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الباب الثانى
بوسيلة التعليم لينغوافونتعليم االستماع

الدراسة السابقة.أ
:ةقد استفاد الباحث

تأثري استعمال معمل اللغة على ترقية . ٣١٠٤٢٣١: محمد أحسن الحسنيقد حبث .١
مية نوية اإلسالالثا" األسرار"مهارة االستماع للطالب يف الصف الثامن املدرسة 

ا البحث عن كيفية استعمال معمل اللغات يف تعليم شرّح الباحث يف هذ. بسمارانج
على استعمل معمل اللغة له تأثري يف ترقية مهارة نتيجة هذ البحث تدل االستماع وأثره، و 
.االستماع للطالب

سيلة تطبيق تعليم الّلغة العربية باستخدام و . ٣١٠٤٠٦٠: عتيقة الزلفة قد حبث .٢
ل الشريط مبعهد  يف هذا البحث كان الوسائل . كايل وجنو كندال" نور اهلداية"مسّج

ل الشريط وهي وسيلة  اليت حتتاج إىل مساع تسجيل لكى  املستخدمة هي وسيلة مسّج
. ألن ال حيصلها الصور. 

بيق طريقة تعلبم املفردات العربية باستحدام تط. ٣١٠٤٢٣٧: أدتيا فتح الدينقد حبث .٣
والنتيجة . اإلسالمي مبيجني، مسارنج" بيت السالم"وسائل األسطوانة املرتصة يف املعهد 

هي أن الوسائل املستخدمة هي وسيلة األسطوانة املرتصة وهي أحد وسيلة السمعية 
خص صوا والبصرية اليت حصلها مسجلة وحيتاج إىل مساع تسجيل لكى يسمعها ا لش

.ويشهدها
البحث مبا يف الدراسة السابقة من البحوث يعين تريد الباحثة أن تبحث وتركز اومتميز هذ

تعليم مهارة االستماع بوسيلة لينغوافون يف الفصل احلادى توجد يف عمليةاليت شكالت عن امل
.العالية اإلسالمية مرجنني دماك٢عشر مبدرسة فتوحية 
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ستماعمهارة االمفهوم.ب
تعريف مهارة االستماع.١

هارة املأن مفهوم التعلم من ناحية علوم التعلم صاحلة اإلدارك و ومن املعروف
. يف تعلم اللغة العربيةويصلح ذلك١١.اصلة على مهارة واإلدراك اجلديدةأوحملالنسان

البد –ة والقرأة والكتابوهي االستماع والكالم–لينل املهارات الغوية األربعة يف تعلمها 
.للمعلمني أن يعودوا ويدربوا الطالب يف مساع وفهم اللغة األجنبية

مع أو أياالستماع لغة يؤخد من اللفظ مسع يسمع مسعا التقط حباسة الّس
االنتباه إىل شئ مسموع مثل االستماع هو فهم الكالم أوواصطالحا أن . إدراك باألذن

واالستماع عنصر . ١٢حاسة وآلته األذنالسمع الذي هو االستماع إىل متحدث، خبالف
لذا، أنه مهارة . االستماعهويف معرفة اللغة، واخلطوات األوىل يف تعلم اللغة ناسالمصدر 

١٣.اللغة املهة يف تعلم اللغة األجنبية خصوصا اللغة العربية

واالستماع أداة رئيسية يف احلفظ على املنطوق، وجودة أدائه، وصحة التلفيظ 
تماع وسيلة رئيسية للمتعلم، حيث ميارس االستماع يف أغلب اجلوانب واالس. به

فهو يف الفصل مستمع، ويف االذاعة املدرسية، ويف األنشطة . التعليمية، إن مل يكون كلها
ويف . املدرسية، ويف دور العبادة، ويف شىت املواقف االجتماعية اليت يكون ظرفا فيها

: ضرة، واملناقشة، واحلوار، ويف املواقف التعليمية يف احملا: مستمع –أيضا –اجلامعة 
.نظرية كانت أم عملية

فالقارئ قد يستعني يف . واالستماع مهارة معقدة وهو أكثر تعقيدا من القراءة
فهمه للمادة املقروءة بالصورة أو الرسم، وقد يعاود قراءة اجلملة، أو الفقرة اليت استعصت 

أما يف االستماع، فإن على املستمع أن يتابع املتكلم عليه حيت حيقق غرضه من القراءة 

١١ Ngalim Purwanto, Psikologo Pendidikan, (Bandung : Remaja Karya, 1985) Cet 11
hlm. 86.

٧٥:، ص)دار املصرية اللبنانية، بغري التاريخ:مصر(، لم اللغة العربية بين الظرية والتطبيقيتعحسن شحاتة، ١٢
١٣Ahmad Fuad Efendi, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab, (Malang :Misykat, 2005),

Cet.111, Hal.102
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متابعة سريعة حتقيقا للفهم والتحليل، والتفسري والنقد وهذه عمليات معقدة ال تتيسر إالّ 
.١٤وافراً من التعليم والتدريب على مهارة االستماع واالنصاتملن أوتى حظاً 

