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  الثاىن الباب

  ستماعمهارة االإجناز تعلم  و األفالم وسيلة

  األفالممفهوم وسيلة . أ
 األفالمتعريف وسيلة  .١

أهدافها رائق ىت تستخدم الوسائل والطّمن املدارس الّ كثري غة العربيةاللّ يمتعل ىف
م هة التعلّا من جق بعوامل كثرية إمعليم متعلّونتيجة الت. غة العربيةم اللّييعىن لتسهيل تعل

منها منهج  ،وهناك عوامل أخرى. البا من جهة الطّوعلوم وإم ةاملاد هو مواصلة يذالّ
  .ىف تعلّمها خدمةتاملستعمل والوسائل املس

وىف اللغة " medius"من لفظ  يعين" media"ىف اإلجنليزية هي الوسيلة  والكلمة
يغ الرسالة والفكرة إىل مستلم هى كل الوسائل ىف تبلوعامة الوسيلة . العربية هو الوسيط

لة يتقرب ا العزيز عبدايد أن الوسائل هى أوعند صاحل عبد العزيز وعبد١.الرسالة
  ٢.املدرس إىل أذهان التالميذ ويوضح ما فيه من املعلومات أو األفكار املعقدة

وقد شرح سودروان دانيم أن الوسائل التعليمية هي األجهزة املستعملة يف  
أجهـزة وأدوات يعىن  ٣.لتعليم و التعلم ملساعدة املعلم يف إتصال مع الطالبعملية ا

ي جمموعة املواد وه. ومواد يستخـدمهـا املعلـم لتحسـني عملية التعليـم والتعلـم
ت تعتمد على استخدام اخلربافقط ولكن واألدوات اليت ال تعتمد على استخدام األلفاظ 

  .حىت يستخدم الطالب حواسه املختلفة من بصر ومسع، احلسية املباشرة وغري املباشرة
أو الة التعليمية هي كل أن الوسائل التعليمية  تلخص  التعارف السابقة ومن

مايستطيع استخدامها ليجري الرسالة من املرسل إىل مستلم يعىن معلم والتالميذ حىت 
ذ ىف عملية تعليمية يستطيع أن يهيج األفكار والشعور واإلهتمام والرغبة ىف نفس التالمي

إطالق  ، ذالك كوسيلة أو الة تساعدة وكتاب ومكتب ومعمل وصور وأفالممثل السبور
  .التعليم ليبلغ إهداف التذهيب

  :يف التعلم، تتكون على ثالثة أقسام املستعملةوالوسيلة املعينة 
                                                 

1Azhar, Arsyad, Media Pembelajaran, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 3 

 ٥٩. ص)١٩٨٧دار املعارف، : مصر(، ريسالتربية وطرق التدصاحل عبد العزيزوعبدايد عبد العزيز،  ٢

3 . Sudarwan Danim, Media Komunikasi Pendidikan : Pelayanan Profesional 
Pembelajaran dan Mutu Hasil Belajar, ( Jakarta : Bumi Aksara, Cet 1, Ed 1,1994), Hlm. 7. 
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 الوسائل السمعية .أ 
  ٤.صوتيةفهي تضم الراديو وبرامج اإلذاعية املدراسية والتسجيالت ال

ــال واألجهزة العارضة فوق الرأس  )الفيديو تيب(منها كالشرائح الصورية   فامليثـ
  .وغريها

 الوسائل البصرية .ب 
تضم الصور الفوتوغرافية والصور املتحركة الصامتة تتنوع الوسائل البصرية 

م وصور األفالم والشرائح بأنواعها املختلفة والرسوم التوضيحية والرسوم البيانية والرسو
املتحركة االشياء املبسطة والعينات والنماذج واخلرائط التمثيليات والرحالت وجتارب 
العرض واملعارض واستخدام السبورة واللوحة الوبرية وجملة احلائط ولوحة النشرات 

 . واللوحة املغناطيسية واللوحة الكهربية
 الوسائل السمعية والبصرية .ج 

ى حاسىت السمع والبصر وتشتمل تضم جمموعة املواد الىت تعتمد أساس عل
الم الثابتة والشرائح والصور، عندما تستخدم الصور املتحركة الناطقة وهى تتضمن األف

       ٥.مبصاحبة تسجيالت صوتية مناسبة على أسطوانات أو شرائط تسجيل
  :دمان وأخواته أن قسم الوسيلة التعليمية مثانية أقسام، وهىاكما ذكره اريف س  

