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 الباب األول
 مقدمة

 خلفية البحث .أ 
، أو ادلعهد يف ،يف ادلدرسة الذي يقوم الدروس تعليم اللغة العربية إحدى

، شجيعالدرس الذي يوجِّو إىل الت س اللغة العربية ىيدر إن  .يةاإلسالم اجلامعات يف
كانت إىل اللغة العربية سواء   ةاإلجيابي والتوجيو، والتطوير، ويبىن القدرة وتعزيز ادلواقف

 درة لفهم كالم اآلخرين وفهم النص. أماالقىي  التقبلية القدرة .التقبلية و اإلنتاجية
 أم ىي القدرة باستخدام اللغة كوسيلة اإلتصالية بشكل عام شفويةاإلنتاجية  القدرة
 1.كتابة

هارات ال ي جي  عل  ادلتعليٌن أن ادليف تعليم الّلغة العربية ىناك أربع 
 إن مهارة الكتابة ومهارة القراءة.و مهارة الكالم، و يستوعبها وىي مهارة االستياع، 

ئ مسيوع مثل مهارة االستياع ىي مهارة عل  فهم الكالم، أو االنتباه إىل ش
حدوثها عل   لسياع وىو عيلية فسيولوجية يتوقفومنو ااالستياع إىل متحدث، 

مهارة أما   2األذن، وال حيتاج إىل إعيال الذىن أو االنتباه دلصدر الصوت.سالمة 
ادلهارات األساسية، الىت يسع  الطال  إىل إتقاهنا يف اللغة األجنبية.  هيف مالكال

ىي مهارة عل   الكتابة مهارةو  3الكالم لغة منطوقة للتعبًن عن أفكار ذىنية.

                                                             
1
Peraturan Mentri Agama, Nomor 912 Kurikulum 2013 PAI Dan 

Bahasa Arab, hlm. 49-50 

 
، )القاىرة: الدر ادلصرية اللبنانية( تعليم اللغة العربية بٌن النظريّة والتطبيقحسن شحاتة، 2

 .55. ص

 
 ،الناطقٌن هبااضاءات لرفع كفاءة معليي اللغة العربية لغًن عبد الرمحن إيراىيم الفوزان، 3

 .281( ص. 2342) الرياض، 
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فكاره، وأن يقف عل  أفكاره الىت بواسطتها ديكن للتالميذ أن يعرب عن أ التواصل
ادلهارة األمهية ومهارة القراءة ىي 4ل مايود تسجيلة من حوادث ووقائع.غًنه، ويسج

القراءة عيلية عقلية انفعالية دافعية تشيل  تنتقل إلينا مثرات العقل البشرى.لىت ا
اىن، والربط بٌن تفسًن الرموز والرسم الىت يتلقاىا القارئ عن طريق عينية، وفهم ادلع

 5نقد واحلكم والتذوق وحل ادلشكالت.ىذه ادلعاىن واالستنتاج والاخلربة السابقة 
الكالم ينقسم الكالم من حيث ادلوضوع إىل نوعٌن يعين الكالم الوظيفي و 

اإلبداعي، واحملادثة بعض من الكالم الوظيفي ألن غرضو يعين اتصال الناس بعضهم 
احملادثة ىي النشاط األمهية إلتقان اللغة ببعض لتنظيم حياهتم وقضاء حوائجهم. 

 تعليم احملادثة ال حتتاج إىل نظرية فقط بل تطبيقا أيظا.أن العربية بشرعة وسهولة. 
 .وكذلك كفاءة احملادثة حتتاج ادليارسة ادلرتبة والرتبية يف بيئة اللغة و تعليم اللغة العربية

كيا عرفنا كثًن من ادلعليٌن تركيز عل  مهارة الكتابة ومهارة القراءة فقط. 
غة العربية ىي يستطيع الطلبة احلوار يف احملادثة اليومية، مع أن الغرض من تعليم اللّ 

 ه احملادثة باستخداميج  أن يبدأ، لذلكالكرًن، والّدعاء، والصالة نءآوقراءة القر 
مهّم جّدا، إن مهارة الكالم تكون مقياسا الكتساب الّلغة العربية الّلغة العربية أوال. 

وىذه جعلت 6ألهنا يشّجع الطلبة عل  التعبًن عن قدراهتم بعد قدرة اإلستياع.
أن يكون منظيا ذوي  لكل شخص. فيتطّل  دوافعهم اخلاصة لصقل قدراهتم

ادلهارات يف التواصل، واألفكار واآلراء، ومنظّيا أيضا يف انتهاز ادلعلومات ال ي مت 
 احلصول عليها، فضال عن نقل ادلعلومات أيضا ال ي تتلقاىا.

                                                             

 
 315 ص....، تعليم اللغة العربية بٌن النظريّة والتطبيقحسن شحاتة، 4

 
 201...، ص. تعليم اللغة العربية بٌن النظريّة والتطبيقحسن شحاتة، 5

6
Yuli Nur Khasanah, Aplikasi Strategi Pembelajaran Muhadatsah II 

Guna Meningkatkan Maharah Kalam Bagi Mahasiswa IAIN Walisongo, 

(Semarang: LP2M, 2014) hlm. 20-21 
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اإلسالمية احلكومية مسارانج ىي احدى اجلامعات ال ي  جامعة واىل سوجنو
قسم التعليم دلعليي ادلدرسة اإلبتدائية، قسم التعليم  ، مثلقساملديها الكثًنة من اال

قسم تعليم العلوم الدينية اإلسالمية.  ،تعليم اللغة اإلجنليزيةالالعربية، قسم  غةاللّ 
م الذي ذلا الرؤية منوذج تعليم اللغة العربية ااقس إحدىالعربية ىي  غةقسم التعليم اللّ و 

مهارة اللغة إىل أربعة ادلواد لو  ينقسم ،ولنيوذجو اس وحدة العلوم. اجليد عل  أس
الثاين، مهارة الكالم بادلدة زلادثة  -يعىن مهارة االستياع بادلدة استياع األول

راءة بادلدة الثالث، ومهارة الق-الثالث، ومهارة الكتابة بادلدة إنشاء األول-األول
 .الثالث-مطالعة األول

 ادلتعليٌن عل  سهِّلجّدا، ألن الطريقة ادلناسبة ت ةالطريقة يف تعليم مهيّ 
 أن خيتار الطريقة ادلناسبة حىت يشعروا الطلبة بفهم فهم ادلادة، فينبغي عل  ادلعلم

ثالث إىل  جبامعة واىل سوجنو احملادثةم معلم ستخدحول ادلواد الىت جيري تدريشها. ا
وطريقة  ،طريقة ادلناقشة حملادثة الثانية ،يعين طريقة احلوارية حملادثة األوىل قو طر 

ادلوضوع الختيار  الطالب ادلعلم حيرر تعليم احملادثة الثانية،يف . ادلناظرة حملادثة الثالثة
من يستطيع الطلبة  األسبوع ادلقبل، حىت ديكن أن سيبحث يف ادلناقشة الذي

 الذي سيتم وعشرح ادلوضال وقادر عل  وسه احيصحبشكل اللغة العربية التحدث ب
 يف أمام الفصل.

اختار الباجثة الطلبة يف قسم تعليم اللغة العربية جبامعة واىل سوجنو  
مهارة الكالم. ذلم الصعوبة  وخاصة اللغة العربية الفاعلة مسارانج ألهنم مل جيد الطلبة

ال تزال  بةاجليلة من الطل إعداداختيار ادلفردات و يف احملادثة، وقد يكون الصعوبة يف 
لتجن  األخطاء يف ادلعىن،  زلدودة، ومعرفة ادلفردات، ومناسبة قواعد الّنحو والّصرف

وشعور اخلوف يف اخلطأ من ، دحض الرأيوأسلوب الّلغة ادلستخدمة إلخراج أو 
 ادلعلم يف تعليم احملادثة هامق الذي استخدو ناقشة إحدى الطر ادلطريقة . و ادلتعّليٌن
، ألن سًنتفع كفاءة احملادثة و يشارك بٌن الطلبة يف تقدًن األفكارقصود مبو  ،الثانية
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ادلناقشة ىي الطريقة حلل ادلشكلة بالتفكًن اجلياعي. وادلناقشة ال ديكن أن يتعلم 
جبامعة واىل سوجنو اإلسالمية  يف الطبقة الثالثة بةالطلها يقومو  7بدون تطبيقا ادلباشرة.

 .احلكومية مسارانح
" تنفيذ تريد الباحثة أن تقدم حبثا علييا حتت ادلوضوع انطالق مما سبق، 

غة ة قسم تعليم الل  بطللدى ناقشة مالطريقة م ااستخدتعليم المحادثة الثانية ب
بجامعة والى سونجو اإلسالمية الحكومية  6102ة يساالعربية السنة الدر 

 "سمارانج
 

 تحديد المسئلة .ب 
 السابقة، تريد الباحثة ان حتدد ادلسائل األتية:بناء عل  خلفية البحث 

ة قسم بطللدى  ناقشةادلطريقة م ااستخدبتعليم احملادثة الثانية  كيف تنفيذ .2
جبامعة واىل سوجنو اإلسالمية  2022ة يتعليم اللغة العربية السنة الدرس

 احلكومية مسارانج؟
طريقة م ااستخدب تعليم احملادثة الثانية ما العوامل الداعية والعوامل ادلانعة يف .2

جبامعة واىل 2022ة ية قسم تعليم اللغة العربية السنة الدرسبطللدى  ناقشةادل
 سوجنو اإلسالمية احلكومية مسارانج؟ 

 
 
 
 

                                                             
 

7
Esti Ismawati,Bahasa Indonesia Untuk Penulisan Karya Ilmiah, 

(Yogyakarta: Ombak, 2012) hlm. 15. 
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 ئدهاف البحث وفو اأهد .ج 
 ىداف الىت تريدىا الباحثة يف ىذا البحث فهي:أما األ

م ااستخدتنفيذ تعليم احملادثة الثانية ب كيفف من ىذا البحث ىو دلعرفة  اأىد .2
 2022ة يساالسنة الدر  ةة قسم تعليم اللغة العربيبطلناقشة لدى ادلطريقة 

 جبامعة واىل سوجنو اإلسالمية احلكومية مسارانج
طريقة استخدم بتعليم احملادثة الثانيةدلعرفة العوامل الداعية والعوامل ادلانعة يف  .2

جبامعة واىل  2022ة يساتعليم اللغة العربية السنة الدر ة قسم بطلناقشة لدى ادل
 سوجنو اإلسالمية احلكومية مسارانج

 وفوائد ىذا البحث ىي:
 ةنظريال .2

وىذا البحث لزيادة ادلعرفة عن  ،البحث يقدم ادلعلومات اجلديدة ىذافإن 
 .تعلمال رلالالتعليم احملادثة من ناحية الطريقة وادلادة يف 

 يةتطبيقال.2
  لليحاضر ( أ

يف تعليم  طريقة ادلناقشةاستخدام ب اإلعتباركيائدة ادلعلومات و ( 2
 .احملادثة

 إعطاء االقرتاحات يف عيلية تعليم احملادثة الثانية.( 2
 م الوسيلة التعلييةستخدمن ىذا البحث كادلقارنة يف انتائج ( 4
  طلبةلل ( ب

 خاصة ادلعرفة عن تعليم احملادثة الطلبة ستزيد( 2
 ةي، سواء كانت فردية أو رليوعارتفاع حركة الطلبة يف وظيفة(2
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 للباحثة ( ج
 تنفيذب تعليم احملادثة الثانيةو اخلربة عن التعليم اللغة العربية، زيادة ادلعرفة و  (2

 ناقشةادلطريقة 
 يف كشف العلوم اجلديد وتعييقهاللباحثة  مفتوحا أن يكون ىذا البحث( 2
طريقة م ااستخدتعليم احملادثة الثانية بعيلية  فأن تعر  الباجثة تريد( 4

 2022ة يرساقسم تعليم اللغة العربية السنة الدطلبة لدى ناقشة ادل
 جبامعة واىل سوجنو اإلسالمية احلكومية مسارانج
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 الباب الثاني
 م طريقة المنافشة ثانية باستخداتنفيذ تعليم المحادثة ال

 
 تعريف تعليم احملادثة. أ

 مفهوم تعليم  .ٔ
التعليم  التنفيذ ىو إجراء أو منفذ للحطط الذي ترتب بالتفصيل وبعناية.  

وأما  ٔأي جعلو يعلم. مبعٌت عّلمو الشيء تعليما-يعّلم-لغة ىو مصدر من عّلم
التعليم  ،اصطالحا تعاريف كثَتة ُب كتاب تعليم اللغة العربية بُت النظرية والتطبيق

  ٕىو عملية نقل ادلعلومات من عقل ادلعلم إىل عقل ادلتعلم.
ة أن التعليم ىو أنواع النشاط أو عملية إعادة بناء رشدي أمحد طعيم ومن الرأي

اخلربة الىت يكتسب ادلتعلم بوساطتها ماّدة أو علم معُت وادلهارات واالجتاىات 
صاحل عبد العزيز وعبد اجمليد أن التعليم ىو تغيَت ُب ذىن ادلتعلم وعندى  ٖوالقيم.

   ٗ.يطرأ على خربة سابقة فيحدث فيها تغيَتا جديدا
عملية تفاعل مستمر بُت ادلعلم وادلتعلم، تتطلب من كل منهما  ىو إن تعليم 

بار أن التعليم عملية ىادقة ، باعتأدوار ميارسها من أجل حتقيق أىداف زلّددة

                                                             

 
 ٕٙ٘( ص. ٜٙٛٔ ، )بَتوت: دار ادلشرق،ادلنجد ُب اللغة واألعالملويس معلوف،  ٔ

، )مصر: ادلكتبة ادلصرية اللبنانية، تعليم اللغة العربية بُت النظرية والتطبيقحسن شحاتة ،  2 
 ٜٔ( ص. ٕٛٓٓ

)مصر: منشورات  بويتعليم العربية لغَت الناطقُت يها مناىجو وأسالرشدى أمحد طعيمة،  ٖ
 54( ص.۹۱ٛ۱إيسيكو الربط, -لًتبية والعلوم والثقافةادلنظمة اإلسالمية ل

 .ٜٙٔ، ) مكة: دار ادلعارف( ص. الًتبية احلديثة ط. السابعةصاحل عبد العزيز وعبد اجمليد،   ٗ
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العربية" التعليم ىو إيصال ادلعلم  تدريس اللغة ُب كتاب "التوجيو ُب ٘مة.ومنض
الىت توفر لكل من ادلعلم  قة قومية، وىيأذىان التالميذ بطري العلم وادلعرفة إىل

 ٙوادلعرفة. وادلتعلم والوقت واجلهد ُب سبيل احلصول على العلم
 ل بُتمن التعريفات السابقة تلخص الباحثة أن التعليم ىو عملية التفاع 

بطريقة مناسبة لتحقيق األىداف وفيها تغيَتا التعّلم  ومصادر ادلعلم و ادلتعلم
 جديدا.

  مفهوم احملادثة .ٕ
 وقبلها تبحث عن مهارة الكالم.  الباحثة عن ادلادة زلادثةتريد أن تبحث  

ترب الكالم الفن الثاين من فنون اللغة األربعة بعد االستماع، وىو ترمجة يع 
 ينقسم الكالم ة و الكتابة.اللسان عما تعلمو اإلنسان عن طريق االستماع والقراء

فإذا كان  الكالم الوظيفى والكالم اإلبداعى. :من حيث ادلوضوع إىل نوعُت
نظيم حياهتم وقضاء الغرض من الكالم ىو اتصال الناس بعضهم ببعض لت

ظيفي مثل احملادثة وادلناقشة، وقص القصص الكالم الو  حوائجهم، فهذا ما يسمى
نات، وكتابة الرسائل واالخبار، وإلقاء التعليمات واإلرشادات، وعمل اإلعال

عن األفكار  الكالم أما إذا كان الغرض ىوو   وادلذكرات، والنشرات وما إىل ذلك.
شوقة ومشَتة، فهذا ىو إىل األخرين بطريقة إبداعية م واخلواطر النفسية ونقلها

ابة ادلقاالت وتأليف القصص والتمثيليات بَت اإلبداعِت أو اإلنشائى مثل كتالتع

                                                             
5 Rama Yulis, Metodologi Pengajaran Agama Islam, (Jakarta: Kalam 

Mulia, 2001) hlm. 72  

 .ٕٔ( ص. ٖٜٛٔ ادلعارف، ، )القاىرة: دارالتوجيو ُب تدريس اللغة العربية زلمد علي السمان، ٙ 
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و وسيلة اإلتصال لإلنسان ى تلخص الباحثة أن الكالم ٚوالًتجيم ونظم الشعر.
 إىل األخرين عن أفكاره.

 .بعد ان تشرح الباحثة عن الكالم وتستمر الباحثة ُب ْتث يتعلق باحملادثة
 :ومن اصطالحا تعاريف كثَتة منها ٛاحلوار أو الكالم. احملادثة ُب اللغة ىي

 ٜادثة ىي أن يشًتك شخصان أو أكثر ُب الكالم عن شيئ معُت.احمل ( أ
 نإ ٓٔاحملادثة ىي ادلناقشة احلرة التلقائية بُت فردين عن موضوع معُت. ( ب

 ٔٔ.ُب الفصلاحملادثة  دريب الطلبة ليشجاعت ىي احملادثة ىدف تعليم
بُت  احلرة ىي عملية ادلناقشة احملادثة تلخص الباحثة عن من النظري السابق

عملية التفاعل بُت  ان تعليم احملادثةعن ادلوضوع ادلعُت. إذَت شخصان أو كث
ناسبة لتحقيق ادلطريقة ادلوضوع ادلعُت باستخدام  مبصادر ادلعلم و ادلتعلمُت

 األىداف يعٌت يستطيع ادلتعلمُت ادلناقشة احلرة التلقائية.
 
