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مقدمة

خلفية البحثأ.

كانت الطريقيية مهميية لتحقيييق أهييداف فييي تعلييم
اللغة الجأنبية. الطريقة هي يستخدمها المييدرس فييي
عملية تعليم اللغة ليكتسييب الهييداف الييتي تحقيقهييا.

ثثر نجيياح التعليييم.  ,Mustofa(الطريقة المحكمة تأ  2011,

hlm. 15(

كييانت الطريقيية الييتي كييثير ليبيياحث فييي أوروبييا
وأمريكا هي الطريقة الصامتة. الطريقة الصامتة هييي
طريقة التدريس اللغة التي وجأدها كييالب جأيياتيجنو، و
هو خبير بتعليم اللغيية الييذي يطبييق مبييادئ المعرفييية
والفلسفية في تعليمها. استخدمت الطرقيية الصييامتة
ة النجليزيية والفرنسيية فيي العيالم وقيد لتعليم اللغ

 لكنها ل تستبعد إمكانية أن)Ulya, 2010( أثبتت فعاليتها.
ببا لتييدريس اللغييات الخييرى، مثييل اللغيية تكون مناسيي
العربييية. وكشييف أزهيير أرشييد أن طريقيية التييدريس
بمييا لييم اللغة الجأنبية لتييدريس اللغيية العربييية كييان عل
بدا عن تطييوير طريقيية التييدريس برا، بعي يتطور إل مؤخ

فييي اللغييةاللغية النجليزييية.  يسييمى هييذه الطريقيية 
)Arsyad, 2010, hlm. 67( .العربية الطريقة الصامتة

كييانت الطريقيية الصييامتة هييي إحييدى ميين البييدائل
كأساس لتنفيييذ عملييية التعليييم.المدرس يستخدامها 

 هذه الطريقيية مييثيرة للهتمييام لن مبييدئها هييوكانت
احترام قدرة التلميذ لعملوا على المشكلت اللغوييية
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و قييدرتهم لتييذكر المعلومييات دون المسيياعدة ميين
,Arsyad( المدرس. انخذل التلميذ علييى لغتهييم.   2010,

hlm. 28(
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تهداف "الطريقيية الصييامتة" الييى تييدريب مهييارات
التلميييذ لسييتخدام اللغيية الجأنبييية الييتي التعليميهييا
بيا، وممارسيية مهيياراتهم فييي السييتماع محادثيياة شفه
المخيياطب وتييدريب التلميييذ لتقييان قواعييد اللغيية

)Hermawan, 2013, hlm. 203(العملية. 

٪90كانت الطريقة الصامتة فريدة من نوعها لنها 
ثرس و التلميييذ صييامتين ل ميين الييوقت يكييون المييد
يقرؤون، ول يتخيلون، بل يركزون على اللغة الجأنبية

)Arsyad, 2010, hlm. 26( التي سمعناها.

مثل الطرق الخرى، تجعل الطريقة الصامتة فهمه
بسا لجعل مبييادئ تعليييم لعملية تعليم اللغة الولى أسا
اللغة الجأنبييية. يوصييى باسييتخدام الطريقيية الصييامتة

بحيث يعود التلميذ إلى طريقة تعليم الطفال.
بجييا اقييترح غيياتينو كمييدير ليييالطريقة الصييامتة  نه
بيا يستند إلى مبدأ أن التعليم الناجأييح ينطييوي اصطناع
عليييى اليييتزام اكتسييياب اللغييية مييين خلل اليييوعي
والمحاولت النشطة. يركز غاتينو على أهمية التعليييم
بل مييين التيييدريس، مميييا يضيييع الليييتزام اليييذاتي بيييد
للميييالتعليمين وأولويييياتهم كيييتركيز. تتكيييون اليييذات
المشييار إليهييا هنييا ميين نظييامين، همييا نظييام التعليييم
ونظام القتناء. يتم تنشيييط نظييام التعليييم ميين خلل
الوعي السييتخبارات. يعتييبر الصييمت أفضييل طريقيية
للتعليم، لن مالتعليمي الصمت يركزون على المهييام
الييتي يتييم إكمالهييا بييالطرق المحتمليية لحلهييا. يصييبح
الصمت، الذي يتجنب التكرار، أداة للتوعييية والييتركيز

والستعداد الذهني.
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إن اكتسيياب التفيياهم مييع الجهييد الييذهني والييوعي
والحكمة أكثر كفاءة من الستحواذ من خلل التكييرار
الميكانيكي. الوعي يمكن أن يدرس. عنييدما يييالتعليم
شخص ما "بوعي"، تصييبح قييوة وعيييه وقييدرته علييى
التعليم أكييبر. لييذلك، ينييص نظييام الطريقيية الصييامتة
على أنه يسهل ما يسميه علماء النفس تعليم لتعليم.
تأتي سلسيلة ميين العمليييات الييتي تبنييي الييوعي ميين
الهتميام والسيتخدام وتحسيين اليذات والمتصيياص.
هييذا هييو نشيياط التصييحيح الييذاتي ميين خلل الييوعي
بفييا عيين الذاتي الييتي تجعييل الطريقيية الصييامتة  مختل

