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 الباب الرابع

 نتائج البحث ومناقشتها

 بالجامعة اإلسالمية الحكومية تولونج أجونج لمحة عن معهد الجامعة  .أ 

خلفية تاريخ معهد الجامعة بالجامعة اإلسالمية الحكومية تولونج  .1

 1أجونج

سيكون أصول والدة العلماء, والذي يتوقع أن تطوير ىم اجملتمع األمهية مجاعة الطالب 

للمجتمع مع معرفة ذلك. فلذالك, تعترب الطالب كمنشط اجملتمع )وكيل وتقدمي التفسَت ادلعرفة 

باعتباره اخلليفة القادر على قراءة يف العامل احلقيقي ( للتحرك حنو اجملتمع اإلسالمي إىل وظيفتو التغيَت

 حتمية إذلي.باعتبارىا 

مية احلكومية تولون  أوون  لتحقيق ىذه التوقعات, واألنشطة التعليمية يف اجلامعة اإلسال

حيث من ادلناى  الدراسية, وشارك يف ادلناى  الدراسية, وادلنهجية ادلووهة إىل إمكانية التمكُت 

ادلعرفة ( 1:)ئص اوميل للطالب لتحقيق اذلدف الشخصي من اجلرجيُت الذين لديهم ىذه اخلص

 برمحة للعادلُت.( وذلا زوح اإلسالم 4( مثقف )3( ذلا أخالق كرمية,)5الواسعة )

( 1يف عملية التعليم ادلووهة لألنشطة ادلوصوفة ىي : )ولذالك, فإن إسًتاوية ادلستخدمة 

( تعزيز األساس لتطوير العلوم 5)أن ينت  ادلفكر الناقد, خالقة ومبتكرة, بناء نظام التعليم اليت ميكن 

( بناء قدرات 4كمطرر األخالق الفردية والعامة, )( وعل اجلامعة  3للتحول اإلوتماعي والثقايف, )
                                                           

 ,ص 5919سالمية احلكومية تولون  أوون  مصدر البيانات : وثيقة معهد اجلامعة يف كتاب اإلرشاد دلعهد اجلامعة باجلامعة اإل 1
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كمطور اجملتمع ( تقوي موقف اجلامعة  5ادلؤسسات كأساس تطوير القدرات وبناء الشخصية, )

 كوكيل تغيَت اإلوتماعي.( تشكيل رلتمع اجلامعة  6بأساس التسامح واالعتدال,)

ادلكثف قادر  إحدى منها ىو مطلوب حيث موقع ادلعهدلدعم حتقيق ىذه التوقعات, 

فضال عن شكل من صدى يف حتقيق مؤسسات التعليم العايل اإلسالم العلمية والدينية, على توفَت 

ىنا حيث موقع ادلعهد قادر على ادلسامهة لألمة أشكال التعزيز لتشكيل ادلتخرج الفكري وادلهٍت. 

ادلعهد ىو كمؤسسة حتت رعاية اجلامعة العالية باجلامعة اإلسالمية من خالل تطوير البشر كلو. 

عرفة ولتطوير ادللتعزيز ولتعميق ( 1ثالث وظائف رئيسية, وىي: )احلكومية تولون  أوون  لديها 

(  3باللغتُت العربية واإلجنليزية )( كمركز تطوير ادلهارات 5الدينية اليت مت احلصول عليها من اجلامعة,)

 5الشخصية باألخالق الكرمية وتعزيز العقيدة.ية كمركز تنم

إىل فرفسور دكتور  5911وبدأت رمسيا ومصدقة يف عام  5919بٍت معهد اجلامعة يف عام 

أيضا مبٌت ادلعهد يبدأ بنشاط مع أنشطة ويف ىذا العام  5911سبتمرب  55زلاسن, احلاج يف التارخ 

مشرفات. ومعهد  6طالبة و  39كانت ال يزال الطالب, مع عدد من الطالبات يف ذلك الوقت  

اإلسالمية احلكومية تولون  أوون , كمكان الطالبات اجلديدة اجلالسات يف اجلامعة مؤسسة اجلامعة 

