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 ووالدتي لدىإلى وا

 لمساعدةالتشجيع واالتربية وهما على آل ل امودة و احترام
 
 
 

 ي تإلى أساتذ
 الذين أدين لهم بالكثير تقديرا وإجالال

 
 

  ابنيَّإلى زوجي و
 موّدة وتقديرا ورغبة في الّتقّدم العلمي

 
 
 

إلى اّلذين يحرصون على تعّلم اللغة العربية ويهتّمون 
 بتعليمها

 
 تقديرالشكر وال

 
ن و جعل القرآ،رسل رسوله بقرآن عربي مبين أ الذي هللا الحمد 

و له  الملك له ،له شريك ال وحده اهللا إال إله ال أن وأشهد .هدى للمتقين
 وقدوتنا سيدنا أن وأشهد .الحمد يحيي  و يميت و هو على آل شيء قدير

 لهم والتابعين وأصحابه آله وعلى عليه اهللا صلى ورسوله عبده محمدا
 :أّما بعد .نيلدا يوم إلى بإحسان
فله سبحانه ألهج  ،اء من إعداد هذا البحثوقد مّن اهللا علّي باالنته 

وبعد حمد اهللا تعالى  أتقّدم بالشكر والّتقدير والعرفان إلى  ،بالحمد والّثناء
م يبخل لاّلذين آان لهم فضل في خروج هذا البحث إلى حيز الوجود و
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. المخلص داولم يكن يحدوهم إّال العمل الج ،هبشيء طلبت علّي أحدهم
 :ومنهم
مدير جامعة  ،تاذ الّدآتور الحاج إمام سفرايوغوسماحة األس 

 .موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية الحكومية ماالنج
عميد آلية الّدراسات العليا  ،سماحة األستاذ الّدآتور عمر نمران

 .موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية الحكومية ماالنججامعة 
م تعليم رئيس قس ،سماحة األستاذ الّدآتور الحاج تورآيس لوبيس

موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية اللغة العربية آلية الّدراسات العليا جامعة 
 .الحكومية ماالنج

مشرف اللكونه محمد عفيف الدين سماحة األستاذ الّدآتور الحاج 
في آّل  آتابة هذا البحث علميا وعمليا ووجه خطوات نيّول الذي أفاداأل

فله من اهللا خير  ،ّتى االنتهاء منهبداية فكرة البحث حمنذ  همراحل إعداد
 .   عظيم الّشكر والّتقدير يالجزاء ومن

المشرف الّثاني فحّقا  ، براهيمإفيصل محمود أدم سماحة الّدآتور 
آّل العون والّتشجيع طوال  ييعجز لساني عن شكره وتقديره فقد قدم ل

فترة إعداد هذا البحث فلم يبخل بعلمه ولم يضق صدره يوما عن 
وآان لتفضله بمناقشة هذا البحث أآبر األثر في  ،وتوجيههي عدمسا
 .فله مّني خالص الشكر والّتقدير ومن اهللا عظيم الّثواب والجزاء ينفس

المعّلمين في قسم تعليم  ةتقّدم بكّل الّشكر والّتقدير إلى األساتذأآما 
سالمية موالنا مالك إبراهيم اإلاللغة العربية آلية الّدراسات العليا جامعة 

من  اآّل الّشكر والّتقدير على ما قّدموه يفلهم من. الحكومية ماالنج
 .العلوم والمعارف والّتشجيع وجزاهم اهللا خير الجزاء

في المدرسين بكّل الّشكر والّتقدير إلى زمالئي األعّزاء  تقّدمأآما 
آل  ينغارا بالي، فلهم منالمتوّسطة اإلسالمية منبع العلوم مدرسة 
 و التقديرعلى ما قدموه من البيانات الثنية وجزاهم اهللا أحسنه،الشكر 

الكريم الذي آان له بعد  لدىوالّشكر موصول ألسرتي وعلى رأسها وا
اهللا تعالى فضل إتمام هذا البحث بما غرسه في نفسي من حّب للعلم 

ووالدتي الحبيبة التي يطوق فضلها  ،والمعرفة واإلخالص في العمل
 ةي الحبيبتوزوج ،ها المستمرخيرمعين لي في حياتيعنقي وآان دعائ

 .اهللا خيرا آثيرا اني الفرصة و التشجيع في التعلم و جزاهتعطاي اتال
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زينوري ، محمد : بالخصوص( وألشقائي وزمالئي وأصدقائي
وآّل من ساهم في إخراج هذا العمل  ،) هموغيررملي الميداني 

لهم جميعا خالص  ،تشجيعالبكلمة  آانالمتواضع إلى حيز الوجود ولو
 .الّشكر وعظيم الٌتقدير واإلمتنان

 
 واهللا ولي الّتوفيق
  
 
 

 

 
 
 

 وزارة الشؤون الدينية
  جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية الحكومية

 ماالنج
 ة الدراسات العليا قسم تعليـم اللغـة العربيـةـآلي

 

 تقرير المشرفين
 

هللا رب العالمين والصالة والسالم الحمد  بسم اهللا الرحمن الرحيم
 . له وصحبه أجمعينآ ىعلى أشرف األنبياء والمرسلين وعل
 :  الذي حضره الطالب ليميتكبعد االطالع على البحث ال

  
 فتح الباري:  االسم 

 S-2/07930024:رقم التسجيل
موضوع 
 البحث

تنمية مهارة في  استخدام الوسائل السمعية : 
  االستماع

المتوسطة  منبع العلومعلى مدرسة  ريبي بحث تج(
 )ببالينغارا اإلسالمية 

 

 .مناقشة البحثوافق المشرفان على تقديمه إلى مجلس 
 

 المشرف األول
 

محمد عفيف الدين دمياطيالدآتور 

 المشرف الثاني
 

فيصل محمود أدم ابراهيملدآتور ا
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 150368422: رقم التوظيف 
 يعتمد،

 لعربيةرئيس قسم تعليم اللغة ا
 

 

 الدآتور تورآيس لوبيس
 150318020: رقم التوظيف

 

 
 
 
 

 وزارة الشؤون الدينية
 جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية الحكومية  ماالنج

 آليـة الدراسات العليا قسم تعليـم اللغـة العربيـة
 

 

 اعتماد لجنة المناقشة
 :عنوان البحث

 االستماعارة تنمية مهالوسائل السمعية في استخدام   
 )بالي  نغاراب اإلسالمية   المتوسطة منبع العلوم مدرسة  على   بحث تجريبي (

 

 تعليم اللغة العربية فيلنيل درجة الماجستير مقدم بحث تكميلي 
 

 رقم   فتح الباري:    الطالب إعداد
 S-2 /:التسجيل

بوله شرطا وتقرر ق الجامعةقد دافع الطالب عن هذا البحث أمام لجنة 
لنيل درجة الماجستير في تعليم اللغة العربية، وذلك في يوم 

 . م 2009 نيووي 10 بتاريخ ،األربعاء
 

 : األساتذة ةمن الساد لمناقشةوتتكون لجنة ا
 

رئسيا  نور الدآتور شهداء صالح -1
 ومناقشا

.................. :التوقيع

الدآتور نصر الدين إدريس  -2
 جوهر

.................. :وقيعالت مناقشا

محمد عفيف الدين الدآتور  -3
 دمياطي

مشرفا 
 ومناقشا

.................. :التوقيع

.................. :التوقيعمشرفا فيصل محمود أدم  الدآتور -4
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 ومناقشا إبراهيم
 د عتمي
 الدراسات العلياعميد آلية 

 
 

 ألستاذ الدآتور عمر نمرانا
 130531862: رقم التوظيف 

 إقرار الّطالب
 :أنا الموّقع أدناه وببياني اآلتي

 فتح الباري:    اإلسم 
 :   رقم التسجيل

 بالي جمبرانا غونونج مرابي رقم الشارع :  العنوان
 

أقّر بأّن هذه الّرسالة التي حضرتها لتوفير شرط لنيل درجة الماجستير 
العليا جامعة موالنا مالك إبراهيم  في تعليم اللغة العربية آلية الّدراسات

 :اإلسالمية الحكومية ماالنج تحت عنوان
مهارة  تنميةالوسائل السمعية في استخدام  

  االستماع
 نغارابالمتوسطة اإلسالمية  منبع العلوممدرسة على  بحث تجريبي (

 )بالي
 

. حضرتها وآتبتها بنفسي وما زورتها من إبداع غيري أو تأليف اآلخر
ادعى أحد استقباال أّنها من تأليفه وتبين أنها فعال ليست من بحثي وإذا 

ولن تكون المسئولية على المشرف أو  ،فأنا أتحّمل المسئولية على ذلك
على آلية الّدراسات العليا جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية 

 .الحكومية ماالنج
يجبرني أحد وحررت هذا اإلقرار بناء على رغبتي الخاّصة وال  ،هذا

 .على ذلك
 يوليو   ،ماالنج

 .م 
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 صاحب اإلقرار
 

 فتح الباري 
: رقم الّتسجيل

 
 ص البحثستخلم

تنمية الوسائل السمعية في  استخدام ،م  ،فتح الباري
 منبع العلوممدرسة على  بحث تجريبي ( االستماع مهارة

جامعة . يررسالة الماجست )باليبنغارا المتوسطة اإلسالمية 
 :المشرف .موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية الحكومية ماالنج

  ،محمد عفيف الدين دمياطي الحاج الدآتور )(
 . فيصل محمود أدم ابراهيمالدآتور ) (

 
 .االستماعمهارة  تنمية ، الوسائل السمعية: الكلمات األساسية

 ، ستماعنظرا إلى أهمية تعليم اللغة العربية خصوصا مهارة اال 
ولكن الباحث وجد أّن هناك مشكالت في . فال بد أن نهتّم بعملية تعليمها
بنغارا المتوّسطة اإلسالمية  منبع العلوم تعليمها خصوصا في مدرسة

 ،المدرس لم تكن فعالة  هايستخدم التي طريقة التعليموهي أّن  ،بالي
تعلم  وعدم الرغبة في ،والوسائل التعليمية لم تتوفر توفرا مقنعا

 االستماع والتعلم في تعليمعملية ال صبحتأإذ  الطالبات لدى الستماعا
 . تالئو غير متفا اتمتشائم الطالبات تفأصبح ،غير فعالة

آيف استخدام الوسائل السمعية في  ) 1:  المشكلة في هذا البحث
 لدى الطلبة في مدرسة منبع العلوم المتوسطةمهارة االستماع تنمية 

استخدام الوسائل السمعية في  مدى فعالية ما )2، ؟باليغارا بناإلسالمية 
لدى الطلبة في مدرسة منبع العلوم المتوسطة مهارة االستماع تنمية 

 ؟  اإلسالمية بنغارا بالي
الوسائل السمعية ستخدام ا أنفي هذا البحث الباحث  افترض 

مهارة في تنمية يساعد على تنمية مهارة االستماع ويعطي أثرا ايجابيا 
االستماع لدى الطلبة في مدرسة منبع العلوم المتوسطة اإلسالمية بنغارا 

 المنهج التجريبيب، الكمي والكيفي أسلوب التحليلستخدم ا، وبالي
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 One Group Time( بتصميم االختبار القبلي والبعدي في المجموعة الواحدة

Series Design(. 
 ساعد علىيل السمعية أن استخدام الوسائ ) 1 البحث هي هذا نتائج

لدى الطالبات في مدرسة منبع العلوم المتوسطة  تنمية مهارة االستماع
عطي أثرا يأن استخدام الوسائل السمعية  )2اإلسالمية نغارا بالي، 

في مدرسة  ايجابيا في تعليم اللغة العربية، خاصة في تعليم االستماع
  t د هذا األثر باختبار ويؤآ منبع العلوم المتوسطة اإلسالمية نغارا بالي

فيفسر أن  8,72عشر هو  بعبالنسبة الى الجدول السا tفيحصل أن قيمة 
البديل الصفر مردود والفرض ففرض  t-tabelهذه القيمة أآبر من قيمة 

  .مقبول
أن يطوروا هذه الوسائل لباحثين الالحقين لواقترح الباحث 

بة بمتابعة الدراسة تدافع السمعية لتنمية المهارة اللغوية ألن شغوف الطل
قدرتهم اللغوية، وعلى المصنفين الكتب الدراسية اللغوية أن يالحقوا 

تعليم الكتب المصنفة السيما بعد  علىأنواع الوسائل التعليمية المساعدة 
 نمو العلم والمعرفة ونمو األدوات الحديثة
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ABSTRACT 
Patahul Bari, 2009. Using Medium in develoving listening skill at Islamic Yunior 
High School Manba’ul ‘Ulum Negara Bali. Thesis, Graduate 
Program of Islamic State University Maulana Malik Ibrahim 
Malang. Advisors : 1) Dr. H. Muhammad Afifuddin Dimyati, 2) 

Dr. Faisol Mahmud Adam Ibrahim. 
 

Keywords : the listening medium, listening skill  

 Realizing the importance of Arabic teaching, specially listening skill, we 
have to pay attention to its teaching process. But writer finds many problems in 
Arabic teaching specially in MTs. Manba’ul ‘Ulum. Such as the teaching method 
that is used is not yet effective, and the teaching equipment is not complete and 
satisfactory, as well as the lack of the students’s spirit in the practicing their 
listening.  So  that the theacing process becomes boring, and the students 

becomes pessimistic, they are not optimistic. 
 Formula's problem of this research is 1) how is the use of  the literning 

medium in developing students’listening skill at MTs. Manba’ul ‘Ulum Negara 
Bali ?, 2) how is the effectivity of the listening medium in developing 

students’listening skill at MTs. Manba’ul ‘Ulum Negara Bali ?. 
 The researcher assumes in this research that using listening medium help 

and influence the developing of students’listening skill at MTs. Manba’ul Ulum 
Negara Bali. Researcher use the quantitative analysis approach and qualitative 

with the method ekserimen by design pre-test and post-test at one group. 
The result of this research that : 1) using the listening medium can help 
developing students’listenning skill at MTs. Manba’ul Ulum Negara Bali 2) using 
the listening medium can give positive effect in Arabic teaching, specially 
listening teaching at MTs. Manba’ul ‘Ulum Negara Bali. this influence supported 
by t-test which shows that t-true is suitable for the table 17, the difference 8,72 is 
thought that t-value is higher that t-table value. It means that the minor 

hypothesis is refused and accepted mayor hypothesesis. 
The researcher suggests that the next researchers develop this listening 
medium in developing language skill because the students’motivation to attend 
the class can develop their language sbility, and that the writer of isntrctional 
book supply teaching medium which support his book theaching, morever after 

the technology and the modern equipments develop drastically.  
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ABSTRAKSI 
Patahul Bari, 2009 M, Penggunaan Media Dengar Dalam meningkatkan 
Keterampilan Menyimak di MTs. Manba’ul ‘Ulum Negara Bali. 
Thesis. Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana 
Malik Ibrahim Malang Pembimbing: 1) Dr. H. Muhammad 

Afifuddin Dimyati, 2) Dr. Faishol Mahmud Adam Ibrahim. 

 

Kata Kunci: Media Dengar, Keterampilan Menyimak 

 
 Melihat pentingnya pengajaran bahasa Arab khususnya keterampilan 

mendengar, maka kita harus memperhatikan bagaimana proses pengajarannya. 
Namun, penulis menemukan bahwasanya  ada banyak persoalan di dalam 
mengajarkannya khususnya di MTs. Manba’ul ’Ulum, yaitu metode pengajaran 

yang digunakan guru  belum efektif, dan sarana pengajaran belum sempurna lagi 
memuaskan, serta tidak adanya minat siswa dalam belajar menyimak sehingga 

proses belajar mengajar menyimak menjadi membosankan, dan siswa menjadi 
pesimis dan tidak optimis. 

 Rumusan masalah pada penelitian ini adalah : 1) Bagaimana penggunaan 
media dengar dalam mengembangkan keterampilan menyimak siswa MTs. 
Manba’ul ’Ulum Negara Bali, 2) sejauh mana efektvitas  penggunaan  media 

dengar dalam   meningkatkan keterampilan menyimak siswa MTs. Manba’ul 
’Ulum Negara Bali ?  

 Peneliti berasumsi bahwa penggunaan media dengar dapat membantu dan 
memberikan pengaruh pada pengembangan keterampilan menyimak siswa MTs. 
Manba’ul ’Ulum Negara Bali. Peneliti menggunakan pendekatan analisa 
kuantitatif dan kualitatif dengan metode ekserimen dengan design pre-test dan 

post-test pada satu kelompok.  
  Hasil penelitian ini adalah bahwa 1) Penggunaan media dengar dapat 

membantu perkembangan keterampilan menyimak siswa MTs. Manba'ul Ulum, 
2) Penggunaan media dapat memberikan pengaruh positif terhadap terhadap 
pengajaran bahasa arab, khususnya pengajaran menyimak di MTs. Manba’ul 
‘Ulum Negara Bali, pengaruh ini dikuatkan dengan uji t yang menghasilkan 
bahwa nilai t sesuai dengan table 17, yaitu 8,72, yang kemudian ditafsirkan 
bahwa nilai t lebih besar dari nilai t table, berarti hipotesa minor ditolak dan 

hipotesa mayor diterima. 
Penulis mengusulkan kepada peneliti berikutnya agar mereka 
mengembangkan media dengar ini untuk meningkatkan keterampilan bahasa 
karena kesukaan siswa untuk mengikuti pelajaran akan mendorong kemampuan 
kebahasaan mereka, dan kepada penyusun buku pelajaran bahasa agar 
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 Peneliti berasumsi bahwa penggunaan media dengar dapat membantu dan 
memberikan pengaruh pada pengembangan keterampilan menyimak siswa MTs. 
Manba’ul ’Ulum Negara Bali. Peneliti menggunakan pendekatan analisa 
kuantitatif dan kualitatif dengan metode ekserimen dengan design pre-test dan 

post-test pada satu kelompok.  
  Hasil penelitian ini adalah bahwa 1) Penggunaan media dengar dapat 

membantu perkembangan keterampilan menyimak siswa MTs. Manba'ul Ulum, 
2) Penggunaan media dapat memberikan pengaruh positif terhadap terhadap 
pengajaran bahasa arab, khususnya pengajaran menyimak di MTs. Manba’ul 
‘Ulum Negara Bali, pengaruh ini dikuatkan dengan uji t yang menghasilkan 
bahwa nilai t sesuai dengan table 17, yaitu 8,72, yang kemudian ditafsirkan 
bahwa nilai t lebih besar dari nilai t table, berarti hipotesa minor ditolak dan 

hipotesa mayor diterima. 
Penulis mengusulkan kepada peneliti berikutnya agar mereka 
mengembangkan media dengar ini untuk meningkatkan keterampilan bahasa 
karena kesukaan siswa untuk mengikuti pelajaran akan mendorong kemampuan 
kebahasaan mereka, dan kepada penyusun buku pelajaran bahasa agar 
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menyertakan berbagai jenis media pengajaran yang membantu pengajaran buku-
buku yang telah disusun untuk diajarkan, apalagi setelah berkembangnya ilmu 

pengetahuan dan teknologi serta perkembangan peralatan modern. 
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ABSTRACT 
Patahul Bari, 2009. Using Medium in develoving listening skill at Islamic Yunior 
High School Manba’ul ‘Ulum Negara Bali. Thesis, Graduate 
Program of Islamic State University Maulana Malik Ibrahim 
Malang. Advisors : 1) Dr. H. Muhammad Afifuddin Dimyati, 2) 

Dr. Faisol Mahmud Adam Ibrahim. 
 

Keywords : the listening medium, listening skill  

 Realizing the importance of Arabic teaching, specially listening skill, we 
have to pay attention to its teaching process. But writer finds many problems in 
Arabic teaching specially in MTs. Manba’ul ‘Ulum. Such as the teaching method 
that is used is not yet effective, and the teaching equipment is not complete and 
satisfactory, as well as the lack of the students’s spirit in the practicing their 
listening.  So  that the theacing process becomes boring, and the students 

becomes pessimistic, they are not optimistic. 
 Formula's problem of this research is 1) how is the use of  the literning 

medium in developing students’listening skill at MTs. Manba’ul ‘Ulum Negara 
Bali ?, 2) how is the effectivity of the listening medium in developing 

students’listening skill at MTs. Manba’ul ‘Ulum Negara Bali ?. 
 The researcher assumes in this research that using listening medium help 

and influence the developing of students’listening skill at MTs. Manba’ul Ulum 
Negara Bali. Researcher use the quantitative analysis approach and qualitative 

with the method ekserimen by design pre-test and post-test at one group. 
The result of this research that : 1) using the listening medium can help 
developing students’listenning skill at MTs. Manba’ul Ulum Negara Bali 2) using 
the listening medium can give positive effect in Arabic teaching, specially 
listening teaching at MTs. Manba’ul ‘Ulum Negara Bali. this influence supported 
by t-test which shows that t-true is suitable for the table 17, the difference 8,72 is 
thought that t-value is higher that t-table value. It means that the minor 

hypothesis is refused and accepted mayor hypothesesis. 
The researcher suggests that the next researchers develop this listening 
medium in developing language skill because the students’motivation to attend 
the class can develop their language sbility, and that the writer of isntrctional 
book supply teaching medium which support his book theaching, morever after 

the technology and the modern equipments develop drastically.  
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Keterampilan Menyimak di MTs. Manba’ul ‘Ulum Negara Bali. 
Thesis. Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana 
Malik Ibrahim Malang Pembimbing: 1) Dr. H. Muhammad 

Afifuddin Dimyati, 2) Dr. Faishol Mahmud Adam Ibrahim. 

 

Kata Kunci: Media Dengar, Keterampilan Menyimak 

 
 Melihat pentingnya pengajaran bahasa Arab khususnya keterampilan 

mendengar, maka kita harus memperhatikan bagaimana proses pengajarannya. 
Namun, penulis menemukan bahwasanya  ada banyak persoalan di dalam 
mengajarkannya khususnya di MTs. Manba’ul ’Ulum, yaitu metode pengajaran 

yang digunakan guru  belum efektif, dan sarana pengajaran belum sempurna lagi 
memuaskan, serta tidak adanya minat siswa dalam belajar menyimak sehingga 

proses belajar mengajar menyimak menjadi membosankan, dan siswa menjadi 
pesimis dan tidak optimis. 

 Rumusan masalah pada penelitian ini adalah : 1) Bagaimana penggunaan 
media dengar dalam mengembangkan keterampilan menyimak siswa MTs. 
Manba’ul ’Ulum Negara Bali, 2) sejauh mana efektvitas  penggunaan  media 

dengar dalam   meningkatkan keterampilan menyimak siswa MTs. Manba’ul 
’Ulum Negara Bali ?  

