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 الباب األول

 المقدمـة

 
خلفية البحث  - أ

. إّن من نعم عظيمة من ا عمى الناس ىي المغة اليت تكون وسيمة التصال ادلرء بغريه

المغة  .فيستطيع بالمغة لمتعبري عما ُب نفسو من إحساسات و أفكار، وحيقق هبا ما يريده من حاجات

نظام من رمز صوٌب لغوي الذى استعممو "ىي  (W.J.S. Poerwadarminta)فرودرمنتا . س.ج.عند و

 1".اإلنسان لتوليد أفكارىم و أشعارىم

 الواحدَ  ادلعٌت أن أي ادلعٌت، حيي من متتدةٌ  المفظ، حييُ  من  تمفةٌ  وىي.  كريةٌ  والمغاتُ 

 العاممية ىيو 2.اآلخرين لفظ غري بمفظٍ  عنو يُعربون  ومٍ   كّ  ولكنّ . واحدٌ  الناس  ماارَ  ُ اِبُ  الذي

 اإلرادات أو الفكرة يعرب أن ادلرء يستطيع فبالمغة. غريه مع والتفاعك التعامك تأدية ُب لمإلنسان اذلامة

 .يقصده مبا فامها السامع وليكون آخر إىل لتوصيمها ذىنو َب ادلخطورة

                                                      
1 W. J. S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995) 

cet. iv, h.75  

. ص ،1.ج(, م2007/ ىـ1428, العممية الكتب دار : بريوت ) العربية، الدروس جامع الغالييٌت، مصطفى الشيخ 2
7. 
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إحدى لغات الناس ادلهمة ىي المغة العربية ألهنا وسيمة االتصال الدويل بني معظم البالد ُب 

ولمغة العربية وظيفة . العامل، ولذلك تكون إحدى المغات الرمسية ُب و تنا احلا ر ذليئة األمم ادلتتدة

 ربى ُب حياة ادلسممني، ألهنا ليست لديهم أداة االتصاالت العادلية فتسب بك ىي لغة الدين 

وعمى سبيك ادلكال، إذا أراد ادلسمم أن يتعمق التعاليم اإلسالمية من مصدريها . اإلسالمي والعموم

.  األصميني ومها القرآن الكرمي واألحاديي النبوية الشريفة فال بد لو أن يتمكن بالمغة العربية

 طريق من إلينا وصمت و د. اغرا هم عن العربُ  هبا يُعربُ  اليت الكمماتُ  ىي: العربيةُ  والمغةُ 

 3.ومنظومهم العرب منكور من الكِّقات رواهُ  وما الشريفة، واالحاديي الكرمي القرآن لنا وحفظها. النقك

 األنبياء خاًب وىو وسمم عميو ا صمي ا رسول لسان بوسيمة القرآن لغة لكوهنا أ رمت و د

 .القرآن لغة العربية المغة  ون ومن وادلرسمني،

من ادلعموم أن القرآن الذي يكون ىدى و دستورا جلميع الناس  د أنزلو ا عمى حممد بمسان 

﴿ إنا جعمنا  رآنا عربيا لعمكم : رسولو العريب، وىذا  ما  الو تعاىل ُب اآلية الكانية من سورة يوسف 

و ذلك أن الكتب و ادلألفات و ادلأثورات الىت تصدر منها أنواع العموم الدينية و الدنيوية و . تعقمون ﴾

 روب ادلعرفة والكقافة اإلسالمية، واإلنسان  مما ازداد معرفتو عن المغة العربية  ان أ در عمى فهم 

وجبانب . اإلسالم، و مع ذلك مل ختك المغة العربية من مالحظة وأفكار ومبادئ تتصك بالدراسة العممية

                                                      
 .ادلكان نفس  الغالييٌت، مصطفى الشيخ 3
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ذلك، ال تنفصك المغة العربية عن أنشطة ادلسمم اليومية ُب بعض العبادات اإلسالمية اليت يشًتط هبا 

.  يامها  ما ُب الصالة من األذ ار واألدعية

ودلكانتها العظيمة أصبح درس المغة العربية أحد الدروس اليت يتعممها الطالب ُب ادلدارس 

بإندونيسيا والسيما ُب ادلدارس اإلسالمية اليت تشرف عميها وزارة الشؤون الدينية  ادلدراس ادلتوسطة 

وأما أىداف تعميمها ُب ىذه ادلدارس فمنها تطوير  فاءة . اإلسالمية سواء أ  انت أىمية أم حكومية

 4.الطالب االتصالية هبذه المغة اليت حتتوي عمى ادلهارات األربع وىي االستماع والكالم والقراءة والكتابة

, أنتما, أنتَ , حنن, ادلنفصمة العربية  أنا األساسية لعمم العربية ىي عن الضماار من أىم ادلواد

