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الثانيالباب
االستماعمتعلّ نجازإو Dictoglossطريقة

السابقةالدراسة.أ
القائمونالسابقونالباحثونحصلهمباحبثهيفديستفاأنباحثكلعلىينبغي

ويطالعهااملوضوعيفاملتقاربةالبحثةعنالباحثيبحثهذاوعلى. ميدانهأوموضوعهبدراسة
علمياحبثاووجداملكتبةيفالباحثطلبهاوقد. إليهحيتاجماعلىاحلصوليفهلامساعدا
:وهوببحثهيناسب

علىاللغةمعملاستعمالتأثرياملوضوعحتت٣١٠٤٢٣١: سىناحلأحسنحممدكتبهما.١
اإلسالميةالثانوية" األسرار"ملدرسةالثامنالصفيفللطالباالستماعمهارةترقية

. بسمارانج
مهارةعليتشجيعيفاللغةمعملمنهااليتاملستعملةالوسائلأنهيلبحثهوالنتيجة

هلابسمارانج،اإلسالميةالثانوية" األسرار"ملدرسةمنالثاالصفيفللطالباالستماع
الثانوية" األسرار" ملدرسةالثامنالصفيفللطالباالستماعمهارةترقيةعلىتأثري

.بسمارانجاإلسالمية
رةكتبتهما.٢ رغبلةعلىالصوروسيلةاستخدامتأثرياملوضوعحتت. ٣١٠٤٢٥٣: منّو

. دماككاجةاحلكميةاإلسالميةالثانويّةباملدرسةربيةالعاللغةعليمتيفالطالب
وسيلةستخداماالذينللطالبالعربيةالّلغةتعليميفرغبةبنيأنهيلبحثهاوالنتيجة
بدواالصور للطالباملتوسطقيمةحماصلةألن. املتوسطالقيمةحيةنامنهام،فرقو
يتعّلمونالذينللطالباملتوسطقيمةمناكربالصوروسيلةباستخداميتعّلمونالذين
. الصوروسيلةاستخدامدون

فّعالية استخدام وسيلة املوضوعحتت٠٦٣٢١١٠٢٧: رمضاينسوجتيأوالنكتبتهما.٣
القرصة التفاعلية على إجناز تعلم مهارة االستماع للتالميذ يف الصف اخلامس مبدرسة فرماتا 

.الندماجية مراجنني دمياكبوندا اإلسالمية االبتدائية ا
لدىاالستماعمهارةالتعليميفالتفاعليةالقرصةوسيلةاستخدامأنهيلبحثهاوالنتيجة
مبراجننياالندماجيةاإلسالميةاالبتدائيةبوندافرماتامبدرسةاخلامسالصفىفالتالميذ

.دوامنفّعاليةأحسنهلادمياك
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: "يعىن حتت املوضوعهارة االستماعهو متعلق مبفالبحث الذى حبثها الباحثوأما
الثاينالصفيفللتالميذاالستماعمهارةإجناز تعلمعلىdictoglossطريقةاستخدامفّعالية

وهناك يوجد فرق ومل يوجد من البحوث الىت حبث فيه . بسمارانجالعالية" الوطنية"ملدرسة
مهارةإجناز تعلمعلىdictoglossطريقةماستخدافّعاليةبحث عن ي

.بسمارانجالعالية" الوطنية"ملدرسةالثاينالصفيفللتالميذاالستماع

االستماعتعلمفيDictoglossطريقة.ب
منهيستثىنوالبالطريقة،ويتعلقيرتبطوتفوقهالشيئحسنأنمنهيرتابالومما

اللغةتعلمإىلبالنسبة–وهي. وغريهالتعلمعمليةجناحيفماهادوراللطريقةأنولذا. الرتمجة
إىلاللغويةاملعارفحتقيقيفاملعلميستخدمهااليتالشاملةاخلطواتأوالسلوك–العربية

١.السديدةبالطريقةمشكالتهعناملعلميعاجلالتعلمعمليةويف. تالميذه

يفصاحلةكانتوقدالتعلمعمليةيفالتقليديةالطريقةيستخدماملعلميزالالقدميا
dictoglossطريقةمنهااليتالوسائلبتطورالتعلمطريقةاآلنوتطورت. العصرتلك