 بصرية متحركة وسيلة صوتية .١
 وسيلة صوتية بصرية ثابتة .٢
 نصف املتحركة صوتية وسيلة .٣
 وسيلة بصرية ثابتة .٤
 وسيلة نصف املتحركة .٥
 وسيلة صوتية .٦
  .وسيلة شكلية .٧
  
 

                                                 
عمادة :اململكة العربية السعودية(, تعليم اللغةاملعينات البصرية ىف  ,حممود امساعيل صيىن وعمر ضديق عبداهللا ٤

 ٤. ص, )بغري تاريخ، شؤون املكتبات
 ٤.  ص، املعينات البصرية ىف تعليم اللغة ,حممود امساعيل صيىن وعمر ضديق عبداهللا ٥
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  :منها فوائد وسيلة التعليميةومن 
 تشريح ىف إلقاء الرسالة  .١
 املكان والوقت حتديدتكشيف  .٢
 ترقية االهتمام للتعليم  .٣
 ٦.لبئةميكن للتالميذ تفاعل با .٤

 تعريف األفالم  .٢

 Technology(ىف عصرنا احلاضر قد وجدنا ما يسمى بالبدائل التكنولوجية 
Alternativ(    . ا تشكل وسيلة منمن استراتيجيات الوسائل التعليمية، وهو إذ إ

نها والوسائل التعليمية متنوعة، م. التعليم، وعنصرا من عناصر منظومة تعليمية شاملة
أكثر جى ىف الزمان الراهن ألنه اجلهاز فضل بديل تكنولوشك أن األفالم أاألفالم، وال 

  . ىف املنازل يعىن ىف التلفاز انتشارا
ــالم . نوع من أنواع الوسائل التعليمية يعىن الوسائل السمعية والبصرية هو األف

وقال مزمل البشري وحممد مالك سعيد إن الوسائل السمعية البصرية هي تضم املواد 
ياء اليت تعتمد على حاسايت السمع والبصر، وتشتمل الصورة املتحركة الناطقة واألش

وتشتمل األفالم والتلفزيون، وكذلك األفالم الثابتة والشرائح والصور عندما يصاحب 
 ٧.العرض تسجيالت صوتية

لغة أا . األفالم هي مجع من فلم وتكتب أيضا بالفيلم، وهي كلمة معربة
قصد ا سلسلة متتابعة من الصور ترتيبا رأسيا على شريط فيلم وي ٨.شريط أوتسجيلي

شفاف تعطي اإلحساس باتصال احلركة مع مصاحبة الصورة، وتأيت أمهيتها جلمعها بني 
 ٩.ثالثة عناصر، احلركة، والصوت، والصورة

                                                 
٦ Arief, Sadiman, Media Pendidikan,Pengertian, Pengembangan dan Pemanfaatanya, 

(jakarta: Raja grafindo persada, 1993), hlm. 16 
وار اللوء، : اململكة العربية السعودية(، مدخل إىل املناهج وطرق التدريس حممد مزمل البشري وحممد مالك سعيد، ٧

 ١٣٣. ، ص)دون سنة
املنظمة العربية للتربية (املعجم العريب االسس للناطقني بالعربية ومتعلميها، مجاعة من كبار اللغويني العرب،  ٨

  ،     ٩٥١. ، ص)دون سنة: والثقافة والعلوم
كلية الدعوة اإلسالمية، : طرابلس(األوىل . طاملرشيد ىف طريقة التدريس العامة، عبد السالم اجلقندي، وأخرون،  ٩

                  ١٤٣. ، ص)١٩٩٨
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شكل من أشكال  واحدة يعين .هو وسيلة تستخدم لنقل الرسائل التعلم فالماأل
شيئا سريعا وموجزا  إللقاءيستخدم الرموز التفسريية  ىالذ صورهو الصال الرسم االت

  ١٠.أحداث معينة رسالة أو شيء من هذا املوقف جتاه الناس ، واحلاالت ، أو
ائل وفيه وسائل وسيلة إليصال رسنظر أا األفالم ومن التعرف السابقة 

صر اوعنت الصوعناصر  جمموعة من الصور اإللكترونية منوهو  السمعية والبصرية
  .خالل شريط فيديومن  ستخدمالصورة اليت ت

