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ABSTRAK 

 

Akhmad, (2019)              : Efektifitas penggunaan metode komunikatif 

dengan permainan Berjualan Ria untuk 

meningkatkan kemahiran berbicara bahasa Arab 

Siswa SMK Darel Hikmah. 

. 

Penilitian ini bertujuan untuk mengetahui efektifitas penggunaan metode 

komunikatif melalui permainan berjualan ria dalam meningkatkan kemahiran 

berbicara kelas X Smk Dael hikmah Pekanbaru. Dan rumusan masalah pada 

penilitian ini adalah apakah terdapat efektifitas metode komunikatif dengan 

permainan berjualan ria dalam meningkatkan kemahiran berbicara bahasa arab 

siswa Smk Darel Hikmah Pekanbaru ?. Penilitan ini adalah penelitian semi 

eksperimen yaitu dimulai dari langkah pembelajaran,pelaksanaan, observasi dan  

test. Populasi penelitian  adalah  murid kelas I siswa Smk Darel Hikmah 

Pekanbaru  A tahun ajran  2018/2019  yang  berjumlah  100, dengan sampel  

murid kelas  dengan jumlah 25 murid. Subjek penelitian adalah siswa Smk Darel 

Hikmah Pekanbaru. Dan  instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data 

dalam penelitian ini terdiri dari observasi dan test.Dari  analisis data yang  

diperoleh, dapat  disimpulkan bahwa  terdapat efektifitas metode komunikatif 

dengan kalaborasi permainan berjualan ria dalam meningkatkan kemahiran 

berbicara bahasa arab karena nilai siswa sebelum penelitian dimulai lebih rendah 

dari semenjak penelitian berlangsung pada Siswa Smk X Darel Hikmah 

Pekanbaru. 

 

Kata kunci : Efektifitas, Metode,Permainan, Kemahiran berbicara 
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ABSTRACT 

Akhmad Harahap, (9102): The Effectiveness of Using Communicative 

Method with Berjualan Ria Game in Increasing 

Student Arabic Speaking Ability at Vocational 

High School of Darel Hikmah Pekanbaru 

This research aimed at knowing the effectiveness of using Communicative 

method with Berjualan Ria game in increasing student Arabic speaking ability at 

the tenth grade of Vocational High School of Darel Hikmah Pekanbaru.  The 

formulation of the problem in this research was “was Communicative method 

with Menjual Ria game effective in increasing student Arabic speaking skill at 

Vocational High School of Darel Hikmah Pekanbaru?”.  It was Quasi 

Experimental research, it was started by planning the lesson plan, implementing, 

observing, and testing. The tenth-grade students that were 011 students in the 

Academic Year of 8102/8102 were the population of this research.  The samples 

of this research were the tenth-grade students of B class and they were 82 

students.  The subjects of this research were the students of Vocational High 

School of Darel Hikmah Pekanbaru.  The Instruments of collecting the data were 

observation and test.  Based on the data analysis, it could be concluded that there 

was an effectiveness of Communicative Method with Berjualan Ria game in 

increasing student Arabic speaking ability because student score before doing the 

research was lower than the score after doing the research at the tenth grade of 

Vocational High School of Darel Hikmah Pekanbaru. 

Keywords: Effectiveness, Method, Game, Speaking Ability 



 د
 

 تقديرالشكر و ال

احلمد هلل الذي ىدانا هلذا وما كنا لنهتدي لوال أن ىدانا اهلل، والصالة و السالم  
 على الو وصحبو أمجعني، وبعد. لى اهلل عليو وسلمعلى حبيب اهلل حممد ص

شرط من الشروط املقررة لنيل  يلتكميلاقد متت الباحثة من كتابة ىذا البحث  
شهادة املرحلة اجلامعية يف قسم تعليم اللغة العربية كلية الرتبية و التعليم جامعة السلطان 

 الشريف قاسم اإلسالمية احلكومية رياو.
 :الفضيلةالعرفان إىل صاحب جزيل الشكر و تقدم الباحثة و يف ىذه املناسبة  

اسم اإلسالمية قشريف السلطان المدير جامعة  احلاج أمحد جماىدين الدكتوراألستاذ  .1
ور احلاج فرومادي نائب املدير األول والدكتوالدكتور احلاج سريان مجرة  واحلكومية ريا
 .املدير الثالث

شريف السلطان العميد كلية الرتبية والتعليم جامعة احلاج حممد شيف الدين الدكتور  .2
العميد األول والدكتورة  نائبوالدكتور عليم الدين  اسم اإلسالمية احلكومية رياوق

 .نائب العميد الثالثميد الثانية والدكتور نور سامل  نائبة العروحاين 

اللغة العربية كلية الرتبية والتعليم جامعة   عليمرئيس قسم ت جون باميل احلاج الدكتور .3
 .مية احلكومية رياوسم اإلسالقاشريف السلطان ال

 ملشرف يف كتابة ىذا البحث.ا املاجستريالدكتور رشدي  .4

املشرف األكادمكية اليت وجهتين وأرشدتين يف أداء  الدكتور ذوا الكفل األستاذ .5
 الواجبات األكادمكية.

شريف السلطان الكلية الرتبية والتعليم جامعة  أعضاء املوظفني يف  مجيع احملاضرين و  .6
 .احلكومية رياو اسم اإلسالميةق

 .املهنية مبعهد دار احلكمة املدرسة رئيس أمر اهلل األستاذ .7
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  .املهنية مبعهد دار احلكمة درسةامليف اللغة العربية  علمم منصر ناسوتني األستاذ .8
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 .ربياين تربية حسنةالوالدان احملبوبان اللذان  .11

 .أمي و أيب, يويل و طغون و طاغر و أفرجال و أخري مودا  :مجيع أسريت .11

 .ويكا سنيتمنداال و مجهدين و فوزي و رمحن و  األعزاء صديقايت .12

اللغة العربية كلية الرتبية والتعليم  عليمقسم ت "الفصل "د ىف صديقايت األعزاءأصدقائي و  .13
 .اإلسالمية احلكومية رياواسم قشريف السلطان الجامعة 

اللغة العربية كلية الرتبية والتعليم جامعة  عليمقسم ت ىف صديقايت األعزاءأصدقائي و  .14
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 حث.بنعمة ىف كتابة ىذه الكل 
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 الفصل األول
 البحث اتأساسي

   بحثخلفية ال .أ 
مدرسة دارؿ احلكمة  يتدرب ادلعلم دائما بتدريب التالميذ على الكالـ 
بإستخداـ اللغة العربية يف الفصل أك خارج الفصل. يتم ذلك من أجل ادلساعدة يف 

مركر اللغة العربية بُت ادلعلم ك التالميذ. جيب أف يتقن التالميذ اللغة العربيية تسهيل 
ك لكن ال يستتطيع أف حيدث اللغة العربية. ك بذلك بإستخداـ الطريقة اإلنتقائية 

 1ديكن أف جتعل التالميذ تطوير مهارت الكالـ جيدة.
للغة ك من ك لدت الطريقة اإلتصالية من عدد من الدراسات على اكتساب ا

طركؽ البحث ادلختلف لتدريس اللغات يف أكركبا ك أمريكا. على الرغم من كجود 
العديد من اإلختالفات يف تطبيقو. ك الطريقة اإلتصالية باحلفاظ على احلفاظ 
باخلصائص األساسية يعٍت ما تعرؼ بالفجوة ىي معلومات التغذية ادلرتدة ك ادلواد 

همة ليتم تطبيقها من قبل ادلعلم. ألف ىذه الطريقة األصلية. ك بذلك ىذه الطريقة م
 تعترب مناسبة للغاية حيث يتطلب ىذا الدرس مهارات يف الكالـ باللغة العربية.

