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الباب اأول 

 مقّدمة

  خلفية البحث أ ﴿

و عملية ككيفية التدريس  إفّ     باحث يريد أف يتعّلم كاؿالتعليم 
درس ليتعّلم تاميذ 1.الطّاب اكلة من ا و  كّج تعامل التاميذ ُ التعليم 

أموؿ َصدر الدرس ااخر دؼ ا ياللغة العربية2.ليحّقق ا ات ال لكلما  
قل. يعرها كل قـو عن أغراضهم ا من طريق ال ا .كقد كصلت إلي كحفظها ل

عرفة فهم ك  تعلم3. كاأحاديث الشريفة  الكرالقراف  الذل اإساـ، كتعاليم ا

صدر من الشخص ب أساسا للحياة، سيجعل كن الوصل ل إا اأصلي ا  ا 
ديث، القرآف فهم، ستول امن اأد د كلو بحالعربية اللغة كنب  ككتاب كا

، ، كعلم التفس ا كالتصوؼ، الكاـ، علم الفق عرفة فركع من كغ  اإسامية ا
 الدين لغة ي العربية اللغة أف قوؿكلذلك م .العربية اللغة من التمكنج ات

سالبشرية ضركرةم ق اإسامي،  السمعية ظهرت الطريقة 4.مؿ لكل من ا
بية  امريكا ح الشفوية تماـ الكب لتدريس اللغة اأج و نتيجة من اا  

هجية تدريس . 1950هاية عاـ  ظر  م اجة إ تغي سريع ، ك إعادة ال ك ا
بية  ال يتعلق عن طريقة  القراءة بدا مدفوعا إطاؽ أكؿ قمر  اللغة اأج

اعي ركسي كثفة . 1957 ص هود ا زيد من ا اجة  كومة اأمريكية تدرؾ ا ا

                                                           

ؤّلف 1  .23، 2008َمركاز اللغة، : جاكرتاُ Kamus Bahasa Indonesia، اعة ا
هى2 ديفى فريس، : يوكجاكرتاُ Metodologi Super Efektif Pembelajaran Bahasa Arab   , أك ال

2012َ ،153. 
3، مد م واد الدرايسة مد نصر اه،  كومية :فونورغو(،قواعد اللغة العربية ا جامعة اإسامية ا

 8،)2008فونوركغو فريس،
د إّزف،4  2011َ،3ومانئور،: باندكعُ Metode Pembelajaran BahasaArab أ
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ماية اامريكا من التصرؼ  التقدـ العلمي احرز   بية  لتعليم اللغات اأج
واد التعليمية، . بلد أخرل ديثة ، كتطوير ا ليل اأمم ا ويا لدراسة ك قدمت 

 5.ك تدريب على معلم اللغة
ذ الطريقة   ا يكف لتلبية   طريقة السابقة ، ال ِاْسِتَجابَة عننشأت 

م على درجة من التعقيد اس الذين   السمعية الطريقة َحْسَبَما. احتياجات ال
و. قاؿتمع كما ت ما مة قغأف الل الشفوية ذ الطريقة   :كمن تب 

تكلم  القراءة  .1 هجي، من ااستماع إ ا لك سلسلة من التعلم ا
وجودة ال تريد أف تذ السلسلة . كالكتابة داؼ تدريس اللغة ا فهم أ

تساك . ليتسَع  أربعة مهارات ا
ملة ال تعلمها  .2 فردات ك ا دكدة ا مهارات الكتابة تدرس  

 .ع مراجع من دارسة الكاـتشفويا، أّف دركس الكتابة 

ة  عنباؿ  .3 مك ة ا  . ال

معيات ك القياس ، أن يعتمد  .4 فظ كا كيز على التمثيل ، ا ال
بادئ يتطلب تعلم لغتهم اأـ ،  باشرة َعَلى َسِبْيل اْلِمثَاؿِ على ا  . الطريقة ا

تظم  من  و تدريس ا ذ الطريقة  تعلم   ، أما أما تقو ا ُمِث
ها ك مع الكاـكففكرمالطاب ا يعرفوف أك ا   6. الكشف ع

 ك 50شيئ مهم أيضا  عاـ ِاْسِتَجابَة الطريقة السمعية الشفوية 
:  يع60

 
فس ك علماء اللغة من لساف  .1 ا علماء ال دراسات اللغة ال أجرا

 .اللغات  دكلة امريكا

                                                           

5
رل كونتور تكو   112، 2009َكاسا،: باندكنعُ  Metodologi Pengajaran Bahasa، ي

, فستك رحلة:جوغجاكرتاُ Metodologi dan Strategi Alternatif ,ك ااخركف,رضية زين الدين6
2005َ41-43 
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َر  .2 كن اؿسائل ااتصاؿ ب ِاْزَد اجة َساَفةالغة ال  ها كب ا  بي
بية ليس ؿ همااقراءة فقط كلكن لإتصاؿ ؿإ تعلم لغة أج  .باشر بي

هما يد ظر إ مهمة اللغة ليس كظيفة اللغة  تواصل ركل م س أف ن
كتوبة فقط أك نقل الثقافة اإنسانية ، كلكن اللغة كوسيلة لتحقيق  اللغة ا

 7.التواصل اللسانية
درسة الثتكاف  فونوركغو دراسة اللغة العربية 1نوية  معاريف ا ا

وجودة أقل من تعليم عمليتها أف الكاتب مهت البحث عن طريقة  ـ لعرضاا
درسة الثانوية  معاريف   فونوركغو   1السمعية الشفوية   عملية التعلم  ا

ها  يخأف تذب ،  مجلذالك الكاتبؼ موضوع البحث ، تار يبحث ع
ي دراسة مقارنة عن نتائج تعليم اللغة العربية بالطريقة السمعية الشفوية : ك

 1وبدونها لطاب الّصف الثامن بالمدرسة الثانوية اإسامية المعارف
 .2015-2014فونوروغو السنة الدراسية 

 

 تحديد البحث ب ﴿

ذا البحث  نتائج تعلم اللغة العربية بالطريقة ث الباحث عن م 
درسة الثانوية اإسامية  السمعية الشفوية كبدكها لطاب الّصف الثامن با

عارؼ ة الدراسية 1ا ى . 2015-2014 فونوركغو الس ا  نتائج التدريس 
. من كشف الدراجة فقط نتائج الطاب ال يأخد

 
 

 

                                                           

ميدعبد7 كومية مالك فرس, مالغُ Pembelajaran Bahasa Arab,  ا امعة ااسامية ا , ا
2008َ26-28 
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 أسئلة البحث ج ﴿

 :سئلة البحث كما يلى أ الباحث ثم
لطاب " السمعية الشفوية"كيف نتائج تعليم اللغة العربية بالطريقة  .1

عارؼ درسة الثانوية اإسامية ا ة 1الّصف الثامن با  فونوركغو الس
  ؟2015-2014الدراسية 

لطاب " السمعية الشفوية"كيف نتائج تعليم اللغة العربية بدكف طريقة  .2
عارؼ درسة الثانوية اإسامية ا ة 1الّصف الثامن با  فونوركغو الس

  ؟2015-2014الدراسية 

قارنة عن نتائج تعليم اللغة العربية بالطريقة السمعية  .3 ل كجدت ا
درسة الثانوية اإسامية  الشفوية كبدكها لطاب الّصف الثامن با

عارؼ ة الدراسية 1ا   ؟2015-2014 فونوركغو الس

 

 أهداف البحث د ﴿

لطاب " السمعية الشفوية"عرفة نتائج تعليم اللغة العربية بالطريقة  .1
عارؼ درسة الثانوية اإسامية ا ة 1الّصف الثامن با  فونوركغو الس

 .2015-2014الدراسية 

لطاب " السمعية الشفوية"عرفة نتائج تعليم اللغة العربية بدكف طريقة  .2
عارؼ درسة الثانوية اإسامية ا ة 1الّصف الثامن با  فونوركغو الس

 .2015-2014الدراسية 

قارنة عن نتائج تعليم اللغة العربية بالطريقة  .3 " السمعية الشفوية"عرفة ا
عارؼ درسة الثانوية اإسامية ا  1كبدكها لطاب الّصف الثامن با

ة الدراسية   .2015-2014فونوركغو الس
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 فوائد البحث ه ﴿
ذا البحث  :أما الفوائد 

ظرية الفوائد .1  ال

ذا البحث العلمي أف يعطي  تعليم اللغة العربية   إسهاما جيدايرجو 
درسة الثانوية  بالطريقة السمعية الشفوية كبدكها لطاب الّصف الثامن با

عارؼ  . فونوركغو1اإسامية ا

 الفوائد العملية .2

 .للمدرسة .َ أ

تفع نتائج الطاب عن  ذا البحث العلمي ل نتائج تعليم اللغة يرجو 
 .العربية بالطريقة السمعية الشفوية كبدكها

 للطاب .َ ب
قية قدرات  تعليم اللغة العربية بالطريقة السمعية الشفوية طاب  لل

عارؼ درسة الثانوية اإسامية ا  1كبدكها لطاب الّصف الثامن با
ة الدراسية   .2015-2014فونوركغو الس

 للباحث .َ ت

عارؼ   ذا البحث العلمي ليزيد ا تعليم اللغة العربية بالطريقة يرجي 
ستقبل خاصةالسمعية الشفوية كبدكها  .  زماف ا

 
 تنظيم كتابة تقريرالبحث و ﴿

ذ ي أربعة أبواب،  يشمل على البحثايكتب الباحث   : ك
ديد البحث كأسئلة ا: الباب اأّكؿ  تول على خلفية البحث ك قّدمة 

هج  داؼ البحث كفوائد البحث البحث السابقة كم البحث كأ
ظيم كتابة تقرير البحث . البحث كت
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توم على: الباب الثا  كتبة،  ـ طريقة الشمعية الشفوية متعل: دراسات ا
داؼ من تعليم الطريقة الشمعية الشفوية  .كأ

هج :الباب الثالث   كيشتمل على تصميم البحثيتحدث البحث في عن م
ة البحث كسكاف البحث ع البيانات البحث كعي  كادكات 

ليل البيانات ع البيانات ك طريقة   .كأساليب 
ليلها:الباب الرّابع  أما عرض , يشمل البحث في على عرض البيانات ك

اصة أّما البيانات العمة . البيانات فهو من البيانات العامة كا
درسة الثانوية اإسامية فهى من حيث تاريخ التأسيس  با

عارؼ درس  فونوركغ1ا غرا كأحواؿ ا ك كمّوقعها ا
ج الدراسية الوسائل  ا ظمة كم وظف كطالباها كتركيب ا كا

وجودة  .ا
اصة فهي من حيث على  نتائج تعليم اللغة أما البيانات ا

العربية بالطريقة السمعية الشفوية كبدكها لطاب الّصف الثامن 
عارؼ درسة الثانوية اإسامية ا ة الدراسية 1با  فونوركغو الس

ليل البيانات كالتفس2014-2015  . ك
امس ة ا: الباب ا ي تتكّوف من نتيجة البحث على ا ذا البحث ك

 .نصيحةاؿك
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الباب الثانى 

بحوث ال  المباشرةالطريقة مفهوم نتائج الدرس و الطريقة السمعية الشفهية و
السابقة وهيكل التفكير وفروض البحث 

 مفهوم نتائج الدرس أ ﴿

 درسالتتعريف نتائج  .1

و تائج  تائج مطابقة بال ّيد من العمل التعّلم ال قق با  أك مالعمل ال 
تيجة مصدر من نتج  تيجة، ال ع ال تائج  تج – العمل اأخرل كال – ي

رب. نتيجة هور ا د  تائج إصطاحا ع : كأّما ال
تائج ال قد تصل  .أ  ي ال تائج   8َتعمل، كغُال

، خلق، سواء بشكل  .ب  شاط الذم  القياـ ب ذا ال و نتيجة  تائج  ال
موعة  .فردم أك 

صائص معّ  .ج  اسبة  ى يقّرر العمل إ مادة الدركس ا تائج   9.ال

قيقها  الوقت  .د  كن  رة ال  اصلة الظا هارة أك ا ي ا تائج   ال
ع  عملية التعليم جح الطالب . ا دد قدرة الطاب الفكرية اف ي

تائج صيل ال اح الشخص أك فشل  تعليم فيحتاج .    عرفة  
تائج ال حصل عليها  عرفة ال دف  طاب بعد عملية اؿعن اإختبار، ك

تعّلم مستمرة  .التعليم كا

بية اصر ال تعّ ال اجحة مؤثرة بالتغي كالتجديد  كل الع بية ال . ال
درس كاأدك ى من الطالب كا اصر ذلك  اتيِجّية اتأّما ع  كالطريقة كاإسَ

داؼ تكل . كدائرة التعليمية قيق اأ ابطة  التع  اصر م لك الع

                                                           

8
ؤّلف    .186 ،2008َمركاز اللغة، : جاكرتاُ،Kamus Bahasa Indonesia، اعة ا
اجا ركسداكاريا، : باندكنجُ, Penilaian Hasil Belajar Mengajar، نانا سوجانا9 . 3، 2009َر
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تائج .10.التعليمية عجم الكب اإندكنسي بأف التعريف عن ال كقد كرد  ا
ا فعل ها، كقياـ ها من خاؿ  تيجة  ي ال ال حصل عليها الطاب 

واد ك هارات ال تطور با عارؼ كا عادة ما تظهر بقيمة اؿااستيعاب كا
درس ي عملية ليعرؼ ما كاف  11.اإختبار أك بقيمة ال يعطيها ا تائج  ال

داؼ أك معاي  12.قد  تأسيس العمليات كنتائج برنامج لأنشطة كفقا لأ

اسبة  ى يقّرر العمل إ مادة الدركس ا تائج  د نانا سوجانا، ال كع
، كما . صائص معّ  مع الذم يتكوف من كلمت ي ا نتائج الدرس 
تائج كالدرس اصل من . ال ي ا تائج  ، أنشطة اؿاأما ال   القياـ ب

، إما الفردم أك اجموعي تائج مطلقا ماداـ الشخ. كالعمل ب صل ال  صلن 
و العملية الشخشية 13.ا يفعل اأنشطة ديث إّف الدرس   قاؿ عبد ا

 ، لتحصيل تغي السلوؾ كليا كالتحصيل من التجريبة معاملة مع بيئت
اؾ رأم أف . درساؿيقاؿ  كبالعكس إذا  يقع في تغي السلوؾ فا ك

اؼ  و تغي السلوؾ باإع ا كالعملي كيشمل االدرس  كصوؼ باإ
يع جوانب السلوؾ تيجة ال قد اُستعِمل 14. على  اؾ كث من معاير ال ك

                                                           
ف ري كاجيفتا، : جاكرتاStrategi Belajar Mengajarُ ،سيف البحر جامارا ك أسواف زين10

2002َ ،123. 
11

ؤلف  Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga ،اعة ا با فوستاكا، :جاكرتاُ  
2005َ،895. 

