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املتخرجة سنة ) ٠٦٣٢١١٠٢٧:رقم الطالب (أوالن سوجتي رمضاين.١
فعالية استخدام وسيلة القرصة التفاعلية على إجناز تعلم مهارة ".مـ٢٠١١

االستماع للتالميذ يف الصف اخلامس مبدرسة فرماتا بوندا اإلسالمية االبتدائية 
مدرسة فرماتا بوندا بأنّ نتيجة هذ البحث تدل . "جية مراجنني دمياكاالندما

أكثر من تالميذهم مل يقدروا ،دمياك- مراجنني–اإلسالمية االبتدائية االندماجية
على أن يتعلموا مهارة االستماع يف مادة اللغة العربية استماعاً صحيحاً جيداً 

بعض املبادئ املفيدة لترقية إجناز مهارة ولذلك تقدم الباحثة إىل املدرسة . كامالً
إما الوسيلة املستعملة ىف تدريس اللغة العرابية .االستماع يف مادة اللغة العربية

يستطيع للتالميذالباحثةىف هذه الوسيلة توقّعة."القرصة التفاعلية" هي الوسيلة
١.لتنمية رغبة وفهم

تعلم الكتابة للطالب ىف إجناز ) ٠٦٣٢١١٠١٦:رقم الطالب (رمحةسىت .٢
(scramble)الصف السابع الذين يستخدمون الوسائل عشوائي حجم اخلط

نتيجة هذ البحث . واليستخدموا ملدرسة الثانوية مفتاح اهلدى ميجني دماك
واحد من ألعاب  اللغة فهي وسيلة يف مهارة عشوائي حجم  اخلطبأنّ تدل 

اجلمل وتكملة اجلمل ركيب الكلمة إىل الكتابة الىت يستخدم املعلم لتدريب وت

،رمضاينسوجتيأوالن .١
.مـ٢٠١١املتخرجة سنة .



٦

وىف .دة باستخدام قطع حرف اهلجائية لنيل إجناز تعليم الكتابةياملفالفقرةإىل 
٢.يف عملية تعلمهمتالميذيشعر الأنالباحثةهذه الوسيلة توقّعة

.
١.

تعلم حيتاج إىل ما يغرس على حماصلة وهو الوسيلة عملية التعليم واليف 
.أى األجهزة اليت تستطيع أن تتقدم بعملية التعلم

أن الوسائل هي جمموعة املواد التعلمية واألجهزة : وعند على راشد
التعلمية واملواقف واألنشطة التعلمية الالزمة لزيادة فعالية مواقف االتصال 

٣.الدراسة وخارجهاالتعلمية الىت حتدث داخل حجرات 

ة ومواد وأجهزووسائل التعليمية هي ما يلجأ إليه  املدرس من أدوات 
وهي تعليمية ألن املعلم . والتعليم وحتسينها وتعزيزهاالتعلملتسهيل عملية 

٤.يستخدمها يف عمله، وهي تعلمية ألن التلميذ يتعلم بواسطتها

التعليمتكنولوجيامنظومةمنفرعيةمنظومةبأاالتعليميةالوسائل
أواملتعلمأواملعلمدمهاخيستالىتالتعليميةواألجهزةواألدواتاملوادمنضتت

٥.والتعلمالتعليمعمليةلتسهيلمنظومةبطريقةالتعليميةاملواقفيفكليهما

ثالثة أقسام نقسم إىلتبية،تدريس اللغة العروالوسيلة املعينة املستعملة يف 
:
يةالبصرالوسائل )١

:اد منها عن طريق نافذة العني، وأمهها فوهي الىت يست

،رمحةسىت .٢
.مـ٢٠١١املتخرجة سنة ،

.٣٧.ص،)٢٠٠٤الرشد،مكتبة : الريا ض( ،أمحد سامل، .٣
.٢٤٣.ص،)١٩٩٨أن، لبن: دار النفائس( ، نايف حممود معروف، .٤
.٣٧. ص، سامل،أمحد. ٥