  :أنواع األفالم 
 )Film Informasi(اإلعالمي من الفيلم  .أ 

 )Film Kecakapan/drill ( يإستعدادم ليفال .ب 
  (Film Apresiasi)  يإعتبارفيلم ال .ج 
   (Film documenter)وثيقيتالالفيلم  .د 
  (Film Rekreasi)سالت سلاملم ليفال .ه 
  (Film Episode) الفصل لقات أواحل الفيلم .و 
  (Film Sains)العلمي  /الفيلم املعريف  .ز 
  (Film Berita)يخباراألفيلم ال .ح 
  (Film Industri)الفيلم الصناعي  .ط 
  ١١. (Film Provokasi )يم االستفزازليفال .ي 

اخلالصة أن األفالم يستخدم ىف هذا الباحثة  فتأخذ ،املذكورةأنواع األفالم ومن 
فيلم تتكون من حلقات أو طبعات من ال، أي )Film Episode( لقات الفيلمحيعين  البحث
  .القصريالفيلم 

  
  
  
 

                                                 
10http://indteacher.wordpress.com/2009/04/29/karasteristik-media-pembelajaran/ (07 

april2010 jam11.46) 
  

11 Usman, M. Basyirudin, Asnawir, Media Pembelajaran, (Jakarta: Ciputat Pers, 2002), 
hlm. 100 
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 مهارة االستماع استخدام األفالم ىف تعليم  .٣
 ستخدام األفالمافوائد . أ 

االستماع، واحملادثة،  مهارةالفيلم ىف كونه وسيلة لتدريس اللغة مناسبة لتدريب 
تتم من خالل طرح األسئلة على أسس مضمون  االستماع مهارةفممارسة . واالكتابة

وممارسة مهارة احملادثة تتم من خالل إعطاء الوظيفة بإيراد القصة مرة القصة املعروضة، 
أخرى شفهيا، وممارسة الكتابة ميكن تطبيقه مع الطالب بأن يطلب كل واحد منهم 

 ١٢.تقدمي قصة موجزة خمتصرة كتابيا
. قريب املدركات وتوضيحها وإعطائها صورة حيةتفوائد األفالم األخرى   ومن

وتثري اهتمامهم، وتركيز انتباههم، وهى تساعد التالميذ على إدراك احلقائق ىف وضوح، 
بنفس الدرجة الىت  وتثبيت حمفوظام ىف اذهام لفترة طويلة وال يكون غرضة للنسيان

السمع والبصر ىف يتعرض هلا الشرح القاصرة على السماع، وذلك الشتراك حاسايت 
  . إدراك الفيلم

 ستخدام األفالماحماسن  . ب 
باملقارنة مع غريها من . الفيلم نوع من أنواع وسائل اإلعالم السمعية والبصرية

  : وسائل اإلعالم أن الفيلم مزايا، منها
 .حبركات بطيئة ومتكررةليصرح عملية ميكن   .١
 .هد التاريخ املاضيبوسيلته عرض األحداث املاضية حىت نستطيع بنشاميكن   .٢
بلد اىل بلد اخر بطريقة سريعة، ومن إقليم من إقليم اخىر  حكاية حيكيميكن   .٣

 .أن يتحقق داخل الصفالعامل الذى الميكن    ىف 
 .األفالم مثرية النتباه األطفال  .٤
 .على حواسنا احملدودة ميكن يصرح  .٥
  ١٣.األشياءميكن أن يصبح دوافع وحوافز قوية لألطفال ىف متابعة شيئ من   .٦

  :كما تليلباحثة أن تلخص حماسن األفالم، تستطيع اكما التعريف السابق 
 أو فرد  لمجتمعميكن استخدام ل    .أ 

                                                 
12 Soeparno, Media Pengajaran bahasa, (Yogyakarta: PT. Intan Pariwara, 1988), hlm. 

55-56  
13 Arief, Sadiman, Media Pendidikan,Pengertian, Pengembangan dan Pemanfaatanya, 

(Jakarta: Raja grafindo persada, 1993), hlm. 70-71 
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 . اتستخدم بشكل متكرر .ب 
 حيتاج اىل غرفة مظلمة ال     .ج 
 قد تكون بطيئة وبسرعة     .د 
  ويعرض الصور واألصوات    .ه 

 عيوب إستخدام األفالم.  ج 
ألفالم حماسن كثرية، واالن سنستعرض عن بعض عرفنا من العرض السابق أن ا

  :ماخذه
 .غالية فصعب شرائها لعدم وجود إمكانية مالية ىف أغلبية املدارسأدواا  )١
احتياجها إىل وقت طويل ىف إعداد براجمها، وأكثر املدارس ليس هلا خرباء ىف هذا  )٢

