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االسالمية الحكومية  ساڠـاباستخدام وسيلة السمعية البصرية بجامعة والي 

 ڠسمارا
 (233122331)رقم الطالب:  مراسودين سرييغار:  االسم

انتقاال من خلفية ان تعليم االستماع باستخدام وسيلة السمعية البصرية يوجو 
ادلشكالت لدى الطالب فقد أجرى ىذا البحث ليدل على زلاولة حلّل ادلشكالت يف 

 تعليم االستماع.

نوع ىذا البحث ىو النوعي الوصفي ألن موضوع دراستو ميداين و البيانات 
. أجرى ىذا البحث يف طالب قسم اليت مجعها الباحث ىي الكلمات ليست اإلعداد

من فئة يف ادلستوى  ڠاالسالمية احلكومية مسارا ساڠـاتعليم اللغة العربية جبامعة وايل 
يف فصل أ، وعدد الطالب يف ىذا الفصل   1322 – 1320الثالث من السنة الدراسية 

طالبا. أخذت البيانات من تعليم االستماع لدى الطالب بطريقة ادلشاىدة  32كلهم 
ليها باستخدام منهج وادلقابلة والتوثيق. وقد قام الباحث بتحليل البيانات ادلتحصل ع

 الوصفي.

( تعليم مادة االستماع لدى طالب قسم تعليم 2وأما نتائج ىذا البحث فهي: 
االسالمية احلكومية  ساڠـااللغة العرية باستخدام وسيلة السمعية البصرية جبامعة وايل 

( استخدام الوسيلة 1لو األىداف منها ان يفهموا الكالم من ناطق عريب اصلي.  ڠمسارا
سمعية البصرية يف تعليم مادة االستماع ىي: احلاسوب والربوجوكتور والفيلم العريب او ال

( جتري عملية تعليم االستماع لدى طالب قسم 3التسجيل الصويت ومكرب الصوت. 



 ز 

االسالمية  ساڠـاتعليم اللغة العربية باستخدام وسيلة السمعية البصرية جبامعة وايل 
، ولكن بعض الطالب قد يواجهوا ادلشكالت يف على شكل جيد ڠاحلكومية مسارا

 تنفيذىا.

 الكلمات األساسية: مشكالت تعليم، االستماع، وسيلة السمعية البصرية.
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 , الذي رىب روحي وعلمين عن احلياة.-واالستقامة على اخلري والصالح
  يزالون ، الذين ال -مربّون روحي ومصابيح عقلي  -وإىل مجيع مدّرسّي وأساتذيت

 رلتهدين يف تربية أبناء الوطن عن التعاليم الدينية والثقافة اإلسالمية.
  وإىل ادلعهد احلكمة االسالمية ومجيع أخواين يف ادلعهد احلكمة االسالمية وإخويت يف
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 كلمة الشكر والتقديم

احلمد هلل الواحد القهار العزيز الغفار مقدر األقدار مصرف األمور مكور الليل 
على النهار تبصرة ألوىل القلوب و األبصار الذي أيقظ من خلقو من اصطفاه فأدخلو يف 

من اجتباه من عبيده فجعلو من ادلقربني األبرار و بصر من أحبو  محلة األخيار و وفق
فزدىم يف ىذه الدار فاجتهدوا يف مرضاتو و التأىب لدار القرار و اجتناب ما يسخطو و 
احلذر من عذاب النار و أخذوا أنفسهم باجلد يف طاعتو و مالزمة ذكره بالعشي و 

ل و النهار فاستنارت قلوهبم بلوامع األنوار اإلبكار و عند تغاير األحوال و مجيع أناء اللي
 أمحده أبلغ احلمد على مجيع نعمو و أسألو ادلزيد من فضلو و كرمو.

و أشهد أن ال إلو إال اهلل العظيم الواحد الصمد العزيز الكرًن و أشهد أن 
زلمدا عبده و رسولو وصفيو و حبيبو و خليلو أفصل ادلخلوقني و أكرم السابقني و 

صلوات اهلل و سالمو عليو و سائر النبيني و أل كل و سائر الصاحلني. أما  الالحقني
ال يسعين يف ىذا ادلقام إال أن أقدم الشكر جبزيل الشكر و العرفان مع ألف سرور . بعد

 إىل :
 شىت يف ودعامتهما ورضامها ودعائهما أوالدمها تربية يف سعيهما على العزيزين والديّ  .2

 الباحث حياة نواحي
الدكتور راىارجو ادلاجستري كعميد لكلية علوم الًتبية والتدريس جبامعة  سيدةفضيلة ال .1

 االسالمية احلكومية ساڠـاوايل 
الدكتور أمحد إمساعيل ادلاجستري كرئيس لقسم تعليم اللغة العربية  سيدةفضيلة ال .3

 بكلية علوم الًتبية والتدريس
تؤيت قرة العني ادلاجستري ككاتبة لقسم تعليم اللغة العربية بكلية علوم  سيدةفضيلة ال .9

 الًتبية والتدريس



 ك 

الدكتور زلفوظ صديق ادلاجستري كادلشرف األول، وىو الذي يعلم  سيدةفضيلة ال .5
امحد يوسف إثنان ستياوان  سيدةالتفكري السليمة، وفضيلة ال الباحث مفاىيم

دقة لغوية، وىو الذي تصحح نسخة البحث من ادلاجستري كادلشرف الثاين صاحب 
 ألفها إىل ياءىا، الذي عّلم الباحث األسلوب العربية الصحيحة.

أصحاب الفضائل من رلموعة األساتذة واألساتذات يف قسم تعليم اللغة العربية،  .9
ومن أبرزىا األستاذ الدكتور أمحد إمساعيل ادلاجستري الذي عّلم الباحث روائع 

 ادلعلومات.
أدامهما اهلل يف الصحة  –يع أعضاء األسرة، بداية من أيب احملبوب وأمي احملبوبة مج .0

 والعافية.
شيخنا الكرام السيد احلاج زلمد قادر نور، مريب معهد احلكمة االسالمية  .2

، من عّلم الباحث علم النحو والصرف منذ ڠمسارا –فيدوروعان  –فيدوروعان لور 
ربية حىت يعلم الباحث ما ىو ادلبتدأ وما ىو الباحث ال يعلم شيئا من علوم الع

 اخلرب.
 .ڠمسارا –فيدوروعان  –مجيع األصدقاء يف معهد احلكمة االسالمية فيدوروعان لور  .2

اإلسالمية احلكومية  ساڠـامجيع األصدقاء يف قسم تعليم اللغة العربية جبامعة وايل  .23
 .ڠمسار

يف الدرجة العالية، بأن ننال عسى ان يزيدنا اهلل ادلهارة يف احلياة، لكي نعيش 
مقاصدنا العظيمة، مث ان يصلح احوالنا يف اخلامتة، حيت جنمع حول السلسبيل يف اجلنة. 

 وىو جييب دعوة الداعي اذا دعاه. وآخر دعونا حنمدك يا رباه، يف االوىل واألخرة.
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 الباب األول
 مقدمة

 خلفية البحث .أ 
وجيد الطالب الغريب عن اللغة أول تعلمو ذلا صعوبة كربى ىف التقاط 
ادلسموع وفهمو، وخييل إليو أن القارىء لو وادلتكلم أو ادلتحدث معو إدنا يتوخون 

يفعلون، وما ذلك إال ألنو مير بعملية متشابكة من التقاط الــــكلمات اليت السرعة فيما 
مل يتعود كثريًا مساعها يف مجلة متصلة، ومع أهنا تكون عادة بالسرعة العادية إال أنو 

 1يًتمجها إىل لغتو أوال ليفهم معناىا، ومن مث يتوزع انتباىو وتبطىء عملية الًتمجة فهمو.
ل تعّلمو كثري الدروس من القراءة وادلطالعة والكتابة والكالم ويعَطي الطالب يف طو 

وغريىم، وقليل من زلاولة تنمية مهارة االستماع. ويف ىذا القسم أول من تعليم 
االستماع ذلم باخلصوص، وجيد الطالب الصعوبة عن االستماع أول تعلمو ذلا يف إثنا 

طول زمان. ويف اندونيسيا يتعّود فصل دراسّي الذين يُؤَخذون، ولنيل ادلهارة ُُيتاج 
استماع اللغة العربية زلاولة اليت ُيتاج االرتباط، ال سّيما يسمع الطالب اللغة العربية 
حينما احملاضرة يف الفصل فقط. وذلك خيتلف اذا نسكن يف العرب ونسمع نطق باللغة 

 العربية كل وقت.    

القدرة على االستماع ان االستماع الدقيق أمر جوىرى ىف االتصال، فضعف 
تؤدى اىل تعويق الكالم عن القيام بوظيفتو ومن مث فشل عملية االتصال. وقد يرجع 
ضعف االستماع إىل عوامل تكمن ىف الكالم كالتفكك ىف الًتاكيب وعدم الدقة ىف 

                                                             
لكاتب )القاىرة: دار امشكلة تعليم اللغة العربية لغري العرب، على احلديدى،  1
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التنظيم وغموض ادلصطلحات، فإذا ما استثنينا ما يكمن ىف الكالم من عوامل وجدنا 
ن ىف ادلستمع إذ قد تكون قدرتو على االستماع زلدودة وضيقو عوامل أخرى تكم

نتيجة لضيق خربتو ىف االستماع إىل ادلفردات، أو بالتفسري اخلاطىء أو الغامض 
لكلمات ادلتكلمني، أو لقصور ىف ترمجة الكلمات ادلنطوقة وفهمها ىف سياقها 

 ادلناسب.

ذىا معني االعتبار ونستطيع ىنا أن حندد ستة معوقات لالستماع ينبغى أخ
وميكن  2وىذه ادلعوقات ىى التشتت وادللل وعدم التحمل والتحامل والبالدة والتسرع.

تصنيف ىذه ادلشكالت على النحو التاىل: أواًل ادلشكالت ادلتصلة بادلستمع وىي 
نوعان، مشكالت خلقية عضوية وأخرى نفسية عقلية، وثانيًا ادلشكالت ادلتصلة 

عدة جوانب منها نوعية ادلادة وعدم مالئمتها لذوق ادلستمع  بادلادة، وتتمثل يف
وإذا قرأ ادلدرس موضوعاً أو سرد قصة ينبغى أن يالحظ ثروة الطالب اللغوية،  3وميولو.

وسرعتو يف متييز الـكلمات وقدرتو على الًتكيز وتتبع ادلسموع ىف فهم، ومن ادلستحسن 
مسع ويناقش فيو. فالبّد يف االستماع  أن يعيد الطالب حكايًة ما تبقى ىف ذىنو شلا

يواجو ادلشكالت. العاقبة دلشكالت تعليم االستماع ىي ال يقدر ان ينال ادلقصود من 
 ادلسموع. واذا يُعَطي الطالب السؤال من النص ادلسموع, فلم يستطع ان جييبها.

                                                             
، أساسيات تعليم اللغة العربية والًتبية الدينيةفتحى على يونس وآخرون،  2

 .136-131. ، صىرة: دار الثقافة، بدون تاريخ()القا

، ادلهارات اللغوية: مدخل إيل خصائص اللغة العربية وفنوهنازلمد صاحل الشنطي،  3
 .163م(، ص. 1666األندلس، )ادلملكة العربية السعودية: دار 
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ويف ىذا ادلبحث يبحث كاتب طالب من قسم تعليم اللغة العربية جبامعة 
طالب  مطالب قسم تعليم اللغة العربية ى. ڠاالسالمية احلكومية مسارا اڠـاسوايل 

سلالفة دلدرسة ابتدائية ومدرسة متوسطة ومدرسة ثنوية،  .االستماع سر دالذين يأخذون 
يُعلَّم اللغة العربية رلماال. ويف تعليمو ادلدرس يستخدم وسيلة السمعية البصرية ليساعد 
ان يشرح ادلادة، وخصوصًا ايل الطالب الذين ال يقدرون يف االستماع باجلّيد وعموماً  

ما مشكالت تعليم االستماع كل طالب يف قسم تعليم اللغة العربية، حقيقة 
الذين يوجهون، وىذا احلال أُيسبب من ما كان  لة السمعية البصريةيباستخدام وس

احملاولة احلّد األقصى ىف ُيّلها أو االسباب االخري. ومع ذلك كثري من الطالب يقول 
 من قسم تعليم اللغة العربية. ىم طالبولو  اّن االستماع صعبة

ماع لدي طالب يف قسم تعليم اللغة العربية تعليم االست تمن مشكال
 ،لة السمعية البصريةيباستخدام وس ڠاالسالمية احلكومية مسارا ساڠـاجبامعة وايل 

لة السمعية البصرية يستطيع ان يفادلؤلف يريد ان يبحث ىذا احلال الذي ينبغي بوس
خنذل اما بعد نعطى احللول من ذلك ادلشكالت، فال  م االستماع.ييسهل يف تعل

الطالب يوجهون ادلشكالت لنيل النتيجة من مهارة االستماع. واستخدام وسيلة 
السمعية البصرية مازال مل يستطيع حلّل مشكالت االستماع، لذلك اذا مل يُغَلب ذلك 
ادلشكالت، فلن ننال شيئا من مهارة االستماع وال ترقيًة حيت الناجح من اجلامعة اليت 

ة. لنيل ادلقصود وجب علينا ان نواجو ذلك ادلشكالت جتعلنا مدرس اللغة العربي
باحلسن، ونصحح معًا كل ناحية يف تعليم االستماع، يعين طالب ومدرس وقسم 

من  طريق اخلارجادلؤلف هبذا البحث يستطيع ان يعطي ووسائل الراحة وبيئة. ويرجو 
 .لقارئنيويزيد ادلعرفة وينفع ل تمشكالاولئك 
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 البحث لةئاس .ب 
االسالمية  ساڠـاكيف تعليم االستماع يف قسم تعليم اللغة العربية جبامعة وايل  .1

 لة السمعية البصرية؟يباستخدام وس ڠاحلكومية مسارا
 ساڠـاما مشكالت تعليم االستماع يف قسم تعليم اللغة العربية جبامعة وايل  .2

 لة السمعية البصرية؟يباستخدام وس ڠاالسالمية احلكومية مسارا
تعليم االستماع يف قسم تعليم اللغة  مشكالت لتغلب علىل اجلهود ىي ما .3

لة السمعية يباستخدام وس ڠاالسالمية احلكومية مسارا ساڠـاالعربية جبامعة وايل 
 البصرية؟

 
 البحث فوائدف و اهداال .ج 

 ف البحثاهدا
االسالمية  ساڠـاتعليم االستماع يف قسم تعليم اللغة العربية جبامعة وايل  ةعرفم .1

 باستخدام وسيلة السمعية البصرية. ڠاحلكومية مسارا
 ساڠـامشكالت تعليم االستماع يف قسم تعليم اللغة العربية جبامعة وايل  ةعرفم .2

 باستخدام وسيلة السمعية البصرية. ڠاالسالمية احلكومية مسارا
تعليم االستماع يف قسم تعليم اللغة العربية  مشكالت لتغلب علىل اجلهود ةعرفم .3

باستخدام وسيلة السمعية  ڠاالسالمية احلكومية مسارا ساڠـاجبامعة وايل 
 البصرية.
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 البحث وائدف
 للنظرية:

كون ىذا البحث دلعرفة أنواع ادلشكالت يف تعليم االستماع لدى الطالب  .1
 باستخدام وسيلة السمعية البصرية.

