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 الباب األول

 مقّدمة

البحث، مسائل البحث، أغراض البحث، حيتوي ىذا الباب األول على خلفية 

 و ترتيب البحث. طريقة البحثفوائد البحث، توضيح ادلصطلحات، 

 خلفية البحث .أ

اللغة ىي نظام الصوت رمز األجهزة الصوتية ادلنتجة ىي التقليدية، 

وتستخدم كأداة اتصال لتعبَت عن األفكار وادلشاعر. واللغة مبعنها الواسع أداة 

اللغة ىي نظام من  1.التعبَت عما ابالنفس بُت طوائف ادلخلوقات التفاىم ووسيلة

ولذالك أن اللغة إحدى  2الرموز الصوتية ادلستخدمة يف التواصل اإلنساين.

 العوامل ادلهمة يف حياة الناس, و منها اللغة العربية.

تظهر اللغة العربية  مبزاايىا  العظيمة وموقعها العايل بُت اللغات يف العامل  

ثرا كلغة أجنبية عند ادلسلمُت اإلندونيسيُت .ومن ادلمكن أن هبذه الظاىرة تؤثر أ

على أن تعليمها يكون مفتوحا بُت قلوب أصحاهبا. ولكن   -إىل حد ما -إجيابيا 

توجد ظاىرة تصور على اخنفاض تعليمها وموقعها بينهم  -يف اجلانب اآلخر -
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حنو العربية. فاخنفاض شوقهم  -إىل حد أكثر  - الطالببسبب اخنفاض رغبة 

م و قدرهتم حنو العربية مباشرة أو دواها و فيها يؤدي إىل االخنفاض يف مهارهت

 .3خاصة مهارة الكالم

كما عرفنا أن تدريس اللغة العربية لطلبة  ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية 

وىي االستماع والكالم والقرآءة ة ادلهارات اللغوية األربع يهدف إىل تدريس وتنمي

والكتابة، وحيّث ادلنهج أيضا أن يكون تدريس اللغة العربية للمستوى ادلبتدئي 

 4االستماع والكالممقّدما ومشّددا إىل حصول مهارة 

يف تعليم اللغة العربية. وكثَت من الثانية إن مهارة الكالم ىي مهارة 

منهم من يرى أن عمليات اكتساب  –مبثل مخسة وتسعُت يف ادلائة  -ادلدرسُت 

لكالم، حيث أن مهارة الكالم آلة مهمة للتعبَت اللغة حيصلو الطالب من مهارة ا

وقد قام ادلريب  العامل "سَتستون" ابلدراسات ادليدانية و كان حصوذلا  5بُت الناس.

ة ىي مهارة االستماع. و أما مهارة الكالم يف أن الرتبة األوىل من ادلهارات اللغوي
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الرتبة الثانية. و اما الرتبة الثالثة ىي مهارة القرآءة و الرتبة ارابعة ىي مهارة 

 6الكتابة.

ارة الكالم ىي ادلهارة األساسية و الباحثة تؤكد يف ىذا البحث أن مه

الىت تكون جزءا من تعليم اللغة الثانية او اللغة األجنبية. وتكون ىذه ادلهارة 

مهارة استنتاجية. ألاها تطلب على نشاط التالميذ يف االتصال اللفظي مع 

 اآلخرين و مع اجملتمع يف ىذا العامل. 

قادرين على  وأما مهارة الكالم بشكل عام يهدف إىل جعل الطالب

التواصل لفظيا جيدا ومعقولة مع أاهم يتعلمون اللغة. مبعٌت جيد ومعقول ونقل 

الرسالة إىل اآلخرين بطريقة مقبولة اجتماعية. ولكن بطبيعة احلال للوصول إىل 

 7مرحلة من التواصل أنشطة االستخبارات الالزمة اليت تدعم دمارسة كافية.

