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  الباب الثاني
 نظريةالدراسة ال

  
 .وسائل التعليم بفيلم:الفصل األول  .1
 .الفيلم وسائل التعليم تعريف  ) أ

العلم و تكنولوجيا يؤثر إىل عملية التعليم خاصة لتكنولوجيا، وبعض من  يفتقّدم 
. تقّدم العلم يعىن يستعملون املدرسون بأنواع الوسائل التعليمية املناسبة بأهداف التعليم

ن تيسر تصالية و يستطيع أامن تكنولوجيا يستطيع أن تيّسر  أيباستعمال الوسيلة 
يك عملية التعليم، وجيعل عملية التعليم أجذب وسعادة ا تصالية ويستطيع أن حترّ

التعليم األخرى، ألّن السمعية و  الفيلم أصبح مؤثرة للغاية، و جتاوز وسائل 9.لطالب
بشكل جيد معاىف جعل اجلمهور سوى امللل وأسهل أن نتذّكر، أسهل أن  البصرية يعمل

  . هتماملالألّن شكلها مثري  املسموعةيفهم 
، ملعلومات، أو يم السمعية البصريةلتعلكوسيلة االفيلم   واملقصود الفيلم هنا هو

 العديد من األشياء ميكن تفسريها من خالل الفيلم، من بني أمور أخرى، حول .التعليم
و الصناعة، واألحداث الطبيعية ،  بني عنيف أجسامنا أو اليت ت بني ماالعمليات اليت ت

، وتاريخ احلياة شعب عظيم أو فنية اإلنسان ، والصناعات التعدينية، وتعليم مهارة احلياة
 10.وغري ذلك

اإلطار من جانب  ةحركة يف إطار الصور تصورة املالفيلم أو ، أرشاد راأزهل قاو 
تظهر على  ةاإلطار والذي من املتوقع خالل عدسة اإلسقاط ميكانيكيا حىت أن الصور 

با إىل ، ميكن أن الفيديو وصف كائن يتحرك جنالفيلم كما هو احلال مع .قيد احلياة
الفيلم هو مفيد جدا يف عملية  .جنب مع األصوات الطبيعية أو األصوات املناسبة

                                                             
  :يرتجم من1

Wina Sanjaya, Strategi Pembelajaran, (Jakarta: Prenada Media Group) ,206. 
  :يرتجم من 10

Asnawir dan Basyiruddin Usman, Media Pembelajaran.(Jakarta: Ciputat Press. 2002),95 
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القراءة ر من ما ميكن م، ما تتميز العني واألذن من قبل مسعت، وأسرع وأسهل للتذكّ يالتعل
  .أو السمع فقط

ةاملعلمون دورا  يشرتك لفيلم يف التعليم والتعلم استخدام ايف  يف جناح أو فشل  مهمّ
الفيلم، الذي يرتبط إىل املواد اليت  ميلكونوذلك ألن املعلمني  .ل الدراسية اللغةيف الفص
اليت ميلكها  ةالفرص .مع مناهج اللغة الفيلمبني  امجعالحتياجات البصرية و  الرسائلينبغي 

لتحفيز الطالب إلعداد ممارسة االستماع واقعية، وحتفيز ة دف مهمّ اهلالفيلم للوصول إىل 
تصاالت االلنقاط لغة معينة أو اجلوانب لالطالب  اإلنصاف دام اللغة، وزيادةستخال

غريها من األنشطة عمالية ن يعرض الفيلم و أم األخرى من تطويرها أو مشتقة مع املعلّ 
  11.باملادة ذات الصلة الفيلمم وللتعلّ 

كوسيلة جيدة جيب أن يكون اخلصائص الفيلم  م، يتعلاليف  الفيلم له خصائص 
  :م، وهياليت ميكن أن حتقق أهداف التعلّ 

 .أو الوقت ة قصرية من الزمنمدّ  )1
 .استخدامها يف احملادثة اليوميةو املفردات ليست صعبة   )2
 .اطق ليست سريعة جدّ اأرقام الن  )3
 12.هل لديك رسالة أخالقية جيدة  )4
 Oemarميأل حاجة الطالب مبادة دراستهم، كما قال  اليتاجليدة هي  الفيلمو 

Hamalik 4 عن األساس الدراسية-R هي:The Right Film in The Right Place at The 

Time Used in The Right Way.  يفذا الفيلم أن يكون زيادة خزنة تعليمية ونتأمل 
عا، أكثر فائدة، يتحّدى و املتعة   .بلدنا حىت يكون دراسة أكثر تنوّ

  
 

                                                             
  :يرتجم من 11

joko yulianto. 2012. Film Sebagai Media Pembelajaran Bahasa (online), 
 di,bahasa.html-pembelajaran-media-sebagai-http://pascaunesa2011.blogspot.com/2012/01/film(

akses 10 April 2013 jam 22:04) 
  :نفس املرجع 12

Joko Yulianto. 2012. Film Sebagai Media Pembelajaran Bahasa (online)……….. 
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 .الفيلم وسائل التعليم منافع  ) ب
الفيلم الذي ال يزال يهيمن عليه رجال الصناعية اليابانية و الواليات املتحّدة 

