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 ولالب الباا
 لمقدمةا

 خلفية البحث .أ 

. كمن بُت كثَتة  التعليم إذل عناصر حيتاج، عند الطالب م اللغة العربيةيتعل

 ة ع من الكلمة قاعدالعناصر اذلامة ىو تركيب من الكلمات أك القواعد. ]قواعد[ مج

اليت توجد يف تركيب قواعد األحكاـ أك ىي  قاعدة 1كالفنوف. ،األحكاـ معنهااليت 

الكمات اللغة العربية. الفركع من علم القواعد كثَتة جدا، كلكن تصَت الًتكيز من 

   2النحو كالصرؼ.الباحثة ىي فرع علم 

قواعد ىي قواعد اللغة اليت كلدت بعد كجود تلك اللغة ، كقد استخدمت من 

خدميها. القواعد كلدت بسبب األخطاء يف استخداـ اللغة. لذلك ، كمن قبل مست

أجل جعل استخداـ اللغة ادلتعلمة القادرة علي التواصل ابستخداـ اللغة العربية 

 القواعد النحو فق ،ف  حل لذلك حبق يف الدرس الذم الطالب ليسك  .بشكل جيد

قراءه ككتابو النص  كلكن بعد حف  الطالب جيب اف تطبيق ىذه القاعدة عمليا

 العريب. 

                                                           
1
 Ahmad Warson Munawwir, Al-Munawwir Kamus Bahasa Arab-Indonesia,(Surabaya Pustaka 

Progresif, 1997),hal. 1138 
2
عماد على مجعة )زيدة شرح ابن عقيل ، ك أكضح ادلسالك البن ىشاـ ، كشذا العرؼ(، قواعد اللغة العربية )النحو  

 ٚكالصرؼ ادليسر(، صفحة 
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د ىو حتميو ، ألنو م ع فهم الشخص القادر علي فهم اللغة اعو اف التعلم من ق

 للحف  على الفمالعربية بشكل صحيح. كاحده من األىداؼ يعلم القواعد اف يبقي 

  3كحياف  الكتاابت اإلرابؾ مث خيلق عادة ربدث الصحيح. خطأمن 

ديكن العثور عليو ، كالكلمات العربية من حيث النحو ىو علم األشجار الذم 

بناء ، كىذا ىو ، من اجلانب الذم كاجو الدكلة يف الكلمات مت ذبميعها. كمن 

ادلعركؼ ما حدث من إلزاميو دكف العلة عالمات هناية كلمو ، من رف ع ، شلنوع ، 

 4جره ، أك اجلـز ، أك ال يزاؿ يف دكلو بعد ترتيب الكلمة يف اجلملة.

م الصرؼ دلعرفو يعٍت التغيَتات شرؼ الكلمة بناء ليس من حيث اإلعرابو ك عل

اما حدكث االستبداؿ ،  كعالمتوعفو أك علتو اصحيح ، مضال على عرفودل، مثل 

 5كأزالو ، التخلص أك تغيَت شكل.

الطالب. أحد من فركع العلـو اليت أتثَت كال يزاؿ تعلم اللغة العربية صعبا علي 

مراجعو إلجراءات استخداـ  القواعد، أك تراكب تعليم ليم العريب ىوالتع أصغار على

 6.الصرؼك  النحوعلي دراسة  بنيو اللغة العربية )النحو( ، اليت تركز
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ىو أداه  صرؼىو أمر ملح جدا لعشاؽ العلـو ابللغة العربية ، الف الصرؼ 

اللغة العربية  من اىل علم. كقد ذكر فصحة سباما جبانب العلم النحوإلتقاف العربية 

رؼ مثل كالص النحولادلعاصركف اف ىذين التخصصُت ال ينفصالف. كلذلك فاف 

ـّ اليت  ،االسره ك . اجلملة ادلتنوعة عن ادلعٌت كلدت على للعربية بسبب الصرؼ ىي ا

الكلمات اليت كلدت يف ترتيب اجلملة ىو  تنظم، ألنو  ابوىو  النحوليف حُت اف 

 الصحيح.

