
 الباب الثاني

   اإلطار النظري  

 البحوث السابقة . أ

 عن الطريقة حتت ۲۰١١ىف السنة ) جامعة إندونسيا)حبث أمحد رزقي رضوان .  ١

يهدف ىذا "طريقة تدريس اللغة العربية بوسيلة السمعي البصري " العنوان 

. البحث إىل طريقة تدريس اللغة العربية بوسيلة السمعية البصرية

 عن الطريقة بتحت العنوان ۲۰١٣ىف السنة ) جامعة إندونسيا)حبث عبد العزيز .  ٢

فّعالّية استخدام وسائل الّسمعّية البصريّة بشكل اللمحة على ارتفاع مفردات " 

 1 .اللغة العربية

طريقة تدريس اللغة العربية بوسيلة "حبث أمحد رزقي رضوان حتت العنوان 

، ىذا البحث سواء أن يبحث عن استخدام (طريقة للمبتدئ)السمعية البصرية 

وسائل الّسمعّية البصريّة، أّما الفرق بينهما، يهدف ىذا البحث عن فّعالّية استخدام 

وسائل الّسمعّية البصريّة على مهارة االستماع، أّما حبث أمحد رزقي رضوان يهدف 

. طريقة تدريس اللغة العربية بوسيلة السمعية البصرية
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أّما حبث عبد العزيز حتت العنوان فّعالّية استخدام وسائل الّسمعّية البصريّة 

حبث عبد العزيز يهدف اىل . بشكل اللمحة على ارتفاع مفردات اللغة العربية

مفردات اللغة  استخدام وسائل الّسمعّية البصريّة بشكل اللمحة على ارتفاع استخدام

 أّما الفرق بُت ىذا البحث بالبحث عبد العزيز ىي يهدف ىذا البحث عن .العربية

فّعالّية استخدام وسائل الّسمعّية البصريّة على مهارة االستماع، أّما حبث عبد العزيز 

يهدف استخدام وسائل الّسمعّية البصريّة بشكل اللمحة على ارتفاع مفردات اللغة 

. العربية

عبد العزيز، يستنبط أن استخدام وسائل الّسمعّية البصريّة  من نتائج حبث  

مفردات اللغة العربية احسن من استخدام الطريقة  بشكل اللمحة على ارتفاع ستخدام

أّما حبث الكاتب، ولو سواء يبحث عن استخدام وسائل الّسمعّية البصريّة . العادي

بل حبث الكاتب يهدف يف استخدام وسائل الّسمعّية البصريّة على استيعاب مهارة 

. االستماع الذي يف تعليم اللغة العربية، خاصة يف تعليم مهارة االستماع

 

  

 

 



 الوصف النظري . ب

تعريف الفّعالّية .  ١

صدر من كلمة  (جنس االسم )الفّعالّية ىي  ىف القاموس اإلندونيسي

، وديكن أن حيمل (عاقبة، مؤثّر)" عاقبة"فّعال ىي . (كلمة صفة)فّعال 

كل . تفسَت كلمة فّعال كوقوع العاقبة او ادلؤثّر ادلطلوب على عملو  2.النتائج

 فّعال، ألن تنظر من ناحية اذلدف، احلاصل او العاقبة ادلطلوب من فاعلعمل 

الفّعالّية ىي حال مستوعب . (اجلودة واجلملة)عمل ذلك  وحصول أعلى 

التعريف عن العاقبة او ادلؤثّر ادلطلوب، اذا شخص أن تعمل عمال بالّنية أكيد 

الّنشاط يذكر الفّعال إذا . وتفسر الفّعالّية بتحقيق اذلدف قد ثبت قبلو .مبطلوبو

 3 .الّنشاط قد حّقق ىدفو

تعريف الوسائل .  ٢

 يعٍت الوسط، الوسيلة، mediusالوسيلة من لغة يناين وىي كلمة 

الوسيلة، يعٍت مجع من " الوسائل"ويف اللغة العربية الوسيلة تذكر . ادلدخل

الوسط تعٌت احلالة الواسطة يف كلمة . معناه الوسط" الوسط"ادلرادف من 
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ألن مكاهنا يف الوسط احيانا تذكر وسيلة او موصل، . جانبُت، وتذكر بوسيلة

