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Abstract 

This paper describes the application of the suggestopedia method in 
learning Arabic. This is a library research. The sources of data related 
to the suggestopedia method are taken from various books and 
scientific articles from various journals. The data collection 
technique is to review books and journals. The data obtained are 
then processed by collecting data regarding the suggestopedia 
method through various sources and literature, identifying and 
understanding the characteristics of Arabic learning, analyzing the 
substance of the suggestopedia method to be applied in Arabic 
learning, and drawing conclusions. The results of the study show 
that learning the language in a pleasant atmosphere can contribute a 
lot to the effectiveness of learning Arabic. The basic things that 
should not be forgotten in this method are six components, such as 
teacher authority, infantilization, multiple learning resources, 
intonation, rhythm, and relaxed attitude. Students learn not only 
from the materials taught but also from the environment. The 
double advantages obtained are that students gain language skills and 
at the same time enjoy life. This atmosphere is supported by 
intonation, rhythm, and a relaxed attitude that can relieve boredom 
of the lessons given. Students' minds are made as calm and relaxed 
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as possible so as to stimulate the nerves, and then the material can be 
easily accepted and maintained in the long run. 

Keywords: Suggestopedia; learning; Arabic; role playing 

 خلص امل

لت الجؼبُم ا البدث هرًدىاٌو  م اللوت اللسبُت. هرا ُفي حلل إلاًداةُتؼٍس

لت المصادز البُاهاث املخلللت ب. جأحي يالبدث بدث مىخب مً  ًداةُتإلا ؼٍس

جمم املظخسدم لطلى  لا هخب وملاالث كلمُت مً مسخلف املجالث. 

البُاهاث هى مساحلت الىخب واملجالث. ًخم بلد ذلً ملالجت البُاهاث التي 

لتالحصٌى كليها مً زالٌ حمم البُاهاث املخلللت جم  مً  إلاًداةُت بؼٍس

م اللوت ُوجددًد وفهم زصاةص حلل ،مسخلفت زالٌ مصادز وأدبُاث

لت إلاًداةُت الوجدلُل حىهس  ،اللسبُت وطاةل إلاكالم التي ًخم جؼبُلها ؼٍس

م ُواطخسالص الىخاةج. جـهس هخاةج الدزاطت أن حلل ،م اللوت اللسبُتُفي حلل

م اللوت ُاللوت في حى لؼُف ًمىً أن ٌظاهم بؼيل هبحر في فلالُت حلل

لت هي طخت اللسبُت.  لاػُاء لاطاطُت التي ال ًيبغي وظُانها في هره الؼٍس

 ،ىوُموالخ ،ومىازد الخللم املخلددة ،والؼفىلت ،ميىهاث مثل طلؼت املللم

ظها  ،وإلاًلاق ذ. ال ًخللم الؼال  مً املىاد التي ًخم جدَز واملىكف املٍس

صٌى كليها بل ًخللمىن أًًظا مً البِئت. املحزة املصدوحت التي الح ،فدظب

ظخمخلىن في هفع الىكذ  ت َو هي أن الؼال  ًىدظبىن مهازاث لوٍى

ذ الري ًمىً الدًىامُتب . هرا الجى مدكىم بالخىوُم وإلاًلاق واملىكف املٍس

أن ًسفف امللل مً الدزوض امللؼاة. جيىن كلٌى الؼال  هادةت ومسجاخت 

ادة بظهىلت ومً زم ًمىً كبٌى امل ،ومىفخدت كدز إلاميان لخدفحز لاكصا 

لت   .والحفاؾ كليها لفترة ػٍى

لت إلاًداةُت:  املفحئحيةكلمئت ال  للب لادواز ؛اللوت اللسبُت ؛حللُم ؛ػٍس
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 قدةةامل

لت إلاًداالحلخبر  م ُم اللوت اللسبُت أخد الابخيازاث في ػسق حللُفي حلل ةُتؼٍس

املحفصاث  خالت ممخلت في الخللم مً زالٌحلل اللوت اللسبُت التي جإهد كلى 

ؼلم كلى ًُ وحلني  ،في اللوت اللسبُت مىخُت ةُتإلاًدا الالكلالهُت أو الالواكُت امللؼاة. 

 اةُت اكتراًخا. ئًد

 لبلع الؼال . ٌُلخبر حلل
ً

م اللوت اللسبُت بالؼسق الخللُدًت أمًسا زجًِبا وممال

ٍللب و  ًصبذ ػبًدا مسًُفا للؼال . ،صلىبت اللوت اللسبُتأن بباإلطافت ئلى افتراض 

 1الؼال  دوزا زةِظُا. لخدلُم الىجاح، ًدخاج الؼال  ئلى ملسفت حللمهم وهُفُت ئدازجه.

