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 الباب األّول

 مقّدمـة

 خلفية البحث .أ 

تعرؼ اللغة بنظاـ اعتباطي لرموز صوتية تستخدـ لتبادؿ 
 ذلك، علي  كعالكة.األفكار ك ادلشاعر بٌن ٗناعة لغوية متجانسة

إحدل الدراسات متنوعة فركعها ك متعددة ُنثها ، ك  ىي أّف الّلغة
الّلغات كمنها  بادئٌن ُب دراسة قدًن الّزمن منذ الّلغة علماء قد كاف

 .العربية اللغة

 لديها ألفّ  فنهتم هبا كبًنا ك مثًنا ، العربية اللغة عن إذا تكّلمنا
كازداد . العامل ُب األخرل اللغات بٌن خاّصة ك متمّيزة من مكانة
 العصر ُب كِناصة ، يـو إيل يـو من العربية الّناس إيل الّلغة احتياج
 ُب العربية اللغة بتدريس بدأكا اليابانيوف مثال ، قد ك .احلديث

 كالّلغة 1973 عاـ ُب تسجيل ىذه اللغة قد ًب ك أنو. مدارسهم
 مع اللغات ك تصًن ُب الدرجة العالية ، ادلتحدة لألمم الّرمسّية

 عامل أعّلها ، عديدة عوامل إيل ذلك كيعزل .األخرل األجنبية

                                                           
 .15: ص. جمٌع الحقوق محفوظة للمؤلف: سعودٌة. أسالٌب تدرٌس اللغة العربٌة الطبعة الثانٌة. 1987.  الخولى، محّمد علً 

 .22: ص.  الخولى، محّمد علً 

 Dahlan, Juwairiyah.1992. Metode Belajar Mengajar Bahasa Arab. Surabaya: Al-Ikhlas. 33-32: ص 
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 معظم ألفّ  كالعلـو كاالقتصاد الدكلية كالعالقات ادلسلمٌن توحيد
 ىناؾ ، ذلك كمع. العامل ُب للنفط منتج أكرب ىي العربية الّدكؿ
 تصل مل إندكنيسيا ُب العربية اللغة تدريس ببفّ  يؤسفنا ذلك شلّا شيء

 ، ادلسلموف معظمهم رلتمعنا احتياجات تلبية ُب اذلدؼ ادلرجو إيل
 .العربية يفهموا أف كينبغي

 كاف الطلبة قد يبدئوف التعليمي من ادلعلـو أّف ُب نظامنا
الثانوية كقد  منذ ادلرحلة اابتدائية حّح  العربية اللغة بتدريس

سنوات أم اثنتا عشرة سنة ذلذا  استغرقت الدراسة حوإيل تسع
لقد . إالّ قليال العربّية الّلغة مل تقم بإتقاف استيعاب كلكن التعليم،

ادلدارس كادلعاىد الرتبية  ُب معظم تكميلية كدكرة العربّية الّلغة تُعترب
أف  ىو بلدنا ىذا ُب العربية اللغة تعليم من اذلدؼ أف رغم. كالتعليم
 ما ٍبّ  .كسلبية نشيطة اللغة استخداـ علي قادرين الطلبة تكوف
 أك ىل ادلنهج التعليمي؟ أك الطريقة ادلستخدمة؟ أك ادلدّرس؟ اخلطب،

 تعليم فنّ  ُب احتياج كبًن إيل أنّنا الطالب؟ مل نعرفو حقا، لذلك،
 .كمناسبة جيدة العربّية الّلغة

                                                           
 Ibid. 121 : ص. 
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ُب  الصعوبات حوؿ ادلدرسٌن ك ُب كقتنا احلاضر نشب شكاكل
 العربية الشهرة ك. العربية تطبيق الطرؽ ك األساليب لتعليم اللغوية

 ّنثابة كتعليمها يعترب الطالب، لدل ااصلليزيّة الّلغة أقّل بالّنسبة إيل
 الّنادر من ليس ُنيث هبا، الّناطقٌن غًن الّطالب لبعض سليف شبح
 مدرسى عبء إيل يضيف أيضا ىذا .الدرس دلتابعة الكراىية كجود
 .كاجباهتم أداء ُب العربّية الّلغة

