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 الباب الثاني

 اإلطار النظري

 اتالنظري .أ 

يعرض ىذا الباب بعض النظريات ؼلتاجها الباحثة ُب أداء البحث.

كالنظريات تشمل على تعريف طريقة تدريس كأىدافها كشركطها ك أنواعها 

ك شركطها ك تعريف عن مهارة اللغة ك  الطريقة السمعية شفهيةكتعريف عن 

عن ادلفردات  ك تعريف أنوعو  ك تعريف عن األىداؼ من مهارة الكتابة ك أنوعو

 .ك تيف تعليم الفردات

 طريقة تدريس اللغة العربية  .2

طريقة تدريس ىي األدة ك الوسيلة الناقلة للعلم ك ادلعرفة ك ادلهارة. ك إذا  

تانت ىي ىكذا فإف دكرىا نراه تبَتا ُب النجاح العملية التعلمية, إذا يعود 

فشلها أيضا يقوؿ إف صلاح إليها الفضل األترب ُب إصلاح ادلنظومة التعلمية, ك 

التعليم يرتبط إىل حد تبَت بنجاح الطريقة ك تستطيع الطريقة اجلديدة أف تعاِب 

إف  (Acep Hermawanش)قاؿ إيسب ىَتماكان ٖٗالكثَت من ضعف ادلنهج.

                                                           

 ٜٜٔ(, ص. ٜٕٔٓ, )ادلدينة: مرتز الكتاب األتادؽلي, حبوث زلكمة ُب تعليمية اللغة العربية مبارؾ تريكي, ٖٗ
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الطريقة ىي مستول زبطيط برنامج شامل بطبيعتو يرتبط ارتباطنا كثيقنا 

إجرائية ، كال يتعارض مع بعضها البعض باخلطوات ُب تقدًن ادلوضوع بطريقة 

 ٖ٘، كال يتعارض مع النهج.

ين ادلعلمةتتطلب تعددية التعلم أصحاب ادلصلحة التعلم ، كخاصة 

الظركؼ  ليكونوا قادرين على تعادؿ تل إجراء تعليمي مع سياؽ الوضع ك

حبيث تكوف اجلهود فعالة. ىذا ىو السبب أف أساليب تعلم اللغة العربية 

ملونة. تل من ىذه الطرؽ ذلا نفس اذلدؼ العاـ ، حبيث ؽلكن  كمتنوعة 

دلتعلمي اللغة العربية إتقاف ادلواد التعليمية بشكل صحيح. فيما يتعلق بذلك ، 

ىناؾ العديد من األساليب اليت ؽلكن تطبيقها ُب تعلم اللغة العربية. ىذه 

 تعٍت الطريقة ىي األساس ادلستخدـ حىت اآلف بشكل تقليدم كلكنها ال

 ٖٙرفض التعديل طادلا أهنا قادرة على تلبية االحتياجات.

 

 

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

Rosdakarya Offset, 2011), hlm. 168 

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

2018), hlm. 197 
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 طريقة تدريس اللغة العربية أهداف  .أ 

ىو ادلساعدة ُب  تدريسُب األساس ، الغرض الرئيسي من طريقة 

الفردية حىت يتمكنوا من حل ادلشكبلت. أما  الطالباتتطوير قدرات 

 :لييامفهي ت طريقة تدريس اللغة العربية بالنسبة لبعض أىداؼ

على تطوير القدرات الفردية حىت يتمكنوا من حل  الطالباتدلساعدة  (ٔ

 مشاتلهم حبلوؿ بديلة.

للمساعدة ُب عملية التدريس كالتعلم حبيث ؽلكن تنفيذ أنشطة التعلم  (ٕ

 .بأفضل طريقة

للمساعدة ُب العثور على البيانات ادلطلوبة كاختبارىا كذبميعها ُب  (ٖ

 .زلاكلة لتطوير زبصص علم

 لتسهيل عملية التعلم بنتائج جيدة حبيث ؽلكن ربقيق أىداؼ التدريس. (ٗ

 لتقدًن التعلم ُب االذباه ادلثايل بدقة كسرعة كتما ىو متوقع. (٘

حبيث ؽلكن تشغيل عملية التعلم ُب جو شلتع كربفيزم حبيث يسهل  (ٙ

 ٖٚفهم ادلواد التعليمية. الطالباتعلى 

 
                                                           
37 Nina Khayatul Virdyana, Media Pembelajaran, (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2019), 

hlm, 15 
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 شروط طريقة تدريس اللغة العربية  .ب 

ُب االعتبار عند  ادلعلمةاليت غلب أف يأخذىا  طريقة تدريسشركط 

 :ىي تما يلي طريقة تدريساستخداـ 

أك  الطالباتغلب أف تكوف الطريقة ادلستخدمة قادرة على إثارة دكافع  (ٔ

 .اىتمامهم أك شغفهم بالتعلم

 .ُب التعلم أتثر الطالباتؽلكن استخدامها لتحفيز رغبة  اليت طريقة (ٕ

الطريقة ادلستخدمة قادرة على توفَت الفرص للطبلب غلب أف تكوف  (ٖ

 لتحقيق عملهم.

غلب أف تكوف الطريقة ادلستخدمة قادرة على ضماف تطوير أنشطة  (ٗ

 شخصية الطالب.

ُب تقنيات  الطالباتغلب أف تكوف الطريقة ادلستخدمة قادرة على تثقيف  (٘

 الدراسة الذاتية كتيفية اتتساب ادلعرفة من خبلؿ اجلهد الشخصي.

 الطالباتغلب أف تكوف الطريقة ادلستخدمة قادرة على غرس كتنمية قيم  (ٙ

 ٖٛكمواقفهم ُب احلياة اليومية.

 
                                                           
38 Ahmad Sabri, Strategi Belajar Mengajar Micro Teaching, (Jakarta : Quantum teaching, 2005), 

hlm. 52-53 
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 أنواع طريقة تدريس اللغة العربية  .ج 

 طريقة احملاضرة (ٔ

، حيث يقـو  ادلعلمةطريقة احملاضرة ىي الطريقة اليت يستخدمها 

للتعلم. كُب الوقت نفسو  الطالباتبنقل األشياء اليت ذبذب محاس  ادلعلمة

، فإف الطالب ليس سول مستمع نشط. تكوف طريقة احملاضرة أحياننا أقل 

مطالبوف باالستماع فقط. قلة أظلاط االتصاؿ بُت  الطالباتفعالية ألف 

 ٜٖين.ادلعلمةك  الطالبات

 طريقة السؤاؿ كاجلواب (ٕ

 الطالباتين ك ادلعلمةطريقة السؤاؿ كاجلواب أك طريقة االتصاؿ بُت 

إذا تانوا راضُت عن ادلادة اليت سبت مناقشتها  الطالباتيسأؿ  ادلعلمةك 

على  ادلعلمةأك العكس غليب  ادلعلمةعلى أسئلة  الطالباتمسبقنا، كغليب 

السابقُت. ىذه  الطالباتىذه الطريقة جيدة دلراجعة .الطالباتأسئلة 

رس ، فمع عملية الطريقة مهمة جدا ُب التعلم. عندما ينسى الطالب الد

 ٓٗق.السؤاؿ كاجلواب ، سيتذتر الطالب الدرس الساب
                                                           
39 B. Suryosubroto, Proses Belajar Mengajar di Sekolah,( Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1997), hlm. 

75 

40 Martinis Yamin, Strategi Pembelajaran Berbasis Kompetensi, (Cipayung: Persada Press, 

2005), hlm. 67-68 
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 ادلناقشة ةقيطر  (ٖ

 الطالباتأك  الطالباتك  الطالباتطريقة ادلناقشة ىي تفاعل بُت 

ين لتحليل كحل ادلشكبلت كاستكشاؼ أك معاجلة موضوعات ادلعلمةك 

أتثر قدرة على  الطالباتباستخداـ طريقة ادلناقشة، يكوف . مشكلة معينة

 ٔٗالتمييز كالتسامح ُب حل ادلشكبلت.

