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 الباب الرابع

 نتائج البحث

 اليت البياانت ونتائج البياانت مجع تاعملي من الباب ىذا يف ةالباحث نبطتاست

 تولونج أجونج ادلتوسطة اإلسالمية "الفتاحية" بويوالجنو ادلدرسة يف ةالباحث تستعمل

 

 حملة موجزة عن املدرسة املتوسطة اإلسالمية "الفتاحية" بويوالجنو تولونج أجونج .أ

بويوالجنو تولونج سالمية الفتاحية قصَتة إقامة ادلدرسة ادلتوسطة اإلالتاريخ ال .1

 1.أجونج

ة تولونج يف ادلدينادلعهد الفتاحية ىي معهد الذي يقع الواحدة

كيلومًت من مركز ادلدينة. يقع ىذا ادلعهد يف   5أجونج، مكانو على بعد 

ة القرية مَتين، وموقع القرية عرانيت، وادلدينة ادلنطقمًتي يف  .5.44ادلكان 

 .بويوالجنو و ادلديرية تولونج أجونج

يقوم ىذا ادلعهد احلاج دمحم أاننج حمسُت، ىو خترجت من ادلعهد 

لَتبويو كيديري. يبدأ من رغبتو يف حتسُت كفاءة الدين و الشعوب. وأخَتا 

يقوم ادلدرسة الدينية اليت أساس من القائمة ادلعهد. و يف  5..5 يف العام
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   ابلرقم الدينية الشعور وزارة من م ادلدرسة يت .5.2العام 

Kd.10.31./2/PP.330112051/313   من ومن ذلك، يتم ادلدرسة يعطٍت

-PC/114/A ابلرقممؤسس الًتبوية ادلعارف هنظة العلماء تولونج أجونج 

3/XII//313 .القرآن الكرمي و احلديث و النحو  وأما الدراسة اليت يبحث عن

. والعام تلك والصرف و الفقو و أصول الفقو و التاريخ و علوم التوحيد

الدراسة يدرس ابلطريقة سوروكان، ابندوجنان و حبث من كتاب األصفر 

 ابلنص اللغة العربية. 

بدأت ابلفعل لتعتاد دارس بُت الطالب ادل 9..5و يف العام 

. وىذا الذي جيعل احلاج دمحم أاننج حمسُت للصحيح على النوم يف ادلعهد

ادلعهد الفتاحية. و ادلعهد لزايدة ادلزدحام بشكل الفرقة الصلوات الفتاحية. 

ىي ادلؤسسة التعليمية اليت تشَت إىل اجلانب  مبثابة "التعلم الوطن"ادلعهد اليت 

الطالب  توجيوأسوة حسنة و  الطالب إىللو ليستقبل يف فع الروحي، حىت

 للرايضة، بينها ىي عورد و رتيب احلداد.

اسم األخرى من ادلعهد )ادلعهد مَتين  5.24و يف العام 

يبدأ القائة من ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية الفتاحية حتت رعاية  الفتاحية(

ون ادلدرسة ادلتوسطة مؤسسة الفتاحية. وىذا مهم لينفد األخالق احلزين. يك
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اإلسالمية الفتاحية يرجو أن يستطيع طبعا من أجيال اجلودة اخلاصية و 

 يستطيع أن توجو من ادلشكالت الزمان أبفضال ىو األخالق الكرمية.

و من شكل الوسائل و اللوازم التمهدية عن ادلعهد الفتاحية 

و البيانة ادلدارس الذي ميلك من البناايت األوىل كما يلى من البيانة ادلعهد 

 .الدين و ادلدرسة والبيانة ادلصرفة أيضا

 2ذاتيةالصورة ال ./

تشرح الباحثة فيما يلي عن الصورة الذاتية اليت أخدهتا الباحثة من 

 ى: بياانت، وىي كما يل

 ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية الفتاحية  اسم ادلدرسة  1

 252551652121 الرقم إحصاء ادلدرسة  2

 69885823 أصول ادلدرسة الوطٍت  الرقم 3

 غَت احلكمي  الوضع 4

 ادلدرسة ادلتوسطة األوىل الشكل الًتبوية 5

منطقة القرية مَتين القرية عَتانيت ادلدينة  العنوان  6
 و بويوالجن

 2 توافق اجلَتان  7

 1 توافق العائلة  8
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 مَتين اإلسم منطقة القرية 9

 عَتانيت القرية 15

 66271 إشارة الربيد 11

 بويوالجنو  ادلدينة  12

 تولونج أجونج ادلنطقة 13

 جاوى الشرقية  الوالية  14

أو 85585548585. رقم اذلاتف 15
.855858888.8  

توسطة اإلسالمية ادلدرسة ادل ادلينا 16
 gmail.com@الفتاحية

 YPA/1/1/VI//311//33 رسالة الًتبوية من  القائمة ادلدرسة 17

ة من  القائمة التاريخ رسالة الًتبوي 18
 ادلدرسة

 2514يوين  6.

