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مستخلص البحث
يهدف ىذا البحث إىل وصف عملية تنفيذ الطريقة السمعية الشفوية يف ترقية
مهاريت االستماع والكالم لدى طالبات مدرسة نور اجلديد الثانوية اإلسالمية
بيطان بروبولنجو ،وكشف مشكالت تنفيذ الطريقة السمعية الشفوية يف ترقية
مهاريت االستماع والكالم وتقدمي احللول ادلطابقة يف تنفيذ الطريقة السمعية
الشفوية يف ترقية مهاريت االستماع والكالم فيها .واستخدمت الباحثة يف ىذا
البحث ادلدخل الكيفي ابدلنهج الوصفي التحليلي كما اختارت الباحثة ادلقابلة
وادلالحظة والواثئق يف مجع البياانت.
واستندت الباحثة يف ربليل البياانت اىل أسلوب ميلس وىبمان .ونتائج البحث
ىي أن عملية تنفيذ الطريقة السمعية الشفوية يف ترقية مهاريت االستماع والكالم
تُبدأ بًتابط ادلدرس وإعطاء ادلادة كاحلوار أو النصوص العربية أو األفالم بوسيلة
ادلسجل ومساع احلوار والتقليد واحلفظ والتدريب على أسماط الكلمات وادلمارسة
يف الكالم أمام الفصل وينتهي التدريس ابلسالم ،وادلشكالت يف تنفيذ طريقة
السمعية الشفوية يف ترقية مهاريت االستماع والكالم تتكون من ادلشكالت
الداخلية وادلشكالت اخلارجية ،واحللول يف تطبيق طريقة السمعية الشفوية يف
ترقية مهاريت االستماع والكالم ىي تطوير مفاىم ادلعلم عن الطريقة السمعية
الشفوية واختيار ادلوضوع ادلناسب لكل طبقة وذبهيز القاموس وفتح الشبكة
الدولية والتدريبات والتمثيل وغَت ذلك.

الكلمات املفتاحية :الطريقة السمعية الشفوية ،مهارة االستماع ،مهارة الكالم
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أ .املقممة

أساسيات البحث

يهدف تعليم اللغة العربية إىل ترقية قدرة الطالب على استخدام اللغة سواء
كان لسانيا أم كتابيا .ويسمى استخدام اللغة يف مراحل التعليم ابدلهارات اللغوية.
وللغة أربع مهارات ىي مهارة االستماع والكالم والقراءة والكتابة وبُت تلك ادلهارات
األربعة ذلا عالقة وثيقة يف تعليمها .وأما مهارة االستماع والقراءة فتعتبان على
1
ادلهارات االستقبالية وأما مهارة الكالم والكتابة فتعتبان على ادلهارات اإلنتاجية.
ويف تعليم اللغة العربية أو اللغة إ ّن األمر ادلهم يف تعليم اللغة العربية أو اللغات
األجنبية يف عصران احلاضر ىو استخدام طريقة التدريس ومدخلو وطرازه أل ّن ذماح
2
تعليم اللغة مرهتن ابستخدام طريقتها.
ومن طرائق التدريس طريقة السمعية الشفوية أو ما يسمى بطريقة
 Audiolingualحيث بدأت الطريقة فيها بعرض وحدة أسماط الصوت قبل تعليم
القراءة والكتابة .تستخدم ىذه الطريقة الصوت الكاسيت والفيديو واألفالم والشرائح
وغَتىا .وقد تكون ابستخدام لغة األم كوسيلة التعليم 3.ويف ىذا الصدد رّكزت
الباحثة إىل ادلهاريت االستماع والكالم ألن استخدام ىذه الطريقة يصمم اىل قدرة
السماع مث الكالم.
إن مهارة االستماع ىي قدرة الناس على ىضم الكلمات ادلنطوقة وفهمها
ابدلتكلمُت أو الوسائل ادلعينة .وربصل ىذه القدرة بتدريب مستمر لسمع تغَت
االصلي أو األصوات ادلسجلة 4.واما
اصوات الكلمات ابلنطق الصحيح من الناطق
ّ
مهارة الكالم ىي قدرة تعيُت األصوات ادلنطوقة أو الكلمات لتعبَت الفكرة من اآلراء