 3واللغة )العربية و اإلجنليزية(.ادلرحلة األوىل لتعليم العلوم الدين 

 موقع معهد الجامعة اإلسالمية الحكومية تولونج أجونج  .2

                                                           
  8نفس ادلراوع, ص  5
  5917-94- 39مصدر البيانات : وثيقة ادلعهد اإلسالمية احلكومية تولون  أوون , يف التاريخ  3
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اجلامعة اإلسالمية احلكومية تولون  اوون  يف الغرب احلرم اجلامعة  وقع معهد

يف الغرب احلرم اجلامعة اإلسالمية احلكومية تولون  اإلسالمية احلكومية تولون  أوون  

وىذا مبٌت كبَت مبا فيو ثالث طبقات واليت  46أوون  يف الشارع مايور سووادي 

 5.4-1( يف مرحلة 399طالبة )ثالث مائة وأكثر ميكن أن تستوعب حويل 

 معهد الجامعة بالجامعة اإلسالمية الحكومية تولونج أجونج الرؤية وبعثه  .3

ادلسلمُت الذين لديهم ادلعرفة الرؤية : حتقيق مركز التنمية اإلسالمية, ويوود علماء  .أ 

 احمللية.

 واإلجنليزية ( توفَت مهارة اللغوية أي العربية 1البعثة : .ب 

 على فهم القرأن واحلديث صحيحا وطيبايوصل الطالب  (5

واألخالق الكرمية وتعميق يوصل الطالب لتمليك العلوم الواسعة ( 3

 العقيدة.

 جالحكومية تولونج أجونبالجامعة اإلسالمية الهيكل التنظيمي لمعهد الجامعة  .4

يف . وكذالك يف تشغيل رلموعة, السيما يف رلال التعليمادلنظمة ىي شيء مهم   

تولون  أوون . مع مثل ىذه ادلنظمات باجلامعة اإلسالمية احلكومية معهد اجلامعة 

وميكن ادلنظمة أن يكون الوفاء ادلتوقع يف ادلؤسسة مهمة ودا, ألن حضور 

امعة التنظيمي يف معهد اجلامعة جباستخدامها وسيلة لتحقيق األغراض.وأما اذليكل 

  اإلسالمية احلكومية تولون  أوون  فهي:
                                                           

 نفس ادلراوع.  4
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 4.1أ.ودول 

إدارة العمل وحدة منفذ اإلحتد يف معهد اجلامعة باجلامعة اإلسالمية اذليكل التنظيمي 

 5919\5918تولون  أوون  احلكومية 

 

  



56 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مدير الجامعة 

 وكيل مدير الجامعة
(3الثالثة )  

 

 

 مدير

 أمين الصندوق  كاتب

 مربيون

 قسم 
 التربية 

قسم 
 الللغة

 قسم
  المواصالت

 قسم منهج
 الدراسي

قسم 
 الطالب

قسم جمعية القراء 
 والحفاظ

 مشرفات
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 4.5ودول أ.

 أحوال المعلمين في معهد الجامعة اإلسالمية الحكومية تولونج أجونج

 أسماء الكتب التراث   األستاذ أسماء نمرة 

 األربعُت النووية  نور عزيز مسلم ادلاوستَت  1

 منت األورومية دكتور تغوه, احلاج, ادلاوستَت  2

 األخالق للبنات   3

  3وزءمبادئ الفقهية  دكتور نور أفندي, احلاج, ادلاوستَت  4

قراءة القرأن بالتحسُت التالوة وطريقة القراءة  خليل متقُت, ادلاوستَت  5

 "الذكر"

 تدريس اللغة اإلجنليزية  أجناروايتلولؤ  6

 تدريس اللغة العربية  , ادلاوستَت زلمد فطان 7

 تالوة القرأن األناممصباح  8

 قراءة القرأن بالتحفيظ مرزوقي , ادلاوستَت  9

 قراءة القرأن بالتحفيظ احلسنةنعمة  11

 ىدرة أو الصلوات عفيف الدينىاًل  11

 

 طالبات
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 4.3ودول أ.

