
الفصل األول

مقدمة
خلفية البحث.ٔ 

،مية واألدوات التقنية احلديثةيعلتاستخدام األساليب الهي إن من عملية التعليم
كفاءة العملية التعليمية بالطرق العملية لتكون أكثر مقدرة حيتاج إىل  وكل ما من شأنه 

واملال. وعلى على حتقيق النجاح والوصول  إىل األهداف مبقدار أقل من الوقت واجلهد 
أية حال فعناصر العملية التعليمية تتضمن ما يلي : املعلم، واملتعلم, والكتاب املدرسي، 

.1والوسائل التعليمية، والبيئة التعليمية، والتقومي

هي وسيلة اجتماعية للتفاهم بني األفراد، وأيضا جيب على وكذلك يف الرتبية
الوظيفية يف احلياة، وذلك ليدرك املتعلم أنه املدرسني أن تدرسوا على أساس أمهيتها 

ا العامل من العوامل املهمة2يتعلم شيئا حيتاج إليه ىف حياته احلياةيف تطوير. وأ
تمعاإلنسانية. تقدم ا هلامنو الرتبية فيه.يتوقف علىا على األفكاردور هامأل

احلالة، الرتبيةهذهو يفالتقدم. يستهدف اىل حتقيقالسلوكتغريلذلكالشخصية،
تمع .مواقفتشكيليفتتطور ا

. (الرياض : فهرسة 2. ط.الوسائل التعليمية ومستجدات تكنولوجيا التعليم. الشرهان، مجال عبد العزيز. 1
50:)، ص2001مكتبة امللك فهد الوطنية أثناء النشر، 

46ص, )2002، ( القاهرة : دار املعارف, الموجه الفنى لمدرسى اللغة العربية. عبد العليم إبراهيم.2



الرتبية هي عملية اإلنسان ليجعل اإلنسانية بنفسها, واحلضارية والثقافية. 
والفلسفي البنائي هو املفهوم الذى يكثر عن املسألة التعليمية, ويرجو أن يكون اإلطار 

وية احلديثة. فالنظام الرتبوي بفلسفته الفكري، لتنظيم و حتليل املشكلة التعليمية يف الرتب
وأهدافه وغاياته ومربراته ودوافعه وأسسه، ومقوماته يعد من أهم العوامل املساعدة على 

حتقيق الدور احلضاري للمعلم. 

دف نقل ما ذهنه من التعليم يعرف بأنه العملية املنظمة اليت ميارسها املعلم 
هم حباجة إىل تلك املعارف واملعارف معلومات ومعارف إىل التالميذ الذين 

جمموعة من  املعارف واملعلومات ويرغب يف جند أن املعلم يرى أن يف ذهنهالتعليمويف
م حباجة إليها فيمارس إيصاهلا هلم مباشرة من قبله إيصاهلا للتالميذ ألنه يرى أ

درجة حتقق حصول التالميذ على تلك املعارف واملعلومات يف كم يفشخصياً. ويتح
تنفيذ الطريقة السمعية الشفوية باستخدام األناشيد لرتقية تعليم اللغة العربية، خاصة يف 

تعليم مهارة االستماع لدى التالميذ يف املدرسة العالية اإلسالمية بنكينانج.



بإندونيسيا اآلن ليس حمدودا لفهم وقال أمحد غازي  أن  تعليم اللغة العربية
طلب تمهارة كالم اللغة العربية. وهذا يحسني فحسب، ولكن أيضا لتيةاإلسالمالعلوم 

إىل ترقية كفاءة احملاضر، وجهد الطالب، وإجياد إىل السهولة، وتنويع الطريقة، 
يم واألساليب املتنوعة، واستخدام الوسائل التعليمية، واستخدام تكنولوجيا التعل

.3لإلتصال، وغريها
ويف احلقيقة إّن اهللا خلق اإلنسان يف أحسن تكوين وتقومي, وهو قادرعلى جعله 

اللغة العربية هي لغة العروبة و اإلسالم، وأعظم مقومات و يتكلم بأحسن لغة وأجودها. 
القومية العربية، وهي لغة حية قوية، واتسع صدرها لكثري من األلفاظ الفارسية، واهلندية، 

. 4واليونانية وغريها

ا يعىن اللغة العربية هي لغة القرآن الكرمي، وتالوة  من املفاهيم السابقة حيث إ
القرآن وتدبر آياته أمر ضروري لكل مسلم. واللغة العربية هي أقدر اللغات اليت تعني 
املفكر واملتدبر على فهم آيات اهللا. وهلذا فليس بعجيب أن خياطب احلق سبحانه 

