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الملخص

تطبيق الطريقة السمعية الشفوية بوسائل الصور يف . ٢٠١٩.ايكا سافوتري، دسي
مفتاح "باملدرسة املتوسطة"أ"تعليم مهارة الكتابة لطالب الصف الثامن 

قسم تعليم اللغة . البحث العلمي.كامبنج سالهونج فونوروجو" السالم
العربية بكلية الرتبية والعلوم التعليمية باجلامعة اإلسالمية  احلكومية 

.املشرف أمحد زبيدي املاجستري. وفونوروج

مهارة الكتابة، الطريقة السمعية الشفوية، الوسائل تعليم: الكلمة األسسية
. الصور

تعّلم اللغات األخرى خبالف الّلغة األوىل هو أمر صعب،مثل اللغة 
يف إتقان الّلغة العربّية نفسها، جيب ان يكون إتقان ألربع مهارات لغويّة هي . العربّية

من بني هذه . ارة اإلستماع، ومهارة القراءة، ومهارة الكالم، ومهارة الكتابةمه
املهارات الّلغويّة، كانت مهارة الكتابة هي املهارات األخرية من أربع املهارات 

الكتابة هي مهارة لغوية منتجة حّىت توجد املشكلة اليت اظهر الشعور . الّلغويّة
للغّلب على هذه املشكلة يف التعّلم كتعلم . تعلمهابالصعوبة ملتعّلم الّلغة العربية يف

الكتابة يتطّلب املعّلم استخدام األساليب املختلفة لتنمية الدافع والرغبة من الطالب 
لتعّلم الّلغة العربية، حىت يف تعليم مهارة الكتابة حيتاج إىل الطريقة والوسائل التعليمية 

. لتحقيق أغراض التعليم
كامبنج " مفتاح السالم"باملدرسة املتوسطة " أ"يف الصف الثامن 

سالهونج فونوروجو جيمع املعلم بني الطريقة والوسائل، واحدة من الطرق اليت 
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أستخدمها املعلم هي طريقة السمعية الشفوية، ويهدف الطريقة السمعية الشفوية 
الكالم، هي ميكن الطالب إلتقان أربع املهارات اللغوية هي مهارة اإلستماع، مهارة 

ويف تطبيق هذه الطريقة يستخدم أيضا املعلم على . مهارة الكتابة ومهارة القراءة
. واحدة من الوسائل اليت استخدامها املعلم هي وسائل الصور. الوسائل التعليمية

ويهدف من وسائل الصور هي ميكن أن تقلل من امللل لدى الطالب ويزيد محاسة 
.الطالب للتعلم

كيف خطوات تطبيق الطريقة )١: (ا البحث هوأسئلة البحث هلذ
" أ"السمعية الشفوية بوسائل الصور يف تعليم مهارة الكتابة لطالب الصف الثامن 

ما مشكالت ) ٢. (كامبنج سالهونج فونوروجو"مفتاح السالم"باملدرسة املتوسطة 
ريقة تطبيق الطريقة الّسمعّية الشفويّة بوسائل الصّور يف تعليم مهارة الكتابة وط

كامبنج " مفتاح السالم"باملدرسة املتوسطة " أ"حلوهلا لطالب الصف الثامن 
.سالهونج فونوروجو

هذا البحث هو حبث كيفي، قامت الباحثة بالبحث يف املدرسة املتوسطة 
وللحصول على البيانات استخدمت . كامبنج سالهونج فونوروجو" مفتاح السالم"

وعند حتليل . املقابلة واملالحظة والوثائق املكتوبةالباحثة الطريقة العلمّية كطريقة 
البيانات، أستخدمت الباحثة أسلوب حتليل البيانات هي حتليل وصفي كيفي علي 

.   منوذج ميليس وهوبريمان، بتخفيض البيانات وعرض البيانات واستنتاج البيانات

إن خطوات تطبيق الطريقة السمعية ) ١: وأما نتائج هذا البحث هي
باملدرسة " أ"فوية بوسائل الصور يف تعليم مهارة الكتابة لطالب الصف الثامن الش

بّني املعلم عن ) ١: (كامبنج سالهونج فونوروجو كما يلي" مفتاح السالم"املتوسطة 
طلب املعلم من ) ٢(كيفية تطبيق الطريقة السمعية الشفوية بوسائل الصور، 
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ق املعلم املفردات و طلب من الطالب نط) ٣(الطالب الرتكيز إلستماع املفردات ، 
أمر املعلم الطالب لتكوين ) ٥(عرض املعلم صورة عن املفردات، ) ٤(لتقليدها، 

إن املشكالت تطبيق الطريقة السمعية ) ١. مجلة مفيدة من املفردات أو من الصورة
الشفوية بوسائل الصور يف تعليم مهارة الكتابة وطريقة حلوهلا لطالب الصف الثامن 

) ١: (كامبنج سالهونج فونوروجو هي" مفتاح السالم"باملدرسة املتوسطة " أ"
صعوبة الطالب يف تقليد نطق املفردات اليت قرأها املعلم، وطريقة حلها هي بزيادة 

شعروا الطالب بامللل، وطريقة حلها هي استخدام املعلم ) ٢(الرتكيز للدرس، 
صعوبة الطالب يف تكوين مجلة ) ٣(أشكاال أخرى لتكوين جذبة من هذه الطريقة، 

مفيدة وصعوبة يف فهم معىن املفردات، وطريقة حلها هي حفظ املفردات أو فتح 
صعوبة الطالب يف النظر ألن الصورة ) ٤(القاموس أو سأل إىل أصدقاء أو املعلم، 

شكلها صغري، وطريقة حلها هي استخدام املعلم الصورة بشكل كبري لينظروا إليها 
نقصان التشجيع من الطالب، وطريقة حلها هي يعطى املعلم الدوافع ) ٥(مجيعا، 

صعوبة يف التفريق بني األحرف املتقاربة، ) ٦(ليكون هلم شجاعة ومحاسة للتعلم، 
وطريقة حلها هي تعلم الدرس عن احلروف املتقاربة من احلروف اهلجائية ونطق 

. املعلم املفردات بصوت عال وواضح
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الباب األول
المقدمة

﴿أ﴾ خلفّية البحث 
. نفصل من احلياة البشريّةتالاليتالّلغة هي الّناحية

الّلغة هي آلة املواصالت وآلة اإليصال إلدراك الغرض 
كانت لغات خمتلفة يستخدمها اإلنسان منها ١.معّينة

بعد . الّلغة األوىل أو الّلغة األم والّلغة الثانية الّلغة األجنبّية
تعّلم الّلغة األوىل أو الّلغة األم، هناك تعّلم ليست الّلغة 

الّلغة . لكن، هي الّلغة الثانّية و الّلغة األجنبّية. األوىل
تمع الواسع أو الّلغة اليت الثانية هي الّلغة املستخدمة ا

تمع أّما الّلغة . حيصل عليها األطفال يف ارتباطهم يف ا

اجلامعة : فونوروجو(Pengantar Linguistik Arab,تشاهيووس تري جأ١
.٣، )٢٠١١اإلسالمية احلكومية فونوروجو،



٢

األجنبّية هي لغة يستخدمها األجانب الذين هم يف 
تمع أو األّمة ٢.خارج ا

تعّلم لغات أخرى خبالف الّلغة األوىل هو امر 
صعب، وخاصة تعّلم الّلغة األجنبّية ألّن اكتساب هذه 

طبيعّيا، حّىت جيب ان يكون الطالب الّلغة يف الّلغة ليس
م مل حيصلوا يف  ّ فارق طفيف جديد يف النّاحية املختلفة أ

م يقال أّن تعليم الّلغة األجنبية مثل اللغة العربّية . اسر
ن أهي عملّية مرّكبة ذات ظواهر معّقدة حّىت العجب 

٣.نسانإيكون هلا معان خمتلفة لكل 

ن يكون إتقان أعربّية نفسها، جيب يف إتقان الّلغة ال
مهارة اإلستماع، مهارة القراءة، هيألربع مهارات الّلغويّة 

هارات هذه املمن بني . مهارة الكالم ومهارة الكتابة

Metodologi Pembelajaran Bahasa،أجيف هريماوان٢

Arab)١٧،)٢٠١٤رماجا رسدا كريا، : باندونج.

: مالنج(Media Pembelajaran Bahasa Arab، عبد الوهاب رشدي٣
.١٧، )٢٠٠٩اجلامعة اإلسالمية احلكومية مالنج، 



٣

ربع أمن اتمهارة الكتابة هي أعلى املهار كانت الّلغويّة،  
.هارات الّلغويّةامل

اس الكتابة هي وسيلة للمواصالت بالّلغة بني النّ 
الكتابة هي ٤.وغريهم ممن الحيددهم املكان والّزمان

شكلة اليت اظهر شعور املمهارة لغوية منتجة حّىت توجد 
ليغلب على هذه . صعب ملتعّلم الّلغة العربية يف تعلمها

استخدامالكتابة يتطّلب املعّلمتعلماملشكلة يف التعّلم ك
الطالب منختلفة لتنمية الدافع والرغبةاملاألساليب 

عّلم الّلغة العربّية اكثر ملتعّلم الّلغة العربية، حّىت يرجى 
اإلبكاري يف إجياد أساليب مناسبة مع حالة التعّلم لدى 

وبالّتايل . حّىت التعترب الّلغة العربية لغة صعبة. الّطالب
يعتمد . فإّن الطريقة يف عملية التعّلم ميسك دورا مهما

ة التعّلم معّلق على طريقة تنفيذ إسرتاتيجيعلى الّنجاح 

Metode dan Strategi Pembelajaran، بصري مصطفى و عبد احلميد٤

Bahasa Arab)١٠٤، )٢٠١٢اجلامعة اإلسالمية احلكومية مالنج، : مالنج.



٤

استخدام املعّلم يف الّتعّلم ألّن اإلسرتاتيجية الّتعّلم ميكن 
٥.فقط للّتنفيذ بإستخدام اساليب التعّلم

يف هذه احلالة، ميلك الطريقة موقعا معنويّا حيث 
ايتم معىن الطريقة هي اسلوب او اجراءات يستخدمه

ض اّليت ار عألعّلم الّلغة إلدراك اة تاملعّلم يف عمليّ 
باإلضافة الطريقة، هناك حيتاج ايضا اىل دور ٦.حتقيقها

الوسائل كوسيط حبيث ميكن حتقيق املاّدة او األهداف 
يف الّنواة أّن الوسائل التعلم هي  . املرجوة من املعلمإىل 

كيفية تلقي الرسائل او املعلومات املتعلقة بالتعلم بشكل 
٧.عملّي وتذكرها دائما للمتّعلم

كامبنج سالهونج "مفتاح الّسالم"درسة املتوسطة م
فونوروجو هي واحدة من مؤّسسات التعليم الرمسّية يف 

Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar، وينا سنجايا٥

Proses Pendidikan)١٤٧، )٢٠٠٨كنجانا، : جاكرتا.
Strategi Pembelajaran Bahasa Arab، سيف املصطفى٦

Inovatif)١٥، )٢٠١١، اجلامعة اإلسالمية احلكومية مالك: مالنج.
-٢٥، Media Pembelajaran Bahasa Arab، عبد الوهاب رشدي٧

٢٨.
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ىل دراسة كتب الّسلفّية، يف هذه إباإلضافة . فونوروجو
املدرسة طبعا، تعّلم ايضا الّرتبّية اإلسالمّية مثل القرآن 

من مالحظة . احلديث، األخالق، الفقه والّلغة العربية
حثة أّن الّلغة العربية هي واحدة من الّلغات األجنبّية البا

"مفتاح الّسالم"درسة املتوسطة املاّلىت تدرس يف 
.صف الّسابعالبتداء من إسالهونج 

مفتاح "باملدرسة املتوسطة " أ"يف الصف الثامن و 
كامبنج سالهونج فونوروجو جيمع املعلم بني " السالم

ق اليت أستخدمها واحدة من الطر الطريقة والوسائل، 
ويهدف الطريقة املعلم هي طريقة السمعية الشفوية،

السمعية الشفوية هي ميكن الطالب إلتقان أربع املهارات 
اللغوية هي مهارة اإلستماع، مهارة الكالم، مهارة الكتابة 

ويف تطبيق هذه الطريقة يستخدم أيضا . ومهارة القراءة
الوسائل اليت منواحدة . املعلم على الوسائل التعليمية

ويهدف من . استخدامها املعلم هي وسائل الصور
وسائل الصور هي ميكن أن تقلل من امللل لدى الطالب 

.ويزيد محاسة الطالب للتعلم
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صف الثّامن المن نتائج املالحظة اّليت اجراها يف 
وجدت الباحثة اّن تعلم اللغة العربية خاصة مهارة " أ"

هي الطريقة السمعية الشفويّة الكتابة بإستخدام الطريقة 
و مراجعة اولّية أبعد اجراءت املالحظة . بوسائل الصور

وجدت الباحثة اّن الطالب استجابوا بشكل جيد 
٨.ألساليب التعّلم اليت طبقها املعّلم

من نتائج املقابلة مع املعّلم، وجدت الباحثة اّن 
خلفّية استخدام هذه الطريقة كانت بسبب وجود 

م مل الطالب يش يكونو عر الصعبة يف كتابة العربية ألّ
على الفرق بني احلروف واحلروف حىت حتدث قادرين

و من تطبيق هذه .األخطاء يف كتابة احلروف العربية
الطريقة يريد املعّلم لرتقية اربعة مهارات لغويّة هي 
تستخدم الطريقة السمعية الشفوية لرتقية مهارة اإلستماع، 

، "مفتاح السالم"يف املدرسة املتوسطة " أ"ة يف الفصل الثامن ظاملالح٨
.٢٠١٩ينايري١٠
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ة ّمث يستخدم وسائل الصّور لرتقية مهارة والكالم والقراء
٩. الكتابة لطالب

من نتائج املقابلة مع بعض الطالب الصف الثامن 
، وجدت الباحثة اّن الطالب يشعرون بالرغبة مع "أ"

طريقة التعّلم اليت يتم تطبيقها حبيث اليكون الدرس جمرد 
كتابة رتيبة، لكن يتطلب من الطالب لعملّي مع الدافع 

ىل ان استخدام وسائل إيقدمه املعّلم، باإلضافة الذي 
١٠.مهتمام الطالب بالتعلّ إن يزيد من أالصّور ميكن 

جة إلجراء هذا البحث اوبالتايل تشعر الباحثة احل
ذه الطريقة با . تعمق والتوسعلملعرفة عملية التعلم 

وملعرفةمشكالت تطبيق الطريقة الّسمعّية الشفويّة بوسائل 
. التعليمعمليةيفيم مهارة الكتابة وحلوهلاالصّور يف تعل
تطبيق الطّريقة "تأخذ الباحثة املوضوع ذه اخللفية

الّسمعّية الشفويّة بوسائل الصور في تعليم مهارة 

.٢٠١٩ينايري ١٠درس اللغة العربية،املقابلة مع امل٩
يف املدرسة املتوسطة "أ"املقابلة مع بعض الطالب الصف الثامن ١٠

.٢٠١٩ينايري١٠، "مفتاح السالم"
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بالمدرسة المتوسطة " أ"الكتابة لطالب الصف الثّامن 
"كامبنج سالهونج فونوروجو"مفتاح الّسالم"

﴿ب﴾ تحديد البحث 
:حتديد البحث يف هذا البحث العلمّي هواما 

ر يف تعليم السمعية الشفوية بوسائل الصو تطبيق الطريقة 
ا "أ"مهارة الكتابة لطالب الصف الثامن و مشكال

كامبنج "مفتاح السالم"باملدرسة املتوسطة وطريقة حلوهلا
سالهونج فونوروجو

﴿ج﴾ اسئلة البحث
الشفوية بوسائل تطبيق الطريقة الّسمعية خطوات كيف.١

الثامن لطالب الصف الصور يف تعليم مهارة الكتابة
كامبنج "مفتاح السالم"باملدرسة املتوسطة "   أ"

سالهونج فونوروجو ؟
ما مشكالت تطبيق الطريقة الّسمعّية الشفويّة بوسائل .٢

حلوهلا لطالب طريقة الصور يف تعليم مهارة الكتابة و 



٩

"مفتاح السالم"سطة باملدرسة املتو " أ"الصف الثامن 
كامبنج سالهونج فونوروجو؟

﴿د﴾ أهداف البحث
ملعرفة تطبيق الطريقة الّسمعية الشفوية بوسائل الصور .١

" أ"يف تعليم مهارة الكتابة لطالب الصف الثامن  
كامبنج سالهونج "مفتاح السالم"باملدرسة املتوسطة 

فونوروجو
الشفويّة ملعرفة مشكالت تطبيق الطريقة الّسمعّية .٢

حلوهلا طريقة ليم مهارة الكتابة و عبوسائل الصور يف ت
مفتاح "باملدرسة املتوسطة " أ"لطالب الصف الثامن 