ىي حوؿ تطبيق  العربّية الّلغة مدرسو ادلشكالت اّليت قبلها كمن
 ببف ينبغى أف نالحظ .االستماع تدريس الطرؽ ك األساليب ُب

 مع التواصل ُب البشر يستخدمها اليت األكىل األداة ىو االستماع
 تعليم أفّ  مقالتو الدك ُب ركبرت قاؿ .احلياة مراحل ُب اآلخرين

 القراءة ك احملادثة ك االستماع شلارسة خالؿ من تبدأ أف غلب الّلغة
سوؼ نستوعب  االستماع من خالؿ أيضا أخرل، كبعبارة. كالكتابة
 السمع الضعف تشرح أفّ  ىناؾ الواقعية .األخرم اللغوية ادلهارات

 علي الشخص قدرة علي كبًنة تبثًنات األحياف من كثًن ُب
 الذين ألكلئك بالنسبة خصوصا. النفسية االضطرابات كحح الكالـ،

                                                           
 Zainuddin, Rodliyah dkk. 2005. Metodologi dan Strategi Alternatif Pembelajaran Bahasa Arab. 

Cirebon: STAIN CRB Press. 19 : ص. 
 Hamid, Abdul dan Baharuddin, Uril dan Mustofa, Bisri. 2008. Pembelajaran Bahasa Arab: 

pendekatan, Metode, Strategi, Materi dan Media. Malang: UIN Malang Press. 37: ص. 
 Ibid. 37 : ص. 
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ىذه  بتدريس أف هنتم الالئق من  لذلك،.الوالدة منذ ذلك مارسوا
ادلهارات  إيل تؤثر كأهّنا الّلغة، تدريس ُب تلعب دكرا ىاّما ألهّنا ادلهارة

 .تدريسها تنفيذ ُب ادلشاكل كٓنليل أحدىا يعىن بادلخزكف األخرل،

 حيث  فلًنيد ،1ُب ادلدرسة الثانوية احلكومية شربوف  كما كقع
مل يتم إالّ ُب الفصل كحدىا رغم أّف ىناؾ ادلعمل  االستماع تدريس

اللغوم كالوسيلة التعليمية ادلعاصرة ُب تدريس االستماع لدقة مادهتا 
 لغوية مهارات علي ذلك يؤثر فالسؤاؿ إذا كيف. عند الطالب

 االستماع ُب ادلعمل ما الذم يصعب عليو ادلدرس لتدريس أخرل؟
 ىل الطالب مل يزاؿ تناسبو فكر ادلدرس؟ مل ادلواد ىل اللغوم؟

 ، لذا ذلك؟ ُب تؤثر أخرل عوامل ىناؾ أك مستعدين ُب تعلم اللغة؟
 تدريس اليت تقع حوؿ ادلشكالت دلعرفة الدراسة ىذه ٓناكؿ

  فلًنيد كزلاكلة1ُب ادلدرسة الثانوية احلكومية شربوف  االستماع
بناء علي ىذه . العالج أل البدائل حلّلها إغلاد علي للمساعدة

االستماع  تدريس مشكلة" كّلها، قدـ الباحث ُنثو بعنواف
 فليريد عاّم 1المدرسة الثانوية الحكومية شربون  في وعالجها
2011\2012 ".

 



5 
 

 
 

 الّتعريف اإلجرائي .ب 

ادلدرسة الثانوية   ُب االستماع ك عالجها تدريس مشكلة"
ـّ 1احلػكومية شربوف   عنواف ىذا." 2012\2011  فلًنيد عا
 أف كيرجى ، تفسًن ُب الفهم سوء ْننب أجل من ػلتاج إيل التبكيد

 بالتفصيل،  أف شرحتها بعد ك كصف ُب فهم سهولة أكثر تكوف
 : يلي كما

 المشكلة .1

 النظاـ أك العملية يعيق ك ؽلنع شيئ ادلشكلة ىي
 .أخر أم األمر الصعب أك ادللتبس شيئ بو ادلعموؿ

تصعب عملية التعليم ك  اليت ىي إليها ادلقصودة ادلشكلة
االستماع ٕنكن من شؤكف ادلدرس أك ادلدرسة أك  التعلم ُب

