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 الرابع الباب

 البحث نتائج

 تقدمي احلقائق .أ

اجلامعة اإلسالمية احلكومية تولونج من ت الباحثة رسالة إذن بعد حصل

 ىف املعهد ملعهدارئيس  ةلباحثقابلت او  ،٨102 مارس 41 الثالاثء اجونج يف

 ٨602أبريل  62يف التاريخ  كونري وونودادي بليتار  العصري الكمال اإلسالمي

 اإلسالمي ىف املعهد البحث تإلجراءة اإلذن الباحث تطلب .يهلتطلب اإلذن عل

مهارة  ىف تعليمإستخدام طريقة احملادثة  عن كونري وونودادي بليتار  العصري الكمال

لبحث يف  اعرتاض و أتذن الباحثةال  هإنإىل الباحثة  عهداملرئيس  وقال.  الكالم

ذهبت الباحثة اىل . بليتار كونري وونودادي  العصري الكمال اإلسالمي املعهد هذه

ختصوص  قبلت مع األستاذ الىت يعلم وهي، 1028أبريل  41 ،األربعاءيف املعهد 

وهو األستاذ  العصري الكمال اإلسالمياملعهد  يف( pendidikan bahasaاللغة )

 أّن الباحثة ستبحث عن، االغرض من وصوهل ةالباحث تشرحمث  حممد خري العمام.

على  ةالباحثت وضح ،ذلكمع . مهارة الكالم ىف تعليمادثة إستخدام طريقة احمل

وخاصة  ، املقابلة، و الواثئقية.الحةةامللبحث الباحثة ا ايف هذ اأهن األستاذ أسرارى
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 مع مقابالتة الباحث عملتطريقة احملادثة.  ستخدامإب مهارة الكالمم يتعلهذا يف 

 . أهداف البحث حىت مملوءاحلقائق جلمع الطالب  و حمّمد خري األماماألستاذ 

يف املعهد اإلسالمي العصري طريقة احملادثة  ستخدامإبتعليم مهارة الكالم  .1

 الكمال وونودادي بليتار

حدى إيف املعهد اإلسالمي العصري الكمال وونودادي بليتار هو 

". املنهج املشرتكي شرتكيإندونيسيا الذي يستخدم املنهج "اإل عاهد يفامل

كيب بني نةام املعهد اإلسالمي الساليف املكثفي مع املتعّمدي هو تر 

استخدام دراسات الكتب التقليدية، مع نةام املعهد اإلسالمي العصري 

اخلاليف الذي يفّضل األسلوب العصرية يف حتويل علومه. احدي من 

 ستخدامإاخلصائص العصرية يف املعهد اإلسالمي العصري الكمال يعىن 

ختّصص اللغة العربية واإلجنليزية(. حيت ميكن أْن يُقال الربانمج الرتبية اللغة )

هذا الربانمج "ختّصص اللغة" الذي يصري الدم اللحم واخلصائص الرائيسية يف 

الباحثُة نتائج املقابلة مع  قدمتاملعهد اإلسالمي العصري الكمال. ولذلك، 

 1األستاذ حمّمد خري األمام، كما يلي:

                                                           

 21 األربعاءيوم ىف  سالمى العصرى الكمالاملعهد اإل ىف األمامحمّمد خري أستاذ  مع  املقابلة مصدر احلقائق من امل 1 
   6021ابريل 
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هو املعهد اإلسالمي العصري، ولذلك يف هذا  "هذا املعهد اإلسالمي الكمال
املعهد ُُيَب الستخدام اللغة الرمسية من املعهد، يعىن اللغة العربية واإلجنليزية. 
ألّن اللغة العربية أيضا هي كأدة اإلتصال العاملّي. ذلك املعهد اإلسالمي 
العصري هو تركيب بني املدرسة العاّمة واملعهد. ولذلك اليفّضل السالف 
فقط، ولكن ُيب أْن يفّضل كالمها. يف هنا أيضا، كانْت الربامج اللغة الكثرية 

 ."يعىن )ختّصص اللغة(
 

وأيضا هذا املعهد اإلسالمي هو احدي من املعاهد الىت تستخدم 

طريقة احملادثة يف تعليم مهارة الكالم. يف برانمج ختّصص اللغة الذي ُيب 

دف استطاع على إىل مجيع الطالب املعهد اإلسالمي الع صري الكمال ِبه

التكّلم النشاطى مع استخدام اللغة العربية واإلجنليزية يف مجيع األنشطة كل 

يوم يف املعهد. هذا برانمج ختّصص اللغة كالدورات الدراسية مع مقارنة 

. وسوى ذلك، ُيب للطالب اجلديد يف الصّف  20:  00النةرية وجتربة 

ب للطالب الصّف الثاين، سواء كان من األول، وأيضا هذا الربانمج ُي

مستوي املبتدئني أواملتوسطني. وهذه حالة الىت تناسب مع التوضيخ من 

 2األستاذ حمّمد خري األمام، كما يلى :

