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 الباب األول

 المقدمة

 خلفية البحث .أ 

أنقل شيئنا ألشخاص آخرين. شيء تاف  اللغة ىي تعبَت ػلتوم على نية

ؽلكن للمستمع أك احملاكر أف يفهم ادلتحدث من خبلؿ اللغة ادلعرب  ادلقصود بو

اللغة أيضنا كسيلة اتصاؿ بُت الكائنات احلية ، كمن بينها البشر. لدل عنها.

البشر أيضنا عدة لغات تستخدـ ُب التواصل ، فهناؾ لغة اإلشارة كلغة اجلسد 

الدالئل اليت يستخدمها الناس  كقاؿ عبد اجمليد إف اللغة ىي تلكلغات أخرل.

 ٔ.رادةللتعبَت عن الفكر كالشعور كاإل

تنقسم اللغة إىل قسمُت، اللغة األـ كاللغة األجنبية. نشأت اللغات 

ُب بلداف غَت اللغة األـ نفسها. إحدل اللغات األجنبية ادلوجودة ُب  األجنبية

ىا، كاحدة من اللغات أصبحت اللغة العربية، اللغة العربية ُب تطور  إندكنيسيا ىي

أسنا أندرياف ، اللغة العربية ىي لغة سامية ُب  العامة ُب تطور عكار. حبسب

اليت تانت  عائلة اللغات األفرك آسيوية كىي مرتبطة باللغتُت العربية كالنَتامية

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

2013), hlm. 9.  
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على الرغم أف اللغة العربية  ٕ.ُب شبو اجلزيرة العربية منذ العصور القدؽلة تستخدـ 

واصل كالتبادؿ  إال أهنا تانت لغة القرآف كالسنة أساس احلكم الفعاؿ ىي لغة الت

ُب دين اإلسبلـ. ليس من ادلستغرب أف تنتشر اللغة العربية دكؿ ُب العامل  دبا ُب 

ذلك إندكنيسيا. اللغة العربية ىي اللغة ادلستخدمة ُب الكتابة ك القرأة ألتثر من 

أف النص العريب قلة يدرتوف مليوف شخص ُب العامل العريب, كلكن  ٓ٘ٔ

 ٖمن تثافة سكاف االعامل. ٚ/ٔة يستخدـ بواسط

اللغة العربية ىي إحدل اللغات الرئيسية ُب العامل اليت يتحدث هبا أتثر 

من مائيت مليار شخص. يتم التحدث هبذه اللغة رمسينا من قبل حوايل عشرين 

للمسلمُت ُب العامل، فهي دكلة. كألهنا لغة الكتاب ادلقدس كاإلرشاد الديٍت 

بالطبع اللغة ذات األعلية الكربل دلئات ادلبليُت من ادلسلمُت ُب مجيع أضلاء 

( من Hilary Wiseالعامل، سواء العرب أك غَت العرب. تما قاؿ ىيبلرم كايز )

جامعة لندف "باعتبارىا لغة القرآف تتاب اإلسبلـ ادلقدس  يتم تدريسها تلغة 

اللغة العربية مؤخرنا ىي لغة  .سبلمية ُب مجيع أضلاء العامل"ثانية ُب الدكؿ اإل

                                                           
2 Asna Andriani, Urgensi Pembelajaran Bahasa Arab dalam Pendidikan Islam, Jurnal Ta’allum, 

Vol. 03, No. 01, Juni 2015 , hlm. 41.  

(, ص. ٕٙٔٓ,  مطبعة جامعة تكساس :اجلزء الثاين )تكساستلمة ك نغم تتاب مقرر ُب تعليم اللغة العربية ناصر زلمد سليم,  ٖ
ٗٙٛ 
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ربظى باىتماـ تبَت ُب الدكؿ الغربية. ُب أمريكا على سبيل ادلثاؿ ال توجد 

جامعات تقريبنا ال ذبعل اللغة العربية مادة  دبا ُب ذلك الكليات الكاثوليكية أك 

 ٗادلسيحية.

مسلمُت كغَت مسلمُت حوؿ تانت ىناؾ آراء بُت اجلماىَت  تارؼليان 

كجود نوع من أكجو التشابو بُت ادلسليمُت كالعربيُت. كمع ذلك عند إجراء مزيد 

من الفحص يبدك أف كجهة النظر ىذه تستند إىل االنطباعات أتثر من الواقع. 

ألف احلقيقة ىي أف اللغة العربية ليست اللغة احملددة للمسلمُت  كلكنها أيضنا لغة 

كالديانات الدينية األخرل مثل اليهودية كادلسيحية. ال تزاؿ غَت ادلسلمُت 

األقليات العربية غَت ادلسلم على قيد احلياة ُب مجيع أضلاء العامل العريب دبا ُب 

ذلك شبو اجلزيرة العربية ، باستثناء ادلنطقة اليت تشكل اآلف ادلملكة العربية 

ا زلافظة احلجاز )مكة  ادلدينة ادلنورة(.  -ادلكرمة السعودية كبشكل أتثر ربديدن

حىت العرب ادلسيحيوف ُب لبناف ىم أحفاد مباشر لبٍت غساف الذين ًب تنصَتىم 

قبل النيب زلمد بفًتة طويلة أم منذ أف أصبحوا أقمارنا لئلمرباطورية الركمانية اليت 

 اعتنقت ادلسيحية منذ ملك قسطنطُت.