كامبنج سالهونج فونوروجو"السالم

﴿ه﴾ فوائد البحث 
:هي هلذا البحثترجوها الباحثةأماالفوائد اليت 

:الفوائد النظرية .١



١٠

يف نة العلميةارجي هذا البحث زيادة اخلز ي.أ
.تعليم اللغة العربية

هذا البحث مستخدمة يف نتائجرجيي.ب
.التعليم من املعّلم إىل الطالب

نشاط رجي هذا البحث مستخدم لرتجيح ي.ج
.املستقبليف البحث 

: الفوائد العملية .٢
لمدرسل.أ

لمدرس لرجي هذا البحث زيادة املعارف ي
تعليم اللغة العربية خاصة ملهارة الكتابة يف

.بإستخدام الطريقة و وسائل التعليم
طالبلل.ب

لطالب لرجي هذا البحث زيادة املعارف ي
عن تعليم اللغة العربية بإستخدام الطريقة و 

. وسائل التعليم



١١

للباحثة.ج
إعطاء رجي هذا البحث زيادة املعارف و ي

.و يف املستقبللباحثةفائدة ل

تنظيم كتابة تقرير البحث﴾ و﴿
:البحث اىل ستة أبواباقسم هذ

هو املقدمة فيها بيان عام عن صورة هذا :الباب األول
تتضمن على خلفية . البحث العلمي

البحث وحتديد البحث وأسئلة البحث 
وأهداف البحث وفوائد البحث وتنظيم  

. كتابة تقرير البحث
, ة واإلطار النظريالبحوث الّسابقفيه : الباب الثاىن

تعريف الطريقة السمعية : وحيتوى على
الشفوية وتعريف الوسائل الصور وتعريف 

.التعليم الكتابة
نوع : فيه منهج البحث، وحيتوى على: الباب الثالث

البحث وحضور الباحثة وموقع البحث 



١٢

والبيانات ومصادرها وأساليب مجع 
البيانات وأساليب حتليل البيانات وفحص 

. البيانات وخطوات البحثصحة 
تفيه عرض البيانات العامة حيث ظهر :الباب الرابع

البيانات عن تاريخ تأسيس املدرسة 
كامبنج "مفتاح السالم"املتوسطة 

سالهونج فونوروجو واملوقوع اجلغرايف 
وأهداف الرؤية والرسالةوتركيب املنظمة و 

والطالب درسنييف املدرسة وأحوال امل
بيانات اخلاصة السة وعرض ووسائل املدر 

حيتوى على تطبيق الطريقة السمعية 
الشفوية بوسائل الصور يف تعليم مهارة 

" أ"الكتابة لطالب الصف الثامن 
"مفتاح السالم"باملدرسة املتوسطة 

.كامبنج سالهونج فونوروجو
حتليل البيانات عن تطبيق الطريقة :الباب اخلامس

السمعية الشفوية بوسائل الصور 



١٣

ا يف تعليم وهلواملشكالت وطريقة حل
" أ"مهارة الكتابة لطالب الصف الثامن 

"مفتاح السالم"باملدرسة املتوسطة 
.كامبنج سالهونج فونوروجو

لبحث الذى يشمل على نتائج ااالختتام :الباب الّسادس
.االقرتاحاتو



١٤

الباب الثّاني
البحوث الّسابقة واإلطار الّنظريّ 

البحوث الّسابقة﴿أ﴾ 
اكماال هلذا البحث تطالع الباحثة بعض البحوث 

:املتعلقة باملوضوع منها
) ٢٠١٣(سوة حسنة كتبتهأالبحث العلمي الذي  .١

كلية علوم الرتبية والتعليم قسم اللغة العربية اجلامعة 
اإلسالمية احلكومية سونان كليجاجا بيوغياكرتا 

تطبيق وسائل الصور لرتقية املهارة "حتت املوضوع 
الكتابة يف تعليم اللغة العربية للطالب الصف الثاين 
قسم علمىي الطبيعية املدرسة العالية احلكومية 

-٢٠١٢(يان ساملان يوغياكرتا سنة الدراسية غود
وكان يف املدرسة العالية احلكومية )". ٢٠١٣

غوديان ساملان يوغياكرتا يف تعليم اللغة العربية يف 
مهارة الكتابة بوسائل الصور وخصوصا يف الصف 

اخللفّية هذا البحث هي يف تعلمه اليكون . الثامن



١٥

الب الدرس جمرد كتابة رتيبة، حّىت يشعر الط
و اهداف هذا البحث . الصعب يف فهم الدرس

هو ملعرفة ترقية املهارة الكتابة الطالب يف رّتب 
وحتديده بإستخدام الوسائل الصور لرتقية . اإلنشاء

هذا البحث نوع من البحث . املهارة الكتابة
اجرائي صفّي، أخذت الباحثة الطريقة العلمية وهي 

هذا البحث هو ونتائج. املالحظة واملقابلة والثيقة
استخدام الوسائل الصور يكون ان ترقية مهارة 
الكتابة لطالب  الصف الثاين قسم علمىي 
الطبيعية املدرسة العالية احلكومية غوديان ساملان 

يدّل ) ٢٠١٣-٢٠١٢(يوغياكرتا سنة الدراسية 
على الرتقية قيمة الطالب مادام ثالثة دورة اليت 

١١.واختبار بعديّ تقوم الباحثة من إختبار قبلّي 

Peningkatan Maharoh Kitabah Melalui Media، أسوة حسنة١١

Gambar dalam Pembelajaran Bahasa Arab Siswa Kelas XI IPA ٢ MAN

Godean Sleman Yogyakarta Tahun Ajaran : حبث العلمي(٢٠١٢/٢٠١٣
)٢٠١٣سونن كليجاجا يوغياكرتا، اجلامعة اإلسالمية احلكومية 



١٦

) ٢٠١٦(ايفا ايو ارفينا كتبتهالبحث العلمي الذي  .٢
كلية علوم الرتبية والتعليم قسم اللغة العربية اجلامعة 
اإلسالمية احلكومية سونان كليجاجا بيوغياكرتا 

تنفيذ الطريقة الّسمعّية الّشفويّة يف "حتت املوضوع 
تعليم املهارة الكالم للطالب الصف الّسابع مدرسة 

راسية املتوسطة احلكومّية وونوساري الّسنة الدّ 
وكان يف املدرسة املتوسطة " . ٢٠١٦-٢٠١٥

احلكومية وونوساري يف تعليم اللغة العربية يف مهارة 
الكالم بالطريقة الّسمعّية الّشفويّة وخصوصا يف 

اخللفّية هذا البحث هي كانت . الصف السابع
اكثر الطالب مل سيطر على القراءة والكتابة 

م اللغة العربية واهداف ملعرفة عملّية التعل. القرآن
وملعرفة املشكالت و حّل املشكالت من تعليم 
مهارة الكالم بتنفيذ الطريقة السمعية الشفوية 
لزيادة املهارة الكالم لطالب الصف الّسابع مدرسة 

مدخل هذا البحث . املتوسطة احلكومية وونوساري
هو حبث الكيفي ونوعه حبث امليدان، أخذت 



١٧

املالحظة واملقابلة الباحثة الطريقة العلمية وهي
وحصول البحث هو يدّل على كانت . والثيقة

رد، اقّل سهولة التعلم  العوامل العائق منها تعليم ا
الطالب، اقّل اهتمام املعلم اىل الطالب و خلفّية 
الطالب الذي خمتلفة، اّما حل املشكالت هي 
التعليم اليقوم يف الفصل فقط، اعطاء اهتمام اىل 

ء اشراف الدراسة اىل الطالب الطالب و اعطا
١٢.الذي اليستطيع ان نطق اللغة العربية بصحيح

ناديا اريفة اخلري فوز كتبتهالبحث العلمي الذي  .٣
كلية علوم الرتبية والتعليم قسم اللغة ) ٢٠١٦(

العربية اجلامعة اإلسالمية احلكومية سونان كليجاجا 
جتربة التعليم يف خارج "بيوغياكرتا حتت املوضوع 

لفصل لرتقية املهارة الكتابة لطالب املدرسة ا

-Penerapan Metode As-Syam’iyyah Asy، رفيناأيو أايفا ١٢
Syafawiyah dalam Pembelajaran Maharoh Al Kalam Pada Siswa Kelas
VII Madrasah Tsanawiyah Negeri Wonosari Tahun Ajaran ٢٠١٥-

يجاجا يوغياكرتا، اجلامعة اإلسالمية احلكومية سونن كل: حبث العلمي(٢٠١٦
٢٠١٦(



١٨

املتوسطة احلكومية ساليما يوغياكرتا السنة الدراسية 
وكان يف املدرسة  املتوسطة ". ٢٠١٦-٢٠١٥

احلكومية ساليما يوغياكرتا يف تعليم اللغة العربية يف 
وخلفّية هذه البحث . مهارة الكتابة بوسائل الصور

تعليم يقوم يف هي شعور الّسئم الطالب اىل ال
الفصل فقط وباملنهج اخلطبة وحبث جدّيل حّىت 

. اليستطع ان يعّرب فكره و الدراسة الجاذب
واهداف هذه البحث هي ملعرفة مؤثّر من تعليم 
اللغة العربية لرتقية مهارة الكتابة بإستخدام التعليم 

باإلضافة، يف هذا البحث . يف خارج الفصل
والرتمجة يف التعليم تستخدم الباحثة املنهج النحو 

هذا . ليغضط اىل الطالب املنهج الكتابة ويفّسره
البحث نوع من البحث جتربة ميدانية، أخذت 
الباحثة الطريقة العلمية وهي املالحظة واملقابلة 

ونتيجة هذه البحث هي تدّل على . والثيقة
اختالف نتيجة التعلم الطالب بني فصل التجرييب 

قية من نتيجة من إختبار كانت تر . و فصل املراقبة



١٩

قبلّي واختبار بعدّي بإستخدام التعلم اللغة العربية 
١٣.يف خارج الفصل

يشبه هذا البحث بالبحث السابق األول يف 
ويشبه هذا البحث بالبحث . تعليمها هي تعليم الكتابة

السابق الثاين يف طريقة املستخدمة هي استخدام طريقة 
.السمعية الشفوية

حبث علمّي اسوة حسنة حتديده وخيتلف عنه يف 
، وخيتلف يف تنفيذ الوسائل الصور لرتقية املهارة الكتابة

يف حبث علمّي ايفا ايو ارفينا حتديده يف تطبيق الطريقة 
يف حبث خيتلف السمعية الشفوية لرتقية مهارة الكالم، و 

علمّي ناديا اريفة اخلري فوز حتديده يف التعّلم يف خارج 
صل بالطريقة حنو والرتمجة لّتعّلم منهج الكتابة و الف

أّما يف هذا البحث حتديد الباحثة يف تطبيق و .يفّسره
الطريقة السمعية الشفوية بوسائل الصّور ومشكالت 

Eksperimentasi Pengajaran Di Luar Kelas، ناديا أريفة اخلري فوز١٣
dalam Peningkatan Kemampuan Menulis (Kitabah) Siswa Di MTs

Negeri Sleman Kota Yogyakarta اجلامعة : حبث العلمي(٢٠١٥/٢٠١٦
)٢٠١٦اإلسالمية احلكومية سونن كليجاجا يوغياكرتا، 



٢٠

حلوهلا يف تعليم مهارة الكتابة لطالب الصف طريقة و 
كامبنج "مفتاح الّسالم"باملدرسة املتوسطة " أ"الثّامن 

.روجوسالهونج فونو 
اإلطار الّنظريّ ﴿ب﴾ 

مفهوم الطّريقة الّسمعّية الّشفويّة.١
مفهوم الطّريقة .أ

. الطّريقة حرفيا او لغة يعين طريقة
تفسري الطريقة هي كطريقة او اجراء تتم 

الطريقة ١٤.استخدامها لتحقيق هدف معني
يف اللغة العربية تسمي طريقة، هي خطة 

١٥.للغويةشاملة تتناول العرض املنظم للمواد ا

ميكن إعطاء الفهم أّن الطريقة هي كمنهجية 
. العامة إلختيار، إلعداد وعرض املاّدة اللغوية

Strategi Pembelajaran Bahasa Arab، يف املصطفىس١٤

Inovatif،١٥.

Metodologi dan Strategi Alternatif، رضية زين الدين وآخرون١٥

Pembelajaran Bahasa Arab)٣١، )٢٠٠٥فوستكا رحله غروف، : يوغياكرتا.



٢١

وجيب إلهتمام عند تقرير الطريق جيب ان 
اليكون مصادمة بني الطريق و التقريب الذي 

١٦.يصبح اساسه

طريقة التعليم هي مستوى ختطيط 
الربنامج بصفة عامة متصل مع اخلطوات 

ة بإجرائي وال يتعارض ياملواد الدراسيصال إل
.مع التقريب

مفهوم الطريقة السمعية الشفوية.ب
الطريقة السمعية الشفوية هي طريقة 
إلقاء درس اللغة العربية تدريبات اإلستماع مث 

وكانت هذه . تدريبات نطق الكلمة واجلمل
الطريقة على كثرية اإلستماع من نطق املعلم أو 

وسائل تعليم املدرس أو غري ذلك من 
مث يكرره املدرس عدة مرات حىت . اإلستماع

,Pembelajaran Bahasa Arab، عبد احلميد وآخرون١٦ Pendekatan,

Metode, Strategi, Materi, dan Media)اجلامعة اإلسالمية احلكومية : مالنج
.٣، )٢٠٠٨مالنج، 



٢٢

يفهم الطالب مبا مسعون ويستطيعون أن 
.يتكلموا

الطريقة السمعية الشفهية، ومن أهم 
عرض اللغة األجنبية على : أسس هذه الطريقة

الطالب مشافهة يف البداية، أما القراءة 
والكتابة فتقدمان يف فرتة الحقة، وتعرضان من 

. خالل مادة شفهية درب الطالب عليها
وينحصر اهتمام املدرس يف املرحلة األوىل يف 

نظام الصويت مساعدة الطالب على إتقان ال
وال . والنحوي للغة األجنبية بشكل تلقائى

يصرف اهتمام كبري يف البداية لتعليم 
املفردات، إذا يكتفي منها بالقدر الذي 
يساعد الطالب على تعلم النظام الصويت 

وترى هذه الطريقة . والنحوي للغة األجنبية
وضع الدارس يف مواجهة اللغة، حىت ميارسها 

خذ على هذه الطريقة، ومم يؤ . ويستخدمها
االهتمام بالكالم على حساب املهارات 



٢٣

األخرى، واإلعتماد على القياس دون األحكام 
النحوية واإلقالل من اللجوء إىل الرتمجة 
يتطلب من املعلم جهدا شاقا يف الشرح وقد 
يضيع وقت احملاضرة يف شرح كلمات 

١٧.حمدودة

خلفية ظهور الطريقة السمعية الشفوية.ج
لسمعية الشفوية، تربز هذه طريقة ا

الطريقة كرد الفعل على الطريقة السابقة هي 
القراءة اليت تعترب غري كافية لتلبية احلاجة 

وفقا هلذه الطريقة، اللغة هي ما . البشرية املرّكبة
تطور اإلتصال الذي يقّرب . مسع وما يتحدث

املسافة بني الفرد واآلخر واحلاجة اىل استخدام 
ال الشفوي هي الدافع لوالدة اللغة ىف اإلتص

انطلق هذه الطريقة عن اإلفرتاض .هذه الطريقة

حنو إعداد مدرس اللغة العربية : مهارات التدريسأوريل حبر الدين، ١٧
. مطبعة جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية: ماالنج(الكفء 

٠١٣٦، )٢٠١١



٢٤

األساسي بأّن اللغة األوىل هي الكالم، لذا 
جيب ان يبداء تدريس اللغة من خالل امسع 
األصوات اللغة يف شكل كلمة او مجلة مث 

١٨.نطقها قبل التعلم القراءة والكتابة

صائص الطّريقة الّسمعّية الّشفويّةخ.د
:صائص الطّريقة الّسمعّية الّشفويّة منهاخ
اهداف تدريسها هي التوكيل اربعة من )١

اإلستماع، الكالم، (املهارات اللغوية 
.توازناملبالطريق ) القراءة والكتابة

ميلك ربطة التعليم املنهجي من اإلستماع )٢
١٩.اىل الكالم مث القراءة والكتابة

إعطاء الرتز اجلملة اللغة األجنبية يف )٣
.كل حمادثة حلفظش

يتم التوكيل تصميم اجلملة من خالل )٤
التديب او احلفر يتبع . التدريب التصميم

Metodologi، رضية زين الدين وآخرون١٨ dan Strategi Alternatif

Pembelajaran Bahasa Arab ،٤١.
.٤٢،.نفس املرجع١٩



٢٥

–اإلستجابة –التتابع من الدافع 
.وتسلسل الّتسليح

املفردات حمدودة بضّيقة و ترتبط دائما )٥
بسياق اجلملة او التعبري، ليس ككلمات 

ا .مستقلة بذا
و تدريس نظام الصوت بطريقة منهجية ا)٦

منظمة إلستخدامها  او ممارستها 
للطالب مع تقنية املظاهرة، التقليد، 

.املقارنة، التباين وغري ذالك
دروس الكتابة هي متثيل من دروس )٧

الكالم، مبعين ان الدروس الكتابة تتكون 
من تصميم اجلملة واملفردات اليت مت 

.تعلمها شفويا
استخدام اللغة األم هي إذا . جتّنب الرتمجة)٨

.األمر يف تفسري حمدودلزم



٢٦

. ال يعلم تدريس القواعد يف مرحلة األوال)٩
لكن تدريسها بشكل اإلنتقائي و تدرجيي 

.من السهل اىل األصعب
اإلرجاع املواد يف تصميم الوحدة ويدل )١٠

تصميم عل اختالف اهليكلية بني اللغة 
األجنبية اليت تدريسها و لغة األم 

.الطالب
النشاط التعلم يف يصبح املعلم املركز يف )١١

يتبع الطالب او يعطي . الفصل
٢٠.اإلستجابة على الدافع املعلم

الطالب يف أجيب جتنب احتمال خط)١٢
.إعطاء اإلستجابة

ان استخدام مواد الرقيم، معمل اللغة، و )١٣
٢١.مواد البصرية هو امر مهم

جالينا مدييا، : فونوروجو(Pembelajaran Bahasa Arab، نور عني٢٠
٢٠١٦(



٢٧

خطوات الطّريقة الّسمعّية الّشفويّة.ه
ة عرض املواد يف شكل احملادثة او القراء)١

جيب املعلم ان يقراءها بتكرار، . القصرية
واّما الطالب يستمع دون النظر اىل 

.الّنص
تنفيذ تقليد وحتفيظ احملادثة او القراءة )٢

القصرية، يقوم باحملاكاة قراءة املعلم على 
اجلملة اىل اجلملة بكالسيكية، أثناء 

وتسّمى هذه التقنية . حفظ هذه اجلمل
٢٢.هي تقنية حتفيزية التقليد

عرض تصميمات اجلملة يف احملادثة او )٣
القراءة القصرية، خاصة تلك اليت تعترب 
الصعبة، ألّن وجود اهليكل او تعبري 
املختلفة عن اهليكل يف اللغة األم 

: مالنج(Metodologi Pengajaran Bahasa Arab، محد فؤاد افنديأ٢١
.٦٠، )٢٠٠٩مشكة، 

.٥٥،Pembelajaran Bahasa Arab، نور عني٢٢



٢٨

هذه احلال يقوم بتقنية نسيج او . الطالب
.تدريب

دراما احملادثة او القراءة القصرية اليت )٤
يقوم الطالب . ب عليه الطالبتدر 
راما احملادثة اليت مت حفظها امام الفصل الد

.ةبباملناو 
تكوين اجلمل األخرى اليت تناسب مع )٥

٢٣.تصميمات اجلملة اليت مت تعلمها

مزايا وعيوب الطّريقة الّسمعّية الّشفويّة.و
:هنا هي مزايا الطريقة السمعية الشفوية منها

يف ونالطالب لديهم نطق جيد وماهر )١
صنع تصميمات اجلملة اليت مت تدريبها 

.بشكل صحيح
ميكن للطالب إجراء اتصال شفوى جبيد )٢

اإلستماع علىألّن لديهم التدريب
. بشكل مكثفتدريبهوالكالم الذي مت

.٦٠، Metodologi Pengajaran Bahasa Arab، محد فؤاد افنديأ٢٣



٢٩

ألّن الطالب اليبقون حريةحالة الفصل )٣
الطالب ان علىصامتني، جيب

. يستجيبوا بإستمرار على دافع املعلم
الب يتحدثون بطالقة يف اللغة جعل الط)٤

األجنبية اليت يتم تعلمها يف وقت مبكر 
.دودةاحملولو باملواد 

ذاكرة الطالب الذين يتم تدريبهم، هكذا )٥
هي القدرة على متييز األصوات وقوهلا 

٢٤.بشكل جيد وبسرعة معقولة

:أّما العيوب من الطريقة السمعية الشفوية هي
إجابة الطالب مبائل ميكانيكّي، يف كثري )١

من األحيان اليعرف او اليفكر الطالب 
ميكن تشغيل . يف معىن الكالم املنطوق

Pembelajaran Bahasa Asing، عزيز فخرالرزي و ارتا حمي الدين٢٤

Metode Tradisional dan Kontemporer)٢٠١٠باين فوبليسنج، : جاكرتا( ،
٨١.



