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  الباب الرابع

 مشكالت تعليم مهارة االستماع وحلها لتالميذ الصف العاشر

 اإلسالمية مانكانج كوالن توغو سمارانج فى مدرسة "نور الهدى" العالية

 

 اإلسالمية مانكانج كوالن توغو سمارانج مدرسة "نور الهدى" العالية لمحة عامة عن  .أ 

  تاريخ التأسيس والموقع الجغرافي .1
 الثانويةاإلسالمية وكذالك مدرسة "نور اهلدى"  اهلدى" العالية نورمدرسة " 

ت ظالل نفس مؤسسة التعليم "املعارف" الىت حتتقوم بتأسيسها وتنظيمها اإلسالمية 
 . 1987يناير  24تأسست ىف تاريخ 

اإلسالمية مانكانج كوالن توغو مسارانج  مدرسة "نور اهلدى" العالية فكرة تأسيس
مسارانج بسبب نقصان تالميذه  احلكومية" العالية 2هي بنسبة انتهاء مدرسة "حسن الدين 

الذي ولده يتعلم ىف معهد "اإلصالح" ومدرسة "نور  والد التلميذومل يتم إدارته. فرائ 
سكن ىف املعهد على األقل اهلدى" العالية اإلسالمية ليستمر تربية ولده بعد خروجه منها ي

اإلسالمية الىت قامت أوال قبل  الثانويةواإلسم "نور اهلدى" هي إسم مدرسة سنوات.  6
  قيام مدرسة العالية اإلسالمية ألما متعلقان تارخييا وتربويا. 

لتحقيق هذه الفكرة، قررت املناقسة أن تنفيذ التعليم املدرسة العالية ىف نفس بناء 
احا. وكذلك مدير صب الثانويةووقتها مساًء بعد انتهاء تعليم املدرسة  ويةالثاناملدرسة 

  عى نفسها. تر ستطيع املدرسة أن تاألجر حىت  وان مل ينالو ن واملوظفو املدرسة واملعلم
يف  اإلسالمية مانكانج كوالن توغو مسارانج مدرسة "نور اهلدى" العاليةوموقع 

 8663945شارع كياهى غيالنج قومان مانكانج كوالن توغو، مسارانج رقم اهلاتف: 
اإلسالمية ومسجد  الثانوية"  نور اهلدى) وحتتل مكانا واحدا وموحدا مبدرسة " 024(

  1واملعهد "االصالح" اإلسالمية السلفية. مانكانج كوالنقومان  "املتقني"
  

  وبعثتها اإلسالمية مانكانج كوالن توغو سمارانج مدرسة "نور الهدى" العاليةرؤية  .2
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نسهم يف  هي " اإلسالمية مانكانج كوالن توغو مسارانج مدرسة "نور اهلدى" العاليةرؤية 
مساعدة بناء اتمع والدولة لكي تكون بلدة طيبة وربا غفورا بإعطاء هلم زاد العلوم الدينية 

املدنية العصرية وتزويدهم باملهارات االساسية اليت  بطريقة أهل السنة واجلماعة وتوحيدها بالعلوم
  ". تأتيهم القيمة الزائدة حىت ينبع منهم الطالب ذوا األخالق الكرمية والذكاء واملاهرون

   وبعثتها كما يلى:
 ترقية اخلدمة العالية ملدرسة  ) أ

 ترقية الوالء العالية ملدرسة  ) ب
 ترقية األسوة احلسنة  ) ت
ونساعدهم لكي يبلغ إىل حد اقصى على ما قد قرره ندعم إىل كل رءساء املدرسة   ) ث

 مشرف املدرسة
انشاء اخلربة على القيم الدينية اليت تكون مصدرا اهلاميا للسلوك العايل على مجيع    ) ج

 عناصر اجلمعية وما فيها

تطبيق االدارة االهلامية وتطورها بتوريط مجيع قوة عناصر اجلمعية واتمع العام كمن ذوا   ) ح
  2امة.املصلحة الع

  

   اإلسالمية مانكانج كوالن توغو سمارانج مدرسة "نور الهدى" العاليةأهداف  .3
 أما األهدف الىت تستحق املدرسة عماليتها وهي ما يلي:

إىل اهللا ومهّذبا وذكيا وعاملا وقادرا وماهرا ومسئوال لدى الدين  تقياإجعال إنسانا  )1
 والشعب والوطن.

جيري مراحل التعليم األساسية إعطاء الفرصة لولد الوطن أخص ولد ضة العلماء  )2
 واملتوسطة ىف املدرسة الىت فيها اجلودة اجليدة والنوعية املوحدة.

إشرتاك تقدمي وتنمية كل فن معارف العام والتكنولوجيا حمتاجا إىل تقدم الوطن  )3
 والشعب.

 ة غري اإلسالم الفسادة.تقدمي وتنمية ثقافية اإلسالم ومتنع ثقافي )4
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إجعال املدرسة جمال اخلدمة لدى أعضاء ضة العلماء من أجل عز اإلسالم  )5
 3واملسلمي�ن ىف ضوء الرتبية.

  

 الدراسي المنهج .4
عملية الرتبية والتعليم يف يوم االثنني إىل يوم السبت، ويوم اجلمعة يوم العطلة. أما 

  فهي ما يلي :اإلسالمية مانكانج كوالن  العاليةدرسة "نور اهلدى" مباملناهج الدراسية 

  املادة  رقم  املادة  رقم

  الرياضيات   12  الفقه  1

  اللغة اجلاوية  13  العقيدة واألخالق  2

  احلاسوب العايل  14  القرآن واحلديث  3

  علم الفنّ   15  التاريخ اإلسالمي  4

  اجلغرافية  16  اللغة العربية   5

  االقتصادي العلم  17  اللغة اإلندونيسية  6

  العلم االجتماعي  18  اللغة اإلجنليزية  7

  العلم احلسايب  19  الكيمياء  8

  الرياضة  20  البيولوجيا  9

  تربية الوطين  21  الفيزياء  10

  التاريخ الوطين والعامة  22  النهضة العلماء  11

  
مت مدرسة "نور اهلدى" العالية استخد 2012/2013يف هذا العام الدراسي 

بعد   (KTSP)املدرسية مسارانج املنهج  الدراسي على مستوي الوحدة  مانكانج كوالناإلسالمية 
، وحصة 2004ىف عام  )KBKمت املدرسة املنهج الدراسي على أساس الكفاءة  (استخد
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التعلم كل أسبوع ستة أيام بثانية وعشرين حصة ومخسة وأربعون دقيقة كل حصة واحدة. وأما 
  4صف حصتان يف كل أسبوع.مادة اللغة العربية يف كل 

  

 والتسهيالت الوسائل .5
وسائل وتسهيالت  اإلسالمية مانكانج كوالن توغو مسارانج مدرسة "نور اهلدى" العاليةيف 

