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 مثل الطيب يفبعض ادلفرداتقلة باخلو إتقان يشعرون الطيب بعض فإن ،
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ABSTRAK 

Skripsi, Wardiana Nim : 716110021 yang berjudul “ Penerapan Metode 

Komunikatif dalam Pembelajaran Bahasa Arab di Mts Nurul Islam 

Sekarbela Mataram Tahun Ajaran 2019/2020”. Pembimbing I: Husnan 

M, Pd.I, Pembimbing II: Nur Jannah M, Pd.  

 

Pembelajaran adalah upaya yang dilakukan guru dalam menciptakan kegiatan 

belajar mengajar yang kondusif untuk mencapai tujuan dari pembelajaran. 

Pembelajaran yang baik adalah pembelajaran yang menarik, efektif, kreatif dan 

inovatif dengan pendekatan, strategi dan metode pembelajaran yang sebagian 

besar prosesnya melibatkan keaktifan siswa. metode komunikatif dapat membantu 

siswa untuk aktif berlatih mengungkapkan bahasa arab karena belajar bahasa 

merupakan belajar berkomunikasi.Peneliti ini bertujuan untuk mengetahui 

bagaimana penerapan metode komunikatif dalam pembelajaran bahasa arab siswa 

di kelas VIII MTs Nurul Islam Sekarbela Mataram. Dan untuk mengetahui apa 

saja kendala yang dihadapi dalam penerapan metode komunikatif dalam 

pembelajaran bahasa arab siswa kelas VIII MTs Nurul Islam Sekarbela 

Mataram.Penelitian ini menggunakan peneltian kualitatif dengan jenis pendekatan 

deskriptif. Hasil peneltian menunjukkan bahwa penerapkan metode komunikatif 

siswadi kelas VIII MTs Nurul Islam Sekarbela Matarammasih kurang efektif 

tetapi dengan metode ini diterapkan bertujuan untuk membantu siswa 

agarmembiasakan diri dalam berlatih mengguankan bahasa arabdan melatih siswa 

untuk memperoleh kecakapan motorik dan melatih mental siswa. Adapun kendala 

yang dihadapi oleh sebagian siswa masih sedikitnya penguasaan mufrodat, 

sebagian siswa takut dan merasa malu ketika berlatih dalam percakapan dan tidak 

adanya lingkungan bahasa arab. Lalu usaha yang dilakukan adalah guru senantiasa 

untuk selalu memberi motivasi siswa tentang pentingnya belajar bahasa dan 

memberikan latihan secara terus menerus agar siswa terbiasa berlatih dengan 

berbahasa arab.  

Kata kunci :Metode Komunikatif, Pembelajaran Bahasa Arab 
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 الفصل األول
 أساسية البحث

 . خلفية البحثأ
مىااايمسااتوىالتدطاااي الشاااامللليناااامجالااذييااارتب ارتباطًااااوثيًقاااايطريقااةالتعلااا

اللغاااةدورًامهًمااايفعمليااةالتااادريسعلاايم.تلعاابطاار ت2خبطااواتتوصاايلادلااوادإجرائيًاااا
مىاييم.طريقاةالتعلايمحبيثتكونىنااكحاجاةإىلطريقاةلتحقياقأىادا التعلايوالتعل

.3مييسااتددمهايقااومادلعلاامبتقاادميادلااوادالتعليميااةماانأجاالربقيااقأىاادا التعلااطريقااة
محبياثؽلكانللطايبوادلعلماُتالتفاعالبشاكليىذهالطريقةموجودةبسببأعليةالتعل

مالاذيينقلاوادلعلام،يماجليادىاوطريقاةتتكيا ماعالتعلايجيد.اختيارالطريقاةيفالتعلا
مبشاااكلجيااادويمىاااوكيفياااةتوجياااوادلعلاااميفنقااالالتعلااايالتعلاااوالغااارنمااانالطريقاااةيف

ماللغاااةالعربياااةىااايإحااادىيؽلكااانقباااولالطااايببوضاااوح.الطريقاااةغاااَتادلناسااابةيفتعلااا
ماةئم.وتكونىنااكحاجاةميياليتتسببالفجوةبُتالتوقعاتوالواقعيفالتعلشكلةادل

مىيإحدىالطر الايتيساتددمهايقةالتعلم.منادلفهومأعيهأنطرييالطريقةيفالتعل
ملتحقيقأىدا تعليميةجيدة.يادلعلمونيفعمليةالتعل

ادلاادرساحملااًت ،وادلااوادالااذيوىناااكحاجااةإىلدورادلعلاامكااادلربيفالتعلاايم،
.وكااااذالطالطاااايب4ذاتالصاااالةباالحتياجااااات،والطريقااااةالصااااحيحةلتحقيااااقاذلااااد 

صلاحالتعليم.غلبأنيكونذكًيايفاختيارالطريقةادلناسبةلتقدميادلاادة.وبيئتهمربديد
لاااذلط،مااانأجااالالتعلاااايموتقااادميادلاااوادالااايتعاااارحهاادلعلااامالطااايبػلصااالعل إجابااااة

أنيكاااونربقياااقالتاااوازنباااُتافااااالتادلعرفياااةوالفعالياااةوالنفساااية،غلاااباإلغلابياااةحاااىت
 ادلثَتةلإلىتمام.طريقالتعليممستدداإادلعلمقادرًاعلى

                                                             
2
Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran  Bahasa Arab (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 

2013), 168. 
3Wahab Rosyadi, „‟ Metode Pembelajaran Bahasa Arab Pada Program Khusus Perkuliyahan 

Bahasa Arab STAIN Malang ” ,Jurnal Metode Pembelajaran, No.2, Vol 3 (2001), 87.  
4Henry Guntur,Metodologi Pengajaran Bahasa (Bandung:Angkasa, 2009), 17. 
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مىااوجهااودادلعلااميفإنشاااءأنشااطةالتعلاايمالاايتتساااعدعلااىربقيااقأىاادا يالتعلاا
ادلبتكااارباألسااااليبوىتماااموالفعاااالواإلبااداعدلثاااَتلإلالتعلاايم.التعلااايماجلياادىاااوالتعلاايما

عناد.5الطيبشطةاألنواالسًتاتيجياتوالطريقالتعليماليتتنطويعلىمعظمالعمليات
التعلاايمادلعلااماليهااتميفتنفيااذالتعلااايمبرتساااليبواالسااًتاتيجياتوالطريقااةادلناساابةالااايت
غلاابتقاادؽلهايفادلاااوادأوادلااادةواحااادة.لااذلطسااايتمالتعلاايمبالفعالياااةإذاكااانمااادعوًما

التعلااايميالفعالياااةىااالتعلااايماللغاااةالعربياااةبااادورادلعلاااميفتقااادميطرياااقالتعلااايمادلناساااب.ا
.ماااعالتعلااايم6الااذيؽلكااانأنػلقاااقنتاااائجالتعليمياااةباسااتددامالطريقاااةوالطاقاااةوالوقااا 

الفعالسيشكلىد التعليمالذيرغبفيو

ساتدداماللغاةالعربياة،أل ااإالعربياةىايالقادرةعلاىالتعباَتبماللغةيالغرضمنتعل
الطايبقاادرينعلاىالتعباَتعانرغباا مأوأداةالتفاىمومقياسالفهم.غلابأنيكاون

مايدوريفأذىا مبشكلصحيح،سواءعفهًياأوكتابًيا.يستطيعالطيبفهممااتاتم
القااااراءةأومااااااياااااتماالساااااتماع،وؽلكااااانهمادلشااااااركةيفالتفكاااااَتوفًقاااااالقااااادرا موعمااااارىم

.7وىوايا م

واعاادالًتمجااة،الطريقاااةمثاالطريقااةقماللغااةالعربيااةيىناااكأنااواعماانالطاار يفتعلاا
،الطريقاةالكهربائياةوالعديادتصاالية،الطريقاةاإلريقةالسامعية،طريقةالقراءة،الطادلباعرة

الباحثةكيفياةتطبياقطريقاةاإلتصااليةيفدرس،ى.منالعديدمنالطر منالطر األخر
 ادلدرسة.

ميفإتقاانإجاادةاللغاةمانيعلاىالتعلاماللغةتؤكديلتعلاىيطريقةطريقةاإلتصالية 
،تبادأادلشااركةادلباعارةللمادرسيفالتقليالادلرحلاة.يفىاذه8إتقانعكلاللغةوقواعادىا

                                                             
5Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran  Bahasa Arab, 20. 
6
Fathur Rohman, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab (Malang: Madani, 2015), 42.  