 1/11/131131.3031/311 رسالة البيان رخصة على استعداد 19

التاريخ رسالة البيان رخصة على  25
 استعداد

 5.24يوين  23

 البنك جاوى الشرقية  اإلسم البنك 21

 تولونج أجونج الفراغ 22

 153524189 الرقم الكشف 23

 دلتوسطة اإلسالمية الفتاحية ادلدرسة ا اإلسم الكشف 24
 (2516-2515()إصدار : من بياانت ادلدرسة ادلتوسطة اإسالمية الفتاحية بويوالجنو تولونج أجوج  

 

mailto:الفتاحية@gmail.com
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 ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية "الفتاحية" بويوالجنو تولونج أجونج ا ىفرفيادلوقع اجلغ .0

ة بويوالجنو الفتاحيسالمية التفتيش يف ادلدرسة ادلتوسطة اإل يؤدى ىذا

عَتانيت حمفوظة بويوالجنو دائرة تولونج -تولونج أجونج اليت تقع يف قرية مَتين

  5بعد . وىي يف شارع ادلعهد االسالمية الفتاحية مجهورية جاو الشرقية أجونج

. وكانت ادلدرسة تقع يف مكان اسًتاتيجي. تولونج أجونجمدينة  كيلو مًت من

و . شى على األقداممب وسهولة يف اجتاىهاة ادلدرسة قريب من ادلعهد الفتاحي

الذي ال يثبت يف ادلعهد ىم يركبون ابلدراجة. وىذه ادلدرسة ال يستطيع  التالمذ

 اجتاىا ابالسيارة العام أو احلافلة ألن بعيد من شارع الكبَت.

كانت ىذه ادلدرسة مل مشهورة جدا لدى اجملتمع, ألن ىذه ادلدرسة يقوم 

ادلدرسة أكثر من الطالب ادلقبولُت يف ىذه السنتُت. أكثر  سنتُت جديدا بل ىذه

التالميذ الذي يتعلمون يف ىذه ادلدرسة ىم التالميذ جييئون من أحناء الدائرة. 

ويقال أن ىذه ادلدرسة مدرسة فضيلة ألن الدخول يف ىذه ادلدرسة يتحاوز 

 متيازة.اإلمتحان الكفاء اجليد العميق وال بد عليهم أن ميلكوا التيجة اإل
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ادلتوسطة اإلسالمية الفتاحية بويوالجنو تولونج درسة ادل يف التنظيمي اذليكل .1

 أجونج

 عملية سهولة مناسبة يف مهما دورا تلعب وىي ىاما أمرا ادلنظمة كانت

 تلك جناح ألجل ما إدارة من تنفصل ال ادلدرسة أو ادلؤسسة أن وكذلك،. الًتبية

ادلدرسة  يف احلال وكذلك التعليم، و التعلم مليةع إجراء يف وسهولتها ادلؤسسة

 التنسيق سهولة وألجل. ادلتوسطة اإلسالمية الفتاحية بويوالجنو تولونج أجونج

 اذليكل ادلؤسسة تنشأ. ادلدرسة ىذه يف وادلراقبة وادلدرسُت وادلوظفُت الرئيس بُت

 مكنيت حىت ومسؤوليتو وظيفتو عن ادلدرسة مسؤول كل يعرف كي التتنظيمي

 يف ادلراقبة كانت ،لكفلذا. مستحقو غَت من أحد توظيف عن اإلجتناب من

 اذليكل يف تنص ادلتوسطة اإلسالمية الفتاحية بويوالجنو تولونج أجونجادلدرسة 

 :يلي كما التنظيمي
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3( 5.26ية بويوالجنو تولونج أجونج)اإلصدار من بياانت ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية الفتاح
 

  4.2اجلدول 

 تولونج أجونج الفتاحية بويوالجنواإلسالمية ادلتوسطة مدرسة لل التنظيمي ذليكلا

2516-2515الدراسي لعامل  
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 رئيس املدرسة
  شافعدمحم

 

 رئيس للطالب
 نصر العزيز

 رئيس للمناهج الدراسي

 قيم النوفال

 رئيس املواصالت
 عرفان هنروي

 