  :5ما يلي

  العدد  الوسائلنوع   الرقم

  12  غرفة التعلم  1

  1  معمل العلم الطبيعية  2

  1  معمل الكمبيوتر  3

  1  معمل اللغة  4

  1  املكتبة  5

  1  الرياضية غرفة  6

  1  غرفة مدير املدرسة  7

  1  غرفة االدارة  8

  1  غرفة املعلمني  9

  1  غرفة وحدة الصحة املدرسية  10

  2  محام األساتيذ  11

  3  محام التالميذ  12

  1  غرفة التوجيه واإلرشاد  13

  OSIS 1غرفة  منظمة داخلية لطالب املدرسة   14

  TU    1  غرفة نظام اإلدارة  15

                                                
 التعليم وأساتذه ىف غرفة اإلدارة حصةمن جدوال  البيانات 4

  2012/2013اإلسالمية بسمارانج سنة دراسية  العالية" نور اهلدىالبيانات من كتاب الدليل األكادميي ملدرسة " 5
 مشاهدة بيئة املدرسة و 
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  1  الرياضةغرفة   16

  2  خمرن  17

  1  غرفة األخرى  18

 

 اإلسالمية مانكانج كوالن توغو سمارانج مدرسة "نور الهدى" العاليةتركيب إدارة  .6

 6 اإلسالمية مانكانج كوالن توغو مسارانج درسة "نور اهلدى" العاليةاهليكل التنظيمي مل   ) أ
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
 
 
 

 أحوال املعلمني واملوظفني  ) ب
عنصر من عناصر التعليم، له دور مهم وشأن عظيم يف جناح كما عرفنا أن املعلم 

عملية التعليم. وإن يف كل مدرسة معلمني وموظفني الذين خيدمون أنفسهم فيها حسب  

                                                
 2012/2013اإلسالمية بسمارانج سنة دراسية  العالية" نور اهلدىالبيانات من كتاب الدليل األكادميي ملدرسة "  6

  ير المدرسةدم

الليسانس  م. أخيار 

  أمين الصندوق

  الليسانسنور القمرية 

 موظف مجال

  شؤون الطلبة

 فوزي حسن
  الليسنس

   موظف مجال

  اإلدارة

  الليسنس مستقيم
  

موظف مجال 

  المنهج الدراسي

 مفىت الدين

موظف مجال 

  العالقة العامة

  الليسنس سودرنو
  

موظف مجال 

  التسهيالت

  احلج حمي الدين
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مانكانج  اإلسالمية  مدرسة "نور اهلدى" العالية كفاءم وجماالم وخصوصيام. ويف
وأما  2012/2013.7يف العام الدراسي  نيموظف 4معلما و 30 كوالن توغو مسارانج

  أمساءهم وبيانات وظيفتهم فكما يلي:
  

  الكفاءة الدراسية  البيان  اإلسم  الرقم

مدير املدرسة ومعلم   م. أخيار الليسنس  1
  الرياضيات

  علم اإلتصالىف ص متخص

موظف جمال  ومعلم الفقة   مفيت الدين املاجستري  2

  املنهج الدراسي
  تربية اإلسالمىف متخصص 

معلم اللغة اإلندونيسية   حسن فوزي الليسنس  3
  وموظف جمال شؤون الطلبة

  علم الكمبوتر ىف متخصص

أمني الصندوق ومعلمة   نور القمرية  4
  ةاخلياط

  ىف األزياء ةمتخصص
tata busana  

  عاملةامل  علمىف متخصص   علم الرياضيات معلم  م. بسطاىن الليسنس  5

علم أحوال ىف متخصص   معلم الفقه  خمايري الليسنس  6
  السياسة

  تربية اإلسالمىف  ةمتخصص  معلمة تربية الوطنية  لينا فؤادة  7

اللغة ىف متخصص   معلم اللغة اإلندونيسية  أ. صديق الليسنس  8
  اإلندونسية

التاريخ اإلسالمي  ةمعلم  سراج امليعة الليسنس  9
  والفنّ 

  تربية اإلسالمىف  ةمتخصص

  علم الطبيعيىف متخصص   معلم والكيمياء  غمني الليسنس  10

  البيولوجياىف  ةمتخصص  معلمة البيولوجيا والكيمياء  فوجي هندياين الليسنس  11

  تربية اإلسالمىف متخصص   الفيزياء معلم  موجيطا سنوسي الليسنس  12

                                                
 2012/2013اإلسالمية بسمارانج سنة دراسية  العالية" نور اهلدىكادميي ملدرسة " البيانات من كتاب الدليل األ7
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  اللغة اإلجنليزيةىف  ةمتخصص  اللغة اإلجنليزية ةمعلم  الليسنسدية ككاجي   13

  اللغة اإلجنليزيةىف  ةمتخصص  اللغة اإلجنليزية ةمعلم  نور فريدا ختم الليسنس  14

  تربية اإلسالمىف متخصص   معلم اللغة العربية  سودرنو الليسنس  15

  SLTA  معلم النهضة العلماء  علي حسن احلج  16

  الدعوةىف   متخصص  معلم النهضة العلماء  الليسنسخرياين احلج   17

دراسة ىف متخصص   معلم النهضة العلماء  صابرين املاجيستري  18
  اإلسالمية

  ىف اتصال اإلسالم  متخصص  معلمة علم اإلجتماع  مستقييم الليسنس  19

  ىف علم الرياضة متخصص  معلم الرياضة  سد ويدريو الليسنس  20

  اإلدارةىف متخصص   الرياضةمعلم   سوغنج الليسنس  21

  اإلدارةىف متخصص   معلم احلاسوب العايل  مفتاح العامق الليسنس  22

  الفلسفةىف متخصص   معلمة عقيدة األخالق  إيكا نور العلييا الليسنس  23

    PKnة ىف متخصص  اللغة اجلاوية ةمعلم  رئيسة الليسنس  24

ىف علم اتمع  متخصص  معلم اجلفرافيا  رمضن الليسنس  25
   ISIP والرتبية

  SLTA  معلم القرآن واحلديث  حمي الدين احلج  26

  SLTA  معلم تربية الوطنية  أخريين خبري  27

 التاريخ ىف متخصص  معلم التاريخ الوطين والعامة  مشس الدين الليسنس  28

 اإلدارةىف متخصص   معلم اإلقاصادية احلسابية  أ. فتحا احلج الليسنس  29

  SLTA  موظف اإلدارة  حممد رافعي  30

 -  (rebana)     مدرب الدّف   رمحة  31

 -  مدرب الكّشافة  أ. عريف خري املنيف  32

 - (paskibra)مدرب   هري  33
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مدرسة "نور اهلدى" وعرفت الباحثة من اجلدول السابق أن معلم اللغة العربية يف 
واحد وهو األستاذ سودرنو املتخرج يف كلية  اإلسالمية مانكانج كوالن توغو مسارانج العالية

 الرتبية بقسم تربية اإلسالم جبامعة وايل سوجنو اإلسالمية احلكومية مسارانج. 
 أحوال املتعلمني  ) ج

 اإلسالمية مانكانج كوالن توغو مسارانج مدرسة "نور اهلدى" العاليةعدد التالميذ يف 
ف العاشر ينقسم إىل أربعة ، أما الص2012/2013تلميذا يف العام الدراسي  381

