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 الباب الرابع

 نتائج البحث

مجع احلقائق وحتليل احلقائق ونتائج احلقائق يف ىذا الباب من عملية نتائج البحث 

الثانوية اإلسالمية احملصولة من عملية البحث العلمي الذي جرت هبا الباحثة يف ادلدرسة 

 .أسواجا عونوت تولونج أجونج

 تقدمي احلقائق .أ

اإلسالمية احلكومية بعد حصلت الباحثة رسالة اإلذن من اجلامعة 

، وقابلت الباحثة وكيلة 9109 ديسمبَت 5 مي ج أجونج يف يوم اخلتولون

 يناير 6 تولونج أجونج رئي  ادلنهج ادلدرسة الثانوية اإلسالمية أسواجا عونوت

لتطلب اإلذن من رئي  ادلدرسة. طلبت الباحثة اإلذن ألداء البحث   9191

استخدام طريقة تولونج أجونج عن  عونوتادلدرسة الثانوية اإلسالمية أسواجا 

وقالت السمعية الشفهية الستيعاب مفردات اللغة العربية يف الصف العاشر. 

وكيلة رئي  منهج التعليم أبن رئي  ادلدرسة إعطاء اإلذن إىل الباحثة ألداء 

اللغة  ختلف، قبلت الباحثة مع ادلدر البحث يف ىذه ادلدرسة. يف اليوم ادل

. مث شرحت الباحثة الغرض من وصوذلا. أن أستاذة أان درة احلكمة يعٍت العربية
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استخدام طريقة السمعية الشفهية الستيعاب مفردات  الباحثة ستبحث عن

يف  ادلقابلة معها . وشرحت الباحثة أبهنا ستقوماللغة العربية يف الصف العاشر

حىت كفاية  وقت خمتار. وتقوم الباحثة ادلالحظة والوثيقة أيضا جلمع احلقائق

 احلقائق. 

عملية استخدام طريقة السمعية الشفهية الستيعاب مفردات اللغة  .1

العربية يف الصف العاشر مبدرسة الثانوية اإلسالمية أسواجا عونوت 

 .م 9102/9191تولونج أجونج للعام الدراسي 

كما عرفنا أن مادة اللغة العربية جتب أن تدّر  يف مجيع ادلدار  

أسواجا اإلسالمية  الثانويةيف ادلدرسة  الديٍت إندونسيا. فلذلكحتت النظام 

تولونج أجونج  ىناك تعليم مادة اللغة العربية منذ قيام ادلدرسة  عونوت

الثانوية اإلسالمية أسواجا  حىت اآلن. كما قال وكيلة رئي  منهج ادلدرسة

 0:سييت رابعةتولونج أجونج، أستاذة  عونوت

استنادا خاصة  إن ىذه ادلدرسة حتت النظام الديٍت إندونيسيا،" 
لذلك ال ينكر إذا يف ىذه ادلدرسة  إسالم أىل السنة واجلماعة

                                                           
1
الثانوية اإلسالمية أسواجا عونوت تولونج أجونج يف يوم  ادلدرسة ة سييت رابعة كوكيل رئي  ادلنهجمن ادلقابلة مع أستاذ 
   9191 يناير 9اخلمي  



33 
 

حدى ادلواد ادلهم يف التعليم اللغة إ .ىناك مادة اللغة العربية
  ادلفردات".خاصة يف تعليم  العربية

