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 الفصل الثاني
 ىاإلطار النظر 

 المفهوم النظري . أ
 مفهوم الفعالية .1

ىي مضبوطة، تأثَت و نفوذ. جاء يف ادلنجد أن معٌت الفعالية ىي  الفعالية
فّعالية ىي مصدر من فّعال وىي أمثلة   18النافذ، ادلؤثر، الذي يؤدي إىل نتائج.

اذلدف ) الكمي، والفعال مقياس يعُت مدى  19ادلبالغة دبعٌت تأثَت أو نفوذ.
كلما كثرت مئوية اذلدف احملصول عليو  وعي، والوقت( احملصول عليو. ووالن

 20تزداد فعاليتها.
 السمعية الشفويةمفهوم الطريقة  .2

 الطريقة ( أ
 متنوعة عن الطريقة منها: تعاريف ىناك

الطريقة عند عبد ادلنعم سيد عبد العال، يف أوسع معانيها ىي أن تكون  .1
الالزمة لعمل شئ من األشياء. والطريقة يف أبسط إعدادا للخطوات 

 21معانيها ىي الزبرج عن سلوك السبيل يف عمل األشياء.

                                                             

.952(، ص .  1986يف اللغة و األعالم، )دار ادلشرق: بَتوت، لويس معلوف، . 18 
  ادلنجد

19
  Atabik Ali, Kamus Kontemporer Al-Ashri, ( Yogyakarta: Multi Karya Grafik, 

2003), h.1399 
 244عريب. ص.  –زلمد فَتوز وأمحد ورسون منور قاموس ادلنور اندونيسي   20
القاىرة: دار غريب للطباعة عبد ادلنعم سيد العال، طرق تدريس اللغة العربية ،)   21

 27والنشر والتوزيع(، ص. 
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 22الطريقة ىي ركن ىام من أركان حسن التدريس. .2
يف إطار التعريفات الكثَتة، ىي: اخلطة العامة ادلستمدة ادلرد بالطريقة  .3

من نظريات وافًتاضات معينة لتعليم اللغة وتعلمها واليت يتبعها ادلعلم يف 
تقدمي ادلواد اللغوية ويطبقها يف عملية تعليمية تعلمية يف حجرة الدراسة 

 23من خالل إجراءات صفية تنطبق عليها. 
مفهوم الطريقة من خالل اإلشارة إىل  وظهر ىذا التعريف بالوقوف على

 24بعض ادلصطلحات اليت ترتبط هبا ارطباطا وثيقا، وىي:
ادلدخل أو ادلذىب: وىو رلموعة من ادلبادئ ادلًتابطة مع بعضها بعضا،  .1

وىي عادة تستمد من نظرة قد تكون نظرية لغوية، ونظرية نفسية وردبا 
 نظرية تربوية.

يب اليت يتم بواسطتها تنظيم اجملال الطريقة: وىي رلموعة من األسال .2
اخلارجي للمتعلم بقصد ربقيق األىداف الًتبوية ادلعينة، أو أن الطريقة 
عبارة عن خطة شاملة يستعان هبا يف ربقيق اذلدف الًتبوي ادلنشود، 
ويتطلب ىذا عدد من اخلطوات واإلجراءات واألساليب داخل حجرة 

 وخارجها.

                                                             
 38جودت الركايب، طرق تدريس اللغة العربية،) دمشق سورية: دار الفكر (، ص.   22
 138أفرجيون أفندي، منهج مقًتح لتعليم اللغة العربية ) بندونج: حاكم(، ص.   23
 138ادلراجع السابق، ص.   24
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يأخذ مكانو فعال يف حجرة الدراسة، األسلوب: وىو تطبيقي، ما  .3
ويتمثل يف اخًتاع معُت تستخدم غاية مباشرة. وجيب أن يتناغم 

 األسلوب مع الطريقة وادلدخل على السواء.
 لسمعية الشفويةالطريقة ا  ( ب

طريقة السمعية الشفوية ىي طريقة تفضل سبرين االستماع 
مى ىذه الطريقة وتس 25والكالم مث القراءة مث الكتابة ألن اللغة النطق.

