
 
 

 لدى الطلبة االستماع والكالم يية في ترقية مهارتو طريقة السمعية الشفال
 افي مدرسة نور الجديد الثانوية اإلسالمية بيطان باربالنج 

(دراسة وصفية تحليلية)  
 رسالة اؼباجستَت

 

 إعداد

 جيجئ عيٍت

  46007751:رقم التسجيل 
 

 
 

 :اؼبشرؼ

 كلدانا كرغاديناتا. د

 :رقم التوظيف
421779424221794774 

 ؿبمد فيصل. د
 :رقم التوظيف

42014474079404771 
 قسم تعليم اللغة العربية 

 العليا كلية الدراسات

 جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية الحكومية ماالنج
 م7102
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 الشفوية في ترقية مهارتي االستماع والكالم لدى الطلبةالطريقة السمعية 

 في مدرسة نور الجديد الثانوية اإلسالمية بيطان بربالنجا 
 (دراسة وصفية تحليلية)

 رسالة اؼباجستَت
 

 تقدـ إىل جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسبلمية اغبكومية ماالنج
 الستيفاء شرط من شركط اغبصوؿ على درجة اؼباجستَت

 تعليم اللغة العربية ُب
 
 
 

 :إعداد 
 جيجئ عيٍت

 46007751: رقم التسجيل 
  
 
 

 
 قسم تعليم اللغة العربية
 كلية الدراسات العليا

 جامعة موالنامالك إبراهيم اإلسالمية الحكومية ماالنج
 م 7102



 
 

 ج 
 

 
 موافقة المشرف

 :بعد اإلطبلع على رسالة اؼباجستَت اليت أعدهتا الطالبة 
 جيجئ عيٍت:    اإلسم

 46007751:  رقم التسجيل 
الطريقة السمعية الشفوية ُب ترقية مهارٌب االستماع كالكبلـ لدل :  العنواف

 .الطلبة ُب مدرسة نور اعبديد الثانوية اإلسبلمية بيطاف بربالنجا
 .كافق اؼبشرفاف على تقديبها إىل ؾبلس اؼبناقشة

 اؼبشرؼ الثاين       اؼبشرؼ األكؿ
 

 الدكتور ؿبمد فيصل      كلدانا كرغاديناتا الدكتور
: رقم التوظيف    420779424221794774:رقم التوظيف

420144740779404771  
 
 

 االعتماد
 رئيس قسم تعليم اللغة العربية

 
 

 الدكتور كلدانا كرغاديناتا
 
 
 



 
 

 د 
 

 واالعتماد من لجنة المناقشةموافقة ال
الطريقة السمعية الشفوية في ترقية مهارتي : إف رسالة اؼباجستَت ربت العنواف 

االستماع والكالم لدى الطلبة في مدرسة نور الجديد الثانوية اإلسالمية بيطان 
 : ، اليت أعدهتا الطالبة (دراسة وصفية تحليلية) بربالنجا

 جيجئ عيٍت:    اإلسم
 46007751:  رقم التسجيل 

شرطا ناقشة كيقر قبوؽبا قد دافعت الطالبة عن ىذه الرسالة أماـ ؾبلس اؼب
 94للحصوؿ على درجة اؼباجستَت ُب تعليم اللغة العربية، كذلك ُب يـو األربعاء، بتاريخ 

 . ـ0740مايو 
 : كيتكوف ؾبلس اؼبناقشة من السادات

 _________:   رئيسا مناقشا اؼباجستَت،  ةفبلوءة اغبسنةالدكتور 
 420140760777790774: رقم التوظيف

 _________:  مناقشا أساسيا اؼباجستَت، د مزكيأضبالدكتور 
 425271064221794770: رقم التوظيف

 _________:  مشرفا مناقشا اؼباجستَت، الدكتور كلدانا كرغاديناتا
 420779424221794774: رقم التوظيف

 _________:  مشرفا مناقشا اؼباجستَت، الدكتور ؿبمد فيصل
 420144740779404771: رقم التوظيف

 اعتماد
 مدير الدراسات العليا

 
 األستاذ الدكتور بحر الدين الماجستير

 



 
 

 ق 
 

 ةإقرار الطالب
 :أنا اؼبوقعة أدناه، كبياناٌب كاآلٌب

 جيجئ عيٍت:   االسم
 46007751:  رقم التسجيل 

الطريقة السمعية الشفوية ُب ترقية مهارٌب االستماع كالكبلـ لدل الطلبة ُب :  العنواف    
 (ربليليةدراسة كصفية ) اعبديد الثانوية اإلسبلمية بيطاف باربالنجامدرسة نور 

أقر بأف ىذه الرسالة اليت حضرهتا لتوفَت شرط للحصوؿ على درجة اؼباجستَت ُب 
تعليم اللغة العربية كلية الدراسات العليا جبامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسبلمية اغبكومية 

كاذا ادعى . زكرهتا من إبداع غَتم أك تأليف اآلخرماالنج، حضرهتا ككتبتها بنفسي كما 
أحد استقباال أهنا من تأليفو كتبُت أهنا فعبل ليست من حبثي فأنا أربمل اؼبسؤكلية على 
ذلك، كلن تكوف اؼبسؤكلية على اؼبشرؼ أك على كلية الدراسات العليا جبامعة موالنا 

 .مالك إبراىيم اإلسبلمية اغبكومية ماالنج
 .ىذا اإلقرار بناء على رغبيت اػباصة كمل هبربين أحد على ذلك ىذا، كحررت

 
 0740مايو  1باتو، 

 الطالبة اؼبقرة،
 

 جيجئ عيٍت
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 استهالل

 
.إف الطريقة أىّم من اؼبادة كلكّن اؼبدّرس أىّم من الطريقة  

“Metode (Pembelajaran) lebih penting daripada materi(belajar), akan tetapi 

eksistensi guru (dalam proses belajar mengajar) jauh lebih penting daripada 

metode (pembelajaran) itu sendiri”. (Prof. Dr. Mahmud Yunus Dalam 

Bukunya “Daru Al-Lughah Al-Arabiyyah”). 
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 إهداء
 :أىدم ىذه الرسالة إىل 

α  بارؾ اهلل ؽبما ُب حياهتما كالدل احملًتمُت الذاف ربياىن كعلماىن
 دائما

α صبيع أسرتى األحباء 
α األساتيذ كاألستاذات الكرماء 
α ؼبعلم كمتعلم اللغة العربية 
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 مستخلص البحث
الطريقة السمعية الشفوية ُب ترقية مهارٌب االستماع كالكبلـ . 0740.جيجئ،عيني

رسالة . نور اعبديد الثانوية اإلسبلمية بيطاف بربالنجادرسة مُب  لدل الطلبة
بكلية الدراسات العليا جامعة موالنا مالك  ،قسم تعليم اللغة العربيةاؼباجستَت

كلدانا الدكتور  األستاذ( 4. )ربت اشراؼ. ابراىيم اإلسبلمية اغبكومية دباالنج
 .ؿبمدفيصل األستاذ الدكتور( 0)  كرغاديناتا

 مهارة الكبلـ، مهارة االستماع، السمعية الشفويةالطريقة :كلمة المفتاح 
اّف األمر . مسؤكلية عظيمة ككظيفة مهمة لًتبية الطبلب اللغة العربيةؼبعلم 

 السمعية الشفويةكطريقة .اؼبهم ُب عوامل قباح الطبلب مرهتن بتطبيق طريقة التدريس
الصوت  امباطعرض كحدة الصوتو ب مع يلااألس هبدأ ىذتالطرؽ اليت ىي احدل 

ىذه الطريقةالصوت الكاسيت كالفيديو تستخدـ . قبل تعليم القراءة كالكتابة
عملية تنفيذ (4)كيهدؼ ىذا البحث إىل الوصف . كغَتىا شريطةكاألفبلـ كال

 تنفيذ مشكبلت(. 0)مهارٌب االستماع كالكبلـ،  ُب ترقيةالطريقة السمعية الشفوية 
 تنفيذ حلوؿ( 9)مهارٌب االستماع كالكبلـ،  ُب ترقيةلشفوية الطريقة السمعية ا

 .مهارٌب االستماع كالكبلـ ُب ترقيةالطريقة السمعية الشفوية 
كاستنادا على ذلك، استخدمت الباحثة ُب كتابة ىذه الرسالة اؼبدخل 

. كتتكوف مصادره من اؼبصادر الرئيسية كاالضافية. الكيفي باؼبنهج الوصفي التحليلي
كأما ربليل البيانات يستند . ـو طريقة صبع البيانات باؼبقابلة كاؼببلحظة كالوثائقكتق

 .اىل أسلوب ميلس كىربماف
عملية تنفيذ الطريقة ( 4)أف  تستخلص الباحثةبناء على نتائج البحث، 

السمعية الشفوية ُب ترقية مهارٌب االستماع كالكبلـ تُبدأ بًتابط اؼبدرس كإعطاء اؼبادة  
أك النصوص العربية أك األفبلـ بوسيلة اؼبسجل كظباع اغبوار كالتقليد كحفظو  كاغبوار

. كالتدريب أمباط الكلمات كاؼبمارسة ُب الكبلـ أماـ الفصل كينتهي التدريس بالسبلـ
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كمشكبلت تنفيذ الطريقة السمعية الشفوية ُب ترقية مهارٌب االستماع كالكبلـ ( 0)
كأما اؼبشكبلت الداخلية . شكبلت اػبارجيةتتكوف من اؼبشكبلت الداخلية كاؼب

فتتضمن على قلة مفاىم الطالبات ؼبعٌت الكلمات كقلة حصة اؼبعلم ُب تعيُت 
التدريب كسلطة الطالبات ُب النطق ال ُب اؼبعٌت كصعوبة الطالبات ُب النطق 

. الكلمات باؼبخرج كقلة الوسائل التعليمية ككثَت من الطالبات يستخدمن اللغة احمللية
. كأما اؼبشكبلت اػبارجية تتضمن على اؼبشكلة الثقافة كاالجتماعية كالبيئة اللغوية

كحلوؿ تنفيذ الطريقة السمعية الشفوية ُب ترقية مهارٌب االستماع كالكبلـ تتكوف ( 9)
من تطوير مفاىم اؼبعلم عن الطريقة السمعية الشفوية كاختيار اؼبوضوع اؼبناسب لكل 

أك الشبكة الدكلية لبلتصاؿ كإعطاء التدريبات اؼبكثفة الطبقة كجهز القاموس 
 . كاؼبماثلة كالقياـ بالتعاكف مع مدبرات السكن كالقياـ بإشراؼ الفن

 
 

 
 

 
 

 
   

 
 
 

 
 

 



 
 

 م 
 

ABSTRACT 

 

Aini,Cicik.2017. Audiolingual (Sam’iyah As-Syafawiyah) method to Increase 

Listening and Speaking Skill in MA Nurul Jadid Paiton Probolinggo. 

Thesis. Islamic Study of Arabic Education Islamic Education Master 

ProgramState Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang. 

Advisor. (1) Dr. H. Wildana Wirgadinata, Lc. M. Ag (2) Dr. M. Faishol, 

M.Ag. 

Keyword:AudiolingualMethod, Listening Skill, Speaking Skill. 

The Arabicteacher have a great responsibility and a strategic to educate 

students. One of learning supports is learning methodsapplication. 

AudiolingualMethod is one of methods based on an approach and has some 

assumptions that language is speaking. Therefore language learning should 

begin by playing sounds of the language in the form of words or sentences and 

then say it. There are some purpose of this research, (1) to describe the learning 

process of Audiolingual method to increase student’s listening and speaking 

skill, (2) to describe the problems of Audiolingual method implementation to 

increase student’s listening and speaking skill, (3) to describe the solution of 

Audiolingual method implementation to increase student’s listening and 

speaking skill, 

In this  case, the Researcher uses qualitative research approach and 

descriptive analyzing methode. There are two data sources of this reasearch 

namely primer and secondary data sources, and the collecting data are 

interview, observation, and documentation. Whereas analyzng the data uses 

Miles and Hubberman analyzing models. 

According to the result of this case, we can take conclusion that (1) the 

learning process of Audiolingual method to increase student’s listening and 

speaking skill are began from teacher’s apperception,  giving a material as 

speaking, Arabic text or film with using electronic, listening, imitating and 

memorizing a spelling, practice the structure of the sentences, practice by 

speaking in the front of class, and closed by greating. (2) some problems or of  

Audiolingual method implementation to increase student’s listening and 

speaking skill including by internal and external problem. The internal 

problems include with the low student’s knowledge to the sentence meaning, 

the limited opportunity was given by the teacher to the student to establish 

pattern of sentences, students still in said the words or sentences without the 

meaning. The difficulty students in saying the words, the low of learning 

media, and many students still use the public language. While the external 

problem seen from culture and language areas. (3)some solutions of 

Audiolingual method implementation to increase student’s listening and 

speaking skill are choosing the accurate appropriase with level, giving students 

facility by preparing dictionary or internet service to access, giving intensive 

training by giving samples how to say the sentence correctly, doing toghether 

with hostal’s instructor in choosing material, and learning method, and make 

technical guidence about arabic learning. 



 
 

 ؾ 
 

 
ABSTRAK 

 
Aini,Cicik.2017. Metode Audiolingual (Sam’iyah As-Syafawiyah) dalam 

Meningkatkan Maharoh Istima’ & Kalam di MA Nurul Jadid Paiton 

Probolinggo. Tesis, Program Studi Pendidikan Bahasa ArabPascasarjana 

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Dosen Pembimbing. (1) Dr. H. 

Wildana Wirgadinata, Lc. M. Ag (2) Dr. M. Faishol, M.Ag. 

KataKunci:Metode Audiolingual (Sam’iyah As-Syafawiyah), Keterampilan 

Mendengar, Keterampilan Berbicara. 

Guru pendidikan bahasa Arab mempunyai tanggung jawab besar dan 

tugas yang strategis dalam mendidik siswa. Salah satu yang mendukung 

keberhasilan dalam pembelajaran terhadap siswa adalah penerapan metode 

pembelajaran. Metode Audiolingual  adalah salah satu metode yang 

berlandaskan pada pendekatan yang memiliki beberapa asumsi diantaranya 

adalah bahwa bahasa adalah ujaran. Oleh karena itupengajaran bahasa harus 

dimulai dengan memperdengarkan bunyi- bunyi bahasa dalam bentuk kata 

atau kalimat kemudian mengucapkannya. Penelitian ini bertujuan untuk 

mendeskripsikan (1) Proses pelaksanaan pembelajaran dengan metode 

Sam’iyah Asy Syafawiyah (Audiolingual) dalam meningkatkan keterampilan 

mendengar dan berbicara, (2) Masalah atau kesulitan pelaksanaan metode 

Sam’iyah Asy Syafawiyah (Audiolingual) dalam meningkatkan keterampilan 

mendengar dan berbicara, (3) solusi pelaksanaan metode Sam’iyah Asy 

Syafawiyah (Audiolingual) dalam meningkatkan keterampilan mendengar dan 

berbicara. 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan penelitian 

kualitatif  denganmetode deskriptif analisis. Sumber data pada penelitian ini 

terdiri dari sumber data primerdan sekunder, dan metode pengumpulan data 

menggunakan metode wawancara,observasi, dokumentasi. Sedangkan analisis 

data dalam penelitian ini menggunakananalisis model Miles dan Hubberman. 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan  bahwa (1) proses 

pelaksanan pembelajaran dengan metode Sam’iyah Asy Syafawiyah 

(Audiolingual) dalam meningkatkan keterampilan mendengar dan berbicara 

antara lain dimulai dengan apersepsi guru, pemberian materi berupa Hiwar, 

teks- teks arab atau film dengan menggunakan alat- alat elektronik, 

mendengarkan teks, peniruan lafadz arab dan menghafalkannya, latihan pola- 

pola kalimat, memperaktekkan dengan berbicara di depan kelas kemudian 

diakhiri dengan salam  (2) Masalah atau kesulitan pelaksanaan metode 

Sam’iyah Asy Syafawiyah (Audiolingual) dalam meningkatkan keterampilan 

mendengar dan berbicara terdiri dari masalah internal dan eksternal. Masalah 

internal meliputi terbatasnya pengetahuan siswa akan makna kata atau 

kalimat, sedikitnya kesempatan yg diberikan guru kepada siswa dalam 

menentukan latihan pola- pola kalimat, penguasaan siswa dalam melafalkan 

kata atau kalimat tidak dengan maknanya, kesulitan siswa dalam melafalkan 

kata atau kalimat dengan makhraj, minimnya media pembelajaran yg dapat 
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membantu terlaksananya pembelajaran dengan metode ini, dan banyaknya 

siswa yg masih menggunakan bahasa pasaran. Sedangkan masalah eksternal 

bisa dilihat dari sisi budaya dan lingkungan berbahasa  (3) Solusi dari 

pelaksanaan metode Sam’iyah Asy Syafawiyah (Audiolingual) dalam 

meningkatkan keterampilan mendengar dan berbicara meliputi meningkatkan 

pemahaman guru tentang metode Sam’iyah Asy Syafawiyah (Audiolingual), 

pemilihan tema yang tepat disesuaikan dengan tingkatan, menfasilitasi siswa 

dengan menyediakan kamus atau layanan internet untuk mengakses, 

pemberian latihan secara intensif dengan memberikan contoh pelafalan 

kalimat yg baik & benar, bekerja sama dengan pembina Asrama dalam hal 

pemilihan bahar ajar dan penggunaan metode pembelajaran, serta mengadakan 

bimbingan teknis yg berkaitan dengan pembelajaran Bahasa Arab. 
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 تقديرالكلمة الشكر و 

كالسبلـ على أشرؼ بسم اهلل الرضبن الرحيم، اغبمد هلل رب العاؼبُت كالصبلة 
 .األنبياء كاؼبرسلُت كعلى آلو كأصحابو أصبعُت، كبعد

تسر الباحثة إنتهاء كتابة ىذه الرسالة العملية للماجستَت، كىنا تريد الباحثة  أف 
تقدـ من صميم قلبها العميق أجزؿ الشكر كأشبن التقدير ؼبن قد ساىم كساعدىا على  

 :كتابة ىذه الرسالة، كىم 
كتور اغباج موجيا راىرجو، اؼباجستَت مدير جامعة موالنا مالك األستاذ الد  .4

 .إبراىيم اإلسبلمية اغبكومية دباالنج
األستاذ الدكتور اغباج حبر الدين، اؼباجستَت مدير الدراسات العليا كالدكتور  .0

اغباج كلدانا كرغاديناتا، اؼباجستَت رئيس قسم تعليم اللغة العربية جامعة موالنا 
 .اإلسبلمية اغبكومية دباالنج مالك إبراىيم

بصفتو ؿبمد فيصل الدكتوراغباج كلدانا كرغاديناتا بصفتو اؼبشرؼ األكؿ كالدكتور  .9
بكل اىتماـ كصرب  اكأشرفا عليه اكأرشداى ةاؼبشرؼ الثاين، اللذاف كجها الباحث

 .كحكمة ُب كتابة ىذه الرسالة
 ةستطيع الباحثتصبيع األساتذة  ُب الدراسات العليا احملًتمُت كاألصدقاء كمن ال  .1

 .ذكرىم صبيعا ىناتأف 
ىذا، كاهلل اسأؿ أف تكوف أعماؽبم مقبولة كمثابة، كتكوف رسالة اؼباجسًت ىذه نافعة 

 .كمفيدة للعباد كالببلد، آمُت
 0740مايو  1باتو،         
 الباحثة        
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 جيجئ عيٍت        
 البحث محتويات

 أ  ... .....................................................صفحة الغبلؼ

 ب  .......................................................صفحة اؼبوضوع 

 ج  ...................................... ..................موافقة اؼبشرؼ 

 د  ....................................... اؼبوافقة كاالعتماد من عبنة اؼبناقشة 

 ق  .......................... .................................إقرار الطالبة 

 ك  ..................... ........................................استهبلؿ 

 ز  ................................................................. إىداء
 ح .....................................................  مستخلص البحث

 م .......................................  مستخلص البحث باللغة اإلقبليزية
 ؾ .....................................  مستخلص البحث باللغة اإلندكنيسية

 ـ  .......................................................  شكر كتقدير
 ف .......................................................  ؿبتويات البحث

    ص .........................................................  قائمة اؼببلحق
 الفصل األول

 العاماإلطار 
 4  ........................................................... اؼبقدمة .أ 
 1  ..................................................... أسئلة البحث .ب 
 1  ................................................... أىداؼ البحث .ج 
 1  ...................................................... فوائد البحث .د 
 6  ..................................................... حدكد البحث .ق 
 6  ................................................. الدراسات السابقة .ك 
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لو األ فصلال  
 اإلطار العام

 مقدمة -أ 
استخداـ اللغة  علىترقية قدرة الطبلب  ىلإتعليم اللغة العربية  يهدؼ   

هارات اؼبراحل التعليم بكيسمى استخداـ اللغة ُب م. كتابيا  أـلسانيا كاف أسواء 
كبُت كالكبلـ كالقراءة كالكتابة  االستماعمهارة  ىيربع مهارات أللغة ك . اللغوية

القراءة االستماع ك ما مهارة أك . تلك اؼبهارات األربعة ؽبا عبلقة كثيقة ُب تعليمها
على  فتعتربافمهارة الكبلـ كالكتابة  كأماستقبالية اال اتعلى اؼبهار  عتربافتف

إّف األمر اؼبهم ُب تعليم اللغة  اللغة أككُب تعليم اللغة العربية 4.اإلنتاجية اتاؼبهار 
العربية أك اللغات األجنبية ُب عصرنا اغباضر ىو استخداـ طريقة التدريس كمدخلو 

 0.كطرازه ألّف قباح تعليم اللغة مرهتن باستخداـ طريقتها
أف ُب الواقع، . امة ُب قباح عملية التعليماؽبعناصر الحدل إالطريقة ىي    

، كالثاىن. ، دركس التحضَت الكماؿاألكؿ: ثة عواملقباح التدريس يعتمد على ثبل
قدرة الطبلب على مواجهة الدركس بكل اخبلص كفهمها  ثالث،ال. طرؽ التدريس

دراسة ُب طرائق تعليم وُب كتابؿبمود إظباعيل صيٍت ايضا  ذىبك  9.فهما جّيدا
منتظمة،  اّف الطريقة ىي اػبطة العامة لعرض اؼبادة اللغوية بصورة اللغات األجنبية

 1ال تتناقض أجزائها، كتبٌت على مدخل معُت
    

ف ىبتار ك أمدرس على اذا نرل من عدد اؼبتعلمُت كاىم اللغة العربية فك 
ز اؼبناسبة اؼبطبقة ُب عملية تدريس اللغة العربية االطّر  أكاؼبدخل  أكيعُّت الطريقة 

                                                           
1
AcepHermawan, MetodologiPembelajaranBahasa Arab,(Bandung: PT RemajaRosdakarya, 

2011), hlm. 129 
2
Abu Bakar Muhammad, Metode Khusus Pengajaran Bahasa Arab, (Surabaya: Usaha 

Nasional, 1981), hlm. 20 
3
Abu Bakar Muhammad, MetodeKhususPengajaranBahasa Arab, hlm. 21 

 00 .ص( 4216مكتبة الًتبية لدكؿ اػبليج، :الرياض )، دراسة ُب طرائق تعليم اللغات األجنبيةؿبمود إظباعيل صيٍت،  
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اختيار الطريقة كاف ك 6.حصوؿ اىداؼ تعليم اللغة العربيةقباح ك  ُبثّر ؤ الهّنا ت
كلذلك . ستفادة األخبار الكائنةاؼبشكلة با عبلجالصحيحة يصبح حبّل حسنا ُب 

 5.فطريقة التدريس تعترب أمرا ضركريا وبتاج اليها االنساف غبل اؼبشكبلت التعليمية
سمى أك ماي. الشفويةطرؽ التدريس ىي الطريقة السمعية من ك 

عرض كحدة امباط الصوت قبل فيها ب حيث بدأت الطريقةAudiolingualطريقةب
تستخدـ ىذه الطريقة الصوت الكاسيت كالفيديو كاألفبلـ . تعليم القراءة كالكتابة

كُب ىذا الصدد 0.لتعليمااألـ كوسيلة  ةاـ لغقد تكوف باستخدك . كالشرائح كغَتىا
 كالكبلـ ألف استخداـ ىذه الطريقة يصمم اىل االستماعتياؼبهار رّكزت الباحثة إىل 

 .الكبلـ ٍبقدرة السماع 
 كفهمها الكلمات اؼبنطوقةضم علىه مهارة االستماع ىيقدرة الناسإف 
مستمر لسمع تغَت صل ىذه القدرة بتدريب ربك . الوسائل اؼبعينة أكباؼبتكلمُت 

كاما  1.األصوات اؼبسجلةأك من الناطق االصلّي  نطق الصحيحاصوات الكلمات بال
كلمات لتعبَت الفكرة من اآلراء الأك األصوات اؼبنطوقةمهارة الكبلـ ىي قدرة تعيُت 

اف يّتصلوا لسانيا صحيحا ،كيستفيد منها الطبلب أك االرادة أك الشعور للمتكلمُت
 2. ا قبلهنك طبيعيا باللغة العربية اليت يتعلمو 

حدل اؼبدارس ُب اؼبؤسسة نور إمدرسة نور اعبديد الثانوية اإلسبلمية ىي   
ل الشرقية ك تشتمل ىذه اؼبدرسة على ك اج بربالنجا بيطاف قع ُبالتيت اعبديد

 تعليمها ُب تعليم اللغتُت عربية كانت ذيَتّكزالشعبة العديدة منها الشعبة الدينية ال
ل تتكوف ىذه الشعبة على ثبلثة فصوؿ كلك. إقبليزية ككذلك بكتاب الًتاث أـ

ُب تُت العربية كاإلقبليزية اللغ الطبلب كذلك يستخدـالفصل لو مادة اللغة العربية ك 

                                                           
5
Busyairi Madjidi, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab, (Yogyakarta: Sumbangsih Offset, 1994), 

hlm. 1 
6
Busyairi Madjidi, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab, hlm.02 

7
Ahmad Izzan, Metodologi Pembelajaran bahasa Arab, (Bandung: Humaniora, 2009),hlm. 137. 

8
Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, hlm. 130 

9
Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, hlm. 135 - 136 
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ؿ كالثاين ك يؤكد تعليم اللغة العربية للفصل األك  ،كأدة اإلتصاؿكل األعماؿ اليومية  
 .ك الكبلـ  االستماعبراعة 

ُب عملية تدريس اللغة العربية طريقة ـبتارة الشفويةالسمعية كانت طريقة ك 
 يكوف الطبلب يقدركف ىو أفللمعلم ك فبا ىبلف اؼبعلم ُب استخداـ ىذه الطريقة 

ُب كل  ةفردات العديدة اؼبسموعاؼباف يتكلموا باللغة العربية جيدا باستخداـ  على
احملادثةقبل ذىاهبم اىل  الطبلب اعماؽبم اليومية على سبيل اؼبثاؿ يعطي اؼبعلم

لوف اؼبفردات االشريطة ليكوف الطبلب يسمعوهنا ك ين أكاؼبدرسة بوسيلة اؼبسجل 
 .ُب الكبلـ فستخدمو يكي   اعبديدة 

، ال تعمل ىلك األ: ىي  السمعية الشفوية ىذه الطريقةمن مشكبلت ك   
، كثَت من ةكالثاني ،فعالة لدل الطبلب تسبب قلة اىتماـ اؼبعلم ؽبذه الطريقة

كاف كلو   كبلـكليست اللغة العلمية ُب ال ليةالطبلب يستخدموف اللغة العربية احمل
احملادثة اليت يقدر اؼبفردات العلمية ك على إعطاء اؼبعلم ُب كل التعليم وباكؿ 

بتصحيح  ، قلة اىتماـ الطبلب ةكالثالث.ويةاللغ لتزكيد معرفتهمالطبلب اف يسمعها 
 47.ف يساعدىم فيوعلىأ اؼبدرسيقدر كاف  كبلمهم كلو

تريد الباحثة اف تبحث حبثا عميقا عن ىذه  من اػبلفية السابقة كانطبلقا  
 تياالستماع والكالمفي ترقية مهار  الشفويةطريقة السمعية ال"اغبالة باؼبوضوع 
دراسة ) بربالنجامدرسة نور الجديد الثانوية اإلسالمية بيطان لدى الطلبة في 

 ("وصفية تحليلية
 

  

                                                           
 (.0745اكتوبَت  0بيطاف، )زين الدين، اؼبقابلة الشخصية 47
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 سئلة البحثأ -ب 
 :كمن اسئلة ىذا البحث ىي  

ٌب االستماع ية ُب ترقية مهار فو تنفيذ طريقة السمعية الش عملية كيف .4
 دبدرسة نور اعبديد الثانوية اإلسبلمية بيطاف برابالنجا ؟ كالكبلـ

ٌب االستماع ية ُب ترقية مهار فو طريقة السمعية الشالتنفيذما مشكبلت .0
 دبدرسة نور اعبديد الثانوية اإلسبلمية بيطاف برابالنجا؟ كالكبلـ

ٌب االستماع ية ُب ترقية مهار فو طريقة السمعية الشحلوؿ تنفيذالكيف  .9
 سة نور اعبديد الثانوية اإلسبلمية بيطاف برابالنجا؟دبدر  كالكبلـ

 أهداف البحث -ج 
ق كيعُت عددا من األىداؼ ك من أىم تلك قىذا البحث أف وب يهدؼ  

 :األىداؼ كما يلى 
ٌب ية ُب ترقية ُب ترقية مهار فو تنفيذ طريقة السمعية الش عملية معرفة .4

 دبدرسة نور اعبديد الثانوية اإلسبلمية بيطاف برابالنجا االستماع كالكبلـ
ٌب ية ُب ترقية ُب ترقية مهار فو طريقة السمعية الشتنفيذال معرفة مشكبلت .0

 دبدرسة نور اعبديد الثانوية اإلسبلمية بيطاف برابالنجا االستماع كالكبلـ
 ٌبترقية ُب ترقية مهار ُب ية فو طريقة السمعية الشحلوؿ تنفيذ المعرفة  .9

 دبدرسة نور اعبديد الثانوية اإلسبلمية بيطاف برابالنجا االستماع كالكبلـ
 فوائد البحث  -د 

 :من فوائد ىذا البحث ما يليك  
 الفائدة النظرية .4

كاما الفائدة النظرية فهي لتنمية خزائن العلـو اليت ترتبط بالعلـو الًتبوية 
 كالطريقة التعليمية ُب اللغة العربية على األخص
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 التطبيقية الفائدة .0
اف يكوف ىذا البحث نافعا لكل معلم اللغة العربية ُب ىذه  .أ 

 اؼبدرسة لًتقية جودة تعليم اللغة العربية
ٌب ُب ترقية مهار  الشفويةلتعميق اؼبفاىيم عن الطريقة السمعية  .ب 

 .االستماع كالكبلـ
 حدود البحث -ه 

 :كنظرا لعجز الباحثة فحددت حبثها على ما يلى 
 اغبدكد اؼبوضوعية  .4
ية و تنفيذ طريقة السمعية الش عملية ددت الباحثة موضوع ىذا البحث عنح

 الكبلـ كاؼبشكبلت كحلوؽباو االستماعٌب هار مُب ترقية 
 اغبدكد اؼبكانية .0

حددت الباحثة مكاف ىذا البحث ُب مدرسةنور اعبديد الثانوية اإلسبلمية 
 ُب الشعبة الدينية بيطاف برابالنجا

 اغبدكد الزمانية .9
 0740ابريل  –حوايل شهر يناير  الباحثة ؽبذا البحثستقـو 

 السابقة اتالدراس -و 
كعلى قدر معرفة الباحثة ىناؾ حبوث علمي يبحث عن الطريقة السمعية الشفوية، 

 :منها 
فعالية الطريقة السمعية "اؼبوضوع  الذم ربت قاـ اصبلح األناـ بالبحث .4

ؿ دبدرسة ك ُب تدريس القواعد النحوية لدل التبلميذ الصف األ الشفوية
 0771عاـ الفاتح اهلل اؼبتوسطة اإلسبلمية فانتشوراف جاكرتا اعبنوبية ُب 

تنفيذ عملية تدريس القواعد النحوية  ىي بحثىذاال اػببلصة منككانت 
ؿ من ىذه اؼبدرسة ك ُب الصف األ الشفويةباستخداـ الطريقة السمعية 
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كذلك بوجود الرغبة القوية ُب نفوس التبلميذ كالنتيجة اؼبتعلقة تدؿ فعاؿ 
 .على فعالية ىذا االستخداـ كىي ُب الدرجة جيد جدا بالقيمة الفعاؿ

تعليم اللغة العربية "اؼبوضوع  الذم ربت قامت رفيقة اؼبودة بالبحث .0
ؿ كالثاين دبدرسة ك لدل التبلميذ الصف األ الشفويةبالطريقة السمعية 

التعليم على ) 0744توسطة اغبكومية كارغ موجو يوكياكرتا ُب عاـ اؼب
اف اؼبدرس  ىلكيستنتج ىذا البحث بامباط،األك ( األسس النفس الطبلب

ُب تعليم اللغة العربية لسهولة  الشفويةيستخدـ الطريقة السمعية 
ُب عملية تعليم اللغة العربية ىناؾ عوامل اؼبساندة مثل  ةكالثاني. الطبلب

اعة الطبلب لتنفيذ الة التكنولوجية كاؼبعلم اؼبثايل كىناؾ ايضا شج
العوامل اؼبثبطة مثل مهارات الطبلب األساسية كنقص الوسائل التعليمية 

اهباد حلوؿ للحد من ىذه  على ؿك اف اؼبدرس اليزاؿ وبلثالثة أكغَتىا كا
 ة التعليميالعوامل اؼبثبطة ُب عمل

تعليم مهارة الكبلـ "اؼبوضوع  ربت الذم قامت نادية اظبانَت بالبحث .9
لدل التبلميذ الصف الثاين  الشفويةبالطريقة اؼبباشرة ك الطريقة السمعية 

دبدرسة تفك سنن اؼبتوسطة اإلسبلمية تشونديت جاكرتا الشرقية 
ة الطريقة اؼبباشرة ُب تعليم مهارة الكبلـ يلعاّف فيستخلص ىذا البحث أك 

انطبلقا من الدرجة  الشفويةالطريقة السمعية  اىل ة بالنسبةيلااكثر فع
اكرب ( 17،1)اؼبتوسطة على اف النتيجة اؼبتوسطة للمجموعة التجريبية 

 (04،2)من النتيجة اؼبتوسطة للمجموعة الضابطة 
 
 

انطبلقا من الدراسات السابقة اليت عرضتها الباحثة كجدت أكجو االتفاؽ 
 :كاإلختبلؼ فيما يلي 
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 ت السابقةالدراسا 4.4جدكؿ 
 وجه اإلختالف وجه االتفاق الباحث او عنوان البحث

فعالية الطريقة اصبلح األناـ، 
ُب تدريس  الشفويةالسمعية 

القواعد النحوية لدل التبلميذ 
ؿ دبدرسة فاتح اهلل ك الصف األ

اؼبتوسطة اإلسبلمية فانتشوراف 
 0771عاـ الجاكرتا اعبنوبية ُب 

يبحث الباحث الطريقة 
 الشفويةالسمعية 

يبحث الباحث ُب  -
فعالية الطريقة السمعية 
الشفوية ُب تدريس 
القواعد النحوية كأما 
الباحثة ُب ىذا البحث 
فتبحث الطريقة السمعية 
الشفوية ُب ترقية مهارٌب 

 االستماع كالكبلـ
 مكاف البحث -
 تاريخ البحث -

تعليم اللغة العربية رفيقة اؼبودة، 
لدل  الشفويةبالطريقة السمعية 

ؿ كالثاين ك لتبلميذ الصف األا
دبدرسة اؼبتوسطة اغبكومية كارغ 

 0744موجو يوكياكرتا ُب عاـ 
التعليم على األسس النفس )

 (الطبلب

كاف الباحث يبحث ُب 
 الطريقة السمعية الشفوية

تبحث الباحثة الطريقة  -
السمعية الشفوية ُب 
تعليم اللغة العربية الذم 
كاف تعليمها على 

ب األسس نفس الطبل
كأما الباحثة ُب ىذا 
البحث فتبحث الطريقة 
السمعية الشفوية ُب 
ترقية مهارٌب االستماع 

 كالكبلـ
 مكاف البحث -
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 تاريخ البحث -
تعليم مهارة الكبلـ نادية اظبانَت، 

