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 أ
 

 استهالل
 

الرمحن الرحيمبسم هللا   

ِبْيلِ و جأِهدُ وأ  لأةأ  اْلوأِسي ْ هِ إِلأيْ  ت أُغواْ اب ْ وأ هللاأ  ُقواْ الَِّذْينأ ءأامأُنواْ ات َّ  هأاَيأأي    ُفِلُحونأ  لأعَُّكْم تهِ ا ىِف سأ  

 1( 35 ائدة اآليةامل) 

 

 

 الل غأِة العأرأبِيأِة فأِإن َُّو ُجْزءه ِمْن ِدْيِنُكمْ  عأُلمِ اأْحِرُصْوا عألأى ت أ 

 2قال عمر ابن اخلطاب () 

                                                           
 35القرآن الكرمي، املائدة، اآلية :  1
(، وينظر: إيضاح الوقف 9)ص 1على شرف النسب ج مسبوك الذهب يف فضل العرب وشرف العلمعلي حسن عبد احلميد، 2

؛ أتليف أيب بكر حممد بن القاسم بن بشار األنباري، حتقيق حميي الدين عبداحلميد رمضان، مطبوعات جممع اللغة العربية واالبتداء
م1971ه ، 1395بدمشق 



 ب
 

 إهداء
 أهدي هذا البحث اجلامعي إىل :

قد علماين املعارف، وأرشداين إىل  يالذ الكرمي مذرور وأيبروضة اجلنة  الكرمية أمي
 الطريق السليم، وبذال يل الوسع

 والرمحة و األموال منذ نعومة ظفري

بينهما ابخلرياتاللهم اغفر لوالدّي وارمحهما كما ربياين صغريا واتبع  "  " 

إىل مجيع أسريت احملبوبةو   

إىل أخي الكبري احملبوب رمضان الف حبييب و أخي الصغري احملبوب حممد عفيف رجيب 
 اللذان قد كان صابرين و ساعدين يف حيايت

 إىل مجيع املشايخ األعزاء واألساتذة الكرماء، ومن قد علمين و ربياين

هم الدرجة األوىل يف الدنيا واألخرةابجلهد و الصرب، عسى هللا أن يعطي  

 وإىل مجيع أصحايب يف قسم تعليم اللغة العربية

 برك هللا هلم خريا...... أمني

 

 



 ج
 

 شكر وتقدير

أنزل القرآن بلسان عريب مبني. والصالة والسالم على النيب العريب األمني.  ياحلمد هللا الذ
 .آهلو صحبه أمجعني، أما بعدومن اهتدي بسّنته ودعا بدعوته إىل يوم الدين. وعلى 

استخدام احلمد هللا وشكرا ابهللا وثناء عليه بعونه متت كتابة هذا البحث اجلامعي مبوضوع "
يف مهارة اإلستماع ابلربانمج املكثف لتعليم اللغة العربية   (KAHOOT)كاهوتوسيلة  

أمجل الشكر  . وتقدم الباحثةاإلسالمية احلكومية ماالنج" موالان مالك إبراهيمجامعة 
والتقدير والعرفان إىل الذين كانوا هلم فضل يف إمتام هذا البحث إىل حري الوجود ومل يبخلوا 

 :أحدهم بشيء طلبت، منهم

، مدير جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية عبد احلارسمساحة األستاذ الدكتور  .1
 احلكومية ماالنج

عميد كلية علوم الرتبية والتعليم جامعة ، ترياجسامل أغوس ميمونمساحة الدكتور احلاج  .2
 موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج

مساحة الدكتورة مملوءة احلسنة املاجستري، رئيسة قسم تعليم اللغة العربية جامعة موالان  .3
 مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج

أفاد مين علميا وعمليا  املاجستري، املشرف الذي يمساحة احلاج قامي أكيد جوهر  .4
ووجه خطواته يف كل مراحل إعداد هذا البحث منذ بداية فكرة البحث حىت اإلنتهاء 

مين خالص الشكر  همنه، فلم تبخل بعلمه يوما عن مساعد البحث وتوجيهها. فل
 والتقدير، ومن هللا عظيم الثواب واجلزاء

ليم اللغة العربية كلية علوم كما أقّدم بكل الشكر والتقدير إىل املدرسني يف قسم تع .5
فلهم مين كل  .الرتبية والتعليم جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج

والتشجيع وجزاهم هللا عين خري  الشكر والتقدير على ما قدموا من العلوم واملعارف
 اجلزاء



 د
 

وهو  اللغة العربيةربانمج املكثف لتعليم الكما أقّدم بكل الشكر والتقدير إىل مدير  .6
 طالبوالمعارف األستاد عبيد و ومعلم اللغة العربية وهو األستاد  دانيالاألستاد 

 موالان مالك إبراهيمجامعة الربانمج املكثف لتعليم اللغة العربية  2و  1لصف أليف 
 اإلسالمية احلكومية ماالنج

 قسم تعليم اللغة وختاما، فإنين أتقدم ابلشكر والتقدير لكل الزمالء والزميالت يف .7
العربية كلية علو الرتبية والتعليم جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية 
ماالنج على أرشاداهتم وتوجيهاهتم وتعليقاهتم يف املناقشة، وعلى دعمهم وتشجيعهم 

 لنا على إمتام هذا البحث وأمتين هلم دوام النجاح والتوفيق

أسعدكم هللا يف الدارين وأشكركم  ،2018سبتمبري مث هذا البحث بعون هللا وتوفيقه يف شهر 
 .جزيل الشكر على اهتمامكم وكرمكم وهللا ويل التوفيق واهلداية

 الباحثة
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 مستخلص البحث
مهارة اإلستماع  تعليم يف  (KAHOOT)كاهوتاستخدام وسيلة  ، 2018 ،فطرايانيوليا موليدينا 

البحث . اإلسالمية احلكومية ماالنج موالان مالك إبراهيمجامعة ابلربانمج املكثف لتعليم اللغة العربية 
اإلسالمية احلكومية يم هالتعليم، جامعة موالان مالك إبراو بية اللغة العربية، كلية الرت  اجلامعي. قسم تعليم

 .رياجستامل ير هاألستاد قامي أكيد جو  :شرف. املجماالن

 وسيلة كاهوتالكلمات املفتاحية: مهارة اإلستماع، 
 

، يهارات األخر امل تعّلم اللغة العربية يبدأ بتدريس مهارة اإلستماع . مهارة اإلستماع مهارة اساسية لنيل
من الوسائل لتنمية قدرة  هارة. يف تعليم املهارات اللغوية حيتاج متنوعةيهتم هبذه امل نعلم أينبغي على امل و

مهارة  يف تعليم وسيلة كاهوت لل يف التعليم. لذلك، تبحث الباحثة بتطبيقتقليل املو الطالب يف التعليم 
ق تطبيكيف (  1ي:هذا البحث هأسئلة  وتعة. و ممتكوين عملية التعليم اللغة العربية سهولة و اإلستماع، 

 موالان مالك إبراهيمجامعة يف تعليم مهارة اإلستماع ابلربانمج املكثف لتعليم اللغة العربية كاهوت   وسيلة
يف تعليم مهارة اإلستماع ابلربانمج املكثف كاهوت وسيلة  فعالية كيف   (2 إلسالمية احلكومية ماالنج ؟ا

 كومية ماالنج ؟إلسالمية احلا موالان مالك إبراهيمجامعة لتعليم اللغة العربية 
 هذ ستخدمة يفالبحث التجرييب. طريقة مجع البياانت امل يعين الباحثة ممنهج البحث اليت تستخد

 .الواثئق وقابلة امل والحظة املي( و البعد والقبلي )ي اإلختبار هالبحث 
يف تعليم مهارة اإلستماع ابلربانمج املكثف كاهوت   وسيلةتطبيق ( 1ذا البحث فيما َييت: هأما نتائج 

دخلت جعل األسئلة : ( : أ يفه إلسالمية احلكومية ماالنجا موالان مالك إبراهيمجامعة لتعليم اللغة العربية 
يف الفصل، و ( اإلستخدام: بالباحثة اىل العنوان كاهوت كاملعلمة لصناعة األسئلة قبل الدخول الفصل. 

استعداد الباحثة و الطالب احلسوب و اجلوال و املكرب الصوت و املسالط لدعم عملية التعلم ابستعمال 
كاهوت. دخل الباحثة و الطالب اىل العنوان كاهوت لبداية اللعبة. مث ختتار الباحثة األسئلة اليت قد صنعتها 

صل. فتعرض األسئلة يف املسالط و وقع عملية و يدخل الطالب جبواهلم الرقم املناسب ابلشاشة أمام الف
شارك مع األخر: ( جالباحثة حىت هناية.  األسئلة اليت قد صنعتها مع الربانمج و التعليم بوسيلة كاهوت 

تعيني كاهوت يستطيع ان تعزيز الطالب: ( دن خللق وتبادل كاهوت اخلاصة لتعميق التفاهم و يستطيع الالعب
فعالية بنتيجة اإلختبار   يف تعليم مهارة اإلستماع وسيلة كاهوت ماستخدا نأ (2كما الواجبات املنزلية.

كذلك أكرب من من نتيجة املستوى   2.38% =  1أكرب من نتيجة املستوى املعنوى  6.00 اإلحصائ
 .مقبول أي أن فروض البحث مقبولة 1Hمردود و  Hoوذلك مبعىن أن  66.1=  %5املعنوى 
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ABSTRACT 

 

Yulia Maulidina Fitriana. 2018. The Utilization of Kahoot as a Media in Learning 

Listening Skill for Arabic Language Development Program Islamic State 

University of Maulana Malik Ibrahim Malang. Thesis. Education of Arabic 

Language Department. Faculty of Tarbiyah and Teaching Training. Islamic State 

University of Maulana Malik Ibrahim Malang. Supervisior: H. Qomi Akit Jauhari. 
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Keywords: Listening Skill, Kahoot Media 

 

Learning any language started instruction of listening skill. Listening skill is 

an essential skill to achieve the other language skills. The Language teacher should 

concern about this skill. In learning language skill, teacher needs a variety of media 

to enhance student interest in learning and reduce student boredom in learning. 

Therefor, the researcher conduct this research Using Kahoot as a Media in learning 

listening Skill, and to make learning Arabic easy and fun. 

The formulation’s problem of this research are: 1) How the implementation 

of Kahoot as a media in learning listening skill for Arabic Language Development 

Program Islamic State University of Maulana Malik Ibrahim Malang ? 2) How the 

effectiveness Kahoot as a media in learning listening skill for Arabic Language 

Development Program Islamic State University of Maulana Malik Ibrahim Malang 

?. 

The research method used in this research are experimental research methods. 

And instrument used in data collection is: test (pre-test and post-test), observation, 

interview and documentation. 

The results of this study indicate that: : 1) The implementation of Kahoot as 

a media in learning listening skill for arabic language development program islamic 

state university of maulana malik ibrahim malang are: a) Create: The researcher 

enters the Kahoot page as a teacher to make questions before entering the class. b) 

Play: When you are in class, researchers and students can prepare computers, 

smartphones, loudspeakers, and projectors to support the learning process using 

Kahoot. Researchers and students enter the Kahoot page to start the game. Then the 

researcher chooses a series of questions that have been made and students using 

smartphone they can enter a number that matches the screen in front of the class. 

Then the questions will be presented in the projector, learning use Kahoot media 

can take place according to the program and questions that the researcher has made 

until the end. c) Share it: The players can to create and share their own Kahoots to 

deepen understanding. d) Reinforce : You can assign Kahoots as homework. 2) The 

Utilization of  Kahoot as a Media is effective in learning listening skill for Arabic 

Education Intesive Program The State Islamic University Maulana Malik Ibrahim 

of Malang. As well the result of t-test counth test showed that the count was 6,00  t 

greater than t-table (table of significance) 1%  = 2,38 and 5 % = 1,66, that mean Ho 

is rejected and H1 is accepted, so the hypothesis is acceptable. 
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ABSTRAK 

 

Yulia Maulidina Fitriana. 2018. Penerapan Media Kahoot dalam Pembelajaran 

Keterampilan Mendengar di Program Pembelajaran Bahasa Arab Universitas Islam 

Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Skripsi. Jurusan Pendidikan Bahasa Arab. 

Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Universitas Islam Negeri Maulana Malik 

Ibrahim Malang. Pembimbing: H. Qomi Akit Jauhari,M.Pd. 
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Mempelajari Bahasa Arab khususnya dimulai dengan pengajaran 

keterampilan menyimak/mendengar, keterampilan mendengar merupakan 

keterampilan yang penting untuk mencapai kemahiran-kemahiran/keterampilan 

bahasa lainnya. Oleh karena itu, sebaiknya sebagai guru bahasa harus peduli dengan 

keterampilan ini. Dalam mempelajari keterampilan berbahasa, diperlukan berbagai 

variasi media untuk meningkatkan minat belajar siswa dan mengurangi rasa bosan 

siswa dalam belajar. Oleh sebab itu, peneliti melaksanakan penelitian dengan 

menggunakan media Kahoot untuk meningkatkan keterampilan mendengar, dan 

menjadikan proses pembelajaran bahasa arab yang mudah dan menyenangkan. 

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana 

penerapan media Kahoot dalam pembelajaran keterampilan mendengar di Program 

Pembelajaran Bahasa Arab Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim 

Malang ? 2) Bagaimana efektifitas media Kahoot dalam pembelajaran keterampilan 

mendengar di Program Pembelajaran Bahasa Arab Universitas Islam Negeri 

Maulana Malik Ibrahim Malang ?. 

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode 

penelitian eksperimen. Sedangkan instrument yang digunakan adalah tes berupa 

(pre-tes dan post-test), observasi, wawancara, dan dokumentasi. 

Sedangkan hasil dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Penerapan media 

Kahoot dalam pembelajaran keterampilan mendengar di Program Pembelajaran 

Bahasa Arab Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yaitu : a) 

Membuat: Peneliti masuk kedalam laman Kahoot sebagai guru untuk membuat 

pertanyaan-pertanyaan sebelum memasuki kelas. b) Bermain: Ketika sudah di 

kelas, peneliti dan siswa dapat mempersiakan komputer, Hp, pengeras suara, dan 

proyektor untuk mendukung proses pembelajaran menggunakan Kahoot. Peneliti 

dan siswa memasuki laman Kahoot untuk memulai permainan. Lalu peneliti 

memilih serangkaian pertanyaan yang sudah dibuat dan siswa dengan 

menggunakan Hp mereka dapat memasukkan nomor yang sesuai dengan layar yang 

ada di depan kelas. Kemudian pertanyaan-pertanyaan akan disajikan di proyektor, 

pembelajaran menggunakan media Kahoot dapat berlangsung sesuai dengan 

program dan pertanyaan yang sudah dibuat peneliti hingga akhir. c) Bagikan: 

pemain dapat membuat dan berbagi Kahoot mereka sendiri untuk memperdalam 

pemahaman. d) Memperkuat: Kahoot dapat ditetapkan sebagai pekerjaan rumah. 2) 

Bahwasanya penggunaan media Kahoot dalam pembelajaran keterampilan 

mendengar efektif. Hasil hitungan t-test menunjukkan bahwa hasil t hitung adalah 

6,00 lebih besar daripada t-tabel (table signifikasi) 1%  = 2,38 dan 5 % = 1,66 dan 

ini berarti Ho ditolak dan H1 diterima, dengan demikian hipotesis dapat diterima.
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 ن ............................................................. حمتوايت البحث

 ر ................................................................ قائمة اجلدول
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 ت ............................................................... قائمة الصورة

 ذ ............................................................... قائمة املالحق
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 الفصل األول

 مقدمة

 خلفية البحث .أ

اإلستماع، يعين األصوات  هو املقام األول يفاملبدأ اللغوي ينص أن اللغة 
. وعلى هذا األساس، يرى بعض خرباء تدريس اللغات أن 3املنطوقة واملسموعة للغة

.و لتعلم الكالم 4تدريس اللغة ينبغي أن يبدأ ابلكالم الشفوي قبل القراءة والكتابة
اع هو جتربة تعليمية مهمة جدا لطالب جيب أن تبدأ من خالل اإلستماع. اإلستم

. مهارة اإلستماع هو اعرتاف الصوت وفهم 5وجيب أن وجد اهتماما جيدا من املعلم
 .6وحتليل وتفسري وممارسة وانتقاد وتقييم املواد اليت جيري اإلستماع إليها

 مما مييز جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج من اجلامعات
وجود الربانمج املكثف لتعليم اللغة العربية، فهو أهم الربامج  اإلسالمية يف إندونيسية

تقوم هبا اجلامعة، كما أنه سابق ورائد يف هذا اجملال وهو عبارة عن الربانمج  اليت
 لتعليم اللغة العربية. فهو يستقبل كل عام مجيع الطالب املستجدين مبختلف املكثف

عة مجيع طالهبا أن يتقنوا على األقل لغتني مع لغتهم هي التخصصات. تلزم اجلام
 .العربية واإلجنليزية مبثابة الرصيد األساسي يف تكوين اجلامعة بثنائية اللغة اللغة

اإلستماع هو بداية مهمة جدا يف التعليم. أحياان املعلم ال تويل اهتماما يف 
 تقدمي اإلستماع. استنادا طريقة اإلستماع ، و لذالك حنتاج إىل ابتكارات جديدة يف

                                                           
3 Ahmad Fuad Effendy, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab, (Malang: Misykat, 2012), Hlm. 59 
4 Ahmad Fuad Effendy, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab, (Malang: Misykat, 2012), Hlm. 59 
5 Ahmad Fuad Effendy, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab, (Malang: Misykat, 2012), Hlm. 136-

137. 
6 Ali Ahmad Madkur, Tadris Funun Al-Lughah Al-Arabiyyah (Kairo: Dar Al-Fikr Al- Arabiy, 2006), 

Hlm. 84. 
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يف الربانمج املكثف لتعليم اللغة العربية إىل املعلومات اليت حتصل الباحثة، تعليم 
منذ األول ال يتغري كثريا.  اإلسالمية احلكومية ماالنج موالان مالك إبراهيمجامعة 

والان مجامعة يف الربانمج املكثف لتعليم اللغة العربية احدى من املشكلة اليت ظهرت 
هو عدم وجود وسائل التعليمية املستخدمة  اإلسالمية احلكومية ماالنج مالك إبراهيم

وتطويرها يف تعليم مهارة اإلستماع. و حصول من املالحظات واملقابالت يف هذا 
اجملال، يف الواقع وسائل التعليمية اليت تنفيذ أنشطة التدريس للمعلم والطالب 

 .7هوانقص
مهارة اإلستماع تزال ابستخدم طريقة الفم أو مباشرة من  يف عملية التعليمية

يف عملية  املعلم، مثل النص الذي يقرأ املعلم مباشرة ، وهذا يسبب ال يفضي
أحياان استخدام و واملواد بشكل جيد وواضح.  اإلستماع حبيث ال يتم جودة العمل

مستمرا، وهذا  ةبوسائل السمعية والبصرية، مثل التسجيالت الصوتية أو الفيديو و لع
امللل وأقل اهتماما، ألن الصوت أو الفيديو ليس التفاعلي، وتكون  يسبب بشعور

عملية التعليمية غري فعاال. يصبح الطالب كسال وال حيب دروس اللغة العربية اليت 
تبد تقليدية وغري جذابة، حينما املادة املقدمة هي وفقا مبنهج، وعملية التعليمية يف 

 .8ري مواتية بسبب عدم اهتمام الطالبالفصل تصبح غ

كل مشكلة يف تعليم اللغة العربية كما ذكر أعاله ليست سهلة يف حبث احلل، 
خالل النظر يف املشكلة املوجودة،  منتشعر بضيق الصدر أو ابحثة  ةولكن كمعلم

حنتاج اىل ابتكار يف مهارة اإلستماع، لذلك،  وخاصة يف تعليم مهارة اإلستماع. و
استخدام املعلم بطريق املباشرة يف تقدمي املواد  يف شكل الصوت أو الفيديو أو األصل

