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احلمد هلل الذي أنزل القرأن عربيا هدى للناس وبينات من 
اهلدى والفرقان، والصالة والسالم على رسول اهلل وعلى آله 

 .وأصحابه أمجعني

وقد مت الباحث من كتابة هذه الرسالة بإذن اهلل تعاىل 
تدريس المحادثة في دار اللغة " عزوجل وقدرته حتت املوضوع 

ويقدم هذه الرسالة إىل قسم ". )دراسة وصفية)بندا آتشيه 
تعليم اللغة العربية إمتاما لبعض الشروط والواجبات املقررة 

يف كلية الرتبية وتأهيل املعلمني  (S.Pd)للحصول على شهادة 
 .جبامعة الرانري اإلسالمية احلكومية  بندا أتشيه

ق ويف هذه الفرصة السعيدة يقدم الباحث بالشكر العمي 
، املاجسرت مرزوكيو  .، املاجسرتسلمي حممودللمشرفني الكرميني 

على إعداد  ةالذين قد بذال أوقاهتماوأفكارمها يف إشراف الباحث



 

 

هذه الرسالة إشرافا جيدا، عسى أن يباركهما اهلل وجيزيهما 
 .خرياجلزاء

الشكر ملدير جامعة الرانري اإلسالمية  ويقدم الباحث 
لرتبية وتأهيل املعلمني ورئيس قسم تعليم احلكومية وعميد كلية ا

اللغة العربية ومجيع األساتذ واألساتذات املكرمني الذين قد علموه 
أنواع العلوم املفيدة وأرشادوه إرشادا صحيحا، وكذالك يقدم 

الشكر ملوظفي املكتبة الذين قد ساعدوا يف استعارة  ةالباحث
 الكتب احملتاجة يف كتابة هذه الرسالة

واألساتذ دار اللغة العربية أن يقدم الشكر ملدير  ةوت الباحثواليف
والطلبة فيه الذين قد  اد ةكاملعلمة احمل  ألدي شاهخاصة لألستاذ 

 .ساعدوا يف مجيع البينات هلذه الرسالة

أن يقدم الشكر لوالديه احملبوبني الذين  ةوالينسى الباحث  
وانه وإلخواته ولكل قد ربياه تربية حسنة وأدباه تأديبا مجيال وإلخ

 .أعضاء أسراته فيقدم هلم أوفر الشكر على عنايتهم



 

 

الذين قد دفعوه يف   اويقدم جزيال الشكر جلميع أصدقائه
 .كتابةهذه الرسالة، وجعلهم حتت ظالل رمحته يف الدنيا واآلخرة
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دراسة ) احملادثة يف دار اللغة بندا آتشيهتدريس " إّن املوضوع البحث يف هذه الرسالة وهو 
ال يدرسها األطفال واملراهقني فقد، ولكن أيضا تدريس يف هذه املؤسسة ال وأما ("وصفية
الطالب يتحدثون العربية دون ترمجة وجيب على الطالب أن يفكروا مسبقا،  كان. لشيوخ

كيفية عملية تدريساحملادثة التعرف  وأما األهداف من هذا البحث هي .مثل العربية األصلية
مشكالت اليت توجهها املدرس يف تدريس لتعرف على ، إن و ايف دار اللغة  بندا آتشية

منهج البحث الذي يعتمد عليها الباحثة يف كتابة هذه  .احملادثة يف دار اللغة بندا آتشية
. الرسالة هو منهجوصفي حيث يصف الباحثة وحيلل البيانات واملعلومات احملصولة عليها

املقابلة الشخصية للطلبة واملقابلة فتتبع الباحثة وجتمع البينات واملعلومات هلذا البحث 
جمتمع البحث يف هذه إّن . الشخصية مع مدرس اللغة العربية واملالحظة املباشرة إىل مركز

طالبا، فأخذت الباحثة للعينة من  471عددهم  دار اللغةالرسالة هو مجيع الطلبة ب
يف حملادثة إن عملية تدريس اونتائج . طالبة 67الطالبات يف الفصل الطلبة عددهّن 

، والكتابةباستخدام الطريقة املباشرة  وهي القراءة والسمعية و الشفوية داراللغة بندا اتشيه
تدريس وأما املشكالت اليت توجهها املدرس يف  .وقد مت استخدام هذه الطريقة بنجاح

فروق العمر، وكانت غرفة حضرن الطالبات يف الفصل، و هي قلة وسائل،ونقص  احملادثة
ضيقة، وصعوبة يف حتسني اللغة الفصحة بني متخرجي املعهد، وكانت الطالبات  التدريس

 .قلة سيطرة على املفردات يف اللقاء األول
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ABTRACT 

 
Title : Muhadatsah  Learning  in  Darul  Lughah  Banda  Aceh  

        (Descriptive) 

NIM      : 140202046 

 

The title of this research is "Learning Muhadatsah at Darul Lughah 

Banda Aceh (descriptive study)". The learning of Arabic in this 

institution is not only taught to children and adolescents, but also to 

adults. And here students speak Arabic without translation and students 

must think first, like original Arabic. The purpose of this study was to 

find out how the learning process in the Darul Lughah of Banda Aceh, 

and to find out the problems faced by the teacher in the learning of 

Muhadatsah at Darul Lughah Banda Aceh. The research methodology 

that researchers rely on in writing this thesis is a descriptive approach in 

which researchers describe and analyze the data and information 

collected in it. The researcher collected data and information for this 

study by interviewing teachers and students as well as direct observation 

to the institution. The researcher used a descriptive approach in this 

study where the researcher described and analyzed the data and 

information collected. The population in this study were all students of 

Darul Lughah Banda Aceh totaling 476 students. and the sample in this 

study consisted of 17 students. The results of his research are the 

learning process of Muhadatsah in Darul lughah using the direct method 

of reading, listening, speaking and writing, the use of this method is 

effective. And the constraints faced by teachers in Muhadatsah learning 

are lack of facilities, lack of student attendance in class, age difference, 

space that is a little narrow, difficult to get a good language for 

pasantren alumni students,and the student lack vocabulary master   

students lack vocabulary mastery at the first meeting. 
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Judul       : Pembelajaran Muhadatsah Didarul Lughah Banda 

Aceh  (Deskriptif)  

Nama Lengkap : Nurmasyitah 

NIM : 140202046 

 
Judul dari penelitian ini adalah "Pembelajaran Muhadatsah Didarul 

Lughah Banda Aceh (studi deskriptif)". Adapun  Pembelajaran bahasa 

Arab dilembaga ini tidak  hanya diajarkan kepada anak-anak dan remaja, 

tetapi juga kepada orang dewasa. Dan disini siswa berbicara bahasa 

Arab tanpa terjemahan dan siswa harus berpikir terlebih dahulu, seperti 

bahasa Arab asli. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 

bagaimana proses pembelajaran di diDarul Lughah Banda Aceh, dan 

untuk mengetahui masalah yang dihadapi guru dalam pembelajarn 

muhadatsah diDarul Lughah Banda Aceh. Metodologi penelitian yang 

diandalkan peneliti dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan 

deskriptif di mana peneliti menggambarkan dan menganalisis data dan 

informasi yang dikumpulkan di dalamnya. Peneliti mengumpulkan data 

dan informasi untuk penelitian ini dengan mewawancarai guru dan siswa 

serta pengamatan langsung ke lembaga. Peneliti menggunakan 

pendekatan deskriptif dalam penelitian ini dimana peneliti 

mendeskripsikan dan menganalisis data dan informasi yang terkumpul. 

Adapun populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa Darul 

Lughah Banda Aceh berjumlah 476 siswa/i. dan sampel dalam 

penelitian ini kelas akhwat berjumlah 17 siswa. Hasil penelitiannya 

adalah  proses pembelajaran muhadatsah diDarul Lughah dengan 

menggunakan metode langsung yaitu dalam membaca, mendengar, 

berbicara dan menulis, penggunaan metode ini efektif. Dan adapun 

kendala yang dihadapi guru dalam pembelajaran muhadatsah  adalah 

kurangnya penyediaan fasilitas, kurangnya kehadiran siswa di kelas, 

Perbedaan usia, ruang yang sedikit sempit,susah membiasakan bahasa 

yang fashih bagi siswa alumni pasantren, dan siswa kurang penguasaan 

kosa kata di pertemuan pertama. 
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 الفصل األول
 أساسيات البحث

 

 مشكلة البحث -أ 
اللغة هي أصوات يعربها كل قوم عن أعراضهم أي كل ما 
ميكن أن يدخل يف نطاق النشاط اللغوي من رمز صويت أو كتايب 

اللغة وسيلة إلتصال الفرد بغريه، و هبذا  1.أو إشارة أو اصطالح
وكانت اللغة وسيلة من وسائل  .أعراضهاإلتصال يدرك حاجته و 

االتصال بني الناس يف تعبري ما تبادر بباهلم، فتكون اللغة عددها  
كثرية وخيتلف بعضها بعضا باختالف البالد وسكاهنا الذي 

م بتعليمها إن اللغة العربية  هي  درس مهم  تقو . يتكلمون هبا
وكانت اللغة . اجلامعات واملدارس أو املعاهد يف عصرنا احلاضر

العربية  لغة  من لغات ثانية أو أجنبية تكون مهمة يف العامل 
وأما تعلم اللغة الثانية . وعملية تعلمها املختلفة عن تعلم لغة األم

فيجرى عادة بني جدارن الفصول ويف غري البيئة اليت تتحدث هبا 
                                                             

دون املطبع، : دار السالم)، اللغةالمدخل إلى علم خبارى مسلم،  
 .۲ -۱: ،  ص(م8002
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ا البد من ااجاه إ ى أربع مهارات أساسية، وهي تتكون حيث إهن
 8.على مهارة االستماع والكالم والقراءة والكتابة

كانت احملادثة من املهارات األربعة يف تعليم اللغة العربية 
. حيث إن هذه مهارة مرتبط بعضها بعضا إرتباطا قويا ال يتجزأ

والصغار على كانت احملادثة من النشاط الكالم أهم للكبار 
فالناس يستخدمون الكالم أكثر من الكتابة يف حياهتم . السواء

  .أي يتكلمون أكثر مما يكتبون
ويف أول نشأهتا تكون اللغة تعبريا شفّويا فقط، كما أهنا 
قدرة يف تعبري املخاطرة بباهلم ومل تكن مهارة حىت قد تطّورت 

م الثقافة اللغة تطّورت هاّما  من وقت إ ى وقت مناسبة بتقدّ 
واحلضارة فأصبحت مهارة إضافة إ ى أن هناك  قواعد وقوانني 
خمتلفة بعضها حىت تكون اللغة مرتبة تركيبها وسهلة فهمها 

 .وإدراكها
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كذلك باللغة العربية اليت هلا مهارات وجبت سيطرهتا على 
ومن أهم تلك املهارات هي . املرء الذي يتكّلم هبا ويتعّلم عنها

فمهارة الكالم هي املهارة اليت استعملها الناس  مهارة الكالم،
حني يتصل مع اآلخرين حىت يكونوا عليهم بالكالم على جهة 

 .مباشرة

يف تعليم اللغة  ةاحملادثة هي  مهارة من املهارات األربع
كما حيتاج . كل مهارة مرتبط بعضها بعضا ارتباطا قويا. العربية

ريا بالكتابة، كذالك الطلبة إيل تعبريآرائهم  وشعورهم حتري
أن يشرتك "وأما احملادثة فهى . حيتاجون إ ى تعبريها شفهيا باحملادثة

شخصان أو أكثر يف احلديث عن شيء دون إعداد سابق  
والكالم عملية تتم بني متحدث  ومستمع أو أكثر، فاملتحدث 
مرسل للفكرة، واملستمع مستقبل للفكرة، وكل منهما له دوره يف 