 Peneliti berasumsi bahwa penggunaan media dengar dapat membantu dan 
memberikan pengaruh pada pengembangan keterampilan menyimak siswa MTs. 
Manba’ul ’Ulum Negara Bali. Peneliti menggunakan pendekatan analisa 
kuantitatif dan kualitatif dengan metode ekserimen dengan design pre-test dan 

post-test pada satu kelompok.  
  Hasil penelitian ini adalah bahwa 1) Penggunaan media dengar dapat 

membantu perkembangan keterampilan menyimak siswa MTs. Manba'ul Ulum, 
2) Penggunaan media dapat memberikan pengaruh positif terhadap terhadap 
pengajaran bahasa arab, khususnya pengajaran menyimak di MTs. Manba’ul 
‘Ulum Negara Bali, pengaruh ini dikuatkan dengan uji t yang menghasilkan 
bahwa nilai t sesuai dengan table 17, yaitu 8,72, yang kemudian ditafsirkan 
bahwa nilai t lebih besar dari nilai t table, berarti hipotesa minor ditolak dan 

hipotesa mayor diterima. 
Penulis mengusulkan kepada peneliti berikutnya agar mereka 
mengembangkan media dengar ini untuk meningkatkan keterampilan bahasa 
karena kesukaan siswa untuk mengikuti pelajaran akan mendorong kemampuan 
kebahasaan mereka, dan kepada penyusun buku pelajaran bahasa agar 
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 مة الجداولقائ
 

الّصفح عنوان الجدول الجدولالرقم
 ة

جدول  
 

فهم اختبار معيار نتيجة الطلبة في 
 المسموع

جدول  
 

استجابة الطالبات أنهن يسررن بتعلم اللغة 
 العربية بالوسائل السمعية

 

جدول  
 

استجابة الطالبات  أن تعلم اللغة العربية 
غير مملة بالوسائل السمعية أصبح مطمئنا

جدول  
 

استجابة الطالبات  أن تمييز األحرف 
العربية في تعليم االستماع بالوسائل 
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 السمعية أسهل من غيرها  
استجابة الطالبات أن تعليم االستماع جدول  

بالوسائل السمعية يشجعهن في تعليم اللغة 
 العربية 

 

كثير استجابة الطالبات  أنهن استضحن بجدول  
بالتدريب في تمييز األحرف والمفردات 

 والجمل العربية بالوسائل السمعية

 

جدول  
 

استجابة الطالبات أنهن استسهلن بكثير 
بالوسائل السمعية في تكوين الجمل 

 العربية

 

جدول  
 

استجابة الطالبات  أنهن أآثر تذآرا 
بالمفردات العربية بالوسائل السمعية من 

 قراءتها آتابتها أو

 

جدول  
 

نتائج الطالبات  في مدرسة منبع العلوم 
في تمييز المتوسطة االسالمية نغارا بالي  

 أصوات العربية في الكلمة

 

 
جدول 

 
ي مدرسة منبع العلوم ف نتائج الطالبات

في فهم المتوسطة االسالمية نغارا بالي  
 المادة المسموعة في الحوار

 
في مدرسة منبع العلوم  ئج الطالباتنتاجدول 

في فهم المتوسطة االسالمية نغارا بالي 
 المادة المسموعة في الفقرة البسيطة
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 االستماع

 

 
جدول 

 
نقط فروقية بين نتيجة الطالبات في 

تبار القبلي واالختبار البعدي في تمييز االخ
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الفروق بين نتيجة االختبار القبلي والبعدي 

 في تمييز األصوات العربية
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تؤدي اللغة دورا مهما في حياة آل من الفرد والمجتمع، 
بة للفرد تمثل األداة األولى في صنعه وتكوينه، وعن فهي بالنس

طريق اللغة يستطيع أن ينمي شخصيته وأفكاره وغيرها، وللمجتمع 
وبيئته ومن خاللها  أن تكون اللغة وسيلة يتفاعل بها أفراد المجتمع

 . يكتسب االنسان استجابات اجتماعية من األفراد والجماعات
ا  وال شك أن رة أساسية في اآتساب    مهارة االستماع هي مه

انية      ا أصوات إنس فيعرف الشخص    1اللغة بصفة عامة من حيث أنه
فاالستماع أول شيئا ما حوله في البداية من الصوت الذي تتلقاه أذناه، 

تعلم     نشاط لغوي يمارسه، ردات والجمل وي وعن طريقه يكتسب المف
أيضا أنماط الجمل والتراآيب ويتلقى األفكار والمفاهيم، وعن طريقه 

ة، وإن   يكتسب المهارات اللغوية األخرى مثل الكالم والقراءة والكتاب
ة سواء ألجل  تعلم اللغ ز األصوات شرط أساسي ل ى تميي درة عل الق

 .الكالم أو القراءة أو الكتابة، سواء ألبنائها أو ألبناء غيرها
ن  ة م ة العربي ع  إاللغ ة منب ي مدرس ة ف واد التعليمي دى الم ح

طة  وم المتوس ا  العل ي فيه نهج التعليم الي ، والم ارا  ب المية  بنغ اإلس
توى         ى مس نهج عل و الم ة وه ؤون الديني رره وزارة الش ا ق ابع بم ت

ة خصتين   )  KTSP( الوحدات التعليمية ؛ فيتعلم الدارسون اللغة العربي
ي          ة ف ة العربي يم اللغ ن تعل ودة م ة المنش ع أن الكفاي بوع، م ل س لك

ة  ل هي الكفاي ى األق دارس عل ة عن عناصر الم ة وهي الكفاي اللغوي
ن        ة م ر اللغ ن عناص ة ع ون الكفاي ة، وتتك ارات اللغ ة ومه اللغ
ارة    األصوات و الصرف والترآيب والداللة، ومهارات اللغة هي مه

 . االستماع و الكالم والقراءة و الكتابة
للغة الثانية يبنى على )   KBK(المبني على الكفاءة المنهج ف

اجة النشأة والتنمية لدى الطلبة الموجهة تنميط الخصائص نحو ح
 كون هذا المنهجاليت. نواع الكفائات المحصولة شموليةإليهم أ

والمواد والمؤشرة بالتفصيل على المعايير األساسية في الكفاءة 
واستراتجية التعليم وتصميم التقويم الموجهة اليه محاولة تنمية 

                                                 
. ، ص)م1996معرفة الجامعية، دار ال: االسكندرية( مقدمة لدراسة اللغةحلمي خليل، .  1

63  
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ولة تنمية الطلبة الكفائية الكفائة النفسية الحرآية بل يتوجه اليه محا
 .  آلها

ة      ي اللغ ة مدرس ين، خاص ن المدرس رين اآلن م إن الكثي
ة    يم اللغ ي تعل ه ف ة الي تماع والحاج ة االس درون أهمي ة، يق العربي
ه في      ذي يجب عمل العربية، ولكن القليل منهم هم الذين يعرفون ما ال

ب الطفل تعليم الدارسين االستماع، مع أن االستماع أول مرحلة يكتس
اللحنات والغلطات في نطق ما يسمعها الدارسون من   فلغة ما حوله، 

ة في     اللحن على ألسنتهم  ترسخالمواد الدراسية،  تهم المحلي ؤثر لغ وت
ضعف نطقهم األحرف العربية، واألخطاء في  رتكثو نطقهم و نبرهم

ين     قدرتهم على  زوا ب ا صحيحا و أن يمي أن ينطقوا اللغة العربية نطق
  .وأن يميزوا معاني المفردات و الجمل المدروسة اتاألصو

وفي الجوانب األخرى، آانت تنمية العلم والمعرفة تؤثر في  
ناعة األدوات  ه ص ر ميول ة فتظه ان اليومي اة االنس اط حي أنم
ة    التكنولوجية واستخدامها وتنتشر هذه األدوات إلى الجوانب التعليمي

ائل اال ل الوس ائلها، مث ا ووس ر تمن أدواته صالية والحاسوب ومختب
ون الجوال    اللغة واالنترنيت والجوال وغيرها؛ وبعض التالميذ يحمل
ذه     د ه ة وتوج وائجهم اليومي ن ح وال م ون الج ة ويك ي المدرس ف
وم المتوسطة اإلسالمية         ع العل المناظر في الدارسين في مدرسة منب

ا أن     ول إذ قلن الغ الق م نب الي ول ارا  ب ائل الحديث بنغ وافر الوس مة ت  ل
م    ة أول ائل التعليمي واع الوس ا أن تخداما   يتبعه درس اس تخدمها الم يس

 . والتعلمعال في عملية التعليم اف
ا م اد انطالق ار أرش ه أزه ا قال ة " م م والتكنولوجي ة العل تنمي

ناعات        تفادة الص ي اس ة ف ة التجديدي ى المحاول ر إل دفع بكثي ت
يم باستخدام الوسائل   فإن عملية التعل 2". التكنولوجية في عملية التعلم

ة،  ة اللغوي د األنشطة التعليمي ة لتجدي ا و خصائص ومحاول من مزاي
ه    الوسائل أن ى أداء عمل تيسر عملية التعليم والتعلم و تعين المعلم عل

ائل اإليضاح    على الوجه األآمل، وقد تكون االصطالحات عنها بوس
  3. أو الوسائل التوضيحية

                                                 
2  Azhar Arsyad, Media Pembelajaran (Jakarta: PT. Rajagrafindo, 1997), hlm. 2 
3   Ibid, hal. 6 
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ودة    كلة الموج ى المش بة ال وم     بالنس ع العل ة منب ي  مدرس ف
الي،   يم    الوسائل السمعية   تفكان المتوسطة اإلسالمية بنغارا ب في تعل

ة   ائل التي ستعالج بعض المشكالت التي          اللغة العربي م الوس من أه
ا تخدمه     تواجهه م يس ه ل ة ولكن ر اللغ ا مختب ان فيه ة، وآ المدرس

م   ة ول ة العربي م اللغ يم وتعل ي تعل اعال ف تخداما ف درس اس يصمم  الم
ون    ى تك ة، حت ائل التعليمي ة بالوس ة العربي م اللغ يم وتعل درس تعل الم
رة           م يعط فرصة آثي ا المدرس ول د ينظر اليه م يع مهارة االستماع ل
ة   ة ومرغوب ائل الحديث ى الوس ة إل ي حاج ذ ف ع أن التالمي ا، م لترقيته

 باستخدامها، 
ائ    ،هذه الظاهرةنظرا إلى  ة بالوس ة العربي ل فيكون تعليم اللغ

ة السمعية أمرا ضروريا في هذه المدرسة، ألن ميول الطلبة   المواجه
ة       يم اللغ ي تعل ولهم ف ذب مي موعة تج ة المس ا الحديث ى التكنولوجي إل

ارة االس ة مه ة، خاصة لترقي ة العربي ة أو تنمي بيل لترقي تماع، وال س
مهارة االستماع لديهم إال باستخدام الوسائل المرغوبة فيهم والمالئمة 

 . اد التعليميةبالمو
انطالقا مما سبق فيريد الباحث بهذا البحث إلى دراسة فعالية 

ة في       استخدام الوسائل السمعية في  دى الطلب ارة االستماع ل ة مه تنمي
 .بنغارا  بالي  مدرسة منبع العلوم المتوسطة اإلسالمية

  
 أسئلة البحث -ب

نظرا إلى المشكلة التي وجدها الباحث فيرآز في القضية  
 :  لتي تتحدد على األسئلة اآلتية ا
ف  -1 دى     آي تماع ل ارة االس ة مه ي تنمي معية ف ائل الس تخدام الوس اس

الي ارا ب وم المتوسطة اإلسالمية  بنغ ع العل ة منب ي مدرس ة ف  الطلب
 بعد تطبيقها 

ارة االستماع    ما مدى  -2 ة مه فعالية استخدام الوسائل السمعية في تنمي
وم   ع العل ة منب ي مدرس ة ف دى الطلب ارا ل المتوسطة اإلسالمية  بنغ

 بعد تطبيقها بالي
 
 أهداف البحث -ج
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ارة االستماع        يةلمعرفة آيف -1 ة مه استخدام الوسائل السمعية في تنمي
ارا      –لدى الطلبة في مدرسة منبع العلوم المتوسطة اإلسالمية  بنغ

  بالي؛
ارة        لمعرفة ما مدى   -2 ة مه ائل السمعية في تنمي ة استخدام الوس فعالي

وم المتوسطة اإلسالمية       االستم ع العل اع لدى الطلبة في مدرسة منب
 بعد تطبيقها بنغارا بالي 

 
 فروض البحث  -د

ذآورين    ى السؤالين الم ى أساس   افترض الباحث    ،بناء عل عل
 : الفرض

تماع   -1 ارة االس ة مه ى تنمي اعد عل معية يس ائل الس تخدام الوس  أن اس
طة   وم المتوس ع العل ة منب ي مدرس ة ف دى الطلب ارا   ل المية بنغ اإلس

 .بالي
ؤثر    أن  -2 معية ي ائل الس تخدام الوس ارة   إيجابباس ة مه ي تنمي ا ف

وم المتوسطة اإلسالمية       ع العل االستماع لدى الطلبة في مدرسة منب
 .بنغارا  بالي

 
 أهمية البحث  -ه

ة          يم اللغ ه المدرسون بتعل تفيد من ذا البحث أن يس يرجى من ه
 :العربية 

ا للباح -1 ون علم ائل  أن يك تخدام الوس ة اس ين عن أهمي ث والمدرس
ارة      ة مه ة خاصة لتنمي السمعية في عملية تعليم وتعلم اللغة العربي

 االستماع؛
ة        -2 ي عملي معية ف ائل الس ميم الوس ة تص ي تنمي ا ف ون أساس أن يك

 التعليم والتعلم؛
 . أن يكون مرجعا من المراجع في الدراسات العلمية التالية -3
طالبات في تعليم اللغة العربية، خاصة في  أن يكون اهتماما لدى ال -4

 .تنمية مهارة االستماع
 
 حدود البحث  -و
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ى  :   ةموضوعي ودحد -1 ث عل ر البح طوانة  يقتص تخدام األس اس
ارة االستماع في     MP3 ومختبر اللغة و  لتنمية مه

ز     تعليم اللغة العربية؛  ارة تميي ى مه و يقتصر عل
ي الح    موع ف م المس ة و فه وات العربي وار األص

 والجمل القصيرة
ث  :  حدود مكانية -2 ا الباح وم   ويجربه ع العل ة منب ي مدرس ف

ة      ه الطلب الي وعينت ارا  ب المتوسطة اإلسالمية بنغ
 في الفصل الثاني

ي   : ةزماني ودحد -3 يجرى ف ذا البحث س االفصل ه نصف ل منالث
 م 2009 – 2008السنة للعام الدراسي 

 
 تحديد المصطلحات -ز

تفعل   م:  استخدام -1 ى وزن اس تخدم عل ل ماضي اس ن فع صدر م
يئ، و  ل بالش ى العم امبمعن تعلم   قي ة ال درس بعملي الم

 والتعلم به إلسراع  الحصول إلى األهداف المنشودة 
يم     :  الوسائل -2 ة التعل ي عملي درس ف تخدمها الم أداة أو أدوات يس

ان   ى أذه ارف إل ات أو المع تعلم لتوصيل المعلوم وال
ا  ة بتمامه معية  و. الطلب ائل الس دها  الوس ي يقص الت

 . MP 3ومختبر اللغة و األسطوانة  الباحث هي
خص      إ:  االستماع  -4 ز الش و ترآي ة وه ارات اللغوي دى المه ح

المستمع لكالم المتحدث بغرض فهم مضمونه وتحليله 
  4. ونقده

 
 الدراسات السابقة  -ح

  5عبد الوهاب رشيدي  -1

                                                 
، أسس اعداد الكتب التعليمية لغير الناطقين ناصر عبد اهللا الغالي و عبد الحميد عبد اهللا  4

 51. ص.) س.دار االعتصام، ب: رياض( بالعربية
آفاءة طلبة قسم اللغة العربية وأدابها آلية العلوم اإلنسانية و عبد الوهاب رشيدي،  5

، رسالة ماجستر، غير الثقافة بالجامعة اإلسالمية الحكومية ماالنج في فهم المسموع
 )2005آلية الدراسات العليا، الجامعة اإلسالمية الحكومية ماالنج، : مالنج(منشورة، 
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ة   اءة الطلب ن آف ة ع ذه الدراس ت ه كلتهم  بحث م و مش ي فه ف
وات و       ز األص ي تميي دث وه الة المتح وى رس و محت موع نح المس

رف  و والص د النح ة قواع ردات و معرف اني المف ان .إدراك مع وآ
اءة   الباحث يبحث هذه الدراسة بحثا وصفيا آميا  حيث يصور عن آف

محتوى رسالة المتحدث وهي   االستماع من ناحية فهم المسموع نحو
ز األصوات و إ و   تميي د النح ة قواع ردات و معرف اني المف دراك مع

رف  ل   والص ط  و معم ز المتوس ولة برم ات المحص ل البيان ويحل
   .االرتباط

ث     ذا البح ي ه ة ف ت النتيج ة    آان م اللغ ة قس اءة الطلب أن آف
المية     ة اإلس ة بالجامع انية والثقاف وم اإلنس ة العل ا آلي ة وآدابه العربي

توى   ى مس موع عل م المس ي فه ة ف ول"الحكومي ذا أن  "مقب ى ه ومعن
نص       ن ال ية م رة الرئيس دث أو الفك ن المتح الة م وى الرس المحت
دث،    ا المتح ا أراده امال آم ة آ ان الطلب ى أذه م يصل إل موع ل المس

اللغوية، ويجمع البيانات بالمالحظة   مشكالت في آفاءتهمالق وئاوعلل
ام      ذي ق ار ال ن االختب ة م تبيان والتوثيقي ة واالس ة المنظم ه والمقال ب

ز  طبقة الباحث وتحليله برمز المتوسك ومعيار االرتباط لمعرفة  تميي
و   د النح ة قواع ردات و معرف اني المف وات و إدراك مع األص

 .لدى الطالب والصرف
  6سالمة دارين  -2

تماع       اءة االس ن آف ة ع ذه الدراس ت ه م   بحث ة عل ن ناحي م
ة بالب      ة الرابع دى الطالب في المرحل امج  األصوات وعلم الداللة ل رن

النج    ة م المية الحكومي ة اإلس ة بالجامع ة العربي يم اللغ  .الخاص لتعل
ا     ا آمي ا نوعيي ة بحث ذه الدراس ان الباحث يبحث ه ث يصور وآ حي

ة           م الدالل م األصوات وعل ة عل اءة االستماع من ناحي الباحث عن آف
ات  الباحث  لدى الطالب ويجمع    ة    بالبيان ة المنظم المالحظة والمقابل

تبيانات  ة واالس درس اللغ ه م ام ب ذي ق ار ال ن االختب ة م والتوثيقي
 .العربية من جوانب اللغة النظرية

                                                 
،  االستماع لدى الطالب من ناحية علم األصوات وعلم الداللة آفاءةسالمة دارين ،  6

آلية الدراسات العليا، الجامعة اإلسالمية الحكومية : مالنج(رسالة ماجستر، غير منشورة، 
 )2004ماالنج، 
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   7هداية الصبيانية  -3
يم      بحثت هذه الدراسة عن   تطوير الوسائل البصرية في تعل

النج        ى بم ة األول ة اإلسالمية الحكومي ة بالمدرسة الثانوي  اللغة العربي
ة البصر   ويترآز في  ائل التعليمي يم    آيانة الوس ية واستخدامها في تعل
ة ة العربي ي  . اللغ ذا بحث وصفي آيف ن  وه ة ع ث تصور الباحث حي

دا         ة تأآي ك المدرسة باستخدام النسبة المئوي تعليم اللغة العربية في تل
ة          ات من المالحظة والمقابل يم وتجمع البيان ة التعل لوصفها عن عملي

ا      ذي ق ار ال ة من االختب ه مدرس   المنظمة وواالستبيانات والتوثيقي م ب
ال   و اللغة العربية من جوانب اللغة النظرية؛ أن استخدام الصورة فع
 . في تعليم اللغة العربية في هذه المرحلة

  8مصباح  -4
فعالية استخدام الوسائل التعليمية في  بحثت هذه الدراسة عن 

ة       ة النموذجي ة اإلسالمية الحكومي تعليم اللغة العربية بالمدرسة العالي
وصف عن استخدام الوسائل التعليمية في  والهدف منه  يا؛ فالنجكارا

ة       ة النموذجي ة اإلسالمية الحكومي تعليم اللغة العربية بالمدرسة العالي
ا تخدام    و فالنجكاراي ة باس ة العربي يم اللغ ة تعل ى فعالي اس عل للقي

ة   ة النموذجي المية الحكومي ة اإلس ة العالي ة بالمدرس ائل التعليمي الوس
 فالنجكارايا؛
ث بق ثام الباح نهج البح ث ال م ور الباح ث يص وعي حي ن

ة       يم اللغ ي تعل ا ف اوالت لفعاليته ة والمح ائل التعليمي تخدام الوس اس
ا    ة فالنجكاراي العربية بالمدرسة العالية اإلسالمية الحكومية النموذجي
تبيانات  ة وواالس ة المنظم ة والمقابل ن المالحظ ات م ع البيان ويجم

ار ا  ن االختب ة م تخدام   والتوثيقي ق اس د تطبي درس بع ه الم ام ب ذي ق ل
ة  ا الباحث      . الوسائل التعليمي ان استخدام   والنتيجة التي حصل إليه آ

                                                 
تطوير الوسائل البصرية في تعليم اللغة العربية بالمدرسة الثانوية : هداية الصبيانية ،  7

آلية : مالنج(، رسالة ماجستر، غير منشورة،  ة األولى بمالنجاإلسالمية الحكومي
 )2003الدراسات العليا، الجامعة اإلسالمية الحكومية ماالنج، 

فعالية استخدام الوسائل التعليمية في تعليم اللغة العربية بالمدرسة العالية : مصباح،  8
آلية : مالنج(غير منشورة، ، رسالة ماجستر،  اإلسالمية الحكومية النموذجية فالنجكارايا

 )2003الدراسات العليا، الجامعة اإلسالمية الحكومية ماالنج، 
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اال   ة فع ائل التعليمي ة      الوس ة العالي ة بالمدرس ة العربي يم اللغ ي تعل ف
 اإلسالمية الحكومية النموذجية فالنجكارايا؛

تفيد الباحث م    ا أن  نظرا إلى ما بحثه الباحثون السابقون فيس نه
الوسائل التعليمية فعالية لتعليم اللغة العربية وأن معلمي اللغة العربية 
تخدمون         احثين يس ة وأن الب ائل التعليمي ى الوس رة إل ة آثي ي حاج ف
ائل         ل الوس رى مث ائل األخ تخدموا الوس م يس رية ول ائل البص الوس
ة؛ و   ائل الملموس ذلك الوس معية البصرية وآ ائل الس معية والوس الس

م         أنهم ي وعي أو الوصفي الكيفي ول ى المدخل الن ون الدراسة عل بحث
 . يبحثوا عن فعالية الوسائل السمعية في تنمية مهارة االستماع

ائل      تخدم الوس د الباحث أن يس ره، فيري بق ذآ ا س ا مم انطالق
ة في المدرسة         المواد التعليمي بها ب يم االستماع ويناس السمعية في تعل

ا  المية ويجربه طة اإلس طة    المتوس وم المتوس ع العل ة منب ي مدرس ف
ة        ة العربي يم اللغ ا في تعل ة فعاليته اإلسالمية بنغارا بالي ويريد معرف

 . خاصة في تنمية مهارة االستماع
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 مهارة االستماع : ث األول المبح -أ
 مفهوم مهارة االستماع -1

ال،      9المهارة هي السرعة والدقة واإلجادة في عمل من األعم
اه،          ذهن بقصد وانتب ى ال تقبال الصوت ووصوله إل فاالستماع هو اس
ة        ى الرموز المنطوق ة إنصات إل وقال آامل الناقة أن االستماع عملي

ه     فمهارة االستماع هي 10ثم تفسيرها،  ه واجادت سرعة المستمع ودقت
ة      ي عملي ادة ف ة واالج دث والدق ن المتح وت م تقبال الص ي اس ف
ال االستماع      ة يق اإلتصال بين الناس بقصد وانتباه؛ ومن حيث العملي

مهارة استقبالية، واذا آان من استقبالية فانه ليس بكامل لوال يمارسه ب
ل ال  ة أو   المستمع، فالمستمع الجيد اليستطيع أن أن يقب رموز المنطوق

ه أو  درب نفس د أن يت ادة اال بع ة واج الصوت المسموع بسرعة ودق
 . يدربه المدرس

و  تماع ه دة أيضااالس ات معق ى عملي تمل عل ن يش و  11. ف وه
ا أيضا االنصات    ا فيه ماع فحسب وانم رد الس ا مج يس فيه ة ل عملي

اه أذ    ا تتلق ه  ويعطي فيها المستمع اهتماما خاصا وانتباها مقصودا لم ن
تكلم أو        ن الم معه م ل ماس درب ويمث تطيع أن ي وات ويس ن األص م
م ،      ه،  ومن ث ق ب المتحدث مثل ما يقوم به من النبر والتنغيم وما يتعل
ى     ة والحاجة إل يختلف االستماع والسماع واالنصات من حيث العملي

ه اه أذن امع دون . الصوت تتلق اه أذن الس و صوت تتلق ا السماع فه أم
م  ا        ارادة إلى الفه ى أن يسمع م اهم، واالنصات ارادة السامع إل والتف

اهم،     م والتف ى الفه ذلك يختلف االستماع    حدث حوله دون  الهدف إل ل
 . عن غيره في غرض فهم المضومون وتحليله ونقده

ا ة   وأم ة العربي دريس اللغ ن ت ي ف تماع ف و االس دى فه ن اح م
ارة ا      تماع، مه ارة االس ي مه ع، وه ة األرب ارات اللغوي الم، المه لك

ة  ارة الكتاب راءة، مه ارة الق ذه  . مه إن ه ه، ف م أهداف ل عل ان لك ولماآ
                                                 

، أسس اعداد الكتب التعليمية لغير الناطقين ناصر عبد اهللا الغالي و عبد الحميد عبد اهللا   9
 51. ص.) س.دار االعتصام، ب: رياض( بالعربية