                                                           
4 Azhar Arsyad, Bahasa Arab dan Metode Pengajarannya, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar,2004), 

cet. 2, hlm.1 
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لغة األكىل ُب دكؿ مثل يتم التحدث باللغة العربية كىي ال  ُب إفريقيا

موريتانيا كادلغرب كاجلزائر كليبيا كمصر كالسوداف. ُب شبو اجلزيرة العربية ىي اللغة 

الرمسية ُب عماف كاليمن كالبحرين كالكويت كالسعودية كقطر كاإلمارات العربية 

( اللغة Wiseكُب الشماؿ، األردف كالعراؽ كسوريا كلبناف كفلسطُت. ك قاؿ كيش )

٘أيضنا لغة اذلنود الشماليُت، جزئينا الًتتية كاإليرانية كالربتغالية كاإلسبانية. العربية

ىكذا مع ٙاللغة نظاـ من الرموز ذلا معٌت كادلعٌت ىو معٌت يشَت إىل حقيقة ككاقع

 .العربية

على الرغم من أهنا تعترب لغة أجنبية من قبل اإلندكنيسيُت، إال أف اللغة 

آذاهنم كخاصة ادلسلمُت. كمع ذلك ال يزاؿ معظمهم  العربية ليست غريبة على

يعتقدكف أف اللغة العربية ىي لغة الدين فقط حبيث يقتصر تطورىا على اجملتمع 

ادلسلم الذم يعمق معرفتهم بالدين. يدرؾ رلتمع صغَت فقط تيف أف اللغة 

العربية ىي لغة متعددة األبعاد يستخدمها العلماء ُب إنتاج أعماؿ عظيمة ُب 

سلتلف رلاالت التخصصات العلمية مثل التاريخ كالفلسفة كالرياضيات كالفيزياء 

كاألدب كغَتىا. إذا تاف ادلسلموف كغَتىم من الناس يرغبوف ُب رؤية تاريخ 

                                                           
5 Ibid, hlm. 2 

6 Fathul Mujib, Rekonstruksi Pendidikan Bahasa Arab, (Yogyakarta : Bintang Pustaka Abadi, 

2010), cet. 1, hlm. 2 
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ادلاضي فعندما بلغت الركح العلمية ُب العصور الوسطى ذركهتا سيعرفوف بالطبع 

علم كالتكنولوجيا كطورهتما أكالن. أف اللغة العربية ىي اللغة اليت حافظت على ال

لذلك ليس من ادلبالغة القوؿ إف اللغة العربية ىي حجر األساس للنمو السريع 

 ٚللعلم احلديث.

ربتل اللغة العربية مكانة خاصة بُت اللغات األخرل ُب العامل ألهنا تعمل  

تلغة القرآف كاحلديث كالكتب األخرل. بناءن على ذلك، غلب على األشخاص 

ذين يريدكف فهم قوانُت التعاليم اإلسبلمية بشكل صحيح زلاكلة تعلم اللغة ال

لذا فإف اللغة العربية ىي األداة الرئيسية لفهم القرآف كالسنة كالعديد من  ٛالعربية

ال ؽلكن االعتماد على ٜالكتب اليت أنتجها العلماء كادلكتوبة باللغة العربية.

اإلندكنيسية لتوفَت اليقُت للمعٌت الصريح كالضمٍت اللغات األخرل، دبا ُب ذلك 

للمعٌت الوارد ُب القرآف. كألف القرآف نزؿ باللغة العربية كىو موبُت فإف ادلبادئ 

كفهم مبادئها كالشعور بأنابيبها   البلزمة لفهم القرآف تتعلق دببادئ اللغة العربية

نيها اجملردة كدقة معانيها كمعرفة أسرارىا. من شليزات اللغة العربية ثرائها كمعا

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

Offset, 2011), cet. 1, hlm. 1 

8 Azhar Arsyad, Bahasa Arab dan Metode Pengajarannya, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar,2004), 

cet. 2, hlm.8 

9 Fathul Mufid, Materi dan Pembelajaran Bahasa Arab, (Kudus : Nora Media Enterprise, 2010), 

cet. 1,hlm. 1 
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إف (Utsman Amin) قاؿ عثماف أمُت  ٓٔكإمكانية تكوين تلمات مشتقة.

خصائص اللغة العربية باعتبارىا ميزة على اللغات األخرل ُب العامل ؽلكن رؤيتها 

من حيث العبلقة الذىنية بُت الذات كادلسند ككجود األفراد كاخلطاب ادلوازم، 

كيات كالقوة، ُب إضافة إىل ىذا اجلانب أضاؼ نايف ككجود اإلعرب كالدينامي

أف ىناؾ فضيلة. ادلعٌت كادلفردات الغنية كالتكامل بُت    (Nayif Ma’ruf) معركؼ

 ٔٔتلمتُت كالقياس.

