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 مستخلص البحث 
ات يف تعليم اللغة العربية.مهارة االستماع هي القدرة على استماع املهار   أهم من  ستماع هو أحد  اال

ائج املالحظة، الطلبة بناء على نتعنها مما يسمع.    اللغة العربية وإعادة التعبري  يف   املفردات أو اجلملة 
تعليميوجهون    MAN 3 Aceh Selatanيف   ا.  اإلستماع   صعوبة يف  لبحث أن أهداف من هذا 

حماو  مهارةيعرف كيفية  على  الطلبة  قدرة  لرتقية  املدرس  الباحثةستماعإلا  الت  تستخدم  ة طريق  . 
هو مدرس اللغة   مبحث هذا البحث  .. طريقة مجع البياانت هي املقابلة الشخصيةالتحليلية  الوصفية

 م نظرية ااستخد أما طريقة حتليل البياانت يف هذا البحث فهي   .MAN 3 Aceh Selatanالعربية ب 
وخفض   (Data Collection)  البياانت مجع   :فيها(   (Humbermanوهامربمان   (Miles)  مايلز

البيانت   (Data Reduction) البياانت   االستنتاجات  ورسم  (Data Display)  وعرض 
(Conclution)  .  البحث الطلبة على   ت أن حماوالونتائج  لرتقية قدرة   بستماع  إلا  مهارة  املدرس 

MAN 3 Aceh Selatan    الطلبة يف   يسهلحىت ها و املفردات على الطلبة ليحفظ درس يعطي امل هي
الطلبة يف تعليم مهارة تباه  املتنوعة لرتقية انق واألساليب والوسائل  هم املادة، ويستخدم املدرس الطر ف

تخدم املدرس وسائل منها الغناء، اهلمس ويس  السمعية والشفوية  املدرس طريقةاالستماع. يستخدم  
الكرتون. وأفالم  والصورة  البطاقة  محاستهم    املتسلسل،  لرتقية  الطلبة  إىل  الدوافع  املدرس  ويعطي 

 وميوهلم.
 حماوالت املدرس ، مهارة اإلستماع :الكلمات املفتاحية 
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Abstrack 

Listening is one of the most important skills in learning arabic. Listening skill is 

the ability to listen to arabic words or sentences arabic and express them back 

from whas was heard. According to the observation result, the students at MAN 3 

Aceh Selatan are weak in the learning of listening. The purpos of this study is to 

find out how the efforts teachers to increase the ability of students in listening 

skill. The research method used in this research is method qualitative-analysis. 

Data collection technique is to conduct interviews.The research subject was arabic 

language teachers at MAN 3 Aceh Selatan. As for the data analysis techniques in 

this study using Miles and Hubberman’stheories, are data collection, data 

reduction, data display, and conclution of data. The results of this study are the 

efforts of teachers in improving students listening skills at MAN 3 Aceh Selatan 

are by giving vocabularies to memorize making it easier for students to 

understand the material, and using the variety of learning methods, learning 

models and media so as to improve students attention in learning listening skills. 

The teacher uses the listening and revealed method and the teacher uses the media 

including songs, chain murders, cards, pictures, and cartoon films. The teachers 

gives motivation to students to increase enthusias and interes students. 

Keywords:The Efforts Teachers, Listening Skill 

Abstrak 

Istima’ adalah salah satu keterampilan yang sangat penting dalam pembelajaran 

bahasa arab. Kemampuan istima’ adalah kemampuan dalam mendengarkan kata 

atau kalimat bahasa Arab dan mengungkapkannya kembali dari apa yang 

didengar. Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, siswa di MAN 3 Aceh Selatan 

lemah dalam belajar istima’. Adapun tujuan penelitian ini adalah ingin 

mengetahui bagaimana upaya–upaya yang dilakukan guru untuk meningkatkan 

kemampuan siswa dalam keterampilan mendengar bahasa Arab. Metode 

penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif-analisis. Teknik 

pengumpulan data adalah dengan melakukan wawancara. Subjek penelitian adalah 

guru bahasa Arab di Man 3 Aceh Selatan. Adapun Teknik analisis data pada 
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penelitian ini menggunakan teori Miles dan Hubberman, yaitu mengumpulkan 

data, mereduksi data, menyajikan data dan menyimpulkan data. Dan hasil 

penelitian ini adalah upaya guru untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam 

istima’ di MAN 3 Aceh Selatan adalah guru memberikan mufrodat-mufrodat 

kepada siswa untuk dihafal sehingga memudahkan siswa dalam memahami 

materi, dan menggunakan metode, model pembelajaran dan media yang beragam 

untuk meningkatkan perhatian siswa dalam pembelajaran maharah istima’. Guru 

menggunakan metode sam’iyyah wa syafawiyah dan guru menggunakan media 

diantaranya lagu, bisik berantai, kartu, gambar, dan film kartun. Dan guru juga 

memberikan motivasi pada siwa untuk meningkatkan semangat dan minat siswa 

dalam belajar istima’. 

