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تأثري الطريقة السمعية الشفهية يف ترقية مهارة الكالم
)دراسة جتريبية يف معهد باب املعارف ببوجنو جانىب(

سلفيا نليس1

جتريد
املنهج املستخدم يف هذه الرسالة فهو ابلحث امليداين الكيم بانلوع اتلجرييب، 
والطريقة املستعملة يه طريقة إحصائية. وماكن ابلحث يف معهد باب املعارف 
ببوجنو جانىب،  ومجع ابليانات باالختبار، ومصادر ابليانات تتكون من مدريس 
اللغة العربية واتلالميذ. وبعدما وجدت الاكتبة ابليانات املتعلقة بهذه الرسالة 
تفصلها بناء ىلع املسائل اليت تبحث يف اجلدول ثم حتللها وجتعلها أساسا يف 

استنباط اخلالصة

.انلتيجة اليت وصلت إيلها الاكتبة يف هذا ابلحث أن استخدام الطريقة السمعية 
الشفهية يف ترقية مهارة الكالم يميش ىلع حدود هلا تأثري يف قدرة اتلالميذ يف 
نطق األصوات العربية وبناء اجلملة الصحيحة، والفرضة املبارشة مقبولة يف 
انلتيجة  الضبطي ألن  الفصل  مردود يف  العدمية  والفرضة  اتلجرييب  الفصل 
يف الفصل اتلجرييب من االختبار ابلعدي ترتفع جيدة يه 6,97، يف حني أن 
أما انلتيجة اليت حصلتها يف  لم حيصل إال ىلع نسبة 6,84.  الضبطي  الفصل 
اتلجرييب  الفصل  يف  مقبولة  املبارشة  لفرضة  أن  فيه  الصحيحة  اجلملة  بناء 
والفرضة العدمية مردود يف الفصل الضبطي ألن انلتيجة يف الفصل اتلجرييب 
من االختبار ابلعدي ترتفع جيدة يه 27,77، يف حني أن الفصل الضبطي لم 
حيصل إال ىلع نسبة 74. ذللك، وجدت الاكتبة فرقا بني مهارة الكالم باستخدام 

السمعية الشفهية وبدون استخدامها.

الطريقة السمعية الشفهية و مهارة الكالم اللكمات الرئيسية:  

المدرسة فى الجامعة الإسلامية يسني موارا بنجو.  1
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مقدمة
اليّت  اإلنسانية  احلضارة  ومرأة  الفكر  واعء  اللغة  إن 
للتواصل  ووسيلة  البرش.  بني  اتلخاطب  مفاهيم  عليها  تنعكس 
السهل، وعليه فقد اهتم بها اإلنسان، وطور ايلاتها يلمكنها من 
فاللغة  الرضوريات، وتلصبح قادرة ىلع احتواء لك جديد مفيد، 

عند ابن جّن فيه " أصوات يعرب بها لك قوم عن أغراضهم".2
واللغة العربية احدى اللغات الرسمية يف العالم بما أنزل 
كما يف  اجلليلة،  وبأنغامه  ابلليغة  الكريم بكلماته  القرآن  اهلل 
نَْزنْلَاُه قُْرآناً َعَربِيًّا لََعلَُّكْم َتْعِقلُْوَن " ) يوسف : 2( . هذه 

َ
قوهل: " إِنَّا أ

اللغة تدرّسها املدارس اإلسالمية وكذلك تدرّسها املدارس العامة 
يف ادلول اإلسالمية حىت أّن تعليمها قد أصبح رضوريا وإحدى 

الربامج املكثفة بلعض املدارس يف اندونسيا.
 قال صالح عبد املجيد العريب "أن تدريس اللغة العربية 
البد أن يشتمل ىلع أربعة مهارات ويه مهارة االستماع ومهارة 
أعمال  املهارات  وهذه  الكتابة".  ومهارة  القراءة  ومهارة  الكالم 
مرتبة أو منظمة ىف عملية تعليم اللغة العربية. هذا احلال يدل ىلع 
أن مهارة اإلستماع تقع أول تعليم اللغة العربية ثم مهارة الكالم 

�له، تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها- الطرق و الأساليب و الوسائل، الطبعة  يع، 8002)، ص. 57                                                                                                 2  عمر الصديق عبد ال� الأولى (الحرام: الدار العالمية للنشر و التوز
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بني  املهارات عالقة  هذه  واكنت  الكتابة  ومهارة  القراءة  ومهارة 
لك واحد منها، كأنها مهارة واحدة، مهارة االستماع ىه القدرة 
ىلع حل الرموز اللغوية حبيث يصل إىل نفىس املعىن اذلى يقصده 

املتحدث دون زيادة أو نقص أو حتريف.3
ومن املهارات السابقة فأرادت الاكتبة أن حبثت عن مهارة 
الكالم. ومهارة الكالم هو مهارة مهمة جدا ألن الكالم أساس 
اللغة4  أي حقيقة اللغة يه الكالم، وقال حممد ىلع اخلوىل "أن 
اللغة أساس صوتية، قد تكلم االنسان قبل أن يكتبها، فاللغة 
القدرة  ىه  الكالم  ومهارة  الكالم".5  أو  الشفوى  نشاط  أساس 
ىلع الشفوى واالستماع بما يمكنه من الوفاء بمواقف احلياة الىت 
تستلم هذين انلوعني ىف اتلعبري مثل املحادثة واملناقسة.6 وليس 
هناك داع للتأكيد ىلع أهمية مهارة الكالم، فلك متعلم ألي لغة 
يهدف أوال وقبل لك شيئ إىل استعماهلا واتلحدث بها يلتصل مع 
اآلخرين ويعرب عن أفاكره ومقاصده. فالكالم هو مهارة ثانية بعد 
أفهام  به  املدرس  يقيس  املظاهر  أهم  والكالم  االستماع،  مهارة 

