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 الباب األول 

 المقدمة

 أ. خلفية البحث

إلينا من طريق  توقد وصل. عن أغراضهم  العربيعّبر هبا  الىتاللغة العربية ىي الكلمات  

ا لغة القران وتكون احدى . النقل ىف اللغة العربية اربع مهارات وىى   1ة.العادلي اإلتصاالتالت آوإّنر

االستماع والكالم والقراءة مث الكتابة. وللوصول اىل تلك ادلهارات ال بد ان يستعمل ادلدرس طرق 

التعليم ادلناسبة الفعالية و احلصالة وان تكون مناسة ايضا بعناصر اللغة العربية مثل االصوات 

ة أن تعليم اللغة العربية سهال وال صعبا بشرط ان جيتهد ىف احلقيق 2حلروف و ادلفردات مث الًتاكب. او 

طالبها وأن يكون لو شجاعة ىف استعماذلا من غري خوف من اخلطاء. وكذالك ال بد لو ان يكثر 

 التدريب على استخدامها. 

 وال ، بانتظام اللغوية ادلواد لتقدًن شامالً  تصميًما الطريقة ىذه تعد ، العربية اللغة تعليم يف 

 ىي الطريقة فإن ، أخرى وبعبارة. معينة مقاربة افًتاضات على تعتمد وكلها متضاربة أجزاء توجد

 3.احملدد النهج على بناءً  منهجية بطريقة اللغة لتقدًن شاملة خطة
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 مت إذا التدريس مواد إلدخال كوسيلة وفاعلية بكفاءة تشغيلو يتم لن التدريس طرق تطبيق إن

 الطريقة ىذه تكون أن ميكن ، الواقع يف. الطريقة ذلذه الكافية ادلعرفة على يعتمد أن دون التطبيق

. الدقيق التطبيق يكن مل إن ، األىداف حتقيق يدعم عنصرا وليس ، التدريس عملية أمام عائقا

 .الطريقة خصائص عن صحيح وبشكل جيداً  نفهم أن جداً  ادلهم من ، لذلك

 تعليم أنشطة لتلوين كافياً  يزال ال الطبيعة يف تقليديًا زال ما الذي التدريس منط أن يبدو

 وسائل واستخدام صنع يف مًتددين العربية اللغة معلمو كان ، اآلن حىت. ادلدارس يف العربية اللغة

 يف. تعليمية كوسائل فقط البيضاء واللوحات ادلدرسية الكتب يستخدمون فهم. ادلوجودة التعلم

 تعلم يف للطالب جاذبية أكثر ادلوجودة التعلم وسائل جعل ميكنهم ، اإلبداع لديهم كان إذا ، الواقع

 4.العربية اللغة

و العاطفة, والقاصد اىل  الكلمات لتعبري األفكار و ادلشاعر عنتعبري قدرة  يى كالمال ةمهار  

مهارة  . غرض مهارة الكالم ىو كي يقدر  الطالب على االتصال اللساىن  اتصاال جيدا.ادلخاط

لبناء التفاىم واالءتصال االءجيايب حيث تصري اللغة وسيلة ألداءذلك. ويكون  ةمهم ةوسيلالكالم 

ذلك يف اللغة العربية اّنا وسيلة مهمة ايضا . وكان الكالم مهارة احد يف اداءاالتصال باستعمال 

 5.اللغة العربية كوسيلة لو
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غة العربية لوأحدىاال هبا ىف تعليم اللغة احلديثةغوية الىت تقصد لادلهارات ال أحد مهارة الكالم

اللغة ىي  ليتحقق أن. لتعارف ادلوصالت وتستعمل اللغة ووسائلها وسائلمهارة الكالم ىي أفضل 

أساس الكالم. و أما الكتابة فهي دتثيل جزئي دلهارة الكالم. جيب علينا أن ّنتمر يف تعليم اللغات 

خيتلف خّباء تعليم اللغات ىف معٌت  قد 6ة يف تعليم اللغة العربية.األجنبية السيما يف الكالم، وخاص

اللغة, وىف أىداف تعلمها. ومع ذلك فإّنم يتفقون على أن تعلم ادلفردات مطلب أساسي من 

 مطالب تعلم اللغة األجنبية وشرطا من شروط إجابتها.

 يف السمعية الشفهية طريقة إستخدام" حول حبث بإجراء ادلؤلفون يهتم ، ادلشاكل ىذه من

 .معهد اجلامعة اإلسالمية احلكومية تولونج أجونج يف( العربية اللغة) العربية اللغة تعليم

 توضيح المصطلحاتب.  

