
 اجلامعة اإلسالمية احلكومية ماالنج مجهورية إندونيسيا

 برنامج الدراسات العليا وزارة الشؤون الدينية

 ختصص تدريس اللغة العربية

 : حتت املوضوع

 الشفهية لترقية الشفهية لترقية طريقة السمعية طريقة السمعية ال ال فعالية فعالية

 العربية العربية مهارة الكالم مهارة الكالم

 حبث لنيل درجة املاجستري

 : حتت إشراف أيريك قسبانظونو : إعداد الطالب

 الدكتور احلاج شهداء، املاجستري / s2 ٠٥٩١٠٠٠٥ : رقم التسجيل

 العام اجلامعي

٢٠٠٧



 : موضوع البحث

 العربية ية لترقية مهارة الكالم طريقة السمعية الشفه ال فعالية

 قسبنظونو أيريك : إعداد الطالب

 s2 / ٠٥٩١٠٠٠٥ : رقم التسجيل

 : متت املوافقة على مناقشة هذا البحث من طرف املشرف

 ٢٠٠٧ سبتمبري ١٧ : الدكتور احلاج شهداء       التاريخ : املشرف

 ..... : ........ التوقيع ١٥٠٣٧٤٠١٠ : رقم التوظيف

 االعتماد

 رئيس ختصص تدريس اللغة العربية

 الدكتور احلاج توركيس لوبيس

١٥٠٣١٨٠٢٠ : رقم التوظيف



 : موضوع البحث

 العربية طريقة السمعية الشفهية لترقية مهارة الكالم ال فعالية

 حبث لنيل درجة املاجستري يف تدريس اللغة العربية

 قسبنظونو أيريك : إعداد وتقدمي

 s2 / ٠٥٩١٠٠٠٥ : التسجيل رقم

 قد دافع الطالب عن هذا البحث العلمي أمام جلنة املناقشة وتقرر قبوله شـرطا
 لنيل الطالب على درجة املاجستري يف تدريس اللغة العربية،

 ٢٠٠٧ سبتمبري ٢٦ : وذلك بتاريخ
 : وتتكون جلنة املناقشة من السادة األساتذة

 رئيسا مشس اهلادي الدكتور . ١
 :................. التوقيع ١٥٠٢٦٧٢٥٤ : رقم التوظيف

 مناقشا الدكتور احلاج توركيس لوبيس . ٢
 :................. التوقيع ١٥٠٣١٨٠٢٠ : رقم التوظيف

 مشرفا الدكتور احلاج  شهداء صاحل . ٣
 :................. التوقيع ١٥٠٣٧٤٠١٠ : رقم التوظيف

 االعتماد

 مدير برنامج الدراسات العليا

 الدكتور عمر منران املاجستري . أ

١٣٠٥٣١٨٦٢ : رقم التوظيف



 إقرار الطالب

 : أنا املوقع أسفله وبيانايت كاآليت
 أيريك قسبنظونو : االسم الكامل
 s2 / ٠٥٩١٠٠٠٥ : رقم التسجيل

 ج راظية مسجد التربية اجلامعة اإلسالمية احلكومية ماالن : العنوان

 أقر بأن هذه الرسالة الىت حضرا لتوفري شرط من شروط احلصول على درجـة
 املاجستري ىف ختصص تدريس اللغة العربية برنامج الدراسات العليـا باجلامعـة

 : اإلسالمية احلكومية ماالنج، وموضوعها

 العربية طريقة السمعية الشفهية لترقية مهارة الكالم ال فعالية

 . فسي وما زورا من إبداع غريي أو تأليف اآلخر حضرا وكتبتها بن
ا  وإذا ادعى أحد استقباال أا من تأليفه وتبني أا فعال ليست من حبثـي فأـن
 أحتمل املسؤولية على ذلك ولن تكون املسؤولية على املشرف أو على مسؤولية

 . برنامج الدراسات العليا باجلامعة اإلسالمية احلكومية ماالنج
 . قرار بناء على رغبيت اخلاصة وال جيربين أحد على ذلك حرر هذا اإل

 ٢٠٠٧ سبتمبري ١٢ ماالنج،
 صاحب اإلقرار،

أيريك قسبنظونو



 الشعار

 علو الكعب باهلمم العواىل

 وعز املرء يف سهر اللياىل

 تركت النوم ريب يف اللياىل

 ك يا ريب ألجل رضا

Derajat keluhuran itu hanya bisa ditempuh dengan citacita 
yang tinggi. Demikian juga kemuliaan seseorang, hanya 

bisa ditempuh dengan tanpa banyak tidur malam. 
Robbi.. Tiap malam kami tidak tidur karena bersimpuh di 

hadapanMu, hanya ingin memperoleh ridhaMu. 

(Abuya Syeikh Imam Ashaari Muhammad AtTamimi)



 اإلهداء اإلهداء

 ) ) املرحوم املرحوم ( ( مسعود مسعود إىل والدي العزيز إىل والدي العزيز

 الذي ربين وحثين على التقدم لنيل آمال والتفاؤل ملواجهة احلياة املليئة

 من التحديات وعلمين أن أقول كلمة حق بدون خوف

 صاحلة صاحلة وإىل والديت  الكرمية وإىل والديت  الكرمية

 اليت أفاضت مهمتها عين

 آنسة عليني آنسة عليني وإىل زوجيت احملبوبة وإىل زوجيت احملبوبة

 ر اجلهد واهلمة يف قليب بسماحة صدورها وخلوص اليت اوقدت إيل نا

 قلبها كل آن وحني

 رزقي عادي ويباوا رزقي عادي ويباوا النبيل النبيل ي ي وإىل أخ وإىل أخ

 اليت حثين  بالقيام على األعمال اخلرية

 وإىل السادة أساتذيت وإىل السادة أساتذيت

الذين حثوين لطلب العلوم واملعرفة وشجعوين للتقدم يف الفكر



 والتقدير والتقدير الشكر الشكر كلمة كلمة

 عليه أنزل الذى املرسلني، سيد على والسالم والصالة ني، العامل رب هللا احلمد
 ). مبني عريب بلسان ( اللغات خبري الكتب خامت

يم تعاىل اهللا بعون املاجستري الرسالة هذه بتمامة يسرالباحث ومما وبعد،  العـل
 واهلمـة العزميـة للباحث وهب الذي وهو التكالن، وإليه املستعان وهو القدير،
 أيـدكم يف البـسيطة صورته و شكلته على يتمكن حىت وإمتامه إلكماله العالية
 . اآلن

 إىل قلـيب عميق من هنيئة حتية وحتييت شكري تقدم إال واجلزاء للثناء القربان
 املراجـع وحتقيق واملراجعة التدقيق يف شارك ومن البحث هذا يف ساهم من كل

 الـذين زمالئي يع ومج وتوجهاته بآرائه مشكورا زودين من كل وإىل والتنضيد،
 : حلضرة اخلاصة الشكر الباحث وقدم نافعة، مساعدة يساعدوين

 اإلسالمية اجلامعة مدير سفرايوغو، إمام الدكتور الربوفيســــور حضرة . ١
 ماالنج احلكومية

ـامج كمدير املاجستري منران عمر الدكتور . أ فضيلة . ٢ ا الدراسـات برن  العلـي
 . ج ماالن احلكومية اإلسالمية باجلامعة

 العربيـة اللغـة تعليم ختصص لوبيس،رئيس توركيس احلاج الدكتور فضيلة . ٣
 ماالنج، احلكومية اإلسالمية اجلامعة

 علـى وافيـا مــــشريف وهو شهداء املاجستري احلاج الدكتور فضيلة . ٤
 . الرسالة هذه كتابة يف الوافرة وإرشاداته القيمة توجيهاته

 األسـاتذة ومجيع ، ة سنجاساري مدرسة املعارف املتوسط رئاسة جملس مساحة . ٥
 فرصته وفارغ البيانات لطلب ساعدين من إىل شكري أقدم أن والأنسى فيه،

. واملناظرة واملناقشة للمقابلة



 محزاوي احلاج الدوكتوراندوس وهو أمبيل سونان مبعهد األعزاء املشايخ مجيع . ٦
 راق إشـ احلـاج املاجستري، لوبيس توركيس احلاج الدوكتور و املاجستري،

 والدكتورانـدوس املاجـستري، ديناتا ورغا ولدانا احلاج و املاجستري، النجاح
 كومكيلـو وجـائز املاجـستري، وريبني املاجستري، ساللة واحلاجة بدرالدين
 . اهللا كلمة إلعالء إخالصا املعهد خيدم وملن املاجستري

 اهللا بيل سـ يف باجلهـاد رافقوين الذين األحباء املعمرين املسجد التربية ومجيع . ٧
 وكـذلك واألمانـة والصدق واإلخالص والتوكل بالصرب احلياة يف ولونوين

 . مباالنج العايل أمبيل سونان مبعهد واملشرفات املشريفني
 والتدريس للدراسة فرصة وجهزين أعطاين من كل على الوفري الشكر وجزيلة . ٨

 . واملطالعة واملناقشة
 اجلبار اهللا هلم أدعو أن فحسىب زيل اجل الشكر قول إال بالتقدمي يل جيدر قول ال

 . عملـوا فيمـا فضلهم من ويزيدهم ماعملوا بأحسن جيزيهم أن على والوهاب
 . والسداد التوفيق اهللا نسأل

 الباحث

أيريك قسبانظونو



 امللخص

 فعالية الطريقة السمعية الشفهية لترقية مهـارة الكـالم . ٢٠٠٧ . قسبنظونو، أيريك
 اجلامعة . جستري، برنامج الدراسات العليا بتخصص تعليم اللغة العربية رسالة املا . العريب

 . الدكتور احلاج شهداء : حتت إشراف . اإلسالمية احلكومية ماالنج

 مهارة الكالم - التعليم – فعالية، الطريقة السمعية الشفهية : الكلمات األساسية

 ملتوسطة الىت وضعتها تتبع املدرسة املعارف املتوسطة سنجاساري مناهج املدرسة ا
 ، تـستخدم ٢٠٠٥ - ٢٠٠٤ منذ السنة الدراسية . وزارة الشؤون الدينية اإلندونيسية

 هذه املدرسة نظام التعليم الذى يعتمد على أساس الكفاءة واآلن ىف االندماج بــ
KTSP . كثري من التالميذ فيها يفهمون اللغة العربية بوسـيلة االسـتماع والقـراءة 

 سب مالحظة الباحث ال يستطيعون الكالم باللغة العربية، يفهـم والكتابة ولكنهم ح
 التالميذ مقصود الكالم أو الكتابة ولكن بعد أن يتكلموا باللغـة العربيـة هـم ال
 يستطيعون الكالم بتلك اللغة اتصاليا، مع أن أكثرهم يسكنون ىف املعاهد ويتعلمـون

 . اللغة العربية فيها
 طريقة أكثر تطبيقا وتدريبا يف احلوار واحملادثة حىت الطريقة السمعية الشفهية هي ال

 ولقد انتهت الدراسات اليت قام اللغويون . يستطيع الطالب أن يتكلم كأهل اللغة
 أخريا ا إىل عدة نتائج شقت طريقها إىل تعليم اللغات األجنبية وتركت آثارها عليه

 تعليم اللغات األجنبية ويلخص لنا بولتون أهم املفاهيم اليت جدت يف . هدفا وطريقة
 اللغة كالم وليست كتابة، وأا مبجموعة من : يف ضوء الدراسات اللغوية يف أن

 العادات، وأنه ينبغي أن نعلّم اللغة ال أن نعلم عن اللغة، وأن اللغة هي ما ميارسه
 الناطقون ا فعال، وليست ما يظن أنه ينبغي أن ميارس، وأن اللغات تتباين بني بعضها

. عض وب



 أما أهداف البحث فهي للحصول على املعرفة عن فعالية الطريقة السمعية الشفهية
 يف تدريس مهارة الكالم واحلصول على املعرفة عن مدى جناح الطـالب بالطريقـة
 - السمعية الشفهية لترقية مهارة الكالم العريب باملدرسة املعارف املتوسطة سنجاساري

 . يف الفصل الثاين ماالنج، وحيدد البحث لدى الطالب
 يستخدم الباحث يف هذا البحث هو البحث التجرييب الـذي يـشمل بـالتطبيق
 واحلوار يف تدريس مهارة الكالم بالطريقة السمعية الشفهية، وأما تصميم البحث فهو

 . دراسة جتريبية تقوم بتجربة فعالية الكالم بالطريقة السمعية الشفهية
 باحث فهي أن تطبيق الطريقة السمعية الشفهية و نتائج البحث اليت توصل إليها ال

 يف تدريس مهارة الكالم به قيمة فعالية ومدى جناحه حيل النتيجة اهلادفة حيث الفصل
 ، وجيد جدا % ٥٢ = الذي يستخدم الطريقة السمعية الشفهية حيصل على معدل جيد

 % ٣٧ = والفصل الذي يستخدم الطريقة التقليدية حيصل على معدل مقبول % ٤٨ =
. فقط % ٦٣ = وجيد



ABSTRACT 

Kosbandhono, Erryk. 2007. Audio-Lingual Method Effectivenes in Speaking 
Learning. Thesis. Post Graduated Arabic Education. State Islamic University of 
Malang. Counselor: Dr. H Syuhada, MA. 

Key word   : Audio-Lingual Method – Learning – Speaking Skill 

Speaking is one skill of skills in language. In arabic, speaking is categorized in skill 
which is easy. But, almous of students islamic in Indonesia can't be speaking arabic 
well. Actually, we need such of practices and applied the dialogue with others. 

The Audio-Lingual Method, or the Army Method or also the New Key ] , is a style of 
teaching used in language instruction. It is based on behaviorist ideology, which 
professes that certain traits of living things, and in this case humans, could be trained 
through a system of reinforcement-correct use of a trait would receive positive 
feedback while incorrect use of that trait would receive negative feedback. 

Islamic Yunior High School Almaarif Singosari Malang applies Islamic Yunior 
High School curriculum determined by Department of Religion Indonesia. Most of 
students in this school recognize how to listen , read, and write Arabic language. 
Nevertheless, based on the explore done by the researcher they can not speak Arabic 
language, pupils realize the meaning of what they have talked or they have written, but 
after speaking Arabic they can not speak using Arabic communicatively, whereas most 
of them stay in cottage and learn Arabic language in it. 

The functions of this kind of research is to produce some knowledge about audio- 
lingual method activity in the speaking learning and also it can produce some 
knowledge about successfulness level in the audio-lingual method in the developing of 
the composition skill in the Islamic Yunior High School of Almaarif, Singosari abd the 
sample we give special limitation to the students in II class. 

The research which is used to analyes is quantitative research which cover the 
student's worksheet in the speaking learning by audio-lingual method, while the 
research design is experiment research which is done by trying the quality of the 
composition with this kind of method. 

The result which was got from this kind of research is that application of the 
audio-lingual method in the speaking skill has effective value and the succesfullness 
level, and it takes place in the significant rate. The class with is applied by using audio- 
lingual method is better than another class which is not applied audio-lingual method. 
It can be proved that the class which used audio-lingual method the score on the 
average = 52 % and top average = 48 %, and the class which is without any control 
just get the score in the standard =  37 % and average = 63 %.

http://en.wikipedia.org/wiki/Audio-Lingual_Method
http://en.wikipedia.org/wiki/Behaviorist


ABSTRAK 

Kosbandhono, Erryk. 2007. Efektifitas Metode Audio-Lingual dalam Kemahiran 
Berbicara Bahasa Arab. Tesis, Konsentrasi Pendidikan Bahasa Arab Program 
Pascasarjana. Universitas Islam Negeri Malang. Dosen Pembimbing: Dr. H Syuhadak, 
MA. 

Kata Kunci: Metode Audio-Lingual, Pembelajaran, Ketrampilan Berbicara 

Salah satu ketrampilan dalam berbahasa yang harus dimiliki siswa madrasah 
islamiyah adalah ketrampilan berbicara bahasa arab. Kita mengetahui bahwa 
ketrampilan berbicara itu merupakan hal yang sangat urgen dalam mempelajari bahasa. 
Dan juga ketrampilan berbicara itu merupakan bagian yang terpenting dalam kegiatan 
pembelajaran. Karena berbicara adalah aspek pertama yang dilihat ketika seseorang 
belajar tentang bahasa. 

Metode Audio-Lingual adalah suatu metode yang mana banyak melakukan praktek- 
praktek dan latihan-latihan dalam berbahasa baik dalam bentuk dialog, percakapan, 
khitobah dan lain sebagainya yang mana diharapkan para siswa bisa berbicara seperti 
pemilik bahasa itu sendiri. 

Madrasah Tsanawiyah Alma'arif Singosari Malang sebagai salah satu tempat untuk 
pembelajaran bahasa arab yang mana di madrasah ini di galakkan pengembangan 
kebahasaan dengan mengacu kepada empat ketrampilan: istima', kalam, qiro'ah dan 
kitabah. Mayoritas siswa di madrasah itu memahami bahasa arab hanya dengan istima', 
qiro'ah dan kitabah saja. Akan tetapi lemah dalam berbicara bahasa arab. Karena 
sebagian besar para siswa itu bertempat tinggal di pesantren yang hanya mempelajari 
bahasa arab dari segi kebahasaannya, bukan dari segi berbicaranya. Melihat fenomena 
diatas, maka peneliti ingin menerapkan metode audio-lingual untuk membantu 
meningkatkan kemampuan berbicara bahasa arab mereka. 

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menghasilkan pengetahuan tentang 
efektifitas metode audio-lingual dalam ketrampilan berbicara dan menghasilkan 
pengetahuan tentang tingkat keberhasilan metode audio-lingual dalam mengembangkan 
kemampuan berbicara bahasa arab di Madrasah Tsanawiyah Al-Maarif Singosari 
Malang, sementara sampelnya dibatasi pada siswa kelas 2. (2E & 2B) 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah penelitian kuantitatif yang 
mencakup hasil percakapan siswa dalam pembelajaran kalam dengan metode audio- 
lingual, sementara desain penelitiannya adalah penelitian eksperimen yang melakukan uji 
coba keberhasilan dalam bidang kalam dengan metode yang dimaksud. 

Adapun hasil-hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah bahwa penerapan 
metode audio-lingual dalam pembelajaran kalam mempunyai nilai yang diterapkan 
metode audio-lingual menghasilkan rata-rata nilai yang baik = 52 % dan sangat baik = 
48 % serta tingkat keberhasilannya menempati angka yang sangat signifikan. Adapun 
kelas yang tidak memakai metode audio-lingual atau kelas kontrol hanya menghasilkan 
nilai rata-rata = 37 % dan baik = 63 %.



 حمتويات البحث

 موضوع البحث
 صفحة

 أ ......................... ................................ صفحة العنوان
 ب ...... ................................ صفحة املوافقة على مناقشة البحث

 ج .. ................................ صفحة االعتماد من طرف جلنة املناقشة
 د ................... ................................ صفحة إقرار الطالب

 هـ ................................ ................................ الشعار
 و ............................... ................................ اإلهداء

 ز .................. ................................ دير كلمة الشكر والتق
 ح ......................... ................................ ملخص البحث

 ط ..................... ................................ اللغة العربية . ١
 ي .................. ................................ اللغة اإلجنليزية . ٢
 ك ................ ................................ اللغة اإلندونيسية . ٣

 ل ........................ ................................ حمتويات البحث
 م .......................... ................................ قائمة اجلداول

 : الباب األول

 ١ ...................... ................................ خلفية البحث .  
 ٥ ...................... ................................ معرفة املشكلة .  
 ٥ ...................... ................................ أسئلة البحث .  
 ٦ ..................... ................................ أهداف البحث .  
٦ ..................... ................................ فروض البحث .  



 ٧ ...................... ................................ البحث فوائد .  
 ٧ ...................... ................................ حدود البحث .  
 ٨ .................. ................................ الدراسات السابقة .  

 اإلطار النظري : الباب الثاين
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 الباب األول

 مقدمة

 خلفية البحث - أ
 ونص يف ، الرسالة اخلامتة حلمل ، اللسان العريب سبحانه وتعاىل اختار اهللا

≈›x# ... : منها ، القرآن الكرمي على عربية الكتاب يف آيات عديدة yδ uρ îβ$ |¡Ï9 
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 ١ . تعلّموا العربية ألا جزء من دينكم : الشريف

 هدفا ته وعد ، سالف عهدها باللسان العريب مية يف وقد اعتنت األمة اإلسال
 فكان هلا ، وسارت األمة على ذلك ، ال جمرد وسيلة حلمل الرسالة ، يراد لذاته

 . العز والتمكني
 هيئة األمم حنن نعرف أن اللغة العربية لغة رمسية يف ، هذا العصر ولكن يف

 أحناء العامل يف سلمات وامل بل يستخدمها املسلمون . املتحدة بعد اللغة اإلجنليزية
 من الضروري : وذلك مناسب بقول مدكور - للناطقني ا والناطقني بغريها -

 ، اإلهتمام بتعليم اللغة العربية للناطقني ا والناطقني بغريها من العرب واملسلمني
 فهي باإلضافة إىل أا اللغة العربية مل يبلغ على ثالث مائة وستني مليونا من

 فإا اللغة املقدسة ملا يبلغ على ألف مليون مسلم يف ، ب واألعجم املسلمني العر
 وهذه اإلقتراضات حتتاج إىل التحليل العميق والرباهني . ٢ مجيع أحناء العامل

 . املوثوقة سوف ال ختتلف بني النظرية والتطبيق
 تعليم اللغة األجنبية خاصة اللغة حدى املشكالت الىت وجدناها يف إ من

 من جهة املادة، تعليم اللغة العربية يف . قة واستراتيجية التعليم العربية هي طري

 ت . ، ص ) م ٢٠٠٢ ، املكتب الرئيس : اململكة العربية ( ، العربية بني يديك عبد الرمحن بن إبراهيم الفوزان، ١
٤٥ . ص ، ) ١٩٩١ لوم، ع دار ال : القاهرة ( ، تدريس فنون اللغة العربية ، على أمحد مدكور ٢



 ، ليس اللغة العربية كثرة ا األمر هذ ألن يف . التربية اإلسالمية ليس شيئا غريبا
 استعماال واعتبارا يف األعمال اليومية مثل قراءة القرآن وتعليم احلديث الشريف،

 ليومية، مثل القاء السالم بل كثرة استعماهلا للمصطالحات يف احملاورات ا
 ولكن يف الواقع، يكون تعليم اللغة العربية درسا صعبا ممال للطالب . وغريه

 . والطالبات
 ومن إحدى املهارات اللغوية املرجوة ميلكها طالب املدرسة اإلسالمية هي

 وذلك . وحنن نعرف أن مهارة الكالم من أهم املهارات اللغوية . مهارة الكالم
 ا يف ي فالكالم يعرب جزءا أساس . اجلزء العملي الذي ميارسه املتعلم ألن الكالم هو

 . تعليم اللغة العربية
 أن يكون ازا للفرص فيسترفد من أو للمدرس ومع ذلك ال بد للمعلم

 واملواقف التعليمية اليت مير ، وميتاح من طبيعية املنهج الذي يتعامل معه ، خرباته
 والقفز ، ونقاط التماس ، راز مساحات االتقاء ما يساعده على إب ، ا أو يصنعها

 وجتلية القواسم املشتركة بني فنون ، واحلدود املصطنعة ، فوق األسوار احلاجزة
 . اللغة

 وعندما . إن كثريا ممن يتعلمون اللغة األجنبية أول ما يهدفون إليه هو الكالم
 كلم هذه فأول ما يتبادر إىل األذهان أنه يت ، يقال إن شخصا ما يعرف لغة ما

 : ٣ ولذلك ميكن القول بأن هناك ضروريات لتعلم الكالم منها . اللغة
 من املؤكد أن الكالم كوسيلة اإلفهام سبق الكتابة يف الوجود، فاإلنسان •

 . تكلم قبل أن يكتب، ولذلك فإن الكالم أكثر األفعال يف حياة اإلنسان
 يهدف إليه هو إن اإلنسان الذي يتعلم لغة أجنبية على وجه العموم أول ما •

 . الكالم
 . إن الكالم باللغة األجنبية يدفع إىل التعلم وإتقاا •

٨٦ . ص ، ) بريوت، دار الكتب ( ، املهارات اللغوية ما هيتها وطرائق تدريسها ، أمحد فؤاد حممود ٣



 ليس من املتصور إمكانية تعلم اللغة واالستمرار فيها بدون كالم أو حتدث •
 . ذه اللغة

 فاملعلم يف ، ستفادة من املعلم تعتمد على احلديث إن عملية التعلم أو اإل •
 . يناقشهم يف ذلك شفهيا تدريسه وتصحيحه أخطاء الدارسني إمنا

 وكون . ويف طريقة التعليم وجهان بارزان ومها طريقة التعليم ووسيلة التعليم
 كإحدى البيئة التعلمية . وسيلة التعليم وسيلة تعليمية مضمون يف جزء الطريقة
 وارتفاع جودة املدرس . الىت نظمها املدرس وهلا دور مهم يف عملية التعليم

 ومهارة ، وصناعات التعليم ، وطريقة التعليم ، يف جماله ضمن سلطة معرفة املادة
 عرف املدرس اجليد كيف يعلل تالميذه حىت تكون ، استعمال وسيلة التعليم

 . ٤ مهتهم زائدة لتعلم مادة الدرس
 . ومن هنا نعرف أن تدريس مهارة الكالم يعتمد كثريا على الطريقة واملعلم

 ا وحسب اخلطوات والطريقة اليت ال بد من األخذ بيد املتعلم تدرجيي لك، ولذ
 . تؤدي إىل الكالم الصحيح

إن احلاجة إىل تعلم اللغات اإلنسانية ظلت قائمة عرب العصور اإلنسانية
 ازدادت احلاجة إىل تعلم اللغات ، يف العصر الذي نعيش فيه ، ولكن . املختلفة

 فة بشكل مل يسبق له مثيل، مما تطلب بالضرورة إجياد تسهيالت تعليمية خمتل
 . لدراسي اللغة يف مجيع أحناء العامل

 كما . كان تعلم اللغة األجنبية يتم عن طريق استئجار مدرس خاص ، وقدميا
 حني كان نائشة الرومان يتعلمون لغتني مها ، كان حيدث يف العصر الروماين

 . ٥ الالتنية واإلغريقية منذ الصبا
 إرسال وهي ، ظهرت الطريقة جديدة لتعلم اللغة ، ويف عصر النهضة

 ليكتسبوا املهارات اللغوية ، املتعلمني إىل البالد اليت تتحدث اللغة املراد تعلمها

٤ Nasution, Berbagai Pendekatan Proses Belajar dan Mengajar, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006)و hal. 9 

٤٤ . ص ، ) ١٩٩٢ ، دار اخلصر، بريوت ( ، علم اللغة التطبيقي يف مقدمة حممد خضر عريف، ٥



 طريقة : و من طرق تعلم اللغة اجلديدة . املطلوبة عن طريق اجلديد بتلك اللغة
 طريقة ، ) grammar-translation ( طريقة النحو والترمجة ، ) direct method ( املباشرة

 total ( طريقة اإلستجابة اجلسدية الكاملة ، ) audiolingual ( السمعية الشفهية

physical response ( ، االجتاه املعريف ) cognitive approach ( طريقة القراءة 
) reading-approach ( ، وغريها . 

 وكان لتلك الطريقة اليت ظهرت يف عصر النهضة أثر يف طرق تعلم اللغات
 احلقيقية لظهور طريقة علمية يف إال أن البداية . وتعليمها يف العصور اليت تلته

 اخلطوات ازيادة ولكن ب ، تعليم اللغات تعود إىل القرن التاسع عشر امليالدي
 فالباحث يأخذ طريقة السمعية ، أما يف هذ البحث . اجلديدة وفكرة جديدة أيضا

 . لترقية قدرة الطالب يف مهارة الكالم العربية ) audiolingual ( الشفهية
 : ٦ على األسس النظرية التالية تقوم هذه الطريقة

 . إن اللغة هي الكالم وليست الكتابة •
 . جيب تدريس اللغة وليس التدريس عن اللغة •
 . إن لغات العامل خمتلفة ومتباينة •
 . إن تعلم اللغة هو عبارة عن عملية تكوين عادة •

 هذه املهارة ألن مهارة الكالم يف عالقة استعمال اللغـة يف ويبحث الباحث
 مهارة التعبري حيث يـسعى ناطقـة أن ي وعملية الكالم ه االتصال يف هلا دور

 وطلب حياة املواصلة يف وقته سيـسوق . يوصل توصيه ورأيه وشعوره إىل اآلخر
 واملعاشرة بني األمم تطلب األمة اإلسـالمية . إىل تغري طريقة تعليم اللغة العربية

 فاءة اللغة العربيـة أن ال يكون لديهم كفاءة اللغة العربية السلبية فحسب، بل ك
 . املنتجة أو املعربة

 كإحدى األماكن لتعلـيم ماالنج - سنجاساري واملدرسة املعارف املتوسطة
 اإلستماع، الكالم، القـراءة ( اللغة العربية ملكونة لتنمية املهارات اللغوية األربع

٤٦ . ، ص ) ١٩٨١ املنتب لبنان، : القاهرة ( ، تعلم اللغات احلية وتعليمها ، صالح عبد ايد العريب ٦



 كثري من الطالب والطالبات الذين يفهمون اللغة العربيـة بوسـيلة ، ) والكتابة
 جيـدا عربيـة ال ستماع والكتابة والقراءة ولكنهم ال يـستطيعون الكـالم اإل

 ويتعلمون اللغة العربية اإلسالمي أن أكثرهم يسكنون يف املعهد وصحيحا، ولو
 لذلك يريد الباحث أن يبحث تلك الظاهرة يف تلك املدرسـة عـن . كل يوم

 العربيـة كـالم تطبيق طريقة السمعية الشفهية لترقية قدرة الطالب يف مهارة ال
 . ماالنج - سنجاساري باملدرسة املعارف املتوسطة

 املشكلة معرفة - ب
 الطريقة املستعملة يف تعليم اللغة العربية خاصة مهارة الكالم يف املدرسة - ١

 . ماالنج – املعارف املتوسطة سنجاساري
 . فعالية الطريقة السمعية الشفهية - ٢
 ربية بعد تطبيق الطريقة السمعية معرفة كم يف املائة الفعالية يف التكلم الع - ٣

 . الشفهية

 أسئلة البحث - ج
 : بعد أن يعطي الباحث املشكالت فيعرض أسئلة البحث التالية

 كيف تطبيق الطريقة السمعية الشفهية؟ .  
 هل ينجح أم ال تطبيق الطريقة السمعية الشفهية؟ .  

