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 الباب األول
 المقدمة

 
 .خلفية البحث  . أ

ة لطّالب امل  ة مهمّ ّ سلمني لفهم القرآن واحلديث فوجب عليهم أن اللغة العربي
دا ّ ة يف حياة املسلمني. يفهموها فهما جي ال بد على كل مسلم أن يتعلمها . و هي مهمّ

وكذالك كانت الكتب . ألن الصالة وأنواع العبادة منها يستخدمون اللغة العربية
 احلديث و القـرآن همف يف مهمة لغة هي العربية اللغـة و. اإلسالمية مكتوبة بالعربية أيضا

 الكرمي القـرآن لغة هي العربية اللغة:" حممود نايف قال.  الرتاث وكتب العربيـة اللغة وكتب
 األرض ألهل الوحي لغة لتكون العاملني رب اختارهـا الـيت اللغة وهي الشريفة والسنة
    .1"مجيعـا

 اللغة جعل تطورهـا يف  بل. فحسب الدين لغة ليست هي العربية اللغة كـانت
 PBB(.2( املتحدة ألمم رمسية العربيـة اللغة صارت ١٩٩٣ السنـة مند. العـامل يف الرمسيـة

م ا قد تطورت يف هذا الزمن واستفادها الناس لتجديد حيا ّ , عرفنا أن العلـم و التكنولوجي
ا يف عملية التعليم وباخلصوص  ّ لذلك فينبغي على املعلمني أن يستفيدوا نتائج التّكنولوجي

قة اجلديدة أو الوسيلة التعليمية كاستمال الطري, يف تدريس اللغة العربية لتطورها وتقدمها
ذا الزمن كان بعض املعلمني يف املدارس قد استخدم الوسائل . اجلديدة املناسبة 

ر مبدعتهم يف جعل الوسائل , التعليمية يف عملية التعليم ألن املعلمني هلم القدرة لتطوّ
 .التعليمية اليت تساعد ترقية إجناز الطالب يف تدريس اللغة العربية

م ىف العملية التعليمالل دف يف , غة هي الة االتصال وتستخدم املعّل والتالميذ 
ا وغري ذلك. تعليم اللغة العربية فلذلك . و كان الطالب صعبة يف فهمها ونطقها و كتا
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م أن تستعمل الة التعليمية لتسهل فهم اللغة العربية وإلقاء الدرس ألن بدون  .البد ملعّل
  .طالب صعبة ىف فهم اللغة العربيةالة التعليمية تكون ال

م اللغة م اللغة األجنبية السيما اللغة العربية و تعّل األمّ  هناك اختالف كبري بني تعّل
ومن أسبابه تأثري الظروف املوضوعية من أهداف التعليم و حالة الطالب . يف إندونيسيا

  .ومنها ظهرت الطرائق الكثرية 3.والوسائل والتسهيالت وغري ذلك
ة والتّعليم حنتاج إىل طريقة أي وسائل تعليمية لتسهيل الطّالب يف  ّ حنو ترقية الرتبي

م فهم املسموع حّىت يستطيع الطّالب يبلغون  مثال نساعد الطالّب لفهم املاّدة من. تعّل
ألن وظائف وسائل تعليمية يف أنشطة التعلم ليس لوسيلة  .ما مسعوهم من شرح األستاذ

لذلك بوجود . املدرس فقطــ، ولكن لرسائل املعلومات رسائل املادة اليت مطلوبة لطالب
ملدرس لريسل العلم وسائل تعليمية الذى يستعمل املدرس يف تدريس املادى، هذا يسهل ا

 . إىل الطالب حىت يفهمون الطالب
 .التعليم والتعلم يف التدريس أيضا الذي املستخدمة، و تقدم طريقة تطور الزمان يف
املواد  يف رسائل لتسهيل وسائل تعليمية وسوف تستخدم، طريقة التدريس يف تطوير
امييل على  يف عملية التعليم وسائل تعليمية للطالب، الدراسية األدوات  تفسري أ

 املعلومات البصريةإعادة بناء و معاجلة اللتقاط و  إلكرتونيا أو التصوير الفوتوغرايف،، الرمسية
أّن التكنولوجيا حتتاج يف عملية التدريس ألن رسائل العلوم بالكلم أو  و. اللفظية أو

