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األولفصلال

مقدمة

خلفية البحث.أ

علىآثارلهالتعليمفشل.قيمة الدولةسيحددالذيالقطاعهوالتعليم

ينبغيالتعليم،عامليف.الدولةجناحتلقائياجتلبيالتعليمجناحدولة،فشل

واألجهزة،واملعلمني،الطالب،علىتشملواليتالتعليم،لعناصراالهتمامإيالء

.التعليميةالطريقة و الوسائلو دارةاإلو 

تمع احلديث، منها هي اللغة تعليم اللغات األجنبية له موقف مهم يف ا

حتتل مكانة هامة يف أصبحت اللغة العربية من املواد الدراسية اليتالعربية.

إىلنظر يف حتقيق االتصال. وهذا ميكن أن يملا هلا من أمهية إندونيسيا،

املواد من مكافئةالعربيةاللغة التعليمية الذين يعلمون اخلدماتمؤسسات مقدمي

ونعتقد أنه إذا ما روعيت ،عربية ليس أمر سهلاللغة الوتعّلم 1الدراسية األخرى.

األسس العلمية يف بناء منهج تعليم اللغة العربية لألجانب فإن جزءا كبريا من 

1.M Abdul Hamid dkk، Pembelajaran bahasa Arab (Pendekatan، Metode، Strategi،
Materidan Media)،Malang: UIN-Malang Press، 2008، hlm. 158.
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إىل درجة  –وجزءا كبريا من الصعوبة يف تعلمها سوف يقالن ،اخللط يف تعليمها

2كبرية.

التعلم هو عملية التغيري الالزم احملصول عليه من اخلربة الىت حتتوى على 

مشكلة التعلم مشكلة معقدة من حيث أن هناك 3التمارين أو التفاعل بالبيئة.

واملدرس جزء من عدة العوامل املؤثرة فيها. وإحدى تلك العوامل هى املدرس.

أجزاء التعلم الذى ميلك الدور الضروري والرئيسي، ألن جناح التعلم يتعلق 

وهناك عوامل أخرى هى املادة الدراسية.4باملدرس.

ينبغى للمدرس أن يستطيع ىف اخرتاع التعلم الفعال، ألنه جزء ضروري 

ا، والتعلم الفعال عند روسطية ىف جناح عملية التعلم. البد أن يهتم يف كتا

:باألحوال اآلتية، منها

استيعاب املادة الدراسية.1

الرغبة ىف املادة املعلمة.2

اخلربة الشخصية وخربة املتعلم.3

الطرق املتنوعة.4

17صمكتبة وهبة القاهرة، املرجع يف تعليم اللغة العربية لألجانب " بني النظرية والتطبيق،يونس وحممد عبد الرؤوففتحى علي 2
3Acep Hermawan، Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab، Bandung: PT Remaja Rosdakarya،
2011، hlm 30
4Basyiruddin Usman Dan Asnawir، Media Pembelajaran، Jakarta: Delita Citra Utama، 2002، hlm1



3

زيادة علومه.5

إعطاء املعرفة الواقعية، ويعد التعلم إعدادا جيدا.6

5إغراس محاسة التعلم على الشكل الفردي..7

والطريقةوالنظام،العربية أن يهتم باهلدف،وكذلك، ينبغى ملدرس اللغة 

أسلوب ووسيلة التعليم.و 

إن التعليم يسمى فعاال إن كان يستطيع أن يعطى اخلربة اجلديدة 

للطالب، تكوين طاقة الطالب، وتوجيههم للوصول إىل اهلدف املنشود. حقيقة 

عملية التعلم والتعليم عملية االتصال من حيث أن املدرس يدور كمرسل 

6.املعلومات والطالب يدور كمقبل املعلومات

إن املدرس حيتاج إىل التخطيط املثايل للوصول إىل التعليم الفعال كتجهيز 

طرقو إسرتاتيجي التعليم املطابق، و تصميم املواد املطابقة، و املادة الدراسية، 

حتتوى على التدريس املتنوعة والوسائل التعليمية املتنوعة. وعملية التعلم والتعليم 

اهلدف، املادة، الطريقة، واهلدف.