مناسبة مما قالت وكيلة رئي  ادلنهج ومالحظة الباحثة إن يف 

يستعمل مادة ادلدرسة الثانوية اإلسالمية أسواجا عونوت تولونج أجونج 

, ونيسيااللغة العربية منذ القدًن، وىذا مناسبة ابلتنظيم من النظام الديٍت إند

ىذا النظام اليغَت حىت اآلن،  2.استنادا خاصة إسالم أىل السنة واجلماعة

ألن يعرف النظام الديٍت إندونيسيا أبن مادة اللغة العربية مهم جدا دلعرفات 

 صر إىل العصر. الطالب من الع

ليبلغ إىل األىداف ادلعينة من مادة اللغة العربية، ال ينفصل من 

طرق التعليم. دور ادلدر  مهم إلجياد الطالب كفاءة يف اتبع عملية 

ادلعينة يستطيع أن يرتفع إختيار طرق التعليم التعليم. من دور ادلدر  كمثل 

 لطالب يف فهم مادة اللغة العربية. رغبة الطالب ويسهل ا

 يف ىذا ادلدرسة  اللغة العربية مدرسةإحدى الطرق اليت استخدمها 

 3أستاذة أان درة الكمة : تفهية, كما قالالش ىنا طريقة السمعية

                                                           
2
 .9191 يناير 9اخلمي  الثانوية اإلسالمية أسواجا عونوت تولونج أجونج يف يوم  يف ادلدرسةادلالحظة  

3
ولونج أجونج يف الثانوية اإلسالمية أسواجا عونوت ت اللغة العربية يف ادلدرسة ادلدرسةك أستاذة أان درة الكمةمع ادلقابلة  

 9191 يناير 9اخلمي  يوم 
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حوايل  يف ادلدرسة الثانوية اإلسالمية أسواجا دخلت من األول"
. الشفهية قد استخدمت ىذه الطريقة السمعية 9108يوليو 

و أن خلفية ظروف الطالب ىي حركية، بعضها ألن نعرفو ى
ىنا حيب  الطالب، والبعض اآلخر لغوي. لكن صويت

، على سبيل ادلثال نعطي مشاىدة عجبهم الصوتالسمعيات. ي
، على الرغم من أهنم ال يعرفون للغة العربيةفيلم رسوم متحركة اب
 ".هم يف الواقع قادرون على ىضم صوتومعٌت ذلك ولكن

مناسبة مما قالت مدرسة اللغة العربية ومالحظة الباحثة إن يف 

طريقة جونج يستعمل ادلدرسة الثانوية اإلسالمية أسواجا عونوت تولونج أ

أما التنفيذه يف الفصل  .العربية اللغة ستيعاب مفرداتالالشفهية السمعية 

 4ىناك ادلقابلة مع مدرسة اللغة العربية األستاذة أان درة احلكمة, فهي :

الشفهية ىو يف الواقع مثل ىذا. يف بداية  طريقة السمعية"عملية 
للطالب مث يتكرر  الشفهية  ، يعطي ادلعلم اللغة السمعيةالتعلم
 "مرات دون إظهار ادلعٌت. 3حىت 

ىذا ابلطبع ميكنو تدريب الطالب بدون إظهار ادلعٌت يف األول, 

 ت. مث التايل كما قالكي  على االستما  إىل الصوت دلعرفة معانيهمعلى الًت 

 5األستاذة أان درة احلكمة, فهي :

                                                           
4
تولونج أجونج يف الثانوية اإلسالمية أسواجا عونوت  اللغة العربية يف ادلدرسة ادلدرسةك أستاذة أان درة الكمةمع ادلقابلة  

 9191 ينايَت 9اخلمي  يوم 

5
الثانوية اإلسالمية أسواجا عونوت تولونج أجونج يف  اللغة العربية يف ادلدرسة ادلدرسةك أستاذة أان درة الكمةمع ادلقابلة  

 9191 ينايَت 9اخلمي  يوم 
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، يلعب ادلعلم ادلفردات الشفهية السمعيةبعد االستما  إىل " 
حىت  ب تقليدىا. لذلك ىو نو  من التدريبويطلب من الطال

 "يتمكنوا.
يهدف تكرار ادلفردات يعٍت  مناسبة مما قالت مدرسة اللغة العربية

وللتعرف على , تسهيل الطالب حلفظ ادلفردات وفهم النطق بشكل صحيح

 6األستاذة أان درة احلكمة, فهي :قال  ىذه الطريق كما االستخداميف نتائج 

مث ابلنسبة للتقييم ، يسأل ادلعلم الطالب واحًدا تلو اآلخر عما " 
 السمعية الطريقةاالستما  يتوافق مع ما قيل يف إذا كان مودرود 