هداف مهارة االستماعأ.٢
:فهي كما تشرحها األتية ربيةعغة الأهداف االستماع يف تعلم اللأما 

ناسب مع مراحل منو املسموعة مبا يتعلى املادة تنمية قدرة اإلصغاء واإلنتباه والرتكيز.أ
اا بشكلصا بالقدر الذي يساعده عصو خالتالميذ، يع است أكثر لى مزكرة دروسة، و

.فعالية
غرض املتميتناسب مع تنمية القدرة على تتبع املسموع، ولسيطرة عليه مبا.ب
دريب على فهم املسموع  يف سرعة ودقة من خالل متابعة املتكلم، وتوجيه ما تال.ج

.تنغيم املصاحبة للصوتليقول يف مسارة الصحيح وتفهم املعىن من عمليات ا
غرس عادة االنصات باعتبارها قيمة اجتماعية وتربوية يف اعداد الفرد، وتكوين .د

.أوقات الفراغاجتاهات أفضل اجتاه االستماع لتمضية
تحدثات العصرية، واختيار املالئمستنمية جانب التذوق من خالل االستماع إىل امل.ه

.منها
احلكم على تنمية جانب التفكري السريع ومساعدة التلميذ على اختاذ القرار، واصدار.و

.١٥املسموع يف ضوء مامسعه

مهارة االستماعتعليم خطوات .٣
ويف ما يلي تصور هلذا وات حمدودة،يف خطينبغي أن يسري درس االستماع 

:اخلطوات
يئة الطالب لدرس االستماع.أ

ح هلم طبيعة املادة يضا يربز املعلم هلم أمهية االستماع وأنن تتضمن على أ
قيها عليهم أو التعلمات اليت سوف يصدرها و أن حيدد هلم سوف يلالعلمية اليت

اليت يريد تنميتها عندهم وأن اهلدف الذي يقصده، أي يوضح هلم مهارة االستماع 

مكتبة النهضية املصرية،:مصر(األول اجلزء. طرق تدريس اللغة العربية والتربية الينيةإبرهيم حممد عطا، ١٤
.٧٣-٧٢،الطبعة الثالثة، ص )١٩٩٦

٨٤.، صطرق تدريسإبرهيم حممد عطا، ١٥
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تنمية مهارة االستماع وأن يسرع فيها إن كان كان املطلوبإنيبطئ يف القرآة
.مسرعي احلديثحاق باحملثنياملطلوب تدريب التالميذ على الل

تقدمي االدة العلمية بطريقة تتفق مع اهلدف احملددب.ب
توقري مايراه الزما لفهم املادة العلمية املسموعة.ج
ويتم ذلك عن. ة الطالب يف املادة اليت قرأت عليهم أو التلمات اليت أصدرهاشقانم.د

ة الطالب يف املادة اليت  قرأت شقامن. طرح أسئلة حمددة ترتبط باهلداف املنشودطريق
طرح أسئلة حمددة ترتبط طريقويتم ذلك عن.عليهم أو التلمات اليت أصدرها

.باهلداف املنشود
.وتقدمي سفوي لزمالئهمسيص ما قيل ختلبتكليف بعض الطالب.ه
إىل اهلدف املنسود مما قربأو ،تقومي أداء الطالب عن طريق إلقاء أسئلة أكثر عمقا.و

.١٦ميكن من قياس مستوى تقدم الطالب خبصوصة

أنواع مهارة االستماع.٤
:ميكن تصنيف االستماع إىل األنواع اآلتية 

االستماع املركز.أ
إلنسان ىف حياته ىف التعليم واإلجتماعات الرمسية، وهو استماع يقظ ميارسه ا

واالستماع من احملاضرات، وىف هذا النوع يركز املستمع على املعاين، ويفهمها بدقة 
.وتركيز، واليستغين إنسان ىف هذا النوع ىف حياته

الستماع غري املركزا.ب
ى باالستماع اهلامشي غري املؤثر هو نوع من االستماع شائع  ومنتشر ىف أوما يسّم

. االستماع إىل املذياع، أو التلفاز، مع وجود مجاعة من الرفاق: احلياة مثل
االستماع املتبادل.ج

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

.اؤالت من املستمعني، ودفعهم إىل الرتكيز واإلستماع ملا يقولتس

.) ١٩٨٩إيسوسكو، : الرياض(مناهجه وأساليله، -ر الناطقين بهاتعليم اللغة العربية لغيرشدي أمحد طعيمة،١٦
.١٥٠. ص
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االستماع التحليلي.د
وهذا حيتاج إىل خربة سابقة عند املستمع يستطيع بواسطتها أن خيضع الكالم 
املسموع هذه اخلربة، فيفكر املستمع فيما مسعه من املتكلم، وقد يكون مامسعه خربته 

. يأخذ املستمع ىف حتليل مامسع ومايسمعالشخصية، أو خيتلف عنها، وعند ئذ 
االستماع الناقد.ه

