
1 
 

  الفصل األول
البحث أساسيات  

 خلفية البحث -أ
مهارة االستماع هي قدرة الطالب على حتليل و فهم الكلمة أو اجلملة 

ويف احلقيقة أن استعياب هذه املهارة  ينبغي على الطالب  1املنطوقة أو املسموعة.
مهارة  2دائما. ممارسة رسوها بواسطة املسجل أو املذياع أو األفالم الصوتيةاأن مي

 3االستماع إحدى املهارات املهمة، وال يستطيع أن يرتكها املدرس يف تعليم اللغة.
 إذن، مهارة االستماع تلعب دورا بارزا أو تأخذ مكانة بارزة يف تعليم اللغة العربية.

مهارة االستماع ضرورية جدا وال ميكن إمهاهلا يف تعليم اللغة العربية. قال 
هي قدرة الطالب على معرفة األصوات أو النطق يف اللغة  يونس إن مهارة االستماع
لذلك استيعاب مهارة االستماع مهم جدا يف حياتنا، إهنا  4العربية جيدة وصحيحة.

وسيلة اليت اتصل هبا اإلنسان يف مرحلة حياته األوىل باألخرين. وجناح الطالب يف 
االستماع، ملقابلة  عملية التعلم والتعليم يتعلق بقدراهتم على استيعاب مهارة

 املعلومات األساسية من املدرسني. 
يف تعليم اللغة العربية حيتاج املدرس إىل طريقة التدريس املناسبة لتسهيل 

فاختيار طريقة التدريس  5وتيسري عملية التعليم حىت يكون التعليم مرحيا وال ممال.
ا ويصل إىل هدف املناسبة واملتجهة مهم جدا. ليكون تعليم اللغة العربية ناجح
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التعليم املقصود. لذلك ينبغي على املدرس أن يكون ماهرا يف اختيار طريقة التدريس 
 6املناسبة. ألن طريقة التدريس ضرورية يف تنفيذ عملية التعليم.

وقد تطورت طرق تدريس اللغة العربية، لذلك جيب أن يكون مدرس اللغة 
فهو الذي يوجه الناشئني ويصوغ  العربية أرقى املدرسني ثقافة وأوسعهم علما،

عقوهلم أكثر من غريه وهو الذي يستطيع أن يطبع الطالب بالطابع الذي يساعدهم 
ويف تعليم اللغة العربية تولدت طريقة التدريس اجلديدة و  7على فهم مواد الدراسة.

ينبغي على املدرس استخدامها يف عملية التعليم وإحدى طرق التدريس  8املتنوعة. 
الطريقة السمعية الشفوية. فالطريقة السمعية الشفوية هي طريقة تفضل مترين هي 

 االستماع والنطق مث القراءة مث الكتابة.
طريقة السمعية الشفوية هي طريقة تفضل مترين االستماع والنطق مث القراءة مث 
 الكتابة. الستخدام الطريقة ينبغي أن يكون مدرس اللغة العربية ماهرا يف استخدام
الوسائل أو اللعبة اللغوية. أما هدف أفضل يف استخدام اللعبة اللغوية فهو لتعليم 

  9املهارات اللغوية ال الكتساب السرور.
اللعبة املستخدمة ملهارة االستماع تساعد قدرة الطالب على فهم املسموعة. 

عليم واللعبة عند فتح اجمليب كيفية تعليم اللغة وهتدف إىل اكتساب السرور يف الت
وترقية املهارة اللغوية منها مهارة االستماع، مهارة الكالم، مهارة القراءة ومهارة 

االستماع هي لعبة  وإحدى األلعاب اللغوية اليت تستطيع أن ترقى مهارة 10الكتابة.
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مساع الغناء. وهذه اللعبة هتدف إىل ترقية مهارة االستماع بكثرة التمرينات الىت أمرهبا 
 ليعملوها داخل الفصل أو خارجه.املدرس الطالب 

معهد املركز اإلسالمي اهلداية كمبار هو أحد املعاهد يف كمبار يف سارع 
بنكينج. يف هذا املعهد تدرس مواد اللغة العربية املتنوعة، حينما يعلم  -بكنبارو

املدرس الدرس يستعمل مدرس معمل اللغة، ويطبق طريقة التدريس املتنوعة أيضا و 
س الفرصة لطالب لتقدمي األسئلة الىت تتعلق باملادة الدراسية. اعتمادا يعطى املدر 

على احملوالت الىت قام هبا املدرس يف أراء التعليم، فاملرجو أن يكون استماع الطالب 
إىل األلفاظ أو العبارات املتطوقة جيدا، ولكن بعد ما قامت الباحثة باملالحظة 

اع بواسطة احلوار واحملادثة معهم فوجدت التمهيدية عن قدرة الطالب على االستم
الباحثة أن قدرة الطالب على االستماع مل تكن جيدة. ولكن قدرة الطالب يف 

 االستماع  مبعهد املركز اإلسالمي اهلداية كمبار ضعيفة.
 كما دلت عليها الظواهر األتية:

 يف عملية التعليم أكثر الطالب ال يفهمون  ماذا تكلم به املدرس .1
 لمون أن االستماع صعبهم يتع .2
عندما يدرسون يف معمل اللغة ال يستطيعون ان يكرروا ما استمعوا إليه من املواد  .3

