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Abstraksi : 
Nahwu merupakan salah satu unsur bahasa yang harus dikuasai dalam 
pembelajaran bahasa Arab standar dan model komunikatif memungkinkan untuk 
digunakan dalam pengajaran nahwu karena kebutuhannya terhadap unsur-
unsur dan keterampilan bahasa yang disajikan secara bertahap sesuai tingkatan 
kompetensi dalam proses komunikasi. Setelah mengamati problem pembelajaran 
nahwu di beberapa Perguruan Tinggi yang pola pembelajarannya masih belum 
menyentuh ranah praktis, peneliti melihat pentingnya memotret dan mengkaji 
model pembelajaran nahwu berbasis komunikatif  yang dipraktikkan di Institut 
Pesantren Sunan Drajat Lamongan dengan mengintegrasikan materi dalam 
mencapai kompetensi yang diharapkan sesuai dengan tujuan pembelajarannya. 
Tujuan penelitian ini adalah; (1) mendiskripsikan model pembelajaran nahwu 
komunikatif , (2) mendiskripsikan pengaruh model terhadap motivasi mahasiswa, 
dan (3) mendeskripsikan hambatan dalam proses pembelajarannya. Penelitian ini 
menggunakan rancangan penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini 
sebagai berikut: Pertama bahwa model pembelajaran nahwu komunikatif 
memiliki 5 tahapan, yaitu; persiapan, pengamatan, presentasi dan simulasi, 
asosiasi dan generalisasi, praktik dan latihan berkonteks. Kedua bahwa pengaruh 
model pembelajaran nahwu terhadap motivasi dapat mengaktifkan kegiatan 
belajar secara efektif. Ketiga bahwa kendala yang paling dominan adalah masih 
lemahnya keterampilan berbahasa aktif mahasiswa dalam mengikuti pola 
pembelajaran nahwu komunikatif. 
 
Kata Kunci : Pembelajaran Nahwu, Komunikatif. 
 

 مقدمة

 حىت االبتدائية من املدارس يف باهر بتطور بإندونيسيا العربية اللغة تعليم تطور قد اليوم،
 من عناصرها ناحية من إما تعليمها وكان. العديدة تعليمها وأساليب طرائق خالل من اجلامعية

 على احلصول ألجل والكتابة اءةوالقر  والكالم االستماع من  األربع مهارهتا أم والصرف النحو

                                                 

ونن دراجات الموجناناللغات جامعة س حماضر تعليم اللغة العربية خاصة القواعد النحوية بقسم تعليم اللغة العربية بكلية.1  
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 العناصر من كل .الثقافية والكفاية االتصالية والكفاية اللغوية الكفاية وهي الثالثة الكفايات
 .العربية اللغة لتعليم الواحدة املادة يف االزدواج ميكنهما واملهارات

 هبا يقصد Linguistic Competence اللغوية الكفاية أن الباحث التفريق،رأى وألجل
. به واعيا يفّكر أو ينتبه أن بدون ويطبقه ويستخدمه اللغة حيكم الذي النظام يعرف الشخص أن

 اللغة استعمال على الفرد قدرة فهي Communicative Competence االتصالية الكفاية وأما
 إىل ترمي وهي 2.الفعلي االستعمال مواقف يف للغة املختلفة الوظائف ضمن تلقائي سبيل على

 االجتماعي السياق خالل من العربية باللغة  بالناطقني االتصال على القدرة الطلبة اكتساب
 بصورة التعبري ومن وكتابة مشافهة العربية باللغة أصحاهبم مع التفاعل من الطلبة يتمكن حبيث

 من عديدة جبوانب الطلبة تزويد أهنا الثقافية الكفاية مث. املختلفة االجتماعية املواقف يف مالئمة
  وينطلق. العامة العاملية الثقافة من أمناط فيها الىت اإلسالمية العربية الثقافة وهي العربية اللغة ثقافة

 الكفاية مصطلح يف وهو اللغات تعليم هلدف تصور من الكفياة هذه يف االتصايل املدخل
 يف اللغة استعمال على الفرد قدرة تعين اليت Communicative Competence   االتصالية

 أمناطا من املواقف بني التمييز يستطيع فهو االتصالية الكفاية لديه الذي والفرد. خمتلفة مواقف
 . معينة لغوية

  رئيسية وظائف سبعة حتت املواقف هذه يصّنف بأن هاليداي قام لذك، بالنسبة
 للحصول اللغة استخدام هبا دويقص instrumental function النفعية الوظيفة(1) وهي
 regulatory function التنظيمية الوظيفة( 2) والشراب الطعام مثل املادية األشياء على

 الوظيفة(3) سلوكهم توحيد و لآلخرين أوامر إصدار أجل من اللغة استخدام هبا ويقصد
 ملشاعرا تبادل أجل من اللغة استخدام هبا ويقصد interactional function التفاعلية
 هبا ويقصد personal function الشخصية الوظيفة( 4) اآلخرين و الفرد بني واألفكار
 االستكشافية الوظيفة( 5) وأفكاره مشاعره عن الفرد يعرب أن أجل من اللغة استخدام

heuristic function الظواهر أسباب عن االستفسار أجل من اللغة استخدام هبا ويقصد 
                                                 

 (9000002أمحد مدكور، )2 
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 هبا ويقصد imaginative function التخيلية الوظيفة( 6) منها التعلم يف والرغبة
 مع تتطابق مل وإن الفرد إبداع من وتصورات ختيالت عن التعبري أجل من اللغة استخدام

