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ABSTRAK 

Jubaidah, Siti. 2018. Pengembangan Bahan Ajar Istima’ berbasis Android untuk 

Handphone di Madrasah Aliyah Nasruddin Dampit Malang. Tesis. Program 

Studi Pendidikan Bahasa Arab Pascasarjana Universitas Islam Negeri 

Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing  (1) Dr. Zaed bin Smeer, L.c, 

M.A, (2) Dr. Slamet Daroini, M.A 

Kata Kunci: Bahan Ajar, Istima’, Android 

Ketrampilan menyimak mempunyai peranan yang sangat penting dalam 

pembelajaran bahasa asing. Kemampuan istima’ yang baik menjadi dasar dari 

kemampuan berbahasa tahap selanjutnya. Berdasarkan hasil studi pendahuluan 

menunjukkan bahwa perhatian Madrasah Aliyah Nasruddin terhadap pembelajaran 

istima masih minim dikarenakan keterbatasan media pembelajaran. Hal itu  

berakibat pada kemampuan siswa dalam istima’ masih rendah. Namun di madrasah 

tersebut terdapat potensi yang belum dimanfaatkan, yaitu siswa mempunyai 

handphone android. Untuk itu, peneliti mengembangkan bahan ajar istima’ berbasis 

android sebagai solusi. 

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengembangkan bahan ajar istima’ berbasis 

android, (2) mengetahui validitas bahan ajar istima’ berbasis android, dan (3) 

mengetahui efektivitas bahan ajar istima’ berbasis android di Madrasah Aliyah 

Nasruddin Dampit Malang. 

Penelitian ini merupakan penelitian dan pengembangan dengan model Borg 

dan Gall. Instrumen dalam penelitian ini adalah lembar observasi, angket, tes, dan 

dokumentasi. 

Hasil penelitian ini adalah: (1) ketersediaan bahan ajar istima’ berbasis android 

untuk siswa kelas X Madrasah Aliyah. Bahan ajar tersebut terdiri dari 3 bab, 

masing-masing bab mencakup petunjuk penggunaan, kompetensi dasar, kosa kata, 

materi, latihan, permainan, dan informasi mengenai program. (2) Bahan ajar istima’ 

berbasis android merupakan bahan ajar yang valid berdasarkan hasil validasi materi 

95,35% (sangat baik), validasi media 91,67% (sangat baik), dan validasi dari 

ujicoba terbatas 91,67% (sangat baik); (3) Bahan ajar istima’ berbasis android 

merupakan bahan ajar yang efektif berdasarkan hasil Uji T pada pretes dan postes. 

T hitung (5.21) lebih besar dari t tabel (2.04), dan berdasarkan pada hasil angket 

siswa 84,53% (sangat efektif)  

 

  



 
 

 ح
 

ABSTRACT 

 

Jubaidah, Siti. Development of teaching materials for listening skill based on 

Android in Madrasah Aliyah Nasruddin Dampit Malang. Thesis. Graduate 

Program of Maulana Malik Ibrahim of Islamic State University of Malang, 

Education Program of Arabic language. Advisors: (1) Dr. Zaed bin Smeer, 

L.c, M.A, and (2) Dr. Slamet Daroini, M.A 

 Keyword: teaching materials, listening, android 

 

Listening skill has a very important role in learning a foreign language. A 

good listening ability is the basis of the next stage of language skills. Based on the 

results of preliminary study shows that the attention of students in Madrasah Aliyah 

Nasruddin to listening learning is minimal due to the limitations of learning media.It 

causes poor listening skill of the students. Despite that, there is an untapped 

potential in the school, the students have android phones. To that end, the researcher 

develops listening media based on android as a solution. This research aims to: (1) 

to develop the teaching materials for listening skill based on Android, (2) to know 

the validity of teaching materials for listening skill based on Android, and (3) to 

know the effectiveness of teaching materials for listening skill based on Android in 

Madrasah Aliyah Nasruddin Dampit Malang. 

This research is a research and development with Borg and Gall model. 

Instruments in this study are observation sheets, questionnaires, tests, and 

documentation. 

The results of this study: (1) availability of teaching materials for listening 

skill based on Android for students of class X. The listening materials consists of 3 

chapters, each chapter covering the usage instructions, basic competencies, 

vocabulary, material, exercises, games and information about the program; (2) 

listening materials based on android is a valid media based on material validation 

result 95,35% (very good), media validation 91,67% (very good), and validation 

from limited trial 91,67% (very good) ; (3) listening materials based on android is 

an effective media based on the result of T test on pretest and postes. T count (5.21) 

is greater than t table (2.04), and based on student questionnaire results 84.53% 

(very effective) 
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 مستخلص البحث
مدرسة يف  للجوال يدئأندرو  باستفادةهارة االستما  ملالتعليمية  املواد تطويرم. 0762سييت زبيدة، 

ة العربية،  ستري، قسم تعليم اللغ، رسالة املاجنشر الدين الثانوية اإلسالمية دامبيت ماالنج
( الدكتور زيد بن 6كلية الدراسات العليا جامعة موالنا مالك إبراهيم ماالنج. املشرف: 

 ( الدكتور سالمة دارين.0مسري، )
 

 التعليمية، استما ، أندروئيد. املواد: الكلمات المفتاحية
 القدرة على االستما . أصبحت مهارة االستما  مهمة جدا يف جمال تعليم اللغة األجانب

درسة نشر اجليد يتبعها القدرة على املهارات التالية. ولكن الواقع اهتمام بتعليم مهارة االستما  يف امل
الدين الثانوية اإلسالمية ناقص لقلة  الوسيلة التعليمية فيها. الطالب يعتمدون على استما  املدرس 

 االستما  ععيفة. ومن املالحةة يعرف أن أو األصدقاء يف املدرسة فحسب. لذلك كفاءهتم يف
للجوال.  ندروئيدأباستفادة التعليمية  املوادلذلك تقوم الباحثة بتطوير الطلبة هلم جوال أندروئيد. 
( 0للجوال، ) ديئأندرو  باستفادةهارة االستما  ملالتعليمية  املواد( لتطوير 6أهداف هذا البحث هي: )

فعالية استخدام لقياس ( و 3للجوال ، ) يدئأندرو  باستفادةهارة االستما  مل التعليمية صدق املوادملعرفة 
 وية اإلسالمية.درسة نشر الدين الثانيف املللجوال  يدئأندرو  باستفادةهارة االستما  مل التعليمية املواد

ت هي . واألدوات جلمع البيانابورغ وغال بنموذج  منهج البحث والتطوير هذا البحث استخدم
 الحةة، االستبانة، االختبار والواائ..دليل امل

من االاة موعوعات، ولكل موعو  يشمل على  توفر املادة التعليمية (6ونتائج البحث هي: )
( إن هذا 0) ، دليل االستخدام، الكفاءة األساسية، املفردات، املادة، التدريب، اللعبة، وعن الربجمة

)جيد جدا(، والنتيجة من  %59،59ة احملتوى ولغتها كانت النتيجة من اخلرباء أن جود الئ.. املنتج
)جيد جدا(. والنتيجة من استبانة الطالب كانت جودة املنتج  %50،9جودة الوسائط املتعددة  

فعال لرتقية كفاءة الطلبة يف مهارة االستما  بنةر إىل   ا املنتج( وإن هذ3)جيد جدا(، ) 56،10%
 25.93(، و نتيجة االستبانة من الطالب 0.75اجلدول ) ( أكرب من تاء9.06نتيجة تاء احلساب )

 .)فعالة جدا( %
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 كلمة الشكر والتقدير
 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم
احلمد هلل الذي أنعم علينا بأنوا  النعم ولطائف االحسان وفضلنا على سائر خلقه 

وسلم  كبتعليم العلم والبيان والصالة والسالم على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه وبار 
 تسليما بقدرة عةمة ذاتك يف كل وقت وحني . 

وقد مّن اهلل علّي باالنتهاء من إعداد هذا البحث، فله احلمد والثناء على جزيل 
 ريخنعمه وعةيم عطائه. والشكر والعرفان للذين كان هلم فضل يف إخراج هذا البحث إىل 

  امللك املعبود. وهم :الوجود ، ومل يكن هلم عمل مفقود إال وهلم جزاء من عند اهلل

، مدير جامعة موالنا مالك إبراهيم  اإلسالمية عبد احلارسمساحة األستاذ الدكتور  -6
 احلكومية ماالنج.

كلية الدراسات العليا جامعة موالنا مالك   مدير، مولياديمساحة األستاذ الدكتور  -0
 إبراهيم  اإلسالمية احلكومية ماالنج.

يا تا ، رئيس قسم تعليم اللغة العربية كلية الدراسات العلمساحة الدكتور ولدانا ورغادنا -3
 جامعة موالنا مالك إبراهيم  اإلسالمية احلكومية ماالنج.

وقد كان الفضل يف إجناز هذا البحث يرجو إىل املشرف األول أستاذي اجلليل  -5
 ير.دالذي أشرف علي، وأمّدين بعةيم توجيهاته، فله مين الشكر والتق زيد بن مسري

 باهتمامه ، الذي أحاطينسالمة دارين هذا البحث الدكتور الثاين على  املشرف مساحة -9
 فله مين الشكر والتقدير .السديدة وتشجيعه ومالحةاته
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 خلفية البحث .أ
صبحت مهارة االستما  موعو  عناية كبرية من الباحثني يف جمال تعليم اللغة أ

األجانب، وألن معةم برامج تعليم اللغة األجنبية اليوم تبدأ بتقدمي مهاريت االستما  
  6فاحلديث. فإن احلاجة إىل اختبارات االستما  يف حجرة الدراسة أصبحت ملحة.

 .اإلطالق على األربعة اللغوية املهارات أهم هو بل الرئيسية مكانته له االستما 
القدرة على و  0.العكس وهكذا اجليد، االستما  خالل من إال الينط. املتكلم ألن وذلك

 3ة.يتبعها القدرة على التحدث ويتبعها القدرة على القراءة والكتاباالستما  اجليد والفهم 
اقع ولكن الو هم جدا. غري الناطقني هبا م لطالبلذلك تعليم مهارة االستما  ل

إن  ريماوانهقال . نبية يف اندونيسيا ناقصتعليم مهارة االستما  كاللغة األجاهتمام ب
ستما  مازال قليل ح ى انآن وكذلك املواد هارة االملاللغة العربية االهتمام بتدريس 

 الكتاب ةأن كثرة مدرسي اللغة العربية يدعون الطلبة قراءئيفيندي . وذكر 5والوسائل
 9الدراسي مباشرة بدون االستما  أوال.

أيضا.  ماالنج نشر الدين الثانوية اإلسالمية دامبيتويكون هذا احلال يف مدرسة 
وجد ، ياشرخاصة يف الصف العفيها  عملية تعليم اللغة العربية  ما الحةت الباحثةبعد

                                                             

 675(، ص 0773)القاهرة: مكتبة وهبة،  املرجع يف تعليم اللغة العربية لألجانيبفتحي علي يونس وحممد عبد الرؤوف الشيخ،  1 
2 Yogia Prihartini,  نحوإستراجية جيدية في أهمية تدريس االستماع. Jurnal al-Baro’ah Vol. 4, Tahun 2013  hal 

58 

 0775خريف – 05جملة شبكة العلوم النفسية العربية: العدد تعلم عن االستما ، أمحد فخري هاين،  3 
4 Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 

2014), hal 130 
5 Fuad Effendy, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab. (Malang: Misykat, 2005), hal 103 
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يلة التعليمية س، وهي قلة الو بعض املشكالت اليت يواجهه الطلبة يف تعلم مهارة االستما 
ملهارة االستما  وليس فيها معمل اللغة. وألن الوسيلة حمدودة فيها، الطالب يعتمدون 
على استما  املدرس أو األصدقاء يف املدرسة فحسب. وهم اليستطيعون استما  النص 
حينما الأحد يقرأه. وهذا يسبب إىل ععف كفاءهتم يف االستما . وحينما يهمل هذه 

تويل الطلبة الكفاءة  األساسية ملهارة االستما  بل من املمكن سيؤار أيضا املشكلة فال يس
 على كفاءهتم يف املهارة األخرى تأاريا سلبيا. 

 الصوت ييزمتالكفاءة األساسية ملهارة االستما  يف املرحلة الثانوية اإلسالمية هي 
نص عن الثقافة من الوالفهم من الكلمة والعبارة واجلملة املسموعة، و فهم عناصر اللغة و 

 1املوعو  "هوايات الطالب واملعرض"، "املهنة واحلياة"، "املهنة والنةام".
الوسائل  ىلإ إلجياد تعليم مهارة االستما  الفّعال واجلّذاب فيحتاج املدرسإذان، 

يد. اختيار أندروئيد أندروئباستفادة الوسائل التعليمية ومن الوسائل هي . املناسبة التعليمية
ولوجيا وبتقدم التكنمناسبة أيضا بتطور الزمان وهي هلم جوال أندروئيد.  الطالبن أل

ب ما حس ، وميكن أن تفتح الوسائل يف أي مكان ويف أي وقتبوخبصائص الطال
ذلك كليس لالتصال واللعب فحسب، بل   اجلوالاستخدام هم يستطيعون . و ونيريد

  للتعلم.
ّعال لتعليم فعليمية باستفادة أندرويد الوسائل التهناك البحوث تدل على أن و 

إن برنامج أندرويد الئقة كالوسيلة التعليمية لرتقية مهارة االستما .  ها كما يلي.ن، ماللغة
 0وهو فعال لرتقية مهارة االستما  يف جوانب تصنيف الصوت مث التفكري االستنتاجي.

 ى الطالب.دل االستما  رةمها تنمية الالح. واالختبار الذكية اهلواتف باستخدام ربنامجالو 

                                                             
6 Kompetensi Dasar pada lampiran Keputusan Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor 

165. 2014.  Tentang Kurikulum 2013 Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab 

pada Madrasah. Jakarta: Kementerian Agama, hal 289 
)البحث العلمي: ، باستخدام أنرويد لرتقية مهارة االستما  0763تطوير املادة التعليمية اإللكرتونية يف منهج حممد زكي أمر اهلل، 7

0760  
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 من أكرب ددع إليها الوصول وميكن أرخصو  تفاعلية أكثر تطبيقات مع الذكية اهلواتفو 
 2.الريفية املناط. يف الطالب

الستما  هارة املالتعليمية  املوادتطوير بالباحثة  اعتمادا على هذا احلال، قامت
 .االنجم انوية اإلسالمية دامبيتيف مدرسة نشر الدين الث للجوال يدئأندرو باستفادة 
 

 أسئلة البحث .ب
 بناء على خلفية البحث اليت شرحتها الباحثة فيما سب. فأسئلة البحث كما يلي:

يف مدرسة  لجوالل يدئأندرو  باستفادةهارة االستما  ملالتعليمية  املوادتطوير  يتم كيف .6
 ؟ماالنج نشر الدين الثانوية اإلسالمية دامبيت

درسة نشر يف م للجوال يدئأندرو  باستفادةهارة االستما  مللتعليمية ا املوادما صدق  .0
 ؟ ماالنج الدين الثانوية اإلسالمية دامبيت

يف  للجوال يدئأندرو  باستفادةهارة االستما  ملالتعليمية  املواد استخدامما مدى فعالية  .3
 ؟ ماالنج مدرسة نشر الدين الثانوية اإلسالمية دامبيت

 يرأهداف البحث والتطو  .ج

 ويهدف هذا البحث إىل ما يلي:
 مدرسة نشر الدين يف للجوال يدئأندرو  باستفادةهارة االستما  ملالتعليمية  املوادتطوير ل .6

 .ماالنج الثانوية اإلسالمية دامبيت
يف مدرسة نشر  للجوال يدئأندرو  باستفادةهارة االستما  ملالتعليمية  املوادملعرفة صدق  .0

 .ماالنج دامبيتالدين الثانوية اإلسالمية 
يف  للجوال يدئأندرو  باستفادةهارة االستما  ملالتعليمية  املوادفعالية استخدام لقياس  .3

 .ماالنج مدرسة نشر الدين الثانوية اإلسالمية دامبيت

                                                             
8 M. M. Sastry & A. Sherine Joy  .Improving Listening Skills for Cracking Versant English Test: A 

Case Study in the Use of Smartphones for Language Learning,  International Journal of English: 

Literature, Language & Skills (IJELLS), April 2016,Volume 5 Issue 1, hal 160 
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 مواصفات المنتجد. 
تفصيل كما وبالهي: االستما  يف هذا البحث هارة ملالتعليمية  املوادمواصفات و 

 يلي.
 تعليمية هو "امسع"اسم املواد ال .6

ائج تطوير نت باسم "امسع". وهي حقوق التأليف والنشرهلا  املواد التعليميةهذه 
  املواد التعليمية من كتاب املعلم إىل الكتاب اإللكرتوين باستفادة أندروئيد. 

 (ICS: Ice Cream Sandwich)5.7مناسبة جبوال أندرويد على األقل  .0
 memory 512 MBل له على األق أندرويد مناسبة جبوال .3

 زيادة كتاب الدليل الستخدام الوسيلة .5

 الدراسي لوزارة الشؤون الدينية. الكتاب مناسبة ب .9
الدراسي لوزارة الشؤون الدينية ملساعدة الكتاب أخذت الباحثة املادة من 

مستخدم لكل املدرسة حتت رئاسة وزارة هذا الكتاب . تعلم االستما على الطلبة 
 ومل يوجد الشريط فيه. يتكون هذه املواد التعليمية من االث موعوعات الشؤون الدينية،

 وهي "هوايات الطالب واملعرض"، "املهنة واحلياة"، و "املهنة والنةام". 
 . استخدام صوت الناط. األصلي .1

التعليمية من صوت الناط. األصلي. واهلدف هو لتعويد  الصوت يف هذه املواد
لي اط. األصلي ولكي يستطيعون التكلم كمثل الناط. األصالطلبة مسا  العربية من الن

 فيما بعد.
 يتكون من املادة والتدريب واللعبة .0

من ملواد ايتكون والذي يكون فارقا بني هذه املواد التعليمية باملواد األخرى هو 
السابقة  التعليمية لالستما  املوادواألصوات املساعدة. أما  التدريبات واللعبةادة و امل
 التدريبات فحسب أو اللعبة فحسب.ادة و املونت من تك
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، هلا مثانية مجل جديدة يف الصفحة املفردات املواد التعليميةلكل موعو  يف هذه  .2
 والنص الواحد يف الصفحة املادة، وعشر أسئلة يف  التدريب. 

 املرحلة األوىل وهي مرحلة فهم املسمو . لذلك التدريب مناسبة لتدريب االستما  يف.5
 هذا املنتج يكون متعدد األجوبة. واألجوبة كلها موجودة يف النص بدون التفسري. يف

 

 فروض البحث .د

جدا  فعالةندرويد أاستفادة التعليمية ب املواد تأسيسا من البيانات السابقة، يعرف بأن
عالة لرتقية التعليمية اليت تطورها ستكون ف املوادلرتقية مهارة االستما ، فرتى الباحثة أن 

 الدين الثانوية اإلسالمية دامبيتهارة االستما  للطلبة يف مدرسة نشر م
 

 البحث فوائد .ه

 :أن يعطي الفوائد نةرية وتطبيقا، وهي البحثيرجى هذا 
 النةريّة الفوائد .6

ن يعطي األمهية النةرية اليت تتعل. مبادة مهارة االستما  يرجى هذا البحث أ (أ
التعليمية لتنمية   املوادكيفية تطوير ح ى تستطيع أن تعطي املعارف النةرية عن  

 كفاءة مهارة االستما  بواسطة التخطيط واإلجراء والتقومي. 

 ن تعطي الدوافع لةهور البحوث القادمة اليت تتعل.ترجى نتائج هذا البحث أ  (ب
 بتعليم مهارة االستما  ح ى حتصل على النةريات اجلديدة املناسبة.

 التطبيقية  الفوائد .0

ة أن يعطي اخلربة املفيدة لتطوير املواد التعليمي هذا البحث رجىللباحثة. ي (أ
 باستفادة أندروئيد.