 

                                                             
 .٘ٛ( ص. ٕٖٗٔ)القاىرة: دار الفكر العريب،  تدريس فنون اللغة العربية،على أمحد مدكور،   ٚ

8
 Yuli Nur Khasanah, Aplikasi Strategi Pembelajaan Muhadatsah 

Guna Meningkatkan Maharah Kalam Bagi Mahasiswa IAIN Walisongo, 

(Semarang: Lp2m, 2014 ) hlm. 24  

، ) الرياض: دار ادلسلم دلهارات اللغوية وما ىيتها وطريق تدريسهااأمحد فؤد زلمد عليان،   9
 .ٓٔٔ( ص. ٕٜٜٔوالتوزيغ، 

 ٖٙٔ...، تعليم العربية لغَت الناطقُت يها مناىجو وأساليبورشدى أمحد طعيمة،   ٓٔ

11 Yuli Nur Khasanah, Aplikasi Strategi Pembelajaan Muhadatsah 

Guna Meningkatkan Maharah Kalam Bagi Mahasiswa IAIN Walisongo..., 

hlm. 25 
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 ف تعليم احملادثةاأىد .ٖ
د الدراسُت ودون انتظار مستمر تنمية القدرة على ادلبادأة ُب التحدث عن ( أ

 دلن يبدؤىم بذلك.
 تنمية ثروهتم اللغوية.  ( ب
تنمية قدرة الدارسُت على االبتكار والتصرف ُب ادلواقف ادلختلفة, و التمييز  ج(

 بُت البدائل الصاحلة فيها لكل موقف على حدة.
 ع لديهمدتكينهم من توظيف معرفتهم باللغة, مفردات وتراكيب مما يشب د(

 للتقدم, والقدرة على اإلجناز.اإلحساس بالثقة, واحلاجة 
تمل مرورىم هبا. والىت ُيتاجون  ه( تعريض الدراسُت للمواقف ادلختلفة الىت ُيح

 فيها إىل ممارسة اللغة.
الفعال مع للغة وتدريب الطالب على االتصال ترمجة ادلفهوم االتصايل  و(

 الناطقُت بالعربية.
على أن يتكلم اخلاصة باحلديث. وتشجيع الطالب  نفسيةمعاجلة اجلوانب ال ز(

 ٕٔبلغة غَت لغة.
يعٌت تنمية  من النظري السابق تلخص الباحثة عن األىداف تعليم احملادثة 

نمية قدرة على االبتكار، ولزيادة ادلعرفة القدرة ُب التحدث، تنمية اللغوية الطلبة، ت
عن ادلفردات والًتكيب حىت يستطيع أن ترمجة ادلفهوم االتصايل، وتدريب الطلبة 

 على االتصال الفعايل.
 
 
 

                                                             
 .۹ٙ٘-۹ٙٙ...، ص. تعليم العربية لغَت الناطقُت هبا مناىج وأساليبوأمحد طعيمة,  رشدى ٕٔ
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 مستويات احملادثة .ٗ
للمحادثة ُب برامج تعليم العربية للناطقُت بلغات أخرى ثالثة مستويات رئيسية 

 فاوت ادلستوى اللغوى للدارسُت.تتفاوت مطالبها وخصائصها بت
بالدارسُت اجلدد الذين ينتظمون ُب برامج  ادلستوى األول: وىو خاص  ( أ

العربية, شأن أيو لغة تدرس لغَت الناطقُت هبا دون سابق علم تعليم اللغة 
ذلم هبذه اللغة, وموضوعات احملادثة على ىذا ادلستوى تكون زلددة 

تنوع ادلواقف بشكل يربك الدارس. أو  عادة, ال يتطرق األمر فيها إىل
تبادل التعبَتات على غَت نظام )حيث إن من خصائص احملادثة بشكلها 
الطبيعى أن تكون تلقائية حرة كما سبق القول(. ُب ىذا ادلستوى يلقي 

 ادلعلم احملادثة أول.
احملادثة  ُب ىذا  : وىو أعلى درجة من سابقة. تدورادلستوى الثاين ( ب

أعقد, ومواقف أكثر  عادة حول موضوعات أوسع, وقضايا ادلستوى
احملادثة ُب ىذا ادلستوى حول موضوعات و أفكار.  جتريدا. وتدور

أفكار ينسجون حوذلا.  سون ُب نصوص معينة يستخلصون منها ر الدا
وقضايا يتناقشون فيها. ومشكالت بسيطة يتبادلون وجهات  النظر 

من ادلفردات وادلصطلحات ما بصددىا. كما أهنم يستخلصون  منها 
يستطيعون توظيفو ُب ىذه احملادثات قد ُيفظ الدارسون تعبَتات معينة 

 أو اصطالحات خاصة من خالل اتصاذلم مبوضوعات القراءة.
ستوى الثالث: وىذا ميثل أعلى مستوى من مستويات احملادثة ُب ادل  (ج

وقع من الدارسُت ممارسة تعليم اللغة العربية كلغة ثانية. ُب ىذا ادلستوى يحت
احملادثة بالفهم الذي تناولناه للمحادثة. من حيث إهنا مناقشة حرة 
تلقائية حول موضوع معُت. وبُت فردين يتحادثان. الدارس ُب ىذا 
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ادلستوى عادة يكون ذا خربة لغوية واسعة. وقدرة على إستخدام الًتكيب 
 ٖٔتعبَت الواحد.النحوية استخداما صحيحا. وفهم الصيغ ادلختلفة لل

من النظري السابق تلخص الباحثة عن ادلستويات احملادثة. موجود ثالث  
 العربية، الذين مل سابق ذلم عن ادلعرفة اللغة للطلبة اجلديدةمستويات. األوىل 

حول ادلوضوعات وادلستوى الثاين  ُب ىذه ادلستوى زلددة.وموضوعات احملادثة 
ومواقف أكثر جتريدا. ُب ىذه احملادثات قد ُيفظ الطلبة تعبَتات معينة.  أوسع

ادلستوى الثالث ممارس الطلبة احملادث بالفهم الذين لديهم، يستطيع مناقشة احلرة 
واسعة ربة لغوية التلقائية حول ادلوضوع ادلعُت. ُب ىذه ادلستوى عادة يكون خ

 حىت يستطيع أن يستخدام الطلبة الًتكيب النحوية ادلناسبة.
 توجيهات عامة لتدريس احملادثة. .٘

سواء دارت احملادثة ُب ادلستوى األول أو الثاين أو الثالث ينبغي مراعاة عدة أمور 
 منها:
من ي مستوى الرصيد اللغوي: إن الشرط األول ألول إلدارة زلادثة ُب أ    (أ

يكون لدى الدراسُت رصيد لغوي يسمح باحملادثة ُب  ادلستويات الثالثة أن
 حدود ادلوضوع ادلطروح. أو القضية ادلثارة.

تعليم ادلفردات والًتاكيب: إن اللغة أكثر من رلرد مفردات, إهنا أيضاً  (ب
تراكيب... وال ميكن لنا أن نتصور دارسا ال يعريف من الًتاكيب اللغوية 

 ا ما بيستطيع بو صياغة مجلة, أن يقدر على احملادثة.أو أصوذل
التدرج ُب موضوع احملادثة: ينبغي أن يتدرج ادلعلم ُب تقدًن احملادثة. وُب  (ج

ضوء احلديث عن ادلستويات الثالثة السابقة ميكن القول إن طبيعة مواقف 
ادلستوى األول تدور حول  احملادثة ختتلف من مستوى آلخر. فهي ُب 

                                                             
 ۹ٙٚ-۹ٙٛ .ص ...،تعليم العربية لغَت الناطقُت هبا مناىج وأساليبوأمحد طعيمة,  رشدى  13
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ن احلياة اليومية. وُب الثاين تدور حول موضوعات وصفية إىل حد شؤو 
ما, أو قضايا بسيطة. وُب الثالث تدور احملادثة حول مواقف جتريدية إىل 
حد كبِت حيث تتناول قضايا بكثر فيها اجلدل وتتباين فيها وجهات 

 النظر, وتتعدد رلاالت النقاش.
علم ُب تدريس احملادثة من تكرار البعد عن الكليشيهات: ينبغي أن يتحرر ادل د(

النمطية اليت جيدىا الدارس ُب كل كتب. ينبغي  العبارات واالصطالحات 
أن  يقدم ادلعلم للدارسُت أمناط احلديث العادية الىت سوف يستمعون 

 ٗٔإليها من متحدثي اللغة واليت سوف يستخدموهنا ىؤالء ادلتحدثُت.
تنمية الثروة اللغوية: تكوين رصيد من الكلمات والًتاكيب عند الدارسُت  ه(

أمر ال بد منو حىت يستطيع ىؤالء الدارسون القيام باحملادثة بالشكل ادلراد. 
 ومن أجل تكوين ىذا الرصيد يستطيع ادلعلم القيام بعدة أمور منها: 

 أن يلفت أنطار الدارسُت للكلمات اجلديدة  ( ٔ
أن يطلب من الدارسُت ختصيص كراسة لتسجيل الكلمات ( ٕ

  الًتاكيب اجلديدة
 ( أال يًتدد ادلعلم ُب ذكر البدئل اللغوية للمواقف ادلختلفةٖ

تنمية القدرة على اجملاملة: من ادلهارات األساسية  الواجب تنميتها  و(
املة. وىذا يعٍت عدة أمور من أهمها: أن يكون الدارسُت القدرة على اجمل

الدارسُت قادرا على معارضة اآلراء بطريقة ال جترح ادلتحدثُت. أو تنال من 
قدرهتم, وكان ينشر وسط حديثهم بعض الكلمات الىت تستحثهم على 
مواصلة القول, و الشعور بأن اآلخرين ال يسمعون ألحاديثهم فقط وإمنا 

 ينصتون ذلا.
                                                             

  ٛٙٔ-ٜٙٔ ...، ص الناطقُت هبا مناىج وأساليبوتعليم العربية لغَتأمحد طعيمة,  رشدى 14
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تقال للمجتمع اخلارجي: من أىم ادلشكالت اليت تواجو ادلعلمُت ُب االن ز(
تدريس احملادثة حتقيق االنتقال من مواقف مضبوط زلكوم مبتغَتات كثَتة. 
ىذا االنتقال ينبغي أن يتم بتدرج وهبدوء فضال عن توفَت اإلمكانات 

 ٘ٔ.اللغوية عند الدارسُت بالشكل الذي يسمح هبذا االنتقال
التدرج ُب اختيار الًتاكيب: ينبغي عند تأليف نصوص للمحادثة ُب  ح(

ادلستويات األوىل من تعليم العربية للناطقُت بلغات أخرى التدرج ُب اختيار 
 .الًتاكيب اللغوية

ن يلقي ادلعلم احملادثة أن ُيدد مقَدما اسم فن إلقاء احملادثة: ال ينيغي قبل أ ط(
الدارسُت الذى سيتلوىا وراءه. أو اسم الدارسُت اللذين سيقومان بتمثيلها, 
ذلك أن مثل ىذا التحديد ادلسبق يعطي لباقي الدارسُت وسادة مرُية 

 ينامون عليها.
تصحيح األخطاء: وأخَتا نأٌب دلشكلة كبَتة من مشكالت تدريس احملادثة ي( 

أال وىي تصحيح اخلطاء. إن من األمور اذلامة اليت جييب أن نراعيها وحنن 
نعلم العربية كلغة ثانية للكبار خاصة أهنم بشكل عام خائفون من ادلبادرة 
وخائفون أكثر من أن خيطئوا أمام زمالئهم. ودلا كان اذلدف األساسي من 

عبَت ادلنطلق عما تدريس احملادثة تنمية قدرة الدارسُت على ادلبادرة, والت
بأنفسهم بدون قيود أو حواجز, يصيح من الالزم على ادلعلم أن يكون 

 ٙٔيقظا فظنا وذكيا ُب تصحيحة.
 .توجيهات من تعليم احملادثة ينبغى ادلعلم مراعاة عدة تلخص الباحثة عن 

يعرفوا الطلبة عن ادلفردات والًتكيب  ,ميلك الطلبة الرصيد اللغوي يسمح باحملادثة
                                                             

 .ٓٚٔ. ص ...،تعليم العربية لغَت الناطقُت هبا مناىج وأساليبوطعيمة,  أمحد رشدى  15

  ۹ٙٛ-۹ٚٔ .ص ...،تعليم العربية لغَت الناطقُت هبا مناىج وأساليبوأمحد طعيمة,  رشدى 16
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ادلبحوث،  لكي يستطيع أن يتكلم صحيحا، يدرج أن يستعّد ادلعلم ادلوضوع
من تكرار العبارات واالصطالحات، ينبغى أن يتحرر ادلعلم ُب تدريس احملادثة 

تطّور القدرة على اجملاملة  احملادثة ادلراد،طّور الثروة اللغوية حىت يستطيع القيام بت
ينتقل للمجتمع اخلارجي هبدوء فضال عن توفَت اإلمكانات حينما معارضة االراء، 

اللغوية، يدرج ُب اختيار الًتكيب وتصحيح األخطاء ودلا كان اذلدف األساسي 
  بأنفسهم.من تدريس احملادثة تنمية قدرة الطلبة على ادلبادرة والتعبَت ادلنطلق عما 

 طريقة ادلناقشة ب. تعريف 
 ادلناقشة طريقة مفهوم. ٔ

 Kamus Besarوُب   ٚٔالطريقة ُب اللغة ىي الطريق، والسَتة، وادلذىب.

Bahasa Indonesia  تنفيذ النشاط  لتسهيلالطريقة ىي تطبيق أساليب العمل
من اجل حتقيق األىداف احملددة.  ُب كتاب تعليم اللغة العربية بُت النظرية 
والتطبيق طريقة التدريس ىو وسائل إليصال ادلعلومات إىل ادلتعلمُت بتوسط 

  ٛٔادلعلم.
 على ة تلخص الباحثة الطريقة ىي الوسائل ادلستخدامةومن التعريفات السابق

 التعليم.ادلعلم لنقل ادلعلومات أم ادلادة لتحقيق االىداف 
ادلناقشة ىي طريقة تقوم ُب جوىرىا على احلوار. وفيها يعتمد على معارف 
التالميذ وخرباهتم السابقة، فيوجو نشاطهم بغية فهم القضية اجلديدة مستخدمًا 

تنوعة وإجابات التالميذ لتخقيق أىداف درسة. ففيها إثارة للمعارف األسئلة ادل
السابقة، وتثبيت دلعارف جديدة، والتأكد من فهم ىذا وذاك. وفيها استثارة 

                                                             
الرشد،  ، )الرياض: مكتبةمدخل إىل ادلناىج وطروق التدريسحسن جعفر اخلليفة،  17

 03م( ص.ٕٚٓٓ

 ٜٔ...، ص. تعليم اللغة العربية بُت النظرية والتطبيقحسن شحاتة ،   ٛٔ



05 

للنشاط العقلى الفعال عند التالميذ، وتنمية انتباىهم، وتأكيد تفكَتىم 
 19ادلستقل.

وادلناقشة َب أحسن صورىا اجتماع عدد من العقول حول مشكلة من 
ادلشكالت، أو من القضايا ودراستها دراسة منظمة، بقصد الوصول إىل حل 
للمشكلة أو االىتداء إىل رأى ُب موضوع القضية. وللمناقشة عادة رائد يعرض 

سَت فيو ادلناقشة حىت تنتهى إىل ادلوضوع، ويوجو اجلماعة إىل اخلط الفكرى الذى ت
 ٕٓاحلل ادلطلوب.

ىي طريقة للتعلم اليت تواجو الطالب ادلشكلة. والغرض من ىذه طريقة ادلناقشة 
ن، الطريقة ىو اإلجابة على األسئلة وإضافة وفهم معرفة الطالب، واختاذ قرار كيل

ٜٜٔٛ(Killen, 1998) .ٕٔ 
تلخص الباحثة عن ادلناقشة ىي نشاط الطلبة الذي يقوم احلوار عن ادلشكلة 
أو قضايا حىت تننهي إىل احلل ادلطلوب. إذان طريقة ادلناقشة ىي الوسائل 

خدمة على ادلعلم لكي يستطيع الطلبة احلوار أم ادلناقشة عن ادلشكلة ادلعُت ادلست
 إىل احلل ادلطلوب.حٌت تنتهي 

موجودة مهارة التعليم  ”Strategi Belajar Mengajar”ُب كتاب 
قدرة للمجموعات الصغَتة واألفراد. مهارة التعليم للمجموعات الصغَتة وىي 

ُب التعلم اجلماعي مع عدد ادلتعلمُت تًتاوح من  ادلعلم على خدمة أنشطة ادلتعلمُت
أشخاص لكل رلموعة. ُب حُت أن ادلهارات  ٛأشخاص أو على األكثر  ٘-ٖ

                                                             
 ٖٕ...، ص. لتطبيقتعليم اللغة العربية بُت النظرية واحسن شحاتة ،   19

 ٖٔ...، ص. تعليم اللغة العربية بُت النظرية والتطبيقحسن شحاتة ،   20
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ُب التعليم الفردي ىي قدرة ادلعلم على حتديد األىداف وادلواد التعليمية 
الفردية أو  لذي يقضيو ُب التعليم فيما يهتم الطالبواإلجراءات والوقت ا

 بُت ادلتعلمُت.  االختالفات
والغرض من ىذه ادلهارة ىي تلبية احتياجات التعلم للمتعلمُت، جيب أن يكون 

البديل ُب زلاولة عادلة ُب تقدًن اخلدمات التعليمية، وجيب أيضا أن يكون  ادلعلم
ىدف ادلعلم ُب تطوير مهارات تعليم أ ٕٕإىل االحتياجات الفردية للطفل.