إلثراء ثروة ادلعارف والنظريات من الدراسات العلمية يف رلال كون ىذا البحث  .2
 تعليم االستماع.

يرجى من نتيجة ىذا البحث أن تعطينا زيادة العلم عن زلاولة حلّل مشكالت يف  .3
 تعليم االستماع.

 .يرجى من نتيجة ىذا البحث أن تعطينا الوصف عن تعليم االستماع األحسن .4
 للتطبيق:

ىذا البحث لزيادة ثروة ادلعرفة اليت تتعلق مبشكالت تعليم بالنسبة للباحث: كون  .1
 االستماع لدى الطالب باستخدام وسيلة السمعية البصرية.

راجع البحث السابق, اذا كان دلىذا البحث  بالنسبة للباحثني األخرين: كون .2
 .الباحث األخر يريد أن يعمل البحث يف نفس ادلوضوع

لتنمية مهارة  يتعّلمون نراجع الطالب الذيدلىذا البحث : كون للطالب بالنسبة .3
 .االستماع

يهتّم . حىت ستماعتعليم اال عن مراجعلل ني: كون ىذا البحثلمعّلمل بالنسبة .4
 عليم االستماع.العامة اىتماما خاّصا يف ت شكالتادل ادلعّلمون

بالنسبة لقسم تعليم اللغة العربية: كون ىذا البحث يعطى اإلعالم عن مشكالت  .5
 ، حىت ُُتّسن ىف تعليمها. االستماع لدى الطالبتعليم 

مشكالت تعليم  إلرتفاع البصرية عن امراجع ئني: كون ىذ البحثقار نسبة للالب .6
 االستماع وزلاولة حلّلها.
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 الباب الثاني
 الهيكل النظري عن تعليم االستماع باستخدام وسيلة السمعية البصرية

 الهيكل النظري .أ 
 طبيعة االستماع .1

اف ادلقصود باالستماع ىنا ليس السماع بل ادلقصود بو ىو 
األخَت يعترب أكثر دفة َب كصف ادلهارة الىت ينبغى االنصات كأف ىذا ادلصدر 

أف نعلمها أك نكونػها لدل التلميذ كالىت ينبغى أف يهتم هبا ادلعلم، كصلد أف 
كؽلكن أف  1االستماع ىو عملية انصات إىل الرموز ادلنطوقة ٍب تفسَتىا.

نوضح ذلك بأف االطفاؿ يسمعوف صفارة القطار كصوت الطائر كضوضاء 
كر، كلكنهم يستمعوف باغلابية كنشاط إىل االغاىن كاالخبار ادلألوفة، حركة ادلر 

أما حُت ينتبهوف إىل صوت ادلعلم كيتابعوف حديثو كتوجيهاتو، أك حينما 
يتابعوف مناظرة بُت إثنُت على شاشة التليفزيوف أك على موجات االثَت فاهنم 

على ذلك َب ىذه احلالة ينصتوف ألهنم يستمعوف بفهم كتفسَت كنقد. ك 
 فكلمة استماع ىنا تستخدـ للداللو على االنصات كالفهم كالتفسَت كالنقد.

كَب ضوء ىذا ادلفهـو ؽلكن أف يستخدـ االستماع بدرجات سلتلفة 
 2لتحقيق أغراض سلتلفة من ذلك مثال:

 مساع أصوات الكلمات دكف التأثر باألفكار الىت ربملها. (أ 
يتابعو االنساف باىتماـ لفًتة االستماع ادلنقطع كاالستماع خلطيب  (ب 

 كينصرؼ عنو ٍب يعاكد الًتكيز معو كىكذا.
                                                             

 .117، ص. ....أساسيات تعليم اللغة العربية فتحى على يونس كآخركف،  1
 .118، ص. أساسيات تعليم اللغة العربية ....فتحى على يونس كآخركف،  2
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نصف استماع. كاالستماع إىل مناقشة ال من أجل التأثر هبا كلكن  (ج 
من أجل أف ؼلترب مالديو من أفكار َب ضوء مايطرح َب ادلناقشة من 

 أفكار.
االستماع مع تكوين ارتباطات بُت مايقاؿ كبُت مالدل ادلستمع من  (د 

 ربات خاصة.خ
االستماع إىل تقرير للحصوؿ على األفكار الرئيسية كالتزكد بالتفاصيل  (ق 

 كاتباع االرشادات.
 االستماع الناقد حيث ينفعل ادلستمع بالكلمات كيعايشها. (ك 
االستماع التذكقى كالذاؽ كالذل يكوف ادلستمع فيو َب حالة نشاط  (ز 

 عقلى يقظ كيستجيب عاطفيا كبشكل سريع دلا يسمع.

 ارات االساسية لالستماعادله .2
ال تنهض عملية االستماع إال بقدرات، ليس ىذا فحسب بل 

 3تعترب أركاف رئيسة البد من التدريب عليها كإتقاهنا كىى:

: اليتأتى الفهم الدقيق الذم ىو استخالص أىم األفكار أواًل، دقة الفهم
يلقى أك كادلعطيات إال بضبط عملية ادلتابعة حبيث الينصرؼ ادلستمع عما 

يتلى عليو برغبة كإقباؿ ٍب العمل على حصر الذىن كتركيزه اللتقاط احملور 
األساسي للمادة ادلستمع اليها كاألفكار األساسية كالفرعية فيها. كليس من 
شك أف الفهم عملية عقلية ربتاج إىل صفاء ذىٍت كقدرة على التنظيم 

 كالربط.

                                                             
 .162-161، ص. ....ادلهارات اللغوية: زلمد صاحل الشنطي،  3
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كاالستيعاب، ذلك أف االستيعاب : ىناؾ فرؽ بُت الفهم ثانياً، االستيعاب
أكثر مشوالن ألنو اليقتصر على الناحية الذىنية احملضة، بل يدخل ُب إطاره 
اجلانب الوجداين كاحلركي كادلهارة اللغوية. كلالستيعاب أشكاؿ متعددة، فقد 

 يقتصر على اجلانب الكمي ادلتعلق باحلفظ على سبيل ادلثاؿ.

ن مهارات االستماع، فقد ػلتاج ادلستمع إىل : التذكر مهارة مثالثاً، التذّكر
اسًتجاع ادلادة ذلذا البد باالضافة إىل الفهم كاالستيعاب من القدرة على 

 اختزاف ادلعلومات كاستدعائها ُب الوقت ادلناسب.

: التفاعل مع حصيلة السماع الذىنية كالوجدانية يأخذ صيغان رابعاً، التفاعل
ىل قلة النقد كالتمحيص إىل االستفادة من متعددة فمن ادلشاركة كاحلوار إ

ىذه احلصيلة ُب احلياة العملية إيل التذكؽ كمهارة التفاعل تقتضي التوجيو 
 كاالرشاد كادلثابرة على ادلتابعة، كاجلانب الًتبوم فيما شديد الربكز.

 اىداؼ االستماع .3
 االستجابة للتوجيهات كاحلوارات كفهمها. (أ 
 كالقدرة على الًتجيح. تنمية ماكة النقد كادلقارنة، (ب 
 تنمية القدرة على ادلتابعة كالفهم كاالستنتاج. (ج 
 4التأثر االغلايب كاالنفعاؿ ادلثمر عاطفيان كذىنيان. (د 
 تعويد األذف على األصوات اجلديدة. (ق 
 تعويد الدارسُت على نطق اللغة اجلديدة. (ك 
 استيعاب سؤاؿ لالجابة عليو. (ز 

                                                             
 .161، ص. ادلهارات اللغوية: ....زلمد صاحل الشنطي،  4
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 ضافة أخرل.حل سبرين بتكملة عبارة أك تعبَت كلمة أك ا (ح 
 استيعاب نص بتفاصيلو لالجابة على أسئلة. (ط 
 استيعاب األفكار األساسية َب نص لتلخيصو. (م 
 تتبع العناصر الرئيسية َب موضوع لكتابة موضوع على منوالو )انشاء(. (ؾ 
 أخذ مذكرات عن ادلوضوع لالستعانة هبا َب ربضَت البحوث. (ؿ 
 التمهيد دلناقشة موضوع. (ـ 
 5مراجعة مادة سبقت دراستها. (ف 

 االستماع لالستيعاب كالفهم .4
ال شك أف استيعاب كالفهم مطلوباف أيضا حىت َب حالة 
االستماع للًتديد، غَت أف االستيعاب ىذه ادلرة ىو اذلدؼ األساسى 
للمدرس. كاالستماع َب ىذه احلالة اليكوف َب العادة متبوعا بالًتديد. كما 

من األفكار  أنو يكوف من خالؿ نصوص طويلة نسبيا، كتتضمن العديد
كالعناصر الىت ينبغى على الدارس أف يلم هبا. كَب اغلب األحياف تكوف مادة 
االستماع َب ىذه احلالة شاملة لعناصر جديدة مل يسبق أف مرت على 
الدارس، كما أف عرضها قد يكوف بواسطة أكثر من مصدر )تعدد احملدثُت 

 صوتا مسجال(.أك اختالؼ ادلصدر، كاف يتضمن االستماع صوتا بشريا ك 

كلتدريب الدارسُت على مثل ىذا النوع من االستماع يراعى 
 6األتى:

                                                             
االذباىات ادلعاصرة َب تدريس اللغة العربية كاللغات احليّة ضبادة ابراىيم،  5

 . 225ـ(، ص. 1987، )القاىرة: دار الفكر العرىب، األخرل لغَت الناطقُت هبا
 .231-229، ص. االذباىات ادلعاصرة ....ضبادة ابراىيم،  6
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 أف تكوف ادلادة مالئمة دلستول الدارسُت )قدراهتم كحصيلتهم اللغوية(. (أ 
أف تكوف ادلادة أصلية دكف صنعة أك تكلف لتطويعها. كال مانع من  (ب 

قصائد احتوائها كما قلنا على عناصر جديدة التعوؽ ادلعٌت الكّلى )
 معناة أحاديث اذاعية، نشرات األخبار، مشاىد مسرحية، خطب(.

أف تلقى بالسرعة العادية دكف ابطاء مقصود، حىت يعتاد الدارس  (ج 
 االيقاع الطبيعى للحديث كما غلرل َب كاقع احلياة.

األخذ بيد الدارس كتشجيعو على االستمرار َب االستماع حىت كلو  (د 
يعى بالنسبة لألحاديث الطويلة  غمضت بعض ادلعاىن، فهذا شىء طب
 كما أنو ػلدث مع أىل اللغة أنفسهم.

التمهيد ذلذه ادلرحلة خالؿ دركس مسابقة، فيقرأ ادلدرس على الطالب  (ق 
فقرات من النصوص الىت تناسبهم، كيطلب اليهم زلاكلة فهمها 
باالستعانة بالسياؽ كدبا لديهم من حصيلة لغوية، ٍب يناقشهم َب 

 عليهم.مضموف ما قرلء 

 تنمية القدرة علي االستماع .5
كلتشجيع عملية االستماع كما يًتتب عليها من استيعاب البد 

 7من:
تعليم التالميذ آداب االستماع ادلتمثلة َب احًتاـ ادلتحدث كعدـ  (أ 

مقاطعة مناقشة ادلتحدث بعد أف يفرغ من حديثو بأدب جػػم كاعتياد 
طارمء مهما كاف، النظر إىل ادلتحدث كعدـ االنشغاؿ عنو بأم 

 كتعويد ادلستمع التدكين كالتلخيص كالتعليق.

                                                             
 .156 -155، ص. ادلهارات اللغوية ....زلمد صاحل الشنطي،  7
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عدـ اللجوء إىل التوجيو القسرم كالعمل على غرس االحساس بفائدة  (ب 
االستماع كدكرة َب التحصيل كتركيض ملكات الذىن كصقل التذكؽ 

 اجلمايل كتكوين ملكة الفهم كاإلدراؾ.
و بتلخيص ما يسمع استثارة ادلستمع باشراكو على ضلو إغلايب كتكليف (ج 

 أك سؤالو عما تعود مساعو ُب حياتو اليومية كادلذياع كالتلفزيوف.
تلوين كتنويع مادة االستماع لتستوعب فنوف سلتلفة كالشعر كاخلطب  (د 

 كالقصص كما إيل ذلك ُب زلاكلة لًتكيض ملكة االستماع إليو.
زبصيص اجلزء األكرب من النشاط ُب رلاؿ االستماع مع استخداـ  (ق 

 زة التسجيل لغايات التجويد اإللقائي الصوٌب.أجه

 منهج تعليم كتعلم االستماع .6
كاالستماع شرط أساسي للنمو اللغوم بصفة عامة، كبدكنو ال 
توجد دبعناىا االصطالحي لدم اإلنساف. كما أف لو مهارات كثَتة، من 
 األعلية كالتعقيد حبيث ال ؽلكن ترؾ تنميتها للصدفة؛ ألهنا ال تنمو بطريقة

 تلقائية دكف تعليم كتدريب.