٣٠

حبيث يشعر مثل هذه احلالة لعدة شهور، 
. العديد من الطالب الناضجني بامللل

ميكن لطالب التواصل بطالقة فقط إذا مت )٢
تدريب اجلملة املستخدمة يف الفصل 

.الدراسي
ةتدريسها هي مفكوكمتعادة املعان اليت)٣

عن سياق، حىت اليفهم الطالب اّال معىن 
ن اجلملة او العبارة أعلى الرغم اواحد

.ميكن ان يكون هلا معان متعلقة بسياقه
يعترب فعلّي الطالب يف الفصل هو فعلّي  )٤

م يستج بون فقط على دافع يكاذب ألّ
مجيع اشكال التدريب، املادة. املعلم

الدراسة، ويتم منوذج السؤال واجلواب 
اليكون التمهيدية . مثبوت على املعلم

.واإلبتداع من الطالب
ألّن األخطاء تعترب خطيئة، فالطالب )٥

كتابيا قبل إالللتفاعل شفهيا ونشجعيال



٣١

ونتيجة توكيل التصميمات اجلملة الكثرية،
لذلك فإن الطالب خائفون وليسوا 

.مبدعني يف استخدام اللغة
متارين تصميم هي التالعب، ليس سياقي )٦

يواجه الطالب صعوبات عند . وغري واقعي
٢٥.تطبيقه يف سياق التواصل الفعلي

مفهوم الوسائل الصور.٢
مفهوم الوسائل .أ

أصله من " )media(وسائل "لفظ 
وسيلة "لفظ اخر هو مجع من لفظ 

)medium( ."عنده معىن وسيط أو مقدمة .
ولكن اآلن يستعمل اللفظ حسن للجمع أو 

وسائل اللغة العربية هو وسائل اليت  . للمفرد
كانت وسيطا أو رسالة متهيدية من مرسل 

الوسائل لغة هي وسائل، . إىل مستلم الرسالة

- ٦٠،Metodologi Pengajaran Bahasa Arab، محد فؤاد افنديأ٢٥
٦١.



٣٢

وهو ما يعين وسيط أو رسالة متهيدية من 
٢٦.املرسل إىل املتلقى للرسالة

ى الرأي املذكور ميكن بناء عل
اإلستنتاج أن الوسائل هي كل شيئ الذي 
يستعمل و وظيفة يرسل الرسالة من املعلم 

وبالتايل فإن دقة ومستوى متثيل . إىل الطالب
الوسائل للرسالة املراد تسليمها ميكن أن 

٢٧.حيدد جناح عملية التعّلم

مفهوم الوسائل التعليمية.ب
ما التعّلمية هي/الوسيلة التعليمية

يلجاء إليه املدّرس من أدوات وأجهزة ومواد 
والتعليم وحتسينها / لتسهيل عملية الّتعّلم

يقصد بالوسيلة التعليمية ما ٢٨.وتعزيزها

: يوغيا كرتا(Media Pembelajaran Bahasa Arab، خليل اهللامحمد٢٦
.٢٣، )٢٠١٢اسواجا فرسندو، 

.٢٥، Media Pembelajaran Bahasa Arab، خليل اهللامحمد٢٧

، )دارالنفائس(حصائص العربية وطرائق تدريسهانايف حممود معروف، ٢٨
٠١٤١



٣٣

تندرج حتت خمتلف الوسائط اليت يستخدمها 
األستاذ يف املوقف التعليمي، بغرض إيصال 

٢٩.املعارف واحلقائق واملعاين للطلبة

خالل إدراكنا وتبدو لنا أمهيتها من
واقع وظيفتها، إذا تتيح للمتعّلم أن يستخدم 

وهذا . أكثر من حاّسة واحدة يف تعّلمه
التعدد يف استخدام احلواس يساعد على 

ا نواف ّ ذزيادة الفهم واإلستدالل، خاصة وأ
املعرفة لإلنسان؛ وكّلما زاد عدد النوافذ 
املستقبلة كّلما سهلت وحتّسنت وتعززت 

٣٠.م واإلدراكعملية التعل

أمهية الوسائل التعليمية.ج
دور الوسائل التعليمية يف حتسني التعليم 

:هي

العربية حنو إعداد مدرس اللغة : مهارات التدريسأوريل حبر الدين، ٢٩
.١٥٤الكفء، 

٠٢٤٣، حصائص العربية وطرائق تدريسهانايف حممود معروف، ٣٠



٣٤

اثراء التعليم)١
حتقيق اقتصادية التعليم)٢
املساعدة على استثارة اهتمام التلميذ )٣

واشباع حاجته للتعلم
املساعدة على زيادة خربة التلميذ مما )٤

جيعله اكثر استعدادا للتعلم
مجيع حواس املساعدة على اشرتاك )٥

املتعلم ىف عملية التعلم
املساعدة يف زيادة مشاركة التلميذ )٦

٣١اإلجيابية يف اكتساب اخلربة

:للمعلم لوسائلالستخدم تيف احلقيقة 
يوضح املعلومات او رسائل التعليم)١
إعطاء الضغط على األجزاء املهمة)٢
إعطاء على اختالفات التدريس)ج
يوضح على هيكل التدريس)د

حنو إعداد مدرس اللغة العربية : مهارات التدريسأوريل حبر الدين، ٣١
.١٥٧-١٥٦، الكفء



٣٥

٣٢تعلم الطالبحّث على عملية)ه

مفهوم وسائل الصور. د
الرسوم والصور الثابتة ، وهو مجيع 
الصور الفوتوغرافية أو الرسم التوضيحية 

" مسحطة"الثابتة سواء أكانت ثنائية األبعاد 
٣٣".جمسمة"أم ثالثية األبعاد 

صور العصا هي الصورة اليدوية اليت
ا املعلم عند ما يعلم او يعد قبلهات . صنع 

الصورة مقصود هنا ليست صورة مجيلة جيب 
ا اهل الصورة وبالتايل ميكن جعل . ان يقوم 
ماهر على كان غريالصورة ملعلم اللغة ولو  

٣٤.الّرسم

.٢٧، Media Pembelajaran Bahasa Arab، عبد الوهاب رشدي٣٢
اللغة العربية حنو إعداد مدرس : مهارات التدريسأوريل حبر الدين، ٣٣

.١٦١،الكفء
يوغيا  (Bahasa Arab dan  Metode Pengajarannya، أزهار ارشاد٣٤

. ٨٣، )٢٠٣فوستكا فالجار، : كرتا



٣٦

ميكن استخدام الصورة و الصورة 
لوان املختلفة ألالفوتوغرفية بأشكال املقدار وا

هذه احلال معلقة على . لكتابةلتعلم مهارة ا
ميكن . قدرة املعلم يف استخدام الوسائل

تدريس املفرادات، اجلملة وغريها من خالل 
على املثال  حيمل . مساعدة من الصور

املعلم الصورة او الصورة الفوتوغرفية، مث ميكن 
معلم ان يطلب من الطالب ان يصفوا، لل
البحث عن ضد و البحث عن املفرادات، و 

مة، تعطي الإلستنتاج باملكتوبة لصورة الكل
او يف شكل متارين . او الصورة الفوتوغرفية

األسئلة املكتوبة بإستخدام الصور كإجابة 
مهما كان النموذج فإّن الصورة . على السؤال

هي وسائل املفيدة ملساعدة الطالب يف 
٣٥.التعلم اللغة

مزايا و عيوب الوسائل الصور. ه

.٧٥، Media Pembelajaran Bahasa Arab، عبد الوهاب رشدي٣٥



٣٧

فيما يتعلق بنشاط بعض من مزايا الصور 
:التدريس منها

يف النشاط التعليم، هاسهل إلستخدام)١
ا عملّيا دون حاجة اىل اي اداوات  ّ أل

.مكّملة
الثمن ارخص نسبيا من أنواع الوسائل )٢

احلصول عليها التعليمية األخرى، وكيفية 
أخذت من صفحات . سهلة ورخيصة

الت القدمية أواجلرائد أو من مواد  ا
.انية األخرىالصور البي

من ميكن استخدام الصورة يف كثري)٣
ملستويات خمتلفة يف التعليم احلاالت

من الروضة اىل . والتخصصات املختلفة
علوم الالكلية من العلوم اإلجتماعية اىل 

٣٦.الدقيقة

سينار : باندونج(Media Pengajaran، محد رفاعىأنانا سدجانا و ٣٦
.٧١، )٢٠١٥بارو الغينسندو، 



٣٨

ميكن الصورة لرتمجة الفكرة او األفكار )٤
.التجريدي اىل مفاهيم الواقعية

الصورة من زايا، متلكاملاىل جانب وجود 
:العيوب منها

بعض الصورة كافية ولكنها ليست كبرية، )١
مبا يكفي اذا مت استخدامها لغرض تعليم 
الفرقة الكبرية، اال اذا يتم عرضها من 

.خالل ايراز غرض
الصورة هي ذات بعدين، حىت صعب )٢

لوصف األشكال احلقيقة لألبعاد 
إال عند ما تكون مكّملة . الثالثة

مبجموعة من الصور لشيئ متساوى او 
املشهد الذي يؤخذ من زوايا تصوير 

. املختلفة
الصورة مهمة كانت مجيلة ال تزال ال )٣

ومع ذلك، . تظهر احلركة كصورة حياة
مات مرتبة ميكن لبعض سلسلة من الرسو 



٣٩

بشكل تسلسلي إعطاء التباع عن 
دف زيادة قدرة  احلركة، ميكن جتريبها 

٣٧.املؤثرة اإلبكاري عملية التعليمية

مبادئ استخدام الصور.و
انواع املبادئ اليت جيب اإلعتبار يف 
استخدام الصور كالوسائل البصرية على كل 

:أنشطة تعليمية، بينهما
دة، إستعمل الصور ألعراض مواضيع حمد)١

وهي عن طريق اختيار صورة معينة من 
ا أن تدعم التفسري األساسي من  شأ

. النقاط الرئيسية يف الدرس أو الدروس
األهداف خاص يدل محاسة الطالب 

.ألهم النقاط يف الدرس
اجلمع بني الصور اىل الدرس، ألن فعالية )٢

استخدام الصور يف عملية التعلم يتطلب 
مل كلها، عندما الصور يستع. التكامل

.٧٢، Media Pengajaran، محد رفاعىأنانا سدجانا و ٣٧



٤٠

اىل التفكري يف اإلحتماالت من حيث 
.النقاط الرئيسية يف هذا الدرس

استعمل الصور قليل فقط، بدال من )٣
استخدام الكثري من الصور ولكن غري 

احلفاظ على استخدام الصور اليت . فعالة
ذلك الشيئ املهم هو . حتتوي على املعىن

.الرتكيز على الفكرة الرئيسية
يف الصور، ألن خفض إضافة األلفاظ)٤

الصور مهمة جدا يف تطوير كلمات أو 
.قصص، أو يف تقدمي أفكار جديدة

تشجيع التعبري اإلبداعي، من خالل )٥
م  تشجيع الصور للطالب لتنمية مهارا
يف التحدث والكتابة، والفنون التصويرية 

.وغريها من األنشطة املختلفة



٤١

تقومي التقدم يف الصف، ميكنك أيضا )٦
الصور جيد بالعامة أو اإلستفادة من

٣٨.باخلصوص

مهارة الكتابةالوسائل الصور والرسوم لتعليم.ز
الكتابة مهارة إجيابية حيث يقوم 
الكاتب بانتقاء كلماته وحذف ماال يرضى 

وتتكون مهارة . عنه منها عند مراجعتها
الكتابة من تناسق عضلي حركي مع نشاط 
ذهين، ميكن الكاتب من رسم احلروف 

ووضع أفكاره يف الصيغة اليت والكلمات 
تناسب تعبريه عنا، وتقتضي معررفة قواعد 
اللغة واهلجاء وطريقة كتابة احلروف حبيث 

ا .يسهل قراء
هناك نوعان من الوسائل لتعليم 
وتعلم الكتابة يتناول األول منهما تعلم 
النواحي الثابتة األساسية مثل اخلط اهلجاء 

.٧٧-٧٦، Media Pengajaran، محد رفاعىأنانا سدجانا و ٣٨



٤٢

ويهتم النوع وتنظيم فقرات الكتابة املتصلة، 
الثاين بتزويد الدارس بأفكار وحقائق وآراء 
تساعده على إثراء حمتوى الكتابة وتعرض له 
أمثلة لطرق عرض األفكار وتسلسلها 

٣٩.ومناقستها

وأحد من وسائل التعليمية ملهارة 
الصور والرسوم . الكتابة هي الصور والرسوم

حيث تساعد الصور والرسوم كبار الطلبة 
التعرف غلى الكلمات وصغارهم على 

واملعاين كما تساعدهم على ربط الكلمة 
بالشيئ الذي تشري اليه، وقد يستطيع 
األستاذ أن يسمم الكثري من التمرينات اليت 
تساعد الطالب على اهلجاء الصحيح 

٤٠.مستخدما رسوما مبسطة

تطوير منهج تعليم اللغة العربية وتظبيقه على مهارة وريل حبر الدين، أ٣٩
.١١٦،)٢٠١٠مطبعة اجلامعة، : مالنج(الكتابة

.١١٧،.نفس املرجع٤٠



٤٣

الكتابة   مهارة مفهوم تعليم .٣
مهارة الكتابةتعليم مفهوم .أ

مي يتم تنفيذه من تعليم هو نشاط تعلي
قبل املعلم حىت يتمكن الطالب الذين يعلمهم 
عن مادة معينة من القيام بأنشطة تعليمية 

مبعىن آخر، التعليم هو جهد يبذله املعلم . جيدة
يف إنشاء أن أنشطة تعليمية معينة تفضي إىل 

٤١.حتقيق األهداف

املهارة هي تطور املعرفة املكتبة من 
ن طريق تنفيذ العديد خالل التدريب واخلربة ع

ا هي نشاط . من املهام أما الكتابة حبد ذا
تواصل يتم تنفيذه دون دعم الصوت والنربة 
والتعبري واإلمياءات وبدون مواقف مثل تلك اليت 

.حتدث يف أنشطة اإلتصال الشفهي

، Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab، أجيف هريماوان٤١

.٣٢،)٢٠١٤رماجا رسدا كريا، : باندونج(



٤٤

- ت –ك (الكتابة يف اللغة من مادة 
: تعين اجلمع والشد والتنظيم، كما تعين) ب

علي احلرية، فالرجل يكاتب عبده على اإلتفاق
مال يؤديه منجما، اي يتفق معه على حريته 

القضاء : كما تعين. مقابل مبلغ من املال
الفرض واحلكم : واإللزام واإلجياب، كما تعين

.والقدر
واما املعين اإلصطالحي، فريى عليان أن 

اداء منظم وحمكم يعرب به اإلنسان : الكتابة هي
ومشاعره احملبوسة من نفسه، وتكون عن افكاره 

دليال على وجهة نظره، وسببا يف حكم الناس 
٤٢.عليه

تطوير منهج تعليم اللغة العربية وتظبيقه على مهارة وريل حبر الدين، أ٤٢
٦٤-٦٣، الكتابة



٤٥

دف  الكتابة هي مهارة لّلغوية متكاملة 
مهارة ٤٣.شيئ تسمى الكتابةعلى حصول 

وصف او التعبري عن الالكتابة هي القدرة على 
حمتوى العقل، بداء من ناحية بسيطة مثل كتابة 

تنقسم . اإلنشاءهياملرّكبة الكلمات اىل الناحية 
مهارة الكتابة يف درس اللغة العربية على نطاق 

اليت الميكن فصلها، طبقاتىل ثالث إواسع 
٤٤.هي اإلمالء، اخلّط، واإلنشاء

الكتابةعليمهداف من تأ.ب
مجلة من األهداف اليت الركايبذكر 

ا درس الكتابة فمنها :يقصد 
نفوسهم، متكني التالميذ من التعبري عما يف)١

.او عما يشاهدونه بعبارة سليمة صحيحة

Strategi Pembelajaran Bahasa Arab، صطفىسيف امل٤٣

Inovatif،١٨١.
.١٥١،Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab، أجيف هريماوان٤٤



٤٦

متكني التالميذ من اتقان فنون التعبري )٢
.الوظيفي على اختالفها

م )٣ متكينهم من التعبري الكتايب عن خربا
وآرائهم اخلاصة يف اسلوب سليم يتسم 
بوضوح األفكار وصحتها وتنظيمها، مع 
مراعاة قواعد الرتقيم والتقسيم اىل فقرات 

.ة اهلوامشومراعا
م )٤ متكينهم من التعبري عما يقرؤونه بأسلو

اخلاص، وتعيني العناصر األساسية يف 
املوضوع ووضع عناوين جزئية لكل قسم من 

.اقسامه
تعويدهم التفكري املنطقي، وترتيب األفكار )٥

وتسلسلها، وربط بعضها ببعض مع الدقة 
.يف التعبري واحلرص غلى مجاله وروعته



٤٧

م اساليب كبار صقل اساليبهم )٦ مبحاكا
م  الكتاب، وتدريبهم على جتويد عبار

٤٥.مبختلف الطرق اليت حتقق هذه  الغاية

املشكالت الكتابة العربية.ج
٤٦التشكيل)١

اختالف صورة احلرف باختالف موضعه )٢
من الكلمة

اإلعجام)٣
٤٧وصل احلروف وفصلها)٤

استخدام الصوانت القصار)٥
اإلعراب)٦
اختالف هجاء املصحف عن اهلجاء)٧

٤٨العادى

تطوير منهج تعليم اللغة العربية وتظبيقه على مهارة وريل حبر الدين، أ٤٥
.٧٠، الكتابة

