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 َصّلى اهللُ َعَلْيِه َوَسلََّم :قَاَل َرُسْوُل اهلِل 

بًّا َوالَ َتُكْن َخاِمًسا ف َ  تَ ْهِلُك ُكْن َعاِلًما اَْو ُمتَ َعلًِّما اَْو ُمْسَتِمَعا اَْو ُمُِ  

ارِِمي ( يف كتاب رياض الصاحلني  ) َرَواُه الدَّ
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 :أهدي هذا البحث اجلامعي إىل

سوتينيك آمنة:  أمي احملبوبة  

وجدت د ربتين مند صغاري وبدون رضاها وحبها ما الدنيا واآلخرة اليت قحفظها اهلل يف (
 )النجاح

عبد اهلل سعيد : أيب الكرمي  

 )عسى اهلل أن يرمحه يف الدنيا واآلخرة و يعطيه  طوال العمر و الصحة دائما (

محمد خير النجيب و زلفى نور سعيدةوإىل أخي وأخيت :   

 )واآلخرة و يعطيها  طوال العمر و الصحة دائماعسى اهلل أن يرمحهما يف الدنيا  (
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 شكر وتقدير

احلمد هلل الذي أنزل القرآن بلسان عريب مبني. والصالة والسالم على النيب العريب 
األمني ومن اهتدي بسّنته ودعا بدعوته إىل يوم الدين وعلى آله وصحبه أمجعني، أما 

 بعد.

وثناء عليه بعونه متت كتابة هذا البحث اجلامعي مبوضوع احلمد هلل وشكرا باهلل 
"مشكالت تعليم اإلنشاء يف مدرسة مفتاح العلوم الثانوية سوكوليلو جابونج ماالنج". 
وتقدم الباحثة أمجل الشكر والتقدير والعرفان إىل الذين كانوا هلم فضل يف إمتام هذا 

 : ت، منهمالبحث إىل خري الوجود ومل يبخلوا أحدهم بشيء طلب

مساحة األستاذ الدكتور احلاج موجيا راهارجو، مدير جامعة موالنا مالك  .1
 إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنج

مساحة الدكتور احلاج نور علي املاجستري، عميد كلية علوم الرتبية والتعليم  .4
 جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنج

مملوءة احلسنة املاجستري، رئيسة قسم تعليم اللغة  مساحة الدكتورة احلاجة .3
 العربية جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنج

، املشرف الذي أفاد مين احلاج سيف املصطفى املاجستريمساحة الدكتور  .2
عمليا ووجه خطواته يف كل مراحل إعداد هذا البحث منذ بداية فكرة 

، فلم تبخل بعلمها يوما عن مساعد البحث البحث حىت االنتهاء منه
 وتوجيهها. فلها مين خالص الشكر والتقدير، ومن اهلل عظيم الثواب واجلزاء 



 ك

 

كما أقدم بكل الشكر والتقدير إىل املدرسني يف قسم تعليم اللغة العربية كلية  .0
 علوم الرتبية والتعليم جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنج.

فلهم مين كل الشكر والتقدير على ما قدموا من العلوم واملعارف والتشجيع 
 وجزاهم اهلل عين خري اجلزاء

كما يطيب يل أن أتوجه بكل الشكر والتقدير هلل، ومها مساحة الدكتور  .1
املاجستري، لكل ما قدموا من اإلرشادات والتوجيهات مفتاح اهلدى 

 والتعليقات إلمتام هذا البحث

عطاع يوسف   واملدرسة وه بكل الشكر والتقدير إىل رئيس قدمكما أ .0
األستاد مصطفى املكي  ومعلم اللغة العربية وهو كورنياوان املاجستري

 سنجاساري املعارف درسة الثانويةاملمن  شراعوالتالميذ للفصل  املاجسرت
 ماالنج.

تعليم وختاما، فإنين أقدم بالشكر والتقدير لكل الزمالء والزميالت يف قسم  .8
اللغة العربية  كلية علوم الرتبية والتعليم جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية 
احلكومية مباالنج على أرشاداهتم  وتوجيهاهتم وتعليقاهتم يف املناقشة، وعلى 
دعمهم وتشجيعهم لنا على إمتام هذا البحث وأمتىن هلم دوام النجاح 

 والتوفيق

. أسعدكم اهلل يف 4511ه يف شهر يونيو سنة مث هذا البحث بعون اهلل وتوفيق
 الدارين وأشكركم جزيل الشكر على اهتمامكم وكرمكم واهلل ويل التوفيق واهلداية. 
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 مستخلص البحث

 -. تطبيق الطريقة االتصالية يف تعليم مهارة الكالم يف املدرسة الثانوية سنجاساري 4511 .أحمد نوفل البهاء
ماالنج . حبث علمي، كلية علوم الرتبية والتعليم، قسم اللغة العربية، جامعة موالنا مالك إبراهيم احلكومية 

 اإلسالمية ماالنج.

 : الدكتور سيف املصطفى املاجستري. المشرف

 مهارة الكالم الطريقة االتصالية، : األساسيةالكلمات 

تطبيق الطريقة االتصالية يف تعليم مهارة الكالم يف املدرسة ملعرفة خطوات يرّكز الباحث يف هذا البحث  
فالكالم يعترب . .مهارة الكالم هو التعبري الشفوي باللغة العربية لالتصال اليوميو  ،ماالنج -الثانوية سنجاساري

يف منهج تعليم اللغة األجنبية. ويعتربه القائمون على هذا امليدان من أهم أهداف تعليم اللغة  شيئا أساسيا
يف هذه  .من الطالب يف القيام التدريبات اإلبداعيةطريقة االتصالية هي الطريقة اليت تعتمد على و.1األجنبية

الطالب يف هذه املرحلة إىل نقاش أكثر  .املرحلة تنقص على فرصة املعلمني العطاع الفرصة لتطوير قدراهتم اخلاصة
يف املدرسة الثانوية  كيف كان تعليم مهارة الكالم يف هذا البحث فهي أما أسئلة البحث .من التأكيد على املعلم

 -؟ وكيف تطبيق الطريقة االتصالية يف تعليم مهارة الكالم يف املدرسة الثانوية سنجاساري ماالنج -سنجاساري
 ماالنج ؟ 

ماالنج، وملعرفة  يف املدرسة الثانوية سنجاساري ف هذا البحث إىل معرفة تعليم مهارة الكالمويهد 
تطبيق الطريقة االتصالية يف تعليم مهارة الكالم يف املدرسة الثانوية املعارف سنجاساري ماالنج. املناهج اليت قامت 

 بيانات. هبا الباحث يف هذا البحث هي طريقة مجع البيانات وطريقة حتليل ال

ويستطيع الباحث على االستنباط وهو عرفت الطريقة االتصالية من أن لكل إنسان طاقة أساسية تسمى 
"جهاز اكتساب اللغة " لذلك تنطق طاقة أو قدرة لغوية ُمركة وتعني بالعوامل الداخلية. وكذلك أن استخدام 

ءة، والكتابة( فقط، بل إمنا يتكون من بعض اللغة ال يتكون من املهارات األربع )االستماع، والكالم، والقرا
وأما خطوات هذه الطريقة  أغراض االتصال والتفاهم.املهارات يف هيكل الواسع، مناسب بدور املشرتك واحلالة و 

فهي تقدمي احلوار القصري اتباعا وظائف التعبري، ونطق الكلمات واجلمل فردية ومجاعة، وتقدمي األسئلة عن ُمتوى 
ث املعلم والتالميذ التعبريات االتصالية يف احلوار، ويستنبط التالميذ من احلوار، ويصححهم املعلم، احلوار، ويبح

  2ويفسر التالميذ ويقوم املعلم بالتقومي.
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Abstract 

Albahak Naufal Ahmad, 2016. Application of Communicative Method in Learning the 

skills speech: (Descriptive Study of Islamic Senior High School Al-Ma’arif Singosari 

Malang). S1skripsi, Arabic Education Department, Education and Teaching Faculty, The 

State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang. 

Pembimbing : Dr. H. Syaiful Mustofa , M.Pd 

Keywords : Communicative Method, the skills speech 

 Researchers focused in this study to determine the steps a method of 

communication in learning Maharah Alma'arif Singosari- MA Kalam in Malang. the 

skills speech is the role of speaking with Arabic language to communicate daily. Then 

spoke likened to something basic in the learning of foreign languages.3 And someone 

who apply mengibaratkannya as important objective in foreign language learning. 

Communicative Method is a method that relies on the creation of the students in the 

training himself. In this stage it appears that the teacher is not giving time to the students 

to develop their abilities. And students more discussion than getting reinforcement from 

his own teacher. The formulation of the problem in this study is, 1) how learning 

conversational skills in MA Al Maarif Singosari - Malang ?, 2) how the application of the 

method in learning komukatif In MA Al Maarif Singosari - Malang? This study aims to 

find out what is the definition of learning maharoh kalam In MA Al Maarif Singosari - 

Malang? And how the application of communicative method in learning kemempuan 

speak at MA Al Maarif Singosari - Malang ?.This study uses data collection and data 

analysis methods. Methods of data collection among other things: observation, interview 

and documentation methods. While the method of data analysis using descriptive 

kualitafif.  

 This research is based on the assumption that everyone has a "tool of language 

acquisition". So, in addition to learning the language is influenced from the external 

aspects of the internal aspects are also affected. so well that the use does not consist of 

only four maharoh (istima ', Kalam, qiro'ah, and kitabah) that comprises the majority dai 

skills in a wide array, in accordance with the role of the application and also the condition 

of communicative goals and pemahamanya. 

 The steps of this method are introductory conversation short with air-order and as 

a task-tudas statement, and pronunciation of sentences, and bererapa number of singular 

and diversified, expressed questions about setitar discussed, teachers discuss and pupils 

expressed communicative method in discuss, then the students draw conclusions, and 

teachers justify their mistakes, pupils explain and evaluate teachers.4 
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ABSTRAK 

Albahak Naufal Ahmad, 2016. Penerapan Metode Komunikatif dalam Pembelajaran 

Maharoh Kalam: (Di MA Al Ma’arif Singosari Malang). S1 Skripsi, Jurusan Pendidikan 

Bahasa Arab, Fakultas Ilmu Tarbiah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Maulana 

Malik Ibrahim Malang. 

Pembimbing : Dr. H. Saiful Musthofa , M.Pd 

Kata Kunci : Metode Komunikatif, Maharoh Kalam. 

 Peneliti berfokus dalam penelitian ini untuk mengetahui langkah-langkah metode 

komunikasi dalam pembelajaran maharah kalam di MA Alma’arif Singosari- Malang. 

Keterampilan berbicara adalah peranan berbicara dengan berbahasa arab untuk 

berkomunikasi sehari-hari. Maka berbicara diibaratkan sebagai sesuatu yang dasar dalam 

metode pembelajaran bahasa asing.5 Dan seseorang yang menerapkannya 

mengibaratkannya sebagai tujuan penting dalam pembelajaran bahasa asing. Metode 

Komunikatif adalah metode yang bersandar pada kreasi siswa dalam melatih dirinya. 

Dalam tingkat ini terlihat bahwa guru kurang memberi waktu kepada siswa untuk 

mengembangkan kemampuannya. Dan siswa lebih banyak berdiskusi daripada 

mendapatkan penguatan dari gurunya sendiri. Adapun rumusan masalah dalam penelitian 

ini adalah, 1) bagaimana dengan pembelajaran keterampilan berbicara Di MA Al Ma’arif 

Singosari – Malang?, 2) bagaimana penerapan metode komukatif dalam pembelajaran Di 

MA Al Ma’arif Singosari – Malang ? 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa definisi dari pembelajaran 

maharoh kalam Di MA Al Ma’arif Singosari – Malang? Dan bagaimana penerapan 

metode komunikatif dalam pembelajaran kemempuan berbicara Di MA Al Ma’arif 

Singosari – Malang?.  

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data dan metode analisis data. 

Metode pengumpulan data anatara lain : metode observasi, metode wawancara dan 

metode dokumentasi. Sedangkan metode analisis data menggunakan metode kualitafif 

deskriptif. Penelitian ini berangkat berdasarkan asumsi bahwa setiap orang memiliki “alat 

pemerolehan bahasa”. Jadi, belajar bahasa disamping dipengaruhi dari aspek eksternal 

juga dipengaruhi dari aspek internal. begitu juga bahwa penggunaan bahasa tidak terdiri 

dari empat maharoh saja (istima’, kalam, qiro’ah, dan kitabah) bahwa terdiri dari sebagian 

keterampilan-keterampilan dalam susunan yang luas, sesuai dengan peranan penerapan 

dan kondisi juga tujuan komunikatif dan pemahamanya. 

Adapun langkah-langkah metode ini yaitu perkenalan pembicaraan yang pendek 

dengan berurutan dan sebagai tugas-tudas pernyataan, dan pengucapan kalimat-kalimat, 

dan bererapa jumlah bentuk tunggal dan bergolongan, mengutarakan pertanyaan tentang 

setitar yang didiskusikan, guru membahas dan murid mengutarakan metode komunikatif 

dalam berdiskusi, kemudian murid mengambil kesimpulan, dan guru membenarkan 

kesalahan mereka, murid menjelaskan dan guru mengevaluasi.6 
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 لالفصل األو 

 طار العامإلا
 أ. خلفية البحث

إىل  الباحث لكالم املكتوب. هذه العبارة تدلاللغة هي الكالم املنطوق ال ا 
معرفة أن أساس اللغة هو الكالم. وتعد مهارة الكالم إحدى املهارات اللغوية األساسية, 
ألن اللغة يف األصل كالم. ومهارة الكالم هو التعبري الشفوي باللغة العربية لالتصال 

األجنبية. ويعتربه القائمون على  فالكالم يعترب شيئا أساسيا يف منهج تعليم اللغة. اليومي
 0.هذا امليدان من أهم أهداف تعليم اللغة األجنبية

مهارة انتاجية تتطلب من املعلم القدرة على استخدام  يالكالم همهارة  
األصوات بدقة والتمكن من الصيغ النحوية ونظام وترتيب اجلمل الكلمات حىت تساعد 

أن الكالم عبارة عملية ذكية  أيادف احلديث ا يريده املتكلم يف مر على التعبري عم
تعترب عملية انفعالية  تتضمن دافعا للمتكلم مث مضمونا للحديث كما أن الكالم

ومعىن هذا أن الكالم هو عملية تبدأ وينتهى بامتام عملية اتصال صوتية مع  ،واجتماعيا
 8.متحدث من بناء اللغة يف موقف اجتماعى

اللغة  يف اللغة األ جنبية من امهية الكالم ذاته يفتظهر امهية تعليم الكالم  
فالكالم يعترب جزاء اساسيا ىف منهج تعليم اللغة األجنبية ويعتربالقائمون على هذا امليدان 
من اهم اهداف تعلم لغة اجنبية.اذا كان اهلدف األول من تعليم اللغة العربية هو التمكن 

 من الكالم والتحدث هذه اللغة.

                                                           
 .101، ص جع السابق كامل الّناقة، املرُممد  0
 103، ص. جع السابق ُممد كامل الّناقة، املر8
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واحلديث  اراء املر بني على ان تنمية قدرة التالميذ على التعبري وقد اتفقت 
غراض ىف تعليم اللغة. فاستطاعة املعلم ىف تعبري اما ىف نفسه او السليم والصحيح هي األ

مفاصده بعبارة صحيحة وسليمة من التمرة املرجوة ىف تعلم اللغة, مبسؤلية كبرية وتتطلب 
 .0منه جهدا فائقا لتحقيقها

والشك أن الكالم أو التحدث من أهم الوان النشاط اللغوي للكبار والصغار  
على السواء، فالناس يستخدمون الكالم أكثر من الكتابة يف حياهتم. أي أهنم يتكلمون 
أكثر مما يكتبون. ومن هنا ميكن اعتبار الكالم هو الشكل الرئيسي لالتصال اللغوي 

لكالم أهم جزء يف املمارسة اللغوية بالنسبة لالنسا ن. وعلى ذلك يعترب ا
مهارة الكالم يف عصر احلاضر مهم لتعّلم، ألّن الكالم أحد من أهم و  15واستخداماهتا.

 اجلوانب يف تعليم اللغة العربية. دون الكالم اللغة العربية بعيد من املمتاز.

