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 SMP IT Daruzzahidinيف اختارت الباحثة هذا املوضوع ألن بعض الطالبات

من الدوافع جيدة يف ا قلة ومن عوامله. واملفردات  سيطرة على احملادثة ناقصة يف 
تعليم لتسهل الطلبة يف إحدى من املداخل  دخل االتصايلاملأما  .تدريس احملادثة

احملادثة بتطبيق  ف البحث ملعرفة قدرة الطلبة على تدريساأما أهد. احملادثة تدريس
املدخل االتصايل باستعمال األدوات ومعرفة استجابة الطلبة يف تدريس احملادثة 

األدوات، وأما منهج البحث فهو حبث جترييب  بتطبيق املدخل االتصايل باستعمال
اجملتمع يف هذا البحث هي وأما  ،(Pre -Experimental)بتصميم التمهدية 

عينة هي الطلبة يف الفصل وأما ،   SMP IT Daruzzahidinمجيع الطلبة بـــــ 
 .واختارت الباحثة جلمع البيانات االختبارات واالستجابة. طالبة 10 الثاين بعددهم

 .مردود HO مقبول و Haأي  11،24>  1،،4أما نتيجة حتليل البيانات توجد 
 .هم يتحققون موافق وموافق جدا%  11وأما نتائج استجابة الطلبة توجد 
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ABSTRAK 

Thesis Title : The Application Of Communicative 

Approach Using Tools In Muhadatsah 

Learning. 

Name : Raudah 

Studen ID : 140202086 

 

Based on observations in SMP IT Daruzzahidin, a 

researcher found that most of the students were less capable 

of mastering Muhadatsah and Mufradat, the reason is very 

few good pushers in Muhadatsah. Therefore, the 

communicative approach is one approach that can be used 

as facilitate in learning. The purpose of this study was to 

determine the ability of students in Muhadatsah learning by 

using tools and to find out students' responses in learning 

Muhadatsah by using it. This study applied pre-

experimental research. Technique of sampling is purposive 

sampling. The sample in this study was class VII which 

amounted 24 students. The data collection technique was 

carried out through tests and questionnaires. The test results 

of data were analyzed using T-Test while the data for 

questionnaires were analyzed by percentage. From the 

results of the t-test analysis with a significant 10.29> 2.07 

which means that HO is rejected and Ha is accepted, and the 

results of the analysis by students is 45,8%, with the agree 

and disagree categories. 
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Abstrak 

 

Berdasarkan pengamatan di SMP IT Daruzzahidin peneliti 

menemukan kebanyakan siswa kurang mampu dalam 

penguasaan muhadatsah dan mufradat, penyebabnya adalah 

karena sedikitnya pendorong yang bagus dalam 

muhadatsah. maka pendekatan komunikatif merupakan 

salah satu pendekatan yang dapat memudahkan dalam 

bermuhadatsah. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk 

mengetahui kemampuan siswa dalam pembelajaran 

muhadatsah dengan menggunakan alat-alat dan untuk 

mengetahui respon siswa dalam pembelajan muhadatsah 

dengan menggunakan alat-alat. Penelitian ini menerapkan 

penelitian pre – eksperimen. teknik pengambilan sampel 

secara purposive sampling. Sampel dalam penelitian ini 

yaitu kelas VII yang berjumlah 24 orang. Teknik 

pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui 

tes dan angket. Data hasil tes dianalisis dengan 

menggunakan Uji T- Tes, sedangkan data untuk angket 

dianalisis dengan persentase. Dari hasil analisis uji t dengan 

signifikan 10,29>2,07 yang berarti HO Ditolak dan Ha 

diterima dan hasil analisis persentase respon siswa yaitu 

45,8% dengan kategori setuju dan tidak setuju. 

Alat-Alat Dalam Pembelajaran Muhadatsah 

Judul skripsi :  Penerapan Pendekatan Komunikatif Dengan 

Nama Penulis :  Raudah 

Nim  :  140202086 
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 الفصل األول

 أساسية البحث

 مشكلة البحث ⎯ أ

الكالم أو احملادثة من مهارات اللغة العربية و هي  مهارة
الكالم  أو احملادثة هي عملية تعبري الناس عن . مهارة ضرورية

وقد   .بعضهم عن بعض يف شؤون حياهتم أغراضهم التصايل
كتب أمحد فؤاد يف كتابه أن احملادثة أو الكالم هو ما يصدر عن 
اإلنسان من صوت يعرب به عن شيء له داللة يف ذهن املتكلم 

املتكلم وتراعى فيه قواعد اللغة  والسامع أو على األقل يف ذهن
 ويةرة اللغوال شك أن الكالم أو احملادثة من أهم مها.  املنطوقة

أكثر  والناس يستخدمون الكالم .على السواء  للكبار والصغار
 .يكتبون مما يكلمون أكثر  حيث أهنم .ياهتمحمن الكتابة يف 

                                                             
الرياض ) ,ماهيتها وطرائق تنميتها, المهارات اللغوية, أمحد فؤاد عليان 

 07. ص , (ه  34 ,دار املسلم: 
دار املشرق : قاهرة ), دروس الفنون اللغة العربية, علي أمحد مذكور  

 71 .ص, (م 99 



  
 

 
 

 

كما ماسبق أن احملادثة هي عمالية تعبري الشفوي  
فاحملادثة هي من أهم شىيء يف عملية . التصايل الفرد مع غريه

إذن يف تعّلم اللغة العربية احملادثة هي . التدريس وهلا أهداف كبرية
عن أربعة مهارات وهي االستماع . عناصر املهّما يف سيطرة اللغة

 استطاعةاف من هذه اللغة هي القرأة الكالم والكتابة ألن أهد
 .تكلما جيدا بقواعد اللغوية

فعمل التدريس احملادثة فاعلية ووصول إىل أهداف فعلني  
أن نعرف اإلفرتاضات اليت تربطها بعضها ببعض عالقات متبادلة 

ومن مدخل املناسب يف احملادثة وهي املدخل . وهي املدخل
قيقا يميال وهو مبن املدخل هداف اللغة سوف حتّقق حت. التصلي

فا املدخل التصايل . يكون الطلبة قادرينا على احملادثة اللغة العربية
يعطي الفرصة للطلبة للمحادثة بأحوال طبيعية بطريقة مباشرة يف 
احملادثة إلن يقع مباشرة مساعدة األدوات املوجودة يف الفصل 

   .حىت يكون الطلبة قادرين أن يتحادثوا ماحوهلم
 من املدارس تقع يفSMP IT Daruzzahidin وكانت   

أيضا ولو مرتني  للغة العربيةتعلم فيها اللطلبة او ,كربى  تشيةا
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اللغة العربية باستعمال الكتب  هم يتعلم. لقائني يف األسبوع
. ع والكالم والقراءة والكتابةا ستمإلويتدرج التدريس من ا. العربية

احملادثة والسيطرة وحسب مارأت الباحثة أن الطلبة فيها ضعفا يف 
وقد وجدت الباحثة أن معظم الطالب قليلون يف  على املفردات

جيدة يف ومن عواملها قلة من الدوافع . احملادثة باللغة العربية
ولذلك عندما تعليم احملادثة هم ال يستطعون أن . تدريس احملادثة

  .ليس هلم دوافع يف احملادثة لعوامل كثرية, يتحّدث باللغة العربية

أن تعليم اللغة العربية يف تلك املدرسة مل يكن فعاال 
. واملدخل غري مناسبة, بسبيت قّلة استعمال الوسائل التعلمية

لذلك من صعبة ظهور الطروق معينة ميكن أن تسهل يف تعلم 
تطبيق املدخل االتصايل باستعمال تقوم ن أتريد الباحثة و . احملادثة

 تفاعل ل االتصايل هو عمليةاملدخ .األدوات يف تدريس احملادثة
                                                                                                                    .هبدف املشاركة أو بني جمموعة من الألفراد بني فرد وآخر

   4.يف خربة يرتتب عليها تعديل يف سلوك االفراد
                                                             

المرجع في تدريس مهارات اللغة العربية , علي سامي احلالق4
 34.ص,(م 7 7 : عمان) , وعلومها
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وأما كيفية مدخل االتصايل يف احملادثة يستخدام األدوات  
و يوجب على الطالب المحال أمباشرة حبيث كانت األدوات 
مث هبذه  .و يعرض صوار الىت يتعلق هباأاألدوات اىل الفصل 

األدوات يفضل املعّلم الطلبة ليشاهد تلك األدوات مث يسأل 
بوها بللغة العربية وهبذه املعلم الطالبة اهنا باللغة العربية وطلبة جي

انشتطى يكون تعلم متعلم عماليا الهنم يلزمون أن تكلم اللغة 
بتطبيق املدخل االتصايل باستعمال يتوقع الباحثة . باملباشرةالعربية 

 SMPبــــ  اللغة العربية دوات فعاال لرتقية قدرة الطلبة أن يتحدثاأل

IT Daruzzahidin.  

 البحثأسئلة  -ب       

رتقية  لفعاال باستعمال األدوات  هل تطبيق املدخل االتصايل - 
   على احملادثة؟ الطلبةقدرة 

املدخل االتصايل كيف استجابة الطلبة يف تدريس احملادثة ب - 
 ؟األدوات ب
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 املدخل تدريس احملادثة بتطبيق استجابة الطلبة يف ملعرفة  - 

 .اتاالتصايل باستعمال األدو 

 أهمية البحث- د

  مهية البحث اليت هتدف إليها الباحثة يف هذه الرسالة أو 
 :فهي

 ةبللطل - 

تطبيق احملادثة بتدريس يف وا ترقية القدرة لطالب أن جيد
 .باستعمال األدوات املدخل االتصايل
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 للمدرس - 

هبذا البحث، جيد املدرس املعلومات بتطبيق املدخل االتصايل 
 .باستعمال األدوات

 الباحثة -4

يكون مرجعا يف عملية التدريس وجتد الباحثة خربة أثناء 
 .عملية التعليم والتعلوم

 افتراضات البحث وفروضة -ه

املدخل االتصايل باستعمال األدوات  مل يكون: الفرض الصفرى
 .فعاال لرتقية قدرة الطلبة يف تدريس احملادثة

     املدخل االتصايل باستعمال تطبيق يكون  :الفرض البديلى
 .احملادثة تدريس يف  فعاال  لرتقية قدرة الطلبة  يكون اتو ألدا
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 حدود البحث- و

تطبيق املدخل هذه الرسالة فيالباحثة حتدد : احلدود املوضوعي
من حيث  احملادثة االتصايل باستعمال األدوات يف تدريس

 .تطبيقها وقدرة الطلبة

 SMP ITبــ   هذا البحث الباحثة تبحث: احلدود املكان - 

Daruzzahidin الثان لصفيف ا. 
 حتدد الباحثة هذه الرسالة يف العام الدراسي :احلدود الزمان - 

 , 1-  , 9 

 مصطلحات البحث

تبني معان  ،تبحث الباحثة يف حبث هذه الرسالةقبل أن 
 .املصتلحات اليت تكون يف املوضوع
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  تطبيق - 

-على وزن فّعل" تطبيقا -يطبق -طبق"كلمة تطبيق مصدر من 
وضع شيء موضوع التنفيذ أو قيد االختبار : تفعيال، معناه-يفّعل

  3.واالستعمال

شخاص الذين واصطالحا هو السعى إىل استعمال الشخص واأل
 .يرغبون يف استعمالته

   وأما املعىن الىت أرادها الباحث يف هذه الرسالة فهي حماوالة املدرس  
 ألدوات يف تدريس احملادثايف تطبيق املدخل االتصايل باستعمال 

 تصايلالاملدخل ا - 

 –دخول  –يدخل  –لغة مصدر من دخل  "املدخل"كلمة 
.املكان،وهوامس3مدخل

                                                             
الطبعة , المنجد الوسيط في العربية المعاصرة, مؤسسة دار املشرف3

 .660. ص, (م774 , املكتبة الشرقية: بريوت) األول
  43....,المنجد الوسيط في, مؤسسة دار املشرف3
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واصطالحا جمموعة من اإلفرتاضات اليت تربطها بعضها ببعض 
اإلفرتاضات اليت تتصل اتصاال وثيقا هذه  ،العالقات مابادلة

 .بطبيعة اللغة وطبيعة العملييت تدريسها وتعليمها
من الكلمة الالتينية communication) ) اشتقت كلمة االتصايل

communis وهي عملية نقل االفكار . اليت تعين املشاركة
أو  ،واالحاسيس وتبادهلا بني شخص وآخرواملعلومات واالراء 