خر. احدى من وسائل التعليمية اليت حتتاج إىل اختبارها يف األإىل وسائل التعليمية 
اإلسالمية احلكومية  موالان مالك إبراهيمجامعة الربانمج املكثف لتعليم اللغة العربية 

                                                           
 2018سبتمرب  25املالحظة و املقابلة مبدرس اللغة العربية، األستاذ أمحد ماكي  7
 2018سبتمرب  25املالحظة و املقابلة مبدرس اللغة العربية، األستاذ أمحد ماكي  8
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 .ا مثرية لالهتمام، واملرح، واالبتكار يف جمال التعليمهو "كاهوت" ألهن ماالنج

عامل التعليم ال يفصل عن وسائل التعليمية. ألن كل أنشاطة تعلمية له دور 
 مهم هبا. ولكن يف هذا العصر احلديث املعلم قليال استخدام وسائل التعليمية. اذا

 .مملةستعماهلا مع أكرب قدر سوف يؤدي إىل التعليم التفاعلي وليس إ

هي وسيلة لنقل أو تسليم الرسائل التعليمية. و يف مفهوم  وسائل التعليمية
االخر مييل إىل أي تفسر على أنه أدوات تصويرية وتصويرية وإلكرتونية وتكنولوجية 

 .9للقبض على املعلومات البصرية أو الشفهية ومعاجلتها وإعادة ترتيبها

ألفالم والتلفزيون وأجهزة ود ابحمد وسائل التعليميةمنذ بعض الوقت، كانت 
العرض واإلذاعة وما شابه ذلك. يف الوقت احلاضر، ميكن للطالب يشعرون حماكاة 
البيئة واألحداث اليت ال حتصل يف الفصول الدراسية العادية وميكن أيضا حصول 

لديها العدد التطبيقات اليت ميكن و األن بعضها البعض،  على التدريس والتواصل
 .10عملية التعليم. احدى منها يعىن كاهوتأن تدعم 

كاهوت هو تطبيق على االنرتنت حيث ميكن تطوير مسابقات وعرضها يف 
شكل "لعبة تظهر". يتم نتيجة لإلجاابت الصحيحة والطالب املشاركني سوف نرى 
على الفور نتائج وردودهم. التعليم على لعبة لديه القدرة أن تكون أداة التعليمية 

أسلوب اللعبة سليب، ال تعطي   ا العوامل البصرية واللفظية من عمليتنا.فعالية ألهن
 .11فعالية من أسلوب اللعبة اليت تستخدم إعداد واالعتبارات العقلية

وننظرا من أمهية وسائل التعليمية، ينبغي لنا ان استخدم وسائل التعليمية لدعم 

                                                           
9 Rodhatul Jennah, Media Pembelajaran,  (Banjarmasin: Antasari Press, 2009), Hlm. 1. 
10 Dale H. Schunk, Teori Teori  Pembelajaran Perspektif Pendidikan (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), 

Hlm. 502. 
11 Dr. Darren H. Iwamoto, Dkk. Analyzing The Efficacy Of The Testing Effect Using Kahooton 

Student Performance. Turkish Online Journal Of Distance Education-Tojde, Issn 1302-6488 

Volume: 18 Number: 2 Article 7, April 2017. 
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لغوية عديدة كمهارات اإلستماع  أنشطة التعليم، مثل اللغة العربية اليت تتمتع مبهارات
 .12و الكالم و القرأة والكتابة

وفقا لعلي أمحد مدكور، اإلستماع هو عملية معقدة وحتتوي على عدة عناصر، 
. يف العام 13مثل حتليل وتفسري وممارسة ونقد وتقييم املواد اليت يتم اإلستماع إليها

اخلطاب ابللغة العربية،من  الغرض من ممارسة اإلستماع هو إن الطالب ميكن أن نفهم
 .14اللغة اليومية واللغة املستخدمة يف املنتدى الرمسي

، أعاله، ترفع الباحثة وسائل التعليمية القائمة على التطبيق شرحانطالقا من ال
، اليت جديدة واندرا يف استخدم. و هذه استعمال كاهوت لوسيلة التعليمية يعين

لية التعليمية وخلق بيئة ممتعة ومثرية و حتسني الوسيلة لديها القدرة على حتسني عم
. ونرجوا إبستخدام وسيلة كاهوت يف التعليم جعل املعلم أكثر 15األداء األكادميي

دوافع يف تعلم، ألن أنشطة التعليمية تتم مع اللعب وأكثر متعة. هذا مناسبب أبي 
أنه ابلنسبة  (Gordon Dryden and Jeannette Vos) جوردون درايدن وجانيت فوس

 .16املعظم الناس، التعلم تكون فعالة إذا فعل يف جو من املرح

شعر الباحثة ابحلاجة إىل وسيلة كاهوت يف مهارة توبناء على ما سبقا 
اإلسالمية  موالان مالك إبراهيمجامعة ابلربانمج املكثف لتعليم اللغة العربية  اإلستماع

قدمها الباحثة أكثر جاذبية ت. حيث تعترب وسائل التعليمية اليت احلكومية ماالنج
 .وفعالية وكفاءة لتحسني أنشطة التعليمية

                                                           
12 Ahmad Fuad Effendy, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab, (Malang: Misykat, 2012), Hlm. 135. 
13 Ali  Ahmad  Madkur,  Tadris  Funun  Al-Lughah  Al-Arabiyyah,  (Kairo:  Dar  Al-Fikr  Al-Arabiy, 

2006). Hlm. 84. 
14 Ahmad Fuad Effendy, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab, (Malang: Misykat, 2012), Hlm. 137. 
15 Dr. Darren H. Iwamoto, Dkk. Analyzing The Efficacy Of The Testing Effect Using Kahooton 

Student Performance. Turkish Online Journal Of Distance Education-Tojde, Issn 1302-6488 

Volume: 18 Number: 2 Article 7, April 2017. 
16 Gordon Dryden And Jeannette Vos, Revolusi Cara Belajar(The Learning Revolution), (Bandung, 

Kaifa, 2000), Hlm. 23. 
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 أسئلة البحث .ب

يف تعليم مهارة اإلستماع ابلربانمج املكثف لتعليم كاهوت   وسيلةتطبيق كيف  .1
 إلسالمية احلكومية ماالنج ؟ا موالان مالك إبراهيمجامعة اللغة العربية 

يف تعليم مهارة اإلستماع ابلربانمج املكثف لتعليم كاهوت وسيلة  فعالية كيف  .2
 إلسالمية احلكومية ماالنج ؟ا موالان مالك إبراهيمجامعة اللغة العربية 

 أهداف البحث .ج

مهارة اإلستماع ابلربانمج املكثف لتعليم تعليم يف كاهوت وسيلة   ملعرفة تطبيق .1
 اإلسالمية احلكومية ماالنج. إبراهيمموالان مالك جامعة اللغة العربية 

مهارة اإلستماع ابلربانمج املكثف لتعليم  تعليم يف كاهوت  وسيلةفعالية ملعرفة  .2
 اإلسالمية احلكومية ماالنج. موالان مالك إبراهيمجامعة اللغة العربية 

 أمّهية البحث .د

 النظرية .1

يف مهارة اإلستماع ابلربانمج كاهوت وسيلة   تطبيق حلصول معارف عن
اإلسالمية احلكومية  موالان مالك إبراهيمجامعة املكثف لتعليم اللغة العربية 

 ماالنج.

 ةتطبقي .2

عرف وسيلة كاهوت يف مهارة ترجى هذا البحث العلمي أن تللباحثة، (أ
يف الربانمج املكثف لتعليم اللغة العربية جامعة الب اإلستماع وااثرها لط

 إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج. موالان مالك
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بوسيلة  البطالللمعلم، يرجى هذا البحث العلمي لتكميل دراسة (ب
يف الربانمج املكثف لتعليم اللغة العربية   كاهوت يف مهارة اإلستماع

جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج ولتكون مرجعا 
الطبيعة ولزايدة اإلبداعّية واجلذابة للمدرسة األخرى اليت هلا يف إحدى 

 يف تعليمها.
يف تعليم اللغة العربية ولنمو محاستهم يف  البللطالب، ملساعدة الط(ج

 شىت، واللغة األخرى عامة. الوسائلتعليم اللغة العربية خاصة أبنواع 
 للمدرسة، لتكون خربة وعمال للمدرس وخاصة للمدرس اجلديد.(د

 فروض البحث .ه

يف  البستطيع ترقّية قدرة الطتأّن تطبيق وسيلة كاهوت  وفروض هذا البحث
موالان جامعة ابلربانمج املكثف لتعليم اللغة العربية مهارة اإلستماع لدي الطالب 

 .اإلسالمية احلكومية ماالنج مالك إبراهيم

 حدود البحث .و

 احلدود املوضوعية .1
مهارة  يف)بشكل مسابقة(  وسيلة كاهوت أباثر متعلق البحث هذا
 .بطريقة تعليم اإلستماع بشكل قطع الفهم او فهم املسموع() اإلستماع

 احلدود املكانية .2
موالان جامعة ابلربانمج املكثف لتعليم اللغة العربية جرى هذا البحث 

 .2و  1يف الفصل ألف  اإلسالمية احلكومية ماالنج مالك إبراهيم
 حدود الزمانّية .3

سنة الدراسّية  شهر مايو اىل يونيو حتدد الباحثة هلذه عملية البحث يف
 .امليالدية 2018
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 حتديد املصطلحات  .ز

 استخدام : استعمال كل شيء لتأخذ منفعاته. .1
 ايعلى لعبة جمانية وتكنولوج ةقائم وسيلة التعليميةهو كاهوت : وسيلة   .2

 .التعليمية
 .عرفةاكتساب امل دفي عملية إنسانية مقصودة تستهه:   رة اإلستماعامه .3
جامعة  يف ةديجلميع الطالب اجلد برانمج خاص:  الربانمج املكثف لتعليم اللغة .4

وسيلة لتطوير عناصر اللغة و  اإلسالمية احلكومية ماالنج موالان مالك إبراهيم
 .العربية جيدة ومهارات يف اللغة العربية

 الدراسات السابقة  .ح

 كما يلي:فيما يلي يعرف الباحث بعض الدراسات اليت هبذا البحث وهي  

 

 : الدراسات السابقة1. 1اجلدول 

منهج  عنوان البحث الرقم
 البحث هبذا الفرق نتائج البحث البحث

1 

حث الذي كتب االب
Muh. Fuad Achsan, 

S.Pd.I  حتت املوضوع
“Efektifitas Penggunaan 

Media Pembelajaran 

Maharah Istima’ 

Berbasis Autoplay 

(Penelitian Experimen di 

يستخدم 
ذا ه

ن البحث ا
 مدخل

الكمي 

يوجد فّعالّية 
استخدام 
اسلوب 
رتقية ل الدبلجة

الباحثة و  ستخدما
 ابحث حبث القدمي
الوسيلة السمعية و 

البصارية. ولكن 
ت الباحثة ستخدما
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Madrasah Aliyah Negeri 

2 Boyolali)  هشببنوع 
 رييبجت

مهارة 
 إلستماعا

يف وسيلة كاهوت 
و  مهارة اإلستماع

ابحث حبث استخدام 
وسيلة اوتوبالي  القدمي

 يف مهارة اإلستماع

2 

البحث الذي كتبتها 
حتت مريي أفراينيت، 

فعالية  املوضوع "
استخدام فيلم كرتون 

مهارة رتقية لعريب 
اإلستماع يف املدرسة 

الثانوية نور اجلديد 
 "بوندووصا

ستخدم ت
ذا ه

ن البحث ا
 مدخل

الكمي 
 هشببنوع 

 رييبجت

يوجد فّعالّية 
استخدام فيلم 

كرتون عريب 
رتقية مهارة ل

اإلستماع يف 
املدرسة 

الثانوية نور 
اجلديد 

 بوندووصا

ت الباحثة و ستخدما
مي حبث القد ةابحث

الوسيلة السمعية و 
البصارية، ولكن 

ت الباحثة ستخدما
يف وسيلة كاهوت 
و  مهارة اإلستماع

 ةابحثاستخدمت 
وسيلة  حبث القدمي

يف  فيلم كرتون عريب
 مهارة اإلستماع

3 

 الباحث الذي كتب
Budiati  حتت
 ICT“املوضوع

(Information And 

Communication 

Technology) Use : 

Kahoot Program for 

يستخدم 
ذا ه

البحث 
الوصفي 
الكمي 
 والنوعي

يوجد فّعالّية 
استخدام 

وسيلة 
يف  كاهوت

تعليم اللغة 
 اإلجنليزية

ت الباحثة ستخدما
بنوع الكمي  مدخل

و لكن  رييبجت هشب
ستخدم ابحث حبث ا

الوصفي مبدخل  القدمي
. و الكمي والنوعي
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English student learning 

booster” ت الباحثة ستخدما
وسيلة كاهوت يف 
و تعليم اللغة العربية 

ستخدم ابحث لكن ا
وسيلة  حبث القدمي

كاهوت يف تعليم اللغة 
 اإلجنليزية

4 

   الباحث الذي كتب
Dr. Darren H. Iwamoto, 

Dkk حتت املوضوع 
“Analyzing the efficacy 

of the testing effect 

using kahoot on student 

performance” 

يستخدم 
ذا ه

ن البحث ا
 مدخل

الكمي 
 هشببنوع 

 رييبجت

يوجد فّعالّية 
استخدام 

وسيلة 
كاهوت لرتقية 

 أداء الطالب

ت الباحثة ستخدما
وسيلة كاهوت يف 
و تعليم اللغة العربية 

ستخدم ابحث لكن ا
وسيلة  حبث القدمي

كاهوت لرتقية أداء 
 الطالب

 
حتت املوضوع  Muh. Fuad Achsan, S.Pd.Iحث الذي كتب االب .1

“Efektifitas Penggunaan Media Pembelajaran Maharah Istima’ 

Berbasis Autoplay (Penelitian Experimen di Madrasah Aliyah 

Negeri 2 Boyolali) .استخدام  فعاليةهي حتديد ذا البحث هدف هاأل
autoplay  بويواليل.  2يف مدرسة الثناوية احلكومية  اإلستماع يف مهارة

الكمي  ن مدخلذا البحث اهللحصول على بياانت موثوقة، يستخدم 
 وسائل استخدام بعدوحصل الباحث عن حبثه. رييبجت هشببنوع 

 أو يف تعليم مهارة اإلستماع،  نتيجة ”autoplay“أساس  على التعليمية
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 الذي التعلم أو التدريس أبنشطة مقارنتها عند زايدة التعلم يظهر قيمة
 متوسط من ذلك مالحظة وميكن .والكتب السبورة فقط يستخدم
يعىن  الفصل التجرييبو الدرجة  61.81ضابطة يعىن الفصل الالدرجة 
<  6.410هي  الفصل التجرييبمن   T اإلختبارو نتيجة  77.10
التعليمية أبوتوبالي يف مهارة  وسائل استخدام أن يثبت وهذا 2.042

 هبذا الفرق اإلستماع أكثر فعاال من جمرد استخدام السبورة والكتب.
الوسيلة السمعية و  ابحث حبث القدميت الباحثة و ستخدماالبحث: 

 يف مهارة اإلستماعت الباحثة وسيلة كاهوت ستخدماالبصارية، ولكن 
 يف مهارة اإلستماع.لة اوتوبالي وسي ابحث حبث القدميو استخدام 

فعالية استخدام  حتت املوضوع "البحث الذي كتبتها مريي أفراينيت،  .2
رتقية مهارة اإلستماع يف املدرسة الثانوية نور اجلديد لفيلم كرتون عريب 

فعالية استخدام فيلم هي حتديد ذا البحث هدف هاأل". بوندووصا
املدرسة الثانوية نور اجلديد رتقية مهارة اإلستماع يف لكرتون عريب 

ن ذا البحث اهستخدم تللحصول على بياانت موثوقة، .بوندووصا
أن استخدام فيلم كرتون عريب يف مهارة . رييبجت هشببنوع الكمي  مدخل

-t مث قامت الباحثة بتعني 7.57اإلحصائي  t اإلستماع فعالية، نتيجة
table مث حبثت الباحثة نتيجة يف القائمة احلريةdegree of freedom) ) 

، و  %1يف املستوى املعنوى  2.39فوجد أن نتيجة = t-table من
  7.57اإلحصائي =  t و ألن نتيجة %5يف مستوى املعنوي 1.67

كذلك أكرب من نتيجة   2.39= %1أكرب من نتيجة املستوى املعنوي 
مقبول  1H و Ho و ذلك مبعين أن مردود1.67= %5املستوى املعنوى 

و خالصتها أن استخدام فيلم كرتون  .فروض البحث مقبولةأي أن  
ت ستخدماالبحث:  هبذا الفرق .عريب فعالية يف تنمية مهارة اإلستماع
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الوسيلة السمعية و البصارية، ولكن مي حبث القد ةابحثالباحثة و 
و استخدمت  يف مهارة اإلستماعت الباحثة وسيلة كاهوت ستخدما

 يف مهارة اإلستماع. م كرتون عريبفيلوسيلة  حبث القدمي ةابحث
 ICT (Information And“حتت املوضوع Budiati الباحث الذي كتب .3

Communication Technology) Use : Kahoot Program for English 

student learning booster” .استخدامهي ذا البحث هدف هاأل 
بياانت  للحصول على. للغة اإلجنليزيةابم طالب يلتحسني تعل كاهوت

وحصل  .موثوقة، يتناول هذا البحث، البحث الوصفي الكمي والنوعي
إن تدريس اللغة اإلجنليزية كلغة اثنية أو لغة أجنبية يتطلب : الباحث 

تغيري املعلم وإبداعه جلعل الصف أكثر متعة واسرتخاء مما جيعل الطالب 
 كاهوت أكثر عاطفية ومهتًما ابالنضمام إىل الفصل. مت تصميم

مجموعة من استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف التعليم ك
واأللعاب يف صفوف اللغة اإلجنليزية لتعزيز تعلم الطالب. تتناول هذه 

من  3فصل الدال  يف كاهوت الدراسة. يف هذه احلالة ، أستخدم
طالب لتدريس الفعل  40دروس التمريض اإلجنليزية اليت تتكون من 

مت مجع البياانت ابستخدام االستبياانت قبل وبعد املضارع البسيط. 
التعليمات. تظهر البياانت مشاعر الطالب جتاه اللغة اإلجنليزية وطرق 

 تظهر النتائج أنه بعد استخدام التدريس قبل وبعد استخدام كاهوت
كاهوت للتدريس ، يهتم الطالب للغاية ابالنضمام إىل الصف ؛ إهنم 

 الفصل الدراسي ، كما أهنم يولون اهتماًما أكثر حرًصا على احلضور إىل
أكرب للغة اإلجنليزية ويهتمون مبعرفة املزيد حول ما تعلموه ويرغبون يف 

 ت الباحثة مدخلستخدماالبحث:  هبذا الفرق .إخبار اآلخرين عنه
مبدخل  ستخدم ابحث حبث القدمياو لكن  رييبجت هشببنوع الكمي 

الباحثة وسيلة كاهوت يف تعليم  تستخدم. و االوصفي الكمي والنوعي
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وسيلة كاهوت يف  ستخدم ابحث حبث القدمياو لكن اللغة العربية 
 .اإلجنليزيةتعليم اللغة 

 حتت املوضوعDr. Darren H. Iwamoto, Dkk  الباحث الذي كتب .4
“Analyzing the efficacy of the testing effect using kahoot on  

student performance”  .فعالية هي حتديد ذا البحث هدف هاأل
ختبار ختبار ملعاجلة درجات اإلاإل ابستخدام كاهوت على أتثري

ذا البحث هللحصول على بياانت موثوقة، يستخدم . منخفضة املخاطر
يتم مالحظة : وحصل الباحث . رييبجت هشببنوع الكمي  ن مدخلا

درجات أعلى من املتوقع عالية املخاطر يف الفصل النفسي العام األول. 
يبحث هذا البحث عن هنج بديل يساعد الطالب يف التحضري 
لالمتحان عالية املخاطر. كان الغرض من هذه الدراسة هو قياس فعالية 