كبالرغم من ىذه األعلية الكبَتة لفن االستماع، إال أنو أكثر فنوف 
اللغة العربية إعلاالن َب مدارس العلم كمعاىده عندنا، فنحن ندرب تالميذنا 
قليالن على احلديث كادلناقشة، كندرهبم على القراءة، كعلى الكتابة، فلكل فن 

بو، ككقت سلصص لو َب جدكؿ الدراسة، ما من ىذه الفنوف منهج خاص 
عدا االستماع فإنو غريب، كمستغرب! كال أثر لو َب مناىج اللغة العربية َب 

 مدارسنا.
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إننا الؽلكن أف ندعى أننا أعددنا ادلسلم ادلعاصر القادر على القياـ 
حبق اخلالفة َب األرض دكف أف ندربو على اكتساب كتعلم ىذا الفن 

 اراتو. كالسيطرة على مه

إف ىذا يتطلب كضع منهج لتعليم فن االستماع حبيث تكوف لو 
أىدافو احملددة كمػػحتواه اخلاص، كطرؽ كأساليب تدريسو كتقوؽلو. كأف ػلتوم 
ىذا ادلنهج علي رلموعة من الربامج اليت زبتلف من صف دراسي آلخر، 
 كمن مرحلة تعليمية آلخرل، حسب نوعيات ادلتعلمُت كمستويات ظلوىم،

 8كحاجاهتم.

ىذا ادلنهج بربامػجو ادلتنوعة يستلـز  مدرسا كاعيا، كعلي درجة 
عالية من اإلعداد الثقاُب كاالكادؽلى كادلهٌت، كأف يكوف فاعلان ألعلية فن 
االستماع كطبيعتو كمهاراتو، كأف يكوف مدربان علي مهارات االستماع، قادران 

ت إعداد ادلعلمُت بصفة علي تعليمها كالتدريب عليها. كىذه مهمة كليا
 عامة، ككليات الًتبية بصفة خاصة.

 االستماع مشكالت تعليم .7
كؽلكن تصنيف ىذه ادلشكالت على النحو التاىل: أكالن ادلشكالت 
ادلتصلة بادلستمع كىي نوعاف، مشكالت خلقية عضوية كأخرل نفسية 

                                                             
)القاىرة: دار الفكر العريب، تدريس فنوف اللغة العربية، علي أضبد مدكور،  8

 .64-63ـ(، ص. 2112
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منها نوعية عقلية، كثانيان ادلشكالت ادلتصلة بادلادة، كتتمثل ُب عدة جوانب 
 9ادلادة كعدـ مالئمتها لذكؽ ادلستمع كميولو.

 كأىم معوقات االستماع تتمثل ُب:
الذم يتمثل ُب بعثرة انتباه ادلستمع كتشتتو كفقداف الشرود الذهني  -أوالً 

الًتكيز ُب ادلتابعة، كقد ينجم ذلك عن سوء عرض ادلادة اللغوية كفقداهنا 
ؿ ادلستمع هبمـو كأفكار ملحة تعوؽ احليوية كعنصر التشويق، أك النشغا

قدرتو علي االستماع، لذا كاف من الضركرم للتغلب علي ىذه ادلعّوقات أف 
يتحلى ادلستمع بالصفاء الذىٍت، من ىنا كانت ضركرة إيعاد الطالب عن 
، ككل ما من شأنو تشتيت الذىن كإضعاؼ  أجواء اخللفات األسرية كاذلمـو

 الًتكيز.

كىذا ناجم عن اختالؼ األمزجة كالعزكؼ عن لل، الضجر والم -ثانياً 
ادلادة اللغوية ادلستمع إليها، فهناؾ أناس ملولوف بطبعهم أك ال يرغبوف ُب 
االستماع إيل ادلادة بعينها. كيؤدم ادللل إيل فقداف التواصل مع ادلتحدث 

 كبالتايل فشل عملية االستماع من أساسها.

دلا ربتاجو ىذه العملية من مثابرة ضعف الطاقة علي االستماع  -ثالثاً 
كدأب كصمود ُب كجو ادلعوقات، من ىنا كاف البد من تنمية ىذه الطاقة 
كالتدريب عليها، كقد يكوف ىذا الضعف ناصبان عن أسباب عضوية كضعف 
اجلهاز السمعي عند ادلستمع، أك نتيجة دلرض مزمن، ذلذا كاف من الضركرم 

                                                             
 .163، ص. ....ادلهارات اللغوية: حل الشنطي، زلمد صا 9
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ص فصوؿ خاصة دلن يعانوف من ضعف مراعاة الفركؽ الفردية حبيث زبص
 الطاقة ىذا.

إذا كاف ادلستمع من أكلئك الذين التربص بالمتحدث وحب النقد،  -رابعاً 
ينزعوف إيل اصطياد األخطاء، كزلاكلة التقاط أدؽ اذلينات شلا يؤدم إيل 
مقاطعة ادلستمع للمتحدث كتشتيت أفكاره كبالتايل فشل عملية 

 11االستماع.

: عادة ماال يتوقع ادلستمع اجليد الكماؿ اللغول ادلتكلم، التحامل -خامسا
فعادة ما يواجو أخطاء صغَتة َب البناء كَب النطق كلكنو ال ينصرؼ عن 
أفكار الكاتب دبثل ىذه األظلاط من السلوؾ اللغول أك بأيو تفاصيل لغوية 

در أخرل. أما ادلستمع ادلغاىل َب النقد فكثَتان ما يفقد لب ما يقاؿ كال يق
 احلديث الذل يسمعو دبجرد شعوره خبطأ ادلتكلم َب نقطة صغَتة.

ػلتاج االستماع اجليد إىل كل النشاط العقلى للمستمع، البالدة:  -سادسا
كلذلك ينبغى أف يستحث نفسو دائما على فهم احلديث، كاتباع ادلعاىن، 

، كال كربليل تركيب الفكرة الرئيسية، كإدراؾ مكوناهتا من األفكار اجلزئية
يكتمل نشاط ادلستمع إال إذا كاف قادران بعد االستماع على اعطاء ملخص 

 كاؼ دلا مسعو.

: ؽليل كثَت من الناس إىل أف التسرع فى البحث عما هو متوقع -سابعا
يسمعوا ما يفكركف َب أهنم سوؼ يسمعونو، كبدال من االنتظار حىت يكمل 

ـ ربقيق ميلهم، أك ادلتحدث فكرتو ينصرفوف عن االستماع دبجرد عد
                                                             

 . 157-155، ص. .... ادلهارات اللغويةزلمد صاحل الشنطي،  11
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ينحرفوف باستنتاجاهتم عن ادلعٌت، كلقد سبق أف قلنا أف الكالـ يستحق أف 
يفهم قبل أف نفسر، كلعل كقت ادلقارنة بُت ما قيل بالفعل كبُت ما كاف 

 11ؽلكن أف يقاؿ ال يأتى إال بعد انتهاء احلديث.

 الوسائل السمعية البصرية .8
زباطب احلاستُت معا كسائل مسعية بصرية كىى الوسائل الىت 

"السمع كالبصر" كالصور ادلتحركة الناطقة كالتسجيالت الصوتية ادلصاحبة 
كادلعينات السمعية البصرية تضم رلموعة ادلواد الىت تعتمد  12للشرائح كغَتىا.

أساسان على حاسىت السمع كالبصر، كتشمل الصور ادلتحركة الناطقة كىى 
ىذه الوسائل أيضا األفالـ الثابتة  تتضمن األفالـ كالتلفزيوف. كما تشمل

كالشرائح كالصور، عندما تستخدـ دبصاحبة تسجيالت صوتية مناسبة على 
 أسطوانات أك شرائط تسجيل.

كىذه الوسائل كما ستعرفو من كسائل خاصة َب تدريس اللغة 
العربية كلغة ثانية مرتبطة اىل حد كبَت بادلوضوع الذل تدرسو، كما ربضَتؾ 

دادؾ لو اال حافزلك على التفكَت َب الوسيلة ادلناسبة كَب لدرسك كاستع
االستخداـ االمثل ذلا، كقد الذبد امامك الوسيلة الىت تريد كىذا قد يدفعك 
اىل ابتكارىا كاعدادىا بنفسك كما أف بعض ما ستعرفو من كسائل قد ػلتاج 

                                                             
-139 .، ص....أساسيات تعليم اللغة العربية فتحى على يونس كآخركف،  11

141. 
، )ادلملكة مذكرة الدكرات الًتبوية القصَتةزلمود فراج عبد احلافظ كآخركف،  12

 . 88ق(، ص. 1412العربية السعودية: جامعة االماـ زلمد بن سعود االسالمية: 
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مل  اىل امكانات مالية كثَتة لتوفَتىا كىذا الؽلنع من علمك هبا حىت كلو
 يكن َب مقدكرؾ احلصوؿ عليها.  

سنتعرض ىنا ألىم استعماالت أشهر ىذه الوسائل. اذ يصعب 
َب ىذا ادلكاف حصرىا صبيعا. لذلك سنكتفر منها باآلتى: السبورة الوبرية 

 13كجهاز التسجيل كسلترب اللغة كالسينما.

 السبورة الوبرية:
عناصره بواسطتها يستطيع ادلدرس أف يعرض موقفا حيا غلمع 

كيشكلها كيبدذلا كما يشاء، كما أف ادلدرس يستطيع بعدد زلدكد من 
األشكاؿ كالنماذج ادلتوفرة لديو أف يكوف لوحات كثَتة كمتنوعة، تتميز 
بالتجريد كالبساطة من ناحية، كقوة االػلاء من ناحية أخرل، كادلدرس ادلاىر 

عويض النقص يستطيع يستعمل خيالو كخياؿ الطالب َب اكماؿ الصورة كت
َب العناصر كما أنو يستطيع أف يبعث احلياة كاحلركة َب ىذه اجلمادات 

 الثابتة.

كقد تتميز السبورة الوبرية عن اللوحة اجلاىزة َب أف قياـ ادلدرس 
 بتكوينها قطعة قطعة أماـ الطالب يشد انتباىهم كيثَت اىتمامهم.

الدرس كما أف امكانية التغيَت كالتبديل كاالضافة يدخل َب 
امكانات كبَت للتدريبات ادلتنوعة، ٍب اف ادلدرس يستطيع أف يتأكد من 
استيعاب الطالب كفهمهم بأف يطلب منهم أف يقوموا بأنفسهم باستعماؿ 

                                                             
 .212-217 ، ص.االذباىات ادلعاصرة ....ضبادة ابراىيم،  13
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النماذج بالشكل الذل ػلدده ذلم. كمثل ىذه ادلساعلة االغلابية تساعد كثَتا 
 دين على ادلشاركة.َب استيعاب ادلعلومات، كما أهنا تشجع اذليابُت ادلًتد

غَت أف استعماؿ السبورة الوبرية ليس باألمر اذلُت، فاختيار 
النماذج كترتيبها كتنظيمها، كل ذلك يتطلب من ادلدرس دقة باللغة، كذلك 
فاف فاعل ىذه الوسيلة رىن باالتقاف الذل يراعى َب كضع السيناريو 

أك احلركية الىت يتميز كاخراجو، كما أهنا مرتبطة اىل حد كبَت )بالديناميكية( 
 هبا مقدـ الدرس.

كال تقتصر السبورة الوبرية على عرض ادلواقف احلوارية، كلكن 
ادلدرس يستطيع بواسطتها أيضا ػن يعرض النصوص الوصفية كالسردية )قصة 
بأحداثها كمراحلها. كما أهنا كسيلة مثلى َب عرض ادلفاىيم اخلاصة بالقواعد 

عرض القواعد َب مواقف، تسهل كثَتا َب  فباالضافة اىل مساعدهتا َب
 عمليات اضافة احلركؼ كحذفهها طبقا دلا سبليو القاعدة موضوع الشرح.

 المسجل الصوتى:
ال نبالغ اذا قلنا أف جهاز التسجيل ىو أىم معُت للمدرس َب 
تدريب اللغة األجنبية، فهو ال يوفر لو مساع النصوص الىت ؼلتارىا كيعدىا 

نو أيضا يستطيع بواسطتو أف يسجل نطق الطالب َب للدرس كحسب، كلك
ادلساحة ادلخصصة لذلك بعد كل صبلة. كبذلك يستطيع كل طالب أف 
يستمع اىل نطقو كنطق اآلخرين، فيحكم على كفايتو كيعدؿ فيها كيعيد 
التسجيل كلما شاء، طادلا أنو َب كل مرة ؽلحو التسجيل السابق تلقائها.  

دلسجل، ٍب اعادة تضغيلة. كالتقدـ كالتأخر كما أف من السهل ايقاؼ ا
 بسرعة كاالنتقاؿ من القراءة اىل التسجيل كبالعكس.
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 مختبر اللغة:
أما سلترب اللغة فهى يتيح للطالب فرصة االنفراد بنفسو داخل 
)الكابينو( الغرفة اخلاصة بو، بعيدا عن اآلخرين. كالتقدـ طبقا دلستواه َب 

عاب. دكف شعور باحلرج بسبب كجود اللغة كدرجو سرعتو َب االستي
 اآلخرين.

كسلترب اللغة عبارة عن قاعة مبطنة لتجنب آثار اصداء الصوت، 
كهبا غرؼ صغَتة تتسع كل منها لفرد كاحد كرلهزة دبسجل للصوت ذل 

الطالب، بو )مايك( ال قطة  –كجهُت يسمح بتسجيل صوتُت، ادلدرس 
كمساعتاف، كَب بعض األحياف يكوف بو زرار للمخاطبة، كمن بُت تركيبات 
ادلخترب طاكلة التوجيو أك القيادة ادلخصصة للمدرس الذل يستطيع َب أل 
كقت أف يتدخل كيتصل بأل طالب داخل غرفتو لتوجيو كتقوًن نطقة، كما 

أك صباعى. أما االستماع فيمكن أف بث الربامج ؽلكن أف يتم بشكل فردل 
 أف يكوف فوريا كؽلكن أف يتأجل.

كبعض ادلختربات تكوف رلهزة بشاشة عرض صغَتة داخل الغرؼ 
 أك شاشة كبَتة َب القاعة.

