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مقدمة

خلفية المسئلة.أ
العواطفعنللتعبريوسيلةاللغةألناإلنسان،حياةىفمهمدورللغةاأنّ شكال

أفرادها،كلمةومجعالواحدة،األمةصفوفلضمىالعظمىوسيلةوهيواألفكار،واملقاصد
بنيالتفاهموسيلةىوهالعقل،ينتجهمالغرضوآلةاملرء،بهيفكرعمالتعبريأداةأاكما
١.الواحدةاجلماعةأفراد

هيأو٢مقاصدهم،عنقومكلايعربألفاظاللغةبأناللغويونالعلماءعّرف
اللغة العربية هي من أشهر اللغات السامية اليت هي نسبة وأما٣،"مقصودهعناملتكلمعبارة"

، بأن اللغة العربية فهي لغة العروبية وقال عبد العاليم إبراهيم. اىل سام ابن نوح عليه السالم
، واتسع  واإلسالم وأعظم مقومات القومية العربية، وهي لغة حيات عاشت دهرها يف تطور ومنّو

.٤صدرها الكثري من الفارسية واليونانية وغريها
،القراءةستماع، الكالم،مهارة االوهيمتنوعةومن املعروف، أن مهارة اللغوية

جب على معّلمى الّلغة العربية أن يهتموا باهتمام شديد، ألن هدف تعليم الّلغة اّليت و الكتابة
العربية هو أن يوجه على تزويد الّطالب لكي تكون عندهم إمكنية الإلتصال فعالية أو غري 

ا، ألّن مهارة اإلستماعىف تعليم الّلغة العربية . فعالية مهارة األوىل من اإلستماعمهّم جّد
.ة العربية قبل تعليم الكالم والقراءة والكتابةمهارات الّلغ

االســــــتماع هــــــو الفهــــــم الكــــــالم، أو االنتبــــــاه إىل شــــــئ مســــــموع مثــــــل االســــــتماع إىل 
متحدث، خبالف السمع الذى هو حاسة وآلته األذن، ومنه السماع وهـو عمليـة فسـيو لوجيـة 

ن القـراءة أى قـراءة يرى بعض املربني أن االستماع نوع م. ٥يتوقف حدوثها على سالمة األذن
وهــــو الطريقــــة . بــــاألذن، ألنــــه وســــيلة إىل الفهــــم وإىل االتصــــال اللغــــوى بــــني املــــتكلم والســــامع

.،  ص١.، ج)دار الفكر، جمهول السنة، بدون تاريخ(، المرجع اللغة العربية نحوها وصرفهاعلى رضا، ١
٧. ، ص)١٩٨٩بعة والتوزيع، املكتبة العصرية لط: لبنان-بريوت(، ١. جـ،، جامع الدروس العربيةمصطفي الغاليني٢
٧٥٤. ص) ١٩٨٨دار الفكر، : ن. م. د(،  ١. جـ،مقدمة ابن خلدونعبد الرمحن ابن خلدون، ٣
٤٤العاشرة، ص .،ط)دار املعارف، دون سنة: مصر(، الموجه الفني لمدرسي اللغة العربيةعبد  العاليم إبراهيم، ٤
، الطبعة )١٤١٧الدار املصرية اللبانية، : مصر(، النظرية والتطبيق، تعليم اللغة العربية بين دكتور حسن سحاته٥

٥٧.ص،الثالث



٢

الطبيعـــى لالســـتقبال اخلـــارجى، ألن القـــراءة بـــاألذن أســـبق مـــن القـــراءة بـــالعني، فالوليـــد يســـمع 
علـيم مهـارة توبـذلك . ٦األصوات مث ينمو فيسمع الكلمات فيهما قبل أن يعرف القراءة بالعني

حــىت حيــث للمــدرس أن يهــتم وبــذل جهــده ،اإلســتماع مــن أحــد جتربــة التعلــيم مهــم للطــالب
.اىل هدف التعلميةباستمرار للوصول

يف يومنا احلاضر، ىف تعلم وتعليم اللغة العربية كثري من املدارس الىت تستخدم الوسائل 
تزويد يل تعليم اللغة العربية وتعّلمها ولأهدفها هو لتسه. والطرائق متنوعة يف تعليم اللغة العربية

واملشكلة هي حينما يّتصل . الّطالب لكي تكون عندهم إمكنية الإلتصال فعالية أو غري فعالية

ذا يريد أن يتصل مثل العريب فوجب عليه مل يعودوا أن يّتصلوا مثل إتصال العريب األصلى، وإ
ألن الكالم اّليت أخرجه املتكّلم ال يوجد يف كتب الدرس اللغة . أن حياكى كالم العرب

ومنها صلت على األصوات املرادة للتعليم،فلذلك حيتاج إىل وسيلة اليت ح.  ٧العربية
.لينغوافون

سواء كان اللغة،راسة وسيلة هامة لدهو من أحد الشركة اليت أخرج لينغوافون 
ل الصوتية، فكانات هي من إحدى الوسائل التعليمية املهمة  األسطوانة املرتصة أو مسّج
لتدريب االستماع وبسيطة يف استخدامها فيستطيع املدارس أو املعاهد أن يؤّدها ألجل 