يف اندكنيسيا صعوبة  الطالب من غَت العرب، كخصوصالألسف معظم كلكن 

قد يكوف بسبب الفرؽ بُت اذباه كاذلدؼ من القواعد  اللغة العربية ، ينكّب علىيف 

بدال من اللغة العربية  .نظراي القواعدالنحو كالصرؼ. الطالب الذين دييلوف م ع 

 نفسها عمليا.

 على اف يكوف مفهوماي كيف رلاؿ تعلم اللغات ، ىناؾ ثالثو مصطلحات ينبغ

. كثلث ادلصطلح لو عالقة ىرمية. كاألساليب ، كالطريقة،ىج انكجو التحديد ، ام ادل

. أسلوب، كالطريقة اليت ستقدـ  الطريقةنهج من شانو اف يولد ديكن القوؿ اف ىذا ادل

 7تطبيقيا. ىو كاألساليب ىو البديهي ، كالطريقة ىي إجرائيا،نهج كادلالفرؽ بينهم، 
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 Muhbib Abdul Wahab, Epistimologi dan metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Jakarta 

: UIN JKT Pers, 2008), hal. 171 
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ابللغة العربية ، ىي خطو شاملو تتناكؿ عرض ادلادة  الطريقة ، اليت تسمى

بشكل منتظم أك منهجي استنادا إذل ادلقاربة احلازمة. إذا كانت طبيعة النهج البديهي 

 ، مث طبيعة الطريقة االجرائيو. ىكذا يف كاحده مقاربو استطاع يتلقى عده طرؽ.

اليت ديكن استخدامها لتعلم النحو كالصرؼ يف تعليم اللغة العربية، ىناؾ طريقة 

ابالفعاؿ كمايلى طريقة السمعية الشفوية. طريقة السمعية الشفوية ىو الطريقة الذم 

يركز ادلقاربة اذليكلي يف تعليم اللغة. كتطبيق، يؤكد ىذه الطريقة  الدراسة كصفا 

كتكوين  اللغة، اليت سيتم دراستها بدأ من نظاـ الصوت، مث نظاـ تشكيل  كلمة

 8اجلملة.

، فانو يف ىذا الصدد أيضا التشديد  إمجاالاللغة  بسبب يتعلق فيما تركيب

علي ضغط النظاـ ، ذلجة ، كغَتىا. مث يتم حاضر الغرض من اللغة عن طريق 

تكريس االىتماـ لنطق الكلمات ، كيف ادلمارسة عده مرات )احلفر( بشكل مكثف. 

 حىت ىذا احلفر عاده ما يتم اجراؤىا يف التقنيات الرئيسية يف عمليو التعلم.

لبشرية اليت شكلتها تعزيز االستخداـ ادلشًتؾ يف اجملتم ع. النظاـ سلوؾ اللغة ا

.كما تعزيز –استجابو  –تعزيز أك التحفيز  –االستجابة -كفقا لو ىو ىذا: التحفيز

ىبات أكثر فعالو من عقوبة يف حالو من يعلم عاده. كخيلص  (skinner) سكينر قاؿ
                                                           

8
 581نفس ادلرج ع ، ص.  
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ح ذلم الكثَت من الفرص لتقدًن إذل انو جيب ترتيب الغرض من تعلم اللغة حبيث تتا 

االستجابة الصحيحة. كالرام الوارد أعاله ىو أساس متُت للطريقة الصوتية اللغوية يف 

تدريس اللغة. تستخدـ يف كقت الحق كاساس بعض األفكار اليت تفرؽ بينو كبُت 

ىو اف اللغة ىي الكالـ ، كليس   رل الطريقة مسعية شفويةاآلخرين. كاألساس ادلتُت 

. اللغة ليست للمناقشة ، كلكن ينبغي اف العادة لكتابة كاللغة تتشكل منا

 9تستخدـ.