. ادلادة أك أداة التعليم أك غًنىا

 العالج .2

 فمعين العالج . يعين الدكاء أم ادلراس ك الدفاع العالج
ىنا السعي بقياـ التوجيهات ك االرشادات اللتا علا الدكاء 

                                                           
. دار المشرق: بٌروت. 2008.  قاموس المنجد 

  Ibid.  
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دلعاجلة ادلشكالت ُب تدريس االستماع بادلدرسة الثانوية 
 فلًنيد رجاءا لرتقية شؤكف تعليم ك تعلم 1احلكومية شربوف 

. ىذه ادلهارة
 الّتدريس .3

 يبخذ فإنو ، كالتعليم التعّلم بٌن التفاعل ىو الّتدريس
. كالطالب ادلدرسٌن بٌن ادلتبادؿ التبثًن عملية بوصفها مكانا
جهة  ُب ادلدرس يُدّرس. االتصاؿ أك العالقة تفاعالت بينهما
 كل علا أظهرا. أخرل جهة من الطالب يدرسوف ، ك كاحدة

 نشاط كل ك. ككانا سلتلفٌن ُب دكرعلا ادلتوازنة النشاطات
 .التعليمية األىداؼ لتحقيق التدريس

 الّلغة العربّية .4

جامع الدركس اللغة  "كتابو ُب مصطفي الغاليٌن الشيخ
 هبا العرب عن بالكلمات اليت يعرّب  اللغة العربية يعّرؼ"  العربية

ك حفظها لنا القرآف . كقد كصل إلينا من طريقة النقل. أغراضها
الكرًن كاألحاديث الشريفة ، كقد ركاه الثقات من منثور العرب 

  .كمنظومهم

                                                           
 Hamalik, Oemar. 2009. Proses Belajar Mengajar. Jakarta: Bumi Aksara. 55-54 :  ص. 

 .7: ص. المكتبة العصرٌة للطباعة و النشر: بٌروت. جامع الدروس اللغة العربٌة. 1985.  الغالٌٌنى، مصطفً 
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ىى إحدل الّدركس اللغوية اليت يدرسها  العربية اللغة
 كبالتايل.  فلًنيد شربوف1 ادلدرسة الثانوية احلكومية ادلدرس ُب

ادلدرسة  ك عالجها ُب االستماع تدريس مشكلة"بػ  ادلقصود
 كالّتحقيق للّدراسة زلاكلة ىو " فلًنيد1الثانوية احلكومية شربوف 

خصوصا ُب  العربية اللغة تدريس عملية تنفيذ أك أنشطة ُب
 يتعلق فيما تنشب اليت للمشاكل احللوؿ نتمّ  مهارة االستماع ، ٍب

 .تدريسها أك عوامل أخرل يؤثّرىا عملية بتنفيذ

 مشكلة البحث .ج 

تصاغ مشكلة  نستطيع أف كصف خلفية البحث إيل استنادا
  : التايل النحو علي البحث

 بالمشكلة اإلحساس .1

 ميداف البحث (1

 ميداف البحث ادلختار ىو تدريس االستماع ُب
 ك يشتمل عليو مباحث عن طرؽ تدريس .العربية اللغة

 .اللغة العربية ك خصائص تدريس مهارة االستماع

 منهج البحث (2
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كىو َنمع احلقائق  الرسالة ىذه ُب البحث منهج
ألّف احلقائق . (field research)ميدانية  دراسة خالؿ من

ادلدرسة الثانوية احلكومية  توجد ُب البيئة ادلعينة يعىن ُب
 . فلًنيد1شربوف 

 نوع البحث (3

 ىو البحث ادلعيارمّ  الرسالة أّما نوع البحث ُب ىذه
 (.analysis qualitative descriptive)الوصفي 

 تحديد المسئلة .2

 مشكلة البحث، ُب كمراكزة الدراسة، ىذه اصلازا ُب ليكوف
تدريس  تطبيق حوؿ ادلشكلة ىذه ادلسبلة علي الباحث ػلّدد

العربّية عامة بادلدرسة الثانوية احلكومية  الّلغة ُب االستماع
ـّ 1شربوف   .2012\2011 فلًنيد عا