7Fathur Rohman, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, 28. 
8Ahmad Muradi, Pembelajaran Menulis Bahasa Arab Dalam Perspektif Komunikatif (jakarta: 

Kencana, 2015), 26.  
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لتوفَتالفرصللطيبلتطويرقدرا م.يتمالًتكيزعلىالطيبيفىذهادلرحلةللتحدث
.بداعالطيبيفأداءالتمارينأكثرمنادلعلم.ألنالطريقةالتواصليةتعتمدأكثرعلىإ

ىاااايتعاااديلألسااالوبالًتمجااااةالنحوياااةالاااذييركاااازعلاااىعناصاااارطريقاااةاإلتصاااالية
وسااااايلةتفاااااًتنىااااذهالطريقاااااةأنطبيعااااةوو يفاااااةاللغااااةكأوالتفسااااَتوالتفااااااىمالتواصاااال
.تعتمادىاذهالطريقاةأيًضااعلاىافاًتانأنكالإنساانلدياوللتواصلوالتفاعالاالجتمااع

وتؤكدالطريقةاإلتصااليةعلاىالاتعلمالنشا حاىت.9فطريةتسمىأداةاكتساباللغةقدرة
ياااتمكنمااانالطااايبنشااااطًايفتنفياااذأنشاااطةالاااتعلم.وؽلكااانأنتسااااعدالطااايبعلاااى

.10تطويرادلفردات

ناوراإلسايمادلتوساطةاإلسايميةبعاضادلساائلممدرساةةادليخص،وجادالباحثا
الطايبأقالنشااطًاعنادإجاراءعملياةبعاضيكاونماتاارم.أماامسارتلةاحلادثاة،ساكربيي

سااتدداماللغااةإالثقااةعناادشلارسااةالتواصاالبالطاايببعااضللغااةالعربيااة،ويفتقاارمايتعلاا
متعلاايماإلتصاااليةسااتددامطريقااةإلااديهمالفكاارةبهبااذهأسااس،ادلدرسااةوادلاادرسالعربية.

بياحلاصالمانزلاولاةتنمياةقادرةالطاترتملكي تأنةدالباحثاللغةالعربية،فبذالطأرا
نااوراإلساايمادلتوسااطةاإلساايميةيفمدرسااةاإلتصاااليةتكلماللغااةالعربيااةبطريقااةعلااىالاا

.11ماماتر

ننشا يفالفوائدمنىذاالبحثىوالقدرةعلاىتاوفَتفوائادكباَتةللطايبليكاو
مااااعالتقاااادميتصاااااليةاإلةاللغااااةالعربيااااة،ماااانطريقاااامسااااتدداإبنشاااااطبتصااااالالفصاااالواإل

.12الصحيح.ويستطيعالطيبأيضاأنينش يفمجيعادلواديفادلدرسة


 

                                                             
9Ahmad Fuad, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab (Malang: Misykat, 2009), 67. 
10Fathur Rohman, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, 94. 

2626مارس2ميحظة،مقابلة،يفادلدرسةادلتوسطةاإلسيميةنوراإلسيمماتراممعادلعلم11
 2626مارس2ميحظة،مقابلة،يفادلدرسةادلتوسطةاإلسيميةنوراإلسيمماتراممعادلعلم12
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 سئلة البحثب. أ
الباحثةأسئلتُتمنخلفيةالبحثكمايلي:تأخذ

ادلتوساااااطةدرسااااةبادلطريقااااةاإلتصاااااليةيفتعلاااايماللغااااةالعربيااااةالسااااتددامإكياااا  .1
 ؟2619/2626العامالدراسيماماترسكربيينوراإلسيماإلسيمية

درسااةبادلماللغاةالعربياةيطريقااةاإلتصااليةيفتعلاالساتددامإماادلشاكلةالايتتواجاو .2
؟2619/2626العامالدراسيماماترسكربيينوراإلسيمادلتوسطةاإلسيمية

 البحثأهداف ه.  
ىذاالبحثكمايفالتايل:أىدا 

ادلتوسااااطةدرسااااةبادلطريقااااةاإلتصاااااليةيفتعلاااايماللغااااةالعربيااااةالسااااتدداملوصاااا إ .1
2619/2626العامالدراسيماماترسكربيينوراإلسيماإلسيمية

ماللغاااةالعربيااااةيطريقاااةاإلتصااااليةيفتعلاااسااااتددامإالااايتتواجاااوادلشاااكلةلوصااا  .2
العااااااااااااامماماااااااااااااترسااااااااااااكربيينااااااااااااوراإلسااااااااااايمادلتوسااااااااااااطةاإلساااااااااااايميةدرساااااااااااةبادل

2619/2626الدراسي
 د. فوائد البحث  

 الفوائد النظرية .0
الناحيةالنظرية،سو ييحظىاذاالبحاثيمكنأنتساىمنتائجىذىمنادلتوقع

فصااال.ياااتمماللغاااةالعربياااةلتحساااُتمهااااراتاللغاااةالعربياااةيفالييفتعلااايةلاصاااتاالةقااايطر
.وبالتاايلفاإنىاذاطريقاةاإلتصااليةلًتتياباإلجاراءاتيفوفًقاطريقةاإلتصاليةستددامإ

 ماللغةالعربية.يالبحثيثريرؤىادلعرفةيفطريقةالتعل
 التطبيقيةفوائد ال .9

 الطيب . أ
ماللغااااةالعربيااااةألنالطريقااااةادلسااااتددمةيجعاااالالطاااايبأكثاااارمحاسااااايفتعلاااا (1

.ةسلتلف
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ؽلكنللطيبتقدميالدروسكتجاربحقيقية. (2
.تصاليةماللغةالعربيةمنطريقةاإليىتمامبتعلعلىاإلتؤثر (3
تصااليةناللغاةالعربياةمانطريقاةاإلتوفرالفرصلتحسُتالطيبالذينيتعلمو (4

م.يادلباعريفالتعل
ادلدرس .ب

م.يزلاولةلتحسُتقدرةادلعلمُتادلتعلقةبتطويرطريقالتعل (1
ميفالفصل.يجالتعلىذاالبحثمتوقعاحافزًاللمعلمُتلًتقيةبرام (2
ػلصلادلعلمعلىاسًتاتيجياتالتعلمالفعالةلتدريسادلوادالعربيةللطيب. (3

ادلدرسة .ت
طريقةالتواصلوتكونادلثالدلواضيعاآلخر.استدداماادلدرسةتستطيع (1
ادلدرسةتستطيعترقيةيفربسُتطريقةالتعلماليتتطبيقهايفادلدرسة. (2

ةالباحث .ث
تسااتطيعترقيااةيفةكاانالباحثااسبطريقااةاجلدياادةيفادلدرسااةواسااتددامكوساايلة (1

 .جودةالتعليم
 حدود البحثه. 

 الموضوعي الحد .0
الطريقاةاإلتصاااليةيفتعلايماللغاةالعربيااةساتددامإالباحثاةموضاوعالبحااثتربادد

2619/2626العامالدراسيماماترنوراإلسيمسكربييادلتوسطةاإلسيميةدرسةبادل

الحد المكاني .9
يففصاالماماااترنااوراإلساايمادلدرسااةادلتوسااطةاإلساايميةالباحثااةمكااانالبحااثترباادد

ثامنال
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 الحد الزمني .3
ساكربييناوراإلسايمادلتوسطةاإلسايميةالباحثةوق البحثيفادلدرسةتربدد

2619/2626أغسطسأولعهرعهريوينحىتآخرتعٍتمدةالشهرينيفماماتر
 و. تحديد المصطلحات

حبيثالػلدثخطرتيففهمالعن

الباحثةادلقصودبالعنوان. نالبحث،تشرحإو

الطريقاةاإلتصااليةىاايطريقاةالتعلايماللغااةتركازعلاىالتعلاايميفإتقاانمهااراتاللغااة .1
احلقيقايبدالمنإتقانبنيةاللغة.تؤكدالطريقةاإلتصاليةعلىو يفةاللغةيفالتواصال

.تعتماادىاااذهالطريقاااةعلاااىوجهاااةالنظااار13باادالمنإتقااااناألعاااكالوالقواعاااداللغوياااة
إسااتددامالقائلااةباارتناللغااةىاايوساايلةاالتصااالية.الغاارناألولماانالتعلاايماللغااةىااي

وتعتمااادعلاااىمهااااألداةاالتصااااليةيالطااايباللغاااةادلساااتهدفةأواللغاااةاألجنبياااةالتيتعل
داءالتماااااارين.يرغااااابالباحثاااااةيفمعرفاااااةالكيفياااااةتطبياااااقطريقاااااةإباااااداعالطااااايبيفأ

نوراإلسايموادلتوساطةاإلسايميةادلدرساةاإلتصاليةيفتعلايماللغاةالعربياةللطايبيف
ادلشكلةاليتتواجويفتطبيقالطريقةاإلتصاليةيفتعليماللغةالعربية.

