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تقديرالشكر و ال

خـريعلـىوأسـلموأصـلي،املتـوالفضـلهعلـىوأشـكرهحـال،كـلعلىهللاحلمد
يـومإىلبإحسـانتـبعهمومـنوالتابعني،أمجعنيوأصحابهآلهوعلىالشاكرين،الصابرين

:بعدأماالدين،
االنتهاء من إعداد هذا البحث، فله سبحانه أهلج باحلمد وقد مّن اهللا علي ب

–والثناء، فلك احلمد يا ريب حىت ترضى، على جزيل نعمائك وعظيم عطائك ويشرفين 
أن أتقدم بالشكر والتقدير والعرفان إىل الذين كان هلم فضل يف –بعد محد اهللا تعاىل 

لبت، ومل يكن حيدوهم إال خروج هذا البحث إىل حيز الوجود ومل يبخل أحدهم بشئ ط
: ومنهم . العمل اجلاد املخلص

جامعة زاوية جوت كاال  ، مدير املاجستريالقرننيذو الدكتور احلاج األستاذمساحة
.اإلسالمية احلكومية لنجسا

جامعة زاوية النائب األول ملدير، بصري إبراهيم املاجسترياألستاذمساحة
.جساجوت كاال  اإلسالمية احلكومية لن

الرتبيةكليةاللغة العربية  شعبة، رئيس حممد ناصر املاجسترياألستاذمساحة
.جامعة زاوية جوت كاال  اإلسالمية احلكومية لنجسا

ة، املشرف األول الذي أفاد الباحثاملاجستريفقارالذو الدكتور األستاذمساحة 
ذ بداية فكرة البحث علميًا وعمليًا ووجه خطواته ىف كل مراحل إعداد هذا البحث من

.حىت اإلنتهاء منه، فله من اهللا خري اجلزاء ومن الباحث عظيم الشكر والتقدير
، املشرف الثاين، فحقًا يعجز لساىن عن شكره املاجستريخملصاألستاذمساحة

كل العون والتشجيع طوال فرتة إعداد هذا البحث فلم ةللباحثتوتقديره فقد قدم
وتوجيهه، وكان لتفضله مبناقشة ةره يومًا عن مساعدة الباحثيبخل بعلمه ومل يضق صد

فله مين خالص الشكر والتقدير ومن اهللا عظيم ةهذا البحث أكرب األثر ىف نفس الباحث
. الثواب واجلزاء
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تعليم شعبة بكل الشكر والتقدير إىل األساتذ املعلمني يف ةتقدم الباحثتكما 
فلهم من . ة زاوية جوت كاال  اإلسالمية احلكومية لنجساامعبقسم الرتبية جباللغة العربية 

كل الشكر والتقدير على ما قدموه من العلوم واملعارف والتشجيع  وجزاهم اهللا ةالباحث
. عىن خري اجلزاء

كان له بعد اهللا تعاىل فضل إمتام هذا يأما أسرتى وعلى رأسها والدي الكرمي الذ
لم واملعرفة واالخالص ىف العمل، ووالديتمن حب للعيالبحث مبا غرسه ىف نفس

.يطوق فضلها عنقي وكان دعائها املستمر خري معني يل ىف حياتىاحلبيبة اليت
وألشقائي وزمالئي وأصدقائي وكل من ساهم ىف إخراج هذا العمل املتواضع إىل 

.خري الوجود ولو بكلمة تشجيع، هلم مجيعاً خالص الشكر وعظيم التقدير واالمتنان
التوفيقاهللا ويلو 

م٢٠١٤يويل٢، لنجسا
ةالباحث

روسيدا
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تحليل مشكالت الطلبة في تعلم مهارة اإلستماع
MTsN Simpang Ulimبــــ 

يف تعليم اللغة العربيةS.Pd.Iحبث تكميلي لنيل درجة 
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قد دافعت الطالبة عن هذا البحث أمام جلنة املناقشة وتقرر قبوله شرطا لنيل درجة 
S.Pd.Iم٢٠١٤يوما٢٤:، بتاريخبتسيف تعليم اللغة العربية، وذلك يف يوم ال  .
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ةإقرار الطالب