ا املنافع الفيلم . اصر من التعليمإىل عنصر الرتقية حيتوى أيضا على عن باإلضافة و أمّ
  :فكما يلي
 .زيادة خزنة التعليمية )1
عا )2  .جيعل التعليم أكثر تنوّ
 .جيعل التعليم أكثر فائدة )3
ة )4 عَ تـْ  .يكون التعليم يتحّدى و مِ
ميكن الفيلم يستطيع أن يستكمل اخلربات األساسية لطالب عند قراءة و  )5

 .مناقشة واملمارسة، و غريها
 الذيتستطيع أن تظهر أن كائن  اليتستبدال الطبيعية حوهلا االفيلم هو  )6

 .يدق القلب: مثل. ّدة غري مرتبةهو عا
طها الفيديو وصًفا لعملية دقيقة و ميكن أن أشراميكن الفيلم و  )7

 .يشاهدوها مرارا وتكرارا لو حيتاجها
ا يستخدم السمع )8  .ية و البصريةإضافة إىل تشجيع و حتسني الدافع أل
موعات كبرية أو جمموعات صغرية، و جمموعات  )9 ميكن أن تظهر الفيلم 

 .غري متجانسة واألفراد
ُ عن املادة النطق عامة الغرض من  )10 نيِّ بـَ ُ ميكن أن خيتصر أو متديد الوقت لي

د الطالب أن يفهم اخلطاب أو احلوار باللغة  العملية االستماع يعىن يعوّ
  .سهل الطالب عن فهم املسموعالعربية حىت ي

د لطالب أن يسمعون الكالم و دراية السليمة  و فوائد من هذا النشاط هو يعوّ
للقواعد اللغة العربية، وجيعل البيئة التعليم املساعدة و زيادة النشاطات لطالب، 
واستخدام هذه الفيلم ألن أساس من املالحظات يعىن كثري من املعلم الذي يعلم 

 .راءة الكتب فقطالطالب بق
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ا نقائص الفيلم  يعىن. ولكل منافع يوجد فيه النقائص   :و أمّ
ر الفيلم العربية ألن انتهائها سيؤذى  )1 ال يستطيع أن يبادل البيان عند ما يدوّ

 .الرتكيز الطالب
 .عندما يدور الفيلم سريعا فال يستطيع الطالب أن يفهموا ماّدة جيدة )2
 .أيضا إّال بدور تعّدى ستطيع أناملاّدة املاضية ال ت )3
 .كثري من مصاريف اإلنتاج غال )4
 

 .أنواع وسائل التعليم الفيلم  ) ج
التعليمية من حيث نوع الفيلم ومن حيث العرض استخدام مدة  الفيلمختتلف 

لعرض الفيلم ولذلك فهناك " التعليمية طبقا الفيلمعرضه وتسمى 
، 16 الفيلممم ، 8 الفيلمستخدام هي الشائعة اال الفيلممم،ولكن 8مم،16مم،35
  :يعىن

متحركة ساكتة  الفيلمما تكون " مم وغالبا8 الفيلمعرض هذه :  مم 8 الفيلم .1
 الفيلممم ناطقة ، ولذا يوجد نوعني من 8الفيلمولكن ظهر يف اآلونة األخرية 

مم سوبر واالثنان هلما نفس العرض ولكن 8 الفيلممم عادي و 8 الفيلممم مها 8
ختالف بينهما يف عدد الثقوب املوجودة على جانيب الفيلم ، والفاصل املوجود اال

 .فاق واالختالف بينهمابني اإلطارات ، والشكل التايل يبني أوجه االت
ثر األك مم وهي الفيلم16ويكون عرض هذه الفيلم : مم  16الفيلم  .2

املتحركة الناطقة وسرعة  ميف التعليم ومنها الفيلم املتحركة الصامتة والفيل" استخداما
التعليمية  فيلميف الثانية الواحدة وتعرض بنفس السرعة كما ميكن تقسيم ال" إطارا

  :من حيث العرض منها ومدة عرضها إىل
أو 4تعليمية قصرية وهي اليت تستغرق عرضها  مدة ال تزيد عن  الفيلم  ) أ

ركية أو مشكلة حمددة أو مهارة ح" واحد" دقائق وتتناول مفهوما5
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مم أو 8 الفيلمواحدة ، وقد تكون صامتة أو ناطقة وتسجل على 
  .مم 16

وهي اليت تسجل األحداث من مواقف :  تعليمية تسجيلية  الفيلم   ) ب
ا على حقائق ومفاهيم  احلياة إلبراز بعض جوانبها لكلى يستدل 
معينة أو عادة تسجل خطوات اإلنتاج يف املصانع واملزارع ومراكز العمل 

 الفيلمدقيقة لذلك تسجل على   35-15ترتاوح مدة  عرضها من و 
  .مم 16

التسجيلية  وهي تشبه إىل حد كبري الفيلم:  دائمة التعليمية ال الفيلم   ) ت
 الفيلمغري أن إنتاجها يتم مبرابطة هيئة أو مؤسسة وتسجل على 