 ترجى نتائح هذا البحث أن ترقي كفائة الطلبة يف مهارة االستما للطلبة.  (ب

لوسيلة جتديد كيفية العملية التعليمية باترجى نتائح هذا البحث للمعلمني.  (ج
 التعليمية احلديثة.
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تعطي املعلومات للمدارس لإلعداد أن  ا البحثترجى نتائح هذللمدرسة.  (د
 ليمية بزيادة تنو  الوسيلة التعومواجهة التغريات يف تعليم املهارة االستما  

 

 حدود البحث .و

 األمور التالية.على ا البحث فتقتصر الباحثة jكما أن توسع مضمون هذ

  ييزمتحتدد مهارة االستما  يف هذا البحث مرحلة  :   احلدود املوعوعية -6
 الصوت والفهم من الكلمة والعبارة واجلملة

 .املسموعة والنص

ف للص االستما  على املوعو هي مادة  واملادة
، "اةاملهنة واحلي"، "اهلواية واملعرض" العاشر وهي

 ."املهنة والنةام"و

العام  منيف املستوى الثاين  يعقد هذا البحث :    احلدود الزمنية  -0
  0762-0760 الدراسي

طلبة ال حث وهيتقتصر الباحثة على معاينة الب :   احلدود املكانية   -3
الدين  نشردرسة ممن  الطبيعي الصف العاشريف 

 اإلسالمية دامبيت.  الثانوية
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 الدراسات السابقة .ز

بعد تفتيش البحوث املوجودة، فتحتاج الباحثة عرض املوعوعات السابقة للتعيني 
 من خمتلف البحوث املذكورة فكما يلي: .ثعن هذا البحث مل يبح

 حممد زكي أمر اهلل. .6

باستخدام أندرويد  0763: تطوير املادة التعليمية اإللكرتونية يف منهج  العنوان
البحث والتطوير يف مدرسة حكمة األمانة لرتقية مهارة االستما  )

 باجت ماجاكرتا (الثانوية اإلسالمية 
ويد لرتقية ير املادة التعليمية اإللكرتونية باستخدام أندر أهداف البحث: ملعرفة كيفية تطو 

مهارة االستما ، وتطبيقها يف تدريس االستما  لرتقية إهتمام الطالب 
 وكفاءهتم.

نتائج البحث: تتكون املادة املطورة من ستة برامج أندرويد. وبناء على نتيجة 
مهارة  ةالتصحيح، املادة املطورة الئقة كالوسيلة التعليمية لرتقي

االستما . وهذا الربنامج فعال لرتقية مهارة االستما  يف جوانب 
 5تصنيف الصوت مث التفكري االستنتاجي.

 حممد حارث هادياشاه .0

: تطوير الوسائل التعليمية باستخدام أندرويد لدى الطلبة يف الصف   العنوان
 العاشر من املدرسة الثانوية االسالمية

ائص الوسائلة التعليمية يف اللغة العربية باستخدام ( وصف خص6أهداف البحث: )
 ( معرفة نوعية املنتجات وسائل التعليمية.0أندرويد، و )

                                                             

البحث والتطوير ) باستخدام أنرويد لرتقية مهارة االستما  0763ة التعليمية اإللكرتونية يف منهج تطوير املادحممد زكي أمر اهلل، . 9 
 :ماالنج( العربية اللغة تعليم يف املاجستري درجة لنيل مقدمة رسالة ،)باجت ماجاكرتا يف مدرسة حكمة األمانة الثانوية اإلسالمية 

 .ط .ص ،)م 0760 ماالنج، احلكومية اإلسالمية هيمإبرا مالك موالنا جامعة العليا الدراسات كلية
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( هذه الوسائل التعليمية تشتمل على مفردات و أمناط اجلمل واحلوار 6: ) نتائج البحث
( الوسيلة التعليمية باستخدام أندرويد صالحيا، 0والتقومي والصوت، )

  67نتيجة االستبانة من اخلرباء واملدرس والطلبة.بالنةر إىل 
 حممد خري األسراري .3

( يف تعليم Androidطوير الوسائل التعليمية باستخدام برنامج أندرويد): ت العنوان
 النحو لقسم تعليم اللغة العربية.  

( لتعليم Androidأهداف البحث: تطوير الوسيلة التعليمية باستخدام برنامج أندرويد )
 و لقسم تعليم اللغة العربية، و معرفة فعالية الوسيلة التعليمية املنتجالنح

( لتعليم النحو لقسم تعليم اللغة Androidباستخدام برنامج أندرويد )
 66العربية.

( اخلطوات يف تطوير الوسيلة التعليمية باستخدام برنامج أندرويد 6: ) نتائج البحث
ت، مجع : حتليل احلاجة واملشكاللتعليم النحو لقسم تعليم اللغة العربية

البيانات، تصميم األول للمنتاج، التصدي. من اخلرباء )األوىل(، 
اإلصالحات األوىل، التجربة املبدئية، التصدي. من اخلرباء )الثانية(، 

( املواصفات 0اإلصالحات الثانية، التجربة امليدانية، اإلنتاج النهائي. )
هولة سهولة يف استخدامها ويف محلها، وسهي: هذه الوسيلة لتعليم الذايت، 

 الوسيلة التعليمية صالحيا وفعاال.( هذه 3للفهم. )

 

                                                             

10 Muhammad Haris Hadiansyah, Pengembangan Media Pembelajaran Bahasa Arab berbasis 

Android untuk Siswa Kelas X Madrasah Aliyah, Universitas Negeri Malang, 2015  

 ،( يف تعليم النحو لقسم تعليم اللغة العربيةAndroidخدام برنامج أندرويد)تطوير الوسائل التعليمية باستحممد خري األسراري،  11 
 إبراهيم اإلسالمية مالك موالنا جامعة العليا الدراسات كلية :ماالنج( العربية اللغة تعليم يف املاجستري درجة لنيل رسالة مقدمة
 .ط .ص ،)م 2015 ماالنج، احلكومية
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 عناية. .5
: تطوير املواد التعليمية باحلاسوب لرتقية مهاريت االستما  والكالم )حبث  عنوان

تطويري يف مدرسة روعة العلوم الثانوية اإلسالمية  غوينجان تراجنكيل 
 باطي جاوى الوسطى(

ف البحث: معرفة تطوير املادة التعليمية باحلاسوب، و معرفة فعالية املادة التعليمية أهدا
 باحلاسوب لرتقية مهاريت االستما  والكالم.

 60: إن املادة التعليمية املطورة فعالية لرتقية مهاريت االستما  والكالم. نتائج البحث
 اللو أمحد فحر الدين .9

( لتدريس Delphi 7.0 ديلفي سيفنسويب ): إعداد وسيلة الربنامج احلا عنوان
مهارة االستما  )حبث جترييب يف املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية 

 الثانوية النموذجية متارام(
 Delphiأهداف البحث: ملعرفة فعالية استخدم وسيلة الربنامج احلاسويب )ديلفي سيفن 

كومية سالمية احل( لتدريس مهارة االستما  يف املدرسة الثانوية اإل7.0
 الثانوية النموذجية متارام.

نتائج البحث: استخدام احلاسوب كوسيلة التعليمية يكون فعاال يف تنمية مهارة 
االستما  لدى الدارسني الصف العاشر للمدرسة الثانوية اإلسالمية 

 63احلكومية الثانوية النموذجية متارام.
 

                                                             

ية  باحلاسوب لرتقية مهاريت االستما  والكالم )حبث تطويري يف مدرسة روعة العلوم الثانوية اإلسالمتطوير املواد التعليمية عناية،  60 
 العليا الدراسات كلية :ماالنج( العربية اللغة تعليم يف املاجستري درجة لنيل مقدمة رسالة ،غوينجان تراجنكيل باطي جاوى الوسطى(

 .ط .ص ،)م 0766 ماالنج، يةاحلكوم اإلسالمية إبراهيم مالك موالنا جامعة

  
( لتدريس مهارة االستما  )حبث جترييب يف Delphi 7.0إعداد وسيلة الربنامج احلاسويب )ديلفي سيفن اللو أمحد فحر الدين، 13 

 :ماالنج( ربيةالع اللغة تعليم يف املاجستري درجة لنيل مقدمة رسالة، املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية الثانوية النموذجية متارام(
 .ط .ص ،)م 0766 ماالنج، احلكومية اإلسالمية إبراهيم مالك موالنا جامعة العليا الدراسات كلية
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1. Hye Won Byun, SungHo Chin and Kwang Sik Chung 
 عنوان: 

Design and Implementation of Repeatable and Short-spanned m-Learning Model 

for English Listening and Comprehension Mobile Digital Textbook Contents on 

Smartphone 

تصار يف التكرار واالق منوذجوتطبي.  تصميم على البحث هذه تركزأهداف البحث: 
 الرقمي لكتابا حمتويات فهموال يف استما  اللغة االجنلزية و باجل التعلم
 .الذكي اهلاتف على احملمول

  لالستما  يةاإلجنليز  للغة الرقمي املدرسي الكتاب أن النتائج وأظهرتنتائج البحث: 
 فعالية رأكث وكان عام بشكل املتعلمني على إجيايب أار له كانباجلوال  

 .65 اإلنرتنت استخدام هلم خربات يف الذين للمتعلمني
7.  M. M. Sastry & A. Sherine Joy 

 عنوان: 
Improving Listening Skills for Cracking Versant English Test: A Case Study 

in the Use of Smartphones for Language Learning 

نمية لدى الطالب يف ت الذكية واتفاهل استخدام فعالية ستكشافأهداف البحث: ال
 فريسانت اإلجنليزية اللغة اختبار تكسريمهارة االستما  ل

 مهارات سنيحت الالح. واالختبار الذكية اهلواتف باستخدام ربنامجالنتائج البحث: 
 واتفاهلو  .فريسانتى الطالب وهم ينجحون يف اختبار لد االستما 
 عدد هاإلي الوصول وميكن أرخصو  تفاعلية أكثر تطبيقات مع الذكية
 69الريفية املناط. يف الطالب من أكرب

2. Emrah Baki Başoğlu 

                                                             
14 Hye Won Byun, SungHo Chin and Kwang Sik Chung, Design and Implementation of Repeatable 

and Short-spanned m-Learning Model for English Listening and Comprehension Mobile Digital 

Textbook Contents on Smartphone,  KSII Transactions On Internet And Information Systems Vol. 

8, No. 8, Aug. 2014, hal 2814 
15 M. M. Sastry & A. Sherine Joy  .Improving Listening Skills for Cracking Versant English Test: 

A Case Study in the Use of Smartphones for Language Learning,  International Journal of English: 

Literature, Language & Skills (IJELLS), April 2016,Volume 5 Issue 1, hal 160, 
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  عنوان:
A Comparison of Undergraduate Students’ English Vocabulary Learning: Using 

Mobile Phones and Flash Cards 
 اللغة تعلم لىع النقالة اهلواتف يف املفردات تعلم برامجأهداف البحث: ملعرفة فعالية 

 اإلجنليزية
 تعلم لىع النقالة اهلواتف يف املفردات تعلم برامج استخدام من انآاار: ج البحثنتائ

-mixed) البحث تصميم باستخدامقد جرب الباحث  اإلجنليزية اللغة

method) باريإج برنامج اجلامعية املرحلة يف يدرسون طالبا ستني مع 
هي  تائجنالو . تركيا يف األسود البحر منطقة يف تقع عامة جلامعة إعدادي

 من من فعالية أكثر هو املفردات تعلم كأداة النقالة اهلواتف استخدام أن
 61التقليدية

ا الباحثة إن البحث الذي ستقوم هببعد مطالعة البحوث اليت تتعل. هبذا البحث، 
ادة و ملاومن ناحية املواصفات،  يتكون الربجمة للباحثة من اليستوي بالدراسات السابقة. 

املادة  الوسائل السابقة يتكون من، ولكن واألصوات املساعدة لعاب اللغويةاألالتدريبات و 
 والتدريب فحسب.

 
 
 
 
 
 
 

 

                                                             
16 Emrah Baki Başoğlu,, A Comparison of Undergraduate Students’ English Vocabulary 

Learning: Using Mobile Phones and Flash Cards, TOJET: The Turkish Online Journal of 

Educational Technology – July 2010, volume 9 Issue 3, hal 1 
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 تحديد المصطلحات .ح

ري واختالف تفسو فهم اللباحثة إلزالة سوء اتوعح اليت س هناك مصطلحات
 لقارئ وهي كما يلي:ا
 تطوير املواد التعليمية .6

إللكرتوين إىل الكتاب ازارة الشؤون الدينية لو املواد التعليمية من كتاب املعلم انتاج 
  باستفادة أندروئيد

 مهارة االستما  .0
وهي مراحل  .املسموعة والنص الصوت والفهم من الكلمة والعبارة واجلملة  متييزكفاءة 

االستما  قبل مرحلة التقومي والتعليقات. وهذا أيضا مناسبة بكفاءة األساسية ملهارة 
    نوية االسالمية.االستما  يف مرحلة الثا

 (Androidأندرويد ) .3
أندرويد  . ويف هذا البحث، نو هو نةام تشغيل لألجهزة اجلوالة املستندة إىل لينوكس

 (ICS: Ice Cream Sandwich)5.7هو 
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 الفصل الثاني
 اإلطار النظري

 
 

 التعليمية وادالم .أ
 تعريف المادة التعليمية .0

حتقي.  تعليمي الذي نرغب يف تقدميه للطالب بغرضاملواد التعليمية هي احملتوى ال
أهداف تعليمية معريفية أو مهارية أو وجدانية. وهي املضمون الذي يتعلمه التلميذ يف 
علم ما. وتنو  صورة هذا احملتوى التعليمي، فقد يكون مادة مطبوعة يف الكتب واملقررات 

ور يكون مادة مصورة كالص التعليمية أو على لوحات أو على سبورات أو ملصقات. وقد
الثابتة أو األفالم، وقد يتخذ أشكاال أخرى من البسيط إىل املعقد، وقد تكون غري مألوفة 

 60للطالب واملعلمني على حد سواء.
ويقول رشدي أمحد طعيمة إن املواد الدراسية هي جمموعة اخلربات الرتبوية واحلقائ. 

ندهم، أو إلجتاهات والقيم اليت يراد تنميتها عواملعلومات اليت يرجى تزويد الطالب هبا، وا
املهارات احلركية اليت يراد اكساهبا إياهم، يهدف حتقي. النمو الشامل املتكامل هلم يف 

 62عوء األهداف املقررة يف املنهج.
فكار مجلة احلقائ. أو املعلومات واملفاهيم واألوترى الباحثة أن املواد التعليمية هي 

. بغرض حتقي. أهداف تعليمية معريفية أو مهارية أو وجدانية ة والعقليةواملهارات األدائي
ومن مث أن املواد التعليمية هلا أمهية كبرية لدى املدرسني يف تعليم اللغة العربية، ألهنا 

                                                             
 666 .ص ،ه 6500، قضايا يف الرتبية العملية ملعلمي اللغة العربية لغري الناطقني بـها ،الفوزانعبد الرمحن بن إبراهيم 60
 ،)مصر،وتطبيقات الزمة جديدة، اجتاهات :،تعليم العربية لغري الناطقني هبا مناهجة وأسالبه، أمحد طعيمةرشدي 62

 070 .ص (0775إيسكو،
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ل تساعدهم يف تعليمهم، وكذلك هلا أار كبري لدى الطلبة يف تعليم اللغة العربية، ألهنا تسه
 لك تساعد الطلبة يف جمتمعهم.هلم يف تعليمهم، وكذ

 
 طرق اختيار المادة التعليمية .8

وى  فيما يايل أكثر شيوعا يف اختيار حمت .ختيار املادة التعليميةالهناك عدة 
 مادة اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى:

املناهج األخرى: ميكن للمعلم أن يشرتشد مبناهج تعليم اللغات الثانية مثل  (أ
توى الثانية وكلغة أجنبية، يف عوء هذا املناهج يستطيع أن ينتقى احملاإلجنليزية كلغة 

اللغوي يف منهجه مع األخذ يف االعتبار التفاوت بني طبيعه اللغتني )العربية 
 واإلجنليزية( وظروف املناهج. 

رأي اخلبري : ومن املمكن للمعلم أن يسرتشد بآراء اخلرباء سواء أكانو خمتصصني  (ب
يف  للناطقني بلغات أخرى أو كانوا معلمني لدروس اللغة أو املربون يف تعليم العربية

 ميدان التعليم أو من كان له صلة وايقة بامليدان
(: ويقصد بذلك إجراء دراسة ميدانية حول خصائص الدارسني surveyاملسح ) (ج

 وتعرف ما يناسبهم من حمتوى لغوي
 65بالعربية  ا لالتصالالتحليل : يعين حتليل املواقف اليت حيتاج الطالب فيه (د
 التجريب (ه

وميكن أن يتم اختيار احملتوى على أساس من التجريب العلمي املوعوعي. 
مبعىن أن جيرب حمتوى معني، قد مت اختياره على عوء معايري جمددة على جمموعة 
جتريبية وتقارن النتائج اليت يصل اليها التالميذ بنتائج جمموعة أخرى عابطة. وعلى 

. األهداف احملتوى املقرتح يف حتقي صدقاملوعوعية ميكن حتديد مدي عوء النتائج 

                                                             
املرجع يف مناهج تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات ، رشدى أمحد طعيمة و علي أمحد مدكور و إميان أمحد هريدى65

 037-005، ص أخرى
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املنشودة. هذا النو  من التجريب هو يف الواقع حماولة الختيار حمتوى املنهج على 
 07أساس علمي.

 

 تنظيم محتوى المواد التعليمية .3
 بتيار املواد، تأيت عملية بعدها وهي تنةيم تلك املواد التعليمية، أو ترتيبعد اخو 

ما مت اختياره من معارف ومهارات، ح ى يكون له معىن واستمرارية ميكن تقدميه للمتعلم، 
وحيق. أهداف الرتبية بأكرب فعالية وكفاية ممكنة، ولكي ال يكون أكثر مالئمة للتعليم 

 والتعلم، ويكون برناجما تربويا متماسكا متاسقا متوازنا.
سية ينبغي واد الدراسية فهناك عدة معايري رئيوأما املعايري للتنةيم الفعال حملتوى امل

تفكري ر بشأهنا عند التفكري يف تنةيم حمتوى املواد التعليمية جنبا إىل جنب عند الااختاذ القر 
 ، أو النطاق والتكامل واالستمرار والتتابع .  داف ، وهذه املعايري هي : اجملاليف األه
 

  (Scope)المجال النطاق (أ
ئيسية اليت ما هي األفكار الر  و يتعل. مباذا نعلم وما ستشمله املواديعين املعيار الذي 

املواد ؟ نط. املواد يتناول اتساعة وعمقه واجملاالت اليت يتضمنها ومدى  اتضمنهت
تعلمه تعلمه ، وما ميكن أن ي الطالبالتعم. يف هذه اجملاالت، وما ينبغي على كل 

  جيب أن يضمن منهج املدرسةوال يتعلمه البعض انآخر، وما ال الطالببعض 
  (Integration)التكامل (ب

وهو املعيار الذي يبحث يف العالقة الفقية بني خربات املناهج أو أجزاء احملتوى للمواد 
التعليمية ملساعدة املتعلم على بناء نةرة أكثر توحدا توجه سلوكه وتعامله بفعلية مع 

 احلياة . مشكالت

                                                             

كويت، )املنهج املدرسي أسسه وتطبيقاته الرتبوية، علي جماور و فتحي عبد املقصود الديب،  صاحل الدين دحمم 07 
 .365م(، ص 6520دارالقلم : 
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  (Continuity)االستمرارية (ج
التكرار الرأسي للمفاهيم الرئيسية يف املنهج ، فإذا كان مفهوم الطاقة مهما العلوم وهي 

فينبغي تناوله مرات يف منهج العلوم ، وإذا كان اهلجاء السليم مهما فمن الطبيعي 
 االهتمام به والتأكيد عليه وتنمية مهاراته على امتداد الزمن.

 (Sequence) التتابع (د
مرارية ، ه احملتوى على امتداد الزمن ويرتبط التتابع باالســــتوهو الرتتيب الذي يعرض ب

فهناك تداخل بينهما ، ولكن التتابع يذهب إىل أبعد مما تذهب إليه االســــــــــتمرارية ، 
فنفس املفهوم أو العنصـــــر ميكن أن يعاف  بنفس املســـــتوى مرات ومرات، فال حيدث 

 06ه .منو يف فهمه، أو يف املهارات أو االجتاهات املرتبطة ب
 

 مهارة االستماع ب. 
 مفهوم مهارة االستماع  .0

استقبال الصوت ووصوله إىل األذن بقصد وانتباه، وهذا النو  هو االستما  هو 
االستما  و  00املستخدم يف احلياة والتعليم فهو احدى عملييت االتصال بني الناس مجيعا.