طرق تعليم اللغة الخرى.
كييانت الطريقيية الصييامتة مطابقيية بتعليييم اللغيية
ثية المجاهدين جأيبطودادي. العربية في المدرسة الثانو
المدرسيية فريييدة ميين نوعهييا فييي رأيييي لن عملييية
التعليم مصممة لتطوير المواقف المختلفة والمعرفة
والمهارات لتلميذ. إحدى الطرق الفريدة للتعليم هي
بيا لتطوير معرفتهم ومهاراتهم بتا كاف إعطاء التلميذ وق

اللغوية.
ببييا كمييا نعلييم أن مييادة اللغيية العربييية أقييل إعجا
بسييا صييعبة وممليية. لهييذا بالتلميييذ ، لنهييا تعتييبر درو
السييبب، الطريقيية المسييتخدمة مهميية للغاييية لتغيييير
تصييورات التلميييذ ميين الصييعب إلييى السييهل ، وميين

الممل إلى المرح في تعليم اللغة العربية.
ثية المجاهدين جأيبطودادي في كانت المدرسة الثانو
تعليمها اللغيية العربييية باسييتخدام الطريقيية الصييامتة،
ويقال إلى اسييتخدامت الطريقيية الصييامتة لنهييا فييي
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التعليم يستخدم المدرس الييدعائم المختلفيية اللييوان
(اوريغييامي). بعييد ذلييك، يييوفر المييدرس المفييردات
المطلوبة، بينما تقوم بقية التلميذ بتطوير المفييردات
التي يعطيها المدرس. إذا ارتكييب التلميييذ أخطيياء، ل
يقوم المدرس بإجأراء تصحيحات على الفور بل يمنييح
التلميد الخرين الفرصة للمساعدة. نادرا ما يتحييدث
المدرس، وسوف يقدم المساعدة فقط عند الحاجأة.
كييان هييذا التعليييم، يتوقييع ميين التلميييذ أن يكونييوا
قادرين على إجأراء محادثة خاصة بهييم دون مسيياعدة
من المدرس. ومييع ذلييك، تييم إعطيياء التلميييذ الييذين
سبق لهم التعليم حييول مييادة المحادثيية. فهييي تكييرر
وتعييبر الجمييل المتعلقيية بمييواد المحادثيية الييتي تييم

تسليمها من قبل المدرس وممارستها على الفور.
وبالتالي، سوف يفهم التلميذ بسهولة أكثر المييواد
بطا فييي عملييية المقدمة. سيصييبح التلميييذ أكييثر نشييا
التعليييم بهييذه الطريقيية، يمكيين أن تزيييد ميين إبييداع
التلميذ في تعليم اللغة العربييية، يمكيين أن تزيييد ميين
قييوة تحفيييظ التلميييذ، و يمكيين أن تجعييل التعييبيرات

العربية.
بء على المشاكل المذكورة العله، تهتم الباحثيية بنا
بإثييارة القضييية المتعلقيية بالطريقيية الصييامتة بعنييوان
"تعليققم اللغققة العربيققة باسققتخدام الطريقققة
الصققامتة فققي الفصققل السققابع بالمدرسققة
ييقققة المجاهقققدين جيبطقققودادي موسقققي الثانو

راوأاس".
أسئلة البحثب.

تحخطيييط تعليييم اللغيية العربييية باسييتخدامكيييف .1
الطريقة الصييامتة فييي الفصييل السييابع بالمدرسيية

ثية المجاهدين جأيبطودادي موسي راواس  ؟الثانو
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فييي تعليييم اللغييةعملييية التعلييم و التعليييم كيييف .2
العربية باستخدام الطريقيية الصييامتة فييي الفصييل
ثية المجاهييدين جأيبطييودادي السابع بالمدرسة الثانو

موسي راواس ؟
تعليم اللغة العربية باسييتخدامعملية التقويم كيف .3

الطريقة الصييامتة فييي الفصييل السييابع بالمدرسيية
ثية المجاهدين جأيبطودادي موسي راواس ؟ الثانو

تعليم اللغة العربية باسييتخدامفائض و ناقص كيف .4
الطريقة الصييامتة فييي الفصييل السييابع بالمدرسيية

ثية المجاهدين جأيبطودادي موسي راواس ؟ الثانو
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أهداف البحثج.
فيما يتعلق بصياغة المشاكل المذكورة أعله، فإن
أهييداف البحييث الييتي يتعييين تحقيقهييا ميين خلل هييذا

البحث هو:
تحخطيط التعليم اللغة العربييية باسييتخداملمعرفة .1

الطريقة الصييامتة فييي الفصييل السييابع بالمدرسيية
ثية المجاهدين جأيبطودادي موسي راواس .الثانو