Kata Kunci: Upaya- upaya guru, Maharah Istima’ 

 مقدمة 

العربية  إن   يوم  للغة  بعد  يوما  تزيد  اللغة  أمهية  العامل، كما أن  بني لغات  يف مكانة خاصة 
الذي  اللغة  بذلك  القرآن  لغة  إمنا  وهي  األسباب  إىل  العربية  اللغة  أمهية  وترجع  احلاضر،  عصران 
واألحكام  والنواهى  األوامر  املسلم  منه  يستمّد  الذي  القرآن  يفهم  أو  ليقرأ،  مسلم  حيتاجها كل 

 1الشرعية.

األربع يف عملية   إن االستماع مادة من املواد الدراسية يف املدارس وهو من املهارات اللغوية
فيها الت تستقل  حيث  املعرفة،  اكتساب  تستهدف  مقصودة،  إنسانية  عملية  هو  واالستماع  عليم. 

األصوات. فيها  وحتليل  املقصودة،  التواصل  حاالت  بعض  املدرس   األذن  على  بد  تدريب   ال  أن 
االستماع مهارة  على  متنوعة   الطلبة  يف التعليمية    والطرائق  الوسائلدام  كإستخ  مبحاوالت  املناسبة 

 2تعليم استماع.

 
اللغة األجنبيةمتقني سعيد،  1 تعليم  إىل طرق  فاندائجأ)  مدخل  األحكامجونج  مطبعة   :  ،1998  ،)

 . 6ص.

)القاهرة:  تدريس العربية يف التعليم العام نظرايت وجتارب رشدي أمحد طعيمة وحممد السيد مناع،  2
 . 88م(، ص.  2000دار الفكر العرىب، 
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قع ي توه Aceh Selatan ب اإلسالمية   رس اهي إحدى املد MAN 3 Aceh Selatan إن  
ويتعلم فيها الطلبة مادة اللغة العربية وفروعها  Simpang Tiga, Kecamatan Sawang يف القرية  

االستماع، وهذا البيان يكون   مهارة صعوبة وضعيفة يف    1-الفصل األول   الطلبة يف   نإ.  ستماعكاال
 كما هو املنشود، ومن مظاهرها أن الطلبة دليال على أن عملية تعليم االستماع فيه مل تكن انجحة  

اللغة العربية، هم  تماع. مثل يف استماع املفردات و ارتكبوا غلطة يف االس زوا صعبون أن مييي كلمات 
 ة" هم يسمعون "هديقه". مثال الكلمة "حديقأصوات احلروف وفهم املعىن،  

 تعريف مهارة االستماع 

االستماع هو استقبال الصوت ووصوله إىل األذن بقصد وانتباه، قد يتخلله انقطاع، وهذا 
 3االتصال اللغوى بني الناس مجيعا.   ة النوع هو املستخدم يف احلياة والتعليم، فهو إحدى عملي

لكى نقف على مفهوم االستماع جيب التفريق بينه وبني السماع من انحية، وهو ما ميكن 
 إليضاحه على النحو التاىل: 

يرتتب  وال  معناها  التفكري يف  أو  هبا  االهتمام  األذن لألصوات دون  استقبال  السماع هو 
تلقائية تعتمد على فسيلوجية   عليه فوائد تذكر، والسماع هبذا ليس عملية مقصودة بل هو عملية 

األذن، وقدرهتا على التقاط األصوات، وهو أمر ال يتعلمه الفرد ألنه ال حيتاج إىل ذلك، ومل يكن 
االستماع هو استقبال األذن لألصوات، مع االنتباه و هذا ما حدث يف درس االستماع اللغة العربية.  

النهاية إىل   فهمها واالستفادة منها، واالستماع هلا واالهتمام هبا والتفكري يف معناها، مما يؤدى يف 
الرموز.  إدارك  يف  تتمثل  ومتتالية  مركبة  عمليات  على  يشتمل  فهو  السماع،  متاما عن  هبذا خيتلف 

وتقومي.  ونقد  وتطبيق،  وتفسري،  وحتليل،  وفهم،  إدارك  هو  سبق  ملا  وفقا  مهارة اذا    4واالستماع 
  ها.اوالتفكري يف معن  استقبال األذن لألصوات مع االنتباه هلا   ياالستماع ه

 

 

 
فؤاد عليان،  3 اللغويةأمحد  املسلم،  ماهييتها وطرائق تنميتها    املهارات  دار  السعودية:  العربية  )اململكة 

