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 ولالباب األ  
 مقدمةال

 خلفية البحث - أ
ترتبطون بعضهم بعضا.  أن الناس يعيشون عيشة مجاعية مع اجملموعة و كما عرفنا

اهتم حي تصال يفتصال حيتاج آلة االاالهذا  يف تصال األحوال واجملموعة. ون االوحياولو 
كانت اللغة أمور الضرورية  تصال فهي اللغة.وعيشتهم تسهيلة لتفهيم شيئا. وأما آلة اال

 صدورهم أو آلة يف يريدون إىل غريهم ويعتربون ما يف تتواصل هبا الناس ما احلياة، و يف
يت . و اليت حيكمها نظام معنيجمموعة من الرموز الصوتية ال غة هيا اللمأ تعبري أغراضهم.

صال بني بعضهم و تعلى دالالهتا. من أجل حتقيق االنة ييتعارف أفراد ذو ثقافة مع
 ١بعض.

عند الغاليني أن اللغة هي اجلمل يستخدمها العريب أن يعرب أغراضهم (الفكرة و 
إلسالم. سواء  الشعور). أعطى اللغة العربية املفردات الكثرية إىل اللغة األخرى من الدين ا

ينية إىل أكثر اللغة األوروبية. يف عصور الوسطى، كانت اللغة العربية تكان دور اللغة الال
املعارف و احلساب و الفلسفة يسبب اللغة األوروبية يستعري كثري  أفضل ألة لثقافة يعين

اللغة العربية هي اللغة األكرب من جهة الناطقني يف اللغة  من مفردات اللغة العربية.
 .ةساميال

اللغة بأ�ا الوسيلة اليت ميكن بواسطتها حتليل أي صورة أو فقرة  يعرف العلماء النفس
ذهنية إىل أجزائها أو خصائصها، و اليت هبا ميكن تركيب هذه الصورة مرة أخرى يف 

اللغة وسيلة  ٢تأليف كلمات و وضعها يف ترتيب خاص. أذهاننا أو أذهان غريها بواسطة
وسيلة للتعليم و التعلم، و وسيلة حلفظ  للتفكري والتعبري واالتصال. و هذا يعين أ�ا

 ۲٦:، ص)۱۹۹۸دار الفكر العربى، : القاھرة(، مناھج تدریس اللغة العربیة بالتعلیم األساسيرشدي احمد طعیمة، . ۱
  ۳۷: ، ص)دار الشواف للنشر و التوزیع: القاھرة( اللغة العربیة،تدریس فنون على أحمد مدكور، . ۲
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، يتطور بنظر ةهنا اللغة يعين اللغة العربية و هي إحدى من اللغة الدوليالرتاث الثقايف. 
 جتماعي اجملتمع و العلوم.ير اإىل تطو 

يه و ذوية، أو يف أحضان ديولد اإلنسان أو يرتىب أثناء طفولته يف بيئة معينة، بني وال
ته، و يتلقى لغة هذه البيئة فيكتسبها  أي يتقن قواعدها الصوتية و القائمني على تربي

الصرفية و النحوية و الداللية. و يعرف قواعدها االجتماعية والتداولية يف فهم الكالم و 
إحدى لغات العامل متتاز عن غريها من حيث  و اللغة العربية هيإنتاجه بشكل عفوي. 

احية الصرف لغة اشتقاق و صيغ و تصريف ومن أ�ا لغة غنية بأصواهتا و أ�ا من ن
التعبري، متنوعة أساليب اجلمل وغنية بوسائل  ية النحو لغة إعراب و لغة غنية يفناح

 .التعبري عن األزمنة النحوية
إن منهج اللغة العربية ليس غاية يف ذاته، و إمنا هو وسيلة لتحقيق غاية و هي تعديل 
سلوك التالميذ اللغوي من خالل تفاعلهم مع اخلربات و األنشطة اللغوية اليت حيتويها 