بالطريقة اؼبباشرة ك الطريقة 
لدل التبلميذ  الشفويةالسمعية 

الصف الثاين دبدرسة تفك سنن 
اؼبتوسطة اإلسبلمية تشونديت 

 جاكرتا الشرقية

تبحث الباحثة الطريقة 
السمعية الشفوية ُب 

 تعليم مهارة الكبلـ

تبحث الباحثة الطريقة  -
السمعية الشفوية 
كالطريقة اؼبباشرة ُب 
تعليم مهارة الكبلـ كأما 
الباحثة ُب ىذا البحث 

ة السمعية تبحث الطريق
الشفوية ُب ترقية مهارٌب 

 االستماع كالكبلـ
 مكاف البحث  -

 
 تحديد المصطلحات -ز 

كىي اػبطة العامة لعرض اؼبادة اللغوية بصورة (: Method)الطريقة  .4
كاؼبراد ىنا  44.منتظمة، ال تتناقض أجزائها، كتنبٌت على مدخل معُت

الكيفية الذم يسَت اؼبدرس ُب إلقاء اؼبادة ليوصل اؼبعلومات إىل اذىاف 
التبلميذ اؼبتعلقة بتعليم اللغة العربية ُب ترقية مهارٌب االستماع كالكبلـ 

 . على األخص
ىي طريقة Audiolingualطريقة بسمى أك مايالشفويةالطريقة السمعية  .0

دة امباط الصوت قبل تعليم القراءة عرض كححيث ابتدأت الطريقة فيها ب
تستخدـ ىذه الطريقة الصوت الكاسيت كالفيديو كاألفبلـ . كالكتابة

كاؼبراد  40.لتعليمااألـ كوسيلة  ةاـ لغقد تكوف باستخدك . كالشرائح كغَتىا
ىنا تكوف ىذه الطريقة لتدريب استماع التبلميذ أكال ٍب بتدريب نطق 

                                                           
 00. ،  صدراسة ُب طرائق تعليم اللغات األجنبيةؿبمود إظباعيل صيٍت،   

12
Ahmad Izzan, Metodologi Pembelajaran bahasa Arab, hlm. 137 
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كتستخدـ ىذه الطريقة لتدريب . ااألصوات كالكلمة كاعبملة تدرهبي
استماع التبلميذ كلساهنم ُب نطق الكلمة كاعبملة القصَتة ٍب اعبملة 
الطويلة، بطريقة يلفظ التبلميذ تلك الكلمة أكال كيستمع التبلميذ عنو ٍب 
يلفظوهنا صباعيا حىت يتعودكا ُب تعبَت تلك الكلمة كاعبملة العربية ٍب يأمر 

 .  يلفظها من األكؿاؼبدرس كاحدا منهم أف 
 كفهمها ضم الكلمات اؼبنطوقةعلىه مهارة االستماع ىيقدرة الناس .9

كربصل ىذه القدرة بتدريب مستمر لسمع . باؼبتكلمُت أك الوسائل اؼبعينة
األصوات من الناطق االصلّي أك  نطق الصحيحتغَت اصوات الكلمات بال

كاؼبراد ىنا قدرة التبلميذ ُب ظباع األصوات اؼبنطوقة  49.اؼبسجلة
 .كيستطيعوف أف يفهموا فهما جيدا

كلمات لتعبَت الفكرة الأك األصوات اؼبنطوقةمهارة الكبلـ ىي قدرة تعيُت  .1
اف ،كيستفيد منها الطبلب أك االرادة أك الشعور للمتكلمُتمن اآلراء 

 41.ا قبلهنية اليت يتعلمو يّتصلوا لسانيا صحيحا ك طبيعيا باللغة العرب
كاؼبراد ىنا يستطيع التبلميذ أف ينطق الكلمات كيعتربىا لسهولتهم ُب 

 . اإلتصاؿ لسانيا باللغة العربية
 
 
 
 

                                                           
13

Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, hlm. 130 
14

Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, hlm. 135 
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 الفصل الثاني
 اإلطار النظري

 الشفويةالدراسة عن الطريقة السمعية : المبحث األول 
 طريقة تدريس اللغة العربية -أ 

 مفهـو طريقة التدريس .4
كيفية   الطريقة ىيك 46دبعٌت الكيفية methodكىي الطريقة من اللغة اإلقبليزية 

. 45العمل اؼبنظمة لتسهيل عملية برامج التعليم غبصوؿ اىل ىدؼ معُت
كاصطبلحا ىي اػبطة العامة لعرض اؼبادة اللغوية بصورة منظمة، ال يناقض فيو 

خر كيكوف ذلك كلو مبنيا على اؼبذىب الذم آجزء من ىذه اػبطة ام جزء 
 40.لبتاره

كىبتلف تعريف طريقة التدريس باختبلؼ اؼبداخل كالرؤل الًتبوية فمنهم   
منهم من نظر اليها بصورة ك من حددىا كحصرىا ُب حجرة الدراسة كاؼبوضوع، 

ؿ يرل اهنا الوسيلة اليت يتبعها اؼبدرس لتفهيم ك فاصحاب النوع األ. امشل كاعم
ىي اػبطة اليت يضعها  أكالتبلميذ ام درس من الدركس، ُب ام مادة من اؼبواد 

اؼبدرس لنفسو قبل اف يدخل حجرة الدراسة كيعمل على تنفيذىا ُب تلك 
كظيفة اؼبعلم ُب  حددتألمباط من تعريف الطريقة ىذه ا 41.اغبجرة بعد دخوؽبا

خرل كهبذا جعلت لقاء اؼبعلومات داخل الفصل دكف األنشطة كاجملاالت األإ
 . الطالب متلقيا ايضا

  
 

                                                           
15

John M. Echols & Hassan Shadily, Kamus Inggris Indonesia, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka 

Utama,2005 ),hlm. 379 
16

Hoetomo, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, (Surabaya: Mitra Pelajar,2005), hlm. 910 
 19. ص( 4226دار عامل الكتب للطباعة ك النشر ك التوزيع،  :الرياض) ، مذاىب كطرائق ُب تعليم اللغاتؿبمود اظباعيل صيٍت،   
 050 .ص( ت.مطبعة عيسى البايب اغبليب، د: القاىرة ) ركح الًتبية كالتعليمؿبمد عطية األبراشي،   
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ككانت طريقة التدريس ىي األسلوب الذم استخدمو اؼبعلم ُب معاعبة 
كاقّل الوقت  النشاط التعليمي ليحقق كصوؿ اؼبعارؼ اىل تبلميذه بأيسر السبيل

كىي النظاـ الذم يسَت اؼبدرس ُب القاء درسو ليتصل اؼبعلومات  42.كالنفقات
 07.اىل اذىاف التبلميذ بشكل يتحسن أغراض الًتبية

اللغة العربية ىي اػبطة الشاملة اليت  سطريقة تدري كمن البياف السابق نرل أف 
كتتضمن الطريقة . يستعُت هبا اؼبدرس لتحقيق األىداؼ اؼبطلوبة من تعلم اللغة

تعليمية ما يتبعو اؼبدرس من اساليب، كاجراءات، كما يستخدمو من مادة 
 .ككسائل معينة

 س اختيار الطريقةاأس .0
فنجاح  ،لغةالعربيةالطريقة ىي إحدل العوامل اؼبهمة َب تعليم الكانت ك 
جح َب حقيقتو  ىو اكاّف معلم الن. وعلى الطريقة اؼبستخدمة في مرهتنالتعليم 

فمهما كاف اؼبعلم غزير . طريقة ناجحة توصل الدرس اىل التبلميذ بأيسر السبيل
اؼبادة كلكنو اليبلك الطريقة اعبديدة فإف النجاح لن يكوف خليفة َب عملو 

 04.عبدكلكغزارة مادتو تصبح عديبة ا
طريقة التدريس  ُب اختياركىناؾ عدة أسس يبكن أف يلجأ إليها اؼبعلم 

 :اؼبناسبة، كىي
 .اجملتمع الذم تدرس فيو العربية كلغة ثانية .أ 
 .أىداؼ تدريس العربية كلغة ثانية  .ب 
 .مستول الدارسُت كخصائصهم .ج 
 .اللغة القومية للدارسُت .د 
 .إمكانيات تعليم اللغة  .ق 

                                                           
 .5. ، ص(4212مكتبة النهضة اؼبصرية، : القاىرة )، طرؽ تعليم اللغة العربيةعبد القادر اضبد،   
    .، ص(0771السبلمية، : فونوركغو)، الًتبية كالتعليمؿبمد يونس،   
 0: ص( 4212، مكتبة اؼبصرية: القاىرة) ،الطبقة األكىل ،طرؽ لتعليم اللغة العربية،ؿبمد عبد القادر أضبد  
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 00.اؼبراد تعليمها، فصحى، عامية كغَتىامستول اللغة العربية  .ك 
 معايَت اختيار الطريقة .9
إىل جانب أسس اختيار الطريقة شبة معايَت ينبغي أف يتم ُب ضوئها اختيار  

 09:الطريقة، كىي
أف تقدـ الطريقة كافة الوحدات اللغوية اعبديدة ُب  ىي: السياقية .أ 

 .سياقات ذات معٌت ذبعل تعلمها ذا قيمة ُب حياة الدارس
أف هتيئ الفرصة ألقصى شكل من أشكاؿ االتصاؿ  ىي: االجتماعية .ب 

 .بُت اؼبتعلمُت
أف توظف احملتول اللغول الذل سبق تعلمو ُب ؿبتول  تقصد هبا: الربؾبة .ج 

 .لغوم جديد، كأف تقدـ ىذا احملتول اعبديد متصبل بسابقو
أف تقدـ احملتول اللغوم اعبديد بشكل يسمح لكل طالب   ىي: الفردية .د 

فإف الطريقة اعبيدة ىي اليت ال يضيع فيها حق الفرد . أف يستفيدكفرد 
 .أماـ تيار اعبماعة

 .أف توفر مباذج جيدة يبكن ؿباكاهتا ُب تعليم اللغة تقصد هبا: النمذجة .ق 
 .أف تعدد أساليب عرض احملتول اللغول اعبديد ىو: التنوع .ك 
د التعليمية ُب أف فيها يتفاعل كل من اؼبتعلم كاؼبعلم كاؼبوا يعٍت: التفاعل .ز 

 .إطار الظركؼ كاإلمكانيات اؼبتوفرة ُب حجرة الدراسة
أف تعطى لكل متعلم الفرصة للممارسة الفعلية للمحتول  ىي: اؼبمارسة .ح 

 .اللغوم اعبديد ربت إشراؼ كضبط
أف سبكن اؼبتعلم من إظهار أقصى درجات  ىو: التوجيو الذاٌب .ط 

 .الذاٌب االستجابة عنده، كمن تنمية قدرتو على التوجيو
 

                                                           
22

IskandarWassid&DadangSunendar,StrategiPembelajaranBahasa, hlm. 57 
 15. ص، مذاىب كطرائق ُب تعليم اللغاتؿبمود اظباعيل صيٍت،   
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 الشفويةالطريقة السمعية  -ب 
 الشفويةمفهـو الطريقة السمعية  .4

الطريقة السمعية الشفوية ىي الطريقة اليت ذبمع بُت االستماع اىل اللغة 
كالطريقة السمعية  01.أكال ٍب اعطاء الرد الشفوم مع كجود عنصور مرين أك بدكنو

الشفوية احدل الطرؽ ُب تعليم اية لغة دبا فيو تعليم اللغة العربية اليت يستخدمها 
كلقد ادت ىذه الطريقة اىل ىذه النظر اىل اللغة مفهوما . اغلب مدرسي اللغة

مل تعد اللغة كسيلة لبلتصاؿ الكتايب فقط أك نقل الًتاث اإلنساين . ككظيفة
لتحقيق االتصاؿ الشفهي، أكال دبهارتيو االستماع فحسب، بل اصبحت أداة 

كترّتب على ىذه . كالكبلـ ٍب يليهما االتصاؿ الكتايب دبهارتو القراءة ك الكتابة
النظرة اىل اللغة كُب ظل الظركؼ اعبديدة اف ظهرت طريقة حديثو لتعليم اللغات 

بلح ككثرة نظرا لصعوبة ىذا االصط. األجنبية ظبيت بالطريقة السمعية الشفوية
ليعٍت سباما ما Audiolingualاػبلط بُت جزنية، استبدلو برككس باصطبلح آخر ىو 

 06.يعتيو االصطبلح السابق
. جاءت ىذه الطريقة رد فعل للطريقة التقليدية كللطريقة اؼبباشرة معا
. ككانت السمعية الشفوية مسميات اخرل مثل الطريقة الشفوية كالطريقة اللغوية

كؿ ما ظهرت اسلوب اعبيش ألهنا أكؿ ما استخدمت ُب تعليم ككاف اظبها أ
العسكرين األمريكُت اللغة األجنبية إلرساؽبم ُب مهمات خارج ببلدىم بعد 

 05. اغبرب الثانية
 
 
 

                                                           
 00. ، ص(4214مكتبة لبناف، : بَتكت)، تعليم اللغة اغبية كتعليمها بُت النظرية كالتطبيقصبلح عبد اجمليد العريب،   
 499. ، ص(4212اؼبنظمة اإلسبلمية للًتبية كالعلـو كالثقافة،)، تعليم العربية لغَت الناطقُت هبا مناىجو كاساليبورشدم اضبد طعيمة،   
 09. ، ص(4210اؼبملكة العربية السعودية، : الرياض)، اساليب تدريس اللغة العربيةؿبمد علي اػبويل،   
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 السمعية الشفوية كتطورىاالطريقة  نشأة .0
بعد اف كضعت اغبرب العاؼبية الثانية أكزارىا، بدأت العبلقات الدكلية تنمو 

فظهرت اغباجة اىل االتصاؿ الشفهي بُت العامل على مستول الدكؿ  كتتحسن،
كاألفراد، كادرؾ الناس أف االتصاؿ مل يعد مقصورا على قراءة تراث األمم كترصبتو 

ٍب شعرت دكؿ كربل باغباجة اؼبلحة اىل تعليم اللغات . اىل اللغات األخرل
بعي بلغات الببلد اليت ؼبواطنيها كاؼبسؤكلُت فيها، لتحقيق االتصاؿ الشفهي الط

 00.ترتبط هبا
ككانت الدراسات اللغوية كالنفسية كدراسة اإلنساف أك األنًتكبولوجيا 

Anthropology قد تقدمت تقدمان ملحوظا آنذاؾ، كتغَتت نظرة اللغويُت اىل طبيعة
اللغة كأساليب اكتساهبا كتعلمها كتعليمها، فظهرت مداخل كمذاىب لتعليم 
اللغات األجنبية، هتتم باعبانب الشفهي اؼبسموع من اللغة، كاؼبذىب الشفهي 

The Oral Approach  أك اؼبذىب اؼببٍت على اؼبواقفThe Situational Approach 
الذم تطور فيما بعد اىل اؼبذىب السمعي الشفهي، كقد سبخضت عن ىذه 

 01.اؼبداخل طرائق لتدريس اللغات كاف من ابرزىا السمعية الشفوية
فالطريقة السمعية الشفوية إذف مل تظهر نتيجة عامل أك سبب كاحد، كما 

عوامل السياسية يعتقد بعض الباحثُت، كامبا ظهرت نتيجة عدد من األسباب كال
 :كالعلمية، اليت يبكن إهبازىا ُب النقاط التالية 

اغباجة اىل االتصاؿ الشفهي اؼبباشر بُت األمم، بعد انتهاء اغبرب  .أ 
العاؼبية الثانية، كعدـ االعتماد على قراءة تراث األمم كترصبتو اىل 

ككانت كسائل االتصاؿ اغبديثة قد بدأت كتتطور . اللغات القومية
بُت الناس، ما قرب اؼبسافات، كىي الظركؼ لبلتصاؿ الشفهي كتنتشر 

                                                           
 15 .، ص(4214مكتبة لبناف، : بَتكت)، تعلم اللغات اغبية كتعليمها بُت النظرية كالتطبيقصبلح عبد اجمليد العريب،   
 60-66. ص ،النظريات اللغوية كالنفسية كتعليم اللغة العربية، عبد العزيز بن ابراىيم العصيلي  
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اؼبباشر بُت الدكؿ كالشعوب، فظهرت اغباجة اىل تعلم اللغات األجنبية 
 .بأساليب ربقق ىذا اؽبدؼ

عجز الطرائق السابقة، كخباصة طريقة القواعد كالًتصبة كطريقة القراءة،  .ب 
حىت اف ضباط عن ربقيق اؼبطالب االتصالية باؼبفاىيم اعبديدة، 

اعبيش األمريكي فوجئوا ُب أثناء اغبرب العاؼبية الثانية بعدـ قدرة كثَت 
 02.من جنودىم على ربدث أم لغة أجنبية بطبلقة كافية

التطور ُب الدراسات اللغوية النفسية ُب منتصف القرف العشرين، الذم  .ج 
 Structuralismانتهى بالتزاكج أك التكامل بُت النظرية البنيوية الوصفية 

ُب علم النفس،  Behaviorismُب علم اللغة كالنظرية اغبسية السلوكية 
كتبلور نتيجة لذلك اذباه لغوم نفسي عرؼ باالذباه السلوكي 

 97.البنيوم، ذلك االذباه الذم ينظر اىل اللغة نظرة شفهية شكلية
تطورت الدراسات ُب علم اإلنساف كثقافات الشعوب  .د 

د من علماء اللغة كعلماء النفس بدراسة األنًتكبولوجيا، كقياـ عدأك 
اللغات اؽبندية األمريكية غَت اؼبكتوبة، ما فرض على األمريكيُت 
التعامل مع الناطقُت هبا شفهّيا، كىيأ الفرص لدراسة لغات الشعوب 

 .األخرل غَت اؼبكتوبة ُب آسيا كأفريقيا كأمريكا اعبنوبية
كخباصة ُب معامل اللغات التطورات اليت حدثت ُب تقنيات التعليم،  .ق 

كأدكات التسجيل اؼبسموعة كاؼبرئية كغَت ذلك فبا زاد ُب فعالية 
 94.أساليب التدريس ُب اعبوانب السمعية الشفوية

نتيجة ؽبذه األسباب كالعوامل، برز االىتماـ باعبوانب السمعية  .ك 
 The Aural-Oralمن اللغة، فظهر اؼبدخل السمعي الشفهي  الشفوية

                                                           
 15. ص ،، تعلم اللغات اغبية كتعليمها بُت النظرية كالتطبيقصبلح عبد اجمليد العريب  
 69-60. ص ،النظريات اللغوية كالنفسية كتعليم اللغة العربية، عبد العزيز بن ابراىيم العصيلي  
-20. ص(  0770جامعة اإلماـ ؿبمد بن سعود اإلسبلمية، :الرياض)، طرائق تدريس اللغة العربية للناطقُت بلغات أخرلعبد العزيز بن ابراىيم العصيلي،   
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Approach تعليم اللغات، الذم انبثقت منو الطريقة السمعية  ُب
 .الشفوية

كتعد الطريقة السمعية الشفوية طريقة أمريكية ُب نظر كثَت من الباحثُت ُب 
يستدلوف على ذلك دبا حدث للجيش األمريكي . ميداف تعليم اللغات األجنبية

ثَت من اعبنود إباف اغبرب العالية الثانية، حيث فوجئ اؼبسؤكلوف فيو بعدـ قدرة ك
فأنشأت اغبكومة األمريكية، فبثلة ُب كزارة . على ربدث ام لغة أجنبية بطبلقة

 The Defense Languageمعهد كزارة الدفاع للغات : الدفاع، معهدا أطلق عليو 

Institute  طبق فيو برنامجArmy Specialized Training Program (ASTP) هبدؼ
مساعدة الضباط كاعبنود األمريكيُت على اكتساب لغات الشعوب الذين كانوا 
وباربوهنم أك وباربوف معهم، بأساليب سريعة كمثمرة، كأسندكا اإلشراؼ على ىذا 

كركبرت  Fries Charlesاؼبعهد جملموعة من اللغويُت البنيويُت، امثاؿ فريز تشارلز 
 . كغَتىا Robert Ladoالدك 

الء يصفوف اللغات اؼبراد تعليمها كصفا بنائيان شكليان، مستعينُت ككاف ىؤ 
، (Informantـبرب )دبجموعة من الناطقُت هبا الذين كاف يطلق على الواحد منهم 

حيث يستمعوف اليو كيصفوف اللغة كيقننوهنا كفقا لكبلمو، ٍب يعلموهنا باألسلوب 
 90.نفسو

ألجنبية هبذه الطريقة لدل كبسبب النجاح الذم لوحظ ُب تعليم اللغات ا
العسكريُت ُب القوات اؼبسلحة األمريكية، ربمس القائموف على تطبيق ىذه 

. الطريقة ُب تعليم اللغات ُب اؼبراكز األكاديبية ُب أمريكا كأكرابا كالشرؽ األكسط
ٍب تبنتها اعبهات اغبكومية ككزارات الًتبية كالتعليم كاؼبعارؼ ُب الدكؿ العربية، 

ُب تدريس اللغة اإلقبليزية، كاللغة العربية للناطقُت بغَتىا، كبنيت على كخباصة 

                                                           
 10-11. ، ص( 4226، دارعامل الكتب :اؼبملكة العربية السعودية)، مذاىب ك الطرائق ُب تعليم اللغات،حاؾ رتشاردر ك ثبودكر ركجرر  
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أساسها اؼبناىج كاػبطط، كالفت هبا، كدّرب عليها اؼبعلموف، كتعلم بواسطتها 
 . عدد اليستهاف بو من الدارسُت فًتة زمنية طويلة

كالواقع أف ىذه الطريقة، كاف شاع استعماؽبا ُب أمريكا، كاف ؽبا جذكر 
. طانية ترجع اىل الربع األكؿ من القرف العشرين، ام قبل اف تنتشر ُب أمريكابري

ُب كتابو الطريقة  Harold Palmerفقد نادل هبا العامل اإلقبليزم ىاركلد باؼبر 
اليت صدرت  The Oral Method in Language Teachingالشفوية ُب تعليم اللغات 
يقة إذف أكربية اؼبنشأ، أمريكية فهذه الطر . ـ 4204الطبعة األكىل منو عاـ 

 99.االستعماؿ كاالنتشار
 يةو الشفمذىب الطريقة السمعية  .9

 نظرية اللغة .أ 
اؼبذىب العلمي لتحليل اللغة يقدـ األساس ؼبذىب علمي لتعليم 

أعلن اللغوم األمريكي ك لياـ مولتوف ُب تقريره  4254ك ُب عاـ . اللغات
للغويُت اؼببادئ اللغوية اليت ينبغي أف تبٌت الذم أعده للمؤسبر العاؼبي التاسع 

 :عليها منهجية تعليم اللغة
 .اللغة ىي الكبلـ اؼبنطوؽ ال الكبلـ اؼبكتوب .4

 .اللغة ؾبموعة عادات   .0

 .على اؼبعلم أف يعلم اللغة ذاهتا ال أف يعلم معلومات عن اللغة   .9

اؼبعيارية اليت اللغة ىي تلك اليت يستخدمها أصحاهبا ال األمباط اللغوية  .1
 .يفرضها عليهم آخركف

 .اللغات زبتلف فيما بينها   .6

                                                           
 21. ، صطرائق تدريس اللغة العربية للناطقُت بلغات أخرلعبد العزيز بن ابراىيم العصيلي،   
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كلكن طريقة التدريس ال يبكن أف تبٌت ببساطة على نظرية للغة 
ك ىذا اؼبامح من الطريقة . فحسب ك إمبا ربتاج أيضا إىل نظرية للتعلم

 .السمعية الشفهية ىو الذم نريد أف نتطرؽ إليو اآلف
 نظرية التعلم .ب 

لبنية ىي الشيء اؽباـ الفريد ُب اللغة، فإنو ينبغي أف تركز نظرا ألف ا
التدريبات ُب اؼبراحل األكىل على إجادة أبنية الوحدات الصوتية الوظيفية ك 

ك أدت ىذه التأثَتات اؼبختلفة . النحوية بدال من الًتكيز على إجادة اؼبفردات
طريقة السمعية إىل ظهور عدد من مبادئ التعلم اليت كونت األسس النفسية لل
 :الشفهية ك شكلت تطبيقاهتا اؼبنهجية، ك أىم تلك اؼببادئ اآلٌب

عبارة عن عملية تكوين عادة تعلم اللغة األجنبية ُب األساس  .4
فالعادات اغبسنة تكوف من خبلؿ إعطاء االستجابات الصحيحة .آلية

فعن طريق استظهار . أكثر من تكوينها عن طريق ارتكاب األخطاء
أداء تدريبات األمباط يبكن تقليص فرص الوقوع ُب األخطاء  اغبوارات ك
ك اللغة سلوؾ لفظي ك ذلك يعٍت اإلنتاج اآليل ك فهم . إىل األدىن

العبارات اؼبنطوقة يبكن تعلمو عن طريق تشجيع الدارسُت على أدائو 
 .بصورة فباثلة

لمها كمهارات اللغة يبكن تعلمها بصورة فعالة إذا قدمت العناصر اؼبراد تع .0
ك . ُب اللغة اؽبدؼ ُب شكلها اؼبنطوؽ، قبل أف تقدـ ُب شكلها اؼبكتوب

يعترب التدريب السمعي الشفهي الزما لتقدًن األساس لتطوير مهارات اللغة 
 .األخرل

ك يشتمل القياس . التحليل  يقدـ القياس أساسا لتعليم اللغة أفضل من .9
ح القواعد النحوية على عمليات التعميم ك التمييز، ك لذلك يؤجل الشر 

إىل أف يتمرس الدارسوف على النمط ُب سياقات متنوعة، ك يكونوا على 
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ك يساعد التدريبات الدارسُت على تكوين أنواع . دراية بالقياسات اؼبختلفة
ك من ٍب، فإف اؼبذىب لتعليم القواعد ُب األساس . القياس الصحيحة

 .اؼبذىب استقرائي أكثر منو استنباطي

اليت ربملها ألفاظ اللغة يالنسبة للناطق األصلي باللغة ال يبكن  أف اؼبعاين .1
تعلمها إال عن طريق السياؽ اللغوم ك الثقاُب ك من ٍب فإف تعليم اللغة 

 .يشمل خصائص اؼبنطومة الثقافية للناس الذين يتكلموف اللغة

ية بتأييدىم لتلك اؼببادئ يستندكف و كاف دعاة الطريقة السمعية الشفك 
ية ؼبدرسة أمريكية متطورة جدا ُب الدراسات النفسية تعرؼ باؼبدرسة على نظر 

. ؼ . ك قد بلور عامل جامعة ىارفود السلوكي اؼبعركؼ ب ". السلوكية"
إسكينر نظرية للتعلم لقابلة لتطبيق على تعليم اللغات ُب كتابة اؽباـ السلوؾ 

ربر لكي ليس لدينا م"ك قاؿ إسكينر . ـ 4260اللفظي الذم نشر ُب سنة 
نفًتض بأف السلوؾ اللفظي ىبتلف ُب أم جانب أساسى عن السلوؾ غَت 

ك قد أصبح ُب كسع . اللفظي أك الستخداـ أم مبادئ جديدة لتفسَته
الطريقة السمعية الشفهية بعد تسلحها بنظرية راسخة عن طبيعة اللغة ك 

 91.أخرل عن تعلمها أف تتجو إىل تصميم مقررات تعليم اللغة
 طريقة السمعية الشفويةخطوات ال .1

البدء باالستماع اىل ، األكىل: كمن خطوات الطريقة السمعية الشفوية ىي 
، االنتقاؿ اىل الكبلـ قبل كالثانية. اصوات اللغة كبناىا حىت تليفها اذف الدرس

، تقدًن األمباط اللغوية ُب مواقف حية طبيعية غَت كالثالثة. القراءة كالكتابة
، تعليم كالرابعة. مصطنعة كاف تتدرج حىت تتكوف لدل الدارس العادات اللغوية

اصوات اللغة بطريقة بنيوية اعتمادا على احملاكاة كالتكرار كالتدريب على بعض 
لغوية ، تقدًن اؼبفردات ضمن القوالب الكاػبامسة. األصوات الصعبة ُب النطق

                                                           
ـّ القرل: اؼبملكة العريبة السعودية ).تعليم اللغة العريبة للناطقُت بلغات أخرل،ؿبمود كامل الناقة    97. ، ص(4216، جامعة أ
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ألف اؼبفردات زبتلف ُب معانيها باختبلؼ موقعها ُب الًتكيب اللغوية، كاللغة ُب 
، التدريج ُب تقدًن اؼبادة اللغوية كالسادسة. تراكيبها كنظمها البنيوية الُب مفرداهتا

مراعاة للمبادل الًتبوية األساسية، كذبنب تقدًن اكثر من صعوبة لغوية ُب الوقت 
. عدـ االستعانة بلغات الدارسُت ُب توضيح خطوات الدرس، كالسابعة. الواحد
،تعزيز كالتاسعة. ، االعتماد الكلي على التدريب بطريقة احملاكات كالتكراركالثامنة

 96.االستجابات الصحيحة حاال كتصحيح االستجابات اػباطئة حينها
تعليم اللغة العريبة للناطقُت   ُب كتابو ؿبمود كامل الناقةكذىب ايضا 

 : إىل أف خطوات الطريقة السمعية الشفوية منها غات أخرلبل
 .يعطي اؼبعلم النموذج اؼبثايل عبميع اؼبواد اؼبراد تعلمها .أ 
بتجنب . إعطاء لغة الدارسُت دكرا ثانويا ُب أثناء تعلم اللغة الثانوية .ب 

 .استعماؽبا

التدرب اؼببكر ك اؼبستمر لؤلذف ك اللساف دكف االستعانة بالرموز  .ج 
 .الكتابية

تعلم البنية من خبلؿ تدريبات األمباط لؤلصوات ك النظم ك الصيغ ك  .د 
 .ليس عن طريق الشرح

 .تعويض الرموز الكتابية التدرهبي لؤلصوات بعد سبكن الدارسُت منها .ق 

تلخيص اؼببادئ األساسية لؤلبنية دبا يفيد الدارس عندما تصبح تلك  .ك 
 .لفة عن أبنية لغتو األصليةاألبنية مألومة لديو ك خباصة إذا كانت ـبت

تقصَت اؼبدل الزمٍت بُت األداء ك بُت النطق من حيث الصواب ك    .ز 
 .اػبطاء دكف مقاطعة االستجابة ك ىذا يزيد عامل التعزيز ُب التعليم

 .دراسة اؼبفردات ُب سياؽ .ح 

 .التدريب على الًتصبة بوصفها سبرينا أديبا فقط ُب اؼبستويات اؼبتقدمة .ط 

 

                                                           
 07-52. ، ص(0779مكتبة الرشد، : الرياض)، (ثانوم -متوسط -ابتدائ)تدريس اللغة العربية حسن جعفر اػبليفة،   
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 لطريقة السمعية الشفويةاؼبزايا من ا .6
طرائق تدريس اللغة العربية رأل عبد العزيز بن ابراىيم العصيلي ُب كتابو 

 :أف اؼبزايا من الطريقة السمعية الشفوية منهاللناطقُت بلغات أخرل 
االىتماـ باعبانب الشفهي من اللغة، انطبلقا من نظرة ىذه الطريقة  .أ 

 لطبيعة اللغة ككظيفتها ُب االتصاؿ
االىتماـ بثقافة اللغة اؽبدؼ دبفهومها الشامل، كاغبرص على تقدـ  .ب 

مباذج منها ُب مواقف اغبياة العادية، من خبلؿ الصور كاألفبلـ 
 كاألشرطة السمعية

تعلم اللغة اؽبدؼ من غَت ترصبة اىل اللغة األـ أك استعانة بلغة  .ج 
كسيطة، كما ىو متبع ُب ىذه الطريقة، امر جيد كمطلوب ألنو 

ع اؼبتعلم كبو اعبد، كاالعتماد على النفس ، بدال من االعتماد يدف
على الًتصبة كاالستعانة باؼبعاجم ثنائية اللغة، كغَت ذلك من 

 .األساليب اليت قد تؤدم اىل االنتكاس العودة اىل اللغة األـ
التفكَت باللغة اؽبدؼ ىو اؽبدؼ األظبي ؽبذه الطريقة، كىذا ىدؼ  .د 

ائل لتحقيقو كاغبديث الشفهي كاالبتعاد نبيل، كقد كضعت عدة كس
عن الًتصبة كاالستعانة بتقنيات التعلم، كالصور كاألفبلـ كأشرطة 

 . التسجيل
تقدًن قواعد اللغة بطريقة غَت مباشرة امر مطلوب، اذا احسن  .ق 

اختيار الصيغ الصرفية كاألبواب كالوظائف النحوية، كمل يبالغ ُب 
 التدريب عليها بأساليب آلية

تيب الذم بتم بو تدريس اؼبهارات األربع، استماع فكبلـ فقراءة الًت  .ك 
فكتابة، ترتيب يتفق مع الطريقة اليت يكتسب الطفل هبا لغتو األـ، 

 كىي فكرة جيدة، ما مل يبالغ ُب االعتماد عليها
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إىل أف مزايا مذكرة تدريس اللغة األجنبيةأضبد زىراءُب كتابوكذىب 
وبقق الطبلب قباحا َب فهم اؼبسموع ، ىلك األ: الطريقة السمعية الشفوية منها

يتعود الطبلب على استعماؿ اللغة اعبديدة كعلى ، كالثانية. كالطبلقة َب اغبديث
. تساعد الطبلب على اؼبشاركة الفعلية َب حجرة الدراسة،كالثالثة. تطبيق ما يتعلم

 95.اغبياء أكالًتديد اعبماعي يساعد على ابعاد اػبوؼ كاػبجل ، كالرابعة
 العيوب من الطريقة السمعية الشفوية .5

عبد العزيز بن ابراىيم كمن العيوب الطريقة السمعية الشفوية كما قاؿ 
 : طرائق تدريس اللغة العربية للناطقُت بلغات أخرل ىيالعصيلي ُب كتابو 

التأكيد على اعبانب السمعي الشفهي، اليت قامت عليو ىذه  .أ 
اؼبيداف فقد نادت بو اكثر من الطرؽ الطريقة، ليس جديدا ُب 

السابقة ؽبذه الطريقة، كمل تفلح كاحدة منها ُب ربقيق اؽبدؼ 
 األظبمي من تعلم اللغة، كىو ربقيق االتصاؿ الناجح

الفصل التاـ بُت اؼبهارات اللغة، كما ىو اغباؿ ُب ىذه الطريقة،  .ب 
غاليا ما يضيع الفرص على بعض الطبلب، كخباصة الطبلب 

اكادمية، ام اف ىذه  أكوف بالقراءة كالكتابة ألغراض دينية اؼبهتم
 الطريقة التليب اغباجة اػباصة لبعض اؼبتعلمُت

زبصيص فًتة طويلة من الربنامج لبلستماع فقط، كتأخَت القراءة  .ج 
من اؼببلحظ . كالكتابة قد يأثر سلبا على فهم الطبلب ؼبا يسمعوف

و يركا شكلها مكتوبا ُب اّف كثَت من الطبلب اليفهموف الكلمة مال
الكلمات اثناء ظباعها، كقد يضطركف اىل كتابة بعض ما يسمعوف من

العبارات بطريقة خاطئة، فتثبت ىذه األخطاء كتستمر معهم أك 
 . كيصعب تصحيحها فيما بعد

                                                           
 .معهد تعليم اللغة مسجد سوناف أمبيل سورابايا ،مذكرة تدريس اللغة األجنبية،ثورل عبد اعبليل علىك  أضبد زىراء  
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اعتماد ىذه الطريقة على نتائج التحليل التقابلي ُب إعداد اػبطط  .د 
ية كتقديبها، كتنفيد األنشطة كاؼبناىج، كاختيار اؼبواد التعليم

فقد اثبتت نتائج بعض الدراسات أف  . كاإلجراءات قلل من أنبيتها
كثَتا من األخطاء اليت توقع مؤيد كالتحليل التقابلي أف يقع فيها 
اؼبتعلموف، بسبب اختبلؼ لغاهتم عن اللغة األـ، مل ربدث بالفعل، 

 .األصلكأف اؼبتعلمُت كقعوا ُب أخطاء مل تكن متوقعة ُب 
معظم األنشطة ُب ىذه الطريقة، كخباصة تدريبات األمباط غَت  .ق 

كاضحة اؽبدؼ لدل كثَت من الطبلب، كردبا يبضي الطالب فًتة 
طويلة ُب التكرار كاغبفظ كالتدرب على أمباط اللغة كال يصل اىل 
فهم القاعدة اليت ربكم ىذا النمط، كقد تتحوؿ صبيع األنشطة اىل 

 90. د اؼبتعلم كال تكسبو شيئا من اللغةحركات آلية، ال تفي
اؼببالغة ُب التدريبات، كخباصة تدريبات األمباط غالبا ما تؤدم اىل  .ك 