Dictoglossطريقةتعريف.١

لهجعل" طريقة–يطرق–طرق"ماضفعلمنطرقامجعهطريقةكلمةو 
اليتالوسيلة–الدراسةناحيةيف–وهي٢.املذهبأياحلالةالسريةوالطريقةطريقا،
أخرىوبعبارة٣.املوادمنمادةأيةيفالدروسمندرسأيالتالميذلتفهيماملدرسيتبعها

ليحققالتدريسيالنشاطمعاجلةيفاملدرسيستخدمهالذياألسلوبهيالطريقةأن
٤.والنفقاتالوقتوأقلالسبيلبأيسرتالميذهإىلاملعارفوصول

أيdictateأوdictoوهي،اإلجنليزيةاللغةمنمأخوذةdictoglossكلمةو 
. والتفسرياإلمالءومهااالثننيالفننييتضمنdictoglossفــ. التفسريأيglossواإلمالء

.٣١.ص،)السنةدوناملعارف،دار: مكاندون(،العربيةللغةالمدرسالفنىالموجهإبراهيم،العاملعبد1
.٤٦٥. ص،)املشرقدار: بريوت(،المنجدمعجممعلوف،لويس٢
.٢٦٧. ص،)سنةدونناشر،دون: مكاندون(،الرابعة. طوالتعليم،التربيةروحاألبراش،عطيةمدحم٣
.١٠٧. ص،)١٩٧٩النهضة،مكتبة: القاهرة(،األولى. طالعربية،اللغةتعليمطرق،أمحدالقادرعبد٤
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ماويفسروايكتبواأنالتالميذأياملستمعنيعلى،النصإلقاءعنالقارئانتهىفعندما
٥.املقروءالنصمنمسعون

توجيهمعالفصليفباإلمالءالتدريسأنشطةهو)dictogloss(الدكتوغلوس
طريقعنكتبوهااليتالرئيسيةالكلماتباستخدامالقصريةالنصوصلرتتيبالتالميذ

.االستماع
Dictogloss is a classroom dictation activity where learners are

required to reconstruct a short text by listening and noting down key
words ،which are then used as a base for reconstruction.6

طريقيفينهوdictoglossأن)David Nunan(٧نونانداوودوالحظ
يقرأالطريقةهذهتطبيقففي. الصرحيةالطريقةمنوتعداالستماعمهارةتعليميفمستخدم

. طاقتهمقدريسمعوااليتالكلماتيكتبونالتالميذو عاديةبقراءةالبسيطالنصاملدرس
باستخداماملدرس،يقرأهابقصةمناسبااجلديدةصةالقلتكوينقليلةفرقةيفيشرتكونمث

بوااليتالكلمات مهارةالتالميذيشحذالطريقة. قبلمناالستماعطريقعنيكت
.املسموعةاألخبارعنالرجعيةإعطاءمعوتفسريهموفهمهماستماعهم

طريقةهيdictoglossالطريقةأنالسابقالشرحمنالباحثواستخلص
تالميذهتوجيههمعاملقررالنصبقراءتهتالميذهإىلاملعارفحتقيقيفاملعلمدمهايستخ
.االستماعطريقعنكتبوهااليتالرئيسيةالكلماتباستخدامالقصريةالنصوصلرتتيب

النصفهمحماولةيفستخدمانتطريقتنيdictoglossالطريقةيفأنأيضايعلمو 
النصقراءةيفتستخدماإلمالئيةفالطريقة. الضروريةالكلماتوتعينياإلمالئيأياملقروء

ماأكثرالضروريةالكلماتعنالتالميذكتابةيفمستخدموالتعيني. عاديةقراءةالبسيط
اختارهوالضروريةالكلماتتعينيأن) Djago Tarigan(تاريغانجاغواقال. استطاعون

إىلdictoglossطريقةحتتاجهذاومنالنص،يفالرئيسيةالفكرةمقامتقوماليتالكلمة
. الضروريةالكلماتعلىاحلصول

5http://file.upi.edu/Direktori/C%20-
%20FPBS/JUR.%20PEND.%20BHS.%20DAN%20SASTRA%20INDONESIA/19660629199103
1%20-%20DENNY%20ISKANDAR/MATERI%20MENYIMAK%20SMP.pdf (disadur pada 2
November 2010, pukul 16.00)

6 http://www.teachingenglish.org.uk/think/knowledge-wiki/dictogloss (disadur pada 4
November 2010, pukul 09.10)

