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 ملخص

 تطبيق طريقة اإلمالء باستخدام الوسائل السمعية 

 دريس اللغة العربية للصف العاشر تمهارات االستماع والكتابة في رقية لت

 المبونج، بمدرسة مطلع األنوار الثانوية األهلية فيساوران

  إعداد:

  نور أليفة 

االستماع لدى الطلبة ال تزال منخفضة كما يتضح من نتائج  مهارة الكتابة و
املالحظة أن نتيجة الطلبة يف مهارة االستماع و الكتابة منخفضة، رأى عبد العزيز أن طريقة 

رأى اإلمالء هي طريقة حيث تكون الطلبة قادرة على سرعة التفكري و تقوية حاسة السمع، 
دف هذا  ذوالفهم لتحسني مهارة الكتابة و االستماع يعين باستخدام طريقة الإلمالء.

مهارات االستماع و قية البحث ملعرفة تطبيق طريقة اإلمالء باستخدام الوسائل السمعية لرت 
الكتابة يف تدريس اللغة العربية للصف العاشر مبدرسة مطلع األنوار الثانوية األهلية فاماتانج 

  يساوران.ف
نوع هذا البحث هو البحث اإلجرائ الصفي، يف تنفيذه توجد أربع اخلطوات 
هي التخطيط و التنفيذ و املالحظة و التأمل. و أساليب مجع البيانات املستخدمة هي املقابلة 
و املالحظة و األدلة الوثائقية و االختبار. أّما أساليب حتليل البيانات املستخدمة هي تقليل 

  ت و عرض البيانات و االستنتاج.البيانا
نتيجة االختبار الطلبة قبل تنفيذ اإلجراء هي نتائج هذا البحث تظهر أّن 

، وبلغت ترقية مهارة  ٥٨.٥و يف الدورة األوىل، ترتقي نتيجة االختبار الطلبة إىل  ،٤٣.١
ختبار الطلبة إىل ٪. يف الدورة الثانية، ترتقي نتيجة اال٣٥.٧٣االستماع و الكتابة العربية إىل 

٪. هذا يدل على أّن ٤٨.٢٨، وبلغت ترقية مهارة االستماع و الكتابة العربية إىل ٨٥.٣
طريقة اإلمالء باستخدام الوسائل مهارة االستماع و الكتابة متكن أن ترتقي من خالل تطبيق 

ا و . عملية التدريس باستخدام طريقة اإلمالء ميكن أن جيعل الطلبة أكثر نشاطً السمعية
  يسهل على الطلبة لسماع و كتابة اللغة العربية.

تطبيق طريقة اإلمالء باستخدام استنادا إىل نتائج البحث ميكن االستنتاج أن 
مهارات االستماع و الكتابة يف تدريس اللغة العربية للصف رقية الوسائل السمعية يقدر على ت

 .ج فيساورانالعاشر مبدرسة مطلع األنوار الثانوية األهلية فاماتان
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  إهداء
  

والدعاء، حصلت الباحثة على امتام كتابة هذه مع روح النشاط وبعزمية قوية، 

الرسالة العلمية.عديد من العوائق واملصاعب ولكن احلمد هللا بنعمته و هدايته ّمتت 

الباحثة على كتابة هذه الرسالة العلمية، وهذه األمور هي ذو قيمة لدي الباحثة، جتربة 

علمية إىل هؤالء الذين ، لذلك قّدمت الباحثة هذه الرسالة الباحثةمدهشة بالنسبة لل

  .يشجعون يف كتابة هذه الرسالة العلمية

 نورسيةو أّمي السيدة إيلي  سوكيمي والديا احملبوبني و احملرتمني أيب السيد

حيث قد ربياين و داعباين أرشداين و دعواين و شجيعاين يف امتام هذه الرسالة 

، التضحية ، اإلخالص ،  للخدمةالعلمية.قدمت هذه الرسالة العلمية و الدعاء لكما 

  أثارين بإخالص وحب.
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  ةترجمة الباحث
  

  

قرية تاجنونج أغونج منطقة تيلوك فندان ولدت يف  نور أليفةاسم الباحثة   

 سبعةو هي البنت األوىل من   ١٩٩٤ سبتمرب ١٨يف التاريخ  فيساواران المبونج

  .نورسيةو السيدة  سوكيمي أخوان من املتزوج السيد

  بدأت الباحثة دراستها يف:  

 مدرسة مطلع األنوار اإلبتدائية األهلية تاجنونج أغونج .١

 مدرسة مطلع األنوار املتوسطة األهلية فيماتانج .٢

 مدرسة ار الفتاح الثانوية األهلية باتو فوتو بندار المبونج .٣

جامعة رادين إنتان اإلسالمّية احلكومّية المفونج بقسم تعليم اللغة  .٤

  العربية

اشرتكت الباحثة أنشطة قراءة القرآن، و اخلط، و ختفيظ  الدراسة أثناء

  القرآن. 

جامعة رادين إنتان اإلسالمّية الدراسة يف  هذه هي ترمجة الباحثة أثناء

   احلكومّية المفونج.
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  كلمة شكر و تقدير
  

احلمدهللا رب العاملني و الشكر له الذي قد أعطاين نعمه و هدايته حّىت أقدر 

على إاء كتابة هذه الرسالة العلمية البسيطة إلستيفاء بعض الشروط للحصول على 

الدرجة اجلامعية األوىل يف علم الرتبية و التعليم بقسم اللغة العربية جبامعة رادين إنتان 

تطوير وسائل الكتّيب  "نج. و موضوع هذه الرسالة العلمية: اإلسالمية احلكومية المبو 

في درس اللغة العربية لترقية استيعاب المفردات لدى طلبة الصف الثامن بمدرسة 

  " المتوسطة اإلسالمية هداية المبتدئين جاتي أغونج

الصالة و السالم على النيب املصطفى حمّمد صلى اهللا عليه و السلم و آله و 

ي قد محل رسالته للحياة الكاملة. و يفضل الناس لطلب العلم كزاد احلياة أصحابه الذ

 لنفعها يف مجيع جوانب احلياة.

و يف كتابة هذه الرسالة العلمية وجدت الباحثة املساعدات و املعاونات من 

مجيع األطراف, و من الالئق قدمت الباحثة جزيل الشكر و تقدير على مجيع جهة 

  ا الباحثة لكتابة حبثهاز و باخلصوص إىل:الذين شجعوا و ساعدو 

السيد األستاذ الدكتور احلاج حممد مكر، املاجستري كمدير جامعة رادين  .١

 انتان اإلسالمية احلكومية المبونج.

كلية الرتبية جبامعة  كعميد ، املاجستريخري األنوار ر احلاجالسيد الدكتو  .٢

 رادين انتان اإلسالمية احلكومية المبونج.

و  األوىل ةكاملشرفة  ، املاجستري ة روماداين سغاالاحلاج ةالدكتور  ةالسيد .٣

، املاجستري كاملشرف الثاين الذان قد كمان شاهأحممد الدكتور السيد 

 أعطا الباحثة التسجيع و االقرتاحات يف كتابة هذه الرسالة العلمية



 ط 

 

امعة احملاضرون و احملاضرات و مجيع املوظفني بقسم تعليم اللغة العربية باجل .٤

رادين انتان اإلسالمية احلكومية بندار المبونج، و قد أخلصوا يف تقدمي 

 املعرفة للكاتب خصوص عن تربية اللغة العربية.

دة إلمتام هذه أصدقائ بقسم اللغة العربية الذين أعطوا الباحثة املساع .٥

 الرسالة العلمية.
  

و بذلك  و أدركت الباحثة أن هذه الرسالة العلمية عديد من العيوب،  

طلبت الباحثة االنتقادات و اإلرسادات حلسن هذه الرسالة العلمية. عسى اهللا أن 

  يعطيهم بأحسن اجلزاء. رجت الباحثة على أن ينفع بعثها لنفسها و نفس القارئني. 

  

   ٢٠١٨             سريانج

  الباحثة،  

  

  نور أليفة 

  ١٦١١٠٢٠١٥٠رقم التسجيل: 
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 الباب األول

  المقدمة

  توضيح الموضوع  .أ 

إجتنابا عن سوء الفهم فأرادت الباحثة أن توضح املصطلحات اليت جتد يف 
تطبيق طريقة اإلمالء موضوع هذه الرسالة بالتفاصل. أما املوضوع هلذه الرسالة فهو: " 

مهارات االستماع والكتابة في تدريس اللغة رقية باستخدام الوسائل السمعية لت

"،  المبونج، العربية للصف العاشر بمدرسة مطلع األنوار الثانوية األهلية فيساوران
 و من بعض املصطلحات هي:

  التطبيق  .١

   ١ وفًقا للقاموس اإلندونيسي الكبري التطبيق هو يُطَبُق.
 طريقة اإلمالء  .٢

اإلمالء يف سياق الكتابة هي نسخ احلروف اهلجائية بشكل صحيح ومهارة 
 ضرورية جًدا ليتم تطبيقهاهذه الطريقة  ٢ لوضع عالمات الرتقيم.

اإلمالء مشتق لغويًا من كلمة  ٣ مرافقة جلميع طرق التدريس اللغة األجنبية.
 ٤ ِإْمال). -ُميِْلى -"َأإلْمال" و هي مصدر من الفعل (اَْمَلى) ، كما يف التشريف (اَْمَلى

  الوسائل السمعية  .٣
واليت تعين حرفياً  "medius"تأيت كلمة الوسائل من الكلمة الالتينية 

  ٥ الوسط ؛ وسيط؛ أو مقدمة.