جامعة أم : مكة المكرة( للناطقين بلغات أخرى،تعليم اللغة العربية ، ،محمود آامل الناقة  10
 122. ص) م1985، 9القرى،مجلد 

. ص )1984دار الفكر العربي، : القاهرة( ،  تدريس فنون اللة العربيةعلى أحمد مدآور  11
75. 
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ي    ية ، الت داف األساس ل األه ات تمث يم اللغ ي تعل ع ف ارات األرب المه
ين، ف د المتعلم ا عن م لتحقيقه ات، ييسعى آل معل ة من اللغ علم أي لغ

تعلم    سواء آانت اللغة األم أم لغة أجنبية، إنما هدفه هو أن يكتسب الم
ا الصوتي الخاص   ى إطاره ة و التعرف عل ماع اللغ ى س درة عل الق

والنطق السليم بأحرفها ونبرها وتنغيمها، وآتابة األلفاظ والجمل بها، 
 . وترآيبها صحيحة

ن         و م تماع ه ن االس ب أن ف راهيم الخطي ن إب د ب ال محم وق
اة        رة في الحي ا االنسان الخب المهارات اللغوية الهامة التي يكتسب به

ى مختلف من خ ي مجالسهم عل ه األخرون ف ا يقول تماع لم الل االس
دافها  ة      أيضا  وهو  12.مستواتها وأه ن اللغوي األول الآتساب اللغ الف
 . لدى االنسان الناطق

ك ف ن ذل ا م تماعإن انطالق ة االس م اللغ يم وتعل ي تعل تمل  ف يش
 :على 

 .إدراك الرمز  اللغوية المنطوقة عن طريق التمييز السمعي -)أ
 فهم مدلول هذه الرمز ، -)ب
ز  أو   -)ج ي الرم الة المتضمنة ف ة اإلتصالية أو الرس إدراك الوظيف

 .الكالم المنطوق
رات المستمع      -)د الة مع خب تفاعل الخبرات المحمولة في هذه الرس

 وقيمة معاييره 
ايير        -)ه وء المع افي ض م عليه ا والحك رات وتقويمه ذه الخب د ه نق

 13. الموضوعية المناسبة لذلك
هذه هي مراحل تعليم مهارة االستماع آلها، من االستماع 
البسيط إلى االستماع العالي، فسيشرح الباحث االستماع من حيث أنه 
مهارة لغوية للناطقين بغيرها فينطلق من المراحل السابقة فيترآز 
في المرحلة األولى إلى الثالثة، و أن يعالج آل المراحل في النهاية 

هو تحقيق مهارة السماع، خاصة للمستوى  على أساس متكامل
 . المتوسط

                                                 
مكتبة التوبة، : الرياض(، طرائق تعليم اللغة العربيةمحمد بن إبراهيم الخطيب،   12

 . 40. ،ص) م2003
 76. ، صسابق مرجع  13
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تقبال     ى اس لذلك االستماع ليس عملية سهلة، فهو ال يقتصر عل
ل   ب، ب ل فحس ات  والجم اني الكلم موع وإدراك مع وت المس الص
اج         ا يحت تكلم والمستمع، آم ين الم دماج الكامل ب يتطلب فوق هذا االن

ذهني حتى يستخلص        د ال ذل الجه ى ب دها   المستمع إل المعلومات وينق
ه وبجانب         .ويحللها ه أو يختلف مع تكلم في رأي وبالتالي يتفق مع الم

تخدام حواس البصر والسمع  ل يتطلب اس تماع أداء متكام ك االس ذل
اره   د أفك ه وتحدي تكلم ب ا ي ى م م معن تكلم، وفه ة الم ي متابع ل ف والعق

ددة     ار المتع ين األفك ة ب حث  فسيبحث البا ، واسترجاعها وإجراء عملي
 فيما بعد عن أهداف تعليم االستماع عند الناطقين بلغات أخرى

االستماع هو فهم الكالم، أو االنتباه إلى شيئ مسموع   لذلك أن 
ه       ة وآلت و حاس ذي ه مع ال الف الس دث، بخ ى متح تماع إل ل االس مث
ى      دوثها عل ف ح يولوجية يتوق ة فس و عملي ماع وه ه الس األذن، ومن

ى    اج إل المة األذن، وال يحت در    س اه لمص ذهن أو االنتب ال ال إعم
 الصوت
 
 

 
 طبيعة االستماع  -2

أداة يعبر بها اإلنسان عن أفكاره وأحاسيسه  إن اللغة هي 
فيعرف بعضه عن أحوال غيره  ،ومشاعره وعواطفه واتجاهاته

باللغة، شفهية آانت أم آتابية، لوالها ماآانت حرآة االنسان الفكرية 
اللغة ينطلق اآلن من آونها وسيلة  لقد أصبح تعلم وتعليمنامية، 

االتصال فال يكفي لمتعلمها أن يتكلم بها بل ال بد ايضا ان يفهمها آما 
  14. يتحدثها أبنائها

آل انسان يتحدث مع غيره لحاجة من حاجات يومية متبادال  
بين المتكلم والمستمع أوالكاتب والقارئ، ولكن من أآثرما يحدث 

فالمستمع هو أول عمل يقوم به . مستمعابينهما أن يكون متكلما أو
 آقوله. االنسان قبل إقامته باألنشطة األخرى وأنثرها فعال في حياته
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☺ ⌧  

 ☺ 
  

   15  
ا الترتيب يدل على أن أول قدرة هدى اهللا االنسان في وهذ 

حياته لهو السمع، وأن االستماع هو أول طريق يعرف االنسان ما 
. حوله ويسمع ما يتلقاه أذناه، يفهمه أو ال يفهمه، يقصده أم اليقصده

وقال الدآتور محمد صالح الدين علي مجاور أن االستماع يشكل 
الذي يمارسه الفرد يوميا والطفل  من النشاط اللغوي%  45حوالي 

ما قبل المدرسة، يسمع ويفهم آثيرا مما يسمع، حتى من قبل أن 
 . 16يتكلم، وبصورة أآثر مم يتوقع الكبار

ويعتبر االستماع والفهم مهارتين متكاملين من مهارات اللغة  
التي ينبغي أن يتدرب المتعلمون عليها منذ بدء تعلمهم اللغة العربية 

ا في السيطرة على اللغة سيطرة وظيفية، إن ضرورة ألهميته
السرعة في فهم الرموز المسموعة في نمطها الطبيعي يميز هذه 

 .المهارة عن المهارات الثالث األخرى
 

 أهمية مهارة االستماع -3
االستماع هو األساس األول إذا آان الشخص يريد أن 

اللغة من له أهمية آبرى ووسيلة في اآتساب و ،يتعلم أية لغة
عناصرها ومهاراتها آالكالم والقراءة والكتابة وفي تعليم المعارف 
المختلفة وفي اآتساب اللغة وتنمية الشخصية والتزود بالثقافة آل 

 .منا
ويمكن لنا فهم هذه األهمية على الدراسات األولية آما  

أن طالب المدارس الثانوية في إحدى  قدمه أحمد على مذآور
من الوقت المخصص %  30ذة األمريكية يقضون الواليات المتخ

%  9للقراءة،% 16 لدراسة اللغة آل يوم في الكالم أو التحدث،

                                                 
 78: النحل : القرآن الكريم ، 15
ي مجاور،     16 دين عل ة،      محمد صالح ال ة اإلبتدائي ة في المرحل ة العربي دريس اللغ ت،  (ت آوي

 . 168-167. م، ص1974، 1.دار القلم،ط
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أن في المدرسة المتوسطة و 17،في االستماع%  45للكتابة،
في اليوم  ساعات في المدرسة فيقضون 6,5 يقضون الدارسين
  .في االستماع ساعات 3 حوالي

الستماع له أهمية آبيرة في أن ا وقد أآد أحمد طعيمه وزاد
مع أنه الوسيلة التي اتصل بها اإلنسان في مراحل حياته  ،حياتنا

ويتعلم أنماط ، عن طريقه يكتسب المفردات ،األولى باآلخرين
وعن طريقه أيضا  ،ويتلقى األفكار والمفاهيم ب،الجمل والتراآي

 18 .آالما  وقراءة وآتابة، يكتسب المهارات األخرى للغة
أيضا ناصف مصطفى عبد العزيز أن فهم المسموع وقال 

بل هو من أهم . إحدى المهارات في مجال تعليم اللغات وتعلمها
ونحن أيضا نعلم أن  19.هذه المهارات وأوالها بالعناية واالهتمام

تعلم اللغة يتم أوال عن طريق االستماع والحديث ليس عن طريق 
ها مباشرة ومشافهة عن الكتابة، فالطفل يتعلم اللغة أول ما يتعلم

طريق االستماع من أمه أوال، ويلتقطها عن طريق حاسة السمع، 
 . وتنمو مهارته اللغوية مما استمعه ممن حوله

إلى  يحمللذلك إهمال االستماع في المنهج المدرسي أمر 
الدهشة ويؤدي إلى ضرر بالغ من الكالم والقراءة والكتابة وبجانب 

صل اتصاال وثيقا بالكفاءة في عديد من ذلك أن مهارة االستماع تت
ومجمع القول أن االستماع من أهم فنون اللغة  .الميادين األآاديمية

العربية إن لم يكن أهمها على اإلطالق، وذلك ألن الناس 
يستخدمون االستماع وآذلك الكالم أآثر من استخدام للقراءة 

 والكتابة
 

 مبادئ عامة لتعليم االستماع  -4

                                                 
 .55. ص ،،  مرجع سابقعلى أحمد مدآور 17
: الرباط (،  تعليم العربية لغير الناطقين بها مناهجه و أساليبهرشدي أحمد طعيمة ،  18

، )م 1989 \هـ 1410 -إيسيسكو -منشورات المنظمة اإلسالمية للتربية و العلوم و الثقافة
 147. ص. 

رياض، (تدريبات فهم المسموع لغير الناطقين بالعربية، ناصف مصطفى عبد العزيز،  19
 .ي. ص)س.جامعة الملك سعود، ب
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تعلم وتعليم لغة ما يطلق اآلن من آونها وسيلة  لقد أصبح
االتصال فاليكفى لمتعلمها أن يتكلم بها بل ال بد أيضا أن يفهمها آما 

فعملية االتصال ليست متكلما فقط بل هي تتضمن  .يتحدث أبناؤها
ولعل  .وقد يتبادل اإلنسان األدوار ,متكلما ومستمعا في ذات الوقت

هها األجنبي في بلد ما ال تتمثل ابتداء في الصعوبة البالغة التي يواج
  20عدم تمكنه من الفهم

إن تعليم االستماع اليكلف الدراسين أن يفهموا آل ما 
يسمعوه بتمامه في عملية التعليم، ألن الفهم الكامل في آل األوقات 
والمواقف أمر غير ممكن حتى في لغته األم، وعلى هذا فإن تعلم 

وحقيقي يعني استخدامها شفهيا واالستجابة اللغة وفهمها بشكل فعال 
 .لها في المواقف اليومية العادية

ولكي ينجح المعلم في تعليم االستماع فعليه أن يتعرف أوال 
مستوى الدارسين في مهارة االستماع ويمكن من اإلجابة عن هذه 

 :األسئلة 
 هل يميز الدارس االختالف البسيطة بين الكلمات ؟  -)أ
 يع أن يتعرف على الكلمات المسموعة ؟هل يستط  -)ب
هل يستطيع أن يميز المتشابهات و االختالفات و األصوات   -)ج

 األولى والمتوسطة واألخيرة في الكلمات ؟ 
 هل يستمع بانتباه إلى األحاديث الشائعة والقصص القصيرة ؟   -)د
 21هل يتبع التوجيهات الشفوية ؟   -)ه

تو    م مس ة المعل ة معرف ل أهمي ارة  ولع ي مه ين ف ى الدراس
ى االستماع     درة عل  االستماع ترجع الى وجود درجات مختلفة في الق

درس أن يراعي  ى الم ارة فعل يم مه ة تعل ي عملي ة ف ات اآلتي التوجيه
 : و صديقه   محمود آامل الناقةما قاله االستماع مثل

رتين        -)أ ى االستماع للموقف م على المعلم أن يوجه الدارسين إل
ر في الكلمات       أو ثالثا م ل التفكي ام قب ن أجل التقاط المعنى الع

ي    م ف ى المعل ارة أي أن عل ارة عب ارات عب ة أو العب ة آلم آلم
                                                 

طرائق تدريس اللغة العربية لغيرالناطقين محمود آامل الناقة و رشدي أحمد طعيمة،  20
 -إيسيسكو -منشورات المنظمة اإلسالمية للتربية و العلوم و الثقافة: مصر (،   بها،

 100. ص. م 2003 \هـ 1410
 113 - 112. ص نفس المرجع،ناصر عبد اهللا الغالي،  21
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رى من جمل          ى الوحدات الكب اه الدارسين إل هذا أو يوجه انتب
  .وفقرات إذا ما ارادوا معايشة الحديث واالستماع به

د من أجل   على المعلم أيضا أن يشجع الدارسين على بذل الجه -)ب
  22. استبعاد لغتهم القومية من التدخل في الموقف االستماعي

 
 أهداف تعليم مهارة االستماع -5

ارة االستماع فينبغي        يم مه قبل أن يبحث الباحث أن أهداف تعل
ة  ي عملي ا يحدث ف ى األغرض مم ز عل م أن يعرف ويرآ من المعل

اني    ة والمع ات والجمل روف والكلم ن الصوت والح يم، م ي  التعل الت
ذ     ى أذهان التالمي ة إل . جاء بها المتكلم من أذهانه خالل العملية اللغوي

 : فأهداف تعليم مهارة االستماع آما قاله محمود آامل الناقة 
ات      -أ ا من اختالف ا بينه التعرف على األصوات العربية وتمييزهم

ادي وبنطق       الصوتية ذات  دما تستخدم في الحديث الع داللة عن
 صحيح

ز التعر -ب ة والحرآات القصيرة والتميي ى الحرآات الطويل ف عل
 .بينها

 التمييز بين األصوات المتجاورة في النطق -ج
ا    -د وين وتمييزه ديد والتن ن التضعيف والتش ل م ى آ رف عل التع

 .صوتيا
 إدراك الهلقات بين الرمز  الصوتية والرمز  المكتوبة  -ه
وق ذ   -و ة دون أن يع ة العربي ى اللغ تماع إل يم  اإلس د تنظ ك قواع ل

 المعنى 
 استماع الكلمات وفهمها من خالل السياق المحادة العادية  -ز
إدراك التغيرات في المعنى الناتجة من تعديل أو تحويل في بنية  -ح

 )المعنى اإلشتقاقي (الكلمات 
ب     -ط ة لترتي ة العربي ي اللغ تعملة ف يغة المس تخدام الص م اس فه

 الكلمات تعبيرا عن المعنى 

                                                 
 115 -114.  ،صمرجع سابق 22
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ة     ف -ي داد واألزمن ث واإلع ذآير والتأني ة للت تخدام العربي م اس ه
ة من أجل   ي اللغ تخدمة ف ا من الجوانب المس ال وغيره واألفع

 توضيح المعنى
 فهم المعاني المتصلة في الجوانب المختلفة للثقافة العربية  -ك
ك      -ل إدراك عن أن مادى الداللي للكلمة  العربية قد يختلف عن ذل

 آلمة في لغة المتعلم الوطنية  الذي تعطيه أقرب
يم       -م اع وتنغ ع وايق الل وق ن خ ر م دث التعبي د المتح ا يري م م فه

 عادي 
 ادراك نوع االنفعال الذي يشود المحادثة واالستجابة له  -ن
ى       -ع ة االستماع إل االستفادة من تحقيق آل هذه الجوانب في متابع

 23. اللغة العربية بالمواقف اليومية الحياتية
د        بالن ار وأن يعتم يس الباحث أن يخت ذه األهداف فل ى ه سبة ال

ة          ة العربي يم اللغ ة وينشده آأهداف في تعل ا اسسه آامل الناق ى م عل
الناطقين بلغات أخرى، وأن يخطط خطوات متدرجة للحصول إليها،  
ى      ول إل ها ألن اإلدراك والحص رب بعض ب أن يج درس يج والم

ق بالج  ويال ويتعل ا ط تغرق وقت ا يس ا و  جميعه رة لتحقيقه ب الكثي وان
 . تحصيلها بتمامها

واد   داف هي الم ذه األه ق ه ى تحقي ة عل ب المهم ن الجوان وم
ة تماع    . التعليمي ارة االس يم مه ي تعل ة ف المواد التعلمي ات  ف ا مقوم له

ي     تماع وه ارة االس يم مه ن تعل ود م دف المنش وصفات تناسب باله
المتوسطة اإلسالمية   المواد تعتمد على المواد التعليمية في المدرسة   

 . ندونيسيةي قررتها وزارة الشؤن الدينية اإلالت
في المنهج  تي قد قررتاالستماع التعليم وأما أهداف 

للفصل الثامن المنهج على المستوى المدرسي أي الدراسي 
 في نصف السنة الثانية فهي تنحصر على المعيار الكفائي

طوقة من العملية الطلبة أن يفهموا المعلومات المن هو قدرةو
 .االستماعية في الحوار البسيط عن المهنة والهواية

                                                 
ا       حمود آامل الناقة ورشد أحمد طعيمةم 23 اطقين به ر الن ة لغي ة العربي دريس اللغ  ، طرائق ت

 103. ص) 2003منشورات المنظمة االسالمية للتربية والعلوم والثقافة ،: أسسكو(
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وأما الكفاءة األساسية من االستماع في تعليم اللغة العربية 
تمييز األحرف العربية واألصوات في الطلبة على فهي قدرة 

المفردات والمصطلحات أو الجمل عن المهنة والهواية، وقدرتهم 
راءة البسيطة عن المهنة والهواية في ادراك المعلومات من الق

وقدرتهم في القيام بالحوار عن المهنة والهواية وارسال 
 .المعلومات شفهيا في الجملة البسيطة عن المهنة والهواية

 
 تعليم مهارة االستماع  ةماد -6

ى الغرض    يتوقف اختيار المواد التعليمية اللغوية لالستماع عل
ق باألهداف      الذي يرمي إليه المتعلم من التع  ة تتعل المواد اللغوي يم، ف ل

ة تختلف حسب اختالف األهداف المرجو         المواد التعليمي المنشودة ف
 . تحقيقها

د        وفير شرطين عن د من ت وقال صالح عبد المجيد العربي الب
ة      رة الدراس ي حج تماع ف ادة لالس رض م ب  : ع ون أغل أوال أن تك

ة      ردات و نحو أصوات لغوي ا   عناصر هذه المادة من مف ة تمام مألوف
ام بالهدف من استماعه         : للطالب، ثانيا  م ت ى عل تعلم عل أن يكون الم

  24. هذه المادة حتى يعدل من استجابته لها على هذا األساس
ادة عناصر       لذلك فإن مادة تعليم مهارة االستماع يتكون من م
ود آامل  م المسموع، و أشار محم ز األصوات وفه ة وهي تميي اللغ

ات    الناقة لمادة تع ى مكون ة ال ليم االستماع لغير الناطقين باللغة العربي
 : االستماع الواعي التي تتكون من خمس عناصر ومكونات وهي 

ي   -)أ ل صوت ف وع آ يم، وتعرف ن اط التنغ ز األصوات و أنم تميي
 . مقابل األصوات في اللغة األم -)اللغة العرية في ب

 .إدراك المعنى اإلجمالي لرسالة المتحدث -)ج
 االحتفاظ بالرسالة في ذاآرة المستمع  -)د
 . فهم الرسالة والتفاعل معها -)ه
 25. مناقشة و تطبيق مضمون الرسالة -)و

                                                 
د العربي   24 ة والتطبيق       صالح عبد المجي ين النظري ا ب ة وتعليمه ات الحي م اللغ ة  (، ، تعل منتب

 69. ،  ص)م1981بيروت، -لبنان
 126. ، صمرجع سابقمحمود آامل الناقة، 25
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ة      ينبغي  ،ولكي يكون الطالب مستمعا جيدا واد التعليمي  في الم
ة    ة العربي يم اللغ ة تعل ي عمي ة ف ارات اآلتي وفير المه ي ت دريبها ف وت

به نفسه في تنمية مهارة االستماع، حجرة الدراسة أوخارجها، أو يدر
 : فيجب عليه أن يوفره األشياء اآلتية   

أن يعرف أصوات اللغة العربية ومخارجها حتى ال يحدث لبس   -)أ
 عند استماعه؛

 أن يميز بين األصوات المختلفة ؛ -)ب
أن يكون قادرا على التعرف على الفروق بين األصوات  -)ج

 المتميزة؛
 بقواعد اللغة لحل الرمز  الصوتية؛ أن يكون ملما -)د
 أن يكون على علم بمعاني المفردات اللغوية؛ -)ه
 القدرة على إعطاء االنتباه مدة طويلة ؛ -)و
وجود دافع يدعه لالستمرار في االستماع، أي يعرف لما  -)ز

 يستمع؛
أن يكون في حالة نفسية تسمح له باالستماع حتى ال يشرد  -)ح

 ذهنه؛
 26. غيرات التي تحدث في المعنى نتيجة التنغيم والنبرإدراك الت -9

دارس      م وال ا المعل وم به آل ذلك هي األنشطة التدريبية التي يق
تماع     يم االس ة أو تعل ة العربي الل درس اللغ ب أن  . خ درس يج والم

ة         ه مدرس اللغ ا يتحدث ى م ة أن يستمعوا إل يشجع الدارسين من البداي
ا سمعوه في حجرة      العربية أو متحدث اللغة العربية  دوه مثلم وأن يقل

د للمدرس من      راغهم، والب الدراسة أم خارجها وأن يمارسها خالل ف
ي      اعدة ف واد متص ى م لة عل ة ومتواص دريبات منتظم دربهم بت أن ي
يم   ي تعل تقلة ف ادة مس ارات آم ذه المه ي ه عوبة،  وأن ينم الص

 . االستماع
ة  وآانت مادة تعليم االستماع التي قررها وزارة الش ؤون الديني

ة    للفصل الثامن في المدرسة المتوسطة اإلسالمية لنصف السنة الثاني
دور   هو ما يتعلق بالمهنة والهواية، فالعملية التجربية في هذا البحث ت

                                                 
 52. ، صمرجع سابقناصر عبد اهللا الغالي و عبد الحميد عبد اهللا ،  26
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ارة   ة مه يبحث الباحث عن تنمي د س ا بع ة، وفيم ة والهواي ى المهن عل
 . االستماع
 

 تنمية مهارة االستماع -7
ع المختلفة في حياة الناس ومع التطور آان نمو وسائل االستما

ي         ارن بنم ي اليق اعي و العلم ر االجتم ع التغي ا وم رأ عله ذي ط ال
درات   الوسائل السمعية في تنمية مهارة االستماع، المستمع الجيد له ق

 . آاملة مثلما قاله محمود آامل الناقة فيما سبق
يئا،     م ش ه اليعل ن أم ن بط رج م اس يخ روف أن الن ن المع وم

طفل يدخل المدرسة مع قدرة على االستماع الى حدما، فاالستماع   فال
ا      . أول نشاط لغوي يمارسه ر فهو يستمع لم وعند يستمع إلى من يعب

ه       رره حسب حاجات ا سمعه ويك أتبع م ذه  . يوجه اليه عند التعبير، ف ه
و         أ و تنم دريب وتنش ى الت اج ال تماع تحت ارة االس ى أن مه دل عل ت

 . حسب األهداف
ؤثرة   انطالقا  من هذا فعلى المعلم أن يعرف بعض العوامل الم

 : على تمنية االستماع 
تماع   -)أ ن دروس االس ل درس م دد لك م أن يح ى المعل ب عل يج

 .أهدافا واضحة
ى     -)ب يطة إل ف البس ن المواق تماع م درج درس االس ب أن يت يج

درج مع مراحل        ذا الت ى أن يتواقف ه المواقف األآثر تعقيدا عل
 .ستماع وتدرج المهارات الالزمة لهانمو عملية اال

ا مضمون        -)ج ائقة وله ة وش يجب أن تكون مواقف االستماع حيوي
 . يمكن أن يترك أثره في ذاآرة المستمع

ا يجب أن يستمعوا     -)د يجب العناية بتوجيه الدارسين نحو معرفة م
 .إليه

البون    -)ه م يط ث ث ة أحادي ى مجموع ون إل تمع الدارس ن أن يس يمك
 . عها على شرائط مسجلة بأصواتهاباسترجا

