
 

 الباب األول
 املقدمة

 الفصل األول: خلفية البحث

ر واملشاعر بني اعضاء اّن اللغة نظام اعتباطي لرموز صوتية تستخدم لتبادل األفكإ 

النفس بني طوائف  أداة التفاهم ووسيلة تعبري هي مجاعة لغوية متجانسة. اللغة مبعىن الواسع

. وهي جمموعة من رموز الصوتية اليت حيكمها اإلنسانة يف حياة همماللغة  1املخلوقات.

ثقافة معينة على دالالهتا، من أجل حتقيق االتصال بني  تعارف أفراد ذوتواليت  ،نظام معني

 2بعضهم ببعض.

يف أجل مشية اإلنسان كانت اللغة لديها وظيفة ال تقدر بثمن. مجيع األنشطة اليت  

كن فصلها عن وظائف اللغة. بعض من وظائف اللغة يف حياة متال إلنسانقوم هبا ات

أدوات لتلبية االحتياجات األساسية، اللغة  ،اللغة هي أداة الفكر :اإلنسان، هي ما يلى

الدين، اللغة  تحدى لغاإاالتصال بني اجملموعات، اللغة هي  ةليوسهي أداة للتعبري، اللغة 

 3توحيد، واللغة كأداة سياسية.الأداة هي الرئيسي للمعرفة، اللغة  ةداعم
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يف حياة اإلنسان ألن اللغة هي وسيلة لالتصال  ةمهم ةاللغة تعقد أن هلا دور  

. كلما ارتفع اإلنسانجزء كبري من نشاط  وهم اللغة استخدايف حياة اليومية.  إلنسانا

 4تصالاملوااللغة ىف اإلنسان ستخدم من اجليد أن يف ،ىف إتقان اللغة اإلنسانمستوى 

وكذلك أداة التفكري وأيضا داعما  توظائف اللغة األخرى هي كوسيلة لالتصاال 

مل يدرك بعد من أجل احلصول  الذيالتفكري لفهم شيء  إيل نسانرئيسيا للمعرفة، حيتاج اإل

ن. آجنبية. وجب على مسلم أن يكون قادرا على فهم القر األلغة الملعرفة لفهم اذه على ه

ن الكرمي مكتوب بلغة أجنبية وهي عربية. كما قال هللا تعإيل يف آوالكتاب املقدس اي القر 

 5إانَّأنزلَنُه قُ ْرَءانا َعَربِيًّا لََّعلَُّكْم تَ ْعِقُلونَ  2سورة يوسف:

حيتاج إيل تعليم اللغة العربية اإلنسان هكذا فكإحدى األدوات إلتصال العاملية،  

أن  هذا الزمانفينبغي على األطفال يف  ة التعليمية الرمسية.ييف منهج املؤسس بشكل املكثف

مثل تعليم اللغة مهمة يف تعلمها سواء اللغة العربية ألن حيصلوا تعليم اللغة العربية 

نبغي أن حتظى ابهتمام دقيق. على تجنليزية، أّن عملية تعليم اللغة العربية اإلندونيسية واإل

اهلدف هذه العملية الكتساب اللغة الثانية ستكون كاملة ووافقة لألهداف اليت يتعني 

تعليم وفشله يؤثرمها الكون جناح تويف عملية التعلم،  .التالميذحتقيقها متعلمون اللغة، أي 
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 (Sumardi)اللغة، كما رأي سوماردي  لتعليم. وابملثال ةطريقة املستعملعوامل املختلفة منها 

ي يهتمه كل العامل وهي الطريقة. وغالبا، حيكم جناح برانمج تعليم ذأن "يف تدريس اللغة ال

 6اللغة من حيث الطريقة املستخدمة. ألهنا حتدد املادة يف أنشطة تعليم اللغة.

) The method 7األزهر: "الطريقة اهم من املادة" وقال األستاذ حممود يونس كما نقله 

is more important than subject)،  بناء علي بيان املذكور وهي حاجة للتفكري ألهنا كان

عل يقينا لقدرة شخص عّلمه جتاإلفرتاض املضلل يف املاضي، مثل افرتاض متكن العلوم 

   8خر.آلل

الناس ليس من السهل، ألنه يف تعلم اللغة للوصول إيل مهارات اللغة العربية لبعض  

عل أنشطة التعليم جتما  ي، سواء مشاكل لغوية وغري لغوية وه العربية ال يتجزأ من املشاكل

أن يفهم  التالميذ فينبغي على ولكن كما رأينا أن يف تعلم اللغة العربية. والتعلم أقل فعالية

واإلستماع نفسه  .والكتابة ،الكالمالقراءة،  ،أربع الكفاءة اللغوية األساسية، وهي اإلستماع

النشاط لفهم مادة الدرس بسماع جيد وفهم  اإلستماع هو ألن. لديه دور مهم جدا

علي فهم لغة املستخدمة الشفوي. ضعف اإلستماع  التالميذعميق. يهدف ايل مساعدة 

يل اللغة. يكون اإلستماع نشاط مهم يف إ التالميذيسبب علي ضعف فهم  التالميذعلي 
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حياة اإلنسان وأول الوسيلة يف حياة اإلنسان للوصول ايل تعامل اجملتمع. ابإلستماع جيد  

كل فرد مفردة جديدة، وأسلوب اللغة، وشكل اللغة، وقواعد اللغة وقدرة األخري علي 

 9.اللغة كا لقراءة والكالم والكتابة

شكل اللسان بكل اإلهتمام والفهم واإلحرتام مث عملية علي مسع  اإلستماع هو 

التفسريات لنيل البياانت وقبض احملتوايت مث فهم معين اإلتصاالت اليت ال يبلغ السامع من 