 42م( ص.  2010

 )123 ص.  ...، القاهرة : عامل الكتب (  ،املعاصرة   العربية تعليم اللغة سعيد اليف، 4
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 أهداف تعليم مهارة االستماع 

 5إن أهداف عامة من تعليم مهارة االستماع هي: 

 أن يدرك الطلبة العناصر الرئيسية يف االتصال الشفوى الفعال. -1
 أن متىن لدى الطلبة القدرة على ختيل املوافق اليت يدور حوهلا احلديث.  -2
 املفردات وكيفية استخدامها يف مجل. أن يفهم الطلبة معىن عدد من  -3
 أن يلتقط الطلبة العناصر الرئيسية يف احلديث.  -4
 أن يتمكن الطلبة من متابعة احلديث وربط عناصره بعضها ببعض.  -5
 أن يتمكن الطلبة من تذكر ما يقال.  -6

 على االستماع جيد وصحيح. ة االستماع هي تنمية قدرة الطلبة  إن أهداف مهار  

 االستماع أنواع  

 6 خيتلف نوع االستماع ابختالف الغاية منه لذا فقد صنفت هذه األنواع كما يلي:  

الدروس  -1 إىل  االستماع  يف  النوع  هذا  ويتمثل  معلومات،  على  احلصول  بقصد  االستماع 
واحملاضرات يف املدارس واجلامعات. وال بد للمستمع هنا أن يكون متتبعا ملا يقول املتحدث 

 املعلومات اليت حيصل عليها صحيحة. حىت تكون  
االستماع بقصد النقد والتحليل، ويتطلب هذا النوع من االستماع أن يكون املستمع يقظا  -2

متنبها إىل املتحدث حىت ال تفوته أية فكرة مث يعمد بعد ذلك إىل احلكم على هذه الفكرة 
 حكما موضوعيا عادال. 

الت -3 االستماع  ويف  االستمتاع،  بقصد  استجابة االستماع  حالة  يف  املستمع  يكون  ذوقي 
 قصيدة شعرية ملحنة أو أغنية مجيلة. عاطفية سريعة ملا يستمع إليه فقد يستمع إىل  

 

 

)مكة املكرمة: جامعة أم    املرجع يف تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرىرشدي أمحد طعيمة،  5           
 . 429-432 ( ص. م  1986القرى، 

)لبنان : املؤسسة احلديثة  املرجع يف تدريس مهارات اللغة العربية وعلومها، علي سامي احلالق، 6            
 . 138م(، ص.  2010للكتاب، 
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 اجليد   شروط االستماع

ش  جي إن  منها،  اجليد  االستماع  علىروط  ابهتمام  أن   الطلبة   ب  يسمعهم  مبا   ، كبرياا يهتم 
املسموع،  معىن  الطلبة    ويفهم  على  وأن وجييب  العربية،  اللغة  احلرف  أصوات  التمييز  يستطيع  أن 

ويتكيف الطلبة عقليا بسرعة وأن ميارس تقاليد االستماع،  يلتقط األفكار الرئيسية فيما يستميع إليه، 
 7ما يسمعهم.

 أسس تعليم مهارة االستماع 

 8إن أسس تعليم مهارة االستماع منها:  

 االنتباه من الطلبة لسمع املادة وتفسريها وحتديد السلوك املرتتب عليها.  -1
 شعورية كالبعد عن مصادر الضوضاء. التخلص من املشتتات الشعورية واال -2
التدريس الفعال الذي يزيد من وعى الطلبة أبساليب توجيه اإلنتباه وجتنب عوامل التشتت  -3

 الذهين. 
 اسرتجاع اخلربات السابقة له أكرب األثر يف فهم املوضوع وتفسريه. -4
الدعاية  -5 وأساليب  املتناقضات  اكتشاف  على  ابلتدريب  النقدي  االستماع  مهارة  تكوين 

 وأهداف املتحدث. 
اجليد   -6 استعمال التدريب  املرء  على  يتعذر  حيث  السياق  من  الكلمات  معاين  فهم  على 

 القاموس أثناء االستماع. 

 خطوات السري يف تعليم االستماع 

 9فينبغي أن يكون درس االستماع يف خطوات حمددة وهي: 

 هتيئة الطلبة لدرس االستماع  -1
 . تقدمي املادة العلمية ابلوسائل املناسب بطريقة تتفق مع اهلدف احملدد -2

 
7https://www.slideshare.net.mobile.sabiqkamalulhaq/strategi-pembelajaran-bahasa-arab 

(diakses pada 16 Juli 2020 pukul 21.00 WIB) 

 . 2م(، ص.  1995، )ماالنج: إيكاب،  الوسائل املعينات يف تعليم العربيةإمام أسراري، 8

م(،    2000دار الفالح للنشر والتوزيع،  األردان: )أساليب تدريس اللغة العربية، حممد علي اخلويل، 9   
 . 26ص. 

