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 الباب األول

 املقدمة

 خلفية البحث .أ 

كلمة وسائل اإلعالم ىي صيغة اجلمع للكلمة ادلتوسطة. ىذه الكلمة أتيت 

ىي شيء يتم استخدامو  لعٍت حرفيا وسيط أو مقدمة. الوسائمن الالتينية واليت ت

لتوجيو الرسائل من ادلرسل إىل ادلستلم حبيث ميكنو حتفيز أفكار الطالب ومشاعرىم 

وسائل التعليمية ىي مجيع  1.تعليمواىتماماهتم واىتمامهم حبيث حتدث عملية ال

واللغة  ادلواد واألدات والربامج واألالت وألجهزة وادلعدات وادلواقف التعليمية

و الكتساب اخلربات تعليميف  تعليماللفظية اليت يستخدمها ادلعلم يف تعليمو وادل

األىداف التعليمية ادلرغوب فيها ومن  لتعليمية يف مجيع رلاالهتا، من أجل حتقيقا

 2أكثر فاعلية وكفاية. تعليمأجل الوصول إىل 
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وسائل التعليمية ىي األدوات واألساليب والتقنيات ادلستخدمة جلعل 

يف  تعليمالتواصل والتفاعل أكثر فعالية بُت ادلعلمُت والطالب يف التدريس وال

 ةالباحث ة، أخذ بحثلا التعليم. لكن يف ىذاادلدارس. ىناك الكثَت من وسائل 

 .صور ادلتحركةالل وسائ ، وىي تعليمال لإحدى وسائ

ىو مادة تعليمية غَت مطبوعة غنية ابدلعلومات ومكتملة ألهنا  متحركة صور

 لصور ادلتحركةميكن أن تصل إىل الطالب مباشرة. ابإلضافة إىل ذلك ، يضيف اال

اليت  صور ادلتحركةذلك إىل خصائص تكنولوجيا  ، ويرجع تعليمبُعًدا جديًدا لل

ميكن أن تقدم الصور ادلتحركة للطالب ، ابإلضافة إىل األصوات ادلصاحبة. لذلك 

،  الصور ادلتحركةكان الذي يظهر فيو الربانمج يف يشعر الطالب أهنم يف نفس ادل

حيث ميكن أن يزداد مستوى احتفاظ الطالب ابدلوضوع بشكل كبَت إذا كانت 

 أكرب من خالل حواس السمع والرؤية عملية احلصول على ادلعلومات يف البداية

اللغة العربية  تعليممناسبة لالستخدام لتسهيل  الصور ادلتحركة وسائللذلك فإن 

 .االستماع ادلعقدة ةخاصة يف مهار 

الشخص على ىضم أو فهم الكلمات أو اجلمل  مهارة االستماع ىي ةمهار 

فعلًيا من  مهارةذه دثة معينة. ميكن حتقيق ىزلا وسائلاليت يتحدث هبا شريك أو 
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خالل ادلمارسة ادلستمرة لالستماع إىل االختالفات يف صوت عناصر الكلمة 

)الصوتيات( مع العناصر األخرى وفًقا للمعٌت الصحيح للحروف مباشرة من 

 3السماعة األصلية ومن خالل التسجيل.

ومهارة االستماع احدى وأىم مهارات االتصال اللغوي ذات األثر اذلام يف 

اتصال الطفل ابلعامل اخلارجي احمليط بو وابالخرين من حولو: حيث انو يستطيع 

هبذه ادلهارة اكتساب عدد الحيصى من ادلفردات واألمناط والًتكيب اللغوية، 

والقراءة  ثةدم. وابإلستماع تنمو ادلهارات اللغوية ادلتعلقة ابحمليواألفكار، وادلفاى