السمع  متحّدث خبالفهو فهم الكالم، أو االنتباه إىل شيئ مسمو  مثل االستما  إىل 
الذي هو حاسته وآلته األذن، ومنه السما  وهو عملية فسيولوجية يتوقف حدواها على 

 . 03سالمة األذن، والحيتاج إىل أعمال الذهن أو االنتباه ملصدر الصوت
وصوله و  الرسالةاستقبال إذان املراد مبهارة االستما  يف هذا البحث هو كفاءة 

 ح ى يفهم املستمع.  إىل األذن بقصد وانتباه

                                                             

دار الغايل  : ، أسس إعداد الكتب التعليمية لغري الناطقني هبا ) الرياض. ناصر عبد اهلل الغايل وعبد احلميد عبد اهلل 06 
 65( ص :  6556، 

أم القرى،  ) مكة املكرمة : جامعةأسسه ومداخله وطرق تدريسه  تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى،ناقة، حممود كامل ال 22 
 . 600( ص  6529

 09( طبعة اانية، ص .  6553، ) القاهرة : الدار املصرية اللبنانية، تعليم اللغة العربية بني النةرية والتطبي.ة ، حسان شحات 03 
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 مهارات االستماع  .8

يتضمن االستما  مهارات متعددة ختتلف من جمال إىل آخر، وميكن إبراز أهم 
  05مهارات االستما  فيما يلي:

 االنتباه ملدة طويلة  (أ

إن دقة السمع عامل فيسيوليوجي هام، وهي يف الوقت نفسه مهارة ميكن تعلمها،  
اليت  أو القارئ، والتوجيه إليه، وحذف عوامل التشتيت وذلك برتكيز االنتباه مع املتكلم

 تصرف الذهن عن االنتباه.
 إدراك األفكار األساسية والفرعية للنص املسمو  (ب

وتلك املهارة من مهارات الفهم، فاملستمع عليه أن يعرف األفكار األساسية  
 للموعو  املسمو ، ويعرف ماتتضمنه هذه األفكار من أفكار جزئية متضمنة.

 إدراك العالقات املختلفة يف عوء النص املسمو  ج( 
فاملستمع اجليد هو الذي حيلل املوعو  املسمو ، و يدرك العالقات املختلفة  

للموعو  و يربط بني املعاىن و بعضها و ال يتأتى ذلك إال باإلصغاء اجليد للنص 
 املسمو .   

 فهم املسمو  بسرعة ودقة  (د
عة يا اليت تستلزم من املستمع أن يتدرب عليها دائما، فمتابو تلك من املهارات العل 

 املتكلم مهارة إذا دّرب عليها الفرد زادت قدرته اإلستيعابية، فيسهم الكالم بسرعة و دقة. 
 إصدار احلكم على ما يف النص املسمو   (ه 

و تلك مهارة حتليلية نقدية، جتعل من املستمع قاعيا حيكم على جودة النفس  
مو  أو رداعته، و ال يتأتى ذلك إال إذا كان السامع على درجة من الثقافة جتعله قادرا املس

 على إصدار األحكام العادلة على ما ُيسمع.
 فهم معاين املفردات بأوعاعها يف اجلمل يف أاناء الكالم املسمو  و(

                                                             

 17( طبعة أوىل، ص.  6550) الرياض : دار املسلم، املهارات اللغوية ماهيتها وطرائ. تدريسها، ان، أمحد فؤاد علي 24 
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ا، و فال شك أن املعىن الكلمة يتغري بتغري موقعها باجلمل، و تغري على ما إعراهب 
من مهارات اإلستما  أن يدرك املستمع معىن كل كلمة يف مكاهناالصحيح، وذلك بربطها 

 مبا قبلها و ما بعدها من معان، يدرب عليها بوعع الكلمات يف مجل توعح معنها. 
 التفاعل مع املتكلم أو القارئ ز(

ع ما قإن من مهارات اإلستما  أن يتفاعل املستمع مع املتكلم أو القارئ و يتو  
يقال و يستخلص اإلستنتاجات، و مييز بني احلقيقة و اخليال من الكالم و يدرك مدى 

 .صقد املتكلم، و إميانه ملا يقول
 

 مراحل االستماع  .3

مهارة  ور إنعلى أمحد مدكوقال  حتتاج إىل تدريب متصل، لتنمو تدرجييا. مهارة االستما 
 09ما يلي:ك االستما 

 التمييز السمعى (أ
عرف يف القراءة على متييز السمعى، فالتمييز السمعى مهارة سابقة على يعتمد الت 

تعرف والزمة حلدواه. و متييز السمعى مهارة رئيسية تشتمل على عدة مهارات فرعية، هي  
 كما يلي على الرتتيب:

 التذكر السمعى، و هو القدرة على تذكر األصوات يف نةام تتابعي معني.  (6

 سط و النهاية يف الكلمة. متييز أصوات البداية و الو  (0

 التصنيف  (ب

تركز هذه املهارة على العثور على العالقات املعنوية بني الكلمات و احلقائ. و   
املفاهيم و األفكار. و مثال ذلك أن اإلنسان قد يصنف املذيا  و التلفاز معا، على أهنما 

مع معا أو أن جي جهازا إرسال. و عندما يستطيع التلميذ التصنيف فإنه يكون قادرا على
 يصنف املفاهيم املختلفة و األفكار املتنوعة طبقا خلاصية ما مشرتكة فيما بينها.
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 استخالص الفكرة الرئيسية (ج
إن استخالص الفكرة الرئيسية مهارة فهم على جانب كبري من األمهية، ألهنا 

ملفاهيم الواردة اتتطلب من املستمع أن يركز على كثري من الكلمات املفتاحية، و احلقائ. و 
 يف املوعو  و أن حيدد النقطة اليت تدور حوهلا هذه الكلمات و احلقائ. و املفاهيم.

 التفكري االستنتاجي د(
أما مهارة العليا من مهارات الفهم القائمة على التحليل و التفسري و معاجلة  

يستخلص  كيف  األفكار، و هي مهارة التفكري اإلستنتاجى. و تعلم هذه املهارة املستمع
 األفكار و النتائج املذكورة عمنا أو بطريقة غري صحيحة. 

 احلكم على صدق احملتوى ه(
إذا كانت املهارات السابقة  هي مهارات إستقبال يف عمومها فإن هذه املهارة و  

هي "احلكم على صدق احملتوى"، و املهارة التالية وهي مهارة "تقومي املسمو "، مها من 
التقومي، الذي يتجاوز جمرد إستقبال الرسالة إىل "نقدها" بأبراز حماسنها و  نو  التفكري

 عيوهبا، "و احلكم عليها". 

 تقومي احملتوى (و
إن مهارة "تقومي احملتوى" أرقى مهارات التفكري و الفهم على اإلطالق. فهي  

توقف املستمع على مدى دقة املتحدث يف اختيار الكلمات املفتاحية، و حتديد 
 املفهومات.
 إن االستما  له مراحل وهي:  (DeVitoقال دقتو )و 

 لفسيولوجيةا احملفزات تتحول عندما االستما  عملية بدأاسقبال الرسالة من املتكلم.  (أ
 يف هذه املرحلة يتكون من السما  واالنتباه. .نفسي شيء إىل

لة حنن سنعرف رح. يف هذه املمعىن وإعطاء والتعلمفهم املعىن. هذه املرحلة يتكون من   (ب
  املراد من املتكلم
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جة من النتي .رسائلال نتذكر أن إىل حباجة حنن االستما  عملية خاللالتذكر. من   (ج
 البحث تدل على أن الناس اليسطيعون التذكر ما مسعه إالنصفه.

 التقومي. يتكون هذه املرحلة من التقومي والنقد ملا يسمع (د

  01ته.رسالمن  نفكر ما للمتحدث االستجابة هذهالتعليقان.  (ه
وهذا البحث يرتكز يف املرحلة استقبال الرسالة وفهم املعىن والتذكر. وهذا أيضا 

 مناسبة بكفاءة األساسية ملهارة االستما  يف مرحلة الثانوية االسالمية

 
 أنواع االستماع .4

 ينبغي أن يتضح يف ذهن املعلم الفرق بني نوعني من االستما  مها:
يكون اخلدمة هدفني: إما لالستما  املقصود لبعض عناصر اللغة  االستما  املكثف. و  (أ

كجزء من برنامج تعليم اللغة العربية. وقد يكون من أجل تنمية القدرة على الفهم 
 بشكل عام. 

االستما  املوسع. ويستهدف إعادة االستما  إىل املواد اليت سب. عرعها على الدارسني.  (ب
أو شكل جديد. كما يستهدف االستما   وذلك يف بيئة جديدة، أو موقف جديد،

 00إىل املفردات والرتاكيب اليت مازال الطالب عاجزا عن أن يألفها أو مل يؤلفها بعد.

وهذا البحث نو  من االستما  املكثف. وهذا النو  مناسب بكفاءة الطالب يف 
 املرحلة األوىل 

 
 مكّونات االستماع  .5

ت ال ينفصل إحداها عن انآخر يقسم االستما   إىل أربعة عناصر أو مكونا
والميكن النةر يف هذه العناصر كعناصر متتابعة ولكن ينةر إليها نةرة الرتابط والتداخل 
                                                             
26 Herry Hermawan, Menyimak (Ketrampilan Berkomunikasi yang Terabaikan), (Yogyakarta: 

Graha Ilmu), hal 36 
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فهم أ( )والتأاري والتأار وأن كل عنصر من هذه العناصر يتطلب الكثري من املستمع. وهي 
ربط  ، و)د(المتقومي ونقد الك، )ج( تفسري الكالم والتفاعل معه، )ب( املعىن اإلمجايل

 02املضمون املقبول باخلربات الشخصية أى التكامل بني خربات املتعلم وخربات املستمع. 
 

 العوامل المؤثرة في تنمية االستماع .6

هناك عوامل عديدة تؤار يف االستما ، فالسمع هام لالستما  أمهية الرؤية للقراءة 
ذا عوض هذا الضعف، وإفإذا كان مسع الطفل ععيفا: وجب عالجه أو تزويده مبا ي

تعذر ذلك وجب إجالس الطفل يف أفضل مكان يتيح له القدرة على االستما ، ومثة 
عوامل مادية يف حجره الدراسة تعوق االستما  كالضوعاء اليت تنبعث من الطري.، 
وحركة التالميذ داخل الفصل، وعلى املعلم أن يبذل قصارى جهده لتوفري اجلو الذي 

جليد يف حجرة الدراسة. وفيما يلي عدة مقرتحات تساعد على تنمية ييّسر االستما  ا
  05االستما  لدى التالميذ:

يساعد على حسن االستما  وعع التالميذ يف األماكن املالئمة وعبط النةام  (أ
 والتقليل من الضوعاء

جلعل التالميذ أكثر استعدادا وهتّيؤا لالستما  علينا أن نقوم بربط املادة املقروءة أو  (ب
امللقاة على مسامعهم خبربات التالميذ السابقة وتوعيح معاىن الكلمات اجلديدة وإلقاء 

 األسئلة املثرية.

مساعدة التالميذ على إدراك اهلدف من االستما  و الرغبة فيه سواء أكان اهلدف هو ج( 
 ناالستما  أم التوصل إىل إجابة عن أسئلة معينة أو حتديد األخطاء الواردة فيما يلقى م

 أفكار.
 جلعل املادة املسموعة املالئمة ملستوى نضج التالميذ و مدى إنتباههم و خرباهتم السابقة. ( د
 زّود التالميذ بالتوجيه الذى يساعدهم على إعادة إلقاء ما مسعوا و تلخيصه و شرحه.  ( ه

                                                             

  607( ص. 6500ثقافة، ، )القاهرة : دار الأساسيات تعليم اللغة العربيةفتحي على يونس و حممود كامل الناقة،   02 
 630 ص، أساسيات تعليم اللغة العربيةفتحي على يونس و حممود كامل الناقة،  05 
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 ساعد التالميذ على تقومي املوعوعات اليت يسمعوهنا. (و
 ية اإلصغاء املهذب املعترب و التفاعل و أعضاء اجلماعة.وّجه التالميذ حنو أمه (ز
حّدد بعض الربامج اإلذاعية اخلاصة حبيث تتناسب مع املنهج التعليمي للتالميذ و  (ح

 استخدامها مث خطط أنواعا من النشاط تليها و ترتتب عليها.
عد االستما  ب شجع التالميذ و األباء على تقومي مثل هذه الربامج اإلذاعية و مناقشتها (ط

 إليها.
 وجه التالميذ حنو تنمية قدراهتم على تقومي منوهم ىف مهارة الالستما . (ي
 

 تعليم االستماع  .7

هناك عدد من األساليب اليت تفيد يف تدريب تالميذك على االستما ، وهي أساليب 
 37: يوظيفية تقريبا، يستخدمها التالميذ يف بيئتهم وحياهتم العلمية. وتلك األساليب ه

 التمييز باستخدام التنغيم (أ

يشكل تدريس األذن جانبا جوهريا من تدريس النط.، فإذا مل يستطع التالميذ استما  
 تفاصل الصوت، والتوكيد والتنغيم فسوف يكون من املستبعد عليهم حماكتها.

 األسئلة السريعة (ب

 بة بسرعة.امن بني أهداف برامج االستما  تدريس التالميذ على الفهم بسرعة واالستج

 قطع الفهم ج(  
يقل نصيب معةم التالميذ من املران على االستما  إىل املقتطفات الطويلة من لغة  

 احلديث أو الكالم، ختري قطعة تقل فيها املفردات اجلديدة وأمسهعا للتالميذ.
 اإلذاعات ( د  
 راديو.بال من عناصر تعلم اللغة العربية اكتساب القدرة على االستما  لإلذاعات    
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 مقتطفات من حماداات  (ه  
األهداف هي تشجيع التخمني، وعلى املستمع أن حيتفظ يف ذهنه مبؤشرات لكي يكون    

 على أساسها فروعا
 احملاعرات -و  

 ميكن هلذه أن تكون قيمة يف املرحلة املتوسطة ومابعدها.      
االستما   عده يف تدريسوأما التوجيهات اليت ميكن أن تقّدم للمدرس مقرتحات تسا

ولكنها مع ذلك مقرتحات عامة مفيدة يف كل أنوا  االستما  ففيما  من أجل االستمتا ،
  36يلي:

إن املعلم جيب أن يوعح لتالميذه، اهلدف من النشاط الذي جيري فيه االستما ، وجيب  (أ
ن عأن يكون هذا اهلدف مفهوما عند األطفال وأن يقدروه فمثال عندما جيري احلديث 

هنر النيل ويستمع التالميذ إىل معلومات عنه، جيب أن يفهم التالميذ ملاذا يستمعون هلذا 
 احلديث.

إن املعلم جيب أن يعطي اهتماما لأللفاظ غري املألوفة.إن املعلم جيب أن يكون عارفا  (ب
باأللفاظ اليت تستعمل يف النشاط الذي يستمع إليه التالميذ، واأللفاظ غري املألوفة يف 

ذا النشاط ومن املمكن أن يستمع التالميذ هلذه الكلمات ألول مرة، وتناقش بعد ه
 ذلك وتربط مبا عند التالميذ من اروة لغوية، ومبا عندهم من خربات سابقة.

إن املعلم جيب أن حياول مع التالميذ إعطاء انتباه أساسي لتذكر اخلربات املرتابطة، إنه   (ج  
ربط ما يسمعون مبا يعرفون وعم ما يسمعونه إىل مالديهم جيب أن يدّرب تالميذه على 

 من خربات.
إن املعلم جيب أن يستخدم التوجيه مع التالميذ كي يكون هذا التوجيه عامال مساعدا  (د   

يف توجيه انتباه التالميذ حنو نقاط معينة يف احلديث، كهدف املتحدث مثال. وميكن أن 
 الميذ قبل أن يبدأ االستما .يعد هذا التوجيه من قبل ويقدم الت
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 ىإن املعلم جيب أن يرّكز أساسا على االستما  املمتع. ذلك أن االستما  إىل املوسيق (ه   
اجلميلة املختارة، حيدث عند اإلنسان هزة مثرية. واحلديث اجلّذاب أيضا، والشعر اجليد  

 . تالميذكذلك، يضع أسسا لالستمتا  الذي مل يكن واعحا يف أول األمر عند ال

 
 أهمية تعليم مهارة االستماع  .2

موقع مهارة االستما  إىل اللغة العربية بالنسبة لطالب غري عريب، ناط. بلغات 
 ال تكاد تنقطع حاجته هلا ح ى بعد مغادرته البلد العريب الذي عاش فيه املهارة اإهنأخرى، 

كان يها القراءة، مب. من أجل هذا حتةي مهارة االستما ، تلأو الربنامج الذي اتصل به
فقد 30.متميزة يف برامج تعليم اللغة الثانية دون تقليل بالطبع من شأن غريمها من املهارات
دريس تأدى الدور الذي يلعبه االستما  يف عملية االتصال إىل النتيجة القائلة بأن 

 33االستما  أمر عرري، ما مل تكن مهارة االستما  قدرة إنسانية كامنة.
 

 يم مهارة االستماعأهداف تعل  .9

 : 35يهدف تعليم االستما  إىل حتقي. ما يلى
تعريف األصوات العربية ومتييزما بينها من اختالفات صوتية ذات داللة عندما  (أ

 تستخدم يف احلديث )الكالم( العادي وبنط. صحيح

 تعريف احلركات الطويلة واحلركات القصرية والتمييز بينها  (ب

 ة يف النط. التمييز بني األصوات املتجاور  (ج

 تعرف كل من التضعيف أو التشديد والتنوين ومتييزها صوتيا  (د

 ادراك العالقات بني الرموز الصوتية والرموز املكتوبة  (ه
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 االستما  إىل اللغة العربية دون أن يعوق ذلك قواعد تنةيم املعىن  (و

 مسا  الكلمات وفهمها من خالل سياق احملاداة العادية  (ز

 شتقاقي(  الناجتة عن تعديل أو حتويل يف بنية الكلمة )املعىن االادارك التغريات يف املعىن (ح

 فهم استخدام الصيغ املستعملة يف اللغة العربية لرتتيب الكلمات تعبريا عن املعىن  (ط

 فهم استخدام العربية للتذكري والتأنيث واألعداد واألزمنة واألفعال  (ي

 بية فهم املعاين املتصلة باجلوانب املختلفة للثقافة العر  (ك

إدراك أن املدى الداليل للكلمة العربية قد خيتلف عن ذلك الذي تعطيه أقرب كلمة  (ل
 يف لغة املتعلم الوطنية 

 فهم مايريد املتحدث التعبري عنه من خالل وقع وإيقا  وتنغيم عادي  (م

 إدراك نو  االنفعال الذي يسود احملاداة واالستجابة له (ن
، ظللحف، للرتديد املباشرهي  وتقسيمات أخرى ألهداف تعليم االستما  

 39لالستيعاب والفهم. ، والستخالص األفكار الرئسية
 

 االستماع تعليمأساسّيات  .01

يتضمن تعليم االستما  عدة أساسيات جيب االلتفات إليها ح ى نتمكن من 
 حتقي. أهداف تدريسه بيسر وسالمة، وهذه االساسيات هي :

ملية ، والتفكري املركزي عروري لعاالنتباه مطلب أساسي لسما  رسالة وتفسريها (أ
إعفاء معىن على مايتم مساعه، وإن تقومي املصدر والرسالة نفسها الزم لتحديد سلوك 

 املستمع مستقبال.

املعني الرئيسي  لالنتباه  هو حذف عوامل التشتيت الشعورية واألشعورية. ومن أمثلة   (ب
مات اري باستخدام الكلهذا التشتيت االستما  للمتحدث بدال من الرسالة، والتأ
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املشحونة باالنفعاالت. والسامع الكفء يقّدر أمهية االستما  الفعال، ويعلم أن مثل 
 هذه الفاعلية تقّل كثريا عندما يعاين من متاعب جسمانية أو نفسية.

التدريس السليم يزيد من وعي الطالب بأساليب توجيه االنتباه إىل جانب أساليب  (ج
 جتنب التشتيت

الة جيب على الطالب أن يتعلم كيف يوجه كل ما يعرفه فعال عن املوعو  فهم الرس (د
حنو تفسريه. وعليه أن يكتسب القدرة على متييز املوعو   الرئيسي أو الفكرة الريئسة 

 عن التفاصيل وأمثلة التوعيح
االستما  اجليد يتطلب اإلحاطة الكاملة بالتفاصيل، ح ى ميكن فهم الفكرة االساسية  (ه

 الفهما كام
تكوين مهارة االستما  الناقد، يتطلب التدريب على اكتشاف العالقات املنطقية،  (و

،  وأساليب الدعاية املفروعة، وأهداف املتحدث. وكما هو احلال يف تعليم أية مهارة
 فإن املمارسة عرورية لكنها وحدها التكفي.