اللغة العربية ىي اللغة ذات احملتول األكسع كاألغٌت كاألكصاؼ مفصلة 

اللغة .قوة العقل دةللغاية كعميقة. ؽلكن أف تعمل اللغة العربية على زيادة ح

تالعلم النحو ك الصرؼ ك ادلعاين ك البديع ك    العربية لديها أيضا معرفة ُب شكل

ٕٔالعرض ك القوُب ك القرض الشعار ك الكتابة ك تريخ األداب ك متاف اللغة.

. كصلت  غالبنا ما يُقاؿ إف اللغة العربية ذلا مؤلفات تبَتة ُب مجيع رلاالت العلـو

 اليونانية كالرياضيات إىل الغرب من خبلؿ الًتمجات كالتفسَتات العربية.الفلسفة 

                                                           
10 Azhar Arsyad, Bahasa Arab dan Metode Pengajarannya, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar,2004), 

cet. 2, hlm.11 

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

Offset, 2011), cet. 1, hlm. 58 

12 Thoifuri, Perencanaan Strategi Pembelajaran Bahasa Arab,(Kudus : Nora Media Enterprise, 

2010), cet. 1, hlm. 25 



ٚ 
 

 
 

اللغة العربية  تغَتىا من لغات العامل ذلا جوىر اللغة كمبادئها األساسية 

كطبيعة اللغة العربية أم اللغة نظاـ كاللغة ىي صوت الكبلـ كاللغة تتكوف من 

غة مبنية من العادات كاللغة رموز ربكيم، كاللغة فريدة. كعلى كجو التحديد الل

كاللغة تتغَت دائمنا.  ,كسيلة تواصل كاللغة كثيقة الصلة بالثقافة اليت توجد فيها

تُعّرؼ اللغة دبا ُب ذلك اللغة العربية بأهنا كسيلة لتحقيق أىداؼ سلتلفة كحل 

مشاتل سلتلفة ُب احلياة الواقعية تعترب اللغة أداة فعالة خللق شخصية قوية 

ة. لذلك غلب أال يهدؼ تعلم اللغة إىل تعليم ادلعرفة حوؿ اللغة كلكن كتنافسي

غلب أف يعّلم القدرة على القياـ بأعماؿ سلتلفة باستخداـ اللغة تأداة رئيسية، 

 ٖٔمن أجل إقامة عبلقات اجتماعية مع البيئة احمليطة.

ي اللغة العربية أداة موحدة بُت األمة العربية ك اخلاص جلميع ادلسلمُت كى

تتكوف من أشكاؿ سلتلفة للببلد حبيث ؽلكن أف زبلق شعورنا بالوحدة كالثقافة 

كالتاريخ. باإلضافة إىل أف اللغة العربية عامل موحد ػلدد مصَت األمة العربية ك 

مجيع ادلسلمُت ُب ادلستقبل. لذلك فإف احلفاظ على ىذه اللغة العربية مهمة 

 ٗٔلتجمع الدكؿ العربية فيما بينها. كطنية ُب تل الدكؿ العربية ألهنا كسيلة
                                                           
13 Abdul Mutholib, Pengembangan Kurikulum Bahasa Arab (Teori dan Praktik), (Kudus : 

STAIN, 2009), hlm. 39 

14 Chatibul Umam, dkk, Pedoman Pengajaran Bahasa Arab pada Perguruan Tinggi Agama / 

I.A.I.N,(Jakarta, 1974), hlm, 81. 
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تما نعلم فإف الغرض الرئيسي من تعلم اللغة العربية ىو استكشاؼ 

على استخداـ اللغة سواء بشكل نشط )شفهي( أك سليب  الطالباتكتطوير قدرة 

.ُب تعلم اللغة العربية بالطبع  غلب أف تكوف قادرنا على إتقاف أربع ٘ٔ)مكتوب(

اللغوية ىي القدرة على استخداـ اللغة ُب تل من موقف  هارةلغوية. ادل مهارة

االستيعاب النشطة ىي االستماع كالقراءة بينما  مهارةتقديرم نشط كمنتج. 

ترتبط تل مهارة ارتباطنا كثيقنا النشطة ادلنتجة ىي التحدث كالكتابة. هارةادل

اللغوية عادة ما يتم متابعتها من خبلؿ  هارةببعضها البعض ألنو ُب اتتساب ادل

 مهارةاللغوية مؤشرنا على  هارةعبلقات الًتتيب ادلنتظمة. ُب السياؽ التايل تعد ادل

التفكَت اليت يتقنها البشر بالفعل. ال ػلدث تل شيء على الفور كلكن غلب أف 

ا كأف ؽلر بعملية ذبربة التعلم.  ٙٔؽلر بعملية طويلة جدن

ُب تعلم اللغة كربديدا ُب تعلم اللغة العربية. فيما يلي  ةهار بعد معرفة ادل

 مهارة  فهم تل مهارة غلب أف يتقنها تل متعلم لغة دبا ُب ذلك األكؿ أم

االستماع ىي قدرة الشخص على استيعاب أك فهم الكلمات أك اجلمل اليت 

 ينطق هبا شرتاء الكبلـ أك بعض الوسائط. ؽلكن ربقيق ىذه القدرة فعلينا من
                                                           
15 Ulin Nuha, Metodologi Super Efektif Pembelajaran Bahasa Arab,( Jogjakarta: Diva Press, 

2012), hlm. 83 

16 Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab (edisi revisi), (Bandung: PT. Remaja 