1

Acep Hermawan. 2011. Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab. Bandung: PT Remaja
Rosdakarya, 2011. Hal: 129
2
Abu Bakar Muhammad. 1981. Metode Khusus Pengajaran Bahasa Arab. Surabaya: Usaha
Nasional. Hal: 20
3
Ahmad Izzan. 2009. Metodologi Pembelajaran bahasa Arab. Bandung: Humaniora. Hal: 137
4
Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab.Hal: 130
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أو االرادة أو الشعور للمتكلمُت ،ويستفيد منها الطالب ان يتّصلوا لسانيا صحيحا
5
و طبيعيا ابللغة العربية اليت يتعلموهنا قبل.
وكانت طريقة السمعية الشفوية يف عملية تدريس اللغة العربية طريقة خمتارة
للمعلم و دما طملف ادلعلم يف استخدام ىذه الطريقة ىو أن يكون الطالب يقدرون
على ان يتكلموا ابللغة العربية جيدا ابستخدام ادلفردات العديدة ادلسموعة يف كل
اعماذلم اليومية على سبيل ادلثال يعطي ادلعلم الطالب احملادثة قبل ذىاهبم اىل ادلدرسة
بوسيلة ادلسجل أو الشريطة ليكون الطالب يسمعوهنا و ينالون ادلفردات اجلديدة
كي يستخدمون يف الكالم.
ومن مشكالت ىذه الطريقة السمعية الشفوية ىي :األوىل ،ال تعمل فعالة
لدى الطالب وىي تسبب قلة اىتمام ادلعلم ذلذه الطريقة ،والثانية ،كثَت من الطالب
يستخدمون اللغة العربية احمللية وليست اللغة العلمية يف الكالم ولو كان ادلعلم يف كل
التعليم ضماول على إعطاء ادلفردات العلمية واحملادثة اليت يقدر الطالب أن يسمعها
لتزويد معرفتهم اللغوية .والثالثة ،قلة اىتمام الطالب بتصحيح كالمهم ولو كان
ادلدرس يقدر على أن يساعدىم فيو.

ب .أسئلة البحث

انطالقا من مالمح البحث الذي عرض يف ادلقدمة ،فحددت الباحثة
البحث إىل األسللة اآلتية:
 -1كيف عملية تنفيذ طريقة السمعية الشفوية يف ترقية مهاريت االستماع والكالم
دبدرسة النور اجلديد الثانوية اإلسالمية بيطان بروبولنجو؟
 -2ما مشكالت تنفيذ الطريقة السمعية الشفوية يف ترقية مهاريت االستماع
والكالم دبدرسة النور اجلديد الثانوية اإلسالمية بيطان بروبولنجو؟
 -3كيف حلول تنفيذ الطريقة السمعية الشفوية يف ترقية مهاريت االستماع
والكالم دبدرسة النور اجلديد الثانوية اإلسالمية بيطان بروبولنجو؟
Acep Hermawan. Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab. Hal: 135 - 136
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اإلطار النظري
أ .طريقة التمريس
 -1مفهوم طريقة التمريس
الطريقة من اللغة اإلذمليزية وىي  Methodدبعٌت الكيفية 6.والطريقة ىي
7
كيفية العمل ادلنظمة لتسهيل عملية برامج التعليم حلصول اىل ىدف معُت.
واصطالحا ىي اخلطة العامة لعرض ادلادة اللغوية بصورة منظمة ،ال يناقض فيو
جزء من ىذه اخلطة اي جزء آخر ويكون ذلك كلو مبنيا على ادلذىب الذي
زمتاره 8.طريقة تدريس اللغة العربية ىي اخلطة الشاملة اليت يستعُت هبا ادلدرس
لتحقيق األىداف ادلطلوبة من تعلم اللغة .وتتضمن الطريقة ما يتبعو ادلدرس من
اساليب ،واجراءات ،وما يستخدمو من مادة تعليمية ووسائل معينة.
9