 طريقة العرض (ٗ

طريقة العرض التوضيحي ىي طريقة تُعلِّم من خبلؿ إظهار 

العناصر أك األحداث أك القواعد أك سلسلة من تنفيذ نشاط ما ، إما 

بشكل مباشر أك من خبلؿ استخداـ أدكات كسائط التعلم ذات الصلة 

 يتم تقدؽلها. ؽلكن أيضنا تعريف طريقة العرض بادلوضوع أك ادلادة اليت

التوضيحي على أهنا طريقة تدريس باستخداـ العركض التوضيحية لتوضيح 

الفهم أك إلظهار تيفية عمل عملية أك خطوات عمل ألداة أك أداة معينة 

للطبلب. لتوضيح ىذا الفهم ، ُب ادلمارسة العملية ؽلكن أف يقـو بو 

 ٕٗ.سهمأنف الطالباتك  ادلعلمة

                                                           
41 Ibid, hlm. 69-70 

42 Dr. Heri Rahyubi, M. Pd, Teori-teori Belajar dan Aplikasi Perkembangan Motorik, (Bandung: 

Penerbit Nusa Media, 2014), hlm  8 
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 شفهيةسمعية الطريقة ال .0

أك الطريقة السمعية اللغوية نتيجة  شفهية تاف ظهور الطريقة السمعية

االىتماـ الكبَت بتعليم اللغات األجنبية ُب الواليات ادلتحدة حىت أكاخر 

اخلمسينيات من القرف ادلاضي. تانت احلاجة إىل تغيَت جذرم كإعادة التفكَت 

مدفوعة  ُب منهجية تدريس اللغة األجنبية الكثَت منها لو عبلقة بطريقة القراءة

، كقد ٜٚ٘ٔلتحديد بإطبلؽ أكؿ قمر صناعي ركسي ُب عاـ على كجو ا

اتبعت حكومة الواليات ادلتحدة احلاجة إىل ادلزيد جهود لتعليم اللغات 

الطريقة رل. األجنبية حلمايتها من تنفَت التقدـ العلمي احملرز ُب الدكؿ األخ

 ادلعتادة ادلستخدمة ُب تعلم اللغة العربية لتحقيق ما ىو مطلوب من خبلؿ

االستماع كالتحدث. باستخداـ ىذه الطريقة ، يتم التأتيد على شلارسة 

 استخداـ اللغة العربية بشكل أترب كاستخداـ ادلزيد من ادلفردات كاألشكاؿ

 ٖٗ.احملاكرة

االستماع كالتحدث ىو نشاط اتصاؿ مباشر ثنائي االذباه ، ىو 

 ٗٗعبلقة كثيقةبُت التحدث كاالستماع ىناؾ .اتصاؿ كجهان لوجو مع احملاكر

                                                           
43 Bisri Mustofa. Abdul Hamid, Metode & Strategi Pembelajaran Bahasa Arab. (Malang: Uin 

Maliki Press. 2012). Hlm 42 

44 Henry Guntur Tarigan, Menyimak, (Bandung: Angkasa, 2015), hlm. 3 



ٖٓ 
 

 
 

طريقة لتعليم الضم، ذبمع بُت الىي  شفهيةسمعية الطريقة ال ُب األساس

استخداـ الكبلـ كبقايا السمع كقراءة الكبلـ، كال تستخدـ لغة اإلشارة 

كىجاء األصابع، على اعتبار أهنما يؤثراف ُب ظلو القدرة على الكبلـ لدل 

ىي أصلح الطريقة ُب تدريس اللغات ك  شفهيةأف الطريقة السمعية  ٘ٗ.الضم

 ٙٗاألصوات على كجو اخلصوص.

 الطريقة السمعية شفهية الخصائص و كيفية إستخدام .أ 

 :لو اخلصائص التالية شفهيةباختصار ، فإف استخداـ طريقة السمعية 

تنطلق ىذه الطريقة من فكرة أف اللغة عبارة عن رلموعة من الرموز  (ٔ

اجملتمع إلقامة اتصاؿ بينهم. لذا فإف اذلدؼ الصوتية اليت يعرفها أفراد 

لغَت الناطقُت باللغة العربية ليكونوا  هارةالرئيسي لتعلم اللغة ىو توفَت ادل

سلتلفة  هارةقادرين على التواصل بنشاط مع ادلتحدثُت باللغة العربية دب

 .كُب مواقف سلتلفة

التتساب اللغوية الًتتيب األصلي  هارةكف ُب تدريس ادلادلعلمةيتبع  (ٕ

االستماع أكالن ٍب تقليد الكبلـ كنطق  مهارةأم من  اللغة األكىل،

                                                           
 ٜٖ(, ص. ٕٓٔٓ, ))السوداف: ادلنهل, مرتز مصادر التعلم كالتكنولوجيا ادلساعدة لؤلطفاؿ ذكم اإلعاقة السمعيةفايزة فايز عبداهلل الفايز,  ٘ٗ

 ٜٛٗ(, ص. ٕٕٓٓ)ترتي: مجيعة غَتيسوف, , أحباث ادلؤسبر الدكيل األكؿ: العربية للناطقُت بغَتىا احلاضر كادلستقبلىاين إمساعل رماضاف,  ٙٗ
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اللغوية األربع على  هارةتتابتها. فًتتيب ادل الكلمات كالقراءة كأخَتان 

 كالكبلـ كالقرعة كالكتاب. ىذه الطريقة يبدأ من االستقامة

لثقافة تعتمد ىذه الطريقة على آراء علماء األنثركبولوجيا الثقافية. ىذه ا (ٖ

ليست رلرد فن أك شكل أديب كلكن الثقافة ىي أسلوب حياة يغطي 

حياة رلموعة تتحدث لغتها. لذلك فإف ىذه الطريقة تعلم ادلزيد عن 

احملادثات اليت تدكر حوؿ عادات احلياة اليت ربيط باإلنساف ، مثل 

تناكؿ الطعاـ ، كنقل التهاين ، كالسفر ، كالزكاج، كأشكاؿ الثقافة 

 ٚٗفة.ادلختل

بشكل عاـ ، غلب أف يكوف لكل طريقة خصائصها كخطواهتا ، 

ية، حيث إف اسم ىذه الطريقة ، أم فهكتذلك الطريقة السمعية الس

االستماع كالتحدث، يؤتد ىذين اجلانبُت أتثر من اجلانبُت اآلخرين. ٍب ؽلكن 

  تقسيم مفهـو التطبيق إىل خطوتُت ، كعلا خطوات عامة كخطوات خاصة

  تما يلي:

 عامةالطوات اخل (ٔ

 .كتب ُب النهايةتقرأ ٍب تتكلم ٍب تٍب  تلميذةستمع التغلب أف .أ 
                                                           
47 Bisri Musthofa dan M. Abdul Hamid, Metode dan Strategi Pembelajarn Bahasa Arab, Cet. II, 

(Malang: Uin Maliki Press, 2012), hlm  47-48 
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غلب تقدًن القواعد النحوية ُب شكل أظلاط مجل أك حوارات حوؿ .ب 

 .موضوع مواقف احلياة اليومية

 .غلب تقدًن مجيع عناصر القواعد من السهل إىل الصعب أك التدرغلي.ج 

ُب االستجابة ، ألف التعزيز غلب ذبنب احتماالت ارتكاب األخطاء .د 

اإلغلايب يعترب أتثر فعالية من التعزيز السليب ، أك ما يسمى عادة دببدأ 

 ذبنب اخلطأ.

 اخلاصطوات اخل (ٕ

ادلقدمة ، ربتوم على أشياء سلتلفة تتعلق بادلادة اليت سيتم تقدؽلها ُب .أ 

 .شكل تصورات ، أك اختبارات أكلية حوؿ ادلادة، أك غَتىا

بشكل متكرر ، بينما  ادلعلمةقراءة قصَتة يقرأىا ال أكوار احلعرض .ب 

 .إليو دكف النظر إىل النص الطالباتيستمع 

قراءة قصَتة بتقنية زلاتاة تل مجلة ُب كاحد  أكتقليد كحفظ حوار .ج 

 . كحفظها. ُب تدريس اللغة

القراءة كاليت تعترب صعبة بسبب أك عرض أظلاط اجلمل الواردة ُب احلوار .د 

 تعبَتات صعبة. ؽلكن تطوير ُب البنية كادلفردات. كجود تراتيب أك



ٖٖ 
 

 
 

 الطالباتالقراءة الذم ًب تدريبو على أك يُطلب من التمثيل للحوار .ق 

 .الذين حفظوه استخدامو شرح أماـ الفصل

 .تكوين مجل أخرل كفق أظلاط اجلملة اليت ًب تدريبها.ك 

اـ على سبيل ادلثاؿ عن طريق إعطاء مهاـ للقياـ هبا ُب ادلنزؿ. ُب تختاإل.ز 

إعادة التدريب باستخداـ األظلاط  الطالباتىذه احلالة ، يُطلب من 

 ٛٗ.اليت تعلموىا ُب ادلدرسة

 الطريقة السمعية شفهية مزايا  .ب 

 :أنو ُب تطبيق طريقة احلفر لو عدة مزايا منها

 البلزمة هارةاتتساب ادلعرفة كادل ُب كقت قصَت نسبينا ، ؽلكن للطبلب (ٔ

ادلعرفة العملية كاجلاىزة لبلستخداـ باإلضافة إىل  الطالباتسيكتسب  (ٕ

 .الكفاءة كالطبلقة

تعزيز عادات التعلم بشكل تدرغلي كاالنضباط كتذلك تدريب نفسك  (ٖ

 ٜٗ.بشكل مستقل

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

Rosdakarya Offset, 2011), hlm, 188 

49 Rahmani Ramadhani, Belajar dan Pembelajaran, (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2020), hlm. 

90 
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 لطريقة السمعية شفهيةعيوب اال .ج 

الطريقة السمعية باإلضافة إىل ادلزايا ، ىناؾ أيضنا عيوب ُب استخداـ 

 :، دبا ُب ذلكشفهية

إىل االستجابة ُب كقت كاحد أك بشكل فردم ، كغالبنا ما  الطالباتؽليل  (ٔ

 ال يعرفوف معٌت النطق.