 .األمر 
 ١٤.استخدامها ىف حاجة إىل قاعة خمصصة هلا )٣

 :م وسيلة األفالم كوسيلة تعليمية فهياألسس ىف استخدا.  د 
وهذا يتطلب معرفة جديدة : حتقيقها الوسيلة بدقةحتديد األهداف التعليمية اليت  )١

بطريقة صياغة األهداف بشكل دقيق قابل للقياس ومعرفة أيضا مبستويات 
وقدرة املستخدمة عللى حتديد . اخل...العقلي، احلركي، األنفعايل،: األهداف

يساعده على االختيار السليم للوسيلة الىت حتقق هذا اهلدف أو هذه األهداف 
 .ذلك

وتقصد بالفئة املستهدفة التالميذ، : معرفة حصائص الفئة املستهدفة ومراعتها )٢
واملستخدم للوسائل التعليمية عليه أن يكون عارفا للمستوى العمري والذكائ 

 .ل للوسيلةواملعريف وحاجات املتعلمني حىت يتضمن االستخدام الفعا
مفهوم : من املنهجمعرفة باملنهج املدرسي ومدى ارتباط هذه الوسيلة وتكامليها  )٣

األهداف : املنهج احلديث ال يعين املادة أو احملتوى ىف كتاب املدرسي بل تشمل
احملتوى، طريقة التدريس والتقومي، ومعىن ذلك أن املستخدم للوسيلة التعليمية 

اف وحمتوىل املادة الدراسية وطريقة التدريس وطريقة عليه اإلملام اجليده باألهد

                                                 
14  Soeparno, Media Pengajaran bahasa, (Yogyakarta: PT. Intan Pariwara, 1988), hlm. 56 
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التقومي حىت يتسىن له األنسب واألفضل للوسيلة فقد يتطلب األمر استخدام 
 .وسيلة مجاهريية أو وسيلة فردية

واملعلم املستخدم هو املعىن بتجريب الوسيلة قبل : جتربة الوسيلة قبل استخدامها )٤
لقرار املناسب بشأن استخدام وحتديد استخدامها وهذا يساعده على اختاد ا

 . كان املناسبذالوقت املناسب لعرضها وكذالك امل
   األفالم إستخدام اتخطو.  ه 

ولذا، حيتاج املعلم إىل الوسائل . إن تعليم اللغة العربية يصري ملال للتالميذ أغلبيا
ملادة التعليمية يعلم املعلم ا. األفالمالتعليمية اليت تساعدها إىل التعلم الفعال كمثل 

تساعده يف إلقاء الدروس  األفالمألن . أسهل من التعليم بوسائل التقليدية األفالمبوسيلة 
 .إىل التالميذ إما يف االستماع أم الكالم أم القراءة أم الكتابة

 لتلفازمن أجهزة ا يستمع التالميذ الصوت األفالم وخطوات استخدام الوسيلة
شاسة اليت قد يأت املدرِّسة، مث يعربون إىل احملادثة و الكتابة و يستطيع أن ينظروا إىل ال

أن يقوموا أمام الفصل  وفيه ال حيتاج التالميذ إىل. للتدريب على املهارة االستماع هلم
  . لتعبري ما مسعوا قبله، ويكفى أن جيلسوا يف مكانتهم إللقاء الكالم يف اللغة العربية

  :يف تعليم مهارة االستماع فهي كما يلي ماألفالوخطوات استخدام الوسيلة 
مث املادة التعليمية املناسبة بوسيلة االفالم،  دديأن حتملعلم ا :املعلم إعداد خطوات .أ 

 .التدريس من اهلدف الصحيح لتحقيق الفيلم اختيار
مادة التعليمية يعىن عن عدد التالميذ، مث يشرح املعلم ي املعلم أوال: إعداد الفصل  .ب 

 .األفالمع بوسيلة ة االستماتعليم مهار
 .الفيلمإنتشار  تالميذال إعداد بعد  .ج 
 وميكن  فهم أخطاء حول تالميذال ملعرفة مدىاجلواب، السؤال و أن يكون ميكن  .د 

 .الفيلم تكرار
 ١٥.سئلةدمي األتق .ه 

  

                                                 
15 Usman, M. Basyirudin, Asnawir, Media Pembelajaran, (Jakarta: Ciputat Pers, 2002), 

hlm.  96-97 
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  مهارة االستماع التالميذ يف إجناز تعلّم ).ب
 مفهوم اإلجناز والتعلّم. ١

م مهارة االستماع ستقدم الباحثه اوال عن از ىف تعليجنقبل البحث عن مفهوم اإل
  :مفهوم التعلّم بعض العلماء، ومنها

