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 ادللخص

ية  لرتق السمعية الشفوية تطبيق الطريقة. 1029. حليمة, السعدية
 العربية لطالب الصف مهارة الكالم يف تعليم اللغة

" ابدلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية مفتاح الثامن "ب
السنة الدراسية  بفونوروجوسيالهونج  السالم كامبيغ

 تعليم. قسم البحث العلمىم . 8109 – 8108
اجلامعة اللغة العربية كلية الًتبية كالعلـو التعليمية 

اإلسبلمية احلكمية فونوركجو. ادلشرؼ الدككتور أندكس 
 .حسن ادلاجستَت

, الطريقة السمعية الشفوية،  تعليم اللغة العربية : الكلمة األساسية
. مهارة الكبلـ  

 أف الطبلب صف الثامن "ب"  خلفية ىذا البحث ىي
ما عندىم الشجاعة دلمارسة أف مبدرسة الثانوية مفتاح السبلـ 
ألف بعد  أقل يف مهارت الكبلـك  يتكلموا اللغة العربية أماـ الفصل
جيرؤ  دلما رسة احلوار لكن ال أحد ينتهي الدرس ، أمرت األستاذة



 

 

يستخدـ الطريقة احملاضرة ىذه الطريقة جّيدة لكّن  ,  ةعلى شلارس
 الطريقةك الطبلب غَت انشطُت يف التكّلم اللغة العربية. فلذالك 

" ب"ىذه ادلناسبة لًتقية مهارة الكبلـ صف الثامن  السمعية الشفوية
ألّف تركز على  ـ كامبي ابدلدرسة ادلتوسطة اإلسبلمية مفتاح السبل

    ادلمارسة، ك حفظ ادلفردات ك احلوار.

(. كصف 2الغرض من ىذه الدراسة ىو معرفة   
 (. معرفة 1. الطريقة السمعية الشفوية لًتقية مهارة الكبلـ تطبيق 

الطريقة السمعية " بعد تطبيق ب" ترقية مهارة الكبلـ للصف الثامن
 الشفوية .

لبحث اإلجرائ الفصلى ىذا البحث نوع من ا  
ك ىف كل دكر " إجتماعيات ك يتأّلف  يتم تنفيذىا يف دكرين ذل كال

( تنفيذ 1( التخطيط للعمل )2أربع مراحل ، كىي: )على 
 ( انعكاس اإلجراءات. 4؛ ك ) ادلبلحظة( 3اإلجراءات )

يف ادلدرسة الثانوية  البحث اإلجرائنتائج أما   
الطريقة  سبلىونج فونوركجو، اإلسبلمية مفتاح السبلـ كامبي 



 

 

السمعية الشفوية يستطيع أف يزداد مهارات الكبلـ للطبلب صف 
: من الطبلب  25علي نسبة كا الثامن "ب". يف الدكرة األكيل أظهر 

ا، ك  : من 35الذين كانت مهارات الكبلـ لديهم جيدة جدن
: مل تكن 30، ك  الكبلـالطبلب الذين لديهم مهارات جيدة يف 

كبعد تنفيذ طريقة السمعية الشفوية . مردكد: 10ك  ك مقبوؿا جيدة
: من الطبلب قدرة الطبلب  25من اختبار ما بعد اختبار نسبة 

: من الطبلب جيدة جدا  35بشكل جيد للغاية ،  يتكلموفالذين 
يف الدكرة الثانية ، زادت نسبة  .مردكد:  5،  مقبوؿ:  45، 

طالبنا  10بنسبة  " ب" نالقدرة على التحدث لطبلب الصف الثام
طالبنا كانوا  75 طالبا كانوا جيد جدا،:15بشكل جيد للغاية ، ك 

ا   .جيدن

 

 

 

 



 

 

 الباب األول

 ادلقدمة

 البحث خلفية﴾. أ﴿
الكلمات اليت يعرب هبا العرب  اللغة العربية ىي

عن أغراضهم. كقد كصلت إلينا من النقل. ك حفظها لنا 
القراف الكرمي ك األحاديث الشريفة، كماركاه الثقات من 

لغات العامل اليت  احدل ك 2منثور العرب ك منظومهم.
تعريف الك  .  اتجمتمع كالعلـوالقي التنمية االجتماعية يف

تعليم اللغة العربية أبنو زلاكلة لتعليم الطبلب يف تعلم اللغة 
  1.العربية مع ادلعلم كمسهل األىداؼ اليت جيب حتقيقها

إىل دفع ك  ادلادة اّلىت هتدؼلغة العربية ىي لا 
الكفاءة ك منوا موقف إجيايب علي  تنميةيادة ك تطوير ك ق
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ىي الكفاءة  كفاءة متفتح. تفتح اك إنتاجيةاللغة العربية م
الكفاءة اإلنتاجية . على فهم زلادثة اآلخر كفهم القراءة

ىي الكفاءة على استخداـ اللغة كأداة اتصاؿ شفهية 
الكفاءة على التحدث ابلعربية كموقف إجيايب . ككتابية

اللغة العربية مهمة جدا يف ادلساعدة على فهم مصادر 
ة ، أم القرآف كاحلديث ، كالكتب العربية التعاليم اإلسبلمي
خيتلف عن ( األجنبية)تعلم اللغة العربية . ادلتعلقة ابإلسبلـ

تعلم اللغة األـ ، لذلك جيب أف تكوف ادلبادئ األساسية 
منوذج )ابلطريقة  للتدريس سلتلفة ، سواء فيما يتعلق

  .كعملية تنفيذ التدريس  ، كادلواد ( التدريس

ربية يف ادلدرسة كالتعليم العايل اللغة العكانت 
لتحقيق الكفاءات اللغوية األساسية ، كاليت تتضمن أربع 
مهارات لغوية يتم تدريسها بشكل متكامل ، كىي 

 3.كالقراءة كالكتابة الكبلـاالستماع ك 

                                                           
3
 7نفس ادلرجع،   



 

 

التدريس اللغة ىو كا دلخرج كادلمثل يف ادلعلم 
كتنفيذ  مبعٍت ادلعلم عنده كظيفة كمسؤكلية لتخطيط. العربية

جيب أف يكوف لدل ادلعلم احلريف . التدريس يف ادلدرسة
الكفاءة لتطبيق النظرايت التعليمية ادلختلفة يف رلاؿ 
التدريس ، ك الكفاءة يف اختيار كتطبيق طريقة التدريس 
فعالة ككفؤة ، ك الكفاءة يف إشراؾ الطبلب بنشاط يف 
ق ادلشاركة ، ك الكفاءة يف صناع حاؿ تعلم يدعم حتقي

 4.األىداؼ التعليمية
، أف  ديدةاجلاللغة العربية علم ادل جيب على

األىداؼ اليت جيب حتقيقها عن طريق  إىل يعرؼ ابلضبط
تدريس اللغة، ما تريد أف يتم تدريسو لتحقيق ىذا اذلدؼ،  
كيفية إحضارىا إىل الفصل حبيث ديكن حتقيق اذلدؼ يف 

. يس كل مرحلةالوقت احملدد يف ادلنهج، كأيضا مىت يتم تدر 
مبعٌت آخر، فإف الغرض من تعليم اللغة العربية ىو حتديد 
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ادلواد اليت جيب تدريسها، ككذلك حتديد النظاـ كالطريقة 
ابإلضافة إىل ذلك، ىناؾ شيء آخر جيب . ادلستخدمة

أخذه يف االعتبار كحتديده يف التعليم عامُل ادلهارات 
 5اللغوية.

سبلمية ادلتوسطة اإلنشأ البحث يف مدرسة 
من تعليم اللغة العربية يف الثامن  مفتاح السبلـ كامبي 

.أمرت ادلادة يتم، بعد 1028سبتمرب  18"ب" يف 
ايل الطبلب دلمارسة احلوار بعد شرح ادلعلم، لكن  ةالكاتب

من ىذا أخدت الكاتبة  .ال أحد جيرؤ على شلارسة
التلخيص أف الطبلب صف الثامن "ب" ما عندىم 

أف يتكلموا اللغة العربية أماـ الفصل. سة الشجاعة دلمار 
  .أقل يف مهارت الكبلـ

قامت الباحثة إبجراء مقاببلت مع العديد من 
الطبلب حوؿ العقبات يف تعلم اللغة العربية ، مبا يف ذلك 

سيديت  اي"أحب اللغة العربية إنداغ فاتح الطبلب ادلسمى 
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 كربيةيف التحدث اللغة الع ة، لكنٍت أخشى أف أكوف سلطئ
"أجد  ألوغ أنغليطالب آخر ،  ما عندم الشجاعة.

صعوبة يف أف تتحدث األـ ابللغة العربية ، ألنٍت ال أزاؿ 
أملك الكثَت من األشخاص الذين ال يعرفوف معٌت 

مدرسة مفرداهتم يف اللغة العربية ، كأخترج أيضنا من 
 ".مدرسة اإلبتدائيةاإلسبلمية كليس ةياحلكوم اإلبتدائية

أف ىناؾ حاجة إىل طريقة ت اادلقتطفمن الكاتبة  خلصتك 
 .ابللغة العربيةالكبلـ  مناسبة لتحسُت

 الثامن نتائج ادلقابلة الطاتبة لطبلب الصفك 
 ابدلدرسة ادلتوسطة اإلسبلمية مفتاح السبلـ كامبي " ب"

فيما يتعلق ابخللفية التعليمية ، كاف معظمهم من اخلرجيُت 
طبلب فقط من خرجيي  3ككاف  الذين درسوا اللغة العربية

عندما طلب منهم . من مدرسة اإلبتدائية اإلسبلمية
التحدث ابللغة العربية ، قاموا بتعيُت أحد أصدقائهم 

،  مدرسة اإلبتدائية اإلسبلميةالذين جاءكا من خرجيي 
مدرسة اإلبتدائية  كلكن يف الواقع مل جيرؤ خرجيي معهد

الثقة يف التحدث ابللغة  على اجلرأة كافتقركا إىل اإلسبلمية



 

 

بناءن على البياانت الواردة أعبله ، إليك بعض . العربية
كاف . األسباب لعدـ جترؤىم على التحدث ابللغة العربية

مقاببلت مع الطبلب  الكاتبةىذا كاضحا عندما أجرل 
الذين لديهم أسئلة ابللغة العربية كُأصدرت نتائج 

 6.ادلبلحظات
ىي ىانيك " ب"لثامن ا صفادلعلمة اليت تعلم 

يف الوقت احلايل ، ال يزاؿ مرتبكنة حوؿ كيفية . شاكرة
تتم شلارسة . تعامل الطبلب على التحدث ابللغة العربية

تعليم اللغة العربية من خبللو ابستخداـ طريقة احملاضرة ، 
حبيث يكوف ادلعلم الذم يكوف أكثر نشاطنا من الطالب 

مة غَت مناسب. "عندما كطريقة التسليم كالطريقة ادلستخد
قمت بتدريس اللغة العربية يف ذلك الفصل ، أخربت 
األطفاؿ أف يقرأكا ادلادة قيد التقدـ ، كبعد ذلك أخربهتم 
أف يبحثوا عن مفردات كجدكىا صعبة ، بعد أف كتبتها 

كعندما . بعد ذلك ترمجت كاستمعوا. أماـ فصل ادلفردات
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عليها ، مل جيرؤ  طلب منهم إعادة شرح ادلادة اليت حصلوا
أحد على التقدـ كممثل ". من االقتباس من ادلقابلة معو 
حوؿ الطريقة ادلستخدمة عند التدريس ىو طريقة احملاضرة 
، القراءة ، التأكيد على أنشطة التعلم يف ترمجة الكلمات 
، يف حد ذاتو كصف كفهم اللغة على أساس ىذه الطريقة 

عربية جيدان لقوذلا يستخدـ إتقاف اللغة ال. غَت مكتمل
 7.كتكرار الكلمات العربية

ىذه ادلناسبة لًتقية  السمعية الشفوية الطريقة
ابدلدرسة ادلتوسطة " ب"مهارة الكبلـ صف الثامن 
: سيقـو الطبلب مبا يلي. اإلسبلمية مفتاح السبلـ كامبي 

النطق اجليد كادلهرة ، ديكن للطبلب التواصل بشكل جيد 
ة ألف دتارين االستماع كالتحدث مع االتصاالت الشفهي

تتم بشكل مكثف ، الغبلؼ اجلوم للطبقة احلية ألف 
الطبلب ال يبقوف صامتُت ، جيب أف يستجيبوا بشكل 
مستمر حملفزات ادلعلم ، الطبلب يتحدثوف بطبلقة لغة 

                                                           
ابدلدرسة ادلتوسطة اإلسبلمية مفتاح الثامن "ب" لصف ادلقابلة مع  ادلدرسة اب7

  1028من سبتمرب  18ىف التاريخ  السبلـ كامبي 



 

 

أجنبية حىت مع مواد زلدكدة ، كذاكرة الطبلب الذين يتم 
األصوات كنطقها تدريبهم ، ككذلك القدرة على دتييز 