ليس بالكالم فقط  ألن الرتبية و التعليم. باللفظي غري فعالية يف التعامل مع عملية التعلم
 استخدامحنو ترقية مهارة االستماع ب. و لكن حيتاج إىل وسائل تعليمية اليت مناسبة باملادة

  .الصور و جمهز العناصر السمعية أو الفيلم
الفيلم لوسيلة التعليم لغة هي تستخدم الفيلم لتعبري رسائل لغة إىل الطالب الذين 

السيما من معارفهم جديدة و خاصة زيادة  يرون الفيلم يستطيعون أن يزيدون علومهم
ألنه باإلضافة  جدا أن تطبق ضروريةتعليم كوسيلة لل مث الفيلم  .مفردات جديدة أيضا
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 و يف النهاية لتوفري املواد املعايري اجلودة أيضا أن يكون، والفيلم تسهيل عملية التعلم إىل
مرارا  ميكن أن تقوم ايا ملعلماملزيد من املز  هناك أيضا الفيلم .فهم الطالب سوف يزيد

 فقط فهم مرة واحدة الفيديو/عن الفيلم شرح اصاخل يف الباب إذا كان الطالب .وتكرارا
فهم الطالب و  مرات 10-5 مرة أخرى يف املنزل ميكن أن تقوم الفيلم مث ،20٪

  .أضعاف عدة زيادة بالتأكيد
م ال حيبون اللغة العربية و كثري من الطالب يصعبون يف تعلم اللغة العربية، كما أ

بسبب الطالب نقص يف مسع اللغة العربية و الكالم أيضا، ألن كان الطالب منخفض 
مث، إذا كان الطالب إّال تسمعون بالصوت اللغة العربية فقط تستطيع . عن االستماع

  . سريع امللل للتالميذ فصارت تلك املكلسة للطّالب
هو من  وسيلة الفيلم حيث .تعليمية بفيلم لبحث وسائل على يرّكز هذا البحث يف

لفهم  أكثر سهولة يفهمون و الطالب فإنه من املتوقع أن، لذلك وسائل التعليمية أنواع
املزيد من ينبغي أن تتلقى و  كأداة تعليمية الستخدامها، مثرية جّدا أفالم .املادة من الفيلم

 لرسائل بسهولة ميكن طالب، وموصوف لتعليم اليت يسليون ال أيضا الفيلم و. االهتمام
 .بكفاءة وفعالية على حد سواء لطالب املادة

من الشرح الباحثة املذكور أعاله هي، أّن الطالب سريع امللل إذا كان تتعلمون عن 
. االستماع و إّال تسمعون بالصوت اللغة العربية فقط، و تصنعون الطالب سريع الكسل

ية أفرح من قبل، الباحثة تستخدم الفيلم لتعليم و رأي الباحثة لكي تعليم اللغة العرب
مون االستماع  االستماع اللغة العربية ألّن باستخدام الفيلم تفرّحون الطالب حينما تعّل

مث كان الفيلم أحد من .باستخدام الفيلم الطالب ال تكون سريع امللل. اللغة العربية
ا العبارة أو املعرفة لكل ا لطالب بوسيلة الصورة والّصوت يف الوسائل التعليمية اليت 

. ولذلك هذه الوسيلة الفيلم مهمة حنو ترقية مهارة االستماع. الفيلم، وفيها مفردة أيضا
فعالية استخدام الفيلم  " :و أرادت الباحثة أن تبحث هذه املسألة حتت املوضوع



4 
 

نحو ترقية مهارة االستماع لطالب الفصل الحادي " السمعية البصرية"كوسيلة 
 ".وارو سيدوارجو" تانادا"عشر بالمدرسة العالية ال

 
 .قضايا البحث  . ب

استنادا إىل خلفية البحث السابقة ولتيسري الفهم، استعرض الباحثة املسائل اليت 
  :أراد الباحثة إجابتها يف هذا البحث اجلامعي ،وميكن تلخيصها كما يلي

باملدرسة العالية كيف تدريس مهارة االستماع لطالب الفصل احلادي عشر  .1
 وارو سيدوارجو؟" تانادا"