 ."الشفهية
يف ادلدرسة الثانوية اإلسالمية كالطالب   سلمان ألفاري ي أما رأي

عملية استخدام طريقة السمعية بعد  أسواجا عونوت تولونج أجونج

 7فهو : الشفهية الستيعاب مفردات اللغة العربية

"يستطيع الطالب أن يعرف ادلفردات بسرعة مبساعدة السمعية 
وعند اسة جدا واىتمام الصوت مالشفهية والطالب ابحل

الطالب الصوت جيدة وسهلة لذكر ادلفردات ادلنظورة مبساعدة 
 ."السمعية الشفهية

                                                           
6
الثانوية اإلسالمية أسواجا عونوت تولونج أجونج يف  اللغة العربية يف ادلدرسة ادلدرسةك أستاذة أان درة الكمةمع ادلقابلة  

 9191 ينايَت 9اخلمي  يوم 

7
 03اإلثنُت الثانوية اإلسالمية أسواجا عونوت تولونج أجونج يف يوم  ادلدرسة يفالطالب ك سلمان ألفري ي معادلقابلة  

 9191 يناير



35 
 

يف ادلدرسة الثانوية اإلسالمية أما رأي رحم نور عالفة كالطالبة 

عملية استخدام طريقة السمعية أسواجا عونوت تولونج أجونج بعد 

 8فهي : الشفهية الستيعاب مفردات اللغة العربية

يستطيع الطالب أن حيفظوا ادلفردات اجلديدة ويذكروا ادلفردات "
وابستخدام تلك الطريقة يفهم ليستطيع أن يذكروا ادلادة تعليم. 

 الطالب ولي  التشبع"
 

مشكالت وحتليلها يف استخدام طريقة السمعية الشفهية الستيعاب  .2

اللغة العربية يف الصف العاشر مبدرسة الثانوية اإلسالمية  مفردات

 .م 9102/9191أسواجا عونوت تولونج أجونج للعام الدراسي 

. الطالبدلفردات ىي أحد العناصر اللغوية اليت جيب أن ميتلكها ا

ميكن دلفردات اللغة العربية أن تدعم الشخص يف التواصل والكتابة بتلك 

والكتابة ومها مهارات لغوية ال ميكن  دثةالقول أن احمل ، ميكنللغة. وابلتايلا

 بل جيب دعمهما ابدلعرفة وإتقان ادلفردات الغنية واإلنتاجية والفعلية.

استخدام طريقة السمعية الشفهية الستيعاب طبعا يف عملية 

 .رؤية ظروف الطالب ادلختلفةذلا ادلشكالت.  مفردات اللغة العربية
                                                           

8
عونوت تولونج أجونج يف الثانوية اإلسالمية أسواجا  يف ادلدرسةالطالبة رحم نور عالفة ك معمصدر احلقائق من ادلقابلة  

 .9191 يناير 03اإلثنُت يوم 
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طريقة السمعية الشفهية الستيعاب  مشكالت يف استخدامأما 

ىناك ادلقابلة مع مدرسة اللغة العربية األستاذة أان درة  مفردات اللغة العربية

 9احلكمة, فهي:

كالم. لذلك حتما     ومهارةما ستا هية مرتبط مبهارةة الشفالسمعي"
كلم جيب على ادلعلم إعداد الصوت من كل من اللغة األم وادلت

، جيب أن يكون مقارنة غَت األصلي. إذا كان ذلك ممكنا
عامية انضجة بُت الدول اإلندونيسية والعربية. ال تعطي اينغ 

 ."أوال
طريقة  ىي أساًسا تطوير الشفهية طريقة السمعيةا عرفنا أهنا كم

عب على ، خاصًة يف شرح األشياء اليت يصمباشرة يشعر هبا نقاط ضعف

، ابإلضافة إىل التأكيد على تدري  اللغة من الطالب فهمها. ذلذا السبب

لي   خالل االستما  والتقليد ، ميكن أيًضا استخدام اللغة األم للتفسَت.