فصول (أ،ب،ج،د). مث الصف احلادى عشر والصف الثاىن عشر ينقسمان إىل ثالثة 
فصول وهي فصل واحد من علم الطبيعي وفصالن من علم اإلجتماعي، وجدول عدد 

يف العام الدراسي  اإلسالمية مانكانج كوالن مدرسة "نور اهلدى" العاليةتالميذ 
  كما يلي:  2012/2013

التالميذعدد  الصف الرقم  

 152 الصف العاشر 1

 125 الصف احلادى عشر 2

 109 الصف الثاىن عشر 3

 381  اموع

 

اإلسالمية مانكانج  "نور الهدى" العاليةتعليم مهارة االستماع في الصف العاشر  بمدرسة   .ب 

 كوالن توغو سمارانج

اإلسالمية مانكانج كوالن توغو  مدرسة "نور اهلدى" العالية عّلم معلم اللغة العربية ىف قد    
تعليمها ىف املدارس األخرى. ومن تعليمها تعليم مهارات اللغوية  عميقا سواء كان تعليمامسارانج 

األربعة، وهي االستماع والقراءة والكالم والكتابة. ستتقدم الباحثة ىف هذا اال كيفية تعليم 
  مهارة االستماع فيها، وهي كما يلى:

 مانكانجأهداف تعليم مهارة االستماع فى مدرسة "نور الهدى" العالية اإلسالمية  .1

غايات اليت يراد الوصول إليها  األهداف حتتل مكانة مرموقة ىف عملية التعليم ألا
يف  تعليم مهارة االستماع مهم جدا ألن هلا عالقة قوية  األهدافو يف اية مرحلة ما. 
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باختيار الطريقة واملادة الىت يستخدمها املعلم يف تعليم مهارة االستماع. وأما اهلدف 
هو مانكانج العالية اإلسالمية   تعليم مهارة االستماع يف مدرسة "نور اهلدى"الرئيسي يف

تنمية قدرة التالميذ على أن يفهموا ما مسعوا من أصوات لغوية أي أن يكون قادرين 
  على مهارة االستماع.

  وتندرج حتت ذلك اهلدف الرئيسي األهداف ما يلى:
 يها كما مسعوها.أن يسمع التالميذ عبارات القصرية ويرددوا إل  ) أ

 يسمع ويفهم التالميذ النص املسموعة جمماال  ) ب
 يستطيع التالميذ أن جييب السؤال مناسبة بالنص املسموعة  ) ت
 يستطيع التالميذ أن يكتب املفردات مناسبة بالنص املسموعة  ) ث
 8يعرف التالميذ املفردات الغريبة .  ) ج

 

 الكتاب الدراسي المستخدم في تعليم مهارة االستماع .2

إن يف عملية تعليم كتاب حيتوي على املواد الدراسية اليت سيوصلها املعلم إىل 
اإلسالمية  مدرسة "نور اهلدى" العاليةاملتعلم. وكذالك ىف تعليم مهارة االستماع ىف 

مانكانج كوالن توغو مسارانج هلا كتاب املعدة احملتوي على قواعد النحوية واملهارات 
  األربعة.

اإلسالمية  مهارة االستماع تستخدم مدرسة "نور اهلدى" العالية مالتعليوىف عملية 
مانكانج كوالن توغو مسارانج كتب اللغة العربية املضموم حسب املادة املعينة مبا قررت 

مجيع وزير الرتبية الوطنية. ومادة التعليم اللغة العربية لصف العاشر مبدرسة العالية ىف 
"تعليم   " و"العائلة". وقد أخد املعلم كتاب املقررأحناء إندونيسيا موضوعه "التعارف

"حكمة" احملتوى على املادة LKS " وPelajaran Bahasa Arab Kelas Xاللغة العربية 
وكل  9القصرية والتدريبات الكثرية لقياس مدى فهم الطالب للمادة املشروحة.

ة القراءة ر ملهاحتتوي على أربع مهارات مثال من النص أو القراءة موضوعات منها 
 والكتابة، فمادة احلوار باستماع والكالم. 

                                                
 واجهة مع معلم اللغة العربيةاملقابلة و امل 8

 واجهة مع معلم اللغة العربيةاملقابلة و امل  9
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 الطريقة والوسيلة في تعليم مهارة االستماع .3

الطريقة اليت يستخدمها املعلم يف عملية تعليم مهارة االستماع يف الصف العاشر 
غالبا هي الطريقة السمعية والشفوية. مانكانج العالية اإلسالمية  درسة "نور اهلدى"مب

املعلم الدرس بقراءة النص املسموع حسب املادة يف كل لقاء، مث يستمعها التالميذ يبدأ 
 ويفهموها. ويف بعض األحيان يبدأ املعلم بالقراءة مث يتبعها بقراءة تلميذ واحد وتتبعون .

درسة "نور واللغة املستخدمة يف عملية تعليم مهارة االستماع يف الصف العاشر مب
نيسية كاللغة القومية للتالميذ هي اللغة اإلندو مانكانج مية العالية اإلسال اهلدى"

مها املعلم ما استخدستخدم اللغة العربية كاللغة االتصالية قليال. واالسرتاتيجية اليت تو 
 يلي:

القراءة اجلهرية، وهي االسرتاتيجية اليت يستخدمها املعلم لتلميذ واحد ليقرأ  .1
  القراءة بصوت عايل.

اسرتاتيجية التعليم حيث كان التالميذ يقومون بأنشطة التدريبات التدريب هو  .2
ليتعودوا ويفهموا املادة املسموعة عميقا، وهذه االسرتاتيجية ابتدأت بالتعريف 

  األساسي عن املادة من املعلم.
السؤال واجلواب، هذه االسرتاتيجية يستخدمها املعلم بطلب التالميذ ملالحظة  .3

  ة، مث يلقى املعلم األسئلة ليجيبها التالميذ.املادة الصوتية املسموع
االختصار هي االسرتاتيجية اليت يستخدمها املعلم الختصار مضمون املادة  .4

 الصوتية املسموعة 
والوسيلة اليت يستخدمها معلم اللغة العربية يف عملية تعليم مهارة االستماع  يف 

مسارانج وسائل  مانكانج كوالنالعالية اإلسالمية  درسة "نور اهلدى" الصف العاشر مب
  10التقليدية هي السبورة والطباشري وصوت املعلم.

  
 

 عملية تعليم مهارة االستماع .4

                                                
 شاهدة ىف أثناء الفصلم 10
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  التعليم عملية قبل  ) أ
  العربية ما يلي: اللغة معلم أعد التعليم عملية يبدأ قبل أن

سنوي وهو برنامج تنفيذ تعليم اللغة العربية ملدة سنة تعليمية  برنامج -
 واحدة.

سدسي وهو برنامج تنفيذ تعليم اللغة العربية لكل مدة نصف السنة  برنامج -
 التعليمية وهي ستة أشهر.

