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مقدمة

.
يضا هي مقدسة أو. اللغة العربية هي اللغة اليومية واالجتماعية للعرب

قال اهللا .اللغة العربية لغة القرآن الكرمي واحلديث الشريفعند كل مسلم، ألن
، )٣: سورة الزخرف(لُونَإِنا جعلْناه قُرَآنا عربِيا لَعلَّكُم تعق: تعاىل يف كتابه الكرمي

أحبوا العرب لثالث، ألين عريب والقرآن "صلى اهللا عليه وسلم رسول اهللاقال و
١.عريب وكالم أهل اجلنة عريب

وعملية تعلّم اللغة العربية وتعليمها كاللغة األجنبية للتالميذ واملعلمني 
كما قاله هذا . اإلندونسيني ليس بأمر سهل بل هناك املشكالت اليت تواجههم

وتعليم اللغة األجنبية ليس باألمر السهل او اهلني لكنه مع البحث : علي احلديد 
والدراسة أمكن الوصول إىل عدة طرق لتعليم اللغة يف وقت قصري وجبهد معقول 

. إن تعليم أية لغة ألجنيب عنها مشكلة تستحق التفكري والبحث واإلهتمام٢.
يوميا،اليستخدموهاألاصعب،عربيةالاللغةتعلم، التالميذبعضعند

فلذلكفحسب،اخلطابةبطريقةاملادةيلقياملعلمألنتعلمهاىفرغبةهلاوليس
تعلميفالتالميذلتسهيلاملناسبةالتعليمطرقويستعملخيتارأناملعلمعلىوجب
. العربيةاللغةعلىيقدرواحىتالعربيةاللغة

١١. ، ص١٠جز) شركة املعارق، بدون تاريخ: بندوع (جالل الدين عبد الرمحن بن ايب بكر السيوطي،. ١
٣. ، ص)دارالكاتب العرىب للطباعة والنشر، بدون تاريخ: قاهرة(ىعلى احلديد. ٢



٢

ستماع، والنطق غوية هي اإلصغاء والفهم أو االيف اللغة أربع مهارات الل
من حيث ترتيب يف األوىلهارة املستماع وأما اال، أوالكالم، والقراءة، والكتابة

.التعلم
مشكالت كثرية منها أكثر من التالميذ هلاتعليم مهارة االستماع اليف 

ثري األنشطة اليت وك،أن اليعودوا أن يطبقوا االستماع يف عملية تعليم اللغة العربية
واالستماع عنصر ، مهارةتوجد يف الفصل هي تدريب القراءة و الكتابة، مع أن

لذا،  . مصدر للناس يف معرفة اللغة،  واخلطوات األوىل يف تعلم اللغة هو االستماع
.أنه مهارة اللغة املهمة يف تعلم اللغة األجنبية خصوصا اللغة العربية

طريقة السؤال , تعليم يعىن طريقة اخلطابةحنن نعرف أنواع طريقة ال
طريقة لعب , طريقة التمثيل, طريقة املناقشة, طريقة تفعيل اجلمعية, واجلواب

.وغري ذلك, طريقة الواجبات, طريقة فك املشكالت, الدور
من بعض الطريقة هلا الوسيلة، إما الوسيلة املستعملة ىف تدريس اللغة 

.   ، الوسيلة البصرية ، الوسيلة السمعية و البصريةالعرابية هي الوسيلة السمعية 
ومملّ )Monoton(ىف التعليم مزيا والنقائص، وعادة هلا غري متنوعوسيلةلكلّ

كما عرف الباحث أنّ من إحدى . والتالميذ غري فعلي وإخبارا جهد واحدة
Pesan(وسائل تعليم اللغة العربية وسيلة االلعاب اللغوية رسالة حمموسة Berantai(.

هذه الوسيلة يفرح التالميذ ألن يستطيع أن ينقص ملل التالميذ، حىت تنمية رغبة 
ىف هذه . لذا، فعال إذا تستعملها و يستعدد بكلّ إجتهاد. وفهم أو ذكرة التالميذ

الوسيلة اسر مدرس إىل التلميذ األول مثّ أسر تلميذ األول إىل التلميذ الثاىن وإىل 
.بد التلميذ األخري أن يذكر كلمة أو مجلة الىت يسمعهاأخريه، وال



٣

.
د دحتنبغي للباحث أن ي, الخيرج عن املوضوع املذكوروأليكون البحث ال يتطول 

:املوضوع املبحوث يعين
لدى التالميذ ىف الصف "  املهن" م مهارة االستماع باملادة تعلاجنازكيف.١

ن وسيلة رسالة حمموسة ؟العاشر الذين يستخدمو
لدى التالميذ ىف الصف "  املهن" م مهارة االستماع باملادة تعلاجنازكيف .٢

العاشر الذين ال يستخدمون وسيلة رسالة حمموسة ؟
" املهن" هل استخدام وسيلة رسالة حمموسة ىف تعليم مهارة االستماع باملادة .٣

؟الميذ ىف الصف العاشر هلا أثرلدى الت

.
أهداف البحث هو حال أوىل الذي يعطى النصيحة للباحث ىف البحث، 

.لتسهل ىف عمل وطلب البيانات املتعلق به
:أما أهدفها فهى كما يلى

لدى التالميذ ىف الصف "  املهن" ملعرفة اجناز تعلم مهارة االستماع باملادة )١
.العاشر الذين يستخدمون وسيلة رسالة حمموسة

لدى التالميذ ىف الصف "  املهن" فة اجناز تعلم مهارة االستماع باملادة ملعر)٢
.العاشر الذين ال يستخدمون وسيلة رسالة حمموسة

" وسيلة رسالة حمموسة ىف تعليم مهارة االستماع باملادة استخدامملعرفة)٣
.لدى التالميذ ىف الصف العاشر" املهن



٤

:البحث كما يلىهذافوائدأما
للمدرسة)أ

معلّم أواملدرسةلرئيسمعرفة جديدةوهخربهذا الوسيلةيكونأن)١
.اللعة العربية

تسجيع معلّم اللغة العربية على استخدام وسيلة رسالة حمموسة ىف )٢
" مبدرسة تعليم مهارة االستماع لدى التالميذ ىف الصف العاشر

" .األسرار 
.الواضحةاملناسبةالتعليموسيلةاختراع)٣

للتالميذ)ب
.ةمجاعيأوكانتفرديةوظيفته،يفالتالميذترقية دوافع)١
لدى التالميذ ىف "   املهن"ىف تعليم مهارة اإلستماع باملادة اجنازترقية)٢

–العالية اإلسالمية كونونج فاطى " األسرار " الصف العاشر مبدرسة 
.مسارانج

للباحث)ج
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