نسان أن يعيد الاالستما  اجليد يكون يف بعض األحيان أكثر من القراءة. فليس بوسع ا (ز
االستما ، كما يعيد القراءة، كما أن معدل السرعة يفرض على املستمع أكثر مما حيدده 

 هو نفسه.
معاين الكلمات جيب إدراكها فورا، حيث إن استخدام القاموس أمر متعذر أاناء  (ح

 االستما 
أخطر عائ. لالستما  الفعال هو أن عقل املستمع يعمل أسر  بكثري مما يستطيع   (ط

ملتحدث أن يتكلم. فمن املهم أن يتعلم املستمع استخدام هذا الفارق يف السرعة لكي ا
 يدعم استماعه بدال من أن يسمح لنفسه ألن يشتت

االستما  له أنوا  متعددة منها : االستما  االنتقائي، االستما  احلاذق، االستما   (ي
طالعي، ، االستما  االستالناقد، االستما  اجملامل، االستما  اليقظ، االستما  احلافظ

 االستما  التفاعلي املتأمل
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كفاءة االستما  ترتبط ببعض العوامل مثل التأاري، واحلزم، والتدريب، والذكاء،  (ك
 ودرجة االنتباه.

 
 وسائل تعليم مهارة االستماع  .00

يف حصة فهم املسمو  يستمع الطالب عادة إىل نص من شريط أو يستمعون إىل 
نصا من كتاب. وحيتاج الطالب يف حصة فهم املسمو  إىل بعض  املعلم وهو يقرأ عليهم

 31املعينات البصرية اليت تساعدهم على الرتكيز والفهم. وهذه هي املعينات البصرية:
 اإلشارة )كأن يشري املعلم إىل الكرسي للتعريف مبعناه( (أ

 استعمال النماذج )كتقدمي منوذج للحصان مثال للتعريف مبعىن حصان(  (ب

 لصور والرسوم التوعيحيةاستعمال ا (ج
 التمثيل لبيان معاين األفعال مثال وبعض الصفات (د
السياق : ويشمل اللفةي )مثل : ذهبت إىل املكتبة ألحبث عن كتاب جديد(  (ه

 الطبيعي )املوقف أو املواقف املوعحة للمعىن( والسياق 
 االشتقاق وبيان تركيب الكلمة الصريف وعالقته بأخرى معروفة. (و
يف معىن الكلمة مبرادفاهتا، أو شرح معىن اجلملة جبملة أخرى مرادفة هلا الرتادف : تعر  (ز

 يف املعىن، وهو مايعرف بإعادة صياغة اجلملة.
 التضاد أي إعطاء عكس الكلمات لبيان معانيها (ح
 التعريف (ط
الرتمجة : ويشمل هذا ترمجة النصوص األساسية وكذلك املسارد الثنائية اللغة يف  (ي

  خاص من الكتاب الدراسي.صلب الدروس أو يف جزء 
صالح عبد اجمليد العريب إن أهم الوسائل لتعليم املهارات االستما  هي وقال  

التسجيالت الصوتية على شرائط أو أسطوانات واملادة اإلذاعية واأللعاب اللغوية والتمثيل، 
                                                             

جامعة مالك  ) الرياض: عمادة شؤون املكتباتاملعينات البصرية يف تعليم اللغة، حممود إمساعيل صيين و عمر الصدي. عبد اهلل،  31 
 615( ص .  6525سعود، طبعة أوىل، 
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واليقتصر استعمال هذه الوسائل على تعلم مهارة االستما  فحسب، بل تستخدم أيضا 
  30وىلاالستما  بالدرجة األتعزيز كل املهارات اللغوية األخرى، ولكنها تفيد مهارة  يف

وميكن أيضا االستما  إىل خمتارات معينة من األغاين الشعبية عن طري. األشرطة 
املسجلة واالسطونات. ومثل هذه املراد السميعة تزويد التالميذ بفرص االستما  ألعمال 

لفية الفنية ه مشهورين من البلد اليت يتعلمون لغتها. ومثل هذه اخلفنية ملؤلفني وملحنني علي
وما تشتمل عليم من عناصر اقافية منتاقة قد يستحوذ على احملبني للموسيقى وتدفعهم 

  32إىل االجتهاد يف تعلم اللغة األجنبية. 
يف وسيلتها مثل الغناء. يف الباب األول  لذلك ستزيد الباحثة األصوات املساعدة

اك موعو  هوايات الطالب واملعرض، فيمكن الباحثة زيادة الغناء العريب حتت العنوان هن
أنشودة القراءة لنجمة هديل غنام. ولتكون الوسيلة جذابة ستزيد الباحثة باللعبة اللغوية 

 أيضا. 
إن اللعب يعترب مؤارا سلبيا. بل يف الواقع، هو  (Samuel Henry)قال مسويل هنري 

منها يعرف الطلبة التكنولوجي، يدرب على اتبا  النةام وإرشادات، ويدرب  يؤار اجيابيا،
 (.Putra dkk, 2016:47)على إهناء املسألة 

  

                                                             

م،  0772لعدد األول ا، اجمللة اهلجوم السنة الرابعة دور الوسائل التعليمية يف حتسني عملية التعليم والتعلمعبد الوهاب راشدي، 37  
 62ص 

 325ص  ،الوسائل التعليمية واملنهجأمحد خريي حممد كاظم وجابر عبد احلميد جابر،  38 
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 (Androidج. أندرويد )
 تعريف أندرويد .0

من الربامج املقصود ألجزهة النقالة تتضمن نةام أندرويد هو عبارة عن جمموعة 
( توفر املعدات SDKالروبوت ستاندار كيد ) التشغيل والربجميات الوسيطة، والتطبيقات.

( ما هو مطلوب لتطوير التطبيقات على منصة أندرويد APIواجهة برجمة التطبيقات )
 35باستخدام لغة الربجمة جافا
ثريا ك  ، الطالب مل يأخذوا الفائدة من التكنولوجياالتكنولوجي يف هذا العصر بتقدم

م برجميات التعلم وتصمي م الوسيلة التعليمية، لذلك ينبغي علينا أن نكون بتصميللتعلم
 .  باستفاد التكنولوجيا اإللكرتوين
جذب  تنةيم احملتوى مبا يؤدي إىل مبادئ تصميم برجميات التعلم اإللكرتوين هو      

. انتباه املتعلم حنو العرض ومتكينه من ممارسة كافة األنشطة التعليمية أاناء تفاعله مع العرض
( إتاحة الفرصة لتجريب واختيار احملتوى والتنقل خالل خالل الربجمية 6والتنطيم هو )

( حتديد 0( بني األفكار الرئيسية واملعلومات، )linksبطرق متنوعة تعتمد على الروابط )
( وصف كل شاشة 3احملتوى وتعريفة مبعىن حتديد األفكار األساسية واملهمة يف احملتوى، )

( تصميم 5راج وحتديد أيقونات التفاعل مع الربجمية، و )تةهر أمام املتعلم لوحات اإلخ
 57لوحة مسار التعلم من خالل الربجمية لالسرتشاد يف عملية التعلم.

 أنواع أندرويد .8
، (Cupcake) 6.9، أندروئيد 6.6، أندرويد 6.7: أندروئيد أنوا  أندرويد هي 

 :Froyo) 0.0د (، أندروئيEclair) 0.6و  0.7(، أندروئيد Donut) 6.1أندروئيد 

Frozen Yogurt 0.3(، أندروئيد (Gingerbread أندروئيد ،)3.6و  3.7 

                                                             
39 Nazaruddin Safaat H, Android Pemrogaman Aplikasi Mobile Smartphone dan Tablet PC 

Berbasis Android, (Bandung, Informatika, 2014), hal 1 

 05م(، ص0765، )الرياض: مكتبة الرشد، تقنيات التعليم من األصالة إىل احلداسةحممد ناسية، إيناس السيد  40 
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(Honeycomb أندروئيد ،)5.7 (ICE: Ice Cream Sandwich أندروئيد ،)5.6 (Jelly 

bean.)56   5.7ويف هذا البحث نو  أندروئيد هو (ICE: Ice Cream Sandwich) . 
  فوائد أندرويد .3

( مربوط جبوجل 0ملن يريد تطويره، ) مفتوح املصدر( 6)من فوائد أندرويد هي 
(Google( .كل شيء يتعل. جبوجل يتعل. أيضا بأندرويد .)3 . )Multitasking اجلوال .

( 5بأندرويد يستطيع أن يعمل برامج معا مثل يبحث عن األخبار بسما  املوسيقى، )
 50سهل يف استخدامه.

وتر. ملواقع عادة تشغيل على جهاز كمبيأندرويد لديه القدرة على تشغيل معةم او 
ميكنك التمتع املواقع املختارة، والشبكات االجتماعية والربيد االليكرتوين باستخدام أنوا  

. وهو مثل جهاز كمبيوتر HTMLاهلواتف النقالة. وذلك ألن الروبوت اهلاتف متواف. مع 
 53ميكن وععها يف اجليب.

ية ميكن استفادته لتقدم تدريس اللغة العرب إذان، ألندروئيد فوائد كثرية. لذلك 
 بتطوير الوسيلة املناسبة.

 
 طريقة إعداد الوسائل التعليمية ببرمجة أندرويد .4

 أندائرييد اعدة، منها مبسهناك طرائ. كثرية إلعداد الوسائل التعليمية بربجمة أندرويد 
(Andaired.إعداد الوسائل على برجمة بور بوينت )ب( إعداد  (. والطريقة هي )أ(ISpring 

Suite( إنتاج )ج( .publish إعداد جافا .)6.9(. )د (Java تصوير نتيجة من )ه( )
publish  معAndaired  وAir_SDK  ح ىGenerate Application Descriptor)و )و ، 

                                                             
41 M. Hilmi Masruri, 175 Aplikasi Ngetop Android, (JakartaKomputindo: PT. Elex Media ), hal 4-

14 

 
42 M. Hilmi Masruri, 175 Aplikasi Ngetop Android, hal 3 

( يف تعليم النحو لقسم تعليم اللغة العربية. Android.تطوير الوسائل التعليمية باستخدام برنامج أندرويد)حممد خري األسراري43 
 61(، ص  0769)البحث العلمي: 
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Build APK55 النتيجة من .Build apk   تكونapk وبعد ذلك يستطيع استخدامها يف .
 ة. اجلوال لتعلم اللغ

بتعليم  نيى املعنلاهلاتف اجلوال أصبح ظاهرة اجتاعية واقافية وأخالقية وجب ع
 التعلم أدوات أفضل والجلا اهلاتف إنو 59اللغة سربا أغوارها للنهوض باللغة العربية.

 :انآتية للمسوغات هبا نيالناطق لغري العربية اللغة تعليم اإللكرتوين الالسلكي يف
 كي نت،رت باإلن املتصل الذكي اجلوال هبا نيالناطق غري بيةالعر  اللغة متعلمو ميتلك .أ

 تكلفة ميثل لن أنه التعليم؛ يف توظيفه ميكن لذا بلداهنم؛ يف ذويهم مع يتواصلوا
 .التعليمية املؤسسة أو نياملتعلم على تعليمية

 تنمية يف اجلوال اهلاتف تطبيقات استخدام ليةافع أوعحت اليت البحوث تعدد  .ب
 اللغوي رجخلوا ،)والقراءة االستما (  اللغة تلقي مهارات متمثال يف وياللغ الَدخل
 )والكتابة احلديث (ةاللغ إنتاج مهارات يف متمثالا 

 العام مناط. من العديد يف اجلوال اهلاتف توافر  .ج
 واخلدمة قبل للمعلمني مستدامة مهنية تنمية إحداث على أقدر اجلوالة اهلواتف  .د

 51وأانائها.
ب يف املدرسة نشر الدين الثانوية االسالمية هلم اهلاتف اجلوال وانآن، الطال

لالتصال بينهم ولكن مل يستفيدوا كثريا للتعلم. لذلك قامت الباحثة بتطوير الوسيلة 
رة التعليمية ملهارة االستما  باستفادة أندرويد لرتقية كفاءهتم  يف اللغة العربية خاصة يف مها

 االستما .
 

 

 

                                                             
44 Modul Workshop Mobile Learning Aplikasi Android for Education, (Malang: Multiedukasi), 

hal 2 

 5، ص (0761باهلتف اجلوال، )الرياض: دار الوجوه،  تعليم اللغةعلي،  السيد زكي أسامة45 
 36، ص تعليم اللغة باهلتف اجلوالعلي،  السيد زكي أسامة  46 
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 الفصل الثالث
 منهج البحث 

 
  منهج البحث .أ

ستخدم الباحثة منهج البحث والتطوير. وهو طريقة البحث الذي ُيستخدم ت
ة هذا املنهج ستخدم الباحث. تلتحصيل االنتاج املعني ولتجريب فعالية ذلك االنتاج

بتجربة فعالية  تماقو أندرويد فادة هارة االستما  باستملالتعليمية  املواد تطويرألهنا تريد 
 تاج. االن

 
 إجراءات البحث والتطوير  .ب

( هي Sugiono( يف كتاب سوغيونو )Borg and Gallواخلطوات كما قال بورغ وغال )
عديالت التمجع البيانات، تصميم االنتاج، تصدي. من اخلرباء، ، حتليل املشكالت
التعديالت ،  جتربة امليدانيةالتعديالت والتصحيحات ، ، جتربة الفردية ، والتصحيحات

 .50االنتاج انآخر، و التصحيحاتو 
 أما اخلطوات يف هذا البحث كما يلي:

 حتليل املشكالت .6
قبل حتليل اإلحتياجات، الباحثة يف احلاجة إىل معرفة املشكالت واإلمكانيات يف 

عّلم مالحةة عملية التالبيانات معروفة من مدرسة نشر الدين الثانوية اإلسالمية. هذه 
 واالستبانة.والتعليم 

  

                                                             
47 Sugiono. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D. 

(Bandung: Alfabeta, 2010). Hlm. 409 
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 ع البياناتمج .0
 .ايف تدريس اللغة العربية واملشكالت اليت يواجهوهن ةبنشطة الطلأالباحثة تالحظ 

ب املتعلقة بـ والكت كتاب اللغة العربية من وزارة الشؤون الدينية،الباحثة تقرأ املادة يف  و 
Android . والوسيلة التعليمية ومهارة االستما 

 تصميم االنتاج .3
ما  للصف العاشر من املدرسة الثانوية اإلسالمية. واملادة االست وسيلة تصمم الباحثة

من الوزارة الشؤون الدينية. واملوعوعات يف املستوى  0763 منهجاللغة العربية كتاب   من
، "املهنة واحلياة"، "واملعرض "هوايات الطالبوهي  االاة املوعوعات اليت تتكون منالثاين 
 ."املهنة والنةام"و 
 تصدي. من اخلرباء .5

حلة بعد تطّور الباحثة املنتج، تقوم الباحثة عملية تصدي. املنتج للخرباء. ويف هذه املر 
لوسائط اتعطي الباحثة الوسيلة إىل خبريين، مها خبري تعليم اللغة العربية من ناحية تصميم 

 .ولغتهاتوى احملواخلبري الثاين يعين خبري تعليم اللغة العربية من ناحية املتعددة 
 ت والتصحيحاتالتعديال .9

يف هذه املرحلة يعطي اخلرباء نتيجة املنتج، ويعطي اخلرباء املداخالت واالقرتاحات 
 فتقوم الباحثة بالتعديالت والتصحيحات  والتعليقات واإلرشادات عن الوسيلة.

 جتربة الفردية  .1
يف هذه التجربة الفردية قامت الباحثة يف اجملوعة الصغرية تتكون من مخسة طالب 

استخدام  الحيةصصف العاشر من الطلبة املدرسة الثانوية االسالمية نشر الدين ملعرفة يف ال
 الوسيلة أندرويد يف تعليم مهارة االستما  وكيف رأي الطلبة يف استخدام املنتج.

 التعديالت والتصحيحات .0
 لوسيلة.اإصالح تقوم الباحثة ب، فرديةال من التجربةبعد احلصول على املدخالت 
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 امليدانية جتربة  .2
قامت الباحثة بالتجربة امليدانية الصف العاشر من الطلبة املدرسة الثانوية االسالمية 
نشر الدين. ويف هذه التجربة امليدانية قامت الباحثة بعملية تعليم مهارة االستما  اللغة 

  ملعرفة فعاليتها.أندرويد  باستفادةالعربية 
 التعديالت والتصحيحات .5

الت تقوم الباحثة بالتعدي ةامليداني من التجربةملدخالت بعد احلصول على ا
 .والتصحيحات

 االنتاج انآخر .67
استفادة بفتقوم الباحثة باالنتاج الوسيلة التعليمية  وبعد التعديالت والتصحيحات

 .الفعال واجلذابملهارة االستما   أندرويد
 

 تجربة المنتج  .ج
 تصميم التجربة .0

بة الفردية أ(  التقومي من اخلرباء ، ب( جتر  هي: ملبحثايف هذا  خطوات جتربة املنتج
 امليدانية. ةالتجرب جملموعة الصغرية(، ج( وا)
 التقومي من اخلرباء  (أ

عددة ملعرفة من ناحية الوسائط املتو  حمتوى املادة ولغتهاناحية اخلرباء من من التقومي 
 صالحية املنتج. 

 تجربة الفردية ال  (ب
ب من الصف العاشر الطبيعي يف املدرسة نشر طال 9قامت الباحث بالتجربة مع 

 الدين الثانوية اإلسالمية. وهذا ملعرفة ولتأكيد صالحية املنتج يف امليدان.
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 امليدانية ةربالتج (ج
قامت الباحث بالتجربة مع  طالب من الصف العاشر الطبيعي يف املدرسة نشر الدين 

  امليدانملعرفة ولتأكيد فعالية املنتج يف الثانوية اإلسالمية.
 

 أفراد التجربة .8
 حتتاج الباحث إىل أفراد التجربة كما يلي.

 أفراد التجربة من اخلرباء (أ

اخلبري األول، الدكتور سيف املصطفى. وهو يكون خبريا يف حمتوى املادة 
ال الوسائط توفي. الرمحن. وهو يكون خبريا يف جمالدكتور ولغتها. واخلبري الثاين، 

 املتعددة.

 من الطالب أفراد التجربة (ب
 طالبا. 30الصف العاشر الطبيعي. وعددهم هم الطالب يف 

 
 البيانات والمعلومات .3

 البيانات يف هذا البحث نوعان، البيانات الكيفية والبيانات الكمية

 البيانات الكيفية -أ

 مراحل تطويرو   ن املالحةة يف عملية تعليم وتعلم،نالت الباحثة البيانات الكيفية م
 أندرويد يف املدرسة الثانوية االسالمية نشر الدين، وكذلك فادةية باستالوسيلة التعليم

 .، والوااق عن معلومات املدرسةاالقرتاحات الداخالت من اخلرباء
 البيانات الكمية -ب

 بالطال وكذلك نتيجة والطالبخلرباء انالت الباحثة البيانات الكمية من استبانة 
لبعدي د يف تعليم مهارة االستما ( واالختبار ايف االختبار القبلي )قبل استخدام أندروي

 )بعد استخدام أندرويد يف تعليم مهارة االستما (. 
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 أسلوب جمع البيانات .4

 أسلوب مجع البيانات كما يلي:
 أسلوب جمع البيانات. 3.0جدول 

 أسلوب مجع  اليانات الرقم
 البيانات

 املصادر

عملية تعّلم وتعليم اللغة العربية و  6
ت الطلبة واملدرسني إىل الوسائل احتياجا
 التعليمية

 املالحةة .6

 االستبانة .0
عملية تعّلم  .6

 وتعليم

 الطالب .0
 ادةفملهارة االستما  باست املوادتطوير  0

 أندروئيد للجوال

 

 املنتجات املالحةة

 

3 
 

التعليمية ملهارة االستما   صدق املواد
 أندروئيد للجوال  فادةباست

 االستبانة

 
اخلرباء 
 والطالب

ارة التعليمية مله املوادفعالية استخدامة  5
 أندروئيد للجوال  فادةباستاالستما  

 

 االختبار .6

 االستبانة .0

 

 الطلبة

 

 معلومات املدرسة 9

 
 الواائ. الواائ.
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 تحليل البيانات .ه

 نالت الباحثة يف هذا البحث البيانات الكيفية والبيانات الكمية. 

 البيانات الكيفية .6
لوســـــــــيلة ا البيانات الكيفية من املالحةة و كذلك مراحل تطويرحتلل الباحثة 

 (.DescriptiveAnalysisالتعليمية باألسلوب الوصفي )
 البيانات الكمية .0

األســـــــــــــلوب ب لطالبحتلل الباحثة البيانات الكمية من االســـــــــــــتبانة للخرباء وا
 ةة الطلب(. وتقارن الباحثة نتيجDescriptive Analysis Statisticاإلحصــــائي الوصــــفي)

يف االختبار القبلي واالختبار البعدي ملعرفة فعالية اســــتخدام برنامج أندرويد يف مهارة 
 االستما .