رئيس االلوازم 
 التمهدية
 يويوك

 

 حمافظ الفصل

 

 مدرس
 سبعة و التاسعالفصل ال كل ادلدرس يف

 

 (OSIS)إحتاد التالميذ الدخلى 

 التالميذ

 

 رئيس املؤسسة وظيفة الرتبوية
 احلاج دمحم أاننج حمسُت

 أمينة الصندوق
 تيتيس ليستياان ديوي 

 رئيس اإلدارة
 دمحم ألفا مستقيم

 انئب اإلدارة 
 ذول فهم
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 وادلوظفُت ّرسُتادلدأحوال  .2

 عامل أهنم كما الًتبية نظام يف العوامل أىم من وادلوظفُت ادلدّرسُت كان

 أو أساتذهتم كفاءة إىل نظرىم بكيفية كثَتا يتعلق التالميذ اجناز و. النجاح يعُت

 . مظهرىم

 :يلي كما الكاملة األساتذة حبقائق ادلتعلق األمر أما و

الفتاحية اإلسالمية دلتوسطة امدرسة للوادلوظفُت  عدد ادلدرسُت  
م 5.26-5.25للعام الدراسي  جتولونج أجون بويوالجنو  

 

 الدراسي النساء الرجل أمساء الوظيفة النمرة 

 مرشد -   احلاج دمحم أاننج حمسُت 1

 رئيس ادلدرسة  -   دمحم شافيع 2

 علم الرايضة -   أديت فَتاسيتيو 3

 علم الفن   - ديٍت سيتياوان 4

 اللغة اإلندونيسي -   رودي ويدي أنتورو 5

 الًتبوية الرعوية -   نصر العزيز 6

 علم اإلجتماعي   - فتح احلسنة 7

 اللغة اإلجنيلزية   - فريال كارتيكا ديوي 8

 علم العامل   - فيتا ليستاري جاىيا اينيت 9
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 الرايضيات   - تيتيس ليستيياان ديوي 15

 التكنولوجية   - أمي راىانيك 11

 اللغة العربية -   أجوس معصوم 12

 أىل السنة واجلماعة -   أجينج ميدييانتو 13

 اللغة اإلندونيسي -   قيم النوفال  14

 عوارض األمحر الشباب   - تيتا ىانوم ويدييا ساري  15

 كشافة -   أردي ترييونو 16

 - -   يويوك سوانريو  17

 - -   عرفان هنروي 18

 - -   دمحم ألفا مستقيم  19

 - -   ذوالفهم 25

( 2516أجونج تولونج بويوالجنو الفتاحية اإلسالمية ادلتوسطة لمدرسةل الواثقية:صداراإل)
4

 

  4.5اجلدول 

مذكرا و  13ويتكون من  25الوظيفةأن عدد  2 أينا من اجلدولكما ر 

 و اجلدول السابق  يتعلق بعدد ادلدرسُت و ادلوظفُت يف ادلدرسة.مؤنثا7نيتكومن

مشاركة  تولونج أجونج حيث كل يشًتكالفتاحية بويوالجنو اإلسالمية ادلتوسطة 

 اتمة يف عملية التعلم و التعليم.
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 الطالبأحوال  .3

يكون واضعا كما أنو موضوع يف مؤسسة الًتبوية، وبذلك  إن الطالب

فيكون لو روح التملك لتنمية نفسو إىل وجو أحسن وأكمل. وكذلك أنو يشًتك 

 يف ادلسؤولية عن تلك الًتبية أي يف تطور الكمية واجلودة منها. 

و يلي البيان عن عدد الطالب يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية الفتاحية 

 .التاسعإىل الفصل  السابعتولونج أجونج من الفصل بويوالجنو 

 عدد الطالب يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية الفتاحية بويوالجنو

 5.26-5.25تولونج أجونج للعام الدارسي 
 عدد اجلميع التالمذة تالمذال الفصل

 45 14 26 السابع

 35 18 17 الثامن

 - - - التاسع

 75 61 43 عدد اجلميع

: الواثئقية للمدرسة ادلتوسطة اإلسالمية الفتاحية بويوالجنو تولونج أجوجنللعام الدراسي )اإلصدر
5.26- 2515)

5
 

 4.3اجلدول 

 62لتالمد ا 48، من 75أن عدد الطالب  4.8كما رأينا من اجلدول 
 التالميذ
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 الوسائل التعلمية و التسهيالت  .0

و كانت ادلؤسسة الًتبوية اجليدة ال تنفصل عن الوسائل التعليمية و 

البتسهيالت الكافية. إذا كانت الوسائل و التسهيالت كافية جيدة, فتجري 

عملية الًتبية يف تلك ادلؤسسة جراي بكل سهولة أي أهنا جتري حسب االجراءات 

 ادلطلوبة.