 4 .يوصل شىيئا من جانب اىل جانب األخر

س ىاميجايا، الوسائل ىي مجيع الوسيلة الىت يعمل . سنطوصواقال 

وقال أمحد رحاين . الشخص لينشر الرّأي، حىت ىذا الرّأي بلغت اىل مستلم

دلوصل، الوسائل ىي مجيع األشياء الىت تستطيع أن حتس، ومتلك الوظيفة ل

الوسائل ىي بلك وىرلسُت قال و. (عملية التعلمية)والوسيلة، واأللة ادلواصالت 

الواسطة الىت يستخدم لتبّلغ اخلرب، وىذه اآللة ىي الطريقة او اآللة باخلرب 

وقال بريغ الوسائل ىي مجيع اآللة الىت أن تقدمي . وحيدث بُت ادلتكّلم وادلستمع

 5 .اخلرب دلسّوق  الّدرس، ضلو وسائل الطبع، وسائل اإللكًتوينّ 

خصائص الوسائل التعليمية .  ٣

 :كالتايلمتلك وسائل التعليم ثالث خصائص، 

اخلصائص ادلثبتة يعٍت وجب على الوسائل أن متلك القدرة على تسجيل،  (أ 

ضلو شريط فيديو، صورة شريط التسجيل، وفيلم، . وتدخَت، وتعيد احلادثة

 .شاىدوه رلّددا، بدون الوقتيأن 
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اخلصائص ادلنابلة، يعٍت وجب على الوسائل أن متلك القدرة لتالغوب  (ب 

وديكٌت عرض األحداث الىت وقعت أيام لّطاّلب يف بضع دقائق . احلادثة

 .فقط بأخذ الصورة والسجل

اخلصائص الصنيفة، يعٍت جيب على الوسائل أن متلك القدرة لصنع اجلملة  (ج 

 6 .الكثَتة ويعّممها

وظيفة الوسائل التعليمية . ٤

الوسيلة يعٍت فقط  عملية التعليمأوال وظيفة الوسائل كآلة مساعدة يف 

البصري اىل الّطاّلب ليحفز الدرس وبوّضح وييّسر الفكرة اليت يعطى اخلربة 

وكذلك الوسائل . ادلعّقدة واجملّردة ليمسي البسيط، والظاىر، والسهل يفهمها

 7 .تستطيع أن تزيد ادلشّوق واحتفاظ الّطاّلب على ماّدة التعليم

: كالتايلأّما سّتة الوظائف اذلاّمة من وسائل التعليم 

 .وسائل ادلثَت من ال الشىيئاالوظيفة ادلهّمة، للفت األنتباه الّطاّلب بعرض (أ 

 .الوظيفة التعليلية، ولزيادة الّطاّلب ليكون أكثر نشاطا (ب 

 .ولتنمية العاطفة وموقف الّطاّلب على ماّدة التعليم الوظيفة ادلودية (ج 
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 .الوظيفة التعويضية يتكّيف الّطاّلب الضعفاء يف قبول وفهم الّدرس (د 

 . الوظيفة  النفسية يتكّيف الّطاّلب ألداء نشاط باحلركات (ه 

 8 .الوظيفة التقومية، ديكن أن يقّدر الّطاّلب على جتاوب التعليم (و 

ئل التعليمية، خاصة وظيفة الوساي السابق، يشرح حفٌت أن أويتّم الرّ 

موزّع ادلعلومات فقط، بل تساعد على تسهيل وسائل الّسمعّية البصريّة ليس ال

 وظيفةمتلك و. دون اإلعوجاجم السهل تكلّ يف تسليم ادلعلومات الصعبة حىت 

: كالتايل  على ىذه ادلهمةالّسمعّية البصريّة ألهنا تقدرئل وسا

.  ترمجة اخلرب اىل الظاىر (أ 

. اخًتاق ادلكان والزمان (ب 

. توفَت اخلربة اإلجتماعية والعاطفية (ج 

. اإلثارةإعطاء  (د 

 9 .توضيح الفهم (ه 
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. سائل التعليميةوقدر ال. ٥

