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الباب األول
مقدمة

البحثخلفية.أ
هذه املهارات توالكالم والقراءة والكتابة، واشتهر االستماع للغة أربع مهارات وهي 

، فإن هذه املهارات األربعة يف أهدافعلم وملا كان لكل. األربعة بني أهل اللغة باملهارة اللغوية
ثل األهداف األساسية، اليت يسعى كل معلم لتحقيقها عند املتعلمني، حىت تعليم اللغات مت

إمنا هدفه هو . ، سواء كانت لغة األم أم لغة أجنبيةباستخدام اللغةيتحقق السيطرة يف نفوسهم 
أن يكتسب

مقاصده، والتواصل مع بطريقة سليمة حتقق له القدرة على التعبري عن
ءا وكتابتهااآلخرين أبناء تلك اللغة خاصة، وكذلك يسعى إىل أن ا قر لى  ا ع ادر ١.يكون ق

.فنون اللغةاألساسي إىل االهتمام بتعليم ومن هنا اجتهت املدرسة يف مرحلة التعليم
التالميذ باملهارات األساسية للغة، مع تنمية هذه املهارات مبا ومن أهدافها املهمة تزويد

ا اية هذه املرحلة من استخدام اللغةبيتناسب  استخداًم
ا يف االتصال والدراسة؛ ألن مرحلة التعليم األساسي  قد تكون مرحلة ) سنة١٥: ٦(صحيًح

السيطرة على فنون اللغة األربعة حىت منتهية بالنسبة لعدد من التالميذ؛ لذلك فهم حباجة إىل
٢.طيعوا التعامل مع جمتمعهم بكفاءةيست

هم، فاللغة يفالذين سيواصلون تعليمالتالميذ أما 
جناحهم يف املراحل التالية يتوقف على جناحهم يف عليمية الالحقة، بل إنأساس املراحل الت

األساسي هل جنحت مرحلة التعليم: وهنا سؤال يطرح نفس املعلم.مرحلة التعليم األساسي
التالميذ يستخدمون اللغة فعًال يف تزويد تالميذها باملهارات األساسية للغة؟ وهل هؤالء

ا؟ ا صحيًح ٣استخداًم

1 http://www.diwanalarab.com/spip.php?article12442 (disadur pada 2 November 2010,
pukul 15.00)

2 http://kenanaonline.com/users/azazystudy/posts/125585(disadur pada 2 November 2010,
pukul 16.14)

3 Ibid
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، لألوىلخاصة اللغات األجنبية، والكالم بلغة من اللغات هو مرحلة أخرى مهمة ولكنها تالية و 
الطرائق و . متثالن أهم أهداف تعلم اللغات–الكتابةملهارتان باإلضافة إىل القراءة و هاتان ا

ة دفاحلديثة يف ام لع ا ا مجيعها إىل تعليم هذه املهارات كلها أو بعضها حسب أسسه
.تاحلاجاباألهداف و األهداف اخلاصة املرتبطة

ت اهي مهارة ميلكه الطفل يف نفسه قبل املهار االستماع ومن املعروف أن مهارة 
، قف بلغة بيئتهيتو يف مواصلته بني األفراد حوله الطفليستخدمها اليت واللغة.األخرى الثالثة

أول االستماع فلذلك يصبح .دام اللغة يتوقف باستماعه إياهاخوكذلك درجة تفوقه يف است
بل يواجه التالميذ الصعوبات . املهارة تعلِّمها املدرسة تالميذها يف دراسة أية اللغات

. واملشكالت يف تطبيقها
عن طريق االستماع، وجد الباحث املشكالت اليت توجه الطالب أثناء تعلمهم اللغة 

م عن الكالم السريع باللغة العربية . وهي تقتصر على مخسة أشياء األوىل صعوبتهم يف التحّك
قني ا، وخاصة إذا كان احلال تتطلب الطالب على أن يتحدثوا معهم ويسألوهم كي  اط من الن

ألخبار على شاشة والثاين عدم كفائتهم عن تكرار املعلومات اللفظية مثل ا.يتكلموا تكلما بطيئا
ويف الوقت نفسه، ميكن الطالب على أن يكرروا النصوص املكتوبة عن . التلفزيون أو الراديو

، يسبب هذا إىل )الكلمات باللغة العربية(والثالث هو قلة الثروة عن املفردات . طريق القراءة
عىن الكلمات 