 أسئلة البحث .3

 : ىى تقدؽلها ؽلكن اليت البحث أسئلة

ادلدرسة الثانوية احلكومية  كيف إجراء تدريس ااستماع ُب (1
  فلًنيد ؟1شربوف 
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االستماع ك ما العوامل اليت تؤثّر إيل  تدريس مشكلة ما (2
  فلًنيد ؟1ادلدرسة الثانوية احلكومية شربوف  ُب حدكثها

ادلدرسة الثانوية  االستماع ُب ما العالج حلّل مشكلة تدريس (3
  فلًنيد ؟1احلكومية شربوف 

 البحث أهداف .د 

 : ىي البحث ىذا من ٓنقيقها ينبغي اليت األىداؼ

ادلدرسة الثانوية احلكومية  دلعرفة إجراء تدريس ااستماع ُب (1
 . فلًنيد1شربوف 

ك العوامل اليت تؤثّر إيل  االستماع تدريس مشكلة دلعرفة (2
 . فلًنيد1ادلدرسة الثانوية احلكومية شربوف  حدكثها ُب

ادلدرسة  ُب االستماع اغلاد العالج حلّل مشكلة تدريس (3
 . فلًنيد1الثانوية احلكومية شربوف 

 

 األسس التفكيرية .ه 

 ضلّلل أف غلب دلاذا ىذا التفكًن ىو للبدء الالئم السؤاؿ
 كلكنها ، لقد ُنث بعض ادلشكالت االستماع؟ تدريس ُب مشاكل

 .األشياء ببعض أخرل مرة توضيح إيل ٓنتاج
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كاستمّر ُب  االبتدائية ادلدرسة منذ العربية الّلغة تدريس بدأ قد
 مل إذا كجد فيها ادلشكلة. معتادة ادلدرسة ادلتواسطة، ىذه نشاطات

 تكن غاية مل العربية الّلغة دركس ألفّ  ، يتم اىتمامو اىتماما كبًنا
 .للطالب ادلستول ىذا إيل االنتباه

 سوؼ ادلدرسة الثانوية، ُب مشكلة تنشب عندما أخرل قضية
 ىذا علي العربية الّلغة تدريس ُب الفورية ادلشاكل ادلعلموف يشعر

  كبالتايل.هبا االستهانة ؽلكن ادلشاكل ىذه بإمكاف يعد مل. ادلستول
 علي العربية بتدريس الّلغة جديدة مشاكل ظهرت القوؿ ؽلكن

خطًنة ك  ما حد ايل االنتباه تلفت بدأت ألهنا ، ثانوية مستول
 .مهمة

 من األمل خيبات تضاح اجلامعي ادلستول الثانوم بل ُب
 علي كحدىا األمل خيبة ترؾ. كاحملاضرين العربية الّلغة مدرسي

 تدابًن جادة متابعة كجود كعدـ متكرر بشكل تظهر اليت الشكاكل
 ُب السبب ىل ، ذلك كمع. رئيسية أسباب علي العثور أجل من

 أك حّلها ؽلكن ال اليت الصعوبة من مشكلة بسبب أمل خيبة الواقع
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 لغة يدرس من لكل مبلوفة تواجهها اليت الصعوبات من مشتقة
 أجنبية؟

 طالب كل منها يعاين اليت ادلشرتكة للصعوبات تصنيفها يتم مل
 ىذه. ادلشكلة اليت البّد منها ادلقابلة باعتبارىا األجنبية اللغات من
 حلّ  كؽلكن. األجنبية الّلغة تدريس عملية ألية منطقية نتيجة ىي
 .كالطالب ادلدرسٌن قبل من فقط الصعوبات ىذه

 بسبب تنشب اليت العربية الّلغة تدريس صعوبات العكس أفّ  علي
ىاىى . ذلك العامل يؤثرىا ك ؽلكن حّلها بإزالة خاص عامل كجود

. بادلشكلة ذا تصنيفها

 علا فئتٌن إيل ادلشكلة علي كجو العمـو أّف تصنيف الّلغة خرباء
 كمكاف مستول علي الفصل ىذا يستند كال. الّلغوية كغًن الّلغوية فئة
 : استعراضو كبعد ، ادلشكلة نوع حسب كإظلا ، تعليمية مؤسسة أك

 .لغوية عوامل .1

 اللغة تدريس ُب صعوبات سبب تعترب اليت العوامل اللغوية
 :كىي ، عدة ألسباب تنشب العربية

                                                           
 Fiddaroini, Saidun. 2006. Strategi Pengembangan Pendidikan Bahasa Arab. Surabaya: Jauhar. 