ية و التطبيق، ( بيروت: مكتبة  لبنان، 1891)، ص. 336  صلاح عبد المجيد العربي، تعلم اللغات الحية و تعليمها بين النظر
عبد الحليم حنفى، طرق تعليم اللغة العربية، (باتوسنجكر: معهد بروفسور محمود يونس العالى الإسلامى  الحكومى، 5002)، ص. 463 
ياض: الممللكة العربية السعودية، 3891)،  محمد على الخوالى، أساليب تدريس اللغة العربية، (الر ص. 551 
احمد زكى بدر، معجم المصطلحات العلوم لإجتماعية، (بيروت: مكتبة لبنان 6891)، ص. 873  6
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اللغة العربية. ىف العبارت  اللغة األجنبية خصوصا ىف  املتعلم ىف 
تعلم  ىف  جد  مهمة  جزء  إحدى  كالم  مهارة  ان  نعرف  السابقة 
اللغة العربية.  والكالم - إذن - مهارة أنتاجية تطلب من املتعلم 
اللغة بصورة صحيحة، واتلمكن  استعمال أصوات  القدرة ىلع 
من الصيغ الرصفية ونظام تركيب اللكمات ويف األخري القدرة ىلع 

حسن صياغة اللغة ىف إطارها االجتماىع.7
وأما تعليم اللغة اثلانية بشلك خاص هو أي نشاط مقصود 
يقوم به فرد ما ملساعدة فرد آخر ىلع االتصال بنظام من الرموز 
إنه بعبارة  ألفه و تعود االتصال.  اللغوية خيتلف عن ذلك اذلى 

أخرى تعرض الطالب ملوقف يتصل فيه بلغة بغري لغته األوىل.8
ثم وضع اللغويون الرتكبيون يف وقت نشأة هذه الطريقة 
عرفت  شعارات   1961 اعم   William Moulten موتلون  خصوصا 
باشعارات اخلمسة، وىه تعترب كمبادئ الطريقة السمعية الشفهية، 

وتلك الشعارات ىه كما تىل:
اللغة يه الكالم املنطوق، ال الكالم املكتوب  .1

اللغة جمموعة منظومة من العادات  .2
ىلع املعلم أن يعلم اللغة ذاتها، ال أن يعلم معلومات عن   .3

7 Arsumba, Kemahiran Berbicara, 2009، (http // www.gougli.com)
رشدى أحمد طعيمة، تعليم العربية لغير الناطقين بها مناهجها وأسالبيها، (الرباط: ايسيكو، 9891)،  ص. 854 
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اللغة.
اللغة يه تلك الىت يستخدمها أصحابها، ال األنماط اللغة   .4

املعيارية الىت يفرضها عليهم آخرون.
أن اللغات ختتلف فيما بينها.9  .5

الطريقة  يستخدم  ان  للمعلمة  أو  للمعلم  البد  وذللك 
اتلعليمية  الطريقة  استخدام  ألن  الكالم،  مهارة  يف  املناسبة 
املناسبة ستحصل ىلع أغراض اتلعليم الاكفية والاكملة ثم يبعث 

رغبة ودافع اتلالميذ تلعليم اللغة العربية.
اكنت املعهد االبلاب املعارف بونج مجىب احدى املدارس 
ادلينية يف اندونسيا، املواد اتلعليمية للغة العربية يف هذا املعهد 
اذلى سيتعلمها اتلالميذ 4 حصة X 40 دقيقة يف لك أسبوع. ومن 
أغراض تعليم اللغة العربية يف هذا املعهد يه حتقيق مهارة الكالم 

املحتاج إىل الطريقة اتلعليمية. 
ابليانات،  الاكتبة عدة  الاكتبة، فوجدت  وبعدما الحظت 
يفهم  ولم  العربية،  اللغة  تكلم  أن  اتلالميذ  يستطيع  لم  ويه 
كتاب  إال  الطريقة  املعلم  يستخدم  ولم  العربية،  اللغة  اتلالميذ 
هو  ضعيفة  اتلالميذ  ونتيجة  فحسب،  والسبورة  العرية  اللغة 
املعهد أن اكرث  نتيجته 45.  ذللك عملية اتلعليم يف هذا  معدل 

أزحر أرشد، مدخل إلى طرق تعليم اللغة الأجنبية، (جاكرتا: ج.ط، 9991)، ص. 46−36  9
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اتلالميذ لم يهتموا بتعليم مهارة الكالم وأقل ادلوافع اتلالميذ، 
الغربية،  اللغة  تعلّم  السبب من عدم رغبة اتلالميذ يف  هذا هو 

وابلعد عن اتلوصل إىل أغراض اتلعليم املرجوة.
وذللك من ابليان السابقة أغراض ابلحث يه ملعرفة تأثري 
اتلالميذ يف  قدرة  تنمية  الشفهية يف  السمعية  الطريقة  استخدام 

الكالم العربية جيدا يف معهد ابلاب املعارف ببوجنو مجىب.