االختبار ملعاجلة درجات هنج التدريس البديل القائم على أتثريات 
االختبار منخفضة املخاطر. يتم حتقيق ذلك من خالل تقدمي تطبيقات 

  االختبار عرب اإلنرتنت اليت تستخدم واجهة مستخدم مثل لعبة تسمى
كاهوت. وأظهرت النتائج وجود اختالف كبري يف درجات االختبار 

 ب الكاهوت مقابل الطال عالية املخاطر للطالب الذين يستخدمون
كاهوت  يستخدمون كاهوت. ميكن اقرتاح أن األدوات الرتبوية مثل

لديها القدرة على زايدة قيمة االختبارات عالية املخاطر على مستوى 
الكليات واجلامعات. الطالب الذين يستخدمون كاهوت يشعرون 
ابإلجيابية جتاه جتارهبم. تظهر نتائج هذه الدراسة أيًضا أن خلق بيئة 

البحث:  هبذا الفرق .ة يدعم أيًضا حتسني األداء األكادمييممتعة ومثري 
ستخدم او لكن ت الباحثة وسيلة كاهوت يف تعليم اللغة العربية ستخدما

وسيلة كاهوت لرتقية أداء الطالب. ابحث حبث القدمي



 
 

13 

 الفصل الثاين

إلطار النظريا  

 املبحث األول : الو سائل التعليمية

 مفهوم الوسائل التعليمية .أ

 (medius)الوسيلة( مأخوذة من اللغة اللتينية ماديوس ( mediaكلمة 

مبعىن األوساط والوسيلة . وأما يف اللغة العربية أن الوسيلة هي أداة أو أدوات 
يستخدمها املدرس يف عملية التعليم و التعلم لتوصيل املعلومات أو املعارف 

تيسر عملية التعليم والتعلم إىل أهداف التلميذ بتمامها. وإن الوسيلة التعليمية 
وتعني املعلم على اداة عمله على الوجه األكمل، وقد تكون لالصطالحات 

 .1عنها بوسيلة اإلضاح أو الوسيلة التوضيحية

يكل أداة يستخدمها املعلم لتحسن عملية التعلم هالوسيلة التعليمية 
 تعويد التالميذ والتعليم وتوضيح املعاين واالفكار أو التدريب على املهارات أو

 أو تنمية االجتاهات وغرس القيم املرغوب فيها دون أن على العادات الصاحلة
مث وسيلة التعليمية هي  .2يعتمد املعلم أساسا على األلفاظ والرموز واألرقام

 .االتصالية عمالية

الوسيلة التعليمية تسمى وسيلة إيضاح ألهنا هتدف إىل توضيح 
سمعية والبصرية حىت الواسيلة ال تعتمد على السماع املعلومات كما الوسيلة ال

فقط واملذيع والتسجيالت الصويت واحملاضرات وغري ذلك. وبعضها تعتمد 

                                                           
1 Azhar Arsyad, Media Pembelajaran, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012) hlm: 6 

 .40، ص: سيكولوجية الوسائل التعليمية ووسائل تدريس اللغة العربيةعبد اجمليد سيد أمحد منصور،  2



14 
 

 

على حاسة البصرية كما الفيلم الصامتة كالصور الفوتوغرافيو و بعضها تستمل 
 .احلاستني كما الفيلم الناطقة و التلفاز

لة التعليمية كل أنواع الوسائل انطالقا اىل شرح السابق فيقصد ابلوسي
اليت تعني املعلم على توصيل املعلومات و احلقائق للتالميذ أبسهل و أقرب 
الطرق, و هي مبعناها الشامل تضم مجيع الطرق و الألدوات و األجهزة و 

 .التنظيمات املستخدمة يف نظام التعليمي بغرض حتقيق اهداف تعلمية حمددة

 أنواع الوسائل التعليمية .ب

تناولنا فيما سبق مفهوم الوسائل و التعليمية، و أهنا ال تقتصر على 
الصور و األفالم، وإمنا تضم مبجموعة كبرية من الوسائل و األدوات و الطرق 
اليت ال تعتمد أساسا على استخدام الكلمات و الرموز اللفظية. و ميكن أن 

ع، هي وسائل أنوا  نقسم هذه الوسائل لتسهيل عرضها و دراستها إىل ثالثة
 .3بصرية و وسائل مسعية و بصرية

الوسائل البصرية: و هي تضم مبجموعة من األدوات و الطرق  .1
اليت تستغل حاسة البصر و تعتمد عليها. و تشمل هذه اجملوعة 
الصور الفوتوغرافية و الصور املتحركة الصامتة و صور األفالم و 

 .و الرسوم البيانيةالشرائح أبنواعها املختلفة و الرسوم التوضيحية 
الوسائل السمعية: و هي تضم مبجموعة من املواد و األدوات اليت  .2

تساعد على زايدة فاعلية التعلم و اليت تعتمد أساسا على حاسة 
السمع، و تشمل الراديو و برامج اإلذاعة املدرسية و االسطواانت 

 .و التسجيالت الصوتية

                                                           
 .33(، ص، 1993)القاهرة: دار النهضة العريب،  الوسائل التعليمية و املنهج،أمحد خريى حممد كظم و جاير عبد احلميد جابر،  3
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جموعة املواد اليت الوسائل البصرية و السمعية : و هي تضم مب .3
تعتمد أساسا على حاسيت البصر و السمع، و تشمل الصور 
املتحركة الناتقة و هي تتضمن األفالم و التيلفزيون. كم تشمل 
هذه الوسائل أيضا األفالم الثبتة و الشرائح و الصور عندما 
تستخدم مبصاحبة تسجيالت صوتية مناسبة على اسطواانت أو 

خصائص الوسائل البصرية و السمعية  شرائط تسجيل. و نظرا من
 .فربانمج "ابور بوينت" من هذا النوع

و واضح أن الفكرة األساسية اليت يقوم عليها هذه التقسيم هي ارتباط 
مبجموعات من الوسائل التعليمية حباسيت ابصر و السمع علي اعتبار أهنا 

 .احلاستان األساسيتان

 شروط الوسائل التعليمية .ج

الوسيلة دورها يف عملية التعليم بشكل فعال البد من املراعاة لكي تؤدي 
 :4األمور التالية عند اختيار الوسيلة أو اعددادها

 .حتديد اهلدف من الوسيلة .1
 دقة املادة العلمية و مناسبتها ملادة الدرس. .2
 .توفر املواد احلام الالزمة لصنعها مع رخص تكاليفها .3
عيدة عن االكتظاظ تعد الوسيلة لغرض واحد حبيث تكون ب .4

 .واحلشو
 أ ن يتناسب حجمها أو مساحتها مع عدد طالب الصف. .5

                                                           
 .33(، ص، 1993)القاهرة: دار النهضة العريب،  الوسائل التعليمية و املنهج،أمحد خريى حممد كظم و جاير عبد احلميد جابر،  4
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أن تعرض يف الوقت املناسب وأن ال ترتك حىت تفقد عنصر  .6
 .االاثرة

أن تبقي مع الزمن, كلوحات املعلومات واخلرائط السياسية  .7
 .الرسومات البيانية و غري ذلك

 .دة منهاأ ن تتناسب و مدارك الطالب حبيث يسهل االستفا .8
 .جتربة الوسيلة قبل استعماهلا للتأكد من صالحيتها .9

 أمهية الوسائل التعليمية .د

 :5وتؤدي الوسائل التعليمية أدوارا متنوعة للمعلم واملتعلم, ومن أمهها

ميكن أن تؤدي إيل استثارة اهتمام التالميذ و إشباع حاجتهم  .1
 .للتعلم

 استعدادا للتعلم.تساعد علي زايدة خرية التالميذ فتجعلهم أكثر  .2
تساعد علي تركيب عالقات مرتابطة مفيدة راسخة بني كل ما  .3

 .يتعلمه التالميذ
 ميكن للوسائل التعليمية أن تتحاشى الوقوع يف اللفظية. .4
 يؤدي تنويح الوسائل إيل تركيب وبناء املفاهيم السليمة. .5

 فوائد الوسيلة التعليمية .ه

 :6فوائد كثرية منهاالوسائل التعليمية إذا أحسن استخدامها 

تقدم التالميذ أساسا ماداي لإلدراك احلسي، من مث تقلل من  .1
 استخدامهم أللفاظ اليفهمون معناها.

                                                           
 .44 :م(، ص 1987، )الكويت: دار القلم، 8، ط: وسائل االتصال والتكنولوجيا يف التعليمحسني محدي الطوجي،  5
 .44 :م(، ص 1987، )الكويت: دار القلم، 8، ط: وسائل االتصال والتكنولوجيا يف التعليمحسني محدي الطوجي،  6
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 تثري اهتمامهم كثريا. .2
 جتعل ما يتعلمو هنباقي األثر. .3

 الوسائل التعليمية يف تعليم اللغة العربية .و

ل حسية الوسائل التعليمية يف تعليم اللغة العربية نوعان، ومها وسائ
 ووسائل لغوية. املراد بوسيلة حسية وهي ما تؤثر يف القوي العقلية عن طريق

اإلدراك احلسي عندما يعرض املعلم نفس الشيئ أو منوذجيا له صورته. و 
بوسيلة لغوية وهي ما تؤثر يف القوم العقلية عن طريق األلفاظ عندما  املراد

 .7و املرادفاتاملعلم األمثلة أو التشبيه أو األضداد أ يعرض

ما تشمله مدارسنا اليوم من أنواع متعددة من الوسائل التعليمية  نإ
كاملختربات ك األفالم املتحركة والثابتة والراديو والتلفزيون والتسجيالت 
الصوتية واالسطواانت والنماذج املرسومة واجملسمة والصور والشرائح تشكل 

تسهم ابلتايل يف منو اخلربات عند جزاءا هاما ال يتجزأ من العملية الرتبوية و 
 .املتعلم وتسهل عملية الوصول إىل املعرفة جبهد أقل وبوقت أقصر

ومن رواد الوسائل التعليمية يف عصر احلاضر )ادجار ديل( الذي رتب 
الوسائل التعليمية على شكل خمروط للخربة حسب فعاليتها يف التعليم وتوصيل 

 :8التايلاملعرفة للمتعل كما هو مبني يف 

                                                           
 .3(، ص: 1985)الكويت: وكالة املطبوعة،  إنتاج الوسائل التعليمية البصرية املعلمني،يوسف الديب،  7
 .22(، ص: 1987عدادها وطرق استخدامها، )بريت دار: إحياء، بشري عبد الرمحن الكلوب، الوسائل التعليمية التعليمية: إ 8
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 2. 1 الصورة 

ومن املالحظة أن تفسيمات هذا املخروط مبجموعها تعتمد التعليم عن 
طريق احلواس كلها ابلعمل أو املشاهدة أو السماع أو القراءة كل منها بشكل 
منفرد أو جمتمعة. إال أن تعدد هذه الوسائل واختالف أنواعها حيتاج إىل املعلم 

حبيث يتناسب مو املوقف التعليمي ليشري الرغبة النابة الذي خيتار أجودها 
لدي املتعلم وخيلق عنده التسوق للمتابعة كالقدرة على إدراك معىن ما يتعلمه 
ليتعكس بشكل أعمال خرية ترفع من مستوى جمتمعوه وحتقق األهداف 

 .السامية من التعلم

 

 

 



19 
 

 

 البحث الثاين : مهارة اإلستماع

 مفهوم مهارة اإلستماع .أ

مهارة، واملراد فيها اإلستطاعة يف تعليم -ميهر  -مصدر من مهر املهارة 

اللغة العربية كما عرفنا أن اللغة العربية هلا أربع مهارات هي مهارة اإلستماع 
والكالم والقراءة والكتابة. واما اإلستماع هو تلقي املادة الصوتية. القصد هبا 

ب أن هتتم هبا لدور العلم التصميم بقصد الفهم والتحليل. ومن األمور اليت جي
يعين تدريب التالميذ منذ وقت مبكر على مهارة اإلستماع ألمهية يف عملية 
التعليم بصفة خاصة ويف اجملتمع واحليات بصفة عامة الهنا أول مهارة البّد 
على كل الطالب ان يقدر على مهارة اللغوية األخرى. ويلعب اإلستماع دأورا 

االجتماع، واليت تعد  من العماليات األساسية يف خمتلف مهّا يف عملية االّتصال 
 .9مواقف احلياة

كما عرفنا بغري مهارة اإلستماع ال يستطيع االنسان أو الطالب عن 
املقصود األمر. ومهارة اإلستماع سابقة ملهارة القراءة ومهارة األخرى، وقدميا 

ة، حيث اعتمد كان اإلستماع له امهية يف عملية التعليم اكثر من القراء
 .10االنساف آنئذ على الكلمة املنطوقة يف جمالت الثقافة مبختلف فروعها

 أهداف تعليم مهارة اإلستماع .ب

  :11لعل من أهم ما هندف إليه من تدريس اإلستماع مايلي

 تنمية قدرة املتعلم على اإلنصات واالنتباه ملا يستمع إليه. .1

                                                           
 .232(، ص: 1972، )الرايض: جامع امللك السعود، علم اللغة النفسىالدقتور عبد اجمليد سيد أمحد منصور،  9

 .232(، ص: 1972، )الرايض: جامع امللك السعود، علم اللغة النفسىالدقتور عبد اجمليد سيد أمحد منصور،  10
 .232(، ص: 1972، )الرايض: جامع امللك السعود، علم اللغة النفسىقتور عبد اجمليد سيد أمحد منصور، الد 11
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اإلستماع ابعتبار أحد غرس االجتاهات املوجية لدي املتعلم هنو  .2
 أهم فنون اللغة.

 تنمية قدرة املتعلم على متابعة مادة اإلستماع. .3
تنمية قدرة املتعلم على استنتاج األفكار الرئيسة يف مادة  .4

 اإلستماع.
 غرس آداب اإلستماع ألحاديث اآلخرين. .5
 تنمية قدرة املتعلم على التحصيل من املادة املسموعة. .6

 تماعجماالت تعليم مهارة اإلس .ج

 :12لعل من  جماالت تعليم مهارة اإلستماع ما يلي

 ييز ما بينها من اختالفات ذات داللة.ومتتعريف األصوات العربية  .1
 تعريف احلركات الطويلة و احلركات القصرية و التمييز بينها. .2
 التمييز بني األصوات اجملاورة يف النطق واملتشاهبة يف الصوت. .3
 الصوتية املكتوبة و التمييز بينها.إدراك العالقات بني الرموز  .4
إدراك أوجه التشابه والفرق بني األصوات العربية وما يوجد يف لغة  .5

 الطالب األوىل من أصوات
 التقاط األفكار الرئيسية. .6
 تعريف التشديد والتنوين ومتييز مها صوتيا. .7
فهم ما يلقي من حديث ابللفة العربية وإليقاع طبيعي يف حدود  .8

 وسة.املفردات الددر 
 انتقاء ما ينبغي أن يستمع إليه. .9

                                                           
 )اجلانب النظرم(، )دون املطبع: مؤسسة دورس الدورات التدربيية ملعلمي اللغة العربية هباعبد الرمحن بن إبراهيم الفوزان وزمالؤه،  12

 .33-23ه(، ص: 1424الوقف اإلسالمي، مشروع العربية للجميع، 
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 التمييز بني األفكار الرئيسية و األفكار الثانوية. .10
 التمييز بني احلقائق واألراء من خالل سياق احملادثة العادية. .11
 متابعة احلديث كإدراك ما بني جوانبه من عالقة. .12
 معرفة تقاليد اإلستماع كآداب. .13
أن يعوق ذلك قواعد اإلستماع إىل اللغة العربية وفهمها دون  .14

 تنظيم املعىن.
 إدراك مدى ما يف بعض جزانب احلديث من تناقص. .15
 إدراك التغيريات يف املعاين الناجتة عن تعديل أو حتويل بينة الكلمة. .16
التكيف مع إيقاع املتحدث فيلتققط بسرعة أفكار املسرعني يف  .17

 احلديث وبتمهل مع املبطئني فيه.
 ف بني اآلراء.التقاط أوجه التشابه واالختال .18
 ختيل األحداث اليت يتناوهلا املتكلم يف حديثه. .19
 استخالص النتائج من بني ما مسعه من مقدمات. .20
 التمييز بني نغنة التأكيد والتغيريات ذات الصبغة االنفعالية. .21
استخدام السياق يف فهم الكلمات اجلديدة وإدراك أغراض  .22

 املتحدث.
 ل التنغيم العادي.إدراك ما يريد املتحدث التعبري من خال .23

 أنواع اإلستماع .د

ختتلف أنواع اإلستماع ابختالف الغرض من اإلستماع نفسه على أنه 
 :13ميكن القول إن من أنواع اإلستماع مايلي

                                                           
(، ص: 2011نرهادي، املوجه لتعليم املهارات اللغوية لغري الناطقني هبا، )مطبعة جامعة موالان مالك إبراىيم احلكومية ماالنج،  13

35-37. 
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اإلستماع السطحي : ويف هذا النوع ال حيفل املستمع مبادة  .1
 اإلستماع بدرجة كبرية، أو بغريها االنتباه املناسب.

ويهدف إىل حتصيل أفكار املتحدث، اإلستماع للتحصيل :  .2
 والوقوف على املعارف املتضمنة يف مادة اإلستماع.

اإلستماع التقديري : ومن خالل يضفي املستمع درجة من  .3
 اإلحرتام للمتحدث، ولألفكار املتضمنة يف اإلستماع.

اإلستماع اجملامل : ومن خالله يشعر املستمع املتحدث بقيمة ما  .4
افقته عليه، وقناعته به، وقد يستمعني يف يتناكله ابحلديث، ومو 

أتكيد ذلك للمتحدث ابإلمياءات، أو اإلشارات، أو حركات 
 الرأس أو اليدين.

اإلستماع التفاعلي املركز : وفيه يندمج املستمع مع املادة  .5
املسموعة ويتفاعل معها بدرجة عالية من تركيز، خاصة عندما 

دخل ضمن دائرة يكون املستمع بصدد اإلستماع إىل مادة ت
 اهتمامه وقناعته الفكرية.

اإلستماع الناقد : ومن خالل حياكم املستمع املادة اليت يستمع  .6
إليها ويصدر احلكم عليها ابلقبول والتسليم أو ابلرفض 

 كاالعرتاض.
اإلستماع االنتقائي : ومن خالله حياول املستمع أن يضع أذنه  .7

إليها، أو تدعم رأية على بعض النقاط اليت حيفل هبا، أو حيتاج 
 خبصوص بعض القضااي اليت يؤمن هبا ويدافع عنها.

اإلستماع حلل املشكالت : قد جيد املستمع نفسه يف حاجة هلذا  .8
النوع من اإلستماع لإلجابة عن نساؤل يلح عليه، أو جملاهبة 

 .صعوبة تواجه، أو حلل مشكلة تعن له
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اإلستماعية، أو استماع  كما أننا قد جند ما ميكن أن نطلق عليه القراءة
خاطف، وجتدر اإلشارة إىل أن بعض هذه األنواع ليست منفصلة متمايزة، 

 .وإمنا بينها وبني بعضها اآلخر نوع من التداخل

 الطرائق يف تعليم اإلستماع .ه

واملراد ابلطريقة هنا هو االسلوب. الطريقة يف اجراد تدريس كان الطريقة 
ساليب اليت تفيد للتالميذ على اإلستماع، وهي يف تعليم اإلستماع كثرية من األ

أساليب وظفية تقريبا يستخدمها الطالب يف بيئتهم وحياهتم العلمية. التمييز 
ابستخدام التنغيم بشكل تدريب األذن جانبا جوهراي من تدريس النطق. فإذا 
مل يستطع التالميذ استماع تفاصيل الصوت والتوكيد والتنغيم فسوف يكون 

عيد عليهم حماكاهتا. وميكن التأكيد من الفهم أبن نسأل التالميذ إذا من املست
 .14ما كانت عباراتن منطوقتان متمائلني أم خمتلفني

 األسئلة السريعة .1

من بني أهداف برامج اإلستماع تدريب التالميذ على 
الفهم بسرعة واالستجابة بسرعة لنوعية الكالم الذي حيتمل أف 

العادية. ويف نوعية املواقف اليت حيتمل أن جيدوا يالقوه يف احلياة 
أنفسهم فيها، كطلب معلومات داخل املتجر أو يف املطاعم وما 
إليها، ويف غري األوقات املخصصة للتدريب املنظم. واهلدف هو 
تدريب التالميذ على اإلستماع برتكيز، وتعودهم الكالم السريع 

 .الذم يسمع معظم الوقت خارج حجرة الدراسة

 
                                                           

 .85-89ه(، 1317م/ 1996حسن شحاتة، تعليم اللغة العربية بني النظرية والتطبيق، )القاهرة: دار املصرية اللبنانية،  14
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 قطع الفهم .2

يقبل نصيب معظم التالميذ من املران على اإلستماع إىل 
املقتطفات الطويلة من لغة احلديث أو الكالم، ختري قطعة تقل 
فيها املفردات اجلديدة وأمسعها للطالب مرة واحدة فحسب. 
واملدّرس بذلك تعطي للتالميد مراان على إدراك معىن اللغة 

ا للطالب عدة مرات لتسمحل لذم وتعبريات غري مألوفة. وأمسعه
 ابستنتاج املعىن اهلام.