٧

الكتاب املدرسي وغري املدرسي، االّت والدورياّت، والنشرات .أ
.على اختالفها

السبورة وملحقها.ب
اللوحة املمغنطة، اللوحة الوبرية، اللوحة (اللوحات اجلدارية .ج

)اإلختبارية، لوحة اجليوب
)سلسلة، واملرقبة، واملتاملفردا(الصور .د
بطاقات احلروف واملقاطع والكلمات واجلمل، بطاقات (البطاقات .ه

)اخل... املطابقة، بطاقات التعليمات، بطاقات األسئلة واألجوبة
السمعيةالوسائل )٢

:وهي الىت يستفاد منها عن طريق األذن، وأمهها 
.احل... ناتذياع، التسجيالت الصوتية، األسطواامل

ةالوسائل السمعية والبصري)٣
:وهي اليت يستفاد منها عن طريق العني واألذن معاً، منها 

التلفاز، الصور املتحركة، الدروس النموذجية املسجلة التمثيليات املتلفزة 
٦.احل... 

الىتلغويةالعابأنّ من إحدى وسائل تعليم اللغة العربية وسيلة
:فهيالتعليمعمليةيفتستخدم
األمروةاملتسسلاألسرار:فهواالستماعملهارةلغويلعب.أ

.ةراشإب
,مذا أعمال,الصورةصف:فهوالكالمملهارةلغويلعب.ب

.الكالمدونفكرة

.٢٤٦-٢٤٥.، صالدكتور نايف حممود،. ٦



٨

املمزقةقااألورومعلوماتكختربا:فهوقراءةملهارةلغويلعب.ج
.الغريبةالكلمةخترجوواملضاد

وعشوائيالصورةإكمال:فهوالكتابةملهارةلغويلعب.د
.الكلمةترتيبواخلطحجم

ألا أمر مهم ،تعليم اللّغة العربية يتعلق بالعوامل الكثرية منها الوسيلة
ويف وجوه التعليم .أية لغة خصوصا اللّغة العربيةتعليميف وتلميذلكل معلم 

وأحد الوسيلة املعروفة يف تعلم اللغة كثرية ومتنوعة، يرى الباحث،الوسيلة
يف عملية تعلم اللغة العربية تالميذالذي يستعمله الرسالة حمموسةالعربية هي 

.خمصوصا حملاصلة على مهارة االستماع
وسيلة رسالة حمموسة يف تعليم مهارة ويف هذا البحث يأخذ الباحث 

حيتاج إىل الوسائل السمعية والبصرية حملاصلة على االستماعألن . االستماع
سيلة، يسطف التالميذ، ويسر املدرس يف هذه الو.اهلدف املنظم يف اللغة العربية

٧.رئيس الفرقة رسالة، ويسر رئيس الفرقة رسالة إىل الورائه، هكذا حتى اآلخر

رسالة حمموسة هي العاب اللغوى املستعملة ىف تعليم االستماع :املقصود
يذ اآلخر، والبد التلمإىل التلميذ رسالة إىل أحد من التالميذ مثّ يبلّغ أسر باخلطوة 

.عاليةرسالة أوكلمة أو مجلة بصوتأن يذكر اآلخر 

:آخر أو اسم الشهرة منهاالحاصطوسيلة رسالة حمموسة هلا 
رسالة شفوية)١

أول طالب يف )أى مدرس(ليهاإفوية يستمع شرسالة يف وسيلة
ور تتكرر العملية إىل أن تصل الرسالة إىل آخر االفصل يبلغها إىل زميلة ا

٧. http://www.anneahira.com/teori-komunikasi.htm , diakses١٥ Maret ٢٠١١.