                                                           
1 Tim Penyusun Kamus Pusat Pembina Dan Pengembangan Bahasa, 

Kamus Besar Indonesia ( Jakarta: Balai Pustaka, 2000), h. 553 
2. Ahmad Muradi, Pembelajaran Menulis Bahasa Arab ( Kencana ,201٦)  

h 127. 
3. Ahmad  Izzan, Meteologi Pembelajaran Bahasa Arab( Humaniora , 

2015) h. 97. 
 4. Desain Pembelajaran Imla’ meningkatkan Kemampuan Menulis, Abdul 
Aziz Sebayang, Journal (Edu Relegio  Vol 1 No 4 Tahun 2017 ) h580. 

5. Muhammad ali al-khuly, model pembelajaran Bahasa Arab,( jalan 
raya subang-bandung KM   dusung simpang, T 2006) h 102 
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متوسط كوسيط يقوم بتوصيل املعلومات وفقا هلينيش و أصدقائه. عّرب عن 
بني املصدر واملتلقي. وهكذا فإن التليفزيون ، واألفالم ، والصور ، واملدياع ، 
والتسجيالت الصوتية ، والصور املسقطة ، واملواد املطبوعة ، وما يف حكمها هي 

 وسائل االتصال
  خلفية البحث   . ب

ة التعليم. يتم تعريف التعليم مها النشاطان الرئيسيان يف عملي التعلم و
التعلم الوطين يف إندونيسيا على أنه جهد واع وخمطط خللق جو من التعلم وعملية 
التدريس. حىت يطور الطلبة إمكانام بنشاط فيمتلك قوة الروحية الدينية، وضبط 
النفس ، والشخصية ، والذكاء ، واألخالق الكرمية ، واملهارات الالزمة ألنفسهم و 

 ولة.األمة و الد
بشأن نظام  ٢٠٠٣السنة  ٢٠التعلم وفًقا لقانون مجهورية إندونيسيا رقم 

التعليم الوطين أن التعلم هو عملية تفاعل بني الطلبة واملدرسني ومصادر التعلم اليت 
حتدث يف بيئة التعلم. يُنظر إىل التعلم على املستوى الوطين على أنه عملية تفاعل بني 

  ٦ التعلم اليت حتدث يف بيئة التعلم.الطلبة واملدرسني ومصادر 
قبل إجراء حبث يف مدرسة مطلع األنوار الثانوية األهلية فاماتانج فيساوران 
، رأت الباحثة أن حالة مدرسة مطلع األنوار الثانوية األهلية فاماتانج فيساوران ما زالت 

التدريس والتعلم  يف بيئة ريفية ، وال تزال حالة املعلمني هناك تفتقر إىل حتسني مهارات
، خاصة يف التعلم اللغة العربية ، واتضح أن حالة الطلبة كانت أقل محاًسا للتعلم ، 

  خاصة يف تعلم اللغة العربية.
اللغة هي أداة تواصل ُتستخدم للتفاعل مع بعضها البعض وُتستخدم 

لغة العربية ال ٧ للتعبري عن األفكار املوجودة يف الذهن إما من خالل الكالم أو الكتابة.
هي مادة يتم تدريسها ابتداًء من مستوى املدرسة اإلبتدائية و املدرسة املتوسطة و 
                                                           

6 Nurpadilah Amaliya, “Penerpan Metode Imla’ Dalam Meningkatkan 

Ketermpilan Menulis Bahasa Arab Siswa Kelas V Mi Muhamadiyah Lumajang” 
(UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG: 2020), h. 1  

7. Syaiful Mustofa, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Inovatif, ( UIN – 
MALIK PRESS , 2011),  h. 3. 



٣ 
 
املدرسة الثانوية و اجلامعة. تعلم اللغة العربية هو املساعدة يف تطوير اللغة العربية سواء 

  ٨ بشكل تعبريي أو تقبلي.
القراءة، والثاين  يف تعلم اللغة العربية يتكون من أربع مهارات. األول مهارة

مهارة الكالم، و الثالث مهارة االستماع، و الرابع مهارة الكتابة. ال ميكن فصل هذه 
من هذه املهارات األربعة، يواجه  ٩ املهارات األربعة، ألا مرتبطة ببعضها البعض.

معظم الطلبة صعوبة بسيطة ، و هي مهارات الكتابة. تعترب هذه مهارة الكتابة مهمة 
من بني املهارات األخرى يف تعلم اللغة العربية. يستخدم الطلبة مهارة الكتابة جًدا 

  للتعبري عن حمتويات أفكارهم وخربام اليت يشعرون ا.
عالوة على ذلك ، فإن تعلم مهارة االستماع هو الوسيلة األوىل اليت يتعامل 

رف املفردات ا اإلنسان مع اإلنسان و مراحل معينة ، فمن خالل االستماع نع
  وشكل العدد والرتاكيب.

فيما يلي اخلطوات البسيطة اليت اختذها املدرس يف عملية تعلم مهارة 
    االستماع:

و خصائص  مهارة االستماعإعداد املدرس لبدء الدرس من خالل شرح أمهية  .١
  املادة املقدمة للطالب ، وكذلك حتديد ما مل يتحقق.

الذي مت االستماع إليه. إذا كانت هناك  توفري الفرصة للطالب لفهم املوضوع  .٢
كلمات صعبة أو مصطلحات غري واضحة ، يشرحها املدرس. إذا كان 
النص يف شكل حمادثة بني عدة أشخاص ، يقوم املدرس بكتابة أمسائهم على 

 السبورة حىت يتمكن الطلبة من رؤيتها عندما حيتاجون إليها.
بطرح أسئلة تتعلق بالغرض  يناقش الطلبة املادة اليت مسعوها و ينتهون .٣

  املقصود.

                                                           
8Handayani, “.Implementasi Maharoh Kitabah terhadap kemampuan 

imla’., journal ( eprints walisongo (2010),  h. 1 
9Wakhidati nurrahmah. Pengaruh Media Pembelajaran terhadap 

motivasi belajar Bahasa Arab, journalof arabic education and literature Vol 1 No 
1,( 2017,  h .2. 
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يُطلب من الطلبة تقدمي ملخص واإلجابة على األسئلة من املادة اليت مت  .٤
  االستماع إليها ونقلها إما شفهًيا أو كتابًيا أمام الفصل.

تقييم فهم الطلبة من خالل طرح العديد من األسئلة اليت تتوافق مع  .٥
كن استخدامها لقياس مستوى األهداف اليت سيتم احلصول عليها حبيث مي

  تقدم الطالب.
 

طريقة اإلمالء هي طريقة الكتابة حيث يقرأ املدرس املاّدة و يطلب من 
ميكن أيًضا طريقة اإلمالء باستخدام الطريقة والوسائط  ١٠ الطلبة كتابتها يف الكرّاسة.

املناسبة لتحسني مهارات الكتابة حبيث ميكن حتقيق تعلم اللغة العربية ، منها حتسني 
  مهارات الكتابة. و طريقة التدريس والوسائط اليت ميكن استخدامها هي طريقة اإلمالء.

حتقيقها بشكل أكد الفوزان و األخرون أن هناك ثالث كفاءات جيب 
  مثايل يف تعلم اللغة العربية. الكفاءات الثالثة هي:

 الكفاءة اللغوية .١
النقطة املهمة هي أن املتعلمني يتقنون نظام الصوت العريب بشكل صحيح 
، وكيفية متييزه ونطقه ، والتعرف على بنية اللغة ، وجوانب القواعد األساسية للنظرية 

 فها.والوظيفة ؛ معرفة املفردات ووظائ
  الكفاءة االتصالية .٢

النقطة املهمة هي أن املتعلمني قادرون على استخدام اللغة العربية تلقائًيا ، 
والتعبري عن األفكار والتجارب بطالقة ، وقادرون على استيعاب ما مت إتقانه من اللغة 

 بسهولة.
 الكفاءة الثقافية .٣

ا الثقافية ، القصد من ذلك هو فهم ما حتتويه اللغة العربية من إمكانا
 لتكون قادرة على التعبري عن أفكارها وقيمها وعاداا وأخالقها وفنها.
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من الكفاءت الثالثة املذكورة، ميكن مالحظة أن أهداف تعلم اللغة العربية 

  موجهة حنو:
 إتقان عناصر اللغة العربية من جوانب الصوت واملفردات والتعبري والرتكيب. .١
 االتصال الفعالاستخدام اللغة العربية يف  .٢
 فهم الثقافة العربية يف شكل أفكار وقيم وعادات وأخالق وفن. .٣

على وجه اخلصوص ، عندما نتحدث عن تعلم اللغة العربية يف إندونيسيا ، 
فإن مكانة اللغة العربية يف إندونيسيا كلغة أجنبية دف إىل تعزيز مهارات طالب 

  الستخدام اللغة األجنبية ، حبيث ميكنهم:
 واصل باستخدام اللغة األجنبية (العربية).الت .١
 معرفة وفهم األمة والثقافة األجنبية (العربية) .٢
دراسة العلوم والثقافة األجنبية (العربية) من خالل كتب كتبها بتلك اللغة  .٣

 األجنبية يف إطار دراسته.
توضح احلقائق السابقة أن حل املشكلة التعليمية (خاصة تعلم اللغة 

بدائل جبانب الطريقة التقليدية املعروفة حىت اآلن. ومن بني احللول يعين  العربية) يتطلب
تفعيل مدرسون اللغة العربية يف إندونيسيا يف املنظمات املهنية للغة العربية حبيث يكون 

  ١١ هناك اتصال مكثف لتطوير إمكانات اللغة العربية.
إجراء مقابالت بناًء على نتائج البحث التمهيدي الذي أجراه الباحثة، بعد 

مع مدرس اللغة العربية ، كان من املعروف أن بعض الطلبة ما زالوا ينالون درجات أقل 
من احلد األدىن من معايري االكتمال. و مت احلصول على البيانات حول تنفيذ عملية 
التدريس، وكان الطلبة ما زالوا يتحدثون مع أصدقائهم ، وكانوا مشغولني بلعب اهلواتف 

ة ، وكان هناك أيًضا العديد من الطلبة الذين مل يستمعوا إىل املدرس يف عملية احملمول
التدريس. األساليب اليت يستخدمها املدرس هي احملاضرات واألسئلة واألجوبة واحلفظ 
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، والوسائط التعليمية املستخدمة هي السبورة ، حبيث يكون هلا تأثري على التحصيل 
  ١٢ الدراسي للطالب منخفض.