7 Ibid
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Dictoglossطريقةمزايا.٢

:٨لييكمافهي،dictoglossطريقةمزايا
التنبؤاتتصنيف.أ

النصيفتوجدالاليتاألشياءحولاالستنتاجات.ب
النصموضوعمعرفة.ج
إخلسردية،أووصفيةأوالسردكانسواءالنصأنواعمعرفة.د
. النصيفالدالليةالعالقاتمنخمتلفةأنواعمعرفة.ه

القائلاملبدأمنفادةاالستعلىقادرةdictoglossطريقةأنيقالأخروجبانب
املوارد،واستغاللمجععلىالتالميذيستطيع. واحدرئيسمندائماأفضلرئيسنيبأن

العمل،يفاملساعدةخاللمن.)low-level(منخفضمبستوىخمتصتلميذوحىت
.الفعليةكفاءتهمنوأعلىأحسنبشيءيقومأنالتلميذيستطيع

Dictoglossطريقةإجراءات.٣

–نونانداوودقدمهكما–الطريقةهذهإجراءاتأماإجراءات،طريقةلكل
:٩يليكماوهي،فأربعة

االستعداد)١
بقرب،سيسمعونهالذيالنصملواجهةالتالميذاملدرسيستعدالرتبةهذهيف

أموإقناعهاملفرداتوحبثاألسئلةتقدميخاللمناالستعدادوهذا عمايعلمونب
أميعملونس .أكثرأوفرقتنيإىلالتالميذاملدرسيفرق،وبعد. مناسبةفرقةيفو

اإلمالء)٢
ماعلىوحيصلونيسمعونهماألوىلاملرةيفمرتني،اإلمالءالتالميذيستمع

خالليسمعوااليتاملفرداتيكتبونهمالثانيةاملرةويف. املوضوعمنالنصيتكلم
بنياملتفرقةاملتعددةالكلماتعلىالتالميذحيصلالثالثجراءاإلهذاففي.مساعتهم
امإىلالظاهرةهذهوترجع. أفرادهم وإىلبلقمنعليهاحيصلوناليتاملفرداتعنثرو
.الغريبةالكثريةاملفرداتمنيسمعونهماقبوليفقدرم

8 http://zashii-greadhloverz.blogspot.com/2010/10/ketrampilan-menyimak.html (disadur
pada 4 November 2010, pukul 10.13)
9Ibid
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النصوصبناءإعادة)٣
إىلويعودونكتابتهم–واحدةفرقةيف–التالميذجيمعالثايناإلمالءوبعد

اإلمالءيفاملسموعةالنصعنهيتكلممايعرفونوكانوابأساليبهم،وفقاالنصبناء
معىنعنمنهمأحدسؤالجييبأناملدرسعلىجيوزالالرتبةهذهويف. األول

جياهدواأنمنهمفرقةكلعلي.بالنصتتعلقالمفرداتعنوأيضااملفردات،
.املسموعبالنصيقاربالذياجلديدالنصعلىاحلصوليفاعدواويس

واإلصالحالتحليل)٤
الفرقةعليهحصلمابكتابةاألوىلالنهائية،الرتبةهذهلعالجطرقهناك

overhead projectorطريقعنبإبرازهأوالسبورةعلى (OHP)،مامبضاعفةالثانية
الفرقةعليهحصلمامبقارنةوالثالثة،التالميذمجيعإىلوتوزيعهالفرقةعليهحصل
.فكلمةكلمةاألصلي،بالنص

االستماعمتعلّ نجازإ.ج
االستماع وتعريفهإنجاز تعلم.١

فهو”achievement“يقـابل باإلجنليزية١٠.اإلجناز هو إمتام الشيء و إكماله
“a thing done successfully, especially with effort and skill.”   وها هو التعريف

لى اآلخر عن اإلجناز وهو كل شيء قد مت أداءه بنجاح خصوصا بسبب االستطاعة األع
اإلجناز )WS. Winkel(وينكيل . س.وعند و. والتجرب اخلاص والشجاعة الكبرية وغريها

هو دليل النجاح الذي حصل عليه التالميذ يف التعلم والتعليم من التغيريات اليت تكون 
١٢.مبثابة استطاعة متمكنة من قبل

إن التعليم هو عملية . والتعلم مصدر يقال تعلم تعلما مبعىن أدرك حقيقة الشيء
اليت ترجى فيها تغيري مهارة الفرد وخلقه الثابت من التجارب والتدريبات يعملها كل إنسان 