 كم يف املائة الفعالية يف التكلم العربية بعد تطبيق الطريقة السمعية .  
 الشفهية؟

 أهداف البحث - د
 : أهداف البحث من كتابة رسالة املاجستري هو

. ملعرفة تطبيق الطريقة السمعية الشفهية .  



 . ملعرفة هل ينجح أم ال تطبيق الطريقة السمعية الشفهية .  
 ملعرفة كم يف املائة الفعالية يف التكلم العربية بعد تطبيق الطريقة .  

 . السمعية الشفهية

 بحث فروض ال - هـ
 : أما املفروض من أسئلة البحث، فإن الباحث يرى

 . أن تطبيق الطريقة السمعية الشفهية أفضل من الطريقة القدمية . ١
 . أن الباحث مؤكد يف جناح الطريقة السمعية الشفهية . ٢
 احلصول على النتيجة الطريقة السمعية الشفهية خري من الطريقة . ٣

 . القدمية

 فوائد البحث - هـ
 . فائدة نظرية وفائدة تطبيقية : وائد البحث، ومها هناك فائدتان من ف

 : الفوائد النظرية - ١
 العربية مهارة الكالم تدريس هداف تعليم اللغة العربية خاصة يف أ توضيح •

 . طريقة السمعية الشفهية ال ب
 . اللغة العربية تعليم للمسلمني خاصة ال مساعدة •
 : الفوائد التطبيقية - ٢

 املتوسـطة اللغة العربية يف املدرسة تربع اآلراء أو األفكار عند مدرسي •
 . اللغة العربية عليم لت ة د ي حني استعمال الطرائق اجلد

 الباحثون الالحقـون، ويكـون ا ونتيجة هذا البحث سوف يستفيد منه •
 تـدريس منوذجا جديدا ومثاال موثوقا ملن يود القيام بالبحث املتعلـق ب

. العربية مهارة الكالم



 ترغب يف جتديد تعليم اللغـة العربيـة يف نافعة للمدرسة املتوسطة اليت •
 . مدرسته

 البحث حدود - و
 : نظرا هذا البحث، فيحدد الباحث كما يلي

 يقتصر الباحث بتالميذ الفصل الثاين يف املدرسة املعارف املتوسطة -  
 . ماالنج - سنجاساري

 . يقتصر الباحث بزمان الدراسة شهرين تقريبا -  
 . الضابظ يقتصر الباحث بالفصل التجرييب والفصل -  

 الدراسات السابقة - ز
 وقد سبق عدد من الباحثني، حبثوا يف مهارة الكالم، ويتضح ذلك يف

 : اجلدوال اآليت
 النتيجة املوضوع االسم الرقم
 عبد الغفار ١

٢٠٠٢ 
 ) رسالة املاجستري (

 اجلامعة اإلسالمية
 احلكومية ماالنج

 مهارة الكالم و طـرق
ــسها يف املدرســة  تدري

ــ ــطة اإلس  المية املتوس
ــؤمن " ــي " امل  - كروك

 اجلاوي الوسطى

 ونتيجته أن تعليم اللغـة العربيـة يف
 " املـؤمن " املدرسة املتوسطة اإلسالمية

 يستخدم نظرية الفروع مع التفـصيل
 البالغـة واإلنـشاء واخلـط : اآلتى

 واملطالعة واحملادثة والتحفيظ والنحـو
 يف ١٢ والصرف مع عدد احلـصص

 علـى أسـاس نظريـة . كل أسبوع
 روع باحملادثة يتوقف تعليم مهـارة الف

 الكالم بالطريقة املباشـرة والطريقـة
 السمعية الشفهية على املدخل اإلتصايل
واملواد الدراسـية املتعلقـة بـاحلوار



 عالقة بني ذلك، يكون تعليم . اليومي
 مهارة الكالم بأداء الربنامج املـسمى

 تعقد هذه احملاضرة مرة ". احملاضرة " ب
 . غة العربية يف األسبوع بالل

 بادرمان ٢
٢٠٠٢ 

 ) رسالة املاجستري (
 اجلامعة اإلسالمية
 احلكومية ماالنج

 مهارة الكالم و طريقـة
 تدريــسيها يف املدرســة
ــالمية ــطة اإلس  املتوس
ــة يف  احلكوميــــ

 اجلــاوي - ســيدوهرجو
 الوسطى

 ونتيجته أن بعض العيوب صدر عـن
 املدرسني والطالب وجبانب ذلك أيضا

 ليم اللغة العربية أن عدد الساعات لتع
 باملدرسة حصتان فقط، وهذا ال يكفي
 لتدريب الطالب باملهارات األربع الىت

 بـل أن بيئـة . يهدف إليها التعلـيم
 املدرسة أيضا ال تساعد الطالب على
 تطوير مهارم يف الكالم خاصة عند
 اإلتصال فيما بينهم باللغـة العربيـة،
 وأم مل يتعودوا من قبل على احملادثة

 . بالعربية
 خريي أبوشريي ٣

٢٠٠٢ 
 ) رسالة املاجستري (

 اجلامعة اإلسالمية
 احلكومية ماالنج

 : تدريس مهارة الكـالم
 حبث تقومي عن طريقـة
 التدريس وتكوين البيئـة
 العربية يف معهد رشـيدة
 خالد ابن أمنتاي كاملنتان

 اجلنوبية

 ونتيجته أن عوامل الـضعف لتعلـيم
 عهـد ربية مب مهارة الكالم يف اللغة الع

 رشيدة خالد ابن أمونتـاي كاملنتـان
 من بني العوامـل املـذكورة اجلتوبية

 نتوقف على املدرس الذى مل يستوعب
 . املواد املدروسة استيعابا جيدا

 مفتاح اهلدى ٤
٢٠٠٣ 

 ) رسالة املاجستري (
 اجلامعة اإلسالمية
 احلكومية ماالنج

 مشكالت تعليم مهـارة
 الكالم باللغة العربيـة يف
ــطة ــة املتوس  املدرس

 اإلسالمية باسوروان

 ونتيجته أن جناح تعليم مهارة الكالم
 باللغة العربية يتوقف بكفاءة املـدرس
 يف إجياد موقف التعليم اجليد، واختيار
 املادة، واستخدام الطـرق املتنوعـة

. مناسبة حبوائج الطالب وحبهم



 راضني توفيق ٥
 الرمحن
٢٠٠٣ 

 ) رسالة املاجستري (
 اإلسالمية اجلامعة

 احلكومية ماالنج

 تدريس تالوة القـرآن و
 الكـــالم يف معهـــد
ــة ــات الثرآني  الدراس

 سنجاسرى ماالنج

 ونتيجته أن اجلوانب املتشاة يف مجيع
 . املتغاير املعينة إال متغري املواد الدراسية

 ويف ناحية األهداف، كل من تدريس
 التالوة والكالم يهتم بتصحيح النطق

 لم التجويد واللغة مطابقا بقواعد ع
 وكذا يف طريق التدريس، . العربية

 كالمها تستخدمان األساليب الىت
 وعدد . تدور على تدريب النطق

 مرحلة التدريس صممت أيضا بأربع
 . مراحل بالنسبة إىل طبقات املواد

 سيف املصطفي ٦
٢٠٠٦ 

 ) رسالة املاجستري (
 اجلامعة اإلسالمية
 احلكومية ماالنج

 م مهـارة استراتيجية تعلي
 الكالم يف ضـوء اجتـاه
 التعليم والـتعلم علـى

 دراسـة ( السياق العـام
 حالة يف الربنامج اخلاص
 لتعلــيم اللغــة العربيــة
ــالمية ــة اإلس  باجلامع

 احلكومية ماالنج

 ونتيجته هي استراتيجية تعليم مهارة
 الكالم باجتاه التعليم والتعلم على
 السياق العام الىت استخدمتها طريقة

 اتيجية جذابة وممتعة، وذلك هي استر
 ليكون الطلبة متحمسني ومنتبهني يف
 الدراسة وال يصيبهم امللل، والطالب
 . حيصلون على تعلمهم حصيلة جيدة

 املشكالت الىت يواجهها املعلم عند
 باستراتيجية اجتاه تطبيق  هذه طريقة

 : التعليم والتعلم على السياق العام هي
 ناسبة حلياة اختيار املواد التعليمية امل

 الطالب اليومية، واملواد تنقسم إىل
 عدة املهارات الدراسية لكي يستطيع
 أن تقسم إىل اموعات املتعددة،
 وحيتاج إىل املؤنة إلعداد الوسائل
 التعليمية بعدد الفرقة أو اموعة قبل

. التدريس



 مرضيات رمسة ٧
٢٠٠٣ 

 ) رسالة املاجستري (
 اجلامعة اإلسالمية

 ماالنج احلكومية

 دور إمكانية معلم اللغـة
 العربية يف تطوير مهـارة
 الكالم لدى تلميـذات
 املدرسة املتوسطة الدينية

 احلكومية ماالنج

 ونتيجته تدل أن إمكانية معلم اللغة
 العربية يف املدرسة املتوسطة الدينية
 احلكومية ماالنج هلا دور مهم يف
 حماوالت رفع مهارة الكالم لدى

 يظهر ذلك يف إمكانية التلميذات،
 ختطيط برنامج التعليم وتنفيذه والتقومي
 يف مهارة الكالم الىت يقوم ا معلم
 اللغة العربية عموما تقع يف املؤهالت
 اجليدة، وكذلك يف احملاوالت الىت
 يقوم ا املعلم يف رفع مهارة الكالم
 إما يف احلصص الواجبة وإما يف

 برنامج التعليم ( احلصص اإلضافية
 يف املساء حاوهلا املعلم ) اخلصوصي

 باحلد األقصى، وكذلك إسناد البيئة
 اللغوية الىت وجدت كالمها يتضمن
 مباشرة يف مهارة الكالم لدى
 التلميذات مما حيرز القيمة يف معدل

 ". اجليد "
 ومن اجلدوال السابق ظهرت أن هناك من الباحثني، حبثوا يف املهارة الكالم

 . تلفة، وأما بتطبيق طريقة السمعية الشفهية ال يوجد قبله باستراتيجيات املخ
. ولذلك، يستطيع الباحث أن يستعمل هذه الطريقة يف حبثه



 الباب الثاين

 اإلطار النظري

 تعليم اللغة، مهارة الكالم، والطريقة السمعية الشفهية

 التعليم - أ

 مفهوم التعليم - ١
 التربوية لتـأثري التالميـذ بلـوغ التعليم هو عملية لتنفيذ املنهج يف املؤسسة

 أهداف التربية حقيقة إيصال التالميذ إىل التغيريات الفعلية . أهداف التربية املقررة
 تثقيفا كان أم خلقا أم اجتماعا لكي يستطيعوا احلياة بأنفسهم أشخاصا كانوا أم

 علـم ويف بلوغ األهداف يعاشر التالميذ ببيعتهم التعلمية الىت نظمها امل . جمتمعني
 . ٧ بوسيلة عملية التعليم

 التعليم حيتاج إىل استعداد علمي وفين، ألن له أصـوال وأساسـيا وقواعـد
 وفلسفة، فليس التعليم إيصال من علم إىل عقول التالميذ فحسب، بـل تنميـة
 األخالق الكرمية يف حيام، فبذلك املعلم ال يتعامـل مـع طبيعـة جامـدة أو

 معه جسدا ونفسا وروحا وخلقا وعطفا، وكل حيوانات عجمية، بل هو يتعامل
 ٨ . أجزاء غري منفصلة وممتزجة متداخلة

 ٩ خصائص أهداف تعليم اللغة - ٢

 لكل برنامج تعليم اللغة مزيته تتميز ا عن األخرى، ذلك يتأثر باملراحل
 وكذلك يتأثر يف . الدراسية واختالف األماكن واألحوال الىت ينعقد فيها الربنامج

 اف، أي البد األهداف ال خترج عن حدود اختالف األماكن تعيني األهد

٧ 
Nana Sudjana, Media Pengajaran, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2005), hal.1 

 ١٦ . ، ص ) ١٩٧٩ ، دار املشرف : وت بري ، ( ، تدريس اللغة العربية يف التوجيه على السمان، حممود ٨
٤٩ . ، ص ) ١٩٨٩ ، منشورات املنظمة : الرباط ( ، تعليم العربية لغري التاطقني ا ، رشدى أمحد طعيمة ٩



 باإلضافة إىل أن حتديد أهداف تعليم اللغة العربية البد أن يتناسب . واألحوال
 : باألهداف العامة يف تعليم اللغة العربية، وهي فيما يأيت

 أن ميارس الطالب اللغة العربية بالطريقة الىت ميارس ا الناطقون ذه اللغة، •
 أي يستطيع أن : بصورة تقرب من ذلك، وتشمل على أربع مهارات أو

 يفهم اللغة العربية عندما يستمع إليها، ويستطيع النطق الصحيح للغة
 والتحدث مع الناطقني بالعربية حديثا معربا يف املعىن سليما يف األداء،
 ويستطيع على قراءة الكتابات بدقة وفهم، ويستطيع على الكتابة باللغة

 . ربية بدقة وطالقة الع
 أن يعرف الطالب خصائص اللغة العربية وما مييزها عن غريها من اللغات •

 . أصوات، مفردات وتراكيب ومفاهيم
 أن يتعرف الطالب على الثقافة العربية وأن يلم خصائص اإلنسان العريب •

 . والبيئة الىت يعيش فيها واتمع الذى يتعامل معه
 خصائص املواد الدراسية - ٣

 . كل شيء، يشرح الباحث عن مفهوم اللغة العربية خصائصها وفروعها قبل
 : كما يعرف أن لكل لغة شروط عامة جترى على أي لغات أخرى،وهي

 أن اللغة نظام رمزي، أي أن لكل لغة من اللغات هلا نظام خاص ا يتكون •
 . من الوحدات الصوتية، واملقطعية، والكلمات، واجلمل، والتراكيب

 بيعة صوتية، أي أن الطبيعة الصوتية فيها هي األساس بينما اللغة ذات ط •
 . الشكل الكتايب يأتى يف املرتبة الثانية

 اللغة حتمل معىن، إن معاىن اللغة متفق عليها بني أبناء اتمع الذى يتكلم •
 . هذه اللغة

 اللغة مكتسبة، ومعىن كون اللغة مكتسبة أا ليست غريزة يف اإلنسان، •
. يولد دون لغة - ملثال على ا - فالطفل



 اللغة نامية، أي أن اللغة ليست شيئا جامدا، وإمنا هي نظام متحرك متطور، •
 فعلى املستوى الفردي جند أن لغة الفرد تتطور وتتحسن مع تقدم العمر

 . وازدياد اخلربات
 اللغة اجتماعية، أي أن اللغة ال توجد يف فراغ وإمنا تبدأ وتنمو داخل •

 حيد أو الذى ولد وحيدا يف مكان جمهور أو يف غاية لن اجلماعة فالفرد الو
 . ١٠ تكن له لغة

 ويف صورة عامة، لكل لغة يستخدمها الناس كل وقت وظائف، وهي كما
 : نقول عن أمحد مدكور أن وظائف اللغة هي كما يأتى

 وسيلة للتفكري، أي أننا منيل إىل القول أن اإلنسان حينما يفكر فهو يستخدم •
 والتراكيب اللغوية الىت يستخدمها يف كالمه وكتابته األلفاظ واجلمل

 . ويستمع إليها من اآلخرين
 . وسيلة للتعبري، أي أن اإلنسان العادي يعرب عن أفكاره ومشاكله باللغة •
 وسيلة لالتصال، أي يستخدم اإلنسان اللغة يف قضاء حاجته وحل •

 تنظيم مشكالته، واالتصال باألفراد واجلماعات ويستخدمها فيما يتصل ب
 . نواحي نشاطه اإلفرادية والسياسية واإلقتصادية واإلجتماعية

 وسيلة حلفظ التراث الثقايف، أي تعد اللغة طريقا للحضارة، وحافظة للفكر •
 . اإلنساين

 وسيلة للتعليم والتعلم، مماسبق يتضح لنا أن اللغة هي وسيلة الفرد يف •
 كالمه وكتابته التفكري، فالفرد يستخدم األلفاظ والتراكيب واجلمل يف

 ويستمع إليها من اآلخرين، فباللغة أيضا يتعلم اإلنسان من اآلخرين
 . ويكتسب معارفه وجزءا كبريا من ثقافته وخرباته وغري ذلك

 جبانب هذا، ذهب حممد على جماور على أن وظائف اللغة تنقسم إىل ثالثة
 : أقسام

۳٤  ۳۰ . ص ، ) ١٩٩١ ثقافة، دار : القاهرة ( ، تدريس فنون اللغة العربية ، على أمحد مدكور ١٠



 لتحقيق عالقات وظائف اجتماعية، فاللغة كما يقولون اختراع إنساين وجد •
 إن اللغة : ومن مث كانت الوظائف االجتماعية للغة تتمثل فيما يلي . اجتماعية

 أداة االتصال إذ ا يتصل اإلنسان مع غريه يف املاضى واحلاضر ويف تطلعات
 املستقبل، وإا أداة التفكري ووسيلته أو بعبارة أخرى هناك عالقة وطيدة بني

 . اللغة والتفكري
 ، ذلك أن القدرة اللغوية واستعماهلا استعماال ناجحا من وظائف نفسية •

 العوامل الىت جتعل الفرد املتعلم سويا يف نفسيته ذلك أن اإلبانة اللغوية،
والوضوح يف التعبري، والقدرة عليها، مما يهيئ لإلنسان راحة نفسية الشك

 . فيها
 ري وروعة وظائف مجالية، ذلك أن اللغة وخاصة تلك الىت تتسم جبمال التعب •

 األداء قد حتدث يف نفس اإلنسان من االحساس باجلمال والتأثر به ماال حيس
 . ١١ به املرء يف الطبيعة نفسها فالكلمة العذبة قد يشعر اإلنسان برقة النسيم

 خصائص دارس اللغة العربية - ٤
 اإلهتمام خبصائص الدارسني أو املتعلمني وطبيعتهم يف تعليم اللغة العربية هو

 العناصر املهمة، يبدأ من إختيار قبوهلم، وتطويرهم، وتربيتهم، وتعيينهم يف أحد
 وذلك يتعلق باعداد املواد الدراسية وطرق التدريس الىت . مكان الدرس املالئم
 . أن املواد اجليدة هي الىت متالء حاجات وميول الدارسني : تناسب م، كما قلنا

 عن حاجته، واستطاعته، إذن، جيب على كل مدرس أن يقف على الدارس
 . وميوله، وخلفياته الدراسية والثقافية واإلقتصادية

 ذلك كما يعرف أن كل فرد يتملك من النضج والقدرات واملهارات
 ويف عبارة أخرى، أن . واإلستعدادات، ما جيعله خمتلفا عن غريه من اآلخرين

 م اللغة، لكل طالب مزيته قوية كانت أو ضعيفة للحصول على النجاح يف تعلي

٥٢ - ٥٢ . ، ص ) ١٩٩٨ دار القلم ، : الكويت ( ، ئية تدريس اللغة العربية باملرحلة اإلبتدا ، حممد صالح الدين ١١



 إذن، فإن . واملزية القوية جيب على تنميتها واملزية الضعيفة جيب على تقليلها
 املراقبة على خصائص الدارسني تدور يف خلفيتهم، ومهتهم، وباعثهم،

 أو كما أكده حسن شحاتة، أن يراعى املدرس ميوول الدارسني، . واستعدادهم
 ام، وبيئتهم واستعدادهم، حبيث يعطون من املواد ما يالئمهم، ويتفق مع رغب

 . ١٢ كيف يستفيدوا من الدراسة
 خصائص مدرس اللغة العربية - ٥

 املدرس هو القائم بدور التربية والتعليم، أو املرشد للتلميذ إىل التعليم الذايت
 فعرفنا أن املدرس عامل من . ١٣ الىت تشترطه التربية احلديثة يف العملية التعليمية

 ألن جناح الدارسني يتعلق على كفاءة ). العربية ( األجنبية عوامل جناح تعليم اللغة
 املدرس يف التعليم، حيث كانت الكفاءة تشمل كل شيء يصور على كفاءة

 بل يعترب أن املدرس عنصر مثايل يف فصل اللغة، . الشخص كمية كانت أو كيفية
 ألنه هو الذى ينظم مجيع النشاطات التعليمية ومبا كل من عوامل النجاح يف

 . التعليم
 كما يعرف أيضا، أن جناح العملية التعليمية رهن بتضافر جهود وتوافر
 امكانات كثرية، ولكن مهما تكن الدراسة حسنة االعداد، غنية اإلمكانات،
 ومهما تكن الربامج جيدة، والكتب مناسبة، ومهما يكن املخططون للربامج

 فإن هذا كله يكون . ة واملعدون للمناهج واملوجهون للمعلمني يف غاية الكفاء
 قليل الفائدة إذا مل يكن املدرس نفسه صاحلا ألداء دوره، بل رب مدرس قدير
 يستطيع أن يتغلب على ما عسى أن يكون يف مدرسته وغريها من نقص أو

 . قصور، فيحصل من تدريسه على أحسن النتائج
ما أعظم دور املدرس يف التعليم، حىت قيل أن املدرس يلعب دورا فعاال

 يف طريقة اإلستجابة اجلسدية الكاملة، كما قال آشر ) وخاصة ( ومباشرا

 ٢١ . ، ص ) ١٩٩٣ دار املصرية اللبنانية، : القاهرة ( ، تعليم اللغة العربية بني النظرية والتطبيق ، حسن شحاتة ١٢
١٢ . ، ص ) ١٩٨٣ دار املعارف، : القاهرة ( ، التوجيه قى تدريس اللغة العربية ، حممود على السمان ١٣



) Asyeer :( ذه املناسبة، . املدرس هو خمرج مسرحية يكون فيها الطالب ممثلون 
 أن التعليم الناجح يطلب كثريا من كفاءة املدرس، فاملدرس اجليد هو املدرس

 : ١٤ الذى تتوافر يف شخصه الصفات التالية
 أي البد أن يكون لدى من يعد نفسه ملهنة التدريس . ية الصفات العقل •

 استعداد طبيعي للمهنة، والبد أن يكون املدرس متمكنا من مادته الىت
 . يدرسها وملما ا املاما تاما

 أي أن يكون املدرس قدوة يف أخالقه، فاألخالق تعلم . الصفات اخللقية •
 سبيل اد ودعامته واألخالق هي . بالقدوة أكثر مما تعلم بالوعظ واحلفظ

 وأن يكون املدرس صبورا . وفق تقوم قائمة ألمة لنحلت ا عرى األخالق
 . ال ميل، حليما ال يغضب بسرعة، وأن يسوى بني تالميذه يف املعاملة

 أن يكون املدرس على درايته مبا يدور يف بيئته وجمتمعه . الصفات اإلجتماعية •
 وأن تكون . والنجدة واحترام امللكية وعامله، وأن تكون له التسامح والتعاون

 عالقته بزمالئه وقيادته يف العمل طيبة، وكذلك أن حتسن عالقته بطالبه
 . فيكون أخا أكرب هلم

 أن يكون املعلم متصفا بكل الصفات اجلسمية الىت تعنيه . الصفات اجلسمية •
 على أداء وظيفته، كمعتدل الطول، سليم اجلسم من عيوب الكالم، وهو

 . حسن الصوت، حاد البصر، قوي السمع نشيط، و
 وأن يكون املدرس دارسا لعلم التربية وعلم النفس، ولطرق . الصفات املهنية •

 التدريس العامة اجلماعية والفردية، ولطرق التدريس اخلاصة مبادة التخصص،
 . وغريها من األشياء املتصلة بتعليم اللغة العربية

١٧٨ . ، ص ) ١٩٩٠ دار عامل الكتب، : الرياض ( ، تعليم اللغات يف ب وطرائق مذاه ، املترمجون ١٤



 رس اللغة العربية، حيث آرى أن وهناك قول آخر عن الصفات الىت جيدر مبد
 هذا القول مييل إىل صفات املدرس الذى يدرس للطالب املسلمني، وهي كما

 : كتب عابد توفيق اهلامشي، أن مدرس العربية جيب أن يتصف بصفات
 توقد الذكاء، وذلك ألن اللغة فكرة وأسلوب، وغوص إىل املعاىن، ومجال •

 ا، وتنويع األسلوب يف اخلطاب يف التعبري عنها، واستهواء النفوس إليه
 . للسامعني، فكل ذلك حيتاج إىل درجة عالية من الذكاء

 عمق العقيدة، أي أن العربية لغة العقيدة، لغة القرآن الكرمي، لغة قدسية، •
 . فيجدر مبدرس اللغة العربية أن يتجاوب مع قدسية لغته وعمق عقيدته

 ". الصفات اخللقية " حسن اخللق، كما قد سبق ذكره يف •
 غزارة املادة العلمية، أي جيدر مبدرس العربية له آفات واسعة يف اختصاصه •

 . العلمي
 الرغبة الذاتية، أن لكل اختصاص رغبة تنميته وحتسنه فال بد أن خيتارها •

 . املدرس عن رغبة صادقة، ال رد كوا وسيلة ضامنة ملستقبله
 الطرق الىت تسري تفهمة لطرق التدريس، البد ملدرس العربية أن يتعرف إىل •

 . تدريس اللغة العربية بفروعها املختلفة
 الصفات اخلاصة، لشخصية املدرس واشتراكته وفرحته بطالبه وبتدريسه •

 ودئامة خلقه، ومرونته يف التعامل معهم، وحرصه عليهم وعلى وقتهم
 ١٥ . وإفادم، وفصاحة تعبريه، وجرس صوته، وغريها

 ة، فوضع أزهر أرشد تفصيليا وهو جيب من هذه الصفات الالزمة ملدرس اللغ
 : على كل مدرس أن يكون

 متخلقا باألخالق الكرمية بريئا من األعمال السيئات مثال أعلى يف أعماله •
 . وأحواله

١٣ - ٩ . ، ص ) ١٩٨٣ مؤسسة الرسالة، : بريوت ( ، املوجه العلمي ملدرس اللغة العربية ، عابد توفيق اهلامشي ١٥



 . له نية خالصة يف أعماله وعزمية قوية يف أداء واجباته •
 . سليم اجلسم والعقل وقوي البنية •
 . خاليا من العاهات املشوهة الىت ختل مهنته •
 . عاملا بقواعد التربية وطرق التدريس •
 . عارفا بعلم النقس •
 . مولعا يف مطالعة املراجع الكثرية املتنوعة خىت يكون عزير املواد •
 ماهرا يف اختيار املواد املوثوقة بصحتها املالئمة للزمان واملناسبة ملدارك •

 التالميذ
 . داد قادرا على ترتيب املواد ترتيبا منطقيا وكتابتها يف دفتر األع •
 . قادرا على ايصال املعلومات إىل أذهان التالميذ وتفهيمها •
 . جمدا يف عمله حمبا ملهنته نشيطا يف أداء واجبه •
 . باش الوجه حسن البزة لطيف اهلندام •
 . قادرا على صك حوافظ النشىء مبسائل العلوم والفنون •
 . له استعداد ملهنته وكفاءة يف تشجيع التالميذ مع احترام عواطفهم •
 . على تشويق التالميذ وأبقاء اإلصغاء واإلنتباه فيهم قادرا •
 . قادرا على استيالء الفصل واجياد اتصال روحي بينه وبني التالميذ •
 . حكيما عادال يف معاملة التالميذ وايقاء العقاب عليهم •
 . له عني يقظة ومالحظة قوية وشجاعة كافية •
 . صابرا رحيما حنو تالميذه •
 . عطف له صوت واضح ممتالء مشوب بال •
 . عاملا بغرض الدرس الذى يعلمه •
 . عاملا بالنقط الرئيسية من الدرس •

 يرى الباحث أن كثرة املتطلبات من كفاءة مدرس العربية الختلو من توافر
وذلك ألن تعليم اللغة العربية يف اجلامعات . رجاءنا يف جناح تعليم اللغة العربية



 ، ألن معظم املدرسني مل اإلسالمية اليستطيع أن يرقي مستوى الطالب اللغوي
 ، وهو ) السلفية ( يتعرف طرق التعليم املتناسبة، فلم يزل يستخدم الطرق القدمية