ىذه ادلواد األساسية البد أن يفهمها . مها واألخري ىنّ , ىي, ىم, مها, ىو, أننّ , أنتما, أنتِ , أنتم

. وحيفظها الطالب  بك أن يتعمم غريىا من ادلواد العربية حيت ميكن الطالب أن يتكمم أو يتتدث بالعربية

 أو اإلندونيسية المغة تعميم ُب إما ادلعينة السميكة أو الطريقة مقاربة عدة إيل حيتاج المغة تعميم

 ىي الطريقة أما. وتعّممها وتعميمها المغة حقيقة عن اآلراء من مجمة ىي ادلقاربة. األجنبية المغة تعميم ُب

 السميكة أما. ادلقاربة ُب باآلراء مطابقة وىي باألخرى مادة ختتمف ال, مرتبا ادلواد لتقدمي الكمي التصميم

  يد ُب ادلعمم ذ اء ىي السميكة. الفصك ُب التدريس عممية تطبيق ُب الطريقة تأدية ُب السعي ىي

. مقررة أىداف إيل ليصك التدريس عممية

                                                      
4  Depag RI,  Kurikulum Bahasa Arab MI, MTs dan MA, Standar Kompetensi Lulusan dan 

Standar Isi Bahasa Arab di Madrasah, (Jakarta : Dirjen Binbaga Islam Depag RI, 2008), h. 15 
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 ادلفردات مادة ُب خصوصا, العربية تعميم ُب إستعماال أ كرىا اليت التعميم طريقة إحدى

ومسيت بالطريقة السمعية (. The Aural Oral Method )الشفهية السمعية طريقة ىي لممبتداني

الشفهية ألهنا هتدف إىل تنمية مهارات االستماع واحلديي أوالً و بك  ك شيء  أسس لبناء مهارات 

 فيتبع ادلعمم ُب تدريس ادلهارات المغوية هبذه الطريقة الًتتيب الطبيعي ال تساب األفراد 5.القراءة والكتابة

ٍب تقميد . يكتسب اإلنسان لغتو األوىل،  ما نعمم، عن طريق االستماع إليها أوالً . ذلا ُب لغتو األوىل

 6.ايطني بو ُب الكالم، فينطق بعض  مماهتا، ٍب يقرأ ىذه الكممات، وأخريا يكتبها

ادلدرسة اإلبتدااية اإلسالمية احلكومية  يتانج تابالونج ىي إحدى ادلدارس ادلوجودة ُب  ادلنتان 

ُوجدت أن تعميم , دلّا ذىب الكاتب إىل ىذه ادلدرسة. اجلنوبية اليت عّممت فيها درس المغة العربية

. واعًتف ادلعمم أّن ىذه الطريقة نافعة جداً , الًت يب العرىب بالطريقة السمعية الشفهية

" ادلدانية اإلسالمية جارو" د بنيت ُب تابالونج ادلعاىد اإلسالمية وادلدارس ادلكالية  معهد 

حىّت يقّك ميول اآلباء إدخال , اليت تتقّدم ُب العموم الدينية والّمغة العربية" حسبناا"وادلدرسة اإلبتدااية 

أوالدىم إىل ادلدرسة اإلبتدااية اإلسالمية احلكومية ألهّنم اعًتفوا أّن ادلدرسة اإلبتدااية اإلسالمية 

ُب العموم " حسبنا ا تنجونج"وادلدرسة اإلبتدااية ادلكالية " ادلدانية جارو"احلكومية مل تتقّدم من معهد 

                                                      
5
Ahmad Fuad Effendi, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab, (Malang: Misykat, 2005), h.37 

 

 .134.ص (1989, إيسيسكو), تعميم العربية لغري الناطقني هبا,  رشدي أمحد طعيمة6
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بعيدة من " حسبنا ا تنجونج"وادلدرسة اإلبتدااية ادلكالية " ادلدانية جارو"ولو  ان معهد . الدينية والّمغة

.   كري من األبآء يريد إدخال أوالدىم إىل ىذه ادلدرسة الرتفاع نتيجة التعميم ُب ىذه ادلدرسة,  يتانج

, و ّمة ميول األبآء إلدخال أوالدىم ُب ىذه ادلدرسة لكوهنا معتربة بضعيفة ُب نتااج طالهبا

, أراد الكاتب معرفتها باألدقّ , ذلذه النتااج الضعيفة عند بعض اجملتمع. و ذلك ُب مادة المغة العربية

. ىك ىذا البيان واثق ومناسب مبا يقع ُب ىذه ادلدرسة

إعتمادا عمى ىذه اخلمفية أراد الكاتب أن يقوم بادلالحظة ادليدانية اليت تصب ُب الرسالة  

تعليم التركيب العربّي بالطريقة السمعية الشفهية في الفصل الخامس  "العممية حتت مو وع 