إن هذا املفهوم يؤكد على النظرة التكاملية لألنشطة العقلية و االنفعالية و احلركية املنهج. 
كن فصلها عن بعضها البعض، فعندما يتكلم اإلنسان لغة ما فإن ذلك يعد اليت ال مي

ه أحاسيسه و انفعاالته. نشاطا عقليا و انفعاليا ألن اإلنسان يفكر فيما يقول و يضمن
على ذلك ال تفضل الرتبية الرشيدة يف تعليم اللغة العربية بني عقل التلميذ و جسمه و 

 ٣قلبه.
 المكمهارة ال و ستماعهي مهارة اال و من أربع مهارات، نكو تة يعربيلغة اتعليم الل

 واعلى الطّالب أن يفهم مز  تعليم الّلغة العربّية اليفتابة. كمهارة ال و ة القراءةو مهار 
ّكز إّال لرتقية  املدارس اليوم مل يرت يفلكّن الواقع، أّن تعليم الّلغة العربّية  و. ةاملهارات األربع

مهارة لغوية اإلنسان منذ طفولته إىل بلوغه يتأثّر كثريا  الكتابة. مع أن منوّ مهارة القراءة و 
 بحث.لن استماع و كالم الّناس حوله. لذلك تبحث الباحثة مهارة االستماع يف هذا ام

 ٥۸نفس المراجع، ص .  ۳

 
 

                                                             



3 
 

ل يستخدمها الناس وسيلة األو ن االستماع هو االستماع دور مهّم عند احلياة أل لدى
الستماع وسيلة العمل األول عند اإلنسان بعد والدته. كان ا ٤ليّتصل باإلنسان اآلخر.

االستماع سلوك ال خيضع  ه. أهممسعا مم مخر و يتكلآلا مكالال يسمع من اإلنسان
 . تلقائي و كتابة، فهو سلوك يأيت بشكل طبيعيللقواعد مثل القراءة و ال

أو  املخاطبفراد لفهم الكلمة أو اجلملة يتكلمها هو كفاءة األ االستماعمهارة 
ختالف االاالختبار املواصلة ألن يسمع  بطريق ةهذه الكفاءالوسائل معني. ليحصل 

عّرف عبد اجمليد  األصوات بني العناصر الكليمة و العناصر األخرى باملخرج الصحيح.
االستماع هو عملية إنصات إىل الرموز املنطوقة مث  سيد أمحد منصور االستماع كما يلي:

 ٥تفسريها.
دون األصوات  . السماع هو يتسّلماع و إنصاتن بني مساع و استممّيز اللغويو  

االهتمام و القصد، مثل صوت اللغط أو احتفال الشارع. أما االستماع هو يطلب 
هو طبقة األعلى من االستماع يطلب  هتمام  عند يسمع الشيئ، و اإلنصاتالقصد و ا

 اهتمام شديد إىل كالم املتكلم. 
و قليل من املواد عن الكتب و  يف تعلم اللغة اليوم، مهملةستماع هو مهارة الا

وفقا ندونيسيا. إة املعلم يف تعلم االستماع يف ليؤيد وظيف التسجيلأشرطة الوسائل ك
لتعليم  الستخدامها كوسيلة اةأفعال األد ةيم الّلغة األجنبية، األشرطة التسجيليلخلرباء تع
لة على الشريط املواد التعليمية باللغة األجنبية املسج من الكثري نذلك ألة، و يباللغة العر 

 :یترجم من. ٤
Bisri musthofa, Abdul hamid, Metode & Strategi Pembelajaran Bahasa Arab, (Malang: UIN-maliki 
press, 2012), 83 

 :یترجم من. ٥
Abd Wahab rosyidi, Mamlu’atul ni’mah, Memahami Konsep Dasar Pembelajaran Bahasa Arab, 
(Malang: UIN-Maliki press, 2011), 84 
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، كان مهارة و من املهارة االستقبالية ٦.ليم اللغة العربّيةتع الستخدامها الحقا كمرجع
، ع يفهم الناس عن اللغة غريهااالستماع العنصر األول لطالب يتعلمها. و من االستما 