فال بد يف تعليم احملادثة مقارنة مببادئ املهمة   ."لعملية االتصا

                                                             
الطبعة  اللغوية ماهيتها وطرائق تنميتها،، المهارات أمحد فؤاد عليان 
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وال بد يف املادة التعليمية اجعل . منها املفردات، واملعين، والقواعد
  .التالميذ متقنا باملواد القدمية وعالقة باملواد التالية

 كان دار اللغة بندا اتشية هي مركز اللغة العربية اليت ختتلفها

وأما طريقة  تعليم اللغة العربية . األخرىمن دورات اللغة العربية 
والطاريقة  اليت تقدمها دروس  يف داراللغة هي طريقة املباشرة،

اللغة األجنبية  مباشرة يستخدم اللغة األجنبية كالغة األّم يف 
. التعليم ودون استخدام الطالب اللغة اإلندونيسية يف التدريس

الطالب، فسوف يبني  إذا كانت هناك كلمة منعبة اليت مل تفهمها
أما املزايا من . املعلم باستخدام الدعائم والتظاهر والوصف وغريها

هذه الطريقة فهيأهنا ميكن أن اجعل الطالب يتحدثون العربية دون 
ترمجة وجيب على الطالب أن يفكروا مسبقا، مثل العربية 

كان تعلم اللغة العربية مثل الذي يتعلم يف دار اللغة  .األصلية
ألن اللغة العربية ال يدرسها  .را يوجده يف مكان اآلخرناد

هناك بعض األشياء . األطفال واملراهقني فقد، ولكن أيضا لشيوخ
اليت تصبح تفرد يف هذا البحث الذي سيصبح مركز املعىن 
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والدراسة دار اللغة مل تقم مبكان واحد فقط ولكنهم يتعلمون يف 
 .خمتلف حسب احلاجة( حترك) مكان خمتلف

أردت الباحثة أن  ةاعتمادا على الظواهر اليت شراحها الباحث
مبركز دار اللغة بندا  تبحث يف هذه الرسالة عن تدريس احملادثة

 . أتشية

 
 أسئلة البحث - ب

 :أما  أسئلة البحث فهي كما يلى

 احملادثة يف داراللغة  بندا آتشية؟ كيف عملية تدريس -1
ما هي مشكالت اليت توجهها املدرس يف تدريس   -8

 احملادثة يف دار اللغة بندا آتشية؟

 

 أهداف البحث - ج

 :الرسالة هذه الىت دفعتها الباحثة يف كتابة ومن األهداف
احملادثة يف دار اللغة بندا  كيفية عملية تدريس  ملعرفة  -1

 .آتشية
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مشكالت اليت توجهها املدرس يف تدريس  ملعرفة -8
 .دار اللغة بندا آتشية احملادثة يف

 

 أهمية البحث - د

الوقوف على جناح  :أما أمهية البحث من هذا البحث فهي
تدريس احملادثة والطرق املستعملة يف التدريس وكفاءة املدرسني 

 .واملواد الدراسية والوسائل التعليمية وغريها من العناصر التعليمية

  

 حدود البحث - ه

املوضوعي واحلد كانت حدود البحث تتكون من احلد 
 .املكاين واحلد الزمان

يقتصر موضوع على تدريس :   احلد املوضوعي-1
 احملادثة 

 هذه البحث اجري  بدراللغة :  احلد املكاين-8
 .بندا آتشية
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 كانت الباحثة تتم هذا البحث:  احلد الزماين- 

 8011يف العامل الدرسي 

/8012 

 

 مصطالحات البحث - و

الرسالة تنبغي هلا أن تبني قبل أن تشرح الباحثة  هذه 
معاىن املصطلحات اليت تتضمن يف موضوع البحث 

دراسة ) بندا اتشية تدريس احملادثة يف دار اللغة: وهي
 :كما يلى( وصفية

 

 تدريس -1

درس "كانت كلمة تدريس أوهلا مشتقة من فعل 
-يدرس-مث تصرف ا ى الباب درس درسا،-يدرس –

واصطالحا  2.تدريس مبعىن أدرسه الكتاب ويدرسه

                                                             
، الطبعة الثامنة المنجد في اللغة العربية واألعالملويس معلوف، 2
  .811.ص ،(م1021 املكتبة الشرقية،-يريزت)والعشرون، 
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تعليم وتربية الطفل أو التلميذ باملعلومات واملهارات "
 1".اليت متكن أن يؤثر يف شخصيته تأثريا عمليا

 

 احملادثة -8
 –أما كلمة احملادثة فهى مشتقة من حدث 

 –حدوث، مث ينقل  إ ى الباب حادث  –حيدث 
واصطالحا هى  2.حمادثة  مبعىن  مكاملة –حيادث 

حديث يدور  بني بعض الناس يف شئون املعيشة  
 0.واجتالب ضروب املصاحل والنافع

 
 

 

 الدراسة السابقة - ز

                                                             
 :مصرى) ،وطرق التربية التربية العزيز عبد اجليد وصاحل عبد العزيز، عبد 
  .20.ص ،(م1028 داراملعارف،
 .1 1.ص ،...المنجد فى اللغة العربية وألعالم لويس معلوف، 
 ،الوسيط األدبي العربي والتاريخةأمحد االسكندرى ومسطفى عناىن،  

 .1  .ص الطبعة الثامنة عشرة،
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حتت   801الدراسة األو ى رسالة رضى نزر األمر  -1
 ".استخدام الطريقة الطبيعية لرتقية احملادثة " العنوان 

سيهدف هذا الباحث لرتقية احملادثة يف املدرسة املتوسطة 
أما منهج البحث هلذه الرسالة فهو منهج . مبعهد باب السالم

أن استخدام الطريقة هذه الرسالة فهي  ونتائج البحث يف .اجرييب
الطبيعية ترتفع دراجة الطالبات يف الفصل الثاين باملدرسة 
املتوسطة من املعهد باب السالم يف التمرينات والواجبات مبادة 

ليل أجوبة الطالبات يف االمتحان كما ظهر يف حت. اللغة العربية
لكل دور بعد إجراء استخدام الطريقة الطبيعية لرتقية احملادثة وجد 

ويف الدور  0 ،  الباحث درجة املعدلة يف الدور األول 
 .10، 00الثاين

وترى الباحثة أن هذه الرسالة عالقة ببحث الباحثة ولكنها 
لسابقة يبحث عن والطرق والدراسة ا .خمتلف يف املوضوع واملكان

إن . والدراسة احلالية  يبحث عن دراسة وصفية. حبث التجرييب
يف  الدراسة السابقة والدراسة احلالية هلما التشابة استخدامه

 .البحث التعلم احملادثة
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حتت العنوان   801الدراسة الثاين  زكراهلل شهر    -8
 ".               يف تعليم احملادثة (JIGSAW)إستعدام أسلوب   " 

يهدف هذا البحث لرتقية قدرة الطالب على حمادثة  
أما  .يف تعليم احملادثة JIGSAWالعربية بعد استخدام اساوب 

منهج البحث الذي يستعمله الباحث يف تأليف هذا البحث فهو 
أي يقوم  الباحث (Action Research) طريقة البحث اإلجرائي  

تعليم احملادثة  يف الفصل األول  JIGSAW اسلوبباستخدام 
IPA2  واملواد الدراسية مأخوذة من كتاب التعبري الذي أصدرته

ونتائج البحث فيهذه .حامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
كانت قدرة الطالب على احملادثة مرتفعة بعد إجراء الرسالة  فهي  

لتعلم ، حيث يف عملية التعليم واJIGSAW استعدام أسلوب 
يبدو أن نتجة االختبار القبلى غري مرتفعة وظهر نتائج الطالب 

يف تعليم احملادثة يف االختبار JIGSAW  بعد استعدام أسلوب
 .8،21إ ى    ، 2 البعدى مرتفعة وهيا متوسطة الدرجة

وترى الباحثة أن هذه الرسالة عالقة ببحث الباحثة ولكنها 
والدراسة السابقة يبحث عن حبث . خمتلف يف املوضوع واملكان

إن الدراسة .والدراسة احلالية  يبحث عن دراسة وصفية. التجرييب
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السابقة والدراسة احلالية هلما التشابة استخدامه  يف البحث 
 .التعليم احملادثة

تدريس احملادثة :" الدراسات رتنا جويتا عن  - 
دراسة اجريبية )  Make A Macthبتطبيق أسلوب

 (ثانوية احلكومية الثانية بندا أتشيهباملدرسة ال
اختارت الباحثة يف هذا املوضوع بسبب قلة ممارسة 
وتدريبات  يف تعليم اللغة العربية ألهنا األساليب التعليمية يف 
تدريس احملادثة مل تفح فرصا كافيا ملارسة اللغة العربية وكلما لدى 

م والتعلم وأهداف الباحثة فهي التعريف على عملية تعلي. الطلبة
وأما منهج البحث ىف هذه . Make A Macthاحملادثة بأسلوب 

الرسلة  فهي منهج التجرييب، ويف مجع البيانات قامت الباحثة 
هذه  ونتائج البحث يف. باملالحظة املباشرة واالختبار البعدي

   Make Aالرسالة  فهي أن عملية تعليم والتعلم احملادثة بأسلوب

Macth لثانوية احلكومية الثانية بندا آتشيهيف املدرسة  ا. 

وترى الباحثة أن هذه الرسالة عالقة ببحث الباحثة ولكنها  
والدراسة السابقة يبحث عن حبث . خمتلف يف املوضوع واملكان

إن الدراسة  .والدراسة احلالية  يبحث عن دراسة وصفية. التجرييب
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يف البحث السابقة والدراسة احلالية هلما التشابة استخدامه  
 .تدريس احملادثة

 

 طريقة كتابة الرسالة - ح
أما كيفية كتابة الرسالة فاعتمدت الباحثة على دليل إعداد 

قسم تعليم ( درجة املرحلة اجلامعة األو ى)وكتابة الرسالة العلمية 
 .العربية اللغة
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 الفصل الثاني
 االطار النظر

 

 ودورها في اللغة المحادثةالتعليم  - أ
إن احملادثة مناقشة حرة تلقائية الىت جترى بني فردين حول 

: ويف هذا التعريف تستوفقنا النقاط احلاكمة اآلتية. موضوع معني
ولكل من هذا تطبيقه . احلرة، التلقائية، فردين، موضوعاملناقشة، 

 3:الرتبوى يف هذا اجملال
احملادثة املناقشة أن من أشكال اإلتصال :  المناقشة -3

اللغوى األخرى ما اليعترب حمادثة، وإن كان شفهيا  
أن يلقى شاعر : من هذه األشكال مثال. كاحملادثة

قصيدة يف حفل، منها أن يلقى متحدث كلمة يف لقاء 
ما، منها غري ذلك من جماالت احلديث الشفوى مما 

وهو أهنا نفتقد إىل  خنرجه من نطاق احملادثة لسبب واحد
 .روح املناقشة ومتطلباهتا

                                                             
دار : القاهرة)، تدريس العربية في التعليم العام رشدى أمحد طعيمة،3

 321.، ص(0222الفكرى العريب،
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احملادثة املناقشة أن احملادثة ال تتم قسرا وال : الحرة  -0
إن حرية املتحدث شرط حلديثه، وعندما . حتدث إجبارا

عليه  ايفتقد هذا الشرط يصبح ما يقوله ترديدا أو إمالء
من أخرين واألمر نفسه يصدق يف فصول تعليم العربية 