".  بالمدرسة اإلبتدائية اإلسالمية الحكومية كيتانج تابالونج

:  احتياطا من اخلطأ ُب تفسري ادلو وع عّرف الكاتب تعريف إجراايا عن ادلو وع  ما يمي

بقصد التنفيذ ُب ىذا . يراد من التنفيذ ىو تطبيق إعداد التدريس عند التعميم ُب الفصك .1

 .البتي فقط األنشطة األساسية

الًت يب ىو اجملموع القوعدي من  ممتني أو أ كر وال يزيد من حّد و الًت يب العرىب ه .2

 .نفعها

 ىي إحدي طريقة التعميم اليت يراد aural oral methodطريقة السمعية الشفهية أي  .3

تعميمو إىل تعويد لسان الطالب بتكرير القراءة والقول عمى ادلصطمتات العربية فردا أو 

 .مجاعة
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 مشكالت البحث  - ب

:  الرسالة العممية إىل مشكالت البتي اآلتيةهحتاج ىذتالبتي من خمفية البتي السابقة ف

 يف تعميم الًت يب العريّب بالطريقة السمعية الشفهية ُب الفصك اخلامس بادلدرسة اإلبتدااية - 1

اإلسالمية احلكومية  يتانج تابالونج ؟ 

أي العوامك اليت تؤثر عمى تعميم الًت يب العريّب بالطريقة السمعية الشفهية ُب الفصك اخلامس -  2

 بادلدرسة اإلبتدااية اإلسالمية احلكومية  يتانج تابالونج ؟

 

 أسباب اختيار الموضوع  - ج

: واالسباب اليت حتّي الباحي عمى اختيار ىذا ادلو وع ىي 

المغة العربية من إحدى ادلواد الرايسية ُب ادلدرسة ادلذ ورة، وىي مهمة لفهم التعاليم اإلسالمية من - 1

. مصادرىا األصمية واستكشاف العموم وادلعارف اآلخرى ادلكتوبة هبا

الًت يب العرىب ىي إحدي مواد أساسية ُب تعميم المغة العربية خاصة ُب تنمية مهارة اادثة العربية - 2

. واإلنشاء العريب
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حفظ الًت يب العرىب مجاعة بصوت مرتفع يكّون بيئة التعّمم والتعميم مسرورة ويكون حفظ - 3

. الطالب عن ادلادة أسرع وأ وي

 
أهداف البحث  - د

:  وفقا دلشكالت البتي السابقة ، فهدف ىذا البتي اثنان مها 

دلعرفة تعميم الًت يب العريّب بالطريقة السمعية الشفهية ُب الفصك اخلامس بادلدرسة اإلبتدااية - 1

. اإلسالمية احلكومية  يتانج تابالونج

دلعرفة العوامك اليت تؤثر عمى تعميم الًت يب العريّب بالطريقة السمعية الشفهية ُب الفصك اخلامس - 2

. بادلدرسة اإلبتدااية اإلسالمية احلكومية  يتانج تابالونج

 

  أهمية البحث - ه

: وأمهية ىذا البتي ىي أن يكون 

. زيادة دلعرفة الكاتب وجتريبتو عن تعاليم المغة العربية- 1

إعالما دلدرس المغة العربية ُب أخذ اخلطوات البدلية لًت ية مهارة الطالب ُب تعميم المغة العربية - 2

. عمى وجو العام، وباخلصوص ُب مادة الًت يب العرىب

. دلرجع البيانات ادلتقدمة وادلقارنة لبتي يمتقو بوجو أعمق- 3



8 
 

 

 

 

 هيكل البحث - و

:   الرسالة العممية حتتوي عمى مخسة أبواب  ما يمي هىذ

وأسباب اختيار , ومشكالت البتي, وىو يشتمك عمي خمفية البتي: الباب األول

. وىيكك البتي, وأمهية البتي, وأىدف البتي,  ادلو وع

وأىداف , اإلطار النظري عن التعميم الًت يب العرىب ُب ادلدرسة اإلبتداية: والباب الكاين

والعوامك ادلؤثرة عمى تنفيذ تعميم الًت يب , أ سام الًت يب العرىب, الًت يب العرىب ُب ادلدرسة اإلبتداية

. العرىب بالطريقة السمعية الشفهية

و بيانات البتي , طريقة البتي الىت تشتمك عمى ذات البتي ومو وعو: والباب الكالي 

.  وإجراءات البتي, وأسموب معاجلة البيانات وحتميمها, ومصادرىا

وتقدمي البيانات , تقارير نتااج البتي اليت تشتمك عمى خمفية مو وع البتي: الباب الرابع 

.  وحتميمها

االختتام حيتوى عمى اخلالصة واإل ًتاحات : الباب اخلامس 
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