ي سوكاندم12 فوستاكا،  يوما :سوراكارتاُ Model-model Asesmen dalam pembelajaran  ،سارك
2011َ ،9. 

13
ارة،   ا ناسيوناؿ، : سوراباياُ Prestasi Belajar dan Kompetensi Guruسيف البحر  اؤسا

1994َ ،19. 
14

ديث،    .61-60، 2006َألفابيتا، : باندكنجُ Psikologi Dalam Pendidikanعبد ا
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ي قبيح جّدا  ، ك درسة العر ، قبيح 0َ-4 ُ ام مدرسة خاصة  ا
تاز 8َُ، جيد جّدا 7َُ، جّيد 6َُ، مقبوؿ 5َُ  15َ.10ُ، ك

يف كحدكد  قياس حدكد التص يف نتائج الطاب فهي  عرفة تص ك
رؼ درس أف يعرفوا التوف  . قياس ا ب شا كجب على ا كقاؿ 

يفها نتائج  إعطاء ك يف، كأما الطريقة لتص تائج عن حدكد التص يف ال تص
ب شا  كتاب كما يلي  16: الطاب قد حدد 

 
دكاؿ   2.1ا

يف عل نتائج الدرس  حدكد التص
تيج الرقم رؼ ال يف ا  التص

 جيد جدا أ 100 – 80 1

 جيد ب 79 – 70 2

 متوسط ج 69 – 60 3

 ناقص د 59 – 50 4

 مردكد ق 49 – 0 5

 

قسم إ قسم   :التقو ت

 التقو الشفول 1َ

درس  ذا الدرس أف يعد ا ا يريد التمرين اأمل   مثلة 
اكر التاميذ فيها،  علي من القواعد كيدكها على السبورة،  

                                                           

: جوكجاكارتا Teknik Pengembangan Kurikulum Pengajaran Bahasa Arabُ فحرالدين، 15
 .149 ،2006َ أكتاما، فوستاكا كلوباؿ

16
  ، دك فرسادا، : جاكرتاُ Psikologi Belajarب شا  .221، 2006َفي راجا غرافي
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سن أف  م بالقواعد كالتعاريف، ك مستطردان من ذلك إ تذك
يصرؼ  ذلك الشطر اأكؿ من زمن الدرس، ك الشطر الثا م 

ات ري م  أمثلت ك حو الذم رم  ل على ال  17.يطالبهم بتكوين 

 .  التقو الكتا اك التحريرل 2َ

و آلة لتقو ذكاء التاميذ ال  وعة تتكوفك موعة مت  من 
وضوعية درس أف يستعد قبل 18.من الذاتية كا  فلذلك ابد ا

 .درس
والشفولكأنواع تقو  :  كالكتا 

اسب َأ   التكملة عن طريقة ااختيار ا

ها كلمة  ذؼ م لة ك درس  وع يعطى ا ذا ال  
كاحدة مثا،  يقدـ للدارس عدة كلمات ليختار الكلمة 

لء الفراغ  السؤاؿ اسبة  . ا
 : أمثلة 

درسة كل يـو ........الطاب  1َُ إ ا
ضرف . ضركف    ج. ضر   ب. أ

ديدة الواسعة ؟ا 2َُ كاسعة ........ ل سيارتكم ا
 19ي ليست. و ليس  ج. ي ب. أ

مل َب  اسبة من عدد من ا ملة ا  اختيار ا

                                                           

17 http://www.zahra1.com/BHOOTH/Nahow1-1.htm  فراير من 10 التاريخ  يؤخذ 
2014 

 .Teknik Pengembangan Kurikulum Pembelajaran Bahasa Arab، 160 ، فحرالدين 18

حوية العلمى السجل القامى، مد كعلى صي إمعيل مد  19 ية لل  لغ العربية لتعليم اأكلية العا
ز ها الطق  .200 ،1980َ الرياض، جامعةمطبعة : الرياضُ الثا ا
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ها فقط  ل كاحدة م ذ الصورة  يعطى الدارس عدة   
وم . صحيحة، كاأخريات ها خطأ 

 :أمثلة 

ذا البلد 1َُ و حارة جدا    ا

ذا البلد 2َُ و حارة جدة    ا

ذا البلد 3َُ و حار جد    20ا

تفرقة  َج   ترتيب الكلمة ا

وع من ااختبار يطلب إ الدارس أف يرتب  ذا ال  
ات صحيحة قدمة ل يكوف تعب . الكلمة ا

: مثاؿ 
ارجية –  - ذا الرجل  يعمل- كزارة – ا

د الدارس َد   التكملة من ع

وع من اأسئلة يطلب من الدارس أف يعطى  ذ ال  
اسبة للكلمة، مثل  :  مثا الصيغة ا

اسبة للفعل ب القوس  ! امأ الفرغ بالصيغة ا
درسة كل يـو َضرُ....... الطاب  21إ ا

ملة من صورة إ أخرل َق   ويل الفعل أك ا

علـو كيطلب  لة ها فعل مب ا ا يعطى الدارس مثا 
ويل الفعل إ مب اجهوؿ مع تعب ما يلـز . م 

:  مثاؿ 

                                                           

رجع نفس  20  .201 ،ا

رجع نفس 21  .202 ،ا
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ب للمعلـو إ صيغة  مل التالية من صيغة ا حوؿ اأفعاؿ  ا
ب للمجهوؿ  ! ا

 كتب الولد الدرس 1َُ

ديدة 2َُ سألة ا   تفهم الطالبات ا

ا الرئيسية َك  اصر ملة تبعا أحد ع  تعديل ا

لة  بتدأ اك الفاعل   يطلب من الدارس مثا أف يغ ا
ات الاـز . الرئيسية مع اجراء التغي

:  مثاؿ 
ا  َمدُاستبدؿ بالفاعل  ملة الكلمات  !  ا

مد من بيتها مسرعا  خرج 
ب 1َُ  ........................زي

 .......................الولداف 2َُ

 22......................اأطفاؿ 3َُ

موعة من الكلمات َز   استبداؿ كلمة بأخرم من 

فس  ا تطلب الدارس أف يستبدؿ كلمة بأخرل تقـو ب
اـ الطالب مثا  ذ حيانا  التعرؼ على ا الوظيفة، كتفيدنا 

عرب ب كا . بالفرؽ ب ااسم كا
 :مثاؿ 

ملة  1َُ تها خط الكلمة ال تلى ا استبدؿ بالكلمة ال 
ديدةُكاضبطها   !بالشكل  َالكلمة ا

ديدة ساجد. دخلت عددا من البيوت ا ا  

اسبة  2َُ تها خط الضمائر ا  !استبدؿ بالكلمة ال 

                                                           
رجع، نفس 22  .202 ا
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   الشارععليارأيت  . أ

ديدةذا كتاب  . ب  23الطلبة ا

اسب َح   اختيار التفس ا

لة للطالب كها كلمة  تطلب م أف يوضح  ا تعطى 
اسبة  ا ما فهم باختيار الكلمة ا : ل

:  مثاؿ 
ديدة،  دير ا ديدة"ذ سيارة ا : ، صفة "ا

للمدير . للسيارة  ب. أ
 

 درسالتفوائد نتائج  .2

ى  24:فوائد نتائج التعليم لعملية التعليم 
داؼ التعّلمّية  .َ أ صيل تعّلم الطّاب عن أ ى تغي السلوؾ ُليعرؼ 

كهذ الفائدة يستطيع أف . َالطّاب بعد أف نالوا عملية التعّلم
 .يُعَرؼ نتائج التعليم ال يتحّقق الطّاب

عّلم .َ ب كهذ الفائدة . ليعرَؼ فعالية عمالية التعليم ال عامل ا
عّلم، أّف ُسفَلى نتائج  اح التعّلم الذم عامل ا يستطيع أف يعرؼ 

الطّاب ا يسّبب عن مهارات الطّاب بل استطاع بسَبِب 
عّلم  .  ا

 

 مفهوم الطريقة السمعية الشفهية ب ﴿

                                                           

رجع، نفس 23  .203 ا

دك، : باندكنجDasa-dasar Proses Belajar Mengajarُ نانا سوجانا، 24 يسي ار بارك أ سي
2011َ ،111. 
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 الطريقة تعريف .1

دخل ي اإعداد على مواد اللغة الكاملة ك مركبا مطابقا   25الطريقة 

تظما  .أ  ي خطة شاملة بشأف تقد مواد اللغة م طريقة التدريس 
ختار كاإجرائ هج ا د على ال  26.كاشئ متفرقا كتست

لية  .ب  كطريقة ال سجلت ها، ك التدريبات اللغوية ك الواجبات ا
ختارة، ك لية، ك الوسائل التعلمية ا عدة، ك الواجبات ا طريقة  ا

تلفة  قاة، كغ ذلك من جوانب  استخدامها، ك نوع ااسئلة ا
 .للعملية التعليمية

 

 الطريقة السمعية الشفوية تعريف .2

ي   الطريقة السمعية الشفهية ّيدة ك ي إحدل الطرؽ ا
الطريقة ال القاء تعليم بطريقة التدريبات اإستماع  تدريبات نطق 

مل ذ الطريقة على كث اإستماع  من نطق . الكلمة ك ا ك كانت 
درس أك التلفزيوف أك غ علم أك ا ذلك من كسائل تعليم اإستماع،  ا

ا مع ك يستطيع اف  درس عدة مرات ح يفهم الطالب   يكرر ا
 اللغة درس إلقاء طريقة ى الشفهية السمعية الطريقة الكلمة. يتكلم

مل الكلمة نطق تدريبات  اإستماع تدريبات العربية بطريقة . كا
علم نطق من اإستماع كثرة على ذ الطريقة ككانت درس أك ا  أك ا

درس يكرر  .اإستماع تعليم كسائل من ذلك أك غ التلفزيوف  عدة ا

                                                           
25

عمة   لوءة ال اب الرشيد ك  امعة ااسامية , مالغُ Pembelajaran Bahasa Arab , عبد الو ا
كومية مالك فرس  .89, 2012َ, ا

Bahasa،  اشهر ارشد 26  Arab Dan Metode Pengajaranya ُ جوكجاكرتا، فوستاكا
 .19 ،2003َفياجار،
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 الطريقة إف كقيل .يتكلم أف كيستطيع مع ا الطالب ح يفهم مرات

ى السمعية  ككيف يستمع كيف الطالب تعلم ال الطريقة الشفهية 

 الطريقة فعل رد الطريقة ذ كجاءت .فيما بعد كيكتب كيقرأ يتكلم

باشرة التقليدية ذ الطريقة. معا كا  الطريقة مثل ,أخرل تسميات ك 

يش أسلوب ظهرت أكؿ ما إمها ككاف .كاللغوية الشفوية  أها ا

 اللغة اأمريكية تعليم العسكرية  استخدمت ما أكؿ إستخدمت

بية م اأج م خارج مهمات إرسا رب باد ية بعد ا  27.الثانية العا
يدة ال تصّور  ي إحدل السمعية الشفوية أف الطريقة الطرؽ ا

دخل ب .Aural-Oral Approach  على ا ذ ذ الطريقة ب ا  يّتحد 
كيبوف  (Behaviorisme) الّسلوكي وف ال أف  28.(Strukturalists)ك اللغوي

ب التجري  ذ ي  ا فس   ك .(Aliran Empiris)السلوكية  علم ال
ريبية ي نظر  ظريتهم عن كجهة اللغة  د رأيهم . ال أف اللغة "كلذلك ع

 بعبارة. ي أحد أشكاؿ السلوؾ البشرم كأعرب لفظيا أك  الكلمات

ا كن ال البشرم السلوؾ ي شكل من أشكاؿ كاللغة, أخرل  صيد

مس بواسطة واس ا اصة من   الذم لذلك .ا تماـ ا يكوف اإ
ب السلوكي ذ ارجية"من  التعلم  ا دس" العوامل ا ه  بيئة كأن 

و دؼ التعلم  ذا ا َؤثّػر لتحقيق   .29الطريقة ا

                                                           

و على مد27 ملكة : الرياض ُ,العربية اللغة تدريس أساليب ,ا  َـ 1986 ,العربية السعودية ا
 .23 ,الثانية الطبعة

يم ايل28 : باندكع ُ Psikolinguistik Pembelajaran Bahasa Arab ,اكسا- عبدؿ أزيز ب إبرا
 .54َ , 2009ومانوريا 

َ, 1997, إيراعغا: جاكارتا ُ, Linguistik Edukasional (Edisi Kedua (,جوس دانيل فاريرا29
51. 
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ظرية السلوكية  د ال أف عملية التعليم ك التعلم يعتمد على  1َُع
ت. العوامل البيئية درس (Stimulus)ج مؤثر الذلك  ك نتائج  2َُ,  من ا

ديد العديد من عملية التقليد  Reinfoecement تعزيز, تكرار , التعليم 
بغ 3َ,ُ ةمك ي ك ,  أف يكوف  عن طريق التعليم من خاؿ  مراحل معي

 30.شيئا فشيئا
د كيبوف ك ع ظرية ال ها   ال   اأك كاـ اللغة أف 1َُ: م

كتسبة من خاؿ ك إطقاف اللغة 2َُ. كتابة ليست مارسة ا  معتمد ا

ات مع ا التمري ا كل3َُ .كتعزيز اص نظامها لغة  من  تلف الذم ا
ال  أف اللغة 5َ ُ .تقريبا لغة اللغة ليست تعليم 4َُ .أخرل لغات

