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ملخص
لعبة األسرار المتصلصل لترقية   بستراتيجيةفعالية طريقة السمعية الشفوية :) 2014(ذوالكفل, 

مهارة اإلستماع في تعليم اللغة العربية لدى الطالب الصف الثاني في     
ي باجر كمبار كيري هيليرغسو ة الّدينيمعهد شهر بالمدرسة الثانوية  

بسرتاتيجيةالشفوية طريقة السمعية تطبيق فعاليةملعرفةهدفهو هذا البجث هو حبث التجريب،
مهارة اإلستماع يف تعليم اللغة العربية لدي الطالب الصف الثاين يف لرتقيةلعبة األسرار املتصلصل

. سوعي باجر كمبار كريي هيلريالّدينيةعهد شهر مباملدرسة الثانوية

) واملدرس اللغة ب الثامن (الفصل ) وأ الثامن (لميذات ىف الفصل تأفراد البحث هى ال
مهارة لرتقية لعبة األسرار املتصلصل بسرتاتيجيةة طريقة السمعية الشفوية فعالي" . و أما موضوعه العربية

اإلستماع يف تعليم اللغة العربية.

وجلمع البيانات، استخدم الباحث املالحظة واالختبار. و قام الباجث املالحظات عند عملية 
لعبة األسرار املتصلصل و بدون استخدام هذه بسرتاتيجيةطريقة السمعية الشفوية التعليم باستخدام 

الطريقة. و أما لتحليل البيانات استخدم الباحث بالرموز:
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√ − 1 + 	 √ − 1

قدرة التلميذات لرتقيةاليةفعّ طريقة السمعية الشفويةوبعد أن حّللت البيانات، فاخلالصة أن 
	3,17، ألنةعهد شهر الّدينية اإلسالميمبىف مهارة اإلستماع يف "T"من اجلدول أكرب من =

طريقة و هذه تدل أنّ مردودة.	مقبولة و،يعىن 1و من درجة داللة %5درجة داللة %
قدرة التلميذات ىف مهارة اإلستماعلرتقيةاليةفعّ لعبة األسرار املتصلصلبسرتاتيجيةالسمعية الشفوية 

هيلري.ار كرييبجر كمباي عسو ة عهد شهر الّدينية اإلسالميمب
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ABSTRAK

Zulkifli, (2014) : Efektifitas Penggunaan Sam’iyah Syafawiyah dengan
Permainan Bisik Berantai untuk Meningkatkan Kemahiran
Istima’ kelas II Pada Pelajaran Bahasa Arab di SMP IT
Syahruddiniyyah Kampar Kiri Hilir

Penelitian ini adalah penelitian eksperimen, dengan tujua nuntuk mengetahui
kemahiran berbicara yang diajarkan dengan menggunakan metode Syam’iyah
Safawiyah Dengan Permainan Bisik Berantai Untuk Meningkatkan Kemahiran
Istima’ Pada Pelajaran Bahasa Arab Di SMP IT Syahruddinniyah Kampar Kiri.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas Penggunaan
metode Sam’iyah Safawiyah Dengan Permainan Bisik Berantai Untuk Meningkatkan
Kemahiran Istima’ Pada Pelajaran Bahasa Arab. Subjek dalam penelitian ini adalah
siswa kelas VIII dan guru bahasa Arab Smp IT Syahruddiniyah Kampar Kiri. dan
objeknya adalah efektivitas penggunaan metode Sam’iyah Safawiyah Dengan
Permainan Bisik Berantai Untuk Meningkatkan Kemahiran Istima’ Pada Pelajaran
Bahasa Arab Di Smp IT Syahruddiniyah Kampar Kiri.

Peneliti menggunakan Test dan observasi dalam mengumpulkan data. Test
tersebut dilaksanakan sebelum pelaksanaan metode eksperiment Metode Sam’iyah
Safawiyah Dengan Permainan Bisik Berantai dan setelah pelaksanaan Metode
Metode Sam’iyah Safawiyah Dengan Permainan Bisik Berantai. Dan observasi
dilaksanakan saat proses pembelajaran berlangsung, sedangkan untuk menganalisa
data, peneliti menggunakan rumus:
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Data analisa yang diperoleh, dapatdisimpulkan bahwa terdapat perbedaan
yang siknifikan antara kemahiran berbicara siswa yang diajarkan dengan pelaksanaan
Metode Sam’iyah Safawiyah Dengan Permainan Bisik Berantai dan siswa yang
diajarkan tanpa pelaksanaan Metode Sam’iyah Safawiyah Dengan Permainan Bisik
Berantai karena nilai To = 3,17 besar dari Tt pada taraf 5% = 2,02 dan taraf 1% =
2,72, iniberarti hipotesis alternative diterima dan hipotesis nihil ditolak, dan data
Observasi mencapai 81 ( baik ) karena pada tingkatan 56- 90 %.
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ABSTRACT

Zulkifli, ( 2014 ) : The Effectiveness Application of the Method As-Syam’iyah
Syafawiyah by Using a Chain Whispered Media to Improve
Student’s Listening Proficiency in Arabic Learning in
junior  Secondary Boarding School Syahruddiniyah
Kampar Kir Hilir.

