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 ملخص البحث
بينا إنساني للطلبة الصف السابع بالمدرسة السمعية و الشفوية تطبيق طريقة ترقية مهارة االستماع ب

 المتوسطة اإلسالمية جونونج البوهان واي كنان
 الباحثة : نور بيتي

بينا إنساين ىل نتائج املالحظة ال قامت هبا الباحثة على مدرس اللغة العربية يف املدرسة إاستنادا 
ان يف تعليم االستماع انه يستخدم القواعد و الرتمجة املتوسطة اإلسالمية جونونج البوهان واي كنان 

و ال يعطي الواجبة كالتدريب باستماع او تلفيظ الكلمة . فحسب و ال يوجد التكرير يف تعلم اللغة العربية
طالبا و هذا  30ا فواحدا الن عددهم لالستماع. و هذا قد سببه نقصان الوقت لتدريب الطالب واحد

فمشكلة هذا البحث هي هل تطبيق طريقة السمعية و الشفوية قاد يؤدي اىل نقصان املهارة يف االستماع. 
املتوسطة اإلسالمية جونونج البوهان بينا إنساين على ترقية مهارة االستماع للطلبة الصف السابع باملدرسة 

و ان تطبيق طريقة السمعية و الشفوية قاد على ترقية مهارة االستماع واي كنان؟ و افرتاض هذا البحث ه
 املتوسطة اإلسالمية جونونج البوهان واي كنان.بينا إنساين للطلبة الصف السابع باملدرسة 

ذي يتكون من التخطيط و التطبيق و املالحظة و ال هذا البحث من البحث االجرائي للصف
درس اللغة العربية و الطلبة و رئيس املدرسة بينا إنساين املتوسطة االنعكاس. و مصدر البيانات من م

اإلسالمية واي كنان. تعقد طريقة مجع البيانات باالختبار و املالحظة و املقابلة و التوثيق. و حتليل 
 البيانات يعقد بالتحليل النقدي مبقارنة النتيجة من العمل يف كل دورة مبؤشرات معينة. 

تعرف ان نتيجة مهارة االستماع للطلبة الصف السابع قبل هبا الباحثة  قامتمن البحث الذي 
%( و 33طالب ) 9طالبا جنحوا  30ن من دلت ذلك أتطبيق طريقة السمعية و الشفوية ترتقى بالبحث 

%( و بعد تطبيق طريقة السمعية و الشفوية للطلبة الصف السابع يف 67طالبا ) 21من الراسبون منه 
%( و 55طالبا ) 16جنحوا منهم طالبا  30ىل ان مهارة االستماع من الطلبة حتصل على الدورة االو 

%( و الذين مل 85طالبا ) 25%(. و بعد الدورة الثانية حيصل النجاح 45طالبا ) 14الذين مل ينجحوا 
كانت نتيجة . استنادا اىل ذلك ان بعد تطبيق طريقة السمعية و الشفوية  %(15طالب ) 5ينجحوا 

 %.52رة االستماع للطلبة ترتقى ترقية تافهة منذ قبل البحث و الدورة االوىل ح الثانية و هي مها
استنادا اىل نتيجة البحث السابق استنيطت الباحثة ان ترتقى مهارة االستماع بتطبيق طرية السمعية و 

 البوهان واي كنان.الشفوية للطلبة الصف السابع باملدرسة بينا إنساين املتوسطة اإلسالمية جونونج 
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 الباب األول

 المقدمة

 توضيح الموضوع .أ 

 يف هذ الرسالة العلمية أرادت الباحثة على توضيحقبل تعمق البحث 

اء البحث املوضوع  االصطالحات يف ب األخطاء أث هذ الرسالة فموضوع لتج

ترقية مهارة االستماع بتطبيق طريقة السمعية و الشفوية للطلبة  هي العلمية

ا إنساني المتوسطة اإلسالمية جونونج البوهان الصف السابع بالمدرسة  بي

ان  .واي ك

 كما يلي:  البيان و أما

 الترقية (1

لرتقية مهارة  1 .يعالرتف االرتفاع )ارتفعت الدرجة أو الرتبة(مبعىن  الرتقية

 االستماع للطلبة ح تكون احسن من قبل.

 االستماع مهارة (2

                                                           
1
Tim Prima Pena, Kamus Ilmiah Populer. (Gita Media Press, 2006), h. 370   
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د عبد  2 .املهارة هي الكفاءة لعمل ما و الذكاء و اما االستماع ع

يد هو . شفوياالوهاب هو القدرة على ناطق لغة ما لفهمها  االستماع با

بية او اللغة االمالكفاءة االساسية  و من يستحق هذ  .يف تعلم اللغة االج

قصت كفاءهتاالكفاءة    3 .فال يتعلم اللغة تعلما جيدا ف

 طريقة السمعية و الشفويةتطبيق  (3

فيذكلمة التطبيق  طريقة السمعية و الشفوية هي كيفية  4 .مبعىن الت

اول الغاية املقصودة بطريقة  مرتبة تستخدم لتطبيق تعليم اللغة العربية ح ت

هبه الطريقة تؤكد استخدام اللغة العربية عن استعمال  .السماعة و الكالم

 5 املفردات بشكل احملاورة.

 الطلبة (4

                                                           
2
Depatemen Pendidikan Dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai 

Pustaka, 1999),h. 613 
3
Abd. Wahab Rosyidi, Memahami Konsep Dasar Pembelajaran Bahasa Arab, (Malang : 

UIN-Maliki Press, 2012), h. 83-84 
4
Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, Op.Cit.H. 1044 

5
 Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 

2011), h. 190 
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ان  و يف العام 6 .التلميذالطلبة مجع من مفرد الطالب مبعىن 

الطالب هو الذي يتعلم يف املدرسة الرمسية كاالبتدائية و املتوسطة و 

ال املعلوماـ كي يتمىن اآلمال املرجوة. الثانوية   .يتعلم الطالب لي

 

ا إنساني (5 ان المتوسطة االسالمية المدرسة بي  جونونج البوهان واي ك

ا إنساين جونونج البوهان ا انملدرسة بي هي مدرسة اهلية  واي ك

اك هم سكان اسالمية  القرية قريب و كثري من الطلبة الذين يدرسون ه

اك هم  ون حي ي املدرسة و كذلك املدرسون الذين يدرسون ه يسك

ازات كثرية معتزة.  املدرسة. و هلذ املدرسة ا

فمن التوضيح يفهم ان املراد من هذا املوضوع عن طريقة ترقية املهارة 

و يف االستماع بتطبيق الطريقة السمعية و الشفوية لدرس اللغة العربية 

ا إنساين املتوسطة االسالمية جونونج الطلبة الصف السابع ب املدرسة بي

ان  .البوهان واي ك

 أسباب اختيار الموضوع .ب 

                                                           
6
Suharto, Tata Iryanto, Kamus Bahasa Indonesia Terbaru, ( Surabaya: Indah, 2004), h. 240. 
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 موضوع هذ الرسالة العلمية باألسبب اآلتية:اختارت الباحثة 

اختلفت اللغة العربية مع اللغة اإلندونيسية و البد للطالب ان  .1

طأ يف يؤدي إ  يد ويتكلم بالفصاحة الصحيحة ألن ا يستمع با

 .تغيري املعىن

ا إنساين املتوسطة  يفطريقة السمعية و الشفوية مل تطبق  .2 املدرسة بي

اناالسالمية جونونج ال خاصة يف الصف السابع ح  بوهان واي ك

ارادت الباحثة على تطبيق هذ الطريقة لرتقية مهارة االستماع يف 

   تلك املدرسة.

 ملعرفة املشكالت من الطلبة يف االستماع. .3

 خلفيات البحث .ج 

اء العاملاللغة العربية هي  تشر يف مجيع أ ا سوى أهن .اللغة ال ت

ية و هي أيضا تلعب دورا كبريا يف تطورات املعلومات العامة و  اللغة الدي

ية و وسيلة لسياسة  ولوجية و هبا استكثرت خزائن الثقافة الوط العلوم و التك

 .تطورات واسعةاليوم  تر طو عاملية ال ت
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ة السابقة و بعض املفكرين يرون أن  ذ األزم و كانت اللغة العربية م

 :نااللغة العربية فرتتالنتشار 

ايات  .1 روب و الغزوات و ا  انتشرت اللغة العربية بوسيلة ا

لق  .2 انتشرت اللغة العربية بوسيلة الدين و العلوم الرتبوية و ا

 و األمن و االقتصادية و التجارة.

ان ان الستيعاب املهارة اللغوية البد على كل طالب  و قال ذو ا

ها  :ان يستو مهارات ش م

 مهارة االستماع .1

 مهارة الكالم .2

 مهارة القراءة .3

 7 مهارة الكالم. .4

و من املهارات السابقة ارادت الباحثة ان يقوم بالتحليل عن مهارة 

 االستماع.

                                                           
7
 Zulhannan, Teknik Pembelajaran Bahasa Arab Interaktif, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 

190-192 
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و اما االستماع كما قال عبد   8 فان املهارة مبعىن القدرة او الكفاءة.

الوهاب انه قدرة ميكن هبا فهم اللغة ال يتعلمها الشخص عن طريقة 

بية او اللغة  جودةشفهية.  االستماع هو القدرة االساسية يف تعلم اللغة االج

ه  .االم قص م فمن مل يستحق هذ القدرة فال ميكن له تعلم لغة جيد و ي

ذ  ‘االستما .القدرة ياة فهي وسيلة فرد لالتصال مع غرية م مهم جدا يف ا

اول الفرد املفردات و اجملاز و اشكال ال . و من االستماع ت كلمات و صغر

 .و الكتابة كالكالم و القراءةالقواعد و املهارة األخرى  

االستماع هو انشطة سلبية يف تعلم اللغة و مبعىن ان ارادة االتصال 

ال تصدر من نفسه و لكن من غري و االمر املطلوب من املستمع هو حسن 

 السماع و الفهم.

طقي فهم اللغة نطقيا  يبدا من يشمل على مجيع اشكال التعبري ال

ص الكامل نطق اللغة  و االصوات و الكلمات املتقطعة و االسلوب و ال

 9 .التام

                                                           
8
  Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai 

Pustaka, 1999), h.. 613 
9
Abd. Wahab Rosyidi, Memahami Konsep Dasar Pembelajaran Bahasa Arab, (Malang : 

UIN-Maliki Press, 2012), h. 83-84  
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ان ان تعريف مهارة االستماع حيث تركز شخص ا  و قال ذو ا

و انب التحليل مبقدار فهم مضمون الكالم  تفكري الهتمام املخاطب

ابيا  ه استماعا ا سب السماع سلبيا و لك قد. مبعىن ان االستماع ليس  ال

اول الرموز و املقصود من املتكلم  و قام بالتحليل عن و البد للسامع ان يت

جة ال القاها. عما  و بذلك ميكن ايضا تكتسب مهارة االستماع قيق ا

رج من بالتدريب اصر االصوات ال  روف  و هو بتفريق ع خمارج ا

انب اخرى  اكي. و  اطق االصلي بوسيلة الشريط او ا الصحيحة من ال

بتدريب مساع الكلما املفردة اي ال ترتكب يف االستماع  اكتساب مهارة ميكن

ها. ملة و ال من فهم مضمون املعاين م  10 ا

و يف العام تعىن مهارة االستماع كقدرة الطلبة لفهم االصوات و 

قسم يونس ترتيب مهارة  الكالم يف اللغة العربية بالصحيح. العبارات و

 االستماع ا اربعة اقسام:

 فهم املعىن اجململ .1

 تفسري املسموع .2

                                                           
10

  Zulhanan, ,Op.Cit, h. 190-191 
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ليل املسموع .3  القدرة على 

 فهم عميق عن املسموع .4

هجي يف عملية التعليم.  11 اربعة انواع االستماع من تدرج م

و االذي سيستخدمه املعلم املدخل هدف تعليم اللغة العربية يعني 

التعليم او اسلوب التعليم اللغة و اما املدخل هو عبارة عن حقيقة طريقة 

هي التخطيط الشامل عن عرض املواد الطريقة . و اما تعليم اللغة العربية

اسب باملدخل املختار. العربية  صر متعلق و م صر بعد ع فك ع التذي ال ي

ية اي كل ما يقع يف الفصل الدراسي  و هو تطبيق و اما االسلوب هو التق

من الطريقة. و االهم ام يف الطريقة و االسلوب و املدخل ارتباط قوي يف 

دي تعليم اللغة العربية. ها:عن بعض طريقة تعليم اللغة العر  و قال ايفي  بية م

 طريقة القواعد و الرتمجة .1

 طريقة املباشرة .2

 طريقة القراءة .3

 طريقة السمعية و الشفوية .4

                                                           
11

 Syaiful Mustofa, Op.Cit. h. 116 -117 
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 الطريقة االتصالية .5

 12 طريقة االنتقائية. .6

باحملادثة و الكلمات البسيطة املفهومة يبدأ تعليم اللغة العربية 

وار و البد للطالب بالطلبة.  طق و ا واس و اللسان يف ال و ان يتبع ا

و اهتمام الكلمات الضامن السماع ح تعود بالقراءة و الكتابة و االنشاء 

وعة.  باملعاين املت

اس و بعدة  د ال قيمة تعليم اللغة العربية هي أثر من تعليم اللغة ع

اس  فوس من ال  هذ القيم هي: و التلخيص منأثر ال

اء اللغة  ديةقيمة ما .1 يف تعليم اللغة العربية علوم كثرية عن ا

حو و الصرف و  خزائن الكلمات و تطوير اللغة العربية كال

 و الشعر و غريها

البد به استعمال اي تربوية و هي كل مدرس  قيمة رمسية .2

اللغة و بدونه ال تصل املعلومات ا اذهان التالميذ و لكن 

غته يف القاء املعلومات ايضا البد ان يراعي نفسه و يصلح ل

                                                           
12

Ahmad Fuad Effendy, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab. (Malang : Misykat, 2009),        

h.28. 
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ا التالميذ. و بالتعليم قام املدرس ايضا بتدريب تالميذ 

ة. عمل املدرس و سلوكه و  بلغة صحيحة واضحة و صر

.  ادبه اسوة لتالميذ

املهارة و القدرة اللغوية لشخص تعرف من . قيمة تطبيقية .3

ما تكلم غري االستماع و الكالم و االستجواب و التذكري ع

 اليه.

اصبحت اللغة العربية بعدة تطوير لغة عاملية رمسية فال يسرف ان 

اس  اول التأكيد و االهتمام من ال و لكن يكون تعليم اللغة العربية على ت

توجد املشكلة يف التعليم اليوم و هي عن كيف نرقي جودة اللغة العربية ال 

ا كان املدرس ي لعب دورا مهما يف هذ اعتربها الطلبة كلغة صعبة تعلها و ه

 العملية.

