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 شكرا و تقديرا

 م الّلو الّرمحن الّرحيم...ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبس
 َءايَػُتُو قُػْرءَاننا َعَربِيَّا لَِّقْوـِ يَػْعَلُمْوَف... ِكَتابه ُفصَِّلتْ 

كتابة ىف   الّصّحةو اّلذل قد أعطى ناحلمد لّلو، ضلمده نشكره ك نستعي
" تحليل تطبيق مدخل االّتصال على تعليم مهارة الرسالة العلمّية بادلوضوع 

 سطةمن مدرسة جريّاتيب عائشّية المتو الكالم لدى طلبة الصف الثاني 
ب. ك كأحد من الشركط إلنتهاء الدراسة اجلامعة احلكومّية اإلسبلمّية جبور  جوروب"

 المماف ّبخآ،نيّب اسوتنا رسوؿ الّلو صّلى الّلو عليو كسّلم إىلنرسل  اصبلة ك سبلم
ة ك احد ـ مكاـر األخبلؽ، ما محل كرَل ادلعجمة عربّيا ما فيو للغة اجلنّ ادتإلما يرسلو 

لك مادة البحث ىف ىذه الرسالة العلمّية فهي القرآف الكرَل ك كذ من الّلغة الدكلّية
 دستور ادلسلْب طوؿ المماف.

كبعناية اهلل كىدايتو ظهرت ىذه الرسالة إىل عدـ الوجود حتت إشراؼ 
شكرا جميبل كتقديرا ادلشرفْب كإرشاد ادلرشدين ففى ىذه ادلناسبة قدمت الكاتبة 

 ة العلمية اىل: ىف كتابة ىذه الرسال عميقا مبساعد
كالدين احملبْب كأخاف اّلذاف يدعواٍل كيعطياٍل إشرافا ك نصيحة حٍب إنتهيت  .ٔ

 ىذه الرسالة العلمية .



ب ك جور الدكتور رمحة ىداية ادلاجستّب، رئيس اجلامعة اإلسبلمية احلكومية   .ٕ
 كادلشرؼ األكؿ ىف ىذه الرسالة.

بية للجامعة اإلسبلمية لقماف آسا ادلاجستّب، رئيس قسم الَب  احلج الدككتور .ٖ
 ب.ك جور احلكومية 

للجامعة اإلسبلمية  برتومواف ىراىب ادلاجستّب، رئيس ختصص اللغة العربية  .ٗ
 جوركب احلكومية 

 زلّمد عارؼ مصطفى ادلاجستّب ادلشرؼ الثاٍل ىف ىذه الرسالة .٘
 ادلاجستّب، ادلشرفة األكادديية. نورجّنة  .ٙ
جهودىم كأفكارىم بإخبلص يف مجيع ادلدرسْب ك ادلوظفْب الذين بذلوا  .ٚ

 تعليمي كتدريسي اللغة العربية. 
، مع ٕٕٔٓمجيع أصدقائى احملبوبْب ىف ختصص اللغة العربية بدرجة  .ٛ

 النجاح  ىف كل أمورنا.
 ككّل سيفيتاس أكادديية جبامعة احلكومّية اإلسبلمّية جوركب. .ٜ

فائدة نافعة دعواهلل سبحانو كتعاىل أف جيميهم خّب اجلماء كلعل ىذه الرسالة 
 كجلميع القراء.

 ـ   ٕٙٔٓب،     مايو ك جور  
      الباحثة 

 
 اديى سوسيبلكاطى



 التجريد
على  ّتصالمدخل اال. تحليل تطبيق 03660627: رقم التسجيلايمى سوسيالواطى 

سطة من مدرسة جريّاتيب عائشّية المتو تعليم مهارة الكالم لدى طلبة الصف الثاني 
ب: تخصص الّلغة العربّية، قسم التربّية، الجامعة اإلسالمّية و جور ة الرسالة العلميّ .جوروب

 3606ب و الحكومّية بجور 
ىي االّتصاؿ بلغة العربّية صعبة جّدا. العوائق يوجهها عندما االتصاؿ بلغة العربية  ىف العاـ

. كما امةك مل يستطيعوا ىف اجلملة الت. اخلطيئو ىف الكلمات ادلشبهات تشابو الكبلـ اّلذل حيعل
دّرس الّلغة العربّية يعن ىف مع مادلبلحظة االكىل من مدرسة جريّاتيب عائشّية ادلتوّسطة من ادلقابلة الباحثة 

ذلك مدرسة جريّاتيب عائشّية ادلتوسطة يطبق مدخل االّتصاؿ، كذلك الباحثة أريد أنظر كيف مدّرس 
تطيع يفعلهم يستعمل الّلغة العربّية يطبق ذلك مدخل االّتصاؿ، ىل بتطبيق ذلك مدخل االّتصاؿ يس

بااحلّد االقصى مصيب برأم أىل تدريس الّلغة العربّية يقوؿ اف بتطبق مدخل االّتصاؿ يستطيع يفعل 
دلعرفة تطبيق ادلدخل االّتصاؿ على تعليم طلبة االّتصاؿ بلغة العربّية بااحلّد االقصى. ىذا البحث غرض 

دلعرفة الوظائف الٌب يعطها ادلدّرس الطلبة ك ذلا معن ىف تعليم ك  طلبة الصف الثاٍل مهارة الكبلـ لدل
دلعرفة العوائق الٌب يواجهها ادلدّرس عندما يطبق ادلدخل االّتصاؿ ىف تعليم مهارة الكبلـ ك  مهارة الكبلـ

 لدل طلبة الصف الثاٍل
 الثاٍل.  ىو مدرس اللغة العربية ك الطلبة الصف بدأ البحثىو حبث النوعي، مب البحث اىذ

 البياناتىي ختفيض  أداكات حتليل البياناتة. مث كثائقىي مبلحظة كمقابلة أداكات مجع البيانات 
 كاإلستنباط أك التحقيق. البياناتكغرض 

تطبيق ذلك مدخل االّتصاؿ حاصلو األحسن، النو باءعطاء الوظائف من نتيجة البحث عن 
. العوائق الٌب لطلبة للتطبيق ىف حياهتم اليوميةل توافع اادلختلفة الٌب ذلا معُب ك الوسائل الٌب استعم

يوجهها ادلدّرس عندما يطبق مدخل االّتصاؿ، ىي تشابو الكبلـ اّلذل حيعل طلبة اخلطيئو ىف الكلمات 
الطلبة مل يتوعبوا ادلفرادت ك مل يستطيعوا ىف اجلملة  ادلشبهات. ككذلك باالقراءات ادلتغّبات ك بعض

باالصعبة الكبلـ بالغة العربّية. ك ىف تلك ادلدرسة اف يرتبوىا التحتية كمعمل الّلغة  التامة ك يثعركف
 العربّية.
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 الباب األول
 مقدمة

 الموضوع الدوافع الختيار .0
حٌّب اآلف، ليس لغة ذلك  شهورةات ادلغاللّ  لاحد العربّية ىى الّلغة

، ثاموماستعمل باالنساف عرب، كلكن تّسبب خلود القرآف للكتاب 
كتاب مقّدسو ليس رلتمع مكاف نىب زلّمد    تقريراهلل اللغة العربّية للّلغة

للرسوؿ ىو رلتمع العرب. ااّل الّلغة العربّية تنظر مستطيع كّصل توصية 
ـّ.  اذلى اّلذم ابدّم ك عا

غّبىا، بياف ذلك الستطيع تسّلم كذلك. آلّف القرآف نفس يبلغ 
اّلذم  بضع اية يبّْب اّف القرآف ىو الّلغة العربّية ك خلق لغة للّلغة، االحسن

موجود. فػ يدرس الّلغة العربّية كّل مسلم ىو الواجب، مناسب بااالية 
 حديث ك حتّصل علماء عن مناشدة ذلك. قولو تعلى:

                

الجل ذلك الارتباؾ من الواجب للرجل مسلم احّب الّلغة العربّية ك يسعى 
 لّو. ىذا حاؿ حتـم يف قولو تعلى:للتو 

                        

                           

 1    
                                                           

 ٕٔ-ٛٔ(،ص، ٕٔٔٓجوركب،  LPS STAIN، )جوركب: بيمبيبلجارا جيعلموا باحس عرببرطوموا حارحاب،  ٔ



شرط لليفهم ك توىّل القرآف ك حديث.  ىى احدلالّلغة العربّية 
غرض اكىل تعليم الّلغة العربّية ىي ؿ ًّل قدرة الّتبلميذ ىف االستعماؿ لغة 

 ٕذلك لساف اـ خّط.
تعليم الّلغة العربّية ىو عملّية معّقد باادلتنوّع ظاىرة اّلٌب عويص حّد 

ذل خيتلف ؿ كّل انساف ال عجب اذا حاؿ ىذا يستطيع ديلك معن الّ 
ي سعى الذل ثقاؿ ك مشّبع احيانا (. تعلم الّلغة العربّية ىٜٜٗٔيص:)الّ 

يصنع انساف خيبة. آلّف تعليم الّلغة العربّية سعي لليثّكل حالة ك شرط 
 ٖجديد نفس رجل للتحّصل يتفاعل ك ادلواصبلت با ادلالك الّلغة العربّية.

. ىف سعي يبحث  ةحصطبلم فلغة العربّية كاالس يدر ىف ت حاـز
احلّد اآلقصى حاصل  امكاف اصبلح طريقة يدرس الّلغة العربّية للّتحّصل

يعُب ادلدخل ال نظرنا اىل عملّية  ةسنجاي ادحل، كينيريّد يبلغ، يعن م
تعلم. ادلدخل رجع اىل نظر عن كقعو عملّية شىء اّلذل عمـو جّدا. 

ب حقيقة لغة اّلٌب صفة َباض اصاسجنتج انّا ادلدحل ىو اجملموعة اقا
اخلصوص ىف ادلواصبلت، مدحل اليوافق استعمل ىو مدحل  ٗفيلسوؼ.
. غرض مهارة الكبلـ ىو لكى طلبة يستطيع االتصاؿ بأحسن  .االّتصاؿ
  5ك فّعاؿ.
   

                                                           
 ٔٔ-ٛ(، ص، ٕٔٔٓ) باندكنج: ركصدكريا،  ميطودولوج بيمبيالجرا باحس عارب، اجيب حّبماكاف، ٕ
 ٛٔ(،ص, ٜٕٓٓماليج بريص،  UIN)مالنج: ، مديا مببيبلجارا باحس عراب عبد الواىب راشيد، ٖ
 ٖٔ(،ص، ٕٔٔٓ) جيياجرت: تّباص، ، ميطودولوج بيمبيالجرا باحس عرابكموف،  ٗ
 ٜٜ(،ص، ٕٕٔٓ، )جوجاجرتا: ديفا بريس، ميطودكلوجي صوبّب ايفيجتيب بيبيبلتاراف باحاس عاربلْب نوحا، عو  ٘



ّتصاؿ ىذا مل لغرض تسّلط قاعدة قواعد الّلغة فقط. ل االادلدخ
ّتصل االيذاؿ افئل ل االدلدخكلكن مهّم ىو ديلك الكفاءة اإلّتصاؿ. اآلف ا

 ٙىف الّتعلم الّلغة.
الّلغة اّلٌب صفة ي القّوة  لغة ىعامل علم الّلغة تشديد اىل بعد األصوىلّ 

ّتصاؿ ة تعلم لغة تكم مهّم ديارس اىل القدرة االّتصاؿ. رأم كظيفّى ك اال
 من توكيل تركيب الكلمة فقط.

كلمات للتعبّب فكر   ـ ىو قدرة يعّّب اصوات ادلفصلة اكمهارة الكبل
بصيفة رأم الّرغبة اك شعور اىل مدفع الّتكّلم.بكيفّية عمـو مهارة الكلم 
بقصد سعي تبلميذ مستطيع كاصل لساف باألحسن ك طبيعّي با الّلعة 
نتعّلم. لكن طبعا لليبلغ درجة مهارة الكلم مل مسألة سهل لليدرس لغة، 

نبابا  -ذ الوجهة ىنا. صبيجطوتلمي آلّف كاجب خلق قدديا دائرة اّلٌب يوّجو
اؿ ك ّتصاال ( يقسم نشاط ىذا ىف رتبتْب، يعن مل٘ٚٔ:ٖٜٜٔ)

 اؿ.االّتص
ّتصاؿ. ذل استعماؿ مل االّتصاؿ مل معناه تدريب الّ تدريب مل اال

كلكن قصض زّكد تبلميذ قدرة اساس ىف تكّلم احتاج جّدا اذا ىبط ىف 
ك غّبىا. ىذا درجة  ادليداف. كمثل تدريب تطبق حوار، مفردة قاعدة

متوّرط مدّرس ىف تدريب يكفى كثّب. الجل ذلك طبعا كّل عنصور قدرة 
 درس كاجب يعطى مثل.