 من اللغة استخدام هبا ويقصد representational function البيانية الوظيفة( 7)و الواقع
 . آلخرينل وتوصيلها واملعلومات األفكار متثل أجل

 عرب جرت الىت العامة االتصايل املدخل تصورات إىل بالنظر الوظائف وتلك 
 اللغة استخدام ضمن يقصد الوظائف وهذه. املدخل أساس على والتعلم التعليم عملية

 أمر ألجل أو الناس حياة يف املعلومات أو واألفكار املشاعر لتقدمي التعبريات من
 .شيئا ليفعل آخر شخص

 العربية اللغة تعليم طرائق و منهجية ومنت تطورت الثالثة، األهداف تلك ولتحقيق
 هناك الثالثة الكفاية نيل وألجل. بسهل حتقيقها املعلم يريد الىت األهداف هذه إىل بالنظر

 اللغة تعليم يف (integrated system) الوحدة نظام على القائمة التعليم مبنهجية قام من
 .املادة نفس يف وعناصرها اللغة مهارات تدريس من تطلبي النظام وهذا. العربية

 هذا يطبق أن يتم مل بإندونيسيا العربية اللغة تعليم أن اليوم املشكلة من ولكن،
 نفسها يف النحو كأن االتصايل، النحو يف وخاصة وعناصرها اللغة مهارات تعليم يف النظام

 هو النحو تعليم هدف أن مع فَنها ةومعرف اللغة مهارات من اللغة اكتسباب بني العالقة
 يهتمون املعلمني من كثري مازال وكذلك. الكالم فن الكساب اي التواصل جودة إىل وسيلة
 كانت قلماو  3.قليال إال السياقي التطبيقي النحو إىل يتجهوا ومل فحسب النظري بالنحو

 إىل اجته قد املمارسة هذه أن مع لتحدثا ممارسة على قائمة اليوم النحو تعليم أساليب
 قامت قلما ذلك إىل وإضافة 4.التعبري عند قصد دون املتعلم ويطبق اللغة قواعد اكتساب

. القواعد فهم على يؤثر التطبيق تعويد أن مع الشفهي التطبيق بإكثار النحو تعليم عملية

                                                 

 (029 9012)ويدودو،3 

 (092 9001)رجب، 4 
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 القاعدة فهم تعمق  املتنوعة اللغوية نشطةاأل أن خاقو حممد حسني حممد بني كما وذلك
 5.الدرس عناصر يف النحوية

 التوازن وهي التعليم غاية حيقق اجلدير من العربية اللغة تعليم أن ُعِرف هنا، فمن
 ما إىل حيتاج هلذا والتحقيق. وجسم عقل بني ووسيلة، مادة بني اللغة، وفنون اللغة علوم بني

 6.واالسرتاتيجية والطريقة املدخل تتضمن الىت االتصالية نماذجبال يسمى

 بتعليم وفنوهنا اللغة علوم مراعة إىل يتجه أن ينبغي النموذج ذلك أن واملعىن. 
 القواعد تداُخلِ  إىل متواِجها يكون أن هنا التعليم وصفة. الكالم مهارة وتعليم القواعد
 القواعد قانون فكل إذن،. اللغة ثروة تنمية يف فن كل يسهم أن مبعىن وذلك الفنون، وتداخل

 .آخرين مع كالمهم يف الطلبة إليها سيستند اليت هي إليها ويستمع الطالب عليها حيصل اليت

 سونان جبامعة االتصايل النحو تعليم منوذج يصف أن الباحث يود سبق، مما انطالقا
 منه يستفيد ولكي الصدد ذلك على العربية اللغة تعليم جودة معرفة ألجل بالموجنان درجات

 النحو تعليم منوذج وصف( 1) إىل البحث هذا ويهدف. بإندونيسيا العربية اللغة معلم كل
( 3)و االتصايل النحو تعليم عملية يف الطالب دافعية( 2)االتصايل املدخل أساس على

 .االتصايل النحو تعليم عملية يف املوجودة العواعق.

  النحو تعليم في البارزة الطريقة
 تعليم يف املعلم هبا يستفيد الطرائق عدة هناك أن وجدنا اليوم، العربية القواعد تعليم يف

 مث ومن.7البديلة والطريقة املّعدل والطريقة االستقرائية والطريقة القياسية الطريقة وهي القواعد،

                                                 

 (0922 9009)حسن، 5 

 (09 9002)أفندي، 6 .