 أما حتليل البيانات من تقومي اخلرباء كما يلي.
 ، إذا كان احملكم يعطي التقومي أكثر ناقصا6درجة  -6

 مقبوال، إذا كان احملكم يعطي التقومي 0درجة  -0

 كم يعطي التقومي جيد، إذا كان احمل3درجة  -3

 ، إذا كان احملكم يعطي التقومي جيد جدا5درجة  -5

الرمز املستخدم لتنةيم البيانات من نتيجة  تصدي. وتثبيت اخلرباء لكل 
 رقم هو ما يلي:

 
P  :املعدل أو مئوية قيمة 

Xi :جمموعة القيمة احملصولة 

X  :جمموعة األسئلة عرب على القيمة األكثر  
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، 3.8الجدول كما في ارتباط وبلغ معامل الثبات  حيث حسب معامل 
 .42وهي قيمة مناسبة ألغراض تطبيق هذه الدراسة

 . معيار النجاح من االستبانة3.8جدول  
 الرقم النسبة المئوية المستوى البيان

 6 % 677-27 جيد جدا ميكن استخدامه يف التدريس بدون التصحيح
 0 % 05-17 جيد يطسميكن استخدامه يف التدريس بالتصحيح الب

 3 %  95-97 مردود الميكن استخدامه يف التدريس

 5  %  55-7 فاشل يصلح كله أو يبدل
 .            (T test) االختبار التائيالباحث ب يقوملتأكد من ابات الربجمية التعليمية، و 

 test)-(t :55 التائي - الختبار املستخدم الرمز شكلّ  يلي وفيما 
  

 1

2






N

d

N

x

Md

 

t 

 :البيان
 Md  =(والبعدي القبلي) االختبارين بني االحنراف متوسط 

Xd   =االحنراف متوسط مع االحنراف فروق 
N     =العينة أفراد عدد 

 وملعرفة نتيجة ت الرسم البياين. مما يلي معيار التصدي. الختبار التائي:
راد أن فروض البحث إذا كان درجة ت حسايب أكرب من ت الرسم البياين، فامل .أ

 مقبولة. 

و إذا كان درجة ت حسايب أصغر من ت الرسم البياين، فاملراد أن فروض  .ب
 البحث مردودة. 

                                                             
48 Sudjana, Statistik: Desain dan Analisis Ekpserimen, (Tarsito, Bandung, 1990, Hal :45 

49   Suharsimi Arikunto,  Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. (Jakarta: PT, Rineka 

Cipta, 2006). Cet. Ke-13, pp: 363 
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 الفصل الرابع

 نتائج البحث والتطوير وتحليلها ومناقشتها
 

مدرسة نشر الدين الثانوية اإلسالمية دامبيت لمحة موجزة عن المبحث األول. 
 ماالنج

 51تأسيس المدرسة .أ
هي إحدى املدارس اإلسالمية  نشر الدين الثانوية اإلسالمية دامبيتسة مدر 

املوجودة يف مدينة دامبيت ماالنج جاوا الشرقية. تقع هذه املدرسة يف شار  فجاجاران 
دامبيت. وهي حتت رئاسة املؤسسة نشر الدين. املؤسس هو كياهي عبد احلميد مزين سنة 

. وأقيمت هذه املدرسة حتقيقا 36039707002996. وله رقم التسجيل 6525
مدّرسا وعدد الطالب  65قة. وعدد املدرسني انآن طلالهتمام بالرتبية اإلسالمية يف هذه املن

 طالبا. واملوظف يف الشؤون اإلدارية واحد. 610
وكان هدف تأسيس هذه املدرسة هو حتقي. جيل املسلمني املّتقني والعاملني يف 

( زيادة تقدير 6الجتماعي. من عالمة جناح هذا اهلدف هو )العلوم والتكنولوجيا والوعي ا
( تشجيع 3( تنفيذ التعلم والتوجيه بفعالية، )0تعاليم اإلسالم واألمة يف إندونيسيا، )

 . 52( تنمية روح الرعاية البشرية5ومساعدة املتعلمني على التعرف على إمكاناهتم، )
 تدريس اللغة العربية في الفصل العاشر .ب

اللغة العربية يف الفصل العاشر جيرى على حسب املنهج الذي قررته  كان تدريس
فأهداف تدريس اللغة العربية للفصل العاشر  .0763وزارة الشؤون الدينية،  وهي املنهج 

 يف هذه املدرسة وفقا هلذا املنهج الدراسي وهي ما يلي:

                                                             
 
51 Piagam Pendirian Madrasah Swasta. 1998. Departemen Agama Propinsi Jawa Timur. 
52 Kurikulum Madrasah Aliyah Nasruddin, 2017: hal 10-11 
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ليت تشمل املهارات اتنمية قدرة الطلبة على االتصال باللغة العربية شفاهيا وحتريريا،  .6
 األربع وهي مهارة االستما  ومهارة الكالم ومهارة القراءة ومهارة الكتابة

تنمية وعي الطلبة على أمهية اللغة العربية اليت هي أداة للتعّلم، وخاصة لتعّلم مصادر  .0
 تعاليم اإلسالم

اهتم. وبذلك تنمية قدرة الطلبة على فهم العالقة الوايقة بني اللغة والثقافة وتوسيع خرب  .3
 .93تزداد معرفتهم بالثقافات املختلفة، وأن يكون هلم دور يف تطّورها

وكان تدريس اللغة العربية يف هذا الفصل لقاَئني كل أسبو . ولكل لقاء حصتني. 
 إذان هناك أربع حصة يف االسبو .  

 
 عرض البيانات المبحث الثاني. 

درسة فادة أندروئيد للجوال في مالتعليمية لمهارة االستماع باست الموادتطوير  .أ
 نشر الدين الثانوية اإلسالمية دامبيت ماالنج

ما  باستفادة التعليمية ملهارة االست املوادتطوير يف هذا املبحث قدمت الباحثة نتائج 
 واخلطوات كما يلي.. أندروئيد

 المشكالت واإلمكانيات .0
اإلمكانيات شكالت و قبل حتليل اإلحتياجات، الباحثة يف احلاجة إىل معرفة امل

تعّلم البيانات معروفة من مالحةة عملية اليف املدرسة نشر الدين الثانوية اإلسالمية. هذه 
 والتعليم واالستبانة. والبيانات كما يلي.

 
 
 
 

                                                             
53 Kurikulum Madrasah Aliyah Nasruddin, 2017: hal 61 
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 المالحظة الميدانية (أ
 من املالحةة امليدانية، الباحثة حصلت على البيانات التالية. 

ارة جدا خاصة ملهحمدودة  مدرسة نشر الدين  إن الوسائل التعليمية املوجودة يف (6
 االستما  وليس هناك معمل اللغة. توجد فيها املسجلة الشريطية واحدة وجهاز
 واحد. إذان يستخدم املدرسون الوسيلة فيها متبّدلني بنقلها من اإلدارة إىل الفصل. 

 يقلده مثاملفردات اجلديدة  على قراءةاملدرس يرتكز إن طريقة تدريس االستما ،  (0
 الطالب.   

قلة جذابة املادة املستعرعة طوال عملية الدراسة لدى الطلبة مع أن املدّرس قد شرح  (3
بطريقة صحيحة لكن ناقصا يف األنشطة. نقصان إنتباه التالميذ للدراسة حيث لعب 
الطلبة أاناء الدراسة أو مشغولني بأشياء أخرى دون مباالة بالدراسة. بعض منهم 

 دراسة وكثري منهم يشتغلون بأنفسهم وأصحاهبم.يهتّمون بال
معةم الطالب يستطيعون استما  املفردات جيدا لكن يصعب عليهم استما  اجلملة  (5

الطويلة وفهمها السيما فهم النص. وهذا يعرف من مةاهر وأحواهلم يف أاناء الدراسة. 
ما  مل تهم يتساءلون كأهنم يف احلرية. لذلك الكفاءة األساسية من تدريس االس

 يستوهلا الطالب.
الطالب هلم جوال أندروديد. عادة يستخدم الطالب اجلوال  لبحث عن املعىن يف  (9

 املعجم اإللكرتوين 
 

 ب(. االستبانة من الطالب
وّزعت الباحثة االستبانة للطالب يف الصف العاشر من هذه املدرسة للدراسة  
 ية.على البيانات التالباحثة ال. وحصلت ملعرفة املشكالت واإلمكانيات املبدائية

  



 
 

42 
 

 54التعليمية مواد. االستبانة قبل تطوير ال4.0جدول:  
 

 جمموعة قائمة األسئلة الرقم
 البيانات 

 اإلجابة
5 3 0 6 

ما زلُت يف الصعوبة يف تعلم مادة  6
 االستما 

30 60 63 0  

تدريس االستما  يعتمد على  0
 صوت املعلم فحسب 

30 65 60 6  

 وسيلة التعليمية ملهارة االستما  ال 3
 حمدودةيف هذه املدرسة 

30 06 66   

 0   37 30 عندي جوال أندروئيد 5
أحتاج إىل الوسيلة التعليمية ملهارة  9

االستما  باستفادة أندرويد لتنمية 
 الكفاءة يف االستما 

30 60 63 6 6 

 البيان:
 : مواف. جدا 5اإلجابة 
 : مواف. 3اإلجابة 
  ا: أقل موافق 0بة اإلجا

  : اليواف. 6اإلجابة 
 .يف الصعوبة يف تعلم مادة االستما يعرف من االستبانة أن معةم الطالب 

جوال  ، ولكن الطالب هلمحمدودةيف هذه املدرسة  الوسيلة التعليمية ملهارة االستما  و 
دة أندرويد لتنمية اإىل الوسيلة التعليمية ملهارة االستما  باستف ونتاجأندروئيد. لذلك هم حي
. وحتليل البيانات تفصيال موجود يف املبحث "حتليل البيانات الكفاءة يف االستما 

 ومناقشتها". 
                                                             

 0762فربايري  9أخذت الباحثة هذه البيانات يف  54 
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 التعليمية  موادإعداد المحتوى لل .8

طوير الوسيلة التعليمية ملهارة االستما ، قامت الباحثة بت بعد معرفة حاجة الطالب إىل
عليمية استفادة أندروئيد. والباحثة تعتمد على الوحدة التالتعليمية ملهارة االستما  ب وادامل
"Aplikasi Android for Education"   99التعليمية باستفادة أندروئيد املواديف تطوير .

 Workshop Program Mendidik Negeri حصلت الباحث على هذه الوحدة يف "

Multimedia. Bikin Multimedia, Pasti Bisaموادهي إعداد احملتوى لل ". واخلطوة األوىل 
 التعليمية.

البيان  املطورة هو الكفاءة الرئيسية، املادة، التدريبات واللعبة. و  مواداحملتوى الرئيسي لل
 كما يلي.

 الكفاءة الرئيسية. أخذهتا الباحثة من تقرير الوزارة الشؤون الدينية. (أ
الصوت   يفتصنمية هي الكفاءة األساسية ملهارة االستما  يف املرحلة الثانوية اإلسال

والفهم من الكلمة والعبارة واجلملة املسموعة، و فهم عناصر اللغة والثقافة من النص 
 91عن املوعو  "هوايات الطالب واملعرض"، "املهنة واحلياة"، "املهنة والنةام".

اليت  0763املادة. أخذهتا الباحثة املواد التعليمية من كتاب اللغة العربية على املنهج  (ب
صدرته وزارة الشؤون الدينية. وهذه املادة للمستوى الثاين من الصف العاشر لطالب 
املدرسة الثانوية اإلسالمية. واملوعو  هو "هوايات الطالب واملعرض"، و"املهنة 

 واحلياة"، و "املهنة والنةام". 
الصور واألصوات. أخذهتا الباحثة من املصادر املتنوعة يف اإلنرتنيت. وكذلك  (ج

وات من املصادر املتنوعة. صوت املفردات من الناط. األصلي. صوت الرجل األص

                                                             
55 Modul Workshop Mobile Learning Aplikasi Android for Education, (Malang: Multiedukasi) 
56 Kompetensi Dasar pada lampiran Keputusan Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor 

165. 2014.  Tentang Kurikulum 2013 Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab 

pada Madrasah. Jakarta: Kementerian Agama, hal 217 
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.  http://soundoftext.comوصوت املرأة من  /http://www.sestek.comالعريب من  
 أما األصوات املساعدة مثل الغناء والصوت املتعل. باملفردات من اإلنرتنيت أيضا.

. هذه اللعبة ليمية اللعبة املتعلقة باملوعو اللعبة. زادت الباحثة يف هذه الوسيلة التع (د
لتدريب الطالب على االستما  تدريبا رائعا. مسّيت هذه اللعبة "ما هي". وهذا ميثل 

  90باللعبة "من هو" يف الكتاب تدريبات فهم املسمو  لغري الناطقني هبا.
 إعداد البرامج .3

 :بعد إعداد احملتوى  هذا التطوير حيتاج إل الربامج التالية
 ”Microsoft Power Point“بور بوينت ميكروسوقت  (أ

لكتابة املادة وإدخال الصوت  0763بور بوينت استخدمت الباحثة ميكروسوقت 
  والصورة. اختارت الباحثة هذه الربجمة لسهول استخدامها. 

لتنةيم الصوت. هذه الربجمة مهمة جدا جلمع األصوات   "Movie maker"مويف ميكر  (ب
 أو لقطعها. 

بور بوينت إلنتاج امللف من  ميكروسوقت   "Ispring Suite 8" 2فرينج سويت إس (ج
0763 

 "Javaجافا " (د
 "Adobe Flash Player"أدويب فالش بالير  (ه
 إلعداد برجمة أندروئيد "Air_SDK" وأير سدك  "Andaired"أندئريد  (و

 جالمنت  تصميم .4
اليت  0763ملنهج أخذت الباحثة املواد التعليمية من كتاب اللغة العربية على ا

صدرته وزارة الشؤون الدينية. واملوعو  هو "هوايات الطالب واملعرض"، و"املهنة واحلياة"، 
و "املهنة والنةام". غرّيت الباحثة املواد املكتوبة إىل املواد املنطوقة كذلك التدريبات. وهذا 

                                                             
 606(، ص: 6523)الرياض: دار املريخ، ، اللغوية يف تعليم اللغة األجنبية األلعابناصف مصطفى عبد العزيز، 90  57 
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الستما  ب على العدم الشريطة من وزارة الشؤون الدينية عن املادة. وكذلك لتدريب الطال
 بور بوينت.استماعا عميقا. وصممتها الباحثة  على برجمة ميكروسوقت 

صفحة املقدمة، دليل املستخدم، الصفحة الوهذه الوسيلة يتكون من األيقونة،
 الرئيسية، املفردات، املادة، التدريب، اللعبة، وعن الربجمة. والبيان كل عنصور كما يلي.

 (Iconاأليقونة ) (أ

 
 : األيقونة5.6 الصورة

 
ظهرت هذه الصورة يف شاشة أندروئيد. وهذا الباب لدخول إىل الربجمة. ومسي هذه 
الربجمة "امسع". والصورة تدل على أن املراه. املسلم يستمع اجلوال بالسرور. واملصمم هذه 

 األيقونة هي هندي خري املال.
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 الصفحة املقدمة (ب

  
          : اختيار لقراءة الدليل   5.3الصورة         : الصفحة املقدمة5.0الصورة 
. حينما ظهرت الصفحة املقدمة ، فسمعت املسيقى للمغنية العربية 5.0الصورة 

"نانسي عجرم "يف الغناء ""ياي". وهذا النتباه الطالب إىل مسا  العربية. هذه الوسيلة 
للذهاب إىل  ”Klik”الرزملهارة االستما  يف املرحلة الثانوية اإلسالمية للصف العاشر. و 

 الشاشة بعدها.
 دليل املستخدم (ج

: اختيار لقراءة الدليل. هذه الشاشة تعطي الطالب االختيار لقراءة 5.3الصورة 
" ذهاب Tidak" فةهر الشاشة فيها الدليل.  والضغط "Yaالدليل أو ال. حني الضغط "
 إىل الشاشة الرئيسية مباشرة.
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 : دليل الشاشة للمفردات5.9الصورة  الشاشة الرئيسية. دليل 5.5الصورة      
    
من األمثلة لدليل االستخدام الوسيلة التعليمية. واهلدف  5.9والصورة    5.5الصورة   

كيفية استخدام الوسيلة جيدا. وهناك أيضا دليل االستخدام الكامل   مهو لتعريف املستخد
   يف كتاب الدليل يف املالحقات.
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 ئيسيةالصفحة الر  (د

 
 : الصفحة الرئيسية5.1الصورة

 
هذه الصفحة يتكون من ستة أزرار وهي الكفاءة الرئيسية، واملفردات، واملادة، 
والتدريب، واللعبة وعن الربجمة. ميكن املستخدم أن خيتار الزر على ما يشاء. والزر يف 

 التحت للخروج من الربجمة.
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 املفردات (ه
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : املفردات5.2و  5.0 الصورة 
املراد باملفردات يف هذه الصفحة هي املفردات اجلديدة يف املوعو . ولتكون  

املفردات فعالة فتستخدام املفردات إىل اجلملة. والصور يف هذه الوسيلة هي الصور احلقيقية 
ليست  الصور الكرتونية لتنسيبها مبرحلة الطالب. والستما  املفردات املرادة، ميكن 

طالب عغط الصورة املختارة. فةهر الصوت املساعد املناسب باملفردات، مثل الغناء أو ال
صوت النشاط ويليه صوت املفردات من الناط. األصلي. واهلدف من إعطاء الصوت 
 2املساعد هو لدفا  الطالب ولتأّمل ما النشاط. ولكل الصورة مجلة واحدة. إذان هناك 

 مجل يف صفحة املفردات.
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 األزرار يف الصفحة هي:وبيان 
 :  الزر للشاشة بعد هذه الصفحة  
 : الزر للعودة إىل الشاشة قبلها 

 : الزر للعودة إىل الصفحة الرئيسية  
 التدريب (و

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : التدريبات 5.5الصورة 
التدريب يف هذه الوسيلة يتكون من النص واألسئلة وتعدد األجوبة واالستجابة 

ل الشيء يف هذا التدريب يستخدم الصوت لتعمي. االستما  )صحيح أو خطأ(. ك
 استماعا عميقا. وبيان األزرار فيما يلي.

 : النص لالستما . وكل األجوبة من األسئلة موجودة يف هذا النص. 
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 : يف هذا الرقم سؤال مسمو   

 : هذه الصورة هي تعدد األجوبة. 
 ب اختيار األجوبة.: يف هذه الصورة صوت "صحيح" أو "خطأ" حس     

 
 اللعبة (ز

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 : إختيار األجوبة5.66. الوصف والسؤال         الصورة 5.67الصورة    
. هي الصفحة األوىل للعبة اللغوية. اسم اللعبة هو "ما هي". البد 5.67الصورة  

ها دمراتبا الستما  الوصف من اإلجابة املرادة. وبع 5ح ى  6على املستخدم عغط الرقم 
. يف هذه الصفحة، يستطيع املستخدم إختيار 5.66ععط الزر بعدها للذهاب إىل الصورة 

 األجوبة. وحينما اإلجابة صحيحة فةهرت الصفحة كما يلي.
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 : إختيار األجوبة5.60الصورة 
 

يف هذه الشاشة، تدل على أن اإلجابة صحيحة. املتحركة حينما ظهرت النجوم 
 ، وميكنوحينما اإلجابة خاطئة فسمع صوت "خطأ" "نعم نعم نعم". وهناك الصوت 

 تكرار اختيار اإلجابة األخرى.
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 عن الربجمة (ح
اهلدف من هذه الصفحة لتعريف املستخدم عن الربجمة ومطّورها ورقم حلقوق والنشر 
من هذه الربجمة. وفيها كتابة املصادر من حمتوى هذه الوسيلة التعليمية. وبعد استخدام 
هذه الوسيلة، ميكن املستخدم إعطاء اإلقرتاحات واملداخالت باتصال املطّورة بالعنوان 

 املكتوب . والصورة عن الربجمة كما يلي.
 