وقد ينقد مامسعه بعد حتليله، وهو يقوم على أساس مناقشة مامسع من  املتحدث 
النوع يلزمه ربط الكالم وإبداء الرأي فيه، باملوافقة أو املخالفة، وكما قلنا هذا 

.املسموع باخلربات السابقة، والرتكيز على الكالم املسموع على اليقظة واالنتباه
االستماع من أجل احلصول املعلومات.و

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

األخبار من أجهزة املذياع أوالتلفاز، وهذا النوع حيتاج إىل الرتكيز واليقظة واالنتباه 
.الستيعاب أكرب قدر ممكن من املعلومات املراد احلصول عليها

االستماع من أجل املتعة والتقدير.ز
وهذا النوع يكون ىف حالة اإلعجاب بشخص معني، فيستمع اإلنسان إليه وهو 

.١٧ع بكالمه، ومقدر لشخصية املتكلممستمت

مل المؤثر في تعلم مهارة االستماعاالعو .٥
أما العومل اليت تساعد يف تعلم مهارة االستماع

ال يت تالحق األذن تعددت وتنوعت، أي دثات العصرية الخأن األجهزة واملست.أ من 
.أن خيتارها املتعلم منها ما يناسبه

قدمي املادة تثري االنتباه وتشوق املستمع وتساعده تنافسا بني هذه األجهزة يف تأنه.ب
.على أن يفهم ما يسمع ويصدر على تلك املادة بعض أحكامه

: دار املسلم للنشر والتوزيع، الرياض(، المهارات اللغوية ما هيتها وطرائق تدريسهاامحد فؤاد حممودعليان، ١٧
٥٦-٥٥. ، ص)١٩٩٢
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عية جترب املستمع على أن يكون متابعا ملا يقل، ناقدا واجلما. ة الفرديةعملية املناقشأن.ج
.ملا يسمع وإبداء الرأي

م وبالتايل زادت الفرصة أمام أن عملية التعلمية انتقل جزء منها إىل وسائل األعال.د
.التالميذ لكي ميارس االستماع أكثر

كثرة التدريب على االستماع ليس من جانب معلم اللغة العربية فحسب، وإمنا من .ه
.جانب بقية معلم املواد األخرى

حماولة االفادة مما كتب يف اللغات االجنبية من برامج االستماع، يعين إن اللغة العربية .و
ا ا الكثرية والرتادف املوجود بينها تتيح لواضع تلك االختبارات تنمية جانب مبفرد

.ستماع مبا فيه من مهارات متنوعةاال
١٨.على زيادة فعالية ومنها شدة املثري وتعريهاالنتباه مبا يتضمنه من عوامل مسعده تؤثر .ز

مشكالت في تعلم مهارة االستماع.٦
تعلم اللغة العربية ولكن يكون احملاذير وبالرغم من أن مهارة االستماع حمتاجة يف

عداد احلايل لدروس االستماع فإل.يف عملية إلقائها ألن خلفية األم واللغة اهلدف خمتلفة
:من أمهها ه مشكالت كثريةتوجه

التنغيم.١
مييل التنغيم املستخدم يف دورس االستماع إىل حماكاة التنغيم الذي تستخدمه 

يف طبقة فهو يتميز بتحريك متباعد. الرضاعطفاهلناألمهات املتساحمات مع أ
.عاديالصوت بقدرما هو متكررا بشكل غري

النطق العريف.٢
فاملتحدثون على أشرطة تستخدم يف تدريس اللغة مع . وهو نطق املثقفني اللغة

ما يستمع إليه التلميذ ستشناءات يتميز نطقة بأنه غريب فعدد قليل جدا من اال
.اليومية اليت ألفهاخيتلف عن اللغة 

الكالم يستلزم وجود أكثر من ة أو أى نوع منا تكون هناك حمادثة أو مناقشحنيم.٣
كلم حىت ينتهي قبل أن ن يف دروس االستماع ينتظرون املتواحد، فاملستمعو متحدث

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

.٩٨-٩٧.، صالمهارات اللغويةامحد فؤاد حممودعليان، ١٨
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ردات فامل.٤
ويبدوا أن هناك . بصورة خاصةاملفردات املستخدمة فيها حتدد دروس االستماع 

نصوص املدرسة من تفاصيل احلياة الشعورا عاما بأن من الواجب حترير مضامني 
١٩.اليومية

الطالب اليعودوا أن يطبقوا لذا، أن مشكالت يف تطبيقة يعين أن كثرا من
توجد يف الفصل هي األنشطة اليت وكثري. يف عملية تعلم اللغة العربيةاالستماع 

الألجنببية هى اللغةميتاجة يف تعلتدريب القراءة والكتابة، مع أن أول املهارة احمل
ذم لفهم اللغة العربية جيدا أوال لكي. االستماع أ ا  يعودو أن  الب  لط لى ا بد ع ا، ال  لذ