عن قسم  جملة الدراسات العربية، تصدر ،بالعربيةطريقة لتعليم القواعد لغري الناطقني  ،جاسم، جاسم علي -7
 .06-55. ص5اللغة العربية بكلية اللغات وعلومها، جامعة ماليا. السنة السادسة، العدد0
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 وطريقة النشاط وطريقة املتكملة النصوص طريقة وهي أيضا، القواعد تعليم يف زائدة الطرائق
  8.جاسم على جاسم بينه كما املشكلة

 القياسية الطريقة هي القوعد تعليم يف األساسية الطريقة فكان الطرائق، تلك ومن
 عن والتعلم التعليم عملية يف استخدامها يف وعيوب مزايا منها واحد وكل. االستقرائية والطريقة
 .صرفيا أو كان حنويا القواعد

 0واحد كل من البيان يلى فيما ولتوضيحهما،
 :القياسية الطريقة (أ

 من املادة بيان أن التعليم عملية ويف. خاص شيء إىل عام بشيئ املبدوءة الطريقة هي
 .9.الرتبية علماء بني كما وذلك. اجلزئيات إىل الكليات
 ملتفتا تعليمها كان الىت اللغة تعليم يف األولية القدمية بالطريقة تعترب هذه القياسية والطريقة

 الشواهد بإظهار الطريقة هبذه والتعلم التعليم وعملية. 10الكليات إىل مث اجلزئيات من ما إىل
 يف سيخهاوتر  معرفتهم لتعزيز األمثلة وتلك. القواعد قانون الطلبة حيفظ أن بعد واألمثلة
 التعليم عملية كانت ذلك، بعد مث. بدقة احملفوظة النظرية هلم تتضح كي وأذهاهنم قلوهبم
 بأمثلة املشاهبة الشواهد خالل من التطبيق إجراء وكان والعمل التطبيق إىل اجتهت والتعلم
 . 11مماثلة أخري

 غاية باعتبارها القواعد وكانت. التدريب أثر انتقال نظرية فهو الطريقة هذه يف األساس وأما
 لـأن صناعي موقف هو وموقفه والتعلم التعليم طريق تعد احملفوظات كانت حىت وسيلة ال

                                                 

 
 .939)املنشورة0 املعرفة اجلامعية، دون سنة( ص.  طرق تدريس اللغة العربيةريا أبراهيم، زك -8

، الطبعة األوىل، القاهرة0 الدار املصرية اللبنانية) ية والتطبيقتعليم اللغة العربية بني النظر  ، شحاتة، حسن -9
 . 52ص (،2995

م. طرق تدريس اللغة العربية 2992. رشدي، خاطر، وحممد عزت عبد املوجود، وشحاتة، حسن -10
 . 12والرتبية الدينية يف ضوء االجتاهات الرتبوية احلديثة. الطبعة الثانية، القاهرة0 دار املعرفة. ص

، لقاهرة0 مكتبة النهضة املصرية، اطرق تعليم اللغة العربية. الطبعة اخلامسة ، أمحد، حممد عبد القادر -11
 . 295ص م2990



 Jurnal Ummul Qura Vol X, No. 2, September 2017   70 

 

9 7 7 2 5 8 0 8 1 0 0 0 3 >

I S S N  2 5 8 0 - 8 1 0 9

 وتكوين التطبيق على القدرة تنمية نع الطلبة انصراف إىل أدت املستخدمة الطريقة هذه
 12.السليم اللغوي السلوك
 إىل والظاهر املعلوم من الوصول إىل مهدوفة بالعقل التفكري ناحية من القياسية والطريقة
 13.املعروف شبيههب للشبيه إحلاقا إال ليست الواقع ويف معرفة بعد تأتى وهي. واخلايف اجملهول
 احلفظ على الطلبة تعّود الطريقة تلك أن هي احلالة أهم ومن احلاالت الطريقة بتلك وتتأثر

. وابتكارهم الطلبة إبداع على القدرة ويعضفهم البحث من واالستقالل العمياء واحملاكة
 وختفيف  الدروس إسهال تريد الىت اإلنساىن اإلدراك قوانني خالفها  الطريقة هذه أن وكذلك

 يتعلموا أن من الطلبة نفور إىل الطريقة هذه أدت حىت السهل إىل بالصعب ال الصعوبات
 فهم يف اللطلبة ملساعدة مهم حقيقته كان لذيا العلم هذا يف الراغبني قلة وتسبب القواعد

 فحس الطريقة بتلك يكفي ال فلذلك. وكتابة قراءة كالم، استماع، حنو األربعة اللغة فنون
 .األربعة اللغة مهارات ترقية القواعد تساعد أن أراد لو األخرى الدافعية الطرائق بعض بل
 : االتصالي النحو

 االتصايل املدخل أساس على اللغة تعليم يف أن( 2002 تاريكان، يف) ليتلوود بني
 بدأت تطبيقها يف اإلجراءات وهذه. الطلبة لدي االتصال كفاءة اكتساب يف تدرجيية إجراءات

 و التواصلية، شبه واألنشطة اهليكلية األنشطة عملية من املتكون االتصال قبل التعليم بعملية
 14.االجتماعي التفاعل وأنشطة الوظيفية االتصالية األنشطة من املتضمن االتصايل التعليم بعملية

 املعلم يعلم أن ميكنها املدخل هذا على التعليم عملية االسرتاتيجيات، ناحية ومن
 مادة إىل بالنسبة منها وكل. والتعلم التعليم أثناء وتطبيقات لتباديلا والتدريس اإلفرادي، بالتعليم