كَب بعض ادلختربات تكوف أجهزة التسجيل داخل الغرؼ 
لالستماع فقط كليس للتسجيل، كيتم بث الربامج من خالؿ مسجل كبَت 

سجل االصوت طالب كاحد َب كل مرة، كىذا الطراز من رئيسى ال ي
ادلختربات يتيح للطالب ما يسمى باالستماع الذاتى الفورل، فالطالب 
يتحدث أماـ الالقطة كَب ذات الوقت يستمع اىل صوتو من خالؿ 

 السماعتُت.
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كَب أغلب األحياف تكوف سبارين ادلخترب معدة كمسجلة مسبقا، 
قدـ كحده بالتقليد كالتكرار كالتقوًن الذاتى: كعلى الطالب أف يعمل كيت

يستمع كيكرر، كينسق اجلمل كيعد ذلا،فقد ًب اعداد التمرين حبيث يتقدـ 
 الطالب كحده دكف تدخل خارجى.

كلالستفادة من ادلخترب، البد كأف يتم التنسيق بُت ما غلرل َب 
الفصل كَب ادلخترب حبيث يكمل كل منهما اآلخر، كيقول كل منهما 
اآلخر، كاال فاف اختالؼ طريقة التدريس كاحملتول الذل يقدـ َب الفصل كَب 
ادلخترب ؽلكن أف يؤدل اىل ارباؾ للطالب حبيث ال يستطيع أف ؽلزج بُت 

 ادلكتسبات كيركب بعضها على بعض.

أما التمرينات الىت ؽلكن أف تتم َب ادلخترب فهى كثَتة كمتنوعة 
، سبرينات تقوًن النطق، كالتكرار، كالتدريب نذكر منها، فيما يتعلق بادلبتدئُت

 على التنغيم كالنرب كتثبيت األظلاط بالقواعد.

كبالنسبة للمستول ادلتقدـ، نذكر سبرينات االستماع اىل احلوارات 
 احلقيقية كالتمرينات اخلاصة بتعليم ادلستويات اللغوية ٍب الًتصبة الفورية. 

 َب رلاؿ تضميم الربامج، كلكن بالرغم من التقدـ العظيم الذل ًب
اال أنو حىت اآلف، مل يثبت بشكل قاطع أف تعلم اللغة األجنبية ؽلكن أف يتم 
باالقتصار على استعماؿ ادلختربات اللغوية. فادلخترب ما ىو اال كسيلة من 
الوسائل التعليمية العديدة غَت أنو البد لو من تطبيق طرؽ التدريس احلديثة، 

 مع طريقة عتيقة َب التعليم.فهو الؽلكن أف يفيد 
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 السينما:
الشك أف الفيلم ادلتحرؾ ىو أكثر الوسائل ادلعبنة اغراء كاػلاء 
بالنسبة لتدريس اللغة االجنبية، كمع ذلك فنحن مل نستنفد بعد كل 

 االمكانيات التعليمية ذلذه الوسيلة العظيمة.

عن  كبالنسبة للراشدين ادلبتدئُت، فقد أمكن اخراج بعض األفالـ
احلضارة تستهدؼ اطالع الطالب على ظلط احلياة كأسلوب التفكَت 
كاالبداع عند الشعوب الىت يتعلموف لغتها، فما اللغة اال نتاج كتعبَت للثقافة 

 كاحلضارة.

كغلرل حاليا اطالع الطالب على العادات كالتقاليد االجتماعية 
تعليمهم لغة البلد كتعريفهم بأبسط مالمح احلياة اليومية جنبا اىل جنب مع 

أك اجملتمع، كليس ذلك كحافز لتعلم اللغة كحسب. كاظلا لكى نساعد 
الطالب من خالؿ األثر العاطفى لألفالـ. على ادراؾ دقائق ىذه اللغة 

 كآفاقها الرحبة كما تزخر بو من صور بيانية كرلازية كرموز.

ات كمن شليزات األفالـ أف الفيلم الواحد ؽلكن أف يالئم ادلستوي
ادلختلفة كاألمزجة ادلتباينة كالتخصصات ادلتعددة من فنية كعلمية كأدبية،  
كذلك فاف جهاز العرض ذا الوجهُت يسمح بتسجيل التعليقات 
كاالضافات الىت تالئم مستول الطالب كتتناسب مع اىتماماهتم، كما 
يسمح بتسجيل أصوات الطالب أثناء تشغيل الفيلم، ٍب يطلب منهم َب 

بتدئُت اعادة احلوار األصلى. أما ادلتقدموف فيمكن أف يرذبلوا أماـ حالة ادل
اشاشة عبارات جديدة، كما ؽلكن التنسيق بُت زلتول الفيلم كبُت بعض 
سبرينات ادلخترب أك بعض العبارات ادلصاحبة للشرائح الثابتة. كما أف الفيلم 
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األفكار التعليمى عادة ما يكوف مصحوبا بكتيب كدليل يتضمن الكثَت من 
 كاالػلاءات لالستفادة من الفبلم كأفضل الطرؽ الستثماره.

كقد كانت خطوة كبَتة اىل األماـ حينما جلأ ادلسئولوف َب الربامج 
التليفزيونية َب بعض بلداف العامل اىل تنفيذ دكرات كاملة َب تعليم اللغات 

َب  زبصص للمشاىدين الذين سبكنهم ظركفهم من التواجد أماـ التليفزيوف
الوقت ادلخصص لعرض ىذه الدركس، كزيادة للفائدة فقد صدرت كتيبات 
كأسطوانات كشرائط تسجيل مصاحبة ذلذه الدركس كتتضمن التدريبات 

 اخلاصة هبا.

كما أف ىناؾ بعض الربامج الىت مل تقف عند حد تعليم اللغة، 
 كاظلا ذباكزت ذلك اىل تعليم مبادلء علم اللغة العاـ كالطرؽ السمعية
البصرية َب تعليم اللغات ادلخصصة للمدرسُت. كأخَتا، كبفضل جهاز 
"ادلانييتو سكوب" كالدائرة التليفزيونية ادلعلقة، أصبح َب أمكاف ادلدرسُت أف 
يشاىدكا أنفسهم أثناء تدريسهم كيقوموا ىذا التدريس دبقارنتو بالنماذج 

يبية اخلاصة ادلثلى الىت يعرضها "ادلكونوف" كىم أساتذة الدكرات الدر 
 بادلدرسُت.

 صوؿ ُب استخداـ كسيلة السمعية البصريةالا .9
يقع على ادلعلم كاجب كبَت َب معرفة القواعد العامة الستخداـ 
ىذه ادلعينات، كصوالن للفائدة ادلرجوة من كراء استخدامها. كىذه القواعد 

 14ؽلكن إصباذلا َب اآلتى:
                                                             

)رياض: ادلملكة العربية  ،ادلعينات البصرية ُب تعليم اللغة العربية ،زلمد امساعيل14
 .6ص.  ،(1314 ،السعودية
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ُب  يػبتعد عن الشكليةعينات أف ىذه ادل لمعيستعلم كىو ادلعلى  (أ 
 يست ذات قيمة إف مل زبدـ غرضان لغويان الوسيلة لف ائل،استخداـ الوس

 تكتسب كظيفتهاال  عيناتف ادلأ درؾف يأ علمادل على. ك ان كاضح
 .ةسك در ادلادة ادلإذا تكاملت مع  الإ يةعمللا

 ائل غَت الضركرية كىذاالوسب درس اللغولال زحمي ال فأ علمادلعلى  (ب 
َب الصف دكف أف  كسيلةكعي كزبطيط تربوم، ألف كجود  ػلتاج اىل

يكوف ذلا غرض كاضح قد يؤدم إىل نتيجة عكسية، كأف يشػتت 
 .درسن مادة العالطالب كيصرفهم  أذىاف

 اهنأل ية،احليات كخػبػراتػهمية الطالب عقلالوسيلة ل مراعاة مالءمةجب ػي (ج 
 .الًتبويةإهنا تفقد قيمتها ف دارسُت،ر الاعمأك  مل تتناسب إف

أف ػلدد أغراض الدرس،  اللغة اتدلهار  عند تدريسو اللغة على معلم (د 
 ادلناسبة. ار الوسيلةيختالدرس يساعده على ا ؼاىدألف ربديد أ

ذلك ألف ربديد األىداؼ يعترب دبثابة اخلطوة األكىل الختيار خربات ك 
 .أف تتوفر لتحقيق ىذه األىداؼ غلب التعلم ككسائلو كأدكاتو الىت

 حوؿ اختيار ادلعينات السمعية البصرية .11
سبق أف أثرنا موضوع اختيار ادلعينات فيما يتعلق دبالءمتها 
ألىداؼ التعليم كمستويات الطالب، كمن الطبيعى أف ادلعينات كانلم تؤثر 
تأثَتا عميقا َب طرؽ التدريس، فاهنا على األقل ربدث تباينات كفركؽ َب 

كس، فال تستول الصورة الثابتة كالصورة النتائج كاختالفات َب مسار الدر 
ادلتحركة، كذلك ال يستول استعماؿ الشرائح كالفيلم الثابت، فاألكىل تقسم 
كتقطع ادلشهد اكثر من الثاىن، كاذا كانت السبورة الوبرية ال تسمح بًتابط 
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العناصر كما تفعل الصور ادلعركضة جبهاز العرض. اال اهنا نتيح عمل انواع  
 تمرينات الىت تعتمد على معُت بصرل.كثَتة من ال

كمن ناحية أخرل فاف ستثمار فيلم متحرؾ ؼلتلف اذا عرض 
بواسطة جهاز عرض مزكد بوسيلة اليقاؼ الصورة أك عرض بواسطة جهاز 
آخر ال يتمتع هبذه ادلزيد. كما أف استعماؿ سلترب لغول كل غرفة فيو مزكدة 

ب يتلقوف برنارلا كاحدا من دبسجل صوت احدل كأشبر شلا لو كاف كل الطال
 طاكلة القيادة كبالتاىل يتبعوف سرعة كاحدة.

تلك اعتبارات بديهية بالنسبة لكل تربول مارس التعليم بالطرؽ 
احلديثة. كسرعاف ما سيدرؾ ادلدرس ادلبتدلء أف ادلعينات الفنية ادلتوفرة لديو 

سيدرؾ اف لكل اك الىت يرجو احلصوؿ علينا أك تلك الىت نوصيو باستعماذلا، 
 كسيلة منها مزاياىا كعيوهبا، أك دبعٌت أصح، حدكدىا،

كما أف ىناؾ حقيقة أخرل غلب أف ننبو اليها كىى أنو ليس رلرد 
احلصوؿ على سلترب لغول يعٌت أننا غلب أف هنمل العمل َب الفصل. كعلى 
النقيض من ذلك فاف ىذا ادلخترب الذل ردبا اقتناه ادلعهد اك ادلدرسة 

ب قد ال تتعلق بالعملية التعليمية سباما كيهملو ادلدرسوف الذل ال ألسبا
يثقوف كثَتا َب مثل ىذه الوسائل احلديثة، ال ينبغى أف يظل مهجورا 
كمعطال. كمن ناحية أخرل فاف أحدث األجهزة كأغلى الوسائل ال تكوف 
دائما كبالضركرة أكثرىا نفعا كأكثرىا مالءمة حلاجات الطالب كألىداؼ 

عليم، كما أف ىناؾ نوعا من الالمباالة أك التهيب عند بعض ادلدرسُت الت
ادلتقوقعُت الذين يعلنوف دائما اف ادلدرس الكفء ىو الذل "يتصرؼ" كحده 

 ك "ؽلشى حالو" دكف االستعانة بأية كسيلة معينة.



24 

كنستطيع أف نوجز موضوعنا فنقوؿ اف أل تعليم حديث غلب أف 
قدـ كما سبقو من مراحل للتطور، كلذلك غلب يعًتؼ دبا حققو العلم من ت

 15أف:
 يعرؼ األسس اللغوية كالنفسية كالًتبوية َب تعليم اللغات األجنبية. (أ 
 ػلدد نوعية الطالب كمستواىم كاألىداؼ الىت يرمى اىل ربقيقها. (ب 
يصمم كيضع احملتول الدقيق للمادة الىت يكوف بصدد تدريسها كؼلتار  (ج 

 الطريقة ادلالءمة.
يذ ذلك كلو على ادلستول التعليمى: اعداد الوثائق كذبربتها يعد لتنف (د 

 كاختيار الوسائل الفنية الىت تسمح بعرضها كاستثمارىا.

كاآلف، قد يبدك ما قدمناه فمن نظر البعض أفكارا نظرية أبعد ما  
تكوف عن الواقع ادلادل للفصل، كاحلقيقة أف التعليم السمعى البصرل ال 

 اذا اعتمد على بعض األسس الًتبوية ادلتينة، كعلى ؽلكن أف يكوف مفيدا اال
تعريف دقيق لدكر العناصر السمعية البصرية، لذلك فبدال من أف نقدـ 
"كصفات" جاىزة كناجعة، كاف من الواجب أف نوضح كيف أف استعماؿ 
الصورة ادلعركضة كالكلمة ادلسجلة َب اطار درس اللغة، يتفق مع مفهومنا 

 القائمة بينها كبُت الواقع.للغة كمع العالقات 

كمن ٍب نعود اىل ادلاديات، فنجد أف الفصل الذل اعتدناه معلقا 
على الطالب كادلدرس، ىذا الفصل اقتحمتو أصوات كصور ال عهد لو أك 
لنا هبا، فقد كاف الفصل أشبو بالقفص ادلغلق أك ادللجأ ادلعزكؿ بعيدا عن 

س يصوؿ كغلوؿ كغلتهد، رلردا ىذه األصوات كاالنعكاسات ادلبهرة، كادلدر 
                                                             

 .216 ، ص.االذباىات ادلعاصرة ....ضبادة ابراىيم،  15
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من كل عوف أال من صوتو كاحلركؼ ادلطبوعةَب الكتاب، كيبذؿ عرقو كدمو 
 16 لتعليم لغة أجنبية.