٧جنبية هي االستماع.ليتسلطها على اللغة األول املهمة فلذلك املهارة األ
   

 اإلسالمّية احلكومّية موجوساري مل املتوسطةمدرسة هارة االستماع يف امل أّما تعليم
ن عّلم املعّلم تعليم االستماع بطريقة القراءة و الطالب يسمعه أله، متعلّ  تكن فعالّية يف

و لكن تعليم االستماع يفضل بفهم املسموع و ال بالنظر إىل  .ةبالنظر إىل الكتاب
لرتقية مهارة االستماع  مواد تعليم االستماع صّممأن ت الباحثة رادتأ لذلك الكتابة.

 الكتابة.ب و الة األشرطة التسجيلياستخدام الطالب ب
طريقة التعليم و أهدافه. و يف طريقة اصر يف تدريس اللغة العربية هي كانت العن

 طريقة التعليم و وسائل التعليم. مها ألة يف تدريس اللغة العربية.التعليم وجهان هي 
استخدام تلك الطريقة و الوسيلة التعليمية ال تنظر إىل ثرثارها بل تنظر إىل منفعتها و 

و  .اكذا وسائلهكثرية جدا و   تعليم اللغة العربيةفطريقة  ٨تطبيقها يف تدريس اللغة العربية.
 . باستخدام هذه الوسيلةكوسيلة التعليم  األشرطة الّتسجيلّية هنا استخدمت الباحثة 

ات الكلمكل   وا أن ميّيز  ونيستطيع لعّلهمالّلغة الّناطقني  الطالب عرفتتترجوها ل
  .تعليم االستماع مواد. ترجوها أيضا أن تفهم الطالب او�سمعي

خلرباء تعليم اللغة ا فقو  التسجيلية هي وسيلة من وسائل تعليم اللغة العربية.األشرطة 
ة، و يبلتعليم اللغة العر  الستخدامها كوسيلة اةأفعال األد ةاألجنبّية، األشرطة الّتسجيلي

 :یترجم من ٦
Ulin Nuha, Metodologi Super Efektif Pembelajaran Bahasa Arab, (Jogjakarta: Diva press, 2012), 294 
 

 :یترجم من. ۷
Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011), 
130 

 :یترجم من.  ۸
Nana Sudjana, Media Pengajaran, (Bandung: CV. Sinar Baru, 1997), 4 
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دامها خلغة األجنبية املسجلة على الشريط الستالالتعليمية ب من املواد ذلك ألن الكثري
 ٩.اللغة العربّية ليمعالحقا كمرجع ت

ع للطالب فصل السابع سب كفاءة الطالب. مواد االستما حب االستماعمواد تصميم 
مواد االستماع حسب التاسع. حبالة الطالب املختلفة تصّمم  الثامن أو فصلخيتلف ب

املتقدمني. لذا تطبق الباحثة تصميم  ب املبتدئني كانت أم املتوسطني أممستوى الطال
تأّمل أن يساعد يف عملية سابع املتوسطة ب فصلاملواد التعليمية يف االستماع للطالب 

 تعليم االستماع، و يرتفع كفاءة الطالب يف توسيع مهارة االستماع. 
 

  قضايا البحث - ب
اإلسالمية  املتوسطةسة ر دم يف فصل السابعطالب لستماع كيف تعليم اال -١

 ؟ رطاكموجو -يكومية موجوسار احل
 املتوسطةسة ر دم يف فصل السابعطالب ل ستماعالتعليم اكيف تصميم مواد  -٢

 ؟ رطاكموجو -يكومية موجوسار اإلسالمية احل
 بمهارة االستماع لطال ةقيرت ل لالستماع تصميم املواد التعليميةكيف فعالية  -٣

 ؟رطاكموجو -يكومية موجوسار اإلسالمية احل املتوسطةسة ر دم يف فصل السابع
 

 أهداف البحث  - ت

 ث إىل :حبلا ادف هذهيست
اإلسالمية  املتوسطةسة ر دم يف فصل السابعلطالب  ستماعتعليم االملعرفة   -١