التلميذ على ضوء أهداف تغري سلوكمنها وللتعلم تعريفات متنوعة . حدمن املهد إىل اللّ 

٤٧٤.صالمرجع السابق،يوسف شكري فرحات، ١٠
11 AS Hornby,Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current English, (Oxford

University Press, 1995) Hlm.8
12 WS. Winkel, Psikologi Pendidikan dan Evaluasi Belajar, ( Jakarta : Gramedia, 1986),

Hlm. 162
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وحيدث هذا تغري على شروط األساسية ،ملؤثرات بيئتهاستجابة الانتيجة بحمددة مسبقًا 
وللتعلم تعريفات متنوعة ١٣.ستعداد واملمارسة لغرض إشباع الواقع واحلاجاتالنضج واال

:. قدمها العلماء
التعلم هو عملية النمو املضطرد للفرد، وحتسنه املستمر حىت يستطيع أن يعيش يف ) .أ

.بيئة
ستجابة بكيفية معينة التعلم هو كسب سلوك معني، أي تدريب الفرد على اال) .ب

١٤.ملثريات البيئة

التعلم هو تغري السلوك التلميذ على ضوء أهداف حمددة مسبقًا نتيجة إلستجابة 
سية النضج واإلستعداد واملمارسة لغرض ملؤثرات بيئته و حيدث هذا تغري على شروط األسا

١٥.إشباع الواقع واحلاجات

:وهناك تعريفات أخرى، منها 
.عن عملية تدريبةالتعلم هو تغيري يف األداء ينجم) .أ

.التعلم هو تغيري يف السلوك حيدث حتت شروط معينة أمهها احلصول) .ب
.التعلم هو تغيري يف السلوك حيدث حتت شروط اإلفرتات) .ج
التعلم هو تبديل يف السلوك أو اخلرية نتيجة ما حيدث يف العامل حولنا أو نتيجة ما ) .د

١٦.نفعل أو نالحظ

نتقل تومن التعريفات السابقة خيلص الباحث بأن إجناز التعلم هو إكمال التعلم ل
التالميذ وإجناز تعلم مهارة االستماع هو إمتام التعلم ليدرك . املعلومات من املعلم إيل املتعلم

.مهارة االستماع

ر دا: اململكة العربية السعودية (، مدخل إلى المناهج و طرق التدريسحممد مزمل اليشري و حممد مالك سعيد، ١٣
٦٥٠.الثانية، ص. ط) ١٩٩٠اللواء، 

١٦٧. ، ص)دار املعارف، دون سنة : مكة( ، جز األول، التربية و طرق التدريس١٤
دار : اململكة العربية السعودية (، مدخل إلى المناهج و طرق التدريسحممد مزمل اليشري و حممد مالك سعيد، ١٥

٦٥٠.الثانية، ص. ط) ١٩٩٠اللواء، 
٦٤٠،نفس المراجع١٦
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يفالعربيةاللغةلتعلمالكفاءةمعياراإلندونيسيةللجمهوريةالدينيةالوزارةأصدرت
معيارعن٢٠٠٨سنةالثاينرقم) permendagri(هلانظاميفمكتوبوهواملدرسة
أربعةتوجد. للمدرسةالعربيةواللغةاإلسالميةالرتبيةيفاملادةومعيارالنجاحيالكفاءة
اهذجمالإىلووفقا. العربيةاللغةمتلكهااملهارتبأربعةتناسبوهيالنظامهذايفمعايري

عنتعرضالشفويةالعبارةفهمهواالستماعملهارةالكفاءةفمعياراالستماع،أيالبحث
والعملواهلواياتاألسرية،واحلياةالتعارف،حولاحلوارأوالشفوياإليضاحطريق

والثقافةاإلسالميةوالثقافةاإلسالمقصص،والسياحةالعامة،واملرافقوالصحةوالشباب
١٧.اإلسالمموأياالعربية،

رفأححتديدومهااألساسية،الكفاءاتمننوعنيالسابقالكفاءةمعياروولد
فهموالثاين. بالضبطالسياقيف) اجلملأوالعباراتأوالكلمات(الكالمأصواتو اهلجاء

إجنازيعرفالكفاءتنيهاتنيومن.مناسببشكلالشفوياخلطابمنفكارواألعاينامل
:وهواالستماعتعلم

