
الفصل األول

مقدمة

خلفية المشكلة.1

ا  ا كّل قوم عن مقاصدهم. الّلغة العربية هي الكلمات اّليت يعّرب  الّلغة هي ألفاظ يعّرب 

ا قد وصلت إلينا من طريق النقل. وحفظها لنا القرآن العزيز واألحاديث  ّ العرب عن أغراضهم. إ

. وهذان مصدرا تعاليم اإلسالم الّلذان كتبا 1ومنظومهاالّشريفة وما رواه الثّقات من منثور العرب 

2بالعربية.

ا القرأن الكرمي وهي بتلك اللغة اليت حيتاج إليها كل  إن اللغة العربية هي اللغة اليت نزل 

3مسلم ليقرأ أو يفهم القران الذي يعتمد عليه املسلم يف فهم األوامر والنواهي وألحكام الشرعية.

ية هى اللغة األجنبية.هلا أهدافا معينة، إّن هدف تعليم اللغة العربية هو ملعرفة احلضارة و اللغة العرب

اللغة العربية فإمنا أكثر منها للتقوية مهارة على االستماع، و مهارة على القراءة، و مهارة على 

4الكتابة، و مهارة على التعبري شفويا و حتريريا ىف اللغة العربية.

بغى له أن يستطيع ىف إعطاء اإلهلام احلسن لتقدم تعلم الطالب. املدرس كلهم، ين

واملدرس  ينبغى له أن يستطيع ىف تأييد الطالب ليتحمسوا ويشرتكوا ىف التعلم. 
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هتم املدرس حباجة الطالب. كيفية التعلم املتنوعة تعطى التقوية إوصار الدافع فعاال إذا 

واملدرس كاملبادر، ينبغى له أن يستطيع أن يكون سّباق والدافع إىل الطالب ليتحمسوا ىف التعلم. 

.األراء التقدمية ىف الرتبية والتعليم. واملدرس كاملتظاهر، ينبغى له أن يستطيع ىف تعبري ما يعلم 

ليكون الشيئ املرجو مناسبا بفهم الطالب وغرض التعليم جيرى فعاال. واملدرس كالوسيط البد له أن 

املادية أو املعنوية. الطريقةالرتبوية ىف األشكال وأجناسها إما الطريقةميتلك املعرفة والفهم الكاىف عن 

املراقب البد أن يساعد، تتوظف لالتصال ىف إشرتاك عملية التفاعل الرتبوى. واملدرس كالطريقة

5يصلح ويقوم عملية التعلم عصيبا.

ا املعلم يف تدريسه لكي ينبغي إىل  طريقة التدريس أساليب وتقنقيات اليت تستخدم 

أهداف التعليميه أو ميلك التالميذ املدارس يستخدمون الطرق املتنوعة لرتقية مهارة اللغوية, ولكن 

املبادي يف تعليم اللغة العربية. ومن املبادي املهمة اليت جييب أن من قبله أحسن إذا املدارس يهتمون 

تكون واضحة لدينا هي أن الطريقة واألساليب تتحدد دائما يف ضوء األهداف, أى إن أهداف 

حتديد تعليم اللغة العربية هو الذي حيدد الطرق واألساليب اليت تتناسب وحتقيق هذه, و من مث 

6الذي حيدد طريقة تدريسه, ونظام الدرس الذي يقدمه نظرافتحديد املدرس ألهدفه هو 

5Syaiful Bahri Djamarah, Guru danAnakDidikDalamInteraksiEdukatif, Jakarta:
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طريقة التدريس هي وسيلة لتقدمي املواد التعليمية للطالب أثناء الدرس من أجل حتقيق 

إذااملدرسني ال يتقنون أي من طرق التدريس، واملعلمني وسوف 7.األهداف احملددة هلذا املوضوع

م قبل فئةجيدون صعوبة فيتوفري املواد التعليمية ل .لطالب، وهو ما يعين أن املعلم فشل يف أداءواجبا

التعليم يهدف إىل ايصال هدف التعليم املنشود. إذا علم املدرس جيدا جنح هدف التعليم 

املنشود. وبعبارة أخرى، إذا استطاع املدرس أن خيتار الطريقة املطابقة املناسبة باملادة التعليمية، 

8روف والوسائل التعليمية سيصل إىل هدف التعليم املنشود.والطالب، واألحوال، والظ

جيدا للمتأكدة من األهداف اليت تريد حتقيقها من خالل التدريس. و اللغة العربيةولقد عرف املعلم

يعلم أيضا ما ستدرس لتحقيق تلك األهداف، وكيفية تقدمي املواد اليت تدرس يف الفصل الدراسي 

اف يف الوقت احملدد يف املناهج الدراسية ومعرفة أيضا عندما تدرس  لكي يتسىن حتقيق هذه األهد

كل خطوة. 