: أنا املوقع أدناه، وبيانايت كاآليت
روسيدا: إلسما

١٢٠٨٠٠٣٣٣:رقم التسجيل
أتشية الشرقية:العنوان

شعبة يف S.Pd.Iلنيل درجة 
: عنوانحتت المية احلكومية لنجسا اإلسجامعة زاوية جوت كاالتعليم اللغة العربية

"MTsN Simpang Ulimـستماع بتحليل مشكالت الطلبة في تعلم مهارة اال"
ىف املســقبلةوإذا ادعــى أحــد . هــا بنفســيتُ ا وكتبحضــر 

فعال ليست من حبثي فأنا أحتمل املسؤولية  على ذلك، ولن تكون املسؤولية على املشرف 
.اإلسالمية احلكومية لنجساجامعة زاوية جوت كاالتعليم اللغة العربيةشعبة و على أ

. هذا، و حررت هذا اإلقرار بناء على رغبيت اخلاصة وال جيربين أحد على ذلك
م٢٠١٤يويل٢، لنجسا

توقيع صاحب اإلقرار 

روسيدا
١٢٠٨٠٠٣٣٣:التسجيلرقم 
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ملخص البحث
MTsN Simpangـبحتليل مشكالت الطلبة يف تعلم مهارة االستماع م،٢٠١٤،روسيدا

Ulim،املاجستريخملص: واملشرف الثاىن, املاجستريذوالفقار .د:املشرف األول.
مشكالت الطلبة في تعلم مهارة االستماع:الكلمات األساسية

واالستماع هي معيار جناح تعليم ألربع،هارات اللغوية ااملكان االستماع مهارة من 
من اجلمل املركبة الكلمات وأساليب قدرة على تفريقوهي ،املهارات اللغويةقبلاللغة 

. حصص يف األسبوعمخس اللغة العربية الطلبةMTsN Simpang Ulimتعلمو.الىت تسمع
مشكالت بعض ثة ببعض الطلبة، وجدت الباحالباحثةاملباشرة واملقالبلة ومن مالحظة

وهذه احلالة ترتبت . يف تلك املدرسةحتتاج إىل عالجمهارة االستماعتعلميف الطلبة 
ون بامللل والسأم هم يشعر . مهارة االستماععلى ضعف ميول الطلبة وقلة اهتمامهم مبادة 

وباإلضافة إىل. مهارة االستماعمادةم اللغة العربية السيما عليعملية تيف عندما يشرتكون 
حتليل مشكالت ":املوضوعحتتعلميالبحثالإجراء يف ذلك، تريد الباحثة أن تبحث 
".MTsN Simpang Ulimـبالطلبة يف تعلم مهارة االستماع 

هـــا اجهشـــكالت الـــىت يو املمـــا هـــى ) ١:هـــيهـــذه الرســـالة أســـئلة البحـــث ىفوامـــا
ي احملــاوالت الــيت مــا هــ) ٢؟MTsN Simpang Ulimـبــاالســتماعالطلبــة يف تعلــم مهــارة 

MTsN Simpangـبـاالسـتماعم مهـارة يف تعلـالطلبـةمشـكالتحاوهلا املـدرس يف إصـالح 

Ulim؟
وجلمع . على منهج الوصفى التحليلىهذه الرسالةبالبحث ىفوقامت الباحثة

جبانب اإلطالع . ىف املكتبةالبيانات إطلعت الباحثة على الكت
مع وتوزيع اإلستباناتتب قامت الباحثة باملالحظة املباشرة واملقابلة الشخصيةعلى الك
.MTsN Simpang Ulimـبوالطلبة املدرس

تعلم مشكالت الطلبة على إن)١(:فيما يأيتةالباحثتخلصأما نتائج هذا البحث و 
ىف تعلم مهارة الطلبةاملشكالت الىت تتعلق بالطلبة، هي رغبةفهيمهارة االستماع
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باللغة الطلبةنقصان ممارسةومث.قلة إرادة الطلبة يف فتح القاموسو .غري قويةاالستماع
الىت أن يسمع من كالم والتعّلم من املادة مهارة االستماعالعربية يف عملية التعليم

األساليب التعليمية الىت يستخدمها املشكالت الىت تتعلق باملدرس هيوأما .املدرس
الميلك املدرسون العلوم عن التعليم اللغة العربية و . املدرسون غري فعالية أو غري ناجحة