.بالضبطيسمعوااليتواألصواتاألحرفحتديدعلىالتالميذيقدر)أ
.مناسببشكلاملقروءالنصتضمنهااليتفكارواألعاينملفهملىعالتالميذيقدر)ب

االستماعمهارةتعريف.٢
الشئيومهارة–ومهارا–ومهورامهرا–ميهر–مهركلمةمنمشتقةفاملهارة

منالستماعاأنسبقوكما. ماهرفهوحذقمبعىنوهي١٨.العلميفمهريقالوبهوفيه
السمعخبالف. وانتباهبقصداألذنإىلووصولهالصوتاستقبالوهواللغوية،املهارات

ميلكهامهارةهواعاالستمفمهارة١٩.األذنوهيالسمعحاسةعلىيطلقهوالذي
.االستماعطريقعناملعلوماتقبوليفالتالميذ

للنصوالفرعيةاألساسيةاألفكارإدراكمنهامتعددة،مهاراتاالستماعيتضمن
األساسيةاألفكاريعرفأنعليهفاملستمعالفهم،مهارةمناملهارةوتلك. املسموع

17 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Standar
Kompetensi Lulusan dan Standar Isi Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab di Madrasah.

.٧٧٧. ص،المكاننفسمعلوف،لويس١٨
،)هـ١٤١٣والتوزيع،للنشراملسلمدار: رياض(،تدريسهاوطرائقماهيتهااللغويةالمهاراتعاليان،فؤادأمحد١٩

.٤٩. ص
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ويتحقق. متضمنةجزئيةأفكارمنراألفكاهذهتتضمنهماويعرفاملسموع،للموضوع
٢٠.املوضوعحوهلايدوراليتاألساسيةالنقاطلبعض–كتابة–السريعبالتسجيلذلك

وإىلالفهم،إىلوسيلةألنهالقراءة،مننوعاالستماعأناملربنيبعضيرى
إىلتؤدياليتالقراءة،شأن–ذلكيف–فشأنهوالسامع،املتكلمبنياللغوياالتصال

قراءةاجلهريةوقراءةبالعني،قراءةالصامتةالقراءةكانتوإذااالتصال،وهذاالفهم،هذا
كلتايفتتماليتالعقلية،العملياتتصحبهاباألذن،قراءةاالستماعفإنواللسان،بالعني

٢١.واجلهريةالصامتةالقرائتني؛

االستماعمهارةأنواع.٣
: ٢٢اآلتيةاألنواعإىلاالستماعتصنيفميكن

التحصيلياالستماع)أ
بعضهااألفكاروربطاملسموعة،املادةىفاالنتباهتركيزالنوعهذاويتضمن

أوجهوبيانوتنظيمها،احلقائق،وتصنيفالسياق،مناملسموعاملعىنوحتديدببعض،
دلة،االوكذااملعروضة،والعللاألسبابومعرفةبينهاالتفريقمثبينهافيماالشبغ

.االدلةهذهمنالنتائجاستنتاجعلىوالقدرة
والتقديراملتعةأجلمناالستماع)ب

املتكلم،يقدمهوتقديرمااملسموعة،املادةمبحتوىاالستماعويتضمن
بصوتوالتأثرومزاياته،التحدثىفاملتكلممنهجوحتديدله،التامةواالستجابة

الصوتوبنرباتوهيئته،العام،مبنظرهوالتأثربلشعوريا،معهواالندماجاملتحدث
.منهاملنبعث

الناقداالستماع)ج

.٦٠. ص،المرجعنفس٢٠
.٧٠. ص،)سنةدوناملعرفة،دار: مصر(،العربيةاللغةلمدرسيالفنيالموجهإبراهيم،العليمعبد٢١

املصرية،النهضيةمكتبة: مصر(األولاجلزء،الدينيةوالتربيةالعربيةاللغةتدريسطرقعطا،حممدابراهيم١٤
.٨٨ص،الثالثةالطبعة،)١٩٩٦
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الرأيوإبداءاملتحدثمنمسعمامناقشةمنأساسعلىيقوماالستماعوهو
. عليهوإمامعه،إما. فيه

االستماعمهارةأهداف.٤
: ٢٣يةاآلتتشرحهاكمافهيالعربيةاللغةتعلميفاالستماعأهدافأما

معيتناسبمبااملسموعةاملادةعلىوالرتكيزواإلنتباهاإلصغاءقدرةتنمية)أ
اادروسة،مذاكرةعلىيساعدهالذيبالقدرخصوصاالتالميذ،منومراحل يع است و
.فعاليةأكثربشكل

