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 االختصار
 

دراسة )فعالية استخدام الطريقة السمعية والشفوية فى تعليم مهارة الكالم : دوى أستطى 
(  بمدرسة كرانج كيندال المتوسطة اإلسالمية الحكومية شربونتجريبية فى الصف الثانى

 
  بعضهمبعضهماللغة من آالت املواصالت بٌن الناس ىف التعبًن عن مقصود أفكاره وشعوره حىت يفهم 

واللغة هي كالم والكالم ىف اللغة الثانية من املهارات األساسية الىت متثل الغاية من غايات الدراسة اللغوية . اآلخر
وبنتيجة املالحظة التمهيدية الىت قامت هبا الباحثة ىف مدرسة .  وسيلة لالتصال مع اآلخرينهن كان هو نفسإو

والدليل على ذالك أن . كرانج كيندال إن الواقع أن تعليم املهارة اللغوية وخاصة ىف مهارة الكالم مل تكن ناجحا
ع الطالب اكثًنا من الطالب ال يقدرون على التكلم باللغة العربية مع أن اهلدف من تعليمها ىف هذا الدرس استط

استخدام الطريقة القراءة ىف تعليم مهارة على التكلم وألن يستخدم املعلم الطريقة غًن مناسبة باملادة، على املثال 
 كرانج كيندال فلذالك جتارب الباحثة تستخدم الطريقة السمعية والشفوية ىف تعليم مهارة الكالم مبدرسة. الكالم

 .املتوسطة اإلسالمية احلكومية شربون
ىف تعليم مهارة  الطريقة السمعية والشفويةاستخدام فعالية فالغرض من هذا البحث هو لنيل احلقائق عن 

.   كرانج كيندال املتوسطة اإلسالمية احلكومية شربونالكالم مبدرسة
وهي جمموعة منظمة من العادات  أن اللغة حديث ليس كتابةوأما األسس التفكًنية يف هذا البحث فهو 

 ما جيب أن يعلم هو اللغة وليس ماحول اللغةو

 املالحظة املباشرة واملقابلة التجريبة وأما طريقة مجع احلقائق وهي بطريقةالباحثة باستخدام طريقة  وقامت
الطريقة السمعية استخدام فعالية أي عن  (y)واملتغًن ( x)ل احلقائق املتغًن السيين ين لاالمتحانالشخصية و

.   كرانج كيندال املتوسطة اإلسالمية احلكومية شربونىف تعليم مهارة الكالم مبدرسة والشفوية
 وجود الفرق الدالىل بٌن فصل املراقبة و التجربة، يعىن Mean Rankمن البيان والنتائج من هذا البحث 

 = Z 7,757- ،αكان نتيجة  Mann Whitney Uومن .  لفصل التجربة55,37 لفصل املراقبة و 20,16
 وأساسا 0,005 > 0,000 وهذه النتيجة Asym. Sig (2-tailed) =0,000 حيصل على نتيجة 0,05

أو املعىن وجود الفرق الدالىل ىف نتيجة أو جمموع النقاط .  مقبوالHaمردودا و  Hoعلى احلقائق السابقة فكان 
Gainوبوجود هذا الفرق الدالىل بٌن فصل املراقبة وفصل التجربة فاستخدام الطريقة  . بٌن فصل املراقبة والتجربة

 درسة كرانج كيندال املتوسطة اإلسالمية احلكومية شربون فعايلمبالسمعية والشفوية يف تعليم مهارة الكالم 
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 الباب األول
 مقدمة

 

 خلفية البحث .أ 

املدرسة كمؤسسة رمسية وبيئة مواتية لتطوير إمكانات 
صول ذالك البد علي مدرس أن . الطالب اإلبداعية واإلبكارية وِلح

يعلم تالميذه األنشطة املدافعة ىف تعيلم الدروس وخيتار الطريقة 
 .اجليدة، خاصة يف تعليم اللغة األجنبية كاللغة العربية

اللغة من آالت املواصالت بني الناس ىف التعبري عن مقصود 
فلذالك . أفكاره وشعوره حىت يفهم الناس على مراد كالم بعضهم

واللغة ىي كالم إما ىف نيل اللغة . أن اللغة مهمة ىف حياة الناس
 اخل...........األوىل أو اللغة الثانية أو الثالثة