على معاين أخرل للجمل اليت يتم تدريبها على  الطالباتال يتم تدريب  (ٕ

ا فقط  أساس السياؽ. كنتيجة لذلك ، فهم يتقنوف معٌت أك معٌت كاحدن

للجملة ، كال ؽلكن أف يتم االتصاؿ بسبلسة إال إذا تانت اجلمل 

 .ادلستخدمة مأخوذة من مجل ًب تدريبها ُب الفصل

يستجيبوف فقط  دكرنا نشطنا كلكنهم الطالباتُب الواقع ، ال يلعب  (ٖ

مجيع التدريبات كادلواد  ادلعلمة. لذلك ػلدد ادلعلمةللمحفزات اليت يقدمها 

الدراسية ُب الفصل. ىو الذم يعرؼ إجابات مجيع األسئلة ادلطركحة ُب 

 .الفصل

دكرنا نشطنا كلكنهم يستجيبوف فقط  الطالباتُب الواقع ، ال يلعب  (ٗ

مجيع التدريبات كادلواد  ادلعلمة . لذلك ػلددادلعلمةللمحفزات اليت يقدمها 
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الدراسية ُب الفصل. ىو الذم يعرؼ إجابات مجيع األسئلة ادلطركحة ُب 

 .الفصل

ُب ادلراحل ادلبكرة ال يفهموف أك ال  الطالباتتؤتد ىذه الطريقة أف 

يفهموف معٌت اجلمل اليت يقلدكهنا ، فإف ذلك ال يعترب مشكلة. عبلكة على 

، كإعطاء اإلجابة الصحيحة  ادلعلمةذلك ، من خبلؿ االستماع إىل ما قالو 

يتعلموف لغة الوجهة  الطالبات، كالقياـ جبميع ادلهاـ دكف أخطاء ، يُعترب 

 بشكل صحيح.

 اع التدريباتأنو  .د 

 أما من حيث أنواع التدريبات فمن ادلمكن تقسيمها إىل نوعُت كعلا:

 النمطية  التدريبات .ٔ

ادلمارسة " يسمى ىذه التدريبة َب بعض تتب تعليم اللغة الثانية

عبارة عن رلموعة من التمرينات الىت تثبت على شكل  كىي" النمطية

كىدفت ىذه التدريبات إىل كيطلب طريقة كاحدة َب االستجابة ذلا  كاحد

الىت تعّلمها التبلميذ كتشيع َب رلاؿ النحو كتعليم  األظلاط تثبيت

 .الًتاتيب
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 التدريبات االتصالية .ٕ

كىي الىت تدكر َب موقف اتصاىل عن طريق احلوار مع األخرين 

 . الطالباتالتنبئ باستجابة كاحدة من  تما كاحدا شكبل كال تتبع

 الطريقة االنتقائية يعٌت رلوعة ينب طريقة السمعيةىذ النوعاف علا من 

" كطريقة االتصالية كمجع بيػنهما ظهرت طر يقة األخرل يسمى شفهية

 ٓ٘كيسمى ىذه األنواع الثبلثة." ادلعنول التدريب

كيقصد . تدريب ادليكانيكية ك تدريبات معنوية كتدريبات إتصالية

التدريبات الىت هتدؼ اىل مساعدة بالتدريػبات ادليكانيكية ذلك النوع من 

 الّلغوية، سواء أتانت صوتا أك مفردات اـ تراتيب هارةالدرسُت على إتقاف ادل

نوع من التدريبات  كادلراد بالتدريبات ادلعنوية ىيخاصة ُب مستول األكىل. 

كالتفاصيل إىل تقدًن ادلساعدة البلزمة تربط الكثَت من اجلزائيات  الذل يهدؼ

، الطالباتذاترة ُب  تعليم األصوات ك الكتابة ك القواعد كتشبيههاادلتعّلقة ب

فًتؾ على ا أما التدريبات االتصالية أك ادلمارسات االتصالية،تما يسميه

األجنبية  يتوقع متعّلمو الّلغات. إذ استعماؿ اللغة للتعبَت الشفول كالكتاىب

                                                           
50 Ahmad Fuad Efendy, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab, (Malang: Misykat, 2012), hlm. 86 
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فات  ضارات كالثقااستعماذلا َب حياهتم العملية ك ادلهنية إىل جانب فهم احل

 ٔ٘.األىم الىت يدرسو ف لغتها

 تعليم مفردات .2

 تعريف تعليم المفردات  .أ 

ك ادلراد هبا اللفظ أك الكلمة الىت تتكوف من  ادلفردات مجع من مفردة

تثَتكف أف ادلفردات ىي إحدم . تما يعتقد  فأتثر كتدؿ على معٌتحرفُت 

اللغات األجنبية أف يقدركىا التبلميذ أك متعّلمو  عناصر اللغة الىت كجب على

ادلفردات ىي تما قالت اندنج . حىت عندىم قدرة َب االتصاؿ بتلك اللغة

 : ىي تما تلى (Endang Rumaningsih)ركمانسيو 

 .مجع الكلمات الىت تانت َب اللغة.أ 

 .تثَت الكلمات عند ادلتكّلم أك الكاتب.ب 

 .الكلمات يستخدـ َب رلاؿ العلم.ج 

 ٕ٘.ادلعجم البسيطة كادلنظمةترتيب الكلمات َب .د 

                                                           

 ٜٖٕ .( ص ٜٜٛٔ) مصر: إيسيسكو، الناطقُت هباتعليم العربية لغَت رشدم أمحد طعيمة،  ٔ٘

52 Endang Rumaningsih, Bahasa Indonesia (semarang: cv triadan jaya, 2006) Cet. 3 hlm. 4 
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 كقيل َب تتاب معجم ادلصطلحات العربية َب اللغة كاألدب أف مفردات

كأما  ٖ٘.يستعملها مؤ ّلف معُت أك فيئة معينة من ادلتخصصياليت اللغة 

العربية ىي مفردات اللغة العربية الفصحى كتشتمل على قواعد  مفردات اللغة

 ٗ٘ك ضلوا. اللغة العربية صرفا

 المفرداتأقسام  .ب 

 : تقسم ادلفردات أك الكلمة ُب اللغة العربية إىل ثبلثة أقساـ كىي تما تلي

 .ما دؿ على الذات أك الصفة غَت مقًت ف بزماف معُت ىو   اإلسم .ٔ

ما دؿ على معٌت مقًتف بزماف معُت ماضيا تاف أك حاال اك الفعل ىو  .ٕ

 .استقباؿ

 كىو: ك ينقسم الفعل اىل ثبلثة أقساـ

ما دؿ على معٌت ُب نفسو مقًتف بالزماف  الفعل ادلاضي ىو  (ٔ

 .ادلاضي

ما دؿ معٌت ُب نفسو مقًتف بزماف ػلتمل الفعل ادلضارع ىو  (ٕ

 .احلاؿ كاالستقباؿ

                                                           

 ٖٚٚص.  ) ٖٜٛٔ)بَتكت: مكتبة لبناف  معجم ادلصطلحات العربية َب اللغة كاألدبرلدل كىبو كتامل ادلهندس.  ٖ٘

 ٖٜٜٔص( . 407 ٘ٔ) بَتكت: دار ادلكتبة العلمية، ادلعجم ادلفصل َب علـو اللغة،ي أألمسر ، زلمد التوصلى كاألستلذ راج ٗ٘



ٖٜ 
 

 
 

ما دؿ على طلب كقوع الفعل من الفاعل  الفعل األمر ىو  (ٖ

 ٘٘.الـ األمر ادلخاطب بغَت

 أساس اختيار المفردات .ج 

 :ادلفردات كىي تما تليكأما األسس َب اختيار 

, ما دامت الكلمة شائعة االستخداـ على غَتىاالتوتر, تفضل  .ٔ

كتستشار فيها قوائم ادلفردات اليت . متفقة معها ُب ادلعٌت

معدؿ تكرار تل  ادلستعملة ك بينت أجرت حصر الكلمات

 . منها

فضل الكلمة اليت تكوف مألوفة عند األفراد على , األلفة .ٕ

 .ادلهجورة نادرة ُب استخدامو  الكلمة

تفضل الكلمة اليت تعطي عدة رلاالت ُب كقت  ,الشموؿ .ٖ

 .كاحد على تلك اليت الزبدـ إال رلاالت شلدكدة

األعلية، تفضل الكلمة اليت تشيع حاجة معينة عند الدارس  .ٗ

 على تلك الكلمة

 .العامة اليت قد ال ػلتاجها أك ػلتاجها قليبل .٘
                                                           

 ٖٖ)ص.  ٕٚٓٓ، ) بَتكت لبناف: دار الفكر،  جامع الدركس العربيةصطفى الغبلييٌت،  ٘٘



ٗٓ 
 

 
 

 ٙ٘.تفضل الكلمة العربية على غَتىا ,العركبة .ٙ

 الطرق للحفظ والعمر المناسبة له .د 

 ينبغي دلعّلم اللغة أف ؼلتار الطرؽ ُب تعليم حفظ ادلفردات، كىذه

ُب تر قية حفظ ادلفردات كتسهيل  ادلعلمةتساعد  الطرؽ سبكن أف

 تايل:  التبلميذ فيو كىي تما

 .تكرارطريق اجململ كيقصد هبا حفظ شيئ باعتباره كاحد  .ٔ

 .ريقة اجلزئية كىو حفظ شيئ باعتباره جزء إىل جزء بعد فهم معنو .ٕ

طريقة ااجململ كاحلزئية ىو  يدرب ادلادة بعضهم ٍب تلها ك إف  .ٖ

 .ادلعلمةكجدت ادلفردة الصعوبة يكررىا 

طريقة مسح ادلادة أك ادلفردات ادلكتوبة ُب السبورة بعض اىل بعض  .ٗ

 ٚ٘التبلميذ. بعد حفظ

 اليت جر هبا كىي: فس بعض الطرقكزاد علماء الن

طريقة التجمع، كيقصد هبا أف يكرر ادلتعلم القطعة من ادلفردات  .ٔ

 .مرات متوالية ُب جلة كاحدة حىت ػلفظها

                                                           
 ٜ٘ٔص.  ) ٜٜٛٔ) مصر:إيسيسكو، تعليم العربية لغَت الناطقُت هبارشدم أمحد طعيمة،  ٙ٘

57 Hidayat, dkk. Materi Pokok Bahasa Arab I (Jakarta: Depag, 2006) hlm.182 
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طريقة التوزيع، كيقصد هبا أف توزع ادلرات احلفظ على  جلسات  .ٕ

 ٛ٘بينهما زمن الينشغل فيو ادلتعلم حبفظ القطعة.