 . ١٦ مل يدرس اللغة، بل هو يدرس عن اللغة
 ورمبا تنتفع هذه التوصيات ملدرس اللغة العربية والسيما ملدرس مل تتوافر له

 : ت، وهي تلك الصفات، فإنه جيدر به مالحظة هذه التوصيا
 . على املدرس أن اليبدأ عمال قبل أن يسود النظام •
 على املدرس أن يكثر من املشي والتنقل داخل الصف إال إذا دعت إىل ذلك •

 . الضرورة، كالتقدم للكتابة على السبورة وغريه
 . على املدرس أن يوجه السؤال مث خيتار ايب •
 . ن اجناز سابقه على املدرس أن اليتطلب عمال من الطالب قبل فراغهم م •
 . والدرس اجليد هو الذى يبدأ بالتلميذ وينتهي بالتلميذ •
 وجيب على املدرس التزام املعاملة احلسنة الىت ميتزج فيها احلزم بالعطف •

 واللني، واحسان الظن بالتالميذ، وجيب أن جيعل عالقته بالتالميذ حسنة
 . تقوم على أساس من احملبة واالحترام والتقدير والتسامح

 لى املدرس أن يغري من طريقته فال يتبع طريقة واحدة طول احلصة، وع •
 والغرض األساسي من التغيري يف الطريقة هو جتنب سآمة التالميذ ومللهم

 . ومراعاة ما بينهم من فروق فردية واختالف يف املقدرة على الفهم
 وللحصول على تلك اإلرشادات، على حد أدىن أن يتصف املدرس بصفات

 أن يكون : الصفة األوىل : ا تضم على أهم الصفات املذكورة، وهي آتية، ورمب
 مدرس اللغة حمبا ملادته معتزا ا، فال يستطيع املدرس أن ينقل احلب إىل الطالب

 هي التمكن من املادة، : والصفة الثانية . إذا مل يشعر باحلب للمادة الىت يدرسها
 هي حسن النطق : لثة والصفة الثا . وهذه الصفة ضرورية والزمة لكل مدرس

١٦ 
Azyumardi Azra, Essei-Essei Intelektual Muslim dan Pendidikan Islam, (Jakarta: Logos Wacana 
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 . وجودة األداء، فالنطق اجليد الفصيح هو الوسيلة األوىل لتعليم اللغة العربية
 ملدرس العربية سعة ثقافته وغىن مصادره، جيب أن اليكون : والصفة الرابعة

 ملدرس العربية هي أنه مرشد : والصفة اخلامسة . مدرس العربية حمدود الثقافة
 للغة يف الساعات املخصصة هلذه املادة يف قاعة وموجه، فال يتم فقط تعليم ا

 أن مدرس العربية جيب : والصفة السادسة . الدرس، وإمنا يتم أيضا خارج الدرس
 أن اليكون مدرسا عاديا مقتصرا على التدريس العلمي اليومي فقط، بل جيب أن

 . يكون ذا انتاج أديب عام
 مهارة الكالم - ب

 تعريف - ١
 ين من فنون اللغة األربعة بعد االستماع، وهو ترمجة يعترب الكالم الفن الثا

 اللسان عما تعلمه اإلنسان عن طريق االستماع والقراءة والكتابة، وهو من
 عالمة املميزة لإلنسان فليس كل صوت كالما، ألن الكالم هو اللفظ واإلفدة،

 . واللفظ
 مكونات مهارة الكالم - ٢

 أنشطة النطق الترتيد لعبارات ومن . النطق واحلديث : هلذه املهارة شقان
 . كررها املعلم، والقراءة اجلهرية، وحفظ نصوص مكتوبة أو مسموعة وترديدها

 أهيمة الكالم - ٣
 . إن القدرة على امتالك الكلمة الدقيقة الواضحة ذات أثر يف حياة اإلنسان

 . ففيها تعبري عن نفسه، وقضاء حلاجته، وتدعيم ملكانته بني الناس
 للغة الثانية من املهارات األساسية الىت متثل غاية من غايات والكالم يف ا

 ولقد اشتدت . وإن كان هو نفسه وسيلة لالتصال مع اآلخرين . الدراسة اللغوية
 احلاجة هلذه املهارة يف بداية النصف الثاين من هذا القرن بعد انتهاء احلرب

 ن بلد إىل بلد، حىت العاملية الثانية، وتزايد وسائل االتصال، والتحرك الواسع م
لقد أدى تزايد احلاجة لالتصال الشفهي بني الناس إىل إعادة النظر يف طرق تعليم



 وكان أن انتشرت الطريقة السمعية الشفوية وغريها من طرق توايل . اللغة الثانية
 ١٧ . املهارات الصوتية اهتمامها

 نه الغاية من كل ملا كان الكالم مرتلته اخلاصة بني الفروع اللغة العربية، وهو أ
 : فروع اللغة، وأما أهيمة الكالم فهي

 من املؤكد أم الكالم كوسيلة اإلفهام سبق الكتابة يف الوجود،  فاإلنسان •
 . تكلم قبل أن يكتب، ولذلك فإن الكالم أهم من الكتابة

 التدريب على الكالم يعود اإلنسان الطالقة يف التعبري عن أفكاره، والقدرة •
 . اجهة اجلماهري على املبادأة ومو

 احلياة املعاصرة مبا فيها من حرية وثقافة، يف حاجة ماسة إىل امناقشة، •
 وإبداء الرأي، وال سبيل إىل ذلك إال بالتدريب الواسع على التحدث الذي

 . يؤدي غلى التعبري الواضح عما يف النفس
 طبيعة الكالم - ٤

 يات املركبة الكالم ليس حدثا بسيطا وإمنا هو ينطوي على عدد من العمل
 التفكري كعملية عقلية، اللغة كصياغة : فهو عبارة عن مزيج من العناصر التالية

 لألفكار واملشاعر يف كلمات، الصوت كعملية محل لألفكار والكلمات عن
 طريق أصوات ملفوظة لآلخرين، احلديث أو النطق كهيئة جسمية واستجابة

 : ١٨ واستماع ومتر عملية الكالم بعدة خطوات هي
 واملثري إما . فقبل أن يتحدث املتحدث البد أن يستثار ): االستثارة ( لدافع ا •

 . أن يكون خارجيا أو داخليا
 وبعد أن يستثار اإلنسان، يبدأ يف التفكري فيما سيقول، فيجمـع : التفكري •

 أفكاره ويرتبها ويفكر فيها، واملدرس الواعي هو الذى يعلـم تالميـذه
 منشورات املنظمة اإلسالمـسة  للتربيـة ، تعليم العربية لغري الناطقني ا مناهجه وأساليبه : رشدي أمحد طعيمة ٢٥

 . ١٦٢ - ١٦٠ ، ص ) ١٩٨٩ الرباط  إيسيكو، ( والعلوم و الثقافة
 ، دار الثقافـة، لتربيـة الدينيـة أساسيات تعليم اللغة العربية وا : فتحي على يونس، حممود الناقة، على مدكور ٢٦

. ١٤٠ ، ص ١٩٨١ القاهرة،



 إذا كان هناك داع قوي للكالم، إذا ويدرم على أال يتكلم أحدهم إال
 قدر لرجلـك : كان التوجيه ملن يعتسف اخلطا عرب سريه يف طريق هو

 : قبل اخلطو موضعها، فينبغى أن يكون توجيهنا ملن يشرع يف احلـديث
اس، وال يكـب . زن الكالم إذا نطقت  فالكلمة مسئولية أمام اهللا والـن

 . سنتهم الناس يف النار على وجوههم مثل حصائد أل
 حيث تنتقى األلفاظ واجلمل والتراكيب الىت تفي باملعىن الـذى : الصياغة •

 يفكر فيه اإلنسان، والتداخل يبدو جليا بني هذه املرحلة وسابقتها، إذ إن
ـتعلم . تفكري اإلنسان يتم عن طريق رموز اللغة  وهنا ينبغى أن يعـى امل

 بـني جيدا أن لكل مقام مقال، ولكل حدث حديث، وأن هناك فـرق
 . الكلمة وأختها، والكلمة وابنة عمها

 الذى ينبغى أن يكون معربا، ممثال للمعىن، خاليـا مـن اللحـن : النطق •
 واخلطأ، ويتعني على من يعد نفسه للحديث أن يبتـدر نفـسه بـبعض

 : التساؤالت مثل
 إن اإلجابة عن هذا التساؤل ستقوده بطبيعـة احلـال إىل أن : ملن أتكلم •

 والتراكيب واملوضوعات ما يناسب مـستوى مـن يتخري من املفردات
 يتحدث إليهم، وما يالئم طبيعتهم وما يشوق ويروق هلم االستماع إليه،

 أمرنا أم خناطب الناس علـى : والقاعدة الذهبية املتبعة يف هذا السبيل هي
 . قدر عقوهلم

 وهنا يتعني على املتحدث أن حيدد اهلدف من كالمه قبـل : ملاذا سأتكلم •
 . يف حتديد مضمونه أن يشرع

 وهنا حيدد املتكلم مادة حديثة مـن مظاـا الـصحيحة : مباذا سأتكلم •
 : ومصادرها املتنوعة يف ضوء اهلدف احملدد سلفا، واضعا نصب عينيه أن

 ما من أحد حيدث قوما حبديث مل تبلغه عقوهلم إال كـان فتنـة علـى
. بعضهم



 أهداف تدريس الكالم - ٥
 قيق العديد من العناصر واألهداف من أبرز هـا يهدف تدريس احملادثة إىل حت

 : ما يلي
 تنمية ثروة التالميذ اللفظية •
 متكينهم من توظيف معرفتهم اللغوية، ومـا حفظـوا مـن مفـردات •

 . وتراكيب
 تنمية قدرة الدارسني على التصرف يف املوتقـف املختلفـة الـيت قـد •

 . تواجههم
 . بالعربية تدريب الدارسني على االتصال الفعال مع الناطقني •
 . تعريض الدارسني للمواقف املختلفة اليت حيتمل مرورهم ا •
 . متكني الدارسني من التفكري باللغة العربية والتحدث ا بشكل متواصل •
 . معاجلة اجلوانب النفسية لديهم عند اخلطأ •

 وهناك أهداف أخرى يف تدريس الكالم اليت تشترك مع أهداف اللغة العربية
 : اف خاصة للكالم ميكن توضيحها فيما يلي العامة، وهناك أهد

 إقدار األفراد على القيام جبميع ألوان النشاط اللغوي اليت يتطلبها منـهم •
 . اتمع، والتعود على النطق السليم للغة

 متكني األفراد من التعبري عما يف نفوسهم، أو على ما يشاهدونه بعبـارة •
 . سليمة

 لتعود على السرعة علـى الـتفكري تعود األفراد على التفكري املنطقي، وا •
 . والتعبري

 . القدرة على مواجهة األخرين، وتنمية الثقة بالنفس •
اتساع دائرة التكيف ملواقف احلياة، باعتبار أن الكالم يتـضمن كـثريا •

 كالسؤال واجلواب، واملباحث، واملناظرات، وإلقـاء التعليمـات : منها
. والتوجيهات، وغري ذلك



 مقومات الكالم - ٦
 وتبداء بفكـرة أو رأي أو احـساس خيتـار . مهارة الكالم بعملية ذهنية متر

 املتحدث التعيسر عنه، مث ينتقي من قواعد النحو والصرف ما يـصلح لـصياغة
 العبارة تعرب عن هذا املعىن، مث خيتار من بني مفردات اللغة أنسيها للتعـبري عـن

 اليت ترمز إىل هذه ذلك، مث يبحث يف النظام الصويت للغة عن جمموعة االصوات
 املفردات ويترمها إىل صوت مسموع، وأخريا حيرك أعضاء الكالم لكي ختـرج

 ١٩ . األصوات اليت تعرب عن أرائه وأفكاره

 : وهناك املراحل يف عملية الكالم، كما يلي
 . اختيار الصوتيات املناسبة •
 . اختيار األلفاظ الالزمة •
 . ة تناسب املعاين والنحو والصرف لتعبري عن الفكر •
 ). اجتماعي - حسي - نفسي ( الفكرة يف إطار موقف معني •

 جماالت الكالم - ٧

 الكالم عن القصص •
 جتنب اإلكراه، إجيـاد املوقـف : ينبغي هلذا الكالم مراعة االشياء اآلتية

 . الطبيعي، مراعة النطق السليم، مراعة التنغيم الصويت
 الكالم احلرية •

 احلـديث عـن األمـور : هو التعبري عن األفكار واآلراء الشخصية منها
 الدينية، والعادات والتقاليد، واألمور الثقافية واإلجتماعيـة، ووصـف

 . األحداث الواقعية
 الكالم عن الصور •

۱٤۰ . ص ، ) م ١٩٨١ مكتبة لبنان، : القاهرة ( ، تعلم اللغات احلية وتعليمها صالح عبد ايد العريب، ٢٧



 هو جمال هام من جماالت الكالم الذي مييل إليه الصغار والكبار، والغرض
 منه انتقال الذهن من الصور إىل العبارات واأللفاظ الرمزية الـيت تـدل

 . وضح معناها عليها وت
 احملادثة •

 : متحـدث وهـو . الكالم عملية تتم بني املتحدث واملستمع أو أكرث
 . مرسل للفكرة، ومستمع هو مستقبل للفكرة

 املناقشة •
 . هو احلديث املشترك الذي يكون فيه مؤيد ومعارض، وسائل وجميب

 اخلطابة •
 : يعرض لإلنسان كثري من املواقف اليت تتطلب منه إلقـاء كلمـة منـها

 . قف التهنئة، التعزية، تقدمي اخلطباء واحملاضرين، وحفالت وغريها موا
 األسس التربوية يف تدريس مهارة الكالم - ٨

 للمتكلم له حرية أرض األفكار دون قيد، ويكون حرا يف اختيار : احلرية •
 . العبارات اليت تؤدي ا أفكار

 . أن يكون احلديث متنوعا : التنوع يف الكالم •
 . تكلمون على صدق يف التعبري أن يتعود امل : الصدق •
 . أال حيدد للكالم وقت معني : عدم حتديد الوقت •
 املتكلم ال ميكنه أن يتحدث عن شيء ليس له به سـايق : اخلربة السابقة •

 . معرفة، وإمنا يتحدث بطالقة إذا كان له علم سابق
 اخلطوات لتنمية مهارة الكالم - ٩

 . وأهدافه ومواقف الكالم أن يعرف املتكلم البداية والنهاية يف كالمه، •
 . اإلهتمام باملعىن قبل اللفظ •
 . التدريب على مهارة الكالم يف مواقف طبيعية •
. استثارة الدوافع لدى املتعلمني حنو الكالم •



 . يراعي املرونة يف التدريب •
 . التزود يف الثروة اللغوية •
 التدرج يف تعلم املهارة والتدريب عيها، ألن املهارة ال تكتـسب دفعـة •

 . واحدة
 : األمور البد عليها مراعتها عند تدريس مهارة الكالم - ١٠

 هناك أمور جيب أخذها بعني االعتبار عند تدريس مهارة احملادثة يف أحـد
 : املستويات السبقة، ومن تلك األمور

 حيث جيب مراعة ذلك حبيث يـسمح هلـم : لرصيد اللغوي للدارسني •
 شك فإنه ال ميكـن باحملادثة يف حدود املوضوع املطروح للبحث، وبال

 . توقع حمادثة جيدة من الطالب إذا مل يتعلموا سوى كلمات قليلة
 حيث جيب أن نعلم املفردات مع التراكيـب : عليم املفردات والتراكيب •

 ، ألن اللغة ليست مفـردات فقـط، وال ) من خالل السياق والتركيب (
 اغة ميكن أن نتصور دارسا ال يعرف التراكيب اللغوية أو ال يستطيع صـي

 . مجلة
 حيث ينبغي على املعلم يف كل مستوى مـن : التدرج يف موضوع احملادثة •

 . املستويات الثالثة السابقة أن خيتلف يف طبيعة موافقة عن املستوى اآلخر
ه : تنمية الثروة اللغوية •  وهذا جانب مهم حيث يستطيع الدارس من خالـل

 . القيام مبهارة احملادثة على أكمل وجه
 مهارة الطالم اختبارات يف - ١١

 ومن الصعوبات اليت تواجه من يريد احلكم على هذه املهارة أا تتكون من
 قدرات خمتلفة ال يتقنها للدارس يف وقت واحد، منها القـدرة علـى النطـق
 الصحيح لألصوات اللغوية، مث استخدام الكفاءة اللغوية مـن حنـو وصـرف

 ب اللغوية اليت تناسب موقف ومفردات، مث الطالقة والسالمة يف اختيار التراكي
. االتصال وخريات املستمع وكفاءته اللغوية



 وبالعام من ذلك فقد استطاع خرباء القياس حتديد من اختبـارات مهـارة
 ٢٠ : النطق واحلديث وهي

 النطق : أوال

 النتيجة املعيار الرقم
 ٢٥ مفهوم متاما مع وجود لكنة خفيفة ١
 ٢٠ ة مفهوم غري بعيد مع وجود لكنة واضح ٢
 ١٥ يعض أخطاء النطق وتقود إىل سوء الفهم ٣
 ١٠ يصعب فهمه لكثرة أخطاء النطق ٤

 النحو والصرف : ثانيا

 النتيجة املعيار الرقم
 يرتكب أخطاء حنوية وصرفية قليلة جدا ال تـؤثر يف ١

 فهم املعىن
٢٥ 

 ٢٠ مع كثرة أخطاء النحوية ميكن فهم ما يعنيه متاما ٢
 ١٥ لنحوية يف عدم فهم املعىن أحيانا تيبب أخطاؤه ا ٣
 ١٠ بسبب األخطاء النحوية - إال قليل – يصعب ما يقول ٤

 املفردات اللغوية : ثالثا

 النتيجة املعيار الرقم
 ٢٥ يستخدم نفس املفردات اليت يفضلها أهل اللغة ١
 يستخدم ألفاظا غري معربة أحيانا ولكن معىن ما يقول ٢

 مفهوم متاما
٢٠ 

 دم بعض األلفاظ اخلاطئة مما تسبب يف عـدم يستخ ٣
 وضوح معىن بعض فقرات حديثه

١٥ 

 ١٠ قلة املفردات واستخدامه يف غري السياق املناسب ٤

١٠٥ . ص ) م ١٩٩٠ دار العلم، : بريوت ( ، طرق تدريس اللغة العربية حممد إبراهيم عطا، ٢٨



 الطالقة : رابعا

 النتيجة املعيار الرقم
 ٢٥ يتحدث بطالقة كأهل اللغة ١
 استطاعة التعبري متاما عما يريد مـع بعـض التـرد ٢

 والتكرار
٢٠ 

 تردد والبطء الشديد وقد يصعب فهـم مـا كثرة ال ٣
 يقول

١٥ 

 ١٠ كثرة التردد وصمته يف زمن طويل حىت يصعب فهم ٤

 ٢١ طريقة السمعية الشفهية - ج

 نشأة الطريقة السمعية الشفهية - ١
 ظهرت هذه الطريقة استجابة ألمرين مهمني يف مخسينات وستينات هذا

 : القرن، ومها
 وين بدراسة اللغات اهلندية غري املكتوبة قيام عدد من علماء النفس واللغ •

 . بالواليات املتحدة األمريكية
 وخلق . تطور وسائل االتصال بني الشعوب مما قرب املسافات بني أفرادها •

 احلاجة إىل تعلم اللغات األجنبية ليس فقط الستخدامها يف القراءة وإمنا
 . عض أيضا الستخدامها يف االتصال املباشر بني األفراد بعضهم وب

 مل تعد اللغة وسيلة . ولقد أدى ذلك إىل إعادة النظر إىل اللغة مفهوما ووظيفة
 لالتصال الكتايب فقط أو نقل التراث اإلنساين فحسب، بل أصبحت أداة لتحقيق

 يليه االتصال الكتايب مبهارة . أوال مبهارة االستماع والكالم . االتصال الشفهي
 ظرة إىل اللغة ويف ظل الظروف اجلديدة أن وترتب على هذه الن . القراءة والكتابة

 ظهرت طريقة حديثة لتعليم اللغات األجنبية مسيت بالطريقة السمعية الشفهية

١٣٣ . ، ص ) ١٩٨٩ إسيسسكو، : مصر ( ، ة لغري الناطقني ا تعليم العربي رشدي أمحد طعيمة، ١٧



audiolingual ،أو نظرا الصعوبة نطق هذا االصطالح وكثرة اخللط بني جزئية 
 ليعين متاما ما يعنيه االصطالح audiolingual استبدله بروكس باصطالح آخر هو

 . السابق
 ولقد انتهت الدراسات اليت قام اللغويون أخريا ا إىل عدة نتائج شقت

 ويلخص . طريقها إىل تعليم اللغات األجنبية وتركت آثارها عليه هدفا وطريقة
 لنا بولتون أهم املفاهيم اليت جدت يف تعليم اللغات األجنبية يف ضوء الدراسات

 مبجموعة من العادات، وأنه ينبغي اللغة كالم وليست كتابة، وأا : اللغوية يف أن
 أن نعلّم اللغة ال أن نعلم عن اللغة، وأن اللغة هي ما ميارسه الناطقون ا فعال،

 . وليست ما يظن أنه ينبغي أن ميارس، وأن اللغات تتباين بني بعضها وبعض
 كان هلذه املفاهيم أثر يف ظهور الطريقة السمعية الشفهية ويف أن تكتسب

 . متيزها املالمح اليت
 مالمح الطريقة - ٢

 من املمكن أن نوجز مالمح الطريقة السمعية الشفهية يف تعليم العربية كلغة
 : ثانية فيما يلى

 تنطلق هذه الطريقة من تصور اللغة مؤداه أا جمموعة من الرموز الصوتية •
 اليت يتعارف أفراد اتمع على داللتها بقصد حتقيق االتصال بني بعضهم

 نا فإن اهلدف األساسي يف تعليم العربية هو متكني غري بعض، من ه
 مبا يتطلبه هذا االتصال . الناطقني بالعربية من االتصال الفعال بالناطقني ا

 . من مهارات خمتلفة ومبا يدور حوله من مواقف
 يتبع املعلم يف تدريس املهارات اللغوية الترتيب الطبيعي الكتساب األفراد •

 يكتسب اإلنسان لغته األوىل، كما نعلم، عن طريق . هلا يف لغته األوىل
 مث تقليد احمليطني به يف الكالم، فينطق بعض كلماا، . االستماع إليها أوال

ومن مث جند أن ترتيب املهارات . مث يقرأ هذه الكلمات، وأخريا يكتبها



 األربع يف هذه الطريقة يبدأ باالستماع مث الكالم وتأيت بعدمها القراءة
 . ا الكتابة وأخري

 إا ليست جمرد أشكال . تتبىن هذه الطريقة نظرة األنثروبولوجيني للثقافة •
 الفن أو األدب إا أسلوب احلياة اليت يعيشها قوم معينون يتكلمون لغة

 ومن مث يصبح تدريس األمناط الثقافية العربية أمرا الزما من خالل . معينة
 ي أن يدور احلوار حول إن من الطبيع . احلوار الذي يقدم يف كل درس

 مواقف احلياة العادية اليت يعيشها الناس مثل تناول الطعام، وأسلوب
 وكذلك يف مواد . التحية، والسفر، والزواج وغريها من أمناط ثقافية خمتلفة

 القراءة املوسعة، حيث يقدم  للدارس نصوص وموضوعات حول مواقف
 . ثقافية معينة

 : ٢٢ النظرية اآلتية وتقوم هذه الطريقة على األسس - ٣

 . إن اللغة هي الكالم وليست الكتابة •
 . جيب تدريس اللغة وليس التدريس عن اللغة •
 . إن لغات العام خمتلفة ومتباينة •
 . إن تعلم اللغة هو عبارة عن عملية تكوين عادة •

 : وتتميز باآليت

 . تقدم النصوص على شكل حوار •
 واجلمل لدى يعتمد كثريا على احلفظ، وتنمى مقدرة حفظ التعبريات •

 . الطالب حىت تصبح عادة لديهم
 . تقدم التراكيب النحوية يف صورة أمناط بالترتيب •
 . تستعمل متارين التكرار كثريا •
 ال يركز كثريا على شرح القواعد النحوية، بل على الطالب أن يستنبطوها •

 . من النصوص
٥٥ . ص ، ) ١٩٩٢ بريوت، دار اخلصر، ( ، علم اللغة التطبيقي يف مقدمة ، الدكتور ، حممد خضر عريف ۱۸



 اكتب - اقرأ - تكلم - استمع : الترتيب املتبع للمهارة اللغوية اليت تدرس هو •
 . يركز كثريا على نطق الطالب ألصوات ومجل اللغة الثانية •
 يركز تصحيص األخطاء اللغوية على القواعد وال يهتم كثريا باحملتوى أو •

 . املضمون املعنوي
 : ومما أخذ على هذه الطريقة ما يأيت

 مبا أن النصوص تقدم للطالب دون أن يسمح له برؤيتها مكتوبة، فإن تعليم •
 . وقتا أطول من تعليمها مكتوبة هذه النصوص يأخذ

 غري صاحلة من ناحية habit formation إن عملية تكوين عادة لتعلم اللغة •
 . سرعة التعلم واألداء حيث إا تسترتف وقتا طويال

 إن الطالب يرددون التمارين أن يعوا ما يقولون مما جيعلهم غري ملمني •
 . باملعىن وال بالقاعدة اللغوية

 . ر ميكن أن يكون هلا عائد سليب على بواعث التعلم إن متارين التكرا •
 ٢٣ تقومي الطريقة السمعية الشفهية - ٤

 يف ضوء املالمح السابقة للطريقة السمعية الشفهية ميكن تـسجيل املالحظـة
 : التالية

 إا تويل االتصال . تنطلق هذه الطريقة من تصور صحيح للغة ووظيفتها •
 وال شك أن . غات بعضهم للبعض بني الناس األمهية الكربى يف تعليم ل

 االهتمام مبهارة االستماع والكالم  يف تعليم اللغة الثانية أمر يتفق مع
 ظروف اتمع اإلنساين املعاصر حيث تقدمت وسائل املواصالت
 وتعددت حاجات الناس بعضهم لبعض وأصبح االتصال املباشر بينهم أمرا

 . االت كثرية ليس فقط يسريا وممكن التحقيق بل واجبا يف ح
 متتعت هذه الطريقة بتأييد عاملي كثري، ظهر أثرة يف كل طرق التدريس •

 ومن السهل . جلميع اللغات األجنبية من أواخر اخلمسينيات الوقت احلاضر
١٣٤ . ، ص ) ١٩٨٩ إسيسسكو، : مصر ( ، تعليم العربية لغري الناطقني ا رشدي أمحد طعيمة، ١٩



 فهو يبدأ كل املرحلة : التعرف على أي كتاب مدرسي يتبع هذه الطريقة
 ادة للقراءة األوىل بتدريب مسعي شفهي فقط لعدة أسابيع، مث يعرض م

 تتكون من حمادثة بسيطة حتوي الكثري من عبارات ااملة والتحية، مث
 العبارات الشائعة، مث يتبع ذلك تدريب على األمناط اللغوية يف خطوات

 يردد املدرس هذه العبارات، ويرددها معه تالميذ الفصل مجيعا، مث : حمددة
 ل التالميذ فردا وأخريا يسأ . يطلب من جمموعات صغرية أن تقوم بذلك

 ويف حالة احملادثة يكرر طلبة الفصل وراء املدرس . فردا أن يكرروا ما يقوله
 كل مجلها مث يتبادلون األدوار، فيسأل املدرس وجيب الفصل ويالعكس،
 وبعد ذلك حيتوي الدرس على تدريب يف تكرار األمناط اللغوية وإجراء

 مثال لتعويد الطالب على ف . تعديل حمدود فيها ال يغري يف تركيب اجلملة
 التعرف على ترتيب الفعل يف اجلملة وطريقة تكوينه يطلب من التلميذ

 : ٢٤ إجراء التعديالت التالية
 فيقول الطالب ) ذهب ( جاء علي

 فيقول الطالب ) حضر ( ذهب علي

 فيقول الطالب ) أكل ( حضر علي

 إخل ................................ أكل علي
 درس كلمة جديدة يقوم الطالب باستبدال الكلمة املقابلة هلا وهكذا يقترح امل

 يف النمط األصلي دون تغيري يف حنو اجلملة أو تـصريفات أفعاهلـا، مث يـدرب
 املدرس الطالب على إجراء تغيريات حمدودة أخرى، مثل صيغة املؤنث بدال مـن

 : املذكر يف األفعال
 فيقول الطالب ) زينب ( جاء علي

 جائت زينب

 فيقول الطالب ) مرمي ( ذهب حممد

٥١ . ، ص ) م ١٩٨١ مكتبة لبنان، : القاهرة ( ، ات احلية وتعليمها تعلم اللغ صالح عبد ايد العريب، ٢٠



 : األمثلة األخرى
 : الطابة األوىل

 ... ماَ اسمِك؟ . ١
 ... ِمن أَين أَنِت؟ . ٢
 ... أَين تسكُِنين اْآلن؟ . ٣
 ... متى تذْهِبين ِإىلَ الْجاِمعةْ؟ . ٤
 ... كَيف تذْهِبين ِإىلَ الْجاِمعةْ؟ . ٥
 ... عةْ؟ مع من تذْهِبين ِإىلَ الْجاِم . ٦
 ... يف أَي مرحلٍَة أَنِت؟ . ٧
 ... ما شعبتِك؟ . ٨

 : الطالبة الثانية
١ . ِميِاس ... 
٢ . ا ِمنأَن ... 
 ... أَسكُن يف . ٣
 ... أَذْهب ِإىلَ الْجاِمعةْ يف الساعةْ . ٤
 ... أَذْهب ِإىلَ الْجاِمعةْ ِبـ . ٥
٦ . عةْ ماِمعِإىلَ الْج بأَذْه ... 
 ... أَنا يف مرحلَِة . ٧
٨ . ِتيبعش ... 