مطابع : القاهرة(، املرجع يف تدريس اللغة العربيةبراهيم حممد عطا، إ٤٦
.٢٣٨، ).٢٠٠٤آمون، 

.٢٣٩،املرجع يف تدريس اللغة العربيةبراهيم حممد عطا، إ٤٧



٤٨

الكتابة اليت سنعلمها.د
سنعلم الكتابة يف اللغة العربية من خالل 

االت التالية :ا
اخلط)١

هو رسوم وأشكال حرفية تدل 
على الكلمات املسموعة، الدالة على ما 
يف النفس، أو هو معرفة تصوير اللفظ 
حبروف هجائية، وهو لسان اليد ويهجة 
الضمري، وسفري العقول، ووصى الفكر، 
وسالح املعرفة، وأنس اإلخوان عند 
الفرقة، وحمادثهم على بعد املسافة، 

وهو بيان . ومستودع السر، وديوان األمور
عن القول والكالم، كما أن القول 
والكالم بيان عما يف النفس والضمري من 

٤٩.املعاين

. ٢٤٠، .نفس املرجع٤٨
.٢٥٠، املرجع يف تدريس اللغة العربيةبراهيم حممد عطا، إ٤٩



٤٩

مالءاإل)٢
تعريف اإلمالء)أ

اإلمالء لغة هو اإلمهال 
والتأخري، وإطالة الوقت والعمر
حىت يتسع الزمن للتمتع بالشيئ 

تصوير اللفظ : وإصطالحا. احملبوب
حبروف هجائه بأن يطابق املكتوب 
املنطوق يف ذوات احلروف، وتراعي 
يف ذلك القواعد اخلاصة اليت 
استمدت من الرسم العثماين 
للمصحف، ومن علمي النحو 
والصرف ضبطا وصحة وإعالال 

مث إن اإلمالل . وإبداال وتأصيال
٥٠.مالء شيئ واحدواإل

اجلامعة اإلسالمية احلكوميىة مالك (، اإلمالء نظرية وتطبيقرضوان، ٥٠
.٧، )٢٠١١فريس، 



٥٠

أنواع اإلمالء)ب
هذا النوع ميكن تقسيمه وفقا 
للمنهج الذي يسلكه املعلم، أو 
تقرره اجلهة املشروفة على املقررات 

:الدراسية إىل األنواع التالية
اإلمالء املنقول)١(

-نقل"املنقول من 
حّوله من ": نقال- ينقل

موضع أي نسخ القطعة يف 
دفاترهم أو بنقلها من 
بطاقات توزع عليهم أو من 

ويقصد به أن ينقل . السبورة
التالميذ قطعة اإلمالء 
املناسبة من كتاب أو سبورة 
ا،  أو بطاقة بعد قراء
جى  وفهمها فهما واعيا، و
ا هجاء شفويا  بعض كلما



٥١

ته أو دفرته أو إىل بطاق
مفكرته، أو لوح معّد لذلك، 
وهذا النوع من اإلمالء يالئم 
تالميذ الصفوف الدنيا، وقد 

٥١.ميتّد إىل الصف الرابع

اإلمالء املنظور)٢(
-نظر"املنظور من 

أبصره : إىل" نظرا-ينظر
تدبّره : وتأّمله بعينه، يف

وفّكره، معناه أن تعرض 
ا  القطعة على التالميذ لقراء

، وهجاء بعض  وفهمها
ا، مث حتجب عنهم،  كلما
ومتلي عنهم ومتلي عليهم بعد 

٥٢.ذلك

.٨، اإلمالء نظرية وتطبيقرضوان، ٥١٥١
.١٠، اإلمالء نظرية وتطبيقرضوان، ٥٢



٥٢

اإلمالء اإلستماعي)٣(
اإلستماعي من 

مسعا ومساعا -يسمع-مسع"
أدركه ": ومساعة ومساعية

حباسة األذن، معناه أن 
يستمع التالميذ إىل القطعة 
يقرؤها املدرس وبعد 
جي   مناقشتهم يف معناها، و

ة ملا في ها من كلمات مشا
الكلمات الصعبة ومتلي 

.عليهم
هذا اإلمالء يعتمد 
على اإلستماع، والتهجي 
بعض الكلمات فقط دون 
قراءة التالميذ للقطعة، 
واملعلم يستطيع أن يقف 
على مدى ما وصل إليه 



٥٣

تالميذه من قدرات ومهارات 
إمالئية وهو يؤكد له مدى 
انطباع صور الكلمات يف 

.أذهان التالميذ
ختبارياإلمالء اإل)٤(

وهو أخر مرحلة من 
مراحل التدريب اإلمالئي، 
وبه يستطيع املعلم أن يقف 
على مدى اإلفادة اليت 
حققها التالميذ من دروس 

ومسي هذا النوع . اإلمالء
اختباريا ألنه اخترب ملدى 
م  حتضري الطالب واستيعا

٥٣.القواعد اإلمالئية

اإلمالءأهداف تعليم)ج
:اآليتومن أهداف مادة اإلمالء 

.١٢، اإلمالء نظرية وتطبيقرضوان، ٥٣



٥٤

تدريب التالميذ على رسم )١(
احلروف والكلمات رمسا 
صحيحا مطابقا ملا اتفق 
عليه أهل اللغة من أصول 

.فنية حتكم ضبط الكتابة
تذليل الصعوبات اإلمالئية )٢(

اليت حتتاج إىل مزيد من 
العناية، كرسم الكلمات 
املهموزة، أو املختومة 

أو الكلمات اليت ٥٤باأللف،
تتضمن بعض حروفها أصواتا 
قريبة من أصوات حروف 
اخرى، وغريها من 
مشكالت الكتابة اإلمالئية، 
واليت سنذكر أمهها يف 

.موضعه

.١٣، اإلمالء نظرية وتطبيقرضوان، ٥٤



٥٥

اإلسهام الكبري يف تزويد )٣(
التالميذ باملعلومات الالزمة 
لرفع مستوى حتصيلهم 
العلمي، ومضاعفة رصيدهم 
الثقايف مبا تتضمنه القطع 

رة من ألوان اخلربة، املختا
.ومن فنون الثقافة واملعرفة

تدريب التالميذ على حتسني )٤(
اخلط، مما يساعدهم على 
جتويده، والتمكن من قراءة 
املفردات والرتاكيب اللغوية، 
وفهم معانيها فهما 

.صحيحا
يتكفل درس اإلمالء برتبية )٥(

العني عن طريق املالحظة، 
واحملاكاة من خالل اإلمالء 

وتربية األذن بتعويد املنقول، 



٥٦

التالميذ حسن اإلستماع، 
.وجودة اإلنصات

متييز األصوات املتقاربة )٦(
لبعض احلروف، وتربية اليد 
ا على  بالتمرين لعضال
إمساك القلم، وضبط 

٥٥.األصابع، وتنظيم حركتها

مشكالت اليت تعرتض اإلمالء)د
":الضبط"الشكل أو )١(

يقصد به وضع احلركات 
-ةالكسر -الفتحة-الضمة(

على احلروف، مما ) السكون
يشكل مصدرا رئيسا من 
مصادر الصعوبة عند 

.الكتابة اإلمالئية

.١٤، اإلمالء نظرية وتطبيقرضوان، ٥٥



٥٧

الفرق بني رسم احلرف )٢(
:وصوته

التعلم، كما يوقعه يف 
اضطراب نفسي، ألن 
التلميذ يربط مجلة من 
األشياء بعضها ببعض،  
كصورة املدرك والشيئ الذي 
يدل عليه، والرمز املكتوب، 

ف الواحد فإذا جعلنا للحر 
عدة صور زدنا العملية 

٥٦.تعقيدا

:استخدام الصوائت القصار)٣(
لقد اوقع عدم استخدام 
احلروف اليت متثل الصوائت 
القصار التالميذ يف صعوبة 
التمييز بني قصار احلركات 

.١٩، اإلمالء نظرية وتطبيقرضوان، ٥٦



٥٨

وطواهلا، وأدخلهم يف باب 
اللبس، فرمسوا الصوائت 
القصار حروفا، فإذا طلبت 
من التالميذ كتابة بعض 
الكلمات املضمومة اآلخر 
ا بوضع واو يف  م يكتبو فإ

.آخرها
اإلعراب)٤(

كما أن مواقع الكلمات من 
اإلعراب يزيد من صعوبة الكتابة، 
فالكلمة املعربة يتغري شكل آخرها 
بتغري موقعها اإلعرايب، سواء 
أكانت امسا أم فعال، وتكون 

، عالمات اإلعراب تارة باحلركة
وتارة باحلروف، وثالثة باإلثبات، 
وتكون أحيانا حبذف احلرف 
األخري من الفعل، وقد يلحق 



٥٩

احلذف وسط الكلمة، يف حني 
أن عالمة جزمها تكون 

٥٧.السكون

.٢١، اإلمالء نظرية وتطبيقرضوان، ٥٧



٦٠

الباب الثّالث
منهج البحث

نوع البحث﴿أ﴾ 
البحث هو حبث  انوع املستخدم يف هذال

هو البحث الكيفيّ . )Qualitative Research(كيفيّ 
البحث الذي يقصد فهم احلادثة عن موضوع البحث 
مثله احلال، السلوكّية، الّدافعّية، اإلجراءات واخل، طريقة 
شاملة وبأوصاف يف شكل كلمات و لغة يف سياق 

.طبيعّي خاص وبإستخدام الطرق الطبيعّية املختلفة
من ةتستخدم الطريقة الكيفّية لفهم الّظواهر اإلجتماعيّ 

٥٨.كمنظور املشرت 

أّما نوع البحث الذي سيتم استخدامه يف هذا 
البحث هو البحث امليداّين، هو البحث الذي يتم 
احلصول على بياناته عن طريقة اجراءات املراقبة يف 

Metodologi Penelitian، ليكسي ج موليوع٥٨

Kualitatif)٦،)٢٠٠٩ررماجا رسدا كريا، :باندونج.



٦١

ة يحصول على صورة واضحة و تفصيللمكان البحث ل
على حصول البيانات الطّبيعّية بشكل اكثر دقة و 

ّية الّشفويّة بوسائل بتعّمق عن تطبيق الطريقة الّسمع
مفتاح "الصور يف تعليم مهارة الكتابة باملدرسة املتوسطة 

.كامبنج سالهونج فونوروجو"السالم

حضور الباحثة﴿ب﴾ 
ستذهب الباحثة اىل ميدان البحث للبحث عن 

هاية النتخليل البيانات، ويف لبيانات البحث، و 
املقابلة و املالحظةبستقوم الباحثة . خلصالنتائجستت
من اجل احلصول على البيانات املتعّلقة دراسة الوثائقو 

بتعليم الكتابة بالطريقة السمعية الشفوية بوسائل الصور 
مفتاح "باملدرسة املتوسطة " أ"لطالب الصّف الثّامن 

.سالهونج"السالم



٦٢

موقع البحث﴿ج﴾ 
مفتاح "درسة املتوّسطة املاجراء هذا البحث يف 

الواقعة يف القرية سوبورجو كامبنج سالهونج "الّسالم
درسة املتوسطة مفتاح املاجراء البحث يف و فونوروجو

املعهد الّديين ةباألساسيألهليةالسالم ألّن هي املدرسة ا
اإلسالمّي، وهذه املدرسة هي واحدة من املدارس اليت 

العامة والكتب الّتقليديّة كاملعهد علومتطبق تعليم ال
.إلسالميّ الّديين ا

مصادر البيانات﴿د﴾ 
حتصل املكان الذي فيه يمصدر البيانات ه

يف هذا البحث مت . على مصدر البحث ومجعهالباحثة
اختيار مصادر البيانات العينة بشكل عمديّة، املتعلقة 

:ذا البحث يتم استخدام مصادر البيانات منها
املالحظة بمعّلم الّلغة العربّية، قامت الباحثة .١

ىل بيانات متعلقةإواملقابلة مع املعّلم، حتتاج الباحثة 
عملية تعليمالكتابة بإستخدام الطريقة السمعية ب



٦٣

" أ"الشفوية بوسائل الصور لطالب الصف الثامن 
سالهونج "مفتاح السالم"باملدرسة املتوسطة 

. فونوروجو
املالحظة واملقابلة مع بالّطالب، قامت الباحثة .٢

باحثة اىل بيانات من الطالب الطالب، وحتتاج ال
تتعّلق مبا شعر به الطالب ىف تعليم الكتابة 
بإستخدام الطريقة السمعية الشفوية بوسائل 

هذه احلال حتتاج ملعرفة اإلستجابة عن . الصور
الطريقة السمعية الشفوية بوسائل الصور اليت تطبق 

مفتاح "باملدرسة املتوسطة "  أ"يف الصف الثامن 
.ونج فونوروجوساله"السالم

حتصيل هذه البيانات من الوثائق : غري البشرية.٣
.والسجالت والكتب اليت هلا إتصال بالبحث

اساليب جمع البيانات﴿ه﴾ 
سلوب مجع البيانات هي اكثر اخلطوات أ

اإلسرتاتيجية يف البحث، ألّن اهلدف الرّئيسي من 
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مجع وأساليب. صول على البياناتاحلالبحث هو 
،املقابلةو البحث هي املالحظة، االبيانات يف هذ

.ىالّتثليثاملنهج والوثائق و 
املالحظة.١

املالحظة هي تقنية او كيفية مجع البيانات 
. نشاط املباشرالعن طريق إجراء املالحظة على 

بحث الكيفّي، املالحظة هي عملية عند ما اليف 
ىل مكان البحث إتذهب الباحثة مباشرة 

هداف املالحظة أتم توجيه ي. إلجراءت البحث
اىل النشاط اليت تويل اهتماما دقيقا، ويسّجل 

وتنظر ىف العالقة بني الناحية أالظاهرة اليت تنش
اية العملية تنفيذ مجع ٥٩.هذه الظاهرة من 

Metode Penelitian، مام غوناوانإ٥٩ Kualitatif Teori dan

Praktik)١٤٣، .)٢٠١٣بومي اكسارا، :  جاكرتا.
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البيانات ميكن متييز املالحظة اىل املالحظة 
٦٠.كةاملشاركة واملالحظة غري املشار 

البحث، استخدمت الباحثة ايف هذ
Observasi(مبعىن اهليكال غري املشاركةباملالحظة 

tak terstruktur( حيث مل تشرتك الباحثة يف ،
تالحظ . التعلم املباشر، ولكن دورها مراقبة فقط

ا املعّلم يتالباحثة عملية التعليم ال يقوم 
والطالب ىف تعليم الكتابة اليت حتدث ىف الفصل

بإستخدام الطريقة السمعية الشفوية بوسائل 
باملدرسة " أ"الصور لطالب الصف الثامن 

.سالهونج"مفتاح السالم"املتوسطة 
املقابلة.٢

املقابلة هي نشاط احملادثة الذي يقوم به 
طرفان، ومها السائل الذي يعطي األسئلة والراوية 

Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan، سوغيونو٦٠

R&D)١٤٥، )٢٠١٣الفا بيتا، : باندونج.
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الذي يقوم باملواجهة حول ٦١األسئلة،يباليت جت
املشكلة البحث، حيث يقصد السائل احلصول 
على اإلدراك واملواقف والتصميم األفكاري من 

٦٢.مبشكلة البحثتتعلقالراوية اليت 

البحث، استخدمت الباحثة ايف هذ
حيث سيتم إجراء املقابالت املقابلة غري املنظمة،

مبزيد من احلرية بشكل أعمق وجعل إرشادات 
يف هذه احلالة، ٦٣.ملقابلة كمبادئ توجيهية عامةا

:ستقوم الباحثة بإجراء املقابلة مع
املعلم الذي يطبق هذه الطريقة للحصول .أ

على البيانات املتعلقة بعملية تعليم الكتابة 
بإستخدام الطريقة السمعية الشفوية بوسائل 

و املشكالت اليت يواجهها املعلم يف الصور

.١٨٦، Metodologi Penelitian Kualitatif، ليكسي ج موليوع٦١
، Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik، مام غوناوانإ٦٢

١٦٢.
Metodologi Penelitian، محد سيبانأفيف الدين و أ٦٣

Kualitatif)١٣٣، )٢٠١٢فوستكا ستيا، : باندونج.
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السمعية الشفويّة بوسائل تطبيق الطريقة 
" مفتاح السالم"الصور باملدرسة املتوسطة 

.سالهونج
للحصول " أ"بعض طالب الصف الثامن .ب

على البيانات املتعلقة مبا شعر به الطالب يف 
تعليم الكتابة بإستخدام الطريقة السمعية 

.الشفوية بوسائل الصور
الوثائق.٣

الوثائق هي تستخدم مصادر البيانات 
صادر املكتوبة، املالبحث، بشكل ليكّمل 

األفالم، الصورة، الصور الفوتوغرافية واألعمال 
. ثرية اليت متكن جلمع املعلومات لعملية البحثاأل

وثائق الدراسة هي التكملة إلستخدام أساليب 
ستكون نتائج الدراسة اكثر و املالحظة واملقابلة، 

٦٤.صدقية اذا كانت عضد بالوثائق

، Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik، مام غوناوانإ٦٤

١٧٦.
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وم الباحثة جلمع البحث، ستقايف هذ
البيانات يف شكل الوثائق ملعرفة عملية تعليم 
الكتابة بالطريقة السمعية الشفوية لطالب الصف 
الثامن باملدرسة املتوسطة مفتاح السالم 

.سالهونج
) الوثائق(تستعمل الباحثة  هذه الطريقة 

مفتاح "لنيل البيانات عن حالة املدرسة املتوسطة 
:فونوروجو كما يليكامبنج سالهونج" السالم

التاريخ واملوقع اجلغرايف من املدرسة املتوسطة .أ
كامبنج سالهونج " مفتاح السالم"

.فونوروجو
مفتاح "تركيب املنظمة يف املدرسة املتوسطة .ب

.كامبنج سالهونج فونوروجو" السالم
أحوال الطالب واملعلمني يف املدرسة .ج

كامبنج سالهونج " مفتاح السالم"املتوسطة 
.وجوفونور 
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األداوت والوسائل املوجودة يف املدرسة .د
كامبنج سالهونج " مفتاح السالم"املتوسطة 
فونوروجو