الفصول وهي حتتوي على  يف التعليم تنفيذ تنفيذ التعليم كمرجع خطة -
التعليمية،  املواردوالطريقة والوسائل و  التعليمية ، واملوادالتعليم أهداف

 اإلجناز األساسية ومؤشراتومعيار الكفاءة والكفاءة  ،الوقت وختصيص
  11.التعليم نتائج وتقييم التعلم أنشطةو  الكفاءات من

 التعليم عملية  ) ب
تنقسم خطوات عملية مهارة االستماع إىل ثالث أنشطة وهي األنشطة 

  التمهيدية وأنشطة النواة واألنشطة االختتامية.
التعليم األنشطة االفتتاحية هي األنشطة اليت فعلها املعلم يف أول عملية  )1

اليت تشمل: السالم، وتنظيم الفصل، وكشف احلضور، وإلقاء األسئلة عن 
  املادة السابقة، وحتضري تصور املادة اليت سيتعلمها التالميذ لذلك اليوم.

أنشطة النواة وهي تشمل إلقاء املعلم املادة ويشرحها، مث يعطي الفرصة  )2
ليم مهارة االستماع قرأ للتالميذ لتنمية فهمهم ومعرفتهم عن املادة، وىف تع

  املعلم قراءة جهرية مث استمع التالميذ وفهم املادة املسموعة.
األنشطة االختتامية هي األنشطة األخرية اليت تشمل الفرصة للتالميذ  )3

ليسألوا عن املادة اليت مل يفهموها فهما تاما، مث يستنبطوا املادة اليت 
تقييم والواجب املنزيل للتالميذ، يتعلموا يف ذلك اليوم، مث يعطي املعلم ال

  وخيتم التعليم بالدعاء والسالم.

                                                
 واجهة مع معلم اللغة العربيةاملقابلة و امل 11
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م املعلم الطرق والوسائل واالسرتاتيجيات استخدويف عملية التعليم 
والكتاب الدراسي واملصادر األخري للوصول إىل األهداف املرجوة اليت قد سبقت 

 12بياا وشرحها.
  التعليم بعد عملية  ) ت

عرفة قدر جناح عملية مل تقدير أو تقييم املعلم على التعليم عملية بعد
  التالميذ. تعلم نتائجومعرفة  التعليم

  

  (evaluation) التقييم .5
 التالميذ نوعان، ومها قدر إجناز قياسل العربية اللغة معلم به يقوم الذي التقييم

 العربية ه معلم اللغةيستخدمو تقييم االختبار هو التقييم الذى االختبار.  وغري االختبار
استيعام مادة مهارة االستماع. وأما  أو على املعرفية اجلوانب التالميذ يف إجناز قياسل

 السلوكية وانباجل لتقييم معلم العربية يستخدمه هو التقييم الذى االختبار تقييم غري
  14وجدول تقييم مادة مهارة االستماع ما يلي: 13للتالميذ.
  
  

                                                
 وتوثيق خطة التعليم العاشرمشاهدة عملية تعليم اللغة العرية يف الصف 12

 مشاهدة عملية تعليم اللغة العرية يف الصف السابع وتوثيق خطة التعليم 13

 الصف العاشر البيانات من ختطيط التعليم 14

  التقييم  مؤشرات إجناز الكفاءات

  السؤال  األداة  التقنية

استماع النص  -
املسموع باستخدام 
شىت وسائل (املعلم 

 أو التسجيل)
مناقشة املادة  -

ماموضوع  .1  االختبار التحريري  االختبار اليومية
 احلوار

تعبري ما ىف  .2
احلوار مرة 
ثانية ىف صغة 



39 
 

  
  
  

  
 
  

 

في الصف العاشر  بمدرسة " نور الهدى" العالية مشكالت تعليم مهارة االستماع   .ج 

 اإلسالمية مانكانج

اإلسالمية مانكانج   مدرسة "نور اهلدى" العاليةبعد أن قامت الباحثة باملشاهدة واملقابلة يف     
والتوثيق مبا يتعلق بتعليم مهارة االستماع فيها وجدت الباحثة املشكالت  كوالن توغو مسارانج

  ربة مهارة االستماع يف الصف العاشر يف تلك املدرسة، وهي كما يلي:يف تعليم اللغة الع
 املشكالت من ناحية التالميذ .1

 خلفية التالميذ الرتبوية واللغوية -
 العربية وكتابتها اللغة اختالف قدرة التالميذ على فهم املسموع -
 قلة رغبة التالميذ ودوافعهم يف تعلم اللغة العربية -
 تالميذقلة االهتمام من والدي ال -
 نقصان املفردات اليت استوعبها التالميذ -

 املشكالت من ناحية املعلم .2
 استخدام الطريقة التقليدية للمعلم -
  ملل شرح املعلم -
 استيعاب املادة لدى املعلمقلة  -

 املشكالت من ناحية املادة .3
 صعبة قواعد اللغة العربية -

 املشكالت من ناحية الطريقة .4
 الفعالية املستخدمة واالسرتاتيجية قلة الطريقة -

 جمماال
  تعبري املادة جمماال -

  النثر
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 كثرة طريقة احملاضرة -
 املشكالت من ناحية الوسيلة .5

 عدم وسائل السمعية والبصرية احلديثة املستخدمة -
 استخدام معمل اللغة على حد أقلّ  -

 

  د. مباحث في نتائج البحث

تعليم مهارة االستماع لدى التالميذ الصف العاشر فى مدرسة " نور الهدى" العالية  .1

 كوالن توغو سمارانج مانكانجاإلسالمية 

اإلسالمية  مدرسة "نور اهلدى" العالية ىف وقد عرفنا أن تعليم مهارة االستماع  
مانكانج كوالن توغو مسارانج تعليما عميقا سواء كانت تعليمها ىف املدارس األخرى. 

تعليم مهارة االستماع لدى التالميذ الصف العاشر ىف  ومباحث يف نتائج البحث عن
 .مانكانج كوالن توغو مسارانجمدرسة " نور اهلدى" العالية اإلسالمية 

 المنهج الدراسي  )أ 

ومن نتائج البحث السابقة أن املنهج الدراسي يف مدرسة " نور اهلدى" العالية     
متتبعا مبا قرر وزير الرتبية ىف بلد اإلندونسيا. إن كان  مانكانج كوالن توغو مسارانجاإلسالمية 

قرر وزير الرتبية املنهج الدراسي على أساس الكفائة فتبعتها كمثل ما مضت ىف سنة 
إىل املنهج  (KBK) ، واآلن حياول وزير الرتبية املنهج الدراسي على أساس الكفائة2004

  عها املدرسة مستمرا.فتتب (KTSP)املدرسية الدراسي على مستوي الوحدة 

مت مدرسة " نور اهلدى" العالية استخد 2012/2013ويف هذا العام الدراسي 
املدرسية املنهج  الدراسي على مستوي الوحدة  كوالن توغو مسارانجاإلسالمية مانكانج  

(KTSP) . وعشرين حصة ومخسة وأربعون دقيقة كل  بإثننيوحصة التعلم كل أسبوع ستة أيام
حصة واحدة. وأما مادة اللغة العربية يف كل صف فحصتان يف كل أسبوع. ترى الباحثة أن 

املدرسية مناسبة بأحوال هذه املدرسة ولكنها البد أن املنهج  الدراسي على مستوي الوحدة 
وأما احلصة املعدة ملادة اللغة العربية  ترجع إىل القواعد واملبادئ اليت قررا وزير الرتبية الوطنية.

