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الباب األول 

 المقّدمة

 خلفية البحث . أ

الوسائل الّسمعّية البصريّة ىي الوسيلة الىت تعرض ادلعلومات كالّصوت الذي 

ىد يف وقت واحد، حىّت تسّمى ىذه اميكن االستماع إليها والصورة الىت دتكن أن تش

بعض األمثلة من الوسائل ىي الّتلفاز والفيلم . الوسيلة بوسيلة الّسمعّية البصريّة

 .وادلسّجلة واحلاسوب

  األلة او الواسطة لًتسل الّصورةألنّو من الّتلفاز ىو الوسائل الّسمعّية البصريّة

ميكن أن يكون التلفاز وسيلة تعلمية ألن من خالل التلفاز يستطيع . والّصوت

. علومة اإلجتماعّية والثّقافّية وكذلك ادلعلومة األخرىادلشاىد زيادة امل

ألّن ىذه األلة تسّجل . ادلسّجلة كثريا ما تسّمى بشريط الفيديو ادلسّجل

عند احلاجة، يستطيع الصورة والّصوت أن يعرض . الصورة والّصوت يف وقت واحد

 دتلك ىذه الّصفة، فمن ادلمكن أن ألّّنا. أو يطمس ليبّدل بالّصورة والّصوت األخر

. يكون الشريط الفيديو ادلسّجل من وسائل الّتعليم
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عل كوسيلة مناسبة يج  يستطيع أنأّما األفالم الىت توجد وتعرض يف الّسينما

 1 .جدا للتعليم ألّنا تعرض الّصورة والّصوت معا وميكن لفت أنتباه الّطاّلب

 يف تعليم الّلغة ىي االستماع، والكالم، والقراءة، ادلهاراتكما عرفنا أن أربع 

 ينسى   الّطاّلب يف تعليم الّلغة العربية، أحيانا وتلتمسقدرتب أن  اليت تجوالكتابة

من ادلدرس لتعليمها، و من األعذار حدود الوقت كّل التعليم، ألّن الميكن أن 

 .يدرس اربع ادلهارات دفعة واحدة يف ادلواجهة بوقت التعليم قصري جدا

وترتبط بطريق التعليم عن اربع ادلهارات، احيانا من ادلدرس قليل اإلىتمام 

بأمهّية االستعمال من الوسائل يف تعليمها او السيما اليريد أن يعمل بالوسائل الىت 

عّد وسائل ي يف التعليم، و من أحد عذره اليريد أن يشغل لهتستطيع أن تساعد

. عمل بالوسائل و يف صنع مواّد التعليميقدر أن يالتعليم او ل

 .أن وسائل التعليم مفيدة جدا لتحقيق أىداف التعلم، حققو العلماءكما 

 ادلشكلة .كثري من  جنس الوسائل حول لنا أن تطوير واستخدامها لدعم التعلم

ن الّتثاقل يف استخدام وسائل يف التدريس؟ أما سببها كما وىي، دلاذا ىناك معلم

 :يلي
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  .صعبالوسائل  يعترب ادلدرس أن استخدام .1

السيما إذا نوع من وسائل السمعية  .س باستخدام الوسائل حتتاج اإلعداديتدرال

 جدا يف إعداد كتابة ينوكان ادلدرسون مشغول .والبصرية، واإلنزالق، أو اإلنًتنت

  . وسائل التعلمصنعالتدريس، واجلدول التدريس الصلد وليس ىناك وقت ل

 .غالية متطورة وىيالوسيلة  .2

أمهية من الوسيلة ال تكمن يف التطور أو .  دائماغاليةالوسيلة ليست متطورة و

 . ساعدة عملية التعلممل تكمن يف فعالية وكفاءة فحسب بلسعر الغالء، 

 يستطيع أو خياف ىف استخدامهاال  .3

 ادلخيفة، أو ونفخيارمبا  .بادلعدات اإللكًتونيةخيافون ىناك بعض ادلدرسني الذين  .4

 .فاسد

 .جاّداالوسيلة كانت التسلية فقط أّما تعلم أنو جيب أن يكون  .5

يف ادلاضى، . ىذا السبب نادر احلدوث، ولكن ىناك ادلعلمني يعتقدون بذلك

الميكن أن جتعل .  أّما الوسيلة متجانس بالتسليةجادّ عملية التعلم ىو نشاط 

إذا التعلم ميكن أن يكون متعة،  .تعلم قد تغري اآلنال. عملية التعلم باسًتاح

 .تفعل مبتوترة وخميفبدون 
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 .احملاضرة  ادلدرسمن عادة .6