و ، ٨أما الطريقة اليت تستخدم يف تعليميها هي االستماع، فهم املسموع، والكالم.التعليم
الصوتلعرضحيتاج إىل جهاز 

.نوع املواد التعليمية السمعية
وبالرغم من أن مهارة االستماع حمتاجة يف تعلم اللغة العربية ولكن يكون احملاذير يف 

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

مييل التنغيم املستخدم يف دورس االستماع إىل حماكاة التنغيم الذي تستخدمه : التنغيم- 
فهو يتميز بتحريك متباعد يف طبقة الصوت . األمهات املتساحمات مع أطفاهلن الرضاع

.بقدرما هو متكررا بشكل غري عادي

٧١-٧٠.ص،الموجه الفنيعبد العليم إبراهيم، ٦
.١٣.، ص)١٩٨٠مكتبة النهضة املصرية، : مصر(، تعليم اللغة العربية لغير العربأمحد شليب، ٧

٨ http://www.linguaphonelanguages.com/linguaphone_method. 11-01-2010, 14.05.



٣

فاملتحدثون على أشرطة تستخدم يف تدريس اللغة . و نطق املثقفني اللغةوه: النطق العريف- 
مع عدد قليل جدا من االستشناءات يتميز نطقة بأنه غريب فما يستمع إليه التلميذ 

.خيتلف عن اللغة اليومية اليت ألفها
حنيما تكون هناك حمادثة أو مناقشة أو أى نوع من الكالم يستلزم وجود أكثر من - 

حد، فاملستمعون يف دروس االستماع ينتظرون املتكلم حىت ينتهي قبل أن يبدءوا متحدث وا
.احلديث معه، وهنا تظهر الفواصل احلادة يف أخذ االدوار

ويبدوا أن هناك . حتدد دروس االستماع املفردات املستخدمة فيها بصورة خاصة: املفردات- 
.٩ة من تفاصيل احلياة اليوميةشعورا عاما بأن من الواجب حترير مضامني النصوص املدرس

لذا، أن مشكالت يف تطبيقة يعين أن كثرا من الطـالب اليعـودوا أن يطبقـوا االسـتماع 
وكثري األنشطة اليت توجد يف الفصل هي تدريب القـراءة والكتابـة، . يف عملية تعلم اللغة العربية

إضــافة إىل ذلــك، كانــت .عمــع أن أول املهــارة احملتاجــة يف تعلــيم اللغــة الألجنبيــة هــى االســتما 
لـيس بألمـر السـهل واهلـني هنـاك تعلمهـا عمليـةحىت يفاللغة العربية هي لغة أجنية لغري العرب 

اجهوــام يو الت  ـك وتعلــم لغــة أجنبيــة لــيس بألمــر الســهل و : كمــا قالــه علــى احلديــديهــي.شـ
وقــت قصــري اهلــني، لكنــه مــع البحــث والدراســة أمكــن الوصــول إىل عــدة طــرق لتعلــيم اللغــة يف

.١٠وجبهد معقول
وينبغى هناك حماولة جيدة لتعليم وتنشرها تعليم االستماعتعرف دورة وأمهية ومن هنا،

العالية٢متجاورة باللغة األجنبية األخرى يستخدام وسيلة لينغوافون فضال يف مدرسة فتوحية 
.خرىانت أم أهلية وقد حطت املدرسة األكني دماك،جنمر اإلسالمية

مشكالت : دا على األفكار السابقة تريد الباحثة أن تكتب هذ البحث مبوضوعإعتما
٢بمدرسة فتوحية عشرفي الفصل الحادىغوافونتعليم مهارة االستماع بوسيلة لين

.مرنجين دماكاإلسالميةالعالية

٨١-٨٠.، صتعليم اللغةحسن شحاتة، ٩
٣، ص )دار الكتب العريب، دون تاريخ: القاهرة(, اللغة العربية لغير العربالتعليممشكالت علي احلديدي، ١٠



٤

ةيد المسئلدتح. ج
ةصد، فينبغي للباحثمن األغراض واملقاةليكون البحث ال ينحرف عما تريده الباحث

:وهي سألة دد املحتأن 
مبدرسة يف الفصل احلادى عشر ما مشكالت تعليم مهارة االستماع بوسيلة لينغوافون .١

مرجنني دماك ؟اإلسالميةالعالية٢فتوحية 
يف الفصل احلادى عشر كيف حل مشكالت تعليم مهارة االستماع بوسيلة لينغوافون .٢

؟دماكمرجنني اإلسالميةةمبدرسة فتوحية العالي
أغراض البحث. د

: وهي كما يليمناسبة باملسألة السابقة فأغراض هذاالبحث
مبدرسة يف الفصل احلادى عشر عرفة مشكالت تعليم مهارة االستماع بوسيلة لينغوافونم. ١

مرجنني دماكاإلسالميةالعالية٢فتوحية 
يف الفصل احلادى عشر سيلة لينغوافونمعرفة حل مشكالت تعليم مهارة االستماع بو . ٢

س.مرجنني دماكاإلسالميةالعالية ٢مبدرسة فتوحية 
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