5Roestiyah، Masalah-Masalah Ilmu Keguruan، Jakarta Bina Aksara، 1989، hlm. 40-41
6Rusman، Manajemen Kurikulum. Jakarta :Rajawali Press. 2009،hlm 152.
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هناك عنصران ضروريان ىف عملية التعلم والتعليم : طريقة التدريس 

والوسيلة التعليمية. فالطريقة كيفية مستخدمة لتطبيق اخلطة املنظمة ىف النشاط 

7الواقعي والتطبيقي للوصول إىل أهداف التعليم.

يف عامل ملواضع حتتل موقعا هاماواللغة العربية هي إحدى اللغات من ا

معهد مقدمي اخلدمات التعليمية يف إندونيسيا، وهي عامة التعليم يف إندونيسيا. 

وخاصة، عند مستوى معني والدورات كلها تدرس اللغة العربية كجزء من 

املوضوعات اليت يتم تدريسها بالتوازي مع املواضيع األخرى. وبأكثر املؤسسات 

االتعليمية اإلسال .مية تكون اللغة العربية هي ضرورة لتعليم الدارسني 

، Mediumإن معىن الوسيلة مشتقة من اللغة الالتينية، ومجعها مبعىن

ومعناها واسع، واملراد بالوسيلة هنا وسيلة تعليمية، الوسيلة ما تستخدم إللقاء 

8.املعلومات أى أن الوسيلة ألة انتقال املعلومات بني املرسل واملقبل

كل ما يستعني به ،وسائل التوضيحيةيقصد بالوسائل التعليمية أو ال

توضيح املادة التعليمية يف نفوس الطالب و ،املدرس على التعليم يف أمثل صورة

م العقلية ومراحلهم التعليمية،وعقوهلم 9.على اختالف مستويا

7
Zulkifli، Metodologi PengajaranBahasa Arab; Konvensional dan Kontemporer، Pekanbaru : Zanafa

Publishing، 2011، hlm 5
8
Nurhasnawati،Media Pembelajaran Teori dan Aplikasi Pengembangan، Pekanbaru : Yayasan Pusaka Riau،

2011، hlm 25

254ه، ص 1420الكتب، اهرة: عامل باللغة العربية والرتبية اإلسالمية، القفخر الدين عامر، طرق التدريس اخلاصة 9
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جناح علىالتدريس املطابقة ىف عملية التعليم تؤثرالوسيلةإن اختيار 

ا ك ف التعليم، اهدأالتعليم، وكذلك وسيلة تعليمية، وهناك ناحيات مهتمة 

لة ملساعدة التعليم آظيفية رئيسية الوسيلة التعليمية الواجبة واستجابة الطالب. و 

لتأثري احلالة وبيئة التعلم الىت اخرتعها املدرس.

تشجع الرغبة مية ىف عملية التعلم والتعليم يإن استخدام الوسيلة التعل

يج الدافع نشاط التعلم والعوامل الس . وهذه كولوجية لدى الطالبياجلديدة و

الوسيلة تساعد فعال عملية التعليم وتقدمي املادة الدراسية. وتساعد ترقية فهم 

الطالب، تقدمي املادة اجلذاب، تقدمي البيانات املضبوطة، لتسهيل تفسري 

10.البيانات، ولتقوية املعلومات

مية دورا ضروريا ىف تعلم اللغة األجنبية وكذلك تعلم اللغة يلوسيلة التعلول

العربية. والوسيلة التعلمية مطابقة ملرحلة الطفل، املراهق والبليغ. وهناك عدة 

مية ىف تعلم اللغة األجنبية. ولكن يالبحوث الىت تدل على فعال الوسيلة التعل

مية ىف عملية التعلم ييلة التعلالواقع أن أكثر املدرسني ال يستخدمون الوس

11والتعليم.

10AzharArsyad، Media Pembelajaran، Jakarta، PT Raja Grafindo، 2003، hlm 15-16
11Abdul Wahab Rosyidi، Media Pembelajaran Bahasa Arab،Malang: UIN-Malang Press، 2009،
hlm. 20.
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أمهيةيف كتاب حممد خليل اهللا حيث يقول أن"ساملأمحد"وقدم

12:اآلتيةالعناصرألجلالتعليميةالوسيلة

الدراسيةباملادةالطالباهتمامجتعلالوسيلة.١

.الدراسيةاملادةعنالطالبفهمترقيالوسيلة.٢

.املضبوطةالبياناتتعطىالوسيلة.٣

.املعلوماتتكثرالوسيلة.٤

.الفهمتسهلالوسيلة.٥

عنالطالبفهمترقيالوسيلةأنة السابقصراعنالاىليرىاذا الباحث 

صوات على ترقية مهرة اللغة.األتعليميفالفهموتسهلاملادة الدراسية

ا ليس لغة التفاعل اليومي. كما يف درس اللغة العربية مادة لغة أجنبية أل

املدارس اإلسالمية من روضة األطفال جىت املرحلة اجلامعية أن موقع اللغة العربية 

لغة أجنبية، وكذلك موقعها داخل املنهج.