بلغات أخرى إن فرض مواقف التعبري بالشكل للناطقني 
الذى يتعارض مع ميول الدارسني أمر ال حيظى منهم 
بقبول وال ميكن أن جيدى يف تعليمهم احملادثة أو 
إكساهبم مهارات كما أن فرض عبارات معينة اليقتنع 
الدارس مبربر إستخدامها أمر ال يثمر يف تعلمه ملهارات 

 .احملادثة
ادثة عملية تلقائية يرت  الفرد فيها على واحمل: التلقائية  -1

سجيته، فيستخدم من ألوان احلديث ما يطيب له وما 
يقدر عليه اإلتصال الكامل بني البشر أمر ال وجود له، 
إن من غري املمكن يف كثري من األحيان أن نعرف ما 
يريد اآلخرون قوله باللغة الىت يصيغونه فيها أو بالطريقة 

 .الىت يقولونه هبا
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مث إهنا جترى بني فردين احملادثة ظاهرة :  فردان -1
إجتماعية، والذين يطلقون الكلمة من قبيل اجملاز وليس 

 .احلقيقة
وأخريا فاحملادثة تدور حول موضوع، ولقد :  موضوع -1

: يعجب القارئ من تأكيدنا على هذه احلقيقة متسائال
وهل مثة حمادثة ال تدور حول املوضوع؟ قد تكون 

ما يدل  ساحلقيقة واضحة ولكننا ال نؤمن هبا أو ال منار 
على أننا نؤمن هبا، إن بعض معلمى اللغة العربية 

يفرضون على تالميذهم  (أى كلغة أم)للناطقني هبا 
إهنم  .تسمى موضوعاتاحلديث يف أشياء ال ميكن أن 

 0.فقط يتحدثون
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
: مكة املكرمة ) ، المرجع فى تعليم للغة العربيةرشدى أمحد طعيمة،  0

 110. ص ،(3191جامعة أم القرى، 
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 المحادثة ومكانتها في اللغة العربية - ب

ما يصدر عن اإلنسان من صوت يعرب به عن احملادثة هي 
شئ له داللة يف ذهن املتكلم و السامع، أو على األقل يف ذهن 

 1.املنطوفةاملتكلم و تراعى فيه قواعد اللغة 
إن احملادثة فرع من للغة امللفوظة أو املكتوبة، وهي وسيلة 

واالتصال هو جوهر استمرار احلياة . االتصال والتفاهم بني الناس
 االجتماعية وتطورها وبدونه يستحيل التفاهم

 1.ووجود الفعل املشرت  بني أفراد اجلماعة
إن إلنسان ال يستطيع أن يبعد نفسه عن املعاملة 
االجتماعية مع غريه ألن اإلنسان خملوق اجتماعى وحياته حياة 
اجيماعية طبيعية ، وىف اتصاله مع غريه حيتاج إىل الوسيلة وتلك 

كانت اللغة باعتبار شكلها تنقسم إىل قسمني .الوسيلة هي اللغة 

                                                             
الرياض )، ق تنميتهائالمهارات اللغوي ماهيتها وطرا أمحد فؤاد عليان،  

 02. ص ،(0232: دار املسلم : 
: دار النهضة العصرية: القاهرة)، الوسيلة التعليميةأمحد خرب كاطم،  

   1. ، ص(3101
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و الكالم ولغة الكتاب أو ومها لغة اللسان أو التعبري الشفوي أ
 1.أو الكتابة التحريرىالتعبري 

 إن الكالم مهارة من املهارات اللغوية األربع وهي 
فهذه املهارات . القراءة والكتابةاالستماع والكالم أو احملادثة و 

تناسب بالطفل الذى تعليم لغة األم وذلك ألنه يستمع كالم أمه 
 .أو المث يعرب ما مسعه من أمه

بالنسبة إىل قدرة الكالم أو احملادثة فهي  تنقسم إىل  
فالكفاية اللغوية هي . قسمني مها الكفاءة اللغوية والقدرة اللغوية 

العلوم اليت تتعلق باللغة والرتاكيب واملفردات وكل هذه النواحى 
يرتبط بعضها ببعض ارتباطا قويا وهي مهمة ألهنا تؤثر يف قدرة 

والقدرة اللغوية تسمى أيضا مبهارةاللغة .  املرء على استعال اللغة
أو اللغة اللسانية فهي ألفاظ أوتعبري عن املعاىن اليت عربت هبا يف 
التكلم أو اخلطابة أو املناقشة أو قدرة املرء على استعمال اللغة  

 .كأداة االتصال

                                                             
5
Departemen Agama, PedomanPengajaranBahasa Arab 

PadaPerguruanTinggi Agama Islam IAIN, (Jakarta: 1974),h.163 
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القدرة اللغوية تنقسم إىل قسمني فالقسم األول قدرة  
فقدرة االستقبال هي قدرة املرء . إلنتاج اإلستقبال والثاين قدرة ا

وقدرة اإلنتاج هي قدرة املرء على .  على فهم ما نطق به األخرون
تعبري الرأى واألفكار والشعور باستعمال اللغة استعماال شفويا أم  

 :كانت قدرة اإلستقبال تشتمل على القدرتني ومها . كتابيا
 .تلقى برموز كتابية قدرة القراءة هي الفهم على األخبار اليت -3

قدرة اإلستماع فهي قدرة الفهم على األخبار اليت تلقى  -0
 .برموز صوتية

وأما قدرة اإلنتاج فهي تشتمل على قدرتني ،مها القدرة 
على الكالم والقدرة على الكتابة، فقدرة الكالم هي قدرة املرء يف 

 1.التعبري عن الرأى واألفكار تعبريا شفويا
فالكالم أو احملادثة إذن إحدى القدرات على القدرة  

االنتاجية والقدرة االستقبالية اليت قام هبا املرء يف حياته اللغوية 
بعد نشاط االستماع باعتماد على  رموز صوتية من االستماع 

                                                             
العربية الطرق الخاصة في التربية التدريس اللغة حممد عطية اإلبراش، 1

 301.،ص(مكتبة اإلجنلوا املصرية الطبعة الثامنة:القاهر)،والدين
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فتعلم الناس التعري وويستطيعون أن يتكلموا حىت يكونوا قادرين 
 .على الكالم الصحيح

 

 في تعليم المحادثة أو الكالم العربي األغرض -ج
كل تعليم له أغراض خاصة وكذالك تعليم احملادثة أو  

خاصة كما قدمها علماء الرتبية  أغرضتعليم الكالم له 
 .والتدريس

إن أغراض تعليم الكالم منها أن "وقال محد بن القادر  
يكون التالميذ قادرين على فهم ما توجه هلم من األسئلة  
واإلجابة عنها إجابة سريعة بعبارة عربية صحيحة وأن تعودوا 
حسن األداء ومتثبل املعىن متثيال طبيعيا عند اإلجابة وتعويد 
شجاعة وصراحتهم يف إبداء الرأى ،محلهم على اختاذ العربية لغة 

 0.احلديث والتخاطب داخل املدرسة وخارجها
م الكالم أن أغراض  تعلي" وأما قال إبراهيم  حممد عطا  

هي تقدير التالميذ إجادة النطق والتفكري عما يتصل حبياهتم 
                                                             

المنهج في أصول التربية والطرق التدريس حامد عبد القادر، 0
 310.ص، (3110)املصرية، مكاتبة النهضة،)، اجلزء الثاين الخاصة
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وتغلب على بعض العيوب النفسية عند التالميذ وزيادة منو 
املهارات والقدرة لديهم والكشف عما هو بني من التالميذ يف 

 9".جمال اخلطابة

 

 المحادثة تدريس خطوات -د

 .تقدميها يتم التيس املواضيع وحتديد بعناية احملادثة املواد إعداد

 تطور مستوى حسب"  ةحمادث"" ملادة تعدي جيب  -3
 صعبة أو طويلة كلمات التعطي. وقدرهتم الطالب
 الكلمات من ابدأ. املتعلمني قبل من الفهم وصعبة الفهم
 .الطالب بواسطة إتقاهنا التيتم

 أنتفسر ميكن الدعائم ألن. احملادثة يف أداة استخدام  -0
 .احملادثة يف الواردة والنوايا التصورات

 معىن وامسبقا يشرح أن( املدرسني) املعلمني على جيب  -1
 على أوالا  كتابته خالل من حملادثةا يف الواردة الكلمات

 حياول أن الطالب املدرس خيرب الطالب، فهم بعد. اللوح
                                                             

، اجلزء طرق تدريس اللغة العربية والتربية الدينيةإبراهيم حممد عطا، 9
 330.،ص(القاهرة مكتبة النهضة املصرية، بدون السنة) األول،
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 آخري وأصدقاء. الدراسي الفصل يف واممارستها
 على حيصلوا أن قبل إليه ون ويذهب إليه نيستمعون
 .التايل دورهم

 العديدمن لديهم الطالب املستوى، عاليةل احملادثة  -1
 يتم التيس املوضوعات معلم حيددال بينما األدوار

 فقط ينظم املعلم دور احلدث،كان بدء وبعد. مناقشتها
 و سلساا" ةحمادث" مسار يبقى حبيث" اتاملهار " مسار
 .منه املقصود لغرض وفقاال

 حوال تدى من املعلم يفتح مث احملادثة، من االنتهاء بعد  -1
 هتتل التيان احملادثة أن تناقشبش ألن حوملسائبري ألسئلة
 التفسري يكرر املعلم فإن ذلك، الطالب مليفهم إذا. لتو
 الطالب من ويطلب اللوحة على ويسجله أخرى، مرة

 .املالحظات دفرت يف أخرى مترة املالحظا تدوين

 إنه. السليب التمكن وليس العربية، للغة الفعال التمكن  -1
 إىل التحدث يف مشكلة لطالب واجها إذا حمرج أمر

 .العرب



00 

. العربية باللغة دائماا املعلم يتكلم أن جيب الفصل، يف  -0
 إذا العربية باللغة بطالقة الطالب يكون أن املستحيل من
 .العربية يتحدث ما نادراا  املعلم كان

 القادم، االجتماع يف احملادثة استئناف سيتم كان إذا  -9
 للطالب ميكن حبيث مادية حدود إعداد املعلم ىل جيبع
 .أفضل بشكل أنفسهم إعداد

 التشجيع التقدمي خل من التعلم اجتماعات نتائج  -1
 جبدية الدراسة من الطالب كن يتم حىت والتحفيز

 1.أكرب

 
 أنواع طرق تدريس الكالم  العربي -د
احملادثة إىل جانب معرفتهم عن أغراض لكل مدرسي  

تدريس احملادثة فعليهم أن يعرفوا أيضا أنواع طرق تدريسها 
ليستطيعوا أن يصلوا إىل اهلدف ألن الطرق هي وسيلة من 

                                                             
9
 http://wirdahhayati.com/2016/12/pembelajaran-muhadatsah.html20 

29،09يف الساعة  1/3/0231تاريخ الدخول   



01 

الوسائل اليت يعتمد  عليها املدرسون يف إلقاء الدرس وتنظيم 
 .نشاط الدراسة اللغوية للوصول إىل األهداف املقصودة

 :طرق املستعملة  يف تدريس احملادثة فهي كمايأيتوأما ال 

 
 طريقة المباشرة  -1

واملراد هبذه  الطريقة يف تدريس الكالم هي أن املدرس 
يدرس احملادثة باستعمال اللغة العربية مباشرة ال يرتمجها 
إىل اللغة الوطنية إال إذا فيما اضطر إليه لبيان الكلمات 