تعليم اللغة األجنبية متساوى بتعليم لغة األم وىو من 
وىذه األمور األربعة . االستماع والكالم والقراءة مث األخري الكتابة

ىى مهارات اللغوية الىت البد على الطالب أن يستوعبواىا السّيما 
 ىف اللغة العربية
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والكالم ىف اللغة الثانية من املهارات األساسية الىت متثل 
 وسيلة هن كان ىو نفسإالغاية من غايات الدراسة اللغوية و

ولقد اشتدت اِلاجة هلذه املهارة ىف بداية . لالتصال مع اآلخرين
النصف الثاىن من ىذا القرن بعد انتهاء اِلرب العاملية الثانية وتزايد 

وسائل االتصال والتحرك الواسع من بلد إىل بلد، حىت لقد أدى 
تزايد اِلاجة لالتصال الشفهى بني الناس إىل اعادة النظر ىف طرق 

تعليم اللغات الثانية، وكان أن انتشرت الطرق توىل املهارات 
 .(487:رشدى أمحد طعيمة)الصوتية اىتمامو

وفقا بنتيجة املالحظة التمهيدية الىت قامت هبا الباحثة ىف 
مدرسة كرانج كيندال إن الواقع أن تعليم املهارة اللغوية وخاصة ىف 

والدليل على ذالك أن كثريا من . مهارة الكالم مل تكن ناجحا
الطالب ال يقدرون على التكلم باللغة العربية مع أن اهلدف من 

 .ع الطالب ىف التكلماتعليمها ىف ىذا الدرس استط
بيئة األسرة : وىناك عامالن أخرين مها أوال عوامل خارجية 

واجملتمع، مثال كان ىف كالم اليومية تتكلم أعضاء األسرة واجملتمع 
باللغة األم حىت مااستطع الطالب ىف عودة الكالم موضوعيا أو 

ثانيا عوامل داخلية وىى تتكون من املدخل . موقفيا وفصحة
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والطريقة والوسائل واملواد التعليمية الىت استخدامها املعلم ىف عملية 
 .وىي تؤثر كثرية ىف ترقية جودة عملية التعليم. التعليم

عادة استخدم املعلم طريقة غري اإلبداعة والتجديدة حىت 
. جعلت عملية التعليم مملة واطراد التعليم على وترية واحدة

وكان بنتيجة املالحظة . وعاقبتها جعل الطالب كسالنا ىف التعلم
التمهيدية الىت قامت هبا الباحثة ىف مدرسة كرانج كيندال إن الواقع 

أن ىف املدرسة كرانج كيندال يستخدم املعلم طريقة غري موافقة 
فلذالك أجرب تطبيق الطريقة السمعية والشفوية . باملنهج املكتوب

وىذه الطريقة من إحدى الطرائق الىت هبا يشرتك الطالب 
 .لإلستماع والكالم موضوعيا كان أو موقفيا

تؤسس الطريقة السمعية والشفوية على الطريقة املباشرة وىي 
حث الطالب ىف تعلم اللغة األجنبية مباشرة ومكثفا ىف الكالم 

 .وعود بالتفكري باللغة العربية
ومن البحث املتقدم، أحبث ىذا املوقف حتت العنوان 

فعالية استخدام الطريقة السمعية والشفوية فى تعليم مهارة "
درسة كرانج كيندال املتوسطة اإلسالمية اِلكومية مب الكالم
 "شربون
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 فروض البحث .ب 

 :تقرير البحث .1

 ميدان البحث .أ 

 ميدان البحث يف ىذه الرسالة ىو طريقة تعليم اللغة العربية
 منهج البحث .ب 

 منهج البحث يف ىذه الرسالة ىو كمي

 نوع البحث .ج 

 نوع البحث يف ىذه الرسالة ىو امبريك

 

 تحديد المسألة .2

 :حتديد املسألة يف ىذه الرسالة علي مايلى 
تعليم مهارة الكالم باستخدام الطريقة القراءة ىف فصل  .أ 