 وتعلم اللغة األجنبية ليس يف األمر السهل واهلني لكنه مع البحث والدراسة 
. لذلك حتتاج 11أمكن الوصول إىل عّدة طرق لتعليم اللغة يف وقت قصري جبهد معقول

الطريقة الصحيحة لتعلم وتعليم هذه اللغة والطريقة التعليمية هلذه املهارة كثرية منها 
الطريقة املباشرة والطريقة الشفوية والطريقة االتصالية. سوى حاهلا بطريقة اخرى، أن كل 

هنا ليست اإلقتناع من الطريقة السابقة، وكذلك الطريقة االتصالية. طريقة جاءت على أ
قدرا. مث يبدأ اخلربأ ومعلموا  15قد إستعمل الطريقة السمعية الشفاهيةحىت أول سنة 

اللغة العربية أن ينتقانيها هم ال يقتنعوا على أن التالميذ ال يستطيعوا على تكلم اللغة 
 . واللغويون ينتقانيها يف حنية أسس مادهتا.اهلدفة بعد أن يدرسيها عدد سنوات

                                                           
 30-32علي سيد أمحد، نفس املراجع، ص 0

 40ُممد علي السمان، نفس املراجع، ص 15
 3علي احلديد, مشكالت تعليم اللغة العربية لغري العرب, )القاهرة مصر: دار الكتاب العريب, د.ت(, ص 11
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لعربية، ولكن معظمهم مل يف هذا اليوم وهذا العصر، كثري من املعلم ماهر باللغة ا 
على خلق مناخ التعليم يف الفصل الفعالة اليت ميكن أن جتتذب الطالب  ونيكن قادر 

وتلك  ،االتصاليةهي طريقة لذلك، هناك واحد من عدة الطريقة و  .على التعلم واحليوية
الطريقة ميكن أن جتعل التعلم أكثر فعالية وجلعل الطالب تصبح نشطة وقادرة باللغة 

 .يف عملية تعلم اللغة العربية ميكن أن تتحقق تقييس أن تكون جهودذلك  .العربية

هذه الطريقة  التأكيد على، طريقة االتصالية هي تعديل لطريقة ترمجة النحوي 
 يفليس فقط من حيث التذكري على التلقني ولكن أيضا مبهارة الكالم. املقصود بالكالم 

هذه الطريقة أن يؤكد يف اجتاهني التحدث بشكل فعال، وتكون قادرة على نطق 
هذا األسلوب هو فعالة جدا للمبتدئني يف تعلم اللغة املستهدفة  .بفصاحةُمادثات 

 .14درة على التحدث بشكل صحيح يف اللغة اهلدفوذلك هبدف أن تكون قا

من الطالب يف القيام  اإلبداعيةطريقة االتصالية هي الطريقة اليت تعتمد على  
يف هذه املرحلة تنقص على فرصة املعلمني العطاع الفرصة لتطوير قدرات  ،التدريبات

من  .املعلم الطالب يف هذه املرحلة إىل نقاش أكثر من التأكيد على ،الطالب اخلاصة
كل فئة لديها امليل، وجهات النظر والقدرات اجلماعية ليست هي   الناحية النفسية

نفسها، ولذلك وجب املعلم قادر على االستفادة من هذا الشرط حبيث أن كل دراسة 
 .13أجريت على األقل منحهم اإلثارة

غة اليت تبدأ تطوير هذه الطريقة مع حدوث بعض التغيريات يف تقاليد تدريس الل 
كانت  .ذلك مع رفض مدخل اللغات أودي يف أمريكا1015وقعت يف انكلرتا يف سنة 

                                                           
12Ahmad Fuad, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab (Malang : Misykat, 2009), h. 67 
13 Hermawan, asep. 2011. metode pembelajaran bahaa arab. Bandung: PT remaja rosda karya. 
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املمارسني غري راض بسبب الطالب، بعد أن علمت بضع سنوات، ال تزال مل يستطيعوا 
 .التواصل باللغة اهلدفية. وانتقد اللغويني من اجلانب النظري من املدرج

ة دراسات على اكتساب اللغة والدراسات والدة طريقة االتصالية هو نتيجة لعد 
بالرغم من وجود بعض االختالف  .املختلفة على أساليب تدريس اللغة يف أوروبا وأمريكا

باسم فجوة  يف التطبيق، الطريقة التواصلية تبقأ على اخلصائص األساسي ما يعرف
 .12وتغذية الراجعة، واملواد األصلية ،املعلومات، واإلختيار

للسنة  يف مدرسة الثانوية معارف سنجاساري ماالنج البحثالباحث يفعل  
يفعل البحث ألن الباحث سيعرف كيف سبب الباحث ، و 4510-4511الدراسية 

.يف غة العربية خاصة يف مهارة الكالمللايف عملية تعليم االتصالية  الطريقةتطبيق  خطوات
احث يوجد الصعوبة للطالب، الباحث يرى تعليم مهارة الكالم يف دراسة اللغة العربية الب

أن الطالب فقد يستطيعون يف إتقان ثالثة املهارات وهي مهارة اإلستماع، والقراءة، 
ولكن يف ذلك الفصل ، قان مهارة الكالم باللغة العربيةوالكتابة، ولكنهم مل يقدروا يف إت

لتعلم ألن لديهم لتسهيل االتأييد أكثر من الطالب جاءوا من املعهد وهذا هو عامل 
ممارسة يف  وليسنظرية  عنيعرفون فقط الكثري من تعلم اللغة يف املعهد, ولكنهم  تزويدال

الغة العربية منها مهارة  مادةأن أربعة املهارات مهمة يف  الباحث عرفو ، تعلم اللغة
الكالم, واكثر من الطالب مل يستطيعوا يف إتقان مهار الكالم, و لذلك الباحث 

طريقة االتصالية لتحسن تعليم مهارة الكالم يف دراسة اللغة العربية ال املعلم يطبقسيعرف 
 لكي الطالب قادرون يف مهارة الكالم كمثل الطالب قادرون يف مهارة األخرى.

  

                                                           
 .155-00الصفحة  .تعلم اللغة العربية .املديرية العامة للرتبية اإلسالمية12
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 ب. أسئلة البحث

 أسئلتني من خلفية البحث كما يلي : الباحث أخذي

خطوات تطبيق الطريقة االتصالية يف تعليم مهارة الكالم يف املدرسة الثانوية  . كيف1
 ؟ املعارف سنجاساري ماالنج

يف املدرسة  يف تعليم مهارة الكالم تطبيق الطريقة االتصالية ما املزايا والعيوب يف. 4
 الثانوية املعارف سنجاساري ماالنج؟

 ج. أهداف البحث

يقة االتصالية يف تعليم مهارة الكالم يف املدرسة الثانوية خطوات تطبيق الطر  ملعرفة. 1
 .املعارف سنجاساري ماالنج

املزايا والعيوب يف تطبيق الطريقة االتصالية يف تعليم مهارة الكالم يف املدرسة . ملعرفة 4
 .الثانوية املعارف سنجاساري ماالنج

 د. فوائد البحث

 من األهداف املذكورة فيفيد البحث :

 الفائدة النظرية. 1

من حيث النظرية، هذا البحث يعطي الفكرة على تطور علم اللغة و علم اللغة  
 النفسي، خصوصا يف تطور لغة لدى الطالب.
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 . الفائدة التطبيقية4

 أ. عند املعلم، منها :

طريقة االتصالية يف تعليم مهارة الكالم من الاللغة العربية على فهم  . ملساعدة معلم1
 التعليمية والنفسية.ناحية 

 . لتحسني تعليم مهارة الكالم.4

 . لنيل الطريقة أو الوسيلة املناسبة لتعليم مهارة الكالم.3

 ب. عند الطالب، منها :

 . الرتفاع دافع الطالب يف تعليم مهارة الكالم.1

 . ملساعدة الطالب يف انتهاء الصعوب يف مهارة الكالم.4

 هم باللغة العربية..الرتفاع معرفة الطالب وكفائت3

 ج. عند املدرسة، منها :

 . العطاء اخلربة امليداين عن موانع يف تعليم مهارة الكالم.1

 . لزيادة الفهم عن املعرفة والظواهر يف تعليم مهارة الكالم.4

 حدود البحث .ه

يف هذا البحث العلمى، حدد الباحث لئال يطول الكالم إىل ما يتعلق هبذا  
 عن األهداف اليت انشأ هذا البحث ألجلها :املوضوع. فيعرض 

طريقة االتصالية يف ال: وحيدد الباحث يف هذا املوضوعية "تطبيق    . احلدود املوضوعية 1
 عارف سنجاساري ماالنج.املدرسة الثانوية املمهارة الكالم يف  عليمت
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ارف عامل درسة الثانويةامل: حدد الباحث مكان البحث يف   . احلدود املكانية 4
 .العاشر سنجاساري ماالنج يف الفصل

عارف سنجاساري املدرسة الثانوية امل. احلدود الزمنية     : يعتقد هذا البحث يف 3
 ه. أغسطسماالنج من شهر أبريل إىل 

 الدراسات السابقات و.

 وجد البحوث ما يتعلق مبوضوع هذا البحث, وهي: 

 اإلتصايل عند باملدخل األطفال لدى الكالم مهارة . تعليم4515 .. اريكنتيانينجروم1
 جبامعة والثقافة بكلية اإلنسانيةهبا وآدا العربية اللغة فيشعبة جامعي، ديلهيمس, حبث

 املدخل بيان -1 :هي البحث أهداف .ماالنج احلكومية اإلسالمية إبراهيم مالك موالنا
اإلتصايل عند  باملدخل األطفال لدى اللغة تعلم بيان -4عند ديلهيمس.  اإلتصايل

 ، ومنهجية البحث هي طريقة جم البيانات وطريقة حتليل البيانات.هيمسديل

تنفيد طريقة االتصالية يف تعليم مهارة الكالم . 4515. . م. غيناجنر روضة املسلم4
اللغة العربية لتالميذ الصف الثاين مبدرسة"املؤيد" العالية اإلسالمية سوراكرتا. و حيدف 

معرفة طريقة االتصالية. ومعرفة تنفيد طريقة االتصالية قي تعليم مهارة هذا البحث إىل 
 الكالم اللغة العربية لتالميذ الصف الثاين مبدرسة"املؤيد" العالية اإلسالمية سوراكرتا.

 .تحديد المصطلحاتز. 

 التأكيد على .. الطريقة اإلتصالية : طريقة االتصالية هي تعديل لطريقة ترمجة النحوي1
الطريقة ليس فقط من حيث التذكري على التلقني ولكن أيضا مبهارة الكالم. هذه 

هذه الطريقة أن يؤكد يف اجتاهني التحدث بشكل فعال، وتكون  يفاملقصود بالكالم 
هذا األسلوب هو فعالة جدا للمبتدئني يف تعلم اللغة  .بفصاحةقادرة على نطق ُمادثات 
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لى التحدث بشكل صحيح يف اللغة املستهدفة وذلك هبدف أن تكون قادرة ع
 .10اهلدف

. التعليم : عند عمر مهلك أن التعليم هو عملية أن التعليم هو عملية املعلمة بني 4
املدرسة والتالميذ والسعي لكي يعمل التالميذ تعليما بنفسهم باهتمام على املكان حىت 

 11لتعليم وغري ذلك.عملة التعليم وخصائص التالميذ والوسائل التعليمية واسرتاتيجية ا

مهارة الكالم : الكالم يف أصل اللغة هو اإلبانة واإلفصاح عما جيول يف حاطر  .3
والكالم اصطالحا هو ما  10اإلنسان من أفكار ومشاعر من حيث يفهمه اآلخرون.

يصدر عن اإلنسان من صوت يغري به عن شيئ له داللة يف ذهن املتكلم والسامع، أو 
على األفعال يف ذهن املتكلم أو السامع ال يعد كالما، بل هي أصوات ال معىن 

الكالم هو الصوة خترج مخ من خالل الفم، ميكن الكلمة أو اجلملة أو غريها و 18هلا.
 إىل املستمع.شيئ مهم لنقل 

 هيكل البحثح. 

 البحث يتكون من :

: يتضمن على مقدمة البحث كمصدر يف عملية البحث كله.  يتكون  الفصل األول
حدود  لبحث، أهداف البحث، فوائد البحث،من اخللفية البحث، أسئلة ا

حملة عن مدرسة و ، حتديد املصطلحات هيكل البحث بقات،والدراسات الساالالبحث،
 .ماالنج – املعارف سنجاساريالثانوية 

                                                           
15Ahmad Fuad, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab (Malang : Misykat, 2009), h. 67 
16Oemar hamalik,proses belajar mengajar ( jakarta: Bumi Aksara,2005), hal.54 

، ص 4553االردندر البشروق( -طه على حسني الدليمي، الطرائق العملية يف تدريس اللغة العربية، )عمان 10
455 

 80-81، ص: 1004املراجع، امحد فؤاد عليان، نفس 18
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 : يتكون من اإلطار النظري الفصل الثاني

أدوات مجع ، مصادر البيانات، جمتمع البحث، مدخل البحث ومنهجيه : الفصل الثالث
 .تأكيد صحة البيانات، أسلوب حتليل البيانات، البيانات

 .ماالنج – المعارف سنجاساريالثانوية  لمحة عن مدرسة ط.

 .تأسيس المدرسةتاريخ  أ.

شارع اليف  ف" سنجاساري ماالنج"املعار تقع مدرسة الثانوية اإلسالمية  
تقع هذه املدرسة يف . و 10103 سنجاساري ماالنجسابع فاجنتان رقم ال روجنوالوي

 .ماالنج سنجاساريمنطقة 

مؤسسة التعليمية املعارف باسم  1043قد قام هذا املؤسسة التعليمية يف السنة  
تغري إىل مدرسة الثانوية اإلسالمية  1011السنة  سبتمبري 1التاريخ  يفو ، سنجاساري

أمساء الكبرية كمثل املرهم كياهي مشكور )سابق الوزير . ف" سنجاساري ماالنج"املعار 
درسة الدينية بالد إندونيسيا( و بعض العلماء من الشيخوخة الذي يرافق و اشراف امل

ماالنج و حىت اآلن حتت اشراف الدكتور   ف" سنجاساريار "املعالثانوية اإلسالمية 
كياهى احلاج ُممد طلحة حسن )وزير الدينية بالد إندونيسيا يف جمليس الوزراء وحدة 

(. و يف الرؤية 4515 – 4552وطنية وهو يكون رئيس شورية هنضة العلماء يف السنة 
 ف" سنجاساري"املعار سالمية درسة الثانوية اإلسالمة وتطوير ومتكني الطبيعة البشرية امل

مدرسة الثانوية ماالنج جتتهد بتطّور إدارة تعليمية بأساس استقل واحرتاف. تقّدم 
ماالنج منفقة حباضر تعامل الثقافة و التارخيية ببعض  ف" سنجاساري"املعار اإلسالمية 

يداً ماالنج يكون أسات و سنجاسارياملعهد حوله وكذلك من املدير أو األساتيد املعهد 
 ماالنج. ف" سنجاساري"املعار درسة الثانوية اإلسالمية يف امل
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 19.ماالنج -المعارف سنجاساريمدرسة الثانوية اللمحة عن  ب.

 املعارف: مدرسة الثانوية    إسم املدرسة 

 ماالنجسنجاساري :    عنوان املدرسة

 سنجاساري:     ناحية

 : ماالنج    مديرية

 : جاوى الشرقية    شعوب

 221548 5321 :    جوال

 10121 :   رمز الربيدي

 ma.inbox @yahoo.com :  الربيد اإللكرتوين 

 42042002 :  رقم التنظيف املدرسة

 1691:    سنة البناء

 مدين  :   أحوال الثابتة

 (4511: جيد )    قيمة

 09 :   عدد األستاد

 9 :   عدد الطالب

 كورنياوان املاجستريعطاع يوسف   :  إسم رئيس املدرسة

                                                           

 4511 أغستس 18 قسم الوسائلية أخداف البيانات من املقابلة 19 
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 20.ماالنج -المعارف سنجاساريمدرسة الثانوية الرؤية مستقبلية ورسالة  ج.

 :ماالنج-املعارف سنجاساري درسة الثانويةامل رؤية مستقبلية يف .1

 سالمة وتطوير ومتكني الطبيعة البشرية"." 

 رسالة يف مدرسة مفتاح العلوم الثانوية:. 4

 دعمت تنظيم واإلدارة لرؤية فعالية وكفاءة ومساءلة تنظيم العملية التعليمية" 
وتبصر  اإلسالمية واستدامة لضمان جودة االنتاج ومالئمة الحتياجات اجملتمع، بالعاملني

 ".اهل السنة واجلماعة

 أهداف المدرسة د.

إىل  ف" سنجاساري ماالنجالثانوية اإلسالمية "املعار تنقسم أهداف املدرسة  
 :وهي  أقسام مخسة عشر

  %122. ترقية عرض من االمتحان الوطىن 1

. ترقية مجلة الطالب اليت سيقبل يف اجلامعات يف الداخل واخلارج البالد إما من طريق 4
 اختيار وطنية للجامعات الدولة.