، الف  زلدثةدات/مفر الكالـ/ مهارة تعلم، يتم استخداـ ىذه الطريقة ل وعام

استجابو على ىو عاده يتم تشكيلها عند  لطريقة السمعية الشفويةادلفهـو األساسي 

الباحثة كلكن ىذه ادلرة  50اجلوائز كتعزيز.التحفيز اف يكوف ابستمرار. مث تعطى 

رباكؿ اف ترل من جنب األخر ، ام كيفية تطبيق ىذا طريقة السمعية الشفوية على 

 ؼ.النحو كالصر  تعليم قواعد

ذلذه الطريقة ىي اف اللغة ىي ككما ذكر أعاله ، فاف االفًتاضات األخرل 

ك ، جيب اف يتم تدريس . كلذلتنفيذ ابستمرارعندما  دة. سيصبح السلوؾ عاعادة

                                                           
9
  Al Naqah, Usus I’dad Mawad Ta’lim al-Lughah al-‘Arabiyyah wa Ta’lifuha. 

(Qahirah:Kuliyah al-Tarbiyah, Jami’ah ‘ain Syams) 
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خصائص منوذجيو مقارنو م ع  . الطريقة السمعية الشفوية لديهااللغة م ع تقنيو التكرار

 55.األدكار ادلسرحية أك احلوارات الظرفية ىو تنفيذ . من بُت اخلصائص ادلميزةغَتىا

ادلدرسة الثانوية اإلسالمية ، ىي يف مدرستُت  قبل ادلالحظةبعد اف فعلت 

،  األكذل تراصلاليك كادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية الثاين تولونج أجونجاحلكومية 

كلكن ىنا يكمن ادلشكلة اليت سيحاكؿ  السمعية الشفوية،قد نفذت طريقو  كلهم

 على تعليمىو ،  ، كلكن تطبيقو خيتلف تشابو على الطريقة .الباحثوف يكشف تفرده

 .النحول كالصرؼقواعد 

 أساتذتو يف علىلنتائج مقابلو  كفقا ، مدرسة كل يف دلوجودةا احلرجة ادلشاكل

 :ادلدرستُت

إهنم  ك " ." فإف الًتاكيب ىو رلرد مقدمة"بسبب اخللفية غَت ادلتجانسة للطالب ، 
 ٕٔ" قادركف من الناحية النظرية ، كلكن ادلمارسة ال تزاؿ صعبة

، ألنو يف الواق ع  "علم ضلو كصرؼ ىو يف الواق ع ال يستحق  كيعترب معقده كصعبو
مجي ع ادلشاكل كالنقاش من مصادر فقط من منط اجلملة ، كعناصر اجلملة ، كىيكل 
اإلعراب ، كذلك ابذف من هللا اف شاء هللا نوك التعلم ديكن التحكم يف شرؼ من 

 خالؿ هنجُت:
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 Tim Pengembang Ilmu Pendidikan FIP UPI, hlm. 126 
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رسة الثناكية اإلسالمية احلكومية األكذل قائق من مقابلة م ع أستاذة إيتيك رمحوايت كمدرسة اللغة العربية يف ادلدمصدر احل 
 WIB 09.10  ٜٕٔٓينارم  ٖٔتراصلاليك، يف التاريخ 
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 ٖٔأكال: األمناط كادلقارابت اذليكلية ، اثنيا: مقاربو اإلعراب "