 .شك يف أنو جيب أن يكون ىناك الكثَت من أوجو القصور يف تنفيذه ىناك

يف ادلدرسة الثانوية اإلسالمية أما رأي سلمان ألفاري ي ىو الطالب 

من استخدام طريقة السمعية أسواجا عونوت تولونج أجونج مشكالت 

 10فهو :الشفهية 

                                                           
9
الثانوية اإلسالمية أسواجا  اللغة العربية يف ادلدرسة ادلدرسةك أستاذة أان درة الكمةمع مصدر احلقائق من ادلقابلة  

 .9191 ينايَت 9اخلمي   عونوت تولونج أجونج يف يوم
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على صعب نطق الكلمات غَت الواضح يربك الطالب أحيااًن " 
مماًل ويستغرق ممتعة و تكرار الكلمات غالًبا ما يكون و  الفهم.

 ."وقًتا طويالً 
ية اإلسالمية يف ادلدرسة الثانو أما رأي رحم نور عالفة ىو الطالبة 

من استخدام طريقة السمعية أسواجا عونوت تولونج أجونج مشكالت 

 11فهي : الشفهية

الب أو أحد الطالب ممل, " ألن الوقت هنار, ىناك بعض الط

 أن خاصة أان ال أحببعض الطالب ال يهتمون ادلدر , 

 فقط." أحب االستما  إىل القراءةادلفردات.  حفيظأ

يف استخدام طريقة السمعية الشفهية أما حل ادلشكالت 

ىناك ادلقابلة مع مدرسة اللغة العربية  الستيعاب مفردات اللغة العربية

 12ة, فهي:األستاذة أان درة احلكم

ب أن يكون لدى اسم الطالب شعور ابلتشبع. إذا كانت "جي

ولكن مبجرد وجود ما ىذا ابلضبط.  االستجابة األولية قد ال ت ال تتساءل
                                                                                                                                                               

10
الثانوية اإلسالمية أسواجا عونوت تولونج أجونج  سةيف ادلدر الطالب ك سلمان ألفري ي معمصدر احلقائق من ادلقابلة  
 م. 9191 يناير 06اخلمي  يف يوم 

11
الثانوية اإلسالمية أسواجا عونوت تولونج أجونج يف  يف ادلدرسةالطالبة رحم نور عالفة ك معمصدر احلقائق من ادلقابلة  

 م. 9191 يناير 06اخلمي  يوم 

12
الثانوية اإلسالمية أسواجا  اللغة العربية يف ادلدرسة ادلدرسةك أستاذة أان درة الكمةمع مصدر احلقائق من ادلقابلة  

 م. 9191 يناير 06اخلمي  عونوت تولونج أجونج يف يوم 
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جرد اما  صوت من ادلتحدث ، ميكن جتنب ادللل. ومبأغنية على األقل

ذا كان ادلعلم نفسو ، سوف يلهمهم االستما . على سبيل ادلثال إاألصلي

، فإهنم يشعرون ابدللل بعض الشيء. ولكن إذا مت تسجيلها يتحدث مباشرة

تبدأ يف االنتباه. لكن احلمد هنا على شريط من خالل الكتب السمعية فإ

، كل ىذا الوقت ميكن أن تكون استجابة الطالب ادلتحمسُت لألغاين هلل

 " راقية.

 اكتشاف البحث .ب

عملية استخدام طريقة السمعية الشفهية الستيعاب مفردات اللغة العربية يف  .1

ج فهو الصف العاشر مبدرسة الثانوية اإلسالمية أسواجا عونوت تولونج أجون

 3للطالب مث يتكرر حىت  الشفهية ، يعطي ادلعلم اللغة السمعيةيمالتعل أوليف 

، يلعب الشفهيةمرات دون إظهار ادلعٌت. بعد االستما  إىل اللغة السمعية 

حىت ادلعلم ادلفردات ويطلب من الطالب تقليدىا. لذلك ىو نو  من احلفر 

الب واحًدا تلو اآلخر عما إذا  ، يسأل ادلعلم الطيتمكنوا. مث ابلنسبة للتقييم

 الشفهية. كان مودرود االستما  يتوافق مع ما قيل يف السمعية

مشكالت يف استخدام طريقة السمعية الشفهية الستيعاب مفردات اللغة  .2

العربية يف الصف العاشر مبدرسة الثانوية اإلسالمية أسواجا عونوت تولونج 
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استخدام الصوت ابستخدام  عدم قبول الطالب للمفردات بسبب. أجونج