تيجة البحث قبل تطبيق التحليل مع مدرسة اللغة العربية  تادا ب اس

ا انساين Tri Wahyuni S.Pd.Iسيدة استاذة تري وحيوين ) ( يف املدرسة بي

ان تعرف ان املدرس يف تلك املدرسة يستخدم  املتوسطة االسالمية واي ك

و قد يكون هذا  يتغري و يتطور يف التعليم طريقة القاعد و الرتمجة دائما و ال
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د بعض التالميذ ح رغبوا عن اتباع الدراس. و مدرس اللغة  التعليم ممال ع

 13 .تلك املدرسة مل يتخرج من الكلية يف قسم تعليم اللغة العربيةيف  العربية

فلذلك ارادت الباحثة على استمرار البحث و التحليل عن تعليم اللغة 

جح الطلبة على تعلم اللغة العربية  هذ املدرسة العربية يف و كذلك ملاذا مل ي

 .خاصة من ناحية مهارة االستماع

ان  ا انساين املتوسطة االسالمية واي ك ملعرفة مهارة االستماع يف بي

تائج كما تلي:نفذت الباحثة اختبارا شفهيا   طوة من البحث ب  كمقدمة ا

 1.1جدول 

نتيجة االختبار عن مهارة االستماع للطلبة الصف السابع 

انبالمدرسة  ا انساني المتوسطة االسالمية واي ك  بي

ر يا النتائج KKM االسم ن  ال
1. Ahmad Salman 70 80 جح  ن
2. Anisa Al-Hadi 70 60 جح  غير ن

3. Ari Nanda 70 72 جح  ن
4. Ayu Purwaningsih 70 57 جح  غير ن

5. Dewi Al-Fina 70 65 جح  غير ن

6. Erhandy 70 60 جح  غير ن

7. Erni Ayuliana 70 65 جح  غير ن

8. Febriansyah 70 50 جح  غير ن

9. Irfan 70 60 جح  غير ن
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Tri Wahyuni, Guru bahasa Arab kelas Vll Mts Bina Insani Kecamatan Gunung Labuhan 

Kabupaten  Way Kanan, Wawancara, pada Tanggal 24 Februari 2017 
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10. Lisa Yulianti 70 68 جح  غير ن

11. Mar’atun Tursinah 70 85 جح  ن
12. Muchlisn 70 64 جح  غير ن

13. M. Amirudin Lutfi 70 65 جح  غير ن

14. M. Ichsan 70 50 جح  غير ن

15. M. Mustaqim 70 60 جح  غير ن

16. M. Paisal 70 68 جح  غير ن

17. M. Rianto 70 50 جح  غير ن

18. Pingki Oktaria 70 65 جح  غير ن

19. Rahmad Yusuf Aditia 70 85 جح  ن
20. Rendi Saputra 70 62 جح  غير ن

21. Rudi Hartono 70 79 جح  ن
22. Santi Febriana 70 70 جح  ن
23. Siti Muamanahs 70 54 جح  غير ن

24. Siti Nurhasanah 70 80 جح  ن
25. Tedi Rutama 70 65 جح  غير ن

26. Tiana Saputri 70 75 جح  ن
27. Yadi Iskandar 70 62 جح  غير ن

28. Yudi Sanjaya 70 85  جح  ن
29. Yunita 70 60 جح  غير ن

30. Zahra Alfina 70 68 جح  غير ن

جحين   (% 33) طال 9  عدد الن

جحين  لب 21  عدد غير الن  (% 67) ط

ان ا انساين واي ك  املصدر: قائمة نتيجة االختبار عن االستماع للصف السابع باملدرسة بي

تيجة املطلوبة الطلبة الذين يكتفون عرف ان من تلك البيانات ت ال

(KKM سب أما اهلدف الرئيسي من نيل %. 33صل على  70( 

تيجة  تيجة  70ال يل اهلدف باحسن ال فلذلك البد للمدرس على السعي ل
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اسب ح قدر على ترقية مهارة  تاج الطريقة و االسلوب امل و لذلك 

 14 الطلبة يف االستماع.

 مؤشرات مهارة االستماع :

د أمحد فؤاد عليان هي:من بعض   االهداف يف تعليم االستماع ع

املواد قدر الطالب على االستماع و تركيز االهتمام ا  .1

 الدراسية

قدر الطالب على التقليد عما مسع و ما استو هبدف  .2

 االستماع

على فهم املسموع من املتكلم سريعا و قدر الطالب على  .3

 صحيحا

اسبا بالقيم االجتماعية قدر الطالب على غرس االستماع  .4 م

 و الرتبوية املهمة

مال يف االستماع .5  قدر الطالب على غرس معىن ا
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  Data nilai tes keterampilan menyimak  peserta didik kelas VII MTs Bina Insani Kecamatan 

Gunung Labuhan Kabupaten  Way Kanan,, 24 Februari, pukul  08.15 WIB. 
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اسبا بشكل  .6 قدر الطالب على معرفة معىن املفردات م

 املفردات املسموعة

كمة على الكالم املسموع و  .7 قدر الطالب على تقرير ا

ة  تقرير األمور الصا

ص العربية   أما ال

 لالختبار هو:

ْدرأِسيةُ اأْلأ    دأوأاُت اْلمأ

اُن . أأنأا طأاِلٌب .  ِاْسِمْي سأْلمأ
ِ الُصْورِة ! ِذ  اُْنظُْر ِإلأى هأ

ْدرأسأُة ِفي ه   ِبْيِر . اْلمأ لأٌة . وأِهيأ أأمأامأ اْلمأْسِجِد اْلكأ ِمي ْ رأٌة وأُمأظمأٌة ّوجأ ِبي ْ ِ مأْدرأسأتأي . ِهيأ كأ ِذ
اْرنُ ْو رأْقٌم  ِمْيٌل , اْلفأْصُل ُمأظٌم ..  ٧شأارِْع ُسوْكأ ّ جأ افأْصِلْى . اْلفأْصُل وأاِسٌع وأ ذأ  وأهأ

ِئِط   ِ سأب ْورأٌة .  السأب ْورأُة عألأى الحأ ِذ  اُْنظُر ! هأ
لأٌة . الساعأُة ف أْوقأ السأب ْورأِة . ه  وأ ه   ِمي ْ ِ سأاعأٌة . الساعأُة جأ ِقْيبأِتي ِذ ِقْيبأِتي . حأ ِ حأ لأٌة ِذ ِمي ْ جأ

ْكتأِب . وأه   ِقْيبأُة عألأى المأ ْكتأبأِة وأ الفأْصِل . ُهو . الحأ ْدرأسأِة . ُهوأ ب أْينأ المأ ا ُمصألى اْلمأ ذأ
ِمْيٌل . ه   ّ جأ ٌر وأ نأِظْيٌف وأ رأٌة , وأ ه  صأِغي ْ ِبي ْ ْكتأبأُة كأ ْدرأسأِة . المأ ِ مأْكتأبأُة اْلمأ ْكتأبأُة ِذ ِ المأ ِذ
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ْدرأسأِة . ُهو وأاِسٌغ ُمأظمأٌة . هِ  ّذ المأْلعأِب . ُهوأ وأرأاءأ اْلمأ اِنبأ الُمصألى . اُْنظُر ! ِالأى ه  يأ جأ
اٌض . الِمْرحأاُض نأِظْيٌف , ُهو وأرأاءأ الُمصألى ا ِمْرحأ ذأ   .. ه 

 

ادا ا البيانات اآلتية  تعرف ان نتيجة مهارة االستماع للطلبة ما اس

عل ترقي نتائجهم  خفضة و مبعىن مل يكن التعليم فعاليا  لذلك زالت م

 .ارادت الباحثة على القيام بالبحث

تاج البحث  على تطبيق طريقة ما لرتقية نتيجة مهارة و بذلك 

 لتكون احسن من قبل و تكون وسيلة و آلة لتحقيق اهلدف.االستماع 

ترقية مهارة االستماع و يف هذا البحث رغبت الباحثة ان تبحث عن 

ا انساين  بتطبيق طريقة السمعية و الشفوية للطلبة الصف السابع باملدرسة بي

ان.املتوسطة االسالمية   جونوجن البوهان واي ك

 15 مسعا.-يسمع-طريقة السمعية و الشفوية تشتق من كلمة مسع

سبة على معىن السماع. و اما الشفوية من كلمة شفة او فم او  بزيادة الياء ل

مستخدمة لتعليم و طريقة السمعية و الشفوية هي طريقة مرتبة  16 لسان.

                                                           
15

 Mahmud Yunus, Kamus Bahasa Arab. (Jakarta: PT.Mahmud Yunus Wa dzuriyah),h. 179.   
16

Ibid, hal.200. 
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ح تصل ا الغاية املقصودة عن طريقة السماع و الكالم. اللغة العربية 

فيذات استعمال اللغة العربية تؤكد على استخدام  هبذ الطريقة كانت ت

 رة.املفردات احملاو 

وار او القراءة خطوات طريقة السمعية و الشفوية  هي بعرض ا

ص القصرية باملدرس مرات  ظر من ال و اما و اما الطلبة يسمعوهنا بغيب ال

تقليد التلفيظ بطريقة التكرار من كل كلمات مجاعة مث حفظها معا و بعد 

يف  ذلك امر املدرس الطالب بتقليد و العملية امام الفصل حسب قدراهتم

 17 استعمال اللغة يوميا.

حجة اختيار طريقة السمعية و الشفوية لرتقية مهارة االستماع للطلبة 

مل املفيدة بالتدريب  يف درس اللغة العربية ح يكونوا مستوليني يف جعل ا

وار و البد اعطاء  و يدرب ايضا على احسن التلقني و ال يسكت يف ا

 18 االستجواب من املدرس.

كانت طريقة السمعية و الشفوية هي احسن الطريقة و هذا يسبب 

اسب و  الباحثة على تطبيقها الن هبا تسري تعليم املهارات االربع يف وقت م
                                                           

17
 Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 

2011), h. 190 
18

Ibid, h. 192. 
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فرصة معتدل و هذ املهارات هي الكالم و االستماع و الكتابة و القراءة. و 

 لكن حققت الباحثة على تطبيقها لتحليل عن مهارة االستماع فحسب.

ثانيا هلا مهارة اوال هلا مهارة التلفيظ  مزايا طريقة السمعية و الشفوية

مل املفيدة كما تعلم الطلبة ثالثا قدر الطلبة  اعة امناط ا للطلبة على ص

يد ألن تدريب االستماععلى  و الكالم املكثف رابعا  االتصال لسانيا با

ابية  بد هبم استجواب و ال يسكت و لكن الاحوال الفصل الفعالية و اال

د التعليم ايب ا املدرس ع  19 .ا

فيذ   طريقة السمعية و الشفويةو اما االسرتاتيجية املستخدمة يف ت

 هي اسرتاتيجية املفردات.

ارادت الباحثة على تطبيق طريقة السمعية نظرا ا املشكلة السابقة 

فيذ البحث و الشفوية  طريقة السمعية  ترقية مهارة االستماع بتطبيقمبوضوع "لت

ا إنساني المتوسطة اإلسالمية  و الشفوية للطلبة الصف السابع بالمدرسة بي

ان  ".جونونج البوهان واي ك

 

                                                           
19

  Syamsudin Asyrofi, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab. (Yogyakarta: Idea Press, 

2012), h. 111. 
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 مشكلة البحث .د 

لف  و هي : مبشكلة ةالباحث تيات البحث السابقة استسألانطالقا 

طريقة السمعية و الشفوية للطلبة الصف مهارة االستماع بتطبيق هل ميكن ترقية  .1

ان ا إنساين املتوسطة اإلسالمية جونونج البوهان واي ك للعام  السابع باملدرسة بي

 ؟2017/2018الدراسي 

 

 البحث افتراض .ه 

يب البيانات  افرتاض البحث هو اجابة موقتة عن مشكلة البحث ح 

ه اسبا براي يوكيونو ان افرتاض البحث املوقت عن مشكلة البحث  20 .اجملموعة ع م

واب حيث ان  مشكلة البحث تعرض يف مجلة االستفهام و يسمى موقت ألن ا

ظرية من مجع البيانات   21 .الذي اعطى ا املدرس يقوم على اساس ال

ليس عن افرتاض التفرق او العالقة و لكن االفرتاض يف البحث االجرائي 

ليصصل يتضمن على راي االصالح املرجو. افرتاض العمل هذا هو افرتاض العمل. 

                                                           
20

  Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis(Jakarta: Rineka Cipta, 

2013), h 64  
21

 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (Bandung: Alfabeta, 2014), Cet. XX, h. 96 
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ة تطبيقها لالصالح عن اهلدف و يف  اهج املمك اسب بوزنة امل ا اهلدف املرجو امل

 . هذا ترجى املداخلة عن امور البحث

ث ماو هو  يعرف من التعريف السابق ان االفرتاض هو جواب موقت من 

قيق الدليل قيقه و البد به  فافرتاض هذا البحث هو  .السؤال الذي كان ضعيفا 

 ترتقى مهارة االستماع بتطبيق طريقة السمعية و الشفوية.

 

 البحث أهداف .و 

 اهداف هذا البحث هي:

 هدف البحث .1

طريقة السمعية و ملعرفة ان مهارة االستماع ميكن ان ترتقى بتطبيق 

ا إنساين املتوسطة اإلسالمية جونونج  الشفوية للطلبة الصف السابع باملدرسة بي

ان  2017/2018للعام الدراسي  البوهان واي ك

افع البحث .2  م

 للمدرس ( أ
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ترجى من نتيجة هذا البحث ان تكون مراجعا و 

ميع مدرس اللغة العربية يف السعي لرتقية جودة  مذاكرة 

 تعليم درس اللغة العربية.

 للطالب ( ب

اح تعليم اللغة  قدر الطالب على ترقية و اصالح 

 .يف مهارة االستماع العربية

 لمدير المدرسة ( ت

على اتساع نتيجة هذا البحث ميكن ملدير املدرسة 

بوسيلة املشاورة املرتبة و اشكال ا املدرسني و األساتذة 

وعة ح تقع عملية التعاون و املبادلة  ألجل األنشطة املت

ودة من الرتبية و التعليم يف  ا إنساين املتوسطة ترقية ا املدرسة بي

ان  .اإلسالمية جونونج البوهان واي ك
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 الباب الثاني

 األساس النظري

 

 مهارة االستماعنوع  .أ 

 المفردات  هومفم .1

د عمل الشيء و القدرة و الكفاءة.  املهارة هي احملادثة ع
و  1

االستماع هو القدرة على استخدام اللغة يف فهم اللغة املستخدمة 

بية.  يدة هي القدرة االساسية يف تعلم اللغة االج لسانية. و السماعة ا

ح يكون الفرد الذي مل يستحق هذ القدرة مل يقدر على تعلم اللغة 

ا و وسيل قص مهارته. االستماع من اهم العملية يف حيات يدة و ت ة ا

د املعاملة مع اآلخر. يقدر الفرد على  أو ال استخدمها الفرد ع

تسليم املفردات و الذوق و شكل اللغة و ترتيب اللغة و املهارات 

د االستماع.  األخرى كالكالم و القراءة و الكتابة ع

                                                           
1
 Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: 

Balai Pustaka, 1999), h.. 613  
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يف االصل ان االستماع له صفة غري فعالية او مبعىن آخر ان 

ستمع بل من اآلخر، السلوك و فعالية املرجوة احملادثة ال تبدأ من فرد امل

 من الفرد هي االستماع و الفهم عن املسموع. 

