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 الفصل األول
 أساسيات البحث

 خلفية البحث .أ 
واللغة ألة . للغة عدة تعريفات منها اللغة هي أقوال منطوقة أو مكتوبة

واللغة هي اسم أو فعل أو كلمات، التعبريات املتعلمة ىف . االتصال لدى الناس
 .ومنها اللغة جمموعة الكلمات والقواعد. املدرسة وغريها

السابقة فإمنا تعريفها يبني بعض حقائق اللغة  بالنسبة إىل تأمل التعريفات
 1.واللغة نظام رموز الصوت الىت استخدمها قوم لالتصال والتفاعل. ووظيفتها

وقالت اللغوية سريى أوتارى . واللغة األجنبية لغة استخدمها اخلارجي
إن اللغة األجنبية ما استخدمها األجنيب ىف مجعية ( ۱٩٩٩)سوبياكتو نبابان 

 .اللغة العربية و اللغة اإلجنليزية و األملانية وغريهاك   .خاصة
 ملسلمنيضرورية ىف إندونيسيا والسيما ألمة اكانت للغة العربية لغة األجنبية  

واللغة ألة لتعلم دستور اإلسالم ومها القرآن . ألن اللغة العربية لغة أمة املسلمني
واللغة العربية لغة . مسواللغة العربية مستخدمة عند أداء الصلوات اخل. واحلديث
اللغة العربية لغة رمسية ىف هيئة األمم املتحدة ، وكانت خطابة  ۱٩٩٩سنة . دولية

 ٩.سياسية، املكاملة واجملادلة ىف منتدى هيئة األمم املتحدة مرتمجة إىل اللغة العربية
عربية إىل أمهية اللغة العربية للناس ىف العامل والسيما املسلمني فاللغة ال اإعتبار 

 . تعليم ىف املدارس و املعاهد اإلسالمية حكومية كانت أو أهلية ىف بقاء االرض
وهذا املدخل فيه مكان، مفهم، . مدخل التعليم أساس ىف عملية التعليم

بالنسبة إىل . قوي أساس وجود طريقة التدريس على حسب نطاق النظرية اخلاصة
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مدخل التعليم الذى يرتكز ىف  (۱)مدخل التعليم أنه يتكون من املدخلني ومها 
  .مدخل التعليم الذى يرتكز ىف املعلم( ۲)الطالب 

أن اللغة العربية إحدى اللغات الىت ميكن تعليمها ىف ( ۱٩٩٩)وأّكد فريانوو 
فالعملية الرمسية متعلقة باملدرسة . عملية التعليم بالقصد والوعي، الرمسي أو بالطبيعي

  .د  و الطريقة و املنه  و الكتب وغري لل و الطالب و اهل درسالىت فيها م
الرئيسي لتكوين القدرة على ( اللغة العربية)وهد  تعليم اللغة األجنبية 
والقدرة على استخدام اللغة ىف بيئة تعليم اللغة . استخدام اللغة إما شفويا أم كتابيا

رة االستماع واملهارات اللغوية تتكون من أربع مهارات منها مها. تسمى مهارة لغوية
 .ومهارة الكالم ومهارة القراءة ومهارة الكتابة

وتعليم اللغة الفعال تعليم ينت  اخلربة اجلديدة لدى الطالب والتعليم يبىن 
 .طاقات الطالب والتعليم حيقق الوصول إىل اهلد  املطلوب كامال

أن  درسينبغى للم. والطالب درسامل: والعوامل ىف عملية التعليم فيما يلى 
 ٩.خيتار املادة الدراسية املناسبة باهلد  املطلوب لتكون عملية التعليم فعالة

املعلم الناجح هو باختصار، حصور وحتضري، ومها شأنان يتمان قبل الدرس، 
فبالنسبة للحضور، هو شأن تربوي،يتعلق بشخصية املعلم، مظهره وسلوكه، باعتباره 

ن املنظر، ظاهر اهلندام، أنيق امللبس، قدوة، األمر الذي يوجب عليه أن يكون حس
مميزأ هبيئته عن الكبار من التالميذ، متمتعا بشخصية حاضرة، تنم عن ثقة بالنفس، 
وقوفا وسريا،  وتعامال، وتكلما، وبناء عالفات، األمر الذي جبعله موضع احرتام 

 ٩.زمالئه وتقدير إدارته وإكبار تالميذه
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فيذ التخطيط املصمم النشاط الواقعى طريقة التدريس كيفية مستخدمة لتن
هناك عدة طرق التدريس املستخدمة لتنفيذ . والتطبيقى للحصول على هد  التعليم

  .إسرتاتيجي التعليم
طريقة تدريس اللغة العربية كيفية مستخدمة لتقدمي مواد اللغة العربية ليتيسر 

طرق تدريس اللغات األجنبية ومن  ٩.،قبضها واستيعاهبا باملريح واجليدقبوهلاالطالب 
طريقة القواعد والرتمجة، والطريقة املباشرة، والطريقة : أهم هذه الطرق أربع هي