ذليكلي كالنهج عنصرا من عناصر اجلملة ، كىناؾ مجلو ديكن اف يكوف النمط ا

 انئب الفاعل/فاعل ، خرب/ادلبتداء،  الفعليةية/اإلمس مجلة ، ك احلرؼ،  فعل، ىو إسم

 ، اخل.النصب، رف ع ، جر ، كاجلـز، اخل. اما ابلنسبة للنهج ، ديكن اف يكوف 

 تعليماليت لعبت يف   الكلمة ك اجلملة منالتسجيالت / الصوتية استخداـ 

لغة ا الطالب على تراكيب اجلملة يفلتسهيل فهم كحف  النحو كالصرؼ قاعده 

كما ىو معركؼ ، التسجيل/الصوت اليت انشاهتا ادلعلمُت من أجل تعظيم . العربية

 ديكن للطالب االستماع اليها بشكل صحيح. إذاف،. النحو كالصرؼإتقاف القواعد 

هبا ادلعلموف ىي توفَت حافز )زلفزات( للطالب يف اخلطوة االكرل اليت يقـو 

شكل صوت )تسجيل( مقتطف من بعض الكلمات كاجلمل ، مث أمر ادلعلم ابلبحث 

عن فئة كاحده ، علي سبيل ادلثاؿ ، البحث عن اإلفرازات البولية أك رلرم اإلحليل 

ا ذلك ، . بعد اف تتم الفئة بشكل صحيح ، الطريقة اليت يتم هبتشريفهاكمباشره يف 

ابلطريقة اليت يتم هبا توجيو الطالب لالستماع إذل الصوت بينما يتم تشغيل النص 

                                                           
13

 ثناكية اإلسالمية احلكومية الثايناللغة العربية يف ادلدرسة ال فيصل األمرم كمدرسقائق من مقابلة م ع أستاذمصدر احل 

 WIB 10.50  ٜٕٔٓينارم  50، يف التاريخ تولونج أجونج
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الصويت الذم مت توزيعو ، مث احبث عن "/اخلبازه". اثنيا ، يعطي الطالب استجابو 

 اجيابيو بعد التحفيز يتم ابستمرار كمكرب للصوت )التعزيز(.

اليو من اللغة يف شكل كلمو أك التارل ينبغي اف يبدا تدريس اللغة أبصوات ع

كقد مت تنفيذ ىذا منذ العاـ  عبارة كمن مث نطقها قبل الدركس يف القراءة كالكتابة.

ادلاضي ، كلكن الذم دييز بُت ادلدرستُت ىذا ىو ادلوارد البشرية سبيل إذل االشاره إذل 

 إذلالفرؽ. كم ع ذلك ، عندما ينظر إذل نتائج تقييم الفصل الدراسي األخَت 

 .كزايدتو ادلدرستُت ىي انجحا

ىو  طريقة السمعية الشفويةنظرية التعلم الكامنة كراء 

التجريبية. يف حُت اف النظرية   (skinner)سكينر (behaviorisme)بيهافيوريسمي

(TBS(االساسيو ىي نظرية النحو اذليكلي 
54

يف ىذه النظرية ، كىيكل النحو يعترب .  

حُت تعلم ادلواىب أيضا كانت مبادئ تعلم اف اليد م ع مساكاي ألمناط اجلملة. يف 

 مبدا تعلم اللغة قد طبقت من قبل البنيات.

 النحول كالصرؼم ع القواعد  طريقة السمعية الشفويةمن  التعاكفكلذلك ، فاف 

ين منها ادلتعلمُت ، كرال ديكن استخدامها كبديل يف التغلب علي الصعوابت اليت يعا

                                                           
14

 Nazri Syakur, A. Behaviorisme dan Humanisme dalam Pembelajaran Bahasa Arab, 

(Yogyakarta: Pustaka Madani, 2009), hlm. 78. 
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ؼ ليس فقط حكمت يف ذلك الوقت أيضا ، كلكن جيب اف ر الف تعلم النحو كالص

تؤدم مرارا كتكرارا من أجل تشكيل عاده. البيئة تتفاعل )بُت التحفيز كاالستجابة( 

سوؼ تشكل عاده جيده يف الطبقة حبيث انو سيؤدم إذل حالو حيث يكوف 

 الشخص قادرا علي يتقن بسرعة ما مت تعلمو.

رؼ كاحده كص ضلولىذا البحث مهم الف التعلم من القواعد اليت أصبحت 

كاليت تعترب سليفو لدم الطالب لكي تؤدم إذل مستوايت تصور اليت يصعب فهم 

 طريقة السمعية الشفويةاللغة العربية. كمن ادلتوق ع اف األغراض البحثية ابستخداـ 

اثر الباحثوف ىذا البحث قادره علي التغلب علي ادلشاكل القائمة. كلذلك ، ا

قواعد  لرتقية تعليم (Audiolingual)تطبيق الطريقة السمعية الشفوية  ابادلوضوع

يف ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية  ادلواقع)دراسة متعددة  اللغة العربية

 األوىل تراجناليك وادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية الثاين تولونج أجونج(.