 13.مم 35مم، 16
 
 .تدريس فيفوائد استخدام وسائل التعليم الفيلم   ) د

 :وفوائد استخدام الفيلم يف تعليم هي
تسهل التدريب على املهارات احلركية عن طريق استخدام التصوير البطيء  .1

ئل املؤسسات التعليمية كاملدارس واجلامعات للحركة وتستفيد من دال
  .واألندية الرياضية 

تساعد يف تكوين مفاهيم أو معلومات مبدئية لدى التالميذ خبصوص  .2
  . موضوع أكادميي ، أو قضية معينة متهيداً ملناقشة مجاعية للفصل 

ن خميلة تسرع أو تبطئ احلركة الطبيعية لألشياء املرئية مما مينحها وقعًا أكثر م .3
التالميذ كما هو األمر يف العلوم مثل حركات الكواكب والزالزل والرباكني 

االت املغناطيسية والتجارب النووية   .وا
  

                                                             
  :يرتجم من 13

Arif S. Sadiman dkk. Media Pendidikan  Pengertian, Pengembangan dan Pemanfaatan. (Jakarta: 
CV. Rajawali, 1986).hal.69-70 
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  .فعَّاليتهما يف تعليم األطفال  .4
 الفيلمتستخدم يف تقدمي وحدات الدراسة أو تلخيصها ومراجعتها فهناك  .5

الفصل  ني متهيداً لدراسة داخلميكن أن تقدم نظرية شاملة عن موضوع مع
قد سامهت يف إثارة امليل حتت دراسة  الدراسي وبذلك تكون هذه الفيلم

  .املوضوع
التعليمية جتسد الواقع شكالً وحركة لدرجة ال تقوى عليها أي وسيلة  الفيلم .6

  .تعليمية أخرى سوى استعمال الواقع نفسه 
و احلال يف البكرتيا والطفيليات لألشياء كما ه احلقيقتكرب أو تصغر احلجم  .7

اليت حتدث خالل فرتة زمنية  واإلحيائيةوالكواكب الشمسية التكنولوجية 
  .الحقة

تقلل من الوقت والتكاليف اليت يتطلبها تعليم بعض املوضوعات األكادميية   .8
كما هو احلال يف عدد من التجارب العلمية الفيزيائية والكيميائية اليت حتتاج 

نسبيًا إلجراء  الية الثمن ومواد معقدة ومطلقة ووقت طويلألجهزة غ
  . التجارب وتنفيذها

تستطيع متثيل وتوضيح بعض احلوادث والعمليات غري املرئية مثل الكهرباء  .9
 . لغازات وحتوهلا من حالة إىل أخرىوالصوت وحتدد ا

 
 .تدريس فيخطوات استخدام وسائل التعليم الفيلم   ) ه

التعليمية يف التدريس يعتمد بالدرجة األوىل على ما يقوم  لفيلما إن جناح استخدام
سرتاتيجية لتحقيق أقصى استفادة إبه املعلم القائم على التدريس يف وضع خطة أو 

تعليمية من عرض الفيلم حيث أنه يف عدم وجود ختطيط منظم ودقيق يتحول اهلدف 
ح عرض الفيلم يف قاعة التعليمي من عرض الفيلم إىل هدف ترفيهي ، وبذلك يصب

 .الفصل مضيعة للوقت 
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إذا كان  .مرارا وتكرارا ميكن أن تقوم املزيد من املزايا ملعلم هناك أيضا لفيلما
 الفيلم مث ،٪20 فقط فهم مرة واحدة الفيديو/عن الفيلم شرح اصاخل الباب يف الطالب

 عدة زيادة دبالتأكيفهم الطالب و  مرات 10-5 مرة أخرى يف املنزل ميكن أن تقوم
 .أضعاف

ا استخدام الفيلم    :يف التعليم فهي بطريقة التالية" السمعية البصرية "  كوسيلةو أمّ
  املقّدمة -    1 

  .إلقاء السالم -
 .التعلم واهلدفمنودج  ةيبّني املدرّس -
سةامل اعطئ -  . احلّث على الطالب كى نشاط يف التعلم درّ
 .الىت جيب حتصيلها التالميذ ىف التعلمالكفاءة األساسية  ةخيرب املدرّس -

 األنشطة األساسية - 2
ر - سةامل دوّ   .إعدادها مت اليت الفيلم التعليم وسيلة درّ
 .تؤديه الذي الفيلم التعليم وسيلةالطالب يستمعون  -
رو  - سةامل دوّ  أفضل فهم على الطالب جعل أجل من الثانية للمرة الفيلم درّ

 .ادةتوى املحمل
سةملا اختارو  -  حمتوياتشرح يو  األمام إىل قدملت الطالب من واحد إىل درّ