كال يعٌت ذلك أف مهمة ادلدرس أصبحت أسهل، كلكن على 
األقل ؽلكنو اآلف أف يؤديها بصورة أفضل، كاذا كانت اللغة تفتح لنا آفاقا 
على العامل كتعترب كسيلة جديدة لفهمو كالتعامل معو، فالبد من أحد أمرين: 
اما أف طلرجها من الفصل، كاما أف ندخل َب الفصل بعض أصداء من حولو 

 ض انعكاسات من خارجو.    كبع

 الدراسات السابقة .ب 
 تشكالبعد أف قاـ الباحث دبطالعة البحوث َب الدراسة ادلتعلقة دب

تعليم االستماع لدم طالب قسم تعليم اللغة العربية باستخداـ كسيلة السمعية 
كجد ىناؾ بعض البحوث  ڠاالسالمية احلكومية مسارا ساڠـاالبصرية جبامعة كايل 

 :دبا قصد َب ىذا البحث، كتتضح تلك البحوث فيما يليادلتعلقة 

(، الطالب ُب كلية علـو الًتبية 133211161ُب حبث زلمد سيف الدين ) .1
ربت ادلوضوع  ڠاالسالمية احلكومية مسارا ساڠـاكالتدريس جبامعة كايل 

مشكالت تعليم مهارة االستماع باستخداـ الطريقة ادلباشرة ُب جامعة كايل 
 .ڠمية احلكومية مسارااالسال ساڠـا

النتائج من ىذا البحث فهي مشكالت اليت كاجهها الطالب 
الكثَتكف عن تعليم مادة االستماع باستخداـ الطريقة ادلباشرة جبامعة كايل 

( نقصاف اِتقاف 1ُب ادلستوم الثاين ىي:  ڠاالسالمية احلكومية مسارا ساڠـا
                                                             

16
 .217-216 ، ص.االذباىات ادلعاصرة ....ضبادة ابراىيم،  
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ة مادة االستماع اليت ( صعوب3( عدـ تركيز الطالب. 2مفردات الطالب. 
( 5( أقصر حصة تعليم مادة االستماع ُب الفصل. 4قدمتها رلموعة ادلقدـ. 

( اختالؼ اللهجات العربية ُب الفيلم 6ضعف استعداد رلموعة ادلقدـ. 
( قلة قدرة الطالب ُب فهم الكالـ العريب 7العريب كاختالؼ تلفظ ادلفردات. 

 بناطق عريب أصلي.

كمساكاة البحث السابقة بالبحث الذم كتبو الباحث أف يتكلم 
عن مشكالت تعليم مهارة االستماع. كأما الفرؽ بُت البحث العلمية السابقة 
كالبحث الذم كتبها الباحث فهو كوف البحث يتكلم عن مشكالت تعليم 
مهارة االستماع باستخداـ الطريقة ادلباشرة. فالبحث العلمي الذم كتبو 

ث يتكلم عن مشكالت تعليم مهارة االستماع باستخداـ كسيلة الباح
 السمعية البصرية.  

( قسم تعليم اللغة 113211118ُب حبث أين فكرييا نيتا فراكيتا سارم ) .2
االسالمية احلكومية  ساڠـاالعربية ُب كلية علـو الًتبية كالتدريس جبامعة كايل 

خداـ الفيديو ُب الصف ربت ادلوضوع: تعليم اللغة العربية باست ڠمسارا
 .ڠالعاشر دبدرسة رياضة الطلبة العالية االسالمية سيداف رمبا

( تعليم اللغة العربية باستخداـ 1النتائج من ىذا البحث، أف: 
كسيلة الفيديو ُب الصف العاشر دبدرسة رياضة الطلبة العالية االسالمية 

( 2العربية فعاؿ. أف استخداـ كسيلة الفيديو ُب تعليم اللغة  ڠسيداف رمبا
كأما مزايا تعليم اللغة العربية باستخداـ كسيلة الفيديو ُب الصف العاشر 

يقدر التالميذ علي  ڠدبدرسة رياضة الطلبة العالية االسالمية سيداف رمبا
( كناقص تعليم اللغة العربية 3استماع الكلمات من الفيديو مباشرة. 
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درسة رياضة الطلبة العالية باستخداـ كسيلة الفيديو ُب الصف العاشر دب
: ال يستطيع التالميذ اف يقبلوا البياف عندما يدّكر ڠاالسالمية سيداف رمبا

 افالـ العربية سيؤذم ال يركز ايل ادلادة.   

كمساكاة البحث السابقة بالبحث الذم كتبو الباحث اف يتكلم 
ية عن استخداـ كسيلة السمعية البصرية. كأما الفرؽ بُت البحث العلم

السابقة كالبحث الذم كتبها الباحث فهو كوف البحث يتكلم عن تعليم 
اللغة العربية باستخداـ كسيلة السمعية البصرية. فالبحث العلمي الذم كتبو 
الباحث يتكلم عن مشكالت تعليم مهارة االستماع باستخداـ كسيلة 

 السمعية البصرية.

ربية ُب كلية علـو ( قسم تعليم اللغة الع123211118ُب حبث سوجيطا ) .3
ربت ادلوضوع:  ڠاالسالمية احلكومية مسارا ساڠـاالًتبية كالتدريس جبامعة كايل 

علي استيعاب  (film kartun)فعالية استخداـ الفيلم الكرتوين العريب 
ادلفردات للتالميذ ُب الصف اخلامس دبدرسة فتح العلـو االبتدائية االسالمية 

 بفنداف ىارـك غركبوغاف.

ئج من ىذا البحث فتحليل البيانات عن فعالية استخداـ النتا
علي استيعاب ادلفردات للتالميذ ُب  (film kartun)الفيلم الكرتوين العريب 

الصف اخلامس دبدرسة فتح العلـو االبتدائية االسالمية بفنداف ىارـك 
 t hitung  =3،11  >t tabel (15،1غركبوغاف ؽلكن اف يُلخص اف 

اليت تقوؿ ال يوجد فعالية اعلية  (Ho)ففرضية فارغة  2،121( = 61= 
علي استيعاب ادلفردات  (film kartun)باستخداـ الفيلم الكرتوين العريب 

للتالميذ ُب الصف اخلامس دبدرسة فتح العلـو االبتدائية االسالمية بفنداف 
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اليت تقوؿ يوجد فعالية  (Ha)ىارـك غركبوغاف مرفوض. كاما فرضية بديلة 
علي استيعاب  (film kartun)ة باستخداـ الفيلم الكرتوين العريب اعلي

ادلفردات للتالميذ ُب الصف اخلامس دبدرسة فتح العلـو االبتدائية االسالمية 
 بفنداف ىارـك غركبوغاف مقبوؿ.

كمساكاة البحث السابقة بالبحث الذم كتبو الباحث اف يتكلم 
لفرؽ بُت البحث العلمية عن استخداـ كسيلة السمعية البصرية. كأما ا

السابقة كالبحث الذم كتبها الباحث فهو كوف البحث يتكلم عن استخداـ 
علي استيعاب ادلفردات. فالبحث  (film kartun)الفيلم الكرتوين العريب 

العلمي الذم كتبو الباحث يتكلم عن مشكالت تعليم مهارة االستماع 
 باستخداـ كسيلة السمعية البصرية.

 فكريال اطاراإل .ج 
انطالقا من خلفية مشكالت تعليم االستماع لدل الطالب، جاءت 
الوسائل التعليمية بل ناطق االصلى لتقدًن اسلوب الفهم بناء على الوضع. ككفقا 
للنظرية ادلذكورة، اف ادلشكالت اليت يبحثها الباحث ىي مشكالت تعليم 

االسالمية احلكومية  ساڠـااالستماع باستخداـ كسيلة السمعية البصرية جبامعة كايل 
 .ڠمسارا

 ساڠـااف تعليم االستماع باستخداـ كسيلة السمعية البصرية جبامعة كايل 
مل غلرم على درجة النجاح سباما. قد يواجو الطالب  ڠاالسالمية احلكومية مسارا

فيها الصعوبات. كشعركا بادلالؿ كالسأـ احيانا ُب تعليم االستماع. ىناؾ اسباب  
ا إما من نقصاف دفاع الطالب ُب تعليم االستماع، كعدـ اىتماـ كبَت كثَتة منه
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فيو، كقدرة الطالب ُب ادلفردات العربية، ككسائل التعليمية ادلستخدمة ُب تعليم 
 االستماع.  

أجرل ىذا البحث ليدؿ على ادلشكالت الرئيسية من تعليم االستماع  
ستزيد جودة تعليم مهارة  باستخداـ كسيلة السمعية البصرية لدل الطالب كبو

االستماع فيها. كاساس للتحليل، استخداـ الباحث مفهـو مشكالت تعليم 
االستماع الىت قدمو زلمد صاحل الشنطى كَب ركاية غَته يعٌت فتحى على يونس 
كآخركف، مفهـو معوقات االستماع؛ كزلمد صاحل الشنطى، مفهـو مشكالت 

ت ادلادة حلّل مشكالت تعليم االستماع االستماع. كأما نتائج ىذا البحث فصار 
 .  ڠاالسالمية احلكومية مسارا ساڠـالدل الطالب خاصة جبامعة كايل 
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 الباب الثـالث
 مناهج البحث

هدف البحث, فينبغي ان يستخدم ـلكي يف البحث ينال النتيجة ادلناسب ب
 الباثث ستخدما لعلماات ال ى تحتاج لليها الباثث ادلعلى الطريقة البحث ادلناسب ايضا 

 الطريقة كما يلي:

 البحث نوع .أ 
حبثا نمعيا أى الدراسة ال ى تلعتمد اعتمادا على نظر  ىذا البحث وكان

ادلشرتكة بالطرائق اإلتصالية وادلرونة  واستخدم ىذا البحث لبحث ثالة ادلمضمع 
 ةالبيانات المصفي ذى تحصلال الطبيلعية ثيث تكمن الباثث ان ألة اهمة فيو.

ف البحمث المصفية بأهنا تلك البحمث ال ى تقدم وصفاً الة. تلعر  وبالتقريب احل
للظماىر واألثداث امضع البحث دون أن تسلعى لتفسري األثداث والظماىر أو 

ىذا البحث ىم  1.تـحليلها واخلروج بنظريات وقمانني بقصد التلعميم والتنبمء
االسالاية  ساڠـاالدراسات احلاالت علي قسم التلعليم اللغة اللعربية جباالعة وايل 

أاا دارس احلالة فريكز على ادلالثظة وعلى أكثر ثاالهتا دقة   .ڠاحلكماية بسمارا
كادلالثظة بادلشاركة وقد يستلعني بادلقابلة غري ادلقننة ولكنو ال يلجأ للالستبيان لال 

 لذا أراد آراء باثثني خرباء خارج لطار احلالة امضع الدراسة.

 

 
                                                             

اناىج البحث اللعلمى وطرق كتابة الرسائل عبد الرمحن امحد عثمان   1
 .30م(  ص. 1662اللعادلية    )اخلرطمم: جاالعة افريقيا اجلاالعية
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 هتمدمكان البحث و  .ب 
االسالاية احلكماية  ساڠـاجاالعة وايل ىف  البحث اكانأخذ الباثث 

. ىذا البحث ڠليان مساراڠادوكتمر مهكا اليف شارع  . ووقلعت ىذه اجلاالعةڠمسارا
 .م7314ديسيمبري  15نمفيمبري اىل تاريخ  3تاريخ ان يبدأ 

 در البياناتامص .ج 
اصادر البيانات ىف ىذا البحث ىم ان ادلقابلة التفصيلية اع العلم 

االسالاية احلكماية  ساڠـاوبلعض الطالب ىف قسم تلعليم اللغة اللعربية جباالعة واىل 
   وان المثائق ال ى يتلعلق بتلعليم االستماع.ڠبسمارا

 البحث بؤرة .د 
اشكالت االستماع يستخدم وسيلة  ي تلعريفهفىذا البحث  البؤرة يف

 ساڠـاالسملعية البصرية لدي الطالب ان قسم تلعليم اللغة اللعربية جباالعة وايل 
 .م7315-7314سنة  ڠاالسالاية احلكماية مسارا

 طريقة جمع البيانات .ه 
 ي:خدم يف ىذا البحث ىيت ُتستااا طريقة مجع البيانات ال

 )ادلشاىدات اللعينية( طريقة ادلراقبة .1
وىي تلعرب عن األثداث ادللعاصرة للمؤرخ  أو  ادلشاىدات اللعينية

مساع األخبار بالتماتر  ولجراء ادلقابالت الشخصية لبلعض األشخاص 
ادللعاصرين للحدث  ولجراء ادلراسالت اع ادلهتمني والدارسني وادلتخصصني  
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يستخدم الكاتب ىذه الطريقة ليجمع  7سماء يف الداخل أو اخلارج.
والبيانات عن اثمال البيئة   ان الذي حنتاجيف ادليد لبياناتادللعلماات وا

ايضا ان قريب عن عملية تلعليم  المسائل اخلزائن ادلمجمد و ينظر اباشرةو 
االستماع. الكاتب يفلعل ىذه ادلراقبة يف عملية التلعليم علي الطالب يف قسم 

, جاوي ڠاالسالاية احلكماية بسمارا ساڠـاتلعليم اللغة اللعربية جباالعة وايل 
الباثث يف شرتك الباثث يستخدم ادلراقبة غري ادلشاركة, يلعين ال يو  المسطي.
فقط  الباثث عملية تلعليم االستماعشاىد ل فاعل البحث. ييت تُفلععملية ال

 فلعل الطالب وادلدرس.ذي يمث يصف االثمال ال

 مثائقطريقة ال .7
المثائق وادلراسالت والتقارير  ىيو  (documents)مثائق طريقة ال

احملفمظات المثيقة  بشكلطلب البيانات عن االثمال أى  0األصلية الرمسية.
كل ادلماد ادلكتب عن و  والنصمص والكتب واجلريدة واجمللة وجدول االعمال

غري ذلك. الكاتب يستخدم ىذه الطريقة لنيل و االفالم و  اضىاحلمادث ادل
 ساڠـاجباالعة وايل  االستماع واشكالهتا عن تلعليم البيانات التمثيقي

 .ڠاالسالاية احلكماية بسمارا
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 طريقة ادلقابلة .0
ايل  يسأل باثثال اليتطريقة ادلقابلة ىي طريقة مجع البيانات 

 بحث.يت تادلستجيبني ليجمع البيانات عن االثمال ادلتلعلقة بادلسئلة ال
قرأ اا يف قسمات فادلقابل )بالكسر( يشجع ويساعد ادلقابل )بالفتح(  وي

وجهو ان تلعبريات واا يف نغمات صمتو  وتحلل  ويستشف  ويصل لىل 
أغراضو سماء كانت حبثا أم تمجيها  أو عالجا  مبقدار ثسن استفادتو ان 

 نظم, ايادلستخدم الباثث ىم ادلقابلة غري  يُ يتجنس ادلقابلة الأاا  1ادلقابلة.
كارشاد. الكاتب يستخدم ىذه خطط  ادل الرئيسياالسئلة يستلعد الكاتب 

 دلا يكشف يف يتادلراقبة ولتناول ادللعلماات والبيانات ال متم م انالطريقة ك
 .القادم البحث دواتا

 تحليل البياناتطريقة  .و 
يف ىذا البحث, اللعملية البحث يفلعل ثينما االجتماع البيانات. حتليل 

لنمعية المصفية التحليلية البيانات ادلستخدم يف ىذه ادلباثثة ىي حتليل البيانات ا
الن عمماا, البيانات اجملتمع ليس االرقام, ولم كان االرقام نلعتو عماد فقط. 
البيانات ادلقصمد يشتمل علي النصمص و ادلقابلة و التدوين البيانات ادليدان و 

 الصمر و المثيقة و ادلذكرة و تدوين االخر.