                                                           
 ٗٚ(،ص، ٕٛٓٓردياج رصدكريا،  PT) باندكنج: ، ستراتيج بيمبيالجرا باحس،  اسكندار كاصيد ك دلدنج صونيندر ٙ



ّتصاؿ ىو تدريب يعتمل ابتكار تبلميذ ىف اليفعل تدريب، تدريب اال
قرصة اليهم يتّمى  طلبةىف درجة ىذه متوّرط مدّرس بكيفّية مبشرة انقص لل

ىذه ضغة للكثّب الّتكبّلـ من ادلدّرس. كىو ىف الّدرجة  طلبةقدرة نفسى. 
تدريب اعطى ىف الّدرجة ك حيّبد لكي ماّدة تدريب اختار مناسب با 

 الّشرط الفصل. 
 ّتصاؿ باالّدرجة، منها: اّلذل ديكْب افعل ىف تدريب االبضع نشاط 

 حديث مجاعة .أ 
للّبقم كّل حديث. ىف معّدات كاجب معّد ىو مسّجل الكاسيت 

. كّل مجاعة اعطى م الفصل طلبة قصـو ىف الّتجّمع مناسب باالواـز
موافقة للّتشاكر ب  حكاية بسيط. قبل تدريب نفذ طلبةموضوع 

اصحاب فرقة. ىف تدريب ىذا تبلميذ تناكب قاؿ شىء مّث اّتصل 
بااألصحاب فرقة لكي يصّب احلكاية اّلٌب مّب. كّل نثاط حديث يرقم 

 لكي حتّصل استمع ايضا.
 لعب دكر .ب 

. دكر الطلبةىذا مدّرس يعطى كاجب دكر معّْب افعل با اطىف نش
. طبعا دكر الذذل طلبة اّلذل اعطى مناسب با الّدرجة الّتوكيل الّلغة

 اعطى اىل الّدرجة أكىل ال متسّو با الّدرجة ثانوية ك عالية.
 
 



 عمل يلهث اجتماعيّ  .ج 
يلهث اجتماعي قصده ىو اخبلؽ اجتماعّي حْب كاصل اّلذل 

اف، مثل اعطى حرمة، يلحث تعّجب، فرح، هتنئة ك غّبىا. يعّّب ب لس
 عّّب ىذا يعمل ىف العقاد الكبلـ اىل حاالت معّْب.

 عمل ميداف .د 
عمل ميداف قصده كاصل باادلتكّلم اصل ىف اخلارج الفصل. طبعا 
نشاط ىذا مستطيع افعل ادلكنة اّلٌب موجود متكّلم اصل لغة فقط. 

ّور قدرة يتكّلم العربّية. آلّف تكّلم عمل ميداف ىذا معناه جّدا للّتط
 بادلتكّلم اصل بادلبشرة حتّصل فّرؽ الّتصحيح يتكّلم ىف ادلتوّع ناحية.

 يهّل ادلسألة .ق 
يهّل ادلسألة عادة نفذ ىف تكوين مناذرة. نشاط ىذا غرض لليهّل 
ادلسألة اّلٌب اقبل. ؿ اكجد اتفاؽ عن اإلقَباه. مناقشة اعل طبقة 

وار، سبب مناقشة كّرط قدرة حيّلل، قّدر، اظهر صعوبتو اعادة بااحل
 ٚىف الّلغة العربّية.طلبة كاقعة. ىف نشاط ىذا مدّرس ينظر طبقة قدرة 

ذلك  م. مهارة نيا تعلم ىو مهارة اليتكلّ قدرة استعماؿ لغة ىف الدّ 
ة اإلستماء، مهارة الكبلـ، مهارة القراءة، ك اموجود اربع، يعن مهار 

ّصل مهارة اليتكّلم، عادة قطع مّر تتّبع اّلذل مهارة الكتبة. ىف حت
مرّتب. من اجلنب مواصبلت، استماء ك تكّلم ىو نشاط مواصبلت 
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و نشاط يبلغ لساف. استماء ىو نشاط يفهم توصية، كىو تكّلم ى
 توصية مّر لغة لساف.

لغة مل غرض أكىل تعلم الّلغة. الّتوكيل قواعد الّلغة حي شرط 
الّلغة حي حتّصل قدرة اإلّتصاؿ ب لغة  مستطيع غرض. غرض تعلم

 بكيفّية فّعاؿ ك طبيعّى.
كما ادلبلحظة االكىل من مدرسة جريّاتيب عائشّية ادلتوّسطة من 

الّلغة العربّية يعن ىف ذلك مدرسة جريّاتيب  مع مدّرسادلقابلة الباحثة 
  تعائشّية ادلتوسطة يطبق مدخل االّتصاؿ، كذلك الباحثة أريد نظر 

س يطبق مدخل االّتصاؿ، ىل بتطبيق ذلك مدخل االّتصاؿ كيف مدرّ 
يستعمل الّلغة العربّية بااحلّد االقصى مصيب برأم أىل  هميستطيع يفعل

مدخل االّتصاؿ يستطيع يفعل  بتطبيقتدريس الّلغة العربّية يقوؿ اف 
 8.طلبة االّتصاؿ بلغة العربّية بااحلّد االقصى

ّتصاؿ تعليم ّلل مدخل االبق أرد الباحثة أف حتكما تعرؼ السا
مدخل االّتصال على تعليم  تطبيق تحليل "الّلغة العربّية باادلوضوع 

 جريّاتيب عائشّيةمهارة الكالم لدى طلبة الصف الثاني من مدرسة 
   "جوروب  المتوّسطة

 تعيين المسألة .3
 كبناء على اخللفيات الّسابقة، كانت ادلسائل ادلتعلقة هبذا البحث، ىي: 
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على تعليم مهارة الكبلـ  ّتصاؿة ادلدّرس ىف تطبيق مدخل االكيفيّ  .ٔ
 طلبة الصف الثاٍل لدل

 الوظائف الٌب يعطها ادلدّرس الطلبة ك ذلا معن ىف تعليم مهارة الكبلـ .ٕ
على تعليم  اؿّتصالعوائق اّلٌب يواجهها ادلدّرس عندما يطبق مدخل اال .ٖ

 طلبة الصف الثاٍل مهارة الكبلـ لدل
 تحديد المسألة .2

فهذا البحث كلن يقتصر إىل ادلوضوع سابقة  كما الدكافع الختيار
مدخل االّتصاؿ على تعليم مهارة الكبلـ لدل طلبة  تطبيق حتليل

 الصف الثاٍل من مدرسة جريّاتيب عائشّية ادلتوّسطة جوركب "  
 تعبيرالمسألة .4

طلبة  يطبق ادلدخل االّتصاؿ على تعليم مهارة الكبلـ لدلكيف  .ٔ
 ؟الصف الثاٍل

ما الوظائف الٌب يعطها ادلدّرس الطلبة ك ذلا معن ىف تعليم مهارة  .ٕ
 الكبلـ؟

ما العوائق الٌب يواجهها ادلدّرس عندما يطبق ادلدخل االّتصاؿ ىف  .ٖ
 تعليم مهارة الكبلـ لدل طلبة الصف الثاٍل؟

 غرض البحث .5
طلبة  تطبيق ادلدخل االّتصاؿ على تعليم مهارة الكبلـ لدل عرفةدل .ٔ

 الصف الثاٍل



عرفة الوظائف الٌب يعطها ادلدّرس الطلبة ك ذلا معن ىف تعليم مهارة دل .ٕ
 الكبلـ

دلعرفة العوائق الٌب يواجهها ادلدّرس عندما يطبق ادلدخل االّتصاؿ ىف  .ٖ
 تعليم مهارة الكبلـ لدل طلبة الصف الثاٍل

 فائدة البحث .4
 فائدة من الناحية النظرية .ٔ

 رفة، كخاصة يف دراسةمن خبلؿ ىذا البحث ديكن أف تميد من ادلع
حتليل تطبيق مدخل االّتصاؿ على تعليم مهارة الكبلـ لدل طلبة الصف الثاٍل 

 جوركبادلتوّسطة من مدرسة جريّاتيب عائشّية 
 صنالناحية التطبيقتيوالفائدة   .ٕ

 ةللباحث  . أ
تطبيق مدخل االّتصاؿ على تعليم مهارة  بتحليلتعلق الٌب علـو اللميادة 

ادلتوّسطة صف الثاٍل من مدرسة جريّاتيب عائشّية الكبلـ لدل طلبة ال
 جوركب

 للتعلم . ب
، كديكن أف يكوف ادلسامهة يف األفكار ةبالٍب ىي فعالة كمناسبة للطل

 لتحسْب نظاـ التعليم مهارة الكبلـ
 طّلبةج. لل

مهارة  تعليم ّتصاؿ علىل االادلدخ تطبيق عن طّلبةتقدَل ادلعرفة لل
 طلبةالكبلـ 



 د. للمدرسة 
دخل للمدرسة لتحسْب نظاـ التعليم كتميد نتائج تعلم ك مرجع كم

 مكتبة.
 مطابقة البحثال .5

 الذل تناقش البحث ىناؾ بعض نظرة عامة ادلراجعب بعد القياـ
اما موضوع الٍب ليست مباشرة  .ساتدقيق موضوع القضايا ادلتعلقة بعض

 .أف تدرس ىي الباحثة مناقشةمتابقة بادلوضوع 

اجلامعة اإلسبلمػّية احلكومية جورب الب الطحيماتّبانات, 
بادلوضوع العبلقة بْب قدرة الكبلـ كالكتابة للصف األكؿ يف  ٕٓٔٓاجليل

 ادلدرسة العالية احلكومية جبورب.

 ٕٔٔٓاجلامعة اإلسبلمػّية احلكومية جورب اجليلالطالب ريسنْب,
 بادلوضوع إستعماؿ طريقة ادلباثرة يف نيل مهارة الكبلـ يف ادلدرسة

 .ادلتوسطة اإلسبلمية رب رضية جبورب

يف الرسالة سابق باحثو اِْكَتَشَف ُمَساَكاُة، معا حبث عبلقة ترمجة، 
باحثو ىنا ال تبحث العبلقة بْب قدرة الكبلـ فرؽ ىو كلكن َكْضُع ال

كلكن باحثو ،  إستعماؿ طريقة ادلباثرة يف نيل مهارة الكبلـ ك كالكتابة
الصف ّتصاؿ على تعليم مهارة الكبلـ مدخل اال تطبيق تبحث حتليل

 الثاٍل من مدرسة جريّاتيب عائشّية ادلتوّسطة جوركب



 تنظيم الكتابة .6
جعلو أسهل لوصف كفهم يف ىذه الدراسة ، فإف الكتاب مناقشة كل 

 فصل على النحو التايل :
الباب األكؿ: مقدمة، كحيتوم على حوايل:. الدكافع الختيار ادلوضوع، 

كحتديد ادلشكلة، تعبّب ادلسألة، غرض من  تعيْب ادلسألة،
 تنظيم الكتابة ،مطابقة البحث البحث، الفائدة البحث،

هارة الباب الثاٍل: أساس نظرية حيتوم على: ادلدخل االّتصاؿ، م
اسَباتيجّية تدريس ادلهارة الكبلـ،تدريس مهارة الكبلـ،

 .الكبلـ
مبدأ  ،ادلوضوع حتليل نوع البحث، الباب الثالث: طريقة البحث، فيها

ك حتليل البيانات  أداكات، مجع البياناتأداكات  البحث،
 حقيقة البحث.

مدخل االّتصاؿ على  حتليل تطبيقاصل البحث فيها حالباب الرابع: 
طلبة الصف الثاٍل من مدرسة لدل مهارة الكبلـ تعليم 

 جريّاتيب عائشّية ادلتوّسطة جوركب   
 بلصة كاإلقَباحاتالباب اخلامس: فيو اإلختتاـ كاخل

 

 



 الباب الثانى
 أساس الّنظرى

 مدخل االّتصال . أ
مدخل االّتصاؿ ىو يرّكم اىل قدرة ادلواصبلت عملّي. تبعا مجاعة 
يهتّم لعة، ادلدخل فعل منفذ جديد الذل سَباتيجّى ىف احملاؿ يدرس ىف 
اللغة الثاٍل، كحيسب ادلدخل الذل متّمم ك ديلك خاّصة الذل قطعا. 

ل ىو ادماج سَباتيجّية الٌب استند اليو قصد الذل قطعا.يعن اَلف ادلدخ
يدّرب طالب استعمل لغة بطريقة مباشرة ك ابتكارّل، ااّل الّتوكيل قواعد 

 اللغة.
هبكذا رلادئ ادلدخل ىذا يدفع طالبة للشجاع يستعمل اللغة 
العربّية. ىدؼ ادلدخل ىذا ىو يعطى قرصة اىل الطالبة لليستعمل اللغة 

ة حالة الٌب ادلي باادلوقف عفويّة ابتكارّل. ااّل الّتوكيل قواعد اللغة. العربي
حالّية ادلركذه ىو بّلغ معن الذل مصيب مناصب باالدعول ك كظيفة 
ادلواصبلت. حالّية قواعد اللغة ىف ادلنظور ادلدخل ىذا علم اك معرفة مجلة 

 فكر، ادلعن كظائف الكادلاتو فقط. اىل حّد طالب ارجاء حتّصل يعّّب 
 ٜشعور، ااِلرادة ك اعتقاد تأّسس اىل قاعدة قواعد اللغة الٌب مصيب.