ومن املشكالت الىت تتعلق بالبيئة، هي البيئة الىت يعيش . الصحيحة واملسرورة والسهولة
يعطي املدرساملدرس هيحاوهلاالىتحماوالت ومن) ٢(.فيها الطلبة غري عربية
على الطلبة يعطي املدرس االرشادات والتوجيهاتو .على الدوامالتشجيعات والدوافع 

الىت مسعوا يف استخدام اللغةواليستحيتعلم مهارة االستماعألن يتعلموا ويشجعوا على 
تمريناتالاملدرس يعطييف اآلخرية و .ألسئلةاو أيف اخلطوا، والخيافمن عملية التعليم

.على الطلبةدريباتوالت
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باللغة اإلندونيسيةص البحثلخم
Rosida. 2014. Analisis Kesulitan Siswa di dalam Belajar Kemahiran Mendengar
di MTsN Simpang Ulim, Pembimbing 1) :DR.Zulfikar,MA Pembimbing 2):
Mukhlis,Lc.M.Pd

Kata Kunci : Kesulitan Belajar Kemahiran Mendengar.
Kemahiran mendengar adalah salah satu dari kemahiran berbahasa yang

empat. Kemahiran mendengar adalah adalah tolak ukur keberhasilan dalam
balajar bahasa sebelum kemahiran-kemahiran berbahasa lainnya. Sebab ia adalah
kemampuan untuk membedakan kata-kata dan susunan dari setiap kalimat yang di
dengarkan. Di MTsN Simpang Ulim siswanya belajar bahasa arab sebanyak 5 jam
dalam seminggu. Dari observasi awal dan wawancara peneliti ke beberapa siswa,
peneliti mendapatakan beberapa permasalahan di dalam siswa belajar kemahiran
mendengar yang perlu di perbaiki. Keadaan ini di sebabkan karena kurangnya
perhatian siswa dengan materi kemahiran mendengar. Mereka juga merasa bosan
saat mengikuti proses belajar mengajar bahasa arab terlebih lagi materi kemahiran
mendengar. Oleh karena itu peneliti ingin meneliti lebih lanjut menjadi sebuah
karya ilmiah dengan judul :”Analisis permasalahan siswa dalam belajar
kemahiran mendengar di MTsN Simpang Ulim

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) faktor-faktor apa
saja yang mempengaruhi kesulitan belajar kemahiran mendengar di MTsN
Simpang Ulim? 2)Bagaimana usaha yang dilakukan oleh guru dalam memperbaiki
kesulitan belajar kemahiran mendengar di MTsN Simpang Ulim?

Peneliti membuat skripsi ini menggunakan metode Analisis Deskriptif dan
untuk mengumpulkan data, peneliti mengambilnya dari buku-buku yang berkaitan
dengan skripsi ini pada perpustakaan. Selain mengambil dari buku-buku peneliti
mengadakan observasi langsung dan wawancara secara pribadi dengan guru
Bahasa Arab. Juga membagikan angket kepada siswa di MTsN Simpang Ulim.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : 1) Kesulitan yang di hadapi
siswa dalam belajar kemahiran mendengar ialah kesulitan yang berhubungan
dengan siswa yaitu keinginan siswa untuk belajar kemahiran mendengar itu
kurang kuat, yang kemudian hal ini berakibat kepada minimnya kemauan siswa
untuk membuka kamus dan kurang membiasakan menggunakan bahasa arab
dalam proses belajar mengajar daripada materi materi pelajaran istima’ kemudian
permasalahan yang berkaitan dengan guru yaitu metode yang di gunakan oleh
guru dalam mengajar bahasa arab tidak efektif kemudian guru juga tidak memilki
kemmapuan yang baik tentang mengajar bahsa arab dengan cara yang baik,
menyenangkan dan mudah. Permasalahan yang berhubungan dengan lingkungan