قليلة وحمدودة جدا ليست كمثل احلصات للمادات األخرى، وهذا دال على أن هذه ف
 املدرسة ال تم ذه املادة اهتماما كبريا.
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 مدرسة "نور الهدى" العاليةأهداف تعليم مهارة االستماع في الصف العاشر    )ب 

 انجاإلسالمية مانكانج كوالن توغو سمار 

بناء على نتائج البحث السابقة عن أهداف تعليم مهارة االستماع يف الصف 
، رأت اإلسالمية مانكانج كوالن توغو مسارانج مدرسة "نور اهلدى" العاليةالعاشر 

الباحثة أن تعليم مهارة االستماع يف هذه املدرسة هلا هدف مناسب مبنهاج التعليم 
أن يفهموا ما مسعوا من أصوات لغوية أي أن يكون  الوطين وهو تنمية قدرة التالميذ على

  قادرين على مهارة االستماع، ألا مهارة أساسية الكتساب مهارات األخرى.
أّن فهم التالميذ هو شرط أساسي لنجاح قدرم ىف مهارة االستماع وهم مل 
 يكتسبوا مهارات األخرى إال بأول اكتسام ىف االستماع. فهذا أمر مهم ىف نفوس

 التالميذ.

مدرسة "نور  فى الطريقة والوسيلة والكتاب المقرر في تعليم مهارة االستماع  )ج 

 اإلسالمية مانكانج كوالن توغو سمارانج الهدى" العالية

 مدرسة "نور اهلدى" العالية ىف م معلم اللغة العربية تعليم مهارة االستماعاستخد
طريقة السمعية والبصرية، ويف رأي الباحثة أا  اإلسالمية مانكانج كوالن توغو مسارانج

مناسبة باملواد الدراسية اليت تتكون من النص املسموعة واحلوار وغريمها، ولكن املعلم مل 
يستخدم اسرتاتيجية نشيطة يف شرح املواد التعليمية حىت يكون التعليم هو كما هو، ال 

ع أن اخلرباء يف شؤون التعلم والتعليم يتطور بتطور األزمنة، ويشعرون التالميذ بامللل. م
يرون أن التعليم البد أن يكون نشيطا، ومبتكرا، وخمرتعا، وفعاال، ومسرورا 

(PAIKEM). 
مدرسة "نور اهلدى"  ىف وترى الباحثة أن الوسائل يف تعليم مهارة االستماع

ل السمعية موفورة وكاملة فيها الوسائ اإلسالمية مانكانج كوالن توغو مسارانج العالية
والوسائل البصرية والوسائل السمعية البصرية إما القدمية كالسبورة والطباشري وإما احلديثة  
كاحلاسوب العايل وآلة عرض واملكروفون ومعمل اللغة وغريها. ولكن مل يستخدمها 

 املعلم الوسائل احلديثة لشرح املواد الدراسية جيدا.
 Pelajaran Bahasa Arabاللغة العربية "تعليم   كتاب املقرروعرفت الباحثة أن  

Kelas Xو " LKS حكمة" مناسبة بأغراض تعليم اللغة العربية يف هذه املدرسة. واملواد فيه"
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مناسب بسن التالميذ كاملبتدئني وكفاءم اللغوية يف تعلم اللغة العربية وموضوعه متعلقا 
علم اللغة العربية ويشعرون بأنشطة التالميذ اليومية. حىت ال يشعرون بالصعوبات يف ت

  بالسهل ىف اكتساب مهارات اللغة األربعة.

 مدرسة "نور الهدى" العالية فى عملية تعليم مهارة االستماع التالميذ الصف العاشر  )د 

 اإلسالمية مانكانج كوالن توغو سمارانج

باملشاهدة إىل عملية تعليم ىف الصف العاشر، ترى الباحثة أن تعليم مهارة 
االستماع جتري على اخلطوات الصحيحة من قبل عمليته إىل ايته، وخطة تنفيذ التعليم  
ملعلم اللغة العربية يف أنشطة النواة تعتمد على ثالث أعمال وهي االستكشاف واإلعداد 

احثة أن تنفيذ عملية التعليم ىف الفصل غري املناسب مبا ولكن ترى الب .(EEK)والثبات 
ط املعلم إما من طريقة أو اسرتاتيجة أو غريمها ىف م. كل ما خيطألف املعلم ىف خطة التعلي

خطة التعليم مل ينفيذها ىف الفصل جمماال. يشرح املعلم املادة بقدر كفاءة التالميذ حىت 
طه قبل التعليم. هذا احلال هلا أثران مها أثر مبا خيطة ولو كان تعليمه خمتلفا يفهمهم املاد

سليب وأثر إجيايب، إما من أثر إجيايب إن هذا احلال يفهم التالميذ املادة ولو بطيئا وتكرارا 
صبح عملية التعليم مهارة االستماع تفهو خيالف خطة التعليم وتنفيذها ومن أثر سليب 

أو غريمها بعيد من أهداف التعليم. وهذا احلال خمبوط إن كان اختيار طريقة أو اسرتاتيجة 
مهارة االستماع يف الصف العاشر بل املعلم  عملية تعليميدل على عدم فعالية التالميذ يف 

  هو أكثر فعاليًة منهم.
عرفة قدر النجاح من مل تقييم، وهذاوقد أدى املعلم بعد عملية التعليم واجبته لل

مهارة  التالميذ. وعلى كل حال، قد جرت عملية تعليم تعلم نتائجومعرفة  عملية التعليم
االستماع يف الصف العاشر على اخلطوات الصحيحة، لكن هناك بعض النقائص 

  واملشكالت اليت حتتاج إىل العالج أو احلل.

 التقييم  )ه 

 قياسل العربية اللغة معلم به يقوم الذي انطالقا مما سبق ترى الباحثة أن التقييم  
و تقييم االختبار هو التقييم االختبار.  وغري االختبار التالميذ نوعان، ومها قدر إجناز

 أو على املعرفية اجلوانب التالميذ يف إجناز قياسل العربية ه معلم اللغةيستخدمالذى 
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يستخدمها  هو التقييم الذى االختبار استيعام مادة مهارة االستماع. وأما تقييم غري
 للتالميذ. السلوكية وانباجل يملتقي العربية اللغة معلم

ىف رأى الباحثة أن التقييم البارز ىف قياس اجناز التالميذ مهارة االستماع هو   
االختبار التحريري ألا قد وفق املؤشرات املعينة لقياس كفاءة التالميذ مهارة االستماع  

قييم التالميذ كما كتبت ىف اجلدوال السابقة. كل املؤشر هلا قيمة املختلفة. ولكن ىف ت
السلوكية مل يقس املعلم بقدر التقييم املعدود فقدره املعلم من ناحية من جوانب 

  شخصيته.
 