 32.التعليمة األخرىالصعبة يستعمل الصور والوسائل 
 :ومن خضائص هذه الطريقة هي

  مادة الدرس اليت تعرض للتالميذ  أو الالكلمة أو  -3

 اجلمل القصرية مث القواعد       
القواعد تدرس من خالل تدرس اللغة نفسها، لكن  -0

 .املهم أهنم يستطيعون أن ينتقوا اللغة اجلديدة

                                                             
تعليم اللغات األجنبية وتعلمها بين الطريقة صالح عبد اجمليد العربة،  

 0102،ص(السنةمكتبة بيان،بدون )،والتطبيق
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الدرس بعد جعل التالميذ حقيقني يف ظروف استقبال  -0
دخول الفصل يتكلمون باللغة املعلمة، وممنوع عليهم 

 .استعمال أية اللغة األخرى

  
 الطريقة الطبيعية  -3

كادت هذه الطريقة تساوى املباشرة ولكنها اليبيح استعمال 
 .لغة الطلبة والرتمجة أبدا

ولكن املدرس حيمل الطلبة إىل بالد اللغة  
 .املدروسة

 :هي ومن مميزات هذه الطريقة
تعلم الكلمات اجلديدة عن طريقة الكلمة  - أ

 .اليت يعرفها الطلبة من قبل

 .استعمال القواعد إلصالح اخلطاء  - ب

لسهولة ذكر الكلمات اجملهولة عند الطلبة   - ج
 .يستعمل القاموس

 .الدراسة تعرض باحملسوسات والصور  -د
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الدرس جيرى على االستماع واحملادثة القراءة  -ه
 .والكتابة والقواعد

هذه الطريقة تسمى الطريقة الطبيعية ألن عملية التعليم   
كانت حدت عند األطفال حني تعلموا لغة أمهاهتم عند 

 33.الطفولة
تعلم اللغة العربية "ويزيد حممود كامل الناقة ىف كتابة  

عن هذه الطريقة أهنا تقوم على أساس " للناطقني بلغات األخرى
األجنبية بنفس الطريقة اليت  من أن الفرد يستطيع أن يتعلم اللغة

وهذه الطريقة تعتمد على التمثيل . يتعلم هبا الطفل لغته الوطنية
الصامت والرتديد واألسئلة واإلجابة املتبادلة هي كوسيلة فهم 
اللغة وتقليدها، واملفردات يف هذه الطريقة تكتسب من خالل 

 30.األنشطة اليومية

 
 
 

                                                             
أسسه )،تعليم اللغة العربية للناطقين بلغة أخرىحممود كامل الناقة،   

 112.ص، (م3192جامعة أم القرى، )، (مداخله طريق أخرى
 113.ص،……تعليم اللغةحممود كامل الناقة،   
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  (Psychological Method)الطريقة السكولوجية -0

وهي الطريقة اليت تقوم على تليم املفردات أوال من خالل 
بناء سلسلة من اجلمل تدور حول أنشطة احلياة اليومية واملواقف 
العملية منها مثل االستيقاظ يف الصباح وتناول الفطور والطعام 

 31.والذهاب إىل السوق وزيارة الطبيب
 :وأما مزاياها فهي 

س من املفردات مث جتمعها يف مجلة قصرية تؤلف الدر  -3
متصلة مبسألة معينة وجتمع موضوعا من موضوعات 

 . الدرس فتم جتميعها يف الباب الوحدة

 .يلقى الدرس شفويا مث على املادة الكتابة يف أول األمر -0

أما الطريقة الىت تؤدى إىل ظهور هذه الطريقة فهي 
 31:ثالثة
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MuljantoSumar 

di, PengajaranBahasa…..hal.32 
 –أسسة ) ،للناطقين بلغة أخرىتعليم اللغة العربية , حممد كامل الناقة31
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 Psychological) الطريقة النفسية أو السيكولوجية   -3

Method ) وهي طريقة تقف على تعليم املفردات أوال
من خالل بناء سلسلة من اجلمل  تدور حوىل أنشطة 

وهذه الطريقة تؤثر . احلياة اليومية واملواقف العلمية
الطريقة املباشرة من حيث إهتمامها مبهارة الكالم عن 

ل احليل والوسائل الىت تساعد على طريقة استخدام ك
 .منو القدرة على احلديث أو التكلم

وهي تعترب (  Phonetic Method) الطريقة الصوتية  -0
ألهنا هتتم باملمارسة  ،ملرحلة الصوتية للطريقة املباشرةا

الشفهية أوال مبعىن تبداء بدرسة اجلهاز الصوتى وطريقة 
لقراءة وهذه إخراج األصوات قبل أن يتعلم الطالب ا
 .الطريقة تساعد الطالب لقراءة احلروف اجليدة

وهي متثل املرحلة (  Natural Method) الطريقة الطبيعية  -1
التالية للمرحلة الصوتية فهي تؤكد عدم استخدام لغة 

وتقوم على أساس من . األم ىف حجرة الدراسية
الفرديستطيع أن يتعلم لغة أجنبية بنفس الطريقة الىت 

وهذه الطريقة  تعتمد على . هبا الطفل لغة الوطنية يتعلم
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التمثل الصامت والرتديد و األسئلة واإلجابات املتبادلة  
واملفردات ىف هذه الطريقة . كوسيلة لفهم اللغة وتقليدها

 .تكتسب من خالل األنشطة اليومية
 :اخلالصة من هذه الدعوات هي 

ليست جاءت هذه  الدعوات مدة واحدة لوجود  -3
الطريقة املباشرة  اال طريقة السيكولوجية و طريقة 

 .الطبيعية
هذه الطرق الثالثة تندمج حىت صارت طريقة  يف -0

 .املباشرة
قات تدرس اللغة ىف الناحية التعليمية الدعوات الساب -1

فعالة يعىن يعرف شيء من اللغة بالطريقة علمية و 
 .األجنبية املعظمة باملباشرة
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وأما هدف الطريقة املباشرة فهي اكتساب الطالب القدرة 
على التفكري بلغة  سواء كان ذلك ىف احملادثة أم القراءة 

 31.والكتابة
كانت املعينات البصرية نوع من أنواع الوسائل 

عتمادا على احلواس الىت اتنقسم الوسائل املعينات . املعينات
 :الوسيلة إىل ثالثة أنواع هيتتوجه إليها 

 املعينات السمعية -3
 املعينات البصرية  -0
 املعينات السمعية البصرية -1

إىل حاسة البصر،  املعينات البصرية ما يتوجهأما 
تنقسم الوسائل املعينات البصرية عادة إىل قسمني، مها ما يعرض 

 .وما ال حيتاج إىل جهاز العرض( على الشاشة)جبهاز العرض 
 : تشمل املعينات الىت تعرض جبهاز العرض

 األفالم الثابتة -3

                                                             
: جاكرتا) ،، الطرق العامة فى تدريس اللغة األجنبيةكمال ابرهيم بدرى 31

معهد العلوم اإلسالمية ىف إندونسية التابع جلامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية 
 12: ص ،(السنةبالرياض، بدون 



12 

 الشرائح -0
 .شفافيات العارض فوق الرأس -1

 :أما الىت ال تعرض باجلهاز فتشمل
األشياء الطبيعية واحلوادث احلقيقية مثل القلم،  -3

 .وجيلسوالنظارة، 
األشياء واحلوادث الصناعية مثل النماذج   -0

 .والتمثيل احلركى
الصور و الرسومات مثل الصور الفوتو غرافية   -1

 .وغري الفوتو غرافية
اللوحات مثل لوحة اجليوب، ولوحة النطق  -1

 31.وغريها
 

 :أما أمهية طريقة املباشرة باملينات البصريةفهي
إعطاء عناية كبرية للنطق خاصة يف الشهور القليلة  -3

 .األوىل

                                                             
ربيع )، الوسائل المعينات البصرية في تعليم اللغة العربيةامام أسرارى، 31
 0.ص ،(هــ 3131: األول 
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 .تقدمي النصوص ومناقشتها شفويا قبل قراءهتا -0
االبتعاد عن استخدام اللغة األم سواء من املعلم أو  -1

 .الدارسني كلما أمكن ذلك
البدء  يف تدريس النحو على أساس وظيفي يف   -1

 .املواقف الشفوية اليت يظهر فيها
اعتماد التعبري احلر على ما درسوه سابقا يف القراءة  -1

 .أو على ما دارت املناقشات حوله
 احلد األدىن، وحترمي اإلقالل من استخدام الرتمجة إىل -1

 .استخدامها يف املراحل األوىل
استخدام املادة التعليمية بطريقة ميكن هبا فهم  -0

 30.حضارة اللغة اليت تعلم
 

امجعت أراء بعض املهتمني بالوسائل على استنتاج الفوائد 
 :األتية

                                                             
 91.ص، ...تعليم اللغة العربية, حممود كامل الناقة 30
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توفر األساس املادى احملسوس للتفكري اإلدراكي  -3
اللفظية اليت ومث تقلل من استجابات الطالب 

 .تفهم معىن ها
 .ىل درجة كبرية اهتمام الطالبإتثري  -0
 .جتعل خربات الطالب باقية  األثر -1
 .توفر خربات واقعية تثري النشاط الذايت للطالب -1
تساعد على التفكري  املنسق املستمر وعلى  -1

 .األخص املعينات البصرية
تسهيلهم يف منو املعىن ومن مث تزيد ثورة الطالب  -1

 .39اللفظية
وفقا على البيانات السابقة أن الوسائل التعليمية مهمة  
كبرية يف تعليم احملادثة إما من ناحية النشاط وقدرة الطالب 
وناحية إستمرار فكرة الطالب وناحية األهداف التعليمية 

 .املدروسة
 

                                                             
المعينات البصرية في حممد امساعيل صيىن وعمر الصديق عبد اهلل، 39

 01. ، ص(3191 دار إحياء العلوم،: بريوت) ، تعليم اللغة
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 طريقة المباشرة والمعينات البصريةالمزايا وعيوب  -ه
 :ومن أهم مزايا طريقة املباشرة هي

إمنا تقدم اللغة ىف مواقف حية يستطيع الدارس من  -3
ستخدام الإهنا جتعل . خالهلا فهم املفردات و الرتاكيب
وحتول معاجلتها من . الفعلى للغة ىف احلياة أساس التعليم

جمرد نصوص جامعة ىف كتاب إىل وسيلة للتفاهم بني 
 .الناس

  ستخدام احلوار والسرد القصصىالإهنا أول حماولة  -0
 .كأساس لتعليم املهارات اللغوية املختلفة

إهنا ترفض متام استعمال لغة وسيطة  مما يدعم مهارات  -1
 .اللغة اجلديدة ويقلل من آثار التداخل اللغوى

إهنا الطريقة الىت يعزى إليها فضل شيوع استعمال الوسائل  -1
التعليمية و بعض األساليب احلديثة ىف تعليم اللغات 

احلوار  واستخدام األسئلة و األجوبة و  األجنبية مثل
 .التقليد و اإلمالء واستنتاج القواعد النحوية من النص

يتزايد مع هذه الطريقة دوافع  الطالب على تعليم اللغة  -1
 .األجنبية بعد أن كانوا يتسربون من براجمها
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تعطى هذه الطريقة األولية ملهارة الكالم بدال من مهارات  -1
 .كتابة على أساس أن اللغة هي الكالمالقراءة و ال

التستخدم هذه الطريقة األحكام النحوية ألّن مؤيدى  -0
هذه الطريقة يرون أن هذه األحكام النحوية ال تفيد ىف 

 .طلوبةاملهارة اللغوية املإكساب 
هبذه الطريقة يصل املعلم ىف أقصر وقت إىل التفكري  -9

