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 الباب األول

 المقدمة

 تمهيد المشكلة .أ

 بكم، ألن األفصاذلماال متكنان ان اللتان مها عنصران نسانواإل اللغة

أربعة تنقسم على هارة اللغوية ادل .مذىنهيستطيعون أن يعربوا ما يف 

أربع  إىل مقسّ أهنا ي (Tarigan, 1986:1)تارغان  يعرّب  وىذهأقسام، 

ومهارة  ،مهارة القراءة، و مهارة التكلمو  ستماع،االمهارة  مهارات وىي

وسيلة  ن اللغة ىيأ Priestley (Alwasilah, 1993:9) عند. الكتابة

 .عقول اآلخرينتقدمي فكرتنا إىل ل

أن اللغة ىي بادرة اللسان اليت  (Aziz, 2009:53) عند عبد العزيز

ادلهارات وىي االستماع  نوعان من ىناك ولذلك، تنطق وال تكتب.

 .مهارات القراءة والكتابة من يقدمان ذانلوالنطق ال

 جعلت بحت نقطًة زلوريّةً أص ، مهارة االستماعةادلهارات األربع ومن

ألن القدرة على  .لغات أجنبية شخص يدرسللّداللة على  مبدأ
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 ت تلك صحيحةكانوإذا   قدرات أخرى، االستماع سوف تتحسن

 .نيتوالكتابة صحيح الكالم مهارة فسيكون

االستماع يف عملية النطق ىو ادلهارة األوىل اليت البد أن ديلكها 

عمليات ب عالقة وثيقة جدا ذلا دلهارةىذه اشخص مبتدئ يتعلم لغة. 

 Dawson (Tarigan, 1986:1) اللغة. ىذا ما يؤكده اليت تؤسس التفكري

ألن  .تدريب على مهارات فكرية أيضاىو  تدريب ادلهارات اللغوية أن

يف نفس الوقت. ادلستمع  االستماع ادلتنّوعة ىذه الناحية توّرط عمليات

عقلو  اللغة، ويف تلك اللحظة تإىل أصوا االستماع يستمع يف وقت

كان عليو  تلك اللحظة ويف ادلتكلم، ويفّسر ما يلقيو، يشغل يف فهمها

مهارة االستماع ليست واحدة من  ولذلك .مسع عّما استجابة يعطي أن

 .ادلهارات اللغوية الثابتة والطبيعية

، متحمسنيغري و ، ادلللجيدون  التالميذ، لالستماع عملية التعلم عند

أحيانا، إما يف ادلدرسة، أو مع البيئة  التفاعلو ، التواصليف  وابوصع

ديكن بقدرة االستماع،  يهتم مل إذا. يف احلياة اليومية و البيئةاجملتمعات، أ
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ادلعلم إيل  يطلب يف ىذا احلال. و أىداف التعلم من حتقيق واتعوقأن 

ن يكونوا أ على التالميذتدريب  اليت متكنها اسرتاتيجيات التعليم تطوير

 .العملية التعليمية اخلاصة هبم لتطويروفرحا  نشاطا ،ومبتكرين خاّلقا

 ىي وسيلة، أال و اللغة العربيةدراسة وسيلة جديدة ل تاج إىلحت لذلكو 

اليت  ادلصورة أو ادلرسومة، وخاصة العربية اليت تتحدث األفالم دلشاىدة

مشاىدة  خالل ألنو من. دلشاىدة تلك الفيلم التالميذ ديكن أن جتتذب

خط  وفهموا من خالل االستماع للغة العربيةفهموا ا التالميذ، الفيلم

 .شاىدوه الذي يف الفيلم القصة

وووع ألن ادل ذاذلاىتّم بشكل خاص  الباحث ىذه ادلشاكل فمن

، يف تعلم اللغة العربية التالميذ رغبة سوف حيفز مشاىدة الفيلم

اليت ال  التعلم بيئة على ذالتالميحيصل  سوف، وباإلوافة إىل ذلك

 جتربة جديدة للعب أيضا وحيصلون علىا فحسب، بل تعلمال تتضمن

 شاىدوه. يمن الفيلم الذ مفيدة وقصة
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 يف قدرة خيشى أن يؤثر ذلك يتم التحقيق كان ال  ولكن عندما

 أعظمتعترب  ماعتقدرة االس وىي الكتابة واحملادثة، ألن خريناأل التالميذ

 لعدم خيطئون يف السماع التالميذ إذا كان، رات أخرىقد يف تطوير دور

 يف الكتابة أهنم سيكونون يف اخلطاء ستماع فمن ادلؤكداال قدرة شحذ

 .نطقوال

إذا كانت ىذه ادلسائل ال تبحث حبثا واسعا يشعر الباحث بالقلق 

 فتأثر يف تطوير علم اللغة العربية ويف تطوير مهارة التالميذ لالستماع.