ادلدخل االّتصاؿ اك فرقة غّب يذكر باالطريقة االّتصاؿ اساسا ديلك 
النظار عن تعلم لغة بكيفّية اإلّتصاؿ، يعن تعلم الذل اساس با النظريّة 
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ىي للينتشر  االّتصاؿ اك كظيفة لغة. تبعا ادلدخل ىذا غرض تعلم الّلغة
قدرة االّتصاؿ كجراءات تعلم رابع مهارة يتكّلم )يسمع، تكّلم، يقراء، ك 
يكتب( الذل يقّر متبادؿ مشنقة بْب لغة ك ادلواصبلت )رجيرض ك 

 .(ٙٙ:ٜٙٛٔرضجّبص، 
ادلدخل االّتصاؿ ىذا ظهر اَلّف مجاعة اّىل تعلم اللغة العربّية رأم 

قواعد الّلغة قليل ناجح، قصده بعد أّف تعلم الّلغة ب ااِلستعمل ادلدخل 
تتّبع تعلم طالب ثابت مل مستطيع بكيفّية احلّد االقص استعمل لغة 

 مشلما حقيقة كظيفة.
نظريّة عن حقيقة الّلغة اّلٌب يتأّسس ادلدخل االّتصاؿ. ىذا ىو 
نظريّة الذل يظهر اّف لغة ىي اداة لليظهر كظيفّى اك االّتصاؿ. غرض 

 ٓٔعْب تلميذ يبلغ قدرة االّتصاؿ.تعلم الّلغة ىي للي
مجاعة تابع ىذا ادلدخل يقّر موجود سبع كظيفة اساس من شىء 

 الّلغة، يعن: 
 كظيفة آالتّى للتحّصل شىء .ٔ
 كظيفة منّظم للينّظم اخبلؽ غّب االنساف .ٕ
 كظيفة تفاعل لليتفعل ب غّب االنساف .ٖ
كظيفة موظّفوف اك شخصّي لليظهر معن ك شعور  .ٗ

 شخصيّ 

                                                           
 ٙٔ(،ص, ٕٔٔٓماليج بريص،   UIN، ) مالنج: جرا باحس عربميطوض و سترتيج بيمبيال  بصرم موصطوبا ك ابض احلمد، ٓٔ



 شىء لليتعلم ك جيذب شىء نتيجة كظيفة اكتشاؼ .٘
 كظيفة ختّيلّي لليخلق شىء .ٙ
 ٔٔتصوير للواصل .ٚ

الّنظر االّتصاؿ عن الّلغة يظهر اّف الّلغة ىي طريقة لليظهر معن ك 
اكجد تفاعل ك ادلواصبلت. غّب ذلك، تركيب الّلغة يدّؿ استعمالو بكيفّيو 

معن كظيفّى  كظيفّي ك االّتصاؿ. عنصور اكىل ىف الّلغة ليس تركيبو، لكن
 ك االّتصاؿ مثل الذل قصد ىف الساف.

 موجود بدع عنصور اّلذل حتّصل حيسب ألساس نظريّة يتعّلم، يعن:
 مبدأ ادلواصبلت ظاىر .ٔ
 كاجب لو معن .ٕ
يعُب لغة، ىي كّل نثاط اّلذل يوّرط ادلوّصبلت ظاىر، اهناء كاجب  .ٖ

ٌب لو معن ك استعماؿ لغة لو معن للتلميذ ك مل اذا سلّطط مجلة آل
 دفع عملّية يتعّلم ك حتّصل الّلغة.

صار،استنتج اّف قواعد اللغة مل غرض اكىل تعلم اللغة. التوّكيل 
قوعد الّلغة ىي كمثل ثرئة لليستطيع يبلغ غرض. غرض تعلم الّلغة ىي 

 ٕٔحتّصل قدرة االّتصاؿ با الّلغة فّعاؿ كطبيعّى.
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مة ينّفذ للينّفذ ادلدخل االّتصاؿ كاجب معركؼ عبلمتة اّما عبل
ادلدخل االّتصاؿ مثلما اّلذل يبْب ب "فنوجحيار ك بركمبيت 

 (،منها:ٜٔ:ٖٜٛٔ)
 معن ىو حاؿ اّلذل مهمّ  (ٔ
 كبلـ اذا فوائد كاجب باادلركم اىل الوظائف االّتصاؿ ك مل يهفظ (ٕ
 قريِّب ىو مقّدمة اكىل اك اساس فكر اصل (ٖ
 يتعّلم لغة معنو كاصل (ٗ
 ادلواصبلت فّعاؿ توحم جّدا (٘
 حتّصل استعماؿ لكن مل يثقل تدريب شدّ  (ٙ
 كبلـ اّلذل يفهم احتياج جّدا (ٚ
كّل كسائل ساعد طلبة ىف تسّلم ك ادلناسب با العمر، رغبة ك  (ٛ

 غّبىا
 ادلواصبلت حتّصل يدفع منذ ابتدأ (ٜ

 ٖٔاستعماؿ لغة اصلّي حتّصل تسّلم اذا اختاج (ٓٔ
 موجود اربع مقياس الكفاءة االّتصاؿ، يعن:

الكفاءة اّلذل فائدة باادلواصبلت لليوّجو الكفاءة سَباجتّية يشّب اىل  .ٔ
 ادلواّصبلت

 الكفاءة كبلـ، سَباجتّية اىل تفسّب عناصر توصية خصوصيّ  .ٕ
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 الكفاءة قواعد الّلغة، سَباجتّية اىل الكفاءة علم الّلغة .ٖ
الكفاءة علم اإلجتماء، سَباجتّية اىل فهم عبلقة اجتماعّي مكاف  .ٗ

 كقوعو مواّصبلت  
 تعلم اإلّتصاؿ ىو: كىو ِاجراءات تنفيذ ك

 ادلواصبلت بأكثر مناسب ماّدة اّلذل مستعدّ  .أ 
 يعّل علم الّلغة تشريع فائدة مواصبلت فّعاؿ. .ب 
  ٗٔتدريب اذا احتج. .ج 

مدخل االّتصاؿ يوّجو تدريس الّلغة اىل غرض تدريس اّلذم اىتّم 
كظيفة لغة لؤلداة ادلواصبلت. تعليم استعمل مدخل االّتصاؿ تركم اىل 

يتكّلم مناسب بقّوة طلبة كعبلفة ادلواصبلت. مدخل يرتفع مهارة 
االّتصاؿ بقصد طلبة لكي يستطيع افهاـ كّل ادلواصبلت دكف حتليل لغة 
يصّب كحدات قواعد الّلغة، منها: اجلملة االصلّية، مفردات، ك غّبىا. 
ىذا ادلدخل سيستعمل للينّمي القّوة طلبة ىف تسّلط على مهارة يتكّلم، 

بلـ، قراءة، ك كتب. غرض تدريس لغة للمدخل يعن: استماء، ك
 االّتصاؿ ىو:

 منّى الكفاءة االّتصاؿ طلبة .أ 
 ارتفع توكيل رابع مهارة يتكّلم ىف كصاؿ .ب 
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كما نظريّة لغة، مدخل االّتصاؿ ادلركم اىل حقيقة لغة للطّريقة شيء 
للتشحيص معن اّلذم شّدد اىل بعد هباء ك االّتصاؿ. ىذا مدخل اظهر 

ادلواصبلت الّلغة.، ك مل علم عن الّلغة. نظريّة يتعّلم اّلذم كجو تفاعل ك 
شوؾ للمدخل ىذا ىو نظريّة حتّصل لغة بكيفّية علمّية اّلٌب يعتقيد أّف 
عملّية يتعّلم رائع اذا لغة يدرس بكيفّية عملّية. بسبب، عملّية يتعّلم الّلغة 

ة تدرس. استعمل مّر مواصبلت مباشرة ىف الّلغاّلٌب رائع من الواجب 
 عنصر نظريّة تعليم اّلذم على اساس مدخل االّتصاؿ كما يلي:

 مبدأ ادلواصبلت، يعن نشاط يوّرط ادلواصبلت ظاىر يرتفع تعليم .أ 
 مبدأ لو معن، يعن لغة اّلٌب لو معن للطّلبة يسند عملّية تعليم .ب 
مبدأ كاجب، يعن نشاط مكاف استعمل لغة للينفذ كاجب اّلذم  .ج 

 عُب تعليم.
ؿ ىف يتعّلم الّلغة يستعمل مدخل االّتصاؿ ىو تدريب نشاط االك 

املك طلبة. طلبة يتحّصل ادلباشرة للّتحصل ينّمي الكفاءة ادلواصبلت 
توىّل تكوين الّلغة ك يفهاـ معُب معا استعمالو. طبعا، طريقة تعليم الّلغة 
 االكىل ك تعليم الّلغة الثاٍل ديلك اختبلؼ. تعليم االصللسّية للّلغة الثاٍل

لئلنساف اندكنسّية طبع اختبلؼ بتعليم االنساف اصللسّية نفس مل احتاج 
 مَبّجم.  

بضع خّصة اخلصوص ىف مدخل االّتصاؿ، بالّتاىل )عفندم 
ٕٓٓٗ.) 



غرض تعليم الّلغة ىي منّى قدرة طلبة للواصل باادلباشرة يستعمل لغة  .أ 
 ىف علقة ادلواصبلت اّلذم ظاىر

تدرس ك معُب كّل تكوين لغة  اساس حاؿ على مدخل االّتصاؿ ىو .ب 
 تكوين، نوع، ك معُب لغة حبالة ك عبلقة يتكّلم

يعّلم طلبة خطا مثل ادلواصبلت اّلذم اشَبؾ ىف -ىف عملّية يتعّلم .ج 
مثل سهولة استهبلؿ ك جّدد متنوّع  اّدكرةنشاط كاصل، كىو مدّرس 

 سلّطط تفاعل بْب طلبة
ربة ك تقليد نشاط ىف الفصل ىيمنة نشاط كاصل، مل تدريب مضا .د 

 دكف معُب
منبع يتعّلم ك ماّدة اّلٌب اطبخة متنوّع، مل ناّس فقط، ك لكن يشّدد  .ق 

 على مواّد حقيقي كلخّّب، جريدة، اعبلف ك غّبىا
 استعماؿ لغة االكىل ىف الفصل مل اخظر، لكن انقص .ك 
 موجود تسامو استعداد طلبة للتعليل شجاعة ادلواصبلت .ز 
ة ىف حياة ظاىر، مل على توكيل تقوَل اشّدد اىل قدرة يستعمل لغ .ح 

 قواعد الّلغة.
الكفاءة االّتصاؿ احتاج بكّل االنساف ىف تدريس لغة العربّية شيء 
يتعّلق على غرض ذلك ىف تعليم الّلغة. الجل ذلك، ىف مدخل االّتصاؿ 



كاجب استعماؿ حتليل لواـز لليعرؼ الكفاءة االّتصاؿ اّلذم احتاج 
    15بطلبة.

 مهارة الكالم . ب
قصد بو نطق األصوات العربية نطقا سليما حبيث ختريج ىذه ك ي

األصوات من سلارجها ادلتعارؼ عليها لدم علمء اللغة. ك تعرؼ مهارة 
الكبلـ أك احلديث بأهنا: الكبلـ باستمرار دكف توقف مطلوب كدكف 
تكرار للمفردات بصورة متقاربة مع استخداـ الصوت ادلعّّب. كالدارس 

هارة فإنو يستطيع أف حيقق اذلدؼ األيمي للغة ك ىو: عندما يتقن ىذه ادل
القدرة علي االتصاؿ باآلخرين، ك إفهامهم ماذا يريد. كتعليم ىذه ادلهارة 
يأيت بعد معرفة الدارس أصوات اللغة العربية، ك معرفة التمييم بْب 
األصوات ادلختلفة إيل آخر ادلهارات البلزمة يف ادلستمع اجليد السالف 

أّف تعليمها يأيت بعد ألفة الدارس ألصوات اللغة عن طريق  ذكرىا أم
اإلستماع، ك من مّث قيل: إّف اإلستماع ىو ادلهارة األكيل لتعليم اللغة، ك 
لكي نعرؼ أنو أجاد ىذه ادلهارة اإلستماع البّد أف يعّّب عنها بالنطق 

 كاحلديث، ك من مثّ فإف احلديث بعد ادلهارة الثانية لتعليم اللغة.
إيل جانب ذلك، فهناؾ طريقة خاّصة للحصوؿ على غاية ىذه  ك

ادلهارة، يعِب تقدَل التدريبات إيل الدارسْب استخداـ الكلمات يف اجلملة 
البسيطة مّث اجلميلة الصعبة الدقيقة ادلتعقدة كاألخّب فهو تطبيقها يف 
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 اجلميلة ادلفيدة الصحيحة كادلفهومة، كىذا ما تسّمي التمارين بالنماذج،
  16ك بعبارة أخر. 