 تولون  أوون  عدد الطالبات يف معهد اجلامعة اإلسالمية احلكومية 

 عدد  الطبقة الثالثة  الطبقة الثانية  الطبقة األوىل 
98 196 198 315 

  .برامج األنشطة في معهد الجامعة5

وتنمية تتكون من مخسة أنواع ىي تنمية موارد البشر وادلناى  وادلؤسسات ىذه الربام   

ىذا الشرح  للعبادة اللغوية وتنمية الكفاءات ادلهارات وتنمية اجلودة والكمية ادلهارات 

  5.1أ.ودول كما يلي يف 

 أنواع األنشطة برامج األنشطة النمرة
و تنمية موارد البشر وادلناى   (1

 ادلؤسسات  
إوتماع العمل مبعهد اجلامعة كل  (1

 السنة
 كل مرحلة نشر كتب النمط   (5
 تقومي ادلنظمة كل أسبوع  (3
 اإللتقاء األسبوعي  (4
 العمل اإلوتماعي داخليا وخارويا (5
 وثيقة أنشطة ادلعهد ووردىا (6

 تعليم الكتب الًتاث (1 ة كيتنمية الكفاءات األكدميي (5
 (39تعليم القرأن وحفظو )وزء : (5
 حتفيظ القرأن (3
 وهتليلهاقراءة سورة يس  (4
 تعليم كتاب رسالة احمليض (5
 )زيارة األولياء(السفر الديٍت  (6

 البيئة اللغوية (1 اللغويةتنمية الكفاءات  (3
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 للغةخدمة اإلستشارة  (5
 يوم اللغة العربية واإلجنليزية (3
 تعميق اللغة  (4

 إختبار الفن الديٍت  (1 تنمية الكفاءات ادلهارات  (4
 الرياضة  (5

 

 و تحليلهاب. تقديم الحقائق  

والوثيقة. يف ىذا تنال الباحثة من ادليدان البحث ىي نتائ  ادلالحظة وادلقابلة 

تعمل الباحثة ادلقابلة غَت وادلعلومات. احلال, أصابتها الباحثة ادلشكالت لنيل البيانات 

والوثيقة اليت نتائ  ادلالحظة وادلقابلة الًتكيب أو ادلقابلة غَت الرمسي. وىذا ىي احلقائق من 

 ة الشفهية يف تعليم مهارة الكالم.طريقة السمعي إستخدام تنال الباحثة دلعرفة عن 

في  استخدام الطريقة السمعية الشفهية في تعليم مهارة الكالمتخطيط  .1

 معهد الجامعة اإلسالمية الحكومية تولونج أجونج

كما و التدريس  يف التعليم ىو اإلرشادة إلوراءت التعليم والتعلم أ التخطيط 

أيضا, عملية التعليم تستطيع أن ادلووود يف ىذا معهد اجلامعة. ويروي هبذا التخطيط 

عادة من اإلعداد والتنفيد واإلختتام. ويف جتري منظمة. ويتكون التخطيط يف التدريس 

من التخطيط, األول يصنع لو من ادلربية حيث منو قسم ىذا ادلعهد, ىناك ووهُت 

 يصنع من بعض ادلشرفات.منه  الدراسي , والثاين 
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وىو من ادلربية لقسم منه  الدراسي أن يقوم فيو دلدة سنة. يصنع التخطيط  

ولكن التدريس ليس من التدريس اإلضايف الذي يسًتشد مباشرة للمشرفات أيضا, 

 أستاذ فطاين, ادلاوستَت يف بيانو: شرة لألستاذ. كما قالت اإلضايف الذي يسًتشد مبا

 ادلراد ادلهرارية ادلواد أو اللغوية ادلواد حتضَت عمليةفهي  يغطي أن قبل مت الذي التخطيط"
 ادلادة مقاربة أو طريقو اختيار ، ادلهارة حتقيق تدعم اليت الوسائط حتقيقهااستخدام

 5".ادلواد توفَت عملية يف ادلستخدمة وختصيص تقييم ،
فهو  احلكومية تولون  أوون  كمشرفة يف معهد اجلامعة اإلسالمية   وأما أخيت ليلة العزي

 يقول :
 