لتقليل ىذه ادلشكالت النطق خمتلف. اللفظ اللغة العربية األصلية. ألنو بُت 

، يستخدم ادلعلم التسجيل بصوتو حبيث يتم فهمو بشكل أفضل إىل أدىن حد

 من قبل الطالب.

  مناقشةج. 

يف عملية استخدام طريقة السمعية الشفهية الستيعاب مفردات اللغة العربية .  0

الصف العاشر مبدرسة الثانوية اإلسالمية أسواجا عونوت تولونج أجونج 

 .م 9102/9191للعام الدراسي 

 كما سبق البيان أن الطريقة ىي الكيفية والوسيلة يف إيصال ادلعلومات

الدراسية، وىي يف حاجة إىل اختبار الطريقة ادلناسبة حيث يتعلق اختبارىا  

طريقة التعليم، والطريقة ىي حطة كلية تتعلق  كثَتابنجاح ادلدر  يف استخدام

ادلادة اللغوية عن طريق منتظم حيث ال يتعارض بعضها ببعض وكلها جيري  بتقدًن

 03موافقا ابدلدخل ادلقرر.

                                                           
15

Zaenuddin, Metodologi dan stategi Alternatif pembelajaran Bahasa Arab. (Yogyakarta: 

Pustaka Rihlah Group, 6663), hal. 51 
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تتوافق ، ابلطبع جيب علينا استخدام األساليب اليت يف تعلم اللغة العربية

مع ادلواد. كما يف ىذه البحث استخدام طريقة السمعية الشفهية الستيعاب 

 ادلفردات.

, ىي كما قالت األستاذة أان درة احلكمة يف التعليم اللغة العربية

:14 

 3، يعطي ادلعلم اللغة السمعية للطالب مث يتكرر حىت يف بداية التعلم"
، يلعب ة الشفهيةمرات دون إظهار ادلعٌت. بعد االستما  إىل اللغة السمعي

علم ادلفردات ويطلب من الطالب تقليدىا. لذلك ىو نو  من احلفر ادل
، يسأل ادلعلم الطالب واحًدا تلو اآلخر حىت يتمكنوا. مث ابلنسبة للتقييم

 عما إذا كان مودرود االستما  يتوافق مع ما قيل يف اللغة السمعية
 الشفهية".

 كيتاهبا  كما قال أجيف ىَتماوان يف ىو تقريبا نف  عملية اليت تستخدم

  05فهناك بعض األشياء اليت جيب مراعاهتا يف التطبيق، وىي:

 .مث القراءة والكتابة يف النهاية الطالب االستما  مث احملدثة جيب على أ(. 

وارات مع موضو  جيب تقدًن القواعد يف شكل أمناط اجلملة أو احل ب(.

 واقف اليومية.ادل
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فعال كما ىو موضح. يف تكييف ىواء  (driil)جيب أن يتبع التدريب  ج(.

 ىذه احلالة، يتم تقدًن ىدية.

 .جيب تقدًن مجيع العناصر النحوية من السهل إىل الصعب أو التدرجيي د(.

، ألن ارتكاب األخطاء يف إعطاء الردود جيب جتنب احتماالت ه(.