مشكالت تعليم مهارة االستماع لدى التالميذ الصف العاشر فى مدرسة "نور الهدى"  .2

 العالية اإلسالمية مانكانج 

ومن املعلوم أن املشكالت هي الصعوبات اليت حتتاج إىل العالج أو احلل. وجدنا 
أعمال التعليم يف الواقع ال ختلو من املشكالت. وكذلك يف تعليم مهارة االستماع لدى 

  مشكالت. مانكانجالتالميذ الصف العاشر ىف مدرسة "نور اهلدى" العالية اإلسالمية 
لتها الباحثة من خالل عملية حبثها، ففي تعليم مهارة وبناء على البيانات اليت نا    

مانكانج االستماع لدى التالميذ الصف العاشر ىف مدرسة "نور اهلدى" العالية اإلسالمية 
مشكالت. وتلك املشكالت إما من ناحية التالميذ أو املعلم أو املادة أو الطريقة أو 

رة االستماع لدى التالميذ الوسيلة. ومباحث نتائج البحث عن مشكالت تعليم مها
 الصف العاشر ىف مدرسة "نور اهلدى" العالية اإلسالمية مانكانج ما يلي:

 المشكالت من ناحية التالميذ  ) أ

 خلفية التالميذ الرتبوية واللغوية )1
معظم التالميذ الصف العاشر ىف مدرسة " نور اهلدى" العالية اإلسالمية   

اللغة العربية  استيعاباإلسالمية فلهم  الثانويةمانكانج متخرجون من املدارس 
احلكومية اليت ال تدرس فيها  الثانويةاالساسية. وقليل منهم متخرجون من املدارس 

 ذه اللغة العربية. فليس هلم معرفة أساسية عن اللغة العربية عندما يلتحقون
القومية  موا اللغةاستخد. وليس التالميذ كلهم خلفية لغوية عربية ألم قد املدرسة

  منذ صغارهم وليس هلم اللغة األجنبية األخرى.
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وترى الباحثة أن خلفية تربية التالميذ املختلفة وخلفية لغتهم القومية   
  استيعابمعوقتان ىف تعليم مهارة االستماع ألن املستمع اجليد هو من الذى 

  ة األساسية ويعّودهاكفاءة اللغة العربي
 املسموع العربية وكتابتهااختالف قدرة التالميذ على فهم  )2

معظم التالميذ الصف العاشر يستطيع أن يسمعوا ويفهموا وميييزوا   
شكل مفرداا قراءة مرًة. ولكن بعضهم بعضا  يضبطوااصوات لغوية ويستطيع أن 

مل يستطيع أن يفهموا اصوات لغوية ويعرفوا شكل كتابتها. فقراء املعلم القراءة 
 حسبه ولكن كررها املعلم تكرارا كثري وبطيئاً. املسموعة ليس قراءة مرًة ف

 قلة رغبة التالميذ والدوافع يف تعلم مهارة االستماع )3
بعض التالميذ يف الصف العاشر ال يرغبون يف مهارة االستماع. ألم   

يرون أن مهارة االستماع هي املهارة الصعبة، ولفهمها أو استيعاا حيتاج إىل 
مئنة. وهم مل يعرفون أغراض مهارة االستماع وال يدرون إهتمام كبري والبيئة املط

الذين ال يستطيعون أن يستوعبوا مهارة األخرى إال ا.  أمهيتها هلم كالتالميذ
وليس هلم دوافع كبرية لتعلم مهارة االستماع ، وأكثرهم يرغبون ىف مهارة القراءة 

  النص املسموع. من مهارة االستماع ألم يرون أا  النص املقروء أسهل من
رغبة التالميذ ودوافعهم يف مهارة االستماع من العوامل الداخلية اليت   

  ستأثر إىل اهتمامهم ومحاستهم ونشاطهم يف تعلم مهارة االستماع وتعليميها. 
 قلة االهتمام من والدي التالميذ )4

.  أن مهارة االستماع من مهارات اللغات األربعة ىف تعليم اللغة العربية  
ومن العوامل اخلارجية اليت تؤثر إىل التالميذ ىف تعلم اللغة العربية هي االهتمام من 
والديهم. ومعظم والدي التالميذ يف الصف العاشر ال يهتمون باللغة العربية كما 
يهتمون باملواد األخرى. وال يشجعون أوالدهم لتعلم اللغة العربية جبهد واجتهاد  

خرى أي أم ينظرون اللغة العربية غري مهمة ملستقبل كجهدهم يف تعلم املواد األ
  أوالدهم.

 نقصان املفردات اليت استوعبها التالميذ )5
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املفردات هي شيئ أساسي ىف تعليم اللغة العربية والسيما ىف تعليم مهارة   
االستماع. فكيف يفهم التالميذ أصوات لغوية إن مل يستوعبوا املفردات الكثرية. 

روئا أو مسموعا حيتوي على املفردات املضمومة مجلة أو فقرًة. ألن كل النصص مق
  وال يفهم التالميذ شيئ مسموع إال أن يعرفوا  شكل املفردات ومعانيها.

 المشكالت من ناحية المعلم  ) ب

 استخدام الطريقة التقليدية للمعلم )1
كان تعليم مهارة االستماع ىف هذا العصر يقوم به استخدام وسائل املختلفة   
احلقيقة، تعليم مهارة  ىفولكن رية املضموم كلها بتنفيذ الطريقة العصرية. العص

االستماع ىف املدرسة مازال يستخدم طريقة التقليدية هي طريقة احملاضرة، هذا احلال 
الذى يصنع التالميذ يشعرون بامللل وتعليمه مشبع ودون مكافحة ىف تعليم مهارة 

  الطريقة والطريقة األخرى.االستماع ناقص ألن ال يفّرق بني هذا 
 ملل شرح املعلم )2

بعض التالميذ يف الصف العاشر يرون أن معلم اللغة العربية ملال ىف شرح   
مادة مهارة االستماع ألن يشرح املعلم شرحا تقليديا وهي احملاضرة، وال يهتمون 

  باختالف قدر فهم التالميذ يف ذلك الصف. 
االستماع الزم له احلالة املسرورة والسياق ترى الباحثة أن ىف تعليم مهارة   

املعينة لتسجيع التالميذ ىف تركيب فكرة الرئيسية النص املسموعة ومساعدم فهم 
 املادة املوفورة.

 قلة استيعاب املادة لدى املعلم )3
اليت قررا املدرسة لتعليم مهارة االستماع يف الصف  صةالوقت أو احل    

صتان وكل حصة مخسة وأربعون دقيقة، حلكل أسبوع ر قليلة وحمدودة جدا. العاش
لذلك، جيب   مع أن يف تعليم اللغة العربية وتعلمها حتتاج إىل وقت كثري ومستمر.

أن املعلم لديه القدرة على إدارة الوقت جيدا، ومل يكن لدى املعلم استيعابه املادة 
  موافقا بالوقت.

