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 الباب األول

 دمةمق

حيتوي ىذا الباب األول على خلفية البحث، مسائل البحث، أغراض البحث، 
 فوائد البحث، توضيح ادلصطلحات، البحوث السابقة، و ترتيب البحث

 

 خلفية البحث .أ

عناصر  ك ثالثتصال. ىناإلعملية التعليم والتعلم ىي يف األساس عملية ا

ىذه  لرسالة اليت يتم تسليمها يفتلعب دورىا يف عملية االتصال، وىي ا الىت مهمة

ناىج الدراسية، وادلعلم يف ىذه احلالة ىو ادلعلم، وادلعلم يف ىذه احلالة احلالة ىي م

 علم ىو سلط  ومنفديف جناح التعلم. ادل يلعب ادلعلم دورًا أساسًيا .1ىو الطالب

وتطوير ادلناىج الدراسية لصفو. كل شيء حيدده ادلعلم سيؤثر على جناح أو فشل 

ادلعلم الطريقة الصحيحة حبيث ميكن  التعلم يف الفصل. جيب أن يكونعملية 

ادلقصودة وفًقا للتوقعات. يف حالة استخدام األساليب لدفع  ربقيق أىداف التعلم

 .جناح عملية التعليم

                                                           
1
 Nurudin, Sistem Komunikasi Indonesia, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 15 
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تم تدريسها يف واد اللغة األننبية ادلختارة اليت يغة العربية ىي إحدى ادلالل

 إستيعاب فهم اللغة العربية ىو. إن أىم شيء أساسي لاجلامعة ادلدرسة و

الطالب الذين يوانهون صعوابت يف  ، ال يزال ىناك فقَتادلفردات. ومع ذلك

أثر نقص قدرات الطالب فردات. قد يتادل م اللغة العربية. خاصة يف إستيعابتعلي

ىذه ادلفردات بعوامل سلتلفة، ويعزى ذلك نزئًيا إىل اخلطوات غَت  ستيعابيف إ

عن  العربية أن يبدأ تدريس اللغة ادلعلم الدقيقة يف أنشطة التعليم ادلستخدمة. جيب

قبل دروس القراءة  ادثةشكل كلمات أو مجل مث احملطريق تشغيل أصوات اللغة يف 

 .والكتابة

يم اللغة العربية يعٍت العملية الكاملة مع العديد من الظواىر الكاملة, و تعل

لذلك ليس تعجب أن ىذا التحيز لو معٌت سلتلف عن كل شحص. إن التعليم ىو 

نقل ادلعرفة من شحص لديو ادلعرفة )ادلعلمُت( لآلخرين الذين ال يعرفون )طالب( 

ريس التغَتات ادلتوقعة يف من خالل عملية التعليم. وبعد الذىاب من خالل تد

 2ادلتعلم / الطالب ىو اذلدف من التعليم.

تستخدم لنقل ادلوضوع يف زلاولة لتحقيق  الىت طريقة تنفيذ التعليم ىي طريقة

م. ربتوي اسًتاتيجية التعلم على فهم أنشطة ادلعلم وأنشطة الطالب أىداف التعلي

                                                           
2
 Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya Offset, 2011), hal. 32. 
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على اختيار األساليب  علم. جيب أن يكون ادلعلمون يستطيعونيف عملية الت

 .وأساليب التعلم ادلناسبة ألىداف ادلواد والتعلم

اليواننية اليت تعٍت أن الطريقة أو ادلسار " Methodos" أتيت طريقة اللغة من

اللتُت تعنيان. بينما من حيث " hodes" و "met" مشتق من الكلمتُتادلستمد 

الطريقة ادلنظمة تستخدم ألداء الوظيفة من أنل ربقيقها وفًقا دلا ىو مطلوب. ىذه 

الطريقة ىي مستوى من التخطي  الشامل للربانمج يرتب  ارتباطًا وثيًقا خبطوات 

ارض مع اآلخر ، وليس يف تقدمي ادلوضوع من الناحية اإلنرائية، وليس يف تع

 3.تعارض مع النهج

. وفقا لسوسانيت vocabularyإذا مت ترمجتو ابللغة اإلجنليزية يعٍت ادلفردات 

، وفقا ذلورن ويف الوقت نفسو 4ادلفردات ىي كل الكلمات الواردة يف اللغة.

، ميكن بناًء على ىذه اآلراء 5ادلفردات ىي رلموعة من الكلمات اليت تشكل لغة.

دلفردات )ادلفردات( أو ادلفردات بشكل عام عبارة عن االستنتاج أن تعريف ا

 رلموعة من الكلمات اليت ذلا معٌت أو معٌت يف اللغة.