طريقة مسعية شفوية ألهنا ذبمع بُت السماع والنطق قبل عملية تدريس 
ولقد أدى االىتمام اجلديد ادلتزايد بأن يكون اإلنسان  26القراءة والكتابة.

قادرا على االتصال باللغة األجنبية إىل صياغة مصطلح ) السمعي 
ستماع والكالم الشفوي( ليطلق على طريقة هتدف إىل إتقان مهارات اال

 27أوال كأساس إلتقان مهارات القراة والكتابة ثانيا.
تنطلق ىذه الطريقة من تصور للغة مؤداه أهنا رلموعة من الرموز 
الصوتية اليت يتعارف أفراد اجملتمع على داللتها بقصد ربقيق االتصال بُت 
بعضهم البعض، من ىنا فإن اذلدف االساسي يف تعليم العربية ىو سبكُت 

َت الناطقُت بالعربية من االتصال الفعال بالناطقُت هبا. يًتتب على غ
                                                             
25

 Zulkifli, Metode Pengajaran Bahasa Arab, ( Pekanbaru: Zanafa Publishing, 

2011), h. 22 
) اجليزة،  الدار 2008عمر الصدق عبد اهلل، تعليم اللغة العربية للناطقُت بغَتىا,  26

 العادلية لنثر والتوزيع(، ص.
 

زلمود كامل النافة، تعليم اللغة العربية للناطقُت بلغات أخرى ) جامعة أم القرى (،  27
 88ص. 
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التصور السابق للغة أن يبدأ بتعليم الدارس مهارات االستماع اجليد أوال 
مث مهارة الكالم. ان مهارة االستماع والكالم مها ادلهارتان األساسيتان 

 28اللتان زبظيان باالىتمام األكرب يف ىذه الطريقة.
دلدخل إىل ىذه الطريقة إىل ما وصل إليو علماء اللغة ويستند ا

من نتائج يف ما يتصل بدراسة األصوات والًتكيب اللغوى النحوية 
والصرفية، والدراسات ادلقارنة والتقابلية بُت لغة ادلتعلم واللغة اجلديدة اليت 

 29يتعلمها. ولقد وصل علماء اللغة إىل عدة أمور ىي:
 كتابةأّن اللغة حديث وليست   -
 أّن اللغة رلموعة منظمة من العادات -
 أّن ما حيب أن يعلم ىو اللغة وليس ما حول اللغة -
أّن اللغة ىي ما يتحدث هبا أصحاهبا بالفعل وليس ما ينبغي أن  -

 يتحدثوا بو
 أّن اللغات زبتلف عن بعضها البعض -

 خطوات استخدام الطريقة السمعية الشفوية
 الشفهية فهي:وأما خطوات الطريقة السمعية 

                                                             
زلمود رشدى خاطر و أصحابو، طرق تدريس اللغة العربية والًتبية الدينية يف ضوء   28

 401(، ص.  1983االذباىات الًتبوية احلديثة ) القاىرة : دار ادلعارفة، 
 يثمر الدين بردانشاه، طرق تدريس اللغة العربية لغَت العرب من النظرية إىل التطبيق  29

 39) باكنبارو : كريأسي ايدوكسي (، ص.  
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التمهيد الذي يشتمل على ما يتعلق بادلادة ادلعروضة كالتعليق عن  .1
 الدرس ادلاضى أو اإلختبار القبلي عن ادلادة الدراسية

ا، بتكرر يقدم ادلدرس احلوار القصَت ويقراء ادلدرس احلوار القصَت  .2
 ويستمع الطالب إىل قراءة ادلدرس بدون النظر إىل النص

ر، يقلد الطالب قراءة ادلدرس كلمة فكلمة التقليد وحفظ احلوا .3
 وحيفظون تلك ادلفردات، وتسمى بتقنية التقليد واحلفظ