                                                           

 21 األربعاءيوم ىف  سالمى العصرى الكمالاملعهد اإل ىف حمّمد خري األمامأستاذ  مع  املقابلة مصدر احلقائق من امل 2 
 6021ابريل 
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"كل يوم، ُيب مجيع الطالب أْن يتكّلمْوا مع استخدام اللغة العربية واللغة 

شهر يستطيع  2قت يعىن اإلجنليزية. إذا كان الطالب اجلديد الذي يُعَطي الو 

أْن يستخدم اللغة البلدية )اللغة اإلندونيسية(، مّث إذا كان الطالب الذي قد 

ُشتهم تقريرة اللغة، ُيب الطالب أْن يستخدم اللغة العربية واإلجنليزية. يف املعهد 

اإلسالمي العصري الكمال الذي يكون التنةيم عن استخدام تلك لغَتني، 

دام اللغة العربية، وأسبوَعني الستخدام اللغة اإلجنليزية. يف  يعىن أسبوَعني الستخ

كل صباح بعد صالة الصبح دائما، كانْت إضافية الصباح الىت تبتدأ يف 

الساعة اخلامسة حىت الساعة السدسة صباحا مع املعّلم األصلي يف املعهد 

اإلسالمي العصري الكمال. ولكن بعد صالة املغرب الىت تبتدأ يف الساعة 

 اخلامسة حىت الساعة السدسة ليال مع مدير كل فرقة."
 

وسوى ذلك أيضا، تنال الباحثُة احلقائَق من نتائج املقابلة من احدي 

 3طالبات وامسها رمحاليا أرداان، قالْتها :

ب  "كل يوم، هنا ُيب الطالب أْن حتّدثْوا مع اللغة العربية، ألّن يف هنا قد ُوجه

كل أنشطة. كل صباح بعد صالة الصبح وصالة   الستخدام اللغة العربية يف

املغرب يف هنا ُُيَري إضافية، عندما صباح مع معّلم اللغة العربية، الذي ُُيَمر 

                                                           

ابريل  21 األربعاءيوم ىف  سالمى العصرى الكمالملعهد اإلا ىف طالبات رمحاليا أرداان مع املقابلة مصدر احلقائق من امل 3 
6021 
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لتشكيل اجملموعة القصرية، مّث الجراء الدراما، واحملادثة، أو الغناء اللغة العربية، 

خفظ  وعدة عندما بعد صالة املغرب مع مدير فرقته الذي ُُيَمر لتقدمي

 املفردات فقط".
 

من تلك نتائج احلقائق ، تستنتاج الباحثُة على أّن يف املعهد 

اإلسالمي العصري الكمال كونري وونودادي بليتار الذي قد طُبّهق طريقة 

احملادثة يف تعليم مهارة الكالم. وهنا اللغة اليومية من الطالب الذين 

للغة اإلجنليزية. ُيب من كل يستخدمون اللغة الرمسية يعىن اللغة العربية وا

 طالب أْن يتبعْوا تعليم مهارة الكالم.

يف كل عملية التعليم، خاّصة تعليم مهارة الكالم الذي يكون ثالث 

أنشطة رمسية قطعا، يعىن األنشطة املقدمة، واألنشطة األساسية، واألنشطة 

لذي ُُيَري اخلتمية. ولذا أيضا عملية تعليم مهارة الكالم مع طريقة احملادثة ا

من الطالب املعهد اإلسالمي العصري الكمال يف صباح. ولذلك ستقّدم 

طريقة احملادثة يف تعليم مهارة ستخدام إ عن عملية املالحةةالباحثُة نتائَج 

 4الكالم، كما يلى :

                                                           

 6021ابريل  21األربعاء يوم ىف  سالمى العصرى الكمالاملعهد اإل ىف املالحةة مصدر احلقائق من امل4  
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"تعليم مهارة الكالم مع طريقة احملادثة عدة يف صباح عندما كانْت إضافية. 
استخدام هذه طريقة احملادثة الذي ميلك األهداف، تعليم مهارة الكالم مع 

دف الطالب الذين ميكنون أْن يتكّلمْوا اللغة العربية مع سهولة  يعىن ِبه
وصحيحة. يف وقت التعليم مع طريقة احملادثة، يُبتَدأ من : أدخل إىل الفصل، 
وأقول السالم، وأقرأ الدعاء، وأاندي الطالب، قبل أجري تلك أنشطة، أجعل 

جدا، وأستعّد املواّد الىت سأستخدم ألعّلم، مّث أربط  ةحوال الفصل التفضياأل
 املواّد املاضية مع املواّد الىت سُتعلَّم يف هذا وقت."