نتائج عكسية، حيث وبدث لدل اؼبعلم ما يعرؼ بالتعميم اػباطئ 
 91.لكثَت من قواعد اللغة اؽبدؼ كامباطها

 
 
 
 
 
 

 االستماعمهارة الدراسة عن : المبحث الثانى 
 االستماعمفهـو مهارة  .أ 

                                                           
 440-472. ، ص(0770: الرياض)، طرائق تدريس اللغة العربية للناطقُت بلغات اخرلعبد العزيز بن ابراىيم العصيلي،   
 496. ، ص(4147اؼبنظمة اإلسبلمية للًتبية كالعلـو كالثقافة،: الرباط)، مناىجو كاساليبو: تعليم اللغة العربية للناطقُت بلغات أخرلرشدم اضبد طعيمة،   
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ستماعا كاؼبراد بو إدراؾ ا -يستمع -ستمعااالستماع ىو مصدر من 
فهم الكبلـ أك االنتباه إىل شيئ مسموع مثل االستماع االستماع ىو 92.األذف

إىل متحدث، خببلؼ السمع الذم ىو حاسة كآلتو األذف، كمنو السماع كىو 
ج إىل إعماؿ عملية فسيولوجية يتوقف حدكثها على سبلمة األذف، كال وبتا 

ىو العملية اإلنسانية اؼبقصودة  كاالستماع17.الذىن أك االنتباه ؼبصدر الصوت
. اليت هتدؼ إىل االكتساب كالفهم كالتحليل كالتفسَت كاالشتقاؽ ٍب البناء الذىٍت

14 
 ضم الكلمات اؼبنطوقةعلىه قدرة الناسككانت مهارة االستماع ىي 

كربصل ىذه القدرة بتدريب مستمر لسمع . باؼبتكلمُت أكالوسائل اؼبعينة كفهمها
األصوات من الناطق االصلّي أك  نطق الصحيحتغَت اصوات الكلمات بال

 10.اؼبسجلة
اىل أف  طرائق تعليم اللغة العربيةُب كتابو  ؿبمدإبرىيم اػبطيبكذىب 

هارات اللغوية اؽبامة مهارة االستماع ىي فن من فنوف اللغة العربية، كىو من اؼب
اليت تكسب اإلنساف اػبربة ُب اغبياة من خبلؿ االستماع ؼبا يقولو اآلخركف ُب 
ؾبالسهم على ـبتلف مستوياهتا كأىدافها، ككسيلة من كسائل تنمية ثقافة الفرد 
كزيادة معرفتو ُب صبيع اجملاالت كاؼبناحي، من خبلؿ كسائل االتصاؿ اؼبختلفة 

ىو فن اللغوم األكؿ عند الذين فقدكا نعمة البصر، حيث كاف قديبها كحديثها، ك 
كسيلتهم ُب إستيعاب األفكار كاؼبفاىيم قبل اكتشاؼ الوسائل اغبديثة للقراءة ُب 

 19. الوقت اغباضر ؽبذه الشروبة من اجملتمع

                                                           
 554. ص(PustakaProgresif: سورابيا)، اقاموس اؼبنور عرىب إندكنسي،أضبد رسوف  
 06. ، ص(4229دار اؼبصرية اللبنانية، : القاىرة)، العربية بُت النظرية كالتطبيق تعليم اللغةحسن شحاتة،   
 17ص ( ىػ0774/ـ4104دار الفكر العريب )، تدريس العربية ُب التعليم العاـ نظريات كذباربرشدم أضبد طعيمةك ؿبمد السيد مناع،   

42
AcepHermawan, MetodologiPembelajaranBahasa Arab, hlm. 130 

 17 .ص( 0779، اؼبملكة العربية السعودية :الرياض) ،طرائق تعليم اللغة العربية،ؿبمدإبرىيم اػبطيب  
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تعليم اللغة العربية بُت النظرية كيقوؿ حساف شحاتة أيضا ُب كتابو 
االستماع ىو فهم الكبلـ أك االنتباه إىل شىئ مسموع مثل إىل أف كالتطبيق 

االستماع إىل متحّدث خببلؼ السمع الذم حاستو كآلتو األذف، كمنو السماع 
كىو عملية فسيولوجية يتوقف حدكثها على سبلمة األذف كال وبتاج إىل أعماؿ 

 11.الذىن أك االنتباه ؼبصدر الصوت
 االستماعىداؼ مهارة أ .ب 

ىداؼ اليت هبب ربقيقها َب األ يعليم االستماع ىاىداؼ تككانت 
يعّدىا  ذمكىناؾ أىداؼ خاصة ال. تعليميةالرحلة اؼبخبلؿ من سلوؾ الطبلب 

فا ام درس من دركس االستماع كىذه اف تكوف أىدأكؿ اف يتنأاؼبدّرس قبل 
 16.إجرائية يبكن مبلحظتها كقياسها كمعرفة مدل ماربقق منها َب هناية الدرس

إىل أف  ةطرائق تعليم اللغة العربيُب كتابو  ؿبمدإبرىيم اػبطيبكيقوؿ 
كالثانية،  .أىداؼ االستماع منها األكىل، تنمية قدرة التبلميذ على متابعة اعبديد

. كالثالثة، تنمية اذباىات احًتاـ اآلخرين. التمييز بُت األفكار الرئيسة كالثانوية
ػبامسة، ربصيل اؼبعرفة من خبلؿ كا. كالرابعة، كأخذ أحاديثهم باعتبار شديد

كالسادسة،تشجيع التبلميذ على التقاط أكجو التشابو كاالختبلؼ . االستماع
كالسابعة، تنمية قدرة التبلميذ على استخبلص النتائج من بُت ما .بُت اآلراء
كالثامنة، تدريبهم على ربليل ما يسمعونو كتقويبو ُب ضوء معايَت . يسمعونو

 15.ؿبددة
 

 مهارة االستماعأنبية  .ج 

                                                           
 06. ، صتعليم اللغة العربية بُت النظرية كالتطبيقحسن شحاتة،   
 56. ص(4211: مكتبة الفبلح)تدريس الفنوف اللغة العربية، أضبد مدكور،علي 16
 10. ، صاللغة العربيةطرائق تعليم ،ؿبمدإبرىيم اػبطيب  
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تصاؿ هبا يتصل اإلنساف ستماع أنبية كبَتة َب حياتنا إنو كسيلة االلبل
خرينعن طريقة يكتسب اؼبفردات كتعليم كالًتاكيب كيتلقى َب حياتو األكىل باآل

كما أف االستماع اعبيد ؼبا يلقى من معلومات أك يطرح من . األفكار كاؼبفاىيم
بل إف االستماع . دة منها كالتفاعل معهاأفكارأمر البد منو لضماف االستفا

إف األصم يعًتض ُب حياتو . اعبيد شرط غبماية اإلنساف من أخطار كثَتة
 10.للكثَت من األخطاء الىت اليستطيع أف يدرؾ مصدرىا أك أف وبدد اذباىها

االستماع عامل ىاـ َب عملية االتصاؿ فلقد لعب دائما دكرا ىاما َب 
كمع ذلك مل يلق حطة من العناية  ،ى مر العصورلععملية تعليم كالتعلم 

كالدراسة حىت كقت قريب لقد افًتض دائما أف كل التبلميذ يستطيعوف 
لكن ىذه الفكرة  ،كىم يستمعوف بكفاية إذا طلب منهم ذلك ،االستماع

ف االستماع فن ذك مهارات كثَتة كإنو أقد أثبتت الدارسات ،فتغَتت أخَتا
 11.تدريب كعناية ىلإعملية معقدة  ربتاج 

 االستماعَب تنمية تعليم  اؼبؤثرةالعوامل  .د 
فااؼبستمع ىاـ لئلستماع انبية  االستماعالعوامل الدافعة الذم تؤثر َب تعليم  

أك تزكيده دبا يعوض ىذا لرؤية للقراءة فإذا لن ظبع الطفل ضعيفا كجب عبلجو 
ذا تعذر ذلك كجب إجبلس الطفل َب أفضل يتيح لو القدرة على الضعف كإ

كالضوضاء الذل   االستماعكشبة عوامل مادية َب حجره الدراسة تعوؽ  االستماع
ينبعث من الطريق كحركة التبلميذ داخل الفصل كعلى اؼبعلم أف يبذؿ قصارل 

12.اعبيد َب ىجرة الدراسة االستماعجهده لتوفر اعبو الذل ييسر 

  

 67: لدل التبلميذ االستماعكفيما يلى عدة مقًتحات تساعد على تنمية  

                                                           
  
 10. ص،(4212 ،مكتبة القاىرة: اؼبصرية)،ىلك الطبقة األطرؽ لتعليم اللغة العربية، ؿبمد عبد القادرأضبد .
  
 04. ص، تدريس الفنوف اللغة العربية ،أضبد مدكورعلي. 
  

 414. ص،تعليم اللغة العربية للناطقُت بلغات أخرل، ؿبمودكامل الناقو.  
  
 499.، ص( 4200،دار الثقافة بالقاىر كالنشر: القاىرة)، أساسيات تعليم اللغة العربية،  يونوس كاصدقائوفتحى علي . 
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كضع التبلميذ َب أماكن  اؼببلئمة  االستماعيساعد على حسن  .أ 
 .كضبط النظاـ كالتقليل من الضوضاء

ستماع علينا أف نقـو بربط عبعل التبلميذ أكثر إستعدادا كهتيوأ لبل .ب 
ات التبلميذ السابقة كتوضح اؼبلقاة على مسامعهم خبرب أك اؼبادة اؼبقركءة 

 .معاىن الكلمات اعبديدة كإلقاء األسئلة اؼبثَتة
كالرغبة فيو سواء  االستماعمساعدة الطبلب على إدراؾ اؽبداؼ من  .ج 

جابات عن أسئلة معينة إأـ التوصيل إىل  االستماعأكاف اؽبدؼ ىو 
 .ربديد األ خطاء الوردة فيما يلقى من أفكار أك

مبلئمة ؼبستول نضج الطبلب كمدل انتباىهم  جعل اؼبادة اؼبسموعة .د 
 كخرباهتم السابقة

زكد الطبلب بالتوجيو الذل يساعدىم على إعادة القاء ماظبعوا  .ق 
 كتلخيصو كشرحو

 .نوعلى تقوًن اؼبوضوعات الىت يسمعو  ساعد الطبلب .ك 
كمن األمور اؼبهمة اليت ينبغي اف تأخذَب اإلعتبار من حيث تأثَتىا  .ز 

فينبغى اف . اذباه اؼبعلم نفسو كبو ىذه اؼبهارة االستماععلى تنمية 
يكوف اؼبعلم مستمعا جيدا تاما كاؼبعلم اغبكيم كىو الذل يستمع 

 .االستماعليشجع الدارسُت على التعبَت ك 
كجو الطبلب كبو أنبية اإلصغاء اؼبهذب كاؼبعترب كالتفاعل مع أعضاء  .ح 

 اعبماعة 
ب مع اؼبنهج التعلمي حدد بعض الربامج االذاعية اػباصة حبيث تناس .ط 

للطبلب كاستخدامها كدركس من احُت كاألخر كعلى كبو منظم 
 خبلؿ العاـ الدراسي ٍب خطط أنواعا من النشاط تليها كترتب عليها
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شجع الطبلب كاألباء على تقوًن مثل ىذه الربامج االذاعية  .م 
 إليها االستماعكمناقشاهتا بعد 

 .االستماعةمبوىم َب مهار  كجو الطبلب مثل تنمية قدراهتم على تقوًن .ؾ 
عتبار من حيث تأثَتىا َب تنمية كمن االمور اؽبامة الىت ينبغى أف تؤخذ َب اال

ف يكوف اؼبعلم أذا ينبغى إاالستماععند الطبلب اذباه اؼبعلم مثل  االستماع
مستمعا جيدا سباما ككونو متكلما جيدا كاؼبعلم اغبكيم ىو الذل يستمع ليشجع 

64.االستماعبَت ك الطبلب على التع

  

 طبيعة االستماع .ق 
فنحن نتكلم مع اآلخرين . سبثل اللغة جزأ ىاما كأساسيا ُب حياتنا

ساعات يوميا، كنقرأ ما كتبو اآلخركف، كنكتب الرسائل كنسجل كنستمع ؼبا 
كالواقع أف االستماع يشكل حوايل . يقولو الناس ُب صبيع اجملاالت كاؼبناحي

خولو فالطفل قبل د. من النشاط اللغوم الذم يبارسو الفرد يوميا% 16
اؼبدرسة يبٍت معرفتو على االستماع ؼبا حولو، فيكتسب صبيع خرباتو فهو عملية 

، على إدراؾ الرموز اللغوية اؼبنطوقة عن أكال: معقدة ُب طبيعتها ألنو يشتمل
، إدراؾ الوظيفة ثالثا. ، فهم مدلوؿ ىذه الرموزثانيا. طريق التمييز السمعي

، تفاعل اػبربات احملمولة رابعا. ـ اؼبنطوؽاإلتصالية اؼبتضمنة ُب الرموز أك الكبل
، نقد ىذه اػبربات خامسا. ُب ىذا االتصاؿ مع خربات اؼبستمع كقيمو كمعايَته

فاالستماع إذف إدراؾ، كفهم، كربليل، 60.كتقويبها كاغبكم عليها ُب ضوء اؼبعايَت
 69.كتفسَت، كتطبيق، كنقد كتقوًن

 أنواع االستماع .ك 

                                                           
 410. ص،تعليم اللغة العربية للناطقُت بلغات أخرل، ؿبمودكامل الناقو  
 16.، صطرائق تعليم اللغة العربية،ؿبمدإبرىيم اػبطيب  
 05. ص، تدريس الفنوف اللغة العربية ،أضبد مدكورعلي  
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اليت ذبرم ُب حياة اإلنساف، كيهمنا أنواع لو عبلقة ىنالك أنواع من االستماع 
 : مباشرة باؼبوقف التعليمي نوجزىا كىي

االستماع اليقظ، كىذا النوع وبتاج إليو اؼبرء ُب اؼبواقف اليت تكوف  .أ 
اغباجة فيها إىل الدقة كالفهم أكثر كأكضح، ففي قاعات الدركس 

مواقف التوجيهات كاحملاضرات يكوف ىذا النوع أمرا ضركريا، كذلك ُب 
 .كإلغاء التعليمات

االستماع اؼبستجيب، كىذا النوع يكوف فيو اؼبستمع مشًتكا ُب اغبديث   .ب 
 .كما ُب اؼبناقشة، فاؼبستمع يستمع إىل ما يقاؿ كيبدم رأيو

االستماع التحليلي، كىذا النوع من االستماع وبتل مكانة ُب نفس  .ج 
د خربتو كأفكاره اؼبستمع عندما يفكر فيما يقاؿ، كردبا يكوف ض

كمعلوماتو، فيأخذ اؼبستمع بتحليل ما ظبع إلبداء كجهة نظره، كينمي 
 .ىذا النوع من الصف الرابع االبتدائي حىت هناية اؼبرحلة الثانوية

االستماع من أجل اغبصوؿ على معلومات، ىذا النوع كاضح اؽبدؼ،  .د 
ُب فاإلنساف يعمد إليو للحصوؿ على أفكار كمعلومات من اؼبتحدث 

 .كسائط االتصاؿ اؼبختلفة
االستماع الناقد، ُب ىذا النوع من االستماع يًتتب على اؼبستمع أف  .ق 

يكوف حاضر الذىن منتبها ؼبا يقاؿ، حىت يستطيع اف يناقش كيبدم 
رأيو فيما ظبع بناء على خرباتو أك خربات اآلخرين بأسلوب علمي 

 61.سليم
 طرائق تدريس االستماع .ز 

 الطريقة اؼبباشرة .أ 

                                                           
 406. ، ص(4217دار القلم، : الكويت)، 9، طتدريس اللغة العربية باؼبرحلة اإلبتدائيةؿبمد صبلح الدين ؾباكر،   
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الطريقة تفًتض كجود عبلقة مباشرة بُت الكلمة كالشيئ أك  ىذه
 .بُت العبارة كالفكرة من غَت حاجة إىل كساطة اللغة األـ أك تدخلها

 66.الطريقة السمعية الشفوية .ب 
تعتقد الطريقة السمعية الشفوية أف تعلم اللغة ال ىبتلف عن 

ويا، األشكاؿ األخرل للتعلم فمادامت اللغة نظاما شكليا ؿبكوما كب
 . فإنو يبكن تنظيم اللغة شكليا لزيادة كفاءة التعلم إىل أقصى درجة

كىكذا فإف ىذه الطريقة تركز على مظاىر اآللية لتعليم اللغة 
ىناؾ الكثَت من أكجو التشابو بُت طريقة تعليم اللغة عن . كاستعماؽبا

طريق اؼبواقف، كالطريقة السمعية الشفوية من حيث النظاـ الذم تتبعو  
كل منهما ُب تقدًن مهارات اللغة كمن حيث الًتكيز على صحة اللغة 
من خبلؿ اؼبراف كالتدريب على األبنية األساسية كأمباط اعبمل ُب اللغة 

 65.اؽبدؼ
 الطريقة التواصلية االتصالية .ج 

ذبعل ىذه الطريقة ىدفها النهائي اكتساب الدارس القدرة على استخداـ 
كتعتمد طريقة . ، لتحقيق أغراضو اؼبختلفةاللغة األجنبية كسيلة لبلتصاؿ

التدريس على خلق مواقف كاقعية حقيقية، الستعماؿ اللغة مثل توجيو 
األسئلة، كتبادؿ اؼبعلومات كاألفكار كتسجيل اؼبعلومات كاستعادهتا، 

 60.كتستخدـ اؼبهارات غبل اؼبشكبلت كاؼبناقشة كاؼبشاركة
 
 
 

                                                           
 92. ، ص(UIN Maliki Press،0749:مبلنج)، القائد لتعليم مهارة االستماعؿبمد علي الكامل كؿبمد صبلح الدين،   
 17. ص ،لتعليم مهارة االستماعالقائد ؿبمد علي الكامل كؿبمد صبلح الدين،   
 14-17. ص ،القائد لتعليم مهارة االستماعؿبمد علي الكامل كؿبمد صبلح الدين،   
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 مهارة الكالم الدراسة عن : المبحث الثالث 

 مفهـو مهارة الكبلـ .أ 
ُب أصل اللغة عبارة عن األصوات اؼبفيدة، كالكبلـ 61.ما الكبلـ فهو القوؿأك 

كعند اؼبتكلمُت ىو اؼبعٌت القائم بالنفس الذم يعرب عنو بألفاظ، يقاؿ نفسي كبلـ، 
أما التعريف االصطبلحي للكبلـ فهوالكبلـ اؼبنطوؽ الذم يعرب بو اؼبتكلم عما ُب 

                                                           
 545: ص(داراؼبشرؼ :بَتكت) ، منجد َب اللغة كاالعبلـلويس مألوؼ  
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و نفسو من ىاجس أك خاطره، كماهبوؿ خباطره من مشاعر كإحساسات كمايزخر ب
عقلو من رأم أك فكر كما يريد أف يزكد بو غَته من اؼبعلومات أك كبو ذلك ُب 

 62.طبلقة كانسياب مع صحة ُب التعبَت كسبلمة ُب األداء
كاف اإلنساف وبأكؿ . اؼبهم َب اغبياة اليومية مالكبلـ ىو النشاط اللغو ككاف 

 عن نفسو ال َتاف يعرب عن كل ما خطر ببالو من األفكار اىل غَته شفويادكف التعب
إىل أف الكبلـ ىو  ؿبمدإبرىيم اػبطيبكذىب  57.يعرؼ اإلنساف مافكره كماشعره

اتو، النشاط اللغوم األكؿ الذم يعتمده الطفل ُب قضاء حاجاتو كتيسَت أمور حي
 54.ألنو غَت قادر على استخداـ الكتابة، كوسيلة من كسائل االتصاؿ اللغوم

مهارة إنتاجية تتطلب من اؼبعلم القدرة على  يالكبلـ ىككانت مهارة 
استخداـ األصوات بدقة كالتمكن من الصيغ النحوية كنظاـ كترتيب اعبمل 

دؼ اغبديث أم أف كالكلمات حىت تساعد على التعبَت عما يريده اؼبتكلم َب مرا
الكبلـ عبارة عملية ادراكية تتصمن دافعا للمتكلم قم مضمونا للحديث كما أف 

كمعٌت ىذا اف الكبلـ ىو عملية تبداء . الكبلـ يعترب عملية انفعالية كاجتماعية
. كتنهى باسباـ عملية اإلتصاؿ صوتية مع متحدث من بناء اللغة َب موقف اجتماعي

50 
 ىداؼ مهارة الكبلـأ .ب 

أٌب التلقائية ك الطبلقة ك التعبَت من غَت تكلف على رأس قائمة اىداؼ ت
مر ذاٌب عند أف الرغبة ُب التعبَت عن النفس أذلك . تعليم اللغة األطفاؿ الصغار

ف اللغة كسيلة االتصاؿ كالتفاىم أل. تعترب أف اللغة ىي الكبلـ ليس الكتابةالطفل ك 
ال بطريق إك يفهم الناس .فراد كاعبماعات كالشعوببُت الناس يعٌت َب نطاؽ األ

                                                           
59

Kokom Komalasari,Pembelajaran Kontekstual Konsep dan Aplikasi,  (Bandung: PT Refika 

Aditama, 2010), hlm. 03 
 464، ص (4216، جامعة أـ القرل:اؼبملكة العربية)،أسسو كمداخلو كطرؽ تدريسو: تعليم اللغة العربية للناطقُت بلغات أخرل ،ؿبمودكامل الناقو  
 410. ، صطرائق تعليم اللغة العربية،ؿبمدإبرىيم اػبطيب  
 469. ، صأسسو كمداخلو كطرؽ تدريسو: للناطقُت بلغات أخرل  تعليم اللغة العربية،ؿبمودكامل الناقو  
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نبية أتصاؿ بُت االنساف كلذاتظهر ف الكبلـ ىو الشكل الرئيس لبلأل. الكبلـ
ساسية جنبية كاؼبهارة األكالكبلـ ىو أىم االغراض َب تعليم األ. الكبلـ ذاتو َب اللغة

جنبية كيعتربه اللغة األ ساسيا َب منهج تعليمأكيعترب جزأ . الثانية بعد مهارة االستماع
 59.جنبيةالقائموف هبذا اؼبيداف من أىم أىداؼ تعليم اللغة األ

ف يعطي لكل فرد غبصوؿ األىداؼ أكبرنامج تعليم مهارة الكبلـ لـز 
 :ىي اسكندار كسيطيقوؿ هارة الكبلـ كما اؼبىداؼ أكتشتمل . اؼبرجوة
تكوين كالرابعة، . الرعيةكالثالثة، . اإليضاحكالثانية، . تسهيل الكبلـ األكىل،

 51.تكوين البيئةكاػبامسة، . السماع الظاىر
 56:ىناؾ أىداؼ عامة يبكن أف نذكر أنبها ىىك 

أف ينطق اؼبتعلم أصوات اللغة العربية، كأف يؤدل أنواع النرب كالتغيم  .أ 
 .اؼبختلفة كذلك بطريقة مقبولة من ابناء العربية

 .كاؼبتشاهبةرة أك أف ينطق األصوات اؼبتج .ب 
 .أف يدرؾ الفرؽ َب النطق بُت اغبركات القصَتة كاغبركات الطويلة .ج 
أف يعرب عن أفكاره مستخدـ النظاـ الصحيح لًتكيب الكلمة َب العربية  .د 

 .خاصة َب لغة الكبلـ
أف يستخدـ بعض خصائص اللغة َب التعبَت الشفوم مثل التدكر  .ق 

نتو كغًت ذلك فبا يلـز كالتأنيث كسبيز العدد كاغباؿ كنظاـ الغعل كأزم
 .اؼبتكلم بالعربية

 .أف يعرب عن نفسو تعبَتا كاضحا كمفهوما َب مواقف اغبديث البسيطة .ك 
 مهارة الكبلـ أنبية .ج 

                                                           
 464.، صأسسو كمداخلو كطرؽ تدريسو: تعليم اللغة العربية للناطقُت بلغات أخرل ،ؿبمودكامل الناقو  

64
Iskandar Wassid & Dadang Sunendar, Strategi Pembelajaran Bahasa, (Bandung: PT Remaja 

Rosda Karya Offset, 2013), hlm. 242- 243 
 469. ص، تعليم اللعة العربية للناطقُت بلغات أخرل ؿبمود كامل الناقة،  
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ف اللغة كسيلة االتصاؿ كالتفاىم أل. تعترب أف اللغة ىي الكبلـ ليس الكتابة
الشكل الرئيس الكبلـ ىو ك 55.فراد كاعبماعات كالشعوببُت الناس يعٌت َب نطاؽ األ

كالكبلـ ىو أىم . نبية الكبلـ ذاتو َب اللغةأنساف كلذا تظهر لئلتصاؿ بُت اإل
كيعترب جزأ . ساسية الثانية بعد مهارة االستماعجنبية كاؼبهارة األاالغراض َب تعليم األ

جنبية كيعتربه القائموف هبذا اؼبيداف من أىم أىداؼ ساسيا َب منهج تعليم اللغة األأ
 50.جنبيةلغة األتعليم ال

ساسية الىت سبثل غاية من غاية ككذلك الكبلـ َب اللغة الثانية من اؼبهارات األ
كلقد اشتدت . ف كاف ىو نفسو كسيلة االتصاؿ مع االخرينأك . الدراسة اللغوية

اغباجة ؽبذه اؼبهارة َب بداية النصف الثاين من ىذا القرف بعدانتهاء اغبرب العاؼبية 
دل تزايد أحىت . ىل بلدإبعد االتصاؿ كالتحرؾ الواسع من بلد كتزايدت . الثانية

نظر َب طرؽ تعليم اللغة ىل إعادة الإاغباجة لبلتصاؿ الشفهى بُت الناس 
داة أكيبدك َب أنو . التحدث مراكز ىاما َب اجملتمع اغبديثأك كيتحل الكبلـ .العربية

من األغراض َب شىت  كالنجاح فيو وبقق كثَتا. االتصاؿ السريع بُت الفرد كغَته
 51.ميادين كدكهبا
 

ف توجز أكقاؿ ؿبمد كامل الناقة اف ىناؾ ضركرات لتعلم الكبلـ يبكن 
ف يتحدث أف تتوقع أمبا إجنبية أمبا تعلم ابنها لغة إسرة ألاف ،إاألكىل: كىيبعضها 

ف الكبَت عندما يتقبل على تعلم لغة ما يتكوف التحدث هبا َب مقدمة ، أكالثانية. هبا
ستماع الربامج اإلذاعية كؼبشاىدة ال الو ف أكثر ميف األطفاؿ اآل، أكالثالثة. أىدافو

، كالرابعة.قل ميبل للقراءة كالتعامل مع الكلمات اؼبكتوبةأبرامج التلفزين  كاألفبلـ ك 
فاؼبعلم َب . ف عملية تعليم اللغة ذاتو كاالستفادة مع اؼبعلم تعتمد على اغبديثإ

                                                           
  
 001 .ص(.4212 ،مكتبة القاىرة: اؼبصرية). ىلك الطبقة األ. طرؽ لتعليم اللغة العربية،أضبد ؿبمد عبد القادر. 
  
 10: ص(  4220، داراؼبعارؼ: بَتكت)الطبعة الثانية ،اؼبوجو الفٍّتّ ؼبدرسى اللغة العربيّة ،عبد اغبليم اٍبراىيم. 
  
 464. ص، تعليم اللعة العربية للناطقُت بلغات أخرل ؿبمود كامل الناقة،. 
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خطاء الدارسُت يستحدـ الكبلـ حىت عندما يصحح كتابات أتدريسو كتصحيحو 
 52.مبا يناقشهم َب ذلك شفوياإالدارسُت 
. لواف النشاط اللغول للصغار كالكبارأأىم  ىو ف الكبلـأذف ال شك لنا إ

. كثر فبا يكتبوفأهنم يتكلموف أم أكثر من الكتابة أالناس يستخدموف الكبلـ ك 
 .تصاؿىو شكل الرئيس لبل ف الكبلـأف نعترب أكلذا نستطيع 

 طبيعة الكبلـ .د 
الكبلـ ليس حدثا بسيطا كإمبا ىو ينطوم على عدد من العمليات اؼبركبة 

التفكَت كعملية عقلية، اللغة كصياغة : فهو عبارة عن مزيج من العناصر التالية
لؤلفكار كاؼبشاعر ُب كلمات، الصوت كعملية ضبل لؤلفكار كالكلمات عن طريق 

 07.كاستجابة كاستماع ك النطق كهيئة جسميةأأصوات ملفوظة لآلخرين، اغبديث 
، فقبل اف (االستثارة)، الدافع األكىل: كسبر عملية الكبلـ بعدة خطوات ىي

، كالثانية. كاؼبثَت إما أف يكوف خارجيا أك داخليا. يتحدث اؼبتحدث البد أف يستثار
كبعد أف يستثار اإلنساف يبدأ ُب التفكَت فيما سيقوؿ، فيجمع أفكاره . كالتفكَت

ها، كاؼبدرس الواعي ىو الذم يعلم تبلميذه كيدرهبم على أال يتكلم كيرتبها يفكر في
، الصياغة، حيث تنتقي األلفاظ كالثالثة. أحدىم إال إذا كاف ىناؾ داع قوم للكبلـ

كاعبمل كالًتاكيب اليت تفي باؼبعٌت الذم يفكر فيو اإلنساف، كالتداخل يبدك جليا 
كىنا . ساف يتم عن طريق رموز اللغةبُت ىذه اؼبرحلة كسابقتها، إذ إف تفكَت اإلن

ينبغي أف يعي اؼبتعلم جيدا أف لكل مقاـ مقاؿ، كلكل حدث حديث، كأف ىناؾ 
، النطق الذم ينبغي أف يكوف كالرابعة. فرؽ بُت الكلمة كأختها، كالكلمة كابنة عمها

معربا فبثبل للمعٌت، خاليا من اللحن كاػبطأ، كيتعُت على من يعد نفسو للحديث أف 
  04.بتدر نفسو ببعض التساؤالتي

                                                           
  
 464. ص، تعليم اللعة العربية للناطقُت بلغات أخرل ؿبمود كامل الناقة،. 
 417. ، ص(4214دار الثقافة، : القاىرة)، أساسيات تعليم اللغة العربية كالًتبية الدينيةفتحى علي يونس، كؿبمود الناقة، كعلي مدكور،   
 60-64. ، ص(UIN Maliki Press،0744مبلنج،)، اؼبوجو لتعليم اؼبهارات اللغوية لغَت الناطقُت هبانور ىادم،   
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الثالث فصلال  
البحث يةمنهج  

 
 مدخل البحث ومنهجه -أ 

يعتمػد البحػث الكيفػي . تستخدـ الباحثة اؼبػدخل الكيفػي لتعبػَت البيانػات
مػػي، حيػػث ال يتمتحويػػل كعلػػى دراسػػة كقػػراءة البيانػػات كاألحػػداث بأسػػلوب غػػَت  

ما ُب حالة البحث الكمي، كإمبا يتم اغبصوؿ علػى النتػائج مػن كالبيانات إىل أرقاـ  
كاقعمبلحظة كربليل األحداث كاؼبواقف كالصور كالوثائق كاالتصاالت اللفظيػة كغػَت 

 00. اللفظية
كأما البيانات اليت ربتاج الباحثة فهي من نوع البيانات الكيفية الػيت تصػاغ 

ل الكلمػػػات أك الوصػػػف بػػػدال مػػػن األرقػػػاـ، كالنتػػػائج اؼبكتوبػػػة للبحػػػث ربتػػػوم بشػػػك
علػػػػى اقتباسػػػػات مػػػػن البيانػػػػات لتوضػػػػيح العػػػػرض كتقويػػػػة، كاؼبعلومػػػػات الػػػػيت صبعػػػػت 
مصػػػػػادرىا اؼبقػػػػػاببلت ،كاؼببلحظػػػػػة اؼبيدانيػػػػػة كالصػػػػػور كاألشػػػػػرطة كالفيػػػػػديو كالوثػػػػػائق 

 09.الشخصية كاؼبذاكرات كاؼبسجبلت الرظبية األخرل
اؼبػنهج الوصػفي . ـ الباحثة ُب ىذا البحث بػاؼبنهج الوصػفي التحليلػيكتقو 

ىو اسلوب من أساليب  التحليل اؼبركز على معلومات كافيػة كدقيقػة عػن ظػاىرة أك 
موضػػػوع ؿبػػػدد أك فػػػًتة أك فػػػًتات زمنيػػػة معلومػػػات، كذلػػػك مػػػن أجػػػل اغبصػػػوؿ علػػػى 

يػػػػػات الفعليػػػػػة نتػػػػػائج عمليػػػػػة ٍب تفسػػػػػَتىا بطريقػػػػػة موضػػػػػوعية دبػػػػػا ينسػػػػػجم مػػػػػع اؼبعط
 01. للظاىرة

 
 

                                                           
 كاؼبركة بأسيوطبعة الصفاالطرؽ ، مط-القياس -اؼببادئ : حبوث التسويق ( . 0770)عادؿ رياف ؿبمد رياف   
 06. ، ص(0744مكتبة اجملتمع العريب للنشر كالتوزيع، : عماف )ىل ك ، الطبعة األالبحث النوعي ُب الًتبية كالعلم النفسيثائر اضبد غبارم كاألخركف،   
 419. ، ص(0777دار الفكر، : دمشق)، رستو العمليةالبحث العلمي اساسيتو النظرية كفبارجاء كحيد دكيدرم،   
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 حضور الباحثة -ب 
كػػػاف دكر الباحثػػػػة ُب البحػػػث الكيفػػػػي ىػػػػو كػػػأدة صبػػػػع البيانػػػات، فينبغػػػػي علػػػػى  

الباحثة اف ربضر ُب ميداف البحث بسبب علػى أف الباحثػة ىػي اؼبعقػدة اعبيػدة، 
 06.كـبططة اؼبباشرة، كتنفيد صبع البيانات كربليل البيانات

كلتحصػػػيل البيانػػػات اؼبعلومػػػات بػػػاػبربات عػػػن طريقػػػة السػػػمعية الشػػػفوية ُب ترقيػػػة  
مهارٌب االستماع كالكبلـ للطلبة دبدرسة نػور اعبديػد الثانويػة اإلسػبلمية فالباحثػة 

 . ربضر اىل ميداف البحث كل يـو منذ بدأت ُب حبثها
 مصادر البيانات -ج 

در امصػػػػػكامػػػػػا 05.يانػػػػػاتوضػػػػػوع حيػػػػػث ًب اغبصػػػػػوؿ علػػػػػى البياؼبدر البيانػػػػػات ىامصػػػػػ
 :يالبيانات ُب ىذه اغبالة ى

 ساسيةالبيانات األ . أ
ىي البيانات اليت يتم صبعها كمعاعبتها كتقديبها ساسية البيانات األ 

در اُب ىذه الدراسة، مص 00.ساسيمن اؼبصادراأل ةمن قبل الباحث
اؼبعلمة أك اؼبعلم ك  اؼبدرسة أكرئيسة السكن يى ةالبيانات األساسي

 .اؼبدرسة نور اعبديد الثانوية اإلسبلمية  ُبكالطبلب 
 اإلضافيةالبيانات  . ب

ملية اليت تعمل ادر البيانات التكاىي مص اإلضافيةمصادر البيانات  
مصادر البيانات كاما . ليةك على تكمل البيانات ُب حاجة البيانات األ

 .غَتىاأك الكتب كالصور كالوثائق : كىي احملتاجة اإلضافية
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 البياناتسلوب جمع أ -د 
 اؼبشاىدةأك اؼببلحظة  .4

اؼبشػػػػاىدة ىػػػػي عمليػػػػة تركيػػػػز اإلىتمػػػػاـ علػػػػى اؼبوضػػػػوع أك اؼببلحظػػػػة 
كيػػػػػراد هبػػػػػا الطريقػػػػػة العمليػػػػػة دببلحظػػػػػة كمشػػػػػاىدة .بإسػػػػػتعماؿ صبيػػػػػع اغبػػػػػواس

 01.اغبوادث كالظواىر اليت تتعلق هبذا البحث
كتعريػػػػػف آخػػػػػر اهّنػػػػػا عمليػػػػػة مراقبػػػػػة أك مشػػػػػاىدة لسػػػػػلوؾ الظػػػػػاىرات 
كاؼبشػػػكبلت كاألحػػػداث كمكوناهتػػػا اؼباديػػػة كالبيئيػػػة كمتابعػػػة سػػػَتىا كاذباىاهتػػػا 
كعبلقاهتػػا ، بأسػػلوب علمػػي مػػنّظم كـبطػػط كىػػادؼ بقصػػد التفسػػَت كربديػػد 
العبلقػػػات بػػػُت اؼبتغػػػَتات كالتنبػػػؤ بسػػػلوؾ الظػػػاىرة أك توجيههػػػا ػبدمػػػة اغػػػراض 

