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  الباب األول

 مقدمة

 خلفية المسألة  .أ 

اللغة العربية هي وسيلة االتصال بني الناس لسانا أو كتابة، ألن ا يعرب كل قوم عن 
أما مراد وسيلة االتصال هنا ليس مبعىن  1أغراضهم، وهي أيضا وسيلة للتفاهم االجتماعي.

ىف حياة الظاهرية فحسبه ولكن وسيلة االتصال بني  موسيلة االتصال بني الناس معاملته
الصالة ويفهمون القرآن الكرمي  يقومونو  إليه نليعبدو  ،ىف حياة الروحنية املخلوق واخلالق

ويبحثون احلديث الشريف. فوجب على الوالد أن يعلم ولده اللغة العربية لنيل علم دينه وعمله 
عرفنا  كما  سبه بل ماهرا ىف علم الدينية.نياوية فحيومية. فسيكون الولد ال ماهرا ىف علم الد

  غة العربية.لال فهم دين اإلسالم إال بالأن 
قد أثبتت مادة اللغة العربية اآلن درس الزم ىف مجيع املدارس اإلندونيسية سواء كانت 

وتعلم  .العاليةاملدرسة اإلسالمية أم املدرسة احلكومية. تبدأ من املدرسة االبتدائية حىت املدرسة 
تزويد املدرس التلميذ اللغة العربية و  صرها عامقا من عناصرها املختلفة.اللغة العربية عن ذتلمي

  األربعة. ة اللغة العربيةعربية فحسبه ولكن أيضا عن مهار ليس عن علم اللغة ال
إن اللغة العربية هلا عنصران مهمتان مها عنصر اللغة العربية األساسية منها علم 

واعد النحو والصرف وعلم البالغة وغري ذلك، والعنصر الثاين هي مهارات اللغة األصوات وق
العربية األربعة منها مهارة االستماع والقراءة والكالم والكتابة. كالمها مهمتان ثقيلتان كاملتان 
بعضهم بعضا، إن كان متعلم اللغة العربية ماهرا ىف عناصر اللغة العربية األساسية فحسبه 

قيقية. ألن أهل اللغة هلا مهارات اللغة العربية األربعة فال يذكره بأهل اللغة العربية احلوالميلك 
أيضا مهارات اللغة العربية اكتساب و من الذي يعرف علم عنصر اللغة العربية  والعربية ه

 األربعة، فيعرف قواعدها ويستطيع أن يعربها بكالمه وقراءته وشكل كتابته.   
العربية األربعة، يعد االستماع من مهارات اللغة األساسية، قد ومن مهارات اللغة 

ومن مث  2استقر أهل اللغة أن أول تعليم اللغة يبدأ من االستماع والتكلم قبل القراءة والكتابة.
                                                

، (مصر: دار في طرق التدريس اللغة العربية أصولها النفسية وطرق تدريسها ناحية التحصيلعبد العزيز ايد،  1
 14املعارف، دون سنة)، ص 
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ينبغى االهتمام باكتساب التالميذ مهارته املختلفة، ملا هلا من تأثري متبادل على بقية مهارات 
ك سوف جيعلهم يتقدمون ىف مهارات اللغة، فإذا اكتساب التالميذ مهارة االستماع، فإن ذل

جسد منوة  الكالم والكتابة، وىف اكتساب الرتاكيب اللغوية املختلفة. وهكذا ىف عمليةو القراءة 
خلق اهللا أعضاء الناس أذم قبل أبصارهم، كما قال اهللا تعاىل  َواُهللا َأْخَرَجُكْم ِمْن الناس، 

َن ( النحل ُبُطْوِن أُمَهاِتُكْم َال تـَْعَلُمْوَن َشْيئًا َوَجَعَلُكُم السْمَع َوْاألَْبَصاَر َواْألَْفِئَدَة َلَعلُكْم َتْشُكُروْ 
ذكر القرآن أن السمع مقدما على البصر ويؤكده أن طاقة السمع أدق ذه اآلية ي، )78