 

وسوى ذلك أيضا، تنال الباحثُة احلقائَق من نتائج املقابلة من احدي 

 5طالبات وامسها رمحاليا أرداان، قالْتها :

دف تزيد "كل صباح نتبع إضافية يعىن  تعلم مهارة الكالم مع طريقة احملادثة ِبه
املفردات اللغة العربية. مع تطبيق تلك طريقة، يصري الطالب أْن يستطيعْوا 
لتكّلم اللغة العربية مع صحيحة وسهولة. عدة تلك حالة الىت تُعلَّم من معّلم 
، اللغة العربية يف معهد هنا اي أخيت. وأوله دخل مجيع الطالب إىل الفصل
وبعد مجيع الطالب  الذي قد دخل مّث جاء األستاذ حممد خري األمام ويهتّم 
إىل الطالب، كالسالم، ومع السالمة، ومرحبا، واملعارف كالسالم عليكم، 

 وصباح اخلري بل استخدام اللغة العربية، وقرءة الدعاء، ونداء مجيعنا."
 

شطة املقّدمة الىت من تلك نتائج احلقائق، تستنتاج الباحثُة على أّن األن

جُتَري يف تعليم مهارة الكالم يف املعهد اإلسالمي العصري الكمالكونري 
                                                           

ابريل  21ربعاء األيوم ىف  سالمى العصرى الكمالاملعهد اإل ىف طالبات رمحاليا أرداان مع املقابلة مصدر احلقائق من امل 5 
6021 
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وونودادي بليتار يعىن دخل األستاذ إىل الفصل ويعطى السالم مثّ يقرأ الدعاء 

مجاعة، مّث ينادي الطالب، وُيعل األحوال الفصل التفصية، ويستعرض املواّد 

م يف ذلك يوم. مع تطبيق هذه طريقة احملادثة أيضا املاضية مع املواّد الىت تُعلَّ 

 6اليت متلك األهداف إىل الطالب لتكّلم اللغة العربية مع صحيحة وسهولة.

وبعد ذلك، يعىن األنشطة املقّدمة اليت قد إنتهى، جتري الباحثُة 

املالحةَة على خطوات الىت جُتَري من األستاذ حمّمد خري األمام يف تعليم 

م مع استخدام هذه طريقة احملادثة، بعد أجري األستاذ بع  مهارة الكال

أنشطة املقّدمة، مّث ُيري األستاذ بع  األنشطة األساسية يعىن مع استعرض 

املواّد املاضية اليت قد تُعلَّم، وتزيد املواّد اجلديدة الىت تتعّلق عن تعليم مهارة 

الىت جُتَري من الباحثة الكالم  مع استخدام طريقة احملادثة. نتائج املالحةة 

مناسبة مع احلقائق من نتائج املقابلة اليت قد تُقدَّم من األستاذ حمّمد خري 

 7:األمام، كما يلى 

"واألنشطة األساسية من إضافية يف هذا تعليم مهارة الكالم، أستعرض 
الطالب عن املواّد املاضية. بعد إنتهاء، أعطى املواّد اجلديدة إليهم، وأجب أْن 

                                                           

   6021ابريل  21األربعاء يوم ىف  سالمى العصرى الكمالاملعهد اإل ىف املالحةة مصدر احلقائق من امل 6 

 21األربعاء يوم ىف  سالمى العصرى الكمالاملعهد اإل ىف حمّمد خري األمامأستاذ  مع  املقابلة مصدر احلقائق من امل 7 
 6021ابريل 

 



67 

 

تعّد املواد احملادثة لتطبيق يف أخري التعليم السابق، املثال تتعلق عن ما أس
موضوعه، كيفية اجراءت املواّد، كيف تلك اليت قد استعّدها، وأجب أْن أبّينها 
مع كامل. قبل دخل إىل األنشطة اخلامتة، عدة أعّلم مهارة الكالم للمبتدئني 

دف تدريب  التكّلم مع اللغة العربية، مع إعطاء األسئالت إىل الطالب ِبه
وأحياان أيضا أعطي النصوص احملادثة لُتخَفظ. وللمتوسطني، عدة أعطى 
املوضوع مّث هم يناقشون ويتحّدثون العودة. وللمتقّدمني، أعطى املوضوع فقط، 

 مثّ آمر إليهم أْن ُيعلْوا النصوص احملادثة أو الدارما أو القّصة مثّ ُتطبَّق."  
 

تنال الباحثُة احلقائَق من نتائج املقابلة من احدي  وسوى ذلك أيضا،

 8طالبات وامسها رمحاليا أرداان، قالْتها :

"استعرض األستاذ حمّمد خري األمام املواّد التعليمية املاضية، مّث اعطى املواّد 
اجلديدة  الىت تتعّلق مع تعليم مهارة الكالم. عدة أجري األستاذ حمّمد خري 

تعليم مهارة الكالم يعىن عدة األوىل أو الطالب اجلديد،  األمام اخلطوات عن
يعطى األستاذ األسئالت وحنن جنيبها، وأحياان ُيمر األستاذ خلفظ النصوص 
احملادثة. وعدة للمتقّدمني، يُعطى املوضوع أو القّصة مّث ُتطبَّق أمام الفصل 

 بعده."
 