وللغة العربية أربع مهارات، منها:

االستماعمهارة .1

12Muhammad Kholilullah، Media Pembelajaran Bahasa Arab،Yogyakarta، Aswajaya
Pressindo،hlm٢٨-٢٥
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مهارة الكالم.2

مهارة القراءة.3

مهارة الكتابة.4

أهداف التعلم السابقة، ينبغي للمدرسني أن يهتموا بكل إىلبالنظر 

. االستماعولكن هذا البحث يرتكز على البحث عن مهارة ،سابقةاتمهار 

الوسيلة عند ني أن يكونوا قادرين على استخداملذلك، جيب على املدرس

.االستماعواملهارة الىت يبحث عنها الباحث ىف هذا البحث مهارة التعليم.

الفعالة حيتاج املدرس إىل وسيلة التدريس االستماععلى مهارة وللحصول 

املناسبة ألن وسيلة التدريس الىت يستخدمها املدرس عند التعليم هلا أثر قوي ىف 

فهم الطالب.

خمتلفة وسائلدرس اللغة العربية ميكن القيام بىفاالستماعترقية مهارة يف 

ألة التسجيل على ترقية املستخدمة هيوإحدى وسائل التعليم يف عملية التعلم،

الصوتتسجيلوسيلةسّمىيوسيلة ، ويستخدم الباحثاالستماعمهارة 

)Sound Record(. االستماعوهذه الوسيلة مستخدمة ملساعدة ترقية مهارة.

ل الصوتتسجيوسيلة اليت سيستخدم الباحث هي ومن الوسائل

)Sound Record(.ل الصوتتسجي)Sound Record(أدواتمنواحدهو
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خدم لتدريب هذه الوسيلة يستو 13األجنبية.اللغةتعليمفعالةللمساعدة

14.االستماعجدا يف تعّلم مناسبةوالتكرار و االستماع

ا الباحث ىف املدرسة الالحظةبناء على امل مبعهد املنورة عاليةالىت قام 

جنزت بصورة أتانكرينج الشرقية باكنبارو وجد الباحث أن تعليمية ىف املدرسة قد 

و يستخدم املدرس طريقة ،املدرس متخرج من قسم تدريس اللغة العربية،جيدة

إن الطريقة السمعية الشفوية طريقة تفضل ،متنوعة منها طريقة السمعية الشفوية

القراءة مث الكتابة. والنطق مث االستماعمترين 

من وهذا الرأي يعتمد على االفرتاضات التالية، منها : أن بداية اللغة

صوات اللغوية األاالستماعالنطق، فلذا أن تعليم اللغة يبدأ من هياملدّرسني

كتابة. وهذه الطريقة حتاول داخل الكلمة أو اجلملة مث النطق قبل تعليم القراءة وال

يتعلم و كيفية املتعلم ىف تعلم اللغة األجنبية ىف االتصال مباشرة ومكثفا.فعالةل

الطالب باحلسنة كدخول الفصل كل تعليم اللغة العربية و يفعلون ما أمرهم 

،الطالب ممتاز أو جيد جدااالستماعاملدرس. من تلك اخللفية البد ملهارة 

وتلك ،املرجوةاالستماعتصل إىل مهارة لكن حاصلة تعلم الطالب ملو 

.املشكالت عرفها الباحث

13Acep hermawan،Op.Cit.، hlm 229.
14M. Khalilullah، Op.Cit.، hlm.43
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:وأما الظواهر الىت وجدها الباحث فهي فيما يلى

