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 الباب األول
 املقدمة
 

 خلفية البحث -أ
اللغة العربية لغة غنية، دقيقة، شاعرة، متتاز ابلوفرة اهلائلة يف الصيغ، ما تدل بوحدة 

. 1طريقتها يف تكوين اجلملة على درجة من التطور أعلى منها يف اللغات السامية األخرى
األصوات الىت اشتملت وهي لغة متميزة من الناحية الصوتية، فقد اشتملت على مجيع 

 .2عليها اللغات السامية األخرى

وأصوات اللغة العربية تستغرق كل جهز النطق عند اإلنسان. وخترج من خمارج 
خمتلفة تبدأ مبا بني الشفتني يف نطق حروف كالباء وامليم والفاء، وتنتهى جبوف الناطق يف 

واحللق وتنتهى إىل خارج الفام.  نطق حروف املد: األلف والواو والياء الىت خترج من الصدر
واللغة العربية لغة صنعت فانوهنا بنفسها. فالعرب أهل غناء، حيدون اإلبل، ويعرفون الدف 
واملزمار والراببة. وقد تدرجت هذه املعرفة فإذ هم شعب يغىن. وقد ساعدهتم العربية على 

طرب لسماعها، وتفهم بياهنا، ذلك، فإن هلا جرساً ورنيناً موسقياًّ. فإذ تكلم ذو بيان فإنك ت
وتراتح لتباينها. وهي هبذا اجلرس والرنني منحت العرىب التفوق يف األداء، غناء أو شعرا 

 على وزن وقافية.

واللغة العربية لغة مرنة، ويظهر ذلك من طواعية األلفاظ للذاللة على املعاىن.  
وطواعية العربية تتمثل أكثر ما تتمثل يف ظاهرتى الرتادف واالشتقاق بصفة خاصة، ويف 

قدرهتا على استيعاب املولد واملغرب والدخيل بصفة عامة.
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ظم عوامل اخلفاظ عليها القرآن الكرمي ابللغة العربية هو أع ولقد كان نزول
وانتشارها، ))فلقد انتشرت العربية عن طريقة القرآن الكرمي انتشاراً واسعاً، كما مل تنتشر أية 
لغة أخرى من لغات العامل. فهي لكل املسلمني اللغة الوحيدة اجلائزة يف العبادة، وهلذا 

قال تعاىل يف  لمون((السبب تفوقت العربية تفوقًا كبريًا على اللغات الىت يتكلمها املس
 . َعرَبًِيا لاَعلاُكْم تَ ْعِقُلْونَ آَّنً رْ قُ الْ : ِإَّنا أَنْ زَْلَناُه  القرآن الكرمي

اللغة العربية إحدى املواد الرتبوية املهمة جدا ليتعلمها اإلنسان. اللغة العربية هلا 
نظر ألمهية استخدام مكان خاص لرتبية يف إندونسيا، ألن اللغة العربية لغة العريب واإلسالم. 

اللغة العربية ، كان يف هذا جزيرا أن هذه اللغة تكون إحدى املواد املقررة يف املناهج الرتبوية 
 ابملدرسة اإلبتدائية واملدرسة املتوسطة واملدرسة الثانوية إما حكومية أو أهلية. 

والرتبية والرتبية مهمة جدا يف احلياة، وهي حاجة أساسية يف العملية اإلجتماعية. 
اللغوية هي إحدى من الرتبية املهمة يف عملية احلياة كذلك تعليم اللغة العربية. يستطيع 

 اإلنسان أن يستعمل اللغة بلسان، وبكتابة وبلغة اجلسد يف اإلجتماع.
الطالب لغري الناطقني يوجهون إىل املشكالت املتنوعات يف تعليم اللغة العربية. 

تعليم اللغة العربية هي من حيث صوت احلروف، القواعد،  مشكالت الطالب املوجودة يف
 واملفردات، وأسلوب اللغوية والكتابة وغري ذلك.

بنجرماسني هي من إحدى بني املدارس  19كانت ابملدرسة املتوسطة احلكومية 
جبانب كيفية قدرة املدرس اجليد. ويف  قراءة القرآنالىت متلك االهتمام الكبري إىل قدرة 

األوىل وجد الباحث أن الطلبة يف الصف السابع ال يزالون صعوبة يف نطق  املالحظة
العربية. مشاهدة الباحث هذه احللة بسبب أن املدّرس يعلم اللغة العربية بدون  األحرف

املناسبة، وأيمر الطلبة أن يكتب ما كتب املدّرس يف السبورة دائما وال يبني   اسرتاتيجية
العربية الصحيحة، وأكثر الطلبة مل يعرفوا عن طريقة نطق  األحرفابلكمال عن طريقة نطق 
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ستماع دائما إىل حماضرة املعلم والعمل على املشاكل القائمة العربية الصحيحة، واال األحرف
 .LKSيف الكتاب 

اللغة العربية بسالسة، حيتاج إىل  من أجل هذه املشكلة املذكورة حيث أن تنفيذ تعلم
يف تعليم  (Beatboxبيت بوكس) اسرتاتيجيةاملؤثرة لطلبة ابستخدام أن تكون عملية التعليم 

