت ُب مسجد النور ا١تستشفى عنوافسألك شخص 

تقرأ ٍب . واما فيو من األخطاءيصححالشفوم من خالؿ تعبَتىم التحريريلالطالب علىتعبَت 
ا واباللغة العربية ألهنافز كالدكافع لتحدثو اٟتالطالب كىذه ا١تادة تعطي . ذلك التعبَتا١تدرسة 
السبورة باستخداـ . كالطريقة ا١تستخدمةىي طريقة ا١تباشرة .الثقة لديهمماسة ك تزيد اٟت

 الشرح.ا١تفردات اٞتديدة ك  ةبالكت ةتعليميةليكس

 . (17.37 – 79.37الساعة العاشرة كالنصف )الساعة التاسعة كالنصف حىت  -5

ا١تعييار"، عن "فهي أما ا١تادة التعليميةك رٛتن الدين. ا١تدرس ىو األستاذ كاف 
تعطي هذه ا١تادةف. "؟ُب ا١تستقبل زكجك أك بيتك أك عملك أك أكالدؾمثل"كيف معيار 

كانت خطوات عملية ك ، همدافعا للتحدث باللغة العربيةمستقبلالفرصة  للطالب أف يفكركا 



 

 

أف الطالب من ٍب يطلب اف. كل ٣تموعة طالبكل،إذل ٣تموعاتقسم الطالب يالتعليم 
أف يقصوا هم يطلب من.ٍب يدةُب كقت مع ُتدلا٣تموعة كاحدة متب منيتحدثوا مع أصحاهبم 
طريقة ا١تباشرة ىي أماـ الفصل كاحدا فواحدا. كالطريقة ا١تستخدمة ا١تعايَت ُب ا١تستقبل 

 .ا١تفردات اٞتديدة ةباكتةتعليمية للكسيالسبورة باستخداـ 

 (11.37- 17.37الساعة اٟتادية عشرة كالنصف )حىت  كالنصف الساعة العاشرة -3

كىذه "اللعبة كالتمثيل". أما ا١تادة التعليمية ىي األستاذ سوناردم.ك ا١تدرس ىو  كاف
تطبيقا عن ا١تادة. مثل ليتحدثوا مع أصحاهبم أماـ الفصل  وافزاٟتالطالب ا١تادة تعطي 

ذل ا١تدرسة األخرل"أك "تأخر الطالب أثناء با١توضوع "انتقاؿ الطالب إ "األستاذ كالطالب"
كالطريقة ا١تستخدمة ىي . بتطبيق ا١توضوع أماـ الفصل متبادلُتف االطالبقـو الدراسة". ٍب ي

 .من كسائل تعليمية السبورة كاٟتقيبةباستخداـ طريقة ا١تباشرة. 
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يـو ( الباء 5يـو كامل  فصلمرحلة الثانية)فيقد قامت الباحثة ٔتالحظة عملية تعليم 
 ككانت ا١تالحظة كما يلي:. 5717فربايَت57اإلثنُت ا١توافق بالتاريخ

 (79.37 – 78.77) الساعة الثامنة حىت الساعة التاسعة -1

كعملية  فهي "البضائع".ا١تادة التعليميةكأما١تدرسة ىي األستاذة إيسيت. كانت ا
منهم أف يتحدثوا مع تطلب  ٍب.بضائعكااليصور أف الطالب من تطلب ا١تدرسة بأف التعليم 

"القلم" كغَتىا. ة كاحدة عن تلك البضائع. مثل "الكتاب" ك"كأس" ك٣تموع أصحاهبمن



 

 

أك أين  خالياىاك  هاكمنافع هاكٙتن ا٢تاكأشك هاكأنواع تعريفها يشرحكال بد على الطالب أف 
كىذه شرحت.ما  ليلخص ينخر من اآلتطلب ا١تدرسة ٍب .أماـ الفصل عئتلك البضاكجدت 

تطبيقا عن ا١تادة. ليتحدثوا مع أصحاهبم أماـ الفصل وافزكاٟتماسة اٟتالطالب ا١تادة تعطي 
القلم كالكأس التعليمية كوسائل باستخداـ الطريقةالسمعية الشفويةىي كالطريقة ا١تستخدمة

 .كالسبورة

 – 79.37الساعة العاشرة كالنصف )الساعة التاسعة كالنصف حىت  -5
17.37) 