 : الطالبة الثالثة
 ... ِاسمهاَ . ١
٢ . ِمن ِهي ... 
 ... ِهي تسْكُن يف . ٣
... ِهي تَذْهب ِإىلَ الْجاِمعةْ يف الساعةْ . ٤



 ... ِهي تَذْهب ِإىلَ الْجاِمعةْ ِبـ . ٥
٦ . عةْ ماِمعِإىلَ الْج بذْهَت ِهي ... 
 ... ِهيَ يف مرحلَِة . ٧
 ... ِهي يف شعبةْ . ٨

 ويالحظ هنا أن التكرار أساس تدريب الطالب على هذه األمناط، وال يقوم
 املدرس إال بشرح حمدود لقواعد النحو بالقدر الذي ميكن الطالب من اإلجابة

 . الصحيحة
 وحتتوي الدروس األوىل عادة على تدريبات على نطق األصوات الصعبة عن

 . أفراد ملا يقوله املدرس طريق ترديد الفصل كله مث جمموعات صغرية مث ترديد
 وقد تصاحب هذه الكتب تسجيالت صوتية يستعني ا املدرس كنموذج يقوم

 . الطلبة مبحاكته يف النطق
 ومنذ أوائل الستينيات بدأ بعض التربويني يف انتقاد هذه الطريقة، خاصة بعد

 اليت أن اكتسبت النظرية التحويلية اإلبتكارية أتباعا هلا، وشاعت األفكار اجلديدة
 روجت هلا النظرية املعرفية يف علم النفس التعليمي، وميكن تقييم هذه الطريقة

 : السمعية الشفهية يف ضوء املعايري اآلتية
 ما أهداف هذه الطريقة؟ وما مدى مالءمتها للواقع التعليمي الذي يعيشه •

 املدرس والطالب؟
 ذه األهداف هل األنشطة اليت تدعو إليها هذه الطريقة تؤدي إىل حتقيق ه •

 بأقصر طريق وأقل جمهود وأفضل عائد؟
 هل هذه األنشطة تثري اهتمام املتعلم ومحاسته يف خمتلف مراحل التعليم؟ •
 هل تناسب هذه األنشطة النضج العقلي والعاطفي واالجتماعي للمتعلم يف •

 مراحل العمر املختلفة؟
 يام به هل تتطلب هذه األنشطة من املعلم واملتعلم جهدا يستطيعان الق •

بكفاءة إىل جانب واجباما األخرى؟



 إن أهداف الطريقة السمعية الشفهية ال ختتلف كثريا عما تدعو إليه غريها من
 . طرق تدريس اللغات احلية، وهي إتقان اللغة احلية مساعا ونطقا وقراءة وكتابة

 أوال وترى هذه الطريقة أن االستماع والنطق مها املنطلق الطبيعي إلتقان القراءة
 وتؤكد هذه الطريقة أيضا أمهية معرفة عادات وتقاليد . ذا الترتيب - مث الكتابة

 . املتحدثني األصليني ذه اللغة باعتبارها وسيلة ضرورية الستخدام لغتهم
 ويتضح لنا مما سبق أن األنشطة التعليمية اليت جتدها هذه الطريقة من ترديد

 إىل تعويد الطالب على االستماع وحماكاة وحفظ وتدريب على النطق، تؤدي
 وسالمة التعبري منذ أول يوم يف الدراسة، ولكن النتيجة، باعتراف أتباع الطريقة
 أنفسهم، حمدودة جمدود املادة التعليمية اليت عرضها املعلم على تالميذه يف حجرة

 وقد اعترض الكثريون على هذه الطريقة ألا ال تنجح إال يف تدريب . الدراسة
 وات تتقن احملاكاة والتقليد، وتردد عبارات سليمة دون أن تفهم معناها أو ببغا

 ويؤكد هؤالء أن املتعلم خيرج من هذا . ختتار املوقف املناسب الستخدامها
 التدريب حبصيلة لغوية حمدودة، مث يبحث جاهدا بعد ذلك عن مواقف مناسبة

 واقترح الناقدون هلذه . ئل الستخدامها يف احلياة العملية، وقد يعييه البحث بال طا
 الطريقة أن يقوم املعلم بتوجيه الطالب إىل استخدام ما حفظه من عبارات ومجل
 يف مواقف طبيعية هلا عالقة واضحة حبياته وامهاماته حىت يكتسب مرونة وطالقة

 . يف استخدامها
 وقد أثار بعض املربني  اعتراضات كثرية على تدريب الطالب على أمناط

 طريق الترديد واحملاكاة دون أن يطلعهم املعلم على اهلدف الذي يرجو لغوية عن
 حتقيقه من ذلك، وال على العمليات الصرفية والنحوية اليت ختضع هلا هذه األمناط

 ولذا فكثريا ما يعجز املتعلم عن استخدام هذه األمناط خارج اإلطار . اللغوية
 ثارت اعتراضات أخرى على كما . احملدود للتدريب اللغوي الذي اعتماد عليه

 الفصل املصطنع الذي تدعو إليه الطريقة بني النواحي الشفهية والنواحي الكتابية
فقد نادى بعض غالة املتعصبني للنظرية السمعية الشفهية بأن . لتعلم اللغات



 يستمر التدريب الشفهي ملدة أربعة وعشرين أسبوعا على األقل قبل البدء
 الكتابة، اعتقادا منهم أن ذلك يساعد على استبعاد بالتدريب على القراءة و

وقد . العادات اللغوية للغة القومية من ذهن الطالب، ويثبت العادات اجلديدة
 الحظ الكثري من املدرسني أن املتعلمني يشعرون بعدم الثقة واالطمئنان

 كما أن . العتمادهم على التدريب الشفهي فقط دون نص كتايب يرجعون إليه
 ة السمعية حمدودة املدى، وسرعان ما ينسى التلميذ كل ما دار يف ححرة الذاكر

 . الدراسة، وهو الذي اعتماد طوال حياته العلمية الرجوع إىل الكلمة املكتوبة
 كما الحظ مدرسون آخرون أن بعض الطلبة يكتبون بعض العبارات اليت

 ذا لو قدمنا يسمعوا بطريقة خاطئة حىت يستعينوا بالكتابة على تذكرها، وج
 هلاؤالء النص الكتايب مع العبارات املنطوقة حىت ال تثبت يف أذهام هذه

 . األخطاء
 وقد دلت خربات املدرسني الني اتبعوا هذه الطريقة على أن اهتمام املتعلم

 تفتران بعد الساعات األوىل من الترديد - حسب املعيار الثالث – ومحاسته
 كما يشكو الطلبة . وامللل على غالبية املتعلمني واحملاكاة، وحيل التعب اجلسماين

 املوهوبون من اضطرارهم إىل حفظ عبارات بأكملها بعد كل حصة دراسية،
 وقد الحظ بعض . وال جيد الكثري منهم سببا هلذا اهود يقنعهم باالستمرار فيه

 بية املربني أن كثريا من الطلبة ال حيضرون بعد الدروس األوىل لتعلم اللغة األجن
 نظرا لفتور محاستهم هلا ومللهم من كثرة التكرار واحلفظ، كما الحظ مربون
 آخرون أن اآللية اليت تدعو إليها أنشطة هذه الطريقة تثري ثائرة التلميذ الذكي
 الذي يريد أن يعرف األسس اليت تقوم عليها األمثلة العديدة اليت يشحن املعلم

 قيقي وراء كل هذه التدريبات اللغوية ا ذهن الطالب، للوصول إىل اهلدف احل
 اليت تدعو إىل احملاكاة دون جتديد أو ابتكار أو استفادة من مواهب الطالب

. اخلالقة



 أما املعيار الذي يتعلق باجلهد املطلوب بذله من كل من الطالب واملعلم يف
 متابعة أنشطة هذه الطريقة، فهناك شبه إمجاع على أنه يتطلب جهدا جسمانيا

 يفا إذا حاول املدرس أن ينفذ كل خطواته بأمانة، فعلى املدرس مثال أن ينطق عن
 النماذج اجلديدة للطالب، وعليه أن يردد كل عبارة جديدة  قبل كل تلميذ أو
 جمموعة يطلب منهم ترديدها، وعليه أن يستعني باحلركة والتمثيل وإلشارة

 ألي خطأ، خاصة يف ليؤكد معىن ما يستخدمه من عبارات، وأن يكون متنبها
 النطق، يقع فيه املعلم وحياول تصحيحه مباشرة، كما يتعني عليه أيضا أن يشجع

 يقوم املدرس بكل ذلك يف صفوف . كل إجابة صحيحة حىت يتعلمها الطالب
 إمكانات أساسية كالضوء الكايف الطباشري - أحيانا – تكتظ بالطلبة ةتنقصها

 دة مثقل بأعباء أخرى كالتصحيح الصاحلة لالستخدام، كما إن املدرس عا
 واجلدول املزدحم ووضع اإلمتحان واالشتراك يف بعض األعمال اإلدارية يف

 أما عن املتعلم فإن هذه الطريقة تتطلب . املدرسة، كالتغذبة واملكتبة واإلشراف
 منه نشاطا ال يهدأ طوال الفصل الدراسي من انتباه شديد لتذكر العبارات اليت

 ديد مجاعي وفردي، إىل إجابة عن أسئلة، كل ذلك بلغة مل يسمعها، إىل تر
 يألفها بعد، إىل جانب ما يطلبه املدرس من حفظ حملادثات بأكملها وعبارات

 ولعل من العيوب اليت ملسها األساتذة الذي اتبعوا هذه الطريقة . ومجل شائعة
 احل خالل اخلمس والعشرين سنة املاضية، عجزها عن مساعدة املدرس بعد املر

 فخطوات الطريقة ومراحلها . األوىل يف االنتقال إىل تدريس القراءة والكتابة
 واضحة يف تعلم االستماع والنطق، أما يف القراءة والكتابة فال توجد توجيهات

 كما الحظ . حمددة تعني املدرس على مساعدة الطالب يف اتقان هذه املهارات
 ة العلمية جتنح مرة أخرى إىل طريقة مدرسو املراحل املتوسطة واجلامعية أن املاد

 النحو والترمجة أو القراءة، وتكاد ختلو متاما من رابطة طبيعية بكتب املرحلة
. اإلعدادية اليت تركز على املشافهة والتدريب الدائم على االستماع واحلدث



 التجريب لتقومي الطريقة - ٥
 م النفس والنظرية منذ بداية الستينيات وبعد ظهور النظرية املعرفية يف عل

 التحويلية االبتكارية يف جمال اللغويات، بدأت الشكوك تساور املربني يف جناح
 فقد . الطريقة السمعية الشفهية يف حتقيق األهداف اليت ادعت إمكان حتقيقها

 سبق أن نادى املؤيدون هلا بأا ستمكن الطالب من احلديث والنطق بطالقة
 للغة، كما ادعى هؤالء أن االستماع والنطق تقارب أداء املتحدث األصلي با

 وأكد غالة املتحمسني هلا أن . يساعدان على سرعة تعلم الطالب القراءة والكتابة
 خصائص صوتيات اللغة من تأكيد وتنغيم ووقف، تفسر العماليات النحوية

 وزادوا على ذلك أن هذه الطريقة هي . الصرفية اليت بنيت اللغة على أساسها
 تعليم كل اللغات، احلية منها وامليتة، ويستطيع أي متحدث أصلي للغة املثلي يف

 األجنبية أن يستوعب اللغة األجنبية عن طريق املراحل اليت سبقت اإلشارة إليها،
 . يف أقصر وقت وأقل جمهود

 وملا علت أصوات اإلعتراض على الطريقة السمعية الشفهية وخاصة من
 ر الطريقة يف حتقيق أهدافها، جلأت األوساط جانب املعلمني الذين ظهر هلم قصو

 . العلمية إىل التجريب التربوي يف حماولة اإلثبات عملي لقيمة هذه الطريقة
 وسنعرض هنا ملخصا لثالثة أحباث هامة حاولت تقومي هذه الطريقة مقارنة

 . بالطرق التقليدية األخرى مثل النحو والترمجة أو طريقة القراءة
 ونشر سنة Pierre de Lattre م به األمريكي ديالتر أول هذه األحباث قا

 م وأجري على حمموعتني صغريتني من الطلبة، جمموعة جتريبية وأخرى ١٩٤٧
 وبعد إجراء اإلختبارات الالزمة وجد الباحث أن الطلبة قد حققوا . ضابطة

 تقدما ملحوظا وزادت محاستهم للطريقة مبرور الوقت واكتسبوا خربة بقواعد
 وانتهي الباحث إىل أن الطريقة السمعية . لصرف دون جمهود كبري النحو وا

. الشفهية تفضل طرق التدريس مجيعا



 من Wertheimer وورثامير Scherer ثانيا هذه األحباث أجراه العاملان شرير
 جامعة كولورادو بالواليات املتحدة األمريكية، وقد تتبع الباحثان اموعة

 طالبا يدرسون اللغة األمانية بالطريقة السمعية ١٦٥ التجريبية اليت حتتوي على
 طالبا يف ١٢٤ وقارنا بينهم وبني . الشفهية ملدة سنتني دراستني متعاقبتني

 وقد أثبتت ). حنوا وترمجة وقراءة ( اموعة الضابطة يدرسون بالطريقة التقليدية
 مة يف االختبارات يف اية السنة األوىل أن اموعة التجريبية كانت متقد

 االستماع والكالم يف حني تفوقت اموعة التجريبية أكرث تقدما يف الكالم،
 على حني أظهرت اموعة الضابطة تفوقا يف الكتابة والترمجة، ومل يكن هناك

 وقد نشرت نتائج هذا البحث يف كتاب سنة . فروق تذكر يف املهارات األخرى
 ". ب اللغة األجنبية جتربة تفسية لغوية عن استيعا " م بعنوان ١٩٦٤

 وثالث هذه األحباث وأكثرها أمهية هو الذي أجري يف والية بنسلفانيا
 وقد أجريت التجربة سنة . األمريكية ومسى مشروع بنسلفانيا نسية إليها

 م بني طالب املرحلة املتوسطة الذين يدرسون اللغتني الفرنسية واألمانية ١٩٦٨
 وكانت . ة السمعية الشفهية بالطريقة التقليدية ملدة سنتني متعاقبتني ملقارنة الطريق

 النتيجة أنه كانت الطريقة اليت اتبعت فقد فترت محاسة الطلبة الدراسة بعد السنة
 األوىل، كما أثبتت االختبارات أن الطلبة الذين تعلموا بالطريقة التقليدية قد

 ه أول نتيجة تفوقوا على اموعة التجريبية يف كل املهارات اللغوية، وكانت هذ
 . سلبية واضحة الستخدام الطريقة السمعية الشفهية

 وقد أجريت عشرات البحوث األخرى ملعرفة أي الطرق أفضل لتدريس
 النحو أو املفردات اللغوية أو النطق، وكانت نتائج أغلب هذه البحوث غري
 قاطعة يف تفضيل طريقة على أخرى، ومل يثبت حبث واحد أن هناك ترتيبا حمددا

 فقد يبدأ االستماع . بغي أن يلتزمه املتعلم يف التمرين على املهارات اللغوية ين
 والكالم، أو االستماع والقراءة، الكالم والكتابة، والنتيجة دائما وجود حتسن
واضح يف املهارة اليت خصها املتعلم باهتمامه، مث تتساوى بعد ذلك كفاءته يف



 كن إذا أن تستخلص من كل ذلك أن ومي . املهارات املختلفة بعد السنة األوىل
 املتعلم يتقدم يف املهارة اليت ميرنه عليها املعلم بالقدر الذي تلقاه هذه املهارة من
 االهتمام من اجلانبني، وليس هناك تتابع مفروض متفق عليه لتعلم هذه املهارات،

 للغته وال عربة بالقول بأن تعلم اللغة األجنبية جيب أن يسري وفق استيعاب الطفل
 . القومية، أي االستماع أوال فالنطق والكالم مث القراءة وأخريا مهارة الكتابة

 ولعل السبب يف عدم انتهاء هذه البحوث إىل نتائج قاطعة يرجع إىل أن هناك
 متغريات كثرية يف العملية التربوية يعجز خمططو هذه البحوث عن أخذها يف

 ما سبق أن أشرنا يف جمال النقاش االعتبار والسيطرة عليها سيطرة كاملة، ك
 حوافز - مثال – حول صعوبة التجريب التربوي، فلم تتناول هذه البحوث

 املتعلم وإرضاء حاجاته النفسية من شعور املتعلم جتاه اللغة األجنبية واملتحدثني
 ا، ومل تركز هذه التجارب على الفائدة اليت يرجوها املتعلم من دراسة اللغة

 وجمل القول أن الطريقة . هلدف الذي يريد حتقيقة من دراستها األجنبية، وا
 وحدها ال ميكن فصلها متاما عن كل هذه العوامل السابقة وإخضاعها للفحص
 والتحليل العلمي مبنأى عن كل هذه املتغريات اليت تتدخل يف الواقع التربوي

. وتؤثر على نتائج هذه البحوث



 الباب الثالث

 منهج البحث

 منهج البحث - أ
 يشتمل هذا الفصل على منهج الدراسة، وفيه يبني الباحـث عـن مفهـوم
 البحث العلمي، ومدخل البحث، وميدان البحث، وحضور الباحث يف ميـدان
ات  البحث، جمتمع البحث وعينته، ومصادر البيانات،  وطريقـة مجـع البياـن

 : ا يلي وأما التفصيل لكل منها ففيم . وحتليلها، وفحص صدق البيانات
 مفهوم البحث العلمي - ١

 هناك تعريفات كثرية للبحث الذى يدور معظمها حـول كونـه وسـيلة
 لالستعالم واالستقصاء املنظم والدقيق الذى يقوم به الباحث بغرض اكتـشاف

 قـال ويـتين : ومن بني هذه التعريفات هـي . معلومات أو عالقات جديدة
) Whitney ( هـدف إىل اكتـشاف حقـائق البحث العلمي هو استقصاء دقيق ي 

 يقول أن ) Polansky ( بينما بوالنسكي . وقواعد عامة ميكن التحقق منها مستقبال
 البحث هو استقصاء منظم يهدف إىل إضافة معارف ميكن التحقق من صحتها

 ٢٥ . عن طريق االختبار العلمي

 البحث وسيلة : وجاء أيضا تعريف حياول أن جيمع التعريفني السابقني فيقول
 سة ميكن بواسطتها الوصول إىل حل املشكالت حمددة، وذلك عن طريـق للدرا

 التقصي الشامل الدقيق جلمع الشواهد واألدلة الىت ميكن التحقق منـها، والـىت
 ٢٦ . تتصل ذه املشكلة احملددة

 ٢٠ . ، ص ) ١٩٨٢ وكالة املطبوعات، : الكويت ( ، أصول البحث العلمي ومناهجه ، أمحد بدر ٢٩
٢٥ . ، ص املرجع السابق ٣٠



 وعرف بعض العلماء اآلخرين أن املنهج البحثي هو منهج علمي قـام بـه
 ملعني، بينما األسلوب العلمي يكـون الباحث للحصول على البيانات باهلدف ا

 . نوعا من النشاطات القائمة على أساس علمي
 مدخل الدراسة ونوعها - ٢

 اعتمادا على أسئلة البحث اليت كتبها الباحث يف الفصل األول، يعين يتبـع
 بواسـطة . ) qualitative approach ( الكيفي دخل الباحث يف كتابة هذه الرسالة امل

 لوصف الوقائع واحلدوث الواقعية بطريقة طبيعيـة تتعلـق املدخل الكيفي، يعىن
 أي تعقد الدراسـة ٢٧ . بالتعبري كالما أو كتابة أو األنشطة املتمكنة يف مالحظتها

 بدون التدخل والتحويل، وهي كان الباحث يقوم ا يف مكان الدراسة للفهم،
 . اللغة العربية ودراسة األحوال، وأفعال الدارسني، وعملية التعليم يف بيئة تعليم

 : قدم مرغونو عدة خصائص عن البحث الكيفي، وخلصها الباحث فيما يلي
 أن البحث الكيفي يتركز على الصميم من وحدة، كما أنه طبيعـي دون •

 . حتويل واحتيال من الباحث
 . كان اإلنسان أداة أساسية يف مجع البيانات •
 النظريـة، ولكنـه أي ال يبدأ من استدالل . يكون حتليل البيانات استقرائيا •

 . يبدأ من املظاهر الواقعية
 والبيانات احملصول عليهـا هـي الكـالم، . يكون البحث وصفيا حتليليا •

 . والصورة، أو السلوك
 . تركيز البحث يعود إىل العملية •
 . مشروعات البحث مفتوحة وعاطفة •
 . أن نتائج البحث متفقة معا، اإلتفاق من املقابلة عليهم •

31 Roger Bogdan,et.al, 1992. Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif, Diterjemahkan dari Introduction to 

Qualitative Research Methods, Oleh: A. Khozin Afandi, Surabaya: Usaha Nasional, hal.3.



 أسهل للتنسيق باملظاهر ) ١ ( يقة الكيفية، ألنه مدخل البحث يستخدم الطر •
 أسهل يف شرح حقائق العالقة بـني الباحـث ) ٢ ( الىت هلا بعد مضائف،

 . واملبحوث عنه
 ، أي اختـار ) Purposive Sampling ( أسلوب العينة مييل إىل العينة العمليـة •

 الباحث املعلومات من املصادر الىت اعتربها الباحـث أعلـم باملعلومـات
 . وة املرج

 ٢٨ . يكون البحث مشوليا •

 Experimen فهو البحث التجرييب أما نوع البحث املستعملة يف هذه الرسالة

Research املتغري كـل . ٢٩ تعىن حبث يهدف ملقارنة العالقة القوية بني املتغريات 
 واملتغري املعقـد . املتغري احلر هو عنصر يرجى أن يتأثر بالباحث . شيء غري ثابت
ـتقين . على املتغري احلر هو عنصر يعتمد  وهذا البحث يعتمد على جتربة املدخل ال

 لتأثري اآلخر أن املواد اجلديدة أجود، فيستطيع أن تؤدى . يف تعليم مهارة الكالم
 ٣٠ . املالحظة بواسطة احلوار وصفحات األسئلة

 ، وهـو Colaborative Partisipatoris وجيري هذا البحث بنظـام تـشاركي
 أما الباحث يف عملية البحث يكـون . ث واملدرس يف الفصل املشاركة بني الباح

 . واضع خطة العمل مع القيام باإلجراء العملي واملالحظة والتقومي، وغري ذلـك
 بأن املدرس والباحث يف نظام تـشاركي هلمـا خطـة ٣١ كما قدم رفيع الدين

 وأهداف واحدة وكذلك يف عملية مجع البيانـات أو املعلومـات وحتليلـها،
 . وتأملها

32 Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan, ( Jakarta: Rineka Cipta, 2000), hal. 37-47 
33 Elaine B. Johnson, Contextual Teaching & Learning (Terj), (Bandung: MLC, 2002), hal. 291 
34 Kasihani Kasbolah, Penelitian Tindakan Kelas, (Malang : Dirjen Dikti Depdikbud, 1998), hal. 34 
35 Rofiuddin, Rancangan Penelitian Tindakan: Konsep dan Aplikasinya, 1995. Makalah Disampaikan 
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 إن البحث اإلجرائي العملي هو البحث الذي قام به املدرس ٣٢ وقال عقيب
 يف الصف عن طريقة التصميم، والعمل، والتقومي بالعمل بطريقـة التـشاركي

 والبحـث . ويهدف لتحسني عملية  التعليم  لتكون نتيجة تعلم الطالب مرتفعة
 : اإلجرائي العملي له خصائص فيما يلي

 رس املشكلة صادرة من املد •
 مستهدف لتحسني جودة عملية التعليم •
 الطريقة الرئسية هي التقومي الذايت مع اتباع قواعد البحث •
 متركز على عملية التعليم •
 كان املدرس بصفة الباحث •

 وقال عقيب إن البحث اإلجرائي العملي هو البحث الذي قام به املدرس يف
 ريقـة التـشاركي الصف عن طريقة التصميم، والعمل، والتقومي بالعمـل بط

 والبحـث . ويهدف لتحسني عملية  التعليم  لتكون نتيجة تعلم الطالب مرتفعة
 : اإلجرائي العملي له خصائص وهي

 . املشكلة صادرة من املدرس . ١
 . مستهدف لتحسني جودة عملية التعليم . ٢
 . الطريقة الرئسية هي التقومي الذايت مع اتباع قواعد البحث . ٣
 . متركز على عملية التعليم . ٤
 . املدرس بصفة الباحث كان . ٥

ـيمس وتيغـارت  ويعتمد الباحث يف تصميم هذا البحث على ما أشاره إليه ك
Kemmis Taggart وضع اخلطة، ) ١ : ( وهو يتم البحث ىف أربع خطوات، وهي 

 . والتقومي ) ٤ ( واملالحظة، ) ٣ ( واإلجراء العملي، ) ٢ (

32 Zainal Aqib, Penelitian Tindakan Kelas Untuk Guru (Bandung : CV. Yrama Widya, 2006), hal. 16.



 : كما يتضح من الرسم اآليت

 ومصادرها البيانات - ٣
 بناء على أن هذا البحث حبث كيفي ويهدف إىل نيـل املعلومـات حـول
 العالمات أو الوقائع احلالية واملاضية، فريكز هذا البحث إىل املسائل احلادثة أثناء

 ومن فوائد هذا التركيز، قدرة البحث علـى حـل املـشكالت . مرور البحث
 على البيانات فحـسب، بـل حىت ال يعتمد جمرى التحليل ٣٣ التربوية التطبيقية،
 . على معانيها أيضا

 والبيانات املقصودة، هي مجيع ما أخذه الباحث عند تنفيـذ البحـث يف
 فيتعني مكان البحث يف املدرسة املعـارف . مكانه مما كتب أو مسع أو نظر إليه

 املتوسطة سنجاسرى ماالنج، حىت أن يكون موضوع هـذا البحـث مطـابق
 ختار الباحث ميدان البحث يف املدرسـة املـذكورة، ولقد ا . مبصادر البيانات

٣٨ 
Nana Sudjana dan Awal Kusumah, Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi., (Bandung: PT. Sinar 

Baru Algesindo, 2000), Cet II, hal. 64.