تدريب يعطى للتحّصل تولّىى مهارة الكبلـ بصفة عمل عن مايمع 
بكيفّية سلىّب ىف تدريب استماء. حتّصل قوؿ اّف بغّب تدريب لساف اّلذل 
ـّ صعب بلغة. احدىم ضعف ك  بستمرار الّتوكيل ك يفهاـ الّلغة العربّية بتا

ة ينتشر ىف االندكنسّية النقص منحاج ك طريقة قدَل تدريس الّلغة العربيّ 
ىي ناقصو تدريب لساف بستمرار حٌّب قليل جّدا طلبة الٌّب مستطيع يبّْب 

 فكر ك شعور بلساف.
تشديد اّلذل اعطى اذا ينّفذ تدريس لغة بنشاط تكّلم ىو فّعاؿ. 
فّعاؿ ىف تكبّلـ يظهر ىف خّفة ك سرعة يبّْب فكر ك شعور، مع اصابة ىف 

ٌب جيذبة جّدا. احدىم طريقة تدريب حيسب اختار مفرداة ك مجلة الّ 
فّعاؿ للتحّصل قدرة يتكّلم لساف من حاؿ بسيط جّدا حٌّب احواؿ 

 صعب ىو تدّرب يستعمل اجلملة االصلّية.
حبقيقة، مهارة الكبلـ يشّبو مهارة يستعمل لغة صعبة. ىف حاؿ، 

-مهارة معّلق بتبيْب بنات افكار ك شعور با الكلمة ك مجلة صحيح
ماعدا ذلك، ماىر حيابك ايضا موقف قدرة قوؿ اّلذل فكر. ك  مصيب.

مصيب. صار، ماىر حيّبك تقويّة مبنحاج  -اشعر با الّلغة اّلٌب صحيح
قاموس، قواعد الّلغة، هباء ك اصوات. كّل قدرة ذلك حيتاج مستعّد كلمة 
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ك مجلة معّْب اّلذل شوؾ حبلة اّلٌب ارادة فيها حيتاج تدريب كثّب كبلـ ك 
 ْب لساف.تبي

تدريب الكبلـ صوت استعمل لكي طلبة توىّل تكّلم صوت الّلغة 
العربّية بفصيح، حرؼ اـ كلمة اـ مجلة. آلّف، اذا تدّرب تكبّلـ، تدريب 

 استماء بصفة استقباؿ تلقائّيا داخل فيها.
تدريب الكبلـ ىف الّلة العربّية ىي تدريب قدرة لغة مهّمة جّدا. 

وت عنصر كلمة اّلٌب يشّكل عنصر اصغر ىف  نظريّة علم اصوات يقوؿ ص
كلمة ديلك قدرة للفّرؽ معُب. بقوؿ اخر، اذا كلمة الستطيع يقوؿ ىو 
حتّصل يغّّب معُب. بسبب، خطأ بكبلـ حتّصل يّبز خطأ معن اذا كاصل 
بئلنساف اّلذل يستعمل الّلغة العربّية. ىكذا، مدّرس حادلو مرار يعطى 

ل مهارة الكبلـ بأحسى. تدريب ذلك تدريبا يتكّلم صوت لغة للتحصّ 
حتّصل قطع بنوع تدريب تكّلم، منها: تكّلم اصوات حرؼ اّلذل جديد 
ك غريب بيقوؿ من كاحد علم الّلغة اىل علم الّلغة اخر مناسب مبخرج 
احلرؼ. تدريب استماء ىف تدريب يتكّلم، تدريب قراءة، تدريب استمع 

   17ك قّلد، تقراء القرآف, ك أغنية.
 يس مهارة الكالمتدر  . ج

كالكبلـ يف الّلغة الثانية من ادلهارات األساسية الٍب دتثل غاية من 
غايات الدراسة الّلغوية. كإف كاف ىو نفسو كسيلة لبلتصاؿ مع اآلخرين. 
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كلقد اشتدت احللجة ذلذ ادلهارة يف بداية النصف الثاٍل من ىذا القرف 
ائل االتصاؿ، كالتحرؾ الواسع بعد انتهاء احلرب العادلية الثانية، كتمايد كس

من بلد إيل بلد، حٍب لقد أدل تمايد احلاجة لبلتصاؿ الشفهي بْب الناس 
 إيل إعادة النظر يف طرؽ تعليم الّلغة الثانية.

 نفّصلها التالية:
 تطوير كعي الطفل بالكلمات الشفوية كوحدات لغوية. .ٔ
 إشراء ثركتو اللفظية الشفوية. .ٕ
 تقوَل ركابط ادلعن عنده. .ٖ
 دتكينو من تشكيل اجلمل ك تركيبها. .ٗ
 تنمية قدرتو علي تنظيم األفكار يف كحدات لغوية. .٘
 حتسْب ىجائو ك نطقو. .ٙ
 استخدامو للتعبّب القصصي ادلسلي. .ٚ

من األىداؼ السابقة فتأيت خطوات التدريس ادلهارة الكبلـ علي النحو 
 التايل:
اهتم، (. أف يتعرؼ ادلتحدث أكال علي نوعية ادلستمعْب كاىتمامٔ

كمستويات تفكّبىم كما حيبوف يماعو، كما ال يرغبوف يف 
 االستماع إليو .أم أف جييب علي سؤاؿ: دلن أحتدث؟

(. أف حيدد أىداؼ كبلمو، فقدديا قاؿ العرب: إف الببلغة ىي ٕ
مراعاة مقتضي احلاؿ، كإف لكل مقاـ مقاؿ كلكل حاؿ مقتده. 



ادلستمع أك كعلي ىذا فتحديد أىداؼ الكبلـ طبقا لنوعية 
ادلستمعْب ك نوعية مادة الكبلـ نفسها. كظركؼ المماف كادلكاف، 
كل ىذا يعد أمرا ضركريا، كيساعد ادلتكلم علي حتقيق أىداؼ  
كبلمو. ك كل ىذا يعِب أف ادلتكبلـ أك ادلتحدث عليو أف جييب 

 أكؿ علي سؤاؿ: دلذا سأتكلم؟
، أم أف حيدد (. أف يكوف ادلتكلم قادرا علي حتديد زلتوم كبلموٖ

األفكار ك ادلعِب كادلشكبلت الٍب يريد احلديث عنها. كأف تكوف 
ىذه األفكار متفقة مع األىداؼ الٍب سبق حتديدىا. كىنا يستلـم 
األمر تعليم التلميذ كتدريبو علي كيفية احلصوؿ علي ادلعلومات 
كادلفاىيم من مصادرىا ادلختلفة. كىذا بدكره يعلمو ك يدربو علي 

البحث كالتعلم الذايت، كاالعتماد علي النفس. فالكبلـ  مهارات
أك لتحدث ىنا ليس لغويا، كامنا ىو فنذك مهارات ثٍب، كيعتمد 
علي البحث كاإلستكشاؼ، كاالستماع اجلديد، كالقراءة الواعية.ك 
معِب ىذه اخلطوة، أف علي ادلتحدث الذل خيطط حلديثو أف 

 جييب علي سؤاؿ: مباذا سأتكبلـ؟
يتم اختيار أنسب األساليب أك الطرؽ للكبلـ أك احلديث.  (. أفٗ

كاختيار األسلوب ادلناسب للكبلـ يعّمد علي عدة عوامل منها 
نوعية ادلستمع، ك نوعية الكبلـ، أم موضوعو كمادتو، كنوعية 



األىداؼ ادلراد حتقيقها. كىنا جيب تعليم التبلميذ ك تدريبهم علي 
 18تعبّب الشفهي اآلتية:أسايل الكبلـ أك التحدث، أم ال

 احملاضرة. .أ 
 ادلناقشة ك احملادثة. .ب 
 الندكة.  .ج 
 ادلناظرة. .د 
 اخلطابة ك إلقاء الكبلت. .ق 
 قص القصص كاحلكايات. .ك 
 إعطاء التعليمات. .ز 
 عرض التقرير. .ح 
 التعليقات كادلداخبلت. .ط 

 د. استراتيجّية تدريس المهارة الكالم
تماء تبع مذىب االّتصاؿ ك عملّى، مهارة الكبلـ ك مهارة االس

ارتبط بكيفّية تقويّة. تفاعل لساف اعبلمة بّركتْب اخبار. خاّصة آخر ىو 
احتاج رجل متكبّلـ مجعّية معن. ينّظم تفاعل: من يقوؿ، اىل من، مٌب، 
ك ما عن. مهارة الكبلـ شارة موجود فهم اقّلو من ادلتكبّلـ ىف شّكل 

حٌّب اجلملة. اجلملة، مثل صغّبه ديلك تركيب اساس اّلذل حيابك 
 مستطيع قّدـ ادلعن.
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مهارة الكبلـ حقيقة جيّسم مهارة حياصل تّيار منهاج صوت مفصلة 
لليبلغ ارادة لواظم شعور، ك الّرغبة اىل االنساف آخرز ىف ىذا، تكملة 
أداة الكبلـ رجل ىو شرة علمّية اّلٌب ديكنو للمحاصل نوع شىء 

ساس با اعتقاد ادلفصلة، حلن صوت، يهدكء ك حلن الكبلـ. ىذا مهارة ا
نفس للتكبّلـ بكيفّية طبيعّى، صادؽ، صحيح ك ادلسؤكؿ بيميل مسألة 

 علم النفس كلحياء، حائق القلب، توتّر، ك غّب ذلك.
مشركع برنامج تدريس للينّمي مهارة الكبلـ حتّصل يعطى ملء 

 لواظم اّلذل اختلف. نشاط ذلك منها:
 نشاط ينّمي مهارة الكبلـ بعمـو .أ 
 كبلـ با اخلصوصنشاط ينّمي ال .ب 
 نشاط يفوؽ مسألة اّلٌب يطلب اىتماـ خصوص. .ج 

 طلبة اّلٌب استعماؿ لغة االكىل مهيمن جّدا -
 طلبة اّلٌب حيّرب مشكبلت نفسّيةف ادلستحى، ك مستور -
 طلبة اّلٌب حتّمل مل اعاقة اّلٌب ارتبط ب االادة الكبلمو. -

يبلغ برنامج تدريس مهارة الكبلـ لديو قدرة قرسة اىل كّل اشخاص 
 غرض اّلذل مهّة. غرض مهارة الكبلـ ينطول بلغة احواؿ الّتاىل:

 سهولة الّتكبّلـ .أ 
طلبة كاجب حتّصل قرصة الكبّب للتدّرب الكبلـ حٌّب ينّمهم مهارة 
ىذا بكيفّية طبيعّى، طبلقة،ك افرح، اّما ىف الفرقة صغّب اـ اقبل 



ذل ينمو مّر الّسامع عمـو اّلذل اجلملة الكبّب. طلبة ينّمي تصديق الّ 
 تدريبم

 بياف .ب 
ىف ىذا طلبة يتكّلم بتماـ ك بّْب، اّما ادلفصلة اـ كبلمو. فكرة اّلٌب 
باالكبلـ ك اّما مرّتب. بتدريب مناقشة الٌب يرّتب للفكرة منطقي ك 

 بّْب، بياف الكبلـ ذلك مستطيع للتحّصل.
 ادلسؤكؿ .ج 

م تدريب الكبلـ اّلذل بأحسن يشّدد ادلتكّلم للمسؤكؿ لكي تكلّ 
بتماـ ز فكر بكّل اجتهاد يصيب يصّب موضوع الكبلـ، غرض 
الكبلـ، من يدعو يتكبّلـ، ك كيف حالة الكبلـ معا كقتو. ىكذا 

 تدريب يتباعد عن كبلـ اّلذل ال ادلسؤكؿ.
 شّكل الّسمع اّلذل خطر .د 

تدريب ادلتكبّلـ بأحسن ك ينّمي مهارة االستماء بتماـ ك خطر ايضا 
الّبنامج ىف ىنا طلبة يدرس للّتحّصل تقوَل  يصّب غرض االكىل ىذا 

 كلمات، نّية ك غرض ادلتكّلم يهمأ سؤاؿ:
 من تكّلم؟ -
 مذا يتكّلم؟ -
 ما غرضو؟ -
 ما استبداد يتكّلم من ذلك؟ -



 شّكل العادة .ق 
العادة الكبلـ الحتّصل بغّب العادة تفاعل ىف الّلغة اّلٌب تدريس اك لغة 

 الكبلـ ىف اخبلؽ رجل. االكىل. ىذا العامل مهّم ىف مشّكل العادة
مشلما معركؼ، انتخاب اسَباتيجّية اك ائتبلؼ طريقة ك تقنّية تعليم 
خصوصا اساس على غرض ك ماّدة ال يتغّّب اىل كحدات نشاط 

عاطفّى طلبة دترين ىف نشاط،  -تدرس. ىف حاؿ ذلك منوّرط مشّقف
 19من بْب ذلك:

 لعب دكر -
 شّكل مناقشة -
 مقابلة  -
 حيكى -
 خطبة -
 تقرير لساف -
 يقرأ الّسميت -
 يرقم الكبلـ -
 لعب مأساة.  -
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 الباب الثالث
 طريقة البحث  

 نوع البحث . أ
كفقا لنوعو، كىذا ىو البحث الذم أجرم البحث ادليداٍل 
للبحوث ادليدانية، كذلك باستخداـ طريقة البحث النوعي، يعن يراقب 
موضوع حّد انتج تعرؼ. البحث النوعي ىوحبث افعل يف كضع شيء 

حلياة ادلية با القصض ينظر ك يفهم ظاىرة. ما يقع، دلذا يقع، اّلذل يف ا
  20ك كيف كقعو.

