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 الباب الثاين
 النظرايت

 وسائل صورة متحركة .أ 
 هم كسائل التعليممف .ُ

ىي صيغة اجلمع للكلمة ادلتوسطة. ىذه الكلمة أتٌب  التعليمكلمة كسائل 
ىي شيء يستخدـ  وسائلأك مقدمة. ال لةالالتينية كاليت تعٍت حرفيا كسي من

أفكار الطالب  عبَتادلستمع حبيث ؽلكنو تلتوجيو الرسائل من ادلرسل إىل 
إىل شيء  وسائلحبيث ربدث عملية التعلم. تشَت ال ىتماماهتمكمشاعرىم كا

كمستلم الرسالة. ُب عامل  رسائل( بُت ادلصدريسلم أك ينقل ادلعلومات )ال
، ُب حُت أف للرسالة ىو الطالب ستمعادل، ادلصدر )الرسوؿ( ىو ادلعلم، ك التعليم

 ىي ادلوضوع الذم غلب على ادلعلم تسليمو للطالب. ادلعلومات
1 

كشفت ىاماليك أف كسائل التعليم ىي أدكات كأساليب كتقنيات 
تستخدـ جلعل التواصل كالتفاعل أكثر فعالية بُت ادلعلمُت كالطالب ُب عملية 

رسالة أك الي أداة تيستخدـ كقناة لنقل التعليم كالتعلم ُب ادلدرسة. االكسائل ى
 معلومات من مصدر إىل ادلستمع.

2 
من بعض التعاريف ادلذكورة، ؽلكن أف نستنتج أف اكسائل التدريس ىي  
كل ما يتم استخدامو لنقل الرسائل من أجل التواصل كالتفاعل بشكل أكثر 

 .الطالب ُب عملية التعليم كالتعلمفعالية بُت ادلعلمُت ك 

                                                             
1
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 وسائلتعلم ال فوائد .ِ
 ُّب التعلم ىي كما يلي: وسائلالرئيسية الستخداـ ال فوائدلا

 .كضح الرسالة حبيث ال تكوف لفظية للغاية (.أ 
 التغلب على قيود ادلكاف كالوقت كالطاقة كقوة اإلحساس. (.ب 
كادلزيد من التفاعل ادلباشر بُت الطالب يؤدم إىل احلماس للتعلم ،  (.ج 

 كمصادر التعلم.
سبكن األطفاؿ من التعلم بشكل مستقل كفقنا دلواىبهم كقدراهتم البصرية  (.د 

 كالسمعية كاحلركية.
  إعطاء نفس التحفيز ، معادلة اخلربة ، كإحداث نفس اإلدراؾ. (.ق 

 يتوفداك  لكيمتعليم كفقنا ال لافة إىل ذلك ، فإف مساعلة الوسائابإلض
(Kemp dan Dayton)ُٖٗٓ  ْىي: ركدم ك رايان،من قبل  كسائل التعليمُب 

ا (.أ   ؽلكن أف يكوف إيصاؿ رسائل التعلم أكثر توحيدن
 ؽلكن أف يكوف التعلم أكثر إاثرة لالىتماـ (.ب 
 يصبح التعلم أكثر تفاعلية من خالؿ تطبيق نظرايت التعلم (.ج 
 ؽلكن تقصَت كقت التعلم (.د 
 ؽلكن ربسُت جودة التعلم (.ق 
 ؽلكن أف تتم عملية التعلم ُب أم كقت كُب أم مكاف (.ك 
 ؽلكن ربسُت ادلوقف اإلغلايب للطالب ذباه ادلواد التعليمية كعملية التعلم (.ز 
 يتغَت دكر ادلعلم ُب االذباه اإلغلايب (.ح 

                                                             
3 Rudi Susiliana & Cepi Riyana, Media Pembelajaran: Hakikat, Pengembangan, 

Pemanfaatan, dan Penilaiani, (Bandung: CV. Wacana Prima, 2009), hlm. 9 
4 Ibid., hlm.10 
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 ل الصور متحركةتعريف كسائ .ّ
صور . الكىي الرؤيةفيشـو ،  - الفيديومن الالتينية ،  ٌبأت صور متحركة

كن أف سبغنية ابدلعلومات كمكتملة ألهنا  مادة تعليمية غَت مطبوعة يىادلتحركة 
 فياسصور ادلتحركة تصل إىل الطالب مباشرة. ابإلضافة إىل ذلك ، يضيف ال

اليت  صور ادلتحركةال ةتكنولوجيالكيرجع ذلك إىل خصائص  . تعليمجديدا لل
ات ادلصاحبة. ابإلضافة إىل األصو  مع ن أف تقدـ الصور ادلتحركة للطالبؽلك

صور الذم يظهر فيو الربانمج ُب لذلك يشعر الطالب أهنم ُب نفس ادلكاف ال
ل كبَت حيث ؽلكن أف يزداد مستول احتفاظ الطالب ابدلوضوع بشك .ادلتحركة

من خالؿ حواس السمع ادلعلومات ُب البداية أكرب  كتسابإذا كانت عملية ا 
 .بصركال

5 
عن رلموعة التعليمية عبارة  تحركةادلصور ال لكفقالسوكيماف، فإف كسائ

اليت ؽلكنها عرض الصور كالصوت ُب نفس الوقت.  لمن ادلكوانت أك الوسائ
ىو أداة ؽلكنها تقدمي ادلعلومات ، كشرح العملية ، كشرح  تحركةادلصور ال

، كتقصَت أك إبطاء الوقت كالتأثَت على  هارةادلفاىيم ادلعقدة ، كتعليم ادل
  ٔادلواقف.

ىي أم شيء يتيح دمج  تحركةادلصور ال لأف نستنتج أف كسائؽلكن 
صور اإلشارات الصوتية مع الصور ادلتحركة ابلتتابع. ؽلكن استخداـ برامج ال

تجارب للطالب. ؽلكن الم ، ألهنا ؽلكن أف توفر يُب برامج التعل متحركة
م ، حيث ؽلكن يلتسليم ادلواد ُب عملية التعل صور متحركةال لاستخداـ كسائ

                                                             
5
 Daryanto, media pembelajaran, (Yogyakarta : Gava Media, 2010), hlm.87 

6
 Sukiman, Pengembangan Media Pembelajaran, (Yogyakarta: Pedagogia, 2012), hlm. 187 
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الطالب ُب  ميوؿجذب انتباه الطالب كتعزيز  اأيض تحركةادلصور لوسائل ال
 .تعليمادلشاركة ُب أنشطة ال

 تحركةادلصور ال لخصائص كسائ .ْ
تعليمية ؽلكن أف تزيد من  الصور ادلتحركة، إلنتاج مقاطع ريياان كفقاؿ

 ادلتحركةصور كفعالية مستخدميها ، غلب أف يويل تطوير مقاطع ال ميوؿ
صور مقاطع ال تعليمالتعليمية االنتباه إىل خصائصها كمعايَتىا. خصائص 

 ٕ ىي: ادلتحركة
 كضوح التدليك  (.أ 

 تعليم، ؽلكن للطالب فهم رسائل ال صور ادلتحركةال لابستخداـ كسائ
بشكل أكثر جدكل ، كؽلكن تلقي ادلعلومات ككل حبيث يتم زبزين 

 ادلعلومات ُب ذاكرة طويلة ادلدل كيتم االحتفاظ هبا.
 قائمة بذاهتا  (.ب 

تعليمية الواد ادلاليت ًب تطويرىا على  صور متحركةال تعتمد مقاطع ال
 تعليمية أخرل.الواد ادلأخرل أك ال يتعُت استخدامها مع 

 تخداـ سهل االس (.ج 
لغة بسيطة كسهلة الفهم كتستخدـ لغة  تحركةادلصور ال لتستخدـ كسائ

مشًتكة. عرض ادلعلومات اليت تظهر. ىي مفيدة ككدية مع مرتديها ، دبا 
 ُب ذلك سهولة ادلستخدـ ُب االستجابة ، كالوصوؿ إىل ما تريد.