وأنشطة مثل ذلك ليست سهلة لتعلم اللغة، ألن جيب إنشاء بيئة اللغة  لتوجيو 

الطالب ىناك. فإنو جيب أن يكون أيضا طريقة تعليم اللغة جيدة من خالل 

 8توفَت فرصة دلمارسة الكالم.
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 ادلشاكليف عملية التعلم ويفصل أبدا بسبب وجود مشكلة، فضال عن 

يف ىذه الدراسة، قد اختار  .اليت يواجهها الطالب وادلعلمُت وأساليب التعلم

ذه ادلدرسة كان ىناك الباحثون ادلدرسة ككائن يف عملية البحث، ألنو يف ى

الكالم. العديد من ادلشاكل، وخاصة يف تعلم اللغة العربية، وخاصة يف مهارات 

ادلتوسطة اإلسالمية " تعلم اللغة العربية يف مهارات الكالم، وخصوصا يف ادلدرسة 

والغرض من تعلم اللغة العربية للطالب إلتقان إجيابية  ."  ويفضل خاصةالفتاحية

ويطلب من الطالب لتكون  .ن الكلمات والعبارات ابللغة العربيةأو سلبية عدد م

قادرة على التحدث مباشرة ابستخدام اللغة العربية. الطالب ملزمون ابلتكلم 

ولكن يف الواقع ىؤالء الطالب ال ديكن بعد  .مباشرة ابستخدام اللغة العربية

 ديكن قراءة االتصال استخدام اللغة العربية حىت معظم الطالب ىناك اليت ال

احلروف العربية، حىت يصبح ىذا عائقا يف عملية التعليم وخباصة مواضيع اللغة 

 .العربية

يف تعلم اللغة العربية خاصة مهارت الكالم ىناك كثَت من ادلشكلة، كثَتا 

من الطالب الذين يشعرون بصعوبة يف تعليمها. يشعرون الطالب صعوبة يف 

ك من ىذا البحث الباحثة يف مساعدة ادلعلمُت التكالم ابللغة العربية. فلذال



5 
 

الطريقة السمعية الشفوية.  ليفهمون وإتقانون كيفية أو حماولة الطريقة التعلم ىي

 يف ىذه الطريقة اليت ديكن هبا أن يسهل الطالب ىف التكالم اللغة العربية.

 من األكثر شعبية اليت ىي الطرقطريقة السمعية الشفوية ىي واحدة من 

م. ىذا الطريقة  21من القرن  0941حىت منتصف  0951يم اللغة منذ سنة تتعل

عن -ىي نتيجة العتماد أجراه علماء اللغة التطبيقي االقًتاب ادلدخل اهج أورال

(. ىذه طريقة السمعية الشفوية أفضل طريقة Aural-oral approachطريق الفم )

ألسلوب االجتماع بُت ويعكس ىذا ا .اليت تصف تدفق ادلقاربة اهج أذين الفم

 9نظرية تدفق ادلدرسة السلوكية يف علم النفس ونظرية اللسانيات البنيوية.

 طريقةاستخدام ادلهتمُت يف إجراء البحوث على  من ىذه ادلشاكل الباحثة

الطرقة السمعية  أتثَت مدى دلعرفة. السمعية الشفوية طريقة ىي العربية اللغة تعلم

 مبوضوع بدراسة القيام اىل الكتاب أرادت،  الكالم مهارة التفاىم لزايدةالشفوية 

اللعة العربية يف  الكالممهارة  الشفوية يف تعليم السمعية طريقةال استخدام"

 " بويولنجو.يةادلتوسطة اإلسالمية " الفتاحابدلدرسة 
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 مسائل البحث .ب

مسائل  حّددتاعتمادا على خلفية البحث اليت شرحتها الباحثة، فإاها 

 البحث كما يلي:

 الطريقة السمعية الشفوية ابستخدام هارة الكالمادل تعليم عمليات كيف .1

 ؟ " بويولنجوادلتوسطة اإلسالمية " الفتاحيةابدلدرسة 

 هارة الكالمادليف تعليم ريقة السمعية الشفوية الط ابستخدام ما ادلشكالت .2

 و كيف حلها ؟ادلتوسطة اإلسالمية " الفتاحية "ابدلدرسة 

 أغراض البحث .ج

إن يف البحث  العلمي أىدافا، ومن أىداف ىذا البحث العلمي ىي ما 

 يلي:

الطريقة السمعية الشفوية  ابستخدام هارة الكالمادل تعليم عملياتالوصف عن  .1

  " بويولنجوادلتوسطة اإلسالمية " الفتاحيةدرسة ابدل

الطريقة السمعية الشفوية يف  ابستخدامالوصف عن ادلشكالت و قل حّلها  .2

 بويولنجو." ادلتوسطة اإلسالمية " الفتاحية هارة الكالم ابدلدرسة ادلتعليم 

 



7 
 

 حتديد البحث .د

 احلدود ادلوضوعية .1

هارة ادلالطريقة السمعية الشفوية يف تعليم  ابستخدامحتدد الباحثة موضوع ىذا 

 .ادلتوسطة اإلسالميةالكالم ابدلدرسة 

 احلدود ادلكانية  .2

 ." بويولنجوادلتوسطة اإلسالمية " الفتاحيةابدلدرسة  الثامنةختتار الباحثة الصف 

 احلدود الزمانية .3

. وجيرى 2115/2116ىذا البحث حمصوص لطالب يف العام الدراسي 

 . 2116ن شهر مارس إىل شهر مايو البحث م

 فوائد البحث .ه

 بعد أداء البحث يرجو الباحث أن تكون ذلذا البحث فوائد ما يلى:

 الفائدة النظرية .1

 أن تكون نتائج البحث مفيدة للخزانة العلمية يف طريقة اللغة العربية. من

 طريقة ادلًتتبة اآلاثر بشأن جديدة رؤى تقدمي إىل الدراسة ىذه نتائج أن ادلتوقع
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مهارة الكالم من  على اخلصوص وجو على العربية اللغة تعلم الشفوية يف السمعية

 الشفوية فيها.السمعية الطريقة استخدام تعليمها وإسهاما على تعليم اللغة من 

 الفائدة التطبيقية .2

 والفائدة التطبيقية ذلذا البحث ىي:

 للمؤسسات ( أ

السياسات التعليمية، وخاصة يف  ومن أن تكون مداخلة يف توفَت

 جلميع ادلدرسة احلالية مهارة الكالمتعليم 

 للتالميذ ( ب

أن تكون نتيجة البحث مساعدة إىل حتسُت قدرة الطالب على 

التواصل يف اللغة العربية ىي جيدة واحلق و خاصة على مهارة الكالم 

 احملصولة.

 ج(  للمدرسة

 يف وخاصة ادلدارس، دلديري  مفيدة تكون أن الدراسة ىذه نتائج ان

 العربية اإلرشادات لتقدمي وذلك العربية. اللغة تعلم سياسة توفَت

 يتم أن ادلتوقع من مهارة الكالم مث وخصوصا التعلم، الطريقة

 الشفوية.السمعية من الطريقة  غَتىا الطبقات يف استخدامها
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 د(  للباحث القادم

فة تطور خطة البحث العلمي ان تفيد نتائج ىذا اللباحث القادم دلعر 

ادلناسبة بتطور العلوم وخاصة عن طريقة السمعية الشفوية لًتقية مهارة 

 الكالم. 

 توضيح املصطلحات .و

لسهولة البحث واإلجتناب عن األخطاء يف الفهم يف تفسَت مقاصد 

ادلوضوع, فتبُت الباحثة ادلصطلحات ادلوجودة يف ىذا البحث ابإلستدراك الذىنية 

 ملية كما يلى:والع

 التوضيح النظري .1

و التطبيق عند  11.واإلستعمالىو ربط الشيء يف مكانو,  استخدام أ.

احملدثُت ىو السعي إىل اشتمالة الشحص أو األشخاص الذين يرغب 

 11لتهم.يف اشتما

ىو الطريقة اليت يفًتض أن اللغة ىي ما يسمع  الشفويةالسمعية طريقة  . ب

ويتكلم، يغادر ىذا األسلوب من االفًتاض األساسي، أن اللغة األوىل 
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ب على أصوات ىي الكالم، جيب تدريس اللغة تبدأ من خالل اللع

 .12اللغة يف شكل كلمة أو عبارة، مث نطق قبل تعلم القراءة والكتابة

 13التعليم ىو تغَت يف سلوك الشخص من خالل التجربة ادلتكررة. . ج

مهارة الكالم ىي يتحدث يقصد ادلهارات الالزمة جلعل الطالب قادرين  . د

 14على التواصل بشكل جيد ومعقول لفظيا مع اللغة اليت يتعلمون.