 .رطاكموجو -يكومية موجوسار احل

 :یترجم من  ۹
Ulin Nuha, “metodologi super efektif pembelajaran bahasa arab”, 294 
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 املتوسطةمدرسة يف  فصل السابع لطالب ستماعالاتعليم تصميم مواد  ملعرفة  -٢
 .ارطكموجو -موجوسارىكومية اإلسالمية احل

 فصل السابع بمهارة االستماع لطال ةقيرت ل تصميم املواد التعليميةفعالية  ةفملعر   -٣
 ا.رطكموجو -يكومية موجوسار اإلسالمية احل املتوسطةمدرسة يف 

 
 البحث أهمية - ث

 : هيو من هذا البحث العلمي  نافعأّما امل

 .الناطقنيلغة  واليفهم طالباستماع الترقية مهارة :  لطالبل  -١
: أن تكون حصول البحث مواد اإلعالم لتنمية معرفة الباحثة يف  للباحثة -٢

 .تعليم اللغة العربيةتعّلم و 
م يعلم اللغة العربية خاصة تيطريقة تعل : أن تكون مدخال لتطور للمعّلم -٣

 . االستماع
ة بالتصميم املواد التعليمية لالستماع يف تعلم و تعليم الباحث تفعر :  لمدرسةل -٤

 فصل السابع مبدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية.لطالب اللغة العربية 
يفهموا كي اللغة العربية   تعلم علىأوالدهم  التنبيه املسلمني ليحثو ف:  للعامة  -٥

  .النبوية ديثاحالقرآن واأل الذى هو دين اإلسالم يأ، م دينهماحكأس اأس
 

 مجال البحث و حدوده - ج

هذا البحث بالنظر إىل  حث و حدوده الذى أرادت الباحثة يفأّما جمال الب
 مسئلته و مكان البحث تنقسمه الباحثة مبا يلى :

 .طريقة تعليم االستماع و مادتههي مسئلة يف هذا البحث كانت  -١

 
 



7 
 

  التعليمية لالستماع فقط. كانت املواد -٢
اإلسالمّية  املتوسطة مبدرسة "ب" فصل السابع البحث يفة هذا احثالب تأقام -٣

 موجوكرطا. احلكومّية موجوساري
 .األشرطة التسجيلية كوسيلة التعليمتعملت الباحثة اس -٤
 طالب. ٤٠أخذت الباحثة يف هذا البحث  -٥

 
 الموضوع و تحديدهوضيح ت - ح

 .تصميًما. مبعىن ترتيب أو ختطيط أو إعداد –يصّمم  –اصله صّمم تصميم :  -١
الطريقة لالستماع تستخدمها  اختّطت املواد أوالبحث تصميم يعين  أما يف هذا

 اللغة العربية استماع تعليميف 
أم  املواد اللغوية اليت تقدم ملتعلمي اللغة، سواء أكانت مسموعةاملواد التعليمية :  -٢

و يدخل يف  صحف اجملالت، واألشرطة واألفالم،مقروءة، كالكتب بأنواعها، و 
 ١٠احلطط و املناهج.ذلك 

يعين  ترقية، مبعىن رفعه و صعده و قدمه و حسنه.-يرّقى-: مصدر من رّقى قيةر ت -٣
 تعليم اللغة العربية.يرفع الشيئ الذي يتعلق بكفاءة الطالب يف 

العربية، و  اللغة تعلمو  تعليميف  ربعإحدى من مهارات األ:  ستماعالمهارة ا -٤
ن هذه املهارة ال متكن إجراؤها الرئيسة ألرة تفضل األذن باألالت هذه املها
 لألصم.