 02. اإلنساف كتلبية احتياجاتو
كتقـو الباحثػة ُب ىػذه اؼببلحظػة للحصػوؿ علػى اؼبعلومػات كالبيانػات 
الػػيت تتعلػػق بالطريقػػة السػػمعية الشػػفوية ُب ترقيػػة مهػػارٌب االسػػتماع كالكػػبلـ ُب 

كتبلحظ الباحثة عملية التعليم كالتعّلم . مدرسة نور اعبديد الثانوية اإلسبلمية
الفصػػل أك خارجػػو كتبلحػػظ ايضػػا الربنػػامج السػػكانية الػػذم يعلػػم اؼبػػدرس ُب 

 .   الذم يقـو بو الطبلب ُب سكنهم بإشراؼ اؼبدرسُت
 اؼبقابلة  .0

اؼبقابلػػػة ىػػػي تفاعػػػل لفظػػػي يػػػتم عػػػن طريػػػق موقػػػف مواجهػػػة وبػػػأكؿ فيػػػو 
شػػخص القػػائم باؼبقابلػػة اف يستشػػَت اؼبعلومػػات أك آراء أك معتفػػدات شػػخص 

 17.بعض البيانات اؼبوضوعيةآخر أك اشخاص آخرين كاغبصوؿ على 
تعترب اؼبقابلػة اسػتبيانا شػفويّا يقػـو مػن خبللػو الباحػث جبمػع معلومػات 
كبيانػػات شػػفوية مػػن اؼبفحػػوص كيكتسػػب الباحػػث بنفسػػو اجابػػات احملفػػوص 
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كاؼبقابلػػػػة أداة ىامػػػػة للحصػػػػوؿ علػػػػى اؼبعلومػػػػات مػػػػن خػػػػبلؿ مصػػػػادرىا . فيهػػػػا
طيطػػا كاعػػدادا مسػػبقا، كمػػا كلػػذلك، اؼبقابلػػة كػػأداة حبػػث تتطلػػب زب. البشػػرية

 14.تتطلب تأىيبل كتدريبا خاصا
اللغػػة العربيػػػة  بعػػض اؼبعلمػػػُتمػػػع فبهػػذا البحػػػث تقػػـو الباحثػػػة باؼبقابلػػة 

ؿ ك درسػػػة نػػػور اعبديػػػد الثانويػػػة اإلسػػػبلمية ك طػػػبلب اؼبدرسػػػة ُب الصػػػف األدب
الػػػذم كػػػاف عػػػددىم اربعػػػُت نفػػػر أك أكثػػػر ككػػػذلك مػػػدير اؼبدرسػػػة أك  الثػػػاينك 

تياالسػتماع ُب ترقيػة مهار  الشفويةطريقة السمعية الالتعبَتاؼبتعلق ب عن  السكن
 . كالكبلـ

 وثائقال .9
أمػػا التوثيػػق فهػػي مػػن اؼبصػػطلحات العلميػػة اغبديثػػة كلػػو عػػدة تعريفػػات، 

أنػػػو شػػػكل مػػػن أشػػػكاؿ العمػػػل الببليػػػوغراُب الػػػذم يسػػػتخدـ كسػػػائل : منهػػػا 
مثػػل الكشػػافات  كأدكات متعػػددة تقليديػػة مثػػل التصػػنيف كالفهرسػػة، كحديثػػة

كاؼبستخلصات كاؼبقاالت الببليوغرافية، أك أف التوثيق ىو ربليػل كنقػل كذبميػع 
 10.كتصنيف الوثائق كاستعماالهتا

 :الباحثة ىذه الطريقة لتحصيل البيانات عن  خدـتستك 
 خليفة مدرسة نور اعبديد الثانوية اإلسبلمية  .4
ة دبدرسة نور اعبديد ظفُت كترتيب اؼبنظمابيانات األساتيذ ك الطبلب كالو  .0

 ةاإلسبلميالثانوية 
 ك الربنامج السكانية ية التعليمملبيانات الربامج اؼبخططة ُب ع .9
 نتيجة مقاـ الطبلب دبدرسة نور اعبديد الثانوية اإلسبلمية .1
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 تحليل البيانات أسلوب -ه 
طريقة ربليل البيانات ُب ىذا البحث ىو بتحليػل الكيفػي الػذم إبتػدأ مػن 

كعػػػرض . اغبقػػػل الديػػػداين أك بدايػػػة صبػػػع البيانػػػات كهنايػػػة خػػػركج منػػػوالػػػدخوؿ إىل 
مايلز كىوبرماف بأف ربليل البيانات الكيفية يتم بوصفية عند اعطاء معٌت البيانػات 

كيػػتم النشػػاط ُب ربليػػل البيانػػات باألسػػلوب 19.الػػذم ًّب صبعهػػا كربليلهػػا كتيسػػَتىا
شػػطة ُب ربليػػل البيانػػات ىػػي التفػػاعلي علػػى فكػػرة مػػايلز كىوبرمػػاف الػػيت كانػػت األن

 11.صبع البيانات كفرزىا كعرضها كتلخيصها
كلتمكن الباحثة من ربليل اؼبعلومات أك البيانػات البػد هتيئتهػا أكال كيبكػن 

 :القوؿ بأف خطوات ربليل البيانات كالتايل
 صبع البيانات  .4

كقػػػد ًب صبػػػع . أف صبػػػع البيانػػػات يعتػػػرب بتظهػػػَت الكلمػػػات دكف سلسػػػلة األرقػػػاـ
اؼببلحظػػػػػػػػة كاؼبقابلػػػػػػػػة كدراسػػػػػػػػة )بيانػػػػػػػػات ُب ؾبموعػػػػػػػػة متنوعػػػػػػػػة مػػػػػػػػن الطػػػػػػػػرؽ ال

كُب ىذا البحث ربتاج الباحثة اىل طريقة صبع البيانات للوصوؿ إىل 16(.الوثائق
البيانػػػػات احملتاجػػػػة كتسػػػػتخدـ بعػػػػض الطػػػػرؽ العلميػػػػة كىػػػػي اؼببلحظػػػػة كاؼبقابلػػػػة 

 .  كالوثائق
 فرز البيانات .0

ن اؼبيداف ىي متنوعة، كذبدر اإلشػارة بالعنايػة البيانات الىت ًّب اغبصوؿ عليها م
لػػػذلك كبػػػن حباحػػػة للتأكػػػد ربليػػػل البيانػػػات مػػػن خػػػبلؿ اغبػػػد مػػػن . كبالتفصػػػيل

كفػػرز البيانػػات يعػػٍت تلخػػيص، كاختيػػار األشػػياء األساسػػية، كالًتكيػػػز . البيانػػات
 .على األشياء، كالبحث عن اؼبوضوع كاألمباط كالتجادؿ اللزـك ؽبا
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 عرض البيانات .9
تػػوم عػػرض البيانػػات مػػن عمليػػة التحريػػر كالتنظػػيم لًتتيػػب البيانػػات ُب وب

اعبػػدكؿ ككػػذالك عمليػػة اختصػػار صبػػع البيانػػات كتفريقهػػا إىل الفكػػرة كالفصػػيلة 
عػػػرض البيانػػػات كمجموعػػػة البيانػػػات اؼبنتظمػػػة . اؼبعينػػػة أك إىل اؼبوضػػػوع اؼبعػػػُت

 .كاؼبرتبة حىت يبكن من استنباطها كزبطيط أية خطوة منها
ٍب تعمل علػى نقػل . ذا العمل تقـو الباحثة بتحرير البيانات كتنظيمهاكهب

البيانػػػات مػػػن ىػػػذه األدكات إىل جػػػدكؿ للتبويػػػب كفقػػػا لنظػػػاـ بتجديػػػد كتعػػػُت 
البيانػػػات النافعػػػة كالبيانػػػات غػػػَت النافعػػػة حػػػىت تبقػػػى لػػػديها البيانػػػات النافعػػػة، ٍب 

ة البحػػث الػػػيت تفػػرؽ الباحثػػة البيانػػات اجملموعػػة كتفصػػػلها علػػى حسػػب مشػػكل
 . قدمتها

 تلخيص البيانات .1
تبحث الباحثة ُب ىذه العملية فيما تتعلق عػن معػٌت اؼبػواد، كتسػجيل الًتتيػب، 

كعمػػػػل . كاألمبػػػػاط، كالشػػػػرح، كاألشػػػػكاؿ اؼبمكنػػػػة، كسػػػػبكة السػػػػبببية، كاؼبقولػػػػة
تدفيق التلخيص أثناء البحػث ىػو بالطريقػة البسػيطة كظهػر اؼبعػٌت مػن البيانػات 

 15. اليت ذبب أف تكوف قابلة للتحقيق
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 الرابع الفصل
 ومناقشتها البيانات وتحليلها عرض

 
كَب ىذا الباب ستعرض الباحثة عن خلفية ميداف البحث ٍب البيانات 

بالطريقة السمعية الشفوية ُب ترقية مهارٌب االستماع كالكبلـ  الىت تتعلقها كربليل
ك قد أخذهتا ة ُب القسم الدينيةاإلسبلميالثانويةدرسة نوراعبديدلدل الطلبةُب م

الباحثة من اؼببلحظات كاؼبقابلة كمن بعض الوثائق اؼبوجودة كتتم الباحثة ىذا 
 :كيبكن بياهنا كما يلى . الباب باؼبناقشة
بيطان المدرسة نور الجديد الثانوية اإلسالميةتاريخية عن ةـمحل: المبحث األول 

 .بربالنجا

 تاريخ نشأته .أ 
اؼبعهد مؤسسة تربوية يتأسس على التفقو ُب الدين، تعمل ُب يعترب 

 .ـبتلف اجملاالت، منها الدعوة اإلسبلمية كالًتبية كالتعليم كاػبدمات االجتماعية
. يعمل معهد نور اعبديد أيضا ُب ىذه اجملاالت الثبلثة كما اؼبعاىد األخرل

. كانت أـ غَت رظبيةكانطبلقا من ذلك أسس ىذا اؼبعهد اؼبؤسسة الًتبوية رظبية  
الطفولة اؼببكرة مرحلةتتكوف اؼبؤسسات الًتبوية ُب ىذا اؼبعهد اإلسبلمي من 

(PAUD )كمن بُت ىذه اؼبؤسسات التعليمية . ٍب ركضة األطفاؿ حىت اعبامعة
كيُقصد بناء . التابعة لوزارة الشؤكف الدينية كبعضها لوزارة الًتبية كالتعليم

ىبتاركا اؼبدرسة  مكاف كي مكن الطبلب  تعة لياؼبؤسسات التعليمية اؼبتنو 
 .دراستهم اؼبناسبة ؼبواىبهم كاىتمامهم كقدرات نفوسهم كمستقبلهم

كمن إحدل اؼبؤسسة التعليمية الرظبية اؼبعادلة للمدارس التعليم األعلى 
(  MANJ)الدينية ُب معهد نور اعبديد ىي مدرسة نور اعبديد الثانوية اإلسبلمية 

بقرية كارانج أنيار على بعد كيلومًت كاحد من الطريق العاـ اؼبدرسة  اليت تقع ىذه
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إىل الشماؿ على بعد كيلومًتين من ناحية  Paitonك  Kraksaanاؼبواصل من 
Paiton  من ؿبافظة   اكيلومًت     كعلى بعدProbolinggo  من مقاطعة     كقدر

 .جاكل الشرقية
ـ باؼبرسـو من اؼبؤسسة نور اعبديد ُب     نشأت ىذه اؼبدرسة سنة 

كعلى مركر الوقت . YNJ/A.III/I/1978/0407ـ برقم اؼبرسـو 4201ينايَت  4التاريخ 
برقم  4217نالت اؼبدرسة نور اعبديد الثانوية مسجبل ُب قسم الدينية ُب السنة 

ٍب يزيد الوضع من التسجيل إىل الوضع اؼبعًتؼ برقم L.m/3/222/1980اؼبرسـو 
كثبتت . ككاف مدير اؼبدرسة غَت راض هبذه الوضعB/E.IV/MA/0177/1994رسـو اؼب

زيادة الوضع منو إىل الوضع اؼبساكية برقم اؼبرسـو  4220ُب عاـ 
A/E.IV/MA/008/1997  . تعتمد اؼبدرسة باالعتماد  0776كُب عاـA برقم اؼبرسـو

A/Kw.13.4/MA/402/2006 د أ من كاالعتما 0775ينايَت  42ُب التاريخBAN/S-

M  775960برقم الشهادة  0747اكتوبَت  97ُب التاريخ  20بقيمة 
كاف فيو تاريخ   4200قبل ما تأسست ىذه اؼبدرسة رظبيا ُب السنة 

كعندما نشرت اغبكومة مؤسسات التعليم معلم . 4206سبب اقامتها ُب السنة 
لكّن تعمل ىذه ( PGANJ)تشاركو مؤسسات نور اعبديد ( PGA)الدين 

كىذه بسبب تعليمات من كزير . 4200اؼبؤسسات قدر سنتُت كذبرم حىت سنة 
ؼبمحاة ( PGAN)الدين الذم وبد من بناء اؼبدرسة للتعليم اؼبعلم الشؤكف الدينية 

سنوات إىل أف فصل  5لذلك تتحوؿ مؤسسات التعليم اؼبعلم الدين  . منطقة
يصَت  5، 6، 1يصَت اؼبدرسة نور اعبديد اؼبتوسطة، كأف فصل  9، 0، 4

 .اؼبدرسة نور اعبديد الثانوية
ناضجا ُب التنمية ُب صبيع (Manj)كانضجع مسار تاريخ ىذه اؼبؤسسة 

كأما . اجملاالت، كيستمر إىل أف يتم كخاصة ُب عملية التعليم لتكوف فعالة ككفاءة



16 
 
 

 

 

نظرا ألنو يكتسب صفة من اؼبدارس اؼبسجلة فتفتح قسمُت كنبا  4217ُب عاـ 
A1( العلـو الدينيةقسم )كA4(قسم العلـو االجتماعية .) 

حصلت ىذه اؼبدرسة على  4229/4221ٍب منذ السنة الدراسية 
ُب E/1994 /44برقم اؼبرسـو ( اؼبدرسة الثانوية للقسم الدينية) MAPKترخيص لعقد 

تغَت اظبها إىل اؼبدرسة الثانوية  4221/4226كقت الحق ُب السنة الدراسي 
 .كمع ذلك فتح قسم اللغة كقسم الطبيعي(. MAK)الدينية 

 رؤية المدرسة .ب 
 IPTEKك  IMTAQالتقدـ ُب تكوين الطلبة الناجحُت ُب 

 بئثة المدرسة .ج 
 التفوؽ ُب األنشطة الدينية كاألخبلؽ الكريبة  .4
 التفوؽ ُب القدرات الذىنية .0
 التفوؽ ُب اؼبهارات .9
 التفوؽ ُب التحصيل الدراسي .1
التفوؽ ُب اؼبنافسة على االستمرار ُب مواصلة التعليم العايل سواء أكاف  .6

 خارجيا أـ داخليا 
 رسالة المدرسة .د 

  نشطة الدينية كاألخبلؽ الكريبةاأل ربفيز .4
 تطوير اؼبناىج الوطنية كالدكلية كفقا الحتياجات العصر .0
 تنفيذ عملية التعليم الفعاؿ من أجل تطوير قدرات كمهارات الطبلب .9
تطوير االمكانات األكاديبية كامبل كفقا ؼبواىبة كاىتمامات لتحقيق  .1

 اإلقبازات األكاديبية التنافسية  سواء أكاف كطانيا أـ دكليا
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 أهداف المدرسة .ه 
 إعداد الطبلب إلتقاف األسس الدينية كيبكن تطبيقو ُب اغبياة اليومية .4
امة السيمى معرفة العلـو الدينية كالعلـو الع إعداد الطبلب ُب إتقاف .0

 الرياضيات كالعلـو اؼبعايَت الدكلية 
إعداد الطبلب لنيل اؼبهارات خاصة ُب ؾباؿ التكنولوجي ليقدركا أف يتباركا  .9

 ُب درجة األىلية أك اإلصبالية
إعداد الطبلب ؼبواصلة تعليمهم على مستول التعليم العايل سواء أكاف  .1

 داخليا أـ خارجيا
إعداد الطبلب ليكونوا قادرين على التواصل باستخداـ اللغة العربية   .6

 كاإلقبليزية
 التحدي الحقيقي للمدرسة .و 

 مطالب اجملتمعالقوية على التعليم اعبيد .4
ثبوت اؼبعايَت الوطنية التعليمية لقياس مستول التقدـ كنوعية اؼبؤسسات  .0

 .التعليمية
 (SBI)ة الدكلية مشقة اؼبدرسة ُب إندكنيسيا اؼبطورة كاؼبدرس .9
 جودة مسابقة التعليم على الصعيد العاؼبي .1

 أهداف النشاط .ز 
 زيادة الكفاءة اؼبهنية للمعلمُت كالتعليم من خبلؿ التعليم كالتدريب  .4
ربسُت قدرة اؼبعلمُت كالتعليم على التواصل بشكل فعاؿ باستخداـ اللغة  .0

 العربية كاإلقبليزية داخل الغصل أك خارجو
 اؼبعلمُت على استخداـ التكنولوجي لفعالية التعليم ُب الفصلربسُت قدرة  .9
تطوير ؾباالت اؼبناىج الرياضيات كالعلومالعاؼبية من خبلؿ اعبمع بُت اؼبنهج  .1

 الوطٍت كالدكيل
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استكماؿ مرافق التعليمية اؼببلئمة كفصوؿ الدراسية كاؼبكتبة كمعمل اللغوم  .6
 كمعمل اغباسوب كغَتىا

 البرنامجتخصصات .ح 
 الطبيعية اؼبمتازةقسم  (4
 قسم الدينية (0
 قسم اللغة (9
 قسم الطبيعية (1
 قسم اإلجتماعية (6

والموظفين في مدرسة نور الجديد الثانوية اإلسالمية بيطان  حالة المعلم .ط 
 برابالنجا

مدرسة فيكعدد اؼبعلم. ت التعليمية ىو اؼبعلمكمن الشركط ُب عملية التعليم باؼبؤسسا
من اؼبعلم  09طالبا 10ىو  ين يتبحركف بعلومهمالذاإلسبلمية الثانويةنور اعبديد 

 (صورة ُب اؼبلحقاليتم تقدًن )من اؼبعلمة 2ك
 الثانويةاإلسالمية بيطان برابالنجامدرسة نور الجديد حالة طالبات  .ي 

كأما . نفرا من الصف األكؿ كالثاين كالثالث 051أف عدد الطالبات ُب ىذه اؼبدرسة 
 09ُب القسم الدينية ىو  الثانويةاإلسبلميةد مدرسة نور اعبديعدد الطالبات  ُب 

 06عدد الطالبات ُب الفصل األكؿ   0745/0740نفرا ك ُب العاـ الدراسي 
لعدد من . طالبات 07طالبات كالفصل الثالث  01طالبات كالفصل الثاين 

كيبكن رؤية  ُب القسم الدينية اإلسبلمية الثانوية طالبات مدرسة نور اعبديد 
 (يتم تقدًن الصورة ُب اؼبلحق) :ُب اعبدكؿ التايلؼبذكور اىذا
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 عرض البيانات : المبحث الثاني  

ُب ىذا الباب تستخدـ الباحثة اؼبقابلة كاؼببلحظة كالوثائق للحصوؿ على 
البيانات اليت تتعلق بالطريقة السمعية الشفوية ُب ترقية مهارٌب االستماع كالكبلـ 

 .بربالنجالدل الطلبة ُب مدرسة نور اعبديد الثانوية  اإلسبلمية بيطاف 

اسم 
اؼبدر 
 سة

سةامستوي الدر   اعضاء الفصل  عدد 

الفصل 
9 

الفصل 
0  

الفصل 
4 

الفصل 
9 

الفصل 
0 

الفصل 
4 

 بنات بنات بنات
مدرسة 

نور 
اعبد
يد 
الثانو 
ية 
اإلس

المية 
للقس
ـ 
الديني

 ة

1 1 1 02 02 02 

 33 3 الجملة
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طريقة السمعية الشفوية في ترقية مهارتي عن عملية تنفيذ عرض البيانات  .أ 
 االستماع والكالم لدى الطلبة في مدرسة نور الجديد الثانوية  اإلسالمية

 بيطان بربالنجا
ُب   الًتبويةاؼبؤسسات  لإحداؼبدرسة نور اعبديد الثانوية اإلسبلمية ىي 

اؼبدرسة على الشعبة  ىذهبيطاف باربالنجا ك تشتمل  معهد نور اعبديد االسبلمي
كىي قسم الطبيعية اؼبمتازة كقسم الدينية كقسم اللغة كقسم الطبيعية  العديدة

كقسم اإلجتماعية كلكن ركزت الباحثة حبثها ُب قسم الدينية ُب الفصل األكؿ 
الذم يهدؼ إىل تربية قسما خاصاككاف قسم الدينية ُب ىذه اؼبدرسة . كالثاين

ككاف  (.العربية ك اإلقبليزية)جنبية للغة األك لسلفي الطالبات ُب فهم الكتاب ا
 . التعليم فيو أكثر باللغة العربية كاإلقبليزية

كسكن طالبات اؼبدرسة نور اعبديد الثانوية اإلسبلمية ُب قسم الدينية ىو 
مكاف خاص تسكن فيو الطالبات من قسم األكؿ كالثاين كالثالث ربت إشراؼ 

يهدؼ . يستطيعوف أف يشرفوىن ُب كل أعماؽبن اليوميةاؼبدبرات كاؼبدبرين الذين 
ىذا السكن لتنمية قدرة الطالبات ككفاءهتا ُب كتاب السلفي كاللغة األجنبية 
،ألهنا ليس فقط تكّمل تعليمها ُب اؼبدرسة الرظبية كلكنها تنشر كفاءهتا ُب ىذا 

ت ُب كجبانب ذلك لو اؼبنظمة السكنية اليت هتدؼ ؼبساعدة الطالبا. السكن
عملية التدريس كاؼبثاؿ ىناؾ الربنامج التعليمية كاللغوية كاػبطابة كاالستماع 

. كالربنامج الصباح كحفظ اؼبفردات كالقواعد الفقو كالقراءة الكتب السلفي كغَتىا
 .كىذا اغباؿ سوؼ يعطى اسهاما كثَتا للمدرسة نور اعبديد الثانوية اإلسبلمية

تعليم فينيغى أف يكوف الَب قباح عملية إف اؼبعلمُت يلعبوف دكرا ىاما 
اؼبعلم ذا مهنة عظيمة بقدراستعماؿ الطرؽ البلئقة كبقدرالطبلب السيما َب 

امة ُب قباح عملية اؽبعناصر الحدل إالطريقة ىي ككانت . تربيتهم كتأديبهم
، دركس األكؿ: قباح التدريس يعتمد على ثبلثة عواملأف ُب الواقع، . التعليم
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قدرة الطبلب على مواجهة  ثالث،ال. ، طرؽ التدريسكالثاىن. ماؿالتحضَت الك
 .الدركس بكل اخبلص كفهمها فهما جّيدا

 
 سبلميةكُب اغبقيقة ىم الذين يتعلموف َب مدرسة نوراعبديد الثانوية اإل

 زبتلفىم حضركا من مناطق كأمكنة متنوعة  على األخص ُب قسم الدينية
دراستهم كىم يعرفوف اللغة العربية قليبل حسب معرفة أف اللغة العربية تكتب 

اغبكومية  توسطةبالعربية كاف نطقها صعوبة كىم يتخرجوف من اؼبدرسة اؼب
كالذين . اللغة العربية م ىبتلفونفي فهمفطبعا ىناؾ صعوبة الهن سبلميةكاإل

وف اللغة العربية كالذين ىم اغبكومية مثبل اليعرف توسطةيتخرجوف من اؼبدرسة اؼب
 قليبل كلذلككلو يعرفوف اللغة العربية  سبلميةاإل توسطةيتخرجوف من اؼبدرسة اؼب

لنجاح تعليم اللغة العربية ُب ترقية أف ىبتار الطريقة اؼبناسبة لكفاءة طبلهبم للمعلم
 .الكبلـاالستماع ك  مهارة

رم كما رجا اؼبدرسوف ُب  هبف تعليم اللغة العربية سوؼ أكجبانب ذلك 
ذابة حىت التدريس اؼبناسبة كاعبطريقة  اؼبعلم قادرا على اختيار طبقة اف كافالكل 

تدفع الطبلب ُب تعليمهم كما تقع ُب احواؿ تعليم اللغة العربية ُب مدرسةنور 
السمعية طريقة علمالاؼب ذييستخدـال الدينيةاإلسبلمية ُب قسم  الثانويةاعبديد 
كي الكبلـ لدل الطالبات ُب تعليم اللغة العربية  االستماعو   ترقية مهارةُب الشفوية

 نُب ربدثهتعرؼ أنواع اؼبفردات اعبديدة كالنطق العربية كتستطيع أف سبارسها 
 .اليومية

كؼبعلم اللغة العربية رجاء كبَت ُب استخداـ الطريقة اليت قد اختارىا كىذا 
أنا اختار الطريقة " لغة العربية أنو قاؿ يناسب بقوؿ أستاذ ؿبمد نعيم كمعلم ال

االستماع  ٌبر امه مساعدة الطالبات لًتقية هنا مهمة جدا ُبالسمعية الشفوية أل
تناؿ اؼبفردات اؼبتنوعة  اف لبةستطيع الطكأرجوا من ىذه الطريقة تالكبلـ خاصة ك 
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عماؽبا طبلقة ُب كل ا تكلم اللغة العربيةكالنطق اللغة العربية حىت تساعدىا أنت
 10" .اليومية داخل الفصل أك خارجو

كمن البياف السابق نرل أف الطريقة السمعية الشفوية ىي إحدل طرؽ 
التدريس اؼبختارة ُب تعليم اللغة العربية لكل طبقة ُب مدرسة نور اعبديد الثانوية 

كألهنا طريقة . اإلسبلمية ُب قسم الدينية اؼبرجوة لًتقية مهارٌب االستماع كالكبلـ
كىذا اغباؿ اّكده أيضا . تركز على التمرينات ك التعويد ُب بناء القدرة اللغوية

نستطيع أف نرل أّف مكياؿ اؼبرء : "أستاذ أضبد زاكي كمدير اؼبدرسة أنو قاؿ 
يستطيع أف يعلم اللغة العربية من الًتبية الذم قد أداىا سواء أكاف رظبيا أـ غَته 

ؤسسات اللغوية حىت يعرؼ اؼبعلم كيف ك نرل أيضا من اػببارات ُب كل اؼب
كاؼبثاؿ يستخدـ . مهايكوف التعليم هبرم فعالة فطبعا باختيار الطريقة كاستخدا

اؼبعلم اللغة العربية الطريقة السمعية الشفوية للطالبات ُب قسم الدينية كل عملية 
وف التدريس كىذا األمر يسرين أف أعطي الدكافع اؼبهمة للمعلم كأرجوا كثَتا لتك

الطلبة  ستطيعتك قليبل فقليبلالتكلم اللغة العربية لبة ُب تساعد الطىذه الطريقة 
كرجاء مٍت  اؼبتعلقة بتعليم اللغة العربية سواء أكاف لسانيا أـ كتابياحل اؼبسائل أنت

عسى أف تكوف ىذه الطريقة تدفع ُب شحذ الطالبات لبلعتياد على السماع 
كتساعد أيضا ىذه الطريقة ُب إبراز الذكؽ كالكبلـ حىت اخًتع الذكؽ اللغوم 

 11".كالفصاحة   
كإّف األمر اؼبهم ُب تعليم اللغة العربية خصوصا ُب عملية تدريسها ىو 
استعداد الطالبات ُب قبوؿ الطريقة الذم يستخدـ اؼبعلم إللقاء اؼبادة، ألهنا تأثر 

كُب الواقع، . لثانيةإىل فهم الطالبات كليمكنها لكي ال يكرر اؼبعلم بيانو للمرة ا
أضبس الطالبات ُب مدرسة نور اعبديد الثانوية اإلسبلمية ُب قسم الدينية على 

كىذا بناسب دبا تقوؿ . طريقة التدريس اؼبستخدمة ام الطريقة السمعية الشفوية
                                                           

 0740 فربايَت6ُب التاريخ " ؿبمد نعيم"الثانوية اإلسبلميةُب مدرسة نور اعبديد  معلم اللغة العربيةاؼبقابلة الشخصية مع   
 0740 فربايَت0ُب التاريخ " أضبد زاكي"الثانوية اإلسبلميةُب مدرسة نور اعبديد  مدير اؼبدرسةاؼبقابلة الشخصية مع   
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كأهنا . إحدل الطالبات ُب الفصل األكؿ حينما تقـو الباحثة اؼبقابلة النفسية
الذم يستخدـ الطريقة السمعية الشفوية ُب تعليم اللغة  يسرين اؼبعلم " قالت 

العربية ألنٍت ليس فقط فهمت ما ىي اللغة العربية كلكنٍت استطيع أف اجد 
اؼبفردات اعبديدة كالنطق العربية حىت سبكنٍت أف استخدمها ُب الكبلـ مع 

 "12األصدقاء
لقاء اؼبادة لكل أمر يتعلق بعملية التدريس وبتاج إىل االستعداد ككذلك بإ

كينبغي للمدرس أف يستعد بعدة تامة قبل أف يدخل الفصل . اليت تعدؽبا الطريقة
ك العدة الذم . للتعليم كخطة التدريس كاؼبواد الدراسية كطريقة التدريس ككسائلها

قاـ هبا اؼبعلم اللغة العربية حينما يريد أف يعلم اللغة العربية باستخداـ الطريقة 
ي طلب النصوص العربية اللسانية بوسيلة اؼبسجل أك بوسيلة السمعية الشفوية ى

الشبكة الدكلية أك األفبلـ العربية كغَتىا لتكوف الطلبة ذبتهد ُب تعليم اللغة 
كىذا ما أكضحو األستاذ ؿبمد نعيم كمعلم اللغة العربية ُب الفصل األكؿ . العربية
للغة العربية كألف الطريقة استعدت أنا كل ما احتاج للتعليم ا" أنو قاؿ . كالثاين

السمعية الشفوية ىي الطريقة اؼبختارة فعلي أف أطلب النصوص العربية بوسيلة 
اؼبسجل كالشبكة الدكلية كغَتىا كىذا سهلٍت إللقاء اؼبادة كجبانب ذلك كل ما 
استعدت يعتمد لكل الفصل كلكن للفصل الثاين اؼبوضوع الذم تريد الطلبة أف 

 27"يناسب بكفاءهتاتبحثو ـبتلفة كىذا 
كمن الببياف السابق، الشيئ اؼبهم الذم يستطيع أف يساعد اؼبعلم اللغة 
العربية ُب عملية التدريس ُب الفصل األكؿ كالثاين من قسم الدينية دبدرسة نور 

 :اعبديد الثانوية اإلسبلمية ىو 
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 اؼبنهج (4
اؼبواد الدراسية  تتكوف منعلومات اؼبنظمة مناؼب اؼبنهج ىو ؾبموعة

كأف . كالتجارب اليت يسَت عليها التبلميذ ربت رعاية اؼبدرسة أك اؼبؤسسة الًتبوية
منهج اللغة العربية جزء من منهج اؼبدرسة اؼبشتمل علي الدركس اؼبتعلمة 

كأما اؼبنهج اؼبستخدـ ُب تعليم اللغة العربية للفصل األكؿ كالثاين ىو اؼبنهج .فيها
شتمل علي اؼبواد الدراسية اؼبتعلقة بتدريس عناصر اللغة ي الذمKTSPالدراسي 

منها الصوت كالًتكيب، كاؼبهارة اللغة العربية كىي االستماع كالكبلـ، كالقراءة 
كمنهج تعليم اللغة العربية  . كالكتابة، كقواعدىا كالنحوكالصرؼ كاإلعراب كغَتىا

من اؼبعرفية موعة كلغة ثانية تنظيم معُت يتم عن طريقو تزكيد الطبلب دبج
العربية اليت زبتلف عن  ةاليت سبكنهم من اإلتصاؿ باللغ كالوجدانية كالنهس اغبرقية

لغتهم، كسبكنهم من فهم ثقافتها كفبارسة أكجو النشاط الويبة داخل اؼبعهد التعليم 
كالعرض  .أك خارجو كذلك ربت إشراؼ اؼبؤسسة الًتبية أك اؼبدرسة أك اؼبعهد

على حسب الوثائق عن اؼبنهج اؼبستخدـ ُب مدرسة نور اعبديد  البيانات السابق
صورة اليتم تقدًن )الثانوية اإلسبلمية كعلى األخص ُب منهج تعليم اللغة العربية 

 24(ُب اؼبلحق
كىذا اغباؿ ايضا يناسب دبا قالو األستاذ ؿبمد نعيم كمعلم اللغة العربية 

 2013كاؼبنهج KTSPاؼبنهج . كمن اغبقيقة ؽبذه اؼبدرسة إثناف منهجُت: "أنو قاؿ 
للفصل األكؿ كالثاين ألننا  KTSPكلكن ُب تعليم اللغة العربية نستخدـ اؼبنهج 

نعتقد أف ىذا اؼبنهج يناسب بكفاءة الطالبات لكل الطبقة كأما للمنهج 
 اإلعداد سوؼ نستخدمو ُب العاـ الدراسي اؼبستقبل بل كبن األف ُب2013

 29"20لتطبيقو
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 خطة التدريس  (0
ل على الغرض اػبطة اليت تضعلمادة معينة ك تشتمكانت خطة التدريس ىي 

ك  ،كالتقدير ،كالدالئل ،كاألنشطة ،كمادة التدريس ،كالغرض اػباص ،العاـ
لتوضيحالغرض  يكأنبية مفدرات التدريس ى. كمصدر اؼبادة ،زبصيص الوقت

ك األنشطة كمدركات الغرض  ،اؼبادة/اؼبادة الرئيسيةضمن العاـ كالغرض اػباص
 .لعملية التقوًن

من اؼبعلم الذم يريد أف يعلم طبلبو كينبغي أيضا على  تدريسخطة التأٌب ك 
اؼبعلم أف يستعدىا كفيها األىداؼ الرئيسية كاؼبواد الدراسية كاألىداؼ األساسية 

 تدريسكىذه خطة ال. ًنخطوات التدريس كالتقو اؼ الدراسية كالطريقة ك كاألىد
تناسب باؼبنهج اؼبستخدـ ُب ىذه اؼبدرسة خصوصا ُب الفصل األكؿ كالثاين من 

يناسب باؼبواد الدراسية أك  يسدر تخطة الككذلك  احملتول من ىذه . قسم الدينية
 .  اؼبوضوع الذم يريد اؼبعلم أف يلقي هبا للطالبات

ثيق الدراسية اؼبستخدـ ُب كالعرض البيانات السابق نالت الباحثة من التو 
صورة ُب اليتم تقدًن .)عملية التدريس ُب الفصل األكؿ كالثاين ُب قسم الدينية

 21(.اؼبلحق
 اؼبواد الدراسية (9

ؾبموعة اؼبواد اليت صبعها من ؾبموعة متنوعة نعرؼ أّف اؼبواد الدراسية ىي 
ربتوم على  الدراسيةلذلك، اؼبواد . نهجياؼبشكل التتم ب الذم من مصادر التعلم

بالتأكيد لفهم ىذه  لمعلمجيدة، ل الدراسيةواد اؼبكلتقدًن . عناصر معينة
كإف اؼبواد الدراسية من إحدل العناصر التعليمية كميادين الًتبية كالتعليم اليت .العناصر

 .البد  من أف يستحق االىتماـ هبا من قاـ بالتدريس

                                                           
 كثائق خطة الدراسية   
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خصوصا ؼبادة اللغة العربية  كأما اؼبواد الدراسية اؼبستخدمة ُب ىذه اؼبدرسة
الذم الفو األستاذ " العربية للناشئُت"أخذ اؼبعلم من كتاب اللغة العربية باؼبوضوع 

كىذا الكتاب اؼبستخدـ للفصل األكؿ كالثاين ُب تعليم اللغة . الدكتور ؿبمود إظباعيل
لتعليم كجبانب ذلك، كانت اؼبواد الدراسية اؼبساعدة . العربية كلكنو ـبتلف ُب جزءه

اللغة العربية كعلى سبيل اؼبثاؿ الكتاب القواعد العربية كالنصوص العربية كالكتاب 
 . اللغة العربية األخرل