مناسبة ُب حفظ الشيئ كلكن ال كُب احلقيقة ليس العمر 

ك عنده حديث ألسن . الشخص يؤثّر ُب حفظو ينكر أف عمر

كقد ذتر اإلماـ البخارم . فعليو قوم ُب حفظ شيئ من الشيوخ

أف دكر الطفل أك الصبوة حفظو أقول أك سرع ك  ُب ربقيقو

 . أطوؿ ُب ذتر الشيئ

أف سن الطفل اليكّلف باألمور الصعوبة أك ادلشكبلت 

احليا ة حىت عنده أسرع ُب نيل ما يراد ، كالعمر ادلناسبة ُب 

ستة اىل  إحدل ك عشرين من عمره.  حلفظ شيئ تقريبا من عمر

كلكن إذا ينظر من ناحية بسيكولوجي تل األطفاؿ سلتلف ة فبل 

 ٜ٘.يكّلفها إالّ كسعها

 

 

                                                           

)مصر: دار ادلعارؼ، د. س.( ص.  َب طرؽ التدريس اللغة العربية أصوذلا النفسية كطرؽ تدريسهاعبد العزيز عبد اللمجيد ،  ٛ٘
ٖٗٙ 

59 Ahsin W., Bimbingan Praktis Menghafal Al Qur’an, (Jakarta: Bumi Aksara, 1994) hlm. 57 
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 األساليب فى تعليم المفردات.ق 

أف يستخدمها  علمةادلكأما األساليب ُب تعليم ادلفردات فتمكن 

 (Fuad Effendi) لًتقية قدرة تعليم ادلفردات تما يذتر فؤاد افندل

 :فهي

َب ىذه ادلرحلة األكىل إعطاء الفرصة على التبل , استماع الكلمة .ٔ

الذم يقرأىا  ادلعلمةميذ الستماع الكلمات أك ادلفردات من 

 . تكرار

ادلفردات، بعد إعطاء الفرصة للتبلميذ الستماع , تلفظ الكلمة .ٕ

 .إعطاء الفرصة لتلفظ الكلمة الىت قد مسعوىا

إعطاء ادلعٌت، ىذه ادلرحلة األخرة ىي إعطاء ادلعٌت للكلمة أك  .ٖ

ادلفردات كيقصد هبا لتسهيل التبلميذ َب تعلم اللغة العربية كخاصة 

 .َب تعليم ادلفردات

 :ُب إعطاء ادلعٌت ، كمنها ادلعلمةكتوجد أيضا األساليب دلساعدة 

أك تتابا  إبراز ما تدؿ عليو الكلمة من أشياء تأف تعرض قلما .ٔ

 قلم أك تتاب. عندما تردد تلمة
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بفتح الباب عندما ترد مجلة )فتح  ادلعلمةسبثيل ادلعٌت تأف يقـو  .ٕ

 النافذة(

ذتر ادلتضدات تأف يذتر ذلم تلمة )بارد ( َب مقابل ) ساخن(  .ٖ

 . إف تاف ذلم سابق عهد هبا

يذتر ذلم تلمة ) السيف ( لتوضيح معٌت تلمة  ذتر ادلًتادفات تأف

 ٓٙ)صمصاـ( اف تاف ذلم سا بق عهد بػكلمة سيف.

  لكتابة ا مهارة .8

اللغوية ىي األداء ادلتقن القائم على الفهم ك االقتصاد ُب الوقت  هارةادل

ك اجملهود معا, فادلهارة اللغوية ىي األداء اللغوم ادلتقن زلادثة تاف أك قراءة أك  

ُب تعلم اللغة كربديدا ُب تعلم اللغة  هارةبعد معرفة ادل ٔٙتتابة أك إستماعا.

مهارة  العربية. فيما يلي فهم تل مهارة غلب أف يتقنها تل متعلم لغة دبا

 .الكتابة ةمهار  كاألخَت ٗٙمهارة القراءة,ٖٙ, مهارة الكبلـٕٙاإلستماع

                                                           
60 Ahmad Fuad Efendy, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab, (Malang: Misykat, 2012), hlm.  33  

, )األردنية: دار اجلناف بناء ادلهارات اللغوية ُب تتب تعليم اللغة العربية للناطقُت بغَتىا ُب اجلامعاتطبلؿ عبداهلل ادلراشدة,  ٔٙ
 ٓٗ(, ص. ٕٙٔٓللنشر كالتوزيع, 

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

2011, hlm. 130 

 ٘ٗ(, ص.ٖٕٔٓ, )تتاب إنج, ادلهارات اللغوية,زينب طلعت حسن  ٖٙ
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الكتابة ىي تدريب العاملُت على الكتابة اإلدارية ادلوضوعية  ةمهار 

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

الكتابة  مهارة٘ٙحصيلة معلومات العاملُت اللغوية كترقيو أسلوهبم ُب الكتابة.

الرصاص كالطباشَت  ىي صنع احلركؼ أك األرقاـ باستخداـ األقبلـ كاألقبلـ

تتطلب  هارةتعترب صعبة التعلم كىذه ادل مهارةالكتابة العربية ىي  مهارةكغَتىا. 

 ٙٙ.هارةأيضنا كقتنا طويبلن التتساب ىذه ادل

 الكتابة مهارةأنواع .أ 

الكتابة العربية ُب ثبلث رلموعات ، كىي  مهارةؽلكن ذبميع 

يشار إليها غالبنا على  أك كاتتب حبرية ادلوجهة كادلضبوطة الكتابة مهارة

 .أهنا تأليف حبرية

الكتابة ادلضبوطة ىي نشاط تتابة ُب مرحلة مبكرة. ال تزاؿ أنشطتها  (ٔ

ُب ىذه ادلرحلة  ادلعلمةأك إشرافو ، حبيث يكوف  ادلعلمةتتطلب مراقبة 

فيما يلي بعض األشياء اليت ؽلكن  .الطالباتأتثر ىيمنة من أنشطة 

                                                                                                                                                               
 ٘ٛ(, ص. ٕٙٔٓ, )السوداف: ادلنهل, مهارات االتصاؿ الفعاؿ, د النيب عبد اهلل الطيبعب68

 ٕٙ(, ص. ٕ٘ٔٓ, )السوداف: ادلنهل مهارات االتصاؿ اإلدارم كاحلوار, عبد اهلل حسن مسلم 61

66 Taufik, Pembelajaran Bahasa Arab, (Surabaya : PMN, 2011), hlm. 44 
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جمل ت   ادلعلمةضبوطة اليت يقدمها القياـ هبا ُب الكتابة ادل

بناء ك  انسخ كاتتبك  ، كىي نشاط تقليد النص(Jigsu)جيغسو

 نستنتج.ك  اجلمل

الكتابة ادلوجهة ، كىي القدرة على الكتابة باستخداـ األدلة ، كبالطبع  (ٕ

مصحوبة بتوفَت احملفزات على شكل صور أك أسئلة أك مفردات أك 

فرز تلمات متعددة ُب . تالكتابة ادلوجهة مهارةمجل إرشادية. تشمل 

 رتب اجلمل بناءن على ادلفرداتك  يؤلف مجلة مع صورةك  مجل مثالية

 كصف األشياء أك الصور بناءن على األسئلةك  فرز اجلملة إىل فقراتك 

بناء فقرة على أساس ك  يصف رسم ادلسلسلك  يصف صورة كاحدةك 

 ٚٙ.السؤاؿ

 . بالتعبَت عن األفكار أك األفكار تتابةالكتابة احلرة ىي نشاط تتايب (ٖ

 الكتابة مهارةالغرض من .ب 

القدرة كىو الكتابة من بُت  مهارةبشكل عاـ ، الغرض من تعلم 

القدرة على  ك  القدرة على نطقها ك تةحر اذلجائية ك  على تتابة احلركؼ

ية بشكل منفصل أك مستمر كالقدرة على معرفة ائجتتابة احلركؼ اذل

                                                           
67 M. Ainin, Evaluasi dalam Pembelajaran Bahasa, (Malang : Misykat, 2006),hlm.  179-180. 
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الفهم الصحيح ك  ية ُب البداية كالوسط كالنهايةائجاحلركؼ اذلالفرؽ بُت 