 
 
 

  ۲٤۳ص ) ۲۰۰۳مكتبة الملك فھد، : الریاض( اللغة العربیة للناطقین بلغات أخرىطرائق تعلیم عبد العزیز ابراھیم العصیلي، .  ۱۰
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 دراسة سابقة - خ
، كلية الرتبية قسم تعليم ٠٢٢٠٨٠٣١االسم: جنكي دوست، رقم القيد: د

، املوضوع: ٢٠١٢أمبيل احلكومية اإلسالمية، السنة:  سونناللغة العربية، جامعة 
فعالية استخدام أدوب فالص لرتقية مهارة االستماع مبدرسة احلسن معارف املتوسطة  

 للغة العربية باستخدام أدوبتعليم االستماع اكراطان ماجا قديري، حتليل البحث: 
اطان ماجا قديري فالص لرتقية مهارة االستماع مبدرسة احلسن معارف املتوسطة كر 

 .طالب ٣٠، يستخدم الرمز املقارنة املسمى، بعدد املستجبني وهلم نتيجة جيدة
كلية الرتبية قسم تعليم ،  ٣٢٢٠٨٠١٢، رقم القيد: دأعزةاالسم: أمة اهللا 

، املوضوع: ٢٠١٢أمبيل احلكومية اإلسالمية، السنة:  سونناللغة العربية، جامعة 
تأثري استخدام معمل اللغة لرتقية مهارة االستماع يف تعليم اللغة العربية يف الفصل 
الثامن مبدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية فلنيكان ماجيتان، حتليل البحث: 

معمل ن استخدام كا .طالب ٢٩ألمهية، بعدد املستجبني املستوى االرمز يستخدم 
 أنشطة التعليم والتعلم للطالب. يف اجيداللغة 

كلية الرتبية قسم  ،٠٢٢٠٩٠٣٧االسم: فاروق عبد املعيد، رقم القيد: د
 ،٢٠١٢أمبيل احلكومية اإلسالمية، السنة:  سوننتعليم اللغة العربية، جامعة 

استماع املفردات مهارة  لرتقية” فيديو فالش“التعليم  وسائل املوضوع: استخدام
حتليل ، سيدوارجو الثانوية بربكوارو” �ضة العلماء“مبدرسة  السابع الفصل لطلبة

كان هذه   ،طالب ٣٠يستخدم الرمز املقارنة املسمى، بعدد املستجبني البحث: 
 املفردات. املسموع عنمساعدة للطلبة لفهم  التعليمة ليوس

، كلية الرتبية قسم تعليم ٠٢٢٠٦٠٥٤االسم: حكمة الرفعة، رقم القيد: د
 املوضوع: ،٢٠١٠أمبيل احلكومية اإلسالمية، السنة:  سونناللغة العربية، جامعة 

تعليم اللغة العربية لرتقية مهارة االستماع للطالب أفالم الكرتون العربية كوسيلة يف 
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حتليل البحث: يستخدم الرمز سيدوارجو،  باملدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية
وسيلة أفالم  تكان .طالب ٤٧املائوية و رمز املستوى األمهية، بعدد املستجبني 

 الكرتون العربية جيدة و لكن خيتاج الوقة الطويلة ليكون التعليم الفعالية.
كلية الرتبية قسم تعليم ،  ٧٢٢٠٩٠٧٢االسم : مزية الفريدة، رقم القيد: د 

ع: ، املوضو ٢٠١٣أمبيل احلكومية اإلسالمية، السنة:  سونناللغة العربية، جامعة 
فعالية استخدام الفيلم كويسلة "السمعية البصرية" حنو ترقية مهارة االستماع لطالب 

 حتليل البحث:سيدوارجو، -الفصل احلادي عشر باملدرسة العالية "تانادا" واروا
طالب. فعالية استخدام الفيلم  ٣٠بعدد املستجبني  رمز معادلة املقارنة،يستخدم ال

كوسيلة "السمعية البصرية" حنو مهارة االستماع لطالب الفصل احلادي عشر 
 باملدرسة العالية "تانادا" واروا سيدوارجو فعالية جيدة. 