توي على كل نوع التبليغ اللساين من  و فهم اللغة لسانية 

ملة املفيدة و  الصوت، الرتتيب، األسلوب، الكلمات القاعدية، ا

ملة الفعلية و االمسية.  ا
2 

اس يف االتصال االستماع هي الوسيلة االو  ال استخدمها ال

ة و باالستماع نتعرف املفردات اشكال  اس يف خطوات معي بني ال

مل و الرتاكيب.  ا

من احد االساس يف علم اللغة تعرف ان اللغة هي اصوات 

طوقة. و بذلك االساس قرر املفكرون على ان تعليم  مسموعة و م

اصر السماعة  ص اللغة العربية يبدا بتعليم الع و التلفيظ لتخطيط ال

 الذي يصدر من صوت.
3 

                                                           
2
Abd. Wahab Rosyidi, Memahami Konsep Dasar Pembelajaran Bahasa Arab, (Malang 

: UIN-Maliki Press, 2012), h. 83-84  
3
 Syaiful Mustofa, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Inovatif,  (Malang :UIN Maliki 

Press, 2011), h. 116 
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ان ان تعريف مهارة االستماع حيث تركز  و قال ذو ا

شخص ا تفكري الهتمام املخاطب مبقدار فهم مضمون الكالم 

سب السماع سلبيا  قد. مبعىن ان االستماع ليس  انب التحليل و ال

اول  ابيا و البد للسامع ان يت ه استماعا ا الرموز و املقصود من و لك

جة ال القاها. و بذلك  قيق ا املتكلم و قام بالتحليل عن عما 

اصر  ميكن ايضا تكتسب مهارة االستماع بالتدريب و هو بتفريق ع

اطق االصلي  روف الصحيحة من ال ارج ا رج من  االصوات ال 

انب اخرى ميكن اكتساب مهارة  اكي. و  بوسيلة الشريط او ا

ملة و ال من ا الستماع بتدريب مساع الكلما املفردة اي ال ترتكب يف ا

ها.  فهم مضمون املعاين م
4 

و يف العام تعىن مهارة االستماع كقدرة الطلبة لفهم االصوات 

و العبارات و الكالم يف اللغة العربية بالصحيح. قسم يونس ترتيب 

 مهارة االستماع ا اربعة اقسام:

 ملفهم املعىن اجمل .1

                                                           
4
 Zulhanan, Teknik Pembelajaran Bahasa Arab Interaktif, (Jakarta :PT Rajagrafindo 

Persada, 2014), h. 190-191 
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 تفسري املسموع .2

ليل املسموع .3  القدرة على 

 فهم عميق عن املسموع .4

هجي يف عملية التعليم و يف  .اربعة انواع االستماع من تدرج م

 .الدورة االو ال البد التأييد به هو مهارة تقبل شيء إمجاال

اك ثالث مهارات البد اهتمامها و تطويرها يف االستماع:  و ه

اسبةقدرة التعرف  ( أ  باالصوات العربية امل

 قدرة التقليد ملا مسع من الكلمات ( ب

 قدرة الفهم على املسموع ( ت

ها:  و هدف تعليم االستماع م

 التقليد .أ 

فظ .ب   ا

باط الفكرة االساسية .ج   است

 فهم املضمون .د 
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قيقة  طقة االصلية من اللغة و املراد به العطاء االستماع  تاج ال

ها طريقة  ركة و غريها اللغة املقصودة يتضمن م رب و ا تلفيظها و ال

 اصلية.
5 

 انواع مهارة االستماع .2

ه:  قال أمحد عليان عن أنواع االستماع م

ياة  .أ  قصان من الشخص يف تعلم ا االستماع برتكيز ا ال

طابة و غريها  االجتماعية كا

االستماع غري مركز و هو كاالخبار يف التلفاز او املذياع و  .ب 

 غريها

اقشة او االستماع  .ج  موعة من االنسان يف امل متبادال و هو 

 االستماع معا و يتبادل يف الكالم

 .االستماع مع التحليل و هو التحليل عما مسع من املتكلم .د 
6 

 

                                                           
5
 Syaiful Mustofa, Op cit. h. 116-118 

6
Abd. Wahab Rosyidi, Memahami Konsep Dasar Pembelajaran Bahasa Arab, (Malang 

: UIN-Maliki Press, 2012), h. 87  
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 فترات تعلم مهارة االستماع .3

يف تعليم مهارة االستماع فرتات من التدريب ح استطاع 

ظمة. و من فرتات املرتبة و املدرس على تكوين عمليات التدريس  م

تعليم االستماع كالتعرف مث التقليد مث السماع و الفهم. و البيان عن 

طوات هي:   تلك ا

 تدريب التعرف .أ 

و هذا للمبتدئني يف تعلم اللغة الثانية و خاصة تعرف 

روف و هذ خطوة مهمة ملعرفة  االصوات من ا

هجية اللغة االم.  االصوات العربية مب

هذ الفرتة يهدف ملعرفة االصوات و االستماع يف 

اسبة و هذا التدريب مهم الن اللغة العربية و  العربية امل

اصر. تلفة يف بعض الع  االندونيسية 

قيقة البد للمدرس اهتمام خاص ا اصوات  هبذ ا

اطق  املتشاهبة مباشرة باللسان او الشريط من ال

 االصلي.
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 تدريب السماع و التقليد .ب 

تدرب الطلبة بتعرف امناط الكلمات  يف هذ الفرتة

ديدة يف وقت مقصود خاصة للتدريب.  ا

 االستماع و القراءةتدريب  .ج 

ص  تسمع املدس املواد الدراسية بالقراءة مث قرا الطلبة ال

 صامتا مث اتباع املواد املستمعة.

 تدريب االستماع مث الفهم .د 

و بعدها تعرف االصوات من اللغة املقصودة و تلفيظها 

دريب االستماع يهدف لفهم املعاين املسموعة و و ت

ها وعة م ية مت يف الفهم بتق  :تص

ظر (1  تدريب االستماع و ال

 تدريب االستماع و التمثيل (2

اول االخبار (3  7تدريب االستماع و ت

                                                           
7
 Ahmad Fuad Effendi, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab, (Malang :Misykat), 2012, 

h. 136-143 
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و بذلك يف تعليم مهارة االستماع البد للطلبة على 

اهتمام الفرتات املقصودة من التعليم كالة لتعود 

ص و  االستماع مل املفيدة لفهم مضمون ال يف ا

قق  ملعرفة نقصان فهم الطلبة و صعويتهم افرادا ح 

 االهداف املرجوة.

 تقنية مهارة االستماع .4

من نظرية علم اللغة ان اللغة تبدا بالصوت و هي شكل 

اصر الشفهية  االصوات امللفوظة و بذلك تعليم اللغة البد باساس الع

ربة املهمة قبل القراءة و االستم  للطلبة و اهتمام من املدرس.اع ومن ا

تطبيق تعليم هذا االستماع هو البد بانشطة لسانية و استماع 

ص املسموع اوال  البد بغري نظر مل املفيدة ال من من الكلمات مث ا

و اجملذب الظهار االصوات العربية و كذلك لتكوين شأن التعليم املريح 

 الدوافع و الغرية للطلبة.

هدف عام لالستماع هو لفهم االصوات العربية يف االنشطة 

 او الرمسية.اليومية 
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 خطوات مهارة االستماع .5

و البد له البد للمدرس ان يشرح ا الطلبة عن الكلمات القصرية  ( أ

توجيه الطلبة النقاص الصعوبة من فهم نص االستماع ح تفهم 

 بالسهلة

اقش الطلبة عن املواد املقروءة و يتخخ ( ب م باالسئلة املتعلقة باملواد ت

شوذة  امل

باط من املواد املقبولة و القاء  ( ت اعة االست امر املدرس الطلبة بص

باط من املواد لسات=نيا مع االصحاب يف الفصل  االست

 .التقييم من نتيجة تعلم الطلبة بالقاء االسئلة لعيار اجناز الطلبة ( ث
8 

 مؤشرات مهارة االستماع .6

د أمحد فؤاد عليان كما يلي:من بعض اهداف تعليم   االستماع ع

قدر الطلبة على االستماع و االهتمام و الرتكيز ا املواد  ( أ

 املقروءة

                                                           
8

Bisri Mustofa dan Abdul Hamid, Metode Strategi Pembelajaran Bahasa Arab, 

(Malang :UIN MALIKI PRESS), 2012, h. 83-84 
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قدر الطلبة على اتباع و تقليد املسموع و استوعب هبدف  ( ب

 االستماع

اسبا بقيم  ( ت ميو العادة لالستماع م قدر الطلبة على على ت

 اجتماعية و تربوية مهمة

د  ( ث مال ع مية ا  االستماعت

اسبا بامناط املسموع ( ج  قدر الطلبة على فهم معاين املفردات م

كمة من الكالم املسموع و تقرير  ( ح قدر الطلبة على تقرير ا

اسب  .القرار امل
9 

 

 السمعية و الشفوية طريقة .ب 

 تعريف الطريقة (1

هجية لتطبيق  االنشطة املقصودة او كيفية الطريقة هي الكيفية امل

اول  املعلومات   .بقواعد واضحةلت
و قال ايدوارت انطوين يف كتابه  10

                                                           
9
Abd. Wahab Rosyidi, Memahami Konsep Dasar Pembelajaran Bahasa Arab, (Malang 

: UIN-Maliki Press, 2012), h. 85  
10

 LAPIS PGMI, Pembelajaran PKn MI. (Surabaya : LAPIS-PGMI, 2009), h.7   
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ان الطريقة هي التخطيط الشامل الذي يتعلق بعرض املواد الدراسية 

اسبا باملدخل  .م
11 

هي معلومات عن طرائق التعليم و يف تعريف آخر ان الطريقة 

املواد الدراسية فرديا او فرقة املستخدمة مبدرس او اسلوب عرض الب

تفعة  بالطلبة. مفهومة و م
12 

يل اهلدف املقرر. و اما يف انشطة  الطريقة هي الطريق املستخدم ل

وع االهداف املرجوة بعد انتهاء الدرس.  تاج الطريقة باملدرس بت التعليم 

و املدرس ال يقوم بتدريس اذا ال يستو احدا من هذ الطرائق املكتوبة 

 يف نظريات السيكولوجيني من الرتبية.
13 

تبني ايضا ان الطريقة هي كيفية مرتبة مستخدمة الجراء العمل ح 

يل األهداف املقررة و لذلك   ال اهلدف املرجو و لعرض املواد الدراسية ل ي

                                                           
11

 Busyaiti Madjidi, Penerapan Audio Lingual Metho dalam All in One System. 

(Yogyakarta: Sumbangsi Offset, 1994), h. 60   
12

Abu Ahmadi dan Joko Tri Prasetya, Strategi Belajar Mengajar. (Bandung: CV. 

Pustaka setia, 1997), h.. 52   
13

 SyaifulBahri Djamarah, Aswan Zain, Strategi Belajar Mengajar. (Jakarta : Rineka 

Cipta,2010), h. 46   
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د اختيار الطريقة و يف مهما كانت مهارة املدرس يلعب دورا  التعليم ع

اسبة مباشرة بتعليم كامل د اختيار الطريقة امل  .است
14 

رس الطريقة التعليمية كي يستطيع ان يقوم بالتعليم الفعا يف يفهم املد

اسب مع حوائج  ترقية نتيجة التعلم للطلبة و تطبيقها البد بتطبيق م

 .خصائص متفرقةو لكل اسلوب التعليم الطلبة 

اهج من عملية التعليم ال  موعة امل و بذلك تعرف الطريقة باهنا 

التعليمية متعلقة بطريقة سرتاتيجية و جناح تطبيق اال تلعب دورا مهما

يف استخدام الطريقة التعليمية الن استخدام االسرتاتيجية مطبقة املدرس 

 بطريقة التعليم.

 

 أنواع طرائق التدريس (2

ها طريقة تعليم اللغة العربية خاصة  دية م يف تطور تعليم اللغة العربية 

اك بعض  دي ان ه ها:ملدر اللغة العربية كما قال ايفي  الطرائق م

 طريقة القواعد و الرتمجة .أ 

                                                           
14

Pupuh fathurrohman dan M.Sobri Sutikno, Strategi Belajar Mengajar Melalui 

Penanaman Konsep Umum dan Konsep Islami. (Bandung: PT Refika Aditama, 2010), h. 55   
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 طريقة املباشرة .ب 

 طريقة القراءة .ج 

 طريقة السمعية و الشفوية  .د 

 طريقة االتصالية .ه 

 15طريقة االنتقائية .و 

و من تلك الطرائق ش تركز الباحثة على طريقة السمعية و الشفوية و 

لطريقة تستخدم باملدرس يف عملية تعليم اللغة العربية ملساعدة ا ذه

الطلبة على تقبل املواد الدراسية اجيد. و هبذ الطريقة ايضا استطاع 

ديدة الن هبذ الطريقة البد للطلبة تبادل  ربة ا اول ا الطلبة على ت

 املعلومات بعضهم بعضا.

 

 السمعية و الشفوية طريقةخلفية  (3

كان تاريخ هذ الطريقة يبدا من اجملال االجتماعي و السياسي يف بلد 

رب الدو الثاين.أمريقا  د ذل و هي يف ا ك صار مغلوبا و ألجل و ع
                                                           

15
Ahmad Fuad Effendy, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab. Malang : Misykat, 2009,        

h. 28 
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بية   ديدة احتاج إ سيطرة اللغة األج دي و القوى ا كالفرنسي و اهلول

كومة  املرتجم لالتصال مباشرة باملقيمني  الصني و غريها فاحتاجت ا

 .للبلدة املستعمرة
16 

اجة االتصالية احتاج أمريقا ا مشروع لتطوير كفاءة لغوية  و المتام ا

بية  سريعة. بدا بذلك امر حكومة أمريقا باقامة تعليم اللغة االج

( اي Army Specialized Training Programللعسكريني فيقام أنشطة )

(ASTP ة يوش مهارة  1942( س يهدف هذا املشروع ألن ميتلك ا

بية.لغوية الست  اع اللغة األج

اسبة و  فلذلك مل يكن اهلف معروفا الزما فيحتاج املدخل او الطريقة امل

يوش  متفرقة بطريقة اخرى فيظهر طريقة العسكر تستخدم لتعليم ا

ة  هتدف هذ الطريقة بطريقة تعلم اللغة  1900بتطبيق طريقة مباشرة س

بية مباشرة مكثفة باالتصال. و تفكري باللغة شوذة و  األج بية امل األج

 إضياع استخدام اللغة األم قط.
تظهر الرتقية من احتياج سيطرة اللغة  17

                                                           
16

 Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab. (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 2011), h. 184   
17

Ibid, h. 185   
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ديدة امليسرة و ممتازة فأصبحت  بية السريعة فيحتاج الطريقة ا األج

ة  ة  1950بذلك س ذ تلك الس طريقة السمعية و الشفوية. فشهرت م

  الطريقة.ذه

 طريقة السمعية و الشفويةتعريف  (4

اها اصطالحا هي  الطريقة مبعىن الطريق او سبيل مر به شيء. و مه

شوذ او املريد  .إجراء عمل لتحقيق اهلدف امل
18 

 .مسعا-يسمع-السمعية و الشفوية من مشتق مسع
مبعىن السماع و  19

 اما الشفوية مبعىن يقع شيء يف الفم او اللسان.
20 

هي طريقة تعليم اللغة الربية بتكثري االستماع  طريقة السمعية و الشفوية

 و الكالم قبل القراءة و الكتابة.
تقام عن طريق و يف معىن اخر اهنا  21

السماع مث التلفيظ. فاذن اذ تعلم شخص اللغة هبذ الطريقة مثال بسماع 

                                                           
18

 Dinas Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa. (Jakarta: 

PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), h.389   
19

 Mahmud Yunus, Kamus Bahasa Arab. (Jakarta:PT.Mahmud Yunus Wa dzuriyah), 

hal.179.   
20

Ibid, h. 200. 
21

 Henry Guntur Tarigan, Metodologi Pengajaran Berbahasa. (Jakarta: Departemen 

Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi P2LTK, 1989), h. 147. 
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الشريط او اصوات املدرس مث يكرر الطلبة مرات ح استوعب باللفظ 

 جيدا.
22 

فيذ التعليم للغة العربية  و كانت هذ الطريقة اذن مرتبة و مستخدمة لت

قق اهلدف املرجو من التعليم عن طريق السماع و الكالم و هبذ  ح 

 الطريقة تؤكد العمليات الستخدام اللغة العربية باملفردات و احملاورة.