 والتقنية ادلتبعة يف تقدمي منوذج الكلمة الصعبة تقنية تقليدية .4
 أمر ادلدرس الطالب بالقيام باحلوار امام الفصل متبادلُت .5
ة أمر ادلدرس الطالب بًتكيب اجلملة البسيطة على حسب ادلاد .6

 ادلتعلمةئ
 30.الطالب واحدا فواحداالختتام يوزع ادلدرس الواجبة ادلنزلية إىل  .7

 خصائص الطريقة السمعية الشفوية
 31وأما خصائص الطريقة السمعية الشفوية فهي فيما يلي:

إن ىدف تعليم ىذه الطريقة استيعاب مهارات اللغوية األربعة  .1
 بادلعتدل

 الكالم، القراءة مث الكتابةىذه الطريقة مبدوئة من االستماع،  .2
 منوذج الكلمة األجنبية حوار .3
كيفية استيعاب منوذج الكلمة بادلمارسة. وىذا التمرين على حسب  .4

 التقوية( –االستجابة  –السلسلة التالية ) ادلثَت 

                                                             
30

 Acep Hermawan, Op Cit, h. 129-190 
31

 Zulkifli, Op Cit, h. 31-32 
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ادلفردات ادلعرضة زلدودة وترتبط بالنص دائما أى أن تلك ادلفردات  .5
 ال تقوم بنفسها

األصوات منظم ليستفيدىا ادلتعلم، وكيفية تعليمها وتعليم نظام  .6
 بتقنية ادلظاىرة، التقليد، ادلقارنة، التقابل وغَتىا

وتعليم الكتابة جزء من تعليم الكالم أى أن درس الكتابة يتكون من  .7
 منوذج الكلمة وادلفردات

 إمهال الًتمجة واستخدام اللغة األم على حسب احلاجة إليها للتوضيح .8
ا، استقرائيعد ال تعلم للمرحلة األوىل وتعليم القواعد ودرس القوا .9

 وتعليمها مبدوء من السهلة إىل الصعبة
واختيار ادلادة يعتمد على النموذج الذي على التفريق بُت تركيب   .10

اللغة األجنبية واللغة األم وحنتاج إىل ربليل األخطاء العامة لدى 
 الطالب

 االبتعاد عن خطاء استجابة الطالب  .11
ع ادلدرس مركز نشاط التعليم، ويستجيب الطالب ما يبلغو موق  .12

ادلدرس. استخدام ألة ادلسجلة، معمل اللغة والسمعية البصرية 
 الضرورية.

 وعيوب الطريقة السمعية الشفوية فيما يلي: مزايا
 فمزايا الطريقة السمعية الشفوية ىي:

 لدى الطالب مهارة النطق اجليدا .1
 تركيب منوذج الكلمة ادلتمرنةيصبح الطالب ماىرين يف  .2
 جو التعلم مريح وجذاب ألن الطالب متسامهون .3
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 عيوب الطريقة السمعية الشفوية ىي:
الطالب ميكانيكية، وال يعرف ويفكر الطالب معٌت النطق  استجابة .1

ادلنطوق. ىذه احلالة ذبري مدة عدة الشهور حىت يشعر الطالب 
 بادلمل.

بالطالقة إن كانت الكلمة مستخدمة يقدر الطالب على االتصال  .2
 سبارس داخل الفصل.

معٌت الكلمة ادلدروسة ال يتخلع عن النص حىت يفهم الطالب فهم  .3
 معٌت الكلمة وبالرغم أن لكل كلمة عدة معاىن النص.

نشاط التعلم داخل الفصل غامض ألهنم يستجيبون هتيج ادلدرس  .4
 32فقط.

 (Dengar Lagu)  سماع الغناءلعبة  .3
 عبةللامفهوم  ( أ

ع الداخلية واخلارجية. والعوامل قويف عملية التعليم، وجدت ادلوا
اخلارجية من قلة وسائل التعليم اليت يستخدمها ادلدرس. فلذالك، كان 
لوسائل التعليم دور مهم يف تعليم اللغة األجنبية، ومنها تعليم اللغة العربية. 