 -2الطريقة السمعية الشفوية

الطريقة السمعية الشفوية ىي الطريقة اليت ذبمع بُت االستماع اىل اللغة
أوال مث اعطاء الرد الشفوي مع وجود عنصور مرين أو بدونو 10.والطريقة السمعية
الشفوية احدى الطرق يف تعليم اية لغة دبا فيو تعليم اللغة العربية اليت يستخدمها
اغلب مدرسي اللغة .ولقد ادت ىذه الطريقة اىل ىذه النظر اىل اللغة مفهوما
ووظيفة .مل تعد اللغة وسيلة لالتصال الكتايب فقط أو نقل الًتاث اإلنساين
فحسب ،بل اصبحت أداة لتحقيق االتصال الشفهي ،أوال دبهارتيو االستماع
11
والكالم مث يليهما االتصال الكتايب دبهارتو القراءة و الكتابة.
6

John M. Echols & Hassan Shadily. 2005. Kamus Inggris Indonesia. Jakarta: PT Gramedia
Pustaka Utama. Hal: 379
7
Hoetomo. 2005. Kamus Lengkap Bahasa Indonesia. Surabaya: Mitra Pelajar. Hal: 910

 8حممود إمساعيل صيٍت .1995 .مذاىب وطرائق يف تعليم اللغات .الرايض :دار عامل الكتب للطباعة و النشر والتوزيع .ص83 :
 9عبد القادر أمحد .1989 .طرق تعليم اللغة العربية .القاىرة  :مكتبة النهضة ادلصرية .ص.6 :
10صالح عبد اجمليد العريب .1981 .تعليم اللغة احلية وتعليمها بُت النظرية والتطبيق .بَتوت :مكتبة لبنان .ص22 .
11رشدي أمحد طعيمة 1989 .تعليم العربية لغَت الناطقُت هبا مناىجو واساليبو .ادلنظمة اإلسالمية للًتبية والعلوم والثقافة .ص:

133
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 -3خطوات الطريقة السمعية الشفوية
ومن خطوات الطريقة السمعية الشفوية ىي األوىل ،البدء ابالستماع اىل
اصوات اللغة وبناىا حىت تليفها اذن الدرس .والثانية ،االنتقال اىل الكالم قبل
القراءة والكتابة .والثالثة ،تقدمي األسماط اللغوية يف مواقف حية طبيعية غَت
مصطنعة وان تتدرج حىت تتكون لدى الدارس العادات اللغوية .والرابعة ،تعليم
اصوات اللغة بطريقة بنيوية اعتمادا على احملاكاة والتكرار والتدريب على بعض
األصوات الصعبة يف النطق .واخلامسة ،تقدمي ادلفردات ضمن القوالب اللغوية
ألن ادلفردات زبتلف يف معانيها ابختالف موقعها يف الًتكيب اللغوية ،واللغة يف
تراكيبها ونظمها البنيوية اليف مفرداهتا .والسادسة ،التدريج يف تقدمي ادلادة اللغوية
مراعاة للمبادى الًتبوية األساسية ،وذبنب تقدمي أكثر من صعوبة لغوية يف الوقت
الواحد .والسابعة ،عدم االستعانة بلغات الدارسُت يف توضيح خطوات الدرس.
والثامنة ،االعتماد الكلي على التدريب بطريقة احملاكات والتكرار .والتاسعة،تعزيز
12
االستجاابت الصحيحة حاال وتصحيح االستجاابت اخلاطلة حينها.
ب .مهارة االستماع
 -1مفهوم مهارة االستماع
واالستماع ىو العملية اإلنسانية ادلقصودة اليت هتدف إىل االكتساب
والفهم والتحليل والتفسَت واالشتقاق مث البناء الذىٍت 13.وكانت مهارة االستماع
ىي قدرة الناس على ىضم الكلمات ادلنطوقة وفهمها ابدلتكلمُت أو الوسائل
ادلعينة .وربصل ىذه القدرة بتدريب مستمر لسمع تغَت اصوات الكلمات ابلنطق
14
االصلي أو األصوات ادلسجلة.
الصحيح من الناطق
ّ
 12حسن جعفر اخلليفة .2003 .تدريس اللغة العربية .ابتدائ -متوسط -اثنوي .الرايض :مكتبة الرشد .ص70-69 :
 13رشدي أمحد طعيمة و دمحم السيد مناع .2001 .تدريس العربية يف التعليم العام نظرايت وذبارب .دار الفكر العريب .ص80 :
Acep Hermawan. Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab. Hal: 130
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 -2أهماف مهارة االستماع
وكانت اىداف تعليم االستماع ىي األىداف اليت صمب ربقيقها ىف
يعدىا
سلوك الطالب من خالل ادلرحلة التعليمية .وىناك أىداف خاصة الذي ّ
ادلدرس قبل أن يتناول أي درس من دروس االستماع وىذه ان تكون أىدافا
ّ
15
إجرائية ظمكن مالحظتها وقياسها ومعرفة مدى ماربقق منها ىف هناية الدرس.
ج .مهارة الكالم
 -1مفهوم مهارة الكالم
والكالم يف أصل اللغة عبارة عن األصوات ادلفيدة ،وعند ادلتكلمُت ىو
ادلعٌت القائم ابلنفس الذي يعب عنو أبلفاظ ،يقال نفسي كالم ،أما التعريف
االصطالحي للكالم فهو الكالم ادلنطوق الذي يعب بو ادلتكلم عما يف نفسو من
ىاجس أو خاطره ،وما صمول خباطره من مشاعر وإحساسات وما يزخر بو عقلو
من رأي أو فكر وما يريد أن يزود بو غَته من ادلعلومات أو رمو ذلك يف طالقة
16
وانسياب مع صحة يف التعبَت وسالمة يف األداء.
 -2أهماف مهارة الكالم
وكذلك الكالم ىف اللغة الثانية من ادلهارات األساسية الىت سبثل غاية من
غاية الدراسة اللغوية .وأن كان ىو نفسو وسيلة االتصال مع االخرين .ولقد
اشتدت احلاجة ذلذه ادلهارة ىف بداية النصف الثاين من ىذا القرن بعد انتهاء
احلرب العادلية الثانية .وتزايدت بعد االتصال والتحرك الواسع من بلد إىل بلد.
حىت أدى تزايد احلاجة لالتصال الشفهى بُت الناس إىل إعادة النظر ىف طرق
تعليم اللغة العربية .ويتحل الكالم أو التحدث مراكز ىاما ىف اجملتمع احلديث.
ويبدو ىف أنو أداة االتصال السريع بُت الفرد وغَته .والنجاح فيو ضمقق كثَتا من
17
األغراض ىف شىت ميادين ودوهبا.
 15علي أمحد مدكور  .1984تدريس الفنون اللغة العربية .مكتبة الفالح .ص65 :
Kokom Komalasari. 2010. Pembelajaran Kontekstual Konsep dan Aplikasi. Bandung: PT Refika
Aditama. Hal: 03

17

16

حممود كامل الناقة .1975 .تعليم اللغة العربية للناطقُت بلغات أخرى  :أسسو ومداخلو وطرق تدريسو .ادلملكة العربية :جامعة

أم القرى ..ص151 :
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أ .منهج البحث