واخلامس عادة التعليم . اجلديدة والرابع سهولة تكسري تركيزهم بضجة دخلية أو خارجية
مشروطة للغاية عن االستماع، وقد اعتاد الطالب على االستماع عندما يقرأ املعلم النص ببطء، 

متعذرين وليسوا على استعداد ––يصبح الطالب . ويكرر وينطق كلمة حبذر
.ع

وميكن التغلب على املشاكل اليت تنشأ يف االستماع من خالل تفعيل املخترب اللغوي 
بل يوجد العديد من . أي معمل اللغة، ومع ذلك، ليس كل املدارس جمهزة مع معمل اللغة

ومنها املدرسة اليت يبحث فيها متاحة يف املناطق الداخلية من الكهرباءاملدارس اليت مل تكن 
. وأشار هذا إىل أن املخترب اللغوي ليس هو احلل الرئيسي للتغلب على الصعوبات. الباحث

وإال تدرس االستماع مرة واحدة مع عدم اتفاق .ومن هذا، مييل املعلم إىل جتاهل االستماع
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فالنتيجة، وجدت قدرة الطالب يف االستماع صعوبة كبرية . نفيذهاقواعد تدريس االستماع يف ت
.من أن تنمى

يف ظل هذه الظروف، جيب على املعلم أن يعثر على النشاط اإلبداعي كبديل معمل 
وينبغي له أال ينّفذ هذه الطريقة كما سبق من قبل معظم . اللغة باالستماع يف تعليم اللغة
هناك العديد من . إرسال الطالب للرد على سلسلة من األسئلةاملعلمني وهي اإلمالء ببساطة و 

اجلوانب اليت ميكن أن تعترب يف تدريس االستماع، وتشمل هذه اجلوانب استخدام العربية على 
تقدم هذه .أيدي املعلمني، وتكييف الفصل، وتقسيم الطالب إىل فرق، واستخدام األلعاب

هو مزيج dictogloss. سبب عدم توافر املخترباتالورقة بديال لتجنب املشاكل اليت حتدث ب
.جديد من اللعبة اليت ميكن أن تساعد يف حتقيق النجاح يف االستماع

dictoglossاستخدام طريقةفّعالية"وانطالقا من الفقرات السابقة أخذ الباحث 

"لية بسمارانجالعا" الوطنية"مهارة االستماع للتالميذ يف الصف الثاين ملدرسة إجناز تعلمعلى 
.عنوانا لبحثه

توضيح المصطلحات.ب
لكيال يتوهم القارئ يف قراءة هذا البحث، جدير بالباحث أن يشرح وحيدد 

:وهي كما يلي. املصطلحات املستخدمة

فّعالية.١
وىف القاموس الرتبية والتعليم مبعين ٤.Efektif: لفظ فّعالية من لفظ فّعال مبعين 

Berhasilأصاب الغرض  guna.٦.وىف القاموس اللغة اإلندونيسي مبعىن تأثري وتعقيب٥

tarafومن األفكار السابقة نعريف فّعالية مرحلة إىل إدراك الغرض أو tercapainya suatu

tujuan.

4 Hansfer, إنجلزي - عربي, A Dictionary of Modern Written Arabic: Hlm. 721
5 Salim, Sudarsono, Kamus Pendidikan dan Pengajaran Umum, (Jakarta: Rineka Cipta,

1994), Hlm. 61.
6 W.J.S. Purwadarminta, Kamus bahasa Indonesia, ( Jakarta: Balai Pustaka, 2006), Hlm.

311.
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استخدام.٢
ا على وز مُ دِ خْ تَ سْ يَ مَ دَ خْ تَ سْ وهو مصدر من كلمة اِ  ًم َد ِتخْ ن استفعل يستفعل ِاْس

واملراد .من كلمة خدموهو يصدر ٧.غة اإلندونيسيااللّ يفpenggunaanاستفعاال مبعىن  
هلذه الطريقة . عملية البحثيف هذا البحث هو استخدام طريقة معينة يف " استخدام"ب

فهي وأما األعمال املرادة . جيري عليها الباحث أثناء تطبيق هذه الطريقةأعمال خمصوصة 
االستماع عن طريق الكتابة مبا على التالميذ ملعرفة قدرة أو ما يناسبها قراءة القصاص 