 اإلذاعات .3

من عناصر تعلم اللغة اكتساب القدرة على اإلستماع 
لإلذاعات ابلراديو، وهي هامة ابلنسبة ألمور احلياة اليومية مثل 
اإلخبار، أو التوقعات اجلوية. كذلك ابلنسبة لألحاديث 

خر مثل املناقشات املتخصصة اليت قد ال جتدها يف مكان آل
الثقافة أو االقتصادية أو األدية. كذلك ميكن تسجيل متثيليات، 
وقصص ومقتطعات من الرواايت واستخدامها وتصلح اإلذاعات 

 .ابلذات يف توضيح التنغيم واألسلوب

الطريقة مهم جدا يف عملية تعليم والتعلم ألن ابلطريقة التلميذ يفهم 
 .علم عندان الطريقة أن يثبت الدافعية التلميذاملواد ابجليد وجيب أن مجيع امل
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 املبحث الثالث : كاهوت

 مفهوم كاهوت .أ

يف بعض جماالت احلياة  تقدميكاهوت هو هنج على لعبة للتعلم وقد 
و فيه أسئلة حول موضوع معني. بعد حتميل هذا  .وخاصة يف جمال التعليم

الربانمج وميكن للمستخدمني إنشاء وتصميم األسئلة اخلاصة على أساس 
احتياجاهتم واملواضيع فإهنا ميكن إدارة الوقت، ولعب مع عدد غري حمدود من 

هناك ثالثة أنواع من كاهوت، وهي  الالعبني وخلق بيئة تعليمية ممتعة.
ت ومسوحات. مسابقات هي النوع األكثر استعمال من مسابقات ومناقشا

 .15عملية التعلم

 
 2. 2  الصورة

كاهوت هو تطبيق على االنرتنت حيث ميكن تطوير مسابقات وعرضها 
يف شكل "لعبة تظهر". يتم نتيجة لإلجاابت الصحيحة والطالب املشاركني 
                                                           
15 Budiati,  Ict (Information And Communication Technology) Use: Kahoot Program For English 

Students’ Learning Booster, Journal The 1st Education And Language International Conference 

Proceedings Center For International Language Development Of Unissula, 2017. 
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القدرة أن تكون سوف نرى على الفور نتائج وردودهم. التعليم على لعبة لديه 
أسلوب اللعبة   أداة التعليمية فعالية ألهنا العوامل البصرية واللفظية من عمليتنا.

سليب، ال تعطي فعالية من أسلوب اللعبة اليت تستخدم إعداد واالعتبارات 
.16العقلية

 طريقة استخدام كاهوت .ب

 :17هي  خطوات استخدام كاهوت

 جعل األسئلة .1
دقائق. ميكن املعلم جعل سلسلة جعل ألعاب تعليمية ممتعة يف 

من أسئلة االختيار متعدد أو جرب لعبتنا اجلديدة. شكل وعدد 
من األسئلة هو مرتوك لكم متاما. زايدة الفيديو والصور والرسوم 

 البيانية ألسئلتك لتعزيز املشاركة.
 اإلستخدام .2

العرض واملتحدث أيضا. و  املعلم كرئيس لعبة حتتاج احلاسوب
و متصال  ب، فإنه حيتاج اجلوال الذكي أو احلاسوبوابلنسبة لطال

ابإلنرتنت.كاهوت ميكن أن تقوم يف جمموعة، مثل فصل. 
الطالب إجابة على األسئلة أجهزهتم اخلاصة، حينما يتم عرض 
األلعاب على الشاشة املشرتكة لتوحيد الدروس. و تستطيع أن 

لعاب خلق كاهوت اخلاصة، ميكنك أن تبحث بني املالبني من األ
 .املوجودة

 
                                                           
16 Dr. Darren H. Iwamoto, Dkk. Analyzing The Efficacy Of The Testing Effect Using Kahooton 

Student Performance. Turkish Online Journal Of Distance Education-Tojde, Issn 1302-6488 

Volume: 18 Number: 2 Article 7, April 2017. 
17 https://kahoot.com/what-is-kahoot/ , diakses 19 januari 2018 jam 21.30 wib. 

https://kahoot.com/what-is-kahoot/
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 شارك مع األخر .3
التعلم االجتماعي يعزز املنقاشة وأتثري الرتبوية، سواء كان 
الالعبون يف نفس الغرفة أو على اجلانب اآلخر من الكرة 
األرضية. بعد لعب، وتشجيع الالعبني خللق وتبادل كاهوت 
اخلاصة لتعميق التفاهم، إتقان والغرض، واالخنراط يف املناقشة 

 األصدقاء. بقيادة
 تعزيز الطالب .4

مع مميزات التحدي وتطبيقات اجلوال، ميكنك تعيني كاهوت كما 
الواجبات املنزلية. يلعب الطالب كاهوت على هواتفهم للمراجعة 

م يف أي وقت. يف التحدي املنزلية، يوالتعزيز، وتدريب القوى العظ
سوف تظهر األسئلة واألجوبة على شاشة اهلاتف اخلاصة هبم. 

 صلة مع طالب. شاركيار كاهوت، تعيينه ابعتباره حتداي و اخت

 مميزات كاهوت .3

وميكن اقرتاح أن األدوات الرتبوية مثل كاهوت لديها القدرة على حتسني 
وزايدة قيمة االمتحان عالية املخاطر على مستوى الكلية واجلامعة. يشعر 

ذه الدراسة أ أن الطالب يف اجملموعة التجريبية إجيابية مع جتربتهم. وأظهرت ه
خلق بيئة ممتعة ومثرية لالهتمام يدعم علي حتسني األداء األكادميي. سوف 
يتعلم الطالب ما يثري هلم. إذا كان الطالب يهتم ما حيبه، وسوف يكون الدافع 

 :19. و مميزات االخر من كاهوت هو18يف عملية التعليم
 

                                                           
18 Dr. Darren H. Iwamoto, Dkk. Analyzing The Efficacy Of The Testing Effect Using Kahooton 

Student Performance. Turkish Online Journal Of Distance Education-Tojde, Issn 1302-6488 

Volume: 18 Number: 2 Article 7, April 2017. 
19 https://kahoot.com/what-is-kahoot/ , diakses 19 januari 2018 jam 21.30 wib. 

https://kahoot.com/what-is-kahoot/
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 فعاال .1
مر واملوضوع. يف دقائق، ميكنك أن جعل لعبة التعليم جلميع الع

 و سوف استعمال كاهوت يف فصل الرايضية.
 بسيطة .2

يعمل كاهوت على أي جهاز مع اتصال ابإلنرتنت. لالعبني، ال 
 يلزم حساب أو تسجيل الدخول لالنضمام إىل اللعبة.

 متنوعة .3
بدء حمادثة أو تعزيز املعرفة، وإدخال مواضيع جديدة أو تشجيع 

 هناك ااطرائق لكاهوت. -العمل اجلماعي، وأكثر من ذلك 
 مشاركة .4

كاهوت تشجع التعلم االجتماعي ويفتح إمكاانت الطالب 
 ويعمق املعرفة.

 يف مجيع أحناء العامل .5
ميكنك االتصال واللعب يف الوقت احلقيقي مع العبني االخر يف 

 مجيع أحناء العامل.
 جماان .6

جماان. جعل كاهوت يف الفصول الدراسية
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 الفصل الثالث

 منهجية البحث

 املدخل و منهج البحث .أ

اعتمادا على أسئلة البحث اليت تكتبها الباحثة يف كتابة هذا البحث ابملدخل 
الكّمي. كان خاّصة هذا املدخل هو اعتمادا على مجع البياانت وحتليلها )عددّي(. 

التجرييب. نعرف إن املدخل الذي تستخدمه الباحثة يف هذا البحث هو املدخل 
. وبتعرب 1التجربة أبهّنا سؤل يوجه أىل الواقع، أو هي حوار بني الباحث والواقع املداين

ابن خلدون نفسه، أمر حيدث )يف املرات املتعددة ابلتكرار ليحصل عنه العلم أو 
الظّن( وهبذا يصبح املدخل التجرييب املدخل الواحد الذي تستخدم يف دراسة وقائع 

 .2يةوأحداث ماض

 nonequivalent group designتستخدم الباحثة البحث شبه التجرييّب بشكل 
يعين إحدى من املنهج التجرييب اليت هتدف إىل التعبري عن عالقة السببية بطريقة 

. ويف منهج الدراسة اختارت الباحثة 3يكّون اجملموعة التجريبية واجملموعة الضابطة
 عة جتريبّية وضابطها. فصلني ، مثّ جعلها جمموعتني، جممو 

مّث أعطامها اإلختبار القبلي، مثّ تدخل على اجملموعة التجريبّية املتغري التجرييب 
)العامل املستقبل( وبقيت اجملموعة الضابطة ما تدخلها املتغري التجرييب، مثّ بعد ذلك 
قاس مسوامها التحصيلي ابإلختبار البعدي. واملنهج شبه التجرييب طريقة البحث 

 ستخدمة للحصول على أتثري استخدم وسيلة كاهوت يف مهارة اإلستماع.امل

                                                           
 .225م(، ص:  2000)دمسق: دار الفكر،  ية النظريّة وممارسته العلميّة،البحث العلمي أساسرجاء وحيد دويدري، 1
.227م(، ص:  2000)دمسق: دار الفكر،  البحث العلمي أساسية النظريّة وممارسته العلميّة،رجاء وحيد دويدري،  2

3 Moh. Ainin, Metodologi Penelitian Bahasa Arab, (Surabaya: Hilal Pustaka, 2010), Hlm: 92. 
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: املنهج التجرييب بتصميم اجملموعتني مع إجراء اإلختبار القبلي و  3.  2اجلدول 
 اإلختبار البعدي

 االختبارالبعدي التجريبة االختبار القبلي اجملموعة الفصل

 O1 X O2 التجريبيةاجملموعة  1ألف 

 O3 - O4 اجملموعة الضابطة 2ألف 

 

 وفيما يلي توضيح مايف اجلدول السابق : 

اإلختبار القبلي للمجموعة التجريبية  : O1 

اإلختبار البعدي للمجموعة التجريبية  : O2 

اإلختبار القبلي للمجموعة الضابطة  : O3 

اإلختبار البعدي للمجموعة الضابطة  : O4 

: X  التجريبةتطبيق 

 متغريات البحث .ب

 :متغري البحث اليت استطاع الباحثة أن تصل إليها تنقسم كالتايل

 املتغري املستقبل يف هذا البحث هو استخدام وسيلة كاهوت. .1
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 املتغري التابع يف هذا البحث هو تعليم مهارة اإلستماع. .2

 جمتمع البحث وعينته .ج

واالسترياد احملدد متاما. وأّما عينة جمتمع هو جمموعات من األفراد مع اجلودة 
ابالعينة اهلادف،  ةيف هذه احلالة ، أخذ العين .4هي  عدد واخلصائص من اجملتمع

 يعين أخذ العينة بناء على اعتبار األفراد أو الباحثة.

الربانمج املكثف لتعليم  إّن جمتمع البحث يف هذا البحث مجيع الطالب يف
سنة الدراسّية  اإلسالمية احلكومية ماالنج مالك إبراهيمموالان جامعة اللغة العربية 

 70طالبات. و عينة هذا البحث وهي عن  3300وعددهم  2018 /2017
طالب، والفصل ألف  35هو الفصل التجرييب عددهم  1طالب. يف الفصل ألف 

 طالب.  35هو الفصل الضابطة وعددهم  2

 البياانت ومصادرها  .د

البحث هي من كل أين مبحث اكتسااب. فإذا كان مصادر البياانت يف 
تستخدم الباحثة يف مجع البياانت املالحظة أو  اإلختبار فمصادر البياانت تسّمى 
مبستجيب، هو الشخص اإلستجايب ألسئلة الباحثة. أسئله مكتواب أو شفهيّا. 

  ليسّهل أن يعرف مصادر البياانت.
 : هذا البحث، تستخدم الباحثة مصادر البحث. منها

 البياانت األساسّية .1
البياانت األساسّية هي البياانت اليت يكتسب حتريرها من 
مصادرها يل الحظ ويسجيل يف مدة أساسّية البحث. وأتخذها الباحثة 

يف الربانمج املكثف  2و  1من عملّية تعليمّية اللغة العربّية يف فصل ألف 
                                                           
4 Muchlis Anshori, Buku Ajar Metodologi Penelitian Kuantitatif, (Surabaya: AUP, 2009), Hlm. 92-

94. 
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سالمية احلكومية لتعليم اللغة العربية جامعة موالان مالك إبراهيم اإل
. وهي نتيجة اإلختبار من 2018 /2017ماالنج  سنة الدراسّية 

   عملية تعليميتها و حصيل املعلومات من املقابلة.
 البياانت الثانوية .2

أّما البياانت الثانوية هي البياانت املساعدة لتكميل البياانت 
يف الربانمج األساسّية. وأتخذ الباحثة البياانت من معلم اللغة العربّية 

املكثف لتعليم اللغة العربية جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية 
 .2018  /2017احلكومية ماالنج 

تصميم البحث التجرييب الذي حيتاج إىل البياانت الكمّية. البياانت 
الكّمية هي نتائج اإلختبار من الطالبات . وكذلك البياانت من نتائج املالحظة 

 : 3.1س. أّما بيان ذلك كما جدوال عن عملية التدري

 

 : البياانت و مصادر البياانت 3. 3اجلدول 

 البياانت مصادر البياانت رقم

املتعلم فصل  1
 التجريب 

يف مهارة كاهوت   وسيلةنتيجة الطالب ابستخدام 
 )قبل وبعد( اإلستماع

املتعلم فصل  2
 الضابط 

يف مهارة كاهوت   وسيلةنتيجة الطالب دون استخدام 
 )قبل وبعد( اإلستماع
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 عملّية التعليم والتعلم يف ذلك الفصل املعلم 3

 

 أدوات وأسلوب مجيع البياانت .ه

 استخدمت الباحثة يف أدوات البحث وأسالب مجيع البياانت كما يلي:
 
 اإلختبار .1

التمرينات أو أالت أخرى هو عبارة عن سلسلة من األسئلة أو اإلختبار 
املستخدمة لقياس املفردات و املعرفة و الذكاء والكفاءة و امللكة اليت ميلك 

و اإلختبار هو أدات النشاطات املعقدة لتقدير سلوك  5الفرد أو اجلماعة.
 .6الشخص اليت تصور الكفاءة اليت ميلكها يف املادة الدراسية املعينة

البحث ىه اإلختبار القبلي يعين اإلختبار اإلختبار املستخدم يف هذا 
يعطي قبل إجراء التجربة, واإلختبار البعدي يعين اإلختبار يعطي بعد إجراء 
التجربة. واإلختبار هو اختبار اإلستماع، واملساعدة ابلكامرات و 

إذا اإلختبار من أدوات البحث، فإعطاء اإلختبار هو أساليب  .التسجيالت
  العربية للناشئني ئلة يف هذا اإلختبار أتخذ من كتاباألس .جلميع البياانت

للمواد والفصول اليت درستها وقبل اختبارها قد تصديق و تثبيت أسئلة وفقا 
 رفقة.كاملواملواد   وسيلةال رياإلختبار خبب

 

                                                           
5 Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pengantar Pendekatan Praktek, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 

2013) Hlm. 194. 
6 Moh. Ainin, Metodologi Penelitian Bahasa Arab, (Surabaya: Hilal Pustaka, 2010), Hlm. 117. 
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 املالحظة .2
هي وسيلة تستخدمها اإلنسان العاد يف اكتسابه خلرباته املالحظة 

ا من خالل ما نشاهده أو نسمع عنه, ولكن ومعلوماته حيث جنمع خرباتن
الباحثة حني تالحظ فإهنا تتبع منهجا معينا جيعل من مالحظتها أساسا ملعرفة 

.وتستخدم الباحثة جلمع البياانت عن 7واعية أو فهم دقيق لظاهرة معينة
الظواهر املوجودة من نشاطات املدرسة اليت تدرس الطالبات من اشرتكهم 

عملية التعليمية، للحصول على البياانت اليت تتعلق واهتمامهم هبذه ال
والباحثة تستخدم  اإلستماع.بنشاطات املعلمة والطالب يف عملية تعليم مهارة 

املالحظة ابملشاركة وهي الباحثة تشارك مع أنشطة األشخاص الذي يكون 
 . 8مصادر بياانت البحث

جيوز أن يؤجل يتم تسجيل ما تالحظه الباحثة يف أثناء املالحظة. وال 
املالحظة وذالك ألهنا قد يسمى  الباحثة تسجيل ما تالحظ إىل ما بعد انتهاء

تسجيل بعض املظاهر اهلامة. و يقوم بعض الباحثني ابستخدام ادوات تسجيل 
كاستخدام الكامرات أو األشرطة و التسجيالت. اال على ذالك جيب ان يتم 

هنم قد يرفضون ذالك أو قد بعناية و مبوافقة األشخاص الذي سنالحظهم أل
 يغريون من سلوكهم اذا شعروا بوجود االت التصوير أو التسجيل.

موالان جامعة الربانمج املكثف لتعليم اللغة العربية ذهبت الباحثة إىل 
وأستأذنت الباحثة إىل رئيس اإلسالمية احلكومية ماالنج  مالك إبراهيم

دت الباحثة املالحظة يف هذه الربانمج. قبل أن تبحث يف هذه الربانمج عق
 . 2و 1العربية خصوصا يف فصل ألف  الربانمج عند التعليم اللغة

                                                           
7 Moh. Ainin, Metodologi Penelitian Bahasa Arab, (Surabaya: Hilal Pustaka, 2010), Hlm. 125. 
8 Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D, (Bandung: 

ALFABETA, 2015), Hlm. 310. 
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والباحثة تستخدم املالحظة ابملشاركة وهي الباحثة تشارك مع أنشطة 
األشخاص الذي يكون مصادر بياانت البحث وهنا من توجهات املالحظة، 

 :9مما يلي

 حالة الطالب يف تعليم اللغة العربّية(أ
 صعوبة الطالب يف تعليم اللغة العربّية(ب
 عملية التعليم يف مهارة اإلستماع داخل الفصل (ج
كفاءة الطالبات يف مهارة اإلستماع قبل وبعد استخدام وسيلة (د

 .كاهوت
 املقابلة .3

املقابلة هي اجتماع الشخصني لتبادل املعلومات واألفكار من خاالل 
تستخدم الباحثة السؤل واإلجابة، لذالك ميكن بناء معىن يف موضوع معني. 