هو فن عمل صوت الطبول ( Beatboxبيت بوكس) اسرتاتيجية. العربية األحرفأصوات 
ابستخدام  بوتو واإليقاع واألصوات املوسيقية وتقليد أصوات بعض احليواَّنت و صوت الر 

 .الفم واللسان والشفتني وممر األنف واحلنجرة
بيت  اسرتاتيجيةمن تلك املشكلة حتاول الباحث إلجراء استخدام و  

 19العربية ابملدرسة املتوسطة احلكومية  األحرفيف تعليم أصوات  (Beatboxبوكس)
يف تعليم  (Beatboxبيت بوكس) اسرتاتيجيةاستخدام  "فعاليةبنجرماسني. حتت املوضوع 

     ".بنجرماسني 19 العربية ابملدرسة املتوسطة احلكومية األحرفأصوات 

 أسئلة البحث  -ب
 :البحث هي هذا أسئلة فبناء على خلفية البحث السابقة، 

يف ترقية كفاءة  (Beatbox)بيت بوكس  اسرتاتيجيةما مدى فعالية استخدام  -1
 العربية؟ األحرفالطلبة يف نطق 

يف ترقية رغبة  (Beatbox)بيت بوكس  اسرتاتيجيةما مدى فعالية استخدام   -2
 العربية؟ األحرفيف نطق الطلبة 

 تحديد اإلجرائال -ج
 لتجنب االلتباس يف فهم عنوان هذا املقال، حبساب املؤلف التأكيد، وهي :

 فعالية -1
فعالية هو قياس مدى األهداف )الكمية والنوعية والتوقيت( اليت مت التوصل 

 .إليها



4 
 

 
 

نتيجة االختبار البعدي ل يهي حتصومقصود الفعالية يف هذه البحث: 
 .الضابطة مجموعةلل االختبار البعدي نتيجة من اجود ةيبيالتجر  مجموعةلل

 اسرتاتيجية -2
خدام اإلمكاَّنت والوسائل املتاحة تيقصد ابالسرتاجتية بصفة عامة، فن اس

بطريقة مثلى، حتقيق األهداف املرجوة على أفضل وجه. ويف التدريس يقصد 
واإلجراءات اليت يقوم هبا املعلم التدريس هي جمموعة من اخلطوات  سرتاتيجيةاب

على متهيد للدرس يثري  سرتاتيجيةلتحقيق أهداف التدريس، وتشتمل هذه اال
دافهية الطالب للتعلم، وحتديد تتابع األنشطة من التعليمية التعلمية اليت تتيح 
حتقيق األهداف املرجوة، مبا تتضمنة تلك األنستة من حتديد ألدوار املشاركني 

لم، الدارسني( والوسائل واملواد التعليمية، والطرائق واألساليب التديسية، فيها )املع
وأنواع التعزيز املتبعة، والوقت املخصص لكل منها، وأساليب التقومي التكويين 

  3واخلتامي.
 (Beatbox)بيت بوكس  -3

هو فن عمل صوت الطبول واإليقاع واألصوات  (Beatbox)بيت بوكس 
بعض احليواَّنت و صوت الريبوت ابستخدام الفم واللسان املوسيقية وتقليد أصوات 

 .والشفتني وممر األنف واحلنجرة
 أصوات  -4

دون ختصيص، خيضع لعدة  Phoneticsبينا يف هذا الفصل أن علم األصوات 
تقسيمات أو تصنيفات، حبسب مسرية إصدار الكالم وأدائه نطقا، وحبسب 

ا أحدااث مادية منطوقة، أو كوهنا ذات طبيعة هذه األصوات من حيث كوهن

                                                             
)مطبعة جامعة موالن مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنق :  ،مهارت الدريسأوريل الدين،  3

 1٤6(، ص. 2011



5 
 

 
 

وظائف معينة يف بنية الكلمة، وحبسب وجهات النظر يف الدرس والتحليل وجمال 
 الدراسة.

 بنجرماسني 19املتوسطة احلكومية  درسةامل -5
هي أساس املؤسسات التعليمية بنجرماسني  19املتوسطة احلكومية  املدرسة

وأيضا اسم أحد ، عاما 15 -13الرمسية لألطفال الذين ترتاوح أعمارهم بني 
يف املدينة بنجرماسني يف  )فموروس دامل( AMD تقع يف الشارع تواسطةملااملدرسة 

 مقاطعة كاليمانتان اجلنوبية.
 أهداف البحث -د

يف ترقية كفاءة  (Beatbox) بيت بوكس اسرتاتيجيةملعرفة مدى فعالية استخدام  -1
 العربية. األحرفالطلبة يف نطق 

يف ترقية رغبة  (Beatbox)بيت بوكس اسرتاتيجيةفعالية استخدام  مدى ملعرفة -2
 .العربية األحرفالطلبة يف نطق 