 معرفة لتدىن مهارة كالم التالميذ باللغة العربية، وقلة استخدام الوسائل التعليمية
 . يف تعليمه، وضرورة تطوير مهارة الكالم باملدخل التقين

 قالت سوهارسيين بأن املراد بالبيانات هي مذكرة الباحث وصفيا كـان أو
 والبيانات ومـصادرها . در البيانات فهو ما صدر منها البيانات وأما مصا . كميا

 : يف هذا البحث فهي
 مصدر البيانات البيانات الرقم
 البيانات احملصولة من نتيجة املالحظة عند عمليـة ١

 التعليم الذي قام به الباحث
 الطالب

 آراء رئيس املدرسة ومدرس اللغة العربية عن املنهج ٢
 ليم اللغة العربيـة باسـتخدام الدراسي وطرائق تع

 الوسائل التعليمية

 مدير املدرسة
 ومدرس اللغة

 العربية
 الطالب املذكرة امليدانية اليت تكون مكملة لنشاط املالحظة ٣
 تعليم اللغة العربيـة باملـدخل دافعية الطالب عند ٤

 التقين
 الطالب

 : يت البيانات من األشياء فيما يأ على الباحث حيصل وجبانب ذلك
 . تطبيق خطوات التعليم الذي قام به املدرس أو الباحث •
 . دافعية الطالب عند التعليم •
 . عند تقدمي العرض تالميذ ركة ال ا درجة مش •
 . اختبار التالميذ نتيجة •
 . باملدخل التقين عن تعليم اللغة العربية تالميذ راء ال آ •

 أدوات البحث - ٤
 ) أ : ( نات املطلوبة هي يستخدم الباحث يف هذا البحث أهم أدوات مجع البيا

 وهي الباحث نفسه ألنه من أهم األدوات يف البحث الكيفـي األدوات األولية
ات و ب أنّ الباحث أعلم ٣٤ ) يف مولونج ( وفقاً بفكرة بوغدان و بيهلن  كلّ البياـن

٣٩ 
Lexy. J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2001), hal. 62.



 منـط ) ٢ ( دليل املقابلة،و ) ١ ( وهي األدوات الثناوية ) ب ( و . اختاذ موقفه ية كيف
 . الوثائق ) ٥ ( و امليدانية املذكرة ) ٤ ( بانة، و االست ) ٣ ( و املالحظة،

 جمتمع البحث وعينته - ٥
 انطالقا مبنطقة مصادر البيانات، كانت سوهارسيين تقسم أجناس البحـوث

 ، وحبـث العينـة Population Research حبث اتمـع : على ثالثة أنواع، وهي
Research Sample وحبث احلالة ، Research Case . تمعفيحيط علـى أما حبث ا 

 خالفا ببحث العينة الذى حيـدد بـبعض . العناصر املوجودة يف منطقة البجث
 وأما حبث احلالة فتكون منطقة البحث أضيق مـن . اتمع تعميما لنتائج العينة

 ٣٥ . البحثني السابقني، ألنه حياول على تعميق احلالة، فيحتاج إىل منطقة ضيقة

 ، ألن ) (X-5 ميذ يف الـصف األول والعينة املهدوفة يف هذا البحث هي التال
 الباحث يريد تطوير مهارة كالم التالميذ باملدخل التقين لكي يستطيعوا الـتكلم

 . بالعربية تكلما صحيحا جيدا ونطقا سليما
 حضور الباحث يف ميدان البحث - ٦

 وألن منهج املتبع يف هذا البحث هو منهج البحث الكيفي ونوعه هو البحث
 إن حضور الباحث كأداة البحث يف ميدان البحث من أمـر اإلجرائي العملي، ف

 . الزم وضروري
 ) ٢ ( الباحث كمخطط اإلجـراء، و ) ١ : ( واملراد بالباحث كأداة البحث هو

 الباحـث ) ٤ ( الباحث كمحلل البيانـات، و ) ٣ ( الباحث كمجمع البيانات، و
 : وتكون وظيفة الباحث يف إجراء العمـل هـي . كواضع التقرير لنتائج البحث

 املالحظة املباشرة، كمـا قـال ) ٣ ( إجراء العمل، و ) ٢ ( تصميم املواد، و ) ١ (
 مولونج بأن موقف الباحث يف ميدان البحث كمخطـط، وفاعـل، وجممـع،

 . ٣٦ وحملل، ومفسر البيانات، وواضع التقرير لنتائج البيانات يف أخره

٤٠ Suharsini Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002),  hal. 
115-131. 
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 يف حضور البيانات تتعلق بتصميم البحث املستخدم، يستخدم هذا البحـث
 لذلك، كانت مصادر البيانات ستجمع وسـتجرب . البحث التجرييب تصميم

 لترقية قدرة الطالب يف تدريس Experimen Class باألدوار الىت الفصل التجرييب
 . مهارة الكالم العربية

 يبدأ البحث بتخطيط عملية اإلختبار الشفهي القبلـي مث اجـراء التعلـيم
جترى هـذه . عملية التقومي أو التقييم بالطريقة السمعية الشفهية املذكور وخيتتم ب

 . العمليات طوال الوقت يف الدور األول مث تطبق مرة ثانية يف الدور الثاين
 الفصل األول . يف الدور األول، يقسم الباحث الطالب إىل فصلني متساويني

 والفصل الثاين سيكون فـصال ضـابطا Experimen Class سيكون فصال جتريبيا
Control Class . ا الفصل التجرييب فسيطبق الباحث فيـه طريقـة الـسمعية وأم 

 . الشفهية، وأما الفصل الضابط فسيطبق فيه طريقة تقليديا
 اخلطوات يف الفصل التجرييب هي تقدمي الباحث مادة باسـتخدام الطريقـة

 . السمعية الشفهية كما وجدنا يف الباب اإلطار النطلري
 كمـا عـادة بالطريقـة اخلطوات يف الفصل الضابط هي تقدمي الباحـث

 . التقليدية
 طريقة مجع البيانات - ٧

 : يقوم الباحث جبمع البيانات بالعناصر اآلتية
 املالحظة طريقة ) أ

 جلمع البيانات احملتاجة إليها الباحث يف هذا البحث يستخدم الباحث طريقة
 املالحظة باملشاركة ويقال أيضا باملالحظة املباشرة هي طريقة حبيـث يكـون

 زءا من النشاطات التعليمية أي بأن يقوم الباحث مبالحظـة سـلوك الباحث ج
 . ٣٧ معني من خالل اتصاهلا مباشرة باألشخاص أو األشياء اليت تدرسها

 : واستخدم الباحث األدوات األتية

١٤٩ . ، ص ) ١٩٩٣ دار الفكر، : عمان ( ، مفهومه  وأدواته و أساليبه : البحث العلمي ، ذوقان عبيدات وآخرون ٤٢



 ق املالحظة املسخدمة لوصف تطبيق خطوات التعليم عند املدرس ا ور أ •
 . التعليم ق املالحظة لوصف دافعية الطالب عند عملية ا ور أ •
 . ق املالحظة لتقدمي عرض الطالب ا ور أ •
 . ق التقومي لتقرير الطالب ا ور أ •

 طريقة املقابلة ) ب
 املقابلة هي الطريقة االتصالية املباشرة احلرية بني السائل واملـسئول جلمـع

 . ٣٨ البيانات اليت حيتاج إليها ) الباحث ( املعلومات، ويسجل السائل
 انات يف هذا البحـث هـي املقابلـة فاملقابلة املستخدمة للحصول على البي

 ، وهي مقابلة حرة توجه فيها الباحث األسئلة اعتمـادا ) deep interview ( الدقيقة
ة للمـسئول أن  على  دليل املقابلة باملوضوع الذي يدور حوله مث تسمح احلرـي
 يتحدث كما يريد ويتدخل الباحث  يف الكالم ليدفع املسئول و يشجعه علـى

 . الكالم
 لباحث هذه الطريقة لكـشف احلقـائق والبيانـات املتعلقـة ويستخدم ا

 باستراتيجية تعليم اللغة العربية ونظام تقوميه الذي قامت به املدرسـة املعـارف
 . املتوسطة سنجاسرى ماالنج

 طريقة التوثيق ) ج
 وهي طريقة البحث للحصول على احلقائق والبيانات من الوثائق والكتـب

 ٣٩ . غريها من املواد املكتوبة واالت والرسائل واملذكرات و

املواد  فبهذه الطريقة سيحصل الباحث على احلقائق أو البيانات املتعلقـة ـب
 املخططة، وأهداف تعليم اللغة العربية، واملناهج، واخلطة الدراسية، و أحـوال

 . الطلبة، وغريها من الوثائق اليت تتعلق ذا البحث
 طريقة االختبار ) د

٤٣ Prantiasih, A, Perencanaan Pengajaran PPKN, (Malang: IKIP Malang, 1997), hal. 91 

٤٤ 
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan), (Jakarta: Rineka Cipta, 2002),  hal. 236



 الختبار، أن جيمع الباحـث نتـائج االختبـار واملقصود باستخدام طريقة ا
 وذلك ألن هـذا البحـث ال . املدرسي، ويعطى الباحث اختبارا يرتبها بنفسه

 أما االختبار املختار فهو االختبار القبلي واالختبـار . يدخل يف البحث التجييب
 . البعدي اللذان يدالن على طبقات مهارة كالم التالميذ

 حتليل البيانات - ٨
 ح املعلومات متوفرة لدى الباحث من املقابلة، ية مجع البيانات و تصب بعد عمل

 وجداول املالحظة،وتطبيق العمل، وعبارة عن الوثائق ، يبدأ الباحث يف تنفيـذ
 وحتليل البيانات املوجودة يف هذا البحث يتزامن مـع . حتليل البيانات وتفسريها

 عملية مجع البيانات وهذا التحليل عمل مشكل حيتـاج إىل الـتفكري الـدقيق
 . صرب، ألن طرق مجع البيانات العديدة تسبب إىل تنوع البيانات اموعة وال

 ولكي يتمكن الباحث من حتليل املعلومات أوالبيانات البد أن يتبع خطوات
 : حتليل البيانات كالتايل

 عرض البيانات ) ١
 يشتمل عرض البيانات على عملية التحرير والتنظيم وترتيـب البيانـات يف

 اختصار مجع البيانات وتفريقها إىل الفكرة والفـصيلة اجلداول وكذلك عملية
 . املعينة أو إىل املوضوع املعني

 فعرض البيانات كمجموعة البيانات املنتظمة واملرتبـة حـىت ميكـن مـن
 استنتاجها وختطيط أية خطوة العمل منها، فبهذا العمل يقوم الباحـث بتحريـر

 . وتنظيم تلك البيانات
 تصنيف البيانات وتبويبها ) ٢

ات ب  عد أن يطبق الباحث أدواته وجتمع من البيانات، فيقوم بتصنيف البياـن
 والتصنيف هو ترتيب نسقي للمعلومات تبدأ بوضع األشـياء . اليت يقوم جبمعها

ذات الصفات املشتركة يف جمموعات كبرية، مث تقسيم كل جمموعة كـبرية إىل



 آخر فإن التـصنيف ومبعىن . الوحدات الصغرية إىل أنواع، واألنواع إىل أجناس
 ٤٠ . هو وضع كل فرد يف فئة خاصة ا حبيث تسهل معرفته ومتييزه عن غريه

 مث يقوم الباحث بنقل البيانات من هذه األدوات إىل جدول للتبويب وفقـا
 يقـوم الباحـث يف . لنظام مناسب حىت ميكن حتليلها وتفسريها على حنو منظم

 والبيانات غري النافعة حـىت تبقـى هذه اخلطوة بتحديد وتعيني البيانات النافعة
 لديها البيانات النافعة، مث يفرق الباحث البيانات اموعة ويفصلها على حسب

 . مشكلة البحث اليت قدمها
 حتليل البيانات وتفسريها ) ٣

 وحتليل املعلومات يف هذا البحث يتم بصورة كيفية فحـسب، والتحليـل
 ارب الواقعة واألحـداث اجلاريـة الكيفي يعين أن التركيز يكون يف معاجلة التج

 . سواء يف املاضي أو احلاضر على ما يدركه الباحث
ات  وحتليل البيانات الكيفية هو البحث الوصفي الذي يبتدأ بتصنيف البياـن
 املناسبة بالناحية وبعضها مث إتيان الشرح وإعطاء معىن املعلومات يف كل ناحيـة

 ن، يف التحليل والشرح علـى سـبيل إذ . والعالقة بني الناحية والناحية األخرى
 اجلمع إىل األسئلة بكيفية االستقرائية ويف التحليل األخري تستعمل علـى سـبيل
 اجلمع بني الناحية األخرى جلعل مرموز املعىن ألخذ التلخيص العام، وليس مـن
 املستحيل وجود التحليل يترقى إىل الناحية اخلاصة وهـذه اخلطـوات كـدور

 املنهج الوصفي كما أنه يهـدف لتـصور األحـوال تستخدم الباحث . خاص
 مث حيلل الباحث مبنهج التحليـل ٤١ واحلوادث والوقائع املتعلقة مبوضوع البحث

 . النقدي

 دار النهضة : األردن ( ، التربية وعلم النفس يف مناهج البحث احلميد جابر، و أمحد خريى كاظم، جابر عبد ٤٥
 ٣٦٠ . ص ، ) ١٩٧٨ العربية،
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 وتفسري جمموعة من البيانات يعين أن يقوم الباحث مبحاولة تـشكيل هـذه
 البيانات على أساس جمموعة من املصطلحات األساسية اليت قد تكـون إطـارا

 تظل الباحث مؤمنة به سواء تؤيده نتيجة حبث معني أم تعارضه وتستخدم نظريا
 . التفسري النقدي

 : ويفصل الباحث حتليل البيانات فيما يلي
 حيلل الباحث عن طريقة وصفية حنو البيانات من تطبيق خطـوات التعلـيم •

 . الذي قام به الباحث أو املدرس
 عندما أجرى الباحث حيلل الباحث عن طريقة وصفية حنو نشطات التالميذ •

ائج ) ٢ ( دافعية التالميذ عند التعليم، ) ١ : ( العمل الصفي، ويشتمل على  نـت
 . التعلم من االختبار القبلي واالختبار البعدي

 . يعرض الباحث البيانات من استبانة التالميذ ملعرفة آراءهم عن العمل املطبق •
 ونتائج االختبار وملعرفة جناح تطبيق العمل الذي قام به الباحث واملدرس،

 : القبلي واالختبار البعدي، يستخدم الباحث طريقة النسبة بالرموز اآلتية

 : الشرح
P = نسبة النجاح 
F = درجة جناح البند 
N = عدد البنود 

 : وأما النسبة املثالية وتفيسرها، هي
 ممتاز = % ١٠٠ - % ٨٥
 جيد جدا = % ٨٤ - % ٧٠
 جيد = % ٦٩ - % ٥٥
 ناقص = % ٥٤ - % ٥٠
 ناقص جدا = % ٤٩ - % ٠

P =  (F : N) x 100%



 فيمـا بالرموز ولتعيني درجة النسبة لدافعية الطالب، فتستخدم طريقة النسبة
 : يلي

 : الشرح
n15 = ٥ – ١ عدد الطالب ومل نتيجة 
٤،٥ > x > ممتاز = ٥،٠ 
٣،٥ > x > جيد جدا = ٣،٥ 
٢،٥ > x > جيد = ٣،٥ 
١،٥ > x > ناقص = ٢،٥ 
١،٠ > x > ناقص جدا = ١،٥ 

 عيني درجة النسبة من إجابة االستبانة للطالب، فتـستخدم طريقـة وأما لت
 : فيما يلي بالرموز النسبة

P =  (F :N) x 100 % 

 : الشرح
P = نسبة إجابة الطالب 
F = درجة إجابة الطالب 
N = عدد الطالب 

 فحص صحة البيانات - ٩
 ملا كانت البيانات اليت مجعها الباحث متوفرة كاملة البد من فحـص تلـك

 . البيانات اموعة قبل حتليلها وتفسريها لتكون نتائج البحث صاحلة ضابطة
 ويف أثناء عملية التحليل ال بد للباحث أن يقوم بعملية فحص صحة البيانات

 فللحصول على البيانات واالكتـشافات . لتقرير صحة البيانات يف هذا البحث

Skor(x) = (n 1 x1) + (n 2 x2) + (n 4 +x4) + (n 5 x5) 
( (عدد البنود x عدد املستجيب



 قة املقارنة هي الطريقـة الصحيحة استخدم الباحث طريقة املراقبة الدقيقة و طري
 . لربط صحة البيانات باألشياء املوجودة خارج البيانات نفسها

 : وهناك بعض الطرق لفحص صحة البيانات هي
 مدة االشتراك ) ١
 دقة املالحظة ) ٢
 ) triangulation ( التثليثي ) ٣
 املناقشة مع األصحاب ) ٤
 املراجع الكافية ) ٥
 حتليل احلالة السلبية ) ٦
 كفاءة املراجع ) ٧
 تفتيش األعضاء ) ٨
 ح البيانات املفصلة شر ) ٩

 . معاجة إحصائية ) ١٠
 ومن هذه الطرق لفحص صحة البيانات فاختار الباحث ما يليـق ببحثهـا

 : وهي
 مدة االشتراك ) أ

 للحصول على املعلومات الصحيحة فيحتاج الباحـث إىل طـول اشـتراك
 الباحث يف سائر النشاطات والربامج والعملية املتعلقة مبادة اللغة العربية اليت يريد

 . ها حبث
 دقة املالحظة ) ب

 ملعرفة صحة البيانات ولكشف اخلصائص يف  الظروف املالئمة باملـشكالت
 اليت يريد حلها، فيحتاج الباحث إىل املالحظة الدقيقة حنو كل ما تكون مـادة

. البحث، فال يزال يقوم باملالحظة ما مل حيصل على البيانات الصحيحة



 املنهج التثليثي ) ج
 لفحص صحة البيانات باستخدام عامل أو شـيء التثليثي هو إحدى الطرق

 خارج البيانات نفسها لفحص تلك البيانات أو للموازنة، واسـتخدم الباحـث
 هذه الطريقة  للمقارنة بني البيانات املوجودة و عندما وجد االختالفـات بـني
 البيانات اموعة من املالحظة والتوثيق، أو بني التوثيـق واملقابلـة، أو بـني

 ٤٢ . ظة واملقابلة املالح

٤٦ 
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 الباب الرابع

 الدراسة امليدانية

 ٤٣ حملة موجزة عن املدرسة املعارف املتوسطة سنجاساري ماالنج - أ

 تاريخ املدرسة املعارف املتوسطة سنجاساري ماالنج - ١
 املدرسة املعارف املتوسطة سنجاساري هي إحدى املـدارس يف املؤسـسة

 مصباح الوطن الىت تأسـست سـنة التربوية املعارف سنجاساري تعين مدرسة
 أقيمت هذه املؤسسة حتقيقا لالهتمام بالشعب اإلندونيسي الذى كـان . ١٩٢٣

 مؤسس هذه املؤسسة الشيخ كياهي اجلج مـشكور . مل يزل يف استعمار هولندا
 املرحوم مع بعض املشاييخ يف أول مرة يريدون هلذه املؤسسة أن تعد األجيـال

 . هد يف استقالل الشعب اإلندونيسي القادمة الىت تستطيع أن جتا
 قبل اإلستقالل، كان الطالب الذين يتعلمـون يف هـذه املؤسـسة غـري
 . موجودين إال رجاال، ألن النساء ال جيوز هلن أن يتعلمن يف املدرسـة الرمسيـة

 سـبيل " و " حـزب اهللا " كثري من الطالب يف ثورة االستقالل يندجمون يف جنود
اهي احلـج الذين يقع مركزهم يف " اهللا  مدينة سنجاساري ويقودهم الشيخ كـي

 . زين العارفني والشيخ كياهي احلج مشكور
 ، ما زالت عملية التعلم والتعليم يف هذه املؤسسة تواجـه ١٩٢٩ حىت سنة

 على دعوة الـشيخ . مشاكل عديدة، ال سيما من حكومة االستعمار اهلولندي
 سة مـصباح الـوطن كياهي احلج عبد الوهاب حسب اهللا املرحوم، فاسم مدر

ىت تقـع يف وطن اـل  يتغري إىل مدرسة ضة الوطن وتصري فرعا من ـضة اـل
 . سورابايا

٢٠٠٧ - ٢٠٠٦ ي سنجاساري عام الدراس املدرسة املعارف املتوسطة مأخوذة من بيانات ٤٧



 يف الوقت التايل، أقيمت هيئة التربية املختلفة على عـدة املـستويات منـذ
 املدرسة اإلبتدائية ضة العلماء واملدرسة املتوسطة اإلسالمية ضة العلماء وتربية

 ة العلماء الىت تصري املدرسة املتوسطة ضة العلماء يف األول املدرسني الدينية ض
 . هذه اهليئة كلها موجودة حتت قيادة هيئة التربية املعـارف . ١٩٦٦ من سبتمرب

 يف تطورها منذ . وهذه اهليئة تتغري أخريا إىل مؤسسة التربية املعارف سنجاساري
 لعلماء رمسيـة إىل ، تتغري املدرسة املتوسطة ضة ا ١٩٨٣ أغسطس ٢٩ التاريخ

 . املدرسة املعارف املتوسطة سنجاساري
 ٤٤ أهداف املدرسة - ٢

 حملاولة إعطاء االجتاهات والدوافع واحلركات جلميع من يشترك مباشـرة يف
 تنمية املدرسة، فتقدم مؤسسة التربية املعارف خطة األمل والرسائل والعـادات

 . املتطورة يف املدرسة املعارف املتوسطة سنجاساري
 ذه اخلطة تعد مهمة جدا لتوحيد األفكار واملناظرات واآلمال والرجاء من ه

 وتشمل هذه اخلطة األخالق واألدوار واخلطـوات الـىت . مجيع املشتركني فيها
 . ينبغى جلميع األشخاص يف هذه املدرسة أن يقوموا بإجنازها

 وأما توضيح األمل والرسائل والعادات لقضاء أهداف املدرسة كاملدرسـة
 : فهو كما يلي سالمية حتت ظل مؤسسة املعارف اإل
 نظرة املستقبلة املدرسة املعارف املتوسطة سنجاساري ) أ

 أمل املدرسة املعارف املتوسطة سنجاساري خللق األحوال املرجوة وليـست
 اإلنقاذ والتطـوير " متمنية حىت يكتب يف كل خطوات جمتمع هذه املدرسة هو

 ". واستخدام فطرة اإلنسان
 درسة املعارف املتوسطة سنجاساري رسائل امل ) ب

 أما رسالة هذه املدرسة فهي إجراء عملية التربية الذى تضمنه املنظمة مـع
 االستمرار لضمان املتخرجني الذين هلم كفاءة ومناسبة حباجة اتمع اإلسـالمي

٢٠٠٧ - ٢٠٠٦ سنجاساري عام الدراسي املدرسة املعارف املتوسطة مأخوذة من بيانات ٤٨



ـيم و . مع االعتقاد على أهل السنة واجلماعة  وتوضيح الرسـائل إلجـراء التعل
 : سة املعارف املتوسطة هو التربية يف املدر

 يسر الشجاعة ليكون إنسانا متقينا وصاحلا فـردا أو اجتماعيـا إسـالميا •
 . واحلاجة على املعارف لالجتاه إىل درجة أويل األلباب مع املنافع للمجتمع

 يرفع معرفة التالميذ يف جمال العلوم والتقنية إلكمال االلتحـاق بالدراسـة •
 . األعلى وهلم كفاءة عالية

 . سة إجراء القيم الدينية كافة ممار •
 يرفع كفاءة التالميذ لالندماج والتثقيف يف اتمع الذى يتحلى بالتـسامح •

 . والتوازن واالعتدال والتوسط
 جيعل املدرسة املعارف املتوسطة كهيئة التربية املناسبة بعملية الطاقة اإلنسانية •

 النتيجة اجليـدة الىت حييطها اإلميان والتقوى والتكنولوجي مع احلصول على
 . السيما من الناحية األكادميية أو غريها

 تقاليد املدرسة املعارف املتوسطة سنجاساري - ٣
 العادة اجلاري ا العمل يف املدرسة املعارف املتوسطة سنجاسـاري هـي
 معاملة األفراد إلجراء األدوار كلها مع اإلعتماد على الوعي العايل لقضاء اآلمال

 . األفراد واألعمال املعينة مجاعة دون اختيار
 . أقيم ذلك الوعي على أساس الفهم املتعمق إىل األمل والرسـائل املتطـورة
 . وهذه الظاهرة موجودة يف األفكار واملعاملة والتنفيذ إلجراء الوظائف اليوميـة

رئيس واملدرسـني  لذلك، كانت أعمال األفراد يف املدرسة تشتمل علـى اـل
 يعتربون مرآة عادة املدرسـة املعـارف املتوسـطة واملوظفني والتالميذ الذين

 . سنجاساري
 وأما مظهر املباين والشخصيات يف املدرسة املعارف املتوسطة سنجاسـاري
 كاملدرسة اإلسالمية حتت ظل مؤسسة املعارف وكذلك اشـتهارها يف منطقـة

: ماالنج فهو



 مظهر املباين ) أ
 اساري كهيئة التربية الىت أما مظهر املباين يف املدرسة املعارف املتوسطة سنج

 هلا هوية إسالمية فال بد له أن حياول دائما حتقيق مظهر هادئ مرتـب مجيـل
 : ويعطى الفكرة أنه

 . هيئة التربية اإلسالمية الىت هلا مظهر هادئ مرتب مجيل •
 . مدرسة حديثة ومناسبة بسكاا املؤمنني املتعمقني يف فهم الكتب •
 . التقرب إىل اهللا له سكان لديهيم أنشطة متوفرة يف •
 . له صفات اهلدوء واحللم إىل الناس واالعتمام بالبيئة •
 . له أنشطة مصورة للعبادة واملودة واحلكمة والتزكية •
 . له أمانة وتنمية لألسوة احلسنة باتمع •

 هيئة املدرسة ) ب

 . متلك الطاقة األكادميية الكافية يف تنمية العلوم •
 . ر النجاح يف مجيع أشخاص املدرسة متلك العادة األكادميية الدافعة إىل ظهو •
 . متلك املنظمة اإلدارية القوية وتستطيع حتريك السلطة لتنمية االختراعات •
 . متلك كفاءة االهتمام بالعصر القادم •
 . متلك رئيسا يستطيع إدخال السلطة ميلكها حمرك اهليئة مجيعه •

 شخصيات املدرسني ) ج

 . يظهر فردا كاملؤمن واملتقي القوي حيث ما كان •
 . يرضى ويفرح على مهنته ويعمل باملودة مع النية للعبادة واإلخالص •
 . يأمر باملعروف وينهى عن املنكر ويوصى بالصدق والصرب واملودة •
 , ميلك العلوم الواسعة والتأهيل العايل •
 . ميلك االختراع واإلبداع يف تنمية العلوم •
 ة ويكـون يتعامل معاملة مصاحبة وله أمانة وأخالق كرمية ويعامل باحلكمـ •

. أسوة حسنة



 . يهتم بالوقت ويطيع نظام املهنة •
 . ميلك التفكري والتعميق يف األفكار العلمية •
 ميلك الوعي العايل يف العمل املعتمد على النية للعبادة وحياول تنمية كفـاءة •

 . نفسية يف اإلميان والتقوى
 . ميلك املعارف الواسعة واحلكم يف حل املشكالت •
 . لعصر القادم ميلك كفاءة االهتمام با •
 مالمح املوظفني ) د

 . يظهر فردا كاملؤمن واملتقي القوي حيث ما كان •
 . يأمر باملعروف وينهى عن املنكر ويوصى بالصدق والصرب واملودة •
 يتعامل معاملة مصاحبة وله أمانة وأخالق كرمية ويعامل باحلكمـة ويكـون •

 . أسوة حسنة
 . ة وحيب املهنة ميلك التأهيل العايل يف القيام بالوظيفة اإلداري •
 . يهتم باخلدمة اجليدة •
 . يسرع ويفصل يف أخذ التقرير والقيام بالوظيفة •
 . يصرب وحيتمل •
 . يسبق أمور املدرسة من أمره •
 . يلبس لباسا منظما ويرتب الفرد باحللم يف القول والفعل •
 . يطور حسن الظن ويبعد عن سوء الظن •

 ٤٥ مالمح التلميذ ) هـ

 . وي إميانه وتقواه ميلك املظهر كالتلميذ املسلم الق •
 . ميلك املظهر كقائد األمة البسيط واملرتب وله ثقة النفس •
 . ميلك صفة اهلدوء واحللم على املدرس والوالدين وحيترم اآلخر باملودة •
 . حيب العلوم واملعارف ويبحث عنها دائما •
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 ميلك الشجاعة لالمر باملعروف والنهي عن املنكر مع التوصـية بالـصدق •
 . والصرب

 . تراع واإلبداع واملناظرة البعيدة إىل األمام ميلك االخ •
 . ميلك الشعور مبشكلة بيئته •
 . يقوم باملشاورة يف حل املشكالت •
 . يستطيع أن يتصل يف الدوائر املنطقية والوطنية والعاملية •
 . ميلك إرادة التعلم يف جمال املهنة النافعة باحلياة احلديثة •
 مالمح املتخرج ) و

 وسطة سنجاساري لكل املتخـرجني أن ميلكـوا ترجو املدرسة املعارف املت
 : سبعة أشياء

 . قوة يف فهم كتب التراث وعملها •
 . قوة للقيام باحلكمة أي التطبيق يف العمل •
 . صفة املودة العالية •
 . تزكية دائمة يف أحوال الفطرة •
 . ترقية التقوى الدائمة •
 . خدمة الوالدين وأكرب السن منه •
 . غري املشترك يف املعاصى •
 نشطة املتطورة مراكز األ ) ز

 . املساجد واملعاهد •
 . املباين املدرسية ووسائل التعلم •
 . املكتبة •

 فوائد املساجد واملعاهد ) ح

 الصالة اجلماعية، قيام الليـل، : التدريب والتعمق العبودي بواسطة العادات •
. قراءة القرآن أو التدارس، اإلستقامة لألوراد أو اإلستغاثة



 ). العربية واإلجنليزية ( لغة األجنبية خلق األحوال املرحية لتنمية ال •
 . تدريب احلياة املنظمة واحلفظ على األمانة •
 . تدريب االهتمام باآلخرين والبيئة •
 . تدريب النفس لتأهيل املهنة املختارة والنافعة يف العصر القادم •
 البحث عن العلوم احملصولة يف املدرسة بنظر تطبيقـه مباشـرة يف املكـان •

 . احلقيقي
 طاقة اإلنسانية تنمية ال ) ط

 حماولة املدرسني واملوظفني لاللتحاق بالدراسة األعلى مستوى الليسانس •
 . حماولة املدرسني واملوظفني الشتراك التدريبات والندوات واألنشطة األخرى •
 . تنمية اقتصاد املدرسني واملوظفني بالتدرج •
 . تشجيع املدرسني لكتابة الكتب والبحوث العلمية وخدمة اتمع •

 رقية الوسائل ت ) ي

 : ترقية املكتبة •
 . تزويد مجع الكتب املرجعية املناسبة 
 . إكمال كتب املدرس والتلميذ 
 . تنمية األحوال لطلب املعلومات بالقراءة لدى جمتمع املدرسة 
 . إعداد الوسائل التعليمية ومصادر التعلم واألدوات احملتاجة 

 : ترقية غرف التعلم •
 . بناء غرف التعلم املرحية 
 . سائل واألدوات التعليمية احملتاجة إكمال الو 
 . خلق األجواء والفصول اإلسالمية واملناسبة 

 تطوير الوسائل للبحث العلمي •
 . إكمال مجع النباتات احملتاجة يف البيت الزجاجي الختبار البيولوجيا 
. إكمال املواد الختبار الكيمياء والفيزياء 



 . استعمال خمترب العلوم الطبيعية وخمترب اللغة أكثر 
 . خلق احلديقة اهلادئة واجلميلة كوسائل التعلم 
 . تكوين معمل احلاسوب وتكنولوجيا املعلومات واملكتبة    املدرسية 

 كفاءة املدرس املرجوة ) ق

 عنده شهادة كافية للتعليم على األقل يف درجة الليسانس وميلك الـشهادة •
 . التعليمية