يف هذا البحث املقابلة املنّظمة وهي أسلوب مجع البياانت حينما الباحثة 
دت الباحثة عرفت من املعلومات اليت حتصلها. مث يف عملّية املقابلة وقد أع

أدوات وهي أسئلة مكتوبة. ويف املقابلة خبالف األدوات ميكن أيضا أن حتمل 
. املقابلة 10أدوات مثل الكامريات اليت متكن أن تساعد يف عملية املقابلة

ليحصل البياانت عن ااملشكالت، وعملّية تعليم مهارة اإلستماع يف هذه 
قابلة شفواي تقوم من خالهلا الباحثة الربانمج من معّلم اللغة العربّية. تعبري امل

 .جبمع املعلومات والبياانت الشفوية

موالان جامعة املكثف لتعليم اللغة العربية  رئيس الربانمج قابلت الباحثة
مدرس اللغة  يعين األستاذ دانيال و  اإلسالمية احلكومية ماالنج مالك إبراهيم

                                                           
مايو  10و ملالحظة املقابلة مبدرس اللغة العربية، األستاذ عبيد  2018مايو  24املالحظة و املقابلة برئيس برانمج املكثف لتعليم اللغة العربية، األستاذ دانيال  9

2018 
10 Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D, (Bandung: 

ALFABETA, 2015), Hlm. 138. 
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لطالب خصوصا يف فصل العربية هو األستاذ عبيد عن أحوال الربانمج و ا
    .2و  1ألف 

 الواثئق .4

هذه الدراسة هو توثيق اساليب مجع البياانت جلميع و حتليل واثئق، على حد 
سواء واثئق مكتوبة وصور إليكرتونية. واثئق وقفا لغرض و الرتكيز هلذه 
املشكلة. و الواثئق تستخدم للحصول على البياانت املتعلقة بتاريخ أتسيس 

الرسالة، و حالة عدد الطالب واملدرسني، و الكتب اليت تستخدم املدرسة، و 
 يف تعليم مهارة اإلستماع.

 حتليل البياانت .و

 :11قال أريكنتو  اخلطوات حتليل البياانت تشمل ثالث خطوات، وهي

اإلعداد .1

يف هذه اخلطوة يقوم املعلمون إبعداد التعليم وکذلك جيعل اتفاق 
 مع الباحثني حول شيء سيعرب يف هذا البحث. أّما اإلعداد كما يلي: 

حتقق األمساء أو اكتمال شخصّية الطالب الذي هو (أ
موضوع البحث. ويتم هذا النشاط لتجنب أدواة االختبار 

بدون األمساء.

 ّحص أدوات البياانت.حتقق اكتمال البياانت، تف(ب

 التبويب .2
مهارة  واختباركاهوت   وسيلةاستخدام وإعطاء الدرجة 

 ابلشرط األتية: اإلستماع،

                                                           
11 Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), Hlm, 181-185. 
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من تسجيل األسئلة وحتّقق اإلجابة من تسجيل أسئلة، مثّ (أ
وّضح الباحثة اإلجابة من كل موضوع. إذا الطالب جييب 

 ومعيار التقومي. كاهوت  وسيلةأألسئلة املناسبة 
 . اإلستماعتسجيل تقومي إختبار مهارة (ب

 حتليل البياانت .3
لتحليل البياانت الكمية . تستخدم الباحثة التحليل اإلحصائي. 
ألن هتدف هذه الدراسة إىل إختبار أمهية مقارانت بياانت من متغريين 

اختبارات عينتني. كما قال  T–ذلك الفاصل الزمين مث استخدام اختبار 
أمحد بدر : التحليل األحصائي فهو يتضمن عملية املعينة واليت سبقت 
اإلشارة إليها, أي إختبار مجاعة صغرية متثل اجملتمع الكبري املختارة 

 .12منه
و تستخدم الباحثة املقياس املعديل لتحليل نتائج اإلختبار القبلى 

موعة التجريبة و اجملموعة الضابطة. و اإلختبار البعدى الذين يقامان اجمل
بربانمج   Tو استعان الباحثة يف حتليل هذه النتائج مستعينا اإلختبار

(.SPSS)اإلحصاء للعلوم اإلجتماعّية 

 :13هو Tرموز إختبار 

 

 

 

                                                           
12 Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), Hlm, 181-185. 
13 Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), Hlm, 181-185. 
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𝑡 =
𝑀𝑥 − 𝑀𝑦

√{
∑ 𝑥2 + ∑ 𝑦2

𝑁𝑥 + 𝑁𝑦 − 2} (
1

𝑁𝑥 +  
1

𝑁𝑦)

 

 

Mx = املقياس املعديل من اجملموعة التجريبية 

My = املقياس املعديل من اجملموعة الضابطة 

Σx 2= العدد التنوعي يف كل النتائج من اجملموعة التجريبية 

Σy 2= عدد التنوعي النتائج من اجملموعة الضابطة 

Nx = عدد الطلبة يف اجملموعة التجريبية 

Ny = عدد الطلبة يف اجملموعة الضابطة 

 

 بياين تكون فعال : t احصائ اكرب من t إذا كان

= H1   توجد الفرق الداللة بني تعليم مهارة اإلستماع ابستخدام وسيلة كاهوت يف الفصل
الربانمج املكثف لتعليم اللغة  2و بدون استخدام وسيلة كاهوت يف الفصل ألف  1ألف 

 اإلسالمية احلكومية ماالنج. موالان مالك إبراهيمجامعة العربية 

 Hoتوجد الفرق الداللة بني تعليم مهارة اإلستماع ابستخدام وسيلة كاهوت يف  = ال
الربانمج املكثف لتعليم  2و بدون استخدام وسيلة كاهوت يف الفصل ألف  1الفصل ألف 
 اإلسالمية احلكومية ماالنج. موالان مالك إبراهيمجامعة اللغة العربية 
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 : عن معيار النتيجة الطالبة يف االختبار 3. 4اجلدول 

 النسبة املئوية فئات الدرجات املتقدير الرقم

 % 100-90 100-91 ممتاز 1

 % 89-80 90-81 جيد جدا 2

 % 70-70 80-71 جيد 3

 % 69-60 70-61 مقبول 4

 % 59-00 60-00 ضعيف 5
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 البياانت وحتليلهاعرض 
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 مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنج
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 : مساء وقت الدراسة 

 2007:  قامت منذ
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 موقع اجلغرفية .2



 4. 1الصورة  
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 نشأة الربانمج املكثف لتعليم اللغة العربية .3

كانت اجلامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنج 
اجلامعات اإلسالمية احلكومية إبندونيسيا الىت تنمى اللغة  من إحدى

واجب  استيعاب اللغة العربية شرط الزم العربية. رأت هذه اجلامعة أن
اإلسالمية والتعمق فيها  الذي يقوم ابلدراسات على كل طالب

 كالتفسري واحلديث والفقه والعقيدة والتصوف وغريها من العلوم
 اإلسالمية، ألن اللغة العربية أساس وأداة هلا.

والميكن أحد أن يسلط على العلوم اإلسالمية السابقة بدون  .
اللغة العربية اللغة العربية. لذلك أصبح استيعاب  له القدرة التامة يف

العلوم اإلسالمية وتطويرها.  على كل طالب حاجة ماسة للتعمق يف
العربية اليت  نظرا إىل ذلك قامت اجلامعة ابلربانمج املكثف لتعليم اللغة

م حتت رعاية إمام سوفرايوغو كرئيسة اجلامعة  1997أسس سنة 
 .1حينئذ

ية ماالنج مما مييز جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكوم
وجود الربانمج املكثف لتعليم  اإلسالمية يف إندونيسية من اجلامعات

تقوم هبا اجلامعة، كما أنه سابق ورائد  اللغة العربية، فهو أهم الربامج اليت
لتعليم اللغة العربية. فهو  يف هذا اجملال وهو عبارة عن الربانمج املكثف

التخصصات. تلزم  مبختلفيستقبل كل عام مجيع الطالب املستجدين 
 اجلامعة مجيع طالهبا أن يتقنوا على األقل لغتني مع لغتهم هي اللغة
 .العربية واإلجنليزية مبثابة الرصيد األساسي يف تكوين اجلامعة بثنائية اللغة

                                                           
 2005ماالنق،  ماالنق: اجلامعة اإلسالمية احلكومية دليل الربانمج اخلاص لتعليم اللغة العربية.اجلامعة اإلسالمية احلكومية ماالنق.  1

 .9. ص : 
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إمياان أبن االستيعاب على اللغة العربية شرط الزم ملن يقوم بدراسة 
واحلديث والفقه والتوصف وما أشبه  ريوالعربية كالتفس العلوم اإلسالمية

مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنج  ، سعت جامعة موالان2ذلك
للعلوم اإلسالمية مباالنج،  اليت كانت تسمى ابملعهد العايل احلكومي

. وقد 1997بتأسيس الربانمج املكثف لتعليم اللغة العربية ألبنائها عام 
ات الطويلة واحملاوالت الدؤوية إلجياد كان هذا التأسيس نتيجة لدراس

حل مشكالت تعليم اللغة العربية إبندونيسيا، خاصة يف احملاضن التبوية 
اليت تتوالها وزارة الشؤون الدينية. ومد الربانمج عام كامل، وهو يف 
الفصل األول والثاين. يبدأ الربانمج يوميا من الساعة الثانية هنارا إىل 

. ويف األسبوع مخسة أايم من يوم االثنني إىل يوم الساعة الثامنة ليال
 .اجلمعة

يف عامه الثاين حصل الربانمج على االعتاف والتقدير من كثري 
من اجلامعات واملدارس واملؤسسات التعليمية اإلسالمية وحىت حكومة 
إندونيسيا املتمثلة يف وزارة الشؤون الدينية، حبث جنح الربانمج يف نظرهم 

غة العربية. ومن هنا بدأت تلك املؤسسات واجلامعات تقوم يف تعليم الل
مبثل ماقامت به اجلامعة حيث أنشاء الربانمج املكثف لتعليم اللغة 
العربية. وحىت اآتن يكاد أن يوجد يف معظم اجلامعات اإلسالمية مركز 

 .3أو برانمج خاص لتعليم اللغة العربية وهلل احلمد

                                                           
ترمجة : أوريل حبر  علوم )بنية األفكار التبوية املطبقة يف اجلامعة اإلسالمية احلكومية ماالنق(.فكرة التطوير يف جمال الإمام سوفرايوغو.  2

 . 2006 .الدين. ماالنق: مطابع اجلامعة اإلسالمية احلكومية ماالنق
يم اللغة العربية يف الندوة الدولية حول جتربة تعلمفتاح اهلدى، أوريل حبر الدين، نور هادي، سالمتس دارين، حممد عون احلكيم.  3

 67-66. ماالنق. ص:  2011. إندونيسيا
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طالبا  750رسني فيه حوايل يف بداية أتسيسها كان عدد الدا
 2018ويزيد هذا العدد كل عام فصار عدد الدارسني يف العام اجلامعي 

طالبا مع أما عدد املعلمني فيه اآتن فأكثر  3300وصل إىل  2017 /
معلما. والشك أن هذا العدد اهلائل يطالب بذل اجلهود  130من 

 .الدؤوية يف سبيل جناح تعليم اللغة العربية فيه

جل تعليم اللغة العربية ونشرها يف بلد إندونيسيا يسر هللا من أ
هلذه اجلامعة تكوين عالقة مع املسؤسسات املهتمة بتعليم اللغة العربية 
داخل إندونيسيا وخارجها، ومن هنا أصبحت اجلامعة من أفضل 
اجلامعات اإلسالمية يف إندونيسيا، خاصة يف جمال تعليم اللعة العربية. 

ت َييت االهتمام هبا تعبريا عن شعورها اإلسالمي وواجبها وهذه العالقا
الديين حنو لغة القرآن الكرمي والسنة النبوية املطهرة وجتسيدا لرغبتها يف 
أن تعود إىل اللغة العربية مكانتها السابقة حينما كانت لغة اإلسالم 

 .4ولغة احلضارة والغة العلم والتأليف

كز متميز ومتقدم يف جمال تعليم للربانمج رؤية مستقبلية وهي: مر 
اللغة العربية وتطويرها حيث تزويد كل طالب يف جامعة موالان مالك 
إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنج ابلكفاية العربية املعتربة حىت يصبح 
مثقفا عاملا متقنا، عاملا مثقفا متقنا، كما أن له رسالة هتدف إىل 

 .5حتقيقها

مرت هبا حىت آتن اثنتا عشرة مرحلة.  أما حتديث الربانمج قد
م. كذلك قد امتاز  2006سبتمبري  18وجرت بداية التحديث يف 

                                                           
 6-1م. ص:  2005 دليل الربانمج اخلاص لتعليم اللغة العربية 4
ترمجة:  فكرة التطوير يف جمال العلوم )بنية األفكار التبوية املطبقة يف اجلامعة اإلسالمية احلكومية ماالنق(.م.  2006إمام سوفرايوغو.  5

 13و  9ص: .أوريل حبر الدين. ماالنق: مطابع اجلامعة اإلسالمية احلكومية ماالنق
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حق املتياز يف مقارنة النصوص يف أي جماالت تعليمية. يدرس فيه اللغة 
العربية تشمل أيضا على ثالثة عناصر كما سبق ذكره، تدل فيها 

بعة، علي وهي املفردات اليت قامت أبساس مهارات اللغوية األر 
مهارةاإلستماع، ومهارة الكالم، ومهارة القراءة، ومهارة الكتابة. إذا كان 
الطالب يستحق ألف مفردات مثال، فسوف يستويل مجيع مهارات 
اللغوية. علي هذا الدليل، أتخذ املفردات دورا هاما بل أكرب دور يف 

 .6تعليم اللغة العربية عموما

 ة العربيةمميزات الربانمج لتنمية اللغ .4

وأما املنهج التعليمي هلذا الربانمج، ففي البداية استخدم سلسلة 
منهج متكامل لتعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا( (العربية للناشئني 

يف ستة أجزاء يرافق كل جزء من الكتاب بكتاب املعلم. وهناك تدريس 
املتقدمة  أيضا املقررات اإلضافية غن بعض املواد اإلسالمية للفصول

مثل الفقه والتاريخ، وهذا املنهج معمولة حىت هناية العام اجلامعي 
2003/2004. 

غري الربانمج منهجه  2005/  2004مث يف العام اجلامعي 
فاستخدم العربية بني يديك )سلسلة يف تعليم اللغة العربية لغري الناطقني 

والقاموس  هبا( ثاللثة أجزاء يرافق كل جزء من الكتاب كتاب املعلم
العربية بني يديك وكذالك األشروطة واألسطوانت لتك السلسلة، إضافة 
إىل ذلك الكتاب هناك املقرر حفظ اجلزء الثالثني )عم( من القرآن 
الكرمي، واملناشط الطالبية الداعمة لتعليم اللغة العربية. إذ يعتقد الربانمج 

اجة إىل وجود أن تعليم اللغة العربية للحياة )ليس ألغراض خاص( حب
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الدافعية القوية لدى الدارسني للتعلم، وإضافة إىل ذلك يسعى الربانمج 
إىل استخدام األساليب املسلية واملشجعة لتعلم اللغة العربية دون إمهال 

 .7األهداف األساسية من تعليم العربية

 أمناط احلاضرات يف الربانمج لتنمية اللغة العربية .5

: 8الربانمج لتنمية اللغة العربية كما يليأمناط احلاضرات يف 

لدروس يف الفصل: هي الدراسة املنظمة يف الغرف الدراسية .أ
مع التقيد ابلساعات املقررة من قبل اجلامعة، ويشتط أن 

ابملئة من هذه احملاضرات املقررة.  09يشارك الطالب يف 
وعند عدم إكمال هذه النسبة حيرم الطالب من االمتحان 

أو البد من أداء الواجبات اإلضافية مث جيتاز النهائي 
 .االمتحان بعد ذلك

الدروس اخلارجية : هي الدراسة املنظمة يف الغرف الدراسية .ب
مع التقيد ابلساعات املقررة من قبل اجلامعة، إال أهنا تعقد 
خارج الفصول الدراسية، ويلزم أن يشتك فيها مجيع طالب 

بشكل اجملموعات وحسب الربانمج مثل الدراسة يف الفصوا 
جدول املقرر لذلك. واهلدف من ذلك تطبيق مبدأ تعليم 
اللغة العربية على أنه تعليم مسلي ومشجع. وقد خيرج 
املدرس يف هذا النوع من الدراسة عن الكتاب العربية بني 
يديك إىل مناشط األخرى مثل احلوار واملناقشة ولعب 

 .األدوار وما أشبه ذلك

                                                           
 2018مايو  24ل املقابلة مبدير الربانمج املكثف لتعليم اللغة العربية، األستاذ دانيا املالحظة و 7
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: هتدف هذه احملاضرة إىل تزويد الطالب  حملاضرات العامة.ج
فصل لابلثقافة العربية، وتتم على األقل مرة واحدة يف كل ا

الدراسي ابالستفادة من املعلمني والدكاترة املوفدين من 
 .اململكة العربية السعودية أو مجهورية السودان

املكثف لتعليم أحوال الطالب يف تعليم مهارة اإلستماع ابلربانمج  .6
 (2و  1ة العربية )فصل ألف اللغ

مادة مهارة اإلستماع اللغة العربية يف هذه الربانمج مل حتقق نتيجة 
وافية هناك عوامل كثرية تؤدي إىل أتخر الربانمج املذكورة يف تدريس 
اللغة العربية منها: عدم الوسيلة اجليدة اجلذابة اليت يستخدمها مدرس 

و السأم يف تعلمهم اللغة العربية.  اللغة العربية حىت يشعر الطالب ابمللل
يف هذا الربانمج كثري من وسائل ولكن املدرسني ال يهتمون أبمهية 
الوسائل التعلمية يف عملية التعليم والتعلم و بعضهم يستخدمها بوسيلة 

 .9ال تناسب مع أحوال الطالب ومقتضى املادة

 قابلت الباحثة مدرس اللغة العربية هو األستاذ عبيد أحوال
الطالب يف هذا الربانمج، خصوصا يف الفصل ألف. أن الطالب يف 
هذا الربانمج ال يهتموا يف مهارة اإلستماع اللغة العربية. يف الفصل أليف 
هناك صفا وال فرق بني صفني، عندمها املهارة سواء يف تعليم اللغة العربية 
و الطالب يف ذلك الفصل عند قدرة سواء. و حصلت الباحثة من 

املقابلة هي طريقة املستخدمة يف تعليم اللغة العربية بطريقة املباشرة.  هذه
ولكن ال يستخدم املعلم الوسائل التعليمية او اإلسرتاجتية املناسبة يف 
التعليم. و من هذا السباب أخدت الباحثة الوسائل املناسبة لتعليم اللغة 
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ة و املتنوعة العربية هي بوسيلة كاهوت ابلشرائح تكمل ابلصور املتحرك
 .و الصوت من ذلك الصور املناسب خصوصا يف مهارة اإلستماع

 35و يف الفصل الضابط عدده  35وعدد الطالب يف الفصل التجرييب 
الطالب. هناك فصالين يف الفصل أليف يف هذه الربانمج هم فصل 

و كتاب التعليم املستخدمة يف الربانمج هو كتاب العربية  .2و  1اليف 
يف عملية التعليم و التعّلم. و ومرافق الذي استخدام يف الفصل  للناشئني

 . 10هي املتحدث أو مكرب الصوت و املسالط

 تطبيق الوسيلة كاهوت يف تعليم مهارة اإلستماع .ب

 يف الفصل التجرييب .1

. قامت الباحثة 2018ما يو  16يف اللقاء األول يف التاريخ 
ة. قبل عمل االختبار اعطعت ابإلختبار القبلي حتريراي جملموعة التجريبي

الباحثة التشجيع و الطالب يسمعون جيدا مث يعمل اإلختبار ابحلمسة. 
دقيقة، مث قامت الباحثة ابلعملية األول  45والوقت اإلختبار القبلي 

 .يعين التعارف و التعريف واحد فواحد منهم

. قامت الباحثة 2018ما يو  17يف اللقاء الثاين يف التاريح 
، عن موضوع ما رأيك يف مصرف اجليب، إسأل 24حىت  19الدرس 

و احبث، عيد األضحي، الكلمات املتقاطعة، و من بيوت هللا. و 
األهداف يف هذا التعليم يعين ان تكون تعليم اللغة العربية بكتاب العربية 
للناشئني جيدا، خصوصا يف مهارة اإلستماع. قامت الباحثة بوسيلة 

                                                           
 2018مايو  10د املالحظة و املقابلة مبدرس اللغة العربية، األستاذ عبي 10
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الطالب اب الفرح و احلماسة. و هم حيبون كاهوت يف الفصل و يشعر 
  .ألن هناك الصور املتحركة املتنوعة و الصوت حىت هم يفهمون الدرس

 هذه هي طريقة  تطبيق الوسيلة كاهوت يف الشاشة املعلم :

 جعل األسئلة (أ
 

 
 4. 3الصورة  

 .(kahoot)اختار العنوان كما يف الصورة  (1
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 4. 4الصورة  

 ”sign up“ اخرتاذا قد سجل املعلم و   ”log in“، اخرتللدخولمث اخرت تلك العنوان  (2
 اذا ما سجل املعلم. 

