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 الباب الرابع

 تقديم الحقائق

 

دمة الباحثة إستخدام الوسائل السمعية البصرية ستق ٬املقابلةو  بناء على املالحظة 

يف املفردات لرتقية مهارة اإلستماع باملدرسة العالية اإلسالمية احلكومية األوىل تولونج 

مناسب حبلة املالحظة يقوم و الوثيقة.  أجونج. تلك مكتشنات من املالحظة و املقابلة

تالميذ. اّما مقابلة ىي  من  ىذه البحث ىي مدرس اللغة العربية و من بعض يف ٬الفصل

 مشروع تعليم و البيانايت يف املدرسة العالية اإلسالمية احلكومية األوىل تولونج أجونج.

ستخدام الوسائل السمعية البصرية في تعليم المفردات لترقية مهارة اإلستماع إ .1

 بالمدرسة العالية اإلسالمية الحكومة األول تولونج أجونج

ئق تتعلق باستخدام الوسائل السمعية البصرية يف تعليم للحصول على احلقا

املفردات لرتقية مهارة اإلستماع يف املدرسة العالية اإلسالمية احلكومة األول تولونج 

فيقوم الباحثة بلمالحظة املشرتكة إىل املدرسة لتعريف استخدام الوسائل  ٬أجونج

يقوم الباحثة  ٬ستماع. ولذلكالسمعية البصرية يف تعليم املفردات لرتقية مهارة اإل

املقابلة املتعّمقة مع املدرسني نونونج صافا املاجيستري لدرس اللغة العربية و التالميذ 

 .دفاريداة الفطرية و حممد أحسان الفواعي
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يف الفقرة السابقة تبني الباحثة عن احلقائق الىت تتعلق باستخدام الوسائل 

وىذا احلال جتد الباحثة  ٬اإلستماعقية مهارة السمعية البصرية يف تعليم املفردات لرت 

 من نتيجة املقابلة املتعّمقة مع مدرس اللغة العربية مايلي:

اوال أنا انزل الوسائل السمعية البصرية يف شبكة  ٬"على تعليم يف الفصل
هبدف األول كتعرف ذلك الوسائل  ٬مث أحتقق مند أول إىل أخر ٬الدول

ثنيا كتعرف إذا   ٬ هبدفنا أو امادة ال ي سايصلهاالسمعية البصرية مناسب أم ال
ألنو إذا كان خلل يف الوسائل  ٬كان خلل يف الوسائل السمعية البصرية

 1فعالية عملية التعليم." السمعية البصرية ولو قليال سخلل

اإلجتمعي يف استخدام  Xهبا الباحثة يف الفصل ظهرت من املالحظة جرت 

بعض استخدام  من ٬السابقةالوسائل السمعية البصرية ىي جّيد وفقا لنتائج املقابلة 

(. ولكن proyektorالوسائل األكثر اشتغل يف إعداد األدة مكرب الصوت و مسالط )

. حىت اإلجتمعي متحمسة جدا اما فعل املدرس Xألن طالب الصف  ذلك ٬يهمال 

وىناك بعض الطالب الذين ساعدو يف  ٬عندما يشغل املدرس يف استعداد األدة

 2استعداد األدة حيث يف إعداد األدة ال تستغرق وقتا طويال.

عند الرئ املدرس اللغة العربية من بعض استخدام الوسائل الىت ينبغي أن 

وسائل تكون حقا ذكية إلختار  وسائل السمعية البصريةبقية يف تنزيل تأخذ األس

                                                             
1
  7106ابريل  77يف التاريح  نونونج صافا املاجيستريمقبلة املتعّمق مع  

2
 7106مايو  9مالحظة يف عملية التعليم يف التاريح   
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ىي إذا أهنا ديكن أن ترقية مهارة  وسائل السمعية البصرية. و السمعية البصرية

الذين خيتارون عادة و يستخدم استذة نونونج صافا الذي نطم  ٬اإلستماع الطالب

ملتعلقة لكن إذا كان املواد او  ٬توسائل السمعية البصرية رسوم املتحركة باملفردا

وسائل السمعية البصرية بالرسوم املتحركة باملفردات ليست متاحة على شبكت 

مث اجرب استخدام وسائل السمعية البصرية لإلنسان. سوى املفضل قبل  ٬الدول

تشهد وسائل السمعية البصرية ينبغي على املدرس إعطاء التدريبات إىل طالب  

ان ذلك حتصل الباحثة من نتيجة املقابلة  املتعّمقة مع استذة كتعليم الفعال. و البي

 نونونج صافا وىي:

"يف إستخدام وسائل السمعية البصرية جيب ان يكون ذكي و دقيق يف اختار 
 ٬وسائل السمعية البصرية حيث ان الفيديو ديكن جذب اىتمام الطالب

ضطر إىل وسائل ولكن إذا ا ٬عادة يف حماولة اختار وسائل السمعية البصرية
السمعية البصرية لرسوم املتحركة باملفردات ليست متاحة انا استخدام وسائل 

البشرية ترقية دائما ألن بشرط ذلك وسائل السمعية البصرية السمعية البصرية 
غالبا ما جتد أن وسائل السمعية البصرية  األصلي البشرية أقل مالءمة املواد 

 3الىت اردت سأقل."
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بيان املعلم اللغة العربية حول اإلستخدام الوسائل السمعية البصرية ديكن 

 ىي:فاريداة الفطرية تعزيزىا بنتائج املقابلة املتعّمقة مع 

تدريس اللغة  ٬شعر مسرور بتعليم اللغة العربية خصصا تعليم املفرداتت"أنا 
بية غالبا ما يشهد وسائل السمعية البصرية لرسوم املتحركة باملفردات عن العر 

شاىد ليس الرسوم املتحركة باملفردات اي وسائل تاملهنة املتنوعة. بل احينا 
 4 السمعية البصرية الكائن الألصلي عن املهنة املتنوعة."

