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 الباب األول

 ادلقدمة

 البحث خلفية .أ 

ىي ألفاظ يعرب هبا كل قـو عن مقاصدىم. كاللغة كثَتة، كىي سلتلفة من اللغة 

متحدة من حيث ادلعٌت، أم: أف ادلعٌت الواحد الذم ؼلاجل ضمائر الناس ك حيث اللفظ، 

اللغة  (ٕٜٛٔقاؿ اخلويل )ٔكاحد، كلكن كل قـو يعربكف عنو بلفظ غَت لفظ اآلخرين.

نظاـ صوٌب يتكوف من رموز يستخدمها شخص أك رلموعة من األشخاص لتبادؿ 

 ٕ.األفكار

 ذباه اللغة العربية سواء كانت بةادلواد العربية ادلواقف اإلغلابية لدل الطل زتعز 

إكتسابية أك إنتاجية. ادلهارة اإلكتسابية ىي القدرة على فهم حديث االخرين ك فهم 

 ٖالقراءة. كادلهارة الإلنتاجية ىي القدرة على استخداـ اللغة كأداة اتصاؿ شفهيا أـ كتابيا.
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 ةاللغوية. توجد أربع تسمى ابدلهارةاللغة يف عامل تعليم اللغة  القدرة على استخداـ

 ٗمهارات ك ىي اإلستماع ك الكالـ ك القراءة ك الكتابة.

ك ذلا مكانة مهمة يف تعليم اللغة  ةكانت مهارة االستماع إحدل مهارة اللغوية األربع

االتصاؿ  العربية. فإف مهارة اإلستماع أكؿ فنوف اللغة ك أكؿ اتصاؿ الطفل مع اللغة، كىو

الوحيد ابللغة يف السنة األكىل من عمره، ك سيظل خالؿ حياتو العامل األكرب يف كل 

ى ما مسعو، فإف أنشطتو، كالطفل يصل إىل ادلدرسة أبظلاط متعلمة من الكالـ مبينة عل

ىذه األظلاط تعد أساسا مهما دلا تبذلو ادلدرسة من جهد لتعليم الطفل الكالـ كالقراءة 

 ٘كالكتابة.

 ٙ: ٕٗٓقاؿ هللا تعاىل يف القرآف الكرًن يف سورة األعراؼ األية 

 }َكِإَذا قُرَِئ اْلُقْرَءاُف فَاْسَتِمُعوا َلُو َك اَْنِصُتوا َلَعلَُّكْم تُػْرمَحُْوفَ {

ادلراد يف ىذه اآلية نستمع بعناية إىل تالكة القرآف اليت يقرأىا اآلخركف . كخاصة تعلم 

 اللغة العربية يف مهارة اإلستماع، كغلب احًتاـ بعضعنا من خالؿ االستماع.
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كلكنها  علم الكثَت من ادلوادمتعلم اللغة العربية أعطى أف الحظات ادليف بعض 

الكتابة, كالقراءة. ك اإلستماع, ك يف الكالـ,  يتمتعوف ابدلهارات الطلبةأقل نشاطنا يف جعل 

 أبفنكار اإللذلك ال ؽلكن  الطالب ابلنعاس يف الفصل يشعر التعلم لذلك عندما ػلدث

يركز  غلب أف كطريقة التعلم تؤثر على التعلم بشكل سليب أك إغلايب.  اسًتاتيجية التعلم

ك ىي مهارة  مهارات يف تعلم اللغة العربية ةيف إتقاف أربع بةطلالتعلم أكثر على نشاط ال

، ىناؾ حاجة إىل التعلم لذلك القراءة, كمهارة الكتابة.مهارة ك مهارة الكالـ, ك اإلستماع, 

 ٚ.ككسائط سلتلفةالنشط أبساليب سلتلفة 

ىذا البحث يتعلق دبهارة اإلستماع، أما اإلستماع ىو األكؿ من مهارات اللغة 

العربية ال بد من اتقاهنا قبل اتقاف مهارات لغوية أخرل. مهارات اإلستماع من ادلهارات 