إن التعليم هو عملية اليت ترجى فيها تغيري مهارة الفرد وخلقه الثابت من 
تعريفات متنوعة  وللتعلم. حدالتجارب والتدريبات يعملها كل اإلنسان من املهد إىل اللّ

 : كما يلي تقدمها العلماء
التعلم هو عملية النمو املضطرد للفرد، وحتسنه املستمر حىت يستطيع أن يعيش  .أ 

  .يف بيئة

التعلم هو كسب سلوك معني، أي تدريب الفرد على االستجابة بكيفية معينة  .ب 
 ١٦.ملثريات البيئة

 .تعديل يف السلوك أو اخلربةالتعليم هو عبارة عن عملية ) /munnمن(ويف نظر  .ج 
(To learn is to modify behavior and experience). ١٧  

فيحدث  مما تقدم يتبني أن التعلم هو تغيري ىف ذهن املتعلم يطرأ على خربة سابقة
 .فيها تغيريا جديدا، يعىن طرأ على شيئ فبدل معامله من حال إىل حال

التعلم هو تغري السلوك التلميذ على ضوء أهداف حمددة مسبقاً نتيجة إلستجابة 
ته و حيدث هذا تغري على شروط األساسية النضج واإلستعداد واملمارسة ملؤثرات بيئ

  .لغرض إشباع الواقع واحلاجات
    ”Achievment“أما اإلجناز فيقابله بااإلجنليزية و

  .وهو ما حصل عليه التالميذ “ ”Prestasiباإلندونيسيويقابله 
ات يذ ىف التعليم من التغيريوينكيل أن اإلجناز دليل النجاح الذى حصل عليه التلم.س.وعند و

يعىن كل شيء قد مت أداءه بنجاح خصوصا  ١٨.ة من قبلنكالىت تكون مبثابة استطاعة متم
  . بسبب اإلستطاعة األعلى والتجرب اخلاص والسجاعة الكبرية وغريها

                                                 
. ، ص)دار املعارف، دون سنة : مكة( ، جز األول، التربية و طرق التدريسصاحل عبد العزيز و عبد ايد،  ١٦

١٦٧ 

 ٢٢-٢٣. ، ص)للطباعة، دون سنةدار مصر : مصر(، سيكولوجية التعليمفهمي،  EFGHIدكتور  ١٧
  ١٦٤. ص. املراجع السابق. وينكيل.س.و ١٨
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ى مادة اللغة العربية يعىن علواملراد باإلجناز ىف هذه البحث يعىن حصول التالميذ 
 .االستماع الىت ترمز بالرقم وتكتب ىف دفتر الدرجة للتالميذ ىف تعلم مهارة
السابقة ختلص الباحثة بأن إجناز التعلم هو إكمال التعلم لينتقل  من التعريفو

وإجناز التعلم مهارة االستماع هو إمتام التعلم ليدرك . املتعلم املعلومات من املعلم إىل
  .مهارة االستماع

 ستماعالا مهارةتعريف  .٢

ستماع النمرة ، ألن مهارة االجداستماع أمهية ال تعليم اللغة العربية مهارة اىف
سري على التعريف السابق، يعترب . قبل تعليم اللغةاألوىل من مهارات اللغة العربية 

ستماع والكالم والقراءة والكتابة، من مهارات اللغة األربعة وهي اال ستماع مهارةالا
ميذ عليه منذ وقت مبكر ألمهية ىف عملية التعليم وىف اتمع ومن هنا ينبغى تدريب التال

 .واحلياة بصفة عامة

ستماع إىل و اإلنتباه إىل شيئ مسموع مثل االهو فهم الكالم أ ستماعاال
اجليد مهارة  ستماعواال ١٩.خبالف السمع الذي هو حاسة و آلته األذن, متحدث

ولذالك فمن مل تتوافر لديه ) اللغة األم(أساسية ىف تعلم أى لغة أجنبية كانت أو أصلية 
استقبال الصوت ووصوهلا  واالستماع هو ٢٠.هذه املهارة اليستطيع أن يتعلم اللغة جيدا

ي تانتباه، وهذا النوع هو املستخدم يف احلياة والتعليم فهو احدى عمليىل األذن بقصد وا
   ٢١.االتصال بني الناس مجيعاً

واالستماع عنصر أساسي للناس يف معرفة اللغة، و اخلطوات األوىل يف تعلم 
أنه مهارة اللغة املهمة يف تعلم اللغة األجنبية خصوصا اللغة , لذا ٢٢.اللغة هو االستماع