إىل ىذه ادلسائل، جيرب الباحث تنفيذ البحث الذي يعرّب واستنادا 

 لالستماع. التالميذطريقة التعلم اليت ديكنها أن ترّقي مهارة 

 تعيين المشكلة وصياغتها .ب

 تعيني ادلشكلة .1

 أما تعيني ادلشكلة يف ىذا البحث فكما يلي:

 .تعلم اللغة العربية يف التالميذلدي  مهارات االستماع خلفية .أ 



5 
 

Abdul Gofar, 2014 
Pengaruh Media Film Berbahasa Arab Terhadap Peningkatan Kemampuan Istima’ Siswa 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

تعلم اللغة  حنو لتالميذل ودافع التعليم عدم االىتمام .ب 

 .العربية

 صغري النتيجة اليومية لدي التالميذ يف تعلم اللغة العربية. .ج 

صعبة التالميذ يف فهم احلوار الذي يعطي ادلدرس عند تعلم  .د 

 اللغة العربية.

أكثر ادلدرس يف ادلدرسة ادلتوسطة ال يستعمل الوسائل  .ه 

 تعليمية عند برامج التعليم.ال

 قليل اذلمة واالىتمام لدي التالميذ عند برامج التعليم. .و 

 صياغة ادلشكلة .2

 ادلشكلة كما يلي: صيغ توجد ىذا البحثيف 

 الفيلم وسائل قبل استخدام التالميذ قدرة استماع كيف .1

 باللغة العربية؟

 لفيلما وسائل بعد استخدام التالميذ قدرة استماع كيف .2

 باللغة العربية؟
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 باللغة العربية يف الفيلم وسائل استخدام إىل أّي مدي تأثري .3

 ؟لالستماع التالميذمهارة  زيادة

 أهداف البحث .ج

 :ىي ىذا البحث األىداف من

باللغة  الفيلم وسائل قبل استخدام لالستماع التالميذمهارة  دلعرفة .1

 .العربية

اللغة ب الفيلم وسائل بعد استخدام ستماعلال التالميذمهارة  دلعرفة .2

 .العربية

 أو اللغة العربيةب الفيلم وسيلة استخدام تأثري وجود على دلعرفة .3

 .االستماع للتالميذ مهارةعدمها يف 

 ثالبح فوائد .د

أو غري  مباشرة إما يؤدي إىل ادلنفعة فوائد من نتائج ىذا البحث أن

 منها:، و مباشرة

 تطوير العلوم .أ
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فوائد نتائج ىذا البحث متكن أن تعطي مسامهة مثمنة يف تطوير 

تعليم العلوم، وخاصة يف رفع نتائج عملية التعلم ونتائج تعلم اللغة 

 العربية.

 للمدارس .ب

 لتحسني طريقة التدريس للمدارس كي تكون مؤثّرا وفّعالية حّت 

 .كيفية التدريس ونتائج التعلم يف االستماع مرتفعة

 الميذتلل .ج

ليكتشفوا ادلعرفة وتنمية العلوم،  وتضامن التالميذ ترقية نتائج التعلم

 لرتقية قدرة حتليل ادلشكلة بوسيلة الدراسة التجديدية.و 

 للمعّلم .د

دلصادر ومراجع ادلعلومات يف تطوير البحث من خالل تأثري وسائل 

 م.التعلي جتديدالفيلم باللغة العربية وتنمية ثقافة البحث ليحدث 

 للباحثني .ه
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حت وسائل التعلم إلدماج ادلعارف وادلهارات عن طريق عمل مباشر 

 القدرة على النظر والشعور واخلربة الباطنية اىل ممارسة التعلم.

 النظامية الكتابية .ه

صفحة عنوان الكتاب أّما نظام البحث يف ىذه الرسالة فمكّون من: 

 اجلداول وجداول ادلالحق. وصفحة ادلوافقة وجدول احملتويات وقائمة

 األّول مكّون من: متهيد ادلشكلة وصياغة ادلشكلة وأىداف الباب ثّ 

 والنظامية الكتابية. البحث ومنهج البحث وفوائد البحث

مكّون من النظريات عن: الوسائل التعليمية وتعريف  الثاينّث الباب 

قف وسائل وسائل التعليمية وخصائص وسائل التعليمية والوظيفة وادلو 

التعليمية ووسائل األفالم وتطوير وسائل االعالم السمعية والبصرية 

وحقيقة وسائل األفالم وفوائد وسائل األفالم يف عملية التعليم واخلطوات 

يف التعلم باستخدام األفالم والنقص يف وسيلة الفيلم واالستماع وتعريف 

تنوعة من االستماع االستماع واحلقيقة االستماع وادلراحل االستماع وادل
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والعملية االستماع والوظيفة االستماع والغرد من االستماع والعوامل تأثري 

 االستماع والفوائد االستماع وفروية البحث.

ثّ الباب الثالث مكّون من مناىج البحث عن: مواقع البحث ورلتمع 

البحث وعينة البحث وتصميم البحث ومنهج البحث وتعريف إجرائي 

 حث وعملية تطوير األداة ومجع البيانات وحتليل البيانات.واداة الب

ّث باب الرابع مكّون من حواصل وتفسري البحث عن: قدرة 

االستماع للطالب قبل استخدام اسرتاتيجية تعلم بوسائل األفالم وقدرة 

االستماع للطالب بعد استخدام اسرتاتيجية تعلم بوسائل األفالم وتأثري 

ائل األفالم. ّث الباب اخلامس مكّون من النتائج اسرتاتيجية تعلم بوس

 واالقرتاحات.