. ترقية كفاءة الطالب املدرسة يف تفكري العلمية باالنشطة البحثية حىت أن يتحقق على 3
 ليمي والوطين أو الدويل.املستوى احمللي واإلق

. إنشاء عملية التعليم املمتعة واملفرحة وتثقيف وجتهيز مساحة التعلم على األساس 2
 الوسائط املتعددة.

                                                           

 4511 أغستس 18 قسم الوسائلية أخداف البيانات من املقابلة 20 
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. ترقية معرفة الطالب لتنسية نفوس اليت تسري بالتطور العلم وتكنولوجى والفنون 0
لغتني )العربية اإلسالمي الذي يعّمل بالصالة اجلماعة مناقشة الدينية استخدام 

 واإلجنليزية( وفنون اإلسالمي.

. ترقية كفاءة الطالب يف تكوين أعضاء اجملتمع يف أداء االتصالة مع اجملتمع والثقافة 1
 وحوله مشربه مع تعاليم اإلسالم من خالل األنشطة االجتماعية والبيئة الطبيعية.

 ادميي أو غري أكادميي.. تنمية النشاطة مكثف إىل مجيع األعضاء املدرسة إمايف أك0

 . تطوير البحث للعثور على أفكار جديدة املوجهة للمستقبل.8

. توسيع سبكة التعاون مع مبداء املنفعة املتبادلة إما مع املعهد واملؤسسات واحلكومة 0
 واجلامعة ووكاالت شراكة أخرى.

املعتدل، واحتياج . ختفيز النشاطة ليكون انسانا تقيّا صاحل لنفسه وجملتمعه، إسالمية، 15
 على املعرفة ليكون درجة أوىل األلباب وينفع جملتمع.

. تطبيق إدارة املشاركة بتنفيذ مجيع األعضاء املدرسة ليكون الشعور االنتماء 11
 واجلماعي.

 . حتقيق أعضاء املدرسة مع احلرص على النفس والبيئة و مباالة مرتفعة.14

 بالكاملة و صمنا. . اعتاد تصّور و أداء نتائج الدينية13

. ترقية كفاءة الطالب يف االجتماعية والثقافة مع اجملتمع اليت زينت الصوفيه والتوازن 12
 واالعتدال و التواسط وال حتصرخي الدين.

 أن يكون مؤسسة ف" سنجاساري ماالنجالثانوية اإلسالمية "املعار . جيعل املدرسة 10
تعليمية دينا ميكية الذي يعاجل املواد البشرية على اإلميان والتقوى والتكنولوجيا التحصيل 

 الدراسي األكادميية و غري أكادميية.
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 .الطبيعية الجهاروسائل المدرسة و  و.

 .املوقع االسرتاتيجي، وحتيط هبا العديد من املدارس اإلسالمية الداخلية . 1

 .. من حيث التكلفة جلميع شرائح اجملتمع4

واكيل العالقة الميدان 
 والمجتمع
 S.Pdنورليلي حكمة 

 واكيل الوسائل
 S.Pdإمام مهدي 

 واكيل الطالبية
 همة مفيدة
 الماجستير

 واكيل المنهج
 S.Pdخير العنام 

 رئيس المدرسة
عطاع يوسف كورنياوان 

 الماجستير

 قسم اإلدارة
 سلمات هريونوالحاج 

 الماجستير

 قسم المالية
 SE, S.Pdسوويطا 

  كرتيكا نور فيانا والي الفصل
s.pd   

 المعلم

 المتعلم
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من  S1 ،S2 ،S3. حتت اشراف املعلمني احملرتفني وذوي اخلربة من ذوي املؤهالت 3
 .الداخل واخلارج

قادرة على االستمرار يف اخلارج، وجامعة األزهر يف مصر، املغرب،  . املعاجلة لتكون2
 .السودان، اليمن، غري ذلك مع املنح الدراسية

. املعاجلة لتكون قادرة على االستمرار يف اجلامعات احلكومية مع شركات مورا املنح 0
 .الدراسية املفضلة

 .. التعلم بأساس تكنولوجيا املعلومات1

 .قة. ولديه بؤرة منط0

 .كل فئة LCD. العرض 8

 .. قاعة متعددة األغراض0

 .. نظام الصوت الوسطى15

 .. مكتبة11

 .. منطقة مواقف السيارات14

 .. مسجد13

 .املدرسة قصف. م12
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 المناهج التعليمية ز.

 املنهج الدراسي. 1

ماالنج – املعارف سنجاساري ويةنادرسة الثاملأما منهج الدراسي املستخدم ىف  
مث تأيت بعد ذلك تستخدم املنهج املعتمد على املستوى  1002منذ نشأهتا ىف منهج 

 KTSP.املدرسة 

وكانت هذه املدرسة يتعلم فيها الطالب العلوم أكثر من علوم العامة مبقارنة  
للعلوم العامة. وهي ختتلف باملدارس اليت حتت  %35للعلوم الدينية، وبعضها  05%

لشوؤن الرتبوية الدولية إندونسيا. تزداد فيها املواد الدراسية األخرى مثا نظام املنهج ا
أنشطة تعليم قرأة القرأن وتالوهتا و تعليم اللغة العربية و العلوم الدينية األخرى غيها من 
أنشطة اليت هتذف لبنية الصحة السليمة والرغبة واملسؤلية عند الطالب منها درس 

ASWAJA  ماعة( املشهور لدي املسلمني النهضيني للمهارات )أهل السنة و اجل
 41الروحانيات.

 املبادئ األساسية يف عملية التعليم. 4

 املادة السهولة فيهما، فعال و املراح. أ.

 عمل املدرس الوسائل التعليمية وهلا فعالية ومغزى للطالب.ب ب.

 22وغريهم.إستفاد قدرة الطالب لإلتصال بني التالميذ الداخلني )معهد(  ج.

  

                                                           

 4511 أغستس 18أخداف البيانات من املقابلة  21 

 4511 أغستس 18أخداف البيانات من املقابلة 22 
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 الفصل الثاني

 اإلطار النظري

 تصاليةطريقة االال تعريف. أ

 تصاليةطريقة االال. تعريف 0

الطريقة هي اخلطة الكليةاليت تتصل بإلقاء املادة الدراسية بالنظام وال تتعارض  
ومفهوم اآلخر هي الوسيلة اليت نتبعها لتفهيم التالميذ 43فيها وتعتمد على الدخل املعني.

من الدروس يف أية مادة من املواد، وهي اخلطة اليت نضعها ألنفسنا قبل أن  أى درس
 42ندخل حجرة الدراسة ونعمل لتنفيذها يف تلك احلجرة بعد دخوهلا.

الطريقة االتصالية منط من أمناط تعليم اللغة االتصالية واألخيار اليت توحد  
والطريقة اإلتصالية هي  40التدريبات االتصالية من حيث املناهج اللغوية وقواعدها.

  41.الطريقة يف تعليم اللغة الثانية أو األجنبية اليت حتقق بالكفاءة االتصالية كغرض التعليم

من الطالب يف القيام  اإلبداعيةطريقة االتصالية هي الطريقة اليت تعتمد على و  
قدراهتم يف هذه املرحلة تنقص على فرصة املعلمني العطاع الفرصة لتطوير  .التدريبات

من الناحية  .الطالب يف هذه املرحلة إىل نقاش أكثر من التأكيد على املعلم .اخلاصة
كل فئة لديها امليل، وجهات النظر والقدرات اجلماعية ليست هي نفسها،   النفسية

                                                           
23 Mulyanto Sumadi, Pengajaran Bahasa Asing, (Jakarta : Bulan Bintang, t.th),hal.12 

 410(،ص،1005ُممد عطية األبراسي، روح الرتبية والتعليم، )مسارنج : دار إحياء الكتب العربية،  42
 32( ، ص 1008مصر: دار املعارف، -العليم إبراهيم، املوجه الفين ملدرسي اللغة العربية، )القاهرة عبد 25 
 1003فاريرا،  26 
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ولذلك وجب املعلم قادر على االستفادة من هذا الشرط حبيث أن كل دراسة أجريت 
 .40على األقل منحهم اإلثارة

اليت  تؤكد على عنصر  طريقة االتصالية هي تعديل لطريقة ترمجة النحويطبيعة و  
طريقة االتصالية تأسس على افرتاض أن كل إنسان لديهم و الشرح والتفاهم التواص, 

لذالك كفاءة اللغوية تطبع خالقة وأكثر  ."أدوات اكتساب اللغة" القدرة الفطرية تسمى
هذه الطريقة ليس فقط من حيث التذكري على  يد علىالتأكحتدده يف عوامل داخلية, و 

هذه الطريقة أن يؤكد يف اجتاهني  يفالتلقني ولكن أيضا مبهارة الكالم. املقصود بالكالم 
هذا األسلوب هو  .بفصاحةالتحدث بشكل فعال، وتكون قادرة على نطق ُمادثات 

كون قادرة على التحدث فعالة جدا للمبتدئني يف تعلم اللغة املستهدفة وذلك هبدف أن ت
 .48بشكل صحيح يف اللغة اهلدف

( أن تعليم اللغة االتصالية كمنهاج بدال من 1081قال ريتشاردز ورودجرز ) 
من حيث نطاق واسع وامليدان ميثل فلسفة التعليم اليت تقوم على  كما مت تعريفهطريقة،  

 40استخدام اللغة التواصلية.

تغادر افرتاض آخر هو أن تعلم لغة الثانية ولغة األجنبية كتعليم لغة األوىل، وهو  
الركن ولذلك، فإن حتليل احتياجات الطالب هو  .احتياجات واهتمامات الطالب من

منهج مدخل التواصلي الكتساب اللغة لدى الطالب لفظيا 35يف تطوير املادة. األساسي
املؤشرات  .ب املعلومات اللفظية عندما تذكر املعلومات)املعلومات اللفظية(. يتعلم الطال

اليت تستخدم عادة هلذه القدرة تشمل:ذكر أو كتابة املعلومات كمثل اسم وعبارة 
 .31والسبب وحجة ونسبة أو جمموعة من املقرتحات ذات الصلة

                                                           
27 Hermawan, asep. 2011. metode pembelajaran bahaa arab. Bandung: PT remaja rosda karya. 
28Ahmad Fuad, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab (Malang : Misykat, 2009), h. 67 
29Emzir, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab di SMU, h. 18 
30 Ibid., h.66 
31Hamzah, Perencanaan pembelajaran (Jakarta : Bumi Aksara, 2008), h. 47 
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 طريقة االتصالية.ال. خصائص 6

اكتساب اللغة والدراسات طريقة االتصالية هو نتيجة لعدة دراسات على الوالدة  
 05.34املختلفة حول طرق تدريس اللغة يف أوروبا وأمريكا يف سنة

 :بعض خصائص أسلوب التواصل

. غرض التعليم هو تطوير كفاءة الطالب على التواصل مع اللغة اهلدف يف سياق 1
لى ال يتم التأكيدطريقة االتصاليةالفائدة ع .التواصل احلقيقي أو يف حالة واقع احلياة

إتقان قواعد اللغة أو القدرة على جعل اجلملة النحوية، ولكن بدال من ذلك على إنتاج 
 الكالم يف السياق.

. واحد من املفاهيم األساسية لطريقة االتصاليةهو املعىن من أي شكل من أشكال 4
 .اللغة املستفادة والروابط األشكال، واألنواع، ومعىن اللغة مع األوضاع اللغة والسياقات

 .. يف عملية التعليم والتعلم، والطالب مبثابة دور التواصل يف أنشطة احلقيقة التواصلية3
 .وأما املعلم يبدأ ويتصم أمناط املختلفة من التفاعل بني الطالب، ويعمل بدور امليسر

. األنشطة يف فئة حقيقية وامللونة يف الغالب عن طريق األنشطة التواصلية وليس حفر، 2
 ب والتقاليد دون معىن.حفر التالع

 .. ال مينع استخدام لغة األم يف الفصول الدراسية ولكن يتم احلد0

. يف طريقة االتصالية، باإلشراف الطالب احتماال لتشجيع الطالب على التواصل 1
 .الشجاعة

. أكد تقييم النهج التواصلي القدرة على استخدام اللغة يف احلياة احلقيقية، وليس 0
 .بنية النحوية للغةالتمكن من ال

                                                           
32AhmFurqanulAziesdanChaedarAlwasilah, PengajaranBahasaKomunikatif. TeoridanPraktek 

Bandung. RemajaRosdakarya, 1998,hlm. 5. 
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. يتم حتديد ترتيب املوضوع من احملتوى، والظائف، أو املعاين اليت سوف حتافظ على 8
 .مصلحة الطالب

 مبادئ طريقة االتصالية. 3

( أنه على الرغم من القائم على االتصال تعليم اللغة ال 1081قال ريكارد ورودجرز )
وهناك العديد من فرضية النظرية ميكن أن حتتاج إىل نظرية معينة من تعلم اللغة كأساس، 

 33نستنتج هذا النهج:

 . مبدأ االتصاالت: األنشطة تشمل االتصاالت ميكن أن حتسن تعلم اللغة.1

. مبدأ الواجبات: األنشطة تشمل تنفيذ املهام يف العامل احلقيقي ميكن أن حتسن تعلم 4
 اللغة.

 تخدام لغة ذات مغزى وأصيلة.. مبدأ املعىن: جيب على الطالب أن تنشغل يف اس3

 كما يلي :Finochiaro &Brumfit. خطوات طريقة االتصالية عند 4

 تقدمي احلوار القصري اتباعا وظائف التعبري. 1

 نطق الكلمات واجلمل فردية ومجاعة. 4

 تقدمي األسئلة عن ُمتوى احلوار. 3

 . يبحث املعلم والتالميذ التعبريات اإلتصالية يف احلوار 2

 يستنبط التالميذ من احلوار، ويصححهم املعلم. 0

 . يفسر التالميذ1

 . يقوم املعلم بالتقومي0
                                                           
33Emzir, loc.cit. 
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 طريقة اإلتصاليةمزايا . 5

 32هلذه طريقة اإلتصالية مزايا, منها: 

 كان التالميذ شجاعني يف التعلم, ألهنم قادرون على التفاهم واالتصال مع اآلخرين.. 1

 يف التكلم.. كان التالميذ سلسني و ماهرين 4

 . كان الفصل حيا بأنشطة االتصال.3

 نقائص طريقة اإلتصالية. 2

 30وهلذه طريقة اإلتصالية نقائص, منها: 

 .. حيتاج املعلم يف سيطرة املهارات االتصالية سيطرة كاملة1

 .. مهارة القراءة غري كاملة4

 . املستوى إىل عملية االتصال جيعل الصعوبة على مستوى املبتدئني.3

  

                                                           
34Ahmad  FuadEffendy,   Op. Cit,   hlm.  69 
35Ibid,  hlm. 69 
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 ب. تعريف تعليم مهارة الكالم

 . تعريف تعليم مهارة الكالم0

وأما   31تعليما أي جعله يعلم.-يعّلم-الّتعليم لغة مصدر من عّلم 
 التعليماصطالحا هناك تعاريف كثرية، منها:

التعليم هو عملية نقل املعلومات من الكتب أو من عقل املعلم إىل عقل  
عملية التعليم هي عملية التعامل بني املعلم واملتعلم يف الفصل ليبحث املواد  30املتعلم.

 عن تعليم اللغة العربية.

التعليم هو نقل املعلومات من املعلم اإلجيايب إىل املتعلم امللتقى الذي ليس له إال  
يف  عملية التعليم هي عملية التعامل بني املعلم واملتعلم 38أن يتقبل ما يلقيه املعلم.

 الفصل ليبحث املواد عن تعليم اللغة العربية.

التعليم بشكل عام هو أنه عملية إعادة بناء اخلربة الىت يكتسب املتعلم بواسطتها  
املعرفة واملهارات واالجتاهات والقيم. وإنه بعبارة أخرى جمموع األساليب الىت يتم 

تسع له كلمة البيئة من معان من بواسطتها تنظيم عناصر البيئة احمليطة باملتعلم ميثل ما ت
وأما مفهوم التعليم بشكل خاص هو نشاط  30أجل اكتسابه خربات تربوية معينة.

مقصود يقوم به فرد آخر على الالتصال بنظام من الرموز اللغوية خيتلف عن ذلك الذى 
 ألفه وتعود االتصال به.