العلاومللطايبوجهاودالطايبيفتعلايميقاومادلعلاميفتعلايمالتيالتعليمىوعملياة .2
العلوم.التعليمىوجهديبذلوادلعلميفإنشاءأنشطةالتعليماليتتساعدعلاىربقياق

.14أىدا التعليم
يفعملياااةالتعلااايماللغاااةتعلاايماللغاااةالعربياااةىااايعمليااةالتفاعلياااةباااُتالطااايبوادلعلاام .3

 بيةونطاقها.فهماللغةالعريفلطيبالعربيةهبد تسهيي



                                                             
13Ahmad Muradi,Pembelajaran Menulis Bahasa Arab Dalam Perspektif Komunikatif (jakarta: 

Kencana, 2015), 26.  
14Fathur Rohman, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab (Malang: Madani, 2015), 23.  
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 ة الدراسات السابق. ز
السابقةيفىذاالبحثكماتايل:الدراسات

تطبيااقطريقااةاإلتصاااليةيفتعلاايممهاااراتالكاايميفمدرسااةالثانويااةعنااوانالرسااالة  .1
يفىاذاالبحاثالطريقاةادلساتددمةىاي.15 اإلسيميةادلعرفةساينغوسااريمااالنج

ماللغاةاليالدراسةأنتطبيقطريقةاإلتصاليةيفتعلنتائجىذهوطريقةوصفيةكيفية.
يتاارتثرفقاا باجلوانااباخلارجيااةبااليتاارتثرأيًضاااباجلواناابالداخليااة.إنأوجااوالتشااابو

ميبُتالباحثالسابقوالباحثةاحلاليُتتبحثعنتطبيقالطريقةاإلتصااليةيفالتعلا
لغاارنماانالبحااثىااواوخااتي يكماانيفموقااعومكااانالبحااثموقااعاإل،وفي

ميالكايموكيفيااةتطبيااقطريقاةاإلتصاااليةيفتعلاامعرفاةماااىااوتعريا تعلاايممهااارات
 .مدرسةالثانويةاإلسيميةادلعرفةسينغوساريماالنجمهاراتالكيمفي

تطبيقطريقةترقيةقدرةمهاراتالكيميفمدرساةالثانوياةاإلسايميةعنوانالرسالة  .2
.يفىااذاالبحااث،الطريقاةادلسااتددمةىايطريقااةالبحااثيف.16 ناورالساانةدلباوك

يبقباالتطبياقالطريقااةالفصالالدراسااي.نتاائجىااذاالبحاثىااونتاائجقاادراتالطا
،والنتائجبعدتطبياقالطريقاةماللغةالعربيةي،والنتائجبعدعمليةتطبيقتعلاإلتصالية

تطبياقالطريقاةاإلتصااليةةاحلالياةعلاىاإلتصالية.التشابوبُتالباحثةالسابقةوالباحثا
و،ويفموقااعاالخااتي يكماانيفادلوقااعوطاار البحااثومواقااعالبحااثمييفالتعلاا

تطبيااااقطريقااااةالغاااارنماااانالبحااااثىااااولًتقيااااةقاااادرةالطاااايبعلااااىالتحاااادثماااان
،لااايمدلهااااراتالكااايم،وادلمارساااات،وادلشااااكلاإلتصااااليةواإلىتماااامباااالتدطي التع

 .دلبذولةللتغلبواجلهودا

                                                             
15Albahak Naufal Ahmad “Penerapam Metode Komunikatif dalam Pembelajarn Maharoh Kalam 

di MA Al-Ma’arif Singosari Malang.” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 

Malang 2016). 
16 Irman Ni‟ami “Penerapam Metode Komunikatif untuk Meningkatkan Kemampuan Maharah 

Kalam di MA Nurussabah Lombok..” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Malang, Malang 2016). 
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طريقةاإلتصاليةيفتعليمالتمريناللغةيفمدرسةادلتوسطةاإلسيميةعنوانالرسالة  .3
يفىااذاالبحااثالطريقاةادلسااتددمةىايالطريقااةالكيفيااة..17 إبانالقاايميوجياكارتاا
ىااوأنتنفيااذالتاادريسماانالطريقااةوادلااوادالتعليميااةادلسااتددمةالنتااائجىااذاالبحااث

مااعتعلاايماللغااةبطريقاإلتصايل.التشااابوبااُتالباحثااةالسااابقةوالباحثااةاحلاليااةتتوافااق
م،ويفموقعاالختي يكمانيفتركيازالبحاثيعلىقدمطريقاإلتصايليفالتعل

الغاارنمانالبحااثىاوربديادعمليااةالتعلايمسبااريناللغاةبطريقااةوواألعاياءالبحاث
جوتعليمسبريناللغةبطريقةاإلتصالية.اإلتصاليةومعرفةالعقباتاليتتوا

 طار النظرياإلح.
 التعليم طريقةمفهوم  .0

رتباطًااااوثيًقااااإطااي الشااااملللينااامجالاااذيياارتب مىاايمساااتوىالتديطريقااةالتعلااا
اللغااةدورًامهًمااايفعمليااةالتاادريسعلاايمطاار ت.تلعااب18خبطااواتتوصاايلادلااوادإجرائيًااا

مىاييم.طريقاةالتعلايحاجاةإىلطريقاةلتحقياقأىادا التعلامحبيثتكونىنااكيوالتعل
م.ىاذهيطريقةيستددمهايقومادلعلمبتقدميادلوادالتعليميةمنأجلربقياقأىادا التعلا

محبياااثؽلكااانللطااايبوادلعلماااُتالتفاعااالبشاااكليالطريقاااةموجاااودةبساااببأعلياااةالتعلااا
ميدمهاادلعلمااونيفعملياااةالتعلااامىااايإحااادىالطاار الااايتيساااتديأنطريقاااةالتعلااوجيااد.

لتحقيقأىدا تعليميةجيدة.
 ميالعوامل التي تؤثر على عملية التعل .9
ادلااوادالتعلاايملوسااائلاإلعاايموأدواتالتعلاايمتاارتثَتيفمساااعدةادلعلمااُتعلااىعاارن .1

للطيبإلنشاءعمليةالتعلايمهباد مسااعدةادلعلماُتلتكاونعملياةالتعلايملطيب
مادلتاحاااةبرتعااادادكافياااةيفادلدرساااةذلااااتااارتثَتعلاااىيةوكفااااءة.مرافاااقالتعلاااأكثااارفعاليااا

،المرافااقتعليميااةكافيااةيفادلاادارسم.باادونوجااودياسااتدامةعمليااةالتاادريسوالتعلاا
 ؽلكنتشغيلعمليةالتفاعلبُتالتدريسوالتعليمعلىالنحوواألمثل.

                                                             
17Aulia Lina Nashihah  “Pendekatan komunikatif dalam Pengajaran Tamrin Lughoh di Mts ibnu 

Qoyyim Putri Yogyakarta..” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta 2018). 
18Acep Hermawwan, Metodologi Pembelajaran  Bahasa Arab, 168. 
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م،غلاابأنيالتعلااوالااتعلمألنااويفعمليااةدورًامهًمااايفأنشااطةالتعلاايمعلاايمطريااقالت .2
يسااتددمأنواًعاااسلتلفااةماانطريقااةادلناساابةإلنشاااءعمليااةالتعلاايموالااتعلمفعاليااةالاايت

 معدلةألىدا التعليم.
الربدياادفعاليااةعمليااةوقاادربققاا أعلاايمعلااىربدياادإذاكاناا أىاادا التالتقياايم .3

اليسااتطيعادلعلااممعرفااةنتااائجالتعلاايمالاايتالتعلاايمالااذينفااذهادلعلاام.باادونتقياايم،
ولااايسىناااااكإجاااراءلتحسااااينها.علااايموالؽلكنااااوتقيااايمإجااااراءاتالتحققهااااالطااايب

 .19فلذالطالتقييميفالتعليممهم
 مشاكل في تعليم اللغة العربية .3

تعلااايماللغاااةالعربياااةىااايعامااالالاااذيؽلكااانأنيعياااقويبطااا تنفياااذعملياااةمشاااكلة
والاتعلماللغاةالعربياة.تنباعادلشاكلةماناللغاةالعربياة)مشااكلاللغوياة(وغاَتلغوياةالتعلايم

.20أومنادلعلمُتوالطيب
 للغويةمشاكي .أ

مشااااكلاللغويااااةىااايالصااااعوباتالاااايتيواجههااااالطاااايبيفعملياااةالتعلاااايمبساااابب
الفتقاااارإىلاخصااائصاللغااةالعربياااةكاللغااةأجنبيااة.ادلشاااكلةالاايتتاارتيتمااانادلعلمااُتىااي

ادلكونااتالايتسايتمتنفياذىايفعملياةتعلاايم-وادلكونااتاحملادودةتعلايماالحاًتا يفال
اللغةالعربيةسواءمنحيثاألىدا وادلاوادوأنشاطةالتادريسوالتعلايموالطرياةواألدوات

 ومواردالتعليموأدواتالتقييم.
العربياااةىاااياخلااايةاألساساااية،للغاااةأنادلشااااكلالااايتتنشااارتمااانالطااايبيفتعلااايما

،وبالتااايلفااإ مغلاادونصااعوبةفااردات،والعواماالالبيئااةاألساارة،وإتقااانادلواخللفيااةادلدرسااة
يففهاامالقااراءةوىاامغااَتقااادرينعلااىإتقاااناللغااةالعربيااةبالكاماالسااواءيفالنحااوأويف

التواصل.
                                                             

19Nandang Sarip, “Problematika Pembelajaran Bahasa Arab” , Jurnal Pemikiran Islam, No.1, Vol. 