اإلطار انلظري
مفهوم الطريقة السمعية الشفهية

الطريقة السمعية الشفهية يه طريقة تعليم اللغة تهدف 
وتكوين  والكالم  االستماع  ىلع  قدرة  اتلالميذ  إكتساب  إىل 
العادات اللغوية كما وجدت يف انلاطق األصىل. وهذه حتتاج إىل 
اتلمرنني، االستماع  والكالم، ألن الكالم أساس اللغة، والكتابة 
يف  االهتمام  ينصب  أن  ىلع  جيب  وذللك  للكالم.  جزئ  تمثيل 

تعليم اللغة العربية ىلع الكالم، وليس ىلع القراءة والكتابة.10
الطريقة  هذه  نشأة  وفت  ىف  الرتكبيون  لغويون  ووضع 

بروفسور،  مهعد  فى  العربية  اللغة  محاضر  (بتوسنجكر:  العربية،  اللغة  تعليم  الحليم حنفى، طرق  عبد  5002)، ص. 1063 
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عرفت  شعارات   1961 اعم   William Moulten موتلون  خصوصا 
السمعية  للطريقة  كمبادئ  تعترب  ويه  اخلمسة،  بالشعارات 

الشفهية. وتلك الشعارات يه كما تيل:
اللغة ىه الكالم املنطوق، الالكالم املكتوب ا. 

اللغة جمموعة العادات ب. 
ىلع املعلم أن يعلم اللغة ذاتها، ال أن يعلم معلومات عن  ج.  

اللغة
األنماط  ال  أصحابها،  يستخدمها  الىت  تلك  يه  اللغة  د.  

اللغوية املعيارية الىت يفرضها عليهم آخرون.
أن اللغة ختتلف فيما بينها.11 ه.  

مالمح الطريقة السمعية الشفهية
جزيئ  تمثيل  فيه  الكتاب  وأما  الكالم  أساس  اللغة  أ(  
للكالم، وذللك جيب االهتمام تعليم اللغة األجنبية ىلع 

الكالم.
تسلسل  بموجب  األجنبية  اللغة  تعليم  يسري  أن  وجيب  ب(  

معني هو: استماع ثم كالم ثم قراءة ثم كتابة.

زين العارفيىن، اللغة العربية طرائق تعليمها وتعلمها، (بادنج: مطبعة حيف، 0102)، ص 441-  11 541
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اكتساب  طريقة  تماثل  األجنبية  اللغة  تكلم  طريقة  ج(  
ما  حياىك  أن  يبدأ  ثم  أوال  يستمع  فهو  األم  للغة  الطفل 

استمع إيله.
تكوين  يه  األجنبية  اللغة  الكتساب  طريقة  أفضل  د(  

العادات اللغوية عن طريق املران.
إىل  وليس  األجنبية  اللغة  تعلم  إىل  جباجة  املتعلم  إن  ه(  
اتلعليم عنها. وهذا يعىن أنه جباجة إىل اتلمرن ىلع نطقها
لك لغة فريدة ىف نظامها اللغوي وال فائدة من املقارنات  و(  

واتلقابالت.
الرتمجة ترض تعلم اللغة األجنبية. ز(  

أفضل مدرس اللغة األجنبية هو انلاطق األصىل املدرب.12 ط(  

إجراءة الطريقة السمعية الشفهية
جتري طريقة السمعية الشفهية فيما يىل:

تسميع القراءة  .1
يقرأ املعلم القراءة اجلهرية أو احلوار انلموذيج، فاتلالميذ   

يسمعونها وقال املعلم تلالميذه: استمعوا جيدا.

دايان لارسن وفريمان، أساليب ومبادئ فى تدريس اللغة، (في الكتاب زين العارفين: اللغة العربية  طرائق تعليمها وتعلمها)، (بادنج: مطبعة حيف، 0102)، ص. 12341 



71

Selvia Nelis

Nur El-Islam, Volume 3 Nomor 1 April 2016

القراءة اجلهرية اجلماعية  .2
وبعد ما سمع اتلالميذ قراءة املعلم، وبعدها يتبعون قراءة   

املعلم. وقال املعلم: استمعوا وأعيدوا مجيعا.
القراءة اجلهرية نصف اجلمايع  .3

والفصل  "أ"  الفصل  القسمني،  إىل  فصال  املعلم  ينقسم   
"ب" ويأمر نصف اتلالميذ )الفصل "أ" مثال( أن يقرءوا 
مادة دراسية ثم نصف اتلالميذ آخر، أو يقرأ املعلم سؤاال 

ويقرأ اتلالميذ إجابة، إذا اكنت املادة ادلراسية حوارية.
الرتديد الفردي  .4

يأمر املعلم تلميذا لقراءة املادة، ويبدأ من اتللميذ اذليك   
إىل البسيط وإىل الضعيف

اتلدريبات حول انلاص  .5
يعطى املعلم تدريبات حول انلص شفويا وحتريريا حلفظ   

املفردات اجلديدة أو أسايلب حنوية
اتلدريبات خارج انلاص  .6

املزنل  كواجب  لالستثمار  انلص  خارج  تدريبات   
)حتريريا(.13

نفس المرجع، ص 73-63  13
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مفهوم مهارة الكالم
الكالم يف أصل اللغة عبارة عن األصوات املفيدة، وعند 
املتلكمني هو املعىن القائم بانلفس اذلي يعرب عنه بألفاظ، يقال 

يف نفىس كالم، ويف اصطالح انلحاة هو اجلملة املركبة املفيدة.14
واملشاعر  املعتقدات  نقل  فن  هو  اصطالحا  الكالم 
واألحسيس واملعلومات واملعارف واخلربات واألفاكر واألراء من 
شخص إىل آخرين نقال يقع من املستمع أو املستقبل أو املخاطب 
مهارة  الكالم  وقيل  واالستجابة.  واتلفاعل  والفهم  القبول  موقع 
انتاجية تتطلب من املتعلم القدرة ىلع استخدام األصوات بدقة، 
واتلمكن من الصياغ انلحوية ونظام ترتيب اللكمات الىت تساعده 
ىلع اتلعبري هما يريد أن يقوهل يف مواقف احلديث.15ويتضح من هذا 
اتلعريف مدى تعدد واتساع وظائف اتلعبري الشفيه وجماالته مما 