                                                           
 041ص 1001،)دار املشرفبريوت( املنجد واإلعالملويس معلوف، 31
 1ص. 4558، )املكتبة املصرية اللبنانيةمصر( تعليم اللغة العربية بني النظرية والتطبيقحسن شحاتة، 30
 0،)دار املعارفمكة( دون تاريخ، ص.الرتبية وطرق التدريسصاحل عبد العزيز وعبد العزيز عبد اليد، 38
، )منشورات املنظمة اإلسالميةللرتبية و تعليم اللغة العربية لغري الناطقينا مناهجه و أساليبهرشدى أمحد طعيمة، 30

 2ص  1080العلوم و الثقافةمصر( 
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واملعرفة  من التعريفات السابقة يلخص الباحث أن التعليم هو نقل العلم 
واملعلومات من املعلم اإلجيايب أو الكتب إىل أذهان املتعلم امللتقى بطريقة قومية ومناسبة 

 لتحقيق األهداف املنشودة.

إن أفضل طريقة لتعليم الطالب مهارة الكالم هي أن نعرضهم ملواقف تدفعهم  
له، والذي جيب إىل التحدث، وهنا تربز أمهية اختيار املوضوع الذي ستنعقد احملادثة حو 

أن يكون من أوسط ما يدرسه الطالب يف املراحل التعليمية األوىل، فإذا اشتد عوده 
فتحت له األبواب؛ لينطلق متحدثًا فيما يعن له، ففي تلك املرحلة يكون الطالب قد 
اكتسب القدرة على حتديد عناصر احملادثة واستدعاء املفردات والرتاكيب املالئمة هلا، 

ل يف سياقها الصحيح، وترتيب األفكار اليت سيتحدث عنها، والتعبري عنها ووْضع اجلم
 .يف ضوء استيعابه أللفاظ اللغة ومبانيها الصرفية والنحوية

ومن الضروري أن نشري إىل أن اخلطوات األوىل يف تعليم مهارة الكالم، تعتمد  
بشكل تدرجيي؛  على طريقة السؤال واجلواب، ويزداد عدد اجلمل داخل احلوار الواحد

ليتعرف الطالب على أمناط متنوعة من األساليب كاالستفهام واألمر، والنهي والنداء 
 والتعجب، ويدرك وظائفها جيًدا.

وتعريف الكالم يف أصل اللغة هو اإلبانة واإلفصاح عما جيول يف حاطر اإلنسان  
صدر عن والكالم اصطالحا هو ما ي 25من أفكار ومشاعر من حيث يفهمه اآلخرون.

اإلنسان من صوت يغري به عن شيئ له داللة يف ذهن املتكلم والسامع، أو على األفعال 
 21يف ذهن املتكلم أو السامع ال يعد كالما، بل هي أصوات ال معىن هلا.

                                                           
، ص 4553االردندر البشروق( -طه على حسني الدليمي، الطرائق العملية يف تدريس اللغة العربية، )عمان 25

455 
 80-81، ص: 1004نفس املراجع، امحد فؤاد عليان، 21
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والكالم هو الصوة خترج مخ من خالل الفم، ميكن الكلمة أو اجلملة أو غريها  
الم اآلخر هو مهارة انتاجية تتطلب من املعلم شيئ مهم لنقل إىل املستمع. ومعىن الك

القدرة على استخدام األصوات بدقة والتمكن من الصيغ النحوية ونظام وترتيب اجلمل 
الكلمات حىت تساعد على التعبري عما يريده املتكلم يف مرادف احلديثا اى أن الكالم 

ن الكالم تعترب عبارة عملية ذكية تتضمن دافعا للمتكلم مث مضمونا للحديث كما أ
عملية انفعالية واجتماعيا، ومعىن هذا أن الكالم هو عملية تبدأ وينتهى بامتام عملية 

 24اتصال صوتية مع متحدث من بناء اللغة يف موقف اجتماعى.

فالكالم يعترب . .ومهارة الكالم هو التعبري الشفوي باللغة العربية لالتصال اليومي 
غة األجنبية. ويعتربه القائمون على هذا امليدان من أهم شيئا أساسيا يف منهج تعليم الل

 .23أهداف تعليم اللغة األجنبية

ميكن تعريف الكالم بأنه: ما يصدر عن اإلنسان من صوت يعرب به عن شيئ له  
داللة يف ذهن املتكلم والسامع، أو على األقل يف ذهن املتكلم. وبناء على هذا، فإن 

ذهن املتكلم أو السامع، البعد كالما، بل هي أصوات  الكالم الذي ليس له داللة يف
 المعىن هلا.

 . أهمية تعليم مهارة الكالم6

تظهر امهية تعليم الكالم يف اللغة األ جنبية من امهية الكالم ذاته فياللغة فالكالم  
يعترب جزاء اساسيا ىف منهج تعليم اللغة اإلجنبية ويعتربالقائمون على هذا امليدان من اهم 

هداف تعلم لغة اجنبية.اذا كان اهلدفاألول من تعليم اللغة العربية هو التمكن من الكالم ا
 والتحدث هذه اللغة.

                                                           
 140-141ُممد كامل الناقة ورشدي أمحد طعيمة مفاهيمه ومنهجياته املشكلة ومسوغات احلركة  24
 .101، ص جع السابق ُممد كامل الّناقة، املر23
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وقد اتفقت اراء املر بني على ان تنمية قدرة التالميذ على التعبريواحلديث السليم  
والصحيح هي االغراض ىف تعليم اللغة. فاستطاعة املعلم ىف تعبري اما ىف نفسه او 

فاصده بعبارة صحيحة وسليمة من التمرة املرجوة ىف تعلم اللغة, مبسؤلية كبرية وتتطلب م
 22منه جهدا فائقا لتحقيقها.

والشك أن الكالم أو التحدث من أهم الوان النشاط اللغوي للكبار والصغار  
على السواء، فالناس يستخدمون الكالم أكثر من الكتابة يف حياهتم. أي أهنم يتكلمون 

ر مما يكتبون. ومن هنا ميكن اعتبار الكالم هو الشكل الرئيسي لالتصال اللغوي أكث
بالنسبة لالنسا ن. وعلى ذلك يعترب الكالم أهم جزء يف املمارسة اللغوية 

 20واستخداماهتا.

مهارة الكالم يف عصر احلاضر مهم لتعّلم، ألّن الكالم أحد من أهم اجلوانب يف  
 لكالم اللغة العربية بعيد من املمتاز.تعليم اللغة العربية. دون ا

 بعض الجوانب المهمة في تعليم مهارة الكالم. 3

 21أما اجلوانب املهمة يف تعليم مهارة الكالم كما يلي: 

 أ( النطق

من أهم هذه اجلوانب اجلانب الصويت، إذ يرى الرتبويون األمهية الكربى لتعليم  
أكثر عناصر اللغة صعوبة يف تغري أو النطق منذ البداية تعليما صحيحا، فالنطق 

 تصحيحه بعد تعليمه بشكل خاطئ.

                                                           
 30-32علي سيد أمحد، نفس املراجع، ص 22
 40ُممد علي السمان، نفس املراجع، ص 20
 142، )عميد كلية الرتبية( بدون سنة ص دراسات يف مناهج وتأصيلهاحسني عبد الرمحن احلسن، 21
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وليكن واضحا يف األذهان أنه ليس املطلوب يف النطق أن ينطق الدراس بشكل   
كامل وتام، أن يسيطر على النظام الصويت اللغة سيطرة متحدثيها، ولكن السيطرة هنا 

املتعلم من الكالم مع أبناء اللغة تعىن القدرة على إخراج األصوات بالشكل الذي ميكن 
 بصرف النظر عن الدقة الكاملة يف إخراج أصواهتم ونرياهتم وتنغيمهم.

 ب( املفردات

تعد تنمية الثروة اللفظية خدفا من أهداف أي خطة لتعليم لغة أجنبية، ذلك أن  
ات املفردات هي أدوات محل املعىن كما أهنا يف ذات الوقت وسائل للتفكري، فباملفرد

يستطيع املتكلم أن يفكر مث يرتجم فكره إىل كلمات حتمل ما يريد، وعادة ما تكتسب 
املفردات يف اللغة األجنبية كم خالل مهارات االستقبال وهي االستماع والقراءة. مث تأيت 

 مهارتا الكالم والكتابة فتفسحان اجملال لتنميتهما والتدريب على استخدامهما.

ية مفردات الدراس جيب أن يتم من خالل: تقدمي  لذلك، للوصول إىل تنم 
كلمات تتصل اتصاال مباشرا باملواقف اليت يتحدثون فيها عن أنفسهم، إتاحة الفرصة 
ملمارسة استخدام هذه الكلمات يف مواقف اتصال، ُماولة إعادة تقدمي هذه الكلمات 

 يف فرتات منتظمة حىت ال تنسى.

 ج( القواعد

ن بتعليم اللغة األجنبية اإلشارة إىل القواعد. واملتعلمون كثريا ما يهمل املهتمو  
اللغة أجنبية فكثريا ما يصرحون بأن القواعد ليست ضرورية يف تعلم استحدام اللغة، أى 
ليست ضرورية للتحديث باللغة ومهما يكن األمر  فثمة حقيقة ال ميكن إنكارها، وهي 

 أن يعرفها جيدا املتكلم هبا. أن اللغة حتكمها جمموعة من القواعد اليت ينبغى

كان بعض اجلوانب يوجب أن يعرف من تعليم مهارة الكالم، هي النطق،  
 واملفردات ، والقواعد. هذه ثالثة اجلوانب مرتابطة ترابطا.
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 أهداف تعليم مهارة الكالم. 4

 أّما أهداف التعليم مهارة الكالم هي: 

 أ. أن ينطق املتعلم أصوات اللغة سليمة صحيحة.

 ب. تشجيع الطاّلب على الكالم.

 ج. تصحيح األخطاء الشفهّية.

 20د. ممارسة الكالم بالعربّية.

ومن هذا نعرف أن مهارة الكالم هي القدرة على تكّلم باللغة العربّية صحيحا و  
فصيحا, ألّن أساس اللغة هو الكالم. و أهداف األساسّية هذه املهارة ىف تعليم اللغة 

 التالميذ على نطق األصوات العربّية نطقا صحيحا وفصيحا.العربّية هي قدرة 

 تنمية تعليم مهارة الكالم. 5

قال رشدي أمحد طعيمة عن تنمية تعليم مهارة الكالم، ينبغي تنمية املهارات  
 28اآلتية يف الكالم عند:

 المستوى اإلبدائية:. أ

 . نطق األصوات العربية نطقا صحيحا.1

األصوات املتشاهبة مثل )ذ / ز / ط( وكذلك األصوات  . التمييز عند النطق بني4
 املتجاورة مثل )ب / ت / ث( متييزا واضحا.

 . التمييز عند النطق بني احلركات الطويلة وحلركات القصرية.3
                                                           

 10, )جامعة اإلسالمية احلكومّية ُممود يونسباتوسنكار( ص طرق تعليم اللغة العربيّةعبد احلليم حنفي, 20
 280رشدي امحد طعمة، نفس املرجع، ص 28
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 . استخدام اإلشارة واإلمياءات واحلركات استخداما معربا عما يريد توصيله.2

والشدة، والتفريق بينهما سواء عند النطق هبما أو . التمييز صوتيا بني ظواهر املد 0
 االستماع إليهما.

 . إدراك نوع االنفعال الذي يسود احلديث ويستجيب له يف حدود ما تعلمه.1

 المستوى المتوسط:. ب

 نطق الكلمات املنونة نطقا صحيحا مييز التنوين عن غريه من الظواهر.. 1

 ستجابة صحيحة مناسبة اهلدف من إلقاء السؤال.. االستجابة لألسئلة اليت توجه إليه ا4

 . إعادة سرد قصة تلقى عليه.3

 . القدرة على أن يعرض الطالب شفويا وبطريقة صحيحة نصا حلديث ألقي عليه.2

 المستوى المتقدم:. ج

 .التعبري عند احلديث عن احرتامه لآلخرين. 1

 . تطويع نغمة صوته حسب املوقف الذي يتحدث فيه.4

 قصة قصرية من إبداعه.. سرد 3

. اسرتجاع نص من الذاكرة حيفظه ويلقيه صحيحا، مثل اآليات واألحاديث 2
 واألناشيد.

 . التمييز بني أنواع النرب والتنغيم عند االستماع إليها وتأديتها بكفاءة عند احلديث.0
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 أقسام مهارة الكالم. 2

 تنقسم مهارة الكالم اىل قسمني: 

 المحادثة. أ

احملادثة هي املناقشة احلرة التلقائية اليت جتري بني فردين حول موضوع مع تعريف  
ين. ويف هذا التعريف تستوقفنا النقاط احلاكمة االتية: املناقشة، احلر، التلقائية، فردين، 

 موضوع. ولكل من هذه النقاط تطبيقه الرتبوي يف هذا اجملال:

للغوي األخرى ما اليعترب ُمادثة, وان  . املناقشة : معىن هذا أن من اشكال االتصال ا1
 كان شفهيا كاحملادثة. من هذه االشكال مثال أن يلقي شاعر قصيدة يف حفل.

. موضوع : احملا دثة تدور حول موضوع، ولقد يعجب القارئ من تأكيدنا على هذه 4
احلقيقة متسائال. أما اهداف تعليم احملادثة عند رأي الد كتوررشدي أمحد طعيمة كما 

 لي:ي

أ. تنمية القدرة على املبتأة ىف التحديث عند الدارسنني ودون انتظارمستمرملن يبتدؤهم 
 بذلك.

 ب. تنمية ثروهتم اللغوية.

ج. متكينهم من توظيف معرفتهم باللغة, مفردات مرتكيب مما يشبع لديهم اإلحساس 
 بالثقة، واحلاجة للتقدم، والقدرة على اإلجناز.

 على اإلبتكار والتصريف يف املواقف املختلف. د. تنمية قدرة الدارسني

ه. تعريض الدارسني للمواقف املختلفة اليت حيمل مرورهم هبا، واليت حيتاجون فيها اىل 
 ممارسة اللغة.
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و. ترمجة املفهوم االتصايل للغة وتدريب الطالب على االتصال الفعال مع الناطقني 
 بالعربية.

 باحلديث.ز. معاجلة اجلوانب النفسية اخلاصة 

 التعبير الشفهي. 7

التعبري الشفهي هو املنطلق األول للتدريب على التعبري بوجه عام والبد للمدرس  
 من أن يتقيد ببعض املبادئ ىف هذا الدر س. ومن هذه املبادئ:

 . التزام الكالم باللغة العربية السليمة1

 ىف القول. أن يرتك التالميذ حرية االنطالق ىف التعبري واالسرتسال 4

. ان يستخدم املدرس ىف الكرحلة اإلعدادية طريقة األسئلة يف معاجلة املوضوع شفهيا. 3
 كمل يلى:  20وأما أقسام األخر يف كتاب أمحد فؤاد ُممود عليان،

 الكالم عن القصصأ. 

القصة حكاية نثرية تستمد أحداثها من اخليال أو الواقع أو منهما معا وتبىن على  
حكاية القصص من ألوان الكالم اهلامة، فالقصة خري معني للتدريب على قواعد معينة. و 

 مهارة الكالم. وينبغى مراعاة اآليت عند التدريب على حكاية القصص:

جتنب اإلكراه: ألن اإلكراه يقتل يف النفس أهم عناصر القدرة على الكالم، فيختار ب. 
يد ويعمل على تنمية مهارة املتكلم القصة بنفسه، ألن ذلك يساعده على األداء اجل

 .الكالم عنده

                                                           
-151ص:  1004، )دار املسلمالرياض( املهارات اللغوية ماهيتها وطرائق تدريسهاأمحد فؤاد ُممود عليان، 20

114 
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إجياد املوقف الطبيعي الذي يشجع على حكاية القصص اليت يتكلمون عنها من ج. 
واقع حياهتم وخرباهتم، بأن حيكوا قصة وقعت هلم يف نفسه أو شاهدوها يف احلي البيئة 

 .اليت يعيشون فيها

 .مراعاة النطق السليم، وإخراج احلروف من خمارجهاد. 

 .مراعاة التنغيم الصويت. 1

التأكد من معرفة القصة معرفة جيدة، واستعمال الكلمات اليت توحي باملعىن، . 4
 .ومراعاة الضبط النحوي والصرف يف الكلمات

والتدريب على حكاية القصص يأخذ أشكاال متعددة مثل احلوار، التلخيص، . 3
 .التطويل، أو احلديث عن فكرة القصة

 ه. الكالم احلر

يقصد بالكالم احلر هو التعبري عن األفكار واآلراء الشخصية، وهذا يشمل  
موضوعات متعددة ومواقف خمتلفة، مثل احلديث عن األمور الدينية، والعادات والتقاليد، 

 واحلديث يف النوادي الرياضة والثقافية واحلفالت، ووصف األحداث الواقعية وغريها.