 8.بشكل جيد كبسرعة معقولة

ىي الطريقة اليت تركز على  السمعية الشفوية الطريقة
احملادثة ، نص / ادلمارسة ، كحفظ ادلفردات ، كاحلوار 

جيلبوا  كعملينا ، يُدعى الطبلب للدراسة دكف أف. القصة
كما يتم أخذ إجراءات التدريس يف ىذه .لغتهم األصلية

يد من األساليب اليت كانت موجودة من الطريقة من العد
يف تعلم اللغة األجنبية ، يطلب . ادلباشرةطريقة  قبل ، كىي

من الطبلب أف يقرأكا أك يكّرركا كلمة للكلمة اليت يعطيها 
 .ادلعلم حىت ال يتأثركا قدر اإلمكاف بلغتهم األـ

 A language is aتعليم اللغة رلموعة من العادات 

set of habbits   تكتسب العادات اإلجتماعية ك تتبٍت ىذه ك
، ك كيف أف ىدا الطريقة نظرية سكنر يف اكتساب العادات
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يتم عن طريقة عمليات التعزيز ك تدعيم السلوؾ. كلقد 
طبعت الطربقة السمعية الشفوية ىذه ادلفاىيم من حيث 
إجراءات التدريس فركزت علي عمليات احملاكاة ك التذكَت  

تدريبات االمناط الًتكيبية ك اذلدؼ كما استخدمت بكثرة 
من ىذه كلو ىو أف ديتلك الطالب القدرة علي السيطرة علي 

 9 اللغة اجلديدة.نظاـ 

كتطوير مهارات  نحتس الباحثة أفلذالك ، يريد
 من يبدأ ادلدرسة ادلتوسطة يفالطبلب الناطقُت ابلعربية 

 الشفوية. السمعية ابلطريقة "ب" الثامن الصف
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 يد البحثحتد. ﴾ب﴿ 

يف التكلم   نقصاف ثقة الطبلبحتديد البحث ىو   
 ، كنقص ادلفردات لدل الطبلب ك الفصليف ابللغة العربية  

 يف التكلم ابللغة العربية.  شلارسة  نقصاف

ىو زايدة إتقاف مهارات كبلـ حدكد ادلشكلة   
 . الطبلب يف تعلم اللغة العربية

 البحث سؤاال. ﴾ج﴿
 أسئلة تصف، السابقةرض للخلفية تنادان إىل التعاس

 لي:ي بحث كماال
 السمعية الشفويةتطبيق الطريقة ب التعليمعملية  كيف .2

 الثامن "ب"ابللغة العربية يف الصف  الكبلـ ًتقية مهارةل
 اإلسبلمية مفتاح السبلـ كامبي  توسطةدرسة ادلدل اب

 1029 – 1028سيبلىوج بفونوركجو السنة الدراسية 
 ؟ـ 

لدل الصف  ابللغة العربية الكبلـ مهاراة ترقية كيف .1
اإلسبلمية مفتاح السبلـ  درسة ادلتوسطة دل ابالثامن "ب" 



 

 

 – 1028سيبلىوج بفونوركجو السنة الدراسية  كامبي 
 ؟السمعية الشفوية بعد تطبيق الطريقة ـ  1029

 
 أهداؼ البحث. ﴾د﴿

أىداؼ  ، تصفةالسابق أسئلة البحث استنادان إىل
تصف عملية تعلم اللغة العربية بتطبيق  البحث كما يلي

الطريقة السمعية الشفوية دلعرفة ترقية مهارة الكبلـ ابللغة 
العربية بعد تطبيق الطريقة السمعية الشفوية يف الصف الثامن 

 اإلسبلمية مفتاح السبلـ كامبي ."ب"  مدرسة ادلتوسطة 
 

 فوائد البحث . ﴾ه﴿
 للطبلب  .2

لعربية بشكل نشط للطبلب استخداـ اللغة اديكن  . أ
 يف احملادثة اليومية.

يستطيع الطبلب فهم اللغة العربية بسرعة ابستخداـ  . ب
 . السمعية الشفويةالطريقة 

 للمعلمُت .1



 

 

، ميتعلالزايدة القوة اإلبداعية للمدرس يف إجراء طرؽ  . أ
 اللغة العربية.ىف خاصة ك 
 مهارات اللغة العربية. ترقيةك حتفيز ادلعلمُت لتطوير  . ب

 ةرسللمد .3
م يتطوير التعلك  ًتقيةن توفَت اإلذلاـ كادلدخبلت لديك . أ

 .ةرسادلد يف
   

 تنظيم كتابة تقرير البحث .﴿ظ﴾
ليكوف أكثر منهجية كتركيزا على فكرة كاحدة يف 
إعداد البحث العلمي، فكانت يف ادلناقشة مفصلةن على 

 النحو التايل:
مقدمة اليت حتتوم على مشاكل يف :  الباب االكؿ

ة البحث، أىداؼ كفوائد اخللفية، أسئل
البحوث، مراجعة األدب، اإلطار النظرم، 

 طرؽ البحث، ادلناقشة ادلنهجية.
كصف عاـ  ادلدرسة ادلتوسطة اإلسبلمية :  الباب الثاين

مفتاح السبلـ كامبي  الذم يصف ادلوقع 



 

 

كالظركؼ اجلغرافية، كاتريخ ادلكانة كعملية 
التطوير، كاألساس كالغرض من التعليم، 

يكل التنظيمي، كحالة ادلعلمُت كالطبلب كاذل
 كادلوظفُت كحالة البنية التحتية.

حيتوم على تقارير حوؿ أحباث اإلجراء :  الباب الثالث
الصفية، أم تطبيق اإلجراءات يف الدكرات 

مث شرح مناقشة . االكىل كالثانية كالبلحقة
تعليم اللغة العربية ابستخداـ الطريقة 

 السمغية الشفوية.
اإلغبلؽ الذم يتضمن االستنتاجات :  ب الرابعالبا

كاالقًتاحات كادلبلحظات اخلتامية. يف 
النهاية، ىناؾ قائمة ادلراجع كالعديد من 

 ادلرفقات ادلتعلقة ابلبحث.
 
 

 
 



 

 

 الباب الثاين

فروض ري و كالبحوث السابقة ، اإلطار النظاري، هيكال التف
 البحث

 البحوث السابقة         . ﴾أ﴿

 تاليت سبق البحوث العلمية السابقةمن  عددناؾ ى
 :ها، منكمواد دراسية السمعية الشفوية بدراسة الطريقة

اجلامعة زاوية جوت كاال اإلسالمية الايف  دمحم انصر، .0
تطبيق طريقة السمعية  : "احلكومية لنجسا، ابدلوضوع

الشفهية يف تعليم مهارة القراءة بػا دلدرسة العالية 
 . "توغهة لغسي" 8"احلكومية 

يف تلك ادلدرسة أف ادلدرسة  ك اخللفية البحث:
توغهة لغسي كإحدل األماكن " 1"العالية احلكومية 

لتعليم اللغة العربية كىي لتنمية ادلهارات اللغوية األربعة 
، كثَت من (اإلستماع كالكبلـ ك القراءة كالكتابة)

ة الطبلب كالطالبات الذين يفهموف اللغة العربية بوسيل



 

 

اإلستماع كالكتابة كالكبلـ كلكنهم اليستطيعوف القراءة 
 . النصوص العربية ابلقراءة جيدة كصحيحة

)كيف يكوف 2أسئلة البحث ادلستخدمة ىي : 
بػا تطبيق طريقة السمعية الشفهية يف تعليم مهارة القراءة 

)ك   1؟ توغهة لغسي " 1"دلدرسة العالية احلكومية 
الشفهية يرتقى كفاءة  كيف استخداـ طريقة السمعية
بػا دلدرسة العالية احلكومية الطلبة ىف تعليم مهارة القراءة 

 توغهة لغسي؟" 1"

كمنهج البحث يف ىذه الرسالة ىى ادلنهج 
ك أدكات البحث جلمع البياانت ىف ىذا . اإلجرائي

 ادلبلحظة، ادلقابلة، ك االختبار. : البحث ىي

إف : كأما نتائج البحث الىت خلص الباحث ىي 
تطبيق الطريقة السمعية الشفهية يف تعليم مهارة  القراءة  

توغهة لغسي تكوف " 1"بػا دلدرسة العالية احلكومية 
السمعية الشفهية بػا دلدرسة كإف تطبيق الطريقة . جيدا



 

 

  توغهة لغسي يستطيع أف ترتقي" 1"العالية احلكومية 
 كفاءة الطلبة ىف نعليم مهارة القراءة.

تنمية ادلهارة الكالم بطريقة السمعية  سييت مصلحة، .8
حبث إجراائي الصفي يف مدرسة )الشفهية 
 "ابنقكالن –الثانوية اإلسالمية غاليس " "اإلبراهيمي

كابلرغم من جوىرية مكانة الكبلـ  ك اخللفية البحث:
يف تعلم اللغة إال أف الباحثة ترل من خػبلؿ مقابلػة مدّر 

ة طلبػػة مدرسػة اإلبراىيمػي سػة اللغػة العربيػة ضػػعف كفػاء
يف الصػف األكؿ يف الكػػبلـ كأهنم خيػافوف أداء الكبلـ 
أك احملادثة كاحلوار ابللغة العربية، كإذا حتدثوا حبوار حتدثوا 

 بغػَت طبلقػة كجتويػد 
أمػػا نتػػائج ىػػذا البحػػث فػػيمكن أف تػػتلخص 

ػػة السػمعية اسػػتخداـ الطريق) 2: )الباحثػػة فيمػػا يػػأيت
الشػفهية يكػوف فعػاال يف تنميػة مهػارة الكػبلـ لػدل 
طلبػة الصػف األكؿ دلدرسػة اإلبراىيمػي الثانوية 
اإلسبلمية غػاليس بػانقكبلف، حيػث ترفػع نتيجػة 
الطػبلب كتقػديرىم يف اختبػار احلػوار كمػا يف اجلدكؿ 



 

 

دى ػن معيػار األالسادس كالثاين عشػر كّلهػا أعلػى م
)ىػذه تػدّؿ أّف الطّلبػة كّلهػم  KKd)لنجػاح الطلبػة 

نػػاجحوف يف تقػومي مهػارة الكػػبلـ، ككػػذلك ابلقيػاس 
مبعيػػار النجػػاح الصػّفي، مػن حيػػث ترقيػة الطريقػة 

ك  2,79علػى النطػق حصػلت درجػة أتثَتىػا كىػي 
 ىػذه تعػٍت أف الطريقػة مػؤثرة جػدا عليهػا، كمػػن
حيػػث ادلفػػردات اللغويػػة فحيػػث حصػػلت عليهػػا 

، فهػػذه تعػػٍت أف ىػػذه الطريقة   1.81درجػػة أتثَتىػػا 
كفاءة التأثَت على إدلامهم للمفردات اللغوية، كمن 
حيػث ترقيػة الطبلقػة فحصػلت عليهػا درجػة أتثَتىػا 

،كىػػذه تعػػٍت أف الطريقػػة مػػؤثرة جػػدا علػػى  0.90
طبلقػػتهم يف الكػػبلـ، كمػػن حيػػث أتثَتىػػا لتدريس 

،فهػذه  6,76القواعد حصلت عليها درجة أتثَتىا 
تعػٍت أف ىػذه الطريقػة كفػاءة التػأثَت علػى إدلامهم 

س مّ تدريس القواعد، بل استخدامها أيضا يزداد حت
 التبلميذ يف تدريس مهارة الكبلـ .

 



 

 

 اإلطار النظاري   . ﴾ب﴿

 للغة العربيةام يتعل .0
كانت كلمة التعليم مشتقا من لفظ "عّلم" مبعٍت 
عملية العمل، ك تعليم الشئ ك شأف التعليم ىو كل شئ 

ماذا نعٍت اب لتعليم ىنا؟ التعليم ىو : 20 يتعلق اب لتعليم.
م عناصر البيئة رلموع األساليب اليت يتم بواسطتها تنظي
ة من معاف من احمليطة ابلتعليم يكل ما تتسع لو كلمة البيئ

اجل إكسابو خربات تربوية معينة، ك إعانتو علي إعادة بناء 
  22 اخلربة.