عن استخدام الوسائل السمعية حممد أحسان الفواعيد يز ىذا احوال بيان تعز 

 :ىو ٬البصرية يف تعليم املفردات لرتقية مهارة اإلستماع

ألن تدريسها استاذة نونونج صافا غري  ٬"أنا يشعر مسرور بتعليم اللغة العربية
ذة األستا ٬الجل ذلك ٬املثل عادة. ألن يكتب من عند يبنّي ماّدة ىا كثري

 ٬نونونج صافا حيث نا لسمع و بصر فيديو و يسابق اىل الرتمجة ماّدة املقروءة
  5."رفن على كثري عن املفردات اجلديدحىت يع

وبذلك, تستخدم الوسائل السمعية البصرية يف الفصل فائدة جدا. يف اين 

حيث أن معرفة النتائج ال ي ديكن أن حتقق احلد أقصى لتالميذ. ديكن جيّر اىتمام ا

 أمل.
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في وسائل السمعية البصرية في تعليم المفردات لترقية المشكالت و حلها  .2

 مهارة اإلستماع بالمدرسة العالية اإلسالمية الحكومة األول تولونج أجونج

وسائل السمعية مثل ال ٬يف كل الوسائل التعليمية ان ديلك العيوب أو النقص

كانت فحاجّيات أو ىدف   ٬البصرية. الوسائل ىي ظاىر على نفسو تبعا حباجّيات

استخدام الوسائل مثل الة الىت  ٬الّناس يدرس اللغة العربية يصري متنوعة. هبكذا

 يساعد ليخلق عملية التعليمية املؤثّر يصريانتهى و متنوعة.

س اكل الوسائل أسديلك  ن أل ٬يف ىذا حال ال يستطيع تكّلم اين االحسن

ىذا حني مل الوسائل قدمي الذين  ٬جتريبية والتارخيية و التكنولوجية. على ظهورىا

مات أو تبقى. و البيان ذلك حتصل الباحثة من نتيجة املقابلة  املتعّمقة مع مدرس 

 اللغة العربية وىي:

على سبيل "تستخدام الوسائل السمعية البصرية جيعل املادة سريعة يف دتامها, 
املثال كانت املادة الكافية للقائي, فيكفي بلقاء واحد باستخدام الوسائل 

 6السمعية البصرية."
اإلجتمعي  Xصل مث يف ىذا البحث, يقوم الباحثة املالحظة املشرتكة يف الف

 ىي:
السمعية البصرية ىي وسائل الىت اشعور دتام جدا ان   "تصيلها ىذه الوسائل

خصصها تعليم املفردات الذين  ٬تستخدم يف عملية التعليمية اللغة العربية
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تستخدمها لرتقية مهارة اإلستماع. لكن الوسائل سوف يلفى عائق أو 
 7مسائل اذا حالة يف الفصل أو الطالب مل يعضد يف عمليةىا."

ىناك بعض املشكالت يف وسائل السمعية البصرية يف تعليم املفردات لرتقية 

مهارة اإلستماع باملدرسة العالية اإلسالمية احلكومة األول تولونج أجونج. و البيان 

 ذلك حتصل الباحثة من نتيجة املالحظة املشرتكة وىي:

يف بعض  ٬عملية التعلمروح "ىناك بعض التالميذ الىت تفتقر أحيانا  يف 
األحيانا عدد قليل من التالميذ الذين ىم  دون أي رغبة يف التعلم بشكل 
صحيح ما يتم لعب. وبالتايل فإن املعلم جيب تكرار الدرس دائما حىت 

ىناك بعض التالميذ الذين ال يزال من الصعب  ٬التالميذ على فهم الواقع
 8ترمجة املفردات."

يف وسائل السمعية البصرية يف تعليم املفردات لرتقية مهارة  وىناك احلّال

 اإلستماع باملدرسة العالية اإلسالمية احلكومة األول تولونج أجونج ىي:

حبيث جتدد الرغبة يف مواصلة  ٬"غالبا ما أعطي الدافع لزراعة روح التالميذ
ة العربية. يف بعض األحيان ديكنين التعلم يف املقام األول يف تعلم اللغ

حبيث يتمكن التالميذ  ٬استخدام مواد جديدة أو اختاذ بعيدا عن مصدر يل
ال يشعرون بامللل والتعب مع درزس اللغة العربية. كرر املواد ال ي مث تقريرىا  
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حىت يتمكن التالميذ نأخذ يف االعتبار وذلك لفهم  ٬كلما كان ذلك ممكنا
 9التايل."الدرس يف املستوى 

احلمد هلل حىت اآلن يف تعليم اللغة العربية باستخدام الوسائل السمعية 

رغم وجود بعض العقابات أو املشكالت ولكن  ٬البصرية لتالميذ باملدرسة العالية

 جيدا. أنا احّل تلك املشكلة
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