اطق ها يتحدث ها ذ ال  شخص يفكر  ما كليس ,اللغات  من 

 .من قبل الطاب يتحدث ها
كيبوف كأساس طريقة  وف ال إضافة على نظرية الّسلوكية ك اللغوي
ذ الطريقة ا مهارات اللغة اأربعة من  السمعية الشفوية لقد نظرت 

و ااستماع ك الكاـ ك القراءة ك الكتابة ك من   خاؿ ترتيب مع 
ياة  وات اأك على اللغة كما تتكّلم  مواقف ا ذ الس أخذت تركز م

و اأشكاؿ الرمية , اليومية تقدمة  ستويات ا طلق بعد ذلك  ا  ت
هارت اأخرات مع عدـ إماؿ  كيز على ا للتعب حيث تأخذ  ال

راحل ك استمرار التدريب  مهارت ااستماع ك الكاـ  أم مرحلة من ا
. عليها

فسية اللغوية الدراسات ككانت  أك اإنساف كدراسة كال

 ,آنذاؾ ملحوظا تقدما تقدمت قد (Anthropology) اأنثركبولوجيا

ت  كتعلمها اكتساها كأساليب اللغة طبيعة  إ  اللغوي نظرة كتغ
                                                           

اجا ركسدا كاريا: باندكع ُ, Strstegi Pembelajaran Bahasa, اسكاندار كاسيد 30 َ, 2008, ر
47. 
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ب فظهرت ,كتعليمها بية اللغات لتعليم مداخل كمذا  هتم اأج

انب سموع الشفهي با ب, اللغة من ا ذ  The Oral)   (الشفهي كا

Approach ب أك ذ ب ا واقف  على ا  ( The Situational Approach)ا
ب إ بعد فيما تطور الذم ذ  عن حضت كقد ,السمعي الشفهي ا

داخل ذ ا كاف ,اللغات لتدريس طرائق ا  السمعية الطريقة من أبرز

 31الشفهية
هج الوصفى  كقد تأثرت الطريقة السمعية الشفهية با

(Descriptive)  د علماء اللغة اأمريكي كلقد أدل  الذل اقى ركاجا ع
بغى أف  اؽ مبدأ أف الكاـ الذل ي هج الوصفى إ اعت اف با اإ

كذا قاـ  حول أف يقول  اس بالفعل ا ما يريد ال و ما يقول ال يوصف 
كيبيوف  .  بتطبيق ذلك(Structuralists)اللغويوف ال

كيبي بل شاركهم   ك تقتصر دراسة اللغة على اللغوي ال
اس  ا من زاكية Anthropologistsَ)دراستها علماء اأج هم درسو  كلك

فس من , أف اللغة معيار على حضارة متكلميها كشاركهم أيضا علماء ال
ب السلوكي ذ ى إا نظاـ من .(Behaviorism )ا م ما  د  فاللغة ع

كن اكتساب م توافرت الظركؼ اإجتماعية كلقد أدت كل . العادات 
. ذ الدراسات إ تطوير طرؽ التعليم

باشرة بل  ا من الطريقة ا استفادت الطريقة السمعية الشفهية كث
ا كلعل أبرز ما نادت ب الطريقة السمعية . كن أف يقاؿ إها تطوير 

                                                           

 
ر ادريس نصرالدين31 قرر, جو  فهيةالش عيةالسم يقةبطر الكاـ مهارة تعليم ,تول الكتاب ا

بع " يةالثانو مدرسة يبية ر دراسةُ, البحث  َيةالشرؽ جاكا ,يتاربل ,كولوف سانن,سومر" الثا ينالصا م
شور . 2009العلمي   15, غ م
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ب أف تكوف للجانب  اف بأف اأكلوية  التعليم  و اإ الشفهية 
طوؽ للغة  32.ا

تزايد باف  ديدة ا تماـ ا كمن  انعكس ذلك لقد أدل اا
بية إ صياغة مصطا  يكوف اإنساف قادران على اإتصاؿ باللغة اأج

ليطلق على طريقة هدؼ إ إطقاف مهارات  َالسمعي الشفوم ُ
. اإستماع ك الكاـ أكان كأساس إتقاف مهارات القراءة كالكتابة ثانيان 

ا كجد أف تعب طقaural - oral ك ح ,  تعب  كغامض كصعب ال اق
ذ الطريقة audio – lingualمصطلح  .  ليطلق على 
 

 خصائص الطريقة السمعية الشفوية .3

 .أف اللغة كاـ  ك ليست كتابة .أ 

ظمة من العادات .ب  موعة م  ك أها 

بغى أف نعلم اللغة .ج   .تعلم عن اللغةفا أف , ك أها ي

اطقوف ها فعا .د  ارس ال ي ما  ك ليست ما يظن أن , ك أف اللغة 
ارس بغي أف   .ي

 33.ك أف اللغات تتباين ب بعضها ك بعض .ق 

ديدة  شكل حوار .ك  ادة ا  تقدـ ا

اكاة .ز   .كزيادة التعليم, كتذكر العبارات, يكوف ااعتماد اأكر على ا

ائية باستعماؿ أمثل , تقدـ الب عن طريق التقابل .ح  كا تقدـ إا ب
 .مكررة

                                                           

 
رجع،  نفس32  .62 ا
33

رجع، نفس    .63 ا
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وم .ط  حو يعلم بالقياس ااستقرائي ا بالشرح , ا مكاف لشرح  فال
باطي  .ااست

ديدان صراماَ  .م  فردات   .ك تقدـ  سياؽ, دد ا

طق .ؾ  تماـ كب إ ال  .توجي ا

, كمعامل اللغة, التأكيد على اإكثار من استعماؿ شرائط التسجيل .ؿ 
ات البصرية عي  .كا

د الضركرة  .ـ  ا يسمح للمدرس أف يستعمل اللغة اأـ  الشرح إا ع
 .القصول

اجحة فوران  .ف   .تعزز ااستجابات ال

 .تشجيع الطاب على إنتاج لغة خالية من اأخطاء .س 

تماـ باللغة ا باحتول .ع  يل إ اا  34.ا

ع .ؼ  ذ الطريقة الشكل ليست ا  يركز 

ر  تعليم اللغة  .ص  ا درَس ا  (Masteri atau over-learning)َتج ا

اطق اأصلي و ال بية   35. أفضل مدّرس للغة اأج
 

 تدريس بالطريقة السمعية الشفويةال ةقيطر .4

درس  ذ  اإف يهتمأكجب على ا تماـ تاما بااستعماؿ 
اؾ شيئ مهم  و اإستماع ك الكاـ،  ظرل اأساسي  الطريقة، على ال

ا ياأ  :ف يهتم 

                                                           

ة عبد الراجي ,أسس تعلّيم اللغة ك تعليمها, دكجاس برأكف 34 كت ُ تر هاضة العربية : ب دارال
1994 ,َ126. 

 ( Pengajaran Bahasa Komunikatif  Teori Dan Praktek,  فرقاف العازيز ك جايدار الوسيلة35

اجا ركسدا كريا : باندكع   .5, َر
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 كتبمالطالب يسمع  يتكلم  يقرأ   .أ 

وار مطابقا بعادة اليومية .ب  مل اك ا  يشرح القواعد بشكل ا

وارةالتدريبات مطابق .ج  ادة ا   

يأخذ القواعد من السهل ا الصعب مرتبا  .د 
 

ذ الطريقة تتكو ا ياف  اما الطرؽ باإستماع    :
درس مثل .أ  قدمة، في مادة سيلقى ب ا ادة أك : ا شيئ يرسل با

اضية  .السؤاؿ عن اأسئلة ا

درس مرارا با نظرية الكتاب .ب  ة من ا وار القص  اعطاء ا

فظ معا .ج   اإلتفاظ ك ا

وار بفرد اك فرقة .د   36اإختتاـ، اعطاء اأسئلة من ا

 
 محاسن الطريقة السمعية الشفوية و سلبياتها .5

ا عن الطريقة السمعية الشفوية اقتدرنا على  ا ذكر تممها  كإذا ا
حمعرفة ما لديها من  قائصا اسن الطريقة السمعية  .اسن ك ال من 

 :الشفوية ما يلي

مل .1 اعة ا ركف بص  الطاب ما

م لفظ جيد .2  الطاب 

درس معا .3 علم ك ا تماـ ب ا  اإ

ايلي  :ك اما سلبيات الطريقة السمعية الشفوية 

ا في .1  الطاب يهتموف معا با مع

                                                           
36

رجع   .89,نفس ا
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د  .2 د الصعوبة ح  يفهم الطاب عن مع كاحد من الكلمة، ك 
ل اخر تسونة     37.الكلمة ا

 

 

 الشفهية السمعية طريقة أهداف .6

ا . دؼ ل مع مهم  أنشطة التعليمال هدؼ إ توف ا
علم شدة  . كاضح كاليق  حيث سيتم تقد أنشطة التعليم ا مس
ديد اإجراءات ال   كن للمعلم  دؼ ك  ب أف يقـو ب تجذلك ا

ب أف يتم درس ك اإجراءات ال ا   38.ا
هارات تعليم إ ك هدؼ الطريقة السمعية الشفوية  اللغوية ا

تيب هذا ذ .الكتابة  كالكاـ كالقراءة اإستماع ال داؼ   ك أ
ا من طرؽ تدريس اللغات  ا عما تدعو إلي غ تلف كث الطريقة ا 

ية ية معان ك نطقان ك قراءة أكان  الكتابة, ا ي إطقاف اللغة ا ك , ك 
طلق الطبيعي إتقاف  طق ما ا ذ الطريقة أف ااستماع ك ال ترل 

تيب- القراءة أكان  الكتابة ذ الطريقة أيضان أمية . هذا ال ك تؤكد 
ا كسيلة  تحدث اأصلي هذ اللغة باعتبار معرفة عادات ك تقاليد ا

  39.ضركرية استخداـ لغتهم

                                                           
رجع 37  .91,نفس ا
يك : جاكرتا  ُ, Guru Dan Anak Didik Dalam Interaksi Edukatif   , شيفو البحر جامراة38 ري

 .17َ , 2000, جيفتا
39 ّ ظريّة كالتطبيْق , صاح عبد اجيد العز يّة كتعليمها ب ال كت ُ ,تػَعَليم اللغة ا اف: ب , مكتبة لب

1981 , َ52. 
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 الشفوية السمعية خطوات الطريقة .7

كان طريقة السمعية الشفوية لها الخطوات التي تستخدم عادًة في 
 :أّما خطوات الطريقة السمعية الشفوية منها. تعليم اللغة العربية

قدمة .أ  ذ الطريقة على , ا اداةاؿتشتمل  ال  شيئ الذم يتعلق با
أما بشكل اإدراؾ اك اإمتحاُف الشفهَى ك . ستقدـ على الطاب

 .غ ذلك

مارسة .ب  درس با وار الذم كاف يْقرَأُ  ا ح أف ااستماع , عرض ا
ص  .للطاب بدكف نظر إ ال

ّية تقليُد  .ج  ة بتق ص وار اك قراءة ا طريقة التقليد ك طريقة حفظ ا
لة فج دريس  ملةـالطاب قراءة ا فظ الطاب ا , لة ك ح 

 Mimicri-Memorization (Mim-Mem)ذ الطريقة تسمى 

Tehnique . 

وار اك القراءة .د  اكيب اللغوية ال كانت  نص ا ُ  ال ال , تْقد
درس صعبان  ا ا ظاـ , َرآ ذ الطريقة التعب أك ال د   أف 

تعلم ظاـ  اللغة اأـ ا ختلفة على ال شكل يُعَمل بطريقة , ا ذ ا
ديد   (Tehnik Drill)احاكاة ك ال

درس عادةن  تعليم الشْكل  .ق  ديد ال يستخدمها ا كأّما احاكاة ك ال
ها ملة أك اأمثلة اللغة العربية م  :ا

التدريب   (Imitation Drill Atau Repetition Drill)التدريب ااماط  .ك 
ديد البسيطُ  و احاكاة ك ال ذ التدريب طلب , ااماط  أف  

كن درس بدقة كبأسرع كقت   .من الطاب لتقليد ا

ثاؿ   :ا
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قيق التقدـ : اأستاذ    العا ك التاجر يعماف على 

قيق التقدـ : الطاب  العا ك التاجر يعماف على 

 (Transformation Drill)التحويلية التدريب  .ز 

ملة  دريس يعطي الطاب ا ك يطلب من الطاب لتغي , ا
تلفة مثل  ملة  أشكاؿ  ابية  Interrogatif :تلك ا سلبية كا

كذا دكاليك, كسلبية  .حتمية ك
واب .ح   (Question-Answer Drill )تدريب السؤاؿ كا

يب ذا التدريب  الطاب أف   .السؤاؿ بشكل صحيح دّرب 

د ؟ : اأستاذ    ماذا يعمل أ

يكتب الدرس  : الطاب  

د ؟ ... ,صحيح: اأستاذ   ك أين يكتب أ

 الفصل : الطاب 

مِثيل  .ط  درس بالطريقة احاكاة ك  وار يستخدـ ا ك دراسة ا
ْسرِحية وار الذم (Dramatisasi) ,ا ِثل الطاب ا ذ الطريقة    

اسبان على .قد حفظوا أماـ الفصل متبادان  ملة الذم كاف م يشّكل ا
درس  التمرين اك أمثيلة  ظاـ اللغة الذم قد دّرب ا اكيب اك ال ال

اكيب اللغة  40.ال

 

                                                           
دم40 د فؤد أيفي َ , 2004, مشكات: مااع ُ Metodologi Pengajaran Bahasa Arab,  أ

48. 
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 تعريف الطريقة المباشرة .8

علم مع شيئ  ي الطريقة ال ا يذكر فيها ا باشرة  كالطريقة ا
راد تدريسها كاللغة العربية  بية ا اء التدريس بل باللغة اأج بلغة التلميذ أث