تولونج  الفتاحية بويوالجنواإلسالمية ادلتوسطة و كذلك احلال للمدرسة 

حيث تتوفر فيها الوسائل التعليمية و التسهيالت. لو كانت ىذه الوسائل  أجونج

التعليمية و التسهيالت غَت كافية ولكنها قد ساعدت كثَتا على سَت عملية 

 التعلو و التعليم.

واضح عن لوسائل التعليمية و التسهيالت و للوصول إىل البيان ال

 ادلقصودة, فيمكن النظر إىل اجلدول التايل:

الوسائل التعليمية والتسهيالت للمدرسة اادلتوسطة اإلسالمية الفتاحية بويوالجنو 
 م5.26-5.25تولونج أجونج للعام الدراسي 

 

 بيان العدد أمساء البضائع النمرة
 جيد 1 غرفة اإلدارة 1
 جيد 3 الفصل 2
 جيد 1 ادلكتبة 3
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 جيد 1 التعاونية 4
 جيد 1 موقف ادلركب 5
 انقص 1 محام للمدّرس 6
 انقص 2 محام للطالب 7
 جيد 1 معمل احلاسوب 8
 جيد 1 ادلسجد 9

تولونج  الفتاحية بويوالجنواإلسالمية  ادلتوسطة )اإلصدر: الواثئقية للمدرسة
 ((2516-2515الدراسي العامأجوجن

 4.4اجلدول 

 ومن تسهيالت. 9أن عدد التسهيالت  4كما رأينا من اجلدول 

 ادلتوسطة ادلدرسة يف والتسهيالت التعليمية الوسائل أن يعرف السابقة احلقائق

 ادلساعدة من يتمكن حىت كافية أجونج تولونج بويوالجنو الفتاحية اإلسالمية

 .التعليمية العملية أداء على

 تقدمي احلقائق .ب

الطريقة السمعية الشفوية ىف  ابستخدامالبحث عن عملية من نتائج 

اللغة العربية ىف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية "الفتاحية"  يف مهاراة الكالمتعليم 

 حىت  2516أبريل  14باحثة مند د فعلت التولونج اجونج الذي ق بويوالجنو

 ايىل: ، تستطيع الباحثة أن تبُت نتائج حبث وحتليلها كما5.26 أبريل 28
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 ابستخدام الطريقة السمعية الشفوية املهارة الكالم تعليمعمليات  .1

 " بويولنجواملتوسطة اإلسالمية " الفتاحيةابملدرسة 

ادلدرسة ادلتوسطة الإلسالمية " الفتاحية" بويولنجو تولونج اجوع ىي 

مدرسة واحدة تعزز مهارات الكالم وبعبارة أخرى احملادثة، وىذه ادلدرسة 

ف ىو جيعل الطالب قادرين على الكالم ابللغة العربية وفهم ما يقال واذلد

من قبل شخص، الكالم ىو مهارة أساسية وىذا ىو اذلدف من تعليم اللغة 

 .على وجو اخلصوص العربية

وس معصوم ىو مدرس اللغة العربية يف ىذه ادلدرسة، غاألستاذ آ"
ىو  ات الكالميعلم مهارات الكالم، وفقا لو بسهولة يف تعلم مهار 

استيعاب كثَت من ادلفردات. ألن دون  ينبغي أن يتمكن الطالب يف
 6."ادلفردات ال يستطيع الطالب ان حيدثوا ابللغة العربية

 :ىي ادلمالحظة من الببياانت  الباحثة صلحت اما

يف عملية التعلم، ومهارات الكالم ىو يف الواقع نشاط لالىتمام "
والصاخبة اليت حتدث يف الفصول الدراسية. ادلتحمس الطالب يف 
ىذه التعليم. وىناك متنوعة من الطالب ادلرور عندما عملية التعلم، 
ىناك طالب الذين ينشطون جدا، وكان ىناك مشكلة عندما 

الطالب الصعوبة من العوامل اليت ال  ة العربية. جيدونيتكالم اللغ
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تفهم مفردات. يف تعلم مهارة الكالم، ينشغل الطالب مع األجسام 
 7"مراقبة يف بيئتهم، وجتميع مجل كاملة وقادرة على قراءة.

