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Abstract 

This research is focused on the interaction of teachers and students of madrasah 

stanwiyah in the classroom, the purpose of this study is to know the pattern of learning 

interaction takes place. Between teachers and students in class that occurred in 

Madrasah Stnawiyah. Especially in the process of learning Arabic language, which is 

located in MTs. Barabai. The method of reseach is field research. In terms of 

theoretical, the results of this study is expected to be a reference, to know how good 

interaction between teachers and students so as to enhance the activity of learning in 

the classroom. 
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Abstrak 

Penelitian ini difokuskan pada interaksi guru dan siswa madrasah tsanawiyah di kelas. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pola interaksi pembelajaran yang 

berlangsung antara guru dan siswa di kelas yang terjadi di Madrasah Stnawiyah. 

Khususnya dalam proses pembelajaran bahasa arab, yang bertempat di MTs. Barabai. 

Metode yang digunakan adalah penelitian lapangan. Dari segi teoritis, hasil penelitian 

ini diharapkan bisa menjadi rujukan, untuk mengetahui bagaimana interaksi yang baik 

antara guru dan siswa sehingga dapat meningkatkan keaktifan proses pembelajaran di 

kelas. 

 

Kata Kunci: Interaksi, Guru, Murid, Kelas 
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 نقدنة 

ٔاد اىيت  . يف إُدوُحصية رظيح اباثذداايح ظ ى ااجةٌػحدُدرَّس ٌَ املاليغح اىػربيح يه اظدى امل
ٔصٓح ادليجيح ودليٓة أكرث كيٍح ٌَ املدارس ٌَ املٔاد ادلراشيح اىيت ضةرت اكُخ  ممزية ٌَ املدارس امل

ويٓدف دػييً  أوبادًْ يف املؤشصةت اتلػييٍيح ادليجيح.لٔن يع  يُ املضذٍػةت جتػو  ه املزيةاىػةٌح. ْذ
اليغح اىػربيح يف املدرشح إلغداد ادلارشني حلهٔن هلً نفةءة يف اشذخدام اليغح اىػربيح نأداة ابادطةل 

ة األضييح. وٌػروف أن ْذه املطةدر مهذٔبح ثةليغح اىػةى يم وأداة تلػٍق اىػئم ادليجيح ٌَ مطةدْر
ة األشةشيح ويه اىلرآن واحلدير وتلعليق . 1اىػربيح ؤٌِؼح بصيصيح اإلشِةد املذطو ظ ى مطةدْر

 ْذا اهلدف، حيذةج اتلػيً إىل اتلفةغييح ثني املدرس واىؽالب. 
اتلػيً حيطو بصجت ٌَ اخلربة.  تلغيري شئك اىؽالبِظٍح ٌغٍييح  ثأُّيٍكَ دػرف اتلػيً  
 .تغالكةت ثني املسريات واباشذضةثة هلةربح ٌع ابلحبح اىيت ٌَ جت

واخلربة يه دربيح ٌذٔاضيح ودفةغييح 2
يح. وأٌة اتلػييً ليٍصةغدة يف تشهيو اإلنصةن. واخلربة يف ظد ذادٓة مطدر ليٍػرفح واملٓةرات اتلػييٍ

 دفع إىل اظذٍةل ليؽالب ىػٍييح اتلػييً واتلػيً وفلة لألْداف املػيِح. فٓٔ لك حمةوىح ٌذػٍدة تل
غٍييح اتلػييً واتلػيً يه إظدى ٌَ اىػٍييتني ثني اىؽالب اذليَ يذػئٍن ٌع املػيٍني  

ذان اىػٍييذةن جيت أن يدري اىؽالب اذليَ يذػئٍن وامل ػيٍني اذليَ يػئٍن ظ ى اذليَ يػئٍن. ْو
املػيً ىلع دؽٔير يصةغد  ،ويف غٍييح اتلػييً 3يكٔن ثني ْةدني اىػٍييتني تشةراكن اتلفةغو املذلةغدة.

اتلػييً  عليق دفةغوبحبذًٓ. تلإماكُةت وؼرق اتلفهري ومٔاكف اىؽالب حنٔ أفغو ألُفصًٓ و
 .واتلػيً يالزم لالدطةل الٔاععح ثني املػيٍني واىؽالب

دفةغو اتلػييً واتلػيً يليًّ املػيةريح ألن فيّ اىليٍح. فغري ٌذغيع أن يكٔن ٌسلف.  
وكيف مٔكف وشئك املػيٍني املسلفني؟ ْٔ املػيٍني حيةولٔن تلغيري الصئك واملٔاكف واإلصراءات 

 .فغو والهجةر واألخالق الهريٍح يه ٌَ مٔاكف وشئك املػيٍني اىليٍح اىرتبٔيحاىؽالب حلهٔن األ

                                                                        
1 Keputusan Menteri Agama No. 183 Tahun 2019 tentang Kurikulum PAI dan Bahasa Arab pada Madrasah, 9. 
2 Ratna Wilis Dahar, Teori-Teori Belajar dan Pembelajaran (Jakarta: Erlangga, 2006), 3. 
3 Nuryani , Strategi Belajar Mengajar Biologi (Malang: UM PRESS, 2005), 5. 
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ثدون  يذلكً نسريايف غٍييح اتلػيً،  ْيٍِح املػيً ىلع اىؽالب دثكد حتوىكَ اعدة  
ٔازن اذلي ياباشذضةثح ٌَ اىؽالب، فال   دؤدياتلفةغو  وكيحؽٔر غٍييح اتلػييً. يتشةثم اتلفةغو املذ