 
 

                                                             
7 C. Riyana, Pedoman Pengembangan Media Video, (Bandung: Universitas Pendidikan 

Indonesia, 2007), hlm. 8 
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 سبثيل احملتول (.د 
اكاة أك غلب أف تكوف ادلادة شلثلة حقنا ، على سبيل ادلثاؿ مواد احمل

اإليضاح. ُب األساس ، ؽلكن ربويل كل من ادلوضوع االجتماعي 
 .تحركةادلالصور  لكالعلمي إىل كسائ

 لتعليمالتصور مع كسائل ا (.ق 
ادلتعددة ادلوجودة ُب النص كالرسـو ادلتحركة  ليتم تعبئة ادلواد ُب الوسائ

كفقنا دلتطلبات ادلادة. ادلواد ادلستخدمة تطبيقية،  صور ادلتحركةكالصوت كال
قابلة للمعاجلة ، يصعب الوصوؿ إليها ، خطرة إذا ًب شلارستها مباشرة ، 

 تتمتع بدرجة عالية من الدقة.
 ُب التعلم صور ادلتحركةإجراءات استخداـ ال .ٓ

كسائل الصور ىناؾ العديد من األشياء اليت غلب مراعاهتا عند استخداـ 
 ُب التعلم ، كىي: ركةادلتح

8 
كسائل الصور غلب على ادلعلم إعداد كحدة الدراسة أكالن ، ٍب اختيار  (.أ 

 ادلناسبة لتحقيق األىداؼ التعليمية ادلتوقعة. ادلتحركة
ػلتاج ادلعلم أيضنا إىل معرفة مدة الصور ادلتحركة ، حيث غلب ضبط   (.ب 

 كالعلا حسب كقت الفصل.
الطالب من خالؿ تقدمي شرح إعداد الفصل ، كالذم يتضمن إعداد  (.ج 

عادلي حملتوايت الصور ادلتحركة ادلطلوب تشغيلو كإعداد ادلعدات اليت 
 م.يسيتم استخدامها للتعل

                                                             
8
 Asnawir dan M. Basyiruddin Usman, Media Pembelajaran, (Jakarta: Ciputat Pers, 2002), 

hlm. 97. 
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أنشطة ادلتابعة ، بعد االنتهاء من تشغيل االلصور ادلتحركة ، غلب على  (.د 
 ادلعلم التفكَت كاإلجابة مع الطالب دلعرفة مدل فهم الطالب للمادة.

 ميجيد ُب التعل ادلتحركة صورمعايَت لل .ٔ
م اليت غلب أخذىا ُب االعتبار عند ي، فإف معايَت التعلسادؽلافكفقنا لػ

ىي األىداؼ التعليمية اليت غلب ربقيقها ، كخصائص  وسائلاختيار ال
م ادلطلوبة ، كظركؼ اخللفية كبيئة الطالب ، يالطالب، كنوع زلفزات التعل

 ٗ الواجب تقدؽلو.كحالة الظركؼ احمللية كمدل ادلدل 
 ادلعايَت ُب اختيار الوسائل التعليمية ىي:

ادلعركضة  كسائل الصور ادلتحركةكفقا لألىداؼ ادلراد ربقيقها. تتضمن  (.أ 
أىدافنا تعليمية يتم تطبيقها عمومنا لإلشارة إىل كاحد أك رلموعة من 

 نفسية.العاطفية ك العرفية ك ادلذباىات االذباىُت أك ثالثة اال
م كسائل الصور ادلتحركة زلتول الدركس اليت ىي حقائق أك غلب أف تدع (.ب 

مفاىيم أك مبادئ أك تعميمات كسائل سلتلفة ، كتتطلب رموزنا سلتلفة. 
من أجل أف تكوف قادرة على مساعدة عملية التعلم بشكل فعاؿ ، غلب 
أف تكوف كسائل التعليم ُب كائـ كفقا الحتياجات مهمة التعلم كالقدرات 

 ب.العقلية للطال
جذب انتباه الطالب. سًتكز تكنولوجيا الصور ادلتحركة القادرة على  (.ج 

جذب انتباه الطالب بشكل غَت مباشر الطالب على مواد تعليمية 
 طويلة.الستكوف ذات معٌت ُب ذاكرهتم 

                                                             
9
 Arief S. Sadiman, dkk, Media Pendidikan…, hlm. 83 
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كسائل الصور ادلتحركة اليت لديها القدرة على عرض عناصر احلركة.  (.د 
نطاؽ كاسع لتبسيط  م الصور ادلتحركة علىيتستخدـ برامج تعل

 م كإظهار مواقف حقيقية.ياسًتاتيجيات أك مفاىيم التعل
م ليكوف أكثر نشاطنا. ؽلكن استخداـ يتوقظ مشاعر الطالب ذباه التعل (.ق 

برامج الصور ادلتحركة لنقل الرسائل الدرامية. ؽلكن استخداـ ىذه القدرة 
 م ُب اجلوانب أك ادلواقف العاطفية.يللتعل

 تحركةادلصور ال لكالضعف ُب استخداـ كسائنقاط القوة  .ٕ
قيمنا إغلابية )نقاط القوة(  تعليمُب ال تحركةادلصور ال ليوفر استخداـ كسائ
الطالب ، كمع ذلك ، ىناؾ أيضنا قيم )نقاط  تعليممن خالؿ زايدة نشاط 

، تشمل مزااي عريف. حبسب تحركةادلصور ال لضعف( سلبية ُب استخداـ كسائ
 َُ ما يلي: تحركةلصور ادلكسائل ا

 ؽلكن جذب االنتباه لفًتات قصَتة من احملفزات اخلارجية األخرل. (.أ 
، ؽلكن لعدد كبَت من  الصور ادلتحركةابستخداـ مسجل شريط  (.ب 

 علومات من اخلرباء أك ادلتخصصُتادلادلشاىدين احلصوؿ على 
 توفَت الوقت كالتسجيالت ؽلكن أف تقـو مرارا كتكرارا. (.ج 
التلفزيوف إلقاء نظرة فاحصة على األشياء ادلتحركة أك ؽلكن لكامَتات  (.د 

 األشياء اخلطرة مثل النمور
إذا كنت تريد إدراج تعليق سيتم  ت العالية اليت ؽلكن ضبطهااألصوا (.ق 

 مساعو ؛
ليتم مراقبتها عن كثب. ؽلكن للمدرس  ادة ما يتم "ذبميد" الصورع (.ك 

 لة ُب يد ادلعلم ؛ ربديد ادلكاف الذم سيوقف فيو حركة الصورة سيطرة كام
                                                             

 47المرجع السابق...،ص.  30
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 .ة عند تقدؽلهاوف مظلال ربتاج الغرفة إىل أف تك (.ز 

ا على أيض الصور ادلتحركةتوم ربجانب كجود العديد من ادلزااي ،  إىل
ُب التعليم  صور ادلتحركةال كسائل، فإف ضعف استخداـ عريفعيوب. كفقال

 ُُ:ىو تعليمكال

 سبارس مشاركتهم من الصعب السيطرة على انتباه اجلمهور ، كاندران ما (.أ 
طبيعة االتصاؿ ذات اذباه كاحد كغلب موازنتها مع البحث عن أشكاؿ  (.ب 

 أخرل من ادلالحظات
 غَت قادر على عرض تفاصيل الكائنات اليت يتم تقدؽلها بشكل مثايل (.ج 
 يتطلب معدات ابىظة الثمن كمعقدة. ك (.د 

 مهارة اإلستماع .ب 
 مفهـو االستماع .ُ

استماع، كلغة معناه أدركو  –يستمع  –االستماع مأخوذ من استمع 
االستماع ىو عملية إنسانية هتدؼ إىل الفهم كالتحليل  ُِحباسة األذف.