ا١تعييار"، عن "فهي أما ا١تادة التعليمية ك درس ىو األستاذ رٛتن الدين. ا١تكاف 
تعطي هذه ا١تادة ف. "؟ُب ا١تستقبل زكجك أك بيتك أك عملك أك أكالدؾمثل"كيف معيار 

كانت خطوات عملية ك ، همدافعا للتحدث باللغة العربيةمستقبلالطالب فرصة ليفكركا 
أف الطالب من ٍب يطلب كل ٣تموعة طالباف. كل، إذل ٣تموعاتقسم الطالب يالتعليم 

أف يقصوا هم يطلب من.ٍب يدةُب كقت مع ُتدلا٣تموعة كاحدة متب منيتحدثوا مع أصحاهبم 
طريقة ا١تباشرة ىي أماـ الفصل كاحدا فواحدا. كالطريقة ا١تستخدمة ا١تعايَت ُب ا١تستقبل 

 .ا١تفردات اٞتديدة ةباكتةتعليمية للكسيالسبورة باستخداـ 

 – 17.37) الساعة العاشرة كالنصف حىت الساعة اٟتادية عشرة كالنصف -3
11.37) 

كىذه "اللعبة كالتمثيل". أما ا١تادة التعليمية ىي األستاذ سوناردم.ك ا١تدرس ىو  كاف
تطبيقا عن ا١تادة. مثل ليتحدثوا مع أصحاهبم أماـ الفصل  وافزاٟتالطالب ا١تادة تعطي 



 

 

انتقاؿ الطالب إذل ا١تدرسة األخرل" أك "تأخر الطالب أثناء با١توضوع " "األستاذ كالطالب"
الوالداف " با١توضوع "األب كاألـ كاإلبن"،"ا١تبطوف"ا١توضوع "بالطبيب كا١تريض، ك"الدراسة"
بتطبيق ا١توضوع أماـ الفصل ف االطالبقـو . ٍب يمن االبن ُب كقت قريب زكاجاليطلباف 
من كسائل  السبورة كاٟتقيبةباستخداـ ة ا١تباشرة. طريقكالطريقة ا١تستخدمة ىي . متبادلُت
 .تعليمية
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 5فصل يـو كامل ) مرحلة الثانية ُب قد قامت الباحثة ٔتالحظة عملية تعليم احملادثة
 ككانت ا١تالحظة كما يلي:. 5717فربايَت 51يـو الثالثاء ا١توافق بالتاريخ ( الباء

 (79.77 – 78.77سعة )اعة الثامنة حىت الساعة التاالس -1

تطلب  "حيث ا١تادة التعليمية ىي "التعاريفك ا١تدرسة ىي األستاذة إيسيت. كانت 
: !"فأجاب الطالبوزا١تعرؼ مثل"،أشياءمن تلقاءىميبينوا تعاريف أف الطالب من ا١تدرسة 

"، ككذا تطبق ُب البيت كاٟتب وز ىو فاكهة طويلة لينة أصفر اللوف ٭تبو قرد كأصحابو"ا١ت
يتحدثوا من الطالب أف تطلب ا١تدرسة  ٍباألـ كغَتىا. ك  األبك  شجرةكال سيارةالصديق كالك 

 ايتكلموا أماـ الفصل كاحدتلك التعريفات كأف  ة كاحدة عنأصحاهبمن ٣تموعمع 
كالطريقة . الثقةماسة ك ككذا اٟت تحدثلافز كالدكافع لو اٟتالطالب كىذه ا١تادة تعطي .فواحدا

 .ا١تفردات اٞتديدة ةباكتةتعليمية للكسيالسبورة باستخداـ ا١تباشرة طريقة ىي ا١تستخدمة 



 

 

 – 79.37) الساعة التاسعة كالنصف حىت الساعة العاشرة كالنصف -5
17.37) 

الًتبية"حيث بدأ ا١تدرس " ىيا١تادة التعليميةك ا١تدرس ىو األستاذ رٛتن الدين. كاف 
ٍب طة كالثانوية كاٞتامعية كالدراسات العليا.بتدائية كا١تتوسرحلة االمن ا١تمراحل الًتبية بكتابة 

. وضوعك ا١تذلهتم باقدر  .فيتحدثو٨تسبهو شرحيأف امنهملبالطالب، طلـ ا١توضوع يقد
ة ستخدمعليمية ا١تطريقة اجملنوف. كالوسائل التىي كا١تدرس يطوؼ حو٢تم. كالطريقة ا١تستخدمة