" كىذا اغباؿ يناسب دبا كضحو األستاذ نعيم كمعلم اللغة العربية أنو قاؿ 
أف اؼبواد الدراسية اؼبستخدمة ُب ىذا القسم الدينية للفصل األكؿ كالثاين خصوصا 

ألنو يسهل الطالبات " العربية للناشئُت"تعليم اللغة العربية ىي الكتاب بالعنواف ُب 
لتعليم اللغة العربية كفهمها فهما جيدا بأنواع اؼبفردات كطبعا بالطريقة اؼبستخدمة ُب 

 "  2625إلقائها
كمن البياف السابق أف اؼبواد الدراسية اؼبستخدمة ُب تعليم اللغة العربية ُب 

كالكتب العربية " العربية للناشئُت "الثاين ُب قسم الدينية ىي الكتاب قسم األكؿ ك 
كألف قسم الدينية ىو قسم خاص ُب ترقية اللغتُت ككتاب الًتاث . اؼبساعدة األخرل

 . فلطالبات أف يسكن ُب السكن الذم استعد مدير اؼبدرسة لسهل عملية التدريس
عرض كحدة امباط فيها ب كألف الطريقة السمعية الشفوية ىي طريقةابتدأت

تستخدـ ىذه الطريقة الصوت الكاسيت ك  الصوت قبل تعليم القراءة كالكتابة
ككاف معلم اللغة العربية ُب ىذه اؼبدرسة ُب  .كالفيديو كاألفبلـ كالشرائح كغَتىا

الفصل األكؿ كالثاين من قسم الدينية يستخدـ ىذه الطريقة ُب إلقاء اؼبادة داخل 
كمن . عمل اللغوم لتسهيل قباح تطبيق الطريقة ُب تعليم اللغة العربيةالفصل أك ُب اؼب

اػبطوات ُب تطبيق الطريقة السمعية الشفوية ينبغي للمعلم أف يهتم هبا غبصوؿ على 
قباح التعليم كىذا يناسب دبا كضحو اؼبعلم اللغة العربية للباحثة حُت قامت باؼبقابلة 
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ة السمعية الشفوية لًتقية مهارة االستماع استخداـ الطريق" كأنو قاؿ . الشخصية
خطوات استخداـ كأما . القسم الدينية ؽبا خطوات كالكبلـ للفصل األكؿ كالثاين ُب

ىذه الطريقة ىي ألكؿ مرة ُب كل عملية التعليم ينبغي على الطالبات أف يتكلم 
غَت  باللغة العربية مع اؼبدرس كلكنها تستطيع أف تتكلم بغَتىا إف يكوف الكبلـ

ألف ىذا اغباؿ سيجعل الطالبات اعتيادا ُب . كاضح أك ال تستطيع الطالبات عنها
 التكلم، األكؿ، ُب التقدـ أقدـ ربية كسبلمة للطالبات كاسأؿ أخبارىن باللغة العربية

كالثاين، . كاحيانا اقـو بإعطاء االختبار ألكؿ مرة عن اؼبوضوع الذم نريد أف نعلمو 
اغبوار أك احملادثة أك النصوص العربية األخرل أك األفبلـ بوسيلة  إعطاء اؼبادة بتقدًن

اؼبسجل أك الكومبوتَت كآلة التكنولوجي االخرل كتسمع الطالبات جيدا كيذكر 
اؼبفردات أك الكلمات فيها كأحيانا بالكتابة كأحيانا ُب فكرىن، كالثالث، كبعد أف 

بارات فلهن أف يقّلدف أك اؼبفردات أك الكلمات أك الع ككجدت تسمع الطالبات
وبفظن كاحدا فواحد كعلى سبيل اؼبثاؿ حينما تسمع الطالبات اغبوار فوجدت 

للمذاكرة تكتب الطالبات على دفًتىا أك ك " عائلة عائشة ىي عائلة كبَتة" الكلمة 
تذكر ُب ذىنها فقط كبعدىا أمرىا أف تقلد تلك الكلمة بالنطق الفاصح أك أمرىا أف 

كالرابع، تقدًن الكلمات أك . فصل عن اؼبوضوع الذم قد ظبعت قبلتتكلم أماـ ال
كاػبامس، حينما تسمع الطالبات اغبوار فبعد االستماع ينبغي ؽبا . العبارات صباعة

كىذا اػبطوات قد قمت هبا كل . أف سبارس اغبوار أماـ الفصل مع األصدقاء
 "20األسبوع ُب تعليم اللغة العربية داخل الفصل أك خارجو

الباحثة باؼبقابلة الشخصية مع معلم اللغة العربية ُب قسم  تقـوبعد أف ك 
يستخدمها اؼبعلم تفضيل العناصر  اليت طريقةال أف استخلصتالدينية هبذه اؼبدرسة 

. اللغوية عن اؼبسموع كالنطق لذا فإهنا تعتمد على التدريبات ال على الشرح كالًتصبة
يم كاألنشطة مثل إعطاء اؼبفردات كل يـو أك كىذه الطريقة مستخدمة َب أثناء التعل
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 .اذا بدأ اؼبعلم تعليمو باستخداـ الشريط كتسمعو الطالبات ٍب تعرب كما كاف فيو
كجبانب ذلك، ؼبعرفة كيف يكوف اؼبعلم يستخدـ ىذه الطريقة السمعية الشفوية ُب 

يسَت تعليم اللغة تعليم اللغة العربية فتقـو الباحثة اؼببلحظة ُب الفصل األكؿ كالثاين ك 
: العربية بالطريقة السمعية الشفوية ُب ترقية مهارٌب االستماع كالكبلـ على خطوات

بعد دخوؿ اؼبعلم إىل تكوف حصة تعليم اللغة العربية قدر ساعة الثامنة صباحا 
الفصل يقدـ اؼبعلم ربية كسبلمة على صبيع الطالبات كبعد ذلك جلس على مقعده 

قبل أف يبدأ الدراسة كيسأؿ عن أحواؿ الطالبات الطالبات  ٍب يتنبؤ على أخبار
كبعدىا استعد اؼبعلم اآللة االليكًتكنكي  اغباضرات كالغائبات بكشف اغبضور 

كاغباسوب كمذياع كهريب كإذا ًب االستعداد فيبدأ الدراسة بالبسملة معا كبعدىا 
خرل أك األفبلـ بوسيلة يعطى اؼبعلم اؼبادة باغبوار أكاحملادثة أك النصوص العربية األ

اؼبسجل كآلة التكنولوجي االخرل أكيقرأ اؼبعلم النصوص كتسمع الطالبات اؼبفردات 
كتسمعها الطالبات حىت هناية اغبوار أك احملادثة ٍب تسمع  اعبديدة أك العبارات

الطالبات جيدا عن ما يكوف ُب اغبوار كتكتب الطالبات عن اؼبسموع ُب الدفًت أك 
كبعد أف تسمع الطالبات ككجدت تم اؼبعلم إىتماما كبَتا ؾبرل الدراسة القرطاس كيه

ىناؾ كانت الكلمة . اؼبعلم أف تقلد صباعة أك ربفظها اؼبفردات أك العبارات فيأمرىا
كينطق اؼبعلم ىذه الكلمة كبعده تقلد " يقتضي أضبد كقتو بالرحلة"أك العبارة 

التدريب كبعدىا يشرؼ اؼبعلم للقياـ ب. الطالبات صباعة حىت كرر اؼبعلم ثبلث مرات
يكوف اؼبعلم أماـ الفصل كيكتب على السبورة كلمة كيقـو . على أمباط الكلمات

بإعطاء "يقتضي أضبد كقتو بالرحلة"يكتب اؼبعلم الكلمة . بالتدريب على أمباطها
ؿ ثل اؼبعلم لتغيَت األمباط اؼبثاؿ كضع الكلمة أضبد ُب أك األمباط ربت الكلمة ٍب يب

كيأمر اؼبعلم لتقلدىا صباعة ككذلك كاف "أضبديقتضي كقتو بالرحلة" القوؿ فصار
كبعدىا يامر اؼبعلم الطالبات لتمارسها . األمباط بابداؿ الكلمة بكلمة أخرل تدريب

ُب الكبلـ باللغة العربية يعُت اؼبعلم اؼبوضوع أك اؼبفردات لكل الطالبات كتكوف 
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ة متبادال حسب اؼبفردات أك اؼبوضوع اليت عُت اؼبعلم الطالبات يتكلمن باللغة العربي
قبلو كالطالبات االخرل يسمعنها كمثل ىذا حىت النهاية ٍب حينما تنتهي الدراسة   

 21.ىبتم اؼبعلم عملية التعلم كالتعليم بإلقاء السبلـ ٍب ىبرج من الفصل
 كاستنادا على البياف السابق كانت خطوات الطريقة السمعية الشفوية ُب

تنفيذ عملية تدريس اللغة العربية الذم قاـ بو اؼبعلم األستاذ ؿبمد نعيم ُب الفصل 
األكؿ كالثاين من قسم الدينية ُب مدرسة نور اعبديد الثانوية اإلسبلمية كىذه 
اػبطوات تكوف مستمرة بقياـ اؼبعلم كل حصة التعليم لًتقية مهارة االستماع 

ذه الطريقة يسعى اؼبعلم أف يعطي اؼبفردات أك كلًتقية مهارة االستماع هب. كالكبلـ
العبارات أك النصوص العربية ليس فقط من الكتب العربية كلكنها من الشبكة 
الدكلية مثل الشريطة العربية أك اليوتوب العريب حىت تستطيع الطلبات أف تسمع 

. ليكتعُت األصوات العربية ك تستطيع أيضا أف تقلدىا بأحسن النطق كالناطق األص
ٍب لًتقية مهارة الكبلـ هبذه الطريقة يسعى اؼبعلم للطالبات بعد أف تسمع النصوص 
العربية كإف كجدت اؼبفردات أك العبارات فتعربىا بالكبلـ أماـ الفصل أك خارجو 
سواء أكاف باغبوار أك اؼبناقشة أك غَتىا حىت ذبعل الطالبات اعتيادة ُب التكلم ك 

ككذلك كاف الشيء الذم يسعى اؼبعلم . عربية طبلقةتستطيع أف تتكلم باللغة ال
لًتقية مهارة الكبلـ لدل الطلبة ؽبذا القسم باستخداـ اللغة العربية أك تقـو باؼبناقشة 

 . ربت العنواف اؼبعُت
دكر الطريقة السمعية الشفوية ُب تعليم اللغة العربية خصوصا ُب الفصل 

لثانوية اإلسبلمية يكوف اىتماما كبَتا األكؿ بقسم الدينية ُب مدرسة نور اعبديد ا
لدل الطالبات ألف خطوات التدريس  اليت يطبقها معلم اللغة العربية تسهلها لفهم 
اللغة العربية كعلى األخص ُب مهارة االستماع كالكبلـ كلو كاف الفصل األكؿ ىو 

ق أف الفصل اؼببتدئ لتعليم اللغة العربية كما قد شرحت الباحثة ُب البياف الساب
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يعرفن اللغة  ىنك  نمن مناطق كأمكنة متنوعة خلفية دراسته فضر الطالبات البلٌب وب
كاف اؼبعلم هبتهد جيدا باستخداـ ىذه طريقة التدريس ؼبساعدهتا ُب    العربية قليبل

كىذا اغباؿ يناسب دبا تقوؿ إحدل الطالبات ُب . ترقية مهارة االستماع كالكبلـ
خطوات ككانت " احثة باؼبقابلة الشخصية أهنا قالت الفصل األكؿ حينما تقـو الب

يقـو هبا اؼبعلم ُب تعليم اللغة العربية تساعدنا ُب فهم  اليت الطريقة السمعية الشفوية
كتابيا كاػبطوات اؼبستخدمة ىي يعطي اؼبعلم اؼبادة  ـ اللغة العربية سواء أكاف لسانيا أ

كبن نسمعها جيدا ك .اغبوار أك احملادثة تتكوف من العربية ةاللغة العربية بوسيلة الشريط
كجدنا اؼبفردات اعبديدة كالعبارات اعبديدة اليت النعرؼ قبل كبعد السماع علينا أف 
نعُت األصوات فبا قد ظبعنا كأمرنا اؼبعلم لنطقها صباعة كأحيانا يأخذ اؼبعلم مفردة أك 

ُب الكتاب اللغة العربية  عبارة كأحيانا يعطى اؼبعلم اؼبوضوع السهل الذم يكوف 
 كالكتاب الدليل للمعلم كاؼبتعلم كأمرنا أف نقدـ بالكبلـ اللغة العربية اماـ الفصل

 كىا ىي. كبعدىا نقـو بالتدريب على أمباط الكلمات ُب اغبوار أك النصوص ،تبادال
اؼبعلم كل حصةتعليم اللغة العربية كهبذا نستطيع أف نفهم  اقد قاـ هب اػبطوات اليت

 22".اللغة العربية كنرتقي مهارتنا ُب االستماع كالكبلـ
ككانت خطوات الطريقة السمعية الشفوية أيضا ُب الفصل الثاين اليت يقـو 

كما شرحت إحدل الطالبات ُب الفصل . هبا اؼبعلم كل حصة تعليم اللغة العربية
علم الطريقة يستخدـ اؼب"الثاين حينما قامت الباحثة باؼبقابلة الشخصية كأهنا قالت 

السمعية الشفوية كل حصة تعليم اللغة العربية ُب الفصل كأحيانا ُب اؼبعمل اللغوم 
كىذه تسهلنا ُب تعليم اللغة العربية كأما خطوات ىذه الطريقة ىي يعطي اؼبعلم 
 ااألفبلـ العربية باؼبوضوع الذم يعتقد اؼبعلم أف الطالبات فيو تستطيع أف تفهمه

تشاىد كتسمعها كبعدىا يطلب اؼبعلم للطالبات أف تستخلص تناسب بكفاءهتا ٍب 
 477"لما يكوف ُب األفبلـ بإلقاءىا أماـ الفص

                                                           
 0740 فربايَت1ُب التاريخ " نور ىداية"الثانوية اإلسبلميةُب مدرسة نور اعبديد  الطالبةاؼبقابلة الشخصية مع   
 0740 فربايَت2ُب التاريخ " أرين دينا كمبل"الثانوية اإلسبلميةُب مدرسة نور اعبديد  الطالبةاؼبقابلة الشخصية مع    



57 
 
 

 

 

خطوات الطريقة السمعية الشفوية تكوف كانطبلقا من البياف السابق 
مستخدمة ُب الفصل األكؿ كالثاين ُب قسم الدينية كهتدؼ ؼبساعدة الطالبات ُب 

كيقـو اؼبعلم بالتقوًن ؽبذه الطريقة كل انتهاء اؼبوضوع الواحد لكي . السماع كالكبلـ
كشكل ىذا . تفهم الطالبات فهما جيدا عن اؼبوضوع الذم قد ألقى اؼبعلم بو قبل 

التقوًن ىو االختبار الشفوم بطلب الطالبات أف تسمع اغبوار أك غَته ٍب تعترب ُب 
كىذا اغباؿ يناسب دبا أكضحو . علمالكبلـ عن ما يكوف ُب اغبوار بإلقائو أماـ اؼب

: " كأنو قاؿ . األستاذ ؿبمد نعيم كمعلم اللغة العربية للباحثة ُب اؼبقابلة الشخصية
كالتقوًن من ىذه الطريقة ىو االختبار الشفوم طلبت الطالبات ُب ظباع اغبوار أك 

تقوًن ككاف ىذا ال. غَته قدر طبس دقائق ٍب على الطالبات أف تعترب على ما ظبعت
 474"مرة كاحدا كل إنتهاء اؼبوضوع الواحد لسهولة مفاىم الطالبات عنو

كجبانب ذلك السعي اؼبهم الذم يقومبو اؼبعلم لًتقية مهارة االستماع 
كالكبلـ للطالبات ىو ليس فقط تقدًن الطريقة الفعالة ُب اؼبدرسة كلكنو يقـو 

ن مع الطالبات ُب السكن باإلشًتاؾ ُب العمل مع اؼبشرفات أك اؼبدبرات اليت تسك
 اليت تأثر الطالبات تأثَتا سلبياكاما الدكافع اؼبقصودة. كتساعد الطالبات ُب التعليم

االستماع كالكبلـ ىي الربنامج السكانية ُب ترقية مهارة  كتستطيع أف تساعدىا
 (.يتم تقدًن الصورة ُب اؼبلحق. )اللغوية

ليت تبٌت لًتبية كلتطوير ملكة كىذا الربنامج ربت أزمة اؼبنظمة السكانية ا
كلتسهيل اؼبفاىيم ستقدـ الباحثة البيانات اليت . كرغبة الطالبات ُب التعليم كاللغة

 :كجدت من الوثائق السكانية عن الربنامج السكانية اللغوية منها 
 االستماع (4

ىذه األنشطة ىي الربنامج األسبوعية كتقـو الطالبات هبذا الربنامج مرة 
يهدؼ ىذا الربنامج إىل تدريب . سبوع ُب ليلة الثبلثاءكاحدة ُب األ
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كشكل ىذا الربنامج . احساس الطالبات ُب فهم اللهجة اللغة العربية
تسمع الطالبات اغبوار أك الغناء العربية كؽبا أف تشحن اغبركؼ الفراغ  
اؼبناسبة دبا تسمع ٍب بعد أف تكمل كظيفتها فللطالبات أف يقلدف بقراءة 

عت بنطق صحيح كفصيح كؼبن يستطيع أف تشحن اغبركؼ ما قد ظب
كيهدؼ ىذا إىل مدافعة الطالبات ُب تعليم . الفراغ صحيحا فلها ىدية

 اللغة العربية خصوصا ُب ترقية مهارة االستماع
 اػبطابة الليلية (0

ىذه األنشطة ىي الربنامج األسبوعية كتقـو الطالبات هبذا الربنامج ثبلث 
مرات ُب األسبوع ُب ليلة السبت كاإلثنُت كاألربعاء كيهدؼ ىذا الربنامج  

كشكل ىذا الربنامج إحدل من . إىل تدريب كفاءة التكلم ُب اجملتمع
ما  الطالبات تقدـ اػبطابة باؼبوضوع اؼبعُت كاؼبشًتكة تسمع كتكتب

يكوف ُب اػبطابة كُب هناية الربنامج ؼبن لو فرصة لتقدًن اػببلصة فعليها 
 ( يتم تقدًن الصورة ُب اؼبلحق. )أف تلقيها بالتكلم اللغة العربية

 اجملادلة (9
ىذه األنشطة ىي الربنامج األسبوعية كتقـو الطالبات هبذا الربنامج مرة 

الثاين كيهدؼ ىذا  كاحدة ُب األسبوع ُب ليلة الثبلثاء ُب األسبوع
ككاف ُب ىذا الصدد . الربنامج  إىل تدريب الطالبات للتكلم كالتفكَت

فرقتاف إللقاء آراءىا باللغة العربية كذبادؿ بعدىا كتسمع اؼبشاركة بكتابة 
ككانت ىذه األنشطة ربت . تلخيص اجملادلة ككجدت اؼبفردات فيها

 .  إشراؼ األساتيذ كاألستاذات
 الربنامج الصباح (1

ىذه األنشطة ىي الربنامج األسبوعية كتقـو الطالبات هبذا الربنامج ثبلث 
مرات ُب األسبوع ُب ليلة السبت كاإلثنُت كاألربعاء ُب اؼبدرسة كيهدؼ 
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يتكوف . ىذا الربنامج  إىل تطوير رغبة الطالبات ُب استخداـ اللغة العربية
كشكل ىذا الربنامج . ىذا الربنامج من قراءة اػبرب كاحملادثة كتقدًن القصة

ؼبن لو الوظيفة فلها إلقاء حسب ما يكوف ُب اعبدكؿ كللمشاركة أف 
 . تسمع كتصنع اػببلصة ٍب تقـو بتقديبها كاحدا فواحدا

 احملادثة  (6
ىذه األنشطة ىي الربنامج اليومية اليت اكجب للطالبات أف يتكلم باللغة 

كيهدؼ ىذا . العربية مع األصدقاء كاألساتيذ ُب اؼبدرسة كالسكن
الربنامج  إىل تدريب الطالبات ُب اعتياد التكلم باللغة العربية حىت 

 . تستطيع أف تتكلم طبلقة كتستخدـ اللغة العربية صحيحا
البياف السابق أف ىذا الربنامج السكانية اللغوية مهم جدا ُب كاستنادا على 

ترقية مهارة االستماع كالكبلـ لدل الطلبة ُب قسم الدينية ألف كجود ىذا الربنامج 
سيساعد اؼبدرسة لوجود رؤية كبعثة اؼبدرسة نور اعبديد الثانوية اإلسبلمية خصوصا 

من الطالبات ناجحُت ُب  كىذا اغباؿ نستطيع أف نرل كثَت. ُب قسم الدينية
تسعى اؼبشرفات السكانية ؼبساعدة معلم اللغة العربية . اؼبسابقة اللغوية لكل الطبقة

ُب اؼبدرسة ُب ترقية أنشطة اللغوية لكل اؼبهارات لكي تستطيع الطالبات أف سبارس  
 470(صورة ُب اؼبلحقاليتم تقدًن .  )كفاءهتا خارج اؼبدرسة

ليم اللغة العربية باستخداـ الطريقة السمعية كجبانب ذلك، كانت عملية تع
الشفوية ُب الفصل األكؿ كالثاين ُب قسم الدينية ذبرم ُب سكن الطالبات كىذا 
التعليم ىو درس إضاُب من اؼبدرسة كيهدؼ ىذا لتسهيل معلم اللغة العربية ُب 

اللغة  اؼبدرسة حينما يعلم اللغة العربية ألف قد استعدت الطالبات ُب قبوؿ اؼبادة
كىذا اغباؿ يناسب دبا كقع ُب عملية التعليم اللغة . العربية بالطريقة اؼبستخدمة

تستخدـ اؼبعلمة الطريقة . العربية ُب الفصل األكؿ حينما تقـو الباحثة باؼببلحظة

                                                           
 الوثائق للربنامج السكانية اللغوية   
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السمعية الشفوية بإعطاء اؼبادة بصفة احملادثة العربية بوسيلة اغباسوب كتشاىد 
نهاية ٍب تأمر اؼبعلمة أف تصنع التلخيص كما يكوف ُب كتسمعها الطالبات حىت ال

احملادثة كللطالبات أف تتقدـ إللقائها باللغة العربية كانتهى الدرس باؼبناقشة عن 
كيكوف ىذا اغباؿ أيضا يناسب دبا شرحت أستاذة ليلية . األمباط الكلمات صباعة

عبديد الثانوية اإلسبلمية الرضبة كمعلمة اللغة العربية ُب سكن الطالبات دبدرسة نور ا
استخدـ الطريقة السمعية الشفوية ُب تعليم اللغة العربية " ُب قسم الدينية أهنا قالت 

ُب ىذا السكن لًتقية مهارة الطالبات ُب السماع كالكبلـ ككاف تنفيذ عملية 
بلـ التدريس هبذه الطريقة اعطى اؼبادة اللغة العربية كاغبوار أك احملادثة كأحيانا باألف

بوسيلة اؼبسجل أك آلة التكنولوجي األخرل كتسمع الطالبات كذبد اؼبفردات أك 
 ناحملادثةقبل ذىاهب ة الطالباتعطي اؼبعلمتكأحيانا العبارات اعبديدة ٍب تعربىا بالكبلـ

اؼبفردات  نالتيسمعنها ك  الطالباتكوف تالشريطة ل أكاىل اؼبدرسة بوسيلة اؼبسجل 
 479".ُب الكبلـ كي يستخدمن  اعبديدة 

كذبرم أيضا عملية التدريس بالطريقة السمعية الشفوية ُب الفصل الثاين 
ككانت ُب نفس اػبطوات بالفصل األكؿ كلكنو ىبتلف ُب إعطاء اؼبوضوع عن اغبوار 
أك احملادثة كتقدًن النصوص العربية ربت إشراؼ اؼبعلمة يعٍت تقرأ اؼبعلمة النصوص 

دبا قالت أستاذة نور عفيفة كمعلمة اللغة العربية ُب ىذا يناسب . كتسمع الطالبات
أما الطريقة التدريس اؼبستخدمة ُب تعليم اللغة العربية ىي  ":الفصل الثاين أهنا قالت 

الطريقة السمعية الشفوية ك شكلها تقدًن اغبوار أك النصوص العربية كقرأهتا ٍب تسمع 
 "471حيانا ربفظهاالطالبات كتقلد اؼبفردات أك اغبوار اؼبوجودة كأ
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كمن البياف السابق دكر الطريقة السمعية الشفوية ُب ترقية مهارٌب االستماع 
كالكبلـ اليت استخدـ اؼبعلم ُب إلقاء مادة اللغة العربية يكوف فعالة كيعطي إسهاما  

كىذا اغباؿ نستطيع أف . كبَتا للطالبات ُب تنمية قدراهتن ُب استخداـ اللغة العربية
تكوف " اؼبعلم ُب اؼبقابلة الشخصية اليت قامت هبا الباحثة أنو قاؿ نرل من مؤشر 

الطريقة السمعية الشفوية طريقة فعالة ُب ترقية مهارٌب االستماع كالكبلـ ألهنا 
تستطيع أف تصنع الطالبات ؽبا كفاءة زيادة ُب فهم اللغة العربية كعلى سبيل اؼبثاؿ 

ُت األصوات العربية أك النطق العربية ُب مهارة االستماع تستطيع الطالبات أف تع
الصحيحة ك تستطيع أيضا أف تناؿ اؼبفردات اعبديدة من اؼبسموع ككذالك من 
العبارات أك اؼبصطلحات لكي تستطيع أف تستخدمها ُب الكبلـ أك التحدث مع 
اصدقائها كغَتىا، كأما ُب مهارة الكبلـ قبد النمو الكبَت ُب حاؿ الطالبات حينما 

اللغة العربية داخل الفصل أك خارجو كىذا رأيت من الكلمات أك العبارات تتكلم ب
كثَت من اليت تستخدـ الطالبات ُب الكبلـ كلو ُب أكؿ اللقاء من السنة الدراسية  

كاف كلو   كبلـكليست اللغة العلمية ُب ال ليةاللغة العربية احملالطالبات تستخدمن 
اؼبفردات العلمية كاحملادثة اليت يقدر الطبلب اؼبعلم ُب كل التعليم وباكؿ على إعطاء 

كاآلف تستطيع الطالبات أف تكلمن اللغة العربية  .ويةاللغ لتزكيد معرفتهماف يسمعها 
فصيحة كصحيحة تناسب باستخداـ اؼبفردات كالكلمات كالعبارات العربية 

ـ ُب كل اؼبسموعة ُب كل حصة التعليم اللغة العربية كتستخم اللغة العلمية ُب الكبل
 "أعماؽبن اليومية

حصولة الطالبات  مؤشركلسهولة اؼبفاىم سوؼ تعطي الباحثة اعبدكؿ عن 
 .ُب ترقية مهارٌب االستماع كالكبلـ بالطريقة السمعية الشفوية

 476جدكؿ مؤشر حصولة الطالبات ُب ترقية مهارٌب االستماع كالكبلـ بالطريقة السمعية الشفوية:  4اعبدكؿ 
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الطريقة السمعية الشفوية في ترقية مهارتي  تنفيذ مشكالتعرض البيانات عن  . ب
بيطان  االستماع والكالم لدى الطلبة في مدرسة نور الجديد الثانوية  اإلسالمية

 بربالنجا

كاف دكر طريقة التدريس ُب تعليم اللغة العربية تؤثر ُب قباح التدريس 
كلذلك للمعلم أف ىبتار كيعُت أية طريقة تناسب .ىداؼ تعليم اللغة العربيةأحصوؿ ك 

 عبلجاختيار الطريقة الصحيحة يصبح حبّل حسنا ُب بأحواؿ ككفاءة الطالبات،ألّف 
فطريقة التدريس تعترب أمرا ضركريا وبتاج كلذلك . ستفادة األخبار الكائنةاؼبشكلة با

 .يةإليها االنساف غبل اؼبشكبلت التعليم
ُب تعليم اللغة العربية بعدة طرؽ تدريسو كدكافعو ُب أحواؿ الًتبية كعلى 
األخص استخداـ الطريقة السمعية الشفوية ُب الفصل األكؿ كالثاين ُب مدرسة نور 
اعبديد الثانوية اإلسبلمية ُب القسم الدينية مشكبلت أك مثبطات ألف اللغة العربية 

يكوف اؼبعلم يسعى ُب استخداـ الطريقة لتسهيل ليست اللغة السهلة لتعليمها كلو 
كأما اؼبشكبلت اؼبوجودة ُب تعليم اللغة العربية . اؼبفاىيم كلتسهيل إلقاء اؼبادة

باستخداـ الطريقة السمعية الشفوية كما شرح أستاذ نعيم كمعلم اللغة العربية للباحثة 
كما شرح . ػبارجيةُب اؼبقابلة الشخصية نوعاف اؼبشكبلت الداخلية  كاؼبشكبلت ا

طريقة السمعية الشفوية ُب تعليم اللغة العربية كعلى الأف ُب تطبيق : " للباحثة 
األخص ُب ترقية مهارة االستماع كالكبلـ مشكبلت كأما اؼبشكبلت اؼبوجودة ىي 

 475"اؼبشكبلت الداخلية  كاؼبشكبلت اػبارجية
الطريقة السمعية  كمن البياف السابق، نرل أف اؼبشكبلت اؼبوجودة ُب تطبيق

 :الشفوية ُب ترقية مهارة االستماع كالكبلـ ىي 
 اؼبشكبلت الداخلية  (4
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تقصد باؼبشكبلت الداخلية ىي من ناحية اؼبعلم كاؼبتعلم ككل ما يتعلق 
 :كسيسَت البياف عنها كما يلي . بعملية التدريس

حينما يعطى اؼبعلم اغبوار كتأمر الطالبات أف تسمعو ككجدت  .أ 
ك الكلمة اليعطى اؼبعلم التدريب ُب اؼبعاىن األخرل اؼبفردات أ

من الكلمات حىت تكوف الطالبات فقط تسلط معٌت كاحدا 
كحينما هبرم االتصاؿ تستخدـ الطالبات اؼبفردات أك الكلمة 

 احملدكدة

كألّف ىذه الطريقة تتكوف من التدريب كانت الطالبات ال تعمل  .ب 
 بات لتعيُت التدريبفعالة ألف اؼبعلم ال يعطى الفرصة للطال

حينما يعطى اؼبعلم اغبوار أك احملادثة أك النصوص العربية كجدت  .ج 
الطالبات مفردة أك كلمة ال تفهم الطالبات معناىا ُب النطق أم 

 تستطيع الطالبات أف تلفظها فقط دكف تعريف اؼبعٌت

لبعض الطالبات صعوبات ُب نطق األصوات كىذا اغباؿ يقع ُب  .د 
ما تنطق الطالبات كثَت منها اليهتمن اؼبخرج عملية التدريس حين

من اغبركؼ أك الكلمات اليت تنطقها كُب سبيل اآلخر ؽبم 
" كعلى سبيل اؼبثاؿ ُب نطق الكلمة .صعوبات ُب ـبارج اغبركؼ

لذا بعض منها " الدكاء"تنطق الطالبات بالكلمة " الذكاء
ا كىذا اغباؿ يناسب دب. التستطيع أف تفرؽ بُت ـبارج اغبركؼ

إحدل : قالو األستاذ ؿبمد نعيم كمعلم اللغة العربية أنو قاؿ 
اؼبشكبلت أيضا ُب تطبيق ىذه الطريقة ىي بعض الطالبات 
تصعب ُب نطق األصواتوىذا يسبب بقلة اىتمامها ُب تعليم 

 470" اللغة العربية كالسماع النطق العريب أك غَتىا
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اؼبعلم وبتاج اىل  اف. قلة الوسائل التعليمية ُب تطبيق ىذه الطريقة .ق 
الوسائل التعليمية الكاملة كىذه لفهم الطالبات كثَتا كتبعث 

أما الوسائل التعليمية اؼبستخدمة َب . ضباستهن كنشاطهن اللغوية
الكبلـ االستماع ك  ُب ترقية مهارة السمعية الشفويةطريقة التطبيق 

 ُب ُب الفصل األكؿ كالثاين اإلسبلمية الثانويةباؼبدرسةنور اعبديد 
، كلكنو اليعمل جيدا يسبب ىي اؼبعمل اللغوم قسم الدينية

 بعدـ اؼبسماع اؼبناسب بعدد الطالبات 

كليست اللغة  ليةيستخدمن اللغة العربية احمل الباتكثَت من الط .ك 
كاف اؼبعلم ُب كل التعليم وباكؿ على كلو   كبلـالعلمية ُب ال

سمعها تاف  الباتقدر الطتاحملادثة اليت اؼبفردات العلمية ك إعطاء 
 ويةاللغ لتزكيد معرفتهم

 اؼبشكبلت اػبارجية (0

كيسَت . تقصد باؼبشكبلت اػبارجية ىي من ناحية الثقافة كاالجتماعية كالبيئة
 : البياف عنها كما يلي 

 ناحية الثقافة كاالجتماعية .أ 

كانت الثقافة العربية كاالجتماعية أمرا مهما ؼبعرفتها ؼبن يريد أف 
يتعلم اللغة العربية السيما ؼبعلم اللغة العربية البد لو أف يعرّفها 
للطالبات كي تسهل ُب فهمها ككذلك ُب استخداـ الطريقة 

. السمعية الشفوية اليت يلقي اؼبعلم باؼبادة تتعلق بالثقافة العربية
كثَت من الطالبات اليفهمن العبارات أك واقع  كلكن ُب ال

كىذا . اؼبصطلحات العربية كاألظباء الذم تبدك من الثقافة العربية
يقع حينما غبظت الباحثة ُب الفصل الثاين ُب عملية التدريس 
الذم يقـو هبا اؼبعلم حينما يعطى اؼبعلم القصة القصَتة عن 
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تسمع الطالبات ٍب السَتة النبوية بوسيلة اؼبسجل أك الشريط ك 
مثبل ُب اغبوار العبارة . كجدت العبارات فيها ىن اليفهمن عنها

ىذه العبارة يستخدـ العرب ُب اغبرب " قبل الرماء سبؤل الكنائن"
كلكن الطالبات ال تعرؼ أف ىذه العبارة ىي العبارة للثقافة 

 .  العرب
كىذا اغباؿ أيضا يناسب إىل ما قالو األستاذ ؿبمد نعيم 

أف من الصعوبات " اؼبقابلة الشخصية مع الباحثة أنو قاؿُب 
اؼبوجودة ُب تطبيق ىذه الطريقة ىي قلة فهم الطالبات للعبارات 
أك اؼبصطلحات العربية اؼبتعلقة بالثقافة العربية كىذا يسبب بعدـ 
معرفة الطالبات إىل الثقافة العربية كال تريد الطالبات أف تتصل 

 471"لية كغَتىااألخبار ُب الشبكة الدك 
كأكدت أيضا إحدل الطالبات ُب الفصل األكؿ ُب 

حينما يعلم اؼبعلم اللغة " قسم الدينية عن ىذه اؼبشكبلت بقوؽبا 
وية العربية بإعطاء اغبوار أك النصوص العربية مثبل عن السَتة النب

ُب فهم العبارات بوسيلة الشريط كجدت الصعوبات 
نادرة ُب ظباعها حُت كاؼبصطلحات اليت كانت فيها ألين 

 472" سكنت ُب مدرسة اؼبتوسطة اغبكومية ُب البيت
 ناحية البيئة .ب 

دكر البيئة ىو الشيئ اؼبهم لنجاح طريقة التدريس ألهنا تستطيع أف 
تساعد الطالبات ُب فبارسة كبلمها ُب اعماؽبن اليومية كلكن 
اغبقيقة ُب الواقع الطالبات البلٌب يسكّن ُب السكن لـز عليهن 

يتكلمن باللغة العربية إال للطالبات ُب الفصل الثالث ألف ؽبا  أف
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حر ألف التتكلم باللغة العربية كىذا تأثر للطالبات األخرل ُب 
كما قالو األستاذ ؿبمد نعيم كمعلم . عدـ التكلم باللغة العربية

كاف دكر البيئة أمرا "اللغة العربية ُب اؼبقابلة الشخصية أنو قاؿ 
نشطة اللغوية الفعالة كلكن ُب عملية تعليم اللغة مهما لوجود األ

العربية بالطريقة السمعية الشفوية مشكبلت ُب البيئة كىذا اغباؿ 
نستطيع أف نرل من األنشطة اللغوية للفصل األكؿ كالثاين 

أف للفصل الثالث حر . ـبتلف باألنشطة اللغوية للفصل الثالث
ادث تؤثر إىل ذىن ألف اليتكلم باللغة العربية حىت ىذه اغبو 