 . الفيلم من تسمع مت اليت املواد
سةامل يقسم مث -  .الفيلم من تسمع مت اليت ادةامل حول لطالبلاإلختبار  درّ
سةامل تعطىالىت   األسئلة على الطالب وجييب -  .قبل من درّ
 الصحيحة اإلجابات مث، به مالقيا مت اليت اإلجابات عيمج الطالبجيمع  -

  .معا
  اخلامتة - 3

س اخلالصة من املادة  و معا الطالبو  ةيذكر املدرّس - عن  يعطى املدرّ
  .الفيلم من تسمع مت اليت مادة اإلستماع
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 .من هذه املادة احلّث على االطالب ةيعطى املدرّس -
 .الواجب املنزيل ةيعطى املدرّس -
  .إلقاء السالم -

  لقاو  .ة للطالبحقيقة وجيزة ميكن أن ما رأيته يف فيلم حتقيق نتائج وينبغي لفرت 
Oemar Hamalik  فيلم جيد ميكن احلكم من اخلصائص على النحو التايلالح أن ا اقرت:  

 .ميكن أن جتتذب الطالب )1
 .صحيح و أصيلة )2
 .جديدة يف اإلعداد، واملالبس، والبيئة )3
 .وفقا ملستوى من النضج من اجلمهور )4
 .يتمّ استخدام اللغة بشكل صحيح )5
 .الوحدة و الوقت منه هو العادية متاما )6
 .يتمّ استخدام املطبالت الفنية إىل حّد ما و مرضية إىل حّد  معقول )7
ة، لكن إلهلاء فقط يفهذا الربنامج ليست  يفستخدام الوسائل الفيلم اأن  . أول املرّ

ملفرجة اجلديدة واملعرفة اجلديدة أيضا، خاّصة لرتقية و زالت العناصر التعليمية يعىن يزيد ا
 األجنيبهذا الفيلم يستخدم اللغة العربية  يعىن لغة  يفمهارة اللغة العربية ألّن 

  .لإلندونيسي
 

 .ستماعاالترقية مهارة  : الثانيالفصل  .2
 .ستماعاالتعريف مهارة   ) أ

 
يأيت  من  لتواصل ليسل يديةمتهاالستماع هو يف جوهره السليب تقبال، مبعىن أن 

ة ل مرّ ، ولكن من اآلخرين، واملواقف واإلجراءات اليت يتوقع من مجهور هو يف  نفسه ألوّ
على نطاق واسع  يفهم للغة الشفهي .هاملقام األول إىل االستماع وفهم ما كان يسمع
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ات أنواع التعبري الشفهي، بدءا من أصوات اللغة، الصوتي و لغة مجيع أشكالالفهم ل
14.كاملة واملقاطع والكلمات فضفاضة، والعبارات واجلمل واخلطابات سليمة و

  

  

اليت  لغة أو الرموز اللفظية الن لناس القيام بالنشاط االستماع، وإذا كايستطيع ا
املتحدثني  إذا يوجد األنشطة البشرية االستماع الناس وبعبارة أخرى، إذا نفذت .تسمع

االستماع هو العملية اليت تتضمن إىل أصوات من األنشطة اللغوية، وحتديد  .املعارضني
 .وتفسري وتقييم، والرد على معىن الواردة فيه

إىل رموز كالمية مع الرعاية، والفهم، والتقدير،  علسما االستماع هو عملية ا
وتفسري للحصول على املعلومات، واستولت على احملتوى أو الرسالة، وكذلك لفهم معىن 

 .الرسالة اليت مت تسليمها من قبل املتكلم من خالل الكالم أو اللغة املنطوقة
يد منصور وهناك  و ع إىل عناصر يف االستما  4وفقا لسيد أمحد عبد ا

  :هيو  تلك العناصر األربعة اليت جيب أن تتعايش واليت ال ميكن فصلها،
 .فهم املعىن العام  ) أ

 .تفسري احملادثة و التفاعل  ) ب
 .تقييم وانتقاد احملادثة  ) ج
 15.اجلمع بني احملتوى وردت مع جتربة األفراد الذين قد متلكها  ) د

يعد االستماع إحدى املهارات اللغوية، ويقصد به اإلنصات والفهم و التفسري 
تمع الذي حييا  واالستماع سبيل من سبيل اإلنسان لزيادة الثقافة وتنميته خريات يف ا

ع إىل فاالستماع إىل أحاديث اآلخرين، وتبادل وجهات النظر معها بعد االستما . فيه
فاالستماع إىل أحاديث من إلذاعة والفيلم والتلفزيون وحضور احملاضرات . أرائهم

   16.والندوات واالستماع إىل شرح الدروس يف املعاهد واملدارس واجلامعات
                                                             

  :يرتجم من 14
Wahab  Rosyidi dan Mamlu’atul Ni’mah, Memahami Konsep Dasar Pembelajaran Bahasa Arab. 
(Malang: UIN –Maliki Press, 2011 ,) 83-84 

يد منشور سيد أمحد 15  234، )جامع امللك السعود:رياض. (فس، العلم اللغة النعبد ا
 .305، طرائق تدريس يفحممود امحد السيد،  16
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من  يف احلقيقة، كثري من الطالب لعدم تدريب على مهارة االستماع، جند كثرياً 
م على الفهم ضعيفة، فهم قادرون على إدراك األصوات،  األطفال يسمعون، ولكن قدر