طة األساسية تنتاج الباحثُة على أّن األنشمن تلك نتائج احلقائق، تس

اليت قد ُأجَري من األستاذ حمّمد خري األمامفي تعليم مهارة الكالم مع 

                                                           

ابريل  21األربعاء يوم ىف  سالمى العصرى الكمالاملعهد اإل ىف طالبات رمحاليا أرداان مع املقابلة ق من املمصدر احلقائ 8 
6021 
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استخدام طريقة احملادثة يف املعهد اإلسالمي العصري الكمال كونريوونودادي 

الىت قد تُعلَّم، وتزيد املواّد اجلديدة اليت  بليتار يعىن استعرض املواّد املاضية

مع استخدام طريقة احملادثة مع الشامل. يف  تتعّلق عن تعليم مهارة الكالم

خطوات عن تعليم مهارة الكالم للمبتدئني عدة يعطى األستاذ األسئالت 

والطالب ُييبوهنا، مّث ُيمر األستاذ للطالب حلفظ النصوص احملادثة. 

وللمتوسطني، يعطى األستاُذ املوضوَع أو القّصة مّث يناقش الطالُب وتطبيقه. 

، يعطى األستاذ املوضوع فقط وُيمر للطالب لهيجعلْوا ولكن للمتقّدمني

 النصوص احملادثة، والقّصة، وغريها.

وخطوات أتّيته يف عملية تطبيق طريقة احملادثة يف تعليم مهارة الكالم 

يعىن التقومي أو األنشطة اخلامتة. احلقائق من نتائج املقابلة مع األستاذ حمّمد 

 9ة اخلامتة كما يلى :خري األمام اليت تدّل عن األنشط

 1-7ن "ويف األنشطة اخلامتة، أنقسم الطالب أْن يصريْوا بع  اجملموعة وتتكوّ 
من الطالب. مّث آمر لتطبيق أمام الفصل )املثال الدارما، والقّصة، وخطبة، 
وعريها( مع جمموعتهم ابستخدام طريقة احملادثة. عندما تطبيقها اليستطيع 

 ."استخدام اللغة اإلندونيسية
 

                                                           

 21األربعاء يوم ىف  سالمى العصرى الكمالاملعهد اإل ىف حمّمد خري األمامأستاذ  مع  املقابلة مصدر احلقائق من امل 9   
   6021ابريل 
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وسوى ذلك أيضا، تنال الباحثُة احلقائَق من نتائج املقابلة من احدي 

 10طالبات وامسها رمحاليا أرداان، قالْتها :

من الطالب. مّث ُيمر  1-7"وبعد ذلك، نُطَلب لتشكيل اجملموعة وتتكّون 
األستاذ حمّمد خري األمام لتطبيقها أمام الفصل )املثال الدارما، ومناظرة اللغة 

 ية، وغريها( مع طريقة احملادثة."العرب
 

يف املعهد اإلسالمي استند على نتائج املالحةة الىت جُتَري من الباحثة 

الىت تستطيع أْن تُعَرف على أّن عملية  العصري الكمال كونريوونودادي بليتار

تعليم مهارة الكالم مع تلك طريقة احملادثة مناسبة مع اخلطوات اليت قد ثُبهت 

. وتلك حالة الىت إلسالمي العصري الكمال كونريوونودادي بليتاريف املعهد ا

 ُتؤكَّد مع الواثئق كما يكون يف املالحق.

املعهد اإلسالمي العصري الكمال   هذا يفيف الربانمج ختّصص اللغة 

أيضا الذي خيلق متنّوعة اإلبتكارات أو النتائج من  كونريوونودادي بليتار

وية وُُيَري مع اللغة العربية مرة يف أسبوَعني، الطالب الىت متلك الصفة اللغ

دف قادر على  وبينها يعىن حماضرة )األنشطة الىت هتدف لتدريب الطالب ِبه

اخلطابة، وخطبة مع اللغة العربية(، ومشرحية )األنشطة الىت هتدف لقادر 
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على اإلتصال مع اللغة العربية والسيناريو، وأيضا يُطَلب الطالَب لقادر على 

كل شخصية الىت ُتساَهم(، وتقدمي القّصة )األنشطة الىت هتدف لقادر   منعش

على سهم من بع  الشخصيات وأيضا تطبيق تلك شخصيات مع 

استخدام اللغة العربية(. هذه حلة الىت تناسب مع التوضيح من األستاذ حمّمد 

 11خري األمام، كما يلى :

بتكارات ختاّصص اللغة أو "كل أسبوَعني مرة يعىن ليلة يوم اجلمعة، كانْت اإل
حماسن اللغة. ويف ذلك وقت، ُيمتع الطالب أْن يصريْوا الواحد، الطالب مع 
الطالب األخر، ولكن الطالبة مع الطالبة األخري الذين ُيتمعون يف القاعة 
الجراء حماسن اللغة، وبينها يعىن املسابق كاحملاضرة، واملشرحية، والتقدمي 

 القّصة."
 