كالتفسَت ٍب البناء الذىٍت. كاالستماع مهارة لغوية سبارس ُب أغلب اجلوانب 
التعليمية، كهتدؼ أىل انتباه التالميذ إىل شيء مسموع كفهمو، كالتفاعل معو 

 كالوجدانية كادلهارية.لتنمية اجلوانب ادلعرفية 
يقصد ابالستماع االنتباه ك حسن اإلصغاء إىل شيء مسموع، كىو 

اؾ الرموز اللغوية ادلنطوقة، كفهم مدلوذلا، كربديد الوظيفة االتصالية يشمل إدر 
اخلربات  احملمولة ُب ىذه الرموز أك الكالـ ادلنطوؽ، كتفاعل ادلتضمنة ُب الرموز 
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 ٕٓادلرجع السابق...،ص. 
(، ُٕٖٗالطبعة الثامنة العشركف )بَتكت: دار ادلشرؼ،  ادلنجد ُب اللغة األعالـ،لويس معلوؼ،   ُِ

 ِٔص.
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كمعايَته، كنقد ىذه اخلربات كتقوؽلها كزلاكمتها، مع خربات ادلستمع كقيمو 
 ُّ.كاحلكم عليها ُب ضوء ادلعايَت ادلوضوعية ادلناسبة لذلك

ىو فهم الكالـ، أك االنتباه إىل شئ مسموع مثل االستماع إىل االستماع 
متحدث، خبالؼ السمع الذل ىو حاسة كآلتو األذف، كمنو السماع كىو 

ا على سالمة األذف، كال ػلتاج إىل إعماؿ عملية فسيولوجية يتوقف حدكثه
 ُْالذىن أك االنتباه دلصدر الصوت.

ؼلتلط الفهم أحياان ُب إدراؾ الفرؽ بُت السمع، كالسماع، كاالستماع، 
 ُٓكاإلنصات، سنحاكؿ ىنا أف نوضح مفهـو كل منها:

 فالسمع: يطلق على حاسة السمع كىي األذف. (.أ 
قصد أك انتباه، كاليستوعب كالسماع: كصوؿ الصوت إىل األذف دكف  (.ب 

 فيو السماع ما يقاؿ، كإظلا تصلو مقتطفات منو.
كاالستماع: استقباؿ الصوت ككصولو إىل األذف بقصد كانتباه، قد يتخللو  (.ج 

انقطاع، كىذا النوع ىو ادلستخدـ ُب احلياة كالتعليم، فهو إحدل عملييت 
 االتصاؿ الغوم بُت الناس مجيعا.

ككصولو إىل األذف بقصد مع شدة االنتباه باؿ الصوت اإلنصات: استق (.د 
كالًتكيز ال يتخللو انقطاع، أم تركيز االنتباه على ما يسمعو اإلنساف من 
أجل ىدؼ زلدد أك غرض يريد ربقيقو، كغالبا ما يكوف ىذا ُب االستماع 

 إىل القرآف الكرمي.
                                                             

، )ماالنق: مطبعة جامعة موالان مالك إبراىيم لتعليم ادلهارات اللغوية لغَت الناطقُت هباادلوجو نور ىادم،   ُّ
 ِٕ(، ص.َُُِاإلسالمية احلكومية، 

الدار ادلصرية اللبنانية ,  : )القاىرة, مصرتعليم اللغة العربية بُت النظرية كالتطبيق، حسن شحاتة،   ُْ
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فاإلنصات: ىو تركيز االنتباه على ما يسمعو اإلنساف من أجل ربقيق  (.ق 
معُت، فاإلنصات استماع مستمر، ُب حُت أف االستماع قد يكوف ىدؼ 

 متقطعا. 
 مفهـو مهارة اإلستماع .ِ

اللغة العربية تتكوف من أربع مهارات كىي مهارة االستماع كالكالـ 
كالقراءة كالكتابة. كانت مهارة االستماع أحدل ادلهارات اللغوية األربع كذلا 

فإف مهارة االستماع أكؿ فنوف اللغة كأكؿ مكانة مهمة ُب تعليم اللغة العربية. 
اتصاؿ الطفل مع اللغة، كىو االتصاؿ الوحيد ابللغة ُب السنة األكىل من عمره، 

ادلدرسة  كسيطل خالؿ حياتو العامل األكرب ُب كل أنشطتو، كالطفل يصل إىل
أبظلاط متعلمة من الكالـ مبنية على ما مسعو، فإف ىذه األظلاط تعد أساسا 

 ُٔا تبذلو ادلدرسة من جهد لتعليم الطفل الكالـ كالقراءة كالكتابة.مهما دل
مات أك اجلمل اليت فهم الكل ُباالستماع ىي قدرة الشخص  ةمهارا
من  مستوعبة دلهارةمعينة. ؽلكن ربقيق ىذه ا كسائلأك  الطالبيتحدث هبا 

خالؿ ادلمارسة ادلستمرة لالستماع إىل االختالفات ُب صوت عناصر الكلمة 
ركؼ مباشرة من الصحيح للح خرج( مع العناصر األخرل كفقنا للم)الصوتيات

االستماع مهارة ًب ذباىلها حىت اآلف إىل  كمن خالؿ التسجيل. األصلي ناطقال
تزاؿ ىناؾ مواد قليلة حد ما كمل يكن ذلا مكاف مناسب ُب تدريس اللغة. ال 

جدنا ُب شكل كتب مدرسية كمنشآت أخرل ، مثل التسجيالت اليت تيستخدـ 
 ُٕلدعم مهمة ادلعلم ُب االستماع ليتم استخدامو ُب إندكنيسيا.

                                                             
، )دار الفكر العرىب، الطبعة األكىل ،تدريس العربية ُب تعليم العاـرشد أمحد طعيمة ك دمحم ألسيد مناع،   38

 ٕٗ(، ص. َُِْ
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اللغوية اليت يكتسبها  هارةتعترب مهارة االستماع الباكورة األكىل ُب ادل
كتنمو كتتطور مع اإلنساف منذ اللحظات األكىل من نشأتو. فمهارة اإلستماع 
األساس كادلنطلق الذم سيبٌت عليو تطوره اللغوم كالفكرم ُب سنوات قادمة من 

 ُٖحياتو.
االتصاؿ اللغوم ذات األثر اذلاـ ُب  مهارةكمهارة االستماع احدل كأىم 

اخلارجي احمليط بو كابالخرين من حولو: حيث انو يستطيع اتصاؿ الطفل ابلعامل 
هبذه ادلهارة اكتساب عدد الػلصى من ادلفردات كاألظلاط كالًتكيب اللغوية، 

كالقراءة  كالـلاللغوية ادلتعلقة اب هارةكاألفكار، كادلفاىم. كابإلستماع تنمو ادل
االخرل.  هارةكالكتابة، كإف ظهر ضعف ُب ىذه ادلهارة فسيؤثر على مستول ادل

، كما  كمن لديو القدرة على سبييز االصوات، كيستمع جيدا إىل ما ىو سلتلفه
ىو متشابو، كأسلوب نطقها، كسلارج احلركؼ الصوتية، يستطيع أف ؽليز بُت 
األفكار الرائيسة كالثانوية ُب ادلوضوعات اليت يستمع اليها من االخرين. كالذم 

خرين، كفهم أرائهم كالتعامل معهم ؽلتلك ذلك يستطيع االتصاؿ مع اال
ُٗابسلوب ؽلكنو من التقدـ كاالستمرار ُب حياتو التعليمية كالعملية.
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 أنواع االستماع ك أساليب تعليمها  .ّ
 َِىناؾ أربعة أنواع لالستماع كىي:

 االستماع للًتديد ادلباشرة. (.أ 
ادلادة عبارة كيستخدـ ىذا النوع عندما نقدـ مادة لغوية ألكؿ مرة، مثل 

عن أصوات، مفردات، تراكب لغوية، أك نص حوارم. كاذلدؼ من 
 استخداـ ىذا النوع ىو سبرين ادلتعلم على عناصر اللغة كسالمة نطقها.