منهجية البحث

تستخدم الباحثة دبدخل الكيفى ألنو يهدف إىل الوصف عن الطريقة
السمعية الشفوية يف ترقية مهاريت االستماع والكالم .تتعمق الباحثة معلومات عن
عملية تنفيذ الطريقة وادلشكالت واحللول ابدلدرسة نور اجلديد الثانوية اإلسالمية ىف
بيطان بروبولنجو.أما منهج البحث ىو الوصفي التحليلي .وىذا البحث يصف
18
البياانت كما احلالة احلقيقة أو ادلوجودة.
ب .مصادر البياانت
تنقسم البياانت إىل قسمُت :البياانت األساسية واالضافية وقد حصلت
البياانت األساسية من شكل اللفظي أو الكلمات والسلوك من ادلخبين حول
الطريقة السمعية الشفوية الىت تتضمن من عملية التنفيذ وادلشكالت واحللول
ابدلدرسة نور اجلديد الثانوية اإلسالمية بيطان بروبولنجو .يف حُت أن البياانت
االضافية مثل اتريخ أتسيس ادلدرسة نور اجلديد الثانوية اإلسالمية بيطان بروبولنجو
ادلادية دلباين ادلدرسة و األجهزة ادلدرسيّة وحاالت الطالبات وغَتىا.
واحلاالت ّ
ومصادر البياانت األساسية يعٍت مدير ادلدرسة ومدرس اللغة العربية وبعض الطالبات
ابدلدرسة نور اجلديد الثانوية اإلسالمية بيطان بروبولنجو .ومصادر البياانت الثانوية
ىي الواثئق .قد استخدمت الباحثة يف مجع البياانت ادلقابلة وادلالحظة والواثئق لنيل
البياانت عن الطريقة السمعية الشفوية .وكان ربليل البياانت يستند على نظرية ميلس
19
وىبمان الذي يتكون من مجع البياانت وفرز البياانت وعرض البياانت واالستنتاج.

Ary et all dalam Ainin. 2010. Metodologi Penelitian Bahasa Arab. Malang: Hilal. Hal: 71
M. Junaidi Ghani & Fauzan A Manshur. 2014. Metodologi Penelitian Kualitatif. Yogyakarta:
Ar-Ruzz Media. Hal:. 306
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عرض البياانت ومناقشته