37 (Januari – Juni, 2012), 84. 
20Nandang Sarip, “Problematika Pembelajaran Bahasa Arab” , Jurnal Pemikiran Islam, No.1, Vol. 

37 (Januari – Juni, 2012), 85-87. 
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 مشاكلغَتاللغوية .ب
رتخارجاللغة،وؽلكنرؤيتهامنعدةعناصارادلشاكلغَتاللغويةىيمشكيتتنش

،دبايفذلط:
ادلعلمُتالذينيفتقرونإىلالكفاءةكادلعلمُتللغةالعربية. .1
الطيبالذينليسلديهمدافعقويلتعليماللغاةالعربياةأوخلفياةالطايبيففهام .2

 اللغةالعربية.
 حتياجاتالطيبإموادالتعليمأقلصلةب .3
 ادلرافقوالبنيةالتحتيةغَتكا يفعمليةتعليماللغةالعربية.عدمكفاية .4
ة تعليم اللغة العربيةقيأنواع طر  .4

ماللغاةيالطريقةىيخطةتتعلقبعارنادلاادة،لاذلطىنااكأناواعمانالطار يفتعلا
:21العربية،دبايفذلط

والًتمجةالقواعدطريقة .أ
نظااااامضلااااوي،وبالتااااايلفااااإنإتقااااانتفااااًتنىااااذهالطريقااااةأناللغااااةىااااييفاألساااااس

ماللغااةؽلكاانأنتعااززالقاادرةيالقواعاادىااوعاارطللقاادرةعلااىالتحاادث.وعاانطريااقتعلاا
،وؽلكنحفظها.ىالتفكَتادلنطقي،وحلادلشاكلعل

 الطريقةادلباعرة .ب
ىااينفااسعمليااةتعلاامتفااًتنىااذهالطريقااةأنعمليااةتعلااملغااةثانيااةأولغااةأجنبيااة

سااتدداماللغااةيفالتواصاالمباعاارة.والغاارنماانىااذهالطريقااةىااوأنيكااونإاللغااةاألمب
.الطيبقادرينعلىالتواصلمعاللغاتاألجنبية


 

                                                             
21Ahmad Fuad, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, 41,47,58,65. 
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 الشفويةالسمعيةطريقة .ج
تفااًتنىااذهالطريقااةأناللغااةيااتمالتحاادثهبااايفالبدايااةوأناللغااةمعتااادة.لااذلط

اللغااةيفعااكلكلماااتأومجااالمثغلاابأنيباادأتعلاايماللغااةماانخااايلعااز أصااوات
قوذلا،قبلتعلمالقراءةوالكتابة.

اإلتصاليةالطريقةد.
تفاًتنىااذهالطريقااةأنطبيعااةوو يفااةاللغااةكوساايلةللتواصاالوالتفاعاالاالجتماااعي.

فطريااااةتساااامىأداةتعتماااادىااااذهالطريقااااةأيًضاااااعلااااىافااااًتانأنكاااالإنسااااانلديااااوقاااادرة
اكتساباللغة.

يةاإلتصالالطريقة  .5
ميفإتقااانإجااادةاللغااةيماللغااةتؤكاادعلااىالتعلاايىاايطريقااةلتعلاايةاإلتصااالالطريقااة

مااانإتقاااانعاااكلاللغاااةوقواعدىا.تؤكااادالطريقاااةالتواصاااليةعلاااىو يفاااةاللغاااةيفالتواصااال
22احلقيقمنإتقاناألعكالوالقواعداللغوية.

ىاااايطريقااااةتعتماااادعلااااىالاااارأيالقائاااالباااارتناللغااااةىاااايوساااايلةيةاإلتصااااالالطريقااااة
ميستدداماللغةادلستهدفةأوتعلإمنتعليماللغةىوؽلكنللطيب.الغرن23اإلتصال

اللغةاألجنبياةكارتداةاإلتصاالماناإلباداعالطايبيفشلارساةالتماارين.يفىاذهادلرحلاة،
رصللطايبلتطااويرقاادرا م.يااتمالًتكياازعلااىتبادأادلاادرسيفالتقلياالادلشااركةلتااوفَتالفاا

الطيبيفىذهادلرحلاةللتحادثأكثارمانادلعلام.مانحالطايبيفىاذهادلرحلاةالفرصاة
ليكونواأكثرنشاطًايفالتحدثأوالتواصل.

ىاااوأندورادلعلااامىاااوأنيكاااونقاااادراعلاااىالتحفيااازيةاألصااوليفطريقاااةاإلتصاااال
تواصاالباسااتدداماللغااةادلسااتهدفة.اليهاام،عناادماتكااونيفوالتشااجيعالطاايبعلااىال

،ولكانمانخايلالقياامباالكثَتمانالبداياةتوجاداألخطااءيفالتواصالميفيعمليةالتعل

                                                             
22Ahmad Muradi, Pembelajaran Menulis Bahasa Arab Dalam Perspektif Komunikatif, 26.  
23Husni Arsyad, „‟ Metode-Metode Pembelajaran Bahasa Arab Berdasarkan Pendekatan 

Komunikatif Untuk Meningkatkan Kecakapan Bahasa ”, No.1, Vol 7 (2017), 17 
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،الػلتااجالطايبإىلالقلاقفشيًئاأوحىتتقضيعليهاا.لاذلطادلمارساتستقللعيًئا
علاىالتواصالىيأ ممستعدونوقاادرونبشرتنالصوابأواخلطرتألنالنقطةاألساسية

مصطلحاإلتصاليةىينقلاألفكارعفهياًأوغَتلفظيا.تؤكدىاذه.معاللغةادلستهدفة
،ػلاااولادلعلاامالطاايب.يفتاادريساللغااةاألجنبيااةالطريقااةعلااىمهاااراتاالتصاااليةلاادى
.24تطويرمهاراتاالتصاليةلدىالطيب

طرياااقاإلتصااااليسااامىيفاللغاااةالعربياااةادلااادخلاإلتصاااالىاااومااادخليركااازعلاااىال
بتكااااراتجديااادةإدلراقاااباللغاااة،ىاااذاادلااادخليوجااادالتواصااالالفعالياااةوالعملياااة.وفًقاااا

واسًتاتيجيةيفرلالالاتعلمأوتادريساللغااتالثانياةويعتاي ًجاامتكاامًيولاوخصاائص
زلااددساًتاتيجياتالاايتتعتماادعلااىىااد موعااةمااناإلألنىااذاػلتااويعلااىرلزلاددة.

ستدداماللغةالثانيةبعفويةونشاطةوابتكارياة،واليساتبعدإ،وتدريبالطيبدائًماعلى
.25ستدداماللغةالعربيةإلتالية،مساعدةالطيبغلرؤعلىمنقواعداللغة.وبا

ارسمباعاارةيفعااكلتتطااورمهاااراتالكاايمبساارعةإذاكاناا مهاااراتالكاايمسباا
احملادثة،وليسفق إعطاءأومضاعفةادلفرداتعندالطيب،ولكنخلاقادلواقا الايت
تثااااَتاىتماماااااتالطاااايبعلااااىالتواصاااال،يفىااااذهاحلالااااةيشااااجعادلعلاااامالطاااايبعلااااى
التحدثوإعطاءالشجاعةوواثقمنالتواصلباللغةالعربيةيف رو سلتلفة،وعنادما

.فااإنعمليااة26ئااةيفالنطااقولكاانادلعلااميساااعدالطاايبعلااىتييرىاااجيااًداتكااونخاط
سااتمتاعهباااديااددوناحلاجااةلفصاالليساا رتيبااةوؽلكاانالطاايبلإلموالااتعلميفايالتعلاا

إىلالشعورباخلو أوادللل.