https://www.slideshare.net.mobile.sabiqkamalulhaq/strategi-pembelajaran-bahasa-arab
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 توقري ما يراه الزما لفهم املادة العلمية املسموعة.  -3
 املالئمة، وضبط النظام والتقليل من الضوضاء.  وضع الطلبة يف األماكن -4
الطلبة وتوضيح معاين  -5 السابقة عند  امللقاة على مسامعهم خبربات  أو  املقروءة  املادة  رطب 

 الكلمات اجلديدة والقاء األسئلة املثرية. 
 الطالب بتلخيص ما مسعه وتقدمي تقرير لزمالئهم.تكليف   -6

 
 يف تعليم مهارة االستماع اإلجتاهات  

 10يف تعليم االستماع منها: إن اإلجتاهات   
، وضبط النظام والتقليل من االستماع وضع الطلبة يف األماكن املالئمة  يساعد على حسن  -1

 الضوضاء. 
 الطلبة ومدى انتباههم وخرباهتم السابقة. جعل املادة املسموعة مالئمة ملستوى نضج   -2
 تزود الطلبة ابلتوجيه الذي يساعدهم على إعادة إلقاء ما مسعوا وتلخيصه وشرحه.  -3
 مساعدة الطلبة على تقومي املوضوعات اليت يسمعوهنا.  -4
 مساعدة الطلبة على إدراك اهلدف من االستماع والرغبة فيه.  -5
 اإلذاعية ومناقشتها بعد االستماع إليها. تشجيع الطلبة على تقومي مثل هذه الربامج   -6

 
 مهارة االستماع تعليم   شكالت يف  امل

  اليت ميكن أن حتول دون تعلم االستماع، واكتساب مهارهتا  املشكالت  وهناك الكثري من   
  

 11وتنميتها، وتتمثل هذه املعوقات فيما يلي: 

 معوقات تتصل بطبيعة املوضوع  -1
 معوقات تتصل ابملدرس  -2
 معوقات تتصل ابلطلبة  -3

 
10https://sites.google.com/site/mashrooatakharog/moktarah (diakses pada 17 juli 2020 

pukul 18.00 WIB) 
 . 130 ، ص العربية...  تعليم اللغة سعيد اليف، 11

https://sites.google.com/site/mashrooatakharog/moktarah
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 معوقات تتصل بطريقة التدريس -4
 معوقات تتصل ابلبيئة الصفية.  -5

عوقات املأما  املعوقات لعملية االستماع تتمثل يف التشتت وامللل وعدم التحميل والتحامل.  
يف فهم املعىن املفردات أو اجلملة،   وضعيفة  طلبة صعوبةالطلبة يف تعليم االستماع منها ال  اليت يواجه

حيتاج الطلبة ليستمع مادة الدراسي قلقا،   ون يشعر   لبة فهمإذا كان كلمات مفقودة أو مل يسمعها الط
استماع   عملية  عند  ابمللل  الطلبة  ويشعر  االستماع،  يف  الطلبة  قدرة  قلة  وتكرارا،  لفرتة مرار  املادة 

 12طويلة. 

املتصلة ابملستمع  املشكالت  أوال،  نوعان:  تنقسم على  أن مشكالت يف مهارة اإلستماع 
وهي مشكالت خلقية عضوية ومشكالت النفسية والعقلية. اثنيا، مشكالت املتصلة ابملادة وتتمثل 

 13يف عدة جوانب منها لنوعية املادة وعدم مالئمتها لذوق املستمع وميولة. 

 ماع االست   هارةم تعليم  يف طرق

عملية التعليم والتعلم، أما   تخدمها املدرس ليسهلم اللغة هناك طريقة تعليم اليت يسيف تعلي  
 ق يف تعليم االستماع منها: طر 

 طريقة املباشرة  -1

تبتدأ هذه الطريقة بتعليم املفردات كتعزيز يف تكوين اجلملة اليت سيتم استخدامها يف تعليم  
  املستخدم هو األنشطة اليومية، مثل االستيقاظ والذهاب إىل املدرسةاالستماع. املوضوع  

 14وغريها. 

 طريقة اللغة الصوتية  -2

 
12Hasan, Keterampilan Mengajar Bahasa Arab Materi Istima’ Menggunakan Media 

Lagu, (Kalimantan Selatan: Ittihad Jurnal Kopertais Wilayah XI Kalimantan, 2017), hal 41-51. 

 . 163-162(، ص. 1995لس،  دار األندمكة املكرمة: )املهارة اللغوية   ، حممد الشنطى صاحل13  

أمحد طعيمة،  14 الناقة ورشدي  الناطقني  هبا،  حممد كامل  لغري  العربية  اللغة  تدريس  )رايض:  طرائق 
 . 73م(، ص.  2003املعارف اجلديدة، 
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مث   الفيديو  أو  الشريط  أو  املعلم  يسمع كلمات  ابلطلبة  الطريقة  تبتدأ  االستماع،  تعليم  يف 
 يقلد ما مسموع الطلبة معا. 

