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 الباب األول

 المقدمة

 خلفية البحث -أ

، ألنو سبيل اذلداية، وطريق السالمة من آن الكرمي على ىذه األمةل القر نزو إن 
ٍتِّ ُىًدى َفَمِن ات ََّبَع ُىَداَي َفال َيِضلُّ  ا يَْأتِيَ نَُّكم مِّ الضالل والغواية : كما قال تعاىل }فَِإمَّ

 ٔ[.ٕٗٔ-ٖٕٔذِْكرِي فَِإنَّ َلُو َمِعيَشًة َضنًكا{ ]طو : َوَمْن أَْعَرَض َعن  َوال َيْشَقى 

وأنزلو على نيّب ختم بو القرآن الكرمي ىو كتاب ختم اهلل بو الكتاب، 
ومعجزة اإلسالماخلالدة الىت ال يزيدىا التقدمي العلمي إال رسوخا يف اإلعجاز، ٕاألنبياء.

أنزلو اهلل على رسولنا حممد صلى اهلل عليو وسلم ليخرج الناس من الظلمات إىل النور، 
 ٖىل الصراط ادلستقيم.إويهديهم 

ذكر أبو الفتح ابن جٍت ىف كتابو )اخلصائص( حيث قال: "حد اللغة: 
أما اللغة العربية ىي الكلمات اليت يعرب  ٗهبا كل اإلنسان عن أغراضهم".أصوات يعرب 

 
 
 

                                                           
ادلملكة العربية السعودية )، سير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنانفت عبد الرمحن ناصر السعدي،ٔ

 .ٖٔص   م( الطبعة األوىل، ٕ٘ٓٓ: دار السنة، 
بَتوت: دار الكتاب العلمية، (، مناهل العرفان في علوم القرآنحممد عبد العظيم الزرقاين، ٕ

 .ٔٔ، ص ٔم( ج ٜٛٛٔى /ٛٓٗٔ
 .٘)القاىرة : مكتبة وىبة( د ت،ص  القرآنمباحث في علوم  ،القطانمناع خليل  ٖ
)بنجرمسُت: دار محيداء للنشر ، نظرية وتحليلها-محاضرات في فقه اللغةأمحد ديرايب البنجري،  ٗ
 .ٕ م(، ص. ٜٕٓٓوالتوزيع، 
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هبا العرب عن أغراضهم. وقد وصلت إلينا من طريق النقل. وحفظنا لنا القرآن الكرمي 
       ٘ واألحاديث الشريفة، وما رواه الثقات من منثور العرب ومنظومهم.

اللغة العربيةىي الكلماُت اليت تعرُب اللغة فكرة ناطقة، والتفكَتة لغة صامتة. 
هبا العرُب عن اغراضهم. وقد وصلت إلينا من طريق النقل. وحفظها لنا القرآن الكرمي 
واألحاديث الشريفة، وما رواُه الثِّقات من منثور العرب ومنظومهم. إّن اللغة العربية من 

ال يفهمهما إاّل بفهم الّدين، و معرفتها فرض واجب، ألّن فهم الكتاب و السنة فرض، و 
اللغة العربية، وما ال يتّم الواجب إال بو فهو واجب، إما واجب على األعيان و إّما 

 ٙواجب على الكفاية.
اللغة ىي أداة االتصال ادلستخدمة من قبل أفراد اجملتمع للتواصل ، وذلك ألن 

ة يف ىذا العامل ، ىذه اللغة ذلا دور كبَت جدا يف احلياة. يف العديد من اللغات ادلوجود
واللغة العربية ىي واحدة من اللغات العادلية وكما ىو معروف يف معظم حبصة منهجي 
بُت لغات أخرى ، األمر الذي جيعل من ادلزايا والعربية مقارنة مع لغات أخرى. و قال 

 (:ٕاهلل تعاىل ىف سورة يوسف، األية )
                      

ىي لغة الدين اإلسالم وادلسلمُت, منذ  تعليم اللغة كذلك عن اللغة العربية
رمي بلسان عريب كطلوع اإلسالم إىل أخر الزمان. بعث اهلل رسولو فأنزل اهلل القرآن ال

 مبينز.