التدريس مل يكن مثالية ، وظروف التعلم مل يكن مواتية. كثري من  عملية
الطلبة ال يهتمون املدرس وغالًبا ما يقوم الطلبة بأشياء خارج أنشطة التعلم مثل 
التحدث مع زمالئهم يف اللعب. باإلضافة إىل ذلك ، يكون الطلبة أقل شجاعة يف 

و الطلبة أقل تركيزًا ومحاسة بعملية التعبري عن اآلراء أو طرح األسئلة غري املفهومة. 
التدريس حبيث ال يزال هناك العديد من الطلبة الذين حيصلون على نتائج التعلم أصغر 

  ١٣ من احلد األدىن من معايري االكتمال.
)، كانت أنشطة التدريس والتعلم ١٩-يف عصر وباء فريوس كورونا (كوفيد

فاماتانج فيساوران جتب أن  يتبع نظام يف مبدرسة مطلع األنوار الثانوية األهلية 
  ).١٩-احلكومية يف حالة وباء فريوس كورونا (كوفيد

يف البحث الذي قامت به الباحثة ، جيب أن يكون وفًقا لتوصيات 
احلكومة ، وهي أن نتبع قواعد النظام الصحي. قبل أن أجري البحث باستخدام 

ن باستخدام طرق ومنهجيات ) ، أي نشاط مراقبة كائPTKالبحث اإلجرائي الصف (
  معينة للحصول على بيانات أو معلومات مفيدة يف حل املشكالت.

قبل أن أعطي املادة ، شرحت املادة يف شكل قصة باستخدام الكلمات 
العربية واللغة اليت جيب أن يفهمها الطلبة. الستخدامها كمعلومات بيانات أحصل 

ة العربية بطريقة اإلمالء اليت يتم تطبيقها يف عليها يف الفصل عن احلد يتعلم الطلبة اللغ
الفصل. من نتائج البحث ، ال يزال الطلبة منخفض يف كتابة اللغة العربية بطريقة 
اإلمالء ، وأعطيت املادة اليت ستكون معيارًا للطالب ، عن طريق نطق الكلمة باللغة 

لعربية على السبورة على العربية وقام الطلبة بكتابتها قبل أن أعطيتها  أكتب الكلمة ا

                                                           
12.Siti Yulia Fajar Wati, Wawancara dengan gurukelas X MA Mathlaul 

Anwar Pematang Pesawaran, 12 oktober 2019. 
13Observasi, Pembelajaran Bahasa Arab Kelas X MA Mathlaul Anwar 

Pematang Pesawaran 12 oktober 2019 
 



٧ 
 
سبيل املثال ، عندما يفهمها الطلبة، مث أكرر الكلمة ويكتب الطلبة قبل الكتابة أقسم 

  الورقة للتقييم.
بعد ذلك ، قدمت نوًعا من األسئلة ليكون تقييًما للطالب الذي أشرت 

لورقة إليه من قبل طرح سؤال يف طريقة اإلمالء لتقسيم ورقة فارغة ، عندما مت توزيع ا
  الفارغة، ذكرت الكلمة العربية مثل "كتب" و كتبها الطلبة يف ورقة فارغة.

من نتائج االختبار الطلبة مبدرسة مطلع األنوار الثانوية األهلية فاماتانج 
فيساوران، مل حتصل نتائج الطلبة يف كتابة اللغة العربية أقصى الغاية من النتائج. ميكن 

خفضة للطالب يف درس اللغة العربية يف إحدى مهاراا يف رؤية النتائج التعليمية املن
  اجلدول التايل.

 ١  الجدول

قائمة المالحظات األولية في الصف العاشر بمدرسة مطلع األنوار الثانوية األهلية 

  فاماتانج فيساوران

 ال نعم المؤشرات المرصودة الرقم

يتم حتقيق هدف تعلم اللغة العربية بسرعة ودقة  ١
 √  .وكفاءة

استخدام وسائط تعليمية إبداعية ومتنوعة  ٢
 √  .ومبتكرة

استخدام الوسائط واألساليب واسرتاتيجيات  ٣
  √ .التعلم البسيطة للغاية

مرافق البنية التحتية اليت تدعم التعلم مثل الوسائط  ٤
 √  .اإللكرتونية وما إىل ذلك

 √  متحمس لتعلم اللغة العربية ٥

املالحظة األولية لطلبة الصف العاشر مبدرسة مطلع األنوار الثانوية املصدر: نتائج 
  األهلية فاماتانج فيساوران



٨ 

 

السابق يوضح أن استخدام وسائط التعلم مل  ١.١استناًدا إىل اجلدول 
ومتنوًعا ومبتكرًا. مل يتم حتقيق احلد األقصى من مؤشرات يف استيعاب إبداعيا يكن 

  اإلمالء.
رات النظرية باستخدام طريقة اإلمالء على زيادة تعمل مؤشرات املها

(أربعة) مراحل من  ٤) ، وهناك ١٩٩١مهارات االستماع والكتابة وفًقا لتومكينز (
مستويات االستماع: األول ، االستماع اهلامشي. الثاين ، استمع بتقدير. الثالث، 

ن أن هناك عدة مراحل االستماع إىل املنتبهني. الرابع هو االستماع الناقد. يذكر تاريغا
لالستماع. األول، استمع بوعي. الثاين ، االستماع بالتناوب أو هناك إهلاء. الثالث، 
استمع. الرابع، هو االستماع باهتمام. اخلامس، يستمع من حني آلخر. السادس، 
تستمع اجتماعيا. السابع، يستمع دوريا. الثامن، هو االستماع بعناية. التاسع ، 

اط. رأى صاحل عبس األول ، امسع. الثاين ، حتديد. الثالث، تفسري. االستماع بنش
مبادئ  ١٠الرابع، فهم. اخلامس التحكيم. السادس ، أجب. وفًقا لـجونينج طرح 

توجيهية إلنتاج مقال واضح: أوًال ، قم بإعداد إطار عمل واضح. ثانًيا ، حاول 
قد. رابًعا ، جتنب الكلمات غري االحتفاظ جبمل قصرية. ثالثًا ، اخرت البسيط على املع

الضرورية. خامسا ، أعط العمل يف األفعال. سادسا، يكتبون مثل حمادثة. سابعا ، 
استخدم املصطلحات اليت ميكن للقارئ وصفها. ثامنا ، تتعلق بتجربة القارئ. تاسعاً ، 

  استفد من التنوع. عاشر ، قم بالتعديل لتكشف.
  و الكتابة لطلبة الصف العاشر نتائج االختبار مهارة االستماع 

  بمدرسة مطلع األنوار الثانوية األهلية فاماتانج فيساوران

 البيان النتيجة اسم الطلبة الرقم
١ Ahmad Rifa'i غري بالغ اإلكتمال ٥٨ 

٢ Akrom Muallif Syafi'i غري بالغ اإلكتمال ٤٩ 

٣ Andrian غري بالغ اإلكتمال ٤٣ 

٤ Arniati اإلكتمالغري بالغ  ٥٤  



٩ 
 

٥ Badri غري بالغ اإلكتمال ٥٨ 

٦ Desi Ariyanti بالغ اإلكتمال ٧٣ 
٧ Diki Saputra غري بالغ اإلكتمال ٤٧ 
٨ Dilah Hasanah بالغ اإلكتمال ٦٨ 
٩ Eka Mudiasari بالغ اإلكتمال ٧٥ 
١٠ Fahrurozi غري بالغ اإلكتمال ٥٠ 
١١ Fauzi Pratama بالغ اإلكتمال ٧٦ 
١٢ Ferdi Ari Saputra غري بالغ اإلكتمال ٥٧ 

١٣ Haryanti غري بالغ اإلكتمال ٥٤ 

١٤ Ira غري بالغ اإلكتمال ٥٦ 

١٥ Juroh غري بالغ اإلكتمال ٥٥ 

١٦ Laeni Sholihah غري بالغ اإلكتمال ٦٠ 

١٧ M. Nurhasan غري بالغ اإلكتمال ٦٠ 

١٨ Mali غري بالغ اإلكتمال ٦١ 

١٩ Rani بالغ اإلكتمالغري  ٥٨  

٢٠ Rezayansyah غري بالغ اإلكتمال ٥٩ 

٢١ Riki Ani Jaya غري بالغ اإلكتمال ٥٧ 

٢٢ Rindi Antika غري بالغ اإلكتمال ٥٩ 

٢٣ Rosilah غري بالغ اإلكتمال ٦٢ 

٢٤ Rouf Maulana غري بالغ اإلكتمال ٧٦ 

٢٥ Saepuddin غري بالغ اإلكتمال ٧٩ 

٢٦ Santi اإلكتمالبالغ  ٨٠ 
٢٧ Sawinah بالغ اإلكتمال ٨٠ 
٢٨ Siti Homsah غري بالغ اإلكتمال ٦٠ 



١٠ 

 

٢٩ Siti Karlina غري بالغ اإلكتمال ٦١ 

٣٠ Siti Masitoh بالغ اإلكتمال ٨٠ 
٣١ Sri Suyanti بالغ اإلكتمال ٨٥ 
٣٢ Suhandi غري بالغ اإلكتمال ٦٠ 

٣٣ Suharuddin غري بالغ اإلكتمال ٦٠ 

٣٤ Susilawati غري بالغ اإلكتمال ٦١ 

  

من نتائج االختبار يف الصف العاشر مبدرسة مطلع األنوار الثانوية األهلية 
فاماتانج فيساوران، وجدت الباحثة معلومات تفيد بأن درجة احلد األدىن من معايري 

. ومع ذلك يوجد عدد قليل من الطلبة اليت ٧٠االكتمال لدرس اللغة العربية هي 
  إىل حلد األدىن من معايري االكتمال. وصلت

  طلبة ٨بعدد  ٦٠ ≤نتيجة الطلبة 
  طلبة ٣٠بعدد  ٦٠ ≥نتيجة الطلبة 

استناًدا إىل نتائج االختبار التمهيدي ، يُظهر أن استيعاب الطلبة لدرس 
  اإلمالء ناقص.

