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 الفصل الثانى
 اإلطار النظري

  المفهوم النظري . أ

 الفعالية. ۱
والفعالية معناها حماولة    .الفعالية معناها عاقبة، أثر وإنتاج احلاصلة

للحصول على اهلدف املقرر على حسب احلاجة احملتاجة وعلى حسب 
 .التخطيط إما ما يتعلق باستخدام البيانات، التسهيالت أم ما يتعلق بالوقت

. ما يتعلق باهلدف املطلوب( ۱99٩)ومعىن الفعالية عند فويردارمنتو 
وعند نانا سوجانا أن التعلم ال خيتص ىف احلفظ بل عملية متسمة بوجود تغيري 

   .السلوك ىف نفس املرء
إن مقياس الفعالية يعرف من عدد الطالب الذين حصلوا على هدف 

وتصنيف ذلك العدد (. افريمض الدكتورندوسنقله )التعلم ىف الوقت املعني 
 :وأما مدى مقياس الفعالية فهو فيما يلى . يسمى مئوية
 

 فعال:   % ۱۱۱  -%  ٦٧
 كايف:   % ٦٦ -%  ٦٧
 ناقص:   % ٦٦ -%  ٩۱
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  الطريقة السمعية الشفوية. 2
 خلفية صدر الطريقة السمعية الشفوية . ۱

كانت حكومة اإلمركيني ىف املعركة العاملية الثانية حيتاجون إىل مالك 
اجلنود املاهرين باللغة األجنبية لوضعهم ىف عدة البالد إما ملرتجم الوثائق أو 

فلذا أقاموا . لوظيفة أخرى الىت حتتاج إىل االتصال مع سكان اجملتمع
 Army Specialized Training Program (ASTP)باجلمعية املسمة هبا 

وهذا الربنامج مبدوؤ . باشرتاك مخسة ومخسني جامعة ىف الواليات املتحدة
، وهذا الربنامج يهدف إىل احلصول على مهارة الكالم باللغات ۱9٩٩سنة 

 ٩ .األجنبية من خالل استخدام املدخل والطريقة املتجددة
يدل على احلاصلة  ASTPإن تعليم اللغة األجنبية باستخدام منوذج 

التامة فألجل ذلك يزعم املفكرون اللغويون أن هذا النموذج مطابق خارج 
وهذه خلفية إصدار الطريقة السمعية الشفهية، وهذه . الربنامج اجلندي

الطريقة مستخدمة بعد وجود النظريات الىت قدمتها عدة اجلامعات والسيما 
 ٩ .ىف إجنلرتاوهذه الطريقة مستخدمة أيضا . Michiganجامعة 

 الطريقة السمعية الشفوية افتراض . ۲
الطريقة السمعية الشفهية طريقة تفضل مترين االستماع والنطق مث 

أن : وهذا الرأي يعتمد على االفرتاضات التالية منها . القراءة مث الكتابة
بداية اللغة النطق فلذا أن تعليم اللغة مبدوؤ من مساع األصوات اللغوية من 

واالفرتاض . لمة، اجلملة وكيفية نطقها قبل تعليم القراءة والكتابةحيث الك
فلذا ينبغى أن . األخر أن اللغة عادة، كان العمل يصبح عادة ألجل التكرار

 .يكون تعليم اللغة متكررا
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وهذه الطريقة هتدف إىل تكوين الطالب القادرين على استخدام 
ميارسوا اللغة العربية مرارا  فلذا ينبغى أن يكون الطالب أن. اللغة اتصاليا

 ٦ .للوصول إىل ذلك اهلدف
 خصائص الطريقة السمعية الشفوية. ٩

إن هدف تعليم هذه الطريقة استيعاب املهارات اللغوية األربع  ( ۱.
 .باملعتدل

سلسلة تعليم هذه الطريقة مبدوئة من االستماع، الكالم، القراءة مث  ( ۲.
 .الكتابة

 .منوذج الكلمة األجنبية حوار  (٩.

وهذا التمرين على حسب . كيفية استيعاب منوذج الكلمة باملمارسة (٩.
 (.التقوية –االستجابة  –املثري )السلسلة التالية 

املفردات املعرضة حمدودة وترتبط بالنص دائما أى أن تلك املفردات ال ( ٦.
 .تقوم بنفسها

ليستفيدها املتعلم، وكيفية تعليمها بتقنية وتعليم نظام األصوات منظم ( ٧.
 .املظاهرة، التقليد، املقارنة، التقابل وغريها

وتعليم الكتابة جزء من تعليم الكالم أى أن درس الكتابة يتكون من  ( ٦.
 .منوذج الكلمة واملفردات

 .واستخدام اللغة األم على حسب احلاجة إليها للتوضيح. إمهال الرتمجة( ٨.