 . له روح اجلهاد العايل يف حفظ األمانة •
 . وإخالص جلميع أفراد املدرسة له حب ومودة •
 . قريب من التالميذ بعلومهم وأسوم •
 العالقة الداخلية يف املدرسة ) ل

 . الشعور العائلية بني هيئة املدرسني واملوظفني والتالميذ •
 . املودة واالترام املتبادلني •
 . بناء العالقة بني املدرس والتلميذ وأولياء أمور التالميذ •
 . تعاون والتقدم اجلماعي خلق األجواء واألحوال لل •
 ٤٦ العالقة بني األفراد واملدرسة ) م

 كل جمتمع املدرسة املتوسطة العارف سنجاساري، مثل الرئيس واملـدرس •
 واملوظف والتلميذ ينظرهم اتمع اخلارجي كمـرآة املدرسـة املعـارف

 . املتوسطة سنجاساري
 م املدرسة املعارف املتوسطة سنجاساري هي أدوات جمتمعهـا لتطـوره •

 لذلك، ستكون هذه املدرسة شاهدة . وخدمتهم والقيام باألعمال الصاحلة
 . لوجود كل األفراد يف يد املدرسة املعارف سنجاساري
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 أهداف املدرسة املعارف املتوسطة سنجاساري - ٤
 نظرا لألمل والرسائل والعادات املتطورة، فتملك املدرسة املعارف املتوسطة

 هدفا لالجتاه إىل املدرسة املنطقية باملعيار الوطين سنجاساري كاملؤسسة التربوية
ائج  مع االعتماد على قواعد احملافظة على النتيجة السابقة اجليـدة وأخـذ النـت

 . احلديثة األجود
 بيانات املدرسة - ٥

 : أما بيانات املدرسة الىت يستطيع الباحث تقدميها فهي
 بيانات املدرس واملوظف ) أ

 رف املتوسطة سنجاساري وموظفهـا للـسنة يبلغ عدد مدرس املدرسة املعا
 شخصا، ثالثة وأربعـون مدرسـا ومثانيـة ٥١ قدر ٢٠٠٧ - ٢٠٠٦ الدراسية
 مجيع املدرسني يعلمون حسب ختصصام ويتمون الدراسة يف درجـة . موظفني

 الليسانس وبعض منهم يتموا يف درجة املاجـستري باجلامعـات احلكوميـة أو
 . األهلية يف ماالنج

 الميذ بيانات الت ) ب
يبلغ عدد التالميذ يف املدرسة املعارف املتوسـطة سنجاسـاري يف الـسنة

 تلميذ، مائتان وأربعة وعشرون تلميـذا يف ٦٠٠ قدر ٢٠٠٧ - ٢٠٠٦ الدراسية
 الفصل األول، مائة ومثانية وسبعون تلميذ يف الفصل الثاين ومائة ومثانية وتسعون

 بعض التالميذ . عة عشر فصال وعدد الفصول للتعلم أرب . تلميذ يف الفصل الثالث
 هذه األحوال تسر قدر مثانية عشر معهدا حـول . قادم من خارج سنجاساري

 . املدرسة الىت تصري مسكنا ومكانا للتعلم خارج األنشطة الرمسية يف املدرسة
 تالميذ املدرسة املعارف املتوسطة سنجاساري قادمون من متخرجي املدرسة

 هذه األحـوال تـسر املدرسـة . وكفاءم خمتلفة اإلبتدائية احلكومية واألهلية،
 لتسوية األفكار وفهمهم يف القيام باألنظمة التعليمية واحلصول على العلـوم يف

. املدرسة



 بيانات إجتازات املدرسة ) ج
 حصلت املدرسة املعارف املتوسطة سنجاساري على اجلائزة اإلبداعية طوال

 : مخس سنوات أخرية، منها
 اين للمدرسة املتوسطة األهلية يف جاوى الـشرقية سـنة الفائز اإلبداعي الث •

٢٠٠٢ . 
 الترتيب األول والعاشر يف احلصول على النتيجة األجـود يف االمتحـان •

 . بربنامج اللغة يف جاوى الشرقية ٢٠٠٥ - ٢٠٠٤ الوطين للسنة الدراسية
 الترتيب الثالث عشرة على املستوى الوطين يف احلـصول علـى النتيجـة •

 ٢٠٠٦ - ٢٠٠٥ اللغة يف االمتحان الوطين للسنة الدراسية األجود بربنامج
 . سواء كان يف وزارة التربية الوطنية أو وزارة الشؤون الدينية

 املناهج وأنشطة التعلم ) د
 تتبع املدرسة املعارف املتوسطة سنجاساري مناهج املدرسة املتوسطة الـىت

 ، تستخدم ٢٠٠٥ - ٢٠٠٤ منذ السنة الدراسية . أخرجتها وزارة الشؤون الدينية
 هذه املدرسة نظام التعليم الذى يعتمد على أساس الكفاءة واآلن يف االنـدماج

 باإلضافة إىل ذلك، فتملك املدرسة خصائص حملية مدروسة، منـها . KTSP بـ
 دروس أهل السنة واجلماعة املشهورة لدى املسلم املهتم بالطريقـة الثقافيـة يف

 . بد للتالميذ أن يعلموا ا شعاره وشروط الكفاءة العبودية الىت ال
 بعدد الفصول احملدودة وغري مناسبة بعدد التالميذ، فأنشطة التعلم يف هـذه

 : املدرسة تستمر كل يوم رمسيا بالتفصيل
 جيرى الفصل األول والثالث بربنامج اللغة والعلـوم الطبيعيـة والعلـوم ) ١

 ة عـشرة االجتماعية الساعة السابعة إال الربع صباحا حىت الساعة الثانيـ
. والنصف ارا بعدد عشرة فصول



 جيرى الفصل الثاىن بربنامج اللغة والعلوم الطبيعية والعلـوم االجتماعيـة ) ٢
 الساعة الواحدة إال الربع ارا حىت الساعة الرابعة والنصف ارا بعـدد

 . أربعة فصول
 يف املدرسة املعارف املتوسـطة ٢٠٠٦ حىت ٢٠٠٤ أما عناصر املنهج سنة

 : فهي تتضمن على سنجاساري
 . عدد املواد الدراسية للفصل األول والثاىن والثالث مع الشعبة املختارة )  
 . نظام التعليم من كل الربنامج )  
 . مواقيت احلصة الدراسية )  

 تتكون أنشطة التعليم من ضـبط . املواد الدراسية تم بأنشطة التعليم املربجمة
 مواقيت احلصة تدل على . ة األخالق وتكوين املواقف احملققة يف األنشطة املنظم

 . األوقات املستخدمة ألنشطة احلصة
 املواد الدراسية للفصل األول والثاىن والثالث ) هـ

 املواد الدراسية للفصل األول ) ١

 . حصة يف األسبوع ٤٧ عدد احلصة للفصل األول •
 . دقيقة ١٨٨٠ لكل حصة أربعون دقيقة وعدد احلصة يف األسبوع •
ـبوعا ٤٠ حـىت ٣٤ الدراسية للفصل األول عدد األسبوع يف السنة •  أس

 . تقريبا
 ١٢٥٣ دقيقـة حـىت ٢٠ ساعة ١٠٦٥ عدد احلصة يف السنة الواحدة •

 ). دقيقة ٧٥٢٠٠ حىت ٦٣٩٢٠ ( دقيقة ٢٠ ساعة و
 املواد الدينية تتجه إىل حتقيق دين اإلسالم يف احلياة االجتماعية اليومية مع •

ـيما يف القيام باحلقوق والواجبات بني الناس والتف  كري العقلي النقدي الس
 . حل املشكلة

). ساعتان ( اللغة األجنبية درس تتبع ساعته إىل املعيار العام لتعليم املهارة •



 املواد الداخلية درس تناسب ساعته مبستوى املهارة وأمل الكفـاءة الـىت •
 . اختارها التالميذ على حسب اإلرادة واملوهوب والكفاءة

 تكوين املواقف واألخالق تقوم ا املدرسـة األنشطة اخلاصة الدافعة إىل •
 اندماجا يف تعليم املواد أو يف الدروس اخلارجية لتالميـذ الفـصل األول

 . والثاىن
 املواد الدراسية لشعبة اللغات ) ٢

 . حصة يف األسبوع ٤٦ عدد احلصة للفصل الثاىن •
 . دقيقة ١٨٤٠ لكل حصة أربعون دقيقة وعدد احلصة يف األسبوع •
ـبوعا ٤٠ حـىت ٣٤ السنة الدراسية للفصل الثاىن عدد األسبوع يف •  أس

 . تقريبا
 ١٢٢٦ دقيقـة حـىت ٣٥ ساعة و ١٠٤٢ عدد احلصة يف السنة الواحدة •

 ). دقيقة ٧٣٦٠٠ حىت ٦٢٥٦٠ ( دقيقة ٣٥ ساعة و
 أسبوعا وعدد احلصة ١٨ عدد األسبوع للفصل الثالث يف املرحلة األوىل •

 سـاعة ٤٢٩ احلـصة أسبوعا وعدد ١٤ واملرحلة الثانية . ساعة ٥٥٢
 . وعشرون دقيقة

 نظام التعليم من كل الربنامج ) ٣
 التعليم على أساس الكفاءة هو برنامج التعليم حيث النتيجـة والكفـاءة

 يتكون نظام بلوغ نتيجة التعلم بواسطة الكفـاءة . املرجوة جناحها من التالميذ
 : احلاصلة لدى التالميذ من أنواع التعلم، منها

 . لتعلم التعليم يف أنشطة ا •
 . التعليم السياقي •
 . خربة التعلم وكفاءة احلياة •

 : من ثالث عمليات نظام التعليم املذكورة، فصنفت إىل أنواع الكفاءة، منها
. الكفاءة يف تربية الدين •



 . الكفاءة يف برنامج تربية العلوم •
 . الكفاءة يف برنامج تربية االجتماع •
 . الكفاءة يف برنامج تربية اللغة •

 التعليم الداخلي : س الكفاءة جيرى يف شكلي التعليم، منها التعليم على أسا
 . أي داخل الفصل والتعليم اخلارجي أي خارج الفصل

 الكفاءة يف جمال الدين ) ٤

 مواد القرآن واحلديث والعقيدة واألخالق والفقه قدمت : التعليم الداخلي •
 ر بإلقاء احملاضرة وترجى دراسة الكتب أن تعطي املفاهيم املناسبة باملصاد

 . األصلية
 تنمية املفاهيم على معيار الكفاءة يف امليدان حمققة شرح : التعليم اخلارجي •

 الكفاءة العبودية، مثل حفظ اآليات من القرآن الىت تتعلق باحلياة اليومية،
 ممارسة مواقف العفة واملساواة واألخوة املدموجة يف اإلجـراء املنظمـة

 . كشروط اشتراك االختبار وتقومي العمل
 كفاءة يف جمال العلوم ال ) ٥

 إدماج مفاهيم العلوم والتكنولوجي املطبقة يف التعلـيم : التعليم الداخلي •
 االستقرائي، النظري وتطبيق املخترب املنظمة واملقيمة من مـدرس املـادة

 . ورجل املخترب
 التعليم على أساس املشكلة يف امليدان بشكل الدراسـة : التعليم اخلارجي •

 . ع العلمية احملصولة امليدانية ميأل املراج
 الكفاءة يف جمال االجتماع ) ٦

 تنمية املفاهيم بدراسة الكتب تدل على اجلهة اإلجيابيـة : التعليم الداخلي •
 . والسلفية يف احلياة اليومية

 مشاهدة األنشطة التجارية والصناعية واألخرى مباشرة بشكل الـشركة •
. أو الصناعة أو غريها



 الكفاءة يف جمال اللغة ) ٧

 تنمية كفاءة اللغة بواسطة خمترب اللغة وبرنـامج فرقـة : داخلي التعليم ال •
 . اللغة

 تطبيق كفاءة اللغة اإلجنليزية واللغة العربية يف أنـشطة : التعليم اخلارجي •
 . التعلم والعالقة االجتماعية بني األصدقاء واملدرسني

 مواقيت احلصة الدراسية ) ٨
 لسنة الدراسـية لكـل بداية السنة الدراسية هي بداية أنشطة التعليم أول ا

 أسبوع التعليم الفعايل هو عدد األسبوع لألنشطة التعليميـة يف . الوحدة التربوية
 . كل السنة الدراسية والوحدة التربوية

 أوقات التعليم الفعالية هي عدد احلصة يف األسبوع الذى حيتوى على احلصة
 احلـصة يف أوقات العطلة هي األوقات دون . لكل املواد وأنشطة تطور النفسية

 الوحدة التربوية الىت تتكون من آخر املرحلة، العطلة الدينيـة، العطلـة العامـة
 . والعطلة اخلاصة

 األنشطة اللغوية ) ٩
 األنشطة اللغوية توجد يف املدرسة املعارف املتوسطة سنجاساري على األقل

 اخلطابة لكل فصل حتت اإلشراف األساتيذ الذي يعلم ) ١ : يف شهر واحد هي
 . احملاضرة العامة الذي يلقي األساتيذ أو الظيوف ) ٢ الفصل، يف تلك

 ٤٧ استراتيجية تعليم اللغة العربية يف املدرسة املعارف املتوسطة ) ١٠

 املدرسون اللغة العربية يف املدرسة املعارف املتوسـطة سنجاسـاري مـن
 ، ) الليسانس واملاجـستري ( املتخرجني يف ختصص تعليم اللغة العربية من اجلامعة

 ك كلهم متخرجون من املعاهد، ويعلم بعضهم الدروس األخرى من اللغة وكذل
 . اإلجنليزية، والفقه،والعقيدة واألخالق، وأهل السنة واجلماعة
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 وكانت استراتيجية مدرسي اللغة العربية يف التعليم، هي أن يتكلموا باللغـة
 ىل تعويد العربية عند عملية التعليم، ولو كان على سبيل األحيان، وهذا يهدف إ

 وعند تعليم مهارة الكالم يدرس . التالميذ  على االستماع والكالم باللغة العربية
د قـراءة  املدرسون عن طريقة قرأة نص احلوار وترمجته، ويشرفون التالميذ عـن
 نص احلوار وترمجته وتطبيقه، وكذلك يأمروم بتعبري نص احلوار تعبريا مكـررا

 . بلغتهم أنفسهم
 الوسائل التعليمية من الشريط والفلم يف تعليم اللغة العربية ويستخدم بعضهم

ـتخدام . خاصة يف تعليم مهارة الكالم ولو كان أحيانا  ويرى بعـضهم أن اس
 الصورة أكثر فعالية ألن للتالميذ دافعية لقصة تلك الصورة، واستخدام الشريط

 اع الذى يستطيع به التالميذ استماع صوت الناطق األصـلي بالوضـوح واتبـ
 وتكرير الصوت بالتبادل فرديا كان أم مجاعيا، واستخدام الفلم أو الفيديو الذى
 يستطيع به التالميذ نظر الصورة واستماع الصوت مباشرة، حـىت يـستطيعوا
 تطبيقه جيدا صحيحا، وكذلك يفرحون ألم يـستطيعون أخـذ املفـردات

 . واألساليب الصحيحة املتفقة باستخدامها
 ث التجرييب إجراء البح ) ت

 انتهى إجراء البحث التجرييب الذي يستمر طـوال الـشهرين يف املدرسـة
ات . املعارف املتوسطة سنجاساري ماالنج  لذلك حيصل هذا البحث على البياـن

 . املرجوة كما قد خطط الباحث من قبل
 وأما إجراء هذا البحث فيشرحه الباحث كما يلي حسب تعيني الفرقة الـيت

 : خلطوات اليت تكون مبادئ إلمتام تنفيذ البحث حىت جرى اختيارها مع ا
 إجراء البحث التجرييب يف الفصل الضابظ •

 الفصل الضابط الذي يستخدم املدخل التقليدي يف عملية التعلم جيـري يف
 . الوقت املتساوي مع الفصل التجرييب

: وهذا هو إجراء البحث يف الفصل الضابط



 املدرسة إعطاء الكتاب الذي فيه يستخدم يف هذه . ١
 يف هذه األحوال، كان الطالب يقبلون الكتاب من املكتبة املدرسة واحـدا

 هذا الكتاب تتضمن على املواد الدراسية العامة تتضمن من أربـع . فواحدا
 طـه " ذلك الكتاب يؤلف بأستاذ هدايات، املاجستري طبع علـى . مهارات
 . مسارنج " فوترى

 أمر الطالب بتعلم مضمون يف ذلك الكتاب . ٢
 هذه األحوال، كان الباحث يأمر الطالب بتعلم مضمون الكتاب وفهـم يف

 . وأكثر يف هذا الكتاب بالطريقة القواعد والترمجة . مرادهها
 التساؤل عن املشكلة . ٣

 مث . يف هذه األحوال، كان الطالب يسألون املشكلة املوجودة يف الكتـاب
 . جييب الباحث األجوبة مباشرة

 ل التجرييب إجراء البحث التجرييب يف الفص •
ـتعلم  الفصل التجرييب الذي يستخدم الطريقة السمعية الشفهية يف عملية ال

 وهذا هو إجـراء البحـث يف . جيري يف الوقت املتساوى مع الفصل الضابط
 : الفصل التجرييب

 إعطاء األوراق اليت فيها احلوار العربية السهلة للطالب . ١
 لباحث واحدا فواحـدا يف هذه األحوال، كان الطالب يقبلون األوراق من ا

 تلك احلوار اليت قد خطط قبل . اليت فيها مجل قصرية تتضمن احلوار السهلة
 هذه األوراق تتضمن على املواد املدروسة يف البحث حيث . دخول الفصل

 . الطالب يتعلموا بتقدمي بعض احلوار
 أمر الطالب بفهم احلوار . ٢

 مث . شخصني فقـط يف هذه األحوال، كان الباحث يأمر الطالب ينقسم إىل
 ويـأمر . يعطى الباحث األوراق اليت تتضمن بـاحلوار اـودة يف األوراق

. الباحث الطالب لتطبيق مع جواره



 أمر الطالب بتطبيق أمام الفصل . ٣
 يف هذه األحوال، كان الباحث يأمر الطالب يقـدم إىل األمـام حـسب

 . أحواهلم حىت ينتهى كلهم

 عرض البيانات وحتليلها ) ج
 تقدمي البيانات عن املدرسة املعارف املتوسطة سنجاسـاري مـاالنج، بعد

 فيقدم الباحث البيانات احملتاجة للبخث وحتليلها حىت حيـصل علـى النتيجـة
 املرجوة بني الفصلني أي الفصل الضابط الذي يستخدم فيه الطريقة التقليديـة

 . والفصل التجرييب الذي يستخدم فيه الطريقة السمعية الشفهية
 حصول على املعرفة عن املقارنة بني هذين الفصلني بنظر فعالية الطريقـة لل

 السمعية الشفهية يف تدريس مهارة الكالم واملعرفة عن مدى جناح الطالب بعد
 تقدمي هذه الطريقة، فيحلل الباحث نتائج الطالب يف الكالم العـريب بالنتيجـة

 ). يف املالحق ١ اجلدول ( لكل املعيار
 ت عرض البيانا - ١

 للحصول على املعرفة عن فعالية الطريقة السمعية الشفهية يف تدريس مهارة
 الكالم، فيقدم الباحث البيانات احملتاجة حسب كفاءة الطالب يف مهارة الكالم

 وبعـد معرفـة . الضابط والتجرييب : العريب، فلذلك يقدم النتائج بني الفصلني
ه املقارنة بني الطريقتني فنستطيع أن نفسر هل هذه  الطريقة له فعالية أو ليس ـل

 . فعالية
 وبعد تقدمي النتائج، فيقدم الباحث مدى جناح الطالب يف الفصل التجـرييب

 : بعد إجراء الطريقة السمعية الشفهية، ملعرفته فيقدم الرموز اإلحصائي التايل
 . معدل من اموع النتائج يف الفصل يستخدم لنقص اموع مث يضرب

 . بقية النتيجة مث تضاعف بقية النتيجة = ائج معدل النت - النتيجة
 نتيجة خمتلفة ) = ١ - جمموع الطالب ( / جمموع من تضاعف بقية النتيجة

: هذه هي اجلداول لنتائج الطالب يف الفصلني وتفسريها



 : ) 2B ( الضابط للفصل القدرة العامة ١,١

 = ٦١ = ٦٠،١٢١٢ =                    =         = النسبة املئوية

 البيان للدور األول ١,٢
 وبعد تقدمي النتائج وتفسريها، فيقدم الباحث نسبتها حىت يعرف القارئ فعالية

 . الطريقة التقليدية يف تدريس مهارة الكالم للدور األول وحيللها بواسطة اإلحصاء
 : نسبة نتائج الطالب

ــالب ٢٩ : مقبول . ١  = ٨٧٨٧ ، ٨٧ = ١٠٠ X ) ٣٣ : ٢٩ ( طــ

٨٧،٨٩ % 

 ١٠،١٣ = ١٠،١٣٦٧ = ١٠٠ X ) ٣٣ : ٤ ( طالب ٤ : جيد . ٢
 - : جيد جدا . ٣

 للدور الثاين البيان ١,٣
 وبعد تقدمي النتائج وتفسريها، فيقدم الباحث نسبتها حىت يعرف القارئ فعالية

 . الطريقة التقليدية يف تدريس مهارة الكالم للدور الثاين هلا بواسطة اإلحصاء
 : ائج الطالب نسبة نت

ــول . ١ ــالب ١٣ : مقب  = ٣٦،٥٩٥٩ = ١٠٠ X ) ٣٣ : ١٣ ( ط

٣٦،٦ % 

 = ٦٣،٣٩٣٩ = ١٠٠ X ) ٣٣ : ٢٠ ( طالب ٢٠ : جيد . ٢

٦٣،٤ % 

 - : جيد جدا . ٣

 : ) 2E ( التجرييب للفصل القدرة العامة ٢,١

 = ٦١ = ٦٠،١٢١٢ = =                     = النسبة املئوية
 اموع النتيجة

 عدد الطالب

١٩٨

٤ 

٣٣ 

 مقبول

 اموع النتيجة

 عدد الطالب

١٩٨

٤ 

٣٣ 

مقبول



 : البيان للدور األول للفصل التجرييب ٢,٢
 وبعد تقدمي النتائج وتفسريها، فيقدم الباحث نسبتها حىت يعرف القارئ فعالية
 الطريقة السمعية الشفهية يف تدريس مهارة الكالم للـدور األول هلـا بواسـطة

 . اإلحصاء
 : نسبة نتائج الطالب

 = ٣٩،٣٩٣٩ = ١٠٠ X ) ٣٣ : ١٣ ( طالب ١٣ : مقبول . ١

٣٩،٤ % 

 = ٥٩،٥٩٥٩ = ١٠٠ X ) ٣٣ : ٢٠ ( طالب ٢٠ : جيد . ٢

٦٠،٦ % 

 - : جيد جدا . ٣

 : البيان للدور الثاين للفصل التجرييب ٢,٣
 وبعد تقدمي النتائج وتفسريها، فيقدم الباحث نسبتها حىت يعرف القارئ فعالية

 شفهية يف تدريس مهارة الكالم للـدور األول هلـا بواسـطة الطريقة السمعية ال
 . اإلحصاء

 : نسبة نتائج الطالب
 - : مقبول . ١

 % ٥١،٥ = ٥١،٥ = ١٠٠ X ) ٣٣ : ١٧ ( طالب ١٧ : جيد . ٢

ــدا . ٣ ــد ج ــالب ١٦ : جي  = ٤٨،٤٨٤٨ = ١٠٠ X ) ٣٣ : ١٦ ( ط

٤٨،٥ % 

 تفسري البيانات - د
 الفصلني االثنني خيتلف حيث كان الفصل الضابط يـستخدم إجراء التعليم يف

 . الطريقة التقليدية بينما الفصل التجرييب يستخدم الطريقة السمعية الشفهية
 هذا االختالف يظهر يف أربعة جماالت اليت تعني فعاليـة الطريقـة الـسمعية
 الشفهية يف تدريس مهارة الكالم، وبعد معرفة فعاليته فسيقدم الباحـث مـدى

. جناح الطالب يف مهارة الكالم العريب



 ملعرفة فعالية الطريقة السمعية الشفهية يف تدريس مهـارة الكـالم، فيقـدم
 : الباحث أربعة جماالت تالية

 جمال النطق . ١
 يف هذا اال، كان الطالب يف الفصل الضابط الذي يـستخدم الطريقـة

 . يف الدور الثاين التقليدية كثريين منهم يصعب فهمه لكثرة أخطاء النطق ولو
 وكان الطالب يف الفصل التجرييب الذي يستخدم الطريقة السمعية الشفهية،

 مفهوم غري بعيد مع وجود لكنة واضحة، وأما يف الدور الثاين : يف الدور األول
 . ال يوجد فيه يصعب فهمه لكثرة أخطاء النطق

 جمال املفردات . ٢
 الذي يستخدم الطريقـة يف هذه اال، كان الطالب يف الفصل الضابط

 . قلة املفردات واستخدامه يف غري السياق املناسب : التقليدية
وكان الطالب يف الفصل التجرييب الذي يـستخدم الطريقـة الـسمعية

 . يستخدم كثري من املفردات واستخدامه يف السياق املناسب : الشفهية
 جمال القواعد . ٣

 الذي يستخدم الطريقـة يف هذه اال، كان الطالب يف الفصل الضابط
 يصعب ما يقول إال قليال بسبب األخطاء النحوية ولو أكثر منـهم : التقليدية

 . يسكنون يف املعهد اإلسالمي
وكان الطالب يف الفصل التجرييب الذي يـستخدم الطريقـة الـسمعية

 . يرتكب أخطاء حنوية وصرفية قليلة ال تؤثر يف فهم املعىن : الشفهية
 جمال الطالقة . ٤

 اال، كان الطالب يف الفصل الضابط الذي يستخدم الطريقـة يف هذه
 . كثرة التردد وصمته يف زمن طويل حىت يصعب فهم ما يول : التقليدية

وكان الطالب يف الفصل التجرييب الذي يـستخدم الطريقـة الـسمعية
. استطاعة التعبري متاما عما يريد و يتحدث بطالقة : الشفهية



 الباب اخلامس

 خامتة

ائج قد  انتهى الباحث يف كتابة هـذا البحـث، ويف األخـري سـيقدم النـت
 : واالقتراحات التالية

 نتائج البحث - أ
 بعد انتهاء هذا البحث، فيقدم الباحث النتائج املتواضعة حيث كوا معرفـة

 وأما نتائج هذا البحـث . للمجتمع خاصة للمدارس اليت تريد تنمية مهارة الكالم
 : فهي
 ربية يف املدرسة املعارف املتوسطة سنجاساري قبل البحـث تعليم اللغة الع - ١

 يشرح املدرس يتعلق الدرس ) ٢ إلقاء السالم املدرس إىل التالميذ، ) ١ : هو
 السؤال واجلواب مع التالميذ، قبل انتهاء الـدرس، اعطـى ) ٣ يف اليوم،

 . وها هي الطريقة الترمجة والتقليدية . املدرس الوظيفة املرتيلية
 ريقة الـسمعية الـشفهية يف املدرسـة املعـارف املتوسـطة التطبيق الط - ٢

 اعطى املدرس ) ٢ إلقاء السالم املدرس إىل التالميذ، ) ١ : سنجاساري هي
 جيعل اموعة وكل اموعة شخـصني أو ) ٣ املوضوعات إىل التالميذ،

 . تطبيق أمام الفصل باحلوار ) ٤ ثالث أشخاص،
 الم العريب باستخدام الطريقـة أما مدى جناح الطالب يف تنمية كفاءة الك - ٣

 السمعية الشفهية فهو يف املستوى مقبول وجيد يف الدور األول، وأمـا يف
 الدور الثاين يف املستوى جيد جدا الطالب حيصلون على النتائج اجليـدة

 وأما مـدى جنـاح . جدا وال يشعرون بالصعوبة عندما يتحدث بالعربية
 طريقة التقليدية فهو مازال يف الطالب يف الفصل الضابط الذي يستخدم ال

. املستوى مقبول وجيد يف الدور األول وكذلك يف الدور الثاين



 االقتراحات - ب
 : أما االقتراحات اليت جيب على كل معلم ومدرسة أن يهتم ا فهي

 أن نظام التعليم البد أن يهتم مبيول الطالب ألم سيشعرون بالفرح إذا - ١
 ليف املدرس أو املناهج اجلارية حىت تـشغلهم تعلموا العلوم اللغة دون تك

 . يف كفاءة معينة بالطريقة املعلم
 أن املدرسة اليت تريد أن تنمي اللغة العربية خاصة يف مهارة الكالم فعليها - ٢

 أن تعطي املواد الكثرية اللغة العربية حىت حيصل الطالب على كفاءة اللغة
 . العربية السيما يف مهارة الكالم

 علم بتنوع الطريقة يف إجراء التعلم حىت يقدر الطالب دراسـة أن يهتم امل - ٣
 العلوم بالتعلم الذين خاصة يف مهارات اللغوية ألن اللغة ال بـد هلـا أن
تعلم بتكثري التطبيق والتدريبات حىت يستطيع الطالب يف املستوى جيـد

 . جدا
ـد للمـدرس . ال يكفي باستخدام الطريقة السمعية الشفهية فقط - ٤  بل الب

 ومهمة أيضا أي يستعمل معمل اللغـة إذا . رفة قدرة الطالب وثقافته ملع
. وجدت يف املدرسة