ة للمتكلم كي يعرب عن رأيه، ويشارك يف وهذا اجملال يعطى احلرية الكامل 
احلديث، ويزيل عوامل االضطراب عند املتكلم باملشاركة اإلجيابية يف الكالم، وينبغى 

 عدم إحراج املتكلم، أو قطع حديثه، أو السخرية منه، أو ختطئة رأيه دون دليل.

 و. الكالم عن الصور

مييل إليه الصغار والكبار. الكالم عن الصور جمال هام من جماالت الكالم الذي  
والغرض منه انتقال الذهن من الصور إىل العبارات واأللفاظ اليت تدل عليها. فالصور 

 منها ما هو متحرك، ومنها ما هو ساكن.
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فالصور املتحركة مثل أفالم )التلفاز، الفيديو، والراديو(، ومشاهدة الطبيعية  
املرسومة ملناظر طبيعية، أو ألفراد، أو وأحداث احلياة. والصور الساكنة مثل اللوحات 

حليوانات، أو لنباتات. ومثل بعض مشاهدة الطبيعية الساكنة، كاجلبال والصحراء والبحر 
 وغريها.

 أ. احملادثة

احملادثة مصدر حادث وتعىن أن يشارك شخصان أو أكثر يف الكالم عن شيء  
ار، وتعد اخلطوة األوىل يف معرفة معني. وتعد احملادثة من أهم ألوان النشاط للصغار والكب

اللغة العربية. ولتشجيع األفراد على احملادثة حيسن أن يكون هناك فرص متاحة لتحقيق 
 نوع من أنواع احملادثة احلرة.

 ب. املناقشة

املناقشة مصدر ناقش، ويقصد هبا احلديث املشرتك الذي يكون فيه مؤيد  
ة أهنا نشاط إلثارة التفكري الناقد، واملفهوم ومعارض، وسائل وجميب. واألساس يف املناقش

 من املناقشة أهنا اختيار ثالثة أو أربعة يعهد إليهم ببحث املوضوع الذي يطرح للمناقشة.
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 الفصل الثالث

 منهجية البحث

 مدخل البحث ومنهجيهأ. 

أن املدخل املستخدم هلذا البحث هو املدخل الكيفي. ويستخدم الباحث املنهج  
وهو الذي يواصل إىل البيانات املتغري أو البيانات حال الشيئ كما هو يف الوصفي، 

قيق فرضية البحث بل للبحث عن البيانات اليت ححلال . وذلك املنهج ال يستعمل لتا
تساعد على أخذ املوقف املعني من األمور. فلذلك يعدم الباخث فرضية البحث يف هذا 

ألهداف األساسية لألسلوب الوصفي البحث ملا كانت الفرضية ليست هدفا من ا
 الكيفي.

 مجتمع البحث. ب

للحصول على بيانات الصحيحة فيطلب على وجود جمتمع البحث، ألنه يف  
عدم جمتمع البحث سوف جيد صعوبة يف إدارة البيانات. أن جمتمع البحث يف هذا 

عارف امل يف املدرسة الثانوية وبعض الطالب لغة العربيةالبحث هي مجيع معّلمي ال
 ماالنج.سنجاساري 

 مصادر البيانات. ج

على البيانات من املصادر اإلنسانية بوسيلة  صل الباحثحييف البحث الكيفي  
تطبيق الطريقة وبعد ذلك، ملعرفة  .املالحظة واملقابلة واالستبانة مع األساتيذ والطالب

عطي يتعليم يف الفصل، حىت تبع عملية الي ، الباحثاالتصالية يف تدريس مهارة الكالم
 احللول يف وقت األيت. الباحث
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من اإلنسان منها من الوثائق  ي ليسذوجد كذلك مصادر البحث اليوهناك  
املكتوبة، وقانون احلكومة، والرسائل الرمسية، وما أشبه ذلك. ومصادر البحث الصحيحة 

 50(. Natural Settingهي املخصول عليها يف حالة طبيعية )

 أدوات جمع البيانات. د

اآلالت أو  ستخدم الباحثيحاصال على مجع البيانات ف كون الباحثيل 
 ونفسه وه ( الباحث1ت املطلوهي كما يلي : )األدوات جلمعها، وأما أدوات مجع البيانا

( دليل املقابلة هي جمرد قائمة بالنقاط أو 4من أهم األدوات يف البحث الوصفي، )
 ( التويثق3تقدميها إىل اخلرباء أثناء املقابلة، ) موضوعات األسئلة اليت يريد الباحث
 .أثناء املالحظة واملقابلة امليداين هو البيانات اليت وجده الباحث

 المالحظة. 1

أن تفسر بأهنا تركز على كائن قيد البحث من خالل  املالحظة يف البحث ميكن 
 51إشراك مجيع احلواس للحصول على البيانات. 

املالحظة هي نوع من أساليب مجع البيانات يف البحث النوعي. وهناك أنواع و  
مث االشرتاكية  ،االشرتاكية الفعايلو  ،املالحظة االشرتاكية، منها االشرتاكية غري فعال

هذه املالحظة للحصول على البيانات اليت تتعلق بكفاءة   الباحثقوم ي 52.الكاملة
 .مدرسة الثانوية املعارف سنجاساري ماالنجاملعّلم اللغة العربية يف 

                                                           
50 Prof,Sugiono. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D.(Bandung: Alfabeta,2011) Hlm 

222 
51 Trianto, Pengantar Penelitian Pendidikan bagi Pengembangan Profesi Pendidikan dan Tenaga 

Kependidikan, (Jakarta: Kencana Prenada Media Goup, 2010)hal: 266-267 
52 Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT. CV. Alfabeta, 2005), hal 64-66 
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هذه املالحظة للحصول على البيانات اليت تتعلق بأنشطة الطلبة  قوم الباحثيو  
يف اإلتصال بني املدرس والطلبة، والطريقة التعليمية املستخدمة. وتقام هذه املالحظة من 

 خالل عملية التعليم والتعلم مباشرة.

 وخطوات املالحظة كما يلي: 

 . مالحظة على حال املدرسة والفصل.1

 م اللغة العربية عند عملية التعليم والتعلم يف الفصل.. مالحظة على املعل4

يف تعليم مهارة الكالم يف  وخطواهتا . مالحظة على استخدام الطريقة االتصالية3
 الفصل.

 يف الفصل. التعليم مهارة الكالم. مالحظة على 2

 المقابلة. 6

السؤال ث، بطريق حوأما املقابلة هي عملية احلصول املعلومات ألغراض الب 
واجلواب بني مقابل واخلربين أو األشخاص الذين قابلتهم ، يدون استخدام املبادى 

 53التوجيهية املقابلة و بني اخلربين يف احلياة األجتماعية.

للحصول على   مقابلة هي شكل من أشكال احلوار الذي أجراه يف مقابلة  
 معلومات من مقابلتهم.

اص. واملقابلة املستخدمة يف هذا البحث هي والذي يراد هبا هو احلوار لغرض خ 
األسئلة اليت هلا عالقة متينة با البحث عميقة حىت  لة العميقة، يعين )أ( قدم الباحثاملقاب

حيصل على البيانات الكشفية، )ب( املقابلة املفتوحة، أي ان املخرب يعرف أنه يف صدد 

                                                           
53 Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif : komunikasi, ekonomi, kebijakan publik dan ilmu sosial, ( 
Jakarta: 2007 )hlm. 108 
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قرر املسألة و السئلة املطروحة  باحثملقابلة اإلنشائية، أي أن الاملقابلة  وغرضها، و)ج( ا
 54بنفسه.

درسة الثانوية امل مبقابلة معلم اللغة العربية ومدبر الدورة العربية يف وقام الباحث 
. باشرةوبعض الطالب ألخد البيانات عن طريق احملاورة املعارف سنجاساري ماالنج امل

اليت حياورها الباحث هي: وقد أعد الباحث دليل أسئلة املقابلة معهم، ومن اجلوانب 
احملاولة اليت قام هبا املدرس ومدير الدورة يف حل املشكالت ومعرفة العوامل الوؤيدة 

 والعوامل املعارضة حلل تلك املشكالت.

 وخطوات املقابلة كما يلي: 

 ".عطاع يوسف كورنياوان املاجستري " املقابلة إىل رئيس املدرسة .1

حال هذه املدرسة من بداية اقامتها حىت اآلن حنو من البناء والوسائل واملعلمني + كيف 
 ؟ماالنجاملعارف سنجاساري  درسة الثانويةاملوالطالب يف 

 ؟ماالنجاملعارف سنجاساري  درسة الثانويةامل+ كيف عملية التعليم والتعلم يف 

 ؟ف" سنجاساري ماالنج"املعار الثانوية اإلسالمية كيف حال مادة العربية يف املدرسة + 

 اللغة العربية "األستاد مصطفى املكي املاجسرت".املقابلة إىل املعلم . 4

ف" سنجاساري الثانوية اإلسالمية "املعار املادة اللغة العربية يف املدرسة  عليمكيف ت+ 
 ؟ماالنج

سالمية الثانوية اإلمهارة الكالم يف مادة اللغة العربية يف املدرسة  عليمتكيف + 
 ؟ف" سنجاساري ماالنج"املعار 

                                                           
54 Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT. CV. Alfabeta, 2005), hal: 62-81  
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مهارة الكالم يف مادة اللغة العربية يف  ماالطريقة الذي يستخدم املعلم عند تعليم + 
 ؟ف" سنجاساري ماالنجالثانوية اإلسالمية "املعار املدرسة 

 مهارة الكالم يف الفصل؟ عليم+ مامشكالت املعلم عند تطبيق الطريقة االتصالية يف ت

 ة مع بعض الطالب.. املقابل3

 ؟ف" سنجاساري ماالنجالثانوية اإلسالمية "املعار اللغة العربية يف املدرسة  عليم+ كيف ت

 مهارة الكالم؟ عليم+ مشكالت الطالب يف ت

 الوثائق. 3

من الطرق اهلامة يف مجع املعلومات و احلقائق هي الطريقة الوثائقية وهي طلب و  
  55أو اجلرائد أو اجملالت أو جدول االعمال أو غريها.املعلومات أو احلقائق من الدفتار 

و الوثائق هي أسلوب جلمع البيانات من خالل التحقيق يف الوثائق املوجودة. يف هذه 
الدراسة و من املتوقع أن تساعد يف مجع املعلومات اليت هي دقيقة حقا, لذلك سوف 

 إلصحة نتائج البحوث.

 أسلوب تحليل البيانات ه.

يف البحث الكيفي، فإن البيانات اليت مث احلصول عليها من مصادر خمتلفة،  
وذلك باستخدام تقنيات يف املختلفة مجع البيانات. مع املالحظة املستمرة أدات إىل 

 ما جيدون صعوبة يف أداء التحليل.اختالف بيانات عالية جدا، لذلك غالبا 

اهبما البحث النوعي للتعليم : يف كت( Biklen & Bogdanعند لبوجدان وبيكلن ) 
 .(Prof,DR.Lexi J.Meleong MA) مقدمة النظرية وطرق كمانقل عنه 

                                                           
55 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik (Jakarta: PT Rineka Cipta, 
2006)hal: 155 
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حتليل البيانات الكيفبة يف اجلهد املبدول بوسيلة العمل مع البيانات وتنظيم  
البيانات وفرزها هلم يف الوحدات الىت متكن إدراهتا ، والبحث عن أمناط، واكتشاف ما 

 56املستفاد، ويقرر ماميكن أن يكون قال ما لألخرين.هو مهم وما هو 

أن حتليل البيانات   Meleongويقل منه  seiddel   من ناحية أخرى، مناسبا 
 الكيفية يعمل على النحوى التايل :

الكتابة إىل أن املالحظة امليدانية، مع أنه بالنظر أىل رمز ملصدر البيانات ال يزال من . 1
 املمكن أن تتبع.

 ع وفرز وتصنيف وصناعي، وخلق موجزة،وإنشاء الفهرس.مج. 4

التفكري، بالناسبة جيعل لفئة البيانات الىت هلا معىن، والسعي إىل إجياد أمناط . 3
 وعالقات، وجعل النتائج العامة.

التالية هي التحليل تلك البيانات. هي إجراء  عد مجع البيانات، مث تكون اخلطوةب 
 جلمع البيانات و بعد مجع البيانات. حتليل البيانات يف الوقت

وأوضح اخلطوات اليت تستخدم الباحثة يف حتليل البيانات من مصادر خمتلفة ال  
 ختتلف كثريا من اخلطوات حتليل البيانات الوردة أعاله، وهي :

الكتابة واملطالعة على مجع النتائج اليت احلصول عليها من اليبيانامتن مصادر خمتلفة، . 1
 املالحظة والوثائق.من 

اجلمع والتغيري، وصناعة النظري العامة وتصنيف البيانات املوفقة للبيانات الالزمة للرد . 4
 على صياغة املشكلة.

                                                           
56 Lexi J. Meleong, hlm. 248 
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من البيانات الىت تصنيفها، وتعتمد الباحث للبحث عن معىن، والعالقات، وصناعة . 3
 النتائج العامة اإلتصالة بصياغة املشكلة.

 ياناتتأكيد صحة الب و.

أسلوب التثليث.  ات يف هذه البحث، ويستخدم الباحثلتأكيد صحة البيان 
 57التثليث هو جيمع بني تقتيات خمتلفة من مجع البيانات ومصادر البيانات املوجودة.

أسلوب التقنيش لصحة البيانات باستخدام شيئا أخرحلاجة إىل التأكيد أو مقارنة إىل 
تلك البيانات. أنواع من تقنيات التثليث وهو التثليث يف مصادر البيانات والتثليثفي 

 طريقة مجع البيانات احملتق والتثليث النظرية.

 ؤمن صدقها إىلتأكيد صحة البيانات لكي أن تكون البيانات ت الباحثتاج حي 
للخصول صحة البيانات يف هذه البحث على  اخرين حاصل البحث. وكذلك الباحث

 جتريبني منها :

 عميق املالحظة , يعمل مالحظة حيزم و نظام ملعرفة صحة البيانات.. 1

( هو االسلوب لتأكيد صحة البيانات الذي يستعمل من Triangulasiالتثليثى ) . 4
 58ات.شيء اخر ملقارنة البيان

يف عملية  مبالحظة الباحث من مقابلة معلم اللغة العربية البياناتمقارنة  - 
 عن كفاءة املعلم. التعليم

مقارنة البيانات من مقابلة معلم اللغة العربية بالبيانات من مقابلة الطالب   - 
 عن كفاءة املعلم.

  
                                                           

 33نفس املرجع،ص. 57  

58 Lexy J. Moleong, Metodologi Penenlitian Kualitatif, ( Bandung : PT.Rosdakarya Offset), hlm 330 
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 الفصل الرابع

 عرض البيانات وتحليلها

تطبيق الطريقة االتصالية في تعليم مهارة الكالم في خطوات  ول :المبحث األ
 .المدرسة الثانوية المعارف سنجاساري ماالنج

 من طريقة المالحظة .0

طالع واملالحظة على عملية التعليم إلب يقوم الباحثللحصول على املعلومات  
الطريقة طوات تطبيق خبالباحث البيانات اليت تتعلق  ت فوجدامر أربع  والتعلم يف الفصل

، حنو  االتصالية يف تعليم مهارة الكالم يف املدرسة الثانوية املعارف سنجاساري ماالنج
ومالحظة على املعلم اللغة العربية عند عملية ، مالحظة على حال املدرسة والفصل

 عليميف ت اخطواهتو  التعليم والتعلم يف الفصل، ومالحظة على استخدام الطريقة االتصالية
 يف الفصل. التعليم مهارة الكالم م يف الفصل، ومالحظة علىمهارة الكال

 4511أغسطس  18 -أغسطس 0 تارخاملالحظة من  عرض بياناتوهذه  
 59:كما يلي

 مالحظة على حال المدرسة والفصل. أ.

من بداية  ماالنجاملعارف سنجاساري  الثانويةالباحث يالحظ حال املدرسة  
 يف الساعة الواحدة والنصف املدرسة حىت رجوع منها اعة السابعة والنصفيف الس دخول

درسة املومن بداية عملية التعليم والتعلم حىت هنايتها يف الفصل. واملعلمون والطالب يف 
جدا  انظام املدرسة و مهذب واجدا ويتبع امنظم كانوا ماالنجاملعارف سنجاساري  الثانوية

                                                           

التارخ  يف املدرسة الثانوية املعارف سنجاساري ماالنج مالحظة يف املدرسة وعند عملية التعليم والتعلم يف الفصل59 
 4511أغستس  0-18
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، وهم يصلون الظهر مجاعة يف املسجد، وسلوكهم واألدب األخالقمن حيث املالبس و 
 .منظم جداوعند عملية التعليم والتعلم يف الفصل 

 مالحظة على المعلم اللغة العربية عند عملية التعليم والتعلم في الفصل. ب.