Rosdakarya, 2018), hlm. 148.  
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خبلؿ ادلمارسة ادلستمرة لبلستماع إىل االختبلفات ُب صوت عناصر الكلمة مع 

العناصر األخرل كفقنا لؤلجبدية الصحيحة  إما مباشرة من ادلتحدث األصلي أك 

 .ٚٔمن خبلؿ التسجيبلت

اإلصلاز الفعلي للغة  ىوأك التعبَت  الكبلـك الثاين, مهارة الكبلـ, 

كادلمارسة الفعلية ادلطلوبة للغة ربقيقا لغرضها األساس الذم ىو التواصل. مهارة 

ىي القدرة على التعبَت عن األصوات أك الكلمات ادلفصلية للتعبَت عن  الكبلـ

األفكار ُب شكل أفكار كآراء كرغبات كمشاعر شفهية للمحاكر. دبعٌت أكسع 

بلمات اليت ؽلكن مساعها كرؤيتها كاليت تستخدـ عددنا احلديث ىو نظاـ من الع

من العضبلت كاألنسجة العضلية ُب جسم اإلنساف لنقل األفكار من أجل تلبية 

إف التحدث ىو مزيج من العوامل اجلسدية  (Tarijan)  احتياجاهتم. قاؿ تارغلاف

اعتباره كالنفسية كالعصبية كعلم الداللة كاللغويات على نطاؽ كاسع حبيث ؽلكن 

 .ٛٔأىم أداة بشرية للتحكم االجتماعي

تعريف القراءة ىي عملية اسًتجاع منطوؽ أك ذىٍت  مهارة القراءةالثالث, 

دلعلومات سلزنة ُب الدماغ سواء تانت تلك ادلعلومات على شكل حركؼ رموز 
                                                           
17 Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 

2011, hlm. 130 

 ٘ٗ(, ص.ٖٕٔٓ, )تتاب إنج, ادلهارات اللغوية,طلعت حسنزينب   ٛٔ
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أك حىت صور كذلك عن طريق النظر أك اللمس تما ُب لغة بريل بالنسبة 

 ٜٔللمكفوفُت.

الكتابة ىي تدريب العاملُت على الكتابة اإلدارية ادلوضوعية  مهارةالرابع, 

ىذا يتطلب تطوير التفكَت كزيادة  .الدقيقة، كذبنب األخطاء اذلجائية كاإلمبلئية

 ٕٓحصيلة معلومات العاملُت اللغوية كترقيو أسلوهبم ُب الكتابة.

األطفاؿ إىل ادلستول ُب دكلة إندكنيسيا ًب تدريس تعلم اللغة منذ ركضة 

اجلامعي. اما اللغات اليت تدرس ُب ادلدرسة كمنها االندكنيسية كاالصلليزية 

كالعربية. ليس مجيع تطلب ادلدارس من طبلهبا تعلم اللغة العربية  فقط ادلدارس 

 ذات اخللفية اإلسبلمية ملزمة بتعلم اللغة العربية.

ة ُب ادلدارس كالكليات اليت تما نعلم أف اللغة العربية من رلاالت الدراس

تتميز باإلسبلـ. كذلذا أصبح كجودىا ادلدخل الرئيسي ُب مناىج ادلؤسسات 

التعليمية اإلسبلمية اليت تلقت ربسينات دائمنا من كقت آلخر. ىل جانب 

ادلطالب جبودة كتمية تعلم اللغة العربية ىناؾ حاجة إىل ربسينات ُب جوانب 

 علم.سلتلفة دبا ُب ذلك جانب الت

                                                           
 ٘ٛ(, ص. ٕٙٔٓ, )السوداف: ادلنهل, مهارات االتصاؿ الفعاؿعبد النيب عبد اهلل الطيب, ٜٔ

 ٕٙ(, ص. ٕ٘ٔٓ, )السوداف: ادلنهل مهارات االتصاؿ اإلدارم كاحلوارعبد اهلل حسن مسلم,  ٕٓ
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باحلق التعلم ىو ُب األساس نشاط تعليمي يتم تنفيذه إىل أقصى حد 