كان مؤشر نتائج البحث الذي أجريته هو أن الطلبة ميكنهم الكتابة 
باستخدام طريقة اإلمالء اليت مت تطبيقه على طلبة الصف العاشر مبدرسة بشكل جيد 

 مطلع األنوار الثانوية األهلية فاماتانج فيساوران.
الطريقة املستخدمة يف هذا البحث هي طريقة اإلمالء املنقول وطريقة 

ملنقول اإلمالء املنظور. هاتان الطريقتان مهمتان جًدا هلؤالء الطلبة ألن طريقة اإلمالء ا
هي طريقة يتم االتصال ا عن طريق نقل مادة أو موضوعات ذات تعبريات متعددة. 
يف حني أن طريقة اإلمالء املنظور يف نقس املعىن بطريقة األمالء املنقول ، فإن 
االختالف يكون بعد مناقشة املعىن، لذلك يتم دائًما كتابة الكلمات الصعبة على 

  و سأكتبه يف هذه األطروحة. طبقته يف هذا اال السبورة ، والطريقتان اللتان
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كما ذكرنا سابًقا ، من أجل خلق جو تعليمي ممتع و فعال ، تنشأ دائًما 
مشاكل خمتلفة يف املمارسة العملية تتطلب من املدرس إجياد احللول. من بني هذه 

الكتابة املشاكل املختلفة هي مشكلة االسرتاتيجيات و وسائل التعلم لتحسني مهارات 
املنخفضة لدى الطلبة. تعد مهارة تقدمي التعلم من خالل تنفيذ اسرتاتيجيات التعلم 
والوسائط املناسبة من إحدى املتطلبات اليت جيب أن يقوم ا املدرس. ميكن 
السرتاتيجيات التعلم والوسائط أن تطور الكفاءة الذاتية للطلبة ومن املتوقع أن ختلق 

علم. يف التدريس جيب أن يكون هناك اتصال متبادل بني املدرسني تفاعًال للطلبة يف الت
والطلبة. للمساعدة يف حتسني مهارات الكتابة العربية لدى الطلبة باستخدام طريقة 

  اإلمالء.
للمساعدة يف حتسني فهم الطلبة ملهارات الكتابة العربية ، يتضمن على 

ة سليمة. وهي مهارة نسخ احلروف ثالثة حمتويات أساسية. األول: مهارة التهجي بطريق
بشكل صحيح. املهارة الثانية: مهارات وضع عالمات الرتقيم يف مواضعها يعين  وضع 
عالمات الرتقيم الصحيحة. الثالثة: مهارات الرمسى الواضح اجلميل لألحروف و 

  ١٤ الكلمات ، وهى مهارات الكتابة اجلميلة أو فن اخلط.
املقابالت مع مدرس اللغة العربية يف الصف  بناًء على املالحظات األولية و

العاشر مبدرسة مطلع األنوار الثانوية األهلية فاماتانج فيساوران ، حصلت على البيانات 
أن يف تدريس اللغة العربية خاصة يف مهارة الكتابة ، ال تزال هناك العديد من العقبات 

رج العديد من الطلبة من ) خت٢) نقص املعرفة مبهارات الكتابة العربية ، (١مثل (
املدرسة املتوسطة اإلسالمية لكنهم ركزوا أكثر على مهارتني ، ومها مهارة القراءة ومهارة 

، خاصة يف جمال ) كانت نتائج الطلبة يف تعلم اللغة العربية نتيجة منخفضة٣الكالم، (
  مهارات الكتابة.
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سرتكز الباحثة على استنادا إىل العقبات اليت يواجهها هؤالء الطلبة ، 
جوانب مهارة الكتابة من خالل طريقة اإلمالء. يف هذا البحث، اختارت الباحثة طلبة 
الصف العاشر مبدرسة مطلع األنوار الثانوية األهلية فاماتانج فيساوران كموضوع 

  البحث.
بناًء على خلفية البحث السابقة، تم الباحثة بإجراء البحث عن تطبيق 

مهارات االستماع و الكتابة يف قية باستخدام الوسائل السمعية لرت طريقة اإلمالء 
تدريس اللغة العربية للصف العاشر مبدرسة مطلع األنوار الثانوية األهلية فاماتانج 

  .فيساوران
  مشكلة البحث   . ج

استنادا إىل خلفية البحث اليت وصفها الباحثة أعاله، مشكلة هذا البحث 
مهارات رقية ستخدام الوسائل السمعية يقدر على تهي هل تطبيق طريقة اإلمالء با

االستماع و الكتابة يف تدريس اللغة العربية للصف العاشر مبدرسة مطلع األنوار الثانوية 
 األهلية فاماتانج فيساوران.

  هدف البحث  د.     
استنادا إىل مشكلة البحث السابقة، هدف هذا البحث هو: ملعرفة تطبيق 

مهارات االستماع و الكتابة يف قية خدام الوسائل السمعية لرت طريقة اإلمالء باست
تدريس اللغة العربية للصف العاشر مبدرسة مطلع األنوار الثانوية األهلية فاماتانج 

  فيساوران.
  

  أهمية البحث   .ه 
  األمهية النظرية .١

من املتوقع أن يثري هذا البحث املعرفة بتعليم اللغة العربية وتطويرها ، 
 يقدم مسامهات نظرية لتحسني مهارات الكتابة العربية على وجه اخلصوص.وميكن أن 

  األمهية التطبقية .٢
 أ.  للمدرس     



١٣ 
 

ميكن استخدام هذا البحث كمعرفة جديدة لتحسني مهارات الكتابة لدى   )أ 
 الطلبة يف تدريس اللغة العربية من خالل طريقة اإلمالء.

حسني مهارات الكتابة لدى ميكن استخدام هذا البحث باعتباره ابتكارًا لت  )ب 
  الطلبة.

 ب. للطلبة    
من املتوقع أن تؤدي نتائج هذا البحث إىل زيادة اهتمام الطلبة وإجنازهم يف   )أ 

 تعلم مهارة الكتابة العربية.
من املتوقع أن تؤدي نتائج هذا البحث إىل زيادة ثقة الطلبة يف مهارة الكتابة   )ب 

  العربية.
   



١٤ 

 

 



١٥ 

 

  الباب الثاني

  اإلطار النظري

 طريقة اإلمالء  . أ

 تعريف طريقة اإلمالء  .١

اإلمالء يف سياق الكتابة هي نسخ احلروف اهلجائية بشكل صحيح ومهارة 
هذه الطريقة حتتاج إىل أن يتم تطبيقها مع مجيع طرق  ١٥ يف وضع عالمات الرتقيم.

اإلمالء لغة مشتق من كلمة " َاإلْمال" و هي مصدر الفعل  ١٦ تدريس اللغة األجنبية.
  ١٧ ِإْمال تعين إمالء. -ُميِْلى -من (اَْمَلى)، كما يف التشريف اَْمَلى

شرة ما اإلمالء هلا هدفان ، مباشرة وغري مباشرة. وتشمل األهداف غري مبا
) اهلدف اللغي هي أن يكون الطلبة ماهرة يف التفكري السريع ومعرفة املعاين و ١يلي: 

) اهلدف العضوي ، وهي أن يكون الطلبة ٢احلروف والرتاكيب وأمناط اللغة اجلديدة. 
ماهرة يف التفكري بسرعة ، ومعرفة املعاين ، و خصائص احلروف ، والرتاكيب وأمناط 

اهلدف األضوي ، تقوية اجلسد وحاسة السمع. اإلمأل يف سياق   )٣اللغة اجلديدة ؛ 
  كتايب ، هي نسخ احلروف اهلجائية بشكل جيد وصحيح.

تسمى طريقة  اإلمالء طريقة الكتابة حيث يتحدث املعلم عن املوضوع 
ويطلب من الطالب كتابته يف كتاب مكتوب. ميكن أيًضا أن يقوم املعلم بكتابة 

سبورة مث مسحه مث يُطلب من الطالب إعادة كتابته يف كتاب موضوع اإلمالء على ال
  مكتوب.