اجملموعات الصغَتة واألفراد يعٌت تلبية احتياجات ادلتعلمُت على أساس تغيَتا 
من   ، حتفيز منو ادلتعلمُت على مهارة.الفردية، خلق عملية التعلمية بنشطة وفعالة

جيري  علم حىت يشعروا الطلبة خدمة والنظري السابق كأسسية التعليم على ادل
  يسَتا.عملية التعليم 

 مزايا وعيوب طريقة ادلناقشة .ٕ
 مزايا طريقة ادلناقشة أ(

ومن مزايا ادلناقشة الدور اإلجياىب لكل عضو من أعضاء اجلماعة، 
والتدريب على طرق التفكَت السليمة، وثبات اآلثار التعليمية، واكتساب روح 

قراطية، وأساليب العمل اجلماعى والتفاعل بُت ادلعلم والتالميذ، التعاون والدمي
والتالميذ بعضهم والبعض اآلخر، وتشمل كل ادلناشط الىت تؤدى إىل تبادل 

 اآلراء واألفكار. 
 -وتصلح ادلناقشة ُب مجيع ادلراحل التعلمية، وتأخذ ُب الصفوف العليا

القضايا واالتفاق حول رأى  صورة اجلدل وتبادل -وخاصة ُب ادلرحلة الثانوية
موحد ُب أحد ادلوضوعات ادلطروحة للجدل، والىت تستخدم أسئلة تتناول 

                                                             
22 Anissatul Mufarrokah, Strategi Belajar Mengajar (Yogyakarta: 

Teras, 2009) hlm. 165 
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جوانب ادلوضوع ادلدروس. ويعتمد جناح ادلناقشة على حتديد موضوعها بدقة 
  ٖٕووضوح ْتيث تكشف للتالميذ اخلطوات ادلراد إجنازىا.

تلخص الباحثة عن مزايا من طريقة ادلناقشة، لكل عضو الدور اإلجياىب 
وتعزيز  خرى،اخًتم اآلراء اآلو بُت الطلبة،  والتفكَت الدقةـ، ارتفاء التعاون

 ادلواقف العالنية.
 عيوب طريقة ادلناقشة ب(

ة. ومن عيوب طريقة ادلناقشة عدم صالحيتها إال للجماعات الصغَت 
وحتديد رلاذلا بادلشكالت والقضايا احلالفية، وطول الوقت الذى تستغرقة 
دراسة ادلوضوع، واالفتقار ُب كثَت من األحيان إىل الرائد ادلدرب الذى يتيح 
الفرصة لكل عضو كى يعطى ماعنده مع التقدم ادلستمر ُب سبيل الوصول 

ىذه العيوب إىل الغرض الذى تسعى إليو اجلماعة. وميكن التعلب على 
وبقسمة اجلماعة، دون ات الىت تسمح طبيعتها بادلناقشة. باختيار ادلوضوع

أن يستأثر بالقيادة أو ُيتكر احلديث، وباإلعداد السابق للمناقشة عن طريق 
مجع ادلعلومات ادلطلوبة، وحتضَت الوثائق الالزمة، وتسجيل بعض مناقشات 

اقشة نقط الضعف والقوة َب اجلماعة ٍب إعادهتا على أمساع اجلماعة، ومن
  24الطريقة الىت سارت هبا ىذه ادلناقشات.

ُيتاج من العيوب طريقة ادلناقشة من النظري السابق تلخص الباحثة 
الوقت الطول لدرسة ادلوضوع و يقسم الفرقة حلل ادلشكلة، ادلوضوع و 

 الوقت زلدد حىت مل يستطيع أن ينقل الطلبة اآلراء احلرّة.
 

                                                             

 ٖٓص. ،... التطبيقتعليم اللغة العربية بُت النظريّة و حسن شحاتة،   ٖٕ  

24
 ٖٔص. ،... تعليم اللغة العربية بُت النظريّة والتطبيقحسن شحاتة،    
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 ع ادلناقشةا أنو  .ٖ
( ادلناقشة التلقينية: تؤكد ىذه الطريقة على السؤال واجلواب بشكل يقود التالميذ أ

إىل التفكَت ادلستقل، وتدريب الذاكرة. فاألسئلة يطرحها ادلعلم وفق نظام 
حملفوظة َب الذاكرة، ويثبت ادلعارف زلدد يساعد على اسًتجاع ادلعلومات ا

الىت استوعبها التالميذ ويعززىا، ويعمل على إعادة تنظيم العالقات بُت ىذه 
ادلعارف. وىذا النوع من ادلناقشة يساعد ادلعلم أن يكشف النقاط الغامضة 
َب أذىان التالميذ، فيعمل على توضيحها بإعادة شرحها من جديد أوعن 

 طىيق ادلناقشة.
ناقشة االكتشافية اجلدلية: يعترب الفيلسوف سقراط أول من استخدم ىذه ادل ب(

الطريقة. فهو مل يكن يعطى تالميذه أجوبة جاىزة، ولكنو كا بأسئلة تارة 
ومعارضتو تارة أخرى يقودىم إىل اكتشاف احللول الصحيحة. كما أن ىدفو 

ادلعرفة لديهم، مل يكن إطالقًا إعطاء التالميذ ادلعارف، وإمنا كان إثارة حب 
وإكساهبم خربة َب طرق التفكَت الىت هتديهم إىل الكشف عن احلقائق 
بأنفسم والوصول إىل ادلعرفة الصحيحة. وقد مسى ىذا الشكل التوليد 

 للمناقشة بالطريقة السقراطية. 
ادلناقشة اجلماعة احلرة: فيها جيلس رلموعة من التالميذ على شكل حلقة  ج(

م مجيعا. وُيدد قائد اجلماعة: ادلدرس أو أحد التالميذ دلناقشة موضوع يهمه
أبعاد ادلوضوع وحدوده. ويواجو ادلناقشة ليتيح أكرب قدر من ادلشاركة الفعالة، 
والتعبَت عن وجهات النظر ادلختلفة دوت اخلروج عن موضوع ادلناقشة، وُيدد 

 25ُب النهاية األثكار اذلامة الىت توصلت ذلا اجلماعة.

                                                             
 ٖٖص. ،... تعليم اللغة العربية بُت النظريّة والتطبيقة،  حسن شحات  25
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الندوة: تتكون من مقرر وعدد من التالميذ اليزيد عددىم عن ستة جيلسون  د(
َب نصف دائرة أمام بقية التالميذ. ويعرض ادلرر موضوع ادلناثشة ويوجهها 

وبعد ْتيث يوجد توازنا بُت ادلشًتكُت َب عرض وجهة نظرىم َب ادلوضوع. 
انتهاء ادلناقشة يلخص أىم نقاطها. ويطلب من بقية التالميذ توجيو األسئلة 
الىت ثارت َب نفوسهم إىل أعضاء الندوة، وقد يوجو ادلقرر إليهم أسئلة أيضاً، 

 ٍب يقوم بتلخيص هنائ للقضية ونتائج ادلناقشة.
م أحدهما ادلناقشة الثنائية: وفيها جيلس تلميذان أمام تالميذ الفصل. ويقو  ه(

بدور السائل، واالخر بدور اجمليب، أو قد يتبادالن ادلوضوع والتساؤالت 
 ادلتعلقة بو.

السمبوزًن: يتكوين من ثالثة أوأربعة تالميذ يناقشون موضوعًا معينًا أمام باقى  و(
تالميذ الفصل، ْتيث يناقش كل منهم جانبًا واحدًا من جوانب موضوع 

قرر كاًل منهم ليعرض جانب ادلوضوع الذى  سبق االتفاق عليو. ويقدم ادل
  ٕٙكحلف إياه.

ادلناقشة من الطرق الفعالة َب تدريس اللغة العربية ْتيث تنمى معلومات التالميذ 
دلناقشة، وتعودىم واالطالع، وتكسبهم مهارة اروهتم اللغوية، وحتثهم على البحث وث

التعبَت عن رأيهم وحسن عرض وجهة نظرىم، وتبادل وجهات النظر، واحًتام رأى 
 اآلخرين. كما أن استخدام األسئلة واألجوبة يشد انتباه التالميذ حنو الدرس،

 27ويشعرىم بأثر مساهمتهم َب سَتة.
 
 

                                                             
 ٖٖ-ٖٗص. ،... تعليم اللغة العربية بُت النظريّة والتطبيقحسن شحاتة،    26

 ٖٖ-ٖٗص. ،... تعليم اللغة العربية بُت النظريّة والتطبيقحسن شحاتة،    27
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 طريقة ادلناقشة نتفيذ  خطوات .ٗ
 :كما يلي  اليت تنفيذىا اخلطوات كل فعايل،م ادلناقشة بشمن أجل استخد

 اإلستعدادية اخلطوة  (أ
 األمور اليت يستوعيبها ُب إعداد ادلناقشات كما يلي:

 حتديد األىداف ادلقصود، سواء األىداف العامة او اخلاصة (ٔ
 .األىداف ادلقصود  ليت ميكن تنفيذىا يناسباادلناقشة  حتديد نوع  (ٕ
 .حتديد ادلسائل اليت ستناقش (ٖ
 وللمناقشات، مثل الفصول الدراسية  بالتنفيذإعداد كل ما يتعلق   (ٗ

 ، وكاتب.اقشة مثل رئيس اجللسةادلرافق، وموظفي ادلن
 تنفيذ ادلناقشة (ب

 األمور اليت جيب مراعاهتا عند إجراء ادلناقشة منها: 
 االستعدادت يعتقد أهنا تؤثَت على تنفيذ ادلناقشة  ِاْسَتطَْلع (ٔ
وقواعد قصود ادل قبل ادلناقشة، مثل تقدًن األىدافتقدًن التوجيو  (ٕ

 تنفيذىا.سلنوع ادلناقشة اليت  ادلناقشة ادلناسبة
 ادلقرر قواعدادلناقشة ادلناسبة ب تنفيذ  (ٖ
 أو دحض الرأي. إلخراجتساوية لكل عضوا إعطاء الفرصة ادل  (ٗ
ادلعلم ادلوضوع ادلبحوث، وىذا مهم جدا ألنو من دون السيطرة  ُيحد    (٘

 28.عادة اتساع اجتاه ادلناقشة
 
 
 

                                                             
28  Mulyono, Strategi Pembelajaran, (Malang:UIN Maliki Press, 2012) 

hlm. 97 
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 أغلق ادلناقشة (ج
 نتائج ادلناقشةيكتب كاتب ادلناقشة رئيس البحث، ك (ٔ
الرأي من مجيع ادلشاركُت كمالحظات  ادلناقشة بتطّلبتنفيذ استعراض   (ٕ

 29.دلزيد من التحسُت
طريقة م ااستخدب ُب تعليم احملادثة الثانية تنفيذعن ادلعلم  اهيقوم اليت أما احلطوات

  ادلناقشة
 اإلستعدادية اخلطوة (أ

 ينقسم ادلعلم الطلبة إىل عدة فرقة (ٔ
 الطلبة كل فرقة تتكون من ثالثة أو أربعة (ٕ
 يربئ ادلعلم ادلوضوع  (ٖ

 
 تنفيذ ادلناقشة (ب

 الفصل أمام ُب ادلقدم يقوم (ٔ
 يفتح رئيس ادلناقشة الربنامج (ٕ
 تقدم الفرقة عن ادلوضوع ادلختار  (ٖ
 بربنامج األسئلة واألجوابة ةيفتح رئيس اجللس  (ٗ

 أغلق ادلناقشة ج(
 نتائج ادلناقشة ادلناقشة كاتب لخصي ( ٔ
 يقراء رئيس ادلناقشة نتائج ادلناقشة (ٕ
 30جيغلق رئيس ادلناقشة الربنام (ٖ

                                                             
29 Mulyono, Strategi Pembelajaran, (Malang: Uin Maliki Press, 2012) 

hlm. 98 
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 طريقة ادلناقشة استخداماعمة والعوامل ادلانعة ُب تعليم احملادثة بالعوامل الد ج.
 العوامل الداعمة على نتيجة التعليم كما يلي:. ٔ

  موقف ادلعّلم ُب التعليم ( أ
م يُب عملية التعليم، يقال أن ادلعّلم يكون جيدا إذا ًب حتقيق نتائج التعل 

. وبعبارة أخرى، ادلعلم الفعال ىو ة أو الًتبويةوفقا باألىداف من التعليم
هلل، باالتقوى  الذين لديو نسانلب الطالب إىل اإلح ادلعلم ُب جعندما ينج

 واإلبتكارية، ،ةالديناميكيّ  ،ادلهارات تطويرا، ، وقادرة على متابعةشخصية لديو
ىو  اجليداادلعلم  ٖٔ.دولة و ُب أي حالةصاحل الن األساسيات دلم ال فرار منو

 أما للطالب الذين يواجههم. النموذج و القحدوةعلم ميكن أن يكون ادل
 :ىي اجليدا دلعلمخصائص ا

 قادر ادلعلم على ربط ادلواد والبيئة. (ٔ
 و احلالة يستطيع أن يوّفق ادلعلم بالظروف (ٕ
 إعداد االمتحان بشكل جيد  (ٖ
 ستعداد دلساعدة الطالب على التعّلما  (ٗ

 دقّة اللغة   ( ب
اآلخرين. إىل  نقلها ميكن أن يتم الشخصمن خالل اللغة، ما يفكر  

. اللغة كأداة اتصال، كمعلم اإلنسانمن اللغة ميكن أن تعكس األفكار 
واحد منهم ىو ادليسر، وتوفَت ادلعلومات ادلطلوبة من قبل الطالب، وسوف 

                                                             
31 Jamil Suprihatiningrum, Strategi Pembelajaran: Teori Dan 

Aplikasi, (Jogjakarta:Ar-Ruzz ) hlm. 93-96 
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ت استقباال حسنا إذا كان صحيحا، واضحة وسهلة تكون ادلعلوما
 32.الفهم

 إدارة الفصول   (ج
التعلم األمثل إذا كان قادر ادلعلم على تنظيم  حتقيق حالة وميكن أن  

ادلريح لتحقيق أىداف التعلم. الطالب ووسائل التعليم والسيطرة عليو ُب 
 ىي:اإلجيايّب   اعدًبوميكن أن يكون ظروف التعلم اليت تس

 احلالة ادلادية (ٔ
لدراسة، مما يعطي تأثَتا كبَتا وليس فقط من نتائج البيئة ادلادية ل 

التعلم ولكن ذلا تأثَت واسع على ادلواقف اليت شكلت بطيئا بسبب 
ادلؤثرة الفصل، وادلالعب، ادلقعد، البيئة. وتشمل البيئات ادلادية 

 .ومرافق اخلدمة
 احلالة العاطفية  (ٕ

احلالة العاطفية ىي الظروف اليت تؤثر على خلق اجلو   
العاطفي الذي يعطى يشجع الرغبة ُب التعلم وفعالية حتقيق 
األىداف. احلالة العاطفية منها قيادة ادلعّلم، ومواقف ادلعلم، 

 وصوت ادلعلم.
 نب اإلداريةاجلوا  (ٖ

إن اإلدارة ادلنتظمة سوف تسهل وتساىم بشكل إجيايب ُب   
حتقيق األىداف التعليمية ّتيدة. وكان كشف الغياب، وقائمة القيم 

                                                             
32 Jamil Suprihatiningrum, Strategi Pembelajaran: Teori Dan 

Aplikasi.,,,  hlm. 90 
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والسجالت الشخصية للطالب الذين حافظوا  وتوفر ادلعلومات 
 ٖٖدلنع األشياء غَت مرغوب فيو.

 التعليم كما يلي: ُبالعوامل ادلانعة  .ٕ
كن أن تؤثر ُب انشطة عملية التعليم ىي الطالب، ادلعلم، العوامل اليت مي

 التسهيالت، ادلوظفون غَت ادلعلمُت، والبيئة.
 الطالب  (أ

لتعلم من اآلخرين الذين ر الذين ُيتاجون إىل التوجيو من ابشالطالب ىم  
أهنا تؤثر ُب عملية ب أمر ىام دلعرفتها إذا خصائص الطال. إن ديهم مزيال

أم التالميذ فهو أداة سلبية، عليو أن يأخذ ويتقبل ما يعطى  الطالب ٖٗ.التعليم
ت األساسية ُب ادلواقف تغَتالو دون مناقشة، ويغفل دتامًا دوره كـأحد ادل

ُب التعليم منها: القدرة،  بعض خصائص الطالب أن يلحظ ٖ٘التعليمى.
. إن كان الطالب ليس عنده اخلصائص ادلذكورة، لذاكرة، ادلالحظةوالدافع، وا

 النجاح. على ي التعليمفال جير 
 القدرة  (ٔ

ال تنظر القدرة الفكري فقط، وإمنا يؤكد من القدرة األوىل أو ادلعرفة    
السابقة قبل اتباع أنشطة التعليم الىت سيتم تنفيذىا. القدرة األوىل يعٌت 

 ُب الطالب قبل الدرس.القدرة اليت كانت موجودة بالفعل 
 

                                                             
33

 Jamil Suprihatiningrum, Strategi Pembelajaran..., hlm. 93 
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  Jamil Suprihatiningrum, Strategi Pembelajaran: Teori Dan 

Aplikasi ..., hlm. 85 
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 الدافع (ٕ
والدافع اخلارجي.  خليّ اعُت يعٌت الدافع الدفع إىل نو ينقسم الدا   

وأما  الدافع الدخايل ىو الدافع الذي ياٌب من داخل الطالب نفسو.
طالب اخلارجية. الدافع اخلارجي فهو إن كان الدافع ظاىرا من بيئة ال

اكثر أىم لنجاح التعلم ألنو سوف ُيدث االىتمام،  ىوالدافع الدخايل 
 احلماسة، واحلركة. 

 ذاكرةال  (ٖ
الذاكرة ىي النظام النشاط ُب انتهاز ونقل ادلعلومات اليت تتلقها على    

تكرار ادلواد ادلستفادة، الطالب. األشياء اليت حتتاج إىل حتسُت ُب تدكر: 
 التعلم ادلستمر، ممارسة بالنظام، تقدًن اختصار.