.رةشاينالو القدرة يف فهم نطق اللغة العربية من الناطقني مب

تعلم مهارة االستماعفىالمستخدمةالوسائل.ج
تعريف الوسائل.١

رب ا آ تق لة ي
٢٠.املدرس إىل أذهان التالميذ ويضح ما فيه من املعلومات أواألفكار املقدة

ت الىت يقصد ائل التعليمية هي الوسائل واآلالوقال أزهار أرشاد إن الوس
إذن الوسائل هي اآلال٢١.التعليماستخدامها 

علي إرشاد التالميذ وتوجيه حنو السلوك املنشودة، وأمهية كربى يف تدريس املواد املختلفة، 
.ومنها اللغة العربية

قال حممد يونس، إن الوسائل التعليمية هي كل ما يستخدمها املعلم من 
. تعني به على فهم تالميذه ما قد يصعب عليهم فهمة من املعلومات اجلديدةالوسائل ليس

اء إىل حواسهم فيعرض عليهم شيئا يسهل لقدمية أو يلجفقد يستعني بشئ من املعلومات ا

٨١-٨٠.، صاللغةتعلمحسن شحاتة،١٩
، )١٩٨٧دار املعارف،: مصر(،اجلز األول، التربية وطرق الدريس٢٠

٥٩.ص
٢١ Azhar Arsyad, Bahasa Arab dan Metode Pengajarannya, ( Yogyakarta: Pustaka

Pelajar,٢٠٠٤Cet. 11), hlm٤
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قوعد استخدام وسائل اإليضاح تطبيق علىعليهم إدراكه بأحدى احلواس فظهر أن 
٢٢.التدريس األساسية فهو يدرج من املعلوم إىل

وأما الوسائل ىف تعليم اللغة العربية هي يستخدمها املعلم أو الطالب، عملية تعلم 
.اللغوية بأسرع وأقل جهدالعربية لفهم  املادة أو املهاراةأو تعليم اللغة 

من الوسائل التعليمية هي األجهزة الصوتية، كاملسجالت، حيث تسهل قراءات 
الب النموذجية الىت تتوفر فيها سالمة النطق، ووضوح الصوت، وسالمة األداء اللغوي الط

ومتثيل املعاين، مث تعرض هذه القراءات على مسامع الطالب لالستفادة منها خالل احملاكة 
.والتقليد

أهمية الوسائل فى تعليم اللغة العربية.٢
، الوسائل التعليمية عند عبد العاليم ابراهم مهّم جّد

.٢٣

:يف حتسني عملية التعليم والتعلم هي ما تلىدور الوسائل التعليمية
.إثراء التعليم.أ

يا إثراء التعليم ا جوهرَ الوسائل التعليمية تلعب دورَ ت واألجناث أنأوضحف الدراسا
وتوسيع خربات التعلم وتيسري بناء املفاهيم وختطي احلدود اجلغرافية  والطبيعية 
بستخدام وسائل اتصال متنوعة تعرض الرسائل التعلمية بأساليب مثرية ومشوقة 

.وجذابة
.حتقيق اقتصادية التعليم.ب

عملية التعليم اقتصادية بدرجة أكرب من خالل زيادة نسبة التعلم ويقصد بذلك جعل
فاهلدف االول للوسائل التعليمية هو حتقيق أهدداف تعلم قابلة لليقاس . إىل تكلفته

.مبستوى فعال بأقل قدر من التكلفة يف الوقت واجلهد والصادر

.٣. ص) املعهد العصرى دار السالم، بدمن تاريخ: كونتور(، التربية والتعليمحممود يونس وقاسم بكر،٢٢
.٤٣٢،ط العاسرة، ص )١٩٦٨دار املعارف، : القاهرة(، الموجه الفنى لمدرس اللغة العربيةعبد العليم إبرهيم، ٢٣
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.حاجته للتعلمتساعد الوسائل التعليمية على استثارة اهتمام التالميذ وإسباع .ج
يكتسب التلميذ من خالل استخدام الوسائل التعليمية املختلفة بعض اخلريات 

. الىت تثري اهتمامه وحتقيق أهدافه
موس وثيق الصلة باألهداف الىت يسعى التلميذ أقرب إىل الواقيعة أصبح هلا معىن مل

.باعهابات الىت يتوق إىل إشالرغإىل حتقيقيها و 
.ا للتعلمتساعد على زيادة خربة التلميذ مما جيعله أكثر استعدادَ .د

الوسائل التعليمية متنوعة يكتسب التلميذ خربات مباشرة جتعله أكثر باستخدام و 
.مما ساعد على جعل تعلم التلميذ يف أفضل صورة. ا للتعلماستعدادَ 

٢٤.اشرتاك مجيع حواس املتعلم يف عملية التعلمتساعد الوسائل التعليمية على.ه

واس يف عمليات التعليم يؤدي إىل ترسيخ وتعميق هذا التعّلم إّن اشرتاك مجيع احل
الوسائل التعليمية تساعد على إشرتاك مجيع حواس املتعّلم، مما يساعد على بقاء أثر 