                                                             
24Fathur Rohman, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab (Malang: Madani, 42. 
25Zulhanan, „‟ Model Pembelajaran Bahasa Arab Komunikatif ” , Jurnal siswaan Bahasa Arab dan 

Kebahasa Araban, No.3, Vol 7 (Januari  2016), 6.  
26Nuraeni Novira, „‟ Metode Pembelajaran Maharat Al-Kalam Untuk Meningkatkan Ketrampilan 

Berbicara Mahasiswa pada Tingkat Pemula ” , Jurnal Bidang Kajian Islam, No.1, Vol 3 (2017), 

74. 
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،سااواءكاااانماادخيأوطريقاااة.ةإنادلصااطلحيفاإلتصااااليااتممناقشااا،يفحقيقهااا
،ؽلكاانادلصااطلحُتأنتساامىطريقااةاإلتصااالأوللباااحثُتالناعاائُتيفرلااالاللغااةووفًقااا

مدخلاإلتصال.

 يةتاريخ الطريقة اإلتصال .6
عام،عندماادلدخلسيطرتادلقارنااتالسامعية1966حدثادلدخليفتعلماللغةيف

تادلدتلفااةكتشااافاولكاانماعماارورالوقاا ،أدتاإلعلاىالقاااراتاألوروبيااةواألمريكيااة.
مإىلطريقاااةالشااافهيةوحالاااة رفياااةتساااتندإىلييفرلاااالاللغويااااتوعلااامالااانفسيفالتعلااا

النظريااةاللغويااةالبنيويااةونظرياااتعلاامالااانفسالساالوكي،باادأتمهجااوركماااحااادثيف
تقليااادالاااتعلماللغاااةاإلصلليزياااة.تعتيالنظريااااتاللغوياااةاذليكلياااةوعلااامالااانفسالسااالوكالااايت

اضاااااتاألساساااايةللتعلاااايماللغااااة،غااااَتمتوافقااااةمااااعاللغااااويُتالتطبيقيااااُت.ادلعااااارناالفًت
 .27(y smhC maoN)الرئيسيلنظريةالبنيويةونظريةالسلوكيةىونعومتشومسكي

،كاااانواضاااًحاأننوضاااحأننظرياااةNutstra tynatnyS وفًقاااالتشومساااكييفكتاباااو
اللغااااةاذليكليااااةالقياساااايةيفذلااااطالوقاااا  تثباااا عاااادمقاااادر اعلااااىعاااارحاخلصااااائص
األساساايةلإلبااداعوكاناا فرياادةيفكاالمجلااة.كماااانتقاادتشومسااكينظريااةعلاامالاانفس
الساالوكيوذكاارأنتعلااماللغااةاليتحااددفقاا ماانخاايلعواماالمااناخلااارج)اخلااارجي(

أيًضامنالداخل)الداخلي(.ألنكلإنسانلديوالقدرةعلاىتعلاماللغاةالايتياتمولكن
اجلهااااائزإختسااااباللغااااةأو(lrCsaroCtrasasj-jnhCsC)إحاااداثهامنااااذالاااوالدةوالاااايتتسااامى

جهاز
(esuhnshSiasnratr uaSgraS).

                                                             
27Ahmad Muradi, Pembelajaran Menulis Bahasa Arab Dalam Perspektif Komunikatif, 20.  
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يسعملياةوفقالتشومسكي،إنعملياةتعلاماللغاةىايعملياةتشاكيلالقاعادة،ولا
تشاكيلالعااادة.يقااولباارتنالناااسلااديهمماايساامىالقاادرةالفطريااة،وقاادرةيفذا اااعلااى

.28فهموإنشاءتعبَتاتجديدة
بدايااةطريقااةاإلتصاااالماانحالااةتعلااايماللغااةاإلصلليزيااةالااايتباادأتيفالتحااولضلاااو

تطاورتيفأوروبااا،التواصال.تتجذرىاذهالطريقاةيفالتقاليااداللغوياةومباادئالتعلاايمالايت
مثياتمتعزياازاألساسالنظريااةمانخاايلنظريااتالااتعلمادلتقدماةيفأمريكاااالشامالية.أثاار

،وعلاااطلفاانعاعبيةالطار الشافويةوالظارو نرئيسيانعلىوالدةىاذهالطريقاةعامي
الظرفيااااةيفبريطانيااااابسااااببانتقاااااداتتشومسااااكيوالتعاااااونالوثيااااقادلتزاياااادبااااُتالاااادول

.29ألوروبيةيفرلاالتالثقافةوالتعليما
 صفات الطريقة االتصالية  .7

لكااايتكاااونقاااادرًاعلاااىالتعااار مااانالطريقاااةاإلتصاااالية،فمعرفاااةصااافاتىاااذه
الطريقة.

 :نطريقةاإلتصاليةىيصفاسبال
الو يفاااةمااانالطريقاااةاإلتصااااليةىااايتطاااويرمهااااراتاالتصااااليةحىتياااتمالطااايب .1

 اللغة.الفرصةإلستددام
النش باُتالطايبوادلادرسوافتماع.ةذبعلىذهالطريقةالبيئةووسيلةاإلتصالي .2

ساتدداماللغاةإستدداماللغةالواقعيةبإتصايلوإ ممتحمسونإلنشاءجسوراإل
 بالنشاطة.

م.لاذلطىاذهالطريقاةعلمياةللغاياة.يااتميذبعالىاذهالطريقاةالطايبمركازالتعلاا .3
ىتماماتالطيب.إالتعليميةوفًقالعقليةوادلوادإعدادمجيع

 ىتمام.مفعالومثَتلإليستدداموجلعلالتعلإيفىذهالطريقة،غلب .4
،ألنىنااااكونكااالالطااايبنشاااطًاأثنااااءالاااتعلم،غلااابأنيكااايفىاااذهالطريقاااة .5

                                                             
28Ahmad Muradi, Pembelajaran Menulis Bahasa Arab Dalam Perspektif Komunikatif, 21. 
29Ahmad Muradi, Pembelajaran Menulis Bahasa Arab Dalam Perspektif Komunikatif, 21.  
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تفاعاالبااُتالطاايبوادلعلاام.يتواصاالونمااعبعضااهمالاابعضسااواءعاافهًياأوغااَت
 كلالطيبنشطًا.لفظياحىتيصبح

تاااااوفرىاااااذهالطريقاااااةفرًصااااااكافياااااةللطااااايبلتوصااااايلالتكتيكااااااتماااااعالطااااايب .6
 .30اآلخرين

اإلتصالية خصائص الطريقة .8
غلااابأنيكاااونلكااالأسااااليبوطريقاااةالتعليمياااةخصاااائصسلتلفاااةحاااىتتكاااون

 فريدة.بعضاخلصائصيفطريقةاإلتصاليةىي:
مالنشا جلعالالطايبنشااطًايفتنفياذيالتعلتشددطريقةاإلتصاليةعلىادلزيدمن .1

 أنشطتهممثلتنفيذاألنشطةاليتتتميفأزواجأويفرلموعات.
غلابعلااىادلاادرستطاويرادلهاااراتاللغويااة.إنجانابالتحاادثواالسااتماعيفاللغااة .2

مهاامللغايااةماانأجااالأنتكااونقااادرًاعلااىالقياااامبالتواصاالاللفظاايويااتمالترتكياااد
باااَتالشاافوييفىاااذهالطريقااة.ياااتمتاادريساالتصاااايلالشاافويواإلتصاااايلعلااىالتع

 الكتايبعلىوجوالتحديدهبذهالطريقة.
لطيبساااتددامالوسااائلالبصااارية.ؽلكااانلدجهااازةادلسااااعدةإتساامحىاااذهالطريقاااةب .3

،ومسااعدةالطايبعلاىتركيازعلىتوصيلالتكتيكاات،ومسااعد معلاىالتحفياز
 انتباىهم.