 االستماع للحفظ كاالستظهار. (.ب 
كل لغة عبارات كثَتة ما يرددىا أىل اللغة دكف تغيَت يذكر ُب 

 كمايلي:ادلوقف ادلتشاهبة كتشمل تلك العبارات  
 عبارات التحية كالوداع. (ُ
 تقدمي شخص اآلخر (ِ
 تعريف السماع ابسم ادلتحدث، كمهنتو. (ّ
 عبارات اجملاملة كالشكر. (ْ
 السؤاؿ عن الصحة كاألحواؿ (ٓ

ءا من الكفاية اللغوية للمتحدثُت كىي ال كتشكل ىذه العبارات جز 
 زبتلف كثَت من فرد إىل آخر، كلكن إهنا مناسبة للحفظ عند تعليم اللغة
األجنبية، كىي هتدؼ دلساعدة ادلتعلم على االتصاؿ أبىل اللغة، كلتعويد 

 أذنو على أصوات اللغة، كتراكيبها البسيطة منذ بداية الربانمج ادلعٌت.

 

                                                             
)دار العادلية، الوسائل،  –أساليب  –تعليم اللغة العربية للناطقُت بغَتىا الطرؽ عمر الصدؽ عبد هللا،   َِ
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 االستماع لالستيعاب (.ج 
كيقصد ابالستيعاب ىنا ىوكفاءة ادلتعلم على اإلحاطة ابلفكرة 

تلك ادلادة على عناصر توت العامة للمادة اليت يستمع إليها، حىت اح
 جديدة مل يسبق لو ادلراف عليها من القبل.

 االستماع الستخالص األفكار الرئيسية (.د 
يزاكؿ ادلتعلم ىذا النوع من االستماع بعد أف يكتسب كفاية مناسبة 
من اللغة، أم بعد أف يتعلم اللغة اذلدؼ على مددل سنتُت أك ثالث، 

غوية طويلة مًتابطة، كػلاكؿ ألف ىذا ؽلكنو من االستماع إىل مادة ل
 استخالص أىم ما فيها من أفكار.

ُِتقسيم االستماع كفقا للمعايَت إىل أنواع: حبسب
  

 أكال كفقان للحجم:

: كىو االتصاؿ للعقل االشعورم لعملية التحدث مع الفردمستماع الا (.أ 
 النفس كلعملية التذكر التأملي.

االستماع اليت ربدث أثناء فردين: كيتمثل ُب عملية الستماع بُت اال (.ب 
األحاديث اليت نتبادذلا مع بعضنا البعض ُب الطرقات ك ادليادين 

 كرلاالت العمل
ماعي: كيتمثل ُب الدركس كاحملاضرات كاخلطب السياسية اجلستماع اال (.ج 

 كالدينية كادلؤسبرات الصفية كالسياسية.
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 اثنيان: كفقان لعنصر ادلواجهة بُت طرُب عملية االستماع:

باشر : ىو الذم يتواجد فيو طرفا عملية االستماع كجها ادلستماع الا (.أ 
لوجو كما ُب أنواع االتصاؿ الشخصي كاجلماعي كيتميز بتزايد رجع 

 الصدل
باشر كىو االستماع الذم عرب أجهزة ككسائل ادلستماع غَت اال (.ب 

 االتصاؿ كالتليفوف كاإلذاعة كالتليفزبوف

 اثلثنا كفقان للغرض من األستماع:

عارض: كىو استقبل كافة األصوات ادلتاحة ُب البيئة الستماع اال (.أ 
 احمليطة ابإلنساف كبطريقة غَت مقصودة

تثقيفي: كتتمثل ُب عرض كنقل ادلعلومات التعليمي ك الستماع اال (.ب 
 اجلديدة للمستمعُت

توجيهي: يستهدؼ التوجيو كاإلرشاد بغرض التأثَت ُب الستماع اال (.ج 
 ادلستمعُت

كػلدث عندما نستمع دلتحدث ػلاكؿ التأثَت على  ًتفيهي:الستماع اال (.د 
التجاىات كعقائدان كعواطفنا أك تصرفاتنا كضلن نستمع بطريقة تقيميو 
لكي ظلكن أنفسنا من إصدار األحكاـ ادلناسبة ادلتعلقة دبثل ىذه 

 الرسائل اإلقناعية.
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 أىداؼ تعليم االستماع .ْ
 ِِيلي:لعل من أىم ما هندؼ أليو من تدريس االستماع ما 

 تنمية قدرة ادلتعلم على اإلنصات كاالنتباه دلا يستمع إليو. (.أ 
غرس االذباىات ادلوجبة لدل ادلتعلم ضلو االستماع ابعتباره أحد أىم  (.ب 

 فنوف اللغة.
 تنمية قدرة ادلتعلم على متابعة مادة االستماع. (.ج 
 تنبية قدرة ادلتعلم على استنتاج األفكار الرئيسة ُب مادة االستماع كالتمييز (.د 

 بينها كبُت األفكار الفرعية.
غرس آداب االستماع ألحاديث اآلخرين كاحًتاـ كجهة نظرىم كاالىتماـ  (.ق 

 هبا من قبل ادلتعلمُت.
 تنمية قدرة ادلتعلم على التحصيل من ادلادة ادلسموعة. (.ك 
 تنمية قدرة ادلتعلم على التذكؽ من خالؿ االستماع. (.ز 
ادة االستماع من افكار تنمية قدرة ادلتعلم على التنبؤ دبا سَتد ُب م (.ح 

 كأحداث.
تنمية قدرة ادلتعلم على استنباط ادلعاين الكامنة كراء مادة االستماع  (.ط 

 كاستنتاج ادلتضمن فيها.
تدريب ادلتعلم على ربديد مظاىر التشابو ك االختالؼ ُب األصوات اليت  (.م 

 يستمع إليها.
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ادة تنمية قدرة ادلتعلم على تصنيف احلقائق كألفكار الواردة ُب ادل (.ؾ 
ادلسموعة ادلقارنة بينها، كالعثور على العالقات ادلعنوية بُت الكلمات 

 كاحلقائق كاألفكار.
تنمية قدرة  ادلتعلم على فهم مادة االستماع، كإصفاء ادلعٌت ادلناسب  (.ؿ 

عليها من خالؿ ما يصاحبها من عمليات النرب كالتنغيم كطبقات الصوت 
 األطراؼ.كإػلاءات اجلسم كإؽلاءات الوجو كإشارات 

تدريب ادلتعلم على االحتفاظ ابدلادة ادلسموعة دبا تنطوم عليو من  (.ـ 
معلومات كمعارؼ كحقائق كأفكار، كاستدعائها مٌت دعت الضركرة 

 لذلك.
تنمية قدرة ادلتعلم على احلكم على صدؽ زلتول ادلادة ادلسموعة ُب ضوء  (.ف 

لقيم كادلعايَت، ادلعايَت ادلوضوعية اليت تتمثل ُب اخلربة الشخصية، كنظاـ ا
 كالواقع االجتماعي، كىدؼ ادلتحدث من احلديث.