٩

صل، مث يستمع املعلم إىل الرسالة من هذا الطالب لتقومي طالب يف الف
٨.ستماععملية اال

االسرار املتسلسل)٢
التالميذ، ٧- ٦تضميف هذا الوسيله مكون من فرقتني ولكل فرقة 

، مثّ يسر التلميذ )إخبار(يسر املدرس التلميذ األقدم املفردة أو اجلملة 
ما إخبار يف الوسيله االسرار إ. األقدم إىل الورائه، هكذا حتى اآلخر

مجلة خربية، مجلة أمرية : كلمة أو مجلةميكن أن تكوناملتسلسل متنوعة، 
٩.وغري ذلك

٢.
ميكن أن تكون خمتلطة إذا مل يتم استخدام مهارت : أخرب األستاذ التالميذ.أ

.الكالم واالستماع
١٠- ٨مكون من قسيم األستاذ املشاركني إىل جمموعات فرعية .ب

وكأن املشاركون يف هذه اموعة الفرعية جالسا، لكن بقدر . املشاركني
.متر١ما عدا 

مث " قصص" أعطى األستاذ املشاركني يف الصف األول على نسخة من .ج
.أمرهم لفهم القصص

دقائق، يطلب منهم أن يقدم قصة ألعضاء اموعات الفرعية بعد كم.د
.اأورة سرا

.إيصال القصة الىت قد مسعت على أعضاء الفريق الفرعى املقبلهم تبادل .ه

٨. Fulpina, Safriyan, “Meteri Pembelajaran Bahasa Arab Dalam Kelahiran Menyimak”,
Dalam http://pendekarnyasar.multiply.com/journal/item/٤٧, diakses ٠٢ Maret ٢٠١١.

٩. Abdul Wahab Rosidi, Media Pembelajaran Bahasa Arab, (UIN-Malang Press: Malang,
٢٠٠٩), hlm. ٨٤.



١٠

بعد وصول الرسالة إىل عضو أخري، ينبغي أن يبلغوا مجيع املشاركني يف .و
١٠.النسخة النهائية من ما قيل

٣.
أحد من الوسائل التعليمية رسالة حمموسة أن البحثكما عرف

يف تعلم رسالة حمموسة أما أهداف .لقاء الدروساملستعملة ملساعدة املعلم على إ
:يلىاللغة العربية فهي كما 

التالميذمعالسرسالة حمموسةب يدر.أ
تركيز التالميذرسالة حمموسةبيدر.ب
ذاكرة التالميذرسالة حمموسةبيدر.ج
١١رسالة حمموسة حزأنة املفرداتيزيد .د

١٢يتطور النواحى اللغوى.ه

صحيحةيستطيع أن يذكر ما يسمعه .و
١٣يستطيع أن يعرف ما يسمعه ويبلّغ على اآلخر.ز

وسيلة رسالة حمموسةهدافعرف الباحث أن أيمن البيأن السابق، 
أن أهداف .باع التالميذأنط/طيع لتنمية رغبة وفهم أو ذكرةيست، وكلّهاكثرية

تركيز التالميذ، بيدر،التالميذمعالسب يدراملهمة هيحمموسةوسيلة رسالة 
ر النواحى اللغوى، يستطيع حزأنة املفردات،ذاكرة التالميذ، يزيد بيدريتطو

.أن يذكر ما يسمعه صحيحة، يستطيع أن يعرف ما يسمعه ويبلّغ على اآلخر

١٠ Afifah Nur Chayatie, ١١٢ Game Untuk Training & Outbond, (Jogjakarta: Katahati,
٢٠١٠), hlm. ١١٣.

١١. Http://Www.Scribd.Com/Doc/٣٩٠١٨٣٤٠/Persiapan-Baca-Tulis, diakses ٢٨ Maret ٢٠١١
١٢. http://yulianasuprihatin-desiapri, diakses ١٢ Februari ٢٠١١.
١٣. http://www.trinoval.web.id/٢٠١٠/٠٥/terapi-modalitas-kelompok.html, diakses ٠٨ Maret

٢٠١١.