الذين يدرسهم مواد معينة بتنفيذ أنشطة  الطالباتحبيث يقـو  ادلعلمةمن قبل 

ُب إنشاء  ادلعلمةتعليمية بشكل جيد دبعٌت آخر التعلم ىو اجلهد الذم يبذلو 

أنشطة تعليمية مادية معينة تساعد على ربقيق األىداؼ. كبالتايل فإف تعلم اللغة 

حبيث  ادلعلمةاألجنبية ىو نشاط تدريسي يتم تنفيذه على النحو األمثل من قبل 

الذين يدرسهم لغة أجنبية معينة بأنشطة التعلم بشكل جيد حبيث  الطالباتيقـو 

 ٕٔأجنبية. يؤدم إىل ربقيق ىدؼ تعلم لغة

لذالك ىناؾ حاجة لتعلم اللغة حىت ؽلكن أم شخص من التواصل 

بشكل صحيح مع بعضهم البعض كبيئتهم من شفهي كتتايب. الغرض من تعلم 

تعلم اللغة العربية ىو أمر ك أف  ٕٕاللغة ىو إتقاف اللغويات كإتقاف اللغة العربية

 ٖٕال بو فهو كاجبدلا ىو مقرر عند العلماء أف ما ال يقـو الواجب إ كاجب

كدقة  مهارةقاؿ ابن خلدكف: "التدريس ُب الواقع مهنة تتطلب معرفة ك 

الذم يتطلب نصائح كاسًتاتيجيات كاجتهاد حىت  هارةألهنا مثل التدريب على ادل

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

2011), hlm. 32. 

22 Bustami A Gani, Al Arabiyah Bin-Namadzij, (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1987), hlm. 16-17 

 ٕ٘ٓ(, ص. ٕٔٔٓ, الكتب العلمية منهج األجداد عند الشيخ ناصر الدين األلباين )ادلدينة: دارعمر ك عبد ادلنعم سليم,  ٖٕ
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لن يعمل تطبيق طرؽ التدريس بفعالية كتفاءة توسيلة ٕٗيصبح مهنينا كمهنينا".

التطبيق ال يعتمد على ادلعرفة الكافية بالطريقة. سبهيدية للمواد التعليمية إذا تاف 

حبيث تصبح الطريقة عقبة أماـ سَت العملية التدريسية كليست مكوننا يدعم 

ا فهم  ربقيق األىداؼ إذا تاف التطبيق غَت صحيح. لذلك من ادلهم جدن

 .خصائص الطريقة بشكل صحيح

نوعُت ىناؾ بعبارات بسيطة ؽلكن تصنيف طرؽ تدريس اللغة العربية إىل 

طرؽ قدؽلة كطرؽ حديثة. طريقة تدريس اللغة العربية السابقة ىي طريقة لتعليم 

اللغة العربية ترتز على "اللغة تثقافة معرفة" حبيث يعٍت تعلم اللغة العربية التعلم 

العميق عن خصوصيات كعموميات اللغة العربية، سواء النحوية أك الصرفية أك 

تطويرىا كادلعركفة ذلذا الغرض ىي طرؽ القويد كالًتمجة.  األدبية. كالطرؽ اليت ًب 

تانت ىذه الطريقة قادرة على االستمرار لعدة قركف كحىت اليـو ادلدارس الداخلية 

اإلسبلمية ُب إندكنيسيا  كخاصة الكلية السابقة  ال تزاؿ تطبق ىذه الطريقة. 

ريس اللغة العربية كىذا مبٍت على النقاط التالية: أكالن، يبدك أف اذلدؼ من تد

العلمية  كخاصةن النهو كالشرؼ. تعترب القدرة الثانية  أكيتمثل ُب اجلوانب الثقافية 

لعلم النهو مطلبنا مطلقنا تأداة لفهم النصوص أك الكلمات العربية الكبلسيكية 
                                                           
24 Martinis Yamin, Strategi Pembelajaran Berbasis Kompetensi,(Cipayung:Persada Pres,2005), 

hlm. 127 
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اليت ال تستخدـ أحرؼ العلة كعبلمات الًتقيم األخرل. ثالثنا، ىذا اجملاؿ ىو 

حبيث سبنحهم القدرة ُب ىذا اجملاؿ "الثقة بالنفس )ادلكانة(  تقليد كراثي ،

بينهم". طرؽ تدريس اللغة العربية احلديثة ىي أساليب تدريس اللغة تأداة موجهة 

ضلو اذلدؼ. كىذا يعٍت أف اللغة العربية يُنظر إليها على أهنا كسيلة تواصل ُب 

و القدرة على استخداـ احلياة احلديثة حبيث يكوف جوىر تعلم اللغة العربية ى

 اللغة بنشاط كالقدرة على فهم الكلمات أك التعبَتات باللغة العربية.

األساسيات  الطالباتُب تعلم اللغة العربية بالطبع  غلب أف يكوف لدل 

يعٍت معرفة ادلفردات. تما عرفنا ادلفردة ىي ادلادة األساسية لئلعجاز القرأين ك 

ك القصة ك احلكمة ك التشريع ك التوجيو اخللقي ك اجلملياتو ُب الصورة ك احلوار 

مثل الفهم ادلوصوؼ أعبله أف طريقة التعلم مهمة جدنا ُب سياؽ  ٕ٘الًتبوم.