وتعليم القواعد هنيهة، وتعليمها . لقواعد ال تعلم للمرحلة األوىلودرس ا( 9.
 .مبدوء من السهلة إىل الصعبة
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واختيار املادة يعتمد على النموذج الذى على التفريق بني تركيب ( ۱۱.
وحنتاج إىل حتليل األخطاء ملعاجلة األخطاء . اللغة األجنبية  واللغة األم

 .العامة لدى الطالب
 .د عن خطاء استجابة الطالباالبتعا( ۱۱.
 .استخدام ألة املسجلة، معمل اللغة والسمعية البصرية الضرورية( ۱۲.
هذه الطريقة يؤثرها السكولوجي السلوكي، واعتقد مصمم هذه ( ۱٩.

الطريقة بأن اللغة نظام تعويدي املعلم من خالل تأييد االستجابة 
 ٧ .الصحيحة وحتكيم االستجابة املخطئة

 
 تنفيذ الطريقة السمعية الشفويةخطوات . ٩

ويقرأه املدرس متكررا، ويستمع الطالب قراءة . تقدمي احلوار القصري ( ۱.
 .املعلم بدون النظر إىل النص

يقلد الطالب قراءة املعلم كلمة فكلمة . التقليد وحفظ احلوار ( ۲.
 .وهذه التقمية تقنية التقليد واحلفظ. وحيفظون تلك املفردات

 .ية املستخدمة ىف تقدمي منوذج الكلمة الصعبة تقنية تقليديةوالتقن ( ٩.

 .تقدمي احلوار متناوبا أمام الفصل ( ٩.

 ٦ .تركيب اجلملة على حسب املادة املتعلمة ( ٦.
 

 الطريقة السمعية الشفوية وعيوبمزايا  .٥
 املزايا (.۱.

 .لدى الطالب مهارة احلفظ اجليدة ( ۱.۱.

  .يصبح الطالب ماهرين ىف تركيب منوذج الكلمة املتمرنة  (2.۱ .
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جو التعلم مريح وجذاب ألن الطالب متسامهون، ينبغى  ( ۱.٩.
 .للمعلم أن يؤثر الطالب مرارا

 العيوب (.2.
استجابة الطالب ميكانيكية، وال يعرف ويفكر الطالب معىن (  .۱.

 يشعر هذه احلالة جترى مدة عدة الشهور حىت. النطق املنطوق
 .الطالب باململ

يقدر الطالب على االتصال بالطالقة إن كانت الكلمة (  .۲.
 .مستخدمة متارس داخل الفصل

معىن الكلمة املدروس ال يتخلع عن النص حىت يفهم (  .٩ .
 .الطالب فهم معىن الكلمة وبالرغم أن لكل كلمة عدة معاىن

ن هتيج نشاط التعلم داخل الفصل غامض ألهنم يستجيبو (  .٩.
 .املعلم

وال يؤمر الطالب للتفاعل شفهيا أو كتابيا قبل استيعاب (  .٦.
 .منوذج حىت خيافوا ىف استخدام اللغة

ومتارن اللغة منابلة غري نصوصية وظاهرية حىت يشعر الطالب (  .٧.
 ٨ .بالصعوبة عند تطبيقها داخل النص اتصاليا

 
 وسيلة التعليم بالغناء .3

 مفهوم الغناء. ۱
والغناء حلن املوسيقي الذى يستطيع أن يساعدنا ىف انتعاش 

 9 .التفكري ومترين االستماع، وهو جزء من الفنون
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والغناء ما يتكون فيه األشعار باإليقاع اجلذاب، والغناء ألة لتعبري 
: أدي)الشعور، والغناء إما أن يكون مضمونه حزينا أم مرحيا أم مضحكا 

۲۱۱۱) 
ونغبة . ب فيه األكثرون إما أطفاال أم بلوغاوالغناء لغة شاملة يرغ

: ميزان )الغناء مجيلة ومطمئنة والغناء يستطيع أن حيث محاسة األخرين 
۲۱۱٩(.٩  

 Celce)وأما أسباب فعال استخدام الغناء ىف عملية التعليم 
Murcia & Hilles  فهي فيما يلى( ۱99٧:۱9۱املنقول من سوفريانيت: 

يزيد تنوعات تقنية تعليم اللغة وطريقة التدريس الغناء يستطيع أن  )۱.
 .املرحية

الغناء يعرض اللغة الواضحة ويعرض عدة اللهجات املتضمنة ىف  )۲.
 نفس مستخدم اللغة

 الغناء يساعد الطالب على تطبيق املهارة اللغوية )٩.