 االتصاؿحتليل تطبيق مدخل ىف ىذا البحث الوصفي النوعي يتعلق 
على تعليم مهارة الكبلـ لدل طلبة الصف الثاٍل من مدرسة جريّاتيب عائشّية 

ىو كاف . لذلك ىذا الغرض من ىذه الدراسة النوعية  جوركبادلتوّسطة 
لوصف كاقع عملي على األرض كراء ىذه الظاىرة يف العمق مفصلة 
كشاملة.بسبب فإف استخداـ  مدخل النوعي يف ىذا البحث ىو 

 لتتناسب بْب الواقع العملي للنظريات تتبق طريق باستخداـ طريقة.
 تحليل الموضوع . ب

حّل حبّل العقدة فّكها ك نقضها فا ضلّلت ك منو ادلثل )ياعاقد 
اذكرحبل( ام اترؾ سبيبل حلّل ما انت نعقده فبل تكن عقدتك ال حتّل. 
حّل اجلامد: أذيب اضلّل انفّك احلّلل مبالغة احلّل مبعُب اىاّؾ. يقاؿ 
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)فبلف حبّلؿ للعقد كاؼ( للمحّمال ام حيل ادلثاكل ك يكفى يف 
مة، احلبللة ما حيّل عليو احلرير ك ضلوه. التحليل الكهر بائي االمور احمل

ىو ارجاء بعض االجسم ادلركبة اىل عناصرىا بواسطة التّيار الكهر بائي  
 ٕٔكرّد ادلاء اىل اك كسيجْب كىيد ركجْب.

دخل، دخل دخوال كمدخبل، دّخل جعلو يدخل، داخل مداخلة 
ه داخبل، جتّخل، ق العجب دخل فيو. أدخل إدخبل كمدخبل ق، صّبّ 

مثل دخل أدخل نفسو فيها. تداخل الشىء. دخل بعضو ىف بعض، 
اّدخل ك اندخل مثل دخل، ألّدخلة ختليط االلواف ليوخذ منها لوف 
آخر، الدخاؿ دخوؿ بعض ادلفصل ىف بعض. الدخيل ج دخبلء من 
دخل ىف قـو كابسب اليهم كليس منهم. ادلدخل. الدخوؿ موضوع 

 22حسن ادلدخل( ام حسن ادلذىى ىف اموره. الدخوؿ يقاؿ )ىو
كّصل: كصل يصل كصبل كِصلة كُصلة  الشيء بالشيء:ألمو 
كمجعو، كّصل الشيء بالشئ. ألمو ام ربطو بو، اكصل فبلنا اىل كذا. 
أهناه اليو كابلغو ايّاه كاصل كصاالكمواصلة الشيء كىف الشيء توّصل اىل  

ضدهتاجرا. اّتصاؿ بالشيء كذا. بلغو كانتهى اليو، تواصل الرجبلف. 
  23التأـ بو كاليو بلغ كانتهى كيب خّب فبلف علمنو.
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مهر مهرا ادلوأة: أعطاىا اكحعل ذلا مهرا. أمهر. ادلرأة. اعطاىا اك 
جعل ذلا مهرا زّكجها رجبل على مهر، فهي شلهرة. ادلهر )مص( ج مهورك 

 24مهورة. ادلهّبة من النساء ج مهائر: احلرّة الغلّية ادلهر.
كاـ، كلم كلماه جرحو يقاؿ )ىذا شّلا يكلم العرض كالعْب(، كّلم 
، تكّلم تكّلما كتكبّلما الّرجل. الكلمة ج   تكليماه:جرحو. الكلم ج كلـو
كلم ك الكادلات: الكلمة، الكبلـ القوؿ علم الكبلـ علم من العلـو 
 الشرعّية ادلدّكنة يبحث عن ذات الّلغة تعلم كصفتو كاحواؿ ادلمكنات من

         25ادلبدإ كادلعاد على قانوف االسلم.
 مبدأ البحث . ج

مصادر ىذا البحث حتت ادلوضوع " حتليل تطبيق ادلدخل 
 االتصاؿ على تعليم مهارة الكبلـ"، الٌب بأخدىا الباحثة ىى:

على تعليم  االتصاؿحتليل تطبيق مدخل البيانات األكلية ىي البيانات عن  .ٔ
ادلتوّسطة ثاٍل من مدرسة جريّاتيب عائشّية مهارة الكبلـ لدل طلبة الصف ال

 يعُب طلبة اّلٌب يدرس يف تلك ادلدرسة. .جوركب
البيانات األكلية الٍب  البيانات الثانوية ىي البيانات الٍب تدعم كتكمل .ٕ

يتم احلصوؿ عليها من خبلؿ دراسة األدب من خبلؿ تعميق الكتاب 
 ك البيانات ادلتاحة على شبكة االنَبنت.

 
                                                           

  ٚٚٚ نفس ادلرجع،ص، ٕٗ
 ٜ٘ٙنفس ادلرجع،ص،  ٕ٘



 جمع البيانات أداوات . د
ىذه الرسالة ىى يبحث كصفى النوعى, كىف ىذه الرسالة 

حتليل تطبيق ستبحث الكاتبة بادلقابلة كادلبلحظة كالوثائق, فهي عن 
على تعليم مهارة الكبلـ لدل طلبة الصف الثاٍل من مدرسة  االتصاؿمدخل 

  جوركبادلتوّسطة جريّاتيب عائشّية 
 مبلحظة ىف ادلدرسة .1

 الّنظاـمبلحظة بغّب  -
مبلحظة ىف البحث مكتىب استعمل بغّب الّنظاـ، آلّف حبث 
النتيجة مل مبّْب. حبث النتيجة انتشر مّدة مبلحظة تواصل. اذا 
ادلسألة البحث بّْب ىف البحث كّمى، مبلحظة ااستعمل بنظاـ 

 يستعمل بطريقة مبلحظة.
مبلحظة بغّب النظاـ ىو مبلحظة بدكف استعداد عن 

الباحثةمل اعرؼ عن اليبلحظة ىف يستعمل ادلبلحظة. آلّف 
مبلحظة الباحث بغّب استعمل آلة ملفظة، ك لكن ادلعامل 
ادلبلحظة فقط. الجل ذلك، الباحثة يستعمل مبلحظة حّر.  

 26كتابة جيذب، يستعمل حتليل ك يعمل اخلبلصة.
 مقابلة ىف ادلدرسة .2

 مقابلة بغّب الّنظاـ -

                                                           
  ٚٙ(، ص، ٕٕٔٓ، )باندكنج: الفابيًب ميماحامى بينيليتييا جواليتاتيبصوجيونو،ٕٙ



ن الباحثة ال يستعمل بطريقة مقابلة بغّب الّنظاـ ىو مقابلة حّر. يع
مقابلة. مقابلة بغّب الّنظاـ استعمل ىف البحث مقّدمة اك عن ادلبدأ 
ـّ، الباحث يستعمل  البحث. للّتحّصل فكريّة مسألة اّلذم تا
مقابلة اىل اقواـ ينوب عن ادلتنوّع طبقة مبوجود ىف زلل البحث. 

حتليل كّل الباحثة أكثر من استماء عن احلكّية ديجيب. بناء على 
جواب من رليب ذلك، فػ الباحثة بقّدـ سؤاؿ الّتاىل اّلذم موّجو 

 27على عرض شيء.
مقابلة أكحديث ىوشكل من أشكاؿ التواصل اللفظي ذلك 

 ٕٛ.نوع من احملادثة الٍب هتدؼ إىل احلصوؿ على معلومات
 كثائق . ذ

كثائق خطوة مجع البيانات باالوثائق اسَبجاع البيانات الٍب 
ن خبلؿ الوثائق.  كاستخدمت الكاتبة الوثائق عن كجد عليها م

حتليل تطبيق مدخل االتصاؿ على تعليم مهارة الكبلـ لدل طلبة الصف 
 ٜٕ.الثاٍل من مدرسة جريّاتيب عائشّية ادلتوّسطة جوركب

 أداوات تحليل البيانات . ه
تقنيات حتليل البيانات ادلستخدمة يف ىذا البحث ىو حتليل 

ل البيانات النوعية يعِب عملية البحث بشكل البيانات النوعية. حتلي
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منهجي كجتميع البيانات الٍب مت احلصوؿ عليها من ادلقاببلت، 
كادلبلحظات ادليداٍل، كالوثائق، عن طريق تنظيم البيانات إىل فئات، 
ككصف يف كحدة، جتميع كتنظيم يف منط، كاختيار أم كاحد أمهية كالٍب 

 .سيتم دراستها كذلك لليكوف مفهوما
حتليل البيانات يف البحوث النوعية منذ ما قبل دخوؿ ادليداف، 
بينما يف ادليداف، كبعد ذلك. كبناء على ىذه اآلراء، كحتليل ىذه 
الدراسة قبل كذىب الباحثوف إىل ادليداف، يف ادلرة القادمة يف ىذا اجملاؿ، 

 .حٌب بشكل جيد عندما أصلمت يف ىذا اجملاؿ
 :ات يف ىذه الدراسة ىي كما يليحتليل أكثر تفصيبل للبيان

 ختفيض الوقائع  .ٔ
البيانات الٍب مت احلصوؿ عليها يف رلاؿ مكتوبة أك مطبوعة يف شكل 
أك التقرير كصفا مفصبل. كعبلكة على ذلك سلفضة، تلخيص، اختار 
موضوع، كالَبكيم على األشياء الٍب ىي مهمة، بالنظر إىل ترتيب 

 .يهاأكثر منهجية، شلا يسهل السيطرة عل
 عرض الوقائع .ٕ

مرة كاحدة يتم تقليل البيانات ، مث تكوف اخلطوة التالية ىي يربتب 
 البيانات يف دراسة نوعية دلواصلة.

 اخلادتة كالتحق .ٖ



األداكات الثالثة يف حتليل البيانات النوعية ىي استنتاج كالتحقق. 
التحقق يعِب التحقق من صحة التقرير، عن طريق التسجيل الٍب 

سمع أك يرل، كادلقاببلت الٍب مت احلصوؿ عليها. مث ديكن أف ي
 ٖٓ.نستنتج مجيع البيانات الٍب مت احلصوؿ عليها

 حقيقة البحث . و
يف دراسة نوعية للحصوؿ على بيانات ديكن االعتماد عليها ىو 
موثوقية البيانات الٍب مت اختبارىا. كتعتّب البيانات صحيحة إذا مل يكن 

ا مع ما حيدث بالفعل على الكائن قيد ىناؾ اختبلؼ بْب الباحثْب عنه
 الدراسة.