 ا١تركاحة كاٞتدار كالقلم كالكتاب كالسبورة. ىي 

 – 17.37الساعة اٟتادية عشرة كالنصف )حىت  لعاشرة كالنصفالساعة ا -3
11.37) 

تفضل  . مثل "ماذا"اٞتداؿهي "فأما ا١تادة التعليميةو كاف ا١تدرس ىو األستاذ سوناردي
تفضل بُت أف تدرس اللغة العربية  ؟" كماذاأف تواصل دراستك داخل البالد أك خارجهابُت 

أف  ؟" كماذا تفضلُب ا١تدينة كبينأف تسكن ُب القرية أ تفضل ؟" كماذاا١تعهدُب ُب الدكرة أك 
.  كىذه ا١تادة تعطي ؟"السوؽ التقليدمُب تفضل بُت أف تتسوؽ ُب مركز التسوؽ أك 

ا١تدرس الطالب إذل  وزعي حيثافز ليتحدثوا باللغة العربية مع أصحاهبم. و اٟتالطالب 
 كتقـو ناقدة،الثانية ٣تموعة  كاجملموعة مؤيدة٣تموعتُت، اجملموعة األكذل ىي ٣تموعة 

يؤٌب اٟتجة  أفالطالب درس من ا١تيطلب  ٍب اٟتجة ا١تناسبة.مع إتياف  باٞتداؿف اجملموعتا
السبورة ةىي ستخدمالنعليمية ا١تطريقة ا١تباشرة. كالوسائل ا١تستخدمة ىي كالطريقة  متبادلتُت.

 . اكاٟتقيبة كغَت٫ت
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 5فصل يـو كامل مرحلة الثانية)فية عملية تعليم احملادثةقد قامت الباحثة ٔتالحظ
 ككانت ا١تالحظة كما يلي:. 5717مارس  55يـو األربعاءا١توافق بالتاريخ ( الباء

 (79.77 – 78.77) الساعة الثامنة حىت الساعة التاسعة -1

تطلب حيث هي "التقدًن" ف ا١تادة التعليميةكأماا١تدرسة ىي األستاذة إيسيت.  كانت
كل مدينة فن خاص كعادة خاصة إف لمدينتهم. خصائص قدموا أف يالطالب من درسة ا١ت

 ٥تتلف ٔتدينة أخرل ها٣تتمعإضافة إذل ذلك أف . ىاكطعاـ خاص كغَت  السياحة كمكاف
 أك بعض السكاف اليعرفوف عاداهتمكاف كل مدينة مزايا كثَتة. ك إذا، فل. ككذلك ٢تجتهم
 114طلب ا١تدرسة من الطالب أف يبينوىا.ففي ىذا ا١توضوع تيعرفوف قليال. 

 – 79.37) الساعة التاسعة كالنصف حىت الساعة العاشرة كالنصف -5
17.37) 

كانت . ""الًتكيح فهي أما ا١تادة التعليميةك كاف ا١تدرس ىو األستاذ رٛتن الدين. 
كي  موعةنفس اجمل من مصاحبهعملية التعليم ابتدأت بتقدًن الطالب خصائص مدينتهم ل

 ٍب .كيتبادالف ُب القدًن حسب كقت كعدة كل ٣تموعة طالباف.كل. اهأف يزكر إلييريد 
يناقشوا ل ين إليوخر اآلاستماع  مع افواحد اأف يقدموا أماـ الفصل كاحد منهما١تدرس  طلبي

                                                           

.14رٛتن الدين, كتاب احملادثة, ص  004
 



 

 

 طريقة السمعية كالشفويةا١تباشرة ك طريقة ىي  . كالطريقة ا١تستخدمةقدـٔتا  ةتعلقا١تألسئلة ا
 شرح. الا١تفردات ك  ةباكتل تعليمية ةلكسيرة السبو باستخداـ 

 – 17.37) الساعة العاشرة كالنصف حىت الساعة اٟتادية عشرة كالنصف -3
11.37) 

ماذا . مثال، ا١تادة التعليمية ىي "القوؿ كالعمل"ك كاف ا١تدرس ىو األستاذ سوناردم، 
امرأة ٚتيلة يت  ل كتقوؿ إذا رأفعتكماذا  ل كتقوؿ إذا رأيت اجملنوف يدخل إذل بيتك؟فعت