يرتبط أبمرين  الدافع يف تعلم اللغة العربية كتطويرىا
األكؿ ىو العقيدة اإلسبلمية كالثانية ىي القومية : رئيسيُت
اللغة العربية ىي لغة القرآف كالسنة، ككبلمها أساس . العربية

ك لغة الثقافة اإلسبلمية مثل الفلسفة كالعلـو اإلسبلـ ككذل
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علم الكبلـ كالفقو كعلـو احلديث كالتفسَتات كما إىل / 
 21. ذلك

ت لغوايت جيب أف أربع مهارا ىناؾ التعليم العربية
، الكبلـ مهاراةاالستماع،  ىي مهاراةك ، يتمتع هبا الطبلب

 مهارات الكتابة.ك القراءة  مهاراة

ت األربعة، يفًتض ت اللغواييف إتقاف ادلهاراكاف 
الشخص اللغوية تتحدد فقط من  بعض اللغويُت أف قدرة

. نفسها( الًتكيب اللغوم)خبلؿ مستول إتقاف القواعد 
لئك الذين ينتموف إىل ىذا ادلفهـو يف أنو أك عادة ما جيادؿ 

( النحو) التوليف  يستند بشكل أكرب على ضركرة
رأم كيقولوف إف . كيرفض اآلخركف ال(رؼ)الص التشكيلك 

مستول قدرة اللغة على الشخص يتأثر إبتقاف ادلفردات 
(. تستند آراءىم أكثر على إتقاف القاموس معنا ادلفرااتت)
 ادلعٌت ادلعجمى(.)

                                                           

، ادلرجزع يف مناىج تعلبم اللغة العربية للناطقُت ك اخركف علي أمحد مدكور 21 
 .67(1020 دار الفكرم العريب،: لقاىرةا)بلغات اخرم، 



 

 

اؾ أربع نظرايت على األقل ، ىنيف عامل اللغاتك 
-2858)نظرية فرديناند دم سوسور : ، كىيمهيمنة
، (2949-2887)، نظرية ليوانرد بلومفيلد (2923

نظرية نواـ ك ( 2960-2890)نظرية جي آر فَتث 
ال  ةىذه النظرايت األربع(. اآلف -2918)تشومسكي 

، التفكَت اللغوم يف العامل الغريبتؤثر فقط على الدراسة ك 
ف ، ألسطك اللغوية العربية يف الشرؽ األبل أيضا الدراسات 

، مثل إبراىيم أنيس معظم اللغويُت العرب احلديثُت
-2913)، إبراىيم السمارعي (2906-2977)

، عبده (إىل الوقت احلاضر 2928)، دتاـ حسن (1002
، رمضاف التواب (إىل الوقت احلاضر 2937)الراجحي 

، رشدم أمحد ثعيمو كآخركف تلقوا (2930-1002)
 أمريكا(.ك  ، األدلانيةاإلصلليزية، الفرنسية)التعليم يف الغرب 



 

 

طريق األساليب م لغوم عن يلن يتم فصل كل تعل
االسًتاتيجيات ادلستخدمة حبيث ك كسائل اإلعبلـ ك الطرؽ ك 

 23.فعاليةك كفاءة ك م اللغة بسرعة يديكن حتقيق أىداؼ تعل

 الكالم ابللغة العربية مهاراة .8
الكبلـ أيضا نشاط أساسي من أنشطة االتصاؿ 

الثاين من عملية االتصاؿ  بُت البشر، ك ىو الطرؽ 
كسيلة لتحقيق الفهمن فإف الشفوم، ككاف اإلستماع 

كانت مهاراة الكبلـ غالبةن ما 24 .الكبلـ كسيلة لئلفهاـ
سلتلفة،  ، كبلمها ذلما. كمع ذلك"تعبَت"اسم  شار إىلت

 كيديؤ تعبَت فالأما ، تؤكد مهاراة الكبلـ على القدرة اللفظية
ابإلضافة إىل اللفظي ديكن أيضا أف يتحقق يف شكل 

تعبَت الة العربية ىناؾ مصطلح م اللغيألنو يف تعل. مكتوب
)القدرة  رمير التحتعبَت الك ( الكبلـ)القدرة على  يالشفه
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، كمها ينشطاف يف ، كبلمها ذلما تشابو جوىرم(على الكتابة
 يف العقل. والتعبَت عما ى

الن إىل قدرة أك ، تستند الكبلـيف بدء دتارين 
، كادلفردات كالشجاعة االستماع، كالقدرة على اإلتقاف

 تعبَت عما يدكر يف ذىنو.لل

 مهاراةتًتابط ا للتدفق التواصلية كالرباغماتية، كفق
تتميز التفاعبلت . جدا قويةاالستماع  مهاراةك  الكبلـ

ىذا  يف. الشفهية بسماع قوم للمعلومات ادلستلمة
، دلتكلم قادر على ربط ادلعٌت، ىناؾ حاجة التواصل

يتم حتقيق  يثكترتيب التجويد كاإليقاع يف احملادثة حب
جيب أف يقوؿ ماذا،  أم شخصالتفاعل بشكل صحيح، 

 ماذا.ك ، مىت دلن

 ، يف حُت أفادلرسلكادلتكلم  ، يف سياؽ االتصاؿ
الرسالة من ادلعلومات تتكوف . ادلتلقي للرسالة وى ادلتلقي

. ، كالرسالة ىي موضوع االتصاؿادلرسلاليت يقدمها 



 

 

رد فعل  و، كىذا ىبعد تلقي الرسالة تظهر التعليقات
 مستلم الرسالة.

إلعادة إنتاج  مهاراةىي يف األساس  الكبلـ مهارة
فصلي الذم يهدؼ إىل نقل اإلرادة، نظاـ الصوت ادل

يف ىذه . الرغبات إىل اآلخرينك ، كاحتياجات ادلشاعر
، يعد اكتماؿ تعبَت الشخص متطلبنا طبيعينا جيعل من احلالة

، كالضغوط، إنتاج رلموعة متنوعة من األصوات ادلمكن
كتستند ىذه ادلهارة . ، كأغاين الصمت كالتكلمكالنغمات

صدؽ ك أبمانة كأيضا إىل الثقة يف الكبلـ بشكل طبيعي 
كمسؤكلية من خبلؿ القضاء على ادلشاكل النفسية مثل 

 كزف اللساف كغَت ذلك.ك العار كالنقص كالتوتر 

مهارة لنقل الرسائل لفظيا  وى الكبلـ فهم مهاراة
ل يتأثر استخداـ اللغة ادلنطوقة ابلعديد من العوام .لآلخرين

النطق، التجويد، : ، كىياليت ديكن أف نشَت إليها عمليا



 

 

اختيار الكلمات، بنية الكلمات كاجلمل، منهجية الكبلـ، 
 25، كادلظهر.زلتول الكبلـ، كيفية بدء احملادثة كإهنائها

يف احلقيقي، مهارة الكبلـ ىي ادلهارة الذم 
للفة الصغبة. يف ىذه احلاؿ، ترتبط ادلهارة استخذمت ا

يتم تنفيذ بوجو الدىن ك الشعور ك اجلملة الصحيحة. 
دتارين النطق الصويت حبيث يتمكن ادلتعلم من إتقاف نطق 
األصوات العربية بطبلقة ، سواء من احلركؼ أك الكلمات 

لذلك ، عند شلارسة النطق ، يتم تضمُت دتارين . أك اجلمل
ليس بُت النطق كاالستماع إىل . ستقبلة تلقائينااالستماع ادل

 26 .سلسلة
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 السمعية الشفويةالطريقة  .3
 نشأت طريقة السمعية الشفوية . أ

ختتلف نشأة الطريقة السمعية الشفوية عما 
األجنبية يف عدة   سبقتها من طرؤؽ تدريس اللغات

أمور: منها  أف ىذه الطريقة ظهرت أسسا يف الوالايت 
يف الوقت الذم ظهرت فيو الطرؽ  ادلتحدة األمريكية

األخرل السابقة عليها يف اكراب. فلقد ظهرت حاجة 
اجليش األمريكي يف النصف األكؿ من ىذه القرف 
للتصاؿ اب لشعوب األخرل سواء كانو أعداء. كمنها 

 أسهمت يف إظهارىا.  تعدد القول الىت
على عدة  الطريقة السمعية الشفويةتستند طريقة 

ا يف ذلك تلك اللغة ىي أكال كقبل كل افًتاضات ، مب
لذا جيب أف يبدأ تدريس اللغة ابللعب أبصوات . الكبلـ

اللغة يف شكل كلمات أك مجل ، مث قلها ، قبل تعلم القراءة 
 .ك الكتابة



 

 

افًتاض آخر من ىذه الطريقة ىو أف سلوؾ 
لذلك ، . السلوؾ سيصبح عادة عند تكراره عدة مرات

 .ة مع تقنيات التكرار أك التكرارجيب أف يتم تدريس اللغ

 :خصائص ىذه الطريقة 

 مهارات لغوية متوازنة 4أىداؼ التدريس ىي  .4
ترتيب العرض التقدديي ىو االستماع كالتحدث فقط  .5

 مث القراءة كالكتابة
يتم إعطاء مناذج اجلملة اللغة األجنبية يف شكل  .6

 زلاداثت 
 يتم إتقاف أمناط اجلملة مع التمارين .7

الكلمات بشدة كترتبط دائمنا بسياؽ مجل يتم تقييد  .8
 أك عبارات



 

 

حبيث ديكن ( منظم)نظاـ التدريس يبدك منهجنا  .9
استخدامو من قبل الطبلب مع تقنيات العرض 

 27 .التوضيحي كالتقليد
 مداخل الطريقة : . ب

تستند الطريقة الشفوية إيل بعض ما انتهت إليو  .2
دراسات علم النفس : تسلم ىذه الطريقة اب لنظرية 

ك التىتفسر عملية تعلم اللغة  Behaviorismلسلوكية ا
 علي أنو استقباؿ مثَت ك إصدار استجابة.

ىناؾ مخس شعارات دتثل ك من حيث علـو اللغة :  .1
نتائج البحث اللغوم ىذه الشعارات اخلمسة ىي 

slogans  the  of الىت مساىا مولتوف شعارات العصر 

day  ك تلخيصهافيما يلي)p  90,(Rivers, W., : 
  language isاللغة كبلـ ك ليست كتابة (2

 speech, not wwriting  فكما تعّلم اإلنساف
لغو األـ بدءا اب إلستماع إليها مث نطق 
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أصواهتا قبل التعرض لشكلها ادلكتوب ، فإف 
الفرد يتعلم اللغة الثانية بدءا اب إلستماع 

 فالكبلـ مث القراءة فالكتابة.
  language  Aعاداتمن ال تعلم اللغة رلموعة (1

 is a set of habits  ك تكتسب ىذه العادات
مبثل ما تكتسب العادات اإلجتماعية.  ك 

ية سكنر ىف اكتساب تتبٌت ىذه الطريقة نظر 
العادات ، ك كيف أف ىذا يتم عن طريق 
عمليات التعزيز ك تدعيم السلوؾ. ك لقد 
طبعت الطريقة السمعية الشفوية ىذه ادلفاىيم 

جراءات التدريس فركزت علي من حيث إ
  ك التذكر Mimicryعمليات احملاكاة 

 Memorization  كثَتة كما استخدمت ب
Structural  تدريبات األمناط الًتكيبية

 Patternn Drilling  ك اذلدؼ من ىذ كلو ىو
أف ديتلك الطالب القدرة علي السيطرة علي 
 .نظاـ اللغة اجلديدة ك يتعود علي استخدامها



 

 

للغة ك ليس عن اللغة يعكس ىذا عّلم ا (3
اختده أنصار الطريقة  رد الفعل الذمالشعار 

السمعية دلا كاف سائدا من إدارة الدرس حوؿ 
موضوعات النحو ك مناقشة قضاايه. ك 
الطبلب جيب أف يقضوا كقتهم يف شلارسة 

 اللغة ك ليس يف تعلم قواعدىا.
إف اللغة ىي ديارسو الناطقوف هبا اب لفعل ك  (4

ا يظن البعض أنو أنو ينبغي أف ديارس. ليس م
الدارسوف طبقا  استنادا ىذا الشعار يتعلم

للطريقة السمعية الشفوية لغة احلياة كما 
 ديارسها الناس مبفرداهتا ك تراكيبها.

   إف اللغات تتباين بعضها عن ببعض (5
tis differen Languageاللغة علماء  يرفض

كرة ف Structural Linguistics البنيويوف 
Universal عمومية النظاـ النحول 

 Grammatical System  ككانت دتثل إطارا
 يتم من خبللو تنظيم حقائقا اللغات.



