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الشعار
"ألين عريب والقرآن عريب وكالم أهل اجلنة عريبأحبوا العرب لثالث: " 

)رواه الطرباين والبيهقي(
Cintailah bahasa Arab karena 3 hal: karena sesungguhnya Aku adalah orang
Arab, dan Al-Qur’an diturunkan menggunakan bahasa Arab, dan Bahasa para

penghuni surga adaah bahasa Arab.”

(HR. Thabrani dan Baihaqi)



ي

هداءاإل
ىل :إأهدي  هذا البحث العلمي 

ىل إدجية اليت متطر على الرمحة الشفقة والدعاء وترشدين أمي احملبوبة خ-١
واألعمال احلسنة، أطال هللا هلا  األعمال واألهداف النافعة وترغبين يف النوا

عمرها.
كراملرحوم -٢ ىل إالذي ربياين صغريا برتبية حسنة وأرشداين أيب احملبوب أ

من الصاحلني ألخالق الكرمية، عسى أن تكو ين  األعمال الصاحلة وأد
مني.آ، وضعك هللا يف اجلنة

أساتذي الذين عملوين اللغة العربية حىب ظهر شعور احلب يف تعليم اللغة -٣
حلق.  العربية 

نة اليت-٤ اء هذا البحث، جزاكم أختان حمبوبتان لوتفية ونور د دفعتين يف ا
هللا خريا وسهل هللا هلما أمورمها.

ىل عائليت احملبوبة اليت قد شجعتين يف كتابة هذا إوأهدى هذا البحث -٥
البحث.

ت الذ-٦ ين اليزالون يرشدونين ويساعدونين على األعمال أصدقايت احملبو
دب صاحل. النافعة ويؤدبونين 



ك

والتقديركلمة الشكر 
بسم هللا الرمحن الرحيم

رب الع له آملني، والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني وعلى ااحلمد 
أما بعد.وصحبه امجعني 

و ذنه استطعة الباحثة أن تنته هذا البحث العلمي حتت العنوان " حتليل احلمد 
ملدرسة الثانوية هداية هللا ماترام K-13املواد تعليم احلوار يف  للطالبات يف الصف الثامن 

."٢٠٢١|٢٠٢٠العام الدراسي 
بعون إو  للغة العربية، احلمد  نطالقا من الشعور بواجيب ألكتب البحث العلمي 

نتهيت من كتابة هذا البحث العلمي. قد متت كتابة هذا البحث العلمي إهللا و توفيقه 
نين أقول شكرا كثريا لألساتذ إادة اجلامعة يف تعليم اللغة العربية. فللحصول على الشه

الذين قد ساعدوين يف كتابة هذا البحث العلمي، منهم :
رئيس اجلامعة يف جامعة حممدية ماترام  الدكتور احلاج أرشاد عبد الغين.-١
سالم.سوندي املاجستري، عميد كلية الدين اإل-٢
قسم تعليم اللغة العربية واملشرف األول.حسنان املاجستري كوصفه رئيس -٣
افعي، املشرف الثاين.الدكتور أمحد حلواين ش-٤
خرين الذين يعطون مساعدة يف كتابة هذا البحث العلمي. جزاكم هللا واآل-٥

م. خريا على مساعدة وتوجيها
عسى هللا أن جيعل أعماهلم خاصة لوجه الكرمي جيزيهم هللا خريا ويعطيهم هداية 

ومغفرته ورضوانه. وتوفيقه 



ل

٢٠٢١ويل ي١ماترام، ....

الباحثة         
سري أيون حرتيت

٧١٧١١٠٠١٣الرقم اجلامعي : 



م

املستخلص

حتت العنوان " حتليل ٧١٧١١٠٠١٣البحث العلمي، سري أيون حرتيت، رقم اجلامعي: 
ملدرسة الثانوية هداية هللا K-13املواد تعليم احلوار يف  للطالبات يف الصف الثامن 

." املشرف األول: حسنان املاجستري، ٢٠٢٠/٢٠٢١ماترام يف العام الدراسي 
ين شافعي.املشرف الثاين: الدكتور أمحد حلوا

ا صعبة حبيث مييل الطالب تعليم اللغة العربية هو أحد املوضوعات اليت تصنف على أ
إحدى الطرق اليت غالًبا ما يستخدمها ليم اللغة العربية يف تع.إىل أن تكونوا أقل سعادة

اية هللا ماترام هيهدنوية درسة معلى الطالبات يف الفصل الثامن  املعلمة اللغة العربية
، خاصة يف مواد تعليم احلوار ألن طريقة احلوار قادرة على خلق جو تعليمي طريقة احلوار

عليم احلوار على الطالبات يف الصف تكيف عمليةملعرفة  أهداف هذا البحث هينشط.
درسةمليف الصف الثامنعلى الطالباتK-13احلوار يف حتليل املواد  تعليموالثامن 
لنوع.ماترامهللاهداية الثانوية  ومنهج هذا البحث استخدامت الباحثة املدخل الكيفي 
عملية تعليم احلوار على الطالبات يف الصف . وأما النتهئج من هذا البحث فهيالوصفي

مل شمل ت٢٠٢٠̸٢٠٢١راسيالعام الدماترامهداية هللانويةدرسةالثامن 
مة ؛ تنقل املعلالتنفيذو، ما تتعلق بعملية التعلمعداد كل ةقوم املعلمتالتخطيط حيث 

، وتشرح معىن الكلمات يف نص احلوار وتقدم توجيهات مادة حول احلوار إىل الطالبات
ةحظرين وتال؛ تقدم املعلمة متالتقييموملمارستها وممارستها مباشرة أمام أصدقائهن

على K-13احلوار يف حتليل املواد  تعليمات.بلامستوى مهارات الكالم لدى الط
٢٠٢٠̸العام الدراسيماترامهداية هللالثانوية درسةمليف الصف الثامنالطالبات
دة مهارات الاتبالم الطيثريًا إجيابًيا يف حتقيق نتائج تعل٢٠٢١ كالم من خالل ز

دة االهتمام بتعل اية هللا يف املدرسة هدم اللغة العربية يف الفصل الثامنيوز

.٢٠١٣: حتليل، املواد تعليم احلوار، منهج الكلمة األساسية.ماترام
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ABSTRAK

Skripsi, Sri Ayon Hartati, NIM 717110013 dengan judul “ Analisis Materi
Pembelajaran Hiwar Dalam K-13 pada Siswi Kelas VIII MTs
Hidayatullah Mataram Tahun Ajaran 2020/2021 “ Pembimbing I:
Husnan, M.Pd., Pembimbing II: Dr. Ahmad Helwani Syafi’i.

Pembelajaran bahasa arab merupakan salah satu mata pelajaran yang tergolong
sulit sehingga peserta didik cenderung kurang senang. Dalam pengajaran bahasa
Arab salah satu metode yang sering digunakan oleh guru bahasa Arab pada siswi
kelas VIII MTs Hidayatullah Mataram adalah metode hiwar khususnya pada
materi pembelajaran hiwar karena metode hiwar mampu menciptakan susana
belajar yang aktif. Penelitian ini bertujuan untuk Mengetahui bagaimana proses
pembelajaran hiwar dan analisis materi pembelajaran hiwar dalam K-13 pada
siswi kelas VIII di MTs Hidayatullah Mataram Tahun 2020/2021. Penelitian ini
menggunakan penelitian kualitatif dengan jenis pendekatan deskriptif. Adapun
hasil dari penelitian ini ialah: Proses pembelajaran hiwar pada siswi kelas VIII
meliputi perencanaan; dimana guru menyiapkan segala sesuatu yang berhubungan
dengan proses pembelajaran,kemudian pelaksanaan;guru menyampaikan materi
tentang hiwar kepada siswi,menjelaskan arti kata yang ada dalam teks hiwar dan
memberikan arahan untuk berlatih dan mempraktekkannya langsung didepan
teman-temannya, dan Evaluasi; Guru menyajikan latihan dan mencatat tingkat
keterampilan berbicara siswi. dan Analisis materi pembelajaran hiwar dalam K-13
pada siswi kelas VIII di MTs Hidayatullah Mataram tahun ajaran 2020/2021
menunjukkan Pembelajaran materi hiwar menunjukkan efek positif dalam
pencapaian hasil belajar dengan meningkatkanya keterampilan berbicara dan
meningkatnya minat belajar bahasa Arab bagi siswi kelas VIII.