إلحداث التفاهم  ،وجمموعة أو بني جمموعة وجمموعة بني شخص
والشقة بني املتصلني باستخدام وسائل اتصال لفظية أو غري 

 6.لفظية

 دواتألاستعمال ا -4

 -يستعمل -استعملمن كلمة استعمال هي مصدر 
 0.ستعماال مبعىن إستخداما

                                                             
 63.ص.... المرجع في تدريس مهارات اللغة, علي سامي احلالق6

 6.ص,....المنجد في, رياض الصاحل0 
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 مبعىن أداة التعبرييف اللغة كلمة األداوت يمع من األداة و 
يف هذه الرسالة فهي استعمال  ةالباحث اهتوأما املعىن الىت أراد 1.اآللة

يستخدام أدوات  .مييف تعلم احملادثة لتسهيل عملية التعل أدوات
الدعامة  مبباشرة أو يوجب على الطالب إىل الفصل أو يعرض 

مث استعمال األدوات تناسب باملواد اليت يتم , صوار اليت يتعلق هبا
. يف املستشفى, يف املدراسة, مثل األدوات يف السوق. دراستها

 .وغري ذلك

 احملادثة  دريست -3

وهو "تدريسا –يدّرس  –دّرس " معنا اللغة من" تدريس "كلمة 
 –حيادث  –كلمة احملادثة مصدر من حادث  جيعله يدرسه"

وأما احملادثة إصطالحا هي أن يشرتك شخصان أو أكثر يف  9حمادثة،
احلديث عن شيء بإعداد سابق، والكالم عمالية تتم بني متحدث 

 7 .ومستمع أو أكثر
                                                             

 6.ص,....المنجد في, رياض الصاحل1 
    433.ص....المنجد الوسط, مؤسسة دار املشرق9

 11. ص.... ، المهارات اللغويةد فؤاد عليانأمح11



11 
 

 
 

 

 الدراسة السابقة      - ح
اجلامعة و يف مكتبة كلية الرتبية و تأهيل نظرت الباحثة يف مكتبة  

 املعلمني الرسالت
تصايل التطبيق املدخل ا" أو البحوث اليت تتعلق باملوضوع 
ــ  ألدوات يف تدريس احملادثةاستعمال اب  .SMP IT Daruz Zahidinبــ
 :ووجدت الباحثة كما يلي" 
 الدراسة األوىل - 

يف تعليم احملادثة الطريقة املباشرة واستخدامها : عنوان البحث  . أ
الدراسة التفوميية يف قسم اللغة العربية )للمستوى األول 

 .(ومية بندا آتشيةكجبامعة الرانريي اإلسالمية احل
 (6 7 ) حممد الربءة: الباحثة    . ب
كان طالب صعوبة يف فهم كالم عند ما : مشكلة البحث   . ج

فال جييد الطالب شيئا إال قليال حىت هناية . يشرح املادة
ويتعلمون ولكن أو بسبيل األخر يقال أهنم يسمعون . درسال

ال يفهمون فيكون ما الذين يعلم إليهم غري مؤثر يف أذهاهنم 



1  
 

 
 

 

فال ينجح املعلم أن يبلغ إىل أهداف التعليم يعين مهارة 
 .الكالم

 أغراض البحث . د

و معرفة  ،معرفة استخدام طريقة املباشرة يف تعليم احملادثة
ومعرفة عوامل ضعف قدرة  ،احملادثةدرس مصاعب الطلبة يف 

 . الطالب يف تعلم احملادثة

 نتائج البحث.ه

النتائج اليت تظهر من اإلستخدام الطريقة املباشرة يف درس 
 احملادثة األول بقسم 

غري متام إجراءاهتا لكثرة الصعوبه للطلبة عند  اللغة العربية مازل 
متحريون يف فهم كالم الفضلى أهنم  والصعوبة. عملية التعليم هبا

والعامل األكثر تأثريا هي . املعلم والصعوبة يف تعبري الكالم بفجأة
 .قلة سيطرة على املفردات

 عالقة الدراسة السابقة بالدراسة احلالية . و
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 البحث احلايل خيتلف بالبحث الذي : وجه اإلختالف  -
كتبها حممد الرباءة يف املوضوع واملكان واملشكلة، 

قة يبحث تعليم احملادثة باستخدام الطريقة والدراسة الساب
  .املباشرة

الدراسة التفوميية يف قسم اللغة العربية جبامعة الرانريي )
وأما دراسة احلالية (. اإلسالمية احلكومية بندا آتشية

فتبحث عن تدريس احملادثة بتطبيق مدخل االتصايل 
دراسة  SMP IT Daruz Zahidinبــــ )باستعمال األدوات 

 .)ريبية جت

 .هلما تشبه يف تدريس احملادثة: وجه التشبه  -
  الدراسة الثانية - 
 Mace Aتدريس احملادثة بتطبيق أسلوب :عنوان البحث  . أ

Match   دراسة جتربية باملدرسة الثانوية احلكومية الثانية بندا
 .(أتشية

 (6 7 )رتنا جويتا : الباحثة   . ب
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املدرسة الثانوية احلكومية الثانية  : مشكالت البحث. ج
Lamteuman   اجلنوبية بندا أتشية احدى املدارس اليت تعلم

فيها اللغة العربية والطلبة هبذه املدرسة يفهمون اللغة العربية 
وما يسبب ذلك قلة . ولكنهم يشعرون صعبة يف التكلم هبا

ممارسة وتدريبات يف تعليم اللغة العربية و كثر من الطلبة 
م يستحيون يف تعبري ما يف أنفسهم أمام الفصل وأما

 .مدرسهم

 أغراض البحث. د

التعرف قدرة الطلبة وعملية تعليم والتعلم احملادثة بأسلوب   
Mace A Match 

 .يف ملدرسة الثانوية احلكومية الثانية بندا أتشية 

 نتائج البحث. ه

نتائج البحث اليت حصلت عليها الباحثة يف هذا البحث 
 Mace A Matchفهي أن عملية تعليم والتعم احملادثة بأسلوب 

يف ملدرسة الثانوية احلكومية الثانية بندا أتشية جيد جدا والداللة 
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وإن تدريس  .يف ورقة املالحظة% 17هي النتيجة احملصولة 
ي قدرة الطلبة على يرق Mace A Matchاحملادثة بتطبيق أسلوب 

 .احملادثة باملدرسة الثانوية احلكومية الثانية بندا أتشية

 لسابقة بالدراسة احلليةعالقة الدراسة ا. و  

    احلال خيتلف بالبحث الذي البحث : وجه اإلختالف     -
والدراسة  ،يف املوضوع واملكان واملشكلةا رتناجويتا كتبه    

 Mace Aبتطبيق أسلوب  السابة يبحث عن تدريس احملادثة

Match (جتربية باملدرسة الثانوية احلكومية الثانية بندا  دراسة
 .أتشية

دراسة احلالية فتبحث عن تطبيق املدخل االتصايل باستعمال  وأما
 SMP ITبــــ  دراسة جتريبيية) األدوات يف تدريس احملادثة

Daruzzahidin). 

       منهج و  هلما تشبيه يف تدريس احملادثة: وجه التشبيح   -
 .البحث    



16 
 

 
 

 

 الدراسة الثالثة -4
دراسة )تطبيق النصريفات على احملادثة :  عنوان البحث  . أ

 .(جتربية مبعهد دار اإلحسان
 (6 7 ) صدام حسني:  الباحثة    . ب
    البحث ةمشكل. ج

" كان الطالب املتواسطة  قد حافظوا التصريفات األفعالية 
 "الفعل املاضى وفعل املضارع وفعل األمر

ولكن يبدو  للباحث أن الطالب يف هذا املعهد ال يقدرون 
املناسبة يف تكلم اللغة على استخدام الكلمات األفعالية 

 .العربية، وكانوا يواجهون الصعوبات يف احملادثة

 أغراض البحث. د      

            معرفة أنشطة املدّرس والطالب يف تعليم احملادثة بتطبيق     
      ومعرفة قدرة الطالب يف احملادثة بعد أن  ،تصريفات األفعال فيها

 .األفعالتتدرب احملادثة بتطبيق تصريفات 
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 نتائج البحث. ه

إن أنشطة املدرس والطلبة يف تعليم احملادثة بتطبيق تصريفات 
 .مبعهد دار االحسان يكوم ممتاز ويتأثر يف ترقية قدرة طلبة

 عالقة الدراسة السابقة بالدراسة احلالية. و

البحث احلايل خيتلف بالبحث الذي كتاهبا :  وجه اإلختالف  -
والدراسة السابة  ،واملكان واملشكلة صدام حسني يف املوضوع

دراسة جتربية مبعهد ) يبحث عن تطبيق التصريفات على احملادثة
وأما دراسة احلالية فتبحث عن تطبيق املدخل ( دار اإلحسان

بــــ دراسة جتريبية )االتصايل باستعمال األدوات يف تدريس احملادثة 
SMP IT Daruzzahidin). 

 .تشبيه يف تدريس احملادثة و منهج البحثهلما : وجه التشبه  -
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 طريقة كتابة الرسالة

واما تأليف والكتاب هبذه خطة البحث فتعتمد الباحثة   
درجة املرحلة اجلامعة )على دليل إعداد وكتابة الرسالة علمية 

ة العربية بكلية الرتبية وتأهيل املعلمني جبامعة غقسم تعليم الل( األول
 .احلكومية الرانريي اإلسالمية

 



 
 

91 

 يالفصل الثان

 اإلطار النظري
 المدخل االتصالي - أ

 يمفهوم االتصال -1

من الكلمة Commnication   اشتقت كلمة االتصايل
وقد ظهرت تعريفات   ،اليت تعين املشاركة Communisالالتينية 

من قبل الباحثني واملتخصصني يف علوم  كثرية ملفهوم االتصايل
عكست يف  ،والرتبية وعلم النفس واإلدارة ،والإلعالم ،االتصايل

  .معظمها أمهيته ودوره يف احلياة اإلنسانية

عملية  ،نقال عن ريلي Widdowsonيلخص ويدوسون  
حني حيدد مستعمل  يطلق مصطلح االتصايل: يف قوله االتصايل

نقل معلومات معينة لتحقيق التقارب  اللغة موقفا يتطلب منه
ومن مث ميكن  ،بني األفراد Convergence Of Knowledgeاملعرفىي 

وهذا اإلجراء أو هذه . أن يتغري هذا املوقف بشكل أو بآخر 
                                                             

 46.ص.... المرجع في تدريس مهارات اللغة, علي سامي احلالق 
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العملية تتطلب التفاوض أو تبادل وجهات النظر حول املعاين 
  .خالل التفاعل بني األفراد

 :ومن هذه التعريفات

العملية اليت تنتل هبا (" )هي  ية االتصايلأن عمل 
الرسالة من مصدر معني إىل مستقبل واحد أو اكثر هبدف تغيري 

عملية يتم من خالهلا تبادل االفكار واالجتاهات " وهي" السلوك
هبدف حتقيق التقارب  ،والرغبات واآلراء بني اعضاء اجلماعة

حبيث يساعد على االرتباط والتماسك  ،والعاطفي بينهم ،الذهين
يعد أدا متهمة من  فضالعن ذلك فإن االتصايل ،االجتماعي

العملية او الطريقة "وهي (  . )ادوات التغيري يف الكلوك االنساين
اليت يتم بواسطتها انتقال املعرفة من شخص إىل آخر حىت تصبح 

آلخر وتؤدي إىل التقال املعرفة من شخص إىل  ،معروفة بينهما
وتؤدي إىل التفاهم بني هذين  ،حىت تصبح معروفة بينهما

وبذلك يصبح هلذه العملية عناصر  ،الشخصني أو اكثر

                                                             
المرجع في مناهج تعليم اللغة العربية للناطقين , رشيدي أمحد طعيمة 

 593ص , (دار الفكر العريب , القاهرة)الطبعة األوىل , بلغات أخرى
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وجمال  ،وهدف تسعى إىل حتقيق ،ومكونات واجتاه تسري فيه
 .5"تعمل فيه ويؤثر فيها

ملؤلف أن االتصال هي عملية نقل االفكار با وير 
أو بني  ،ا بني شخص وآحرواملعلومات واالرء واحلاسيس وتبادهل

إلحداث التفاهم  ،أو بني جمموعة وجمموعة ،شخص وجمموعة
كلمات )لفظية  والثة بني املتصلني باستخدام وسائل اتصايل

أو  ،كاإلشارات بالرأس)أو غري لفظية ( منطوقة أو مكتوبة
 (.باألطراف

وبناء على ما سبق من تعريفات ميكن حتديد السمات  
 6:االتصال بأهناالرئيسة لعملية 

 .عملية تفاعلية شخصني أو أكثر . 
أو املهارة أو  ،أو اخلربة ،إهنا عملية هتدف إىل نقل املعرفة . 