 

 

من حيث دراسة الثقافات : سادت يف الفًتة الىت  .3
ظهرت فيها الطريقة السمعية الشفوية 
  مفاىيمىجديدة حوؿ ثقافات الشعوب ك لقد

للثقافة من ىذه  الطريقة ادلفهـو االنثركبوجلي 
حيث أهنا ذلك الكل ادلركب الذم يشمل عادات 
الشعوب ك فيها ك أساليب الطعاـ ك الشراب ك 
ادللبس ك الفنوف ك االدابو ادلوسيقي ك كل ما ديييز 

 رلتمع عنو يف رلتمع اخر.اإلنساف يف 
السمعية الشفوية. ك ىذه مزااي كعيوب  من الطريقة 

 :مزااي ىذه الطريقة ىي
َت من ادلمارسة كادلمارسة يف جوانباالستماع إعطاء الكث .2

 كالتحدث يتحدث
 مهارااتلطبلب مهارات لغوية جيدة .1
إف الطبلب يتمتعوف ابدلهارة يف صنع أمناط اجلملة كما  .3

 مت تدريبهم
 :كعيوب من ىذه الطريقة ىي

 حيتلج بشدة للمدرسُت الذين ىم ماىركف ك حاذقوف .2



 

 

 ية قواعد اللغةالتثنية غالبا ماتكوف شللكو كتثيبط فرض .1
أقل االىتماـ ابأللفاظ التلقائية ، ألف الطبلب يتم  .3

تدريبهم على االستجابة ميكانيكيا استجابة 
 28.للتحفيز

 اخلطوات للتعليم الطريقة السمعية الشفوية. ج
 : تنفيذ الطريقة السمعية الشفويةكما يلي     

 احملادثة / قدمت ادلعلمة مواد حوؿ احلوار  ( أ
ن الطبلب القياـ ابلتمارين لسماعها بشكل  تطلب ادلعلمة م ( ب

 كبلسيكي
 كديكن للطبلب القياـ ابلتمارين يف اتجمموعة ( ت
 الطبلب إبجراء التمارين يف أزكاج ، كإجراء ( ث
 اختبارات ( ج

 
 
 
 

                                                           
 .238-237 ادلرجع، نفس 28



 

 

 هيكل التفكري .﴿ح﴾

 ىيكل التفكَت يف ىذا البحث ىو:
 ىيكل التفكَت يف ىذا البحث ىو:

 
 
 

ترقية  ، فيمكن أف ة الشفويةالطريقة السمعيإذا مت تنفيذ  .1
 يف تعليم اللغة العرابية لطبلب الصف مهارة الكبلـ

 كامبي ."ب" ابدلدرسة ادلتواسطة اإلسبلمية   ثامنال
مهارة لًتقية فعالة إذا مت تنفيد  الطريقة السمعية الشفوية .2

الثامن  العرابية لطبلب الصف الكبلـ يف تعليم اللغة 
 بلمية كامبي ."ب" ابدلدرسة ادلتواسطة اإلس

 
 

السمعية الطريقة 
 الشفوية

 التعليم اللغة العربية

 مهارة الكبلـ

تعديل العملية 
 التعليم

مهارة الكبلـترقية   



 

 

 فروض البحث .﴿ط﴾
أسئلة ) الفرضية ىي إجابة ادلؤقتة دلشكلة يتم دراستها

أف  السمعية الشفويةلطريقة ايمكن لمنهج  29 (.البحث
 ىف"ب"  الثامنالصف ب طبلل لد الكبلـ رةيحسن مها
 ليمفي تعسبلمية مفتاح السبلـ كامبي  توسطة االمدرسة ادل

 .لعربيةاللغة ا
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 اب الثالثالب
 منهج البحث

 
 منهج البحث .﴾أ﴿

 فعول البحثم .2
لطريقة اتطبيق أما مفعوؿ البحث الذم يبلحظ ىو 

رة الكبلـ مهالًتقية  لعربيةاللغة ا ليمفي تعالسمعية الشفوية 
مدرسة ادلتوسطة  "ب" ىف ب الصف الثامنبلالط

سيبلىوغ فونوركجو السنة  االسبلمية مفتاح السبلـ كامبي 
 ـ 1029 –  1028الدراسية

البحث اإلجرائية البحث و خصائص موضوع مكان  .8
 الفصلى

ادلدرسة ادلتوسطة االسبلمية  ىفمكاف ىذه البحث 
 ."ب"مفتاح السبلـ كامبي  صف الثامن 

كفقا دلبلحظات الباحث من خبلؿ ادلبلحظة. 
فونوركغو  التعليم يف ادلدرسة الثانوية اإلسبلمية كامبي 

ك كانت ىذه الطريقة جّيدة بل  ابستحداـ طريقة زلاضرة



 

 

الطبلب غَت انشطُت يف تعليم ك تكلم اللغة العرابية. ك 
لذلك كجب تغيَت الطريقة يف تعليم اللغة العربية لًتقية مهارة 

 الكبلـ، حيت يكوف الطبلب نشطُت.
 تغري  البحث م .3

لًتقية السمعية الشفوية لطريقة ا تطبيق تغَّت اإلجراءاتم 
العملية ك ترقية  نتيجةىو تغَّت النتيجة مك مهارة الكبلـ.
 مهارة الكبلـ

  اإلجرائية الفصلى كل  الد ور إجراءات البحث .4
ىي عملية دراسة البحث اإلجرائية الفصلى  

مشكبلت التعلم يف الفصل الدراسي من إرتكلس الذايت 
كاجلهود ادلبذكلة حللها عن طريق القياـ ابلعديد من 

واقف حقيقية كحتليل كل أتثَت اإلجراءات ادلخطط ذلا يف م
 10 ذلذه اإلجراءات.

يف العمة  (PTK)البحث اإلجرائية الفصلى  
اإلستخداـ إلجياد حلوؿ للمشاكل اليت يواجهها 
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مت إجراء ىذا  12.الشخص يف كاجباتو اليومية أينما كاف
البحث اإلجرائية البحث يف منط تعاكين ، كىو تطبيق 

كن من األطراؼ ليس من ادلعلم كل (PTK)الفصلى 
 11 اخلارجية ، ككاف ادلعلم فقط عضونا يف فريق البحث.

إجراء األحباث على شكل  ىذا البحث يتم 
أزكاج بُت األطراؼ اليت تتخذ إجراءات كأطراؼ خارجية 

يف ىذه البحث التعاكنية ،  . يراقب عملية إدارة اإلجراء
كاف الطرؼ الذم يتخذ اإلجراء ىو الباحث بوصفو 

يف حُت أف أكلئك الذين طُلب منهم مراقبة ادلعلم ، 
اإلجراء ادلتواصل كانوا من زمبلء الدراسة كمدرسي اللغة 

 . مناثالعربية من الصف ال
 Kemmis & Mc) كميس ك تغارت  رأل

Taggart ) على أربع  سَت حبث إجراءات الفصلي يشتمل
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خطوات، منها: التخطيط، كالتنفيذ، كادلبلحظة، 
عبلقة ألربع خطوات البحث كادلنعكس. كتشكل ال

 13 اإلجرائي الفصلي على شكل الصورة، كىي كما يلي:
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 التخطيط

لتنفيذا  ادلنعكس الدور األول 

 ادلالحظة

لتخطيطا  

 ادلنعكس
لتنفيذا الدور الثاين  

 ادلالحظة

? 



 

 

 الصورة 1.1
 Kemmis & Mc Taggart) شاكلة كميس و تغارت

 فيما يلي: يف ىذا البحث اإلجراء تتمثل خطة
 ميعداد أدكات التعلإ . أ

 الباحثم اليت أعدىا يالتعل تطبيقكىي خطة 
 مواد اللغة العربية. ر مع معلماك تشكمت ال

 سيناريوىات اإلجراءات . ب
 التخطيط (2

ـ الباحث إبجراء ، يقو يف ىذه ادلرحلة
 الكبلـ، كجيد أف القدرة على الن ك أادلبلحظات 

ابلعربية منخفضة للغاية حبيث مل تصل إىل 
س اللغة مث جيرم مقابلة مع مدر . ميأىداؼ التعل

، شكلة القائمةالعربية دلتابعة ادلشكلة، كحلل ادل
، كىي الطريقة التعليمتار الباحث أخَتان طريقة خي

 .السمعية الشفوية



 

 

يقـو الباحث إبجراء نشاطات ما قبل 
من سبتنرب  18 التاريخيف ( ادلبلحظة)التصرؼ 

جل معرفة حالة الطبلب أل ـ 1028 سنة
. التعليمككذلك الطرؽ اليت يستخدمها ادلعلم عند 

اجتماعنا مع  باحث، أجرل الة على ذلكك عبل
مدرس ادلادة بصفتو ادلراقب الذم كاف عبارة عن 

اجلماعي كانقش اإلعداد  اإلجراءفريق حبث عن 
 اإلجراء. تطبيقكالتخطيط ل

م يف اإلجراءا البحث سيتم إجراء ىذ
دكرة كاحدة تتكوف من جلستُت  ،فصلُت دراسيُت

ىل ك ادلرحلة اال تطبيقل االستعدادات. ينايريف  يبدأ
 ، مبا يف ذلك:إلجراءامن 
كاستخداـ  التعليم تطبيقكضع خطة ل ( أ

 السمعية الشفويةاألساليب 
 التعليمجعل أدكات ادلراقبة دلراقبة عملية  ( ب

 تتكوف من:



 

 

 ختباراال ك القبليّ  االختبار أسئلة (2)
 .البعدمّ 

الطبلب دلعرفة مهاراة   مبلحظةكرقة  (1)
 .التعليمالطبلب يف عملية  كبلـ

كوف ذم سيال التعليمإعداد كسائل  (3)
 .اإلجراءمطلوبة يف خطة 

 التطبيق (1
 لتعليماب الباحث، يقـو يف ىذه ادلرحلة

كجهد   السمعية الشفويةريقة استخداـ الط
يف حُت أف . للغة العربيةاب لتحسُت مهاراة الكبلـ

 مراقب. وادلعلم ى

 ادلبلحظة ( أ
نشاط جلمع البياانت  وىذا النشاط ى

: لكمن خبلؿ مراقبة كل إجراء يتم مبا يف ذ
، تفاعل الطبلب نشاط ادلعلم، تفاعل الطبلب

مجيع احلقائق ادلوجودة  كمع ادلواد التعليمية 



 

 

ىذه ادلبلحظة  تطبيقمت . التعليمأثناء عملية 
 .البحث ةفرقب

 االنعكاس ( ب
 مت احلصوؿ عليها بناءن على بياانتال

ليت دتت ، كاهاتطبيقاليت مت  التعليممبلحظات 
 كخطوة دلدرسُتكا مناقشتها من قبل الباحث

 14 .للتقدـ يف الدكرة اآلتية
  

 ﴿ ك ﴾ أساليب مجع البياانت
أداة رئيسية يف مجع  ادلعلمعترب اإلجرائي ييف البحث 

، حيث تكوف مهمة نينااك تعيعترب ىذا البحث . البياانت
 .قب بينما يكوف ادلعلم ادلنفذ  الباحث عبارة عن مرا

 لباحثا، يصف مجع البياانت سلوبفيما يتعلق أبك 
داخل  التعليمبوضوح ادلبلحظة التشاركية كمراقبة أنشطة 
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 الباحثيف ىذه الدراسة استخدـ . الفصل كما إىل ذلك
 ادلبلحظة، كىي انتمجع البيا أسلوبأربعة أنواع من 

كصف التفاصيل  سيتم. كادلقاببلت كاالختبارات كالتوثيق
 التايل:و على النح

 ةادلبلحظ .2
طريقة جلمع  بلحظةادلبشكل عاـ، يعترب مفهـو 

اليت تتم عن طريق عمل ( البياانت)مواد ادلعلومات 
ادلبلحظات كالتسجيل ادلنهجي للظواىر ادلستهدفة 

 15للرصد.

تدكر زلتوايت كرقة ادلبلحظات حوؿ عملية 
عندما حتدث يف الفصل الدراسي، ككيف يتفاعل  التعليم

ؿ إىل ك ادلعلم كالطبلب بشكل مباشر، من النشاط اال
، فإنو يسجل ابإلضافة إىل ذلك. اط النهائيالنش

 م اللغة العربية.ياألنشطة كمدل تطور الطبلب يف تعل
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، مبلحظة ادلشًتكُتادلستخدمة  إف نوع ادلبلحظة
عن طريق  ادلراقبة اليت يقـو هبا ادلراقبكىي عملية 

كبعبارة . ادلشاركة يف حياة الناس الذين سيتم مبلحظتهم
أيضنا يف تعليم كمراقبة  حثأخرل، يشارؾ ادلعلم كبا

 الطبلب.

 قابلةادل .1
قابلة ىي طريقة للحصوؿ على البياانت من ادل

تم ادلقاببلت اليت ت 16.كجها لوجو عبلقاتال خبلؿ عقد
استخدامها ىي ادلقاببلت ادلفتوحة، كادلقاببلت اليت 

 ىف (غَت ملزمة)تستند إىل األسئلة اليت ليست زلدكدة 
الشخص الذم دتت  رجوة مناإلجاابت ادل كأجاابت اإل

 مقابلتو. 

طبلب لاستهدفت ادلقاببلت يف ىذه الدراسة 
 تعلم اللغة م يفشّقاهتفيما يتعلق مب الثامن "ب"الصف 
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هم فيما يتعلق ابلعربية ككذلك للمدرسُت العربية كخلفيت
ها عند مشّقتككيفية  ةمالطرؽ ادلستخدالعرب حوؿ 

 التدريس.