األساسية يف تعلم اللغة العربية ك الـز على الطلبة أف يتعلمها تعما جيدا، ك على ادلعلم 

ادلناسبة يف استماع حىت تساعدىم، كىذا يطلب من ادلعلم  يستخدـ الوسائل التعلميةأف 

جهدا مكثفا يف تدريب الطلبة عل ىذه ادلهارة، لكي يصلوا إىل ادلرجو يف ىذه ادلهارة أف 

 ٛيكونوا قادرين على سبييز بُت األصوات اللغوية ادلختلفة كما ينطقوف العريب.
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يف تعلم اللغة العربية سلصوص يف مهارة  الطلبة بعض الصعوابت اليت يواجهها

من ىذه احلالة إبجراء . اللغة العربية ابستخداـ منها عدـ االستماع إىل الفيديواإلستماع 

 تعلمال طريقةىي  سلسلةادل كلماتال منها طريقة لعب.مبتكرة طريقةابستخداـ  ربسينات

يقسم ادلعلم الطالب إىل رلموعات  سلسلة :ستماع. تنفيذ لعب كلمات ادلاالا هارةيف م

ٍب يقـو ادلعلم بتوجيو رسالة أك مجلة إىل الطالب. ٍب يهمس الطالب األكؿ ابلرسالة أك 

يوضح الطالب . اجلملة للطالب الثاين. كيسوس الطالب الثاين للطالب الثالث كىكذا

 اعمهاراهتم يف االستم بةكل الطل  فإف كاف .كادلعلم الطلبةالنهائي الرسالة بوضوح أماـ 

 .تكوف الرسالة أك اجلملة اليت ينقلها ادلعلم يف البداية صحيحةفجيدة 

اليت  ةسلسلادل كلماتأف يكوف استخداـ طريقة المن ادلتوقع  لزايدة فهم الدرس

ألخذ الدركس يف يث يكوف الطالب متحمسُت االستماع حالن حب ةستكوف حبثنا يف مهار 

أف ىذا البحث مهم  ثيعترب الباح. ةكبذلك يكتسبوف ادلعرفة بشكل جيد كسهل .الفصل

س اللغة العربية يف تلك ٍب بعد مقابلة مع مدرّ  .االستماع ةألنو يهدؼ إىل تطوير مهار 

، كأما سبب نقصاهنم منها قليل فهم الطلبة ادلدرسة أف قدرة استماع بعض الطلبة نقصاف

، كأيضا قليل رغبة الطلبة عن مر الطلبة ليستمع القّصةألّف أييف االستماع.ك تذكَتىم 

، عن تعّلم اللغة العربية إال قليلة رغب ال يزيداالسًتاتيجية ادلستخدمة  ٍب تعلم اللغة العربية
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ىذه األسباب أتثر نتائج الطلبة يف  وية فقط.استخداـ ادلدرس طريقة السمعية الشف

 ٜعملية التعلمية.

 أقّدـ األلعاب من خالؿكمن تلك ادلشكلة اليت قّدمو الباحث فأراد الباحث أف 

ريتو  اب ٖالثانوية اإلسالمية احلكومية االستماع دبدرسة  يف تعليملعب الكلمات ادلسلسلة 

ك فرحهم يف تعّلم. ألهنم يشًتكوا مع أنشط الطلبة ك علّتهم  أللعاب. يتأمل هبذه اكواال