 تدريب ادلتعلم على تقومي ادلادة ادلسموعة كاحلكم عليها. (.س 
 كيف يتم االستماع .ٓ

تقـو عملية االستماع على أساس أف األذف )حاسة السمع( تتلقى ُب  
كل حلظة كُب أم موقف داخل الصف أك خارجو عددان غَت زلددو من الرسائل 
الصوتية اليت ربمل ُب طياهتا االفكار كادلعاين كادلضامُت ادلختلفة. إذ سبر ىذه 

بنقلها اىل مراكز الرسائل عرب قناة السمع الوسطى. فتقـو أعصاب السمع ىناؾ 
الدماغ حيث غلرم السمع الوسطى. فتقـو أعصاب السمع ىناؾ بنقلها اىل 
مراكز الدماغ حيث غلرم ربليها كترمجتها اىل معافو كأفكار، تتفاعل مع اخلربات 
ادلتنوعة ادلتوافرة ُب ذىن ادلستمع كذات العالقة ابدلوضوعات الرئيسة للرسائل. 
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هاز العص ي فينظر التلميذ قدرا مناسبا من كخالؿ تلقي الرسائل ينشط اجل
اإلنتباه كالًتكيز كاالىتماـ، كأيخذ الذىن ُب شلارسة عمليات التخزين 

 ِّكاالستدعاء كاالستيعاب الشامل ألىم ادلضامُت ادلتوافرة ُب ادلسموع.
 مفهـو األقراص كأعليتها ُب تعليم االستماع  .ٔ

االستماع، كصار ىذه ىي الوسيلة ادلهمة ُب تعليم مهارة األقراص 
الكينات إلمالء ببعض الربرليات اليت مطبقة إبراداة ادلعلم، مثل األفالـ 

كما عرفنا أف ُب تعليم اللغة   ِْكادلسرحيات، كاخلطب، كاألغاين كشيئ أخر.
 ِٓالعربية تنقسم الوسائل التعليمية إىل ثالثة أقساـ رئيسية كىي:

 الوسائل السمعية (.أ 
 الوسائل البصرية (.ب 
 السمعية البصرية الوسائل (.ج 

كانت األقراص ىي إحدل الوسائل التعليمية اليت يستعمل ادلعلم ليسهل 
كيساعده ُب إيصاؿ ادلعلومات. كما قاؿ عبد الوىاب ُب كتابو إف الوسائل 
التعليمية ىي كل مل يستعُت بو ادلدرس ُب إيصاؿ ادلادة العلمية كسائر ادلعارؼ 

كزبتلف أمساؤىا من بلد إىل بلد كمن كالقيم إىل أذىاف الطالب كتوضيحها، 
 ِٔزمن األخر.
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 ستماع كأسباب ضعفوصعوابت اال .ٕ
ىناؾ بعض العوابت اليت تكتنف عملية االستماع كىي ترجع عادة إىل 

 خلل ُب ادلتحدث أك ُب ادلتلقى أك ُب مادة االستماع كمن أعلها مايلي: 
أك كجود أسباب عضوية مثل ضعف أداة السماع كالتهاب اآلذاف،  (.أ 

 كجود ثقب هبا.
جرت العادة أف ادلستمعةيعَت انتباىو ُب ادلادة ادلسموعة للنقاط الرئيسة،  (.ب 

كاألفكار اجلوىرية، كالعناصر األساسية، كال ػلفل كثَتا ابلتفاصيل 
 كالتنفريعات.

ضعف احلصيلة اللغوية، أك عدـ السيطرة على قواعد اللغة دبا يفقد  (.ج 
 ادلسموعة.ادلستمع التواصل مع ادلادة 

كثرة ادلشتتات ادلادية مثل: ارتفاع الصوت أك اطلفاضو طريقة اجللوس  (.د 
 اإلضاءة التهوية فًتات الراحة . . . إخل.

يتعُت على ادلستمع متابعة ادلتكلم ابلسرعة ادلناسبة ُب االستماع  (.ق 
كاستحضار ادلعٌت الذم يريده ادلتكلم، كاالحتفاظ بو، كُب الوقت ذاتو 

فكرية دلا يقاؿ كتفهمو، كليس ُب مقدكره أف ؼلتلف عن  القياـ دبراجعات
متابعة السياؽ الذم يعاجلو جبمل جديدة جملرد استعصاء مجلة أك كلمة 
على الفهم. كال شك أف ادلتابعة ُب االستماع زبتلف عن ادلتابعة ُب 

بةكالغامضة، القراءة مثال، حيث ؽلكن ُب القراءة التوقف عند ادلعاين الصع
نظر ُب السياؽ كالتماس ادلعاين الصعبة كالغامضة، كإعادة النظر كاعادة ال

ُب السياؽ كالتماس ادلعٌت ادلراد من خاللو، كىو ما يتعذر حدكثو ابلنسبة 
للمستمع، اللهم إذا كاف بصدد االستماع إىل مادة مسجلة. كلعل من 
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 األعلية دبكاف ُب ىذا السبيل أف نشَت إىل ضركرة تقليص الطفرة لبتقارب
ادلستول الثقاُب بُت ادلتكلم كادلستمع، حيث إف اتساع ىذا الفارؽ ػلوؿ 

 دكف متابعة ادلستمع ُب كثَت من األحياف.
لعل أخطر عائق لالستماع الفعل ىو أف عقل ادلستمع يعمل أسرع من  (.ك 

حديث ادلتكلم، كمن األعلية دبكاف ىنا تطويع ىذا الفارؽ من قبل 
 .ادلستمع لًتكيز عملية االستماع

تزداد صعوبة االستماع حينما يكوف ادلستمع بصدد االستماع دلادة  (.ز 
حوارية، أك رلادالت كالمية زلتدمة بُت عدد من األشخاص، كىذا من 
شأنو أف يقلل من كفاية عملية االستماع، أك انتباه كتركيز ادلستمع، الذم 
أيتيو الكالـ بطريقة غَت منظمة، كمن جهات عدة كأشخاص متعددين. 

؛ أننا كثَتا ما نالحظ تذكر البعض دلا يدكر ُب مثل ىذه ادلناقشاتعلى 
نظرا ألننا نكسر حدة الراتبة اليت تعود عليها الناس ُب احلديث العادم، 
لذلك عندما يدار احلوار أك ادلناقشة بطريقة منظمة، فإنو يستدعي أيضا 

على  انتباه ادلستمع كتركيزه، كمن ىنا فال مشاحة ُب تدريب ادلتعلمُت
 االستماع للحوارات كادلناقشات كادلنازرات.

إذا أضفنا إىل ما تقدـ غياب ادلعاجلة الًتبوية للمادة ادلسموعة من حيث  (.ح 
طريقة عرضها، كعدـ مناسبتها للنضج اللغوم كالغقلي كميوؿ الدارسُت، 
فإف عملية االستماع ستصبح من الصعوبة دبكاف، حبيث يتعذر معها 

 ِٕعلمُت.التواصل من قبل ادلت
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 البحوث السابقة .ج 

 :يلي ما ىي ادلوضوع ىذا عن تناكلت اليت البحوث إف

"تطبيق الصورة ادلتحركة البحث العلمي كتبتها أنيتا راىايو، أشرُب ربت ادلوضوع  .ُ

َب تعليم مهارة اإلستماع ابدلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية سلطاف أجونج،جبل 

( كيف عملية أ :فهو حبثو مسائل أما ."َُِٔ/َُِٓللعاـ الدراسي   سارم

تطبيق الصورة ادلتحركة َب تعليم مهارة اإلستماع ابدلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية 

كيف التقومي َب تطبيق الصورة ادلتحركة َب  (بسلطاف أجونج، جبل سارم، 

، تعليم مهارة اإلستماع ابدلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية سلطاف أجونج، جبل سارم

دمة َب تطبيق الصورة ادلتحركة َب تعليم مهارة اإلستماع ما الطريقة ادلستخج( 

 ىو البحث فمنهج. ابدلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية سلطاف أجونج، جبل سارم

طريقة مجع احلقائق ابستخداـ ادلالحظة  ادلنهج الكيفي. على إبستعماؿ

ئق ، كادلقابالت كالوثقة. طريقة ربلي الحلقائق بدءان اختيار احلقائق، ترتيب احلقا

كاستخالص النتائج. الختبار صحة احلقائق ي متػىعًٌمد التثليث، مداكالت أصدقاء 

   .ادلعاكف

 مهارة تعليم َب ادلتحركة الصورة تطبيق أ( عملية :ىو البحث نتائج

 عدـ ٍب كصلى، التحيات بقوؿ يبدأ أف دبقدمة مراح يبدأ اًبٍإًلمٍجاؿ اإلستماع
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 األساسية، الكفاءات عن إبغلاز يشرح ذلك ادلدرس بعد الطالب احلضور

 األساسية ٍب للتعلم نتيجة الطالب عليها أك تسيطر سبلكها سيتم اليت كادلؤشرات

 فيلم كتشغيل ادلسألة، هبذه ادلتعلقة ادلعلمُت موفركدات إعطاء مثل للنشاط،

 ادلباراة كُب ٍجعها ٍب تعلم، تقييم كإجراء الطالب احملجوزة إعطاء كًب . ثلثةمرات

 عن كيسأؿ الصعوابت عن للكشف الفرصة للطلبة ادلعلم يعطي اخلتاـ كُب .