 االختبارات .3
اإلجراءات  كأ( كن استخدامهااليت دي)ىي الطرؽ 

سلسلة من ادلهاـ  كأاليت جيب أف أتخذ شكل الواجبات )
كامر اليت جيب األ كأيف شكل أسئلة جيب اإلجابة عليها 

 17ن.دلمتح  على اإجراؤىا 

يف ىذه الدراسة، يكوف نوع االختبار ادلستخدـ 
لتحديد صلاح  التعليماختبارنا أتسيسينا كىي اختبار نتائج 

اليت يقـو هبا ادلعلم، من أجل احلصوؿ على  التعليمعملية 
تغذية راجعة من جهود التدريس اليت يقـو هبا ادلعلم يف  

يف بداية االجتماع   .الكفاءة األساسية كأ اببكل 
 .كاختبار بعدمّ كيف هناية االجتماع   قبليّ كاختبار 
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( شفهينا كمكتوابن لتحديد القبليّ االختبار )يل ك اال
كإتقاف ادلواد من قبل الطبلب،  كبلـالمدل مهارات 

 شفهياك يف شكل اختبارات خطية  البعدمّ كاالختبار 
 ت تدريسها دتدلعرفة ما إذا كانت مجيع مواّد الدرس اليت

 قادرة يتقن الطبلب.

 االختبارك  القبلي االختبار بعد اكتماؿ بياانت
القيمة ابستخداـ الصيغة ، سيتم حساب متوسط البعدمّ 

 تقنية حتليل البياانت الكمية يف الصفحة التالية ادلذكورة يف
كمقارنتها بُت االثنُت، حبيث ديكن مبلحظة أف مهارات 

 .السمعية الشفويةلدل الطبلب تزداد ابلطريقة  الكبلـ

 قتوثيال .4
الواردة يف ىذه الدراسة ىي مجيع ادلواد  التوثيقإف 

يف شكل قائمة من  التوثيق ىذا. ادلسجلة أثناء الدراسة
جنبا إىل  اختباركبعد اختبار ما قبل درجات الطبلب يف 

من نتائج ىذه الوثيقة . التعليمجنب مع صور ألنشطة 



 

 

 التعليممن مزيد  تطبيقديكن استخدامو كدليل كنظر يف 
 التفكَت كالنتيجة. كأ

  
 ﴿ ل ﴾ أسلوب حتليل البياانت

حتليل البياانت اليت مت احلصوؿ عليها ابستخداـ التحليل 
 :اد الوصفيّ ادلو 

حتليل البياانت الكيفّية ابستخداـ تقنيات  .1
 التحليل التفاعلي اليت كضعتها ميلس ك

كىي ثبلث  (. Miles dan Huberman) ىوبرماف
، ختفيض البياانت ، خفيض  أكالن . مراحل

البياانت ىو عملية اختيار ، حتديد الًتكيز ، 
تبسيط ، تلخيص ، كتغيَت شكل البياانت 

يف ىذه الدراسة ،  .بلحظات احلقليةاخلاـ يف ادل
أنتج الباحث بياانت حبثية من ادلقاببلت 
كادلبلحظات كالواثئق ادلعقدة حوؿ التعلم 

 . كاألنشطة اليومية للمعلم



 

 

بعد أف مت ختفيض البياانت ، فإف  اثنيا ،
ديكن أف يتم عرض . التايل ىو عرُض البياانت

البياانت يف البحث يف شكل أكصاؼ موجزة ، 
الرسـو البيانية، ك السم تضويرس، كالعبلقات  ك

بُت النظرايت ، كسلططات االنسيابية كما شابو 
من خبلؿ عرض البياانت ، سيكوف من . ذلك

األسهل فهم كختطيط العمل اإلضايف بناءن على 
 18 .يحتليل الكمّ  باليأس.ما مت فهمو

االستنتاج من البياانت ىو  اثلثنا ،
تنادنا إىل كصف التوصل إىل استنتاجات اس

يف عملية البحث حتليل كتفسَت . البياانت
 19.البياانت
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العنصر يف تليل البياانت طراز  3.0
 (levnM evitnaretnI) الفعال

تتألف ىذه . يتم احلصوؿ على البياف اختبلؿ نتائج االختبار .2
االجتماعتُت  الدراسة من دكرتُت، يف كل دكرة تتكوف من

ك االختبار القبلّي )ء ىناؾ نوعاف من االختبارات ككل لقا
احلد األقصى للنتائج اليت حصل عليها الطبلب (. البعدمّ 
يف شكل جدكؿ كحتليلها كصفينا  %200أك   20ىو 

لتحديد مستول مهاراة الطبلب يف الكبلـ ابللغة العربية 
 .على احلساب التايل

 مجع البياانت

 عرض البياانت

 ختفيض  البياانت

 االستنتاج من   البياانت



 

 

  احلاصل   
     النتيجة

    أعلى النتيجة
       

 
   جدول تنفيد الفصل اإلجرائ﴿ن﴾

 تنفيد الفصل اإلجرائجدوال   3.4
 األسبوع األنشطات منرة

0 8 3 4 5 6 

      - التخطيط 0

      - اإلستعدات 8

ترتيب مفاهيم  
 التنفيد

-      

      - ترتيب األدوات 

       تنفيد اإلجرائ 3



 

 

     -  األول دور 

    -   اىندور الث 

       إعداد التقارير 4

   -    إعداد مقرتحات 

إعداد مفاهيم  
 التقارير

    -  

حتسني مسودة  
 التقرير

     - 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 الباب الر ابع
 نتائج البحث

 
 عرض البياانت العامة . أ

السالم" كامبيغ  اتريخ أتسيس ادلدرسة الثانوية "مفتاح .1
 سالهونغ فونوروغو

"مفتاح السبلـ" كامبي   ادلدرسة الثانوية   
سبلىون  فونوركغو ىي أكؿ ادلدرسة من ادلعهد الديٍّت 
اإلسبلمية، الذم قاـ ادلدرسة ىو احلاج أمحد دإم ريّب. 

ـ  2960ادلدرسة "مفتاح السبلـ" يقـو يف السنة 
. بعد انتهي حركة PKIتقريبا، ادلدرسة يقـو ايل حركة 

PKI نوية رمسيا يف ، الطبلب أتمُت. تقـو ادلدرسة الثا
ـ كمنّو  مع  الطبلب ك الديٍّت ك تربوّم  2970السنة 

إلس اآلنيتنكس  2984ـ ك دلّا عهد  2984يف السنة  
 رائس ادلدرسة، اليت فيما يلي:

 : األستاد أمحد ديريب 1009-2970عهد  . أ



 

 

 30 : األستاد زين العارفُت 1028-1009عهد  . ب
لسالم"  اجلغرايف ادلدرسة الثانوية "مفتاح ا ادلواقع .2

 كامبيغ سيالهوغ فونوروغو
تقع ادلدرسة الثانوية "مفتاح السبلـ" يف قرية    

كامبي  مركز سبلىوغ ك مدينة فونوركغو مقاطعة جاكل 
  10الشرقية، جهات اجلنوب من مدينة فونوركغو تقريبا 

 كيلو مًتا من سرّة ادلدينة. ك أّما حدكدىا:
 .(Tlogo)جهات الشمالة حيدكد بقرية تلوغو  . أ

  (Menggare) حيدكد بقرية ميعجارمجهات شرقية   . ب
  (Broto) حيدكد بقرية بركتوجنوب جهات  . ت
  (Wates) جهات غريب حيدكد بقرية كتيس . ث
ىذه ادلدرسة لديها موقع جغرايف إسًتاتيجية أقل،   

لذالك  ألهّنا تقع يف الرّيف ك بعيدا عن الشارع الرئيسي.
لدراجة النارية ك يسافركف بعض  األطفاؿ إيل ادلدرسة اب ا

 حيت ادلشي.
                                                           

ػ يف ادللحق ىذا D/2/28-1028/27انظر إيل نسخة الوثقية الرقم   30 
 البحث.

 



 

 

ك علي الرغم أف ادلدرسة سًتاتيجية أقل، كلكن ىذه   
ادلدرسة ما زالت جتدب الكثَت من الناس. ألّف ىذه 
ادلدرسة توفر أيضا حافلة ادلدرسة كوسيلة ادلكوؾ اّلذم 

 32 يقيموف خارج ادلدرسة.
مفتاح "الرؤية والبعث والغرض ادلدرسة العالية  .3

 ج سالهونج فونوروغكامبن" السالم
 الرؤية للمدرسة .0

مفتاح "  رؤية ادلدرسة الثانوية 
 :ىي" السبلـ

حتقيق خرجيي ادلدرسة الذين يؤمنوف، على دراية ك "
 ".فعل اخلرب

 للمدرسة البعث .8
علي اساس كذا الرؤية، فالّرسالة يف ىذا 

 :ادلدرسة منها

                                                           

ػ يف ادللحق ىذا D/1/28-1028/27قم  انظر إيل نسخة الوثقية الر  32 
 البحث.

 



 

 

 .تنامى ادلوافق كالسلوؾ اإلسبلمي (2
شكل نشط، كخبلؽ، تنفيذ التوجيو كالتعلم ب (1

كفعاؿ، كشلتعة، حبيث ديكن تطوير الطبلب 
 .علي النحو األمثل، كفقا لقدراهتم

 .إنشاء بيئة مدرسة صحية كنظيفة ك مجيلة (3
تطوير بيئة ادلهارات احلياتية يف كل نشاط  (4

 .تعليمي
 .التعرؼ الطبلب أبخبلؽ الكردية (5

 
 "مفتاح السبلـ" الغرض ادلدرسة الثانوية .3

ؤية كالرسالة فالغرض ادلدرسة أتسيس بذلك الر 
 :يعٍت" مفتاح السبلـ" الثانوية

 .ديكن اداء الطبلب العبادة حبيٍد ك صحيح (2
اإلشارة ايل رؤية ك بعث كأغرض الًتبية الوطنية  (1

 .كذات الصلة إبحتياحات إيل اتجمتمع
األشارة ايل معايَت الكفاءة للخرجيُت الذين  (3

 .أتسيسهم ايل ادلدرسة



 

 

من أصحاب ادلصلحة استيعاب ادلدخبلت  (4
ادلتعددين مبا يف ذلك جلنة ادلدارس اليت يرأسها 

 .رللس التعليم بقيادة رئيس ادلدرسة
 .ديكن تطبيق الطبلب سلوؾ األخبلؽ الكردية (5

مفتاح "البياانت عن تركيب منظمة ادلدرسة العالية  .4
 .كامبنج سالهونج فونوروغو" السالم

 لسالممفتاح ا" الثانويةتركيب ادلنظمة ادلدرسة 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 جلنة ادلدرسة رئيس ادلدرسة

كاىل الفصل  
VII 

كاىل الفصل 
VIII  

    IXكاىل الفصل  

 إدارة ادلكتبة إدارة اجلودة إدارة

 قسم الطبلب
 

 قسم الوسائل قسم التدريس
 

 الطبلب



 

 

 والبيان من اجلدوال 4.0

 اإلسم الوضيفة رقم

 جيناريو جلنة ادلدرسة  (0

 زين العارفُت رئيس ادلدرسة  (8

  VIIكاىل الفصل   (3

   VIIIكاىل الفصل    (4

   eXكاىل الفصل    (5

اماـ موىادم عامل يف  إدارة ادلكتبة  (6
الًتبية اإلسبلمّية 

(d.nr.e).  
 مجع راملي ادلاجستَت إدارة اجلودة  (7

فادتيايت عادلة يف الًتبية  إدارة  (8
.(d.nr.e)اإلسبلمّية  

 ديديك كريستيونو قسم التدريس  (9



 

 

امسوف عامل يف الًتبية  قسم الطبلب  (01
 (.d.nr.e)اإلسبلمّية 

الدكتورة أنده حسن  قسم الوسائل  (00
 ادلناكرة

  ادلدرس  (08

  الطالب  (03

 
" مفتاح السالم" يف ادلدرسة العالية أحوال ادلدرسني .4

 كامبنج سالهونج فونوروغو
دلعرفة أحوال ادلدر سني عن اجملال التعل م يف   

ادلدرسة الثانوية "مفتاح السالم" كامبيغ سالهوغ 
 األيت: فونوروغوتفصيال و ميكن أن ينظر إيل جدول

 
 ادلواد الدراسية اإلسم رقم

جغرافيا ك تربية تبعية عامل يف الرتبية امسوف  . 2



 

 

 كطن (.d.nr.e) المي ةاإلس

عامل يف الرتبية  كإجيا .1
 (.d.nr.e) اإلسالمي ة

 اللغة العربية

عامل يف إماـ موىادم  .3
الرتبية اإلسالمي ة 

(d.nr.e.) 

جغرافيا ك علم 
 اإلجتماع

 الفقو كالكتاب الدكتور دمحم منشور .4

 اتريخ اإلسبلمي مجع رملي ادلاجيستَت .5

الدكتورة أنده حسن  .6
 ادلناكرة

علم الكبلـ ك عقيدة 
األخبلؽ كاألخبلؽ ك 

 مهارة حيرز

 علم اإلقتصاد الدكتور كاتيماف .7

عادلة حانيك شاكرة  .8
يف الرتبية اإلسالمي ة 

(d.nr.e.) 