وبعبارة أخرى، جيب أن يسبق غرض تعلم اللغة العربية من قبل حتديد املواد اليت سيتم تدريسها،

9وكذلك النظم والطرق اليت ميكن استخدامها لتعليم املواد.

يم الذى طبقه املدرس ميلك التأثري اهلام يف بناء على الشرح السابق يدل على أن التعل

الوصول إىل هدف الرتبية. وخباصة يف تعلم اللغة العربية. اللغة العربية مادة دراسية متلك املوقع 

والوظيفة املهمة ألن اللغة العربية هي إحدى املواد يف املدارس املوجودة يف األندونسيا
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س اإلسالم اأو حكومية. اللغة العربية لغة دين اإلسالم واللغة املستخدمة يف تعلم أسأهلية كانت 

(القرآن واحلديث). واللغة املستخدمة يف عبادة املخضة كالصالة وتطلق عليه األذان واإلقامة. وهي 

تمع املتقدم. مستخدمة أيضا يف ا

فألجل ذلك، تنفيذ التعلم الذى قام فلذلك، أن اللغة العربية للمسلمني تنزل مبنزلة عالية. 

به املدرس البد ينفذ بطرق التعلم اجليدة مناسبة بالنظريات املوجودة. وبتلك الطرق متكن مساعدة 

الطالب للوصول إىل الفهم الكامل.

املدرسة الثانوية مبعهد الشهر الدنّية كمبار كريي أن املدرسة قد سعت ملساعدة الطالب يف 

سعيا عميقا وجيدا يف تعليمها, إما من طريقة التعليم و إسرتاجتيته والوسائل فهم الغة العربية 

. واما اهلدف تعليم البهج الدراسي ليكون الدرس سهال ومفهوما لدي الطاالتعليمية وإما من املن

أن البويستطيع الطاللغة العربية يف هذه املدرسة يستطيع الطالب أن يتعلموا باللغة العربية جيدا.

مهارة الكالم يعرف بان يستطيع الطالب أن يفهموا كالم املتكلم باللغة .جيدابوا باللغة العربية خيط

العربية. ولنيل هذه األهداف فاستخدم املدرس الطريقة الوحدى وباحملاوالت األتية :

تعليم اللغة العربية ثالث خصص يف األسبوع.1

الطالب ميارسوا اللغة العربية خارج الفصل .2

األشياء اليت توجد يف املعهد مكتوبة.3

جتهيز الوقت اخلاص ليمارس اللغة العربية باخلطبة.4



ولكن هذه األهداف مل تصل إيل املستوى األعلى, كما وجد الباحث الظواهر يف الدراسة 

ا ىف املدرسة الثانوية مبعهد الشهر الدنّية كمبار كريي:  التمهدية اليت قام 

ةضعف بعض الطالب يف ن.1 طق األصوات املتجاورة واملتشا

ضعف بعضالطالب يف إجابة علي األسئلة من املدرسني.2

ضعف بعض الطالب أن يفرقوا يف النطق بني احلركات القصرية واحلركات الطويلة.3

الطالب بطيئة يف استجابة حمدثة اللغة العربية الذي يبلغ املدرس.4

مة الذى يقول املدرسله نادر ىف استماع الكاللغة العربية ألنكتابة ىفالطالب لديهم صعوبة.5

لسانلالطالب لديهم صعوبة استجابة السؤل الذى يبلغ املدرس با.6

التعلمية.كالوسيلةإن مدرس اللغة العربية يستخدم الكتاب املقرر وورقة واجبة الطالب.7

عندما شرح املدرس  كان بعض الطالب ميزحون..8

الطالب عن املادة الىت ستدرس يف اللقاء اآليت.مدرس اللغة العربية ال يعلن إىل .9

"بناء على الظواهر السابقة، ، يتجذب الباحث للبحث حتت املوضوع
األسرار المتصلصل لترقية مهارةلعبةستراتيجية بفعالية تطبيق الطريقة السمعية الشفوية 

الثانوية بمعهد شهر اإلستماع فى تعليم اللغة العربية لدى الطالب الصف الثاني فى المدرسة 
الدنّية كمبار كيري.