ادلعلم مييل لتكرار . عداد الكثرياإلتاج إىل يحلفظي فقط سهل، ال لتدريس باال

 أن تكون قادرة على احملاضرةتدرس باستخدام .  يف وقت سابقين ادلدرسيةكيف

ولكن ليس مجيع ادلعلمني لديهم اخلربة خلطاب اليت . جذب انتباه الطالب

إىل جانب ذلك، ال ميكن لتقدمي مجيع . على اجتذاب مجيع الطالبيقدر 

 2.ادلوضوع و مواّد التعليم مناسبة باحملاضرة

تقدمي مواّد والسيما لتدرس مهارة االستماع، أن استعمال الوسائل حتتاج ل

استخدام الوسائل الىت التعليم، ويف ممارستها قد يكون ادلدرس قليل اإلبداعات يف 

 .دتكن أن تساعد يف تعليم مهارة االستماع

وبشكل عاّم أن وظيفة . ئل الوظيفة ادلهّمة جداعملية التعليم، دتلك الوساويف 

 دتكن أن عملية التعليم،يف استخدام وسائل قال محلك أن . ئل ىي موزّع اخلربالوسا

عملية التعليم، وتأثري يف تثري االستطالع والرغبة، لتشجيع التعليل والتحفيز 

ئل دتكن أن تساعد الّطاّلب على زيادة الفهم، استخدام الوسا. سيكولوجي الّطاّلب

. وتسهيل تفسري البيانات ويتكثف ادلعلومات. وتقدمي ادلاّدة جذابة
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وسائل ئل التعليمية، خاصة وظيفة الوساويتّم الرّأي ماسبق، يشرح حفٌت أّن 

موزّع ادلعلومات فقط، بل تساعد على تسهيل يف تسليم الّسمعّية البصريّة ليس 

الّسمعّية ئل  وساوظيفةدتلك و. دون اإلعوجاجم السهل تكلّ ادلعلومات الصعبة حىت 

: كالتايل تقدر على ىذه ادلهمة  البصريّة ألّنا

.  ترمجة اخلرب اىل الظاىر. ۱

. اخًتاق ادلكان والزمان. ۲

. توفري اخلربة اإلجتماعية والعاطفية. ۳

. اإلثارةإعطاء . ٤

 3 .توضيح الفهم. ٥

صار الطالب يف ادلدرسة مستوى الفصل احلادي عشريف ادلدرسة الثانوية، 

اخلالّقة وادلبدعة حىت سعداء إذا يف عملية التعليم باستخدام متنوعة من الوسائل 

نظرا ألمهّّية . ختلق التشجيعات، خاصة لالستخدام يف تعليم مهارة االستماع

مهارة االستماع أن يهتم الكاتب ليبحث عن فّعالّية استخدام الوسائل يف تعليم 

 .استخدام وسائل الّسمعّية البصريّة على اتقان مهارات استماع الّطاّلب
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 لتعمق فّعالّية استخدام وسائل وعلى ىذا الوصف، جيعل الكاتب حبثا

الّسمعّية البصريّة على استيعاب مهارة االستماع، الذى يعرف الكاتب أن الّناجح 

  تدعم الوسائل، يرجو الكاتب أن الوسائل واستخدامها ستسّهل أحدىامن التعليم

فّعالّية "ادلوضوع عن مهارة االستماع للّطاّلب، فيبحث الكاتب   علىوسًتتفع

استخدام وسائل الّسمعّية البصريّة على مهارة االستماع للّطاّلب في الفصل 

". الحادي عشر في المدرسة الثانوية اإلسالميةالحكومّية سامبيت

 سؤال البحث . ب

ىل الطاّلب الذين يُعّلمون بوسائل الّسمعّية البصريّة أكثرا يف مهارة االستماع من  

 الطالب الذين ال يُعّلمون بوسائل الّسمعّية البصريّة ؟

 هدف البحث. ج

لقياس فعالية استخدام وسائل الّسمعّية البصريّة على مهارة االستماع للّطاّلب يف 

 . احلكومّية سامبيتاإلسالمية الفصل احلادي عشريف ادلدرسة الثانوية
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أهمية البحث  . د

 اإلسالميةوسيطة للّطاّلب يف الفصل احلادي عشر يف ادلدرسة الثانوية .  ١

. احلكومّية سامبيت، لسهولة يف استيعاب مهارة االستماع

لزيادة الفكر لكي تعرّب استخدام وسائل السمعّية البصريّة، لسهولة الّطاّلب يف . ٢

 .مهارة االستماع

 .حزانة للعلوم ىف مكتبة اجلامعة اإلسالمّية احلكومّية بالنكارايا.  ٣

 .مطالعة علمّية للتحليل القادم.  ٤

  فرضية البحث.  ه

يف الفصل احلادي عشر بادلدرسة الثانوية  إّن مهارة االستماع من الّطاّلب

 من الّطاّلب الذين ااحلكومّية سامبيت الذين يعّلمون بوسائل الّسمعّية البصريّة، اكثر

 .ال يُعّلمون بوسائل الّسمعّية البصريّة

هيكل البحث .  و

 : ىيكل البحث كما يلي

الباب األول ىو ادلقدمة ويتكون من خلفية البحث وسؤال البحث وىدف . ١

 .فرضية البحث وىيكل البحث و البحث وأمهية البحث



8 

 

: البحث السابق، والوصف النظاري الباب الثاين ىو اإلطار النظري ويتكّون من. ٢

 .االستماع، ومهارة وسائل الّسمعّية البصريّة، تعريف االستماع، تعريف فّعالّية

وقت البحث ومكانو ، ونوع  الباب الثالث ىو منهج البحث و يتكّون من. ٣

البحث، وجمتمع البحث وعينة البحث، وتقنيات مجع البيانات، وقياس البيانات 

 .وحتليلها

 .البيانات، ونتائج البحث، والبحث من  ويتكوننتائج البحثىو  الباب الرابع .4

 .ادلخلص و االقًتاح منيتكون ادتة واخل ىو اخلامس الباب .5

 

 

 

 

 

 

 
 