ٔد ٌع أُٓة ٌٍٓح  الالكم كيحإىل  ٔص يف دػييً اليغح األصِبيح. وبةإلعةفح دػييً اليغح حيدث غٍيية ث
 .دفةغو

يججيغ أن غٍييح اتلػييً با يرتكز ىلع املػيً اذلي يػؽي فلػ وىكَ اشذضةثح ٌَ املذػيٍني  
 أيغة. ُظرا إىل ُظريةت اتلػيً واتلػييً با يزال املػيٍني اذليَ يػئٍن يذػيق ُفصًٓ نٍطدر لك
املػئٌةت اىيت حيذةصٓة اىؽالب. ثػظ املػيٍني با يزالٔن يصذخدمٔن ؼرق اتلػييً اتللييديح ٌسو 
ً يف اتلػييً واتلػيً ليؽالب.  ؼريلح املعةرضة، وكسري ٌَ املػيٍني اذليَ لً يذٍهِٔا دؽٔير إثذاكْر

شةرك دؽٔير كدرة دفهري واتلػييً املػيً دركزت يف ْذا الٔكخ غري فػةحلح يف غٍييح اتلػييً ألن ىحس ي
 4ويذرصف ُلديح ىحس دؽٔير ٌٓةرات اتلػةون يف غٍييح اتلػييً، واىؽالب لً دوافع ومصؤوىح

شٔاء اكن  وبٓذه املشالكت دكٔن يذػيق ثةتلفةغالت اىيت حتدث يف غٍييح اتلػييً، 
  .اتلفةغو ثني املػيٍني واىؽالب أو ثني اىؽالب واىؽالب األخر

ٌَ أشاكل ابادطةبات اىيت تصذخدم تلؽٔير اتلفةغو املذعرك ثني  زالزح Sujanaةل وك 
املػيٍني واىؽالب. أوبا ادطةل يف اجتةه واظد ْٔ املػيً يصةغد ىلع خمرب املػئٌةت واىؽةىت مرشو 
املػئٌةت يف ْذا احلةل املػيً نشةط واىؽالب شييب. واثلةُية أوبا ادطةل يف اجتةْني املػيٍني 

ٔصد نصبية ٌتصةوية. واثلةثلح ٍُػ وا ىؽالب يصٍٓةن نٍرشو املػئٌةت، وأشاكل ابادطالت اىيت د
ابادطةل ٌذػددة اباجتةْةت اىيت ىحصخ حترس ثني املػيٍني واىؽالب فلػ وىكَ ادطةبات اىؽالب 

.ٌع رمالآً أيغة
5 

يردجػ اىػالكح أو اتلفةغو ثني  .مهُٔةت ادلور األكرب يف غٍييح اتلػيً ليٍػيٍني واىؽالب 
املػيٍني واىؽالب ىغرض الصِدات اتلػييً واتلدريس، ثٍػىن أن يكٔن أكرث حتديدا يف دلةل 

ذا ْٔ املاكن اتلفةغو واتلػيً املدى .اتلدريس  .يٍكَ فطيٓة غَ ثػغٓة ابلػظٌفٌٓٔني ِْة با  .ْو

                                                                        
4 Berita Sore, “Banyak Guru Masih Menggunakan Metode Pembelajaran Ceramah”, accesed October 4, 2016, 

http://beritasore.com/2009/11/03/banyak-guru-masih-gunakanmetode- pembelajaran-ceramah/ 
5 Nana Sudjana, Dasar-Dasar Proses Belajar Mengajar (Bandung: Sinar Baru Algensindao, 2010), 31. 

http://beritasore.com/2009/11/03/banyak-guru-masih-gunakanmetode-


alsinatuna,Journal of Arabic Linguistics and Education,Vol. 5 No. 1, Desember 2019,103-116  

 

 

 يف دػييً اليغح اىػربيح  (VICS)حتييو ُظةم فبةت اتلفةغو اليفظي 

Faisal Mubarak, Ahmad Abdul Rahman, Ismail Suardi Wekke, Raadiatun Nazwa, Ridha Fadillah |     106 

ُلةط دػيً ٌة يججيغ اىليةم ثّ أظدًْ مٔعٔاعت ادلرس دييق )املػيٍني اهلدف(، يف ظني أن املػيً 
واباُدٌةج ٌفٌٓٔني يف نشةط واظد غِدٌة يأخذ  .يشري إىل ٌة يججيغ اىليةم ثّ ٌَ كجو املػيً ٌدرشة

 .زِةء اتلدريس ماكناتلفةغو ثني املػيٍني واىؽالب، واىؽالب ٌع اىؽالب أ
اتلفةغو ثني املػيً ٌع اىؽالب يه أشةيس ٌَ اىػٍييح اتلػييٍيح ديػت دورا ْةٌة يف حتليق  