الدوافع فى اختيار الموضوع.2

:لدافع االتيةاهذا املوضوع اختار الباحث

هذا البحث مل يقم أحد بالبحث من قبل.1

ا مطبقة مبجال علم الباحث.2 املشكلة هلذا املوضوع مهمة لبحثها أل

هذا البحث من حيث الوقت وقدرة الباحث متكن عليها أن تقوم حبثها .3

توضيح اإلصطلالحات.   3

يت :املوجودة ىف املوضوع وهي كماياليكون هذا البحث مفهوما فيشرح الباحث االصطالحات

طريقة السمعية السفوية هي الطريقة الىت املستملة يف تعليم اللغة العربية من خالل ترتيب .1

10والكتابة.ةوهي اٍالستماع والكالم والقراني مع

به املدّرس والتالميذ حلصول على أهداف قيامالذيالتعليمنشاطإلسرتاتيجية هي ا.2

11التعليم فعالية وكفاءة.

التعليم : هو مصدر من مزيد حبرف وحد اصله من علم يعلم علما، علمه مبعىن جعل له .3

12يعرفها.يعلمها : علم له عالمة : جعلها له امارة

ا العرب عن أغراضهم..4 13اللغة العربية هى الكلمات اّليت يعّرب 
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تالمشكال.4

تقديم المشكلة.أ

ل لرتقية مهارة اإلستماع ىف تعليم األسرار املتصلصلعبةإسرتاتيجية كيف كيفية تنفيذ .1

اللغة العربية لدى الطالب الصف الثاين ىف املدرسة الثانوية مبعهد الشهر الدنّية كمبار  

كريي

ىف تعليم اللغة اإلستماعلرتقية مهارةكيف فعالية تطبيق الطريقة السمعية الشفوية.2

العربية لدى الطالب الصف الثاين ىف املدرسة الثانوية مبعهد الشهر الدنّية كمبار كريي

ل لرتقية مهارة اإلستماع لدى الطالب األسرار املتصلصلعبةإسرتاتيجية كيف فعالية.3

املدرسة الثانوية مبعهد الشهر الدنّية كمبار كرييالصف الثاين ىف

ل األسرار املتصلصلعبةسرتاتيجية بتطبيق الطريقة السمعية الشفوية عوامل تؤثرما .4

لرتقية مهارة اإلستماع ىف تعليم اللغة العربية لدى الطالب الصف الثاين ىف املدرسة 

الثانوية مبعهد الشهر الدنّية كمبار كريي

المشكلةتحديد .ب

كثرة املشكلة املوجودة ىف هذا البحث ، فيحدد الباحث "فعالية تطبيق الطريقة السمعية و 

ل لرتقية مهارة اإلستماع ىف تعليم اللغة العربية لدى األسرار املتصلصلعبةسرتاتيجية بالشفوية 

الطالب الصف الثاين ىف املدرسة الثانوية مبعهد الشهر الدنّية كمبار كريي "

المشكلةتكوين.ج



تكوين املشكلة ىف هذا البحث يعىن :

األسرار املتصلصيل فعالية لرتقية مهارة لعبةسرتاتيجية بهل تطبيق الطريقة السمعية الشفوية 

اإلستماع ىف تعليم اللغة العربية لدى الطالب الصف الثاين ىف املدرسة الثانوية مبعهد الشهر 

الدنّية كمبار كريي.

أهداف البحث وفوائده.5

أهداف البحث.أ

األهداف اليت يريد الباحث الوصول إليها وهي :أما

ل لرتقية مهارة األسرار املتصلصلعبةسرتاتيجية بملعرفة فعالية تطبيق الطريقة السمعية الشفوية 

اإلستماع ىف تعليم اللغة العربية لدى الطالب الصف الثاين ىف املدرسة الثانوية مبعهد الشهر 

الدنّية كمبار كريي

فوائدالبحث.ب

لعبة األسرار املتصلصلبسرتاتيجيةالتأكيد أن استخدام الطّريقة الّسمعية الشفوية.1

اإلستماع اللغة العربية.ىف لطالبفعالية لرتقية قدرة ا

أن يكون نتائج البحث مرجعا للباحث القادم.  .2