 .http://www.adab.sunan-ampel.ac.id/?page_id=1064 (22 Oktober 2011, 01.00 am) .87 : ص

http://www.adab.sunan-ampel.ac.id/?page_id=1064
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 . ُب الرتاكيب ّنا اللغات طبيعة ُب اختالفات كجود .أ 

 الّلغة ُب تضمينها يتم مل اليت العربية ادلواصفات كجود .ب 
 .االندكنيسية

 ك الصوت نظاـ من الّلغات إّما ُب خالفات كجود .ج 
 . كتاباتو

 .العربية لّلغة الرئيسية كخصائص كجود التصريفات .د 

ُب  كبًنا دكرا يلعب اللغوم العامل أف القوؿ ؽلكن عموما
تطوير تدريس اللغة العربية خاصة لغًن ناطقٌن هبا إال أنو ليس 

 .من أسباب ظهور صعوبة ُب استعاب اللغة

 لغوية غًن عوامل .2

 ُب مشاكل ظهور أسباب تعترب اليت اللغوية غًن العوامل
 كالثقافية االجتماعية االختالفات: منها ، العربية الّلغة تدريس

 كادلكاف ادلادية التحتية كالبنية إندكنيسيا ، لطالب العرب مع
 التعليمية كادلكونات النفسية عواملو طالب ك كقدرة كالوقت

  .نفسو العريب كصورة ، مل يُعّده استعدادا تاّما اليت

                                                           
 Fiddaroini, Saidun. ibid. 89 : ص. http://www.adab.sunan-ampel.ac.id/?page_id=1064 (22 

Oktober 2011, 01.00 am). 
 Op.Cit.  90 : ص 

http://www.adab.sunan-ampel.ac.id/?page_id=1064
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 ألف االستماع؟ تدريس مناقشة علي الباحث يركز دلاذا ٍبّ 
 كؽلكن. كأعلية عند اكتساب اللغة خاصة مكانة لو االستماع
ألنو متعّلق باألصوات الذم ىو  لغوية االستماع بعوامل تصنيف

 معينة لغة إتقاف ؽلكن البشر ٗنيع أف أكضح كما .أساس اللغة
 .بواسطة االستماع

 ألنو يتطلب اللغوية غًن العوامل من كجزء تصنيفو أيضا ؽلكننا
 عن سلتلفة تكوف أف ْنب اللغات ك ذلجة كألف. التعود االعرتاؼ
اتقنو ادلرء  سوؼ ، اجلّيد االستماع ُب فبالّتدريب ادلستمرّ  ، األخرل

 .جّيدا الّلغة

 ال االستماع مهارة إفّ  يقولوف الّناس أّف كثًن ، ذلك إيل أضف
 ادلشي تعّلم كما بذاتو ينمو سوؼ ألنّو ، خاصّ  تدريب إيل ٓنتاج

 البحث أساس علي ، ذلك كمع. الصغار األطفاؿ عند كالتحدث
 أف ادلعرفة من فقط ٪ 30 ٕنتص أف ؽلكن الّناس معظم أف ، العلمي

 من ، كلذلك. استيعاهبا ادلعرفة من ٪ 25 فقط كيتذكر يسمعها
 إيل ػلتاج االستماع فمهارة ادلعرفة من السمع ، استيعاب تعزيز أجل

  .التدريب اخلاص

                                                           
 Zainuddin, Rodliyah, dkk. 2005.  53 : ص. 
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 من ىامة مهارة يعترب فهو اللغة فنوف من فن ااستماع إفّ 
 احلياة مواقف معظم ُب استخدامها يشيع اليت ااتصاؿ مهارات
 نشرات إيل نستمع كضلن إليهم ليستمع يتحدثوف فالناس ، اليومية