Kata Kunci: Analisis, Materi Pembelajaran Hiwar,kurikulum 2013
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الفصل األول
أساسية البحث

. خلفية البحثأ
طق لغة صامتة ويعدهي وعاء الفكر أو هاللغة  معجزة ا البعض هي فكر 

مل األفكار حتحياة كل أمة. فهي االداة اليت رية يفهالكربى واللغة قيمة جو الفكر
نا يتم هلك روابط االتصال والتواصل ومن أبناء األمة الواحدة فتقيم بذنييم بهفاوامل

تمع يف صياغاماهالناس. فهي تلعب دورا نيبالتقارب واالنسجام ة عقلية الفرد وا
١.تمعربة اجتوتنظيم 

نزل القرآن الكرمي  نعرف أن اللغة العربية هي لغة اإلسالم واملسلمني فبها
ا حتدث خامت النبيني ا أقدم لغة حية مل يعرتها كدستور املسلمني، و واملرسلني مث أ

من الزمان وعاء للحضارة اإلسالميةالتغيري و التبديل فكانت طوال أربعة عشر قر
ا فوق هذا كله قدالعالدية ىف مشارق  ا، كما أ اكتسبت مكانة األرض ومغار

اةعاملي ا رمسيا مرموقة بني اللغات املعروفة حيث أ إحدى اللغات القليلة املعرتف 
ا. ىف املنظمات الدولية وقد أصبحت لغة رمسية يف األمم املتحدة جبانب أخوا

٢.والصينيةاخلمس وهي اإلجنليزية والفرنسية واالسبانية والروسية

أفضل تعليم هو التعليم الذي لديه عالقة عاطفية مع تقدم وتطور علقية 
الطفل أساس على تقدم الطالب، وهذا النوع من التعليم هو أن التعليم جيب أن 
حيتقق من خالل عملية السليم ويكون هلا رؤية ورسالة وموثوقية  تعليمية. يف العامل 

ىل عناية من املعلمني والطالب إج التعليمية هناك العديد من اجلوانب اليت حتتا 

جامعة السلطان الشريف قاسم الرسالة ،أمهية تعليم اللغة العربّية يف فهم القران العظيمألويزار،. ١
و، اندونيسيا، .٢٠١٧،٢٧الول، يونيو االسنة الثامنة، العدد - املناراإلسالمية احلكومية ر

، ،  تعليم اللغة العربية بطريقة القواعد وأمهيتهاحممد أشعري،٢ ٣٤،٠٢٠٢يوجياكر



٢

واملناهج الدراسية، واملواد التعليمية وكل ما ميكن أن تتشجع العملية التعليمية من 
ذه املطالب. ٣الطبيعة املشروطة مناسبة 

، الشائعة اليت تُعزز التعلم النشطتعترب طريقة احلوار واملناقشة إحدى الطرق 
املعلوماتتذكرإىلدفيهحملاضرة املعدلة، إذ كان الدرس اطريقةمنأفضلهيو 

منامهم، وتطبيق املعارف اليت يتم تعلمواصلة التعلعلىاملتعلمنيوحثأطوللفرتة
أسئلةاملعلميطرحاوهن.لتفكري لدى املتعلمني اراتمهاوتنميةجديدة،مواقف
و تتطلب طريقة ا،دريسهتيتمالىتللمادةالرئيسيةاألفكارحولتدورحمورية
لطرحاملناسبةلطرقكافيةاراتمهشة أن يكون لدى املعلمني معارف و املناق

مناقشةبيئةخلقعلىتساعدارةمهرة املناقشات ،فضالً  عن معرفة و إداواألسئلة
٤.وشجاعةبطالقةموتساؤالمرهعلى طرح أفكاتشجع) ومعنويةعقلية( 

يف تدريس اللغة العربية ال يتوقف فقط على التمكن من طرائق ن النجاحإ
وعملياو  للغة وطبيعتها إواسرتتيجيات التدريس نظر منا يطلب معرفة جيدة 

ا زأنظمتها ت تعليمهاوكذالك املعرفة اجليدة املهرا أحد ٥.وخصائصها وأمهيتها ونظر
ر املواديف عملية التعلم هو اختياحاألشياء اليت حتدد النجا 

املواد التعليمية هي جمموعة من املعلومات اّليت جيب على.التعليمية املناسبة
جودة عملية تعليم اللغة. مهواد التدريس أو املواد بعد تعلمالطالب حقا مب

"حبث وصفي كيفي يف IKAFORS"حتليل املواد التعليمية يف كراسة التدريبات . حافظ حق الكرام، ٣
مالك إبراهيم الرسالة ، املرحلة املتوسطة اإلسالمية ماالنغ، حلكوميةاالمية اإلسجامعة موال

١, ٢٠١٤.
.                ٨٩، ١٢٠٢، سوري، املوجه الرتبوي اسرتاتيجيات التدريس. حممد عيدو بركات،  ٤
، دار النشر الدويل، الطبعة أحدث االجتاهات يف تعليم اللغة العربية. خالد حممود حممد عرفان، ٥

ض،  .١٣، ٢٠٠٨األوىل، الر



٣

ا أثرت العناصر اليت مطرابطة لتحقيق اهلدف من تعليم اللغةهالعربية وجناح
٦.لدعم حتقيق أهداف التعلمم هالعربية املادة هي العنصر امل

) توفري املواد التعليمية وفقا ملتطلبات املناهج١ترتتب املواد لغرض:(
واإلعداد أوصر يف احتياجات الطالب وهي مواد تعليمية وفقا ملصائظالن

) مساعدة الطالب يف احلصول على بديل٢جتماعية للمتعلمني، (البيئة اإل
إلضافة إىل ا لكتب املدرسية يف بعض األحيان من الصعباملواد التعليمية 

٧.يل املعلم يف عملية التعلمهتس) ٣احلصول، (

واحدة من املواد التعليمية املستخدمة يف عملية التعلم لتحقيق
األهداف التعليمية هي الكتب. املعايري األساسية يف اختيار املواد التعليمية

.(KD)والكفاءة األساسية(KI)احملورةأو الكفاءة (SK)وفقا ملعايري الكفاءة
هذا يعين أن املواد التعليمية احملددة يف الكتاب املدرسي جيب أن متتثل ملعايري

يف واملؤشرات،)KD(والكفاءة األساسية(KI)احملتوى اليت تشمل الكفاءة احملورة
الكفاءة يقاملنمج احلايل، ومعايري احملتوى هي نطاق املادة ومستوى الكفاءة لتحق

ت تعليمية معينة الكتاب املدرسية إىل جانب املواد التعليمية يف. اخلرجيني يف مستو
والكفاءة)KI(جيب أن يكون أيضا مطابقا الكفاءة احملورة

٨.يف املنمج الدراسية املطبقة)KD(األساسية

نظرًا املنهج الدراسي، واملواد التعليمية، وعملية تعليم هم واحدة ومرتابطة. 
، جيب على املعلم ية وأنشطة تعليمية ذات صلة وهامةألمهية اختيار مادة تعليم

، وجيب تسليمها بشكل كبري وكيفية وفهم املواد التعليمية ذات الصلةلطبع إتقان 

،  ٢٠١٣حتليل املواد التعليمية على " كتاب اللغة العربية مبدخل العلمي ملنهجحلة، . سابطة صا٦
حسن الدين" اإلسالمية ا، كلية الرتبية والتدريس ٢٠١٩،٢٠،ية بننتحلكومجامعة "سلطان موال

٣،نفس املراجع. ٧
.٤نفس املراجع،. ٨



٤

إنشاء طرق ووسائل خمتلفة مناسبة متاًما وقادرة لتسهيل أنشطة التعلم خللق جو 
ن املدرسة العربية يف الصف الثامن ملغةكتب اللكمثال يف ا.الفصل الذي يفضي
، أحدها هو احلوار. ميكن هناك العديد من املواد التعليمية، رامتاالثانوية هداية هللا م

الكفاءات املتوقعة من أن يكون احلوار جسرًا بني الطالب واملعلمني يف فهم وإتقان
، كفاءات املعرفة واملهارات.٢٠١٣منهج 

ا صعبة حبيث تعليم اللغة الع ربية هو أحد املوضوعات اليت تصنف على أ
، ودروس اللغة بشكل أساسي أكثر ختصًصا الطالب إىل أن تكونوا أقل سعادةمييل

ة لتسهيل الطالب يف من بني اجلهود املبذوليف عادة التحدث والقراءة والكتابة.
تعليم اللغة العربية ني ل، من املهم جًدا وجود املعلم اللغة العربية حمرتفعملية التعلم

، مثل التخطيط واستخدام أساليب التعلم املختلفة وفًقا للمادة اليت بشكل إبداعي
ممتع أم ال عملية تعلم اللغة العربية تتم ستحدد بشكل كبري جناح أو سيتم تسليمها.