 الطريقة السمعية الشفهية -3
يستمع الطلبة أوال مث يبدأ حياكي ما استمع إليه. فيكتسب اإلنسان لغته األوىل كما تعلم عن  -4

احمليطني به يف الكالم فينطق بعض كلماهتا مث يقرأ هذه الكلمات طريق االستماع أوال مث تقليد  
 15وأخريا يكتبها.

 طريقة اإلنتقائية -5

اال  هي  طريقة  جتمع الإلتنقائية  اليت  احتياجات ائطر   طريقة  مع  يطابق  مث  اللغة  تعليم  يف  ق 
 التعليم وتطبيقها بشكل متناسب حبال الطلبة. 

 طريقة احلفظ واالستماع  -6
تتضمن هذه الطريقة ثالث خطوات. أوال، يشرح املدرس إىل الطلبة موضوعا أو مادة. واثنيا،  

 16حيفظ الطلبة املادة. واثلثا يستمع الطلبة املادة االستماع. 

 17ق يف تعليم االستماع  كما يلي: إن طر  

الطلبة   -1 قيام  القصة  ويعقب سرد  تناسبهم  بلغة  الطلبة  على  مالئمة  بسرد قصص  املدرس  قيام 
ابلتعبري عنها مقرتحني هلا عناوين خمتلفة ويتخارون من بينها العنوان املالئمة وقد يشرتكون يف 

 متثيل تلك القصص إن كانت تصلح لذلك. 
ب مستواهم  املعريف وهم سيتمعون أن يقرأ املدرس على الطلبة موضوعا مالئما أو قصة تناس -2

 فقط وبعد االنتهاء من القراءة يوجه إليهم ما أعده من األسئلة ويناقشهم فيما مسعوه. 
قبل   -3 من  املوضوعات  تقرأ  للقراءة.أن  اجمليدين  أحد  أو  إىل   املدرس  الطلبة  تقسيم  وميكن 

الستماع إىل ما جمموعات طبقا لطبيعة املوضوع وتكون اجملموعة الكبرية هي اليت تكلف اب 
 

الفوزان،  15 إبراهيم  بن  الرمحن  هبا  عبد  الناطقني  لغري  العربية  اللغة  ملعلمي  التدريبة  الدورات  دروس 
 . 30م(، ص.  1434اإلسالمي )الرايض: مؤسسة الوقف اجلانب النظري 

الويلي،  16 عبد كرمي  وسعاد  الديالمي  حسن  العربيةعلي  اللغة  تدريس  يف  العلمية  ط  الطرائق   ،1  
 23م(، ص.   2003)عمان: دار الشروق، 

 . 148ص. جع يف تدريس...، املر علي سامي احلالق، 17
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بألهداف  املكلفة  هي  األصغر  األخرى  واجملموعات  للموضوع  الرئيس  ابهلدف  يتصل 
الفرعية األخرى وبعد أن ينتهي املدرس أو الطلبة اإللقاء، يطلب املدرس من كل جمموعة 

 أن تقرأ ما وصلت إليه على مسمع من الكل بشكل صحيح. 

 االستماع   مهارة وسائل يف تعليم

 18الوسائل التعليمية هلا أنواع وهي كما يلي: إن  

املدرسة  -1 واإلذاعة  الراديو  مثل  السمع  حاسة  على  تعتمد  اليت  هي  السمعية،  الوسائل 
 واألسطواانت والتسجيالت الصوتية.

الوسائل البصرية، هي اليت تعتمد على حاسة البصر وتشمل النماذج والصياانت واألشياء  -2
 الصور أبنواعها واألفالم الصمتة.والشرائح والرسوم واخلرائط و 

واحد،  -3 وقت  يف  والبصر  السمع  حاسيت  على  تعتمد  اليت  هي  البصرية،  السمعية  الوسائل 
تستخدم  عندما  والشرائح  والصور  الناطقة  التعليمية  واألفالم  التعليمي  التليفزيون  تشمل 

 مبصاحبة تسجيالت صوتية للشرح والتفسري. 

تعليم    يف  وسائل  منها إن  البصرية،  السمعية  والوسائل  السمعية  الوسائل  هي  االستماع 
 الراديو، الغناء، قصص العربية، أفالم الكرتون، والفيديو والسنيما وغريها. 