يكسبه إهمية خاصة بني فنون اللغة.
أساس  الكالم  ألن  جدا  مهمة  مهارة  يه  الكالم  مهارة 
"أن  الكالم، وقال حممد ىلع اخلوىل  اللغة يه  اللغة16 أى حقيقة 
اللغة أساس صوتية، قد تكلم االنسان قبل أن يكتبها، فاللغة 

المعجم الوسيط، ط. 2، ج. 2،  (تركيا: مكتبة الإسلامية، 2791)، ص.  العربية:  اللغة  مجمع   14 697
محمود كامل الناقة، تعليم اللغة العربية للناطقين بلغات أخرى، (مكة: جامعة أم القرى، 5891)،  ص. 15351 

عبد الحليم حنفى، المرجع السابق، ص. 63  16
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مهارة  أن  املعروف  ومن  الكالم".17  أو  الشفهوي  نشاط  أساس 
الكالم تقال أيضا بتحدث. وقال ادلكتور صالح الشنطي " يعرف 
واإلجتاهات  واألحاسيس  املعتقدات  نقل  مهارة  بأنه  اتلحدث 
واملعاين واألفاكر واألحداث من املتحدث إىل اآلخرين يف الطالقة 
وانسياب مع صحة يف اتلعبري وسالمة يف األداء"، وهذا اتلعريف 
ينطوي ىلع عنرصين رئيسني: اتلوصيل والصحة اللغوية وانلطقية 

وهما قوام عملية اتلحدث.18

اختبار مهارة الكالم
تقسيم اختبارات مهارة الكالم إىل:

اختبارات األصوات ا. 
اختبارات املفردات ب. 

اختبارات تركيب اجلملة أو القواعد ج.  
)معدل  املبارش  اتلعبري  أو  االتصال  أجل  من  الكالم  د.  

الرسعة والطالقة(.19
بناء ىلع بيان السابقة تهدف اختبارات الكالم إىل قياس 
تكون  وقد  املختلفة،  بمستوياته  الكالم  ىلع  الطالب  قدرة 

محمد على الخوالي، أ المرجع السابق، ص 51  17
يع، 3002)، ص 391 ية، (حائل: دار الأندلس للنشر والتوز محمد صالح الشنطي، المهارات الغو  18

19  فتح على يونس، المرجع السابق، ص 861
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األسئلة هنا شفهية أو كتابية. ولكن األجابة يف هذه احلالة البد 
أن تكون شفهية ألن أهدف االختبار هو قياس القدرة الكالمية. 
والقدرة الكالمية هلا عدة مستويات، أدناها هو نطق نص مقروء 
أو نطق نص مسموع، ويف هذه احلالة الينتج الطالب تراكيب من 
األىلع  واملستوى  مسموع.  أو  مكتوب  هو  ما  فقط  ينطق  عنده: 
اثلاين  من ذلك هو تكوين مجلة منطوقة. واملستوى األىلع من 
وبذا  هو تكوين سلسلة من اجلمل يف عملية كالمية متصلة. 
ىلع  مستويات  ثالثة  ذات  الكالمية  القدرة  تكون  أن  يمكن 
مستوى  ثم  اجلملة  تكوين  مستوى  ثم  انلطق  مستوى  األقل: 

تكوين الكالم املتصل.

مواد تعليم مهارة الكالم
املحادثة  ا. 

الكالم عملية تتم بني متحدث ومستمع أوأكرث، متحدث 
منهما  ولك  للفكرة.  مستقبل  وهو  مستمع  و  للفكرة،  مرسل  هو 
توضيح  يف  يتلخص  املتحدث  ودور  االتصال،  عملية  يف  دوره  هل 
أفاكره عن طريق نظم اللكمات بعضها مع بعض يف وحدات حتمل 
كالمه  توضيح  تساعده ىلع  اليت  اتلوضيحات  واستخدام  فكرة، 
املستمع  يقوم  بينما  وغريها،  ايلد،  وإشارة  الوجه،  تعبريات  من 
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باإلصغاء، واإلنصات حلديث املتلكم، وفك رموزه، وإدراك معانيه، 
واإلستفسار عن املعىن الغامض يف احلديث.20

أو  شخصان  يشرتك  أن  وتعن  حادث  مصدر  واملحادثة 
ألوان  أهم  من  املحادثة  وتعد  معني.  يشء  عن  الكالم  يف  أكرث 
اللغة  معرفة  يف  األوىل  اخلطوة  وتعد  والكبار،  الصغار  النشاط 

العربية .21
اهتمام  من  احلديثة  احلياة  تقتضيه  ما  إىل  أضفنا  فإذا 
يف  كبرية  بماكنة  حتظي  أن  ينبيغ  املحادثة  أن  وجدنا  باملحادثة 
املدرسة فال بد أن يتعلم اتللميذ أن تكون دليه قدرة ىلع جماملة 
غريه يف أثناء املحادثة، و أن يكون قادرا ىلع تغيريجمرى احلديث، 
ومعرفة األماكن واألوقات اليت الينبيغ الكالم فيها، وال بد أن 

يكون قادرا ىلع تقديم انلاس بعضهم بلعض.22

املناقشة  ب. 
اذلي  املشرتك  احلديث  بها  ويقصد  ناقش،  مصدر  ويه 
يكون فيه مؤيد ومعارض، وسائل وجميب. وأساس املناقشة يه 