إذا طبقت عملية تعليم اللغة العربية منذ البداية . فشل أهداف تعلم اللغة العربية
، فليس من املستحيل أن تكون أساليب التعليم النشطة واملمتعةأنواًعا خمتلفة من

م اللغة العربية.يالطالب أكثر محاًسا وحتفيزًا ملواصلة تعل
هداية نويةالثادرسةمليف اةثحا الباتامقاليت ىلاألو ةظحاللى املعمادا عتا

ى الطالبات الصف الثامن، ال ليف تدريس اللغة العربية  خاصة ع.ماترامهللا
ستخدم املعلمة أكثر من طريقة اليت تتالءم ابل تستخدم املعلمة طريقة واحدة فقط، 

هي طريقة احلوار.هااستخدمةقيرات الطالبات، وواحد من طر مع املواد التعليم وقد
طريقة احلوار هي إحدى الطرق اليت غالًبا ما تستخدمها املعلمة يف تعلم اللغة 

، لكن استخدام الوسائط ال يزال غري  يف التعليم املتعلق مبواد احلوار، خاصًة بيةر الع
كافية، ألن املعلمة تفضله استخدام الوسائط املوجودة والعملية مثل الكتاب 

يف أنشطة التعليم املادة احلوار، وجد املعلمة أيًضا . الدراسية وأوراق عمل الطالب



٥

للغة العربية بسبب عدم االهتمام بتعلم مترسالطالبات اليت صعوبة يف التحدث 
لنفس. اللغة العربية وانعدام الثقة 

جراء البحث املتعلقة مبواد احلوار بعنوان تم الباحثة  "، من هذه اخللفية ، 
نوية درسة ملالصف الثامنيفاتبالللطK-13م احلوار يف يتعللحتليل املواد 

"ماترامهداية هللا
.  أسئلة البحثب

ملتعملية كيف.  ١ نويةدرسةعليم املواد احلوار على الطالبات يف الصف الثامن 
؟٢٠٢٠̸٢٠٢١العام الدراسيماترامهداية هللا

يف الصف الثامنعلى الطالباتk-13حتليل املواد لتعليم احلوار يف كيف.  ٢
؟٢٠٢٠̸٢٠٢١العام الدراسيماترامهداية هللانوية درسةمل

البحث.النوافعهداف و . األج
. أهداف البحث. ١

أهدف من هذا البحث كما يف التايل:                                          
ملعليم احلوار على تكيف عمليةملعرفة  . أ) درسةالطالبات يف الصف الثامن 

؟٢٠٢٠̸٢٠٢١العام الدراسيماترامهداية هللانوية
يف الصف على الطالباتK-13احلوار يف حتليل املواد  لتعليمكيفملعرفة  . ب)

؟٢٠٢٠̸٢٠٢١العام الدراسيماترامهداية هللانوية درسةملالثامن
. البحثنوافع. ٢

النوافع النظرية                                                            .)أ
توفر بعض املعارف، خاصة يف ). من خالل هذا البحث، من املتوقع أن١

جمال تعليم اللغة العربية.
كمواد دراسية أو مادة مرجعية كون هذا البحث مفيدًا تمن املتوقع أن ).٢

اية ، خاصة تلك اليت هلا يفملواد احلوارللمدارس يف أنشطة التدريس 
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ثري إجيايب درسةامليف على حتسني تعليم اللغة العربية بشكل عاماملطاف 
.                                      ماترامهداية هللالثانوية

.                                                       ب). النوافع التطبيقية
لتتكون معلومات إ).١ مافيعليمضافية لألطراف ذات عالقة 

ملواد احلوار تكون ذات قيمة إجيابيةوم اللغة العربيةيلتعلتتعلق 
هداية الثانويةمدرسةثامن الصف اللغة العربية، خاصة يف اللتعليم 

.                                                           ماترامهللا
ألحباث تريد أن تالقادم الذي باحثةتكون معلومات إضافية لل. )٢ قوم 

ال .                                                       يف نفس ا
ة                      للجهود حتسني مهارامعلوماتةداتكون مدخًال وم.)٣

يف للغة العربية بشكل خاص وتعليم اللغة العربية بشكل عام كالمال
.                                                      ة املعنيةاملدرس

. حدود البحثد
.حدود املوضوعي                                                                 ١

K-13م احلوار يفيحتليل املواد تعلالبحث املتعلقة "ةجراءباحثةلاتمقا

ات".                                                               باللط
. حدود املكاين                                                                  ٢

الثانويةدرسةثامن يف املالالصفيف يعين ةثحافيه البتاملكان الذي حبث
.                                                                 ماترامهداية هللا

. حدود اللزمين                                                                  ٣
ٕ ثحاالبقررت  يف ٢٠٢١يوين ىلٳمارسجراءة البحث يعين من شهر ة 

خامسة لقاءات . 
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لدراسات السابقة. اه
إستخدام "بعنوان )٢٠٢٠(تعليم اللغة العربية قسم ، أريس ويدييا سطاموة الرسال.١

الكالم مبادة احلوار يف تعليم اللغة الوسائل البصرية الصورة الشمسية لرتقية مهارة
ملدرسة العالية علوم اإلجتماعية قسم"ب" العربية لطالبات الصف العاشر

. وركزت هذه "٢٠٢٠/٢٠٢١الدراسيةونوروغو السنة "معارف" فاملعلمات
الشمسية عملية إستخدام الوسائل البصرية الصورةكيفية:  الدراسة مناقشتها على

هل إستخدام الوسائل و لرتقية مهارة الكالم مبادة احلوار يف تعليم اللغة العربية 
ار ترقي مهارة الكالم مبادة احلو البصرية الصورة الشمسية تستطيع أم ال تستطيع ان

قسم علوم اإلجتماعية "ب"  الصف العاشريف تعليم اللغة العربية لطالبات
٢٠٢٠/٢٠١٩.٩السنة الدراسية فونوروغو"معارف" ملدرسة العالية املعلمات

استخدام وسيلة بعنوان )٢٠١٩(تعليمالرتبية والكلية،  نونونج نورحيايتة . الرسال٢
لرتقية مهارة التالميذ يف الكالم العريب (دراسة شبه جمموعة الألسئلة يف تعليم احلوار 

سالمية شيليجي جتربة على تالميذ الصف السابع يف مدرسة اجلوامع الثانوية اإل
وركزت هذه الدراسة مناقشتها على.٢٠١٩/٢٠٢٠الدراسيةندونج) السنة 

كيفية تكون مهارة تالميذ يف الكالم العريب للفصل السابع "ب" يف مدرسة 
ندونج قبل استخداماجلوامع الثانوية اإل وسائل جمموعة سالمية شيليجي 

الألسئلة يف تعليم احلوار و كيفية تكون مهارة التالميذ يف الكالم العريب للفصل 

الصورة الشمسية لرتقية مهارة الكالم مبادة إستخدام الوسائل البصرية أريس ويدييا سطامو، ".٩
لية ملدرسة العااعية إلجتماحلوار يف تعليم اللغة العربية لطالبات الصف العاشر "ب" قسم علوم ا

سالمّية احلكومّية اجلامعة اإل،"٢٠٢٠/٢٠٢١املعلمات "معارف" فونوروغو السنة الدراسية 
.٢٠٢٠فونوروغو،



٨

ندونج بعد استخدامالسابع "ب" يف مدرسة اجلوامع الثانوية اإل سالمية شيليجي 
١٠ار.وسائل جمموعة الألسئلة يف تعليم احلو 

جامعة احلكومية . الرسالة سييت حفيظة س، قسم تعليم اللغة العربية، كلية الرتبية ٣
)، بعنوان "تطبيق طريقة احلوار يف تعليم اللغة العربية لطالب ٢٠١٩سالمية (اإل

وركزت هذه الدراسة نكاجني,DDIالصف الثامن يف املدرسة الثانوية معهد 
مناقشتها على كيفية تعليم اللغة العربية و كيف تطبيق طريقة احلوار و كيف 
ملدرسة  العوامل الداعمة و املثبطة يف تطبيق طريفة احلوار لطالب الصف الثامن 