 

 8س معصوم حيث يقول:و الباحثة ابدلقابلة مع األستاذ اغ فتقوم

كان تعلم اللغة العربية يف ىذه ادلدرسة ىناك نوعان، مها تعلم اللغة "
العربية بشكل عام واليت تشمل االستماع والكالم والقراءة والكتابة. 

ة، عندما كنت احملادث اما تعلم اللغة العربية على وجو اخلصوص يعٍت
ضم مهارات الكالم بُت احملادثة. عملية التعلم أ التواصل عملية التعلم

الطلبة أن تذكر األشياء احمليطة الطبقة  يف الدرس األول يعٍت ميكن
مرارا وتكرارا، وبعد ذلك مادة جاءت عن طريق جتميع ادلفردات يف 

طرق اليت ابإلضافة إىل ذلك ىناك بعض أكثر ال.  اجلملة مث يقرأ ذلم
يتحدث الطالب إىل دور اللعب / اللعب الدراما، وىنا يتعلم 
الطالب التوتَت بضع كلمات يف مجلة قادرة دتاما على فهم، مث ميارس 

 ".أمام الفصول الدراسية مع أصدقاء آخرين

 

، أن تعلم مهارات ادلذكورةأخذت الباحثة اخلالصة من ادلقابلة 

المية "الفتاحية" بويولنجو تولونج الكالم ىف ادلدرسة ادلتوسطة اإلس

اجوجنجعل الطالب أكثر ماىر يف اجلمل التوتَت وأكثر نشاطا عندما تكون 

 .يف الفصول الدراسية
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 بعض من البياانت الباحثة حيصل ادلذكورة، البياانت ابإلضافة

 9.اإلقياء فتح دمحم امسو الثامن الصف الطالب

 ". حفظ و كريرا إذا سهال ولكن صعوبة، ىي الكالم مهارة تعليم"

 

ة مهار  تعلم أن. ادلذكورة ادلقابلة بياانت من اخلالصة الباحثة أخذت

جيب أن يكون الطالب  .مهارة واحدة يصعب على الطالبالكالم ىي 

 ،العادةمع ىذه . العربيةاللغة  قادرين على فهم ما يقال وكيف عندما يتكلم 

ابللغة العربية  يستطيع الطالب التكالم وحفظ ادلفردات يكرير ادلفردات

 .جيدا

يف عملية التعلم ليكون ادلعلم جيب أن يكون خلق يف توفَت ادلواد 

وميكن  .لطالهبم، وكذلك اختيار الطريقة، واسًتاتيجيات وأسلوب التعلم

ادلعلم ابستخدام الطريقة القول أن جناح الطالب يف التعلم يعتمد على 

طريقة التدريس ىي وسيلة الستخدام  .ادلناسبة للمادة اليت جيري تدريسها

ادلعلم الذي لديو قدرة عالية على إتقان دون  .ادلعلم يف العملية التعليمية

 .الطريقة ادلناسبة ادلواد التعليمية الالزمة، وزايدة فشل احتمال اكتساب
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ىي واحدة من ادلدرسة اليت  ية "الفتاحية"ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالم"
طبقت الطريقة التعلم، وخاصة تعليم اللغة العربية ىف مهارات الكالم. 

وس معصوم ىو معلم اللغة العربية يف الصف الثامن، يف اج األستاذ
عملية تعلم اللغة العربية بشكل خاص على ادلهارات كالم يف كثَت 

يم من خالل تقدمي حمادثة النص من األحيان ابستخدام الطريقة التعل
مسبقا ليتم حفظها ومن مث الطالب ىناك حاجة دلمارسة ادلهنة يف 

من ادلالحظة اليت أجراىا الباحثة. . امام الفصل دون حمادثة النص
أخذت الباحثة ادلالخص يعٌت يستعمل األستاذ اجومسعصوم الطريقة 

15"رات الكالم.السمعية الشفوية يف تعلم اللغة العربية لًتقية مها
 

 

الطريقة السمعية ابستخدام معصوم قابلة مع استاذ اغوس تقوم ادل

 11.الشفوية يف تعليم مهارة الكالم

لطريقة السمعية ا ابستخداموأما عملية التعليم مهارة الكالم "
الشفوية يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية "الفتاحية" بويولنجو تولونج 

احملدثة.  أجونج ىي: تعلم مهارات الكالم عادة أمجع بُت األنشطة
ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية  ىو النشاط الذي إجراءات يف احملدثة

قبل أي كل صباح ستُت دقيقة  "الفتاحية"، يستعمل الوقت احملدثة
الطريقة السمعية  ابستخدامأن يبدأ التعلم. تعلم مهارات الكالم 