  أمهية البحث -ه
 العربية. األحرف يف تعليم أصوات رغبةال االتلميذ، لزايدة  -1
 .العربية األحرفلتعليم أصوات  لبديلا ،مدرس -2
 العربية. األحرفتعليم ملدرس اآلخر لتعليم أصوات  اسرتاتيجية لبديل، امدرسة -3
 يف (Beatbox)بيت بوكس اسرتاتيجيةفعالية استخدام  الكاتب، ملعرفة احلاصل -٤

 العربية. األحرفتعليم أصوات 
 فرضية البحث -و

 واملسلمات األساسية هلذا البحث هي:
 بيت بوكس اسرتاتيجيةعلى أساس نظرية املوجودة أن تعليم األصوات ابستخدام  -1

(Beatbox)  سوف يكون أكثر نشاطا يف عملية التعلم وتوجد أن تشجيع فهم
 الطلبة يف األصوات.
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بيت  اسرتاتيجيةعلى أساس نظرية املوجودة أيضا أن تعليم األصوات ابستخدام  -2
 لبة يف األصوات.أن تطوير قدرة الط (Beatbox) بوكس

 وفرضية البحث هي:
طلبة لل نتيجة االختبار القبلى والبعديبني  توجد فروق(، aHالفرضّية البديلة ) -1

م استخدا يف بنجرماسني 19 املتوسطة احلكومية درسةابمل السابعالصف 
  (Beatbox) بيت بوكس اسرتاتيجية

 القبلى والبعدينتيجة االختبار بني  ال توجد فروق(، oHالفرضية الصفرية ) -2
 ماستخدا يف  بنجرماسني 19 املتوسطة احلكومية درسةملاب السابعطلبة الصف لل

  .(Beatbox) بيت بوكس اسرتاتيجية
 الدراسات السابقة   -ز

 لفضيلة فوتري رفسنجاينالبحث العلمي  -1
 بين نةرمقا سةدرا: لعربيةا للغةا في اتألصوا بنقال" اعنوان البحث :  (أ

 ."لتجويدا علمو اتألصوا علم
 : أهداف البحث (ب

 اتألصوا علم بين اتألصوا بنقالا في فالختالوا لتشابها جهأو ما (1
 ؟ لتسميةا حيث من لتجويدا علمو

 اتألصوا علم بين اتألصوا بنقالا في فالختالوا لتشابها جهأو ما (2
 ؟ رجلمخاا حيث من لتجويدا علمو

 اتألصوا علم بين اتألصوا بنقالا في فالختالوا لتشابها جهأو ما (3
 ت؟لصفاا حيث من لتجويدا علمو

 Qualitative لنوعيا أو لكيفيا لمدخلا لباحثةا متستخدو: منهج البحث(ج

Method 
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 وهذه الدراسات السابقة من الكتب: 
2- Dan Stowell and Mark D. Plumbley, Characteristics of the 

beatboxing vocal style, Centre for Digital Music Department of 

electronic engineering queen mary, University of London: 19  

 أسباب اختيار املوضوع   -ي
 عنوان: الختيار هناك بعض األسباب األساسية، مما دفع الباحث

تعلم الة يفعالل خمارج احلرف استعني يفالذي يكمن التعلم  اسرتاتيجيةحتليل  -1
 اللغة العربية.يف تعليم  ةبالطل

 األحرف أصواتيف  "(Beatbox)بيت بوكس "جتربية تطبيق االسرتاتيجيات  -2
 للطالب. العربية

علم صاحب البالغ، هذه املسألة ال أحد قد حبثت أساسا على نفس الكائن،  -3
تكون نقطة مرجعية لتحسني وزايدة  حيث من املتوقع وجود هذا البحث أن

 .تطويرها يف املستقبل
 هيكل البحث -ح

يف هذا البحث، الباحثة تستخدم هيكل البحث مكّون من مخسة أبواب، وهي كما 
 يلي:

والتحديد اإلجرائي  : مقّدمة تشتمل على خلفية البحث وأسئلة البحثالباب األول
وأسباب اختيار املوضوع والدراسات  فرضية البحثو  وأهداف البحث وأمهّية البحث

 وهيكل البحث. ةالسابق
 عملية النطقو  مهيتهاأالعربية و  األصواتشتمل على ويالّنظري  اإلطار :الباب الثاين

التقابل الصويت بني األصوات واحلرف اهلجائية و  (Beatboxمفهوم بيت بوكس )و 
 .(Beatbox)واملصطلحات الصوتية يف  
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 ،وتصميم البحث ه،ومدخلالبحث البحث يشتمل نوع  يةمنهج:  الباب الثالث
 ،وأساليب مجع البياَّنت ،والبياَّنت ومصادرها عينته،و  البحث جمتمعو  ،وموضوع البحث

 وأسلوب حتليل البياَّنت. ،وتصميم القياسات
وتعليم  عن ميدان البحثة يشتمل على حملو  ،تقدمي البياَّنت وحتليلها:  الباب الرابع

 وحتليل البياَّنت وتفسريها. ،وتقدمي البياَّنت ،فيهالعربية 
  يشتمل على خالصة البحث وتوصيات البحث.و  ،: اخلامتة الباب اخلامس