التخطيط ىو حتديد ما يتم يف سلسلة من القرارات والتفسَتات وحتديد 

السياسات وحتديد الربام  واألنشطة. التخطيط ىو أيضا رلموعة من العمل لتحقيق 

احملددة. بادلثل التخطيط ىو عملية عقالنية منهجية الختاذ إوراءات قادمة ، األىداف 

 .والتخطيط للتعلم يف ىذا البحث ىو التخطيط

التخطيط ىو اإلوراء األويل الذي جيب دتريره من خالل عملية عقالنية 

ومنهجية. من ادلؤكد أن العملية تتبع اإلوراءات اليت اتفقت عليها اجملموعة لتحقيق 

دف. دحدد التخطيط أيًضا األىداف العامة واحملددة استناًدا إىل دعم البيانات اذل

 .وادلعلومات. يف التخطيط ، جند أمناط التخطيط وأمناط وأنشطة العملية

 :ميكن رؤية التخطيط ادلنهجي يف األمور التالية
                                                           

زلمد فطاين ادلقابلة مع األستاذ  5 
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 .ينطوي التخطيط على العملية ادلستمرة لألنشطة ادلستقبلية

 .الفجوات يف عملية النشاط يف ادلستقبل ويف ادلاضياالنتباه إىل  .2

 .بذل الكثَت من اجلهود البديلة وادلتنوعة للتغلب على ىذه الفجوة .3

 .االىتمام بفعالية وكفاءة ىذه األعمال البديلة .4

ميكن تفسَت التدريس على أنو عملية تغيَت السلوك اجليد اليت تنطوي على ادلعرفة 

كن أيًضا تفسَت التدريس على أنو اجتاه وإرشاد للطالب للحصول والسلوك وادلهارات. مي

على جتربة تعليمية. مل يعد التعليم أو التعلم رلرد نقل للمعرفة من شخص أكرب إىل 

الطالب ، ولكنو مل يعد أكثر على األىداف ادلراد حتقيقها. وتشمل ىذه األىداف 

 .اجملاالت ادلعرفية والعاطفية واحلركية

علم أو التدريس يف ىذا الوقت االبتكار واإلبداع من أحد ادلعلمُت يف يتطلب الت

إعداد مجيع مكونات التعلم. ال يُتوقع من الطالب استيعاب ادلعرفة من الناحية النظرية 

فحسب ، بل على خربات التعلم اليت ميكن أن تكون مرتبطة بالتجربة الداخلية 

التعلم عملية منو مثالية للطالب وفًقا جملال للطالب. يف النهاية ، ميكن أن توفر عملية 

 .التعلم ادلطلوب يف كل مادة. يسعى الدارسون كمعلمُت يف اكتساب ادلعرفة

 من كل من الشروط ادلذكورة أعاله ميكن أن نستنت  أن ختطيط نظام التدريس
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ىو التطبيق التحليلي الرشيد للمكونات ادلختلفة للتدريس ككل لتحقيق األىداف 

وة يف التعلم. يف سياق تعلم اللغة العربية ، ميكن وصف العملية على النحو التايل ، ادلرو

عملية إعداد مواد اللغة أو ادلهارة ادلراد حتقيقها ، استخدام الوسائط اليت تدعم حتقيق 

ادلهره ، اختيار طريقو أو مناى  ادلادة ، التقييم والتخصيص ادلستخدمة يف عملية توفَت 

 .ادلواد

 .الغرض من التخطيط لنظام تعلم اللغة

يوفر ختطيط نظام التدريس إرشادات للمعلمُت للقيام مبهام يف تلبية احتياوات 

الطالب التعليمية. التخطيط كخطوة أوىل قبل عملية التعلم. يف تعلم اللغة ، يتوقع من 

 .لصعوبةمجيع الطالب وفًقا دلستواىم فهم وتطبيق مجيع الصعوبات بكل تعقيد مستوى ا

 :الغرض من ختطيط نظام تعليم اللغة ىو كما يلي

 .التخطيط ىو اجتاه لألنشطة التعليمية يف حتقيق األىداف .1

يستخدم التخطيط كنموذج أصلي يف تنظيم كل عنصر من عناصر  .2

 .التعلم يف كل مهارة مثل أساليب ومراحل التعلم واالسًتاتيجيات

 .ر من عناصر التعلمالتخطيط ىو دليل العمل لكل عنص .3

دحتوي التخطيط على أداة قياس فعالة حبيث ميكن تقييم التعلم خالل  .4

 .العملية
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ميكن استخدام التخطيط لتجميع البيانات وادلعلومات حول استمرارية  .5