لطالب، صورة عنلتعليم الكتابةنتائج.ه
.عملية تعليم الكتابة وغري ذلك

وستستخدم الباحثة البيانات يف شكل 
قامت به ذيقوي وتعّمق البحث التالوثيقة ل

تم احلصول اكثر الدقيق ومتكن ان يالبيانات اليت 
تعطي املعلومات عن نشاط تعليم الكتابة لطالب 

باملدرسة املتوسطة عليها " أ"الصف الثامن 
.سالهونج فونوروجو"مفتاح السالم"
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ساليب تحليل البياناتأ﴿و﴾ 

ميلس و يف حتليل البيانات منوذجمكونة : ١.١صورة
)  منوذج التفاعل(هوبارمان

حتليل البيانات هي احملاولة لتصنيف او لتفريق 
لدكتور سوغيونو، حتليل البيانات هي لوفقا . البيانات

البيانات بشكل تنظيمعملية الطّّلب على البيانات و 
املالحظة و احلصول عليها من املقابلة، بعد منهجّي 

من خالل تنظيم البيانات يف فئات، امليدانية، و الوثائق
والوصف يف وحدات الوحدة، والتوليف، والرتتيب يف 
أمناط، واختيار أي منها مهم واليت سيتم تعلمها وتقدمي 
استنتاجات حبيث ميكن فهمها بسهولة من قبل أنفسهم 

.واآلخرين

مجع البيانات عرض البيانات

البياناتاستنتاج 

ختفيض البيانات



٧١

ال البيانات املستخدمة يف هذساليب حتليوأ
ساليب حتليل البيانات منوذج ميلس أالبحث هي 

ا هي :وهوبرمان، خطوا
ختفيض البيانات.١

ختفيض البيانات يعين الّتلخيص، واختيار 
على احلالة املهمة، الرتكيزاحلال األساسي، و 

وبالتايل فإّن . والبحث عن املوضوع وتصميمه
. ة واضحةعطي صور تالبيانات املخفضة س

وتسهل على الباحثة لتقوم عملية مجع البيانات 
٦٥.بحث عنها عند اإلقتضاءالباملستقبل، و 

الباحثة من مجع البيانات، من بعد انتهاء
عن املقابلة، واملالحظة صولة عليهاالبيانات احل

هذا . والوثيقية، ستقوم الباحثة بتخفيض البيانات
ةاألساسيلبحث عن األشياءلاحلال تقوم الباحثة 

، Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D، سوغيونو٦٥

٢٤٧.
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وبالتايل ستكون من . وتركز املهم من البيانات
.السهل على الباحثة جلمع البيانات

عرض البيانات.٢
إجراء عرض كنمييف البحث الكيفي، 

البيانات يف شكل أوصاف موجزة وخمططات 
وعالقات بني الفئات وخمططات انسيابية وما 

البيانات يف قدمياألكثر استخداما لت. شابه ذلك
من خالل . سرديهو الّنص الةالكيفيوث البح

سوف يسهل عليك فهم ما عرض البيانات،
ن أبعد . حيدث، والتخطيط ملزيد من العمل

الباحثةالبيانات اليت مت احلصول عليها يف خفضت
عملية تعليم الكتابة بالطريقة السمعية الشفوية 

باملدرسة املتوسطة " أ"لطالب الصف الثّامن 
سالهونج، ّمث تعرض الباحثة "مفتاح السالم"
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البيانات حّىت تفهم الباحثة ما جتب القيام به بعد 
٦٦.ذلك

ستنتاج البيانات إ.٣
ليل البيانات هياملرحلة األخرية يف حت

اليزال اإلستنتاج األويل . استخالص النتائج
مؤقتا، وسوف يتغري إذا مل يتم العثور على دليل 

٦٧.ياناتقوي يدعم املرحلة التالية من مجع الب

البيانات وتعرضها، ستقوم أن ختفض الباحثة بعد 
البيانات اليت مت احلصول باإلستنتاج من الباحثة 

عملية تعليم الكتابة بالطريقة السمعية يفعليها
باملدرسة " أ"الشفوية لطالب الصف الثّامن 

.سالهونج"مفتاح السالم"املتوسطة 
وبالتايل البيانات اليت مت احلصول عليها 
من عملية تعليم الكتابة بالطريقة السمعية 

،Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D، سوغيونو٦٦

٢٤٩.
. ٢٥٢،.نفس املرجع٦٧
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باملدرسة " أ"الشفوية لطالب الصف الثامن 
حتليلها سالهونج ميكن "مفتاح السالم"املتوسطة 
.بشكل جيد ومنهجيّ وجتميعها

مراجعة صّحة البيانات﴿ز﴾ 
استخدمت الباحثة ثالث طرق لفحص صحة البيانات  

:كما يلي
تطويل اإلشرتاك.١

. الباحثة وسيلة يف البحث الكيفىتكون 
وفائدة هذا . وتشرتك وقتا طويال يف ميدان البحث
٦٨.التطويل لرتقية نوعية صحة البيانات

مواظبة التأمل.٢
الغرض من مواظبة التأمل هو إجياد 
اخلصائص والعناصر املناسبة باملسألة املطلوبة مث 
تركز الباحثة يف هذه اخلصائص والعناصر 

.٣٢٧، Metodologi Penelitian Kualitatif، ليكسي ج موليوع٦٨
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بارة أخرى إذا كان تطويل اإلشرتاك وبع. بالتفصيل
٦٩.يعطي الغرفة فمواظبة التأمل يعطي التعمق

ياملنهج التثليث.٣
املنهج التثلثي هو أسلوب لفحص صحة 

من خارج آخرالبيانات الذي يستفيذ شيئا 
. البيانات ألعراض التحقق أو مقارنة للبيانات

واألكثر من استخدمها هو فحص من مصادر 
تتم طريقة التثليث مبقارنة املعلومات أو ٧٠.أخرى

كما هو معروف، يف . البيانات بطرق خمتلفة
البحث الكيفى الباحثة تستخدم املقابالت، 

احلصول على معلومات . واملالحظات والوثائق
موثوقة هي صورة صحيحة وكاملة من املعلومات 
احملددة، ميكن للباحثني استخدم املقابالت احلرة و 

بدال من ذلك، استخدم . املنظمةاملقابالت

-٣٢٩،Metodologi Penelitian Kualitatif، ليكسي ج موليوع٦٩
٣٣٠.

.٣٣٠،.نفس املرجع٧٠
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الباحثون املقابالت واملالحظات للتحقق من 
.احلقيقة

خطوات البحث﴿ح﴾ 
، )وليةالدراسة األ(مرحلة ما قبل امليدان .١

تبحث ) أ: (الباحثة هيا قامت ات اليتالّنشاطو 
م اللغة العربية اجلاذب و يعن إشاعة حول تعل

واستنادا إىل )ب(موضوع البحث، تعينياملناسب ل
اختيار املوضوع عن تطبيق نتائج هذا النشاطتهم 

الطريقة السمعية الشفوية بوسائل الصور يف تعليم 
"مفتاح السالم"مهارة الكتابة يف املدرسة املتوسطة 

اثبات) د(قامت الدراسة األدب، ) ج(سالهونج، 
و إستشارة عن خطّة ميتقد) ه(ماّدة البحث، 

صول على موافقة احلبعد ) و(البحث مع املشرف، 
لقة الدراسية عن خطّة البحث حباملشرف، ّمث تقوم 

.ترخيص البحثإدارةو 
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ةامليدان، هي مرحلة الدراسة املركز يفعملالمرحلة .٢
يف امليدان بنشاط مجع ا الباحثةاليت تقوم

. ائقثالبيانات مبنهج املقابلة، واملالحظة ودراسة الو 
البحث مبنهج القيامبت الباحثة أيف هذه املرحلة، بد

للحصول يالّتثليثاملنهجاملقابلة واملالحظة والتوثيق و 
.كاملةمعلومات العلى 

قراءة تشغيليا مرارا وتكرارا مرحلة حتليل البيانات، .٣
الختيارها فيما يتعلق برتكيز الدراسة وترميزها على 
أساس الرتكيز الفرعي للبحث واملصدر تتم هذه 

.التحليل قبل  وبعد مجع البياناتاملرحلة من 
خطوة كتابة تقرير البحث.٤

فبعد أن اجتمعت البيانات كما أرادها الباحثة مث 
قامت الباحثة بتحليلها على الطريقة الوصفية 

.النوعية
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الباب الّرابع
عرض البيانات

مفتاح "عرض البيانات العامة عن المدرسة المتوسطة ﴿أ﴾ 
كامبنج سالهونج فونوروجو"السالم

مفتاح "المتوسطة تاريخ تأسيس المدرسة .١
كامبنج سالهونج فونوروجو" السالم

"مفتاح السالم"كان قيام املدرسة املتوسطة
ال ختّلص من قيام املعهد مفتاح السالم ىف سنة 

خلفية . م، رائدها هو اجلاج أمحد ديريب١٩٦٥
من ظهور احلزب "مفتاح السالم"قيام املدرسة 

عندئد احتمى . (PKI)الشيوعي اإلندونيسي
الطالب ىف املدرسة و يؤلفون املقاومة إىل احلزب 

و بعد وقوف حركة . (PKI)الشيوعي اإلندونيسي
تأسيس املدرسة (PKI)احلزب الشيوعي اإلندونيسي 

عة السنوات و بعد بض. اإلبتدائية مفتاح السالم
ىف سنة "السالممفتاح "قامت املدرسة املتوسطة
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و كانت املرة األوىل بقيادة احلاج أمحد . م١٩٧٠
.ديريب

حىت اآلن قامت املدرسة ١٩٧٠ىف خالل 
، تبديل رئيس املدرسة "مفتاح السالم"املتوسطة 

بدأ من احلاج أمحد ديريب مث تبّدل األستاذ . مرتني
:اليت فيما يلى. زين العارفني املاجستري

محد ديريبأتاذ األس: ٢٠٠٩- ١٩٧٠عهد . أ
٧١األستاذ زين العارفني:٢٠١٨-٢٠٠٩عهد .ب

مفتاح "المتوسطة الموقع الجغرافي المدرسة .٢
كامبنج سالهونج فونوروجو" السالم

يف " مفتاح السالم"املتوسطة تقع املدرسة
رية فونوروجو يقرية كامبيع مركز سالهونج مد

من مدينة يةاجلنوبةهاجلمقاطعة جاوى الشرقية، 
وأما . كيلومرتا من املدينة٢٠فونوروجو تقريبا 

:حدودها

ملحق هذا يف٢٠١٩/IV-٠٨/D/٠١قة الرقم  ينظر إىل نسخة الوثأ٧١
.البحث



٨٠

.)Tlogo(قرية تلوجو حتّدها ة يالشمالةهاجل. أ

قرية ميعجاري حتّدها شرقية ةالهاجلمن . ب
)Menggare(.

).Broto(قرية بروتو يةحتّدها نوبةاجلهاجلمن . ج
).Wates(قرية وتيس ةحتّدها غربيةالهاجلمن . د

املدرسة لديها موقع جغرايف هذه 
ا تقع يف الريف وبعيد عن ةإسرتاتيجية أقل ، أل

بعض األطفال إىل ذهبلذلك ي. الشارع  الرئيسي
منهم من ميشى راجة والدراجة النارية واملدرسة بالدّ 
.على األقدام

، أن املدرسة إسرتاتيجية أقلمنعلى الرغم
من ولكن هذه املدرسة ما زالت جتذب الكثري 

ألن هذه املدرسة توفر أيًضا حافلة املدرسة  . الناس
٧٢.كوسيلة لطالب الذين يقيمون خارج املدرسة

ملحق هذا يف٢٠١٩/IV-٠٨/D/٠٢قة الرقم  ينظر إىل نسخة الوثأ٧٢
.البحث



٨١

المدرسة هدافواألرسالةوالالرؤية.٣
كامبنج سالهونج " مفتاح السالم"المتوسطة
فونوروجو

الرؤية للمدرسة.أ
:هي" مفتاح السالم"رؤية املدرسة املتوسطة 

دراية يؤمنون ، علىرجيي املدرسة الذين حتقيق خ
.وفعل اخلري

للمدرسةرسالةال.ب
:هياملدرسة هذهلالرؤية، فالرسالة دا على اعتماو 

.املواقف والسلوك اإلسالميميةتن)١
شكل نشط، وخالق، تنفيذ التوجيه والتعلم ب)٢

، حبيث ميكن تطوير الطالب ، وممتعوفعال
م .على النحو األمثل ، وفقا لقدرا

.ونظيفة ومجيلةإنشاء بيئة مدرسة صحية)٣
.ير بيئة املهارات احلياتية فينشاط تعليمتطو )٤
.ف الطالب باألخالق الكرميةيتعر )٥



٨٢

" مفتاح السالم"المدرسة المتوسطة هدافا. ج
أهداف الرؤية والرسالة فومؤسسا على تلك 

: هي" مفتاح السالم"املدرسة املتوسطة 
.اوصحيحاميكن أداء الطالب العبادة جّيد) ١
ض الرتبية اوأغر الرسالةرؤية و الاإلشارة إىل ) ٢

تمع .الوطنية وذات الصلة باحتياجات ا
اإلشارة إىل معايري الكفاءة للخرجيني الذين ) ٣

.ىل املدرسةإتأسيسهم 
استيعاب املدخالت من أصحاب املصلحة ) ٤

املتعددين مبا يف ذلك جلنة املدارس اليت 
.س املدرسةيرأسها جملس التعليم بقيادة رئي

ميكن تطبيق الطالب سلوك األخالق )٥
٧٣.الكرمية

لحق هذا يمف٢٠١٩٠٣/IV-٠٨/D/قة الرقم  ينظر إىل نسخة الوثأ٧٣
.البحث



٨٣

البيانات عن تركيب منظمة المدرسة المتوسطة .٤
.كامبنج سالهونج فونوروجو" مفتاح السالم"

٤.١الجدول 
:٧٤"مفتاح السالم"تركيب منظمة املدرسة املتوسطة 

ملحق هذا يف٢٠١٩٠٤/IV-٠٨/D/قة الرقم  ينظر إىل نسخة الوثأ٧٤
.البحث

جلنة املدرسة رئيس املدرسة

إدارة املكتبة اجلودةإدارة  الشؤون اإلدارية

قسم منهج التعليم قسم الطالب قسم وسائل 

مدرسةال
مشرف اإلشراف واإلرشاد وّيل الفصل مشرف الدرس

املدارس

الطالب



٨٤

٤.٢الجدول 
:كما يلى ٤.١والبيان من اجلدول 

اإلسمالوظيفةرقم

جيناريوجلنة املدرسة.١

زين العارفني رئيس املدرسة.٢
املاجستري 

إمرأة العابدة سارجاناالشؤون اإلدارية.٣

مجعني رملي إدارة اجلودة.٤
املاجستري

إمام حمدي سارجاناإدارة املكتبة.٥

٦.
قسم وسائل 

فارووتو سارجانااملدرسة

أسوة النعمة قسم الطالب.٧
املاجستري



٨٥

٨.
قسم منهج 

التعليم
كريستيونو ديديك  

سارجانا

مشرف الدرس.٩

وّيل الفصل.١٠

ستري  دوي فطريانا ا
")أ"٧(

٧(خالدة سارجانا 
")ب"

وحي ليانا سارجانا 
")أ"٨(

أمحد خري املسدك 
")ب"٨(املاجستري 

٩(جاروان سارجانا 
")أ"

حانيك شاكرة 



٨٦

")ب"٩(سارجانا 

١١.
مشرف 

اإلشراف و 
اإلرشاد

بنىت سارجانا

-املدارس.١٢

-الطالب.١٣

مفتاح "أحوال المدرسين في المدرسة المتوسطة .٥
.كامبنج سالهونج فونوروجو" السالم

م يف يملعرفة أحوال املدرسني عن جمال التعل
كامبنج " مفتاح السالم"املدرسة املتوسطة 
وميكن ان ينظر إىل مفّصالسالهونج فونوروجو 

:٧٥تىآلدول ااجل

لحق هذا يمف٢٠١٩٠٥/IV-٠٨/D/قة الرقم  ينظر إىل نسخة الوثأ٧٥
.البحث



٨٧

٤.٣الجدول 
المواد اإلسمرقم

الدراسية
يةوطنالغرافيا وتربية اجلامسون سارجانا.١
دوي فطريانا .٢

أنيسة املاجستري
علم الرياضيات

أمحد خري .٣
املسدوك 
املاجستري

غرافيا وعلم اجل
اإلجتماع

وحي ليانا .٤
سارجانا

الفقه 

تاريخ اإلسالميّ الفارووتو سارجانا.٥
زين العارفني .٦

املاجستري
األخالق و عقيدة ال

أسوة نعمة .٧
املاجستري

القرآن واحلديث



٨٨

حانيك شاكرياه .٨
سارجانا

اللغة العربية

اللغة اإلندونيسّية جاروان سارجانا.٩
١٠

.
ريرين حارييانيت

سارجانا
اللغة اإلجنليزيّة

١١
.

سري وحيوين 
سارجانا

علم احلاسوب

١٢
.

ديديك  
كرستيونو 

سارجانا

علم الطبيعة

١٣
.

عبد احلارس 
سارجانا

علم الرياضة 

١٤
.

خالدة منح 
السعادة 
سارجانا

اللغة اجلاوية

١٥
.