طريقااةاإلتصااالية،تااتمالتسااامحمااعأخطاااءالطاايبلتشااجيععااجاعةالطاايبيف .4
 .علىالتواصل

،فاااإنىاااذهالطريقاااةيفاالتصاااالدائًماااايفعاااكلو ائ تكاااونالرساااائلادلعااايعنهاااا .5
 .مفيدةجًدا

 .31اللغةاألمليس شلنوعةولكنيتمالتقليل .6


                                                             
30Fathur Rohman, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab (Malang: Madani, 2015), 97.  
31Fathur Rohman, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab (Malang: Madani, 2015), 94.  
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 من طريقة اإلتصالية نقصو  فوائد .9
 اإلتصاليةفوائد طريقة  -
سااتددامإعاادمعرفااةأنلااديهمعيقااةبػلفاازالطاايبعلااىتطااويرادلهاااراتاللغويااةب .1

 اللغةيفاحلياةاليومية
 جتماعيةلالتواصلوالتفاعليفحيا ماإلمناألسهسيجدالطيب .2
الؽلتلااطالطاايبادلعرفااةباللغااةفقاا ،ولكاانلااديهمأيًضاااالقاادرةعلااىتطبيقهااايف .3

 .اليوميةاحلياة
 النقص من طريقة اإلتصالية -
غلاااابأنيكااااونادلعلااااممباااادًعايفخلااااقجااااوالتعلاااايمقااااادراعلااااىتنشااااي الطاااايب .1

 ،فلنيكونالتعليممثَتًاليىتماماعلهم.إذا يكنادلعلممبدًعاوتف
وكانالطايبؽليلاونإىلإذا يكنلدىالطيبمعرفةكافيةبالتفاعلوالتواصلأ .2

 ،فيجدالطيبصعوبةيفتنفيذالتعليمالسلبية
 32.ادلعلمُتيفمهاراتتواصلكافيةيفاللغةػلتاج .3

 الغرض من اللغة اإلتصالية .01
.الغارن33الغرنمناللغاةاإلتصااليةىايتطاويركفااءاتاالتصاالباُتالطايب 

التواصاال.ماانتاادريساللغااةاإلتصاااليةىيتزوياادالطاايببادلعلوماااتوادلمارسااةواخلاايةيف
،والقدرةعلاىتكييا لةالنحويةؽلكنلتعليماللغةاإلتصاليةإيقاظالقدرةعلىإنشاءمج

ياجااتالطايب.حتإدريساللغاةاإلتصااليةيعتمادعلاىالكيمللتواصل.والغرنمنتا
،تعكاااسأىااادا التااادريسعادةمعيناااةمااانالكفااااءةاإلتصااااليةالااايتيفادلااانهجالدراساااي

ل.تتمثاالو يفااةتاادريساللغااةإتقااانالطاايبواحتياجاااتالتواصااتتناساابمااعمسااتوى
 فيمايلي:يةلاصتإلا

 ستدداماللغةإلجراءتفاعيتمعاآلخرين.إو يفةالتفاعلاللغويةىيال .1
                                                             

32Ahmad Fuad, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab,92. 
33Fathur Rohman, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab (Malang: Madani, 2015), 92.  
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سااااتدداماللغااااةللتعبااااَتعاااانادلشاااااعروالتجاااااربإالو يفااااةالشدصاااايةاللغااااةىااااي .2
 .الشدصية

 اللغةخللقالعا مناخليالة.ستددامإو يفةاخليالةاللغويةىيال .3
 ستدداماللغةللتواصل.إالو يفةالتمثيليةاللغةىي .4
 .34مواالكتشا يستدداماللغةللتعلإالو يفةاإلرعاديةاللغةىي .5
 

 صميمتعليماللغةالعربيةاإلتصالية .00
يفتصاااميمتعلااايماللغاااةالعربياااةاإلتصااااليةىاااذا،ؽلكااانتصااانيفهاإىلساااتةأبعااااد،

األبعااااادادلوضااااوعية)العامااااةواخلاصااااة(،وأبعااااادظلاااااذجادلاااانهج،وأبعااااادأنااااواعوىااااي:
األنشااااااطةالتعليميااااااة،وأبعااااااادأدوارادلعلاااااام،وأبعااااااادأدوارالطالااااااب،وأبعااااااادمااااااواد

 :35السحب.سيتموص ىذهاألبعادالستةبالتفصيلأدناه
 أبعاداذلد  .1

الااتعلمالتواصااليىااوتطااويرالغاارنماانتعلااماللغااةالعربيااةماانخاايلتصااميم
كفاءةالطيبيفالتواصلمعاللغةادلستهدفةمنخيلسياقاتتواصليةحقيقياة
أويف رو احلياةاحلقيقية.اليتمالترتكيدعلىالغرنمنتعلماللغاةالعربياةمان
خاايلالتصااميمالتواصااليعلااىإتقااانالقواعاادأوقاادرةالطاايبعلااىتكااوينمجاال

نيفصنعمنتجاتتعليميةتتوافقمعسيا اجلملاة.مانناحياةأخارىضلوية،ولك
،يتطلبتصميمالتعلمالتواصليتفعيلاللغاةالعربياةباعتبارىااوثيقاةالصالةبابعض
السااااياقاتاالجتماعيااااة.لتكااااونقااااادرًاعلااااىامااااتيكمثاااالىااااذهالقاااادرات،ػلتاااااج

تااااجالطااايبإىلمعرفااااةػلالطااايبإىلمعرفاااةعاااكلاللغااااةومعاااٌتوو يفاااةاللغااااة.
رلموعااةمتنوعااةمااناألعااكالالعربيااةالاايتؽلكااناسااتددامهالو يفااةواحاادةوحااىت

                                                             
34Fathur Rohman, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab (Malang: Madani, 2015), 93. 

35 Zulhanan, “ Model Pembelajaran Bahasa Arab Komunikatif”. Jurnal Pendidikan 

Bahasa Arab dan Kebahasaaraban. Vol 7 (2016, 3-6. 
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لو ائ سلتلفاة.غلابأنيكوناواقاادرينعلاىاالختياارمانباُتاألعاكالادلدتلفاة
للغاااةالعربياااة،والااايتىاااياألكثااارميءماااةليساااتددام،وفهااامالسااايا االجتمااااعي

يفالتواصال،باإلضاافةإىلأناوغلابأنيكوناواقااادريننياُت.وأدواراألعاداصادلع
 علىتنظيمعمليةالتفاونحولادلعٌتمعزلاوريهم.

 أبعادظلوذجادلنهج .2
ىناااااكعاااادةأنااااواعماااانادلناااااىجادلقًتحااااةيفادلؤسساااااتالاااايتتنفااااذتصاااااميمالااااتعلم

tynmurt(1986)(منهًجاىيكلًياوو يفيًاا.اقاًتح1976)ssjoruaالتواصلي.اقًتح
(نوًعااااا1986نطاقًااااو يفيًااااالناااوعادلاااانهجاحللاااازوينمااانالنااااوىاذليكليااااة.اقاااًتحألااااُت)

(نااااوعادلاااانهج1975)nnllsuda jjruىيكليًااااو يفيًاااااماااانادلناااااىجالدراساااية.اقااااًتح
(نوًعامنادلانهجالتفااعلي.ويفالوقا نفساو،1979)srdd da uالو يفي.اقًتح

(نوًعاااماانادلاانهجالدراسااييعتماادعلااىادلهااام.وبالتااايل،تصاابح1983يقاادمبراهبااو)
قضيةادلنهجقضيةحيوياةيفتصاميمالاتعلمالتواصاليىاذا.لاذلط،ياتمتقادميالعدياد

تواصااالي.مااانالعااارونالبديلاااةيفعملياااةالاااتعلمالمااانأناااواعادلنااااىجالدراسااايةكبااادائل
ادلدتلفة،ؽلكنازباذطريقاةوساطيةمفادىااأنادلانهجادلثاايلىاومانهجيتضامنعشارة
عناصاااارعلااااىاألقاااال،وىااااي:األىاااادا ،اخللفيااااة،األدوار،األحااااداثالتواصاااالية،

تاوى.الو ائ اللغوية،األفكار/األفكار/اخلطابوادلهاراتاخلطابية،التنوع،احمل
/الوزنواحملتوىالنحوي/الوزنادلعجمي.

 أبعادأنواعأنشطةالتعلم .3
 ياااتمربديااادأنشااااطةالاااتعلمذاتالصاااالةبتصاااميمتعلاااماللغااااةالعربياااةالتواصاااالي
بشكلصارم،طادلاأناألنشطةموجهاةضلاوربقياقأىادا الاتعلمالتواصالي.وبالتاايل
،يتمتوجيواألنشطةالتعليميةضلوإعراكالطيبيفالتواصلالواقعيباساتدداماللغاة

غاااةالعربياااة.ػلفااازنشااااطاالتصاااالىاااذاالطااايبعلاااىاذلاااد ،يفىاااذاادلوضاااوعبالل
ادلشاركةيفعمليةاالتصالمثالتاوفَتادلعلومااتوعارحادلعاٌت.يفىاذاالسايا ،غلاب
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أنيكونللطيبىد يفالتواصل)علىسبيلادلثاال:عاراءتاذاكرالطاَتان،وكتاباة
ألنشطةالطيبيةعلاىالرسائلإىلزلرريالصح وافيتوالتسو (.غلبأنتركزا

احملتااااوىاذلاااااد ،ولاااايسعلااااىالنمااااوذج.غلاااابأنيسااااتددموارلموعااااةمتنوعااااةماااان
الساااياقاتالعربياااة،ولااايسرلااااردبنياااةلغاااةواحااادة،ويلتوقااااعمااانادلعلااامأاليتاااادخليف