لرتقية مهارة االستماع " السمعية البصرية" الفيلم كوسيلة استخدامكيف  .2
 وارو سيدوارجو؟" تانادا"لطالب الفصل احلادي عشر باملدرسة العالية 

حنو ترقية مهارة " السمعية البصرية" ما فعالية استخدام الفيلم كوسيلة .3
وارو " تانادا"ب الفصل احلادي عشر باملدرسة العالية االستماع لطال

 سيدوارجو؟
 
 .أهداف البحث  . ج

أما أهداف البحث الذي أراد الباحثة الوصول إليها املناسبة بقضايا البحث يف 
  :هي , هذا البحث

الفيلم حنو ترقية مهارة االستماع لطالب الفصل   استخدامملعرفة كيف  .1
 .وارو سيدوارجو" تانادا"الية احلادي عشر باملدرسة الع

لرتقية مهارة " السمعية البصرية" الفيلم  كوسيلة  استخدامملعرفة كيف  .2
وارو " تانادا"االستماع لطالب الفصل احلادي عشر باملدرسة العالية 

 . سيدوارجو
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حنو ترقية كفاءة " السمعية البصرية " ملعرفة فعالية استخدام الفيلم كوسيلة  .3
و . ملعرفة مفردة جديدة و معرفة أو عبارة جديدة أيضاً , ستماعمهارة اال

السمعية "ليسهل الباحثة تعليم درس اللغة العربية باستخدام الفيلم كوسيلة 
وارو " تانادا"لطالب الفصل احلادي عشر باملدرسة العالية " البصرية

 .سيدوارجو
 

 .أهمية البحث  . د
  :لباحثة مبا يليبالنسبة إىل منافع هذا البحث فتقدمها ا

بشعبة تدريس اللغة  ) S.Pd.I( ألداء الوظيفة النهائية إيل درجة سرجانا  :للباحثة 
كذالك لتوسيع معلومات الباحثة يف معرفة كتابة حبث العلمي، ولزياد على . العربية

 .خزائن علومها
كوسيلة " الفيلم"ليعرفهم على وسائل تعليمية هي   :للمدرسة و األستاذات 

ية تكوينها، وكذالك ليكون مادة مقارنة إلصالح منهاج البيئة يف لتعل يم لغة و أمهّ
 .املستقبل

 .زيادة العلوم واملعارف اخلصوص يف الدرس اللغة العربية :للمجتمع 
  
 .مصطلحات البحث و تحديده  . ه

كانت مصطلحات يف هذا البحث ويفصل األلفاظ اليت كانت يف موضوع  
حنو ترقية " السمعية البصرية"فعالية استخدام الفيلم كوسيلة  " :وهي , البحث العلمي

 وارو سيدوارجو" تانادا"مهارة االستماع لطالب الفصل احلادي عشر باملدرسة العالية 
  .لئال يتسع البحث إىل اجلوانب األخرى اليت ال تدخل هذا البحث سواه
عةو كان البحث حمدودا، ال ميكن أن حيتوي مجيع املكونات يف نظ . ام التعليم املتنوّ

ولذلك، يقتصر هذا . ألن احملدود من ناحية الباحثة يف املوضوع و املكان و الزمان
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حنو ترقية " السمعية البصرية"فعالية استخدام الفيلم كوسيلة : العملي، وهى  البحث
. وارو سيدوارجو" تانادا"مهارة االستماع لطالب الفصل احلادي عشر باملدرسة العالية 

. طلبا يف فصال واحداً  30اخلصوص يف الصّف احلادي عشر اّليت تتكون من وب
مايو  31حىت  2013مارس  12وستجري هذا البحث ثالثة أشهور منذ التاريخ 

2013 .  
يشرح الباحثة معان اليت تتضمن يف قضايا البحث هذا البحث ليسهل فهم 

 :فهي, هذا قضايا البحث فأما البيانات والتوضيح اخلاصة لتحديد. تضمني هذا البحث
الت طريقة   :  الفيلم أحد من الوسائل التعليمية و الفيلم تدخل إىل ا

و 4.السمعية البصرية اليت تستفيد منها عن طريف العني وألذن معا
لفيلم اليت مناسبة مبنهاج دراسي العالية بفصل الباحثة ختتار ا