وليس التحليل تكرارًا للملعلماات التفصيلية بقدر اا ىم تفسري دلدلمل 
احلقائق ان ثيث أسباهبا وآثارىا واا لذا كانت تثبت الفرض أو تنفيو  ويلعد 
استخالص ادللعاىن ان البينات ان أصلعب جمانب البحث وأاتلعها. يستخدم فيو 
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يتم لال لذا صيغ ىف  الباثث ادلنهجني االستقرائى واالستنباطى فإثبات الفرض ال
 2صمرة نظرية برىانية جتلعل الفرض اقداة ذلا مث نستنبط انها كافة نتائجو ادلمكنة.

مث لنيل النتيجة البحث الكاال و الصحيح, فيحتاج الطريقة التصديقية 
حليل ـطريقة ت الكاتب , استخدمةحليل البيانات ادلمجمدـيف التحليل البيانات. يف ت

 ما يلي:البيانات النمعية ك

الكاتب جيمع البيانات بطلب ادللعلماات بادلراقبة و ادلقابلة و التمثيق. كما  .1
 قال الكاتب يف القادم.

خيتار الكاتب و يلخص ان احملفمظات البيانات, مث اباشرة يكتب بادلرتب و  .7
 الدقائق و ادلنتظم كل االنتهاء االجتماع البيانات.

علي ادلسئلة الماجو فالفرصة ادلأخمذ يسهل ان يفلعل الفهم لتقدمي البيانات  .0
 ليس اخلالصة االىمج او اللعجل.

 م.م فهيصف اخلالصة بمجمد لغة الكالم ادل .1
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 الباب الرابع
 توصيف البيانات وتحليلها 

 توصيف البيانات .أ 
يبحث ىذا البحث عن مشكالت تعليم االستماع لدى طالب قسم 
تعليم اللغة العربية بادلستوى الثالث باستخدام وسيلة السمعية البصرية جبامعة وايل 

. أقيم ىذا 7102-7102من السنة الدراسية  ڠاالسالمية احلكومية مسارا ساڠـا
البحث بثالثة طرق لنيل البيانات وىي طريقة ادلشاىدة وطريقة ادلقابلة وطريقة 
التوثيق. فمن ىذه الطرق عرف الباحث بأن احملاضر يستخدم وسيلة السمعية 

لعريب وعدم الناطق البصرية ألهنا تعطى تسجيل صوتى بالناطق االصلى ا
االندونيسى، ىدفا أن يكون الطالب ماىرون ىف االستماع ولكن جيد الباحث 
بعض ادلشكالت الىت واجهها الطالب حىت ال يستطبعوا ان يشًتكون عملية 

 التعليم جبيد.

 تحليل البيانات .ب 
 ساڠـاوسيلة السمعية البصرية بجامعة والي التعليم االستماع باستخدام  .1

 ڠاالسالمية الحكومية سمارا
بعد شاىد الباحث عملية تعليم االستماع يف فصل قسم تعليم 

 ساڠـاطالب يف ادلستوى الثالث جبامعة وايل  53اللغة العربية وىو يتكون من 
ديسيمبري  02نوفيمبري اىل تاريخ  6من تاريخ  ڠاالسالمية احلكومية مسارا

ليمية ادلستخدمة يف تعليم م فقد عرف الباحث بأن ادلادة التع7102
االستماع ىي مأخوذ من الفيلم العريب أو ادلسجل العريب بكالم ناطق اصلي 
عريب وال ينبغي للطالب ان يستخدمهما بناطق غري عريب، وىذا الفيلم 
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العريب او ادلسجل العريب تقدمان جمموعة ادلقدم ولكل منها يتكون من ثالثة 
 ل بداية تعليم االستماع.طالب. وعني موضوعهما احملاضر قب

والطالب يتعلمون مادة االستماع باجتهاد وكثري منهم يًتكزون 
ويستمعون التسجيل الصويت باىتمام كبري حىت تكرر جمموعة ادلقدم ثالث 
مرات ويكتبون الطالب الكلمات او اجلمل الىت وجدىا خالل استماعهم 

ة مجلة ايل مجلة. وبعده التسجيل الصويت وتشرح جمموعة ادلقدم باللغة العربي
يسأل الطالب ايل جمموعة ادلقدم عن الكلمات الصعوبة او عن شرحهم ال 
يفهمها الطالب. ويتحاول الطالب احملادثة باستخدام اللغة العربية. وىذا 
دليل على أهنم يتعلمون مادة االستماع الذي علمو يوسف إثنان ستياوان 

حث عن عدد الطالب يتعلمون مادة ادلاجستري باجتهاد. وعندما يتصور البا
يف ادلائة طالب  51يف ادلائة. و  21االستماع يف الفصل باجتهاد حوايل 

الذي ال يًتكزون وال يستمعون الفيلم العريب او مسجل العريب جبيد بل منهم 
يتكلمون مع اصدقاء جبوارىم وال يهتم الفيلم العريب او ادلسجل العريب اللذان 

قدم وال يسمع شرح جمموعة ادلقدم اياا باجتهاد وال تديرمها جمموعة ادل
يهتموا ادلادة التعليمية اليت تقدم جمموعة ادلقدم باىتمام كبري. وعندما سألت 
جمموعة ادلقدم عن معاين اجلمل او الكلمات يف التسجيل الصويت فال 

 يستطيعوا ان جييبوا بــإجابة صحيحة.

ويعلم حماضر مادة االستماع باستخدام وسيلة السمعية البصرية 
 ساڠـايف قسم تعليم اللغة العربية وخاصة للمستوي الثالث جبامعة وايل 

م. لوسيلة السمعية البصرية 7102عام الدراسي  ڠاالسالمية احلكومية مسارا
يف يف تعليم االستماع اىدافا جيب علي من اراد تعلم اللغة العربية خاصة 

 مادة ان يهتمها.
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 واىداف تعليم االستماع باستخدام وسيلة السمعية البصرية ىي:
من خالل استماع الفيلم او التسجيل اللذان قدمتهما جمموعة ادلقدم  (أ 

بالناطق االصلي من العرب إما من مصر وإما من سعودي فيشعر 
الطالب الفروق بني تعليم مادة اللغة العربية خاصة يف تعليم مادة 

الستماع، والفروق بني تعليم مادة اللغة العربية باستخدام كالم الناطق ا
االصلي من العرب وتعليم مادة اللغة العربية بغريىا. وأما الطالب 
الذين يتعلمون مادة االستماع باستخدام كالم الناطق االصلي من 
العرب فيعرفون الذوق االصلي من الناطق االصلي العريب ألن كثري من 

ب يفهمون كالم العرب بالناطق غريه وال مشكلة لو مثل كالم الطال
العرب بناطق إندونيسي ولكن عندما يستمعوا كالم الناطق االصلي 
من العرب فال يفهمون إال قليل واحيانا ال يقدرون ان يكرروا اجلملة 
من التسجيل الصويت وىذه مشكالت كبرية فلهذه طلب حماضر مادة 

تياوان ادلاجستري للطالب ان يبحثوا عن مادة االستماع يوسف إثنان س
االستماع يف الشبكة الدولية اليت فيها الفيلم او التسجيل من الكالم 
العريب االصلي إما من مصر وإما من سعودي ألهنما أسهل كالم 
العرب يف فهمهما إلندونيسني، فعلي سبيل ادلثال فيلم كرتون مبوضوع 

قدم من قسم تعليم اللغة العربية يف "الغيبة" الذي قدمتو جمموعة ادل
 ادلستوي الثالث من فصل أ.

تعليم االستماع باستخدام وسيلة السمعية البصرية دلمارسة الطالب يف  (ب 
 االستماع اللغة العربية ويفهمها.

طلب احملاضر للطالب يف مادة االستماع ان يقدروا ادلهارة اللغوية  (ج 
الم والقراءة والكتابة. أما االربعة مباشرة منها مهارة االستماع والك

مهارة االستماع باستماع كالم الناطق االصلي العريب من خالل 
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استماع التسجيل الصويت الذي قدمتو جمموعة ادلقدم. وأما مهارة 
الكالم من خالل شرح جمموعة ادلقدم عن مادة االستماع من 
التسجيل الصويت ومن خالل سؤال الطالب جملموعة ادلقدم او 

ر عن شرحهم ومعاين الكلمات ال يفهمها الطالب. وأما للمحاض
مهارة القراءة والكتابة من خالل اختبار النهائي، فينبغي للطالب ان 
يكتبوا اجلمل الذي مسعها الطالب واعطي احملاضر األسئلة اليت اوجبها 

 الطالب بالقراءة.
اليت اقام احملاضر يف مادة االستماع باستخدام وسيلة السمعية البصرية  (د 

اكثر تعليمها استماع الناطق االصلي العريب وعدم لغة األم ففي ىذا 
 اجملال وىو لظهور قدرة الطالب يف مهارة االستماع.

لتطبيق قدرة لغوية الطالب يف االستماع والكالم بني الطالب واحملاضر  (ه 
 يف الفصل.

باستماع كالم الناطق االصلي العريب من خالل التسجيل الصويت  (و 
تو جمموعة ادلقدم سيمكن مجيع الطالب ان يقدروا احملادثة الذي قدم

 مع اصدقائهم باللغة العربية.

وبعد ان جيمع الباحث البيانات من طريق ادلشاىدة اليت اقامو 
الباحث يف فصل قسم تعليم اللغة العربية وخاصة للطالب يف ادلستوي 

تعليم  الثالث ويتكون من تسعة وثالثني طالب. فيخلص الباحث بأن يف
مهارة االستماع الذي علمو يوسف إثنان ستياوان ادلاجستري كمحاضر مادة 

 االستماع فيها لو اخلطوات إلقامة الدرس وىي:
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قبل ان تتقدم جمموعة ادلقدم اليت تتكون من ثالثة طالب، يعطون  (أ 
ادلقالة اليت حتتوي كتابة من الفيلم العريب او التسجيل الصويت اللذان 

 اضر.تقدمت ايل احمل
تقدم جمموعة ادلقدم مادة تعليم االستماع باستخدام التسجيل الصويت  (ب 

 حتت ادلوضوع ادلعني وتفتح جمموعة ادلقدم التعليم.
أدارت جمموعة ادلقدم الفيلم العريب او التسجيل الصويت حيت ثالث  (ج 

 مرات. ويستمعو الطالب استماعا جيدا.
ب ادلادة من الفيلم بعد إدارة جمموعة ادلقدم ثالث مرات فتشرح للطال (د 

 العريب او التسجيل الصويت.
تعطي جمموعة ادلقدم الفرصة للمستمعني فيسألون عن الكلمات  (ه 

الصعوبات او معانيها او اغراضها وغريىم من أشياء مل يفهموىم 
 باستخدام اللغة العربية.

 أجابت جمموعة ادلقدم أسئلة الطالب باستجدام اللغة العربية. (و 
عن إجابة جمموعة ادلقدم وليست األسئلة األخرى إن فهموا السائل  (ز 

 من ادلستمعني فتختم جمموعة ادلقدم.
بعد اختتام جمموعة ادلقدم فأعطي احملاضر التوضيح جملموعة ادلقدم  (ح 

 والطالب عن جمال تعليم مادة االستماع وأغراضو.
يعطي احملاضر اإلقًتاحات والنقائد لتصحيح ادلقالة من جمموعة ادلقدم  (ط 

 دمي جمموعة ادلقدم ألجل ما ىو أحسن.ومن تق

الوسائل من احدى أشياء مهمة يف التعليم وإهنا اعظم تأثريا يف 
مساعدة للفهم وإهنا تساعد على تثبيت احلقائق ىف اذىان التالميذ. وأما 
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الوسائل التعليمية الىت استخدامها الطالب قسم تعليم اللغة العربية بادلستوى 
 الستماع ىي:الثالث ىف تعليم مادة ا

 الفيلم العريب او التسجيل الصويت (أ 
 مكرب الصوت (ب 
 الربوجوكتور (ج 
 احلاسوب (د 

مشكالت تعليم االستماع باستخدام وسيلة السمعية البصرية بجامعة  .2
 ڠاالسالمية الحكومية سمارا ساڠـاوالي 

بعد مشاىدة الباحث عن عملية تعليم االستماع لدي طالب 
قسم تعليم اللغة العربية ادلستوى الثالث باستخدام وسيلة السمعية البصرية 

ومقابلتهم الىت أقامها الباحث  ڠاالسالمية احلكومية مسارا ساڠـاجبامعة وايل 
م قد عرف الباحث 7102ديسيمبري  02نوفيمبري حىت  6يف تاريخ 
تعليم االستماع لدى طالب قسم تعليم اللغة العربية باستخدام  مشكالت

 وسيلة السمعية البصرية وىي:

 ادلكسور الربوجوكتور (أ 
يستخدم  يف قسم تعليم اللغة العربية يف تعليم االستماع

الفيلم العريب او التسجيل الصويت الوسيلة السمعية البصرية كمثل 
يوجو ن يف استخدامها، ولك ومكرب الصوت والربوجوكتور واحلاسوب.