20   أحمد فؤاد عليان،  المرجع السابق، ص: 901  .
21  نفس المرجع

ياض:مكتبة التوبة  3002 ) ص: 741. براهيم الخطيب، طرائق تعليم اللغة العربية (الر 22  محمد بن إ
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اليت جتري  املناقشات  وفيها  انلاقد.23  اتلفكري  إلثارة  نشاط  أنها 
أو  للقيام بعمل،  أو عند وضع خطة  عند اخلالف يف مسألة ما، 
أن  وينبيغ  للمناقشة.  املجاالت  هذه  لك  ما،  عمل  تقديم  عند 
نلتفت اآلن للقدرات واملهارات وامليول اليت جيب أن نستهدفها 

يف تعليمنا.24 

حاكية القصص ج.  
أو  اخليال  من  أحداثها  تستمد  نرثية  حاكية  يه  القصة 
الواقع أو منهما معا، و تبىن ىلع قواعد معينة، وحاكية القصص 
من ألوان الكالم اهلامة، فالقصة خري معني للتدريب ىلع مهارات 
ترقية  عوامل  من  للقصص جيعلها اعمال  انلاس  الكالم، فحب 

الكالم.25
ممتعة  وخربات  قصص  دليهم  اتلالميذ  أن  نعرف  وحنن 
أن  القصص يه  تعليم  فأّول خطوة يف  عنها.  للتحدث  يشتاقون 
خيتار اتلالميذ قصصهم بدال من أن يفرضها عليهم املعلم. و هذه 
غري  أو  اتللميذ  خربة  من  مبارشة  تكون  أن  يمكن  القصص 

مبارشة اكتسبها من القراءة أو االستماع. 

23  أحمد فؤاد عليان، المرجع السابق، ص : 011
براهيم الخطيب، المرجع السابق، ص: 741 24  محمد بن إ

أحمد فؤاد عليان، المرجع السابق، ص: 601  25
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تقويم مهارة الكالم
سوهرسييم  رأت  اتلعليمية.  انلتائج  ملعرفة  وسيلة  هو 
أريكنتو أنه وسيلة أو الطريقة املرتبة جلمع ابليانات عن أحوال 
اتلقويم هو  أن  نور كنجانا  تعلمه. ورأى  نتائج  إىل  نظًرا  شخص 
وسيلة نليل انلتائج من وظائف الطلبة أو جمموعة من الطلبة حىت 

يعرف املعلم عن قدرة الطلبة بنتيجة ثابتة.26

منهج ابلحث
طريقة ابلحث

الرسالة فيه  الاكتبة يف هذه  تستعمله  اذلي  ابلحث  نوع 
ابلحث امليداين الكيم بانلوع اتلجرييب، والطريقة املستعملة يه 
طريقة إحصائية ألن الاكتبة تبحث عن طريقة السمعية الشفهية 

يف ترقية مهارة الكالم يف معهد باب املعارف ببنجو مجىب.
تستعمل  تصميما،  الاكتبة  تستعمله  ابلحث  هذا  ويف 
Pretest-باستخدام اجلماعة  طريقة  هو   27،True Eksperimentalتصميم
Postest  Control  Group  Design املتاكفئة أو املوازية االختبار  القبيل 

والضبطبية.  اتلجريبية  املجموعتني  من  للك  ابلعدي  واالختبار 
26 Iskandar Wasid dan Dadang Sunandar, Strategi Pembelajaran Bahasa, 

(Bandung: Rosdakarya,  2008), p. 108

27 Moch. Ainin, Metodologi Penelitian Bahasa Arab, (Malang: Hilal Pustaka, 
2007),  h. 83
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ترقية  بأي  بتجريبة جديدة  الاكتبة  تقومه  اتلصميم  هذا  ألن يف 
مهارة الكالم باستخدام طريقة السمعية الشفهية للفرقة األوىل و 

بغريه للفرقة اثلانية، و تصور يف اجلدول اتلاىل:28 
للتالميذ  الكالم  مهارة  ابلاحثة  تعلّم  ابلحث  هذا  ويف 
الرابع 1 باستعمال طريقة السمعية الشفهية ثم تقوم  من الفصل 
اإلختبار هلم، وتعلّم ابلاحثة مهارة الكالم للتالميذ من الفصل 
الرابع 2 بدون استعمال طريقة السمعية الشفهية ثم تقوم اإلختبار 
ت  ـ  اختبار  حتليل  الاكتبة  تستعمل  ابليانات  إنهاء  ويف  هلم.  

)"Test"t. ويه بالرمز ماييل: 

SEMDt
o 
=

= االختبار - تToاإليضاح

M
Dاملعدل من فرق ادلرجة =

SE
MDإخطاء املقايس ىلع املعدل من فرق ادلرجة =

28 Ibid., h. 84-85.
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وأما خطوات إحصائيتها فيه ما ييل: 29
تبحث الاكتبة عن فرق ادلرجة بني انلتيجتني باستعمال  ا. 

 D=X-Y :الرمز

= فرق ادلرجةDاإليضاح

Xاملتغرية 1 /نتيجة اتلالميذ ىلع االختبار =
Yاملتغرية 2 / نتيجة اتلالميذ ىلع االختبار =

تبحث الاكتبة عن درجة D حىت حيصل ىلع   ب. 
تبحث الاكتبة عن معدل فرق ادلرجة باستعمال الرمز : ج. 

M
D
=ƩD  

        N

Mاإليضاح
D

= املعدل من فرق ادلرجة
Ʃ

Dجمموعة فرق ادلرجة =
Nعينة ابلحث =

حيصل  حىت  يبلغها  ثم   D ادلرجة  فرق  الاكتبة  تضاعف  د. 

29 Anas Sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan, (Jakarta: Raja Grafindo 
Persada, 2005, h. 306-307.
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 D∑ درجة
ادلرجة  فرق  املعياري عن  اإلحنراف  الاكتبة عن  تبحث  ه. 