 لتوضيح التطبيقي. 2

 الشفوية يف تعليمالسمعية الطريقة  استخدمأما شرح العملي يف 

" ادلتوسطة اإلسالمية " الفتاحيةة العربية ابدلدرسة غالل يف مهارة الكالم

بويولنجو ىو لتعريف حماوالت ادلدرسة يف إقامة التعليم مهارة الكالم 

ها ىذه استخدامالشفوية و حتليل كيف السمعية الطريقة  ستخداماب

 مشكالهتا و حل مشكالهتا. الطريقة يف تعليم مهارة الكالم و
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 البحوث السابقة .ز

 إن البحوث السابقة اليت جتد الباحثة مخسة انواع ىي:

اسم الباحثني و  منرة

 موضوع البحث

 اتاإلختالف نتائج البحث مسائل البحث

فيفُت نور فضيلة :  . 1

تطبيق الطريقة 

السمعية الشفوية 

ىف تعليم الكالم 

على تالميذ الصف 

الثامن ىف ادلدرسة 

ادلتوسطة اإلسالمية 

سلطان أجونج 

جبل ساري مسرب 

مجفول تولونج 

 أجونج

تطبيق . كيف عملّية 1

الطريقة السمعية الشفوية 

ىف ادلدرسة ادلتوسطة 

اإلسالمية سلطان أجونج 

اري مسرب مجفول جبل س

 تولونج أجونج ؟

ما ىى العوامل . 2

ادلساعدة والعوامل العاثقة 

تطبيق الطريقة السمعية 

الشفوية ىف ادلدرسة 

ادلتوسطة اإلسالمية 

سلطان أجونج جبل 

ساري مسرب مجفول 

 تولونج أجونج  ؟

قرأ ادلدرس ادلفردات  أوال 

مث اتبع التالميذ ابدلرار، مث 

تلك أيمر التالميذ ليحفظ 

ادلفردات، بعد انتهاء 

اآلنشطة ادلوضوعات فتبدأ 

إىل ادلواد األخرى، يعٍت 

ادلواد احلوار، إن حماكة 

احلوار والقرأة القصَتة و 

حفظها بطريقة حماكة قراءة 

ادلدرس مجلة فجعلة حيث 

قام التالميذ مجاعة مع 

 حفظها.

يف ىذه البحث 

 الذي يستعمل 

السمعية الطريقة

الشفوية ايضا 

مكان  ولكن

الذي درس 

 خمتلف

يف ىذه البحث وىذه الطريقة أفعاليتها إذ استخدام كيف . 1لسوانطا :  .2
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استخدام الطريقة 

السمعية الشفوية 

لًتقية مهارة الكالم 

ىف ادلدرسة 

ادلتوسطة دار 

السالم جامفور 

دارات تولونج 

 أجونج

الطريقة السمعية الشفوية 

لًتقية مهارة الكالم ىف 

ادلدرسة ادلتوسطةجامفور 

 دارات تولونج ؟

ل الداعمة . ما العوام2

والعوامل العاثقة يف 

استخدام الطريقة 

السمعية الشفوية لًتقية 

مهارة الكالم ىف ادلدرسة 

ادلتوسطةجامفور دارات 

 تولونج ؟

. ما ىى العوامل 3

ادلساعدة والعوامل العاثقة 

تطبيق الطريقة السمعية 

الشفوية ىف ادلدرسة 

ادلتوسطة اإلسالمية 

سلطان أجونج جبل 

ل ساري مسرب مجفو 

 تولونج أجونج  ؟

طبقت يف أول الفصول او 

ادلواد، الفصل 

وقدرةالتالميذ، العوامل 

الداعمة فيها ىي وجود 

مبان ادلدرسة ادلالئمة، 

واألاثث الفصول الدراسية 

ادلتكاملة، محاس التالميذ 

يف التعليم، مدرس الغة 

العربية صعوبة يف اتصال 

وجود  ادلواد بسبب عدم

وسائل التدريس وادلال 

والرواتب للمدرسُت، قلة 

اخلربة والكفاءة ادلهنية 

للمدرسُت يف وصل ادلواد 

 إىل التالميذ.