مجيع من ادة ستفاليف ا عملية التعاكف بُت ادلدرس كالتالميذالتعليم ىو 
كالبيئة   طاقات ادلصادر من خارج نفس التالميذالطاقات كمجيع ادلصادر, إما 

اصة فلذا ينبغي للمدرس م اخليللوصوؿ إىل أىداؼ التعلتسهيالت كمصدر التعلم ك 
 2م.يجميع الطاقات لنجاح عملية التعلكا منأف يستفيد أك التالميذ

                                                             
1
 Zaliyana, Psikologi Pembelajaran Bahasa Arab, Pekanbaru: Al- Mujtahadah 

press,2010, hlm.24 
2
Wina Sanjaya, Perencanaan dan Desain Pembelajaran, Jakarta. Kencana, 2008, hlm 26-

27 
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ىت قاـ هبا ادلدرس فهو عملية تعليم ال ()اللغة العربيةأما تعليم اللغة ألجنبية 
م اللغة يأىداؼ تعل شاط للوصوؿ إىلبكل جهد كنأف يتعلموا  ليستطيع التالميذ

 3أألجنبية )اللغة العربية(.
داخل الفصل يقـو هبا ادلدرس رمسية ليم التعاللغة العربية ىي عملية  تعليم

ة الكالـ ك مهارة القراءة : مهارة االستماع ك مهار بعة األر للوصوؿ إىل ادلهارات اللغوية
 مهارة الكتابة.ك 

إلتصاؿ بُت خاصة منها جلعل اللغة العربية أداة ا أىداؼ لتعليم اللغة العربية  
علومات ملتهم اليومية كمنها جلعلها أداة التفكَت كتسجيل ادلادلرء كاألخرين فىمعا

 .ؿ ادلعلومات إىل األخريناصإليكاخلربات كال سيما أداة 
لغوية األساسية, ألف اللغة يف األصل كالـ, الكمهارة الكالـ إحدل ادلهارات 

د نبو إىل ذلك ابن جٍت منذ فجر الدراسات اللغوية العربية حيث عرؼ اللغة بأهنا كق
 4قـو عن أغراضهم.كل هبا  أصوات يعرب   : 

الكلمات لتعبَت قدرة على تعبَت األصوات اللفظية ك مهارة الكالـ ىي ك 
جعل كاإلحساس إىل ادلخاطب.  مهارة الكالـ هتدؼ إىل  اإلرادةك الرأم ك الفكرة, 

 .5ستخداـ اللغة الىت تعلمهااشفهيا جيدا بعلى االتصاؿ ادلتعلم قادرا 
بية كأداة ـ اللغة ادلتعلمة أك اللغة األجنقادرين على استخدا ادلتعلمُتكجلعل 

فهيا كاف اككتابيا داة اليصاؿ معلومات إىل األخرين شاإلتصاؿ بينهم كاداة التفكَت كا
ىل طرؽ التعليم ادلناسبة بادلواد اء التعليم حيتاج إأدإىل التعليم الصحيح ، كىف تاج حي

 :، كىناؾ طرؽ كثَتة يف تعليم اللغة العربية منها الدراسية

الطريقة لغة ىي الكيفية. كاصطالحا أهنا طريقة فعل الشئ أك العمل 
الطريق ىي خطة مرتبة  لتسهيل أداء عمل من  .باستخداـ الواقع كادلفهـو ادلنظم

                                                             
3
 Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 2011, hlm.32 

ل، الخرطوم، األساليب بالوسائ-تعلين اللغت العربيت للٌاطقيي بغيرها الطارقعور الصذيك عبذ هللا،  6 

 ٥5الذار العالويت، ص. 
5
 Acep Hermawan, Op.Cit, hlm. 135-136 
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قاؿ زلمود عبد القادر  6نشاط من األنشطة للحصوؿ على ىدؼ معُت.األعماؿ أك 
أمحد إف طريقة التدريس ىي األسلوب الذم يستخدمو ادلعلمة يف معاجلة النشاط 
التعليمى لتحقيق كصوؿ ادلعرفة إىل التالميذ بأيسر السبل كأقل الوقت كالنفقات، 

يف ادلنهاج أك الكتاب أك  كتستطيع أف تعاًف كثَتا من النواقص الىت ديكن أف تكوف
 something a way). كقاؿ كينا ساصلايا أف الطريقة ىي طريقة فعل الشئ 7التالميذ

in achieving) .)ذك الكفل( 
كقاؿ أكىل النوحى يف كتاب طريقة أعظيم الفعالية يف تعليم اللغة العربية أف 

تقدًن مواد الدراسة يف طريقة التعليم مكمونات الطرؽ كاخلطوات كالنظاـ ادلركرة هبا ل
 عملية التعلـو كالتعليم.

ادلتنوعة لًتقية مهارة  الطريقةادلدرس  يستخدـ دار احلكمة فكنبارك درسةادليف 
سمعية الالطريقة ادلباشرة ك الطريقة ادلخابرة كالطريقةلدل التالميذ.منها الكالـ 
كلكنو  .االنتقائية كغَتىاناقشة أم األسئلة كاألجوبة كالطريقة ادلطريقة ك الشفهية

كىاتاف الطريقتاف هتدفاف إىل ترقية  دليستعمل الطريقة اإلتصالية كالطريقة اإلنتقائية
قدرة التالميذ على استعماذلا ىف التكلم اليومى كأداة اإلتصاؿ بينهم ككذلك أف 

كما للغة يف حياهتم،  اىاتُت الطريقتُت هتتماف إىتماـ عظيما بطبيعة اإلنساف ىف قبوؿ 
اللغة عادة ال تتم العادة اال بكثرة ادلمارسات، كأف ىاتُت الطريقتُت هتتماف هبذه أف 

تعليم اللغة العربية )مهارة الكالـ( كىي : كما قررت ادلدرسة عن أىداؼ ادلمارسات.
لقد اللتقاط ادلعلومات اخليطة ىف شكل التعرض أك احلوار حوؿ ادلواد قيد الدراسة. 

الطرؽ ادلتنوعة لًتقية مهارة الكالـ لدل التالميذ. فاألىداؼ من  قاـ ادلدرس بتطبيق
ذلك التطبيق أف  يستطيع التالميذ أف يتكلموا باللغة العربية السليمة. كلكن الواقع 
أهنم مل يستطيعوا أف يتكلمواهبا. كبعدما الحظ الباحث أحواؿ التالميذ يف تلك 

 ادلدرسة كجد ادلشكالت اآلتية :

                                                             
6

 .1.2،ص. (2002)فذًج اللغت العربيت طرائك تعلوها.ريي العارفيي،
٥

 6(،ص.1822)القاهرة:هكتبت الٌهضت الوصريت،طرق تعلبن اللغت العربيتير أحوذ، هحوذ عبذ القاد
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 أف يعربكا أفكارىم باللغة العربية فو يستطيع ال ذأكثر التالمي .1

 باللغة العربية واأف يتكلم فيستطيعو  ال أكثر االتالميذ .2

 األسئلة باللغة العربية شفوية  وا عنأف جييب فيستطيعو  الأكثر التالميذ  .3

 تكلم با للغة العربيةعندما يدعو ادلدرس ال وايسكت أكثر التالميذ .4

 في الفصليقـو باحلوار مع أصدقاءىأف  فيستطيعو  ال أكثر التالميذ .5

لها ادلدرس ىف طرؽ التعليم ادلتنوعة الىت إستعمكىذه الظواىر تشَت إىل أف 
مل حتصل على ترقية مهارة الكالـ  لغة العربية ىف ادلعهد دار احلكمةالتنفيذ تعليم 