 اللغة العربية

اللغة اإلندكنيسية ك عادلة يف الرتبية  فادتيأيت .9



 

 

خ اإلندكنيسّي ك اتري (.d.nr.e) اإلسالمي ة
 علم التكنولوجيا

عادلة ريرين حارييانيت  20
 (.d..S)يف الرتبية 

 اللغة اإلصلليزية

الدكتور سوتريسنو  22
 ادلاجيستَت

 علم احلاسوب

عادلة يف سرم كاحيوين  .21
الرتبية اإلسالمي ة 

(d.nr.e.) 

علم التاريخ كعلم 
 احلاسوب

عامل يف دمحم متقرّبُت  .23
 سالمي ةالرتبية اإل

(d.nr.e.) 

علم الرايضة كالعلم 
 الفيٍت

  
" مفتاح السالم"الثانويةأحوال الطالب يف ادلدرسة  .5

 كامبنج سالهونج فونوروغو
"  الثانويةىذه السنة يسكن يف ىذه ادلدرسة   

طلب  39كامبنج سبلىونج فونوركغو " مفتاح السبلـ



 

 

فالبياف التفصيلى على ذالك طبلب كما . طالبة 42
 :يلي
 مجلة مرأة رجل الصف رقم

2 VII 22 27 18 

1 VIII 28 20 18 

3 IX 20 24 14 

 80 42 39 مجلة

 
كامبنج " مفتاح السبلـ" الثانوية كسائل ادلدرسة  .6

 سبلىونج فونوركغو
مفتاح " الثانويةكجود الوسائل يف ادلدرسة   

كامبنج سبلىونج فونوركغو تساعد عملية " السبلـ
ادلدرسة تستطيع أف توضح  كانت كسائل. التعليم

الطبلب ليتعلموا يف معهد، كفيها يكوف كسائل كثَتا 
 لي:ككجودىم كما ي



 

 

 احلالة العدد اإلسم رقم

 جّيد 3 غرفة الفصل .2

 جّيد 2 زلتبار علم الطّبيعية .1

 جّيد 2 زلتبار تكنولوجي .3

 جّيد 2 غرفة الصّحة .4

 جّيد 1 غرفة التكنثة األساتيذ .5

 جّيد 9 ة التكنثة الطبلبغرف .6

 جّيد 2 غرفة فندؽ الطلبة .7

 جّيد 9 غرفة فندؽ الطلب .8

 جّيد 75 كرسّي الّطبلب .9

 جّيد 40 مكتب الطبلب .20

كرسّي ادلدرس يف غرفة  .22
 الفصل

 جّيد 3



 

 

 جّيد 40 السّبورة .21

 جّيد 3 خزانة يف غرفة الفصل .23

 جّيد 2 كرّة القدـ .24

 جّيد 2 ليدكرة ا .25

 جّيد 2 كرّة السّلة .26

 جّيد 2 ميداف كرّة القدـ .27

 جّيد 2 ميداف كرّة اليد .28

 جّيد 2 مطبعة .29

 جّيد 2 خزانة سّجبلت .10

 جّيد 1 مكاف صيديلّ  .12

مكتب ادلدرس يف غرفة  .11
 الفصل

 جّيد 3

 



 

 

كامبنج سبلىونج " مفتاح السبلـ" الثانويةذاتية ادلدرسة  .7
 ركغوفونو 
مفتاح "  ادلدرسة الثانوية:   اسم ادلدرسة  .أ 

 "السبلـ
يف الشارع سوبورجيو :    العنواف .ب 

 كامبنج سبلىونج فونوركغو 02/01
 ( 0351)371045:   رقم اذلاتف .ج 
 كامبنج:    القرية .د 
 سبلىونج:    ادلنطقة .ق 
 فونوركغو:    ادلدينة .ك 
 63463:   الرموز الربيدية  .ز 
 2984:   سنة البناء .ح 
 ب:   دةكضع الشها .ط 
 عارؼ إذلم:  اسم مدير ادلدرسة  .م 
الساعة السابعة إال الع اشر :   جدكاؿ التعليم .ؾ 

     صباحا حىت الساعة الثانية     
 .مساء



 

 

  



 

 

 عرض البينات اخلاصة . ب
 الدروروصف البياانت لكل  (0

 27 يف الدراسي الفصل يف البحث ىذا إجراء
 على البحث إجراء مت. 1029 مارس 5 - فرباير
يُعقد . اجتماعات 3تكوف من يل دكر ، ك دكرين

لفت دكر أي. دقيقة 40اجتماع كاحد دلدة دقيقتُت ك 
مراحل للتخطيط كالعمل  4كاحدة من الدراسة من 

فيما يلي توضيح لكل نشاط حبثي . كادلراقبة كالتفكَت
 .الدكر يف البحث ألنشطة:دكر كليف 
 األول الدور .0

كيـو  1029فرباير  27يـو األحد  جُترل
و ى 2ادلواد ادلستفادة يف الدكر . فرباير 29لثبلاثء ا

 3تألف كل دكر من ي. احلوار عن مهنة الطبية
اجتماعات كيف هناية الدكر مت إجراء اختبار لتحديد 

األنشطة . الزايدة يف إتقاف مهارات الكبلـ للطبلب
 :ىي كما يلي األكؿ اليت مت تنفيذىا يف الدكر

 التخطيط (2



 

 

أداة تعليمية  ةد الباحثعتيف ىذه ادلرحلة ، 
 :تتكوف من

دراسة مادة درس اللغة العربية اليت سيتم  ( أ
 تنفيذىا

ترتيب احلوار مع ادلواد ابستخداـ طريقة  ( ب
 السمعية الشفوية

 إعداد ادلصادر ك كسائل التعلم  ( ت
الشفوم إعداد أداة تقييم يف شكل اختبار  ( ث

 لطبلب
 إعداد كرقة مبلحظة دلراقبة على الكبلـ ( ج

 
 جراءاتكتنفيذ اإل (1

كمعلم   ةتصرؼ الباحثتالقدرةأثناء البحث ، 
 قـو بتدريس كتطبيق الطريقة السمعيةت

 ةأيضنا كمراقب ةعمل الباحثت. الشفوية
يف ىذه . ابستخداـ كرقة مبلحظات ميدانية

 ةاللغة العربية كمراقب ةعمل مدرستاألثناء ، 



 

 

راقب تنفيذ التعلم ، كادلوضوع الذم دتت ت
ىو تكوف مرحلة  األكؿ ردراستو يف ىذه الدك 

 : كما يليالشفويةتنفيذ الطريقة السمعية 
/ مواد حوؿ احلوار  ةادلعلم تقدم ( ح

 احملادثة 
من الطبلب القياـ  ةطلب ادلعلمت ( خ

ابلتمارين لسماعها بشكل  
 كبلسيكي

كديكن للطبلب القياـ ابلتمارين يف  ( د
 اتجمموعة

الطبلب إبجراء التمارين يف أزكاج ،  ( ذ
 كإجراء

 اختبارات ( ر
 دلبلحظاتا (3

 يف مبا ، الطبلب لدل التحدث مهارات ( أ
 نطق دقة ، احلركؼ نطق نطق ذلك



 

 

التنغيم  دقة ، القصَتة كالطويلة العلة حركؼ
 الثامن  الصف طبلب كطبلقة ،

 اجلدوال 4.8
بياانت إختبار القبلي من مهارات 

 األولالكالم للطالب يف الدور 
 ادلعلومات قيمة ادلتغَّت  اإلسم منرة

 د ج ب أ
 مقبوؿ 8 1 1 1 1 أغاـ رايف سافوتر 2
 مقبوؿ 8 1 3 2 1  أغوغ ترايان 1
أمحد مجيل إّزدم  3

 احلق
 مردكد 4 2 2 2 2

 مقبوؿ 8 1 1 1 1 ألوغ انغلي بيا  4
 جيد 9 1 1 1 3 ألف راذتث 5
 جيد جدا 23 3 3 3 4 أنية السعدة 6

 جيد 21 3 1 3 4 أنسآ دكم رمحوة 7

 مقبوؿ 7 2 1 1 1 مبباغ ترايان 8



 

 

 مردكد 4 2 2 2 2 دندم سنتاس 9

 جيد 20 1 3 3 1 دييا دكم داسينا فوتر 20

 جيد 22 3 1 3 3 إندغ فاحتة فوءسىت 22

 مقبوؿ 8 1 1 1 1 فًتم أماليا 21

 جيد 21 3 3 3 3 مشركرة نور اكتافيياان 23

 جيد 22 1 3 3 3 معدة حنيفة 24

 مردكد 4 2 2 2 2 نوفل رزؽ رافع 25
 مردكد 4 2 2 2 2 نور ىشاـ شفاعة 26
 مقبوؿ 8 1 1 1 1 ركدينتا 27

 جيد 21 3 3 3 3 رمحة سزكيا تنيا 28

 جيد جدا 23 4 3 3 3 أمي ليلة الرمحة 29

 جيد جدا 23 3 3 3 4 زلفة رمحادف 10

 01 - 7 8 9 9 مجلة



 

 

 
 مبلحظات:

 نطق احلركؼدقة :  أ  (2
لؤلحرؼ القصَتة دقة نطق :  ب  (1

 ويلةكالط
 تنغيمدقة ال:  ج  (3
 الطبلقة:  د  (4

    
 كصف التقييم:   

 (26-23)جّيد جدا :  4 (2
 (21-9)جّيد :  3 (1
 (8-5)مقبوؿ :  1 (3
 (4-2): مردكد  2 (4
 
 



 

 

بياانت النتائج اإلمجالية مهارات الكبلـ 
متوسط قيمة  الطبلب مهارات التخاطب ديكن 
 :التايلالطبلب مع نسبة ىو مبُت يف اجلدكؿ 

  الحاصل   
 الطالب علي اساس الدرجة

جملة الطالب
       

 

     :              جيد جدا

  
          

    :   جيد

  
          

    :   مقبوؿ   

  
          

  :   مردكد 
  

  
          

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 اإلختبار البعدم ( ب
 اجلدوال  4.3

بياانت إختبار البعدى من مهارات الكالم 
 األول للطالب يف الدور

من
 رة

 التقدير قيمة ادلتغري اإلسم
 د ج ب أ

 مقبوؿ 8 1 1 1 1 أغاـ رايف سافوتر 2
 مقبوؿ 8 1 3 2 1 أغوغ ترايان 1
أمحد مجيل إّزدم  3

 احلق
 مقبوؿ  8 1 1 1 1

 ؿمقبو  8 1 1 1 1  ألوغ انغلي بيا 4
 جيد 9 1 1 1 3 ألف راذتث 5
جيد  23 3 3 3 4 أنية السعدة 6

 جدا
 جيد 21 3 1 3 4 أنسآ دكم رمحوة 7

 مقبوؿ 7 2 1 1 1 مبباغ ترايان 8



 

 

 مقبوؿ 7 2 1 1 1 دندم سنتاس 9

2
0 

دييا دكم داسينا 
 فوتر

 جيد  20 1 3 3 1

2
2 

 جيد 21 3 3 3 3 إندغ فاحتة فوءسىت

2
1 

 جيد 9 1 1 1 3 فًتم أماليا

2
3 

مشركرة نور 
 اكتافيياان

 جيد 21 3 3 3 3

2
4 

 جيد 21 3 3 3 3 معدة حنيفة

2
5 

 مردكد 4 2 2 2 2 نوفل رزؽ رافع

2
6 

 مقبوؿ 7 1 1 1 2 نور ىشاـ شفاعة

2
7 

 مقبوؿ 8 1 1 1 1 ركدينتا



 

 

2
8 

 جيد 21 3 3 3 3 رمحة سزكيا تنيا

2
9 

جيد  23 4 3 3 3 أمي ليلة الرمحة
 جدا

1
0 

جيد  23 3 3 3 4 زلفة رمحادف
 جدا

0 مجلة
1 

9 8 8 - 00 

 
 مبلحظات:   

 احلركؼدقة :  أ  (5
لؤلحرؼ القصَتة  دقة نطق:  ب  (6

 كالطويلة
 التنغيمدقة :  ج  (7
 الطبلقة:  د  (8

    



 

 

 كصف التقييم:   
 (26-23)جّيد جدا :  4 (2
 (21-9)جّيد :  3 (1
 (8-5)مقبوؿ :  1 (3
 (4-2)مردكد :  2 (4
 
 

بياانت النتائج اإلمجالية مهارات الكبلـ 
متوسط قيمة  الطبلب مهارات التخاطب ديكن 

 :الطبلب مع نسبة ىو مبُت يف اجلدكؿ التايل

  احلاصل   
 الطبلب علي اساس الدرجة

مجلة الطبلب
       

 
   :             جيد جدا

  

  
          

  :   جيد
  

  
          

  :   مقبول   
  

  
          

  :   مردود 
  

  
         



 

 