لت إلاًداةُت المً املخىكم أن ًإدي وحىد  ،لهرا الظبب س حللؼٍس ً وجىٍى م اللوت ُئلى جلٍى

 .اللسبُت

لخلد أن جؼبُم  لت إلاًداةُت الٌُ كلى الخولب كلى الللباث الىفظُت في  ةكادز ؼٍس

وفًلا والري ٌلُم كملُت الخللم بؼيل هبحر  ،مثل الؼلىز بالخىف 2،كملُت الخللم

 الؼلىز بلدم الىفاءة والخىف مً ازجيا  لازؼاء والللم والخىف مً ش يء، و للخبراء

م إلاًداتي وحظدىد  3حدًد وهحر مألىف. لت أًًظا باطم الدظَس لسف هره الؼٍس
ُ
ئلى ح

افتراض أن جلىُاث الاطترزاء والترهحز طخىكف مىازد الللل الباػً وجدخفف بلدد أهبر 

 4 .مً التراهُب واملفسداث

لت إلاًداةُت الفلد جبحن أن  ،الظابلت لبدىربىاًء كلى هخاةج ا فلالت في ؼٍس

والىخابت كلى  8ىالم،وال 67،الاطخماق ةمهاز و  5،جدظحن كدزة الؼال  كلى ئجلان املفسداث

                                                           
1 Hayo Reinders, “Towards a Classroom Pedagogy for Learner Autonomy: A Framework 

of Independent Language Learning Skills,” Australian Journal of Teacher Education 35, no. 5 (2010): 
40–55, https://doi.org/10.14221/ajte.2010v35n5.4. 

2 Taufik, Pembelajaran Bahasa Arab, Okara, 2016, http://digilib.uinsby.ac.id/14712/. 
3 Sahkholid Nasution, “Metode Konvensional dan Inkonvensional Dalam Pembelajaran 

Bahasa Arab,” Jurnal Ilmiah Didaktika 12, no. 2 (2012): 259–71, 
https://doi.org/10.22373/jid.v12i2.452. 

4 Kamil Ramma Oensyar and Ahmad Hifni, Pengantar Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, 
IAIN Antasari Press: Banjarmasin, 2015, http://idr.uin-antasari.ac.id/5220/1/Pengantar 
Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab.pdf. 

5 S Aries, “Fa‟aaliyah Thariiqah Iihaa‟iyah Fii Tarqiyati Istii‟aabi Al-Mufrodat Ladaa 
Talaamidz Madrasah Dar al-Hikmah al-Mutawassithah al-Islamiyah Pamulang,” 



252 | Arabiyatuna : Jurnal Bahasa Arab, Vol. 5, No. 2, 2021 

 

ىص ى بها أًًظا ملهاز  9،(ؼاءمظخىي املخلدمحن )ئو اللساءة لخيىن أهثر فاكلُت وهجاًخا  ةٍو

لت أًًظا فلالُتها في جدظحن  ،باإلطافت ئلى ذلً 10في كملُت الخللم. أزبدذ هره الؼٍس

لت طُيىن أهثر فاكلُت باطخسدام  11املىاؿسة اللسبُت. ةمهاز  هما أن جؼبُم هره الؼٍس

 13 .والصىث ولافالم ولاللا  12الصىز  لوطاة

لت واخدة مىاطبت للجمُم بيظبت ،في لاطاض . هىان ماةت باملاةت ال جىحد ػٍس

لت. هما هى الحاٌ في  فيكىامل أزسي جإزس  الحيىمُت  تلُالالدزطت املهجاح جؼبُم الؼٍس

لت إلاًداةُت الجم اللثىز كلى  ،ئهدزاهحري  وىالا ئًىىن ادة دافلُت هحر فلالت في ؼٍس ٍش

ًيىن طببه  ،كىدما ال ًيىن الخأزحر هبحًرا ،وباملثل 14الؼال  لخللم اللوت اللسبُت.
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والخسصُص املحدود للىكذ  ،وجىىق زلفُاث الؼال  ،اهسفاض دافلُت الؼال  للخللم

  الؼسق وجؼبُم  ،لخللم اللوت اللسبُت
ً

بما في  15.والىطاةل ًمُل ئلى أن ًيىن زجًِبا وممال

لته الره م اللوت ُاجطح أنها لِظذ مىاطبت حًدا للؼال  الرًً ًسهبىن في حلل ،ؼٍس

 16  .اللسبُت وإجلانها في وكذ كصحر

لت إلاًداةُت الجىـس ئلى  ،حمُم البدىر التي جم ئحساؤها مً وحهت هـس ؼٍس

لت هى ازخُاز مفهىم في جؼبُم ا البدث بِىما ما وصفه الباخث في هر ،فلالُتها ػٍس

لت إلاًداةُتالبدُث ًيىن الوسض مً اطخسدام  ،بُدًاإلاًداةُت  ًخم جدلُم املىاد   ؼٍس

