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 الفصل األول
 أساسيات البحث

 خلفية البحث .أ 
، وىي ألفاظ يعرب هبا كل قوم اللغة ىي أصوات يستعملها اإلنسان لتعبَت األغراض

واللغة  1اللغة العربية ىي الكلمات الىت يعرب هبا العرب عن أغراضهم.عن مقاصدىم. 
وال سيما اللغة العربية  2العربية من احدى اللغات األجنبية اليت تعلمها التالميذ يف ادلدارس.

اليت تكون لغة الدين اجملتمع اإلندونسيُت ادلسلمُت، كما أشار إليو قول أحد العلماء 
  3"تعلموا العربية فإهنا جزء من دينكم".

القرآن الكرمي ىي بتلك اللغة اليت حتتاج  إن اللغة العربية ىِت اللغة اليت نزلت هبا
إليها كل مسلم ليقرأ أو يفهم القرآن الذي يتعمد إليو ادلسلم يف فهم األوامر والناىى 

عن مقايس الكفاءة  2008يف النظام وزير الشؤون الدنية سنة  4واألحكام والشرعة.
العربية ىو تنمية قدرة  حمتويات الًتبية اإلسالمية واللغة العربية ان ىدف التعليم اللغة

التالميذ على اإلتصال باللغة الربية شفهيا وحتريا مبراعاة ادلهارات اللغوية وىي االستمع 
 5والكالم والقراءة الكتابة.
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يف حياتنا, إنو الوسيلة اليت اتصل هبا اإلنسان يف مراحل حياتو  مهماالستماع  
م أمناط اجلمل والًتاكيب, ويتلقى األوىل باآلخرين. عن طريقو يكتسب ادلفردات، ويتعل

األفكار وادلفاىيم, وعن طريقو ايضا يكتسب ادلهارات األخرى للغة, كالما وقراءة وكتابة، إن 
ومهارة االستماع  6القدرة على متييز األصوات شرط أساسي لتعلمها، سواء لقراءتو أو كتابو.

عاب ياستسيما أن ىدف تعلم اللغة ربية والضرورية جدا وال ميكن إمهاذلا يف تعليم اللغة الع
 7القدرة اللغوية كاملة.

مهارة االستماع ىي قدرة التالميذ على معرفة االصوات أو النطق يف اللغة العربية  
ستماع ىي قدرة التالميذ على حتليل أو فهم ما ينطقو جديدة وصحيحة, ومهارة اال

وبشكل عام، فإن مهارة االستماع هتدف إىل جعل التالميذ  8ادلخاطب أو الوسيلة اخلاصة.
على فهم األصوات او الكالم باللغة العربية بشكل صحيح. مهارة االستماع تتظاىر  اتقادر 

 فيما يأتى:
 التعرف بشكل صحيح على الكلمة العربية صوتية .1
 القدرة على تقليد نطق الكلمات العربية أو اجلمل اليت تسمعها نطقا صحيحا .2
 فهم معٌت الكلمة أو اجلمل العربية اليت تسمعها. .3
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القدرة على تلخيص ادلعلومات الواردة يف الكلمات أو اجلمل اليت يتم مساعها وميكن  .4
 9الكشف عنها مرة أخرى.

رة االستماع ىي الطريقة السمعية الشفوية. الطريقة اادلستعملة دله من احدى الطرق 
آثر دلمارسة السمع والكالم، مث القراءة والكتابة. لذلك السمعية الشفوية ىي الطريقة اليت 

جيب أن يبدأ تدريس اللغة من خالل تشغيل أصوات اللغة يف شكل كلمة أو مجلة مث 
  10نطقها، قبل القراءة والكتابة.

حتتاج اىل وسيلة من الوسائل التعليمية ادلناسبة بطبيعة أو  لتعليم لتنفيذ الطريقة 
مة, ألهنا تساعد ادلدرس ىف إجراء عملية التعليم داخل حجرة الدراسة خصائص ادلوادة ادلتعل

لذلك لًتقية  11ىل األىداف ادلرجوة, منها لتحقيق مهارة االستماع لدى التلميذ،إللوصول 
ليم ادلناسبة مبهارة االستماع ىي ومن وسائل التع مهارة االستماع هتتاج إىل وسائل التعليم،

 12لعبة اإلنسان اآليل.

دف إىل متكن يف هت، ة اإلنسان اآليل ىي من الوسائل التعليمية دلهارة االستماعلعب 
. استخدام لعبة اإلنسان اآليل يف 13ر يف احلوار عن طريقة االستماعاستعمال لطف األم
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التعليم عن طريقة توجيو ادلستمعُت بلفظ األمر ليعمل ادلستمعون ما أمرىم بو أصدقاؤىم 
   14رة االستماع.ادلشركون يف اللعبة دلها

ىو مكان معُت خمتص ألداء عملية التعليم وفيو مدرسة   إعانة الطالبُت  معهد 
غربية ناحية تواالنغ. وقد  الذي  يقع يف قرية فراونج ثناويةكادلدرسة ادلتوسطة وادلدرسة ال

منها الطريقة ادلباشرة  ،م ادلدرس الطرق ادلختلفة لًتقية مهاالة االستماع لدى التالميذهاستخد
. ولكن بعد ما يف الفصل وسائل التعليم األخرىو لطريقة السمعية الشفوية وطريقة احملاضرة وا

ن أتقوم ادلالحظة الباحثة عن مهارة االستماع لدى التالميذ يف تلك ادلدرسة فتجد الباحثة 
 مهارة االستماع لديهم منخفضة كما دلت عليها الظواىر اآلتية:

تالميذ مل يقدروا على معرفة الفرق بُت أصوات األحرف العربية جيدة بعض ال .1
 وصحيحة.