دلهارات االخرى. ارة فسيؤثر على مستوى اوالكتابة، وإن ظهر ضعف يف ىذه ادله

على متييز االصوات، ويستمع جيدا إىل ما ىو سلتلٌف، وما ىو متشابو،  ومن لديو

وأسلوب نطقها، وسلارج احلروف الصوتية، يستطيع أن مييز بُت األفكار الرائيسة 

يع والثانوية يف ادلوضوعات اليت يستمع اليها من االخرين. والذي ميتلك ذلك يستط

سلوب ميكنو من التقدم ين، وفهم أرائهم والتعامل معهم أباالتصال مع االخر 

4واالستمرار يف حياتو التعليمية والعملية.
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 بة اليت يواجهها الطالب يفاالستماع ليست سهلة كما يتصور. الصعو 

االستماع ىي افتقارىم للممارسة يف االستماع إىل اجلمل العربية. ىذا ، سوف 

أخرى. وذلذا السبب ،  ةهار ادل تعليميف شلارسات االتصال ويعوق يف  يسبب عقبات

، حيتاج  تعليموجذب الطالب ليكونوا أكثر اىتماًما ابل تعليملتسهيل عملية ال

ها بسهولة. يف ىذه تعليملتسهيل تسليم ادلواد وميكن للطالب  وسائلادلعلمون إىل 

 .تحركةادلصور ال لاستخدام وسائ ةريد الباحثتالة ، احل

اإلسالمية ادلدرسة ادلتوسطة  يف البحث ةالباحث ت، أرادبحثيف ىذه ال

. ألن ىذه ادلدرسة متقدمة للغاية ، ومجيع ادلرافق متوفرة. حىت ابليتاراألوىل احلكومية 

صور ال لابستخدام وسائ تعليماالستماع لل ة، ميكن إجراء مهار إذا مت تطبيقو

 تعليم، من ادلتوقع أن يتحركةادلصور ال لمبساعدة وسائ، ابإلضافة إىل ذلك. ادلتحركة

، ميكن للطالب بسهولة االستماع جيًدا. هبذه الطريقة ةمهار يف الطالب بسهولة 

اللغة  تعليماالستماع ىي ادلرحلة األوىل يف  ةألن مهار  تعليمادلرحلة التالية من ال تعليم

  .العربية
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استخدام  أتثَت " حتت العنوان العلميبحث الإبجراء  بحثةقوم التوىكذا س

دلدرسة اب الصف السابع لطالب ستماعاالمهارة  تعليم يف الصور ادلتحركةوسائل 

 "2119/2121للعام الدراسي  ابليتاراألوىل اإلسالمية احلكومية ادلتوسطة 

 حتديد البحث .ب 

  ادلوضوع التحديد .1

 على ادلتحركةالصور وسائل استخدام  يف البحث ىذا موضوع الباحثة حتدد

 ستماع.مهارة اإل تعليم

  ادلكان التحديد .2

درسة ادلتوسطة ابليتار واحد اإلسالمية م يف الثامن الفصل الباحثة حتتار

 .احلكومية

  الزمان التحديد .3

 .2119/2121  الدراسي لعامل صوصسل البحث ىذا
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 مسائل البحث .ج 

 كما البحث ىذا قضااي الباحثة وضعت البحث، خلفية من سبق ما إىل نظرا

 :يلي

ستماع على مهارة اإل الصور ادلتحركةأتثَت استخدام الوسائل  ىناك ىل .1

 ابليتاراألوىل اإلسالمية احلكومية  دلدرسة ادلتوسطةاب الصف السابع لطالب

 ؟2119/2121للعام الدراسي 

إىل أي مدى أتثَت استخدام وسائل الصور ادلتحركة يف تعليم مهارة اإلستماع  .2

السابع ابدلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية األوىل ابليتار لطالب الصف 

 ؟2121\2119للعام الدراسي 
 أهداف البحث .د 

 ما ىي العلمي البحث ىذا أىداف ومن أىداف، العلمي البحث كل يف إن

 :يلي

 لدى إلستماعا مهارة تعليم يف ادلتحركة الصورة وسائل استخدام أتثَت دلعرفة .1

 دلدرسة ادلتوسطة ابليتار واحد اإلسالمية احلكوميةاب السابع الصفطالب 

 .2119/2121للعام الدراسي 
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دلعرفة مدى أتثَت استخدام وسائل الصور ادلتحركة يف تعليم مهارة اإلستماع  .2