الفصل احلادي عشر باملدرسة  مث، مناسبة حبالة الطالب. العاشر
  .وارو سيدوارجو" تانادا"العالية 

وسيلة السمعية 
  البصرية

 5.هي كل املشكالت الوسائط اليت حتمل و تتصل الرسالة للقابل  :
وسيلة تعليمية تستطيع أن جتلب السرور للطالب و جتدد 

ا تساعد على تثبيت، وهذه .نشاطهم و حتبب إليهم املدرسة أ
الوسيلة إحدى من طرائق تدريس، وسيلة السمعية البصرية هي 

ر الصوت والعنصر الصورة و الوسيلة اليت حتتوى على العنص
  .   تستطيع أن تنظرها و تسمعها كالفيلم أو فيديو و غري ذلك

وتقصد يف هذا البحث فيها . مبعىن رفعه وصعده وقدمه وحسنه  :  حنو ترقية
ون و يسمعون . سعي الرتفاع مهارة االستماع كان الطالب يهتمّ

ن و هم يستطيعون أن يشرحون و جييبو . ما مسعهم من الفيلم
  .األسئلة اليت مناسبة بالفيلم

                                                             
 246،) السنة نفانس،دون دار: لبنان( ،تدریسھ طرائق و العربیة خصائص معروف، محمود نائف الدكتور 4
  : من یترجم 5

74), 2004Azhar Arsyad, Bahasa Arab dan Metode Pengajarannya,(Yogyakarta: Pustaka Pelajar,  
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مهارة 
  االستماع

إحدى املهارات اللغوية اليت ترتكز يف القدرة على السمع حىت   :
و هم يستطيعون أن يشرحون . يفهمون الطالب  على ما مسعهم

  .و جييبون األسئلة اليت مناسبة بالفيلم
أما فعالية  6).فعاليات الشباب(نشاط وقوة تأثري، : ج فعاليات  :  فعالية

ون الفيلم مث، يسمعون  و  . يف هذا البحث مبعىن الطّالب يهتمّ
ون الفيلم و كان الطالب إجيابيا بالبيان . أمحاس جيدا حينما يهتمّ

بذلك تعليم االستماع جناح، و . يلمأو بالشرح ما مسعهم من الف
هذا مبعىن فعالية باستخدام الفيلم حنو ترقية مهارة االستماع يف 

  . عملية تدريس
 
 .دراسات السابقة  . و

، اليت بذلت و املهارة االستماع استخدام الفيلم العديد من الدراسات حول هناك
 ، و)2002( اهيوىنو  هيين هو دراسة يف هذا البحث كدراسة ميكن استخدامها واليت

  ).2006(خدجية  دراسة
 
  

  اهيوىنو  هيين:   االسم )1
  (PAI). تعليم  الدين اإلسالم:   الشعبة
  2002:   السنة

األخالقية  تشكيل ضد فيلم أحداث خيايل يف البث التلفزيوين تأثري:   املوضوع
  .سورابايا 17 املدارسة اإلعدادية يف الطالب

 :حتليل البحث 

                                                             
 ٩٤٣ ، والعلوم والثقافة للتربیة العربیة المنظمة األساسین العربي المعجم ،العرب اللغویین كبار من ماعةج 6
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 خيايل يف البث التلفزيوين تأثري دراسة عن، )2002( اهيوىنو  هيين أجريت
 يف .سورابايا 17 املدارسة اإلعدادية يفالطالب   األخالقية تشكيل ضد فيلم أحداث

مدرسة  والثالث، والثاين، الصف األول منطالب األخالقي لل تشكيل تأثري تلك الدراسة
 اليت مت للبيانات نتائج حتليلنا علىتقوم عالية  جدا مبا يف ذلك، سورابايا 17 إعدادية

سلوك  حتسني .نقطة 0.910 مع املنتج حلظة حساب احلصول عليها عن طريق
ذا البحث هو البحوث هل أمهية دارماوان .املهتمنييشعرون بالسعادة و ، والطالب الطالب

  7.الوسيلة املستخدمة الفرق هو، يف حني أن مهارات االستماع حتسني يكمن يف حتليل
و أما الفرق بني هذا البحث من البحث السابق هو املسألة اليت تبحث الباحثة 