 .الرتمجةباللغة األجنبية دون حاجة إىل 
 

تناسب هذه الطريقة تعليم اللغة األجنبية و خاصة  يف  
 31.تعليم احملادثة

 :أما عيوب الطريقة املباشرة فهي كما يلى
نه بالرغم أهنا  حقيقة البد من اإلشارة اليها وهي  -3

من " حلمام"ة الرأى القائل بتعريض الدارس همن وجا
اللغة الثانية هتيئة الظروف الطبيعية لتعليم اللغة بعيدا 
عن اجلو الصناعى و مترينات املصطنعة، ينبغى احلذز 

( محام اللغة ) الشديد والتقفني الدقيق حىت ال يؤدى

                                                             
 111. ص ,..المرجع فى تعليم اللغة العربية, رشدى أمحد طعيمة31
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ينبغى أن نتأكد أن الدارس , الدارس (أغراق) ىل إ
ىن املطلوب ىف اللغة اجلديدة ىل املعإسيصل فعال 

 .بسهولة ودون وساطة من الرتمجة
 

مع بساطة األسلوب الذى تعتمد عليه الطريقة املباشرة  -0
ىل إفاملدرس حينما يشري . إال أهنا تتسم باملبالغة

الشيء الذى يريد أن يوضح معناه للدارسني فإنه 
ىل إستعرضية قائال مثل وهو يشري ايفعل ذلك بطريقة 

أنا أفتح : أو وهو يفتح النافذة! هذباب : الباب
يفعل ذلك بطريقة استعراضية قد تثري . النافذة

 .الضحك أو السخرية
 

. ما هذا ؟ هذا كتاب) التمرينات التسمية  ن الرتكيزإ -1
ومترينات الوصف ( ما هذا ؟ هذا باب وهلم جرا 

الكتاب مسيك، السبورة نبوداء، السقف ) الساذج 
ىل إمثل هذه التمرينات تؤدى  إذا كانت....( مرتفع

ألهنا تؤدى إال , ستعاب سريع هلذه املفاهم دون ترمجةا
ىل اللغة األجنبية على أهنا سلسلة من إالنظر 
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الدالالت أو األمساء وعلينا أن نبحث عن مدلوالهتا 
, ليه املدرسإأو مسمياهتا ىف حدود الواقع الذى يشري 
األم  ما دامت والذى يطابق متاما الدالالت ىف اللغة 
ومن وجهة  .املدلوالت تظل دائما مطابقة و ثابتة

ميكن أن نتسامل عما إذا كانت , النظر الرتبوية
الطريقة املباشرة التشجع على الرتمجة أكثر مما تنجنبها 

 .ىف الظاهر
 

وهو ما تزعمة هذه , أن تعليم اللغة بشكل طبيعى  -1
أللفاظ ال يتالءم مع تصييق الشديد ىف عدد ا, الطريقة

حيث تنحصر املادة الىت , املستعملة ىف الفصل
يتعلمها الدارسون فيما هو موجود داخل حجرة 

أن الطبيعية تتطلب أن يكون العامل املعروض . الدارسة
على الدارسني أفسح وأرجب مما تسمع به جران 

وإذا كانت الطريقة تنأى عن الرتمجة  .الفصل األربعة
الصورة، إال أهنا تشتفل  ونستعمل عوضا عنها احلركة و

كما : واللغة .ذلك ىف شرح مفردات أو جزئيات
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نعرف ليست جمموعة من املفردات تقدم ىف صورة 
 .جزئية وأمنا هي تراكب تعرض ىف شكل مواقف

والطريقة املباشرة رغم اقرتاهبامن أسلوب املمارسة 
إال أهنا  ،أى باالستماع إليه والتحدث هبا, فعلية للغةال

ظلت بعيدة عن املمارسة الطبيعية من خالل املواقف 
وبذلك مل تراع الطريقة الناضج العاطفى و . احلقيقة

العقلى عند املراهق أو البالغ الذى خيتلف عن الطفل 
فالكبري يسأم من تكرار العبارات ىف مراغ , الصغري

دون أن يكون هلا سند من املواقف واقعى بعكس 
ىل إوقد مييل  ،يفرق بني األسلوبنيطفل الذى الال

ستيعاب الذلك أن خيالة يقصر عن ا. تكرار اجلزئيات
 . الكلى للمواقف املركوبة

 

ذ إإذا كانت الطريقة املباشرة قد أحسنت صنعا  -1
إال أهنا عجزت عن , ت استخدام اللغة الوسيطغأل

ن أل ,شرح املعاىن اجملودة حىت باستعمال الصورة



19 

صورة من زاوية معينة ويدر  منها ىل إالدارس ينظر 
 .ما يريده هو، ويفهمها بطريقته هو يريد املدرس

 

رغم النجاح الذى حقيقته الطريقة ىف الواليات  -0
غري , باملوازنة بطريقة النحو و الرتمجة, املتحدة وأوربا

أهنا مل تنجح ىف حتقيق النتائج املطلوبة ىف مهارتى 
 .هاتني املهارتني القراءة و الكتابة نظرا ألهنا حتمل

 

ومما يؤخد على الطريقة املباشرة أيضا امهاهلا لألمناط  -9
عتمادها على الاللغوية و عدم التدريب عليها نظرا 

 .تقدمي املفردات املعزولة
 

إذا كانت الطريقة تعتمد على خلق جو ىف    -1
الفصل الدراسى يشبه اجلو الطبيعى الذى يتعلم فيه 

, يقة هي أن الفصلغرب أن احلق, اإلنسان اللغة
طار إبل هو , ال ميكن أن يكون احلياة, مهما كان

مصطنع يتحدث فيه املدرس و الدارسون ولكنهم 
 .ال يتصرفون ىف مواقف طبيعية
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, فإن الفصل خيتلف عن احلياة, ومن ناحية أخرى  -32
ألن الطفل العادى  خالل السنوات األوىل من 

حواىل  تتاح له فرصة التعامل باللغة األم, حياته
ىف حني ال ميكن ألى نظام ,عشر ساعات يوميا

ذا كان على إتعليمى أن يوفر هذه امليزة خاصة 
 .ملواد أخرى يدرسها باللغة األماالدارس أن ينفرغ 

 

تعتمد الطريقة املباشرة ىف أغلب األحيان ىف  -33
على عامل املصادفة , ختيارها للمادة الىت تقدمهاا

حبيث ال يوجد هنا  تدرج لغوى أو  ،والعفوية
فليس هنا  . عرض املعلومات تربوى أو نفسى يف

ومنالضرورى  ،مراعاة للتجرج من السهل للصعف
ىل األقل شيوعا ومن العام إ ومن الشائع ،لثانوىل
ن املدرس يبادر بتقدمي األشياء أل. ىل اخلاصإ

. واملفاهم الىت جيدها ىف حميط الفصل أو املدرسة
رح  مادة يكون من األفضل لغويا أو تربويا وقد يش
 .ىل مرحلة الحقةإتأجيلها 
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ا فان مما يؤخذ على الطريقة املباشرة أيضا أمهاهلا ري وأخ
جياز شديد ال يالئم الراشدين الذى مييلون إللقواعد أو عرضها ب

هنم يقاربون خصوصا وأ ،ىل السؤال عن أسباب الظواهر اللغويةإ
خذ الىت آولكن بالرغم من امل .لغة األمالبني اللغة اجلديدة و 

النستطيع أن ننكر فضلها ا فإنن ،الطريقة املباشرة ذكرناها على
ولكن مدخال . بصفتها مدخال ضروريا لتعليم اللغة األجنبية

 02.وحسب
 

                                                             
اإلتجاهات المعاصرة في تدريس اللغة العربية محاده إبراهيم،  02

 دار الفكر العريب،: القاهرة)واللغات الحية االخرى لغير الناطقين بها، 
 11-10:، ص(ه3190
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 الفصل الثالث
 منهج البحث

 طريقة البحث - أ
إن منهج البحث الذي تستعمله الباحثة هلذه الرسالة هو 

وهو منهج  يرتبط بظاهرة معاصرة بقصد . منهج وصفي حتليلي
اكتشاف وصفها وتفسريها وتوضيح العالقة ومقدارها وحماولة 

  .األسباب الكامنة وراء الظاهر
وجلمع البيانات واملعلومات اليت حتتاج إليها الباحثة يكون 
. بطريقة البحث احلقلي من خالل املالحظة املباشرة واملقابلة

وقامت الباحثة بتحليل البيانات على أساس البحث الكيفي، 
 .هاوهو البحث الذي يهتم بوصف البيانات جلمع أحواهلا وحتليل

 

 مصادرالبيانات -ب
 المدرس - 
 الغرض من املدرس يف هذا حبث للحصول البيانات عن عملية 

                                                             
المدخل إلى البحث في العلوم صاحل بن محد العساف،  الدكتور   

 81 . ص ، (م0222املكتبة العبيكان،: الرياض)، الطبعة الثانية السلوكية
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تدريس احملادثة مبركز دار اللغة بندا أتشية واملشكلة اليت توجهها  
 .املدرس

  

 الطالب -2
للحصول البيانات عن قدرة  الغرض من الطالب هذا حبث 

عندما  الطالبالطالب يف عملية تدريس احملادثة واملشكلة 
 .يف الفصل تدريس احملادثة حتدث عملية

 

 طريقة جمع البيانات وأداتها -ج
جلمع البيانات اليت تتعلق هبذا البحث تستخدم الباحثة 

 :الطرق واألدوات التالية 
 

 املالحظة املباشرة  - 
 ة من أدوات البحث جتمع بواسطاهتاإن املالحظة أد  

. استافادة اإلجابة عن أسئلة البحثاملعلومات اليت متكن للباحثة 
 تدريس وتقوم الباحثة مبالحظة أنشطة األستاذ والطلبة عند عملية

احملادثة، وتقوم هبا الباحثة لضبط البيانات املوجودة وتثبت 
 .احلصولة امليدانية
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 .املقابلة الشخصية -0
ملعرفة عملية  وهي حمادثة مواجهة تقوم هبا الباحثة مع األستاذ

تدريس احملادثة ومشكلة اليت توجهها املدرس يف تدريس احملادثة 
 .بدار اللغة تدريس احملادثة عمليةعن  ملعرفة والطالببدار اللغة 

 

 الوثائقية -4
 تكون أن ميكن. التيمرت لألحداث سجل هي الوثائقية  

. للشخص ضخمة أعمال أو صور أو نص شكل يف الوثائق
 واملقابلة املراقبة أساليب الستخدام مكملة املستندات دراسة تعترب
 واختيارها املعلومات مجع"عبارة  تعين بينما 0.النوعي البحث يف

 مصداقية أكثر الدراسة نتائج كماستكون 4.وختزينها ومعاجلتها
 األكادميية األوراق أو املوجودة بالصور مدعومة كانت إذا

 3.والفنية
 
 

                                                             
2
Sugiyono, MetodePenelitian..., h.329. 

3
Anton M. Mudiono, KamusBesarBahasa Indonesia, (Jakarta : 

Balai Pustaka, 1989), h.211. 
4
Sugiyono,MetodePenelitian...., h.329. 
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طريقة تحليل البيانات -د  

ما حتليل البيانات هلذا البحث مستعملة بطريقة حتليل أ
الذين  ،Miles and Huberman للبحث الكيفي نوعي فهي منوذج 

وهي  يقسمون اخلطوات يف أنشطة حتليل البيانات مع عدة أجزاء،
 Data) البيانات ختفيض ،(Data Collection )مجع البيانات 

Reduction)  وعرض البيانات(Data Display) ،  واستخالص
(Conclusion Drawing/ Verification). 