ٔدة املٔاد امللدٌح وىكَ الهٍةل األشةحلت املصذخدٌح إذا  جنةح غٍييح اتلػيً، ألُّ با يًٓ ٌدى ص
جلضةح ليذػييً واتلػيً يٍكَ اكُخ اىػالكح ثني املػيٍني واىؽالب ىحصخ يف واةم أُّ ٌَ املصذعيو 

 أن يذعلق ىلع اجلعٔ األٌسو.
 نيفيح ٌػرفح اتلفةغو اليفظي اذلي حيدث يف اىفطٔل اتلفةغو اليفظي يٍكَ اشذخدام 

(VICS) .أو ُظةم اىفبح اتلفةغو اليفظي اذلي غرعذّ فالُدرز باشتيػةب ادلور املٔعٔع(VICS)  ْٔ
اجلذةاش زً شحذً اشذخدام  .درشني واىؽالب يف اتلفةغووشييح كةدرة ىلع حتييو مٔعٔيع ليصئك امل

ويصذخدم ْذا اجلظةم ىلع ُؽةق واظد يذأىف ٌَ  حتييو لٔضف خطةاص دػيً أن املػيٍني واىؽالب
فبةت يٍكَ دلصيٍٓة اىل مزيد  01-إىل .فبةت لرشً خريؽح األظداث اتلفةغييح يف اىػٍييح اتلػييٍيح 01

شئك اتلدريس، شئكيةت اتلػيً، وادلوىح ٌَ ادلرصح غري ٌَ زالث فبةت فرغيح لك دذػيق 
.اتلفةغييح

6 
نصخح ٌَ ٌدى املػيٍني اآلن دػؽي احلريح ىؽيجح املذٔكع  VICSرأي شرياغر األشةس املِؽيق 

إىل أي ٌدى ْٔ دغً اتلػييً ؼيجح ثدغً ٌَ  .حمةدزةت ٌدى أكرث مؤزرة أو غري ذلمػيٍني ٌَ امل
.ٌدى املػيٍني دلجو الصئك واملشةغر وفهرة اىؽيجح

7 
ٔصيّ ْذا مٔعٔع ابلعر ْٔوذللم،  حتييو ُظةم فبةت اتلفةغو  " ٌَ الٔضف أغاله ثةظسح د

ٔشؽح اإلشالٌيح ثةراثةي".اليفظي يف دػييً اليغح اىػربيح ثٍد  رشح املذ
 

 

 

 

                                                                        
6 Nelson Siregar, Penelitian Kelas: Teori, Metodologi & Analisis (Bandung: IKIP Bandung Press, tt), 70. 
7 Ibid, 140.  
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 ننىج ابلحث
 نيع ابلحث و ندخله

وٌدخيّ ْٔ ابلعر "ابلعر امليداين ".   ُٔع ابلعر اذلي تصذػٍيّ ابلةظسح يف ْذا ابلعر ْٔ
 الهييف.

 ميضيع ابلحث

  دفةغو ثني املػيً واىؽيجح يف اىػٍييح اتلػييٍيح.اكن مٔعٔع ابلعر يف حتييو اتلفةغو ْٔ 
 ابلحث ذات

وذات ابلعر أن  .ذات ابلعر يف  ْذا ابلعر ْٔ املػيً اليغح اىػربيح نٍة ٌديري يف اىفطو
ة ذات اتلػييً  .دفةغو يف اىػٍييح اتلػييٍيح اىؽيجح ثةغذجةْر

 مصادر ابليانات 

مطدر ابليةُةت األول  .اخذةرت ابلةظسح أن اجلةس واألٌةكَ نٍطدر ليجيةُةت يف ْذه ادلراشح
ٔشؽح  ْٔ الشخص. اشذغركخ ابلةظسح ثيةُةت ٌَ اتلفةغو ثني املدرشني واىؽيجح يف ٌدرشح املذ

ٔ املاكن اإلشالٌيح ثةراثةي. ٔشؽح اإلشالُيح يف ٌديِح  .ابليةُةت اثلةين، ْو واخذةر ابلةظسح املدرشح املذ
ٔشؽح اإلشالٌيح احلهٌٔيح  ٔشؽح اإلشالٌيح دي2ثةراثةي ٌِٓة ٌدرشح املذ جيح ثةرايب، ثةرايب، وٌدرشح املذ

ٔشؽح اإلشالٌيح دار اإلشذلةٌح ليجِةت ثةرايب. ٔشؽح اإلشالٌيح ٌػةملني ثةرايب، وٌدرشح املذ  وٌدرشح املذ

 أسايلب مجع ابليات

 أشةحلت دمع ابليةُةت يف ْذ ابلعر يػين :
 ٌلةثيح -1

 ثٓدف إجيةد دطٔر املػيً ٌَ اتللِيةت واملجةدئ املصذخدٌح ٌَ كجو املػيٍني دلغً أنشؽح
ٔشؽح يف  .اتلدريس يف اىفطٔل ادلراشيح ليعطٔل ىلع ْذه ابليةُةت، زارت ابلةظسح إىل املدرشح املذ

ابلةظسح ؼرظخ ثػظ األشبيح ليٍػيٍني  .املديِح ثةراثةي ، وإصراء امللةثالت ٌع ٌػييم الطفٔف
ح واىؽالب اجٍع ابليةُةت ظٔل املزيات األشةشيح لالتلفةغالت الطفيح واتلطٔرات ظٔل جنة