 

 طريقة السمعية و الشفوية مميزة (5

ظرية من هذ الطريقة بتصور عام عن رموز األصوات  .أ  تبدا ال

هم. و اهلدف  املعروفة بأعضاء اجملتمع ألداء االتصال بي

التصال هو إعطاء الزواد الكافية األساسي من تعليم اللغة العربية 

اطقني األصلي مع غري ناطقي اللغة العربية  مبهارات الفعا بني ال

 .أحوالو 

                                                           
22

 Suja’i, Inovasi Pembelajaran Bahasa Arab. (Semarang: Walisongo Press, 2008), h. 

38   
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طوات املرتبة الكتساب اللغة األو قام املدرس يال  .ب  تعليم على ا

اس حوله و تلفيظ  بداية من االستماع مث التقليد على الكالم ال

 الكلمات مث الكتابة يف االخري.

ون تؤسس هذ الطريقة على نظرية ال .ج  ثقافيني ان الثقافة ليست بف

موعة املتكلمني  ول  ياة  ها روح ا او ادب فحسب و لك

فلذلك تعليم األشكال من ثقافة العرب هو األمر الالزم بلغتهم. 

اء احملاور و حول العادة يف  يف تعبري األشياء املتعلقة بالثقافة أث

ئة و  ول أنشطة االنسان كاألكل و الشرب و الته ياة ال  ا

 الزواج و أشكال الثقافة األخرى.
23 

 السمعية و الشفوية طريقةخصائص  (6

 الطريقة هي:من خصائص هذ 

 هدف تدريسها استيعاب املهارات األربع معتدال. .أ 

ترتب تعليم هذ الطريقة من االستماع مث الكالم مث األخري  .ب 

 القراءة و الكتابة

                                                           
23

  Bisri Mustofa dan Abdul Hamid, Metode Strategi Pembelajaran Bahasa Arab, 

Malang :UIN MALIKI PRESS, 2012, h. 47-48 
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بية حوار او احملفوظات .ج  ملة من اللغة االج  شكل ا

ملة بتدريبات .د   استيغاب امناط ا

ملة  .ه   ليست مفردةدد املفردات املتعلقة مبوضوع ا

ظم لعملية الطلبة بلتقليد و التكرار و تع .و  ليم األصوات برتتيب م

 املقارنة و غريها.

درس الكتابة هو تصوير من درس الكالم الن يف الكتابة منط  .ز 

ملة و املفردات املعلومة شفهيا.  ا

ددة .ح   ب الرتمجة و استخدام اللغة األم 

 القواعد ال يعلم يف البداية .ط 

اصر اللغوية من اختيار املواد حسب  .ي  التطويرات ن التعليم و الع

 لغة األم.

 ب األخطاء يف الفهم و االستجواب من الطلبة .ك 

املدرس كمركز األنشطة يف الفصل حيث قلد الطلبة و استجابوا  .ل 

 عما أمر املدرس اليهم
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 استخدام الوسائل التعليمية للغة كالوسلة البصرية مهمة. .م 
24  

 السمعية و الشفوية طريقةالمزايا و النقصان ل (7

 مزايا هذ الطريقة هي:

يدة .أ   استحق الطلبة مهارة التلقني ا

ملة املفيدة  .ب  اعة ا  تعود الطلبة بص

يدة نتيجة من التدريبات و  .ج  مبة ا قدر الطلبة على االتصال با

 الالستماع و الكالم املكثفة

ة. .د   اصبحت أحوال الفصل فعالية و مر
25 

 نقصان هذ الطريقة هي:من 

هم من ال يعرف املعاين  .أ  كان استجواب الطلبة غري فعا كثريم

مل امللفوظة ح شعر بامللل  من ا

ملة ما  .ب  يد اال اذا تعود  كان الطلبة مل يقدروا على الالتصال ا

د التدريب يف الفصل  ع

                                                           
24

 Ahmad Fuad Effendy, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab. (Malang: Misykat, 

2009), h. 59 
25

 Syamsudin Asyrofi, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab. (Yogyakarta: Idea 

Press, 2012), h. 110. 
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اختلف املعاين من كل كلمة يف مجلة متفرقة و ال يفهم الطلبة يف  .ج 

 املوضوعذلك باختالف اجملال او 

هم الن االسئلة و  .د  كانت فعالية الطلبة و نقصان االبتكار م

ددة  التدريب مقررة و 

وع .ه  طأ يف ذلك مم  االتصال ال يقام اال بقدرة كافية ن الطلبة و ا

د الكالم وف ع  ح ظهور ا

يلة  .و  مل بصفة  طوقة و موضوعة يف اجملال تدريب ا غري م

.  االتصا
26 

ري جونتور   تاريكان عن مزايا و عيوب هذ الطريقة هي:و قال ه
27 

 ميكن هبا التطبيق يف فصل صغري .أ 

و العمليات يف املهارات و خاصة االستماع و اعطاء التجربة  .ب 

 الكالم

اسبا بعلم اللغة للطلبة .ج   م

                                                           
26

Ibid., h. 111.    
27

 Henri Guntur Tarigan, Metodologi Pengajaran Bahasa 1. (Bandung: Angkasa, 2009), 

h. 39   
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 طريقة السمعية و الشفويةخظوات  (8

هي تؤكد على االستماع فمن بعض األمور  كما كانت هذ الطريقة

 اهلامة هي:

 البد للطلبة االستماع مث الكالم مث القراءة و االخري الكتابة .أ 

ادثة يومية .ب  وار عن  مل او ا  عرض القواعد بامناط ا

وز باعطاء اهلدايا .ج   التدريبات 

اصر اللغة الصعبة تعرض بالسهل البسيط .د   ع

ايب احسن من  .ه  ب االخطاء من استجواب الطلبة وتاييد الال

 .التاييد السليب
28 

 خطوات عرض طريقة السمعية و الشفوية كما تلي:

وار القصري مرات و الطلبة يقلدون بغري  .أ  قرا املدرس نص ا

ص ظر ا ال  ال

 التقليد و التكرار يبدا كلمة بعد كلمة .ب 

                                                           
28

 Hermawan, Metodologi Pembelajaran..., h. 188   
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اصر و  .ج  وار تعرض بع مل او الكلمات الصعبة يف ا امناط ا

 يلقي املدرس بتدريب

وار او املقرا الذي البد .د   حفظه بالطلبة متثيلية ا

اسبا باالمناط املقررة .ه  مل م  .تكوين ا
29 

ميكن التطبيق من هذ الطريقة بادوات السمعية و البصرية كالشريط او 

التيف و غريها و هذا يزيد فعالية الطريقة باملعمل اللغوي يهدف هذا لالستماع 

ا القراءة الفصاملواد الدراسية  اطقني االصلي من العرب ح عرف يحة و من ال

 .لتسهيل عملية التعليم

طوط   قال سيف البحر و اسوان زين ان االسرتاتيجية يف العام تعرف 

 .كبرية تستعمل لسعي على نيل شيء مقرر مقصود
30 

 .و اما االسرتاتيجية املستخدمة هلذ الطريقة هي اسرتاتيجية املفردات

 تعريف املفردات .أ 

                                                           
29

Sri Utari Subyakto dan Nababan, Metodologi Pengajaran Bahasa. (Jakarta: PT 

Gramedia Pustaka Utama, 1993), h. 33   
30

 Syaiful Bahri Djamarah Dan Aswan Zain, Strategi Belajar Mengajar, (Jakarta: 

Bhineka Cipta, 2006), h. 5 
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صر صغري  املفردات مفرد. و يف تعليم الكلمة هي ع

اصر ال تتكون هبا  بغي للمدرس تعليم تالميذهم باهتمام الع ي

الكلمة كالصيغة من املشتق و غريها ال تدل على تغري املعىن. 

روف الزائدة يف علم اللغة مسيت مبورفيم و هي ال تكون  و ا

الزيادة بتغري املعىن من اللغة العربية. و يف اللغة العربية مسيت 

ث بعلم الصرف يبحث عن الكلمة واحدة ال هذا البح

تلفة. و يف هذا اجملال البد  ها كلمات كثرية مبعان  تتكون م

 للمدرس االهتمام ا الكفاءة لدي الطلبة.

و تعرف ايضا ان لكل كلمة معىن و فائدة و اذا يعلم 

ديدة فالبد باهتمام ا معانيها و الفوائد  املدرس املفردات ا

ها و  وع م اشكاهلا و استعماهلا. و الكلمة تعرف من ناحية ال

هول. اك كلمة موضوعة و مفيدة و معلوم و   ه

اك أمور البد اهتمامها و هي:  و يف بيان الكلمات ه

ها. ماد م  اوال شرح الكلمات بعرض ا
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اسبة يف بيان  ثانيا دقة املدرس يف اختيار الطريقة امل

ة. مثال الفعل ا رف الكلمات املعي  .و االسم او ا

ديدة البد ان يعرفها  ثالثا الكلمات لبيان املفردات ا

هم.  الطلبة لسهولة الفهم م

د  رمجة من الكلمات اال ع اب استخدام ال رابعا اجت

 الضرورة.

 اختيار املفردات .ب 

كما كانت اللغات يف للغة العربية ألوف من املفردات  

ستوعب بعض املفردات العامل. و ملن يتعلم العربية ميكن ان ي

ميع   .الف او مائة فحسب و ليست با

ال البد للباحث و املدرس على القبام  هبذا ا

وع  صائص فيها ال تت تاج ا باالختيار من الكلمات حيث 

صائص  تلف واحد بآخر. و اما ا  هي ما تلي:و 

اوال درجة التقرب بتفضيل املفردات املتعلقة ببيئة 

 و املدرسة و البيت. الفصل الدراسي
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يار بتفضيل املفردات غري  صية السهولة هذا ا ثانيا 

 مبهمة او الكلمات بقلة الصعوبة نطقا او كتابة.

فعة من املفردات قال بعض املفكرين ان  ثالثا خصية امل

خصائص املفردات البد باساس حوائج الطلبة و ليست 

 او السهولة.وبة بتفضيل الصع

صائص السابقة  و  تعلق واحد بآخر عادة رابعا من ا

تاجون ايضا  ها اكثرها استعماال و التالميذ  كانت املشهورة م

و من العوامل الصوبة و سهلة ا املفردات املتعلقة ببيئتهم 

 خيارا.

 ترتيب الصعوبة  .ج 

وع ترتيب الصعوبات للطلبة فلذلك البد للمدرس معرفة  ت

لظهور األثر لدي الطلبة ح تقال املفردات العوامل املؤثرة 

 هي: عواملو هذ ال صعبة ام سهلة.

 عدد الكلمات (1

 هتيج املعاين (2
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روف و التلفيظ (3  مشاهبة ا

 خصائص اصوات اللفظ (4

 خطوات تعليم املفردات .د 

ها  ا خطوات م ديدة ل اوال تلفيظ إذا اردنا ان نعلم املفردات ا

مع الطلبة، و ثانيا  املدرس الكلمات مرتني او ثالث و است

كتب املدرس الكلمات بتشكيل كامل، ثالثا يبني املدرس عن 

معاين املفردات، رابعا استعمل املدرس الكلمات يف مجل مفيدة 

لزيادة الفهم لدي الطلبة، خامسا يقلد الطلبة تلفيظ من 

املدرس مجاعة مث فديا. سادسا علم املدرس طريقة الكتابة ا 

هلا صعوبة، سابعا كتب املدرس الكلمات التالميذ اذا كانت 

ا كتب الطلبة املفردات املكتوبة على  لتوضيح البيان، ثام

، تاسعا كتب الطلبة معاين املفردات السبورة يف كراتاسهم

 .املكتوبة على السبورة يف كراتاسهم

طوات التسعة لتحقيق األمور اآلتية:  تلك ا

 استمع الطلبة تلفيظ الكلمات من املدرس  (1
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 يكرر التالميذ الكلمات بعد معرفة معانيها. (2

طوات شاملة ن التلفيظ مث تكرار القراءة مث  (3 كانت هذ ا

ملة املفيدة و استماع  الكتابة على السبورة ح وضعها يف ا

ها. ها من املدرس و قلد الطلبة ع  املعاين م

ملة املفيدة. (4  يكرر الطلبة قراءة الكلمات يف ا
31 

 

 وثيقالبحث القديم ال .ج 

لتحقيق هذ الرسالة العلمية جرت الباحثة باجراء البحث املكتيب ابتداء 

من البحث االجرائي للصف يف هذ الرسالة العلمية بعرض الكتابات القدمية 

اسبة كما  اسب مبوضوع هذا البحث. و أما البحوث امل عن موضوع وثيق م

 تلي:

وجون سيف العزيز من قسم تعليم  امعة اللغة العربيرسالة علمية  ة 

ة  م مبوضوع عن تعليم اللغة العربية  2000سونان كاليجاكا جوكجاكرتا س

بطريقة السمعية و الشفوية ملستوى طلبة املدرسة املتوسطة و يف هذ الرسالة 
                                                           

31
 Muhammad Ali Alkhuli, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab,  (Yogyakarta: Basan 

Publishing, 2010) h. 87-104 
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العلمية تبني عن تطبيق طريقة السمعية و الشفوية الذي يركزها ا الفصل 

التعليم بتطبيق هذ الطريقة ألن هبا استطاع املتوسط و نتيجة هذا البحث جنح 

د تعليم اللغة العربية شاط و فعالية ع  .الطلبة ان يتبع الدرس ب
32 

طريقة رسالة علمية لرفقية املودة مبوضوع تعليم اللغة العربية بتطبيق 

للصف السابع و الثامن من املدرسة املتوسطة االسالمية  السمعية و الشفوية

كومية كارانج  ة  جوكجاكرتاموجو جونونج جيدول ا  2012-2011س

ميالدية. تصميم التعليم من نظرية نفسية للطلبة و دلت نتيجة هذا البحث اوال 

عن استخدام الوسيلة التعليمية صورة يف التعليم لدرس اللغة العربية صف 

جة تسهيل عملية التعليم لدرس اللغة العربية. ثانيا   يف عمليةالسابع و الثامن 

التعليم عوامل تؤيد على شجاعة الطلبة لتقدم امام الفصل بالوسيلة اللوحة 

 .للتعليم الفعا
33 

                                                           
32

Gugum Saiful Azis, Pengajaran Bahasa Arab Thoriqoh Sam’iyah Assyafawiyah 
(Metode Audiolingual Bagi Siswa Tingkat Menengah, Skripsi, Yogyakarta: Jurusan Pendidikan 