 (Data Collection )مجع البيانات - 
يتم إجراء حتليل البيانات يف البحث النوعي، الذي يتم يف 
وقت مجع البيانات، وبعد االنتهاء من مجع البيانات يف فرتة 

 4.معينة
(Data Reduction) ختفيض البيانات -0   

ختفيض البيانات يعين التلخيص، واختيار األشياء     
الرئيسية، والرتكيز على األشياء املهمة، والبحث عن 

 4.املوضوعات، واألمناط وإزالة تلك اليت اللزوم هلا

                                                             
5
Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan 

Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2010),  h. 337. 
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  (Data Display)عرض البيانات -4
بعد ختفيض البيانات، فإن اخلطوة التالية هي عرض  

البيانات الكمية ميكن أن  إذا كان البحث يف هذه. البيانات
 phie chards   pictogramsيتم يف شكل جداول، رسوم بيانية،

البيانات  .وما شابه من خالل عرض البيانات، يتم تنظيم
يف . وترتيبها يف منط العالقة، حبيث يتم فهمها بسهولة أكرب

البحث النوعي، ميكن أن يتم عرض البيانات يف شكل 
أوصاف موجزة، وخمططات، وعالقات بني الفئات، 

يف هذه احلالة، يشري كل من . وخرائطانسيابية، وماشابه ذلك
Miles and Huberman ( 183 ) معظم أشكال "إىل أن

لبيانات البحث النوعي يف املاضي كانت  عرض البيانات
األكثر استخداًما لتقدمي البيانات ". عبارة عن نصوص سردية

 4.يف البحث النوعي هو النص السردي
 

                                                                                                                           
6
Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan 

Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2010), h.338. 
7
Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan 

Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2010),  h. 341. 
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 /Conclusion Drawing)االستخالص االستنتاجات -3

Verification) 

حتليل البيانات النوعية وفقا ألميال واألرقام هو 
التزال االستنتاجات . استخالص االستنتاجات والتحقق

األولية املقدمة مؤقتة، وسوف تتغري إذا مل يتم العثور على أدلة 
ولكن إذا كانت . قوية تدعم املرحلة التالية جلمع البيانات

بأدلة  االستنتاجات املقدمة يف املرحلة األولية مدعومة
صحيحة ومتسقة عندما يعود الباحث إىل جمال مجع 

 استنتاجات هي املطروحة االستنتاجات فإن البيانات،
 .موثوقة
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 الفصل الرابع
 نتائج البحث ومناقشتها 

 
 عرض البيانات - أ

ما يتعلق مبنهج  ةيف األبواب السابق ةالباحث حتلقد شر 
أما يف هذا . البحث واألدوات املستخدمة فيه جلمع البيانات

تعلم  أن تعرض نتائج اليت حصلت منعملية ةريد الباحثتالفصل 
يف دار اللغة بندا اتشية تدريس احملادثة  اللغة العربية بتطبيق

هذه يف  وصفيةبالبحث ال ةالباحث توحلصول على البيانات قام
عتماداعلى رسالة عميدة ا 8502/8502للسنة الدراسية  ركزامل

 Un.08/FTK  برقم  ةتشيالكلية الرتبية جامعة الرانريي بندا 

I/TL.00/09/2018  انطالقا مما سبق  .8502نوفمرب02بالتاريخ
 : ت الباحثة جبمع البيانات كما تليفقام
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 لمحة عن ميدان البحث -1
يف البحث حتسن بالباحثة أن توضح عن  عقبل الشرو 
الذي أسس يف التاريخ  دار اللغة بندا اتشية،ميدان البحث وهي

كانت هذه املركز دار اللغة يف  ،م8502اكتوبر  82
Lamnyong، وعدد حممد ياسر اآلن رئيسال اوكان ناظر هذ ،

مدرسا  02اللغة العربية لمني الذين يعلمون يف هذا املركز املع
ملعرفة حالة  0.وأغلبهم متخرجون من جامعات الشرق األوسط

عريضها الباحث يف هذا اجلدول  املدرسني يف دار اللغة العربية يف
 : التايل

 :4-0اجلدول 
 حالة املدرسني  بدار اللغة العربية

 منصب خلفية تعليمية اسم رقم
 مستشار جامعة األندلس حممد مهاجر 0
 مدير جامعة إفريقيا العاملية حممد ياسر 8
 أمني املال معهد الراية مليا سافوترا 3

                                                             
 82املقابلة الشخصية مع مدير دار اللغة العربية  يف الرتيخ   

 8502نوفمرب
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قسم التطوير  جامعة أم درمان فضلي عدنان 4
 والتنمية البشرية

 مدرس جامعة صنعاء ولدان شاه 0
 مدرس جامعة اخلرطوم كوثر أفضل 2
 مدرس جامعة األندلس يسرزال 2
 مدرس جامعة األندلس الفاريسي أمري 2
 مدرس جامعة األندلس تسليم املمتذر 2
 مدرس جامعة األندلس بر الوالدين 05
 مدرس جامعة إسالم آباد هريي فروانتو 00
 مدرس الزيتونة جامعة أنيس جوهري 08
 مدرس جامعة الرانريي إرحام اهلل 03
 مدرس  جامعة األندلس فرحان 04
 مدرس جامعة املدينة املنورة بيضاوي راضي 00
 مدرس بيكاسي 40جامعة  حنيس اهلل 02
 مدرس جامعة إفريقيا العاملية توفيق الرمحن 02
 مدرس دار اللغة العربية ألدي شاه 02
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 (8502الرمسي لدار اللغة العربية، سنة الزيارة  املوقع: املصدر)
من الذكور  825وأما عدد الطالب بدار اللغة العربية فهو 

 :من اإلناث، كما يف اجلدول التايل 802و 
 :4-8اجلدول 

 حالة الطالب بدار اللغة العربية 
 

فصل / فصل اإلخوان دفعة رقم
 األخوات

 عدد الطلبة

    6 0الدفعة  1
    4 8الدفعة  2
   13  3الدفعة  3
    12 4الدفعة  4
    9 0الدفعة  5
    9 2الدفعة  6
   11  2الدفعة  7
   11  2الدفعة  8
   11  2الدفعة  9
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    13  05الدفعة  11
    14 00الدفعة  11
   17  08الدفعة  12
   15  03الدفعة  13
    11 04الدفعة  14
    14 00الدفعة  15
    9 02الدفعة  16
   18  02الدفعة  17
    7 02الدفعة  18
    8 02الدفعة  19
   6  85الدفعة  21
    14 80الدفعة  21
   12  88الدفعة  22
    17 83الدفعة  23
   15  84الدفعة  24
   6  80الدفعة  25



00 

    15 82الدفعة  26
    18 82الدفعة  27
    19 82الدفعة  28
   21  82الدفعة  29
   18  35الدفعة  31
    26 30الدفعة  31
    25 38الدفعة  32
   26  33الدفعة  33
   17  34الدفعة  34
    11 30الدفعة  35
 فصال  85 اجملموع 

 (طلب 825)

 فصال 00
 (طلبة 802)

 طالب 422 

 (8502قاعدة بيانات طالب دار اللغة العربية سنة : املصدر)
باملالحظة املباشرة للمدرس  ةمن هذا اجلدول قام الباحث 

طالبة، وكان التدريس  02يف الدفعة الرابعة والثالثني وعددهن 
هلذه الدفعة يقوم به املدرس األستاذ ألدي شاه يف شهر نوفمرب 
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وأما حالة الطالبات اليت  8.يوما 80هجرية منخالل  0432
 :يدرسهن املدرس فهي كما يلي

 :4 -3اجلدول 

 يدرسهن املدرسحالة الطالبات اليت 

 مهنة اسم رقم
 حماضرة جامعة الشيخ كواال نور موليدار 0
 حماضرة جامعة الشيخ كواال سلمى وايت 8
 حماضرة جامعة الشيخ كواال عيدى فطري 3
 طالبة جامعة الرانريي سييت رمحانيا 4
 ربة البيت نوىف إرنيدا 0
طالبة معهد خادم احلرمني  أيو رضوانا 2

 الشريفني
طالبة معهد خادم احلرمني  ودا رحيما 2

                                                             
 82يف  التاريخ  شاه لديأاملقابلة الشخصية مع املدرس األستاذ  

 8502نوفمرب 
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 الشريفني
 طالبة املدرسة املتوسطة جوت أوىف شهريا 2
 طالبة املدرسة الثانوية جوت سييت رمحة 2
 ربة البيت جوت رفيقا جميد 05
 آتشيهLPMPموظفة  رتنا يوليا 00
 آتشيهLPMPموظفة  كرنيايت حمي الدين 08
 آتشيهLPMPموظفة  هرليانا 03
 آتشيهLPMPموظفة  فرزنا هديفا 04
 آتشيهLPMPموظفة  زرنيال مريل كوسوما 00
 بائعة رمسياين. ك 02
 طالبة جامعة الشيخ كواال مرينا رزقي 02

 (8502قاعدة بيانات طالب دار اللغة العربية سنة : املصدر)
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عملية تدريس المحادثة في دار اللغة بند  تطبيقإجراء  -2
 اتشية

تدريس احملادثة يف داراللغة بندا اتشيه، فتتبع وملعرفة عملية 
الباحثة املقابلة الشخصية للطلبة واملقابلة الشخصية مع مدرس 

هذا البحث واضحان . اللغة العربية واملالحظة املباشرة إىل مركز
أن تعرض الباحثة نتائج البحث امليداين باعتماد على إجابة 

ملالحظة املباشرة كما اما نتائج البحث من ا. املقابلة الشخصية
 :ياىل

باستخدام  يف داراللغة بندا اتشيهإن عملية تدريس احملادثة 
، وقد مت والكتابة الشفويةو الطريقة املباشرة  وهي القراءة والسمعية 

ألن الطالبات ميكنهم اإلستجابة . استخدام هذه الطريقة بنجاح
هذه تدريس احملادثة يف دار . بشكل جيد وقادر على التحدث

اللغة ال يستخدم اللغة العربية من بداية عملية التعلم حىت النهاية 
إذا كان هناك الطالبات ال . دون ترمجة باللغة اإلندونيسية

اف الستخدام حركات اجلسم حىت يتمكنوا يفهمون أن املدرس ك
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حركات اجلسم اليت تشرح األمل والتعبري ولكن : املثال .من فهمها
 .املدرس باللغة العربية

إن تدريس احملادثة  يف املركز مل يكن  له وسيلة كثرية اال 
بعبارة أخرى أن الوسيلة تتكون . وسيلة تتصف مبساعدة التعليم

ى الباحثة أن املقلمة والسبورة ال تتدور وتر . من السبورة واملقلمة
دورا كثريا إال قليال، إمنا االستاذ عليه أن يعد أداة أخرى تؤيد 

باملتاع والفهم فهما جيدا بدون  اتلباالطالتعليم حىت يشعر 
إذ يعترب تدريس املفرادات يف املركز ليس هلا الوسيلة وهي . الرتمجة

اهتا يف معاين املفردات ألن الوسيلة ستزيد معلوم مشكلة كربى،
 .وتقوي ذكرهتم حنو املفردات املفدمة

عملية تدريس احملادثة يف املالحظة وقامت الباحثة نفسها 
الباحثة التوقيت ستوضح لقاءات، الثالث  اتشية ادار اللغة بند

  الوصفي وخطوات التدريس، أما التوقيت عملية التدريس  احملادثة
 :كما يلي
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 :4-4اجلدول 
 يةوعة الوصفيف اجملم التوقيت الوصفي

 ساعة تاريخ يوم القاء

نوفمرب  من 82 الثالثاء اللقاء األّول
8502  

02.85- 
02.35 

ديسمرب من  02 اإلثنني اللقاء الثاين
8502 

02.85 - 
02.35 

ديسمرب  من 02 الثالثاء اللقاء الثالث
8502 

02.85 - 
02.35 

 
دار اللغة بندا أتشية  وملعرفة عملية تدريس احملادثة يف

وأما النقط املالحظة كما يف . قامت الباحثة باملالحظة املباشرة
 :احلدول اآليت
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 :4-0 اجلدول
 تدريس احملادثة عملية