فييي تعليييم اللغييةعملية التعلييم و التعليييم لمعرفة .2
العربية باستخدام الطريقيية الصييامتة فييي الفصييل
ثية المجاهييدين جأيبطييودادي السابع بالمدرسة الثانو

موسي راواس.
تعليييم اللغيية العربيييةعملييية تقيييويم اللمعرفيية .3

باستخدام الطريقيية الصييامتة فييي الفصييل السييابع
ثية المجاهدين جأيبطييودادي موسييي بالمدرسة الثانو

راواس.
تعليييم اللغيية العربيييةفييائض و نيياقص لمعرفيية .4

باستخدام الطريقيية الصييامتة فييي الفصييل السييابع
ثية المجاهدين جأيبطييودادي موسييي بالمدرسة الثانو

راواس.

أهمية البحثد.
أما بالنسبة لبعض من فائدة هذا البحث هي:

من الناحية النظرييية، ميين المتوقييع أن يكييون هييذا.1
البحث مرجأعا أو مدخل في استخدام طريقة تعليم

اللغة، وخاصة في تعليم اللغة العربية.

ميين الناحييية العملييية، يمكيين أن تكييون نتائييج هييذا.2
بل ومدخلت للبيياحثين والكيياديميين بل وح البحث بدي
ومدرسي اللغة العربية كمرجأع واعتبييار لسييتخدام

طريقة التعليم.
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الدراسات السابقةه.

اسييتخدم بعييض البيياحثين الييذين أجأييروا البحييث
الطريقة الصامتة، وهي:

المجلة أيو دييياه فريجييارطيني بعنييوان: "اسييتخدام.1
الطريقة الصامتة في تدريس اللغة النجليزية فييي

دورة اللغة النجليزية ".

في هذه المجلة، يتم شرح أن عملييية التعليييم
بطريقة صامتة في دورة اللغة النجليزييية يحتاجأهييا
بضييا. يطلييب ميين التلميييذ أن يكونييوا التلميييد أي
مستقلين في التعليييم وأن وجأييود تصييحيح القييران
مفيد للغاية. كما يتم تدريب التلميييد علييى البييداع
من خلل إنشاء جأمل جأديدة. تعمل النشييطة فييي
هييذه الطريقيية علييى تشييجيع وتشييكيل اسييتجابة

,Prihatini(التلميذ، وبالتالي يصبح التلميييذ نشييطين. 

2014(

 الطروحيية بييودي فرانيوطييو بعنييوان "أثيير تنفيييذ.2
الطريقة الصامتة على مهييارة الكلم التلميييذ فييي
الفصل الخامسيية فييي دراسيية اللغيية العربييية فييي
المدة المفردات بالمدرسة   البتدئية نور السييلم

بايونج لينيير".

كانت هذه الدراسة لتحديد تأثير تطبيق الطريقة
الصامتة لمهارات التحدث لتلميذ.



8

تشييير نتائييج هييذه الدراسيية إلييى أن تطييبيق
الطريقيية الصييامتة لييه تييأثير كييبير علييى مهييارات

)Pranyoto, 2016(  التحدث لتلميذ.

 الطروحة محمد ياسين بعنوان: "تطبيق الطريقية.3
الصامتة في التعليم المهارة الكلم فييي المدرسيية

العالية الحكومية ترينغيليك".

في هذا البحييث، تييم شييرح أن الثييار المترتبيية
على تطبيق الطريقة الصامتة فييي تعليييم المهييارة
الكلم لتلميذ في الفصل العاشيير ترينغيليكهييي أن
التلميييد لييديهم ثييروة ميين المفييردات الييتي هييي
العنصيير الرئيسييي فييي التعليييم مهييارات التحييدث.
يمتلك التلميييذ الشييجاعة فييي التحييدث باسييتخدام
اللغة العربية على الرغم من أن لديهم خلفية ميين
بضييا فييي المدرسيية العدادييية. ينشييط التلميييذ أي

)Yasin, 2017(التواصل باللغة العربية. 

ثية اسييتخدام.4 المجلة إيئيس وارطيني بعنوان: "فاعل
الطريقة الصامتة على مهييارة الكلم التلميييذ فييي
الفصل الحادي عشر بالمدرسة  العالييية باسييودان

باندونج".

في هييذه المجليية، تييم توضيييح أن نتائييج تحليييل
البيانات يمكن التأكييد ميين زيييادة قييدرات التحييدث
( للمالتعليمين مقارنة باستخدام الطريقة الصييامتة.

Wartini, 2015(
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من بين الدراسات العديدة المذكورة، يختلف المر
بالتأكيد عمييا سيييبحث فييي هييذا البحييث، أرادت الباحثيية

" تعليمإجأراء بحث على الطريقيية الصييامتة بييالعنوان 
اللغة العربية باستخدام الطريقة الصققامتة فققي
ييققة المجاهققدين الفصل السابع بالمدرسققة الثانو

جيبطودادي موسي راوأاس"
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