ا دية أك غ ول يليزية أك ا ك اّما لغة التلميذ فا تستعمل أصا . أك اإ
اء التدريس ي ال تركز على 41.أث باشرة   بعبارة اخرل اّف الطريقة ا

تعليم اللغة العربية بالطريقة ال يتعلم ها الطفل لغت اأصلية، ك ذلك 
باإختاؼ بيئة اللغة ك عدـ استخداـ اللغة اأصلية للطالب أك اية لغة 

ختلفة  ركة ك الصور ك بالوسائل ا ذ الطريقة با كسيطة، ك تستع 
ا درس على الشرح كلمة شاقة أك .للربط ب اللفظ ك مع ك اذا صمم ا

 .لة صعبة أخد يشرحها بوسائل اإيضاح لغوية كانت اك حسية

 

 خصائص الطريقة المباشرة .9

ص .أ  ملة  ال  إعطاء الدرس مرتبا من الكلمة  ا

و استطاعا على الكاـ .ب  م  درس القواعد بل اأ   ا تعطى ا

د التعليم .ج    استعماؿ كسائل اإيضاح ع

بية س التعليم .د   42 استعماؿ اللغة اأج

تعددة .ق  اصة اأمثلة ا   تعليم القواعد تأخد من ا

ارسي مهارة الكاـ ك اإستماع .ك    

 تأكيد اللفظ ك اللغة .ز 

                                                           

41
اف   سورابيا، أكسها نسيونل،  ُ Metode Belajar Mengajar Bahasa Arab ،جويرة د

1992َ110. 
42

جاكرتا، رجا  Metodologi Pengajaran Agama Dan Bahasa Arabُ ،ي يوسف ك خ اأنوار  
د فرسد،  .1997َ154غرف
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بية ك  .ح  ذ الطريقة استخداـ ال  تعليم اللغة اأج ب  ت  
شودة ك  بو بل شديدة الضرر على تعليم اللغة ا ة ج ا عد تعب

 .تغلمها

ذ الطريقة  .ط  حوية أف مؤيدم  ذ الطريقة اأحكاـ ال  تستخدـ 
طلوبة هارة اللغوية ا ذ احكاـ ا تفيد  إكتساب ا  يرك اّف 

ذ الطريقة من أسلوب  .م  فظ"  تستخدـ  حيث " التقليد ك ا
م  اكرات تساعد بية ك أغا ك  ا لغة اأج يستظهر الطاب 

شودة  .على إتقاف اللغة ا

 
 الطريقة المباشرةبتدريس ال ةقيطر   .10

درس مثل .أ  قدمة، في مادة سيلقى ب ا ادة أك : ا شيئ يرسل با
اضية  .السؤاؿ عن اأسئلة ا

ا يتكلم الطاب كلغة  .ب  ة بلغة سهلة  وار القص درس ا يعطي ا
ر الة ظا ركة ك صور ك اشارات اك   اليومية 

وار مرارا بساسة .ج   .تلفيظ ا

وار .د  درس طاهم با  . ياحط ا

ها .ق  باط م حو بل بامثلة فاليأخد اإست  . اعطاء القواعد ليس ب

وار بفرد اك فرقة .ك   43.اإختتاـ، اعطاء اأسئلة من ا

 

 jigsaw learningتيجية احزيات النص  تعريف الطريقة استرا .11

                                                           

43
رمواف،   ا رسدكريا، : باندغ  ُ Metodologi Pembelajaran Bahasa Arabاسيف  َ 2011ر

81. 
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ية أك   ا طاب  ك من  jigsaw learningاإس ي كاحدة ا
اح  كم دائما   اأحياف من تسليط الضوء  نظم تعلم اللغة، 

ية أك  ا  jigsaw learningأكفشل برنامج تدريس اللغة من خاؿ اس
ية أك  ا ستخدمة، كذلك أف اس و ما jigsaw learningالتدريس ا  

قيق مضموف ككيفية تدريس اللغات كباإضافة إ ااختاؼ  دد 
ية أك  ا التعلم الطاب  jigsaw learningكسوؼ يساعد أيضا  اس

ليكونوا أحدث كهذ الطريقة سيكوف اكثر متعة للتعلم من خلق 
تائج كن تعظيم ال ادة 44.ك اتيجية تتضمن اختيار ا ذا ااس  ك

اا ظيم العاـ  ائمة ك الت كاما التكتيك فهو اسلوب العمل . ا
داؼ درس لتحقيق اأ اسبة ال يستخدمها ا  45.كالوسائل ا

اتيجية التعليم تعرؼ فيما يلى  علم :  حقيقة اس ي عملية ا
ع  اصر ال تص اكؿ حدكث اإستقامة ب الوج كالع ليفكر ك

ة علم يستعمل طريقة معي طة، يع اف يكوف ا هاج ا فلذلك . م
اتيجية التعليم  بعد  ا بعداف مباشرة، اأكؿ اس اتيجية التعليم  اس

فيذ اتيجية التعليم  بعد الت طة كالثا كانت اس  .ا
اتيجية التعليم  ى اس رل  د زي ك اتيجية التعليم ع  تعريف اس

ة عي ة ليحصل اإرادة ا كتعلقها بالتعليم . ا تعريف بأها طريقة كب
اد  تعلم  إ اتيجية تعرؼ بالتصميمات العامة للمعلم كا ي أف اس

ا  .العملية التعليمية ليكوف حاصا ا اأعراض ال يثبتو
 

                                                           

َ 2005فوستكا رحلة غركؼ، : جوغجاكارتاُ Metode dan Strategi Alternatif راضية زين الدين، 44
51  

درس اللغة العربيةارشد،  45 بية  اأحكاـ، : أكجونج فاندانج ُ، مدخل ا طرؽ تعليم اللغة اأج
1998َ ،90-92 
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 ث السابقةوالبح ج ﴿

ذا البحث يع     دراسة مقارنة عن نتائج تعليم اللغة العربية :"موضوع 
درسة الثانوية  بالطريقة السمعية الشفوية كبدكها لطاب الّصف الثامن با

عارؼ ة الدراسية 1اإسامية ا كيرجع إ " 2015-2014 فونوركغو الس
 :البحث العلم كما يا

. 210508038: إس إندل أستوتى رقم دف القيد:كاتبة البحث .1
بية: لكلية : موضوع البحث . تدريس الغة العربية: قسم  .ملية ال

باشرة  قا رنة ب نتا ئج مهارة الكاـ باللغة العربية بالطريقة ا دراسة ا
ي  رمج العا عهد الّرسالة العصرم ا ا لطالبات الصف الثا  كغ

ة الدراسة  وغ فونورغو الس قا رنة ُ."2014ْ 2013سا دراسة ا
تخرج اإبتدا ئية  درسة اإبتدا ئية اإسلمية كا خرج  ا ب ا

 .َالعلية

باشرة لطاب  1َُ:  خاصتها أف نتيجة مهارة الكاـ بالطريقة ا
وغ فونورغو  ي سا رمج العا عهد الّرسالة العصرم ا الصف الثا 

تيحةجيدجدو  باشرة  2َُ,  بال أف نتيجة مهارة الكاـ بغ الطريقة ا
وغ  ي سا رمج العا عهد الّرسالة العصرم ا لطاب الصف الثا 

و  تيحة جيد  فونورغو  يوجد الفرؽ ب نتيجة مهارة الكاـ  3َُبال
رمج  عهد الّرسالة العصرم ا ا للصف الثا  باشرة كغ بالطريقة ا

ة الدراسة  وغ فونورغو الس ي سا اأ ها .2014ْ 2013العا
مر  (Ho) مقبوؿ أك الفرضاالا غى (Ha)قيمتهم  فالفرضااإ ختيا رل  

و أها ,فوض ذا البحث كالبحث إس إندم أستو  الفرؽ ب 
ذا البحث يستعمل الطريقة  باشرة أما الباحث   تستعمل الطريقة ا

 .السمعية الشفوية
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. 210508013: رقم دف القيد,سو غع سانتوصو:كاتبة البحث .2
بية: لكلية : موضوع البحث . تدريس الغة العربية: قسم  .ملية ال

درسة الثانوية  تطبيق الطريقة السمعية الشفوية  تدريس اللغة العربية با
ة الدراسية 1اإسامية معارؼ  اد اامة فونوركغو الس عهد ا  

2011-2012. 

ي  ذا البحث  ثاثة أسئلة ،  لفية ركز الباحث  ذ ا :  من 
ستخدمة  تدريس اللغة العربية بالطريقة السمعية 1َُ الوسائل ا

درسة الثانوية اإسامية معارؼ  اد اامة 1الشفوية با عهد ا  
ة الدراسية  كيف أساليب التقو 2َُ؟2012-2011فونوركغو الس

درسة  ستخدمة  تدريس اللغة العربية بالطريقة السمعية الشفوية با ا
ة الدراسية 1الثانوية اإسامية معارؼ  اد اامة فونوركغو الس عهد ا  

كيف نتائج تدريس اللغة العربية بالطريقة 3َُ؟2011-2012
درسة الثانوية اإسامية معارؼ  اد 1السمعية الشفوية با عهد ا  

ة الدراسية   ؟2012-2011اامة فونوركغو الس
ستخدمة  تدريس اللغة العربية بالطريقة   ك أساليب التقو ا

درسة الثانوية اإسامية معارؼ  اد 1السمعية الشفوية با عهد ا  
ة الدراسية  ي أساليب التقو 2012-2011اامة فونوركغو الس  

ستخدمة  تدريس اللغة العربية بالطريقة السمعية الشفوية لطاب , ا
درسة الثانوية اإسامية  ي 1"معارؼ " الصف السابع با  فونوركغو 

. اختبار كتا, نوعن اإمتحاف الشفوم
ستخدمة  تدريس اللغة العربية بالطريقة   نتائج تدريس ا

درسة الثانوية اإسامية  السمعية الشفوية اد 1"معارؼ " با عهد ا  
 ك "KKM "الطاب فوؽ  نتائج يسبب إ ترقية.اامة فونوركغو
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بط الباحث بأف الطاب كلهم ناجحوف , "KKM "مستول ب  ك است
.  درس اللغة العربية

درسة الثانوية اإسامية   ل نتيجة البحث  ا احات  كاإق
درسة الثانوية اإسامية معارؼ " اد اامة فونوركغو1باا عهد ا   "

درس أف يعّود الطاب قليا فقليا ليّتصلوا : كما يلي  بغى على ا ي
دما  الفصل فقط لكن خارج  باستخداـ اللغة العربية ليست ع

دكف الصعوبات الفرؽ ب , الفصوؿ الدراسية ايضا رغم أف  البداية 
 تطبيق الطريقة السمعية الشفوية ,ذا البحث كالبحث سوغع سانتوصو

قارنة عن نتائج تعليم اللغة العربية ادراسة  ك  تدريس اللغة العربية
 .بالطريقة السمعية الشفوية كبدكها

 

 هيكل التفكير د ﴿

ظرية ك العوامل ال     و فكرة ك صيغة عن العاقة ب ال يكل التفك 
همة سألة ا تازا إذا يستطيع أف يوضح العاقة . تعرؼ با يكل التفك  يص 

 .46ب كل كاحد من تلك العوامل
 ".السمعية الشفوية"نتائج تعليم اللغة العربية بالطريقة  1َ

 "السمعية الشفوية"نتائج تعليم اللغة العربية بدكف طريقة  2َ

تلف الفهم كنتائج تدريس  تلفا فعلها الفصل فوجدت  لطاب اإذا كاف 
. فيها

 
                                                           

ؤلف 46  STAIN PO PRESS 2013 :فونوركغو ُ ,Buku Pedoman Penulisan Skripsiموعة ا

 َ24. 
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فروض البحث  ه ﴿

ؤقّتة أسئلة البحث ك ح أسئلة    ى اإجابة ا فركض البحث 
ملةاأسئلةالبحث قد أعلن   ؤقّتة أها اإجابة ال تعطى .  ا تقاؿ ا

تج  ية ك يكن اإتفاؽ على الوقائع التجري ال  ت ع ظرية ا جديدة اإتفاؽ ال
ع البيانات ظرية على أسئلة البحث . من  اذا فركض البحث أعلن اإجابة ال

ذا البحث ما . أيضا ك تكن اإجابة التجري البيانات : كفركض  
 نتائج تعليم اللغة العربية  بكجدت مقارنة : (Ha)الفركض ااحتيارية  

بالطريقة السمعية الشفوية  تعليم اعل من 
السمعية "نتائج تعليم اللغة العربية بدكف طريقة 

درسة الثانوية اإسامية " الشفوية  تعليم با
عارؼ ة الدراسية 1ا -2014 فونوركغو الس
2015. 