بطون أمهام اليعلمون شيئا، مث بعد  من إن أول إخراج الناس 3وأرهق وأرقى من طاقة البصر.
هذا يرزقهم اهللا السمع الذى به يدركون االصوات والبصر الذى به يدركون املرئيات واألفئدة 

مع نسذا السمع أدق من البصر؟ ألن إذا شيئات. فالسؤال، ملا أو العقول الىت ا يفهمون
فعرفنا وفهمنا ما الصوت يصرخ ولو بغري نظرنا إليها، ألن الصوت ال حد فيه خمتلفا الصوت 

  .  حبد العني حدا حمدودا 
وأصبح االستماع جزءا رئيسيا ىف معظم برامج تعليم اللغات ىف الدول الىت تقدمت 

د كشفت بعض هذه  الدراسات أن تالميذ املدرسة الثانوية ىف بعض هذه ىف هذا املضمار، فق
% للكتابة، 9% للقراءة، و16% من برنامج تعليم اللغات للحديث، و30البالد خيصصون 

من تلك البيانات نعرف أن تالميذ املدرسة الثانوية يتعلمون مهارة  4% لالستماع.45و
دليل الذى يدل على ات اللغة العربية البقية. هذا هو االستماع برناجمها أكثر من برنامج املهار 

الثانوية ىف معظم الدول ليست أمر غريب ىف أكثر أقواا املدرسة ى تالميذ دأن االستماع ل
  اليومية .

وهكذا تالميذ املدرسة العالية بإندونسيا، هم يسمعون ويتعودون كالم العرب ىف 
اإلسالمية ىف  - العالية- اللغة العربية لتالميذ املدارسمعظم برامج تعليم اللغة العربية. و 

الم يعبدون كل يوم باستخدام اللغة العربية، اإلندونيسيا ليست لغة غريبًة وأجنبية مسموعيًة. 
هم يصّلون الصلوات اخلمس كل يوم وليلة باللغة العربية ويدعون اهللا تعاىل باللغة العربية 

نًا َعَربِيا لَعلُكْم تـَْعِقُلوَن اباللغة العربية كقوله تعاىل : إِنآ أَنَزْلَنُه قـُْرءَ  ويقرؤون القرآن الكرمي املرسوم
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فيتعّودون بسماع كالم العرب. هذا هو الذى يسّهل معلم اللغة العربية ىف ) 2(يوسوف : 
  تعليمها عامة ومهارة االستماع خاصًة. 

درسة يكون صعباً. ألن االستماع جزء من الواقع أّن تعليم مهارة االستماع ىف املولكن 
، وإن تعليم أية لغة ألجنيب عنها مشكلة تستحق التفكري تعليم اللغة العربية األجنبية إلندونسي

كما ىف سبيل املثال، تعليم الّلغة العربّية مبازالوا، أّن احلقيقة كثري من   5والبحث واإلهتمام.
ة هذه الّلغة وال سيما ىف استخدامها ىف حيام تالميذها جيدوا املشّقة والصعوبة ىف دراس

لتوقع ذاك مشكالت فيه حيتاج إىل ختطيط عميق واستعداد دقيٍق كى تكون عملية  6اليومية.
التعليم اللغة العربية ناجحًة ألن ىف عملية التعليم اللغة العربية هلا مشكالت متعددة. منها 

  أو غري مها.التلميذ مشكالت من املعلم أو 
, هي املدرسة درسة "نور اهلدى" العالية اإلسالمية مانكانج كوالن توغو مسارانجمو 

معيار  ألا من  الىت ُتعّلم مهارة االستماع بتطبيق عدة طرق التدريس ووسائل التعليم املختلفة.
تريد الباحثة أن تعرف مشكالت تعليم مهارة االستماع فيها. هل  كفاءة و كفاءة األساسية.