لت إلاًداةُت الامللدمت كلى الىدى لامثل. ًمىً أن ًيىن مفهىم جؼبُم   آزس ؼٍس
ً
بدًال

م اللوت اللسبُت أهثر جىىًكا ُبدُث ًيىن حلل ،في جىفحر مادة اللوت اللسبُت للؼال 

 .لصسوإمخاًكا وجىافًلا مم جلدم ال

لت إلاًداةُت الجؼبُم  ا البدثهرًدىاٌو  م اللوت اللسبُت. حلخبر هره ُفي حللؼٍس

الدزاطت مهمت للواًت لُخم دزاطتها بدُث حظاكد مللمي اللوت اللسبُت في فهم الؼبُلت 

لت وزؼىاث جؼبُلها في الخلل م. بدُث الحصٌى كلى مصاًا هره ُالحلُلُت لهره الؼٍس

لت ئلى أكص ى خد ٍو  .مىً جىكم اللُى  مم الحلٌى البدًلتالؼٍس

لت ه الره. جأحي مصادز البُاهاث املخلللت بيهرا البدث بدث مىخب مً هخب ؼٍس

جمم البُاهاث هى مساحلت املخبم ل طلى  ولا وملاالث كلمُت مً مسخلف املجالث. 

الىخب واملجالث. بلد ذلً ملالجت البُاهاث التي جم الحصٌى كليها في املساخل الخالُت: 

لت إلاًداةُت ال( حمم البُاهاث كً 1) بما في  ،مً زالٌ مصادز وأدبُاث مسخلفتؼٍس

لت إلاًداةُت الذلً أخدر الاهدؼافاث املخلللت بخؼبُم  هم ( جددًد وف2في الخللم. )ؼٍس

لت إلاًداةُت ال( جدلُل مظمىن 3م اللوت اللسبُت. )ُزصاةص حلل م ُاملؼبم في حللؼٍس

 .( اطخسالص الىخاةج4اللوت اللسبُت. )

                                                           
15 Fauziya and Hasan Saefuloh, “Pengaruh Penggunaan Metode Sugestopedia Dalam 
Pembelajaran Bahasa Arab Pada Siswa Kelas XII SMA Negeri 1 Jamblang,” EL-IBTIKAR: 

Jurnal Pendidikan Bahasa Arab 7, no. 1 (2018): 59, https://doi.org/10.24235/ibtikar.v7i1.3067.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
16 Qiya Khaira Hikmatillah, “Al-Muqaranah Baina at-Thariqah al-Ihaiyah wa Thariqah al-
Maghnatisi fi Ta‟lim al-Lughah al-Arabiyah,” Studi Arab 11, no. 2 (2020), 
https://jurnal.yudharta.ac.id/v2/index.php/studi-arab/article/view/2463. 
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 ئتهوةنئقش الباث نحئيج

 طريقة لاحيائييةال

لت إلاًداةُت ال لت لأهداف كامت ومدددة لخدلُلها. والوسض اللام ل الهؼٍس ؼٍس

س مهاز إلاًداةُت  . وبؼيل كلى ما وان كلُه وأهثر ػالكت خظًأيىن لُة الىالم هى جؼٍى

لت هي:  ،أهثر جددًًدا فان لاهداف املحددة التي ًجب جدلُلها مً جؼبُم هره الؼٍس

جىحُه الؼال  لخدلُم الؼالكت في الىالم املخلدم بظسكت. ٌلؼي ئجلاًها للمفسداث التي 

اق صف. اطخوالٌ وكذ الؼالب مفسداث في ول احخم 100−80جصل ئلى الىثحر خىالي 

 17.ئلى أكص ى خد مً زالٌ كسض املادة أزىاء اطدُلاؾ الؼالب وهرلً أزىاء هىمه

لت إلاًداةُت الم اللوت باطخسدام ُئن لاطاض لاطاس ي لخلل كلم إلاًداء ي هؼٍس

لفلل ش يء ما باكتراح. اللىامل السةِظُت ىاض الري ًىص كلى أهه ًمىً جىحُه ال

( مياهت وطلؼت املللم الري ًؼبم 2) ،الري ٌظخسدمه املللمدزل ( امل1)املىخُت هي: 

لتهر ( الفىىن 5) ،( الؼلىز بالخمحز الاجصاالث4) ،املدزل( زلت الؼالب في 3) ،ة الؼٍس

