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الفصل األول

المقدمة

خلفية المشكلة.أ

ا اإلنسان ىف مراحل حياته  األوىل باآلخرين،  لالستماع أمهية كبرية ىف حياتنا، انه الوسيلة الىت اتصل 

عن طريق يكتسب املفردات، و يتعلم أمناط اجلمل كيب، و يتلقى األفكار و املفاهيم،و عن طريقة ايضا يكتسب 

1كالما و قراءة و كتابة.املهارات األخرى للغة،

لالستماع  شرط أساس للنمو اللغوى بصفة عا مة. فالطفل يبداء بعد الوالدة بعدة أيام ىف التعرف على 

اية عامه األول تقريبا يبداء ىف نطق الكلمات،و مع بداية التعليم ىف املدرسة يستخدم  األصوات احمليطة به، وىف 

التعرف على الكلمات،والتمييز بني أصوات الكلمات املكتوبة، فيقراء و حصيلة األصوات املسموعة لديه ىف 

2يكيب.

و على هذا، فا الستماع ال غىن عنه لظهور الكالم والقراءة و الكتابة، قال املفكر  العرىب  العظيم ابن 

3اخللدون: " إن السمع أبو امللكات اللسانية". 

يد سيد أمحد منصور : " األطفال الصم الذين يو لدون بدون حاسة السمع و قال الدكتور عبد ا

تعرتضهم صعوبة باللغة بالنسبة لنمو و تطور اللغة الصوتية، إال أنه من املمكن تدريبهم على تعلم اللغة املكتوبة 

4بسهولة.
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ة. مهارة اإلستماع هى هدف من األهداف األساسية لتعليم اللغة العربية ما عدا التكلم و القراءة و الكتاب

.5اللغة العربية أصلها من البالد العربية ىف املنطقة الشرقية الوسطى، وهى تنبت وتتطور هناك

كثري من املسلمني ىف بلدنا إندنيسيا هذا البالد األخرى يعتقدون بأن  اللغة العربية هى لغة الدين و لغة 

على نبينا حممد صلى اهللا عليه والسالم الوحدة بني املسلمني، ألن القرءآن هو كتاب مقدس للمسلمني أنزله اهللا

ذه اللغة.

بناءا على هذا، 6اإلتصال اللغوى ال يتعدى  أن يكون بني متكلم ومستمع أو بني كاتب و قارئ.

فاالستماع متعلق بالكالم و على املستمع أن يفهم املعىن الذى يقصده املتكلم.

يد ( هذا البحث يتكلم عن مهارة اإلستماع. قال صالح عبد ) أن مهارة اإلستماع هى 1981: 65ا

القدرة على حل الرموز اللغوية حبيث يصل إىل نفس املعىن الذى يقصده املتحدث دون زيادة أو نقص أو نقص 

أو حتريق.

للحصول على مهارة اإلستماع حيتاج إىل التدريبات على التعريف بني األضوات العربية، و التفرق بني 

، و بني عبارة واحدة إىل آخرى، و اإلدراك على قواعد اللغة العربية، سواء أكانت من صوت واحد إىل آخر

الناطق األصلى أم من التسجيل. وهى حتتاج إىل التكرار املكثف لكى تصري األذن حساسا على اللغة. 

) " حيث أن الكالم يسرع و يطيل بتذكري احلروف أو الكلمات  1997: 178قال يوسف و أنوار ( 

ملركبة والصعوبة على فهمه يكون سهال إن قد تعود األذن على ذالك".ا

يرى بغض علماء اإلجتماع أن عملية اإلستماع هلا أثر كبري ىف تعلم اللغة عند البنات أسرع من البنني ىف 

ر من املراحل األوىل. ومرجع هذا ىف نظرهم أن األمهات ىف كثري من البيوت يقمن مبحادثة البنات و الكالم أكث
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البنني.  وإن كانت هذه ليست قاعدة عامة. فقد حيدث العكس عندما ترداد فرص الكالم مع البنني عن ابنات 

ىف بعض البيوت.

وجممل قول أن اإلستماع هو من أهم املهارات اللغوية الىت تساعد على تعلم مهارات األخرى للغة. سواء 

أكانت ىف اللغة األم أم اللغة األجنبية.

تر أن  مهارات مرتبطة باإلمساع،  منها القدرة على استخدام السياق لفهم ما يقال، و منها وقال خا

القدرة على اختيار األفكار الرئيسية و متييزها عن األفكار الثانوية و إدراك العال قة بينهما، ومنها القدرة على 

7استخالص نتائج سليمة. 

معلومات أو يطرح من أفكار أمر ال بد منه لضمان االستفادة منها، . كما أن االستماع اجليد ملا يلقى من 

دده. إن األصم يتعرض يف حياته  والتفا عل معها. بل إناإلستماع اجليد شرط حلماية اإلنسان من أخطار كثرية 

درك مصدرها، أو أنيحدد اجيا هها.للكثري من األخطاء اليت ال يستطيع أن ي

ة الثانوية األهلية  أيك بادك سايور متينجى بتبانوىل اجلنوبية سومطرا درساملبناء على مالحظة الباحثة يف 

غري املاهرين يف إستماع اللغة التالميذحيتوى على املفردات و احلوار. معظم ةالشمالية" أن تعليم العربية املقدم

ملداوم للوصولمن خالل تنفيذ اإلصالح اتدلالعربية.  هذه احلالة 

ة الثانوية األهلية  املعلميف ةا الباحثتالظواهر يف الدراسة التمهدية الىت قامةالباحثتما وجدو كإىل النجاح.