احملاضرة يف ىذا ادلستوى  طادلا .ادلشكلة كمثل الربوجوكتور ادلكسور
الذي يستخدم الربوجوكتور يف تعليم  ، يوجد واحد جمموعة ادلقدمالثالثة

 ، واالخرون ال يستخدم الربوجوكتور يف تعليم االستماع.االستماع



00 

ال يعطي الصوت فقط و  العريب الذي يدير جمموعة ادلقدم فالفيلم
  االنطباعات يف الشاشة.يتظاىر 

 عدم مكرب الصوت (ب 
وعدم مكرب الصوت يستعد الربوجوكتور فقط،  يف الفصل

فيواجب جمموعة ادلقدم حيار مبكرا  يبتدأ تعليم االستماع، اذاو  .فيها
 فيجب جمموعة ادلقدم ان ومادهتم.ليستعد الوسيلة التعليمية يف الفصل 

يستذين اىل صديقو او يستذين  حيمل مكرب الصوت لو من البيت او
   .يف ادارة اجلامعة

 صعوبة مادة االستماع الىت قدمتها جمموعة ادلقدم (ج 
قد اتفق احملاضر مع الطالب عن موضوع مادة االستماع 
الىت ستقدمها كل جمموعة ادلقدم. ولكل موضوع جمموعة ادلقدم 

الدراسة والتعليم او عن اجلامعة او خمتلف مبجموعة اخرى إما عن 
عن الرياضيات او عن االقتصادية وغريىم. وقد يشعر بعض طالب 
قسم تعليم اللغة العربية ىف ادلستوى الثالث بصعوبة مادة االستماع 
الىت قدمتها جمموعة ادلقدم. وسبب ىذه ادلشكلة ىي من اختيار 

ىب او التسجيل مادة ادلناقشة ىف الشبكة الدولية من الفيلم العر 
الصوتى جملموعة ادلقدم. واحيانا ال تفهم جمموعة ادلقدم بنفسها مادة 
 االستماع من التسجيل الصوتى الذى قدمتها جمموعة ادلقدم.

اينما ادلادة  .مادة يف االنًتنيت يوجو ادلشكلةيطلب  وجمموعة ادلقدم
ا يقدم وحينم .الذي ينال جمموعة ادلقدم مل يتناسب متاما بادلوضوع لو

، ىل معلم سيقبل مادتو او يأمر ان يطلب جمموعة ادلقدم يف الفصل
 ادلادة االخر.
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 لوسيلة السمعية البصريةااستخدام ال ينسجم  (د 
شكلة ادل يوجو بعض يف استخدام الوسيلة السمعية البصرية

او احلاسوب اىل  احلاسوب اىل الربوجوكتور غري متصلكمثل   .فينال
يف الفصل، واذا  الوسيلة التعليميةعلى عالج عدم  مكرب الصوت.

 حىت االن. فلم يصلحالوسيلة السمعية البصرية مكسور 

 ضعف استعداد جمموعة ادلقدم (ه 
وضعف استعداد جمموعة ادلقدم كمثل االستعداد ىف الوسائل 
التعليمية قبل بداية التعليم مثل مكرب الصوت والفيلم العرىب او 

وغريىم، ومن االستعداد ىف مادة التسجيل الصوتى والربوجوكتور 
االستماع قبل دخول جمموعة ادلقدم ىف الفصل. وضعف استعداد 
جمموعة ادلقدم ىف الوسائل التعليمية وادلواد التعليمية سوف يأثر 
بنقصان فهم ادلستمعني او الطالب ألن جمموعة ادلقدم ال تستطيع ان 

هم ادلستمعني تشرح نتيجة التسجيل الصوتى حبسن وال تستطيع ان تف
بسبب عدم استعدادىا ىف ادلادة التعليمية. وتنبغى جمموعة ادلقدم 
إعطاء التقدمي عن التسجيل الصوتى الذى ستقدمها جمموعة ادلقدم 
من موضوعو ومبحثو وغريمها قبل ابتداء التعليم، لكى يعرف الطالب 

 موضوعو وقصتو.
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وسيلة المشكالت تعليم االستماع باستخدام  الجهود للتغلب على .3
 ڠاالسالمية الحكومية سمارا ساڠـاالسمعية البصرية بجامعة والي 

 حفظ الربوجوكتور (أ 
واذا ينتهي  .ينبغي ان حيفظ باحلسنالربوجوكتور يف الفصل 

اخلزائن يف اجلامعة يراقب  خزائندائرة ينبغي و فينطفأ باحلسن.  التعليم
 ويتحسن الوسائل وعموما يف اجلامعة دائماالفصل باخلصوص 

 .ادلكسور

 يكمل مكرب الصوت يف الفصل (ب 
ينبغي ف ڠاالسالمية احلكومية مسارا اڠساجامعة وايل ويصبح 

يكملها اجلامعة اياا ويزيد مكرب الصوت  الوسائل التعليمية يف الفصل
واذا كان مطرب الصوت فيحفظ يف احلسن واذا مكرب  .يف الفصل

 الصوت مكسور فيتحسنها دائرة خزائن اجلامعة.

 خيتار التسجيل الصوتى السهولة للفهم (ج 
صعوبة مادة االستماع الىت قدمتها جمموعة ادلقدم يسبب من 
اختيار مادة ادلناقشة ىف الشبكة الدولية من الفيلم العرىب او التسجيل 

جملموعة ادلقدم. ينبغى على جمموعة ادلقدم خيتار التسجيل الصوتى 
 الصوتى السهولة للفهم.

 حفظ الوسائل التعليمية (د 
يف استخدام الوسيلة السمعية البصرية يوجو بعض ادلشكلة 

تجنب على ادلشكلة الفين، فحفظ الوسائل التعليمية واجب لي .الفين



00 

حيفظ واجب على الطالب وناحية اجلامعة. وال تقدم فقط ولكن 
 لتثبيت عملي باحلسن.

 يستعد الوسائل التعليمية ومادة االستماع قبل تعليم االستماع متاما (ه 
ويوجد يف فصل قسم تعليم اللغة العربية مل يكمل بالوسائل 
 التعليمية. وكان الوسائل التعليمية فاسدة. وينبغى قسم تعليم اللغة
العربية ان يكمل الوسائل التعليمية ىف الفصل. وال داعي للطالب ان 
جييء مبكرب الصوتى والربوجوكتور ومث يستعد الوسائل التعليمية. وتنبغى 
جمموعة ادلقدم ان يراجع و يطالع ويفهم مادة االستماع قبل تقدم مادة 

 االستماع.
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 الباب الخامس
 االختتام

احلمد هلل الذى بنعمتو وفضلو وعنايتو يستطيع الباحث إمتام كتابة ىذا البحث. 
وبعد ان يبحث عن ىذا ادلوضوع ىف االبواب السابقة ان يقدم الباحث النتائج منو، وىف 

 سيقوم الباحث اخلالصة ويقدم االقرتاحات ادلتعلقة مبوضوع ىذا البحث.ىذا الباب 

 الخالصة .أ 
 ساڠـاتعليم االستماع باستخدام وسيلة السمعية البصرية جبامعة وايل  .1

 ڠاالسالمية احلكومية بسمارا
قبل بداية تعليم االستماع ىف اول دخول الطالب ىف الفصل أعلن 

ستياوان ادلاجستري اىل الطالب الذى حماضر مادة االستماع يوسف اثنان 
يشرتكون مادة االستماع بأن مادة االستماع يستخدم الفيلم العرىب او 
التسجيل الصوتى. وقسم احملاضر الطالب اىل جمموعة ادلقدم وكل جمموعة 
ادلقدم تتكون من ثالثة طالب. وطلب اىل كل جمموعة ادلقدم ان تبحثوا عن 

عرىب مبوضوع معني ىف الشبكة الدولية وال التسجيل الصوتى بناطق اصلى 
يصلح للطالب ان يستخدم التسجيل الصوتى بغري ناطق اصلى عرىب. 
واستخدام التسجيل الصوتى بناطق اصلى عرىب كمادة تعليم االستماع الذى 
علمو يوسف اثنان ستياوان ادلاجستري دلعرفة الذوق العرىب االصلى واللهجات 

عودى او غريمها ودلعرفة كيفية تلفظ ادلفردات ادلختلفة من مصر او من س
 باستخدام نطق اصلى عرىب.
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تتقدم جمموعة ادلقدم التسجيل الصوتى امام الطالب فتشرح 
باستخدام اللغة العربية وعندما يسألوا اليها الطالب عن الكلمات الصعوبة 

 ومعانيها ومقصودىا يستخدمون اللغة العربية.

تخدام وسيلة السمعية البصرية جبامعة وايل مشكالت تعليم االستماع باس .2
 ڠاالسالمية احلكومية مسارا ساڠـا

اما ادلشكالت الىت واجهها كثري من الطالب عن تعليم االستماع 
االسالمية احلكومية  ساڠـاباستخدام وسيلة السمعية البصرية جبامعة وايل 

 ىف ادلستوى الثالث ىي: ڠمسارا
 الربوجوكتور ادلكسور (أ 
 الصوتعدم مكرب  (ب 
 صعوبة مادة االستماع الىت قدمتها جمموعة ادلقدم (ج 
 لوسيلة السمعية البصريةاال ينسجم استخدام  (د 
 ضعف استعداد جمموعة ادلقدم (ه 

تعليم االستماع باستخدام وسيلة السمعية  اجلهود للتغلب على مشكالت .3
 ڠاالسالمية احلكومية مسارا ساڠـاالبصرية جبامعة وايل 

 حفظ الربوجوكتور (أ 
 مكرب الصوت يف الفصليكمل  (ب 
 خيتار التسجيل الصوتى السهولة للفهم (ج 
 حفظ الوسائل التعليمية (د 
 يستعد الوسائل التعليمية ومادة االستماع قبل تعليم االستماع متاما (ه 
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 االقتراحات .ب 
وبعد ان يبحث الكاتب مشكالت تعليم االستماع باستخدام وسيلة 

، الباحث يريد ان ڠاالسالمية احلكومية مسارا ساڠـاالسمعية البصرية جبامعة وايل 
يقدم االقرتاحات ولعلها نافعة دلساعدة تعليم االستماع باستخدام وسيلة السمعية 

 البصرية، وىي:

تنبغى على جمموعة ادلقدم ان تستعد متام االستعداد إما االستعداد ىف  .1
 الوسائل التعليمية وإما ىف ادلواد التعليمية.

جمموعة ادلقدم ان تعطى التقدمي القصري عن موضوع التسجيل تنبغى على  .2
 الصوتى وغريه لكى يستعد ادلستمعون ىف اشرتاك تعليم مادة االستماع.

ينبغى على حماضر مادة االستماع ان يعطى زيادة حصة الدراسة عندما حيتاج  .3
 اليها.

 ينبغى على احملاضر حتديد جمموعات ادلقدم ىف اختيار التسجيل الصوتى .4
 بناطق اصلى عرىب.

 االختتام .ج 
احلمد هلل رب العادلني. محدا الشاكرين، محدا الناعمني، والصالة والسالم 
على حممد سيد العرب والعجم وعلى الو واصحابو امجعني. اما بعد، قد مت بعون 
اهلل تعاىل كتابة ىذا البحث حتت ادلوضوع "مشكالت تعليم االستماع لدى 

العربية باستخدام وسيلة السمعية البصرية جبامعة وايل  طالب قسم تعليم اللغة
". وما ىذا البحث اال دراسة بسيطة. فإن كان ڠاالسالمية احلكومية مسارا ساڠـا

ذلك صوابا فاحلمد هلل لو الشكر وىو من توجيهتو، وان كان غري ذلك فإن 
الباحث بشر يصيب خيطئ. فهذا البحث العلمى على ثقة انو ال خيلوا عن 
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لنقائص واألخطأ، ويصبح بعيدا عن الكمال والتمام. فعسى اهلل ان جيعل ىذا ا
العمل نافعا ومفيدا للباحث وللقارئني. وارجو من اهلل العلي القدير ان يستفيد منو 
الراغبون ىف دراسة ونشر لغة القرأن اينما كانوا خاصة دلن لو اىتمام كبري بتعليم 

نفع ودعاء ال يسمع وقلب ال خيشع. واحلمد هلل االستماع. اعوذ باهلل من علم ال ي
 رب العادلني وصّلى اهلل على سّيدنا حممد وألو وصحبو أمجعني.
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، اخلرطوم: مناهج البحث العلمى وطرق كتابة الرسائل اجلامعيةعبد الرمحن امحد عثمان، 
 م.4662جامعة افريقيا العادلية، 

 م.2002القاهرة: دار الفكر العريب، تدريس فنون اللغة العربية، علي أمحد مدكور، 

لكاتب العرىب، القاهرة: دار امشكلة تعليم اللغة العربية لغري العرب، احلديدى،  يعل
 .م4633

هرة: دار ، القاأساسيات تعليم اللغة العربية والرتبية الدينيةفتحى على يونس وآخرون، 
 .الثقافة، بدون تاريخ

 ،رياض: ادلملكة العربية السعودية ،تعليم اللغة العربيةادلعينات البصرية يف  ،حممد امساعيل
 .ه4001

، ادلملكة ادلهارات اللغوية: مدخل إيل خصائص اللغة العربية وفنوهناحممد صاحل الشنطي، 
 م.4663العربية السعودية: دار األندلس، 



العربية ، ادلملكة مذكرة الدورات الرتبوية القصريةحممود فراج عبد احلافظ وآخرون، 
 ه.4142السعودية: جامعة االمام حممد بن سعود االسالمية: 

Departemen Agama RI, Al-Qur’an Al-Karim, Semarang: CV Hasyim Putra, 

5991. 