لطالب الصف السابع ابدلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية األوىل ابليتار 

 2121\2119للعام الدراسي 
 اإلفرتاضيات .ه 

 الفرضيات يف ىذه الدراسة ىي:

  (Ha) فرضية اخليار .1

 مهارة اإلستماعتعليم وسائل الصور ادلتحركة على أتثَت بُت  كأن ىنا

األوىل اإلسالمية احلكومية  سطةادلدرسة ادلتوااب لطالب الصف السابع

 .ابليتار

  (Ho) فرضية الصفري .2

ة اإلستماع مهار  تعليم علىوسائل الصور ادلتحركة أتثَت بُت  ليست ىناك أن

 .ابليتاراألوىل اإلسالمية احلكومية دلدرسة ادلتواسطة لطالب الصف السابع اب
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 فوائد البحث .و 

ىذا البحث أمهيات منها كما إمتام البحث فًتجو الباحثة أن تكون بعد 

 يلي:

 الًتبوي العلوم لنشر تعليمية ومعلومات مداخلة تكون أن النظري، فائدة .1

 لتالميذ خاصة إلستماعا مهارة تعليم يف االتصايل ابدلدخل تتعلق اليت وتقّدمها

 .ادلتوسطة ابليتار واحد اإلسالمية احلكومية ادلدرسة

 التطبيقي، فائدة .2

 ادلدرسة للرئيس (أ )

 وسائل لتطوير التحفيز و نداء للمدرسُت، توجيهات السياسات، لتوفَت

 .صحيح بشكل دائما التعليمية

 للمدرسة (ب )

 تعليم يف االتصايل ادلدخل عن تعليمية معلومات و مداخلة تكون أن

ادلتوسطة ابليتار واحد اإلسالمية  ادلدرسة لتالميذستماع اإل مهارة

 .احلكومية
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 للتالميذ (ج )

 مهارة يف كفاءهتم تنمية يف ذلم مساعدة البحث نتيجة تكون أن

 .ستماعاإل

 للمدرس (د )

 أن الباحثة ترجو وستماع اإل مهارة تعليم يف للمدخل منوذجا تكون أن

 ادلتعلقة العلوم ىف وادلعلمُت ادلدرسة لرئيس مفيدة البحث ىذا نتائج تكون

 ىف الدراسى ادلنهج بتطبيق يتعلق ما اخلاص الوجو وعلى العربية ابللغة

ادلتوسطة ابليتار واحد  ادلدرسة ىف العربية اللغة تعليم عملية جودة ترقية

 التالميذ يواجهها مشكالت أبنواع يتعلق ما وكذلك اإلسالمية احلكومية

 .وحّلها تطبيقها عند وادلعلم

 للباحثة (ه )

 الباحثة يزيد و يساعد مهما مبدأ البحث ىذا يكون أن الباحثة يرجو

 .ادلهنة ىذه يف قادرة و ماىرة تكون كي و معلمة تكون عندما

 اآلخرين للباحثُت (و )

 .دراساهتم يف اآلخرين للباحثُت مرجعا البحث يكون أن
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 توضيح املصطلحات .ز 

 إبعادا التوضيح إىل حتتاج اليت ادلصطلحات بعض البحث موضوع يف ورد

 :وىي .االساسية الفكرة فهم يف للخطأ

  النظري التوضيح .1

ىي األدوات واألساليب والتقنيات  التعليم ائلوس ،التعليمسائل و  (أ )

ادلستخدمة جلعل التواصل والتفاعل الفعال بُت ادلعلمُت والطالب أكثر 

 5يف ادلدارس. تعليمفعالية يف عملية التعليم وال

ىو مادة تعليمية غَت مطبوعة وغنية  الصور ادلتحركة، الصور ادلتحركة (ب )