 

 
 4. 5الصورة  

والرموز السر فيدخل إىل الشاشة  (e-mail)مث ادخل املعلم عالمة الرسالة اإللكرتونية  (3
 هبا. اخلاصة املناسبة
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 4. 6الصورة  

للمعّلم، اخرت هذا العنوان كما يف بعد ادخال اهلوية النفسية فتعرض هذه الشاشة  (4
 الصورة لصناعة األسئلة اجلديدة.

 

 
 4. 7الصورة  

اخرت العنوان من أربعة العنواانت إلختار شكل األسئلة. و يف هذا البحث الباحثة  (5
 .(quiz)تار العنوان كما يف الصورة يعين مسابقة خت
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 4. 8الصورة  

امتلئ مجيع العنوان و استخدم هذه الشاشة لوصف فئة األسئلة اليت سيصنعها  (6
 الفراغ.
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 4. 9الصورة  

تتكون هذه الشاشة من األسئلة و خيارات اإلجابة، و الوقت الذي ميكن ان حتديده  (7
وفًقا الحتياجاتنا. و ميكن أيًضا زايدة الفيديو و الصوت و الصورة املطلوبة لدعم 

 السؤال.
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 4. 10الصورة  

يف وقت آخر ومشاركتها مع املستخدمني  تصحيحهابعد صناعة األسئلة ، ميكن ان  (8
 اآلخرين.
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 اإلستخدام  (ب
 

 
 4. 11الصورة  

يستطيع ان يستخدم كاهوت يف الفصل بسهولة، حيتاج املعلم احلاسوب و مكرب مث  (1
بشبكة ال سلكية. يف هذه املرة الصوت و حيتاج الطالب اجلوال الذي متصال 

وبعد ذلك خترت الباحثة  يستخدام الطالب اجلوال ألن وقع عملية التعلم يف الفصل.
 جمموع األسئلة لبداية اللعبة.
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 4. 12الصورة  

العنوان فردا بفرد و العنوان اللعبة بفرقة لبداية اللعبة كاهوت.  تتكون هذه الشاشة (2
ا يف الفصل.و يف هذه املرة تستخدم الباحثة اللعبة ميكن اختيار وفقا الحتياجاتن

 بشكل فردي.
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 4. 13الصورة  

و كل املشرتكني الذين  هذه الشاشة يدل إىل الرقم جلميع الطالب لدخول إىل اللعبة (3
  أدخلوا الرقم املناسب فيعرض امسهم يف الشاشة ونستطيع أن نبدأ اللعبة كاهوت. 

 

 
 4. 14الصورة  

 الشاشة قبل بداية اللعبة.هذه  (4
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 4. 15الصورة  

و هذه الشاشة تتكون من السؤال و اإلجابة اإلختيارية، فتعرض األلوان املناسبة  (5
يف هذه املرة، أيضا. ابإلجابة يف شاشة املشرتكني و هناك املهلة وعدد املستجبني

 سؤال مهارة اإلستماع  حيتوي ابلفيديو. 
 

 
 4. 16الصورة  

 الشاشة تدل إىل عدد اإلجابة الصحيحة واخلطيئة قبل استمرار السؤال.هذه  (6
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 4. 17الصورة  

 و هذه الشاشة تدل إىل النتيجة قبل استمرار السؤال. (7
 

 
 4. 18الصورة  

 وبعد انتهاء مجيع األسئلة فتعرض الشاشة النتيجة من ثالثة املشرتكني الناجحني.  (8
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 4. 19الصورة  

 .”Excel“النتيجة بشكل و نستطيع ان حنفظ  (9
 

 
 4. 20الصورة  

مث يطلب املعلم الطالب ليدخلوا اإلجابة يف اإلستبانة اإللكرتونية حول لعبة شبكة   (10
 الدولية  كاهوت. 
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 شارك مع األخر .ج
 

 
 4. 21الصورة  

التعلم االجتماعي يعزز املنقاشة وأتثري الرتبوية، سواء كان الالعبون يف نفس الغرفة  (1
اجلانب اآلخر من الكرة األرضية. بعد لعب، وتشجيع الالعبون خللق وتبادل أو على 

كاهوت اخلاصة لتعميق التفاهم، إتقان والغرض، واالخنراط يف املناقشة بقيادة 
 األصدقاء.
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 تعزيز الطالب .د
 

 
 4. 22الصورة  

املنزلية. مع مميزات التحدي وتطبيقات اجلوال، ميكن تعيني كاهوت كما الواجبات  (1
م يف ييلعب الطالب كاهوت على هواتفهم للمراجعة والتعزيز، وتدريب القوى العظ

أي وقت. يف التحدي املنزلية، سوف تظهر األسئلة واألجوبة على شاشة اهلاتف 
 صلة مع طالب. شاركاخلاصة هبم. اختيار كاهوت، تعيينه ابعتباره حتداي و 
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 كاهوت يف الشاشة الطالب :هذه هي طريقة  تطبيق الوسيلة  
 

 
 4. 23الصورة 

 . ”playstore“أو  ”appstore“قم بتنزيل تطبيق كاهوت يف  .1
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 4. 24الصورة  

هذا هو العرض األويل قبل الدخول كاهوت، و يستطيع الطالب دخول كاهوت  .2
 ولو كان مل يسجلوا.
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 4. 25الصورة 

 الصورة.هذا هو العرض التايل و اختار الطالب كما يف  .3
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 4. 26الصورة  

 لبداية اللعبة كاهوت. مث اختار الطالب كما يف الصورة .4
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 4. 27الصورة  

 مسالط أمام الفصل.يف  ادخل الرقم اخلاص كما  .5
 
 
 



68 
 

 

 
 4. 28الصورة  

 و ادخل اسم أيضا. .6
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 4. 29الصورة  

السؤال على  هذا هو العرض يف أثناء اللعبة على شاشة اجلوال للمشرتكني ، و نرى .7
مسالط أمام الفصل ، ميكن للمشرتكني اختيار اإلجابة وفقا لأللوان كما موضح يف 

 الصورة.
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 4. 30الصورة  

بعد انتهاء اللعبة، ينظر الطالب النتيجة على املسالط ، و يدخل الطالب اإلجابة  .8
 يف اإلستبانة اإللكرتونية حول لعبة كاهوت.

 

قامت الباحثة  2018ما يو  18يف اللقاء الثالث يف التاريخ 
تعمل اإلختبار البعدي. هبذا اإلختبار تريد الباحثة ملعرفة كفاءة الطالب 
بعد عّلمت الباحثة مهارة اإلستماع ابستخدام الوسائل التعليمية 

   .كاهوت. ويف هذا اللقاء يكون اللقاء األخري يف الفصل التجرييب

 يف الفصل الضابظ .2

. قامت الباحثة 2018ما يو  16اريخ يف اللقاء األول يف الت
ابإلختبار القبلي حتريراي جملموعة التجريبية. قبل عمل االختبار اعطعت 
الباحثة التشجيع و الطالب يسمعون جيدا مث يعمل اإلختبار ابحلمسة. 
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دقيقة، مث قامت الباحثة ابلعملية األول  45والوقت اإلختبار القبلي 
 .واحد منهميعين التعارف و التعريف واحد ف

. قامت الباحثة 2018ما يو  17يف اللقاء الثاين يف التاريح 
عن ما رأيك يف مصرف اجليب، إسأل و احبث،  24حىت  19الدرس 

عيد األضحي، الكلمات املتقاطعة، و من بيوت هللا. قامت الباحثة 
 .بدون وسيلة

. قامت الباحثة 2018ما يو  18يف اللقاء الثاين يف التاريخ 
ة الدرس يعين تعمل اإلختبار البعدي. و يف هذا اللقاء يكون العملي

 اللقاء األخري يف الفصل الضابظ.

يف تعليم مهارة اإلستماع ابلربانمج املكثف لتعليم كاهوت وسيلة  املبحث الثاين: فعالية 
 اإلسالمية احلكومية ماالنج موالان مالك إبراهيمجامعة اللغة العربية 

 اإلختبارعرض بينات نتائج  .أ

 إن نتائج اإلختبار تفيد إىل استيفاء إجابة األسئلة املوجودة يف املشكلة
البحث. و عرض الباحثة يف هذا البحث نتائج اإلختبارين القبلي والبعدي 

 .اجملموعتني التجربية و الضابطة مث حللتها إبستخدام الرمز االحصائي من

  يبيةنتائج اإلختبار القبلي والبعدي للمجموعة التجر  .1

وحيصل من إجراء اإلختبار القبلي والبعدي يف اجملموعتني 
نتائج اإلختبار. أما نتائج اإلختبار القبلي  الضابطة والتجريبية

 :للمجموعة التجربية كمايلي
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 : نتائج اإلختبار القبلي للمجموعة التجريبية 4. 1اجلدول 

 التقدير النتيجة اسم الرقم

 جيد 72 مفيداة حسانة 1

 ضعيف 54 يين دوي لطفياان 2

 ضعيف 46 روضاة اجلنة 3

 ضعيف 58 زومازي حاببية 4

 ضعيف 54 نور فطري ماضية 5

 ضعيف 42 عيناعز شعدية 6

 ضعيف 58 يوين اوكتفيا راجية 7

 ضعيف 42 ألف نور ليلي 8

 مقبول 66 إملية 9

 ضعيف 58 زاين فضيال 10

 ضعيف 44 شفيعة مولدية 11
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 ضعيف 42 مشريفة أغوستنا 12

 مقبول 68 فراح دايان منزيلة 13

 ضعيف 56 فاطمة الزهرا 14

 ضعيف 44 موتيارا رزقي عمليا 15

 ضعيف 56 فيقي رضاة العائشي 16

 ضعيف 52 بنت إسراء   17

 مقبول 68 سونيا معتسماة العزمية 18

 ضعيف 54 أنيس عيون نورلداي 19

 مقبول 66 النساءنيكي هنياة  20

 ضعيف 42 خري النساء 21

 ضعيف 58 دوي رابيعة العداوية 22

 ضعيف 44 سوجي رامحنية مولكم 23

 ضعيف 56 أفيتا ليالة اجلميلة 23
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 مقبول 66 سيداة مغفرياة 24

 ضعيف 56 نكماة خريية 25

 ضعيف 48 أيو كسوما مواردا 26

 ضعيف 42 أانندا نوفا سراسوايت 27

 ضعيف 58 ليالة الرمحة ألفيا 28

 مقبول 64 سلوى قزاية املرضياة 29

 ضعيف 52 أنيسا قطر الندى 30

 ضعيف 46 أنيف خالدا 31

 مقبول 68 حوسنياة البدرية يوم 33

 ضعيف 54 أدي خري النساء 34

 مقبول 64 أنينج ريزا 35

 54,8 املعدلة
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فمن نتائج هذا اإلختبار القبلي جملموعة التجريبية ، ظهر أن 
وأما الطالب يف مستوى جيد =  54,8الطالب انلوا الدرجة املعدلة 

و من هنا فإن   26، يف مستوى ضعيف =8و يف مستوى مقبول =  1
 .قدرهتم على مهارة اإلستماع املوجه بصيفة اغلبية ضعيف

 

 : نتائج اإلختبار البعدي للمجموعة التجريبية 4. 2اجلدول 

 التقدير النتيجة اسم الرقم

 ممتاز 100 مفيداة حسانة 1

 ممتاز 100 يين دوي لطفياان 2

 ضعيف 58 روضاة اجلنة 3

 جيد 74 زومازي حاببية 4

 جيد 72 نور فطري ماضية 5

 مقبول 68 عيناعز شعدية 6

 مقبول 64 يوين اوكتفيا راجية 7

 ضعيف 58 ألف نور ليلي 8
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 جيد جدا 88 إملية 9

 جيد 72 زاين فضيال 10

 مقبول 64 شفيعة مولدية 11

 جيد 78 مشريفة أغوستنا 12

 ممتاز 98 فراح دايان منزيلة 13

 جيد جدا 86 فاطمة الزهرا 14

 جيد جدا 86 موتيارا رزقي عمليا 15

 جيد 74 فيقي رضاة العائشي 16

 جيد جدا 82 بنت إسراء   17

 جيد 78 سونيا معتسماة العزمية 18

 ممتاز 100 أنيس عيون نورلداي 19

 جيد 76 نيكي هنياة النساء 20

 جيد 76 خري النساء 21
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 ممتاز 100 دوي رابيعة العداوية 22

 جيد جدا 84 أفيتا ليالة اجلميلة 23

 جيد جدا 84 سيداة مغفرياة 24

 جيد جدا 82 نكماة خريية 25

 جيد جدا 82 أيو كسوما مواردا 26

 جيد 72 أانندا نوفا سراسوايت 27

 مقبول 68 ألفيا ليالة الرمحة 28

 جيد جدا 88 سلوى قزاية املرضياة 29

 جيد جدا 86 أنيسا قطر الندى 30

 جيد 78 أنيف خالدا 31

 جيد جدا 82 سوجي رامحنية مولكم 32

 جيد جدا 86 حوسنياة البدرية يوم 33

 جيد 74 خري النساء أدي 34
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 ممتاز 92 أنينج ريزا 35

 80,29 املعدلة

 

فمن نتائج هذا اإلختبار البعدي جملموعة التجريبية ، ظهر أن 
وأما الطالب يف مستوى ممتاز =  80,29الطالب انلوا الدرجة املعدلة 

و يف  11 و يف مستوى جيد = 12و يف مستوى جيد جدا =  6
و من هنا فإن قدرهتم  2و يف مستوى ضعيف =  4 مستوى مقبول = 

 على مهارة اإلستماع املوجه بصيفة اغلبية جيد جدا.

 نتائج اإلختبار القبلي و البعدي للمجموعة الضابطة .2

 

 : نتائج اإلختبار القبلي للمجموعة الضابطة 4. 3اجلدول 

 التقدير النتيجة اسم الرقم

 ضعيف 42 سيللى جنتيا 1

 مقبول 66 اسالم القامرة 2

 ضعيف 56 أتيك منازيال ق. ن.  3
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 ضعيف 46 سوفياان 4

 ضعيف 58 فاريزاة 5

 ضعيف 44 ليلة ن. ف.  6

 ضعيف 42 امسا حاريكة نور رمحة 7

 جيد 78 نرول مهمة فوزية 8

 جيد جدا 82 وهداة الشفى أنوار سيناغا 9

 ضعيف 54 أرينا زلفة الفضلية 10

 ضعيف 48 اويل أرماىل 11

 مقبول 66 أنزالينا وليدا فجرينيت 12

 ضعيف 54 ايفني اسنيين 13

 ضعيف 42 سيداة أيو مزية 14

 ضعيف 52 نينا نورهالزاة 15

 ضعيف 54 فيتا قراة أعيوين 16
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 ضعيف 58 رزكا كرنيا دوي 17

 مقبول 66 أنسواة الالطفة عيين 18

 ضعيف 44 نور ليال أزكية 19

 ضعيف 42 فاطمة فرداوس 20

 جيد 78 ايسى أولياء خرياة 21

 ضعيف 56 ألفيا رشيدا أهدايين 22

 ضعيف 44 حسناء مسروهاين 23

 ضعيف 52 ألفية احلكمة 24

 مقبول 68 زائمة النازحة 25

 ضعيف 56 انعمة نور واحدة 26

 ضعيف 48 إينا أوليا  27

 ضعيف 44 كيكي لداي 28

 ضعيف 42 إملا رشيداة 29
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 ضعيف 52 سفيت رمحينيت 30

 ضعيف 44 كوان بسم أابرجيل 31

 ضعيف 42 أليا رزقنا أ. م. 32

 ضعيف 46 أزيزاة املغفراة 33

 ضعيف 44 هداية الرمحة 34

 ضعيف 56 فنيت نور عزيزاة 35

 53,31 املعدلة

 

فمن نتائج هذا اإلختبار القبلي جملموعة الضابطة ، ظهر أن 
وأما الطالب يف مستوى جيد  53,31الطالب انلوا الدرجة املعدلة 

و يف  4و يف مستوى مقبول =  2و يف مستوى جيد = 1جدا = 
و من هنا فإن قدرهتم على مهارة اإلستماع  28مستوى ضعيف = 

 .املوجه بصيفة اغلبية ضعيف
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 : نتائج اإلختبار البعدي للمجموعة الضابطة 4. 4 اجلدول

 التقدير النتيجة اسم الرقم

 ضعيف 52 سيللى جنتيا 1

 ضعيف 48 اسالم القامرة 2

 جيد 74 أتيك منازيال ق. ن.  3

 ضعيف 56 سوفياان 4

 جيد 78 فاريزاة 5

 ضعيف 54 ليلة ن. ف.  6

 مقبول 62 رمحةامسا حاريكة نور  7

 جيد جدا 86 نرول مهمة فوزية 8

 جيد جدا 88 وهداة الشفى أنوار سيناغا 9

 مقبول 68 أرينا زلفة الفضلية 10

 ضعيف 58 اويل أرماىل 11
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 مقبول 64 أنزالينا وليدا فجرينيت 12

 جيد 72 ايفني اسنيين 13

 ضعيف 42 سيداة أيو مزية 14

 مقبول 68 نينا نورهالزاة 15

 جيد 76 فيتا قراة أعيوين 16

 ضعيف 58 رزكا كرنيا دوي 17

 جيد 74 أنسواة الالطفة عيين 18

 مقبول 62 نور ليال أزكية 19

 مقبول 68 فاطمة فرداوس 20

 مقبول 66 ايسى أولياء خرياة 21

 ضعيف 44 ألفيا رشيدا أهدايين 22

 ضعيف 54 حسناء مسروهاين 23

 جيد 74 ألفية احلكمة 24
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 ممتاز 92 زائمة النازحة 25

 مقبول 68 انعمة نور واحدة 26

 جيد جدا 88 إينا أوليا  27

 ضعيف 46 كيكي لداي 28

 مقبول 62 إملا رشيداة 29

 ضعيف 44 سفيت رمحينيت 30

 ضعيف 46 كوان بسم أابرجيل 31

 ضعيف 46 أليا رزقنا أ. م. 32

 ضعيف 56 أزيزاة املغفراة 33

 ضعيف 42 هداية الرمحة 34

 ضعيف 48 فنيت نور عزيزاة 35

 62,4 املعدلة
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فمن نتائج هذا اإلختبار البعدي جملموعة الضابطة ، ظهر أن 
وأما الطالب يف مستوى ممتاز =  62,4الطالب انلوا الدرجة املعدلة 

و يف مستوى  6و يف مستوى جيد =  3و يف مستوى جيد جدا =  1
من هنا فإن قدرهتم على  و 16و يف مستوى ضعيف =  9مقبول = 

 .مهارة اإلستماع املوجه بصيفة اغلبية ضعيف

 مقارنة نتائج اإلختبار القبلي و البعدي للمجموعة التجريبية .3

وبعد شرحت الباحثة نتائج اإلختبار القبلي و البعدي للمجموعة 
التجريبية، فقدم الباحثة املقارنة بنب اختبار القبلي و البعدي لتلك 

 :واملقارنة كما يلياجملموعة. 