املدارسة  يف األخالقية الطالب عن تشكيل اهيوىن حبثتهاو  هيينهي البحث السابق 
    .املسألة حنو ترقية مهارة االستماع الطالب أمل للباحثة. سورابايا 17 اإلعدادية
  .خدجية:   االسم )2

  .تعليم اللغة العربية:   الشعبة
  2006:   السنة

فيسوال حنو رغبة الطالب يف تعليم اللغة العربية  - تأثري وسيلة أوديو:   املوضوع
  .جرسيك - بوجناه-سامفورنان-ملدرسة العلية السعادةبا

  :حتليل البحث 
فيسوال هلا أثر برغبة الطالب يف تعليم اللغة العربية باملدرسة  -كانت وسيلة أوديو

جرسيك بنظر إىل نتيجة التحليل اإلحصائي  -بوجناه-سامفورنان- العالية السعادة
درجة التأثري بينهما ، تستعمل وملعرفة . X2 =28،41 باحلاصل   chi kuadratبرمز

هذه النتيجة بني  ، وتقع0،53باحلاصل  koefisien kontingensiالباحثة رمز

                                                             
     في األخالقیة تشكیل ضد فیلم أحداث خیالي في التلفزیوني البث تأثیر عن دراسة، ) 2002( ،اھیونىو ھیني العملي لبحثا 7

  .سورابایا 17 طالب االعدادیة المدارس
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 .مبعىن أن درجة التأثري بينهما بسيطة نظرا إىل لوحة تفسري 0،700 -0،400
product moment 8  

و أما الفرق بني هذا البحث من البحث السابق هو املسألة اليت تبحث الباحثة 
خدجية هي أن حبث سابق تستعمل الوسيلة يف رغبة الطالب يف تعليم اللغة العربية 

جرسيك، و أما للباحثة تستعمل الفيلم   -بوجناه-سامفورنان- باملدرسة العلية السعادة
  .كوسيلة السمعية البصرية حنو ترقية مهارة االستماع

  
 .خطة البحث  . ز

قسم الباحثة هذه البحث العملي إىل مخسة أبواب، و سيأيت البيانات فيما 
  : يلي 
 يف هذا الباب يبحث عن خلفية البحث، قضايا : المقدمة: الباب األول

بحث، أمهية البحث، مصطلحات البحث و حتديده، البحث، أهداف ال
وهذا الباب مهم ألنه سيكون وسيلة . دراسات السابقة، خطة البحث

 .لفهم املوضوعات التالية
 يف هذا الباب يبحث الباحثة عن الدراسات النظرية من  :الباب الثاني

 :موضوع البحث الذي قدمها الباحثة وحتتوى هذا الباب على أربعة فصول
تبحث عن وسائل التعليم بفيلم، تعريفها، منافعها، : فصل األولال

 .أنواعها، فوائد استخدامها يف تعليم ، وخطوات استخدامها
تبحث عن ترقية مهارة االستماع، تعريفها، أهدافها، : الفصل الثاين

ا  .أنواعها، أمهيتها، ومكونا
لسمعية ا"تبحث عن فعالية استخدام الفيلم كوسيلة : الفصل الثالث

 .حنو ترقية مهارة االستماع" البصرية
                                                             

-تعليم اللغة العربية باملدرسة العلية السعادة فيسوال حنو رغبة الطالب يف -تأثري وسيلة أوديو، )2006(حث العملي خدجية، بال 8
 .جرسيك -بوجناه-سامفورنان
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 نوع  يف هذا الباب تقدم الباحثة عن املنهجية البحث هي :الباب الثالث
طريقة مجع البيانات  البحث، خطوات البحث، جمتمع البحث و عينته،

 وأدواته، بنود البحث، حتليل البيانات،
  اسة امليدانية وحيتوي يف هذا الباب تقدم الباحثة عن الدر  :الباب الرابع

 :هذا الباب إىل فصالِن 
 .وارو سيدوارجو" تانادا"حملة تارخيية عن مدرسة العالية : الفصل األول
 .عرض البيانات: الفصل الثاين

 يف هذا الباب األخري يشمل عن اخلامتة ويتناول فيه  :الباب الخامس
   .نتائج البحث واالقرتاحات

 