Bahasa Arab Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2000 
33

Rifqiyatul Mawaddah, Pembelajaran Bahasa Arab Dengan Menggunakan Metode 

Sam’iyah Syafawiyyah Siswa Kelas VII dan VIII MTs Negri Karangmojo Gunung Kidul 
Yogyakarta Tahun Ajaran 2011-2012, skripsi, Yogyakarta: Jurusan Pendidikan Bahasa Arab 

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012. 
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انا لطفيانا  فيذ طريقة السمعية و الشفويةرسالة علمية ل يف  مبوضوع ت

للصف الثامن مبدرسة جنيمفالك سليمان جوكجاكرتا هدف تعليم اللغة العربية 

فيذ طريقة السمعية و الشفوية و ملعرفة العوامل املؤيدة و ال  هذا البحث لت

ها مهارة  تصعب يف تعليم الكالم و نتيجة البحث مل تكن كامال تعرف م

وار او الكالم باللغة العربية مل يكن جيدا د ا  .الطلبة يف الكالم بقدراهتم ع
34 

مبوضوع طريقة السمعية و الشفوية يف تعليم اللغة البحث ملصلحة 

ة للصف الثاين باملدرسة املتوسطة االسالمية معلمات احملمدية العربية للمحادث

جوكجاكرتا من قسم تعليم اللغة العربية جامعة سونان كاليجاكا جوكجاكرتا 

ة  الطريقة السمعية و  التطبيق من و يهدف هذا البحث لوصف 2007س

مدية الشفوية  يف تعليم احملادثة مبدرسة املعلمات املتوسطة االسالمية 

تيجة دلت على ان ميكن استخدام هذ الطريقة جو  يف كل كجاكرتا و ال

تاج ا الطريقة التعليمية اآلخر.  مستوى املرحلة الدراسية مهما كانت 
35 

                                                           
34

Nana Lutfiana,  Aplikasi Metode Sam’iyah Syafawiyyah Dalam Pengajaran Kalam 
Siswa Kelas VIII di  MTsN Ngemplak Sleman Yogyakarta, skripsi, Yogyakarta: Jurusan 

Pendidikan Bahasa Arab Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010. 
35

Muslihah, Metode Sam’iyyah Syafawiyyah Dalam Pengajaran Muhadatsah Kelas II 

MTs Mu’allimat Muhammadiyah Yogyakarta,Skripsi, Yogyakarta: Jurusan PendidikanBahasa 

Arab Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007. 
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 افتراض البحث .د 

قق من البيانات  االفرتاض هو االجابة املوقتة عن مشكلة ما يف البحث ح 

قيقة ال اجملموعة تاج ا التحقيق العلمي. و اما االفرتاض من . و هو ا

ترقية مهارة االستماع بتطبيق طريقة السمعية و  هو دليل عنهذا البحث 

الشفوية للطلبة الصف السابع بالمدرسة بينا إنساني المتوسطة اإلسالمية 

 .جونونج البوهان واي كنان
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 الباب الثالث

 طريقة البحث

 طريقة البحث .أ 

ية تقام هبا العملية يف البحث و أما البحث هو  الطريقة هي كيفية أو تق

قائق و  اول ا ربة علمية يف قسم ما أو يف أمر ما، لت أنشطة لبحث شيء و 

ولوجية. ديدة و ترقية املعلومات التك ديدة هبدف نيل التعريفات ا  القواعد ا
1 

هجية و قال  ماردياليس أهنا هي خطوة أي كيفية ملعرفة شيء بطرق م

 الطريقة مبع الكيفية املستخدمة إلجراء البحث.
كما قالت ذو الليحاء أن    2

هجية و متأثرة للطرائق يف  كلمة "طريقة" مرادفة املع خبطوة البحث امل

 البحث.
3 

اول امل علومات هبدف معن يف املع العام تع الطريقة بكيفية علمية لت

اول املعلومات  و اماتعريف طريقة البحث كما قال سوكيونو اهنا طريقة علمية لت

                                                           
1
 S. Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2004),  h. 

1 
2
 Mardalis, Metode Penelitian (Suatu Pendekatan Proposal), (Jakarta: Bumi Aksara, 

2004), h. .24. 
3
 Zakiah Daradjat, Pengajaran Agama Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h. 1 
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ها  قيقة بغاية البحث و التطوير مث التحقيق عن معلومة ما ح تفهم م ا

 حلول املشكلة.
4 

و بذلك تفهم الطريقة اهنا خطوات اي كيفية ملعرفة شيء خبطوات 

قائق و ا يل ا هجية ل ديدة بغاية املعلومات و التطوير للعلوم و م لقواعد ا

ولوجية.  التك

 البحث نوع .ب 

ا هو البحث االجرائي للصف. و هو  اما البحث الذي تركز الباحثة ه

و تعاون الباحث بتطبيق و الباحث معا االبحث الذي جرى به املدرس 

فيذ مث االنعكاس بالتعاون و التدريس يف فصله بالتخطيط و  اشرتاك بغتية الت

وعي لعملية التعليم يف فصله بتطبيق  ودة يف ال االصالح و الرتقية عن ا

 .العمل او التجربة يف دورة
5 

اذن يقال البحث االجرائي للصف انه تركيز ا الطلبة و عملية التعليم 

 يف الفصل ألجل االصالح للجودة يف عملية التعليم يف دورة ما.

                                                           
4
Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D 

(Bandung: Alpabeta, 2012), h. 3 

 
5

 Kunandar, Langkah Mudah Penelitian Tindakan Kelas Sebagai Pengembangan 

Profesi Guru (Jakarta : Rajawali Press, 2011), h. 45 
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تعاونت الباحثة مع مدرس اللغة العربية يف يف هذا البحث االجرائي 

ان حيث تكون الباحثة   ا انساين املتوسطة االسالمية واي ك املدرسة بي

عل اشرتاك  قيقي و ملدرس كاملالحظ. هتدف هذ الطريقة  كالباحث ا

الطلبة يف التعليم و تدبري املعلومات و تركيز البحث ا املشكلة ح وجد 

ل مث القيام مبال جاح من التدريس. هتطبيق حتتا  لعيار درجة ال

قائق العامة ان هدف رئيسي للبحث االجرائي للصف هي لتحليل  با

اد االجابة العلمية و  املشكلة األساسية يف الفصل و هذ انشطة ال

هجية املدرس  لتحقيقها بالعمل. و البحث االجرائي للصف ايضا لرتقية م

ح ال يكون مفعوال و لكن استطاع املدرس  باشرتاكه و فعاليته يف البحث

يته و يف اهلدف الرئيسي ان البحث االجرائي يهدف  ان يقوم بتطوير مه

 الصالح جودة التدريس يف الفصل ال يقوم هبا املدرس مشرتكا بالتالميذ.
6 

البحث االجرائي كما يكون البحث اآلخر له عيوب و مزايا كما قال  

 ي:جومسكي و سوارسيه مايل
7 

                                                           
6
Suharsimi Arikunto, Suhardjono dan  Supardi, Penelitian Tindakan Kelas(Jakarta: PT. 

Bumi Aksara, 2007), h. 110 
7
 Kunandar, Op.Cit., h. 69 
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 التعاون لوجدان االخوة .1

ا صار  .2 قدي الفعا و ه بالتعاون يتهر الالبتكار و الروح ال

 املدرس كالباحث ايضا.

ال .3  بالتعاون سهل التغيري ا احسن ا

لل  .4 قق االتفاق و  التعاون يف البحث االجرائي للصف 

 املشكلة

ه :  و اما العيوب م

سلوب نقصان املعلومات و روح االبتكار يف اال .1

 االساسي للمدرس خاصة

ا احتاج الباحث  .2 صة او فرصة التعليم و ه مشكلة ا

دود  يد الن الوقت للتعليم  على استخدام الوقت با

قص العملية النشطة البحث و التعلي  مو هذا ي
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 مصدر البيانات .ج 

 مدرس اللغة العربية .1

ا انساين املتوسطة االسالمية  .2 جونونج طلبة الصف السابع باملدرسة بي

ان   طالبا30البوهان واي ك

 مدير املدرسة .3

 مكان و موضع البحث .د 

ا انساين املتوسطة االسالمية جونونج  جرى هذا البحث يف باملدرسة بي

ان.  البوهان واي ك

 زمان البحث .ه 

ذ التاريخ  ا  2017فرباير  24قامت الباحثة بالبحث م يف باملدرسة بي

ة الثاين.انساين املتوسطة االسالمية جونونج  ان يف نصف الس  البوهان واي ك
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 منهج البحث .و 

طوات املقررة يف البحث. هح البحث هو ا  م
للبحث االجرائي  8

للصف خطوات و هي: التخطيط و التطبيق و املالحتة و االنعكاس و هذ 

طوات االربع. طوات تطيق بالتكرير يف شكل الدورة بتلك ا  ا
9 

طوات وفقا بالراي السابق فهمت الباحثة ان  يف هذا البحث تطبق با

هجية ح ت ذ التخطيط ح االنعكاس م او املعلومات املواد الدراسية  صلم

 ا الطلبة بطريقة جيدة.

هو يف نترية كيكيس و اسلوب البحث االجراءي للصف املشهور 

طوات يف رسم بيانس ا يلي:  تيغارت و عرضت ا
10 

 

 

 

 
                                                           

8
 M Iqbal Hasan, Pokok-Pokok Materi Metode Penelitian & Aplikasinya,(Jakarta: 

Katalog Dalam Terbitan,2002),h. 29 
9

 Rochiati Wiraatmadja, Metode Penelitian Tindakan Kelas(Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2008), h. 117 

 
10

 Suharsimi Arikanto, Suhadjono, dan Supardi, Op. Cit., h. 74. 
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 3.1صورة 

 رسم بياني عن البحث االجرائي للصف

 

   

 

 

        

        

   

 

 

  ?  

 

خطوات تفصيلية و هي  4تتكون من خطوات العمل يف هذا البحث 

 التخطيط و التطبيق و املالحتة و االنعكاس.

و يبدا باملالحتة قبل البحث مث يستمر خطوة لالعداد  يف التخطيط

طيط األنشطة مع املدرس و يف خطوة  اعة  بعد نيل اإلذن للبحث مث ص

تب يف التخطيط. و اما املالحتة التطبيق اعقد املدرس و الباحث كل ما يك

Perencanaan 

Pengamatan 

Refleksi Pelaksanaan SIKLUS I 

SIKLUS II 

Perencanaan yang direvisi 

Pelaksanaan Refleksi 

Pengamatan 
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فيذ اي التعليم. مث االنعكاس يقام فيه  تقام ملالحتة كل العمليات يف الت

 التقييم من الدورة بغاية االصالح من عمليات يف الدورة بعدها.

تطبيق البحث االجرائي للصف على االقل بدورتن فالدورة االو 

ال و الشأن و بعدها االصالح او االستمرار اذا كان فيها ترقية من  ملعرفة ا

اعة التخطيط لتبيق الدورة الثانية.  د الطلبة او املبحوث مث ص ودة ع و ا

االنشطة يف الدورة الثانية متساوية مع الدورة االو و لكن تزاد االصالحات 

. و  د التعليم يف الدورة االو بغاية التقييم كي زالت الصعوبة و املشكلة ع

ع املدرس و الباحث من الدورتن االو و الثانية فيمكن لكن اذا مل  يق

ها.  االستمرار ا الدورة بعدها ح يصل االكتفاء م
11   

 

 تخطيط البحث .ز 

تعقد الدورة الثانية بتطبيق طريقة السمعية و الشفوية لتعليم مهارة 

طوات كما تلي: اقشة يف الفصل و اما ا  االستماع بامل

                                                           

 
11

Ibid, h. 74 – 75. 
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 الدورة األولى

 التخطيط .1

تعاون الباحث يف تطبيق طريقة السمعية و الشفوية 

لرتقية مهارة االستماع. و التعاون بن املدرس و الباحث يف 

طوات ما يلي: اعة االعداد او التخطيط للتعليم. و ا  هذا بص

طيط اعداد التدريس بتطبيق طريقة السمعية  .أ 

 و الشفوية لرتقية مهارة الطلبة يف االستماع

اقشة الباحث مع املدرس لتطبيق طريقة  .ب  م

السمعية و الشفوية و استعداد الة التقييم 

بشكل ورقة التقييم لكتابة االنشطة ال تقع 

د  اعة القرر للمقابلة ع طوال البحث و ص

 التدريس.  

 التطبيق .2

اسبا بالتخطيط يف اعداد  فيذ التعليم م تطبيق البحث هو ت

ع الباحث مع املدرس لتطبيق طريقة السمعية  التدريس الذي ص
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و الشفوية. و يف هذا اجملال كان الباحث نفسه الذي يقوم 

فيذ من التعليم بطريقة السمعية و الشفوية لرتقيم مهارة  بالت

ان. ا انساين واي ك  االستماع للطلبة الصف السابع مبدرسة بي

طوات تشمل على:  و ا

 املقدمة .أ 

تيم الفصل و التباع  الطلبة على الدرس مث الربط لت

 القى املدرس غاية التعليم و فوائد بعد اتباع الدرس.

 التعليم .ب 

 خطوات التعليم بتطبيق طريقة السمعية و الشفوية:

االفتتاح من املدرس مث الربط عن الدرس  (1

 املاضي باالسئلة

قرأ املدرس املادة القصرية فيها نص االستماع و  (2

وات من استمع التالميذ القراءة لتفرق االص

ها. رب ع اسبة ال مل و م  الكلمات يف ا
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مل مث حفظ  (3 قلد الطلبة القراءة مجاعيا عن ا

 املواد املقروءة باالستماع الواضح ا املدرس

بعد ان يقرا املدرس تكرار القراءة طلب املدرس  (4

ص متبادال يف وقت معن.  د ال طأ ع و ا

 البد به االصالح بعد القراءة.القراءة 

ديدة ال طلب من التالميذ  (5 تلفيظ املفردات ا

 مل يعرفوا معانيها يف القراءة.

املتعلقة مبادة طلب من التالميذ اجابة االسئلة  (6

 االستماع.

 االختتام .ج 

باط من املدرس مع التالميذ من نتائج  (1 االست

 التعلم

االنعكاس من املدرس و التالميذ عن عملية  (2

ها تائج م  التعلم و ال
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من املدرس و التالميذ عن خربة التعليم التقييم  (3

 قبلستمث االصالح للم

 المالحظة .3

طوال تعقد املالحتة ملعرفة تصور االنشطة يف الفصل 

تعقد املالحتة معية التطبيق مبساعدة املدرس لدرس .التعليم

يالحظ الباحث على املفعول و عملية التعلم  اللغة العربية.

ملعرفة التغيري طوال املالحتة تفيد  .ح تعرف املزايا و العيوب

 .كاالهتمام و مسؤولية الطلبةاالنشطة  

 االنعكاس .4

طوة األ و هو انشطة لعرض ما خرية هي االنعكاس ا

يقع و يعقد هذا بالباحث و املدرس لتفصيل و لتحليل 

تيجة من حلول املشكلة لتعين الصعوبات  املوجهة بالطلبة ك

 اإلصالح و الدورة بعدها.تطوير التقدم وعيوب لديه كأساس 

طوة  ليل مهارة القراءة للطلبة و و يف هذ ا يعقد 

ليل املالحتة و اعتداهلا ح  من البيانات اجملموعة يعقد 
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د  تيجة هل هذ الطريقة مؤثرة على الرتقية ام ال ع تعرف ال

 الطلبة.