، مع أف لكل طريقة مزايا لًتقية مهارة الكالـ كطريقة مباشارة حيث مل التالميذلدل 
الفصل يسمح للمدرس أف يستعمل اللغة األـ يف أثناء أداء عملية التعليم داخل 

فوية، مل يسمح أيضا للمدرس أف يستعمل اللغة األـ ككذالك الطريقة السمعية الش
 ـ. إال اذا كاف ىناؾ حاجة شديدة الستعماؿ اللغة األ

من  على اخللفية كالظواىر السابقة فيتسأؿ الباحث عن سبباعتمادا 
ىف اداء التعليم ك الطريقة ادلستعملة ىف ترقية  ادلدرسثرهبا زلاكالت األسباب الىت مل تؤ 

لتعليم؟ أك لصعوبة لدل التالميذ، ىل ىذا لسبب استعماؿ الطريقة ىف ا الكالـمهارة 
لضعف رغبة التالميذ ىف التعلم؟ أك لوسيلة التعليم ادلستخدمة سة؟ أك ك ادلوادة ادلدر 

إلجابة يًتكز ىف ترقية مهارة الكالـ؟ ك  أكاجتاه التعليم ملغَت مناسبة بطبيعة ادلادة؟ 
ىذه األسئلة حتتاج إىل البحث العلمى العميق مع أف ىناؾ طريقتا تعليم اللغة العربية 

كلذلك يريد الباحث أف  .لعربية(باللغةادلتعلمة)اأك األجنبية هتتماف مبمارسات التكلم 
(  قة اإلنتقائيةكالطري الطريقتُت)الطريقة اإلتصالية باستعماؿيقـو بتعليم اللغة العربية 

، فها ىو ما جيذب الباحث إىل القياـ بالبحث العلمى حتت ىف تلك ادلدرسة
دى مهارة الكالم للبيع الفرح  بلعبة تصاليةاال ستخدام الطريقةافعالية   ادلوضوع:

  كنبارودار الحكمة با  مهنيةال مدرسةتالميذ الال
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 البحث تمشكال .ب 
لدل التالميذ يف دلهارة الكالـ بيع الفرح  فعالية إستخداـ الطريقة اإلتصالية بلعبة (1

 اإلسالمية مبعهد دار احلكمة هنيةادلدرسة ادل

 رغبة التالميذ يف تعلم اللغة العربية (2

 التالميذ يف إستخداـ اللغة العربية يف حوار اليوميةمهارة  (3
  بيع الفرح بة عناللع (4

 

  البحث حدود .ج 
 تحديد ادلشكالت : ىذا البحث ف ىفالسابقة  رة ادلشكلةلكثك 
 قلة مهارة التالميذ باحملادثة العربية -

 اللعبة اليت تستعملو ادلدرس دلا تستطيع دلهارة الكالـ -
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 البحث أسئلة .د 
 : فأسئلة البحث كما يأتى السابقةعتمادا على احلدكد إ      

لدل التالميذ يف فعالية دلهارة الكالـ  بيع الفرحىل الطريقة اإلتصالية بلعبة
 مبعهد دار احلكمة ؟ هنيةادلدرسة ادل

 

 ف البحثاىدأ .ه 
بيع فعالية إستخداـ الطريقة اإلتصالية بلعبةك أما ىدؼ البحث فهو دلعرفة 

 مبعهد دار احلكمة . هنيةلدل التالميذ يف ادلدرسة ادلدلهارة الكالـ  الفرح
 

 أىمية البحث .و 

ة يف قسم يادلرحلة اجلامع شهادة للباحث, لتكميل شرط من الشركط ادلقررة لنيل .1
تعليم اللغة العربية بكلية الًتبية ك التعليم جلامعة السلطاف الشريف قاسم 

 اإلسالمية احلكومية رياك.

 اللغة العربيةدلددرس  .2

زيادة ادلعلومات عن كيفية ترقية الكفاءة ادلهتية كلدافعهم إىل إىتماـ بأىداؼ 
باستعماؿ تعليم اللغة العربية، كلتعريفهم عن كيفية تطبيق تعليم اللغة العربية 

 لًتقية مهارة الكالـ لدل التالميذ . اإلنتقائيةالطريقة ك  اإلتصاليةالطريقة 

 للتالميذ .3

م بكل جهد كنشاط، كدافعهم إىل التكلم باللغة يدلساعدهتم ىف اتباع عملية التعل 
 ادلتعلمة )العربية(. 

 للمدرسة  .4

ادلعلومات ذلا ىف احتبار مدرسي اللغة العربية كأيضا ىف مراقبة اجراءات عملية  
 .التعليم داخل الفصل الدراسي
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  . مصطلحات البحثز
 طالحات ادلوضوع فيوصح الباحث ادلصيف فهم ء القرآ لكي ال خيطئ

 ادلوجودة يف ىذا البحث كما يلى :
الطريقة اإلتصالية : ىي الطريقة يف تعليم اللغة الثانية أك األجنبية اليت حتقق   .1

 بالكفاءة اإلتصالية كغرض التعليم.

 الكلمات لتعبَت الفكرةمهارة الكالـ ىي قدرة على تعبَت األصوات اللفظية أك  .2
كاإلحساس إىل ادلخاطب. مهارة الكالـ مهارة تستخدـ اللغة ادلعقدة ك مهارة 
الكالـ مرتبطة بتعبَت الفكرة ك اإلحساس باستخداـ الكلمات أك اجلملة ادلطابقة 

 ., فلذا أف ادلهارة مرتبطة بالفكرة

حالة تدؿ على مدل التخطيط حيصل على األداء العملى لتحقيق الفعالية :   .3
 طلوبةاألىداؼ ادل
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 الفصل الثاني
 اإلطار النظري

 الفعاليةمفهوم  .أ 
. كمعٌت 8 فعاؿ من كلمة   الفعالية عند زلمد فَتكز ك امحد كرسونكلمة 

الفعالية يف ادلعجم اإلندكنيسيالكبَتكماكتب مولياسهو تأثَتة ) عاقبة , أثركاالنطباع ( 
على مدل التخطيط حيصل على كحتصل على احلاصلة , الفعالية ىي حالة تدؿ 

حاصلة   أسواف يسوجد .ك الفعالية عند 9األداء العملى لتحقيق األىداؼ ادلطلوبة
كيقصد بالتعليم 10يف تنفيذ الواجبة, التخطيط أك الربنامج, القرار أك اذلد يف ادلثايل.

  هاالفّعاؿ ىي التعليم الذم يؤدم إىل أقصىد رجة شلكنة من التعليم بأفضال لطرقو أقل
 على بناء 11. األخرل الًتبوية ادلكاسب رمن قد أكرب على النتيجة معا ككقتجهدا 
 ك أىداؼ إىل للوصوؿ  الرئيسية, الواجبة بتنفيذ مرتبطة الفعالية أف السابق التعريف
 بالوقت. مطابقة

 اليت كاذلدؼ الغاية حتقيق معيار ىي الفعالية أف الرأم تلك من اخلالصة
 من ىي الفعالية فّعالية. ألف كوف يفؼ كاذلد الغاية بلغت منقبل. إذا خططها
 ادلنشود. كاذلدؼ التوقيع اسببُت

 
 اإلتصاليةطريقة التعليم  .ب 

ظهرت ىذه الطريقة مبدرسها ادلختلفة تنيجة للتغَتاتالكبَتة اليت أحدثتها 
ك االجتاه ادلعاريف يف علم النفسي نظَتة القواعد التوليدية يف اللغويات ادلعاصرة 

التعليمي إضافة إىل األفكار اليت نادل هبا علماء اللغوات اإلجتماعية . كما جاءت 
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الطريقة اإلتصالية لتحقيق ما عجزت فيو الطريقة السمعية الشفهية يف رلاؿ تعليم 
 12اللغات .