 عن كنبحث كااستماع باحلديث اآلخرين كنتعامل األخبار
 ك ىذا لكل لنستمع كالشورة كالنصائح كاالرشادات التوجيهات

 .اآلخرين نزر كجهات نفهم أف ضلاكؿ أننا كما بو نعمل

 بتدريب االىتماـ ينبغى ، احلاضر كقتنا ُب االستماع كألعلية
 كادلناقشات اخلطبة مساع علي بالقدرة كتزكيده االستماع الطلبة علي

 .كالتلفزيوف الراديو برامج كاستماع

 تدريس مشكالت فتحليل انطالقا من التفكًن السابق ،
 فلًنيد مهّمة 1االسػتماع ُب ادلدرسة الثانوية احلكومية شربوف 

 الطالب ؽلكن كىي ، العربية الّلغة تدريس ُب ادلتمثل اذلدؼ لتحقيق
مساعا ك كالما ك قراءة )كالسلبية  ااغلابية من كلّ  مع استخدامها

 .(ككتابة

 

 

                                                           
 .  112-11: ص . دار الثقافة: القاهرة. أساسٌات تعلٌم اللغة العربٌة. 1977.  ٌونس، فتحى علً و الناقة، محمود كامل 

 .232: ص . جامعة الملك السعود: رٌاض. علم اللغة النفسً. 1982.  منصور، عبد الماجد سٌد أحمد 
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 البحث فوائد .و 

 :فهي كعمليا، نظريا األُناث ىذه تستفيد أف ادلتوقع كمن

 سيما كال ، الباحثٌن من كادلعرفة ادلفردات لتوسيع كوسيلة .1
 فيفهم تدريس اللغة العربية ُب يستغرقوف أكقاهتم الذين أكلئك

 .االستماع مهارة ُب خاصة  ىذه اللغة تدريس مشكلة

للمدرسة الثانوية احلكومية شربوف  خاصة كتقييمها فيها للنظر .2
 .االستماع تدريس ُب سيما ال  فلًنيد ،1

 حوؿ البحوث من مزيد اجراء ادلادم األساس باعتبارىا .3
 .العربية باللغة االستماع مشاكل

 .إليها ٓنتاج اليت الوكاالت أك لألحزاب مرجعية كمادة .4

 

 األدب استعراض .ز 

 لألدب أم الكتب استعراضا يتضمن ادلراجع االستعراض ىذا
 األساسية كالبحوث ااذلاـ يقدـ من أك النقاش ّنوضوع يتعلق فيما

 .بو القياـ

                                                           
 Nasuhi, Hamid dkk. 2007. Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Skripsi, Tesis dan Disertasi). 

Jakarta: CeQDA. 20 : ص.   
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 علي التعرؼ أم التدريس، ىو أحد ادلباحث ُب البحث ىذا
 يتضمن التايل كالباحث كالتعّلم، التعليم ُب تواجهها اليت ادلشاكل
 ُب السبب كيكوف النحو علي أجريت اليت الدراسات من العديد

 : تفعلو أف لالىتماـ كادلثًن شلكنا ذلك ىو البحث ىذا

 احلكومية، شربوف ااسالمية اجلامعة )كورنيواف جيجى .1
 دكر ك االستماع مهارة "ادلوضوع ٓنت رسالتو ُب( 2003
 أنو ،"العرب لغًن العربية اللغة تعليم ُب الصوتى التسجيل كسيلة

 إيل ػلتاج هبا ناطقٌن لغًن العربية اللغة تعليم ببف استنبط
 تعليمو ُب ادلعلم ّنساعدة جديرة ىي ك التعليم كسائل استخداـ
 أنو بل ادىادىم ُب كتشبيو الدرس تفهم ُب التالميذ كمساعدة

 يتخذ كال بدكهنا ادلرجوة بصورهتا التعليمية العملية أركاف إحدل
 .بغيابو األكمل شكلو

( 2002 احلكومية، شربوف ااسالمية اجلامعة )الدين زين زلمد .2
 الثاىن الفصل ُب العربية اللغة ُب االستماع مهارة ترقية "برسالتو