 .تبادهلا

                                                             
 46.ص....المرجع في تدريس مهارات , علي سامي احلالق5
 43.ص....المرجع في تدريس مهارات , علي سامي احلالق6
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إن الغاية من عملية االتصال احداث تغيري مرغوب فيه  .5
 .يف سلوك الطرف االخر

 يأهمية االتصال.    

 :تتلخص أمهية االتصال فيما يأيت

 ،اإلنسان اجملال الحتكاك الناس بعضهم بعض يتيح االتصايل.  
وإتاحة الفرصة أمامهم التفكري واالطالع واحلوار وتبادل 
املعلومات يف شىت اجملاالت وامليادين كما أنه يبعد اإلنسان عن 

 .وحىت عند ،الشعور بالعزلة

األفراد واجلماعات على نقل الثقافات  يساعد االتصايل.  
 .غات من وإىل اجملتمعات األخرىوالعادات والتقاليد والل

وسيلة للتعريف اىل األحداث اجلارية يف العامل حلظة  االتصايل. 5
 .وقوعها أو فورا بعد حدوثها

من خالل وسائلة اجلماهريية املتعددة  يستخدم االتصايل. 6
 .الرسالة كوسيلة إعالن فاعلة وناجحة اليصايل  ،التأثري
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يف العصر احلاضر دورا بارزا املتقدمة  تلعب وسائل االتصايل. 3
يف تطوير االنظمة الرتبوية وخباصة يف جمال التعلم عن بعد وحتقيق 

 3.ما يسمى اجلامعة املفتوحة

 يأنواع االتصال .5

 اللفظي االتصايل  - 
أو  ،الذي يتم خالل استخدام اللغة املنطوقة هو االتصايل         

 ،أو املعلومات إىل املستقبل ،الرسالةيف توصيل  ( الكالم)لشفوية ا
 .الشفوي وغالبا ما يتم وجها لوجه ويسمى أيضا االتصايل

اللفظي يقوم على أساس الصلة املباشرة بني املرسل  واالتصايل
 ،فمرسل الرسالة ومستقبلها يتواجدن يف مكان واحد ،واملستقبل

فاملرسال  اإلنسان يف هذا النوع من االتصايلوتشارك مجيع حواس 
الكلمات واجلمل ويصوغ مد اللغة املتعارف عليها فهو ينظم يعت

وقد يلجأ يف الوقت نفسه إىل استخدم وسائل تعبريية  ،املعاين
 .ونظرة العني لضمان اصال الرسالة ،أخرى كحركة اليد

                                                             
 44 - 43.ص....المرجع في تدريس مهارات , علي سامي احلالق3
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 :وهنا نوعان رئيسيان من أمناط االتصال اللفظي مها  

البسيط الذي يتم بني شخصني أو أكثر، ووظيفته  االتصايل -
 .اإلخبار والتكوين والرتفيه ويتم يف الشارع واملقهى وغريها

وهو الذي جيمع مجهورا من الناس بقصد  ،املركب االتصايل -
كما هو احلال يف اخلطابة أو    ،تزويدهم بألخبار واملعلومات

تلرفيهم مجاعيا كحلقات الدبكة والرقص والغناء اليت تقام يف 
 4.املواسم واملناسبات

 (االتصال غري اللفظي)بالرموز  االتصايل -
ال تستخدم فيه  غري اللفظي هو نوع من االتصايل واالتصايل

وإمنا يلج فيه إىل استخدام حركات  ،األلفاظ والكلمات
كما تستخدم   ،وتعبريات الوجه والعينني ،أو اجلسمااليدي 

فيه الوسائل البصرية كلها مثل امللصقات والصور وأشرطة 
  .الفيديو وغريها

 الكتايب االتصايل -

                                                             
  4-44. ص....المرجع في تدريس مهارات, علي سامي احلالق4
 48. ص....المرجع في تدريس مهارات , علي سامي احلالق 
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 ،الكتايب باالتصال غري الشخصي يعرب عن االتصايل
ويعتمد على الكلمات واأللفاظ املكتوبة ال املنطوقة يف صياغة 

وبعد . مضمون الرسالة اليت توجه إىل املستقبل أفرادا أو مجاعات
اخرتاع الطباعة وتطورها التدرجيي من أهم اخلطوات اليت خطوات 

حيث احدث ذلك  ،اليت خطاها اإلنسان يف انتقاله إىل املدنية
ونتيجة لذلك ازداد . هد آثارها كل حنيثورة يف دنيا االتصال نش

اإلنتاج الفكري ووصل إىل نقاط بعيدة تتعدى احلدود اإلقليمية 
ومن أبرز وسائل االتصال  ،للمكان الذي يوجد فيه املرسل

 8.الكتايب الصحف واجملالت والكتب وغري ذلك من املطبوعات

 مزايا والعيوب المدخل االتصالي .4
 :هي, 9املدخل التصاىل مزايا -

 .هتتم باألنشطة الصفية . 
 .هتتم بالوسئل . 
 .هتتم باألسلوب التعاوين يف تعليم اللغة .5

                                                             
 49. ص....المرجع في تدريس مهارات , علي سامي احلالق8
المدخل االتصالي وتطبيقه في م، 4 1 / 1 / 3 , إمام أساري   1

 Proseding Konferensi Nasional Bahasa Arab  ،Malangتعليم اللغة العربية، 



02 
 

 .تشجع حماوالت االتصايل مهما انت خاطئة أو متعسرة .6
 .تتمحوز حول الطالب ال املعلم .3
ألن يف اليوم األول من , الطالب لديهم حافز للتعم .4

 .ميكن االتصايل مباشرة با اللغة اهلدف, الدروس
 .التواصل بطالقة وجعل الطالب . 
كان اجلو الدراسي يف الفصول الدراسية تنشط فيها  .8

 .عمليات االتصاالت بني الطالب
لذلك , التفاعل خمتلفة ودرجة حرية عالية مبا فيه الكفاية .9

 .فإنه ليس ممال
 :، هي1 عيوب املدخل التصايل -

 .تعدد التطبيقات وكرية األنشاطة قد تؤدي إىل التشتت . 
يل عند بعض املعلمني على اجلانب إقتصار مفهوم االتصا . 

 .الشفهي
عدم تقدمي املهارات بشكل مرتب قد يضيع بعض  .5

 .اجلوانب ملهمة من مهارات اللغة إذا غفل املعلم

                                                             
 المدخل االتصالي وتطبيقهم، 4 1 / 1 / 3 , إمام أساري   1 
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يرى بعض املعلمني أن دوره يف الصف مرشدا مصححا  .6
 .وضابطا يتعرض لنوع من التهديد

حيتج إىل املعلمني الذين لديهم مهارة اتصالية باللغة  .3
 .فاهلد

 قلة االهتمام مبهارت القراءة .4
قد يكون االبنداء مباشرة من األنشاطة التواصلة صعبا  . 

 للدارسني يف املستوى اإلبتداء
املعلمون جيدون صعوبة يف توفري تقييم أكثر التواصلية يف  .8

 .حىت أن معظم عناصر تقييم من املفردات, وقت قصري
 تدريس المحادثة - ب
 تعريف المحادثة .1

ولكنها وسيلة  ،العربية ليست مادة دراسة فحسبإن اللغة 
لدراسة املواد الدراسية األخرى اليت تدرس يف خمتلف املراحل 

وإن اإلنسان خملوق اجتماعي وال حياة له بدون    .التعلمية
فباحملادثة . املعاملة االجتماعية حاجة ضروربة لإلنسان. اللغة

                                                             
   4.ص....تدريس فنون , علي أمحد مذكور  
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عما يشاهدونه  يقدر املتكلمون على التعبري عما يف نفوسهم أو
 .يعابرةسليمة صحيحة

تعددت التعاريف اليت قدمها الباحثون للتحدث فأرسطو يرى 
التحدث نتاج صويت مصحوب بعمل اخليال من أجل أن "أن

عملية يتم من خالهلا إنتاج "أو هو " يكون التعبري صوتا هلمعىن
األصوات تصحبها تعبريات الوجه اليت تسهم يف عملية التفاعل 

وهذه العملية نظام متكامل يتم تعلمه صوتيا  ،تمعنيمع املس
ودالليا وحنويا بقصد نقل الفكرة أو املشاعر من املتحدث إىل 

   .اآلخرين

تعترب احملادثة من أهم ألوان النشاط اللغوي للصغارو 
حيث اهنا تساعد الطالب يف اخلروج من  ،الكبار على حد سواء

زمالء وتطلق اللسان من عزلته والتكيف االجتماعي مع جمموعة ال
عقاله وحىت حتقق احملادثة أهدافها ينبغي على املعلم الرتكيز على 

                      :تنمية املهارات التالية

                                                             
 . 3 .ص,...المرجع في تدريس, علي سامي احلالق  
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 الطريقة يف التعبري. 
 ترتيب األفكار وتواصلها. 
  حسن اختيار األدلة واألامثلة والشواهد لتأكيد رأي أو

 .دعم وجهة نظر
 دةالتحدث يف نقطة حمد. 

قال أمحد فؤاد عليان يف كتابه عن مهارات اللغوية ماهيتها وطرائق 
يشرتك شخصان أو أكثر يف احلديث عن " تنميتها أن احملادثة هي

شيء دون إعداد سابق والكالم عملية تتم بني متحدث ومستمع 
 فاملتحدحدث مفكر للفكر .أو أكثر

 .عملية اإلتصالواملستمع مستقبل اللفكرة و كل منها له دوره يف 

 .أهمية المحادثة في اللغة العربية - 

يف  ادة من املواد الدراسة هلا أمهيةومن املعروف أن لكل م
املتعلمني  هارة اللغوية هلا أمهية يف تكوينتدريسها، وكذلك امل
احملادثة من املهارة الكالم هلا أمهية كثري يف . مسيطرين على اللغة
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ر مهم يف تعليم وتعليم اللغة ألن اللغة تعليم اللغة العربية وهو دو 
 .هو الكالم

رأي أمحد فؤاد عليان أن ملا كان الكالم منزلته اخلاصة 
سنحول فيما  ،وأنه الغاية من كل فروع اللغة ،بني الفروع اللغة

يلي أن نوضح أمهية الكالم يف احلياة يف نقاط متحددة تكشق لنا 
 :جوانب من هذه األمهية

الكالم يعود اإلنسان طالقة يف تعبري عن التدريب على  . 
 .أفكاره

التدريب على الكالم يعود اإلنسان ملواجهة احلياة  . 
 .املعاصرة مبا فيما من حرية وثقافته

 ،الكالم مؤشر صادق إىل حادما للحكم على املتكلم .5
 .ومهنته ،وطبقة اإلجتماعي ،ومعرفة مستواه الثقايف

 .انوالكالم نشاط إنساين يقوم به كل إنس .6
والكالم وسيلة رئيسية للتعلم يف كل مراحل احلياة من 

 رئيسيوال شك فيه أن احملادثة شكال املهد إىل اللهد



29 
 

لإلتصال لفنساين وعلى ذلك تعترب احملادثة جزء أهم يف 
 5 .املمارسة اللغوية واستخدامها

 المدخل االتصالي في المحادثة ةتطبيق   -3

االتصال بني الكالم أيضا نشاط أساسي من أنشطة 
البشر، وهو الطرف الثاين من عملية االتصال الشفوي، وإذا كان 
. االستماع وسيلة لتحقيق الفهم، فإن الكالم وسيلة لإلفهام

والفهم واإلفهام طرفا عملية االتصال، ويتسع احلديث عن الكالم 
 .ليشمل نطق األصوات واملفردات واحلوار والتعبري الشفوي

قدرة عل االستخدام الصحيح للغة الكالم ويقصد به ال 
usage  ويقصد باحملادثة القدرة على االستعمال املناسب للغة يف
اللغة اللفظية واللغة  واحملادثة هنا خبالف الكالم، يشمل. سياقها