 6باشرة.ابدلعلومات ومكتملة ألهنا ميكن أن تصل إىل الطالب م

االستماع ىي قدرة الشخص على ىضم أو فهم الكلمات أو  ةمهار  (ج )

زلادثة معينة. ميكن حتقيق ىذه  وسائلاجلمل اليت يتحدث هبا شريك أو 

القدرة فعلًيا من خالل ادلمارسة ادلستمرة لالستماع إىل االختالفات يف 

صوت عناصر الكلمة )الصوتيات( مع العناصر األخرى وفًقا للمعٌت 

 7الصحيح للحروف مباشرة من السماعة األصلية ومن خالل التسجيل.
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 التطبيقي التوضيح .2

الصور  وسيلة استخدام أتثَت " ادلوضوع من التطبيقي التوضيح كان

دلدرسة اب السابع الصفطالب ال لدى ستماعاإل مهارة تعليم يف ادلتحركة

 ىو" 2119/2121للعام الدراسي  ابليتاراألوىل اإلسالمية احلكومية ادلتوسطة 

 مهارة تعليم يف الصور ادلتحركة وسائل استخدام يف ادلدرس كيفية عن التحليل

ادلتوسطة  ادلدرسة يف لطالبستماع اإل مهارة متعلي على يؤثر حيت ستماعاإل

 .ابليتاراألوىل اإلسالمية احلكومية 

 ترتيب البحث .ح 
 من ابب كل ويتكون أبواب، مخسة على ىلمالع البحث ىذا حيتوى

 :يلى ما كما بحثادل
 البحث، حتديد البحث، مسائل البحث، خلفية على حيتوى األول الباب

البحوث   ادلصطلحات، توضيح البحث، فوائد ألفًتاضيات،ا البحث، فاىدأ
 .السابقة، ترتيب البحث

هم مف،متحركة الصور مهارة تعريف النظرية، األسس على حيتوى الثاىن الباب
خصائص ل الصور متحركة، تعريف وسائ، تعلم الوسائل ، فوائدوسائل التعليم

معايَت ، ادلتحركة يف التعلمإجراءات استخدام الصور صور ادلتحركة، ال لوسائ
صور ال لنقاط القوة والضعف يف استخدام وسائ، ميللصور ادلتحركة جيد يف التعل

أىداف االستماع، أنواع االستماع و أساليب تعليمها،  تعريف مهارةادلتحركة، 
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مفهوم األقراص وأمهيتها يف تعليم ، كيف يتم االستماع، تعليم االستماع
 واالستماع وأسباب ضعفصعوابت  االستماع

السكان وادلعاينة ، مكان البحث، ادلدخل ونوع البحث حيتوى الثالث الباب
طريقة حتليل ، أدوات البحث، قاحلقائ مجع طريقة، احلقائق ومتغَت ادلصادر، والعينة

 .احلقائق
استخدام وسائل الصور أتثَت : البحث نتائج على حيتوى الرابعة الباب

يف ادلدرسة ادلتوسطة  سابعلطالب الصف ال اإلستماعادلتحركة على مهارة 
استخدام وسائل الصور ادلتحركة مدى أتثَت و  اإلسالمية احلكومية األوىل ابليتار

يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية  سابعلطالب الصف ال على مهارة اإلستماع
 .البحث، احلكومية األوىل ابليتار

ىناك أتثَت كبَت على استخدام وسائل ) خلالصةا على حيتوىامس اخل الباب
الصور ادلتحركة على تعليم مهارة اإلستماع يف الصف السابع ابدلدرسة ادلتوسطة 

استخدام وسائل الصور ادلتحركة مدى أتثَت ، االسالمية احلكومية األوىل ابليتار
يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية  سابعلطالب الصف ال على مهارة اإلستماع
 اإلفًتاحات(، احلكومية األوىل ابليتار

 