 .اتللِيةت اىيت يصذخدٌٓة املػئٍن يف دػييً اليغح اىػربيح
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 مالظظح -2

زً،  .يف ْذه اخلؽٔة اشذخدٌخ ابلةظسح املالظظح املجةرشة ملذةثػح واباشذٍةع إىل غٍييح اتلػيً
ٌِذ فرتة ؼٔييح اشذخدٌخ وزةاق يف  .ليعطٔل ىلع ابليةُةت، اشذخدٌخ ابلةظسح وزةاق دلِيح

ليجيةُةت ألُّ يف نسري ٌَ احلةبات وزةاق غَ دلِيةت دمع ابليةُةت اىيت دلةل ابلعٔث نٍطدر 
ابلةظسح الٔزةاق املصذخدٌح يف  .يٍكَ أن تصذخدم دلراشح ودفصري، ظ ى دٔكع اليشء أو احلدث

ٔغرافيح وتصضيالت تلفةغو اىؽالب واملػيٍني أزِةء اتلػيً حيدث الطٔر اىيت دً  .شلك ضٔر فٔد
تصضيو دلِيح تصٓو  .اكٌريا، يف ظني أن صٓةز تصضيو املصذخدم ْٔ الاكٌريااتللةؼٓة ثةشذخدام ال

 .يف احلطٔل ىلع ابليةُةت ليالكم وبيةُةت املرشعني ويٍكَ مالظظح وتشغييٓة

 الٔزةاق -3

ٌِذ فرتة ؼٔييح اشذخدٌخ وزةاق يف ابلعر نٍطدر ليجيةُةت ألُّ يف نسري ٌَ احلةبات وزةاق 
 .ىيت يٍكَ أن تصذخدم دلراشح ودفصري، ظ ى دٔكع اليشء أو احلدثغَ دلِيةت دمع ابليةُةت ا

ويف ْذه ابلعر اشئب اتلالظؾ يكٔن املًٓ أيغة حلطٔل ىلع ثيةُةت ٌفطيح كدر اإلماكن.  
 .واشئب اتلالظؾ باشذهٍةل حمرض اشئب الصةثلح

 أسليب حتليل ابليانات

حتديد  .اىيت وعػذٓة فالُدرز  (VICS)ةم ويذً حتييو ابليةُةت اشتِةدا إىل ىفظي دفةغو فبح اجلظ
 :ؼجيػح اتلفةغالت الطفيح اىيت حتدث ٌع اخلؽٔات اتلةحلح

 VICS درٌزي .1

ىلع مرشوع ُص غٍييةت دػييً اليغح اىػربيح واتلػيً كةاً ىلع دفةضيو ُظةم   VICSاىرتٌزي  و
 دفةغو اليفظي

 إدخةل ابليةُةت ٌذةظح يف شلك مطفٔفح  .2

كجو  .ةُيح ٌَ كجو ابلةظسح اىيت تشٍو شخطيةت يف اخلؽٔة األوىل يف شلك مطفٔفحدذً اخلؽٔة اثل
اجلص األشةيس زً دذً   VICSإدخةل األركةم، وابلةظسح أوبا كد دً احلطٔل غييٓة لك رمز ٌَ 

ٔظد ىتشهيو اىػالكح األثػةد  .إكران ٌع ثػغٓة ابلػظ بشلك م
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 مطفٔفح اتلعييو .3

نشري إىل أٍُةط اتلفةغو ثني اىؽالب واملػيٍني غِد اتلػيً يف ٌَ املطفٔفح، وحنَ ٍُكَ أن 
ويٍكَ ظصةب ٍُػ اتلفةغو ثني اىؽالب واملػيٍني يف دػيً اليغح اىػربيح ثةلطيغح  .اىفطٔل
 اتلةحلح:

 (GB)ٌذعدث املدرس  .1

ذا يدل ىلع وكخ دفةغو املضٍٔع اذلي ٌة اشذغرق  ٌَ املػيً غِد ادلرس  .ْو

GB =    100    X Σ (kolom 1+2+3+4+5+6+7)  

total nilai  

 (SB)ٌذلكً اىؽالب  .2

ذا يدل ىلع وكخ دفةغو املضٍٔع ٌة اُفق ٌَ كجو اىؽالب أزِةء ادلرس  .ْو

SB =   100     X Σ (kolom 8+9)   total nilai  

 (K)الطٍذح  .3

ذا ددل ىلع الٔكخ ٌَ اىػزىح أو لً ترش حمةدزح خالل ادلرس  .ْو

K =   100     X Σ (kolom 10)  

total nilai  

 (RRG) نصجح اشذضةثح املػيٍني  .4

 .نصجح اباشذضةثح يه مؤرش ٌيو اشذضةب املػيٍني إىل املػيٍني ىلع أفاكر اىؽالب واملشةغر

RRG = (kol. 1+2+3) X 100  

Σ (kol. 1+2+3+6+7)  

 (RIS)نصجح ٌجةدرة اىؽالب  .5

 .رة اىؽالب حتصةب نصجح اىؽالب يف ٌجةدرة بلدء املعةدزيخنصجح ٌجةد

RIS = (kol. 9) X 100  

Σ (kol. 8+9)  