الشفوية قبل أن تبدأ يف ادلواد التعليمية، جيب أوال أن يعطى الطالب 
ادلفردات ادلناسبة للمواد اليت سيتم تدريسها لفهم، مث ادلعلم يعطي 
احملادثة النصية. إبتقان ادلفردات الطالب قادرون على فهم نص 

                                                           
  5.26أبريل  55ادلالحظة يف الصف الثامن يوم اثنُت 77
 5.26أبريل   55ادلقابلةمع أستاذ أجوس معصوم يف يوم اثنُت 77



77 
 

دثة. يقرأ ادلدّرس نص احلديث مرارا وتكرارا، واستمع الطالب احملا
ويطلب من الطالب ليحفظ وممارسة أمام ومن مث تقليد مستمر. 

الفصل ابلتناوب. القسم من التقومي يف ىذه الطريقةالسمعية 
الشفويةأعطي التمارين اليت تتناسب احملادثة النصية مث الطالب 

 ".شرة تنطقعلى األسئلة ممارسة مبااإلجابة 

 

الطريقة  استخدام أبنّ  ،ادلذكورة ادلقابلة من اخلالصة الباحثة أخذت

تكون أكثر نشاطا ودورىا اذلام يف الفصول  سوف طالب السمعية الشفوية

 كالم.الدراسية، وخاصة يف تعلم مهارات ال

 ادلتوسطة ادلدرسة يفكادلدير ادلدرسة  ،شافيع دمحم و أما األستاذ

 12:وحيث فهو يقول أجونج تولونج بويولنجو" حيةالقتا"اإلسالمية

أن تعلم اللغة العربية يف ىذه ادلدرسة مثَتة لإلىتم مثل الطريقة "
السمعية الشفوية. يستخدم األستاذ أجوس معصوم عن ىذه الطريقة 

أن تدعم تعلم اللغة العربية الذي  .كالمعندما تعلم ادلهارات ال
يستخدم األستاذ أجوس معصوم لتسهيل لو عند تقدمي ادلواد 

 التعليمية، وخاصة على مهارات الكالم".

السمعية  طريقة أن ،ادلذكورة ادلقابلة من اخلالصة الباحثة أخذت

 الكالم.مهمة يف ىذه ادلدرسة اخلصوص على تعلم مهارات  الشفوية
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أحد الطالب  احلسنية وىي عزيزةقوم الباحثة ابدلقابلة مع و كذلك ت

 13:حيث تقول ثامنللصف ال

وفقا للموضوعات  ادلدرسفهم ادلفردات اليت قدمها بيبدأ التعلم "
النص  ديثاحل يعطي استاذ اغوس معصوممث ، اليت يتعُت دراستها

أن ميارس  بعد ذلكمرار و حفظها. قراءة  على أن يكون مفهوما،
منارس حمادثة عندما تكون  عادة. ابلتناوب امام الفصلطلب يف 

يف الواقع يف ىذه الدراسة كما الدرس مثل ىف بيئة ادلعهد. خارج 
 ،. لقسم التقوميومملة أقل إاثرة لالىتمام ةالطرق دميستخ اعًتضنا ألن

أن جييب األسئلة اليت قدمها ادلعلم ابستخدام اللغة  بمطلوب الطال
 ".العربية

 

 مهارات تعلم أن ادلذكورة، ادلقابلة من اخلالصة الباحثة أخذت

 ال يهتمام ومملة للطالب ألن الشفوية السمعية الطريقة ابستخدام الكالم

 حىت الطالب غَت قادرين على إزالة القدرة.فقط تدرس ادلواد إىل نص حمادثة

 .يوجد فيو
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يف تعليم مهارة  الطريقة السمعية الشفوية ستخداماملشكالت يف اإل .2

 الكالم وحلها

يف عملية التعليم مهارات الكالم يتطلب عملية، يف ىذه العملية 

ال ميكن الشخص أن يتكلم العربية  .حيتاج وقتا طويال وبشكل تدرجيي

كن اللغة أجنبية واليت ال بشكل جيدألن اللغة العربية ليست اللغة األم ول

مهارات الكالم، يستخدم  دتارس يف اللغة اليومية. و لذلك، لتسهيل التعلم

ولكن ىناك بعض  الطريقة السمعية الشفوية. األستاذ اجوس معصوم

 يف الكالم مهارة الطريقة السمعية الشفوية ىف تعلم ابستخدامادلشاكل عند 

المية "الفتاخية" بويولنجو تولونج دلدرسة ادلتوسطة اإلساب اللغة العربية

سيتم الباحثة عن ادلقابالت مع ادلعلمُت والطالب حول ادلشكلة يف  اجونج.