قال . دايلئل التعليمة ايدغار وساأحد من القطب الّذي يناضل رلال ال

الطبقة االعلى ىي اخلربة الظاىرة، . ئل التعليم على قدر اخلربةوساترّتب تدايل، 

كما يف ىذه . تعرف طبقة اخلربة مبخروط اخلربة. والطبقة اخلضيضية التجرديّة

: الصورة

   

 

 

 

 

 

 
 ١الصورة 

 طبقة الخبرة
 
 
 

 

اللفظيّ 
رمز البصر
اإلذاعة
الفلم
التلفاز
السياحة
التظاهرة

خبر المأساة
فئالخبرة من ماّدة الزا
الخبرة المباشرة



: كالتايل شرح من طبقة اخلربة 

 .ئة احمليطةاخلربة ادلباشرة ىي اخلربة ادلكتسبة ادلباشرة من اليب (أ 

 .ئفة أو احملاكاةاخلربة ادلكتسبة من ادلاّدة الزائفة ىي اخلربة من ادلاّدة الزا (ب 

اخلربة ادلكتسبة من خالل اللعبة، والتمثيل، وادلأساة ىي خربة ادلأساة  (ج 

 .اإلجتماعية

 .اخلربة ادلكتسبة من خالل ادلظاىرة وادلعارضىي ادلظاىرة  (د 

 .اخلربة ادلكتسبة من خالل الّدرس السياحةىي السياحة  (ه 

 .اخلربة ادلكتسبة من خالل التلفاز الًتبّيةىي التلفاز  (و 

 .اخلربة ادلكتسبة من خالل الصورة، و الفلم، وسينماىي الفلم  (ز 

 .اخلربة ادلكتسبة من خالل نشرة اإلذاعةىي اإلذاعة  (ح 

 بياين، اخلربة ادلكتسبة من خالل الرمز ادلنظورة كخاطّ ىي الرمز البصرية  (ط 

 .وجتنيد، وسلّطط

 .اخلربة ادلكتسبة من خالل نطق األلفاظىي الرمز الشفهية  (ي 

سائل التعليمية  الوتصنيف. ٦

: كالتايل  تقسم الوسائل التعليم عاّمة اىل ثالثة أنواع 

. الوسائل السمعّية ىي الوسائل الىت تعتمد قدرة الصوت (أ 



 .الوسائل البصريّة ىي الوسائل الىت تعرض الصورة (ب 

 .الوسائل السمعّية البصريّة ىي الوسائل الىت تعرض الصوت والصورة (ج 

 :مثل فئات إىل أيضا تصنيف الوسائل التعليمة وديكن

 .اإلذاعة، واذلاتفكالشريط، نشرة : السمعي (أ 

 .كالكتاب، والصورة، واللقطة: الطباعي (ب 

 .الشريط رلهزة بادلاواد ادلكتوبة: طباعة الصوت (ج 

 .كاإلنزالق: اإلسقاط البصرية الصمتة (د 

 .كاإلنزالق الصوتّية: اإلسقاط السمعية البصريّة الصمتة (ه 

 .كالفلم الصامت: البصرية احلركية (و 

 .كالفلم، التلفاز: السمعية البصرية الصامتة (ز 

 .كادلاّدة الظاىريّة: األعرض ادلادية (ح 

 10.كادلدّرس، واألمُت ادلكتبة: اإلنسان او البيئة (ط 

سائل التعليم واختيار . ٧

 :كالتايلسائل التعليم ادلناسبة وو ىنا بعض االعتبارات يف اختيار 

 حتقيقها الىت ينبغي التعليم ىدف (أ 
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 ادلستخدمة طريقة التعليم (ب 