 نتائج تعليم اللغة العربية بما كجدت مقارنة  :(Ho)الفركض الاغية  
بالطريقة السمعية الشفوية  تعليم اعل من 

السمعية "نتائج تعليم اللغة العربية بدكف طريقة 
درسة الثانوية اإسامية " الشفوية  تعليم با
عارؼ ة الدراسية 1ا -2014 فونوركغو الس
2015. 
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 الباب الثالث
 منهج البحث

 تصميم البحث أ ﴿

ذا البحث العلمى الذم يستخدـ البيانات  صورة العدد ح   نوع 
ذا البحث  تائح، حاصل من الرمز اإحصائ، إذف يسمى   ها ال تستبح م
ع  ذ من  ذاالبحث الكمى بإسعتماؿ العدد، م اسب ااسم  الكمي ا

 47.البيانات، تفس تلك البيانات كتقدـ خاصلها
تعليم اللغة العربية بالطريقة السمعية  نتائج العاقة ب كالبحث عن 

عارؼ درسة الثانوية اإسامية ا  1الشفوية كبدكها لطاب الّصف الثامن با
ة الدراسية  اف ما2015-2014فونوركغو الس متغ مستقل :  فيها متغ

ُxَ  كمتغ تابعتعليم اللغة العربية بالطريقة السمعية الشفويةنتائج و  ُyَ 
. كبدكهانتائج و 
 

 ةعينالالسكان و  ب ﴿

 السكاف . أ

                                                           

ارمي اريكونط 47  : جاكارتاُ  Prosedur Penilitian Suatu Pendekatan Praktek،سو
يكاجيفتا ،   .16، 2006َري
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واس أك   السكاف كاية التميم اّل تتكوف من شيئ مدركة با
ع بكاتب البحث لتعليم  اصة ال تص شخص ل جودة كالطبيعية ا

تجة  48.كتست
ات   طقة تتكوف من كائ ددة الباحث / ا واد ك خصائص  ا

كاف عدد السكاف  طاب الصف الثامن . للتعلم  استخاص
عارؼ درسة الثانوية اإسامية ا ة الدراسية 1با -2014 فونوركغو الس

2015 .
 3.1جدكؿ 

 49عدد سكاف البحث 

 العدد
 عدد الطاب

 الرقم الفصل
 الطالب الطالبة

20 11 9 VIII A 1 

20 10 10 VIII B 2 

20 12 8 VIII C 3 

 اجموع 60

 

ة . ب  العي

ة  إستخدـ البحث  ،البحث ذا  50.السكاف من بعض ي العي
قصودة  ة ا sampel ber)العي tujuan/purposive sample)  ة ال و العي

                                                           

48
 Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif, سوغييونو 

 .118َ,2006, الفا بيتا: بامدكنجُ
49

ذا البحثD/12-3/2015 /05: أنظر نسخة الوثيقية       ملحق 

ارسيمي 50   .Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek Edisi Revisi ،27، توأريكوف سو
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ا فالسكن الذم من ثاثة  51.تأخذ الشخص ب علي أغراضا معي
لك حالة ساكية قبل الثامنصفوؼ، استخدـ البحث للصّف   الذم 

 A الثامن، كفاءة الصف C ك B ك A الثامنيعطى عاجا، كب الصف 
 20 يع A الثامنفالبحث يستخدـ الصف . مساكا B  الثامنكالصف

ة طالبا 20  يعB   الثامن كالصفطالبا لك حالة .  كالعي ة  أف العي
( kontrol)مراقبة كالصف لل eksperimenَُالصف للتجربة ساكيا فتعي 

اع َ eksperimenُالصف للتجربة  ؾA الثامنكم يتحِصل أف الصف . بإق
 (.kontrol)مراقبة كالصف لل B الثامنكالصف 

 
 جمع البياناتأدوات  ج ﴿

وضوع البحث  احة كتسجيل على ا ي نتيجة ا إما كجود , البيانات 
ذا البحث . العدد أك الواقعة همة   ي البيانات ا  :ك

" السمعية الشفوية"تعليم اللغة العربية بالطريقة  نتائجالبيانات عن  1َ
عارؼ درسة الثانوية اإسامية ا  فونوركغو 1لطاب الّصف الثامن با

ة الدراسية   .2015-2014الس

السمعية " نتائج تعليم اللغة العربية بدكف طريقة البيانات عن 2َ
عارؼ" الشفوية درسة الثانوية اإسامية ا  1لطاب الّصف الثامن با

ة الدراسية   .2015-2014فونوركغو الس

ذ البحث كمايا ا    :أما البيانات كمصادر

 
دكؿ        3.2ا

 أدكات البحث

                                                           
ارسيمي 51  .Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek Edisi Revisi، 139، توأريكوف سو
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 الطريقة راتشالمؤ اتالمتغير  البحثالموضوع
رقم 

 لؤاالس

دراسة مقارنة عن 
نتائج تعليم اللغة 
العربية بالطريقة 

السمعية الشفوية 
كبدكها لطاب 
الّصف الثامن 

درسة الثانوية  با
عارؼ  1اإسامية ا

ة  فونوركغو الس
-2014الدراسية 
2015 

تعليم  نتائج
اللغة العربية 

بالطريقة 
السمعية "

" الشفوية
لطاب 

الّصف الثامن 
درسة  با
الثانوية 

اإسامية 
عارؼ  1ا

 .فونوركغو

ملة اللغة  .1 يكتب ا
العربية كاضحا 

  .كصحيحا

 اإختبار
 

1,2,3,4

,5 
 

 

كب عن يكتب ا .2
اأسئلة اأتية كفقا 

اكرد  القراءة 
 .السابقة

6,8,10 

صدر من  .3 يكتب ا
وجودة  .الكلمة ا

11,12,

14 
 

نتائج تعليم 
اللغة العربية 
بدكف طريقة 

السمعية "
" الشفوية
لطاب 

الّصف الثامن 
درسة  با
الثانوية 

 

ة  .4 يكتب ال
موجودة مرعيا 
دركمة ادة ا  با

16,17,

19,20 
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اإسامية 
عارؼ  1ا

 .فونوركغو

 
 
  البياناتأساليب جمع د ﴿

احظة (أ   طريقة ا

باشرة بدكف اآات    دة ا شا ي الطريقة تعمل با احظة  ا
يار احظات 52.ا مع البيانات باستخداـ ا ي طريقة  احظة  طريقة ا

يات  ا من تق قارنة مع غ من كجو لدراستها كجود خصائص با
ر قيد. أخرل  الدراسة سواء بشكل تعن طريق مراقبة كتسجيل الظوا

ذ الدراسة . هجيامباشر أك غ  كسوؼ تستخدـ طريقة  
عن الطريقة السمعية الشفوية كبدكها لطاب للحصوؿ على بيانات 

عارؼ درسة الثانوية اإسامية ا ة 1الّصف الثامن با  فونوركغو الس
. 2015-2014الدراسية 

 
 طريقة التوثيق (ب 

كن أف تشكل الصور كالرسومات    سجل لأحداث ال مرت ، 
ص، أك أعماؿ ضخمة من شخص ما  ذ الطريقة حاكؿ . ك ال مع 

                                                           
 .175، (2003، غالييا إندكنيسيا :جاكارتا)،  Metodologi Penelitian مد نزير، 52
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مع قيمة البيانات من درسة الثانوية الباحث   طاب الّصف الثامن با
عارؼ ة الدراسية 1اإسامية ا . 2015-2014 فونوركغو الس

 
 ااختبار (ج 

م عقبة     ي كضع معاي لقياسصياغةكلعل أ .  اإختبارات 
ة عي الة ا قياس الشيء  ا عرفة أك  و الة ال تستعمل  , اإختبار 

ة عي ظامة ا ة كال عي ذا البحث53.بالطريقة ا ذ ,  ك  إستخدمت 
نتائج تدريس اللغة  اإستيعاب على ستخراج البيانات عنالطريقة إ

عارؼالعربية لطاب  درسة الثانوية اإسامية ا  1الّصف الثامن با
ة الدراسية  أدكات ال تستعمل . 2015-2014فونوركغو الس

 .الباحث إختبار الكتابة

ذا البحث أدكات   ع البيانات لا  إذا كاف أف  جيدا ختبار 
و الصدؽ كالثبات  .لك شركط 

 (Validity) الصدؽ على اإختبارَ 1

إذا كاف . يسمى الصدؽ  اللغة اإندكنسية صحيحا 
لك الصدؽ،  اسبا بشركط فيسمى اإختبار أف  صيل حساب م

صيل اإختبار كشركط ستوية ب  لك ا استخداـ .  مع أف 
ستوية عرفة ا 54. (Product Moment Correlation) و اأسلوب 

 

صاف عاقة بطريقة ايضا يسّمى ال  Pearsonَ.55 ُف

                                                           
ارسيم53 , بومي اكسارا: جاكارتا ُ Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan Edisi Revisi كونتو، ارمم سو

2002 ,َ53. 
رجعنفس 54  .69 ،  ا
ارسيمي 55  .Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan Edisi Revisi، 69، توكوفارم سو
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2222 )()( yynxxn

yxxyN
rxy 

 :البيانات
 Korelasi Product السّجل من عدد =         

Moment 

ن  =  xلة 
ن =     yلة 

ن =   ن xلة حصل الضرب ب   y ك 

 n  =ح ة ظعدد البيانات ا
سا كل د يقارف بrxy ا عيار الصدؽ إذا  rtabel.  اأد ا كا

سا  د( rxy < rtabelا د اأد ك .)اأد ا  rtabel)  %5ا

product moment)   0,444و   20 من
مستجيب الذم عداد  اؿ56

و الصدؽ على اإختبار يورط  كمن اإختبار علي   طالب20 
، 4، 3، 2، 1ُ أسئلة الصدؽ 16 أسئلة يوجد 21الصدؽ من 

5 ،6 ،8 ،10 ،11،12 ،13 ،14 ،16 ،17،19،20 َ
 57َ.18، 15، 9، 7ُ أسئلة غ الصدؽ 4كيوجد 

دكؿ كما يلى لخص  ا  :يوجد ا

دكؿ   3.3ا
ساب بإختبار على الصدؽ   حاصل ا

د البياف  اأد ا

rtabel 5%  

سا   رقم السؤاؿ rxyا

                                                           

  
لحق  Nilai-nilai r Product Moment  أنظر إ جدكؿ عن56 ذا البحث11 ا   . من 
57 

لحق  Tabulasi Penghitungan Uji Validitas أنظر إ جدكؿ عن   ذا البحث8  ا  .  من 



38 

 

 

 

 1 0,785 0,444 صادؽ

 2 0,826 0,444 صادؽ

 3 0,648 0,444 صادؽ

 4 0,880 0,444 صادؽ

 5 0,643 0,444 صادؽ

 6 0,746 0,444 صادؽ

-0,479 0,444 غ صادؽ   7 

 8 0,670 0,444 صادؽ

 9 0,316 0,444 غ صادؽ

 10 0,759 0,444 صادؽ

 11 0,534 0,444 صادؽ

 12 0,805 0,444 صادؽ

 13 0,648 0,444 صادؽ

 14 0,483 0,444 صادؽ

 15 0,177 0,444 غ صادؽ

صادؽ  0,444 0,839 16 

صادؽ  0,444 0,791 17 
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غ صادؽ  0,444 0,144 18 

صادؽ  0,444 0,755 19 

صادؽ  0,444 0,511 20 

 
ذا البحث مع البيانات   أما . كاستخدـ البحث رقم الصدؽ 

 .الرقم غ الصدؽ ا يستخدـ البحث
 (Relialibility) الثبات على اإختبار 2َ

تيجة كانت إذا. التصديق شكلة الثبات تتعّلق  ثابتة ال
 اإختبار ثبات معرفة فيعلقّ . عاؿ صدؽ ل اإختبار فيسمى
ذا البحث  58.اإختبار نتيجة بثبات  لتعريف الثابت  

internal consistency ،  ليلها يع ر السؤاؿ كاحدة فقط  
ة بؤ السؤاؿ. بطريقة معي  59.كاستحداـ حاصلها لت

نظر إ Koefisisen Alpha يستخدـ البحث اأسلوب 
ذا 0 أك 1اأسئلة ال ليس تستخدـ بقيمة   كلكن القيمة  

 .3-0اإختبار 
Koefisien Alpha الرمز     : 60 

 

                                                           

رجع نفس 58  86.ا

 .Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D،  135، سوغيونو 59

 Instrumen Penelitian Sosial dan Pendidikan Pengembangan dan Pemanfaatan  فوركانطا،60
 .181 ،2007َفوستاكا فياجار، : جوغجاكرتاُ
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 :البياف

عامل =       (Koefisien Relialibility) الثبات علىا

ملة حّبة السؤاؿ=           ا
ّبة   =    (varians butir)لة تفاكت ا

ج  تفاكت     (varians total) موع ا

 :Koefisisen Alphaخطوات احاسة 
دكؿ يرّتب  1َ  ا

ّبة سب  2َ  :الرمز ب(varians butir)تفاكت ا

  

: البياف
  n   =     ستجيب  لة ا
 اجموع   

 الذم مربّع اجموع =     

 
دكؿ   3.4ا

 61 ااختبار على ثبات
      الرقم 

1 52 148 0,64 
2 54 156 0,51 

                                                           
61 

لحق Tabulasi Penghitungan Uji Reliabilitas أنظر إ جدكؿ عن    ذا البحث9  ا .  من 
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3 58 172 0,19 
4 51 147 0,84 
5 44 116 0,96 
6 52 148 0,64 
7 53 151 0,52 
8 48 132 0,84 
9 44 112 0,76 

10 55 159 0,38 
11 58 172 0,19 
12 54 156 0,51 
13 56 164 0,36 
14 53 151 0,52 
15 48 132 0,84 
16 38 92 0,99 

 
- - 9,69 

 
ج تفاكتسب  1َ  : بالرمز(varians total)موع ا
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 (Relialibility) الثباتسب  اإختبار على  2َ

 

 

 

عامل  موع نقط ااداة تتعّلق على ما الثبات ا  ال تتحصل من 
قط موع ال ختلفاف . الذم يُعمل  على  اف ا قارف التقد إذا يستعمل 

عامل  ساب أف يعريف  0,85.62الثبات على اأقل فا ذا ا كمن 
و ذا  . 0,927اإختبار الثبات  يع البيانات   فيستطيع أدكات 

 .البحث أف يسمى جيد إستخداـ  اإختبار التدريس أك تعليم

 طريقة تحليل البيانات ه ﴿

                                                           
 ،Instrumen Penelitian Sosial dan Pendidikan Pengembangan dan Pemanfaatan  فوركانطا،62

185 . 
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ع كّل   ي أنشطة بعد  ليل البيانات   البحث الكمى، كاف 
يل البيانات لتجيب أسئلة حللتStatistik  استحداـ البحث طريقة 63.البيانات
 :  2 ك1البحث 

عّدؿ من متغ مستقل كتابع باستعماؿ الرموز .أ  64:سب ا
 

   ك   

 :البيانات
   Mx أك  My =  mean 

∑x  أك  ∑y=    ملة من القدرة  ا

  n       = اح  ةظالعدد البيانات ا
را .ب  عيار اا من متغ مستقل كتابع  (Standart deviasi) سب ا

65 :باستعماؿ الرموز
 

 

 

 

 :البيانات
   SDxأكSDy  = را عيار اا  (Standar Deviasi)ا

                                                           

و 63 عرـكريت كومية فونوركغو فريش، : فونوركغو )Statistik Edisi Revisi،  كيدياني جامعة اإسامية ا
2009 ,َ107 