طوات االربع ما نسميه بدورة واحدة و هي  و تلك ا

 تخطيط ح االنعكاس او التقييم.دورة تبدا من ال
و اما  12

عملية االنعكاس يف هذا البحث هي عملية التعليم للغة العربية 

تر ا العوامل املخططة.  ب

 الدورة الثانية

فذ الدورة الثانية خبطوات سواء بالدورة االو و لكن فيها  ت

 االصالحات و الفرق يقع يف املادة.

 

 طريقة جمع البيانات .ح 

مجع البيانات هي من أهم لطرق يف البحث خاصة لبحث طريقة 

وعي و خصائص يف مجع البيانات كآالت مجع املعلومات املرجوة.  ال

 و اما طرائق مجع البيانات املستخدمة كما تلي:

                                                           
12

 Etta Mamang Sangadji, Sopiah, Metodologi Penelitian(Yogyakarta : C.V Andi 

Offset, 2010),  h.114- 115 
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 طريقة المالحظة .1

املالحتة هي طريقة مجع البيانات خبصائص خاصة 

 مقارنا مع طرائق اخرى و هي املقابلة و االختبار.
و اما   13

فيذ املتاهر  قال جوكو سوباكيو اهنا مالحتة او مراقبة لت

فسية لوجود التخطيط يف  هجية عن وقائع اجتماعية و ال امل

 املقبل.
14 

 من ناحية التطبيق انقسمت املالحتة ا نوعن:

 املالحتة املشرتكة .أ 

و هي اشرتك الباحث على العملية اليومية مبوضوع 

 كمصدر البيانات.  البحث او الشخص املبحوث

 املالحتة غري مشرتكة .ب 

و هي ال يشارك الباحث على العملية اليومية يف البحث اي 

 يكون مالحتا حريا.
15 

                                                           
13

 Sugiyono, Op.Cit.,  h. 203 
14

 Joko Subagyo, Metode Penelitian dalam Teori & Praktik (Jakarta: Rineka Cipta, 

2011), h. 63 
15

 Ibid, h. 64-66. 
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كة حيث املالحتة املشرت و يف هذا البحث تستخدم 

اشرتك الباحث على العملية اليومية مبوضوع البحث او 

ا سلوك الشخص املبحوث كمصدر البيانات . و املوضوع ه

الطلبة طوال االنشطة التعليمية بتطبيق طريقة السمعية و 

 الشفوية.

 طريقة المقابلة .2

وار  اس املقابلة هي ا ا جرى به الباحث ا ال

هم. اول االخبار م  لت
بوصف آخر ان املقابلة هي طريقة  16

اول البيانات اللسانية عن احملاور و  مجع البيانات املستخدمة لت

 مصدر املقابلة. املقابلة مباشرة من
17 

رية وهي مقابلة بدون  تستخدم الباحثة طريقة املقابلة ا

وار لتغيري البيانات. هج ا  التقرير املكتوب كم
ا  18 و ه

                                                           
16

Suharsimi Arikunto; Prosedur Penelitian (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992), hal. 126 
17

 Mardalis, Op.Cit., h.64 
18

 Sugiono, Op.Cit., h. 197 
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استخدمت الباحثة امناط من الفكرة الرئيسية لتوجيه البحث و 

ال. د املقابلة مطابقا مبقتضى ا  تطويرها ع

ا تفيد املقابلة ملعرفة املشكالت امل  وجودة يف املدرسة بي

عن شأن مهارة االستماع للطلبة انساين املتوسطة االسالمية 

د التعليم لغاية التقييم من نتيجة  هج ع الصف السابع و كم

 التعلم. و اما املقابلة هتدف ملدرس اللغة العربية و الطلبة.

 

 طريقة االختبار .3

او التدريب كآلة مستخدمة االختبار هو ترتيب األسئلة 

لعيار مهارة االستماع للمعلومات و العقلية و الكفاءة 

املستخدم طريقة االختبار اللساين االساسية فرديا او مجاعيا. 

لعيار مهارة االستماع عن اللغة العربية قبل تطبيق طريقة 

 السمعية و الشفوية.
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 طريقة الوثيقة .4

عرض و بيان ما  و هي طريقة مجع البيانات املؤشرة ا

 قد مضى من الوثائق.
و اما ال سوهارسيمي اهنا مجع  19

سخ او كتابة مباشرة عن البيانات يف موضوع  البيانات ب

طط عن الشخصية و  البحث كارسائل و الكتاب البياين و ا

 غريها.
20 

وفقا براي سوهارسيمي فاستخدمت الباحثة طريقة 

اول البيانات عن:  الوثيقة لت

ا انساين املتوسطة االسالتاريخ  .أ   يةماملدرسة بي

 البصرية و البعثة من املدرسة و املوظفن فيها .ب 

 عدد الطلبة و الفصول .ج 

 الوسائل العامة و التعليمية .د 

 

                                                           
19

Winarno Surahmat, Dasar-Dasar Teknik Research, Pengantar Metode Ilmiah, Tarsito, 

1975, h.123 
20

 Suharsimi Arikunto,Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2013), h. 2001 
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 طريقة تحليل البيانات .ط 

ليل البيانات هو عملية البحث و الرتتيب عن نتيجة املقابلة و  

يفها و  كتابة البحث يف امليدان و الوثائق بطريقة نتتيم البيانات و تص

يف االمناط اين األهم و تفصيلها ا اقسام  عن طريق الرتتيب و تص

باط املفهوم بالباحث نفسه و اآلخرين. اعة االست  ص
21 

صف الباحثة اسلوب التحليل الوصفي و و يف هذا البحث تو 

موعة بآالت البحث، و أما خطواته كما  وعي لتوصيف البيانات ا ال

 تلي:

 جمع البيانات .1

اول البيانات من ميدان البحث عن طريق املالحتة تكتسب  لت

البيانات كوثيقة سلوك املوضوع من البحث و بعضها يف عملية 

ثة و هي التأكيد و التفسري مجع البيانات تقام هبا الطرائق الثال

و املقارنة عن البيانات املكتسبة من مصدر آخر يف امليدان 

 بوقت غري سواء.

                                                           
21

Sugiyono, Op.Cit., h. 247 
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 تخفيض البيانات  .2

فيض البيانات هو جعل البيانات اجملموعة كاملة 

ها رسم البيان الراجح و الواضح عن نتيجة  ح ميكن م

فيض البيانات  الشامل على املالحتة و املقابلة و الوثيقة. و 

مجيع عمليات البحث و االمالء و التبسيط و االدخال من 

فيض البيانات الكثيفة املخلطة ا البيانات املخفضة. و 

البيانات هو انشطة الختيار البيانات احملققة و املتعلقة بدور 

املدرس يف ترقية اللغة يف لسان الطالب. و البيانات ال غري 

 متعلقة مبشكلة البحث ال تعرض يف شكل التقرير.

 عرض البيانات .3

الن تفهم البيانات الكثرية مفهومة و ميسرة يف التحليل 

د االخر اذن  ص ميكن البيانع ات عرضها. و العرض بشكل ال

السليب املكتوب و اهلدف لسهولة وصف الوقائع ح يسهل 

باط.  بذلك اخذ االست
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 االستنباط .4

د ميلس و هوبريمان  وعي ع طوة الثالثة يف البحث ال ا

باط االول موقت و  باط او التحقيق و االست هي اخذ االست

مع البيانات  املقبل. يتغري باظهار الدالئل املؤكدة 
22  

باط املوقت يف  ذ االست باط عن الرتقية م اخذ االست

باط املصلح يف آخر الدورة الثانية  و  آخر الدورة األو و االست

باط األخري يف الدورة االخرية  كذلك بالتا ا بعدها و االست

باط البد ان تسلسل كل واحد من االول ا االخري   و االست

 .كاالساس
 و البيانات احملللة كما تلي: 23

 نجاح نتيجة التعلم

جناح التعلم يف مهارة االستماع بعد تطبيق طريقة 

 السمعية و الشفوية برمز ما يلي:

تائج اجملموعةنتيجة األخري للطلبة =   X 100% عدد ال
تائج األكثر)    (42عدد ال

                                                           
22

 Sugiono,Op.Cit, h.345 
23

Kunandar, Op.Cit, h. 103 
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 مئوية نتائج التعلم التقليدي

  = X 100 nPالرمز: 

 البيان:

P مئوية نتائج التعلم = 

n اجحن  = عدد الطلبة ال

N عدد مجيع الطلبة = 

 3.1جدول 

 مقياس نجاح نتائج الطلبة

لنتيجة رقم وية  لنتيجة م  مقياس 

 جيد جد 100 – 80 1

 جيد 79 – 70 2

 مقبول 69 – 60 3

 ناقص 59 – 50 4
 رتسب 49 – 0 5

تيجة باهنا ناجحة اذا كانت كما   تلي:تقرر ال

تيجة  ( أ جاح الفردي اذا كان حصلت ال تيجة املقررة 70يقال بال اسبا بال  م

ماعي اذا كان  ( ب جاح التقليدي ا % من الطلبة حصلوا 75يقال بال

تيجة  اسبا باملقياس 70على ال  .م
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 الباب الرابع

 التحليلو  البحث نتيجة

 صورة جانبية للمدرسة .أ 

المدرسة بينا إنساني المتوسطة اإلسالمية جونونج البوهان واي  ذاتية  .1

 كنان

ا إنساين املتوسطة اإلسالمية جونونج البوهان  :  اسم املدرسة  املدرسة بي

ان  واي ك

جا :  قرية كولو تي  بي

 جونونج البوهان :  دائرة 

ان : افظة   واي ك

 المبونج :  والية 

 1شارع توان فولون رقم  : شارع و رقم

اج بش : اسم املؤسسة   ر الدينمؤسسة ا

 املدرسة األهلية : نوع املدرسة 
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 2 : رقم املؤسسة 

-BPA-S/M/079(BPA) :رقم و تاريخ التقرير و التحقيق 

SM/(21LPG/RKO/2013(24 Desember 2013)) 

 (212101012010/121218080030: ) رقم إحصاء املدرسة 

 (10816838) :  نفسن 

 (Terakriditasi C)  : نتيجة التحقيق 

ة التأسيس   2007 :  س

 نفس املمتلك :  متليك االرض 

 مرت كوبيك 4004 :  سعة االرض 

 (M.Pd.Iمد أبراري ) : اسم مدير املدرسة 

 YPIHB/001/bkt/VII/2007  : رقم التقرير للمدير 

وات  10  : فرتة العمل املدرسة   أشهر 4س
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بينا إنساني المتوسطة اإلسالمية جونونج البوهان واي  تاريخ المدرسة  .2

 كنان

ا إنساينمدرسة  ان بي  املتوسطة اإلسالمية جونونج البوهان واي ك

اج بشر الدين  ت رياسة مؤسسة ا هي مؤسسة برتبية االسالم ال قامت 

ذ التاريخ  تيجة املشاورة من   2007يونيو  8و اقيمت هذ املدرسة م ك

 املفكرين و العلماء يف تلك الدائرة.اجملتمع 

مد ابراري كمدير املدرسة ان اول اقامة هذ  كما قال السيد 

املدرسة بدئت من التعاون بني معامر اجملتمع كالعلماء و الكرباء و املربيني و 

فكان اس االسالم اسب املؤسسات االسالميةهم يتحدون القوة القامة 

ا انساين اء املدرسة بي ة لب ادها هي تكوين اللج طوة املقدمة ال  ا

ان.  املتوسطة االسالمية واي ك

اولت اجازة التحقيق يف التاريخ   24و اما من تقدم املدرسة اهنا ت

ة  ية رقم   2013ديسمرب س وفقا برسالة التقرير من وزارة الشؤون الدي

(D/KW/MTs/WK/D10/2008 يبني عن تفصيل الوسائل التعليمية و )
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ا انساين ا  8ملتوسطة االسالمية ال اقيمت التسهيالت العامة يف املدرسة بي

ان. 2007يونيو   و تقع يف دائرة جونونج الهبان واي ك

للمدرسة بينا إنساني المتوسطة اإلسالمية جونونج موضع جغرافي  .3

 البوهان واي كنان

ا إنساين املتوسطة اإلسالمية جونونج البوهان واي   تقع مدرسة بي

ان ان اقيمت يف التاريخ  ك كولو تيعا واي ك  8يف شارع توان فولون بي

اج بشر الدين بسعة املباين  2007يونيو  ت رياسة املؤسسة ا و تقوم 

رية الفريغة للمجتمع. 400  مرتا و تقام على االرض ا

التسهيالت و الوسائل التعليمية من المدرسة بينا إنساني المتوسطة  .4

 البوهان واي كناناإلسالمية جونونج 

ت مدرسة اللغة العربية ان الوسائل يف التعليم ال تزال ناقصة  كما بي

اح التعليم  .ح تؤثر ا 

ها:  غرف و  4املباين للفصول و اما الوسائل العامة هلذ املدرسة م

غرفة مدير املدرسة و غرفة املدرسني و غرفة املدير يف االدارة و غرفة املكتبة 

 للصالة اي مصلى.و غرفة 
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ا  و اما التسهيالت العامة املستخدمة للوسيلة التعلم و يبحث ه

لتعلي اللغة العربية هي غرفة الصف السابع و غرفة الصف الثامن و غرفان 

ضدة و مكاتب و  ها م للصف التاسع. و اما الوسائل يف الصف السابع م

عليم و التعلم مقاعد و سبورة و طباسري و املسطرة و الصور كوسيلة الت

ها الكتب املدرسي من مجيع الدروس كعلم  للطلبة. و الوسائل االخرى م

غرايف و الرياضية و اللغة االندونيسية  االجتماعي و الطبيعي و لبتاريخ و ا

ديث و االخالق و التاريخ االسالمي و اللغة  ية كالقران و ا و العلوم الدي

 العربية.

 البصيرة و البعثة .5

 مدرسة بينا إنسانيبصيرة  .أ 

تكون مدرسة جيدة و تكوين الطالب املتقني و املتخلقني 

باالخالق الكرمية و ذوي العقالء و املبتكرين و املمتازين يف العلوم 

ولوجية و ح قدروا على  اهلل تقوىمتعقدين يف اإلميان و  التك

افسة يف العصور العوملة.  امل
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 بعثة مدرسة بينا إنساني .ب 

ية يف املدرسة تكوين البيئ (1  ة الدي

ة  (2 افسة الصا تربية االوالد و التوجيه اليهم ح قدروا على امل

ياة  يف ا

ظام (3  تعويد ال

افعة و املبتكرة (4 ظيم االنشطة ال  ت

ولوجية (5 اسبا بالتك  تكميل الوسائل العامة و التعليمية م

 تكوين االخالق االسالمية (6

ة و التعاون الصاحل داخليا (7 س  و خارجيا كان جعل الصلة ا

 همة مدرسة بينا إنساني .ج 

جعل الطالب و املدرسني و املوظفني متخلقني باالخالق 

ولوجية و متعقدين يف اإلميان و  الكرمية و املبتكرين يف العلوم التك

تقوى اهلل و يستوعبون االمور االكادميكية و مبتكرين و مسؤولني 

 عن امانة االمة و الدين و الوطن.
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من المدرسة بينا إنساني المتوسطة اإلسالمية جونونج  عناصر التنظيم .6

 البوهان واي كنان

  4.2جدول 
 مدرسة بينا إنساني واي كنانقائمة المدرسين و الموظفين في 

 2017/2018للعام الدراسي 
 رقم

د االخير مهنة اسم  شه

1 M. Abrori, S.Pd.I M.Pd.I Kepala Sekolah S2 IAIN 

2 Gumrek, S.Pd.I Waka Kurikulum STAI MA’ARIF 

3 Habib Maskuri, S.Pd.I  bendahara STAI AL-MA’ARIF 

4 M. Yayits, S.Pd.I sekretaris STAI MA’ARIF 

5 Muhrozi, S.Pd.I Guru STAI MA’ARIF 

6 Tri Wahyuni, S.Pd.I Guru STAI MA’ARIF 

7 Siti Faizah, S.Pd Guru STAI MA’ARIF 

8 Haliana, S.Pd.I Guru STAI AL-MA’ARIF 

9 Mardiana, S.Pd.I Guru STAI IBNU RUSYID 

10 Eko Candra A. Md Guru STAI MA’ARIF 

11 M. Hasyim S.Pd Guru STAI MA’ARIF 

12 Depiana, S.Pd Guru STAI MA’ARIF 

13 Riski Kurnia Sari, S.Sos Guru STKIP 

15 Selviyana, S. Kom Guru STIMIK 

16 Zaenudin Guru STAI MA’ARIF 

17 Suheli Guru STAI MA’ARIF 
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 قائمة المنظمة .7

 واي كنان قائمة المنظمة من المدرسة بينا إنساني .أ 
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Ketua Yayasan 

Hj. Basarudin 

Kepala Sekolah 

M. Abrori, M.Pd.I 

Waka Kurikulum 

Siti Faizah, S.Pd 

Waka Kesiswaan Habib 

Maskuri, S.Pd.I 

Bendahara 

Tri Wahyuni, S.Pd.I 

Sekretaris 

Gumrek, S.Pd.I 

Dewan guru 

Wali kelas VII M. 