جيد ومهري يف  ماالنجاملعارف سنجاساري  الثانويةاملعلم اللغة العربية يف املدرسة  
تدريس اللغة العربية، وهو يستطيع أن حيمل ويسطر على جو وحال الفصل فالتدريس 

 مع الطالب منظم.

عند عملية التعليم والتعلم بدأ املعلم بالسالم وقراءة كشف احلضور، والطالب  
ذلك يقرأون الدعاء قبل التدريس، ويف هناية عملية التعليم والتعلم خيلص املعلم الدرس يف 

 اليوم، وخيتم التدريس بقراءة "احلمدلة" والسالم.

مهارة الكالم في  عليمفي ت وخطواتها مالحظة على استخدام الطريقة االتصالية ج.
 الفصل.

مهارة الكالم يف درس اللغة العربية كان املعلم يستخدم الطريقة  عليميف ت 
كان االتصالية، ولكن عادة، املعلم يستخدم الطريقة املباشرة يف تدريس مهارة الكالم، و 

استخدام  يفو ، الطريقة االتصالية جدا عندما يستخدم املعلمون متحمسني طالبال
 :كما يلي،طريقة االتصاليةالخطوات الطريقة االتصالية، املعلم يعمل 

 تقدمي احلوار القصري اتباعا وظائف التعبري. 1

 نطق الكلمات واجلمل فردية ومجاعة .4

 تقدمي األسئلة عن ُمتوى احلوار. 3

 يبحث املعلم والتالميذ التعبريات اإلتصالية يف احلوار . 2

 يستنبط التالميذ من احلوار، ويصححهم املعلم. 0
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 يفسر التالميذ. 1

 يقوم املعلم بالتقومي. 0

 في الفصل.تعليم مهارة الكالم مالحظة على  د.

تعليم مهارة الكالم يف الفصل جيد، أهدف التعليم يصيل إىل الطالب والطالب  
يفهمون املادة الذي علم املعلم عند عملية التعليم والتعلم، والطالب يقدرون على ُمدثة 

تعليم مهارة الكالم،  فقليال، واملعلم يستخدم الطريقة االتصالية يف باللغة العربية قليال 
 وهذه الطريقة فعالية ألن الطالب يقدرون على ُمدثة باللغة العربية.

تطبيق الطريقة االتصالية يف تدريس مهارة الكالم يف الفصل الطالب عند و  
من الطالب يسأل مما علم يستميعون وحيتمون إىل املعلم اللغة العربية جيدا، وتارتا أحد 

 .واملهتمني جدا نيمتحمسكانوا من املادة و 

 15أما اجلوانب املهمة يف تعليم مهارة الكالم كما يلي: 

 أ( النطق

من أهم هذه اجلوانب اجلانب الصويت، إذ يرى الرتبويون األمهية الكربى لتعليم  
صعوبة يف تغري أو النطق منذ البداية تعليما صحيحا، فالنطق أكثر عناصر اللغة 

 تصحيحه بعد تعليمه بشكل خاطئ.

وليكن واضحا يف األذهان أنه ليس املطلوب يف النطق أن ينطق الدراس بشكل   
كامل وتام، أن يسيطر على النظام الصويت اللغة سيطرة متحدثيها، ولكن السيطرة هنا 

مع أبناء اللغة  تعىن القدرة على إخراج األصوات بالشكل الذي ميكن املتعلم من الكالم
 بصرف النظر عن الدقة الكاملة يف إخراج أصواهتم ونرياهتم وتنغيمهم.

                                                           
 142، )عميد كلية الرتبية( بدون سنة ص وتأصيلهادراسات يف مناهج حسني عبد الرمحن احلسن، 15



24 

 

 ب( املفردات

تعد تنمية الثروة اللفظية خدفا من أهداف أي خطة لتعليم لغة أجنبية، ذلك أن  
املفردات هي أدوات محل املعىن كما أهنا يف ذات الوقت وسائل للتفكري، فباملفردات 

أن يفكر مث يرتجم فكره إىل كلمات حتمل ما يريد، وعادة ما تكتسب  يستطيع املتكلم
املفردات يف اللغة األجنبية كم خالل مهارات االستقبال وهي االستماع والقراءة. مث تأيت 

 مهارتا الكالم والكتابة فتفسحان اجملال لتنميتهما والتدريب على استخدامهما.

جيب أن يتم من خالل: تقدمي  لذلك، للوصول إىل تنمية مفردات الدراس  
كلمات تتصل اتصاال مباشرا باملواقف اليت يتحدثون فيها عن أنفسهم، إتاحة الفرصة 
ملمارسة استخدام هذه الكلمات يف مواقف اتصال، ُماولة إعادة تقدمي هذه الكلمات 

 يف فرتات منتظمة حىت ال تنسى.

 ج( القواعد

جنبية اإلشارة إىل القواعد. واملتعلمون كثريا ما يهمل املهتمون بتعليم اللغة األ 
اللغة أجنبية فكثريا ما يصرحون بأن القواعد ليست ضرورية يف تعلم استحدام اللغة، أى 
ليست ضرورية للتحديث باللغة ومهما يكن األمر  فثمة حقيقة ال ميكن إنكارها، وهي 

 ملتكلم هبا.أن اللغة حتكمها جمموعة من القواعد اليت ينبغى أن يعرفها جيدا ا

كان بعض اجلوانب يوجب أن يعرف من تعليم مهارة الكالم، هي النطق،  
 واملفردات ، والقواعد. هذه ثالثة اجلوانب مرتابطة ترابطا.

 من طريقة المقابلة .6

مهارة الكالم يف  يف التعليم طريقة االتصاليةالطوات خب للحصول على املعلومات 
 ،درسةرئيس املاملقابلة مع  قام الباحث املدرسة الثانوية املعارف سنجاساري ماالنج

، هتدف هذه 4511أغستس  18تارخ يف  الطالببعض ، و اللغة العربية خاصةومعلم 
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مبا فيه من املنهج املستخدم  مهارة الكالم بالتعليمإىل احلصول على املعلومات  املقابلة
لدراسية وااملادة التعليمية أى الكتاب التعليمي املستخدم وطريقة تعليمها وطريقة واخلطة ا

على  وحصل الباحث، لية التعليم والتعلمشكالت اليت تواجهها املدرس يف عمتقوميها وامل
 املعلومات التالية.

 11: "عطاع يوسف كورنياوان الماجستير " المقابلة إلى رئيس المدرسةأ. 

قام الباحث على املقابلة برئيس املدرسة للصول على املعلومات عن حال هذه  
املدرسة من بداية اقامتها حىت اآلن حنو من البناء والوسائل واملعلمني والطالب يف 

 ، وأعطى رئيس املدرسة املعلومات كما يلي:ماالنجاملعارف سنجاساري  درسة الثانويةامل

شارع اليف  ف" سنجاساري ماالنج"املعار  تقع مدرسة الثانوية اإلسالمية 
تقع هذه املدرسة يف . و 10103 سنجاساري ماالنجسابع فاجنتان رقم ال روجنوالوي

 .ماالنج سنجاساريمنطقة 

مؤسسة التعليمية املعارف باسم  1043قد قام هذا املؤسسة التعليمية يف السنة  
تغري إىل مدرسة الثانوية اإلسالمية  1011السنة  سبتمبري 1التاريخ  يفو ، سنجاساري

أمساء الكبرية كمثل املرهم كياهي مشكور )سابق الوزير . ف" سنجاساري ماالنج"املعار 
درسة الدينية بالد إندونيسيا( و بعض العلماء من الشيخوخة الذي يرافق و اشراف امل

الدكتور  ماالنج و حىت اآلن حتت اشراف  ف" سنجاساري"املعار الثانوية اإلسالمية 
كياهى احلاج ُممد طلحة حسن )وزير الدينية بالد إندونيسيا يف جمليس الوزراء وحدة 

(. و يف الرؤية 4515 – 4552وطنية وهو يكون رئيس شورية هنضة العلماء يف السنة 
 ف" سنجاساري"املعار درسة الثانوية اإلسالمية سالمة وتطوير ومتكني الطبيعة البشرية امل

                                                           
 يف املدرسة الثانوية املعارف سنجاساري ماالنج"عطاع يوسف كورنياوان املاجستري " رئيس املدرسةاملقابلة مع  61

 4511أغستس  18التارخ 
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مدرسة الثانوية طّور إدارة تعليمية بأساس استقل واحرتاف. تقّدم ماالنج جتتهد بت
ماالنج منفقة حباضر تعامل الثقافة و التارخيية ببعض  ف" سنجاساري"املعار اإلسالمية 

ماالنج يكون أساتيداً  و سنجاسارياملعهد حوله وكذلك من املدير أو األساتيد املعهد 
 ماالنج. ف" سنجاساري"املعار درسة الثانوية اإلسالمية يف امل

 14ماالنج. -ورؤية مستقبلية ورسالة املدرسة الثانوية املعارف سنجاساري 

 ماالنج-املعارف سنجاساري درسة الثانويةامل رؤية مستقبلية يف: 

 سالمة وتطوير ومتكني الطبيعة البشرية"." 

 :رسالة يف مدرسة مفتاح العلوم الثانوية 

 تنظيم واإلدارة لرؤية فعالية وكفاءة ومساءلةتنظيم العملية التعليمية دعمت " 
وتبصر  اإلسالمية واستدامة لضمان جودة االنتاج ومالئمة الحتياجات اجملتمع، بالعاملني

 ".اهل السنة واجلماعة

إىل  ف" سنجاساري ماالنجالثانوية اإلسالمية "املعار تنقسم أهداف املدرسة و  
، وترقية مجلة  %122ترقية عرض من االمتحان الوطىن  :وهي  أقسام مخسة عشر

الطالب اليت سيقبل يف اجلامعات يف الداخل واخلارج البالد إما من طريق اختيار وطنية 
للجامعات الدولة، وترقية كفاءة الطالب املدرسة يف تفكري العلمية باالنشطة البحثية حىت 

 أو الدويل، وإنشاء عملية التعليم أن يتحقق على املستوى احمللي واإلقليمي والوطين
املمتعة واملفرحة وتثقيف وجتهيز مساحة التعلم على األساس الوسائط املتعددة، وترقية 
معرفة الطالب لتنسية نفوس اليت تسري بالتطور العلم وتكنولوجى والفنون اإلسالمي 

اإلجنليزية( وفنون الذي يعّمل بالصالة اجلماعة مناقشة الدينية استخدام لغتني )العربية و 

                                                           

  قسم الوسائليةأخداف البيانات من املقابلة  62 
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اإلسالمي، وترقية كفاءة الطالب يف تكوين أعضاء اجملتمع يف أداء االتصالة مع اجملتمع 
والثقافة وحوله مشربه مع تعاليم اإلسالم من خالل األنشطة االجتماعية والبيئة الطبيعية، 

، وتنمية النشاطة مكثف إىل مجيع األعضاء املدرسة إمايف أكادميي أو غري أكادميي
وتطوير البحث للعثور على أفكار جديدة املوجهة للمستقبل، توسيع سبكة التعاون مع 
مبداء املنفعة املتبادلة إما مع املعهد واملؤسسات واحلكومة واجلامعة ووكاالت شراكة 
أخرى، وختفيز النشاطة ليكون انسانا تقّيا صاحل لنفسه وجملتمعه، إسالمية، املعتدل، 

ليكون درجة أوىل األلباب وينفع جملتمع، وتطبيق إدارة املشاركة  واحتياج على املعرفة
بتنفيذ مجيع األعضاء املدرسة ليكون الشعور االنتماء واجلماعي، وحتقيق أعضاء املدرسة 
مع احلرص على النفس والبيئة و مباالة مرتفعة، واعتاد تصّور و أداء نتائج الدينية 

يف االجتماعية والثقافة مع اجملتمع اليت زينت  بالكاملة و صمنا، وترقية كفاءة الطالب
الثانوية الصوفيه والتوازن واالعتدال و التواسط وال حتصرخي الدين، وجيعل املدرسة 

تعليمية دينا ميكية الذي  أن يكون مؤسسة ف" سنجاساري ماالنجاإلسالمية "املعار 
يل الدراسي األكادميية و غري يعاجل املواد البشرية على اإلميان والتقوى والتكنولوجيا التحص

 أكادميية.

 ، كما يلي: اجلهار الطبيعيةووسائل املدراسة و  

 املوقع االسرتاتيجي، وحتيط هبا العديد من املدارس اإلسالمية الداخلية . 1

 . من حيث التكلفة جلميع شرائح اجملتمع4

من  S1 ،S2 ،S3. حتت اشراف املعلمني احملرتفني وذوي اخلربة من ذوي املؤهالت 3
 .الداخل واخلارج

. املعاجلة لتكون قادرة على االستمرار يف اخلارج، وجامعة األزهر يف مصر، املغرب، 2
 .السودان، اليمن، غري ذلك مع املنح الدراسية



21 

 

. املعاجلة لتكون قادرة على االستمرار يف اجلامعات احلكومية مع شركات مورا املنح 0
 الدراسية املفضلة

 ساس تكنولوجيا املعلومات. التعلم بأ1

 . ولديه بؤرة منطقة0

 كل فئة LCD. العرض 8

 . قاعة متعددة األغراض0

 . نظام الصوت الوسطى15

 . مكتبة11

 . منطقة مواقف السيارات14

 . مسجد13

 املدرسة قصف. م12

مث بعد أن علم الباحث حال املدرسة، سأل الباحث عملية التعليم و التعلم  
، وأعطى رئيس ف" سنجاساري ماالنجالثانوية اإلسالمية "املعار ومنهجه يف املدرسة 

عملية التعليم و التعلم يف هذه املدرسة مهتمة جدا، كل املدرسة اإلجابة واملعلومات أن 
عملية التعليم و التعلم يف الفصل، والطالب عليهم أن املعلم جيب عليهم مبحرتفني عند 

 عملية التعليم و التعلم يف الفصل. يهتموا جيدا عند

ماالنج منذ – املعارف سنجاساري ويةنادرسة الثاملمنهج الدراسي املستخدم ىف و  
مث تأيت بعد ذلك تستخدم املنهج املعتمد على املستوى املدرسة  1002نشأهتا ىف منهج 

.KTSP 
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ف" الثانوية اإلسالمية "املعار عن مادة العربية يف املدرسة وقام الباحث بالسؤال  
، وقال رئيس املدرسة أن هذه املدرسة هتتم مادة اللغة العربية جيدا سنجاساري ماالنج

 ألن هذه املدرسة اإلسالمية وأكثر من املعلم والطالب هم جاءوا من املعهد.

عليهم أن يقدروا يف مادة اللغة العربية، وعليهم أن وترجو هذه املدرسة لطالهبا  
 يتكلم باللغة العربية.

 23:اللغة العربية "األستاد مصطفى المكي الماجستر" المقابلة إلى المعلم ب. 

يف هذه املقابلة سأل الباحث رأي املعلم اللغة العربية "األستاد مصطفى املكي  
ف" الثانوية اإلسالمية "املعار املادة اللغة العربية يف املدرسة  عليماملاجسرت" عن ت

 .سنجاساري ماالنج

املادة اللغة العربية يف هذه  عليماألستاد مصطفى املكي املاجسرت أن توقال  
مواد التعليم اللغة العربية يف املدرسة قد معمل ومفاعل جيدا ومنظم بنظام املدرسة و 

ماالنج تتألف من مكونات اللغوية واملهارات اليت -نجاسارياملعارف سدرسة الثانوية امل
تتكون من األصوات، واملفردات والقواعد. وأما املهارات اللغوية تتكون من القراءة 
والكتابة والكالم، واإلستماع. وإستخدمت مدرسة كتاب اللغة العربية لصف األول 

 . ktspباملنهج 

 ماالنج صف األول. – املعارف سنجاساري مادة اللغة العربية للمدرسة الثانوية 
هتدف إىل تشجيع وتوجيه وتطوير ورعاية املهارات اللغوية الفصحة والقدرة على 

وسائل التعليم اللغة العربية منها :   اللغة كأداة االتصال، إما شفويا أو كتابيا. استخدام
 كتاب اللغة العربية صف األول، حاسوب، شاشة، سبورة.