 
 : عن الربجمة5.63الصورة 
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 " Apk" الوسيلة التعليمية لتكون تكوين. 5
 .كما يلي”Apk“ الوسيلة التعليمية ملهارة االستما  لتكون كوينطريقة ت

 ”Microsoft Power Point“بور بوينت بة مادة االستما  على ميكروسوقت كتا (أ

 
 بور بوينتميكروسوقت . كتابة مادة االستما  على 5.65الصورة 

 
لكتابة املادة وإدخال الصوت  0763بور بوينت استخدمت الباحثة ميكروسوقت 

املدرس عادة و  قوائم.والصورة. اختارت الباحثة هذه الربجمة لسهولة استخدامها ولتنوّ  ال
 يستطيع استخدام هذا الربجمة. لذلك ميكن التطبي. يف امليدان كثريا.
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   "Ispring Suite 8" 2( بإسفرينج سويت Publishاالنتاج )  (ب

 
 "Ispring Suite 8" 2. االنتاج بإسفرينج سويت 5.69الصورة 

 
بور سوقت و استخدمت الباحثة برجمة بإسفرينج سويت إلنتاج امللف من  ميكر 

برجمة  فتحتاج إىل 0763بور بوينت ميكروسوقت بوينت. ألن الباحثة اسخدمت  
. مث قامت الباحثة بإنتاج امللف باستفادة  إسفرينج "Ispring Suite 8" 2إسفرينج سويت 

 ".Publishمث عغط "  "General" "All slideاخرت " ".Ispring Suite 8" 2سويت 
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 "Java"تثبيت برجمة جافا  (ج

 
 . برجمة جافا5.61الصورة 

 
  "Air_SDK"وأير سدك   "Andaired"تشغيل برجمة أندئريد  (د

 
 : التكوين يف برجمة أندئريد5.60 الصورة
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" مث افتح Configuration" حينما فتح برجمة أندئريد، ظهرت هذه الصورة. اخرت 
 وبعد ذلك   " Developer Certificate Andaired" مث افتح مكان ”Air_SDK“ مكان برجمة
 ".Save Conviguration"اعغظ 

 "Aplication XMLاخرت " (ه
 

 
 يف أندئريد "Aplication XML": 5.62الصورة 

 افتح امللف. "Name displayed" اعطي اسم املنتج يف.   ”Aplication XML“اخرت  
"swf" نتيجة من "publish ."والتنةيم كما يف الصورة. مث اعغط "Generate Application 

Descriptor" 
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 ”Icon“    اختار (و
 

 
 "Icon" : اختار5.03الصورة 

 
الختيار األيقونة يف  "open"  عغط ."PNG" األيقونة املختارة البد مربع بشكل

هذا األيقونة صممه هندي و ". Add padding" مث عغط"، create" احلاسوب. وعغط
 . خري امللى
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 ”Build APK“ (ز

 

 
 ”Build APK“: 5.05الصورة 

 
. "Build APK" امالء الفراغ مثل الصورة. وبعد ذلك اخرت،  ”Build APK“  يف املرحلة

مل   "Build APK" فعملية "Test" حينما ال تةهر كتابة. "Test" انتةر ح ى ظهرت كتابة
 تكن ناجحة.
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 ناجح  "Build APK. "5.09الصورة 

 " ناجح.Build apkأن " . وهذا يدل على"test"يف هذه الصورة توجد كتابة 

  
 : النتيجة بشكل برجمة أندروئيد5.01الصورة 
يستطيع مث . Apkوتكون  الوسيلة التعليمية . "ISMA’2"ظهرت اسم من الوسيلة وهي 

 تصوير هذه الوسيلة التعليمية إىل اجلوال.
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 . إعداد دليل المستخدم6
ل كتبته تخدم. هذا الدليلتسهيل استخدام املنتج، قامت الباحثة إعداد دليل املس

الباحثة على املالحقات كامال وعلى املنتج مقتصرا. والطريقة استخدام الوسيلة التعليمية 
 ملهارة االستما  باستفادة أندروئيد فيما يلي.

  "Apkتصوير " (أ
 فتةهر األيقونة.  "Apkتثبيت "  (ب
 عغط األيقونة، فتةهر الصفحة املقدمة (ج
 .للبدء "klikعغط " (د

 
 . الصفحة املقدمة5.00رة الصو     
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 اخرت الزر املراد يف الصفحة الرئيسية (ه

 
 . الصفحة الرئيسية5.02الصورة 

بعد فتح كل األزرا، يستطيع املستخدم أن يعود إىل هذه االشاشة الرئيسية للخروج  (و
 (Close buttonبضغط الزر اللخروج )
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ي مدرسة فندروئيد للجوال التعليمية لمهارة االستماع باستفادة أ صدق الموادب.  
 نشر الدين الثانوية اإلسالمية دامبيت ماالنج

 التصديق من الخبراء .0
بعدما . والطالب املطورة معروفة من نتائج االستبانة من اخلرباء وادهذه امل صدق 

 التعليمية املطورة، قدمتها إىل اخلرباء للتقومي واإلقرتاحات واإلرشادات وادأعدت الباحثة امل
الدكتور سيف املصطفى،  -6على صورهتا املرجوة. وكان اخلرباء اانان وهي  وادامل لتكون

الدكتور توفي. الرمحن. مها من احملاعرين يف تعليم اللغة العربية جبامعة موالنا مالك  -0
إبراهيم  اإلسالمية احلكومية مباالنج. كان الدكتور سيف املصطفى خبريا يف حمتوى املادة 

 تور توفي. الرمحن خبريا يف جمال الوسيلة التعليمية.ولغتها، و الدك
 التصديق من خبير محتوى المادة ولغتها (أ

ادة التعليمية من ناحية حمتوى امل املوادقام الدكتور سيف املصطفى بتصدي. 
 ولغتها. ونتيجة البيانات من االستبانة كما يلي.

 92ولغتها محتوى المادة. نتيجة االستبانة من الخبير حول 4.8جدول : 
 النتيجة عناصر التحكيم رقم

5 3 0 6 
     الشائعة  أو املشهورة املفردات استخدام 6
     استخدام اللغة السليمة  0
     قواعد اللغة صحيحة 3
     للطلبة مفهومة االستما  نص يف املستخدمة اللغة 5
     للطلبة مفهومة يف التدريبات املستخدمة اللغة 9
     للطلبة مفهومة يف اللعبة اللغوية املستخدمة اللغة 1
     استخدام اللغة مناسب مبستوى الطلبة 0

                                                             

 0762فرباير   02أخذت الباحثة هذه البيانات يف التاريخ58 
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     استخدام اللغة مناسبة باللهجة العربية 2
     تناسب املادة بالكفاءة الرئيسية والكفاءة األساسية 5
     التدرج يف صعوبة املادة 67
     دقة املادة املسموعة 66
 البيان:
 : جيد جدا 5اإلجابة 
 : جيد 3اإلجابة 
 : مقبول 0اإلجابة 
 : ناقص 6اإلجابة 

 املالحةة واالقرتاحات:
 يرجى االهتمام بصحة الكتابة اإلمالئية (6
 يرجى االهتمام بتدرج التدريبات للمادة (0
 

 ب(. التصديق من خبير الوسيلة التعليمية )الوسائط المتعددة(
لرمحن بتصدي. التصميم الوسائط املتعددة. والنتيجة من قام الدكتور توفيف ا 

 .95االستبانة كما يلي
 الوسيلة. نتيجة االستبانة من الخبير حول 4،3جدول : 

 النتيجة عناصر التحكيم رقم
5 3 0 6 

     جودة عرض الربجمة 6
     وعوح املعلومات 0
     وعوح الصور واخلطوط 3

                                                             

 0762فرباير  06أخذت الباحثة هذه البيانات يف التاريخ59 
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     ةوعوح األصوات املسموع 5
     الربجمة تساعد على إلقاء املادة 9
     الربجمة تساعد على جذب إنتباه الطلبة 1
     وجود التفاعل بني الطلبة والربجمة 0
     سهولة استخدام الربجمة  2
     سهولة تشغيل الربجمة 5
     الربجمة صاحلة لوسيلة التعليم 67
 البيان:
 : جيد جدا 5اإلجابة 
 : جيد 3اإلجابة 
 : مقبول 0اإلجابة 
 : ناقص 6اإلجابة 

 
 املالحةة واالقرتاحات:

 الدكتور توفي. الرمحن يقول : 
إن هذه الوسيلة التعليمية جيد جدا. واألهم هو استخدام هذا الربنامج لدى  (6

 الطالب يف املدرسة السيما عن جواز استخدام اجلوال. 
 لوسائل األخرىعدم التقييم فلذا البد من مساعدة ا (0
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 االستبانة من الطالب .8
التعليمية  وادالتعليمية من اخلرباء، قامت الباحثة بتجربة امل صدق املوادبعد معرفة 

إليهم،  بالنسبة إىل الطالب، مث وزعت االستبانات وادامل صدقلتأكيد  الفرديةيف اجملموعة 
 والنتيجة كما يلي.

 الفرديةة في المجموعة . نتيجة االستبانة لدى الطلب4.4جدول :  
 61التعليمية المطورة موادبعد استخدام ال 

 جمموعة قائمة األسئلة الرقم
 

 البيانات

 اإلجابة
5 3 0 6 

حجم احلروف املستخدمة يف الوسيلة التعليمية  6
 ملهارة االستما  باستفادة أندروئيد مناسب

9 0 3   

نو   اخلط يف الوسيلة التعليمية ملهارة  0
 تما  باستفادة أندروئيد سهل للقراءةاالس

9 0 3   

تكوين اللون يف الوسيلة التعليمية ملهارة  3
 االستما  باستفادة أندروئيد مناسب

9 9    

الصوت يف الوسيلة التعليمية ملهارة االستما   5
 واعحباستفادة أندروئيد 

9 6 5   

الوسيلة التعليمية ملهارة االستما  باستفادة  9
 د جّذابةأندروئي

9 9    

الوسيلة التعليمية ملهارة االستما  املواد يف   1
 باستفادة أندروئيد سهلة لفهمها

9 5 6   

الوسيلة التعليمية ملهارة االستما  باستفادة  0
 أندروئيد مناسبة باملواد الدراسية

9 9    

                                                             

 0762فربايري  9أخذت الباحثة هذه البيانات يف  60 
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اللغة املستخدمة يف الوسيلة التعليمية ملهارة  2
 ة لفهمااالستما  باستفادة سهل

9 3 0   

الدليل يف الوسيلة التعليمية ملهارة االستما   5
 باستفادة أندروئيد سهلة لفهما

9 3 0   

التدريب يف الوسيلة التعليمية ملهارة االستما   67
 باستفادة أندروئيد سهلة لفهما

9 6 5   

التعلم بالوسيلة التعليمية ملهارة االستما   66
 باستفادة أندروئيد رائع

9 9    

التعلم بالوسيلة التعليمية ملهارة االستما   60
 باستفادة أندروئيد جيعلين سهل يف تعلمه 

9 9    

 
 البيان:
 مواف. جدا:  5اإلجابة 
 مواف.:  3اإلجابة 
 أقل مواف.:  0اإلجابة 
 اليواف.:  6اإلجابة 

عد ب هذه البيانات من مخسة طالب يف اجملموعة الفردية. وزعت هذه االستبانة 
 جتربة املنتج يف اجملموعة الفردية. وهذا ملعرفة ولتأكيد صدق املواد التعليمية ملهارة االستما 

 .0762فربايري  9أخذت الباحثة هذه البيانات يف باستفادة أندرويد للجوال. 
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التعليمية لمهارة االستماع باستفادة أندروئيد للجوال  المواداستخدامة فعالية ج. 
 ر الدين الثانوية اإلسالمية دامبيت ماالنجفي مدرسة نش

 التعليمية معروفة من نتيجة االختبار و االستبانة من الطالب املواداستخدامة هذه فعالية  
 ختبار القبلي والبعدي االنتيجة  .0

قامت الباحثة باالختبار البعدي للطالب يف الصف العاشر الطبيعي. و عددهم 
 طالبا.  30

 ختبار القبلي والبعدي . نتيجة اال 4.5جدول
نتيجة االختبار  االسم الرقم

 القبلي
نتيجة االختبار 

 البعدي
 15 37 ألف زواوي 6
 22 35 علي مسروحا 0
 22 17 أجني بوتري راهايو 3
 21 07 أنيس موفيتاساري 5
 02 91 أريس كن جاهيا 9
 20 11 أشفى نور األبرار 1
 51 05 ئيلفيا أملائيدا 0
 52 01 مةفريدة النع 2
 01 17 حفيزة رتناساري 5
 25 15 إندري أميسا بوتري 67
 51 07 أندري أيو سانتيكا 66
 51 07 إجنيه ستيانينسيه 60
 677 05 ليلة الزهراء 63
 51 91 لطيفة العني 65
 51 07 لييا نور الكرامة 69
 27 02 ميال مرسيلييا 61
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 17 37 مستعني فطاين 60
 21 92 لةخنال رحيمة الفضي 62
 15 62 نيكو أري 65
 50 52 نوفيتا ووالنداري 07
 51 00 برماتا دأيو عليني 06
 55 15 راستانييا بوتري 00
 01 90 رندي موالىن عزيز 03
 52 05 ريفى نوفيا ساري 05
 51 05 رييا نور لستاري 09
 22 97 رييان فريي إراوان 01
 55 01 رمسة اخلليفة 00
 52 05 رسيتا معيز 02
 52 00 سوسي سوسانيت 05
 27 01 شهر األوىل 37
 51 11 تيتانييا أري ساندي 36
 25 97 فلينتينا لويف لوفيتا 30

 8754 0268 مجموع النتيجة
 26.16 52.09 المعدل العام

 
. واهلدف ملعرفة كفاءة الطالب 0762فربايري  65قام االختبار القبلي يف التاريخ 

لتعليمية ملهارة االستما  باستفادة أندروئيد. وبعد استخدامها، قامت ا وادقبل استخدام امل
ارة االستما . التعليمية يف ترقية كفائة الطالب يف مه املواداالختبار البعدي ملعرفة فعالية 
 .0762مارس  00واالختبار البعدي يف التاريخ 

 
 



 
 

71 
 

 النتيجة من االستبانة .8
احثة ختبار البعدي، وزعت الببعد قامت الباحة بالتجربة امليدانية واال

 ة كما يلي.التعليمية املطورة. والنتيج واداالستبانة إىل الطالب ملعرفة آراءهم عن امل
 الميدانية. نتيجة االستبانة لدى الطلبة في المجموعة 4.6جدول :  

 60التعليمية المطورة الموادبعد استخدام  
جمموعة  قائمة األسئلة الرقم

 البيانات
 اإلجابة

5 3 0 6 
  0 66 65 30 تصميم هذه الوسيلة التعليمية مجيلة 6
صوت الناط. األصلي يف هذه الوسيلة  0

 التعليمية يدفعين لتعلم االستما 
30 60 61 5  

صوت الناط. األصلي يف هذه الوسيلة  3
 التعليمية يساعدين على فهم اللغة العربية

30 60 67 9  

 يةيلة التعليمالوسالصوت املساعد يف هذه  5
  يدفعين لتعلم االستما 

30 65 60 1  

  9 63 65 30 اللغة يف هذه الوسيلة التعليمية سهلة لفهمها 9
 التدريب يف هذه الوسيلة التعليمية تسهلين يف  1

 قياس كفاءيت يف االستما 
30 07 67 6 6 

  3 65 69 30 اللعبة يف هذه الوسيلة التعليمية ممتعة 0
الل استخدام هذه الوسيلة تعلم من خ 2

 التعليمية مريح
30 62 2 1  

هذه الوسيلة التعليمية تسهلين يف تعلم  5
 االستما 

30 60 66 5  

التعلم باستخدام هذه الوسيلة التعليمية  67
 يساعدين يف ترقية كفاءيت يف االستما 

30 62 67 5  

                                                             

 0762ارس م 03أخذت الباحثة البيانات يف  61 
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 ومن االستبانة يعرف االنطباعات من الطالب أيضا، منها:
 ه الوسيلة التعليمية نافعةهذ (أ
 هم هذه الوسيلة تدفع  (ب
 هذه الوسيلة جذابة  (ج
 هذه الوسيلة رائعة الهنا تستخدم صوت الناط. األصلي (د
 وال يف البيتاجليف تعلم االستما  باستخدام  همهذه الوسيلة تسهل (ه
 تزيد احلماسة يف التعلم ألن فيها املوسيقى والغناء والصورة والتدريبات (و
 الناط. األصليتسهل يف فهم  (ز
 التعلم باللعب (ح
 يف حفظ املفردات همسهلت (ط

ما  التعليمية ملهارة االست واداعتمادا على النتيجة الساب.، التلخيص هو أن امل
 فهم تسهل الطالب يف تعلم االستما  يف البيت، تسهل يفا باستفادة أندرويد فعالة ألهن

ا املوسيقى ة يف التعلم ألن فيهالناط. األصلي و تسهل يف حفظ املفردات،  تزيد احلماس
ابة، وتستخدم هنا جذا املنتج ألوالغناء والصورة والتدريبات. وكذلك الطالب يف الرغبة هلذ

 صوت الناط. األصلي، و التعلم باللعب.
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 المبحث الثالث . تحليل البيانات ومناقشتها
ماع باستفادة الستالتعليمية لمهارة ا الموادتطوير ة من مناقشالتحليل البيانات و  .أ

 أندروئيد للجوال في مدرسة نشر الدين الثانوية اإلسالمية دامبيت ماالنج
بعد عرض اليانات، قامت الباحثة بتحليل البيانات واملناقشة. واخلطوة األوىل قبل 

 تطوير هي حتليل اإلحتياجات.  ال
 تحليل اإلحتياجات .0

 التعليمية واداملحتليل نتائج االستبانة قبل تطوير . 5.0جدول:  
 جمموعة قائمة األسئلة الرقم

 البيانات 
 جممو  اإلجابة

 6 0 3 5 القيمة 
ما زلُت يف الصعوبة يف تعلم مادة  6

 االستما 
30 60 63 0  666 

 %21،00 املئوية
تدريس االستما  من صوت املعلم  0

 فحسب
30 65 60 6  675 

 % 29،69 املئوية
 ما  ارة االستالوسيلة التعليمية مله 3

 حمدودةيف هذه املدرسة 
30 06 66   25 

 % 56.56 املئوية
  0   37 30 عندي جوال أندروئيد 5

 % 59،36 املئوية
أحتاج إىل الوسيلة التعليمية ملهارة  9

االستما  باستفادة أندرويد لتنمية 
 الكفاءة يف االستما 

30 60 63 6 6 667 

 % 29،55 املئوية
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 ستبانة يعرف أن: من نتيجة اال
 من الطالب يف الصعوبة يف تعلم مادة االستما  21،00% .6
 من الطالب يقولون إن تدريس االستما  من صوت املعلم فحسب 29،69% .0
ة يف هذه املدرس يقولون إن الوسيلة التعليمية ملهارة االستما   56،56% .3

 حمدودة
 من الطالب هلم جوال أندرويد % 59،36 .5
تاجون إىل الوسيلة التعليمية ملهارة االستما  من الطالب حي % 29،55 .9

 باستفادة أندرويد لتنمية الكفاءة يف االستما 
اعتمادا على النتيجة من املالحةة امليدانية واالستبانة يوجد املشكالت يف تدريس 

ومن السبب هو قلة الوسيلة التعليمية فيها. لذلك هذه املدرسة حتتاج االستما  هناك. 
 ليمية لنجاح التعليم والتعلم خاصة يف مهارة االستما .الوسيلة التع

وحلّل قلة الوسيلة التعليمية يف هذه املدرسة، قامت الباحثة باستفادة اإلمكانيات 
 التعليمية باستفادة أندرويد ألن الطالب فيها هلم جوال أندرويد. وادفيها. وهي تطوير امل

فاءة يف لتعليمية باستفادة أندرويد لتنمية الكا وادهم يقولون إهنم يف احلاجة اىل املوكذلك 
 االستما .

