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  األول الباب

  البحث خلفية .١

السابقة تتمثل على  إنّ اللّغة هي قدرة الفرد على اإلتصال بني بعضهم وبعض، القدرة
لسان  يعين ترمجه عن الفكر أوالشعر بتركيب الرموز لتعبري معرفة ما، إما, مجيع الطّرائق لإلتصال

 ١.، إشارة، رقم، اصوات، أم مظهر)كتابة(، قلم 
  ٢.اللّغة هي ألفاظ يعرب ا كلّ قوم عن مقاصدهم, وقال الشيخ مصطفى الغاليني

وهي الوسيلة للتوصيل وأدات  ٣.أصوات يعرب ا كل قوم عن أغراضم  -كماعرفنا  - واللّغة  
    ٤.التسجيل ومساعدة ألة الفكر

أوال، وسيلة لتعليم : العربية هي اللّغة األجنبية لإلندونسيني وتعليمها هدفان كانت اللّغة 
غرضا النتاج : والثّاين وتعميق املعرفة اإلسالمية كما ىف الدرسات واملعاهد اجلامعة اإلسالمية،

ي ستخدام اللّغة العربية  كوسيلة اإلتصال ألااخلرباء العربية وحتصيل املتخرجني الذين يستطيعون ب
  .حاجة

, أن مهارة اللّغة كثرية السيما اللّغة العربية فهي مهارة االستماع, ومن املعروف
ألن , والكتابة الّىت وجب على املعلّمى اللّغة العرابية أن يهتمون باهتمام شديد, والقراءة, والكالم

ة الإلتصال هدف تعليم اللّغة العربية هو أن يوجه على تزويد الطّالب لكي تكون عندهم إمكاني
  .فعالية أو غري فعالية

ألنّ مهارة االستماع النمرة األوىل , ية جداىف تعليم اللّغة العربية مهارة االستماع أمهّ
االستماع هو فهم الكالم أو اإلنتباه إىل شيئ مسموع . من مهارة اللّغة العربية قبل تعليم اللّغة

استقبال الصوت  وهو. سة والته األذنلسمع الذى هو حاخبالف ا ،مثل االستماع إىل متحدث
ي انتباه، وهذا النوع هو املستخدم يف احلياة والتعليم فهو احدى عمليتووصوهلا إىل األذن بقصد و

وقال أمحد فؤاد إيفندي، أن االستماع عنصر أساسي للناس يف معرفة  ٥.االتصال بني الناس مجيعاً
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أنه إحدى مهارات اللغة املهمة يف , لذا ٦.هو االستماعواخلطوات األوىل يف تعلم اللغة , اللغة
  .تعلم اللغة األجنبية خصوصا اللغة العربية

وىف تعليم اللّغة العربية كثريمن املدارس الّىت تستخدم الوسائل والطّرائق ىف تعليم اللّغة  
مل كثرية إما من جهة ونتيجة التعليم متعلّق بعوا. العربة وأهدافها يعىن لتسهيل تعلم اللّغة العربية

ج منها منه وهناك عوامل أخرى،. التعلّم الّذي هو مواصلة املادة وعلوم وإما من جهة الطّالب
ألن التعليم . املستعمل والوسائل املستخدمة ىف إلقاء املواد الدراسية إىل حتقيق األهداف ىف تعليم

ت إىل املتعلّم مبسائل الفنون والعلوم، يشتمل على العناصر التربوية وينحصر ىف إيصال املعلوما
واملعلّم هو الوسيط بني العناصر األخرين وهو . وعناصره ثالثة وهى املعلّم واملتعلّم واملعلومات

   ٧.الّذي خيتار من املعلومات الالّزمة املالئمة للمتعلّم
لّق بوسائل ج متعاملنه ألنّ, ج التعليم املناسبة واجليدةىل منهفلذلك حيتاج التعليم إ

. ج فهو طريقة الّىت تستخدم املعلّم ىف التعليم لتوصل مادة الدرس اىل التالميذا املنهوأم.  التعليم
. أن يستخدم الوسائل ىف شرحها إذا كان املعلّم اليقدر على التعليم بشرح جلي، فعلى املعلّم

. ستخدام الوسائلبدون ا م أوضح من تعليمهستخدام وسائل التعليمية سيكون شرح املعلّفبا
أهدافها لتسهيل تعليم اللغة العربية و تعلمها كاألفالم، ألن األفالم هي إحدى من الوسائل 

هلا أهداف معينة لتدريب مهارة اللغة العربية يعىن مهارة أو الوسائل السمعية و البصرية و التعليمية
  .االستماع و القراءة و الكالم و الكتابة و لترقيتها