وفًقا لتاريغان، تبدأ طريقة اإلمالء بنموذج الكالم الذي سيتم مساعه ، 
والذي أعده املعلم بعناية. ميكن أن تكون حمتويات منوذج الكالم على شكل مقاطع 

. وهذا يتوافق مع رأي صوتية وكلمات ومجل وتعبريات وأمثال وشعارات وقصائد قصرية

                                                           
15. Ahmad Muradi, Pembelajaran Menulis Bahasa Arab ( Kencana ,201٦)  

h 127. 
16

. Ahmad  Izzan, Meteologi Pembelajaran Bahasa Arab( Humaniora , 
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١٦ 

 

ريفء الدين و زهدي بأن األنشطة املنفذة يف اإلمالء تشمل إعداد األطفال ألدوات 
الكتابة ، واملعلم يقول اجلمل ، واألطفال الذين يكتبون اجلمل اليت يتحدث ا املعلم ، 
ويتم تصحيح كتابة األطفال. من قبل أصدقائهم واألطفال تصحيح كتابام. عالوة 

ذلك ، أوضح رفئ الدين و زهدي أن اإلمالء هو نشاط يتمثل يف تشغيل على 
  الكلمات أو اجلمل أو اخلطاب للطالب ملطالبتهم بكتابة ما مسعوه.

لذا فإن اإلمالء مهم جدا بني فروع اللسانيات. حىت اإلمالء هو مبدأ يرفع 
الكاتب ليس شخًصا حمتوى قلوبنا بالكتابة وأيًضا كرسالة شرطية ، اإلمالء توضح أن 

  جيًدا يف الكتابة. ميكن أن تكون اإلمالء أيًضا مقياًسا ملعرفة مكان تعلم الطالب.
  أما أهداف تدريس اإلمالء فهي:

ليتمكن الطالب من كتابة الكلمات واجلمل باللغة العربية بطالقة   .أ 
  وصحيحة.

 حبيث ال يكون الطالب ماهرين يف قراءة احلروف واجلمل باللغة العربية  .ب 
  فقط ، ولكن أيًضا ماهرون يف كتابتها.

تدريب مجيع احلواس اخلمس لدى الطالب على أن يكونوا نشيطني ، سواء    .ج 
  كان ذلك االنتباه أو السمع أو البصر أو النطق ، متدربًا باللغة العربية.

  كتابة اللغة العربية بكتابة مجيلة وأنيقة.  .د 
  ها.اختبار معرفة الطالب بكتابة الكلمات اليت تعلمو   .ه 
  تسهيل على الطالب كتابة العربية باستخدام أسلوب لغتهم اخلاصة.  .و 

  

  وفًقا لفورواطا ، فإن أهداف تدريس اإلمالء هي:
 للتحقق معرفة أن الطلبة قد حفظوا بعناية الكلمات / اجلمل اليت مت تعلمها  .أ 
  ١٨ للتدريب الطلبة على كتابة الكلمات باإلمالء الصحيح.  .ب 
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طريقة اإلمالء على أا طريقة اإلمالء أو الكتابة  وفًقا ليونس ، يتم تعريف
حيث يقوم املعلم بتالوة اللفظ أو اجلمل بشكل متكرر ويطلب من الطالب كتابتها يف  
كتبهم املكتوبة. ميكن أيًضا تفسري اإلمالء على أنه خيرب املعلم املشاركني أن يكتبوا وفًقا 

 للمادة التعليمية وميليها املعلم / يكررها.
ى رفئ الدين وزهدي بأن األنشطة اليت يتم تنفيذها من خالل طريقة رأ

اإلمالء هي قيام الطالب بإعداد أدوات الكتابة والكتب واملعلمني الذين يقولون  
  كلمات أو مجل والطالب يكتبوا وفًقا لكلمات املعلم.

 و وفقا إليفيدي، ينقسم اإلمالء إىل نوعان ، ومها:
ا مع إخطار الطالب مسبًقا بنص املادة املراد يتم حتضري اإلمالء مسبقً   .أ 

 تصويرها.
اإلمالء اليت مل يتم حتضريها مسبًقا مع عدم إخبار الطالب باملادة اليت سيتم   .ب 

  تنفيذها.
  أنواع طريقة تدريس اإلمالء  .٢

طريقة تدريس اإلمالء هلا أربعة أنواع وفًقا للمادة، منها: األوىل طريقة 
ُقول، الثانية طريقة تدريس اإلمالء املنظور، الثالثة طريقة تدريس تدريس اإلمالء  اْلَمنـْ

  اإلمالء املسموع ، الرابعة طريقة اإلمالء املختارة / طريقة تدريس اإلمالء االختياري.
 طريقة تدريس َاإلْمآلء اَْلَمنـُْقول   . أ

طريقة إمأل املنقل هي اإلمالء اليت تبدأ بنقل مادة أو موضوعات بعدة 
بري. بعد ذلك يكتب املعلم بضع أجزاء من اجلملة على السبورة بأفضل معيار ممكن تعا

، أو من خالل مشاركة الكتابة على ورقة لكل طالب ، وميكن أن تكون مجلة طويلة ، 
ولكن هناك بعض القطع اليت حتتها خط .. أو امللونة. مث يقرأ املعلم اجلملة خاصة 

يح وواضح. مث يتبعها الطالب بقراءة قوية وواضحة الكتابة اليت مت تعليمها بشكل صح
 ويناقش املعلم معىن أجزاء اجلملة

 طريقة تدريس اَإلْمآلء املنظور    . ب



١٨ 

 

طريقة تدريس َاإلْمآلء املنظور هي أن هذه الطريقة متساوية  بالطريقة 
ة املذكورة أعاله ، فإّن وجه االختالف هو مناقشة املعىن ، مث يتم كتابة الكلمات الصعب

على السبورة. بعد ذلك يطلب املعلم من الطالب االنتباه إىل السبورة ، خاصة 
للكلمات الصعبة اليت كتبت على السبورة ، وبعد ذلك يتم مسح الكتابة على الفور. 
بعد حمو الكتابة على السبورة ، يُطلب من الطالب نقل ما يتذكرونه يف وقت قصري. 

تابة الكلمات الصعبة أمام السبورة ونسخها يف  بعد ذلك ، يُطلب من الطالب إعادة ك
 كتبهم اخلاصة.

 طريقة تدريس َاإلْمآلء املسموع   . ج
تدرب هذه الطريقة على االستماع إىل أجزاء اجلملة ، ومعرفة األصوات 
املختلفة للحروف اليت تشبه صوت مكراجها تقريًبا. لذلك ، من األفضل أن يكون 

من اجلمل وسيكون من اجليد أن يكرر املعلم القراءة الطالب قد مسعوا أو واجهوا أجزاء 
حىت يتمكن الطالب من مساعها بوضوح وبشكل صحيح. اخلطوة األوىل اليت جيب 

  القيام ا هي مناقشة أجزاء من اجلمل املتعلقة باملوضوع.
بعد ذلك ، يقرأ املعلم أجزاء اجلملة يف الكتاب بوضوح وطالقة. بعد ذلك 

ملعىن الوارد واطرح بعض األسئلة ذات الصلة. بعد ذلك ، قم بوصف ، ناقش املعىن أو ا
 الكلمات الصعبة بالتفصيل واكتبها على السبورة وصنع مجل مثالية

 طريقة تدريس َاإلْمآلء االختياري   . د
طريقة اإلخباري هي يف األساس متساوية بطريقة اإلمالء املسموع فإن 

ًفا تفصيلًيا مثل طريقة املسموع وال االختالف هو أن طريقة اإلخباري ال تعطي وص
  ١٩ تؤكد على الكلمات العبثية ، ولكنها متلي بشكل مباشر حيث توجد مجل.
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 خطوات طرقية اإلمالء  .٣

 بتعليم املبادئ التوجيهية اخلاصة بكيفية الكتابة العربية القيام  )أ 
 يستمع املدرس للكلمات اخلاصة مبواد اللغة العربية  )ب 
 املالحظات أو الكتابة باحلروف العربيةيقوم الطالب بتدوين   )ج 
    لقياس قدرة الطالب على عمل التصحيح الكتايب  )د 

عند استخدام طريقة اإلمالء جيب أن يهتّم املعلم إىل اخلطوات املوضحة 
أعاله حيث يف اخلطوة األوىل اليت جيب مراعاا هي إعطاء أوًال أو تعليم كيفية كتابة 

ب يفهمها بالفعل ، فاختذ اخلطوات التالية وماذا حيتاج اللغة العربية ، إذا كان الطال
املعلم إىل أن يتذكر حًقا أن يصحح ما إذا مت تنفيذ طريقة اإلمالء لقياس قدرة الطالب 
على اإلمالء والكتابة العربية من أجل حتقيق أهداف التعلم ، وهي تزويد الطالب 

  ريب.بالقدرة على الكتابة والقراءة و احلفظ على النص الع
 و رأى رشدين ، فإن خطوات تدريس اإلمالء أو االستماع  هي كما يلي:

 املقدمة مثل مطالعة  )أ 
يقرأ املعلم مجيع مادة اإلمالء ، وميكن أن يفهمها الطالب بشكل عام دون   )ب 

 رؤية الكتابة.
 سؤال وجواب مع الطالب لفهم اإلمالء.  )ج 
السبورة ، ويوجه يقوم املعلم بتهجئة الكلمات الصعبة ، مث كتابتها على   )د 

 املعلم الطالب إىل االنتباه إىل الكلمات.
  يأخذ الطالب الكراسات و األقالم ، مث يكتبون منفرًدا.  )ه 
 أهداف طريقة إمالء   . أ

 األهاف من استخدام طريقة اإلمالء هي:
تدريب الطلبة على كتابة الكلمات بشكل صحيح ومعرفة شكل الكلمات  .١

 ا دون رؤية أمثلة.يف عقوهلم ، حىت يتمكنوا من كتابته



٢٠ 

 

تدريب احلواس اخلمسة على أن تكون قوية وحادة ،يعين األذن على  .٢
 االستماع ، واليدين على الكتابة.