 منهج البحث 
تستخدمه    اليت  املنهج  الوصفي الباحإن  ابلنوع  الكيفي  املنهج  هو  البحث  هذا  يف   ثة 

 19أن كل منهج يرتبط بظاهرة معاصرة بقصد وصفها وتفسريها يعد منهجا وصفيا.   التحليلي

حتت  طريقة و   اليت  واملعلومات  البياانت  إليها  ا مجع  البحث هي  ج  هذا  مع يف  املقابلة  طريقة 
 املدرس. 

 
مكتبة األجنلو املصرية  مصر:  ) املناهج والوسائل التعليمية،  حممد لبيب النجيحي وحممد منري مرسى،  18

 . 235م(، ص.   1977: 

 
العساف19 محد  بن  السلوكية،  ،  صاحل  العلوم  يف  البحث  إىل  العبيكان، )الرايض املدخل  مكتبة   :  

 . 189 .ص  (2000
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ابلتحليل   ة قيطر و   البحث  أدوات  نتائج  بواسطة حتليل  يتم  البحث  البياانت يف هذا  حتليل 
البحث. أسئلة  إجابة  يف  مضبوطا  التحليل  ليكون  بينها  العالقة  وتشكيل  حتليل   والطريقة  الكيفي 

 Dataالبياانت  فيها: مجع(  (Humberman  وهامربمان   (Miles)  مايلز  البياانت تعتمد على نظرية

Collection)   )البياانت  وخفض  ( (Data Reductionالبياانت  عرضو (Data Display   )ورسم 
 20 (.nConclutio)   االستنتاجات

 ومناقشته   نتائج البحث

عن حماوالت   البياانتولنيل  ،  MAN 3 Aceh Selatan  ب   ث ابلبح  ةحثاالبقامت    لقد
 ـاملدرس اللغة العربية ب  قابلة مع قدرة الطلبة على مهارة اإلستماع  فقامت الباحثة مبمدرس لرتقية  

MAN 3 Aceh Selatan : و نتائج املقابلة كما يلي . 

 مادة تعليم االستماع  -1

ا املقابلة الشخصية،  نتيجة  تعليم  لكتاب املدرسي الذي يستاعتمادا على  خدم املدرس يف 
دروس  هو  العالية للغة  ا  االستماع  املرحلة  يف  )  العربية  العلمي  التعليم (  scientificمبدخل  منهج 

ويستخدم املدرسون هذا الكتاب يف املدارس األخرى يف اندونيسيا عامة. خبالف الكتاب . 2013
املدرسي، يعطي املدرس إىل الطلبة مادة االستماع من املرجع األخرى وفقا ملادة املدرسي كاملادة من 

 21ا املادة املدرسي اليت أيخذ املدرس من اإلنرتنيت هي مادة الغناء والقصة وغريها. اإلنرتنيت، وأم

يتطور املدرس مادة االستماع من الكتاب املدرسي واإلنرتنيت اليت يتم تلخيصها وتدريسها 
الطلبة.  ويتطور مادة االستماع  املناسبة لرتقية مهارة االستماع لدى  الطريقة واألسلوب  ابستخدام 

 دة املواد اجلديدة وفق أبهداف التعليم املراد ويقدم بطريقة التعليم املناسب. بزاي

 االستماع  مهارة    طريقة تعليم -2

يس اليت  األساليب  جمموعة  هي  التدريس  ت  تخدمها طريقة  أهداف  حتقيق  يف  ربوية املدرس 
قد عرض اللغويون بعض للغة العربية عامة.  يستخدم املدرس طرق التدريس يف تعليم مواد امعينة.  

 
20 Agus Salim, Teori dan Paradigma Penelitian Sosial (Yogyakarta: Tiarawacana, 2006) 

hal 20-24 
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الطرق يف تعليم اللغة األجنبية أن للمدرس أن خيتار ما يناسب بني املواد والطريقة، وعلى املدرس أن 
كمثل يعرف أنه ال جيد طريقة وحيدة مناسبة مع كل الظروف ويف كل اجملتمعات ولكل الدارسني.  

وط  الكتابة  لتدريس  مناسبة  اإلمالء  االستماع طريقة  لتدريس  مناسبة  والشفوية  السمعية  ريقة 
 واملفردات.

يف تعليم االستماع املدرس    اليت يستخدمهاالطريقة  على نتيجة املقابلة الشخصية،    ااعتماد
الطر  والكالم هي  االستماع  مبهارة  االهتمام  الطلبة يف  تطلب  الطريقة  هذه  والشفوية.  السمعية  يقة 

 واملفردات والكتابة.  