 18.()املىطُلى

لت إلاًداةُتلهىان طخت كىاصس أو ميىهاث أطاطُت ل  19  :وهي هما ًلي ،ؼٍس

 
ً
 الظلؼت ،أوال

ًمىً الىزىق باملللم في كدزاجه  ،وحىد هىق مً الخيظُلُت مً املللم هي الظلؼت

فظِخم اطخفصاش  ،مما ًجلل الؼال  ًإمىىن بأهفظهم. ئذا جدلم الؼلىز باألمان

الؼال  الخجسؤ كلى الخىاصل. حلخبر طلؼت املللم مهمت ختى ًخمىً الؼال  مً جرهس 

إ و الدزوض امللدمت حًُدا.  مىىن كىدما ٌظملىن ولماث أو ٍخأزس الؼال  بظهىلت ٍو

ملخلداث املللمحن وجصىزاتهم مهمت . وهرلً بًخللىن أوامس مً أشخاص في الظلؼت

                                                           
17 Aziz Fahrurrozi and Erta Mahyudin, Pembelajaran Bahasa Asing (Tradisional & 

Kontemporer), ed. Mu‟azzizah, 1st ed. (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2016). 
18 Fahrurrozi and Mahyudin. 
19 Nasution, “Metode Konvensional Dan Inkonvensional Dalam Pembelajaran Bahasa 

Arab.” 
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ومإزسة في حؼىُل حللُم اللوت املللم في الفصٌى الدزاطُت، ألنها ًمىً أن جـهس ما هي 

  20حظخدم جلدًم في الخللم.التي امللسفت 

  
ً
 الؼفىلت ،زاهُا

مً املللم.  الظلؼت الؼال  مثل لاػفاٌ الرًً ًخللىن الؼفىلت هي أن ًخصسف 

لت طُللل مً الخىجس ختى  للب لادواز مثاٌ كلى ذلً هى اطخسدامو  والوىاء بهره الؼٍس

ا. جدزل امللسفت دون وعي مثل ما ًسخبر الؼفل. لهرا  ًُ ًخمىً الؼال  مً الخللم كلم

  .ًمىً للؼال  الاطترزاء ولىً ال ًصالىن جدذ ئػساف صازم مً املللم ،الظبب

ا
ً
 الاجصاٌ املصدوج ،زالث

كلى ػيل جدفحز لسوح  ،الاجصاٌ اللفـي وهحر اللفـيهى  الاجصاٌ املصدوج

دت بخصمُم خُىي  خالت الوسفت وشخصُت املللم. ًجلع الؼال  في هساس ي مٍس

ت والىلد ومصجم. ًخجىب املللم الخلبحراث التي  جـهس هفاد الصبر واللبىض والسخٍس

 .الظلبي

  الخىوُم ،ازابل

ًلدم املللم املىطىق بثالر ػسق مسخلفت. مً الخىوُم مثل  ،ا الصددفي هر

مً الخىوُم الؼبُعي ئلى لاصىاث اللالُت  ،الصخص الري يهمع بصىث هادب

 .الدزامُت

 إلاًلاق ،ازامظ

وجىكف مإكًخا بحن اليلماث واملؼاكس التي  إلاًلاق هى دزض كساءة ئحساؤه باًلاق

ؼلب مً الؼال  وحللُمهم الاطخيؼاق  ًُ طبؼها وفًلا الخىفع املىخـم في الدسجُل. هىا 

 .والاخخفاؾ به ملدة أزبم زىان والصفحر ملدة زاهِخحن ،ملدة زاهِخحن

 

 
                                                           

20 Joko Nurkamto et al., “Teachers‟ Beliefs and Practices in Teaching Reading at Islamic 
Secondary Schools in Indonesia,” Indonesian Journal of Applied Linguistics 10, no. 3 (2021): 667–76, 
https://doi.org/10.17509/ijal.v10i3.31753. 
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ذ ،اطادط  واملىكف املٍس

الاطخماق ئلى ئًلاق مىطُلى ًيىن الؼالب مسجاًخا جماًما ولىىه ال ًىام أزىاء 

يل أن في لحـاث الاطترزاء هره ًددر ما ٌظمى بفسغ ٍاللسن الثامً كؼس. وضح ز 

ت الراهسة  .خُث جصبذ الراهسة كٍى

لت إلاًداةُت الحؼخمل  ي وه ،كلى زالزت أوؼؼت زةِظُت ذاث مداوز مسخلفتؼٍس

وما  ،وللب لادواز ،اللسبُت التي جمذ دزاطتها مظبًلا في ػيل هلاغ مادة اللوت مساحلت

والاطترزاء  ،حدًدة في ػيل جلدًم مادة حدًدة ًخم مىاكؼتها مًلا ةداوم ،ئلى ذلً

  .حظخسدم املساخل للخدىم في الخىفع

 بئثبئع الطريقة لاحيائيية جعلم اللغة العربية

لت إلاًداةُتالؼ ئن  جلىم كلى زالزت افتراطاث.  ٍس
ً
ًخظمً الخللم وؿُفت  ،أوال

ابىعي وال ػلىزي.  ،وظاندمان إلا ٌظخؼُم املخللمىن الخللم بؼيل أطسق مً  ،زاهًُ

ا الؼسق لازسي.
ً
ع والخللم كدة كىامل ،زالث ( 1وهي ) ،ًمىً أن حلسكل أوؼؼت الخدَز

( املخللمحن 3لواًت وأكل اطترزاء )( حى حامد ل2) ،امللاًحر اللامت التي جىؼبم في املجخمم