 
 
 

                                                           
 ٚ. ،ص(مٕٚٓٓ دارالفكر،: لبنان) ،العربية الدروس جامع ، الغالييٍت مصطفى5

، )بَتوت:مؤسسة الرسالة، العلوم يف الدين يف العصر احلاضر مشكلةعبد الرمحن بن جعلة اللوحيق، ٙ
 مٜٜٜٔى /ٕٓٗٔ
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إّن أول كلمة أنزذلا اهلل سبحانو وتعاىل يف القران الكرمي )اقرأ( وىذا تنوين من اهلل 
عز وجل بأمهية القراءة والكتابة يف حياة الفرد واجملتمع ومازالت القراءة وستبقي عماد 
العلم وادلعرفة والوسيلة األساسية لإلحاطة بادلعرفة وادلعلومات والبقاء على التصال مباشر 

يط بادلواد القرائية ادلتعددة فأينما كان اإلنسان فانو يستطيع القراءة طادلا عمل دون وس
 ٚعلى ذلك.

العالقة بُت القراءة وفنون اللغة األخرى: تكلمان عن االستماع وعن الكالم أو 

التحدث، واآلن نأيت اىل الفن اللغوي الثالث أال وىو القراءة. ولكن قبل أن قسًتسل يف 

فن اللغوي دعنا نربط أوال بُت ىذا الفن وفنون اللغة األخرى، االستماع تفصيالت ىذا ال

والكالم والكتابة: لكي يكون التلميذ قادرا على ادراك الكلمات واجلمل والعبارات 

ادلطبوعة، فانو البد أن يكون قد استمع اليها منطرقة بطريقة صحيحة من قبل. فالفهم 

الكالم. والتلميذ احلساس للتدابَت والعالقات بُت  يف القراءة يعتمد على فهم القارئ لغة

 الكلمات يف اللغة ادلنطوقة يكون أكثر حساسية لنفس ىذه األشياء يف اللغة ادلكتوبة.

والقراءة تساعد التالميذ على اكتساب ادلعارف وتثَت لديهم الرغبة يف الكتابة 
والعبارات ادلستخدمة يف الوحية. فن القراءة تزداد معرفة التالميذ بالكلمات واجلمل 

 
 
 

                                                           
ٕٖٔ. ،ص(ٜٜٙٔمنشوراذبامعة،: دمشق)اللغةالعرابية، تدريس طرائق يفحممودأمحدالسّيد،ٙ  
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الكالم والكتابة. وعلى ىذا فهي تساعد التالميذ يف تكوين احساسهم اللغوي، وتذوقهم 
 ٛدلعاين اجلمال وصوره فيها يستمعون وفيها تقرؤون ويكتبون.

المية الذين ىم مل يستطيع ادلشكالت كثَت احلدوث يف التالميذ ادلتوسطة اإلس
ىم يالقي مصاعب مجة يف كل مادة ادلدرسة الىت يتعلق ة, القرآن فصيحة أو بطالقبقرائة 

عقيدة واألخالق بادلادة العلم اإلمسية دبناسبة النص القرآن و احلديث. كمايف ادلثال ادلادة 
 مث القرآن و احلديث مث الفقو وغَت ذلك وخبصوص ادلادة اللغة العربية.

ة, ىم يعيشون ذلك تعليم  ادلتوسطة اإلسالمية يف حال تعليم القراء الطلبةمادما 
أيضا قليال على  الطلبةقليال على اإلىتمام يف تعليم القراءة,  الطلبةسهاًل و ممالِّ, موجود 

رس, ولكن امنا الطلبة اليت أمر هبا للقراءة فقط سيهتم بالداستجابة يف ىذا الدرس. 
 إىل التعليم. يهتمواو مل  الطلبة اآلخر مل يستمعوا

يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية باب السالم فاموروس دامل ثامن الصف ال يف طلبة
مل  بنجرماسُت الوسطى موجود كثَت عن ادلشكالت خصوصا يف تعليم القراءة. كمثل

ويقرأ الكلمة بُت يتلفظ احلرف كامال و يتلفظ عدد احلرف بالفصيحا  يف  يستطيع
 الكلمة بالتالقة و غَت ذلك.