وعندما يؤدي أحد أطراف عملية االتصايل دور . املصاحجة
ون املتكلم، فإن اجلانب اإلنتاجي يف املوقف يطلق عليه ويدوس

                                                             
 .   -1 . ص, ...المهارات اللغوية, أمحد فؤد عليان5 
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وهلذ بلطبع تطبيقات يف خطوات تعليم . sayingلفظ القول 
 .احملادثة، والسياق مهم جدا يف بيان أدوار طريف عملية احملادثة

إن تدريس احملادثة يف شكل حوارات صماء ومنفصلة عن  
حميطها الذي صدرت فيه من شأنه الفصل بني الشكل واملعىن يف 

لكل مقام مقال، وهلذا املثل : وقدميا قيل . عملية االتصايل
 .تطبيقاته الواضحة يف تعليم احملادثة يف املدخل االتصايل

ية مدى فال ينبغي أن تطرح يف املدخل االتصايل قض 
احلاجة إىل تعليم احملادثة، حبجة أن من الصعب التنبؤ بأن الدارس 
سوف يواجه موقفا حيتاج فيه لالتصايل الشفوي مع الناطقني 

فلئن صح هذا بالتسبة إىل دارس معني فال يصح ( العربية)باللغة 
تعميمه بالنسبة جملتمع الدارسني ككل، فسوف حتتاج طائفة منه 

 .الناطقني باللغة يف وقت ماإىل احملادثة معا 
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 الباب الثالث

 طريقة البحث

 منهج البحث - أ

الطريقة اليت تستخدمها الباحثة يف هذا البحث هي  إن
 ”Experimen Researc“ زييما بقال بإلجنل أو ،جترييبمنهج 

هو منهج علمي Penelitian   Eksperimentإلندونيسيةيف ا يعرفو
 املتغري املستقل) أن يعرف أثر السبب  بواسطتها ةتستطيع الباحث

  (.املتغري التابع ) على النتيجة ( 

أما تصميمات املنهج التجرييب فتنقسم إيل أربعة أنواع وهي  
 والتصميمات ،Pre-Exsperimental))التصميمات التمهدية 

والتصميمات  (True – Exsperimental Designs) التجريبية
، والتصميمات شبه التجريبية (Factorial Design)العاملية 

                                                             
, المدخل إلى البحث فى العلوم السلوكية, صاحل ابن حممد العاسف 
 . ص, (0222, املكتبة العبيكان: الناشر ) , الطبعة الثانية
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(Quazi –Experimental)
 واختارت الباحثة والتصميمات 0

 ((Pre -Experimentalة يالتمهد

 .ويف هذا البحث، جتري الباحثة حبثها يف جمموعة واحدة، يعين 
One Group Pre-Test Post-Test Design   وهذا التصميم يأخذ

  :الشكل التايل

 

 :التفصيل

1O  :االختبار القبلي 
2O  :االختبار البعدي 

 x : تطبيق 

ويف هذا البحث ختتار الباحثة الصف الثاين، وختتار الباحثة 
االمتحان . االمتحانني يعنىاالمتحان القبلي واالمتحان البعدي

                                                             
 . 02 .ص,...المدخل إلى, صاحل ابن حممد العاسف0

 
Suharsimi Arikunto, Manajemen Penelitian, ( Jakarta: 

Rineka Cipta, 3002) hlm.372 

1O          x   2O 
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القبلي يسمى باالمتحان الضابط واالمتحان البعدي يسمى 
 .باالمتحان التجرييب 

 المجتمع و العينة  -ب 

 SMP مجيع الطلبة باملدرسة ،البحث التجرييبإن اجملتمع هلذا 

IT Daruzzahidin  92يبلغ عددهم  9 8/02 02لسنة دراسة 
ىف الصّف   لبةفأخذت الباحثة منهم  كالعينة  وهي الط. طالبا

اختارت الباحثة  . الطالبة 02الثاين ليكون فصال جتريبيا وعددهم 
على احملادثة الفصل الثان عينة يف هذا البحث ألهنم مل يقدروا 

ولو قد تعلموا هذه اللغة قبل سنة واحدة فتكون العينة على  
أى نتيجه الباحثة إىل  (.Purposive sampling)الطريقة العمدية 

وهناك من يسمى هذه الطريقة بالطريقة الصف املعني يعىن الثاين 
وهي تعين أن أساس االختيار خربة  ربةخلختيار باالأو ا ،املقصودة

 2.الباحث ومعرفته بأن هذه املفردة أو تلك متثل جمتمع البحث

 

                                                             
 99. ص, ...المدخل إلى, صاحل بن محد العاس2
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 أدوات البحث  -ج
وللحصول على البيانات يستخدم الباحثة أدوات البحث كما 

 :يلي
 Tes))االختبارات  -     

و البيانات أإن االختبار من أكثر أدوات مجع املعلومات 
هو امتحان لتقومي ،و الباحثة إلجابة األسئلةاليت حتتاج إليها 

  .التحصيل والقدرات لطالب

 :وتقوم الباحثة بإختبارين، يعين 

 (Pre-Test)االختبار القبلي - أ

هو أن ختترب الباحثة قبل تطبيق املدخل االتصال 
باستعمال األدوات يف تدريس احملادثة، وغرض هذا االختبار 

استعمال األدوات يف ملعرفة مستوى التحصيل الدراسى قبل 
 .تدريس احملادثة

                                                             
) , الطبعة األول, معجم المصطلحات التربوية, يوسف خليل يوسف 

 . 2 .ص, (مكتبة لبنان ناشرون: بريوت
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 (Post-Test)االختبار البعدي  - ب

بعد تطبيق  الباحث هو الذي  خيرتهاإلختبار البعدي  
قدرة الطلبة  ةليعرف الباحثاملدخل االتصال باستعمال األدوات 

 .بعد تطبيقهااحملادثة على 

 االستبانة   -0

أصبحت اإلستبانة من أدوات البحث اليت تطبق كثريا يف 
, واجلغرافية, واالجتماعية, والنفسية, معظم أنواع البحث الرتبوية

واالقتصادية واالجتماعية إىل البحوث يف العلوم الطبيعية كالطب 
ترتجم الكتب العربية الكلمة االجنليزية . واهلندسة والزراعة

Qustionnaire  مصطلحات ختتلف يف ألفاظها وتتفق يف  إىل عدة
وبعضها ( استفتاء) ترتمجها  -مثال–فبعض الكتب , معناها

ولكن أصلح مصطلح (. وبعضها استبيان(  استقصاء)ترتمجها 
حيث إنه هو املدلول ( إستبانة) ميكن أن ترتجم أن ترتجم إليه هو

 العريب الصحيح للمراد منها الذي يشري إىل تلك اإلستمارة اليت
و العبارات املكتوبة مزودة / حتتوي على جمموعة م ن األسئلة أو

 .أو بفراغ لالجبة, و اآلراء احملتملة/ بإجابتها أو
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االستبيان هو أحد الوسائل العديدة للحصول على 
يريد استخدام االستبيان جيب متأكدا  والباحث الذي, البيانات

كن من أنه ال توجد وسيلة أخرى أكثر صادقا وثباتا مي
     .استخدمها

 طريقة تحليل البيانات -د

 تحليل البيانات عن اختبار القبلي واختبار البعدي  -أ

جترب الباحثة عملية التعليم و التعّلم يف تدريس احملادثة  
با تطبيق املدخل االتصال باستعمال األدوات، كانت الباحثة 

إلرشاد يقوم كمشرفة عملية التعليم عند تطبيق هذهالوسيلة 
 .الطلبات يف ترقية الطلبة يف التحدث

الرمز لتحليل البيانات عن نتيجة االختبار القبلي والبعدي  -
  (Test-t)ت ⎯باختبار 

                                                             
: الكويت) ,مدخل المناحج البحث التربوي, رجاء حممود أبو عالم  
 9  .ص, (989 , مكتبة الفالح

7
Anas Sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan, ( Jakarta : PT. Raja 

GrafindoPersada, 3003) hlm. 203 
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t˳    
  

    
 

 :البيانات

 = MDمتوسط الفروق بني قيمة املتغري األول وقيمة املتغري الثاين. 

 = SEMD  اخلطاء املعياري للفروق. 

من متوسط الفروق بني قيمق املتغري األول  ولتعريف نتيجة -
 8:وقيمة املتغري الثاين، فاستعمل الباحث الرمز التايل

     
  

 
 

 :البيانات

جمموع الفروق بني نتيجة املتغري األول ونتيجة املتغري =   
 =D))الثاين، فهي نتيجة املتغري األول ناقصة نتيجة املتغري الثاين 

X-Y 

= N    أفراد العني عدد 

و لتعريف نتيجة اخلطاء املعياري للفروق بني املتغريين،  -
 :فاستعمل الباحث الرمز التايل
                                                             

 
Anas Sudijono, Pengantar…., hlm. 203 
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   0
 

 : البيانات
 = SDD االخراف املعياري للفروق بني قيمة املتغري األول

 .وقيمة املتغري الثان
  = Nعدد أفراد العينة. 

للفروق بني قيمة املتغري ولتعريف نتيجة االخراف املعياري  -
 األول وقيمة املتغري الثاين،

 9:فاستعمل الباحث الرمز التايل
SDD=    0

 
   

  

 
 0 

 تحليل البيانات عن االستبانة - ب
إن طريقة حتليل البيانات على استجابة الطلبة يف   

التدريس احملادثة بتطبيق مدخل االتصايل باستخدام كما 
 2 :يلي

 
                                                             

2
Anas Sudijono, Pengantar….,hlm. 207 
00

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R dan D, 

(Bandung: Alfabeta, 3003), hlm.442 

  
 

 
 x 0001 
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 :البيانات

=  f عدد الطلبة اجمليبة بإجابة الصحيحة 

= N يف االستجابة عدد املشرتكات 

 : وأما معيار املؤية الستجابة الطلبة كما يلي 

 يكون غري ممتعة جّدا% 2 -  - 
 يكون غري ممتعة% 2 -   -0
 يكون ممتعة% 82-   - 
 يكون ممتعة جّدا% 22 - 8 -2
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 الربع لفصل

 نتائج البحث ومناقشتها

 لمحة عن ميدان البحث - أ

قد شرحت  الباحثة  يف الفصل السابيق ما يتعلق  
بااملدخل االتصايل باستعمال األدوات واستخدامه على احملادثة 

الفصل الرابع ستعرض  وهذا  SMP IT Daruzzahidin يف املدرسة 
فيه الباحثة نتائج البحث اليت حصلت عليها يف ميدان البحث 

وقامت الباحثة . كربى  تشةا SMP IT Daruzzahidinأي بـــــ 
بالبحث اعتمادا على رسالة عميد كلية الرتبة جبامعة الرانريي 

- B :اإلسالمة احلكومية دار السالم بندا أتشة برقم

8294/Un.84/TU-FTK/TL.8858/59804 أغسط  8التاريح  يف
102. 