احلقائق، تستنتاج الباحثُة على أّن الربانمج ختّصص من تلك نتائج 

رة، واملشرحية، والتقدمي القّصة. وأيضا كاحملاضاللغة الذي خيلق اإلبتكارات  

 يفتلك مجيع اإلبتكارات سيتحّسن قدرات التكّلم اللغة العربية للطالب 

 . وونودادي بليتار املعهد اإلسالمي العصري الكمال كونري
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طريقة احملادثة يف تعليم مهارة الكالم يف  ستخدامإ ىف قةالعوامل العائ .2

 املعهد اإلسالمي العصري الكمال وونودادي بليتار

يف أنشطة تعليم، اليفوت من العوامل العائقة واملساعدة يف التعليم. 

وسوى من العوامل املساعدة على مهارات الطالب يف تكّلم اللغة العربية، 

أيضا الىت تؤثر على مهاراهتم يف تكّلم اللغة  الرعبة والدوافع من الطالب

العربية. يف املعهد اإلسالمي العصري الكمال أيضا كانْت العوامل العائقة. 

هذه حالة الىت تناسب مع التوضيح من األستاذ حمّمد خري األمام، كما 

 12يلي:

"يف املعهد اإلسالمي العصري الكمال أيضا كانْت العوامل العائقة أو القيود. 
العوامل العائقة يف مهارة الكالم الىت حتتوى الناقص من القدرات الطالب يف 
إتقان املفردات، خياف الطالب أْن تتكّلم مع استخدام اللغة العربية ألهنم 
خيافون األخطاء، وليسْت مواّد التكّلمية، وانقص من الرغبة واحملّبة للطالب 

لعربية، ألّن بع  الطالب على اللغة العربية، وانقص من القدرات اللغة ا
دراسَة اللغة العربية،  وا، ولذلك مل ينال(SD) متخاّرجون من املدرسة اإلبتدائية

وأيضا ألّن بني تلك مدرسة ومعهد  ليسْت مندمج. املثال : املعهد العصرى 
األمانة سيدوأرجو، هناك مجيع طالبه سواء كان من املدرسة املتوسطة أواملدرسة 

الب املعهد. ولذلكفي املدرسة، يثبت وُيب عليهم أْن يتكّلم الثانوية يعىن ط
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 مع اللغة األساسية، وكان قسم اللغة الذي يُرتّبهم. هنا، إذا خرج عةم الكعربة
(radius)  يف املعهد اإلسالمي العصري الكمال الىت قد استطع لتكّلم مع

العّمة الذين يستطيعون  استخدام اللغة املنطقة. املثال عندما كانو يف املدرسة
 ".أْن تتكّلم مع استخدام اللغة املنطقة

 

وسوى ذللك أيضا، تنال الباحثة احلقائق من نتائج املقابلة من احدي 

 13طالبات وامسها رمحاليا أرداان، قالْتها :

"هنا يف املعهد اإلسالمي العصري الكمال الىت تكون العوامل العائقة يف 
نا الطالب الذين يناقصون على إتقان املفردات ألهّنم احملادثة، ألّن األول، ه

املثل : أان، وأيضا هم يناقصون الرغبة  (SD) متخاّرجون من املدرسة اإلبتدائية
عن استخدام لغته أو عبارته هم ُيضَطّرون أْن يعملْوا احملادثة مع استخدام اللغة 

ألّن أشعر الصعوبة العربية. يف وقت ماضي، أّوله أيضا ال أحّب مع اللغة هنا، 
 ".جّدا، ويف هنا أيضا ميلك الطالب شعور اخلوف يف تكّلم اللغة العربية

 

من تلك نتائج املقابلة متكن الباحثة أْن تستنتاج أّن موجود العوامل 

العائقة يف تطبيق طريقة احملاذثة يف تعليم مهارة الكالم يف املعهد اإلسالمي 

ُتسبَّب من انقص تار، ألهّنا الىت العصري الكمال كونري وونودادي بلي

 املفردات للطالب ألّن بع  الطالب متخاّرجون من املدرسة اإلبتدائية
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(SD) ص الرغبة للطالب على وانق اللغة العربية، يعرفوا مفردات، ولذلك مل

وأيضا ألّن  ،اللغة العربية، ميلك الطالب شعور اخلوف يف تكّلم اللغة العربية

 ، كاملعهد العصري األخرى.د  ليسْت مندمجبني تلك مدرسة ومعه

طريقة احملادثة يف تعليم مهارة الكالم يف  ستخدامإىف العوامل املساعدة  .3

 املعهد اإلسالمي العصري الكمال وونودادي بليتار

يف التعليم املعنّي الذي تكون العوامل املساعدة قطعا. يف املعهد 

تطبيق طريقة احملادثة أيضا  اإلسالمي العصري الكمال وونودادي بليتار يف

الذي تكون العوامل املساعدة فيه. كما التوضيح من األستاذ حمّمد خري 

 14األمام، كما يلى :