 المشكالت من ناحية المادة  ) ث

 العربيةصعبة قواعد اللغة  )1
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قواعد اللغة العربية أمر مهم ىف تركيب الكلمة أو اجلملة أو فقرة، وإما   
شفوية كانت إم كتابة. ومعظم التالميذ الصف العاشر األخري يستطيعون أن 
يسمعوا ويفهموا النص املسموع، ولكنهم مل يستطعوا أن يعربها تركيبا فرديا 

 فعل وفاعل وضمري الذى يرجعها.بعدها. وأكثر منهم مازالوا متخريا ىف جمال 

 المشكالت من ناحية الطريقة  ) ج

 قلة الطريقة واالسرتاتيجية الفعالية املستخدمة )1
مها معلم اللغة العربية يف الصف العاشر هي طريقة استخدالطريقة اليت   

السمعية والبصرية يف بعض األحيان ويستخدم الطريقة احملاضرة يف األكثر. وترى 
حىت يشعروا تخدم االسرتاتيجية الفعالية اجلذابة واملفرحة للتالميذ الباحثة أنه ال يس

شرح املعلم اهتماما كبريا. مع أن جناح عملية التعليم يتعلق  ال وال يهتمو لبامل
بنجاح الطريقة املستخدمة وتستطيع الطر يقة الناجحة أن تعاجل كثريا من النواقص 

  اليت ميكن أن تكون يف املنهج أو الكتاب أو التلميذ.
 كثرة طريقة احملاضرة )2

اضرة هي الطريقة يعرب معلم اللغة العربية يف الصف العاشر أن طريقة احمل  
الفعالية الستيعاب املادة خالل شرح املعلم فقط وليس عمال فعالية من التالميذ. 
والتالميذ يشعرون أنه سأم وملل هلم، الن ليس فيه اختالف قوية بني شرح مادة 

  م باستخدام طريقة احملاضرة كله. االستماع ومادة مهارات األخري. يشرحه املعل

 وسيلةالمشكالت من ناحية ال  ) ح

  عدم وسائل السمعية والبصرية احلديثة املستخدمة )1
مها استخدكان تعليم اللغة العربية مرتابطا دائما بالوسائل الإللكرتونية العصرية،   

املعلم ليدور التسجيالت واألسطونات والشريط والنص املسموعة احملتاجة لينقص خطاء 
طق املعلم التعبريات املسموعة النطق والتغنيم والنرب، ألن فيها اختالف كبري بني ن

ونطقها الناطقي�ن باللغة العربية، إذن كان الوسائل الإللكرتونية العصرية مهمة جدا يف 
  حتقيق جناح عملية تعليم مهارة االستماع.
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مانكانج والواقع، تعليم مهارة االستماع ىف مدرسة "نور اهلدى" العالية اإلسالمية   
ه التالميذ واستمع ااملعلم النص املسموع بطيئا وتكرار لة. قراء يمل يستخدم ذاك الوس

  وسائل احلديثة.ال م املعلمباهلدوء، ومل يستخد

 معمل اللغة على حد أقلّ  استخدام )2
مازال موقع تعليم اللغة العربية التالميذ الصف العاشر ىف فصل كلهم،  إما 

غرفة الفصل الىت  تتعليم مهارة االستماع كانت أم تعليم مهارات األخرى. واصبح
بدون اهلدوء. وترى الباحثة أن بوسيلة معمل اللغة يستطيع  جتانب الفصل األخرى حالةً 

 أن يرتقي تركز التالميذ ىف تعليم مهارة االستماع.
 

مدرسة "نور فى الصف العاشر  لتالميذل مشكالت تعليم مهارة االستماع ح .3

 مانكانجالعالية اإلسالمية  الهدى"

 درسة "نور اهلدى"لة الباحثة مبعلم اللغة العربة يف الصف العاشر مببناء على مقاب
ملعلم  اقرتحتها الباحثةالعالية اإلسالمية مبانكانج ، ترى الباحثة الطرق أو احملاوالت اليت 

حلل مشكالت تعليم مهارة االستماع يف ذلك الصف، وهذه هي مباحث البحث عن حل 
العالية اإلسالمية  درسة "نور اهلدى"مشكالت تعليم مهارة االستماع يف الصف العاشر مب

 :انكانجمب

 تشجيع التالميذ لحب اللغة العربية   )أ 

شكالت املتعلقة برغبة مها املعلم حلل املاستخدطريقة التشجيع هي الطريقة اليت   
التالميذ ودفعهم يف تعليم اللغة العربية وتعلمها. وهذا بالنصائح واإلغراء إىل التالميذ 
خالل عملية التعليم أن اللغة العربية هي اللغة العظيمة ومهارة االستماع هي مهارة 

لمها أساسية إلكتسام إىل مهارات األخرى واللغة العربية ليست اللغة الصعبة إن تع
التالميذ جبهد جهيد واهتمام كبري. كلما يشعرون أن اللغة العربية املسرورة والسهولة 

  فتعلم التالميذ بغري ثقيلة وتعب.
وترى الباحثة أن هذه الطريقة هي الطريقة الفعالة حلل املشكالت املتعلقة برغبة   

سيما يف الصف التالميذ ودفعهم يف تعليم اللغة العربية وتعلمها، ألن التالميذ ال
العاشر مازالوا حيتاجون إىل التشجيعات والنصائح الكثرية من املعلم وهم يهتمون بتلك 
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التشجيعات والنصائح اهتماما كبريا. ومن خالل مشاهدة الباحثة عملية تعليم مهارة 
 االستماع يف الفصل أن املعلم ال يعمل ذلك يف الواقع.

 في االستماعتشجيع التالميذ ألن يكثروا تدريباتهم   )ب 

 ذاستمرة والبيئة لغوية املوفورة. إمهارة االستماع هي مهارة وجدها الناس بالعادة امل  
استعمال فيها الناس اللغة العربية كوصيلة اإلتصال فيتكلم الولد  الىت نشأ الولد البيئة

ها وااللغة العربية، وهكذا إن ينشئوا ىف البيئة الىت يتكلمون باللغة االيدونسية فيتكلم
ما يسمعوم منذ صغارهم، إذان مهارة االستماع هي العادة.  ونأيضا ألم يتكلم

فينبغى ملعلم اللغة العربية أن يعود تالميذه أن يسمعوا احلوار أو القراءة املسموعة أو 
الغناء بدور الشريط أو غريها لتدريب مساعهم أصوات حرف اهلجائية ألا جزء من 

 اللغة العربية.

 والدي التالميذ عن كفاءة أوالدهم إخبار  )ج 

حلل بعض مشكالت تعليم مهارة االستماع يف الصف العاشر، أخرب املعلم والدي   
التالميذ عن قدر كفاءة أوالدهم يف اللغة العربية وخاصة التالميذ الذين ضعفوا يف 

 تمىف بيوم. وزع كثري جتريالتالميذ  أنشطة استماع املادة وكتابتها، ألن احلقيقة 
اءة أوالدهم الباحثة أن هذه الطريقة هي الطريقة الفعالة ألن بعد عرف الوالد عن كف

املادة اللغة  واهم أن يتعلمواأوالدهم اإلهتمام والتسجيع ويذكر  وافينبغى عليهم أن يعط
املادة التعليمية  واالعربية غالبا ومهارة االستماع خصوصا كما يدفعوم أن يتعلم

يعون أن يتبعوا عملية تعليم اللغة العربية جيدا ويفهمون املادة األخرى، حىت يستط
 املوجودة يف الكتاب املقرر اليت شرحها املعلم.