                                                           
3
Ibid., hal. 161 

4
 Ratna Susanti. Penguasaan Kosakata dan Kemampuan Membaca Bahasa Inggris. 

(Jakarta: Jurnal Pendidikan Penabur, 2002), hal. 66. 
5
 Sarwadi, Bahasa Indonesia, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hal. 11. 
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عدم حفظ ادلفردات العربية اليت يصعب وفًقا  م اللغة العربية ىيتعلي مشاكل

هارات ادلفردات. يتم تعريف مفردات ، دلللطالب. خاصة يف فهم الدروس

مجيع الكلمات اليت يفهمها ىذا الشخص ومن  الشخص على أهنا رلموعة من

ادلرنح أن تستخدم لتشكيل مجل نديدة. ادلهارات يف تعلم اللغات األننبية كلغة 

عربية مع الوسائ  ادلصورة لقدرة ادلفردات العربية تكون قادرة على تسهيل تطبيق 

 مهارات دون موانهة صعوابت، وخاصة يف قدرات ادلفردات. ادلهارات 4الطالب 

األربعة ىي: القدرة على القراءة، القدرة على الكتابة، القدرة على التحدث، القدرة 

 6.على االستماع

 سمعيةإحدى الطرق ادلستخدمة يف تعلم اللغة العربية ىي الطريقة ال

ىي مستوى من التخطي  الشامل للربانمج الشفهية . الطريقة السمعية الشفهية

يرتب  ارتباطًا وثيًقا خبطوات تقدمي ادلوضوع من الناحية اإلنرائية، وليس يف تعارض 

 قة ذلا العديد من ادلزاايىذه الطري 7مع بعضها البعض، وليس يف تعارض مع ادلنهج.

 ا، والطالب ماىريننيد اللغة العربية. من بُت الطالب منطقونيف تعلم  والعيوب

ش نو الفصل ألن الطالب ال يف صنع أمناط اجلمل اليت مت حفرىا، وميكن أن يعي

 .، جيب أن يستمروا يف االستجابة لتحفيز ادلعلمُتيصمتون
                                                           

6
 Munir, Pengajaran Bahasa Arab sebagai Bahasa Asing, (Yogyakarta: Global Pustaka 

Utama, 2005), hal. 127. 
7
 Hermawan.., Metodologi Pembelajaran.., hal. 161. 
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شعر أنو من خالل أساليب  ةأن الباحث ذلذا العنوان ىو ةسبب اختيار الباحث

جناح عملية التعليم والتعلم.  ، جيب استخدامو قدر اإلمكان لدفع التعلم ادلختلفة

استخدام يف صعوابت عملية التعلم. احدىم ىو  خاصة يف مساعدة الطالب

الطريقة السمعية الشفهية. يرى الباحثون أن استخدام الطريقة السمعية الشفهية 

طالب على تعلم مفردات اللغة العربية. الطريقة السمعية الشفهية ذبعل سيساعد ال

الكلمات. ابإلضافة إىل معرفة نطق ادلفردات  وننطقان ي من السهل على الطالب 

مباشرًة من ادلعلم، سيتذكر الطالب أيًضا بسهولة ادلفردات اليت مت ذكرىا ابستخدام 

 .ىذه الطريقة

 مسائل البحث .ب

استخدام طريقة السمعية الشفهية الستيعاب مفردات اللغة العربية  ةعملي كيف  .1

يف الصف العاشر دبدرسة الثانوية اإلسالمية أسوانا عونوت تولونج أنونج 

 م ؟ 9119/9191للعام الدراسي 

يف استخدام طريقة السمعية الشفهية الستيعاب  شكالت وربليلهاكيف ادل   .2

عاشر دبدرسة الثانوية اإلسالمية أسوانا مفردات اللغة العربية يف الصف ال

 م ؟ 9119/9191عونوت تولونج أنونج للعام الدراسي 
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 أغراض البحث .ج
استخدام طريقة السمعية الشفهية الستيعاب مفردات اللغة  عملية لوصف  .1

العربية يف الصف العاشر دبدرسة الثانوية اإلسالمية أسوانا عونوت تولونج 
 م. 9119/9191ي أنونج للعام الدراس

يف استخدام طريقة السمعية الشفهية الستيعاب  مشكالت وربليلها لوصف  .2
مفردات اللغة العربية يف الصف العاشر دبدرسة الثانوية اإلسالمية أسوانا 

 م. 9119/9191عونوت تولونج أنونج للعام الدراسي 
 فوائد البحثد. 

 النظرية الفائدة. 1

 .ىذا البحث مسامهة مفيدة يف عامل التعليممن ادلأمول أن يقدم أ(.   

طريقة  استخدامومن ادلأمول أن ىذا البحث ميكن أن تثري األدبيات عن ب(. 

 الستيعاب مفردات اللغة العربيةالسمعية الشفهية 

، من ادلتوقع أن تكون رؤية إضافية ومرنعية للبحث مع نتائج ىذا البحث(. ج

 اليت تشبو ىذا البحث.