"يف هذا املعهد اإلسالمي العصري الكمال الذي تكون العوامل املساعدة 
لتعليم مهارة الكالم مع استخدام طريقة احملادثة. وأّما العوامل املساعدة يعىن 

دف الطالب الذين يصريون  بينها املثال يُعّلم الطالب الغناء اللغة العربية ِبه
املمتع، ألّن ذلك التعّلم الذي ُيب أْن يُتوابَع شعور املمتعة واحملّبة على تلك 
دف الطالب الذين يصريون أْن  املواّد. وأيضا ميكن أْن ُُيَري املسابق اللغة ِبه

دف الطالب الذين يتحّمسْوا. وأيضا أجب أْن أختار املو  ضوعات املمتعة ِبه
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وكذلك  ,اللغة بيئة استخدم عهدامل هذا يف ون أْن يتكّلمْوا اللغة العربية.يتحّمس
تعزير مثل  ارتداء يفذا خيالف إاللغة العربية,،  التحدث يف لنةاما استخدام يف
 ", وغريها(.القام و قراءة استغفر أجل من)
 

من نتائج املقابلة من احدي وسوى ذلك، تنال الباحثة احلقائق 

 15طالبات وامسها رمحاليا أرداان، قالْتها :

"عند رأيي، كانْت العوامل املساعدة يف حمدثة يف تعليم مهارة الكالم، وهي : 
يغّّن مع تلك اللغة العربية، سوف ُيعَلّن ممتع والممل، مّث ُُيَري املسابق الغة 

 ".اسىت لتعّلم اللغة العربيةبني لفرقة، وتلك حالة الىت جتعلىن أكثر مح
 

من تلك نتائج املقابلة، متكن الباحثة أْن تستنتاج أّن سوى العوامل 

العائقة، أيضا كانْت العوامل املساعدة يف تعليم مهارة الكالم مع استخدام 

دف  طريقة احملاذثة. العوامل املساعدة يعىن يغّّن مع استخدام اللغة العربية ِبه

ن ممتعون ليس مملون، مّث ُُيَري املسابقة أو املسابق اللغة الطالب الذين يصريو 

دف الطالب الذين يصريون أْن يتحّمسْوا، وُيب األستاذ أْن  بني فرقة ِبه

دف الطالب الذين يصريون أْن يتحّمسْوا. و  خيتار املوضوعات املمتعة ِبه
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ذا خيالف إة,، اللغة العربي التحدث يف لنةاما استخدام وكذلك يف ,اللغة بيئة استخدم

 .القام و قراءة استغفر, وغريها( أجل منتعزير مثل ) ارتداء يف

 حتليل احلقائق .ب

يف املعهد اإلسالمي العصري طريقة احملادثة  ستخدامإبتعليم مهارة الكالم  .1

 الكمال وونودادي بليتار

من نتائج البحث الىت قد ُقدّهمْت قبله، نعرف على أّن األساتذ يف 

العصري الكمال وونودادي بليتار الذين يستخدمون طريقة  املعهد اإلسالمي

احملادثة يف تعليم مهارة الكالم. الطريقة احملادثة اليت قد طُبّهقْت من األساتذ يف 

املعهد اإلسالمي العصري الكمال وونودادي بليتار. ألّن هناك يستخدم 

تلك طريقة احملادثة اللغات الرمسية كل يوم يعىن اللغة العربية واللغة اإلجنليزية. 

اليت ُتستخَدم األساتذ يف ذلك املعهد مع هدف للطالب يستطيعون أْن 

 يتكّلمْوا اللغة العربية بسهولة ومتمّكن.

اهلدف من طريقة احملادثة يف ذلك املعهد اإلسالمي العصري الكمال 

ثة. وونودادي بليتار اليت تتعّلق إرتبطا وثيقا مع النةرية عن تطبيق طريقة احملاد

 :، كمايلىيونس حممود للربوفيسور وفقا التدريس من هدفاأل أنّ  حيث

 .بطالقة العربية ابللغة التحدث يف جيدة الطالب تعريف (2
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 التقاطها وما قلبه من ُييت شيء أي شرح يف ماهر لكي الطالب تدريب (6

 .لذلك وفقا ومرتبة الصحيحة الكلمات مع اخلمس احلواس بواسطة

 الصحيح الرأي تشكيل على قادرة تكون أن أجل من الطالب تدريب (3

 .يرتدد ومل مشرقة بكلمات وشرح

 وذكي النحوية وبناء للكلمات ذكي استخدام حبيث الطالب تدريب (0

 16.املكان يف كلمة كل امخاد

يف هذا املعهد اإلسالمي العصري الكمال، مجيع الطالب الذين 

ل صباح وليلي، كانْت يتكّلمون أْن يستخدمْوا اللغة العربية كل يوم. ولذك ك

األنشطة وإمسها إضافية من تعليم مهارة الكالم. يف تعليم مهارة الكالم،  

كانْت اخلطوات عن تعليمها. وأما اخلطوات من تعليم مهارة الكالم، كما 

 يلى :