ية ك أىل ىناؾ عديد مشاكل تعليم اللغة اليت سار عليها ادلراقبوف يف الًتب
اللغة يف منتصف السنة التسعينات لطلب احلل ادلطلوب, ك كيفية تعليم اللغة على 

ظريف بديال أفضل من ضلو أكثر فعالية ك كفاءة . بينما يف ذلك , يعترب النهج ال
غَتىا ليتم تطويرىا, ك منح ادلمارسوف من احلكومة توجيهات عن كيفية تعلم اللغة 

 تكوف أكثر كاقعية.
فقاـ خرباء الدراسة بالبحث عن كجهات النظرة احلديدة  ك لذلك

للدراسةاللغوية. احللوؿ ادلطلوبة تتطابق بأنظر فالسفة اللغة, فحصل مواقفة أىل 
الدراسة اللغاكية بإصللتزم أف الوجوه ادلسَتة عليها ىي غرس القدرة على التواصل. ك 

 م.اللغو لذلك فإف أساس ىذا ألسلوب ىو ادلنظور اإلجتماعي 
مهارة اإلتصالية تعترب مهمة , ألنو حُت الوقت الذم تتزيد الدكؿ األكركبية 
فيو اقتصدم, ك ىذا أدل إىل رلموعة اإلقتصاد األكركبية يف تأكيد األمهية على 

. التخاطب ك باليت ىذه اجملموعة تقـو بتعميم ادلشاكرات ك إتقاف لغة التواصل 
احملاضرات العالية عن دراسة اللغة كطبعة الكتب ادلألفة فيو مثل ) الكتب ك 
الدراسات ك اجملالت ( ادلتعلقة بدراسة لغة التواصل , ك تقـو بتشجيع النشاط يف 

لتواصلي يكوف يف أىم إنشاء رلموعة اللغويات التطبيقية الدكلية جبيث أف النهج ا
اجملاؿ عند ادلؤسسات التعليمية ك اللغة اإلصللزية ك الدكؿ األركبية األخرل ك 

( ك 1971ك اخلاصة بعد أداء ندكة رللس أكركبا الذم عقد فيسويسر ) األمريكا. 
  القدرات التواصلية   مفهومها أصبح أكثر كضوحا, ك بعد كتاب ادلقالة حوؿ 

تطويرىا أف النهج ك الطريقة يف تطبيقها يف دراسة اللغةحىت  . عند 1972لديها ديز 
 13األنفي البلداف العديدة ك أندكنسيا إحداىا.
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   مفهوم أساسي لطريقة اإلتصالية .ج 
الطالب يف شلارسة طريقة اإلتصالية ىو الطريقة الذم استفل على اإلبداع 

تنتخفض لتمكينهم يف من أف  التربيب. يف ىذه ادلرحلة بدأ يدخل ادلعلمُت ادلباشر
تطوير قدراهتم الذاتية. ك الطالب يف ادلرحلة ال بد ذلم أف يكثركا التحدث بادلعلم. 
نسبة إىل النفسية كاف كل الفصوؿ لديو ميوؿ كاراء ك قدرات مجاعية سلتلفة, لذلك 
جيب أف يكوف ادلعلموف أف يستفيدكف كضع لكي تكوف كل الدراسة القائمة لديهم 

 ة ذلم.نافلة احلماس
هتدؼ الطريقة اإلتصالية إىل دتكُت الطالب من إتقاف اللغات األجنبية إتقاف 

من الناطقُت هبا, ك ىذا اذلدؼ , فضال عن كونو تاما, كما لو كاف كاحدا 
 مستحيال يف معظم األحواؿ, غَت مرغوب فيو يف حد ذاتو.

 

 فتراض طريقة اإلتصاليةإ .د 
أف كل إنساف ليده القدرة الفطرية كيستند الطريقة اإلتصالية على افًتاض 

اليت تسم جبهاز اكتساب اللغة, ك ىذا يعٍت أف اللغة تتأثر هبا قدرات طفل 
النهج التواصلي ينظر إىل طبيعة اللغة من حيث كظيفتها كأداة التواصل  الداخلية.

بشكلها.ك بعبارة أخرل , فإف اللغة تدرس ك يستخدـ لالعتذار, ك الرحب التحية, 
اع, ك الثناء أك للكشف عن معٌت معُت ك لكن عدـ الكشف عن الفئات ك اإلقن

النحوية اليي كجد اللغويوف. تعترب اللغة أيضا كاحدة من ظواىر البناء اإلجتماعي 
 لذلك جيب أف تكوف قادرة على القياـ بوظائفها اإلجتماعية.

   ال تقـو اللغة على أربعة مهارات لغاكية ) اإلستماع ك التكلم ك الكتابة ك 
القراءة( ك لكن تشتمل على بعض القدرات التواصلية يف إطار كاسع حسب دكرىا 
عند الناطقُت هبا الظركؼ كغرض اجتاىاهنا. ك افًتاض أخرل ىو أف تعلم اللغة 

كؿ, إذا تنطلق من احتياجات ك رغبات الثانية ك اللغة األجنبيةكما تعلم اللغة األ
الطالب .ألجل حتليل احتياجات التعلم ك رغبتو تكوف عمدة يف تطوير ادلواد 

 14التعليمية.
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    خصائص طريقة اإلتصالية .ه 
كتوبة يف كتاب أمحد فؤد أما خصائص طريقة اإلتصالية اليت كانت م

 : إيفندسهي
التواصل باللغة ادلستهدفة اذلدؼ من دراستها ىو تطوير كفاءات الطالب على  .1

يف سياؽ التواصل احلقيقي أك يف حالة احلياة احلق. ال يرتكز ىدؼ الطريقة 
على إتقاف القواعد اللغوية أك القدرة على صياغة اجلملة النحوية, ك  اإلتصالية

 إمنا قدرة تعبَت الكالـ مناسبا للسياؽ.
شكل من أشكاؿ اللغة إحدل ادلفاىيم األساسية للنهج التواصلي ىو أمهية كل  .2

 ادلتعملة ك كابط الشكل, ك التتنوع , ك ادلعٌت اللغة مع ك ضع اللغة ك سياقها.
يف عملية التعليم يقـو الطالب كادلتواصل الناشط يف األنشطة التواصيلة  .3

 احلقيقة.
الناشط يف الفصل باحلقيقة يتصف يف الغالب األنشطة التواصيلة , ك ليس  .4

 دات دكف ادلعٌت.أحفر التالعب ك التعلي
الًتكيز ادلواد ادلقدمة ختتلف, ك ال يعتمد على الكتب ادلدرسية فقط, ك لكن  .5

على ادلواد األصلية ) مقاالت يف اجلريدة ك اإلعالنات, ك القوائم , ك بطاقة 
شخصية ك بطاقة ىوية , ك األشكاؿ ك ما أشبو ذلك. من خالؿ ادلواد 

شكل معٌت, ك زظيفة , ك السياؽ  األصلية , احلواصل من لغة الطالب تشمل
 اإلجتماعي.

ال حيظر إستخداـ لغة األـ يف الفصوؿ الدراسية ك لكن بتقليلها على احلد  .6
 15األدىن. 

يف أخطاء الطالب لتشجيع الطالب يف الطريقة اإلتصالية , جلب التسامح  .٥
 على التواصل.