 ينبغي استخدام أنماط لغوية مألوفة  -)و
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ة       -)ز ى أساس مواقف لغوي ارات عل ينبغي أن تقدم التدريبات واالتب
 27. طبيعية

ارة      ة مه ي تنمي ام ف م دور ه إن للمعل ذه ف ى ه بة ال بالنس
ط  تماع ويحط ى االس ين إل ه الدارس ه أن يوج تماع ألن علي االس

ة الخطوات الالز درتهم اللغوي ة بق ا مالئم ين متابعته ى الدارس ة عل م
ل    ائل مث وأن يدربهم على اساس مواقف لغوية طبيعية باستحدام الوس

واتها   جلة باص رائط المس ر    . الش دريبات تعتب ال أن الت ن أن يق ويمك
ة      ة لتنمي ل مضمونا وطريق جزءا مهما في تدريس االستماع فهي تمث

ة  ار في      وتحسين مهارات االستماع المختلف يقدم االختب ي س ا يل ، وفيم
ارة         ي مه ين ف درة الدارس اس ق ة وقي تماع لمعرف ارة االس يم مه تعل

 .  االستماع
 

 االختبار في تعليم مهارة االستماع  -8
تلعب االختبارات دورا هاما في التعليم، وألن االختبار في 
تعليم االستماع أساس لمعرفة درجة االستماع وقياس آفاءتهم في 

 األصوات، تمييز هي الثالثة جوانب من االستماع مهارةات متطالب
 الحقيقة وفى .الدارس يسمعه بما العام وإلمام معينة، عناصر وفهم
 األصوات اختبارات وهي قسمين إلى االستماع اختبارأن 

   28.المسموع فهم واختبارات
إن اختباراألصوات يرآز في تمييز األصوات واختبار فهم 

فهم عناصر لغوية معينة والمام العام بما يستمعه  المسموع يرآز في
 عناصر فهم على يسمع لما العام الفهم يعتمد الحقيقة وفى. الدارس
 والمالمح العناصر هذه، العام المفهوم هذا تكون معينة ومالمح
وفهم  األصوات بعض تمييز على الدارس قدرة على بدورها تعتمد

 ما يستمعه أثناء الدراسة
بد المجيد العربي تهدف هذه االختبارات إلى قال صالح ع

قياس المتعلم على فك الرموز اللغوية التي تحتويها رسالة شفهية 

                                                 
 116 - 115. ص، مرجع سابق، محمود آامل الناقة ورشد أحمد طعيمة 27
) 1996دار الفالح للنشر والتوزيع،: األردن(،  االختبارات اللغويةمحمد علي الخولي،  28

 108. ص
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ولقياس قدرته على فك  29.لمعرفة المعنى الذي يقصده المتحدث
الرموز اللغوية مكونات البد من تحديدها، وهي مالئمة باألهداف 

 المرجو تحقيقها، 
 أن نستطيع أنواع هناكف وعالمسم فهم اختبار في وأما

 استخدام مثل المنظورة المواد خالل من الفهم اختبار  نستخدم
 خالل من الفهم واختبار والخطأ، الصواب أسئلة في المفردة الصور

 التوجيهات، وتمييز البسيطة األوامر مثل الحرآية االستجابة
 منتمييز األصوات من خالل التسجيالت واختبار الفهم  واختبار

 الفهم سرعة واختبار وغيرها والعبارة والسؤالالبسيط  الحوار اللخ
 يمكن األخير النوع خطأوهذا / صحيح و ال / نعم مثل وسهولته
 لذلك. والمتوسطين الناطقين بلغة أخرى المبتدئين للدارسين استعماله

تمييز  اختيار المتوسطة للمرحلة المسموع لفهم اإلمتحان أنسب من
فهم المسموع في الحوار البسيط و في الفقرة  األصوات واختبار

 .البسيطة
 

 خطوات تدريس االستماع -9
ينبغي أن يسير درس االستماع في الخطوة المحددة، وفيما 

  :يلي التصور للخطوة 
وتتضمن هذه التهيئة أن يبرز . تهيئة الطالب لدرس االستماع -)أ

لمادة المعلم لهم أهمية االستماع، و أن يوضح لهم طبيعة ا
العلمية التي سوف يلقيها عليهم، وأن يحدد لهم الهدف الذي 
يقصده، أي يوضح لهم مهارة االستماع التي يريد تنميتها 

 .عندهم
تقديم المادة التعلمية بطريقة تتفق مع الهدف المحدد، آأن  -)ب

يبطىء في القراءة إن آان المطلوب تنمية مهارة معقدة، أو أن 
طلوب تدريب الطالب على االلحاق يسرع فيها إن آان الم

 .بالمتحدثين مسرعي الحديث
أن يوفر الطالب من األمور ما يراه الزما لفهم المادة العلمية  -)ج

فإذا آان فيها آلمات صعبة أو اصطالحات ذات . المسموعة
                                                 

 .86. ، صمرجع سابقصالح عبد المجيد العربي،  29
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دالالت معينة أوضحها، وإذا آان النص حوارا بين عدة 
، حتى يمكنهم شخصيات آتب أسمائهم على السبورة أماماهم

المهم أن يذلل المعلم أمام الطالب مشكالت . الرجوع إليها
 .النص بالطريقة التي تمكنهم بعد ذلك من تناوله

تكليف بعض الطالب بتلخيص ما قيل، و تقديم تقرير شفوي  -)د
 30. لزمالئهم

ويمكن للمعلم في األنشطة التعليمية أن يستعين ببعض القواعد 
فيما يلي التعليمية الخاصة بتعليم هذه المهارة ؛ التربوية والتوجيهات 

مجموعة من التوجهات التي يمكن للمعلم أن يسترشد بها عند تدريس 
 :االستماع 

ينبغي أن يكون المعلم نفسه قدوة للطلبة في جنس : القدوة  -)أ
 . االستماع

ينبغي أن يخطيط المعلم لحصة االستماع : التخطيط للدرس  -)ب
إن مهارة االستماع التقل عن غيرها عن مهارة تخطيطا جيدا، 

 .اللغة التي تتطلب اإلعداد المسبق و التخطيط
ينبغي أن يهيء المعلم للطلبة  إمكانات : التهيئة للدرس  -)ج

آأن يعزل مصادر التشتت، أو يجلسهم في . االستماع الجيد
. مكان مغلق، أو يستخدم اآلالت و األجهزة المختلفة في تعليمها

 .مزياع و التليفزيون و المسجلآال
ينبغي أال يقتصر االستماع على خط : تعدد خطوط اإلاتصال  -)د

من خطوط اإلاتصال مثل أن يكون بين المتعلم و الطالب فقط، 
 .وإنما يجب أن يتعدى هذا إلى طالب و آخر

ينبغي عند التخطيط لدرس االستماع أن يحدد : تحديد المهارات  -)ه
 .ع المستمع الذي يريد توصيل الطالب إليهالمعلم بوضوح نو

ينبغي أن يدرك المعلم الفرق في : مراعاة ظروف الدارسين  -)و
نوع لم : تعليم االستماع للغة العربية بين نوعين  من الدارسين 

يتصل بالعربية من قبل، ونوع اتصل بها عن طريق القراءة 
 .يةولم تتح له فرصية اإلاتصال المباشرة بمتحدثي العرب

                                                 
 150. ، صمرجع سابقرشدي أحمد طعيمة ، .  30
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ينبغي للمعلم أن يتأآد من دقة نطق األصوات : وضوح النطق  -)ز
التي يسمعها الدارسون إن آانت مسجلة على شريط، أو أن 
يكون نفسه دقيقا عند نطق األصوات حتى تصل إلى أذن 
الطالب مفهومة، صحيحة، فال تحدث له مشكالت عند إاتصال 

 بالعالم الخارجي،
تمكن تنميتها عند الدارسين عن : باه تنمية القدرة على االنت -)ح

 .طريق تكليفهم باإلنصات إلى نص يملى عليهم
ال ينبغي للمعلم أن يكون مقيدا بعدد : تعدد مرات االستماع  -)ط

 مرات االستماع 
يستمع الدارسون باهتمام أآثر آلما آانوا في : نفسية الدارسين  -)ي

لحصة من من هنا ينبغي أن يخلو جو ا. ظروف نفسية طيبة
 .التهديد بعدم تكرار نطق الكلمات

الفرق بين مادة لغوية تلقي في حصة االستماع : فترات التوقف  -)ك
 وبينها وهي تلقي في موقف طبيعي آبير؛ 

عند إلقاء جمل أو إدارة حوار أو قراءة نص : اإليقاع الطبيعي  -)ل
 في حصة االستماع،  ينبغي أن يتم هذا بإيقاع  طبيعي يتفق مع

 .ما يجري في الحياة
 . تعريف الطالب بموقف الحديث -)م
ينبغي أن يتضح في ذهن المعلم : التمييز بين نوعي االستماع  -)ن

االستماع المكثف واالستماع : الفرق بين نوعين االستماع هما 
الموسع، ويكون األول االستماع تحت اشراف المدرس وقد  

وهذا النوع . شكل عاميكون من أجل تنمية القدرة على الفهم ب
كون مباشرة تحت ييجب أن يتم تحت إشراف المعلم، والثاني ال

فقد يذهب الدارس إلى المعلم ويستمع بنفسه إلى . اشراف المعلم
 31. شرائط مسجلة تشرح له بالكامل ما هو مطلوب منه

بالنسبة إلى ما آان في هذه الدراسة فسيبحث الباحث عن 
التي تتعلق بتسجيالت لوسائل السمعية ، خاصة االوسائل التعليمية

وشرائط التسجيل والجوالة التي يمكن ومختبر اللغة الحاآي 
ويمكن للمعلم والتالميذ  MP3، وشكل البرنامج شكل الحصول عليها

                                                 
 154--151. ، ص نفس المرجع.  31
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إنتاجها مالئمة بالمواد الدراسية في المدرسة المتوسطة اإلسالمية 
هج على مستوى المنبالتي قررتها وزارة الشؤون الدينية ومناسبة 

ثم   .في المدرسة المتوسطة اإلسالمية) KTSP( الوحدات التعليمية
يستخدم الباحث هذه الوسائل ويجربها في تنمية مهارة االستماع 
لدى الطلبة الناطقين بلغات أخرى حسب المواد التعليمية التي يجب 

 . عليهم أن يدرسوها في مدارسهم
 
 
 ية الوسائل السمع: المبحث الثاني  -ب

أداة أو أدوات يستخدمها الوسائل هي جمع من وسيلة وهي 
المدرس في عملية التعليم والتعلم لتوصيل المعلومات أو المعارف 

وإن الوسائل التعليمية تيسر عملية التعليم . إلى أذهان الطلبة بتمامها
والتعلم وتعين المعلم على أداء عمله على الوجه األآمل، وقد تكون 

  32. نها بوسائل اإليضاح أو الوسائل التوضيحيةاالصطالحات ع
من أنواع الوسائل التعليمية  االوسائل السمعية نوع آانت

األربع وهي الوسائل السمعية والوسائل البصرية والوسائل السمعية 
أن الوسائل السمعية تيسر  عرففي ،البصرية والوسائل الملموسة

ادة اللغوية من حيث أنها عملية التعليم والتعلم، خاصة ما يتعلق بالم
رموز صوتية، فالوسائل السمعية تقوم بتهيئة الخبرات عن طريق 
حاسة السمع، ويلعب حسن االستماع دورا آبيرا في اآتساب هذه 
الخبرات ولذلك من الضروري تنمية قدرة التلميذ على االستماع 
الهادف في جميع عمليات االتصال التعليمية التي تعتمد على 

  33.يث تتحول الرسالة الى رموز صوتيةالصوت ح
وقد شرح محمد يسف الديب عن تحقيق الوسائل التعليمية 

 : للمعلم 
توفير الخبرة الحسية للتالميذ فتعاونه على تكوين مدرآات  -1

 صحيحة

                                                 
32   Azhar Arsyad, Op. Cit.  hal. 6 

دار القلم، : آويت ( ، وسائل االتصال والتكنولوجيا في التعليمحسين حمدي الطوبجي.  33
 163. ، ص)م1987الطبعة الثامنة، 
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جذب و ترآيز انتباه التالميذ، وذلك لما تصفيه على الدرس من  -2
 حيوية وواقعية 

 ى االقبال على الدرس بشغف؛زيادة تشويق التالميذ وحثهم عل -3
زيادة النشاط الذاتي للتالميذ، وآذلك مضاعفة فاعليتهم  -4

 وغيجابيتهم خالل الدرس؛
 اسراع لعملية التعليم وتوفير وقت آل من المعلم والمتعلم؛ -5
 اآساب التالميذ الخبرات أعمق وأبقى أثًرا  -6
 توفير الكثير من الجهد؛ -7
 المادية؛ تخطي حدود الزمان والمكان واإلمكانيات -8
 34. زيادة تربط األفكار والخبرات -9

ت الوسائل التعليمية تيسر عملية التعليم والتعلم نفكما آا
وتساعد بشكل آبير على استثارة إهتمام التالميذ وإشبع حاجاتهم 

الوسائل فكانت   35للتعلم وتعزز العملية الدافعية في عملية التعلم، 
، خاصة ما يتعلق ية األخرىتمثل أيضا مثل الوسائل التعليمالسمعية 

رمزصوتية، فالوسائل السمعية تقوم  بالمادة اللغوية من حيث أنها
بتهيئة الخبرات عن طريق حاسة السمع، ويلعب حسن االستماع 
دورا آبيرا في اآتساب هذه الخبرات و لذلك من الضروري تنمية 

تصال قدرة التلميذ على االستماع الهادف في جميع عمليات اال
ليمية التي تعتمد على الصوت حيث تتحول الرسالة إلى رمز  التع

 36.صوتية
مثل  لالستماع، ةوالوسائل السمعية هي الوسائل المصمم

، وهذه مثلها أيضا الجوالومختبر اللغة وألسطوانة االشريطة و
الوسائل قد تكون أداة يستخدمها المدرس في عملية التعليم والتعلم 

 . غة األجنبية أواللغات الثانيةاللغات، خاصة في تعليم الل
ريطة      ل الش معية مث ائل الس ور الوس إن ظه ك ف ى ذل بة إل بالنس

ائل اال  ة ووس طوانة واإلذاع ل    واألس دة مث افة البعي ين المس ال ب تص

                                                 
وآالة المطبوعة، (  ، إنتاج الوسائل التعليمية البصرية للمعلمينمحمد يوسف الديب.  34

 . 6. ، ص)م1985الكويت، 
م 2000المفردات، الطبعة األولى ، : الرياض(تكنولوجيا التعليم، عبد الرحمن آدوك، . 35

  78 – 77. ، ص)
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ة        ى العملي ا ستساعد عل ون والجوال وغيره التفزيون التعليمي والتلف
ين   في إسراع   التعليمية مهما آانت تلك الوسائل تصمم من أجلها وتع
 .الحصول إلى األهداف المنشودة في آل المادة الدراسية

ة        يم اللغ اهزة لتعل معية الج ائل الس ى الوس ول عل ن الحص يمك
ون واإلذاعات     العربية من مصادر متعددة  ل التسجيالت والتلفيزي مث

ا بأنفسهم   من الشرق األوسط آما يمكن للمعلمين والتالميذ من ا نتاجه
ة الم   ة،  ومن خدمات البيئ ى    حلي ذه التسجيالت عل ى ه وللحصول عل

ه حسين حمدي     المدرس في عملية انتاجها أن يراعي  ا قال بمراعاة م
 : الطوبجي وهو أن مميزات التسجيالت الصوتية آما يلي 

ر  -1 ى عنص ا عل د أساس ي تعتم رات الت وفير الخب ي ت اهم ف تس
ون       ل والفن الصوت آما في اللغات و الموسيقي واألدب والتمثي

 . عبية وغيرهاالش
 سهولة انتاج األنواع المختلفة منها محليا؛ -2
 توفر أجهزة التسجيل وسهولة تشغيلها ؛ -3
 الرجوع إلى التسجيالت في أوقات الحقة حسب الحاجة اليها؛ -4
جيالت     -5 ن التس افية م خ اض ل نس هولة عم ي س ى  الت اعد عل تس

 انتشار استخدامها وتداولها؛
خبرات التعليمية لتالميذه بحيث يسير آل    تتيح للمدرس تنويع ال -6

تعدادتهم    تهم حسب اس ي دراس ذ ف ن التالمي ة م ذ أومجموع تلمي
ة    روق الفردي وميولهم آما تتيح للمدرس أيضا فرص معالجة الف

 بين تالميذه وتقديم التوجيه واالرشاد الالزمين؛
ة المعلومات التي حصل         -7 ى دق بقا إل دروس مس ؤدي تسجيل ال ي

 .ميذ وشمولها لجميع اجراء الدرس الواحدعليها التل
 ازدياد آفاءة الدروس والموضوعات التي يتم تسجيلها؛ -8
ة     -9 تقدم للمدرس طريقة ناجحة لتقييم سلوآه في المواقف التعليمي

ى تسجيل بشرحه        ه اذ يمكن أن يستمع إل المختلفة وتحسين أدائ
 ألحد الدرس؛

م ال  -10 ي تعل ب ف درس والطال تخدمها الم ي يس تخدم ف ات فتس لغ
 التدريب على النطق السليم وتنمية القدرة على االستماع والفهم؛
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يمكن أن تصاحب التسجيالت الصوتية عرش الشرائح الضوئية  -11
 فتقدم بذلك الشرح لكل شريحة على حده

دروس و       -12 ة لتسجيل احد ال ة العملي تستخدم المسجالت في التربي
ؤخرا بغرض التقي   ه م تماع الي دريس  االس ة ت ين طريق يم لتحس

 37. الطلبة
دريب      دريبات إضافية فى ت و مثال ذلك قد يحتاج المعلم إلى ت
ادة          ا تناسب مع الم واد اإلضافية بم م الم د المعل فهم المسموع وقد يع
ل او   ل المراح ررة الخاصة بمخت موعة والمق واردة المس ة ال التعليمي

ه الد     م بتوجي وم المعل د يق ى تسجيل    المسويات الدراسية أو ق ارسين إل
ه       ة ورغبت م اللغ ى تعل رعة ف ر س يهم أآث د ف ن يج رى لم دروس أخ

   38.وحاجة إلى الوصول إلى مستوى أعلى
فالوسائل السمعية ستساعد على المدرس تدريب الدارسين وال 
تطيع  دودة، إذ يس ة المح ات الدراس دريب أوق ت الت تغرق وق يس

تماع حسب ة االس هم عملي دربوا نفس اجتهم ،و  الدارسون أن ي ا ح أم
تماع فهي   ارة االس يم  مه ي  تعل م ف تخدمها  المعل ي يس ائل الت : الوس

ة،   التسجيالت الصوتية، على شرائط أو أسطوانات،    ادة اإلذاعي والم
ة،  اب اللغوي ل  واأللع يء،   : مث ى الش ف عل اعات، التعري اإلش

اجي، ل و  األح الل األدواري التمثي ن خ ة،  م راءة الدرامي  الق
ا    والمسرحيات،   .تقمص الشخصيات، المسرحيات المدرسية وغيره

ولعل أبرز الوسائل السمعية هي الوسائل السمعية المالئمة بالمواد  39
 . التعليمية والموافقة باألهداف المرجوة والمواجهة إليها
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 الثالث فصلال

 البحث يةمنهج
  البحث منهج -أ

، والكيفي يتبع الباحث في آتابة هذه الرسالة المدخل الكّمي
الوسائل السمعية على تنمية مهارة  فعاليةويقيس رس ايريد أن يد هألن

اإلستماع لدى الطلبة في هذه المدرسة ويقارن معامل االرتباط و 
الفروق بين نتيجة الطلبة في تعليم االستماع باستخدام الوسائل السمعية 

وأما شكل التجريب ، لطلبة في تعليم مهارة االستماع بدونهونتيجة ا
بتصميم   المنهج التجريبيالذي اختاره الباحث في هذا البحث فهو 

 One Group Time Series(االختبار القبلي والبعدي في المجموعة الواحدة 

Design( . ويستخدم هذا األسلوب ألن لمدرسة منبع العلوم المتوسطة
  .لكل طبقة اواحد اإلسالمية فصال

وتتعرض هذه المجموعة لالختبار القبلي لمعرفة حالتها قبل 
إدخال المتغير التجريبي وهو استخدام الوسائل السمعية ثم يعرض 
الباحث هذه المجموعة للمتغير التجريبي وبعد ذلك يقوم بإجراء 
االختبار البعدي، فيكون الفرق في نتائج المجموعة على االختبارين، 

 .بييدي و القبلي، ناتجا عن تأثرها بالمتغير التجرالبع
 : جرائية اآلتية تلخيص هذا التصميم في الخطوات اإلويمكن 

ر           -1 ال المتغي ل إدخ ك قب ة وذل ى المجموع ي عل ار قبل ري اختب يج
 . في التجربة) المعاملة ( المستقل 

ذي يحدد الباحث و يضبطه       -2 يستخدم المتغير المستقل على النحو ال
ابع  و يهدف  هذا االستخدام إلى أحداث تغيرات معينة في المتغير الت

 . ويمكن مالحظتها وقياسها
 يجري اختبار بعدي لقياس تأثير المتغير المستقل في المتغير التابع  -3
ر   -4 ذ يحسب الفرق بين المتوسط القبلي و المتوسط البعدي ثم تختب  هه

 40.ق احصيائياوالفر
                                                 

اظم،      .  40 ري آ د خي ابر و أحم د ج د الحمي ة   عب ي التربي ث ف اهج البح نفس  من م ال  ،و عل
 .199. ، ص)2. ، ط1978دار النهضة العربية، : القاهرة(
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 مجتمع البحث وعينته  -ب

ات آل ال  في هذا البحث العلمي  ع البحث يكون  مجتم في   طالب
مدرسة منبع العلوم المتوسطة اإلسالمية وأما الذي يجعله الباحث عينة 

اتال يفه يس   طالب اني؛ فيق ي الفصل الث ى الباحث ف رق عل ة الف نتيج
يطرة ال    ة س يفحص درج ة؛  ف ة االمتحاني ات التقني ين   طالب اوية ب متس

 . بعد التجربة االمتحان البعدية وأي قبل التجرباالمتحان القبلي 
 

 البحث  متغيرات -ج
 Independent(يتكون العامل في هذا البحث من العامل المستقل 

Variable ( والعامل التابع)Dependent Variable(  فالعامل المستقل هو ،
العامل الذي نريد أن نقيس مدى تأثيره على الموقف، أو العامل الذي 

وأما العامل التابع هو . يس أثره على المتغير التابعيريد الباحث أن يق
ويسمى العامل التابع . العامل الذي ينتج عن تأثير العامل المستقل

  41.أيضا العامل الناتج أو المتغير الناتج
ين الباحث العامل المستقل       م يع )  Independent Variabel( ومن ث

د     ، فالعامل) Dependent variabel(والعامل التابع  المستقل هو العامل يري
اس مدى  ائل السمعية فعاليتأن يق ى الموقف  وهو استخدام الوس ه عل

ر التجريبي فالعامل        أويسمى  يضا بالعامل التجريبي أو العامل المتغي
أثير العامل المستقل      تج عن ت ارة   42التابع هو العامل الذي ين ، وهو مه

 . أو المتغير الناتجيضا بالعامل الناتج أاالستماع لدى الطلبة ويسمى 
 

 أدوات جمع البيانات  -د
ى         ة ، يقسمها الباحث إل ة الكامل ات العلمي ى البيان للحصول عل
ات      ي البيان ة ه ات األولي ة، فالبيان ات الثانوي ة والبيان ات األولي البيان

ن ال  ولة م ات المحص طة     طالب ي األنش رة ف اني مباش ي الفصل الث ف
ات  بة الالتعليمية في الفصل الدراسي واستجا باستخدام الوسائل    طالب

                                                 
، )1998دار أسامة للنشر و التوزيع، : الرياض(، ، البحث العلميوقان عبيدات و زمأله.  41

 277. ص
 277. ، صنفس المرجع.  42
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ة،      ة العربي يم اللغ ة تعل ذي    السمعية ومن المعلم في عملي ار ال واالختب
ة،  د التجرب ة وبع ل التجرب درس قب ه الم ام ب ة هي  ق ات الثانوي فالبيان

ة     ي عملي ا ف ة اليه ة المحتاج ات األولي ى البيان اعدة عل ات المس البيان
ررة، والكتب    تعليم اللغة العربية مثل الوثائق التعل يمية، و الكتب المق