 447. الطالبات األخرل

الطريقة السمعية الشفوية في ترقية مهارتي  تنفيذ حلولعرض البيانات عن  . ج
بيطان  االستماع والكالم لدى الطلبة في مدرسة نور الجديد الثانوية  اإلسالمية

 بربالنجا

لكل مشكبلت حلوؿ ككذلك بالطريقة السمعية الشفوية اليت يستخدمها 
ة العربية ُب مدرسة نور اعبديد الثانوية اإلسبلمية ُب القسم الدينية وبتوم معلم اللغ

على اؼبشكبلت العديدة كلكن اؼبعلم الناجح ىو اؼبعلم الذم يستطيع أف وبل 
اختيار الطريقة ىذا يناسب إىل غرض اختيار الطريقة أف . اؼبشكبلت حبل حسنا

كمن . ستفادة األخبار الكائنةاؼبشكلة با عبلجالصحيحة يصبح حبّل حسنا ُب 
البياف السابق عن اؼبشكبلت اؼبوجودة عن الطريقة السمعية الشفوية ستعًتض 
الباحثة عن اغبلوؿ الكائنة اليت كجدت الباحثة البيانات من اؼبقابلة الشخصية مع 

: كأكضح األستاذ ؿبمد نعيم للباحثة أنو قاؿ . اؼبعلم اللغة العربية كمدير اؼبدرسة 
نا اؼبشكبلت العديدة ُب تنفيذ ىذه الطريقة السمعية الشفوية ُب تعليم اللغة كجد"

أف أسعى لطلب اغبلوؿ اؼبناسبة باؼبشكبلت  يل العربية كأنا كمعلم اللغة العربية ينبغي
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اؼبوجودة، منها لـز علي أف اىتم باىتماـ كبَت لفهم فهما جيدا عن الطريقة السمعية 
كأعُت اؼبوضوع اؼبناسب الذم سألقيو ُب .  يقة ُب الفصلالشفوية لسهولة تطبيق الطر 

اؼبوضوع نرل من  اإعطاءىذ ُبعملية تعليم اللغة العربية هبذه طريقة التدريس  فطبعا 
استعد القاموس أك اغباسوب لتتصل  ٍب. كفاءة الطالبات ُب فهم اللغة العربية
 444"الطالبات بوسيلة الشبكة الدكلية كغَتىا

اذا نرل من اؼبشكبلت السابقة مثبل ُب عملية اؼبقصودة ىي  كأما البيانات 
اليت تأثر من ناحية اؼبعلم كاؼبتعلم فاغبلوؿ اؼبناسبة التدريس بالطريقة السمعية الشفوية 

 :هبا تتكوف من اغبلوؿ من اؼبشكبلت الداخلية كاػبارجية ىي
اؼبختارة ينبغي للمعلم أف يسعى باىتماـ كبَت كيفهم فهما جيدا عن الطريقة  .4

إف يكوف اؼبشكبلت من ناحية اؼبعٌت خصوصا ُب تطبيق الطريقة السمعية الشفوية ك 
الكلمة من اغبوار أك النصوص العربية فللمعلم أف هبهز القاموس أك كسيلة كصوؿ 
اؼبعجم اإلليكًتكنيكي حىت يستطيع الطبلب أف يستخدمها مثبل ُب اؼبعمل اللغوم 

 اؼبكتبة على اإلنًتنيتبوسيلة الشبكة الدكلية أك ُب 
ينبغي للمعلم أف يعُت التدريب عن أمباط الكلمات باستعدادىا باختيار األمباط  .0

 السهلة من الكلمات أك العبارات
ينبغي للمعلم أف يعطي الفرصة الزائدة للطالبات للتصاؿ على الشبكة الدكلية ُب  .9

 ظباع النطق العربية كمعناىا
حينما كجدت الطالبات اؼبشكبلت ُب نطق األصوات فقاـ اؼبعلم بإعطاء التدريبات   .1

 . كيبثل اؼبعلم من اغبركؼ أك الكلمات اؼبتنوعة
يقـو بالتعاكف مع مدير اؼبدرسة ُب سهولة الطالبات عن الوسائل التعليمية كيهتم  .6

 . اىتماما كبَتا بطلب ـبلص الوسائل التعليمية االخرل
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م أف يتعود بالتكلم اللغة العربية ُب عملية التدريس أك خارجو باستخداـ ينبغي للمعل .5
 اؼبفردات العلمية صحيحة

القياـ اؼبعلم العطاء زيادة حصة  كأما اغبلوؿ للمشكبلت اػبارجية فتتكوف من
التعليم خارج الدراسة لتعرؼ الثقافة العربية للطالبات دبشاىدة األفبلـ العربية تتعلق 

اؼبعلم بالتعاكف إشراؼ الفن مع اؼبدبرات السكن ُب ترقية كفاءة اللغوية  هبا كالقياـ
الطالبات ُب السماع كالكبلـ يعٍت يقـو باؼبشاكرة عن اؼبواد الدراسية كاستخداـ طريقة 

 التدريس كغَتىا
كجبانب ذلك، عملية التعليم كالتعلم ال تكوف فعالة كال ذبرم كما 

دير اؼبدرسة كُب ىذا اغباؿ يعطي مدير يرجوىا اؼبعلم دكف التحريض من م
اؼبدرسة اغبلوؿ غبل اؼبشكبلت توجد ُب تطبيق الطريقة السمعية الشفوية كىذا 

غبل اؼبشكبلت " يناسب إىل ما شرح أستاذ أضبد زاكي كمدير اؼبدرسة أنو يقوؿ 
من تطبيق ىذه الطريقة  األكؿ، ؼبعلم اللغة العربية أف يتبع الربنامج اللغوية ُب 

ؼبؤسسات األخرل لزيادة اؼبعرفة عن الطريقة السمعية الشفوية، كالثاين ؼبعلم اللغة ا
أف يبدأ الدراسة باللغة العربية ككذلك ُب إلقاء اؼبادة لتكوف الطالبات اعتيادة ُب 
ظباع النطق العريب كالتكلم باللغة العربية، كالثالث إعطاء التقدير للطالبات اليت 

اللغة العربية ُب مهارة االستماع كالكبلـ ألف ىذا  تستطيع أف تسلط اؼبادة
 440"سيعطى اإلسهاـ الكثَت للطريقة السمعية الشفوية

كاستنادا على البياف السابق يظهر أف اغبلوؿ من اؼبشكبلت اؼبوجودة 
من الطريقة السمعية هبيء من اؼبعلم اللغة العربية كمدير اؼبدرسة لتطوير عملية 

التعليم كالتعلم ُب مادة اللغة العربية ُب الفصل األكؿ  التدريس خصوصا ُب عملية
كالثاين من قسم الدينية دبدرسة نور اعبديد الثانوية اإلسبلمية يبطاف بربالنجا 

 .كلتنمية كفاءة اؼبعلم كاؼبتعلم ُب عملية التدريس ُب ترقية مهارة االستماع كالكبلـ
                                                           

 0740 فربايَت5ُب التاريخ " أضبد زاكي"الثانوية اإلسبلمية درسة نور اعبديد م ُب مدير اؼبدرسةاؼبقابلة الشخصيةمع   
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 تحليل البيانات ومناقشتها: المبحث الثالث 
بُت البحث النظرل مع  ربلل كتناقشتريد الباحثة  أف  اؼببحثاَب ىذ

البيانات الىت تناؽبا الباحثة َب ميداف البحث ٍب أف تأخذ التأكيل الذل تنالو 
الباحثة َب ميداف البحث ٍب سعت الباحثة أف تأخذ تلك البيانات لتسهيل 

اغبوادث بناسبة اؼبكفيما يلى ستعرض الباحثة اؼبناقشة كالتأكيل . تأليف اػببلصة
 .اؼببحوثة

 عملية تنفيذ الطريقة السمعية الشفوية في ترقية مهارتي االستماع والكالم .أ 
 بمدرسة نور الجديد الثانوية اإلسالمية بيطان برابالنجا

اللغة العربية ىي اػبطة الشاملة اليت يستعُت هبا اؼبدرس لتحقيق  سطريقة تدري
كتتضمن الطريقة ما يتبعو اؼبدرس من اساليب، . األىداؼ اؼبطلوبة من تعلم اللغة

 .تعليمية ككسائل معينةكاجراءات، كما يستخدمو من مادة 
لًتقية  ككانت طريقة التدريس اؼبختارة كاؼبستخدمة ُب عملية تعليم اللغة العربية

مهارٌب االستماع كالكبلـ ُب الفصل األكؿ كالثاين من قسم الدينية ُب مدرسة نور 
يستخدمها اعبديد الثانوية اإلسبلمية ىي الطريقة السمعية الشفوية ككاف شكلها ىو 

اؼبعلم بتفضيل العناصر اللغوية عن اؼبسموع كالنطق لذا فإهنا تعتمد على التدريبات ال 
يعٍت يعطي اؼبعلم اؼبادة اللغة العربية كاغبوار أك احملادثة أك  ةعلى الشرح كالًتصب

النصوص العربية بوسيلة اؼبسجل أك األفبلـ أك الراديو أك الشبكة الدكلية تسمع 
ككانت عملية تنفيذ الطريقة السمعية الشفوية ُب ترقية . الطالبات ٍب تنطق األصوات

سة نور اعبديد الثانوية اإلسبلمية ُب مهارٌب االستماع كالكبلـ لدل الطلبة ُب مدر 
 : قسم الدينية للفصل األكؿ كالثاين ىي 

اؼبقدمة، بعد دخوؿ اؼبعلم إىل الفصل يقدـ اؼبعلم ربية كسبلمة على  .4
صبيع الطالبات كبعد ذلك جلس على مقعده ٍب يتنبؤ على أخبارىن 

ت قبل أف يبدأ الدراسة كيسأؿ عن أحواؿ الطالبات اغباضرات كالغائبا
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بكشف اغبضور كأحيانا يقـو اؼبعلم بإعطاء االختبار االضاُب عن 
 اؼبوضوع كغَتىا

احملادثة أك النصوص العربية األخرل أك يعطى اؼبعلم اؼبادة باغبوارأك  .0
أك احيانا  يقرأ اؼبعلم األفبلـ بوسيلة اؼبسجل كآلة التكنولوجي االخرى

 ات النصوص كتسمع الطالبات اؼبفردات اعبديدة أك العبار 
كبعد أف تسمع الطالبات ككجدت اؼبفردات أك العبارات فيأمرىا اؼبعلم   .9

أف تقلد صباعة أك ربفظها ألف ُب تعليم اللغة ىذه األسلوب يسمى 
 بأسلوب احملاكة كاغبفظ

التدريب على أمباط الكلمات ُب اغبوار أك النصوص كىذا اغباؿ ربت  .1
 إشراؼ اؼبعلم

العربية  باستخداـ اؼبفردات أك سبارس الطلبات ُب الكبلـ باللغة  .6
العبارات اؼبسوموعة كأحيانا يعُت اؼبعلم اؼبوضوع فينبغي للطالبات أف 

 يتكلمن أماـ الفصل متبادال
 االختتاـ، كىو أف ىبتم اؼبعلم عملية التعلم كالتعليم بإلقاء السبلـ   .5

ية كانطبلقا من البياف السابق يدؿ على عملية تنفيذ الطريقة السمعية الشفو 
ُب  صبلح عبد اجمليد العريبكىذا كما قاؿ . الذم قاـ هبا اؼبعلم  ُب تعليم اللغة العربية

أف الطريقة السمعية الشفوية ىي تعليم اللغة اغبية كتعليمها بُت النظرية كالتطبيقكتابو
الطريقة اليت ذبمع بُت االستماع اىل اللغة أكال ٍب اعطاء الرد الشفوم مع كجود 

 Metodologiكأكده ايضا أضبد عزاف ُب كتابو  449.أك بدكنوعنصور مرين 

Pembelajaran Bahasa Arab  كاؼبقصود من الطريقة السمعية الشفوية ىي الطريقة اليت
الصوت باستخداـ  عرض كحدة امباط الصوت قبل تعليم القراءة كالكتابةبدأت فيها ب

من الطريقة السمعية كاػبطوات  441.الكاسيت كالفيديو كاألفبلـ كالشرائح كغَتىا
                                                           

 00. ، ص(4214مكتبة لبناف، : بَتكت)، تعليم اللغة اغبية كتعليمها بُت النظرية كالتطبيقصبلح عبد اجمليد العريب،    
114

Ahmad Izzan, Metodologi Pembelajaran bahasa Arab, (Bandung: Humaniora, 2009),hlm. 137. 
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 -ابتدائ)تدريس اللغة العربية ُب كتابو حسن جعفر اػبليفةالشفوية كما قالو 
البدء باالستماع اىل اصوات اللغة كبناىا حىت تليفها اذف ، األكىلىي (ثانوم -متوسط
، تقدًن األمباط كالثالثة. ، االنتقاؿ اىل الكبلـ قبل القراءة كالكتابةكالثانية .الدرس

اللغوية ُب مواقف حية طبيعية غَت مصطنعة كاف تتدرج حىت تتكوف لدل الدارس 
، تعليم اصوات اللغة بطريقة بنيوية اعتمادا على احملاكاة كالرابعة. العادات اللغوية

، تقدًن اؼبفردات كاػبامسة. كالتكرار كالتدريب على بعض األصوات الصعبة ُب النطق
لغوية ألف اؼبفردات زبتلف ُب معانيها باختبلؼ موقعها ُب الًتكيب ضمن القوالب ال

، التدريج ُب تقدًن كالسادسة. اللغوية، كاللغة ُب تراكيبها كنظمها البنيوية الُب مفرداهتا
اؼبادة اللغوية مراعاة للمبادل الًتبوية األساسية، كذبنب تقدًن اكثر من صعوبة لغوية 

عدـ االستعانة بلغات الدارسُت ُب توضيح خطوات  كالسابعة،. ُب الوقت الواحد
. ، االعتماد الكلي على التدريب بطريقة احملاكات كالتكراركالثامنة. الدرس

،تعزيز االستجابات الصحيحة حاال كتصحيح االستجابات اػباطئة كالتاسعة
 446.حينها

من  لذا إذا نريد أف نقارف بُت النظربات السابقة كالنتائج اليت نالت الباحثة
حبثها عن عملية تنفيذ الطريقة السمعية الشفوية  ؽبا مساكاة ُب تنفيذىا ألف ُب 
األسس الطريقة السمعية الشفوية تبٌت من النظرية السلوكية كالنظرية البنيوية كىذا 
يناسب بتطبيق الطريقة السمعية الشفوية الذم يستخدـ اؼبعلم اللغة العربية ُب الفصل 

سم الدينية دبدرسة نور اعبديد الثانوية اإلسبلمية لتنمية كفاءة األكؿ كالثاين ُب الق
الطالبات ُب مهارة االستماع ُب تعريف األصوات كتعيينها كلكن اػبطوات ُب تنفيذ 
الطريقة السمعية الشفوية الذم قاـ هبا اؼبعلم ُب ىذه اؼبدرسة تكوف بسيطة بل تشتمل 

 . على ما تسمى بالطريقة السمعية الشفوية

                                                           
 07-52. ، ص(0779مكتبة الرشد، : الرياض)، (ثانوم -متوسط -ابتدائ)تدريس اللغة العربية حسن جعفر اػبليفة،    
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ذلك، تستطيع الباحثة أف تستخلص أف عملية تنفيذ الطريقة السمعية كل
الشفوية لًتقية مهارٌب االستماع كالكبلـ لدل الطلبة ُب مدرسة نور اعبديد الثانوية 

سبلمة التحية ك من اؼبعلم بتقديبال اؼبقدمةالبدءب األكؿاإلسبلمية بيطاف بربالنجا ىي 
ىن كأحيانا يقـو اؼبعلم بإعطاء االختبار على صبيع الطالبات ٍب يتنبؤ على أخبار 

يعطى اؼبعلم اؼبادة باغبوار أكاحملادثة أك النصوص كالثاني. االضاُب عن اؼبوضوع كغَتىا
العربية األخرل أك األفبلـ بوسيلة اؼبسجل كآلة التكنولوجي االخرل أك احيانا  يقرأ 

وبعد أف كالثالث.  تاؼبعلم النصوص كتسمع الطالبات اؼبفردات اعبديدة أك العبارا
تسمع الطالبات ككجدت اؼبفردات أك العبارات فيأمرىا اؼبعلم أف تقلد صباعة أك 

. ربفظها ألف ُب تعليم اللغة ىذه األسلوب يسمى بأسلوب احملاكة كاغبفظ
التدريب على أمباط الكلمات ُب اغبوار أك النصوص كىذا اغباؿ ربت إشراؼ كالرابع
الطلبات ُب الكبلـ باللغة العربية  باستخداـ اؼبفردات أك  سبارس، كاػبامس. اؼبعلم

العبارات اؼبسوموعة كأحيانا يعُت اؼبعلم اؼبوضوع فينبغي للطالبات أف يتكلمن أماـ 
إذف، النتائج من ىذا . كينتهي اؼبعلم الدرس باإلختتاـكالسادس،. الفصل متبادال

معية الشفوية تناسب أك ؽبا البحث من أسئلة األكىل عن عملية تنفيذ الطريقة الس
 . تعليق بالنظرية عن اػبطوات الطريقة السمعية الشفوية

 
 الطريقة السمعية الشفوية في ترقية مهارتي االستماع والكالم تنفيذ مشكالت .ب 

 بمدرسة نور الجديد الثانوية اإلسالمية بيطان برابالنجا
للمعلم أف يوجهها لكل عملية التدريس توجد اؼبشكبلت العديدة اليت ينبغي 

كيفكر كيف وبلل ىذه اؼبشكبلت كي يكوف التدريس فعاال كيناسب دبا يرجو اؼبعلم 
توجد اؼبشكبلت ُب ك . كاؼبتلم كمدير اؼبدرسة ُب األخص ككذلك للمفكرين الًتبية

تنفيذ الطريقة السمعية الشفوية ُب مدرسة نور اعبديد الثانوية اإلسبلمية ُب قسم 
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كأما اؼبشكبلت . كؿ كالثاين ُب ترقية مهارٌب االستماع كالكبلـالدينية للفصل األ
 :اؼبوجودة فهي 

 اؼبشكبلت الداخلية  (4

تقصد باؼبشكبلت الداخلية ىي من ناحية اؼبعلم كاؼبتعلم ككل ما يتعلق بعملية 
 :كسيسَت البياف عنها كما يلي . التدريس

حينما يعطى اؼبعلم اغبوار كتأمر الطالبات أف تسمعو ككجدت اؼبفردات أك  .أ 
خر من الكلمات حىت تكوف عٌت اآلاؼبالكلمة اليعطى اؼبعلم التدريب ُب 

الطالبات فقط تسلط معٌت كاحدا كحينما هبرم االتصاؿ تستخدـ الطالبات 
 اؼبفردات أك الكلمة احملدكدة

ريب كانت الطالبات ال تعمل فعالة التد منكألّف ىذه الطريقة تتكوف  .ب 
 ألف اؼبعلم ال يعطى الفرصة للطالبات لتعيُت التدريب

حينما يعطى اؼبعلم اغبوار أك احملادثة أك النصوص العربية ككجدت  .ج 
الطالبات مفردة أك كلمة ال تفهم الطالبات معناىا ُب النطق أم تستطيع 

 أف تلفظها فقط دكف تعريف اؼبعٌت الباتالط

طالبات الصعوبات ُب النطق األصوات كىذا اغباؿ يقع ُب عملية لبعض ال .د 
التدريس حينما تنطق الطالبات كثَت منها اليهتمن اؼبخرج من اغبركؼ أك 

كعلى .الكلمات اليت تنطقها كُب سبيل اآلخر ؽبم صعوبات ُب ـبارج اغبركؼ
لذا  "الدكاء"تنطق الطالبات بالكلمة " الذكاء" سبيل اؼبثاؿ ُب نطق الكلمة 

 . بعض منها التستطيع أف تفرؽ بُت ـبارج اغبركؼ

اف اؼبعلم وبتاج اىل الوسائل . وسائل التعليمية ُب تطبيق ىذه الطريقةالقلة  .ق 
كتبعث ضباستهن كنشاطهن  فهما كبَتاالتعليمية الكاملة كىذه لفهم الطالبات 

 ة الشفويةالسمعيطريقة الأما الوسائل التعليمية اؼبستخدمة َب تطبيق . اللغوية
ُب  اإلسبلمية الثانويةالكبلـ باؼبدرسةنور اعبديد االستماع ك  ُب ترقية مهارة
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، كلكنو اليعمل جيدا ىي اؼبعمل اللغوم الفصل األكؿ كالثاين ُب قسم الدينية
 يسبب بعدـ اؼبسماع اؼبناسب بعدد الطالبات

لمية ُب كليست اللغة الع ليةيستخدمن اللغة العربية احمل الباتكثَت من الط .ك 
اؼبفردات العلمية كاف اؼبعلم ُب كل التعليم وباكؿ على إعطاء كلو   كبلـال

 ويةاللغ لتزكيد معرفتهمسمعها تاف  الباتقدر الطتكاحملادثة اليت 

 اؼبشكبلت اػبارجية (0

كيسَت البياف . تقصد باؼبشكبلت اػبارجية ىي من ناحية الثقافة كاالجتماعية كالبيئة
 : عنها كما يلي 

 الثقافة كاالجتماعية ناحية .أ 

كثَت من الطالبات اليفهمن العبارات أك اؼبصطلحات العربية كاألظباء الذم تبدكمن 
 . الثقافة العربيية

 ناحية البيئة .ب 

كاف دكر البيئة ىو الشيئ اؼبهم لنجاح طريقة التدريس ألهنا تستطيع أف 
واقع كانت تساعد الطالبات ُب فبارسة كبلمها ُب اعماؽبن اليومية كلكن ُب ال

الطالبات البلٌب يسكّن ُب السكن لـز عليهن أف يتكلمن باللغة العربية إال للطالبات 
ُب الفصل الثالث ألف ؽبا حر ألف التتكلم باللغة العربية كىذا تأثر للطالبات األخرل 

 .ُب عدـ التكلم باللغة العربية
 Metodologi Pembelajaran Bahasaُب كتابو Acep Hermawanكما قاؿ 

Arab أف عيوب الطريقة السمعية الشفوية ىي األكىل، ليس للطبلب التدريب من اؼبعٌت
كالثانية، ال تعمل الطالبات فعالة بل تكوف ُب إعطاء . األخرل بالنسبة النصوص

كالثالثة، إف كانت الطالبات اليفهمن اؼبعٌت من الكلمات . اإلجابة من اؼبدرس
كقاؿ أيضا عبد الوىاب رشيدم أف لكل الطريقة  445. اؼبنطوقة فليس ؽبا اؼبشكبلت

                                                           
116

AcepHermawan, MetodologiPembelajaranBahasa Arab,(Bandung: PT RemajaRosdakarya, 

2011), hlm. 189 
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كلكن ُب الوقت تبدك طريقة التدريس ألف اليقتنع بالطريقة قبلها . ؽبا مزايا كالعيوب
نفسو، كاشتعلت أساليب جديدة ُب اؼبنعطفات أيضا ُب ضعف اليت كانت سابقا 

ضعف مع نقاط القوة كال الطريقة  تأٌب كتذىب. قضية كالدة الطرؽ ينتقد ذلك
كلكن كل الطرؽ ؽبا مسانبة كبَتة، كىذا يتوقف على الشركط . اؼبتعاقبة على أية حاؿ

ال بد تدريس اللغة األجنبية ؼبواجهة الظركؼ اؼبوضوعية اليت زبتلف من بلد . اؼبطلوبة
كتشمل . إىل آخر، من مؤسسة إىل اؼبؤسسات األخرل كبُت فًتة كاحدة لفًتة أخرل

وسائل التعليمية التدريس، كالدكلة من الطبلب كال غراضاؼبوضوعيةاأل الشركط
من أجل استيعاب كقاؿ أيضا هتدؼ الوسائل التعليمية إىل كصوؿ الرسالة 440.كغَتىا

 441.أكرب قدر فبكن من الطبلب كاؼبستفيدين من اؼبعلومات
لذا إذا نريد أف نقارف بُت النظربات السابقة كالنتائج اليت نالت الباحثة من 

شكبلت الطريقة السمعية الشفوية  ؽبا مساكاة ألف اؼبشكبلت عن تنفيذ حبثها عن اؼب
الطريقة السمعية الشفوية اؼبوجودة ُب ىذه اؼبدرسة تشتمل على العيوب ىذه الطريقة 
ُب األسس، ٍب للمشكبلت األخرل مثبل قلة كسائل التعليمية  كاؼبشكلة اػبارجية من 

اليت كجدت الباحثة يئة ىي اؼبشكلة اإلضافية حية البناحية الثقافة كاإلجتماعية كمن نا
 من اؼبيداف البحث 

كلذلك، تستطيع الباحثة أف تستخلص أف مشكبلت الطريقة السمعية 
لًتقية مهارٌب االستماع كالكبلـ لدل الطلبة ُب مدرسة نور اعبديد الثانوية الشفوية 

ية كىي تبدكا من األكؿ، اؼبشكبلت الداخل: ىي نوعاف   اإلسبلمية بيطاف بربالنجا
اؼبعلم كاؼبتعلم ككل ما تتعلق بعملية تعليم اللغة العربية كالثاين، اؼبشكبلت اػبارجية من 

إذف، النتائج من ىذا البحث من أسئلة . ناحية الثقافة كاالجتماعية كمن ناحية البيئة
الثانية عن اؼبشكبلت الطريقة السمعية الشفوية ُب مدرسة نور اعبديد الثانوية 
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 Abdul Wahab Rosyidi, Memahami Konsep Dasar Pembelajaran Bahasa Arab, (Malang: UIN 

Maliki Press, 2012), hlm. 48 
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سبلمية من قسم الدينية للفصل األكؿ كالثاين ُب ترقية مهارٌب االستماع كالكبلـ اإل
 . تناسب أك ؽبا تعليق بالنظرية عن العيوب الطريقة السمعية الشفوية

بمدرسة  الطريقة السمعية الشفوية في ترقية مهارتي االستماع والكالمحلول تنفيذ  .ج 
 نور الجديد الثانوية اإلسالمية بيطان برابالنجا

كمن . لكل عملية التعليم اليت يقـو هبا معلم اللغة العربية مشكبلت كحلوؿ
السمعية الشفوية ُب ترقية مهارٌب االستماع اؼبشكبلت اؼبوجودة ُب تنفيذ الطريقة 

ؽبا حلوؿ للمشكبلت  نجاكالكبلـ دبدرسة نور اعبديد الثانوية اإلسبلمية بيطاف برابال
 :الداخلية كاػبارجية كأما اغبلوؿ للمشكبلت الداخلية فمنها 

ينبغي للمعلم أف يسعى باىتماـ كبَت كيفهم فهما جيدا عن الطريقة اؼبختارة  .0
إف يكوف اؼبشكبلت من ناحية اؼبعٌت خصوصا ُب تطبيق الطريقة السمعية الشفوية ك 

فللمعلم أف هبهز القاموس أك كسيلة كصوؿ  الكلمة من اغبوار أك النصوص العربية
اؼبعجم اإلليكًتكنيكي حىت يستطيع الطبلب أف يستخدمها مثبل ُب اؼبعمل اللغوم 

 بوسيلة الشبكة الدكلية أك ُب اؼبكتبة على اإلنًتنيت
ينبغي للمعلم أف يعُت التدريب عن أمباط الكلمات باستعدادىا باختيار األمباط  .1

 العباراتالسهلة من الكلمات أك 
ينبغي للمعلم أف يعطي الفرصة الزائدة للطالبات للتصاؿ على الشبكة الدكلية ُب  .2

 ظباع النطق العربية كمعناىا
حينما كجدت الطالبات اؼبشكبلت ُب نطق األصوات فقاـ اؼبعلم بإعطاء  .47

 . التدريبات  كيبثل اؼبعلم من اغبركؼ أك الكلمات اؼبتنوعة
سة ُب سهولة الطالبات عن الوسائل التعليمية كيهتم يقـو بالتعاكف مع مدير اؼبدر  .44

 . اىتماما كبَتا بطلب ـبلص الوسائل التعليمية االخرل
ينبغي للمعلم أف يتعود بالتكلم اللغة العربية ُب عملية التدريس أك خارجو  .40

 باستخداـ اؼبفردات العلمية صحيحة
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العطاء زيادة حصة التعليم كأما اغبلوؿ للمشكبلت اػبارجية فتتكوف من القياـ اؼبعلم 
خارج الدراسة لتعرؼ الثقافة العربية للطالبات دبشاىدة األفبلـ العربية تتعلق هبا 

اؼبعلم بالتعاكف إشراؼ الفن مع اؼبدبرات السكن ُب ترقية كفاءة اللغوية  كالقياـ
الطالبات ُب السماع كالكبلـ يعٍت يقـو باؼبشاكرة عن اؼبواد الدراسية كاستخداـ 

 يقة التدريس كغَتىاطر 
ككانت اغبلوؿ السابقة تدؿ على أف للمعلم أف يهتم كيفهم جيدا عن 

ُب كتابو  Acep Hermawanكما قاؿ . الطريقة الذم يريد اؼبعلم أف يستخدمها
Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab  أف للمعلم اغبر الستخداـ طريقة

لتعلم كالتعليم كاألىم أف الطريقة التدريس تناسب بأحواؿ اؼبتعلمُت ُب عملية ا
كلذلك اغبلوؿ السابقة تبدك   442.اؼبستخدمة الزبالف باؼبدخل الذم يّتبعو اؼبعلم

من معلم اللغة العربية نفسو لتصحيح أك لوجهة اؼبشكبلت أك اؼبشكبلت 
اؼبوجودة تتعلق بعملية التدريس عن تطبيق الطريقة السمعية الشفوية لًتقية مهارة 

الستماع كتصحيح النطق األصوات للطالبات كاستعداد كل ما ربتاج الكبلـ كا
كأما اغبلوؿ اليت  تدؿ على أف للمعلم . الطالبات ُب التعليم تتعلق هبذه الطريقة

ينبغي أف يقـو بالتعاكف للتكامل ىذه الطريقة ك يقـو بإشراؼ الفن على ما 
 . كمشرؼ اؼبدرسة  يتعلق بتعليم اللغة العربية فهذه تبدك من مدير اؼبدرسة

تدريب كتنمية اؼبعارؼ كما قاؿ إيكا كحيوين أف إشراؼ الفن ىو 
كالقدرات اليت يبكن استخدامها غبل مشاكل األفراد كبعض اؼبؤسسات اليت 

ذلك باتباع اؼبتوقع أف بعض األفراد كاؼبؤسسات، كاؼبؤسسات اػباصة . تواجهها
تواجو حقيقة أف زيادة . كاغبكومية، كيبكن أف تأخذ ميزة مع أداء اؼبنحى

إشراؼ الفن مستويات الكفاءة البلزمة، فمن اؼبؤكد أصبح ملعقة أك تطوير 
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AcepHermawan, MetodologiPembelajaranBahasa Arab,(Bandung: PT RemajaRosdakarya, 

2011), hlm. 168 
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لذا، إذا نريد اف  407.التدريب ضركرة لوكاالت األفراد كاؼبؤسسات، أك اغبكومةىو 
 . نقارف بينهما ؽبا تعليق ألف اغبلوؿ عنو فباثلة باالنظرية السابقة
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 الفصل الخامس
 الخاتمة

 ملخص نتائج البحث .أ 

الطريقة السمعية الشفوية ُب ترقية مهارٌب اعتمادا على نتائج البحث عن 
أما نتائج  االستماع كالكبلـ دبدرسة نور اعبديد الثانوية اإلسبلمية بيطاف برابالنجا

 :البحث كما يلي
السمعية الشفوية لًتقية مهارٌب االستماع كالكبلـ لدل عملية تنفيذ الطريقة  .4

 األكىل الطلبة ُب مدرسة نور اعبديد الثانوية اإلسبلمية بيطاف بربالنجا ىي
سبلمة على صبيع الطالبات ٍب يتنبؤ التحية ك من اؼبعلم بتقديبال اؼبقدمةالبدءب

وضوع على أخبارىن كأحيانا يقـو اؼبعلم بإعطاء االختبار االضاُب عن اؼب
يعطى اؼبعلم اؼبادة باغبوار أكاحملادثة أك النصوص العربية ة كالثاني. كغَتىا

األخرل أك األفبلـ بوسيلة اؼبسجل كآلة التكنولوجي االخرل أك احيانا  يقرأ 
ة كالثالث . اؼبعلم النصوص كتسمع الطالبات اؼبفردات اعبديدة أك العبارات

أك العبارات فيأمرىا اؼبعلم أف كبعد أف تسمع الطالبات ككجدت اؼبفردات 
تقلد صباعة أك ربفظها ألف ُب تعليم اللغة ىذه األسلوب يسمى بأسلوب 

التدريب على أمباط الكلمات ُب اغبوار أك النصوص ةكالرابع. احملاكة كاغبفظ
الطلبات ُب الكبلـ باللغة  سبارس، كاػبامسة. كىذا اغباؿ ربت إشراؼ اؼبعلم

العربية  باستخداـ اؼبفردات أك العبارات اؼبسوموعة كأحيانا يعُت اؼبعلم 
كينتهي ، كالسادسة. اؼبوضوع فينبغي للطالبات أف يتكلمن أماـ الفصل متبادال

 اؼبعلم الدرس باإلختتاـ

الطريقة السمعية الشفوية ُب مدرسة نور اعبديد الثانوية  تنفيذ مشكبلت .0
إلسبلمية ُب القسم الدينية للفصل األكؿ كالثاين ُب ترقية مهارٌب االستماع ا

تتكوف اؼبشكبلت . كاؼبشكبلت اػبارجية اؼبشكبلت الداخليةكالكبلـ ىي 
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قلة مفاىم الطالبات ؼبعٌت الكلمات كقلة حصة اؼبعلم ُب تعيُت الداخلية من 
الطالبات ُب النطق  التدريب كسلطة الطالبات ُب النطق ال ُب اؼبعٌت كصعوبة

الكلمات باؼبخرج كقلة الوسائل التعليمية ككثَت من الطالبات يستخدمن اللغة 
كأما اؼبشكبلت اػبارجية فتتضمن على اؼبشكلة الثقافة كاالجتماعية . احمللية

 .كالبيئة اللغوية

كحلوؿ تنفيذ الطريقة السمعية الشفوية ُب ترقية مهارٌب االستماع كالكبلـ  .9
تطوير مفاىم اؼبعلم عن الطريقة السمعية الشفوية كاختيار اؼبوضوع تتكوف من 

اؼبناسب لكل الطبقة كجهز القاموس أك الشبكة الدكلية لبلتصاؿ كإعطاء 
التدريبات اؼبكثفة كاؼبماثلة كالقياـ بالتعاكف مع مدبرات السكن كالقياـ 

 .بإشراؼ الفن

 االقتراحات  .ب 

 : كما يلى   التوصياتلباحثة ىذه اغبقائق احملصولة قدمت ا كانطبلقا من
 دبدرسػػػة نػػػور اعبديػػػد الثانويػػػة اإلسػػػبلمية بيطػػػاف بربالنجػػػاعلػػػم اللغػػػة العربيػػػة ؼب .4

كفائتػػػػو َب اللغػػػػة العربيػػػػة كيبػػػػارس علػػػػى   يينبغػػػػى لػػػػو اف يرقػػػػ لقسػػػػم الدينيػػػػة،
كينبغػػػي أيضػػػا أف يفهػػػم فهمػػػا  اسػػػتخداـ الطػػػرؽ اعبيػػػدة كالوسػػػائل التعليميػػػة

 جيدا عن الطريقة اؼبستخدمة ُب عملية تعليم اللغة العربية
َب  هاارسػػػػسبَب تعلػػػػم اللغػػػػة العربيػػػػة ك  نأنفسػػػػه تشػػػػجعأف  البػػػػاتعبميػػػػع الط .0

 أعماؽبا اليومية خصوصا ُب ترقية االستماع كالكبلـ
تنميػة كفػاءهتم ؼبدير اؼبدرسة ينبغي لو أف يدافع اؼبعلػم اللغػة العربيػة كاؼبػتعلم ل .9

 . ُب تعليم اللغة العربية بالطريقة اعبيدة اؼبساعدة لنجاح التعليم
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 دليل المقابلة
 الطريقة السمعية الشفوية في ترقية مهارتي االستماع والكالم لدى الطلبة

 بمدرسة نور الجديد الثانوية اإلسالمية بيطان بارباننجا 
 أدكات ؼبعلم اللغة العربية 

مهارٌب كيف يستعد اؼبعلم ُب تنفيد الطريقة السمعية الشفوية ُب ترقية  .4
 االستماع كالكبلـ؟