١١نكاجني.DDIالثانوية معهد 

لنسبة ملا مييز هذه الدراسات عن األحباث اليت  احثة، ها البجراأأما 
ختتلف ا، كماريسهتدفإن الباحثة تركز أكثر على حتليل مادة تعليم احلواراليت 

يمية التعلوسائلبينما تركز دراسات األخرون أكثر على استخدام الموقع البحث 
لر. أطريقة احلواواستخدام السؤال تعيني على مادة احلوار وتطبيق نسبة ألوجه ما 

.الشبه،  يناقش كله على مادة احلوار
النظريطارإل. او

العربية                        اللغةتعريف تعليم. ١
ن كيج  التعليم يف حقيقة األمر ال ميكن تعريفة مبعزل عن التعلم. يقول 

Nathan Gage)(لالستجابة للمتطلبات العملية للرتبية جيب أن )١٩٦٤:٢٦٩
ت التعليم). فتعليم هو توجية املتعلم ومتكينه  ت التعلم ربطا مباشرا بنظر تربط نظر

ام وسيلة جمموعة الألسئلة يف تعليم احلوار لرتقية مهارة التالميذ يف ، استخدنونونج نورحيايت. ١٠
ة وية اإلسالميع الثانوامالكالم العريب (دراسة شبه جتربة على تالميذ الصف السابع يف مدرسة اجل

ندونج) السنة  ن غونونج جايت٢٠١٩/٢٠٢٠الدراسية شيليجي  اإلسالمية ، جامعة سو
ندونج، .٢٠١٩احلكومية 

11  . Siti Hafizhah S, Penerapan Metode Hiwar Dalam Pembelajaran Bahasa arab pada Peserta

Didik Kelas VIII MTs Ma’had DDI Pangkajene, Skripsi IAIN PAREPARE, 2019.
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ذا  إالفرص والشروط املالئمة لذلك. فمن احلصول على املعارف واملهارات وتوفري
شارة واستجابة شرطية ميكن حدوثة عن طريق إكنت ترى أن التعلم هو عملية 

مج  من العزيز وكما يرى ذلك ب.ف. سكنر  -ن تدريسكإفB.F. Skinnerبر
ذا كنت ترى تعلم إسيكون مبوجب هذه النظرة. وعلى العكس من ذلك -بالشك

ا استقرائية فقد ختتار تقدمي العديد من اللغة الثانية عملية استن تاجية أكثر من كو
القواعد والنماذج واألمثلة لطالبك وتقوم بتكرارها بدال من أن جتعلهم يكتشفون 

١٢.هذه القواعد بطريقة استقرائية

منا هو عملية ذهنية واعية الكتساب السيطرة على إالعربية ن تعليم اللغة إ
األمناط الصوتية والنحوية واملعجميةمن خالل دراسة هذه األمناط وحتليلها بوصفها  

نتقائها. ىل الفهم الواعي لنظام اللغة  كشروط إلإحمتوى معرفيا. فتعلم اللغة يستئد 
١٣فالكفاية املعرفية سابقة على األداء اللغوي وشرط احلدوثة.

. إن ينو جزء من الدين وواجب ديهماء على أن تعليم اللغة العربية اتفق العل
للغة لقراَن العربية واجب علىالعلم  حىت ال غناء والسنة كل متعّلم من العلم 

تعاىلهحد منهم عن أفضل ن اللغة العربّية يف زمان نزول القران يعلم أ. فا
ا. واللغة العربية مل تزل  ه زل كالمفأنىناللغات وأفصحها وأوسعها مع العظيم 

علىهلعظيم الذي وعده هللا تعاىل حبفظكذلك بفضل القران ا
ا أفضل اللغات وأوسعها. من ّمر العصور. ومن خصائص العربّية نا عرفنا أن هأ

العربية ، مكتب الرتبية العريب لدول اخلاجل، اململكة مبادئ تعلم وتعليم اللغة. دوجالس براون،  ١٢
ض  .١٨- ١٩٩٤،١٧السعودية، الر

ا النظرية والتطبيق. على أمحد مدكور، ١٣ ، دار الفكر العري، تعليم اللغة العربية لغري الناطقني 
.٢٠٠٦،١٨القاهرة، -وىل، مدينة نصرالطبعة األ
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ا دور عظيم يف فهم القراَن العظيم وأن تعليمها مهمة جدا يف حياة هلاللغة العربية
١٤.مة اإلسالميةاأل

، فإن املنهج بشأن نظام التعليم الوطين٢٠٠٣م لعا٢٠وفًقا للقانون رقم 
ألهداف واحملتوى واملواد التعليمية  عبارة عن جمموعة من اخلطط والرتتيبات املتعلقة 

تعلم لتحقيق إلضافة إىل األساليب املستخدمة كدليل إرشادي لتنفيذ أنشطة ال
املنهج عبارة عن خطة توفر إرشادات يف عملية أنشطة .أهداف تعليمية معينة

هو منهج يدمج املهارات واملوضوعات ٢٠١٣التدريس والتعلم. يف حني أن منهج 
، عرب العديد من وضوعات يف شكل داخل ختصصات فرديةواملفاهيم وامل

١٥التخصصات وداخل املتعلمني وعربهم.

Scientific(لعلمي على املدخل ا٢٠١٣التعليم والتعلم يف منهج 

Approach ( وهي عملية اليت تبين على مفاهيم البحث العلمي وتطبيقها يف عملية
ملدخل العلمي  لكفاءة اجليدة يف إالتعليم والتعلم. ويهدف تعليم  ىل تزويد الطلبة 

حل املشكلة عن طريق األنشطة التحقيقية اليت تطلب من الطلبة أن يتفكروا نقد
وأ م على فهمها. فيكون هذا وابتكار ملعرفة املكتسبة لرتقية قدرا ن يتوصلوا 

ىل دفع الطلبة إويوجه عملية التعليم والتعم فيه ٢٠١٣املدخل روحا املنهج 
الكتشاف املعرفة مبا يف حوهلم عن طريق البحث واملالحظة والتجربة من املصادر 

١٦املختلفة.

األنشطة األساسية يف عملية القياسية عن تنفيذ التعلم على أساس منهج 
عملية التعلم لتحقيق األهداف، الذي بشكل تفاعلي وامللهم واملرح هي٢٠١٣

.٢٥،أمهية تعليم اللغة العربّية يف فهم القران العظيمألويزار،. ١٤
15 . Laila Faoziyah, “Analisis Buku Ajar Bahasa Arab Madrasah Aliyah Berdasarkan Kurikulum

2013 “ ( Skripsi IAIN PURWOKERTO, 2020) , 26-27

حتليل الكتاب املدرسة يف تعليم اللغة العربية للمرحلة املتوسطة (دراسة يف منهج رحيان درويس، . ١٦
١٤جامعة الرانريى اإلسالمية احلكومية،الرسالة، )٢٠١٣
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كما موضح يف عملية القياسية عن تنفيذ التعلم على ١٧.والتحدي وحتفيز املتعلمني
رسني هو إعداد املعلمني األولية اليت أجريت املدأن أنشطة٢٠١٣أساس منهج

ملتابعة عملية التعلم، اسأل أسئلة حول املواد اليت تعلمتالتالميذ نفسيا وجسد
ملواد اليت يتعني دراستها ويشرح أهداف التعلم اليت ميكن حتقيقها وتسليم واملرتبطة 

ا حلل مشاكل خمطط تفصيلي عن نطاق املواد ويشرح األنشطة اليت ستضطلع 
١٨.أواملهمةالتالميذ

يتمتع املنهج كتصميم تعليم مبوقع اسرتاتيجي للغاية يف مجيع جوانب 
، ال التعليم ويف تنمية حياة اإلنساناألنشطة التعليمية. نظرًا ألمهية دور املنهج يف

لتايل، عند تطوير املناهج . ميكن صياغة املنهج الدراسي بدون أساس متني و
ودراستها بشكل انتقائي ودقيق وشامل وشامل ما الدراسية، جيب أوًال حتديدها 

هي األسس اليت جيب استخدامها كأساس للتصميم ،تطوير وتنفيذ املناهج. مع 
مج التعليمي الناتج  ، أي أن الرب وجود أساس متني، سيكون املنهج الناتج قوً

احلالية سيكون قادرًا على إنتاج بشر متعلم وفًقا لطبيعتهم البشرية، سواء يف احلياة
حلياة بعيًدا يف املستقبل. ١٩أو الرتحيب 