 التعليمية الموادتطوير  .8
 التعليمية باخلصائص التالية:  املوادقامت الباحثة بتطوير 

 استخدام صوت الناط. األصلي.  .67
االستما  البد أن يهتم مبن سيأخذه صوتا، هل الصوت من املدرس  مادةالعداد 

سن الصوت من الناط. األصلي ألنه مناسب باللهجات نفسه أو من غريه. على األح
ا ك. واهلدف هو لتعويد الطلبة مسا  العربية من الناط. األصلي  10وخمارج احلروف العربية

 ولكي يستطيعون التكلم كمثل الناط. األصلي فيما بعد.الصاحب اللغة 
                                                             
62 Asrori, Imam & Moh. Ahsanudin.  Media Pembelajaran Bahasa Arab.  (Malang: CV. Bintang 

Sejahtera, 2015) hal 189 
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 حتويل النص املكتوب إىل املسمو  .66
يلتها ليم االستما . السياما يف املدرسة اليت وسالوسيلة التعليمية مهمة جدا لنجاح تع

 يف االستما ، بدون الوسيلة التعليمية، هو سيشعر ىحمدودة. وحينما املدرس يرتكز عل
بالتعب يف تكرار النط. السياما يف النص الطويل. وكذلك سيشعر الطالب بامللل. وح ى 

ازال مكتوبا. لذلك حيتاج انآن، مادة االستما  من الكتاب الدراسي مل يكن الشريط، م
إىل الوسيلة التعليمية ليساعد الطالب لنيل الكفاءة األساسية من تدريس االستما ، وهو 

 فهم املسمو ، ليس فهم املقروء فحسب.
الكفاءة األساسية ملهارة االستما  يف املرحلة الثانوية اإلسالمية هي إدراك  الصوت 

 ملة املسموعة، و فهم عناصر اللغة والثقافة من النصوالفهم والرأي من الكلمة والعبارة واجل
 13."، و"املهنة والنةام"املهنة واحلياة"، "هوايات الطالب واملعرض"عن املوعو  

 زيادة الصوت املساعد .60
 زادت الباحثة الصوت املساعد يف املفردات لتوعيح املراد من املفردات، ولدفع

 واملعرض"هناك صوت لعب كرة السلة، كرةاملثال يف املوعو  "هوايات الطالب  .الطالب
هنة . ويف املوعو  "امللنجمة هديل غنام الطاولة، صوت املصور، والغناء "أنشودة القراءة"

واحلياة" مثال، يوجد صوت السيارة اليت يقودها السائ.، صوت من يكنس الشوار ، والغناء 
د دوافع له دور مهم لتزدي"الشرطي"، "الطبيب"، "اخلضروات" وغري ذلك. والغناء العريب 

 الطالب يف تعلم اللغة العربية.
وميكن أيضا االستما  إىل خمتارات معينة من األغاين الشعبية عن طري. األشرطة 
املسجلة واالسطونات. ومثل هذه املراد السميعة تزويد التالميذ بفرص االستما  ألعمال 

هذه اخللفية الفنية  تعلمون لغتها. ومثلفنية ملؤلفني وملحنني عليه مشهورين من البلد اليت ي

                                                             
63 Kompetensi Dasar pada lampiran Keputusan Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor 

165. 2014.  Tentang Kurikulum 2013 Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab 

pada Madrasah. Jakarta: Kementerian Agama, hal 218 
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وما تشتمل عليم من عناصر اقافية منتاقة قد يستحوذ على احملبني للموسيقى وتدفعهم إىل 
  15االجتهاد يف تعلم اللغة األجنبية. 

 زيادة اللعبة اللغوية .63
   65اللعبة يف هذه املواد التعليمية تسمى بـ"ما هي". وهذه متثل باللعبة "من هو".

ت هذه اللعبة الوصف من الكلمة املرادة أوال، مث طلبت الطالب حبث عن الكلمة قدم
املقصودة. اللعبة يف هذه الوسيلة التعليمية تكون مميزة على الوسيلة األخرى لوجودها مع 

لة الواحدة. أما الوسيلة األخرى تكون اللعبة يف الوسيلة الواحدة ياملادة والتديب يف الوس
طوير لدفع الطالب على االستما  بت هوتدريب. وانآخر، اهلدف من اللعبة دون املادة أو ال

املناسبة خبصائص الطالب الذين حيبون اللعبة. وكذلك اللعبة هلا املزية لتدريب  املواد
 الطالب على حل املشكالت اليت يواجحوها.

 األلعاب اللغوية من أفضل الوسائل اليت تساعد كثريا من الدارسني على مواصلة
إن  (Samuel Henry)قال مسويل هنري . و 11اجلهود، والتخفيف من رتاية الدروس وجفافها

 اللعب يعترب مؤارا سلبيا. بل يف الواقع، هو يؤار اجيابيا، منها يعرف الطلبة التكنولوجي،
 10يدرب على اتبا  النةام وإرشادات، ويدرب على حل املسألة.

  

                                                             

 325ص  ،الوسائل التعليمية واملنهجأمحد خريي حممد كاظم وجابر عبد احلميد جابر،  64 

    : جامعة امللك ، )الرياضيةتدريبات فهم املسمو  لغري الناطقني بالعرب ،ناصف مصطفى عبد العزيز ومصطفى أمحد سليمان19 
 606م(، ص 6522سعود، 

 5(، ص:  6523، )الرياض: دار املريخ، األلعاب اللغوية يف تعليم اللغة األجنبيةناصف مصطفى عبد العزيز، 11 
67 Putra, Dian Wahyu . Game Edukasi Berbasis Android sebagai Media Pembelajaran. JIMP - Jurnal 

Informatika Merdeka Pasuruan Vol.1, No.1 Maret 2016 ISSN. 2502-5716 

 



 
 

76 
 

فادة التعليمية لمهارة االستماع باست لموادا صدق ة منمناقشالتحليل البيانات و ب. 
 أندروئيد للجوال في مدرسة نشر الدين الثانوية اإلسالمية دامبيت ماالنج

ئج التعليمية ملهارة االستما  باستفادة أندروئيد من نتا صدق املواد عرفت الباحثة 
 االستبانة من اخلرباء والطالب.

 التصديق من الخبراء .0
 ى املادة ولغتهاالتصدي. من خبري حمتو  (أ

  بعدما حصلت الباحثة على نتيجة االستبانة من خبري حمتوى املادة ولغتها، فحسبتها
 الباحثة. والنتيجة كما يلي. 

 50=     جمموعة القيمة احملصولة
 55=   جمموعة األسئلة عرب على القيمة األكثر

   

 
 =50 x  677% 
   55 
=59،59% 

عليمية له النتيجة الت وادلة، عرفت الباحثة أن حمتوى املمن النتيجة االستبانة احملصو  
قية  استخدامها لرت  الئقة". وهي جيد جدا" املنتج. فأصبح التقدير من هذه 59،59%

 كفاءة الطالب يف مهارة االستما .
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 التعليمية من خبير المحتوى ولغتها. صدق الموادالتصحيح بعد 
 وهي: املنتجمن هذه  التصحيحاتوهناك  

 . 5.2دولج
 من الناحية حمتوى املادة ولغتها يف املوعو  هوايات الطالبة واملعرض التصحيحات

 التصحيح اخلطأ الرقم
 اْلَكَفاَءة اْلَكفَّاَءة 6
 هواية علي القراءة هواية علي قراءة 0
 هواية حسن كرة الطاولة هواية حسن تنس الطاولة 3

 

 5.5جدول
 ادة ولغتها يف املوعو  املهنة واحلياةمن الناحية حمتوى امل التصحيحات

 التصحيح اخلطأ الرقم
 السائ. يقود السيارة السائ. حيمل البضائع 6
 عثمان له أخ امسه امساعيل لعثمان أخ امسه امساعيل 0

 

 ب(. التصديق من خبير الوسيلة التعليمية )الوسائط المتعددة(

 الوسائط املتعددة هو: والتحليل من نتائج االستبانة من اخلبري من ناحية
 30=     جمموعة القيمة احملصولة

 57=   جمموعة األسئلة عرب على القيمة األكثر
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 =30 x  677% 
   57 
=50،9% 

. %50،9ة له النتيج املنتجمن النتيجة االستبانة احملصولة، عرفت الباحثة أن  
لطالب تخدامها لرتقية كفاءة ااس صادقا". وهي جيد جدا" املنتج افأصبح التقدير من هذ

 يف مهارة االستما  بدون إصالح.
ليمية ملهارة التع املوادواحلاصل، اعتمادا على نتائج من تصدي. من اخلرباء يعرف أن 

. %59،59كان النتيجة من جودة احملتوى ولغتها   .الئقةاالستما  باستفادة أندروئيد 
 .%50،9والنتيجة من من جودة الوسائط املتعددة  

 
 االستبانة من الطالب .8

ة التعليمية من اخلرباء، قامت الباحثة بتجربة اجملموع صدق املوادبعد معرفة 
تخدمني من الطالب كاملس الصدقالتعليمية. هذا مهم ملعرفة  صدق املوادلتأكيد  الفردية
 .املنتجهذه 

 
 البيانات من االستبانة يف اجملموعة الفردية . حتليل5،67جدول: 

 جمموعة ائمة األسئلةق الرقم
 البيانات 

 جممو  اإلجابة
 6 0 3 5 القيمة

حجم احلروف املستخدمة يف الوسيلة  6
التعليمية ملهارة االستما  باستفادة 

 أندروئيد مناسب

9 0 3   60 

 %29 املئوية
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ة نو   اخلط يف الوسيلة التعليمية ملهار  0
االستما  باستفادة أندروئيد سهل 

 للقراءة

9 0 3   60 

 %29 املئوية
تكوين اللون يف الوسيلة التعليمية  3

ملهارة االستما  باستفادة أندروئيد 
 مناسب

9 9    07 

 %677 املئوية
الصوت يف الوسيلة التعليمية ملهارة  5

 حواعاالستما  باستفادة أندروئيد 
9 6 3 6  69 

 %27 املئوية
الوسيلة التعليمية ملهارة االستما   9

 فادة أندروئيد جّذابةباست
9 9    07 

 %677 املئوية
الوسيلة التعليمية ملهارة املواد يف  1

االستما  باستفادة أندروئيد سهلة 
 لفهمها

9 5 6   65 

 %59 املئوية
الوسيلة التعليمية ملهارة االستما   0

باستفادة أندروئيد مناسبة باملواد 
 الدراسية

9 9    07 

 %677 املئوية
ة ة املستخدمة يف الوسيلة التعليمياللغ 2

ملهارة االستما  باستفادة أندروئيد 
 سهلة لفهما

9 3 0   62 

 %57 املئوية
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الدليل يف الوسيلة التعليمية ملهارة  5
االستما  باستفادة أندروئيد سهلة 

 لفهما

9 3 0   62 

 %57 املئوية
 التدريب يف الوسيلة التعليمية ملهارة 67

ادة أندروئيد سهلة االستما  باستف
 لفهما

9 6 5   61 

 %27 املئوية
التعلم بالوسيلة التعليمية ملهارة  66

 االستما  باستفادة أندروئيد رائع
9 9    07 

 %677 املئوية
التعلم بالوسيلة التعليمية ملهارة  60

االستما  باستفادة أندروئيد جيعلين 
 سهل يف تعلمه 

9 9    07 

 %677 املئوية
القيمة احملصولة جممو   17 56 62 6 - 007 

 %56.10 املئوية الكلية لالنتاج
 

 يعرف أن:ومن هذه النتيجة 
  مناسب %29حجم احلروف املستخدمة يف الوسيلة التعليمية باستفادة أندروئيد إن  (أ

 سهل للقراءة %29نو   اخلط يف الوسيلة التعليمية باستفادة أندروئيد إن   (ب

 مناسب %677سيلة التعليمية باستفادة أندروئيد تكوين اللون يف الو إن  (ج

 واعح %27الصوت يف الوسيلة التعليمية ملهارة االستما  باستفادة أندروئيد إن  (د

 جّذابة%677الوسيلة التعليمية ملهارة االستما  باستفادة أندروئيد إن  (ه

 لفهمهاسهلة %59الوسيلة التعليمية ملهارة االستما  باستفادة أندروئيد املواد يف إن  (و
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 مناسبة باملواد الدراسية %677الوسيلة التعليمية باستفادة أندروئيد إن  (ز

 سهلة لفهما %57اللغة املستخدمة يف الوسيلة التعليمية باستفادة أندروئيد إن  (ح

 سهلة لفهما %57الدليل يف الوسيلة التعليمية ملهارة االستما  باستفادة أندروئيد إن  (ط

 سهلة لفهما %27مية باستفادة أندروئيد التدريب يف الوسيلة التعليإن  (ي

 رائع %677التعلم بالوسيلة التعليمية ملهارة االستما  باستفادة أندروئيد إن  (ك

 سهل يف تعلمهالطالب  جيعل %677التعلم بالوسيلة التعليمية ملهارة االستما  إن  (ل

د . وهذا مبعىن "جي%27لذلك كل بنود هذه الوسيلة املطورة له نتيجة على األقل 
 :جمموعا فحسبت الباحثةجدا". و بالتايل 

 007=     جمموعة القيمة احملصولة
 057=   جمموعة األسئلة عرب على القيمة األكثر

   

 
 =007 x  677% 
   057 
=56،10% 

النتيجة  ملطورة هلااالتعليمية  وادمن النتيجة االستبانة احملصولة، عرفت الباحثة أن امل 
رتقية  استخدامها ل الئقة". وهي جيد جدار من هذه الوسيلة ". فأصبح التقدي56،10%

 كفاءة الطالب يف مهارة االستما .
( 6ي: ). االنطبا  هالفرديةوهناك االنطبا  واالقرتاحات من الطالب يف التجربة 

د االستما  من لتعوي التعليمية ملهارة االستما  باستفادة أندروئيد رائع وادالتعلم بامل
ال يشعر باملل. واالقرتاحات هي إعافة اللعبة،  املنتج( التعلم هبذا 0ي، )الناط. األصل

 وإعافة التدريب بالقيمة.
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 الفرديةالتصحيح بعد التجربة في المجموعة 
امت الباحثة ، قمن االستبانة، وهي إعافة التدريب بالقيمة بعد معرفة االقرتاحات
 الذي فيه قيمة.بالتدريب ا املنتج بتبديل التدريب املوجود يف هذ

 
 

m 
 
 
 
 
 
 
 
 

 . التدريب بالقيمة5.37الصورة          . التدريب بدون القيمة5.05الصورة    
يكون التدريب اجلديد متعدد األجوبة خبمسة اختيار األجوبة. وهذا مناسب  

بشكل التدريب يف املرحلة الثانوية حينما التدريب متعدد األجوبة. وهناك عشر أسئلة يف 
(. لنقل إىل السؤال بعده، شغط randomريب. واألسئلة واألجوبة فيها يكون عشوائية )التد
"Next إىل السؤال قبله فضغط"‘"، ولنقلPreviousبعد إجابة األسئلة، عغط  ". و

 "، فةهرت القيمة احملصولة.Submit Allاملستخدم "
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 . النتيجة من التدريب5.36الصورة 

ب أن جييب التدريب يف األوقات احملدودة، وهي ويف هذا التدريب، ميكن الطال 
.  واحلد 677. إذان النتيجة األعلى هي 67دقيقة. لكل اإلجابة الصحيحة له نتيجة  37

 .27( هلذا التدريب هو skor minimalاألدىن )
ا خصائص هل واد التعليمية، يعرف أن هذه املصدق من املنتجإعتمادا على نتائج  

ة التعليمية لالستما  إما من احملتوى ولغتها وإما من النحية الوسائط اجليدة لتكون الوسيل
 املفردات استخدام املواد التعليميةاملتعددة. من ناحية احملتوى ولغتها يعرف أن هذه 

للطلبة،  مفهومة املستخدمة الشائعة والسليمة، قواعد اللغة صحيحة، اللغة أو املشهورة
لرئيسية غة مناسبة باللهجة العربية، تناسب املادة بالكفاءة االلغة مناسب مبستوى الطلبة، الل

 والكفاءة األساسية، التدرج يف صعوبة املادة، ودقة املادة املسموعة.
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األسباب  . ومنصادقةالتعليمية  املوادومن ناحية الوسائط املتعددة يعرف أن هذه  
وح ر واخلطوط، وعله جودة عرض الربجمة، وعوح املعلومات، وعوح الصو  ا املنتجهذ

األصوات املسموعة، تساعد على إلقاء املادة، تساعد على جذب إنتباه الطلبة، سهولة 
اسبة لذلك هذه الوسيلة التعليمية املطورة مناستخدام الربجمة، وسهولة تشغيل الربجمة. 

  بنةرات حول إنتاج الوسيلة التعليمية.
، صلة لوسيلة التعليمية للهدفنةرات حول إنتاج الوسائل التعليمية هي مالءمة ا

الوسيلة مبوعو  الدراسة من حيث صدق املعلومات وكفايتها، مالءمة الوسيلة للتالميذ 
من حيث السن واملستوى، جودة الوسيلة ومالءمة تكاليفها للهدف من استخدامها، و 

 12بساطة الوسيلة وسهولة نقلها من مكان إىل مكان.
ّد لة دورها يف عملية التعليم بشكل فّعال ال بلكي تؤدي الوسيوقال علي عثمان، 

من مراعاة األمور التالية عند اختيار الوسيلة أو اعدادها: حتديد اهلدف من الوسيلة، دقة 
املادة العملية ومناسبتها ملادة الدرس، توفر املواد احلام الالزمة لصنعها مع رخص تكالفها، 

جمها االكتةاظ واحلشو، أن يتناسب حتعد الوسيلة لغرض واحد حبيث تكون بعيدة عن 
ك أن تتناسب ومدار أن تعرض يف الوقت املناسب، أن تبقى مع الزمن، أو مساحتها، 

الطالب، حبيث يسهل االستفادة منها، وجتربة الوسيلة قبل استعماهلا للتأكد من 
 15صالحيتها.

  

                                                             

 67(، ص 0770. )القاهرة: دار الغريب، تكنولوجيا إنتاج املواد التعليميةعبد العةيم عبد السالم الفرجاين.  68 
-02م، ص:6521، 0)بريوت : دارر إحياء العلوم( ط: الوسائل التعليمية التعّلمية إعدادها وطروق إستخدامها،على عثمان،  15
05 
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هارة االستماع مالتعليمية ل المواداستخدام  فعالية ة منمناقشالتحليل البيانات و ج. 
 باستفادة أندروئيد للجوال في مدرسة نشر الدين الثانوية اإلسالمية دامبيت ماالنج

جوال، التعليمية ملهارة االستما  باستفادة أندروئيد لل املواداستخدام  فعاليةملعرفة  
قامت الباحث بتحليل النتائج من االختبار القبلي والبعدي، وكذلك االستبانة من 

 .الطالب
 االختبار القبلي والبعدي .0

قد وصلت الباحثة إىل حتليل البيانات من االختبار القبيلي والبعدي. واخلطوة 
 هي حتليل البيانات مبعادلة التاء احلسايب. 

 . تحليل نتيجة االختبار القبلي والبعدي 4.00جدول
نتيجة  االسم الرقم

االختبار 
 القبلي

نتيجة 
االختبار 

 البعدي

التفاوت بين 
ختبار القبلي اال

 (dوالبعدي )

d2 

 6691 35 15 37 ألف زواوي 6
 0561 95 22 35 علي مسروحا 0
 025 02 22 17 أجني بوتري راهايو 3
 091 61 21 07 أنيس موفيتاساري 5
 525 00 02 91 أريس كن جاهيا 9
 091 61 20 11 أشفى نور األبرار 1
 525 00 51 05 ئيلفيا أملائيدا 0
 525 00 52 01 عمةفريدة الن 2
 091 61 01 17 حفيزة رتناساري 5
 577 07 25 15 إندري أميسا  67
 101 01 51 07 أندري أيو سانتيكا 66
 101 01 51 07 إجنيه ستيانينسيه 60
 101 01 677 05 ليلة الزهراء 63
 6177 57 51 91 لطيفة العني 65



 
 

86 
 

 101 01 51 07 لييا نور الكرامة 69
 0075 90 27 02 يياميال مرسيل 61
 577 37 17 37 مستعني فطاين 60
 025 02 21 92 خنال رحيمة  62
 0661 51 15 62 نيكو أري 65
 6531 55 50 52 نوفيتا ووالنداري 07
 901 05 51 00 برماتا دأيو عليني 06
 577 37 55 15 راستانييا بوتري 00
 901 05 01 90 رندي موالىن عزيز 03
 901 05 52 05 ساريريفى نوفيا  05
 525 00 51 05 رييا نور لستاري 09
 6555 32 22 97 رييان فريي إراوان 01
 305 62 55 01 رمسة اخلليفة 00
 901 05 52 05 رسيتا معيز 02
 101 01 52 00 سوسي سوسانيت 05
 61 5 27 01 شهر األوىل 37
 577 37 51 11 تيتانييا أري  36
 6691 35 25 97 يتافلينتينا لويف لوف 30

 82484 298 8754 0268 مجموع النتيجة
 222.85 87.22 26.16 52.09 المعدل العام

املعدل ، و 21.71يعرف من هذه النتيجة أن املعدل العام لالختبار البعدي 
 أكرب املعدل العام لالختبار البعدي, وهذا يدل على أن 92.65القبلي العام لالختبار 

مبعادلة التاء  ، فحسبت الباحثةاملنتجوملعرفة فعالية استخدام هذه من االختبار القبلي. 
 احلسايب.

t = Md

√
∑ 𝑥2 𝑑

𝑁 (𝑁−1)
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t  معادلة تاء احلساب = 

Md )متوسط االحنراف بني االختبارين )القبلي والبعدي = 
xd  ( االحنراف لكل النتيجة =d-Md) 

=∑ 𝑥2 𝑑 لرتبيعيجممو  نتيجة االحنراف ا 
N    عدد أفراد العينة = 

Md  =∑ 𝑑

𝑁
  =892

32
  =27.86 

 
1 t = Md

√
∑ 𝑥2 𝑑

𝑁 (𝑁−1)

 4 = 27.86

√28.65
 

 
2 = 27.86

√
28424

32 x 31

 

 

5  
=27.86

5.35
 

 
=5.21 
 

3 = 27.86

√
28424

992

 

 

6 Jadi, t            = 5.21 
         t hitung= 5.21 
         t tab      = 2.0470 
 

 

(. أما تاء اجلدول 9.06من العرض الساب.، حتصلت الباحثة  على نتيجة تاء احلساب )
 (. إذان تاء احلساب أكبري من تاء اجلدول.0.75)

  
 

                                                             
70 Suharsimi Arikunto,  Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. (Jakarta: PT, Rineka 

Cipta, 2006). Cet. Ke-13, hal:363 

 

0.75<9.06 
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تعليمية ملهارة ال املوادوأّيدت هذه النتيجة أن مقبولة. فتعين ذلك أن فروض البحث 
استفادة أندروئيد اليت تطورها الباحثة فعالة لرتقية كفاءة الطلبة يف مهارة االستما  ب
ورأت الباحثة أن الطالب قبل استخدام هذه املواد التعليمية ععيف يف فهم  .االستما 

االستما  ألهنم مل يتعودوا كثريا يف استما  النص لقلة الوسيلة التعليمية. يستطيع الطالب 
ك من يقرأه. وحينما ال يوجد القارئ، هم اليتعلمون االستما  استما  النص حينما هنا

لذلك هذه املواد التعليمية تساعدهم يف تعويد االستما  من النص مرارا على ما يشاء يف 
 أي مكان ويف أي وقت، يف الفصل أو خارج الفصل. 