.التعليم
.فيةتساعد الوسائل التعليمية على حتاشي الوقوع يف اللظل.و

التلميذ الداللة الىت هلا واملقصود باللفظية استعمال املدارس ألفظا ليست هلا عند

على تكوين صور مرئية هلا يف ذهن التالميذ، ولكن إذاتنوعت هذه الوسائل فإن ذلك 
رس والتطابق بني معاين األلفاظ قارب يساعد على زيادة الت يف ذهن كل من املّد

.والتلميذ
.يف زيادة مشاركة التلمميذ اإلجيابية يف اكتساب اخلريات.ز

الوسائل التعليمية قدرة التلميذ على التأمل ودقة املالحظة واتباع التفكري تنمي
وهذا األسلوب يؤدي بالضرورة إىل حتسني . للوصول إىل حل املسكالتالعلمى 

.داء عند التلميذنوعية التعلم ورفع األ
.تساعد يف تنويع أساليب التعزيز اليت تؤدي إىل تثبيت االستجابات الصحيحة.ح
.تساعد على تنويع أساليب التعليم املواجهة الفروق الفردية بني املتعلمني.ط
٢٥..ي

، "الوسائل التعليمية في تدريس اللغة العربية"اخلالق ابن حنش الدرحمي، عبد٢٤
http:/www.khayma.com/education-technology/.html, kamis 6 – 11 – 2010, 09.14.
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:يليامكمن دور الوسائل التعلمية  رف أنّ من الفكرة السابقة، نع
َا.أ .والتقليل من النسيانجتعل التعلم أبقى أثر

.استثارة اهتمام الطالب وتشويقة للتعلم.ب
.جتعل الطالب أكثر استعدادا للتعلم.ج
.تكفل الوسائل التعلمية اشرتاك مجع حواس الطالب يف عملية التعليم.د
.عن األشياءتساعد اللطالب على تكوين مفاهيم سليمة .ه
.تساعد املعلم على حتقيق أهداف التعليم بأسرع وقت وأقل جهد.و
.تساعد املعلم على تقدمي مادية.ز
.تساعد على تنويع والتجديد النتثارة اهتمام الطالب ىف عملية التعلمية.ح

أساسيات في احتيار الوسائل التعليمية.٣
:أساسيات يف احتيار الوسائل التعليمية فهىوأما

أن تتناس.أ

.وامللل إىل نفوسهم
.أن تسهم  ىف حتققيق أهداف الرس، أو على األقل ىف حتقيق بعض منها.ب
.يث جتمع عناصر الطرافة والتشويقأن تكون مثرية الهتمام الطالب، حب.ج
.أن تكون بسيطة وواضحة، أي خالية من التعقيد.د
.أن تكون صحيحة ىف حمتواها.ه
٢٦.ىف إعدادها- قدر اإلمكان- أن يشرتك الطاالب.و

:من البيان السابق، فنعرف أّن من اساسيه يف إختيار الوسائل التعليمية ما يلى
.واستعدادات وحاجات الطالبأن تناسب الوسائل التعليمية مع قدرات - 
.أن تكون وسيلة تساعد لتحقيق أهداف التعليم- 
أن تكون واضحة وصحيحية يف حمتواها- 

..الوسائل"عبد اخلالق ابن حنش الدرحمي، ٢٥
..الوسائل"عبد اخلالق ابن حنش الدرحمي، ٢٦
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الوسائل التعليميةأساسيات في استخدام.٤
:وأما أساسيات يف استخدام الوسائل التعليمية ما يلى

.حتديد األهداف الىت حتققها بدقة.أ
األهداف بشكل دقيق قابل للقياس ومعرفة  وهذا يتطلب معرفة جيدة بطريقة صياغة 

وقدرة املستخدم على . العقلى، احلراكي، االنفعاىل وغريها: أيضا مبستويات األهداف
حتديد هذه األهداف يساعده على االختيار السلم للوسيلة اليت حتقيق هذا اهلدف 

.أوذلك
.معرفة خصائص الفئة املستهدافة ومراعاها.ب

التلميذ، واملستخدم الوسائل التعليميةعليه أن يكون عارفا ونقصد الفئة املستهدافة
للمستوى العمري والذكائي واملعريف وحاجات املتعلمني حىت يضمن االستخدام الفّعل 

.للوسيلة
٢٧.عرفة باملنهاج املدرسي ومدى ارتباط هذه الوسيله وتكاملها من املنهاج.ج

: يف الكتاب املدرسي بل تشملمفهوم املنهاج احلديث اليعين املادة أو املختوي 
األهداف واحملتوى، طريقة التدريس والتقومي، ومن ذلك أن املستخدم للوسيلة التعليمية 
عليه اإلملام اجلّيد باألهداف وحمتوى املادة الدراسية وطريقة  التدريس وطريقة القومي 

.حىت يتسىن له االستخدام األنست و األفضل للوسيلة
.ستخدامهاجتربة الوسيلة قبل ا.د

واملعلم املستخدم هو املعىن بتجريب الوسيلة قبل االستخدام وهذا يساعده على احتاذ 
القرار املناسب بشأن استخدام وحتديد الوقت املناسب لعرضها وكذلك املكان 