إن استخدام أساس مناسب وقوي يف تطوير املنهج ليس مطلوً فقط من 
قبل صانعي املناهج على املستوى املركزي (الكلي)، ولكن بشكل خاص جيب 
فهمه واستخدامه كأساس لـلنظر من قبل مطوري املناهج على املستوى التشغيلي 

املدارس ليم)، أي املديرين واملشرفني الرتبويني (املشرفني) واللجان(وحدة التع
مع اشرتاط سياسة .واملعلمني واألطراف األخرى ذات الصلة (أصحاب املصلحة)

2al Ummul Qura Vol X, No.Jurn، ٢٠١٣دارة تعليم العربية على أساس منهج.  زكية العابدة، إ١٧

،Institut Pesantren Sunan Drajat (INSUD) Lamongan  ,September2017،٩٣.
.٩٢، نفس املراجع.  ١٨

19 Adib Ubaidillah, Pengembangan Kurikulum tingkat satuan pendidikan menuju kurikulum 2013
ditinjau dari landasan filosofis, psokologi, sosial budaya dan teknologi di MTS Darul Falah sirahan
cluwak Pati, skripsi STAIN Kudus,2017, 1.
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بشأن منهج ٢٠١٣لسنة ٠٠٠٩١٢احلكومة من خالل الئحة وزير الدين رقم 
لرتب يف جيب أن ، ومجيع الرتبية اإلسالمية واللغة العربيةملواد ا٢٠١٣مدرسة 

، مق ألساس تطوير املناهج الدراسيةيكون لدى كل وحدة تعليمية فهم واسع ومتع
٢٠.يف كل وحدة تعليمية مدارةو جيب استخدام العمليات كمرجع يف تنفيذ املنهج

تقرتح أربعة األسس الرئيسية يف تطوير املنا هج شاوديه سوكمادينا
) العلم ٤؛ و () االجتماعية والثقافية٣) نفسية (٢) الفلسفية؛ (١وهي: (

والتكنولوجيا. جيب أن تؤخذ األسس األربعة بعني االعتبار يف ختطيط وتطوير 
هذا يعترب أن التعليم هو حماولة إلعداد الطالب . املناهج وتصبح األساس لتنفيذه

تمع. لذا فللدخول املعرفة ، بل يوفر أيًضا إن التعليم ليس فقط للتعليم وحدهبيئة ا
تمع. ٢١واملهارات والقيم للعيش والعمل وحتقيق مزيد من التطور يف ا

شئة عن ختصصات معينة تشكل  األسس الفلسفية للتعليم هي افرتاضات 
تقدمي نقطة البداية لدراسة وممارسة التعليم. دور األساس الفلسفي للتعليم هو

النفسي يف تطوير املناهج األساسعالمات على ماذا وكيف ينبغي تنفيذ التعليم.
خذ مسامهة علم النفس ، النموذج يف دراسات املناهج شكلني. أوالً دورًا مهًما. 

نًيااملفاهيمي واملعلومات اليت سيتم بناؤها ، حيتوي على التخطيط الرتبوي. 
لتعليمية هي التفاعل بني منهجيات خمتلفة ميكن تكييفها للبحث الرتبوي. العملية ا

، وحتديدًا بني الطالب واملعلمني وأيضًا بني الطالب واألشخاص اآلخرين. األفراد
، بسبب االختالفات يف الظروف النفسية. بشر خمتلفون مع املخلوقات األخرىال

حيث بفضل هذه القدرات النفسية العليا واملعقدة اليت جتعل البشر أكثر تقدًما 
ملخلوقات األخ ٢٢.رىومهارات ومعرفة ومهارات مقارنة 

كما  املؤسسات االجتماعية والثقافية دورًا مهًما يف تطوير املناهج التعليمية 
تمع واألمة. يعكس املنهج من حيث املبدأ رغبات ومثل واحتياجات  يف ا

20 .Ibid, 2.
21 .Ibid, 2-3
22 Ibid, 3.
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تمع. لذلك تمع، من الطبيعي ا ، وجيب أن يوفره أن يهتم التعليم بتطلعات ا
للظروف االجتماعية والثقافية للمجتمع التعليم االستجابة للضغوط احلقيقية 

تمعا يت املتعلمون من ا ، وحيصلون على تعليم رمسي جيد وكذلك بشكل حمللي.
تم تمع أيًضا. تصبح حياة ا تمع وموجه إىل حياة ا ع، بكل غري رمسي يف ا

ملثل. للتعليم، األساس واملرجعية يف نفس الوقتخصائصها وثرائها الثقايف ، و
عتباره مادة العتبارات التنمية حي تل أساس العلم والتكنولوجيا موقًعا مهًما للغاية 

منهاج دراسي. هذا ألن التعليم هو جهد إلعداد الطالب (الطالب) ملواجهة بيئة 
دائمة التغري. التعليم هو جهد واعي إلعداد الطالب من خالل أنشطة التوجيه 

املستقبل. التكنولوجيا هي تطبيق العلم والتدريس و / أو التدريب ألدوارهم يف
املعرفة العلمية والعلوم األخرى حلل املشكالت العملية. ال ميكن فصل العلم 

٢٣. والتكنولوجيا. علوم والتكنولوجيا تتطور بسرعة كبرية مع وترية التنمية عامة

:أهداف تعليم اللغة العربية
.حىاللغة العربية الفصأن يكتسب الطالب القدرة على استعمال .أ

ة، وأن يكتسب الطالب القدرة على القراءة االستيعابية الصامت.ب
.ذلك يف حدود منوه الفكرى و اللغوى

.قروءمأن يكتسب الطالب القدرة على الكتابة السليمة خبط واضح .ت
ا منأن يرتب على تدوق النصوص األدبية و حماولة إدراك ما فيه.ث

.نسانيةمواطن اجلمال و القيم اإل
ميله إىل املطالعة و يف جمالسة الكتب العربيةى أينم.ج

أن يكون لديه الدافع للبحث، و أن يتدبر على استخدام املعاجم و
٢٤.الفهارس املبسطة، ليعود إليها حينما تدعو احلاجة إىل ذلك

23 Ibid, 4.
إستخدام الوسائل البصرية الصورة الشمسية لرتقية مهارة الكالم مبادة أريس ويديياسطامو، . ٢٤

يف تعليم اللغة العربية لطالبات الصف العاشر "ب" قسم علوم اإلجتماعيةاحلوار
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عليميةواد التمل. ا٢
. مفهوم املواد التعليميةأ

احملتوى التعليمي الذي يرغب العلم يف تقدميه هيعليميةواد التن املإ
ا هي  للطلبة بعد حتقيق أحداف تعليمية معالفية أو مهارة أو وجدانية أي أ
صر هللا و عبد احلميد عبد هللا  املضمون الذي يتعلمه التالميذ يف علم ما. 

لوف نقال رأى القامسى: أن معىن املواد التعليمية ختتلف عن املعىن الشائع املأ
عند الناس. فكان يرى أن يتألف املواد التعليمية ال من مادته األساسية فحسب 
بل كذلك من املواد املساعدة كاملعجم وكتاب التمارين التحريرية وكتاب 

٢٥التمارين الصوتية وكتاب املطالعة املتدرجة وكتاب االختبارات ومرشد املعلم.

اخلربات الرتبوية واحلقائق ورأى طعيمة أن املواد التعليمية هو جمموعة 
ا واالجتاهات والقيم اليت يراد تنميتها  واملعلومات اليت يرجى تزويد الطلبة 

م إعندهم، أو املهارات احلرقية اليت يراد  دف النموا الشامل إكسا ها 
ا الفردية إاملتكامل هلم يف ضوء األهداف املقرورة يف املنهج. واملواد هلا  سهاما

ملعلومات ولكن أيضا يف اكتساب منط يف التعل م، ليس فقط فيما خيتص 
ثريه على ذهن  ا، وكل هذا له  التفقري الذي يستخدم فيها، واملنطق اخلاص 

٢٦الدارس هلا.

ب. أمهية املواد التعليمية
ت تتمثلة ا تشكل عنصرا أساسيا من مكو أمهية املواد التعليمية يف أ

ت املنهج تتكون من عدة عناصر   لرغم من أن مكو املنهج. وذلك ألنه 

جامعة الرسالة،٢٠٢٠بلمدرسة العالية املعلمات "معارف" فونوروغو السنة الدراسية 
.٠٢٠٢،١٢احلكومّية فونوروغو، اإلسالمّية 

. ١١، نفس املراجع. سابطة صاحلة، ٢٥
.١٣- ١٢، نفس املراجع. ، ٢٦
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ىل أن وجود املواد التعليمية يعد ركائز إكأنشطة وطرق تدريس وكتب تعليمية 
لثقايف املنهج األساسية يف أي مرحلة تعليمية. فمن خالل حمتواه اللغوي وا

٢٧تتحقق األهداف املراد حتقيقها من امللية التعليمية.