 بني القواعد، على ينطوي الذي للتعليم وبالنسبة. وتطبيقاته التعليم أنواع من املعلم سيعلمه ما

                                                 
 .922-920تدريس فنون اللغة العربية....... ص. 12

، الطبعة الثانية، القاهرة0 دار تعليم اللغة العربية، دراسات حتليلية ومواقف تطبيقيةحسني سليمان قورة، 13
 .922، ص. 1299املعارف مبصر، 

14 Henry Guntur Tarigan, Metodologi Pembelajaran Bahasa (Edisi Revisi; Bandung: Angkasa, 

2009), hlm. 244. 
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 15.وقواعدها اللغة وظائف تعليم بتوحيد مازال اللغة تعليم أن( 1223 نابابان، يف) ليتلوود
 يف االتصايل املدخل على يعتمد القواعد هذه تعليم على يدل الصدد هذا يف االتصايل والنحو

 .املرجوة املهارات نيل ألجل خاصىة أغراض له النحو هذا أن مبعىن وذلك. تعليمه خطوات
 البحث منهجية

 فيه الباحث مجع الذي الوصفي املنهج هو البحث هذا يف املستخدم البحث منهج
 البحث هذا نوع وأما 16.هؤالء مع ويتعامل الطالب مع الفصل يف مشاركته خالل البيانات

 إىل يتجه النوع هبذا البحث وذلك. الوصفي بصفته(Field Research) امليداين البحث فهو
 ما حوادث أو مظاهر بيان إىل يتجه وكذلك االستقرائية بالطريقة البيانات حتليل استخدام

 بالنسبة العلمية الورقة ضمن التصوير ألجل الباحث صفهاي مث البحث ميدان يف اليوم حدث
 17.امليدان يف يقع ما

 درجات سونان جبامعة العربية اللغة تعليم قسم الباحث عني البحث، جملتمع وبالنسبة
 استخدم البحث، هذا يف البيانات مجع طريقة وأما. كعينتها الثالثة املرحلة يف بالموجنان

 البيانات حتليل الباحث استخدم ذلك، إىل إضافة. والوثائق املقابلة املالحظة، الباحث
 .العلمي البحث خالل احملصولة البيانات حتليل تقنيات يف التحليلي الوصفي

 ومناقشتها البحث نتيجة
 : االتصالي النحو يمتعل كيفية .1

 األوىل فاملرحلة مقرتحة، خطوات مرحلة ولكل مراحل ثالث إىل التعليم هذا وينقسم 
 التعليم بعملية تتعلق الثانية واملرحلة. االستعداد أو التمهيد وهي التعليم إليه حيتاج ما بتوفري

 واملرحلة. والتعميم بيطالرت  واحملاكة، التمثيل االطالع، االستعداد، أو التمهيد منها االتصايل
 .السياقية التجربات فيه الذي واالكتمال التطبيق ومنها األنشطة بتقومي تتعلق الثالثة

                                                 
15 Sri Utari Subyakto dan Nababan,  Metodologi Pengajaran Bahasa (Jakarta: Gramedia 
Pustaka Utama, 1993) hl.67. 
16 Syamsuddin AR&Vismaya S.Damayanti, Metode Penelitiana Pendidikan Bahasa 
(Bandung:Remaja Rosdakarya, 2006), hlm. 73. 
17 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosdakarya, 
2000), hlm. 26. 
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. الكالم ملهارة االتصايل املدخل أساس على النحو تعليم خطوات من يكون منها كل 
 ةالعربي باللغة التواصل إىل املؤدية األنشطة إىل تتجه املدخل هذا ضوء يف واخلطوات

 .الفصحى بالعربية التواصل عملية حول تطبيقها عّمت الىت النحوية األمناط وباستخدام
 0يلى فيما التخطوات تلك تظهر ذلك، ولتوضيح

 20 البياين الرسم
 االتصايل املدخل أساس على القائم التعليم منوذج سلسلة

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 منوذج على وتقدميه استقرائيا القواعد تعليم على اعتمدت املقرتحة اتاخلطو  تلك
 الطلبة مستويات حسب احملددة النحو حمتويات عرب الشفهية التعبريات خالل من برومفيت

 بعناية شفهيا تطبيقا النحو استخدام تعويد الطلبة تدّرب اخلطوات. اجلامعية مرحلتهم يف
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 من األساسية النقط. اليومية حياهتم حسب الواقعية املقيدة احلوارات من االتصالية األنشطة
 0 يلى فيما فهي التعليمية املراحل تلك

 ( introduction&Preparation)  واالستعداد التمهيد

o والتعلم التعليم عملية تطبيق قبل الواقعي األساس وهو احملاضرة حتضري. 

o احملاضرة عملية ملواجهة الطلبة إعداد. 

o واألجوية األسئلة تقدمي  

o باملوضوع  الطلبة خربة تربيط 
 : التالية الأنشطة املعمل قدم اخلطوة، هذه يف

 إىل الطلبة يواجه أن قبل) فجأة ما موضوع وتقدمي السالم بتقدمي احملاضرة يفتح املعلم .1
 (الوقت ذلك يف احملاضرة من ما موضوع شرح