ونو 64 دك فرسادا،: جاكرتاُ ،Pengantar Statistik Pendidikan، اناس سود  2009َ,80 فت راجا غرفي

راجع، 65   .168نفس ا
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∑x²  أك  =∑y²  حاصل الضرب ب التكرر  كل فاصلة اجموع منx² 

 . y² أك 

∑x  أك  ∑y   = حاصل الضرب ب التكرر  كل فاصلة اجموع من
x  أك y  

 n              = اح   ةظالعدد البيانات ا
عّدؿبعد يوجد  .ج  را  meanَ ُالتحصيل ا عيار اا  standartُك ا

deviasiَ  ع الفرقة بالرموز سافلة Mx - 1.SD عالية ك Mx + 1.SD  يص
 66.متوسطة Mx + 1.SD ا Mx-1.SD ك

ؤية  .د  سية ا ث عن تكرر  كحاصل بال ع الفرقة  َ Prosentaseُبعد يص
 67 :كالرمز

P =   

 :البيانات
P :  ؤية سية ا  Prosentaseَُ ال
f :  ُتكرار اإجايةfrekuensiَ 

n  :  جب س  Number of caseَُعدد ا

ؤية (mean)كمعّدل  .ق  سية ا ع ال   :بالرمز  Prosentaseَُ يص

  P =   

 :  البيانات 
  P :  ؤية سية ا  Prosentaseَُ ال
  n  : قدر 

                                                           
ونو 66  .Pengantar Statistik Pendidikan، 162، اناس سود
67، عرـك و كيدياني  .Statistik (Edisi Revisiَ، 20) ريت
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  nmax     :قدر أكمل 
عّدؿ  .ك  ؤية ( mean)  ا سية ا  َ Prosentaseُالذم يكوف ال

دكؿ  تائج يوافق با ركؼمنمقارنة ال  :68  اأرقاـ كا

 

دكؿ   3.5ا

تائج  ركؼمنمقارنة ال  69 اأرقاـ كا
ركؼ اأرقاـرموز نتائج   كا

يف  التص
رؼ  اأرقاـ ا

8 – 10 = 80 – 100 = 3،1 – 4 A  جيد جدا
7- 7،7 = 70 – 79 = 2،1- 3 B  جيد
6 – 6،9 = 60 – 69 = 1،1 – 2 C  متوسط
5 – 5،9 = 50 – 59 = 1 D  ناقص
0 – 4،9 = 50 – 59 = 0 E  مردكد

 

ليل البيانات لتجيب اسئلة البحث رقم  -t 3استخدـ البحث 

test . تر ك   normalitasكقبل تستخدم ابد إ البحث أف 
homogenitas أكا لتع الرموز الذم ستستخدم. 

 

1. Uji Normalitas 

                                                           
اجا ركسداكريا، : باندكنجُ Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan Baru  ،ّب شيا  68 ر

2008َ،153.  

دكؿ   69 تائج أنظر إ جدكؿ عن ا ركؼمنمقارنة ال لحق  اأرقاـ كا ذا البحث12  ا  .  من 
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الة  uji normalitas استخدـ البحث  لتعرؼ البيانت با
طوات Lilieforsاستخدـ الطريقة . السويّة أك غ السويّة  70:با

 (Ho)الفرض الاغي  ك (Ha)الفرض اإختيارم تقّرر  َأ 

ة من السكاف:  (Ha)الفرض اإختيارم  الة السويّة العي  با
ة من السكاف ا:  (Ho)الفرض الاغي   الة السويّة العي  با

ي َب    =0,05 تقرّر درجة ذات مع 

  L dan P≤Z, Z, fkb/n, F/n, fkb :سب نتجة  َج 

L = Maks    
ii zSzF   

قد  َد  طقة ال قد كم ن ال  تقّرر 

قد  = ن ال nL ;  ك  = 

 تقّرر حكم اإختر َق 

 مردكد (Ho)الفرض الاغي ؼإذا 

 مقبوؿ (Ho)الفرض الاغي ؼإذا 

اصة من حكم اإختر  . كتبت البحث ا
 

2.  Uji Homogenitas  
ة  Uji homogenitasإستخدـ البحث  ليعرؼ البيانت أك العي

تجانسة تجانسة أك غ ا ا من التفاكت ا الرمز الذم . ال تأخد
و   71:يستعمل البحث 

 

 

                                                           
كومية سوراكرتا فريس، : سوراكرتاُ Statistik Untuk Penelitian بودييونو، 70 امعة ا  .171-170، 2009َا
 .Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D ،275 ، سوغيونو  71
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ساب  يستأِمر ب Fالثمن  صل من ا ُ .  Ftabel 5% الذم 

تجانسة من الفرقتاف يظَهراف َُإخِتاؼ   إذ  (homogen) ا

 < F tabel F hitung . 
  homogenك   berdistribusi normalبعد معركؼ البيانات 

 :  كما ياt-testفالبحث تستخدـ الرمز 

 

 

 

 
 :البيانات 

عّدؿ =            (mean) ا

 varianَُإخِتاؼ  = أك      

 xعدد البيانات  =        

 y عدد البيانات =        

Ha   مقبوؿ إذاthitung > ttabel . 
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 الباب الرابع

 عرض البيانات وتحليلها وتفسيرها

  البيانات عرض أ ﴿

  العامة البيانات عرض .1

  فونوروغو1 المعارفاإسامية الثانوية المدرسة تأسيس تاريخ .أ 

دكؿ   4.172ا

                                                           

 72
ذا البحثD/12-3/2015 /01: أنظر نسخة الوثيقية       ملحق 
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درسة     1 1المدرسة الثانوية اإسامية معارف        :    إسم ا  

 فونوروغو
 121235020038       :        رقم الصحصية   3
درسة   4  C      :    اإعتمادا

واف الكامل  5  Jarakan Banyudono Ponorogo no.13 Gg. 6        :    الع

اتا    :        الشارع           6 سو كارنو 
قاطعات الفرعية 7 فونوركغو :         ا
قاطعات      8 جاكة الشرقية     :        ا
9 Npwp :                028203354647000 

درسة  10 اجستنورهضية  :      إسم رئيس ا   ا
اتف   11 ْ :                   ا
ؤسسة    12  LP MA'ARIF CABANG PONOROGO:           إسم ا

ؤسسة 13 واف ا اتا:             ع بانيو دكنو فونوركغو , السارع سو كارنو 
اتف    14 ):                  ا 0352 ) 481180 

ؤسسات 15  J.E. Maogiman, SH 103 Tanggal 15 :  رقم تأسيس ا

Januari 1986 

ؤسسات :      ملكية اأرضي      16 ا
اء          17 فس :       حالةالب ملكية ال
اء       18  M2 3000     :     سعة الب

 
 

  فونوروغو1المعارف اإسامية الثانويةالموقع الجغرافى للمدرسة  .ب 
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درسة الثانوية اإسامية معارؼ   فونوركغو  قرية 1كقعت ا
ة فونوركغوبجاراكاف  دي اتا مرة ,انيودكنو ا اـ  شارع سوكارنو  با

طقة كما يلى , نيودكنو فونوركغوا ب24  :كحدكد م

هة الشمالية .أ  درسة الثانوية اإسامية معارؼ ,  من ا  1كانت ا
ة فونورغو أيضا دي ي با ا بقرية ك ّد  .فونوركغو 

وبية .ب  هة ا درسة الثانوية اإسامية معارؼ, من ا  1 كانت ا
ة فونوركغ أيضا دي ا بقرية تاماف أرـك با ا ّد  .فونوركغو 

هة الغربية .ج  درسة الثانوية اإسامية معارؼ , من ا  1كانت ا

ة فونوركغ دي ا بقرية معكوجاياف با ّد  .فونوركغو 

هة الشرقية .د  درسة الثانوية اإسامية معارؼ , من ا  1كانت ا
ا بقرية جوكركمعغااف ّد  73.فونوركغو 

 
 
 

 1المعارف اإسامية الثانويةالرؤيُة، والرسالُة، وااهداف للمدرسة  .ج 
 فونوروغو

 (visi) الرؤية َ. أ ُ 

ولوجيا ة, التوفيق  إتقاف العلم كالتك ستزرعة, شخصيةمعي ة ا  .ككر

 (misi) الرسالة َ. ب ُ 

افس مع الطاب .1 ية الذين تت يعادؿ ك , قيق الكوادر الوط
ماعة ة كا ل الس  .مستول ام التجربة  على أ
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ية الذين  .2 هارات كإتقاف ,قيق الكوادر الوط لديهم ا
بية, أساسيات ليزية, اللغات اأج  .خصوصا العربية كاا

ارسة  .3 ة كتكوف قادرة على  ية البص قيق الكوادر الوط
ماعة ة كا ل الس ي , أساسيات ركحانية اأسامية على أ

ياة اليومية  .كاضحة  ا

ية الذين لديهم حساسية ركح  .4 قيق الكوادر الوط
ياة مع اجتمع  .كااجتماعية  كاقع ا

ية الذين يأكيدكا لديهم القدرة  .5 قيق الكوادر الوط
م على استعداد , عملي, التحليلية كالشخصيات الذين 

ة, واجهة التحديات افسة  عصر العو من خاؿ , ا
 .شخصية برنامج التعليم

 

 التطوير َ. ج ُ 

هيمة تقدير  .1 د  الوعي من ا تشجيع ألدرية القرئ كيست
ماعة ة كا ل الس ارسة تعاليم الدين اإسامي على أ  .ك

فيذ أنشطة التعلم الذم تركزت على مو شخصية .2 , تصميم كت
تعلم بالطرقة  ختلفة من الفردية ا استيعاب الفئات ا

تعة كمفيدة  .السياؽ كفعالة ك

ة .3 كحب لالثقافية ك , ركح التميز, التزراعة أخلق الكر
 .الباد

شاركة .4 فيذ اإدارة القائمة على ا  .ت
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بية , تطوير استقاؿ .5 هارات اأساسية باللغة اأج توف ا
ولوجيا علومات كااتصاات, كالتك أف تكوف مستعدة , ا

ية  .واجهة التحديات العا

 

دؼ َ. د ُ   ا

ية .1 عريفة القرئ تخر  ا ل . سجل ا اإساـ على أ
ماعة ة كا  .الس

تخر  .2 ولوجيااسجل ا عرفة ك كالتك , لذين لديهم العلم ا
د  .دتامة كعاعؿسة ارالعلمي ما يعادؿ با

هارات  .3 سجل طاب الدراسات العليا الذين لديهم ا
اؿ اللغة العربية كاانكليزية, اأساسية  . التمكن من 

عليا لديهم قلق كحساسية اؿدراسات اؿسجل طاب  .4
اميات ااجتماعية  .الدي

هارات التحليلية كالعملية  .5 خر الذين لديهم ا سجل ا
ة افسة  , كأخلق الكر ديات ا واجهة  الذم استعداد 
ة وعة يع برامج , عصر العو موعة مت من خاؿ 

  74.التعليم
 

  فونوروغو1المعارف اإسامية الثانويةالمدرسة  منظمة تركيب .د 

ظمة تركيب درسة م عارؼ اإسامية الثانوية ا   فونوركغو1ا
اؾ ؤسسيوجد  درسةة، ا درسة، رئيس ا لس ا  قسم شؤكف ، 
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 قسم شؤكف كسائل،شؤكف اؿ  قسم، قسم التوجية كاارشاد،اادارية
هج الدراسى،  قسم،الطاب درسا  . الطابكف، ا

 
  فونوروغو1المعارف اإسامية الثانوية بالمدرسة المدرسين أحوال .ه 

درسة الثانوية اإسامية  1معارؼ لتأدية عملية التعليم با
علم, فونوركغو تفرقة, تاج ا امعات كالكلية ا . م متخرجوف من ا

درسة الثانوية اإسامية درسوف  ا  12فونوركغو  1معارؼ  كاف ا
 . أستاذة4أستاذا ك 

 4.275جدكؿ 

درسة الثانوية اإسامية  1معارؼ  مقومات اأساتيذ كاأستاذات با
فونوركغو 

 يةسا الدروادالم ة اأساتذاءااسم النمرة

اجست نورف هضية ۱ درسة ا  رئيس ا

درسة ككيل اؿ I.S.Pdاشم أشعارم  2 رئيس ا

اشم ۲ دم I.S.Pd ّمد   القرأف كا

, كحيد سامس اأرف ۳
I.S.Pd 

 اللغة العربية

 الرياضيات S.Pd, يس سوبغي ٤

ف نساء ٥  ةاللغة إاندكنسي S.Pd, خ
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د ٦ ليزية S.Pd,  كـرأ  اللغة اإ

بية الفن I.S.Pd, مستقيم ٧  يةال

اجست, دين اؿ مس ٨  ا
ضارة كالثقافة  تاريخ ا

 ااسامية

 العلـو الطبيعية S.Pd, رس  ٩

ليزية S.Pd, إ أفية ٓٔ  اللغة اإ

 I.S.Pd TIK, إيرفاف  ٔٔ

 عقيدة اأخاؽ I.S.Pdاشم أشعارم  ٕٔ

ط  S.Pd.I, كاحد سامسل 13 ا

اجست, نورأناس 4ٔ  الفق ا

 .S.H, إماـ سيوتى فاريد ۱5
اجست  ا

 أسواجا

اجست , نستع 6ٔ و  ا

العلـو ااجتماعية  S.Pd ,رس دفيتا 17

 

دكؿ   4.376ا

درسة  عارؼاإسامية الثانويةالبيانات عن الوسائل  ا   فونوركغو1 ا
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 الحالة العدد اسم الوسائل الرقم

درسة  ۱  حسن ٔ ديواف رئيس ا

سجد  2  حسن ٔ ا

كتبة 3  حسن ٔ ا

 حسن 5 الفصل 4

ماـ 5  حسن 2 ا

اسوب 6  حسن ٔ مركز ا

 - - مركز اللغة 7

 حسن 2 غرفة اأساتيذ 8

ظمة 9  حسن 1 غرفة ا

 حسن ٔ غرفة الكشافة 10

 حسن ٔ القاعة 11

 حسن 1 غرفة الضيف 12

 حسن ۱ غرفة قسم الصحة 13

 حسن ۱ الشركة 14

 
  فونوروغو1المعارف اإسامية الثانوية بالمدرسة الطاب أحوال .و 
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 477-4جدكؿ