 الربكة مع كتنتهي اليـو ذلك ُب ابألنشطة فيما يتعلق مفهومة ليست اليت األشياء

 تعليم ُب ادلتحركة الصورة تطبيق ُب ادلستخدمة األساليب مع. ب( بعض كربية

 الطريقة : الطريقة بعض على العثور البحوث إىل استنادان  ادلهارة االستماع،

 اختيار ًب . - جىوىاب سأؿ الطريقة ، كسامية كا سيافاىيية احملاضرات، الطريقة

 الصورة تطبيق َب التعلم. ج( التقومي ُب لتطبيقها مالئمة تعترب الثالثة ألهنا الطريقة

 بىارًإٍختً  على يستخدـ ادلدرسة ادلعلمُت ىذه اإلستماعفي مهارة تعليم َب ادلتحركة

 ِٖ .كادلذكرة االستماع

البحث العلمي كتبتها سوراينور، أشرُب ربت ادلوضوع "تطوير كسيلة الصور  .ِ

ادلتحركة ُب تعليمادلفرجات لطلبة الصف الثامن ابدلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية 

 تطوير كصف كيف: أ(  فهو حبثو مسائل أما ".َُِٗ/َُِٖللعاـ الدراسي 

                                                             
تطبيق الصورة ادلتحركة َب تعليم مهارة اإلستماع ابدلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية سلطاف أنيتا راىايو،   48

   (، ص. فَُِْاحلكومية تولونج أجونج،  اإلسالمية .) تولونج أجونج: اجلامعةأجونج،جبل سارم 



ّْ 
 

 
 

 الدتوسطة ابلددرسة الثامن اٌلصف لطلبة الدفردات لتعليم الدربركة الصور كسيلة

 الدفردات لٌتعليم اٌلدربركة اٌلصور ٌكسيلة ٌجودة ٌتقومي كيف( ِ. ؟ اإلسالمية

 تطويرم حبث البحث ىذا. ؟ اإلسالمية الدتوسطة ابلددرسة الثامن اٌلصف ٌلطلبة

 ADDIE ظلوذج التطوير ظلوذجR&D (Research and Development .) أك

 مرحلة ك التصميم كمرحلة التحليل، مرحلة منها فقط مراحل اثمث ابستخدراـ

  ٕٕ،ْ .التوثيق ك اإسستبانة ىي البياانت مجع أساليب .التطوير

 تعليم كأىداؼ الكفاءة ربليل فيها التحليل مرحلة أ( :ىو البحث نتائج

 كمرحلة .ادلتحركة األفالـ من الصور كربليل ادلفردات، ادلواد كربليل ادلفردات،

 مفردات قائمة كإنشاء ادلفردات، تعليم كأىداؼ الكفاءة صياغة فيها التصميم

 مفردات من العربية اجلملة كصنع ادلتحركة، الصور إىل سيصنع اليت األفعاؿ

 ُب الصور كمجع ادلفردات، تعليم أبىداؼ كفقا التقومي تصميم كصنع األفعاؿ،

 مفردات لتعليم ادلتحركة الصور كسيلة صناعة فيها التطوير كمرحلة .اجمللد

 كلتنقيح ا الوسيلة، كخبَت العربية التعليم خبَت من كاالستعراض كلتقومي ا األفعاؿ،

 ُب ادلتحركة الصور كسيلة على كلتجربة ا اخلرباء، من مدخالت إىل استنادا

 القيمة متوسط مع الوسيلة خبَت تقومي نتيجة إىل استناداب(  .احملدكدة التجربة

 اللغة تعليم خبَت تقومي لنتيجة إىل استنادا .جدا الئقة الوسيلة ىذه أف ْ،ٕٕ
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 نتيجة إىل اسنادا .جدا الئقة الوسيلة ىذه أف ْ،ِٖ القيمة متوسط مع العربية

 .جدا الئقة الوسيلة ىذه أف 7،46 ْ،ِٕ القيمة متوسط مع احملدكدة التجربة

 الستخداـ الئقة ادلتحركة الصور كسيلة جودة أف زبلص أف ؽلكن النتائج ىذه من

 ِٗ .اإلسالمية ادلتوسطة ابدلدرسة الثامن الصف لطلبة األفعاؿ مفردات تعليم ُب

 استخداـ "أتثَت، أشرُب ربت ادلوضوع فؤادم فرحافالبحث العلمي كتبتها  .ّ

 نور األطفاؿ ركضة للتالميذ العربية اللغة مفردات استيعاب على ادلتحركة الصور

ؼ  كيأ(   :فهو حبثو مسائل أما "َُِٔ/َُِٓ للعاـ الدراسي ابندكنج اذلدل

 قبل اذلدل، نور األطفاؿ ركضة ُب للتالميذ ربية الع اللغة مفردات استيعاب

 ُب للتالميذ العربية اللغة مفردات استيعاب فكي. ب(  ادلتحركة؟ الصور استخداـ

 فرؽ ىناؾ ىل. ج( ادلتحركة؟ الصور استخداـ بعد اذلدل، نور األطفاؿ ركضة

 كبدكف دلتحركة را الصو العربية ابستخداـ اللغة مفردات استيعاب بُت داؿ

 طريقة أبسلوب على ادلنهج الكمي إبستعماؿ ىو استخدامها؟. فمنهج البحث

  .متكافئة غَت الضابطة اجملموعات تصميم البحث ىو ىذا التجريبة. كتصميم شبو

 ادلتوسطة القيمة كانت ادلتحركة الصور استخداـ أ( قبل :ىو البحث نتائج

 أف . يدرؾٔ،َالضبطي  كالفصل ٓ،ْالتجريىب  الفصل القبلى َب لالختبار

                                                             
، ابدلدرسة ادلتوسطة اإلسالميةتطوير كسيلة الصور ادلتحركة ُب تعليمادلفرجات لطلبة الصف الثامن سوراينور،   49

 (، ص.فَُِٖأنتاسارم ابصلارماسُت،  احلكومية اإلسالمية اجلامعة)ابصلارماسُت: 
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ذلما  كلكن َ،ٔابلفرؽ  التجري ي للفصل منها أكرب الضبطي القيمة للفصل

 القيمة كانت ادلتحركة الصور استخداـ ب( بعد .ادلنخفضة ادلتوسطة القيمة

 بدكف الضبطي كالفصل ٖ،ٓالتجريىب  الفصل عدم َبالب لالختبار ادلتوسطة

 منها أكرب التجريىب للفصل القيمة أف . يدرؾٔ،ٖالصور ادلتحركة  استخداـ

 للفصل الضبطي البعد لالختبار ادلتوسطة . فالقيمةُ،ٕابلفرؽ  للفصل الضبطي

 أف الباحث ج( فاستنتج .القبلى اإلختبار ادلتوسطة القيمة من أكرب التجريىب ك

البعدم  كاالختبار ٓ،ْالفصل التجريىب  َب القبلى لالختبار ادلتوسطة القيمة

 ٔ،َالضبطي  الفصل َب القبلى ادلتوسطة لالختبار . كالقيمةُ،ّابرتقاء  ٓ،ٖ

 استيعاب َب التجريىب للفصل . فاالرتقاءَ،ٖابرتقاء  ٔ،ٖالبعدم  كاالختبار

الذم  الضبطي للفصل منها أكرب ادلتحركة الصور ابستخداـ اللغة العربية مفردات

 َب ىناؾ الفرؽ كالضبطي، التجريىب الفصل ارتقاء إىل استنادا .التستخدمها

 فعالية ذلا ادلتحركة فالصور .الضبطي بُت ك التجريىب الفصل بُت االرتقاء حواصل

 حساب من .الفصلُت من االرتقاء منظور من العربية، اللغة مفردات استيعاب َب

 ، ففركضَ،َٓ=  α من أقل َ،َُألف  َ،َُ sigالفعالية  مةالقي األحصاء،

استيعاب  بُت داؿ فرؽ فيظهر .مقبولة Haادلربرة  فركض ك مردكدة H0الصفريبة 

 َّ .استخدامها كبغَت ادلتحركة الصور ابستخداـ العربية اللغة مفردات
                                                             

 األطفاؿ ركضة العربية للتالميذ اللغة مفردات استيعاب على ادلتحركة الصور استخداـ أتثَتفؤادم،  فرحاف َّ