.املستمعغرضمعناسبيتمباعليهوالسيطرةاملسموع،تتبععلىالقدرةتنمية)ب
يقولماوتوجيهاملتكلم،متابعةخاللمنودقةسرعةيفاملسموعفهمعلىالتدريب)ج

.للصوتاملصاحبةالتنغيمعملياتمناملعىنوتفهمالصحيحمسارهيف
وتكوينالفرد،اعداديفمهمةوتربويةاجتماعيةقيمةباعتبارهااالنصاتعادةغرس)د

.الفراغأوقاتلتمضيةاالستماعجتاهفضلأاجتاهات
املالئمواختيارالعصرية،املستحدثاتإىلاالستماعخاللمنالتذوقجانبتنمية)ه

.منها
علىاحلكمواصدارالقرار،اختاذعلىالتلميذومساعدةالسريعالتفكريجانبتنمية)و

.مسعهماضوءيفاملسموع

االستماعمهارةيمتعلرتؤثّ التيالعوامل.٥
:٢٤فهياالستماعتعلميفتساعداليتالعواملأما

االمنأيوتنوعت،تعددتاألذنتالحقاليتالعصريةواملستحدثاتاألجهزةأن)أ
. يناسبهمامنهااملتعلمخيتارهاأن

املستمعوتشوقاالنتباهتثرييتالاملادةتقدمييفاألجهزةهذهبنيتنافساأنه)ب
.أحكامهبعضاملادةتلكعلىويصدريسمعمايفهمأنعلىوتساعده

.٨٤. ص،السابقالمرجع١٥
.٩٨-٩٧. ص،المرجعنفس١٦
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ناقدايقال،ملامتابعايكونأنعلىاملستمعجتربواجلماعيةالفرديةاملناقشةعمليةأن)ج
.الرأيوإبداءيسمعملا

أمامالفرصةزادتوبالتايلماألعالوسائلإىلمنهاجزءانتقلالتعلميةعمليةأن)د
.أكثراالستماعميارسلكيالتلميذ

منوإمنافحسب،العربيةاللغةمعلمجانبمنليساالستماععلىالتدريبكثرة)ه
. األخرىاملوادمعلمبقيهجانب

ةالعربياللغةإنيعيناالستماع،برامجمناالجنبيةاللغاتىفكتبممااالفادةحماولة)و
اا جانبتنميةاالختباراتتلكلواضعتتيحبينهااملوجودوالرتادفالكثريةمبفرد

.متنوعةمهاراتمنفيهمبااالستماع
.وتعريهاملثريشدةومنهافعاليتهزيادةعلىتؤثرمساعدهعواملمنيتضمنهمبااالنتباه)ز

االستماعمهارةتعليمخطوات.٦
هلذهتصوريليماويفحمددة،خطواتيفماعاالستدرسيسريأنينبغي

:٢٥اخلطوات
االستماعلدرسالتالميذيئة)أ

املادةطبيعةهلميضاحأنواالستماعأمهيةهلماملعلميربزأنعلىتتضمن
هلمحيددأنويصدرهاسوفاليتالتعلماتأوعليهميلقيهاسوفاليتالعلمية
أنوعندهمتنميتهايريداليتاالستماعمهارةهلميوضحأييقصده،الذياهلدف
كانإنفيهايسرعأنواالستماعمهارةتنميةاملطلوبكانإنالقرآةىفيبطئ

.احلديثمسرعيباحملثنياللحاقعلىالتالميذتدريباملطلوب
احملدداهلدفمعتتفقبطريقةالعلميةاملادةتقدمي)ب
املسموعةالعلميةاملادةلفهمالزمايراهماتوقري)ج
عنذلكويتم. أصدرهااليتالتعلماتأوعليهمقرأتاليتاملادةىفالتالميذمناقشة)د

قرأتاليتاملادةىفالتالميذمناقشة. املنشودباهلدفترتبطحمددةأسئلةطرحطريق

للرتبيةاإلسالميةاملنظمةمنشورات: مصر(،وأساليبهمناهجه: بهاالناطقينلغيرالعربيةتعليمطعيمة،أمحدرشدي١٧
.١٥٠. ص،)م١٩٨٩والثقافة،والعلوم
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ترتبطحمددةأسئلةطرحطريقعنذلكويتم. أصدرهااليتالتعلماتأوعليهم
.املنشودباهلدف