 10.اللغة اللسانو الرأي 

اليت قد  بونكوطوكوعند مدرسة الثانوية دارالدعوة واإلرشاد  ةوهذه الطريقة ليس غريب 

ماع يف اإلست ريقةطبق طتطبقت طريقة اإلستماع. مدرس اللغة العربية يف هذه املدرسة 

وكذلك لة. األسئ جابةإ اال يقدرو  التالميذعملية التدريس، ولكن عند تقييم التدريس بعض 

تالميذ علي درة الاء قإلجر  التالميذاملدرس عند تطبيق طريقة اإلستماع يعطي تقييما إيل 

بعد مقابلة و ية.  لنظر ماع وهذا احلال متفرق بتطبيق طريقة اإلستماع املوجود يف ااإلست

علي  لتالميذاقدرة  قلة بسيطة مع مدرس اللغة العربية جيد الباحث العوامل اليت تسبب إيل

 .البحث إجابة األسئلة. وعلي هذه الظاهرة جيعل الباحث أخذ هذا

الصف اللغة العربية  لتعليمقة اإلستماع تطبيق طريوأيتى هذا البحث حتت العنوان  

 كنداري.  بونكوطوكوابملدرسة الثانوية دارالدعوة واإلرشاد السابع 
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 البحث ديدالفصل الثاىن : حت

تطبيق و اإلقرتاح ه ايف هذ بحثهيي ذال ددوعلى اخللفية السابقة، فقدم الباحث احمل 

دارالدعوة واإلرشاد  بعاساللغة العربية ابملدرسة الثانوية الصف ال لتعليم إلستماعاطريقة 

 :وفه حديدكنداري أّما الت  بونكوطوكو

دارالدعوة  بعاساللغة العربية ابملدرسة الثانوية الصف ال لتعليم إلستماعاتطبيق طريقة  .1

 .كنداري  بونكوطوكوواإلرشاد 

 بعاسابملدرسة الثانوية الصف ال اللغة العربية لتعليم إلستماعاتطبيق طريقة  راقيلع .2

 .كنداري  بونكوطوكودارالدعوة واإلرشاد 

 البحث مشكالت الفصل الثالث:

 البحث كما يلي:  أسئلة ميطبقا بتحديد املسائل السابق فيمكن تقد

 بعاساللغة العربية ابملدرسة الثانوية الصف ال لتعليم إلستماعاكيف تطبيق طريقة  .1

 ؟بونكوطوكو كنداريدارالدعوة واإلرشاد 

 بعاساللغة العربية ابملدرسة الثانوية الصف ال لتعليم إلستماعاتطبيق طريقة  راقيلعما  .2

 ؟كنداري  بونكوطوكودارالدعوة واإلرشاد 



 

 هفوائدهداف البحث و أالفصل الرابع: 

 أهداف البحث .أ

اللغة العربية ابملدرسة الثانوية  لتعليم إلستماعاتطبيق طريقة ب اللغة العربيةتعليم  ملعرفة .1

 ؟بونكوطوكو كنداري دارالدعوة واإلرشاد  بعاسالصف ال

اللغة العربية ابملدرسة الثانوية الصف  لتعليم إلستماعاتطبيق طريقة  راقيلملعرفة ع .2

 ؟كنداري  بونكوطوكودارالدعوة واإلرشاد  بعاسال

 فوائد البحث .ب

 هلذا البحث فوائد ما يلي :الباحث أن يكون  بعد أداء البحث يرجو

 النظرية الفائدة .أ

 البحث وخاصة، املستقبل يف للباحثني مرجعا البحث هذا يكون أن يرجو الباحث 

 .العربية اللغة لتعليم اإلستماع بطريقة املتعلق

 

 

 

 العمليةالفائدة  .ب



 

 :  يوالفائدة العملية هلذا البحث ه

 دارالدعوة ويةالثان مدرسة يف خاصة الرتبية ملؤسسة مفيدا البحث هذا يكون أن -

 .كنداري  بونكوطوكو واإلرشاد

دارالدعوة  انويةالث أن يكون هذا البحث مرجعا ملعلم اللغة العربية خاصة يف مدرسة -

 .النتائج بلغ ايل أحسنتلرتقية كفاءة التدريس كي   بونكوطوكوواإلرشاد 

 عنوانالفصل اخلامس: تعريف ال

إلتصال بني الناس يف  اإلنساناإلستماع يكون الوسيلة األساسية اليت يستخدمها  

 هوهبذ .11كيبا املفردات، وأشكال اجلملة والرت اإلنسان عرف يمراحل معني. ابإلستماع 

املتعلمني اللغة  تالميذابلتواصل بني الناس بلغة األجنبية، خاصة  اإلنساناملراحل يستطيع 

 املوضوع كما أييت: اليت تتعلق يف كلمةالومعىن . العربية

حقول الشي لتحقيق  وإستخدام مهارة العلمية اجلديدة ايلأعملي فعلي  التطبيق هو -

 12األهداف اوالغرض اخلاص.

د اللغوية بشكل منظم اليتناقض كل االطريقة هي اخلطوة الشاملة التعلقة بتقدمي املو  -

 13.اإلختيارجزء منها اخر تلك اخلطة مجيعها مبنية على املدخل 
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 ،الطريقة اإلستماع هي الطريقة املستخدمة عند معلم اللغة العربية يف عملية تدريسه -

 .يسمعون ويفهمون املادة التالميذاملدرس يرتل املادة أمام الفصل و 

 

 

 

 

 
 