 البحث أسئلة  .ب 

قواعد  تعليم  لًتقية (Audiolingual(الطريقة السمعية الشفوية كيف زبطيط  .1

ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية األكذل تراصلاليك كادلدرسة يف  اللغة العربية

 .الثانوية اإلسالمية احلكومية الثاين تولونج أجونج
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قواعد اللغة  لًتقية تعليم (Audiolingual(الطريقة السمعية الشفوية  تنفيذكيف  .2

ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية األكذل تراصلاليك كادلدرسة الثانوية يف  العربية

 .اإلسالمية احلكومية الثاين تولونج أجونج

قواعد اللغة  لًتقية تعليم (Audiolingual(الطريقة السمعية الشفوية يم يكيف تق .3

اإلسالمية احلكومية األكذل تراصلاليك كادلدرسة الثانوية الثانوية يف ادلدرسة  العربية

 .اإلسالمية احلكومية الثاين تولونج أجونج

 البحث أغراض .ج 

قواعد  لًتقية تعليم( Audiolingual)السمعية الشفوية  الطريقة كاتخطلوصف   .1

الثانوية اإلسالمية احلكومية األكذل تراصلاليك كادلدرسة يف ادلدرسة  اللغة العربية

 .الثانوية اإلسالمية احلكومية الثاين تولونج أجونج

قواعد  لًتقية تعليم( Audiolingual)الطريقة السمعية الشفوية  تنفيذلوصف  .2

الثانوية اإلسالمية احلكومية األكذل تراصلاليك كادلدرسة يف ادلدرسة  اللغة العربية

 .الثانوية اإلسالمية احلكومية الثاين تولونج أجونج

قواعد  لًتقية تعليم( Audiolingual)الطريقة السمعية الشفوية يم يتقلوصف  .3

الثانوية اإلسالمية احلكومية األكذل تراصلاليك كادلدرسة يف ادلدرسة  اللغة العربية

 .الثانوية اإلسالمية احلكومية الثاين تولونج أجونج
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 د البحثفوائ .د 

 النظرية ةائدالف .1

كمن ادلتوق ع اف يساىم ىذا البحث يف تطوير طريقو تعلم اللغة العربية ، 

يتعلق بطريقو النطق ابلصوت ادلرتبطة بتعلم القواعد النحول خاصو فيما 

 .كالصرؼ

 االستخدامات العملية .2

 سةردلدا لرئيس .أ 

ف سة ليكوردلدالرئيس ة دلاجستَت مفيداسالة رلباحثة ىذه اترجو  

 سة.ركدلداد ادلواسىيف مجي ع رالدادلنهج ك  احلكمة اخوال لو يف تقرير د

 لعربية.اللغة ا دلدرس .ب 

ؿ لدخورا مصدرا ك بتكااللمعلمُت ة دلاجستَت مفيداسالة رىذه رت صا

اـ باستخد ـلعربية مناسبة بكواللغة دة ادلااىف عملية تعليمهم لتقدًن 

التسجيل اجلملة يف تعليم قواعد النحو لشفوية بوسائل السمعية اطريقة 

 .كالصرؼ

 دـلقااللباحث  .ج 
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دـ ك لقااطريقة للباحث ف تكوأف دلاجستَت اسالة رلباحثة ىذه اترجو 

 ة.جلديدالعلمية ث البحوؼ اكتشادة الزيات لإلثباأك دلتعمقة ادلالحظة ا

 للباحثة.  .د 

ة ػلباحثاد ػتزيكاعد ػا تسػمهمأ دػث مبػحلبا اذػىف وػيكأف ة ػلباحثا اترجو 

 دلهنة.ايفىذه درة قاة كماىرف كي تكوكمعلمة ف عندما  تكو

كمن ادلاموؿ عمليا اف يكوف ىذا البحث مفيدا لالشاره إذل الباحثُت 

اآلخرين الذين سيفحصوف جوانب طريقة السمعية الشفوية لألخر. االضافو 

للمعلمُت كالطالب تعلم اىتماـ  إذل ذلك ، فاف نتائج ىذه الدراسة كمرج ع

مدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية للغة العربية ، كخاصو علي إتقاف القواعد 

 النحول كالصرؼ( ابستخداـ طريقة السمعية الشفوية.