هي أبن يكون   MAN 3 Aceh Selatanاملدرس ب    عندابلطريقة السمعية والشفوية  املراد  
العربيةق  الطلبة ابللغة  االتصال  على  طريقة   ادرا  على  ليطلق  شفوي(  )مسعي  مصطلح  صياغة  إىل 

 مما يسمع.   تكرارميكن الطلبة يف تعبري و هبذه الطريقة  و .  ىل إتقان مهارات االستماعيهدف إ 

 إىل الطلبةيسمع املدرس املفردات والكلمات  س االستماع هي يدر تخطوات املدرس يف أما 
ل االسؤ  مث الطلبة جييب  ثالث مرات واملدرس يقرأ النصيكرر الطلبة ما يقال املدرس.مث  ثالث مرات

 22 درسي.كتاب املاليف  

 الغناء أو القصص   يطلب الطلبة على استماعهي  و أو قصة    وسيلة الغناء  يستخدم  املدرسو 
 يستخلص يف شكل اجلملة وسيتنتج بشكل كميل.مسعهم، مث  مما   املفردات  الطلبة  مث يكتب 

 االستماع   مهارة   وسيلة تعليم -3

لتحسني عملية التعليم   ات واآلالت اليت يستخدمها املدرس لوسيلة هي مجيع األدو املراد اب
ساهبم وتنمية االجتاهات تعلى املهارات وإك  األفكار وتدريب الطلبة وتوضيح معاين الكلمات وشرح  

تعليم والتعلم، وال بد للمدرسني أن يهتم هبا الوسيلة هي أمر مهم يف حتقيق أهداف ال  ،وغرس القيم
 عملية التعليم والتعلم.  وسائل التعليم املناسبة الذي يستخدم املدرس يف  إختيار  اهتماما جيدا يف

التعليم متنوعة، استناد التعليوسائل  السليمة، وهي وسائل  املعقدة )السينما، ا إىل تعقيد  م 
و  واستنادا  والتليفزيون  والنص(.  والشفافية،  والصوت،  )الشرائح،  البسيطة  التعليم  ووسائل  الفيديو( 
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امل  اجملعلى أساس  التعليم  والتليفزيون، ووسائل  التعليم )راديو  موعة )شريط صويت داده، أي وسائل 
 والفيديو واهليدرولوجي التشغيلي( ووسائل التعليم الفردية )الكتب من املدرسة واهلاتف(. 

أن   تعرف  ابملدرس  الشخصية  املقابلة  يستخدمها  الوسائل  من  تعليم  يف    املدرساليت 
 23. وأفالم الكرتون   البطاقة والصورة ،  املتسلسل  اهلمس، السبورة، الغناءاالستماع هي  

 لصوت اإليقاعيجمموعة من اهي    MAN 3 Aceh Selatan  ـ املدرس ب  عند  لغناءاملراد اب
 . )اليت حتتوي على إيقاع(لهجة أو الرتاكيب الفنية السليمة لتسهل يف فهم مادة االستماع  ب

احملتاج.البطاقة هي ورقة كثيف مستط أمر  لكل  املدرس  تستخدمها  احلجم،  أنواع يل  ومن 
هي  املدرس  يستخدم  الذي  املفردات  البطاقة  اجلملة   البطاقة  الدور  البطاقة  اهلمس لعبة    . البطاقة 

 تنمية مهارة االستماعهو وسيلة اللعب اللغوي لاملدرس    ( عند Game Whisper Race)املتسلسل  
سرعة يف أخذ املعلومات من األخرين التعليم يف هذه اللعب سيتعليم  .  لدى الطلبة  املعلومات  ولفهم

 أن تكون مفردات والكلمات. واالهتمام بدقة املعلومة املأخوذة وتلك املعلومات إما  

 24خطوة املدرس يف إجراء اهلمس املتسلسل هي : 

 طلبة.   7-6تنقسم الطلبة إىل جمموعني أو ثالث جمموعات، كل جمموعة تتكون من  -1
 س كلمة أو رسائل قصرية من املدرس عب يقبل اهلمقام الطلبة واصطف إىل الوراء. الل -2

الالعب  إىل  مسعها  ما  يلقى  الثاىن  والالعب  الثاىن،  الالعب  إىل  مسعها  ما  يلقي  مث 
 الثالث وهلم جرا والالعب األخر يكتب ما مسعها على السبورة. 

وإرتفاع  املدرس -3 جمموعة  لكل  حاصل  لكل   تقارن  املوجود  اخلطأ  على  تعتمد  النتيجة 
 جمموعة. 

االستماع وتدل على معىن ها يف تدريس  هي وسائل ميكن استخدام  الصورةإن عند املدرس  
مهية هذه احلال واحلوادث واالسم. وميكن خفض هذه الصورة من اجملالت والصحف وملقصات. وأ
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 وتوضيح العالقات بني األشياء واملعاين مساعدة فعالة يف فهم الكلمات    الوسيلة هي تساعد الطلبة
. والصورة مساعدة املدرسني يف حتقيق أهداف التعليم، ألن الصورة هي الوسيلة السهلة مما يسمعها

 واملهمة لتعزيز قيمة التعليم. 