ى مدارس إحد SMP IT Daruzzahidinكانت املدرسة 
وهذه املدراسة من املدارس .Lamce تشية كربى تقع يف قرية ايف 

وتعترب العلوم . اليت تعلم فيها العلوم اإلسالمية والعلوم العامة
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اإلسالمية اليت تتكون من اللغة العريب وتاريخ اإلسالم والفقة 
وأما علوم العامة تتكون من الرياضية والفيزياء . والقرأن واحلديث
زهري وكنا ناظر هذه املدرسة األن أ. والبيولوجي وغريها

 12معلما و 9وعدد املعلمني يف هذه املدرسة  ,بكاروليوس
للغة العربية فعددها واحد وهي نور أّما املعلمة اليت تعلم ا. معلمة

 .املتخرج يف  جامعة الرانريي بند آتشية, الفجريين بكاروليوس

 علمينعدد الم

 9هي , مدرسة 12 الذي يعلمون يف هذه املدرسة وعدد املعلمني
 :كما يتضح يف اجلدوال اآليت. معلمة  12معلما و

 2-4جدوال

 SMP IT Daruzzahidinيف املدرسة  عدد املعلمني
  

 دراسة نيأمساء  املعلم الرقم
 العلوم اإلجتماعية أزهري بكاروليوس 2
 إلجنليزيةاللغة ا امساويت بكاروليوس 1
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أويل يسنيت  2
 بكاروليوس

 علم الطبيعية

 - زليسفر  4
 - ماورن 5
 علم الطبيعية مريت بكاروليوس 6
 - مجلدين 7

أبيدة بكاروليوس،  8
 - املاجسرت

 علم الطبيعية كرمل بكاروليوس 9
 اللغة اإلجنليزية لندا أرياين بكاروليوس 20

أويف فرتي أوفاياين  22
 بكاروليوس

 الفنون الثقافية

 اللغة اإلندونيسية امسوديايت بكاروليوس 21

حسين مبارك  22
 احلساب بكاروليوس

 علم الطبيعية رمسيايت بكاروليوس 24
 الطبيعيةعلم  هرجوين بكاروليوس 25
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 احلساب فرتية بكاروليوس 26
 العلوم اإلجتماعية انول كرتني بكاروليوس 27

فرتي دولياين  28
 بكاروليوس

 حمفوظات

فوزية الربهيم  20
 قرآن احلديث بكاروليوس

 اللفة اإلندونيسية أبيدة بكاروليوس 10
 عقيدة األخلق سلمية بكاروليوس 12

حممد هدي  11
 املاجسرتبكاروليوس، 

 الرّتبية الوطنّية

نور الفجرياين  12
 اللغة العربية بكاروليوس

 احلساب ين متقني بكاروليوس 14

جوين اسكندار  15
 بكاروليوس

- 

 العلوم اإلجتماعية ميسرة 16
 التاريخ اإلسالميّ  زنّونية 17
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 مطالعة نور احلسن 18
 فّن اخلطّ  معزين 19
 قواعد اإلجنليزية نصراهلل 20
 إنشاء تني 22
 احلساب بشراهلل 21
 

 طلبةعدد ال

تتكون  الطلبا 90املدرسة  وكان عدد الطالب يف هذه
وهم جيلسون  يف الفصل , الطالبات 40الطالبون و  50من 

ولكل الفصل من عددد الطالبون كما , األول حىت الفصل الثالث
 :يّتضح يف اجلدوال الّتايل
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 1-4اجلدول 

 SMP IT Daruzzahidinيف املدرسة  عدد الطلبة

 فالص
 عدد الطلبة

 اجملموع
 الطالبات الطالبون

 11 22 22 األول
 14 20 24 الثاين 
 10 10 - (أ)الثالث 
 12 - 14 (ب)الثالث 
 90 40 50 اجملموع

 
تطبيق المدخل االتصالي باستعمال األدوات في تدريس  - ب

 المحادثة

املدخل االتصايل باستعمال  عملية تعليم والتعلم بتطبيقو 
 :األدوات توضح الباحثة يف اجلدول يلي
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 2-4اجلدول 

يف إجراء تدريس احملادثة بتطبيق املدخل  لبةاملدرسة والطأنشطة 
 االتصايل

 اللقاء األول

 أنشطة الطلبة أنشطة املدرسة
تدخل املدرسة الفصل  -

 بإلقاء السالم
 رد الطلبة السالمي -

أن خترب املدرس الطلبة  -
 ة  الدعاءاالدرس يبدأ بقر 

 يقرأ الطلبة  الدعاء -

تعريف املدرسة امسها  -
وتشرة اهلداف عن 

 حضورها يف الفصل

 يستمع الطلبة إىل املدرسة -

ر يعمل الطلبة االختبا - تقدم االختبار القبلي -
 القبلي

لى عتلقي املدرسة السالم  -
رج الفصل ختاللطلبة قبل 

الطلبة إىل نصيحة ستمع ي -
ي  الطلبة جتاملدرسة و 
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وتنصحهم بأن يتعلموا 
 .جدا

 .السالم

 

 4-4اجلدول 

يف إجراء تدريس احملادثة بتطبيق  ةنشطة املدرسة والطلبأ
 املدخل االتصايل
 اللقاء الثاين

 أنشطة الطلبة أنشطة املدرسة
خل املدرسة الفصل تد -

 بإلقاء السالم
 يرد الطلبة السالم -

رب املدرسة الطلبة أن خت -
 بقراءة الدعاءالدرس يبدأ 

يقرأ الطلبة الدعاء  -
 باخلضوع والرتتي 

تبني املدرسة أهداف  -
تعليم اللغة العربية 

 .وخصوصا يف احملادثة

يستمع الطلبة إىل شرح  -
 درسةامل

تمع الطلبة إىل شرح سي -تبني املدرسة  مهمة  -
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 درسةامل احملادثة يف احلياة اليومية
إىل  طلبتها تقسم املدرسة -

 اجملموعة
أنفسهم فرقا الطلبة  علجي -

 قسمتها املدرسة
 املدخ عن املدرسة حتشر  -

االتصايل باستعمال 
 األدوات

يستمع الطلبة إىل شرح  -
 املدرسة

عطي املدرسة إىل الطلبة ت -
 ورقة فيه  احلوار ومفردات

الطلبة ورقة فيه  يقبل -
 احلوار ومفردات

بأن يقرءوا املدرسة  تأمر -
تلك احلوار ويبحثوا 

املفردات احلوار و 
 يتباستعمال األدوات ال

 .مل يعلموا

 ن ويبحثون احلوارءو يقر  -
باستعمال  واملفردات
  ويسأل, األدوات

الطالبة عن احملادثة اليت 
 مل يعلمبها

إىل  تأمر املدرسة الطلبة -
أمام الفصل للمحادثة 

 باستعمال األدوات

يقبل الطلبة  للمحادثة  -
األدوات يف  باستعمال
 أمام الفصل

يلخص الطلبة املادة مع  -مع تتحدث املدرسة  -
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الطلبة حول املادة 
 وتستخلصها

 املدرسة

املوعظة  املدرسةتقدم  -
 لطلبة

يستمع الطلبة املوعظة  -
 من املدرسة

تدعو املدرسة لتختيم  -
الدرس بقراءة محدلة 

 والدعاء

قرأ الطلبة محدلة ي -
 والدعاء

تسلم املدرسة على الطلبة  -
 وخترج من الفصل

 الطلبة السالمرد ي -

 
 5-4 اجلدول

يف إجراء تدريس احملادثة بتطبيق  ةشطة املدرسة والطلبأن
 املدخل االتصايل
 اللقاء الثالث

 أنشطة الطلبة أنشطة املدرسة
تدخل املدرسة الفصل -

 بإلقاء السالم
 يرد الطلبة السالم -
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خترب املدرسة الطلبة أن  -
الدرس يبدأ بقراءة 

 الدعاء

الدعاء يقرأ الطلبة  -
 وعشبااخل

 طلبةتعطي املدرسة ال -
 أهدف التعليم

يسمع الطلبة إىل شرح  -
 املدرسة

إىل تقسم املدرسة  -
 اجملموعات

 يقبل الطلبة فرقة -

تستمر املدرسة عن  -
الدرس الذي قد درسوا 

 السابقفيما 

 جيعل أنفسهم فرقا  -

     تأمر املدرسة كل الطلبة   -
األدوات املدرسة يف  للنتبح
 الفصلغرفة 

بح كل الطلبة األدوات ينت -
 غرفة الفصل املدرسة يف

تأمر املدرسة الطلبة أن  -
يسألوا عن املفردات 

 الصعبة

الطلبة عن يسأل  -
من  الصعبة املفردات

 ألدوات ا
 الطلبة عنيسأل  -تأمر املدرسة الطلبة أن  -
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عن خطوات يف يسألوا 
، واستعمال إعداد حمادثة
 ألدوات 

خطوات يف إعداد 
واستعمال ، ادثةاحمل

 األدوات
املدرسة الطلبة أن توجيه  -

يسألوا عن خطوات يف 
إعداد حمادة، واستعمال 

 األدوات

يتحدث الطلبة باستعمل  -
 األدوات يف الفصل 

سة املنعكس تؤدي املدر  -
(Refleksi) 

املنعكس  لبةالط عربي -
(Refleksi ) عن التعليم

 الذي يتعلمنه
تقدم االختبار البعدي  -

 للطلبة
يعمل الطلبة االختبار  -

 البعدي
تدعو املدرسة لتختيم  -

 الدرس بقراءة
 يقرأ الطلبة محدلة والدعاء -

تسلم املدرسة وخترج من  -
 الفصل الدراس بتهذي 

 وجيي  الطلبة السالم -
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تعرض الباحثة العاملية التجريبية بتطبيق املدخل االتصايل 
باستعمال األدوات يف تدريس احملادثة حني تقوم به يف املدراسة 

SMP IT Daruzzahidin.  ستوضح الباحثة التوقيف التجربيب كما
 :يلي

 6-4 جدول

 التوقيف التجرييب

  الساعة تاريح يوم اللقاء
-20:20 السبتمبور 8 السبتو اللقاء األول

22:50 
-20:20 مستومبور20 ننيثاإل يناللقاء الثا

22:50 
اللقاء 
 الثالث

-20:20 سبتومبور 25 السبت
22:50 
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فعلية تطبيق المدخل االتصالي باستعمال األدوات في  -ج
 تدريس المحادثة

وهدف التعليم يف هذا البحث هو أن تتحدث الطلبة 
أن  قبل. بتطبيق مدخل االتصايلحتدثا جيد باستعمال األدوات 

 ةتقوم الباحثتقوم الباحثة مادة احملادثة باستعمال األدوات  
بعد مث , احملادثةعلى  الطلبةالقبلي لكي تعرف قدرة  االحتبارب

حثة فتقوم الباتطبيق مدخل االتصايل باستعمال األدوات 
يف  هأما نتيجت. باالحتبار البعدي ملعرفة قدرة الطلبة على احملادثة

 :بعدي كما يلىال االختباراالحتبار القبلي و 

 7-4اجلدوال

 االختبار القبلي واالختبار البعدي يف اجملموعة التجرييب نتائج

دراجات يف  الطلبة الرقم
 االختبار القبلي

يف دراجات 
 االختبار البعدي

 70 50 2لبة االط 2
 75 60 1لبة االط 1
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 70 50 2لبة االط 2
 80 50 4لبة االط 4
 85 55 5لبة االط 5
 80 65 6لبة االط 6
 65 45 7لبة االط 7
 70 45 8لبة االط 8
 85 45 20لبة االط 9
 80 60 20لبة االط 20
 70 60 22ل  االط 22
 75 40 21ل  االط 21
 80 50 22ل  االط 22
 75 40 24ل  االط 24
 75 40 25ل  االط 25
 80 55 26ل  االط 26
 75 60 27ل  االط 27
 75 40 28ل  االط 28
 70 60 29ل  االط 29
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 65 60 10ل  االط 10
 80 40 12ل  االط 12
 80 50   11 ل االط 11
 70 45 12ل  االط 12
 75 55 14الطال   14

 8-4اجلدول 
 جمموع الفروق بني نتيجة االختبار القبلي والبعدي

D=(x-y)
9 

D=x-y االختبار  االختبار البعدي
 القبلي

  رقم

888 -98  70 50 0 

088 -08  7    60 9 

888 -98  70 50 3 

288 -38  80 50 8 

9/ -/  60 55 / 

99/ -0/  80 65 6 

888 -98  65 45 7 

69/ -9/  70 45 4 
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0688 -88  85 45 2 

888 -98  80 60 08 

088 -08  70 60 00 

099/ -3/  75 40 09 

288 -38  80 50 03 

288 -38  70 40 08 

888 -98  60 40 0/ 

69/ -9/  80 55 06 

99/ -0/  75 60 07 

288 -38  70 40 04 

088 -08  70 60 02 

9/ -/  65 60 98 

088 -08  50 40 90 

288 -38  80 50 99 

69/ -9/  70 45 93 

888 -98  75 55 98 

   09/88   /88- =  - - N= 38 
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يف اجلدول السابق  (       )ت  –سابنظرا إىل نتيجة احل
 : ات اآلتيةانالبي ت الباحثةوجد
 -500=  (∑D)ين االحتبار جمموع الفرق بني  .2
)ين االحتبار جمموع مربعات الفرق بني  .1

9
D∑) =21500 

 14= عدد العينة  .3

، (MD)وملعرفة داللة املتوسط الفرق بني النتيجتني املتغريتني 
 : فالباحث يتبع اخلطوات التالية

   
  

 
   

 /88

98
    98،43 

 

عن االحنراف املعياري للفروق بني النتيجة  ةبحث الباحثتمث 
 :وهذا ما ننظره يف الرموز التايل  (SDD)املتغيتني 