 

 مقارنة نتائج اإلختبار القبلي و البعدي للمجموعة التجريبية:  4. 5اجلدول 

 املستوى النتيجة الرقم

 اإلختبار البعدي اإلختبار القبلي

 عدد

 الطلبة

 النسبة

 املئوية

 عدد

 الطلبة

 النسبة

 املئوية

 % 5.72 2 % 74.28 26 60-00 ضعيف 1

 % 11.43 4 % 22.86 8 70-61 مقبول 2

 % 31.43 11 % 2.86 1 80-71 جيد 3
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 % 34.28 12 % 0 0 90-81 جيد جدا 4

 % 17.14 6 % 0 0 100-91 ممتاز 5

 % 100 35 % 100 35 العدد

 

للمجموعة وابلنسبة إىل بيان املقارنة بني اإلختبار القبلي والبعدي 
من الطالب يف  % 74.28 فظهر أن يف اإلختبار القبلي، التجريبية

يف %  2.86يف مستوى مقبول، و  % 22.86 مستوى ضعيف، و
من الطالب %  5.72البعدي ظهر أن  مستوى جيد. وأما يف اإلختبار

%  31.43مستوى مقبول، و  يف%  11.43يف مستوى ضعيف، و 
 17.14جدا ، و  ستوى جيديف م%  34.28يف مستوى جيد، و 

البعدي  منهم يف مستوي ممتاز. وهذا البيان يعين أن نتيجة اإلختبار % 
 .أكرب من نتيجة اإلختبار القبلي

  مقارنة نتائج اإلختبار القبلي و البعدي للمجموعة الضابطة .4

وبعد شرحت الباحثة نتائج اإلختبار القبلي و البعدي للمجموعة 
املقارنة بنب اختبار القبلي و البعدي لتلك الضابطة، فقدم الباحثة 

 :اجملموعة. واملقارنة كما يلي

 

 : مقارنة نتائج اإلختبار القبلي و البعدي للمجموعة الضابطة 4. 6اجلدول 
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 املستوى النتيجة الرقم

 اإلختبار البعدي اإلختبار القبلي

 عدد

 الطلبة

 النسبة

 املئوية

 عدد

 الطلبة

 النسبة

 املئوية

 % 45.72 16 % 80.00 28 60-51 ضعيف 1

 % 25.72 9 % 11.43 4 70-61 ممقبول 2

 % 17.14 6 % 5.72 2 80-71 جيد 3

 % 8.57 3 % 2.85 1 90-81 جيد جدا 4

 % 2.85 1 % 0 0 100-91 ممتاز 5

 % 100 35 % 100 35 العدد

 

اإلختبار القبلي والبعدي للمجموعة وابلنسبة إىل بيان املقارنة بني 
من الطالب يف %  80.00 فظهر أن يف اإلختبار القبلي، الضابطة

يف %  5.72يف مستوى مقبول، و %  11.43مستوى ضعيف، و 
 يف مستوى جيد جدا. وأما يف اإلختبار%  2.85مستوى جيد، و 
من الطالب يف مستوى ضعيف، و %  45.72البعدي ظهر أن 
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يف مستوى جيد، و %  17.14مستوى مقبول، و  يف%  25.72
 منهم يف مستوي ممتاز. %  2.85جدا، و  يف مستوى جيد%  8.57

  نتائج اإلختبار البعدي للمجموعة الضابطة و التجريبية .5

 

 نتائج اإلختبار البعدي للمجموعة الضابطة و التجريبية:  4. 7اجلدول 

 الرقم
 أمساء الطالب

 اجملموعة الضابطة

نتائج 
 اإلختبار

 البعدي

 أمساء الطالب

 اجملموعة التجريبية

نتائج 
 اإلختبار

 البعدي

 100 مفيداة حسانة 52 سيللى جنتيا 1

 100 يين دوي لطفياان 48 اسالم القامرة 2

 58 روضاة اجلنة 74 أتيك منازيال ق. ن.  3

 74 زومازي حاببية 56 سوفياان 4

 72 نور فطري ماضية 78 فاريزاة 5

 68 عيناعز شعدية 54 ليلة ن. ف.  6

 64 يوين اوكتفيا راجية 62 امسا حاريكة نور رمحة 7
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 58 ألف نور ليلي 86 نرول مهمة فوزية 8

وهداة الشفى أنوار  9
 88 إملية 88 سيناغا

 72 زاين فضيال 68 أرينا زلفة الفضلية 10

 64 شفيعة مولدية 58 اويل أرماىل 11

 78 مشريفة أغوستنا 64 أنزالينا وليدا فجرينيت 12

 98 فراح دايان منزيلة 72 ايفني اسنيين 13

 86 فاطمة الزهرا 42 سيداة أيو مزية 14

 86 موتيارا رزقي عمليا 68 نينا نورهالزاة 15

 74 فيقي رضاة العائشي 76 فيتا قراة أعيوين 16

 82 بنت إسراء   58 رزكا كرنيا دوي 17

 74 أنسواة الالطفة عيين 18
سونيا معتسماة 

 78 العزمية

 100 أنيس عيون نورلداي 62 نور ليال أزكية 19
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 76 نيكي هنياة النساء 68 فاطمة فرداوس 20

 76 خري النساء 66 ايسى أولياء خرياة 21

 100 دوي رابيعة العداوية 44 ألفيا رشيدا أهدايين 22

 84 اجلميلة أفيتا ليالة 54 حسناء مسروهاين 23

 84 سيداة مغفرياة 74 ألفية احلكمة 24

 82 نكماة خريية 92 زائمة النازحة 25

 82 أيو كسوما مواردا 68 انعمة نور واحدة 26

 72 أانندا نوفا سراسوايت 88 إينا أوليا  27

 68 ألفيا ليالة الرمحة 46 كيكي لداي 28

 88 سلوى قزاية املرضياة 62 إملا رشيداة 29

 86 أنيسا قطر الندى 44 سفيت رمحينيت 30

 78 أنيف خالدا 46 كوان بسم أابرجيل 31
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سوجي رامحنية  46 أليا رزقنا أ. م. 32
 مولكم

82 

 86 حوسنياة البدرية يوم 56 أزيزاة املغفراة 33

 74 أدي خري النساء 42 هداية الرمحة 34

 92 أنينج ريزا 48 فنيت نور عزيزاة 35

N 2810 اجملموع 2184 اجملموع 

 

ظهر من اجلدول السابق أن نتائج اإلختبار البعدي جملموعة 
أكرب من نتائج اإلختبار البعدي للمجموعة  2810=  التجريبية 

 . 2184 = الضابطة

  (uji T) االحصائعرض حتليل البياانت عن اإلختبارين ابإلختبار  .6

بعد و  نتائج عدد االحنراف و عدد ا االحنراف املربع من اجملموعتني
مقارنة نتائج اإلختبار البعدي بني اجملموعة الضابطة و التجريبية 
فشرحت الباحثة بتقدمي نتائج عدد االحنراف و عدد االحنراف املربع من 

 :اجملموعتني. وهي كما يلي

 : نتائج عدد االحنراف و عدد االحنراف املربع من اجملموعتني 4. 8اجلدول 
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 الرقم
 اجملموعة التجريبية اجملموع الضابطة

1y 2y (y) y2 1x 2x (x) x2 

1 42 52 10 100 72 100 28 784 

2 66 48 -18 324 54 100 46 2116 

3 56 74 18 324 46 58 12 144 

4 46 56 10 100 58 74 16 256 

5 58 78 20 400 54 72 18 324 

6 44 54 10 100 42 68 26 676 

7 42 62 20 400 58 64 6 36 

8 78 86 8 64 42 58 16 256 

9 82 88 6 36 66 88 22 484 

10 54 68 14 196 58 72 14 196 

11 48 58 10 100 44 64 20 400 
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12 66 64 -2 4 42 78 36 1296 

13 54 72 18 324 68 98 30 900 

14 42 42 0 0 56 86 30 900 

15 52 68 16 256 44 86 42 1764 

16 54 76 22 484 56 74 18 324 

17 58 58 0 0 52 82 30 900 

18 66 74 8 64 68 78 10 100 

19 44 62 18 324 54 100 46 2116 

20 42 68 26 676 66 76 10 100 

21 78 66 -12 144 42 76 34 1156 

22 56 44 -12 144 58 100 42 1764 

23 44 54 10 100 44 84 40 1600 

24 52 74 22 484 56 84 28 784 
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25 68 92 24 576 66 82 16 256 

26 56 68 12 144 56 82 26 676 

27 48 88 40 1600 48 72 24 576 

28 44 46 2 4 42 68 26 676 

29 42 62 20 400 58 88 30 900 

30 52 44 -8 64 64 86 22 484 

31 44 46 2 4 52 78 26 676 

32 42 46 4 16 46 82 36 1296 

33 46 56 10 100 68 86 18 324 

34 44 42 -2 4 54 74 20 400 

35 56 48 -8 64 64 92 28 784 

 26424 892 2810 1918 8124 318 2184 1866 اجملموع

N   Σy 2yΣ   Σx 2xΣ 
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 :وفيما يلي توضيح ما يف اجلدول السابق

 x1 =نتائج اإلختبار القبلي من اجملموعة التجريبية 

 x2 =نتائج اإلختبار البعدي من اجملموعة التجريبية 

 (x) =عدد االحنراف من نتائج اجملموعة التجريبية 
2x عدد االحنراف املربع من نتائج اجملموعة التجريبية = 

xΣ = جمموع عدد االحنراف من نتائج اجملموعة التجريبية 

2xΣ =  جمموع عدد االحنراف املربع من نتائج اجملموعة التجريبية 

= نتائج اإلختبار القبلي من اجملموعة الضابطة    y1 

= نتائج اإلختبار البعدي من اجملموعة الضابطة   y2 

 = (y)عدد االحنراف من نتائج اجملموعة الضابطة 
2y عدد االحنراف املربع من نتائج اجملموعة الضابطة = 

yΣ = جمموع عدد االحنراف من نتائج اجملموعة الضابطة 
2yΣ = دد االحنراف املربع من نتائج اجملموعة الضابطةجمموع ع 
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بعد توضيح اجلدول السابق، تلخص الباحثة بعرض النتائج االتية 
جمموع عدد االحنراف املربع من اجملموعة الضابطة واجملموعة  وهي

 :هذا اجلدول التجريبية، وهي كما يف

 

: جمموع عدد االحنراف املربع من اجملموعة الضابطة واجملموعة  4. 9اجلدول 
 التجريبية

 اجملموعة التجربية اجملموعة الضابطة

جمموعة عدد 
 اإللنحراف

عدد االحنراف 
 املربع

جمموعة عدد 
 اإللنحراف

عدد االحنراف 
 املربع

Σy 2yΣ Σx 2xΣ 

318 8124 892 26424 

 

 

𝑀𝑥  =  Σx

𝑁
 

 = 892
35  

  =25,48  
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Σ𝑥2 = Σ𝑥2 - 
(Σx)2

𝑁
 

 = 26424 - 
(892)2

35  

 = 26424 - 795664
35  

  =26424  - 22733 

  =3691  

𝑀𝑦 = Σy

𝑁
 

 = 318
35  

 = 9,08 

Σ𝑦2 =  Σ𝑦2 - 
(Σy)2

𝑁
 

 = 8124 - 
(318)2

35  

 = 8124 - 101124
35  

 = 8124 - 2889  

 = 5235 
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t = 𝑀𝑥 − 𝑀𝑦

√(
Σ𝑥2 + Σ𝑦2 

𝑁𝑥 + 𝑁𝑦 − 2 
) (

1 

𝑁𝑥 
 + 

1
𝑁𝑦

) 

 

 = 25.48  −  9.08

√(
3691 + 5235 

35 + 35−2 
) (

1 

35 
 + 

1
35) 

 

 = 16.4

√(
8926 

68 
) (

2 

35 
) 

 

 = 16.4
√(131.26) (0.057) 

 

 = 16.4
√7.48 

 

 = 16.4
2.73 

t = 6.00 

 

d.b = (𝑁𝑥 +  𝑁𝑦) − 2 

 = (35 +  35) − 2 

 = 68 

ts 05،0  = 66،1  
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ts 01،0  = 38،2  

6.00 > 2,38 > 1,66 

 

اإلحصائي =  tمن اجلدول السابق، وجدت الباحثة أن نتيجة  
مث يبحث الباحثة نتيجة يف  t-tableمث قامت الباحثة بتعيني  6.00

فوجد أن نتيجة =  t-tableمن  (degree of freedom)القائمة احلرية 
%  5املعنوى يف مستوى  1.66%، و  1يف املستوى املعنوى  2.38
 1 أكرب من نتيجة املستوى املعنوى 6.00اإلحصائي  tنتيجة  وألن

% =  5كذلك أكرب من من نتيجة املستوى املعنوى   %2.38 = 
مقبول أي أن فروض البحث  1Hمردود و  Hoوذلك مبعىن أن  1.66

فعالية يف ( KAHOOT)مقبولة، وخالصتها أن استخدام وسيلة كاهوت 
ماع.تعليم مهارة اإلست



 
 

100 

 اخلامس الفصل

 البحث نتائج مناقشة

 والثانية مهارة اإلستماع لرتقية كاهوت تطبيق األول يعين البحث، أسئلة على بناء
 و اإلستماع يف الربانمج املكثف لتعليم اللغة العربية. مهارة كاهوت لرتقية تطبيق فعالية

 ترقية يف وفعاليتها اإلستماع مهارة تعليم كاهوت يف تطبيق عن الباجثة ستشرح الباب هبذا
 .اإلستماع مهارة

مهارة اإلستماع ابلربانمج املكثف لتعليم اللغة تعليم  يفكاهوت وسيلة   تطبيق .أ
 اإلسالمية احلكومية ماالنج موالان مالك إبراهيمجامعة العربية 

 لربانمج املكثف لتعليم اللغة العربية فهي: ابمهارة اإلستماع  يفتطبيق كاهوت 
دخلت الباحثة اىل العنوان كاهوت كاملعلمة لصناعة األسئلة قبل :  األسئلة جعل( 1

يف الفصل، استعداد الباحثة و الطالب احلسوب و  :اإلستخدام( 2 الدخول الفصل.
دخل  و اجلوال و املكرب الصوت و املسالط لدعم عملية التعلم ابستعمال كاهوت.

مث ختتار الباحثة األسئلة اليت قد  اللعبة.الباحثة و الطالب اىل العنوان كاهوت لبداية 
فتعرض  صنعتها و يدخل الطالب جبواهلم الرقم املناسب ابلشاشة أمام الفصل.

األسئلة اليت مع الربانمج و األسئلة يف املسالط و وقع عملية التعليم بوسيلة كاهوت 
ق وتبادل ن خللو يستطيع الالعب: شارك مع األخر( 3 الباحثة حىت هناية. قد صنعتها 

تعيني كاهوت كما يستطيع ان : تعزيز الطالب( 4 كاهوت اخلاصة لتعميق التفاهم
 .الواجبات املنزلية

مهارة اساسية  اإلستماع. مهارة  اإلستماعتعّلم اللغة العربية يبدأ بتدريس مهارة 
 املهاراتهارة. يف تعليم يهتم هبذه امل نعلم أينبغي على امل و، يهارات األخر امل لنيل

لل يف تقليل املو من الوسائل لتنمية قدرة الطالب يف التعليم  اللغوية حيتاج متنوعة
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، اإلستماعمهارة  يف تعليم وسيلة كاهوت التعليم. لذلك، تبحث الباحثة بتطبيق
 تعة.و ممتكوين عملية التعليم اللغة العربية سهولة و 

يف بعض جماالت احلياة وخاصة  تقدميكاهوت هو هنج على لعبة للتعلم وقد 
و فيه أسئلة حول موضوع معني. بعد حتميل هذا الربانمج وميكن  .يف جمال التعليم

للمستخدمني إنشاء وتصميم األسئلة اخلاصة على أساس احتياجاهتم واملواضيع فإهنا 
 ميكن إدارة الوقت، ولعب مع عدد غري حمدود من الالعبني وخلق بيئة تعليمية ممتعة.

اك ثالثة أنواع من كاهوت، وهي مسابقات ومناقشات ومسوحات. مسابقات هن
 :2هي  خطوات استخدام كاهوتو  .1هي النوع األكثر استعمال من عملية التعلم

 .تعزيز الطالب( 4 شارك مع األخر( 3 اإلستخدام( 2 جعل األسئلة( 1

كاهوت هو تطبيق على االنرتنت حيث ميكن تطوير مسابقات وعرضها يف 
شكل "لعبة تظهر". يتم نتيجة لإلجاابت الصحيحة والطالب املشاركني سوف نرى 

 التعليميةعلى الفور نتائج وردودهم. التعليم على لعبة لديه القدرة أن تكون أداة 
أسلوب اللعبة سليب، ال تعطي   .فعالية ألهنا العوامل البصرية واللفظية من عمليتنا

  .3فعالية من أسلوب اللعبة اليت تستخدم إعداد واالعتبارات العقلية

وسيلة كاهوت فيها توجد فعالية  مو من عملية تعليم مهارة اإلستماع ابستخدا
موالان مالك جامعة الربانمج املكثف لتعليم اللغة العربية لرتقيتها لدى الطالب يف 

 .اإلسالمية احلكومية ماالنج إبراهيم

                                                           
1 Budiati,  Ict (Information And Communication Technology) Use: Kahoot Program For English 

Students’ Learning Booster, Journal The 1st Education And Language International Conference 

Proceedings Center For International Language Development Of Unissula, 2017. 
2 https://kahoot.com/what-is-kahoot/ , Diakses 19 Januari 2018 Jam 21.30 Wib. 
3 Dr. Darren H. Iwamoto, Dkk. Analyzing The Efficacy Of The Testing Effect Using Kahooton 

Student Performance. Turkish Online Journal Of Distance Education-Tojde, Issn 1302-6488 

Volume: 18 Number: 2 Article 7, April 2017. 

https://kahoot.com/What-Is-Kahoot/
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مهارة اإلستماع ابلربانمج املكثف لتعليم اللغة  تعليميف كاهوت وسيلة   فعالية .ب
 اإلسالمية احلكومية ماالنج موالان مالك إبراهيمجامعة العربية 

بعد إجراء اإلختبار القبلي للمجموعة التجرييب واجملموعة الضابط، إجراء 
وإجراء اإلختبار البعدي للمجموعة التجرييب واجملموعة التجربة للمجموعة التجرييب، 

وجدت الباحثة أن نتيجة  . كاهوت  مالضابط لنيل نتيجة تقومي الطالب بعد استخدا
t  = مث قامت الباحثة بتعيني  6.00اإلحصائيt-table  مث يبحث الباحثة نتيجة يف

يف املستوى  2.38نتيجة = فوجد أن  t-tableمن  (degree of freedom)القائمة احلرية 
 6.00اإلحصائي  tوألن نتيجة  %5يف مستوى املعنوى  1.66، و %1املعنوى 

كذلك أكرب من من نتيجة املستوى   2.38=  %1أكرب من نتيجة املستوى املعنوى 
مقبول أي أن فروض  1Hمردود و  Hoوذلك مبعىن أن  66.1=  %5املعنوى 

فعالية يف تعليم ( KAHOOT) وسيلة كاهوت البحث مقبولة، وخالصتها أن استخدام
 مهارة اإلستماع.