.لزمالئهمشفويتقريروتقدميقيلمابتلخيصالتالميذبعضتكليف)ه
ممااملنشوداهلدفإىلوأقربعمقا،أكثرأسئلةإلقاءطريقعنالتالميذأداءتقومي)و

.خبصوصهالتالميذتقدممستوىقياسمنميكن

االستماعمهارةتعليمفيمشكالت.٧
احملاذيريكونولكنالعربيةاللغةتعليميفحمتاجةاالستماعمهارةأنمنوبالرغم

لدروساحلايلفإلعداد. خمتلفةاهلدفغةواللاألماللغةخلفيةألنإلقائهاعمليةيف
: ٢٦أمههامنكثريةمشكالتتوجههاالستماع

التنغيم)١
تستخدمهالذيالتنغيمحماكاةإىلاالستماعدروسيفاملستخدمالتنغيممييل

الصوتطبقةيفمتباعدبتحريكيتميزفهو. الرضاعأطفاهلنمعاملتساحماتاألمهات
.عاديغريبشكلمتكرراهوبقدرما

العريفالنطق)٢
معاللغةتدريسيفتستخدمأشرطةعلىفاملتحدثون. للغةاملثقفنينطقوهو

خيتلفالتلميذإليهيستمعمافغريببأنهنطقهيتميزاالستثناءاتمنجداقليلعدد
.ألفهااليتاليوميةاللغةعن

منأكثروجوديستلزمالكالممننوعأىأومناقشةأوحمادثةهناكتكونحينما)٣
أنقبلينتهيحىتاملتكلمينتظروناالستماعدروسيففاملستمعونواحد،متحدث

. االدوارخذأيفاحلادةالفواصلتظهروهنامعه،احلديثيبدءوا
املفردات)٤

أنويبدوا. خاصةبصورةفيهااملستخدمةاملفرداتاالستماعدروسحتدد
احلياةتفاصيلمناملدرسةالنصوصمضامنيحتريرالواجبمنبأنعاماشعوراهناك

.واملواعيداألهدافمناليومية،

.٨١-٨٠ص،)سنةدوناللبنانية،املصريةدار: لبنان(،والتطبيقالنظريةبينالعربيةاللغةتعليمشحاتة،حسن١٨
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يطبقواأندوايعو الالتالميذمنكثرياأنيعينتطبيقهيفاملشكالتأنلذا،
تدريبهيالفصليفتوجداليتاألنشطةوكثري. العربيةاللغةتعليمعمليةيفاالستماع

لذا،. االستماعهياألجنبيةاللغةتعليميفاحملتاجةاملهارةأولأنمعوالكتابة،القراءة
ذميعودواأنالتالميذعلىالبد فهميفالقدرةينالوالكىأوالجيداالعربيةاللغةلفهمأ
.مباشرةالناطقنيمنالعربيةاللغةنطق

االستماعتعليمإنجازفيDictoglossطريقةأثر.د
خاللمنحيث،التدريسمنخمتلفةطرقعلىالسيطرةاملدرسعلىطلوباملومن

املثلىالتدريسونتيجة. للطالبممتازةقيمةتقدميعلىقادرةتكونسوفماطريقةاستخدام
٢٧.التدريسعمليةتتطلبهمماتعدّ القصوىأو

قبلمنبكثرياالستخداميفوشاعتصاحلةتزالالالتدريسيةالطرقمنواحدة
طريقةهيالتقليديةالطريقة)Djamarah(مجارةقالهملاوفقا.التقليديةالطريقةهياملدرسني
يفوالتالميذاملدرسبنياللفظياالتصالوسائلمنكوسيلةمستخدمةتزالالألاحماضرة،

تقسيمو التفسري،رافقهاليتمبحاضرةالطريقةهذهتتميزالتاريخدرسيفو .التدريسعملية
٪٨٠منيقربما،سطىالو جاوايفأجريتاليتاألحباثإىلاستنادا٢٨.التمارينو الوظيفات

كثرياتقبلالطريقةهذهأنمنوبالرغم.تعليمهمأثناءالطريقةهذهيستخدمونملدرسنيامن
تخدموايزالونالفمعظمهماالنتقادات،من ٢٩.التدريسيةعمليتهميفيس