ستماع اللغة العربية جيداابعض الطالب ال يقدرون على )1

االستماعمازال الطالب يرتددون عند إجابة السؤال الذي يتعلق ب)2

املدرس يستخدم الوسيلة التعليمية عند تعليم اللغة العربية غري الكميل)3

ضعف رغبة الطالب يف تعليم اللغة العربية)4

االستماعاللغة العربية ىف علىلزية يأكثر الطالب يفضلون اللغة اإلجن)5

بفض حاصلة تعلم الطالب حتت معيار النجاح األدىن املقرر بالنظر إىل )6

.ماعاالستحاصل اإلمتحان 

اللغة العربية عند الطالب االستماعبناء على الظواهر السابقة أن مهارة 

ملا تصل إىل هدف مبعهد املنورة تانكرينج الشرقية باكنباروعاليةىف املدرسة ال

املطابقة املخرتعة االستماعتدريسعلى . فلذا الّرجاءتعليم اللغة العربية املرجوة

لرتقية مهارة إستماعهم حىت الوصول إىل اهلدف املطلوب.

ومن تلك املشكالت يتجذب الباحث أن يقوم بتجربة الطريقة اجلديدة 

عليم األصوات باستخدام وسيلة  فّعالية تىف إطار البحث العلمي حتت املوضوع 

(حبث جترييب يف االستماععلى ترقية مهارة (Sound record)ل الصوتتسجي

الفصل العاشر يف املدرسة العالية مبعهد املنّورة)
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تقديم المشكالتب.

بناء على خلفية املشكلة والظواهر السابقة يقدم الباحث املشكالت 

:املوجودة ىف هذا البحث، فيما يلى

التعليمقدرة املدرس على تنفيذ.1

قدرة الطالب على إستماع اللغة العربية.2

بالصعوبة عند إستماع اللغة العربيةيشعر الطالب .3

ابتكار املدرس ىف انتفاع الوسيلة التعليمية.4

حدود البحث. ج

وبالنظر إىل انواع املشكالت اليت سبق عرضها الباحث، رأى الباحث أن 

ا الباحث نفسه، هي ممن أهّم تلك املش كلة تتعّلق بظاهرة شكالت، وأجذ

، يفاملدرسة العالية مبعهد املنّورةالفصل العاشر يف ضعف مستوى قدرة طالب 

.ستماع اللغة العربيةا

ظة أن عدم استخدام وسيلة احلديث لتدريس حومن خالل املال

، من أهّم األسباب اليت أّدْت إىل ظهور ظاهرة ضعف املستوى، وإىل األصوات

ستماع او ، الفصل العاشر يف املدرسة العالية مبعهد املنّورةحالة عجز الطالب ىف 

ولكثرة املشكلة املوجودة ىف هذا البحث حيدد الباحث للبحث عن ، للغة العربيةا
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على (Sound record)سّجل الصوتة تعليم األصوات باستخدام وسيلة تفّعالي

.االستماعترقية مهارة 

. أسئلة البحثد

حّدد الباحث فيما سبق ، ميكن الباحث أن يصاغ تلك املشكلة 

احملّددة بصياغة سؤالني اثنني، مها كمايلي: 

بني الذين درسوا اللغة العربية باستخدام تعليم هامهل يوجد فرق )1

بالذين مل (Sound record)األصوات بوسيلة تسجيل الصوت

الفصل لدى الطالب يف االستماعمها على ترقية مهارة يستخد

؟العاشر يف املدرسة العالية مبعهد املنّورة

أفعل (Sound record)ل الصوتوسيلة تسجيبتعليم األصوات هل)2

طالب لدىاالستماعترقية مهارة بعدمها علىاألصواتمن تعليم 

؟الفصل العاشر يف املدرسة العالية مبعهد املنّورةيف 
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أهداف البحثه.

ما سبق من البيان فيما يتعّلق بصياغة املشكلة، ميكن الباحث وبناًء على 

أن يربّز ههنا بعض األهداف اليت أجري هذا البحث ألجلها، فهي تتمّثل فيما 

يلي :

بني الذين درسوا اللغة العربية باستخدام ملعرفة وجود الفرق اهلام)1

بالذين مل (Sound record)تعليم األصوات بوسيلة تسجيل الصوت 

الفصل لدى الطالب يف االستماعمها على ترقية مهارة يستخد

.العاشر يف املدرسة العالية مبعهد املنّورة

على ل الصوتوسيلة تسجيباستخدام تعليم األصوات ة عرفة فّعالمل)2

يف الفصل العاشر يف املدرسة لدى الطالباالستماعترقية مهارة 

.العالية مبعهد املنّورة
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البحثو.أهّمية