ل

adalah lingkungan tempat tinggal siswa bukanlah lingkungan arab. 2)Guru telah
melakukan upaya-upaya dalam menyelesiakan kesulitan belajar kemahiran
mendengar siswa, dan upaya-upaya untuk memperbaiki kesulitan siswa dalam
belajar istima’ yaitu guru memberi motivasi serta dorongan terus menerus kepada
sisiwa. Guru juga memberikan arahan serta bimbingan kepada siswa cara-cara
belajar istima’ dengan baik serta tidak malu untuk menggunakan bahasa yang
telah mereka pelajari dari proses belajar mengajar. Kemudian juga guru
memotivasi siswa untuk tidak takut bertanya serta guru juga memberikan tugas
dan latihan kepada siswa
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ولاالجدقائمة 

MTsN Simpang Ulimـبأحوال املدرسني: ١اجلدول

MTsN Simpang Ulimـبء مدرسني اللغة العربية أمسا: ٢اجلدول

MTsN Simpang Ulimـبطلبة عدد ال: ٣اجلدول

الوسائل املباين والوسائل الدافعةلرتقية غرض الرتبية والتعليم: ٤اجلدول

مهارة االستماع ة الطلبة ىف تعلم رغ: ٥اجلدول

فهم طلبة على ما شرح املدرس باللغة العربية : ٦اجلدول

مهارة االستماعمذاكرة طلبة عن املادة: ٧اجلدول

لقاموسفتح طلبة ا: ٨اجلدول

حفظ طلبة املفردات: ٩اجلدول

ممارسة طلبة اللغة العربية: ١٠اجلدول

ممارسة طلبة املفردات الذي حفظوا: ١١اجلدول



ف

المالحققائمة

البيـان

)١(ملحق 
امعة زاوية جوت كاال شهادة البيان عن البحث من مدير ج

اإلسالمية احلكومية لنجسا

ـبــــدرســــة إىل رئــــيس املالدراســــات العليــــا خطــــاب عميــــد كليــــة )٢(ملحق 
MTsN Simpang Ulim

)٣(ملحق 
إىل عميد  MTsN Simpang Ulimـبخطاب رئيس املدرسة 

MTsNشهادة البيان عن ناظر كلية الدراسات العليا 

Simpang Ulim

املقابلة اىل املدارسات اللغة العربيةأداة)٤(ملحق 

إلستبانةأداة )٥(ملحق 

ةالسرية الذاتية للباحث)٦(ملحق 



١

األولالفصل
اإلطار العام

مقدمة- أ
واالستماع هي معيار جناح تعليم كان االستماع مهارة من مهارات اللغوية األربع،

من اجلمل املركبة الكلمات وأساليب قدرة على تفريقوهي ،املهارات اللغويةقبلاللغة 
.١الىت تسمع

هدفا االستماععلىارات اللغة، كما تعترب القدرة من أهم مهاالستماعتعترب و 
كفن لغوي ال تقل أمهية عن احلديث االستماعو . ا من أهداف تعلم اللغة األجنبيةيسيرئ

إذا كان احلديث، وسيلة من وسائل اتصال اإلنسان بغريه من أبناء األمم و . أو القراءة
تعترباالستماعن ، فإاعره وأفكاره ويقضي حاجاته وغايتهشاألخرى، به ينقل انفعاالته وم

أن عظمته حيث نظر علماء األنثربولوجيامفاخر العقل اإلنساين ودليال علىمن
ومن مث تعترب االستماع الصحيحة . اإلنسان حني اخرتع االستماع بدأ تارخيه احلقيقي

.٢عملية مهمة، وضرورة اجتماعية للتعبري عن األفكار والوقوف على أفكار الغري
مخس اللغة العربية علم الطلبةهناك ي. MTsN Simpang Ulimـبوجرى هذا البحث 

مهارة االستماعتعلم. حصص يف األسبوع
مهارة وهذه احلالة ترتبت على ضعف ميول الطلبة وقلة اهتمامهم مبادة . حتتاج إىل عالج

م اللغة العربية السيما عليهم يشعرون بامللل والسأم عندما يشرتكون بعملية ت. االستماع
.ه ضعف كفاءة الطلبة يف اللغة العربيةعليوهذا ترتب . تعلم مهارة االستماعمادة

- ٩٣:ص،١ط،،)١٩٩٢دار السلم، :  الرياض(، ، املهارات اللغوية ماهيتها وطرائق تدريسهاأمحد فؤاد عليان١
٩٥