اللغة يف احلياة التقييم يف إستخداـ ىذا الطريقة يرتكز يف القدرة على إستخداـ  .2
 الواقعة , ك ليس على اكتساب بنية اللغة أك النحوية.
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 الخطوات في دراسة طريقة اإلتصالية .و 
أما تقنية دراسة ىذه الطريقة عند الطأدية كما نقها الدكتور ذك الكفلي 

 يلي :اجملسيًت يف كتابو 
   . يقـو ادلعلموف بتوفَت مواد احلوارعلى أساس السياؽ أك أحداث معينة  أ

يقـو ادلعلموف بإعطاء أمثلة النطق على احلوار ك أعادىا الطالب مجاعة, ك كل  ب.
 على حدة.

 . إلقاء األسئلة حوؿ مسائال حلوار اليت دتدراستها.ج
يف مكاف السياؽ ذلذه . ك خيلص ادلعلم ادلختويات اليت دتت دراستها , ك أكضح د

 .ليةاذه ادلسألة ك كيف إلقاءىا بفعادلسألة , ك ما كظيفة التواصل ادلطلوبة هب
  .الطالب دلمارسة احلوار يف سلتلف ادلناسبات ك ظائف السياؽ. يتم تعيُت ق
بإجراء الطالب يقـو  . الطالب يعربكف احلوار حسب ما درسوه يف سياؽ كالمهمك

 توجيها حرا.احلوار فيما بينهم 
 . التقييم يعطيو ادلعلم يف شكل الواجبات ادلنزلة ادلكتوبة.ز
. ك أخَتا يقـو ادلعلم بأداء التقييم شفهيا ك التقييم الذم أجره بالتعبَت احلر عن غ

 16الطالب بناء على سياؽ معُت كجهو ادلعلم.

 

 قوة و ضعف طريقة اإلتصالية .ز 
 اإلتصالية كما يلي :إيفندم قوة طريقة ذكر أمحد فؤاد      

دافع الطالب للتعليم يف أكؿ يـو الدرس , ديكن التواصل مباشرة باللغة العربية  .1
 ) يف حدكد الوظائف , ك الفكرة , ك أنشطة التحدث ك ادلهارات احملددة(

سالسة الطالب للتواصل مبعٌت إتقاف الكفاءة النحوية , ك اللغوم اإلجتماعي,  .2
 ك اخلطاب ك اإلسًتاجية.

الفصوؿ الدراسية تشتغل بأنشطة التواصل بُت الطالب مع مناذج التفاعل  جو .3
 ادلختلفة ك درجة حرية عالية جدا, لذلك فإنو ليس شلال.
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 أما أضعاؼ ىذه الطريقة ىي :    
ادلتقنُت يف مهارة التواصل الشاملة يف اللغة العربية , ك خربة مطالبة ادلعلمُت  .1

 األصليُت.كاسعة عن ثقافة ناطقيها 
 القدرة على قراءة ادلهارة يف ادلستول العتىب مل تتعلق اإلىتماـ الكايف . .2
خطوة مباشرة دلهارة التواصل ديكن أف تكوف صعوبة للطالب يف ادلستول  .3

 17اإلبتدئي.

 

 بيع الفرح لعبة .ح 
ك ك اللعبة عملية سركر البقلب بإستخداـ األدكات ادلرحية , أك بغَتىا . 

اجمليب ك أصدقائو حالة من حيث أف ادلرء يطلب عن السركر ك اللعبة عند الفتح 
ك ديكن صناعة عدة األلعاب بالقصد ليقدر التالميذ على ترقية  18اإلقناع منها .

قدرهتم على حسب خربة التعلم . ك عدة األعماؿ مطبقة بوجود نشاط اللعبة. ك 
 .اذلدية أك ادلدحاللعبة اختاره التالميذ بأنفسهم ألهنا مرحية دكف الرجاء إىل 

ك حقيقة اللعبة اللغوية كسيلة تعليمية من حيث أف إستخدامها مطابق يف 
الفصل الصغَت. اللعبة كل مسابة بُت الالعبُت ادلتفاعلُت بُت بعضهم بعض بإتباع 

 القوانُت اخلاصة للحصوؿ على اذلدؼ. 
ـ ك ك اللعبة اللغوية عند عبد الوىاب رشدم ماتستفاد هبا يف تعليم الكال

. ك ىذه اللعبة هتدؼ إىل دترين التالميذ يف كالـ بيع الفرحمن تلك األلعاب لعبة
اللغة العربية, ك دترين التالميذ يف معرض السلعة, دترين تقدًن الكالـ اجلذاب دلؤثر 

من حيث أف داخلها تشتمل على األخرين. ك من األدكات ادلستخدمة أكرؽ صغَتة 
بيع قلم, حقيبة , مسطرة ك غَتىا. فاخلالصة أف لغبة أمساء البضائع ادلثاؿ كتاب,

 ىي دترين التالميذ يف معرض السلعة. الفرح

                                                             
17

 Aziz fachrurrozi, Op.cit , hal. 121 
18

 Khalilullah, Media Pembelajaran Bahasa Arab, ( Yogyakarta: Aswaja pressindo), 

hal,39 
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 تنفيذ ىذه اللغبة فيما يلي:  كيفيةو أما   .ط 
 . يوزع ادلدرس رلموعة التالميذ إىل عدة اجملموعات1
 . ك لكل رلموعة ك فد ألخذ الورقة تلك الورقة معصوبة ك فيها أمساء البضائع.2
موعة اليت أخذت الورقة بالقرءة تلك الورقة ادلثاؿ كتاب ينبغي لتلك اجملموعة . اجمل3

 دلعرض ذلك الكتاب.
اجملموعة تعرض ذلك الكتاب إىل اجملموعة األخرل بإستخداـ اللغة  . ك تلك4

 العربية.
. ك كأف بعض أعضاء اجملموعة بائعُت ك الباقوف كأهنم مشًتين من أف جاز ذلم 5

 البقوؿ.الرد ك 
. ك كل رلموعة مداكرة من حيث أف تلك اجملموعة تأخذ ك تعرض تلك السلعة ) 6

 احلمل على كتاب األصلى ( حىت يتجذب األخركف لشرائها.
 

 مهارة الكالم .ي 
ادلهارة 19اللغة العربية. كلغة  مهارة الكالـ قدرة لغوية مطلوبة يف تعليم 

الىت ديلكها  القدرة قدر أم مبعٌت( مهر -ر )ادليم كاذلاء كالراء-ق-متشقة من ـ
شخص األداء شى ما، الكالـ ىو ما ينطقة الشخص الذل يفهمو السامع أك 
يستفيد منو سامع. كعند النحاة: الكالـ ىو لفظ مركب مفيد بالوضع أم بالقصد، 
كمهارة الكالـ ىي قدرة الىت ديلكها شخص على نظق األلفاظ ادلنتظمة كادلركبة 

 20فيد منها سامع.  تركيبا سليما يست
األصوات اللفظية  قدرة على نطق  أجيف ىَتماكف  كمهارة الكالـ عند 

لكالـ اك  21اإلرادة أك اإلحساس إىل ادلخاطب. لتعبَت التفكَت ك الفكرة ك الرام ك 
                                                             

19
Ahmad Fu’ad Efendy, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, Malang:Misykat,2009. 

h. 139 
20

 Ahmad Warson Munawir, Kamus Arab Indonesia, Ma’had Munawir, 

Yogyakarta,h.1364 
21

Acep Hermawan, Op.Cit, h. 135 



15 

العضالت مستعينا يف ادلعٌت األكسع أنو نظاـ الرموز الىت يستطيع مساعها كنظرىا 
 .لتعبَت التفكَت يف توفَت احلاجة اإلنسانية