" كونينجاف جالكسانا احلكومية ااسالمية الثانوية بادلدرسة
 ترقية علي العربية اللغة تعليم ُب ادلستخدمة الطريقة أف خلص
 تعليم صلاح إيل يصل مل الثاىن الفصل ُب االستماع مهارة
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 يكن مل الفصل ُب استعملها اليت ادلباشرة بسبب االستماع
 ىذه دلت ك. األخرل بنشطة تدفع مل ك ٪ 54 بقدر كاملة

 الفصل ُب العربية اللغة تعليم ُب ادلستخدمة الطريقة أف األحواؿ
 .األغلبة ىي ٪ 67.5 بقدر فيها الثاين

 يدرس مل أحدا أف يبدك ، أعاله عدة دراسات إيل استنادا
المدرسة الثانوية  في وعالجها االستماع تدريس مشكلة": حوؿ

 كبالتايل. ."2012\2011  فليريد عام1الحكومية شربون 
 .كرلديا اجلدة عناصر تلبية الدراسة ىذه ُب أثًنت اليت القضايا

 

 البحث مناهج .ح 

 ، البحث ألغراض كفقا البحث نتائج علي احلصوؿ أجل من
 مع ٕناما تتالءـ اليت البحث أساليب استخداـ الضركرم فمن

 علي األسلوب استخداـ الكاتب الدراسة ىذا ُب. ادلتوقعة احلقائق
 :التايل النحو
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 البحث مناىج .1

 يعين طريق البحث ىذا فحص ُب ادلستخدمة الطريقة
 البحوث من النوع ىذا تركز ألف. (empiric)التجرييب  البحث

 ىذه كالتفسًن علي التحليل تشمل اليت ادلشكلة حل علي
 .احلقائق

 فيشمل البحث طبيعة من شوىدت إذا ، ذلك كمع
 هتدؼ اليت البحوث أم ، الوصفي علي البحث البحث
  ك اجلمل كاللفظية ادليداف ُب موجودة احلقائق منهجي لوصف

 .العددية ك ليس ك الظواىر

 ، ادليداين البحث فيشمل علي البحث حيث مكاف من ك
 إيل مباشرة ادليداف من ٗنعها ًب اليت احلقائق ألفّ  كذلك

 . فلًنيد1ادلدرسة الثانوية احلكومية شربوف  ىي الكائنات

 احلقائق أنواع .2

 ، ْنريبية حقائق البحث ىذه ُب ٗنعها سيتم اليت احلقائق
 الواردة النظريات من أعاله العنواف إيل الصلة ذات احلقائق أم
 .ادليداين البحث ُب
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 احلقائق مصدر .3

 حيث موضوع ىو البحث ىذه ُب مصدر احلقائق معين
 .احلقائق علي احلصوؿ ؽلكن

 للحقائق األساسي ادلصدر (1

ادلرتبطة ك  احلقائق ىي األكلية احلقائق مصدر
 : مثل ، البحث حقائق علي للحصوؿ الرئيسي ادلصدر

 .بادلناقشة ادلتصلة (األدب)الكتب ادلكتبية  ( أ

 .احلقائق ٗنع ُب ادلقابالت الستخداـ ، عليو ادلدعى ( ب

 .الثانوية احلقائق مصادر (2

 تعطي اليت احلقائق ىي الثانوية احلقائق مصادر
 الذم األدب من أنذت كاليت ، األّكلية للحقائق تفسًنا
 .البحث عنواف مع زلتوياه يناسب

 ادلتصلة كادلواقع كادلقاالت كالدكريات اجملالت ( أ
 .ادلناقشة
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 خطوات البحث .ط 

 احلقائق ٗنع طريقة .1

 الباحث استخدـ ، البحث ىذا ُب احلقائق علي للحصوؿ
 : كىي ، عدة أساليب

 أسلوب ادلقابلة (1

( interviewer )ادلقابل أجراه حوار ىي ادلقابلة
 (.interviewee) الضيف من معلومات علي للحصوؿ

 عن حقائق علي للحصوؿ استخداـ  ىذا األسلوب ىذا
 ادلشاكل ، العربية اللغة ُب مهارة االستماع تدريس تنفيذ
 ادلدرسة دلدير الطريقة ىذه كتعاِب. كاحللوؿ تواجو اليت