كلية الرتبية قسم ،  ٠٢٢١٠٩٠٦٦، رقم القيد: د رزكى فطرى أوليةاالسم : 
، ٢٠١٣أمبيل احلكومية اإلسالمية، السنة:  سوننتعليم اللغة العربية، جامعة 

تأثري طريقة استماع القصة لرتقية مهارة االستماع لطالب الفصل الثامن املوضوع: 
 ،املقارنةيستخدم الرمز معادلة ، حتليل البحث: مبدرسة املتوسطة احلكومية لوماجنج

تأثري طريقة استماع القصة لرتقية مهارة إن وجود  طالب. ٢٩بعدد املستجبني 
 .االستماع لطالب الفصل الثامن مبدرسة املتوسطة احلكومية لوماجنج

 
 البحث هيكل - د

 :يتفصيلها كما يل أبواب و مخسة هذا البحث العلمى إىل ةقسم الباحثت
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 ،البحث قضايا و ،خلفية البحثهذا الباب عن  يف بحثت الباب األول :
 ،حدوده جمال البحث و و ،أمهية البحث و ،وأهداف البحث

  .، و دراسة سابقة، و خطة البحثحتديده وتوضيح املوضوء و
 لموضوعات التالية.أساس ل هذا الباب مهم ألنه و

 اهتقدم ياسات النظرية من موضوع البحث الذعن الدر  فيه بحثت :  الباب الثاين
 :ثالثة فصول توى علىحت و ةالباحث
تعريف  عنفيه بحث ت ملواد التعليمية، وان ع :ولاأل فصلال •

املواد التعليمية، وإشكالية النصوص األصيلة، و أسس إعداد 
 املادة التعليمية، و إعداد املادة التعليمية. 

 مفهومعن  فيه بحثعن مهارة االستماع، و ت :الثاين فصلال •
أهداف و  ة االستماع، و واقع االستماع،أمهي ، وستماعاال

عوامل املؤثرة يف تعليم االستماع، و تدرس االستماع، و ال تعليم
 .مهارة االستماع، و الوسائل التعليمية لتدريس االستماع

جمتمع البحث  و ،هيكل البحث و ،عن نوع البحث فيهبحث ت : لثالباب الثا
حتليل طريقة  و ،بنود البحث و ،وطريقة مجع البيانات ،عينته و

 البيانات.
املواد فعالية عن  البيانات حتليل عن الدراسة امليدانية وبحث فيه رابع : تالباب ال

حيتوي هذا الباب  اللغة العربية. وتعليم  يف لالستماع التعليمية
 :ثالثة فصول، و هوعلى 

توسطة امل لمحة التارخية عن املدرسةال تبحث عنل: الفصل األوّ 
و فيه  .اإلسالمية احلكومية موجوساري موجوكرطا

مدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية موقع 
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، و التاريخ وضعها و موجوساري موجوكرطا
درسة، و أغرض املدرسة، و تأسيسها، و بيانات امل

و املدرسة ، و وسائل و مهمتها املدرسةرؤية 
و املوظفني و الطالب،  ا، و أحوال املدرسنيأدواهت

و دور إجايب الطالب، و أنشطة املقررات 
 اإلضافية لطالب.

 ستماعتعليم اال، فيه عن البيانات عرض بحث عنت: الفصل الثاين
 املتوسطةسة ر دم يف لطالب فصل السابع

مواد  و تصميم ،يكومية موجوسار اإلسالمية احل
سة ر دم يف لطالب فصل السابع ستماعالتعليم ا

فعالية  و ،يكومية موجوسار اإلسالمية احل املتوسطة
 ستماعلرتقية مهارة اال املواد التعليمية لالستماع

املتوسطة اإلسالمية  مدرسةسابع  صفب لطال
 .احلكومية موجوساري موجوكرطا
، و خطوة تعليمه، الفصل الثالث: تبحث عن مواد تعليم االستماع

 و  تقوميه
هذا الباب األخري يشمل عن اإلختتام ويتناول فيه خالصة  يف  :امس الباب اخل

  .و االقرتاحات البحث

 
 