األنشطةاجلارية،والتوجدسيطرةعلىادلادةاليتيتمتدريسها.
 أبعاددورادلعلم .4

ماللغااااةالعربيااااةالتواصاااالي،يعماااالادلعلاااامكميساااار،باإلضااااافةإىليفتصااااميمتعلاااا
مسااعدةالطايبعلااىتساهيلالتواصاال،وكاذلطادلعلامكمحلاالاحتياجاات،وماادير
نشااااطمجااااعي،ومستشاااار،وحاااىتكمتواصااال.كمحلااال،يكاااونادلعلاااممساااؤوالًعااان

طماانقباالادلعلاامماانربديااداحتياجاااتاللغااةالعربيااةللطاايبواالسااتجابةذلااا.يااتمذلاا
خيلالتواصلالفرديحولوجهااتنظارىموأظلااطالاتعلمورأسماالالاتعلموأىادا 
الاااتعلم.وبالتاااايلؽلكااانللمااادرسمعرفاااةالااادوافعالفردياااةيفتعلاااماللغاااةالعربياااة،حبياااث
ؽلكنتصميماألنشطةبطريقةتتناسبمعالنشاطادلطلوب.عيوةعلىذلط،ؽلكان

شااارتقاادميأمثلااةوفهاامنوايااااحملاااورماانخاايلاسااتددامإعااادةالصااياغةللمعلاامكمست
والترتكياااادوالتغذيااااةالراجعااااة.ؽلكاااانللمدرسااااُتاإلجابااااةعلااااىأساااائلةالطاااايبومراقبااااة
أنشااطتهميفالتواصاال.إىلجاناابذلااط،ؽلكاانهمتسااجيلأخطااائهمليااتمتقييمهااايف

كاااانللماااادرس،بصاااافتومااااديراألنشااااطةالاااايتتركاااازأكثاااارعلااااىالدقااااة.بعاااادذلااااط،ؽل
األنشطةاجلماعية،أنؼللاقجاًواتفاعليًاايفالفصالالدراسايمانخايلإعاراكنفساو

معالطيب،حبيثيتمإنشاءأنشطةاالتصال.
 أبعاددورادلتعلمُت .5

الدورالرئيسيللطيبيفتصميمتعلماللغةالعربيةالتواصاليىاودورالتواصال،
طيفالتواصال،ساواءكاانادلعلاممشاارًكايفالنشااطادلعاٍتأمال.أل ميشاركونبنشاا
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يشاركادلتعلمونبنشاطيفتبادلاألفكارواألفكاارمانخايلزلاولاةفهمهاممانقبال
اآلخرين.يفىذاالسيا ،يعملالطيبكمفاوضُت/مفاوضُت.

 أبعاددورادلوادالتعليمية .6
ميااةلاادعمتصااميمتعلااماللغااةالعربيااةالتواصاالي.يااتمتفعياالالكثااَتماانادلااوادالتعلي

علااىالنقاايضماانتصااميماتالااتعلمالو يفيااةواذليكليااةوادلسااموعةواللغويااةالاايتكاناا 
تتطاااااوريفذلاااااطالوقااااا .يااااارىشلارساااااوتعلاااااماللغاااااةالعربياااااةالتواصااااالياحلاجاااااةادللحاااااة

تواصااليةيفالااداخلالسااتددامادلااوادالتعليميااةكوساايلةللتاارتثَتعلااىجااودةالتفاااعيتال
أواخلاارجادلتعلقاةباساتدداماللغاةالعربياة.وبالتااايل،فاإنماوادتادريساللغاةالعربياةذلااا
دورحياااوييفربفيااازالطااايبعلاااىتفعيااالاللغاااةالتواصااالية.يركااازتصاااميمالاااتعلمىاااذا
بشااكلكبااَتعلااىثيثااةجوانااب،وىاايجواناابمااوادالتاادريسادلسااتندةإىلالنصااوص

 موادالتدريسالقائمةعلىادلهاموجوانبموادالتدريسالقائمةعلىالواقع.وجوانب
 منهج البحث.ي
 

 البحث لمدخ .0

ىاذام.اماترناوراإلسايمساكربييادلتوساطةاإلسايميةمدرساةيفالبحثالذيتنفاذ
سااتدداماإلجااراءاتاإلحصااائيةأوإاثنتااائجالااذيالؽلكاانربقيقهااابالبحااثمااناألحباا

.يركااازىاااذاالبحاااثعلاااىجاااودةأوأىااامعااايءللمناااتجأو36احلسااااباألخااارىأعاااكال
الباحثااااة سااااتددمإثو ااااواىروأعااااراناجتماعيااااة.لااااذلطاخلدمااااة،يفعااااكلأحاااادا

البحثالكيفي.

البحثالكيفيىاوإجاراءالبحاثيناتجبيانااتالوصافيةيفعاكلكلمااتادلكتوباة
لوصفيالكيفيىاوالبحاثالاذيالبحثاأوالشفهيةمنأعداصأوميحظةالسلوك.

يهد إىلتقادمينظارةعاماةعلاىاحلقاائقواألعارانوالظارو ادلوضاوعيةالايتربادثيف

                                                             
36Eko Sugiarto, Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif Skripsi dan Tesis (Yogyakarta: Suaka 

Media, 2015), 8.  
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طريقااااةتطبياااق،أيزياااادةرؤياااةيفقااادرةالطااايبعلاااىاللغاااةالعربياااةمااان37ىاااذاافاااال
.يفىذاافالةالباحثهالبحثوصفًياألنويص ماحصلعلي.يسمىىذاايةاإلتصال

حضور الباحث .9
كااارتداةالبحاااثوةالباحثاااكاااان،ةباحثاااالىنااااكحاجاااةإىلوجاااود،يفىاااذاالبحاااث

ذبميااعالبيانااات.واألدواتالبحااثيفىااذاالبحااثىااوادلبااادئالتوجيهيااةللمقااابيت،
بااااالتدطي والقياااامدمااااعالبياناااااتة،كللاااا الباحثاااراقباااة،والوثااااائق.يفىاااذاالبحااااثوادل

وربلياالالبياناااتوتفسااَتالبياناااتوكتابااةمجيااعأعااكالاألحااداثالاايترباادثيفموضااوع
ىومراسلالنتائجةالبحث،حبيثتكونالبياناتادلتوقعةدقيقةللغاية.يفالنهايةالباحث

.البحث
موقع البحث .3

يفماماااترنااوراإلساايمسااكربييادلتوسااطةاإلساايميةدرسااةموقااعىااذاالبحااثيفادل
ادلتوساااااطةادلدرساااااةقاااااومباااااإجراءاألحبااااااثيفتيىاااااةالغااااارنمااااانالباحثااااامن.اثااااافصااااالال

يةلاصااتيفطريقااةاالتطبيااقرياادمعرفااةةتألنالباحثماماااترنوراإلساايمسااكربيياإلساايمية
 العربية.ماللغةييفتعليةلاصتوفعاليةاستددامالطريقةاال

بيانات البحث ومصادرها .4
البيانااااتمهمااااةللكشاااا عاااانادلشااااكلة.البيانااااتمطلوبااااةلإلجابااااةعلااااىمشااااكلة
البحااث.البياناااتىااينتيجااةالتسااجيل،ونتااائجالبحااث،سااواءيفعااكلحقااائقؽلكاان

عادلعلومات،وادلعلوماتىينتيجةإلدارةالبياناتلغرنما.لتجم
الكلمااتواألفعااالوالبااقيبيانااتإضاافيةمثالالوثااائقيفالبحاثالكيفايالشاكل

.تعتااايالكلمااااتواألفعاااال/سااالوكالشااادصالاااذيتاااتمادليحظاااةأوإجاااراء38وغَتىاااا
مقابلااااةمعهااااممصااااادرالبياناااااتويااااتمتسااااجيلهاماااانخاااايلادليحظااااةادلكتوبااااةأوماااان

ادلستندات.أنواعالبياناتادلستددمةيفىذاالبحثىو:
                                                             

37Albi dan Johan, Metodologi Penelitian Kualitatif  (Sukabumi: Cv Jejak, 2018), 11.  
38Lexy J.Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif  (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018), 157.  
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 تاألساسيةالبيانا -1
ياناااااااتمباعااااااارةإىلجامعاااااااةالبياناااااااتاألساسااااااايةىاااااايمصااااااادرالبياناااااااتياااااااوفرالب

متاحلصااااولعلاااااىالبيانااااااتمباعااااارة.ةأوالبيانااااااتالاااايتحصااااالمااااانالباحثاااا.39البيانااااات
ادلقابلااةوادليحظااةوالوثااائق.البياناااتاألساساايةيفىااذاىااواألساساايةماانىااذاالبحااث

نااااورادلتوسااااطةاإلساااايميةدرسااااةيفادلوادلدرساااااللغةالعربيااااةالبحااااثىااااوالرئيسااااةادلدرسااااة
.ماماتراإلسيمسكربيي