  . قادرون على مالحظة ومتابعة األصوات، ولكن دون فهم أو تفسري للصوت
  17:وهناك أسباب عديدة إلمهال هذه املهارة  اللغوية منها

عدم اهتمام املعلم، أو عدم معرفته بطبيعته عملية االستماع باعتبارها نشاطًا  .1
، كالنشاط الفكري يف عملية القراءة  .فكريًا

 . افرتاض أن الطفل ميكن أن ينمو يف عملية االستماع دون تعليم مقصود .2
 
 .أهداف تدريس االستماع  ) ب

 : يليستماع إىل حتقيق ما اال يفيهدف تعليم الفهم 
  . تنمية قدرة التالميذ على متابعة احلديث  .1
  . متييز التالميذ بني األصوات املختلفة  .2
  . متييز التالميذ بني األفكار الرئيسة ، والثانوية  .3
  . تنمية قدرة التالميذ على التحصيل املعريف  .4
  . الربط بني احلديث ، وطريقة عرضه  .5
م ت .6   . نمية قدرة التالميذ على ختيل املواقف اليت متر 
  . استخالص التالميذ النتائج مما يستمعون إليه  .7
  . املفردات اجلديدة عليهم املعايناستخدام التالميذ سياق احلديث لفهم  .8
كاحرتام املتحدث،وإبداء لوكية السليمة،الس تنمية بعض االجتاهات .9

 18. اعل معهاالهتمام حبديثه ، والتف
 
 

                                                             
يد سيد أمحد منصور،   17  .232،) 1982مللك السعود، جامع ا: الرياض(لم اللغة النفسععبد ا
جامعة عني مشس : كلية الرتبية. (طرق تدريسه -مداخله -تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى أسسهحممود كامل الناقة،  18

 .124، )م1985-م1406
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  .أنواع مهارة االستماع  ) ج
هناك أنواع كثرية لالستماع ميارسها اإلنسان يف حياته وميكن أن نذكر بعضها فيما 

  19:يلي
وهو االستماع يقظ ميارسه اإلنسان يف حياته يف التعليم : االستماع املركز  .1

واالجتماعات الرمسية، واالستماع إىل احملاضرات، وىف هذا النوع يركز 
، ويفهمها بدقة وتركيز، وال يستغىن إنسان عن هذا املستمع على املعاين

 .النوع يف حياته
أو ما يسمى باالستماع اهلامشي عري املؤثر، وهو : االستماع غري مركز  .2

االستماع إىل املذياع، أو : نوع من االستماع شائع ومنتشر يف احلياة مثال
فعلى املتحدث  وهذا النوع إذا أردنا أن حنو له إىل االستماع مركز. تلفاز

أن جيذب املستمعني حبالوة أسلوبه، وطالوة عرضه، وقدرته على التشويق 
واإلثارة، فهو إن فعل ذلك شد انتباه املستمعني، ودفعهم إىل الرتكيز 

 .واالستماع ملا يقول
وهو الذي يكون فيه األفراد مشرتكني يف املناقشة حول : االستماع املتبادل  .3

م واحد ويستمع إليه الباقون، مث يتكلم غريه وغري املوضوع معني، فيتكل
وهكذا، وىف أثناء احملادثة أو املناقشة تساؤالت من املستمعني ويقوم 

 .املتكلم بالرد عليها وتوضيحها
وهذا حيتاج إىل خربة سابقة عند املستمع يستطيع : االستماع التحليلي  .4

يفكر املستمع غيما مسعه بواسطتها أن خيضع الكالم املسموع هلذا اخلربة، ف
. من املتكلم، وقد يكون ما مسعه ضد خربته الشخصية، أو خيتلف عنها

 .وعند يأخذ املستمع فو حتليل ما مسع و ما يسمع
و هذا النوع تابع للنوع السابق، فقد حيلل املستمع ما : االستماع الناقد  .5

ذا وال ينقد،    وقد ينقد ما مسعه بعد حت ليله، هو يقوم يسمع، و يكتفي 
                                                             

 .56- 55، ) 1992دار املسلم للنشر والتوزيع، : رياض(أمحد فؤاد، املهارات اللغة ماهيتها وطرائق تدريسها  19
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على أساس مناقشة ما مسع من التحديث و ابتداء الرأي فيه باملوافقة أو  
خمالفة، و كما قلنا هذا النوع يلزمه ربط الكالم املسموع باخلربات السابقة، 

 .والرتكيز على الكالم املسموع مع اليقظة والنتباه
ه هدف واضح، وهذا النوع ل: االستماع من أجل احلصول على املعلومات  .6

فهو يكون من أجل اكتساب معرفة، أو حتصيل معلومات، ويكون يف 
الدروس التعليمية، و يف االستماع لشخصية مرموقة، لسماع األخبار من 