 الطريقة السمعية الشفوية. ابستخدامالفصل عندما 

 14اجوس معصوم: يقول أيضا األستاذوىذا يناسب 

الطريقة  ابستخدامدلشكالت عند تعليم مهارة الكالم ونواجو ا"
الصامتة. ومن تلك ادلشكالت ىي: ينظر على خلفية طالب 
متنوعة، ىناك العديد من الطالب يتخرجون من ادلدرسة االبتدائية 

(SD ) حىت مل قدرة على تعلم اللغة العربية يف مهارات الكالم، أقل
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 تعلم مهارات الكالم تفاىم من ادلفردات حبيث جيدون صعوبة يف
الطريقة السمعية الشفوية، عدم وجود الثقة واخلوف من  ابستخدام

اخلطأ عند نطق أو تكالم يف اللغة العربية حىت حال الفصول 
 ".الدراسية السليب

 أبنّ  ادلذكورة، ادلقابلة البياانت من اخلالصة الباحثة أخذت

متنوعة، وعدم  البخلفية الط: ىي الشفوية السمعية الطريقة ادلشكالت

 .التمكن من ادلفردات، وشعور عدم الثقة

على مصدر  ةالباحث تحصلإىل البياانت ادلذكورة، ابإلضافة "
 عملية البياانت من مالحظة أن حيدث يف الفصول الدراسية، عندما

الطالب متحمسون جدا  الفصول الدراسية مزدمحة جدا، حالتعلم ال
 الطالب الذين يشعرون ابدللل يف عملية التعلم، ولكن ىناك بعض

الطريقة السمعية الشفوية.   أجوس معصومحُت يستخدم األستاذ 
وحيفظ النص، مث  مرارر قرأيمث  كان ابدللل مع تعلم طرق لفهم النص،

 اخلالصة الباحثة أخذت.امام الفصلممارسة ذلم يف  الطالب طلبي

يث كان ادلفردات حب فهم علىمل يستطيع أن الطالب . ادلقابلة من
على  ونقادر ، إذا كان الطالب لديها صعوبة يف حفظ النص

اعًتاضات / صعوبة يف حفظ  يشعرال  فهو َتةادلفردات مع أعداد كث
 15.احملادثة النصية
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 16اما حصلت ادلقابلة دمحم فتح اإلقياء، حيث يقول:

يف  صعوبةأقل تفاىم من ادلفردات حبيث جيدون  اطالب من ادلشكلة أن"
اخلطأ عند نطق أو  منتعلم مهارات الكالم، و عدم وجود الثقة واخلوف 

 ".تكالم يف اللغة العربية

 

يقابل  ،ادلذكورة ادلقابلة البياانت من اخلالصة الباحثة أخذت

طريقة السمعية الشفوية ىي  ستخدمالطالب ادلشكلت ىف عملية تعليم اب

يشعر الصعوبة ألن مل يفهم ومل يستطيع ادلفرداتثم يشعر خوف ىف تكالم اللغة 

 .العربية

يف عملية التعلم أن يكون مشاكل اليت حتدث، وىناك حل للتغلب 

دث عند ىناك بعض ادلشاكل اليت حت وقد وصفت على ىذه ادلشاكل

اللغة العربية.  يف الكالممهارات  يف تعلم السمعية الشفوية طريقةاليستخدم 

جلميع ادلشاكل اليت حدث ىف احلل ادلناسب  ىف حال وسوف يقوم الباحثة

من ادلالحظة  حصلت الباحثة احلقائق الكالم. هاراتادل الفصلحُت تعلم

 ىوعصوم، وس ماغستاذ احلقائق احملققُت يسأل الباحثة األجلعل  .وادلقابلة

 ىذه ادلدرسة. مدرس اللغة العربية يف
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 17قال استاذ اغوس معصوم: 

الطريقة السمعية الشفوية يف حلل ادلشكالت يف تعليم مهارة الكالم "

دات كلمرة لقاء  يعطى الطالب مخسة ادلفر : فنقوم ابحملاوالت مثل

ليحفظ ومث يف االجتماع القادم ويطلب من مجيع الطالب لتكرار 

إذا كان الطالب الذين ال  ادلفردات اليت حفظها يف لقاء السابقة،

يتتبع، اهتم العواقب أن تضيف حفظ ادلفردات وحفظو يف امام 

ودتارس يف امام  الفصل. مث يطلب الطالب النص احلوار مع صديقو

 ."الفصل ابلتناوب

ينبغي أن يكون ادلعلم  ادلذكورة، البياانت من اخلالصة الباحثة أخذت

الطريقة السمعية الشفوية و يعطى ادلفردات كثَتا لتعلم  ابستخدم إببتكاري

 اللغة العربية، وخاصة ادلهاراة الكالم إىل احلد األقصى.