  1.السمعية الشفوية، والطريقة االنتقائية
الوسيلة ما تستخدم ىف عملية التعليم لتهّي  التفكري و اإلحساس و االهتمام 

رتع عملية التعليم املرتكز على الطالب و اإلرادة وتشجيع الطالب ىف التعلم حىت خت
 11.جيدة وكاملة

والغناء حلن املوسيقي الذى يستطيع أن يساعدنا ىف انتعاش التفكري ومترين 
  1.االستماع، وهو جزء من الفنون

الغناء فعال لتمرين املهارات املتعلقة بالوجهات اللغوية منها مهارة  وسيلة
والغناء ألة . املعلومات أو املواد الدراسيةوسيلة الغناء مساعد تقدمي . االستماع

 1٩.تساعد تقدمي املواد ألنه فعال لتجذيب االهتمام ورغبة الطالب ىف التعليم
ومهارة االستماع مهارة أوىل من أربع املهارات اللغوية، وهذه املهارة خطوة 

م واالستماع ال خيتص ىف قبض الصوت الىت نطقه املتكل. أوىل لتطوير مهارات أخرى
هناك عدة العوامل املؤثرة ىف مهارة االستماع إما . بل الفهم عن املعلومات الىت ألقاها

عوامل داخلية منها عدم القدرة على اتباع نطق املتكلم و قلة استيعاب القواعد 
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واملفردات والعادة ىف التعليم و أم عوامل خارجية منها جو الفصل و النص الطويل و 
خدمها املعلم، نوعية الصوت املسجل من النص والوسيلة طريقة التدريس الىت يست
 .التعليمية املستخدمة

البد على الطالب أن يستوعبوا مهارة االستماع قبل استيعاب مهارات 
الىت تعليم فيها اللغة  درسومن امل 1.أخرى ألن الناس يفهمون اللغة من االستماع

اين تايالند، والطالب ىف طف املعهد اإلسالمي ساكم"العربية هى املدرسة الثانوية 
تل  املدرسة أرغبوا ىف تعلم اللغة اإلجنيليزية من اللغة العربية ومل يرغبوا ىف تعليمها 
رغبة شديدة، واملعلم فيها مل يطبق وسيلة الغناء عند تعليم اللغة العربية حىت يزعم 
اللغة الطالب أن درس اللغة العربية صعب مع أهنا مهمة جدا لطالب بالنسبة من 

 .اإلجنلزية
فوجد الباحث أن عملية تعليم . املالحظة الىت قام هبا الباحث ا علىبناء

اللغة العربية لرتقية مهارة االستماع واستيعاهبا لدى الطالب ىف املدرسة الثانوية 
مل حتصل على نتيجة مرجوة كمادل علية " املعهد اإلسالمي ساكم فطاين تايالند"

 :الظواهر االتية
متييز خمارج األحر  الىت توجد ىف النص الذى قرأة  اأكثر الطالب مل يقدرو ( ۱

 املدرس
أكثر الطالب مل يقدروا على استخراج األفكار الرئيسية املوجودة ىف النص الذى ( ۲

 استمعوا إليه
 درسأكثر الطالب مل يقدروا على إعادة ما استمعوا إليه من امل( ٩
 لة املطروحة إليهم من قبل املعلمئجابة عن األسأكثر الطالب مل يستطيعوا اإل(  
 أكثر الطالب مل يقدروا على أخذ اخلالصة مها استمعوا إليه من النص (  

املعهد اإلسالمي "وطريقة تدريس اللغة العربية املستخدمة ىف املدرسة الثانوية 
. واحلفظساكم فطاين تايالند التزال طريقة تقليدية منها الطريقة القواعد والرتمجة 
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مهارة  درسمجيعها بل الواقع مل يعليم املواملعرو  أن املهارات اللغوية العربية متعملة 
وأظن أن طريقة تعليم اللغة العربية . االستماع إما باملذياع، الشريط أم وسيلة أخرى

والوسائل املستخدمة ىف أثناء عملية التعليم سببا من األسباب اخنفاض مهارة 
 .طالب ىف تل  املدرسةاإلستماع لدى ال

بناء على هذه احلالة يريد الباحث إلجراء التجريب استعمال وسيلة الغناء ىف 
عسى أن ترتقى رغبة و دافع . عملية تعليم اللغة العربية والسيما التعليم االستماع

الطالب ىف التعليم اللغة العربية وعسى أن تكون حاصلة تعليم الطالب مرتقية 
الوسيلة تساعد الطالب على استيعاب مهارات أخرى منها  وعسى أن تكون هذه

 .مهارة الكالم ، مهارة القراءة و مهارة الكتابة
" ولذا يتجذب الباحث لقيام اللغة العربية ىف تل  املدرسة حتت املوضوع 

الشفوية باستخدام وسيلة الغناء لترقية مهارة االستماع  السمعيةفعالية الطريقة 
لدى طالب الصف الثامن فى المدرسة الثانوية المعهد اإلسالمي ساكم فطاني 

 ".تايالند
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 مشكالت البحث. ب 
" املعهد اإلسالمي ساكم فطاين تايالند" عملية تعليم اللغة العربية ىف املدرسة الثانوية  ۱.