 ما اػبطوات ُب تنفيذىا؟ .0
 ام اؼبنهج اؼبستخدـ ُب تنفيذ الطريقة؟ .9
 ام اؼبادة ىبتار اؼبعلم ُب تنفيذ ىذه الطريقة؟ .1
 ما األىداؼ اؼبرجوة ُب تنفيذىا؟ .6
 ما ىي عملية التقوًن من ىذه الطريقة؟ .5
 ُب تنفيذ ىذه الطريقة؟( اؼبعلم)ما دكافعك  .0
 الطريقة ككيق حلوؽبا؟ما اؼبشكبلت ىذه  .1

 األدكات للمتعلم 
كيف يقـو اؼبعلم بتنفيذ الطريقة السمعية الشفوية ُب ترقية مهارٌب  .4

 االستماع كالكبلـ؟
 ما رأيكم ؽبذه الطريقة؟ .0
ما دكافعك بتنفيذ ىذه الطريقة الذم يقـو اؼبعلم هبا ُب ترقية مهارٌب  .9

 االستماع كالكبلـ؟
 حلوؽبا؟ما اؼبشكبلت ىذه الطريقة ككيق  .1

 األدكات ؼبدير اؼبدرسة أك السكن 
 ما مقدار اؼبعلم يستطيع أف يعلم اللغة العربية؟ .4
 ام استعداد ينبغي للمعلم أف يقـو بو ُب تطبيق ىذه الطريقة؟ .0



 

 

 

 ما أنبية ىذه الطريقة ُب ترقية مهارٌب االستماع كالكبلـ؟ .9
 كيف ترجوا ؽبذه الطريقة ُب ترقية مهارٌب االستماع كالكبلـ؟  .1
 ا اػبطوات ُب دفع معلم اللغة العربية ُب تطبيق ىذه الطريقة؟ م .6

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 



 

 

 

 دليل المالحظة
 الطريقة السمعية الشفوية في ترقية مهارتي االستماع والكالم لدى الطلبة

 بمدرسة نور الجديد الثانوية اإلسالمية بيطان بارباننجا 
 البيان شكل الملحوظة الملحوظة الرقم
عملية  4

في التدريس
 الفصل 

تكوف حصة تعليم اللغة العربية قدر 
بعد دخوؿ ساعة الثامنة صباحا 

اؼبعلم إىل الفصل يقدـ اؼبعلم 
ربية كسبلمة على صبيع 
الطالبات كبعد ذلك جلس 
 على مقعده ٍب يتنبؤ على أخبار

قبل أف يبدأ الدراسة الطالبات 
كيسأؿ عن أحواؿ الطالبات 
اغباضرات كالغائبات بكشف 

كبعدىا استعد اؼبعلم اغبضور 
اآللة االليكًتكنكي كاغباسوب 
كمذياع كهريب كإذا ًب االستعداد 
فيبدأ الدراسة بالبسملة معا 

يعطى اؼبعلم اؼبادة كبعدىا 
باغبوار أكاحملادثة أك النصوص 

فبلـ العربية األخرل أك األ
بوسيلة اؼبسجل كآلة 
التكنولوجي االخرل أكيقرأ 
اؼبعلم النصوص كتسمع 

يكوف بأخذ 
الصور 

أك 
باؼبقابلة 
الشخ
 صية



 

 

 

الطالبات اؼبفردات اعبديدة أك 
كتسمعها الطالبات  العبارات

حىت هناية اغبوار أك احملادثة ٍب 
تسمع الطالبات جيدا عن ما 
يكوف ُب اغبوار كتكتب 
الطالبات عن اؼبسموع ُب 
 الدفًت أك القرطاس كيهتم اؼبعلم
إىتماما كبَتا ؾبرل الدراسة 
كبعد أف تسمع الطالبات 
ككجدت اؼبفردات أك العبارات 

اؼبعلم أف تقلد صباعة أك  فيأمرىا
ىناؾ كانت الكلمة أك . ربفظها

يقتضي أضبد كقتو "العبارة 
كينطق اؼبعلم ىذه " بالرحلة

الكلمة كبعده تقلد الطالبات 
صباعة حىت كرر اؼبعلم ثبلث 

رؼ اؼبعلم كبعدىا يش. مرات
التدريب على أمباط للقياـ ب
يكوف اؼبعلم أماـ . الكلمات

الفصل كيكتب على السبورة  
كلمة كيقـو بالتدريب على 

يكتب اؼبعلم الكلمة . أمباطها
يقتضي أضبد كقتو "



 

 

 

بإعطاء األمباط ربت "بالرحلة
ثل اؼبعلم لتغيَت الكلمة ٍب يب

األمباط اؼبثاؿ كضع الكلمة 
" صارأضبد ُب أكؿ القوؿ ف
كيأمر "أضبديقتضي كقتو بالرحلة

اؼبعلم لتقلدىا صباعة ككذلك  
األمباط بابداؿ  كاف تدريب

كبعدىا . الكلمة بكلمة أخرل
يامر اؼبعلم الطالبات لتمارسها 
ُب الكبلـ باللغة العربية يعُت 
اؼبعلم اؼبوضوع أك اؼبفردات لكل 
الطالبات كتكوف الطالبات 
 يتكلمن باللغة العربية متبادال
حسب اؼبفردات أك اؼبوضوع 
اليت عُت اؼبعلم قبلو كالطالبات 
االخرل يسمعنها كمثل ىذا 
حىت النهاية ٍب حينما تنتهي 
الدراسة   ىبتم اؼبعلم عملية 
التعلم كالتعليم بإلقاء السبلـ ٍب 

 ىبرج من الفصل
الربنامج اللغوية  0

 السكنية
 الربنامجشكل  -
اضبس الطالبات للربنامج ربت  -

 إشراؼ اؼبدبرات
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NO IND NAMA

1 9670 Ahnas Finafisatil A 80 80 A 82 82 A 89 90 A 81 80 B 80 80 A 92 88 A 75 75 B 81 60 C 80 80 A 82 76 B 87 88 A 89 90 A 80 80 A 78 80 A 91 92 B 80 84 85 A A A A A 7 0 3 0 0 1496 83,11

2 9671 Amilia Putri 80 80 A 81 81 A 89 88 A 81 80 B 80 80 A 86 80 A 75 75 B 85 80 A 80 80 A 82 76 B 85 86 A 89 88 A 85 80 A 78 80 A 88 90 A 75 83 88 A A A A A 2 8 0 0 0 1490 82,78

3 9672 Anisa Maimuna P 85 80 A 81 81 A 87 86 A 80 80 B 80 80 A 86 84 A 75 75 B 83 83 A 80 80 A 82 76 B 87 88 A 87 86 A 80 80 A 78 80 A 89 90 B 75 84 86 A A A A A 7 20 1 QIROAH B 1485 82,50

4 9673 Dewi Robiatul A 0 A 82 82 A 87 86 A 80 80 B 80 80 A 80 82 A 75 75 B 80 60 C 80 80 A 82 76 B 82 82 A 87 86 A 85 80 A 78 80 A 82 80 B 65 80 85 B A A A A 1 8 2 0 0 1370 76,11

5 9674 Elica Nasratullah 85 80 A 95 96 A 94 88 A 80 80 B 80 80 A 85 84 A 80 85 A 93 93 A 80 80 A 82 76 B 87 88 A 94 88 A 90 80 A 79 90 A 86 86 B 70 87 88 A A A A A 0 6 0 0 0 1535 85,28

6 9675 Elya Mardia 0 A 82 82 A 88 86 A 81 81 B 80 80 A 0 82 A 75 75 B 91 70 B 80 80 A 82 76 B 89 90 A 88 86 A 80 80 A 78 80 A 85 86 B 80 83 88 A A A A A 3 5 1 0 0 1330 73,89

7 9676 Faiqotul hilya 90 90 A 87 87 A 88 86 A 81 80 B 80 80 A 89 86 A 83 85 A 93 93 A 80 80 A 84 80 B 94 93 A 88 86 A 90 80 A 78 90 A 91 92 B 75 84 86 A A A A A 0 2 1 0 0 1541 85,61

8 9677 Farhani 80 80 A 89 89 A 90 85 A 81 80 B 80 80 A 91 85 A 75 80 A 94 90 A 80 80 A 82 76 B 91 90 A 90 85 A 95 80 A 88 90 A 86 86 B 80 88 90 A A A A A 1 2 1 0 0 1550 86,11

9 9678 Inayatul Hidayah 90 90 A 81 81 A 86 84 B 81 80 B 80 80 A 90 80 B 75 75 B 93 85 A 80 80 A 82 76 B 87 86 A 86 84 A 90 90 A 78 80 A 80 80 B 85 85 84 B A A A B 8 5 2 0 0 1513 84,06

10 9679 Izzah Adelia 90 90 A 81 81 A 87 86 A 81 80 B 80 80 A 87 84 A 75 75 B 87 70 B 80 80 A 82 76 B 88 86 A 87 86 A 85 80 A 80 90 A 81 80 B 99 84 85 A A A A A 0 8 0 0 0 1519 84,39

11 9680 Khairun Nisak 85 80 A 84 84 A 88 85 A 81 80 B 80 80 A 85 83 A 75 80 A 85 85 A 80 80 A 82 76 B 89 88 A 88 85 A 80 80 A 78 80 A 84 84 B 65 83 85 A A A A A 6 3 1 0 0 1477 82,06

12 9681 Lailatul Fitriyah 80 80 A 82 82 A 88 89 A 80 80 B 80 80 A 83 82 A 75 80 A 81 81 A 80 80 A 82 76 B 87 85 A 88 89 A 80 80 A 78 80 A 82 80 B 65 83 85 A A A A A 6 1 0 JURNALISTIK A+ 1459 81,06

13 9682 Lilik Qurrata A'yun 90 90 A 81 81 A 90 85 A 80 80 B 80 80 A 83 82 A 78 85 A 82 85 A 80 80 A 82 76 B 86 85 A 90 85 A 90 90 A 83 90 A 83 80 B 80 83 88 A A A A A 1 5 0 0 0 1509 83,83

14 9683 Nabila Fikriyah 90 90 A 82 82 A 86 86 A 81 80 B 80 80 A 80 80 A 80 85 A 80 65 C 80 80 A 84 80 B 86 85 A 86 86 A 80 80 A 78 80 A 89 90 B 70 83 88 A A A A A 6 0 0 JURNALISTIK A 1483 82,39

15 9684 Nur Diana Rizqiyatin 85 80 A 81 81 A 88 91 A 81 80 B 80 80 A 84 83 A 75 80 A 85 85 A 80 80 A 82 76 B 87 85 A 88 91 A 80 80 A 82 90 A 90 90 B 80 84 86 A A A A A 3 1 1 0 0 1498 83,22

16 9685 Nur Hidayah 85 80 A 84 84 A 94 87 A 81 80 B 80 80 A 85 84 A 80 90 A 99 99 A 80 80 A 86 82 B 94 92 A 94 87 A 90 80 A 78 80 A 90 90 B 99 90 95 A A A A A 1 1 1 0 0 1584 88,00

17 9686 Nurul Ismah 85 80 A 83 87 A 93 87 A 81 80 B 80 80 A 80 90 A 75 75 B 89 60 C 80 80 A 82 76 B 90 90 A 93 87 A 90 90 A 83 90 A 85 85 A 80 87 85 A A A A A 2 0 0 JURNALISTIK A 1521 84,50

18 9687 Qutsiyatud Diana 80 80 A 81 81 A 89 90 A 81 80 B 80 80 A 82 82 A 75 75 B 80 60 C 80 80 A 82 76 B 80 80 A 89 90 A 80 80 A 78 80 A 80 80 B 50 80 85 A A A A A 3 8 0 0 0 1432 79,56

19 9688 Siska Robiatul A 90 90 A 91 91 A 90 92 A 80 80 B 80 80 A 81 82 A 80 80 A 85 85 A 80 80 A 82 76 B 87 85 A 90 92 A 90 90 A 82 90 A 88 90 B 82 84 85 A A A A A 0 7 0 0 0 1527 84,83

20 9689 Siti aisyah 85 80 A 84 84 A 90 85 A 81 81 B 80 80 A 83 82 A 75 75 A 80 60 C 80 80 A 82 76 B 87 85 A 90 85 A 95 90 A 85 90 A 89 90 B 70 84 85 A A A A A 1 0 1 0 0 1505 83,61

21 9690 Siti Syaniatur R 0 A 81 81 A 83 85 A 81 81 B 80 80 A 0 80 B 75 75 B 80 60 C 80 80 A 0 0 85 A 83 85 A 80 80 A 82 90 A 84 85 B 65 83 85 A B A A A 1 14 4 0 0 1122 62,33

22 9691 Sulis Nuryawati 80 80 A 82 82 A 95 90 A 80 80 B 80 80 A 80 82 A 75 75 B 92 90 A 80 80 A 82 76 B 88 85 A 95 90 A 85 80 A 78 80 A 89 90 B 76 88 92 A A A A A 3 10 3 0 0 1517 84,28

23 9692 Uswatun Hasanah 85 80 A 82 82 A 84 86 A 81 80 B 80 80 A 88 80 B 75 75 A 83 60 C 80 80 A 82 76 B 85 82 A 84 86 A 95 90 A 82 90 A 80 80 B 70 84 86 A A A A A 5 5 1 0 0 1486 82,56

24 9693 winda Astutik 90 90 A 95 96 A 93 88 A 81 80 B 80 80 A 89 85 A 91 90 A 99 99 A 80 80 A 86 82 B 91 90 A 93 88 A 85 80 A 78 80 A 93 96 B 90 88 95 A A A A A 2 18 0 0 0 1597 88,72

25 9694 Yuliatin 80 80 A 81 81 A 91 87 B 81 80 B 80 80 A 85 83 A 88 80 B 95 70 B 80 80 A 82 76 B 90 90 A 91 87 A 85 80 A 83 90 A 90 90 B 75 83 90 A A A A A 9 0 1 JURNALISTIK A 1530 85,00
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NO IND NAMA

1 10178 Anis Maulida 80 80 A 93 90 A 88 88 A 80 80 A 80 80 B 82 85 A 80 80 B 82 70 B 80 80 B 80 80 A 81 80 A 88 88 A 90 90 A 83 90 A 88 84 A 85 80 80 A A A A A 11 6 0 0 0 1500 83,33

2 10179 Arini Dina Kamala 90 90 A 95 95 A 95 96 A 80 80 A 80 80 B 85 85 A 88 90 A 96 96 A 80 80 B 90 90 A 92 95 A 95 95 A 87 80 A 85 90 A 90 86 A 80 100 95 A A A A A 1 0 0 0 0 1603 89,06

3 10180 Devita Nur Basyiroh 90 90 A 85 80 A 88 85 A 80 80 A 80 80 B 82 85 A 78 80 B 80 80 A 80 80 B 80 80 A 82 80 A 87 87 A 85 80 A 80 90 A 86 84 B 82 89 80 A B A A B 14 13 0 0 0 1494 83,00

4 10181 Dewi Fitri Wardatul Firdaus 90 90 A 93 90 A 88 87 A 80 80 A 80 80 B 85 85 A 90 90 A 88 88 A 80 80 B 80 80 A 91 92 A 88 88 A 85 80 A 82 90 A 90 86 B 80 95 85 A A A A A 2 1 0 0 0 1550 86,11

5 10182 Dzurrotul Muniroh Ahdaniah 80 80 A 94 92 A 93 89 A 90 87 A 80 80 B 85 85 A 88 90 A 86 75 B 80 80 B 80 80 A 93 95 A 92 92 A 82 80 A 80 90 A 96 84 B 85 80 85 A A A A A 0 0 0 0 0 1549 86,06

6 10183 Elmiyatus Soliha 80 80 A 92 90 A 90 85 A 80 80 A 80 80 B 82 85 A 78 80 B 81 60 C 80 80 B 85 85 A 89 92 A 89 89 A 90 90 A 82 90 A 84 84 B 86 78 90 A A A A A 0 0 0 0 0 1516 84,22

7 10184 Faridatul Umamah 85 80 A 82 80 A 90 87 A 80 80 B 80 80 B 82 85 A 78 80 B 80 75 B 80 80 B 85 85 A 80 80 A 86 86 A 90 90 A 80 90 A 84 86 A 85 60 80 A A A A A 0 1 0 0 0 1467 81,50

8 10185 Fida Laily  Maisuroh 85 80 A 87 92 A 88 86 A 90 87 A 80 80 B 82 85 A 86 90 A 94 94 A 80 80 B 80 80 A 88 90 A 86 86 A 85 80 A 83 90 A 90 88 A 85 84 85 A A A A A 0 2 0 0 0 1538 85,44

9 10186 Firda Hilyatul Khoiriyah 80 80 A 88 90 A 89 88 A 80 80 B 80 80 B 82 85 A 82 90 A 82 60 C 80 80 B 85 85 A 82 85 A 89 89 A 80 80 A 80 90 A 86 84 B 85 52 80 A A A A A 2 6 0 0 0 1462 81,22

10 10187 Isyti Rozanah 80 80 A 90 90 A 89 85 A 80 80 A 80 80 B 85 85 A 80 80 B 81 65 C 80 80 B 85 85 A 85 87 A 85 85 A 95 90 A 82 90 A 88 86 A 80 80 80 A A A A A 1 0 0 0 0 1505 83,61

11 10188 Latifatul Ma'rifah Nurul Haqiqi 85 80 A 85 85 A 86 86 A 0 A 80 80 B 82 85 A 82 90 A 82 84 A 80 80 B 85 85 A 0 88 A 85 85 A 80 80 A 0 0 85 86 78 A B A A A 1 15 0 0 0 1161 64,50

12 10189 Lutfatul Imamah 80 80 A 92 90 A 89 87 A 80 80 A 80 80 B 82 85 A 78 80 B 94 60 C 80 80 B 80 80 A 86 88 A 88 88 A 87 80 A 83 90 A 84 86 B 80 89 90 A B A A A 9 18 1 0 0 1522 84,56

13 10190 Mahbubatul Hafifi 85 80 A 93 92 A 87 86 A 80 80 A 80 80 B 82 85 A 80 80 B 94 94 A 80 80 B 80 80 A 90 90 A 87 87 A 90 90 A 85 90 A 86 84 A 82 89 80 A A A A A 0 0 0 0 0 1530 85,00

14 10191 Musfiqotur Rohmati 90 90 A 94 92 A 87 87 A 90 90 A 80 80 B 82 85 A 84 90 A 98 60 C 80 80 B 85 85 A 94 93 A 87 87 A 80 80 A 80 90 A 86 86 A 82 92 90 A A A A A 1 0 0 0 0 1561 86,72

15 10192 Nur Hasanah 82 80 A 90 88 A 91 93 A 80 80 A 80 80 B 82 85 A 80 80 B 88 60 C 80 80 B 80 80 A 91 93 A 92 92 A 90 90 A 85 90 A 88 86 A 82 86 85 A A A A A 0 0 0 0 0 1532 85,11

16 10193 Nur Nabila Zaki 85 80 A 89 88 A 91 91 A 80 80 A 80 80 B 82 85 A 86 90 A 86 65 C 80 80 B 85 85 A 82 84 A 91 91 A 80 80 A 84 90 A 90 90 A 80 84 78 A B A A A 1 10 0 0 0 1513 84,06

17 10194 Riza Ainun Kholifah 90 90 A 93 90 A 90 87 A 80 80 A 80 80 B 85 85 A 82 90 A 90 90 A 80 80 B 85 85 A 87 88 A 89 89 A 85 80 A 80 90 A 86 84 A 82 91 85 A A A A A 1 6 0 0 0 1540 85,56

18 10195 Shofiyatul Holidiyah 80 80 A 92 90 A 89 96 A 90 80 A 80 80 B 82 85 A 84 90 A 99 99 A 80 80 B 85 85 A 90 90 A 88 88 A 95 90 A 83 90 A 90 86 B 80 89 85 A A A A A 0 3 0 0 0 1561 86,72

19 10196 Siti Anisah 0 A 94 92 A 94 84 A 80 80 A 80 80 B 82 85 A 80 80 B 96 96 A 80 80 B 75 75 A 87 88 A 94 94 A 90 90 A 85 90 A 84 82 B 85 74 80 A B A A A 3 14 1 0 0 1440 80,00

20 10197 Siti Hamidah 85 80 A 94 90 A 95 86 A 80 80 A 80 80 B 82 85 A 82 90 A 99 99 A 80 80 B 85 85 A 87 88 A 95 95 A 85 80 A 86 90 A 96 88 A 90 92 90 A A A A A 5 2 1 0 0 1583 87,94

21 10198 Siti Khofifah 80 80 A 85 85 A 88 88 A 80 80 A 80 80 B 82 85 A 80 89 B 82 60 C 80 80 B 75 75 A 86 82 A 88 88 A 80 80 A 80 90 A 96 84 B 84 80 90 A A A A A 6 6 1 0 0 1496 83,11

22 10199 Siti Kholilatul Jannah 85 80 A 92 90 A 88 88 A 80 80 A 80 80 B 82 85 A 82 90 A 86 60 C 80 80 B 85 85 A 85 86 A 88 88 A 85 80 A 83 90 A 88 86 A 80 89 80 A A A A A 2 0 0 0 0 1518 84,33

23 10200 Siti Syarifatul Qomariah 90 90 A 91 90 A 92 87 A 80 80 A 80 80 B 82 85 A 78 80 B 82 75 A 80 80 B 85 85 A 87 88 A 91 91 A 90 90 A 80 90 A 86 84 A 80 86 85 A B A A A 1 9 0 0 0 1525 84,72

24 10201 Sri Waliyul Hasanah 90 90 A 83 85 A 88 88 A 80 80 B 80 80 B 82 85 A 80 80 B 90 90 A 80 80 B 85 85 A 80 82 A 88 88 A 85 80 A 80 90 A 86 84 A 82 74 85 A A A A A 2 0 0 0 0 1498 83,22

25 10202 Umdatul Mabarroh 85 80 A 92 92 A 87 86 A 80 80 A 80 80 B 82 85 A 80 80 B 84 60 C 80 80 B 80 80 A 94 95 A 87 87 A 90 90 A 85 90 A 84 84 B 86 77 85 A B A A A 2 9 0 0 0 1518 84,33

26 10203 Umy Kulsum 92 90 A 90 88 A 87 87 A 80 80 A 80 80 B 82 85 A 78 80 B 81 65 C 80 80 B 80 80 A 89 92 A 87 87 A 85 80 A 80 90 A 86 84 A 85 87 85 A A A A A 1 0 0 0 0 1514 84,11

27 10204 Wilda Fauziyah 85 80 A 89 88 A 86 85 A 80 80 A 80 80 B 82 85 A 80 80 B 84 90 A 80 80 B 75 75 A 80 82 A 86 86 A 87 80 A 80 90 A 84 82 B 85 80 85 A B A A A 4 22 0 0 0 1488 82,67

28 10205 Zahrotul Aini 80 80 A 91 90 A 89 88 A 80 80 A 80 80 B 85 85 A 80 80 B 82 84 A 80 80 B 90 90 A 80 82 A 89 89 A 90 90 A 85 90 A 90 86 A 85 81 80 A B A A A 2 19 1 QIROAH B 1517 84,28
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Bhs. Arab
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SILABUS 

 

Madrasah  : MA.Nurul Jadid 

Kelas/Semester  : X/I 

Mata Pelajaran   : Bahasa Arab 

Tema  : انحياجانيوييح,انسكٍ,األسسج,انرحيحوانرعازف  

Standar Kompetensi : memahami dan mengungkapkan informasi lisan, memahami wacana tulis dan mengungkapkan informasi secara 

tertulis  berbentuk paparan atau dialog tentang انحياجانيوييح,انسكٍ,األسسج,انرحيحوانرعازف  

KOMPETENSI 

DASAR 

MATERI 

PEMBELAJARAN 

KEGIATAN 

PEMBELAJARAN 
INDIKATOR METODE PENILAIAN 

ALOKASI 

WAKTU 

SUMBER 

BELAJAR 

1 2 3 4 5 6 7 8 

MENYIMAK 

1.1Mengidentifik

asi bunyi, 

ujaran, (kata, 

frasa, atau 

kalimat ) 

dalam suatu 

konteks 

dengan tepat 

 Wacana atau dialog  

yang memuat kosa 

kata, pola kalimat 

dan ungkapan 

komunikatif sesuai 

tema, misalnya 

tentang :  

يا اسًك ؟.   

كيف حانك ؟.    

هرِ صوزج اسسذي.    

ايٍ ذسكٍ ؟.   

ياذا ذفعم ؟.    

 

 Mendengarkan wacana 

lisan menggunakan 

berbagai media 

 Menyebutkan kata- kata 

yang didengar 

 Mencocokkan gambar 

dengan ujaran yang 

didengar 

 Menuliskan beberapa 

kata yang didengar 

dengan bantuan guru 

 Menentukan benar atau 

salah ujaran yang 

didengar 

 Mencocokkan gambar 

dengan ujaran yang 

didengar 

 Menyikapi kalimat 

dengan kata yang 

disediakan 

 Menentukan benar/ 

salah ujaran yang 

didengar 

 

sam’iyyah 

syafawiyah 

(audiolingual 

method) dan 

Mubasyaroh 

 Jenis : Tugas 

individu 

 Test : praktek 

ulangan harian 

2 x 40’  ’Arobiyah 

Lin Nasyiin 

 Kamus 

Bahasa Arab 

 Buku yang 

memuat tema 

terkait 



 

 

 

KOMPETENSI 

DASAR 

MATERI 

PEMBELAJARAN 

KEGIATAN 

PEMBELAJARAN 
INDIKATOR METODE PENILAIAN 

ALOKASI 

WAKTU 

SUMBER 

BELAJAR 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.2.Menangkap 

makna dan 

gagasan atau 

ide dari 

berbagai 

bentuk 

wacana lisan 

secara tepat 

 Mufrodat  yang 

memuat 

20kosakata baru 

seperti اسًك-اسًى-

شقح  –غسفح –او  –اب 

صهى  –اسريقظ  –  

 Struktur kalimat 

dasar yang terdiri 

dari 

 يفسداخ اضافيح و األعداد

 

 

 Mendengarkan wacana 

lisan menggunakan 

berbagai media (Ucapan 

guru atau tape atau 

lainnya) 

 Mendiskusikan tema 

wacana lisan 

 Mendiskusikan isi 

wacana lisan 

 Menuliskan isi wacana 

lisan secara umum 

 Memaparkan isi wacana 

lisan secara umum 

 Menentukan tema dari 

wacana lisan 

 Menentukan ide pokok 

wacana lisan 

 Menentukan informasi 

rinci dari wacana lisan 

 

sam’iyyah 

syafawiyah 

(audiolingual 

method) dan 

Mubasyaroh 

 Tugas 

kelompok 

2 x 40’  ’Arobiyah 

Lin Nasyiin 

 Kamus 

Bahasa Arab 

 Buku yang 

memuat tema 

terkait 

BERBICARA 

2.1.Menyampaik

an gagasan 

atau pendapat 

secara lisan 

dengan lafal 

yang tepat 

 Dialog dengan judul 

يا اسًك ؟.   

حانك ؟كيف .    

هرِ صوزج اسسذي.    

ايٍ ذسكٍ ؟.   

ياذا ذفعم.    

 Mendengarkan wacana 

lisan  

 Mengulangi/menirukan 

ujaran 

(kata/frasa/kalimat) 

 Menjawab secara lisan 

mengenai isi wacana 

dengan tepat 

 Menceritakan kembali 

isi wacana 

 Bercerita sesuai tema 

 Menirukan ujaran (kata, 

frasa, kalimat) dengan 

tepat 

 Melafalkan ujaran 

(kata, frasa, kalimat) 

dengan intonasi yang 

tepat 

 Menyampaikan 

informasi sederhana 

sesuai konteks 

  Jenis : Praktek 

(demonstrasi) 

Ulangan 

Harian 

  ’Arobiyah 

Lin Nasyiin 

  Kamus 

Bahasa Arab 

 Buku yang 

memuat tema 

terkait 
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SUMBER 

BELAJA

R 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2.2 Melakukan 

dialog sesuai 

konteks dengan 

tepat dan lancar 

  Mengajukan pertanyaan 

kepada teman di kelas 

 Menjawab pertanyaan yang 

diajukan lawan bicara 

 Melakukan percakapan 

sederhana dengan teman 

sekelas/ sebaya 

 Bermain peran 

 Mengajukan pertanyaan 

sesuai konteks 

 Menjawab pertanyaan 

sesuai konteks 

 Menceritakan keadaan atau 

kegiatan sesuai konteks 

 Melakukan percakapan 

sesuai konteks 

sam’iyyah 

syafawiyah 

(audiolingual 

method) dan 

Mubasyaroh 

 Jenis : Tugas 

Individu/ 

kelompok 

 Test : Praktik 

 Bentuk : 

wawancara, 

bermain peran 

dan demonstrasi 

2 x 40’  

MEMBACA 

3.1.Melafalkan dan 

membaca 

nyaring kata, 

kalimat, dan 

wacana tulis 

dengan benar 

3.2.Mengidentifika

si bentuk dan 

tema wacana 

secara tepat 

 

 

 Wacana dengan tema   

يا اسًك ؟.   

كيف حانك ؟.    

هرِ صوزج اسسذي.    

ايٍ ذسكٍ ؟.   

ياذا ذفعم.    

 Menirukan guru dalam 

melafalkan kata/ frasa/ 

kalimat 

 Membaca nyaring wacana 

tulis didepan kelas 

 Menentukan tema wacana 

dalam kerja kelompok 

 Melafalkan kata / frasa/ 

kalimat dengan tepat 

 Membacakan nyaring kata 

/ frasa/ kalimat dengan 

intonasi dan lafal yang 

tepat 

 Menentukan tema 

wacana tulis 

  Jenis : Tugas 

Individu 

 Bentuk : 

membaca 

nyaring  

 Test : Praktik 

 Jenis : Tugas 

Kelompok 

 Bentuk : 

Diskusi 

  

 

 

  



 

 

 

KOMPETENSI 

DASAR 

MATERI 

PEMBELAJARAN 

KEGIATAN 

PEMBELAJARAN 
INDIKATOR METODE PENILAIAN 

ALOKASI 

WAKTU 

SUMBER 

BELAJAR 

1 2 3 4 5 6 7 8 

3.3. Menemukan 

makna dan 

gagasan atau 

ide wacana 

tulis secara 

tepat 

  Mendiskusikan 

informasi umum dalam 

kerja kelompok 

 Menentukan informasi 

tertentu dalam kerja 

kelompok 

 Menyusun guntingan- 

guntingan kalimat 

menjadi wacana dalam 

kerja kelompok 

 Menjawab pertanyaan 

mengenai informasi 

rinci dari wacana tulis 

 Menentukan informasi 

umum/ tema dari 

wacana tulis 

 Menentukan informasi 

tertentu/ kata kunci dari 

wacana tulis 

 Menafsirkan makna 

kata / ungkapan sesuai 

konteks 

 Menjawab pertanyaan 

mengenai informasi 

tertentu dari wacana 

tulis 

 Mencocokkan tulisan 

dengan gambar / bagan/ 

denah dsb 

 Menjawab pertanyaan 

mengenai informasi 

rinci dari wacana tulis 

sam’iyyah 

syafawiyah 

(audiolingual 

method) dan 

Mubasyaroh 

 Jenis : Tugas 

kelompok 

 Bentuk : 

Diskusi 

Tes Tulis 

Ulangan 

Harian 

2 x 40’  ’Arobiyah 

Lin Nasyiin 

 Kamus 

Bahasa Arab 

 Buku yang 

memuat tema 

terkait 

MENULIS 

4.1.Menulis kata, 

frasa, dan 

kalimat 

dengan huruf, 

ejaan dan 

tanda baca 

 Merangkai kalimat 

dan menulis wacana 

dengan judul  

يا اسًك ؟.   

كيف حانك ؟.    

هرِ صوزج اسسذي.    

ايٍ ذسكٍ ؟.   

 Menyusun guntingan 

kata yang diacak 

menjadi kalimat sesuai 

gambar dalam kerja 

kelompok 

 Menulis kata –kata 

berdasarkan gambar/ 

 Menulis kata dengan 

tepat 

 Menulis frasa/ kalimat 

dengan tepat 

  Jenis : Tugas 

Individu 

 Tes Tulis 

 Bentuk : 

Uraian 

terbatas 

ulangan harian 

  ’Arobiyah 

Lin Nasyiin 

 Kamus 

Bahasa Arab 

 Buku yang 

memuat tema 

terkait 



 

 

 

yang tepat   .ذفعم ياذا  ujaran 

 Melengkapi wacana 

dengan kata- kata yang  

KOMPETENSI 

DASAR 

MATERI 

PEMBELAJARAN 

KEGIATAN 

PEMBELAJARAN 

INDIKATOR METODE PENILAIAN ALOKASI 

WAKTU 

SUMBER 

BELAJAR 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  Didektekan guru 

 Secara individu 

menuliskan kalimat 

yang telah disusun di 

papan tulis 

   2 x 40’  ’Arobiyah 

Lin Nasyiin 

 Kamus 

Bahasa Arab 

 Buku yang 

memuat tema 

terkait 

4.2.Mengungkap

kan gagasan 

atau pendapat 

secara tertulis 

dalam 

kalimat 

dengan 

menggunaka

n kata, frase, 

dan struktur 

yang benar 

 Struktur kalimat 

Misalnya : 

 يفسداخ اضافيح و األعداد

 Melengkapi wacana 

kata yang tersedia 

 Menyusun frasa / 

kalimat yang tersedia 

menjadi pragraf 

 Membuat cerita 

berdasarkan gambar  

 Membuat wacana 

pendek sederhana 

sesuai tema  

 Menyusun kata / frasa 

menjadi kalimat dengan 

struktur yang tepat 

 Menyusun frasa / 

kalimat yang tersedia 

menjadi wacana 

  Jenis : Tugas 

Individu 

 Tes Tulis 

 Bentuk : 

Uraian 

terbatas 

ulangan harian 

  ’Arobiyah 

Lin Nasyiin 

 Kamus 

Bahasa Arab 

 Buku yang 

memuat tema 

terkait 

Mengetahui : 

Kepala Madrasah,            Guru Mata Pelajaran, 

 

 

 

K.AHMAD ZAKI, SHI           MOH. NA’IM, AP 



 

 
 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  

(RPP) 

Nama Sekolah  : MA Nurul Jadid 

Mata Pelajaran : Bahasa Arab 

Kelas/ Semester : X/ I 

Waktu   : 3 x 45’ 

Standar Kompetensi : MENYIMAK/ ISTIMA’ 

 Memahami informasi lisan, mengungkapkan informasi secara lisan, 

memahami wacana tulis berbentuk paparan atau dialog tentang perkenalan 

dan kehidupan keluarga dengan struktur kalimat yang tepat dan benar. 

 

Kompetensi Dasar : 

 Mengidentifikasi bunyi, ujaran, (kata, frasa, atau kalimat ) dalam suatu  

konteks dengan tepat 

 Menangkap makna dan gagasan atau ide dari berbagai bentuk wacana lisan 

secara tepat 

 

Materi Pokok  : 

1. Perkenalan, misalnya : 

 اسمي خالد، ما سمك؟+: 

 اسمي خليل:  -

 كيف حالك؟+: 

 بخير، والحمد هلل+: 

 من أين أنت؟:  -

 أنا من باكستان+: 

 هل أنت باكستاني؟:  -

 نعم أنا باكستاني، وما جنسيتك؟+: 

 أنا تركيا، أنا من تركي:  -



 

 

 

 ما عمرك؟+: 

 عمري خمس عشرة سنة، وأنت كم سنة عمرك؟:  -

 عمري خمس عشرة سنة أيضا+: 

 مع السالمة:  -

 مع السالمة+: 

2. Kehidupan Keluarga, Misalnya: 

 السال م عليكن

 وعليكن السالم

 هذه صىرة اسزحً 

 ها شاء هللا 

 هن هذا ؟

          هذ ا والذي احوذ 

 Mufrodat  tentang  األسسجو انرحيحوانرعازف yang memuat 20kosakata baru 

seperti او  –اب -اسًك-اسًى  

 Struktur kalimat dasar yang terdiri dari  

 

 

Indikator :  

 Siswa mampu mencocokkan gambar dengan ujaran yang didengar tentang 

األسسج,انرحيحوانرعازف  

 Siswa mampu menyikapi kalimat dengan kata yang disediakan 

 Siswa mampu menentukan benar/ salah ujaran yang didengar 

 Siswa mampu menentukan tema dari wacana lisan 

 Siswa mampu menentukan ide pokok wacana lisan 

 Siswa mampu menentukan informasi rinci dari wacana lisan 

 

Metode 

Tanya jawab, sam’iyyah syafawiyah (audiolingual method) dan Mubasyaroh, 

latihan. 