أيك بادك:

متييز األصوات العر بية بعضها بالبعضاليستطعون التالميذض عب.1

جيداكالم املخاطبة إستماعاليستطعونالتالميذبعض .2

ال يستطيعون ىف تكرير الكلمة جيدبعض التالميذ.3

لر ئيسية من كالم باللغة العربيةعلى استنباط الفكرة االيستطعونالتالميذبعض .4

168، المرجع الیابق ، ص : 1986محمود  رشدى خاتر  و آخرون  7



4

لعب االستماع فعاليةومن هذه الظواهر أرادت الكاتبة ان تبحثها حبثا عليها  حتت املوضوع"

فيالتالميذدى لاالستماعمهارة لترقيةطريقة السمعية الشفويةفي الاتالكلمبإستيالء على

الجنوبية سومطرا بتبانولى أيك بادك سايور متينجىاإلسالميةاألهليةالثانوية المدرسة 

"الشمالية

الدوا فع في اختبار الموضوع.ب

تية منها:للدوافعاآلإختارت الباحثة هذا املوضوع 

هذا البحث جذب للباحثة.1

هذا البحث مل يقم أحد بالبحث من قبل.2

البحث مناسب بالقسم الذى تتعلم فيه الباحث يف قسم تدريس اللغة العربية.هذا .3

تو ضيح المصطلحات.ج

ذا املو ضوع: لتباعد عن األخطاء فيفهم هذا املوضوع فتقدم الباحثة املصطلحات املتعلقة 

8فعالية هى احملصول واملنفعة، يعين أن يتذاكر وحّل املشكلة و قّر رأية خمصو صة للتالميذ.1

9يف اإلستماع التالميذهي مترين مهارة اتالكلمبإستيالء علىعب االستماع و ل.2

هو شكل من أشكال اللعب من جمموعة متنوعة من اللغات املوجودةتبادل الكلمة.3

طريقة السمعية الشفوية : هى طريقة الىت املستملة يف تعلم اللغة العربية من خالل ترتب معني و هى .4

10القراءة، الكتابةاالستماع ، الكال م،

8 Muhibbin, psikologi pendidikan dengan pendekatan baru , jakarta: Raja Grapido persada 1998 h 117
9 Fathuk mujib dan nailur rahmawati permainan edukatif pendukung pembelajaran bahasa arab (

jogjakarta, diva prees 2012. 146)
125عین شمس ص العربیة الناطقین،بالغا أخرى كلیة التربیة جامعةمحمود كا مل الناقي.لوف جیت، تعلیم اللغة  10
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مضمونميكن أن نفهمحبيثإىل احملادثةلالستماعمهاراتلديهمالتالميذأنهيمهارات االستماع.5

11رعاياهإبراموكانوا قادرين على، بالغةحمادثةيفذلكفهم، وميكن احملادثة

د. المشكال ت

تقديم المشكلة.1

فاملشكالت املوجودة هي :ومن خلفية املشكلة الىت قدمتها الباحثة  

خمارج احلرفىفصوتالمتييزعلىال يستطع التالميذ .أ

العربيةاللغةاخلطابالعثور على املعلوماتعلىال يستطع.ب

جيداالعربيةدعم اللغةأو العباراتالكلماتاليستطع التالميذ أن يستمعوا .ج

تحديد المشكلة.2

فيحددها الباحث يف:ولكثرة املشكالت املوجودة يف هذا البحث 

مهارة االستماعلرتقيةطريقة السمعية الشفويةىف اتالكلمبإستيالء علىلعب االستماع فعالية

بتبانوىل اجلنوبية أيك بادك سايور متينجىاإلسالميةاألهليةالثانوية املدرسة يفلدى التميذات 

سومطرا الشمالية

تكوين المشكلة.1

املوجودة السا بقة فمشكلة هذا البحث فيما يلى:بناء على املشكالت  

فعالية لرتقية ملهارة االستماعباطريقة السمعية الشفوية اتالكلمبإستيالء علىلعب االستماع و هل.أ

؟ التالميذ يف اإلستماع 

11 Ahmad izzam metodologi pembelajaran bahasa arab (bandung :humairoh,2011) hlm134
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ه. أهداف و فوائد البحث

. أهداف البحث۱

لرتقيةالسمعية الشفويةطريقةىفاتالكلمبإستيالء علىلعب االستماع فعاليةملعرفة .1

أيك بادك سايور اإلسالميةاألهليةالثانوية املدرسة يفلدى التميذات مهارة االستماع

بتبانوىل اجلنوبية سومطرا الشماليةمتينجى

. فوائد البحث۲

هذا البحث معلوم للباحث األخر..أ

.اتميذللتلومن خالل طريقة السمعية الشفوية ان ترقي حاصلة تعلم اللغة العربية.ب

أن يساعد املعلم يف اختيار الوسائل التعليمية املناسبةلرتقية مهارة االستماعج.ج

لتكميل شرط من الشروط املقررة لنيل الشهادة اجلا معية األوىل يف قسم تدريس اللغة العربية بكلية .د

الرتبية والتعليم جلامعة سلطان شريف قأمساءاحلكومية رياو.