 باستخدام وسيلة الغناءمل تتعود 
 الوسائل التعليمية املستخدمة ىف عملية التعليم اللغة العربية غري جذابة  .
املعهد اإلسالمي ساكم فطاين تايالند "طرق تدريس اللغة العربية ىف املدرسة الثانوية  ٩.

 غري متنوعة
 اع لدى الطالبمل يطبق املدرس وسيلة الغناء عند عملية التعليم لرتقية مهارة االستم  .

 
 حدود البحث. ج 

ولكثرة املشكالت املوجودة ىف هذا البحث حيدد الباحث للبحث ىف فعالية 
الطريقة السمعية الشفوية باستخدام وسيلة الغناء لرتقية مهارة االستماع لدى الطالب 

 ساكم فطاين تايالند" املعهد اإلسالمي"الصف الثامن ىف املدرسة الثانوية 
 
 البحث أسئلة. د 

هل الطريقة السمعية الشفوية باستخدام وسيلة الغناء  البحث فهي اسئلةوأما 
املعهد اإلسالمي "فعالة لرتقية مهارة االستماع لدى الطالب ىف املدرسة الثانوية 

 ساكم فطاين تايالند؟
 

 أهداف البحث وفوائده. ه 
 أهدا  البحث . ۱

الطريقة السمعية الشفوية هذا البحث يهد  إىل معرفة فعالية ( ۱.ه
باستخدام وسيلة الغناء لرتقية مهارة االستماع لدى الطالب ىف املدرسة الثانوية 

 .املعهد اإلسالمي ساكم فطاين تايالند"



٩ 
 

هذا البحث يهد  إىل ممارسة خطوات لتنفيذ وسيلة الغناء لرتقية مهارة ( ۲.ه
 .اإلسالمي ساكم فطاين تايالنداملعهد "االستماع لدى الطالب ىف املدرسة الثانوية 

 فوائد البحث. ۲
لتربع الفكرة العلمية ىف البيئة الرتبوية عما يتعلق بالتعليم عن أمهية وسيلة ( ۱.۲.ه

 .الغناء ىف تعلم اللغة العربية
املعهد اإلسالمي "هذا البحث مقرتح ملعلم اللغة العربية ىف املدرسة الثانوية ( ۲.۲ .ه

 .ساكم فطاين تايالند
 لزيادة آفاق الباحث ( ٩.۲.ه
 هذا البحث مرجع للباحثني األخرين ىف املستقبل ( ۲. .ه

 
 مصطلحات البحث. و 

يوضح الباحث املصطلحات املتعلقة هبذا البحث للتباعد عن الفهم 
 املنحر  كما يأتى

واملراد بالفعالية هنا مدى   1.الفعالية معناها عاقبة، أثر، انطباع وإنتاج احلاصلة. ۱
أثر استعمال الطريقة السمعية الشفوية باستخدام وسيلة الغناء ىف ترقية مهارة 

 .االستماع لدى الطالب
للطريقة السمعية الشفوية مسميات اخرى مثل . الطريقة السمعية الشفوية. ۲

 أسلوب"وكان امسها أول ماظهرت ". الطريقة اللغوية"و " الطريقة الشفوية"
اجليش ألهنا استخدمت أول ما استخدمت يف تعليم العسكريني األمريكيني 
  اللغات األجنبية إلرساهلم يف مهمات خارج بالدهم بعد العرب العاملية

 1٩.الثانية
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الوسيلة . Mediusأصلها من اللغة الالتينية مبعىن  Mediaكلمة . وسيلة الغناء. ٩
أو مادة أو حادثة من حيث أن  باملعىن اإلمجايل إنسا Gerlach & Ellyعند 

والغناء حلن املوسيقي  1٩.الطالب حيصلون على املعرفة، املهارة أو املوقف هبا
الذى يستطيع أن يساعدنا ىف انتعاش التفكري ومترين االستماع، وهو جزء من 

فاملراد بوسيلة الغناء هنا هو وسيلة حلن املوسيقية الىت تستخدم ىف   1.الفنون
تعليم إلنبعاث الفكرة ولتمرين االستماع لدى الطالب ىف اتباع أثناء عملية ال

 .عملية التعليم اللغة العربية
لالستماع مهارات كثرية ينبغي للمعلم أن حيرص على حتقيقها . مهارة االستماع.  

دقة الفهم، : وأسس هذه املهارات مبنية على. يف طالبه، وتنميتها فيهم 
وكلما حتقق يف املستمع أكرب قدر من هذه . والتذكر، واالستيعاب، والتفاعل
فاملراد مبهارة اإلستماع هنا هو قدرة الطالب  1٩.املهارات كان مستمعا جيدا
اجلمل الىت ألقاها أو ينطق هبا املعلم كمادة  /على التحليل وفهم العبارة 

 .مدروسة
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