                                                           

يف املدرسة الثانوية املعارف سنجاساري  "األستاد مصطفى املكي املاجسرت"اللغة العربية املعلم املقابلة مع 63 
 4511أغستس  18التارخ  ماالنج
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مهارة الكالم يف مادة اللغة  عليمرأي املعلم اللغة العربية عن توالباحث يسأل  
العربية، وأجاب املعلم أن تدريس مهارة الكالم يف مادة اللغة العربية يف الفصل مقبول 
بالفعل، ولكن مهارة األخرى جيدة بالفعل، تسبب هذه العوامل ألن الطالب أكثرهم 

 ونالوا مادة الللغة العربية فقد. جاءوا من املعهد وقد تعلموا قوائد النحوي 

مهارة الكالم يف مادة  عليمد تحث الطريقة الذي يستخدم املعلم عنوسأل البا 
اللغة العربية، واملعلم يستخدم الطريقة املباشرة والطريقة االتصالية، هذين طريقتني فعاليتني 

 عند تدريس مهارة الكالم يف الفصل.

وسأل الباحث كيف املعلم يف تطبيق الطريقة االتصالية يف تدريس مهارة الكالم  
كما ،خطوات طريقة االتصاليةاستخدام الطريقة االتصالية، املعلم يعمل  يفو يف الفصل، 

 :يلي

 تقدمي احلوار القصري اتباعا وظائف التعبري. 1

 نطق الكلمات واجلمل فردية ومجاعة .4

 ُمتوى احلوارتقدمي األسئلة عن . 3

 يبحث املعلم والتالميذ التعبريات اإلتصالية يف احلوار . 2

 يستنبط التالميذ من احلوار، ويصححهم املعلم. 0

 يفسر التالميذ. 1

 يقوم املعلم بالتقومي. 0

وسأل الباحث مشكالت املعلم عند تطبيق الطريقة االتصالية يف تدريس مهارة  
هي األول أقل الوقت عند التدريس يف الفصل ألن  الكالم يف الفصل، ومشكالت املعلم

كثرية ولكن فعالة، والثاين أقل مفردات الطالب، والثالث بعض   خطوات طريقة االتصالية
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الطالب خيافون عند ممارسة احملادثة، وهذه العوامل يسبب يف مشكالت املعلم عند 
 صل.الطريقة االتصالية يف تدريس مهارة الكالم يف الف خطواتتطبيق 

مهارة الكالم يف  عليمواستجابة الطالب عند تطبيق الطريقة االتصالية يف ت 
يف تدريس مهارة  الفصل جيدة، هم يهتمون ويستمعون عند تطبيق الطريقة االتصالية

الكالم يف الفصل، وهذه الطريقة فعالية عند تعليم مهارة الكالم ألن الطالب يقدرون يف 
 تكلم باللغة العربية.

 24المقابلة مع بعض الطالب.. ج

الثانوية اإلسالمية اللغة العربية يف املدرسة  تعليمقام الباحث بالسؤال عن  
اللغة العربية يف املدرسة  عليمت، وأجاب أحد منهم أن ف" سنجاساري ماالنج"املعار 

مهتمة جدا، وبعض الطالب حيبون  ف" سنجاساري ماالنجالثانوية اإلسالمية "املعار 
 مادة اللغة العربية ألن بعض الطالب سيستمرون الدراسة يف خارج البلدة.

مهارة الكالم، ومشكالهتم يف أقل  عليموسأل الباحث مشكالت الطالب يف ت 
املفردات، وغري وجود بيئة اللغة، ونقيص املمارسة يف احملادثة، وأكثر من الطالب يريدون 

يقدرون يف تكلم دروا يف احملادثة باللغة العربية، ولكن بعض الطالب أن يستطيعوا ويق
 باللغة العربية.

قة االتصالية في تعليم مهارة المزايا والعيوب في تطبيق الطري: المبحث الثاني 
 .الكالم في المدرسة الثانوية المعارف سنجاساري ماالنج

من الطالب يف القيام  اإلبداعيةطريقة االتصالية هي الطريقة اليت تعتمد على  
يف هذه املرحلة تنقص على فرصة املعلمني العطاع الفرصة لتطوير قدراهتم  .التدريبات

من الناحية  .املرحلة إىل نقاش أكثر من التأكيد على املعلمالطالب يف هذه  .اخلاصة
                                                           

 4511أغستس  18املقابلة مع بعض الطالب يف التارخ 64 
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كل فئة لديها امليل، وجهات النظر والقدرات اجلماعية ليست هي نفسها،   النفسية
ولذلك وجب املعلم قادر على االستفادة من هذا الشرط حبيث أن كل دراسة أجريت 

 .10على األقل منحهم اإلثارة

اليت  تؤكد على عنصر  ديل لطريقة ترمجة النحويطريقة االتصالية هي تعطبيعة و  
طريقة االتصالية تأسس على افرتاض أن كل إنسان لديهم و الشرح والتفاهم التواص, 

لذالك كفاءة اللغوية تطبع خالقة وأكثر  ."أدوات اكتساب اللغة" القدرة الفطرية تسمى
حيث التذكري على هذه الطريقة ليس فقط من  التأكيد علىحتدده يف عوامل داخلية, و 

هذه الطريقة أن يؤكد يف اجتاهني  يفالتلقني ولكن أيضا مبهارة الكالم. املقصود بالكالم 
هذا األسلوب هو  .بفصاحةالتحدث بشكل فعال، وتكون قادرة على نطق ُمادثات 

فعالة جدا للمبتدئني يف تعلم اللغة املستهدفة وذلك هبدف أن تكون قادرة على التحدث 
 .11يف اللغة اهلدف بشكل صحيح

التعلمية  الطريقةن أ ، الباحث ينظربلةاومن معلومات بيانات املالحظة واملق 
هي الطريقة االتصالية، و إن  يف املدرسة الثانوية املعارف سنجاساري ماالنجاملستخدمة 

الطريقة أهم من املادة، فلذلك ال بد للمعلم أن يستعد استعدادا جيدا عن الطريقة 
 التعليمية.

وقال عبد العامل ابراهيم: الطريقة الناجحة يف تعليم اللغة العربية هي اليت تؤدي  
وهي اليت تثري اهتمام إىل الغاية املقصود يف أقل وقت وبأيسر جهد يبذله املعلم واملتعلم 

الطالب وميوله وحتفزهم على العلم اإلجيايب والنشاط الذايت واملشاركة الفعالية يف 
 10الدرس.

                                                           
65 Hermawan, asep. 2011. metode pembelajaran bahaa arab. Bandung: PT remaja rosda karya. 
66Ahmad Fuad, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab (Malang : Misykat, 2009), h. 67 
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كما ،خطوات طريقة االتصاليةاستخدام الطريقة االتصالية، املعلم يعمل  يفو  
 ،نطق الكلمات واجلمل فردية ومجاعة، و تقدمي احلوار القصري اتباعا وظائف التعبري :يلي

، يبحث املعلم والتالميذ التعبريات اإلتصالية يف احلوار، و تقدمي األسئلة عن ُمتوى احلوارو 
، يقوم املعلم بالتقومي، و يفسر التالميذ، و  يستنبط التالميذ من احلوار، ويصححهم املعلم

غرض التعليم هو تطوير كفاءة الطالب وهذه الطريقة فعالية لتدريس مهارة الكالم ألن 
ال يتم  .التواصل مع اللغة اهلدف يف سياق التواصل احلقيقي أو يف حالة واقع احلياةعلى 

الفائدة على إتقان قواعد اللغة أو القدرة على جعل اجلملة  التأكيدطريقة االتصالية
يقدرون يف تكلم الطالب ، و ذلك على إنتاج الكالم يف السياق النحوية، ولكن بدال من

 باللغة العربية.

ملزايا والعيوب يف تطبيق الطريقة االتصالية يف تعليم مهارة الكالم يف املدرسة اوأما  
 .الثانوية املعارف سنجاساري ماالنج

 , منها:تصاليةطريقة االالمزايا و 

 كان التالميذ شجاعني يف التعلم, ألهنم قادرون على التفاهم واالتصال مع اآلخرين..1

 التكلم.كان التالميذ سلسني و ماهرين يف . 4

 كان الفصل حيا بأنشطة االتصال.. 3

 .يتميز هذه الطريقة بالشمولة من نواح عدة. 2

استفادت هذه الطريقة من عدد من النظريات واإلجتاهات واملذاب اليت ظهرت يف . 0
 .القرن العشرين

 .تدريس اللغة بأساليب وإجراءات فريدة. 1

 .صاحلة جلميع املستويات اللغويةمعظم األنشطة واألساليب املقدمة يف الفصل . 0
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 منها:، تصاليةطريقة االال عيوبو 

 .حيتاج املعلم يف سيطرة املهارات االتصالية سيطرة كاملة. 1

 .مهارة القراءة غري كاملة. 4

 املستوى إىل عملية االتصال جيعل الصعوبة على مستوى املبتدئني.. 3

 .ال حيقق أهداف بعض املتعلمني من تعلم اللغة. 2

 .صعوبة تطبيق، ألهنا تتطلب مهارات عالية وجهودا شاقة. 0
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 الفصل الخامس

 المناقشة
خطوات تطبيق الطريقة االتصالية في تعليم مهارة الكالم في المدرسة الثانوية  أ.

 المعارف سنجاساري ماالنج.

التعليم بشكل عام هو أنه عملية إعادة بناء اخلربة الىت يكتسب املتعلم بواسطتها  
املعرفة واملهارات واالجتاهات والقيم. وإنه بعبارة أخرى جمموع األساليب الىت يتم 
بواسطتها تنظيم عناصر البيئة احمليطة باملتعلم ميثل ما تتسع له كلمة البيئة من معان من 

وأما مفهوم التعليم بشكل خاص هو نشاط  18أجل اكتسابه خربات تربوية معينة.
الالتصال بنظام من الرموز اللغوية خيتلف عن ذلك الذى  مقصود يقوم به فرد آخر على

 ألفه وتعود االتصال به.

إن أفضل طريقة لتعليم الطالب مهارة الكالم هي أن نعرضهم ملواقف تدفعهم  
إىل التحدث، وهنا تربز أمهية اختيار املوضوع الذي ستنعقد احملادثة حوله، والذي جيب 

يف املراحل التعليمية األوىل، فإذا اشتد عوده أن يكون من أوسط ما يدرسه الطالب 
فتحت له األبواب؛ لينطلق متحدثًا فيما يعن له، ففي تلك املرحلة يكون الطالب قد 
اكتسب القدرة على حتديد عناصر احملادثة واستدعاء املفردات والرتاكيب املالئمة هلا، 

عنها، والتعبري عنها  ووْضع اجلمل يف سياقها الصحيح، وترتيب األفكار اليت سيتحدث
 .يف ضوء استيعابه أللفاظ اللغة ومبانيها الصرفية والنحوية

 

                                                           
، )منشورات املنظمة اإلسالميةللرتبية و تعليم اللغة العربية لغري الناطقينا مناهجه و أساليبهرشدى أمحد طعيمة، 18

 2ص  1080العلوم و الثقافةمصر( 
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والشك أن الكالم أو التحدث من أهم الوان النشاط اللغوي للكبار والصغار  
على السواء، فالناس يستخدمون الكالم أكثر من الكتابة يف حياهتم. أي أهنم يتكلمون 

عتبار الكالم هو الشكل الرئيسي لالتصال اللغوي أكثر مما يكتبون. ومن هنا ميكن ا
بالنسبة لالنسا ن. وعلى ذلك يعترب الكالم أهم جزء يف املمارسة اللغوية 

 10واستخداماهتا.

مهارة الكالم يف عصر احلاضر مهم لتعّلم، ألّن الكالم أحد من أهم اجلوانب يف  
 املمتاز.تعليم اللغة العربية. دون الكالم اللغة العربية بعيد من 

 05أما اجلوانب املهمة يف تعليم مهارة الكالم كما يلي: و

 أ( النطق

من أهم هذه اجلوانب اجلانب الصويت، إذ يرى الرتبويون األمهية الكربى لتعليم  
أو النطق منذ البداية تعليما صحيحا، فالنطق أكثر عناصر اللغة صعوبة يف تغري 

 تصحيحه بعد تعليمه بشكل خاطئ.

 املفرداتب( 

تعد تنمية الثروة اللفظية خدفا من أهداف أي خطة لتعليم لغة أجنبية، ذلك أن  
املفردات هي أدوات محل املعىن كما أهنا يف ذات الوقت وسائل للتفكري، فباملفردات 
يستطيع املتكلم أن يفكر مث يرتجم فكره إىل كلمات حتمل ما يريد، وعادة ما تكتسب 

جنبية كم خالل مهارات االستقبال وهي االستماع والقراءة. مث تأيت املفردات يف اللغة األ
 ميتهما والتدريب على استخدامهما.مهارتا الكالم والكتابة فتفسحان اجملال لتن

 ج( القواعد
                                                           

 40املراجع، ص ُممد علي السمان، نفس 10
 142، )عميد كلية الرتبية( بدون سنة ص دراسات يف مناهج وتأصيلهاحسني عبد الرمحن احلسن، 05
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كثريا ما يهمل املهتمون بتعليم اللغة األجنبية اإلشارة إىل القواعد. واملتعلمون  
ن القواعد ليست ضرورية يف تعلم استحدام اللغة، أى اللغة أجنبية فكثريا ما يصرحون بأ

ليست ضرورية للتحديث باللغة ومهما يكن األمر  فثمة حقيقة ال ميكن إنكارها، وهي 
 أن اللغة حتكمها جمموعة من القواعد اليت ينبغى أن يعرفها جيدا املتكلم هبا.

 أّما أهداف التعليم مهارة الكالم هي:و  

 وات اللغة سليمة صحيحة.أ. أن ينطق املتعلم أص

 ب. تشجيع الطاّلب على الكالم.

 ج. تصحيح األخطاء الشفهّية.

 01د. ممارسة الكالم بالعربّية.

ى تكّلم باللغة العربّية صحيحا ومن هذا نعرف أن مهارة الكالم هي القدرة عل 
اللغة فصيحا, ألّن أساس اللغة هو الكالم. و أهداف األساسّية هذه املهارة ىف تعليم و 

 العربّية هي قدرة التالميذ على نطق األصوات العربّية نطقا صحيحا وفصيحا.

الطريقة هي اخلطة الكليةاليت تتصل بإلقاء املادة الدراسية بالنظام وال تتعارض و  
ومفهوم اآلخر هي الوسيلة اليت نتبعها لتفهيم التالميذ 04فيها وتعتمد على الدخل املعني.

ية مادة من املواد، وهي اخلطة اليت نضعها ألنفسنا قبل أن أى درس من الدروس يف أ
 03ندخل حجرة الدراسة ونعمل لتنفيذها يف تلك احلجرة بعد دخوهلا.

من الطالب يف القيام  اإلبداعيةطريقة االتصالية هي الطريقة اليت تعتمد على و  
يف هذه املرحلة تنقص على فرصة املعلمني العطاع الفرصة لتطوير قدراهتم  .التدريبات

                                                           
 10, )جامعة اإلسالمية احلكومّية ُممود يونسباتوسنكار( ص طرق تعليم اللغة العربيّةعبد احلليم حنفي, 01

72 Mulyanto Sumadi, Pengajaran Bahasa Asing, (Jakarta : Bulan Bintang, t.th),hal.12 
 410(،ص،1005ُممد عطية األبراسي، روح الرتبية والتعليم، )مسارنج : دار إحياء الكتب العربية،  03
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من الناحية  .الطالب يف هذه املرحلة إىل نقاش أكثر من التأكيد على املعلم .اخلاصة
كل فئة لديها امليل، وجهات النظر والقدرات اجلماعية ليست هي نفسها،   النفسية

هذا الشرط حبيث أن كل دراسة أجريت  ولذلك وجب املعلم قادر على االستفادة من
 .02على األقل منحهم اإلثارة

اليت  تؤكد على عنصر  طريقة االتصالية هي تعديل لطريقة ترمجة النحويطبيعة و  
طريقة االتصالية تأسس على افرتاض أن كل إنسان لديهم و الشرح والتفاهم التواص, 

فاءة اللغوية تطبع خالقة وأكثر لذالك ك ."أدوات اكتساب اللغة" القدرة الفطرية تسمى
هذه الطريقة ليس فقط من حيث التذكري على  التأكيد علىحتدده يف عوامل داخلية, و 

هذه الطريقة أن يؤكد يف اجتاهني  يفالتلقني ولكن أيضا مبهارة الكالم. املقصود بالكالم 
 هذا األسلوب هو .بفصاحةالتحدث بشكل فعال، وتكون قادرة على نطق ُمادثات 

فعالة جدا للمبتدئني يف تعلم اللغة املستهدفة وذلك هبدف أن تكون قادرة على التحدث 
 .00بشكل صحيح يف اللغة اهلدف

والدة طريقة االتصالية هو نتيجة لعدة دراسات على اكتساب اللغة والدراسات و  
 05.01املختلفة حول طرق تدريس اللغة يف أوروبا وأمريكا يف سنة

 :التواصلبعض خصائص أسلوب و 

. غرض التعليم هو تطوير كفاءة الطالب على التواصل مع اللغة اهلدف يف سياق 1
الفائدة على  ال يتم التأكيدطريقة االتصالية .التواصل احلقيقي أو يف حالة واقع احلياة

إتقان قواعد اللغة أو القدرة على جعل اجلملة النحوية، ولكن بدال من ذلك على إنتاج 
 اق.الكالم يف السي

                                                           
74 Hermawan, asep. 2011. metode pembelajaran bahaa arab. Bandung: PT remaja rosda karya. 
75Ahmad Fuad, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab (Malang : Misykat, 2009), h. 67 
76AhmFurqanulAziesdanChaedarAlwasilah, PengajaranBahasaKomunikatif. TeoridanPraktek 

Bandung. RemajaRosdakarya, 1998,hlm. 5. 
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. واحد من املفاهيم األساسية لطريقة االتصاليةهو املعىن من أي شكل من أشكال 4
 اللغة املستفادة والروابط األشكال، واألنواع، ومعىن اللغة مع األوضاع اللغة والسياقات.