ة،     ة اللغوي ارة الطلب وير مه ي تط ة ف ة المدرس اعدة ومحاول المس
 : ، منها أدواتبالنسبة إلى هذه البيانات فيستعمل الباحث عدة 

 المالحظة -1
ة       ن عملي ة ع ات الكامل ل البيان تخدم لني ة تس ذه الطريق وه

وم المتوسط    ع العل ة اإلسالمية،  تعليم اللغة العربية في مدرسة منب
ات المرجوة        ا مباشرة ويكتب البيان ويستطيع الباحث أن يالحظه
يلة     ي وس تماع؛ وه ارة االس وير مه ة بتط ات المتعلق والبيان
ه حيث   ه ومعلومات ابه لخبرت ي اآتس ادي ف ان الع تخدمها االنس يس

معه   اهده أو نس ا نش الل م ن خ ا م ع خبراتن وع  43.نجم ا ن وأم
ا الباحث  ي يجمعه ات الت تجابة  البيان ة اس ي حال ة فه ذه الطريق به

ة و ات الالمدرس ان أم  طالب فهيا آ يهم ش درس إل ه الم ا يلقي ى م عل
 . عملية التعليم والتعلم بالوسائل السمعيةأحوال و ،آتابيا

 المقابلة -2
ى      ائق للحصول عل ات والحق المراد منها طريقة جمع البيان

إجراء     دى المستجيبين ب الحوار  البيانات والتصورات الشخصية ل
ه        . الموجه لهم وم من خالل فويا يق تبيانا ش ة اس ذه الطريق وتعتبر ه

  44. الباحث بجمع معلومات وبيانات فهوية من المفحوص
وأما أنواع البيانات التي يجمعها الباحث بهذه الطريقة فهي  
ة     ا و آيفي ة و أدواته ة اللغوي ائل التعليمي ن الوس ة م ة المدرس حال

ائل  درس بالوس تخدام الم ي اس ة خاصة ف ة العربي يم اللغ اء تعل أثن
تنمية مهارة االستماع وخطوات عامة يجب أن يمر بها المعلم في 
داد      ل  إع تماع، مث ارة االس يم مه ي تعل يلة ف ة وس تخدام أي اس
د    ه ، والتأآ وتحضير موضوع مادة فهم المسموع الذي يراد تعليم
ف    تخدام، و التعري الحة لالس دة ص ة جي ي حال ائل ف ن أن الوس  م
                                                 

 149، ص، لمرجع نفس ا  43
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دريس          ة الت درس في ضوء طريق رة ، و سير ال ة وفك بالمادة آلم
ات مدرس   . المختارة و التدريبات في عملية التعليم ومصدر البيان

 . اللغة العربية و مدير المدرسة
 ). Questionnarire(االستبيان -3

االستبيان أداة للحصول على الحقائق وجمع البيانات عن 
ويعتمد اإلستببيان على إعداد . علالظروف واألساليب القائمة بالف

مجموعة من األسئلة ترسل لعدد آبير نسبيا من أفراد المجتمع 
حيث ترسل هذه األسئلة عادة لعينة ممثلة لجميع فئات المجتمع (

  45).المراد فحص آرائهم
يستخدم الباحث االستبيان لنيل البّينة المتعّلقة باستخدام 

ا واستعدادها وتأثيرها مكّونات الوسائل السمعية وهي آونه
وحاجات الطلبة اليها، في تعليم مهارة االستماع و فّعاليتها في 

ويحلل الباحث هذه البيانات . تعليم اللغة العربية، بعد تطبيقها
 .باستخدام الوسائل اإلحصائية

 االختبار-4
أسئلة شفوية أو آتابية (االختبار هو مجموعة من المثيرات 

لتقيس بطريقة آمية أو آيفية  سلوآا اعدت ) أو صور أو رسوم
. ما، واالختبار يعطي درجة ما أو قيمة ما أو رتبة ما للمفحوص
. ويمكن أن يكون االختبار مجموعة من األسئلة أو جهازا معينا

46  
والمراد به هو إلقاء الباحث أسئلة مكتوبة متناسقا ومتناسبا 

ر يقصد به وهذا االختبا ات،لباعلى مادة فهم المسموع إلى الط
  .وعمفي فهم المس نومشكالته اتلبالجمع البيانات عن آفاءة الط

تماع   ارات االس راء اختب ي إج اك صعوبة ف ّك أّن هن وال ش
ارات   ادة اختب ي الع ب ف ا تتطّل ث أّنه ارة، حي ذه المه يم ه ي تقي وف
ة في     ا تعرفي فردية، و هي موضوعية ليست ذاتية، وهي بطبيعته

ة تمع . الغالب وليست انتاجي فهية يس ي الغالب ش ا ف ئلة فيه واألس

                                                 
 347. ، ص، مرجع سابقأحمد بدر.  45
 189. ، ص، مرجع سابقذقان عبيدات.  46
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ا     فهيا أم آتابي ب ش ا ويجي ب اليه م    . الطال اس فه ى قي دف إل وته
  47.المسموع أو قياس تمييز المسموع

يستخدم الباحث االختبار ليقيس المتوسط بين النتيجة قبل 
التجربة والنتيجة بعد التجربة ويقارن بينهما ويكشف نتيجة 

 نوقياس مستواهالبات الط الفروق بينهما ويكشف قدرة
 .نالتحصيلي و قياس ذآائه

 
 خطوات التجربة -ه

  مرحلة اإلعداد -1
 تصميم خطة التدريس )أ

يم        ة التعل دأ عملي ل أن تب دريس قب صمم الباحث خطة الت
ارة االستماع    ،التجريبي باستخدام الوسائل السمعية في تعليم مه

 . لتكون موجهة في إجراءات التعليم
 المواد الدراسية اختيار  )ب

اب  ي من الكت ية للعمل التجريب واد الدراس ار الم إن اختي
ل      ذ، مث واد المصاحبة للتالمي ، واتخذ الباحث    LKSالمقرر والم

واد المدروسة   ا  الموضوعين لهذه التجربة من الم ة و   وهم المهن
 .العمل

 تصميم الوسائل السمعية  )ج
أخو   ية الم واد الدراس ث الم ار الباح د أن يخت ن بع ذة م

ي      ة، وه واد التعليمي واع الم جيل أن وم بالتس رر فيق اب المق الكت
جيل  روف وتس جيل الح ل تس ة مث اص اللغوي ن العن ون م تتك
م        ن فه ب، وم جيل التراآي ردات وتس جيل المف وات وتس االص
يرة      رة القص ة والفق ردات والجمل م المف ل فه موع مث المس

 والحوارات والنصوص البسيطة، 
 

 مرحلة التجربة -2

                                                 
 101. صمرجع سابق، ، محمد علي الخولي.  47
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يم      -)أ راء التعل ل اج ي قب ار القبل اء االختي ث بإعط ام الباح ق
تماع        ارة االس يم مه ي تعل معية ف ائل الس تخدام الوس ( باس

 )إعطاء المعاملة 
معية    -)ب ائل الس و الوس درس األدوات نح تعد الم تعدة يس المس

 .المناسبة بالمادة المدروسة
ق التجر -)ج ام الباحث بالمالحظة المباشرة خالل التطبي ي ق يب

ارة االستماع     يم مه ام   باستخدام الوسائل السمعية في تعل وق
ي    يم التجريب " في خصص دراسية    " التطبيق  " بهذا التعل

ي وهي  ع ال 6ف اءات م اتلق دة ) طالب اوي خصة واح وتس
 19 – 2009 فبراير 21دقيقة، وذلك في الفترة ما بين  40

 . 2009 ابريل
يم التجريب  -)د ن التعل اء م د االنته اء وبع ام الباحث بإعط ي ، ق

راد المجموعة       دى أف ار ل ذا االختب االختبار البعدي ويعقد ه
ى نتيجة التحصيل الدراسي التي       من التالميذ للحصول عل
ون    ق، ويتك ة التطبي د عملي ة بع اء المعامل أثير إعط ل ت تمث

 : االختبار من 
ر     -)1 اختبار األصوات و المفردات ويتفرع من حيث النب

 والتنغيم 
واد الدراسية وهو يتكون      -)2 اختبار فهم المسموع من الم

 : من 
 اختيار أنسب الكلمة  -
 التكملة  -
 ملء الفراغ  -
 األسئلة واألجوبة  -
 صحيح و خطأ -

ه   وأما نوع االختبار التي يمكن للباحث أن يقوم ب
موع،      ار الصوت المس ة، اختب ة المختلف ار الكلم و اختب فه

ر، ا  ط أو األخي وت األول أو المتوس اطع الص ار المق ختب
ات،       ار الثنائي موعة، اختب ة المس ار الكلم ور، اختب المنب
اختبار الكلمتين المتطابقتين، اختبار الجملتين المتطابقتين ، 
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موع       نص المس ار ال واب، اختب ؤال و الج ار الس اختب
 .  واألسئلة، اختبار الموضوع العام و غيرها

 
 التصحيح وتقدير الدرجة .3

إجابة األسئلة المستعدة وجمع البيانات  بعد انتهاء الطلبة من
وآل من البنود  .في أوراق اإلجابة، فيبدأ الباحث على تصحيحها 

حتى إذا آان الطلبة  المختبر حسب المجموعة، بتقدير الدرجة 
قادرا على إجابة جميع األسئلة إجابة صحيحة فيكون تقدير 

 )100(الدرجة 
أساس تقدير  وفسر تقدير الدرجة إلى نتيجة مقررة على

آما ذآرت في آتاب الدليل الدراسي  (PAP)الدرجة المعيارية 
 :المقرر، وتعرض في الجدول اآلتية 
 الجدول األول

 فهم المسموعاختبار عن معيار نتيجة الطلبة في 
 

 الرقم التقدير الدرجات النسبة المئوية
80  %- 100% 
70 %- 79 % 
60  %- 69 % 
50 %- 59 % 
00 %- 49% 

 

80 – 100 
70 – 79 
60 – 69 
50 – 59 

-00 – 49 

 جيد جدا
 جيد
 مقبول
 ناقص
 فاشل

1 
2 
3 
4 
5 

 
 أساليب تحليل البيانات . -و

المراد بتحليل البيانات هو عملية ترتيب وتنظيم البيانات 
وهذه ، وتنسيقها وتشخيصها في مجموعة من المجموعات المعينة

الباحث ميدان العملية تكون من أول جمع البيانات عند ترك 
البحث، ولذلك تطلب هذه العملية جهد الباحث اهتماما وقوة 

 .وفكريا
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، لذلك "التحليل الكمي "يستخدم الباحث في هذه الدراسة 
آانت إجراءات البحث تحتاج إلى اإلقامة بالتعديد والحسب، 

 ويعرض أيضا فيه الجدول 
 : ةالخطوات اآلتييقوم بوبعد جمع البيانات يبدأ الباحث أن 

حسب  الطلبةتقسيم البيانات بين النتائج  التي تدل على آفاءة  -1
تقدير الدرجة الذي يناله الطلبة بين النتيجة مجموعة األسئلة و

 التوسيطجيد جدا، جيد، مقبول، ناقص، وفاشل، ثم يقوم الباحث ب
تمييز على جميع النتيجة، حتى تظهر فيه آفاءة الطلبة في 

في الحوار وفهم المسموع في الفقرة، فهم المسموع األصوات و
 ثم غيرها إلى النسبة المئوية 

تقسيم تقدير الدرجة حسب آل عنصر من عناصر في فهم  -2
 والجملالمسموع على تمييز األصوت وإدراك معاني المفردات 

على جميع النتيجة  التوسطثم قام الباحث ب فهم المسموعومعرفة 
 سبة المئويةآل عناصر وبعد ذلك غيرها إلى الن

لتحليل البيانات الكمية بالمتغّيرتين يستعمل الباحث التحليل 
: ، آما قال أحمد بدر) Analisis statistic inferensial(اإلحصائي اإلستداللي 

 Sampling(التحليل اإلحصائي اإلستداللي فهو يتضمن عملية المعاينة 

اإلشارة إليها، أي اختبار جماعة صغيرة تمثل  و التي سبقت) 
  48.المختارة منه)  Population or Universe(المجتمع الكبير 

يستعمل التحليل ): "  Bambang Setiyadi(بينما قال بانبانج ستيادي 
، إّما "اإلحصائي اإلستداللي بتطويع البيانات من المتغّيرتين أو أآثر

  Non Parametrik .(49( أو غير المعالم)  Parametrik(باإلحصائي المعالم 
وإذا أرادنا الحصول إلى المقارنة بين العّينتين الفارقتين   
 Independent groups T-Test" (للمجموعة المستقّلة  Tاإلختبار "فنستعمل 

هو  Tبأّن اإلختبار )  Anas Sudijono" (أناس سوديونو"آما قال  50).

                                                 
 363. ، ص، مرجع سابقأحمد بدر.  48

49 Bambang Setiyadi , Metodologi Penelitan Untuk Pengajaran Bahasa Asing, 
(Yogyakarta:Graha Ilmu, 2006), h. 93 

50   Ibid, hlm. 95 
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N
XX ∑

=

N
D

Md ∑=

الفرض الصفري هل هو صحيح أو اإلختبار اإلحصائي الختبار 
  51.زائف

وفي هذه الحالة يستخدم الباحث أسلوب تحليل البيانات عن 
نتيجة تعلم الطلبة التي تتجلى من فروق المقياس المعدلي لنتيجة 

في ) 0(الطلبة حتى تختبر فروض البحث تؤخذ مستوى  الفروق 
م الباحث يقو الختبارينالمائة، ولتحليل مستوى فروق نتيجة التعلم ل

 : على األرمزة التالية 
 52) 1(نطلب قيمة المتوسط لكل مجموعة بالرمز المتوسط  .1

 
 

 :البيانات 
X    = المتوسط 

∑X  = النتيجةمجموعة 
N  = عدد  العينة 
 

وبعد ذلك نطلب قيمة االنحراف المعياري بين قيمة المتوسط  . 2
 53 رمز الباستخدام  في القبليقيمة المتوسط في القبلي و

 
 

 :البيانات 
Md  =المتوسط من الفروق بين نتيجة القبلي والبعدي  

N  = عدد  العينة 
∑D  =الذي يستطيع  مجموعة الفروق بين نتيجة قبلي وبعدي

 : أن يعرفه بالرمز 
∑D = X – Y 

X  = المتوسط لنتيجة البعدي 
Y  =المتوسط لنتيجة القبلي 

                                                 
51  Anas Sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan, (Jakarta: PT Raja Grafindo 

Persada, 1987) hlm.  278 
52  Sukardi, Metodologi Peneliian Pendidikan,  (Bumi Aksara, Jakarta, Cetkan IV, 

2007), hlm. 88 
53   Ibid, hlm. 89 



 56

)1(
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NN
dX

Mdt

 االختبار البعديو لياالختبار القبنطلب مستوى الفروق بين . 3
 54بالرمز  

 
 
 

 :البيانات  
t  = مستوى  الفروق 

Md  =المتوسط من الفروق بين االختبار البعدي والقبلي 
X2d  =مربع الفروق بين نتيجة القبلي والبعدي  

N  = في االختبار عدد العينة 
 

الرمز السابق احد الرموز اإلحصائية المستعملة لمعرفة 
من فروض صفر الذي يقول أن يعرف مستوى الصواب أوالخطاء 

الفروق بين االختبار القبلي واالختبار البعدي، ويمتحن بعد ذلك 
 )t-test(نتيجة مستوى الفروق بقيمة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
54 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian,(Bina Aksara, Yogyakarta, Cetakan kedua, 

1985), hlm. 191 
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 الفصل الرابع
 عرض البيانات و تحليلها و مناقشتها

 
 
 
 

 الفصل الرابع
 عرض البيانات و تحليلها و مناقشتها

 
قدم الباحث في هذا الفصل عرض البيانات ونتيجتها في تطبيق  

استخدام الوسائل السمعية في تعليم االستماع  للطلبة في الصف الثامن 
بمدرسة منبع العلوم المتوسطة اإلسالمية جمبرانا بالي، ويتكون عرض 
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تعليم اللغة العربية فيه، وعرض دان البحث والبيانات من لمحة عن مي
 .لبيانات، وتحليل وتفسير البياناتومناقشة ا

ات  تشتمل نتائج البحث على تحليل آمي فيما يتعلق بكفاءة   الطالب
ذه الدراسة    إلىو بالنسبة  ،فهم المسموعتمييز األصوات العربية وفي  ه

ها  ث بأخص د الباح ة فيري ىالحالي ة آيف إل ةمعرف ائل  ي تخدام الوس اس
معية و دى الس ارة ا م ة مه ي تنمي ا ف دى فعاليته تماع ل ات الس ي الطالب ف

الي؛      ارا ب وم المتوسطة اإلسالمية  بنغ ين    مدرسة منبع العل وسيقيسها  ب
ومدى فعالية الوسائل السمعية في    قبل استخدام الوسائل السمعية وبعده،

ذه       ،تنمية مهارة االستماع لديهم ا حصله في ه وسيجيب هذه المشكلة بم
د     المدرسة من البيانات و المظاهر و أراء ا  ا بع ات فيه لمدرسين والطالب

 . تحليلها
 

مدرسة منبع العلوم المتوسطة اإلسالمية نغارا لمحة عن  -أ
 بالي 

تقع مدرسة منبع العلوم المتوسطة االسالمية في قرية لولوان 
تأسست هذه . الشرقية في ناحية جمبرانا منطقة جمبرانا بوالية بالي

في بداية تأسيسها م وآان  1987أبريل  14المدرسة في التاريخ 
اسمها مدرسة منبع العلوم المتوسطة االسالمية للبنات وأآدت هذه 
المدرسة بالرسالة التقريرية من وزاررة الشؤون الدينية في التاريخ 

هذه وتغيرت  Ww.I/D/PP.032/11/1989:  م رقم  1989دسمبير  30
ة المدرسة إلى اسمها اليوم مدرسة منبع العلوم المتوسطة االسالمي

بعد خروج التقرير على درجة تأمين من وزارة الشؤون الدينية بالي 
ودرس  .Ww.I/b/KP.08.8/1387/1994م برقم  1994يناير  3التاريخ 

الطالبات  من الساعة السابعة والنصف صباحا إلى الساعة الواحدة 
خصة لكل يوم من يوم االثنين إلى  45والربع وجرى التعليم والتعلم 

 . يوم السبت
تقع هذه المدرسة داخل معهد منبع العلوم االسالمي، فالمعهد 
له مدارس أخرى مثل مدرسة منبع العلوم الثانوية االسالمية، مدرسة 
. منبع العلوم الدينية االسالمية، مدرسة الدراسة القرآنية وغيرها

فتتبادل أحيانا بعض حجرات الدراسة بالمدارس األخرى، خاصة 
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مثل بين مدرسة منبع العلوم . ت دراستهابالمدارس المتساوية وق
 المتوسطة االسالمية و مدرسة منبع العلوم الثانوية االسالمية، و
مدرسة منبع العلوم الدينية االسالمية، مدرسة الدراسة القرآنية، 
ولكن هذا التبادل يقرره المعهد في بداية الدراسة لكل نصف السنة 

 1حجرات للدرس،  3رسة فاألمكنة والخحرات لهذه المد الدراسية
حجرة  1معمل اللغة،  1حجرة لإلدارة،  1حجرة للمدرسين ، 

 . للمكتبة
       

 عرض البيانات  -ب
توضيحا لما في مدرسة منبع العلوم المتوسطة االسالمية 
نغارا بالي من عملية التعليم والتعلم، خاصة في تعليم وتعلم اللغة 

ات التي استخدم بها الباحث العربية، فسيعرض البيانات نحو األدو
اثناء الدراسة فيها، وهي عرض خطة البحث وعرض مادة الدراسة 
وعرض البيانات من المالحظة وعرض البيانات من االستبيان 

 :وهي آما يلي . وعرض البيانات من االختبار
 
 
 

 الحطة الدراسية -1
 االستماعمهارة :  المادة 

 مسموعتعليم األصوات وفم ال:   نوع المادة
 العمل:   موضوع المادة

 في المدرسة المتوسطة االسالمية  الثامنالفصل :   فصلال
 لقاءات ×  4 : الوقت

يستطيع الطالب أن يفهم االستعالمات الشفهية  : الكفاءة األساسية
بالعملية االستماعية في الحوار أو الفقرة عن 

 المهنة
ألصوات العربية في أن يميز ا يستطيع الطالب. 1:   دالالت الكفاءة

 المفردات المسموعة 
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يستطيع الطالب أن يذآر الكلمة العربية وفقا  -2    
 -للتسجيالت المسموعة

يستطيع الطالب أن يعبر الجملة القصيرة  -3    
 المنشودة بما في التسجيالت المسموعة

يستطيع الطالب أن يكون الجمالت المفيدة  -4    
 -مناسبة بالتسجيالت

الكتاب الدراسي للفصل الثامن في المدرسة  -1:  مصادرال
 المتوسطة االسالمية

 التسجيالت من العربية بين يديك وغيرها -2    
 المهنة والعمل :  المادة

 ) MP 3األسطوانة و (التسجيالت :  الوسائل
 – الهندسة – طالب – مدرس -طبيب  –مهندس :   المفردات المساعدة

 -الصيدلة  – يعمل – م يعل –  الصيدلي –التربية 
 .  ينتهي -يبدأ –مهنة 

السمعية طريقة و الطريقة المباشرة :   الطريقة المستخدمة 
 الشفهية

 
 الخطوات التعليمية / النشاطات 

 اللقاء األول عن تمييز األصوات العربية  -)أ
 

 الطالبات المدرس
 قبل االستماع -أ
  MP3يستعد األسطوانة أو الملف  •
 المادة المدروسةيستعد يعرض  •
يستعد األدوات المحتاجة في عملية  •

 التعليم
يستعد خطة الدراسة المتعلقة بعملية  •

 التعليم
يأمر الطالبات أن يجلسن في  •

 مكانهن 
يأمر الطالبات أن يضعن السماعة  •

 قبل االستماع -أ
 يستعدن الكتاب المقرر •
 حتاجةيستعدن األدوات المدرسية الم •
يستعدن دخول مختبر اللغة حسب  •

 الرقم
يستمعن ما سيأمر المدرس في  •

 التعليم
 يجلسن األمكنة حسب رقمهن   •
 يضعن السماعة  •
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على أذنيهن مثلما يفعله المدرس
 أثناء االستماع -ب
MP 3يبدأ بتسجيل األسطوانة أو  •

MP 3يسمع ما في األسطوانة أو  •

يوقف التسجيل ويكرر ما سبق  •
 سمعه

يأمر الطالبانت أن يكررن ما  •
 عليهن

يكتب الكلمة التي سبق تكرارها •
 يقوم التسجيل حتى نهاية المادة •

 أثناء االستماع -ب
 يفتحن الكتاب المستعد عليه •
 يستمعن ما في األسطوانة  •
 ينصتن ما آرره المدرس •
 يكررن ما أمره المدرس •
 يكتبن الكلمة التي سبق تكرارها •
يستمعن ويوافقن المادة بما في  •

 الكتاب 

 بعد االستماع -ج
 م باالستنتاج مع الطالباتيقو •
 يذآر المفردات التي استمعنها •
يفرق بين األحراف المتشابهة   •

 بعد االستماع -ج
 يستنتجن ما سبق استماعهن   •
يذآرن المفردات التي قصده  •

 المدرس
 يالحظ األحرف المتشابهة  •

 
 عن عملية تعليم فهم المسموع في الحوار  اللقاء الثاني -)ب

 
 الطالبات المدرس

 قبل االستماع -أ
  MP3يستعد األسطوانة أو الملف  •
 يستعد يعرض المادة المدروسة •
يستعد األدوات المحتاجة في عملية  •

 التعليم
يستعد خطة الدراسة المتعلقة بعملية  •

 التعليم
يأمرهن أن يضعن السماعة على  •

أذنيهن 

 قبل االستماع -أ
 يستعدن الكتاب المقرر •
 اجةيستعدن األدوات المدرسية المحت •
يستعدن دخول مختبر اللغة حسب  •

 الرقم
يستمعن ما سيأمر المدرس في  •

 التعليم
 يضعن السماعة  •

 أثناء االستماع -ب
MP 3يبدأ بتسجيل األسطوانة أو  •

MP 3يسمع ما في األسطوانة أو  •

 أثناء االستماع -ب
 يفتحن الكتاب المستعد عليه •
يستمعن ما في األسطوانة  •
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يوقف التسجيل ويكرر ما سبق  •
 سمعه