 ومنضبطني ونظيفني ومنظمنيتعويد الطالب على أن يكونوا شاملني  .٣
 توسيع خربات الطالب وإثراء معارفهم العامة .٤
كتابة ما يسمعونه تدريب الطالب ، حىت يتمكنوا من تدوين املالحظات و  .٥

 بسرعة وبدقة.
 تعويد الطالب على اهلدوء واالستماع بعناية. .٦
 ٢٠ اختبار مدى معرفة الطالب بكتابة الكلمات اليت مت تعلمها. .٧

اف طريقة اإلمالء الذي يشمل كتابة احلروف و نطق اجلمل دوفقا أله
 والتهجئة الصحيحة. فينقسم اإلمالء إىل قسمني:

يتم إعالم الطالب باملادة / النص الذي استعدادها مسبًقا (اإلمالء اليت مت   )أ 
 )سيتم قراءته مسبقا

يتم إعالم الطالب باملادة / النص اإلمالء اليت ال يتم استعدادها مسبًقا (ال   )ب 
  )الذي سيتم قراءته مسبقا

يف تدريس اإلمالء جيب على املدرس أن يقرأها بشكل الكامل ، مث يكتب 
ى السبورة ويشرح معناها. إذا لزم األمر ، يتم منح الطالب بعض الكلمات الصعبة عل

الفرصة لطرح كلمات معينة يف النص ال يفهموا. يف قراءة نص اإلمالء جيب على 
 املدرس أن يقوم باالنتباه إىل مبادئ القراءة الفعالية. لغويا وغري لغوية.

عملية تصحيح اإلمالء، تدريس اإلمالء هلا عدة أساليب جيب أن 
 يستخدمها املدرس ، منها:

يقوم املدرس بإجراء التصحيحات ، وذلك من خالل مجع كل أعمال   )أ 
 الطالب و القيام ا يف املنزل.

 التبادل بني الطالب يف الفصل الواحد.  )ب 
 تقوم كل الطلبة بتصحيح نتائج عملها  )ج 
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من بعض هذه األساليب ، جيب أن يكون املدرس قادرًا على استخدامها 

والظروف يف الفصل جلميع الطالب. ال ينبغي ترك الطالب سلبيني ، بل  وفًقا للحالة
 جيب عليهم املشاركة يف عملية التصحيح.

  

 الوسائل التعليمية    . ب

 تعريف الوسائل التعليمية    .١

الوسائل التعليمية هي كل شيء يقدر على نقل الرسائل و حتفيز األفكار  
واملشاعر واإلرادة يف التواصل بني املعلمني والطالب حبيث ميكن أن تشجع عملية 
التعلم والتعلم. على الرغم من أا ليست العامل احملدد الوحيد ، إال أن الوسائط 

ح عملية التعلم والتعلم باإلضافة إىل املكونات التعليمية حتتل موقًعا مهًما للغاية لنجا 
األخرى مثل األساليب واملواد واملرافق والبنية التحتية وخصائص وبيئة الطالب وقدرات 
املعلم وما إىل ذلك. . ميكن أن يؤدي استخدام أو اختيار وسائط التعلم املناسبة يف 

، وحتفيز وحتفيز أنشطة عملية التعلم والتعلم إىل توليد اهتمامات ورغبات جديدة 
  ٢١ التعلم ، وحىت إحداث تأثريات نفسية على الطالب.

الوسائل التعليمية هي أداة تعمل على شرح جزء من برنامج التعلم بأكمله 
يصعب شرحه لفظًيا. ستكون املواد التعليمية أسهل وأوضح إذا كان التعلم يستخدم 

لشرح املوضوع بأكمله ، ولكن  وسائط التعلم لذلك ال يتم استخدام وسائط التعلم
  ٢٢ فقط بعض غري الواضح ، وهذه وظيفة من وسائل اإلعالم ، أي كرسالة توضيحية.

 تعريف الوسائل السمعية  .٢

و الوسائل لغة مبعىن  " medius" تأيت كلمة الوسائل من الكلمة الالتينية
 ٢٣ الوسط ؛ وسيط؛ أو مقدمة.
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الوسط كوسيط يقوم بإيصال وفقا هلينيتش  و األصدقاء. عرب اصطالح 
املعلومات بني املصدر واملتلقي. وهكذا فإن التليفزيون ، واألفالم ، والصور ، واملذياع، 
التسجيالت الصوتية ، والصور املسقطة ، واملواد املطبوعة ، وما يف حكمها هي وسائط 

  االتصال.
لدراسة وفًقا لوبسرت ، أن املهارة يتم احلصول عليها من خالل التجربة وا

واملراقبة. وبالتايل ، فإن التكنولوجيا هو علم يناقش املهارات اليت يتم اكتساا من 
  ٢٤ خالل التجربة والدراسة واملالحظة.

الوسائل السمعية (وسائط االستماع) هي وسائط ال يتم تلقي حمتوى 
 ترتبط الوسائط الصوتية حباسة السمع. تكون ٢٥ رسالتها إال من خالل حاسة السمع.

الرسالة املنقولة عرب الوسائط الصوتية يف شكل رموز صوتية لفظية وغري لفظية. يتم 
سكب الرسالة أو املعلومات املنقولة يف رموز صوتية على شكل كلمات وموسيقى 
ومؤثرات صوتية. يتم تعريف الوسائط الصوتية على أا وسائط حتتوي على رسائل يف 

ن حتفز األفكار واملشاعر واالنتباه واستعداد شكل مسعي (ميكن مساعها فقط) ميكن أ
  األطفال لتعلم حمتوى املوضوع.

 

 أنواع الوسائل السمعية  .٣

ميكن تقسيم أنواع الوسائل السمعية  املوجودة واملستخدمة إىل نوعني ، مها 
  التناظرية والرقمية.

 الوسائل السمعية  الناظرية  . أ
 املذياع  .١

رسالته من خالل انبعاث املوجات املذياع هو وسائل مسعية يتم توصيل 
 الكهرو مغناطيسية من جهاز اإلرسال.
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 مسجالت الشريط املغناطيسي  .٢
مسجل الشريط املغناطيسي ، الذي نسميه غالًبا مسجل شريط كاسيت ، 

  هو وسيط يسجل باستخدام الشريط الصويت.
ختتلف الوسائل السمعية الرقمية عن الوسائل السمعية التناظرية ، وحتتوي 
الوسائل السمعية الرقمية على العديد من امليزات املختلفة. تعد الوسائل السمعية الرقمية 
أكثر عملية وتوفر الراحة مع جمموعة متنوعة من أدوات التخزين والوصول األكثر 

  تعقيًدا. ميكن ختزين امللفات الصوتية الرقمية يف تقنيات رقمية خمتلفة مبا يف ذلك:
  

 )Compacct Discقرص مضغوط (   . أ
) عبارة عن وسيط لتخزين ملفات Compacct Discالقرص املضغوط (

الصوت يقوم بتخزين املوسيقى أو الصوت يف شكل أجزاء من املعلومات الرقمية. 
واألداة الالزمة لتشغيل قرص مضغوط هي مشغل األقراص املضغوطة. تتمثل مزايا هذه 

و الشوائب واخلدوش العادية لن تؤثر على الوسائط يف أا مقاومة للضرر ، وميكن حم
 التشغيل.
 )MP3 )MPEG Audio Layer 3 ٣إم يب    . ب

هو تنسيق ختزين ملفات صويت رقمي حبجم ملف أصغر. يوفر إم   ٣إم يب 
. أداة  ٣٦٩أيًضا جودة صوت أفضل عند مقارنته بأقراص صوت مضغوطة    ٣يب 

، ولكن ميكن أيًضا تشغيلها باستخدام جهاز  ٣هي مشغل إم يب   ٣تشغيل إم يب 
iPod.  

 (تنسيق الصوت املوجي)   WAV  . ت
WAV  هو تنسيق لتخزين امللفات الصوتية مت تصميمه وتطويره بواسطة

Microsoft  وIBM .WAV  هو نسخة رقمية من الصوت التمثيلي مت إنشاؤه
 ل وحفظ ملفات التنسيق الرقمي.باستخدام بطاقة صوت الكمبيوتر وبرنامج لتحوي
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 أهمية الوسائل السمعية  .٤

يف بداية تارخيها ، كانت الوسائل السمعية آلة تساعد املعلم يف التدريس. 
مع تطور تكنولوجيا الصوت يف منتصف القرن العشرين ، أخريًا حولت الوسائل 

وفًقا ملستوى السمعية و البصرية وظيفة الوسائط. مث قام إدغار ديل بعمل تصنيف 
استخدام الوسائط األكثر واقعية وأكثرها جتريًدا. انطالقا من خمروط جتربة إدغار ديل ، 

  فإن أمهية الوسائل السمعية يف التدريس هي:
 لتغلب على قيود جتارب االستماع للطالب.ا  .أ 
 التغلب على حمدودية املكان والزمان والطاقة والرؤية.  .ب 
املثرية لالهتمام إىل التعلم العاطفي لدى ميكن أن تؤدي الوسائل السمعية   .ج 

 الطالب.
متكني الطالب من التعلم بشكل مستقل وفًقا ملوهبتهم وقدرم على   .د 

 املراجعة.
  ميكن للوسائل السمعية أن تقدم نفس التحفيز وتعادل التجربة.  .ه 
ميكن أن تؤدي الوسائل السمعية إىل مواقف إجيابية وميكن أن تولد الدافع   .و 

 ب على التعلم.وحتفيز الطال
  مع الوسائل السمعية ، يتغري دور املعلم يف عملية التعلم يف اجتاه إجيايب  .ز 
 مزيا و عيوب الوسائل السمعية  .٥

الوسائل السمعية بشكل عام هلا أيًضا مزايا و عيوب ، وهي على النحو 
 التايل
 مزايا   .أ 

 ميكن شرح مزايا الوسائل السمعية على النحو التايل
 وسهل االستخدام ألن معظم الناس يستخدمونه كثريًا.متوفر يف كل مكان  .١
أا ليست باهظة الثمن ، إذا مت شراء اجلهاز ، فإنه ال يتطلب تكاليف  .٢

  إضافية ألنه ميكن حذف اجلهاز املخزن وإعادة استخدامه.
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ميكن نسخ املواد الصوتية القابلة لإلنتاج بسهولة مبساعدة الربامج واألجهزة  .٣
 املناسبة.