كما أنه حيفظ نفسه من مفاجآت غري سارة قد حتدث كأن يعرض فيلما . املناسب
جهاز العرض غري صاحل للعمل، أو أن يكون وصف غري الفيلم املطلوب أو أن يكون 

الوسيلة يف الدليل غري مطابق حملتواها مما يسبب إحراجا للمدرس وفوضى بني 
.التالميذ

?http:/www.alazhar.gov.eg/forum.aspx،"الوسائل لتعليميةاساسيات استخدام"مرقب املنتدى العام، ٢٧
posts&t= ،Rabu, 14-11-2010, 19.10.
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..ه
:

.ثهم على متابعه الوسيلةتوجيه جمموعة من األسئلة إىل املدرسني حت.١
.تلخيص حملتوي الوسيلة مع تنبية إىل نقاط هامة مل يتعرض هلا التلخيص.٢
.حتديد مشكلة معينة تساعد الوسيلة على حلها.٣

:يئة اجلو املناسب الستخدام الوسيلة.و
ويشمل ذلك على مجيع الظروف الطابيعة للمكان الذي ستستخدم فيه الوسيلة، 

. ية، توفري األجهزة، االستخدام يف الوقت املناسب من الدرساإلضاءة، التهو : مثل

.على النتائج املرغوب فيها
تقومي الوسيلة.ز

ويتضمن التقومي النتائج اليت ترتبت على استخدام الوسيلة مع  األهداف اليت أعدت 
ويكون التقومي عادة بأداة لقياس حتصيل الدراسني بعد استخدام الوسيلة، . من أجلها

.٢٨مناسبة للعملية الرتبوية 
عرف أّن من أساسيات يف استخدام الوسائل التعليمية ما ومن الشرح السابق، ي

: يلي
.داف التعليمية اليت ستحققها الوسيلةحتديد األه- 
.معرفة خصائص الوسيلة التعليمية- 
.جتربة الوسيلة قبل استخدامها- 
.يئة اجلو املناسب الستخدام الوسيلة- 
.تقومي الوسيلة- 

وعند التقومي على املعلم أن يعد استمارة تقومي يذكر فيها خصائص الوسيلة 
وملخصًا ملا احتوته من املادة التعليمية ونوعيها ومصاديرها والوقت الذي استهرقته 

.املناسبة للدراسني والطريقة وحتقيق األهداف التعليم

.اساسيات استخدام"مرقب املنتدى العام، ٢٨
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أنوع الوسائل التعليمية.٥
الوسيلة املستعملة يف تعلم اللغة على أساس احلواس املستعملة إلكتساب 

:املعلومات فيكون على ثالثة أقسام وهي
لوسائل البصريةا-ا

:البصر وتعتمد عليهاوهي اليت تستخدم حاسة
)الفوتو غرفية الثابتة، املتحركة، الصامتة، السرئح(الصور .١
األفالم املتحركة الصامتة.٢
اخلرائط.٣
اللوحات و البطاقات .٤
٢٩.السبورة الطاباشريية.٥

الوسائل السمعية- ب
:هي اليت تعتمد أساسا على حاسة السمع وتشمل

)و، وبرنامج اإلذاغة املدرسيةالرادي( اإلذاغة املسموعة .١
)مسجل الشريط(التسجيالت الصوتية .٢
)خمترب اللغة( معامل اللغة  السمعية .٣

الوسائل السمعية البصرية- 
:هي الوسائل التعتمد أساسي السمع والبصر معا ومتشمل

)التلفاز والفيديو(الصور املتحركة النطقة .١
األفالم املتحركة النطقة.٢
٣٠.فالم الثابتة واملصوبة بتسجيالت صوتيةاأل.٣

رح السابق يقوم الباحثة باخلالصة، أن الوسيلة املستعملة يف تعلم اللغة ومن الش
على أساس احلواس املستعملة إلكتساب املعلومات وهي الوسائل اليصرية، الوسائل 

تماع اهلادف تنمية قدرة على االسلمن الضروري و .السمعية، والوسائل السمعية والبصرية

-showtheread.php?t=http://www.al."الوسائل المعينة في تدريس اللغة العربية"عبد الصمد عمر، ٢٩
maqha.com/
.الوسائل المعينة"عبد الصمد عمر، ٣٠
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يف الوصول إىل املعلومات يف مجيع عمليات االتصال التعليمية اليت تعتمد على الصوت
، واالذاعة املسموعة الصوتيةالتسجيالتوهي باستخدام ) يعين مهارة االستماع(املناسبة

.، ومعمل اللغات)الراديو(

الصوتيةالتسجيالت.١
ق ألصوات وختزينها بطر بأنه عملية حفظ اميكن تعريف التسجيل الصويت

ادة مساعها حني تدعو احلاجة ، وذلك من أجل إعخمتلفة وباستخدام أجهزة متنوعة
صوت مهما كانت احليوانات واملوسيقى واإلنسان وأي، كتسجيل أصواتلذلك

