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 الباب األّول

 مقدمةال

 ا. تمهيد المشكلة

اللغة ىي وسيلة للتفكَت,  يف التواصل بُت البشر. ذلا دور مهم ىي من احدى العناصر اليت اللغة

ال  لغةال ألن دون معًتف للغة ادلهمةا و دور والتعبَت, واإلتصال, وىكذ أهنا وسيلة للتعليم والتعلم,

يف حاجة  اللغة و فوق ذلك، كان استخدام .واصلوا باحلسن يف احلياةتاإلنسان ان جيتمعوا و ييستطيع 

  .حتريريا و إماشفهيا  إما إىل اآلخرينالرأي والفكرة لتعبَت الفكر و وظيفية ايل  مهارات اللغة ال

 للشخص خصائص النشاط إذا نظرت من(  ان ادلهارات اللغوية 27:2102قال فخر الرازي )

مهارات  و مها مهارة تقبلية ومهارة منتجة. اما مهارة تقبلية منها إىل قسمُتميكن تقسيمها  تكّلم يف

اإلستماع ىو فن يشتمل هبا عملية معقدة. فإنو ليس رلرد )مساع(, إنو عملية يعطى فيها  .االستماع

الكتابة من احدى ادلهارة  ادلستمع إىتماما خاصا, وانتباىا مقصودا دلا تتلقاه إذنو من األصوات,أما

 أنشطة والكتابة مها . مهاراة االستماعألساسية يف تعليم اللغة العربية وكذالك يف تعليم اللغة األجنبية ا

 أن (277010سوحَتمان ) قد قال .إعالمللتواصل و  من الطرق أن كالمها تقبال يتصل بعضها يف احلال

 .كتابياشفويا وإما  إما  االتصال تعليم اللغة يف األساس ىو تعلم
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االستماع ىو ادلهارة األوىل يف عملية االتصال, مهاراة االستماع ىو ادلهارة اللغوية اليت ليست 

 يقادر على استيعابلن يستطيع شخص ان  و دون مهارات االستماعأقل ألمهية من ادلهارات األخرى. 

ادلسلم ابن (. و قال ادلفكر العريب 27:2107ادلعلومات اليت متصل مبهارات األخرى. فخر الرازي )

( إن السمع ابوادلملكات اللسانية يعٍت أن اإلستماع شرط أساسي للنمو اللغوي :001:00خلدون )

 بصفة عامة, و بدونو ال توجد اللغة مبعناىا اإلصطالحي لدى اإلنسان. 

عملية مساع عن رمز اللغة من ادلتكلم الذي يسمعو األذن بدقة واىتمام كامل و اما اإلستماع ىو 

إلعطاء اإلعالم و  الىت تغرض كلمة  حرفيا او عن نتائج الذي نستمع إليو تحتوية ىي عملية الكتاب

 و الًتفيو.   ادلعلومات

ويشمل الكتابة علي نشاط ادلراسلة, مبا فيو الكتابة مبعٌت غاية البساطة ككتاب احلرف حىت  

أي لتصَت رموز الرسومية  كتاب الصعوبة. وبالتايل الكتابة ان يكون نشاطات بسيطة ولكن األساسي,

 . (27:21:44فقط فخر الرازي )

و ىي مرحلة الكشف عن مدى قدرة  ىناك تقنية التعلم اليت تسمى باالمالء ىف تعليم اللغة

الكتايّب. التفاعل نشاط الكتابة و اإلستماع ومطلوب  و كذالك اإلمالء ىي ادلتعلم على كتابة ما يسمع,

مفعول بإعطاء الّنّص اىل الطالب إنتاجية و ىي نشاط  -متقبلمن مهارة مهارة الكتابة واألستماع بعض 

بعد ذلك سألوا إلعادة إنتاج بكتابة النص الذي قد  من خالل األشرطة و قراءة بأنفسهم او تسميعا
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السماع ذلا وظيفة المتصاص على ما يقول ادلتكلم, مث  (, و ىنا ألة 27:21:42فخر الرازي )مسعوا. 

 اذا مسع األذن فكتب اليد على ما مسعو. و مها يتعاونان و يتعّلقان.. كتب ادلستمعُت

دقة حىت كّل مجل و كّل كلمات و كل أحرف فيها معاين, فلذلك اللغة العربية ىي لغة القران 

و بالعكس الكتابة سوف تأثر على دقة ادلعٌت، إذاكانت الكتابة ادلناسبة و معنىها أن تكون صحيحا، 

و   و لذلك معروف أّن فهم ادلعلومات الذي حصل باللسان. ابة فخطاء ادلعٌتاذا مل تصب الكت

 الكتابة, يعرف بنجاح اإلستماع الذي يتأثر يف اقتناع مهارة الكتابة.