ّٕ 
 

 
 

إستخداـ فعالية  البحث العلمي كتبتها نور الفطمة احلزنة، أشرُب ربت ادلوضوع " .ْ

الوسائل أفالـ كرتوف )السمعية البصرية( ُب تعلم اإلستماع عند الطالب ابدلدرسة 

 مسائل أما ." َُِٕ/َُِٔ للعاـ الدراسي اإلبتدائية األدبية الثانية ابدلبانج

كيف أحواؿ إستطاعة مهارة اإلستماع عند الطالب ُب تعليم اللغة : أ(  فهو حبثو

؟. ب( كيف أحواؿ السمعية البصرية(أفالـ كرتوف )العربية بعد إستخداـ الوسائل 

)السمعية  إستخداـ الوسائل أفالـ كرتوف إستطاعة مهارة اإلستماع الطالب بغَت

؟. ج( ك ىل يوجد فرؽ ُب أحواؿ مهارة اإلستماع عند الطالب البصرية(

إبستخداـ الوسائل أفالـ كرتوف ك بغَته ابدلدرسة اإلبتدائية األدبية الثانية 

طريقة اإلختبار ك طريقة  :كطريقة مجع البياانت َب ىذا البحث ىي. بانج؟ابدل

، دلعرفة ”T“  الوثيقة ك طريقة ادلقابلة. كربليل البياانت فتستعمل الكاتبة برموز

مهارة اإلستماع الطالب لصف اخلامس ابدلدرسة اإلبتدائية األدبية الثانية 

  .ابدلبانج

 الطالب مادة إستعاب اذا البحث ىذا ُب النجاح أ( مؤشرات :ىو البحث نتائج

 إبستخداـ الطالب اإلستماع مهارة ف ، إَٔاألقل  اتـ بنتيجة معبار ربقيقها

 ( ابدلدرسةُاخلامس ) الصف البصرية( ُب السمعية (كرتوف أفالـ كسائل

اك  طالب ُٕيعٌت  درجات ثالث ابدلبانج ذلم الثانية األدبية اإلبتدائية
                                                                                                                                                                       

 (، ص.ف َُِٓ، )ابندكنج: اجلامعة التعليمية ايندكنيسيا، ابندكنج اذلدل نور
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اك  طالب ُٖ ك الدرجة العالية، اىل مدخل ك جتهم%( نتيْٖ،ٕٓ)

اك  طالب ّك  ادلتوسطة، الدرجة اىل مدخل ك %( نتيجتهمِْ،ٖٔ)

 مهارة اإلستماع أف لذلك .ادلنخفضة الدرجة اىل مدخل ك %( نتيجتهمٖ،ٕٓ)

 اما ب( ك  العالية. الدرجة اىل دخلت كرتوف أفالـ الوسائل إبستحداـ الطالب

 )السمعية البصرية ( كرتوف أفالـ كسائل إستخداـ بغَت الطالب اإلستماع مهارة

ثالث  ذلم ابدلبانج الثانية األدبية اإلبتدائية ( ابدلدرسةّاخلامس ) الصف ُب

 العالية، الدرجة اىل مدخل ك %( نتيجتهمِٗ،ُْاك ) طالب َُيعٌت  درجات

 ِك  ادلتوسطة، الدرجة اىل مدخل ك %( نتيجتهمْٔ،ُٕاك ) طالب ِِك 

 مهارة أف لذلك .ادلنخفضة الدرجة اىل مدخل ك %( نتيجتهمٓ،ٖٖطالب اك )

 .ادلتوسطة الدرجة اىل دخلت كرتوف أفالـ الوسائل إبستحداـ اإلستماع الطالب

البصرية( على  كرتوف )السمعية أفالـ كسائل إبستخداـ إغلايب أتثَت ج( ىناؾ

 الثانية األدبية اإلبتدائية ابدلدرسة اخلامس لصف الطالب عند اإلستماع مهارة

 ُب % كُادلعٌت  طرؼ " ُب(tt)تت"نتيجة  من أكرب" o(to) ت"ألف  .ابدلبانج

 ُّ.ِ،ٓٔ > ْ،ٕٔ < ِ،ََ% بعبارة ٓادلعٌت  طرؼ
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البحث العلمي كتبتها اصلومى رمحتك، أشرُب ربت ادلوضوع "فعالية استخداـ  .ٓ

متعددة ادلواقع( ُب ادلدرسة  كسائل السمعية البصرية لًتقية مهارة اإلستماع )دراسة

اإلسالمية احلكومية تولونج اجونج كادلدرسة ادلتوسطة اإلسالميةاحلكومية 

أما مسائل  ".َُِٔ/َُِٓبولوسارم بنجونوت تولونج أجونج للعاـ الدراسي 

البحث ُب ىذا البحث ىو: أ( كيف استخداـ الوسائل السمعية كالبصرية ُب 

سة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية تولونج أجونج تدريس اللغة العربية ُب ادلدر 

كادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية بولوسارم بنجونوت تولونج أجونج؟ ، 

ب( كيف تعليم اإلستماع ُب ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية تولونج 

أجونج كادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية بولوسارم بنجونوت تولونج 

ج( كيف فعالية ُب استخداـ الوسائل السمعية كالبصرية لًتقية مهارة  أجونج؟،

اإلستماع ُب ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية تولونج أجونج كادلدرسة 

ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية بولوسارم بنجونوت تولونج أجونج ؟. تصمسم 

 .ىذ البحث ىو حبث شبو التجري ي ابدلدخل الكمي

استخداـ الوسائل السمعية كالبصرية ُب تدريس اللغة العربية  أ( :ىو البحث نتائج

ُب ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية اجلكومية تولونج أجونج كادلدرسة ادلتوسطة 

( ىئ ُاإلسالمية احلكومية  بولوسارم بنجونوت تولونج أجونج ىو ما يلي: )



َْ 
 

 
 

نظر جهاز العرض بوقت كاؼ بوضعو ُب مكاف مقابل للجميع دبستول 

ادلشاىدين ٍب ثبت مصدر الصوت )السامعة( ُب مكاف يتيج جلميع السماع دكف 

( إشراؼ بنفسك على جلوس الطالب داخل قائعة العرض بشكل ِاإلزعاج. )

( قد األفالـ للطالب بشرح بسيط ّ) .يتيح جلميع مشاىدة األفالـ دكف عناء

جهاز العرض  ( أدرْيلقى ضوأ على مادتو كزلتوايتو حىت يسهل متابعة. )

كامكث جبانبو دلراقبتو كلضبط كضوح الصوت كشدة الصوت. إذا كاف األفالـ 

مصامتا أك انطقا بلغة ال يعرفها الطلبة ال مانع من أف يتوىل ادلعلم شرح مناظر 

 األفالـ ابلكالـ مباشرة 

( بعد اإلنتهاء انقش الطالب ُب زلتوايت األفالـ كذلك ٓاكبواسطة ميكركفوف.)