 اللقاء األول

 اتبالأنشطة الط املدّرس أنشطة
 السالم بإلقاء الفصل املدّرس دخلي -
 لقيادة الفصل رئيس املدّرس أمري -

 الدعاء قراءة
 اتبالالط على الغياب كشف  يأخذ -
 اللقاء يف املدروسة املادة املدرس سأل -

 .القادم
 

 السالم اتبالالط جتيب -
  حالتهم عن وخيرب

 الدعاء اتبالالط تقرأ -
 

 االمساء إىل اتبالالط معتس -
 املسجلة

 
 املادة عن اتبالالط جتيب -

 املدروسة
 اتبالالط إىل السالم املدرس يلقى -

 بأن وتنصحهم الفصل خروج قبل
 .جيدا يتعلموا

 نصيحة إىل اتبالالط تسمع -
 اتبالالط يبجت و املدرس
 .السالم
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 :4–2اجلدول 
 تدريس احملادثة و تطويرها يف احملادثة عملية

 ثايناللقاء ال

 اتبالالطأنشطة  املدّرس أنشطة
 السالم بإلقاء الفصل املدّرس دخلي -
 لقيادة الفصل رئيس املدّرس أمري -

 الدعاء قراءة
 اتبالالط على الغياب كشف  يأخذ -
 أهداف وتشرح الدوافع درسامل يعطي -

 التدريس
 علموها قد اليت املادة املدرس يكرر -

 املاضى أسبوع يف اتبالالط

 السالم اتبالالط جتيب -
  حالتهم عن ربختو 
 الدعاء اتبالالط تقرأ -

 
 االمساء إىل اتبالالط تسمع -

 املسجلة
 شرح إىل اتبالالط تسمع -

 املدرس
 

 قد اليت املادة اتبالالط تكرر -
 املاضى أسبوع يف علموها
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 احملادثة مادة عن قليال املدرس يسأل -
 املذياع إىل باالستماع -
 الكتاب يف املادة املدرس ويقرأ -
 املادة لقراءة الطالبات املدرس ويأمر -

 مجاعة الكتاب يف
  املفيدة اجلملة جلعل الطالبات ويأمر -
 يف احملادثة مادة عن املدرس يشرح  -

 .املفردات حتفيظ بالطريقة املدرس
 عرفت عناملدرس يشرح :مثاال

 املدرس يأيت مث ،بالصوار املفردات
 هذا عن احملادثة املفردات بأمثل

 .املوضوع
 ليس  الفرصةات بالالط املدرس يعطي -

 مل اليت املفردات عن املادة ألوا
 .يفهموا

 اليت السبورة على الورقة املدرس يلصق -
  املوضوع عن مفردات فيها توجد

ات عن مادة بالالطجتيب  -
 احملادثة

 
 املذياع إىل الطالبات ويستمع -
  املدرس قراءة الطالبات وتتبع -
 الكتاب الطلبات وتقرأ -

 
 زمالئهن مع يتحدثن وهن -

 

 

 

 

 

ات حبسب بالالطجتلس  -
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 .احملادثة
 اليت الصوار فرقة لكل املدرس يعطي -

 .املفردات فيها توجد
 الفرصة فرقة لكل املدرس يعطي  -

 .أصدقائهم مع املفردات لتكرير
 عن واناقشلت فرقة كل  املدرس يأمر -

 .بالصوار املناسبة املفردات
 لصقلت فرقة كل  املدرس يأمر -

 إىل وترجيمها الصبورة يف واصورهتم
 اتبالالط املدرس يأمر مث العربية اللغة
 بالوضح املفردات تلك ليقرؤا

 والفصيح
 عن ثانية مرة املدرس  يشرح  -

 .املدرس يف احملادثة املفردات

 فرقتهم
 
 

 شرح عنات بالالط تسمع -
 جبيد املدرس

 
 

 
 مل مما اتبالالط تسأل -

 .يفهموا
 
 

 إىلات بالالط الحظت -
 يف بالصوار     املفردات
 الصبورة

 
 رأمي مباات بالالط عملت -
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 صديقهم مع املدرس
 
 يف صورهتم الطلبة لصقت -

 اتبالالط قرأوت .الصبورة
 بالوضح برتجيمها املفردات
 .والفصيح

 
 
 شرح عن الطلبة تسمع -

 .املدرس
 اتبالالط مع قليال املدرس يتحدث -

 تستخلصها و املادة حول

 احملادثة مادة ليعكس املدرس يأمر -
 .اتبالالط على

 الفصل من رجخيو  املدّرس سلمي

 مع املادة اتبالالط تلخص -
 .املدرس

 
 مادة اتبالالط تعكس -

 .احملادثة
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 .السالم اتبالالط جتيب - .بتهذيب الدراسي
 

 المشكلة التي توجهها المدرس -3

 تدريس احملاثةيف  درسوجهها املت إن املشكالت اليت
 :هي عديدة ومتنوعة ومتثل هذه املشكالت يف 

 قلة وسائل - أ

كان وسيلة يف دار اللغة هي وسيلة مسعية، وسبورة، وقلم، 
 .دون وسيلة أخرى. وكتاب فقط

 . ، بسببهنا مشغليف الفصل اتلباالطرن حضنقص  - ب
، ولكن هم يف املنطقة ليسوا فقط مراهقنيالذين  اتلباالط 

الذين  اتلباالط. ةربات بيوت يدرسون يف لغ هناك أيضا
يفتقرون إىل احلضور هم ربات بيوت ، ألهنن مشغوالت 

حىت أن أولئك الذين يفتقرون . بالعمل واألنشطة اخلارجية
إىل وجود الكثري من املواد املتبقية حبيث يكون إتقان اجلماعة 

 .الذين هم دائماً حاضرين اتلباالطأقل من 
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متأخرا ألن بيتهنا بعيدا من  الفصل اتلباالط ت بعضدخل -ج
، إذا  الطقسمث السبب من اآلخرين بسبب ظروف .املركز

 .سيحدث اتلباالطكان الكثري من 

 السن يف نيتميزون الذي ألولئك بالنسبة العمر، فروق - د
 لديهم لكن العربية، اللغة لفهم لديهم صعوبة فيجعلون

 .العربية اللغة تعلم يف شديًدا محاًسا
 .مركز اللغة ناقصاكان توفري يف  - ه
الذي يسبب  احملادثة التدريس عدم وجود وسائل اإلعالم يف  

 .ةيف الفصول الدراس احملادثةالتعلم أقل جيدة 

 .كانت عرفة التدريس ضيقة - و
. هذا املكان من الدراسة يف املتجر سبب الغرفة الضيقة 

، للمدير غرف يف هذه الغرفة ، وغرفة واحدة 4هناك 
غرفتني يف . اتلبالطللمعلمني ، وغرفتني لوغرفة واحدة 

موضوع . الطابق العلوي وغرفتني يف الطابق السفلي
أمتار  4اليت يبلغ عرضها . اتلباالطالبحث هو فصول 

 .طالًبا 02وهذا يبدو ضيًقا نظرًا لوجود . أمتار 0وطوهلا 
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 .صعوبة يف حتسني اللغة الفصحة بني متخرجي املعهد - ز
 باجلار يف دار متخرجي املعهدالذين هم من  اتلباالطاد اعت 
طئة حبيث يصعب عليهم على التحدث بلغة قواعد خا اللغة

 .، ويصبح هذا األمر معلما للمعلمحتسني اللغة

 .األول يف اللقاءقلة سيطرة على املفردات كانت الطالبات  - ح
ة الذين كانوا يف القري اتلباالطاالجتماع األول مل يكن 

، وتعلموا اللغة من الصفر ، العربية األساسيةميلكون اللغة 
وأصبح هذا مشكلة بالنسبة للمعلم ليكون قادرا على خلق 
طريقة مباشرة ملمارسة اللغة ولكن بعد االجتماعني الثاين 

 .احملادثة والثالث كان لديهم زيادة يف
 

 المناقشة عن نتائج البحث -4
حيصل عليها بعد أن حلل الباحثة املالحظة واملقابلة اليت 

 :الباحثة فيأيت دور مناقشة البيانات كلها

هذه احملادثة تدل على أن تدريس احملادثة يف دار أن 
اللغة بندا أتشيه الذي يعمله املدرس جيد، ويستدل الباحثة 
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وال شك يف أن %.  22على النتيجة املعدلة اليت تكون 
س التدريس فعاال على موافقة مالحظة هذه القائمة وأن تدري

جيد، ويستدل  اتلباالطاحملادثة يف دار اللغة الذي ميربه 
وال شك يف %. 20الباحثة على النتيجة املعدلة اليت تكون 

 .أن التدريس فعاال على موافقة مالحظة هذه القائمة

. ولقملة اليت استعمل املركز دار اللغة يف التدريس احملادثة
مث الطريقة يف  .كان الطرق الطريقة فيه هي الطريقة املباشرة

التدريس احملادثة الطرق احملادثة منها الطريقة املباشرة، الطريقة 
 .الطبيعية، الطريقة السكولوجية

من هذه املقابلة يستطيع الباحثة على استنتاج هذه  
املقابلة أن املدرس توجهها املشكالت يف تدريس احملادثة هي 

جزهم يف ع اتبويكون للطل. ر الوسائل التعليميةعدم إحضا
احلفظ وتكون اجلمل العربية باستخدام احملادثة املقدمة، ذلك 
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لقلتهم مذاكرة خارج الفصل وعدم استخدمهم يف كالمهم 
    .اليومية
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 الفصل الخامس

 الخاتمة

اليت  ة عما يتعلق مبشكالتمت حبث هذه الرسال
دار اللغة عند الطلبة تدريس احملاثة تواجهها املدرس يف

نتائج البحث  ة، فاآلن حيسن أن يقدم الباحثبندا اتشية
 . واإلفرتاحات ختاما هلذه الرسالة

 تائج البحثن - أ

بناء على عرض البيانات وحتليلها يف الباب 
 :السابق فيمكن بيان نتائج هبذ البحث كما يلي 

 عملية تدريس احملادثة -7

 . يقرأ  املدرس املدة يف الكتاب -
ويأمر املدرس الطالبات لقراءة املادة يف الكتاب  -

 .مجاعة
 .يشرح املدرس عن مادة احملادثة -
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 .يعطي املدرس الطالبات حلفظ مدة احملادثة -
مع زميل يعطي املدرس الطالبات لتدريب احملادثة  -

 .يف الفرق
تدريس يف  درسوجهها املتإن املشكالت اليت   -7

هي عديدة ومتنوعة ومتثل هذه املشكالت  احملاثة
 : هي

 يف الفصل اتلباالطرن حضنقص  -
 . بسببهنا مشغل

متأخرا  الفصل اتلباالطت بعض ودخل -
 .ألن بيتهنا بعيدا من املركز

 الذي ألولئك بالنسبة العمر، فروقو  -
 ونصعوبة فيجعل السن يف نيتميزون

 لديهم لكن العربية، اللغة لفهم لديهم
 .العربية اللغة تعلم يف شديًدا محاًسا

 .كان توفري يف مركز اللغة ناقصا -
 . كانت غرفة التدريس ضيقة -
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صعوبة يف حتسني اللغة الفصحة بني  -
 .متخرجي املعهد