١١

منافع.٤
حمموسة هلا منفعة يف تعليم اللغة العرابية، ألا تستطيع أن يتطور رسالة

يرجو باستخدام . واحملادثة والكتابة والقراءةالنواحى اللغوى مثل االستماع 
وسيلة رسالة حمموسة عملية تعليم اللغة العربية يسر التالميذ، حىت حاصل تعليم 

سوى ذلك، هذه النشاط ليدرب التالميذ على مهارة االستماع . اللغة العربية
١٤.بضبة

الة حمموسة منفعة رسإما حمموسة هلا منفعة يف تعليم اللغة العرابية، رسالة
:كما يلي

أن يتطور النواحى اللغوى.١
يسر التالميذ.٢
يستطيع أن ينقص ملل التالميذ.٣

تعليم.
تعليم.١

بطريقة قومية وهي هو إيصال املعلم العلم واملعرفة إىل أذهان التعليم 
تعلم بالوقت واجلهد يف سبيل الطريقة االقتصادية الىت توفر لكل من املعلم وامل

١٥.احلصول على العلم واملعرفة

نتباه إىل شيئ مسموع مثل االستماع االستماع هو فهم الكالم أو اإل
١٦.إىل متحدث، خبالف السمع الذي هو حاسة وآلته األذن

١٤. http://yulianasuprihatin-desiapri.blogspot.com/٢٠٠٩/٠٤, diakses ١٢ Februari ٢٠١١.
.١٢.ص،حممود علي السمان.١٥
.٧٥.، ص)لتاريخدار املصرية اللبنأنية، بغري ا: مصر(، ، حسن شحاتة.١٦



١٢

واالستماع عنصر مصدر للناس يف معرفة اللغة،  واخلطوات األوىل يف 
ا، أنه مهارة اللغة املهمة يف تعلم اللغة األجنبية لذ. تعلم اللغة هو االستماع

١٧.خصوصا اللغة العربية

ومن هنا يعرف الباحث أن االستماع هو مهارة مصدرية يف احلصول 
. على اللغة األجنبية، وهو استقبال الصوت ووصوله إىل األذن بقصد وإنتباه

. خبالف السمع الذي هو يطلق على حاسة السمع وهي األذن

٢.
يفترتيبحيثمنوىلاألمهارةهياالستماع مهارةأناملعلومومن

أهداف تعليم اللغة ) ١٩٧٨(يف دراسته " يونس"قد حدد . العربيةاللغةتعليم
:ستماع كما يليالعربية كلغة أجنبية يف املستوى األول على مهارة اال

أن يتعرف األصوات العربية.أ
اكات الطويلة والقصريةأن مييز بني احلر.ب
أن مييز بني األصوات املتجأورة يف النطق.ج
أن يربط بني األصوات ورموزها املكتوبة رابطا صحيحا.د
أن مييز األصوات املضعفة واملشددة.ه
)كتاب(أن يتعرف التنوين كما يف كلمة .و
أن مييز بني الكلمات بالنظر إىل ضبطها أو تشكيلها.ز
أن يتعرف أنواع التنغيم.ح
١٨أن يستخرج األفكار الرئسية الىت يبدو أا تعبري عن أفكار الكاتب.ط

١٧. Ahmad Fuad Effendy, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab, (Malang: Misykat, ٢٠٠٥),
hlm. ١٠٢.

١٨ . Fulpina, Safriyan, “Meteri Pembelajaran Bahasa Arab Dalam Kelahiran Menyimak”, Dalam,
http://pendekarnyasar.multiply.com/journal/item/٤٧, diakses ٠٢ Maret ٢٠١١.