الجل االجتنابات واالبتعاد عن سوء الفهم ىف فهم ادلوضوع ىذا البحث، فينبغى على  

 الباحثة توضيح ادلصطلحات التالية:

 .التوضيح النظري1

السمعية الشفهية ىي طريقة لتعليم اللغة العربية واليت نتم من خالل اإلستماع إىل  طريقة . أ

 مت نطق صحيح.
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فيو ثالث  ىو مكان اليت تسكن الطالبات وتتعلم فيها عن اللغة العربية.معهد احلامعة   . ب

 األوىل والثانية.  يف مرحلة طبقات واليت ميكن أن تستوعب حوي ثالث مائة وأكثر طالبة

 .التوضيح التطبيقى 2

 الشفهيةاستخدام طريقة السمعية بنسبة توضيح ادلصطلحات ىف السابق , أن قصد ادلوضوع "

طالبات قسم اللغة العربية يف معهد اجلامعة اإلسالمية احلكومية تولونج يف تعليم مهارة الكالم ل

 و الدقيق واجليد سهل ادلواصالت و التكلملت قدرة الطالباتعلى  "أجونج

 ج. تحديد البحث و مسائل البحث

 تحديد البحث . 1

 (. احلدود ادلوضوعية1

استخدام طريقة السمعية الشفهية يف تعليم مهارة  حتدد الباحثة موضوع ىذا البحث

 .الكالم

 (. احلدود ادلكانية2

  معهد اجلامعة اإلسالمية احلكومية تولونج أجونج ىف لطالباتا ختتار الباحثة

 الزمانية(. احلدود 3

 2118/211٨ىذا البحث حمصوص لطالبات يف العام الدراسي 

 مسائل البحث. 2

 مسائل البحث ىف ىذا البحث العلمى مبوضوع البحث التاىل :  
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 كيف ختطيط استخدام الطريقة السمعية الشفهية يف تعليم مهارة الكالم ؟ .1

معهد اجلامعة اإلسالمية  يفالشفهية يف تعليم مهارة الكالم كيف استخدام  طريقة السمعية  .2

 احلكومية تولونج أجونج ؟

يف استخدام طريقة السمعية الشفهية يف معهد اجلامعة اإلسالمية  وكيف حلها ما ادلشكالت .3

 احلكومية تولونج أجونج ؟

 اهـداف البحث  د.

 ىف ىذا البحث العلمى مبسائل البحث التاىل:   اىـداف البحث

يف معهد اجلامعة اإلسالمية احلكومية  الطريقة السمعية الشفهيختطيط استخدام  دلعرفة . 1

 تولونج أجونج ؟

استخدام طريقة السمعية الشفهية يف تعليم مهارة الكالم يف معهد اجلامعة اإلسالمية  دلعرفة. 2

  احلكومية تولونج أجونج
الكالم  استخدام طريقة السمعية الشفهية يف تعليم مهارة. دلعرفة ادلشكالت وحلها يف 3

 للطالبات قسم اللغة العربية يف معهد اجلامعة اإلسالمية احلكومية تولونج أجونج

 و. فوائد البحث

 .الفائدة النظرية 1

ترجو الباحثة ان تكون نتائج ىذا البحث العلمى زيادة للخزانة العلمية ىف تربية اللغة 

 وخاصة ما يتعلق بتعليم مهارة الكالم.
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 .الفائدة التطبيقية 2

اإلسالمية اجلامعة ادلعهد صارت نتائج ىذا البحث العلمى مفيدة دلسؤوىل التعليم اللغـة ب . أ

صار ىذا البحث العلمى خّبة للتالميذ والباحثة  الوصف احلكومية تولونج أجونج

 خاصرة وزيادة خلزانتهم العلمية. 

 .للباحث القادم 3

وادلواد ادلرجعية دلن يبحث ىف يوم ترجو الباحثة ان تكون ىذا البحث مفيد للتوجيو والدليل 

 القادم  ذات صلة او مناسبة مع نتائج ىذا البحث.