 املوضوع وهي الطلبة مع سيعّلم الىت املوضوع حمتويات معرفة إىل الطلبة يوّجه املعلم .2
 .ما موضوع عن اللغة ووظائف العامة واألفكار االتصايل واملوضوع النحوي

 عملية يف املعينة كالوسائل ما موضوع عن اجلدول من بطاقات ثالث ينشر املعلم .3
 .كتابته املرتتبة  املعّلم عن ما موضوع مثال فيها األوىل البطاقة. التعليم

 .ويالحظوها البطاقات بني يقارنوا أأن الطلبة من ويطلب البطاقة عىل املوضوع يعلّق املعمل .4

 أو التمهيد هبذا االتصايل املدخل على النحو تعليم خطوات أول يف الباحث قيد
. وميوهلم شعورهم بتحريك املادة تقدمي بداية قبل التعليم بفعالية ارتبط ألنه االستعداد

 ميوهلم على يؤثر اللقاء أول يف وشعورهم عاطفهم من الطالب إعداد ألن وذلك
 أول يف املرحلة هذه اليبايل أن املعلم الجيدر حىت والتعلم التعليم عملية يف لالشرتاك

 صعب أنه الناس من كثري اعترب الذي النحو تعليم يف والسيما الفصل، داخل تعليمه
 .وممل

   العاطفة أن( 2006 ة،خدجي يف) Meier مايري بني لذلك، بالنسبة
emotionعملية ُتسرع اإلجيابية العواطف تكون أن وميكن. التعلم فعالية  على تؤثر 
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 املشاعر تكون أن ذلك، من وبالعكس أفضل، الطالب دراسة حتصيل وحتقيق التعلم
 من يبدأ التعلم جناح يكون أن جيب لذلك، .متاما وقفه بل بطيئة التعلم يؤجل السلبية
 خمتلفة، بطرق يتم أن ميكن ذلك وألجل الطالب نفس يف االجيابية املشاعر لجع خالل
 تفكري االستعداد أو التمهيد هذا يفيد 18.ممتعة تعليمية بيئة جعل خالل من ومثاله

. اآلخر أو النحو من خطر ما ويفكر حوله باخليال ويدعوهم املوضوع على الطالب
 لتحريك املعلم خربة ومساع حوهلم فعلوا ما ليتفكروا الطالب فكريت تأثري يفيد كذلك
 زيادة خالل من وذلك التعلم انتباههم لرتكيز دافعيتهم وزيادة للدراسة الطالب أذهان

 .أدائه على االهتمام مستوى
 األنشطة إىل لالجتاه مهم اجملال هذا يف التمهيد دور االتصايل، للمدخل وبالنسبة  

 يف الذى املعىن توصيل يف املتحدث جناح وهي الوظيفية اإلتصال أنشطة اي االتصالية
 األنشطة تلك. املعلومات من تعلمه ما توظيف خالل من الطالب، اي السامع إىل ذهنه
 واملعىن 19.املعني التعليم تطبيق يف خارجها أو الدراسة حجرة داخل املعلم هبا يقوم اليت
 حول والطالب املعلم بني املبدئي التواصل هلا سبق خطواته بدايتة يف نحوال تعليم أن

 .املعينة التعليمية املوضوعات
 املدخل هذا مبتطلبات ارتبط االتصايل املدخل أساس إىل بالنظر التمهيد ذلك، ومن

 أنشطة تنسيق اجتماعية، خلفية نواحي يف الوظيفية اللغة استعمال تأكيد من املتضمنة
 دمج الطلبة، هبا اهتم الىت املواد استخدام الوظيفي، اللغوي التطبيق على الدالة الفصل
 الطلبة على تركز خاصة، أغراض هلا وتفاعالت معلومات فيها اشرتكت الىت اللغة وظائف

 بينهم اآلراء تبادل ألجل للطلبة الفرصة إعطاء وحركيتهم، ووجدانيتهم معرفتعم يف
 لتوصيل اللغة استعمال حول العديدة مهاراهتم لتقدمي بةللطل الفرصة وإعطاء وشعورهم

 للتعبري الطالب فرص إعطاء على التمهيد هذا قام املتطلبات، تلك ومن 20.اللغة وظائف
                                                 

 (0120 9002)خدجية،  18 

 (093 9009)العصلي، 19 

 (10-02 9013)غزايل،  20 
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 وحركتهم ووجداهنم معرفتهم على الرتكيز والطالب، املعلم بني واألجوبة األسئلة حول
 بداية يف والطالب املعلم بني التعامل طريق عن وهي التطبيق على الدالة األنشطة وتنسيق
 .الدراسة

 (viewing) االّطالع 

o الطلبة لدى معىن ذا التعليم كون إيضاح وفيه املستخدمة اللغة وظائف مناذج حتضري 
 بني احلميم التفاعل وجود فيه وكذلك. الطلبة حول االتصال مبدأ توضيح هنا ألن