قادرة على الكتابة ك  تعرؼ على أشكاؿ الكتابةك  لنظرية الكتابة العربية

قادر على ك  معرفة عبلمات الًتقيم ككظائفهاك  َتمن اليمُت ٍب إىل اليس

 ٛٙ.ربقيق األفكار ُب اللغة ادلكتوبة مع بنية مجل جيدة

 الكتابة مهارةمؤشرات .ج 

ُب األساس، عملية الكتابة معقدة للغاية كمعقدة ألهنا تتضمن 

العديد من األنشطة، سواء تانت أنشطة بدنية أك عقلية. حبيث تتكوف 

عملية تتابة اللغة العربية من أربعة أمور رئيسية ؽلكن االنتهاء منها فيما 

كتب ىو يك  الطالباتالكتابة لدل  مهارةادلؤشرات ادلتوقعة لتحسُت  بعد

رتب اجلمل ك ي كتب الكلمات بأحرؼ صحيحةك ي احلركؼ العربية

استخداـ بنية اجلملة العربية ُب عدة فقرات ك  ادلفهومة باللغة العربية

  للكشف عن جوىر رسالة ادلؤلف

تتاب يونس عابدين تعلم الكتابة ىو تطبيق عملي   ، ُب(Barun) براكفقاؿ 

بتعلم الكتابة  الطالباتتعريف  ادلعلمةجيد للكتابة. كىذا يعٍت أنو غلب على 

                                                           
68 Taufik, Pembelajaran Bahasa Arab, (Surabaya : PMN, 2011),hlm.  63. 
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من خبلؿ التفكَت ُب األىداؼ كالكتابة بالتقنيات ادلناسبة كتنفيذ الكتابة كفقنا 

 ٜٙ.دلراحل زلددة مسبقنا كاألىم من ذلك من خبلؿ مراعاة الوقت

 التعلم مشاكل .1

 قاموس ُب ٓٚ.مشكلة يعٍت شلا مشكلة تلمة من اإلشكالية تأٌب

 عن عبارة ادلشكلة أف يوضح ، سودارسونو تتبو الذم النفس كعلم الفلسفة

ٔٚ.مشكلة حل يتطلب بياف
 خسارة ُب يتسبب موقف ىي ادلشكلة أف

 أعبله الفهم من ٕٚ.شيءما  القياـ ُب صعوبة غلدكف أك  رلموعة أك شخص

 يكوف أف غلب ما بُت الفجوة ىي ادلشكلة أك ادلشكلة أف نستنتج أف ؽلكن

 كما كالواقع األمل بُتك  متاح ىو ما بُت  اآلف الواقع ُب ىو كما( األمل)

 عن كالبحث توقعها غلب مشاتل ىناؾ تكوف أف غلب التعلم ُب.شابو

 على العثور يتم مل إذا التعلم صلاح مع التعلم مشاتل تتداخل سوؼ. حلوؿ

 بُت من ثربد اليت احملتملة ادلشاتل من العديد ىناؾ التعلم ُب. بديلة حلوؿ

 :أخرل أمور
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 Arthur S Reber Dan Emily S Reber, Kamus Psikologi Terj, Yudi Santoso, (Yogyakarta: 
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 الطالبات ب ادلتعلقة ادلشاتل (ٔ

 ػلصل. كالتدريسية التعليمية األنشطة مجيع موضوع ىم الطالبات

 تمحفز فقط يعمل ادلعلمة ألف التعلم عملية ُب موقع على الطالبات

 كاالىتماـ كاالنتباه الذتاء للطبلب الداخلية العوامل تشمل. كميسر

 حبيث مشاتل لديو طالب تل. كاالستعداد كالنضج كالتحفيز كادلوىبة

 ُب مهارة كلديهم الطالبات كخصائص طبيعة معرفة ينادلعلمة من يطلب

 .التوجيو

 ينادلعلمةب ادلتعلقة ادلشاتل (ٕ

 أيدم ُب ألف. الرئيسي ادلوضوع ىو التعلم عملية ُب كفادلعلمة

 تشمل. التعلم أىداؼ ربقيق ُب الفشل أك النجاح إمكانية تكمن التعليم

 :يلي ما ينادلعلمةب ادلتعلقة ادلشكبلت

 للمادة ادلعلمة إتقاف مشكلة.أ 

 عليو احلصوؿ ًب الذم بالتعليم ادلعلمة كقدرات معرفة تتأثر

 للخربات كفقنا للطبلب تقدؽلو يتم ما تل يكوف حبيث ، مسبقنا

 ادلواد أك ادلواد إتقاف عليك غلب ، مدرسنا بصفتك. ؽلتلكوهنا اليت

 ادلعرفة حيث من قدرتو زيادة معٌتُب ، كتطويرىا تدريسها يتم اليت
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 اليت التعلم نتائج تبَت بشكل سيحدد ىذا ألف ، لديو اليت

 ٖٚ.الطالبات سيحققها

 بَتكقراطية سياسية مشاتل.ب 

 من مشاتل التعلم جودة بطء سبب يكوف أف ؽلكن

 سياسات عن الناجم النظاـ أم ، للبَتكقراطية السياسي اجلانب

ٗٚ.ادلعلمة قدرة عن خارجة السياسة ىذه تكوف حيث. احلكومة


 من الرغم على السياسات ىذه كتنفيذ قبوؿ ينادلعلمة على غلب

 .األحياف بعض ُب مناسبنا بالضركرة ليس النظرم التعلم أف

 بالطريقة ادلتعلقة ادلشاتل.ج 

 ادلواد لتقدًن طريقة كىي ، الطريقة مفهـو من بدءنا

 الطريقة كظيفة ذباىل ؽلكن ال ، ادلعلنة األىداؼ لتحقيق التعليمية

 كىي كالتعلم التدريس عملية فشل أك صلاح أيضنا ربدد الطريقة ألف

٘ٚ.التدريس نظاـ من يتجزأ ال جزء
 فهم ىي الطريقة مشكلة

 كفادلعلمة. التدريس طريقة أك طريقة عن نظره كجهة أك ادلعلمة

 ال ادلدرسُت أف يعٍت ، األساليب ُب مشاتل من يعانوف الذين
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 كىم اآلف حىت بو القياـ ًب ما غَت أخرل طرؽ استخداـ يريدكف

 ٙٚ. تسولوف

 التعلم بتقييم ادلتعلقة ادلشكبلت.د 

 لقياس ادلعلومات كمعاجلة مجع عملية ىو التقييم أك التقييم

ٚٚ.الطالبات تعلم نتائج ربقيق مدل
 تكمن ، التقييم أنشطة ُب

 األسئلة بطرح ينادلعلمة قياـ صعوبة ُب غالبنا تنشأ اليت ادلشكلة

 اجملاالت تشمل اليت الطالبات خلفية يفهموف ال ألهنم القياسية

ٛٚ.ادلختلفة احلرتية كالنفسية كالعاطفية ادلعرفية
 استجابة تطرح حبيث

.سلتلف بشكل تدريسها يتم اليت للدركس كاستيعاهبم الطالبات

 خصائص بالفعل ادلعلمة يعرؼ أف غلب ، ىذا على للتغلب

 باستخداـ بذلك القياـ ؽلكن. الطالبات معرفة كمستول

 باستخداـ أك التقارير بطاقات مثل ادلستندات أك ادلبلحظات

 إجراء ينادلعلمة من يُطلب ذلك إىل باإلضافة. مسبق اختبار

  .التعلم عملية أثناء كتقييمات مبلحظات
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 Ahmad Rohani Dan Abu Ahmad, Pengelolaan Pengajaran, (Jakarta: Rineka Cipta,1292)Hal 

991 
77

 M. Fadlillah, Implementasi Kurikulum 1292 Dalam Pembelajaran Sd/ Mi, Smp/ Mts, Dan 

Sma/Ma, ( Yogyakarta: Ar Ruzz Media,1212) Hal 911 
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 Ahmad Rohani dan Abu Ahmadi, Pengelolaan Pengajaran, (Jakarta: Rineka Cipta. 9334) Hal 

919 
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 بالبيئة ادلتعلقة ادلشاتل.ق 

 ، ادلثاؿ سبيل على. جسدية كحالة حالة ىي ادلعنية البيئة

 عن فضبلن  ، التحتية كالبنية كادلرافق للمدرسة اجلغراُب ادلوقع

 الطالبات بُت العبلقة ادلثاؿ سبيل على ، الشخصية العبلقات

 ُب العائلة مع الطالباتك  ينادلعلمةك  الطالباتك  اآلخرين الطالباتك 

  ٜٚ.آخرين أشخاص مع الطالباتك  الصاحباتك  ادلنزؿ

 الحلول من المشكالت .6

 تعريف. احلل ىو احلل معٌت فإف ، الكبَت اإلندكنيسي للقاموس كفقنا

 ىو احلل ، الشاتيب منيف كحبسب. ما دلشكلة حل أك سلرج ىو للحل آخر

 ٓٛ.ضغوط أم دكف حلها أك ادلشاتل حلل يستخدـ مسار أك طريقة

 يفرض ال حيث احلل ربديد ُب موضوعية ىناؾ أف ىو ىنا الضغط معٌت

 بالقواعد كيسًتشدكف الشخصية آرائهم حلوؿ عن يبحثوف الذين األشخاص

 عليو احلصوؿ ًب الذم احلل سيكوف ، ذلك خبلؼ. القائمة اللوائح أك

 حل على للحصوؿ. األفضل احلل ىو ليس أنو ؼُلشى لذلك ، للغاية شخصينا
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 Hamruni, Strategi Dan Model Model Pembelajaran Aktif Menyenangkan, ( Yogyakarta: 
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 Munif Chatib, Gurunya Manusia: Menjadikan Semua Anak Istinewa dan Semua Anak Juara, 
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ما  بالضبط ندرؾ أف علينا أكال. اجتيازىا غلب مراحل عدة ىناؾ ، ما دلشكلة