 21 .املحخملحن الرًً لم جمىُنهم مً كبل املللمحن

لت ًسهص كلى مهاز  فيالوسض أن  كلى السهم مً  ،الىالم ةاطخسدام هره الؼٍس

ً  ،لخدلُم هرا الهدف اث أزسي بؼيل مهاز فاهه ًىؼىي كلى مهازاث أزسي. بدُث جيٍى

اللساءة. فُما ًلي مثاٌ كلى هُفُت  ةالاطخماق ومهاز  ةمثل مهاز  ،هحر مباػس بؼيل حُد

لت الجؼبُم  لت  ،م اللوت اللسبُتُفي حلل إلاًداةُتؼٍس وهي ملخبظت مً جؼبُم هره الؼٍس

ا بخؼبُم ُفي حلل
ً
ت في دٌو الؼسق لاوطؽ. أهثر ازجباػ لت في ه الرهم اللوت إلاهجلحًز ؼٍس

 م اللوت هى هما ًلي:ُحلل

 
ً
دت امل يىساس ال كلى ًجلع الؼال  ،أوال سجبت في هصف داةسة جىاحه ملدمت املٍس

ىاث كلى الىبي دمحم صلى وأطاءث مىطُلى الصل ،الفصل. وان الظىء في الفصل زافًخا

                                                           
21 Fahrurrozi and Mahyudin, Pembelajaran Bahasa Asing (Tradisional & Kontemporer). 
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ت  مؼاهدبهدوء. هىان كدة ملصلاث جدخىي كلى  هللا كلُه وطلم ومللىماث هدٍى

 .أكدها املللم

 . ةلصق النشئط املنزل ١ صورةال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ). القواعد )ةبحدأ + خبر٢ صورةال

 

 

 

 

 

 

 

 

ا ًُ لٌى ئنهم طِبدأون ججسبت  ،زاه ًديي املللم الؼال  باللوت إلاهدوهِظُت ٍو

ن الؼال  أحدًدة ومثحرة في حللم اللوت اللسبُت. ًجلل املللم الؼال  مسجاخحن بلىلهم 

لرا  ،ػبُعي ال ًدخاحىن ئلى أزلالهم بدزوض اللوت اللسبُت. جأحي اللوت اللسبُت بؼيل

 .ًًوهً طلُد ىاو اطخمخل ىاواطترز ىاحلظا
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ا
ً
ؼلب مً الؼال   ،زالث ًلىم املللم بدؼوُل لالحان الهادةت ملىطُلى الصالة ٍو

كدزة الاطخماق لدي الؼال  حلمل  ،ئهالق أكُنهم أزىاء الخدىم في جىفظه. في هرا الىكذ

الاطخماق دوًزا مهًما كلى  ةلىنها ال جصاٌ جسفف مما ًلىله املللم. جللب مهاز  ،بؼيل حُد

ًىؼلم املللمىن  ،أزىاء ئهالق أكُنهم 22ملالجت اللوت كبل الىصٌى ئلى ملاومت الىالم.

ت في اململىت اللسبُت  ا في كٍس
ً
 بظُؼ

ً
والؼال  في زخلت زُالُت. كاٌ املللم ئنهم ًصوزون مجزال

. ٌؼسح املللم لاػُاء املخلللت بما ًىحه  ،الظلىدًت ت لاوؼؼت في املجٌز املللم في زٍؤ

. لهرا الظبب ؼلب مً الؼال  الاطخماق بلىاًت  ،طُـهس في املجٌز اللوت اللسبُت مً بًُ

خىلهم والخفىحر هما لى واهىا ًجُبىن بؼالكت باللوت اللسبُت كلى حمُم أطئلت أفساد 

وما ئلى ذلً. زم كاٌ املللم ئن الىكذ كد خان  ،رمثل لا  ولام والابً ولا  ،لاطسة

  .وػلب مً الؼال  فخذ أكُنهم مسة أزسي  ،ا الفصللللىدة ئلى هر

فخذ الؼال  كُىنهم واخدا جلى آلازس. بلد ذلً كاٌ املللم أنهم  ،زابلا

ت حدًدة  ،طُدصلىن كلى مفسدة حدًدة. باإلطافت ئلى ذلً طُدصل الؼال  كلى هٍى

ها لخمثُل لادواز بما ًخماش ى مم املىطىق في الخجسبت التي مسوا بها. طِخم اطخسدام

  .الؼال  أخساز في ازخُاز الاطم الري طُؼلله املللم

 . ألاسرة٣ صورةال

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
22 Noza Aflisia, Rini Rini, and Ahmad Fikri, “Integration of Local Wisdom in Arabic 