 املقروءة أو املنطوقة 
 اكثر الطالب خمطئون يف النطق بأصوات األحرف الواردة يف املواد املدروسة .4
 اكثر الطالب خمطئون يف كتابة األحرف املسموعة يف املواد .5

" فعالية بناء على هذه الظواهر، فأرادت الباحثة ان تقوم بالبحث حتت املوضوع 
استعمال الطريقة السمعية الشفوية بلعبة سماع الغناء لترقية مهارة االستماع 

 لدى طالب المدرسة الثانوية بمعهد المركز اإلسالمي الهداية كمبار".
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 ب. مشكالت البحث
 يلى: كماأما مشكالت البحث فهو  

اع الغناء لرتقية مهارة االستماع لدى لعبة مساستعمال الطريقة السمعية الشفوية ب .1
 .اهلداية كمبار املركز اإلسالميعهد مب املدرسة الثانوية  طالب

 يف تعلم اللغة العربية. طالبرغبة ال .2
 يف تعلم اللغة العربية. طالبال أنشطة .3
 يف تعليم اللغة العربية. ستخدمها املدرسي ذيال التدريس طريقة .4
 يف تعليم اللغة العربية. ستخدمها املدرسي ذيالالتعليمية وسيلة ال .5

ثج. حد البح  
فعالية "  لكثرة املشكالت يف هذا البحث فتحددها الباحثة للبحث عن

اع الغناء لرتقية مهارة االستماع لدى لعبة مسالسمعية الشفوية بطريقة استعمال ال
 اهلداية كمبار". املركز اإلسالميعهد الثانوية مباملدرسة  طالب

 د.سؤال البحث
ع ا لعبة مسب السمعية الشفوية طريقةاستعمال ال: هل والبحث فه سؤالأّما 

املركز عهد املدرسة الثانوية مب فّعال لرتقية مهارة االستماع لدى طالب الغناء
 ؟.اهلداية كمبار اإلسالمي

دف البحثه ه.  
 البحث فهي:أما اهلدف هلذا 

لرتقية مهارة  ع الغناءا لعبة مسب السمعية الشفوية طريقةفعالية استعمال ال ملعرفة
 .اهلداية كمبار املركز اإلسالميعهد مب املدرسة الثانوية االستماع لدى طالب
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 و. أهمية البحث
 أما أمهية البحث فيما يلي:  

هارة قية ملرت  اءالغنع ا لعبة مسب السمعية الشفوية طريقةاستعمال الللطالب،  .1
 طالب.اللدى  ستماعاال

يف  ءع الغناا لعبة مسب السمعية الشفويةطريقة المدرس  ستعمالللمدرس، ال .2
لعربية عن لغة اس العملية تعلم وتعليم اللغة العربية، وإلعطاء املدخالت ملدر 

 أمهية الطريقة عند عملية تعلم وتعليم اللغة العربية.
 طريقةال الباستعم استماع الطالبللباحثة، لتقدمي املعلومات عن مهارة  .3

نيل لقررة ط املمن الشرو . ولتكميل شرط ع الغناءا لعبة مسب السمعية الشفوية
لرتبية اكلية ببية الشهادة اجلامعية للدرجة األوىل يف قسم تعليم اللغة العر 

 ياو.ر احلكومية والتعليم جلامعة السلطان الشريف قاسم اإلسالمية 
 توضيح  المصطلحات .ز

 يفوجودة امل لدفع عن األخطاء يف فهم املوضوع، فتوضح الباحثة املصطلحات
 هذا املوضوع:

 الفعالية .1
هي مضبوطة، تأثري و نفوذ. جاء يف املنجد أن معىن الفعالية هي النافذ،  الفعالية

 12فّعالية هي مصدر  من فّعال وهي أمثلة املبالغة مبعىن تأثري أو نفوذ.  11.املؤثر

                                                           

.952(، ص .  1986يف اللغة و األعالم، )دار املشرق: بريوت، لويس معلوف،  .11 
 املنجد

12  Atabik Ali, Kamus Kontemporer Al-Ashri, ( Yogyakarta: Multi Karya Grafik, 

2003), h.1399 
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  والفعال مقياس يعني مدى اهلدف ) الكمي، والنوعي، والوقت( احملصول عليه. و
 13كلما كثرت مئوية اهلدف احملصول عليه تزداد فعاليتها.

 يةسمعية الشفو الطريقة ال .2
االستماع والكالم مث القراءة مث  طريقة السمعية الشفوية هي طريقة تفضل مترين

وقد مسيت هذه الطريقة بذلك اإلسم ألهنا جتمع بني  14الكتابة ألن اللغة النطق.
 15االستماع إىل اللغة أوال، مث إعطاء الرد الشفوي بعد ذلك.

 مساع الغناءلعبة . 3
سمع الطالب الغناء الذي يتغىن يمن أحد األلعاب حيث كان مساع الغناء لعبة  

. الستماع وحتليل الغناء.هذه اللعبة حتتاج نص الغناء من املدرسبناء على ااملدرس 
 16.ستماعيف مهاراة االطالب هذه لعبة هتدف إىل مترين ال

 ستماعمهارة اال .ز
 17وأساس هذه املهارة مبين على دقة الفهم، والتذكر، واالستيعاب والتفاعل.
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