 .. يف عملية التعليم والتعلم، والطالب مبثابة دور التواصل يف أنشطة احلقيقة التواصلية3
 .م يبدأ ويتصم أمناط املختلفة من التفاعل بني الطالب، ويعمل بدور امليسروأما املعل

. األنشطة يف فئة حقيقية وامللونة يف الغالب عن طريق األنشطة التواصلية وليس حفر، 2
 حفر التالعب والتقاليد دون معىن.

 .. ال مينع استخدام لغة األم يف الفصول الدراسية ولكن يتم احلد0

االتصالية، باإلشراف الطالب احتماال لتشجيع الطالب على التواصل . يف طريقة 1
 .الشجاعة

. أكد تقييم النهج التواصلي القدرة على استخدام اللغة يف احلياة احلقيقية، وليس 0
 .التمكن من البنية النحوية للغة

 . يتم حتديد ترتيب املوضوع من احملتوى، والظائف، أو املعاين اليت سوف حتافظ على8
 .مصلحة الطالب

عملية التعليم و التعلم يف هذه املدرسة مهتمة جدا، كل املعلم جيب عليهم ن إو  
 مبحرتفني عند عملية التعليم و التعلم يف الفصل، والطالب عليهم أن يهتموا جيدا عند

 عملية التعليم و التعلم يف الفصل.

ماالنج منذ – سنجاسارياملعارف  ويةنادرسة الثاملمنهج الدراسي املستخدم ىف و  
مث تأيت بعد ذلك تستخدم املنهج املعتمد على املستوى املدرسة  1002نشأهتا ىف منهج 

.KTSP  وهذه املدرسة هتتم مادة اللغة العربية جيدا ألن هذه املدرسة اإلسالمية وأكثر
 من املعلم والطالب هم جاءوا من املعهد.
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هي  الثانوية املعارف سنجاساري ماالنج يف املدرسةالتعلمية املستخدمة  الطريقةو  
الطريقة االتصالية، و إن الطريقة أهم من املادة، فلذلك ال بد للمعلم أن يستعد استعدادا 

 Finochiaroخطوات طريقة االتصالية عند و جيدا عن الطريقة التعليمية، 

&Brumfitكما يلي: 

 تقدمي احلوار القصري اتباعا وظائف التعبري. 1

 الكلمات واجلمل فردية ومجاعةنطق . 4

 تقدمي األسئلة عن ُمتوى احلوار. 3

 . يبحث املعلم والتالميذ التعبريات اإلتصالية يف احلوار 2

 . يستنبط التالميذ من احلوار، ويصححهم املعلم0

 . يفسر التالميذ1

 . يقوم املعلم بالتقومي0

لغة العربية هي اليت تؤدي وقال عبد العامل ابراهيم: الطريقة الناجحة يف تعليم ال 
إىل الغاية املقصود يف أقل وقت وبأيسر جهد يبذله املعلم واملتعلم وهي اليت تثري اهتمام 
الطالب وميوله وحتفزهم على العلم اإلجيايب والنشاط الذايت واملشاركة الفعالية يف 

 00الدرس.
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مهارة الكالم في المزايا والعيوب في تطبيق الطريقة االتصالية في تعليم ب. 
 المدرسة الثانوية المعارف سنجاساري ماالنج

الطريقة هي اخلطة الكليةاليت تتصل بإلقاء املادة الدراسية بالنظام وال تتعارض  
ومفهوم اآلخر هي الوسيلة اليت نتبعها لتفهيم التالميذ 08فيها وتعتمد على الدخل املعني.

هي اخلطة اليت نضعها ألنفسنا قبل أن أى درس من الدروس يف أية مادة من املواد، و 
 00ندخل حجرة الدراسة ونعمل لتنفيذها يف تلك احلجرة بعد دخوهلا.

من الطالب يف القيام  اإلبداعيةطريقة االتصالية هي الطريقة اليت تعتمد على و  
يف هذه املرحلة تنقص على فرصة املعلمني العطاع الفرصة لتطوير قدراهتم  .التدريبات

من الناحية  .الطالب يف هذه املرحلة إىل نقاش أكثر من التأكيد على املعلم .اخلاصة
كل فئة لديها امليل، وجهات النظر والقدرات اجلماعية ليست هي نفسها،   النفسية

ولذلك وجب املعلم قادر على االستفادة من هذا الشرط حبيث أن كل دراسة أجريت 
 .85على األقل منحهم اإلثارة

اليت  تؤكد على عنصر  التصالية هي تعديل لطريقة ترمجة النحويطريقة اطبيعة و  
طريقة االتصالية تأسس على افرتاض أن كل إنسان لديهم و الشرح والتفاهم التواص, 

لذالك كفاءة اللغوية تطبع خالقة وأكثر  ."أدوات اكتساب اللغة" القدرة الفطرية تسمى
قة ليس فقط من حيث التذكري على هذه الطري التأكيد علىحتدده يف عوامل داخلية, و 

هذه الطريقة أن يؤكد يف اجتاهني  يفالتلقني ولكن أيضا مبهارة الكالم. املقصود بالكالم 
هذا األسلوب هو  .بفصاحةالتحدث بشكل فعال، وتكون قادرة على نطق ُمادثات 
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تحدث فعالة جدا للمبتدئني يف تعلم اللغة املستهدفة وذلك هبدف أن تكون قادرة على ال
 .81بشكل صحيح يف اللغة اهلدف

والدة طريقة االتصالية هو نتيجة لعدة دراسات على اكتساب اللغة والدراسات و  
 05.84املختلفة حول طرق تدريس اللغة يف أوروبا وأمريكا يف سنة

 :بعض خصائص أسلوب التواصلو 

سياق . غرض التعليم هو تطوير كفاءة الطالب على التواصل مع اللغة اهلدف يف 1
الفائدة على  ال يتم التأكيدطريقة االتصالية .التواصل احلقيقي أو يف حالة واقع احلياة

إتقان قواعد اللغة أو القدرة على جعل اجلملة النحوية، ولكن بدال من ذلك على إنتاج 
 الكالم يف السياق.

ل . واحد من املفاهيم األساسية لطريقة االتصاليةهو املعىن من أي شكل من أشكا4
 اللغة املستفادة والروابط األشكال، واألنواع، ومعىن اللغة مع األوضاع اللغة والسياقات.

 .. يف عملية التعليم والتعلم، والطالب مبثابة دور التواصل يف أنشطة احلقيقة التواصلية3
 .وأما املعلم يبدأ ويتصم أمناط املختلفة من التفاعل بني الطالب، ويعمل بدور امليسر

نشطة يف فئة حقيقية وامللونة يف الغالب عن طريق األنشطة التواصلية وليس حفر، . األ2
 حفر التالعب والتقاليد دون معىن.

 .. ال مينع استخدام لغة األم يف الفصول الدراسية ولكن يتم احلد0

. يف طريقة االتصالية، باإلشراف الطالب احتماال لتشجيع الطالب على التواصل 1
 .الشجاعة

                                                           
81Ahmad Fuad, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab (Malang : Misykat, 2009), h. 67 
82AhmFurqanulAziesdanChaedarAlwasilah, PengajaranBahasaKomunikatif. TeoridanPraktek 

Bandung. RemajaRosdakarya, 1998,hlm. 5. 
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تقييم النهج التواصلي القدرة على استخدام اللغة يف احلياة احلقيقية، وليس  . أكد0
 .التمكن من البنية النحوية للغة

. يتم حتديد ترتيب املوضوع من احملتوى، والظائف، أو املعاين اليت سوف حتافظ على 8
 .مصلحة الطالب

كما ،االتصاليةخطوات طريقة استخدام الطريقة االتصالية، املعلم يعمل  يفو  
 ،نطق الكلمات واجلمل فردية ومجاعة، و تقدمي احلوار القصري اتباعا وظائف التعبري :يلي

، يبحث املعلم والتالميذ التعبريات اإلتصالية يف احلوار، و تقدمي األسئلة عن ُمتوى احلوارو 
، لتقومييقوم املعلم با، و يفسر التالميذ، و  يستنبط التالميذ من احلوار، ويصححهم املعلم

غرض التعليم هو تطوير كفاءة الطالب وهذه الطريقة فعالية لتدريس مهارة الكالم ألن 
ال يتم  .على التواصل مع اللغة اهلدف يف سياق التواصل احلقيقي أو يف حالة واقع احلياة

الفائدة على إتقان قواعد اللغة أو القدرة على جعل اجلملة  التأكيدطريقة االتصالية
يقدرون يف تكلم الطالب ، و ذلك على إنتاج الكالم يف السياق ولكن بدال منالنحوية، 

 باللغة العربية.

املزايا والعيوب يف تطبيق الطريقة االتصالية يف تعليم مهارة الكالم يف املدرسة وأما  
 .الثانوية املعارف سنجاساري ماالنج

 , منها:تصاليةطريقة االالمزايا و 

 التعلم, ألهنم قادرون على التفاهم واالتصال مع اآلخرين. كان التالميذ شجاعني يف.1

 كان التالميذ سلسني و ماهرين يف التكلم.. 4

 كان الفصل حيا بأنشطة االتصال.. 3

 .يتميز هذه الطريقة بالشمولة من نواح عدة. 2
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استفادت هذه الطريقة من عدد من النظريات واإلجتاهات واملذاب اليت ظهرت يف . 0
 .شرينالقرن الع

 .تدريس اللغة بأساليب وإجراءات فريدة. 1

 .معظم األنشطة واألساليب املقدمة يف الفصل صاحلة جلميع املستويات اللغوية. 0

 منها:، تصاليةطريقة اال عيوبو 

 .حيتاج املعلم يف سيطرة املهارات االتصالية سيطرة كاملة. 1

 .مهارة القراءة غري كاملة. 4

 االتصال جيعل الصعوبة على مستوى املبتدئني.املستوى إىل عملية . 3

 .ال حيقق أهداف بعض املتعلمني من تعلم اللغة. 2

 .صعوبة تطبيق، ألهنا تتطلب مهارات عالية وجهودا شاقة. 0
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 الفصل السادس

 الخالصة واالقتراحات
 أ. الخالصة

 بشرح قصري ووضيح فيما يلي : ستخلص الباحثيالسابقة،  البياناتمن  

 :كما يلي،خطوات طريقة االتصاليةاستخدام الطريقة االتصالية، املعلم يعمل  يف. 1
تقدمي و  ،نطق الكلمات واجلمل فردية ومجاعة، و تقدمي احلوار القصري اتباعا وظائف التعبري

، يبحث املعلم والتالميذ التعبريات اإلتصالية يف احلوار، و األسئلة عن ُمتوى احلوار
، يقوم املعلم بالتقومي، و يفسر التالميذ، و  احلوار، ويصححهم املعلميستنبط التالميذ من 

غرض التعليم هو تطوير كفاءة الطالب وهذه الطريقة فعالية لتدريس مهارة الكالم ألن 
ال يتم  .على التواصل مع اللغة اهلدف يف سياق التواصل احلقيقي أو يف حالة واقع احلياة

لى إتقان قواعد اللغة أو القدرة على جعل اجلملة الفائدة ع التأكيدطريقة االتصالية
يقدرون يف تكلم الطالب ، و ذلك على إنتاج الكالم يف السياق النحوية، ولكن بدال من

 باللغة العربية.

, منها:كان التالميذ شجاعني يف التعلم, ألهنم قادرون على تصاليةطريقة االالمزايا  .4
كان الفصل ، و التالميذ سلسني و ماهرين يف التكلمكان ، و التفاهم واالتصال مع اآلخرين

استفادت هذه ، و يتميز هذه الطريقة بالشمولة من نواح عدة، و حيا بأنشطة االتصال
، الطريقة من عدد من النظريات واإلجتاهات واملذاب اليت ظهرت يف القرن العشرين

ملقدمة يف الفصل معظم األنشطة واألساليب ا، و تدريس اللغة بأساليب وإجراءات فريدةو 
 .صاحلة جلميع املستويات اللغوية

، منها:حيتاج املعلم يف سيطرة املهارات االتصالية سيطرة كاملة، تصاليةطريقة االال عيوبو 
املستوى إىل عملية االتصال جيعل الصعوبة على مستوى ، و مهارة القراءة غري كاملةو 
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صعوبة تطبيق، ألهنا تتطلب ، و اللغةال حيقق أهداف بعض املتعلمني من تعلم ، و املبتدئني
 .مهارات عالية وجهودا شاقة

 تاالقتراحاب. 

أن تعطي املدرسة الوقت لتعليم اللغة يهتم املدرسة مادة اللغة العربية و أن  رسةللمد. 1
 العربية.

ىف طرق إنتاج االختالف قبل التعليم، و  أن يستعد املعلم باستعداد جيد للمعلم. 4
، يستطيع ىف احلديث باللغة العربيةيقدير للطالب الذى ، و الطالب التدريس ألن الميل

 يعطى معلم الوقت الكثري من الطالب لتعليم اللغة العربية.و 

 ،لكي يف تقدير مهارة الكالملتعلم اللغة العربية  واجلهد زيادة احلماسعليه  للطالب. 3
 لتعليم اللغة العربية.عليهم أن ميتلكوا الدافعية ، ختجيل ان تتعلم اللغة العربيةالو
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 املقابلة مع بعض الطالب
 

 

  



 

 أدوات المقابلة

 وخطوات املقابلة كما يلي:

 ".عطاع يوسف كورنياوان املاجستري " املقابلة إىل رئيس املدرسة .1

حال هذه املدرسة من بداية اقامتها حىت اآلن حنو من البناء والوسائل واملعلمني + كيف 
 ؟ماالنجاملعارف سنجاساري  درسة الثانويةاملوالطالب يف 

 ؟ماالنجاملعارف سنجاساري  درسة الثانويةامل+ كيف عملية التعليم والتعلم يف 

 ؟ف" سنجاساري ماالنج"املعار الثانوية اإلسالمية + كيف حال مادة العربية يف املدرسة 

 اللغة العربية "األستاد مصطفى املكي املاجسرت".املقابلة إىل املعلم . 4

ف" سنجاساري الثانوية اإلسالمية "املعار كيف تدريس املادة اللغة العربية يف املدرسة + 
 ؟ماالنج

ف" اإلسالمية "املعار الثانوية + تدريس مهارة الكالم يف مادة اللغة العربية يف املدرسة 
 ؟سنجاساري ماالنج

+  ماالطريقة الذي يستخدم املعلم عتد تدريس مهارة الكالم يف مادة اللغة العربية يف 
 ؟ف" سنجاساري ماالنجالثانوية اإلسالمية "املعار املدرسة 

 + مامشكالت املعلم عند تطبيق الطريقة االتصالية يف تدريس مهارة الكالم يف الفصل؟

 
 



 

 قابلة مع بعض الطالب.. امل3

ف" سنجاساري الثانوية اإلسالمية "املعار + كيف تدريس اللغة العربية يف املدرسة 
 ؟ماالنج

 + مشكالت الطالب يف تدريس مهارة الكالم؟
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 المستوى الدراسي. ب

 السنة الدراسي المستوى الرقم
 1999-1997 الوردةروضة األطفال  1

 2006 -1999 نتيجة اإلسالماملدرسة اإلبتدائية  2

 2009 -2006 دار اهلدايةاملدرسة املتوسطة اإلسالمية  3

 2012-2009 دار العلوماملدرسة الثانويىة اإلسالمية  4

 2016-2012 إبراهيم اإلسالمية احلكةميةماالنجاجلامعة موالنا مالك  5
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