فاهنم من أمور كدلعرفة مدل تفهمهم دلادتو. ب( تعيليم اإلستماع ُب  لشرح ما

ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية  بولوسارم بنجونوت تولونج أجونج فيما 

( هتيئة التالميذ لدرس اإلستماع: أف يربز ادلعلم ذلم أعلية اإلستماع، كأف ُيلي: )

يها، كالتعليمات اليت سوؼ يوضح ذلم طبيعة ادلادة العلمية اليت سوؼ يلق

( أف يوفر ّ( تقدمي ادلادة العلمية بطريقة تتفق مع اذلدؼ احملدد. )ِيصدرىا. )

( مناقشة التالميذ ُب ادلادة اليت ْللتالميذ مايراه الزما لفهم ادلادة ادلسموعة. )

( تقومي أداء التالميذ ٔ( تكليف بعض التالميذ يتلخص ادلسموع. )ٓمسعت. )



ُْ 
 

 
 

قاء أسئلة أكثر عمقا كأقرب إىل اذلدؼ ادلنشود. ج( بنظر عن نتيجة عن طريق إل

ُب السابق، صلد أف نتيجة ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية  تاحلساب اختبار ت

ُب  Sig( tailed-2احلكومية  بولوسارم بنجونوت تولونج أجونج ىو قيمة )

أجونج يعٌت  ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية  بولوسارم بنجونوت تولونج

  Sig( tailed-2)ك أما قيمة  َ،َِ > َ،َٓأك  َ،َٓكىذ أصغر من  َ،َِ

ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية  بولوسارم بنجونوت تولونج أجونج ُب 

أبساس انفا فطلق  َ،َُّ > َ،َٓأك  َكىذا أصغر من ، َ،َُّ  يعٌت

كالبصرية كيقبل. كذلذا نلخص أف ىناؾ فعالية ُب استخداـ الوسائل السمعية 

ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية بولوسارم ُب لًتقية مهارة اإلستماع 

 ِّ بنجونوت تولونج أجونج
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 .) تولونج أجونج: اجلامعة فعالية استخداـ كسائل السمعية البصرية لًتقية مهارة اإلستماع )دراسة متعددة ادلواقعاصلومى رمحتك،  
   (، ص. فَُِْاحلكومية تولونج أجونج،  اإلسالمية



ِْ 
 

 
 

 و الباحسني امساء النمر
 اإلختالفة نتائج البحث البحث موضوع

أنيتا راىايو، أشرُب  ُ
"تطبيق ربت ادلوضوع 

الصورة ادلتحركة َب 
 تعليم مهارة اإلستماع

ابدلدرسة ادلتوسطة 
اإلسالمية سلطاف 

 جبل سارم أجونج،
الدراسي  للعاـ 

َُِٓ/َُِٔ 

 ادلستخدمة الطرائقكنتئجها 
 جعل على قادرة لتكوف ادلتوقع

 من الفهم ك السهل من
 بغية. الدرس ُب الطالب
 التعلم ُب الطالب فهم ربسُت
 .اإلستماع مهارة

مكاف البحث ُب ىذه البحث 
ادلدرسة ادلتوسطة ىي 

 اإلسالمية سلطاف أجونج،
، ك طريقة البحث جبل سارم

ُب ىذه البحث ىي طريقة  
كيفي، كزماف البحث ُب ىذه 
البحث ىو العاـ الدراسي 

َُِٓ\َُِٔ. 

سوراينور، أشرُب  ِ
ربت ادلوضوع "تطوير 

الصور ادلتحركة كسيلة 
ات دادلفر  ُب تعليم

لطلبة الصف الثامن 
ابدلدرسة ادلتوسطة 

للعاـ اإلسالمية 
الدراسي 
َُِٖ/َُِٗ 

 جودة أف زبلص أفكنتئجها 
 الئقة ادلتحركة الصور كسيلة

 مفردات تعليم ُب الستخداـ
 الثامن الصف لطلبة األفعاؿ
 .اإلسالمية ادلتوسطة ابدلدرسة

متغيَت ادلقيد ُب ىذه البحث 
ىو تعليم ادلفردات، كفوائد 
البحث ُب ىذه البحث ىو 
لطلبة ُب الصف الثامن، ك 
طريقة البحث ُب ىذه البحث 

كزماف ، تطويرمىي طريقة 
البحث ُب ىذه البحث ىو 
العاـ الدراسي 

َُِٖ\َُِٗ  
، أشرُب فؤادم فرحاف ّ

 "أتثَتربت ادلوضوع 
 الصور استخداـ
 على ادلتحركة

 مفردات استيعاب

 حساب منكنتئجها 
 الفعالية القيمة األحصاء،

َ،َُ sig.  أقل  َُ،َألف
 ففركض ,َٓ،َ aمن = 

متغيَت ادلقيد ُب ىذه البحث 
، كمكاف مفردات استيعابىو 

 نور األطفاؿ ركضةالبحث ىو 
كزماف البحث ، ابندكنج اذلدل

ُب ىذه البحث ىو العاـ 



ّْ 
 

 
 

 للتالميذ العربية اللغة
 نور األطفاؿ ركضة
للعاـ  ابندكنج اذلدل

 الدراسي
َُِٓ/َُِٔ 

 ك مردكدة Ho الصفريبة
 .مقبولة Ha ادلربرة فركض
 بُت داؿ فرؽ فيظهر

 اللغة مفردات استيعاب
 الصور ابستخداـ العربية

 .استخدامها كبغَت ادلتحركة

 َُِٕ\َُِٔالدراسي 

نور الفطمة احلزنة،  ْ
أشرُب ربت ادلوضوع 

فعالية إستخداـ  "
الوسائل أفالـ كرتوف 
)السمعية البصرية( ُب 
تعلم اإلستماع عند 
الطالب ابدلدرسة 
اإلبتدائية األدبية 

للعاـ  الثانية ابدلبانج
 الدراسي
َُِٔ/َُِٕ 

 إبستخداـ إغلايب أتثَت ىناؾ
 السمعية( كرتوف أفالـ كسائل
 اإلستماع مهارة على )البصرية

 اخلامس لصف الطالب عند
 األدبية اإلبتدائية ابدلدرسة

 oت" ألف .ابدلبانج الثانية
(to) "تت" نتيجة من أكرب 
(tt) ُب ك %١ ادلعٌت طرؼ ُب 

 بعبارة% ٓ ادلعٌت طرؼ
ِ،ََ <7،،4> ِ،ٔٓ. 

متغيَت احلرم ُب ىذه البحث 
أفالـ كرتوف )السمعية ىو 

، كمكاف البحث ُب البصرية(
ادلدرسة ىذه البحث ىو 

األدبية الثانية اإلبتدائية 
كزماف البحث ُب ىذه ، ابدلبانج

البحث ىو العاـ الدراسي 
َُِٔ\َُِٕ 

اصلومى رمحتك،  ٓ
أشرُب ربت ادلوضوع 
"فعالية استخداـ 
كسائل السمعية 
البصرية لًتقية مهارة 
اإلستماع )دراسة 
متعددة ادلواقع( ُب 

أف ىناؾ فعالية ُب   كنتئجها
استخداـ الوسائل السمعية 
كالبصرية لًتقية مهارة اإلستماع 

ادلدرسة اإلسالمية ُب 
احلكومية تولونج اجونج 
كادلدرسة ادلتوسطة 
اإلسالميةاحلكومية بولوسارم 

شكل البحث رسالة ادلاجستَت، ك 
متغيَت احلرم ُب ىذه البحث ىي 

، ك كسائل السمعية البصرية
مكاف البحث ُب ىذه البحث 

ادلدرسة اإلسالمية ىو 
تولونج اجونج  احلكومية

كادلدرسة ادلتوسطة 



ْْ 
 

 
 

ادلدرسة اإلسالمية 
تولونج  احلكومية

اجونج كادلدرسة 
 ادلتوسطة

اإلسالميةاحلكومية 
بولوسارم بنجونوت 
تولونج أجونج للعاـ 

الدراسي 
َُِٓ/َُِٔ 

اإلسالميةاحلكومية بولوسارم  تولونج أجونج.بنجونوت 
، بنجونوت تولونج أجونج

كزماف البحث ُب ىذه البحث 
ىو العاـ الدراسي 

َُِٓ\َُِٔ 

 

 
 