أناملدرسفعلىوتتغري،تتسعالتدريسطريقةأخذتالزمنمرورمعأنهسبقوقد
أيالطريقةهذهوتصبح. للتعلمأخرىطريقةستخدامالالزمةومهاراتبقدرةنفسهيعدّ 

منالطريقةههذتضمنتهملاالتدريسعمليةيفلالستعمالصاحلغريطريقةالتقليديةالطرية
٣٠:التايلالنحوعلىالنقائص

.االستماعطريقعنالدرسملعرفةوسيلةأفضللديهمالتالميذكلليس.١

27 http://xpresiriau.com/artikel-tulisan-pendidikan/pembelajaran-konvensional (disadur
pada 8 November 2010, pukul 20.00)

28Ibid
29 http://iyasphunkalfreth.blogspot.com/2010/06/perbandingan-metode-pembelajaran.html

(disadur pada 8 November 2010, pukul 20.18)
30 Ibid
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.الدرسانتباهيفالتالميذرغبةحفظصعوبة.٢
.الناقدالتفكريإىلالطريقةهذهتتطلبال.٣
.الشخصيةسليو الطريقةبنفسالتالميذتعلمأنتفرتضالطريقةهذه.٤
hands-on(األنشطةعلىالعمليالتدريبأيالعمليةاملهاراتتوفريعلىالرتكيزقلة.٥

activities.(
.اليومذلكيفتعلمهمأغرضالتالميذيعرفال.٦
.فقطالوظيفةمناالنتهاءعلىالرتكيزيتمماغالبا.٧
.حفظيألنهالسلطةبسرعةوفقدهاالستيعاباخنفاض.٨

عنصرفهمإىلتؤديوقدونعسائهمالتالميذماللإىلتؤديقدالنقائصهذهف
بعيداأمرااألغراضعلىاحلصولفكاناحلالكهذاالدراسةحالكانوإذا. بالدرساالنتباه

التفكريو احلماسةإىلالتالميذحتثأخرىطريقةإىلينتقلأناملدرسوعلى. الوقوععن
. الناقد

اللعبإىلالرشيدسنإىليبلغواوملطفولتهمسنيغادرونالذينذالتالمياجتذب
إىليتطلبلعبوإمنااجلسمأعضاءحتريكإىلحيتاجلعبااللعبهذاوليسقويا،اجتذابا
ىاملسابقةويتضمناملشاركة طريقةمتلكهاوخطواتومنافعمزايامنوانطالقا. والتحّد

dictogloss،امقضاءيفالطريقةهذهفعاليةإىلأشارت اج عديدة،آثارفلها. النفسيةح
٣١:وهي

مسعوهاكلمةكلاللتقاطالرتكيزممارسةعلىالتالميذجيرب.١
العربيةاللغةيفبسرعةكتابةالللتالميذميكن.٢
النصوصبناءإعادةإىلحلاجتهمكتبوهاكلمةكلمعىنمعرفةيفالتالميذحياول.٣
حمددوقتيفاملقدمةاخلطابمضمونحولالتالميذيستنتج.٤
جيدبشكلويساعدوايناقشواأنالتالميذميكن.٥
ومحاستهمالتالميذتشجيعيرتفع.٦

31 http://zashii-greadhloverz.blogspot.com/2010/10/ketrampilan-menyimak.html (disadur
pada 8 November 2010, pukul 20.30)
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د.٧ .مناسبوبشكلبسرعةوالتصّرفالتفكريميذالتاليعّو

البحثفرضية.ه
حتقيقهاكاناليتالبحثملسألةاملؤقتةاإلجابةهيالفرضيةسريابراتاسوماردىقال

Hipotesis adalah jawaban”٣٢.املستمرةالتجربةأوالتقييمإىلحيتاج sementara
terhadap masalah penelitian yang kebenarannya masih harus diuji secara

empiris”. .مشكلةعلىاللحظةبصفةاألجوبةهيالبحثفرضيةاألخرىاملراجعويف
: البحثهلذافرضيةالباحثويقدم٣٣.البياناتاموعاتمبروروقررتتَثِبتحىتالبحث
dictoglossطريقةيستخدمونالذينالتالميذهؤالءبنياالستماعمتعلإجنازيففرقاليوجد

تخدمواالوالذين .يس

32 Sumardi Suryabrata, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Rajawali,1988). hlm. 75
33 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: PT

Rineka Cipta ،2006) ،hlm 71.
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