 فكما يلى : الكالـ أما معيار فهم ا
 القصة بشكل جيد  التالميذ أف بعرفوايستطيع  .1

 التالميذ قادركف على احلوار بشكل جيد .2

 التالميذ قادركف على الكالـ بشكل جيد .3

 التالميذ قادركف على ادلناقشة جيدا .4
 كثَت من علماء اللغة، منها :  ار إليها شما أكدلهارة الكالـ أىداؼ عامة ك

 نطق األصوات نطقا صحيحا .1

 التمييز عند النطق بُت األصوات ادلتشاهبة دتييزا كاضحا .2

 التمييز عند النطق بُت احلركات القصَتة كبُت احلركات الطويلة .3

 تأدية النرب ك التنغيم بطريقة مقبولة من متحدثي العربية .4

 نطق األصوات ادلتجاكرة نطقا صحيحا .5

 التعبَت عن األفكار كاستخداـ الصيغ النحوية ادلناسبة .6

 استخداـ التعبَتات ادلناسبة للمواقف ادلختلفة .7

استخداـ عبارات ا؛رلاملة كالتحية استخداما سليما يف ضوء فهمو للثقافة  .8
 العربية

 التعبَت ك احلديث عند توافر ثركة لغوية دتكنو من االختيار الدقيق للكلمة .9

 طقيا يلمسو ادلستمعترتيب األفكار من .10

 بطريقة جذابة ك مناسبة حكاية اخلربات الشخصية  .11

التوقف يف فطرات مناسبة عند الكالـ،عندما يريد إعداة ترتيب أفكاره  .12
 أك توضيح شيئ منها أك مراجعة صياغة بعض الفاظة.



16 

كعموما أف مهارة الكالـ هتدؼ إىل جعل ادلتعلم قادرا على االتصاؿ شفهيا 
د على اللغة الىت تعلمها. كادلراد بالطالقة ىنا أف ادلعلومة ادلقدمة اباالعتمبالطالقة 

 إىل األخرين يتمكن قبوذلا. 
 كأما أىداؼ مهارة الكالـ عند أبو بكر فهي فيما يلي :

 يف احملادثة اللغة الفصحى لتعويد التالميذ .1

باستخداـ تركيب اجلمل الصادرة من القلب ك إحساسهم يف  لتعويد التالميذ .2
  اجلملة الصحيهة كالواضحة.

يف اختيار ادلفردات ك اجلملة، ككيفية تركيبها داخل اللغة  لتعويد التالميذ .3
 22اجلديدة، كاالىتماـ باستخداـ موقع الكلمة.

كالقدرة على تنظيم ادلفردات اجليدة كالواضحة تتأثر يف حياة اإلنساف، إمنا 
اخلطوات الىت ينفذىا ادلدرس يف عملية التعلم يف تعبَت األفكار لتوفَت حاجتو. ك أما 

 ك تعليم اللغة العربية دلرحلة ادلتقدمُت فهي فيما يلي:
 التعلم عن الكالـ باللعب الدكرم .1

 وع اخلاصادلناقسة عن ادلوض .2

 عن احلادثة الىت كقعت لدل التالميذ التحدث .3

 من التلفاز، ادلزيع أك من غَتىا دث عن ادلعلومة الىت مسعها التالميذحالت .4

 ىناؾ التوجيهات العامة يف تعليم مهارة الكالـ، فيما يلي:
 دترين مهارة الكالـ  .1

 ينبغى للطالب أف يعربكا خرباهتم .2

 التمرين عن تركيز االنتباه .3

 بدكف قطع احلوار كاإلصالح .4

 ادلتدرج .5

                                                             
22

Ulin Nuha, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, Yogyakarta: DIVA Press. Cet 

1.2012.H 99-100 
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متدافعُت إف كاف ادلوضوع ادلبحوث ديلك القيمة  ادلوضوع ادلفيد، أصبح التالميذ .6
 23أك يتعلق حبياهتم.

ذكل الناحتُت يعٌت بُت ادلتكلم كنشاط الكالـ داخل الفصل ديلك االتصاؿ 
غى أف ك ادلخاطب. ذلك ادلتكلم متجاكب. فألجل ذلك، أف دترين الكالـ ينب

ادلفردات ك التعبَت عاب ياست ك القدرة على النطق تسبقو القدرة على االستماع ك
الذل ديكن أف يعرب مقصوده أك فكرتو. كالعامل األخر لناشاط مهارة الكالـ 

الطالب ليشجعوا أنفسهم  شجاعة الطالب. فألجل ذيك ينبغى للمدرس أف يدافع
 كلو كاف خطأ. يف التكلم

 كينبغى دلتعلم اللغة أف يعرؼ أف مهارة الكالـ تورط ثالث ناحيات، منها :
ي ) النطق، القواعد كادلفردات( ؛استخداـ ادلفردات ادلناسبة بالًتكيب ادلكانيك .1

 . بهاكالنطق الصحيح

الوظيفة ) اإلجراءة كالتفاعل(؛ ادلعرفة عن زماف استخداـ ادلعلومة احملتاجة إليها  .2
)اإلجراءة أك تبادؿ ادلعلومة( كمدة الفهم ادلطابق غَت احملتاج إليو )التفاعل أك 

 بناء العالقة( 

)حتويل ادلتكلم، الكالـ ادلطابق، مدة التوقف بُت  القانوف أك النظاـ الثقاىف .3
ادلتكلم كناشاط ادلتكلم(؛ الفهم عن ادلتكلم ك إىل من يتكلم، يف أية احلالة، 

 24مضموف الكالـ، كىدؼ الكالـ.

 

 اإلجرائي المفهوم .ك 
 إجراءات الطريقة اإلتصالية كما يلي :

 اذلجائية جيدة فصيحةيقدر الطالب على نطق احلركؼ  .1

يقدر التالميذ أف يفرقوا يف اللغة العربية بُت احلركات القصَتة كاحلركات الطويلة  .2
 يف النطق

                                                             
23

Abdul Hamid, Pembelajaran Bahasa Arab ( Pendekatan, Metode, Strategi, Materi, 

danMedia) UIN Malang Press. 2008. H. 42-43 
24

http://www.majalahpendidikan.com2011/10/keterampilan-berbicara-kalam-bahasa-

arab. 

http://www.majalahpendidikan.com/
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 يقدر الطالب على تكلم اللغة العربية بالطالقة ك الواضحة .3

 يقدر التالميذ استخداـ ادلفردات العربية الصحيحة عند التكلم .4

 عربية شجاعة التالميذ عند التكلم با اللغة ال .5

 يقدر الطالب على التكلم بالطالقة ك ك إنتاج ادلفرادت كثَتة. .6

 كما يلي :بيع الفرح  تصالية بلعبة ضم اإلجراءات االلطريقة اال
يقدـ ادلدرس حوار القصَتة من حيث أنو يبُت ك ظائف تعبَت احلوار ك خالة ك  .1

 قوع احلوار.
 يأمر ادلدرس التالميذ بتمرين نطق الكلمات الرئيسية إما فردا أـ مجاعة  .2

األسئلة ادلقدمة تتعلق بادلضموف ك احلالة ادلتضمنة يف احلوار مث األسئلة عن حالة   .3
 كل التالميذ. ك ىناؾ حقيقة نشاط اإلتصاؿ.

 البحث عن التعبَتات اإلتصالية ادلتضمنة   .4

قواعد ك ادلتضمنة يف احلوار ك يصلح ادلدرس يأمر ادلدرس التالميذ بتلخيص ال .5
 أخطاء التالميذ عن ذلك التلخيص.