ادلدرسة الثانوية  ُب العربية اللغة كمدرسي كالطالب
  . فلًنيد1احلكومية شربوف 

 ادلراقبة أسلوب (2

 كمنتظم متعمد بشكل تتم اليت ادلالحظة ادلراقبة ىي
 نفذ ٍب نفسية أعراض مع االجتماعية الظواىر حوؿ

 دلقياس تقييم أجرم ٍب التوزف ذلك بعد. التسجيل
                                                           

 Prof. Dr. Suharsimi Arikunto. 2006. Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik, edisi VI. 
Jakarta: Rineka Cipta. 155 : ص. 
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 تتم اليت احلقائق جلمع األسلوب ىذا  استخداـ.متدرج
 اللغة تدريس عملية ُب ادلباشرة كادلالحظة بسهولة فهمها

 . فلًنيد1العربية ُب ادلدرسة الثانوية احلكومية شربوف 

 أسلوب الوثيقية (3

 حوؿ ببحث احلقائق السعي ىي ىذه الوثيقة
ك  ك سلطوطات مذكرات شكل ُب ادلتغًنات أك األمور
 ك زلاضر ك النقوش ك اجملالت ك الصحف الكتب

 ىذا كيستخدـ .كىكذا األعماؿ كجداكؿ االجتماعات
ادلدرسة الثانوية  العامة ادلقرتنة احلقائق السرتداد األسلوب

 اجلغرافيا يتضمن كالذم ،  فلًنيد1احلكومية شربوف 
 كادلعلمٌن  التحتية كالبىن ادلرافق من كحالة االقامة كتاريخ

 كاألنشطة الفصوؿ كجداكؿ الدراسية كادلناىج كالطالب
 .اليومية

 

 

 
                                                           

 Ibid. 229 : ص. 
 Op Cit. 231 : ص. 
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 احلقائق ٓنليل طرؽ .2

 : قبل بػ من احلقائق ٓنليل ًب كقد

  اليت تتعّلق ٍب ك ٗنع احلقائق الصلة ذات احلقائق عن ُنث (1
 .الرسالة بعنواف

 العثور سيتم أنو ُنيث عليها احلصوؿ ًب اليت احلقائق ٓنليل (2
 .األسئلة إجابات علي

متبسسا علي أساس التفكًن  احلقائق ىذه مع ٔنليص ٍب (3
 .ادلقرر

 

 الكتابة تنظيم .ي 

  :فهي ستة أبواب إيل قسم ادلؤلف ىذه الرسالة إعداد ُب

كتابة ىذه الرسالة ُنيث يشرح الكاتب   مقدمة األّول الباب
مشكلة  ك ااجرائى ك تعريف خلفية البحث

 البحث ك أسس التفكًن ك البحث ك أىداؼ
 األدب ك مناىج فوائد البحث ك استعراض

 .الكتابة البحث ك خطوات البحث ك تنظيم
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ااطار النظرم ، يبحث فيو أعلية االستماع ُب   الثّاني الباب
اللغة العربية ك عناصره ك عواملو ُب التدريس، ٍب 

 .الشرح عن مهارة التدريس عند ادلدرس

الصور ادلدرسية ك الوصفية عن تدريس االستماع   الثّالث الباب
،   فلًنيد1ُب ادلدرسة الثانوية احلكومية شربوف 

ُنث فيو تاريخ ادلدرسة ك عدد الطالب ك 
 .الطالبات ك نشاط التعليم ك التعلم ُب االستماع

 ااطار إيل ادلشاكل ُب تدريس االستماع  ك  الّرابع الباب 
 .العوامل اليت تؤثر إيل حدكثها

 العالج حلّل ادلشاكل ُب تدريس االستماع ، أم   الخامس الباب
يبٌن فيو كل ادلعالجات ٕنكن أناذىا لرتقية 

 .تدريس مهارة االستماع كالبدائل ذلا

 ادلشورة ذلك ُب ّنا ،   نتائج البحث ك ادلناقشاتالسادس الباب
 .كاالختتاـ كاالستنتاجات
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