ذتينا ُب ربديد األساليب اليت  ادلعلمةأنشطة التدريس كالتعلم. غلب أف يكوف 

غلب أف يستخدمها. كفقنا لعناكيٍت الذم يناقش تعلم ادلفردات ُب رأيي فإف 

ريقة السمعية شفهية ىي الطريقة الصحيحة لتدريس ادلفردات على ادلستول ط

األكؿ ألف طريقة السمعية شفهية ؽلكن أف ذبعل الفصل أتثر ازدحامنا حبيث 

تؤثر ادلشاعر الصادرة بشكل تبَت على صلاح التدريس ك أنشطة التعليم  كيطلب 
                                                           

 ٚٚ(, ص. ٜٜٔٔ, )اجلدة: دار ادلنايرة, الظاىرة اجلمالية ُب القرآف الكرًننذير محداف,  ٕ٘
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تم أنشطة التدريس ين أف يكونوا نشيطُت ُب تكييف طبلهبم حىت تادلعلمةمن 

ىي طريقة لتعليم الضم ذبمع بُت  لطريقة السمعية شفهيةاال كالتعلم بسبلسة.

استخداـ الكبلـ كبقايا السمع كقراءة الكبلـ كال تستخدـ لغة اإلشارة كىجاء 

 ٕٙاألصابع على اعتبار أهنما يؤثراف ُب ظلو القدرة على الكبلـ لدل الضم

تتابة ُب تعلم   مهارةاخًتت ىذه الطريقة دلساعدة الطالبات على ربسُت 

للبنات بليتار ىذه معهد هبا بيئة  الثانيةادلفردات. تما احلاؿ ُب معهد ادلودة 

استخداـ اللغتُت العربية كاإلصلليزية تل يـو لو   الطالباتلغوية لذلك يتعُت على 

ين. أما بالنسبة للمشكلة علمةادلتن  احلديث أك ادلزاح أك عند التحدث مع 

الذين غليدكف  الطالباتادلتعلقة بتعلم ادلفردات ُب ىذه ادلعهد، فهناؾ الكثَت من 

التحدث باللغة العربية كلكنهم ضعفاء ُب الكتابة. تقريبا تل معهد العصر حيث 

الكتابة. ذلك ألهنم  مهارةتستخدـ يوميا بلغة أجنبية للتواصل لديها مشاتل ُب 

اللغوية  هارةالكبلـ لديهم مقارنة بادل مهارةوف بإعطاء األكلوية لتنعيم مطالب

 األخرل.

من خلفية البحث الذم يقوم بادلبلحلظة كادللقبالة كالوثائقة، تريد الباحثة 

أف تبحث البحث ُب معهد ادلودة الثانية للبنات بالتار إرادة عميقة بادلوضوع 
                                                           

 ٜٖ(, ص. ٕٓٔٓ, ))السوداف: ادلنهل, التعلم كالتكنولوجيا ادلساعدة لؤلطفاؿ ذكم اإلعاقة السمعيةمرتز مصادر فايزة فايز عبداهلل الفايز,  ٕٙ
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مهارة  لتحسين ليم المفردات سمعية شفهية في تعالطريقة ال"إستخدام 

المستوى األول بمعهد المودة الثانية للبنات بالتار عام  ىالكتابة لد

هتدؼ ىذا البحث اىل أف تعريف عميقا عن " م 0202/ 0202 الدراسي

ُب تعليم ادلفردات أم ُب ربسن مهارة الكتابة  الطريقة السمعية شفهيةإستخداـ 

ك تيف تلما تعليمها من زبطيط التعليم ك تقييم التعليم كنتيجة تعليم ادلفردات 

 كربليل البيانات.  الطريقة السمعية شفهيةب

 مسائل البحث .ب 

 لتحسُت ُب تعليم ادلفردات  الطريقة السمعية شفهيةإستخداـ  تيف .ٔ

ادلستول األكؿ دبعهد ادلودة الثانية للبنات بالتار عاـ  لمهارة الكتابة لد

 ؟ ـٕٕٓٓ/ٕٕٔٓالدراسي 

ُب تعليم ادلفردات  الطريقة السمعية شفهيةإستخداـ من ما ادلشكبلت  .ٕ

ادلستول األكؿ دبعهد ادلودة الثانية للبنات  لمهارة الكتابة لد لتحسُت 

 ـ؟ٕٕٓٓ/ٕٕٔٓبالتار عاـ الدراسي 

ُب تعليم ادلفردات  الطريقة السمعية شفهيةاـ إستخدمن احللوؿ تيف  .ٖ

ادلستول األكؿ دبعهد ادلودة الثانية للبنات  لمهارة الكتابة لد لتحسُت 

 ـ ؟ ٕٕٓٓ/ٕٕٔٓبالتار عاـ الدراسي 
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 أغراض البحث .ج 