 ذلك بعد. ادلشكلة حوؿ األدلة أك احلقائق عن نبحث ٍب. مشكلة ربدث

 ، كخلفيتها كاضحة ادلشكلة تصبح أف بعد. ادلشكلة كراء ما بفحص نقـو

 استخدامها ؽلكن اليت ادلمكنة احللوؿ من العديد ُب التفكَت ذلك بعد ؽلكننا

 .األنسب يعترب الذم احلل اختيار غلب العديدة احللوؿ بُت من. ادلشكلة حلل
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 البحوث السابقة .ب 

 الفرق المعادلة المناقشة العامة الموضوع النمرة

الطريقة السمعية إستخداـ  . ٔ
ُب تعليم ادلفردات  شفهية

لفصل اخلامس دبدرسة 
اإلبتدئية  ياُب فيلنجاف  
تسوغيهاف جبلجف عاـ 

 ٕٚٔٓ/ٕٙٔٓالدراسي 

خلفية ىذا البحث ىي أف الفصل 
اخلامس ُب مدرسة اإلبتدئية ياُب فيلنجاف  
تسوغيهاف ىو فصل قاـ بإستخداـ 
طريقة السمعية شفهية ُب تعليم ادلفردات 

ريقة، سيجد العربية. باستخداـ تلك ط
من األسهل حفظ ادلفردات  الطالبات

كسيكونوف قادرين على إتقاف ادلواد 
 التعليمية بسرعة.

تاف الغرض من ىذه الدراسة ىو معرفة  
تيف أف طريقة السمعية شفهية ُب تعليم 

ادلفردات العربية ُب الفصل اخلامس  

  ُب ىذا البحث سواء
بالبحث لباحثة عن 
إستعملت ادلدرسة 

 يةالطريقة السمعية شفه
 قادما.

  أف ىذا البحث لطريقة
مجع البيانات متسويا 
بالبحث لباحثة يعٌت 
ادلقابلة ك ادلبلحظة ك 

 الوثائقة. 
  نوع البحث ادلستخدـ

 يدؿ  أف ىذا البحث
إىل تبلميذ من ادلدرسة 

 اإلبتدئية.
  اختلفت طريقة

الباحث السابقة ُب 
 الطالباتتقوًن 

باختبلؼ األغراض ، 
فقد قاـ باحث سابقة 
بفحص ادلدرسة 
اإلبتدئية كقاـ ىذه 
الباحثة بفحص 
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دبدرسة اإلبتدئية ياُب فيلنجاف تسوغيهاف 
تتوافق  ٕٚٔٓ/ٕٙٔٓعاـ الدراسي 

باخلطوات التنفيذ. الفوائد اليت ؽلكن 
االستفادة منها ىي أنو من ادلتوقع أف 
تؤدم نتائج ىذه الدراسة إىل تطوير نظرية 
التدريس ، خاصة فيما يتعلق بإستخداـ 
طريقة السمعية شفهية  لًتقية جودة 

 التعليم.

ىذا النوع من البحث ادلستخدـ ُب ىذه 
أم أف ادلؤلف الدراسة ىو حبث اجملاؿ ، 

يذىب مباشرة إىل ادليداف للحصوؿ على 
معلومات تتعلق بإستخداـ طريقة السمعية 
شفهية. اذلدؼ من ىذا البحث ىو 
طريقة السمعية شفهية ُب تعليم مفردات 

ُب ىذا البحث ىو 
البحث ادليداين حيث 
يتوجو الباحثة مباشرة 
إىل ادليداف للحصوؿ 
على معلومات تتعلق 
بتطبيق الطريقة السمعية 

 .شفهية

ُب ادلدرسة  الطالبات
 ادلتواسطة.
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اللغة العربية ُب الصف اخلامس دبدرسة 
اإلبتدئية  ياُب فيلنجاف تسوغيهاف 
جبلجف. التقنية ادلستخدمة ُب مجع 

 نات ىي استخداـ ادلبلحظة،البيا
أظهرت النتائج أف  ادلقاببلت كالتوثيق.

أنشطة التعلم باستخداـ طريقة السمعية 
شفهية ُب تعليم اللغة العربية تانت 
متوافقة مع النظرية ادلوضحة ُب الباب 
الثاين. ؽلكن مبلحظة ذلك من خبلؿ 

الذين كصلوا إىل احلد  الطالباتعشرات 
تتماؿ. يتضمن األدىن من معايَت اال 

التعلم من خبلؿ إستخداـ طريقة السمعية 
شفهية  دبدرسة اإلبتدئية  ياُب فيلنجاف  
تسوغيهاف جبلجف أنشطة التحضَت 
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مثل إعداد خطط الدركس ك الربامج 
السنوية ك برامج الفصل الدراسي ك غَتىا 
قبل التعلم. تستخدـ األنشطة األساسية 

ربية لتعلم أك تنفيذ مواد تعلم اللغة الع
طريقة السمعية شفهية كتقييم التعلم الذم 

. ًب تشغيل تل سلسلة ادلعلمةيقـو بو 
تطبيق طريقة السمعية شفهية بشكل فعاؿ 

أهنم أتثر نشاطنا  الطالبات، كقد أثبت 
 ٔٛكربفيزنا ُب متابعة عملية التعلم.

طريقة السمعية الشفاكية  . ٕ
ُب تعلم التحدث باللغة 
العربية دراسة كصفية لدل 

طريقة السامعية الشفاكية ىي طريقة قدؽلة 
إىل حد ما كال تزاؿ تستخدـ على نطاؽ 
كاسع ُب أنشطة التعلم ُب الفصوؿ 

أف ىذا البحث لطريقة مجع 
البيانات متسويا بالبحث 
لباحثة يعٌت ادلقابلة ك 

  أف ىذا البحث يدؿ
إىل تبلميذ من ادلدرسة 

 .اإلبتدئية
                                                           

, )فوركترطوا: البحث العلمي مجيعة اإلسبلمية ٕٚٔٓ/ٕٙٔٓادلفردات لفصل اخلامس دبدرسة اإلبتدئية  ياُب فيلنجاف تسوغيهاف جبلجف عاـ الدراسي إستخداـ طريقة مسعية شفهية ُب تعليم أدم فنجورك,  ٔٛ
 (ٕٚٔٓاحلكمية فركاترطوا, 
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تبلميذ الفصل السابع 
بادلدرسة العناية ادلتواسطة 

-ٕٙٔٓالسنة الدراسية 
ٕٓٔٚ 

بتسليم  ادلعلمةُب العملية ، قاـ الدراسية. 
ادلادة بشكل تدرغلي ، كلكن ال يزاؿ 
ىناؾ طبلب غلدكف صعوبة ُب التحدث 

الذين مل يدرسوا  الطالباتبسبب خلفية 
بالنظر إىل أف  اللغة العربية من قبل.

التحدث مهارة أساسية غلب أف يتمتع هبا 
ُب تعلم اللغة العربية ، أجرل  الطالبات

الباحث مزيدنا من األحباث حوؿ ىذا 
ادلوضوع. هتدؼ ىذه الدراسة إىل ربديد 
التنفيذ كنقاط القوة كالضعف كتذلك 

بعد تطبيق  الطالباتسلرجات تعلم 
ُب تعلم اللغة  شفهيةالطريقة السمعية 

العربية ك اخلص ُب تعلم مهارة الكبلـ. إف 
دـ ُب ىذا البحث منهج البحث ادلستخ

 .ادلبلحظة

 

 تناقش ىذه البحث 
من  الطالباتتقييم 

أجل ربديد تطبيق 
منهج السمعية 
السيفوية لتحسُت 

التحدث لدل  مهارة
باللغة  الطالبات
 العربية.

  ىذا النوع من البحث
عبارة عن حبث إجرائي 
ُب الفصل بسبب 
مشكلة شلارسات 
التعلم ُب الفصل  
تمحاكلة لتحسُت 
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ىو ادلنهج الوصفي ذك ادلنهج الكيفي.  
تانت تقنيات مجع البيانات ادلستخدمة 
ىي ادلبلحظة كادلقابلة كاالستبياف كدراسة 
التوثيق. نتائج ىذه الدراسة تشَت إىل 

ىو  شفهيةاستخداـ الطريقة السمعية 
جيد دبا فيو الكفاية. ؽلكن مبلحظة ذلك 

طبيق الطريقة من نتائج ادلبلحظات قبل ت
سلبيُت ُب  الطالبات شفهيةالسمعية 

إجراء زلادثة ، كلكن بعد تطبيق ىذه 
 الطالبات% ينشط ٓ٘الطريقة أتثر من 

ُب إجراء زلادثات باللغة العربية ، فقط 
غلب تطوير ىذه الطريقة بشكل أترب. 