 الذي يستعمل 

السمعية الطريقة

الشفوية ايضا 

عملية و ولكن 

ذات اليت البحث 

 خمتلفة

يف ىذه البحث وقد ثن تنفيذ السمعية الطريقة كيف تنفيذ . 1نوفت سرى  ريٍت . 3
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تطبيق الطريقة :

السمعية الشفوية 

يس اللغة ىف تدر 

العربية يف الفصل 

الثاين توعكعري  

 كلدوير 

السمعية الشفوية ىف 

تدريس اللغة العربية يف 

الفصل الثاين توعكعري 

 كلدوير؟

ماذا تواجو يف تنفيذ . 2

الطريقة السمعية الشفوية 

ىف تدريس اللغة العربية 

يف الفصل الثاين 

 توعكعري كلدوير ؟

دلسكلة كيف حال ا. 3

اليت واجهتها يف تنفيذ 

الطريقة السمعية الشفوية 

ىف تدريس اللغة العربية 

يف الفصل الثاين 

 توعكعري كلدوير؟

والشفوية يف تعليم اللغة 

العربية يف ادلدرسة الثناوية 

توعكعري كليدوير 

بسالسة وقفا دلا ىو 

منصوص عليو يف تظرية 

ية أسلوب السمعية والشفو 

على الرغم من اليزال 

حيتاج أىل حتسُت بسبب 

وجود بعض العقيات، 

يفتقَت طالب العقيات 

اليت واجهتها يف طريقة 

التنفيذ السمعية والشفوية 

من بُت أمر أخرى، ىو 

قدرة الطالب ادلتنوعة، 

والشجاعة لتقليد أي 

شخص بسبب اخلوف، 

وعدم وجود ساعات 

الدوام ادلدرسي وعدم 

ربية الطالب وجود اللغة الع

لديهم الكتب ادلدرسة 

 الذي يستعمل 

السمعية الطريقة

الشفوية ىف تعليم 

اللغة العربية 

صفتها عام ولكن 

أخذ خمصص يعٍت 

السمعية الطريقة

الشفوية ىف تعليم 

اللغة العربية لًتية 

مهارة الكالم مث 

مكان البحث 

 خمتلف
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 وغَتىا من العوامق.

لى : إيكا رمحة اللي . 4

تطبيق الطريقة 

السمعية الشفوية 

ىف تعليم اللغة 

العربية لًتقية مهارة 

اإلستماع يف 

ادلدرسة الثانوية 

اإلسالمية احلكومية 

 2-تولونج أجونج

الطريقة . كيف عملية 1

السمعية الشفوية ىف تعليم 

اللغة العربية لًتقية مهارة 

اإلستماع ابدلدرسة 

الثانوية اإلسالمية 

ونج احلكومية تول

 ؟ 2-أجونج

. ما ىي ادلشكالت 2

اليت يوجهها ادلعلم يف 

الطريقة السمعية عملية 

الشفوية ىف تعليم اللغة 

العربية لًتقية مهارة 

اإلستماع و كيف حتليلها 

 ؟

اخلصة ادلتاحة اللغة العربية 

قد تكون يف وقت النهار 

حيث يتعب التالميذ و  

كذلك ادلدرس مع أن 

درس اللغة العربية غَت 

هل وكذلك مشكلة  س

كسل التالميذ،  التالميذ 

الذين  يدخلون أىل ىذه 

ادلدرسة ليسوا من ادلدرسة 

ادلتوسطة اإلسالمية فقط. 

بل من ادلدرسة ادلتوسطة 

العامة أيضا حيث يعرفون 

اللغة العربية من جديد،  

قلة التالميذ الذين ديلكون 

القاموس العريب،  يعتقد 

التالميذ أن درس اللغة 

ية درس حميف العرب

 عندىم.