 يتحدثوالافز و اٟتالطالب كىذه ا١تادة تعطي  .منتصف الليل؟بالثوب األبيض منفردة باكية ُب 
كالطريقة ادلُت. أماـ الفصل متب أف يطبقواالطالب من ٍب يطلب  باللغة العربية مع أصحاهبم،

 . ليميةالتعلوسائل من ا السبورة كاٟتقيبةباستخداـ ىي طريقة ا١تباشرة. ا١تستخدمة 
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 5فصل يـو كامل ) مرحلة الثانية ُب قد قامت الباحثة ٔتالحظة عملية تعليم احملادثة
 . ككانت ا١تالحظة كما يلي:5717فربايَت 53 ا١توافق بالتاريخ  يـو ا٠تميس( الباء

 (7 9.77- 78.77) الساعة الثامنة حىت الساعة التاسعة -1

تطلب حيث "الدجة "هي فا١تادة التعليميةكأما كانت ا١تدرسة ىي األستاذة إيسيت.
كل ككاف لاجملموعة، نفس ُب  مع صاحبو عن ا١توضوعتحدثوايأف الطالب من ا١تدرسة 

كاحدا الفصل أماـ أف يتحدثوا الطالب من تطلب ا١تدرسة .ٍب ٣تموعة ثالثة طالب



 

 

السبورة كسيلة باستخداـ  طريقة ا١تباشرة كطريقة ا٠تطابةىي  فواحدا.كالطريقة ا١تستخدمة
 . الشرحا١تفردات اٞتديدة ك  ةبالكت تعليمية

 – 79.37) الساعة التاسعة كالنصف حىت الساعة العاشرة كالنصف -5
17.37) 

" ، "حل ا١تشكلة فهيأما ا١تادة التعليميةك ا١تدرس فهو األستاذ رٛتن الدين. كاف 
اليت ٖتل متعلقة .ككانت ا١تشكلة ا١توضوع ُب السبورةةباكتحيث بدأ ا١تدرس الدراسة ب

كل ٣تموعة كل٣تموعات، ُب ا١تدرس الطالب  وزع. يمثل دعوة الوالد إذل ا١تدرسة ،سةا١تدر ب
الثالث كالولد  كالطالب الثاين كا١تدرس كالطالب الطالب األكؿ كالولد.فيمثل ثالثة طالب

ىي  ا١تشكلة. كالطريقة ا١تستخدمةتلك حل كتًتكز احملادثة ُب . ا١تدرسةا١تشكلة ُب ذم 
 . الشرحا١تفردات ك  ةبالكتكسييلة تعليمية السبورة باستخداـ طريقة ا١تباشرة. 

 – 17.37) الساعة العاشرة كالنصف حىت الساعة اٟتادية عشرة كالنصف -3
11.37) 

 أما ا١تادة التعليميةك  مفتاح كىي تبدؿ األستاذ سوناردم. ةستاذة ىياألا١تدرسكانت 
 منتطلب ، فOrigamiت ا١تدرس تدرس كمعو قرطاس ككانع". ئهي "فلسفة عن تلك البضاف

. كىذه ا١تادة ىاالطَت كغَت كالطائرة ك  شيئا من ذلك القرطاس كالوردة، وايصنعأف الطالب 
ىي طريقة ا١تباشرة. كالوسائل ا١تستخدمة افز ليتكلموا باللغة العربية. كالطريقة و لطالباٟتاتعطي 

 لسبورة.كاOrigamiالقرطاس ة ىي ستخدمالتعليمية ا١ت
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( يـو الباء 5فصل يـو كامل مرحلة الثانية)فيقد قامت الباحثة ٔتالحظة عملية تعليم 
خآخر األياـ متحاف ألهنيـو االىذا اليـو كاف . 5717 فربايَت 54ا١توافق بالتاريخاٞتمعة

 . (الباء5 الدراسية لطالب  ُب مرحلة الثانية )فصل يـو كامل

 :أساليب كثَتة، كىي لالمتحاف النهائي

 حفظ ا١تفردات. (1
 احملادثة مع من ُب جانبو ٔتقدار نصف الساعة. (5
 تسجيل الصوت ُب اٞتواؿ. (3
ا١تقابلة مع األساتذة األخرل،كاألسئلة معينة ٍب يطلب من الطالب أف يكتبوا  (4