وهذا النوع حيتاج إىل تركيز واليقظة واالنتباه . أجهزة املذياع أو تلفاز
 .هااالستيعاب أكرب قدر ممكن من املعلومات املراد احلصول علي

وهذا النوع يكون يف حالة اإلعجاب : االستماع من أجل املتعة والتقدير  .7
بشخص معني، فيستمع اإلنسان إليه وهو مستمتع بكالمه، ومقدار 

 : لشخصية املتكلم، وهذا النوع يتضمن به
 .االستماع مبحتوى املادة املسموعة، وتقدير ما يقدمه املتكلم  -
 .و ميل للموقف الذي جيرى فيه االستماعاالستجابة التامة عن رغبة  -
حتديد منهج املتكلم يف التحدث وميزاته، وذلك من خالل ما يقدمه  -

 .للسامعني
 

 .ستماعاالأهمية مهارة   ) د
ا اإلنسان  اليتحياتنا، إنه الوسيلة  يفستماع أمهية كبرية ا مراحل حياته  يفيتصل 

 ويتعلقأمناط اجلمل والرتكيب،  يتعلق سب املفردات، وكاألوىل باآلخرين، عن طريقة  
و كتابته، كما أن أمفاهيم، ويكتسب األصوات شرط لتعلمها سواء لقراءته و األفكار 

من معلومات أو يطرح من أفكار أمر ال بّد منه لضمان  ستماع اجليد ملا يلقىاال
ماع ستاال يفستفادة منها و التفاعل معها ولقت ثبت أن اإلنسان العادي يستغرق اال

ا من حيث أمهية . القراءة يفثالثة أمثال ما يستغرق  العملية التعليمية  يفستماع االأمّ
% 35فلقد ثبت بالبحث أن األطفال يعىن الطالب يتعلمون عن طريق القراءة بنسبة 
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% 22التعلم، بينما يتعلمون عن طريق الكلم  يفيقضونه  الذيمن جمموع الوقت 
  20.من هذا الوقت الثالث% 25ستماع االويتعلمون عن طريق 

 
 .ستماعاالمكونات مهارة   ) ه

ىل مخس مكونات أو عناصر، هذه العناصر وإن  إستماع االتقسم مهارة 
ا مرتابطة متداخلة بينها عالقات قوية من التأث ري كانت متتابعة متتالية إال أ

  21:هذه العناصر هي. والتأثري
متييز كل األصوات وأمناط التنغيم، وتعرف نوع كل صوت يف اللغة العربية  .1

 .يف اللغة األميف مقابل األصوات 
 .إدراك املعىن اإلمجايل لرسالة املتحدث .2
 .االحتفاظ الرسالة يف ذاكرة املستمع .3
 .فهم الرسالة و التفاعل معها .4
 .مناقشة و تطبيق مضمون الرسالة .5

  :وتتضح معاين هذه العناصر واملكونات بتناوهلا مفصلة فيما يلى
  :الصويتالتمييز  -أوالً 

ة ألصوات لغته القومية ألن يعطى مييل املتعلم عند ما يسمع أصوات مشا
هذه األصوات تفسريات مستمدة من لغته األم،مبعىن هذا السامع يستقبل 

كما أنه مييل إىل  .أصوات جديدة يف ضوء أقرب األصوات هلا يف لغته األم
تفسري أصوات اللغة العربية يف ضوء األصوات لغته األم خاصة إذا طلب منه أن 

  .النطق يقلد
  .رسالة املتحدث يفإدراك املعىن اإلمجايل  -ثانياً 

                                                             
  :يرتجم من 20

http:// www.gulfkids.com/ar/index.php?action=show.art&id. 
جامعة عني مشس : كلية الرتبية. (طرق تدريسه -مداخله -تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى أسسهحممود كامل الناقة،  21

 .135-125، )م1985-م1406
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ة، بني اللغة   فبعد امتالك الدارس للقدرة على التمييز بني األصوات املتشا
ا، والتمييز  ة يف اللغة العربية ذا األم واللغة العربية، وأيضا بني األصوات املتشا

دارس مهيئًا لالستماع إىل مجلة بني أمناط التنغيم وأنواع النطق الداليل يصبح ال
من أجل احلصول على املعىن مع افرتاض أن هذا الدارس قد عرف شيئًا عن 

و لعل املشكلة األوىل اليت تقابلنا يف هذه العنصر من عناصر االستماع . اللغة
هي جعل الدارس يستمع و يركز على ما يقال من أجل أن ينطبع التيار الصويت 

ب أن يسمع ما يقال مستعداً لالستجابة له من حيث يف وعيه معىن، فهو جي
  . الداللة

وحيث أن االستماع إىل اللغة العربية بالنسبة للدارس األجنيب يتطلب 
مستوى عاليا من الرتكيز وبذل طاقة كبرية ومستمرة فإنه ينبغي أال تطول فرتات 

اللغوي االستماع والتدريب عليه يف احلصة الواحدة، إذ ينبغ تنويع النشاط 
  .هكذا...خروجًا عن االستماع مث له عودة له