 ادلالحظة  (ٗ
مات أو إن ادلالحظة عملية مركبة تسبب الطالب لستقبل ادلعلو    

 ٖٙإختصارىا اليت ينلها عن البيئة.
 ادلعلم (ب

ال يزال ادلعلم ىو العنصر األساس ُب ادلوقف التعليمي. وىو ادلمهيمن على  
تالميذ وادلشكل مناخ الفصل الدراس وما ُيدث بداخلو. وىو احملرك لدوافع ال

ال جتاىاهتم عن طريق أساليب التدريس ادلتنوعة، وينحصر اىتمام ادلدرس 
  ٖٚالتقليدى ُب حتقيق أىدافو الىت تدور َب معظمها حول تلقُت ادلعلومات.

                                                             
36 Jamil Suprihatiningrum, Strategi Pembelajaran: Teori Dan 

Aplikasi..., hlm. 86 

 ية اللبنانية( ص.صر ، ) الدار ادلتعليم اللغة العربية بُت النظريّة والتطبيقحسن شحاتة،   37
ٗٔ٘ 
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والكفاءة  الًتبوية، ةميلك على اربع الكفاءة يعٌت الكفاءينبغى ادلعلم أن 
 كان ادلعلم ليس عنده، والكفاءة االجتماعية. إذا  الشخصية، والكفاءة ادلهنية

 على النجاح. فال جيري التعليم، الكفاءات ادلذكورة إحدى
 التيالتسه )ج

ت ينبغي لكل ادلدرسة أن تكون ذلا التسهيالت منها ما يكون من االدوا 
التعليم، والوسائل التعليم، والكتاب، وادلصادر األخرى احملتاجة لدعم عملية 

دلستمرة. ولكل ادلدرسة ينبغى أن تكون ذلا ادليدان و التعليم والتعلم ادلنتظمة وا
 ال تتمكان   إذا  38الفصول واالدارة الرئسية، وادلكتبة، وادلطعم، وادلعمل اللغة.

 .جيري التعليم على النجاح، فال التسهيالت
 مُتظفون غَت ادلعلاادلو د( 

ات وىو الرئيس، واذليئة ُيتوى ادلواظفون غَت ادلعلمُت على ثالثة الفرق 
أما وظيفية الرئيس ىي يدبر مؤسسة الًتبية وينظّمها.  إدارية، وادلساعدون.

يساعدون ُب  ىم اإلدار لكل مدير. وادلساعدون واذليئة إدارية ىم ادلساعدون
 ادلتخّصص Laboran) ) ادلوظف ُب ادلعملادلهام غَت اإلدارية. مثل: 

(Teknisi)أىداف التعليم. اء فال يعمليعملون خط . إذا أحدىم 
 البيئةه( 

حالة ادلؤسسة التعليمية ادلوجودة ووضعيتها. احلالة تأثر عملية البيئة ىي  
التعليم منها احوال اجملتمع واإلقليم وأحوال العامل و الشاطئ وما أشبو ذلك. 

ُب مبكان ادلؤسسة التعليمية ادلوجودة مثل ُب وسط ادلدينة أو وأما الوضعية تتعلق 
ادلدينة الكبَتة أو قريبة من السوق. تأثر البيئة شديدا ُب حتقيق جناح التعليم. بل 

                                                             
38 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, Tentang Standar 

Nasional Pendidikan Yang Menyangkut Standar Sarana Dan Prasarana 

Pendidikan Secara Nasional, Bab VII,  Pasal 42. 
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أن البيئة السابق من البيئة األصلية وتغَتىا صعبة، لذا تنبغي على ادلؤسسة 
التعليمية أن توافق عليها. برغم على قدوم التكنولوجي، يقدر على اإلنسان 

إن كانت ادلؤسسة العليمية ُب الفرية البعيدة فأن  ٜٖ إخًتاع البيئة ادلرادة.
 .األىداف التعليمية صعبة ُب حتقيقها ألن ادلركز التعليمي ُب وسط ادلدينة

من  دلناقشةداعمة وادلانعة ُب تعليم احملادثة بطريقة االعوامل التلخص الباحثة 
 النظري السابق

 العوامل الداعمة ُب تعليم احملادثة بطريقة ادلناقشة .أ
 ادلشاركة والتعاون لكل فرقة .ٔ
 شجاعة الطلبة أن يعربوا اآلراء .ٕ
 التفاعل بُت ادلعلم والطلبة  .ٖ
 موجود التسهيالت الكاملة .ٗ
 دقة اللغة .٘

 ة ادلناقشةالعوامل ادلانعة ُب تعليم احملادثة بطريق .ب
 ادلوضوع ادلعُت .ٔ
 تاج الوقت الطولحت  .ٕ
 ادلقرر أم الرئد السليب  .ٖ
 الطلبة أن يعربوا اآلراء افخو  .ٗ
 اللغة البيئة غَت  .٘

 

                                                             
39
 Jamil Suprihatiningrum, Strategi Pembelajaran: Teori Dan 

Aplikasi..., hlm. 91-92  
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 الدراسات السابقة. ب
 الدراسة العلمية الىت تالئم ىذا البحث منها: 

ليم اللغة العربية تعليم احملادثة بطريقة ادلناظرة ُب قسم تعالرسالة بعنوان "  .ٔ
أتنا والكتابة ذلذه الرسالة  ّتامعة وايل سوجنو اإلسالمية احلكومية مسارنج"

متحرجة من كلية علوم الًتبية  ٕٕٖٕ٘ٓٔٔٔمستفيدة برقم الطلبة 
 دريس ُب جامعة وايل سوجنو اإلسالمية احلكومية. والت

ادلناظرة، دثة لدى طلبة بطريقة ارتفعت كفاءة احملا كانت  ىينتائج البحث 
عندى  تعليم احملادثة الثالثة الطلبة ذلم احلماسة اجليدة ُب  أكثر من و 

 .الفصل
تركز ُب تعليم احملادثة ونوع  ىيىذا البحث وْتث الباحثة  ادلساواة بُت أن 

طريقة مجع فهي  وأما الفرق بينهما .ْتث نوعّي وصفي يعٍتالبحث 
وطريقة  ،طريقة ادلالحظة فهيث لبيانات ُب ىذا البحطريقة مجع او  ،البيانات
لبيانات الىت طريقة مجع ا، و و طريقة االستبانة ،وطريقة التوثيق ،ادلقابلة

  40.، وطريقة التوثيقوطريقة ادلقابلة الباحثة منها طريقة ادلشاىدة، هااستخدمت
غة العربية تنفيذ منوذح احملادثة اليومية لًتقية مهارة الكالم اللبعنوان " الرسالة .ٕ

 "مغالنج ٔٓلدى طالب ُب الصف العاشرة مدرسة العالية احلكومية 
 ٖٜٕٚٓٓٗٔٓٚ أمحد ثوىن مسش الدين برقم القيد والكاتب ذلذه الرسالة

 مسارانج.ة اللغة والفن ّتامعة احلكومية متحرجة من كلي

                                                             
40  Atina Mustafidah, Pembelajaran Muhadatsah Dengan Metode 

Debat Di Jurusan Pendidikan Bahasa Arab UIN Walisongo Semarang, 

Skripsi, (Semarang: Jurusan Pendidikan Bahasa Arab Uin Walisongo, 2015)  

hlm. 63 
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، من مرحلة ارتفعت من مرحلة األوىل إىل مرحلة الثاين كانتنتائج البحث  
 .ٜ٘،٘ٛتقييم   مرحلة الثاين و ٔٙ،ٜٚىل تقييم األو 

وأما احملادثو،  يبحث عن ىيىذا البحث وْتث الباحثة  ادلساواة بُت أن 
ق بينهما فهو ىذالبحث ْتث كمي ونوع ْتث الباحثة ْتث نوعي الفر 

اإلحتبار و ليس  لبيانات ُب ىذا البحث فهيطريقة مجع اأما  وصفي.
الباحثة منها طريقة  هانات الىت استخدمتلبياطريقة مجع ااإلحتبار، و 

  41.، وطريقة التوثيقوطريقة ادلقابلة ادلشاىدة،
أثَت  ادلناقشة   "حتت ادلوضوع  فريضة عُت الرمحةالبحث العلمي الذى كتبتو  .ٖ

كلية النفس من   على الطلبة الذين ىم ْتث" القسريّ  لنقائصاجملموعية 
الَقْسرّي بُت فرقة  يغياكرتا. ونتائج ىذالبحث ال تأثَت منأمحد دخال جامعة

ينقص بطة. بل استخدام طريقة ادلناقسة الضاادلناقشة )فرقة التجريبية( وفرقة 
وينفعها زيادة ثقة  ،حينما االختبار القبلي و االختبار البعدى لَقْسريّ من ا

 بالنفس، زيادة ادلعرفة وحل ادلشكلة. 
 سة وطريقةطريقة ادلناقأما ادلساواة ىذا البحث والبحث السابق فهي عن 

وأما الفرق بينهما فهو ىذالبحث بؤرة  ادلشاىدة. مجع البيايات يعٍت طريقة
الطلبة( ونوعي عن علم النفس )نفسايّن  عن الًتبية والبحث السابق بؤرة

 42البحث، البحث نوعي وصفي والبحث السابق كيمية.

                                                             
41

 Ahmad Soni Syamsuddin, Penerapan Model Muhadatsah Yaumiyah 

Untuk Meningkatkan Kemahiran Berbicar Bahasa Arab Siswa Kelas X Man 

01 Kota Magelang, Skripsi, (Semarang: Jurusan Bahasa Dan Sastra Asing 

Unnes, 2013) hlm. 73 

42  Faridah Ainur Rohmah, Pengaruh Diskusi Kelompok Untuk 

Menurunkan Stres Pada Mahasiswa Yang Sedang Skripsi, Skripsi,  

(Yogyakarta: Fakultas Psikologi Universitas Ahmad Dahlan) hlm.65 
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 إلطارالفكريا ج.
ة اإلطار الفكري ىو خريط ٖٗوىو طريقة فكرة الباحثة ادلتعّلقة بعملية البحث. 

مفهوم من نتائج البحث الذي سَتجى إىل اذليكل النظري. أن ادلشكالت اليت 
 ناقشة  اجملموعة ُب قسم تعليم اللغة العربيةعليم احملادثة بطريقة متبحثها الباجثة ىي ت

 .وجنو اإلسالمية احلكومية مسارانجّتامعة واىل س
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

                                                             
43 Heri Jauhari, Pedoman Penulisan Skripsi, Teori Dan Aplikasi, 

(Bandung: Pustaka Setia) hlm. 105 
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 االطار الفكرى
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 الباب الثالث 
  مناهج البحث

 
فائدة البيانات باذلدف و الادلنهج العلمي لتحصيل مناىج البحث  ىي   

 :يف ىذا البحث ىي ادلناىج ادلستخدمة 1.ةادلعين
 و مدخله نوع البحث . أ

 ،ينقسم حبث نوعي إىل قسمُت ،نوعي حبث نوع ىذا البحث ىو
حبث نوعي ىو البحث  2وعي مكتيب.حبث ن الثاينحبث نوعي ميداين و  األول

الذي يصف وحيلل ادلظهر واحلادثة والنشاط االجتماعي والسلوك واالعتقاد 
يكشف أما حبث ميداين فهو البحث ل 3والرأي والفكر فرديا كان أم مجاعيا.

 حبث نوعي ميداين الباحثة تستخدما اخلاصة ما حيدث يف اجملتَمع. الواقعة 
لدى  ة ادلناقشةيقطر استخدام ادثة الثانية بتعليم احمل صفتىدف البحث ألن 

صف عن العوامل وت ،6106طلبة قسم تعليم اللغة العربية السنة الدراسية  
واىل سوجنو  امعةمكان البحث تقوم يف جو  ها.تعليم يف العوامل ادلانعةالداعمة و 

   .مسارانح يف فصل احملادثة الثانية خاصة
 .نوعي وصفيمدخل  يعٍتالبحث  ىذا يف ادلستخدمادلدخل  

حتقيق فيها، أوتصف حالة كائن  اليتإجراءات حل ادلشكالت ىو الوصفي 

                                                             
1
 Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: Alfabeta, 2007) 

hlm. 03 

2 Lexy, J. Moelong, Metodologi Penelitian Kualitatiif, (Bandung: 

Remaja Rosdakarya, 2009), cet 26 hlm.11  

3
 Nana Syaodih Sukmadinata, Metodologi Penelitian Pendidikan, 

(Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010) hlm. 60 
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إذا كان مجع البيانات  الوصفيو  4البحث احلايل، استنادا إىل احلقائق الىت تظهر.
 نوعيا مت الباحثة حبثاإستخد 5.قامبشكل الكلمات والصور وليست األر 

ألن البحث حيصل البيانات يف شكل الكلمات ادلكتوبة وادلنطوقة من وصفيا 
 .الناس والظروف اليت دتكن مالحظتهما

 

 مكان البحث ومّدته . ب
 ب ج أعٍت فصل احملادثة البحث يف ثالث فصول يأخذت الباحثة مكان 

قسم تعليم اللغة العربية جبامعة واىل  من 6106السنة الدراسية  الثالثةيف الطبقة 
ديسمرب  05-0التاريخ  يعٍت يف أسبوعُت مّدتوو سوجنو اإلسالمية احلكومية. 

6107.  
 

 بؤرة البحث . ج
ادلناقشة البؤرة ذلذا البحث ىي تنفيذ تعليم احملادثة الثانية باستخدام طريقة 

جبامعة واىل سوجنو  6106لدى طلبة قسم تعليم الّلغة العربية السنة الدراسية 
. مسارانج، حتّدد الباحثة بؤرة البحث لكي ال خيرج البحث عن ادلوضوع ادلكتوبة

 ورلال يف ىذا البحث ىي:
تعليم احملادثة الثانية باستخدام طريقة ادلناقشة لدى طلبة قسم تعليم الّلغة  .0

 جبامعة واىل سوجنو اإلسالمية احلكومية مسارانج 6106ربية السنة الدراسية الع
العوامل الداعمة والعوامل ادلانعة يف تنفيذ تعليم احملادثة الثانية باستخدام طريقة  .6

جبامعة واىل  6106ادلناقشة لدى طلبة قسم تعليم الّلغة العربية السنة الدراسية 
 رانجسوجنو اإلسالمية احلكومية مسا
                                                             

4
 Lexy J. Moeloeng, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2002),  hlm. 03 

5
 Lexy J. Moeloeng, Metode Penelitian Kualitatif..., hlm. 06 
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 مصادر البيانات . د
انات. عملية مصادر البيانات ىي موضوع من أين ديكن أن حيصل البي

ىل كثَت من اجلهد أو ىي مرحلة اجلادة الىت حتتاج إ ثاجلمع أدق عملية البح
 6والوقت، وىي فن يرتبط بالقراءة والسماع وادلالحظة والتجريبة.

لنيل ادلعلومات والبيانات ادلتعلقة ، و ا ميدانيامت الباحثة حبثا نوعيستخدا 
 مصادر البيانات من:إىل   الباحثة تاجذلك حتوألجل  هبذا البحث.

 ادلصدر األساسي  .0
 عند اأساسكالباحثة   وأخذتىو ادلصدر الذى ادلصدر األساسي  

احملادثة  تعليماضر زلفهو  يف ىذا البحث دلصدر األساسيا اأم البحث.
السنة  يف الطبقة الثالثة قسم تعليم اللغة العربيةمن   ةطلببعض و  الثانية
عن تنفيذ تعليم لنيل البيانات  الباحثة واستخدمت .6106ة يالدراس

ة لدى طلبة قسم تعليم الّلغة العربي طريقة ادلناقشةاستخدام باحملادثة الثانية 
 ،جبامعة واىل سوجنو اإلسالمية احلكومية مسارانج 6106السنة الدراسية 

طريقة استخدام بالعوامل ادلانعة يف تعليم احملادثة الثانية عوامل الداعمة و الو 
جبامعة  6106لدى طلبة قسم تعليم الّلغة العربية السنة الدراسية  ادلناقشة

 .واىل سوجنو اإلسالمية احلكومية مسارانج،
 ادلصدر الثانوي  .6

ادلصدر  الباحثة إلكمال ىو ادلصدر الذى أخذتوادلصدر الثانوي  
األساسي، وبناء علي ذلك يكون ادلصدر الثانوي ىو مايتعلق مبوضوع 

                                                             
 .46( ص. 0988، ) بَتوت: دار اجليل، رأضواء على البحث و ادلصاد الرمحن عمَتة، عبد6
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أّما ادلصدر   7.ةالبحث يعٌت من الكتب، واجملالت، والبحوث السابق ىذا
ادلقالة  الباحثة دمتاستخ .RPSادلقالة، والثانوي يف ىذا البحث فهو 

طريقة ادلناقشة استخدام دلعرفة عن ادلادة ادلبحوث يف تعليم احملادثة الثانية ب
 دمتاستخ و ،6106لدى طلبة قسم تعليم اللغة العربية السنة الدراسية 

استخدام دلعرفة عن تكوين و تنفيذ تعليم احملادثة الثانية ب RPSالباحثة 
 6106 لدى طلبة قسم تعليم اللغة العربية السنة الدراسية طريقة ادلناقشة

     يف جامعة واىل سوجنو اإلسالمية احلكومية مسارانج.
 

 طريقة جمع البيانات . ه
 :بيانات, منهاطرق جلمع الثالث تستخدم الباحثة 

 طريقة ادلشاىدة .0
ىدة شادل الباحثة دلشاىدة ىي الطربقة الىت استخدمتهاطريقة ا

ادلشاىدة مبعنها العام  8م غَت مباشرة.موضوعات مبحوثة مباشرة كانت أ
طريقة مجعها.  ستخدمة يفتشمل مجع البيانات بعض النظر عن األداة ادل

ياء وتسجيل ما لألش على رؤية الباحثة أو مساعهاادلشاىدة تعتمد 
على استجابات أفراد العينة ألسئلة أو عبارات  يالحظها، وال يعتمد

يقرأوهنا يف االختبار أو االستبيان، أو تلقى عليهم يف ادلقابلة، أي أن 

                                                             
7
  Nasution, Metode Research, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), Cet. 1, 

hlm. 45 

8  M. Ali, Strategi Penelitian Pendidikan, (Bandung: Angkasa tth) 

hlm.72 
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ولكن حتصل عليها  صل على االستجابات من ادلستجيب،الباحثة ال حت
 9بنفسها عن طريق مالحظة سلوك أفراد العينة يف مواقف طبيعية.