 ا٠تالصة َب أكراؽ.
 التمثيل (5

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 نتائج المالحظة في عملية تعليم المحادثة

 

م اليو  النمرة
 والتاريخ

اإلسم  الساعة
 المدرس

 التقويم الوسائل المواد الطرق

اإلثنُت،  1
فربايَت  13

5713 

78.77_
79.77 

أستاذة 
 إيسيت 

طريقة ا١تباشرة 
كطريقة 

السمعية 
 كالشفوية

أما خصائص ا١تواد ُب ىذا التعليم تعطي 
الدكافع كاٟتافر للطالب لكي ٯتلكوا 

العربية  اٟتماسة كالشجاعة ليتكلموا اللغة 
عن "الكيفية" "الوضؤ  -با١توضوع 

 كاإلغتساؿ كالصالة"

  السبورة

79.37_
17.37 

أستاذ 
رٛتن 
 الدين

طريقة السمعية 
 الشفوية

أما ا١تادة ُب ىذا التعليم يطلب ا١تدرس 
الطالب ليقص عن "الشارع   من البيت 

 اذل األزىار ببارم كديرم جاكل الشرقية"

  السبورة

17.37_
11.37 

أستاذ 
سونارد

 م

طريقة ا١تباشرة 
كطريقة 

السمعية 
 كالشفوية

أما ا١تادة ُب ىذا التعليم ىي "ٖتدث عن  
كيفية". كىذه ا١تادة تعطي اٟتافز  لكي 
يتحدثوا مع أصحاهبم عن كيفية التيمم ك 
غسل ا١تالبس كتنظيف الغرفة كصنع البيت 
كصناعة بريد جي ميل كركوب الدراجة 

 كركوب السيارة كغَتىا

السبورة 
 كاٞتواؿ
 

 

الثالثاء،  5
فربايَت  14

5713 

78.77_
79.77 

أستاذة 
 إيسيت 

طريقة ا١تباشرة  
كطريقة 
 ا٠تطابة

أما  ا١تادة ُب ىذا التعليم ىي "الفصوؿ". 
يطلب ا١تدرسة الطالب يقصوا عن فصوؿ 

 ا١تطر أماـ الفصل. 

  السبورة
 

79.37_
17.37 

أستاذ 
رٛتن 
 الدين

ا ا١تادة ُب ىذا التعليم عن "يقص أم طريقة ا١تباشرة
ا٠تالصة عن الغناء". ىذه ا١تادة تعطي 
الدكافع كاٟتافز للطالب ٖتدثا باللغة 

 العربية.

  السبورة

  السبورةكانت ا١تادة ُب ىذا التعليم ىي "القوؿ بطريقة أستاذ _17.37



 

 

سونارد 11.37
 م

كالعمل". كىذه ا١تادة تعطي اٟتافز  لكي  ا١تباشرة.
حاهبم أماـ الفصل ليطبقا يتحدثوا مع أص

 من ا١تادة.
األربعاء،  3

فربايَت  15
5713 

78.77_
79.77 

أستاذة 
 إيسيت 

طريقة ا١تباشرة  
كطريقة 
 ا٠تطابة

كانت ا١تادة ُب ىذا التعليم ىي "الفصوؿ" 
تطلب ا١تدرسة الطالب ليقص أماـ الفصل 

 عن " فصل الشتاء" 

  السبورة

79.37_
17.37 

أستاذ 
ن رٛت

 الدين

 طريقة ا١تباشرة
 
 
 
 
 

ا١تادة ُب ىذا التعليم عن "يقص ا٠تالصة 
 عن الغناء

السبورة 
ليكتب 
ا١تفردات 
اٞتديدة 
كاٞتواؿ 
 لتسجيل

 

17.37_
11.37 

أستاذ 
سونارد

 م

أما ا١تادة ُب ىذا التعليم ىي "القوؿ  طريقة ا١تباشرة
كالعمل". كىذه ا١تادة تعطي اٟتافز لكي 

 ميتحدثوا مع أصحاهب

السبورة 
 كاٟتقيبة

 

ا٠تميس،  4
فربايَت  16

5713 

78.77_
79.77 

أستاذة 
 إيسيت 

طريقة  
 ا٠تطابة

فأما ا١تادة فهي "خالصة عن الغناء"، 
تطلب ا١تدرسة الطالب ليشرح ا٠تالصة من 

 الغناء . 