 .العربية باللغة التكلم تعويد إىل االجتاه املتعلم كمساعد علمامل واملتعلم، املعلم

o االتصايل املوضوع تقدمي  

o الطلبة حبياة املوضوع تربيط 

o باملوضوع املرتبطة خربهتم الطلبة تقدمي 

 0 التالية األنشطة املعلم قدم اخلطوة، هذه يف
 ويصرح يعرفوه أن عليهم جيب اليت فيه املعاىن ويصرح ما موضوع عناصر يبني املعلم .1

 السالم تقدمي بعد  احملاضرة بداية يف ما موضوع املعلم بتقدمي ويعلقه فيه املعاىن
 (.األول الرقم يف) كاالفتتاح

  جيدا هبا الطلبة يهتمّ  كي  مهال مهال الطلبة أمام تكرارا ما موضوع تقدمي يطبق املعلم  .2

 وما البطاقة يف املكتوب املعلم من املنطوق ما على يطلع أن الطلبة من يطلب املعلم .3
 .فيه املضمون

 .اليومية خبربهتم املوضوع يعلقوا أن الطلبة يأمر املعلم .4

 موضوع على االطالع وهي الثانية اخلطوة الباحث قيد املطور، التعليم منوذج يف 
 واألفكارFunctional الوظيفية املوضوعات من االتصالية واملادة النحوية املادة من الدراسة

 توجيه على اخلطوة هذه يف املعلم ارتكز. Situational التواصل وظروف  notionالعامة
 حلاجة بالنسبة وذلك االتصايل، العمل إىل تؤدي الذي االتصال قبل العمل يف الطالب

 . الفصل يف التواصل كمبتدئ ولتسهيلهم مرة أول يف الطالب من املعرفة جلب
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 بني ما إىل الباحث استند االتصال، أساس على القائمة ةاخلطو  تلك من 
 استعمال) االتصايل العمل و االتصال قبل العمل تتضمن التعليم أنشطة أن ليتلوود

 استخدام إىل الطالب لدعم االتصال قبل والعمل ،(االجتماعي والتطبيق الوظيفية اللغة
 العمل هذا(. 0132 2010 ر،شكو ) وأمناطها اللغة وظيفة تطبيق على وتدريبهم اللغة
 املمارسات خالل من ميكنه التطبيق على القدرة اكتساب إىل يشري االتصال قبل

 . والتطبيقي النظري االكتمال على حيصل حىت والتجريبات
 ضمن أهنا الباحث أشار اخلطوة، هذا يف النحوية الرتاكيب مادة ناحية ومن 

 أمناط فيها الىت املكتوبة احلوار نصوص أو العربية النصوص من التعليم موضوع حمتويات
 ذلك. الكالم ملهارة االتصال موضوعات مع املدروسة النحو موضوعات حسب حنوية
 سبيل على تقدميها كيفية يف وهي املدّورة الوظائف حول النحوية القواعد أن مبعىن

 ومن لياهتا،ك إىل القاعدة جزئيات من الفكر أساس على قامت الىت االستقرائية الطريقة
 التعليم عملية أن مبعىن وهذا. العامة األحكام أو احلاالت إىل للوصول اخلاصة احلاالت
 يقوم 21.أحكامها عن باالستنباط نظريتها تبيني مث األمثلة أو بالشواهد تبدأ والتعلم
 الختالفا نواحي عن واملناقشة الطلبة مع مناقشتها مث األمثلة عرض على املعلم

 .الدراسي للمحتوى العامة القاعدة إىل نظريتها تعليم توصل يتم حىت والشبهات
 الكالم، ملهارة االتصالية األمثلة يف ظهرت الصدد هذا يف الشواهد أن لذلك،

 ووظائف القواعد بني التدوير وهذا. مدورة بصفتها النحوية الرتاكب أمناط تتضمن وهي
 على خطته ارتكزت الىت برومفيت عند الدراسية اخلطة ىلإ استند الكالم ملهارة اللغة

 األفكار اللغة، وظائف حول اتصاليا اللغة تعليم خطة يف أساسا القواعد نظام استخدام
 . وظروفها العامة

 كيفية( 050 2000وحيدر، عزيز يف) برومفيت بني هذا، على اعتمادا
 يف املادة تقدمي عملية أساس اعدالقو  أن ببيانه اللغة وظائف حول القواعد مادة تنسيق

                                                 

 (091 2990)عطاء، 21 
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 من وظيفية نواحية حوهلا وحييط االتصايل، املدخل ضوء يف والتعلم التعليم ختطيط
 الوظيفية اللغة مادة مع يتخلل مازل له بالنسبة النحو ومادة. االتصالية املوضوعات

 .االتصال على بالقواعد ذلك ويسمى

 تعليم خطوات يف االطالع ورد الباحث فيلخص السابقة، احلقائق إىل نظرا
 حمتويات تقدمي يف االستقرائية الطريقة على يؤّكد بأنه االتصايل املدخل أساس على النحو
 اخلطوة هذه يف مرة أول االتصالية الشواهد ضمن النحوية األمناط خالل من  النحو
 نظرياتال عناصر جزء من وهي املعىن، ذات التعليم عملية على التأكيد وكذلك. الثانية

 الوظيفي املبدأ االتصايل، املبدأ منها االتصايل، ضوء يف اللغة تعليم هبا تأسس الىت الثالث
 .  املعنوي واملبدأ

 ( Presentations&Simulations) والتمثيل والعرض 

o التكلم خالل من النحو عناصر فيها الىت احلوارات من املدروس التواصل أمثلة عرض 

o وفيه. املوضوع إىل بالنسبة التكلم خالل من والقاعدة املهارة يخلرتس التواصل تعويد 
 .املطلوبة االتصالية اخلصائص من التواصلية األنشطة وجود

o املدروس املوضوع من االتصايل للتطبيق متثيال الطلبة تقدمي. 

o واملعلم الطلبة من التمثيل تصحيح. 