األفعال , ريقةط, اإلندونيسية أن التعليم هو عملية للغةاوذكر يف القاموس الكبري  .العربية

                                                 
: ، ص)دار املصرية اللبنانية ، دون التاريخ: مصر(، ، تعليم اللغة العربية بني النظرية و  التطبيقحسن شحاتة ١٩

٧٥١٩   
، )ار الغاىل، دون التاريخد: الرياض( أسس إعداد الكتب التعليمية لغري الناطقني بالعربية،ناصر عبدهللا الغايل،  ٢٠

 ٥١. ص
 ٤٩: ص، املهارات اللغوية ما هيتها وطرائق تدريسها امحد فؤاد حممودعليان،  ٢١

22
Ahmad Fuad Effendy, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Malang: Misykat, 

2005), hlm. 10 
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ولفظ االستماع هو كثرة االنتباه لسماع شيئ باألذن ٢٣ .الصانعة ملخلوق ليتعلم
  ٢٤)الصحيح

الباحث أن تعليم االستماع األعمال التعليمية  خيلصومن التعاريف السابقة 
وال يسمع الطالب يف التعليم باألذن . املقصودة إلجناز املكافأة املتعلقة باملسموعة

فإذا لو يسمع الطالب األشياء املسموعة . معون باألفكار واألذهانفحسب لكنهم يس
فاملقصود . تتركز أفكارهم يف مساع ما يسمعوا أذم حيث ينتفعوا على أكثر ما ميكن

هو أن يؤمر الطالب أثناء التعليم أن يسمعو الدرس ويؤمر فيه االستجابة حبيث يفهمو 
 .وينالو ما من األخبار املسموعة

 ستماعاالواع مهارة أن. ٣

أن نذكر بعضها  ميكنستماع ميارسها اإلنسان يف حياته وهناك أنواع كثرية اال
  :فيما يلى

 ستماع املركزاال  .أ 

لتعليم واإلجتماعات الرمسية، اإلنسان ىف حياته ىف استماع يقظ ميارسه وهو ا
مها بدقة وىف هذا النوع يركز املستمع على املعاين، ويفهستماع من احملاضرات، واال

 .وتركيز، واليستغين إنسان ىف هذا النوع ىف حياته

 ستماع غري املركزاال .ب 

ع شائع ومنتشر ىف هو نوع من االستما ثرؤاملأوما يسمى باالستماع اهلامشي غري 
  .ىل املذياع، أو التلفاز، مع وجود مجاعة من الرفاقستماع إاال: احلياة مثل

 ستماع املتبادلاال   .ج 

فيه األفراد مشتركني يف مناقشة حول موضوع معني، فيتكلم وهو الذي يكون 
، مث يتكلم غريه وغريه وهكذا، ويف إثناء احملادثة أو واحد ويستمع إليه الباقون

  .ستماع ملا يقولستمعني، ودفعهم إىل التركيز واإلمناقشة حتدث تساؤالت من امل
 ستماع التحليلياال  .د 

                                                 
23 Julius C. Rumpak dkk, Kamus Besar Bahasa Indonesia, ( Jakarta : Balai Pustaka, 

2005), hlm. 17 
24 Julius C. Rumpak dkk, Kamus Besar Bahasa Indonesia, hlm. 251 
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كالم ع يستطيع بواسطتها أن خيضع الوهذا حيتاج إىل خربة سابقة عند املستم
املتكلم، وقد يكون مامسعه  املسموع هذه اخلربة، فيفكر املستمع فيما مسعه من

خربته الشخصية، أو خيتلف عنها، وعند ئذ يأخذ املستمع ىف حتليل مامسع 
  .ومايسمع

 االستماع الناقد .ه 

في ذا والينقد، وهذا النوع تابع للنوع السابق، فقد حيلل املستمع مايسمع، ويكت
وقد ينقد مامسعه بعد حتليله، وهو يقوم على أساس مناقشة مامسع من  املتحدث 

بداء الرأي فيه، باملوافقة أو املخالفة، وكما قلنا هذا النوع يلزمه ربط الكالم وإ
 .املسموع باخلربات السابقة، والتركيز على الكالم املسموع على اليقظة واالنتباه

 ل احلصول املعلوماتاالستماع من أج .و 

وهذا النوع له هدف واضح، فهو يكون من أجل اكتساب معرفة، أو حتصيل 
معلومات، ويكون ىف الدروس التعليمية، وىف االستماع لشخصية مرموقة، أو 