 الكلمات ادلسلسلة.أصدقائهم يف لعب 

سلسلة ادل كلماتال ف يؤدم استخداـ لعبأبتنتاج ساالؽلكن  السابق من البياف

 سلصوص دلهارة اإلستماع. ىو  الطالباالستماع يف ةإىل ربسُت مهار 

فعالية  إبجراء دراسة بعنواف باحثيهتم ال بناء على خلفية البحث ادلذكورة

طلبة الصف احلادى عشر اإلستماع لسلسلة يف تعليم الكلمات ادل استخدام لعب

 .كاليمنتان اجلنوبية ريتو كواالاب 5انوية اإلسالمية احلكومية ابادلدرسة الث

 تحديد اإلجرائيال .ب 

 كلكثرة ادلشكلة ادلوجودة يف ىذا البحث فحّدده الباحث فيما يلى : 
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 فعالية .ٔ

لعب الكلمات لمقصود الفعالية يف ىذا البحث : أتثر ادلوجب 

ية يف تعليم االستماع لطلبة الصف احلادم عشر من ادلدرسة الثانو ادلسلسلة 

ابريتو كواال اليت تقيس دبقابلة اجملموعة ادلستخدمة  ٖاالسالمية احلكومية 

 موعة بدكف ابستخداـ لعب الكلماتلعب الكلمات ادلسلسلة ك اجملل

 أماالفعالية يف ٓٔ.مصدر صناعي من فعاؿ : نشط ك قوة التأثَتادلسلسلة. 

 ٔٔ.العاقبة، األثر،فعالية،كادلؤثراللغة اإلندكنيسية ىي  القاموس

 سلسلةادل كلمات  لعب .ٕ

اليت ؽلكن كاحدة من األلعاب اللغوية  ولة ىسلسلعب كلمات ادل

سلسلة ادل تنفيذ لعب كلمات .بةلطل االستماع ةمهار استخدامها لتحسُت 

ينطق ادلعلم ٍب يوسس  اليت من خالؿ االستماع إىل الكلمات أك اجلمل

 ىو سلسلةادل كلمات  من خالؿ لعبالطالب لطالب اآلخرين ابلتتابع.

 شلارسة مهارة االستماع.

                                                           
 ٕٚٔ( ٕٛٓٓأمحد سلتار عمر. معجم اللغة العربية ادلعاصرة.)القاىرة :عامل الكتاب، ٓٔ
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كمقصود لعب الكلمات ادلسلسلة ىو لعب اللغة لزايدة قيمة مهارة 

 ّٖدة اللغة العربية من ادلدرسة الثانوية االسالمية احلكومية مااالستماع يف 

 يف تعليم االستماع. شلارسةابريتو كواال،ألف قلة االبداء 

 ستماعاال .ٖ

يف ستماع كلمة اللغة العربية يعٍت االستماع.االستماع من  الا

 واهنميتعامل هبا البشر مع إخواهنم من إخ الوسيلة األكىل اليتىو صطالح اال

 .خالؿ االستماع نتعرؼ ادلفردات كأشكاؿ اجلمع كالًتكيب من البشر

كمقصود تعليم االستماع يف ىذا البحث ىو قدرة الطلبة على 

الىت ادلوجود يف الكتاب.)كتاب اللغة  الكلمةاستماع الكلمة أك ادلفردة، ف

 العربية للصف احلادل عشر(

 ادلدرسة .ٗ

ضارع ادلاضى كفعل ادليدّرس من فعل  -من كلمة دّرس ادلدرسة

ادلدرسة يف بالد مة ا ادلدرسة ىي زلل لتعّلم. كلالتعلم، ك أم معناىا

 دبعٌت مؤّسسة تربية.اندكنيسية 
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كمقصود ادلدرسة يف ىذا البحث ىي من ادلدرسة الثانوية االسالمية 

 ابريتو كواال. ٖاحلكومية 

فعالية بناء على التحديد اإلجرئي فاادلوضوع يف الرسالة العلمية : 

طلبة الصف ستماع لاستخدام لعب الكلمات ادلسلسلة يف تعليم اال

ريتو كواال  اب 5انوية اإلسالمية احلكومية احلادى عشر ابادلدرسة الث

 .كاليمنتان اجلنوبية

 