 دخل األستاُذ إىل الفصل مع قول السالم، (2

صباح اخلري،  اهتّم األستاُذ الطالَب مع استخدام اللغة العربية، )املثال : (6

 أهال وسهال، كيف حالك، وغريها(، 

                                                           
16 Mahmud Yunus, Metode Khusus Pengajaran Bahasa Arab, (Jakarta: Hidayakarya 

Agung, 1983), h. 63 
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عّلم األستاُذ مهارَة الكالم للمبتدئني عدة أْن يُعطى أسئالت وُيب  (3

الطالب أْن ُُييبْواها، ومّث ُُيَمرْوا خلفظ نصوص احملادثة. وللمتوسطني، 

يعطى األستاُذ موضوَع أو قّصة، مّث الطالب يتناقثون ويطّبقونه. ولكن 

يُعطى األستاُذ املوضوع فقط، وُيمر الطالَب أْن ُيعلْوا  للمتقّدمني،

 نصوص احملادثة، وقّصة، وغريها(.

يف األنشطة اخلامتة، ُيمر األستاُذ الطالَب لتطبيق مهارة الكالم أمام  (0

 الفصل.

 خيتتم األستاُذ التعليَم مع الدعاء والسالم مجاعًة. (5

احملادثة الىت ولكن خطوات من تعليم مهارة الكالم مع تلك طريقة 

 تتعّلق إرتبطا وثيقا مع هذان نةريَتني كما يلى : 

 للمبتدئني (أ

يبتدأ األستاُذ أْن يُدّرَب التكّلَم مع إعطاء التأكيدات وُيب الطالب  (2

 أْن ُُييبْواها.

يف وقت متساوي، يُطَلب الطالب لتعّلم تكّلم الكلمة، وتركيب  (6

 اجلملة، وتقدمي الفركة.
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َت الىت ُتصري من الطالب حىت أخريه تشّكل يرتيب األستاُذ األسئال (3

 املوضوع الواحد الكامل.

ُيمر األستاُذ الطالَب لهيجيبْوا األسئلة اليت تتعلق مع حمتوي النصوص  (0

 الذي قد قُرهأ من الطالب.

 للمتوسطني (ب

 تعّلم الكالم مع اللعب الدور. .2

 مناقشة عن ذلك موضوع. .6

ع من الطالب .3   17.حتّدث عن األحدات الىت قد ُخضه

  18حتّدث عن املعلومات الىت قد مسُهع من التلفزيون، والراديو أو غريَه. .0

 للمتقّدمني (ج

 خيتار األستاُذ املوضوَع على الطالب لتدريب الكالم. (2

 املوضوع الذي قد اختار، ينبغي أْن ُيتذب ويُتعلَّق مع حية الطالب. (6

 ُيب املوضوع الواضح واحملّدد. (3

رْوا موضوَعني أو أكثر منهما حىت أرضى األستاُذ الطالَب أْن خيتا (0

 أخريه.
                                                           

17  Abdul Hamid dkk., Pembelajaran Bahasa Arab: Pendekatan, Metode, Strategi, dan 

Media, (Malang: UIN Press, 2008), h. 42-43 
18 Muna, Metodologi Pembelajaran…, h. 120 
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 خيتار الطالب املوضوع الذي قد ُتكلّهم مع غري مقيد عن ما يعرفون.  (5

وأّما قال أمحد عهزّان يف كتابه يعىن موضوعه "طرق تعليم اللغة العربية"، 

 خطوات يف تعليم مهارة الكالم مع طريقة احملادثة، كما يلى :

 

 ىلإ املبلوغ موضوعها ويعني كامال استعدادا احملادثة مادة يستعدّ  نْ أ (2

 ،التالميذ

 املعلم يستطيع يعىن وقدرته التالميذ ترقية على املادة مبناسب اإلهتمام (6

  ،املفيدة اجلملة حىت السهولة اآلمساء بتعريف تعليمه يبدأ نْ أ

 جرى حني للمحادثة الفصل يف املوجودة اإلضاحة الوسيلة استخدام (3

 ،التعليم

 مث السبورة على ويكتبها احملادثة يف املوجودة الكلمات املعلم يوّضح نْ أ (0

 ،الفصل امام ميثلواها نْ أ ُيمرهم

 عما حياوروا نْ أ احلواري اإلجتماع يفتح واملعلم احملادثة انتهت وحينما (5

 ،احملادثة يف

 ،دائما الفصل يف العربية ابللغة املعلم يتكلم نْ أ (2
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 املبالغة املادة فيحدد التالية احلصة يف احملادثة يستمر ان املعلم اراد نأ (7