 0 التالية األنشطة املعلم قدم اخلطوة، هذه يف
 لرتسيخ أول كنموذج املعلم لدي ما موضوع يقّدم أن الطلبة أحد من يطلب املعلم .1

 .عنه فهمه

 .أمامهم ويُظهرها التقدمي من األخطاء هناك كان لو التقدمي بعد يصحح املعلم .2

 الثانية البطاقة يف ويضعوا حالتهم حسب ما شيئا جيعلوا أن الطلبة من يطلب املعلم .3
 .الفارغة
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 اجلزء يف املدخالت بإعطاء يصححها مث بطاقتهم جيمعوا أن الطلبة من يطلب املعلم .4
 إلقاء يقّدم أن الطلبة من أحدا املعلم يطلب بينما الوقت نفس ويف البطاقة من اخللفي

 .األصدقاء أمام املوضوعات من ما

 للمدخالت صغرية مذكرة وجعلوا الطلبة أحد قّدم مبا يهتّمون الطلبة مع املعلم .5
 .واالقرتاحات

  .املتقدم لصديقهم التعليقات يلقوا أن للطلبة الفرصة يعطي املعلم .6

 النشاط أساليب من وهي االتصال مهارات لتنمية اللغوي للنشاط هنا التمثيل 

 اللغوية تنشيط أساليب أن طعيمة أمحد رشدي بني كما املدخل هذا يف االستخدام شائعة
 الباحث قيد(. 062 2012 خملص، حممد) املشكالت وحل والتمثيل اللغوية باأللعاب

 بوساطة املميزة اللغوية األمناط من االتصال وتقدم متثل أن حتاول تقليد بعملية احملاكاة
 ظروف يف ما عملية إعادة حماولة الصدد هذا يف وهي. األوىل حتاكي األخرى األمناط

. والتعلم التعليم عملية يف الطالب لدى الطبيعية للظروف ما حد إىل مشاهبة اصطناعية
 هو االتصايل املدخل يقدِّمه ما أن عابدين فكري بني كما االتصايل املدخل يف احملاكة وهذه

 وأشكاله، التواصل أنواع كلّ  الطالب يتعلم فقد اخلارجي العامل يف جيري ملا صادقة حماكاة
 مناسبة فُرصا   مهل يتيح التواصل فمدخل صحيحة، ممارسة ممارستها عن يعجزون ولكنهم

 واحملاكاة والتمثيل ، Role-play األدوار لعب طريق عن الصحيحة للممارسة
Simulation  . ّطعم فيه يتذوقون ألهنَّم يتعلمونه؛ ما بقيمة الطالب ُيْشِعرُ  ذلك وكل 

  (.2016 حسن،)التعبري هذا صحّ  إنْ  احلقيقية احلياة
 ( Comparison&Generalization)  والتعميم التربيط 

o القواعد أن وجدنا وهنا. االتصالية األنشطة بعد املطلوبة النحوية والقاعد التواصل تربيط 
 .االتصايل املدخل هذا خصائص من هي الىت التواصل وظيفة خالل مدروسة

o على يعقد القواعد تعليم وجدنا اخلطوة، هذه ويف. واستنباطها املدروسة النحو استنتاج 
 .االستقرائية الطريقة
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 0 التالية األنشطة املعلم قدم اخلطوة، هذه يف  
 األخطاء ويشرح ما موضوع الطالب تقدمي بعد واالقرتاحات التعليقات يعطى املعلم .1

 .والنحو االتصالية اللغة ناحية من التقدمي يف الشائعة

 على جيب الىت والنحو لغةال وظائف من املدروسة املوضوعات عن تفصيليا يشرح املعلم .2
 . ويطبقوها يفهموها أن الطلبة

 حىت املتقدم الطلبة أحد فعلها الىت الشائعة األخطاء ويبني التصحيح نتيجة يعطى املعلم .3
 .قبل من املصححة األخطاء نفس واليكرر يفهم

 .التقدمي يف خطأ ما إىل بالنسبة يصحح أن طالب من يطلب املعلم .4

 املعلم قّدم بعدما استقرائيا النحو تعليم جزء من والتعميم بطالرتا من اخلطوة
 الفعلية واجلملة االمسية اجلمل من حنوية أمناط فيها الىت احلوارات من االتصاالت الشواهد

 الشواهد من املعاين املعلم بني اخلطوة، هذه يف. جرى وهلم االستفهامية والرتاكيب
 يف املنطوق النحو جمال الطالب يفهم كي ةالنحوي النظريات منها وأخرج املدروسة