 أسئلة البحث .ج 

ىل " صاغ الباحث عدة مشاكل, كما اتيل : السابقةمن اخللفية البحث 

صف لل بةنتيجة تعلم الطللًتقية  ةعالسلسلة تكوف فادل كلماتال كسيلة لعباستخداـ 

 ؟" كواال  ابريتو ٖانوية اإلسالمية احلكومية ثالابادلدرسة  ادل عشراحل

 البحث هدف .د 

يف ىذه الدراسة  واليت يتعُت ربقيقه ىدفوياغة ادلشكلة أعاله ، فإف بناءن على ص

فعالية استخداـ لعب الكلمات ادلسلسلة يف تعليم اإلستماع لطلبة الصف  دلعرفة : ىي

 كواال كاليمنتاف اجلنوبية.  ابريتو ٖاحلادل عشر ابادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية 
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 فوائد البحث .ه 

 :من ادلتوقع أف تقدـ نتائج ىذه الدراسة فوائد ، دبا يف ذلك ما يلي

 الفوائد النظرية .3

تقدـ نتائج ىذه الدراسة فوائد لتطوير التعليم كعلـو ادلعلم ، من ادلتوقع أف 

 .خاصة يف تعلم اللغة العربية

 عمليةالفوائد ال .4

 ادلدرس( أ

 .كمواد مقارنة للقياـ أبنشطة التعلم ضلو اذباه أفضل .ٔ

  .ؽلكن للمعلمُت ربسُت مهارات االستماع لدل الطالب .ٕ

 الطالب ( ب

اللغة العربية على مهارات تعزيز محاس الطالب للتعلم خاصة يف تعلم  .ٔ

 .االستماع

ربسُت اجلودة ادلدرسية من خالؿ ربصيل الطالب كأداء ادلعلم كخاصة  .ٕ

 .معلمي اللغة العربية
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 أمهية البحث .و 

ا :  من ادلتوقع أف يكوف ىذا البحث مفيدن

 .من إدارة التعلم م ابتكار جديد حىت يتمكن ادلعل: تقدًن ادلدرس .ٔ

تكوف نتائج الدراسة مساعلة إغلابية يف  فأبتوقع الؽلكن :  ادلدرسة .ٕ

 .ادلؤسسات ادلدرسية

 السابقة تاالدراس .ز 

الفهم كتوضيح ادلشاكل اليت يتبناىا الباحث ، من الضركرم دراسة  خطئلتجنب 

 .األدب للتمييز

تنمية ادلهارة ( اب ادلوضوع ٕٗٔٓنتائج البحث الذم أجراه يوستيكا إسنٍت ) .ٔ

ادلتسلسلة للفرقة ب يف ادلدرسة اإلبتدائية غغاؽ اللغوية من خالؿ لعبة اذلمس 

ىذا البحث عبارة عن حبث إجرائي يف الفصل الدراسي . صفات بويواليل

أظهرت النتائج ابستخداـ لعبة اذلمس ادلتسلسلة أف تطور ادلهارة اللغوية. 

االختالفات يف ىذه الدراسة ادلوضوع الذم سبت دراستو يف البحث الذم أجراه 

سنوات يف  ٘-ٗرىم بُت كاف أطفاؿ اجملموعة )أ( الذين تًتاكح أعماادلؤلف  

 ادلدرسة اإلبتدائية عائشة.
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البحث احلايل وجه اإلختالف : ك عالقة الدراسة السابقة ابلدراسة احلالية : 

يف ادلوضوع كادلكاف ك ادلشكلة، ك الدراسة يوستيكا إسنٍت ابلبحث الذم  تلفؼل

ك أما الدراسة احلالية  هارة اللغويةم تنميةتماع السابقة تبحث عن مهارة االس

فتبحث الباحث عن فعالية استخداـ لعب الكلمات ادلسلسلة يف تعليم اإلستماع 

كواال    ابريتو ٖلطلبة الصف احلادل عشر يف ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية 