 يوزع اجملموعة التالميذ إىل عدة اجملموعة.بيع الفرح   يستخدـ ادلدرس اللعبة .6

ك لكل اجملموعة تعرض ذلك الكتاب إىل اجملموعة األخرل بإستخداـ اللغة  .٥
 العربية.

عة تأخذ ك تعرض تلك السلعة ) احلمل اجملموعة مداكرة من حيث أف تلك اجملمو  .2
 على كتاب األصلى ( حىت يتجذب األخركف لشرائها.

 يقـو ادلدرس بالتقوًن غلى التالميذ. .8

 ادلدرس ملخص يف تعليمهم .10

  م اإلتصاليةيطريقة التعلد تطبيقة كالـ بعتىف ال كأما لتفسَت قدرة التالميذ
 يلي:كما 

 ..:) جيد جدا(1 -:8 -1
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 : )جيد(85-:56 -2

 : )مقبوؿ(55-:40 -3

 25:)ناقص(40 -:0 -4

 

 السابقة الدراسات .ل 

يف تعليم اللغة  تصالية( عن تطبيق الطريقة اإل2015بالبحث) موتية تقد قام (1
سطة طالب الصف األكؿ ىف ادلدرسة ادلتو عربية لًتقية مهارة الكالـ لدل ال

عالية لًتقية ف تصاليةص أف استخداـ الطريقة اإللمبعهد باب السالـ بكنبارك.خت
طالب الصف األكؿ يف ادلدرسة ادلتوسطة مبعهد باب مهارة الكالـ لدل 
: 5يف درجة داللة ك كدرجة   Tt اكرب من جدكؿ  Toالسالـ بكنبارك. ألف 

  جيد جدا : بتقدير  95:. ك ىذا البحث نتيجة ادلالحظة 1كدرجة داللة 
 :.100-85ألنو ىذا التقدير يقع يف درجة مابُت 

لًتقية  عن فعالية طريقة التعلم اإلتصالية (2014) بالبحث قاـ تويت علويةقد  (2
قدرة الطالب يف مهارة الكالـ باللغة العربية بادلدرسة الثانوية أنوار العلـو مبركز  

 ص أف استخداـ الطريقة اإلتصاليةلكَتيتانج مبنطقة إندراجرم ىيلَت. أف تتخ
 Toدرسة الثانوية أنوار علـو . ألف فعالية لًتقية الكالـ لدل الطالب يف ادل

نظر إىل جدكؿ :.  بال1: كدرجة داللة 5يف درجة داللة   Tt أكرب من 
ف :. كىذه داللة أ85-:65: جيد ألف يف درجة 33،83ادلالخظة نيل 

 فعالية. استخداـ طريقة التعلم اإلتصالية

بيع الفرح  تصالية بلعبةفعالية إستخداـ الطريقة اال ث ىوكأما ىذا البح
 . كنباركعهد دار احلكمة با التالميذ يف ادلدرسة اذلندسية مبلدل  دلهارة الكالـ 

 هبذا البحث ىو : أما الفرؽ بُت البحثُت

                                                             
25

Suharsimi Ari Kunto, Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan, Jakarta: Bumi Aksara: 2005, 

h.75 
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الكالـ. كالبحث  هارةدل تصاليةفالبحث األكؿ يبحث عن تطبيق الطريقة اإل
الطريقة  عن فعالية إستخداـ. كأما ىذا البحث يبحث الطريق الثاين عن مقارة

عهد دار مب يف ادلدرسة اذلندسية تالميذالالـ لدل هارة الكدلبيع الفرح بلعبة  تصاليةاال
 .احلكمة فكنبارك

 
 البحث فرضية .م 

Ha: لدل التالميذ فعاؿ دلهارة الكالـبيع الفرح تصالية بلعبة ستخداـ الطريقة االا 
 .عهد دار احلكمة باكنباركم ىف هنيةبقة ادليف فصل ادلرحلة الط

Ho: لدل  غَت فعاؿ دلهارة الكالـ بيع الفرح  تصالية بلعبةاالستخداـ الطريقة ا
 ىف معهد دار احلكمة باكنبارك. هنيةادلالتالميذ يف فصل ادلرحلة الطبقة 
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 الفصل ثالث
 البحثمنهجية 

 
 لبحثتصميم ا .أ

 EksperimentiaSemDesainإف ىذا البحث حبث  شبو التجريب

باستعماؿ الطريقة  لتزاكف الفرقة. كتصميم ىذا البحث تصميم سلسلة األكقات 
((desainrangkaian Waktuأف  . يف ىذا تصميم البحث ال يستطيع  الباحث

ختتار الفرقة للبحث بعينات التجميع العشوائي. فلذلك قبل أعطى  الباحث 
مرات  لتنظر ادلتوازف  أربع (Pretest)التصرؼ على العينة أعطاىا التجربة األكىل 

كالظهور  عن حاؿ  الفرقة قبل أعطى التصرؼ. إذا قد عرفت متوازف الفرقة بالواضع 
فتعطي  التصرؼ. كىذا تصميم البحث فقط  حيتاج إىل الفرقة الواحدة كال حيتاج 

 Postest))التجريبة األخَتة  كبعد ذلك  يعطى الباحث 26إىل اىل الصف الضابطي.
حينما   Desain Rangkaian  Waktu))أربع مرات.  أما عند جريسويل تصميم 

يستخدـ الباحث إىل الفرقة الواحدة يف البحث ك يستطيع  أف تعلمهم يف األكقات 
التجريب اجليد. ك يتضمن إىل الفرقة الواحدة ك حيتاج إىل فهذا التصميم ادلدخل 

 27ك مالحظة اليت جعل الباحث.األكقات باخلتبار التجربة األكىل كاألخَتة أ
ا يعٌت دلعرفة فرؽ يقـو ىذا البحث يناسب بأىداؼ اليت يريد أف حتقيقه

بيع  بلعبة يقة اإلتصاليةبُت التالميذ الذم يعلموف بالطر مهارة الكالـ معُت يف 
 ىي  مهارة  الكالـ.   y. كأما ادلتغَت الفرح

 (Desain Rangkaian Waktu)كتصميم البحث الذم استخدـ الباحث 
 
 

                                                             
26

 Sugiono, Cara Mudah  Menyusun Skripsi, Tesis, Dan Desertasi. Bandung: 

Alfabeta.2014. Hal. 169 
27

Creswell, John. W. Educatoinal Research Planning, Conducting and 

EvaluatingQuantitave, and Qualitative Research. Fourth Edition. 
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O2 O2 O2 X  O1  O1 O1 O1O2 
 اإليضاح
:O1 التجربة األكىل ((preetest قبل اعطاء التصرؼ 
O2 التجربة األخَتة :((postest بعد اعطاء التصرؼ 

X التصرؼ بتنفيذ طريقة اإلتصالية :  
 

 البحث و مكانو زمان .ب
 1440ـ / 2019 أغوستوس 14 – مايوا 12البحث من  الباحث فبدأ

 . ادلعهد دار احلكمة فكنباركق. أما مكانو فهو 
 

 أفراد البحث وموضوعو  .ج
. إفرد كنباركعهد دار احلكمة با ادلفي أفراد البحث تالميذ الفصل األكل

دلهارة بيع الفرح  بلعبة بطريقة اإلتصالية فعالية إستخداـ البحث يف ىذا البحث ىي
تأثَت عن مهارة ك  كنباركبا  األكىل احلكمة يف التعليم اللغة العربية بادلعهد دار الكالـ