أب العربيةاملراد  الكرتون  املدرس   فالم  ا  عند  الصور  اهي  يستخدم  اليت  العربيةملتحركة  . للغة 
املعقدة،   وعنده منافع كوسيلة الرتفية والتعليمية، يعىن لتوفر املعلومات، ليشرح عملية، ليشرح املفاهيم 

. ابستخدام أفالم الكرتون تهممبادة دراس  ةبميأل حاجة الطلوأفالم الكرتون اجليدة هي اليت    وغريها.
 25ة ليسهل التعلم يف مادة اإلستماع.العربي

 االستماع   مهارة  املدرس يف تعليم  ا جهااملشكالت اليت يو  -4

 تعليم وتعلم  املدرس يف   ها من النتيجة املقابلة الشخصية مع املدرس، املشكالت اليت يوجه
الطلبة يف    االستماع قلة قدرة  و ياملفردات والكلمات جباستماع  هي  قدرة  دة  الطلبة صحيحة، وقلة 

الطلبة صعبة وضعيفة    على املفردات حىت جيعل  على  ويفهم معىن سيطرة  احلروف  مييز صوة   على 
بذلك، الطلبة يعترب تعلم اللغة   .ومادة االستماع خاصة يف تعلم اللغة العربية  حىت الطلبة ميل   املفردات

مادة صعوبة.   هي  املشكلة،  هبالعربية  لدى    يسببذه  وانتباه  اهتمام  تعليم قلة  عملية  عند   الطلبة 
 االستماع.   وتعلم مادة 

غري مناسب ابلقدرة واملعرفة لدى الطلبة. واملدرس صعبة أحياان، املادة اليت يدرس املدرس  
الطلبة.   املناسبة حبال  والطريقة  األسلوب  اختيار  تدريسيف  املشكلة يف  يوجه  املدرس  مادة   لذلك 

 االستماع.

املدرس يف تطبيق قة يف تعليم االستماع هي قلة قدرة  مشكالت املدرس يف استخدام الطري
 طريقة املباشرة اليت يف عملية تعليمها يستخدم اللغة األم. التعليم االستماع، ك الطريقة عند  

يوجه اليت  االستماع    ها املشكلة  تعليم  عند  تقدمي املدرس  مقصور يف  الوسيلة،  حيث  من 
قال املدرس، يف   . (speaker)ومكرب الصوت    املدرسة، كالكرتونالوسيلة تعليم اللغة العربية يف هذه  
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، الطلبة صعوبة يف ة  والغناء ويشاهد أفالم الكرتون يريد أن يسمع املاد  م وتعلم عندما املدرسيتعل
 ألن صوهتا الصغري.   استماع

 االستماع   مهارة   حماولة املدرس لرتقية قدرة الطلبة على  -5

ولتطوير واكتساب   قدرة الطلبة على مهارة االستماع  لرتقيةاملدرس  حاولة هي نشاط  مب  املراد
 لتساعد عملية تعلم الطلبة.  املدرس   هااليت يوجه  حملول من املشكالت

ت الشخصية  املقابلة  عن  من  لرتقية  عرف  املدرس  اللغة حماولة  استماع  على  الطلبة  قدرة 
 العربية، منها: 

 ليسهل يف تعليم االستماع   ليحفظهااملفردات على الطلبة    درسيعطي امل -1
 االستماع   تباه الطلبة يف عملية تعليم والتعلمانلرتقية  املتنوعة  الطرائق    درس يستخدم امل  -2
 يستخدم املدرس أسلوب التعليم املتنوع حىت ال يكون الطالب سائمني هبا.  -3
 . اللغويةلعب  ا  مثل   املتنوعةالوسائل  يستخدم املدرس   -4
 .رتقية احلماسة وميوهلملإىل الطلبة  يعطي املدرس الدوافع   -5
 أتكيد الطلبة على أمهية تعليم االستماع. -6

  خامتة

املدرس لرتقية   ت تعرف أن حماوالفMAN 3 Aceh Selatan   ابلبحث  الباحثة  تما قام بعد 
الطلبة على  امل هي  ستماع  إلا  مهارة   قدرة  ليحفظ  درس يعطي  الطلبة   يسهلحىت  ها  و املفردات على 

تباه الطلبة يف املتنوعة لرتقية انوالوسائل    واألساليب   يستخدم املدرس الطرائقيف فهم املادة، و   الطلبة
يستخدم   االستماعمهارة  تعليم   طريقة.  و   املدرس  والشفوية  اهلمس   وسائلالسمعية  الغناء،  منها 

الكرتون.   وأفالم  والصورة  البطاقة  محاستهم  ويعطي  املتسلسل،  لرتقية  الطلبة  إىل  الدوافع  املدرس 
 وميوهلم.
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