 : ذلما تشبو يف مهارة اإلستماع. وجه التشبيهكاليمنتاف اجلنوبية، 

( ابادلوضوع أتثَت طريقة ٕٚٔٓنتائج البحث الذم أجراه نيلوه فوتو فُرظلا داكل ) .ٕ

للمجموعة  االستماع لعبة اذلمس ادلتسلسلة على قدرةدبساعدة  لشفويةالسمعية ا

يف ادلنطقة دينباسار مشاؿ العاـ  داتْ نْ ب يف ادلدرسة اإلبتدائية غوغوس سَ 

 لعبةنتائج البحث احلصوؿ عليها أتثَت طريقة  ٕٚٔٓ/ ٕٙٔٓالدراسي 

يف مهارة اإلستماع للمجموعة ب ادلساعدة للوسائط الصوتية اذلمسية التسلسلية 

يف ادلدرسة اإلبتدائية غوغوس َسْنداْت يف ادلنطقة دينباسار مشاؿ العاـ الدراسي 

حرية. درجة  ٖٙٝ ك ٘دبستول داللة  ٕٓ,ٖبقيمة زلسوبة  ٕٚٔٓ/ ٕٙٔٓ

طريقة. السمعية الشفوية دبساعدة لعبة اذلمس ادلتسلسلة أتثَت يف مهارة اإلستماع 

النشط للمجموعة ب يف ادلدرسة اإلبتدائية غوغوس َسْنداْت يف ادلنطقة دينباسار 

 .ٕٚٔٓ/ ٕٙٔٓمشاؿ العاـ الدراسي 
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 البحث احلايلوجه اإلختالف : كعالقة الدراسة السابقة ابلدراسة احلالية : 

يف ادلوضوع كادلكاف ك ادلشكلة، ك  نيلوه فوتو فُرظلا داكلابلبحث الذم  تلفؼل

ك أما  طريقة السمعية الشفويةتماع الدراسة السابقة تبحث عن مهارة االس

الدراسة احلالية فتبحث الباحث عن فعالية استخداـ لعب الكلمات ادلسلسلة يف 

رسة الثانوية اإلسالمية تعليم اإلستماع لطلبة الصف احلادل عشر يف ادلد

: ذلما تشبو يف مهارة  وجه التشبيهكواال كاليمنتاف اجلنوبية،   ابريتو ٖاحلكومية 

 اإلستماع.

العالقة لعبة اذلمس ادلتسلسلة كالقدرة "بعنواف  ٕٙٔٓنتائج الدراسة إيرانية لعاـ  .ٖ

َنقا تربية األطفاؿ  رلموعة ب يف  على التواصل اللفظي يف أطفاؿ اسوة حسنة ِميػْ

كالتواصل  كقوية للغاية بُت لعبة اذلمس ادلتسلسلةبيةىناؾ عالقة إغلابندار دلفوغ" 

َنقا بندار تربية األطفاؿ للمجموعة ب يف  اللفظي عند األطفاؿ اسوة حسنة ِميػْ

يتضح ىذا من خالؿ نتائج ربليل البياانت ابستخداـ االرتباط رتبة دلفوغ. 

تنتمي  موجبة كمطابقة جلدكؿ دليل التفسَت معامل االرتباطكىي  ٚٛ,ٓسبَتماف 

يتم احلصوؿ على نتائج احلساابت  إىل مستول قوم جدنا من التقارب. 