 .ئص ادلواد التعليميةخصا (ج 

 .سائل التعليميةوفائدة ال (د 

 .قدرة ادلدّرس يف استخدام الوسائل (ه 

 .سائل األخرىوفّعالّية الوسائل ادلقارنة مع  (و 

 :كالتايلسائل التعليم و اختيار خطوات

 .سبك ىدف التعليم (أ 

 .تصنيف ىدف تعتمد على احلقل (ب 

 .إثبات سيناريو التعليم ادلستعمل (ج 

 .اختار الوسائل اجلدير (د 

 .كتابة إعتذار اختيار الوسائل (ه 

 11 .يصنع اإلجراء الستخدام الوسائل (و 

الوسائل السمعّية البصريّة . ٨

. الوسائل السمعّية البصريّة ىي الوسائل الىت ذلا العنصر الصوت والصورة

من أجل . معناىا، ىذه الوسيلة توجد من انتاج الوسيلة بُت الّسمع والبصر
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 ذلك، ىذه الوسيلة التعتمد احلاسة السمعّية فقط، بل تعتمد احلاسة البصريّة

يتأّلف بطريقة  ىذه الوسيلة جيد جدا وذلا القدرة وحتسُت اجلودة، .ايضا

 12.االستخدام وتبليغها

: متكن أن تقسم الوسائل السمعّية البصريّة اىل اجلنسُت يعٍت

الوسائل السمعّية البصريّة اخلالصة، إذا تتّم بوظيفة أداة الصوت والصورة يف  (أ 

 .وحدة واحدة كالفليم، والتلفاز، وفيديو

الوسائل السمعّية البصريّة غَت اخلالصة، نعرف بإنزالق وأداة الصوت  (ب 

األخرى إذا تعطى عنصرا مسعّيا من شريط مسّجل وتعمل معا يف وقت 

 13.وحد

الوسائل السمعّية البصريّة ىي الوسيلة التعليمات احلديثة ادلناسبة بتطّور 

راىا ت، تتكّون من الوسيلة اليت متكن أن (تطّور العلوم وتكنولوجيا). الزمان

. طالب ويسمعها
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أنواع الوسائل السمعّية البصريّة . ٩

 الفليم ( أ

يقارن بوسيلة . الفليم ىو أحد من جنس الوسائل السمعّية البصريّة

 :زايا كالتايلاألخرى، الفليم متلك امل

حيرز ادلشاىد التجاوب اجللّي ومل ينس بسهولة ألنو بُت البصر والسمع   (١

. يستطيع بآلة واحدة

. تستطيع أن تستسيغ احلادثة يف الوقت الطويل يف احلادثة ادلعّينة  (٢

. بطريقة البطيئة تستطيع أن تتبع احلركة بالسرعة  (٣

. يستطيع أن يغلب على قصر والوقت الفسحة  (٤

 14.يبٍت ادلوقف، والعمل، وتثَت العاطفة وتطوير ادلشكلة  (٥

 التلفاز ( ب

يًتجم  التلفاز من كلمة تيلي مسعّي بصرّي، يعٍت اآللة الىت تعرض 

مواصفات التلفاز كالوسيلة التعليمية الًتبوية، أّما تضمينو . الصورة السمعّية

: وأثره يف التعليم بينها

 .تعرض احلادثة الظاىرة وادلباشرة  (١
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. حلاسة البصريّة والسمعّية، حيمل التلفاز اىل احلادثة الظاىرة وادلباشرة  با)٢

. يعطى التحديات دلعرفة اإلستمرار  (٣

. ادلتجانس يف ادلواصلة  (٤

  .15أن تكون  برنامج البيانات ادلعروضة شاملة   (٥

: وسائل التعليم من بُت ذلكمزايا التلفاز كأما 

. تقدمي الصورة والصوت معا  (١

 .حتذير اىتمام الّطالب  (٢

. تغلب مسافة الوقت، احلادثة السابقة تستطيع أن تعرض تكرارا  (٣

. ديٍت احلماس لتحرز ادلعرفة وادلهارة  (٤

.  النباىة وتشحذ الفكريزيد اخلزانة العلمية، وتوسعة  (٥

 :وسائل التعليم منهاالتلفاز ك عيوبأما 

.   مواصالت وحيد اإلجتاه)١

. حتتاج الكلفة الكبَتة يف صنع الربنامج  (٢

. حيتاج الوقت الطويلة يف صنع الربنامج  (٣

. حتتاج الثقة يف جوانب اكيد  (٤
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 اإلنزالق والصوت (ج