إمام مهادي 
سارجانا

اللغة العربية



٨٩

مفتاح "أحوال الطالب فى المدرسة المتوسطة .٦
كامبنج سالهونج فونوروجو" السالم

هذه املدرسة يفدرسهذه السنة ييف 
كامبنج سالهونج " مفتاح السالم"املتوسطة 

فالبيان . طالبة٥٨او طالب٧٢فونوروجو 
:٧٦التفصيلىكما يلى

٤.٤الجدول 
جملةطالبةطالبالصفرقم
١٧٣١٢٤٥٥
٢٨٢٢٢٢٤٤
٣٩١٩١٢٣١

٧٢٥٨١٣٠المجموع

لحق هذا يمف٢٠١٩٠٦/IV-٠٨/D/قة الرقم  ينظر إىل نسخة الوثأ٧٦
.البحث



٩٠

" مفتاح السالم"وسائل المدرسة المتوسطة .٧
سالهونج فونوروجوكامبنج 

مفتاح "وجود الوسائل يف املدرسة املتوسطة 
كامبنج سالهونج فونوروجو تساعد عملية " السالم
دفعكانت وسائل املدرسة تستطيع أن ت. التعلم

وسائل  الكون تعهد، وفيها املالطالب ليتعلموا يف 
:٧٧كما يلىتفصيلهاو ةكثري 

٤.٥الجدول 
الحالةالعدداإلسمرقم
حسن٦دراسةغرفة ال.١
حسن١ترب علم الطّبيعةخم.٢
حسن١اترب تكنولوجيخم.٣
حسن١غرفة الّصحة.٤
حسن١غرفة رئيس املدرسة.٥

لحق هذا يمف٢٠١٩٠٧/IV-٠٨/D/قة الرقم  ينظر إىل نسخة الوثأ٧٧
.البحث



٩١

حسن٢غرفة األساتيذ.٦
مسكانغرفة .٧

الطلبة

حسن١

مسكانغرفة .٨
لباالط

حسن١

حسن١٣٢كرسّي الطّالب.٩
حسن٦٦مكتب الطّالب.١٠
كرسّي املدرس يف ١١

دراسةغرفة ال
٦

حسن

حسن٦السّبورة١٢
خزانة ىف غرفة ١٣

دراسةال
٦

حسن

حسن١كرة القدم١٤
حسن١كرة اليد١٥
حسن١كرة السّلة١٦
حسن١ميدان كرة القدم١٧
حسن١ميدان كرة اليد١٨



٩٢

حسن١مطبعة١٩
حسن١حزانة سجّالت٢٠
حسن٢مكان صيديلّ ٢١
مكتب املدرس ىف ٢٢

دراسةغرفة ال
٦

حسن

حسن١مسجد٢٣
حسن١مقصف املدرسة٢٤
حسن١مطبخ املدرسة٢٥
حسن٢مرحاض األساتيذ٢٦
حسن٢مرحاض الطالب٢٧

عرض البيانات الخاصة﴿ب﴾ 
الباحثة مجيع ما وجدت تيف هذا القسم عرض

يف امليدان يف شكل البيانات، واحتمل هذا القسم على 
:نوعني من أسئلة البحث



٩٣

الّسمعّية الشفويّة بوسائل تطبيق الطّريقةخطوات .١
ر في تعليم مهارة الكتابة لطالب الصف الصو 

"مفتاح الّسالم"بالمدرسة المتوسطة " أ"الثّامن 
كامبنج سالهونج فونوروجو

يف تعليم اللغة العربية، كانت املهارات اليت 
ا منها مهارة اإلستماع، الكالم، القراءة،  جيب إتقا

مهارة الكتابة هي أعلى املهارة من . والكتابة
مهارة الكتابة األخرى، حىت يف تعليم اتهار امل

لتحقيق التعليميةحيتاج إىل الطريقة والوسائل
ع ا نو أن كانت هناك كثرية م. ميض التعلاغر أ

جيب الطريقة اليت ميكن للمعلم إستخدامها، لذلك 
على املعلم اختيار الطريقة املناسبة اليت ميكن 
استخدامها لتحقيق أغراض التعليم اللغة العربية 

. املطلوبة
واحدة من الطرق اليت أستخدمها املعلم يف 
هذه املدرسة هي طريقة السمعية الشفوية، كما قال 



٩٤

مهادي كمدرس اللغة العربية يف األستاذ إمام 
":أ"الصف الثامن 

يف تعليم اللغة العربية خاصة يف تعليم مهارة 
الكتابة أفرح ان استخدام الطريقة السمعية الشفوية 
ألن يف عملية تطبيقها، كانت هناك املهارات اليت 
ا للطالب منها تدريب قدرة الطالب  ميكن إتقا

ة الطالب على على إهتمام باملعلم، وتدريب قدر 
إستماع اجلمل اليت يقوهلا املعلم ويقلدها 

٧٨.الطالب

مت استخدام هذه الطريقة السمعية الشفوية 
هي منذ فرتة طويلة يف تعليم اللغة العربية يف مدرسة 

، ألن هذه الطريقة هي الطريقة "مفتاح السالم"
اليت تبدأ من اإلستماع مث الكالم والقراءة والكتابة، 

ول أن هذه الطريقة تتضمن أربع أو ميكن الق
مهارات لغوية، حىت كانت هذه الطريقة تساعد 

ملحق هذا يف ٢٠١٩/ IV.٢٤/W/١: أنظر إيل نسخة املقابلة ٧٨
.البحث



٩٥

الطالب على ممارسة قدرة الطالب على التحدث 
بطريقة غري مباشرة من خالل قراءة اجلملة اليت 
ا املعلم، ويتدرب الطالب على نطق  نطق 

، لذلك . احلروف العربية بشكل جيد و صحيح
تلقائيا بصوت عال جيب على املعلم أن يقوهلا

.وحازم و واضح
إىل جانب استخدام هذه الطريقة، ميكنين 

تعمل هذه الوسائل كآلة . أيضا استخدام الوسائل
أو وسيط حبيث ميكن نقل التعلم جبيد وحتقيق 

.أغراض املرجوة
إحدى الوسائل اليت أستخدمها هي وسائل 

ألن مع هذه الوسائل ميكن أن تقلل من . الصور
الطالب وزيادة محاسة الطالب للتعلم، امللل لدى

يف هذه الطريقة أقوم بتطبيق وسائل الصور يف 



٩٦

شكل الصور بسيطة و هي متعلقة باملفردات اليت 
ا ٧٩.نطق املعلم 

ويف صدد هذا البحث املقابلة الشخصية مع 
عدد من الطالب ومدرس اللغة العربية يف الفصل 

صل عليها وفيما يلي البيانات اليت ح". أ"الثامن 
صّور أحد . الباحثة عن تطبيق الطريقة والوسائل

عن كيفية تطبيق املعلم ) حسن(الطالب امسه 
عندما تطبيق الطريقة السمعية الشفوية بوسائل 

: الصور يف تعليم مهارة الكتابة، وفيما يلي مابينه
يبدأ املعلم التعلم بسالم، مث يطلب املعلم من "

من الطالب الطالب إعداد الكتاب و يطلب 
إلستماع إىل مايقوله املعلم مث يلفظ املعلم اجلملة 
ويطلب من الطالب أو الطالبني لتقليد مايقوله 

مث يعرض املعلم صورة .املعلم مث يكتبها يف الكتاب
املعلم بعد تسليم اتتطابق مع اجلملة اليت يقوهل

لحق هذا ميف ٢٠١٩/ IV.١٠/W/١: أنظر إيل نسخة املقابلة ٧٩
.البحث



٩٧

اية الدرس كرر  املفردات من قبل املعلم، ويف 
٨٠."ادات اليت قاهلاملعلم مجيع املفر 

ولتأكيد احلصول على البيانات الكافية، قد 
أجرت الباحثة املقابلة األخرى مع الطالبة امسها 

ا يف الصف الثامن )لياين( ، وقد عرضت ماشاهد
من خطوات تعليم الكتابة بالطريقة السمعية " أ"

أوضح املعلم للطالب أن : "الشفوية بوسائل الصور
تتألف من كلمتني ولن تكرر املفردات اليت نطقها 

قبل أن يقول املعلم، يذكر املعلم . إال ثالث مرات
بعد . الطالب بالرتكيز وإهتمام على نطق املعلم

أن ينطق املفردات يطلب املعلم من الطالبذلك 
بالتناوب حىت جيد املعلم الطالب الذي لديه النطق 

٨١."يف كتبهملكتابة لالصحيح مث يأمر 

ملحق هذا يف ٢٠١٩/ IV.٢٥/W/٢: أنظر إيل نسخة املقابلة ٨٠
.البحث

ملحق هذا يف ٢٠١٩/ IV.٢٥/W/٣: أنظر إيل نسخة املقابلة ٨١
.البحث



٩٨

وقد أجرت الباحثة املقابلة مع الطالبة 
األخرى، وفيما يلي ما بينته من خطوات تطبيق 

ا املعلم بعد أن نطق املعلم، : "الطريقة اليت قام 
يأمر املعلم الطالب لنطق املفردات معا قبل تعيينهم 
واحد إىل واحد، مث يعطي املعلم الطالب وقتا 

ورة عن إىل جانب ذلك، عرض املعلم الص. للكتابة
املفردات اليت نطقها املعلم وسأهلا عن معىن 

وعندما اليعرف الطالب، . املفردات إىل الطالب
فيخرب املعلم عن معنها مث يأمر ليصنع عدة مجل 

اية . متعلقة عن الصورة اليت يظهرها املعلم ويف 
الدرس، يأمر املعلم الطالب أو الطالبني أن يكتب 

نعها ويأمر الطالب على السبورة اجلمل اليت مت ص
.اآلخرين لقراءة الكتابة يف السبورة

اية  بعد إنتهاء قراءة مجيع املفردات، يف 
الدرس يعد املعلم يف قراءة مجيع املفردات ويأمر 
الطالب لينظر كتبهم هو صحيح أو خطاء مث 



٩٩

يطلب جلمع كتبهم ويسقوم املعلم بتصحيحها يف 
٨٢".املنزل

حثة املقابلة مع ولتأكيد البيانات أجرت البا
مدرس اللغة العربية، كما قال األستاذ إمام مهادي  

": أ"كمدرس اللغة العربية يف الصف الثامن 
قبل البداية استعّد بالصور اليت كانت مناسبة مع "

ويف تطبيق هذه الطريقة أوال، أبني عن . املفردات
خطوات تطبيق الطريقة هي اطلب من الطالب 

ركات لساين و الرتكيز االنتباه إىل شفيت و ح
إلستماع املفردات اليت قلتها، وجبانب ذلك أذكر 
الطالب أن املفردات اليت سأقوهلا تتكون من كلمة 

" َجَبٌل ُمْرَتِفعٌ "أو كلمتني مثل " َمْكَتَبةٌ "واحدة مثل 
ولن تتكرر إال مرتني أو ثالث مرات فقط، هدفه 
هو أن يركز الطالب بشكل أكرب على اإلستماع 

مث بدأت أقول املفردة األوىل و . مايقوله املدرسإىل

ملحق هذا يف ٢٠١٩/ IV.٢٥/W/٤: أنظر إيل نسخة املقابلة ٨٢
.البحث



١٠٠

. طلبت من الطالب لتقليد املفردات اليت قلتها معا
وعندما يكون األمر غري واضح، أكرره مرة واحدة 
مث أطلب من الطالب أن يقلدوه بالتناوب أو أن 
يعني الطالب باسم الطالب، مث يكتب الطالب 

ور بعد ذلك عرضت الص. املفردات يف كتبهم
املناسبة باملفردات و أسأل عن معناها إىل الطالب، 

هدفه . وعندما ال يعرف الطالب فأخرب عن معناها
. هو أن يفكر الطالب ويتقنون العديد من املفردات

وجبانب ذلك أطلب من الطالب لتكوين مجلة 
وأحيانا . حتتوي على املفردات اليت قلتها سابقا

أمام الفصل أطلب من الطالب أو الطالبني ليقوم
ا على السبورة، مث قرأت  لكتابة اجلملة اليت صنعوا 
ماكتبه الطالب على السبورة وطلبت منهم لتقليد 

٨٣".ما قلته

لحق هذا ميف ٢٠١٩/ IV.٢٤/W/١: أنظر إيل نسخة املقابلة ٨٣
.البحث



١٠١

تصور البيانات السابقة اخلطوات اليت سلك 
عليها املدرس يف تطبيق الطريقة السمعية الشفوية 
بوسائل الصور، وقد قامت الباحثة كذلك 

ا املدرس يف باملالحظة لعملية ا لتدريس اليت قام 
، وفيما يلي ماشاهدته الباحثة "أ"الصف الثامن 

من عملية التدريس حينما تطبيق الطريقة السمعية 
":أ"الشفوية يف الفصل الثامن 

افتتح املدرس التدريس بإلقاء السالم حنو 
طالبه،مث قرأ املدرس كشف احلضور مث أمر املدرس 

وبعد ذلك شرح املدرس عن . طالبه ليفتحوا كتبهم
خطوات تطبيق الطريقة السمعية الشفوية بوسائل 

أوال أمر املدرس الطالب الرتكيز على . الصور
اإلستماع إىل ماقاله املدّرس، مث يعطي املدرس

إشارة أن املفردات سيتم نطقها تتكون من كلمتني 
وسوف يتكرر النطق ثالث " َفْصٌل َنِظْيفٌ "مثل 
مث بدأ املدرس أن ينطق املفردات وبعده . مرات

. عرض املدرس الصورة طبقا للمفردات املنطوقة



١٠٢

فعرض " شاطئ البحر"ومثله نطق املدرس املفردات 
املدرس الصورة عن شاطئ البحر، مث يطلب 
املدرس الطالب أن نطق املفردات اليت قاهلا املدرس 

. وسأل املدرس عن معىن املفردات إىل الطالب
وعندما اليعرف الطالب عن معناها، يعطي 
املدرس معىن املفردات إىل الطالب مث يعطي 
املدرس إىل الطالب وقتا لكتابتها يف كتبهم وكذلك 

وكانت هناك اختالف يف . حىت املفردات األخرية
تكرار نطقها هي مرة واحدة، مرتني وأحيانا ثالث 

وعندما ينتهي املدرس من نطق مجيع . مرات
اية الدرس يكرر املدرس نطقها من  املفردات، يف 

ويطلب من الطالب . رقم الواحد إىل رقم األخري
.لإلنتباه واإلستماع جّيدا

وجبانب ذلك، يطلب املدرس الطالب 
متعلقة باملفردات لتكوين مجلة مفيدة اليت كانت

من الصور،وبعدأن يكتب الطالب اجلملة يف  
كتبهم مثيطلب من الطالب أو الطالبني للكتابة 



١٠٣

مث قرأ املدرس اجلملة ويأمر الطالب . على الّسبورة
ويف أخري الدرس يأمر الطالب جلمع  . لتقليده

كتبهم و خيرب  الطالب أن نتائج عملهم سيتم 
ستتم مناقشتها معا يف نقلها إىل املنزل للتصحيح، و 

٨٤.األسبوع القادم

من الشرح أعاله، اخلالصة اليت مت احلصول 
عليها أن خطوات تعليم مهارة الكتابة يف الصف 

من " مفتاح السالم"باملدرسة املتوسطة " أ"الثامن 
خالل تطبيق الطريقة السمعية الشفوية بوسائل 

:الصور
بّني املدرس عن كيفية تطبيق الطريقة .أ

ية الشفوية بوسائل الصورالسمع
طلب املدرس من الطالب الرتكيز .ب

إلستماع املفردات 
نطق املعلم املفردات والطالب تقليدها .ج
عرض املعلم صورة عن املفردات .د

.ملحق هذا البحثيف ٢٠١٩/IV.١٠/O/١:أنظر نسخة املالحظة٨٤



١٠٤

أمر املعلم الطالب لتكوين مجلة مفيدة .ه

طريقة السمعية الشفوية تطبيق المشكالت.٢
وطريقة حلولها في تعليم مهارة بوسائل الصور

بالمدرسة " أ"لطالب الصف الثامنالكتابة
كامبنج سالهونج" مفتاح السالم"المتوسطة 

.فونوروجو
الخيلو أي عمل من األعمال أو أي نشاط 
من األنشطة من املشكالت اليت يواجهها القائمون 

وهنا باخلصوص تعليم مهارة الكتابة باستخدام . ا
عية الشفوية بوسائل الصور لطالب طريقة السم

مفتاح "باملدرسة املتوسطة " أ"الصف الثامن 
يف هذه . كامبنج سالهوع فونوروجو" السالم

الصفحات تعرض الباجثة البيانات عن املشكالت 
اليت يواجهها مدرس اللغة العربية والطالب خالل 
تطبيق طريقة السمعية الشفوية بوسائل الصور 

.وطريقة حلوهلا



١٠٥

أن "ر احد الطالب عن مشكالته ذك
الصعوبة يف التفريق بني األحرف املتقاربة من 

مثله أشعر بالصعوبة يف التفريق . احلروف اهلجائية
عند يف " ض"و " ظ"مث " ث"و " ش"بني 

".الكلمة، حىت أخاف من أن أكتب خمطأ
واحلل هلذه املشكلة هو جيب علّي إعادة تعّلم 

مت تعلمها يف الفصل خمارج احلروف اهلجائية اليت
السابع ألستطيع التمييز بني خمارج احلروف اهلجائية 
بشكل صحيح وجيب علّي إستماع نطق املعلم 

٨٥.جّيدا

وذكر الطالب اآلخر عن املشكلة يف نطق 
أشعر بالصعوبة عندما "املفردات اليت قاهلا املعلم، 

يأمرين املعلم لنطق ما قاله املعلم، ألنه هناك بعض 
ء مزدمحني عندما ينطق املعلم املفردات األصدقا

".حىت ال أمسع عن املفردات اليت قاهلا املعلم 

لحق هذا ميف ٢٠١٩/ IV.٢٥/W/٢: أنظر إيل نسخة املقابلة ٨٥
.البحث



١٠٦

جيب أن يكون املعلم : وحلل هلذه املشكلة هو
أكثر صرامة حىت اليكون الطالب مزدمحني عندما 

وجبانب ذلك، جيب علّي أن . ينطق املعلم املفردات
٨٦.أهتم صوت املعلم جّيدا

ن املشكالت يف وذكر الطالب األخرى ع
شعر بامللل ألنه اليتناول أشكاال من أالدراسة، 

الطريقة، هي ينطق املعلم املفردات مث يقلده 
وجبانب ذلك الصورة . الطالب، وهكذا إىل األخري

اليت يعرضها املعلم هي صغرية حىت الينظر إليها 
.مجيع الطالب

ميكن له أن يستخدم وحلل هلذه املشكلة هو 
الطريقة حلزم هذه الطريقة حبيث أشكاال أخرى من

تكون جّذابة للطالب حىت تقلل ملل الطالب 

ملحق هذا يف ٢٠١٩/ IV.١٠/W/٥: أنظر إيل نسخة املقابلة ٨٦
.البحث



١٠٧

شكل الصورة و . وتزيد محاسة الطالب يف التعليم
٨٧.جيب أن يكون كبرية

وذكرت الطلبة بأنه ال جيد املشكالت حينما 
فعندي ليس : "كما قالت. تطبيق هذه الطريقة

هناك مشكالت يف تطبيق الطريقة السمعية 
ة ألن يف نطق املفردات يكون املعلم واضحا الشفوي

جدا منها يف نطق خمارج احلروف، مث نطق املعلم 
بشدة حبيث ميكن أن يسمعها مجيع زمالئى يف 

وجبانب ذلك، جيمع املعلم الطريقة والصور . الفصل
حىت جيعل الطالب اكثر اهتماما وميكنهم أن يزيد 