قلة سيطرة على كانت الطالبات    -
 .يف اللقاء األولاملفردات 

 ترحاتمقال -ب
 ةبالباحث نتهاء من كتابة هذه الرسالة جيدرقبل اإل

 :أن يقدم بعض اإلفرتاحات اآلتية
أن يهتموا بدراسة  دار اللغة بندا اتشيةينبغي على الطلبة  -7

مادة مهمة  تدريس احملاثةإهتماما كبريا ألن  ادثةحملا
 .التصال مايف أذهاهنم إىل غريهم عن طريق كتايب

د عملية تستخدم الطرق املناسبة عنينبغي للمعلمة أن  -7
حىت يكون عملية التعليم والتعلم جذابة، ثةدتدريس احملا

دار اللغة اهج اليت قررها وتستخدم الوحدات املناسبة باملن
 .بندا اتشية

ية لسهولة على ينبغي للطلبة أن يزودوا الثروة اللغو  -7
 .ادثةفهم املادة احمل
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التعلمية   أن جيهز الوسائل دار اللغةينبغي على  -7
 .كاملعاجم العصري وغريها  محادثة لل

ميبغى  للطلبة  أن  ينشطوا  مبمارسة   احملادثة    -5
م  بدون  إجبارس باللغة  العربية   مع  أصحاهب

تطوير اللغة   ولكن  من  من  األساتيذة وهيئة 
 .إرادة   النفسه

اموس  كلما  ميبغى  على  الطلبة  أن  يفتحوا  الق  -6
 .احملادثة الصعبة  يفوجد كلمة  

ميبغى على املدرس أن  يسجع الطلبة مبمارسة    -1
 .حمادثة با للغة العربية

ميبغى  على األساتيذة  أن يتحدثوا  باللغة  العربية    -8
ة  والبالغة  واملطالعيف عملية  التعليم كمادة   حنو 
 .وغريها  وال سيما  يف املسكان

وا   اللغة  أن  يسري  تطوير هيئة ميبغي على -9
 .حماوالهتم  جبيد
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 المراجع العربية -1
طرق تدريس اللغة العربية  ،إبراهيم حممد عطا، بدون السنة

مكتبة النهضة  :القاهرة، اجلزء األول، والتربية الدينية
 .املصرية

دار : القاهرة، الوسيلة التعليمية ،9151أمحد خرب كاطم،
 .النهضة العصرية

ق ئالمهارات اللغوي ماهيتها وطرا ،0292 أمحد فؤاد عليان،
  .دار املسلم: ، الرياضتنميتها

المهارات اللغوية ماهيتها وطرائق  ،0292،أمحد فؤاد عليان
 .دار السلم: ، الطبعة الرابعة، دون املدينةتنميتها

المدخل إلى  ،0222، محد العساف الدكتور  صاحل  بن
: الرياض  ، الطبعة الثانية البحث في العلوم السلوكية

 .املكتبة العبيكان
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الوسائل المعينات البصرية في تعليم ، 9197مام أسرارى، إ
  .، ربيع األولاللغة العربية

: دار السالم،  المدخل إلى علم اللغة ، 0222 ، خبارى مسلم
 .دون املطبع

التربية والطرق المنهج في أصول  ،9175حامد عبد القادر،
 .املصرية، مكاتبة النهضة، اجلزء الثاين التدريس الخاصة

في تدريس اللغة  اإلتجاهات المعاصرة ،9125،محاده إبراهيم
 العربية واللغات الحية االخرى لغير الناطقين بها،

 .دار الفكر العريب: القاهرة

 ،المرجع فى تعليم للغة العربية، 9127رشدى أمحد طعيمة،
 .أم القرى جامعة: املكرمة  مكة

، تدريس العربية في التعليم العام ،0222 رشدى أمحد طعيمة،
 .دار الفكرى العريب: القاهرة
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 المدخل إلى تعليم الغة العربية، ،0222 سالمي بنت حممود،
  .الرانريي فرس: بندا أتشيه

تعليم اللغات األجنبية وتعلمها بين صالح عبد اجمليد العربة،
 .مكتبة بيان،بدون السنة،التطبيقالطريقة و 

: القاهرة، تدريس فنون الغة العربية ،0227على أمحد مدكزر،
 .الفكر العريبدار 

الطرق العامة فى تدريس اللغة  دون السنة، ،كمال ابرهيم بدرى
اإلسالمية ىف إندونسية  معهد العلوم: جاكرتا ،األجنبية

 .بالرياض حممد بن سعود اإلسالميةالتابع جلامعة اإلمام 

المعينات ، 9127حممد امساعيل صيىن وعمر الصديق عبد اهلل، 
 .إحياء العلوم دار : بريوت ، البصرية في تعليم اللغة

الطرق الخاصة في التربية  دون السنة، حممد عطية اإلبراش،
  مكتبة اإلجنلوا : ، القاهرالتدريس اللغة العربية والدين

 .املصرية الطبعة الثامنة
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WAWANCARA DENGAN  GURU DAN SISWA  DI DARUL 

LUGHAH BANDA ACEH 

NO Tujuan Variabel Indikator Butir Pertanyaan 

1. Mengetahui 

proses 

pembelajaran 

muhadatsah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

proses 

pembelaj

aran 

muhadat

sah 

1. Metode 1. Bagaimana metode 

pembelajaran muhadatsah 

yang  selama ini 

berlangsung didarul 

lughah? 

2. Metode apa yang biasanya 

dipakai dalam 

pembelajaran muhadatsah ? 

3. Darimana metode ini 

didapat?  

4. Siapa yang 

mengembangkan metode 

ini?  

5. Apakah ustad suka dengan 

metode ini? 

6. Jika ustad memilih metode 

ini mengapa? 

7. Bagaimanakah situasi di 

kelas ketika ustad mengajar 

pembelajaran muhadatsah? 

 

  2. Media 1. Media apa yang biasanya 

digunakan  dalam 

pembelajaran muhadatsah? 

2. Apakah media ini sudah 

pernah diterapkan oleh 

orang lain? 

3. Apa upaya ustad untuk 

menyenangkan siswa 

dalam pembelajaran 

muhadatsah? 

4. Apakah upaya tersebut 

berhasil? 

  3. Evaluasi 1. Bagaimanakah respon 

siswa ketika ustad memberi 

tugas muhadatsah? 

2. Apakah siswa selalu 

mengerjakan tugas 

(latihan/PR) yang ustad 

berikan? 

3. Bagaimana sikap ustad 

kepada siswa yang mahir 

dan lemah dalam  

pembelajaran muhadatsah? 

4. Pernahkah ustad 



memberikan hadiah kepada 
siswa yang berpretasi  

dalam pembelajaran 

muhadatsah? 

5. Pernahkah ustad 

memberikan hukuman 

kepada siswa yang lemah 

dalam pembelajaran 

muhadatsah? Kalau pernah 

apa bentuk hukumannya?  

 

  4. Sumber 

/buku 

1. Sumber/buku apa yang 

digunakan dalam 

pembelajaran muhadatsah? 

2. Bagaimana tingkat 

penguasaan terhadap 

materi pembelajaran sudah 

memadai?  

  

2. Mengetahui 

masalah 

yang 

dihadapi 

guru dalam 

pembelajaran 

muhadatsah 

 

 

 

 

 

Kesulita

n  

guru 

1. Kesulita

n dalam 

penyedia

an 

fasilitas 

1. Apa saja kendala yang 

dihadapi guru dalam 

pembelajaran muhadatsah? 

2. Apakah fasilitas dalam 

proses pembelajaran 

muhadatsah sudah 

memadai? 

 

 

 

 

 

 

 2. Kesulita

n dari 

segi 

siswanya 

kurangn

ya 

kehadira

n siswa   

1. Apakah anda sering 

berkomunikasi dengan 

teman-teman sekelasmu 

menggunakan muhadatsah? 

2. Apakah anda sering 

berdiskusi tentang 

pembelajaran muhadatsah 

diluar  jam pembelajaran? 

3. Apa yang anda lakukan 

ketika gurumu  

menjelaskan pembelajaran 

muhadatsah didepan kelas? 

4. Materi apa yang anda sukai 

dalam pembelajaran 

muhadatsah? 

5. Apakah anda menyukai 

cara gurumu mengajar  

muhadatsah? 

6. Apakah gurumu pernah 



menggunakan media 
pembelajaran muhadatsah? 

7. Bagaimana gurumu 

memotivasimu dalam 

pembelajaran muhadatsah? 

8. Jika ada materi yang belum 

anda paham tentang 

muhadatsah, apa yang anda 

lakukan?  

 

 



LEMBARAN OBSERVASI GURU DAN SISWA 

DIDARUL LUGHAH BANDA ACEH 

Nama Lembaga  :Darul Lughah  

Kelas    :Akhwat 

Tingkatan/gelombang  :34 

Nama Guru   :Aldi Syah 

Materi Pokok   :Muhadatsah 

Nama Pengamat/Observer :Nurmasyitah 

 

NO Hari/

Tang

gal 

Yang diamati Hasil Pengamatan Keter

angan 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 

Nove

mber 

2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 

dese

mber 
2018 

 

1. proses 

pembelajaran 

muhadatsah  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- metode yang 

digunakan guru 
dalam 

pembelajaran 

- Berdasarkan 

pengamatan 

proses 

pembelajarannya 

dengan 

mengulang 

ngulang mufradat 

dan menunjukkan 

benda yang ada 

disekitarnya. 

untuk membuat 

kalimat agar dapat 

bermuhadatsah  

- Menggunakan 

metode 

mubasyarah  
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

muhadatsah. 

- Berhasil atau 

tidaknya metode 

pembelajaran 

muhadatsah 

yang digunakan 

oleh guru. 

- kegiatan 

bermuhadatsah 

guru dan siswa 

didalam kelas.  

 

 

 

 

 

- Respon siswa 

ketika guru 

memberikan 

tugas 

muhadatsah 

bersama 

temannya. 

 

 

 

- Buku yang 

digunakan guru 

dalam 

pembelajaran 

muhadatsah. 

-  Media yang 

digunakan guru 

- Berhasil dan 

efektif karena 

siswanya dapat 

merespon dengan 

baik serta mampu 

membuat kalimat. 

- Guru menjelaskan 

materi yang ada 

dibuku Siswa 

mampu 

bermuhadatsah 

bersama temannya 

didalam kelas. 

- Ketika guru 

memberikan tugas 

untuk muhadatsah 

bersama temannya 

Siswa 

mengerjakan dan 

merespon dengan 

baik.   

- Buku baina yaa 

daik 

 

 

 

- Audio, buku, 

papan tulis,  dan 

spidol. 



dalam 

pembelajaran 

muhadatsah 

 

 

 

 

 

 

 

18 

dese

mber 

2018 

- Kemampuan 

guru dalam 

menyampaikan 

materi 

pembelajaran 

muhadatsah. 

 

- Kemampuan 

guru dalam 

mengkondisikan 

dan memotivasi 

siswa untuk 

mengikuti 

pembelajaran 

muhadatsah. 

 

- Kemampuan 

siswa 

mempraktekkan 

muhadatsah 

didalam kelas. 

 

- Kelancaran dan 

kefasihan  siswa 

dalam 

muhadatsah 

dikelas. 

- Guru mampu 

menyampaikan 

materi 

muhadatsah secara 

afektif dan 

langsung. 

 

- Guru mampu 

mengkondisikan 

kelas dan 

memotivasi siswa 

secara baik. 

 

- Siswa mampu 

mempraktekkan 

muhadatsah 

bersama temannya 

secara langsung. 

- Ada beberapa 

siswa masih 

kurang lancar dan 

kurang fasih 

dalam 

bermuhadatsah . 

kemudian guru 

langsung menegur 

dan memperbaiki 

bahasanya.  
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