يأمر الطالبات أن يكررن ما  •
 عليهن

يكتب الجملة التي سبق  •
 تكرارها

يأمر المدرس بتبادل السؤال  •
 والجواب

 يدرب الجملة الموجودة   •

 ويالحظنه
 ينصتن ما آرره المدرس •
 يكررن ما أمره المدرس •
 يكتبن الجملة التي سبق تكرارها •
تتبادل الطالبات السؤال  •

 والجواب
س على يالحظ ما دربه المدر  •

 الطالبة

 بعد االستماع -ج
 يقوم باالستنتاج مع الطالبات •
 يذآر الجملة التي استمعواها •
 يذآر الفقرة في الحوار •

 بعد االستماع -ج
 يستنتج ما سبق استماعهن   •
يذآرن الجملة التي قصدها  •

 المدرس
يالحظ الفقرة التي ذآرها  •

 المدرس 
 
وع في األصوات والجمل عن عملية تعليم فهم المسم اللقاء الثالث -)ج

  البسيطة
 

 الطالبات المدرس
 قبل االستماع -أ
  MP3يستعد األسطوانة أو الملف  •
 يستعد يعرض المادة المدروسة •
يستعد األدوات المحتاجة في عملية  •

 التعليم
يستعد خطة الدراسة المتعلقة بعملية  •

 التعليم
يأمرهن أن يضعن السماعة على  •

أذنيهن 

 قبل االستماع -أ
 تعدن الكتاب المقرريس •
 يستعدن األدوات المدرسية المحتاجة •
يستعدن دخول مختبر اللغة حسب  •

 الرقم
يستمعن ما سيأمر المدرس في  •

 التعليم
 يضعن السماعة  •

 أثناء االستماع -ب
MP 3يبدأ بتسجيل األسطوانة أو  •

 أثناء االستماع -ب
 يفتحن الكتاب المستعد عليه •
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MP 3يسمع ما في األسطوانة أو  •

يوقف التسجيل ويكرر ما سبق  •
 سمعه

أن يكررن ما  يأمر الطالبات •
 عليهن

يكتب الجملة التي سبق  •
 تكرارها

يدرب الطالبات في الجمل  •
 المكتوبة

 يدرب الجملة الموجودة   •

يستمعن ما في األسطوانة  •
 ويالحظنه

 ينصتن ما آرره المدرس •
 يكررن ما أمره المدرس •
 يكتبن الجملة التي سبق تكرارها •
 الجمل المستعدة  يدربن •
يالحظن ما دربه المدرس   •

 عليهن

 بعد االستماع -ج
 يقوم باالستنتاج مع الطالبات •
 يذآر الجملة التي استمعوها •
 يذآر الجمل المدربة •

 بعد االستماع -ج
 يستنتج ما سبق استماعهن   •
يذآرن الجملة التي قصدها  •

 المدرس
 يالحظن الجمل المدربة  •

 
 الفقرة القصيرةية تعليم فهم المسموع في عن عمل اللقاء الرابع -)د

  والجمل البسيطة
 

 الطالبات المدرس
 قبل االستماع -أ
  MP3يستعد األسطوانة أو الملف  •
 يستعد يعرض المادة المدروسة •
يستعد األدوات المحتاجة في عملية  •

 التعليم
يستعد خطة الدراسة المتعلقة بعملية  •

 التعليم
يأمرهن أن يضعن السماعة على  •

 ذنيهن أ

 قبل االستماع -أ
 يستعدن الكتاب المقرر •
 يستعدن األدوات المدرسية المحتاجة •
يستعدن دخول مختبر اللغة حسب  •

 الرقم
يستمعن ما سيأمر المدرس في  •

 التعليم
 يضعن السماعة  •
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 أثناء االستماع -ب
 MP 3يبدأ بتسجيل األسطوانة أو  •
 MP 3يسمع ما في األسطوانة أو  •
 الجملةيوقف التسجيل ويكرر  •
يأمر الطالبات أن يجبن األسئلة  •

 شفهيا
 يكتب األجوبة الصحيحة  •
يدرب الطالبات باألسئلة بالفقرة  •

 التالية

 أثناء االستماع -ب
 يفتحن الكتاب المستعد عليه •
 يستمعن ما في األسطوانة ويالحظنه •
 ينصتن ما آرره المدرس •
 يوجبن األسئلة المستعدة  •
 يكتبن األجوبة  •
 المدرس يدربن ما استعده  •

 بعد االستماع -ج
 يقوم باالستنتاج مع الطالبات •
 يذآر الجملة التي استمعوها •
 يذآر الجمل المدربة •

 بعد االستماع -ج
 يستنتج ما سبق استماعهن   •
 يذآرن الجملة التي قصدها المدرس •
 يالحظن الجمل المدربة  •

 

 ملحق :  التقويم 
  2009فبرايير  14جمبرانا ، 
 المدرس 

 
 ي فتح البار

 
 مادة الدراسة في التجربةعرض  -2

توضيحا لمادة الدراسة التي جرى عليها المدرس باستخدام 
 :الوسائل السمعية فيعرض فيما يلي  

 األصوات وفهم المسموع : اللقاء األول  -)أ
 

  !أصوات اللغة العربية  -1
َض ُض  .2 َد ُد ِد .1

 ِض
4 َس ُس ِس.3

. 
 َذ ُذ ِذ .5 ُث ِث ثََ

9 ُت ِت َت.8 ُط ِط َط .7ِظ ُظَظ  .6
. 

10 ُح ِح َح
. 

 َخ ُخ ِخ

 

 . السكون -2
 أْسَرَف .5 ُشكٌر.4 سْكر.3 ْآتبت.2دْرس  .1
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 ِمْفتاْح.10 فْنَجاْن .9 ُآْرِسي.8 جَرْس.7أشرف .6
 

 . حروف المد في الكلمة -3
 َمطاُر  .5 َتَذاِآُر.4 َقاِدٌم.3 َضاِبٌط.2ُمَساِفٌر .1
 َعِصْير.10 ُصْوَرةٌ .9 َداٌر.8 َباَر.7 َجَواٌز .6
 

  اجتماع الحرفين المتحرآين -4
 َموز .5 َطْيٌر.4 َبْيٌت.3 َنْوٌم.2 َصْوٌم .1
 َيوم.10 َزْوج.9 غَيٌب.8 ليل.7 َقوٌم .6
 

  الشدة -4
 َسمَّ .5 شلَّ.4 َسلَّ .3 يُظنُّ.2 َظنَّ  .1
 َتَتَقلََّب.10 َغرَّ.9 الرشُّ.8 الرسُّ.7 َشمَّ .6
 

 الهمزة -6
 أشرَف .5 أسَرَف.4 إنَّ .3 ُامَّ.2 أآَل  .1
 إْسَالِميٌَّة.10 ِظَماُء.9 أْختاُر.8 تْقرأ.7 أْآَبُر .6
 

 األْصَواُت الُمَتَقاِرَبْة -4
–هاُضْرَا.3 ليمَع –أليم .2 ْنع -أْن .1

 ها ُضْرَع
 –يأمر  .5 ْمَلَع –ألم .4

 يعمر
 -َنُوتألًم.8ٌنْيِط-ٌنْيِت.7 قلب–ٌبْلَآ .6

 َنْوُمَلْعَت
صاد -ساد .10 دلَّ  ضلَّ.9

 
 اللقاء الثاني المادة في اللقاء الثاني  -)ب

 العمل
 الحوار األول

 أْعَمُل َطِبْيًبا، َماَذا َتْعَمُل أْنَت ؟:  عثمان 
 أْعَمُل مهندًسا :  علي

  أين تعمل ؟:  عثمان
 أعمُل في َشِرَآْة ، أيَن َتْعَمُل أْنَت ؟:  علي

 أْعَمُل فِي الُمْسَتْشَفى :  عثمان
 َآْم َساَعًة َتْعَمُل ِفي الَيْوِم :  عِلي

 أعَمُل َثَماِني َساَعاٍت في اليوم، َوَآْم ساعًة تعمُل أنَت ؟:  ُعثمان
 أعَمُل َسْبَع َساَعاٍت:  َعِلي 
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 َلَك ؟هل ُتِحبُّ َعَم:  ُعْثَمان
 نعم، أحبُّ َعَمِلْي :  عِلي

 أنا أِحبُّ َعَمِلي أيًضا :  ُعثمان
 

وار    ن الح دريب ع تمع     ( الت ل و يس وار بالجم ن الح درس ع د الم يرش
 ) التالميذ االرشادات 

 ، ماذا تعمل أنت ؟ : ....  على . 1
 أعمل طبيبا :   عثمان

 ...أين يعمل علي ؟ يعمل علي . 2
 ...يعمل عثمان في أين يعمل عثمان ؟ . 3
 ...آم ساعة يعمل علي ؟ يعمل علي. 4
 ...آم ساعة يعمل عثمان ؟ يعمل عثمان . 5

 
 األصوات وفهم المسموع : اللقاء الثالث  -)ج

 
 

  .أصوات اللغة العربية في المفردات -1
 غ .5 ل.4 ب.3 ك.2 ع .1
 ق.10 ش.9 ص.8 ظ.7 ن .6

 

 . السكون -2
 فصل .5 ذآر.4 خبز.3 شمس.2ترآي  .1
اة .9 جوالة.8 يعتمر.7أضحية .6 زآ

 الفطر
 مزرعة.10

 

 
 
 . حروف المد في الكلمة -3
د .4 طبيب.3 َضاِبٌط.2 فقراء .1 عي

 الفطر
 رمضان  .5

 طالب.10 حاٌل.9 واحد.8 ظروف.7  هواء .6
 

  الشدة -4
 ضالين .5 ضرََّ.4 َسلَّ .3 يُظنُّ.2 َظنَّ  .1
 دالين.10 درَّ.9 الرشُّ.8 الرسُّ.7 َشمَّ .6
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 األْصَواُت الُمَتَقاِرَبْة -5
ور .5أثرى-أسرى.4  رفث-رفس.3 حدث-حدس.2 ثار-سار .1 -مأس

 مأثور
ارث .6 -ح

 حارص
 فرض-فرد.10 مضى-مدى.9 أقبر-أآبر.8ثانية-سانية.7

 
 )1(التدريب  -6

 با أعمل طبي = ) طبيب (  ماذا تعمل ؟
  ممرًضاأعمل =  ) ممرض ( ماذا تعمل ؟ 
 أعمل صيدليا =  ) صيدلي ( ماذا تعمل ؟ 
 أعمل طيارا =   )طيار(ماذا تعمل ؟ 
 أعمل مدرسا  =   )مدرس(ماذا تعمل ؟ 
 أعمل مهندسا =   )مهندس(ماذا تعمل ؟ 
 أعمل مدرسا  =   )معلم(ماذا تعمل ؟ 

 )2(التدريب  -7
 أعمل في المستشفى أعمل طبيبا  =  ) طبيب (  ماذا تعمل ؟

 أعمل في المستشفى  ممرًضاأعمل =  ) ممرض ( ماذا تعمل ؟ 
 أعمل صيدليا أعمل في المستشفى =  ) صيدلي ( ماذا تعمل ؟ 
 أعمل طيارا أعمل في آلية الطيران=   )طيار(ماذا تعمل ؟ 
 أعمل مدرسا أعمل في الجامعة  =   )مدرس(ماذا تعمل ؟ 

 أعمل مهندسا أعمل آلية الهندسة=   )مهندس(؟ ماذا تعمل 
 أعمل معلما أعمل في الجامعة  =   )معلم(ماذا تعمل ؟ 

 
 الفقرة القصيرة : اللقاء الرابع  -)د

 اقرأ الفقرة ثم أجب عن األسئلة
ِرَآِة   ِي َش ُل ف َو َيْعَم َراِن، َوُه ِة الَطْي ي ُآلَِّي اران ف ار، درس الطي ُر طيَّ ُعَم

   الَطْيَراِن،
 َيْذَهُب ُعَمُر ُمَبكًِّرا إلى الشَِّرَآِة،  َيْبَدُأ الَعَمُل السَّاَعَة السَّاِدَسَة َصَباًحا،

َوَيْنَتِهي السَّاَعَة الَواِحَدَة ُظْهًرا َيْعَمُل ُعَمُر َسْبَعَة َساَعاٍت ِفي الَيْوِم َوَيْعَمُل  
ْوَم ا  ُر      َخْمَسَة َأيَّاٍم ِفْي األْسُبوِع، الُعْطَلُة َي ْذَهُب ُعَم ِة َي ْوَم الُجْمَع ْيِس َوَي لَخِم

 إلى الَشِرَآِة ِبالسََّياَرْة 
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 ) يرشد المدرس األسئلة عن الفقرة السابقة ( التدريب األول 
 ....ما مهنة عمر ؟ مهنته  .1
 ...اين يدرس عمر ؟ يدرس  .2
 ...متى يذهب عمر إلى الشرآة ؟ يذهب  .3
 ...متى يبدأ عمر العمل ؟ يبدأ عمر  .4
 .....يعمل عمر ؟ هو يعمل في  أين .5
 .... متى يذهب عمر إلى شرآة ؟ يذهب  .6
 .....متى ينتهي عمر العمل ؟ ينتهي عمر  .7
 ....آم يوما يعمل عمر في األسبوع ؟ يعمل  .8
 ....بماذا يذهب عمر إلى الشرآة  ؟ يذهب  .9
 ....هل يريد عمر مهندسا ؟  .10

 اقرأ الفقرة ثم أجب عن األسئلة
 : الفقرة القصيرة 

بيلة آانْت مريضة أمس ، لم تأآل ولم َتْشَرْب، َآاَنْت دَرَجٌة َحَراَرِتَها ن
َعاِلَيْة ، أْرَبِعْيَن َدَرَجْة ، أَخَذْت أْسَفِلْيَن َوَذَهَبْت إلى ِفَراِشَها، أنا َآلَّْمُت 

َسيَِّدة سميرة بالتلفون وطلبت منها رقم تلفون الدآتور آريم مراد 
حالة نبيلة َفأَتى ِفْي الَحاَل، َوَفَحَص َنِبْيَلْة وأخبرت الدآتور آريم عن 

َوَوَصَف لَهَا الَدَواَء َوأْحَضْرنا الَدَواَء ِمَن الَصْيَدِليَّة، وأَخَذْت َنِبْيَلْة َدَواَء ، 
 .  َوالَيْوَم اْنَخَفَضْت َحَرَرُتها َوتَحسََّنْت َحاَلُتَها ، الحمد هللا

قم تلفون آريم من يعطي ر. 6 آيف حالة نبيلة ؟ . 1
 مراد ؟ 

ماذا يعمل الدآتور على نبيلة . 7 آم درجة حرارة نبيلة ؟. 2
 ؟
 من أين حصلت األم الدواء ؟ . 8 من هو آريم مراد ؟ . 3
 هل نبيلة تشرب الدواء ؟ . 9 هل ذهبت نبيلة إلى المدرسة ؟ . 4
ماذا قالت األم بعد أن . 10 هل تسطيع نبيلة األآل والشرب ؟ . 5

 حالة نبيلة ؟  تحسنت
 
 عرض البيانات من المالحظة والمقابلة. 3
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آان في هذه المدرسة مدرستان تعلمان اللغة العربية، وهما  
أوحى محتوم اللسانس و أم عفة اللسانس، أوحى محتوم يعلم الطالبات  
. في الفصل الثامن وأم عفة تعلم في الفصل السابع والفصل التاسع

م ، 2006ربية في هذه المدرسة منذ السنة آلتاهما تعلمان اللغة الع
خصة في  3وآان تعليم اللغة العربية في هذه المدرسة لكل فصل 

األسبوع، وأضيفت إليها المادة المحلية وهي قواعد اللغة العربية وهي 
خصتان في األسبوع، ألن هذه المادة زيادة للطلبة في فهم الكتابة 

 . سالميةالعربية و ألة لهم في تعميق الكتب اال
وأما تعليم االستماع في هذه المدرسة فهو مقرون بما يقوم به  

المدرس أثناء تعليم اللغة العربية حسب المواد الدراسية، ولم يخطط 
آمادة مستقلة أوقائمة بنفسها، مثل تكرر المدرسة المفردات الجديدة 
لكل موضوع جديد ويقلدها الطالبات حسبما تنطقها متبادالت، 

أحيانا في مختبر اللغة ولكن التعليم فيها لم يساعد بكمالها في  ويتعلمن
عملية تعليم االستماع إالَّ لتجديد وتغيير المواقف الدراسية لدى 

ألن المدرسة ليس لها تسجيالت . الطالبات ويمكن أيضا لدى المدرسة
عربية مالئمة وموافقة بالمادة التعليمية، وحاولت المدرسة في 

ت واألسطوانة لتزييد رغبة الطالبات في تعليم اللغة تحصيل التسجيال
العربية ولكن لم تجدها إلى أن جاء الباحث بالتسجيالت المصممة 
لتعليم االستماع لدى الطالبات  في المستوى المتوسط، ويقدمها ألجل 

 .التجريب
وفي أثناء التعلم والتعليم باستخدام الوسائل السمعية اتضحت  

ن المدرسة راغفة في هذه الوسائل وتساعدها في من مالحظة الباحث أ
تدريب الطالبات وممارستهم في نطق األحرف العربية بتمامها، 
والطالبات  يطمئن بمتابعة العملية التعليمية، ولم يظهر في وجوههم 
أثر التعب والملل في األنشطة التعليمية، ألن التسجيالت مصممة 

األصوات العربية المصممة فيها  وموافقة بالمواد المتعلمة لهم وتدريب
 . بعضها من أصوات عربي أصلي

هذه الوسائل تسهل المدرسة لتكرار المفردات أو الجمل أو الحوار 
مهما آانت الطالبات  لم يعرفنها بوضوح ولم يقلدنها بنطق سليم ولم 
يستطعن أن يفرقون بين األصوات المتجاورة و األصوات المتجانسة، 
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للباحث لو آانت لمثل هذه الوسائل فلم يعد انتقال  وقالت أوحى محتوم
حجرة الدراسة من الفصل إلى مختبر اللغة ألجل تجديد المواقف 
الدراسية وانما أيضا لتدريب مهارة االستماع وتنميتها، وهذه الوسائل 
تستطيع أن تكثر للمذاآرة إما في مختبر اللغة وإما في البيت أو في 

 .  MP 3نة أو الحاسوب، في شكل األسطوا
   

 عرض البيانات من االستبيان. 4
طالبة، وهو يتكون من  24قدم الباحث االستبيان للطلبات وهن  

 : ثمانية أسئلة،  ولمعرفة نتيجة المتوسط ، استخدم الباحث الرمز 
 

 :البيانات 
X    = المتوسط 

∑X  = النتيجةمجموعة 
N  = عدد  العينة 

طالبات نحو االجاببة المختارة بالنسبة ثم يعرض الباحث استجابات ال
 : المأوية المعروفة 

 
 مجموع النتيجة  
 % 100×  ---------= درجة المتوسط 
 عدد الطالبات 

ثم عرض الباحث النتائج من االستبيان حسب األسئلة الثماني آما في 
 :بالجداول اآلتية 

 

 الجدول الثاني
لغة العربية بالوسائل عن استجابة الطالبات أنهن يسررن بتعلم ال

 السمعية
 

 النسبة المأوية عدد الطالبات االستجابةالرقم
 % 75 18 موافقة جدا 1
 % 25 6 موافقة 2
 % 0 - عادية 3
 % 0 - غير موافقة 4
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 %100 طالبة 24 مجموع العينة 
 

اتضح من هذا الجدول أن أآثر الطلبات يشعرن بفرح و سرور 
وسائل السمعية و يوافقن جدا لو يتعلمن العربية بتعليم اللغة العربية بال
طالبات موافقات بها،  6و %  75= طالبة   18بهذه الوسائل وعددهن 

 .ال أحد أن تختار االستجابة عادية أو غير موافقة
 الجدول الثالث

عن استجابة الطالبات  أن تعلم اللغة العربية بالوسائل السمعية أصبح 
 مطمئنا غير مملة 

 

 النسبة المأوية عدد الطالبات االستجابةالرقم
 % 37 9 موافقة جدا 1
 % 42 10 موافقة 2
 % 23 5 عادية 3
 % 0 - غير موافقة 4

 %100 طالبة 24 مجموع العينة 
 

يشير هذا الجدول إلى أن أآثر طالبات يوافقن بأن تعلم اللغة 
طالبات  9العربية بالوسائل السمعية أصبح مطمئنا غير مملة، وعددهن 

طالبات  10من مجموعة الطالبات و %  37بالموافقة جدا وهو 
طالبات يستجبن أن التعليم بها  5من المجموعة و %  42بالموافقة وهو 

عادية، وال أحد أن تجيب أن تعلم العربية بهذه الوسائل غير مطمئنة و 
هذه تشير إلى أن الوسائل السمعية تؤثر انتباههن و حثهن في . مملة
يم االستماع وتجذب متابعتهن في عملية التعليم والتعلم واستعدادهم تعل

في تردد ما يستمعن حسب ما آان يطلبن منه سواء من المعلم أو 
 .التسجيالت
 
 

 الجدول الرابع
عن استجابة الطالبات  أن تمييز األحرف العربية في تعليم االستماع 

 بالوسائل السمعية أسهل من غيرها  
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 النسبة المأوية عدد الطالبات ابةاالستجالرقم

 % 16 4 موافقة جدا 1
 % 16 4 موافقة 2
 % 45 11 عادية 3
 % 23 5 غير موافقة 4

 %100 طالبة 24 مجموع العينة 
 

يوافقن جدا %  16= طالبات  4آان هذا الجدول يشير إلى أن 
 4بأن تمييز األصوات العربية بالوسائل السمعية أسهل من غيرها، 

يوافقن بأن تمييز األصوات العربية بها أسهل من %  16= بات طال
يسوين بأن تمييز األصوات العربية %  45= طالبات  11غيرها، 

لم يوافقن بأن تمييز %  23= طالبات  5بالوسائل السمعية أم بغيرها، 
األصوات العربية بها أسهل من غيرها، هذا يمكن من أن عند بعضهن 

األحرف العربية، وليست عندهن صعبة في تمييز قدرة آافية في تمييز 
األحرف العربية بالوسائل السمعية أم بدونها، فالتعليم بهذه الوسائل مما 

فالتمييز أسهل على الطالبات من أن يستمعن ويتكلمن . ال صعب لهن
ويكتبن المفردات أو الجملة البسيطة، والمدرس في عملية التمييز لم 

ئلة اّال ترديد المفردات وتكرارها، وفي هذا يطلبهن األجابة عن األس
المستوى على المدرس استعداد في معالجة ترديد الطالبات وتكرارهن 

 .المفردات المسموعة
 

 الجدول الخامس
 عن استجابة الطالبات  أن تعليم االستماع بالوسائل السمعية 

 يشجعهن في تعليم اللغة العربية 
 

 لنسبة المأويةا عدد الطالبات االستجابةالرقم
 % 25 6 موافقة جدا 1
 % 38 9 موافقة 2
 % 33 8 عادية 3
 % 4 1 غير موافقة 4
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 %100 طالبة 24 مجموع العينة 
 

يوافقن جدا %  25= طالبات  6فالمعروف من هذا الجدول أن 
 9بأن تعليم االستماع بالوسائل السمعية يشجعهن في تعليم اللغة العربية، 

لم يؤثر عليهن %  33= طالبات  8وافقن بها ، و ي%  38= طالبات 
لم توافق بأن التعليم بالوسائل %  4= طالبة   1التعليم بها أم بدونها، و 

 . السمعية يشجعفي تعليم اللغة العربية
 

 الجدول السادس
 عن استجابة الطالبات  أنهن استضحن بكثير بالتدريب

 الوسائل السمعية في تمييز األحرف والمفردات والجمل العربية ب
 

 النسبة المأوية عدد الطالبات االستجابةالرقم
 % 4 1 موافقة جدا 1
 % 29 7 موافقة 2
 % 54 13 عادية 3
 % 13 3 غير موافقة 4

 %100 طالبة 24 مجموع العينة 
توافق جدا بأنها %  4= طالبة  1وعرف من هذا الجدول أن 

ات و الجمل العربية استضحت بكثير في تمييز األحرف و المفرد
يوافقن بأنهن استضحن %  29= طالبات  7بالوسائل السمعية،  و 

استضحن %  54= طالبة  13بكثير في تمييزها بالوسائل السمعية، 
واتضح من .لم يوافقن بها%  13= طالبات  3عادية في تمييزها بها، 