وتعد املواد التعليمية أيضا الوعاء الذي حتمل اللقمة السئغة الطيبة أو 
اللقمة املرة املذاق اليت نقدمها للطالب اجلئع، واملعلم هو الوسيلة أو الواسطة 

لة مل تكن مما يرجي ال أن هذه الوسيإاليت تقدم بواسطتها هذه اللقمة للطالب. 
دائما دورها. فلعلها يف حني من األحيان مل تكن على استعداد كامل، ففي 

أي املواد -عداد هذا الوعاءإهذه احلالة البد من تركيز االهتمام على 
٢٨عدادا حسنا. إ-التعليمية

حلوار. أ٣
تعريف احلوار.أ

ادلة،هم وتداولاحلوار يف اللغة: مراجعة الكالىنمع ، واحملاورة : ا
م: مل قوهلهم. ومنجعون الكالاأي: يرت م يتحاورونهوالتحاور: التجاوب، و 

أي: مل يرد ومل يرجع اجلواب فمرجع احلوار للتخاطب والكال محير جوا
م و مراجعة الكالهاللغوي العام للحوار نعتبادل بني اثنني فأكثر. واملامل

ن أصبح معناه ما يدور من واحلديث بني طرفني فإذا اضيف إىل األد
ن، و م واحلديث واجلدال واملالكال ذا يدل على أنهناقشة بني أتباع األد

ناقشة. م واملمعناه عام متعدد األشكال والصور واألنواع حبسب نوعية الكال
كثر من صورة وحيتاج إىل ي فهوحاالصطالهأما مدلول غامض يستعمل 

.١٣، نفس املراجع. ٢٧
نفس املراجع. ٢٨



١٦

كثر بينها، و هبيان أنواع حبول هللا ىن بحث الثايف املهذا ما سنبينهوالفروق 
٢٩.ومشيئة

هارات ب على سيطرة املاحلوار مهارة من مهارات اللغة اليت ترفع الطال
من اللغة م و الكتابة. إن احلوار فرع القراءة والكالالرابعة من اإلستماع و

كن الناس. وميم بنيهي واسطة اإلتصال والتفا هكتوبة، و لفوظة أو املامل
ن رسالة من شخص إىل أوىنشيئ يساعد يف نقل معهتعريف اإلتصال 

ا عقليا أوهاجتتبادلة فكرة أو انقولة أو املذه الرسالة امله، و قد تكونهأخي
يف أمهية نقلها بعضفلسفة معينة حلياة أوشيئ تعتقد المهارة عمل أو

ا هر استمرار احلياة اإلجتماعية وتطور هو جو هوتوصيلة لآلخرين. و االتصال 
و هك بني أفراد اجلماعة. واحلوار رت شم ووجود الفعل املهالتفايستحيلهوبدون

تمع جماللغة اللفظية لكل نطوقة أداة من أدوات االتصال. وامللفظية أولا
و أساس اإلتصال والتخطيط و هالعقل، و ي اليت تصنع الفكر وهينإنسا

ا يصعب علينا أن نتصور تطوير الثقافة اإلنسانية إىل الصورة البحث، وبدو
٣٠.ا اليومهدجتاليت 

ان ك، و ملدرسةيف االتعليمنشاطاتيف ثرؤ تةرفنا أن مهارة اللغعكما 
لعربيةاةمادة اللغتقدميبلعربيةاةاللغتعليمبأساليوهواراحلتعليمب و لصأ

تالميذ مع والتالميذ،والاملدرسابنيملتعاالاكنهراو ا احلذ، ويف هوارحل

لد السابع، ،Sigli2ANMتطبيق الطريقة املباشرة ىف تعليم احلوار بـــ،حممد ثبريين . ٢٩ لساننا : ا
.٨٨، ص ٢٠١٧يونيو،–العدد األول يناير 

.٨٩ص ، نفس املراجع. ٣٠
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هيواراحلتعليموأما أهداف ت. داملفر دة ازلى ليكونوا قادرين عتالميذوال
للغة العربية.لىتالميذ قادرين عوالليكون  ٣١حتاور يوميا 

.خطوات تنفيذ طريقة احلوار واملناقشة.ب
:خطوات عرض احلوار فهيو أما 
م عليهام و ب بتحية اإلسالالتحية: حي الطال.أ .إجا

.حةم الصفرقالدرس و املادة وعنوانإعداد السبورة: اكتب التاريخ و .ب
ة الوحدراجعةنزيل، إن وجد ومراجعة: وتشمل مراجعة الواجب املاملج. 

حملتوى وية واللغهارات اراجعة العناصر واملاملأو الدرس السابق وتتضمن
.الثقايف

قش الطال.د ن ع، صاحبة للحوارب يف الصور املالتمهيد للدرس: 
.طريق األسئلة

ب ن الطالأقد فردات اجلديدة، ما تعتمن املرتفردات اجلديدة: اخامل.ه
قش ة، و السياق وسجلها على السبور عن طريقاهلن يفهموا معاني

.ب يف معانيهاالطال
، ق الكتبغالاإلب كتب مغلقة: اطلب من الطالاالستماع وال.و

.احلواردّ أواالستماع جيداً. أدر التسجيل، أو
فتح الكتب،لب االستماع والكتب مفتوحة: اطلب من الطال.ز

.احلوارالتسجيل أووأمرواالستماع جيداً وأدر
ق الكتب وإعادة ب إغالاالستماع و اإلعادة: اطلب من الطال.ح

موعات واطلب من كل جمإىل بمث قسم الطالاحلوار بعدك مجاعياً 

٣١ .Endang Munawar, Mochamad Syaifudin,، أسلوب التدريب ااملتواصل يف تعليم احلوار وأثره يف
Jurnal(،الكالمترقية مهارة ALSUNA Vol. (2 ،2018 ،٩٧.
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بعد ذلك طالبني، ألداءرتموعة أن تؤدي جزءا من احلوار. اخجم
٣٢.احلوار ثنائيا

معيار احلوار .ج
املعايريأضف، يف نشاط خاص أكثر)٤هـ: ١٤١٢د الرمحن موسى أبكر (عب

التالية:احلوار
ضج وواضح وحمدودإعداد .١ ى كوك لدتثري الشال ، لذاوصياغة احلوار 

.، وال خترج عن موضوع احملادثة الطالب
.التفكري ، شجعهم على ذلكحوار حسب مستوى قدرة الطالب.٢
.تقدير آراء وأسئلة احملاور .٣
. جيب أن يكون توزيع احلوار متساوً التوزيع أو.٤
ت الطجييب املعلم ويصححها.٥ . البواستكمل أوجه القصور يف إجا
من أجل اكتساب املعرفة بشكل قم بعمل ملخص لنتائج حوار مرحبا.٦

٣٣.منهجي

أهداف تعليم احلوار.د
تىهداف يف تعليمهلكل الدرس أ :، يهدف تعليم احلوار كما 

يح.ي الصحلشفو . ليكون املتعلم متعودا على الكالم الفصيح أو التعبري ا١
ع ستطيياألداء، حىت . ليكون املتعلم مسيطرا على حسن النطق وحسن ٢

املستمع فهم كلهمه.
. ليكون كالمه مرجتال سليقا.٣
لثروة اللغوية من املفردات والرتاكيب اجل٤ ة را على إفاد، وقاديدة. ليكون غنيا 

القواعد النحوية والصرفية يف كالمه.