Defiasi Standar dari Difference [SD]) باستعمال الرمز:
D
)

SD
D
= √ ∑D2  – (∑D2)

                                                           
N          N 

SDاإليضاح
D

= اإلحنراف املعياري عن فرق ادلرجة
Ʃ

Dجمموعة فرق ادلرجة =
Nعينة ابلحث =

SE) باستعمال الرمز :
MD

تبحث الاكتبة عن ( و. 
SE

MD
 = SD

D
              √N-1

SEاإليضاح
MD

= إخطاء املقايس ىلع املعدل من فرق ادلرجة

SD
Dاإلحنراف املعياري عن فرق ادلرجة =

Nعينة ابلحث =

t باستعمال الرمز :
o
تبحث الاكتبة عن  ز. 
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   DMES   = ot:

نتيجة ابلحث
السمعية  الطريقة  تأثري  الاكتبة  تعرض  ابلحث  نتيجة  يف 
باب  معهد  يف  جتريبية  دراسة  الكالم  مهارة  ترقية  يف  الشفهية 
فصول  أربعة  من  يتكون  ابلاب  وهذا  مجىب.  ببوجنو  املعارف 
للتحليل وحتليل  وإمتحان رشط  املبحوثة  ابليانات  ويه وصف 

ابليانات وحصول ابلحث.

وصف ابليانات املبحوثة
يف هذا الفصل تريد الاكتبة أن تنظر نتيجة مهارة الكالم 
بطريقة  مجىب(  ببوجنو  املعارف  ابلاب  معهد  يف  جتريبية  )دراسة 
بدون  الكالم  مهارة  بنتيجة  الاكتبة  تفرق  و  الشفهية  السمعية 
اكنت  هل  الاكتبة  توضح  هنا  ومن  الشفهية.  السمعية  الطريقة 
مهارة  ترقية  نتيجة  تؤثر  أن  تستطيع  الشفهية  السمعية  الطريقة 

الكالم ىف معهد ابلاب املعارف ببوجنو مجىب أم ال ؟
وتأخذ عينة ابلحث بطريقة العينة العشوائية البسيطة. 
وعينته تالميذ من الفصل اثلامن ، تأخذ هذي الفصلني، الفصل 
(experiment group) والفصل اثلامن 2  اثلامن 1 اكلفصل اتلجرييب 

.(control group) اكلفصل الضبطي
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 t test وبعدما انتهت الاكتبة هذه ابليانات باستعمال الرمز
 df فحصلت الاكتبة انلتيجة 26,05 وبعد ذلك حبثت الاكتبة عن 
degree of freedom(( باستعمال الرمز df = n-1 قبل ما فرست الاكتبة  

هذه انلتيجة. فـ df =25-1=24. وبعد ذلك اهتمت الاكتبة بنتيجة 
df = 24 يف اجلدول t يف ادلرجة 5% يه 2،06 وىف ادلرجة %1 2،80. 

نتيجة ”t” test)) to  ونتيجت بني درجتني،  الاكتبة  قارنت  بعدما 
فوجدت الاكتبة يف ادلرجة 5%  أن نتيجة ”t” test(( to أكرب من 
 t” test))” نتيجة أن  . وكذلك ىف ادلرجة %1   t” tabel)  tt”( نتيجة
to أكرب من نتيجة )”t” tabel(  tt< 2,80 26,05<2،06  ألن نتيجة 
 t” tabel( tt”( نتيجة أكرب من   %1 و  ادلرجة %5  ”t” test(( to ىف 
فالفرضة العدمية مردودة والفرضة املبارشة مقبولة، املراد بها أن 
هناك فرق بني نتيجة اختبار ترقية مهارة الكالم )خصوصا ىلع 
قدرة اتلالميذ يف نطق األصوات العربية( بدون استخدام طريقة 
السمعية الشفهية و نتيجة اختبار ترقية مهارة الكالم )خصوصا 
باستخدامها.  العربية(  األصوات  نطق  يف  اتلالميذ  قدرة  ىلع 
تؤثر  الشفهية  السمعية  الطريقة  أن  ابلحث  هذا  من  اخلالصة 
ترقية مهارة الكالم يف قدرة اتلالميذ ىلع نطق األصوات العربية.
 t test وبعدما انتهت الاكتبة هذه ابليانات باستعمال الرمز
 df فحصلت الاكتبة انلتيجة 11,57 وبعد ذلك حبثت الاكتبة عن 
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degree of freedom(( باستعمال الرمز df = n-1 قبل ما فرست الاكتبة  

هذه انلتيجة. فـ df =25-1=24. وبعد ذلك اهتمت الاكتبة بنتيجة 
df = 24 يف اجلدول t يف ادلرجة 5% يه 2،06 وىف ادلرجة %1 2،80. 

بعدما قارنت الاكتبة نتيجة ”t” test(( to  ونتيجت بني درجتني، 
فوجدت الاكتبة يف ادلرجة 5%  أن نتيجة ”t” test(( to أكرب من 
 t” test((” وكذلك ىف ادلرجة 1% أن نتيجة . t” tabel(  tt”( نتيجة

  2،06>11,57 2,80 >t” tabel(  tt”( أكرب من نتيجة to
من  أكرب   %1 و   %5 ادلرجة  ىف   t” test(( to” نتيجة  ألن 
نتيجة )”t” tabel( tt فالفرضة العدمية مردودة والفرضة املبارشة 
ترقية مهارة  اختبار  نتيجة  أن هناك فرق بني  بها  املراد  مقبولة، 
الكالم )خصوصا ىلع قدرة اتلالميذ يف نطق األصوات العربية( 
بدون استخدام طريقة السمعية الشفهية و نتيجة اختبار ترقية 
األصوات  نطق  يف  اتلالميذ  قدرة  ىلع  )خصوصا  الكالم  مهارة 
الطريقة  أن  ابلحث  هذا  من  اخلالصة  باستخدامها.  العربية( 
السمعية الشفهية تؤثر ترقية مهارة الكالم يف قدرة اتلالميذ ىلع 