ائل شفوية لتحسني التعلم ، ميكن للطالب الذين هم أقل جودة توفري رس .٤
 يف التعلم بطريقة مرئية أن يتعلموا من خالل االستماع.

يقدم أحدث املعلومات ، وعادًة ما يعتمد على نشرات األخبار أو اخلطب  .٥
 أو العروض التقدميية أو الظهور املباشر.

ل ذلك ميكننا احلصول عليه توفري الوصول ااين إىل امللفات الصوتية ، ك .٦
 من خالل موارد الويب املتاحة يف الفضاء اإللكرتوين.

مثايل لتدريس اللغات األجنبية ، مما يسمح للمتعلمني بسماع وتسجيل  .٧
  نطق الكلمات بلغة أجنبية.

حفز اخليال ، ألن الرسالة اللفظية تُنقل بشكل أكثر دراماتيكية حبيث حتفز  .٨
 خميلة الطالب.

 إعادة تشغيلها كلما دعت احلاجة إىل فهم أفضل للمادة.ميكن  .٩
 حممولة وعملية يسهل محلها واستخدامها يف أي مكان وزمان. .١٠
تسهيل عملية حتضري املواد الدراسية ، مبعىن أن يتمكن املعلم من تسجيل  .١١

 املادة األوىل بشكل صحيح ، مث االستماع إىل الطالب يف الفصل.
امللف الصويت ميكن وضعه بسهولة يف وسائط مهمة سهلة ، مما يعين أن  .١٢

 التحضري حسب احلاجة.
 MP3مقاومة التلف ، وامللفات الصوتية املخزنة على قرص مضغوط أو  .١٣

مقاومة للتلف ، واخلدوش العادية على القرص املضغوط لن تؤثر على 
 جودة الصوت.
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  عيوب   .ب 

 :فيما يلي عيوب الوسائل السمعية
هتمام حبقوق النشر حبيث ميكن إعادة إنتاج ال يزال هناك نقص يف اال .١

امللفات الصوتية بسهولة دون إذن رمسي. هذا يسبب التعدي على حق 
 املؤلف.

عدم مراقبة االنتباه ، مبعىن أنه عند االستماع إىل التسجيل الصويت ، ميكن  .٢
للطالب االستماع إليه ولكن ال ميكنهم االستماع إليه وفهمه جيًدا ، وال 

 علم معرفة هذه احلالة.يستطيع امل
صعوبة يف حتديد السرعة ، مما يعين أن قدرة التعلم لدى الطالب املعلم  .٣

 سيكون من الصعب حتديد مدة التشغيل والتكرار اليت قد تكون مطلوبة.
 احلاجة إىل األجهزة والربامج الرقمية. .٤
، مما يعين أن امللف الصويت املسجل ال ميكن إرساله أو الرتتيب جامد  .٥

 تنزيله بسهولة كما يف وسائط الطباعة.
  صعوبة وضع الشرائح. .٦
   ٢٦ إمكانية احلذف العرضي. .٧

من بني العديد من الوسائل السمعية املوضحة أعاله ، ستقدم الباحثة فقط 
 مثاالً على استخدام أجهزة الراديو الرتانزستور ومسجالت األشرطة.

 مذياع راديو الرتانزستور .١
ألن كل منزل فيه جهاز راديو تقريًبا.  رفاهية انزستورمذياع راديو الرت  يعد مل

على هذا األساس ، ميكن لكل برنامج تعليمي أن يصنع الراديو ويستخدمه كوسيلة 
للتعلم. حالًيا ، يتزايد عدد اموعات اإلعالمية للهواة ، مبا يف ذلك الراديو الذي 

لربامج التعلم اإلذاعي أن تديره اجلامعات واملؤسسات التعليمية األخرى حبيث ميكن 
 تساعد متعلمي اللغة.
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 مسجل الشريط  .٢
املسجل الشريط هو أحد األدوات اليت تعترب فعالة يف املساعدة يف تعليم 
اللغة األجنبية. يتم تسجيل العديد من مواد احملاضرات مث استخدامها كمراجع. اخلط 

نة بصوت الكلمات أو الصويت، وهو تصوير ألصوات اللغة ، ليس له معىن كبري مقار 
اجلمل اليت ينتجها مسجل الشريط ألن هذه الوسائط ال توفر فقط الكالم الدقيق ، 

  ولكنها توفر أيًضا نفس اإليقاع والنغمة مثل الصوت األصلي.
من أجل استخدام جهاز تسجيل لتحقيق أقصى قدر من النتائج ، من 

ميكنهم أيًضا ، باإلضافة  الضروري التفكري يف طرق جذابة تشجع على الدروس حبيث
إىل االستماع ، تكرار ما يسمعونه ؛ اتبع داخلًيا لفهم شيء يسمعه بشكل أفضل ؛ 
يسأل املعلم عما مسع. وعرض الصور كأدوات ، مثل الشرائح وشرائط األفالم. ميكن 

  تنفيذ هذه اخلطوة عندما تتم مزامنة الشرحية وشرائط األفالم مع الكتاب الدراسي.
ا إىل الوصف أعاله فيما يتعلق باستخدام جهاز التسجيل كوسيط استنادً 

 :تدريب ، ميكن استخالص عدة استنتاجات ، على النحو التايل
ميكن استخدام مسجل الشريط لالستماع واملمارسة املتكررة. جيب أن   )أ 

تكون املواد التعليمية املسجلة وثيقة الصلة بالدرس الذي يتم تدريسه أو 
 نص الدرس.

 الشريط هي وسائط فعالة جًدا لتطوير متارين احملادثة واحلوار.مسجل   )ب 
ميكن استخدام مسجل الشريط لتسجيل احملادثات ، إلجراء تقييمات   )ج 

  مشرتكة الحقة بعد تشغيل التسجيل بشكل متكرر.
ميكن استخدام مسجل الشريط لتسجيل احملادثات ، إلجراء تقييمات   )د 

 متكرر.مشرتكة الحقة بعد تشغيل التسجيل بشكل 
ميكن استخدام مسجل الشريطي ملمارسة فهم النص (فهم املقروء). يف   )ه 

هذه احلالة ، يوجه املدرس املتعلمني إىل تشغيل شريط مسجل للقراءة ، 
وبعد ذلك يسأل املعلم عن احملتويات شفهًيا ويتم الرد عليه شفويًا أيًضا. 
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كن أيًضا يف هذه احلالة ، يُطلب من الطالب إعادة ذكر ما مسعوه. مي
إعادة إنتاج احلوار حبيث ال يضطر الطالب إىل نطق الكلمات الدقيقة اليت 

 يسمعها من التسجيل.
ميكن استخدام مسجالت األشرطة كوسائط لإلمالء. يف هذه احلالة ،   )و 

طُلب من الطالب االستماع إىل اجلمل املوجودة يف التسجيل ، إلعادة  
 ٢٧ كتابتها الحًقا.

  مهارة االستماع  .ج 
 ريف مهارة االستماعتع  .١

االستماع هو عملية االستماع إىل الرموز الشفوية مع االنتباه والفهم 
والتقدير والتفسري للحصول على املعلومات والتقاط احملتوى أو الرسائل وفهم معىن 
االتصال الذي ينقله املتحدث من خالل اللغة اللفظية أو املنطوقة (تاريغان). باإلضافة 

يين أن االستماع نشاط استماع نشط ومبدع للحصول على إىل ذلك ، ذكر د
  ٢٨ املعلومات والتقاط احملتوى أو الرسائل وفهم معىن االتصاالت املنقولة شفهًيا.

وبالتايل ، يعد االستماع خربة تعليمية مهمة جًدا للطالب وحيظى مجيعها 
  باهتمام من املعلم.

يبدأ الدرس باالستماع آثار يف تنفيذ التدريس هو جيب على املعلم أن 
(ويفضل أن يكون ذلك تلقائًيا ، وليس عن طريق القراءة) الكلمات العربية يف شكل  
كلمات ومجل ، على األقل عندما يقدم املعلم كلمات جديدة أو تعبريات جديدة أو 

  أمناط اجلمل جديدة .
دف مهارة االستماع يف املرحلة األوىل إىل متكني الطالب من التعرف 

 ٢٩ ى األصوات العربية بشكل صحيح.عل
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 طريقة تدريس مهارة االستماع .٢

  ميكن إجراء طريقة تدريس مهارة االستماع على ثالث مراحل:
 التمرين التجرييب (التحديد)  ) أ

) صوت عريب وكتابة ١ميكن أن يكون هذا يف شكل ممارسة االستماع (
) ٣ف والتمييز. () األصوات املختلفة للغات خمتلفة ، والتعري٢واستماع صحيح. (
 أصوات عربية خمتلفة.