  اٞتواؿ

79.37_
17.37 

أستاذ 
رٛتن 
 الدين

ادة يقص ا٠تالصة عن القصة". ىذه ا١ت طريقة ا١تباشرة
تعطي الدكافع كاٟتافز للطالب ٖتدثا باللغة 

 العربية

السبورة 
ليكتب 
ا١تفردات 
اٞتديدة 
كاٞتواؿ 
 لتسجيل

 

17.37_
11.37 

أستاذ 
سونارد

 م

كانت ا١تادة ُب ىذا التعليم ىي "القوؿ  طريقة ا١تباشرة
كالعمل". كىذه ا١تادة تعطي حافزا للطالب 

 لكي يتحدثوا مع أصحاهبم

  السبورة

  السبورةأما  ا١تادة ُب ىذا التعليم ىي "ا٠تريطة"   طريقة ا١تباشرةأستاذة _78.77ٞتمعة، ا 5



 

 

فربايَت  17
5713 

كُب عملية التعليم تطلب ا١تدرسة الطالب  إيسيت  79.77
 ليكتبوا الكتابة  عن " ا٠تريطة ُب 

KampungInggris,“Pare 

Kediri." 
79.37_
17.37 

أستاذ 
رٛتن 
 الدين

  السبورة أما ا١تادة ُب ىذا التعليم عن "ا١تعييار"   باشرةطريقة ا١ت

17.37_
11.37 

أستاذ 
سونارد

 م

أما ا١تادة ُب ىذا التعليم ىي "اللعبة  طريقة ا١تباشرة.
 كالتمثيل"

  كالسبورة

اإلثنُت،  6
فربايَت  57

5713 

78.77_
79.77 

أستاذة 
 إيسيت 

طريقةالسمعية 
 الشفوية

الكتاب  لتعليم ىي "البضائع "  أما  ا١تادة ُب ىذا ا 
كالقلم 
ككأس 

 كالسبورة

 

      
779.37

_17.37 
أستاذ 
رٛتن 
 الدين

ا١تادة ُب ىذا التعليم عن "ا١تعييار"  مثال،   طريقة ا١تباشرة
كيف معيار )أسرتك كحياتك كثيابك 

 كصادقتك( ُب ا١تستقبل؟

  السبورة

17.37_
11.37 

أستاذ 
سونارد

 م

أما ا١تادة ُب ىذا التعليم ىي "اللعبة  ةطريقة ا١تباشر 
كالتمثيل" . كىذه ا١تادة تعطي اٟتافزا 

 للطالب لكي يتحدثوا مع أصحاهبم

  السبورة

الثالثاء،  7
فربايَت  51

5713 

78.77_
79.77 

أستاذة 
 إيسيت 

أما  ا١تادة ُب ىذا التعليم ىي "التعاريف "   طريقة ا١تباشرة
سة الطالب كُب عملية التعليم تطلب ا١تدر 

 ليبينوا تعاريف من شيئ على رأيهم

  السبورة 

 79.37_
17.37 

أستاذ 
رٛتن 
 الدين

أما ا١تادة ُب ىذا التعليم عن "الًتبية"  طريقة اجملنوف
كيطلب الطالب ليقصوا من تلك ا١ترحلة ُب  

 كل الطالب موضوع كاحد

ا١تركاحة 
كاٞتدار 
كالقلم 

كالكتاب 

 



 

 

 كالسبورة 
17.37_
11.37 

تاذ أس
سونارد

 م

  السبورة أما ا١تادة ُب ىذا التعليم ىي "اجملادلة". طريقة ا١تباشرة

      
األربعاء،  8

فربايَت  55
5713 

78.77_
79.77 

أستاذة 
 إيسيت 

ىي طريقة 
 ا١تباشرة 

  السبورة أما  ا١تادة ُب ىذا التعليم ىي "التقدًن "

79.37_
17.37 

أستاذ 
رٛتن 
 الدين

 طريقة ا١تباشرة
ك طريقة 

السمعية 
 كالشفوية.