لتحديد صبلحية البيانات ادلطلوبة تقنيات الفحص، كيستند ىذا 
األسلوب على عدد من ادلعايّب مبا يف ذلك مستول الثقة، كتثليث 
التقنية ادلستخدمة. التثليث ىو السلوب الذ ييستخد مصحة البيانات 

ٍب، ألغراض التحقق أك على كالتحققشيء آخر من خارج البيانات ال
 ٖٔسبيل ادلقارنة ضد البيانات.
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 الباب الرابع
 نتيجة البحث

 محل البحث . أ

 مدرسة جريّاتيب عائشّية المتوّسطة ية عنمحة التاريخللا .0
فّباير  ٖتاريخ  أقيمت ىفمدرسة جريّاتيب عائشّية ادلتوّسطة 

وركب مركم ج ، ىذه مدرسة يقـو ىف دائرة القرية عاير صينجاغٕٗٔٓ
ىو عمل سعى مّتحدة . كسط مديريّة رجيانج ليبونج مقاطعة باصلولو

 لبناء فكرةال كجوده. جزلّمديّة حتت قيادة دائرة عائشّية مديريّة رجيانج ليبون
ألنو ، جعائشّية مديريّة رجيانج ليبونمدير فكرة باالنظر اىل ىذه مدرسة 

من ادلدرسة  يفكر اف اعداد مدرسة تكملية مهم جد لوعاد التبلميذ
لليقيم مدرسة كسطى االكىل االيمو  االسبلمية االبتدائية ادلتكاملة.كاف

ادلتوّسطة ك رئيس ادلدرسة االكىل ىي علفا  مدرسة جريّاتيب عائشّية
 نوبّيانٌب ادلاجستّب.
ىذه مدرسة جريّاتيب عائشّية  كجود على الذينتمع ككثّب من اجمل

لطلبة الذين يشارلوف امتحاف دخوؿ كذلك باالنظر اىل كثّب اادلتوّسطة. 
 ٕٖ.ىم من ادلرار ىف ادلتنوعة حكومية كانت اـ مؤىبل. ىذه ادلدرسة
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مدرسة جريّاتيب عائشّية ادلتوّسطة، عسى  ىكذا عن نظرة خاطفة
يستطيع يصّب مدرسة اّلٌب يستطيع خيدـ بتسهيل االحسن ك اىتماـ اّلذل 

 .اخبلص ك زلّبة دتامة من كّل مدّرس ك العامل
 رسة صورة جانبية عن المد .3

 ادلتوّسطة مدرسة جريّاتيب عائشّية  اسم ادلدرسة
NPSN  ٜٕٕٙٛ٘ٙٗ 

NSS  ٕٕٕٕٕٓٙٓٓ٘ٓٓ 
 خاص  ادلدرسة كضعة

 مساء ادلبكر  تعلمالالوقت يف 
 ٕٗٔٓ/DS/DISDIK ٔ.ٖٖٖٓ/ٕ.ٕٔٗ  تاريخ التصريح االذف

 Sengakأمحد دحبلف اذلواء  .KH .  عنواف ادلدرسة
 كسطجوركب   كممر 

 ليبونج انجالرجي  ناحية
 بنجولو  مقاطعة

 .sekolahkreatif 89@gmail.com  الّبيد اإللكَبكٍل

   اذلاتف
   تقرير االذف للتنفيذرسالة 

 
 



  DS / Disdik ٕٗٔٓ،ٔ.ٖٖٖٓ/ٕ.ٕٔٗ  رقم
 ٕٗٔٓأغسطس  ٖٓ   التاريخ

 ليبونج انجالرجي مكتب الَببية منطقة  الٍب أصدرت ادلؤّسسة
 S.Agريلواطى   ادلدرسة ةرئيس
 ٕٗٔٓ / SK  ٕٓٗ / PDA / A / X رقم 

 ٕٗٔٓأبريل  ٕٔ   SK التاريخ
 ليبونجالريغانغ عائشّية إقليمي قادة   الٍب أصدرت  ادلؤّسسة

  هاهدافو رسالتها و أ مدرسةالرؤية مستقبلة عن  .2
 درسةعن ادل تقبلةسرؤية م . أ

، اخبلؽ الكرديةة على طباعة اجليل الٍب ظهرت مؤسسة تعليمية قادر 
مستقل، كلدم شعور عاؿ من الوطنية كتكوف قادرة على ادلنافسة يف 

 .عامل تسوده العودلة
 ادلدرسة ةسالر   . ب

. تطبيق قيم احلياة الدينية منذ األساسية يف كقت مبكر من أركاف ستة ٔ .
                                        من إدياف، أركاف اإلسبلـ اخلمسة 

االزدىار ادلسجد كمكاف للتعليم كتصبح مثاال حيتذل بو يف تطوير  . ٕ
 .التعليم الوطِب

 .كضع موقف كطِب يف احلياة اليومية على أساس الثقافة الوطنية . ٖ
 تطوير مبدأ متعة التعلم متعة التعلم . ٗ



 كاللعب. تطبيق التعلم عن طريق اجلمع بْب التعليم ٘
 سةادلدر ىداؼ أ ج. 

 احملمدية ادلناصب با ادلنهج الوطُب نهجادل كانت.ٔ.

 .إنشاء بيئة مرحية كآمنة للطبلب إلجراء الدراسة ..ٕ

 مستطيع ينافس ىف ادلضرعةك  مستقّل بنفسو كاالصلاز  حتصيل الطلبة. ٖ

. القدرة على إجراء البحوث كالتجربة، كاستكشاؼ كتطبيق ادلفاىيم ٗ
 .يف احلياة اليومية

 33.ادة من البيئة كمصدر للتعلماالستف. ٘

 

 البنية التحتية حالة المرافق و .4
 0 الجدول

 األراضي كالبناء
اسن  منرة

الكائن 

 السلع
العالهاث 

 سنة في هوقف / الذولت التجاريت

 الشراء

/ 

 استقبال

 رمز / رقم عذد

 البند

هصذر  حالت

 RB RR B األهوال

Jl.kha.dahl  أرض ٔ

an 71 
  DA01/0

01/SKS

A/2014 

√    
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 الفصول ٕ

 الدراسية

6x10m² Jl.kha.dahl

an 71 
 4 DA02/0

01/SKS

A/2014 

s.d 

DA01/0

04/SKS

A/2014 

√    

 غرفة ٖ

 المعلمين
         

 مختبر ٗ

 اللغة
         

هختبز  ٘

 العلوم
         

 مختبر ٙ

 الحاسوب
         

 طالب ٚ

 مرحاض

1,5x2m² حجزة الذراست 

 

 

 4  √  √  

 المعلمين ٛ

 مرحاض
 هكتب 

 

 

 1  √    

          هستودع ٜ
ٔ
ٓ 

          الحزاست

ٔ
ٔ 

 مهارات

 صالة
         



 3 الجدول

 أداة الرياضة 
 الكائن اسم منرة

 السلع

 / موقف

 الدولة

 / شراء السنة
 رمز / رقم عذد استقبال

 البند

 

 مصدر حلة

 األموال

 بوس دانا √  √  3  هذرست الطائرة كرة ٔ

 بوس دانا   √  2  هذرست كزة الّسلت ٕ

 بوس دانا   √  2  هذرست  ٖ

 بوس دانا   √  2  هذرست كزة القذم ٗ

 بوس دانا   √  2  هذرست تكراو ٘

 بوس دانا   √  2  هذرست الّطاولة كرة ٙ

 كرة صافي ٚ

 الطائرة

 

 بوس دانا   √  1  هذرست

 بوس دانا   √  1  هذرست الريشة صافي ٛ

 صافي ٜ

 الّطاولة كرة

   1  هذرست

√ 
 بوس دانا  

 خريطة ٓٔ

 اندونيسيا

DD02/001 1  هذرست

/SKSA/20

16 

 بوس دانا   

DD03/001 25  هذرست األسهم الكشفية ٔٔ

/SKSA/20

16 

 دانا بوس دانا   √



 معهد أنابيب ٕٔ

 العامة اإلدارة

DD04/001 5  هذرست

/SKSA/20

16 

 بوس دانا   √

 مالعال العالم ٖٔ

 

DD01/001 1  هذرست

/SKSA/20

16 

 بوس دانا   √

 1  هذرست الطاولة كرة ٗٔ

set 

 بوس دانا   √ 

  الكشفية الخيام ٘ٔ

 هذرست
 1 DD05/001

/SKSA/20

16 

 بوس دانا   √

 

 حقائق مدّرسى مدرسة جريّاتيب عائشّية المتوّسطة  .5

 2 الجدول

 منرة سمالا قسم كظيفة

 1 ريلواطى دعوى رائسة مدرسة

 2 فينى فيترّيانطى علم الحساب مدّرس

 3 جونيدى Fisifol/UNIB مدّرس

 4 تصويرّية فنون يوفين رومانز مدّرس

 5 حيند سيفتيان رياضة مدّرس



 6 ميصان دوى كورنياوان رياضة مدّرس

 7 ,يولى لطيفة اللّغة االنجلسّية مدّرس

 8 فخرول روظى تربّية مدّرس

 9 قتارينا الماجستيرأ اللّغة االندونسّية مدّرس

 11 ديان عنجرينى علم األحياء مدّرس

 11 نوفى حريانطة حكم مدّرس

 12 ,يولى وحيود تربّية دينّية االسالم مدّرس

 13 سيفتى كرنّيا وردانى BK/STAIN مدّرس

 مدّرس
 14 ريك عفريانى مدّرس مدرسة اإلبتدائّية

 15 دوى نوفيتا علم الّطبيعة جينتيا مدّرس

 16 حاج. عيلفا نوفينطى الماجستير يدّبر تربّية سمدرّ 

 حالة الطلبة  .6
 4 الجدول
 الطلبةعدد من 

 بياف
 

عدد الطلبة آخر 

 شهر
 

 درجة عدد الطلبة اّكؿ شهر تنّقبلت الطلبة
 

 عذد هؤنّث هذّكز عذد هؤنّث هذّكز عذد هؤنّث هذّكز 

 21  21    21  21 VII A 

 36  36    36  36 VIII A 



  23 23     23 23 VII B 

  29 29     29 29 VIII B 

 57 52 10

9 

   57 52 109 Jumlah 

Total 

 5 الجدول
 عدد الطلبة حسب العمر

 

 عمر
Kelas VII A Kelas VII B Kelas VIII A Kelas VIII B عدد 

(L+P) 

L P L P L P L P 

11 - - - - - - - 

 

- - 

12 5 - - 15 1 - - - 21 

13 13 - - 8 12 - - 17 50 

14 3 - - - 20 - - 10 33 

15 1 - - - 3 - - 2 6 

>15 - - - - - - - - - 

Total 22 - - 23 36 - - 29 109 

 مدرسة جريّاتيب عائشّية المتوّسطة هجمن .7
اّلذل اعتمد على ادلنهج ىف  KTSPادلنهج استعمل على نشاط تعليم 

 الّدكلة ادلتقّدمة.
 منّظمة المدرسة .8

 لكّل ركيب منّظمة اّلذل يرّتب نظما. حاؿ ىذا كظيفة لليوّجواف 
نشاط ك عمل مدّرس مناسب اىل قسم كّل كاحد، كما ىف عملّية ال يتعّلف 



للطالب العلم دين ك علم  ادلتوّسطة مدرسة جريّاتيب عائشّية متفّرقوف.
 منّظمة ادلدرسة اّلٌب مبّْب ك لنظاـ خاص. عمـو اّلذل طبعا ديلك بناء

فهي برؤية  ادلتوّسطة جريّاتيب عائشّيةمدرسة  الّبامج العامة من اامّ 
اّلٌب اىتمها ادلؤسوف كادلدّرسوف حلفظ  رسالتهاك  مستقبلة عن تلك ادلدرسة
ايضا كثّب   ادلتوّسطة مدرسة جريّاتيب عائشّية كجودىا ىف الّممن اآلتى.

ر ىف اماـ حجرة ديلك مدّرس ك الطلبة الناحجوف، اىل اّف ال حّباف اذا ينظ
رئيس ادلدرسة يصّف كأس من ادلتنوّع مسابقة. حاؿ ىذا احدىم لبناء 

ىذه نفذة بصدقة ك يعمل  ادلتوّسطة مدرسة جريّاتيب عائشّية منّظمة ىف
 مناسبة بوظيفة ك مسئولّية اّلٌب احماـ اليو.