 توضيح ادلصطلحات  .ه 

 قواعد اللغة العربية لرتقية تعليم (Audiolingual)تطبيق الطريقة السمعية الشفوية 

 العربية اللغةقواعد  . أ
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]قواعد[ جام ع من الكلمة قاعد بعٌت قاعده, عمل.  القاعده ىي القواعد 

أك القواعد الواردة يف اتليف اجلمل ابللغة العربية. فرع العلـو ىذا القويد كثَتا ، 

   51كلكن ىذا سيكوف زلور اىتماـ الباحثُت ىو النحو كالصرؼ.

كالكلمات العربية من النحو ىو علم األشجار الذم ديكن العثور عليو ، 

بناء ىو  من اجلانب الذم كاجو الدكلة يف الكلمات مت  إعراب ك حيث

ذبميعها. كمن ادلعركؼ ما حدث من إلزاميو دكف العلة عالمات هناية كلمو ، 

من رف ع ، شلنوع ، جره ، أك اجلـز ، أك ال يزاؿ يف دكلو بعد ترتيب الكلمة يف 

 اجلملة.

التغيَتات شرؼ الكلمة بناء ليس من حيث ك علم الصرؼ دلعرفو يعٍت 

اإلعرابو ، مثل معرفو صحيح ، مضعفو أك علتو كاعراض اعراض اما حدكث 

االستبداؿ ، كأزالو ، التخلص أك تغيَت شكل )بدكف عالمات العلة ليست 

 الكلمة االخَته(.

 طريقة السمعية الشفويةال . ب

                                                           
15

 Ahmad Warson Munawwir, Al-Munawwir Kamus Bahasa Arab-Indonesia,(Surabaya Pustaka 

Progresif, 1997),hal. 1138 
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م اللغوم. فضال ىي طريقو تعتمد علي ادلنهج اذليكلي يف تدريس التعلي

عن ىذه األساليب التاكيد علي الدراسة ككصف اللغة اليت ينبغي دراستها م ع 

 .بداية نظاـ الصوت ، مث نظم تشكيل الكلمات ، كاجلمل

 تنظيم البحث .و 

من ، بشكل عاـ ، تتكوف ىذه الرسالة من ستة فصوؿ ذلا عدة فصوؿ فرعية

ما يلي ىو  ، كاألشياء ادلكتوبةأجل احلصوؿ على االذباىات كصورة كاضحة عن 

 كتابة منهجية ابلكامل:

 اإلطار العاـ : الباب األكؿ 

، كالغرض  ك أسئلة البحثيناقش ىذا الفصل خلفية ادلشكلة ، 

 كمنهجادلصطلحات ،  ك توضيخالبحث ، كفوائد البحث ، 

،  ك تنظيم البحثالبحث ، كاالفًتاض األكرل للبحث ، 

 كالبحوث ادلنهجية.

 لنظرماإلطار ا : الباب الثاين 

 .حيتوم ىذا الفصل على نظرايت تتعلق أبحباثو

 ادلنهج البحث : الباب الثالث 
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تقدًن بياانت حبثية ، يف شكل كصف للبياانت ادلتعلقة 

 .موضوعيا دبعٌت ال خيلط م ع رأم ادلؤلف ابدلتغَتات قيد الدراسة

 لحقائقا تقديم  : الباب الراب ع 

الفصل على حساب البياانت اليت مت احلصوؿ عليها حيتوم ىذا 

 .يف الدراسة حبيث يتم احلصوؿ على النتائج

 لحقائقاتحليل  :  الباب اخلامش

حيتوم ىذا الفصل على نتائج البحث اليت مت العثور عليها ، مث 

مناقشة النتائج اليت مت احلصوؿ عليها للحصوؿ على 

 استنتاجات.

 ـإلختتاا : الباب السادس

حيتوم ىذا الفصل على استنتاجات مت احلصوؿ عليها من نتائج 

الدراسة كحيتوم على اقًتاحات مناسبة للمشاكل اليت سبت 

  .دراستها

  