       
9

 
 
  

 
 

9

  09/88

98
 
 /88

98
 

9

 

        

  /98    98،43 9
= /98 — 833 

 

  47  2،397 
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 ( :SEMD)عن اخلطأ املعياري للفروق  ةبحث الباحثمث ت
    

 
   

   0

  
2،397

 98  0

  
2،397

 93
 

              
2،397

8،72
 0،287 

 
ت عن -وأّما اخلطوة األخرية ختترب الباحثة البيأنات باختبار

 : كما يلي   (to)حاصل 
     

  

    
     

 98،43

0،287
 

    08،62  

 
 derajat)ومن اخلطوات األخرية يعين حتديد الدراجة احلرية 

kebebasan  ) ويكون الفرض الصفري على مستوى الداللة
(signifikansi) 5٪ من درجة احلرية يف هذا البحث . 

db = N-2 
 = 14-2 = 12 

 07،1يعين  5٪( signifikansi)فحدد مستوى الداللة 
  ( :اجلدول-ت)أكرب من ( احلساب-ت)ك وذل

07،1<20،69 
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( اجلدول-ت)متساوية أو أكرب ( احلساب-ت)إذا كانت النتيجة 
وإذا كانت . فيكون الفرض الصفري مردودا وفرض البديل مقبوال

فيكون ( اجلدول-ت)تبلغ إىل النتيجة ( احلساب-ت)النتيجة 
 2.الفرض الصفري مقبوال وفرض البديل مردودا

- Haمقبول وHoت> اجلدول -ت:  أنمردود، إذا ك-
 .احلساب

- Haو مردودHoت< اجلدول -ت: ، إذا كأن مقبول-
 .احلساب

أكرب ( احلساب-ت)فوجدت الباحثة يف هذا البحث أّن النتيجة 
 (Ho)، ولذلك أن الفرض الصفري (اجلدول-ت)من النتيجة 

تطبيق مدخل االتصايل ، يعين لمقبو ( Ha)مردود وفرض البديل 
 .يف تدريس احملادثة فعلاألدوات باستعمال 

بتطبيق المدخل  استجابة الطلبة في تدريس المحادثة -د
 .االتصالي باستعمال األدوات

وقد قامت الباحثة بتطبيق مدخل االتصايل باستعمال 
توضيح العمليات ول   SMP IT     Daruzzahidinاألدوات بـــــ

                                                             
0
 Anas Sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan..., hlm 309-303. 
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عطي الباحثة الدليل بإعطاء االستبانة ملعرفق توتوكيدها فقد 
 هذا ويف. استجابة الطلبة يف تدريس احملادثة باستعمال األدوات

البحث تريد الباحثة ان تعريف استجابة الطلبة يف تدريس 
اتشية  SMP IT Daruzzahidinاحملادثة مبدخل االتصايل باملدرسة 

 :ظهرت إجابة يف اجلدول التلي كربى

 8 -4اجلدوال 

نتيجة إستجابة الطلبة يف تدريس احملادثة بتطبيق املدخل االتصايل 
 باستعمال األدوات

 :البيان

 البيان
 النسبة املؤية

2 
% 

1 
% 

2 
% 

4 
% 

تدريس  كان 2
احملادثة بتطبيق 
مدخل االتصايل 

27  
72 
% 

5   
12% 

1   
8% 

- 
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باستعمال األدوات 
 ممتعة

 

مدخل االتصايل  1
باستعمال األدوات 
سعدين لدوافع يف 

 تدريس احملادثة

26  
66
% 

6   
16% 

1   
8% 

- 

مدخل االتصايل  2
باستعمال األدوات 
على اعتدت 

احملادثة مباشرة مع 
 صديقي

28  
75
% 

6   
15% 

- - 

إذا كانت افرح  4
املدرسة يف هذه 

 تعّلم املدرسة
 بتطبيق املدخل

االتصايل باستعمال 
 األدوات

22  
46
% 

22  
54% 

- - 
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مدخل  كان 5
االتصايل موافقا 
لتطبيق يف تدريس 

 احملادثة

22   
46
% 

  7    
19% 

6     
15% 

- 

 72  اجملموع
20،
4% 

27 
25،4% 

20   
 

4،2% 

-  

نتيجة 
 املعدلة

 45،8% 4،2% 

 

:STS غري موافق جدا 

:TS غري موفق 

 :Sموفق 

  :SSموفق جدا 
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أشار اجلدول السابق إىل نتيجة الطلبة يف تدريس احملادثة بتطبيق 
 املدخل االتصايل باستعمال األدوات

 %72:  موفق جدا

 %27:   موفق

 %20:  غري موفق

 %0:  جداغري موفق 

موافق ) من نتائج السابقة عرفت الباحثة مع أن اإلجابة اإلجابية 
غري موافق وغري )واما اإلجابة السلبية  45،8( بشدة وموافق

لذلك اإلجابة اإلجيابية أكثر من اإلجابة 4،2موافق بشديد، 
 % 4،2<%45،8: السلبية بانسبة 
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 تحقيق الفروض  -و

 :الباحث يف هذا البحث فهي كما يلي وأّما الفروض اليت قدم  
ق مدخل االتصايل يتطبكان  : الصفري الفرض -2

يف  قدرة  الطلبة لرتقية فعاال يكون ال واتباستعمال األد
 .تدريس احملادثة

ق مدخل االتصايل باستعمال يتطب كان  : يالبديل فرضال -1
يف تدريس  قدرة  الطلبة لرتقية فعاال يكون واتاألد
 احملادثة

 :احلساب-ت)ت  -على نتيجة اختبارحصلت الباحثة 
  الداللة مستوى اجلدول-ت)أكرب من نتيجة اجلدول ( 20،69

signifikan5٪ : 07،1 )تدل على أّن الفرض الصفري مردود ف
ق مدخل االتصايل يتطب و أّن فرض البديل مقبول، مبعىن أنّ 

 .احملادثةيف تدريس فعاال لرتقية قدرة الطلبة  واتباستعمال األد
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 الفصل الخامس 

 خاتمة

 تائج البحثن - أ

ة عما يتعلق بتطبيق وقد حبث الباحثة يف الفصول السابق
، وستقدم مدخل االتصايل باستعمال األدوات يف تدريس احملادثة

 :يلي الباحثة اخلالصة، كما

إن تطبيق مدخل االتصايل باستعمال األدوات يكون  -1
اعتمادا على أّن .  فعاال لرتقية قدرة الطلبة على احملادثة

أكرب من نتيجة اجلدول ( احلساب-ت)ت  -ختبارال
وهذه تدل  71،17 <76،2: ، وهي (اجلدول-ت)

 . على أن الفرض الصفري مردود وفرض البديل مقبول

إن استجابة الطلبة على مدخل االتصايل باستعمال  -2
اعتمادا على نتيجة  .األدوات يف تدريس احملادثة ممتعة

نسبة املؤية على تطبيق مدخل االتصايل االستبانة توجد 
بنتيجة املعدلة  باستعمال األدوات يف تدريس احملادثة
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 قون موافقا جدا وموافق، وتكونيتحقهم % 6،،8
 .إجابية ةبااستج

 المقترحات - ب
اعتمادا على الظواهر السابقة تقدم الباحثة اإلقرتاحات   

 :اآلتية 
األدوات  االتصايل باستعمالأن يستخدم املعلم مدخل  -1

يف تدريس احملادثة ليجذب ويسهل الطلبة لتتحدث باللغة 
 .العربية

أن   SMP It Daruzzahidinترجو الباحثة على الطلبة بـــــ  -2
 .تتحدث باللغة العربية
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 المراجع
 المراجع العربية - أ

الرياض )، المهارات اللغوية ماهيتها وطرائق تنميتها فؤاد عليان، أمحد
 (ه 1841املسلم، دار : 

: الكويت)، مدخل المناحج البحث التربويرجاء حممد أبو عالم، 
 1،1. ص  ،(1161مكتبة الفالح، 

المرجع في مناهج تعليم اللغة العربية للناطقين  رشيدي أمحد طعيمة،
 (دار الفكر العريب: القاهرة )األول  ، الطبعة بلغات أخرى

دار ) الطبعة األربعون ،واإلعالمالمنجد في اللغة  رياض الصاحل،
 ( 274بريوت لبنان، : املشرق 

، المدخل إلى البحث في العلوم السلوكية صاحل ابن حمهد العاسف،
 (2777املكتبة العابيكان، : لناشر )الطبعة الثانية، 

 دار املشرق: قاهرة )، دروس الفنون اللغة العربيةعلي أمحد مذكور،
 (م1111 
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المرجع في تدريس مهارات اللغة العربية علي سامي احلالق،
 (2717: عمان )، وعلومها

، اجلزء تعليم اللغة العربية للناطقين بلغات أخرىحممد كامل الناققة، 
 (م611،-781،جامعة ام القرى،  : مكة املكرمة )التاسع 

، الطبعة األول المنجد الوسيط في العربية المعاصرةمؤسة دار املشرق، 
 (م2774الشرقية،  بةاملكت: بريوت )

طبعة األول ، المعجم المصطلحات التربويةيوسف خليل يوسف،
 ناشرون مكتبة لبنان: بريوت )

 المراجع اإلندونيسية - ب
Anas Sudijono، Pengantar Statistik Pendidikan، 

(Jakarta:Raja Grafindo   Persada)، 2102, hlm. 513 

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R Dan 

D,  (Bandung:   Alfabeta), 2112, hlm. 445 

Suharsimi Arikunto, Manajemen Penelitian, (Jakarta: 

Rineka Cipta), 2115                          
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 مراجع اإلكترونة أواإلنترنيت     -ج

  ، املدخل االتصايل وتطبيقه يف تعليم 2717/ 17/ ،1إمام أساري، 
   Proseding Konferensi Nasional Bahasa Arabاللغة العربية، 

         

 

 



 
 



 
 



 
 

  



 
 

 RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

Nama Sekolah: SMP IT Daruzzahidin 

Mata Pelajaran: Bahasa Arab 

Kelas/Semester: VIII/ II 

Materi Pokok:   األدوات يف الفصل       

Alokasi Waktu: 9 x 40  menit (3 x pertemuan) 

 

A. Kompetensi Inti  

1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang 

dianutnya 

2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, 

tanggung jawab, peduli (toleransi, gotong royong), 

santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif 

dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan 

pergaulan 

dan keberadaannya  

3. Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, 

konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin 

tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni 

budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata 

4. Mengolah, menyaji dan menalar dalam ranah 

konkret (menggunakan, mengurai, merangkai, 

memodifikasi dan membuat) dan ranah abstrak 

(menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan 

mengarang) sesuai 

dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain 

yang semua dalam sudut pandang/teori 

 

 

  



 
 

B. Kompetensi Dasar & Indikator 

No Kompetensi Dasar Indikator 

1 1.1.  Mensyukuri 

kesempatan dapat 

mempelajari 

bahasa Arab 

sebagai bahasa 

pengantar  

komunikasi 

internasional yang 

diwujudkan dalam 

semangat belajar 

1.1.1. Menunjukkan sikap 

syukur kepada Allah 

dengan giat 

mempelajari bahasa 

Arab  

 

2 2.1. Menunjukkan 

perilaku santun 

dan peduli dalam 

melaksanakan 

komunikasi antar 

pribadi dengan 

guru dan teman 

 

2.1.1. Menunjukkan sikap 

santun dalam 

berkomunikasi dengan 

guru dan teman 

3 3.1Mengidentisifikasi   

bunyi kata, frasa dan 

kalimat Bahasa Arab  

sesuai dengan 

struktur kalimat yang 

berkaitan dengan 

topik األدوات في الفص      

baik secara lisan 

maupun tulisan. 

 

 

 

3.1.1 Menirukan bunyi kata,             

frase, kalimat Bahasa     Arab 

yang berkaitan      األدوات في

     dengan   yang  الفصل

dibacakan oleh guru, dengan 

menggunakan alat-alat                                                                                

3.1.2   Siswa menunjukkan 

kosa kata Bahasa Arab 

yang berkaitan dengan 

 yang    لاألدوات في الفص

sesuai dengan 



 
 

3.3 Menentukan 

makna atau gagasan 

dari ujaran kata, 

frasa, dan kalimat 

Bahasa Arab yang 

berkaitan dengan 

  األدوات في الفص   

 

 

maknanya. 