نطق األصوات العربية.
إن تعليم اللغة العربية أربع مهارات، منها مهارة االستماع 
ومهارة الكالم ومهارة القراءة ومهارة الكتابة. وللمهارات هدف 
Permenag no. 2  سنة 2008. اكن يف معهد ابلاب املعارف  كما يف 
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ببوجنو مجىب تعليم اللغة العربية، و هو يتكون من أربع مهارات. 
فيها.  يتعلمها اتلالميذ  اليت  املهارات  الكالم يه إحدى  ومهارة 
اللغة  يلتلكموا  قادرون  اتلالميذ  يه  الكالم  مهارة  أهداف  من 

العربية بالصحيحة.
خصوصا  الكالم  مهارة  املدرس  علّم  تعليم،  عملية  يف 
السمعية  الطريقة  أو  الوسيلة  استخدام  بدون  املدرسة  هذه  يف 
صحيحة.  يتلكمهم  أن  يستطيعوا  لم  اتلالميذ  حىت  الشفهية 
عن  حبث  الاكتبة  فقامت  منخفضة.  نتيجتها  الاكتبة  وإهتمت 
ما  بعد  الكالم.  ترقية مهارة  الشفهية يف  السمعية  الطريقة  تأثري 
استخدمت الاكتبة الطريقة السمعية الشفهية يف اتلعليم فوجدت 
نتيجة  بتحليل  الاكتبة  وتنظره  املرتفعة.  بانلتيجة  اتلعليم  نتيجة 

اإلختبار.
بني  انلتيجة  اختالف  هناك  أن  تظهر  ابلحث  وحتليل 
السمعية  الطريقة  باستخدام  املدرس  يعلمهم  اذلين  اتلالميذ 
الشفهية واتللميذ اذلين يعلمهم املدرس بدون استخدام الطريقة 
السمعية الشفهية يف مهارة الكالم. وكذلك أن استخدام الطريقة 
يف  الكالم  مهارة  ترقية  ىلع  يؤثر  أن  يستطيع  الشفهية  السمعية 

معهد ابلاب املعارف ببوجنو مجىب.
السمعية  الطريقة  أن  يه  ابلحث  هذا  يف  واخلالصة 
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الشفهية تستطيع أن تؤثر ىلع ترقية مهارة الكالم تأثريا إجيابيا يف 
معهد ابلاب املعارف ببوجنو مجىب ، وهذا تدل أن تعليم باستخدام 
الطريقة السمعية الشفهية يريق نتيجة اتلالميذ يف مهارة الكالم.

اخلالصة
أما اخلالصة من ابلحث السابق فيه ما ييل:  

طريقة  أن  اتلجرييب  الفصل  يف  املحصولة  انلتيجة    .1
نطق  ىلع  اتلالميذ  قدرة  يف  أثار  هلا  الشفهية  السمعية 
الفصل اتلجرييب من  انلتيجة يف  أما  العربية،  األصوات 
أن  حني  يف   ،79,6 فيه  جيدة  ترتفع  ابلعدي  االختبار 
الفصل الضبطي لم حيصل إال ىلع نسبة 48,6، ونتيجته 
هناك  ليست  الضبطى  الفصل  يف  و   .26,05 يه   t بالرمز 
تأثري طريقة السمعية الشفهية يف قدرة اتلالميذ ىلع نطق 
األصوات العربية ىف هذه املدرسة. وانلتيجة املحصولة يف 
الفصل الضبطى والفصل اتلجرييب بالرمز t يه 26,05، ىف 
ادلرجة 5%  2,06ويف ادلرجة 1% 2,80، والفرضة املبارشة 
 t””( أكرب من نتيجة t” test(( to” مقبولة ألن نتيجة
tabel(  tt،  وأن هناك وجدت الاكتبة تأثري تعليم مهارة 
السمعية  بالطريقة  العربية  األصوات  نطق  ىلع  الكالم  
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الشفهية.
طريقة  أن  اتلجرييب  الفصل  يف  املحصولة  انلتيجة   .2
بناء  ىلع  اتلالميذ  قدرة  يف  أثار  هلا  الشفهية  السمعية 
الفصل اتلجرييب من  انلتيجة يف  أما  الصحيحة،  اجلملة 
أن  حني  يف   ،77,72 فيه  جيدة  ترتفع  ابلعدي  االختبار 
ونتيجته   ،47 نسبة  ىلع  إال  حيصل  لم  الضبطي  الفصل 
هناك  ليست  الضبطى  الفصل  يف  و   11,57 يه   t بالرمز 
تأثري طريقة السمعية الشفهية يف قدرة اتلالميذ ىلع بناء 
اجلملة الصحيحة ىف هذه املدرسة. وانلتيجة املحصولة يف 
الفصل الضبطى والفصل اتلجرييب بالرمز t يه 11,57, ىف 
ادلرجة 5%  2,06 ويف ادلرجة 1% 2,80، والفرضة املبارشة 
 t””( أكرب من نتيجة t” test(( to” مقبولة ألن نتيجة
tabel(  tt،  وأن هناك وجدت الاكتبة تأثري تعليم مهارة 
الصحيحة  اجلملة  بناء  ىلع  اتلالميذ  قدرة  ىف  الكالم  

بالطريقة السمعية الشفهية.
نطق  يف  اتلالميذ  نتيجة  أن  نعرف  السابقة  ابلينات  من   .3
األصوات العربية يف فصل اتلجريبية باستخدام الطريقة 
السمعية الشفهية، ومعدل نتيجة 79،6. ويف بناء اجلملة 
الصحيحة وجدت الاكتبة معدل نتيجة اتلالميذ 77،72. 
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أحسن  الشفهية  السمعية  الطريقة  استخدام  هذا  وألن 
نلطق األصوات العربية وال يف بناء اجلملة الصحيحة.