َزْلَناُه قـُْرآنًا َعَربِيا َلَعلَُّكْم صلى اهللا عليه وسلم يف شأن القرآن فيقول :رسوله  ِإنَّا أَنـْ
.5تـَْعِقُلونَ 

3. Ghozi, Ahmad. Tantangan dan Peluang Pembelajaran Bahasa Arab di Indonesia. ( Jakarta  :
Disampaikan Seminar Nasional : Peluang dan Potensi Bahasa Arab dalam Dunia Pendidikan, Bisnis,
dan Teknologi Informasi di Era Globalisasi, Malang,  2009 )  p.2
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الكرمية السابقة ندرك عميق الصلة بني العربية واإلسالم، واللغة ة ومن اآلي
ه العربية من أقوى الروابط بني املسلمني، وتعيش اللغة العربية بني أمة املسلمني هذ

ا، وباللغة العربية يتوجه  األيام فرتة ازدهار يف تعلمها وتعليمها لغري الناطقني 
م عند آدا م ء صلاملسـلمون إىل ر املكتوبة واملسنونة، وال يفهم اللغة العربية إال وا

بتعليمها، وتعلمها، وتدريسـها.  
ا   اللغة هي أصوات استعملها اإلنسان ألغراض مطلوبة، و هي ألفاظ يعرب 

فاللغة وسيلة من الوسائل اليت يستخدمها كل قوم .6كل قوم عن مقاصدهم 
ألغراضهم وهي ألة إلتصال األفكار أو املشاعر أو الغرض املعني إىل األخر. اللغة 

لتشريع اإلسالمي وال بد من ن واحلديث, ومها املصدران  لآلقر االعربية هي لغة 
تعليمها.

إن اللغة العربية هي اللغة األجنبية لغري العرب, فمن أراد أن يتعمق باللغة 
العربية فال بد أن يتعلمها تعلما منظما ألن هدف تعليم اللغة العربية ليس ملعرفة 

و ة اءاحلضارة فحسب فإمنا يستهدف إىل ترقية مهارات االستماع و احملادثة والقر 
. 7الكتابة

:فاللغة العربية أربع مهارات هي

مهارة االستماع.1

7م), ص. 2006اشيح مصطفى غالييين, جامع الدروس, ( بريوت لبنان, . 6
7.Ahmad Fuad, efendy, metodologi pengajaran bahasa arab, (Miskiyat: Malang, 2004), Hal. 24



مالمهارة الك.2
ةاءمهارة القر .3
مهارة الكتابة.4

إلتقان هذه املهارات األربعة البد للمدرسني أن يهتموا بالعوامل املتعددة منها 
هي اخلطوات املستعملة لتنفيذ و ، واألساليب والطريقةيستخدموا  املدخل، الطريقة و 

ما تضمنه التخطيط الذي رتب األنشطة احلقيقة لكي تكون ناجحة. الطريقة كل 
. فالتدريس كله سواء يايات أم موسيقضأو ريااعلومعليه التدريس سواء أكانت تدريس 

واإلنتفاء و بعض أنواع ختيارالجيدا أم رديا جيب أن يتضمن بعض أنواع اأكان
و أساليب الغرض. فمن املستحيل أن تقوم بتدريس  التعليميةالتنظيم و بعض وسائل

. 8غب يف تدريسهر كل ما يف ميدان املعرفية اإلنسانية و لذلك فعلينا أن خنتار ما ن
الطرق اليت تستعمل للحصول على املهارات اللغوية األربعة يف تعليم اللغة العربية 

:يلي فيما
طريقة القواعد و الرتمجة.1
طريقة املباشرة.2
الشفويةطريقة السمعية .3
طريقة القراءة.4
طريقة إلنتقائية .5

45ص. 1985مكة املكرمة:،تعليم اللغة العربية للنطقين بلغات أخرى، ةحممد كامل الناق. 8



هذا البحث يتعلق مبهارة االستماع لدى التالميذ يف املدرسة العالية اإلسالمية 
تعليم مهارة ج. مهارة االستماع هي املهارة األوىل من مهارات اللغة العربية. ننايبنك
ا اإلنسان جدا ىف حياتنا، إنه الوسيلة اليتستماع مهماال ىف مراحل حياته إتصل 

و األوىل باآلخرين، عن طريق يكتسب املفردات، و يتعلم أمناط اجلمل و الرتاكب، 
يتلقى األفكار و املفاهيم، و عن طريقة أيضا  يكتسب اإلنسان املهارات األخرى للغة ،  

.كالما و قراءة و كتابة

هي الطريقة اليت املستعملة يف تعليم اللغة العربية من خالل ترتيب معني
طريقة السمعية الستخدم توهي االستماع والكالم للحصول على مهارة االستماع 

.9الطريقة السمعية الشفوية والقراءة والكتابةو الشفوية. 