وسائط ادلتعددة الىت وصلة اإلنزالق والصوت بالشريط ىي جنس نظام 

وسائط ادلتعددة كانت متعّدد األغراض، وسهلة نظام ىذه . يبسط ادلصنوع

إذا خيّطط باخلَت، ىذا جهاز . اجلماعات أو الفرداالستخدام وفّعال لتعليم 

. ئج التعليمحيمل التأثَت ادلثَت وتتطّور نتا

اإلنزالق والشريط يستطيع أن يعمل يف كل وسائل التعليم وصلة بُت 

التعليم الىت يّورط الصور ليخرّب أو يسّبب تقدم اجملاوبة زلّل وأىداف 

 16 .ةالوجداينّ 

 الفيديو المسّجل ( د

الفيديو ادلسّجل ىذه اآللة تستطيع أن تسّجل الصورة والّصوت يف 

 عند 17.خصائص الفيديو ادلسّجل كثَتة متشاهبة بوسائل الفليم. وقت واحد

عرض أو تطمس ليبّدل بالّصورة تاحلاجة، تستطيع ىذه الصورة والّصوت أن 

ألهّنا ىذه الّصفة، فتجعل الشريط الفيديو ادلسّجل من . والّصوت األخرى

. وسائل الّتعليم

: وسائل التعليم من بُت ذلك كالشريط الفيديو ادلسّجلمزايا أما 
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تكرارا، وبتلك احلادثة السابقة يسّجل احلادثة مع صوهتا، ويعرض (  ١

. تستطيع أن تراقب رلّددا

. الشريط الفيديو ادلسّجل مناسبة جلميع ادلواد وادلراحل الدراسة (٢

الشريط الفيديو ادلسّجل يستطيع أن يعمل بطيئا حىت التحّرك ادلسّجل ( ٣

. تستطيع أن تراقب باحلقّ 

: وسائل التعليم منهاك الشريط الفيديو ادلسّجلعيوب أما 

.  بدون مواصالت ادلتبادل مواصلة وحيدة اإلجتاهذلا   (١

الب ادلدىوش باستخدام الشريط الفيديو ادلسّجل كثَتا ما من الطّ  (٢ 

. ليشاىد فقط، ليس دلتابعة التعليم

. ادلعدات ادلستخدمة غالية  (٣

 18 .جيب أن يعمل بالكهرباء  (٤

 تعريف االستماع ومهارة االستماع. ۱۰

االستماع ىو عملية استماع الرموز الشفهية باىتمام شديد، والتفهم، 

وإدراك، وتفسَت، للحصول على ادلعلومات، وتنتهز اخلرب، وتتفّهم معٌت 

  .ادلواصالت الىت نطق ادلتكّلم من األلفاظ
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: ، أن االستماع ىو العملّية ادلعّقدة الىت تتضّمن أربعة عناصرقال بركر

حىت تعريف االستماع ىي . الذكر (٤ الفهم، (۳ االىتمام، (۲، االستماع( ۱

 إّن قال تاريغانو. العملّية األنتقائّية ليسمع، ويهتّم، ويفهم، ويذكر رمز السمع

 19 .وتنتهز اخلرب، وتتفّهم معٌت ادلواصالتاالستماع يعٌت حترز ادلعلومات، 

مهارة . إّن االستماع ىو ادلهارة الىت متكن ادلتكّلم لفهم اللغة باللسان

االستماع ىي جزء مهّم والغٌت يف تعليم اللغة، خصوصا إذا ىدف تطبيقو كان 

ن من مجيع وبشكل شامل فهم اللسان تتكوّ . استيعاب مهارة االستماع بالتامّ 

الشكل عن جنس تعبَت اللسان، كصوت اللغة، وعلم األصوات، وادلفردات، 

 20 .والعبارة، اجلملة، واحملادثة الكاملة

:  مهارة اللغة يف منهج ادلدرسة تتكّون من اربعة جوانب يعٌت

 .مهارة االستماع (أ 

 .الكالممهارة  (ب 

 .مهارة القراءة (ج 

 .مهارة الكتابة (د 
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أدة االستماع ىي األذن كان أول وسيلة تعمل عند اإلنسان بعد والدتو، 