أ .عملية تنفيذ طريقة السمعية الشفوية

إن تعليم اللغة العربية سوف صمري كما رجا ادلدرسون يف كل الطبقة ان كان
ادلعلم قادرا على اختيار طريقة التدريس ادلناسبة واجلذابة حىت تدفع الطالب يف
تعليمهم كما تقع يف احوال تعليم اللغة العربية يف مدرسةنور اجلديد الثانوية اإلسالمية
يف قسم الدينية الذييستخدم ادلعلمالطريقة السمعية الشفوية يف ترقية مهارة
االستماعوالكالم لدى الطالبات يف تعليم اللغة العربية كي تعرف أنواع ادلفردات
اجلديدة والنطق العربية وتستطيع أن سبارسها يف ربدثهن اليومية.
إن الطريقة السمعية الشفوية ىي إحدى طرائق التدريس ادلختارة يف تعليم
اللغة العربية لكل طبقة يف مدرسة نور اجلديد الثانوية اإلسالمية يف قسم الدينية
ادلرجوة لًتقية مهاريت االستماع والكالم .وألهنا طريقة تركز على التمرينات و التعويد
يف بناء القدرة اللغوية.
عملية تنفيذ الطريقة السمعية الشفوية لًتقية مهاريت االستماع والكالم لدى
الطالبات يف مدرسة نور اجلديد الثانوية اإلسالمية بيطان برابلنجا ىي األوىل البدء
ابدلقدمة من ادلعلم .والثانية يعطى ادلعلم ادلادة ابحلوار أواحملادثة أو النصوص العربية
األخرى أو األفالم بوسيلة ادلسجل .والثالثة وبعد أن تسمع الطالبات ووجدت
ادلفردات أو العبارات فيأمرىا ادلعلم أن تقلد مجاعة أو ربفظها .والرابعة التدريب على
أسماط الكلمات .واخلامسة ،سبارس الطلبات يف الكالم ابللغة العربية .والسادسة،
وينتهي ادلعلم الدرس ابإلختتام.
إ ن عملية تنفيذ الطريقة السمعية الشفوية الذي قام هبا ادلعلم يف تعليم اللغة
العربية ،وقال حسن جعفر اخلليفة يف كتابو تدريس اللغة العربية :ابتدائ -متوسط-
اثنوي ،تشمل اخلطوات التالية:
األوىل البدء ابالستماع إىل أصوات اللغة وبناىا حىت تليفها اذن الدرس.
والثانية االنتقال اىل الكالم قبل القراءة والكتابة .والثالثة تقدمي األسماط اللغوية يف
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مواقف حية طبيعية غَت مصطنعة وان تتدرج حىت تتكون لدى الدارس العادات
اللغوية .والرابعة تعليم اصوات اللغة بطريقة بنيوية اعتمادا على احملاكاة والتكرار
والتدريب على بعض األصوات الصعبة يف النطق .واخلامسة تقدمي ادلفردات ضمن
القوالب اللغوية ألن ادلفردات زبتلف يف معانيها ابختالف موقعها يف الًتكيب
اللغوية ،واللغة يف تراكيبها ونظمها البنيوية اليف مفرداهتا .والسادسة التدريج يف تقدمي
ادلادة اللغوية مراعاة للمبادى الًتبوية األساسية ،وذبنب تقدمي اكثر من صعوبة لغوية
يف الوقت الواحد .والسابعة عدم االستعانة بلغات الدارسُت يف توضيح خطوات
الدرس .والثامنة االعتماد الكلي على التدريب بطريقة احملاكات والتكرار .والتاسعة
20
تعزيز االستجاابت الصحيحة حاال وتصحيح االستجاابت اخلاطلة حينها.
لذا ،إذا تقارن بُت النظرابت السابقة والنتائج اليت انلت الباحثة من حبثها عن
عملية تنفيذ الطريقة السمعية الشفوية ذلا مساواة يف تنفيذىا ألن يف األسس الطريقة
السمعية الشفوية تبٌت من النظرية السلوكية والنظرية البنيوية وىذا يناسب بتطبيق
الطريقة السمعية الشفوية الذي يستخدم ادلعلم اللغة العربية يف الفصل األول والثاين
يف القسم الدينية دبدرسة نور اجلديد الثانوية اإلسالمية لتنمية مهارة الطالبات يف
مهارة االستماع يف تعريف األصوات وتعيينها ولكن اخلطوات يف تنفيذ الطريقة
السمعية الشفوية الذي قام هبا ادلعلم يف ىذه ادلدرسة تكون بسيطة بل تشتمل على
ما تسمى ابلطريقة السمعية الشفوية.

ب.مشكالت تنفيذ طريقة السمعية الشفوية

أما مشكالت تنفيذ الطريقة السمعية الشفوية يف ترقية مهاريت االستماع
والكالم دب درسة نور اجلديد الثانوية اإلسالمية يف القسم الدينية للفصل األول والثاين
فهي ادلشكالت الداخلية وادلشكالت اخلارجية .وقال عبد الوىاب رشيدي أن لكل
الطريقة ذلا مزااي والعيوب .تبدو طريقة التدريس ألهنا ال تقتنع ابلطريقة قبلها ولكن
يف الوقت نفسو ،واشتعلت أساليب جديدة يف ادلنعطفات أيضا يف ضعف اليت
 20ادلرجع نفسو .ص70-69 :
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كانت سابقا قضية والدة الطرق ينتقد ذلك .أتيت وتذىب الطريقة مع نقاط القوة
والضعف ادلتعاقبة على أية حال .ولكن كل الطرق ذلا مساشمة كبَتة ،وىذا يتوقف
على الشروط ادلطلوبة .ال بد تدريس اللغة األجنبية دلواجهة الظروف ادلوضوعية اليت
زبتلف من بلد إىل آخر ،من مؤسسة إىل ادلؤسسات األخرى وبُت فًتة واحدة لفًتة
أخرى .وتشمل الشروط ادلوضوعية األغراض التدريس ،والدولة من الطالب والوسائل
21
التعليمية وغَتىا.
لذا ،إذا تقارن بُت النظرايت السابقة والنتائج اليت انلت الباحثة من حبثها عن
ادلشكالت الطريقة السمعية الشفوية ذلا مساواة ألن ادلشكالت عن تنفيذ الطريقة
السمعية الشفوية ادلوجودة يف ىذه ادلدرسة تشتمل على العيوب ىذه الطريقة يف
األسس ،مث للمشكالت األخرى مثال قلة وسائل التعليمية وادلشكلة اخلارجية من
انحية الثقافة واإلجتماعية ومن انحية البيلة ىي ادلشكلة اإلضافية اليت وجدت
الباحثة من ادليدان البحث.