كابلتايل ؽلكن القوؿ أف األطفاؿ الذين  ٜٙ.٘ٚ ابستخداـ معامل التحديد
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ل أف يتطور التواصلفظينا ٍب ؽلكن  اٍب يتواصلو  ةيشاركوف يف لعبة اذلمس ادلتسلسل

 جيد.اللفظي بشكل 

البحث احلايل :  وجه اإلختالفكعالقة الدراسة السابقة ابلدراسة احلالية : 

يف ادلوضوع كادلكاف ك ادلشكلة، ك الدراسة  إيرانيةغلتلف ابلبحث الذم كتبو 

العالقة لعبة اذلمس ادلتسلسلة كالقدرة على التواصل اللفظي  السابقة تبحث عن 

َنقا بندار دلفوغ رلموعة ب يف  يف أطفاؿ ك أما  تربية األطفاؿ اسوة حسنة ِميػْ

الدراسة احلالية فتبحث الباحث عن فعالية استخداـ لعب الكلمات ادلسلسلة يف 

تعليم اإلستماع لطلبة الصف احلادل عشر يف ادلدرسة الثانوية اإلسالمية 

: ذلما تشبو يف مهارة  وجه التشبيهكواال كاليمنتاف اجلنوبية،   ابريتو ٖاحلكومية 

 اإلستماع.

ارحاـ حبيب، استخداـ كسيلة األغاين العربية لًتقية مهارة اإلستماع ) دراسة  .ٗ

 ( MAN Banda Acehذبربية ب 

اف ىذه ادلدرسة مل يستجدـ كسائل التعلمية عند تعليم اإلستماع ك ال تنتج نتيجة 

أف ادلعلم صوتو حسنة يف صلاح تعليم اللغة العربية، ك مشكالت يف ىذا البحث 

منخفض عند يقرأ النصوص كاف منهج البحث الذم يستعملو الباحث ابلبحث 
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األغٍت دكر مهم يف ترقية كفاءة البحث ىي إف استخداـ كسيلة ذبربية، ك نتائج 

 الطلبة يف مهارة االستماع.

البحث احلايل غلتلف :  وجه اإلختالفكعالقة الدراسة السابقة ابلدراسة احلالية : 

حبيب يف ادلوضوع كادلكاف ك ادلشكلة، ك الدراسة ابلبحث الذم كتبو ارحاـ 

عربية ك أما الدراسة السابقة تبحث عن مهارة االستماع ابستخداـ كسيلة األغاين ال

احلالية فتبحث الباحث عن فعالية استخداـ لعب الكلمات ادلسلسلة يف تعليم 

 ٖاإلستماع لطلبة الصف احلادل عشر يف ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية 

 : ذلما تشبو يف مهارة اإلستماع. وجه التشبيهكواال كاليمنتاف اجلنوبية،   ابريتو

بعنواف " تطبيق كسيلة  ٕٕٓٓشهر فطركف لعاـ  أجراهنتائج البحث الذم  .5

 MTsN 3 Bener Meriahلًتقية مهارة اإلستماع عند الطلبة ب اذلمس ادلتسلسل 

 هيكل البحث .ح 

 أما ىيكل البحث يف ىذا البحث كما يلي :

،التحديد اإلجرائي، أسئلة ادلقدمة تشتمل على خلفية البحثالباب األول: 

 فوائد البحث، أعلية البحث، الدراسة السابقة، ىيكل البحث.البحث، أىداؼ البحث، 

فوائد اللعب، ػلتول على تعريف اللعب، ىو اإلطار النظرم  الباب الثاين:

 خطوات اللعب الكلمات ادلسلسلة، أنواع االستماع، عملية االستماع.
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منهج البحث تشتمل على نوع البحث ك مدخلو، رلتمع البحث  الباب الثالث: 

تصميم البحث، أساليب اجلمع البياانت، اسلوب ربليل ك عينتو، مدخل البحث، 

 البياانت.

ػلتوم على تحمة عن ميداف البحث ك ىو تقدًن البياانت كربليلها  الباب الرابع: 

 تعلبم اللغة العربية فيها، ك تقدًن البياانت.

 ربتول على نتائج البحث، ك مقًتحات البحث.ىي اخلاسبة  اخلامس: الباب 