وعن ديينو، وعن مشالو، بل من أماكن أخرى , اإلنسان يسمع من يتكلم أمامو

يف احراز مهارة اللغة، عادة متّرىا . كّل مهارة ترتبيط مبهارة أخرى 21.واليراىم

يف الصغَت عادة ما يكون يف الطالب . أحد من ادلتتابع حىت ادلتتابع األخَت

 22 .القراءة و الكتابةم بعد ذالك درسوا استماع اللغة أوال مثّ الكال

ئت  حىت جا۱٩٧۰مهارة االستماع مقبول كمقّوم ىاّم اللغة يف السنة 

 silent ، وthe natural approachمن زامس أسَت،  total physical responeنظرية 

period. .نظرية أن االستماع ليس عملّية واحدة وجهة ألهنا تتبع ذه التعرّب ه

. (حيزر، ديّس، ينظر وغَتىا)جتاوب اجلسد 

العملّية النفسية لتستلم الصوت االستماع ىي ادلرحلة األوىل من عملّية 

وترسل اىل الّدماغ، مثّ الّدماغ تتجاوب الدفع الصوت مثّ ترسل التقنية بشكل 

. ادلعريف والعاطفي
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 هدف عملية االستماع في التعليم ( أ

أوال، ادلالحظة يعٌت . االستماع يف التعليم متلك األىداف األكيد

ثأنيا . االستماع الىت تستند فهم ادلعرفة عن قواعد اللغةادلعرفية من اخلاصة 

 23 .ذى يراد ادلتكّلمادلالقاة يعٌت فهم اخلرب أو تفسَت اخلرب ال

االستماع ىي لكي الّطالب قادرين على فهم اذلدف اذلاّم مهارة 

أّما الوصف العاّم أصلاز ىدف  24 .الكالم، ويفهم بالدقيق، ويعقد قوامو

 :كالتايلاالستماع تعّلم مهارة 

. معرفة األصوات اللغة العربية (١

. التفريق بُت الصوت من عنصر الكلمة (٢

. ادلنطوقفهم  (٣

. معرفة عالمات اللغة ادلنطوقة لداللة يف االستماع (٤

. ئسية من احملادثة الرالفكرةمعرفة  (٥

. معرفة فكرة زائدة من الّسماع( ٦

 .التفريق الفكرة من ادلثال (٧
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 .شلارسة مهارة االستماع بالكامل( ٨

 فهم األخبار ويشبو بالكامل (٩

 25 . بالدقيقالقدرة على االستماع (۱۰

 مؤّشر االستماع في التعليم االستماع ( ب

 :كالتايلأّما ادلؤّشر يف عملية التعليم االستماع 

. االستماع جّيداتكتب ادلواّد  (١

. تنطق وتذكر ادلواّد االستماع باللغتهم( ٢

. ادلواّد االستماع جّيداجتاوب الّسؤل أو التدريب  (٣

. االستماع جّيداتتعّرف ادلعٌت من ادلفردات أو اجلملة  (٤

. جّيداتًتجم اجلملة  (٥

 26.فّرق الصوت الطويل أو القصسَت من ادلفردات االستماعت (٦

 مراحل في التعليم االستماع  ( ت

ومن مراحل االستماع . يف مهارة استماع اللغة األجنبية، ذلا مراحلها

: من بينها ما يلي. تنقسم اىل مخس مراحل
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 المرحلة المدخلة (۱

التدريس يف ىذه ادلرحلة يركز على علم األصوات، أو التمارين الىت 

 ومن اجلوانب يف دراسة 27 .متكن الطالب لتعريف األصوت بادلضبوط

: كالتايلاللغة العربية 

 :صوت الشكل القصَتة والطويلة، مثال ( أ

 
 

 :صوت احلروف ادلتشابو، مثال ( ب

 

 :صوت األلف الم الشمسية والقمرية، مثال ( ج

 