 املراقبةأو فصل " ب"الثامن 

تعليم مهارة الكالم باستخدام الطريقة السمعية والشفوية ىف  .ب 
 التجربةأو فصل " أ"فصل الثامن 
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مادة الدرس اللغة العربية ىف مرحلة الثانية ىف موضوع  .ج 
 "املهنة"و " اهلواية"

 
 أسئلة البحث .3

إىل أي حد قدرة الطالب تعليم مهارة الكالم بدون  .أ 
  ؟املراقبةاستخدام الطريقة السمعية والشفوية ىف فصل 

إىل أي حد قدرة الطالب تعليم مهارة الكالم باستخدام  .ب 
  ؟التجربةالطريقة السمعية والشفوية ىف فصل 

إىل أي حد الفرق بني استخدام الطريقة السمعية والشفوية  .ج 
 وعدم استخدامها يف تعليم مهارة الكالم ؟

 

 أهداف البحث .ج 

 :ومن أىداف البحث يف ىذه الرسالة على مايلى 
معرفة كيفية تعليم مهارة الكالم بدون استخدام الطريقة  .1

 املراقبةالسمعية والشفوية ىف فصل 

معرفة كيفية تعليم مهارة الكالم باستخدام الطريقة السمعية  .2
 التجربةوالشفوية ىف فصل 
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معرفة فرق بني تعليم مهارة الكالم باستخدام الطريقة السمعية  .3
 .والشفوية وعدم استخدامها

 

 األسس التفكيرية .د 

تؤسس ىذه الطريقة السمعية والشفوية على نظرتني، نظرة 
 .السيكولوجيا ونظرة اللغوية

 نظرة السيكولوجيا .1
  املذىب السلوكى 

اىتم ىذا املذىب إىل عوامل اخلارجية تشتمل على 
املدرس والبيئة والكتاب وغري ذالك وأن خلق البيئة التعليم ىو 

 .طريقة فعالية للوصول إىل األغراض املقصودة
وعند رأيهم بأن األطفال ميكنهم حتصيل اللغة الوطنية 

كسلوك متعلم من خالل السكل الكالمى أوال، ومن مث ميكن 
أن يقال إن التالميذ ميكنهم حتصيل اللغة األجنبية بسهولة إذا 

 .ما قدمت هلم ىف شكلها الكالمى قبل شكلها الكتاىب

 ونظرة اللغوية .2
  مذىب الرتكيىب 
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 :ومن نظريات اللغوية ىف ىذا املذىب على مايلى 
 أن اللغة حديث ليس كتابة .أ 
 أن اللغة جمموعة منظمة من العادات .ب 
 أن ما جيب أن يعلم ىو اللغة وليس ماحول اللغة .ج 
أن اللغة ىى مايتحدث هباأصحاهبا بالفعل وليس ينبغى  .د 

 أن يتحدثوا بو
 

 فرضية البحث .ه 

الفرضية ىي افرتض عن  (۲۰۰۳:۴۵)ىف كالم سوجانا
وكما شرح ىف االساس  .الشيئ لبيان مالو مطالب ألداء الفحص

: كما يلىهلذه الرسالة التفكرية ففرضية البحث 
Ha :تعليم مهارة الكالم باستخدام فعالية الداللية ىف وجود ال

 ىف مدرسة كرانج التجربةالطريقة السمعية والشفوية ىف فصل 
 .كيندال املتوسطة اإلسالمية اِلكومية شربون

 

 تنظيم الكتابة .و 

 :تنظيم كتابة البحث يف ىذه الرسالة يتضمن علي فصول التالية 
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مقدمة، وىي توكيد االصطالح تتكون من خلفية : الباب األول 
البحث وفروض البحث وتقرير البحث وحتديد 

املسألة وأسئلة البحث وأىداف البحث واألسس 
 التفكريية وتنظيم الكتابة

البحث النظرى عن طرق التعليمية والطريقة : الباب الثاين 
 السمعية والشفوية ومهارة الكالم وعالقة بينها

مناىج البحث تتكون من طريقة وتصميم البحث : الباب الثالث 
 والرمز وطريقة حتليل اِلقائق

حتليل البحث يتكون من وصف اِلقائق و حتليل : الباب الرابع 
 اِلقائق والتجربة الشروط والتجربة الفرض

 .االختتام، تتكون من خالصة البحث واالقرتاح:الباب اخلامس 
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