 كما يلي ىويّة:
 ادلتوّسطة مدرسة جريّاتيب عائشّية : اسم ادلدرسة

NSS : ٕٕٕٕٕٓٙٓٓ٘ٓٓ 
 اربع الفصل : العدد الفصل

 .عحمد دحبلKHشارع  : عنوافال
 كسطجوركب  : مركم

 ليبونجالريغانغ  : ناحية
 بنجكولو : مقاطعة

 دارة مدرسة جريّاتيب عائشّية المتوّسطةإ .9
 االنشطة ادلنوعة كما تلى: ادلتوّسطة درسة جريّاتيب عائشّيةاف دل



 تعلمنشاط  .ٔ
 يعمل جدكؿ درس .أ 
 ل برنامج نصف سنةيعم .ب 

 يعمل برنامج سنويّا .ج 
 يعمل نصيب كقت .د 
 يعمل كحدة دؤس .ق 
 يعمل مقالة تعلم .ك 
 يعمل تقدير .ز 
 يعمل حتليل .ح 
. .ط   اكجد امتحاف عمـو
 نشاط من خارج درس .ٕ

 ىف درس يميد نشاط  .أ 
 باف رياضة االصلاز  .ب 
 دكرة طبخ .ج 
 دكرة خياطة .د 
 رياضة .ق 
 كالبنية التحتية ةحالة ادلرافق .ٖ

 حالة ادلرافق جرد .أ 
 اشراؼ .ب 



 يف دفَب متتابع درجةتأل .ج 
 مؤل دفَب تقدير تنفيذ عمل .د 
 بناء موظّفوف .ق 
 رياضة ك مدّرس بناء نشاط .ك 
 اعّد آلة ادلتبّجح .ز 
 اعّد آلة فنّ  .ح 
 رياضة. اعّد آلة .ط 
 مالّية .ٗ

 الحق اَمْب .أ 
 مجعّية معاش .ب 
 بناء آمْب الّصندكؽ .ج 
 مؤّمن زيغ استعماؿ .د 
 ارتبط مدرسة ك رلتمع .٘

 عمل العمل الطلبة .أ 
 العمل اجتماعيّ  اجلمع ىبة .ب 
 مشاكرة اللجنة .ج 

 اكتشاف البحث ب.
  مع مدّرس ت من ادلقابلةارض البيانع . أ



 نّفذ الباحثة حتّصل متنوّع اّلذل اتّفق، يعُب كما البحث ىف ىذا
طلبة اؿ على تعليم مهارة الكبلـ لدل مدخل االّتص تطبيق حتليل "باادلوضوع 

  .الصف الثاٍل من مدرسة جريّاتيب عائشّية ادلتوّسطة جوركب
 األسئلة رةنم

يطبق ادلدخل االّتصاؿ على تعليم مهارة الكبلـ لدل طلبة كيف  ٔ
 الصف الثاٍل؟

ما الوظائف الٌب يعطها ادلدّرس الطلبة ك ذلا معن ىف تعليم مهارة  ٕ
 الكبلـ؟

ما العوائق الٌب يواجهها ادلدّرس عندما يطبق ادلدخل االّتصاؿ ىف تعليم  ٖ
 لثاٍل؟مهارة الكبلـ لدل طلبة الصف ا

 بنظر اىل ادليداف مباشرة كانت الباحثة حتّصلت على ادلعلومات عن
مدخل االّتصاؿ من مدرسة جريّاتيب عائشّية ادلتوّسطة جوركب، كجد   تطبيق

كثّبه كاقعة ك ظاىرة ىف ادلبلحظة حوؿ عملّية تعليم الّلغة العربّية ، االكىل 
ّلغة العربّية. الباحثة  نظرت من عملّية يعّلم اّلذل يفعل مبدّرس ختصص ال

 حتّصل من مقابلة:
 حتليل تطبيق مدخل االّتصاؿ من مدرسة جريّاتيب عائشّية ادلتوّسطة .ٔ

يهتّم ادلدّرس عندما يطبق مدخل االتصاؿ، ادلدّرس فرادؿ االمور الٌب 
التعليم يرّتب يكّلم طلبة بيستعمل الّلغة العربّية، لكى طلبة تدّرب لبلكؿ 

مّث مدّرس ايضا يعطى اساس مفردات  ك مفرادت ذلك ادلواصبلت بكّلم، 



ـّ، اّلذل الطلبة مستطيع يوصل مبباشرة عن أشياء اّلذل  يصّب مجلة تا
موجودىم حوؿ. الطلبة ادعو الكبلـ بيستعمل الّلغة العربّية اقّلو ك الطلبة 
يفعل زلدثة على صاحبو. كّل عملّية تعليم الطلبة اعتاد حيفظ مفرادت ك 

 لة مثّ إطبق مباشرة على اصحابو.يصّب اجلم
ىف عملّية تطبيق ذلك مدخل االّتصاؿ كاف مدّرس يعطى الوظائف 
ذلا معن ىف تطبيق مدخل االّتصاؿ. عدا يعطى حفظ ىف ادلفرادت ك يصّب 
ىف اجلملة مثّ إطبق مباشرة على اصحابو استعمل الّلعة العربّية، مدّرس ايضا 

بطلبة اك قريبو مثل، مدّرس يعطى يعطى صورة فكريّة شىء اّلذل يعرؼ 
صورة فكريّة شىء يعُب "بيٍب" بصورة فكريّة ذلك الطلبة يعمل كلمة 
"بيٍب" ذلك يصّب اجلملة. بكذلك، الطلبة حيكى شىء حاؿ ظاىر عن 
"بيٍب" الطلبة يستطيع سكبة رأم ىف الفكره. حٌّب مكّوف احلكاية، مثّ 

حابو بيستعمل الّلغة الطلبة حيكى حاصل من فكره ذلك ىف اماـ اص
 العربّية. كذلك استطاع تعليل الطلبة للكبلـ عملّي بلغة آدلّية.

 تطبيق مدخل االّتصاؿ متغدمة ىف الوسائل .ٕ
 تطبيق مدخل االّتصاؿالذل مرارا يستعمل مدّرس ىف  الوسائل

مدّرس يعطى  بصرمّ  بصرّم جياكزيعُب،بصرّم، لعب البطاقة، ك حلن. 
هد ذلك مدّرس يطلب الطلبة للّباقب ىف مشهد مشهد اّلذل متأثر. مبش



ذلك. بعد يشاىد مدّرس يطلب الطلبة لليعقد بعد يبلحظ بطلبة ك حيكىو 
 ٖٗبيستعمل الّلغة العربّية. لكى ادلشهد استطيع قيادة الٌب نافع للطلبة.

 لعب البطاقة . أ
البطاقة ذلك يوجد الصورة.  مدّرس ايضا يستعمل لعب البطاقة، ىف

 فرقة مكّوف من الثاٍل الطلبة. ىف فرقة يوجد مخسلعب ذلك كّل 
البطاقة اّلٌب اختلف. اذا لعب ابتدأ مدّرس يعطى ختمْب كلمة، ك كلمة 

البطاقة كّل فرقة. اذا مدّرس ترمى كلمة تلك،   اّلٌب ترمى تلك يوجد ىف
البطاقة اّلٌب مناسب بتوجيو مدّرس ذلك. ك اذا  كّل كاحد يبحث

ة ذلك احدل الطلبة يذكره، ك صاحب فرقةه البطاق الطلبة جيده ىف
 بكتابة كلمة من 

صورة ذلك ىف السّبورة بيستعمل الّلغة العربّية بأحسن ك صحيح. بعد 
ذلك فرقة اّلٌب سريع جييب يعطى حكم اىل اصحابو فرقة غّبىا. حكم 
اّلذل اعطى ىو يطلب اصحابو للمحدثة عن اصحابو ىف اماـ الفصل.  

  ٖ٘يتدّرب للموصبلت بيستعمل الّلغة العربّية. كذلك، الطلبة يستطيع
 ج. حلن

-ك غّبىا مدّرس ايضا يستعمل الوسائل حلن مثل حلن "انضونج
، مّث العدد ٕٓ-ٔانضونج"، بلحن ذلك مدّرس يعطى الطلبة العدد 
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انضونج" بعد مدّرس ديارس حلن ذلك، -ذلك يصّب ىف احلن  "انضونج
كاحدا. بكذلك الطلبة يستطيع يسّب  مّث غُّب معا، بعد ذلك الطلبة يغُّب 

حيفظ العدد الغة العربّية. ك حيّس اّف يلعب بينما يدرس ك شيء تعليم 
 اّلذل القيمة للطلبة.

من ادلختلف الوسائل ذلك استطاع اىتماـ الطلبة لو رغبة بتعليم الّلغة 
العربّية بسهل، ك الطلبة ديلك طموح لليتتّبع ك يهتّم عملّية تطبيق 

ّتصاؿ ذلك، آلّف بضع كثّب ىف دعامة تربّية رأم اّف يتعّلم مدخل اال
الّلغة العربّية تلك صعبة جّدا األكؿ ىف ادلوصبلت بيستعمل الّلغة 
العربّية. بتطبيق مدخل االّتصاؿ ىذا حتّصل يغّب رأم الطلبة على صعبة 

طبيق ىف تعليم الّلغة العربّية األكؿ ىف الكبلـ بيستعمل الّلغة العربّية. ىف ت
ىذا حتّصل يرّكم الطلبة ىف االّتصاؿ مبباشرة بلغة اّلٌب آدلّية ك يتحّصل 

 اإلتباؽ ىف حياة يومّيا. 
من ىف عملّية تعلم ذلك احيانا طلبة صعبة يتفاعا، آلّف بضع طلبة 

، ىم من مدرسة  مدرسة جريّاتيب عائشّية ادلتوّسطة اخللفّية عمـو
ى اىتماـ على الطلبة ذلك، مدّرس ابتدائّية، لكن مل عرقل دلدّرس لليعط

يطلب صاحبو للتبادلوا اآلراء بطلبة ذلك، اذا الطلبة مل افهاـ حتّصل 
 يفهم جّدا بصاحب تربو.

 العوائق ىف تطبيق مدخل االّتصاؿ  .ٖ



ىف عملّية تعليم ك تعّلم مل يشارؾ ادلدّرس، ك لكن احتياج جّدا 
لبة، كلكن ىف مدرسة ىذه كسيلة الّلواـز الّتمهيديّة لئلستعماؿ لواـز الط

كسيلة الّلواـز الّتمهيديّة، مثل معمل لغة، الطلبة ذلك يفعلوف  اليماؿ قليلو
عمل يستعمل الفصل، آلّف ناقصو كسيلة الّلواـز الّتمهيديّة، األكؿ ىف الّلغة 

 العربّية. 
 مع طلبة الصف الثاٍل ت من ادلقابلةارض البيانع . ب
 ة الطلب لدل دّرسالٌب يعطها ادل معاٌلذلا  ئفالوظا .ٗ

ا ذل الٌب ئفالوظاالطلبة  الّلغة العربّية اعطى ادلدّرس ميىف عملّية تعل
رّتب كلمة يصّب اجلملة مت، ادبّلغ، حفظ مفر  اّدة اّلٌبادل حفظ معُب، مثل

ـّ،حوار،من حافظ ماّدة اّلٌب بلغ طلبة يسّب يفهم ك تطبيقو ىف الكبلـ.  تا
 ب طلبة إلعتاد يتكبّلـ بلغة العربّية.بتطبيق مدخل االّتصاؿ حتّصل يدرّ 

كراء قدرة الطلبة ىف الكبلـ بلغة العربّية يوّج بضع عائق يقبل الطلبة 
اذا ىف تعليم مهارة الكبلـ، يعن مشابو الكبلمو اّلذل يعمل طلبة احيانا 
 سلطئ بكلمات اّلذل قرب مشابو. ايضا كما تصريف ىف يقراءه، ك يوّجح 

ـّ ك صعبة ىف الكبلـ بلغة الطلبة ناقص ىف ادلفر  ادت ك يربط ىف اجلملة تا
 العربّية. 

بضع الطلبة يقوؿ تقنّية استعمل مبدّرس كما تطبيق مدخل االّتصاؿ 
ذلك يكفى، آلّف مرارا بّْب بيستعمل الّلغة العربّية، حٌّب مفرادت يميد.ك 

ـّ ك ايضا مرارا تبّدؿ مد ّرس بضع الطلبة يقوؿ مل يكفى آلّف يبّْب ناقص تا



الّلغة العربّية اىل حّد طلبة جيّرب صعبة بتبّدؿ مدّرس الّلغة العربّية اّلٌب 
 اختلف بتقنّية اّلٌب اختلف.