: صوت احلرف الشدة، مثال ( د

  ( ه
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 Sri Utari Subyakto Nababan, Metodologi Pengajaran Bahasa, Jakarta: Gramedia 

Pustaka Utama, 1993, hal 157 

بَعرِليْودٌم  - بَعرِلدَع ,  َعرُروْوبٌم  -  َعرَعبَع , عَعالِلمٌم  -عَعلِلمَع 

عَع  - أَع ,  َع  - حَع ,  َع  -سَع 

رُر  اَعلْو َع َع ُر , اَعلْومُرلْو ُر , القَعلَعمُر , الرِّرزْوقُر , الَعنَّنبِليُر , الَع ُّش ْو  

يُر َعرِّرفُر  - شَعرَّنفَع , يُر َعجِّر ُر  - شَعجَّن َع , يُيُرعَعلِّرمُر -  عَعلَّنمَع   



 :صوت احلرف بالشكل التنوين، مثال ( و

 
 

صوت احلرف بالشكل السكون يف اخر ادلفردات أو اجلملة لتخفيف  ( ي

 :، مثال28النطق

 

 

 مرحلة تحديد المتابعة (۲

أوال، تدريب االستماع : تتكون ىذه ادلرحلة من اإلثنُت ادلعوامل

يف البداية، قامت األنشطة . ثانيا، تدريب القراءة  واالستماع. وادلتابعة

وتركز ىذه ادلرحلة على أصوات األجنبية .من ادلدرس، مثّ يتبع الطالب

وباإلضافة اىل ذلك، يف نطق الصوت الطويل والقصَت، . للطالب

واحلرف بالشدة، وغَتىا من األمور الىت مل تكن على الفونيمات 

. اإلندونسية
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هُروَع مُردَعرِّرسٌم , ذَعا قُيَعلَعمٌم  َعدِليْودٌم  َع   

وَعصَعلَع الْومُرسَعافِلرْو , ذَعا الْوبُيَعيْو ْو  َعمِليلْو  َع   



: بعض أمثلة اإلسًتاتيجيات دلمارسة كالتايل

 :(ق)تدريبت نطق الصوت  ( أ

 يقول المدرس  الط بتب ي
 قِلرْوطَعاسٌم  قِلرْوطَعاسٌم 
 قُيَعبْولٌم  قُيَعبْولٌم 
 قَعدَع ٌم  قَعدَع ٌم 

 

 :ادلتشابوتدريبت نطق األصوات  ( ب

 يقول المدرس  الط بتب ي
رٌم  بُيْو رٌم  حِل بُيْو  حِل
بُيَعرٌم  بُيَعرٌم  خَع  خَع
 صَعبَعاحٌم  صَعبَعاحٌم 

 

: تدريبت نطق الطويل والقصَت (ج

 يقول المدرس  الط بتب ي
 عَعالِلمٌم  عَعالِلمٌم 
 بَععِليْودٌم  بَععِليْودٌم 
  اَعبِلرٌم   اَعبِلرٌم 
رٌم  بِليُيْو رٌم   َع بِليُيْو   َع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 :تدريبت الصوت بالشدة ( د

 يقول المدرس  الط بتب ي
  َعرَعبَع   َعرَعبَع 
  َعرَّنبَع   َعرَّنبَع 
 عَعلِلمَع  عَعلِلمَع 
 عَعلَّنمَع  عَعلَّنمَع 

 

المرحلة فهم المقب ت  (٣

يف ىذه ادلرحلة، يدعا الطالب لفهم الكالم البسيط الذي ديثلو 

 29.يف ىذه ادلرحلة، مل يكن اإلجابة اللفظية، ولكن مع األفعال. ادلدرس

شكل اإلجابة األفعال أن . ألن اإلجابة باألفعال تعتبَت أخف من اللسان

: متشل األمور كالتاىل

 : فعل األمر باألفعال ( أ

  ِلذْوهَع ْو 

رَعأْو اَعلْو ِلتَعابَع    ِلقُيْو
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 : جتاوب على الدعوة ( ب