الذين  الطالبات ٕٓىذا كاضح من الرقم 
يسجلوف أعلى من ادلتوسط ما يصل إىل 

التحدث لدل  مهارة
 .الطالبات

  ىناؾ تقنية كاحدة
فقط جلمع البيانات 
زبتلف كىي مجعها 

 باستخداـ االختبارات
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طالبنا. ٘ٔ
ٕٛ 

تأثَت الطريقة مسعية  . ٖ
الشفوية على ربصيل 

ُب التعلم ُب  الطالبات
الدرس العربية دبدرسة 

 منبئ الفتح جنو توباف.

للكشف عن ادلشكلة بشكل شامل 
كعميق ، استخدـ ُب ىذا البحث طرقنا  
تمية مفيدة لتوفَت البيانات كاحلقائق 
حوؿ تأثَت طريقة مسعية الشفوية ُب 
ربصيل طالبة اللغة العربية ُب جامعة منبيل 

تم ربليل البيانات فتوح جنو توباف. ٍب ي
بشكل تفاعلي التتساب معٌت تأثَت 
طريقة مسعية شفوية ُب ربصيل تعلم اللغة 
العربية لطالب اللغة العربية ُب مدرسة 
ادلتواسطة منباء الفتاح جنو توباف. من 
الباحث كجد أف طريقة السمعية الشفوية  

  موقع البحث ىو مدرسة
تعتمد على  رمسية

 ادلعهد.
  تناقش ىذه الدراسة

تأثَت طريقة السمعية 
السفية على ربصيل 
طبلب الصف السابع 
تعلم اللغة العربية أك ما 

 يعادلو للمستول األكؿ.

  يعترب ىذا البحث حبثا
تميا مفيدا ُب توفَت 
البيانات كاحلقائق 
ادلتعلقة بتأثَت طريقة 
السمعية السفوية على 
ربصيل الطلبة ُب اللغة 

 العربية.
  طريقة السمعية السفوية

ذلا تأثَت ضئيل على 
 الطالباتربصيل 

                                                           

, )جاترتا: جامعة إندكنيسيا ٕٚٔٓ-ٕٙٔٓالفصل السابع بادلدرسة العناية ادلتواسطة السنة الدراسية  تطبيق طريقة السامعية الشفاكية ُب تعلم التحدث باللغة العربية دراسة كصفية لدل تادليذفيك فضيلة حسنة,  ٕٛ
 (ٕٛٔٓالًتبوية, 
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تاف ذلا تأثَت ضئيل على ربصيل 
ة أف . من ادلقياس ؽلكن معرفالطالبات

ك  ٚك  ٔادلوضوعات اليت ًب تناكذلا ىناؾ 
معٌت ىو موضوع حبث يثبت أف  ٗك  ٖٔ

تعلم اللغة العربية بطريقة السعية الشفوية 
جيد دبا فيو الكفاية. من القيمة الرمسية 

 ٖٛ-ٔٛ،  ٘ىناؾ  ٙٛ-ٗٛيوضح أف 
، ك  ٕٔىناؾ  ٓٛ-ٛٚ،  ٓىناؾ 

تثبت أف تعلم اللغة  ٖٔىناؾ  ٚٚ-٘ٚ
ى طريقة السمية الشفوية أقل العربية عل

 ٖٛصلاحنا إىل أقصى حد.
ىذا البحث عبارة عن  الباحثة السابقة ك  ىذا البحث حبث شبو ذبرببيو يهدؼ إىل فعالية استخداـ الطريقة  .ٗ
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السمعية الشفوية بلعبة 
"من ىو" لًتقية مهارة 
القراءة ُب تعليم اللغة 

التادليذ ُب العربية لدل 
ادلدرسة ادلتوسطة 

 ٗاإلسبلمية احلكومية 
 ركتاف ىولو

معرفة فعالية استخداـ الطريقة السمعية 
الشفوم بلعبة "من ىو" ُب تعليم اللغة 
العربية لرتقية مهارة القراءة لدل التبلميذ 
ُب ادلدرسة ادلتوسطة اإلسبلمية احلكومية 

ركتاف ىولو. كأسئلة البحث ىل  ٗ
استخداـ الطريقة السمعية الشفوية بلعبة 
"من ىو" ُب تعليم اللغة العربية لرتقية 
مهارة القراءة لدل التبلميذ ُب ادلدرسة 

ركتاف  ٗادلتوسطة اإلسبلمية احلكومية 
ىولو؟. كمنهج ىذا البحث من نوع 

( ۱البحث شبو ذبرييب، الذم يًتتب من)
( ك ٕتعليم، )تصميم خطة كال

 (اإلختبار.ٗ( ك ادلبلحظة)ٖالتطبيق،)
رلتمع البحث فيتكوف من تبلميذ ُب 

الباحثة متساكيا ُب 
استخداـ طريقة  مجع 

 البيانات كىي ادلبلحظة.
  ىذه الطريقة لدم

مستول األكىل أك 
تساكم بفصل السابع 

 دبدرسة ادلتوسطة.

البحث ذبريبية هتدؼ 
إىل ربديد فاعلية 
استخداـ طريقة 

السمعية الشفوية مع 
لعبة "من ىو" ُب 

ربسُت مهارة القرع ُب 
 تعلم اللغة العربية.

  االختبلؼ ُب طريقة
البيانات ألف  مجع

الباحثة السابقة 
طريقة  اختبار استخدـ

 ُب مجع البياناتو.
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 ٗادلدرسة ادلتوسطة اإلسبلمية احلكومية 
/  ۲ٓ۱ٚركتاف ىولو ، العاـ الدراسي 

كعينتو الصف األكؿ " أ " ك  .۲ٓ۱۱
"ب " ُب ادلدرسة ادلتوسطة اإلسبلمية 

ركتاف ىولو. كأما أفراد  4احلكومية 
حث فهي تبلميذ َب الصف األكؿ " أ الب

" ك "ب " ُب ادلدرسة ادلتوسطة اإلسادلية 
ركتاف ىولو. كموضوعو  ٗاحلكومية 

استخداـ الطريقة السمعية الشفوية بلعبة 
"من ىو" ُب تعليم اللغة العربية لًتقية 

 ٗٛمهارة القراءة.
ُب مسائل البحث ، موقع البحث ىو مدرسة  ُب ىذه الدراسة باستخداـ البحث استخداـ طريقة السمعية  . ٘

                                                           

اإلسبلمية , )رييو: مجيعة ركتاف ىولو ٗوسطة اإلسبلمية احلكومية فعالية استخداـ الطريقة السمعية الشفوية بلعبة "من ىو" لًتقية مهارة القراءة ُب تعليم اللغة العربية لدل التادليذ ُب ادلدرسة ادلترزقية نضَتة,  ٗٛ
 (ٕٛٔٓاحلكومية سولتاف ألشريف تسيم, 
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الشفاكية ُب تعليم اللغة 
العربية ُب مدرسة ادلتوسطة 
 مزرعة األخرة البيزنطرين. 

الكيفي ألهنا كصفية دلعاجلة البيانات سواء 
ادلقاببلت كادلبلحظات كالتوثيق من نتائج 

ادلتعلق باستخداـ طريقة السمعية 
الشفاكية ُب تعليم اللغة العربية ُب مدرسة 

 ادلتوسطة مزرعة األخرة البيزنطرين.
كبناءن على نتائج البحث الذم ًب إجراؤه 
يتبُت أف استخداـ الطريقة  تعليم اللغة 
العربية السمعية الشفاكية يسَت بسبلسة 

كرد ُب نظرية طريقة السمعية كفق ما 
الشفاكية رغم أنو ال يزاؿ حباجة إىل 

 ٘ٛربسُت لوجود عدة معوقات.

رمسية تعتمد على 
 ادلعهد. 

  أف ىذا البحث لطريقة
مجع البيانات متسويا 
بالبحث لباحثة يعٌت 
ادلقابلة ك ادلبلحظة ك 

 الوثائقة. 
  ُب ىذا البحث سواء

بالبحث لباحثة عن 
إستعملت ادلدرسة 

 الطريقة السمعية شفهية
 قادما.

اتتشف الباحث السابقة 
فقط العقبات اليت ًب 

ذباكزىا أثناء استخداـ 
طريقة السمعية الشفوية 
دكف معرفة احللوؿ اليت 
 ؽلكن أف ربل ادلشكلة.
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تطبيق الطريقة السمعية  .ٙ
ية لرتقية مهارة الشفو 

 الكامل اللغة العربية
لطبّلب ُب الصف الرابع 
ادلدرسة اإلبتدئية دار 

اريوجدينج  ۱السبلـ 
 رجوتاعاف تولونج.