 ثر فعالية من التع ي  السليب.التع ي  اإلجيايب يعترب أك

مشكالت وحتليلها يف استخدام طريقة السمعية الشفهية الستيعاب مفردات . 9

اللغة العربية يف الصف العاشر مبدرسة الثانوية اإلسالمية أسواجا عونوت 

 م 9102/9191تولونج أجونج للعام الدراسي 

بات عند رؤية يف تعلم اللغة العربية ، ابلطبع سنواجو العديد من العق

 .خلفيات الطالب ادلختلفة

 16كما قالت األستاذة أان درة الكمة, ىي :  

كالم. لذلك عندما يتم     ومهارةما ستا تبط مبهارةة البشفهية مر السمعي"
ا دور األقوى. وىي مهارة كالم ، نتوىل فورً الشفهية اما  اللغة السمعية
. لذلك حتما جيب على ادلعلم إعداد الصوت من كل من ومهارة استما 
، جيب أن يكون مقارنة كلم غَت األصلي. إذا كان ذلك ممكنااللغة األم وادلت
أوال. قدر عامية دول اإلندونيسية والعربية. ال تعطي اينغ انضجة بُت ال
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العربية. عادة ما  اللفظلتجنب سوء الفهم بُت فصحة اإلمكان حنن نعطي 
، فال ي ال ىناك الكثَت من بات ىي أنو إذا مت تنفيذه ابلفعلتكون العق
لى ، إذا كان عاص الذين يشعرون ابالرتباك. لذلك، على سبيل ادلثالاألشخ
، فهذا جيد ابلفعل. إذا كانت القيود ادلفروضة در  أن يثبتو يف التدريباتادل

معهد على الطالب يف فصل واحد من خلفيات خمتلفة. بعضهم من 
رسة دادل، وبعضهم من ضهم من مدار  داخلية غَت إسالمية، وبعإسالمية
اإلسالمية ولكن توجد مدار   بتدائيةاال رسةدادل، وبعضهم من االبتدائية

، وىناك حىت أولئك الذين ال يتلقون التعليم اإلسالمي على الميةإس
اإلطالق. النقطة ادلهمة ىي أننا نتعلم التعامل مع الطالب من خلفيات 

دراسة  : 81، ىنا يف ادلتوسط شيفا. لكن احلمد هللخمتلفة. معادلة حالة 
 "مجيع ادلدار .

 
 السمعية فإن الطريقة يف كيتاهبامش  الدين الصفي  كما قال

 07:الشفهية ذلا أيًضا العيوب ىي

استجاابت الطالب إىل أن تكون آلية. غالًبا ما ال يعرف الطالب أو  .أ

 ال يفكرون يف معٌت الكلمات ادلنطوقة حبيث يشعر الطالب البالغُت

 .ابدللل غالًبا

ال ميكن للطالب التواصل بسالسة إال إذا كانت اجلمل ادلستخدمة  .ب

 .قد مت تدريسها مسبًقا يف الفصل
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يث يكون معٌت اجلملة اليت يتم تدريسها عادًة مستقاًل عن السياق حب .ت

، على الرغم من أن اجلملة أو التعبَت يفهم الطالب معٌت واحًدا فقط

 .ا معاٍن متعددة وفًقا للسياقميكن أن يكون ذلم

نشاط الطالب يف الفصل ىو نشاط مصطنع ألهنم يستجيبون فقط  .ث

ضو  األسئلة ، مو مجيع أشكال التمارين لتحفي  ادلعلم. يتم حتديد

، من قبل ادلعلم. ال توجد مبادرة وإبدا  من النموذجية واإلجاابت

 .الطالب

ب على يتم تشجيع الطالنظرًا ألن األخطاء تعترب "خطااي"، ال  .ج

، قبل إتقان أمناط اجلملة الصحيحة اليت تعد التفاعل لفظًيا أو كتابًيا

، يشعر الطالب ابخلوف من نتيجة لذلك ابلفعل كثَتة للغاية.

 .استخدام اللغة

متارين منط اجلملة متالعبة وليست سياقية وغَت واقعية. يواجو الطالب  .ح

 .اصلي حقيقيصعوابت عند تطبيقها يف سياق تو 

لن تكون ىذه الطريقة فعالة إال إذا مت تنفيذىا يف فصول صغَتة وكان  .خ

ىناك وسائل إعالم تعليمية مالئمة ، مدعومة من قبل معلمي اللغة 

 ادلهرة.