3.3.1. Siswa memberi contoh 

kalimat yang berkaitan 

dengan  لاألدوات في الفص  

dengan menggunakan 

alat-alat peraga secara 

benar. 

3.3.2  Siswa mampu 

membuat contoh 

ungkapan kalimat 

ismiah dan fi’liyah 

4 4.1Mendemonstrasikan   

ungkapan 

sederhana  tentang 

topic  األدوات في

 denganالفص

memperhatikan 

struktur teks dan 

unsur kebahasaan  

yang benar dan 

sesuai konteks 

 

4.1.1 Membuat contoh 

ungkapan Sederhana 

tentang  topik  األدوات في

 dengan الفص

memperhatikan struktur 

teks dan unsur  

       kabahasaan yang benar 

dan sesuai konteks. 

4.1.2 Mendemonstrasiakn 

hasil percakapan di 

depan kelas dengan 

pasangan masing-masing 

dengan menggunakan 

alat-alat peraga yang 

telah disediakan. 

 

 

 



 
 

C. Tujuan Pembelajaran 

 

Melalui diskusi, tanya jawab dan penggunaan 

pendekatan komunikatif, dengan menggunakan alat-

alat peraga yaitun alat-alat yang ada di dalam kelas 

diharapkan siswa dapat memahami tentang topik   يف
لالفص ألدواتا    sesuai dengan yang sudah dipelajari. 

. 

D. Materi Pembelajaran ( Terlampir) 

E. Metode Pembelajaran 

1. Metode Sam’iyah syafawiyah 

2. Pendekatan komunikatif 

 

F.Media Pembelajaran 

1. Papan Tulis 

2. Spidol 

3. Alat-alat peraga 

 

G. Kegiatan Pembelajaran 

Pertemuan Pertama 

1. Kegiatan Awal (5 Menit) 

a. Guru membuka pembelajaran dengan salam 

dan berdo’a bersama dipimpin oleh seorang 

peserta didik dengan penuh khidmat; 

b.  memperlihatkan kesiapan diri dengan 

mengisi lembar kehadiran  dan memeriksa 

kerapihan pakaian, posisi dan tempat duduk 

disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran. 



 
 

c. Guru memberikan motivasi dan mengajukan 

pertanyaan secara komunikatif yang berkaitan  

dengan  materi pelajaran. 

d. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 

 Guru menggunakan pendekatan 

komunikatif yang dipadukan dengan 

metode sam’iyah syafawiyah 

 Guru menyampaikan tata cara penilaian 
yang digunakan dalam pembelajaran 

 Guru melakukan appersepsi 

 Guru membagi siswa ke dalam 5 

kelompok, masing-masing kelompok 

terdiri dari 5 orang  

2. Kegiatan Inti ( 30 Menit ) 

a. Mengamati 

 Siswa mengamati bacaan hiwar yang 
dipaparkan oleh guru 

 Siswa duduk secara kelompok yang telah 
dibagikan oleh guru 

 Siswa menanyakan penjelasan guru 

tentang tata cara pendekatan komunikatif 

 

 

b. Menanya 

 Siswa menanyakan tentang hiwar yang 
belum jelas 

 Siswa duduk bersama teman 
kelompoknya dan saling berdiskusi 

c. Mencoba 

 Siswa bermuhadatsah sesama teman 
dalam kelompoknya dengan alat-alat 

peraga. 



 
 

d. Menalar 

 Guru membagikan LKS dan meminta 

siswa untuk mengerjakannya. 

e. Mengkomunkasi 

 Siswa mempresentasikan muhadatsah 
dengan menggunakan alat-alat peraga 

secara berpasangan didalam kelompok 

masing-masing. 

 

3. Kegiatan Akhir (10 menit) : 

a. Dibawah bimbingan guru, siswa 

memberikan kesimpulan dan ringkasan 

materi pembelajaran. 

b. Guru melakukan penilaian terhadap 

ketercapaian KD secara lisan 

c. Guru bersama siswa memberikan refleksi 

terhadap proses pembelajaran  

d. Bersama-sama menutup pelajaran dengan 

berdoa. 

 

 

            Pertemuan Kedua 

1. Kegiatan Awal (5  menit) : 

a. Guru membuka pembelajaran dengan salam 

dan berdo’a bersama dipimpin oleh seorang 

peserta didik dengan penuh khidmat; 

b.  memperlihatkan kesiapan diri dengan 

mengisi lembar kehadiran  dan memeriksa 

kerapihan pakaian, posisi dan tempat duduk 

disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran. 



 
 

c. Guru memberikan motivasi dan mengajukan 

pertanyaan secara komunikatif yang berkaitan  

dengan  materi pelajaran. 

d. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 

 Guru menggunakan pendekatan 

komunikatif yang dipadukan dengan 

metode sam’iyah syafawiyah 

 Guru menyampaikan tata cara penilaian 
yang digunakan dalam pembelajaran 

 Guru melakukan appersepsi 

 Guru membagi siswa ke dalam 5 

kelompok, masing-masing kelompok 

terdiri dari 5 orang  

 

 

2. Kegiatan Inti (30  menit) : 

a. Mengamati  

 Siswa mengamati materi pembelajaran yang 
dipaparkan oleh guru 

 Siswa mengamati materi muhadatsah yang 
dipaparkan dipapan tulis 

b. Menanya 

 Siswa menanyakan kata-kata yang tidak 

dipahami kepada guru 

 Siswa duduk dengan kelompok yang telah 
dibagikan oleh guru 

c. Mencoba  

 Siswa dalam kelompoknya   bermuhadatsah 
sesuai dengan LKS yang diberikan oleh guru 

 

 



 
 

d. Menalar    

 Siswa mengerjakan soal pada LKS yang 

diberikan oleh guru  

 

e. Mengkomunikasi  

 Siswa beserta kelompoknya maju ke depan 
untuk mempraktekkan teks muhadatsah 

3. Kegiatan Akhir (10 menit) : 

 Dibawah bimbingan guru, siswa memberikan 
kesimpulan dan ringkasan materi pembelajaran. 

 Guru melakukan penilaian terhadap ketercapaian KD 

secara lisan 

 Guru bersama siswa memberikan refleksi terhadap 
proses pembelajaran  

    Bersama-sama menutup pelajaran dengan berdoa. 

Pertemuan ketiga  

1. Kegiatan Awal (5 menit) : 

b. Guru membuka pembelajaran dengan salam dan 

berdo’a bersama dipimpin oleh seorang peserta 

didik dengan penuh khidmat; 

c. memperlihatkan kesiapan diri dengan mengisi 

lembar kehadiran  dan memeriksa kerapihan 

pakaian, posisi dan tempat duduk disesuaikan 

dengan kegiatan pembelajaran. 

d. Guru memberikan motivasi dan mengajukan 

pertanyaan secara komunikatif yang berkaitan  

dengan  materi pelajaran. 

e. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 

f. Guru menyampaikan tata cara penilaian yang 

digunakan dalam pembelajaran 

g. Guru melakukan appersepsi 



 
 

h. Guru membagi siswa ke dalam 5 kelompok, 

masing-masing kelompok terdiri dari 5 orang  

 

2. Kegiatan Inti (30  menit)  

a. Mengamati  

 Siswa mengamati materi pembelajaran yang 

diberikan oleh guru 

 Siswa mengamati muhadatsah yang diberikan 
oleh guru 

 Siswa mengamati benda-benda yang tersedia 
di ruang belajar untuk bermuhadatsah 

sekaligus untuk mengetahui makna  

 

 

b. Menanya  

 Siswa bertanya tentang mufradat-mufradat 

yang belum diketahui dari alat-alat peraga 

yang dibawa oleh guru 

 Siswa, baik secara individu maupun 
kelompok bertanya tentang cara membuat 

hiwar dan cara bermuhadatsah, dengan alat-

alat peraga yang dibawa oleh guru 

c. Mencoba  

 Siswa bermuhadatsah dengan menggunakan 
alat-alat peraga yang dibawakan oleh guru 

 Siswa bermuhadatsah, dan menggali sumber 
pelajaran ari muhadatsah 

d. Menalar  

 Siswa beriskusi untu menyusun materi 

muhadatsah tentang األدوات يف الفصل 
 

 



 
 

e. Mengkomunikasi  

 Siswa mendemontrasikan muhadatsah di 

depan kawan-kawan dengan menggunakan 

alat-alat peraga secara langsung. 

          3. Kegiatan Akhir (10 menit) : 

a. Dibawah bimbingan guru, siswa memberikan 

kesimpulan dan ringkasan materi 

pembelajaran. 

b. Guru melakukan penilaian terhadap 

ketercapaian KD secara lisan 

c. Guru bersama siswa memberikan refleksi 

terhadap proses pembelajaran  

d. Guru melakukan Ice Beaking 

e. Bersama-sama menutup pelajaran dengan 

berdoa 

H. Evaluasi 

1. Prosedur Penilaian 

 
Aspek 

yang 

dinilai 

Teknik 

Penilaian 

Instrumen 

Penilaian 

Waktu 

Penilaian 

KD pada 

KI- 1 

Penilaian 

sikap/Observasi  

Rubrik Lembar 

Pengamatan dan 

pedoman 

penskoran 

Selama proses 

pembelajaran 

KD pada 

KI- 2 

Penilaian 

Sikap/Observasi 

Rubrik Lembar 

Pengamatan dan 

pedoman 

penskoran 

 

Selama proses 

pembelajaran 

KD pada 

KI- 3 

1. Tes 

lisan/pelafalan 

2. Tes 

tertulis/Uraian 

Lembar Soal, 

rubrik kunci 

jawaban dan 

Pedoman 

penskoran 

Pada akhir 

pembelajaran 

KD 



 
 

KD pada 

KI- 4 
Praktek 

Lembar soal 

praktek, rubrik 

dan pedoman 

penskoran 

Pada akhir 

pembelajaran 

KD 

 

  



 
 

 

LAMPIRAN-LAMPIRAN: 

Lampiran 1 : Instrumen Penilaian (Aspek Sikap 

Spiritual) 
Indikator : Menunjukkan sikap                         

syukur kepada allahdengan giat 

mempelajari Bahasa Arab. 

  

Teknik Penilaian : Obsrvasi   

Instrumen Penilaian : Rublik                    

lembar pengamatan dan pedoman 

penskoran 

 

NO PERNYATAAN 

PILIHAN JAWABAN 

SKO

R Selalu 
Seri

ng 

Kad

ang-

kad

ang 

Tid

ak 

per

nah 

1 Berdoa sebelum 

melaksanakan 

aktivitas belajar 

     

2 Mengucapkan 

kalimat thayyibah, 

seperti alhamdulillah, 

assalamualaikum, 

bismillahirrahmanirr

ahim, dll dalam  

interaksi dengan 

orang lain  

     

3 Menunjukkan sikap 

positif terhadap 

belajar bahasa Arab  

     

4 Menunjukkan sikap 

syukur dan 

penghargaan 

terhadap bahasa Arab 

     



 
 

dalam aktifitas di 

sekolah  

5 Menunjukkan sikap 

aktif, dan antusias 

dalam belajar bahasa 

Arab  

     

JUMLAH SKOR      

KETERANGAN 
NILAI 

NILAI AKHIR 

Selalu 

Sering 

Kadang-kadang 

Tidak pernah 

= Skor 4 

= Skor 3 

= Skor 2 

= Skor 1 

Skor yang 

diperoleh 

------------------

------- X  100   

Skor maksimal 

=   --------- 

 

CATATAN:   

…………………………………………………………………………

………………………… 

 

 

 

  



 
 

Lampiran 2 : Instrumen Penilaian (Aspek Sikap Sosial) 

Indikator :   Menunjukkan sikap santun 

dalam brkomunikasi dengan guru dan 

teman 

Teknik Penilaian : Observasi 

  

  

Instrumen Penilaian :Rublik lembar 

penilaian sikap dan pedoman 

penskoran. 

  

 

NO PERNYATAAN 

PILIHAN JAWABAN  
SK

OR 

Selalu 

Se

ri

ng 

K

a

d

a

n

g- 

K

a

d

a

n

g 

Ti

da

k 

pe

rn

ah 

S

K

O

R 

 

 

1 Memulai memberikan 

pendapat dengan 

ucapan salam. 

      

2 Santun dalam 

memberikan pendapat 
      

3 Menghargai pendapat 

orang lain 
      

4 Menyalahkan pendapat 

orang lain tanpa 

memberikan solusi. 