زبطيط التعليم من خبلؿ تطبيق الطريقة 
السمعية الشفوية لرتقية مهارة الكامل اللغة 

لطبّلب ُب الصف الرابع ادلدرسة  العربية
اريوجدينج  ۱اإلبتدئية دار السبلـ 

رجوتاعاف تولونج ىو زبطيط من 
كسائل  ,كادلادة التعليم ,األىداؼ التعليم

اإلعبلـ كأدكات ككارد التعلم كالتقييم 
كأدكات التعلم لؤلحباث أف أكراؽ ادلراقبُت 

تنفيذ التعليم من خبلؿ  كأكراؽ التقييم
مسعية الشفوية لرتقية   تطبيق الطريقة

 اصحاب ادلهنة الكامل اللغة العربية الدرس
ادلدرسة اإلبتدئية  ُب الصف الرابع لطبلب

اريوجدينج رجوتاعاف  ۱السامل  دار
تل  .تولونج أجونج أجريت ُب دكرتُت

أف ىذا البحث لطريقة مجع 
بالبحث البيانات متسويا 

لباحثة يعٌت ادلقابلة ك 
 .ادلبلحظة

 

 

 

 

 

 

 

 

  أف ىذا البحث يدؿ
إىل تبلميذ من ادلدرسة 

 .اإلبتدئية
 تناقش ىذه البحث 

من  الطالباتتقييم 
أجل ربديد تطبيق 

منهج السمعية 
السيفوية لتحسُت 

التحدث لدل  مهارة
باللغة  الطالبات
 العربية.

  ىذا النوع من البحث
عبارة عن حبث إجرائي 

ُب الفصل بسبب 



ٙ٘ 
 

 
 

نتائج  دكرة من األكلية كاألساسية كالنهاية.
ىو تدؿ من  االمبلحظة البحثُت ترقية

نسبة  األنشطة البحثُت الدكرة األكىل
% كنتائج ٕٙ,ٗٛ متوسط قيمتها

ادلبلحظة األنشطة البحيثة دكرة الثانية 
%. تقوًن التعليم من خبلؿ تطبيق ٜٓىو

الطريقة السمعية الشفوية لًتقية مهارة 
الكبلـ اللغة العربية الدرس اصحاب ادلهنة  
لطبلب ُب الصف الرابع ادلدرسة اإلبتدئية 

اريوجدينج رجوتاعاف  ۱دار السامل 
تولونج أجونج ىو استخداـ أدكات 

ييم ُب شكل اختبارات. يتكوف ىذا التق
اإلختبار من قبل اإلختبار كبعد اإلختبار. 

البيانات من قيمة ما قبل اإلختبار ىو 

 

 

 

 

 

 

مشكلة شلارسات 
التعلم ُب الفصل  

تمحاكلة لتحسُت 
التحدث لدل  مهارة

 .الطالبات
  ىناؾ تقنية كاحدة فقط

جلمع البيانات زبتلف 
كىي مجعها باستخداـ 

 االختبارات
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نسبة . ۸,۱٘مع متوسط قيمة  ٕ٘٘ٔ
% ٖ,ٖاتتماؿ مرحلة ما قبل اإلختبار 

البيانات من قيمة اإلختبار بعدم تنت 
. ٕٚ,ٖٖمع متوسط قيمة  ُٕٚٔٓب 

اإلختبار البعدم بلغت نسبة اتتماؿ اكؿ 
% كتانت البيانات من قيمة ٖٖ,ٖٗ

مع  ٕ٘٘٘اإلختبار البعدم الثاين ُب 
%. كىكذا فإنو ٘ٛ,ٙٔمتوسط قيمة 

اإلستنتاج من قبل اإلختبار، كاستمر بعد 
اإلختبار كبعد اإلختبار ترقية بأف تطبيق 

 ٙٛالطريقة السمعية الشفوية.

                                                           

, )تولونج أجونج: مجيعة اريوجدينج رجوتاعاف تولونج أجونج ۱لطبّلب ُب الصف الرابع ادلدرسة اإلبتدئية دار السبلـ  تطبيق الطريقة السمعية الشفوية لرتقية مهارة الكامل اللغة العربيةميك خظمى صفى,  ٙٛ
 (ٕٚٔٓاإلسبلمية احلكومية تولونج أجونج, 
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عادلة ادل السابقُت ، تعرؼ على الفركؽ كبعد االطبلع على حبث لباحثُت 

ما إذا تاف  ةناقش الباحثتاآلف س  ىذا البحث. البحث لباحثُت السابقُت ك بُت

حبث  ينشرأك  ةحبث الباحث يعائدأك  ةحبث الباحث عضدالبحث أعبله ؽلكن أف ي

 .ةالباحث

 الطريقة السمعية شفهيةإستخداـ ُب ىذا البحث ألدم فنجورك ربت ادلوضوع  .ٔ

ُب تعليم ادلفردات لفصل اخلامس دبدرسة اإلبتدئية  ياُب فيلنجاف تسوغيهاف 

يعضد البحث للباحثة ألف ُب ىذه  ٕٚٔٓ/ٕٙٔٓجبلجف عاـ الدراسي 

البحث، تكوف أىداؼ كأنواع البحث ك طريقة مجع البيانات ىي متسويا مع اليت 

 شفهيةقة السمعية يستخدمها الباحثة ، كُب ىذه ادلدرسة قاموا أيضنا بتطبيق طري

 ألنشطة التدريس كالتعلم، كمن بينها تعلم اللغة العربية.

طريقة السمعية الشفاكية ُب ربت ادلوضوع  فيك فضيلة حسنةُب ىذا البحث ل .ٕ

تعلم التحدث باللغة العربية بادلدرسة ادلتواسطة لدل تادليذ الفصل السابع 

ىذا البحث يعضد  .ٕٚٔٓ-ٕٙٔٓبادلدرسة العناية ادلتواسطة السنة الدراسية 

بتسليم  ادلعلمةالبحث للباحثة ألف ُب ىذا البحث ُب ادلمارسة العملية ، قاـ 

ادلادة بشكل تدرغلي، كلكن ال يزاؿ ىناؾ طبلب غلدكف صعوبة ُب التعلم اللغة 

الذين مل يدرسوا اللغة العربية من قبل. كىذا ىو  الطالباتالعربية بسبب خلفية 
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ذم ؽللكو الباحثة ، لو تاهنم يسكن أك يدرس ُب بيئة سواء دبكاف البحث ال

 قادرين على التحدث كالكتابة باللغة العربية. اللغوية  ليس تلهم 

تأثَت الطريقة مسعية الشفوية على  ربت ادلوضوعنيس لطفياين ُب ىذا البحث أل .ٖ

ىذا التعلم ُب الدرس العربية دبدرسة منبئ الفتح جنو توباف.  ُب الطالباتربصيل 

يعائد البحث للباحثة ألف ىذا البحث كجد أف طريقة مسعية الشفوية   البحث

ُب رأيي ، باإلضافة إىل األساليب  .الطالباتتاف ذلا تأثَت ضئيل على ربصيل 

ين ادلعلمة، غلب أيضنا دعم العبلقة بُت  الطالباتاليت ؽلكن أف ربسن ربصيل 

ا ين ُب ادلعلمة، كتذلك تيف أف إيصاؿ الطالباتك  الفصل الدراسي ليس معقدن

 .ليس فقط ُب السعي كراء ادلواد الطالباتكؽلكنو فهم 

فعالية استخداـ الطريقة السمعية  ربت ادلوضوع رزقية نضَتةلُب ىذا البحث  .ٗ

الشفوية بلعبة "من ىو" لًتقية مهارة القراءة ُب تعليم اللغة العربية لدل التادليذ ُب 

ىذا البحث ينشر البحث  .ركتاف ىولو ٗكومية احل ادلدرسة ادلتوسطة اإلسبلمية

ىذا البحث عبارة عن دراسة ذبريبية هتدؼ إىل ربديد مدل فاعلية للباحثة ألف 

فوية مع لعبة "من ىو" ُب ربسُت مهارة القرع ُب شاستخداـ طريقة السمعية ال

يبدأ ىذا البحث من تصميم خطوات التعلم كالتنفيذ  تعلم اللغة العربية.

 .ُب ادلدرسة لتبحث حبث حثةمن أجل تسهيل إجراء الب كادلبلحظة كاالختبار
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الشفاكية  استخداـ طريقة السمعية ربت ادلوضوع ألسعد الرمحنُب ىذا البحث  .٘

ىذا البحث  البيزنطرين.ادلتوسطة مزارعة األخرة تعليم اللغة العربية ُب مدرسة  ُب

 أىداؼ كأنواع البحث ك، تكوف بحثال اُب ىذيعضد البحث للباحثة ألف 

، كُب ىذه ادلدرسة  ةاليت يستخدمها الباحث متسويا معمجع البيانات ىي طريقة 

ألنشطة التدريس كالتعلم، كمن بينها  شفهيةية عقاموا أيضنا بتطبيق طريقة السم

 تعلم اللغة العربية.

تطبيق الطريقة السمعية  ربت ادلوضوع يك خظمى صفىُب ىذا البحث دل .ٙ

لطبّلب ُب الصف الرابع ادلدرسة  الشفوية لرتقية مهارة الكامل اللغة العربية

ىذا البحث ينشر البحث . اريوجدينج رجوتاعاف تولونج ۱اإلبتدئية دار السبلـ 

باللغة العربية  تعلمُب  الطالباتال يزاؿ مستول قدرة  ىذا البحثللباحثة ألف 

ردبا ألف طرؽ التعلم غَت مناسبة أك ألف كسائط التعلم أقل  منخفضنا نسبينا

 أقل محاسنا لتعلم دركس اللغة العربية. الطالباتجاذبية حبيث يكوف 

  