 يةلتطبيقا . الفائدة9

 للمدرس   (.أ
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إلضافة رؤية ومعرفة للمعلمُت حول التأثَتات اإلجيابية العديدة اليت ميكن 

احلصول عليها من استخدام الصور اإلعالمية يف مساعدة الطالب على 

ربسُت مفرداهتم ابللغة العربية. أيضا لتسهيل عملية التعلم وتسريع ربقيق 

 .ميأىداف التعل

 للتالميذ (.ب

أنشطة التالميذ و ابتكار ىم عند ادلقبلة ىف عملية التعليم حىت أن لبناء 

 يكون ذلم دقة الفهم.

 للباحثة(. ج

مدارك الباحثة و خرباهتا ىف أمور التعليم اللغة العربية ابستخدام تعليم لتمنية 

اللغة العربية ابلطريقة السمعية الشفهية لتطوير ادلفردات اللغة العربية كإحدى 

تعليم اللغة العربية. و تنال الباحثة التجربة ادلباشرة عن عليمية ىف أساليب الت

ىذه عمليات, وكذالك تفيد الباحثة للمباحث استيفاء إحدى الشروط 

للحصول على مستوى العامل الديٍت ىف قسم اللغة العربية ابجلامعة اإلسالمية 

 احلكومية تولونج أنونج.

 د(. للباحث القادم

 ء البحث العلمي األعمق.ىذا البحث أساس ىف أدا ميكن أن تصَت نتائج
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 توضيح املصطلحات .ه

ي للباحثة نتناب واإلبتعاد عن سوء الفهم ىف فهم موضوع ىذا البحث, فينبغاإل

 توضيح ادلصطلحات التالية :

 التوضيح النظرى .1

ىي طريقة مبنية على  الشفهيةالطريقة السمعية :    السععية الشفهيةالطريقة 

ج البنائي الذايت يف تدريس اللغة. يتم تعلم اللغة من خالل البدء من نظام نهادل

الصوت )علم األصوات(، مث نظام تكوين الكلمة )التشكل(، ونظام تكوين 

 8اجلملة )بناء اجلملة(.

ات ادلستخدمة من : ادلفردات ىي عبارة عن رلموعة من ادلفرد ادلفردات

شفواي أو كتابيا اليت متلك فهم ووصف الًتمجة دون نانب قبل شحص إما 

الكلمات اآلخرين ورتبت ىجائية.شفواي أو كتابيا اليت متلك فهم ووصف 

 9الًتمجة دون نانب الكلمات اآلخرين ورتبت ىجائية.

 التطبيقىالتوضيح  .2

 طريقة السمعية الشفهية. .(أ

                                                           
1
 Hermawan.., Metodologi Pembelajaran.., hal. 115. 

9
 Zulhannan, Teknik Pembelajaran Bahasa Arab Interaktif (Jakarta: PT Raja Grafindo 

Persada, 2014), hal. 109. 
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ىي الطريقة اليت يوند هبا العديد من ادلمارسات الشفهية طريقة السمعية 

والتمارين بلغة نيدة يف شكل حوار وخطب وما إىل ذلك يتوقع من الطالب 

 ة نفسها.التحدث هبا مثل مالك اللغ

 .مفردات اللغة العربيةب(.  

ادلفردات اللغة العربية ىي عبارة عن رلموعة من الكلمات اليت تشكل بنية 

مجلة عربية يعرفها الشخص وسيستخدم ىذه الكلمات يف تكوين مجل أو التواصل 

مع اجلمهور. يُظهر تواصل الشخص ادلصمم ابستخدام ادلفردات ادلناسبة والكافية 

 ة ومستوى تعليم مستخدم اللغة.صورة دلهار 

 ز.   ترتيب البحث

حيتوي ىذا البحث العلمي على مخسة أبواب, ويتكون كل ابب من مباحث  

 كما يلي :

 مسائل البحث)ب(  خلفية البحث: مقدمة, ربتوى على : )أ(  الباب األول

 توضيح ادلصطلحات)ه(  فوائد البحث)د(  أغراض البحث)ج( 

 .ترتيب البحث)و( 
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)ب( مفهوم الطريقة السمعية  لنظرايت, )أ( مفهوم الطريقة: ا ب الثاينالبا

 .البحوث السابقة)د( الشفهية )ج( مفهوم ادلفردات 

 ادلدخل ونوع البحثمنهج البحث, )أ( تصميم البحث )ب(  : الباب الثالث

)ج( حضور الباحث )د( مكان البحث )ه( ادلصادر البياانت/ 

ائق )ز( طريقة ربليل احلقائق )ح( احلقائق )و( طريقة مجع احلق

 خطوات البحث.تفتيش صحة احلقائق )ط( 

اكتشاف البحث )ج( )ب(  تقدمي احلقائق )أ(نتائج البحث  : الباب الرابع

 مناقشة.

 قًتاحات.: اخلامتة, )أ( اخلامتة )ب( اإل الباب اخلامس