 التمرين على االستماع والتقليد   ) ب
يتم إجراء مترين االستماع والتقليد هذا من قبل املعلمني الذين يركزون على 
أصوات اللغة أو أمناط اجلمل اجلديدة اليت ال يتعرف عليها الطالب ، وهي مسجد 

 وليس مسجد.
 والفهمالتمرين على االستماع ج)      

ميكن إجراء مترين االستماع والفهم هذا بواسطة املعلمني من خالل تشغيل 
  ٣٠ نصوص قصرية أو بسيطة ، مث يعيد الطالب التعبري عنها شفهًيا أو كتابًيا.

 خطوات تدريس مهارة االستماع .٣

جيب أن يشرح للطالب. باختصار ، من املتوقع أن يقلل املعلم من صعوبات  )١
  االستقامة بطريقة يسهل قبوهلا.الطالب يف فهم نص 

يناقش الطالب املادة اليت متت قراءا وإائها بطرح أسئلة تتعلق بالغرض  )٢
 املقصود.

اطلب من الطالب عمل ملخص للمواد اليت مت استالمها ونقل امللخص  )٣
  شفهًيا أمام األصدقاء يف الفصل.
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قربة من تقييم إجناز الطالب من خالل طرح عدة أسئلة يف العمق وعلى م )٤
األهداف املراد حتقيقها حبيث ميكن استخدامها لقياس مستوى تقدم 

  ٣١ الطالب.
رأت الباحثة ، يرتبط التفسري السابق مما يتعلق مبهارات االستماع من 
خمتلف املفاهيم ، وتقنيات التدريس ، واخلطوات. تفرتض الباحثة أن طريقة اإلمالء 

قصود باحلروف العربية عند تعلم اللغة العربية ، فعالة للغاية ألن الطالب ميكنهم فهم امل
  طريقة اإلمالء هي من خالل االستماع أوًال قبل كتابة األحرف اليت تتم قراءا.

  مهارة الكتابة  . د

 تعريف مهارة الكتابة  .١
الكتابة هي مهارة لغوية ُتستخدم للتواصل بشكل غري مباشر ، وليس 

األساس نشاط مثمر وجترييب. الكتابة هي وجهًا لوجه مع اآلخرين. الكتابة هي يف 
اشتقاق أو تصوير رموز بيانية تصور لغة يفهمها شخص ما ، حبيث ميكن لآلخرين 

  ٣٢ قراءة الرموز الرسومية إذا فهموا اللغة والوصف الرسومي (تاريغان).
رأى جرباهيم بأن أنشطة الكتابة هي تعلم الطالب الستخدام الدماغ 

 واحلواس للعمل مًعا.
كن مالحظة ذلك عندما يكتب الطالب. عندما يكتب الطالب ، فإن مي

 ٣٣ عقوهلم ستعمل على اخلروج بفكرة أو فكرة بينما أصابع أيديهم ستكتب الفكرة.
وفًقا الدو الكتابة هي وضع الرموز الرسومية اليت متثل لغة يفهمها اآلخرون. لذلك ، 

 أا تصبح جزًءا من تعبري اللغة. ميكن لآلخرين قراءة الرموز الرسومية ، إذا علموا
توفر روشيانا احلّد على أن القدرة على الكتابة أو التأليف هي القدرة على 
استخدام أمناط اللغة يف شكل مكتوب للتعبري عن األفكار أو الرسائل. تتضمن القدرة 
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لى على الكتابة قدرات خمتلفة ، مثل القدرة على إتقان األفكار املطروحة ، والقدرة ع
استخدام عناصر اللغة ، والقدرة على استخدام األمناط ، والقدرة على استخدام 

  ٣٤ التهجئة وعالمات الرتقيم.

رأى هج تاريغان تقوم كتابة بتقليد أو حماكاة الرموز الرسومية اليت تصور لغة 
فهمها ، حبيث ميكن لآلخرين قراءة الرموز الرسومية إذا فهموا اللغة  ميكن لشخص ماٍ 
 والصور الرسومية.

يوضح الرأي أعاله أنه مع الكتابة ميكن أن يكون هناك اتصال بني 
الكاتب والقارئ. ميكن القول إن الشخص يكتب احلروف العربية ، إذا كان يفهم 

ال ميكن القول إن شخًصا يكتب الرموز الرسومية لألحرف العربية ، ومع ذلك ، 
  ٣٥ احلروف الالتينية أو احلروف العربية إذا مل يفهم الرمز الرسومي لتلك األحروف.

رأت الباحثة أّن الكتابة هي إحدى اخلطوات لتذكر الدروس اليت حنصل 
عليها ، خاصة عندما نتعلم اللغة العربية ، حنتاج إىل كتابة األحرف يف االسم حىت 

مها بسهولة يف اخلطوط العريضة ألننا بالكتابة ميكننا تذكر ما نتذكره. نتمكن من فه
نسمع ، لذلك من الضروري تدريبات امسها يكتب من أجل إنتاج أقصى قدر من 
الكتابة ، وهذا هو املكان الذي جيب أن نفهم فيه ونفهمه حىت نتقن الكتابة ، وخاصة 

  الكتابة العربية.
  مبادئ الكتابة .٢

  مبادئ معنوي )١
  تم إنشاء األفكار أو األفكار من خالل التفكري واملالحظة والقراءة والتأمل.ي

 مبادئ لفظي )٢
 مبدأ لفظي له ثالثة عناصر
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 جيب أن يكون النطق / الكلمات املستخدمة دقيقة وسهلة وسهلة.  )أ 
 املقصود بالتعبري هنا هو مجلة كاملة.  )ب 
فكرة الفقرة هي جمموعة من اجلمل من سلسلة من املعاين يف موضوع   )ج 

  رئيسية واحدة.
 أهداف الكتابة.  ٣

يكون الطالب قادرين على الكتابة بشكل جيد وفًقا لعالمات الرتقيم ،  )١
 وبنية اجلملة ، واجلوانب الصرفية ، والنحو.

يكون الطالب قادرين على التعبري عن األفكار واملشاعر وكلمات األغاين  )٢
 بصيغة مكتوبة مبعاين رائعة ومجيلة.

مستعد على التفكري بشكل متماسك ومنهجي وواضح يكون الطالب  )٣
  ٣٦ وصحيح وقادر على التعبري عنه يف شكل الكتابة.

يف احلقيقة يهدف تدريس الكتابة إىل تدريب معرفة الطالب وتركيزهم 
 وذاكرم وفهم اجلمل العربية ، لتدريبهم على كتابتها بشكل صحيح وصحيح.

سي من تعليم اإلمالء للطالب وفًقا ألبو بكر حممد ، فإن الغرض األسا
يف املستوى األساسي ليس تعريف األطفال بقواعد الفن ، ولكن اهلدف هو تعويدهم 

  على كتابة الكلمات يف الكتابة اجليدة.
 البحوث السابقة   . ه

فيما يلي بعض البحوث السابقة اليت استخدمت كالبحوث ذات صلة. 
  لفة.هناك ثالث البحوث السابقة بعنوان و متغريات خمت

بعنوان "تطبيق طريقة  ٢٠١٣البحث الذي أجراه ذوالفهم حسين يف السنة  .١
اإلمالء لتحسني مهارات الكتابة لطالب الصف السابع ج مبدرسة حممية 
املتوسطة األهلية الثانية فيماالنج" االستنتاج من هذا البحث هو أن منوذج 

نتائج  التعلم لطريقة اإلمالء باستخدام الوسائط السمعية له تأثري على
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ج مبدرسة حممية املتوسطة  التعلم اللغة العربية لدى طلبة الصف السابع
 .٢٠١٢/٢٠١٣األهلية الثانية فيماالنج يف العام الدراسي 

بعنوان تطبيق طريقة إمالء  ٢٠١٦البحث الذي أجراه أنس رمحن يف السنة  .٢
يف تدريس القرآن و احلديث لطلبة الصف احلادي عشر مبدرسة عالية 

ح الثانوية جايت أغونج ، منطقة بانيو ماس ، استنتاج الباحث أن الفتا 
تطبيق طريقة إمالء يف تدريس القرآن و احلديث لطلبة الصف احلادي عشر 

  مبدرسة عالية الفتاح الثانوية جايت أغونج يتم يف عدة خطوات.
بعنوان "حتسني  ٢٠١٨البحث الذي أجراه وحيو إيكا والنداري يف السنة  .٣

تابة يف مادة القرآن و احلديث ، تستخدم مادة كتابة سورة مهارة الك
املاعون والكافرون والكوثر باستخدام تدريس التدرييب لطالب الصف 

  اخلامس مبدرسة اإلبتدائية اإلسالمية تاجنوالغينج سيدوارجو.
 إطار التفكير   . و

إطار التفكري هو صورة لنمط العالقات بني املفاهيم أو املتغريات بطريقة 
ابطة وهي صورة كاملة لرتكيز البحث. عادة ما يتم طرح إطار العقل يف شكل خمطط مرت 

 أو رسوم.
تطبيق طريقة يف هذا البحث، تصف الباحثة إطارًا يف شكل خمطط حول 

مهارات االستماع والكتابة يف تدريس اللغة قية اإلمالء باستخدام الوسائل السمعية لرت 
  . المبونج، األنوار الثانوية األهلية فيساورانالعربية للصف العاشر مبدرسة مطلع 

  فرضية البحثز.  

الفرضية هي إجابة مؤقتة ملشكلة البحث حىت يتم إثباا من خالل 
البيانات اليت مت مجعها. يف البحث االستنتاجي ، باستخدام ج حتليل البيانات الكمية 
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