 املراجع العربية

 القرآن الكرمي
 جامع الصغري : احلديث الشريف

 ، بـريوت، املهارات اللغوية ماهيتها وطرائق تدريسها أمحد فؤاد حممود عليان،
 ١٩٩٢ دار الكتب،

 وكالـة املطبوعـات، : ، الكويت علمي ومناهجه أصول البحث ال أمحد بدر،
١٩٨٢ 

 مناهج البحث يف التربية وعلم جابر عبد احلميد جابر، و أمحد خريى كاظم،

 ١٩٧٨ دار النهضة العربية، : ، األردن النفس
 إسيسـسكو، : ، مـصر تعليم العربية لغري الناطقني ـا رشدي أمحد طعيمة،

١٩٨٩ 
 ، عمـان مفهومه  وأدواته و أساليبه : البحث العلمي ذوقان عبيدات وآخرون،

 ١٩٩٣ دار الفكر، : األردن
 مكتبة لبنـان، : ، القاهرة تعلم اللغات احلية وتعليمها صالح عبد ايد العريب،

 م ١٩٨١
 ١٩٩١ دار الشواف، : القاهرة تدريس فنون اللغة العربية، على أمحد مدكور،

 املكتـب : لكة العربيـة ،املم العربية بني يديك عبد الرمحن بن إبراهيم الفوزان،
 ٢٠٠٢ الرئيس،

 دار اإلميانية : ، بريوت تعليم اللغة العربية عبد اللطيف عبد القدير،
 أساسيات تعليم اللغة العربيـة فتحي على يونس، حممود الناقة، على مدكور،

١٩٨١ القاهرة، : ، دار الثقافة والتربية الدينية



 املعجم الوسيط : معجم اللغة العربية
 املعجم العصري : العربية معجم اللغة

 املعجم البصري : معجم اللغة العربية
 ، بـريوت، دار اخلـصر، مقدمة يف علم اللغة التطبيقـي حممد خضر عريف،

١٩٩٢ 
 ١٩٩٨ ، بريوت، دار الثقافة، طرق تدريس اللغة العربية حممد إبراهيم عطا،

ة حممود على السمان، ه يف تـدريس اللغـة العربـي  دار : ، بـريوت التوجـي
 ١٩٧٩ شرف، امل

 البحوث

 ، ورشة عمل بالربنامج اخلاص ، استراتيجية تعليم املهارة الكالم سالمت دارين
 ٢٠٠٦ لتعليم اللغة العربية اجلامعة اإلسالمية احلكومية ماالنج،

 ، حبث علمي يف مرحلة املاجستري، الدراسـات املهارات اللغوية شريف الدين،
 ٢٠٠٥ النج، العليا اجلامعة اإلسالمية احلكومية ما

 ، ورشة عمل بالربنامج اخلـاص استراتيجية تعليم املهارة الكالم منري العابدين،
 ٢٠٠٦ لتعليم اللغة العربية اجلامعة اإلسالمية احلكومية ماالنج،

 نصر الدين، الوسائل التعليمية لتدريس مهارة الكالم، حبث علمـي يف مرحلـة
٢٠٠٧ ية احلكومية ماالنج، املاجستري، الدراسات العليا اجلامعة اإلسالم
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Daftar Tabel: 

 ١ اجلدول

 معيار النتيجة - ١

 حدود النتيجة عدد النتيجة مضمون النتيجة الرقم
 ٢٥ - ١٠ ٢٥ النطق ١
 ٢٥ - ١٠ ٢٥ القواعد ٢
 ٢٥ - ١٠ ٢٥ املفردات ٣
 ٢٥ - ١٠ ٢٥ الطالقة ٤

بيان مضمون النتيجة ) ١

 النطق : أوال

 النتيجة املعيار الرقم
 ٢٥ مفهوم متاما مع وجود لكنة خفيفة ١
 ٢٠ مفهوم غري بعيد مع وجود لكنة واضحة ٢
 ١٥ يعض أخطاء النطق وتقود إىل سوء الفهم ٣
 ١٠ أخطاء النطق يصعب فهمه لكثرة ٤

 القواعد : ثانيا

 النتيجة املعيار الرقم
 يرتكب أخطاء حنوية وصرفية قليلة جدا ال تـؤثر يف ١

 فهم املعىن
٢٥ 

 ٢٠ مع كثرة أخطاء النحوية ميكن فهم ما يعنيه متاما ٢
 ١٥ تيبب أخطاؤه النحوية يف عدم فهم املعىن أحيانا ٣
١٠ طاء النحوية بسبب األخ - إال قليل – يصعب ما يقول ٤



 املفردات اللغوية : ثالثا

 النتيجة املعيار الرقم
 ٢٥ يستخدم نفس املفردات اليت يفضلها أهل اللغة ١
 يستخدم ألفاظا غري معربة أحيانا ولكن معىن ما يقول ٢

 مفهوم متاما
٢٠ 

 يستخدم بعض األلفاظ اخلاطئة مما تسبب يف عـدم ٣
 وضوح معىن بعض فقرات حديثه

١٥ 

 ١٠ قلة املفردات واستخدامه يف غري السياق املناسب ٤

 الطالقة : رابعا

 النتيجة املعيار الرقم
 ٢٥ يتحدث بطالقة كأهل اللغة ١
 استطاعة التعبري متاما عما يريد مـع بعـض التـرد ٢

 والتكرار
٢٠ 

 كثرة التردد والبطء الشديد وقد يصعب فهـم مـا ٣
 يقول

١٥ 

 ن طويل حىت يصعب فهم كثرة التردد وصمته يف زم ٤
 ما يقول

١٠ 

 الشرح ) ٢

 املعايري املستوى النتيجة تفصيالت كفاءة الكالم الرقم
 يرتكب أخطاء حنوية جيد جدا ٢٥

 وصرفية قليلة جدا ال
 تؤثر يف فهم املعىن

 مفهوم غري بعيد مع جيد ٢٠
 وجود لكنة واضحة

 النطق ١

يعض أخطاء النطق مقبول ١٥



ــوء ــود إىل س  وتق
 الفهم

 يصعب فهمه لكثرة ناقص ١٠
 أخطاء النطق

 يرتكب أخطاء حنوية جيد جدا ٢٥
 وصرفية قليلة جدا ال

 تؤثر يف فهم املعىن
 مع كثـرة أخطـاء جيد ٢٠

 النحوية ميكن فهم ما
 يعنيه متاما

ــاؤه مقبول ١٥ ــب أخط  تيب
 النحوية يف عدم فهم

 املعىن أحيانا

 القواعد ٢

 ا يقول  إال يصعب م ناقص ١٠
ــسبب ــل  ب  قلي

 األخطاء النحوية
ــس جيد جدا ٢٥ ــستخدم نف  ي

 املفردات اليت يفضلها
 أهل اللغة

 يستخدم ألفاظا غري جيد ٢٠
 معربة أحيانا ولكـن
معىن ما يقول مفهوم

 متاما
ــض مقبول ١٥ ــستخدم بع  ي

 األلفاظ اخلاطئة ممـا
ــدم ــسبب يف ع  ت
 وضوح معىن بعض

 فقرات حديثه

 املفردات ٣

ـردات ناقص ١٠ ــة املفـ قل



 واستخدامه يف غـري
 السياق املناسب

ــة جيد جدا ٢٥  يتحــدث بطالق
 كأهل اللغة

 استطاعة التعبري متاما جيد ٢٠
 عما يريد مع بعض

 الترد والتكرار
 كثرة التردد والبطء مقبول ١٥

 الشديد وقد يصعب
 فهم ما يقول

 الطالقة ٤

 كثرة التردد وصمته ناقص ١٠
 زمن طويل حىت يف

 يصعب فهم ما يقول

 النتيجة اموعة ) ٣

 التفسري حدود النتيجة الرقم
 جيد جدا ١٠٠ - ٩٠ ١
 جيد ٨٩ - ٧٥ ٢
 مقبول ٧٤ - ٦٠ ٣
 ناقص ٥٩ - ٥٠ ٤

 ٢ اجلدول

 ) 2B ( للفصل الضابط ) Pre Test ( النتائج الطالب يف اإلختبار القبلي

 اموع الطالقة لقواعد ا املفردات النطق أمساء الطالب الرقم
 ٥٣ ١٥ ١٢ ١٤ ١٢ أمحد رفقي ١
 ٥٢ ١٤ ١١ ١٣ ١٤ أمحد زين الرازقني ٢
٥٤ ١٢ ١٤ ١٣ ١٥ أين جنية ٣



 ٥٦ ١٥ ١٤ ١٤ ١٣ ألف رمحة ٤
 ٥٢ ١١ ١٢ ١٤ ١٥ آيو ذوي لستاري ٥
 ٥٨ ١٤ ١٤ ١٥ ١٥ عزيزية ٦
 ٥١ ١٢ ١٥ ١٢ ١٢ ذوي جترا لستاري ٧
 ٥٣ ١٣ ١٣ ١٣ ١٤ ذوي اكرما ٨
 ٥٨ ١٥ ١٥ ١٤ ١٤ ذوي كرونيا ٩
 ٥٨ ١٥ ١٦ ١٢ ١٥ إجيا نور رينا ١٠
 ٦٠ ١٥ ١٥ ١٥ ١٥ فيصل نور ١١
 ٥٨ ١٤ ١٣ ١٦ ١٥ فاطمة الزهرة ١٢
 ٦٦ ١٥ ١٧ ١٩ ١٥ إمام سربة ١٣
 ٥٤ ١٥ ١٢ ١٣ ١٤ أسطي نور وصلية ١٤
 ٥٦ ١٥ ١٤ ١٣ ١٤ كفى عني العزيز ١٥
 ٥١ ١١ ١٢ ١٣ ١٥ ليليك شرفة ١٦
 ٥٧ ١٥ ١٤ ١٤ ١٤ لؤلؤ املغفرة ١٧
 ٥٧ ١٣ ١٦ ١٥ ١٣ حممد نور رجال ١٨
 ٥٥ ١٦ ١٢ ١٣ ١٤ مايو ذوي جبطى ١٩
 ٥٣ ١٣ ١٣ ١٣ ١٤ حممد إيفندى ٢٠
 ٥٨ ١٥ ١٥ ١٤ ١٤ حممد حبيب ٢١
 ٥٨ ١٥ ١٦ ١٢ ١٥ حممد مسلم ٢٢
 ٦٠ ١٥ ١٥ ١٥ ١٥ حممد زدين ٢٣
 ٥٨ ١٤ ١٣ ١٦ ١٥ حممد سيف الدين ٢٤
 ٦٠ ١٣ ١٤ ١٦ ١٨ اح العطيق مفت ٢٥
 ٦٤ ١٧ ١٤ ١٧ ١٦ حممد أسعد ٢٦
 ٦٣ ١٧ ١٦ ١٥ ١٥ حممد عبد اجلواد ٢٧
 ٦٣ ١٧ ١٦ ١٥ ١٥ حممد محيد ٢٨
٦٠ ١٣ ١٨ ١٦ ١٤ حممد فجر نور ٢٩



 ٦٥ ١٥ ١٦ ١٧ ١٧ حممد فكري ٣٠
 ٦٩ ١٩ ١٦ ١٧ ١٧ حممد ترتل ٣١
 ٦٤ ١٧ ١٤ ١٧ ١٦ شفاء ناظرة ٣٢
 ٦٣ ١٧ ١٦ ١٥ ١٥ نور احلكمة ٣٣

 ١٩٨٤ اموع النتيجة

 ٣ اجلدول

 نتائج الطالب يف الفصل الضابط للدور األول

 التفسري اموع الطالقة القواعد املفردات النطق أمساء الطالب الرقم
 مقبول ٦٣ ١٨ ١٤ ١٧ ١٤ أمحد رفقي ١
 مقبول ٦٢ ١٧ ١٣ ١٦ ١٦ أمحد زين الرازقني ٢
 مقبول ٦٤ ١٥ ١٦ ١٦ ١٧ أين جنية ٣
 مقبول ٦٦ ١٨ ١٦ ١٧ ١٥ ألف رمحة ٤
 مقبول ٦٢ ١٤ ١٤ ١٧ ١٧ آيو ذوي لستاري ٥
 مقبول ٦٨ ١٧ ١٧ ١٨ ١٧ عزيزية ٦
 مقبول ٦١ ١٥ ١٧ ١٥ ١٤ ذوي جترا لستاري ٧
 مقبول ٦٣ ١٦ ١٥ ١٦ ١٦ ذوي اكرما ٨
 مقبول ٦٨ ١٨ ١٧ ١٧ ١٦ ذوي كرونيا ٩
 ل مقبو ٦٨ ١٨ ١٨ ١٥ ١٧ إجيا نور رينا ١٠
 مقبول ٧٠ ١٨ ١٧ ١٨ ١٧ فيصل نور ١١
 مقبول ٦٨ ١٧ ١٥ ١٩ ١٧ فاطمة الزهرة ١٢
 جيد ٧٦ ١٨ ١٩ ٢٢ ١٧ إمام سربة ١٣
 مقبول ٦٤ ١٨ ١٤ ١٦ ١٦ أسطي نور وصلية ١٤
 مقبول ٦٦ ١٨ ١٦ ١٦ ١٦ كفى عني العزيز ١٥
 مقبول ٦١ ١٤ ١٤ ١٦ ١٧ ليليك شرفة ١٦
قبول م ٦٧ ١٨ ١٦ ١٧ ١٦ لؤلؤ املغفرة ١٧



 مقبول ٦٧ ١٦ ١٨ ١٨ ١٥ حممد نور رجال ١٨
 مقبول ٦٥ ١٩ ١٤ ١٦ ١٦ مايو ذوي جبطى ١٩
 مقبول ٦٣ ١٦ ١٥ ١٦ ١٦ حممد إيفندى ٢٠
 مقبول ٦٨ ١٨ ١٧ ١٧ ١٦ حممد حبيب ٢١
 مقبول ٦٨ ١٨ ١٨ ١٥ ١٧ حممد مسلم ٢٢
 مقبول ٧٠ ١٨ ١٧ ١٨ ١٧ حممد زدين ٢٣
 جيد ٧٨ ١٧ ١٥ ١٩ ١٧ حممد سيف الدين ٢٤
 مقبول ٧٠ ١٦ ١٦ ١٩ ١٩ مفتاح العطيق ٢٥
 مقبول ٧٤ ٢٠ ١٦ ٢٠ ١٨ حممد أسعد ٢٦
 مقبول ٧٣ ٢٠ ١٨ ١٨ ١٧ حممد عبد اجلواد ٢٧
 مقبول ٧٣ ٢٠ ١٨ ١٨ ١٧ حممد محيد ٢٨
 مقبول ٧٠ ١٥ ١٩ ١٩ ١٦ حممد فجر نور ٢٩
 جيد ٧٥ ١٨ ١٨ ٢٠ ٢٠ حممد فكري ٣٠
 جيد ٧٩ ٢٢ ١٨ ٢٠ ٢٠ حممد ترتل ٣١
 مقبول ٧٤ ٢٠ ١٦ ٢٠ ١٨ شفاء ناظرة ٣٢
 مقبول ٧٣ ٢٠ ١٨ ١٨ ١٧ نور احلكمة ٣٣

 ٤ اجلدول

 نتائج الطالب يف الفصل الضابط للدور الثاين

 تفسري اموع الطالقة القواعد املفردات النطق أمساء الطالب الرقم

 مقبول ٧١ ٢٠ ١٦ ١٩ ١٦ أمحد رفقي ١
 مقبول ٧٠ ١٩ ١٥ ١٨ ١٨ أمحد زين الرازقني ٢
 مقبول ٧٢ ١٧ ١٨ ١٨ ١٩ أين جنية ٣
 مقبول ٧٤ ٢٠ ١٨ ١٩ ١٧ ألف رمحة ٤
 مقبول ٧٠ ١٦ ١٦ ١٩ ١٩ آيو ذوي لستاري ٥
جيد ٧٦ ١٩ ١٩ ٢٠ ١٩ عزيزية ٦



 مقبول ٦٩ ١٧ ١٩ ١٧ ١٦ ذوي جترا ٧
 مقبول ٧١ ١٨ ١٧ ١٨ ١٨ ذوي اكرما ٨
 جيد ٧٦ ٢٠ ١٩ ١٩ ١٨ ذوي كرونيا ٩
 جيد ٧٦ ٢٠ ٢٠ ١٧ ١٩ ا نور رينا إجي ١٠
 جيد ٧٨ ٢٠ ١٩ ٢٠ ١٩ فيصل نور ١١
 جيد ٧٦ ١٩ ١٧ ٢١ ١٩ فاطمة الزهرة ١٢
 جيد ٨٤ ٢٠ ٢١ ٢٣ ٢٠ إمام سربة ١٣
 مقبول ٧٢ ٢٠ ١٦ ١٨ ١٨ أسطي نور وصلية ١٤
 مقبول ٧٤ ٢٠ ١٨ ١٨ ١٨ كفى عني العزيز ١٥
 مقبول ٦٩ ١٦ ١٦ ١٨ ١٩ ليليك شرفة ١٦
 جيد ٧٥ ٢٠ ١٨ ١٩ ١٨ املغفرة لؤلؤ ١٧
 جيد ٧٥ ١٨ ٢٠ ٢٠ ١٧ حممد نور رجال ١٨
 مقبول ٧٣ ٢١ ١٦ ١٨ ١٨ مايو ذوي جبطى ١٩
 مقبول ٧١ ١٨ ١٧ ١٨ ١٨ حممد إيفندى ٢٠
 مقبول ٦٨ ١٨ ١٧ ١٧ ١٦ حممد حبيب ٢١
 جيد ٧٦ ٢٠ ٢٠ ١٧ ١٩ حممد مسلم ٢٢
 جيد ٧٨ ٢٠ ١٩ ٢٠ ١٩ حممد زدين ٢٣
 جيد ٨٥ ١٩ ١٧ ٢١ ١٩ لدين حممد سيف ا ٢٤
 جيد ٧٨ ١٨ ١٨ ٢١ ٢١ مفتاح العطيق ٢٥
 جيد ٨٢ ٢٢ ١٨ ٢٢ ٢٠ حممد أسعد ٢٦
 جيد ٨١ ٢٢ ٢٠ ٢٠ ١٩ حممد عبد اجلواد ٢٧
 جيد ٨١ ٢٢ ١٩ ١٩ ٢١ حممد محيد ٢٨
 جيد ٧٨ ١٨ ٢١ ٢١ ١٨ حممد فجر نور ٢٩
 جيد ٨٣ ٢٢ ٢٠ ٢٢ ١٩ حممد فكري ٣٠
 جيد ٨٨ ٢٤ ٢٠ ٢٢ ٢٢ حممد ترتل ٣١
جيد ٨٢ ٢٢ ١٨ ٢٢ ٢٠ شفاء ناظرة ٣٢



 جيد ٨١ ٢٢ ٢٠ ٢٠ ١٩ نور احلكمة ٣٣

 ٥ اجلدول

 ) 2E ( للفصل التجرييب ) (Pre Test النتيجة يف اإلختبار القبلي

 اموع الطالقة القواعد املفردات النطق أمساء الطالب الرقم
 ٥٤ ١٥ ١٢ ١٣ ١٤ عبد الرافع ١
 ٥٦ ١٥ ١٤ ١٣ ١٤ عني الرمحة ٢
 ٥١ ١١ ١٢ ١٣ ١٥ آلف رمحة نور ٣
 ٥٧ ١٥ ١٤ ١٤ ١٤ حبر العلوم ٤
 ٥٧ ١٣ ١٦ ١٥ ١٣ بشرى الكرمي ٥
 ٥٥ ١٦ ١٢ ١٣ ١٤ داين فرمنشة ٦
 ٥٣ ١٣ ١٣ ١٣ ١٤ دلفيانو ماريو ٧
 ٥٨ ١٥ ١٥ ١٤ ١٤ إيلفى رشيدة ٨
 ٥٧ ١٥ ١٦ ١٢ ١٥ إيفا ربيعة األدوية ٩
 ٦٠ ١٥ ١٥ ١٥ ١٥ فاهدنا علم ١٠
 ٥٨ ١٤ ١٣ ١٦ ١٥ حافظ رجال ١١
 ٦٠ ١٥ ١٤ ١٦ ١٥ هاروم رتنا ساري ١٢
 ٦٣ ١٧ ١٦ ١٥ ١٥ حي صايف ١٣
 ٦٠ ١٣ ١٨ ١٦ ١٤ هارو تاجوه ١٤
 ٦٥ ١٥ ١٦ ١٧ ١٧ عيد إمساوات ١٥
 ٦٩ ١٩ ١٦ ١٧ ١٧ عندة الليلية ١٦
 ٦٣ ١٤ ١٥ ١٨ ١٧ ارحم فناين ١٧
 ٦٢ ١٥ ١٥ ١٦ ١٦ مجيلة الرمحة ١٨
 ٦٠ ١٣ ١٤ ١٦ ١٨ يلينا نور ضحى ل ١٩
 ٦٤ ١٧ ١٤ ١٧ ١٦ حممد فهمي ٢٠
٦٣ ١٧ ١٦ ١٥ ١٥ حممد اهلام ٢١



 ٦٣ ١٧ ١٦ ١٥ ١٥ حممد نور أغوس ٢٢
 ٦٠ ١٣ ١٨ ١٦ ١٤ حممد حسن ٢٣
 ٦٥ ١٥ ١٦ ١٧ ١٧ حممد سنجايا ٢٤
 ٦٩ ١٩ ١٦ ١٧ ١٧ مستفيدة الرشدى ٢٥
 ٦٣ ١٤ ١٥ ١٨ ١٧ نوفل حبيب ٢٦
 ٦٢ ١٥ ١٥ ١٦ ١٦ يات نور اهلدا ٢٧
 ٦٠ ١٣ ١٤ ١٦ ١٨ قنيتة عملية ٢٨
 ٦٤ ١٧ ١٤ ١٧ ١٦ رزقي عملية ٢٩
 ٦٣ ١٧ ١٦ ١٥ ١٥ رزقي آمندى ٣٠
 ٥٧ ١٥ ١٤ ١٤ ١٤ رزقي زكريي ٣١
 ٥٧ ١٣ ١٦ ١٥ ١٣ سيف الفنان ٣٢
 ٥٥ ١٦ ١٢ ١٣ ١٤ سطي بايات ٣٣

 ١٩٨٤ اموع النتيجة

 ٦ اجلدول

 ) 2E ( تجرييب للدور األول نتائج الطالب يف الفصل ال

 تفسري اموع الطالقة القواعد املفردات النطق أمساء الطالب الرقم
 مقبول ٦٩ ٢٣ ١٤ ١٦ ١٧ عبد الرافع ١
 مقبول ٧١ ١٩ ١٧ ١٤ ١٨ عني الرمحة ٢
 مقبول ٦٦ ١٥ ١٥ ١٧ ١٩ آلف رمحة نور ٣
 مقبول ٧٢ ١٩ ١٧ ١٨ ١٨ حبر العلوم ٤
 مقبول ٧٢ ١٧ ١٩ ١٩ ١٧ بشرى الكرمي ٥
 مقبول ٧٠ ٢٠ ١٥ ١٧ ١٨ داين فرمنشة ٦
 مقبول ٦٨ ١٧ ١٦ ١٧ ١٨ دلفيانو ماريو ٧
 مقبول ٧٣ ١٩ ١٨ ١٨ ١٨ إيلفى رشيدة ٨
مقبول ٧٢ ١٩ ١٩ ١٦ ١٩ إيفا ربيعة األدوية ٩



 جيد ٧٥ ١٩ ١٨ ١٩ ١٩ فاهدنا علم ١٠
 مقبول ٧٣ ١٩ ١٦ ٢٠ ١٩ حافظ رجال ١١
 جيد ٧٥ ١٩ ١٧ ٢٠ ١٩ هاروم رتنا ساري ١٢
 جيد ٧٨ ٢٢ ١٩ ١٩ ١٩ حي صايف ١٣
 جيد ٧٥ ١٧ ٢١ ٢٠ ١٨ هارو تاجوه ١٤
 جيد ٨٠ ١٩ ٢٠ ٢٢ ٢١ عيد إمساوات ١٥
 جيد ٨٤ ٢٣ ١٩ ٢١ ٢١ عندة الليلية ١٦
 جيد ٧٨ ١٨ ١٨ ٢٢ ٢١ ارحم فناين ١٧
 جيد ٧٧ ١٩ ١٩ ٢٠ ٢٠ مجيلة الرمحة ١٨
 جيد ٧٥ ١٧ ١٧ ٢٠ ٢٢ ليلينا نور ضحى ١٩
 جيد ٧٩ ١٧ ١٨ ٢١ ٢٠ حممد فهمي ٢٠
 جيد ٧٨ ٢١ ١٩ ١٩ ١٩ حممد اهلام ٢١
 جيد ٧٨ ٢١ ١٩ ١٩ ١٩ حممد نور أغوس ٢٢
 جيد ٧٥ ١٧ ٢١ ٢٠ ١٨ حممد حسن ٢٣
 جيد ٨٠ ١٩ ١٩ ٢١ ٢١ حممد سنجايا ٢٤
 جيد ٨٤ ٢٣ ١٩ ٢١ ٢١ مستفيدة الرشدى ٢٥
 جيد ٧٨ ١٨ ١٨ ٢١ ٢١ نوفل حبيب ٢٦
 جيد ٧٧ ١٩ ١٨ ٢٠ ٢٠ اهلدايات نور ٢٧
 جيد ٧٥ ١٧ ١٧ ٢٠ ٢٢ قنيتة عملية ٢٨
 جيد ٧٩ ٢١ ١٧ ٢١ ٢٠ رزقي عملية ٢٩
 جيد ٧٨ ٢١ ١٩ ١٩ ١٩ رزقي آمندى ٣٠
 مقبول ٧٢ ١٩ ١٧ ١٨ ١٨ رزقي زكريي ٣١
 مقبول ٧٢ ١٧ ١٩ ١٩ ١٧ سيف الفنان ٣٢
مقبول ٧٠ ٢٠ ١٥ ١٧ ١٨ سطي بايات ٣٣



 ٧ اجلدول

 ) 2E ( الطالب يف الفصل التجرييب للدور الثاين نتائج

 تفسري اموع الطالقة القواعد املفردات النطق أمساء الطالب الرقم
 جيد ٨١ ٢٣ ١٩ ١٩ ٢٠ عبد الرافع ١
 جيد ٨٣ ٢٣ ٢٠ ١٨ ٢٢ عني الرمحة ٢
 جيد ٧٨ ١٩ ١٧ ٢٢ ٢٠ آلف رمحة نور ٣
 جيد ٨٤ ٢٣ ٢٠ ٢٠ ٢١ حبر العلوم ٤
 جيد ٨٤ ٢١ ٢٠ ٢٠ ٢٣ رمي بشرى الك ٥
 جيد جدا ٩٤ ٢٤ ٢٢ ٢٤ ٢٤ داين فرمنشة ٦
 جيد ٨٠ ٢٣ ١٧ ٢٠ ٢٠ دلفيانو ماريو ٧
 جيد ٨٥ ٢٣ ٢٠ ٢١ ٢١ إيلفى رشيدة ٨
 جيد ٨٤ ٢٣ ٢٠ ٢١ ٢٠ إيفا ربيعة األدوية ٩

 جيد ٨٧ ٢٣ ٢٠ ٢٢ ٢٢ فاهدنا علم ١٠
 جيد ٨٥ ٢٢ ٢٠ ٢١ ٢٢ حافظ رجال ١١
 جيد ٨٧ ٢٣ ٢١ ٢٢ ٢٢ اري هاروم رتنا س ١٢
 جيد جدا ٩٠ ٢٤ ٢١ ٢٣ ٢٢ حي صايف ١٣
 جيد ٨٧ ٢٢ ٢١ ٢٢ ٢٢ هارو تاجوه ١٤
 جيد جدا ٩٢ ٢٤ ٢٢ ٢٤ ٢٢ عيد إمساوات ١٥
 جيد جدا ٩٦ ٢٥ ٢٣ ٢٤ ٢٤ عندة الليلية ١٦
 جيد جدا ٩٠ ٢٤ ٢٢ ٢٣ ٢١ ارحم فناين ١٧
 جيد ٨٩ ٢٣ ٢٢ ٢٢ ٢٢ مجيلة الرمحة ١٨
 جيد ٨٧ ٢٢ ٢٢ ٢١ ٢٢ نور ضحى ليلينا ١٩
 جيد جدا ٩١ ٢٥ ٢٣ ٢٤ ٢٤ حممد فهمي ٢٠
 جيد جدا ٩٠ ٢٥ ٢٣ ٢٤ ٢٤ حممد اهلام ٢١
 جيد جدا ٩٠ ٢٢ ٢٣ ٢٢ ٢٣ حممد نور أغوس ٢٢
جيد ٨٧ ٢٥ ٢٣ ٢٤ ٢٤ حممد حسن ٢٣