تعليم احملادثة  عمليةقبة مباشرة ادلر  اليت استخدمتها الباحثة الطريقة  
يم اللغة العربية السنة طريقة ادلناقشة لدى طلبة قسم تعلاستخدام ة بالثاني

  .هاما العوامل الداعمة و العوامل ادلانعة يف تعليمو  ،6106الدراسية 
 طريقة ادلقابلة .6

مباشرة   ىي مجع البيانات بطريقة األسئلة و األجوبةطريقة ادلقابلة  
ها متستخدا الطريقة اليت 10كانت أو غَت مباشرة من مصادر البيانات.

تعليم احملادثة الثانية عملية كيف للحصول على بيانات عن   الباحثة
السنة طريقة ادلناقشة لدى طلبة قسم تعليم اللغة العربية استخدام ب

وقبل  .ها، وما العوامل الداعمة والعوامل ادلانعة يف تعليم6106الدراسية 
 ادلقابلةو  عند البحث. ساساأككتبت الباحثة األسئلة   ت،ادلقابال بداية
 وألليث عاشقُت ادلاجسًت  ىو أستاذ ادثة الثانيةاحمل إىل زلاضر تواجو

 .الثةقسم تعليم اللغة العربية يف الطبقة الث بعض من طلبة
 طريقة التوثيق .3

ة, طريقة التوثيق ىي تبحث يف الباينات للمتغَتات تكون منها مذكر 
وغَت  Agenda))ونسخة, وكتب, وجرائد, ورلالت, و جدول األعمال 

                                                             
، ) القاىرة: دار النشر مناىج البحث يف علوم النفسية والًتبويةرجاء زلمود أبو عالم،  9
 .439( ص. 6117للجامعات،

، )القاىرة: مناىج البحث وأوصول التحليل يف العلوم اإلجتماعيةراىيم اليومي غاًل، بإ 01
 .99. ( ص6117مكتبة الشروق الدولية: 
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نات من عدد احملاضر الباحثة ىذه الطريقة لنيل البيا هاستخدمت.ا 00.ذلك
 وعدد من الطلبة يف تعليم احملادثة الثانية يف يف قسم تعليم اللغة العربية

 RPS منهايف ىذا البحث طريقة التوثيق و . 6106السنة الدراسية 

 طريقة ادلناقشةاستخدام تعليم احملادثة الثانية ب إلكمال البيانات عن تنفيذ
  .6106لدى طلبة قسم تعليم اللغة العربية السنة الدراسية 

 

 اختبار صحة البيانات . و
ادة ث النوعي ىو دتديد ادلشاىدةـ، وزيصحة البيانات يف البحاختبار 

ة، مناقشة باألصدقاء، عي، والتثليث، استخدام ادلواد ادلرجالبحثاإلجتهاد يف 
رير عندما تكون نتائج تق أن البحث صحيح ويقال 12وحتليل احلالة السلبية.

الباحثة كتابة  ، عندما صّممتبيانات على ىدف البحثب البحث يناسب
 التقرير اليت التتوافق مع ما حيدث يف ىدف البحث، فيقال تلك البيانات

اختبار  الباحثة اختبار صحة البيانات أمر ضروري، وتستخدم  باطلة. ولذلك
  .بيانات لقياس صحة البيانات اليت حصلت عليها الباحثةصحة ال

 أن (.Triangulasi) التثليثاستخدمت الباحثة ا البحث يف ىذ
مصادر وطرق وأوقات عدة  الىت تستخدمالبيانات  التثليث ىو طريقة صحة

 (Triangulasi Sumber). تثليث ادلصدرال الباحثة واستخدمت 13.ةادلتختلف

 عن األسئلة كيف جلوانبمثل . RPSوالطلبة، و  ،راحملاض  من مصادر يعٍت

                                                             
11

  Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan 

Praktek , (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), Cet. 13, hlm. 231 

12
 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, 

Kaualitatif Dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 368 

13 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, 

Kaualitatif Dan R&D... , hlm. 372 
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العوامل الداعمة و  طريقة ادلناقشة واستخدام دثة الثانية بتعليم احملا عملية
 من أجوبةيعٍت  تستخدم الباحثة التثليث ادلصدر ،دلانعة يف تعليمهاالعوامل ا

  RPS. و، 6106السنة الدراسية   ، وبعض من الطلبة يف الطبقة الثالثةاضراحمل
 

 طريقة تحليل البيانات . ي
تقنية حتليل البيانات ىي عملية تصنيف وتقدمي رموز زلددة، معاجلة، 

قد  04وتفسَت البيانات البحثية حبيث البيانات إىل نتائج البحوث مفيدة.
ستخدمت الباحثة طريقة حتليل البيانات الوصفية، ألن ىذا البحث يهدف ا

ة قسم لدى طلبناقشة ادلطريقة لستخدام الثانية بلوصف تنفيذ تعليم احملادثة 
يف ىذا البحث تستخدم الباحثة  .6106ة يساتعليم اللغة العربية السنة الدر 

وىي ختفيض  يةتحليل البيانات النوعل & Miles   Hubermanمنوذج 
البيانات، وعرض البيانات، و االستنتاجات أو التحقق. وخطوات عملية حتليل 

 البيانات يف ىذا البحث كما يلي:
 (Data Reduction) ختفيض البيانات .0

ىو التلخيص، واختيار األشياء األساسية، والًتكيز  ختفيض البيانات
 .و إزالة غَت ضروري على األشياء ادلهمة، والبحث عن ادلواضع واألمناط

ل شائعة ومعقدة، ا الباحثة يف ادليدان اليت مل تز والبيانات اليت جتمعه
حىت البيانات ادلخفضة تقدم صورة  ري الباجثة ختفيض البيانات،فتج

 أكثر وضوحا عن ادلالحظات.
 البحث ختفيضها يف ىذا البحث ىي نتيجةأن ب البيانات اليت جت

ليل الوثائق اليت حتتوي على تنفيذ تعليم من ادلشاىدة و ادلقابالت وحت
                                                             

14
Amri Darwis, Metode Penelitian Pendidikan Islam, (Jakarta: 

Rajawali Press, 2014), Cet. 1, hlm. 57  



34 

يف تعليم احملادثة الثانية  احملادثة الثانية والعوامل الداعمة و العوامل ادلانعة
 طريقة ادلناقشة.استخدام ب

 (Data Display) البيانات . عرض6
 البيانات الباحثة تعرضض الباحثة تلك البيانات، مث وبعد أن ختف

البيانات ينظم البيانات  تل فهمها. عرضإىل أمناط أو فئات تسه
طيط العمل التايل جلعلها سهلة للفهم ما حيدث، ولتخ بشكل واضح

 يف ىذا البحث تعرض أن بوالبيانات اليت جت 15بناء على ما تفهم.
تنفيذ تعليم احملادثة الثانية والعوامل الداعمة و العوامل ادلانعة يف يعٍت 

من  ليسوصفي من الكلمات تعليم احملادثة الثانية بطريقة ادلناقشة ب
 األرقام والقياس.

 (Conclusion drawing/ Verificationأو التحقق )ستنتاجات اال.3
همها، مث سهل فت إىل فئات الىت البياناتوبعد أن تعرض الباحثة 

استخالص النتائج والتحقق ىو  .استخالص الباحثة النتائج وحتققها
وتعتمد على األوصاف  ملخص نتائج البحث اليت تعترب اآلراء النهائية

السابقة، صناعة نتائج هنائية جيب أن يكون ذات صلة إىل بؤرة البحث 
منذ بداية مجع البيانات  16أىدافو ونتائج البحث اليت أجريت قبلو.و 

صنعت الباحثة النتائج ادلؤقتة ويف ادلرحلة  النهائية تتحقق ىذه النتائج مرة 
 أخرى حىت نتائج ثابتة. 

                                                             
15 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, 

Kualitatif Dan R&D..., hlm. 99 

16 Yatim Riyanto, Metodologi Penelitian Pendidikan Kualitatif Dan 

Kuantitatif, (Surabaya: UNESA University Press, 2007), hlm, 34 
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 الباب الرابع
 و تحليلهاتوصيف البيانات 

سمامية ة العربية بجامعة والى سونجو اإلسم تعليم اللغمحة عامة عن قل . أ
 الحكومية سمارانج

قسم تعليم اللغة العربية احدل من االقساـ يف كلية علـو الًتبية كالتدريس 
 جبامعة كاىل سوصلوا مسارانج. ذلا الرؤية  كالبعثة كما يلي: 

 الرؤية .1

ل الوطٍت يف ـ يف ادلستو عربية اجليدة على أساس كحدة العلو منوذج تعليم اللغة ال
 .0207سنة 

 البعثة .0

كادلعنوم، على اساس كحدة  ة العربية اإلبتكارم كاإلبدائيغالقياـ بتعليم الل    ( أ
 كمبصرة بادلعرفة احمللية العلـو

 دة العلـوالقياـ بالبحث يف رلاؿ اللغة العربية على أساس كح  ( ب

 ؿ تعليم اللغة العربيةالقياـ خبدمة اجملتمع كتنفيذ نتيجة البحث كتطوير رلاج( 

اللغة العربية يف ادلستول التعاكف مع مؤسسة البحث يف اللغة العربية كتعليم   ( د
 الوطٍت كالدكيلك  احمللي

 .تنفيذ اخلدمة األكادديية الرفيقةق( 

 األىداؼ .3
 إنتاج الطالب ادلمتارين يف تعليم اللغة العربية كذكم األخالؽ الكردية  (أ
كالركائع العلمية يف رلاؿ اللغة العربية كتعليم اللغة العربية  ( إنتاج البحوثب

 على أساس كحدة العلـو كمبصرة بادلعرفة احمللية
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 ( إنتاج ركائع خدمة اجملتمع التطبيقية ك ادلفيدة.ج

 حالة احملاضرين  .4

غة العربية جبامعة كاىل سوصلوا اإلسالمية لف لقسم تعليم الاحملاضرك  أما
 ما يلي: ك  فهماحلكومية 

 رقم التوظيف األمساء الرقم
1 Dr.H. Ahmad Ismail, 

M.Ag., M.Hum 
196720281997231 

0 Hj. Tuti Qurrotul Aini, M.S.I 1997230  19701216 
3 Dr. H. Ahmad Solikhin, M.Ag. 196225041990231 
4 Alis Asikin, MA 1999231  19692704 
5 H. Mahfudz Siddiq, Lc., MA. 196820070222231 
6 H. Ahmad Maghfurin, M.Ag., 

M.A. 
197521020222231 

7 Achmad Zuhrudin, M.S.I 197327210226241 
8 Fina Sa’adah, M.Pd.I 197827180223100 
9 Dr. DwiMawanti, M.A 197610270225210 

12 Achmad Yusuf Isnan Setiawan, 

M.Pd.I 
197429290227211 

11 Aqil Luthfan, M.S.I, M.Pd.I - 
 

 توصيف البيانات وتحليلها  . ب

يم اللغة طريقة ادلناقشة لدل طلبة قسم تعلـ ااستخدتنفيذ تعليم احملادثة الثانية ب .1
 كربليلها 0216 العربية السنة الدراسية

 زلاضر احملادثة الثانيةأ( 
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و األستاذ الليث حملادثة الثانية يف قسم تعليم اللغة العربية ىااضر زل
عاشقُت ادلاجسًت. كقد أمت دراستو يف مرحلة الليسانس بقسم تعليم اللغة 

كايل سوصلوا اإلسالمية احلكومية مسارانج، كيف مرحلة جامعة العربية يف 
ادلاجسًت بقسم اللغة كاألدب العريب يف جامعة شريف ىداية اللة اإلسالمية 

األكىل إىل احملادثة الثالثة يف قسم تعليم كأنو زلاضر احملادثة  احلكومية جاكرتا.
 1اللغة العربية.

 أحواؿ الطلبة( ب
قسم تعليم اللغة  يف الذين يتابعوف مادة احملادثة الثانية طلبةبلغ عدد ال

إىل ثالث فصوؿ، فصل احملادثة أ  ، كينقسمالطلبة 118يعٍت العربية 
 (38، كفصل احملادثة ج )الطلبة  (42، فصل احملادثة ب ) الطلبة (42)

 .الطلبة
 أىداؼ تعليم احملادثة الثانية بطريقة ادلناقشة (ج

طريقة استخدـ كما كتب احملاضر أىداؼ تعليم احملادثة الثانية ب
 يعٍت: الدراسي منهج ططيف سلادلناقشة 

 ليم:اصلاز التع
الغرض من مادة احملادثة ىو ألف يكوف الطالب ذلم كفاءة يف تطبيق 

اختاره الطالب بنفسهم. يرجي احلوار األساسي. كبادلوضوع البسيط الذم 
 عليهم مستعدكف جبميع ادلفردات احملتاجة عند احملادثة يف الفصل.

الستعداد الطالب اف ديلكوا القدرة ك أىداؼ من ىذه احملاضرة ىو 
اءة يف القاء ادلقصود )إما يف السؤاؿ كإما يف اإلجيابة(، عن ادلوصوع الكف

 اآلراء كيف إجابة ما سألو ادلشًتكوف. اجملموعة يف إللقائو إما يف تقدمي ادلختار

                                                             
 يف اإلدراة فسم تعليم اللغة العربية 0217سبتمبَت  17نتائج من ادلقابلة يف التاريخ  1
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ىذه احملاضرة ذلا حرية اختيار ادلوضوع بنفسها، كالغرض منو ىو كل رلموعة 
كتشرح البياف باستحداـ  قدمُتزبتار ادلوضوع ادلفهـو ككل أفرد فيها ذبعل ادل

حملاضر  كيصحح ا احملادثة العربية، كتعليم ىذه احملاضرة مثل ادلناقشة )الندكة(.
تعليم احملادثة الثانية  تنفيذشاىدت الباحثة  بعد أف 2كل كلمات خاطئة .

 الدراسي ة ما ادلكتوب يف سلطط منهجناسبكانت م  بطريقة ادلناقشة 

(RPS). 

 استخداـ الوسائل التعليمية د(

تعليمية ال أقمتها الباحثة أف الوسائل استنادا على ادلشاىدة الىت
 السبورة، ،(Proyektor) الة عرضادلستحدمة يف ىذا التعليم ىي ادلقالة، 

، ادلناقشة يف استخدـ ادلقالة كادلواد األكىل LCD.احملموؿ، قلم جاؼ، 
لق دلشاىدة ادلسجل الذم يتع LCDك ، احملموؿكاستخدـ الة عرض، ك 

لكيتب   كقلم جاؼ السبورةاستخدـ احملاضر احملتول ادلبحوث يف ادلناقشة، ك 
احملاضر بيكتب يف  كربسينهاعند طلبة أف يتكلم، كل مفردات خاطئة 

 .لكي ال تقع يف اللقاء اآليت السبورة

 طريقة ادلناقشةاستخداـ عملية تعليم احملادثة الثانية ب( ق 
ربويل ، احملادثة الثانية طريقة ادلناقشةاستخداـ ب عملية تعليم احملادثة الثانية

 اللغة العربية جبامعة كاىل سوصلويف قسم تعليم  األكىل احملادثة من تعليم
قة الثالثة السنة بطانج. كاحملادثة الثانية لطلبة يف اإلسالمية احلكومية مسار 

ار ادلوضوع أـ حرية اختي م احملادثة الثانيةيف تعلي 0216/0217.3ية الدراس
ادلادة بنفسها كيرجى عليهم مستعدكف جبمبع ادلفرات احملتاجة عند احملاثة يف 

                                                             
 سلطط منهج الدراسي 2

3
 إىل الطلبة قابلة اليت تواجهو الباحثةنتائج من ادل  
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لى الطلبة ك الذين يستعدكف ع التعليم موجود مرحلتُت يف ىذا الفصل.
 فهي: احملاضر. أما ادلرحلتُت

 كالطلبة حلة استعداد على احملاضرمر   (1

تعليمة، الدراسي ألساس قياـ ال استعد  احملاضر سلطط منهج
يف القاء األكؿ كطريقة  ر عن احملادثة الثانية إىل الطلبةيعرؼ احملاض

ادلناقشة مطبقة يف ىذه ادلادة. كقبل بداية التعليم  يوزع احملاضر 
. طلبةثالثة أك أربعة  الىت تتكوف من أك الفرقة الطلبة يف رلموعات

عند  الىت سيبحثها ادلقدـ كتوبة يف ادلقالةادلكاستعد  الطلبة ادلوضوع 
4مث يوز عها إىل ادلشًتكُت كاحملاضر.ك  ادلناقشات

 

 طريقة ادلناقشةاستخداـ ية بالثانمرحلة تنفيذ تعليم احملادثة   (0

 كمايلي: ىي  ، ك يف ىذه ادلرحلة موجود ثالث برنامج

 قدمةادل  ( أ)

 بالسالـ كيسأؿ عن ادلادة اليـو التعليم يفتح احملاضر (1)
 أماـ ادلشًتكُت ادلقدـ يقـو (0)
  احملاضرإىل ادلشًتكُت ك  ادلقالة رئيس اجللسة يوزع (3)

إعداد ادلعلم ك لباحثة ما يف ىذه ادلرحلة لقاء كالحظ ا 
أما إعداد زلاضر كالطلبة يف عملية الطلبة فبل عملية التعليم. 