بواسطة يكون وأيضا ،بواسطة األشرطةيكونأجهزة التسجيل الصويتو . مصدرة
.٣١األسطوانات

رخيصة الثمن ومتوافرة بكثرة هي ت الكاسيت الصوتيةمميزات مسجالومن 
ميكن استخدامه يف أي مكان وزمان فهو خفيف الوزن وقابل ، وسهلة االستعمال

ميكننا ، ميكننا حمو الشريط والتسجيل عليه من جديد يف أي حلظة نشاء، لالنتقال
.اجلمعيتكيفها بسهولة لتناسب مع حمتويات لغوية خمتلفة ومع التدريس الفردي و 

باإلضافة إىل مميزات كما ذكرت السابق، توجد النقائص من نواحها منها حتديد 
يف أي أن ينتشر اىل انتشاره على مكان لعرض الربامج فحسب و أغلى حينما يريد 

.مكان

)الراديو(االذاعة املسموعة .٢
:اإلذاعة Broadcasting من خالل انتشار ( ميكن القول أن اإلذاعة :

فاإلنسان يستمع إىل . تعد أوسع وسائل االتصال اجلماهريي انتشارًا حالياً ) الراديو 
الراديو أو املذياع ويستفيد من براجمه املختلفة يف أي مكان يف العامل دون عائق أو 

.٣٢وغريهايف الطائرة، يف البحر،يف البيت، يف السيارة يف املكتب: حاجز 
توصيل املعلومات إىل عدد كبري :ائد أمههوسيلة تعلم وتعليم فو باعتبارهللراديو

تدريب املعلمني غري املؤهلني أو اللذين مل ، من املتعلمني مهما تباعدت مدارسهم

٣١ http://www.alyaseer.net/vb/archive/index.php?t-1495.html. Sabtu 16-12-2010, 19.30.
٣٢http://www.alyaseer.
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اللغة بالقاعة أو حمدودة ومن نقائصه مل توافر . يتدربوا تدريبا كافيا قبل االلتحاق باملهنة
.العربيةناسبة عندما يستخدم لتعليم اللغة العربية حيث أنه غري امل

خمترب اللغات.٣

الطالب فيها مقصورات صغرية بعضها عن بعض جدران مانعة للضوضاء حبيث ال 
ااور له لب  لطا له ا يقو لب ما  لطا و هذا يسمح له بالتمرن على التكلم باللغة . يسمع ا

ج اآلخرين أو يزعجه األخرون و نتيجة ذلك إمكانية قيام اليت يتعلمها دون أن يزع
.٣٣طالب الفصل مجيعا بالتمرن يف وقت واحد

يضعها املعلم ) يكروفونم(القط للصوت جيل والعب اسطوانات ومساعتني و جبهاز تس
التحدث مع الطالب مجيعا أو مع أي منهم سماع و ، حبيث تتيح له العلى رأسه

يدعم هذا الطراز اجلديد مجيع مصادر بث و .بواسطة مفاتيح لوحة حتكم أمام املعلم
،  مشغل أقراص مدجمة،جهاز كاسيت: املادة التعليمية من خالل الوسائط التالية

. كمبيوتر حممول أو حاسب آيل
لتنمية قدرة على االستماع ولكن كما على الرغم من أن الوسيلة املذكورة مهمة 

املواد السمعية . هي املعروف تلك اآلالت حيتاج إىل مواد السمعية اليت إعددت من قبل
هي املواد اليت تسجل عليها املعلومات بالصوت وحده ومن مث تسرتجع بالسمع وحده ومن 

أمثلة املواد ومن.أمثلتها االسطوانات الصوتية واالشرطه الصوتية واألسالك الصوتية
. السمعية هي لنغوافون يف تدريس اللغة العربية اليت ترتب يف االسطوانات الصوتية

لينغوافونلمحة عن.٦
د طريقة مدرسة على أسس ة العربية الطويل لغري العرب مل جييف تاريخ تعليم اللغ
ف إىل وكل ماظهر. عملية مسجيلة أو منشورة
).لينغوافون(انات أو تسجيالت كما فعلت شركة طو التمرين باالستماع إىل اس

-http://www.alfusha.net/t7358.html,selasa 09، مختبر اللغة في تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها٣٣

01-2011, 20.00.
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وهو ،)Jacques Roston(وس روسطان قاكجل١٩٠١ينغوافون يف لتأسست 
أا هي التدريب على اللغة أول شركة )كولو(ولد يف بولندا،،مدرس الرتمجة واللغة ، و

اسي التقليدي الذي ألفه باالشرتاك مع عرتاف إمكانات اجلمع بني الربنامج الدر لإل
ينغوافون رائدة أيضا يف استخدام التكنولوجيا مثلما ل. ملحوظةاسطوانة الشمع مث مع

الصوت واحلاكي، ولقد تابعت كل ما تسجيلنشأت مناللغة، اليت وسيلة هامة لدراسة 
.٣٤رتنتتقدم من خالل استخدام األشرطة والفيديو واألقراص املضغوطة وشبكة اإلن