ميكن وجبانب ذلك . املفرردات اليت ميلكها الطالب
أن يقلل من امللل الذي يشعر به بعض الطالب 

ملحق هذا يف ٢٠١٩/ IV.١٠/W/٦: أنظر إيل نسخة املقابلة ٨٧
.البحث



١٠٨

ألن الطالب يعرفون بشكل مباشر عن املفردات 
٨٨".اليت يقصدها املعلم

وهناك نوع آخر من املشكالت يف تعلم مادة 
أشعر بالصعوبة عندما : "اللغة العربية، كما قال

يعرض املعلم الصورة ويأمر الطالب لتكوين 
املدرسة اإلبتدائية العامة اجلملة، ألنين متخارج من 

".حىت املفردات اليت أتقنها قليل
واحلل هلذه املشكلة هو جيب علّي أن افتح 
القاموس للعثور على املفردات اليت أريد استخدامها 

وجبانب ذلك جيب علّي أن . يف تكوين اجلملة
مث . أحفظ املفردات، حىت أتقن املفردات كثرية

ىل املدرس أو أسأل ميكنين أيضا أن أسأل مباشرة إ
٨٩.إىل أصدقائى اآلخرين

ملحق هذا يف ٢٠١٩/ IV.٢٥/W/٤: أنظر إيل نسخة املقابلة ٨٨
.البحث

ملحق هذا يف ٢٠١٩/ IV.٢٥/W/٣: أنظر إيل نسخة املقابلة ٨٩
.البحث



١٠٩

ولتحقيق هذه البيانات أجرت الباحثة املقابلة 
مع املدرس عن املشكالت اليت يواجهها يف الصف 

حينما يطبق الطريقة السمعية الشفوية " أ"الثامن 
وهو يواجه بعض املشكالت، كما . بوسائل الصور

: "أ"قاله مدرس اللغة العربية يف الصف الثامن 
حينما تطبيق الطريقة السمعية الشفوية بوسائل "

الصور فعندي بعض املشكالت وهي أوال أشعر أن 
بعض الطالب صعب يف متييز األلفاظ من حروف 

و " ظ"مث " ث"و " ش"اهلجائية، كما لفظ بني 
ألن كثريا من متخرجون من . يف الكلمة" ض"

.املدرسة اإلبتدائية العامة
كما قال مدرس اللغة وحلل هلذه املشكلة،  

أمرت الطالب ليدرسوا الدرس عن : "العربية
األلفاظ من احلروف اهلجائية يف الفصل السابع 
املاضي، وجبانب ذلك أنا اكثر واضحا عندما أنطق 



١١٠

املفردات و آمر الطالب لزيادة أهتمامهم عند 
٩٠".إستماع نطق املعلم

وقد قامت الباحثة باملالحظة أثناء تطبيق 
السمعية الشفوية بوسائل الصور وفيما يلي الطريقة 

أن بعض : "ما شاهدته الباحثة عن املشكالت
الطالب يشعرون بالصعوبة عند تكوين اجلملة من 

".الصور اليت عرضها املعلم
واحلل هلذه املشكالت أمر املعلم الطالب 
حلفظ املفردات ويعطي املعلم معىن املفردات اليت 

. فردات اليت ميلكها الطالبقاهلا املعلم حىت يزيد امل
وبزيادة عدد املفردات الطالب سوف يسهل 
الطالب عندما يأمر املعلم  الطالب لتكوين اجلملة 

٩١".من الصور اليت يعرضها املعلم

ملحق هذا يف ٢٠١٩/ IV.٢٤/W/١: أنظر إيل نسخة املقابلة ٩٠
.البحث

.ملحق هذا البحثيف ٢٠١٩/IV.١٠/O/١:نسخة املالحظةأنظر٩١



١١١

لذلك، اخلالصة من الشرح مذكور أن 
مشكالت وطريقة حلوهلا يف تعليم مهارة الكتابة 
بالطريقة السمعية الشفوية بوسائل الصور يف

مفتاح "باملدرسة املتوسطة " أ"الصف الثامن 
:هي" السالم

نطق املفردات اليت يف تقليد الطالب صعوبة .أ
زيادة الرتكيز بقرأها املعلم، وطريقة حلها هي 

للدرس 
شعروا الطالب بامللل، وطريقة حلها هي .ب

استخدام املعلم أشكاال أخرى لتكوين جذبة
من هذه الطريقة

وصعوبة تكوين مجلة مفيدةيف الطالب صعوبة .ج
، وطريقة حلها هي يف فهم معىن املفردات

حفظ املفردات أو فتح القاموس أو سأل إىل 
واملعلمأأصدقاء 



١١٢

يف النظر ألن الصورة شكلها الطالبصعوبة.د
صغري، وطريقة حلها هي استخدام املعلم 

الصورة بشكل كبري لينظروا إليها مجيعا
يقة حلها ، وطر من الطالبنقصان التشجيع.ه

هي يعطى املعلم الدوافع ليكون هلم شجاعة 
.للتعلمومحاسة 

صعوبة يف التفريق بني األحرف املتقاربة، .و
وطريقة حلها هي تعلم الدرس عن احلروف 
املتقاربة من احلروف اهلجائية ونطق املعلم 

.املفردات بصوت عال وواضح



١١٣

الباب الخامس
تحليل البيانات

ستقوم الباحثة يف الباب اخلامس مبناقشة البيانات اآلنفة 
اليت ذكرت يف األخري بالنتائج من تطبيق الطريقة السمعية 
الشفوية بوسائل الصور يف تعليم مهارة الكتابة لطالب الصف 

كامبنج سالهونج " مفتاح السالم"باملدرسة املتوسطة " أ"الثامن 
.فونوروجو

ت الباحثة إىل حتليل البيانات  ومن البيانات اخلاصة واصل
:كما يلي

تطبيق الطريقة الّسمعية خطوات تحليل البيانات عن ﴿أ﴾
الشفوية بوسائل الصور في تعليم مهارة الكتابة 

بالمدرسة المتوسطة "   أ"صف الثامن طالب الل
كامبنج سالهونج فونوروجو"مفتاح السالم"

يواجه املعلم العديدة من املشكالت يف عملية 
التعليم بسبب أنه حيتاج إىل طريقة التعليم اليت تستطيع 
أن تساعده يف عملية التعليم وطريقة التعليم نفسها 



١١٤

وجبانب ذلك، يف تعليم اللغة العربية وخاصة . متعددة
يف تعليم مهارة الكتابة املدرس البدله أن خيتار الطريقة 

واستخدم الوسائل التعليمية لتقلل من امللل املناسبة، 
لدى الطالب وزيادة محاسة الطالب للتعلم و لتحقيق 

.أهداف تعليم اللغة العربية املطلوبة
واحدة من الطرق املستخدمة للمدرس هي 
الطريقة السمعية الشفوية بوسائل الصور ألن يف عملية 

ا لل طالب تطبيقها كانت هناك املهارات اليت ميكن إتقا
منها تدريب قدرة الطالب على اإلهتمام باملعلم، 
وتدريب قدرة الطالب على إستماع اجلمل اليت يقوهلا 

ويف تطبيق هذه الطريقة كان . املعلم و يقلدها الطالب
املدرس يستخدم الوسائل التعليمية حىت يستطيع أن 
يساعد يف تقليل ملل الطالب يف عملية تعليم مهارة 

.الكتابة
طريقة إلقاء ريقة السمعية الشفوية هي أّما ط

درس اللغة العربية تدريبات اإلستماع مث تدريبات نطق 
وكانت هذه الطريقة على كثرية . الكلمة واجلمل



١١٥

اإلستماع من نطق املعلم أو املدرس أو غري ذلك من 
مث يكرره املدرس عدة مرات . وسائل تعليم اإلستماع

ون أن حىت يفهم الطالب مبا مسعون ويستطيع
الطريقة السمعية الشفهية، ومن أهم أسس هذه .يتكلموا
عرض اللغة األجنبية على الطالب مشافهة يف : الطريقة

البداية، أما القراءة والكتابة فتقدمان يف فرتة الحقة، 
وتعرضان من خالل مادة شفهية درب الطالب 

٩٢.عليها

:خصائص الطّريقة الّسمعّية الّشفويّة منهاومن 
ها هي التوكيل اربعة من املهارات اللغوية ليمعهداف تأ
، بالطريق املتوازن) كتابةاإلستماع، الكالم، القراءة وال(

ميلك ربطة التعليم املنهجي من اإلستماع اىل الكالم مث 
يتم التوكيل تصميم اجلملة من خالل ،٩٣القراءة والكتابة

حنو إعداد مدرس اللغة العربية : مهارات التدريسأوريل حبر الدين، ٩٢
٠١٣٦، الكفء

Metodologi dan Strategi Alternatif، رضية زين الدين وآخرون٩٣

Pembelajaran Bahasa Arab،٤٢.



١١٦

يب او احلفر يتبع التتابع من ر التد. التدريب التصميم
تدريس نظام ، وتسلسل الّتسليح–اإلستجابة –ع فالدا

او و منظمة إلستخدامها أالصوت بطريقة منهجية 
يد، املقارنة، ممارستها للطالب مع تقنية املظاهرة، التقل

ثيل من دروس دروس الكتابة هي مت، و التباين وغري ذالك
دروس الكتابة تتكون من تصميم الكالم، مبعين ان 

يصبح املعلم ، يت مت تعلمها شفوياواملفردات الاجلملة
الطالب او يتبع. املركز يف النشاط التعلم يف الفصل

٩٤.دافع املعلميعطي اإلستجابة على 

" أ"وإن مدرس اللغة العربية يف الصف الثامن 
كامبنج سالهونج " مفتاح السالم"باملدرسة املتوسطة  

فونوروجو لقد قام يف كل عملية تعليمه ببعض نشاط 
قبل البداية أعد املدرس الصور اليت كانت مناسبة "هي 

ويف تطبيق هذه الطريقة أوال، بّني املدرس . مع املفردات
لطريقة هي طلب املدرس من عن خطوات تطبيق ا

الطالب االنتباه إىل شفته و حركات لسانه و الرتكيز 

.٥٤، Pembelajaran Bahasa Arab، نور عني٩٤
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إلستماع املفردات اليت قاهلا، وجبانب ذلك ذكر املدرس 
الطالب أن املفردات اليت يقوهلا تتكون من كلمة واحدة 
أو كلمتني ولن تتكرر إال مرتني أو ثالث مرات فقط، 

على اإلستماع هدفه هو أن يركز الطالب بشكل أكرب 
مث بدأ املدرس أن يقول املفردة . إىل مايقوله املدرس

األوىل و طلب املدرس من الطالب لتقليد املفردات اليت 
وعندما يكون األمر غري واضح، كررها . قاهلا معا

املدرس مرة واحدة مث يطلب من الطالب أن يقلدوه 
بالتناوب أو أن يعني الطالب باسم الطالب، مث يكتب 

بعد ذلك عرض املدرس . ب املفردات يف كتبهمالطال
الصور املناسبة باملفردات و سأل عن معناها إىل 

. الطالب، وعندما ال يعرف الطالب فيعطي عن معناها
هدفه هو أن يفكر الطالب ويتقنون العديد من 

وجبانب ذلك يطلب املدرس من الطالب . املفردات
يت قاهلا لتكوين مجلة مفيدة حتتوي على املفردات ال

وأحيانا يطلب املدرس من الطالب أو الطالبني . سابقا
ا على  ليقوم أمام الفصل لكتابة اجلملة اليت صنعوا 
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السبورة، مث قرأ املدرس ماكتبه الطالب على السبورة 
٩٥".وطلب منهم لتقليد ما قاله املدرس

وذكر بعض املخربين عن كيفية تطبيق املعلم 
ية الشفوية بوسائل الصور يف عندما يطبق الطريقة السمع
يبدأ املعلم التعلم بسالم، مث "تعليم مهارة الكتابة هي 

يطلب املعلم من الطالب إعداد الكتاب و يطلب من 
الطالب لإلستماع إىل مايقوله املعلم مث يلفظ املعلم 
اجلملة ويطلب من الطالب أو الطالبني لتقليد مايقوله 

عرض املعلم صورة مث ي.املعلم مث يكتبها يف الكتاب
املعلم بعد تسليم املفردات اتتطابق مع اجلملة اليت يقوهل

اية الدرس كرر املعلم مجيع  من قبل املعلم، ويف 
٩٦."ااملفردات اليت قاهل

لحق هذا ميف ٢٠١٩/ IV.٢٤/W/١: أنظر إيل نسخة املقابلة ٩٥
.البحث

ملحق هذا يف ٢٠١٩/ IV.٢٥/W/٢: أنظر إيل نسخة املقابلة ٩٦
.البحث
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أن خطواط تعليم املدرس عند تعليم اللغة 
العربية بالطريقة السمعية الشفوية كما يكتب يف الكتاب 

Metodologi Pembelajaranأمحد فؤاد أيفيندي 

Bahasa Arab لقد أدت هذه اإلفرتاضات إىل إعتقاد و
بأن املتعلم يواجه اللغة أوال على املستوى الصويت، وأنه 
يستطيع أن حيس اللغة عندما يكتشف بنجاح 
خصائصها، ويقابل أوال وقبل كل شيئ هذه احلصائص 

اجلمل (بشكل مسموع من خالل الوحدات اللغوية 
أّما . تتشبه وختتلف اختالفا جزئيااليت) والرتكيب

:خطوات الطريقة السمعية الشفوية منها
. عرض املواد يف شكل احملادثة او القراءة القصرية) ١(

ونيستمعفها بتكرار، واّما الطالب أجيب املعلم ان يقر 
تنفيذ تقليد وحتفيظ احملادثة ) ٢(، دون النظر اىل الّنص

كاة قراءة املعلم على او القراءة القصرية، يقوم باحملا 
. اجلملة اىل اجلملة بكالسيكية، أثناء حفظ هذه اجلمل

-Mimicriتسمى وتسّمى هذه التقنية هي تقنية 
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Memorization (Mim-Mem) Tehnique.
عرض ) ٣(٩٧

تصميمات اجلملة يف احملادثة او القراءة القصرية، خاصة 
تلك اليت تعترب الصعبة، ألّن وجود اهليكل او تعبري 

هذه احلال . لطالبلاملختلفة عن اهليكل يف اللغة األم 
دراما ) ٤(، )Drill(يقوم بتقنية نسيج او تدريب

. ب عليه الطالباحملادثة او القراءة القصرية اليت تدر 
الطالب الدراما احملادثة اليت مت حفظها امام الفصل يقوم

تكوين اجلمل األخرى اليت تناسب مع ) ٥(، ةبباملناو 
٩٨.تصميمات اجلملة اليت مت تعلمها

ومن البيانات السابقة معروفة بأن اخلطوات اليت 
" مفتاح السالم"استخدمها املعلم يف املدرسة املتوسطة 
" أ"الصف الثامن كامبنج سالهونج فونوروجو لطالب 

موافقة باإلطار النظري أنه يستخدم بعض اخلطوات  
اخلطوةاملكتوبة يف تطبيق الطريقة السمعية الشفوية هي 

عرض املواد يف شكل احملادثة او القراءة النظريةاألوىل

.٥٥،Pembelajaran Bahasa Arab، نور عني٩٧
.٦٠، Metodologi Pengajaran Bahasa Arab، محد فؤاد افنديأ٩٨
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ها بتكرار، واّما الطالب أن يقر أجيب املعلم . القصرية
معتتفقهذا احلال .دون النظر اىل الّنصونيستمعف

يف املدرسة املتوسطة " أ"الثامنالصفيفتلك املطبقة
مفردة أو مفردتني ولن علمهي يقرأ امل" مفتاح السالم"

.الرتكيزمعالطالبويستمعتكرر إال ثالث مرات 
شكلليساملعلماالذي ينطق هوهناالوحيدالفرق
الذي ألن املستوى،املفرداتمنجمموعةولكناحلوار

.الثامنالصفيعلم املعلم هي املستوى 
تنفيذ تقليد وحتفيظ احملادثة هيالثانيةاخلطوةمث

او القراءة القصرية، يقوم مبحاكاة قراءة املعلم على 
اجلملة اىل اجلملة بكالسيكية، أثناء حفظ هذه 

الصفيفاملطبقةتلكمعتتفقنظريةهذه ال.اجلمل
بعدهي " مفتاح السالم"يف املدرسة املتوسطة " أ"الثامن

وبعد،الطالبستماعإمثاملفردات املعلميقولأن
قاله مالتقليد، طلب املعلم من الطالب ستماعاإل

وجانب ذلك، طلب . املعلم جبماعة وأحيانا بالتناوب
زيادةهدفه لاليتاملعلم من الطالب حلفظ املفردات 
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تشجيعإىلباإلضافةالب،الطعند إتقان املفردات
سأل املعلم و ،املفرداتوحفظنطقعلىالطالب

، الطالباليعرفوعندماالطالب عن معىن املفردات 
باإلضافة إىل حفظ املفردات . فيعطى املعلم عن معناها

احلال ذلكوهدفه هو أن يفهم الطالب عن معناها
.الطالبمناملفرداتلزيادةيستطيع

عرض تصميمات اجلملة يف هيالتاليةاخلطوة
احملادثة او القراءة القصرية، خاصة تلك اليت تعترب 

،املعلمقبلمناملطبقةتلكبموافقةاخلطوةهذه.صعبة
باإلضافة إىل نطق املعلم املفردات، هو يعّلم الطالب 
عن أمناط اجلملة أيضا مثل تركيب نعت ومنعوت أو 

.مضاف ومضاف إليه
دراما احملادثة هناكأننظريةاليفالتاليةاخلطوة

يقوم . ب عليه الطالباو القراءة القصرية اليت تدر 
الطالب الدراما احملادثة اليت مت حفظها امام الفصل 

يفملعلماكما يطبقهقليالخيتلفاحلال وهذا.ةبباملناو 
" مفتاح السالم"يف املدرسة املتوسطة " أ"الثامنالصف



١٢٣

ليس احلوار أو قراءة تدريسهيتميذالالنصشكلهو
،فقطأوالكلماتاملفردات قصرية لكن يف شكل

وتطبيقه يأمر املعلم الطالب والطالبني ليقوم أمام الفصل 
ليكتب مجلة مفيدة اليت تكوينها على السبورة مث يقرأ 

.املعلم مجلة مفيدة ويأمر الطالب لتقليده
األحكامتشكيلنظريةيفاألخريةاخلطوةو 
متاليتالكلماتأمناطمعتتناسباليتاألخرى
املعلمقبلمناملطبقةتلكبموافقةاخلطوةهذه.تعلمها