  ) :االستماع واحلفظ(االحتفاظ بالرسالة يف ذاكرة املستمع  -ثالثاً 
وهذا الدارس قد يواجه صعوبات بالغة يف تعليم اللغة العربية إذا مل يكن 

: قادراً على تذكر ما قد مسعه، ولعل معظم األنشطة اللغوية يف الفصل مثل
طرح األسئلة و األجوبة تقوم على أساس من حفظ الرسالة و تذكرها،  التكرار و

ا و   –أيضًا  -و لعل ما يقدم لألطفال يف مدارسنا من مجل يطالبون بتكرار قراء
م على اإلنصات والتذكر يف لغتهم القومية دف إىل حتسني قدر   .كتابتها 

ت والتذكر املدخل إن من أكثر املداخل فعالية يف تنمية القدرة على اإلنصا
فبهذا املدخل ميكن أن تدرب الدارس على التذكر التمثيلي . السمعي الشفوي

، ولكن يستحسن استخدام أنشطة احلوارللمحادثات وإجراء احلوار واستخدام 
ة واألسئلة واألجوبة واالستماع اللغة العربية يف سياقات   ّ أخرى مثل القراءة اجلهري

املقرر تشد أوتار أذنه، وتصبح مستعدة الستقبال  كثرية، و مع تقدم الدارس يف
  .النظام الصويت للعربية و من مث التساع مدى اإلنصات والتذكر
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  :فهم الرسالة والتفاعل معها  -رابعاً 
مع القدرة على متييز أصوات اللغة، واستقبال سلسلة من الكلمات، 

هم الرسائل اليت والقدرة على تذكرها، ومع وصول الدارس إىل مستوى ميكنه من ف
تلقى عليه فإنه بذالك يكون قد حصل على األساس الداليل والنحوي لفهم ما 

من أهم هذه العوامل حماولة الدارس فهم كل عنصر من عناصر الكالم . يتلقى
بعض  )Moeller(مولرولقد افرتض . على حده من أجل الوصول إىل الفهم الكلي

  :سالة هي العمليات العقلية املنفصلة يف فهم الر 
العملية األوىل أطلق عليها اإلحساس أو الشعور ومن خالهلا حيصل  .1

 .املستمع على الفكرة العامة أو حيس إحساسًا عامًا مبحتوى ما مسع
العملية الثانية مساها التجزئة وفيها يبدأ السامع يف جتزئة احملتوى إىل  .2

     .تدأ و خرب و تكملةوحدات لغوية بسيطة مكونة من فعل وفاعل ومفعول أو مب
  :مناقشة وتطبيق مضمون الرسالة  -خامساً 

هذا العنصر من عناصر االستماع والفهم يعىن فهم احملتوى ومناقشة باللغة 
العربية، أي استقبال الرسالة مباشرة باللغة العربية والتفكري يف حمتواها ومناقشة 

كان نستخدم الكلمة املفردة   فإذا. باللغة العربية دون ألي تدخل من لغته القومية
يف التمييز الصويت، وعبارات واجلمل يف االستماع والتذكري فوجب هنا أن 

  .نستخدم احملادثات القصرية والقراءات الشفوية وحيتاج الطالب املتابعة و الفهم
باللغة يف مواقع  املتحدثنيومع هذا ينبغي أن ميتّد الفهم يف هذه املرحلة إىل فهم 

إن تعلم اللغة . عية متميزة عن تلك املواقف املقصودة يف تعليمه داخل الفصليومية طبي
وفهمها بشكل فعال وحقيق يعىن استخدامها شفويًا واإلجابة هلا يف املواقع اليومية 

  .  العادية
 
نحو ترقية " السمعية البصرية"ستخدام الفيلم كوسيلة افعالية : الثالثالفصل  .3

 .ستماعاالمهارة 
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تعليم عامل من عوامل الرتبية وينحصر يف إيصال املعلومات إىل الذهن وصّك إن ال
أما اللغة أداة التفكري وعند التعليم اللغة العربية  22.حوافظ النّشء مبسائل الفنون والعلوم

واإلتقان املهارات , ستماع والكالم و القراءة والكتابةاالارات يعىن مشهور بأربعة امله
ب من املدخل والطرائق واألسلو  ال ميكنونفكل تعليم اللغة   23.معّني بإتقان قواعد اللغة

ةوالوسائل لسهولة الفهم وتكون   ّ ي   .العربية اللغة التعليم يف كيفية و كمّ
وهو من أهم , مادة التعليم و ما وصل إىل فهمها بتسهيل يفأن االختيار , إذن

يعلمها املدرس هي وسيلة  اليتوما يوصل ويساعد الطالب إىل فهم املادة . عملية التعليم
 يفألنه حيث الطالب , ختطيط التعليم يفأمر مهم   إذن اختيار وسيلة التعليم. التعليم

  .24عملية التعليم بالفصل حينما يوصل املدرس املادة
ود املبذولة موقف وسائل التعلم كانت من عناصر طريقة التدريس كجزء من اجله