طريقة تدريس اللغة األجنبية بإتقان مهارة هي الطريقة السمعية الشفوية و 
االستماع والكالم و أيضا ميكنها إستخدام لغة األم . 

9. Zulkifli, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab (Konvensionl dan Kontemporer), (Pekanbaru: Zanafa, 2011),
hal. 28



أن خيتار الوسائل التعليمية ما يعنيه على إيضاح تعليم اللغة درسوعلى امل
العربية، وينبغي على املعلم أن يبىن ذلك االختيار على أسس علمية واضحة، مثل حتديد 

لغوي حتديدا سلوكيا، ومعرفة مدى إسهام الوسيلة يف إجناز تلك أهداف التعليم ال
10األهداف....إخل

.

إن جمتمعاتنا العربية اليوم حباجة إىل تغيري وتطوير وجتديد, ومن تلك األمور اليت 
حتتاج إىل أفق جديد, ونظرة جديدة, مايرتبط بقضايا والتعليم والرتبية. وتقصد الوسائل 

يف العملية للغة العربية هي مجيع أنواع الوسائل اليت ُتستخدمالتكنولوجية يف تعليم ا
التعليمية لتسهيل اكتساب املفاهيم، واملعارف، واملهارات، والقيم، واالجتاهات اإلجيابية. 

وهي تضم: 
.)Slide projectorوالشرائح (الشفافيات)، ( .1
.)Film strip projectorواألفالم الثابتة، ( .2
.)T.V dan Radioوالراديو،  ( والتلفاز،.3
.)Video tapeوأشرطة (الفيديو)، ( .4
.Computer(11واحلاسوب (  .5

مهارة يف تعليم السمع األناشيد بتستخدم أن الباحثة من الشرح السابق فعلى 
لتالميذ. لستماع االلتمرين مهارة يفهاألناشيدهاالستماع. وأما الغرض من هذ

ا). وسائل اإليضاح للدرس اللغوي.يق، عمر عبد اهللا. . الصد10 (وقائع ندوات تعليم اللغة العربية لغري الناطقني 
172)، ص . 1985اجلزء الثاين ( الكويت : مكتب الرتبية العريب للدول اخلليج، 

) ص. 1981العربية،.( مصر: دار النحضة2ط..الوسائل التعليمية والمنهجحممد كاظم، حممد خريى. . 11
383



التلفاز ) و ،الفيديوو ،وسيلة التكنولوجيا ( الشريطميقدبتحتّصل  اليتالسمع باألناشيد
احلال هى األناشيدينّفذ التعلمية بفعالّية و ( الصوت مدّرس ) .ةو الوسيلة  الطبيعيى

مهارة االستماع حتصيال كامال. ميكن ليبلغاليت
املدرس اللغة أنجنانيبنكالتكنولوجية كمفر مدانيف املدرسة العالية اإلسالمية

عميقا وجيدا ىف استيعابا ملساعدة التالميذ ىف فهم اللغة العربية استيعاب العربية قد 
وإما ،والوسائل التعليميةتيجية سرتااتعليمها، إما من طريقة التعليم (السمعية الشفوية) و 

و أما هدف تعليم .من املنهاج الدراسي ليكون الدرس سهال و مفهوما لدى التالميذ
و ,أن يتكلموا باللغة العربية جيدااللغة العربية ىف هذه املدرسة هي يسيطيع التالميذ

يستطيع التالميذ أن يفهموا كالم املتكلم باللغة العربية، و يستطيع التالميذ أن يقرؤوا 
.صحيحةنصوص اللغة العربية، و يستطيع التالميذ أن يكتبوا اللغة العربية كتابة 

ولكن هذه األهداف مل تصل إىل املستوى األعلى، خاصة يف مهارة االستماع
االستماع، منها:مهارة كما دلت عليه الظواهر اآلتية عند تنفيذ تعليم 

باللغة العربية. ونتكلمين يبعض التالميذ غري قادرة على فهم كالم املتكلم الذ.1
يسية املوجود ىف كالم باللغة بعض التالميذ غري قادرة على إستنباط الفكرة الرئ.2

العربية. 
بعض .من بعض التالميذ غري قادرة على متييز األصوات العربية بعضها .3
ىف كالم اللغة العربية.ملةيستخلص املتكاأن بعض التالميذ غري قادرة على .4



الباحثة أن تقوم بالبحث العلمى حتت املوجودة أرادتهذه الظواهر بناء على 
تنفيذ الطريقة السمعية الشفوية باستخدام األناشيد لرتقية مهارة فعالية املوضوع "