أما أمهّية البحث املنشودة هلذا البحث هي:

النظرية)1

ىف العاشرالفصلأن يكون هذا البحث نافعا لطالبعسى.1

رياو.بكنباروالعالية املنّورةاملدرسة 

للباحث يف تطوير معرفة أن يكون هذا البحث معيناعسى.2

ل وسيلة تسجيباستخداماالصوات الباحث وقدرته يف تعليم 

Sound)الصوت record)لدى االستماعمهارة ترقية على

بكنباروالعالية املنّورةىف املدرسة العاشر الفصلالطالب يف 

رياو.

التطبيقية)2

مساعدة يف عملية التعليم، حبيث هذا البحث عسى أن يكون -

يف تعليم اللغة العربية.ةميكن للمستخدم هذه وسيلة مهم

اللغة العربية وترجى عملية التعليم تنمية محاسة الطالب يف تعلم-

أن تكون جذابة.
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عسى أن يكون هذا البحث مدخال لرئيس املدرسة إلصالح -

بكنباروالعالية املنّورةنوعية التعلم وتعليم اللغة العربية ىف املدرسة 

.رياو

البحثمصطلحات.ز

:يوضح الباحث املصطلحات املوجودات ىف هذا البحث فيما تلى

ومعىن الفعالية وجود املطابقة بني منفذ 15مبعىن هلا أثر،عاقبة.:الفعالية.1

16الواجبة واهلدف املطلوب.

التعليم فقد ورد عنه يف املعاجم أنه : مساعدة شخص ما :التعليم.2

على أن يتعلم كيف يؤدي شيئا ما أو تقدمي تعليمات أو التوجيه يف 

17فهم واملعرفة.دراسة شيئ ما أو التزويد باملعرفة أو الدفع إىل ال

الوسيلة ما تستخدم إللقاء املعلومات أى أن الوسيلة ألة انتقال : الوسيلة.3

18املعلومات بني املرسل واملقبل.

تطبيقمناملوروثةواحدهو(Sound record)ل الصوتتسجيوسيلة.4

الكلمة و الصوت.لتسجيلاستخدامهاميكناليتويندوزبرنامج

15Tim PenyusunKamus، KamusBahasa Indonesia، Jakarta : PusatBahasa 2008، hlm 374

16E.Mulyasa،ManajemenBerbasisSekolah، Bandung : PT Remaja Rosdakarya،2002، h.82
ار النهضة العربية ، ( بريوت : د.. أسس تعلم اللغة و تعليمهابراون، دوجالس. ترمجة الراجحي، عبده و شعبان، أمحد علي 17

25).ص1994
18Nurhasnawati، Op.Cit.،hlm 25
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الكبريةيف قاموسالوسائلبنيمنأنقاعدةالسجلمنتسجيل

احملضر،علىالصوتاألخاديدهي) 737: 1990(اإلندونيسية

أواألصواتتسجيليتمأنميكنشيءيعينتسجيل. جراوهلم

19.وغريهاالطباعة،أوالصور

أي زيادة درجة على 20يرقى مبعىن رفع و صعد-هى من رقىترقية .5

21.مستوى أنفسهم

أما املهارة كل شيء 22.ر) و هي مبعىن ماهر،ه،املهارة أصلها مهر (م.6

علم ،الرياضة،الفنية،إما ىف تعليم الرياضية،يوجد ىف كل عملية التعليم

23وغري ذلك.،العامل

قدرة املرء على التحليل أو فهم الكلمة الىت نطقها االستماعمهارة .7

24املخاطب أو الوسيلة اخلاصة.

19Sukiman, Pengembangan Media Pembelajaran، (Yogyakarta: Pedagogia، 2012)، hlm.154
.276ص. ،2002بربوت ،املكتبة الشرقية،دار املشرق،يف اللغة واألعالماملنجد 20
.276ص. املرجع السابق،،املنجد21
146ص ،1984،جكجاكرتا،معهد منور،املنور قاموس عريب إندونيسى،أمحد ورسون منور22

23Abdul hamid، dkk. Op.Cit،. hlm..3
24Acep hermawan Op.Cit،. hlm 130