لغة العربية. اللعب فكان لعب اللغة وسيلة جديدة نافعة يف برامج تعليم ال
 أصلو ألعاب دبعٌت شيء مريح القلب سواء كان بأدوات مريح القلب أم ال.

قال فتح اجمليب وأصدقائو أن اللعب أحوال معينة حُت يبحث ادلرء  
عل أنواع األلعاب لًتقى أن ذب عن ادلريح أو الشبع من أنشطة اللعب.

واللعبة ىي إحدى من  33عدة القدرة ادلعينة بناء على خربة التعلم. لطالبا

                                                             
32

 Zulkifli, Op Cit, h. 33-34 
33

 M. Khalilullah,  Log Cit, h. 49 
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الوسائل، والوسائل االعالم ذلا دور كبَت وفعال يف تدريب األفراد على 
االستماع اجليد وذلك عن طريق عرض الربامج الثقافية والعلمية الشيقة واليت 

 34تدفع ادلشاىد أو ادلستمع إىل االنصات هبدف فهم مادة العرض.
 (( Dengar Lagu سماع الغناء  ( ب

سمع األلعاب حيث كان ي إحدىمن  Dengar Laguع الغناء ا مسلعبة 
ستماع وربليل الغناء.ىذه البناء على اادلدرس  الطالب الغناء الذي يتغٌت

طالب لعبة هتدف إىل سبرين الال. ىذه نص الغناء من ادلدرساج إىل اللعبة ربت
 35.ستماعة االيف مهار 

  Dengar Lagu ىدف لعبة مساع الغناء .1
 .ستماعهارة االميف طالب يهدف إىل سبرين الىذا اللعب 

 احملتاجة يف ىذه اللعبة ىي نص الغناء اآللة .2
 36طريقة اللعبة .3

 موضوع الغناءخيرب ادلدرس الطالب على  (1
يتغٌت ادلدرس الغناء مرة فقط كمثل، يعطى ادلدرس الطالب   (2

 ليستمع الغناء
 يعطى ادلدرس الكلمة أو شعر الغناء إىل الطالب (3
 يقرأ ادلدرس شعر الغناء، ويتبع الطالب بعده  (4
 ادلدرسة كل شعر الغناء مع الطالب تتغٌت (5

 
                                                             

 98(، ص.  1991زكريا إمساعيل، طرق تدريس اللغة العربية ) دار ادلعرفة اجلامعية،   34
35

 M. Khalilullah, Op Cit, h. 55 
36

 Fathul Mujib dan Nailur Rahmawati, Log Cit, h. 144-145 
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 ستماعمهارة اال .4
مهارة االستماع ىي قدرة الطالب على ربليل و فهم الكلمة أو اجلملة 

االستماع ىو إدراك وفهم وربليل وتفسَت وتطبيق  37ادلنطوقة أو ادلسموعة.
لالستماع  38و االنتباه إىل شيئ مسموع.ونقد وتقومي. وىو فهم الكالم أ

مهارات كثَتة ينبغي للمعلم أن حيرص على ربقيقها يف طالبو، وتنميتها فيهم. 
وأساس ىذه ادلهارات مبٍت على: دقة الفهم، والتذكر، واالستيعاب، 

 39والتفاعل.
 واألحوال ادلهتمة هبا يف تطوير مهارة االستماع:

 القدرة على يعرف الصوت العريب  .1
 القدرة على تقليد النص ادلسموع .2
 القدرة على فهم النص ادلسموع .3

 40: ستماعأما أهداف مهارة اال
 تعرف األصوات العربية وسبييز ما بينها من اختالفات ذات داللة (1
فهم ما يلقي عليو من حديث باللغة العربية وبايقاع طبيعي يف حدود  (2

 . الطالب ادلفردات اليت تعلمها
 يةنقاط األفكار الرئيس (3

                                                             
37

 Acep Hermawan , Log Cit, h.130. 

زلمد علي الكامل وزلمد صالح الدين، القائد لتعليم مهارة االستماع) ماالنق:   38
 13جامعة موالنا مالك إبراىيم(،ص.