ألهنا  يوجد ادلشكالت,  العربية حصوصا يف مبحث القراءةتعليم اللغة حال يف طبعا 
فعالية استخدام طريقة السمعية الشفوية في :أريد الكاتب ىف البحث العلمى بادلوضوع

باب السالم المتوسطة اإلسالمية  بمدرسة ثامنلطلبة الّصف التعليم القراءة 
 اموروس دالمب

 
 
 

                                                           
ٖٓٔ ص(  دارالفكرالعرىب:القاىرة) ،تدريسفنوناللغةالعربية،۲۰۰۲علىأمحدمدكور)ٚ  
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 أسئلة البحث ب. 

 ثامنلطلبة الّصف الفعالية استخدام طريقة السمعية الشفوية يف تعليم القراءة  كيف
 ؟اموروس داملبباب السالم ادلتوسطة اإلسالمية  دبدرسة

 . أهداف البحث  ج
لطلبة الّصف فعالية استخدام طريقة السمعية الشفوية يف تعليم القراءة دلعرفة كيف 

 .اموروس داملبباب السالم ادلتوسطة اإلسالمية  دبدرسة ثامنال
 

 أهمية البحث د. 

 وأما أمهية ىذه البحث كما يلي :

فعاية استخدام طريقة السمعية على معلومات للمعلمُت اللغة العربية في ليزيد .ٔ
 .الشفوية يف تعليم القراءة

 فعاية استخدام طريقة السمعية الشفوية يف تعليم القراءةللحصول علىحل  .ٕ
 اكتسبت من ىذه رسالة البحثة

 اإلسالمية احلكومية بنجرمسُت.أن تكون تربعة اخلزائن مكتبة جامعة أنتاساري  .ٖ

من حيث النظرية فيما يتعلق ىذا البحث على تطوير نظريات يف تعليم اللغة   .ٗ
 العربية، ويتعلق فيها من ادلواد القرائة
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 فرضية البحث -ه
فعالية استخدام طريقة السمعية الشفوية نستطيع هبا أن تعريف افًتضت الباحثة 

اموروس باب السالم ادلتوسطة اإلسالمية ب دبدرسة ثامنلطلبة الّصف اليف تعليم القراءة 
 .دامل

 التحديد اإلجرائي.و

لتيسر التفّهم على ادلوضوع و التجّنب عن اخلطإ ىف الشرح ، فأردت الباحثة أن 
 ىذا البحث، يعٌت : ات ادلستعملة يفتقّدم البيان إلصطالح

فعالية : فعالية ىي من كلمة فعال أي صفة مبالغة، أما فعالية فهي مصدر  
صناعي إسم تليهاتاء التأنيث للداللة على معٌت ادلصدر:فعالية ىو تأثَت والعقب، اليت 

فعالية بشكل عام يدل إىل أي مدى ربقيق ىدف الىت  ٜربمل حاصل ادلنفعة.
ومقصود الفعالية يف ىذا البحث ىو أن فعالية حال جناج يف استخدام    ٓٔربديدىا.

 في مهارة الكتابة.كلمة ثقبوسلية  

القراءة عملية عضوية نفسية عقلية, يتم  فيها ترمجة الرموز ادلكتووبة )احلروف  
صامتو( مفهومة, يتضح أثر إدراكها  /ن مقروءة )موصوتوواحلراكات والضوابط( إىل معا

عند القارئ يف التفاعل مع ما يقرأ وتوظيفة يف سلوكو الذي يصدر عنو يف أثناء القراءة أو 
 ٔٔبعد االنتهاء منها.
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ىى الطريقة الىت توجب ىف تعليم اللغة  السمعيةالشفويةادلراد هبذه الطريقة  
االجنبية ان يبدأ بتعليم الوحدة الصوتيو واألمناط الصوتية قبل حماول تعليم القراءة 

 ٕٔوالكتاب.

 الدرساتالسابقة -و
فعالية استخدام الطريقة التحليلية )الكلية( يف تعليم , ٕٙٔٓسلمة,  -1

ة ادلتوسطة مهارة القراءة لطلبة الّصف السابع دبدرسة االستقام
 اإلسالمية بنجرماسُت

 الكتب القراءة تعليم يف أمثليت طريقة ،تطبيقٕٕٔٓ نوراحلكمة، -2
 للبنات الفالح معهد يف الًتاث

 

 
 
 

                                                           

تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها: مناهجها رشد أمحد طعيمة. 12
 ٕٖٔ  .(، صٜٜٛٔ)إيسيسكو: منشورة ادلنظمة اإلسالمية للًتبية والعلوم والثقافة، وأساليبها

 