 مهارة يف ترقية فعاليةم وسيلة كاهوت استخدا أن النتيجة، كتل حتليل من
 املستوى و نتيجة%  1  املعنوي املستوى نتيجة من أكرب نتيجة ألن اإلستماع،

 t النتيجة وجد إذا :وه التجرييب مقياس أن"سوكيونو  قال . كما % 5 املعنوي
 وجد إذا و مقبول.  1Hمردود  Ho أن مبعىن فذلك t-table من أكرب اإلحصائي

 .مردود  1H و مقبول Ho مبعىن أن فذلك t-table من أصغر اإلحصائي t النتيجة
وميكن اقرتاح أن األدوات الرتبوية مثل كاهوت لديها القدرة على حتسني وزايدة 
قيمة االمتحان عالية املخاطر على مستوى الكلية واجلامعة. يشعر الطالب يف 
اجملموعة التجريبية إجيابية مع جتربتهم. وأظهرت هذه الدراسة أ أن خلق بيئة ممتعة 
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اء األكادميي. سوف يتعلم الطالب ما يثري ومثرية لالهتمام يدعم علي حتسني األد
 .4هلم. إذا كان الطالب يهتم ما حيبه، وسوف يكون الدافع يف عملية التعليم

و من اجلدير املذكور أن استخدام وسيلة كاهوت توجد فعالية لرتقية مهارة 
فيها.اإلستماع ابللغة العربية و تنمية رغبة الطالب 

                                                           
4 Dr. Darren H. Iwamoto, Dkk. Analyzing The Efficacy Of The Testing Effect Using Kahooton 

Student Performance. Turkish Online Journal Of Distance Education-Tojde, Issn 1302-6488 

Volume: 18 Number: 2 Article 7, April 2017. 
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 السادس الفصل

 خامتة

 اخلالصة (أ

اإلستماع  مهارة تدريس حول العلمي البحث إجراء انتهاء بعد و
الربانمج املكثف لتعليم اللغة العربية  يف ألف الفصل يف ابستخدام كاهوت

إىل  وحصلت الباحثة جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج
  :التالية النتائج

 يلي: كما وهي ، اإلستماع مهارة تعليم يف كاهوتتطبيق   .1
 جعل األسئلة(أ

دخلت الباحثة اىل العنوان كاهوت كاملعلمة لصناعة  (1
 األسئلة قبل الدخول الفصل.

 اإلستخدام(ب
يف الفصل، استعداد الباحثة و الطالب احلسوب و اجلوال و (  1

و املكرب الصوت و املسالط لدعم عملية التعلم ابستعمال 
 كاهوت.

 دخل الباحثة و الطالب اىل العنوان كاهوت لبداية اللعبة. (2
مث ختتار الباحثة األسئلة اليت قد صنعتها و يدخل الطالب  (3

 جبواهلم الرقم املناسب ابلشاشة أمام الفصل.
فتعرض األسئلة يف املسالط و وقع عملية التعليم بوسيلة  (4

الباحثة  األسئلة اليت قد صنعتها مع الربانمج و كاهوت 
  هناية.حىت
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 شارك مع األخر(ج
يستطيع الالعبون خللق وتبادل كاهوت اخلاصة لتعميق  (1

 التفاهم.
 تعزيز الطالب(د

 تعيني كاهوت كما الواجبات املنزلية.يستطيع ان  (1
 

 أن استخدام كاهوت يف مهارة اإلستماع فعالية .2
مث قامت  6.00اإلحصائي =  tوجدت الباحثة أن نتيجة  

مث يبحث الباحثة نتيجة يف القائمة احلرية  t-tableالباحثة بتعيني 
(degree of freedom)  منt-table  = يف املستوى  2.38فوجد أن نتيجة

 t% وألن نتيجة  5يف مستوى املعنوى  1.66%، و  1املعنوى 
 2.38% =  1أكرب من نتيجة املستوى املعنوى  6.00اإلحصائي 

وذلك  1.66% =  5كذلك أكرب من من نتيجة املستوى املعنوى 
مقبول أي أن فروض البحث مقبولة،  1Hمردود و  Hoمبعىن أن 

فعالية يف تعليم ( KAHOOT)وخالصتها أن استخدام وسيلة كاهوت 
 مهارة اإلستماع.

 املقرتحات .ب
 : التالية املقرتحات فتقدم الباحثة البحث نتائج على بناء

ابستخدام كاهوت  اإلستماع مهارة تعليم الباحثة نظرت كما للباحثة، .1
الربانمج املكثف لتعليم اللغة العربية جامعة موالان مالك إبراهيم  يف

ابستخدام  أن ميثل ترجى متفرقة، جذابة اإلسالمية احلكومية ماالنج
 قدرة تطبيق مع اإلستماع مهارة يف خاصة العربية اللغة تعليم يف كاهوت
 .تعليمها



106 
 

 

اإلستماع و املهارة  مهارة يف استخدام كاهوت من يرجى للمعلم،  .2
 .مستمرة العربية اللغة تعليم يف اجلديدة وتنمية الوسائل األخرى،

.فهم املسموع يف الطالب مساعدة ابستخدام كاهوت يرجى للطالب،  .3
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 مجع البياانت

 دليل املقابلة

الربانمج املكثف لتعليم اللغة العربية جامعة موالان مالك : مدير مصادر البياانت.أ
 إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج

كيف أتسيس الربانمج املكثف لتعليم اللغة العربية جامعة موالان مالك إبراهيم  .1
 اإلسالمية احلكومية ماالنج وتطويرها حىّت األن؟

بية جامعة موالان مالك إبراهيم اتريخ التأسيس الربانمج املكثف لتعليم اللغة العر   .2
 اإلسالمية احلكومية ماالنج وتطويرها:

مىت أتسيس الربانمج املكثف لتعليم اللغة العربية جامعة موالان مالك (أ
 إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج؟

كيف اتريخ التأسيس الربانمج املكثف لتعليم اللغة العربية جامعة موالان (ب
 احلكومية ماالنج؟ مالك إبراهيم اإلسالمية

ما رؤية وبعثة الربانمج املكثف لتعليم اللغة العربية جامعة موالان مالك إبراهيم  .3
 اإلسالمية احلكومية ماالنج؟

ما أهداف الربانمج املكثف لتعليم اللغة العربية جامعة موالان مالك إبراهيم  .4
 اإلسالمية احلكومية ماالنج؟

لتعليم اللغة العربية جامعة موالان مالك  كيف بنية التنظيم يف الربانمج املكثف .5
 إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج؟

كيف حالة املعلمني واملواظفني يف الربانمج املكثف لتعليم اللغة العربية جامعة  .6
 موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج؟

جامعة موالان مالك كيف حالة املتعلمني يف الربانمج املكثف لتعليم اللغة العربية  .7
 إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج؟



 
 

 

ما وسائل وتسهيالت الذي يف الربانمج املكثف لتعليم اللغة العربية جامعة  .8
 موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج؟

 
معلم اللغة العربّية يف الربانمج املكثف لتعليم اللغة العربية جامعة  مصادر البياانت:.ب

 موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج
كم عدد الطالب يف الربانمج املكثف لتعليم اللغة العربية جامعة موالان مالك  .1

 إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج؟
الثاين يف الربانمج املكثف لتعليم كم عدد الطالب يف الفصل أليف األول و  .2

 اللغة العربية جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج؟
كيف عملّية تعليم مهارة اإلستماع اللغة العربّية يف الربانمج املكثف لتعليم اللغة  .3

 العربية جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج؟
ليم يستخدمها املعلم يف تعليم مهارة اإلستماع اللغة العربّية يف ماذا طريقة التع  .4

الربانمج املكثف لتعليم اللغة العربية جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية 
 احلكومية ماالنج؟

أّي املواد يستخدمه املعلم يف تعليم مهارة اإلستماع اللغة العربّية يف الربانمج  .5
جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية  املكثف لتعليم اللغة العربية

 ماالنج؟
أّي الوسيلة يستخدمه املعلم يف تعليم مهارة اإلستماع اللغة العربّية يف الربانمج  .6

املكثف لتعليم اللغة العربية جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية 
 ماالنج؟

اللغة العربّية يف الربانمج  كيف مشاركة الطالبات يف تعليم مهارة اإلستماع .7
املكثف لتعليم اللغة العربية جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية 

 ماالنج؟
 كيف تقومي يف تعليم مهارة اإلستماع اللغة العربّية؟ .8



 
 

 

ما رأيك عن استخدام وسيلة كاهوت يف مهارة اإلستماع يف الربانمج املكثف  .9
 الان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج؟لتعليم اللغة العربية جامعة مو 

كم عدد الطالب يف الفصل أليف األول و الثاين يف الربانمج املكثف لتعليم  .10
 اللغة العربية جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج؟



 
 

 

 ورقة اإلختبار

 القسم الرابع

 19الوحدة 

 مصروف اجليب ؟مارأيك يف 

(1-3) 

من ال َيخذان مبلغا كافيا ملصروف  .1
 اجليب من والدمها ؟

 أمحد عبد هللا و.أ
 أمحد و مسرية.ب
 إبراهيم و مسرية.ج
 عبد هللا و مسرية.د

 
 ما رأي الوالد يف مصروف اجليب ؟ .2

يعتقد الوالد أن النقود الكثرية .أ
 خري

يعتقد الوالد أن عبد هللا و .ب
 مسرية األوالد طيب

الوالد أن النقود الكثرية يعتقد .ج
 قد تفسد األوالد

يعتقد الوالد أن النقود الكثرية .د
 شر
 

 ما رأي األم يف مصروف اجليب ؟ .3
 األم ال تشارك األب نفس.أ

 األم تشارك األب نفس.ب
األم ال تريد ان تعطي .ج

 مصروف اجليب
 األم تعطي النقود الكثرية.د

 
(4-6) 
ما رأي عبد هللا و مسرية يف مصروف  .4

 اجليب ؟
عبد هللا و مسرية يوافقان على .أ

 كالم الوالدين
عبد هللا و مسرية عندمها النقود .ب

 الكثرية
عبد هللا و مسرية اليوافقان .ج

 على كالم الوالدين
يعتقد عبد هللا و مسرية أن .د

النقود الكثرية قد تفسد 
 األوالد

 
 مااملعىن اآلابء ؟ .5

 Orang tua.أ

 Anak laki-laki.ب

 Anak perempuan.ج

 Anak-anak.د



 
 

 

 مااملعىن األبناء ؟ .6

 Orang tua.أ

 Anak-anak.ب

 Anak perempuan.ج

 Anak laki-laki.د

(7-10) 
ما الذي سيتعمله عبد هللا و مسرية  .7

 إذا كان مصرفها كافيا ؟
فسوف يتعلمان كيف ينفقان .أ

ابعتدال و كيف يوفران و 
 يدخران

جبب أن يشرتايها من مصروف .ب
 اجليب

 يدخران فقط.ج
 فسوف يتعلمان كيف استعمله.د

 
 كلمة "يدركان" يدل اىل ضمري ؟ .8

 هم.أ
 هي.ب
 هو.ج
 مها.د
 

 مااملعىن مصروف اجليب ؟ .9

 Uang banyak.أ

 Uang saku.ب

 Daftar belanjaan .ج

 Uang sekolah.د

 
 مااملوضوع من النص التايل ؟ .10

 النقود الكثرية.أ
 عبدهللا و مسرية.ب
 مارأيك يف مصروف اجليب.ج

 األابء.د
 

 

 



 
 

 

 القسم الرابع

 20 الوحدة

 اسأل واحبث
(1-4) 

 ملن نظرة ؟ .1
 عبدهللا.أ

 علي.ب
 أمحد.ج
 حممد.د

 
 ما معىن القرش ؟ .2

 Uang Logam.أ

 Uang Kertas.ب

 Emas.ج

 Mata Uang.د

 

 ملن ساعة ؟ .3
 علي .أ

 عبدهللا.ب
 صالح.ج
 أمحد.د

 
 ملن حيدث هذا احلوار ؟ .4

 و أمحد  عبدهللا.أ

 علي و أمحد و عبدهللا.ب
 أمحد و حممد و علي.ج
 حممد و علي و صالح.د

 
(5-6) 

 عبدهللا الساعة ؟أين يضع  .5
 يف اخلزانة.أ

 يف احلقيبة.ب
 يف الرف.ج
 يف الصندوق.د

 
 من يدخل بعد احلوار التايل ؟ .6

 عبدهللا.أ
 علي.ب
 أمحد.ج
 صالح.د

 
(7-10) 

 أين حيدث هذا احلوار ؟ .7
 يف البيت.أ

 يف الفصل.ب
 يف اخلزانة.ج
 يف املقصف.د

 



 
 

 

 ما املوضوع هذا احلوار ؟ .8
 ساعة.أ

 احلقيبة لصالح.ب
 اسأل واحبث.ج
 اسأل واسأل.د

 
 صالح الساعة ؟أين وجد  .9

 يف خزانة.أ
 يف حقيبة.ب
 خارج الفصل.ج
 يف البيت  .د

 
 ما املعىن اخلزانة ؟ .10

 Almari.أ

 Rak.ب

 Meja.ج

 Kelas.د



 
 

 

 القسم الرابع

 21الوحدة 

 عيد األضحى

(1-2) 

 كيف يليب احلجاج ؟ .11
 لبيك اللهم لبيك.ه
 هللا أكرب.و
 احلمد هلل.ز
 بسم هللا.ح

 
ماذا يذبح املسلمون يف عيد  .12

 األضحى؟
 األضحيات.ه
 الدجاج.و
 البط.ز
 الطائر.ح

 
(3-4) 

 أين ولد النيب حممد ص.م ؟ .13
 مدينة.ه
 قاهرة.و
 مكة.ز

 أندلوس.ح
 

 علي من نزل الوحي يف مكة ؟ .14
 النيب موسى.ه
 النيب حممد ص.م.و
 النيب داود.ز
 النيب سليمان.ح

 
(5-6) 

إذا كانت األعياد مبعث .... و  .15
.... 

 احلزن و السعادة.ه
 احلزن و السيئة.و
 السرور و احلزن.ز
 السرور و السعادة.ح
 

ماذا يتعلم املسلمون يف عيد  .16
 األضحى ؟

 دروسا فقه.ه
دروسا  الطاعة و اإلنفاق و .و

 اجلهاد
 دروسا التفسري.ز
 دروسا الرتيخ.ح

 



 
 

 

(7-8) 
ماذا يذكر املسلمون يف عيد  .17

 األضحى ؟
 قصة النيب حممد ص.م.ه
 قصة النيب داود.و
قصة النيب إبراهيم وابنه .ز

 إمساعيل
 قصة النيب موسى.ح
 

النيب إبراهيم عليه السالم  ماذا رأى .18
 يف املنام ؟

 رأى مشس و قمر.ه
 انه َيكل اخلبز.و
 رأى النيب موسى.ز
 انه يذبح ابنه.ح
 

(9-10) 
من أين يقبل املسلمون إىل هذه  .19

 األرض الطيبة ؟
 من كل مكان.ه
 من مدينة.و
 من قرية.ز
 من عصيمة.ح
 

مباذا ستفيض هذه األرض املباركة  .20
 ؟
 ابلشر الكثري.ه
 ابحلزن.و
 ابخلري الكثري.ز
 ابملاء.ح
 
 

 

 



 
 

 

 القسم الرابع

 22الوحدة 

 الكلمات املتقاطعة
(1-3) 

 ملن حيدث هذا احلوار ؟ .1
 عبدهللا و يونس.أ

 علي و أمحد.ب
 و يونس  أمحد.ج
 حممد و عبدهللا.د

 
 ما املعىن "املتقاطعة" ؟ .2

  Bersambung.أ

  Terbatas.ب

 Terciduk.ج

  Terputus.د

 
 احليوان ؟من النيب الذي يتكلم مع  .3

 نيب موسى .أ
 نيب يونس.ب
 نيب سليمان.ج
 نيب ذو الكفل.د

 
 

(4-5) 
ما الكتاب املشهور يف هذا احلوار  .4

 ؟
 األايم.أ

 احِلكم.ب
 طه حسني.ج
 القرآن.د

 
 ما املعىن "املشهورة" ؟ .5

  Terkenal.أ

 Tersebut.ب

 Terpuruk.ج

 Tak dikenal.د

 
(6-7) 
 أين يقع سد مأرب ؟ .6

 السعودية.أ
 ديب.ب
 مين.ج
 فلسطني.د

 
 الدنيا" ؟ما املعىن "عجائب  .7

 Keajaiban Dunia.أ

 Candi.ب

 Piala Dunia.ج

 Bola Dunia.د



 
 

 

 
(8-10) 

 ما فعل يونوس بعد ينتهي احلوار ؟ .8
 قرأة.أ

 نوم.ب
 كتابة.ج
 أكل.د

 
 ما املعىن "ُمزعج" ؟ .9

 Menyenangkan.أ

 Mengenaskan.ب

 Melindungi.ج

 Mengganggu.د

 
 ما املعىن "أرجوك" ؟ .10

 Aku bersedih karenamu.أ

 Aku mengharapkanmu.ب

 Aku bangga padamu.ج

  Aku menyesal.د



 
 

 

 القسم الرابع

 23الوحدة 

 من بيوت هللا

(1-3) 

 أين املسجد األقصى ؟ .21
 دمشق.ط
 القاهرة.ي
 القدس.ك
 األندلس.ل

 
 ما أول قبلة للمسلمني ؟ .22

 املسجد احلرام.ط
 املسجد األقصى.ي
 املسجد القرطبة.ك
 املسجد االستقالل.ل

 
من أسري به هللا من املسجد احلرام  .23

 إىل املسجد األقصى ؟
 النيب حممد ص.م.ط
 النيب موسى.ي
 النيب داود.ك
 النيب سليمان.ل

 

(4-5) 
 أين جامع األموي ؟ .24

 القدس.ط
 القاهرة.ي
 األندلس.ك
 دمشق.ل

 
 من بىن اجلامع األموي ؟ .25

 الوليد ابن عبد امللك.ط
 عبد الرمحان األول.ي
 صالح الدين.ك
 علي بن ايب طالب.ل
 

(6-7) 
 ما أقدم جامعة إسالمية ؟ .26

 اجلامع األزهر.ط
 اجلامع األموي.ي
 اجلامع األندلوس.ك
 اجلامع املدينة.ل

 
من الذي أمر أن تدرس علوم  .27

 الدين يف اجلامع األزهر ؟
 الوليد ابن عبد امللك.ط
 عبد الرمحان األول.ي



 
 

 

 صالح الدين.ك
 علي بن ايب طالب.ل

 
(8-10) 

 أين مسجد قرطبة ؟ .28
 دمشق.ط
 األندلوس.ي
 القدس.ك
 القاهرة.ل

 
 من بدأ بناء مسجد قرطبة ؟ .29

 صالح الدين.ط
 الوليد ابن عبد امللك.ي
 علي بن ايب طالب.ك
 عبد الرمحان األول.ل

 
 ما اسم األندلس اآلن ؟ .30

 اندونيسيا.ط
 مكة.ي
 أملانيا.ك
 أسبانيا.ل



 
 

 

 اإلجابة الصحيحة
 الرقم 19الوحدة   الرقم 20الوحدة   الرقم 21الوحدة 

 1 د  1 ج  1 أ
 2 ج  2 أ  2 أ
 3 ب  3 ب  3 ج
 4 ج  4 ب  4 ب
 5 أ  5 ب  5 د
 6 ب  6 د  6 ب
 7 أ  7 ب  7 ج
 8 د  8 ج  8 د
 9 ب  9 ب  9 أ
 10 ج  10 أ  10 ج

 
 الرقم 22الوحدة   الرقم 23الوحدة 
 1 ج  1 ج
 2 د  2 ب
 3 ج  3 أ
 4 أ  4 د
 5 أ  5 أ
 6 ج  6 أ
 7 أ  7 ج
 8 أ  8 ب
 9 د  9 د
 10 ب  10 ب



 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 واثئق الّصور

 

 
 

 

 

 تعليم مهارة اإلستماع يف الفصل التجرييب والفصل الضابط

 اإلختبار القبلي يف الفصل التجرييب



 
 

 

 

 

 
 

 
 

 الفصل التجرييب اإلختبار البعدي يف

 اإلختبار القبلي يف الفصل الضابط



 
 

 

 

 
 

  

 

 اإلختبار البعدي يف الفصل الضابط

 يف الفصل التجرييب  (kahoot)تطبيق وسيلة كاهوت



 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 مقابلة مع حماضر الفصل 

 املكثف لتعليم اللغة العربية مقابلة مع مدير برانمج



 
 

 

 

 
 

 

 

 الفصل التجرييبالطالبات يف 

 الطالبات يف الفصل الضابط



 
 

 

 

 حتقق الوسيلة إىل حماضر خبري الوسيلة  
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