رأم الطلبة تطبيق مدخل االّتصاؿ لكى طلبة مستطيع يسّب لليفهم 
من يبّْب مدّرس يعن يصّب ماّدة يتعّلم يصّب احلن، لعب دكر ك خطبة، ك 

د الّنغم ىف تعلم، ك ماّدة تلك يصّب العب لكى حوار. مدّرس ايضا ال اطّرا
الطلبة مستطيع يفهم على ماّدة يبلغ. اىل حّد الطلبة اعتاد للكبلـ بلغة 

 ٖٙالعربّية
 بحث النتيجة . ج

 حتليل عن تطبيق مدخل االّتصاؿ من ادلقابلة مع مدّرس .ٔ
من تطبيق مدخل االّتصاؿ ذلك حاصلو األحسن، آلّف بيعطى 

 ك الوسائل اّلذل ايتعمل حتّصل تعليل الطلبة سلتلف الوظائف لو معُب
 الستعمالو ىف حياة يوميّا. ىف مدرسة تلك ىف كّل يـو االثنْب حفلة 

ىف تلك مدرسة تفعل حفلة بثبلثة الّلغة، يعن الّلغة اإلندكنسّية، الّلغة 
مدرسة جريّاتيب عائشّية من  اإلصلليسّية ك الّلغة العربّية. الباحثة حتليل أفّ 

ختصوص ىف تعليم الّلغة العربّية بإطباقو مدحل االّتصاؿ حتّصل  وّسطةادلت
يدّرب الطلبة للكبلـ بيستعمل الّلغة العربّية بآلدلي ك اطباقو مدخل 
االّتصاؿ ىذا متوّرط مدّرس مبباشرة يقّل لليعطى قرصة اىل الطلبة ينّمي 
قدرة نفسو. آلّف لغة مل غرض أكؿ تعلم لغة، غرض تعلم لغة ىي 

                                                           
 ٓٓ.ٔٔ-٘ٔ.ٓٔ، ساعة  ٕٙٔٓ-ابريل-ٜٕبطلبة،يف التاريغ مقابلة  ٖٙ
 



تحّصل قدرة االّتصاؿ بلغة رائع ك طبيعّى. ك بإطباقو مدخل االّتصاؿ ي
ىذا حتّصل تعليل الطلبة شجاع للكبلـ بيستعمل الّلغة العربّية مبباشرة ك 

 ابتكارّل.
مبوضوع الكتاب   بناء على نظريّة من كاىب راشيد ك شللوعة النعمة
رلادئ  أفّ  يظهر ميماحامى جونصيب داسار مببيبلجارا باحاس عارب

ادلدخل ىذا يدفع طالب للشجاع يستعمل اللغة العربّية. ىدؼ ادلدخل 
ىذا ىو يعطى قرصة اىل الطالب لليستعمل اللغة العربية حالة الٌب ادلي 
باادلوقف عفويّة ابتكارّل. ااّل الّتوكيل قواعد اللغة. حالّية ادلركذه ىو بّلغ 

ت. حالّية قواعد معن الذل مصيب مناصب باالدعول ك كظيفة ادلواصبل
اللغة ىف ادلنظور ادلدخل ىذا علم اك معرفة مجلة ادلعن كظائف الكادلاتو 
فقط. اىل حّد طالب ارجاء حتّصل يعّّب فكر، شعور، ااِلرادة ك اعتقاد 

 تأّسس اىل قاعدة قواعد اللغة الٌب مصيب.
مبوضوع الكتاب انوفاس  بناء على نظريّة من رضوف عبدالّلو ساٌل

كما نظريّة لغة، مدخل االّتصاؿ ادلركم اىل حقيقة  أفّ  يظهر افمببيبلجار 
لغة للطّريقة شيء للتشحيص معن اّلذم شّدد اىل بعد هباء ك االّتصاؿ. 
ىذا مدخل اظهر كجو تفاعل ك ادلواصبلت الّلغة.، ك مل علم عن الّلغة. 

ة نظريّة يتعّلم اّلذم شوؾ للمدخل ىذا ىو نظريّة حتّصل لغة بكيفّية علميّ 
اّلٌب يعتقيد أّف عملّية يتعّلم رائع اذا لغة يدرس بكيفّية عملّية. بسبب، 

استعمل مّر مواصبلت مباشرة عملّية يتعّلم الّلغة اّلٌب رائع من االلوظائف 



عنصر نظريّة تعليم اّلذم على اساس مدخل االّتصاؿ   ىف الّلغة تدرس.
 كما يلي:

 ت ظاىر يرتفع تعليممبدأ ادلواصبلت، يعن نشاط يوّرط ادلواصبل .د 
 مبدأ لو معن، يعن لغة اّلٌب لو معن للطّلبة يسند عملّية تعليم .ق 
مبدأ الوظائف، يعن نشاط مكاف استعمل لغة للينفذ الوظائف اّلذم  .ك 

 عُب تعليم.
نشاط االكؿ ىف يدرس الّلغة يستعمل مدخل االّتصاؿ ىو 

. طلبة املك طلبةتدريب ادلباشرة للّتحصل ينّمي الكفاءة ادلواصبلت 
 يتحّصل توىّل تكوين الّلغة ك يفهاـ معُب معا استعمالو.

مدرسة  كما بتطبيق مدخل االّتصاؿ ىف مدرسة ختصص ىف
بناء على نظريّة من الكتاب يبحث ك  جريّاتيب عائشّية ادلتوّسطة

مدخل االّتصاؿ مؤثّر جّدا على قدرة الكبلـ طلبة، ك بتطبيق مدخل 
اىل طلبة لليستعمل اللغة العربية  يعطى قرصة االّتصاؿ ىذا حتصل

 حالة الٌب ادلي باادلوقف عفويّة ابتكارّل.
 حتليل عن تطبيق مدخل االّتصاؿ من ادلقابلة مع طلبة .ٕ

مباشرة ىف الوظائف لو معُب ىو الوظائف اّلذل كّرط على طلبة 
يعطها ادلدّرس كاف يطبق مدخل االّتصاؿ االّتصاؿ ظاىر. الوظاءؼ 

ارة الكبلـ طلبة. با الوظائف ذلك حتّصل تعليل طلبة يؤثر جّدا على مه
مباشرة بلغة العربّية ك يعطها قرصة اليها لليستعمل الّلغة ىف االّتصاؿ 



العربّية بآدلى ك ابتكر. ىف العمـو الّلغة العربّية تلك صعبة ىف الكبلـ. 
كلكن با الوظائف اّلذل يعطها مدّرس ىو حوار، يعمل احلكية من 

مل اجلملة ىف حلن، لعب دكر،يربط مفردات ىف اجلطلة تاـ، ادلوضوع، يع
يسأؿ مبدّرس يستعمل الّلغة العربّية. للطلبة بتطبيق ىذا مدخل االّتصاؿ 
اعجبهم للتتّبع ىف عملّية تعليم تولصل. كلكن كجود لو صعبة طلبة ىف 

  .لفظ الكبلـ ىو مشابو ىف

رسة جريّاتيب مد ادلقابلة الباحثة مع مدّرس ك طلبة من من حاصل
ذلك حاصلو األحسن. عن تطبيق مدخل االّتصاؿ  عائشّية ادلتوّسطة

بتطبيق مدخل االّتصاؿ ذلك حتّصل يدّرب طلبة ىف الكبلـ. باالوظاءؼ 
يعطها مدّرس لو معُب اىل طلبة اىتمامو ليستطيع االّتصاؿ بلغة العربّية. 

اشَبؾ من  كلكن الباحثة نظرية ىف تطبيق مدخل االّتصاؿ،كثّب مدّرس
طلبة. حادلا كاف تطبيق مدخل االّتصاؿ متوّرط مدّرس يقّل. ك ايضا 

لفظ لغة العربّية ك  مشابو ىف كجود صعبة طلبة اّما كبلـ بلغة العربّية يعُب
احلقيقة اختلف. األحسن اّما قبل ذلك مدّرس يعط فهم على لفظ 

ّرط متو  (٘ٚٔ:ٖٜٜٔ. الّسابق قاؿ بصوبيكطو_نباباف )مشابو اّلذل
 طلبةقرصة اليهم يتّمى قدرة نفسى.  طلبةمدّرس بكيفّية مبشرة انقص لل

ك اساس تدريب ىف  ىف الّدرجة ىذه ضغة للكثّب الّتكبّلـ من ادلدّرس
لفظ. مثل  مشابو ىف الكبلـ ىو فّرؽ صوت كلمة االكىل اصوات



ذ، ؾ_ؽ ك غّبىا، مّث تطبيق ىف كلمات ك مجلة. معّرؼ -س_ش، د
 جّدا االكىل مبتدئ.  ىذا صوت مهّم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الباب الخامس
 الخاتمة

 الصةالخ .أ 
ت ديكن استنتاج، فإنو السابق الباب يفث ئج البحنتاا كصف ناء علىب

 :يلي ماك الباحثة
تدريس اّلذم اىتّم المدخل االّتصاؿ يوّجو تدريس الّلغة اىل غرض  .ٔ

ؿ تركم كظيفة لغة لؤلداة ادلواصبلت. تعليم استعمل مدخل االّتصا
اىل يرتفع مهارة يتكّلم مناسب بقّوة طلبة كعبلفة ادلواصبلت. مدخل 
االّتصاؿ بقصد طلبة لكي يستطيع افهاـ كّل ادلواصبلت دكف حتليل 
لغة يصّب كحدات قواعد الّلغة، منها: اجلملة االصلّية، مفردات، ك 
 غّبىا. الّنظر االّتصاؿ عن الّلغة يظهر اّف الّلغة ىي طريقة لليظهر

 .االّتصاؿمعن ك اكجد تفاعل ك 
الوظائف لو معُب ىو الوظائف اّلذل كّرط على طلبة مباشرة ىف  .ٕ

االّتصاؿ ظاىر. الوظاءؼ يعطها ادلدّرس كاف يطبق مدخل االّتصاؿ 
يؤثر جّدا على مهارة الكبلـ طلبة. با الوظائف ذلك حتّصل تعليل 

ة اليها لليستعمل طلبة ىف االّتصاؿ مباشرة بلغة العربّية ك يعطها قرص
الّلغة العربّية بآدلى ك ابتكر. ىف العمـو الّلغة العربّية تلك صعبة ىف 
الكبلـ. كلكن با الوظائف اّلذل يعطها مدّرس ىو حوار، يعمل 
احلكية من ادلوضوع، يعمل اجلملة ىف حلن، لعب دكر،يربط مفردات 



بة بتطبيق ىف اجلطلة تاـ، يسأؿ مبدّرس يستعمل الّلغة العربّية. للطل
 .صلجبهم للتتّبع ىف عملّية تعليم تواىذا مدخل االّتصاؿ اع

ىي ، يطبق مدخل االّتصاؿ عندما ادلدّرس الٌب يوجههائق العوا .ٖ
 ادلشبهات. كلماتىف ال وئيطاخل عل طلبةالكبلـ اّلذل حي شابوت

مل ادلفرادت ك  مل يتوعبواالطلبة  بعضك  باالقراءات ادلتغّبات ككذلك
ك  لغة العربّية.اصعبة الكبلـ بيثعركف باالك  التامة اجلملة ىف يستطيعوا

 كمعمل الّلغة العربّية.  التحتية ىف تلك ادلدرسة اف يرتبوىا
 اتاالقتراح ب.

 :ىل ثبلثة، كىيا الباحثة مقسينمن ىذا البحث ف اتاالقَباحأما 

ىف تعّلم، ك ىف تطبيق  كتطوير ابتكارلّ  ينبغى على ادلدّرس اف يهتم .ٔ
االّتصاؿ اكثار يستعمل الوسائل، لكى يقع عملّية يتعّلم يعّلم  مدخل

 .فعالية ككفاءة
ينبغى على الباحثة اف تناؿ ادلعرفة ك الفهم عن تطبيق مدخل االّتصاؿ  .ٕ

لكى استطاع اف تطبيق مدخل االّتصاؿ بفكرة ك ابتكارّل اّلذل باىر 
 ىف مدرسة بعده.

عن علم مدخل االّتصاؿ ك  عرفةادل القارئْب اف ينالوا زيادة ينبغى على  .ٖ
 يطبقو ىف حياة يومّيا.
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 ٕٔٔٓماليج بريص،  UINمالنج:  عرب،

، جيياجرت: تّباص،  ميطودكلوج بيمبيبلجرا باحس عرابكموف، 
ٕٓٔٔ  

سبتيمبّب ٕٗ، جوركب:مدرسة الثانوية عائشية، مبلحظة األكىليوىل، 
ٕٓٔ٘ 

 



، ىف ٕٙٔٓ-ابريل-ٜٕ ( ،يف التاريخريبلكاطىرائسة مدرسة)مع  قابلةم
 ٓٓ.ٔٔ-ٓٓ.ٜٓالّساعة  

-٘ٔ.ٓٔ، ساعة  ٕٙٔٓ-ابريل-ٜٕ خطلبة،يف التاريمع  مقابلة
ٔٔ.ٓٓ 
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 الملحق )اآللة فى البحث(
1. Apa yang harus diperhatikan oleh guru dalam pelaksanaan pendekatan 

komunikatif? 

2. Dalam pengajaran bahasa, bagaimana cara guru merancang pendekatan 

komunikatif? 

3. Kriteria apa saja yang diperlukan dalam penerapan pendekatan komunikatif? 

4. Dalam penerapan pendekatan komunikatif, sejauh mana kemampuan siswa 

dalam mengaplikasikannya?  

5. Apa kendala guru ketika menerapkan pendekatan komunikatif? 

6. Salah satu tujuan utama pembelajaran bahasa adalah mempersiapkan peserta 

didik untuk melakukan interaksi yang bermakna dengan bahasa yang alamiah, 

bagaimana strategi guru untuk mencapai tujuan tersebut? 

7. Apa saja faktor-faktor yang dapat meningkatkan kemampuan komunikatif 

siswa? 

8. Menurut guru, unsur-unsur apa saja yang dapat dianggap sebagai dasr teori 

belajar? 

9. Bagaimana cara guru meningkatkan daya tarik dalam pengajaran pendekatan 

komunikatif agar siswa mempunyai ambisi untuk mengikuti dan 

memperhatikan proses pngajarannya dengan baik? 

10. Bagaimana pandangan guru Bahasa Arab terhadap kemampuan berbicara 

siswa dengan diterapkannya pendekatan komunikatif? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 



 

 

 



 

 

 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 