.٩٤،Sigli2ANMتطبيق الطريقة املباشرة ىف تعليم احلوار بـــ،مد ثبريينحم. ٣٢
33. Dedeng Rosidin,  Metode Hiwar , jurnal Pend Bahasa Arab.pdf, 8
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غة، وعلى لأية لم يف. ليكون حمبا للغة العربية، ألن اإلنسان إذا اعتاد التك٥
ا لغة القرآن الكرمي واحلديث ااأل ة الثقافة ف ولغلشريخص اللغة العربية أل

العربية.
حية ن الناماضه . أن يتحدث املتعلم احلديث اجليد. وحيسن التعبري عن أغر ٦

الشكلية أو املوضوعة.
جة و احلاتدع. مترين الطالب على االنطالق يف احلديث والكتابة عند ما٧

املوقف واحدا منهما.إليهما أو عندما يتطلب
. مساعدة الطالب على التكيف يف مواقف احلياة املختلفة اليت تتطلب منه ٨

من ألوان التعبري كالسؤال واجلواب وإدارة احلوار وكتابة املذكورة  لو
٣٤.واملقاالت وتلخيص بعض احملاضرة وغري ذلك

أمهية احلوار يف تعليم اللغة العربيةه.  
علم يف املدرسة فهو مهارة من مهارات اللغة اليت تدفع أما احلوار امل

فروع اللغة العربية األخرى من اإلستماع والقراءة ب على سيطرة فهمالطال
ي واسطة اإلتصال هو توبة،كلفوظة أو املوالكتابة . إن احلوار فرع من اللغة امل

نم بني الناس. وميهوالتفا أو ىنعشيئ يساعد يف نقل مهكن تعريف اإلتصال 
تبادلة فكرة أو نقولة أو املذه الرسالة امله، وتكون همن شخص إىل أخيرسالة

شيئ اليت تعتقد البعض يف معينة حلياة أوفلسفةمهارة عمل أوا عقليا أوهاجتا
اإلجتماعية ر استمرار احلياةهو جو هأمهية نقلها وتوصيلة لآلخرين. واالتصال 

. ك بني أفراد اجلماعةشرت جود الفعل املم وو هيستحيل التفاها وبدونهوتطور 
و اللغة اللفظية لكل نطوقة أداة من أدوات االتصال و اللفظية أو املهواحلوار 

و أساس اإلتصال والتخطيط. هاليت تصنع الفكر و العقل، و يهينمع إنساجمت

لد السابع، ل،Sigli2ANMتطبيق الطريقة املباشرة ىف تعليم احلوار بـــ،حممد ثبريين . ٣٤ ساننا : ا
٩٠-٢٠١٧،٨٩، يونيو–العدد األول يناير 
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ا يصعب علينا أن نتصور تطوير الثقافة اإلنسانية إىل الصورة والبحث، وبدو
٣٥.اليوماهدجتاليت

واملناقشةاحلوارالستخداممميزاتو. 
:لىيمامنهانذكرواملناقشةاحلوارالستخداممميزاتعدةهناك
.تدعم وتعمق استيعاب املتعلمني للمادة العلمية.١
دةمن مثي ، و وقف التعليمتزيد من فاعلية واشرتاك املتعلمني ىف امل. ٢ ز

نفسهم.تهمثق
.مئهعلمني بتغذية راجعة فورية عن أداتزود املت. ٣
.يفهلشاالتفكري واالستماع و االتصال تتيح للمتعلمني ممارسة . ٤
لتايل متالتعاون والتنافس بني املتعلمنيتنمى روح.٥ بانع ، و .ة وامللللر
.تتيح الفرصة الستثارة األفكار اجلديدة واالبتكارية.٦
.مراعاة الفروق الفردية بني املتعلمنيتساعد املعلم ىف . ٧
.ختلق نوعاً من التفاعل القوى بني املعلم واملتعلم. ٨
رألفكااتبادلو منظرهتووجهامءهح للمتعلمني فرصة التعبري عن أراتتي. ٩

.والتعليقلشرح
٣٦.ات جديدة التصال داخل قاعة الدرستفتح قنو . ١٠

احلوارز. أسلوب حتليل املواد لتعليم 
، واليت تقوم ملستخدمة هي تقنية حتليل احملتوىتقنية التحليل ا

ت وفًقا دي سوريربابتحليل البيا ا. (سور حتليل ،)٣٥: ١٩٩٢، حملتو
ت. ٣٧احملتوى هو دراسة منهجية للسجالت أو املستندات كمصدر للبيا

.٩١نفس املراجع،. ٣٥
.٨٩،  املوجه اسرتاجتيات التدريس،  . حممد عيدو بركات٣٦

37 Rini Dwi Susanti, Studi Analisis Materi Ajar “Buku Teks Pelajaran” Pada Matapelajaran Bahasa
Arab Dikelas Tinggi Madrasah Ibtidaiyyah, Jurnal Arabia,Vol 5 No 2,Juli-Desember,2013.204
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ت كتاب يصف حالة لذلك فإن حتليل احملتوى هو حماولة للكشف عن حمتو
الباحثني وأفرادهم يف وقت كتابة الكتاب.

، حتليل احملتوى هو حتليل علمي حملتوى رسالة االتصال. ختصار
)Noeng Muhadjir ،2000: تقنيات حتليل احملتوى من . يتكون احملتوى يف)68

هو احملتوى ، مها احملتوى الكامن وحمتوى االتصال. احملتوى الكامننوعني
، بينما حمتوى االتصال هو الرسالة الواردة املستندات واملخطوطاتاملوجود يف 

ستخدام تقنيات حتليل احملتوى، سيتم حتليل ٣٨.نتيجة االتصال الذي حيدث
ت الكتاب تدريس يف الصف الثامن اللغة العربية ذات  اجلوانب الواردة يف حمتو

ملناهج املطبقة .الصلة 
فإن اخلطوات اليت جيب اختاذها يف حتليل "احلضري النووي"وحبسب 

ئق) لتكون(أ) اختيار النصوص (كتب، جمالتالنص هي كالتايل: ، و
، ظات ملعرفة اتساع استخدام الكتاب، أي من خالل إجراء املالحالتحقيق

ال من وجهة نظر نظرية وعملية. (ب)  ت الكتاب يف ا ووضع معايري حملتو
تعناصر حمددة حولالرتتيب . احملتوى واللغة املراد دراستها كأداة جلمع البيا

ت الكتاب ، وهيحتديد الطريقة اليت جيب اتباعها(ج) من خالل فحص حمتو
يل املثال حول ، على سبًال (د) لقياس النص نوًعا وكمًيالكامل وفصًال فص

اًء على ، والرسالة اليت سيتم نقلها. (هـ) مقارنة األشياء بناملوضوع يف الفقرة
٣٩املعايري اليت مت وضعها. (و) عرض االستنتاجات نتيجة التحليل.

، فإن املرحلة اليت يستخدمها املؤلف هي على املراحل السابقةبناًء 
نياً:  اختيار النصوص يف الكتاب وزارة الدين الصف الثامن املراد دراستها. 

لثًا: إجراء دي واإعداد النقاط املخروطية يف مادة الفصل الثامن الفر  لزوجي. 
ت كتاب يف شكل حوار وفق احتياجاتالبحث ختيار وحتديد احملتو ، أي 

38 Ibid
39 Ibid,205
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إلضافة إىل ذلك،  جراء قياسات (حتليل) توأهداف البحث.  قوم أيًضا 
بناًء على جمال املواقف من خالل مقارنة نتائج التحليلو مترينات للنصوص 

.الروحية، وعامل املواقف االجتماعية، وعامل املعرفة
. منهج البحثح

.البحثمدخل.١
لنوع  ، ألنيلوصفااستخدمت الباحثة يف هذه البحث املدخل الكيفي 

ية هدالثانوية ادرسة يف املم اللغة العربيةيتعللعن املواد احلواروصفأراداتةالباحث
خللفية.هللا رام  املتعلقة  ما

ت وصفية يف  يف قصرية البحث النوعي هو إجراء البحث الذي ينتج بيا
أو الكتابة والسلوك امللحوظ من الناس (املوضوعات) أنفسهمشكل الكالم 

يلور( لبحث النوعي هو اقرتح أن ا) ١٩٩٠(شرتاوس وكوربني). ١٩٧٥بودغان و
ث اليت ال تنتج من خالل عملية التحليل اإلحصائي أو نوع واحد من البح

٤٠.الكمي، ولكن بدال من ذلك يف شكل مسألة سلوك بشري

ستخدام باحثةالتأجر  ر الوضع / دف إىل تطوينوعي مدخلالبحث 
لتايل فإن ال. احلالة / الظاهرة واد حتليل املة ملتعلقامور معرفة األفقطتدأراباحثةو
ام.         ماتر ية هداية هللالثامن يف مدرسة الثانو الصفاتباللطلK-13تعليم احلوار يف 

حضور البحث. ٢
اةالنوعي، هناك حاجة لوجود الباحثيف البحث  ابة ه مبثل ألنيف هذا ا

ت مباشر  كملهاةجامع بيا ىت طلوب حمةثوجود الباح. وأداة لعملية البحث 
ت اليت مت احلصول عليها ةاحثكن للبوميعلى مدى صالحيتهاميكن حساب البيا

.    روا بشكل مباشر كيف أن الوضع وحالة امليدانتأن 

40 Moh.Ainin,Metode Penelitian Peningkatan Kualitas Pembelajaran Bahasa Arab (Te ori Dan
Praktik)cet I,,Lisan Arabi,Malang,2019, 21
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ت. ٣ مصدر البيا
ت هي جمموعة من املعلومات أو احلقائق اليت هي موضوع البحث أوالبيا

ت مستمدة منباحثةالت، حصلبحثيف هذه ال٤١.موضوعه على بيا
الصفاملعلم والطالب املدير املدرسة،املقابالت معاملالحظات يف امليدان ومن

املراجع.                           وليس بعيدا عن الثامن يف املدرسة الثانوية هداية هللا ماترام 
ت                                 . ٤ أسلوب مجع البيا

ت هو واحد  من سلسلة هامة يف إجراء البحث. من خالل مجع مجع البيا
ت،  ا، حبيث البيا مت احلصول على معلومات هامة أو ظاهرة، شحيح وموثوق 

٤٢)٢٠١٠أينني(ميكن حساب النتائج اليت ينتجها البحث العلمي

ت اليت  :    مت استخدامها يف هذا البحث هيطريقة مجع البيا
الحظة                                    طريقة املأ. 