  السبورة أما ا١تادة ُب ىذا التعليم عن "الًتكيح"

17.37_
11.37 

أستاذ 
سونارد

 م

أما ا١تادة ُب ىذا التعليم ىي "القوؿ  طريقة ا١تباشرة
 كالعمل"

  السبورة

ا٠تميس،  9
فربايَت  53

5713 

78.77_
79.77 

أستاذة 
 إيسيت 

طريقة ا١تباشرة 
كطريقة 
 ا٠تطابة

  السبورة ما  ا١تادة ُب ىذا التعليم ىي "الدجة "  أ

79.37_
17.37 

أستاذ 
رٛتن 
 الدين

  السبورة أما ا١تادة ُب ىذا التعليم عن "حل ا١تشكلة"   طريقة ا١تباشرة

17.37_
11.37 

أستاذ 
سونارد

 م

 أما ا١تادة ُب ىذا التعليم ىي طريقة ا١تباشرة
 “ فلسفة عن البضائع “

قرطاس
Origa

mi 

 السبورةو 

 

       
اٞتمعة، 17

فربايَت  54
5713 

78.77_
79.77 

أستاذة 
 إيسيت 

 التقوًن   

 التقوًن   أستاذ _79.37



 

 

رٛتن  17.37
 الدين

17.37_
11.37 

أستاذ 
سونارد

 م

 التقوًن   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

  



 

 

 

 



 

 

 



 

 

DAFTAR NAMA SISWA/I FULL TIME (TINGKAT II) LEMBAGA KURSUS 

BAHASA ARAB AL-AZHAR PARE KEDIRI JAWA TIMUR. 

 

NO NAMA SISWA/I 

0 M.Ridwan 

7 Badrah Layli 
3 Farhanatul Umamah 

4 Fika Isnadiah 

5 M. Nurul Hikmah Ibnu Hadi 

6 Muhammad Ibnu Setya 

2 Muhammad Syafi'i 
3 Muhammad Thabrani 
4 Nurul Ulya Fahmi Zakiyyah 

01 Sitti Nurul Adha 

00 Sitti Nurul Adha 

07 Uswatun Hasanah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الصوار في عملية التعليم والمقابلة فيمؤسسة األزىار

ا١تؤسسة األزىار ُبصورة اإلدارة كا١تسكن الثاين  عملية تعليم احملادثة ُب الفصل  

حملادثةادرس تعليممىو كاف ا١تقابلة  مع األستاذ سوناردم   كىو مدير ا١تؤسسةكاف ا١تقابلة مع األستاذ مصلحُت     

 كانت ىذه البضائع الوسيلة ُب تعليم احملاجثة

 

 اإلمتحاف ُب الفصل



 

 

  

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

اٞتمعية ٞتميع الطالب احملادثة  

 ا٠تطابة اٞتمعية ٞتميع الطالب يتصور األساتذ كالطالب معا

 Origami الطالب مع األستاذة يصنعوا البضاعة من القرطاس يتحادثوا الطالب  ُب الفصل

oooooRIGAMI 

 يتعلموا ا١تادة احملادثة ُب الفصل



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الطالب يقوموا "التمثيل" ُب تعليم احملادثة

 

 يقص الطالب عن ا١توضوع ا١تعُت أماـ الفصل متبدال

 تقرأ كتشرح ا١تدرسة ا١تادة كالطالب يسمعموانو يتحادثوا الطالب ُب الفصل

الباء" 5صل "للفخاصة يتصور األساتذ مع الطالب   الطالب ٯتتحنوا ُب الفصل 



 

 

  السيرة الذاتية للباحثة

 نورعُت ريطو٧تا   :      اإلسم                    

 1991سبتيمبَت  15سوم سنتانج، :     مكاف ا١تيالد كالتاريخ  

 : سوم سنتانج، البوىن باتو أكتارا, ميداف.                 العنواف                      

 

 ا١ترحلة التعليمية : 

 114338الرقم حصل الشهادة التعليم اإلبتدائية اٟتكومية ُب ا١تدرسة اإلبتدائية اٟتكومية 
 5776سنتانج  –سوم 

حصل الشهادة التعليم ا١تتوسطة ُب ا١تدرسة ا١تتوسطة اإلسالمية األىلية  الوصلية  ُب  
 5779كمفونج مسجد  

 5779حصل الشهادة التعليم الثانوية ُب معهد ا١تعصـو ُب رنتو فرافت 

 ومطرة الشماليةس يدافم حصل الشهادة التعليم بكالريوس ُب اٞتامعة اإلسالمية اٟتكومية ُب
5713 

 

 
 

 