 3(، ص. 2015كرياسي ايدوكسي، خليل اهلل، االستماع )بكنبارو:    39
رشدى أمحد طعيمة، دليل عمل يف إعداد ادلواد التعليمية لربامج تعليم العربية )   40

 169جامعة أم القوى ( ص. 
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 التمييز بُت الفكرية الرئيسية واألفكار الثانوية (4
 يعرف احلركات الطويلة واحلركات القصَتة والتمييز بينها يف النطق هبا (5
 يعرف التشديد والتنوين وسبييزىا صوتيا (6
 إدراك العالقات بُت الرموز الصوتية وادلكتوبة (7
 التمييز بُت احلقائق واآلراء من خالل سياق احملادثة العادية (8
 متابعة احلديث وإدراك بُت جوانبو من عالقات اللغوية (9

 ( معرفة تقاليد االستماع وآدابو10
 التمييز بُت األصوات ادلتجاورة يف النطق وادلتشاهبة يف صوت  (11
إدراك أوجو التشابو والفروق بُت األصوات العربية وما يوجد يف اللغة   (12

 األم من أصوات
دون أن يعوق ذلك قواعد تنظيم االستماع إىل اللغة العربية وفهمها   (13

 ادلعٌت
 التكيف مع ايقاع ادلتحدث  (14
 استخدام السياق يف فهم الكلمات اجلديدة، وإدراك أغراض ادلتحدث.  (15

 ستماعأهمية  مهارة اال
يعد االستماع فنا لغويا رئيسا من بُت فنون اللغة األربعة:       

االستماع، التحدث، القراءة والكتابة. كما أنو الفن األول الذي يتعامل معو 
الطفل. فالطفل يبداء عالقاتو اخلارجية دبن حولو عن طريق االستماع، 

 فتبداء مهارات االستماع بالنمو قبل غَتىا.
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اع ىو الفن الذي اعتماد عليو يف العصور السابق مث إن االستم      
حيث كان اعتماد الناس فيها على ادلنطوق، والروايات السفوية حىت جائت 

 41الطباعة وجاء عصر الكتلبة بعد عدة القرون. 
وقد أثبتت الدراسات أمهية االستماع من خالل إحصائيات بينت       

نون اللغة األربعة يف اليوم نسب توزيع اإلتصال اللغوي بُت الناس على ف
% من الوقت تقضيو الناس مستمعة إىل 45حيث جاءت دبا يلى: 

% من وقتهم 50% أي : 5اآلخرين. وطالب ادلرحلة اإلبتدائية يزيدون 
% من الوقت تقضيو الناس 30ادلدرسي يقضونو يف االستماع إىل غَتىم. و

س بُت القراءة % من الوقت تقضيو النا25متحدثة إىل اآلخرين. بينما 
 والكتابة.

وجييب أال ننس أن بعض الفنون تعتمد اعتمادا كبَتا على االستماع وادلرئية 
 42تعتمد على ىذا الفن.

 طرائق تدريس االستماع
 43منها: طرائق تدريس االستماع

 الطريقة ادلباشرة .1
                                                             

رشدي أمحد طعيمة ، مدمد السيد مناع، تدريس العربية يف التعليم العام نظريات   41
 بتصرف 81-80وذبارب ، ص. 

-144ريس اللغة العربية يف ادلرحلة اإلبتدائية ، ص. فاضل فتحي زلمد وايل، تد  42
 بتصرف 146

زلمد علي الكامل وزلمد صالح الدين، القائد لتعليم مهارة االستماع) ماالنق:   43
 40-39جامعة موالنا مالك إبراىيم(،ص. 
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 الطريقة السمعية الشفوية .2
خيتلف عن األشكال تعتقد الطريقة السمعية الشفوية أن تعلم اللغة ال 

األخرى للتعلم. فما دامت اللغة نظاما شكليا زلكوما حنويا، فإنو ديكن 
تنظيم اللغة شكليا لزيادة كفاءة التعلم إىل أقص درجة. وىكذا فإن ىذه 
الطريقة تركز على مظاىر اآللية لتعليم اللغة واستعماذلا. ىناك الكثَت من 