طريقة السمعية الشفهية هلا أثار يف تعليم مهارة الكالم    .4
إما قدرة اتلالميذ ىلع نطق األصوات بإستخدام طريقة 
السمعية الشفهية. و يؤثر ىلع ترقية نتيجة يف تعليم مهارة 
الكالم، وهذا يستدل ىلع انلتيجة اليت يوجدها اتلالميذ 

من الفصل الضبطي والفصل اتلجرييب.][



88

تأثري الطريقة المسعية الشفهية يف ترقية مهارة الكالم .....

Nur El-Islam, Volume 3 Nomor 1 April 2016

املراجع
بريوت:  إلجتماعية،  العلوم  املصطلحات  معجم  بدر،  زىك  امحد 

مكتبة بلنان 6891
تنميتها،  وطرق  ماهيتها  اللغوية  املهارات  عليان،  فؤاد  أمحد 

الرياض: دار املسلم للنرش واتلوزيع, 0002, ط. 2.
جاكرتا:  األجنبية،  اللغة  تعليم  طرق  إىل  مدخل  أرشد،  أذحر 

ج.ط, 9991
جاك و ثبودور رتشاردز وجرز، مذاهب وطرائق يف تعليم اللغات: 
وصف وحتليل، ترمجة: اسماعيل الصيين وغريه, الرياض: 

دار اعلم الكتب، 0991.
)يف  اللغة،  تدريس  ىف  ومبادئ  أسايلب  وفريمان،  الرسن  دايان 
تعليمها  طرائق  العبية  اللغة  العارقني:  زين  الكتاب 

وتعلمها(, بادنج: مطبعة حيف, 0102.
العليم،  ابلحث  منهج  يف  مقدمة  العزاوي،  كرو  يونس  رحيم 

عمان: دار دجلة، 7002.
تعليم العربية لغري انلاطقني بها مناهجها  رشدى أمحد طعيمة، 

وأسابليها، الرباط: ايسيكو، 9891
رشدى أمحد طعيمة، املرجع ىف تعليم اللغة العربية، مكة املكرمة، 

.6891



89

Selvia Nelis

Nur El-Islam, Volume 3 Nomor 1 April 2016

بادنج:  وتعلمها،  تعليمها  طرائق  العربية  اللغة  العارفني،  زين 
مطبعة حيف، 0102

بني  تعليمها  و  احلية  اللغات  تعلم  العريب،  املجيد  عبد  صالح 
انلظرية و اتلطبيق،  بريوت: مكتبة بلنان، 1891.               

عبد العزيز بن إبراهيم العصيىل، أساسيات تعليم اللغة العربية 
للناطقني بلغات أخرى، مكة املكرمة: جامعة أم القرى, 

.3241
عبد احلليم حنىف، طرق تعليم اللغة العربية، باتوسنجكر: معهد 

بروفسور حممود يونس العاىل اإلسالىم احلكوىم، 5002
عمر الصديق عبد اهلل، تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها- 
احلرام:  األوىل,  الطبعة  الوسائل،  و  األسايلب  و  الطرق 

ادلار العاملية للنرش و اتلوزيع، 8002. 
كمال إبراهيم بدري وعربوح نور ادلين، املذاكرات، السعودي: 7041.

جممع اللغة العربية: املعجم الوسيط, ط. 2, ج. 2,  تركيا: مكتبة 
اإلسالمية, 2791.

حممد ىلع اخلواىل، أسايلب تدريس اللغة العربية، الرياض: اململكة 
العربية السعودية، 3891.

حممد صالح الشنطي, املهارات الغوية، حائل: دار األندلس للنرش 
واتلوزيع, 3002.



90

تأثري الطريقة المسعية الشفهية يف ترقية مهارة الكالم .....

Nur El-Islam, Volume 3 Nomor 1 April 2016

العربية،  اللغة  تعليم  طرائق  اخلطيب,  إبراهيم  بن  حممد 
الرياض:مكتبة اتلوبة  3002.

حممود اكمل انلاقة، تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى _ 
أسسه, مدخله وطرق تدريسه، د.م: د.ط,  5891

حممود اكمل انلاقة، تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى، 
مكة: جامعة أم القرى, 5891.

طرائق تدريس اللغة  حممود اكمل انلاقة و رشدي أمحد طعيمة،  
املعارف  مطبعة   : الرباط  بها،  انلاطقني  لغري  العربية 

اجلديدة, 3002.
مروان عبد املجيد إبراهيم، أسس ابلحث العليم إلعداد رسائل 

اجلامعية، عمان: مؤسسة الوراق، 0002
العربية،  اللغة  تدريس  ىف  ادلروس  جامع  الغاليني،  مصطىف 

بريوت: املكتبة العرصية، 1991.
Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, Bandung: Remaja Rosda Karya، 2011.
Ahmad Fuad Efendy, Metodologi Pengajaran bahasa Arab, Malang: Misykat، 2005.
M. Ainin, Metodologi Penelitian Bahasa Arab, Malang: Hilal Pustaka, 2007
Arsumba, Kemahiran Berbicara, 2009, (Http // www. Gougli. Com).
Anas Sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan, Jakarta: Raja Grafindo 

Persada, 2005.
Iskandar Wasid dan Dadang Sunandar, Strategi Pembelajaran Bahasa, 

(Bandung: Rosdakarya,  2008), p. 108.