ج .حلول طريقة السمعية والشفوية
وحلول تنفيذ الطريقة السمعية الشفوية يف ترقية مهاريت االستماع والكالم
تتكون من تطوير مفاىيم ادلعلم عن الطريقة ادلختارة وصمهز القاموس أو وسيلة وصول
ادلعجم اإلليكًتوين وتعيُت ادلعلم التدريب عن أسماط الكلمات واعطاء الفرصة الزائدة
للطالبات كي يتصلوا اب لشبكة الدولية والقيام عإعطاء التدريبات وظمثل ادلعلم من
احلروف أو الكلمات ادلتنوعة والقيام ابلتعاون مع مدير ادلدرسة ويهتم اىتماما كبَتا
بطلب خملص الوسائل التعليمية االخرى وأن يتعود ابلتكلم اللغة العربية يف عملية
التدريس .وأما احللول للمشكالت اخلارجية فتتكون من القيام ادلعلم العطاء زايدة
حصة التعليم خارج الدراسة لتعرف الثقافة العربية للطالبات والقيام ادلعلم ابلتعاون
وإشراف الفن مع ادلدبرات السكن يف ترقية كفاءة اللغوية الطالبات يف السماع
والكالم.
Abdul Wahab Rosyidi. 2012. Memahami Konsep Dasar Pembelajaran Bahasa Arab. Malang:
UIN Maliki Press. Hal: 48
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أ .خالصة البحث

االختتام

أبرز نتائج البحث الذي حصلها الباحثة بعد عرض البياانت ومناقشتو ما
يلي:
 -1إن تنفيذ الطريقة السمعية الشفوية لًتقية مهارة االستماع والكالم لدى
الطالبات يف يف مدرسة نور اجلديد الثانوية اإلسالمية بيطان بروبولنجو
يتكون من سبع خطوات اليت قام هبا معلم اللغة العربية كل حصة التعليم.
 -2إن ادلشكالت اليت يعانيها ادلعلم يف تنفيذ الطريقة السمعية الشفوية ىي
ادلشكالت الداخلية وادلشكالت اخلارحية.
 -3أما احللول من ادلشكالت ادلذكورة فهي تطوير مفاىيم ادلعلم عن الطريقة
ادلختارة وصمهز القاموس أو الوسيلة ادلعينة للوصول على ادلعجم اإلليكًتوين
وتعيُت ادلعلم التدريب عن أسماط الكلمات وإعطاء الفرصة للطالبات لفتح
الشبكة الدولية وإعطاء التدريبات وغَتىا.
ب.التوصيات
تقدم الباحثة التوصيات دلدرسي اللغة العربية يف مدرسة النور اجلديد
اإلسالمية الثانوية دبعهد النور اجلديد اإلسالمي بيطان بروبولنجو يف تنفيذ طريقة
السمعية والشفهية أن يكونوا أسوة لغوية عربية للطالبات يف كل وقت ويفسحوا ذلن
اجملال دلمارسة مهاريت االستماع والكالم ابللغة العربية الفصحى ابإلضافة إىل توفَت
الوسائل ادلعينة السمعية والشفهية لًتقية مهاريت االستماع والكالم.
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