، أمر املعلم الطالب لتكوين مجلة "أ"الثامنالصفيف
مفيدة من املفردات اليت نطقها املعلم أو من الصورة اليت 

الطالب على لتدريبيعرضها املعلم، واهلدف منه
.الكتابة

تار املعلم هذه الطريقة لزيادة تركيز الطالب إخ
عند تعليم اللغة العربية و لتدريب مجيع املهارات اللغوية 
على الطالب ليس فقط يف اإلستماع بل فيه  الكالم 

ويف تطبيق هذه الطريقة كان . والكتابة والقراءة أيضا
املعلم يعطي أشكاال أخرى هلذه الطريقة هي زاد 
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وسائل الصور، وتطبيقه هو بإستخدم الوسائل هي
ا وبإستخدم هذه . يعرض املعلم الصورة بعد نطق مفردا

الوسائل، تكون عملية التعليم خاصة يف عملية تعليم 
مهارة الكتابة المتل الطالب و وتساعد يف زيادة محاسة 

وجبانب .الطالب وفرحهم عند تطبيق هذه الطريقة
ود من املفردات لزيادة بيان املفردات و بيان املقصذلك،

الوسائل مناسبة مباهذه م اوإستخد. إىل الطالب
وسائل الصور كما ذكرهإهتمت به الباحثة عن مزايا من 

مزايا الصور فيما يتعلق بنشاط بعضعن نانا سدجانا
نشاط التعليم، يف هاإستخدامةلو سه:التدريس منها

نواع الوسائل التعليمية األخرى، ألةنسببالرخص أالثمن 
ميكن استخدام احلصول عليها سهلة ورخيصة، وكيفية 

ملستويات خمتلفة يف التعليم من احلاالتالصورة يف كثري
ميكن الصورة لرتمجة الفكرة ، ٩٩والتخصصات املختلفة

.واقعيةىل مفاهيم إةو األفكار التجريديأ

.٧١، Media Pengajaran، نانا سدجانا و امحد رفاعى٩٩
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ولذلك اخلالصة من البيانات السابقة أن 
طوات تطبيق الطريقة السمعية الشفوية بوسائل الصور خ

" أ"يف تعليم مهارة الكتابة لطالب الصف الثامن 
هي وفقا بتطبيق يف " مفتاح السالم"باملدرسة املتوسطة 

تبدأ بقرأة ) ١النظرية الكتب عن طرق التعليم اليت 
عرض تصميمات ) ٣تقليده الطالب، ) ٢النص، 

وتشكيل ) ٥القصرية، دراما القراءة ) ٤اجلملة، 
ويف . األحكام األخرى اليت تتناسب مع أمناط الكلمات

تقليدها ) ٢قرأ املعلم املفردات، ) ١عملية تعليم 
مطالبة الطالب لكتابة اجلملة يف السبورة ) ٣الطالب، 

وهناك  . مث يقرأها وتكوين مجلة مفيدة من املفردات) ٤
ا املعلم هي استخ دام املعلم كانت األنشطة اليت تطور 

الوسائل الصور يف تطبيق هذه الطريقة لنقصان ملل 
.الطالب ولزيادة محاسة الطالب
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﴿ب﴾تحليل البيانات عن مشكالت تطبيق الطريقة الّسمعّية 
في تعليم وطريقة حلولهاالشفويّة بوسائل الصور

بالمدرسة " أ"مهارة الكتابة لطالب الصف الثامن 
كامبنج سالهونج "مفتاح السالم"المتوسطة 

فونوروجو
الخيلو أّي جانب من جوانب حياة كل إنسان 
ا، صغرية   من املشاكل والقضايا اليت يواجهها القائمون 

. ويف مثل هذا يكون املدرس والطالب. كانت أم كبرية
وهنا باخلصوص . له وهلم مشاكل فيما يتعلق بالتدريس

ّور يف تطبيق الطريقة الّسمعية الشفوية بوسائل الصفي
باملدرسة املتوسطة "أ"م مهارة الكتابة لصف الثامن تعلي

يف هذه . مفتاح السالم كامبنج سالهونج فونوروجو
الصفحات قدمت الباحثة العرض والتحليل من البيانات 
عن املشكالت اليت يواجهها مدرس اللغة العربية 

تطبيق الطريقة الّسمعية الشفوية والطالب خالل 
.بوسائل الصّور
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من ) لياين سسكيا فوتري(من املخربين و 
عرضت مشكلتها أثناء مشاركتها يف دراسة اللغة العربية 
خاصة يف تعليم مهارة الكتابة، وهذه املشكلة هي عدم 
ا على نطق املفردات اليت قاهلا املعلم، هي شعرت  قدر
بالصعوبة عندما يأمرها املعلم لتقليد نطق ما قاله املعلم، 

مزدمحني عندما ينطق املعلم األصدقاء ألنه هناك بعض 
.املفردات حىت ال أمسع عن املفردات اليت قاهلا املعلم

جيب أن يكون املعلم : وحلل هذه املشكلة هو
أكثر صرامة وعند قراءة الكلمات أ، يقرأها بصوت عال 
وواضح حىت اليكون الطالب مزدمحني عندما ينطق 

تركيز الطالب وجبانب ذلك، هذا يزيد. املعلم املفردات
يف اإلستماع وإهتمامهم بصوت املعلم جّيدا وال 

١٠٠.يتالعبون مع أصدقائهم

من عرض ) أندرييان رفق سفتيا(ومن املخربين 
مشكلته أثناء مشاركته يف الدراسة، وهذه املشكلة هي 

ملحق هذا يف ٢٠١٩/ IV.١٠/W/٥: أنظر إيل نسخة املقابلة ١٠٠
.البحث
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أنه شعر بامللل ألنه اليتناول أشكاال من الطريقة، هي 
ب، وهكذا إىل ينطق املعلم املفردات مث يقلده الطال

وجبانب ذلك الصورة اليت يعرضها املعلم هي . األخري
.صغرية حىت الينظر إليها مجيع الطالب

وحلل هلذه املشكلة، ميكن له أن يستخدم 
أشكاال أخرى من الطريقة حلزم هذه الطريقة حبيث 
تكون جّذابة للطالب حىت تقلل ملل الطالب وتزيد 

لصورة جيب أن وشكل ا. محاسة الطالب يف التعليم
١٠١.يكون كبرية

من عرض ) طامي وينارطا(ومن املخربين 
مشكلة عند مشاركته يف تعليم اللغة العربية خاصة يف 
تعليم مهارة الكتابة، وهذه املشكلة هي عدم قدرته يف 

هو يشعر . تكوين اجلملة من الصورة اليت عرضها املعلم
بالصعوبة عندما يعرض املعلم صورة، ويطلب من 
الطالب لتكوين مجلة مفيدة وسبب هذه املشكلة هي 

ملحق هذا يف ٢٠١٩/ IV.١٠/W/٦: أنظر إيل نسخة املقابلة ١٠١
.البحث
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أنه الطالب متخرجون من املدرسة اإلبتدائية العامة 
.حىت املفردات اليت إتقانه قليل جدا

وحلل هلذه املشكلة ميكن له أن يتعّلم باجلد، أو 
أن يفتح القاموس أو حفظ املفردات أو سأل مباشرة 

سأل إىل األصدقاء إىل املعلم الكلمة اليت مل يفهمها أو 
١٠٢.اآلخرين الذين فهموا

) دووي لستاري(ولكن ذكر املخربون اآلخرون 
ليس هناك مشكلة يف تطبيق الطريقة السمعية الشفوية 
بوسائل الصور، ومل تشعر هي بأي صعوبة كبرية عند 
تطبيق هذه الطريقة وهي تفرح يف عملية هذه 

١٠٣.الطريقة

الطريقة أما مشكالت عند املدرس حينما يطبق 
السمعية الشفوية بوسائل الصور هو يواجه بعض 

ملحق هذا يف ٢٠١٩/ IV.٢٥/W/٣: أنظر إيل نسخة املقابلة ١٠٢
.البحث

ملحق هذا يف ٢٠١٩/ IV.٢٥/W/٤: أنظر إيل نسخة املقابلة ١٠٣
.البحث
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املشكالت هي عدم قدرة الطالب على التفريق بني 
و " ظ"مث " ث"و " ش"األحرف املتقاربة كما بني 

، والسبب كان الطالب متخرجني يف املدرسة "ض"
اإلبتدائية العامة، مث قليل من املفردات اليت يتقنها 

ب على تكوين مجلة الطالب حىت عدم قدرته الطال
ومشكلة األخرى . مفيدة من الصورة اليت يعرضها املعلم

هي نقصان التشجيع من الطالب عندما يأمرهم املعلم 
لتقليد ماقاله املعلم، وهم يشعرون باحلياء وخيافون من 

.اخلطاء
وحلل هلذه املشكالت هي يأمر املعلم من 
الطالب ليدرسوا الدرس عن األلفاظ من احلروف 

ذا احلل اهل جائية يف الفصل السابع املاضي، ألّن 
سيزيد معرفة الطالب عن تفريق بني األحرف املتقاربة 

مث يرفع املعلم . وميكن أن يقلل خطأهم يف كتابة الكلمة
صوته لزيادة إهتمام الطالب يف اإلستماع، ويأمر هم 
ليفتحوا القاموس أو حفظ املفردات أو بإعطاء معىن 

وجبانب ذلك، ميكن أن . اليعرف الطالباملفردات اليت 
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يعطى املعلم الدوافع إىل الطالب ليكون هلم  محاسة 
١٠٤.وشجاعة يف عملية التعليم

هذه املشكالت مناسبة باإلطار النظرى كما 
العيوب الطريقة السمعية ذكره أمحد فؤاد ايفيندي عن 

إجابة الطالب مبائل ميكانيكّي، يف ) ١(:الشفوية هي
حيان اليعرف او اليفكر الطالب يف معىن كثري من األ

ميكن تشغيل مثل هذه احلالة لعدة . الكالم املنطوق
حبيث يشعر العديد من الطالب الناضجني شهور، 

ميكن لطالب التواصل بطالقة فقط إذا مت ) ٢(،بامللل
) ٣(، تدريب اجلملة املستخدمة يف الفصل الدراسي

عن سياق، ةكتدريسها هي مفكو متاليتعادة املعاىن
ن أمن على الرغم احىت اليفهم الطالب اّال معىن واحد

اجلملة او العبارة ميكن ان يكون هلا معان متعلقة 
يعترب فعلّي الطالب يف الفصل هو فعلّي  ) ٤(، بسياقه

م يستج ) ٥(، بون فقط على دافع املعلميكاذب ألّ

لحق هذا ميف ٢٠١٩/ IV.٢٥/W/٢: أنظر إيل نسخة املقابلة ١٠٤
.البحث
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ونشجعيألّن األخطاء تعترب خطيئة، فالطالب ال
كتابيا قبل توكيل التصميمات اجلملة إالللتفاعل شفهيا 

ونتيجة لذلك فإن الطالب خائفون وليسوا الكثرية،
متارين تصميم هي ) ٦(، مبدعني يف استخدام اللغة

يواجه الطالب . التالعب، ليس سياقي وغري واقعي
١٠٥.صعوبات عند تطبيقه يف سياق التواصل الفعلي

كالت يف واحلاصل أن مشكالت هي املش
املشكالت . تعليم مهارة الكتابة ويف تنفيذ هذه الطريقة

يف تعليم مهارة الكتابة هي صعوبة يف كتابة ويف تقليد 
نطق املعلم عن املفردات ألن الطالب شعروا بالصعوبة 
يف التفريق بني األحرف املتقاربة من احلروف اهلجائية، 

يعرضها مث صعوبة يف تكوين مجلة مفيدة من الصورة اليت 
املعلم ألّن الصورة شكلها صغرية، وألن بعض الطالب 
مل حيفظ كثريا من املفردات ومل يعرف معانيها وخلفية  
كفاءة الطالب واملدرسة املختلفة تؤثر على عملية 

-٦٠،Metodologi Pengajaran Bahasa Arab، محد فؤاد افنديأ١٠٥
٦١.
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واملشكلة يف تنفيذ هذه الطريقة هي نقصان . التعليم
التشجيع حىت شعر الطالب باحلياء عندما آمر املعلم 

وأن املعلم والطالب قد قاموا حماوالت . قهالتقليد نط
حلل املشكالت هي أمر املعلم  تعلم الدرس عن خمارج 
احلروف اهلجائية خاصة عن األحرف املتقاربة وتدريب 
لنطقها وكتابتها، وآمر املعلم الطالب حلفظ املفردات 
وهو يعطى معىن املفردات لسهولة يف تكوين مجلة 

صرامة عند التعليم ويرفع مفيدة، و يعطى املعلم أكثر
مث يعطى . صوته يف نطق املفردات لزيادة الرتكيز الطالب

املعلم الدوافع إىل الطالب أن يكون هلم شجاعة عند 
تقليد نطق املعلم وأن يكون هلم محاسة وال ملل 
بإستخدم الوسائل الصور ليتحمس الطالب يف الدرس 

ن الطريقة وتعليم اللغة العربية، واختار أشكاال أخرى م
حللول الصعوبة الطالب يف التعليم خاصة يف تعليم 

.مهارة الكتابة
واخلالصة من البيانات السابقة معروفة بأن 
املشكالت اليت يواجهها الطالب و املعلم يف املدرسة 



١٣٤

كامبنج سالهونج " مفتاح السالم"املتوسطة اإلسالمية 
موافقة باإلطار " أ"ن فونوروجو لطالب الصف الثام

النظري أنه بعض العيوب املكتوبة يف تطبيق الطريقة 
إجابة الطالب مبائل ميكانيكّي، : السمعية الشفوية هي

يف كثري من األحيان اليعرف او اليفكر الطالب يف 
ميكن تشغيل مثل هذه احلالة . معىن الكالم املنطوق

حبيث يشعر العديد من الطالب لعدة شهور، 
شكالت املتلكمعتتفقنظريةهذه ال. ني باملللالناضج

مفتاح "يف املدرسة املتوسطة " أ"الثامنالصفيف
هي اليت يواجهها الطالب أنه يشعر بامللل ألن " السالم

هناك اليتناول أشكاال من الطريقة، هو ينطق املعلم 
واملشكالت األخرى هي . املفردات مث يقلده الطالب
علم بغري فهم معناها حىت تقليد الطالب مع نطق امل

.   يشعر الطالب بالصعوبة عند تكوين اجلملة
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الباب الّسادس
اإلختتام

بعد عملية مجع البيانات بطرائق متنّوعة، مث حتليلها 
ة البحث، يف هذا الباب السادس بأسلوب مناسب بطبيع

ونتائج البحث . واإلقرتاحاتالباحثة بنتائج البحثأتت
:يليرتاحات كما واإلق

نتائج البحث﴿أ﴾ 
بناء على أسئلة البحث وعرض البيانات وختليلها 

:فاستنبطت الباحثة نتيجة فيما يلى،يف األبواب املاضية
إن خطوات تطبيق الطريقة السمعية الشفوية .١

لطالب يف تعليم مهارة الكتابة بوسائل الصور 
مفتاح "باملدرسة املتوسطة" أ"الصف الثامن

: كامبنج سالهونج فونوروجو كما يلي" السالم
عن كيفية تطبيق الطريقة السمعية بّني املعلم.أ

الشفوية بوسائل الصور
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من الطالب الرتكيز إلستماع طلب املعلم.ب
املفردات 

الطالب طلب من نطق املعلم املفردات و.ج
تقليدها ل

عرض املعلم صورة عن املفردات .د
من لتكوين مجلة مفيدةأمر املعلم الطالب .ه

املفردات أو من الصورة
إن املشكالت تطبيق الطريقة السمعية الشفوية .٢

بوسائل الصور يف تعليم مهارة الكتابة وطريقة 
باملدرسة املتوسطة" أ"حلوهلا لطالب الصف الثامن

:كامبنج سالهونج فونوروجو هي" مفتاح السالم"
صعوبة الطالب يف تقليد نطق املفردات اليت.أ

قرأها املعلم، وطريقة حلها هي بزيادة الرتكيز 
للدرس 

شعروا الطالب بامللل، وطريقة حلها هي .ب
استخدام املعلم أشكاال أخرى لتكوين جذبة 

من هذه الطريقة 



١٣٧

صعوبة الطالب يف تكوين مجلة مفيدة وصعوبة .ج
يف فهم معىن املفردات، وطريقة حلها هي 

إىل حفظ املفردات أو فتح القاموس أو سأل 
أصدقاء أو املعلم  

صعوبة الطالب يف النظر ألن الصورة شكلها .د
صغري، وطريقة حلها هي استخدام املعلم 

الصورة بشكل كبري لينظروا إليها مجيعا
نقصان التشجيع من الطالب، وطريقة حلها .ه

هي يعطى املعلم الدوافع ليكون هلم شجاعة 
.ومحاسة للتعلم

صعوبة يف التفريق بني األحرف املتقاربة، .و
وطريقة حلها هي تعلم الدرس عن احلروف 
املتقاربة من احلروف اهلجائية ونطق املعلم 

.  املفردات بصوت عال وواضح
اإلقتراحات﴿ب﴾

وقد عرفت وفهمت الباحثة مجيـع املشـكالت الـىت 
تتعلـــق بتطبيـــق الطريقـــة الســـمعية الشـــفوية بوســـائل الصـــور
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مفتـــــاح "باملدرســـــة املتوســـــطة" أ"الثـــــامنالصـــــفلطـــــالب 
،فالباخثـــــــة تقـــــــّدم وجفونورو كـــــــامبنج ســـــــالهونج"الســـــــالم

:اإلقرتاحات، وهي
:ملدرس اللغة العربية.١

ينبغى على املدّرس أن يعطى التشجيع، حىت .أ
يكون للطالب محاسة يف عملية التعليم و 

.تعلم اللغة العربية
لطريقة ينبغى على املدّرس أن يستعمل أنواع ا.ب

او الوسائل التعليمية متنوعة ليساعد الطالب 
.عن فهم املواد كامال و ينقص امللل يف التعليم

:للطالب.٢
ينبغى للطالب أن يزيدوا رغبتهم ومحاستهم .أ

.يف دراسة اللغة العربية
ينبغى للطالب أن يتعلموا جيدا قبل التعليم .ب

.أو بعده
واقرتحت الباحثة إىل مجيع القارئ أن يصلحوا 

. األخطاء والنقصان املوجودة من هذا البحث
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عسى أن يكون هذا البحث نافعا مباركا جلميع من 
كان نافعا لنفس الكاتب . قرا هذا البحث

.وللقارئني
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