التعلم حبيث يكون ىناك استمرارية بُت التخطيط الذي يتم جتميعو مع عملية 

 .التعلم ادلستمرة

اف ، ميكن لتخطيط نظام التعلم جتنب ازدواج تسليم ادلواد حبيث من ىذه األىد

يكون تقدمي ادلواد ذا صلة بالكفاءات ادلراد حتقيقها. ميكن قياس تناسق الكفاءة 

بفعالية من خالل العروض التقدميية اليت حتدث يف دورة ختطيط التعلم ادلنهجي ، كما 

ير حول نتائ  التعلم بناًء على ميكن رؤية ىذا االتساق من التقييمات أو التقار 

 6.الكفاءات ادلقدمة مع الكفاءات احملددة يف أىداف التعلم

 :يوأما قالت أخيت عزة الليلي التخطيط قيل إعطاء ادلادة فه

 األول وطويلة طويلة فًتة ىناك أن أي ، للتحضَت الالزم والوقت ادلواد حتضَت يتم" 
 عقد سيتم بينما اللغوي الفصل من قسم لكل األول طويل دراسي لفصل

 احملاضرة موضوعات الختيار فاتادلشر  مجيع مع األول قصَتة أسبوعية اوتماعات
 "الحًقا تسليمها سيتم اليت

 
في معهد الجامعة ة الشفهية في تعليم مهارة الكالم إستخدام  طريقة السمعي .2

 اإلسالمية الحكومية تولونج أجونج

يعلم مهارة , " األستاذ زلمد فطاين ىو مدرس اللغة العربية يف ىذا معهد اجلامعة 

ميبغي أن يتمكن الطالب يف   ىوالكالم  اتالكالم,وفقا لو بسهولة يف تعليم مهار 
                                                           
6
 Rikhlatul ilmiah. Diktat. Perencanaan Sistem Pengajaran Bahasa Arab. (STAIN Tulungagung 

2006) Hal 5-10 
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باللغة  كثَت من ادلفردات. ألن دون ادلفردات ال يستطيع الطالب ان يتحدثوا   عابياست

 7العربية".

 من ادلالحظة ىي: البيانات الباحثة اماحتصل

يوود كل أسبعُت تعليم مهارات الكالم عند وباخلصوص يف عملية التعليم اللغوي 

 حتضر ىناك ثالث مائة الطالبةفاسكا سروانا وىذه ادلقابلة يف طبقة األوىل يف بناء مرة

ادلقابلة  قبل دخول وأستاذ يعطي ادلادة    ., ودائرة ىذه التعليم, ىن من متنوعة القسم 

تتضمن من متنوعة األشكال ل التعليم وىذه ادلادة قبطالبات أن تتعلم كي تستطيع ال

عند التعليم ىناك متنوعة ادلرور   القواعد. واحلوار  وتتكون من احملفوظات اللغوي وىي 

. تتحدثون جبانبهن بالتعليم . ىناك طالبة اليت نشاطة ودا, وىناك الطالبة اليت ال تبايل 

الصعوبة من العوامل , جيدون الطالب وأما ىناك مشكالت يف تعليم مهارة الكالم 

, ومنهن ال تفهم عن ادلفردات. يف تعليم مهارة الكالم اليت التفهم اللغة العربية 

 نطقا صحيحا بقواعد اللغوي.تستطيع الطالبات على قراءة اللغة العربية مث نطقها

 ستاذ زلمد فطاين حيث يقول :مع األابلة قفتقوم الباحثة بادل

يتكون تدريس اللغة العربية يف ىذا معهد اجلامعة من طرفُت.أوال, يعمل التدريس كل 
يوم ويسًتشد مباشرة للمشرفات يف كل طبقة. ثانيا ويسًتشد التدريس من وهة 
أم األساتيذ اليت تدير يف رلال اللغة العربية )ادلعلم يف اجلامعة(. وىذا التعلم ىو إضايف 

وأما تدريس اللغة العربية فيو يسًتشد على منه  التعليم للمعهد الذي  ال يف ادلدرسة.
قد مت تشبيبا منذ تأسيسو وحىت العام الدراسي احلايل شراء مراوعة كل ويل أو 

 ”سنوات.