١٣

يتعرف األصوات هيستماعاالمهارة هدافعرف الباحث أن أي
مييز بني األصوات املتجأورة يف ،مييز بني احلراكات الطويلة والقصرية،العربية
ات مييز األصو،يربط بني األصوات ورموزها املكتوبة رابطا صحيحا،النطق

مييز بني الكلمات بالنظر إىل ضبطها أو ،يتعرف التنوين،املضعفة واملشددة
يستخرج األفكار الرئسية الىت يبدو أا تعبري ،يتعرف أنواع التنغيم،تشكيلها

.عن أفكار الكاتب

٣.
: اع االستماعوأنبعضهناك من 

تبادلاالستماع امل.أ
راد مشتركني يف مناقشة حول موضوع هو الذي يكون فيه األفو

معني، فيتكلم واحد ويستمع إليه الباقون، مث يتكلم غريه وغريه وهكذا، 
ويف أثناء احملادثة أو املناقسة حتدث تساؤالت من املستمعني ويقوم املتكلم 

. بالرد عليها وتوضيحها
التحليلياالستماع .ب

بواسطتها أن هذا حيتاج إىل خربة سابقة عند املستمع يستطيع و
خيضع الكلم املسموع هلذه اخلربة، فيفكر املستمع فيما مسعه من املتكلم، 
وقد يكون ما مسعه ضد خربته الشخصية، أو خيتلف عنها، وعند ئذ يأخذ 
املستمع يف حتليل ما مسع وما يسمع، وهذا النوع حيتج من املستمع أىل 

ملستمر يف كل اليقظه، ويراعى تنمية هذا النوع عن طريق التدريب ا
مراحل احلياة، وذلك حىت يستطيع املستمعون تقومي ما يسمعون 

١٩.وحيللنه

.٥٥. ص ) ١٤١٣دار املسلم للنشر والتوزية، : الرياض (أمحد فؤاد حممود عليأن، . ١٩



١٤

االستماع الناقد.ج
وهو االستماع يقوم على أساس من مناقشة ما مسع من املتحدث 

٢٠. إما معه،  وإما عليه. وإبداء الرأي فيه

هيأنواع مهارة االستماع عرف الباحث أنيمن البيأن السابق، 
يستطيع ، وكلّهااالستماع الناقدالتحليلي، االستماع تبادل، املاالستماع

.أنتباع التالميذ أيضا/لتنمية رغبة وفهم أو ذكرة

٤.
مهما تعددت طرق تدريس االستماع فأا جتمع حول تدريب التالميذ 

م أن وعلى املعلو. على االصغاء، والتقاط املسموع وفهمه، واستمرار األنتباه
ومن االساليب الىت ميكن أن . يهتم به، ويصطنع له من االساليب ما يراه مالئما

.تستخدم يف تعليم االستماع ما يلى
أن يقرأ على االطفال موضوعا مالئما، أو قصة مالئمة، وهم يستمعون، .أ

وبعد األنتهاء يوجه اليهم ما اعده من االسئلة، . وليس بأيديهم ما يقرأ
.عوهويناقشهم فيما مس

أن يسرد املعلم على االطفال قصصا مالئمة بلغة تناسبهم، ويعقب مرد .ب
القصة قيام األطفال بالتعبري عنها، فيقترحون هلا عنا وين خمتلفة، وخيتارون 
من بينها العنوأن املالئم، ويسردوا بلغتهم مستعينني بأسئلة يوجهها اليهم 

٢١.متثيلها أن كأنت صاحلةوقد يشتركون يف . املعلم، أو يسردوا مباسرة

، الطبعة، )١٩٩٦مكتبة النهضية املصرية، : مصر (األول .ج،،براهيم حممد عطإ. ٢٠
.٨٨.ص

.١٠١ص ،، براهيم حممد عطإ. ٢١
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ألا تستطيع ،اللغة العربيةأثر كبري يف التعليمتدريس االستماعوللطريقة
جتمع حول تدريب التالميذ على االصغاء، والتقاط املسموع وفهمه، أن