 
 االنعكاس (4

استنادنا إىل بياانت البحث اليت مت 
، خلص  2احلصوؿ عليها يف الدكر 

مل  2الدكر  الباحثوف إىل أف أنشطة التعلم يف
حتقق أقصى النتائج بسبب افتقار الطبلب 

ديكن مبلحظة ذلك  إىل مهارات التحدث ،
اختبار قدرة الطالب على  من بياانت

: فقط 25تظهر البياانت فقط أف . الكبلـ
ا ، ك  : 35من الطبلب يتحدثوف جيدن

: 10: ليسوا جيدين ك 30جييدكف ، ك 
بينما أظهر اختبار ما بعد . ليسوا جيدين
: من الطبلب الذين كانت 25االختبار أف 

: 40،  مهارات التحدث لديهم جيدة جدنا
: 5: مل تكن جيدة ك 40كانوا جيدين ، 
ال تزاؿ النسبة ادلئوية لقدرة . مل تكن جيدة



 

 

الطبلب على التكلم مفقودة ، لذلك جيب 
 . عقد الدكرالتالية لتحسينها

 الثاينالدور  .8
كيـو  1029فرباير  14يـو األحد  جُترل
ادلواد ادلستفادة يف .  1029فرباير 16الثبلاثء 
تتألف  . وار عن "يف ادلستشفى"ىي احل 1الدكر 

اجتماعات كيف هناية الدكر مت  3كل دكر من 
إجراء اختبار لتحديد الزايدة يف إتقاف مهارات 

األنشطة اليت مت تنفيذىا يف الدكر . الكبلـ للطبلب
 :الثاين ىي كما يلي

 التخطيط (2
يف ىذه ادلرحلة ، يعد الباحث أداة تعليمية 

 :تتكوف من
غة العربية اليت سيتم دراسة مادة درس الل .أ 

 تنفيذىا
ترتيب احلوار مع ادلواد ابستخداـ طريقة  .ب 

 السمعية الشفوية



 

 

 إعداد ادلصادر ك كسائل التعلم  .ج 
إعداد أداة تقييم يف شكل اختبار  .د 

 مكتوابلطبلب
 إعداد كرقة مبلحظة دلراقبة على الكبلـ .ق 
 كتنفيذ اإلجراءات (1

القدرةأثناء البحث ، يتصرؼ 
دريس كتطبيق الباحث كمعلم يقـو بت

يعمل الباحث أيضنا  . الطريقة السمعية
كمراقب ابستخداـ كرقة مبلحظات 

يف ىذه األثناء ، يعمل مدرس اللغة . ميدانية
العربية كمراقب يراقب تنفيذ التعلم ، 
 اكادلوضوع الذم دتت دراستو يف ىذ

ىو تكوف مرحلة تنفيذ الطريقة  األكؿالدكر 
 : السمعية كما يلي

احملادثة / اد حوؿ احلوار قدـ ادلعلم مو  ( أ
 ، حيثويقـو



 

 

يطلب ادلعلم من الطبلب القياـ  ( ب
 ابلتمارين لسماعها بشكل كبلسيكي

كديكن للطبلب القياـ ابلتمارين يف  ( ت
 اتجمموعة

الطبلب إبجراء التمارين يف أزكاج ،  ( ث
 كإجراء

 اختبارات ( ج
 ادلبلحظات (3

 يف مبا ، الطبلب لدل التحدث مهارات . أ
 نطق ةدق ،. احلركؼ نطق نطق ذلك

 دقة ، القصَتة كالطويلة العلة حركؼ
 الصف الثامن طبلب كطبلقة ، التجويد

 اجلدوال 4.4 
بياانت إختبار القبلي من مهارات الكبلـ 

 الثاى للطبلب يف الدكر
 ادلعلومات قيمة ادلتغَّت  اإلسم منرة

 د ج ب أ



 

 

 جيد 22 3 3 1 3 أغاـ رايف سافوتر 2
 جيد 20 1 3 1 3 أغوغ ترايان 1
أمحد مجيل إّزدم  3

 احلق
 جيد 20 1 3 1 3

 جيد 20 1 3 1 3 ألوغ انغلي بيا  4
 جيد 20 1 1 3 3 ألف راذتث 5
 جيد جدا 23 3 3 3 4 أنية السعدة 6

 جيد 21 3 1 3 4 أنسآ دكم رمحوة 7

 جيد 9 1 1 1 3 مبباغ ترايان 8

 مقبوؿ 8 1 1 1 1 دندم سنتاس 9

دييا دكم داسينا  20
 رفوت

جدا جيد 23 3 3 3 4  

إندغ فاحتة  22
 فوءسىت

 جيد 21 3 3 3 3

 جيد 22 1 3 3 3 فًتم أماليا 21



 

 

مشركرة نور  23
 اكتافيياان

جدا جيد 23 3 3 3 4  

 جيد 21 3 3 3 3 معدة حنيفة 24

 مقبوؿ 8 1 1 1 1 نوفل رزؽ رافع 25

 جيد 20 1 3 1 3 نور ىشاـ شفاعة 26

دجي 9 1 1 1 3 ركدينتا 27  

 جيد 21 3 3 3 3 رمحة سزكيا تنيا 28

 جيد جدا 24 4 3 3 4 أمي ليلة الرمحة 29

 جيد جدا 24 4 4 3 4 زلفة رمحادف 10

 28 - 20 23 22 28 مجلة

 
 مبلحظات:

 احلركؼدقة :  أ  (9
لؤلحرؼ القصَتة  دقة نطق:  ب  (20



 

 

 كالطويلة
 التنغيمدقة :  ج  (22
 الطبلقة: د  (21

    
 كصف التقييم:   

 (26-23)جّيد جدا :  4 (2
 (21-9)جّيد :  3 (1
 (8-5)مقبوؿ :  1 (3
 (4-2): مردكد  2 (4
 
 

بياانت النتائج اإلمجالية مهارات الكبلـ 
متوسط قيمة  الطبلب مهارات التخاطب ديكن 

 :الطبلب مع نسبة ىو مبُت يف اجلدكؿ التايل

  احلاصل   
 الطبلب علي اساس الدرجة

مجلة الطبلب
       



 

 

 
   :             جيد جدا

  

  
          

  :   جيد
   

  
          

  :   مقبول   
  

  
          

       :   مردود 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 اإلختبار البعدم . ب
 اجلدوال 4.5 

بياانت إختبار البعدى من مهارات 
 الكالم للطالب يف الدور الثاىن

 ادلعلومات قيمة ادلتغري   اإلسم منرة
 د ج ب أ

 جيد 21 3 3 1 4 أغاـ رايف سافوتر 2
 جيد 20 1 3 1 3 أغوغ ترايان 1
 جيد 20 1 3 1 3 أمحد مجيل إّزدم  3
 جيد 20 1 3 1 3 ألوغ انغلي بيا  4
 جيد 22 1 3 3 3 ألف راذتث 5
 جيد جدا 23 3 3 3 4 أنية السعدة 6

 جيد 21 3 1 3 4 أنسآ دكم رمحوة 7

 جيد 22 1 3 3 3 مبباغ ترايان 8

 جيد 9 1 1 1 3 دندم سنتاس 9



 

 

 جيد جدا 24 3 4 3 4 دييا دكم داسينا  20

 جيد 21 3 3 3 3 إندغ فاحتة  22

 جيد 20 1 3 1 3 فًتم أماليا 21

مشركرة نور  23
 اكتافيياان

 جيد جدا 23 3 3 3 4

 جيد 21 3 3 3 3 معدة حنيفة 24

 جيد 9 3 1 1 1 زؽ رافعنوفل ر  25

 جيد 20 1 3 1 3 نور ىشاـ شفاعة 26

 جيد 9 1 1 1 3 ركدينتا 27

 جيد 21 3 3 3 3 رمحة سزكيا تنيا 28

 جيد جدا 24 4 3 3 4 أمي ليلة الرمحة 29

 جيد جدا 24 3 4 3 4 زلفة رمحادف 10

 10 - 22 26 22 28 مجلة

 



 

 

 مبلحظات:
 احلركؼدقة :  أ (2
لؤلحرؼ القصَتة  طقدقة ن:  ب (1

 كالطويلة
 التنغيمدقة :  ج (3
 الطبلقة:  د (4

    
 كصف التقييم:   

 (26-23)جّيد جدا :  4 (2
 (21-9)جّيد :  3 (1
 (8-5)مقبوؿ :  1 (3
 (4-2): مردكد  2 (4
 
 

بياانت النتائج اإلمجالية مهارات الكبلـ الطبلب مهارات التخاطب 
 :مع نسبة ىو مبُت يف اجلدكؿ التايلمتوسط قيمة الطبلب  ديكن 



 

 

  احلاصل   
 الطبلب علي اساس الدرجة

مجلة الطبلب
       

 
   : جيد جدا

  

  
          

  :   جيد
   

  
          

       :   مقبول   

       :   مردود 

 

 االنعكاس (5
بناءن على بياانت البحث اليت مت 

ليها يف الدكر الثاين ، خلص احلصوؿ ع
الباحثوف إىل أف أنشطة التعلم يف الدكر الثاين 

أقصى النتائج ألف قدرات الطبلب  قد حققت
على الكبلـ قد زادت ككصلت إىل نسب 

ديكن مبلحظة . : 75: ك  65مرضية من 
. ذلك من خبلؿ االختبار الشفوم للطالب

: من 15تشَت البياانت إىل أف ما يصل إىل 
: من الطبلب 65ب جيدكف للغاية ، ك الطبل



 

 

. : من الطبلب ليسوا جيدين20جيدكف ، ك 
حىت بعد أف يظهر اختبار ما بعد االختبار أف 

: جيدكف 75: منهم جيدكف للغاية ، ك 15
، كالنسبة ادلئوية من قدرة الطبلب على 
التحدث عالية كال يلـز االحتفاظ هبا يف 

 الدكرالتالية.
 

 بياانتعملية حتليل الب. 
 األول الدور. 2 

من أنشطة التعلم ، كاألنشطة  األكؿ يف الدكر أ 
اليت نفذت ىي التخطيط كالتنفيذ كادلراقبة 

 بناءن على أنشطة التعلم اليت مت.  .كالتفكَت
تنفيذىا ، مت احلصوؿ على نوعُت من البياانت 

كديكن . ، مها االختبار ادلسبق كاالختبار البلحق
احلصوؿ على نوعُت من تنفيذىا ، مت  مبلحظة

البياانت ، مها االختبار ادلسبق كاالختبار 



 

 

،  كديكن مبلحظة نتائج دكر أحباث. البلحق
 :حيث يف اجلدكؿ التايل

 اجلدوال 4.6
األول نتائج إختبار القبلي من مهارات الكالم للطالب يف الدور  

 نسبة ؼ الكالم

:25 3 جيد جدا  

:35 7 جيد  

:30 6 مقبوؿ  

:10 4 مردكد  

 
 الوصف:

مع  26-9: الطبلب الذين حيققوف مكتمل
طبلب ، الطبلب الذين مل يكملوا  20ما رلموعو 
 .طبلب 20مع ما رلموعو  8-2: حققوا نتيجة



 

 

مع  26-9: الطبلب الذين حيققوف مكتمل
طبلب ، الطبلب الذين مل يكملوا  20ما رلموعو 

 يف أنشطة تعلم اللغة العربية يف الدكر حق
بل  قدرة الطبلب على نطق احلركؼ ت،األكؿ

: ، كدقة  45طبلب بنسبة  9كاحلركؼ ادلتحركة 
طبلب  9نطق حركؼ العلة القصَتة كالطويلة ىي 

الطالبات / طبلب  8 التنغيم: ، كدقة  45بنسبة 
 35طبلب بنسبة  7: ، كالطبلقة ىناؾ  40بنسبة 

كبلغت النتائج اإلمجالية لقدر الطبلب على . :
ىذا يثبت أف مهارات . فقط: 45التحدث 

التحدث لدل الطبلب ال تزاؿ غَت احلد األقصى ، 
 .لذلك ىناؾ حاجة دلزيد من أنشطة التعلم

 
 
 
 
 



 

 

 إختبار بعدم ب 
 

 جدوال 4.7
األول نتائج إختبار البعدى من مهارات الكالم للطالب يف الدور  

 النسبة ادلئوية ؼ ادلعلومات

ا :25 3 جيد جدن  

:35 7 جيد  

45: 9 مقبوؿ  

ردكدم  2 5:  

 الوصف:
يف أنشطة تعلم اللغة العربية يف الدكرالثاين ، 
قدرة الطبلب يف دقة نطق احلركؼ كاحلركؼ 

: ، كدقة نطق 45طالبنا بنسبة  50ادلتحركة ىي 
طبلب بنسبة  9حركؼ العلة القصَتة كالطويلة ىي 

: ، 40طبلب بنسبة  8لػ  التنغيم: ، كدقة 45



 

 

كبلغت . : 40ة طبلب مع نسب 8كالطبلقة ىناؾ 
: 55النتائج اإلمجالية لقدرات التحدث للطالبات 