 واتتعليم احملادثة الثانية فيحتول على االستعداد باخلط
التعليمية، فهي ربديد ادلادة التعليمية ادلناسبة كربقيق أىداؼ 
الدرس. من البيانات احملصولة تقدر الباحثة على ربليل 

                                                             
 كاحملاضر تعليم احملادثة الثانية نتائج من ادلقابلة اليت تواجهو الباحثة إىل الطلبة 4
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يفتح احملاضر تعليم احملادثة الثانية  ، قبل أف يبدأالبيانات
، ك يقـو ادلقدـ أماـ  التعليم بالسالـ كيسأؿ عن ادلادة اليـو

 عملية .يوزع ادلقدـ ادلقالة إىل ادلشًتكُت كاحملاضرادلشًتكُت، ك 

لدل طلبة قسم تعليم احملادثة الثانية باستخداـ طريقة ادلناقشة 
يف  هايكتبقدير الذم دبعيار الت يناسبتعليم الل غة العربية 

 .الباب السابق

)النشيطة  طريقة ادلناقشةـ ااستخدعملية تعليم احملادثة الثانية ب  ( ب)
 األساسية(

يف ىذه ادلرحلة نظرت الباحثة عملية التعليم احملادثة الثانبة 
 طريقة ادلناقشة كمث تشرح الباحثة كما يلي:استخداـ ب

 نامج ادلناقشة بفتح بر  داء ادلقدـيب (1)

أعضائو ك ادلوضوع ادلبحوثة إىل ادلشركُت  اجللسة رئيسيعرؼ  (0)
 كاحملاضر

 يناقش ادلقدـ ادلوضوع (3)

  كالنصحة، النقائد اإلجابة، ك اجللسة فرصة السؤاؿ يفتح رئيس (4)

 شًتكُتاألسئلة كالنقائد من ادل كاتب الفرقةيكتب   (5)

 كانت ادلادة كمعاى جييب ادلقدـ األسئلة من ادلشًتكُت (6)
 الكلمات

 يعطي ادلقدـ الفرصة إىل ادلشًتكُت األخرل ليجيب السؤاؿ (7)
  كيقد ـ اآلراء 

 نتجة ادلناقشة ك خيتتم برنامج ادلناقشة يشرح الرئيس اجللسة (8)

 اجللسة ادلناقشة خيتم رئيس (9)

 يكتب احملاضر أخطاء تلفظ ادلفردات كأخطاء معاين الكلمات (12)
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  بصحح احملاضر األحطاء (11)

يف ىذه ادلرحلة نظرت الباحثة عملية تعليم احملادثة  
يبداء ادلقدـ  الثانية باستخداـ طريقة ادلناقشة يف الفصل.

بفتح برنامج ادلناقشة، كيعرؼ رئيس اجللسة أعضائو ك 
ادلوضوع ادلبحوثة إىل ادلشركُت كاحملاضر، كيناقش ادلقدـ 

سئلة من ادلشًتكُت كانت ادلادة ادلوضوع، كجييب ادلقدـ األ
كمعاى الكلمات، كيعطي ادلقدـ الفرصة إىل ادلشًتكُت 
األخرل ليجيب السؤاؿ كيقد ـ اآلراء حىت خيتم رئيس 

كلذلك ىذه اجللسة ادلناقشة، كصحح احملاضر األحطاء. 
ادلرحلة يناسب دبعيار التقدير الذم يكتبها يف الباب 

 السابق. 
ال خيتلف احملاضر  دلرحلة ألفككاف نقص يف ىذه ا 

اخللفيات العليمية قبلها على الطلبة، كاف الطلبة ادلتحرجة 
من ادلدرسىة اإلسالمية يشعر أف يتكلم بسهولة، كأف الطلبة 
ادلتحرجة من ادلدرسة األىلية يشعر أف يتكلم صعوبة 

كرأىت الباحثة بعض كحيتاجهم كقت طويل لتكييف. 
 ادلشًتكُت يلعبوف اذلاتف.

 )ج( االختتاـ
 يتبُت احملاضر حضور الطلبة (1)
بقراءة احلمدلو  اختتم احملاضر تعليم احملادثة الثانية (0) 

 كالسالـ
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يقـو هبا احملاضر للعملية التعليمية حىت يعرؼ ىذه ادلرحلة 
صلاح تنفيذ تعليم احملادثة الثانية باستخداـ طريقة ادلناقشة. 

 يار التقدير.كيف تعليمها ىذه ادلرحلة يناسب دبع
 يةتعليمال ادلادة (ك

استنادا على سلطط منهج الدراسي الذل نالتو الباحثة، أف الطلبة يف تعليم 
احملادثة الثانية حرية يف اختيار ادلوضوع ألف يكونوا مستعدين يف قياـ ادلناقشة 

 كمايلي:   فهي سيأما ادلوضوع ادلكتوب يف سلطط منهج الدرا أماـ الفصل.
 عادلوضو  الرقم

 اإلسالـ 1
 اإلحساف 0
 العم ةاصلحة  3
 داتاالشه 4
 الصالت 5
 عمل السنة 6
 مشاىدة السينما 7
 الزكاة 8
 (UTS)عمل فصل  9

 احلاج 12
 حب  الوطن 11
 عمل ادلرأة 10
 من أضرار التدخُت 13
 أحكاـ الص ياـ 14
 (UAS)موصلة عمل السنة  16
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إىل 1ريخ تها  الباحثة مدة أسبوعُت من تاقمعلى ادلشاىدة الىت أ ااستنادك 
تعليم احملادثة  عن عملية الباحثة  ت، سوؼ تشرح0217ديسمبَت  15

 :، منهاالىت ادلكتوب يف ادلقالة طريقة ادلناقشة كماداهتااستخدـ ب

 عنواف "عمل ادلرأة"  (1
ىل تعمل ادلرأة خارج بيتها أـ التعمل؟ خيتلف الناس االجابة عن السؤاؿ 

 ثالثة فركؽ. إىل 
كال يصح أف ذبلس يف أف ادلراة نصف اجملتمع قاؿ الفرقة األكىل: 

بيتها، مثل: تغسل ادلالبس، كتعد الطعاـ، كتنظيف البيت، كتريب األكالد 
 كىي عندىم جزء من اإلقتصاد. تعمل كتأخذ أجر عملها.

كاآلراء من الفرقة الثايت: أف كظيفة ادلرأة االساسية تكوف يف البيت، 
رء ىذا الفريق أف الر اتب الذم أكالدم تأخذه كآ ثل تديره كتريب أكالدىا.م

ادلرأة من عملها تعطية للخادماة اليت تفسد األكالد. كال تصلحهم كيقوؿ 
ىذا الفريق: إف  ا خركج دلرأة من البيت يوذم إىل تفك ك األسرة كضياع 

 األكالد.  
فتعمل عملها األساسي  أما الفريق الثالث فَتل أف  العمل حق  للمرأة

يف بيتها كذلا أف تعمل خارج بيتها بشرط أف تعمل يف احملاالت اليت 
، كربفظ أخالقها كتبعد عن سلالطة الر جاؿ كالعمل يف اجملاؿ الط يب تناسبها

فتعمل طبيبة أك شلرضة أكيف اجملاؿ الت عليمي فتعمل معل مة أك مرب ية أك غَت 
 ذلك يف رلتمع نساين.

. اليت تناقشفرقة الذين يسأؿ ادلشًتكوف على  ؿااحثة السؤ كتبت الب
 كىي كما يلي:

 : األسئلة ( أ)
 ادلصانع؟ يفكاخلادمة رأم ادلقدـ عن عمل ادلراءة يف كقت الليل   .1 
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 تار ادلقدـ عن ىذا ادلوضوع؟دلاذا خي .0  
 كيف الطريقة للمراءة كي ال تتخلط أمور الرجاؿ؟ .3
 . ما معٌت ضياع؟4

 : اإلجابة ( ب)
ا،البأس بوساء الىت تعمل يف كقت اليل رأم ادلقدـ أف الن. 1  ألّن 

، بشرط يتم يف ادلصنع اخلادمة تقـو جيب أف مطلب أك التزاـ 
 .حقوؽ الزكج كالطفل

كالثاين   أة مجعية، السبب أف ادلقدـ خيتار ادلوضوع األكؿ فرقتنا مر  .0  
 مرأة مثل العنف ادلنزيل.ليـو العديد من اجلرئم الىت حلت يف ىذا ا

خل يف أمور الرجاؿ ىي، يقة التغلب على التساء حىت ال تدإف طر  .3
كالتزامات األزكاج. فالزكج كالزكجة ذلما احلق يف تقسم حقوؽ 

أف يلتمس العيش لألطفاؿ  احلصوؿ على زلبة بينهما، جيب الزكج 
القياـ ، ك كرعاية الطفل ،كالزكجات، كذبب الزكجة أف تقـو أمر الزكج

بالواجبات ادلنزلية مثل تغسل ادلالبس، كتعد الطعاـ، كتنظيف 
 البيت.

 Merawatمعٌت ضياع يعٌت  .4

 زيادةك ال تصحيحةالمرحلة  )ج(

يتم إجراء مرحلة التصحيحة كالزيادة من احملاضر حبيث ال تقع يف 
الذم حثة ا البااللقاء اآليت. من نتائج ادلالحظات كادلقابالت شهدهت

 مثل:يف ىذا الربنامج حملاضر يقـو ا

-عاملةكلرأم ادلقدـ عن عمل ادلراءة يف كقت الليل    :األسئلة األكىل
 يف ادلصانع عامالت

  ؟اختيار خلفية ادلوضوعما   :األسئلة الثاين
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 "( عنواف " من أضرار التدخُت0

نُت يف ىذا العصر، شل ا ينذر انتشر التدخُت ككثرت نسبو ادلدخ  
ت الص ح ي ة بينهم. فقد أظهرت دراسات كثَتة أف بإزديات ادلشكال

سبب لكثَت من الت دخُت يعر ض الص ح ة لكثَت من األخطار، كأن و 
، كما أنو األمراض، مثل: أمرض القلب، كسرطاف الر ئة، كاإللتهاب الرئة

يسبب الشيخوخة، كيزيد نسبة الوفيات صحيح أف كل  شيء بقضاء الل و، 
كلما بيد اهلل. كلكن جيب أف نتذك ر   ةح  رض كالص  كأف ادلوت كاحلياة كادل

دائما، أف اهلل سبحانو كتعاىل يقوؿ: كال تلقوا بأيديكم إىل التهلكة )البقرة: 
هلل كاف بكم رحيمان )النساء: (. كيقوؿ: كال تقتلوا أنفسكم إف ا195

مجاع األطب اء (. كالتدخُت قتل للنفس، كإنتحار بطيء، كما انو ضرر بإ09
رار، كقد لوحظ أف  نكالعقال سبة كفاة ادلدخ نُت تزداد ء. ال ضرر كال ضر

بإزديا إستهالؾ الس جائر. طبقا لتقرير منظ مة الص ح ة العادلي ة، فإف التدخُت 
 أحطر كباء عرفو اجلنس البشرم .

كالوفيات الناذبة عنو تعد  أكثر الوفيات اليت عرفها تاريخ األكبئة 
يث تنتشر شركات التيع دعاياهتا. كتبيع أسوأ كخصوصا يف الد كؿ الفقَتة ح

أنواع السجائر كأخطرىا كيف ىذا كل دليل على خطر التدخُت على 
من أخطر  ىمالبشرية، فهل يدرؾ صغار الشباب بصفة خاصة ما ينتظر 

كأضرر، إذا مارسوا لتدخُت، كأقدموا عليو نتيجة لكل ما سبق. فإف 
ضرر التدخُت يتعدل ادلدخ نُت  ادلدخ ن يقتل نفسو بنفسو، كما ثبت أف

فالتدخُت ضرر أنفسهم إىل بقي ة أفراد اجملتمع من اجملاكرين للمدخ نُت. 
متعد ، ألف الد خاف ادلتصاعد من أفواه ادلدخ نُت، يستنشقو من حوذلم دكف 
اختيار  منهم. كاحلري ة الشخصية ىنا تتعارض مع حقوؽ اجملتمع. ككم من 

 ككانت أضراره جسيمة. حريق شب  بسبب ادلدخ نُت،
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ينفق ادلدخ نوف أمواال كثَتة على الس جائر، كال يأخذكف مقابل ذلك 
مليوف مدخ ن يف أمريكا،  62را كخسارة. كقد كجد أف  ما ينفقو إال ضر 
 مليارات دكالر يف العاـ. 4يكلف 

. كىي  اليت تناقشكتبت الباحثة السؤاؿ الذين يسأؿ ادلشًتكوف على فرقة 
 كما يلي:

  :األسئلة ( أ)
 دلاذا ادلدخن السليب أشد ضركر من ادلدخن اإلجيايب؟ .1

 ادلدخن الشديد؟ يعارض يةكيف.0  
 ما معٌت السجائر؟. 3 

 . ما حكم التدخُت؟4
 اإلجابة: ( ب)

السلبيُت، ألّنم يستنشقوف  أشد ضركر ادلدخنُتمن الرأم فرقتنا  .1
( فقط كبدكفأكسيد   د الكربوف.ج أكسياستخر  الكربوف )السمـو
( كيف ّناية ادلدخنُت اإلجي استخرج ابيُت أكسيد الكربوف )السمـو

السجائر كجود مرشح لتحييد ادلواد الكيميائية الذين يستنشقوف 
 ادلدخنُت اإلجيابيُت.  

كيفية يعارض مدمٍت السجائر مثل شرب الكثَت من ادلاء الفواز،   .0  
 تقع يف اجتماعية الصحيحة، كأعيد تأىيلها.

 Tembakauمعٌت السجائر  .3
حكم التدخُت من بعض العلماء " يقوؿ حراـ إذا كاف شخص  .4

كاف شحض ما   ما يدخن يف األماكن العامة كيعاقب مكركه إذا
 يدحن يف منطقة التدحُت.
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 )ج( مرحلة تصحيحة
من نتائج ادلالحظات كادلقابالت شهدهتا الباحثة مرحلة  

 مثل:الربنامج اضر يف ىذا لزيادة الذم يقـو احملالتصحيحة كا
ادلدخن الشديد كتصحيحا كيف  يعارضكيفية   :األسئلة الثاين

 . ادلدخن الشديد يعاجل
Dilarang دبعٌت  شلنوع التدخُتادلفردات منها  كيزيد احملاضر

merokok ، دخ اف دبعٌتRokok ،دبعٌت دحني-دخن 

Merokok .  

 عنواف" أحكاـ الص ياـ"( 3
معنها لغة اإلمساؾ، كشرعا يصـو صوما  الصـو مصدر من صاـ

إمساؾ عن مفطر بني ة سلصوصة مجيع ّنار قابل للصـو من مسلم عاقل 
طاىر من حيض كنفاس. كشرائط كجوب الص ياـ ثالثة أشياء كيف بعض 

.  النسح أربعة أشياء ىي اإلسالـ، كالبلوغ، كالعقل، كالقدرة على الصـو
 جيب الصـو على ادلتصف كىذا ىو الساقط على نسخة الثالثة فال

 بأضداد ذلك.
ـو فرضا  ي ة بالقلب فإف كاف الص  كفرائض الصـو أربعة أشياء أحدىا النػ  

كجيب التعيُت يف صـو الفرض   من إيقاع النػ ي ة ليال. كرمضاف أكنذران فال بد  
كرمضاف كأكمل ني ة صومو أف يقوؿ الشخص نويت صـو غد عن أداء 

عاىل. كالثاين اإلمساؾ عن األكل كالشرب فرض رمضاف ىذه الس نة هلل ت
كادلشركب عند الت عم د فإف كاف ناسيان أك جاىال مل يفطر  كإف قل  ادلأكوؿ

إف كاف قريب عهد باإلسالـ أك نشأ بعيدا عن العلماء كإال  أفطر. 
كالثالث اجلماع عامدا كأما اجلماع ناسيا فكاألكل ناسيا. كالرابع تعم د 

 ء مل يبطل صومو. القيء فلو غلبو القي
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يفطر بو الص ائم عشرة أشياء أحدىا كثانيها ما كصل عمدا إىل كالذم 
اجلوؼ ادلنفتح أك غَت ادلنفتح كالوصوؿ من مأمومة إىل الرأس كادلراد 
إمساؾ الص ائم عن كصوؿ عُت إىل ما يسم ى جوفا. كالثالث احلقنة يف 

دبر أدلعرب عنهما يف أحدل السبيلُت كىي دكاء حيقن بو ادلريض يف قبل أك 
ادلنت بالس بيلُت. كالرابع القيء عمدا فإف مل يتعمد مل يبطل صومو كما 

مس الوطء عمدا يف الفرج فال يفطر الص ائم باجلماع ناسيا  سبق. كاخلا
كما سبق. كالسادس اإلنزاؿ كىو خركج ادلٍت  عن مباشرة بال مجاع زلر مان 

بيد زكجنو أك جاريتو. كاحًتز  كاف كإخراجو بيده أك غَت محر ـ كإخراجو
باإلحتالـ فال إفطاربو جزمان. كالسابع إىل اخر  دبباشرة عن حركج ادلٍت  

العشرة احليض كالنفاس ك اجلنوف كالر د ة فمىت طرأ شيء منها يف أثناء 
 الصـو أبطلو.

. اليت تناقشكتبت الباحثة السؤاؿ الذين يسأؿ ادلشًتكوف على فرقة 
 كىي كما يلي:

 :ألسئلةا)أ( 
 ما حكم الصائم بال سحور؟ .1 

 مىت كقت اإلمساؾ األحسن؟ .0  
 اخرج ادلٍت؟ كيف صـو الرجاؿ  . 3 

 ذم يستنشق دخن؟. ما حكم الصائم ال4
 :اإلجابة )ب(
 حبكمو سنة مؤكدالسحور  جائز. أف حكم الصائم بال سحور .1 
دقيقة قبل فجر صديق قبل الفجر،  15كقت اإلمساؾ األحسن  .0  

 دقائق قبل الفجر 12الوقت اإلمساؾ  يةيكلكن يف اندكنيس
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باطال أـ جائز بشرط غَت  ادلٍت  ليس خرحصـو الرجاؿ الذين ا .3
 خرجة بقصد مث الصياـ يصبح باطالإحتالـ، إذا كاف متقصد مثل 

الذين يستنشقوف دخاف السجائر يف كقت الصياـ ليس  األشخاص .4
 اف السجائر عن قصد.باطال، إذا كاف استنشاؽ رائحة دخ

 كزيادة تصحيحةال)ج( مرحلة 
الذم يقـو من نتائج ادلشاىدة، شاىدت الباحثة مرحلة تصحيحة  

 يف ىذه ادلناقشة يزيد األستاذ ادلفرات منها.ىذا الربنامج احملاضر يف
 ،حيتلفو األستاذ معنهما اذلواء كالريح

دبعٌت   ريحالك  Udara yang dihirup untuk bernafasمعنها  اذلواء
Angin. 