املشكالت من ناحية املعلم أو التلميذ أو طرق التدريس الىت ال تناسب املادة  أو من عوامل 
  . أخرى إّما من العوامل اللغوية أو غري اللغوية

–لغوية لغوية كانت أم غري  –وانطالقا من هذه األفكار السابقة تعين املشكالت 
لتالميذ الصف العاشر ىف مدرسة "نور اهلدى" العالية اإلسالمية ماغكانج كولون توغو 

 ، تريد الباحثة أن تبحث حبثا علميا يتعلق مبشكالت تعليم مهارة االستماع بعنوان: " مسارانج

مشكالت تعليم مهارة االستماع وحلها لتالميذ الصف العاشر فى مدرسة "نور الهدى" 

  ". إلسالمية مانكانج كوالن توغو سمارانجا العالية

  تحديد المسألة  .ب 

ألن الخيرج وينحرف هذا البحث عن املوضوع املكتوب فيما سبق، فينبغي للباحثة 
  أن حتدد املسائل وهي كما يلي:

                                                
 .3 ص. (القاهرة : دارالكتاب العريب، دون تاريخ)،مشكلة تعليم اللغة العربية لغير العرب، علي احلديدي،  5
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تعليم مهارة االستماع لتالميذ الصف العاشر ىف مدرسة "نور اهلدى" كيف  .1
 ؟ مسارانج العالية اإلسالمية مانكانج كوالن توغو

مشكالت تعليم مهارة االستماع لتالميذ الصف العاشر ىف مدرسة "نور ما  .2
  ؟ اهلدى" العالية اإلسالمية مانكانج كوالن توغو مسارانج

مشكالت تعليم مهارة االستماع لتالميذ الصف العاشر ىف مدرسة "نور ما حل  .3
 ؟ اهلدى" العالية اإلسالمية مانكانج كوالن توغو مسارانج

 البحث ومنافعه  أهداف  .ج 

 البحث  أهداف .1
  بناًء على املسائل السابقة فأهداف هذا البحث كما يلي : 

تعليم مهارة االستماع لتالميذ الصف العاشر ىف مدرسة "نور اهلدى" العالية معرفة  .1
 ؟ اإلسالمية مانكانج كوالن توغو مسارانج

العاشر ىف مدرسة "نور اهلدى" مشكالت تعليم مهارة االستماع لتالميذ الصف معرفة   .2
  العالية اإلسالمية مانكانج كوالن توغو مسارانج

 معرفة حلها. .3
 

 منافع البحث .2
 . ومن منافع...التطبيقيةو وهلذا البحث منافع من الناحية النظرية   .أ 

 النظرية   .أ 

أهداف إن هذا البحث يقدم معلومات حول تعليم اللغة العربية وما يتعلق به، مثل 
وغريمها اليت يتوسل ا املعلم للوصول إىل الغاية  العربية، وطرق تعليم اللغة العربية تعليم  اللغة

تعليم  تنفيذ مهارة االستماع وما مشكالت ىفاملنشودة. ويقدم املعلومات عن أمهية تعليم 
 مهارة االستماع وحلها.

 
 التطبيقية  .ب 
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املنافع املرجوة من هذا البحث ترجع إىل مكان هذا البحث وهو مدرسة "نور اهلدى" 
  توغو مسارانج وإىل نفس كاتب هذا البحث. مانكانج كوالناإلسالمية العالية 

 
 للمدرسة .1

تدخيالت وتأمالت لتحسني وتطوير عملية  أن تكون نتائج هذ البحث  )أ 
 تعليم اللغة العربية إىل ما هو أحسن مما سبق.

مساعدة معلمي اللغة العربية ىف حّل مشكالت تعليم اللغة العربية يف   )ب 
 الصف العاشر حىت أن تكون عملية التعليم مسرورة وعلى ما يرام.

مانكانج  اإلسالمية العالية تقدمي اإلقرتاحات ملدرسة " نور اهلدى"    )ج 
 توغو مسارانج. كوالن

 للباحثة .2
اجلديدة وتعميقها وليكون يكون هذا البحث مفتاحا هلا يف كشف العلوم 

زادا وخربة هلا ىف تعليم اللغة العربية ىف املستقبل ولزيادة حمّبتها ورغبتها ىف هذه 
 اللغة كلغة اإلسالم ولغة القرآن الكرمي.

 
 
 