 (RRLG) نصجح اشذضةثح املػيً املجةرش  .6

تصذخدم ىليةس ٌيو املػيٍني ليرد ىلع أفاكر اىؽالب واملشةغر إىل ٌِةكشح اىفطٔل ادلراشيح 
 .ؼالب احلدير حبير اباُذٓةء ٌَ

RRLG = Σ (cell. (8-1)+(8-2)+(8-3)+(9-1)+(9-2)+(9-3)) X 100  

Σ ((8-1)+(8-2)+(8-3)+(8-6)+(8-7))  
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 (RPK)نصجح اشتجدال املعذٔى  .7

ٔصيّ مغٍٔن املعةدزح  .وتشري ْذه اىجصجح إىل درصح ٌَ ٌػييم اإلرشةد يف د

RPK = 100 X Σ ( kolom menurun dan mendatar 4&5)  

total nilai  

 (RST)نصجح اىؽالب اثلةثذح  .8

 .ْذا ْٔ مؤرش رسغح اتلفةغو ثني املػيً واىؽةىت

RTS =  cell (8-8)+(9-9) X 100  

Σ ( kolom menurun dan mendatar 8&9)  

 نتائج ابلحث
 تفاغالت املػلم والطالب

 تػريف تفاغل املػلم والطلبة

و، نٍة اكن ٌػروفة ىلع ُؽةق واشع ْٔ غالكح ٌذجةدىح ثني واظد ٌع اآلخر، يف مطؽيط اتلفةغ
ظني أن اتلفةغو يف اتلػييً ْٔ اىػالكح اتلٔاضييح املذجةدىح ثني املػيٍني واىؽالب اذليَ ًْ يف 
اتلدريس يف ْذا الطدد املػيٍني نٍربني واىؽالب واملذػيٍني يذهٔن اتلفةغو لكٍح مشرتكح )ثني(، 

 .ذللم اتلفةغو ْٔ اىجشةط املذجةدل 8)اىجشةط(. واىػٍو
ذات ضيح؛ دأزري؛  .هلة املػىن األمٔر إىل اختةذ إصراءات "اتلفةغو"ٌَ ظير املطؽيعةت 

ٔشؽح  .ودااٍة دكٔن مردجؽح اتلفةغو ٌع ابادطةبات املدى أو غالكح 9اىػالكةت املذجةدىح. ٌذ
01املشةركح، إغالم، دجذيم ٌػة. "Communicare"ٌَ لكٍح يججع  "ابادطةبات"

  
إذا أُّ يردجػ ٌع اىػٍييح اتلػييٍيح، واتلفةغو مصأىح اىػٍو املشرتك يف غٍييح اتلػييً واتلػيً 

ٔصد غالكح ثني اىؽالب واملػيٍني تلعليق اهلدفواىيت ٔصٓح يه مصأىح اىيت دً اباغرتاف ثٓة  . با ي ال
 .واملذفق غييٓة ىلع أُٓة دجذيم ٌػة، وبذل لك صٓد ممكَ تلعليق ْذا اهلدف

ويف اىرتبيح، اتلفةغو املفيد يػين أن اتلفةغو اذلي حيدث ٌَ أصو حتليق أْداف شخطيح 
هذا، فإن اتلفةغو يف ْذه احلةىح يٓدف إىل مصةغدة األؼفةل ىلع  .اتلػييٍيحاىؽفو دٍِيح كدرادًٓ  ْو

                                                                        
8 Zahara Idris, Dasar-dasar Kependidikan (Padang: Angkasa Raya, 1987), 43. 
9 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan 

Bahasa), Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cet III (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), 283. 
10 Sardiman A.M., Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar, Cet IX (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), 7-8. 
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دؽٔير اإلماكُةت الاكميح شخطية، وفلة ألفاكره وظيةدّ يٍكَ أن دكٔن ٌفيدة ألُفصًٓ واملضذٍع 
ظير حتديد  .يف اتلفةغو، جيت أن يكٔن ِْةك دغيري يف الصئك زً اىؽالب ُتيضح ليذػيً .وادلوىح

 00ةح أنشؽح اتلػييً واتلػيً واملػيٍني اتلرصف فلػ نٍرشديَ.اىؽالب جن
فإن دفةغو اتلػييً واتلػيً ْٔ اىجشةط املذجةدل ثني املػيٍني واىؽالب، أو ثػجةرة أخرى أن 

ً ْٔ نشةط اصذٍةيع، ألن ربحجة ٌع ضديلّ، وبني اىؽالب ٌع املػيً ِْةك اتلفةغو ثني اتلػييً واتلػي
اتلٔاضو اباصذٍةيع أو دمػيح.ٌَ ْذا الٔضف، فإُّ يٍكَ أن خنيص إىل أن اتلفةغالت اتلػييً 

 .واتلػيً يف الصؤال ِْة ْٔ غالكح ٌذجةدىح ثني املػيٍني واىؽالب ٌَ أصو حتليق ْدف ٌػني

 

 لويلك نظام حتليل اتلفاغ

ُةظيح اباصذٍةيع يردجػ اردجةؼة وزيلة حليةة اىفطٔل ادلراشيح ْٔ اتلفةغو ثني املػيً واملذػيً أو 
ٔد املجذوىح يف فالُدرز شرياغر الشٓرية ثٍة فيّ  .ثني دلٍٔاعت ٌَ املذػيٍني أُفصًٓ ويذضًل ااجٓ