٢٣١، ص )٢٠٠٢دار الفكر العريب، : القاهرة(، تدريس فنون اللغة العربيةعلى أمحد مدكور،٢



٢

مية حتتاج إىل حل ومعاجلة عن طريق عليوترى الباحثة أن هذه املشكالت الت
م وظروف الطلبة عليمية املناسبة ملقتضى املادة ومقتضى حال التعلياستخدام الوسائل الت

عليمية ضرورة من ضرورات التعلم وذلك أن الوسائل الت. والنفسية والعقليةاجلسدية 
.م والتعلمعليوهي تقوم بدور رئيسي يف مجيع عمليات الت. ميكن االستغناء عنهاال

MTsN Simpangـباالستماعيف تعلم مهارة الطلبة مشكالتواختارت الباحثة 

Ulim ويف األخرى، سئلةاملتقل أمهية عن االستماع والمهارة تعلمألن هلا مزيا يف عملية
مية خرية ميكن أن عليوسيلة تاملدرس هىإن . نفس الوقت يسمح باستبداهلا مبادة أخرى

.مي كوسيلة جيدة إذا ما استغلت استغالال طيباعليتؤدي دورها الت
إجراء حبثا علميا حتت العنوانذلك، تريد الباحثة أن تبحث وباإلضافة إىل 

فوضعت الباحثة هذا البحث . مشكالت الطلبة يف تعلم مهارة االستماع 
MTsN Simpangـباالستماعم مهارة الطلبة في تعلشكالت تحليل م":املوضوعب

Ulim."
أسئلة البحث -ب 

الطلبــة مشــكالت تحليــل بو أرادت الباحثــة أن تبحــث عــن أســئلة البحــث املتعلــق 
MTsNـباالستماعم مهارة يف تعل Simpang Ulimكما يأتى:
MTsNـباالستماعها الطلبة يف تعلم مهارة اجهشكالت الىت يو املما هى -١

Simpang Ulim؟

م مهارة يف تعلالطلبةمشكالتتذليلما هي احملاوالت اليت حاوهلا املدرس يف - ٢
؟MTsN Simpang Ulimـباالستماع

أهداف البحث -ج
:الباحثة يف كتابة هذه الرسالة فيما يلىومن أهداف البحث اليت أرادت 

MTsNـباالستماعها الطلبة يف تعلم مهارة مشكالت الىت يواجهعنملعرفة-١

Simpang Ulim؟



٣

مشكالت الطلبة يف تعلم تذليلاحملاوالت اليت حاوهلا املدرس يف عن ملعرفة- ٢
؟MTsN Simpang Ulimـباالستماعمهارة 

أهمية البحث. د
: أمهية هذا البحث ىف اآليتالباحثةتتلخص

MTsN Simpang Ulimـبمهارة االستماعتطوير تعليم : من الناحية النظرية.١

ىف تعلـيم والطلبـةهذا البحث ينتج إرشادا عمليا ملدرسـي: من الناحية التطبيقية.٢
.MTsN Simpang Ulimـبالصحيحة االستماع

فروض البحث-هـ 
الطلبة يف أن جناح الرسالة على فروض البحث وهواعتمدت الباحثة يف هذه 

ارادة املدرس على تعليمها بطرق أي مد اللغة العربية يتوقف على االستماعم مهارة تعل
.وسائل الصحيحة واملوافقة

MTsN Simpangـبالطلبةان :فهى كما يلى ةوأما الفروض الىت افراضتها الباحث

Ulimـبـاالستماعم مهارة يواجهون املشكالت يف تعلMTsN Simpang Ulimنقصان هى
وأمــا احملاولــت الــىت حاوهلــا املــدرس يف تــذليل .و رغبــة الطلبــة الكفايــةســائل التعليميــة الو 

الطلبــة يف تعلــم مهــارة اإلســتماع هــي يعطــي املــدرس التــدريبات أو التمرينــات مشــكالت
.اللغوية

تحديد المصطلحات -و 
حتليـل " املوضـوعذه الرسـالة حتـت قبل أن تبحث الباحثـة عـن األشـياء املتعلقـة 