درسة الثانوية اإساميةعدد  فونوركغو 1معارؼ   تاميذ ا

ة الدراسية    2015-2014 الس

اجموع  التلميذات التاميذ الفصل 

 38 22 16اأكؿ  

 60 33 27الثا  

 25 13 12الثالث  

 123اجموع  

 
 

 

 
 الخاصة البيانات عرض .2

 تعليم اللغة العربية بالطريقة السمعية الشفويةالبيانات عن نتائج  .أ 
 فونوروغو 1لطاب الّصف الثامن بالمدرسة الثانوية اإسامية المعارف

 .2015-2014السنة الدراسية 

اء على نتيجة اإختبار الذل قدمها البحث العدد   20ب
تيجتها كمايلى, طالب   :ف

دكؿ  4.5ا  
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 لطاب بالطريقة السمعية الشفوية   البيانات عن نتائج اإختبار تعليم اللغة العربية
 eksperimenََ78ُالتجربة ُ VII Aالصّف 

مرة تائج ااسم ال اإختبار ال  

1.  A 48 

2.  B 42 

3.  C 46 

4.  D 43 

5.  E 41 

6.  F 43 

7.  G 48 

8.  H 40 

9.  I 28 

10.  J 47 

11.  K 41 

12.  L 48 

13.  M 48 
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14.  N 48 

15.  O 45 

16.  P 43 

17.  Q 34 

18.  R 45 

19.  S 46 

20.  T 46 

 

 

 

 

 
 تعليم اللغة العربية بدون طريقة السمعية الشفويةالبيانات عن نتائج  .ب 

 فونوروغو 1لطاب الّصف الثامن بالمدرسة الثانوية اإسامية المعارف
 .2015-2014السنة الدراسية 

دكؿ  4.6ا  

 لطاب بدكف طريقة السمعية الشفوية البيانات عن نتائج اإختبار تعليم اللغة العربية
رقبة  ُ VII Bالصّف   kontrolََ79ُا

مرة تائج اإسم ال اإختبار ال  
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1.  A 36 

2.  B 48 

3.  C 48 

4.  D 48 

5.  E 46 

6.  F 47 

7.  G 18 

8.  H 27 

9.  I 43 

10.  J 46 

11.  K 36 

12.  L 47 

13.  M 45 

14.  N 42 

15.  O 42 

16.  P 47 

17.  Q 42 
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18.  R 45 

19.  S 38 

20.  T 45 

 
 البيانات تحليل ب ﴿

 تعليم اللغة العربية بالطريقة السمعية الشفويةنتائج  عن البيانات تحليل .1
 فونوروغو 1لطاب الّصف الثامن بالمدرسة الثانوية اإسامية المعارف

 .2015-2014السنة الدراسية 

إستخدـ ,  طالب20نتيجة اإختبار ال قدمها البحث العدد لتعرؼ 
طوات  :البحث ا

 

 

دكؿ   4.7ا
عّدؿ  را Meanَُحساب ا عيار اا  من متغّ (Standart deviasi) كا

(variabel)  بالطريقة السمعية  لطابنتائج اإختبار تعليم اللغة العربية
 .الشفوية

ق الثقل  xَ F Fx xُللم
2 fx

2 

48 5 240 2304 11520 

47 1 47 2209 2209 

46 3 138 2116 6348 

45 2 90 2025 4050 
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43 3 129 1849 5547 

42 1 42 1764 1764 

41 2 82 1681 3362 

40 1 40 1600 1600 

34 1 34 1156 1156 

28 1 28 784 784 

- 
20 870 - 38340 

 

عّدؿ  .أ  من متغ مستقل كتابع باستعماؿ  Meanَُسب ا
80:الرمز

  

 

را .ب  عيار اا سب ا   (Standart deviasi)  من متغ مستقل
  :كتابع باستعماؿ الرمز

           

       

=  
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عّدؿ  .ج  تيجة ا ر Meanَُكفقا ب عيار اإ  (Standart deviasi)كا

تغّ  ذا ا عّدؿ  رو  x ، فا عيار اإ  Standart)  كا

deviasi)  ع  4,97و  81:بالرمز الفرقة يص
تيجة  1َ  "عالية" يسمى  >إذا كانت ال

(1 . 4,97)+ 43,5  =48,47 

تيجة   2َ يسمى  M + 1.SD ا Mx-1.SDإذا كانت ال
 "متوسطة"

 48,47 ا 38,52

تيجة  3َ  "سافلة" يسمى  <إذا كانت ال

43,5 - (1 4,97)  =38,52 

 :من الرمز السابق يتحصل التقسيم فيمايلى
تيجة  1َ و طبقة 49 ال  "عالية "إ ما فوقها 

تيجة ب  2َ  " متوسطة"و طبقة 39-48 ال

تيجة  3َ و طبقة 38ال  " سافلة" إ ما اسفلها 

كبعد اف عرفت البحث التحديد اأعلى كالتحديد 
دكؿ اأتى ائوية  كما  ا عل عليها ا  :السفلى  

دكؿ   4.8ا

 eksperimenََ ُربة VIII Aُالصف  نتائج اإختبار اللغة العربية لطاب الطبقة

 "السمعية الشفوية"بالطريقة  
 الرقم اإسم نتائج اإختبار الطبقة
 A 1 48 عالية

                                                           
رجع 81  .176  ،نفس ا
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 B 2 42 متوسطة

 C 3 46 متوسطة

 D 4 43 متوسطة

 E 5 41 متوسطة

 F 6 43 متوسطة

 G 7 48 عالية

 H 8 40 متوسطة

 I 9 28 سافلة

 J 10 47 متوسطة

 K 11 41 متوسطة

 L 12 48 عالية

 M 13 48 عالية

 N 14 48 عالية

 P 15 45 متوسطة

 Q 16 43 متوسطة

 R 17 34 سافلة

 S 18 45 متوسطة

 T 19 46 متوسطة

 U 20 46 متوسطة

 
 المجموع 870

 

ع .د  ئوية  يص سبة ا  :82 بستعماؿ الرمز  Prosentaseَُ ال
                                                           

82، عرـك و كيدياني  .Statistik (Edisi Revisi، 19) ريت



64 

 

 

 

 
 

دكؿ   4.9ا
ئوية من  سبة ا  التجربة )VIII Aنتائج اإختبار اللغة العربية لطاب الصف ال

(eksperimen)) 

ئوية سبة ا تائج (frekuensi) التكرار الطبقة ال  الرقم ال

25%  1 <49 5 عالية 

65%  2 39-48 13 متوسطة 

10%  3 >38 2 سافلة 

100%  اجموع 20  
 

 

  يع (eksperimen ) من الصف التجربةMeanَُعّدؿ   ا .ق 

ؤية43,5 سية ا ع ال 83بالرمز َ Prosentaseُ يص
: 

P =  

دكؿ  حصل يوافق  .ك  تائج با ركؼمنمقارنة ال   اأرقاـ كا

دكؿ  تائج   كمن ا ركؼمنمقارنة ال  يستطيع  اأرقاـ كا
 VIII A اللغة العربية لطاب الصف اإختبارنتائج اف يعرؼ 

عارؼ(( eksperimen )التجربة) درسة الثانوية اإسامية ا  1با

                                                           

 83
ارسيمي    .Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan Edisi Revisi، 245، طاكوفارم سو
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ة الدراسية  يع معّدل  2015-2014فونوركغو الس
84".جدا جيد"طبقة اؿ  

 

 

تعليم اللغة العربية بدون طريقة السمعية نتائج  عن البيانات تحليل .2
 1لطاب الّصف الثامن بالمدرسة الثانوية اإسامية المعارف الشفوية

 .2015-2014فونوروغو السنة الدراسية 

إستخدـ ,  طالب20نتيجة اإختبار ال قدمها البحث العدد لتعرؼ 
طوات  :البحث ا

دكؿ    4.10ا
عّدؿ  را Meanَُحساب ا عيار ا  متغّ (Standart deviasi) كا

(variabel)  بدكف طريقة  لطابنتائج اإختبار تعليم اللغة العربية
 .السمعية الشفوية

ق الثقل  Yَُ F Fy yللم
2 fy

2 

48 1 48 2304 2304 

47 2 94 2209 4418 

46 1 46 2116 2116 

45 2 90 2025 4050 

43 3 129 1849 5547 

42 1 42 1764 1764 

                                                           
تائج أنظر إ جدكؿ عن   84 ركؼمنمقارنة ال لحق   اأرقاـ كا ذا البحث8 ا  . من 
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38 3 114 1444 4332 

36 1 36 1296 1296 

27 2 54 729 1458 

18 4 72 324 1296 

- 
20 725 

- 
28581 

 
عّدؿ  .أ   85:من متغ مستقل كتابع باستعماؿ الرمز Meanَُسب ا

  

را .ب  عيار اا من متغ مستقل كتابع  (Standart deviasi) سب ا
86 :باستعماؿ الرمز

 

 

 

 

 

 

                                                           
ونو 85  .Pengantar Statistik Pendidikan، 80، اناس سود
رجع، 86    .168نفس ا
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عّدؿ  .ج  تيجة ا ر Meanَُكفقا ب عيار اإ ، (Standart deviasi)كا
عّدؿ  تغّ  Meanَُفا وذا ا ر 36,25  عيار اإ كا

(Standart deviasi)  ع  10,72و  87:بالرمز الفرقة يص

تيجة  1َ  "عالية" يسمى  >إذا كانت ال

(1. 10,72)+36,25 = 46,97 

تيجة  2َ  يسمى  ا إذا كانت ال
 "متوسطة"

 46,97 ا 25,53

تيجة 3َ  "سافلة" يسمى   < إذا كانت ال

) (1.  10,72 -36,25 = 25,53 

 :من الرمز السابق يتحصل التقسيم فيمايلى
تيجة  1َ و طبقة  47ال  "عالية "إ ما فوقها 

تيجة ب 2َ و طبقة 26-46ال  " متوسطة" 

تيجة  3َ و طبقة 25ال  " سافلة" إ ما اسفلها 

كبعد اف عرفت الباحثة التحديد اأعلى كالتحديد السفلى  
دكؿ اأتى ائوية  كما  ا  :عل عليها ا

 
 

دكؿ   4.11ا

 َ (kontrol)مراقبة  VIII Bُالصف  البيانات عن نتائج اإختبار اللغة العربية لطاب ليل

 بدكف طريقة السمعية الشفوية

                                                           
ونو 87  .Pengantar Statistik Pendidikan، 176، اناس سود
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 الرقم اإسم نتائج اإختبار الطبقة

 متوسطة
36 A 1 

 عالية
48 B 2 

 عالية
48 C 3 

 عالية
48 D 4 

 متوسطة
46 E 5 

 عالية
47 F 6 

 سافلة
18 G 7 

 متوسطة
27 H 8 

 متوسطة
43 I 9 

 J 10 46 متوسطة

 K 11 36 متوسطة

 L 12 47 عالية

 متوسطة
45 M 13 

 N 14 42 متوسطة

 متوسطة
42 P 15 

 عالية
47 Q 16 
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 متوسطة
42 R 17 

 متوسطة
45 S 18 

 T 19 38 متوسطة

 U 20 45 متوسطة

 
 المجموع 836

 

ع . د ئوية  يص سبة ا  :88 بستعماؿ الرمز Prosentaseَُ ال

 
 

 

دكؿ   4.12ا
ئوية سبة ا  نتائج اإختبار اللغة العربيةمن  Prosentaseَُ ال

 َ(kontrol)مراقبة  VIII Bُالصف  لطاب 
ئوية سبة ا تائج (frekuensi) التكرار الطبقة ال  الرقم ال

30%  6 عالية 
 47> 1 

65%  2 26-46 13 متوسطة 

5%  3 >25 1 سافلة 

100%  اجموع 20  

                                                           
88، عرـك و كيدياني  .Statistik (Edisi Revisi،َ، 19) ريت
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ع36,25 يع (kontrol)راقبة  من الصف اMeanَ ُعّدؿ  ا .ق    يص
ئوية سبة ا  :89بالرمز   Prosentaseَُ ال

P = =    

دكؿ حصل  .ك  تائج  يوافق با ركؼمنمقارنة ال   اأرقاـ كا
دكؿ  تائج كمن ا ركؼمنمقارنة ال يستطيع   اأرقاـ كا

 VIII Bالصف  اللغة العربية لطاب اإختبارنتائج اف يعرؼ أف 
عارؼَ (kontrol)مراقبة ُ درسة الثانوية اإسامية ا  1با

ة الدراسية  يع معدل  2015-2014فونوركغو الس
 90 ".جيد" الطبقة   

 

نتائج تعليم اللغة العربية بالطريقة السمعية  البيانات عن مقارنة بين تحليل .3
الشفوية وبدونها لطاب الّصف الثامن بالمدرسة الثانوية اإسامية 

 .2015-2014 فونوروغو السنة الدراسية 1المعارف

نتائج تعليم اللغة العربية بالطريقة مقارنة ب لتحليل البيانات عن 
درسة الثانوية اإسامية  السمعية الشفوية كبدكها لطاب الّصف الثامن با

عارؼ ة الدراسية 1ا ستستخدـ البحث عن  .2015-2014 فونوركغو الس
قارنة  قارنة(Analysis Comparation)الطريقة التحليل با عرفة قدر اأكر ا  . 