أو اليفظيح فبح ُظةم   (VICS)الهفةيح يف حمةوىح لطيةغح ْذا اتلفةغو يف اجلظةم اليفظي اتلفةغو اىفبح 
فبةت لرشً خريؽح األظداث  ويصذخدم ْذا اجلظةم ىلع ُؽةق واظد يذأىف ٌَ غرش .اتلفةغو

يٍكَ دلصيٍٓة اىل مزيد ٌَ زالث فبةت فرغيح  اتلفةغييح يف اىػٍييح اتلػييٍيح. دميع اىفبةت غرش
يِلصً الصئك  .دلرصح غري اتلفةغييحلك ٌِٓة مردجػ الصئك اتلػيييم، والصئك واتلػيً، وادلوىح ٌَ ا

ٔذ.  02اىفبح املػيً اىفريع اىل مزيد ٌَ اآلزةر املجةرشة وغري املجةرشة اجلف
نصخح ٌَ ٌدى املػيٍني اآلن دػؽي احلريح ليٍذػيً وٌَ   VICSوكةل شرياغر الاكٌِح وراء 

حمةدزةت املػيً أو اىػهس ثةىػهس إىل أي ٌدى يذً اغذٍةد  املذٔكع فهيف أكرث دأزريا ثكسري
ظير الرأي  .ددريس دغً اتلػيً ٌدى املػيٍني احلطٔل ىلع الصئك واملشةغر واألفاكر املذػيٍني

اىػلالين اذلي الٔعع ٌَ غٍييح اتلػيً اىيت يه يٍكَ حمةذاة لك ٌَ دػيً داغٍح ٌع خمرصةت اتلػيً 
 .13ػيًواختةذ مٔكف إجيةيب حنٔ اتل

                                                                        
11 Chalidjah Hasan, Dimensi-Dimensi Psikologi Pendidikan (Surabaya: al-Ikhlas, 1994), 66. 
12 Nelson Siregar, Penelitian Kelas, 70. 
13 Nelson Siregar, Penelitian Kelas, 141. 
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وٌَ  .0971sفالُدرز ْٔ املجشئ تلعييو دفةغييح، ؼٔر ؼريلح تلعييو اتلفةغالت الطفيح يف 
كةل فالُدرز أن اتلدريس اىفػةل   .(FIAC)يف حتييو دفةغييح فبةت  املػروف أن األشئب نٍة فالُدرز
 ىلع اتلأزري ىلع شئك اىؽالب، شٔاء بشلك ٌجةرش أو غري ٌجةرش. يػذٍد ىلع نيفيح نجرية املػيً كةدرا

. شجع فبةت املصذخدٌح تلطِيف  (FIAC)ِْةك غرش فبةت يف حتييو اتلفةغو فبةت فالُدرز يف
خمذيف ااجٔاُت زً ٌة يرد ٌَ كجو املػيً، اشذخدٌخ اىفبتني تلطِيف ٌة يذً اشذخدام اىؽالب، 

  ح أو ِْةك اتلجةس.واىفبح األخرية غِد اىؽجلح ضةٌذ
اىفبةت األربع األوىل ٌة يصىم غري ٌجةرش ألن  .ٌة اذلي يذً دلصيً املػيٍني إىل فبتني راحصحذني

وشحذً  .املػيٍني يذعدث أكو دٓيٍَ ىلع ذلم أن نصجح اىؽالب زادت واملشةركح الطيد ؼةىت الالكم
 رشح اىفبح الراثػح ىلع اجلعٔ اتلةيل: 

 (0دلجيو )اىفبح  .1

 (2حتصَ )اىفبح  .2

 (3كجٔل واشذخدام أفاكر اىؽالب )اىفبح  .3

 ( 4الصؤل )اىفبح  .4

 (5ددريس )اىفبح  .5

ٔصيّ )اىفبح  .6  (6د

 (7املِؽق )اىفبح  /ظق يف اُذلةد  .7

 (8إصةثةت اىؽالب  )اىفبح  .8

 ( 9املجةدرة اىؽالثيح ليعدير )اىفبح  .9

 ( 01مزدمحح )اىفبح  /ضةٌخ  .11

 
 يف تػليم اللغة الػربية  (VICS)فئات اتلفاغل اللفظي  حتليل نظام

اشتِةدا إىل حتييو واملِةكشح يف ْذه ادلراشح أُّ يٍكَ أن خنيص إىل أن املػيً واىؽةىت 
ثةراثةي  .اتلفةغالت اىيت حتدث يف اجلظةم اتلضةري املذػدد األؼراف ثدون رضيجح اىليٍح املغةفح
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ٔشؽح اإلشالٌيح احلهٌٔيح الٔاردة يف املذاْت األربػح ويه امل ٔشؽح  2درشح املذ ثةرايب، واملدرشح املذ
ٔشؽح اإلشالٌيح دار  ٔشؽح اإلشالٌيح مٔاعملني ثةرايب، واملدرشح املذ اإلشالٌيح ديجيح ثةرايب، واملدرشح املذ