Yayits,S.Pd.I 

Wali kelas VIII 

Muhrozi,S.Pd.I 

Wali kelas IX/A 

Habib maskuri, 

S.Pd.I 

Wali Kelas IX/B 

Mardiana, S.Pd.I 
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 بيانات عدد الطلبة .ج 

ا انساين ان اما عدد الطلبة يف املدرسة بي  :كما يلي  واي ك

  4.2جدول 
 قائمة المدرسين و الموظفين في مدرسة بينا إنساني واي كنان 

 2017/2018للعام الدراسي 
ل عدد الفصل فصل رقم ء رج  العدد نس

1 VII 1 18 12 30 

2 VIII 1 10 15 25 

3 IX 2 25 28 52 

يع لج  107 55 53 4 عدد 

 بينا انساني المتوسطة االسالمية واي كنانوثيقة الطلبة للمدرسة المصدر: 

 2017/2018للعام الدراسي 

 نتيجة البيانات .ب 

 وصف اجراء البحث (1

يف ترقية مهارة االستماع يف تطبيق طريقة السمعية و الشفوية 

انالصف السابع يف املدرسة  ا انساين املتوسطة االسالمية واي ك  بي

دقيقة. و يف كل  x 45 2يف دورتني و لكل دورة لقاءان بفرتة زمان 
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دورهتا تقييم و اصالح ليدل على نتيجة مهارة االستماع بتطبيق 

 طريقة السمعية و الشفوية.

ة هي الطريقة ال استطاع الطلبة هبا طريقة املستخدمو اما ال

يكونون فعاليني يف التفكري و فهم املواد الدراسية و هي طريقة 

السمعية و الشفوية باجراء التعليم ا الطلبة الذين مل ميهروا يف 

ا تطلب من الطلبة الرتكيز  يد يف تعلم االستماع و ه و االستماع ا

 اللغة العربية.

الشفوية تعقد بقراءة املدرس املواد الدراسية طريقة السمعية و 

و يعيد التكرير مث قلد الطلبة القراءة او حفظ احملادثة القصرية من 

وار امام الفصل متبادلة و املدرس  ص و متثل الطلبة على ا ال

 يالحظ بذلك طوال التعليم ح يصلح القراءة من الطلبة.

فيذ االختباالتقييم من عملية التعليم  ر اللساين الذي بت

تيجة من التقييم ا املدرس و  ة. مث اعطاء ال يشمل املؤشرات املعي

طأات  تيجة البد هبا التوجيهات من املدرس ان ميكن ا هذ ال

اسب املادة  قق مهارة االستماع للطلبة. و ت الكثرية فيها ح 



82 

 

بالكفاءة األساسية و املؤشرات من املدرس و اما املادة يف هذا 

 األدوات المدرسية.لتعليم عن ا

 الدورة األولى (2

ظرية املوجودة  اسبا بال طوات تطبيق البحث االجرائي للصف م

 من التخطيط مث التطبيق و املالحظة مث االنعكاس يف كل دورة.

 التخطيط .أ 

طيط و املالحظة و االنعكاس.   تعقد الدورة بلقائني و لكل لقاء 

 و اما التخطيط كما يلي:

اقشة مع مدرسة اللغة العربية عن تطبيق طريقة السمعية و قامت  .1 الباحثة بامل

 الشفوية

 اختيار املادة الدراسية من الباحثة و املدرسة .2

طيط اعداد التدريس لتطبيق طريقة السمعية و الشفوية يف تعليم مهارة  .3

 االستماع للطلبة

 ةاختيار الوسيلة التعليمية يف تطبيق طريقة السمعية و الشفوي .4
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فيذ تعليم مهارة االستماع  .5 طوات و التخطيط التفصيلي لت استعداد ا

 بتطبيق طريقة السمعية و الشفوية

اعة آلة املالحظة للمدرس و الطلبة .6  ص

ص للقراءة ال تكون اختبارا  سخة او ال استعداد آلة التقييم كال

 لعيار مهارة االستماع للطلبة.

 تطبيق التعليم .ب 

 اللقاء األول

 طوات اتية: 2017اكتوبر  5و هي يف التاريخ يف هذ الدورة لقاءان 

 االفتتاح
 -أ
 -ب
 -ج
 -د
 -ه
 -و

 املدرس يفتتح الدرس بسالم
 املدرس يطلب التالميذ بقراءة البسملة يف مبدإ الدرس

ضور  املدرس يالحظ نظافة و ترتيب الفصل و يقرأ كشف ا
 املدرس يرتب التالميذ باتباع الدرس

 بأهداف التدريسالربط من املدرس 
  عن طريقة السمعية و الشفوية ال ستستخدم يف التعليماملدرس يشرح 

 التدريس
 طلب املدرس التالميذ بفتح مادة القراءة -أ
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 -ب
 

 -ج
 -د
 -ه
 -و
 -ز
 -ح

 
 -ط

 و التالميذ يستمعون زيارة في المستشفىيلفظ املدرس نص القراءة متعلق مبوضوع 
ص متبادالطلب املدرس   التالميذ بقراءة ال

 سأل املدرس املفردات املبهمة
 املدرس يرتجم نص القراءة مع التالميذ

 دقائق لفهم نص القراءة 10أعطى املدرس 
 وزع املدرس بطاقة بشكل كوكيب فيها األسئلة و اإلجابة

املدرس يأمر التىميذ ببحث اإلجابة من كل سؤال و ملن استحقهما إلعطاء الفحص 
يب الطالب اآلخر إجابته. هرية و   باملسابقة مث يقرأ السؤال با

ه الطلبة بغرشاد من املدرس، و  ص املقروء الذي تعلم م سأل املدرس صعوبات ال
 االنعكاس من األنشطة السابقة.  

 االختتام
 -أ
 -ب

بط املدرس و يطالع املواد عن موضوع   زيارة في المستشفى است
تتم  مدلة.املدرس   الدرس بقراءة ا
 

 اللقاء الثاني

 يف هذا اللقاء تكرر املدرس على تطبيق طريقة السمعية و الشفوية

كما اللقاء األول يف البداية قرا املدرس األدوات المدرسية مبوضوع 

ها ح تلفظ  روف الصحيحة مث قلد الطلبة م لرج ا ص باصح  ال

 اما خطواته كما تلي: تلفيظا صحيحا عن نص اللغة العربية.
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 األولىمالحظة الدورة  .ج 

األدوات يف هذ الدورة لقاءان و كانت املادة عن موضوع 

و الطريقة املستخدمة هي طريقة السمعية و الشفوية  المدرسية

 تستخدم لتحليل املشكلة املوجودة.

د تطبيق طريقة السمعية و الشفوية ما  و اما املشكالت ع

 تلي:

اسبا باالعداد مل يستخدم املدرس .1  الفرصة م

طوات يف التعليم. مثال قرا  .2 مل يستخدم املدرس باحسن ما ميكن من ا

املدرس و الطلبة يقلدون و بعد ذلك الزم للمدرس اعطاء التدريب و قلد 

قيقة ان املدرس ال يزال يقرا املادة  الطلبة عما مسعوا و قرا للحفظ و لكن ا

ا يسبب ا استخدام االوقات اكثر م تكريرا من االول ا االخري و هذ

 الفرصة املوجودة.

د التعليم و هذا دلت به كان  .3 مل يقدر املدرس على اتباع الطلبة بالعملية ع

 الطلبة يلعبون و ال يهتمون يف التعلم.
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ها:  و اما بعض املشكالت تايت من الطلبة م

 بعض الطلبة الذين ال يرتكزون يف التعلم .1

 طلبة يف لتعليمنقصان الفعالية من ال .2

د االستماع و هذا دلت به نقصان فعالية  .3 يد ع مل يستعملون الفرصة با

 الطلبة يف انشطة االستماع عن مادة الدرس.

 انعكاس الدورة األولى .د 

بعد تطبيق طريقة يف البحث االجرائي للصف يف هذ الدورة 

اك تقييم التخطيط اي البحث عن نتيجة  السمعية و الشفوية ه

 ة الصالح االنشطة بعدها.املالحظ

ح  كان البحث قبل تطبيق طريقة السمعية و الشفوية  

جا؛ 33طالبا ) 9الطلبة  تيجة ب %( و بعد اجراء التطبيق ترتقى ال

حوا.55)طالبا  16  %( الذين 

بطت الباحثة على ان يف الدورة  و من البيان السابق است

تاج الدورة الثانية ح التعليم و لكن مل يكن ا؛سن لذلك االو 

  يف هذا البحث.
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و اما االصالح من الدورة الثانية الذي اتفقه املدرس و 

 الباحثة كما يلي:

طوات يف تطبيق طريقة السمعية و الشفوية  .أ  بيان ا

طوات  ح فهم الطلبة فهما تاما عن ا

تعويد روح املسؤولية للطلبة ح يريدون باالهتمام ا  .ب 

 اصحابه

التسامح بني الطلبة باعطاء اهلدايا ح تعويد روح  .ج 

 يكون الطلبة فعاليني يف التعليم

وجود االستجواب من الطلبة مع املدرس و التعاون  .د 

ا.  ح وصلت املعلومات ا الطلبة سريا حس

 الدورة الثانية (3

 التخطيط .أ 

جحوا يف  بعد تططبيق الدورة االو ال يزال الطلبة الذين مل ي

 19طالبا فعقدت البحث التا يف التاريخ  14التعليم بعدد 

 و اما خطواهتا كما تلي: 2017اكتوبر 
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اقشة مع مدرسة اللغة العربية عن تطبيق طريقة السمعية و  .7 قامت الباحثة بامل

 الشفوية

 اختيار املادة الدراسية من الباحثة و املدرسة .8

مهارة  لتطبيق طريقة السمعية و الشفوية يف تعليمطيط اعداد التدريس  .9

 االستماع للطلبة

 اختيار الوسيلة التعليمية يف تطبيق طريقة السمعية و الشفوية .10

فيذ تعليم مهارة االستماع  .11 طوات و التخطيط التفصيلي لت استعداد ا

 بتطبيق طريقة السمعية و الشفوية

اعة آلة املالحظة للمدرس و الطلبة .12  ص

ص للقراءة  .13 سخة او ال ال تكون اختبارا لعيار استعداد آلة التقييم كال

 مهارة االستماع للطلبة.

 تطبيق التعليم .ب 

 اللقاء الثالث
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ميس يف  2017اكتوبر  19 عقدت الدورة الثانية يوم ا

صة الثانية و الثالثة يف الساعة التاسعة ا الساعة العاشرة و  ا

صف.   و اما الباحثة تعقد املالحظة ا الطلبة.ال

 

 اللقاء الرابع

 الدورة الثانيةمالحظة  .ج 

و الطريقة املستخدمة هي  بيتيمبوضوع يف هذ الدورة لقاءان 

طريقة السمعية و الشفوية ال عرضت الباحثة من قبل عن هذ 

 الطريقة.

تيجة املالحظة يف هذ الدورة ف:انت الطلبة اشد  وفقا ب

محاسة و انشط يف عملية التعليم و هذا يؤثر ا ترقية نتائجهم يف 

 اع عن اللغة العربية.االستم

د طوال التعليم د فهموا عن  قيقة ان الطلبة ع و كانت ا

د التعليم   طريقة السمعية و الشفوية و قد عرفوا ما اشار املدرس ع

شطون و يكون فعاليني و قد بدؤوا باالستماع  و كان السلبيون ي
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ا املادة الدراسية و يدافع بعضهم بعضا عن بيان املدرس ببيان 

 احبه يف استماع نص اللغة العربية.ص

كما قالت مدرسة اللغة العربية استاذة تري وحيوين ان طوال 

التعليم ظهر الطلبة على روح الفعالية و استطاع الطلبة على 

روف  ارج ا االستماع بالصحيح و يستطيعون على تلفيظ 

الفصيحة و يثقون يف قراءة نص اللغة العربية و ال يستحيون يف 

ص باتباع الدرس عملية التعليم و يرتكزون  و فهم املسموع من ال

ة يف االستماع.  العريب و يتعودون بالعادة الصا
1 

 انعكاس الدورة الثانية .د 

اصبح تطبيق طريقة السمعية و الشفوية  من يف هذ الدورة الثانية 

ح الطلبة   26% بعدد 55نتيجة املالحظة تعرف ان يف الدورة قبلها 

جح  % و بعد التطبيق يف الورة 45طالبا اي  14طالبا و الذي مل ي

ح  طوات سواء من قبل و لكن فيها اصالحات كثرية ح  الثانية 

                                                           
1
Wawancara pada guru bahasa Arab setelah diadakan siklus II  
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جحوا اي  5% و 85لرتقية التفهة مبئوية التعليم ا ا طالب مل ي

15.% 

من نتيجة البحث السابقة تعرف ان نتيجة مهارة االستماع للطلبة 

از املؤشرات من االستماع و  تيجة على ا ها مبعتدل ال ترتقى و الدليل م

قدرهتم على فهم املسموع و تعويد العادة لالستماع و معرفة املفردات 

اسبة بال بطت الباحثة على ان هذ الدورة امل ص املسموع. ح است

ناجحة بتطبيق طريقة السمعية و الشفوية سار التعليم سريا تاما و ترتقى 

تاج البحث ا الدورة بعدها.  مهارة الطلبة يف االستماع فال 

 

 تحليل البيانات .ج 

ليل البيانات املوجودة من  املالحظة و يف الباب الرابع هذا تقوم الباحثة على 

ا انساين املتوسطة االسالمية هبدف  املقابلة و االختبار و التوثيق يف املدرسة بي

 التحقيق من صحة البيانات ال عرضت الباحثة.
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ا انساين  طريقة السمعية و الشفوية ترقي مهارة االستماع للطلبة يف املدرسة بي

صل ال جاح و مهما  املتوسطة االسالمية ال تقام الدورة مرتني و  عملية ا ال

قصان و العيوب و لكن يف كل دورة اصالحات فيما بعد.  كانت ال تزال ال

 نتيجة الدورة األولى .1

بتيجة املالحظة يف البحث االجرائي للصف يف الدورة االو  وفقا

طريقة السمعية و الشفوية دل التعليم على شكل احسن من قبل  بتطبيق

طو  ات و هذا يدل على وجود الطلبة الذين يلعبون مهما مل يكن امتز من ا

 بسبب امللل و الضجر طوال التعليم.