التكنولوجية كمفر مدان االستماع لدى التالميذ يف املدرسة العالية اإلسالمية
".باجنكينانج

ب. الدوافع يف اختيار املوضوع

ستطيع تالىت طريقةالحد أستخدام األناشيد باقة السمعية الشفويةيتنفيذ الطر ليةفعا. 1
مهارة االستماع .ية يفقرت ال

ا .  املشكلة الىت تبحث2 مل يبحث أحد من قبل .الباحثة مهمة جدا أل
.ا. نظرا إىل ناحية الوقت واملصروف تستطيع الباحثة أن تقوم 3

جـ. توضيح املصطلحات

منفعة خمصوصة الفّعالة هى احملصول واملنفعة ، يعىن أن يؤدى إىل التأثري ، املعىن و .1

12للتالميذ.

من الطريقة السمعية الشفوية : الطريقة اليت املستعملة يف تعليم اللغة العربية .2

خالل ترتيب معني و هي االستماع و الكالم والقراءة و الكتابة .

12 Muhibbin, Psikologi Pendidikan Dengan Pendekatan Baru, Jakarta: Raja Grafindo Persada,
1998, h. 117



تشتمل و االستماعمهارةتعليميف ليدّرب التالميذ هي وسيلة تعليميةاألناشيد : .3

.13الشعائر املعينةهذه األناشيد 

ةنشاطهياالستماعومهارةاألربعةاللغويةاملهاراتمن، هي مهارة االستماع. 3
مناإلنسانيطلاليتالنافذةيفهالبشر،بنياالتصالأنشطةمنةأساسي
السمعيةالرسالةبواسطتهايستقبلاليتاألداةيوهحوله،منالعاملعلىخالهلا

أنالسياقهذاضوءيفاملستمعوعلىرسالته،توصيليفايستعنيالشفوية.
.توصيلهاعلىالتالميذهايريداليتالرسالةيفهم

تد. املشكال

املشكالتدميتق.1
املشكالت املوجودة ىف هذا البحث كما يأتى :

ستخدام األناشيد لرتقية  مهارة باقة السمعية الشفويةيتنفيذ الطر ليةفعا)أ
التكنولوجية كمفر مدان املدرسة العالية اإلسالميةلدى التالميذ يف االستماع

باجنكينانج.
ستخدام األناشيد باقة السمعية الشفويةيتنفيذ الطر ليةفعاكيف عملّية يصبّ )ب

.يف عملية تعليم اللغة العربية
.التالميذ ىف تعليم اللغة العربيةعلى قدرة مهارة االستماع جـ) قلة 

12. . Khalilullah, Media Pembelajaran Bahasa Arab, (Yogyakarta:  Aswaja Pressido, 2013), h.al, 55



قة السمعية الشفويةيتنفيذ الطر ليةفعاالتعليمعملّية ال يوجد جتديد يف )د
. لرتقية مهارة االستماعستخدام األناشيد با

البحث حتديد .ه

تنفيذ ليةيف فعاحدد الباحثة تالبحث، فارة املشكالت املوجودة ىف هذثلك
لدى التالميذ يف استخدام األناشيد لرتقية مهارة االستماعبقة السمعية الشفويةيالطر 

. بنكينانجالتكنولوجية كمفر مداناملدرسة العالية اإلسالمية

أسئلة البحثو.

لرتقية فعالتنفيذ الطريقة السمعية الشفوية باستخدام األناشيدهل:"هو فأسئلة البحث
مهارة االستماع لدى التالميذ يف املدرسة العالية اإلسالمية التكنولوجية كمفر مدان

؟"باجنكينانج

وفوائده. أهداف  البحثز

. أهداف البحث1

تنفيذ الطريقة السمعية الشفوية باستخدام ليةفعاملعرفة أما هدف هذا البحث فهو
لرتقية مهارة االستماع لدى التالميذ يف املدرسة العالية اإلسالمية التكنولوجية كمفر األناشيد

مدان باجنكينانج.



. فوائد البحث2

أما فوائده فهى ىف اآلتية :و 

العالية ىف املدرسة زيادة املعلومات لدى الباحثة عن مهارة اإلستماع لدى التالميذ.أ

.باجنكينانجاإلسالمية التكنولوجية كمفر مدان

ىف إىل املدرس عن مهارة اإلستماع لدى التالميذ واملدرسةكاملعلومات إىل ناحية .ب

.باجنكينانجالتكنولوجية كمفر مدانالعالية اإلسالمية املدرسة 

لرتقية مهارة اإلستماع .األناشيدلدى املعلم عن زيادة املعلومات.ت

.لتكميل الشرط من الشروط  ىف احلصول إىل شهادة املؤهل  ىف الطبقة األوىل.ث