 تشاهبة عند ادلنطقادلمل يقدروا على فرق األحرف  التالميذ بعض .2
 مل يقدروا على فهم ادلفردات العربية  التالميذ بعض .3
 مل يقدروا على فهم ما نطق ادلدرس التالميذ بعض .4
 تعلق باجلمل ادلنطوقةت اليتالتالميذ مل يقدروا على إجابة األسئلة  بعض .5
 التالميذ مل يقدروا على التعبَت عما استمعوا من قبل بعض .6
إعتمادا على اخللفية  الظواىر السابقة تدل على الباحثة بأن احملاوالت اليت قام هبا  

وىذ بعدم استخدام  ،لدى التالميذادلدرس أثناء التعليم مل حتصل على ترقية مهارة االستماع 
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مع أن ىناك وسيلة التعليم ادلناسبة لًتقية مهارة ستماع، وسائل التعليم ادلناسبة دلهارة اال
كما قال إمام  أصرري يف كتابو: الغرض من لعبة اإلنسان   ،االستماع ىي لعبة االنسان اآليل

. وىذه اللعبة مل يستعملها 15االستماع إستعمالاآليل  ىو تركيز قدرة على كلمات االمر ب
ولذالك تريد الباحثة أن جترب ىذه اللعبة يف تعليم اللغة العربية يف معهد إعانة  ،ادلدرس

فعالية الطرييقة السمعية الطالبُت. ىذا التجرب ستجعلو الباحثة حبثا علميا حتت ادلوضوع: 
الفصل األول في معهد الشفوية بلعبة اإلنسان اآللي لترقية مهارة اإلستماع لدى تالميذ 

 إعانة الطالبين فروانج.

 ب. مشكالت البحث

 رغبة التالميذ يف تعليم اللغة العربية  .1
 قدرة التالميذ على االستماع يف تعلم اللغة العربية .2
 طريقة التعليم اليت استعملها ادلدرس  .3
 موسيلة التعليم اليت استخدمها ادلدرس يف التعل .4
باستخدام لعبة اإلنسان اآلىل لًتقية مهارة االستماع فعالية طريقة السمعية الشفوية  .5

 ل يف معهد إعانط الطالبُت فروانجلدى التالميذ الفصل األو 
 العوامل اليت تؤثر على استخدام الطريقة وسائل التعليم للحصول على ىدف التعليم .6
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 البحث ج. حدود

فعالية طريقة لكثرة ادلشكالت ادلوجودة يف البحث حتددهتا الباحثة للبحث يف  
ستماع لدى تالميذ فصل األول يف السمعية الشفوية بلعبة اإلنسان اآليل لًتقية مهارة اال

 إعانة الطالبُت فروانج.معهد 

 د. سؤال البحث

ىل طرييقة السمعية الشفوية باستخدام لعبة اإلنسان اآليل فعالة لًتقية مهارة 
 الطالبُت فروانج ؟معهد إعانة ع لدى تالميذ الفصل األول يف االستما 

 ه. هدف البحث

ىذا البحث يهدف اىل معرفة فعالة الطريقة السمعية الشفوية باستخدام لعبة اإلنسان 
 معهد إعانة الطالبُت فروانج ؟ميذ الفصل األول يف اآليل لًتقية مهارة االستماع لدى تال

 و. أهمية البحث

بلعبة  اإلنسان اآليل وية إلعطاء معلومة عن فعالية طريقة السمعية الشفللمدرس.  .1
 لًتقيت مهارة االستماع لدى التالميذ ىف معهد إعانة الطالبُت فراونج.

 للتالميذ. لًتكية مهارة اإلستماع لدى التالميذ ىف معهد إعانة الطالبُت فراونج.  .2
للباحثة. إلمتام الشرط لنيل الشهادة ادلرحلة اجلامعية يف جامعة السلطان شريف  .3

 قاسم رياو.
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 مصطلحات البحثز. 

مث التمرين القراءة طريقة قدم التمرين السمع والقول، طريقة السمعية الشفوية ىي  .1
والكتابة. الغرض يف التعلم لغة األجنبية يعٍت اللغة العربية هبذه طربيقة ىي مهارة 

 16حىت يقدر فهم . ،االستماع
ردات والكلمة فمهارة االستماع ىي قدرة التالمذ يف مسع واستماع, يفهم ويهضم ادل .2

 18 االستماع ىو مهارة اساسية يف تعليم اللغة العربية. 17الذي مست من الوسائل.
قال احد من أصول اللغوى أن اللغة أوذلا قول, على قول ذلك عقد أىل اللغة  

 19قول قبل قرأة و كتابة.اللغة يبدأ بادلتعلم ناحية مسع و التعليم األساس أن تعليم 
ىو  اإلنسان اآليل. لعب اإلنسان اآليلهارة االستماع ىي  لعبة لعربية للملعبة الغة ا .3

هتدفها إىل رّسخو التوكيل كلمة األمر يف  ،20 من الوسائل التعليمية دلهارة االستماع
واسطة غرفة الفصل إىل احلوار عن طريقة االستماع. لتنفذ لعبة اإلنسان اآليل حيتاج 

لعبة يأمر التالميذ ميثل اإلنسان اآليل بتوجيو ادلقبول ميثل ليف ىذه ا .او امام الفصل
 لفصل اجلديد وتالميذه تعارف. للعبة مطابقة. ىذه ادقائق 15-10أن يعمل 
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