وهذا النوع حيتاج إىل التركيز واليقظة  من أجهزة املذياع أوالتلفاز، رالسماع األخب
 .ممكن من املعلومات املراد احلصول عليهاواالنتباه الستيعاب أكرب قدر 

 االستماع من أجل املتعة والتقدير .ز 

وهو وهذا النوع يكون ىف حالة اإلعجاب بشخص معني، فيستمع اإلنسان إليه  .ح 
 ٢٥.ممستمتع بكالمه، ومقدر لشخصية املتكل

   هداف مهارة االستماعأ). ٤
  : أما أهداف مهارة االستماع ىف تعليم اللّغة العربية فهي

تنمية قدرة اإلصغاء واإلنتباه والتركيز عللى املادة املسموعة مبا يتناسب مع    .أ 
, خصوصا بالقدر الذي يساعده على مذاكرة دروسه, مراحل منو التالميذ

 .واستيعاا بشكل اكثر فعالية

والسيطرة عليه مبا يتناسب مع غرض , تنكية القدرة على تتبع املسموع  .ب 
 .  املستمع

                                                 
، )١٩٩٢: دار املسلم للنشر والتوزيع، الرياض(، املهارات اللغوية ما هيتها وطرائق تدريسهاامحد فؤاد حممودعليان،  ٢٥

 ٥٦-٥٥. ص
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وتوجيه , فهم املسموع ىف سرعة ودقة من خالل متابعته املتكلّم التدريب على   .ج 
مايقول ىف مساره الصحيح وتفهم املعىن من عمليات التنغيم املصاحبة 

 .للصوت

, عادة االنصات باعتبارها قيمة اجتماعية وتربوية مهمة ىف اعداد الفرد غرس  .د 
 .وتكوين اجتاهات افضل جتاه االستماع لتمضية اوقات الفراغ

واختيار املالئم , تنمية جانب التذوقمن خالل االستماع إىل املستحدثة العصرية  .ه 
 .منها

واصدر احلكم , تنمية جانب التفكري السريع ومساعدة التلميذ على اختاذ القرار  .و 
 ٢٦.على املسموع ىف ضوء ما مسعه

 خطوات تعليم مهارة االستماع.)  ٥ 

، وىف ما يلى تصور هلذا ينبغي أن يسري درس االستماع يف خطوات حمدودة
  :اخلطوات

 يئة الطالب لدرس االستماع .أ 

تتضمن على أن يربز املعلم هلم أمهية االستماع وأن يضاح هلم طبيعة املاجة 
العلمية التلى سوف يلقيها عليهم أو التعلمات الىت سوف يصدرها وأن حيدد له 

نميتها عندهم اهلدف الذي يقصده، أي يوضح هلم مهارة االستماع الىت يريد ت
وأن يبطئ ىف القراءة إن كان املطلوب تنمية مهارة االستماع وأن يسرع فيها 

 .غن كان املطلوب تدريب التالميذ على اللحاق باحملثني مسروعي احلديث

 تقدمي املادة العملية بطريقة تتفق مع اهلدف احملدد .ب 

 توقري ما يراه الزما لفهم املادة العلمية املسموعة .ج 

ويتم . طالب ىف املادة الىت قرأت عليهم أو التعلمات الىت أصدرهامناقشة ال  .د 
 .ذلك عن طريق طرح أسئلة حمددة ترتبط باهلدف املنشود

 .تكليف بعض الطالب بتلخيص ما قيل وتقدمي تقرير شفوي لزمالئهم .ه 

تقومي أداء الطالب عن طريق إلقاء أسئلة أكثر عمقا، وأقرب إىل اهلدف املنشود  .و 
  ٢٧.الطالب خبصوصه ياس مستوى تقدممما ميكن من ق

                                                 
٢٦  ،MGN OPQI RSهUVا����إ ��	ا� 
 ٨٤. ، ص)١٩٩٦: X_`aI اX\]^Z اXYUHPZ(�� وا������ ا�����، ��ق �ر�
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 ستماعمشكالت يف تعلم مهارة اال.) ٦

ستماع حمتاجة يف تعليم اللغة العربية ولكن يكون وبالرغم من أن مهارة اال
فاإلعداد احلايل . تلفةاحملاذير يف عملية إلقائها ألن خلفية اللغة األم و اللغة اهلدف خم

 ٢٨:أمههاستماع توجهه مشكالت كثرية من لدروس اال

 التنغيم   .أ 

ستماع إىل حماكة التنغيم الذي تستخدمه يل التنغيم املستخدم يف دروس االمي
فهو يتميز بتحريك متباعد يف طبقة . األمهات املتساحات مع أطفاهلن الرضاع