 مبعىن وهذا. املضمونة بالقواعد اجلملة ختريط طريقة عن التمثيل عملية ضمن التدريبات
 عن باالستنباط نظريتها تبيني مث األمثلة أو بالشواهد تبدأ والتعلم التعليم عملية أن

 .أحكامها
 الطالب معرفة الكتساب نموذجال هلذا مهم والتعميم الرتابط دور ذلك، إىل إضافة

 إىل وبالنظر. االتصالية والتعبريات النحوية األمناط خالل هلم املطبقة النحو نظريات عن
 مذهب إىل تواجه اي النفس بأساس متسك قد الفرتاضه بالنسبة النموذج هذا ذلك،

 سيةالنف املرحلة وهي, مراحل ثالث  إىل حيتاج املهارات اكتساب أن رأي الذي النفسي
cognitive، الربطية واملرحلة associative، األوطونومية واملرحلة otonom(،أنديرسون 
 الكتساب واستقرائيا نظريا النحو تعليم أساس من هنا الرتبيط إذن،إن(. 0281 2000
 .مهارهتم

 



 Jurnal Ummul Qura Vol X, No. 2, September 2017   80 

 

9 7 7 2 5 8 0 8 1 0 0 0 3 >

I S S N  2 5 8 0 - 8 1 0 9

 (  Aplication & experiential) والتجربة التطبيق 

 اجلديد التكلم خالل من النحو تطبيق 

 التطبيقي النحو عن الوظيفية العديدة لتدريباتا 

 0 التالية األنشطة املعلم قدم اخلطوة، هذه يف
 يف لديهم املوضوع حول ثانية مرة جيعل أن التقدمي يف خطأ طالب كل من يطلب املعلم .1

 .كاملصحح املعلم مع للتجربة ثانية مرة يقّدم مث الثالثة البطاقة

 .وتصويبهم الطلبة فهم لرتسيخ املدروسة املوضوعات عن باالستنتاج يشرح املعلم .2

 اجلديدة  األخرى املوضوعات جيعل أن املنزيل كالواجب الطلبة من يطلب املعلم .3
  .للوقت بالنسبة التالية احملاضرة يف ويقدمها

 املدخل أساس على النحو تعليم عملية يف واإلكتمال بالتطبيق النموذج خطوات
 التعلم طريقة وهو experiential learning التجرييب التعلم من ءجز  من هي االتصايل

 .النظريات من تعّلموه ما الطالب يعاين حيث أكثر، معىن ذا التعلم جيعل أن املتوقع من اليت
 هذه يف ألهنم النظرية، املادية مفهوم مبجرد ليس  الطالب يتعّلم الطريق، هذا خالل من

 عملية نتائج 22.لديهم وخربة كتجربة الستخدامها التعلم ةعملي يف مباشرة يشاركون احلالة
 السلوكية النظرية كمثل ليس وكذلك فحسب، املعرفية الناحية يف تؤكد ال ذلك من التعلم

 مت اليت هي اخلطوة هذه من احملصولة واملعرفة  .التعلم عملية يف الذاتية التجربة دور تلغي اليت
 . اخلربة وحتويل الفهم ندماجا من إنشاؤها

 حياهتم مع وإشراكهم الطالب تربط اليت السياقية التعلم عمليات عن فضال
 ربط connented knowing املعرفة ربط نظرية على بالتأكيد النموذج هذا يؤكد اليومية،

 جزأيت ال جزءا النموذج هذا باعتبار التعلم يعترب لذلك،. احلقيقية احلياة مع الطالب معرفة
 التجرييب التعلم استخدام من اخلاصة املزايا هناك أن سوجانا بني لذلك، بالنسبة. احلياة من

                                                 

 (00 9012)سرياين، 22 
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 بيئة جعل على يساعد أن( 2 منهم، والعاطفة النشاط يزيد أن( 1 وهي الطالب، لدي
 تطوير و تشّجعهم أن( 4و الطالب تعلم عملية يف احلماس يثري أن( 3 املواتية، التعلم

 23.اإلبداعي متفكريه عمليات
 
 : الختام  

 نال البحث، عملية طوال وحتليلها الباحث عليها حصل الىت البيانات على اعتمادا
 وميكن. درجات سونان جامعة يف االتصايل النحو تعليم عملية وصف من البحث نتائج

 0 يلى فيما النتائج هذه الباحث يلخص أن

 االستعداد، أو التمهيد وهي خطوات خس من يتضمن االتصايل النحو تعليم .1
 .واالكتمال التطبيق ، والتعميم الرتبيط ، والتمثيل العرض االطالع،

 النحو عن املراجع وقلة كفائتهم من تتكون البحث ميدان يف املوجود العوائق .9
 اصلالتو  ألجل االتصايل النحو تعليم يف املعينة الوسائل وكذلك التطبيقي االتصايل

 .املعمل يف
 وهم جدا جيدة االتصايل النحو تعليم عمية يف اشرتاكهم بعد الطالب دافعية أن .3

 .تعّلمهم عملية تفعيل يف يتحمسون
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