الغناء يساعد الطالب على ممارسة الوجهات اللغوية بدال عن الغناء  )٩.
 .املتعلم

الغناء يساعد الطالب على فهم اختالف الثقافة إما ثقافة متضمنة  )٦.
  ٩.ىف الغناء أم ثقافة معاصرة أو بني ثقافة املتعلم وثقافة الغناء
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 مهارة االستماع. 4
 المصطلح .۱

اما االستماع فهو أعقد من ذلك، انه عملية يعطي فيها املستمع 
اذن السماع . تتلقاه أذنه من اصواتاهتماما خاصا وانتباها مقصودا ملا 

وفق هذا التوضيح شيء ال يتعلمه االنسان، امنا ما يتعلمه االنسان هو 
لالستماع    ٩(.٩۱٨. ص: م ۱9٨9رشدي طعيمة  )االستماع  

مهارات كثرية ينبغي للمعلم أن حيرص على حتقيقها يف طالبه، وتنميتها 
دقة الفهم، والتذكر، : وأسس هذه املهارات مبنية على. فيهم 

وكلما حتقق يف املستمع أكرب قدر من هذه . واالستيعاب، والتفاعل
 ٩٩.املهارات كان مستمعا جيدا

 
 هارة االستماعم أهداف. ۲

ارة االستماع كما حددهتا بعض الدراسات الىت إن أهداف مه 
أجريت ىف جمال تعليم اللغة العربية بوصفها لغة ثانية أو لغة أجنبية 

 ٩٩:جاءت على النحو التايل
 .تعرف األصوات اللغة ومتييز ما بينها من اختالفات ذات داللة ( ۱.
فهم ما يلقي عليه من حديث باللغة العربية وبايقاع طبيعي ىف  ( ۲.

 .حدود املفرادات الىت تعلمها
 .انتقاء ما ينبغىي أن يستمع اليه ( ٩.
 .التقاط األفكار الرئيسية ( ٩.
 .التمييز بني األفكار الرئيسية و األفكار الثانوية ( ٦.
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 .تعرف احلركات الطويلة و احلركات القصرية و التمييز بينها ( ٧.

 .تعرف التشديد والتتنوين ومتييزها صوتيا ( ٦.

 .إدراك العالقات بني الرموز الصوتية و املكتوبة ( ٨.

 .التمييز بني احلقائق واآلراء من خالل سياق احملادثة العادية ( 9.

 .متابعة احلديث وإدراك ما بني جوانبه من عالقات ( ۱۱.

 ٩٦.معرفة تقاليد االستماع وآدابه ( ۱۱.

 .يف الصوتالتمييز بني أصوات املتجاورة يف النطق واملتشاهبة  ( ۱۲.

إدراك أوجة التشابه والفروق بني األصوات العربية وما يوجد يف  ( ۱٩.
 .لغته األول من أصوات

االستماع إىل اللغة العربية وفهمها دون أن يعوق ذلك قواعد  ( ۱٩.
 .تنظيم املعىن

 .إدراك مدى مايف بعض جوانب احلديث من تناقص ( ۱٦.

الناجتة عن تعديل أو حتويل يف بنية إدراك التغيريات يف املعاىن  ( ۱٧.
 .الكلمة

التكيف مع إيقاع املتحدث، فيلتقط بسرعة أفكار املسرعني يف  ( ۱٦.
 .احلديث ويتمهل مع املبطئني فيه

 .النقاط أوجة التشابة و االختالف بني اآلراء ( ۱٨.

 .ختيل األحداث اليت يتناوهلا املتكلم يف حديثه ( ۱9.

 .من بني ما مسعه من مقدمات استخالص النتائج ( ۲۱.

 .التمييز بني نغمة التأكيد و التعبريات ذات الصيغة االنفعالية ( ۲۱.