ادلكتوب يف سلطط منهج الدراسي ال يناسب بنتيجة ادلقابلة مع  ادلادة
يف ث و ادلبح . ادلادةألف من نتجة ادلقابلة ،احملاضر ك بعض من الطلبة

 .ىي خريةتعليم احملادثة الثانية 

 كربليلها . العوامل الداعمة كالعوامل ادلانعة يف تعليم احملادثة الثانية بطريقة ادلناقشة0

العوامل الداعمة لتعليم احملادثة الثانية بطريقة  ادلشاىدة، استنادا على نتيجة
مثل سبورة )التسهيالت الكاملة كجود ك ، ةقالة كادلواد ادلبحوثموجود مادلناقشة ىي 
تقدمي اآلراء كيف إجابة ما  التعاكف لكل فرقة يف ، احملموؿ، عالة غرض(،كقلم جاؼ

، الطلبة ادلفردات من استيعاب ما العوامل ادلانعة فهي نقصافكأ سألو ادلشًتكوف.
 هااليزاؿ متوترا كيرى الطلبة ما يكوفعندالباحثة  تنظر  ،ادلادة اتقاف كنقصاف

     .يف كقت ادلناقشة النصوص يف ادلقالة

كطلبة يف طبقة ثالثة الذين ابلة مع زلاضر احملادثة الثانية ادلق مننتائج ك   
لتعليم ك العوامل ادلانعة  حملادثة الثانية ، أّنم يركف العوامل الداعمةيشًتكوف مادة ا

 ادثة الثانية بطريقة ادلناقشة منها:احمل
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 الرقم اإلسم امل الداعمةو عال امل ادلانعةو عال
صعبة البحث عن 

  ادلادة
ع على احملاضريتسج 1 البالط   1 

استيعاب ادلفردات، 
كاحلوؼ عن 

 األخطاء

 محاسة يف تعليم
اللغة العربيةكتكليما   

0 الطالبة  0 

نقصاف قدرة على 
الطلبة، كالبيئة  غَت 

 موافق

الطلبة أف  ينبغي على
لي، ال معب وايتعلم

خيطئ الطلبة الذين 
 يعملوف اخلطيئات

3 البالط  3 

التعاكف بُت الفرقة 
غَت موافق، 

كموجود األصدقاء 
 غَت سعيد

ادلوضوع ادلكتوب يف 
ليت ادلقالة، دقة اللغة ا

 أقامها احملاضر

4بة الطال  4 

خوؼ عن 
األحطاء،  كبيئة 
 اللغة غَت موافق

 تسجع على احملاضر
خاصة يف فهم 

 القواعد

5بة الطال  5 

نقصاف استيعاب 
ادلفردات على 

 الطلبة
 

، التعليم ليس شلال  
 متبادؿ من احملاضر 

6بة الطال  6 

7 البالطيستطيع احملاضر أف  احلصوؿ على   7 
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أعضاء الفرقة 
ك الصعبة  ةالسلبي

 لة، بة ادلقاكتا  يف 

الفصل بشكل  ينظم
، موجود جيد

السهيالت الكاملة 
، مثل احلسوب

ادلركحة، السبورة، 
 كقلم

حيتاج الوقت 
 الطوؿ

ادلوضوع ادلكتوب يف 
من ادلقالة،  متبادؿ 

 احملاضر

8 الطالب  8 

قلة من الطلبة 
كاألخرين  فع الةال

  السلبية

ع احملاضر، يتسج
دلقالة كادلادة ا

 يمية التعل

9 الطالب  9 

ال توبيخ احملاضر 
عندما يكوف 

الطلبة الذين ناـ 
 كيلعبوف اذلاتف 

12 البالط  يدتعاكف الفرقة اجل  12 

الفرقة الىت يصعب 
 التعاكف معها

11 الطالب متبادؿ من احملاضر  11 

خوؼ عن 
تقدمي األخطاء يف 

ادلادة كجيب عن 
األسئلة من 

لطلبة الذين يناقش ا
كيقرأكف ادلفردات 

 ال خيطئ اخلطيئات
زلاضر مباشرة كلكن 

10 الطالبة  10 
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ىناؾ كقت معُت  ادلشًتكُت
  لتربير

نقصاف استيعاب 
ادلفردات على 

 الطلبة

ادلادة ادلكتوب يف 
 ادلقالة

13 الطالب  13 

البيئة اللغة غَت 
موافق، حيتاج 

الوقت الطويل 
 ليبداء ادلناقشة

اضر التفاعل بُت احمل
 ىو راسخةكالطلبة 

14لبة االط  14 

نقصاف استيعاب 
 ادلفردات

ادلوضوع ادلكتوب يف 
 ادلقالة

15 الطالب  15 

احلياء ك اخلوؼ 
عن األخطاء يف 

 التكلم العريب

16لبة االط ع احملاضريتسج  16 

حفظ صعبة من 
 ادلردات كفهم ادلواد

التعليم جنبا إىل 
مشاىدة ادلسجل 

حىت التعليم ليست 
 شلال  

17 الطالب  17 

خوؼ عن 
األخطاء يف جيب 

 األسئلة

18لبة االط تعاكف الفرقة اجليد  18 

19لبة االطزيدة احلماسة يف موجود األصدقاء    19 
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حفظ ادلفردات ألف  السليب ك اخلويف
ينبغى على الطلبة أف 

 يتكلموا بعملي  
نقصاف استيعاب 

 ادلفردات
02لبة االط ع احملاضر يتسج  02 

درة على قنقصاف  
  فهم ادلادة

ادلوضوع ادلكتوب يف 
ادلقالة، يف عملية 

التعليم يتكلم احملاضر 
 باللغة العربية 

01 البالط  01 

صعبة يف حفظ 
 ادلفردات، خوؼ
عن األخطاء يف 

 التكليم العريب

جيد الفرقة اإلجيايب  ك 
سهل البحث عن ي

 ادلادة

00 البالط  00 

الفرقة اء أعض
السليب  يف التكلم 

 ريبالع

ع احملاضر يف يتسج
متوسط أك اخر 

 التعليم

03لبة االط  03 

خوؼ عن 
األخطاء يف التكلم 
العريب، كمل يستطيع 

أف جيب األسئلة 
 من ادلشًتكُت

يف زيدة الناشط 
التعلم كالتكلم اللغة 
العربية، ألف طريقة 

زلادثة  ىيادلناقشة 
مباشرة يف اماـ 

  الفصل

04لبة االط  04 
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، البيئة غَت موافق
ما ما اىتمامو كقل  

  لمشًتكُتلاحملاضر 

ع احملاضر، يتسج
 كموجود ادلقالة

05 البالط  05 

نقصاف استيعاب 
ادلفردات كادلوضوع 

 ادلبحوت

تساعد موجود ادلقالة 
 ادلناقشة ادلقدـ عند

06لبة االط  06 

   البيئة العربية غَت
 موافق

07لبة االط تعليم ليس شلال  ال  07 

من  منقصاف فه  
ين ادلفردات امع

 الذم يتكلم
  احملاضر

يف عملية التعليم 
باللغة  حيدث احملاضر 

أيضا   كيتمالعربية 
باللغة إدخالو 

اإلندكنيسية حىت 
     يفهم الطلبة ما حيدث 

08 البالط  08 

الفرقة الىت تصعب 
 من التعاكف 

09لبة االط التعاكف بُت الفرقة   09 

نقصاف استيعاب 
خوؼ ادلفردات ك 

خطاء يف عن األ
 التكلم

ادلوضوع ادلكتوب يف 
 ادلقالة

32لبة االط  32 

تريد التعبَت عن 
حوؼ اآلراء كلكن 

31لبة االط متبادؿ من احملاضر  31 
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 عن األخطاء
نقصاف استيعاب 

 ادلفردات
احملاضر  على يستطيع

اف جيعل الطلبة 
السلبيُت يصبحوف 

 اإلجيابُت 

30لبة االط  30 

نقصاف استيعاب 
قلة ادلفردات، 

شجاعة الطلبة، 
خوؼ عن 

 األخطاء، اليزاؿ
 من منقوشة

القواعد الذم 
يكتب يف ادلقالة، 
نقصاف استيعاب 

كال  ادلادة
استعدادهتا، احلياء 
يف التكلم، اخلوؼ 

كالوسواس الذم 
 يشعر على الطلبة

ع يتسجكتب ادلقالة، 
 احملاضر ادلصطلحات

سواء يف منتصف 
 ادلناقشة أك يف ّنايتها 

يم احملادثة الثانيةزلاضر تعل  33 

 

زلاضر  إىلشاىدة، ك ادلقابلة الىت تواجو استنادا على نتيجة البحث من ادل
ثالثة الذين يشًتكوف مادة احملادثة الطبقة الطلبة يف ال من احملادثة الثانية كبعض
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نية وامل الداعمة كالعوامل ادلانعة يف تعليم احملادثة الثاالباحثة أف الع ليلزبالثانية مث  
 .طريقة ادلناقشةاستخداـ ب

 العوامل الداعمة كما يلي: 

كاف الطلبة الذين يقدموف ك ،  ئاتالذين يعملوف اخلطي خيطئ الطلبةال  أ(
 يقراءكف كلمة خاطئة فكتبها احملاضر يف سبورة مث يصح حها مباشرة

عربية ، يف عملية التعليم يتكلم احملاضر اللغة الا احملاضرأقامهدقة اللغة اليت  ب(
الدراسي  منهج ب يف سلططدائما. كىذا يناسب مع اصلاز التعليم الذم يكت

ديلكوا الطلبة كفاءة يف تطبيق احلوار األساسي ك تعتاد على التحدث  يعٌت
 باللغة العربية بصحيح

 انية، يزيد احملاضر الربنامج يعٌتيف تعليم احملادثة الث، التعليم ليس شلمرالا  ج(
 الطلبة دبلل االيشعرك حىت  التخمُتلعب مشاىدة ادلسجل ك 

  جاح التعليمين يتم أف ، التسهيالت الكاملةكجود التسهيالت الكاملة  د(

، ادلقالة مفيدة جدا على الطلبة عند التقدديي، ادلقالة كادلادة التعليمية للطلبةق( 
ألف عندما نسي نطق ادلفردات ديكن الطلبة رؤية النص الذم يكتب يف 

 ادلقالة

ف العوامل الداعمة يف تعليم احملادثة الثانية باستخداـ طريقة ادلناقشة لدل أ
إىل  ها يصدر من قليل 0216طلبة قسم تعليم الل غة العربية السنة الدراسية 

، البيئة موجود التسهيالت الكاملة موجود ادلقالة، ك ثلجية مار العوامل اخل
 ركا الطلبة بادللل.العربية غَت فعالية، ك لعب التخمُت حىت ال يشع

 أما العوامل ادلانعة فهي كما يلي:
 ادلفردات من الطالب نقصاف استيعاب  أ(

 قلة شجاعة الطالب يف إلقاء األراء ألّنم خيافوف األخطاء  ب(

 يتمسك الطالب القواعد ادلكتوبة يف ادلقالة  ج(
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 نقصاف قدرة ادلادة  د(

 لعريب أماـ الفصل احلياء كاخلوؼ عن األخطاء يف التكلم ا  ق(

 نقصاف التعاكف بُت الفرقة  ك(

 البيئة العربية عدـ فعالية  ز(

 صعبة البحث عن ادلادة  ح(

 البيئة غَت موافق  ط(

 م( قلة االىتماـ

لدل  طريقة ادلناقشةـ ااستخدأف العوامل ادلانعة يف تعليم احملادثة الثانية ب 
العوامل  ها يصدر إىلمن كثَت  0216ة السنة الدراسية طلبة قسم تعليم الل غة العربي

خلية على الطلبة منها نقصاف اتقاف ادلفردات من الطالب، كقلة شجاعة االد
الطالب يف إلقاء األراء ألّنم خيافوف األخطاء، كنقصاف قدرة ادلادة، ك احلياء 

منها  جيةار العريب أماـ الفصل. ك العوامل اخلكاخلوؼ عن األخطاء يف التكلم 
 البيئة العربية.
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 الباب الخامس
 االختتام

 الخالصة . أ
حث. انطالقا الباحثة يف إمتام ىذا الباهلل  قد ساعدمحدا هلل وشكرا لو رب العادلني 

 ص الباحثة مما يلي:من نتائج البحث، فتلخ
قسم تعليم اللغة  م طريقة ادلناقشة لدى طلبةاتنفيذ تعليم احملادثة الثانية باستخد .1

 6112العربية السنة الدراسية 
م طريقة ادلناقشة يف جامعة واىل سوجنوا اإلسالمية اتعليم احملادثة الثانية باستخد 

تنفيذ. يف مرحلة  مرحلةاستعداد و  وىي مرحلة إىل مرحلتنيتنقسم  احلكومية
عملية تعليم احملادثة الثانية باستخدم ادلقدمة، ا التنفيذ ىناك ثالث برامج وىو

، احملاضر التعليم بالسالم ، واالختتام. يبدأ)األنشيطة األساسية( طريقة ادلنافشة
و  ،يناقش ادلقدم ادلوضوعاجللسة برنامج ادلناقشة مث و يستمر أن يبداء ريئس

يشرح جييب ادلقدم األسئلة من ادلشرتكني و ،فرصة السؤال و اإلجابة يفتحو
يكتب احملاضر أخطاء تلفظ .ادلناقشة الرئيس نتجة ادلناقشة، و خيتتم برنامج

 واالخر خيتم احملاضر تعليم ،ادلفردات وأخطاء معاين الكلمات مث يصّححها
 حضور الطلبة قبلها. احملاذثة الثانية ويتبني

م طريقة ادلناقشة لدى طلبة اديف تعليم احملادثة الثانية باستخ أن العوامل الداعمة .6
مل العوا يرجع إىل قليل منها 6112قسم تعليم اللغة العربية السنة الدراسية

مع وجنبا  ،وجود ادلقالة، ووجود التسهيالت الكاملة البيئة العربية اخلارجية مثل
العوامل وإن  ومشاىدة ادلسجل لذلك اليشعر الطلبة بادللل.لعب التخمني 

داخلية على الطلبة فهي نقصان استيعاب العوامل ال يرجع إىل منو كثريادلانعة  
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ونقصان قدرة ادلادة، وقلة شجاعة الطلبة يف إلقاء األراء ادلفردات من الطلبة، 
 خيافون اخلطيئات، قلة االىتمام.ألهنم 

 
 االقتراحات . ب

بعد أن جتري الباحثة البحث، فتؤدى الباحثة إىل أن 
 تقدم االقرتاحات كما يلي:

 بنفسها حىت ال يلعبوهنم اذلاتفاحملاضر االنتباه إىل ادلشرتكني  ينبغي .1
 ألهنم متخرجة من ادلدرسة ادلختلفة  أن يهتم قدرة الطلبة ينبغي احملاضر .6
 نبغي للطلبة أن يتعاون مع الفرقتهمي .3
 ينيغي للطلبة أن يتعّلمون جبدّ  .4

 
 ج. االختتام

احلمد للة رب العادلني الذي علم بالقلم علم اإلنسان ما مل يعلم، والصالة 
آلو وأصحابو امجعني. أما والسالم على سيدنا حممد خامت األنبياء وادلرسلني، وعلى 

 بعد.
، وتدعو اللة تعاىل أن فقد اختتمت الباحثة البحث حبثا كامال يف مخسة أبواب

 .إليو يكون ىذا البحث نافعا للقارئني واحملتاجني
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Lampiran 1 

 

Hasil wawancara dengan dosen mata kuliah Muhadatsah II 

 

1. Persiapan apa saja yang bapak lakukan ketika akan memulai 

pembelajaran Muhadatsah II? 

Jawab: Saya menyiapkan RPS (Rencana Pelaksanaan 

Semester)  

2. Bagaimana proses pembelajaran Muhadatsah II berlangsung? 

Jawab: Pertama pembukaan pembelajaran oleh dosen, kedua 

masuk ke kegiatan inti yaitu pelaksanaan metode diskusi, dan 

terakhir adalah penutup. sebelumnya dosen membentuk 

kelompok untuk berpresentasi  

3. Apakah bapak menemukan kesulitan dalam memilih metode dan 

media dalam melaksanakan pembelajaran Muhadatsah II?  

Jawab: Tidak pernah kesulitan dalam memilih metode 

ataupun media, karena ada hubungan timbal balik dua arah 

yaitu antara mahasiswa dengan dosen, atau mahasiswa dengan 

mahasiswa 

4. Apa saja media yang telah bapak gunakan saat pembelajaran 

Muhadatsah II? 

Jawab: Laptop, LCD, proyektor, spidol dan papan tulis 

5. Apakah bapak menentukan topik tertentu yang akan dibahas 

dalam pembelajaran Muhadatsah II? 

Jawab: Tidak, topik sengaja saya bebaskan agar mahasiswa 

lebih siap saat presentasi di kelas 

6. Selama menggunakan metode Diskusi apakah bapak mengalami 

kesulitan ataupun kendala? 

Jawab: Tidak 

7. Menurut bapak, apakah metoe Diskusi efektif digunakan pada 

pembelajaran Muhadatsah II dan kenapa? 