. يسمعونه من املفردات

dictoglossطريقة .٣

جعل له طريقا، " وطريقة–يطرق –طرق "اض الطريقة مجعها طرق من فعل م
الوسيلة اليت يتبعها –يف ناحية الدراسة –وهي ٨.والطريقة السرية احلالة أي املذهب

وبعبارة أخرى أن ٩.املدرس لتفهيم التالميذ أي درس من الدروس يف أية مادة من املواد
الطريقة هي األسلوب الذي يستخدمه املدرس يف معاجلة النشاط التدريسي ليحقق وصول 

١٠.املعارف إىل تالميذه بأيسر السبيل وأقل الوقت والنفقات

أيdictateأوdictoوهياإلجنليزيةاللغةمنمأخوذةdictoglossكلمةو 
. والتفسرياإلمالءومهااالثننيالفننييتضمنdictoglossفـ. التفسريأي glossواإلمالء
النصمنمسعونماويفسروايكتبواأنالطالبعلىالنصإلقاءعنالقارئانتهىفعندما
١١.املقروء

تعليميفمستخدمنقنيقيفينهوdictoglossأن) David Nunan(١٢نونانوالحظ
النصاملدرسيقرأالطريقةهذهتطبيقففي. الصرحيةالطريقةمنوتعداالستماعمهارة

يشرتكونمث. طاقتهمقدريسمعوااليتالكلماتيكتبونوالطالبعاديةبقراءةالبسيط

7 Ahmad Warson Munawir, Kamus Al Munawwir : Arab Indonesia, (Surabaya : Pustaka
Progresif, 1997), hlm. 327.

.٤٦٥. ص،)دار املشرق: بريوت(، معجم المنجدلويس معلوف، ٨
.٢٦٧. ، ص)دون ناشر، دون سنة: دون مكان(، الرابعة. روح التربية والتعليم، طراش، حممد عطية األب٩

.١٠٧. ، ص)١٩٧٩مكتبة النهضة، : القاهرة(، األولى. للغة العربية، ططرق تعليم اعبد الفادر أمحد، ١٠
11http://file.upi.edu/Direktori/C%20-

%20FPBS/JUR.%20PEND.%20BHS.%20DAN%20SASTRA%20INDONESIA/19660629199103
1%20-%20DENNY%20ISKANDAR/MATERI%20MENYIMAK%20SMP.pdf (disadur pada 4
November 2010, pukul 09.00)

12 Ibid
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بوااليتالكلماتباستخداماجلديدةالقصةلتكوينقليلةفرقةيف االستماعطريقعنيكت
إعطاءمعوتفسريهموفهمهماستماعهممهارةالطالبيشحذالطريقة. قبلمن

.املسموعةاألخبارعنالرجعية
يستخدمانتقنيَقنيdictoglossالطريقةيفأنيعلمالسابقالشرحمنانطالقا

اإلمالئيةريقةفالط. الضروريةالكلماتوتعينياإلمالئيأياملقروءالنصفهمحماولةيف
عنالطالبكتابةيفمستخدموالتعيني. عاديةقراءةالبسيطالنصقراءةيفتستخدم
Djago(تاريغانجاغواقال. استطاعونماأكثرالضروريةالكلمات Tarigan (تعينيأن
هذاومنالنص،يفالرئيسيةالفكرةمقامتقوماليتالكلمةاختارهوالضروريةالكلمات

. الضروريةالكلماتعلىاحلصولإىلdictoglossطريقةحتتاج
Dictogloss is a classroom dictation activity where learners are

required to reconstruct a short text by listening and noting down key
words ،which are then used as a base for reconstruction.13

الصف هو عملية التدريس باإلمالء يف) Dictogloss(توغلوس كالد وصفوة القول 
مع توجيه التالميذ لرتتيب النصوص القصرية باستخدام الكلمات الرئيسية اليت كتبوها عن 

. االستماعطريق 

إجناز تعّلم مهارة االستماع.٤
ل يقاب١٤.إجنازا مبعىن ما حصلته- ينجز-إجناز مصدر من أجنزلفظ
a thing done successfully, especially“فهو”achievement“باإلجنليزية

with effort and skill.”  ̃

والتجرباألعلىاإلستطاعةبسببخصوصابنجاحأداءهمتقدشيءكلهواإلجناز
حقيقةأدركمبعىنتعلماتعلميقالمصدروالتعلم. وغريهاالكبريةوالسجاعةاخلاص
.الشيء