عهد دار احلكمة يف ادل  الذين يتعلموف بطريقة اإلتصالية الكالـ بُت التالميذ
 .كنباركبا 

 

 عينةو  مجتمع البحث .د
 يف  أ  يف الصف األكؿ التالميذ ىو كل  تمع كالعينة يف ىذا البحثأما اجمل
 التالميذ. 25. هد دار احلكمة مبع ادلدرسة ادلهنية

 العدد الفصل االرقم
 25  أ    األكؿ 1
 25  ب   األكؿ 2
 25  ج  األكؿ 3
 25  د    األكؿ 4
 25  ق    األكؿ 5
 125 اجملموعة 
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كيأخذ   .(Purposive Sampling)كاستخدـ  الباحث العينة ادلختارة  
 . اميذتل 25عددىم  أ  ة من الصف األكؿالباحث العين

 

 أدوات البحث .ه
فصل التالميذ ق األنشطة الىت خططها كتكتب سائر أحواؿ طبي الباحث
 كالوثائق. كااالتى: تبار كخنات ىذا البحث زلصلة اإلايأثناء الدراسة. كب

 مالحظةال .1
عملية فعالية  كهتدؼ  ادلالحظة الىت تستخدـ ىف ىذا البحث دلعرفة

 .دلهارة الكالـ بيع الفرح  إستخداـ الطريقة اإلتصالية بلعبة 
   بيع الفرح بلعبة  بطريقة اإلتصالية المالحظة

الخطوات استخدام طريقة  الرقم
 اإلتصالية

 ال نعم

يقدـ ادلدرس حوار القصَتة من  1
حيث أنو يبُت ك ظائف تعبَت احلوار 

 ك خالة ك قوع احلوار

  

يػػػأمر ادلػػػدرس التالميػػػذ بتمػػػرين نطػػػق  2
 مجاعةالكلمات الرئيسية إما فردا أـ 

 

  

األسئلة ادلقدمة تتعلق بادلضموف ك  3
احلالة ادلتضمنة يف احلوار مث األسئلة 
عن حالة كل التالميذ. ك ىناؾ 

 حقيقة نشاط اإلتصاؿ

  

البحث عن التعبَتات اإلتصالية  4
 ادلتضمنة

  

  يأمر ادلدرس التالميذ بتلخيص  5
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القواعد ك ادلتضمنة يف احلوار ك 
التالميذ عن يصلح ادلدرس أخطاء 

 ذلك التلخيص.

 
يستخدـ ادلدرس اللعبة  بيع الفرح  6

يوزع اجملموعة التالميذ إىل عدة 
 اجملموعة.

 

  

ك لكل اجملموعة تعرض ذلك الكتاب  7
إىل اجملموعة األخرل بإستخداـ اللغة 

 العربية.

 

  

اجملموعة مداكرة من حيث أف تلك  8
اجملموعة تأخذ ك تعرض تلك السلعة 

احلمل على كتاب األصلى ( حىت ) 
 يتجذب األخركف لشرائها.

 

  

 يقـو ادلدرس بالتقوًن غلى التالميذ. 9

 

  

   ادلدرس ملخص يف تعليمهم 10

  

  ختباراال .2

ة ختبار ىو إحدل الطرؽ يف معرفة قدرة التالميذ ككفاءهتم ىف مهار ك اال
.   بيع الفرحبلعبة  اإلتصالية تعليم بطريقة التعليمالك  الكالـ قبل إجراء عملية التعلم
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لتقوًن مهارة الكالـ لدل التالميذ ك ىذا اإلختبار باإلختبار الشفهي كىذا االختبار 
 . 

 السؤاؿ إختبار القليب :

 السؤال الرقم

 من أين جئت ؟ 1
 ما ىوايتك ؟ 2

 دلاذا ختًتل ىذه اذلواية 3
 اخل....

 

 التوثيق .3

الباحث ىذه الطريقة دلعرفة الوثائق ادلوجودة ىف ادلدرسة ادلعلقة  استخدـ
بأىداؼ البحث كللحصوؿ على البيانات ك ادلعلومات عن أحواىا كتارخيها كعدد 

 .كالتالميذ فيهاادلدرسُت كعدد ادلدرسات 
 

 جمع البيانات طريقة ال .و
 أما طريقة مجع البيانات ادلستخدمة  يف ىذا البحث كما يلي :

هارة لة اليت تقدـ إتصالية خالؿ دلألسئا ، كىو بعضاإلختبار، اإلتصالية. 1 
 الكالـ عن مادة اللغة العربية. 

 
 
 

 أسلوب تحليل البيانات .ز
 أما رموز يف حتليل البيانات منها:

 : حتليل البيانات ىف ادلالحظةباستخداـ الرموز اآلتية .1
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P نسبة مئوية  : 
F التكرار  : 

N :رلموع 
 تصاليةالتعليم اإل  استخداـ طريقة الباحث أربعة معاير دلعرفة فعالية إستخدـ

عهد األكؿ دار ادلالعربية لدل التالميذ يف مهارة الكالـ  على بيع الفرح  بلعبة
  .كنباركاحلكمة ب

 )جيد جدا81% - 100% (
 ) جيد%61 - %80   ( .أ 
 )مقبولة(% 41 - %60 .ب 
 )ناقص%21 - %40  ( .ج 
 ) 28مردكد%0 - %20   ( .د 

 

 : Test  t( N<30حتليل البيانات باستخداـ الرموز) .2
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N

D

N

D
SDD 

إإإإ 

 البياف :

 االخراؼ  ادلعيار التغَتين     =
 عدد  االرتفاء من  التجربة األكىل إىل التجربة األخَتة ∑ =

 الًتبيعي من عدد االرتفاء من التجربة األكىل إىل التجربة األخَتة  ∑  =
= Nالعينةرلموعة 

                                                             
4
8 Riduwan, Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian, (Bandung: Alfabeta, 

2011), hal. 15 
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1

0

N

SD

N

D

T
D

 
 اختبار  =

 اإلخراؼ ادلعيار من التغَتين     =
 عدداالرتفاء من التجربة األكىل إىل التجربة  األخَتة ∑=

= Nالعينة 
 الرقمالثابت1=

 
DF= N-1 

=DFرقم الدرجة احلرية 
=N العينة 
 الرقم الثابت1=
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 الفصل الخامس
 تامتاالخ

 نتائج البحث . أ
استخرام الطريق  اإلا ب  مل   املواواة دوار البة ن ت بعر مل  ع ل الب عا

% 4ذ اكا  االل   ”Tt“ملنرب م   To.  ذه بيهوك بةع ال ر  اإل ص لة  ب عب 
 %. 2واكا  االل  

ذ مه كة ال يم ليقة   دع سو    ستخرام الطريق  اإل ص لة  ب عب  بةع ال ر ا
 .بب يب كو اإلسيمة  املهية ال غ  العربة  املركس   م اة  ع ةم

 توصيات البحث  . ب
  ن   ي   : وصة ت  قرم الب عاي

 ةللمدرس -1
 بةع ال ر   استخرام الطريق  اإل ص لة  ب عب  مل  عردي م   ذا البسا 

قركة ذ التع ةم خصوص  ليقة  الطريق   ذه   ّب مل    دةيبغ  ع حل املركس
 .مه كة ال يمليقة  

 لتالميذل -2
 .ع حل دهم اليص املقروؤ قركةمل  يتع  وا  نة ة   تيمةذملكاو م  ال .مل 
 .ذ م اة  ع ةم ال غ  العربة  اليص املقروؤ ي ه وامل   تيمةذملكاو م  ال .ب 
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