.واستمرار األنتباه

٥.
اللغة العربية ولكن يكون وبالرغم من أن مهارة االستماع حمتاجة يف تعليم 

فإلعداد . يف عملية إلقائها ألن خلفية اللغة األم واللغة اهلدف خمتلفةاحملاذير
: احلايل لدروس االستماع توجهه مشكالت كثرية من أمهها 

التنغيم.أ
مييل التنغيم املستخدم يف دروس االستماع إىل حماكاة التنغيم الذي 

فهو يتميز بتحريك . أطفاهلن الرضاعتستخدمه األمهات املتساحمات مع 
.متباعد يف طبقة الصوت بقدرما هو متكررا بشكل غري عادي

النطق العريف.ب
فاملتحدثون على أشرطة تستخدم يف تدريس . وهو نطق املثقفني للغة

اللغة مع عدد قليل جدا من االستثناءات يتميز نطقه بأنه غريب فما يستمع 
.اليومية اليت ألفهاإليه التلميذ خيتلف عن اللغة 

حينما تكون هناك حمادثة أو مناقشة أو أى نوع من الكالم يستلزم وجود .ج
أكثر من متحدث واحد، فاملستمعون يف دروس االستماع ينتظرون املتكلم 
حىت ينتهي قبل أن يبدءوا احلديث معه،  وهنا تظهر الفواصل احلادة يف 

.أخذ االدوار
املفردات.د
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. املفردات املستخدمة فيها بصورة خاصةدروس االستماع حتدد
ويبدوا أن هناك شعورا عاما بأن من الواجب حترير مضامني النصوص 

٢٢.املدرسة من تفاصيل احلياة اليومية،  من األهداف واملواعيد

أن املشكالت يف تطبيقه يعين أن كثريا من الطالب ال يعودوا أن 
وكثري األنشطة اليت توجد يف . بيةيطبقوا االستماع يف عملية تعليم اللغة العر

عليم الفصل هي تدريب القراءة والكتابة، مع أن أول املهارة احملتاجة يف ت
االستماع عنصر مصدر للناس يف ، ومهارة اللغة األجنبية هي االستماع

أن يطبق االستماع يف عملية تعليم اللغة العربيةوينبغى للمعلّم. معرفة اللغة
ووجوهالتنغيمهي من وجوه يف تعلم مهارة االستماعمشكالتإما.مرارا

.املفرداتووجوهالنطق العريف

٦.
صعب،مهارة االستماع ىف اللغة العربيةتعلم، التالميذبعضعند

علىوجبفلذلك،تعلمهاىفرغبةهلاوليسيوميا،اليستخدموهاألا
اللغةتعلميفالتالميذلتسهيلاملناسبةوسائل ويستعملخيتارأنملعلما

إما إحدى وسائل تعليم اللغة العربية .العربيةاللغةعلىيقدرواحىتالعربية
هذه الوسيلة يفرح التالميذ ألن . وسيلة االلعاب اللغوية هي رسالة حمموسة

تستعملها و يستعدد بكلّ فعال إذا فلذلك. يستطيع أن ينقص ملل التالميذ
.إجتهاد

.٨١-٨٠. ، صحسن شحاتة،. ٢٢
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حث.٧
وكذبه، يعين أنه زعم مؤقت صدقههي زعم مؤقت ميكن الفرضية

قال سوماردى سريابراتا الفرضية هي اإلجابة ٢٣.يلزم أن حيقق صدقها
املؤقتة ملسألة البحث اليت كان حتقيقها حيتاج إىل التقييم أو التجربة 

٢٤.املستمرة

وسيلة رسالة حمموسة قدمها الباحث يف هذا البحث هي والفرضية اليت ي
.فعالة ىف تعليم مهارة االستماع

٢٣. Sutrisno Hadi, Metodologi Research I, (Yogyakarta: Andi Offset, ٢٠٠٠), p. ٢
٢٤. Sumardi Suryabrata, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Rajawali,١٩٨٨). hlm.٧٥.
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