أحد الطالب  دمحم فتح األقياء وىوو كذلك تقوم الباحثة ابدلقابلة مع 

 18:حيث تقول امنلثللصف ا

 مهارة تعلم يف حتدث اليت ادلشكالت حل يف احملاوالت وأن" 

أن التدريبات اجلماعية حلفظ ادلفردات خارج تعليمية، حىت  الكالم
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عة عند عملية أسهل دلتاب SD)) يتمكن الطالب من ادلدارس االبتدائية

جيب الطالب أن دتارسوا تكالم اللغة العربية، وليس يف  التعليم.

مع شخص آخر يف  الفصل فقط ولكن ىف خارج الفصل أن ميارسة

الطالب التعليل ىف نفسو لديهم اخلوف  جييب أن يكون احملادثة.

 تكالم اللغة العربية. وعقدة النقص عند

جيب أن يكون الطالب  ،ذكورةادل ادلقابلة من اخلالصة الباحثة أخذت

ة حىت يتمكن اوي، ومها من خالل تشكيل بيئة اللغلأكثر إبداعا يف الفص

من  بيئة اللغاوية مع تشكيل .ابللغة العربية كالمالطالب اعتادوا على الت

حيث الطالب  أن ميكن تساعد بعضها البعض بُت األصدقاء، الطالب

حىت يتمكن . الذين مل يستطيعواالذين لديهم القدرة على مساعدة الطالب 

الطالب الذين مل يفهم أن يفهم ألن ادلعلومات اليت مت احلصول عليها من 

 .صديقو

إىل جانب من ادلقابلة ادلذكورة، حيصل الباحثة البياانت من "
مالحظة أن حيدث يف الفصول الدراسية عندما عملية التعليم، يف 

ب الذين مل يتمكنوا ىناك بعض الطال ادلزدمحة جدا، حالة الفصل
ولذالك يعطى ادلدرس كثَت من ادلمارسة  .من التكالم ابللغة العربية

مخسة ادلفردات ىف كل يوم وقبل ان يبدأ التعلم، لالجتماع القادم 
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توفر استاذ اغوس . يطلب الطالب على تكرار ادلفردات اليت حفظها
ام معصوم عقوابت للطالب الذين مل حفظ ادلفردات حلفظو يف ام

 19."الفصل ويطلب الطالب التكالم ابللغة العربية

 

 ج. نتائج البحث

مجع البياانت اليت مت مجعها يف التحليل، ميكن أن جيد الباحثة نتائجها، 

 وىي : 

 ابستخدام الطريقة السمعية الشفوية ادلهارة الكالم تعليمعملية  .1

 منها: ،" بويولنجوادلتوسطة اإلسالمية " الفتاحيةابدلدرسة 

 الكالمربط ابتكاري الطالب يف ت . أ

 يستطيع الطالب تكالم اللغة العربية جيدا يف الفصل . ب

ادلعلمُت والطالب تكون سهلة يف تعلم اللغة العربية خاصة مهارة  . ج

 .الكالم

 .الطالب مهارات النطق جيداميلكون  . د

يستعملون الطالب التواصل الشفهي جيد بسبب ادلمارسات  . ه

 الكالم ادلتكررة
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 الطريقة السمعية الشفوية ىف تعلم إبستخدامأن ادلشكلة واحملاوالت  ./

اللغة العربية يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية ىف  مهارة الكالم

 "الفتاحية".

 الغة األجنبية يىخلفية الطالب ادلختلفة اليت تعترب اللغة العربية  . أ

 تكالم مااخلوف من اخلطأ عند هرحىت يظ أقل تفاىم من ادلفردات . ب

 .اللغة العربية

 فقط أقّل رغبة الطالب، ألن ادلادة على احملادثة النصية . ج

 :وأن احملاوالت يعٍت ينبغي أن يكون ادلعلم . د

 جيب أن يكون ادلعلمون أكثر إبداعا يف تطبيق ىذه الطريقة .1

 عطي ادلعلم كثَت من ادلمارسة ادلفرداتت ./

 جيب على ادلعلم تشكيل بيئة للغاوية .0

 

 

 

 