 لتحسُت ُب تعليم ادلفردات  الطريقة السمعية شفهيةإستخداـ ف يعر تل .ٔ

ادلستول األكؿ دبعهد ادلودة الثانية للبنات بالتار عاـ  لمهارة الكتابة لد

 ـٕٕٓٓ/ٕٕٔٓالدراسي 

ُب تعليم  الطريقة السمعية شفهيةإستخداـ  من ادلشكبلت فيعر تل .ٕ

ادلستول األكؿ دبعهد ادلودة الثانية  لمهارة الكتابة لد لتحسُت ادلفردات 

 ـٕٕٓٓ/ٕٕٔٓللبنات بالتار عاـ الدراسي 

ُب تعليم ادلفردات  الطريقة السمعية شفهيةإستخداـ  من احللوؿ فيعر تل .ٖ

ادلستول األكؿ دبعهد ادلودة الثانية للبنات  لمهارة الكتابة لد لتحسُت 

 .ـٕٕٓٓ/ٕٕٔٓبالتار عاـ الدراسي 

 فوائد البحث .د 

 فوائد البحث ىي ما يلي:

 بعد أداء البحث ترجو الباحثة أف تكوف ذلذا البحث فوائد تما يلي:

 ةالنظريالفائدة .أ 

نتائج البحث تستطيع أف تزيد احلزانة العلمية ُب تلقية اللغة العربية 

ُب  شفهيةطريقة السمعية من تعليمها، علي األخص العلـو عن استخداـ 
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طريقة السمعية تعليم ادلفردات. كستزيد ادلادة أك ادلراجع عن استخداـ 

م األشياء ُب ُب تعليم ادلفردات اللغة العربية. تاف الشخص ليفه شفهية

تعليم اللغة العربية اليت مناسبة هبذا البحث، ادلثاؿ عن التخطيط، التنفيذ 

 كالنجاح ُب تعليم ادلفردات.

 الفائدة التطبيقية.ب 

 الفائدة التطبيقية ذلذا البحث ىي:

 للمعلمُت .ٔ

 فائدة ىذا البحث للمعلمُت ىي:

ين على االىتماـ للصعوبات اليت يواجهها ادلعلمةشجع 

طريقة السمعية  ين على استخداـادلعلمةالطالبات ُب التعلم ك شجع 

 العربية.ُب تعليم ادلفردات ُب تعلم اللغة ك اخلاص  شفهية

 للطالبات .ٕ

يقدر الطالبات على إتقاف ادلفردات العربية ك يقدر الطالبات 

طريقة باستخداـ يم ادلفردات تعلينشط محاسة على التعلم ك اخلاص َب 

 .شفهيةالسمعية 
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 للباحثة .ٖ

يعطي ىذا البحث العلـو ك ادلعارؼ كاخلربة عن ما تتعلق 

مهارة  لتحسُت ُب تعليم ادلفردات  الطريقة السمعية شفهيةبإستخداـ 

الكتابة لدم ادلستول األكىل دبعهد ادلودة الثانية للبنات بالتار ك يسهل 

 الباحثة لتبحث ىذا ادلشكبلت حىت أف تأخد الفوائد من ىذا البحث.

 توضيح المصطلحات .ه 

 وضيح النظرمالت.أ 

  الطريقة السمعية شفهية (ٔ

أك التدريب ىي طريقة ُب التعليم كالتدريس من  شفهيةالسمعية طريقة 

يتم استخداـ  ٕٚ.خبلؿ تدريب األطفاؿ على ادلواد التعليمية اليت ًب تقدؽلها

ىذه طريقة  ٕٛ.للحصوؿ على مهارة أك مهارة شلا ًب تعلمو الطريقة السمعية شفهية

 ٜٕىي أصلح طريقة ُب تدريب اللغات ك األصوات على كجو اخلصوص.

 ادلفردات  (ٕ

                                                           
27 Zuhairini, Metodik Khusus Pendidikan Agama, (Surabaya: Usaha Nasional, 1993), hlm. 106 

28 Sudjana, Metode Statistika, (Bandung: Tarsito, 2005), hlm. 86 

(, ٕٕٓٓ, )ترتي: مجيعة غَتيسوف, أحباث ادلؤسبر الدكيل األكؿ: العربية للناطقُت بغَتىا احلاضر كادلستقبلىاين إمساعل رماضاف,  ٜٕ
 ٜٛٗص. 
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ادلفردات ىي رلموعة من الكلمات اليت تشكل لغة. ادلفردات ىي عبارة 

عن رلموعة من الكلمات ادلعينة اليت ستشكل اللغة. الكلمة جزء من لغة 

ك ادلادة األساسية لئلعجاز القرأف ك اجلماليتو ُب الصورة ك احلوار ك  ٖٓرلانية.

 . ٖٔالقصة ك احلكمة ك التشريع ك التوجيو اخلالقي ك الًتبوم

 مهارة الكتابة  (ٖ

مهارة الكتابة ىي تدريب العاملُت على الكتابة اإلدارية ادلوضوعية الدقيقة، 

كذبنب األخطاء اذلجائية كاإلمبلئية، ىذا يتطلب تطوير التفكَت كزيادة 

مهارة الكتابة ٕٖحصيلة معلومات العاملُت اللغوية كترقيو أسلوهبم ُب الكتابة.