يف ىذه البحث 

 الذي يستعمل 

السمعية الطريقة

الشفوية ىف تعليم 

اللغة العربية لًتقية 

مهارة اإلستماع 

ولكن أستعمل 

السمعية الطريقة

الشفوية لًتقية 

مهارة الكالم مث 

مكان الذي 

 البحث خمتلف

يف هذ البحث  ادلعلمون:يستخدم لاألو السبب خيتار  . ما1 رفعاة ادلودة : . 5
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تعليم اللغة العربية 

ابستخدام الطريقة 

ة الشفهية السمعي

الصف السابع 

والثامن يف ادلدرسة  

الثانوية اإلسالمية 

احلكومية كارنج 

رجو غنونج كدول 

يغياكرات للعام 

الدراسي 

2111/2112 

 

ادلدارس ابلطريقة السمعية 

الشفوية ىف  اللغة 

العربيةالصف السابع 

والثامن يف ادلدرسة  

الثانوية اإلسالمية 

نج رجو احلكومية كار 

 غنونج كدول؟

ما ىي العوامل . 2

 تعلموالعقبات دعم يف 

الصف السابع اللغة العربية

والثامن يف ادلدرسة  

الثانوية اإلسالمية 

احلكومية كارنج رجو 

 غنونج كدول؟

كيف جهود ادلعلم . 3

يف التغلب على العوامل 

اليت حتد يف تعلم العربية 

ابستخدام الطريقة ادلعية 

 الشفوية؟

 

الطريقة السمعية 

الشفويةمعتمدة من قبل 

وسائل اإلعالم صور يف 

تعلم اللغة العربية صف 

السابع والثامن ىف ادلدرسة 

الثانوية اإلسالمية 

احلكومية كارنج موجو 

أساس تسهيل الطالب يف 

: يف اثنياعملية التعلم. 

عملية تعلم اللغة العربية 

ودعم عوامل مثل الطالب 

لشجاعة للقيام، وأجهزة ا

، وادلعلم LCDالعرض

أيضا ىناك تثبيط  .ادلثايل

عوامل مثل نقص القدرات 

األساسية للطالب، وعدم 

وجود مرافق التعلم، 

، وادلعلمُت تسعى اثلثااخل.

جاىدة إلجياد حلول للحد 

من عامل حيد من عملية 

يستعمل الباحثة 

الطريقة السمعية 

، الشفوية ايضا

هذ البحث 

صفته العام 

ومكان البحث 

 خمتلفا
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مثل إنشاء وسائل  .التعلم

اإلعالم اخلاصة هبا يف 

اليت شكل اللوحات 

جذبت انتباه الطالب، 

 .اخل

 

 ترتيب البحث .ح

البحث العلمى على مخسة ابواب,  ويتكون كل الباب من مباحث  ا حيتوى ىذ

 كما يلى: 

( خلفية البحث, )ب( مسائل الباب االول: مقدمة حيث تشتمل علي: )ا

البحث, )ه( فؤاد  حتديدالبحث, )ج( أغرض البحث, )د( 

 ترتيب البحث.البحث, )و( توضيح ادلصطلحات, )ز( 

دراسة عن مهارة الكالم يف اللغة الباب الثاين: النظرايت وتشتمل على: )ا( 

العربية )مفهوم مهارة الكالم، أمهيات مهارة الكالم، أىداف 

م،  اخلطوات على تدريب الكالم، عوامل تعليم مهارة الكال

دراسة عن الطريقة السمعية الشفوية يف , )ب(  مهارة الكالم(

)مفهوم الطريقة السمعية الشفوية، خطوات  مهارة الكالمتعليم 
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الطريقة السمعية الشفوية، مزااي الطريقة السمعية الشفوية، عيوب 

الطريقة  إبستخدامم مهارة الكال, )ج( الطريقة السمعية الشفوية(

 السمعية الشفوية.

الباب الثالث: منهج البحث حيتوى على: )ا( تصميم البحث, )ب( مكان 

)ه( وطريقة البحث, )ج( حضور الباحثة, )د( مصادر احلقائق, 

ز( طريقة حتليل ( طريقة مجع احلقائق واداهتا, )و)ادلعاينة البحث 

 احلقائق، )ح( طريقة صحة احلقائق.

رابع: تقدمي نتائج البحث ويشتمل حملة عن احوال حمل البحث, وتقدمي الباب ال

 احلقائق احملصولة من البحث وحتلليها. 

 الباب اخلامس: اخلادتة حيث حتتوى على التلحيص واإلقًتاحات.