Learning,” Jurnal Al-Bayan: Jurnal Jurusan Pendidikan Bahasa Arab 11, no. 2 (December 1, 2019): 
356–73, https://doi.org/10.24042/albayan.v11i2.4719. 
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بدُث جسهص مإػساث الىجاح هالًبا كلى كدد  ،جسهحز املادة كلى املفسداث

ئجلانها. كدد املفسداث التي خفـها هى أًًظا كامل مددد لىجاح املسء  جم التي فسداثامل

ال   23هي املفسداث. ىالمألن مادة ال ،كلى السهم مً كدم حلـُم كدزة اللىاًد ،ىالمفي ال

ا  ،للصدولىً كىدما ًفهم الصخص آلازس ا ،يهم ما ئذا واهذ صحُدت أو زاػئت هدىًٍ

ظها صساخت لافانها حلخبر هاجحت جماًما في مهازة  ىالم. كلى السهم مً أن اللىاكد جدَز

 ،ئذا جىحُه اهدباههم الىاعي ئلى اطخسدام اللوت ،بأكداد كلُلت. طِخللم الؼال  حًُدا

مثل امللاالث أو  والىخابت الخىاصلو  ىالمفان ال ،ولِع أػياٌ اللوت. باإلطافت ئلى ذلً

لت   .التراهُب الخُالُت جللى الاهخمام أًًظا في هره الؼٍس

 
ً
بلد ذلً ًسبرهم املللم أهه زالٌ الدزض طُلىمىن بلمل طحرة ذاجُت  ،زامظا

ت الجدًدة. باطخسدام الخمثُل إلاًماتي ًرهس املللم الصخصُاث  ،جسُلُت جخللم بالهٍى

ت في ازخُاز الدوز الري ًللبىهه بىاًء  في أفساد لاطسة مً زالٌ اللسض. للؼالب الحٍس

 كلى الاطم املحدد مظبًلا. 

لت جسهص بؼيل أطاس ي كلى اطخسدام اللوت  كلى السهم مً أن هره الؼٍس

 للؼسح  ، ئال أهه في أوكاث ملُىت اطخسدام اللوت لام للؼال  ،الهدف في الفصل
ً
زاصت

جصحُداث لألزؼاء التي ًسجىبها  وجلدًم ملنى لليلماث الجدًدة. ًلىم املللم باحساء

 24 .الؼال 

 
ً
زم ًؼسح املللم بلع لاطئلت  ،ًديي املللم ول ػالب باطمه الجدًد ،طادطا

ًمىً للؼال   ،باللوت اللسبُت خٌى دوزه الجدًد. مً زالٌ جصسفاث وخسواث املللم

 ."ال" أو "ولم" زم ًجُب الؼال  فلؽ بـ ،فهم ملنى أطئلت املللم

ع خىاز كصحر باللوت اللسبُت ًلىم فُه شخصان  ،طابلا ًلىم املللم بخدَز

. بلد  بخدُت بلظهما البلع وػسح أطئلت كلى بلظهما البلع خٌى أوؼؼتها في املجٌز

ًؼلب املللم مً الؼال   ،ممازطت الحىاز مم املجمىكت ومم الؼال  بؼيل فسدي
                                                           

23 Noza Aflisia, Asri Karolina, and Eka Yanuarti, “Pemanfaatan Aplikasi Kahoot Untuk 
Meningkatkan Penguasaan Unsur Bahasa Arab,” in Al-Mu’tamar Ats-Tsanawi Li Al-Lughah Al-
’Arabiyyah, vol. 1 (Prodi Pendidikan Bahasa Arab IAIN Curup, 2020), 1–17, 
http://prosiding.iaincurup.ac.id/index.php/musla/article/view/8. 

24 Fahrurrozi and Mahyudin, Pembelajaran Bahasa Asing (Tradisional & Kontemporer). 
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وكف الؼال  وججىلىا في  الخصسف هما لى واهىا في الظىق وال ٌلسفىن بلظهم البلع.