طريق ادلواقف، والطريقة السمعية  أوجو التشابو بُت طريقة تعليم اللغة عن
الشفوية من حيث النظام الذي تتبعو كل منهما يف تقدمي مهالرات اللغة 
ومن حيث الًتكيز على صحة اللغة من خالل ادلران والتدريب على 

 األبنية األساسية وأمناطا اجملل يف اللغة اذلدف.
 الطريقة التواصلية االتصالية .3

 خطوات تعليم مهارة االستماع
على ادلعلم أن يربز ذلم أمهية  44هتيئة الطالب لدرس االستماع : .1

االستماع وأن يوضح ذلم طبيعة ادلادة العلمية اليت سوف يلقيها عليهم 
أو التعلمات اليت سوف يصدرىا وأن حيدد ذلم اذلدف الذي يقصده، 
أي يوضح ذلم مهارة االستماع اليت يريد تنميتها عندىم وأن يبطئ يف 

ن كان ادلطلوب تنمية مهارة االستماع وأن يسرع فيها إن كان القراءة إ
 ادلطلوب تدريب التالميذ على اللحاق بادلتحدثُت مسرعي احلديث.

 تقدمي ادلادة العلمية بطريقة تتفق مع اذلدف احملدد .2
 توقَت ما يراه الزما لفهم ادلادة العلمية ادلسموعة .3

                                                             
 42-41زلمد علي الكامل وزلمد صالح الدين، ادلراجع السابق،ص.   44



09 
 

أصدرىا. ويتم ذلك عن مناقشة اليت قرأت عليهم أو التعليمات اليت  .4
 طريق طرح أسئلة زلددة ترتبط باذلدف ادلنشود.

 تكليف بعض الطالب بتلخيص ماقيل وتقدمي تقرير شفوي لزمالئهم. .5
تقومي أداء الطالب عن طريق إلقاء أسئلة أكثر عمقا، وأقرب إىل  .6

 اذلدف ادلنشود شلا ديكن من قياس مستوى تقدم الطالب خبصوصو.
 ستماعأنواع اال

 كن أن ذبمل أقسام االستماع إىل ما يلي:و دي 
االستماع غَت ادلركز ) االستماع اذلامشي( وىو االستماع الغالب يف  .1

اجملتمعات. ذلك االستماع الذي سبارسو العامة ذباه ادلادة ادلسموعة من 
وسائل اإلعالة ادلرئية أو ادلسموعة، أو من رلالسهم . و يعٌت ىذا النوع 

اخلطوط العريضة دلا يقال دون اخلوض يف التفاصيل، من االستماع دبعرفة 
ودون احلكم عليو، كما يشوبو خلل يف الفهم والنقل. ومعظم استماع 

 صغار السن من ىذا النوع.
االستماع اإلستمتاعي: وىو االستماع الذي يهدف ادلرء من ورائو إىل  .2

أن ادلتعة ادلتعة النفسية والروحية، وال خيلو من فهم، وربليل، وتفسَت إال 
 تغلب عليو.

االستماع اليقظ: وىو االستماع الذي يهدف ادلرء من ورائو إىل ادلادة  .3
ادلسموعة نفسها : يقصد فهمها، وربليلهل، وتفسَتىا وذلك غالبا ما 

 يكون يف احملاضرات وقاعات الدروس.
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االستماع النقدي وىو االستماع الذي ال يقف ادلرء من ورائو على الفهم  .4
لتفسَت بل يتعدى ذلك إىل مقارنة ما مسعو دبا يراه ويعتقده من وربليل وا

خالل األسس و ادلبادئ الكامنة فيو، مث  يصدر احلكم لو أو عليو، وقد 
 يكون يعد ادلقارنة مناقشة.

وىذا النوع من االستماع ال يتأيت إال دلن لديو قدر كاف من الثقافة والوعي 
 45والتخصص.