 :يه نٍة يٌل اإلشذلةٌح ثةرايب

ٔشؽح اإلشالٌيح احلهٌٔيح  .1  ثةرايب 2املدرشح املذ

ة  اتلفةغو يف  .يف دػيً اليغح اىػربيح ْٔ يف اجتةْني ويرتكز ىلع املػيًوتلفةغو إنشةْؤ
اتلفةغو اىيت دركز ىلع  .اجتةْني يف شلك اتلفةغو ثني املػيً ٌع اىؽالب، واىؽالب واملػيٍني

املػيً يػين أن املػيً با يزال دليّ أغظً كٔة يف اتلػيً يف اىفطٔل ادلراشيح، وىكَ با يكٔن 
يٍكَ ان يثجخ ثيةن اىليٍح املذٔدلة يف اىجشةط املػيٍني يف  .ب إىل ْدفٓةادلنذةدٔري واىؽال

، نصجح اشذضةثح املػيٍني :46.16الالكم غري ابلػيد ٌَ الكم اىؽالب اىليٍح اىيت تصةوي 
(RRG)  ٔشػ ظللخ كيٍح  (RRLG ) ، ونصجح اشذضةثح ٌجةرشة املػيً:39.74ظللخ كيٍح ٌذ
ٔشػ  يف دػيً املػيً ىحس ديكذةدٔرا نٍدرس اىجشةط خؽةب وٌع ذلم،  .:62.38ٌَ ٌذ

إىل  (RIS) ونصجح ٌجةدرة اىؽالب :84، ثيغخ 48يلةثيّ يذعدث اىجشةط اىؽاليب اىيت تصةوي 
ذا ْٔ، اشذغرق  .اتلفةغو ثني املػيٍني واىؽالب ْٔ ُٔع ٌَ اتلفةغو اتلػيييم .:5.84 ْو

 .رض اتلػييً واتلدريسدفةغو املػيٍني واىؽالب ماكن يف ادراك اتلػةدل ىغ

اىػٔامو اىيت تصجت دفةغو املػيٍني واىؽالب تلػيً اليغح اىػربيح يف الطف املزيد ٌَ 
اىؽالب وحتدث ٌَ الكم املػيً اكن شبجّ: ااجٔ اىفطٔل ادلراشيح ابلٓضح واملرح، ويصذخدم 

وىحس املٍةرشح املػئٍن أشةحلت اُذلةيئ، رد املػيً ااجيد، ويذٍزي أو وشةاو اإلغالم ْٔ صيد، 
 .اىجشؽح اىػربيح يف الطف أو اردداء اليغةت اإلُدوُحصيح واملعييح غِد ددريس

ٔشؽح اإلشالٌيح ديجيح ثةرايب .2  املدرشح املذ

ة يف دػيً اليغح اىػربيح ويف اجتةه واظد ويرتكز ىلع املػيً اتلفةغو شلك  .اتلفةغو إنشةْؤ
. واتلفةغو اىيت دركز ىلع املػيً يػين أن املػيٍني يف اجتةه واظد ٌَ اتلفةغو ثني املػيً واىؽةىت

دليًٓ أغظً كٔة يف اتلػيً يف اىفطٔل ادلراشيح، وىكَ با يكٔن ادلنذةدٔري واىؽالب إىل 
يٍكَ ان يثجخ ثيةن كيٍح ودلت يف نشةط ٌدريس يف احلدير اذلي حيذٔي ىلع أكرب  .ْدفٓة
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ٔشػ ظ (RRG) ، نصجح اشذضةثح املػيٍني:52.67كيٍح، ويه  ، واشذضةثح :58.09للخ كيٍح ٌذ
ٔشػ  (RRLG) ٌجةرشة املػيً نصجح وٌع ذلم، يف دػيً املػيً ىحس  .:59.99ودجذش كيٍح يف املذ

 :41.15ديكذةدٔرا نٍدرس اىجشةط خؽةب يلةثيّ يذعدث اىجشةط اىؽاليب اىيت تصةوي 
واىؽالب ْٔ ُٔع ٌَ  اتلفةغو ثني املػيٍني .:05.72ٌَ خالل  (RIS) ونصجح ٌجةدرة اىؽالب

ذا ْٔ، اشذغرق دفةغو املػيٍني واىؽالب ماكن يف ادراك اتلػةدل ىغرض  .اتلفةغو اتلػيييم ْو
 .اتلػييً واتلدريس ٌَ رلكح صزاء

اىػٔامو اىيت تصجت دفةغو املػيٍني واىؽالب تلػيً اىػربيح أن املزيد ٌَ املدرشني 
دػؽي اتلعفزي كجو اتلػيً واملػيٍني با  يذعدزٔن غَ احلدير احلدير شبجّ: املػئٍن دااٍة

دزال تصذخدم كٔاغد واىرتدمح واملػيٍني اشذخدام ٌفردات اليغح اىػربيح، واىؽالب ىحصٔا ىلع 
 زلح يف احلدير

ٔشؽح اإلشالٌيح مٔاعملني ثةرايب .3  املدرشح املذ

ة يف اليغح اىػربيح دػيً ٌذػددة اباجتةْةت واىيت دركز ىلع امل دفةغو  .ػيًاتلفةغو إنشةْؤ
 ٌذػدد اباجتةْةت يف شلك اتلفةغو ثني املػيً واىؽةىت، واملػيٍني اىؽالب، واىؽالب. و