Jawab: Cukup efektif 



8. Menurut bapak apa saja kelebihan dari metode diskusi dalam 

pembelajaran Muhadatsah II? 

Jawab: Pemikiran mahasiswa bersifat ilmiah, pawai untuk 

menjawab, menambah, mengoreksi, mempertahankan 

pendapat mengkritik dan menyanggah 

9. Menurut bapak apa saja kekurangan dari metode diskusi dalam 

pembelajaran Muhadatsah II? 

Jawab: saat presentasi mahasiswa tidak aktif berbicara itu 

tandanya tidak ikut membuat makalah, ketika anggota 

kelompok pasif  karna IQ siswa berbeda-beda 

10. Menurut bapak apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat 

pembelajaran Muhadatsah  II? 

Jawab:  faktor pendukung diantaranya pembuatan makalah, 

harus aktif berbicara, pembetulan istilah baik ditengah diskusi 

ataupun akhir 

Faktor penghambat diantaranya kurangnya mufrodat, minim 

keberanian karena takut salah, masih terpaku dengan qawaid 

yang ada dalam makalah, kurangnya penguasaan materi tidak 

mempersiapkan mufrodat, malu berbicara, takut, dan rasa 

cemas yang dirasakan oleh mahasiswa 

  



Lampiran 2 

 

Hasil wawancara dengan mahasiswa jurusan PBA’16 (Semester Tiga) 

Nama: M. Nailul atho’illah 

 

1. Bagaimana proses  pembelajaran Muhadatsah II dilaksanakan? 

Jawab: Presentasi dengan tema yang dipilih 

2. Bagaimanakah sikap  dosen Muhadatsah II  ketika mengajar? 

Jawab: Santai selalu membenarkan ketika salah 

3. Apakah dosen Muhadatsah II  mampu mengelola kelas dengan 

baik? 

Jawab: Mampu 

4. Apakah dosen Muhadatsah II selalu menggunakan bahasa Arab 

ketika mengajar? 

Jawab: Tidak selalu, pembukaan menggunakan bahasa Arab, 

kalau untuk membenarkan menggunakan bahasa Indonesia 

5. Media atau sarana prasarana apa saja yang digunakan dosen 

Muhadatsah II dalam pembelajaran? 

Jawab: Makalah,  

6. Metode  apa yang digunakan  dosen Muhadatsah II dalam 

mengajar? Apakah membantu anda  berbicara bahasa arab dengan 

fasih dan lancar? 

Jawab: diskusi, cukup membantu 

7. Apakah anda merasa termotivasi  ketika pembelajaran 

Muhadatsah II menggunakan metode diskusi? 

Jawab:  Iya, ada keinginan untuk  berbicara bahasa Arab terus 

8. Bagaimanakah cara anda belajar Muhadatsah II menggunkan 

metode diskusi? 

Jawab: Mencari referensi dari bahasa Indonesia terlebih 

dahulu  

9. Kendala apa saja yang anda hadapi sewaktu anda belajar 

Muhadatsah II? 



Jawab: Penguasaan mufrodat yang kurang, ada arti yang sulit 

ditemukan 

10. Apakah kamu merasa kesulitan berbicara bahasa arab ketika 

menggunakan metode diskusi? Mengapa? 

Jawab: Iya, karena penyusunan kata kadang sulit dipahami 

11. Apakah penggunaan metode diskusi sudah efektif  ketika 

pembelajaran Muhadatsah II dilaksanakan? 

Jawab:  Lumayan, karena ada motivasi untuk belajar berbicara 

bahasa Arab 

12. Menurut anda apa faktor pendukung dan faktor penghambat 

ketika pembelajaran Muhadatsah II dilaksanakan dengan 

menggunakan metode diskusi? 

Jawab: Pendukung, selalu dibenarkan ketika salah. 

Penghambat, bahan sulit dicari  

  



Nama: Nia Sulthoniah 

 

1. Bagaimana proses  pembelajaran Muhadatsah II 

dilaksanakan? 

Jawab: Presentasi dengan tema yang dipilih, suruh 

menceritakan 

2. Bagaimanakah sikap  dosen Muhadatsah II  ketika mengajar? 

Jawab: Santai, luwes, tidak menekan, dan tidak monoton 

3. Apakah dosen Muhadatsah II  mampu mengelola kelas 

dengan baik? 

Jawab: Mampu, saat mengajar dosen mampu berinteraksi 

dengan siswa 

4. Apakah dosen Muhadatsah II selalu menggunakan bahasa 

Arab ketika mengajar? 

Jawab: Tidak selalu, pembukaan memakai bahasa Arab 

terkadang bahasa Indonesia 

5. Media atau sarana prasarana apa saja yang digunakan dosen 

Muhadatsah II dalam pembelajaran? 

Jawab: Makalah, kadang LCD untuk hiburan tapi bisa untuk 

materi 

6. Metode  apa yang digunakan  dosen Muhadatsah II dalam 

mengajar? Apakah membantu anda  berbicara bahasa arab 

dengan fasih dan lancar? 

Jawab: Diskusi,  iya karena kita harus berbicara bahasa Arab  

7. Apakah anda merasa termotivasi  ketika pembelajaran 

Muhadatsah II menggunakan metode diskusi? 

Jawab: Tidak terlalu, karena mata kuliah lain juga 

menggunakan metode diskusi 

8. Bagaimanakah cara anda belajar Muhadatsah II menggunkan 

metode diskusi? 

Jawab: Pahami arti, cari arti yang belum tahu 

9. Kendala apa saja yang anda hadapi sewaktu anda belajar 

Muhadatsah II? 



Jawab: Mental, takut salah berbicara bahasa Arab 

10. Apakah kamu merasa kesulitan berbicara bahasa arab ketika 

menggunakan metode diskusi? Mengapa? 

Jawab: iya ada kesulitan, karena dituntut memikir cepat 

dengan bahasa Arab 

11. Apakah penggunaan metode diskusi sudah efektif  ketika 

pembelajaran Muhadatsah II dilaksanakan? 

Jawab:  Bisa efektif  karena disuruh berbicara bahasa Arab 

didepan kelas, dan tidak efektif  ketika satu kelompok yang 

bisa bahasa Arab hanya ada beberapa orang 

12. Menurut anda apa faktor pendukung dan faktor penghambat 

ketika pembelajaran Muhadatsah II dilaksanakan dengan 

menggunakan metode diskusi? 

Jawab: Pendukung, pembelajaran tidak monoton. 

Penghambat, kurang penguasaan mufrodat oleh mahasiswa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Nama: Nisa’ul Hasanah 

 

1. Bagaimana proses  pembelajaran Muhadatsah II 

dilaksanakan? 

Jawab: Presentasi dengan tema yang dipilih, boleh 

menceritakan, membuat makalah, berpendapat yang penting, 

dibuat kelompok 

2. Bagaimanakah sikap  dosen Muhadatsah II  ketika mengajar? 

Jawab: Enak, bijak, tidak pernah menyalahkan, sering 

membenarkan 

3. Apakah dosen Muhadatsah II  mampu mengelola kelas 

dengan baik? 

Jawab: Mampu, kadang  bercanda dengan menggunakan 

bahasa Arab atau bahasa Indonesia 

4. Apakah dosen Muhadatsah II selalu menggunakan bahasa 

Arab ketika mengajar? 

Jawab: Tidak selalu 

5. Media atau sarana prasarana apa saja yang digunakan dosen 

Muhadatsah II dalam pembelajaran? 

Jawab: Makalah, papan tulis, spidol 

6. Metode  apa yang digunakan  dosen Muhadatsah II dalam 

mengajar? Apakah membantu anda  berbicara bahasa arab 

dengan fasih dan lancar? 

Jawab: Diskusi,  iya karena kita harus berbicara bahasa Arab 

secara langsung didepan kelas 

7. Apakah anda merasa termotivasi  ketika pembelajaran 

Muhadatsah II menggunakan metode diskusi? 

Jawab: Iya  

8. Bagaimanakah cara anda belajar Muhadatsah II menggunkan 

metode diskusi? 

Jawab: Pahami materi 

9. Kendala apa saja yang anda hadapi sewaktu anda belajar 

Muhadatsah II? 



Jawab: Dari segi kalam, mufrodat, belum terbiasa 

10. Apakah kamu merasa kesulitan berbicara bahasa arab ketika 

menggunakan metode diskusi? Mengapa? 

Jawab: Iya ada kesulitan, karena diskusi ngmong langsung 

11. Apakah penggunaan metode diskusi sudah efektif  ketika 

pembelajaran Muhadatsah II dilaksanakan? 

Jawab:  Bisa efektif dan tidak efektif  

12. Menurut anda apa faktor pendukung dan faktor penghambat 

ketika pembelajaran Muhadatsah II dilaksanakan dengan 

menggunakan metode diskusi? 

Jawab: Pendukung, semangat dalam belajar dan berbicara 

bahasa Arab. Penghambat, kurang penguasaan mufrodat oleh 

mahasiswa  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Nama: Nida Farhani Mubarokah 

 

1. Bagaimana proses  pembelajaran Muhadatsah II 

dilaksanakan? 

Jawab: Presentasi dengan tema yang dipilih, ada sesi tanya 

jawab dan pembenaran oleh dosen  

2. Bagaimanakah sikap  dosen Muhadatsah II  ketika mengajar? 

Jawab: Enak, pak Alis tidak pernah menuntut harus bisa 

cocok bagi pemula yang belajar bahasa Arab 

3. Apakah dosen Muhadatsah II  mampu mengelola kelas 

dengan baik? 

Jawab: Mampu, kadang ketika ada kelompok yang fakum pak 

Alis memancing dulu agar kelompok tersebut berani berbicara 

4. Apakah dosen Muhadatsah II selalu menggunakan bahasa 

Arab ketika mengajar? 

Jawab: Iya ketika dalam pembelajaran, tapi kalau berbicara 

menggunakan bahasa Indonesia 

5. Media atau sarana prasarana apa saja yang digunakan dosen 

Muhadatsah II dalam pembelajaran? 

Jawab: Laptop, papan tulis, spidol 

6. Metode  apa yang digunakan  dosen Muhadatsah II dalam 

mengajar? Apakah membantu anda  berbicara bahasa arab 

dengan fasih dan lancar? 

Jawab: Diskusi,  iya karena sangat membantu ketika tidak bisa  

7. Apakah anda merasa termotivasi  ketika pembelajaran 

Muhadatsah II menggunakan metode diskusi? 

Jawab: Iya termotivasi, faktor pertama dari dosen 

8. Bagaimanakah cara anda belajar Muhadatsah II menggunkan 

metode diskusi? 

Jawab: Membiasakan Muhadatsah Yaumiyah, setiap hari 

belajar mufrodat 

9. Kendala apa saja yang anda hadapi sewaktu anda belajar 

Muhadatsah II? 



Jawab: Dari segi mufrodat dan qowaid 

10. Apakah kamu merasa kesulitan berbicara bahasa arab ketika 

menggunakan metode diskusi? Mengapa? 

Jawab: Iya, karena kurangnya kebendaharaan kata 

11. Apakah penggunaan metode diskusi sudah efektif  ketika 

pembelajaran Muhadatsah II dilaksanakan? 

Jawab:  Sudah efektif, tapi tidak usah tanya jawab 

12. Menurut anda apa faktor pendukung dan faktor penghambat 

ketika pembelajaran Muhadatsah II dilaksanakan dengan 

menggunakan metode diskusi? 

Jawab: Pendukung, tema yang akan dibahas, ketepatan 

bahasa. Penghambat, kurang kerjasama antar kelompok 

kadang ada yang menyepelekan 

 

 

 

 

 

 

 

  



Nama: Latifatuun Nuriyah 

 

1. Bagaimana proses  pembelajaran Muhadatsah II 

dilaksanakan? 

Jawab: Mencari teks, pemakalah maju kedepan 

2. Bagaimanakah sikap  dosen Muhadatsah II  ketika mengajar? 

Jawab: Terbuka, penting kita berbicara bahasa Arab dahulu 

3. Apakah dosen Muhadatsah II  mampu mengelola kelas 

dengan baik? 

Jawab:  Iya mampu 

4. Apakah dosen Muhadatsah II selalu menggunakan bahasa 

Arab ketika mengajar? 

Jawab: Dominan iya, tapi terkadang kalau menjelaskan 

memakai bahasa Indonesia  

5. Media atau sarana prasarana apa saja yang digunakan dosen 

Muhadatsah II dalam pembelajaran? 

Jawab: Makalah 

6. Metode  apa yang digunakan  dosen Muhadatsah II dalam 

mengajar? Apakah membantu anda  berbicara bahasa arab 

dengan fasih dan lancar? 

Jawab: Diskusi,  iya karena harus faham tema 

7. Apakah anda merasa termotivasi  ketika pembelajaran 

Muhadatsah II menggunakan metode diskusi? 

Jawab: Iya termotivasi, faktor pertama dari teman 

8. Bagaimanakah cara anda belajar Muhadatsah II menggunkan 

metode diskusi? 

Jawab: Meminta bantuan teman 

9. Kendala apa saja yang anda hadapi sewaktu anda belajar 

Muhadatsah II? 

Jawab: Belum bisa menggunakan metode diskusi dengan baik 

10. Apakah kamu merasa kesulitan berbicara bahasa arab ketika 

menggunakan metode diskusi? Mengapa? 

Jawab: Iya, karena kesulitan bi’ah Arabiyahnya 



11. Apakah penggunaan metode diskusi sudah efektif  ketika 

pembelajaran Muhadatsah II dilaksanakan? 

Jawab:  Kurang efektif, yang aktif  hanya beberapa orang 

12. Menurut anda apa faktor pendukung dan faktor penghambat 

ketika pembelajaran Muhadatsah II dilaksanakan dengan 

menggunakan metode diskusi? 

Jawab: Pendukung, salah kalam dibenarkan oleh dosen. 

Penghambat, takut salah bi’ah Arabiyah kurang mendukung 

 

 

 

 

 

  



Lampiran 3 

Lembar Observasi 

طلبة قسم تعليم اللغة العربية السنة  تنفيذ تعليم احملادثة الثانية بطريقة املناقشة لدى
 6102الدراسية 

1. Kelas yang diamati: Kelas Muhadatsah II UIN Walisongo 

Semarang 

 

No Aspek Indikator 
Cek 

(√) 

Ket 

 

1 Kesesuaian 

pelaksanaan 

pembelajaran 

dengan 

program 

perencenaan 

 

1. Langkah-langkah 

pembelajaran 

(kegiatan 

pembukaan, inti, 

dan penutup) 

2. Materi 

pembelajaran 

3. Metode 

pembelajaran 

4. Media 

pembelajaran 

5. Aktifitas dosen 

dan mahasiswa 

 

 

 

 

Dosen dan 

mahasiswa 

menjalankan 

langkah-langkah 

pembelajaran 

sesuai dengan 

program 

perencanaan 

2 Materi 

pembelajaran 

 

  Dosen 

membebaskan 

mahasiswa 

untuk memilih 

tema yang akan 

diduskusikan.  

3 Penggunan 

metode 

diskusi dalam 

pembelajaran 

 

1. Kesesuaian  

penggunaan 

metode diskusi 

untuk mencapai 

tujuan 

pembelajaran 

2. Metode diskusi 

 

 

 

Metode yang 

digunakan 

sesuai dengan 

perencanaan 

pembelajaran 



digunakan untuk 

mendukung 

keaktifan 

berbicara 

mahasiswa 

3. Metode diskusi 

dapat membantu 

mahasiswa dalam 

menyampaikan 

materi 

4 Penggunaan 

media dalam 

pembelajaran 

 

1. Penggunan media 

sesuai dengan 

tujuan 

pembelajaran 

2. Jenis media yang 

digunakan dalam 

menyampaikan 

materi  

3. Penggunaan 

media 

mempermudah 

penyampaian 

materi 

4. Penggunaan 

media yang 

digunakan dapat 

membantu 

mahasiswa lain 

dalam menerima 

pelajaran 

5. Media yang 

digunakan oleh 

kelompok diskusi 

(pemakalah) dapat 

membantu audien 

aktif berbicara 

 

 

 

 

 

 

Media yang 

digunakan 

sesuai dengan 

kebutuhan 

mahasiswa dan 

dosen 

6 Keaktifan 1. Keseriusan  Ada beberapa 



mahasiswa 

dan  

 

mahasiswa dalam 

memperhatikan 

penjelasan dosen 

2. Keaktifan dan 

antusiasme 

mahasiswa 

selama 

pembelajaran 

3. Mahasiswa tidak 

tergantung 

dengan teks 

catatan 

4. Mahasiswa 

menyampaikan 

pendapat dengan 

jelas dan tepat 

5. Keaktifan 

mahasiswa dalam 

menyumbangkan 

pendapat 

6. Keaktifan 

mahasiswa dalam 

menanggapi 

pendapat orang 

lain  

 

 

 

 

 

audien yang 

kurang 

memperhatikan 

pemakalah 

ketika sedang  

berpresentasi 

dan kurang 

memperhatikan 

penjelasan dari 

dosen 

7 Evaluasi  

dalam 

pembelajaran 

 

1. Evaluasi sesuai 

dengan tujuan 

yang ingin dicapai 

2. Jenis evaluasi 

yang digunakan 

dalam 

pembelajaran 

muhadatsah II 

3. Evaluasi sesuai 

dengan materi 

yang diajarkan 

 

 

 

 

 

Evalusi yang 

digunakan 

dalam 

pembelajaran 

Muhadatsah II 

adalah dengan 

cara mahasiswa 

presentasi 

materi yang 

dipilih 

dihadapan dosen 

secara langsung 



Pengolahan Hasil Analisis 

 Dalam observasi ini, peneliti menggunakan instrument 

checklist, yaitu untuk mengetahui apa yang sedang diamati ada atau 

tidak, sesuai atau tidak. Jika indikator ada atau sesuai dengan apa 

yang diamati maka diberi tanda (√) jika tidak maka diberi tanda (x) 
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