 ،اتما استعدادا يستعدواها نْ أ يستطيعوا كي التالميذ ىلإ

 كي الدرس اختتام يف والشجاعة احلث يعطيهم نأ لالستاذ ينبغي (1

 19.ابجلد يتعلموا

طريقة احملادثة يف تعليم مهارة الكالم يف  ستخدامإىف  العوامل العائقة .2

 كمال وونودادي بليتاراملعهد اإلسالمي العصري ال

استند على نتائج البحث الذي قد ُقدّهمْت قبله، كانْت العوامل العائقة 

أو القيود عن تطبيق طريقة احملادثة يف تعليم مهارة الكالم ابملعهد اإلسالمي 

العصري الكمال وونودادي بليتار. وأّما العوامل العائقة اليت تةهر عندما 

 الكالم مع استخدام طريقة احملادثة، كما يلى :تعليم مهارة  ستخدامإعملية 

 الناقص عن قدرات الطالب يف إتقن املفردات، (2

 خياف الطالب يف تكّلم مع اللغة العربية، (6

 ال ميلك الطالُب املوادَّ التكّلمية،  (3

 الناقص عن الرغبة وشعور احملّبة للطالب على اللغة العربية. (0

                                                           
19 Izzan, Metodologi Pembelajaran..., h. 117-118 
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من الطالب الذين  الناقص عن قدرات اللغة العربية ألّن بع َ  (5

، ولذلك مل ينال دراسَة اللغة (SD)متخاّرجون من املدرسة اإلبتدائية 

 العربية. 

ولكن يف النةرية عن العوامل العائقة يف تعليم مهارة الكالم مع طريقة 

 احملادثة، كما يلى :

 ترّدد الطالُب عن التكّلم، ألّن : (أ

 خياف أْن يعمل األخطاء، (2

 خياف أْن يُنتَقد، (6

 ف أْن يفقد الوجه،خيا (3

 قليل من احملتشم. (0

 ليسْت املواّد ليُتكّلم، ألّن : (ب

 ال يستطيع أْن يفّكر عن ما يريد أْن يُقال، (2

 ليسْت الدوافع لتكّلم عن ما ُيشَعر. (6

انقص أو ليست مشاركة من الطالب األخرى، هذه حالة الىت تُؤثَّر من  (ج

 يل من التكّلم.بع  الطالب الذين يتحّيزون أْن يتحّكمْوا، واألخر قل
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كان استخداُم اللغة األُّمية، ويشعر عن عدم ممارسة تكّلماللغة  (د

 20 اإلجنليزية.

طريقة احملادثة يف تعليم مهارة الكالم يف  ستخدامإىف  العوامل املساعدة .3

 املعهد اإلسالمي العصري الكمال وونودادي بليتار

عوامل استند على نتائج البحث الذي قد ُقدّهمْت قبله، كانْت ال

طريقة احملادثة يف تعليم مهارة الكالم ابملعهد  ستخدامإاملساعدة عن 

اإلسالمي العصري الكمال وونودادي بليتار. وأّما العوامل املساعدة اليت 

تعليم مهارة الكالم مع استخدام طريقة احملادثة،   ستخدامإعملية تةهر عندما 

 كما يلى :

دف (2  الطالب أْن يصريْوا ممتع والممل. يغّّن مع استخدام اللغة العربية ِبه

دف الطالب  (6 إجراء املسابقة أو مسابقات اللغة العربية بني فرقات ِبه

 يصريون أْن ينالْوا الدوافع.

دف الطالب يصريون أْن  (3 ُيب األستاذ أْن خيتار املوضوع املمتع ِبه

 يتحّمسْوا.

 اللغة بيئة استخدمهذا ىف املعهد  (0

                                                           
20 Rosyidi &  Ni’mah, Memahami Konsep. . ., 91-92 
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تعزير  ارتداء يفذا خيالف إاللغة العربية,،  لتحدثا يف لنةاما استخدام وكذلك يف (5

 .القام و قراءة استغفر, وغريها( أجل منمثل )

تلك العوامل املساعدة تكون إرتبطا وثيقا مع النةرية اليت تعرض من عبد 

وهاب رشدي ومملوءة النعمة يف كتاِبما يعىن موضوعه "تفاهم املفاهيم 

ن العوامل املساعدة يف تعليم مهارة األساسي يف تعليم اللغة العربية"، ع

 الكالم، كما يلى :

تشكيل اجملموعة. مع تشكيل اجملموعة، سوف يناقص شعور الرتّدد  (2

 للطالب الذين ال يريدون أْن يتقّدمْوا أمام الفصل.

التعليم الذي يُعَطي أْن ُيستَ َند على أنشطة الىت تستخدم اللغة السهولة  (6

 ة.مع اتفاق درجة اللغة املستخدم

 ُيب األستاذ أْن خيتار املوضوع والواجبات املمتع أو ُيعل املهتّم. (3

 يعطى األستاُذ التوجيَه. (0

 يثبت األستاُذ أْن يبتدع الطالب إلستخدام اللغة اهلدفية الىت يُدَرس. (5

 يقع األستاذ بينهم. .أ

    21يراقب األستاُذ دائًما. .ب

                                                           
21 Ibid., h. 92 