سب    "t-test " بالرمز أن  uji normalitas فتحسب البحث t-testفقبل 
statistik parametris ِلل ابد  الذم تغ الذم  اض أف كل ا يعمل من اإف

                                                           
ارسيمي  89  .Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan Edisi Revisi، 245، طاكوفارم سو

تائج أنظر إ جدكؿ عن  90 ركؼمن مقارنة ال لحق  اأرقاـ كا ذا البحث8  ا  . من 
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ليعرؼ البيانت أك  uji homogenitas ك إستعمل البحث 91.أف يوزّع السويا
تجانسة تجانسة أك غ ا ا من التفاكت ا ة ال تأخد  92 .العي

 

  eksperimenَ ُتجربةالصف  Uji Normalitas  عادة البينة .أ 

 بالطريقة السمعية الشفوية

الة السويّة  uji normalitas استخدـ البحث  لتعرؼ البيانت با
ذا البحث تستعمل البحث . أك غ السويّة  uji normalitas 

ي .Lilliforsبالرمز  قد   =0,05درجة ذات مع  طقة ال كم
DK={LIL˃L0,05;n}. . ي نتائج البيانات الذم يستعمل البحث 

ها  :اإختبار م
دكؿ   4.13ا

 َ eksperimen ُربةالصف نتائج اإختبار 
47 28 40 48 43 41 43 46 42 48 

46 46 45 34 43 45 48 48 48 41 

 

طوات  uji normalitas:93ا
 

 (Ho)الفرض الاغي  ك (Ha)الفرض اإختيارم تقّرر  1َ

ة من السكاف:  (Ha)الفرض اإختيارم  الة السويّة العي  با
ة من السكاف ا:  (Ho)الفرض الاغي  الة السويّة العي  با

ي 2َ   =0,05 تقرّر درجة ذات مع 

  L dan P≤Z, Z, fkb/n, F/n, fkb :سب نتجة  3َ

 
 

                                                           
و،دكب 91  .Statistik untuk Penelitian،  69 ي
 .Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D ،275 ,سوغيونو  92

 .Statistik untuk Penelitian، 170-171 بودييونو، 93



72 

 

 

 

دكؿ    4.14ا

L = Maks يبحث
94 

 

L 

 

P≤Z 

 

Z 
fkb/n f/n fkb F X No. 

0,1841 0,8159 0,90 1 0,25 20 5 48 1 

0,008 0,758 0,70 0,75 0,05 15 1 47 2 

0,0085 0,6915 0,50 0,7 0,15 14 3 46 3 

0,0679 0,6179 0,30 0,55 0,1 11 2 45 4 

0,0102 0,4602 -0,10 0,45 0,15 9 3 43 5 

0,0821 0,3821 -0,30 0,3 0,05 6 1 42 6 

0,0585 0,3085 -0,50 0,25 0,1 5 2 41 7 

0,092 0,242 -0,70 0,15 0,05 3 1 40 8 

0,0719 0,0281 -1,91 0,1 0,05 2 1 34 9 

0,0491 0,0009 -3,12 0,05 0,05 1 1 28 10 
 

L= Maks|  

 

  0,184:يع, م يستعمل الباحثذتقرّر إحصائية إختبار اؿ 4َ
 :حكم اإختر 5َ

الفرض ؼ أف 

ة من السكافمرفوضا (Ho)الاغي  الة السويّة  ، كالعي  با
(normal .)

 

                                                           
94

لحق  Tabel nilai distribusi normalأنظر إ جدكؿ عن     ذا البحث14 ا  .  من 
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بدون طريقة  (kontrol)مراقبة  الصف Normalitas Uji عادة البينة   .ب 
 .السمعية الشفوية

الة السويّة  uji normalitas استخدـ البحث  لتعرؼ البيانت با
ذا البحث . أك غ السويّة بالرمز  uji normalitasستعمل البحث م 

Lillifors. ي قد   =0,05درجة ذات مع  طقة ال كم
DK={LIL˃L0,05;n}. . ي نتائج البيانات الذم يستعمل البحث 

ها  :اإختبار م

 
دكؿ   4.15ا

  (kontrol)مراقبة الصف نتائج اإختبار 
46 43 27 18 47 46 48 48 48 36 

45 38 45 42 47 42 42 45 47 36 

طوات  :uji normalitas ا
95
 

 (Ho)الفرض الاغي  ك (Ha)الفرض اإختيارم تقّرر  1َ

ة من السكاف:  (Ha)الفرض اإختيارم  الة السويّة العي  با
ة من السكاف ا:  (Ho)الفرض الاغي  الة السويّة العي  با

ي 2َ   =0,05 تقرّر درجة ذات مع 

 L dan P≤Z, Z, fkb/n, F/n, fkb :سب نتجة  3َ
 

 

 

 

                                                           
 .Statistik untuk Penelitian، 170-171 بودييونو، 95
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دكؿ   4.16ا

L = Maks يبحث
96 

 

L 

 

P≤Z 

 

Z 
fkb/n f/n Fkb F y No. 

0,1357 0,8643 1,10 1 0,05 20 1 48 1 

0,1087 0,8413 1,00 0,95 0,1 19 2 47 2 

0,0314 0,8186 0,91 0,85 0,05 17 1 46 3 

0,0061 0,7939 0,82 0,8 0,1 16 2 45 4 

0,0357 0,7357 0,63 0,7 0,15 14 3 43 5 

0,1554 0,7054 0,54 0,55 0,05 11 1 42 6 

0,0639 0,5639 0,16 0,5 0,15 10 3 38 7 

0,1420 0,4920 -0,02 0,35 0,05 7 1 36 8 

0,1051 0,1949 -0,86 0,3 0,1 6 2 27 9 

0,1554 0,0446 -1,70 0,2 0,2 4 4 18 10 

L= Maks|  

 

 0,155:يع, م يستعمل الباحثذتقرّر إحصائية إختبار اؿ 4َ

 :حكم اإختر  5َ

الفرض الاغي ؼ  أف

(Ho) ة من السكافمرفوضا الة السويّة ، كالعي (. normal) با
 

 

 

 

 

                                                           
96

لحق  Tabel nilai distribusi normalأنظر إ جدكؿ عن    ذا البحث14 ا  .  من 
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 اإختبار نتائج   Uji Homogenitas إختبارات متجانسة البينة .ج 

دكؿ   4.17ا
ة   اإختبار نتائج   Uji Homogenitasإختبارات متجانسة البي

 eksperimenَ ُربةالصف  (kontrol)مراقبة الصف 

y2
 Y الرقم x2

 X الرقم 
1296 36 1 2304 48 1 

2304 48 2 1764 42 2 

2304 48 3 2116 46 3 

2304 48 4 1849 43 4 

2116 46 5 1681 41 5 

2209 47 6 1849 43 6 

324 18 7 2304 48 7 

729 27 8 1600 40 8 

1849 43 9 784 28 9 

2116 46 10 2209 47 10 

1296 36 11 1681 41 11 

2209 47 12 2304 48 12 

2025 45 13 2304 48 13 
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1764 42 14 2304 48 14 

1764 42 15 2025 45 15 

2209 47 16 1849 43 16 

1764 42 17 1156 34 17 

2025 45 18 2025 45 18 

1444 38 19 2116 46 19 

2025 45 20 2116 46 20 

 المجموع 870 38340 المجموع 836 36076
 

Varian Eksperimen =  

 =  

=  

= = 26,05263158 

 

Varian Kontrol =  
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=  

=  

= = 59,53684211 

 

 

 

صل   كمن dk (19 =1-20)   كFtabel يقاَرف  بعد 
طأ   من َُ إخِتاؼ Ftabel=2,95..97 ، %5درجة ا

تجانسة الفرقتاف يظَهراف   . F tabel F hitung > إذ (homogen) ا

 كلذلك Fhitung < Ftabel (2,285)  (2,29)ك
تجانسة  َُإخِتاؼ  .(homogen) فرقت البييانات ا

الة السويّة   ny ≠ nx أف ة با كاإخِتاؼ  (normal)ك العي
 :  بالرمزt-testفيستعمل ، (homogen)متجانسة  َُ

 

                                                           
لحق  Tabel nilai kritis UJI LILLIFORSأنظر إ جدكؿ عن    97 ذا البحث11 ا  . من 
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 (Interpretasi)  التفسير ج ﴿

لطاب نتائج تدريس اللغة العربية  ب مقارنة ذا البحث يبحث عن
 للتجربة تعي الصف. بالطريقة السمعية الشفوية كبدكها الّصف الثامن

ُeksperimenَ مراقبة كالصف لل(kontrol )ة م  (ujiستخدـ البحث عادة البي

(normalitasة  ك اض أف (uji homogenita ُإختبار متجانسة البي ن إف  لتر
الة  ستجيب من ا تساكيةا  .ا

 ( kontrol)مراقبة كالصف لل eksperimenَُ للتجربة الصفبعد يعّ  
ختلفة إ كل الصف و   eksperimenَُ للتجربة الصف. يعطي العاجة ا

مراقبة  للالثامنالصف  الطاب طريقة السمعية الشفويةالتعليم الذم يستعمل 
(kontrol )العاج اخر .  التعليم الطا طريقة السمعية الشفويةيستعمل  ا 

اأسئلة الذين يستعملوف لتقيس نتائج التدريس .  يُعمل إختبار نتائج البحث
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ّر بالدرجة اإختبار على الصدؽ ربة إ الصف اأخرل ك   (uji validitasُقد 
 . uji reliabilitas ك اإختبار على الثبات

صل على  معّدؿ  eksperimenَُ للتجربة الصف  اإختبار من نتائج 
تيجة "جيد جدا "نتائج التدريس  الطبقة  مراقبة كالصف لل.  ب

(kontrol)  تيجة  "جيد"صل على  معّدؿ نتائج التدريس  الطبقة ب
. 

معّدؿ نتائج من كلكن  ،"جيدة" طبقة صفهما متساكيا يع  كلو كانت
َ eksperimenُ للتجربة الصفالتدريس استخلص البحث أف نتائج التدريس  

نتائج تدريس كلذلك ، (kontrol)مراقبة للالصف أعلى من نتائج التدريس  
طريقة اؿبدكف أعلى من الطاب  بالطريقة السمعية الشفويةلطاب اللغة العربية ؿ

  .السمعية الشفوية
 :فركض البحث فهي أما 

 (Ha)الفرض اإختيارم  .أ 

تعليم اللغة العربية بالطريقة نتائج  مع ب ات ذمقارنة تكجد
درسة الثانوية  السمعية الشفوية كبدكها لطاب الّصف الثامن با

عارؼ ة الدراسية 1اإسامية ا . 2015-2014 فونوركغو الس
 (Ho)الفرض الاغي  .ب 

تعليم اللغة العربية بالطريقة نتائج  مع ب ات ذمقارنة تما كجد
درسة الثانوية  السمعية الشفوية كبدكها لطاب الّصف الثامن با

عارؼ ة الدراسية 1اإسامية ا  .2015-2014 فونوركغو الس
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+ 1n+ 2n  - 2  dk =ُ20 الرمزعلى dkمطلبة  uji t من أما ك
 من درجة dk 38 ك ttabel  يشفق مع جدكؿ القيمة  38َ=20-2

طأ   tabel = .2,02   ، %5ا
 ااختيارلأك الفرض  قبوؿـ (Ho)فرض الاغى اؿ ؼhitung < ttabelإذا  -

(Ha) مردكد .
 ااختيارل أك الفرضمردكد ( Ho) الاغى فرضاؿ ؼhitung > ttabelإذا  -

(Ha) قبوؿـ .
ذا البحث العلمي كمايلى ذ العبارة تعرؼ نتيجة   :كمن 

. hitung  =2,742 ك tabel= 2,02 ،%5 درجة ذات مع 
 ااختيارلأك الفرض مردكد  (Ho)فرض الاغى اؿ ؼhitung > ttabelفلذلك 

(Ha) قبوؿـ. 

تعليم اللغة العربية نتائج  مع ب ات ذمقارنة تكجدع 
درسة  بالطريقة السمعية الشفوية كبدكها لطاب الّصف الثامن با

عارؼ ة الدراسية 1الثانوية اإسامية ا  .2015-2014 فونوركغو الس
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 الخامس الباب
 ااختتام

 ﴿ أ  نتائج البحث

اضية ليلها  اأبواب ا اء على عرض البيانات ك بط الباحث . ب فاست
 :نتيجة  البحث فيما يلي

بالطريقة السمعية  الثامنالصف نتائج تدريس اللغة العربية لطاب  .1
عارؼ درسة الثانوية اإسامية ا ة الدراسية 1الشفوية با  فونوركغو الس

تيجة  .2014-2015  .جيد جدا ب

بدكف طريقة السمعية  الثامنالصف نتائج تدريس اللغة العربية لطاب  .2
عارؼ درسة الثانوية اإسامية ا ة الدراسية 1الشفوية با  فونوركغو الس

تيجة  .2014-2015  .جيد ب

تعليم اللغة العربية بالطريقة السمعية نتائج  ذات مع ب مقارنةكجدت  .3
درسة الثانوية اإسامية  الشفوية كبدكها لطاب الّصف الثامن با

عارؼ ة الدراسية 1ا ساب . 2015-2014 فونوركغو الس -tمن ا

test صل   hitung > ttabel  5 درجة ذات مع%،   tabel=2,02 ك 

hitung  =2,742. 
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 ااقتراحات﴾ ﴿ب

حت الباحث اأمور اأتية  اضية، فاق اء على نتيجة  البحث ا  :ب
 للمدرسة .1

درسة مكاف التعل درسة لزيادة مراجع التعلمأف ا بغى إ ا ـ مـ، في
اجة الطاب اصب  كتبةا  .  ا

للمدرس  .2
تفع  . أ درس الذل قد ي بغى إ ا   بالطريقة السمعية الشفويةي

شراللغة العربية أف  تعليم تفع . يدافع ك ي كللمدرس الذل  ي
 . فيمكن أف يستحدم

درس . ب بغى إ ا ع بالطريقة السمعية الشفوية ي اسبة   ليص  ا
انب يستعمل بالطريقة السمعية الشفوية  بأحواؿ التعليم ك

ادت لتوسع  كاأحسن يكمل بالكتاب أك مرجع أخر الذل يتعّلق 
عرفة  . ا

  للطاب  .3

بغي .أ  شاطكاتعّلمم أف بللطا ي د كال  . اللغة العربية با
بغي للطاب أف يدافع .ب  يد كيرؽكاي  .قك عن نتائج التدريس ا

بغي للطاب أف يستطيعوا ك يريدكا أف يعملوا علمهم   .ج  ي
 .حياهم

 الباحث التا .4

رجع لبحث  ذا البحث العلمى كا عل  بغى للباحث التا اف  ي
. العلمى التا