تَعرِلسْو    ِلحْو

تَعمِلعُرواْو  ِللَعيْو ِل   أَعرْو ُرواْو أَع ْو تَعسْو

 
 :إجابة األسئلة يف الكتابة، او تنفيذ أمر من الكتابة او الرسم ( ج

مَعنْو رَعئِليْوسُر  َعامِلعَعةِل اإلِلسْو َعمِليَّنةِل 

نَعا   َعالِليجَعاغَعا؟ مِليَّنةِل سُروْو  الحُر ُروْو

 اِلرْوسَعمِل الْومُررَعبَّن َع 

 
نفذ األمر بااستخدام الصورة، وادلسّودة، واخلريطة، وغَتىا، مستعّدىا من  ( د

يف ىذه احلالة، ادلدرس يوزّع القرطاس الىت تضّمن الصورة . ادلدرس

والطالب يستمع أوامر ادلدرس، مثّ فعل األوامر اإلمالء على . وادلسّودة

يعطى ادلاّدة اىل الطالب بالتضّمن القراءة ويقرأ  .الفراغات أو ادلسّودة

 .ادلدرس أو يسّمع احلديث التسجيل

 

 



مرحلة فهم الوسط  (٤

ويف الوقت نفسو، . يف ىذه ادلرحلة، يعطى الطالب األسئلة الشفوية

: واألنشطة الىت متكن أن تعمل يف ىذه ادلرحلة كالىت

بعد ذلك، ادلدرس يعطى األسئلة عن . ادلدرس يقرّأ أو يسّمع القراءة القصَتة ( أ

 .إجابة الطالب شكل شفوي أو مكتوب. القراءة أو التسجيل

مثّ ادلدرس يسأل مفاد احملادثة . ادلدرس يسّمع احملادثة بُت اثنُت الناطقُت هبا ( ب

ما مفاد : وتشمل األسئلة. (أ)باألسئلة أكثر تفصيال  مقارنة مع النقطة 

اين يتكلمون؟ أو   (سعيدة، حزينة، غاضبة)القراءة؟ كيف حالة ادلتكلم؟ 

 .إجابة الطالب شكل شفوي أو مكتوب. أسئلة أخرى  شلاثلة

 مرحلة فهم المتقد   (٥

يف ىذه ادلرحلة، إعطاء الطالب تدريب لسماع األخبار من اإلذاعة 

وديكن أيضا، أهنم مسعوا تعليقات عن األشياء النشرة اإلذاعة . والتلفاز

، يف ىذا النشط، ىم مستحسن أن يسمع ويكتب الكتابة عن ادلواد. والتلفاز

بعد ذلك، ىم . مثل االسم، والتاريخ، والسنة، وادلكان، والزمان وغَتىا

يصنعون ادللخصا باللغة العربية ادلناسبة مبستوى استعاب موادىم من ادلواد مت 

. تسليمها



. ىناك األشياء الىت جيب مراعاهتا يف تقدمي مواد االستماع اىل فهم متقدم

:  من بينها كالتاىل

يف درس االستماع، جيب على ادلدرس أن خيصب اإلرادة الطالب لتفسَت  ( أ

 .معٌت اجلملة من خالل عناصر الصوت

ئيسية ومتيز أفكار حيتاج الطالب لتدريبهم من أجل تعّرق الفكرة الر ( ب

 .إضافة يف احلوار أو مواد النص أن يسمعها

ادلشّوق، يف اختيار النص الشفهي، ينبغى على ادلدرس أن يهتم الّسن و ( ج

وادلفردات الىت متلك الطالب، على مستوى من النضوج والسرعة الطالب 

 .يف تعب النص اللسان

عرض النص دلستوى األول حيتاج اىل تكرار لكى الطالب يعّود على  ( د
 .التفوىم

 .استخدام اآللة مفيد جدا ( ه

 .ئيسية قبل بدء الدرسالرينبغى للمدرس أن تكتب الكلمات  ( و
 .جيب على ادلدرس شرح األمر واضحا ( ز
 30.يعرف ادلدرس مستوى فهم الطالب على ادلاّدة  الىت استمع الطالب ( خ
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