 تشجيع التالميذ لحفظ المفردات  )د 

التالميذ حلفظ املفردات ألا شرط  استيعابومن أمهية تعليم مهارة االستماع هي   
الذى يسمع التالميذ يضم من  ظح االستماع الصحيح. ألن كل لفأساسي لنجا 

الكلمة وحيتوي على املفردات املتنوعة. فكيف يفهم التالميذ ما يسمعونه؟ إن كان مل 
يعرفوا شكل املفردات ومعنها. وما كيفية حلفظ املفردات اجليدة؟ السيما كيفتها بأن 

هذا املفردات الكثرية كل يوم واحدا فواحدا أمام الفصل،  وايأمر التالميذ أن حيفظ
يع التالميذ كيفية األخرى لتسجحلفظها بل   اوتعب ثقالالذى جعل التالميذ يشعرون 
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طبيق املعلم املفردات ىف الكلمات املتنوعة ظرف عملية التعليم  يحفظ املفردات هي أن 
كل احلصة مستمرا ومتصال ومتكررا. ترى لباحثة أن هذا الطريقة الفعالية حلل 

 اع ألن حفظ التالميذ املفردات بسرور وسعادة.  املشكالت تعليم مهارة االستم

  ستخدام الطريقة المتنوعة وتطبيق األلعاب اللغوية المختلفةا  )ه 

م املعلم الطريقة اجلذابة استخدألن ال ميل التالميذ يف تعليم مهارة االستماع   
مامهم واالسرتاتيجية املشوقة املتنوعة مثل إلقاء األلعاب اللغوية إىل التالميذ لسلب إهت

وتروحيهم. ويف بعض األحيان شرح املعلم الدرس باحلركة اجلسمية أو تشبيه املادة 
  بشيئ ظاهر واقعي.

ترى الباحثة أن هذه الطريقة مل تتحقق يف الواقع. أصال هذه الطريقة فعالة جدا   
حلل تلك املشكالت إن كان املعلم حيققها حتقيقا جيدا. طريق تعليم اللغة العربية 

يته كثرية ومتنوعة كما ذكر يف الباب السابق، لكن الواقع ال يستخدمها  املعلم واسرتاجت
الىت يستطيع  ملهارة االستماع بالتنوع حسب املادة ونفس التالميذ. ومن ألعاب اللغوية

أن يستخدم املعلم هي تعليم نتعاوين وختلص مغزي واستماع متبادل واستماع أغناء 
  واستماع املعلومات األخبار واستماع مشكالت.

 إضافية اللغة العربية الفارغة على مرة ثانية عمليةفعالة   )و 

قد عرفنا أن مشكالت ضيق الوقت هي مسألة املستمرة املوجودة ىف تعليم مهارة   
رية ومتعلقة ثاللغة العربية حيتوى على عناصر كاالستماع واللغة العربية. أصال أن تعليم 

بعضهم بعضا مثال ىف تعليم مهارة االستماع، فليس فيه تعليم مهارة االستماع فحسبه 
  بل تعليم مهارة القراءة والكتابة تعرضا ما مسعهم من املادة املسموعة.

ن املدرسة عملية إضافية اللغة العربية اداءها إن من حل مشكالت ضيق الوقت كوّ   
 جيري تعليم فيها ألنمساًء، ألّن ال ميكن زيادة الوقت أو حصة التعليم  ىف الصباح 

الدروس املتنوعة والكثرية وكلها حيتاج إىل الوقت الواسع. وقد حققها املدرسة ىف الواقع 
 عمليةشكالت إال أن فعالة بل مل يستمر حىت اآلن. وترى الباحثة أّن الحل هذه امل

إضافية اللغة العربية الفارغة على مرة ثانية بتوفري املادة املسرورة واملعلم احملرتف ألجل 
 إضافية اللغة العربية عمليةإستقامة 

 استخدام وسائل السمعية والبصرية العصرية واستعمال معمل اللغة الجيدة  )ز 
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وال ختلوا تعليم مهارة االستماع إال بوسيلة جهاز السمعية والبصرية واستخدام   
معمل اللغة ألما دوران مهمتان ىف التعليم. كما قلت سابقا أن تعليم مهارة 

مها املعلم ليدور استخداالستماع مرتابطا دائما بالوسائل الإللكرتونية العصرية، 
املسموعة احملتاجة لينقص خطاء النطق التسجيالت واألسطونات والشريط والنص 

والتغنيم والنرب، ألن فيها اختالف كبري بني نطق املعلم التعبريات املسموعة ونطقها 
وهكذا تستخدم معمل اللغة يستطيع أن يرتقي تركز التالميذ  الناطقي�ن باللغة العربية. 

  وكفائتهم مهارة االستماع.
إما من أهم الوسائل م التعليم ىف الواقع. ولكن رأت الباحثة، مل يستخدمها املعل  

لتعلم مهارة االستماع هي التسجيالت الصوتية على شرائط أو أسطوانات، واملادة 
فينبغى ملعلم اللغة العربية أن يستخدمهم واداء  اإلذاعية، واأللعاب اللغوية والتمثيل.

  معمل اللغة  وتزويد كفاءم ىف تطبيق الوسائل احلديثة.

 وتدريبهم للتباع مسابقات اللغة العربية  الطالبتسجيع   )ح 

تعود االستماع اللغة العربية هي تشجيع التالميذ وتدريبهم للتباع  قةومن طري  
و احمللية أو الوطنية الىت أ املسابقات اإلقليمية سواء كانت يفمسابقات اللغة العربية 

سوجنو اإلسالمية احلكومية جامعة وايل تقومها املؤسسات اللغة العربية. كما تقام 
كل عام ىف يوم ميالدها. ومن املسابقات املوجودة فيها مسابقات اخلطب   مسارانج

  والشعر واجلدال وسرعة الذكاء.
قيقة، قد قامت املدرسة اتباع تالميذهم شىت املسابقات ولكن مل يشعرون  ىف احل  

  سبه.كلهم ألن التالميذ الذين يتبعون املسابقات لتالميذ ماهر فح
  
  

 التعاون بين مؤسسات اللغة العربية فى تطوير اللغة العربية بإندونسيا  )ط 

كسبْت  شيء مهم ألداء تنمية  املدرسة، هو األخرى املؤسساتمع  التعاون  
ألن التعاون بينهم جيعل التالميذ اللغة العربية  .للغة العربيةا واخلربة، واملعلومات، املعرفة

واالفرتاض املوجود أن حياة التالميذ اللغة العربية غري وضوحا ىف حيام املستقبل، 
  .خطأ واضح املستقبل
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ىف الواقع، رأت الباحثة أن املدرسة هلا قلة التعاون بني املؤسسات األخرى، فينبغى   
للمدرسة أن تربط وتعون نفسها بني املؤسسات األخرى إما املؤسسات الفردية أو 

  املؤسسات احلكومية.
 