 



 مالحق
 بيانات طالب قسم تعليم اللغة العربي في المستوى الثالث في فصل أ

 رقم اسم الطالب رقم الطالب
1403026006 Evi Rochanatul Maghfiroh 1 

1403026049 Muhammad Ishomuddin Anfa 2 

1503026099 Ryan Hidayat 3 

1603026001 Debi Widoo Saputra 4 

1603026002 Nurul Latifah 5 

1603026003 Iis Laesa Selviah 6 

1603026004 Jamilatul Fahmiyah 7 

1603026005 Putri Nuri Nadia 8 

1603026006 Imalatul Khoeriyah 9 

1603026007 Norhidayah 10 

1603026008 Mailia Udzima 11 

1603026009 Alfiatur Rohmaniah 12 

1603026010 Siti Annisaus Sadiyah 13 

1603026011 Tabingatul Munawaroh 14 

1603026012 Awalu Nikmati Yaumil Hidayah 15 

1603026013 Hanifudin 16 

1603026014 Ari Yuliyana 17 

1603026015 Arina Indana Zulfa 18 

1603026016 Abdul Khamid 19 

1603026017 Lukluk Faradisa 20 

1603026018 Siti Ruqiana 21 

1603026020 Ummi Chanifah 22 

1603026021 Aziza Nurhayati 23 

1603026022 Annisa Faoziyah 24 



1603026024 Saighotun Haniyyah 25 

1603026025 Alfa Hasanati Azami 26 

1603026027 Umi Kulsum 27 

1603026028 Muhamad Nasihun Amin 28 

1603026029 Siti Minkhatun Khasanah 29 

1603026030 Abdurrohman Alim 30 

1603026032 Nurul Hidayatus Salamah 31 

1603026033 Falasifah 32 

1603026034 Zumrotul Khasanah 33 

1603026035 Nur Azizah 34 

1603026036 Samsul Bahri 35 

1603026037 Siti Lum’atul Mawaddah 36 

1603026038 Alsala Sakral Muhamsik 37 

1603026039 Maria Ulfah 38 

1603026040 Ulin Nuha Lathifatul Husna 39 

1603026041 Siti Maunah 40 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 نصوص مادة االستماع

 



 



 



 



INSTRUMEN PENELITIAN 

PEDOMAN OBSERVASI 

Dalam pengamatan (observasi) yang dilakukan adalah 

mengamati proses pembelajaran istima’ di kelas PBA UIN 

Walisongo Semarang meliputi: 

A. Tujuan: 

Untuk memperoleh informasi dan data baik mengenai 

kondisi fisik maupun non fisik pelaksanaan pembelajaran 

istima’ di PBA UIN Walisongo Semarang. 

B. Aspek yang diamati: 

1. Proses pembelajaran istima’ dan kegiatan-kegiatannya, 

meliputi komponen-komponen pembelajaran istima’ yaitu 

dosen, mahasiswa, materi pembelajaran, metode 

pembelajaran, media pembelajaran, dan evaluasi atau 

penilaian. 

2. Problem yang dihadapi ketika pembelajaran istima’ 

NO INSTRUMEN STS TS S SS 

1 Mahasiswa mengalami kesulitan 

ketika melakukan istima’. 

    

2 Mahasiswa mengikuti 

pembelajaran istima’ dengan fokus. 

    

3 Mahasiswa mengalami kebosanan 

ketika pembelajaran istima’. 

    

4 Mahasiswa mampu memahami 

materi istima’ dengan baik. 

    

5 Materi istima’ sudah sesuai dengan 

kemampuan yang mahasiswa 

miliki. 

    

6 Kualitas materi dalam media bagus     

7 Mahasiswa mampu menjawab soal 

dengan baik 

    



8 Menggunakan rekaman suara natiq 

asli dalam pembelajaran 

    

9 Dalam istima’ menggunakan 

rekaman suara yang jelas 

    

10 Mahasiswa tertarik dan 

bersemangat dengan media yang 

digunakan 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PEDOMAN WAWANCARA 

A. Tujuan: 

Untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan 

pembelajaran istima’ di kelas PBA UIN Walisongo Semarang. 

B. Pertanyaan panduan: 

(Dosen Pengampu Mata Kuliah Istima’) 

1. Mengapa Bapak menggunakan video dan rekaman suara 

bahasa Arab dalam pembelajaran Istima’ II? 

2. Apa saja tujuan pembelajaran Istima’ menggunakan video 

atau rekaman suara bahasa Arab di UIN Walisongo?  

3. Apakah mahasiswa di kelas mampu mengikuti pembelajaran 

Istima’ dengan baik? 

4. Apa saja problem yang sering Bapak hadapi ketika mengajar 

Istima’ dengan mengunakan media seperti itu? 

5. Menurut bapak, apa kelebihan dan kekurangan pembelajaran 

Istima’ dengan mengunakan media seperti itu? 

6. Apa harapan bapak menerapkan pembelajaran Istima’ 

menggunakan video atau rekaman suara bahasa Arab ketika 

berlasungnya kegiatan pembelajaran? 

 

 

 

 

 

 



(Mahasiswa PBA UIN Walisongo Semarang) 

1. Problem apa sajakah yang Anda hadapi dalam pembelajaran 

istima’? 

2. Apa sajakah penyebab dari problem yang Anda hadapi? 

3. Apakah Anda mampu memahami materi istima’ ketika saat 

pembelajaran? 

4. Apakah materi istima’ sudah sesuai dengan kemampuan 

Anda? 

5. Jelaskan bagaimanakah proses pembelajaran istima’ di kelas 

Anda? 

6. Apa saja upaya Anda dalam mengatasi problem istima’ yang 

dihadapi? 

7. Apakah ada yang mengganggu Anda dalam istima’ seperti 

tidak fokus dan mengganggu perhatian? 

8. Apakah Anda mengalami kebosanan ketika pembelajaran 

istima’? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HASIL OBSERVASI 

 

NO INSTRUMEN STS TS S SS 

1 Mahasiswa mengalami kesulitan 

ketika melakukan istima’. 

  √  

2 Mahasiswa mengikuti pembelajaran 

istima’ dengan fokus. 

  √  

3 Mahasiswa mengalami kebosanan 

ketika pembelajaran istima’. 

   √ 

4 Mahasiswa mampu memahami 

materi istima’ dengan baik. 

 √   

5 Materi istima’ sudah sesuai dengan 

kemampuan yang mahasiswa miliki. 

  √  

6 Kualitas materi dalam media bagus   √  

7 Mahasiswa mampu menjawab soal 

dengan baik 

 √   

8 Menggunakan rekaman suara natiq 

asli dalam pembelajaran 

  √  

9 Dalam istima’ menggunakan 

rekaman suara yang jelas 

  √  

10 Mahasiswa tertarik dan bersemangat 

dengan media yang digunakan 

 √   

 

 

 

 

 



HASIL WAWANCARA 

Dengan Dosen PBA Mata Kuliah Istima’ II 

UIN Walisongo Semarang 

 

1. Mengapa Bapak menggunakan video dan rekaman suara bahasa Arab 

dalam pembelajaran Istima’ II? 

Jawab: Karena mahasiswa Jurusan PBA dituntut untuk bisa 

menguasai 4 keterampilan berbahasa secara keseluruhan, supaya 

terlihat antara mahasiswa yang mampu mengikuti pembelajaran dan 

mahasiswa yang tidak mampu. 

2. Apa saja tujuan pembelajaran Istima’ menggunakan video atau 

rekaman suara bahasa Arab di UIN Walisongo ? 

Jawab: Agar mahasiswa dapat praktek langsung dengan kemampuan 

kebahasaan yang dimilikinya terutama dalam bidang Istima’ yaitu, 

agar mahasiswa terbiasa mendengarkan ejaan arab asli, karena 

terkadang kita dengan mudah bisa memahami percakapan bahasa 

arab yang dipraktikan oleh dosen atau temen-temen namun sulit 

memahami percakapan orang arab asli. 

3. Apakah mahasiswa di kelas bisa mengikuti pembelajaran Istima’ 

dengan baik? 

Jawab: Harapannya mahasiswa bisa mengikuti semua dan saya yakin 

bisa mengikuti semua 

4. Apa saja problem yang sering bapak hadapi ketika mengajar Istima’ 

dengan mengunakan media seperti itu? 



Jawab: Terkadang mahasiswa tidak bisa faham isi yang ada pada 

film berbahasa Arab karena hilangnya konsentrasi, maka dari itu 

kalau mahasiswa konsentrasi penuh saya yakit bisa mengikuti 

pembelajarn Istima’ dengan baik. 

5. Menurut bapak, apa kelebihan dan kekurangan pembelajaran Istima’ 

dengan mengunakan media seperti itu? 

Jawab: Semua media pembelajarn pasti memiliki kelebihan dan 

kekurangn, begitu juga media yang saya gunakan. Tapi menurut saya 

media yang saya gunakan lebih banyak manfaatnya dari pada 

madhorotnya, dan itulah yang terbaik yang dapat saya lakukan. 

6. Apa harapan bapak menerapkan pembelajaran Istima’ menggunakan 

video dan rekaman suara bahasa arab ketika berlasungnya kegiatan 

pembelajaran? 

Jawab: Agar mahasiswa  mampu menguasai 4 keterampilan 

berbahasa secara keseluruhan terutama dalam bidang Istima’ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



HASIL WAWANCARA 

Dengan Mahasiswa PBA 3A UIN Walisongo Semarang 

A. Responden 1 (Iis Laela S. / 1603026003) 

1. Problem apa sajakah yang Anda hadapi dalam pembelajaran 

istima’? 

Jawab :Kesulitan full berbicara dalam bahasa Arab, suara audio 

terlalu cepat dan kurang jelas 

2. Apa sajakah penyebab dari problem yang Anda hadapi? 

Jawab : Kurang menguasai kosa kata, jarang mendengarkan 

langsung orang Arab, dialeknya berbeda 

3. Apakah Anda mampu memahami materi istima’ ketika saat 

pembelajaran? 

Jawab : Kadang faham-kadang tidak 

4. Apakah materi istima’ sudah sesuai dengan kemampuan 

Anda? 

Jawab : Belum sesuai. 

5. Jelaskan bagaimanakah proses pembelajaran istima’ di kelas 

Anda? 

Jawab: mencari video dari youtube, membuat makalah, presentasi 

dan sebelumnya audio diputar 4 sampai 5 kali, tanya jawab 

6. Apa saja upaya Anda dalam mengatasi problem istima’ yang 

dihadapi? 

Jawab: Belum ada upaya. 

7. Apakah ada yang mengganggu Anda dalam istima’ seperti 

tidak fokus dan mengganggu perhatian? 



Jawab: Tidak ada. 

8. Apakah Anda mengalami kebosanan ketika pembelajaran 

istima’? 

Jawab: Metodenya iya 

B. Responden 2 (Annisa Faoziyah / 1603026022) 

1. Problem apa sajakah yang Anda hadapi dalam pembelajaran 

istima’? 

Jawab : Kurang memahami pembicaraan, jarang yang bertanya, 

dosennya kurang menjelaskan 

2. Apa sajakah penyebab dari problem yang Anda hadapi? 

Jawab : audionya cepat, malas, kurang menguasai mufrodat, 

kurang terbiasa pembicaraan orang Arab, kurng dalam mufrodat 

3. Apakah Anda mampu memahami materi istima’ ketika saat 

pembelajaran? 

Jawab : Kadang faham-kadang tidak, tergantung pemakalahnya 

4. Apakah materi istima’ sudah sesuai dengan kemampuan 

Anda? 

Jawab : Belum sesuai. 

5. Jelaskan bagaimanakah proses pembelajaran istima’ di kelas 

Anda? 

Jawab: mencari video dari youtube, membuat makalah, presentasi 

dan sebelumnya audio diputar 4 sampai 5 kali, tanya jawab 

6. Apa saja upaya Anda dalam mengatasi problem istima’ yang 

dihadapi? 



Jawab: Belum ada upaya. 

7. Apakah ada yang mengganggu Anda dalam istima’ seperti 

tidak fokus dan mengganggu perhatian? 

Jawab: sulitnya memahami mufrodatnya 

8. Apakah Anda mengalami kebosanan ketika pembelajaran 

istima’? 

Jawab: Metodenya iya 

C. Responden 3 (Norhidayah / 1603026007) 

1. Problem apa sajakah yang Anda hadapi dalam pembelajaran 

istima’? 

Jawab : saat mendengarkan banyak yang tidak fokus, metodenya 

terlalu monoton, jam pelajarannya sore banget, tidak cepat 

paham, lcdnya juga tidak digunakan, kurangnya kosa kata.  

2. Apa sajakah penyebab dari problem yang Anda hadapi? 

Jawab : belum menguasai banyak kosa kata, videonya terlalu 

cepat, logatnya 

3. Apakah Anda mampu memahami materi istima’ ketika saat 

pembelajaran? 

Jawab : terkadang memahami karena diberi teks maka terpacunya 

pada teksnya, kalau tidak diberi maka hanya bisa mendengarkan 

beberapa saja lalu ditulis 

4. Apakah materi istima’ sudah sesuai dengan kemampuan 

Anda? 



Jawab : sudah sesuai 

5. Jelaskan bagaimanakah proses pembelajaran istima’ di kelas 

Anda? 

Jawab: presentasi, mendengarkan audionya dulu dan diputar 3 

sampai 4 kali, ditanyain mufrodat yang susah, lalu dijelasin 

6. Apa saja upaya Anda dalam mengatasi problem istima’ yang 

dihadapi? 

Jawab: terganggunya karena tidak faham, selama perkuliahan 

mahasiswanya diam tapi bosen 

7. Apakah ada yang mengganggu Anda dalam istima’ seperti 

tidak fokus dan mengganggu perhatian? 

Jawab: Tidak ada. 

8. Apakah Anda mengalami kebosanan ketika pembelajaran 

istima’? 

Jawab: Metodenya iya 

D. Responden 4 (Mailia Udzma / 1603026008) 

1. Problem apa sajakah yang Anda hadapi dalam pembelajaran 

istima’? 

Jawab : mufrodat, lahjahnya masih belum terbiasa, kurang focus. 

2. Apa sajakah penyebab dari problem yang Anda hadapi? 

Jawab : kurang minat untuk belajar istima’, malas 

3. Apakah Anda mampu memahami materi istima’ ketika saat 

pembelajaran? 



Jawab : kadang ada materi yang dipahami, kadang juga masih 

kesulitan, kendalanya dimufrodat 

4. Apakah materi istima’ sudah sesuai dengan kemampuan 

Anda? 

Jawab : sudah sesuai, tetapi dari mahasiswanya masih kesulitan 

mengikuti 

5. Jelaskan bagaimanakah proses pembelajaran istima’ di kelas 

Anda? 

Jawab: pemakalah menyediakan audio dan menulisnya di kertas, 

audionya diputar sampai 4 kali dari awal sampai akhir, disuruh 

cari mufrodat yang belum faham, lalu pemakalah 

menerangkannya perkalimat 

6. Apa saja upaya Anda dalam mengatasi problem istima’ yang 

dihadapi? 

Jawab: tidak ada  

7. Apakah ada yang mengganggu Anda dalam istima’ seperti 

tidak fokus dan mengganggu perhatian? 

Jawab: sudah tercipta suasana tidak fokus dan diam semua 

8. Apakah Anda mengalami kebosanan ketika pembelajaran 

istima’? 

Jawab: tidak suka 
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