ىرزون فصلأزحاء ال  .مهوهم ًدُىن بلظهم البلع ٍو

ختى بدون الترهحز ألن  ،باللوت اللسبُت مؼلىبت في هره املسخلت ىالماللدزة كلى ال

الؼال   همىن بالساخت داةًما. تهدف مهازة الىالم بؼيل كام ئلى حللؼالبالؼال  م

ً كلى الخىاصل باللوت اللسبُت ػف  25 .وصحُذحُد ىٍا بؼيل كادٍز

 
ً
م  ،زامىا يؼىز جدخىي املأكلً املللم أنهم طِبدأون موامسة حدًدة. كام بخىَش

ل جسحم الاهدوهِظُت. ًؼلب املللم مً الؼال  الاهدباه  اللوت ئلىخه املللم كلى خىاز ػٍى

وجسحمخه باللوت  اللوت اللسبُت ئلى صفدت امليؼىز. ًىحد في ول صفدت خىاز

  .إلاهدوهِظُت

 ألاسرة عنحوار ال. ٤ صور ال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
25 Abdul Muid et al., “Learning Model of Speaking Arabic: Field Research Based on 

Constructivism Theory at Al Muhsinin Islamic Boarding School Kerinci,” Alsuna: Journal of 
Arabic and English Language 3, no. 2 (November 25, 2020): 140–51, 
https://doi.org/10.31538/alsuna.v3i2.822. 
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( خفف املفسداث 1: )كدة أوؼؼت ًمىً جلدًم مادة كامت في ،باإلطافت ئلى ذلً

ت لاطاطُت. ) ( اطخسدام الحىاز الىاكعي واطخلساض 2واملصؼلحاث مم اللىاكد الىدٍى

خُث ( اطخسدام السطىماث واملظسخُاث ولاهاوي والسخالث املُداهُت 3الحىاز. )

 ،( اطخسدام اليسخ الصىحي للمفسداث4ًخددر الؼال  اللوت لاحىبُت ذاث الصلت. )

 26  .واطخسدام الدسجُالث ،وإدزاٌ أػياٌ الفلل في أكس  وكذ ممىً

 
ً
 باللوت اللسبُت ،زطم املللم مسؼؽ كصت للحىاز ،جاطلا

ً
  ،حصةُا

ً
وحصةُا

 مً زالٌ الخمثُل إلاًماتي. زم  ،وإلاهدوهِظُت
ً
كاٌ باإلهدوهِظُت ئهه طُلسأ وحصةُا

ا للىـس في الىص  ًُ الحىاز كلى الؼال  وكليهم مخابلت اللساءة. ًمىذ املللم وكًخا واف

 .اللسبي والىص إلاهدوهِس ي

بلد بظم  .الصلىاث كلى الىبي دمحم ملسو هيلع هللا ىلصكام املللم بدؼوُل بلع  ،كاػسا

بدأ ًلسأ الىص بصىث هاكم. جبدو اللساءة وملىهت باملىطُلى خُث ًسجفم  ،دكاةم

خددر ببؽء ووطىح ىسفع مم املىطُلى. ًلسأ املللم الىص ٍو  .الخىوُم والحجم ٍو

خادي كؼس: أوضح املللم أهه طُلسأ الحىاز مسة أزسي. هره املسة ػلب مً 

كسء  ،. هره املسة الثاهُتالؼال  ئهالق هخبهم وأكُنهم والاطخماق ئلى صىجه باهخمام

الحىاز بظسكت كادًت. للد هحر املىطُلى. هره املسة لم ًداٌو املللم مىاءمت صىجه مم 

 .املىطُلى

جيخهي لاوؼؼت الخللُمُت في هره  ،مم نهاًت هره اللساءة الثاهُت ،زاوي كؼس

أزادوا  لىً املللم ال ًصاٌ ًىص ي الؼال  بأنهم ئذا ،الجلظت. ال جىحد واحباث مجزلُت

 ٌ ظها في الفصل ،الدزاطت بمفسدهم في املجز  ،فانهم ببظاػت ًلسؤون الحىاز التي جم جدَز

 .الاطدُلاؾ بلدمسة كبل الرها  ئلى الفساغ ومسة 

ظه في الاحخماق الظابم ،زم في الاحخماق الخالي مم  ،ًىاصل املللم ما جم جدَز

  :اجباق الخؼىاث الخالُت

                                                           
26 Masnun Masnun, “Teori Linguistik Dan Psikologi Dalam Pengajaran Bahasa Arab Di 

Lembaga Pendidikan Islam,” Jurnal Pendidikan Islam 8, no. 1 (2019): 172–204, 
https://doi.org/10.38073/jpi.v8i1.107. 
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اتهم الجدًدةبلد جدُت الؼال   .1 ًؼلب املللم  ،ومؼالبتهم باكادة جلدًم أهفظهم بهٍى

  .مً الؼال  ئكداد هصىص الحىاز أكدوا. جللىها في الدوزة الظابلت

 ،وكسباث الللب ،واملياوع ،وهي اللص ي ،ًأزر املللم بلع لادواث مً الحلُبت .2

ظخسدم كصا ؼحر ئلى هفظه ،والىخب مً الحلُبت َو لٌى اطم شخصُت  ،َو مً ٍو

د أن ٌظخسدم أي مً الؼال  أدواث أو وطاة أزسي لم  لالحىاز. ذهس املللم أهه ًٍس

  .الللب والىخب ةوطُاز  تٌظخسدمها. ٌظخسدم الؼال  املىيظ

ًؼلب املللم مً الؼال  الرًً ٌظخسدمىن وطاةل كساءة بلع هصىص الحىاز  .3

 أنهم الصخصُاث التي ٌظخسدمىنها في وطاةل ،التي أكدها
ً

 .مخسُال

ً اطخسدام الىطاة ،بلد الاهتهاء مً حصء الحىاز .4 لب مً الؼال  آلازٍس
ُ
 لػ

  .ومىاصلت كساءة الىص. جلسأ املجمىكت الخالُت الىص وفًلا للصخصُت التي ًخم للبها

 .باًلاق ًدبها الؼال أطسحي زم ًلىم املللم بخللُم أهىُت  .5

 