يف ىذه ادلشكلة كثرة احلدوث فيها مل يناسب بُت مهارة اإلستماع و الكتابة خصوصا يف كتابة 

 ب مل يصّبوا يف الكتابة و لو كان ادلدّرس ينطب بالفصاحة و ادلفرادات باللغة العربية, أحيانا الطالّ 

الواضح, ادلثال ينطب ادلدّرس "طالب" ولكن الّطاّلب يكتب "طلب" بغَت مد بعد حرف "ط". ىذه 

ادلشكلة حتدث ألّن الّطاّلب مل يتعّودوا يف استماع الكلمات او اجلملة باللغة العربية اذا تعّود الّطاّلب 

 ات فتعّود الّطاّلب يف خطاء كتابة ادلفردات باللغةالعربية.  هبذه اخلطاي

أساس على التجريبة و ادلشاكل يف ادلبحث, العثور الباحثُت أن اإلستماع ىو بعض من مهارات 

 صعوبة, ألنو ليس استماع فقط بل ىناك عملية  يف تفسَت و تفهيم ادلعٌت ادللفوظ مبتكلم. 

اإلستماع تطلب على إختصاص يف اىتمام لزيادة نسبة النجاح. لتعليب يقال أن مهارة  و من ا

 .لذلك ميكن أن نرى أن االستماع ىي ادلهارة اليت يصعب لنتعلم ولقدرة يف اليوم
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عالقة بُت أساس على ذلك ادلشاكل حتاول الباحث جللب ادلشاكل دلادة البحث على العنوان 

تفعل ىذا البحث دلعرفة الروابط بُت مها رة اإلستماع و . و مهارة االستماع و مهارة كتابة اللغة العربية

قدرة الكتابة, لكى من أجل العثور على حل ادلشكلة بواسطة استخدام طريقة ادلناسبة يف تطوير مهارة 

 مهارة اإلستماع و مهارة الكتابة.اللغوي على اختصاص 

 

 صياغتهمطابقة المشكلة و  .ب

 قدمت الباحثة مطابقة ادلشكلة كمايلي1إضافة إىل التمهيد للمشكلة السابقة، 

 م يتعاودوا التالميذ على مساع اللغة العربية  .:

  صعوبة  لًتكيز التالميذ  على مساع اللغة العربية .2

 أما صياغة ادلشكلة فَتمز بسؤاالت تالية 1

 كيف مهارات إستماع التالميذ يف اللغة العربية ؟ .:

 ؟  كيف مهارة  كتابة التالميذ يف اللغة العربية .2

 ىل ىناك عالقة بُت مهارة إستماع التالميذ و مهارهتم يف كتابة اللغة العربية؟  .3

 ج. أهداف البحث

 :ىناك أىداف اىل أن يتحقب من ىذا البحث, كما يلي
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 مهارات إستماع اللغة العربية للتالميذ   عرفةدل . 1

 قدرة كتابة اللغة العربية للتالميذ   عرفة .  دل2

 بُت مهارة االستماع و مهارة كتابة اللغة العربية. دلعرفة عالقة 3

 

 د . فوائد البحث

 كل البحث أن يتوقع على الفائدة األطراف ذات العالقة. 

 أما  ىذاالبحث أن يتوقع توفَت الفوائد1 

 للباحثة  .:

يف تطوير على تعلم االستماع, و نعرف مبدى األثر اإلجيايب من جناح مهارات الًتاث العلمية إلعطاء 

 اإلستماع.

 للمدرس  .3

حتسُت نوعية تعليم اإلستماع و الكتابة يف ادلاضى ويستطيع ليساعد ادلدرس مساعدة للمدرسُت يف 

يف استخدام طريقة التدريس ادلناسبة من أجل حتقيب على التعليم كامال, وال سيما يف زيادة القدرة على 

 اإلستماع و الكتابة للتالميذ.

 للتالميذ  .4
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أن يتوقع لكى التالميذ ان يستطيع على كتابة احلرف او اجلملة من اللغة العربية ومن ىذاالبحث  

 بدقة و بساعد يف تقدًن ادلعلومات و االتصاالت.

 ه. تركيب تأليف الرسالة

البحث ىذا متكّون من مخسة أبواب يبدأ بصفحة ادلوضوع وصفحة موافقة وقائمة اجلدول  

الباب االّول ادلقّدمة يبدأ بتمهيد ادلشكلة وصياغة ادلشكلة وأىداف وقائمة الصوار وقائمة ادلالحقات. 

النظريات وىيكل  وتأليف الرسالة. الباب الثاىن ى تركيب البحث ومنهجية البحث وفوائد البحث و

التفكَت وفرضية البحث. الباب الثالث مكان البحث وعّينتو وتصميم البحث ومنهج البحث وتعريف 

ث وأداة العملّية التنمية وطريقة مجع البيانات و طريقة حتليل البيانات. الباب الرابع اإلجرائى وأداة البح

راجح نتائج البحث وتفسَتىا أو حتليل النتائج. الباب اخلامس النتائج و اإلقًتاحات. وخيتمم بادل وى

 وادلالحقة وسَتة الباحثة.

 

 

 

 

 
 