 المفهوم اإلجرائي . ب
 مساع الغناءباستخدام لعبة سمعية الشفوية طريقة الالوأما خطوات تنفيذ 

Dengar Lagu فهي فيما يلي: الستماعلًتقية مهارة ا 

 تفتش ادلدرسة استعداد الطالب وحضورىم معا .1
تقرأ ادلدرسة ادلفردات أو نص البسيط ويستمع الطالب قراءة ادلدرسة مث يتبع  .2

 الطالب بعدىا
الدرس خبرب موضوع الغناء إىل الطالب الذي يتعلق دبادة تبدأ ادلدرسة  .3

 التعليم
ادلدرسة الغناء بواسطة ادلسجل مرة واحدة مث يستمع الطالب إىل  تستمع .4

 الغناء ويتبع الطالب بعدىا بدون النظر النص
 تعطى ادلدرسة الكلمات أو شعر الغناء للطالب .5
 تقرأ ادلدرسة شعر الغناء كلمة فكلمة وتأمر ادلدرسة ليتبع الطالب بعدىا  .6
 تغٌت ادلدرسة كل شعر الغناء مع الطالب .7

                                                             
 160-159ارات اللغوية ، ص. زلمد صاحل الشنطي، ادله  45
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 تشرح ادلدرسة منت الغناء كمادة التعليم .8
 تعطى ادلدرسة الفرصة الطالب ليسألوا عن ادلادة إليها .9
 تستخلص ادلدرسة ادلادة الدراسية.10

 فهي فيما يلى: تماعسوأما مؤشرات نجاح مهارة اال
يقدر الطالب على ادلعرفة والفرق عن أصوات األحرف العربية جيدا  .1

 وصحيحا
 يقدر الطالب على ادلعرفة والفرق عن احلركة الطويلة والقصَتة .2
 يقدر الطالب على الفرق عن األحرف اليت لو مشاهبة عند النطق .3
 ةيقدر الطالب على ادلعرفة والفرق عن األحرف ادلشدة وادلنون .4
 يقدر الطالب على فهم معٌت ادلفردات .5
 يقدر الطالب على معرفة معٌت وفهم النص ادلستمع إليو .6

فهي لدى الطالب  ستماعوأما المقاييس المستخدمة لمعرفة نجاح مهارة اال
 فيما يلى:

 : جيد جدا 100% -76% (1
 : جيد 75% -56% (2
 : ضعيف 55% -40% (3
 : غَت جيد 39% -0% (4
 البحثالفروض ج. 

 االفًتاض. 1
 أ. مهارة االستماع لدى الطالب سلتلفة

 ب. مهارة االستماع لدى الطالب تؤثرىا عدة العوامل
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  . الفرضية2
 Ha (الفرضية البديلة ) :مساع الغناء لعبة ب سمعية الشفويةطريقة الاستعمال ال

Dengar Lagu ثانوية دبعهد لدى طالب ادلدرسة ال ستماعلًتقية مهارة اال لفعا
 .اإلسالمي اذلداية كمبار ادلركز

 Ho ( الصفريةالفرضية :)  ع الغناءا مسلعبة ب سمعية الشفويةال طريقةال استعمال 
Dengar Lagu ثانوية لدى طالب ادلدرسة الستماع لًتقية مهارة اال غَت فعال

 .اذلداية كمبار ادلركز اإلسالميعهد دب
  الدراسة السابقة د.

" سييت نور عيٍت " ادلوضوع فعالية طريقة  ىذا البحث قد قامت بو   
السمعية الشفوية باستخدام وسيلة لعبة ادلشي إىل اليمُت والشمال لًتقية مهارة 
االستماع لدى الطالب ) حبث ذبرييب يف ادلدرسة ادلتوسطة الدينية ادلتقُت 

الفرق بُت مهارة االستماع لدى الطالب يف ادلدرسة  يوجدبكنبارو. وىناك 
طة الدينية ادلتقُت بكنبارو بعد استخدام الطريقة السمعية الشفوية ادلتوس

 باستخدام وسيلة لعبة ادلشي إىل اليمُت والشمال.
 