      

5 Menggunakan kata-

kata atau ungkapan 

yang membuat orang 

lain tersinggung 

      



 
 

JUMLAH SKOR      

KETERANGAN NILAI 

NILAI 

AKHI

R 

Bila Peryataan Positif 

Selalu 

Sering 

Kadang-kadang 

Tidak pernah 

= Skor 4 

= Skor 3 

= Skor 2 

= Skor 1 

Skor yang 

diperoleh 

------------------

------- X  100   

Skor maksimal 

=   --------- 

 

Bila Peryataan Negatif 

Selalu 

Sering 

Kadang-kadang 

Tidak pernah 

= Skor 1 

= Skor 2 

= Skor 3 

= Skor 4 

   

 

 

  



 
 

Lampiran 3 : Instrumen Penilaian (Aspek 

Pengetahuan) 

1. Tes Maharah Kalam (Muhadatsah) 

3.1 Mengidentisifikasi bunyi kata, makna dan 

gagasan dari kata, frase,dan kalimat Bahasa Arab  

sesuai dengan struktur kalimat yang berkaitan 

dengan topik  األدوات ف الفصل baik secara lisan 

maupun tulisa 4.1 Mendemonstrasikan   ungkapan 

sederhana tentang topik األدوات ف الفصل dengan 

memperhatikan struktur teks dan unsur kebahasaan  

yang benar dan sesuai konteks 

 

   

          Teknik Penilaian :  Lisan 

          Bentuk Penilaian : uraian  

        Instrumen Penilaian : Lembar soal 

 

   

 No. Indikator Instrumen 

Soal 

Jawa

ban 

Sk

or 

 Skor 

1          4.1.1Menirukan bunyi kata, 

frase,  dan kalimat Bahasa 

Arab yang berkaitan dengan 

 yang dibacakan األدوات في الفصل

oleh guru dengan 

menggunakan alat-alat 

pembelajaran   dibacakan oleh 

guru, dengan menggunakan 

alat- alat.                                                                  

 

Terjemahka

n ke dalam 

Bahasa 

Arab benda-

benda 

dibawah ini. 

  5 

2 4.1.2  Mendemonstrasiakn 

hasil percakapan di depan 

kelas dengan pasangan 

masing-masing dengan 

menggunakan alat-alat 

Buatlah 

percakapan 

Bahasa Arab, 

kemudian 

  5 



 
 

peraga yang telah 

disediakan. 

 

demontrasikan 

di depan kelas 

dengan 

menggunakan 

alat-alat. 

 Total Skor    100 

 

Materi Pembelajaran 

 األدوات في الفصل
 

Jangka الربكار Bangku املقعد 
Kapur tulis الطبشورة Tinta   املَِداد 
Lampu املصبة Buku Absen كشف الغياب 
Laci الدرج Buku latihan كّراسة التمرين 
Papan tulis السبورة Buku tulis الكراسة 
Pena القلم Buku الكتاب 
Penggaris املسطرة Catatan املذكرة 
Penghapus الّطاّلسة Daftar nilai دفرت الّنتائج 
Pensil قلم الَرصاص Garis الّسطر 
Peruncing 

pensil 
ة  رَ ب   املِ   Setip  ِاة  حَ م  امل  

 

 
 



 
 

 الحوار
 كمالسالم علي:   أ      -1
 وعليكم السالم:   ب   -2
 كيف حالك؟:   أ  -3
 خبري واحلمدهلل:   ب  -4
 ما امسك؟:   أ   -5
 امسي فاطمة:   ب  -6
 يا فاطمة إىل أين تذهبني ؟ :   أ   -7
 إىل غرفة الفصل:    ب  -8
 كم فصل يف املدرسة؟:    أ   -9
 يف املدرسة مخس فصول:    ب  -11
 أريد أدخل إىل الفصل الثاين:    أ   -11
 هذا الفصل الثاين, أدخل, تفضل:    ب  -12
 أين قلم؟:    أ           -13
 قلم جانب كتاب:   ب  -14

 



 
 

 هل كتاب فوق مكتب؟:   أ   -15
 كتاب فوق مكتب, نعم:   ب  -16
 ما تلك؟:   أ   -17
 تلك سبورة:   ب  -18
 ما لوهنا؟:   أ  -19
 لوهنا أسواد:   ب  -21
 ما هو على اجلدار:   أ   -21
 على اجلدار صور:   ب  -22
 ما هذا يا صديق:   أ   -23
 هذا مسطرة مجيل:   ب  -24
 أستعري مسطرتك؟هل ميكن أن :   أ   -25
 تفضل, نعم:   ب  -26
 ما تلك؟:   أ   -27
 تلك مصباح:   ب  -28
 ما هوا استعملها:   أ   -29

 



 
 

 إللقاء الضوء على الفصل الدراسة:   ب  -31
 يا صديق أهذا قلمك:   أ   -31
 نعم عندي:   ب  -32
 هل عندك قلم زائد؟:   أ  -33
 وأين قلمك؟, عندي:   ب  -34
 ألين كنت م ستعجلة  , نسيته:   أ  -35
 تريدين؟فماذا :   ب  -36
 هل ممكن أن أستعري قلمك:   أ  -37
 ها هو ذا, على العني والرأس:   ب  -38
 شكرا يا صديق:   أ  -39
 عفوا:   ب  -41

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Lembaran kerja Siswa 

 

Langkah-langkah Kegiatan : 

1. Duduklah dengan kelompok yang telah dibagikan ! 

2. Amatilah dengan seksama muhadasah berikut ini ! 

3. Gunakan mufradat yang telah disediakan, dan susunlah 

muhadasah seperti contoh diatas ! 

4. Demonstrasikan didepan kelas dengan kelompok 

masing-masing apa yang disuruh guru! 

 التالمذ / الفصل:ِمثَال 
 الفصل التالمذيف :  -؟   الفصليف َماَذا + : 

 الغيابالكشف /كتبامل -1
 الكتاب/الدرج  -2
 البالد/املقعد  -3
 اقالم/احلقيبة -4
بَ رَة   -5  ال ِمَداد  /املِح 
 

 

 

 



ANGKET RESPON SISWA TERHADAP PENINGATAN 

KEMAMPUAN SISWA DENGAN PENGGUNAAN 

PENDEKATAN KOMUNIKATIF DENGAN 

MENGGUNAKAN ALAT-ALAT DALAM PEMBELAJARAN 

MUHADATSAH 

 

Nama   :  

Kelas  : 

PETUNJUK 

1. Berilah tanda contreng (√) pada kolom yang sesuai 

dengan jawaban anda tanpa dipengaruhi oleh siapapun. 

2. Jawablah pertanyaan sesuai dengan keadaan dan perasaan 

anda yang sebenarnya 

3. Jawaban tidak akan mempengaruhi nilai anda 

4. Kembalikan angket ini jika telah selesai mengisi 

 

 

 

No. 

 

 

Pertanyaan 

 

 

 

Pilihan Jawaban 

 

Sangt 

setuju 

Setuju Tidak 

setuju 

Sangat 

tidak 

setuju 

1. Belajar muhadatsah 

dengan 

menggunakan 

pendekatan 

komunikatif dan 

penggunaan alat-alat  

sangat 

menyenangkan. 

    

Hari/ Tanggal : 



 

2. Pendekatan 

komunikatif dengan 

menggunakan alat-

alat, dapat 

membantu saya 

dalam 

menumbuhkan 

keinginan untuk 

bermuhadatsah 

    

3. Pendekatan 

pembelajaran 

komunikatif 

membantu saya 

terbiasa dalam 

bermuhadatsah 

secara langsung 

dengan kawan-

kawan. 

    

4. Saya senang jika 

guru di Sekolah ini 

mengajar dengan 

model 

pembelajaran. 

    

5. Pendekatan 

komunikatif dengan 

menggunakan alat-

alat cocok 

diterapkan dalam 

pembelajaran 

muhadatsah. 

    



PREE - TEST 

 
Nama Sekolah : SMP IT DARUZZAHIDIN 

Kelas  : II 

Nama Guru : Raudah 

 

 

TUJUAN: 

1. Mengtahui data berapa banyak siswa yang aktif 

belajar 

2. Mengtahui data kemampuan siswa dalam belajar 

 

 

PETUNJUK: 

 

1. Peneliti memberikan skor sesuai dengan petunjuk 

tersebut: 

 Kualitas :  1=  kurang ; 2=  Cukup ; 3=   
Baik; 4= Sangat baik 

 Penilaian  :  20: Struktur kalimat; 20 

:Kelancaran;  20: Lahjah ; 20: Kefasihan 

 Petunjuk pengisian  : berikan tanda centang 
(√ ) untuk setiap descriptor yang nampak. 

  

 

 

  

Hari/ Tanggal : 15 Agustus 2018 



 

 

 

No

. 

 

 

 

Nama 

Siswa 

 

 

 

Aspek yang dinilai 

 

 

 

Skor 

 

 

  Nilai 

  

1 2 3 4  

1.  1. Struktur kalimat 

 

 

 

 

 

 

        

2. Kelancaran 

 

3. Lahjah 

 

4. Kefasihan 

2.  1. Struktur kalimat 

 

     

2. Kelancaran 

 

3. Lahjah 

 

4. Kefasihan 

 

3.  1. Struktur kalimat 

 

      

2. Kelancaran 

 

3. Lahjah 

 

4. Kefasihan 

 

 



5.  1. Struktur kalimat 

 

     

2. Kelancaran 

 

3. Lahjah 

 

4. Kefasihan 

 

6.  1. Struktur Kalimat  

 

     

2. Kelancaran 

 

3. Lahjah 

 

4. Kefasihan 

7.  1. Struktur kalimat 

 

     

2. Kelancaran 

 

3. Lahjah 

 

4. Kefasihan 

 

8.  1. Struktur kalimat 

 

     

2. Kelancaran 

 

3. Lahjah 

 

4. Kefasihan 

 



9.  1. Struktur kalimat 

 

      

2. Kelancaran 

 

3. Lahjah 

 

4. Kefasihan 

 

 

10.  

 

1. Struktur kalimat 

 

     

2. Kelancaran 

 

3. Lahjah 

 

4. Kefasihan 

 

 



PREE - TEST 

 
Nama Sekolah : SMP IT DARUZZAHIDIN 

Kelas  : II 

Hari/ Tanggal :     Agustus 2018 

Nama Guru : Raudah 

 

 

TUJUAN: 

1. Mengtahui data berapa banyak siswa yang aktif 

belajar 

2. Mengtahui data kemampuan siswa dalam belajar 

 

 

PETUNJUK: 

 

1. Peneliti memberikan skor sesuai dengan petunjuk 

tersebut: 

 Kualitas :  1=  kurang ; 2=  Cukup ; 3=   
Baik; 4= Sangat baik 

 Penilaian  :  20: Struktur kalimat; 20 

:Kelancaran;  20: Lahjah ; 20: Kefasihan 

 Petunjuk pengisian  : berikan tanda centang 
(√ ) untuk setiap descriptor yang nampak. 

  

 

 

  

  



 

 

No

. 

 

Nama 

Siswa 

 

Aspek yang dinilai 

 

Skor 

 

  Nilai 

  

1 2 3 4  

1.  1. Struktur kalimat 

 

 

 

 

 

 

        

2. Kelancaran 

 

3. Lahjah 

 

4. Kefasihan 

2.  1. Struktur kalimat 

 

     

2. Kelancaran 

 

3. Lahjah 

 

4. Kefasihan 

 

3.  1. Struktur kalimat 

 

      

2. Kelancaran 

 

3. Lahjah 

 

4. Kefasihan 

 

 

5.  1. Struktur kalimat 

 

     

2. Kelancaran 

 

3. Lahjah 



 

4. Kefasihan 

 

6.  1. Struktur Kalimat  

 

     

2. Kelancaran 

 

3. Lahjah 

 

4. Kefasihan 

7.  1. Struktur kalimat 

 

     

2. Kelancaran 

 

3. Lahjah 

 

4. Kefasihan 

 

8.  1. Struktur kalimat 

 

     

2. Kelancaran 

 

3. Lahjah 

 

4. Kefasihan 

 

9.  1. Struktur kalimat 

 

      

2. Kelancaran 

 

3. Lahjah 

 

4. Kefasihan 



10.  

 

1. Struktur kalimat 

 

     

2. Kelancaran 

 

3. Lahjah 

 

4. Kefasihan 

 

 



البحثالصور   
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