ُر –املهارة من مهر  ا –ميُه ًر وْرًا-مْه ومهارة الشئي وفيه وبه يقال –ومهارا –وُمُه
رٌ وهي١٦.العلممهر يف  . مهر يف العلم أي كان حاذقا عاملا به: يقال. مبعىن حذٌق فهو ماِه

13 http://www.teachingenglish.org.uk/think/knowledge-wiki/dictogloss(disadur pada 4
November 2010, pukul 09.10)

14 Sudarsono, Kamus Pendidikan, (Jakarta: Grasindo, 1994), p. 22
15 AS Hornby, Oxford Advanced Learner’s Dictionary of The Current, (Inggris: Oxford

University Press, 1995), Hlm.10
.٧٧٧. ، ص)دار املشرق: بريوت(، معجم المنجدلويس معلوف، ١٦
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و هي االستماع والكالم –كما عرفنا –واملهارة يف اللغة العربية حتتوي على القدرة األربعة 
. و من هنا نعرف أن االستماع املهارة املصدرية ىف نيل اللغة األجنبية. و القراءة و الكتابة

االستماع هو فهم الكالم أو االنتباه إىل شيئ مسموع مثل االستماع إىل املتحدث، 
أما املراد باإلجناز تعلم مهارة االستماع يف . خبالف السمع الذي هو حاسة و آلته األذن

يف الصف الثاين ملدرسة هذا البحث فهو درجة إجناز تعلم مهارة االستماع للتالميذ 
.انجالعالية بسمار " الوطنية"

المشكالتتحديد.ج
الباحثعلىينبغيسبق،فيمااملكتوباملوضوععنالبحثوينحرفخيرجالألن

:يليكماوهياملسائل،حيددأن
الثاينالصفيفdictoglossطريقةيستخدمونالذينلتالميذلاالستماعتعلمإجنازكيف.١

؟بسمارانجالعالية" الوطنية"مدرسةمن
الصفيفdictoglossطريقةيستخدمونالالذينلتالميذلاالستماعتعلمازإجنكيف.٢

؟بسمارانجالعالية" الوطنية"مدرسةمنالثاين
طريقةيستخدمونالذينالتالميذهؤالءبنياالستماعتعلمعناإلجنازيففرقالكميةكم.٣

dictoglossتخدموالوالذين ؟ايس

البحثأهداف .د
: يليماعلىحيصلأنالباحثأراداملستعملةوالطريقةالقدميةاملسائلمنانطالقا

الثاينالصفيفdictoglossطريقةيستخدمونالذينللتالميذاالستماعتعلمإجنازملعرفة.١
.بسمارانجالعالية" الوطنية"مدرسةمن

الصفيفdictoglossةطريقيستخدمونالالذينللتالميذاالستماعتعلمإجنازملعرفة.٢
.بسمارانجالعالية" الوطنية"مدرسةمنالثاين

طريقةيستخدمونالذينالتالميذهؤالءبنياالستماعتعلمعناإلجنازيففرقملعرفة ال.٣
dictoglossتخدمواالوالذين .يس

البحثمنافع.ه
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النظرية.١
االستماعمهارةتعليمبطريقةةوخاصالنظرية،األخبارمنكثرياالبحثهذاأتاح

.بسمارانجالعالية" الوطنية"مدرسةيفالثاينلصف
العملية.٢

للمدرسة). أ
الطريقةحتريكيفاألساتيذأواملدرسةلرئيسونصيحةخربايكونأن). ١

ّعالالتعليمبطريقةاملستخدمة .dictoglossطريقةاستخداممنهااليتالُف
العالية" الوطنية"مدرسةيفالثاينلصفالعربيةاللغةتعليمعمليةيصري). ٢

.مسرورةعمليةبسمارانج
.فاصلةاملناسبةالتعليمطريقةاخرتاع). ٣

للتالميذ). ب
.فرقةأوكانتفرديةوظيفتهم،يفالتالميذمحاسةارتفاع). ١
.واألسئلةالرأيتعبرييفالتالميذشجعةارتفاع). ٢
.العربيةاللغةدرسيفللتالميذالتعليماجنازتفاعار ). ٣

للباحث). ج
.التجرييبالبحثجماليفخصوصااجلديدوعلمخربةالبحثهذايكونأن
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