استخدام السياق يف فهم الكلمات اجلديدة، وإدراك أغراض  ( ۲۲.
 .املتحدث
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والتنغيم   streesإدراك ما يريد املتحدث التعبري عنه من خالل النرب ( ۲٩.
 ٩٧. intonationالعادي 

 املؤشرات ملقياس مهارة االستماع فهي فيما يأتىوأما 
 القدرة على تعرف أصوات األحرف( ۱
 القدرة على تفريق أصوات األحرف املشاهبة الىت تتقارب خمارجها( ۲
 .القدرة على فهم معاىن املفردات والنثر املدروس (٩
 القدرة على فهم النص املسموع هنا جيدا (٩
 ٩٦.النص املسموعالقدرة على االقرتاح عن  (٦

 ىف تعليم مهارة االستماع فهي فيما يأيت املهمةوأما العوامل 
 املتكلم( ۱

ينبغى للمتكلم أن يستوعب املادة الدراسية ويكون مستقال 
 .بنفسه ويتكلم باالنتظام ويعرض التقدمي باجلذاب واملخرتع

 الدراسية املادة( ۲
. منظمة ومتوازنةاملادة الدراسية املستخدمة واقعية، نافعة، 

 .الطالب واملادة الدراسية املستخدمة مناسبة بطبقة تنمية
 الطالب/ املستمعون( ٩

 حالة جسمية الطالب جيدة 
 ينبغى للطالب أن يكونوا مرتكزين على التعلم 
 رغبة الطالب ىف االستماع 
 لدى مستمعني خربة واسعة 
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 احلالة( ٩
 وقت عملية االستماع مطابق 
  املساعدة كافيةالتسهيالت 
 ٩٨.البيئة بيئة مساعدة 

 
 الدراسات السابقة. ب

هذا البحث قد قام به زين العابدين طالب قسم تعليم اللغة العربية كلية  
الرتبية والتعليم جبامعة إسالمية حكومية سونان كاليجاغا، وموضوع حبثه جتريب 

مهارة االستماع ىف املدرسة الوسيلة السمعية البصرية ىف تعليم اللغة العربية لرتقية 
الثانوية احلكومية مبدينة يوكياكرتا، وحاصلة حبثه وجد األثر اهلام عن ترقية مهارة 

 .االستماع بني طالب الصف التجرييب والصف املراقب
والفرق بني البحثني فالبحث األول استخدم الوسيلة السمعية البصرية 

واملساوة بينهما موضوع البحث أى مهارة والبحث الثاىن يستخدم وسيلة الغناء، 
 .االستماع

 
 اإلجرائيالمفهوم . ج

 فعالية استخدام وسيلة الغناء .۱
وأما املتغري احلر فهو فعالية استخدام وسيلة الغناء أي متغري مؤثر  

وأما خطوات استخدام وسيلة الغناء ىف عملية التعليم . استعاب مهارة االستماع
 فهي فيما يأتى

 تعيني املادة الدراسية املبحوثة ( ۱.ج
 إعداد األدوات كاحلاسوب ومكرب الصوت (  .ج
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http://anggafadhilah.wordpress.com/    1  1  /pembelajaran-menyimak-dalam-bahasa-arab/, 

diakses pada tanggal 0 - -    , jam   : 0 

http://anggafadhilah.wordpress.com/2012/12/22/pembelajaran-menyimak-dalam-bahasa-arab/
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 .مث لعب الغناء ثالث مرات (٩.ج
 .مث طلب من الطالب أن يغين معا بعدة مرات  (٩.ج
يعطي املدرس ورقة االختبار هدفا إىل معرفة قدرة الطالب على   (٦.ج

 .االستماع
 .طلب من الطالب أن يغين معامث . بعد أن يتم شغل الغناء نص  (٧.ج
 .بعد ذلك أن الطالب و املدرس يناقشون حمتويات األغاين ( ٦.ج
 

 مهارة االستماع. ۲
وأما املتغري التابعي فهو مهارة االستماع وهذا املتغري تؤثر ها الطريقة السمعية 

وأما املؤشرات ملقياس مهارة االستماع فهي . الشفوية باستخدام وسيلة الغناء
 يأتى فيما
 .القدرة على تعرف أصوات األحرف(  .۱.ج
 .القدرة على تفريق أصوات األحرف املشاهبة الىت تتقارب خمارجها(  .۲.ج
  .القدرة على فهم معاىن املفردات والنثر املدروس(  .٩.ج
 املسموع هنا جيدا القدرة على فهم النص(  .٩.ج
  .القدرة على االقرتاح عن النص املسموع(  .٦.ج
 

 الفرضية. ز
 Ha : الطريقة السمعية الشفوية باستخدام وسيلة الغناء فعالة لرتقية مهارة االستماع

 .اين تايالندطاملعهد اإلسالمي ساكم ف"لدى الطالب ىف املدرسة الثانوية 
 Ho : السمعية الشفوية باستخدام وسيلة الغناء غري فعالة لرتقية مهارة االستماع لدى

 .املعهد اإلسالمي ساكم فطاين تايالند"الثانوية  الطالب ىف املدرسة