 ح. البحوث السابقة

 "الثامن"الصف كالم اليف تعليم  السمعية الشفهيةتطبيق أسلوب . 2111نانا لطفييانا,  .1

سنن كاليجاغا نتائج ىذه البحوث  UINأطروحة  ،سليمان جنيمبالك متسن يوجياكارتا  يف

مبا يف ذالك الطريقة السمعية الشفهية الذي يستخدم ادلعلم يف احملادثة تطبيق متسن 

 . جنيمبالك سليمان أجرى الطالب أمام الصف, مث ادلعلم أيضا إثبات القراءت مباشرة

الثامن يف ادلدرسة ادلتوسطة  يف الفصل الكالم دراسة طريقة تعلم. 2116عريف رمحن,  .2

ا علي ماكس كرابياك يوجياكارتا. يف كتاباتو ، مت تطبيق طريقة بوتر  اإلسالمية احلكومية 

الكالم يف تعليم اللغة العربية بسالسة ووفق ما ورد يف نظرية ّنج الكالم رغم أنو ال يزال 

 يتطلب التحسني بسبب وجود العديد من العقبات



7 

ان احملادثة. ( تأثري الطريقة السمعية الشفهية ضد الطالب إتق2113العزيز سيتياوان.) عبد .3

أطروحة, جامعة التعليم إندونيسيا .نتائج ىذا البحث ىو أن ىناك زيادة قدرة على 

  التحدث الطالب, ويتبني ذالك من القيمة ادلتوسطة الختبار.
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 النتيحة ادلوضوع اإلسم النمرة

1 

السمعية تطبيق أسلوب  نانا لطفييانا
كالم اليف تعليم  الشفهية

 يف "الثامن"الصف 
سليمان جنيمبالك متسن 

 يوجياكارتا 

نتائج ىذه البحوث مبا يف ذالك 
الطريقة السمعية الشفهية الذي 
يستخدم ادلعلم يف احملادثة 
تطبيق متسن جنيمبالك سليمان 
أجرى الطالب أمام الصف, 
مث ادلعلم أيضا إثبات القراءت 

 . مباشرة
 

2 

 الكالم دراسة طريقة تعلم عريف رمحن
الثامن يف  يف الفصل

ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية 
بوترا علي ماكس  احلكومية 

 كرابياك يوجياكارتا

يف كتاباتو ، مت تطبيق طريقة 
الكالم يف تعليم اللغة العربية 
بسالسة ووفق ما ورد يف نظرية 
ّنج الكالم رغم أنو ال يزال 
يتطلب التحسني بسبب وجود 

 العديد من العقبات
 

3 

العزيز  عبد

 سيتياوان

تأثري الطريقة السمعية 
الشفهية ضد الطالب 
إتقان احملادثة. أطروحة, 

 جامعة التعليم إندونيسيا

نتائج ىذا البحث ىو أن ىناك 
زيادة قدرة على التحدث 
الطالب, ويتبني ذالك من 

 القيمة ادلتوسطة الختبار.
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ى دتاما بالبحوث السابقة أو وبعد أن نالحظ تلك البحوث, رأيت ىذا البحث ال أحد مستو 

ميكن يساوى مبركز ادلشكلة فقط أو بادلهارات اللغوية )مهارة الكالم( فقط أو عن السكان 

والسنة. لذلك الباحثة جترب أن تكمل ىذا البحث حبيث عن حتليل ادلشكلة  وادلهارت 

مهارة الكالم يف اللغوية. الباحثة تسمي بادلوضوع "استخدام طريقة السمعية الشفهية يف تعليم 

 م." 2118/211٨معهد اجلامعة اإلسالمية احلكومية تولونج أجونج للعام الدراسي 

 ز. ترتيب البحث 

 وأما ترتيب ىذا البحث فهي:

مقدمة حيث تشتميل : خلفية البحث , و مسايل البحث , وأغراض :  الباب األول

ادلصطلحات, وتوضيح  البحث , وفوائد البحث , والبحوث السابقة ,

 وترتيب البحث.

: النظريات حيث تشتميل : مفهوم استخدام طريقة السمعية الشفهية,  الباب الثاين

تعريفو, وادلواد الدراسية فيو, وطريقتو وعوامل صعوبات فيو, ومفهوم مهارة 

الكالم وتعريفها و أمهيتها, وخطوات تعليمها ومشكالت تعليمها 

 ومشكالت تعليمها وحلها.

  :  منهج البحث حيث يشتمل على تصميم البحث, ومدخلو,  الثالثالباب 

 ومكانو, وحضور الباحثة, ومصادر احلقائق, وطرق مجعها, وحتليلها,    

 وتفتيش صحتها, وخطوات البحث.    
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  : تقدًن نتائج البحث ويشتمل على حملة عن أحوال موضوع  الباب الرابع

 ن البحث وحتليلها.البحث, وتقدًن احلقائق احملصولة م   

 : اخلادتة حيث تشتمل على اخلالصة واإلقًتاحات.  الباب اخلامس