 

 

 

 

Langkah-Langkah Kegiatan Pembelajaran : 

1. Kegiatan Awal. 

o Guru mengucapkan salam sebagai pembuka pertemuan dan 

menanyakan kabar siswa. 

o Guru mengecek kehadiran siswa 

o Guru bersama siswa mengecek kesiapan perangkat pembelajaran 

o Guru menyampaikan informasi tentang materi yang akan 

disampaikan, meliputi: Kompetensi dasar dan indikator pencapaian 

2. Kegiatan inti 

 Guru membaca teks hiwar/dialog dan siswa menirukannya 

 Guru mengucapkan kosakata satu per satu, siswa menirukan secara 

berkelompok, kemudian sendiri-sendiri . 

 Guru menjelaskan arti kosakata dengan menggunakan Contoh kalimat 

yang mudah dipahami. 

 Mencocokkan tulisan dengan kata' frase atau kalimat yang 

didengar sesuai dengan tema. 

 Menentukan tema dari wacana lisan sesuai dengan tema. 

 Melengkapi kalimat dengan kata yang disediakan 

 

3. Penutup 

 Siswa di bimbing guru menyimpulkan materi yang telah diajarkan 

guna memantapkan pemahaman materi. 

 Siswa menjawab beberapa pertanyaan guru (post test). 

 Tindak lanjut dengan memberikan PR. 

 Berdo’a sebagai penutup. 

 

Alat dan Sumber Belajar: 

 Alat   : Papan tulis, spidol, penghapus, Laboratorium bahasa, 

LCD, Proyektor, kaset, VCD player, dll.  

 Sumber belajar :  

- Abdur Rohman bin Ibrohim Fauzan, Mukhtar Thohir Husain, & M. Abdul 

Kholiq M. Fadhil. Arobiyah Baina Yadaik, Media Ilmu, Malang, 2004. 

- Kamus Bahasa Arab Yunus 



 

 

 

Penilaian 

1. Teknik :  Test lisan 

2. Bentuk : Menyebutkan mufrodat yang sudah dihafal serta melatih 

membuat   kalimat secara lisan. 

3. Instrumen  

  !  حبادل السؤال و الجىاب هع سهالئك 

 

اسًى يحًد يا اسًك ؟:يحًد.   

يا اسًك ؟,---------اسًى : حًيد          

-------------: قاسى      

 

يٍ ايٍ اَد؟,اَا يٍ ذسكيا: عهي .   

يٍ ايٍ اَد؟ -----------: يحًود      

-------------------: احًد      

 

يا جُسيرك ؟, اَا ذسكي: احًد .    

يا جُسيرك ؟, ----------اَا : عهي       

----------------: حًيى       

!حبادل السؤال و الجىاب هع سهالئك كوا فً الوثا ل   

: انًثال   

ايٍ احًد ؟: خا ذى   

احًد فى انًسجد يصهى : حُاٌ   

ذصهى  –انًصهى  –فاطًح .   

يروضأ  –انثيد  –تدز .    

ذقسأ انقسأٌ –انغسفح  –شيُة .    

يقسأ انقسأٌ -انًسجد  –عا دل .    

  



 

 

 

Paiton, 30 November 

2013 

Mengetahui,       

Kepala Madrasah     Guru Mata Pelajaran 

 

 

K.AHMAD ZAKI,SHI     MOH. NA’IM, AP 

 
 
 
 
 

  



 

 

 

STANDAR KOMPETENSI LULUS (SKL) 

STANDAR KOMPETENSI (SK) DAN KOMPETENSI DASAR (KD) 

MADRASAH ALIYAH 

 

BIDANG STUDI: BAHASA ARAB 

 

 

A. Latar Belakang  

Dalam era globalisasi, perkembangan teknologi komunikasi yang sangat 

cepat menjadikan jarak bukan suatu hambatan untuk mendapatkan informasi 

dari berbagai penjuru dunia. Oleh karena itu bahasa asing selain bahasa 

Inggris menjadi penting. Dengan demikian semakin jelas bahwa penguasaan 

bahasa asing selain bahasa Inggris, dalam hal ini bahasa Arab, merupakan 

hal yang sangat mendesak. Banyak informasi ilmu pengetahuan baik di 

bidang teknik, ilmu-ilmu murni, ekonomi, psikologi maupun seni bersumber 

dari buku-buku berbahasa Arab. Selain itu bahasa Arab merupakan sarana 

komunikasi dalam pengembangan dunia pariwisata dan bisnis. 

 

         Bahasa bukan hanya sebagai suatu bidang kajian, melainkan sebagai faktor 

sentral dalam perkembangan intelektual, sosial, dan emosional peserta didik. 

Penguasaan bahasa Arab menjadi persyaratan penting bagi keberhasilan 

individu dalam menjawab tantangan zaman di era globalisasi. Pembelajaran 

bahasa Arab secara formal di madrasah merupakan sarana utama bagi 

peserta didik untuk menguasai bahasa Arab. Hal ini dimaksudkan agar 

peserta didik dapat merespon secara proaktif berbagai perkembangan 

informasi, ilmu pengetahuan dan teknologi. 

 

Melalui pembelajaran bahasa Arab dapat dikembangan keterampilan peserta 

didik dalam berkomunikasi lisan dan tulisan untuk memahami dan 

menyampaikan informasi, pikiran dan perasaan.  Dengan demikian mata 

pelajaran bahasa Arab diperlukan untuk pengembangan diri peserta didik 

agar mereka dapat tumbuh dan berkembang menjadi warga negara yang 

cerdas, terampil, dan berkepribadian Indonesia, dapat mengembangkan ilmu 

pengetahuan, teknologi, dan budaya serta siap mengambil bagian dalam 

pembangunan nasional. 

 

Mata pelajaran bahasa Arab merupakan suatu mata pelajaran yang diarahkan 

untuk mendorong, membimbing, mengembangkan, dan membina 

kemampuan serta menumbuhkan sikap positif terhasap bahas Arab baik 

reseptif maupun produktif. Kemampuan reseptif yaitu kemampuan untuk 

memahami pembicaraan orang lain dan memahami bacaan. Kemampuan 

produktif yaitu kemampuan menggunakan bahasa sebagai alat komunikasi 

baik secara lisan maupun secara tertulis. Kemampuan berbahasa Arab serta 

sikap positif terhadap bahasa Arab tersebut sangat penting dalam membantu 



 

 

 

memahami sumber ajaran Isalam yaitu Al Qur’an dan Al Hadits, serta kitab-

kitab berbahasa Arab yang berkenaan dengan Islam bagi peserta didik. 

 

Untuk itu bahasa Arab di madrasah dipersiapkan untuk pencapaian 

kompetensi dasar berbahasa, yang mencakup empat keterampilan berbahasa 

yang diajarkan secara integral, yaitu menyimak, bebicara, membaca dan 

menulis. Meskipun begitu, pada tingkat pendidikan dasar (elementary) 

dititikberatkan pada kecakapan menyimak dan berbicara sebagai landasan 

berbahasa. Pada tingkat pendidikan menengah (intermediate), keempat 

kecakapan berbahasa diajarkan secara seimbang. Sedangkan pada tingkat 

pendidikan lanjut (advanced) dikonsentrasikan pada kecakapan membaca 

dan menulis, sehingga peserta didik diharapkan mampu mengakses berbagai 

referensi berbahasa Arab.  

 

B. Tujuan 

 

Mata pelajaran bahasa Arab memiliki tujuan sebagai berikut: 

 

1. Mengembangkan kemampuan berkomunikasi dalam bahasa Arab, baik 

lisan maupun tulisan yang mencakup empat kecakapan berbahasa, yakni 

menyimak (istima’), berbicara (kalam), membaca (qira’ah), dan menulis 

(kitabah). 

2. Menumbuhkan kesadaran tentang pentingnya bahasa Arab sebagai salah 

satu bahasa asing untuk menjadi alat utama belajar, khususnya dalam 

mengkaji sumber-sumber ajaran Islam. 

3. Mengembangkan pemahaman tentang saling keterkaitan antara bahasa dan 

budaya serta memperluas cakrawala budaya. Dengan demikian peserta 

didik diharapkan memiliki wawasan lintas budaya dan melibatkan diri 

dalam keragaman budaya. 

 

C. Ruang Lingkup 

 

Mata pelajaran bahasa Arab di Madrasah Aliyah terdiri atas bahan yang 

berupa wacana lisan dan tulisan berbentuk paparan atau dialog tentang 

perkenalan, kehidupan keluarga, hobi, pekerjaan, remaja, kesehatan, fasilitas 

umum, pariwisata, kisah-kisah Islam, wawasan Islam, wawasan umum dan 

tokoh-tokoh Islam untuk melatih keempat aspek kemampuan berbahasa, 

yaitu  menyimak, berbicara, membaca dan menulis.  

 

D.  Standar Kompetensi Lulus (SKL) 

 



 

 

 

1. Menyimak 

Memahami wacana lisan berbentuk paparan atau dialog tentang perkenalan, kehidupan 

keluarga, hobi, pekerjaan, remaja , kesehatan, fasilitas umum, pariwisata, kisah-kisah Islam, 

kebudayaan Islam, wawasan umum dan tokoh-tokoh Islam 

2. Berbicara 

Mengungkapkan secara lisan dalam bentuk paparan atau dialog tentang perkenalan, 

kehidupan keluarga, hobi, pekerjaan, remaja, kesehatan, fasilitas umum, pariwisata, kisah-

kisah Islam, kebudayaan Islam, wawasan umum dan tokoh-tokoh Islam 

3. Membaca 

Membaca dan memahami makna wacana tertulis paparan atau dialog tentang perkenalan, 

kehidupan keluarga, hobi, pekerjaan, remaja, kesehatan, fasilitas umum, pariwisata, kisah-

kisah Islam, hari-hari besar Islam, wawasan umum dan tokoh-tokoh Islam 

4. Menulis 

Mengungkapkan secara tertulis berbentuk paparan atau dialog tentang perkenalan, kehidupan 

keluarga, hobi, pekerjaan, remaja, kesehatan, fasilitas umum, pariwisata, kisah-kisah Islam, 

hari-hari besar Islam, wawasan umum dan tokoh-tokoh Islam 

 

 



 

 

 

E.  Standar Kompetensi (SK) Dan Kompetensi Dasar (KD) 

 

Kelas X, Semester 1 

 

SK KD 

Menyimak  

1. Memahami informasi lisan 

berbentuk paparan atau dialog 

tentang perkenalan dan kehidupan 

keluarga  

 

1.1. Mengidentifikasi bunyi, ujaran (kata, frasa atau 

kalimat ) dalam suatu konteks dengan tepat 

1.2. Menangkap makna dan gagasan atau ide dari 

berbagai bentuk wacana lisan secara  tepat 

Berbicara 

2. Mengungkapkan informasi secara 

lisan berbentuk paparan atau dialog 

tentang perkenalan dan kehidupan 

keluarga  

 

2.1. Menyampaikan gagasan atau pendapat secara 

lisan dengan lafal yang tepat 

2.2. Melakukan dialog  sesuai konteks dengan tepat 

dan lancar 

Membaca 

3. Memahami wacana tulis berbentuk 

paparan atau dialog tentang 

perkenalan dan kehidupan keluarga  

 

3.1. Melafalkan dan membaca nyaring kata, kalimat 

dan wacana tulis dengan benar 

3.2. Mengidentifikasi bentuk dan tema wacana 

secara tepat 

3.3. Menemukan makna dan gagasan atau ide 

wacana tulis secara tepat 

Menulis 

4. Mengungkapkan informasi secara 

tertulis berbentuk paparan atau 

dialog tentang perkenalan dan 

kehidupan keluarga  

 

4.1. Menulis kata, frasa,dan kalimat  dengan huruf, 

ejaan dan tanda baca yang tepat 

4.2. Mengungkapkan gagasan atau pendapat secara 

tertulis dalam kalimat dengan menggunakan 

kata, frasa, dan struktur yang benar 

 Keterangan 

Tema 1 menggunakan struktur kalimat: 

 النكزة والوعزفت
Tema 2 menggunakan struktur kalimat: 

 والخبزالوبخذاء 



 

 

 

Kelas X, Semester 2 

 

SK KD 

Menyimak 

5. Memahami informasi lisan 

berbentuk paparan atau dialog 

tentang hobi dan pekerjaan  

 

5.1. Mengidentifikasi bunyi, ujaran (kata, frasa atau 

kalimat ) dalam suatu konteks dengan tepat 

5.2. Menangkap makna dan gagasan atau ide dari 

berbagai bentuk wacana lisan secara  tepat 

Berbicara 

6. Mengungkapkan informasi secara 

lisan berbentuk paparan atau dialog 

tentang hobi dan pekerjaan  

 

 

6.1. Menyampaikan gagasan atau pendapat secara 

lisan dengan lafal yang tepat  

6.2. Menyampaikan gagasan atau pendapat secara 

lisan sesuai konteks dengan lafal yang tepat 

6.3. Melakukan dialog  sesuai konteks dengan tepat 

dan lancar 

Membaca 

7. Memahami  wacana tertulis 

berbentuk paparan atau dialog 

tentang hobi dan pekerjaan  

 

 

7.1. Melafalkan atau membaca nyaring kata, kalimat 

dan wacana tulis secara tepat dan benar 

7.2. Mengidentifikasi bentuk dan tema wacana 

secara tepat dan benar 

7.3. Menemukan makna dan gagasan atau ide 

wacana tulis secara tepat 

Menulis  

8. Mengungkapkan informasi secara 

tertulis berbentuk paparan atau 

dialog tentang hobi dan pekerjaan  

 

8.1. Menulis kata, frasa,dan kalimat  dengan huruf, 

ejaan dan tanda baca yang tepat dan benar 

8.2. Mengungkapkan gagasan atau pendapat secara 

tertulis dalam kalimat dengan menggunakan 

kata, frasa, dan struktur yang benar 

 Keterangan 

Tema 1 menggunakan struktur kalimat: 

 بعض حزوف الجز وهعانيها الكثيزة الىرود
Tema 2 menggunakan struktur kalimat: 

 العطف

 



 

 

 

Kelas XI, Semester 1 

 

SK KD 

Menyimak 

1. Memahami informasi lisan 

berbentuk paparan atau dialog 

tentang remaja dan  kesehatan  

 

 

 

1.1. Mengidentifikasi bunyi, ujaran (kata, frasa atau 

kalimat ) dalam suatu konteks dengan tepat 

1.2. Menangkap makna dan gagasan atau ide dari 

berbagai bentuk wacana lisan secara  tepat 

Berbicara  

2. Mengungkapkan informasi secara 

lisan berbentuk paparan atau dialog 

tentang remaja dan  kesehatan  

 

 

 

2.1. Menyampaikan gagasan atau pendapat secara 

lisan tentang remaja  dengan lafal yang tepat 

2.2. Menyampaikan gagasan atau pendapat secara 

lisan dengan lafal yang tepat 

2.3. Melakukan dialog  sesuai konteks dengan tepat 

dan lancar 

Membaca 

3. Memahami wacana tulis berbentuk 

paparan atau dialog tentang remaja 

dan  kesehatan  

 

3.1. Melafalkan dan membaca nyaring kata, kalimat 

dan wacana tulis dengan benar 

3.2. Mengidentifikasi bentuk dan tema wacana 

secara tepat 

3.3. Menemukan makna dan gagasan atau ide 

wacana tulis secara tepat 

Menulis 

4. Mengungkapkan informasi secara 

tertulis berbentuk paparan atau 

dialog tentang remaja dan  

kesehatan  

 

4.1. Menulis kata, frasa,dan kalimat  dengan huruf, 

ejaan dan tanda baca yang tepat 

4.2. Mengungkapkan gagasan atau pendapat secara 

tertulis dalam kalimat dengan menggunakan 

kata, frasa, dan struktur yang benar 

  Keterangan 

Tema 1 menggunakan struktur kalimat: 

 النعج والونعىث
Tema 2 menggunakan struktur kalimat: 

 اإلضافت



 

 

 

Kelas XI, Semester 2 

 

SK KD 

Menyimak 

5. Memahami informasi lisan 

berbentuk paparan atau dialog 

tentang fasilitas umum dan 

pariwisata  

 

5.1. Mengidentifikasi bunyi, ujaran (kata, frasa atau 

kalimat ) dalam suatu konteks dengan tepat 

5.2. Menangkap makna dan gagasan atau ide dari 

berbagai bentuk wacana lisan secara  tepat 

Berbicara  

6. Mengungkapkan informasi secara 

lisan berbentuk paparan atau dialog 

tentang fasilitas umum dan 

pariwisata  

 

6.1. Menyampaikan gagasan atau pendapat secara 

lisan sesuai konteks dengan lafal yang tepat 

6.2. Melakukan dialog  sesuai konteks dengan tepat 

dan lancar 

Membaca  

7. Memahami wacana tulis berbentuk 

paparan atau dialog tentang fasilitas 

umum dan pariwisata  

 

7.1. Melafalkan dan membaca nyaring kata, kalimat 

dan wacana tulis secara tepat dan benar 

7.2. Mengidentifikasi bentuk dan tema wacana 

secara tepat dan benar 

7.3. Menemukan makna dan gagasan atau ide 

wacana secara tepat 

Menulis  

8. Mengungkapkan informasi secara 

tertulis berbentuk paparan atau 

dialog tentang fasilitas umum dan 

pariwisata  

 

8.1. Menulis kata, frasa,dan kalimat  dengan huruf, 

ejaan dan tanda baca yang tepat dan benar 

8.2. Mengungkapkan gagasan atau pendapat secara 

tertulis dalam kalimat dengan menggunakan 

kata, frasa, dan struktur yang benar 

 Keterangan 

 Tema-tema tersebut di atas menggunakan 

struktur kalimat 

فعليتجولت   
 

  



 

 

 

PRESTASI- PRESTASI SISWA  

1. Juara I Debat Berbahasa Arab se Jawa-Bali, diselenggarakan oleh IAIN 

Sunan Kalijaga Jogjakarta tahun 2016 (Arini Dina Kamala, Ummi 

Kulsum, Faiqotul Hilyah. PK) 

2. Juara I Kuis Berbahasa Arab se Jawa Timur, diselenggarakan oleh MA. 

Kanjeng Sepuh Gresik Jawa Timur tahun 2016 

3. Finalis Lomba Karya Ilmiah "1000 Santri Menulis Untuk Indonesia Baru", 

diselenggarakan oleh Penerbit Al-Qalam Jakarta tahun 2010 

4. Juara III Lomba Baca Kitab Tingkat Nasional, diselenggarakan oleh 

Departemen Agama RI  tahun 2016. .   

5. Juara 1 Lomba Pidato Bahasa Arab se Jawa Timur di Surabaya pada tahun 

2016 

6. Juara 2 Lomba Pidato Bahasa Arab se Jawa Timur yang diselenggarakan 

oleh Fakultas Tarbiyah Jur. PBA IAINJ Paiton Probolinggo Agustus 2017 

7. Juara 3 Lomba Debat berbahasa Arab se Jawa Timur yang 

diselenggarakan oleh Fakultas Tarbiyah Jur. PBA IAINJ Paiton 

Probolinggo Agustus 2016 

8. Juara umum Bulan Lomba dalam rangka Harlah PP. Nurul Jadid ke 67 

Tahun 2016  

9. Mengirim 2 orang lulusannya ke Universitas Al-Azhar Mesir tahun 2008 

10. Mengirim 7 orang lulusannya ke Universitas Al-Ahgaff Yaman tahun 

2008 

11. Mengirim 5 orang lulusannya ke Global University Lebanon tahun 2008 

12. Peringkat 1 Olimpiade Bahasa Arab yang diselenggarakan oleh 

Departemen Agama Kab. Probolinggo pada Desember 2016 

13. Peringkat III Olimpiade Bahasa Arab tingkat Jawa Timur yang 

dilaksanakan oleh Stikes Nurul Jadid pada Februari 2012 (Nadya XI MBI) 

14. Peringkat Harapan I Olimpiade Bahasa Arab tingkat Jawa Timur yang 

dilaksanakan oleh Stikes Nurul Jadid pada Februari 2012 (Rohmatul 

Karimah XII PK) 

15. Peringkat Harapan III Olimpiade Bahasa Arab tingkat Jawa Timur yang 

dilaksanakan oleh Stikes Nurul Jadid pada Februari 2012 (M. Alief H XI 

IPA R) 

16. Juara I Lomba Karya Ilmiah tingkat Kabupaten yang diselenggarakan 

Oleh anshor Cabang Probolinggo Maret 2012 (Khaliastul Widad) 

17. Runner UP 2 Lomba Puteri Kartini se Tapal Kuda yang diselenggarakan 

oleh STT Nurul Jadid Paiton April 2012 (Talitha Zulis Islami) 

18. Puteri Persahabatan Lomba Puteri Kartini se Tapal Kuda yang 

diselenggarakan oleh STT Nurul Jadid Paiton Aperil 2012 (Khobibatut 

Toyyibah) 

19. Juara 3 lomba baca kitab se Jawa Timur STAIN Jember, 15 Mei 2012 

20. Juara 1 Lomba Debat Bahasa Arab se-Jawa, tingkat umum (Saddam 

Husin-guru) 

21. Juara 1 Lomba Tarjamah Bahasa Arab se-Jawa, tingkat umum (Saddam 

Husin-guru) 



 

 

 

22. Juara 3 Lomba Cerdas Cermat Al-Qur’an Tingkat Kabupaten Probolinggo 

(Khalisatul Widad, Hamidah, Sitti Syauqiyah) 

23. Juara I Debat Bahasa Inggris UNMUH Jember tingkat Jatim ( M. 

Muqorrobin XI IPA) 2012  

24. Beasiswa Kedokteran Kemenag (bekerjsama dengan UNISMA) Desember 

2012 (Mohammad Amin) 

25. Juara I Pidato Bahasa Inggris  se Kabupaten oleh IPNU Probolinggo (M. 

Muqorrobin XI IPA) 2013 

26. Juara II Pidato Bahasa Arab se Kabupaten oleh IPNU Probolinggo ((M. 

Trendi, XI PK I) 2013 
 



 

 
 

TEKNIS KERJA KEGIATAN KEBAHASAAN 

ASRAMA MA PROGRAM KEAGAMAAN 

PAITON PROBOLINGGO 2016 /2017 

 

N

O 
DEPARTEMENT 

JENIS 

KEGIATAN 
TEKNIS KERJA 

TEMPAT 

KEGIATAN 

WAKTU 

KEGIATAN 

OBYEK 

KEGIATAN 
SANKSI KEGIATAN 

1 KEBAHASAAN 
Speaking/ 

Mukalamah 

 Menggunakan bahasa 

asing bagi semua siswi 

MANJ Program 

Keagamaan dalam 

berkomunikasi sehari-

hari serta kepada 

musyrifah, musyrifin, 

dan dewan guru asrama 

 Menggunakan bahasa 

asing dalam 

berkomunikasi sehari-

hari di manapun dan 

kapanpun 

 Penonaktifan hanya 

pada saat bertanya 

tentang pelajaran, 

diskusi,rapat, dan acara 

besarOSAKA (waktu 

persiapan saja) 

 Menggunakan 

Grammar/Tarkib dalam 

Di Lingkungan 

Nurul Jadid 
Setiap hari 

Seluruh siswi 

Madrasah 

Aliyah Nurul 

Jadid 

Program 

Keagamaan 

 Tidak 

berbahasa 

maka disanksi 

2 point per 

suku kata dan 

membuat 

insya’/compos

e 1 kaca 

setelah jamaah 

shalat isya’ 

 Sengaja tidak 

berbahasa 

disanksi 10 

point per suku 

kata, membuat 

insya’/compos

e 1 kaca, dan 

mencari 5 

vocab atau 

mufradat 

 Apabila 



 

 

 

berkomunikasi mengabaikan 

teguran ketika 

tidak 

menggunakan 

grammar/tarki

b, maka 

disanksi 2 

point 

  
Vocabularies/ 

mufrodat 

 Departement 

kebahasaan akan 

memberikan vocab/ 

mufrodat berupa 

lembaran kertas yang 

berisi vocab/mufrodat 

selama 1 bulan 

 Disetorkan kepada tutor 

yang telah di tentukan 

 3 vocab/ mufrodat dan 

2 idiom untuk kelas XI, 

5 vocab untuk kelas X 

 Pengumpulan buku 

setiap akhir bulan 

 Batas akhir penyetoran 

jam 24.00 WIB 

Asrama Putri 

Madrasah 

Aliyah 

Program 

Keagamaan 

Setiap Hari 

Selain Hari 

Senin dan 

Kamis 

Siswi kelas 

X dan XI 

Madrasah 

Aliyah Nurul 

Jadid 

Program 

Keagamaan 

 Bagi siswi 

yang tidak 

menyetorkan 

vocab/ 

mufrodat maka 

akan disanksi 2 

point 

 Bagi yang telat 

maka akan 

disanksi oleh 

tutor masing-

masing 

 Tidak 

mengumpulka

n buku 

vocab/mufroda

t disanksi 5 

point 

  Morning Show 

 Petugas Morning Show 

ditentukan oleh LD 

 Penggunaan bahasa 

sesuai dengan 

pergantian bahasa 

Asrama Putri 

Madrasah 

Aliyah 

Program 

Keagamaan 

Setiap hari 

Selasa 

Minggu ke-1 

dan ke-3 pada 

pagi hari, hari 

Seluruh siswi 

Madrasah 

Aliyah Nurul 

Jadid 

Program 

 Bagi petugas 

yang telat 

briefing, maka 

membayar Rp 

2.000 



 

 

 

 Untuk tema News 

Reading dan 

Conversation di 

tentukan oleh LD 

 Teks News Reading dan 

Conversation diberikan 

oleh LD  

 Petugas Morning Show 

selanjutnya akan 

diumumkan oleh MC 

 Petugas News Reading 

wajib briefing kepada 

anggota LD, batas akhir 

1 hari sebelum tampil 

pada jam 23.00 

 Concluder ditentukan 

oleh LD dengan sistem 

random 

 Durasi waktu tampil: 

o News Reading 

minimal 2 menit 

o Conversation 

minimal 5 menit 

Jumat minggu 

ke-1-4 pada 

sore hari 

Keagamaan  Bagi petugas 

yang tidak 

briefing, maka 

membayar Rp 

2.000 dan 

disanksi2 point  

 Bagi siswi yang 

telat  dalam 

mengikuti 

kegiatan maka 

disanksi 2 point 

dan berdiri 

sampai 

kegiatan selesai 

 

  
Evening 

Perform 

 Petugas EP ditentukan 

oleh LD 

 Menampilkan MC, 

Speech, dan Story 

Telling 

 Penggunaan bahasa 

sesuai dengan 

pergantian bahasa 

Asrama Putri 

Madrasah 

Aliyah Nurul 

Jadid Program 

Keagamaan 

Setiap malam 

Sabtu, Senin, 

dan Rabu 

ba’da Isya’ 

Seluruh siswi 

Madrasah 

Aliyah Nurul 

Jadid 

Program 

Keagamaan 

 Bagi petugas 

yang kurang 

baik dan tidak 

serius dalam 

melaksanakan 

tugas sebagai 

performer 

maka wajib 



 

 

 

 Petugas wajib briefing 

ke musyrifah 

 Batas akhir briefing 

adalah 2 hari sebelum 

tampil 

 Tema pidato ditentukan 

oleh LD 

 Concluder ialah 

meringkas isi yang 

dimaksud 

 Concluder ditentukan 

oleh LD dengan sistem 

Random 

 Concluder tidak boleh 

membawa catatan 

 Para audience wajib 

menyimak dan 

merangkum 

 The Best Performer 

akan diberi piagam pada 

akhir bulan 

 Ringkasan EP 

dikumpulkan pada akhir 

bulan 

 Durasi waktu tampil: 

Speech minimal 5 menit 

Telling Story minimal 7 

menit 

 Isi conclution minimal 

10 kata 

 Correction dari 

tampil kembali 

 Bagi siswi 

yang 

melanggar dan 

tidak sesuai 

dengan teknis 

kerja  maka 

sanksi di 

serahkan 

kepada LD 

 Audience yang 

tidak 

menyimak dan 

telat maka 

berdiri sampai 

kegiatan 

selesai 

 Siswi yang 

telat breafing 

didenda 

Rp.2.000 

 Siswi yang 

tidak breafing 

maka 

diberdirikan di 

atas kursi 

selama 15 

menit dan 

menghafal 5 

vocab/mufroda

t serta disanksi 



 

 

 

musyrifah 

 Briefing card wajib 

dikumpulkan 2 hari 

sebelum tampil 

 

2 point 

 Concluder 

yang 

membawa teks 

maka 

mendapat kartu 

pelanggaran  

  Game/ Lughzu 

 Setiap kamar 

mendelegasikan 3 orang 

 Setiap kamar wajib 

mengeluarkan yel-yel  

 Soal game/ lughzu 

ditentukan oleh LD 

 Sistem Game/ Lughzu 

diserahkan kepada LD 

 Setiap siswi yang telah 

mengikuti Game dan 

Lughzu maka dilarang 

mengikuti untuk kedua 

kalinya 

 Pemenang akan 

mendapatkan 

penghargaan dari LD 

Asrama Putri 

Madrasah 

Aliyah Nurul 

Jadid Program 

Keagamaan 

Malam Jum’at 

minggu 

pertama dan 

ketiga 

Seluruh siswi 

Madrasah 

Aliyah Nurul 

Jadid 

Program 

Keagamaan 

 Bagi kamar 

yang tidak 

mengutus 

anggota 

kamarnya dan 

tidak 

mengeluarkan 

yel-yel maka 

dikenakan 

denda sebesar 

Rp. 10.000,- 

 Bagi kamar 

yang tidak 

mengutus 

anggota 

kamarnya tidak 

tidak 

mengeluarkan 

yel-yel maka 

dikenakan 

denda sebesar 

Rp.5000,- 

 Siswi yang 

mengganggu 



 

 

 

jalannya 

kegiatan 

disanksi 2 

point dan 

berdiri sampai 

kegiatan 

selesai 

  
Listening/ 

Istima’ 

 Lagu diserahkan kepada 

LD 

 Hasil Listening/ Istima’ 

terbaik akan mendapat 

penghargaan dari LD 

 Lagu wajib di tulis di 

buku dan dikumpulkan 

pada akhir bulan 

 Kriteria: 

o Mengisi kata 

yang kosong 

o Bernyanyi 

bersama 

 Pada setiap kegiatan, 

LD akan memberikan 

tugas sesuai kebijakan 

LD 

Asrama Putri 

Madrasah 

Aliyah Nurul 

Jadid Program 

Keagamaan 

Malam Selasa 

minggu 

pertama dan 

ketiga 

Seluruh siswi 

Madrasah 

Aliyah Nurul 

Jadid 

Program 

Keagamaan 

 Bagi siswi 

yang telat dan 

mengganggu 

jalannya 

kegiatan maka 

berdiri sampai 

kegiatan 

selesai dan 

disanksi 2 

point 

 Bagi siswi 

yang tidak 

mengumpulka

n buku pada 

akhir bulan, 

maka disanksi 

5 point 

  
Insya’/ 

Composation 

 Tema diberikan pada 

hari jum’at oleh LD 

 Mencatat vocab baru 

beserta artinya minimal 

5 kata 

 Insya’/ Compose wajib 

dikumpulkan dalam 

Asrama Putri 

Madrasah 

Aliyah Nurul 

Jadid Program 

Keagamaan 

Hari Jum’at –

Selasa 

minggu ke-1 

dan ke- 3 

Siswi kelas 

XI 

 Bagi siswi 

yang telat 

mengumpulka

n dan meminta 

bantuan dan 

mencontek dari 

kertas lain 



 

 

 

bentuk buku 

 Batas akhir 

pengumpulan pada hari 

selasa jam 20.00 

  Siswi dilarang meminta 

bantuan dan mencontek 

di teks lain 

 Insya’ dan Compose 

terbaik akan 

mendapatkan 

penghargaan dari LD 

pada akhir bulan 

 Insya’/compose terbaik 

akan dipampang 

maka mencari 

3 idiom beserta 

artinya 

 Bagi siswi 

yang tidak 

mengumpulka

n maka 

disanksi 5 

point dan 

membayar Rp. 

5.000,- 

 Siswi yang 

tidak mencatat 

vocab/mufroda

t maka 

insya’/compos

e ditolak 

  
Tarjemah/ 

Translation 

 Teks diberikan pada hari 

Rabu 

 Batas akhir 

pengumpulan tarjamah/ 

Translation pada hari 

minggu jam 20.00 

 Mencatat vocab/ 

mufrodat baru beserta 

artinya minimal 5 kata 

 Siswi dilarang kerja 

sama dengan siswi lain 

 Tarjamah/ Translation 

terbaik akan 

mendapatkan 

Asrama Putri 

Madrasah 

Aliyah Nurul 

Jadid Program 

Keagamaan 

Hari Rabu – 

Minggu 

minggu ke-2 

dan ke- 4 

Siswi kelas 

XII 

 Bagi siswi 

yang telat dan 

kerja sama 

maka mencari 

3 idiom beserta 

artinya 

 Bagi siswi 

yang tidak 

mengumpulka

n maka 

diserahkan 

kepada 

pembina 

kebahasaan 



 

 

 

penghargaan dari LD 

pada akhir bulan 

 

  Debate 

 Judul ditentukan oleh 

LD 

 Petugas Debate 

ditentukan oleh LD 

 Terdiri dari 2 kelompok 

(3 orang), Pro, dan 

Kontra 

 Menggunakan sistem 

POI 

Speaker 1 :Membacakan 

opini 

Speaker 2 :Menyanggah 

Speaker 3 :Meringkas 

 Audience harus 

menyimak dan 

merangkum disaat 

kegiatan berlangsung 

 Hasil rangkuman 

diserahkan kepada LD 

Asrama Putri 

Madrasah 

Aliyah Nurul 

Jadid Program 

Keagamaan 

Setiap malam 

Selasa 

minggu kedua  

Seluruh siswi 

Madrasah 

Aliyah Nurul 

Jadid 

Program 

Keagamaan 

 Bagi siswi 

yang tidak 

menyimak dan 

telat maka 

berdiri sampai 

selesai 

kegiatan 

  Skill in Action 

 Skill in Action 

ditampilkan oleh setiap 

kelas sesuai jadwal 

 Penampilan harus 

berbahasa asing 

 Penampilan yang harus 

ditampilkan adalah 

Speech, Khitobah, News 

Reading, Qiro’atul 

Anba’, Telling Story, 

Asrama Putri 

Madrasah 

Aliyah Nurul 

Jadid Program 

Keagamaan 

Setiap hari 

Jum’at 

minggu ke-2 

Seluruh siswi 

Madrasah 

Aliyah Nurul 

Jadid 

Program 

Keagamaan 

 Bagi siswi 

yang telat 

mengikiuti 

kegiatan maka 

dikenakan 2 

point 

 Bagi kelas 

yang tidak 

menampilkan 

penampilan 



 

 

 

Taqdimul Qissoh, 

Dramatical/Masrohiyah 

(penampilan wajib) 

 Setiap kelas 

diperbolehkan untuk 

menampilkan selain 

yang tersebut diatas 

wajib maka 

didenda Rp. 

50.000 serta 

dikenakan 

point 2/siswi 

 Bagi kelas 

yang tidak 

menampilkan 

salah satu 

penampilan 

wajib maka 

didenda 

Rp.7.000/pena

mpilan  



 وثائق األنشطة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الشخصية مع احدى الطالبات للفصل األول والثانيالمقابلة   

 

 

 

 

 

 

 

 أنشطة االستماع ومشاهدة األفالم العربية في الفصل مع المدبرة

  

 

 

 

 

 

 

عملية تدريس اللغة العربية في الفصل وسكن الطالبات    



 

 

 

 السيرة الذاتية

 جيجئ عيٍت:    االسم

  46007751:   رقم التسجيل

 4220يوليو  06بامكاساف، :  تاريخ كمكاف اؼببلد

 الرعاف لوار الرعاف بامكاساف مدكرا:    العنواف

 716071226624:    اؽباتف

 cicikaini@gmail.com:   الربيد االلكًتكين

 االبتدائية بامكاساف  9اؼبدرسة الفبلح :   اؼبراحل الدراسية

 اؼبدرسة سوناف كاليجاكا اؼبتوسطة اإلسبلمية بامكاساف

 اؼبدرسة نور اعبديد الثانوية اإلسبلمية بيطاف بربالنجا

جامعة نور اعبديد اإلسبلمية بيطاف بربالنجا كلية الًتبية بقسم اللغة 
 العربية

إبراىيم  كلية الدراسات العليا بقسم اللغة العربية جبامعة موالنا مالك
 ماالنج
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