 .الصوت بقدرما هو متكررا بشكل غري عادي

 النطق العريف   .ب 

تخدم يف تدريس اللغة مع عدد فاملتحدثون على أشرطة تس. وهو نطق املثقفني للغة
قليل جدا من اإلستثناءات يتميز نطقه بأنه غريب فما يستمع أليه التلميذ خيتلف عن 

 .  اللغة اليومية اليت ألفها

حينما تكون هناك حمادثة أو مناقشة أو أي نوع من الكالم يستلزم وجود أكثر من   .ج 

ملتكلم حيت ينتهي قبل ستماع ينتظرون ادث واحدا، فاملستمعون يف دروس االمتح

 . يبدءوا احلديث معه، وهنا تظهر الفواصل احلادة يف أخذ األدوار

 املفردات . د

و يبدوا أن هناك . ستماع املفردات املستخدمة فيها بصورة خاصةحتدد دروس اال

شعورا عاما بأن من الواجب حترير مضامن النصوص املدرسة من تفاصيل احلياة 

  .واعيداليومية، من األهداق و امل

  

  

  

                                                                                                                                      
منشورات املنظمة اإلسالمية : مصر(مناهجه واساليبه، : تعليم العربية لغري الناطقني ا رشدي امحد طعيمة،  ٢٧

 ١٥٠. ، ص)م١٩٨٩للتربية والعلوم والثقافة، 
   ٨١-٨٠.، ص ق، تعليم اللغة العربية بني النظرية و  التطبيحسن شحاتة ٢٨ .
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  فرضية البحث.  ج

كان حتقيقها حيتاج إىل التقييم االفتراض هو اإلجابة املؤقتة ملسألة البحث الىت                     
ريكونطا إن الفرضية هي اإلجابة األوىل عن أوقال سوهارسيمي  ٢٩.أوالتجربة املستمرة

                                                                        ٣٠.مسائل البحث قبل حتقيق البيانات اموعة
 إجناز علىيعين أن وسيلة األفالم فعال  االفتراض الّذى تقدم ىف هذا البحث أما

  .مسارانج- ٢مبدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية مهارة اإلستماع  تعلّم
  السابقة الدراسات.  د

الباحثة ما يتعلّق ذا البحث من  توجد, وعهذا املوضالباحثة تار ختن أقبل 
  :كما يلي, املباحث القدماء

تنفيذ تدريب مهارة االستماع باستخدام املعمل اللغوية باملدرسة العالية اإلسالمية   .١
ونتيجة هذا البحث , )٣١٠٣٠١٥(أمحدى , احلكومية بفوروادادي جروبوجان

 .رة االستماعهي عن كيفية استخدام معمل اللّغوية يف تدريب مها
تطبيق تعليم اللّغة العربية باستخدام وسيلة مسجل الشريط مبعهد نور اهلداية  .٢

يف أمهّية وسيلة مسجل الشريط ) ٣١٠٤٠٦٠(عتيقة الزلفة , كاليووجنو كندال
 .لدى معلّمى اللّغة العربية مبعهد نور اهلداية  كاليووجنو كندال

ة االستماع للطالب ىف الصف الثامن تأثري استعمال معمل اللغة على ترقية مهار .٣
الثانوية اإلسالمية بسمارانج، حممد احسن احلسىن " األسرار"ملدرسة 

ونتيجة هذا البحث هي أن استعمال معمل اللغة له تأثري على ) ٣١٠٤٢٣١(
الثانوية " األسرار"ترقية مهارة االستماع للطالب ىف الصف الثامن ملدرسة 

 .اإلسالمية
ما البحث الذى حبثتها الباحثة فهو متعلق بوسائل التعليمية يعىن حتت وأ             

الثانوية  مبدرسة استخدام وسيلة األفالم على إجناز تعلّم مهارة اإلستماع فعالية: "املوضوع
 فرق ومل يوجد من البحوث الىت حبث فيه وهناك يوجد. مسارانج – ٢اإلسالمية احلكومية 

                                                 
29 Sumadi Suryabrata, Metodologi Penelitian, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 

1997), hlm. 69 
 

 30 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, ( Jakarta : Rineka 
Cipta, 2006), Edisi Revisi VI, hlm. 71 
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على إجناز التعلم مهارة  استخدام وسيلة األفالم فعاليةعن بحث تا س، وذا خريمقبلها
  .مسارانج – ٢الثانوية اإلسالمية احلكومية  االستماع مبدرسة

  
 
 