املالحظة هي عملية مراقبة أو مشاهدة لسلوك الظواهر وملشكالت 
ا  ا ب واألحداث ومكو ا وعالقا املادية والبيئية ومتابعة سريها واجتاها

أسلوب علمي منظم وخمطط وهادف بقصد التفسري وحتليل العالقة بني 
نسان وتلبية املتغريات واتنبؤ بسلوك الظاهرة وتوجيهها اخلدمة أغراض اإل

٤٣احتياجاته.

. املشاركنيةمالحظاستخدمة يف هذه الدراسة هي وكانت املالحظات امل
م يلتعلاحلواراملوادوسجلوا مباشرة تنفيذ باحثةالت، الحظبحثيف هذه ال

. ل الدراسية اليت متيل إىل استخدام أساليب االستداللاللغة العربية يف الفص
ستخدام طريق ة املالحظة هذه هي معرفة املعلومات اليت تريد احلصول عليها 

41 Ibid, 51
42 Ibid,, 52

، مناحج وأساليب البحث العلمي النظرية والتطبيق، عثمان حممد غنيمو رحبي مصطفى عليان٤٣
.١١٢، ٢٠٠٠،الطبعة االوىل، عمان-دار صفاء للنشر والتوزيع
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مدرسة م اللغة العربية ومعرفة كيفية املوقع اجلغرايفييف تعلاملواد احلوارتنفيذ 
حتليل لبنية التحتية اليت تدعم وكذلك حالة املرافق واالثانوية هداية هللا ماترام 

ت اليت تدعم هذا الييف تعلاملواد احلوار طريقة.                                                                       م اللغة العربية وغريها من البيا
املقابلة                                 طريقةب. 

عبارة عن احلوار يدور بني الباحثى (املقابلة)، والشخص الذي تتم ةاملقابل
دلةتبدأ هذا احلوار خبلق عالقة و مقابلته (املستجيب).  بينهما، الثقة املتا

ليضمن الباحث احلد األدىن من تعاون املستجيب.مث شرحت الباحث الغرض 
ن املستجيب على استعداد للتعاون،  من املقابلة. ويعد أن شعرت الباحثة 

جابة بكلمات يبدأ بطرح األسئلة اليت حيددها مسبقا.مث يستجل اإل
٤٤وهكذا يالحظ أن املقابلة عبارة عن استبائة شفوية.املستجيب. 

قابلة ي طريقة مهبحثيت سيتم استخدامها يف هذه الطريقة املقابلة ال
شادات دمي إر تقاملقابالت من خاللرتجر ةجمانية تؤدي مما يعين أن الباحث

ألشياء اليت تدعم .  بحثالحتتوي على نقاط أو خطوط بيانية تتعلق 
ريخ للبحث عن بياةستخدمها الباحثاهذه طريقة اليت  ت عن 

ارة مهسني لتحذتؤخواجلهود يف املدرسة الثانوية هداية هللا ماترام إنشاء
ثري إجيايب على تنفيذ تعليم اللغة العالكالم نوية ملدرسة الثااة يفربياليت هلا 

رس مدهمبحثللذين متت مقابلتهم يف هذه اخاص ااألشهداية هللا ماترام. 
ماترام داية هللاهوية املدرسة الثانيفات بلاوالطةرساللغة العربية ومدير املد

يف الصف الثامن.                                  خاصة
ئق. ج الو

مادة توفر معلومات أو )التوثيقيقول غنيشا وزميلة أن الوثيقة (
نسانية. وتوجد أنواع  رشادات. وهي الوعاء املادي للمعرفة وللذاكرة اإلإ

١٠٢، رحبي مصطفى عليان,عثمان حممد غنيم.  ٤٤
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ئق وال بد اخلبري املعلومات أن جيي د معرفة خواصها وحتديد كثرية من الو
٤٥نوعها حىت جيري عليها املعاجلة املناسبة ويستعملها االستعمال املناسب.

ئق،  ت تويف هذه الو سائل ن املعستخدم هذا النظام جلمع البيا
عدد امماتر اية هللاملدرسة الثانوية هدجلمهوريةمجعيةتركيباملتعلقة 

دعم أنشطة ليت تاية التحتاملعلمني واإلدارة والطالب وكذلك املرافق والبنية
ت يف شكل لبياواام املدرسة الثانوية هداية هللا ماتر م يفيوالتعلتدريسال

الظروف عند التعل .   م هو قيد التقدميصور لوصف بصر
تأسلوب . ٥ حتليل البيا

ت هو واحد من سل سلة هامة يف أنشطة البحث. وليس حتليل البيا
ت هو روح البحث نف سه. دون أي أنشطة من قبيل املبالغة أن حتليل البيا

ت ، مث احلقائق اليت مت مجعها بقدر وكبرية مثل أي شيء ال معىن حتليل البيا
٤٦.له

ت نوعي ت اليت مت عرضها هي بيا فإن لتايل، و ةيف هذا البحث البيا
ت اليت سيتم استخدامها هيطريقة حتليل  طريقةالبيا

ت اليت مت احلصاالستقرائية ، باشربحث املة الول عليها يف بداي، حيث البيا
تحليل قة الطريستخدام .وتسجيلها لتحليلها واستخالص استنتاجات عامة

ت من خالل طرق ةالباحثتحصلاالستقرائي هذه،  لة ملقاباعلى البيا
ور ليت مت العثاريبية لتجامعاجلة احلقائقةق. وهكذا ميكن للباحثظة والتوثيواملالح
. ، مث مطابقتها مع األسس النظرية القائمةعليها

ت٦ . صالحية البيا
ت والنتائج ميكن احلصول عليها من خالل ا ات خلطو لصالحية البيا

:         التالية
١١٩, نفس املراجع. ٤٥

46 Moh.Ainin,Metode Penelitian,, 55
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أ. توسيع نطاق االشرتاك
ان                                                        مناقشة مع األقر ب.
التثليث.ج 
كفاية املرجع.  د

دف احلصول على انةالباحثتقش تقادات حادة مع األقران، وذلك 
ت أقل. ثوأسئلة حول صحة البح وجتري املناقشات مع األقران حبثا عن بيا

ملسائل اليت توضوحا، مث تناقش مع األصدقاء ال ني لديهم معرفة وخربة ذات صلة 
متت دراستها.

ت اليت تستخدم شيئا آخر غري تلك  التثليث هو تقنية التحقق من البيا
ت ت لغرض التحقق أو للمقارنة مع تلك البيا التثليث املستخدم هو . البيا

دف إىل احلصول على م علومات مماثلة من معلومات التثليث للمصادر اليت 
خمتلفة أو مصادر أخرى لتنفيذ التثليث للمصادر اليت تتم ضد شيء هو حمور 

الثامن يف الصفاتبلالطK-13حتليل املواد تعليم احلوار يف البحث وهو معرفة 
مدرسة الثانوية هداية هللا ماترام.                                                                       

ئق، والسجالت امليدانية املخزنة كفاية املراجع البحث اليت تستخدم الو
ت  تنتاجات املعلومات واسملعرفة ما إذا كان ال يزال هناك أو ال يوجد بني بيا

ت. ثنتائج البح دة الثقة يف صحة البيا .املرجع مبثابة مادة فحص لز