This study aims to determine the effectiveness of the application of the
method of As-sam’iyah syafawiyah by using a chain Whispered media to improve
listening skills of students in learning Arabic in Islamic Junior High school Boarding
school Syahruddiniyah Kampar Kiri Hilir.This research is a research Experiment,
Which teachers play a direct role in the learning process.

The formulation of the proplem performance of this study is whether the
application of the method As-sam’iyah syafawiyah by using a chain whispered media
to improve students listening proficiency in Arabic learning in Junior secondary
Boarding school syahruddiniyah Kampar Kiri Hilir.

Data collection techniques in this study using the observation and Test.
Observation made during the lesson lasted Arabic using the As-sam’iyah syafawiyah
Media Whispered by using a chain for analizing the data is to use a statistical
formula.

%100x
N

F
P 

= 	 −
√ − 1 + 	 √ − 1

From the data analysis is done,it can be concluded that the application of the
method As-sam’iyah syafawiyah media by using a chain whispered “Effective”
Improving listening skills of students in learning Arabic in Islamic Junior High
School Syahruddiniyah Kampar Kiri Hilir.there are significant differences between
the ability of the Arabic speaking students the Arabic language subject taught by
applying the metohod As-sam’iyah syafawiyah With student the Arabic language
subject without method Sam’iyah syafawiyah. Because the value of TO = 3,17 is
greater than T table at the level of 5 % and 1 % =2,72 and this shows that the
alternative hypothesis is received and reject Nil Hypotehesis.and as for the data
observations researched 81,2% ( excellent ) because the level of 56-90%
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الشكر والتقدير
بسم اهللا الرحمن الرحيم

. أغىن اللغاتمن العربية وجعل اللغةهللا الذي جعل أمة اإلسالم خري األمماحلمد 
.أما بعدخامت النبيني واملرسلني.اهللاذي  جعلهوالصالة والسالم على نبيه الشريف ال

لنيل الشهادة من واجبة الباحث كتابة الرسالة لتكميل شرط من الشروط املقررة 
اجلامعية للدرجة األوىل ىف قسم تدريس اللغة العربية بكلية الرتبية والتعليم جلامعة سلطان 

شريف قاسم اإلسالمية احلكومية رياو .
.منها صعوبة كثريةفيهاوجد، هذه الرسالة حيتاج إىل قوة وفحصعرتف الباحث أن ا

من، يرجو الباحث ترتيب املوضوع. إذنىف احملتوى أو ىف ىف الكتابة أواللغويةخطاءاأل
ةمجيع القراء أن يقدموا االصالحات واإلقرتاحات لتكميل هذه الرسالة خاصة من املشرف

.
ةوأمت الباحث هذه الرسالة بإذن اهللا عز وجل مع التوجيهات من فضيلة املشرف

مساعدهم . وكذلك يقدم الباحث شكرًا جزيًال إىل الذين قد بذلوا جهدهم و ااوإرشاد
ىف توجيه الباحث إلمتام هذه الرسالة :

قاسم مدير اجلامعة سلطان شريف نذير حتامي املاجستريبروفسور ماألستاذ .1
، الذي أعطاين فرصة لطلب العلم يف هذه اجلامعة.اإلسالمية احلكومية رياو

فرصة ، الذي أعطاين كلية الرتبية والرتبيةعميداملاجستريالدكتور احلاج مسعود ذين .2
لطلب العلم يف كلية الرتبية والتعليم.

،الذي أعطاين رئيس قسم تدريس اللغة العربيةاملاجستري احلج أفرجون أيفندي.3
فرصة لطلب العلم يف قسم تدريس اللغة العربية. 

. ىن خصوصا ىف كتابة هذه الرسالةأرشدىن وعلمالذيحممد خليل اهللا املاجستري.4
.جزاًء حسناً اوجيزيهابارك اهللا هل
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، عسى أن يعطيهما الذين ربياين منذ صغريي حىت اآلنوإىل والدي ووالديت .5
.حسنا الذى أكثر وأحسن من أن يعطياىن

جزاهم اهللا ىل مجيع أصدقائي الذين يساعدونين، وإوإىل إخويت الذين يدافعونين.6
خري جزاء .

اللغة العربية .ين علوما نافعة ىف قسم تدريس مجيع األساتيذ الذين قد علمو .7
.الذين يساعدونيننور اإلميانالشعب و مجاعة مسجد مجيع.8
وال أنسى أن أقدم شكرا جزيال جلميع زمالئي وزماليت ىف اجلامعة سلطان شريف .9

.قسم تدريس اللغة العربيةقاسم اإلسالمية احلكومية وخاصة يف
أدعو اهللا تبارك وتعاىل أن تكون هذه الرسالة مفيدة يل وللقراء الكرام وأرجوأخريًا

خطاء والغلطات املوجودة يف هذه الرسالة وهللا ويل النصائح واإلنتقادات عن األمنكم
التوفيق واهلداية واحلمد هللا رب العاملني.

م2013نوفمبري13
باكنبارو،

هـ1434ذواحلجة10

الباحث

ذوالكفل
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