ىذا يثبت أف مهارات التحدث لدل . فقط
الطبلب ال تزاؿ غَت احلد األقصى ، لذلك ىناؾ 

 .حاجة دلزيد من أنشطة التعلم
 

 . الدكر الثاين 1
 اجلدوال 4.8

 نتائج إختبار القبلي من مهارات الكالم للطالب يف الدور الثاىن
دلعلوماتا  النسبة ادلئوية ؼ 

ا :15 5 جيد جدن  

:65 23 جيد  

:20 1 مقبوؿ  

:0 0 مردكد  

 الوصف: 



 

 

يف أنشطة تعلم اللغة العربية يف الدكرالثاين ،    
تبل  قدرة الطبلب على دقة نطق احلركؼ كاحلركؼ 

: ، كدقة نطق حركؼ 90طالبنا بنسبة  28ادلتحركة 
: 55ب بنسبة طبل 22العلة القصَتة كالطويلة ىي 

: ، كالطبلقة  65طالبا بنسبة  23 التنغيم، كدقة 
كبلغت النتائج . : 50طبلب بنسبة  20ىناؾ 

. : فقط90اإلمجالية لقدرة الطبلب على التحدث 
ىذا يثبت أف مهارات التحدث لدل الطبلب ال 
تزاؿ غَت احلد األقصى ، لذلك ىناؾ حاجة دلزيد 

 .من أنشطة التعلم
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 الجدو  4.9 
نتائج إختبار البعدى من مهارات الكالم للطالب 

 يف الدورالثاىن
 النسبة ادلئوية ؼ ادلعلومات

ا :15 5 جيد جدن  

:75 25 جيد  

:. . مقبوؿ  

:0 0 مردكد  

 الوصف:
يف تعلم اللغة العربية يف الدكر الثاين ، قدرة    

 28الطبلب على الدقة نطق احلركؼ كاحلركؼ 
: ،  80الب بنسبة ط/ طالب  26   الطبلب

. : 50طبلب مع نسبة  20كالطبلقة ىناؾ 
كالنتائج اإلمجالية لقدرة الطبلب على التحدث 

ىذا يثبت أف مهارات التحدث . :95بلغت فقط 



 

 

لدل الطبلب ال تزاؿ غَت احلد األقصى ، لذلك 
 ىناؾ حاجة دلزيد من أنشطة التعلم.

 ادلناقشة .3
على  توضح نتائج الدراسة أف قدرة الطبلب   

التحدث ابستخداـ الطريقة السمعية تظهر نتائج 
مرضية حبيث تتوافق مع ما يتوقعو ادلعلم يبلحظ يف ، 
سواء يف االختبار القبلي أك االختبار البعدم 

مقارانت البياانت يف الثانية من ىذه . للطبلب
 اجلدكؿ التايل: الدكرات

  
 اإلختبار القبلى . أ

 جدوال 4.01 
درة على الكالم يف االختبار القبليمقارنة بني نتائج الق  

2دكر ادلعلومات 1دكر    

ؼ: الًتدد  : الًتدد 

:25 3 جيد جدا  5 15:  



 

 

:65 23 35 7 جيد  

: 30 6 مقبوؿ  1 20:  

:10 4 مردكد  0 0:  

جدكؿ قدرة  يف ذلك مبلحظة ديكن   
الطبلب على التحدث من خبلؿ تطبيق الطريقة 

من نتائج ىذه  2زايدة من الدكر ىناؾ  - السمعية
يف  1الدكر  إيل الدراسات ، ديكن مبلحظة أنو من بين

نتيجة  ىذا البحث التدرييب إىل الفصل كصلت إىل
يف ىذا البحث التدرييب إىل الفصل  1الدكر  . اجليدة

 28طالبنا ، مت االنتهاء من نتائج  10 كصلت إىل
. طالب ألهنم مل ينتبهوا للدرس 1طالبنا كمل يكمل 

: 80التحدث  لذين يكملوف مهاراتالطبلب ا
لقد كصلت نتائج أحباث . :20كالطبلب ال يكملوف 
لذلك ديكن أف خنلص إىل أف  الفصل إىل اكتماذلا.

تطبيق األسلوب السمعي ديكن أف حيسن القدرة على 
ب مدرسة الثانوية  8التحدث للطبلب يف الفصل 



 

 

من رلموعة مهارة . مفتاح السبلـ كامبي  فونوركغو
 .ـ عموما يتبُت من الرسم البياين أدانهالكبل
 السم البياين 4.22

يف إلختيار القبلى نتائجادلقارنة الطالب  
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 اإلختبار البعدل . ب
 السم البياين 4.08

 مقارنة البعدي
األكؿ الدكر ادلعلومات الثاين الدكر   

 F : F : 

:25 3 جيد جدا  5 15:  

:35 7 جيد  25 75:  

:45 9 مقبوؿ  0 : 

دمردك   2 5:  0 : 

يف  2الذم حيدث يف دكر التعلم  اإلجرائ البحث 
 تطبيق الطريقة السمعية ال يعد احلد األقصى ألف بعض الطبلب

ال يزاؿ   عندما حيدث التعلم ،. البحوث الطبقة العمل ال ينتبهوف
ىناؾ طبلب يرغبوف يف النـو ، لذلك يويل الطبلب اىتمامنا أقل 

رات التحدث لدل الطبلب إىل احلد للمعلم يف إىل أال تكوف مها
يؤدم ىذا . يكوف اختبار ما مت عملية التعلم األقصى حبيث ال 



 

 

ىو  1احلصوؿ عليو كما ىو متوقع التحسُت الذم حيدث يف الدكرة 
أف ادلعلم يف إدارة الفصل عند تطبيق األسلوب السمعي الصحيح ، 

ا ىدة منشور ديكن مشا. حبيث ديكن للطبلب فهم ادلادة ادلقدمة جيدن
 :االختبار ابلكامل يف الرسم البياين التايل
 السم البياين 4.23

 نتائجادلقارنة الطالب يف إلختيار البعدى
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 الباب اخلامس
 خامتة

 اخلالصة . أ
نتائج حبث الفصل الدراسي الذم يف ادلدرسة الثانوية 
اإلسبلمية مفتاح السبلـ كامبي  سبلىونج فونوركجو، مع 

لطريقة السمعية الشفوية لًتقية مهارة العنواف:" تطبيق ا
" ب"لطبلب الصف الثامن الكبلـ يف تعليم اللغة العربية 

ابدلدرسة ادلتوسطة اإلسبلمية مفتاح السبلـ كامبي  
 1029 – 1028سيبلىونج بفونوركجو السنة الدراسية 

 :ديكن للباحث أف خيتتم ما يلي ". ـ
تركز على ىي الطريقة اليت  السمعية الشفوية الطريقة .2

احملادثة ، نص / ادلمارسة ، كحفظ ادلفردات ، كاحلوار 
تطبيق الطريقة السمعية الشفوية كعملينا .  القصة،

جتعل الطبلب شجاعة يف شلارسة احلوار أماـ الفصل، 
ك أمرت ادلعلمة للمارسة احلوار ك حفظ ادلفردات 

اب لتمارين لسماعها  تطلب ادلعلمة من الطبلبك 



 

 

ك ديكن للطبلب القياـ اب لتمارين بشكل كبلسيكي، 
  .يف اتجمموعة

الطريقة السمعية الشفوية يستطيع أف يزداد مهارات  .1
الكبلـ للطبلب صف الثامن "ب". يف الدكرة األكيل 

: من الطبلب الذين كانت  25أظهركا علي نسبة 
ا، ك  : من 35مهارات الكبلـ لديهم جيدة جدن
لكبلـ ، ك الطبلب الذين لديهم مهارات جيدة يف ا

كبعد . : مردكد10: مل تكن جيدة اك مقبوؿ ك 30
تنفيذ طريقة السمعية الشفوية من اختبار ما بعد 

: من الطبلب قدرة الطبلب الذين  25اختبار نسبة 
: من الطبلب  35يتكلموف بشكل جيد للغاية ، 

يف الدكرة .: مردكد 5: مقبوؿ ،  45جيدة جدا ، 
لى التحدث لطبلب الثانية ، زادت نسبة القدرة ع

طالبنا بشكل جيد  1بنسبة  " ب" الصف الثامن
ا. 75 للغاية ، ك   طالبنا كانوا جيدن

 
 



 

 

  اإلقرتاحات . ب
بناءن على األحباث اليت مت إجراؤىا يف البحث ، فإف للباحثُت 

 :االقًتاحات التالية
 للمدرسة .2

توفَت التسهيبلت كالبنية التحتية الكاملة لدعم   
 حتقيق جودة التعل

 لمعلمُتل .1
ادلتوقع أف يكوف ادلعلموف قادرين على تطبيق  

أساليب التعلم أك االسًتاتيجيات اليت تزيد من قدرات 
الطبلب على التحدث ، أم عن طريق السمعية الشفوية ك 

  تطبيق األساليب كغَتىا
 

 للطبلب .3
بعد متابعة عملية تعلم اللغة العربية من خبلؿ  

أف يكوف الطبلب األساليب السمعية ، من ادلتوقع 
 قادرين على تطبيقها يف الفصل كخارج الفصل الدراسي

 للباحثُت يف ادلستقبل .4



 

 

 قادرة الدراسة ىذه نتائج تكوف أف ادلتوقع من  
. البحوث كإجراء كاخلربة ادلعرفة آفاؽ كتوسيع إضافة على
 تطوير يف كدعم كدراسة ىذا استخداـ أيضنا ادلتوقع من

 ابدلوضوع ادلتعلقة البحثية ادلعرفة

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 جعقائمة ادلرا
 ادلراجع العربية .aأ



 

 

ادلرجزع يف مناىج تعلبم اللغة أمحد مدكور كأخركف، علي، 
دار الفكرم : ، القاىرةالعربية للناطقُت بلغات اخرم

 1020 العريب،
ادلرجع يف تعليم اللغة العربيو أمحد طعيمة، رشدم،  

: جامعة أـ مصرم)، ,للناطقُت بلغات أخرم اجلزء األكؿ
 القرم(

: بَتكت. جامع الدركس العربية . الغبلييٌت، مصطفى
 1024ادلكتبة التوفيقية، 

تعلم اللغات احلية كتعليمها بُت صبلح عبد اتجميد العريي، 
 (2982: مكتية لبناف، بَتكت)، النظرية ك التطبيق

 

 

 

 ادلراجع األجنبية .aب



 

 

 Penelitian.  ك آخركف سوىارسيمي،  أريكونتو
Tindakan Kelas.  :بومي جاكارات

 .1027أكسارا، 
 Metodologi Pengajaranحديد، يشَتم ، 

Bahasa Arab  جغحاكرات: مسب  سيو( ،
 (2994أفصط، 

 Penelitian Tindakan. كينا سنجااي،
Kelas . 1026كنجاان، : جاكارات. 

 Pembelajaranعبد اذلميد ،دمحم ك آخركف. 
Bahasa Arab Pendekatan, 

Metode, Strategi dan Media  .
اجلامعة االسبلمية احلكومّية  ماالنج: الطيعة
 .1008ماالنج فرس، 

،  Pembelajaran Bahasa Arabنور عُت ، 
 (1026)فونورك جو ا: سالُت مادييا ،



 

 

 Metodologiفؤاد ايفيندل، أمحد . 
Pengajaran Bahasa Arab .

 . 1005ماالنج: مشكات، 
 Pembelajaran Bahasaفخر الرحي، عزيز 

Asing Metode Tradisional 
dan Kontemporer, ،(ابنييا جاكرات :

 (،1000فلبيس ، 
 daara al . eP irerart.  سيف ادلصطفى،

frtrvr IarP AtasralB  .اجلامعة  الطيعة: ماالنج
 .1022االسبلمية احلكومّية مالك، 
 Saert .مايبارم ،أكـر ، كأصحابو، 

. tarerart frtrvr IarP arSr 
. aa a rt gltaal Iarer Avire 

AIAA ،2976، )جاكارات، 
 Melaksanakan Penelitian. مسنور  مصليح،

Tindakan Kelas Itu Mudahجاكرات: بومي . 



 

 

 Penelitian Tindakanاذلدل، مفتاح . 
Kelas Teori dan Praktik .

 . 1025فوستاكا فيبلجار، جوكجاكرات: 
 Metodologi  .ىرماكاف، اجيف 

Pembelajaran Bahasa Arab  .
 . 1024: ردياجا ركسداكاراي، ابندكنج

مدرسة  لصف الثامن "ب" ادلقابلة مع  الطبلب اب
ىف التاريخ  ابدلدرسة ادلتوسطة اإلسبلمية مفتاح السبلـ كامبي 

 .1028من سبتمرب  18
مدرسة  لصف الثامن "ب" ادلقابلة مع  ادلعلمة اب

ىف  ابدلدرسة ادلتوسطة اإلسبلمية مفتاح السبلـ كامبي 
 1028من سبتمرب  18التاريخ 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 



 

 

 



 

 

 



 

 

 