هذا الجدول أن أآثر طالبات ليس لهن صعبة في تمييز األصوات 
 ردات والجمل بهاوالمف

 
 الجدول السابع

عن استجابة الطالبات  أنهن استسهلن بكثير بالوسائل السمعية في 
 تكوين الجمل 

 

 النسبة المأوية عدد الطالبات االستجابةالرقم
 % 0 - موافقة جدا 1
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 % 8 2 موافقة 2
 % 67 16 عادية 3
 % 25 6 غير موافقة 4

  طالبة 24 مجموع العينة 
 

يوافقن بأنهما %  8= طالبتين  2ذا الجدول يدل على أن وآان ه
  17استسهال بكثير بالوسائل السمعية في تكوين الجمل العربية ، و

 6استسهلن عادية  بها في تكوين الجمل العربية، %  67= طالبة 
واتضح من هذا الجدول أن أآثر . لم يوافقن بها%  25= طالبات 

الجمل العربية بالوسائل السمعية، وال  طالبات استسهلن عادية في تكوين
احد أن تجيب باستسهالها بكثير في تكوين الجمل العربية بالوسائل 

 .السمعية
 

 الجدول الثامن
عن استجابة الطالبات  أنهن أآثر تذآرا بالمفردات العربية بالوسائل 

 السمعية
 من آتابتها أو قراءتها 

 

 مأويةالنسبة ال عدد الطالبات االستجابةالرقم
 % 4 1 موافقة جدا 1
 % 13 3 موافقة 2
 % 65 15 عادية 3
 % 18 5 غير موافقة 4

  طالبة 24 مجموع العينة 
 

يوافقن جدا بأن %  4= طالبة  1وآان هذا الجدول يدل على أن 
الوسائل السمعية تؤثر على ذاآرتها بكثير في تذآر المفردات العربية 

يوافقن بأن الوسائل السمعية %  13= لبات طا  3من الكتابة أو القراءة، 
تؤثر على ذاآرتها بكثير في تذآر المفردات العربية من الكتابة أو 

يشعرن أن الوسائل السمعية تؤثر  %  65= طالبات  15القراءة، و 
 5عادية على ذاآرتها في تذآر المفردات العربية من الكتابة أو القراءة 
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لوسائل السمعية تؤثر على ذاآرتها في لم يوافقن بأن ا%  18= طالبات 
واتضح من هذا الجدول . تذآر المفردات العربية من الكتابة أو القراءة

أن طبقة تذآر المفردات العربية لدى الطالبات أآثرهن لم تؤثر بكثير 
 .بالوسائل السمعية

 
 عرض البيانات من االختبار. 4
 

واحدة، فاالختبار قام الباحث باالختبار القبلي والبعدي لمجموعة 
م وهو بعد أن انتهت مدرسة اللغة  2009فبراير  14القبلي قام به في 

العربية في مدرسة منبع العلوم المتوسطة االسالمية من الدرس العاشر، 
م وهو بعد أن انتهى الباحث تجريبة  2009أبريل  18فاالختبار البعدي 

 .مصممة بهاالوسائل السمعية في تعليم االستماع نحو المادة ال
استخدم الباحث في االختبار القبلي والبعدي ثالث مجموعات   

وهي مجموعة لقياس آفاءة الطالبات على تمييز األصوات العربية، 
ومجموعة لقياس فهمهن المادة في الحوار، ومجموعة لقياس فهمهن 

، "المهنة والعمل "وموضوع المادة الممتحن حول . المادة في الفقرة
بالمنهج الدرسي الذي قرره وزارة الشؤن الدينية، وأخذ وهو موافق 

من  MP3الباحث األصوات العربية األصلية من المالئف، مثل مالئف 
العربية بين يديك الجزء األول ومالئف من شبكة االنترنيت المستعدة 

 .في تعليم اللغة العربية بأصواتها
لدى بالنسبة إلى ثالث مجموعات يريد الباحث أن يقيسها   

الطالبات في مدرسة منبع العلوم فيقيس أيضا الفروق بين النتيجة في 
االختبار القبلي واالختبار البعدي بعد استخدام الوسائل السمعية في تعليم 

بعد أن قام الباحث بتصحيح وتقدير الدرجة عن مهارة االستماع، و
ر وطلب الفروق بين النتيجة في االختبار القبلي واالختباالبيانات 

 : ها آما في الجدول اآلتي عرضالبعدين نحو مجموعة األسئلة في
 
 تاسعالجدول ال

 في الكلمةفي تمييز أصوات العربية  الطالبات عن نتائج 
 

الفروق  االختبار البعدي االختبار القبلياسماء الرقم
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عدد  الطالبات
عدد  النتيجة الصحة

القبلي  النتيجة الصحة
 والبعدي

 8.33 75.00 9 66.67 8 اقفي ذليلة 1

إسمي نور   2
 0.00 91.67 11 91.67 11 عزيزة

ألف نفعة  3
 8.33 83.33 10 75.00 9 فطرياني

إنتان نيندا  4
 8.33 83.33 10 75.00 9 النوفطة

 25.00 75.00 9 50.00 6 أنندا فريانداني 5
 41.67 66.67 8 25.00 3 أيفى حياتي 6
 0.00 91.67 11 91.67 11 حلدى عيني 7
 0.00 83.33 10 83.33 10 عنده أفريهاني 8
 16.67 100.00 12 83.33 10 آرتيكا 9

 16.67 100.00 12 83.33 10 آرلينا 10
 0.00 12100.0012100.00ليا يسعى 11
 0.00 91.67 11 91.67 11 ليسا مارينة 12
 0.00 66.67 8 66.67 8 مفتوحة العين 13
 16.67 866.671083.33ميليتا ولنداري 14
 41.67 75.00 9 33.33 4 نور حليمة 15

نورما  16
 0.00 75.00 9 75.00 9 اغوستينا

 0.00 975.00975.00نوفيا ايفندي 17
 8.33 66.67 8 58.33 7 نوفيا زاخرة 18
 33.33 66.67 8 33.33 4 نيا رمضنتي 19
 0.00 75.00 9 75.00 9 نينج عزيزة 20
 0.00 91.67 11 91.67 11 خةهيني زلي 21
 0.00 91.67 11 91.67 11 هيني آريمة 22
 16.67 75.00 9 58.33 7 وردة الجنة 23

ييني ألف  24
 0.00 66.67 8 66.67 8 رحمة

 241.67 1950.00 1708.33234 205 المجموعة  
 10.07 81,25  71.18   المتوسط  

 
دى الطالبات  في اتضح من هذا الجدول أن نتيجة المتوسط  ل 

تمييز األصوات العربية في االختبار القبلي على المستوى الجيد وهو 
وفي االختبار البعدي على المستوى جيد " ب"وهو في الطبقة  71،18



 77

، فنعرف من هاتين نتيجتين "أ"وهو في الطبقة  81،25جدا وهو 
ختبار الفروق بين نتيجة المتوسط لدى الطالبات في االختبار القبلي واال

وسيحلل هذا الفروق فيما بعد في فصل تحليل البيانات . البعدي
وأما  10،07وفروق المتوسط بين نتيجة القبلي والبعدي هو . وتفسيرها

نتيجة الطالبات  في مدرسة منبع العلوم المتوسطة االسالمية نغارا بالي 
 : في فهم المادة المسموعة في الحوار فهي آما في الجدول اآلتي 

 عاشردول الالج
 فهم المادة المسموعة في الحوارفي  الطالبات عن نتائج 

 

اسماء الرقم
 الطالبات

الفروق  االختبار البعدي االختبار القبلي
القبلي 
 والبعدي

عدد 
عدد  النتيجة الصحة

 النتيجة الصحة

 20 50 5 30 3 اقفي ذليلة 1

إسمي نور   2
 10 60 6 50 5 عزيزة

ألف نفعة  3
 30 80 8 50 5 يفطريان

إنتان نيندا  4
 0 70 7 70 7 النوفطة

 0 30 3 30 3 أنندا فريانداني 5

 0 30 3 30 3 أيفى حياتي 6

 20 90 9 70 7 حلدى عيني 7

 40 70 7 30 3 عنده أفريهاني 8

 10 70 7 60 6 آرتيكا 9

 40 70 7 30 3 آرلينا 10

 40 80 8 40 4 ليا يسعى 11

 20 40 4 20 2 ليسا مارينة 12

 0 40 4 40 4 مفتوحة العين 13

 20 50 5 30 3 ميليتا ولنداري 14

 10 60 6 50 5 نور حليمة 15

نورما  16
 10 60 6 50 5 اغوستينا
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 0 50 5 50 5 نوفيا ايفندي 17

 20 50 5 30 3 نوفيا زاخرة 18

 10 40 4 30 3 نيا رمضنتي 19

 20 60 6 40 4 نينج عزيزة 20

 20 60 6 40 4 ةهيني زليخ 21

 10 70 7 60 6 هيني آريمة 22

 10 70 7 60 6 وردة الجنة 23

ييني ألف  24
 0 70 7 70 7 رحمة

 360 1420 142 1060 106 المجموعة  

 15 59.17 5.92 44.17 4.42 المتوسط  
 

اتضح من هذا الجدول أن نتيجة المتوسط لدى الطالبات في فهم 
ي االختبار القبلي على المستوى الناقص المادة المسموعة في الحوار ف

وفي االختبار البعدي على المستوى " ه"وهو في الطبقة  44،17وهو 
، فنعرف من هاتين نتيجتين "ج"وهو في الطبقة  59،17مقبول وهو 

الفروق بين نتيجة المتوسط لدى الطالبات في االختبار القبلي و االختبار 
، وسيحلل هذا الفروق فيما بعد 15البعدي، وفروق المتوسط بينهما هو 
وأما نتيجة الطالبات  في مدرسة . في فصل تحليل البيانات وتفسيرها

منبع العلوم المتوسطة االسالمية نغارا بالي في فهم المادة المسموعة في 
 :الفقرة فهي آما في الجدول اآلتي 

 حادي عشرلجدول الا
 لفقرة البسيطة القصيرةفهم المادة المسموعة في افي الطالبات عن نتائج 

 الفروق االختبار البعدي االختبار القبلي اسماء الطالبات الرقم
 18.18 27.2745.45اقفي ذليلة 1
 0.00 81.82 81.82 إسمي نور  عزيزة 2
 0.00 81.82 81.82 ألف نفعة فطرياني 3
 0.00 63.64 63.64 إنتان نيندا النوفطة 4
 0.00 63.64 63.64 أنندا فريانداني 5
 0.00 63.64 63.64 أيفى حياتي 6
 0.00 90.91 90.91 حلدى عيني 7
 0.00 54.55 54.55 عنده أفريهاني 8
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 0.00 72.73 72.73 آرتيكا 9
 0.00 90.91 90.91 آرلينا 10
 27.27 72.73 45.45 ليا يسعى 11
 0.00 54.55 54.55 ليسا مارينة 12
 27.27 63.64 36.36 مفتوحة العين 13
 0.00 72.73 72.73 ميليتا ولنداري 14
 9.09 81.82 72.73 نور حليمة 15
 9.09 81.8290.91نورما اغوستينا 16
 9.09 90.91 81.82 نوفيا ايفندي 17
 9.09 90.91 81.82 نوفيا زاخرة 18
 0.00 90.9190.91نيا رمضنتي 19
 0.00 81.82 81.82 نينج عزيزة 20
 9.09 81.82 72.73 هيني زليخة 21
 9.09 81.82 72.73 هيني آريمة 22
 0.00 54.55 54.55 وردة الجنة 23
 0.00 90.91 90.91 ييني ألف رحمة 24
 127.27 1809.09 1681.82 المجموعة  
 5.30 75.38 70.08 المتوسط  

 
اتضح من هذا الجدول أن نتيجة المتوسط لدى الطالبات في فهم 

في االختبار القبلي على المستوى المقبول المادة المسموعة في الفقرة 
وفي االختبار البعدي على المستوى  ب"وهو في الطبقة  70،08وهو 

، فنعرف من هاتين نتيجتين "ب"وهو في الطبقة  75،38جيد وهو 
الفروق بين نتيجة المتوسط  لدى الطالبات  في االختبار القبلي و 

، وسيحلل هذا الفروق 5،30االختبار البعدي، فروق المتوسط بنيهما 
وأما نتيجة الطالبات  في . فيما بعد في فصل تحليل البيانات وتفسيرها

مدرسة منبع العلوم المتوسطة االسالمية نغارا بالي في مهارة االستماع 
 : اجماليا آما في الجدول اآلتي 

 ثاني عشرالجدول ال
 مهارة االستماعفي  الطالبات عن نتائج 

 
 الفروق البعدي القبلي االسم الرقم

 15.51 56.82 41.31 اقفي ذليلة 1

 3.33 77.83 74.49 أسمي نور عزيزة 2
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 12.78 81.72 68.94 ألف نفعة فطرياني 3

 2.78 72.32 69.55 أنتان نيندا النوفطة 4

 8.33 56.21 47.88 أنندا فريانداني 5

 13.89 53.43 39.55 أيفى حياتي 6

 6.67 90.86 84.19 حلدى عيني 7

 13.33 69.29 55.96 عنده أفريهاني 8

 8.89 80.91 72.02 آرتيكا 9

 18.89 86.97 68.08 آرلينا 10

 22.42 84.24 61.82 ليا يسعى 11

 6.67 62.07 55.40 ليسا مارينة 12

 9.09 56.77 47.68 مفتوحة العين 13

 12.22 68.69 56.46 ميليتا ولنداري 14

 20.25 72.27 52.02 نور حليمة 15

 6.36 75.30 68.94 نورما اغوستينا 16

 3.03 71.97 68.94 نوفيا ايفندي 17

 12.47 69.19 56.72 نوفيا زاخرة 18

 14.44 65.86 51.41 نيا رمضنتي 19

 6.67 72.27 65.61 نينج عزيزة 20

 9.70 77.83 68.13 هيني زليخة 21

 6.36 81.16 74.80 هيني آريمة 22

 8.89 66.52 57.63 وردة الجنة 23

 0.00 75.86 75.86 ييني ألف رحمة 24

 242.98 1,726.36 1,483.38 المجموعة  

 10.12 71.93 61.81 المتوسط  

 
 الطالبات المتوسط لدى الجدول السابق يتضح أن نتائج  إلىنظرا 

مهارة االستماع بين االختبار القبلي واالختبار البعدي على المستول في 
، وهو في الطبقة 61،81: الختبار القبلي نتيجة المتوسط المقبول، وفي ا
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وهو في . 71،93: مقبول ونتيجة المتوسط في االختبار البعدي " ج"
وهذه . 10،12جيد، وأما نتيجة فروق المتوسط بينهمافهي " ب"الطبقة 

وحصول هذه . الفروق تشير إلى أن في هاتين النتيجتين فروق واضحة
 : ز المتوسط وهي النتيجة باستخدام الرمو

 : البيان 
X   = المتوسط 
x∑   =مجموع النتيجة 
n  =  عدد العينة 

 

 : لذلك فإن نتيجة المتوسط في االختبار القبلي آما يلي 
 

 1.483,38  
 = ط سالمتو

           24 
 61،81= المتوسط 

 
 : وأما نتيجة المتوسط في االختبار البعدي فكما يلي 

  1726،38  
 = ط سالمتو

             24 
 71،93= المتوسط 

 
ونتيجة الفروق بين هذين االختبارين محصولة من نتيجة 
المتوسط لدى الطالبات في االختبار البعدي تتطرح بنتيجة المتوسط لدى 

،  10,12=  61,81 – 71,93الطالبات في االختبار القبلي وهي 

روقية بين حصول فالنتيجة التفصيلية من الجدول السابق فيعرض نقط ف
الطالبات في االختبار القبلي و االختبار البعدي من حيث عدد الطالبات 

 : و مسافة تحديد النتيجة آما في الجدول اآلتي 
 

 الجدول الثالث عشر
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عن نقط فروقية بين نتيجة الطالبات في االختبار القبلي واالختبار 
 البعدي

 في تمييز األصوات العربية وفهم المسموع
 

هن في عدد
 البعدي

في هن عدد
 الرقم النتيجة التقدير الدرجات القبلي

1 0 80 – 100 جيد جدا  1 أ
 2 ب جيد 79 – 70 2 9
 3 ج مقبول 69 – 60 11 10
 4 د ناقص 59 – 50 9 4
0 2 -00 – 49  5 ه فاشل
المجمو   24 24

 ع
 

 
ويتضحمن هذا الجدول أن الدرجة والطبقة التي نالتها الطالبات 

يمكن تصنيفها بالنسبة إلى نتيجة المتوسط السابقة  االختبار القبلي في
  :أقسام آتية أربعة إلى
من جملة الطالبات في الفصل %  8درجة جيد نالها طالبتان وهي  .1

 الثامن 
من جملة الطالبات في %  50طالبة وهي  12درجة مقبول نالها  .2

 الفصل الثامن 
ن جملة الطالبات في م%  34طالبات وهي  9درجة ناقص نالها  .3

 الفصل الثامن
من جملة الطالبات في %  8طالبتان وهي  2درجة فاشل نالها  .4

 الفصل الثامن
 بعدياالختبار الوأما الدرجة والطبقة التي نالتها الطالبات في 

أقسام  أربعة إلىيمكن تصنيفها بالنسبة إلى نتيجة المتوسط السابقة ف
 :أيضا وهي 

 من جملة الطالبات %  4البة وهي ط 1درجة جيد جدا نالها  .1
من جملة الطالبات في %  37طالبات وهي  9درجة جيد جدا نالها  .2

 الفصل الثامن 
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من جملة الطالبات في %  43طالبة وهي  11درجة مقبول نالها  .3
 الفصل الثامن 

 من جملة الطالبات  %  16طالبات وهي  4درجة ناقص نالها  .4
 

في مدرسة منبع العلوم  الطالبات ومن هنا يتضح أن آفاءة 
من ، مرتفعة غارا  بالي  في فهم المسموعبنالمتوسطة االسالمية 

ومن االختبار البعدي  61،81وهي على مستوى مقبول، االختبار القبلي 
وهذه تشير إلى أن استخدام الوسائل . 71،93على المستوى الجيد، وهي 

يحلل الباحث السمعية ترفع درجة مهارة االستماع لدى الطالبات، وس
نتائج آفاءة الطالبات في االستماع من حيث تمييز األصوات العربية و 
فهم المسموع بالنتائج االحصائية ويقارن بين النتيجة في االختبار القبلي 
والنتيجة في االختبار البعدي، ويطلب مستوى الفروق قبل التجربة وبعد 

 : تفسيرها آما يلي تحليل البيانات و  في)  t-test(التجربة بالرموز 
  مناقشتهاتحليل البيانات و. ج

بعد أن قام الباحث بعرض البيانات فجاء في الحالي بتحليل و 
تفسير البيانات التي حصلها في ميدان الدراسة وهو مدرسة منبع العلوم 
المتوسطة االسالمية نغارا بالي، والمشكلة التي يريد الباحث أن يكشفها 

 : ة التي أشار الباحث في الفصل األول وهي في هذه الحالة المسئل
 

استخدام الوسائل السمعية في تنمية مهارة االستماع لدى آيف . 1
 –الطالبات  في مدرسة منبع العلوم المتوسطة اإلسالمية  بنغارا  

 بعد تطبيقها بالي 
نظرا إلى ما قدمه الباحث في عرض البيانات فيستطيع الباحث 

 : ا آما يلي أن يحللها ويستنتج منه
أن تعلم اللغة العربية، خاصة في تعليم االستماع، لو يستخدم  .1

المدرس الوسائل السمعية فعليه أن يستعدها قبل دخوله حجرة 
الدراسة ويصمم تلك الوسائل مالئمة بالمادة التعليمية، ألن في هذه 

اللغة العربية لم يوافق   المدرسة مختبر اللغة ولكن مادة تعليمية
د المدروسة، ولم يستعمل المدرس مختبر اللغة ألجل التعلم بالموا

 .والتعليم بعدم الوسائل المالئمة بالمواد الدراسية
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واذا نظرنا إلى الوسائل الموجودة في هذه المدرسة نظرة فاحصة،  .2
فان فيها الوسائل التعليمية الحديثة، ولكنها لم تستخدم المدرسة هذه 

ليم والتعلم، وتكون عملية تعلم اللغة، الوسائل بالفعال في عملية التع
خاصة العربية تجري عادية ولم تحاول المدرسة على تنمية عملية 

وهذا يمكن لعدم قدرتها في التعليم باستخدام الوسائل الحديثة، 
 .صناعة الوسائل المستخدمة بها

إن استخدام الوسائل السمعية في عملية التعليم والتعلم تزيد تشويق  .3
رغبتهن في تعلم اللغة العربية وحثهن على اإلقبال على الطالبات و

الدرس بشغف، فهذه واقعية لدى الطالبات وقت اتباعهم األنشطة 
التعليمية بالوسائل السمعية، وموافقة باستجابتهم في االستبيان عن 

 18عن سرورهم بتعلم اللغة العربية بالوسائل السمعية، السؤال 
التعلم والتعليم بالوسائل السمعية  طالبة يوافقن جدا أنهم أثناء

يشعرون بالسرور والفرح، وهذه تعينهم على إسراع الحصول إلى 
 . األهداف التعليمية المنشودة

إن استخدام الوسائل السمعية في تعليم االستماع يساعد على تنمية  .4
مهارة االستماع لدى الطالبات في مدرسة منبع العلوم المتوسطة 

الي، وهذا مأآد بوجود رفع نتيجة المتوسط بين االسالمية بنغارا ب
االختبار القبلي واالختبار البعدي من حيث تمييز األصوات العربية 

ومن حيث فهم المسموع في الحوار  81,25إلى  71,18وهو من 
آذالك من حيث فهم المسموع في الفقرة  ، و 59,17إلى  44,17من 
 .75,38إلى  70,08من 

 
ام الوسائل السمعية في تنمية مهارة فعالية استخدما مدى  .2

في مدرسة منبع العلوم المتوسطة  الطالباتاالستماع لدى 
 بعد تطبيقها اإلسالمية  بنغارا بالي 

 
عن مدى فعالية استخدام الوسائل السمعية في تنمية أجاب الباحث 

مهارة االستماع لدى الطالبات في مدرسة منبع العلوم المتوسطة 
بالي معتمدا على نتيجة االختبار القبلي ونتيجة االختبار  االسالمية نغارا

وأما فعالية استخدام الوسائل . البعدي في الفصل الثمن من هذه المدرسة
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السمعية في تعليم تمييز األصوات آما في الجدول الحادي عشر، 
 : فيستخدم الباحث بالرموز 

 
 

لي و في فيطلب من الجدول السابق الفروق بين في االختبار القب
االختبار البعدي من بين هذا الرموز، ويستخدم الباحث بالرمز السابق 

، وأما خطوات حسبها ) significance(لمعرفة درجة الداللة أو المغزى 
 : آما يلي 

 )Ha(والفرض البديل ) Ho(يقدم الفرض الصفر  -)1
Ho  =استخدام الوسائل السمعية غير فعال لتنمية مهارة االستماع 
Ha =  استخدام الوسائل السمعية فعال لتنمية مهارة االستماع 
 . يطلب عن المتوسط ومعياراإلنحراف آما في الصفحة التالية) 2

 الجدول الرابع عشر
 الفروق بين نتيجة االختبار القبلي والبعدي في تمييز األصوات العربية 

 
 dd2 xd x2d/الفروق  البعدي القبلي الرقم
1 66.67 75.00 8.33 69.44 -1.74 3.01 
2 91.67 91.67 0.00 0.00 -10.07 101.39 
3 75.00 83.33 8.33 69.44 -1.74 3.01 
4 75.00 83.33 8.33 69.44 -1.74 3.01 
5 50.00 75.00 25.00 625.00 14.93 222.92 
6 25.0066.6741.671736.1131.60 998.38 
7 91.67 91.67 0.00 0.00 -10.07 101.39 
8 83.33 83.33 0.00 0.00 -10.07 101.39 
9 83.33100.0016.67277.78 6.60 43.52 