 عن زلتويات العقل ُب الكتابة. ؽلكن تقسيم ىي القدرة على كصف أك التعبَت

الكتابة ُب تعلم اللغة العربية خبطوط عريضة إىل ثبلث فئات ال تنفصل  مهارة

  ٖٖيعٍت اإلمبلء ك اخلاط ك اإلنشاء.

 

                                                           
30 Syaiful Mustofa, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Inovatif, (Malang : Uin Maliki Press, 

2011), hlm. 61. 

 ٚٚ(, ص. ٜٜٔٔ, )جدة: دار ادلنيارة, اجلمالية ُب القرآف الكرًنالظاىرة نذير محداف,  ٖٔ

 ٕٙ(, ص. ٕ٘ٔٓ, )السوداف: ادلنهل مهارات االتصاؿ اإلدارم كاحلوارعبد اهلل حسن مسلم,  ٕٖ

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

Rosdakarya), Hlm. 178 
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 التوضيح العملي .ب 

 سمعية شفهية في تعليم المفرداتالطريقة الإستخدام ادلراد من "

السعي إىل تشف بتعليم ادلفردات باستخداـ ىو " ن مهارة الكتابةيلتحس

ك تذلك الكشف   مهارة الكتابةُتلتحسيساعد معلم  سمعية شفهيةالطريقة 

ُب  ادلفرداتادلوجودة بعد استخداـ تلك الطريقة ُب تعليم ادلشكبلت عن 

من استخداـ طريقة  لوؿٍب األخَت الكشف عن احلادلودة الثانية للبنات.  معهد

 ادلودة الثانية للبنات.  ُب معهد ادلفردات تعليم تعليم ُب سمعية شفهيةال

 ترتيب البحث  .و 

تنبغي للباحث أف تستكمل الشركط العملية ُب تتاب البحث العلمي حيت 

تسهيل ذلا ُب عمليات تتابتها ُب فهم رلتوياتو. كأما ترتيب البحث ُب ىذا البحث 

 يايل:العلمي مخسة أبواب ك تكوف تل باب من ادلباحث تما 

ىداؼ ك أ مسائل البحثك  ادلقدمة ػلتوم على خلفية البحث : الباب األكؿ

 . ترتيب البحثك  ادلصطلحات توضيحك البحث 

ات حيث تشتمل علي ادلفردات)مفهـو ادلفردات، النظري    : الباب الثاين 

تعريف ادلفردات، تعليم ادلفردات، أساس اختيار ادلفردات، 

اإلسًتاتيجيات ُب تعليم ادلفردات(، أىداؼ تعليم ادلفردات، 
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، فوائد  شفهيةالسمعية طريقة )تعريف  شفهيةالسمعية طريقة 

طريقة ُب تعليم ادلفردات، زيادة  شفهيةالسمعية طريقة  ا

ك نقائصها ُب تعليم ادلفردات، خصائص  شفهيةالسمعية 

 اجليدة ُب تعليم ادلفردات اللغة العربية(. شفهيةالسمعية طريقة 

منهج البحث حيث يتكوف من تصميم البحث، حضور    : الباب الثالث

الباحث، مكاف البحث، مصادر احلقائق، طريقة مجع احلقائق 

ك أدكاهتا، طريق ربليل احلقائق، تفتيش صحة احلقائق، كادلرحلة 

 البحث،

تقدًن نتائج البحث ك يشتمل علي حملة أحواؿ زلل البحث،ك     : الباب الرابع 

  احلقائق احملصولة من البحث كربليلها.تقدًن

 الذم ػلتوم على باب الثاين.  اتبالنظري تقدًن نتائج البحث :  الباب اخلامس 

 اخلاسبة اليت ربتول من التلخيص ك اإلقًتاحات. :   سادسالباب ال

تبياف  كفقا اىل التوضيح األعلى يعرؼ أف باب األكؿ عن ادلقدمة يشمل على

البحث  ػلتوم على اسباب اختيار ادلوضوع كمسائل البحث اليت ربديدث خلفية البح

باب الثاين عن . كاىداؼ البحث كفوائد البحث كتوضيح ادلصطلحات كترتيب البحث

. النظريات تتعلق بالبحث إطار النظريات، يتكوف من النظريات ػلتوم على فهم كتبياف
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نوع البحث كحضور الباحثة ك  الباب الثالث عن منهجية البحث تتكوف من ادلدخل

البيانات كطريقة ربليل البيانات ك تفتيش  كمكاف البحث كمصادر البيانات كطريقة مجع

باب الرابع يتكوف من نتيجة البحث اليت تبيُت النتيجة اك احلصوؿ من . صحة البيانات

على تقدًن الوثائق ك حاؿ مكاف البحث. باب اخلامس  البحث ُب مكاف البحث ػلتوم

عن اخلامتة الذم كقع ُب باب الثاين. باب السادس  اتبالنظري تقدًن نتائج البحثعن 

 .يتكوف من اخلبلصة كاإلقًتاحات ػلتوم على اإلختتاـ ك