اتلفةغو اىيت دركز ىلع املػيً يػين املػيٍني اذليَ دليًٓ أغظً كٔة يف اتلػيً يف اىفطٔل 
يٍكَ ان يثجخ ثيةن كيٍح ودلت يف  .ادلراشيح، وىكَ با يكٔن مصتجدا واىؽالب إىل ْدفٓة

 ، نصجح اشذضةثح املػيٍني:49.46شةط ٌدريس يف احلدير اذلي حيذٔي ىلع أكرب كيٍح، ويه ن

(RRG)  ٔشػ ودجذش كيٍح يف  (RRLG) ، واشذضةثح ٌجةرشة املػيً نصجح:43.36ظللخ كيٍح ٌذ
ٔشػ  وٌع ذلم، يف دػيً املػيً ىحس ديكذةدٔرا نٍدرس اىجشةط خؽةب يلةثيّ  .:016.7املذ

 .:29.30ثيغخ  (RIS) ونصجح ٌجةدرة اىؽالب :39.90ىؽاليب اىيت تصةوي يذعدث اىجشةط ا

ذا ْٔ، اشذغرق دفةغو  .اتلفةغو ثني املػيٍني واىؽالب ْٔ ُٔع ٌَ اتلفةغو اتلػيييم ْو
 .املػيٍني واىؽالب ماكن يف ادراك اتلػةدل ىغرض اتلػييً واتلدريس
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ٌػيٍة  (GB) ح اىػربيح أكرثاىػٔامو اىيت تصجت دفةغو املػيٍني واىؽالب تلػيً اليغ
احلدير ٌَ كجو: املػئٍن با دزال تصذخدم  (SB) وٌػيٍح يذعدزٔن غَ اىؽالب ويتصجت

 .أشئب املعةرضة واملػيٍني دلرد ااجئس ىلع نريس يف ظني ددريس

ٔشؽح اإلشالٌيح دار اإلشذلةٌح ثةرايب .4  املدرشح املذ

ة يف دػيً اليغح اىػربيح ويف ا جتةه واظد، واختةذ دور املػيً واىؽةىت اىػٍو اتلفةغو إنشةْؤ
اتلفةغو شلك يف اجتةه واظد ٌَ اتلفةغو  .املػيً اىفػةل واىؽالب الصييب .دور املذييق ليػٍو

يٍكَ ان يثجخ ثيةن كيٍح ودلت يف نشةط ٌدريس يف احلدير اذلي  .ثني املػيً واىؽةىت
ٔشػ  (RRG) يٍني، نصجح اشذضةثح املػ:50،08حيذٔي ىلع أكرب كيٍح، ويه  ظللخ كيٍح ٌذ

ٔشػ  (RRLG) ، واشذضةثح ٌجةرشة املػيً نصجح:45.04 وٌع ذلم، يف  .:51.17ودجذش كيٍح يف املذ
دػيً املػيً ىحس ديكذةدٔرا نٍدرس اىجشةط خؽةب يلةثيّ يذعدث اىجشةط اىؽاليب اىيت 

ني املػيٍني واىؽالب اتلفةغو ث .:4.50ٌَ خالل  (RIS) ونصجح ٌجةدرة اىؽالب :45.56تصةوي 
ذا ْٔ، اشذغرق دفةغو املػيٍني واىؽالب ماكن يف ادراك  .ْٔ ُٔع ٌَ اتلفةغو اتلػيييم ْو

 .اتلػةدل ىغرض اتلػييً واتلدريس

اىػٔامو اىيت تصجت دفةغو املػيٍني واىؽالب تلػيً اليغح اىػربيح املزيد ٌَ املػيٍني 
اشذخدام أشئب املعةرضة، املػيً يػؽي  اتلعدث ٌَ اىؽالب اتلعدث اجلةدمح غَ: املػئٍن

اىؽالب اىػلٔبةت إذا اكن ااجٔاب خةؼبح، واملػيٍني واىؽالب اىجشؽح ثةليغح اىػربيح يف 
 .اىفطٔل ادلراشيح

 

 اخلالصة
اتلفةغو ثني املػيٍني واىؽالب تلػيً اليغح اىػربيح يف لك ٌدرشح مزايةه وغئبّ، وىكَ ٌَ 

وٌدرشح واظدة ظير  .تلفةغو دٓيٍَ غييٓة املػيً غِد غٍييح اتلػيًأربع املدارس ، ثلالث ٌدارس ا
 .اتلفةغالت أكرث فػةحلح ليؽالب ليذعدث أىلع ٌَ الكم املػيً

ٌَ ابليةُةت اىيت دً حتييٓة ابلةظسح، يٍكَ اباشتِذةج أن اتلفةغو ااجيد ْٔ شجت اىػديد ٌَ 
 واىؽالب غِد اتلػيً. اىػٔامو اىيت ددغً ثلٔة اتلفةغو املذٔازن ثني املػيٍني 
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 :ذللم يٍكَ ليجةظسح اشذدبال ىلع اتلفةغو تلػيً اليغح اىػربيح صيد بصجت اىػٔامو اتلةحلح
 ؼرق اتلػييً، وشةاو اتلػييً، وأخالق املػيً، وبحبح املدرشح
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