 جيد جدا ٩٢ ٢٤ ٢٢ ٢٣ ٢٤ حممد سنجايا ٢٤
 جيد جدا ٩٦ ٢٥ ٢٣ ٢٤ ٢٤ مستفيدة الرشدى ٢٥
 جيد جدا ٩٠ ٢٥ ٢٣ ٢٤ ٢٤ نوفل حبيب ٢٦
 جيد ٨٩ ٢٤ ٢٣ ٢٤ ٢٤ نور اهلدايات ٢٧
 جيد ٨٧ ٢٥ ٢٣ ٢٤ ٢٤ قنيتة عملية ٢٨
 جيد جدا ٩١ ٢٥ ٢٣ ٢٤ ٢٤ رزقي عملية ٢٩
 جيد جدا ٩٠ ٢٢ ٢٣ ٢٢ ٢٣ رزقي آمندى ٣٠
 جيد جدا ٩١ ٢٥ ٢٣ ٢٤ ٢٤ رزقي زكريي ٣١
 جدا جيد ٩٠ ٢٢ ٢٣ ٢٢ ٢٣ سيف الفنان ٣٢
 جيد جدا ٩٦ ٢٥ ٢٣ ٢٤ ٢٤ سطي بايات ٣٣

 ٨ اجلدول

 مقارنة بني فصل الضابط وفصل التجرييب

 % تفسري الدور الفصل

 األول
مقبول

 جيد
 جيد جدا

٨٧،٨٩ 

١٠،١٣ 
- 

 الضابط

 الثاين
مقبول

 جيد
 جيد جدا

٣٦،٦ 

٦٣،٤ 
- 

 األول
مقبول

 جيد
 جيد جدا

٣٩،٤ 

٦٠،٦ 
- 

 التجرييب

 الثاين
 ل مقبو
 جيد

 جيد جدا

- 

٥١،٥ 

٤٨،٥



Lampiran I: 
DATA GURU MTs ALMA'ARIF SINGOSARI 

No. Nama guru Status 
Mengajar 

Mata Pelajaran 
1.  Drs. H. Badawi Umar  Kepala Madrasah  Qur'an & Hadist 

2.  Drs. Sudjari  Wakil Madrasah  IPA 

3.  Drs. Susiswanto  Kepala Urusan Humas  Kertakes 

4.  H. Nadhir, BA  Kepala Urusan Sarpras  Fiqh 

5.  Nur Aini, S.Pd  Kepala Urusan Kurikulum  Biologi 

6.  Basuki, S.PdI  Kepala Urusan Kesiswaan  Matematika 

7.  H. Masdjidi, BA  Kepala. TU  Aqidah Akhlaq 

8.  Mahfudz, BA  Guru  Bahasa Daerah 

9.  M. Sobron Jamil  Guru  IPS/Sejarah 

10.  Abd. Mufid, BA  Guru  PPKN 

11.  H. Rohmat, SH  Guru  Bhs. Indonesia 

12.  H.M Abu Sairi  Guru  KeNUan 

13.  H. Moh. Anas Noor, SH  Guru  Fiqh 

14.  R. Mufid Habib, S.Ag  Guru  Penjaskes 

15  H. Abd. Ghofur Amin, SH  Guru  Kertakes 

16.  Drs. H. Abd. Rochman  Guru  Bhs. Indonesia 

17.  Drs. Maqbul  Guru  Bhs. Inggris 

18.  Drs. H. Imam Syafii,  Guru  Fisika 

19.  Laila Mufidah, S.PdI  Guru  Fiqh 

20.  Dra. Sulistyawati  Guru  Matematika 

21.  Drs. Fachruddin, S.Pd  Guru  PPKN 

22.  Drs. Mundzir Adnan  Guru  Bhs. Inggris 

23.  Moh. Zaini Sulaiman  Guru  Bhs. Arab 

24.  Drs. Agus Budi  Guru  IPS 

25.  Arief Mufti  Guru  Penjaskes 

26.  Suratin Anwar, S.Pd  Guru  Bhs. Indonesia 

27.  Indah Afifa, S.Pd  Guru  Matematika 

28.  S. Nur Aini, S.Pd  Guru  Ekonomi 

29.  Abdul Wahab, M.Ag  Guru  Bhs. Arab



30.  H.M Hasan Anwar  Guru  Aqidah Akhlaq 

31.  Miftahul Jannah, S.Ag  Guru  SKI 

32.  Anna Khilyatin, S.Pd  Guru  Kimia 

33.  Moh. Sulthon, S.Pd  Guru  Bhs. Inggris 

34.  Ira Wirdatus, S.Si  Guru  IPA 

35.  Imam Hasan, S.Pd  Guru  Penjaskes 

36.  Drs. Hasbullah, S.Pd  Guru  Geografi 

37.  Khusnul Khotimah, S.Pd  Guru  Matematika 

38.  Nur Hidayati, S.Pd  Guru  Bhs. Indonesia 

39.  Dwi Retno Palupi, S.Pd  Guru  Matematika 

40.  Dra. Sri Minarni  Guru  Bhs. Inggris 

41.  Ghoziadin Djupri, S.Pd  Guru  Aqidah Akhlaq 

42.  Hilmatul Azzah, S.Hum  Guru  Bhs. Arab 

DATA KARYAWAN  MTs ALMA'ARIF SINGOSARI 

No. Nama Pendidikan Jabatan 
1.  Moh. Kholili, S.Pd.I  S1  Ka. Tata Usaha 

2.  Muflihah, S.Pd  S1  Bendahara I 

3.  Dra. Siti Thowilah  S1  BP/BK 

4.  Ach. Nur Junaidi, S.Pd, M.Si  S2  BP/BK 

5.  Heri Santoso  SMU  Tata Usaha 

6.  Musthofiyah  SMU  Perpustakaan 

7.  Nu'man Fatah  SMU  Tata Usaha 

8.  Nur Laila Fatmawati  SMU  Bendahara II 

9.  Moh. Ridwan  SMU  Kebersihan 

10.  M. Sulhan  SMU  Kebersihan 

Sumber Data : Dokumen MTs AlMa'arif Singosari 2006/2007



Lampiran II 
STRUKTUR ORGANISASI SEKOLAH MTs ALMA'ARIF SINGOSARI 

Komite Madrasah 
Kepala Madrasah 
Drs. H. Badawi 

Bendahara 
Muhlihah, S.Pd 

Kepala TU 
M. Kholili, S.PdI 

Wakil Madrasah 
Drs. Soedjari 

Urusan HUMAS 
Drs. Susiswasnto 

Urusan SARPRAS 
H. Nadzir, BA 

Urusan Kurikulum 
Nur Aini, S.Pd 

Urusan Kesiswaan 
H. Basuki, S.PdI 

Guru 

Siswa



Lampiran III 
Pedoman Wawancara 

Responden: Kepala Madrasah MTs AlMa'arif Singosari 

1.  Program apa yang Bapak lakukan dalam mengembangkan pendidikan bahasa arab? 
2.  Strategi/cara apa yang Bapak terapkan dalam mengembangkan pendidikan bahasa arab 

untuk meningkatkan prestasi belajar siswa? 
3.  Unsurunsur  apa  saja  yang  mempunyai  peranan  penting  dalam  pengembangan 

pendidikan bahasa arab? 
4.  Bagaiman tanggapan Bapak terhadap adanya pengembangan pendidikan bahasa arab? 
5.  Program apa yang secara khusus Bapak lakukan terkait dengan proses pengembangan 

pendidikan bahasa arab kepada guru bahasa arab? 
6.  Apa  yang  harus  dilakukan  oleh  guru  bahasa  arab  dalam mengembangkan  pendidikan 

bahasa arab? 
7.  Faktor apa yang dirasa mendukung dan menghambat proses pengembangan pendidikan 

bahasa arab di lingkungan sekolah ini? 
8.  Apakah di  madrasah ini dusah disosialisasikan KTSP?



Lampiran IV 
Pedoman Wawancara 

Responden: Guru Bahasa Arab MTs AlMa'arif Singosari 

1.  Berapa jam Bapak Mengajar dalam satu minggu? 
2.  Bagaiman tanggapan Bapak tentang kriteria keberhasilan pendidikan bahasa arab pada 

peserta didik? 
3.  Strategi/cara apa yang Bapak terapkan dalam mengembangkan pendidikan bahasa arab 

untuk meningkatkan prestasi belajar siswa, baik di dalam kelas maupun di luar kelas? 
4.  Faktor apa yang dirasa mendukung dan menghambat proses pengembangan pendidikan 

bahasa arab di lingkungan sekolah ini? 
5.  Apakah ada usaha lain yang Bapak lakukan dalam mengembangkan bahasa arab? 
6.  Programprogram  apa  saja  yang  Bapak  siapkan  dalam  mengembangakn  pendidikan 

bahasa arab? 
7.  Problem apa saja yang Bapak hadapi dalam mengembangkan pendidikan bahasa arab 

di sekolah? 
8.  Bagaimana respon para siswa tentang model kegiatan pembelajaran pendidikan bahasa 

arab?



Lampiran V 
Pedoman Questioner 

Siswa MTs AlMa'arif Singosari 

1.  Apakah anda senang belajar bahasa arab? 
2.  Menurut anda, apakah bahasa arab itu mudah? 
3.  Apakah dalam mengajar, guru menggunakan metode mengajar yang beragam? 
4.  Apakah guru memberikan tugas disekolah? 
5.  Apakah guru memberikan tugas di rumah? 
6.  Apakah guru memberikan tugas kelompok? 
7.  Apakah guru memberikan tugas individu? 
8.  Apakah guru meminta anda untuk berbicara dengan bahasa arab ketika di kelas? 
9.  Apakah  guru  meminta  anda  untuk  berbicara  bahasa  arab  ketika  menjawab  pertanyaan 

dari beliau?



Lampiran VI 
TATA TERTIB SISWA 

MTs ALMA'ARIF SINGOSARI 

I. HAL MASUK MADRASAH 
1.  Semua siswa hadir di Madrasah selambatlambatnya 5 menit sebelum pelajaran dimulai. 
2.  Siswa  yang  datang  terlambat  tidak  diperkenankan  langsung  masuk  kelas,  harus 

mendapat izin terlebih dahulu dari guru piket. 
3.  a. Siswa boleh  tidak masuk madrasah jika sungguhsungguh sakit atau keperluan yang 

sangat penting. 
b.   Siswa yang absen karena: 

1. Sakit  : harus ada surat ijin dari orangtua/dokter. 
2. Ijin  : harus ada surat dari orangtua yang diantar ke guru piket. 

c.   Urusan keluarga harus diselesaikan diluar jam belajar/waktu libur. 
d.   Siswa harus berada di dalam kelas selama jam belajarmengajar di kelas. 

4.   Siswa yang telah diperingatkan secara resmi dengan bukti surat pernyataan sebanyak 3X 
dan masih juga sering absen tanpa keterangan dikeluarkan dari madrasah. 

II. KEWAJIBAN SISWA 
1.  Taat dan menghargai Kepala Madrasah, guru dan karyawan. 
2.  Bertanggungjawab  menjaga  kebersihan,  keamanan,  ketertiban,  keindahan  dan 

kekeluargaan. 
3.  Bertanggungjawab atas pemeliharaan gedung, sarana perlengkapan. 
4.  Membantu  kelancaran  kegiatan  belajarmengajar,  baik  di  kelas  maupun  di  lingkungan 

madrasah. 
5.  Menjaga  nama  baik Madrasah,  Kepala  Madrasah,  guru,  karyawan  dan  pelajar  baik  di 

dalam maupun di luar madrasah. 
6.  Membayar dana pendidikan selambatlambatnya tanggal 10 pada setiap bulan. 

7.  Melengkapi diri dengan keperluan Madrasah, baik peralatan Madrasah maupun seragam 
madrasah. 

8.  Siswa  yang  membawa    kendaraan  agar  menempatkannya  di  tempat  yang  telah 
ditentukan dalam keadaan terkunci. 

9.  Setiap  siswa wajib menjaga  barang miliknya  secara  baik dan benar,  karena madrasah 
tidak ada penggantian atas hilangnya barangbarang siswa termasuk butir 8. 

10.  Ikut membantu terlaksananya tata tertib madrasah.



11.  Siswa  wajib  mengikuti  salah  satu  kegiatan  ekstra  kurikuler  yang  diadakan  oleh 
madrasah. 

12.  Siswa wajib mengikuti jama'ah sholat ashar dengan membawa perlengkapan sholat. 

III. LARANGAN SISWA. 
1.  Meninggalkan kelas pada saat pelajaran berlangsung, kecuali ada izin dari guru kelas. 
2.  Meninggalkan Madrasah pada jam madrasah, kecuali mendapatkan ijin dari guru piket. 
3.  Membeli makanan dan minuman atau kebutuhan lain di luar lingkungan madrasah. 
4.  Menerima suratsurat atau tamu di madrasah tanpa seijin guru piket. 
5.  Memakai  perhiasan  (aksesoris)  berlebihan,  memakai  baju/rok  transparan,  ketat  bagi 

siswa putri. 
6.  Memakai  gelang/kalung/antinganting,  bertato,  berambut  gondrong  atau  semir  untuk 

siswa putra. 
7.  Merokok dan minumminuman keras. 
8.  Mengganggu kelancaran kegiatan belajarmengajar. 
9.  Berada di dalam kelas sewaktu istirahat. 
10.  Tidak boleh mencoratcoret tembok/dinding, pintu, jendela, meja dan kursi. 
11.  Berkelahi atau main hakim sendiri jika menemui persoalan antara teman di madrasah/di 

kelas. 
12. Menjadi anggota perkumpulan anakanak atau genggeng terlarang. 
13. Menghina almamater. 
14.  Bersikap kurang sopan terhadap guru atau karyawan. 
15. Melanggar normanorma susila dan agama. 
16.  Tidak membawa alat elektronik, kecuali kalkulator dan translator. 

IV. HAL PAKAIAN DAN LAINLAIN 
1.  Setiap  murid  wajib  memakai  seragam  madrasah  lengkap  sesuai  ketentuan  madrasah 

yaitu: 

Putra  : Peci  hitam, baju  lengan  pendek  dengan atribut  lengkap,  ikat  pinggang hitam, 
celana sesuai model madrasah, kaos kaki putih dan bersepatu hitam, baju dimasukkan 
rapi. 
Putri  : Rasun, baju lengan panjang dengan atribut lengkap dan bersepatu hitam. 

2.  Seragam olahraga pada jam olahraga.



V. HAKHAK SISWA 
1.  Semua  siswa  berhak  untuk  mengikuti  semua  kegiatan  pelajaran  di  MTs  AlMa'arif 

Singosari,  selama  siswa  tersebut  tidak  melanggar  tatib  Madrasah  yang  menyebabkan 
lepasnya hak yang seharusnya dia peroleh. 

2.  Semua  siswa  dapat  meminjam/memakai  buku  perpustakaan/fasilitas  penunjang 
pendidikan  di Madrasah  dengan menaati  tata  tertib  penggunaan  fasilitas pendidikan di 
Madrasah. 

3.  Semua  siswa  mendapat  pelayanan  bimbingan  dan  konseling  dari  Madrasah,  secara 
proporsional  (baik  yang  mengalami  problem  dalam  studi  maupun  bakat  dalam  bidang 
non akademik). 

4.  Bagi  siswa  yang  terlambat  dalam  prestasi  akademik  mendapat  pelayanan  dan 
pengayaan serta pendalaman materi berdasarkan aturan khusus yang dibuat madrasah. 

5.  Semua  siswa  mendapat  hak  yang  sama  dalam  memperoleh  pelayanan  akan  rasa 
keamanan/perlindungan diri selama PBM berlangsung di lingkungan madrasah. 

6.  Semua siswa mendapat kesempatan  yang sama dalam pelayanan bakat/minatnya dari 
madrasah sesuai dengan ketentuan yang ada di madrasah. 

VI. SANKSI 
Siswa yang dinyatakan melanggar akan mendapat: 
1.  Peringatan dan dikenai sanksi. 
2.  Peringatan dan pemanggilan orangtua. 
3.  Dikembalikan ke orangtua. 

VII. LAINLAIN 
1.  Halhal yang belum tercantum dalam tata  tertib  ini akan diatur dalam kebijakan khusus 

kepala madrasah. 
2.  Halhal yang tercantum diatas, apabila terdapat kesalahan atau ketidaksesuaian dengan 

kondisi obyektif akan diadakan peninjauan ulang.



VIII. BENTUK DAN SANKSI PELANGGARAN TATA TERTIB 
A. KOMPONEN KELAKUAN 

No Bentuk Pelanggaran Bobot Ket 
01  Pengedar dan pemakai narkoba dan sejenis di madrasah  100  Keluar 
02  Pesta minumminuman keras dan sejenisnya yang memabukkan 

atau membawa minuman keras di madrasah 
100  Keluar 

03  Melakukan tindakan asusila di madrasah  100  Keluar 
04  Melawan/menyakiti  secara  fisik  tehadap  Kepala  Madrasah/ 

guru/karyawan yang dapat membahayakan jiwanya 
100  Keluar 

05  Membakar  sarana  dan  prasarana  di  madrasah  yang  sangat 
membahayakan warga madrasah dan lembaga 

80 

06  Melakukan pencurian  terhadap harta milik warga madrasah/milik 
lembaga 

75 

07  Melakukan  perjudian  dalam  bentuk  dan  sarana  apapun  di 
madrasah 

75 

08  Melakukan  penipuan,  pemalsuan  di  madrasah  yang  berkaitan 
dengan  PBM  maupun  berkaitan  dengan  warga  madrasah  dan 
lembaga 

75 

09  Melakukan  perkelahian  dengan  anak  luar/sesama  teman 
madrasah baik terlibat langsung atau tidak langsung 

75 

10  Menghasut siswa lain yang dapat menimbulkan keresahan warga 
madrasah dan lembaga 

75 

11  Membawa gambar/buku/foto/kaset VCD porno ke madrasah  75 
12  Merusak  barang/benda/sarana  milik  warga  dan  lembaga 

madrasah 
70 

13  Membawa  senjata  tajam  atau  lainnya  yang  dapat  digunakan 
untuk tujuan negatif atau dianggap membahayakan orang lain 

70 

14  Berpacaran/berduaduaan dengan lawan jenis  50 
15  Melakukan  coratcoret  tembok/dinding,  pintu,  jendela, meja  dan 

kursi  dan  sarana  madrasah  lainya  sehingga  mengganggu 
fungsinya 

40 

16  Merokok di madrasah atau di lingkungan madrasah  35 
17  Memakai uang SPP/tabungan kelas untuk kepentingan sendiri  35 
18  Berbicara kotor/kurang sopan dan halhal yang melanggar norma 

yang disepakati madrasah 
25 

19  Memanfaatkan  waktu  pada  saat/sebelum/sesudah  kegiatan 
ekstrakurikuler dengan tidak semestinya 

20 

20  Melompat  pagar  madrasah  untuk  tidak  mengikuti  PBM  dan 
kegiatan lain di madrasah 

20 

21  Membuat  suasana  tidak  tertib  pada  saat  kegiatan  intra maupun 
ekstra kurikuler di madrasah 

10 

22  Membawa  buku,  majalah,  novel,  diari  yang  tidak  ada 
hubungannya dengan pelajaran di madrasah 

10 

23  Memalsu surat  izin/surat keterangan/tanda  tangan orangtua/wali 
murid dan pihak pesantren 

10 

24  Berkorespondensi/membawa  surat/foto/sesuatu  lain  yang 
berkaitan dengan lawan jenis 

10 

25  Mengganggu/mengacaukan kelas pada waktu jam pelajaran  5 
26  Berlaku  tidak  sopan/menentang  kepala  madrasah,  guru  dan 

karyawan 
5



B. KOMPONEN KERAJINAN 
No Bentuk Pelanggaran Bobot Ket 
01  Buku Pedoman Penilaian hilang  15 
02  Meninggalkan jam pelajaran tanpa ijin guru  10 
03  Tidak  mengembalikan  buku  pinjaman  perpustakaan,  alat 

olahraga, kesenian madrasah 
04  Terlambat masuk madrasah pada jam pertama dengan tidak bisa 

diterima: 
a.  515 menit 
b.  1530 menit 
c.  3945 menit 

5 
7 
10 

05  Tidak masuk madrasah tanpa keterangan 
06  Tidak  masuk  kegiatan  ekstra  wajib  pilihan  yang  ditetapkan 

madrasah tanpa keterangan 
9 

07  Membuang sampah tidak pada tempatnya  6 
08  Tidak mengikuti jadwal pelajaran sesuai jadwal madrasah  6 
09  Tidak  melaksanakan  piket  kelas  sesuai  dengan  jadwal  yang  di 

tentukan 
5 

10  Tidak mengikuti upacara bendera di madrasah  5 
11  Tidak membawa buku penilaian non akademis  5 
12  Tidak  mengerjakan  PR  dan  tugastugas  belajar  yang  diberikan 

oleh guru 
4 

C. KOMPONEN KERAPIAN 
No Bentuk Pelanggaran Bobot Ket 
01  Bertato pada bagian anggota tubuh  10 
02  Bagi  siswa  putri  berpakaian  ketat,  rambut  disemir  dan  berkuku 

panjang 
10 

03  Bagi  siswa  putra  memakai  gelang/kalung/antinganting  dan 
berpola pakaian meyerupai wanita, berambut gondrong & disemir 

10 

04  Bagi  siswa  putri  berdandan  secara  berlebihan  dan  memakai 
perhiasan berlebihan 

10 

05  Tidak memakai pakaian yang sesuai ketentuan madrasah  10 

D. SANKSI PELANGGARAN TATA TERTIB 
No Bentuk Pelanggaran Bobot Ket 
01  Pelanggaran ringan  115  Peringatan  lisan  dan  dicatat  dalam  buku 

pelanggaran 
1630  Surat  panggilan  orangtua  dan  siswa 

membuat  surat  pernyataan  yang  disaksikan 
oleh orangtua 

02  Pelanggaran sedang 

3160  Peringatan  tertulis  dan  membuat  surat 
pernyataan  yang  ditanda  tangani  orangtua 
atau wali murid 

6075  Dikembalikan  kepada  orangtua  dalam 
jangka waktu tertentu (skorsing 3 hari) 

7690  Dikembalikan  kepada  orangtua  dalam 
jangka waktu tertentu (8 hari) 

03  Pelanggaran berat 

91100  Dikembalikan pada orangtua selamanya



Lampiran VII: Denah MTs AlMa'arif Singosari 

HALAMAN & PARKIR SEPEDA 

UKS  BP  kopsis  Ruang KS 

Ruang Guru 
Rauang Tata Usaha 

KK 
KK 

KK 

KK 

Perpustakaan 

Musholla 

Gdg 

R.OSIS 

Local 
M 

Local 
L 

Local 
K 

Ruang 
Wakasek 

Local 
I 

Local 
J 

Local 
H 

Local 
G 

Local 
F 

Ruang 
Pramuka 

Local 
U 

Local 
T 

Local 
S 

Local 
R 

Local 
Q 

KK 

Gdg 

Local A 

Local O 

Local N 

Ruang 
Multimedia/ 
Lap IPA 

Local C 
Ruang 

Komputer 

Local B 
Local F 

Kls.Bahasa 

Local D 

Local E 

Ruang 
Foto Copy 

Pi
nt
u 
M
as
uk
 

U
ta
ra
 

Lapangan 

Bola Volly 

Atas



Lampiran VIII : 
Gambar Madrasah 

MTs AlMa'arif dari Atas 

MTs AlMa'arif dari samping



Lampiran IX: Pembelajaran Siswa Dalam Kelas 

Kelas Control 1 

Kelas Control 2



Kelas Experimen 1 

Kelas Experimen 2



Lampiran IX: Bukti Konsultasi 

DEPARTEMEN AGAMA 
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MALANG 

PROGRAM PASCASARJANA 
Jl. Gajayana 50 Malang Telp. (0341) 551354 Fax. (0341) 572533 

BUKTI  KONSULTASI 

Nama  : Erryk Kosbandhono 
NIM  : 05910005 
Prodi  : Pendidikan Bahasa Arab 
Dosen Pembimbing  : Dr. H Syuhada, MA 
Judul Tesis  : 

 فعالية الطريقة السمعية الشفهية لترقية مهارة الكالم العربية

No Tanggal Hal yang dikonsultasikan Tanda Tangan 

1.  20 Mei 2007  Konsultasi Proposal 

2.  01 Juni 2001  Konsultasi Bab I 

3.  05 Juli 2007  Konsultasi Bab II, III, dan IV 

4.  04 Agustus 2007  Revisi Bab I, II, III dan IV 

5.  02 September 2007  Konsultasi Bab V 

6.  10 September 2007  ACC semua 

Malang, 12 September 2007 
Mengetahui, 
Ketua PBA 

Dr. H Torkis Lubis, DDESS 
NIP. 150 318 020



Lampiran X: Biodata Peneliti 

Nama  lengkap  dari  Bapak  yang  ramah  dan  pendiam  ini  adalah  Erryk 
Kosbandhono.  Beliau  lahir  tanggal  04  Agustus  1981,  di  Desa  Mojolegi, 
Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. 
Anak  pertama  dari  tiga  bersaudara,  dari  ayah;  Mas'ud  dan  ibu;  Sholichah. 
Adik  ke3  (semoga  Allah  SWT merahmati)  telah  berpulang  ke  rahmatullah 
kurang  dari  umur  3  tahun.  Adapun  ayah  (semoga  Allah  SWT  merahmati) 
beliau,  telah  berpulang  ke  rahmatullah  21  Desember  tahun  2004.  Masa 
kecilnya  dihabiskan  di  desa  kelahirannya,  dari  SDNSMUN  di  Mojoagung 
Jombang. 

Setelah  lulus  tahun  2000,  ia  melanjutkan  ke  Universitas  Islam  Negeri  (UIN)  Malang  tanpa 
ada  basic  bahasa  arab  sama  sekali.  Pada  awal  ia  masuk  semester  I  dan  II,  mengambil  Prodi 
Pendidikan  Islam.  Akan  tetapi,  setelah menginjak  semester  III,  ia  pindah Prodi  ke Bahasa Dan 
Sastra Arab karena mempunyai himmah yang kuat untuk bisa menguasai bahasa arab. 

Pada  akhir  semester  III,  ia  mendapat  amanah  dari  Rektor  UIN  Malang  untuk  menjadi 
Khodimul Masjid AtTarbiyah di kampusnya dari tahun 2001 sampai tahun 2007. Pada tanggal 17 
Ramadhan  1428  H  atau  26  September  2007,  ia  telah  selesai  studinya  S2  di  Universitas  yang 
sama  dengan  mengambil  judul  thesis:  "Fa'aliyah  AthThariqah  AsSam'iyyah  AsySyafahiyah 
Litarqiyati Maharah AlKalam Al'Arabiyyah". 

Selain aktif di Masjid Kampus, beliau  juga aktif mengajar di UIN Malang dan aktif menulis di 
berbagai media cetak,  serta aktif di beberapa organisasi  intra maupun ekstra kampus serta LSM 
antara  lain;  di  JQH  (Jam'iyyatul  Qurra'  Wal  Huffazh)  UIN  Malang  sebagai  Sekretaris  Umum 
periode  20012002  dan  pada  periode  20022003  menjabat  sebagai  Koordinator  Humasy  Dan 
Dakwah,  Mahasiswa  Teladan  penerima  beasiswa  BI  periode  20032005,  di  LDK  (Lembaga 
Dakwah  Kampus)  UIN  Malang  sebagai  Koordinator  Devisi  Ibadah  periode  20032004  dan  di 
periode  20042005  menjabat  sebagai  Pimred  mading  dan  bulletin  AsySyabaab  Masjid  At 
Tarbiyah  UIN  Malang  dan  di  tahun  2006sekarang  menjabat  sebagai  Pembimbing,  di  FMP2 
(Forum Mahasiswa Pemerhati Pemulung)  sebagai koordinator FMP2 UIN Malang periode 2001 
2005.  Di  bulan Oktober  2005,  beliau  tergabung dalam FLP  (Forum Lingkar Pena) Cab. Malang 
menjabat sebagai Sekum 20062007. 

Terima  kasih  kepada  semua  pihak  yang  telah  membantu  terselesainya  penelitian  ini.  Tak 
lupa  saya  haturkan  rasa  cinta  yang  mendalam  kepada  Ibunda  Sholihah  yang  senantianya 
mendoakan  ananda  dalam  segala  keadaan.  Dan  juga  kepada  istri  tercinta  Anisatul  Illiyyin,S.Si 
yang mencintai saya dengan setulus hati, jazaakumullahi khairan katsiran. 

Hikmah  yang  dapat  dipetik  dari  biodata  ini  adalah;  bahwasanya  kita  tidak perlu minder  dan 
merasa  rendah  diri  meskipun  bukan  dari  basic  pesantren  atau  madrasah  islamiyah.  Peneliti 
mampu  membuktikan  dirinya,  walaupun  ia  hanya  lulusan  SDNSMUN  juga  bisa  menamatkan 
studinya S1 & S2 di Prodi Bahasa dan Sastra Arab  dan juga mampu menulis di berbagai media 
cetak. Tulisantulisannya pernah dimuat di Majalah  “Cahaya Nabawi” Pasuruan dan majalah “Al 
Mu’tashim” Batu serta koran “Jawa Pos” Malang. 

Peneliti bisa dihubungi melalui: 
1.  Kantor  : Wisma Ta'mir Masjid AtTarbiyah UIN Malang 

Jl. Gajayana 50 Malang, No Telp. (0341) 584655. 
2.  Rumah  : Desa Mojolegi, MojoagungJombang 

Jl. Gg. Muka Masjid 62 MojolegiMojoagung, No Telp. (0321) 494465 
3.  Email  : alkayyiz@yahoo.com 
4.  Hp  : 085234251814 
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