                                                           
7
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ادلعهد ىناك نوعان , تعلم اللغة العربية بشكل عام كان التعليم اللغة العربية يف ىذا 
العربية علي ووو والكالم والقراءة والكتابة. اما تعلم اللغة  إلستماعواليت تشمل ا

يف الدرس األول يعٍت ميكن الطلبة أن تذكر اخلصوص يعٍت احملادثة, عملية التعلم 
عن طريق جتميع ادلفردات الطبقة مرارا وتكرارا,وبعد ذلك ادلادة واءت األشياء ادلخيطة 

إىل ذلك ىناك بعض أكثر الطرق اليت يتحدث يف اجلملة مث يقرأ ذلم. باإلضافة 
مرات الكثَتة, مث دتارس أمام تقرأ الطالبات احلوار  وىنا الطالبات إىل دور اللعب 

 أصدقائها."
أخذت الباحثة اخلالصة يف ادلقبلة ادلذكورة, أن تعليم مهارة الكالم يف مهعد اجلامعة 

ومتنوعة خلفية التعليم والكفائة ت أن متعدد الطالبااإلسالمية احلكومية تولون  أوون  

 إبدائيا يف التعليم. ماىرون وبعض منهم اللغوية بعض منهن 

إمسها إيكا ترتا ادلذكورة, دحصل الباحثة البيانات من بعض الطالبات باإلضافة البيانات 

 .شكيال

 هال إذا كريرا وحفظ" "تعليم مهارة الكالم صعوبة, ولكن س

أن تعليم مهارة الكالم ىي مهارة ادلقابلة ادلذكورة . أخذة الباحثة اخلالصة من البيانات 

 جيب أن يكون على الطالبات قادرين على فهم مايقالواحدة يصعب على الطالبات. 

وحفظ ادلفردات لًتقية وكيف عندما يتكلم اللغة العربية. مع ىذه العادة, يكرر ادلفردات 

 مهارة الكالم.

خلق يف توفَت ادلواد لطالبات, وكذالك اختيار الطريقة يف عملية التعلم ليكون ادلعلم 

طريقة التدريس ىي وسيلة إلستخدام ادلعلم يف ادلناسبة للمادة اليت جيرى تدريسها. 
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ادلناسبة ادلواد ذي لديو قدرة عالية علي إتقان دون الطريقة العملية التعليمية. ادلعلم ال

 8, وزيادة فشل احتمال اكتساب.زمةالتعليمية الال

 
 يت عزة الليلي كما قال أخ

 يتعلمها اليت ادلهارات من وزء التحدث ألن. اللغة يف اتادلهار  أىم ىي الكالم مهارة"
. أونبية لغة تعلم من وًدا أساسًيا وزًءا التحدث مهارات تعترب لذلك ، ادلتعلمون
 يف حقيقية مببادرة يطالب الذي اللغة دلستخدم نشط لغوي نشاط ىو التحدث
 لغة قدرة من وزًءا التحدث يعد ، ادلعٌت ىذا يف. لفظياً  نفسو عن للتعبَت اللغة استخدام
 استخدام وقواعد اجلوانب من العديد إتقان تتطلب التحدث وقدرة ، وادلثمرة النشطة
 ".اللغة

 السمعية الشفهية طريقة استخدام إوراءات

 ىي التقدمي خطوات السمعية الشفهية طريقة استخدام إلوراءات وصف يلي فيما
 :يلي كما
 ينظر وال الطالب يستمع. وتكرارا مرارا يتلو ادلعلم أن قصَتة يقرأ/  للحوار عرض. 1
 .النص إىل
 واحد وقت يف مجلة كل تقليد أسلوب مع قصَتة قراءة/  احلوار وحفظ تقليد. 5

 (tehcnique حتفيظ-تقليد) حتفيظ-تقليد التقنية ىذه وتسمى ، اجلملة وحفظ
 يتم. صعبُت معلمُت تعترب اليت القراءة أو احلوار يف الواردة اجلملة أمناط عرض. 3

 .احلفر تقنية بواسطة ىذا تدريب
 حفظوا الذين الطالب من يُطلب. أعاله تدريبها مت اليت القراءة/  احلوار تدليل. 4