 البياناتالثانوية -ب
البيانااتالثانوياةىايمصاادرالبيانااتالايتليسا تااوفرالبيانااتمباعارةإىلجامعااة

.40ماااانأعااااداصاآلخاااارينأوماااانادلسااااتنداتوالبياناااااتالاااايتيااااتماحلصااااولالبياناااااتأ
نااااورادلتوسااااطةاإلساااايميةادلدرسااااةتعريفالبياناااااتالثانويااااةماااانىااااذاالبحااااثىااااوملفااااات

الوثائقادلتعلقةبالبحث.ووبياناتالطيبوادلدرسماماتراإلسيمسكربيي
صااا الباحثاااةيفتطبياااقطريقاااةلبيانااااتالثانياااة،مااانادلتوقاااعأنتمااانخااايلىاااذها

ناااوراإلسااايمساااكربييادلتوساااطةاإلسااايميةادلدرساااةاإلتصااااليةيفتعلااايماللغاااةالعربياااةيف
.ماماتر

احلصااولعلااىالبياناااتمنااو.إذامصاادرالبياناااتيفالدراسااةىااوادلوضااوعالااذيمت
علاىمصادرالبيانااتاسام،يلطلاقيانًاأومقابلةيفمجعالبيانااتاستبةالباحث ستددمإ

،ساواءاألسائلةأوغليابعليهااة،أيالشدصالذيغليبعلىأسئلةالباحثاادلستجيب
ستنتاجأنكلكلمةأوفعلأوشلثللدعاداصالاذينإادلكتوبةأوالشفوية.لذلطؽلكن

تاااتمميحظاااتهمأومقاااابلتهمىاااوادلصااادرالرئيسااايللبيانااااتوأنادلساااتنداتأوادللفاااات
ادلكتوبةىيبياناتإضافية.



                                                             
39Sugiyono , Memahami Penelitian Kualitatif  (Bandung:Alfabeta, 2015), 62.  
40Sugiyono , Memahami Penelitian Kualitatif, 62.  



23 
 

 
 

جمع البيانات أسلوب .5
يفىذاالبحث:اإلجراءيفمجعالبيانات

ادلراقبة .1
ادلراقبةىوادليحظةادلنهجيةوتسجيلاألعرانأثناءالبحث.تستددمىذهادلراقبة

علامالاذييقاومبالتادريسيفمعلاىادليادليحظةغَتمشارك.ميحظةعندماعمليةالتعل
كال،بدًءامناألنشطةاألوليةواألنشطةاألساسايةوالادروساخلتامياةمانتساجيلالفصل

ًقااااماااعاإلجاااراءاتأوعااارنطريقااااةجوانااابالنشااااطالاااذيمتميحظتاااو،إذاكااااانمتواف
 .يةلاصتإلا

ادلقابلة .2
ادلقابلةىيأدواتجلمعادلعلوماتمنطرحاألسائلةعافهياًلإلجاباةعليهااعافهياً.

ماللغااةالعربيااةمااانطريقااةالتواصااال.ي ااد ىااذهالطريقاااةدلعرفااةقاادرةالطااايبعلااىتعلااا
.يةلاصتإلا ادلقابلةمعادلعلمدلعرفةالعقباتاليتيواجههاادلعلمعندتنفيذطريقةأجري
الوثائق .3

ماللغاةالعربياة،ييفىذهالبحثتتطلبالوثائقاليتكان موجودةمنقباليفتعلا
ادلاااانهج،خطاااا ،مثااااليةلاصاااتإلعلااااماللغاااةالعربيااااةمااااعطريقااااةايفعاااكلالوثااااائقتنفيااااذت

توقااعماانالباحثاااةأنتكااونقاااادراتالبياناااات،هساااتددامىااذإبب.يالطةياا،وعملالاادروس
ناااورادلتوساااطةاإلسااايميةمدرساااةماللغاااةالعربياااةيفيتطبياااقطريقاااةاإلتصااااليةيفتعلاااعلااى

.ماماتراإلسيم
 تحليل البيانات أسلوب .6

إنربليلالبياناتىوعمليةالبحثعنالبياناتالايتذبماعبشاكلSugionoوفًقالا
،مانتوادليحظااتادليدانياةوالوثاائقمنهجيالبياناتاليتمتاحلصولعليهاامانادلقاابي

ناااتيففئااات،والوصاا يفالوحاادات،والتولياا ،والًتتياابيفأظلاااط،خاايلتنظاايمالبيا
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بساهولةمانقبالأنفساهماجاتحبياثياتمي،وجعلاالساتميتعلواختيارأيمنهامهمول
.41واآلخرين


ربليااالالبيانااااتيفىااذهالبحاااثكيفياااامااانخاايلاإلعاااارةإىلظلااااذجميلااازاإلجااراء

:42وىوبرمانعلىالتايل
التقليلالبيانات .1

التقليلالبياناتىوتلدص،اختياراألعاياءالرئيساية،والًتكيازعلاىاألعاياءادلهماة
تبصاار.والبحاثعانالسااماتواألظلااط،حبياثتتطلاابذكااءواتسااًعاوعمًقاااكباَتًامانال

سااتجعلالبيانااااتادلدفضااةمااانالسااهلعلاااىالباحاااثمجااعمزيااادماانالبيانااااتوالبحاااث
عنهاإذالزماألمر.البياناتاليتمتفحصهاىينتاائجادليحظااتووثاائقادلانهجوخطا 

ساااتقرائياأيتاااتممراجعاااةالبيانااااتمااانإالطالااابونتاااائجادلقابلاااة.ربلاااييالااادروسوعمااال
ناحلقائق)البيانات(إىلالنظرية.خيلعمليةمستمرةم

التقدميالبيانات .2
بعدتقليلالبيانات،فإناخلطوةالتاليةىيتقادميالبياناات.ياتمتقادميالبيانااتيف
عاااكلسلساااالةقصااااَتةماااانالنصااااوصالساااردية.إذاكاناااا األظلاااااطالاااايتمتالعثااااورعليهااااا

قياسااًيا يتغااَت.مثيااتمتقاادميمدعومااةماانالبياناااتأثناااءالدراسااة،فااإنالنمااوذجأصاابح
النم يفالتقريرالنهائيالبحث.

 
 ة البياناتيحصحت .7

البحثالكيفايساتددامهاإةالبياناتبشكلأساسية،باإلضاافةإىليحفحصصح
اليتجزأمنالبحثالكيفي.الذي،وكعنصرادلزعومغَتالعلمي

                                                             
41Sugiyono, Metodologi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif (Bandung: Alfabeta, 2014),244. 
42Sugiyono , Memahami Penelitian Kualitatif ,91.  
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يفالواقاااعالاااذيمتإجاااراؤهىاااوياااتمالتحقاااقمااانصاااحةالبيانااااتإلثباتاااإذاكاااانالبحاااث
.يتضمناختبارصاحةالبيانااتارالبياناتاليتمتاحلصولختبإلالبحثالعلميوكذلط

يفالبحاااثالكيفاااياالختبااااروادلصاااداقيةوالقابليااااةللتحويااالوادلوثوقياااةوالترتكياااد.وؽلكاااان
ةماانالضاارورياختبااارصااحو،البحااثالكيفاايكالبحااثالعلمااياحتسااابالبياناااتيف

البيانات.
 :ىيالباحثة اخلطواتاليتسب

 التثليث -أ
تعريااا ىاااذاالتثلياااثعلاااىأناااوتقنياااةمجاااعالبيانااااتالااايتذبماااعباااُتتقنيااااتمجاااع
البيانااااتومصااااادرالبياناااااتادلدتلفاااة.عناااادمايقااااومالباحااااثدماااعالبياناااااتعاااانطريااااق

قااا نفساااومصاااداقيةالتثلياااث،يقاااومالباحاااثيفالواقاااعدماااعالبيانااااتالااايتزبتاااييفالو
سااااتددامتقنيااااااتومجااااعالبيانااااااتإلااااايتتتحقااااقمااااانمصااااداقيةالبيانااااااتبالبيانااااات،وا

.43ادلدتلفةومصادرالبياناتادلدتلفة
ختيفاااتيفبناااءالواقااعادلوجااودةيفساايا التثليااثىااوأفضاالطريقااةإلزالااةاإلإن

التحقاقمانةثالباحاتناك،آخارداثادلدتلفاة.دبعاٌتالدراسةعندمجعالبياناتحولاألحا
 أوالنظرياتادلدتلفة.طريقةقارنةادلصادرأوالبادلالنتائجاليتتوصل









                                                             
43Sugiyono , Memahami Penelitian Kualitatif  (Bandung:Alfabeta, 2015), 83. 