ـــاالســـتماعم مهـــارة مشـــكالت الطلبـــة يف تعلـــ علـــى أحســـن " MTsN Simpang Ulimـب



٤

الــيت للباحثــة أن تبــني للقــارئني معــاىن املصــطلحات املتعلقــة باملوضــوع، وأمــا املصــطلحات
:

المشكالت -١
. ٣"امــــــر  الصــــــعب او امللــــــتمس"املشــــــكالت لغــــــة مجــــــع مــــــن املشــــــكلة معناهــــــا 

حالـــة حـــرية وشـــك وتـــردد تتطلـــب حبثـــا او عمـــل جيـــرى  إلكتشـــاف " يعـــىن: واصـــطالحا 
٤"احلقائق الىت تساعد على الوصول اىل احلال

تعلم ىفالطلبةها يواجهاملشكالت الىت : واما تعريف مشكالت هلذه الرسالة
.مهارة االستماع

الطلبة-٢
لب، وطلبه من طالب وهو إسم الفاعل من فعل طلفظ اجلمع والطلبة هى 

الذى : معناها إصطالحا هى .٥الشيئ حاول وجوده وأخذه و طالب أو طالب و طلبة
: أما املراد ىف هذه الرسالة . ٦العاليةلب العلم ويطلب عرفا ىف مرحلة التعليم الثناوية و يط

.MTsN Simpang Ulimـبالثانويلتعليم االطلبة ىف مرحلة 
تعلم-٣

تعلـم وتعلمـا وغريهـا، وقـال لـويس –يـتعّلم -تعلـم  هـي مصـدر مـن لـتعلمكلمة ا
واملـــراد يف هـــذه . ٧الصـــفة وغريهـــا جعلـــه يعلمهـــا النـــاس:"معلـــوف عـــن املعـــىن الـــتعلم فهـــو 

.٣٩٨:ص،٤٠،ط،)١٩٨٣،دار املشرق بريوت:لبنان (،املنجد ىف اللغة واالعالم، فلويس معلو ٣
:ص،١جـ،)السنةدار املعارف، بدون: مصر( ،الرتبية وطرق التدريس٤

٢١٨.
٣٦.ص.نفس املرجع٥
٥٦٧.،ص)دار املعارف بدون السنة  :مصر(، طياملنجدالوس، إبراهيم مصطفى٦
٥٧٨. ص،٤٠،ط )١٩٨٣،بريوتدار املشرق :لبنان (املنجد ىف اللغة واالعالم،، فلويس معلو ٧



٥

ـبــاالســتماعم مهــارة مشــكالت الطلبــة يف تعلــمــن النشــاطات التعليميــةمجيــع الرسـالة يعــين
MTsN Simpang Ulimالعمل بأنفسهممن السماع.

االستماعمهارة -٤
ومهارة أى –ومهارا –ومهرا –ميهر –مهر مصدر منمهارة :"االستماعمهارة 

.٨"حذق يقال مهر ىف العلم ان يكون حاذقا عل ملابه

حدود البحث-ز
قامت الباحثـة هـذه الدراسـة عـن حتليـل مشـكالت الطلبـة : احلدود املوضوعية - ١

.من حيث اإلستماع اليقطى والنقدياالستماع يف تعلم مهارة 
MTsN Simpang Ulimـبقامت الباحثة هذه الدراسة : احلدود املكانية - ٢

٢٠١٤-٢٠١٣قامت الباحثة هذه الدراسة للسنة الدراسية : احلدود الزمانية- ٣
ـــةتـــأليف الرســـالةدليـــلتـــأليف هـــذه الرســـالة علـــىىفةالباحثـــت اعتمـــدمث العلمي
املكتــوب ىف جامعــة اإلســالمية احلكوميــة زاويــة جــوت كــاال لنجســاكليــة الرتبيــة اجلاريــة ىف

لكتابـة البحـث العلمـي ،العـدد اجلديـد، جامعـة زاويـة دليـل إجرائـي:الكتـاب  املسـمى بـــــ 
\هـــ ١٤٣٢(لغــة العربيــة شــعبة تعلــيم ال-احلكوميــة، قســم الرتبيــةجــوت كــاال اإلســالمية 

).م ٢٠١١

٢٤٤،ص،نفس املرجعلويس معلوف، ٨