 .مقدًما يتظاىروا أن احلضور
 .أعطيت اليت اجلملة ألمناط وفقا أخرى مجل تشكيل. 5

في معهد الجامعة اإلسالمية المشكالت في استخدام الطريقة السمعية الشفهية  .3

 حكومية تولونج أجونجال
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وبشكل تدرجيي.الميكن الشخص أن يتكلم دحتاج وقتا طويال تعليم مهارة الكالم يف 

ولكن اللغة األونبية واليت ال ليست اللغة األم العربية بشكل ويد ألن اللغة العربية 

, يستخدم ادلعلم وادلشرفة ليومية. ولذلك, لتسهيل التعلم مهارة الكالمدتارس يف اللغة ا

شكلة عند استخدام الطريقة السمعية . ولكن ىناك بعض ادلالطريقة السمعية الشفهية

  أوون . معهد اجلامعة اإلسالمية احلكومية تولونالشفهية يف تعليم مهارة الكالم يف 

عند استخدام ىذه عن ادلقابلة مع ادلعلم والطالبات حول ادلشكلة سيتم الباحثة 

 الطريقة.

. ومن "نواوو ادلشكالت عند تعليم مهارة الكالم بااستخدام الطريقة السمعية الشفهية

مل تقدر ىناك العديد من الطالب تللك ادلشكالت ىي : خلفية الطالبات متنوعة, 

حبيث جيدون صعوبة يف العربية يف مهارة الكالم,أقل تفاىم من ادلفردات على تعلم اللغة 

الطريقة السمعية الشفهية , عدم ووود الثقة واخلوف من تعلم مهارة الكالم بااستخدام 

 "نطق أو تكلم يف اللغة العربيةاخلطاء عند 

, بأن ادلشكالت الطريقة السمعية أخذت الباحثة اخلالصة من البيانات ادلقابلة ادلذكورة 

 الطالبات متنوعة , وعدم دتكن من ادلفردات, وشعور عدم الثقة.الشفهية ىي : خلفية 

على مصدر البيانات من مالحظة أن "باإلضافة إىل البيانات ادلذكورة, حصلت الباحثة 

, الطالبات تتحمسون ودا يف عملية التعليم , ولكن ىناك دحدث يف عملية التعليم 

يشعرون بادللل حُت يستخدم ادلعلم طريقة السعية الشفهية. كان بعض من الطالب 

.أخذت الباحثة اخلالصة مع تعلم طرق لفهم النص, مث يقرء مرارا ودحفظ النصبادللل 
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حبيث كان لديها صعوبة يف مل تستطيع على فهم ادلفردات من ادلقابلة . أن الطالبات 

صعوبة يف حفظ ى ادلفردات فهي ال تشعر عل الطالبات تستويل حفظ النص , إذا كان

 9احملادثة النصية.

 نتائج البحث  .ج 

 نتائجها وىي :مجع البيانات اليت مجعها يف التحليل, ميكن أن جيد الباحثة 

عملية تعليم مهارة الكالم بااستخدام الطريقة السمعية الشفهية يف معهد اجلامعة  .1

 تولون  أوون , منها:اإلسالمية احلكومية 

 يف الكالم الطالباتابتكار  .أ 

 اللغة العربية خاصة مهارة الكالم.ادلعلم والطالب تكون سهلة يف تعلم  .ب 

 مهارة النطق ويدا.تستطيع الطالبات  .ج 

الت بإستخدام الطريقة السمعية الشفهية يف تعليم مهارة الكالم يف واحملاو أن ادلشكلة  .5

 معهد اجلامعة اإلسالمية احلكومية تولون  أوون .

 ادلختلفة  الطالباتخلفية  .أ 

 تكلم اللغة العربية. أقل تفاىم من ادلفردات حيت يظهر اخلوف من اخلطاء عند .ب 

 ادلادةأقل رغبة الطالبات عن  .ج 

 ينبغي أن يكون ادلعلم: يعٍتأن احملاوالت  .د 

 جيب أن يكون ادلعلم إبداعا يف تطبيق ىذه الطريقة. .(1

 تعطي ادلعلم كثَت من ادلمارسة ادلفردات .(5
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 علم أو ادلشرفات أن تشكيل بيئة لغوية.البد على مجيع ادل .(3

 

 