أكثر من تالميذهم مل يقدروا على مسارانج -٢الثانوية اإلسالمية احلكومية ومبدرسة  
ولذلك تقدم الباحثة إىل املدرسة . أن يتعلموا يف مادة اللغة العربية استماعاً صحيحاً جيداً كامالً

تعليم اللغة  لترقية إجناز مهارة االستماع يف مادة اللغة العربية، ألن االستماع هو مهارة أساسية يف
 العربية، ووجود تعليم االستماع هو قدرة على االصغاء و االنتباه على املادة املسموعة مبا يتناسب

  ٨.مع مراحل منو التالميذ، خصوصا بالقدر الذي يساعده على مذاكرة دروسة
ال : من املشكالت توجد املشكالت العديدة يف تعليم املهارة االستماع وهي كما يليو

ليم مهارة االستماع تستخدم الوسائل القدمية، ومل يوجد وسائل التعليم املناسبة يف عملية يزال تع
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التعليم، وسوء مميزات التعليم اللغة العربية، وسوء إجناز التعليم للتالميذ يف درس اللغة العربية 
  . خاصة يف مهارة االستماع

  :بحث عن املوضوعاختارت الباحثة يف هذا ال بناء على هذه اخللفية املذكورة

ة الثانوية اإلسالمية درساملستماع بمهارة اال التالميذ يف إجناز تعلم علىاألفالم  ستخدامفعالية ا"
  ."مسارانج –٢احلكومية 

  

  توضيح املصطلحات. ب

للتجنب عن خطاء فهم قراءة هذا البحث، فتنبغى للباحثة أن تبني املصطلحات املستعملة 
  :ىف هذا املوضوع كما يلي 

 فعالية .١
وىف القاموس التربية والتعليم مبعين   ٩.Efektif: لفظ فعالية من لفظ فعال مبعين 

وىف القاموس اللغة اإلندونيسي مبعىن تأثري    ١٠. Berhasil gunaالغرض أصاب 
 tarafف فعالية مرحلة إىل إدراك الغرض أو يومن األفكار السابقة نعر    ١١.وتعقيب

tercapainya suatu tujuan.  

 األفال .٢
لغة أا شريط . هي مجع من فلم وتكتب أيضا بالفيلم، وهي كلمة معربة و

ويقصد ا سلسلة متتابعة من الصور ترتيبا رأسيا على شريط فيلم شفاف  ١٢.أوتسجيلي
تعطي اإلحساس باتصال احلركة مع مصاحبة الصورة، وتأيت أمهيتها جلمعها بني ثالثة 

  ١٣.عناصر، احلركة، والصوت، والصورة
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  ستماعإجناز تعلّم مهارة اال .٣

وهى قدرة التالميذ  ١٤.إجنازا مبعىن ما حصلته - ينجز -لفظ إجناز مصدر من أجنز
از التالميذ  ىف تعلّم واملراد باإلجناز ىف هذا البحث هو إجن. على إجناز ما من تعلّمهم

  . ستماعمهارة اال

  مسارانج – ٢الثانوية اإلسالمية احلكومية  مدرسة .٤

وهى تقع ىف قرية جيتاروم . هو من إحدى املدارس املوجودة ىف جواى الوسطى 
وتريد  .والتالميذ ىف هذا البحث هم يتعلمون ذا املدرسة ىف الصف السابع. مسارانج

  .الباحثة أن تقوم بالبحث ىف هذه املدرسة

  سائلحتديد امل. ج

بغي للباحثة أن تن, ليكون البحث ال يتطول أو الخيرج عن املوضوع املذكور
  :حتدد املوضوع املبحوث يعين 

درسة املستماع للتالميذ الّذين يستخدمون األفالم بم مهارة االكيف إجناز تعلّ . ١
  مسارانج؟ – ٢الثانوية اإلسالمية احلكومية 

ستماع للتالميذ الّذين اليستخدمون وسيلة األفالم م مهارة االكيف إجناز تعلّ  .٢
  مسارانج؟ – ٢الثانوية اإلسالمية احلكومية  درسةاملب

مهارة االستماع  التالميذ يف على إجناز تعلم أم ال ستخدام األفالم فعالا هل . ٣
  مسارانج؟ – ٢درسة الثانوية اإلسالمية احلكومية املب

  منافع البحث. د

  : حبسب املوضوع املذكور ففوائد البحث كما يلي     
  . مساعدة الباحثة ىف إستعداد النفس لتكون معلمة اللغة العربية املاهرة .١
مساعدة القراء ىف بعض النظر حول استخدام وسائل التعليم عموما واألفالم  .٢

 . خصوصا وأثرها لترقية إجناز التالميذ ىف الكفاءة فال يشعر بامللل ىف تعلمهم
وقسم تعليم اللغة العربية على إن هذا البحث ليزيد حبث العلمي ىف كلية التربية  .٣

  .اخلاصة
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