ولذلك . لرتقية عملية التفاعل بني الطالب واملعلم، والتفاعل بني الطالب و بيئات التعلم
ة من وسائل التعليم هو كالوسيلة التعليمية، اليت تستخدم أسالب أو طرائق  املنفعة املهمّ

 من خالل استخدام وسائل التعليم نرجو لريتفع  نوعية تعليمية اليت ميكن أن. التدريس
اية املطاف على نوعية الطالب يف نتائج تعلمهم وكذالك بوسيلة التعليم . فعالية يف 

  .الفيلم
باستخدام هذه الوسيلة التعليم الفيلم اليت تفصل يف وسيلة السمعية البصرية نرجو 

مرارا  ميكن أن تقوم املزيد من املزايا ملعلم هناك أيضا لفيلمو ا. أن حيصل النتيجة جيداً 
 فقط فهم مرة واحدة الفيديو/عن الفيلم شرح اصاخل يف الباب إذا كان الطالب .وتكرارا

فهم الطالب و  مرات 10-5 مرة أخرى يف املنزل ميكن أن تقوم الفيلم مث ،20٪
" وسيلة التعليم الفيلم كوسيلة وهذا سبب االستخدام  .أضعاف عدة زيادة بالتأكيد

  .لرتقية مهارة االستماع" السمعية البصرية
                                                             

 3 )مطبعة دار السالم (".الرتبية والتعليم اجلزء األول". حممد قاسع بكر, يونس حممود  22
  :يرتجم من 23

 Mustofa Syaiful. “Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Inovatif”.( Malang: UIN-Maliki Press 
2011). 2 
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Nana Sudjana, Ahmad Rivai, Teknologi Pengajaran, (Bandung: Sinar Baru Algendindo, 2003),85 
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تصالية و يستطيع أن تيسر امن تكنولوجيا يستطيع أن تيّسر  أيباستعمال الوسيلة 
يك عملية التعليم، وجيعل عملية التعليم أجذب وسعادة ا تصالية ويستطيع أن حترّ

التعليم األخرى، ألّن السمعية و  رة للغاية، و جتاوز وسائلالفيلم أصبح مؤث 25.لطالب
البصرية يعمل بشكل جيد معاىف جعل اجلمهور سوى امللل وأسهل أن نتذّكر، أسهل أن 

وأعطى الفيلم فعالية جدا يف عملية التعليم و  .هتماملالألّن شكلها مثري  املسموعةيفهم 
كما عرفنا . ماع لرتقية مهارة االستماع الطالبتدريس اللغة العربية خاصة يف املادة االست

أن مهارة ليس وجدنا حلظة وسرعة بل حيتاج هذا احلال إىل تدريبات وسعى كبري و 
  .مستمر

د مهارة االستماع الكالب منها  كان   :بعض الطرق اليت تستطيع أن تتعوّ
د الطالب ألن يستمعوا دوار العربية من  - لسان العرىب ) الصوت(عوّ

 .ياألصل
د الطالب ألن يستمعوا الصوت العربية من  - ل عوّ وسيلة التعليم الفيلم ليسهّ

ا يستخدم السمعية و البصرية  .من فهم املسموع أل
نًا تشتما املعىن  يف وسيلة التعليم الفيلموخيتار الباحثة  ا مفهوم ضمّ هذا البحث أل

ا يسّهل الطالب أن سبب األخر . لدينيةااملفردة اجليدة و السهولة و توصية  ى يعىن أل
هذه الصورة والصوت إىل حّد الطالب مسرور و يهيج الطالب  يفيقبض املقصود  ألن

 .بتدائهمالرتقية قدرة 
ة، لكن  يفهذا الربنامج ليست  يفستخدام وسيلة التعليم الفيلم اأن  األول مرّ
و املعرفة اجلديدة أيضا زالت العناصر التعليمية يعىن زيادة املفردة  اجلديدة . إلهلاء فقط

ة لرتقية مهارة اللغة العربية ألن هذا وسيلة التعليم الفيلم يستخدم لغة العربية يعىن خاص
  .لإلندونيسي األجنيبلغة 

                                                             
  :يرتجم من25
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ذا وسيلة التعليم الفيلم أن يكون زيادة خزانة تعليمية خاصة املادة  لذالك، نتأمل 

عاال ا، أكثر فائدة، يتحّدى و منعة و جيعل ستماع عند بلدنا حّىت يكون دراسة أكثر تنوّ
ا أن ترقية النتيجة األكا ألن . يةدميالطالب أن يتبع املادة بسرور إىل حّد يستطيعون 

ستماع بالسهولة، فصار هذا احلال يسّهل الطالب بسبب االيدرسوا و يفهموا املادة 
د بسمعية لغة العربية   .اللغة العربية ال غريبة أيضا ألن يعوّ

لرتقية مهارة " السمعية البصرية"فعالية هذه الوسيلة التعليم الفيلم كوسيلة وأما 
 فيأيت ،وارو سيدوارجو" تانادا" عشر باملدرسة العالية احلادي الفصلاالستماع لطالب 

ا   .الباب الثالث يفبيا
  

 