لينغوافونبوسيلة االستماعالخطوات تعليم .٧
مية، وأما يخلطوات اخلاصة ىف استخدام الوسائل التعلأن يهتم باللمعلمينبغى

:فهي ما تلىلينغوافون يف تعليم اللغة العربية بوسيلة اخلطوات
.إلقاء املادة التعليمية ىف وقت مناسب.أ

تنظم حلة الفصل .ب
.ويبذلوا جهودهم عن املادة التعليميةؤاتقوية دافعية الطالب ليبد.ج

:وحث التالميذ على
ىف حالة هادئةلينغوافوناستماع - 
إيصال ما مسعوا استثارة اهتمامهم ليستمع املادة التعليمية مع تفهيم معناها- 

٣٥.بإرشادات املعلم

.عرضها يف املكان املناسب، حبيث يتمكن مجع الطالب من مشاهدها.د
:ليفيما يلينغوافونمباستخدااالستماععليم وأما من اسرتاتيجى ت

اللغة العربية أو املعلومات بار األخالذى حيتوى على املواد لينغوافون استعداد - 
.الفصحى

ستماع ويكتب املعلومات أو الالالطالبويدفع املعلم علىع املواد لينغوافونإمسا - 
.ىف الشريطاألخبار 

.يكتب ويبحث املعلومات أو األخبارجعل الطالب على أربعة فرق، ولكل فرقة- 
.مام الفصلىل زمالئه أالطالب بأداء احلاصل إيأمر املعلم - 

٣٤ Http://En.Wikipedia.Org/Wiki/Linguaphone_%28company%29, jumat, tgl 15 oktober
2010 jam 15.21.

٣٥ Nana Sudjana dan Drs. Ahmad Rivai, Media Pengajaran, (Bandung: Sinar Baru
Llgensindo,٢٠٠٧ ), Cet. V11, hal ١٣٢
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٣٦.مرة أخرى لتقومي حاصل الطالباملواد لينغوافون إمساع - 

يثري دوافع تالميذه لالستماع، ىل الفصل، أناذن، بعد أن يدخل املعلم إ
وهلذا فإن .املواد لينغوافونعناعفالتالميذ البد أن تكون لديهم أسباب معقولة الستم

فإن عرف التالميذ . ملعلم
تعلم حرصا ىف عملية ن أكثروسيكونو . فوأثر دوفعهم، األساب، 

لى حتليل وتفسري االستماع حىت حيصلوا على املعلومات املطلوبة، ويكونوا أكثر قدرة ع
أن يبدأ ىف ينبغى املدرساملواد لينغوافونوبعد استماع  . املواد لينغوافونالكالم املنوق ىف 

ني كلمة ىف الطق واملعىن، طرح الألسئلة الىت أعدها من قبل، وذالك كالسؤال عن الفروق ب
ومات الىت جاءت أو عن أنواع املعلاملواد لينغوافون عن الفكرة الرئسية الىت ذكرت السؤال

.ا
لينغوافونونقائصمميزات.٨

:   ٣٧وهيملواد السمعية عتبار اىل اابمن مميزات لينغوافون
. ويكمل بالكتاب الدرسسهلة اإلعداد باستخدام مسجالت )١
ااالت املوضوعية )٢ لف  ملخت نوعة  ات مت يق تطب فر  تو
األجهزة صغرية احلجم سهلة النقل والتشغيل )٣
احلة مبفردها أو مرتبطة بربنامج مسع بصري مرونتها جتعلها ص)٤
االستنساخ سهل واقتصادي )٥
محلها ملعلومات الميكن للمواد املطبوعة محلها )٦
٧(

املواد السمعية كغريها من املواد معرضة ألنواع كثرية من املخاطر واليت تؤدي 
ولكن املواد السمعية تعترب من اقل األنواع تضرراً فغالباً مايتم حفظها يف ،تلفهابدورها إىل 

علب وصناديق بالستيكية حتفظها من األتربة والغبار واحلشرات وكذا تسرب املياه وهذه 
امليزة من أهم ما متتاز به املواد السمعية عن غريها من املواد مثل الكتب أو املواد الورقية 

اا تتأثر من الغبار والديدان واحلشرات وتسرب املياه الذي يؤدي إىل بللها وبالتايل تلفها ف

٣٦ Radliyah Zaenuddin, M.Ag., dkk.,Methodologi dan Strategi Alternative Pembelajaran
Bahasa Arab, (Yogyakarta: Pustaka Rihlah Group,٢٠٠٥ ), Cet. 1, hlm.٦٠

٣٧ http://www.alyaseer.net/vb/archive/index.php?t-1495.html. Rabu 1-1-2011, 19.20.
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وهناك عيب يف املواد السمعية يتعلق بالنسخ فعملية نسخها سهلة ورخيصة .ومتزقها 
، والتكلف وقتًا طويالً 

.طة ويسروضياعها وكذا سرقتها وبكل بسا
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