 أسرجي. كلمئت أغنية ٥ صورةال

  .صفم الؼال  وهىىا مًلا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Noza Afilisia, dkk : Tathbiq al-Thariqah al-Ihaiyyah fi …… | 263 

 

ؼلب مً ول مً ًدصل  ،ٌؼيل الؼال  داةسة ،بلد الوىاء .6 ًُ سميها.  ًأزر املللم هسة ٍو

كلى الىسة أن ًرهس اطمه الحلُلي ودوزه. ختى ًخمىً الؼال  مً ػسح لاطئلت كلى 

  .بلظهم البلع أزىاء زمي الىسة

 ما اطمً؟ اها اهِخا 

 موىن لا ما دوزن؟ أ

 ،خُث لم ًخم ئكؼاء واحباث مجزلُت في الُىم الظابم ،اهخهى دزض الُىم الثاوي .7

 .باطخثىاء ئكادة كساءة الحىاز ئذا أزاد الؼال  ذلً

ٌظخمس الؼال  في الخللم باطخسدام مىاد الحىاز  ،زم في الاحخماق الخالي

س ئطافُت. طىف  ،السةِظُت التي جم جلدًمها مظبًلا. ومم ذلً هىان أوؼؼت جؼٍى

لت ئبداكُت. طىف ًللبىن أللاًبا ًخدىلىن أو ًيخللىن ئ لى اطخسدام لوت حدًدة بؼٍس

للبىن مظسخُاث كصحرة لؼُفت وممخلت للبىن لادواز ٍو ئن حللم اللوت مً  .جىافظُت ٍو

 27زالٌ الدزاما أو للب لادواز ًجلل املخللمحن أهثر خماطا و اهخماما بالخللم.

لت إلاًداةُتالٍم حصء مهم في كُاض مدي فهم الؼال  للمىاد. في ى الخل ًخم  ،ؼٍس

ٍم ى ٍم في حى لؼُف دون أن ٌؼلس الؼال  بأنهم كُد الخلُُم. ًمىً ئحساء الخلى الخل

 .مً زالٌ لاللا  وللب لادواز وما ئلى ذلً

 صئثمةال

الفسح لوت باطخسدام مبدأ الم ًُمىً أن وظخيخج أن حلل ومما جلدم بُاهه

م اللوت اللسبُت. هرا ًخماش ى مم وحهت ُوالِظس ًمىً أن ٌظهم هثحرا في فلالُت حلل

م اللوت ًجب أن ًيىن في حى ممخم. لاػُاء لاطاطُت التي ال ُالىـس اللاةلت بأن حلل

لت هي طخت ميىهاث مثل طلؼت املللم ومىازد  ،والؼفىلت ،ًيبغي وظُانها في هره الؼٍس

ذ. لرلً ،وإلاًلاق ،ىوُمالخو  ،الخللم املخلددة ال ًخللم الؼال  فلؽ مً  ،واملىكف املٍس

ظها ولىً أًًظا مً البِئت. املحزة املصدوحت التي جم الحصٌى كليها هي  ،املىاد التي ًخم جدَز

                                                           
27 Chang Fui Man et al., “The Effects of Drama-Based Activities as a Language Learning 

Tool on Learners‟ Motivation in Non-Malay-Medium National Schools in Malaysia,” Indonesian 
Journal of Applied Linguistics 10, no. 3 (2021): 603–14, https://doi.org/10.17509/ijal.v10i3.31742. 
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ظخمخلىن في هفع الىكذ بال ت َو . جيىن كلٌى دًىامُتأن الؼال  ًىدظبىن مهازاث لوٍى

ومً زم ًمىً كبٌى  ،كدز إلاميان لخدفحز لاكصا الؼال  هادةت ومسجاخت ومىفخدت 

لت.  للباخثحن في  فسصت مفخىخت ا البدثذ هرًدُاملادة بظهىلت والحفاؾ كليها لفترة ػٍى

د مً البدث في جؼبُم  لت الاملظخلبل ملٍص م اللوت اللسبُت ُفي حلل إلاًداةُتؼٍس

 .أهثر ئبداًكا وجىىًكا لباطخسدام وطاة
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