كان استجواب الطلبة على طريقة السمعية و الشفوية يف ترقية مهارة 

: دول التا صية جيدة تقوي به البيانات يف هذا ا  االستماع يكون 

 4.4جدول 

بتطبيق طريقة بيانات مهارة االستماع عن نص اللغة العربية 

 في الدورة االولى السمعية و الشفوية

السم رقم  KKM لنتيجة ي  ل  

1. Ahmad Salman 70 80 جح  ن
2. Anisa Al-Hadi 70 73 جح  ن
3. Ari Nanda 70 72 جح  ن
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 4.5جدول 

 االستماع للطلبة في الدورة االولى بيانات نتيجة مهارة

ع الست ر  ة م لطل وية عدد   (%) م

جح 1  % 55 16 ن

 % 45 14 راسب 2

 30 30 عدد الجميع

4. Ayu Purwaningsih 70 80 جح  ن
5. Dewi Al-Fina 70 65 راسب 

6. Erhandy 70 90 جح  ن
7. Erni Ayuliana 70 73 جح  ن
8. Febriansyah 70 62 راسب 

9. Irfan 70 60 راسب 

10. Lisa Yulianti 70 68 راسب 

11. Mar’atun Tursinah 70 85 جح  ن
12. Muchlisn 70 64 راسب 

13. M. Amirudin Lutfi 70 60 راسب 

14. M. Ichsan 70 50 راسب 

15. M. Mustaqim 70 65 راسب 

16. M. Paisal 70 68 راسب 

17. M. Rianto 70 50 راسب 

18. Pingki Oktaria 70 82 جح  ن
19. Rahmad Yusuf Aditia 70 85 جح  ن
20. Rendi Saputra 70 62 راسب 

21. Rudi Hartono 70 79 جح  ن
22. Santi Febriana 70 70 جح  ن
23. Siti Muamanah 70 54 راسب 

24. Siti Nurhasanah 70 80 Tuntas 

25. Tedi Rutama 70 65 راسب 

26. Tiana Saputri 70 60 راسب 

27. Yadi Iskandar 70 75 جح  ن
28. Yudi Sanjaya 70 85 جح  ن
29. Yunita 70 75 جح  ن
30. Zahra Alfina 70 70 جح  ن
جح  ل 16  ن  (% 55) ط

ل 14  راسب   (% 45) ط
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دول السابق يفهم ان نتائج مهارة االستماع للطلبة بتطبيق طريقة السمعية و   وفقا با

% يف الدورة االو و 55تكون % 40الشفوية يف الدورة االو ترتقى من قبل الدورة. من 

جاح. لذلك يعقد  ح التعليم قليال فقليال و لكن مل يبلغ الغاية املقصودة من ال تقال هلذا 

 االصالح و التقييم للدورة بعدها.

 نتيجة الدورة الثانية .2

تطبيق التعليم يف الفصل الدراسي يف الدورة الثانية هي استمرار من الدورة االو 

ا  ال األهداف املرجوة. شكل التعليم و ه يركز التعليم ا فعالية التالميذ ح ت

و كان الطلبة يتحمسون و يهتمون الشرح من املدرس و بعضهم يسري كما يرام 

روف  ارج ا طإ يف تلفيظ  قادرين على القيام بالتقدم امام الفصل دون ا

مل.  الصحيحة و يستطسعون قليال من الرتمجة بني ا

اك م حوا يف  25ن نتيجة تعلم مهارة االستماع عن نص اللغة العربية ه طالبا 

جاح) 5%( و 85االختبار ) صل ا ال  %(.15طالب مل 

دول التا بيانات اختبار مهارة االستماع   .للطلبة يف الدورة الثانيةيف ا
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 4.6جدول 
بيانات مهارة االستماع عن نص اللغة العربية بتطبيق طريقة السمعية و 

 الشفوية في الدورة الثانية 
سم رسم  KKM ي نتيجة ل  

1. Ahmad Salman 70 80 جح  ن
2. Anisa Al-Hadi 70 85 جح  ن
3. Ari Nanda 70 73 جح  ن
4. Ayu Purwaningsih 70 80 جح  ن
5. Dewi Al-Fina 70 65 جح  ن
6. Erhandy 70 90 جح  ن
7. Erni Ayuliana 70 75 جح  ن
8. Febriansyah 70 63 جح  ن
9. Irfan 70 78 جح  ن
10. Lisa Yulianti 70 80 جح  ن
11. Mar’atun Tursinah 70 85 جح  ن
12. Muchlisn 70 75 جح  ن
13. M. Amirudin Lutfi 70 85 جح  ن
14. M. Ichsan 70 70 جح  ن
15. M. Mustaqim 70 82 جح  ن
16. M. Paisal 70 73 جح  ن
17. M. Rianto 70 65 راسب 

18. Pingki Oktaria 70 82 جح  ن
19. Rahmad Yusuf Aditia 70 85 جح  ن
20. Rendi Saputra 70 62 راسب 

21. Rudi Hartono 70 79 جح  ن
22. Santi Febriana 70 70 جح  ن
23. Siti Muamanahs 70 60 راسب 

24. Siti Nurhasanah 70 80 جح  ن
25. Tedi Rutama 70 65 راسب 

26. Tiana Saputri 70 60 راسب 

27. Yadi Iskandar 70 80 جح  ن
28. Yudi Sanjaya 70 85 جح  ن
29. Yunita 70 75 جح  ن
30. Zahra Alfina 70 87 جح  ن
جح  ل 25  ن  (% 85) ط

 (% 15) طال 5  راسب 

 4.7جدول 
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 في الدورة االولى قائمة نتائج مهارة االستماع للطلبة الصف السابع

ع الست ر  ة م لطل وية عدد   (%) م

جح 1  % 85 25 ن

 % 15 5 راسب 2

 % 100 30 عدد الجميع

 

دوا السابق تدل البيانات ان مهارة االستماع للطلبة بتطبيق طريقة السمعية و  وفقا با

جاح الضفوية  يف الدورة الثانية ترتقى من الدورة قبلها مهما كان بعضهم مل يصلوا ا غاية ال

صول االكتمال اكثر من  جاح   % يف الدورة الثانية.80و لكن يقال هلم ال

 

 البحث .د 

هذا البحث يبني عن نتيجة البحث االجرائي الذي جرت به الباحثة بالتعاون 

 استاذة تري وحيوين عما يتعلق بالبحث. مع مدرس اللغة العربية للصف السابع

تطبيق التعليم بطريقة السمعية و الشفوية حيث تؤطد التعليم ا فعالية 

ه استطاع الطلبة داخل الفصل و خارجه الطلبة  تيجة م و تركيزهم ا االستماع و ال

و اللغة العرببية  د التعليم  دد استجواهبم ع هذا خاصة يف مهارة االستماع. و ان 
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ا انساين  ري باربعة لقاءات و يطبق ا طلبة الصف السابع باملدرسة بي التطبيق 

ان.  املتوسطة االسالمية جونونج البوهان واي ك

دد مبؤشرات ال توافق هبا  كان استجاب الطلبة عن مهارة االستماع 

الباحثة مع مدرسة اللغة العربية. و يف تطبيق لبحث يف كل دورة ترتقى جودة 

و هو حصلت االستجواب من الطلبة يف نتيجة مهارة االستماع لدرس اللغة العربية 

 % جيد جدا.85% )مقبول( و يف الدورة الثانية 55يف الدورة األو 

 تغيير النتائج في االختبار عن مهارة االستماع

 للصف السابع

سم رقم  KKM 
ئج لنت  

ر لد ل  لى ق ال ر  لد نية  لث ر  لد  

1. Ahmad Salman 70 80 80 80 

2. Anisa Al-Hadi 70 60 73 85 

3. Ari Nanda 70 72 75 73 

4. Ayu Purwaningsih 70 57 80 80 

5. Dewi Al-Fina 70 65 65 65 

6. Erhandy 70 60 90 90 

7. Erni Ayuliana 70 65 73 75 

8. Febriansyah 70 50 62 63 

9. Irfan 70 60 60 78 

10. Lisa Yulianti 70 68 68 80 

11. Mar’atun Tursinah 70 85 85 85 

12. Muchlisn 70 64 64 75 

13. M. Amirudin Lutfi 70 65 60 85 

14. M. Ichsan 70 50 50 70 

15. M. Mustaqim 70 60 65 82 

16. M. Paisal 70 68 68 73 
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17. M. Rianto 70 50 50 65 

18. Pingki Oktaria 70 65 82 82 

19. Rahmad Yusuf Aditia 70 85 85 85 

20. Rendi Saputra 70 62 62 62 

21. Rudi Hartono 70 79 79 79 

22. Santi Febriana 70 70 70 70 

23. Siti Muamanahs 70 54 54 60 

24. Siti Nurhasanah 70 80 80 80 

25. Tedi Rutama 70 65 65 65 

26. Tiana Saputri 70 75 60 60 

27. Yadi Iskandar 70 62 75 80 

28. Yudi Sanjaya 70 85 85 85 

29. Yunita 70 60 75 75 

30. Zahra Alfina 70 68 70 87 

جح ل 16 (%33)طال 9   ن ل 25 (%55) ط  (%85) ط

جح  21  غير ن ل  ط ل 14 (67%)  (%15)طال 5 (%45) ط

 

دول السابق صممت الباحثة نتائج االختبار رمسا بيانيا على  ثل املمن ا

:  التا
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 رسم بياني من نتائج الطلبة 4.2صورة 

 

 

 
 

وفقا برسم بياين السابق تعرف ان نتيجة البحث الذي جرت به الباحثة تدل 

ا انساين واي  على ان نتيجة مهارة االستماع  من الطلبة للصف السابع باملدرسة بي

ان للعام الدراسي  ذ قبل البحث ا تطبيق طريقة  2018-2017ك ترتقى م

تيجة السمعية و الشفوية يف الدورة االو و بعد الدورة ا لثانية. تشرح البيانات ان ال

حوا  30قبل البحث تدل على اكتساب  طالب فحسب و هذا مبئوية  9طالبا 
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جحوا و هذا  21% و اما الباقي 33 طريقة %. و تاليه بعد تطبيق 67طالبا مل ي

ح  30السمعية و الشفوية يف الدورة االو حصلت نتيجة الطلبة من  طالبا 

هم طالبا  16% بعدد 55 جحوا اي  14و الباقي م %. و تاليه يف 45طالبا مل ي

ح  طالبا و الذين مل  30%( من 85طالبا ) 25لدورة الثانية اي الدورة االخرية 

جحوا  %(. مبعىن بعد تطبيق طريقة السمعية و الشفوية لرتقية 15طالب ) 5ي

ذ فبل البحث ا الدورة االو   و الثانية مهارة االستماع ترتقى ترقية تافهة م

 %.52مبجموع املئوية 

بطت الباحثة على ان  تطبيق طريقة السمعية من نتيجة البحث و التحليل است

و الشفوية قادر على ترقية نتائج مهارة االستماع للطلبة خاصة للصف السابع 

ان. ا انساين املتوسطة االسالمية جونونج البوهان واي ك  مبدرسة بي
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 الخامسالباب 

 االختتام

 

 االستنباط .أ 

ادا اىل نتيجة البحث  بطت الباحثة على ان و حتليل البيانات است تطبيق طريقة است

ا إنساين قادر على ترقية مهارة االستماع يف السمعية و الشفوية للطلبة الصف السابع  املدرسة بي

ان  أنحيقق الدليل بالبيانات املقدمة قبل البحث  .املتوسطة اإلسالمية جونونج البوهان واي ك

هم  %(33) طالب 9طالبا جنحوا  30من  جحوا  21و الباقي م  .%(67)طالبا مل ي

ا إنساين املتوسطة يف  تطبيق طريقة السمعية و الشفوية للطلبة الصف السابعو بعد  املدرسة بي

ان طالبا  30أن من  مهارة االستماع للطلبةان يف الدورة األوىل  اإلسالمية جونونج البوهان واي ك

هم 55طالبا ) 16جنحوا  جحوا ) 14%( و الباقي م و تاليه يف  .%(45طالبا مل ي

هم 85طالبا ) 25طالبا جنحوا  30الدورة الثانية أن من  طالب مل  5%( و الباقي م

جحوا )  افهةترقية ت و بذلك كان بعد تطبيق طريقة السمعية و الشفوية ترتقى .%(15ي

ذ قبل البحث مث يف الدورة األوىل حىت الثانية مبئوية نتيجة مهارة االستماع   .%52م
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 االقتراحات .ب 

ادا اىل نتيجة البحث اإلجرائي  فاعطت الباحثة بعض االقرتاحات يف انشطة اس

 :لرتقية نتيجة التعلم للطلبة خاصة لرتقية نتيجة مهارة االستماع 

 اللغة العربية مدرسل .1

قص امللل و  طريقة السمعية و الشفويةميكن للمدرس تطبيق  ( أ حىت ت

حىت يكون استجواب الطلبة و نتائج  الضجر من تعلم اللغة العربية 

 .كل درس مرتقية

باالستقامة و التوجيهات من ميكن للمدري اعطاء االصالحات   ( ب

 .لرتقية مهارة الطلبة يف االستماعاملدرس 

اىل الطلبة كالدوافع عليهم  البد للمدرس اعطاء التشجيعات ( ت

 .حىت يقدروا على ترقية مهارهتم خاصة يف االستماع

 لطالب المدرسة بينا إنساني جونونج البوهان واي كنان .2

د  ( أ شطون يف التعلم و يظهرون روح الفعالية ع البد للطلبة ان ي

هم حىت حيصلوا على احسن املهارة يف  التعليم و ال ميزحون بي

  .االستماع
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د التعليمالبد   ( ب  .للطلبة على االهتمام و الرتكيز ع

قدر الطابة على التكلم عما علم اليهم املدرس و يفهم املعاين   ( ت

ه  .م

 االختتام .ج 

و اصالة و السالم على رسول اهلل ترجى شفاعته يف  محدا و شكرا هلل عّز و جلّ 

  .الذي قد أعطى الباحثة القدرة على تأليف هذ الرسالة العلمية و اهلل االخرة

فع هذ الرسالة العلمية جلميع مدرسي اللغة    و بذلك رجت الباحثة عسى أن ت

و اقرتحت الباحثة على أن  العربية و متعلميها خاصة و جلميع القارئني و اجملتمع غالبا.

ال تعليم و تعلم اللغة  هج التقابلي يسيطر املدرسني يف  العربية  بأكثر استخدام هذا امل

د تدريس قواعد اللغة العربية مساعدة على التفهم العميق من كل مادة الدرس للغة  ع

تويات هذ الرسالة العلمية  العربية. قصان من  و هبذا اعرتفت الباحثة على مجيع ال

قد من القارئني.  لذالك احتاجت على االقرتاحات و ال
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