10 83.33 100.00 16.67 277.78 6.60 43.52 
11 100.00 100.00 0.00 0.00 -10.07 101.39 
12 91.67 91.67 0.00 0.00 -10.07 101.39 
13 66.67 66.67 0.00 0.00 -10.07 101.39 
14 66.67 83.33 16.67 277.78 6.60 43.52 
15 33.33 75.00 41.67 1736.11 31.60 998.38 
16 75.00 75.00 0.00 0.00 -10.07 101.39 
17 75.0075.000.000.00 -10.07 101.39 
18 58.33 66.67 8.33 69.44 -1.74 3.01 
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19 33.33 66.67 33.33 1111.11 23.26 541.21 
20 75.00 75.00 0.00 0.00 -10.07 101.39 
21 91.67 91.67 0.00 0.00 -10.07 101.39 
22 91.67 91.67 0.00 0.00 -10.07 101.39 
23 58.33 75.00 16.67 277.78 6.60 43.52 
24 66.67 66.67 0.00 0.00 -10.07 101.39 

 4163.77 0.00 6597.22 241.67 1950.00 1708.33 المجموع 
 173.4905  71.1881.2510.07274.8843 المتوسط 

 
) = X(المتوسط لنتيجة االختبار البعدي من هذا الجدول عرف أن 

ومجموعة  Y= (71,18(المتوسط لنتيجة االختبار القبلي  81,25
المتوسط و D(  =241,68∑(الفروق بين نتيجة االختبار القبلي  وبعدي 
 مجموعو Md = (10,07 (من الفروق بين االختبار البعدي والقبلي 

عدد العينة  و X2d (4163,77∑( مربع الفروق بين نتيجة القبلي والبعدي
 :آما يلي  -tفيجد قيمة N(  =24(رفي االختبا

 
 
 
 
 
 
 

 
 

بناء على هذا الجدول، يستطيع أن يعرف أن المتوسط في 
فيعرف  81,25و المتوسط في االختبار البعدي  71,18االختبار القبلي 

  بينهماالمقارنة  إلىوإذا أرادنا الحصول  10,07أن الفروق بينهما 
-Independent groups T" (للمجموعة المستقّلة  Tاإلختبار " الباحث ستعمليف

Test .(  فيحصل أن قيمةt-test  فيفسر هذه القيمة  3,66بالنسبة إلى هذا
لعدد %  5فيجد في درجة الداللة %  1و %  5بجدول  في الدرجة 

، فيعرف بالمقرانة بين 2,80هي %  1درجة وفي  2,06هي  24العينة 
 . 2,06>   3.66<   2,80المحصولة هي  t-testقيمة 
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مردود ) Ho(فالفرض الصفر   t-tabel أآبر من قيمة t-oألن قيمة 
وعلى هذا االمتحان يستنتج الباحث منه أن . مقبول )Ha(والفرض البديل 

بة في تمييز األصوات استخدام الوسائل السمعية فعالية لتنمية مهارة لطل
العربية ويستطيع هذه الوسائل لتنمية مهارة االستماع لدى الطالبات في 
المستوى المتوسط، خاصة في تمييز األصوات العربية، وتكين 
الطالبات من فهم اللغة العربية والتعبير بها بعد استطاعتهن في تمييز 

بين نتيجة  الفروقوفيما بعد جدول عن . األصوات العربية الطبيعية
 .االختبار القبلي والبعدي في فهم المسموع في الحوار

 
 الجدول الخامس عشر

 الفروق بين نتيجة االختبار القبلي والبعدي في فهم المسموع في الحوار 
 

 d d2 xd x2d/الفروق  البعدي القبلي الرقم
1 30 50 20.00 400.00 5.00 25.00 
2 50 60 10.00 100.00 -5.00 25.00 
3 50 80 30.00 900.00 15.00 225.00 
4 70 70 0.00 0.00 -15.00 225.00 
5 30 30 0.00 0.00 -15.00 225.00 
6 30 30 0.00 0.00 -15.00 225.00 
7 70 90 20.00 400.00 5.00 25.00 
8 30 70 40.00 1600.00 25.00 625.00 
9 60 70 10.00 100.00 -5.00 25.00 

10 30 70 40.00 1600.00 25.00 625.00 
11 40 80 40.00 1600.00 25.00 625.00 
12 20 40 20.00 400.00 5.00 25.00 
13 40 40 0.00 0.00 -15.00 225.00 
14 30 50 20.00 400.00 5.00 25.00 
15 50 60 10.00 100.00 -5.00 25.00 
16 50 60 10.00 100.00 -5.00 25.00 
17 50 50 0.00 0.00 -15.00 225.00 
18 30 50 20.00 400.00 5.00 25.00 
19 30 40 10.00 100.00 -5.00 25.00 
20 40 60 20.00 400.00 5.00 25.00 
21 40 60 20.00 400.00 5.00 25.00 
22 60 70 10.00 100.00 -5.00 25.00 
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23 60 70 10.00 100.00 -5.00 25.00 
24 70 70 0.00 0.00 -15.00 225.00 

 3800 0 360.009200 1420 1060 المجموع 
 158.33 0.00 383.33 15.00 59.17 44.17 المتوسط 
 

) = X(المتوسط لنتيجة االختبار البعدي من هذا الجدول عرف أن 
ومجموعة  Y= (44,17(والمتوسط لنتيجة االختبار القبلي  59,17

المتوسط من و D(  =360∑(الفروق بين نتيجة االختبار القبلي وبعدي 
مربع  مجموعو Md = (15,00(فروق بين االختبار البعدي والقبلي ال

في عدد العينة و X2d (3800∑( الفروق بين نتيجة القبلي والبعدي
 :آما يلي  -tفيجد قيمة N(  =24(راالختبا

 
 
   
 
 
 
 
 

 
 

بناء على هذا الجدول، يستطيع أن يعرف أن المتوسط في 
فيعرف  59,17ي االختبار البعدي و المتوسط ف 44,17االختبار القبلي 

  بينهماالمقارنة  إلىوإذا أرادنا الحصول  15,00أن الفروق بينهما 
 t-testفيحصل أن قيمة  .للمجموعة المستقّلة  Tاإلختبار " الباحث ستعمليف

، فيفسر هذه القيمة بجدول  في  5,72بالنسبة إلى هذا الحساب هو 
هي  24لعدد العينة %  5لة فيجد في درجة الدال%  1و %  5الدرجة 

 t-testبين قيمة  to، فيعرف قيمة 2,80هي %  1وفي درجة  2,06
 2,80>  5,72<  2,06المحصولة هي  
مردود ) Ho(فالفرض الصفر   t-tabel أآبر من قيمة t-oألن قيمة 
وعلى هذا االمتحان يستنتج الباحث أن . مقبول )Ha(والفرض البديل 
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ية فعالية لتنمية مهارة لطلبة في فهم المسموع في استخدام الوسائل السمع
الحوار ويستطيع هذه الوسائل لتنمية مهارة االستماع لدى الطالبات في 

وهذا تشير إلى أن تمكين الطالبات من فهم اللغة . المستوى المتوسط
العربية والتعبير بها شفهية، ويمكن لهن من أن يمارسهن المدرس 

 .  التعبير الشفهي
 

 ول السادس عشرالجد
 الفروق بين نتيجة االختبار القبلي والبعدي في فهم المسموع في الفقرة 

 

االختبار  االختبار القبليالرقم
 d d2 xd x2d البعدي

1 27.27 45.45 18.18 330.58 12.88 165.86 
2 81.82 81.82 0.00 0.00 -5.30 28.12 
3 81.82 81.82 0.00 0.00 -5.30 28.12 
4 63.64 63.64 0.00 0.00 -5.30 28.12 
5 63.64 63.64 0.00 0.00 -5.30 28.12 
6 63.64 63.64 0.00 0.00 -5.30 28.12 
7 90.91 90.91 0.00 0.00 -5.30 28.12 
8 54.55 54.55 0.00 0.00 -5.30 28.12 
9 72.73 72.73 0.00 0.00 -5.30 28.12 
10 90.91 90.91 0.00 0.00 -5.30 28.12 
11 45.45 72.73 27.27 743.80 21.97 482.67 
12 54.55 54.55 0.00 0.00 -5.30 28.12 
13 36.36 63.64 27.27 743.80 21.97 482.67 
14 72.73 72.73 0.00 0.00 -5.30 28.12 
15 72.73 81.82 9.09 82.64 3.79 14.35 
16 81.82 90.91 9.09 82.64 3.79 14.35 
17 81.82 90.91 9.09 82.64 3.79 14.35 
18 81.82 90.91 9.09 82.64 3.79 14.35 
19 90.91 90.91 0.00 0.00 -5.30 28.12 
20 81.82 81.82 0.00 0.00 -5.30 28.12 
21 72.73 81.82 9.09 82.64 3.79 14.35 
22 72.73 81.82 9.09 82.64 3.79 14.35 
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23 54.55 54.55 0.00 0.00 -5.30 28.12 
24 90.91 90.91 0.00 0.00 -5.30 28.12 
  1681.82 1809.09 127.27 2314 0.00 1639.118 
  70.08 75.38 5.30 96.42 0.00 68.30 

 
) = X(المتوسط لنتيجة االختبار البعدي من هذا الجدول عرف أن 

ومجموعة  Y= (70,08(والمتوسط لنتيجة االختبار القبلي  75,38
المتوسط و D(  =137,27∑(البعدي الفروق بين نتيجة االختبار القبلي و

مربع  مجموعو Md) = (5,30 من الفروق بين االختبار البعدي والقبلي
في عدد العينة  و X2d (1639,118∑( الفروق بين نتيجة القبلي والبعدي

 :آما يلي  -tفيجد قيمة N(  =24(راالختبا
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ط في بناء على هذا الجدول، يستطيع أن يعرف أن المتوس
فيعرف  75,38و المتوسط في االختبار البعدي  70,08االختبار القبلي 

  بينهماالمقارنة  إلىوإذا أرادنا الحصول  5,30أن الفروق بينهما 
 -tفيحصل أن قيمة  .للمجموعة المستقّلة  Tاإلختبار  الباحث ستعمليف

جة فيفسر هذه القيمة بجدول  في الدر 3,08بالنسبة إلى هذا الجدول هو 
 2,06هي  24لعدد العينة %  5فيجد في درجة الداللة %  1و %  5

المحصولة  t، فيعرف بالمقرانة بين قيمة 2,80هي %  1وفي درجة 
 . 2,08>  3,08<   2,06هي 



 91

مردود ) Ho(فالفرض الصفر   t-tabel أآبر من قيمة t-oألن قيمة 
باحث أن وعلى هذا االمتحان يستنتج ال. مقبول )Ha(والفرض البديل 

استخدام الوسائل السمعية فعالية لتنمية مهارة الطالبات في فهم المسموع 
في الفقرة ويستطيع هذه الوسائل لتنمية مهارة االستماع لدى الطالبات 

 .في المستوى المتوسط لفهم المسموع في الفقرة البسيطة أو الطويلة
 الجدول السابع عشر

 لبعدي في تنمية مهارة االستماع الفروق بين نتيجة االختبار القبلي وا
 
 d d2 xd x2d البعدي القبلي الرقم

1 41.31 56.82 15.51 240.41 5.38 28.95 
2 74.49 77.83 3.33 11.11 -6.79 46.12 
3 68.94 81.72 12.78 163.27 2.65 7.04 
4 69.55 72.32 2.78 7.72 -7.35 53.97 
5 47.88 56.21 8.33 69.44 -1.79 3.21 
6 39.55 53.43 13.89 192.90 3.76 14.17 
7 84.19 90.86 6.67 44.44 -3.46 11.95 
8 55.96 69.29 13.33 177.78 3.21 10.30 
9 72.02 80.91 8.89 79.01 -1.24 1.53 

10 68.08 86.97 18.89 356.79 8.76 76.82 
11 61.82 84.24 22.42 502.85 12.30 151.29 
12 55.40 62.07 6.67 44.44 -3.46 11.95 
13 47.68 56.77 9.09 82.64 -1.03 1.07 
14 56.46 68.69 12.22 149.38 2.10 4.40 
15 52.02 72.27 20.25 410.16 10.13 102.58 
16 68.94 75.30 6.36 40.50 -3.76 14.14 
17 68.94 71.97 3.03 9.18 -7.09 50.32 
18 56.72 69.19 12.47 155.62 2.35 5.53 
19 51.41 65.86 14.44 208.64 4.32 18.66 
20 65.61 72.27 6.67 44.44 -3.46 11.95 
21 68.13 77.83 9.70 94.03 -0.43 0.18 
22 74.80 81.16 6.36 40.50 -3.76 14.14 
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552
3168,744
12,10

=t

16,1
12,10

=t

72,8=t

)1(

2

−

=
∑

NN
dX

Mdt

23 57.63 66.52 8.89 79.01 -1.24 1.53 
24 75.86 75.86 0.00 0.00 -10.12 102.50 
  1,483.381,726.36242.98 3204.2830.00 744.3168 
  61.81 71.93 10.12 133.51 0.00 31.01 

 
) = X(المتوسط لنتيجة االختبار البعدي من هذا الجدول عرف أن 

ومجموعة  Y= (61,81(والمتوسط لنتيجة االختبار القبلي  71,93
 D(  =242,98∑(الفروق بين نتيجة االختبار القبلي  والبعدي 

 Md) = (10,12 ن االختبار البعدي والقبليالمتوسط من الفروق بيو
 و X2d (744,3168∑( مربع الفروق بين نتيجة القبلي والبعدي مجموعو

 :آما يلي  -tفيجد قيمة N(  =24(رفي االختباعدد العينة 
 
 
 
 
 
 

 
 

بناء على هذا الجدول، يستطيع أن يعرف أن المتوسط في 
فيعرف  71,93بار البعدي و المتوسط في االخت 61,81االختبار القبلي 

  بينهماالمقارنة  إلىوإذا أرادنا الحصول  10,12أن الفروق بينهما 
 tفيحصل أن قيمة  .للمجموعة المستقّلة  Tاإلختبار  الباحث ستعمليف

فيفسر هذه القيمة بجدول  في  7,077بالنسبة إلى هذا الجدول هو 
%  5لداللة ، فيجد في درجة ا t-testفي جدول %  1و %  5الدرجة 

، فيعرف 2,80هي %  1وفي درجة  2,06هي  24لعدد العينة 
 . 2,08>  8,72<   2,06المحصولة هي  t-testبالمقرانة بين قيمة 

مردود ) Ho(فالفرض الصفر   t-tabel أآبر من قيمة t-oألن قيمة 
وعلى هذا االمتحان يستنتج الباحث أن . مقبول )Ha(والفرض البديل 
ل السمعية فعالية لتنمية مهارة االستماع ويستطيع هذه استخدام الوسائ

الوسائل آوسيلة لتنمية مهارة االستماع لدى الطالبات في المستوى 
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المتوسط اما في تنمية مهارة تمييز األصوات العربية و اما في تنمية 
وهذا تشير أيضا إلى أن استخدام الوسائل السمعية . مهارة فهم المسموع

 . تنمية مهارة االستماعتؤثر جوهريا في 
 
 
 
 
 

 الخامس فصلال
 نتائج البحث والتوصيات والمقترحات

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الخامس فصلال
 نتائج البحث والتوصيات والمقترحات

 نتائج البحث -أ
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استخدام الوسائل الباحث بعد القيام بالدراسة عن يستطيع 
السمعية في تنمية مهارة االستماع لدى الطالبة في مدرسة منبع 
العلوم المتوسطة االسالمية وبعد عرض البيانات وتحليلها، أن 

 :يستخلص نتائج البحث آما يلي 
أن استخدام الوسائل السمعية يساعد على تنمية مهارة االستماع  .1

لدى الطالبات في مدرسة منبع العلوم المتوسطة اإلسالمية 
 .بنغارا بالي

ي تعليم اللغة عطي أثرا ايجابيا فأن استخدام الوسائل السمعية ي .2
في مدرسة منبع العلوم  العربية، خاصة في تعليم االستماع

  tويؤآد هذا األثر باختبار . المتوسطة اإلسالمية بنغارا بالي
بالنسبة إلى الجدول الرابع عشر في تمييز  tفيحصل أن قيمة 

وإلى الجدول الخامس عشر في فهم  3,66األصوات هو 
لجدول السادس عشر في فهم وإلى ا 5,72المسموع في الحوار 
وإلى الجدول السابع عشر في تمييز  3,08المسموع في الفقرة 

فيفسر أن هذه القيمة أآبر  8,72األصوات وفهم المسموع هو 
فالفرض . 2,81%  1و في  2,06% = 5في  t-tabelمن قيمة 

البديل مقبول، وتشير هذه القيمة إلى أن استخدام الوسائل 
تنمية مهارة االستماع لدى الطالبات في السمعية فعالية في 

 .  مدرسة منبع العلوم المتوسطة االسالمية بنغارا بالي
 
 توصيات البحث-ب

انطالقا من نتائج البحث المحصولة في هذه الدراسة الحالة، فعلى  
 :المدرس، خاصة على مدرس اللغة العربية 

م اللغة أن يستخدم الوسائل السمعية آالوسيلة التعليمية في تعلي .1
 . العربية بصفة عامة وتعليم االستماع بصفة خاصة

سمعها تفي حل رموز الرسالة التي الوسائل السمعية أن يستخدم  .2
الطالبات، وأن يشرحها حسب حاجاته، خاصة لتنمية مهارة 

الجمل باستماع  الطالبات في فهم المسموع، وأن يمارسهن
المفردات، و ، العربية المختلفة وأن يدربهن أنواع المصطلحات

 .النامية والمترادفات واالستعماالت اللغوية
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أن ينمي الوسائل التعليمية الموجودة ويستخدمها آوسيلة تعليمية  .3
تساعد على عملية التعليم والتعلم في تعليم اللغة العربية، خاصة 
في تعليم االستماع ألن الطالبات ليست لهن مهارة االستماع 

سرعة واجادة في استقبال الرسالة من  الكاملة  لو لم تكن لديهن
 . المتكلم ووصولها إلى أذهانهن

  
 قتراحاتاال -ج

نظرا إلى نتائج البحث المحصولة في هذه الدراسة الحالة، فعلى  
يقدم الباحث بعض االقتراحات المدرس، خاصة مدرس اللغة العربية 

 :وهي
لتنمية على الباحثين الالحقين أن يطوروا هذه الوسائل السمعية  .1

المهارات اللغوية ألن شغوف الطلبة بمتابعة الدراسة تدفع قدرتهم 
 اللغوية

على المؤلفين للكتب الدراسية اللغوية أن يلحقوا أنواع الوسائل  .2
التعليمية، خاصة لتعليم مهارة االستماع، السيما بعد نمو العلم 

 . والمعرفة ونمو األدوات الحديثة
في تدريس مهارة االستماع أن يهتم على مدرس اللغة العربية خاصة  .3

وفهم بكل اهتمام على عناصر فهم المسموع في تمييز األصوات 
 وأال يهملها حتى ال يوجه في الفقرة المسموع في الحوار و

 .في فهم المسموع تمشكالال
 نغارا باليبمدرسة منبع العلوم المتوسطة االسالمية يرجي لمؤسسة  .4

ترقية تعليم  إلىية والمساعدة الساملة أن تضيف أنواع الدوافع اإليجاب
وتعلم اللغة العربية وتطورها خاصة في محاولة فهم المسموع 

 .العربية
 

 
 قائمة المصادر والمراجع

 المصادر 
 القرآن الكريم ، النحل  -1
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در ، -1 د ب ه  أحم ي ومناهج ث العلم تأصول البح ة : ، الكوي وآال
  1982المطبوعات، 

ان   -2 ؤاد علي د ف اراأحم ق  ، المه ا وطرائ ة ماهيته ت اللغوي
 م1992دار السلم ، : ، رياضتدريسها

حاطة   -3 ن ش ق    حس ة والتطبي ين النظري ة ب ة العربي يم اللغ  ، تعل
 م  1992/ ه  1412الدار المصرية اللبنانية، : ،مصر 

وبجي ،   -4 دي الط ين حم ي  حس ا ف ال والتكنولوجي ائل اإلاتص وس
 م1987دار القلم، الطبعة الثامنة، : آويت  التعليم

ة  حلمي خليل  ،  -5 ة  : ،االسكندرية  مقدمة لدراسة اللغ دار المعرف
 م 1996الجامعية، 

دار أسامة  : ، رياض البحث العلمي  ذوقان عبيدات وأصدقائه ،  -6
 ه 1311للنشر والتوزيع، 

ا مناهجه    رشدي أحمد طعيمة ،  -7 اطقين به تعليم العربية لغير الن
اليبه اط و أس الم : ،  الرب ة اإلس ورات المنظم ة و منش ية للتربي

 م1989 \هـ 1410، -إيسيسكو -العلوم و الثقافة
د العربي ،    -8 د المجي ين       صالح عب ا ب ة وتعليمه ات الحي م اللغ تعل

 م1981منتبة لبنان، : ، بيروتالنظرية والتطبيق
اظم،      -9 ري آ د خي ابر و أحم د ج د الحمي ي    عب ث ف اهج البح من

نفس م ال ة و عل اهرة( ،التربي ة، : الق ) 2. طدار النهضة العربي
 م، 1978

دوك،  -10 رحمن آ د ال يمعب ا التعل اض، تكنولوجي ردات، : الري المف
 م 2000الطبعة األولى ، 

ور    -11 يد منص د س د أحم د مجي ة   ,عب ائل التعليمي يكلوجية الوس س
ة  : الرياض, ووسائل تدريس اللغة العربية دار المعارف، الطبع

 م 1983, األولى
دآور -12 د م ى أحم ة ،.عل ة العربي ون الل دريس فن اهرة، ات دار : لق

 . س.الفكر العربي، ب
ب ،   -13 راهيم الخطي ن إب د ب ة محم ة العربي يم اللغ ق تعل ، طرائ

 م  2003مكتبة التوبة، : الرياض
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اور،    -14 ي مج دين عل د صالح ال ي  محم ة ف ة العربي دريس اللغ ت
 م1974، 1.آويت، دار القلم،ط،المرحلة اإلبتدائية

ي الخولي  -15 د عل ة، محم ارات اللغوي الح : ، األردناالختب دار الف
 م،2000للنشر والتوزيع ،

ديب ،    -16 ف ال د يوس رية    محم ة البص ائل التعليمي اج الوس إنت
 م1985وآالة المطبوعة، : الكويت للمعلمين

ة،      -17 د طعيم ة ورشد أحم ة    محمود آامل الناق دريس اللغ طرائق ت
ا  اطقين به ر الن ة لغي كو العربي ة : أسس ورات المنظم منش
 م2003افة ، اإلسالمية للتربية والعلوم والثق

 تعليم اللغة العربية للناطقين بلغات أخرى، محمود آامل الناقة،  -18
 م، 1985، 9جامعة أم القرى،مجلد : مكة المكرة

د اهللا       -19 د عب د الحمي الي و عب د اهللا الغ ر عب داد   ،ناص س إع أس
دار االعتصام، : رياض الكتب التعليمية لغير الناطقين بالعربية

 دون سنة
د العز  -20 ز، ناصف مصطفى عب ر   ي موع لغي م المس دريبات فه ت

 دون سنةرياض، جامعة الملك سعود، الناطقين بالعربية، 
 
 
 
 
  بحوث

ن -1 المة داري م ،  س ة عل ن ناحي الب م دى الط تماع ل اءة االس آف
ة   م الدالل ر منشورة،      األصوات وعل الة ماجستر، غي النج (، رس : م

االنج،      ة م المية الحكومي ة اإلس ا، الجامع ات العلي ة الدراس  آلي
 م2004

ة     عبد الوهاب رشيدي،  -2 ا آلي ة وأدابه ة العربي آفاءة طلبة قسم اللغ
االنج  ة م ة اإلسالمية الحكومي ة بالجامع انية و الثقاف وم اإلنس العل

م المسموع ر منشورة، في فه تر، غي الة ماجس النج(، رس ة : م آلي
 م2005الدراسات العليا، الجامعة اإلسالمية الحكومية ماالنج، 
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باح -3 ة      فعال: ،  مص يم اللغ ي تعل ة ف ائل التعليمي تخدام الوس ة اس ي
ة       ة النموذجي المية الحكومي ة اإلس ة العالي ة بالمدرس العربي

ا ورة،   فالنجكاراي ر منش تر، غي الة ماجس النج(، رس ة : م آلي
 م2003الدراسات العليا، الجامعة اإلسالمية الحكومية ماالنج، 

بيانية -4 ة الص ي تع: ،  هداي رية ف ائل البص وير الوس ة تط يم اللغ ل
النج ى بم ة األول ة اإلسالمية الحكومي ة بالمدرسة الثانوي ،  العربي

ورة،     ر منش تر، غي الة ماجس النج(رس ا،   : م ات العلي ة الدراس آلي
 م2003الجامعة اإلسالمية الحكومية ماالنج، 
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