 
 االستبانة من الطالب  .8

احثة. وهذا ملعرفة طالبا، فحسبت الب 30بعد حصول على نتائج االستبانة من 
 ولتأكيد فعالية هذه الوسيلة لدى الطالب. والنتيجة كما يلي.

 
 . تصميم هذه الوسيلة التعليمية مجيلة .6

، والطالب الذين %95 هذه الوسيلة التعليمية مجيلةالطالب الذين يوافقون  جبد على 
 %1، و الطالب الذين يوافقون قليال %39يوافقون 

 
 

 

أقل موافق
6%

موافق
موافق جدا35%

59%

أقل موافق موافق موافق جدا
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 .يف هذه الوسيلة التعليمية يدفع الطالب لتعلم االستما  صوت الناط. األصلي .0
يدفع  صوت الناط. األصلي يف هذه الوسيلة التعليميةالطالب الذين يوافقون  جبد على 

، و الطالب الذين % 97، والطالب الذين يوافقون %32 الطالب لتعلم االستما 
 % 60يوافقون قليال 

 

 
م اللغة على فه الطالب التعليمية يساعد صوت الناط. األصلي يف هذه الوسيلة .3

 .العربية
ة صوت الناط. األصلي يف هذه الوسيلة التعليميالطالب الذين يوافقون  جبد على 

، و % 36، والطالب الذين يوافقون % 93 على فهم اللغة العربية الطالب يساعد
 % 61الطالب الذين يوافقون قليال 

 

 
 

أقل موافق
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أقل موافق موافق موافق جدا

أقل موافق
16%

موافق
31%

موافق جدا
53%

أقل موافق موافق موافق جدا
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 .لتعلم االستما الطالب  يدفع التعليميةالوسيلة الصوت املساعد يف هذه  .5
الطالب  يدفع الوسيلة التعليميةالصوت املساعد يف هذه الطالب الذين يوافقون  جبد على 

، و الطالب الذين يوافقون قليال % 30، والطالب الذين يوافقون % 55 لتعلم االستما 
65 % 

 

 
 
 اللغة يف هذه الوسيلة التعليمية سهلة لفهمها .9

، % 55 اللغة يف هذه الوسيلة التعليمية سهلة لفهمهاالذين يوافقون  جبد على الطالب 
 % 69، و الطالب الذين يوافقون قليال % 56والطالب الذين يوافقون 
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 . االستما يفة الطالب يف قياس كفاء التدريب يف هذه الوسيلة التعليمية تسهل .1
ة  قياس كفاءيف الوسيلة التعليمية تسهلالتدريب يف هذه الطالب الذين يوافقون  جبد على 

، و الطالب الذين يوافقون % 36، والطالب الذين يوافقون % 13 يف االستما الطالب 
 % 3، و الطالب الذين ال يوافقون % 3قليال 

 

 
 
 .اللعبة يف هذه الوسيلة التعليمية ممتعة .0

، والطالب % 50 ةية ممتعاللعبة يف هذه الوسيلة التعليمالطالب الذين يوافقون  جبد على 
 . 5، و الطالب الذين يوافقون قليال % 55الذين يوافقون 
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اليوافق أقل موافق موافق موافق جدا

أقل موافق
9%

موافق
44%

موافق جدا
47%

أقل موافق موافق موافق جدا



 
 

92 
 

 .تعلم من خالل استخدام هذه الوسيلة التعليمية مريح .2
تعلم من خالل استخدام هذه الوسيلة التعليمية الطالب الذين يوافقون  جبد على 

يوافقون قليال  ، و الطالب الذين% 09، والطالب الذين يوافقون % 91 مريح
65% 

 
 
 .يف تعلم االستما الطالب  هذه الوسيلة التعليمية تسهل .5

  تعلم االستما يفالطالب  هذه الوسيلة التعليمية تسهلالطالب الذين يوافقون  جبد على 
 % 63، و الطالب الذين يوافقون قليال % 35، والطالب الذين يوافقون % 93
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يف  ماءهتيف ترقية كف الطالب التعليمية يساعدالتعلم باستخدام هذه الوسيلة  .67
 االستما 

 دالتعلم باستخدام هذه الوسيلة التعليمية يساعالطالب الذين يوافقون  جبد على 
، و % 36، والطالب الذين يوافقون % 91  يف االستما  ميف ترقية كفاءهت الطالب

 % 63الطالب الذين يوافقون قليال 
 

 
 

 الستبانة كلها حسبت الباحثة فيما يلي.وحسب النتائج من هذه ا
 6720=     جمموعة القيمة احملصولة

 6027=   جمموعة األسئلة عرب على القيمة األكثر
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النتيجة  اهلملطورة االتعليمية  املوادمن النتيجة االستبانة احملصولة، عرفت الباحثة أن  
ة الطالب لرتقية كفاء فعالة". وهي جيد جدا"ا املنتجالتقدير من هذ. فأصبح 25.93%

 .بدون التصحيح يف مهارة االستما 
إعتمادا على نتائج من االختبار القبلي والبعدي، واالستبانة من الطالب يعرف 

  الوسيلة التعليمية ملهارة االستما  باستفادة أندروئيد اليت تطورها الباحثة فعالة لرتقيةأن 
(. 9.06اب )نتيجة تاء احلساءة الطلبة يف مهارة االستما  بنةر إىل نتيجة االختبار، كف

(. إذان تاء احلساب أكرب من تاء اجلدول. وكذلك نتيجة االستبانة 0.75و تاء اجلدول )
 )فعالة جدا(. %25.93من الطالب، عرفت الباحثة أن الوسيلة التعليمية له النتيجة 

الطالب يكتبون أن املواد التعليمية املطورة تسهلهم يف  ويعرف من االستبانة أن
تعلم االستما  يف البيت، تسهل يف فهم الناط. األصلي و تسهل يف حفظ املفردات،  
تزيد احلماسة يف التعلم ألن فيها املوسيقى والغناء والصورة والتدريبات. وكذلك الطالب 

اخلصائص يف هذه  لذلك التعلم باللعب.يف الرغبة هلذه الوسيلة ألهنا جذابة،  ويستطيعون 
 الوسيلة التعليمية تساعد الطالب يف ترقية كفاءهتم يف االستما  وتدفعهم. 

 تؤدي الوسائل التعليمية أدوارا متنوعة للمعلم واملتعلم، بغية حتقي. األهداف، من أمهها
سهل ت ،تساعد على حل مشكلة تعلم أعداد كبرية ومتزايدة، وذلك يف فصول مزدمحة

يوسم ، لتالميذتثري النشاط الذايت لدى ا، عملية التعليم املدرس وعملية التعلم على التالميذ
ام وانتباه التالميذ استثارة اهتم تنمي االستمرار يف الفكر والتفكري، العصر الذي نعيش فيه
 06إىل موعو  الدراسة.

ت من املعلم اختصار الوق( 6) وقال علي عثمان إن دور الوسيلة التعليمية هي:
( 3) ،تساعد يف نقل املعرفة وتوعح اجلوانب املبهمة وتثبت عملية االدراك (0، )واملتعلم

تّقوم معلومات ( 9، و )تثبت املعلومات وتزيد من حفظ الطالب وتضاعف استيعابه( 5)
 00الطالب وتقيس مدى استوعبه من مادة الدرس.

                                                             

 571حسان شحاتة، املرجع الساب.، ص. 71 

 02الوسائل التعليمية التعّلمية إعدادها وطروق إستخدامها، ص على عثمان، 72 
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يف املواد  لى البحث قبله الذي يبحثو كذلك فعالية املواد التعليمية املطورة تؤكد ع
 0763نهج املادة التعليمية اإللكرتونية يف مإن املادة املطورة، التعليمية باستفادة أندرويد. 

الئقة كالوسيلة التعليمية لرتقية مهارة االستما . وهذا الربنامج فعال  أندرويد باستخدام
 03فكري االستنتاجي.لرتقية مهارة االستما  يف جوانب تصنيف الصوت مث الت

جيل حقوق قامت الباحثة بتس ة هذه املواد التعليمية، وفعاليت ةبعد معرفة صالحيو 
  التأليف والنشر.

 
 "’ISMAالتعليمية " املواد. حقوق التأليف والنشر من 5.30الصورة 

 
                                                             

البحث والتطوير يف مدرسة ) باستخدام أنرويد لرتقية مهارة االستما  0763تطوير املادة التعليمية اإللكرتونية يف منهج د زكي أمر اهلل، حمم. 73 
 علياال الدراسات كلية :ماالنج( العربية اللغة تعليم يف املاجستري درجة لنيل مقدمة رسالة ،)باجت ماجاكرتا حكمة األمانة الثانوية اإلسالمية 

 .ط .ص ،)م 0760 ماالنج، احلكومية اإلسالمية إبراهيم مالك موالنا جامعة
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قد ذكرت املميزات من هذا املنتج من الناحية التصميم، وصدقه وفعاليته. ولكن 
 ب أيضا هلذا املنتج، وهي:هناك العيو 

 ملن ليس له جوال، مل يستفد هذه املواد التعليمية كثريا (أ
 نو  التدريبان مازال واحد (ب
 تعدد األجوبة يف التدريب مازال مكتوبا ليس منطوقا (ج

ويرجى من الباحث التايل أو من مدرس اللغة العربية أن حيل هذه العيوب بتنو  
 ى.البحوث أو الوسائل التعليمية األخر 
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 الفصل الخامس

 الخاتمة

 

 خص نتائج البحثمل .أ

نتائج تطوير املواد التعليمة باسفادة أندروئيد هي يتكون املنتج من االاة موعوعات،  .6
ادة، امل، ولكل موعو  يشمل على دليل االستخدام، الكفاءة األساسية، املفردات

 التدريب، اللعبة، وعن الربجمة.
مية ملهارة التعلي واداملأن  يعرف والطالبمن اخلرباء  االستبانةئج اعتمادا على نتا .0

توى ولغتها احملاخلرباء أن جودة  النتيجة من تكان .الئقة أندروئيد باستفادة االستما 
)جيد  %50،9الوسائط املتعددة   جودةوالنتيجة من  )جيد جدا(، 59،59%
. )جيد جدا( %56،10تج استبانة الطالب كانت جودة املن. والنتيجة من جدا(
  .استخدامها لرتقية كفاءة الطالب يف مهارة االستما  بدون التصحيح الئقةوهي 

  التعليمية ملهارة االستما  باستفادة أندروئيد اليت تطورها الباحثة فعالة لرتقية املواد .3
أكرب من تاء  (9.06نتيجة تاء احلساب )كفاءة الطلبة يف مهارة االستما  بنةر إىل 

نتيجة له ال املنتج، عرفت الباحثة أن الطالباستبانة من وكذلك  .(0.75دول )اجل
سهل ت املواد التعليمية املطورةأن وزاد الطالب يف االستبانة . )فعالة جدا( % 25.93

و تسهل يف  ،الطالب يف تعلم االستما  يف البيت، تسهل يف فهم الناط. األصلي
وكذلك  تعلم ألن فيها املوسيقى والغناء والصورة.تزيد احلماسة يف الو حفظ املفردات،  

 عب.التعلم بالليستطيعون الطالب يف الرغبة هلذه الوسيلة ألهنا جذابة، و 
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 التوصيات واالقتراحات .ب

 للطالب .6

يرجى من الطالب استخدام هذه املواد التعليمية املطورة ملساعدهتم يف ترقية كفاءهتم 
 يف االستما 

 للمدرس .0

باحث التدريبات أو االختبارات املتنّوعة، لذلك يرجو الّدم يف هذا املنتج ة مل يقالباحث
ملن  يستخدمه من املعّلمني أن يقّدم التدريبات أو االختبارات املتنّوعة على أساسها 

 أاناء عملية التعليم، وهذه جلعل تعليم اللغة العربية تعليما مرحيا لدى الطلبة

 للمدرسة .3

 نو  الوسائل التعليميةيرجى من املدرسة إعداد ت

 للباحث التايل .5

 إعداد اإلجابة باستفادة الصوت لصعوبته ، وترجو الباحث التايلمل يكن يف التدريب 
 .باستخدام الصوت كلهابأن تعّد التدريبات 
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ISMA’ 
MEDIA PEMBELAJARAN ISTIMA’ BERBASIS 

ANDROID UNTUK KELAS X MADRASAH ALIYAH 

 

PETUNJUK MANUAL 

 

 

 

Oleh 

SITI JUBAIDAH 



 
 

 
 

 

A. SEKILAS MENGENAI PROGRAM 

Program ini diberi nama Isma’ .Program ini merupakan 

media pembelajaran istima’untuk kelas X. Materi dalam 

program ini bersumber dari buku Bahasa Arab Kelas X 

Kementrian Agama RI 2014. 

Media ini merupakan alternatif yang bisa dipakai oleh 

guru maupun siswa dalam menjawab keterbatasan media 

istima’ yang ada. Hal ini dikarenakan materi istima’ dalam buku 

paket masih belum dilengkapi dengan kaset/CD. 

Media ini terdiri dari tiga komponen utama, yaitu 

mufrodat, tadribat, dan al-lu’bah.  

1. Mufrodat: terdiri dari gambar yang berisi suara kosa kata 

baru. Agar lebih efektif, kosa kata disajikan dalam bentuk 

kalimat. Selain suara kosa kata, juga dilengkapi dengan 

suara pendukung sesuai dengan kosakata. Hal ini bertujuan 

untuk menstimulus pengetahuan terhadap kosa kata tersebut 

dan untuk memotivasi siswa. Gambar dan suara pendukung 

diambil dari internet dari berbagai sumber. Sedangkan suara 

mufrodat merupakan suara dari native speaker bersumber 

dari  http://soundoftext.com, dan http://www.sestek.com. 

2. Tadribat: merupakan latihan menyimak berbentuk bacaan. 

Adapun teks maupun pilihan jawaban berbasis suara 

3. Al-lu’bah merupakan permainan bahasa (apakah itu?), 

untuk mencari jawabannya, dapat diketahui dari deskripsi 

dari 4 kalimat yang diperdengarkan. 

 

B. SPESIFIKASI PROGRAM 

Spesifikasi program ini sebagai berikut 

1. Merupakan program berbasis android yang berasal dari 

microsoft power point, dan dipublish menggunakan 

software ispring suite. 

2. Merupakan media pembelajaran istima’, yang terdiri dari 3 

menu utama, yaitu kosa kata, latihan, dan permainan 

 

C. KONFIGURASI HANDPHONE YANG 

DIBUTUHKAN 

Konfigurasi handphone yang dibutuhkan untuk 

menjalankan program ini sebagai berikut. 

 

1. Minimal HP android versi 4.0 (ICS: Ice Cream Sandwich) 

2. Minimal memory 512 MB 

 

D. PETUNJUK PENGOPERASIAN 

1. Menjalankan program 

 

a. Kopi Program, bisa melalui shareit, whatsapp/ 

Bluetooth, atau yang lainnya.  

b. Instal program 

 

 

 

http://soundoftext.com/
http://www.sestek.com/


 
 

 
 

 

c. Klik icon  

 
                         Gambar 1. icon 

 

Setelah itu, akan muncul tampilan awal program 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Petunjuk memilih menu 

Petunjuk memilih menu meliputi menu utama, dan menu 

halaman 

a. Menu utama 

Untuk memilih menu, dapat langsung diklik pada 

menu yang diinginkan 

  

Gambar 3. Menu utama 

 
 

 

 

  

Desain Gambar: Hendi Khoiru Mala 

Gambar 2. Tampilan awal program 



 
 

 
 

 

b. Menu halaman 

 
Gambar 4. Halaman kosa kata 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 5. Petunjuk materi Kembali ke menu 

utama 

Kembali ke halaman 

sebelumnya 

Klik pada gambar yang 

diinginkan, maka akan 

muncul suara 

pendukung, kemudian 

suara kalimat dari 

native speaker 



 
 

 
 

 

 

 

 

Gambar 6. Halaman Latihan 

Latihan ini sejumlah 10 soal. Baik soal, maupun jawaban 

random. Setelah menjawab persoal, klik next untuk ke soal 

berikutnya, dan jawaban secara otomatis tersimpan. Jika sudah 

menjawab semua soal, klik submit 

 

 

 

Gambar 7. Contoh Hasil skor yang diperoleh 

Klik pada tombol 

tersebut, untuk 

mendengarkan 

soal 

Pilihlah salah satu 

jawaban dengan 

mengklik 



 
 

 
 

 
      Gambar 8. Petunjuk permainan 

Gambar 9. Permainan 

 

Petunjuk 1 

Petunjuk 2 

Petunjuk 3 

Petunjuk 4 



 
 

 
 

  

 

Gambar 10. Pilihan Jawaban dari permainan 

 

Pilihan jawaban 

Jika mengklik 

jawaban yang 

benar, akan 

mucul bintang 
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BAB II 

TUJUAN 

 

A.   Tujuan Pendidikan 

Tujuan pendidikan Madrasah Aliyah Nasruddin mengacu pada Permendiknas 

nomor 22 tahun 2006 , yaitu tujuan  pendidikan menengah adalah meningkatkan 

kecerdasan,  pengetahuan,  kepribadian,  akhlak  mulia,  serta keterampilan untuk 

hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. 

 

B.    Visi dan Misi Madrasah Aliyah Nasruddin 

1.    Visi Madrasah 

“Terwujudnya generasi yang berimtaq dan berimtek serta berkepedulian sosial” 

2.     Misi Madrasah  

a. Menumbuhkembangkan penghayatan terhadap ajaran Islam dan berbangsa 

Indonesia. 

b. Melaksanakan pembelajaran dan bimbingan secara efektif 

c. Mendorong dan membantu peserta didik untuk mengenali potensi diri 

d. Menumbuhkembangkan semangat kepedulian terhadap sesama manusia 

C.   Tujuan Madrasah Aliyah Nasruddin 

Berdasarkan visi dan misi madrasah, tujuan yang hendak dicapai adalah  sebagai 

berikut: 

a. Terlaksananya  proses  Kegiatan  Belajar  Mengajar  secara  efektif  dan  efisien 

sehingga diperoleh hasil (out put) yang sangat memuaskan. 

b.  Tersedianya sarana dan prasarana Kegiatan Belajar Mengajar yang memadai 

sehingga memiliki daya dukung yang optimal terhadap terlaksananya kegiatan 

belajar mengajar yang efektif dan efisien. 

c. Tersedianya tenaga pendidik dan kependidikan yang memenuhi standar yang 

ditetapkan, sebagai pendukung terciptanya Kegiatan Belajar Mengajar yang 

efektif, efisien, dan hasil yang optimal. 

d.  Terlaksananya  Tugas  Pokok  dan  Fungsi  (Tupoksi)  dari  masing-masing 

komponen madrasah (kepala madrasah, guru, karyawan, dan siswa). 

e. Terlaksananya  tata  tertib  dan  segala  ketentuan  yang  mengatur  operasional  



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 
 
 



 
 

 
 

 دليل المالحظة المبدئية
 أندروئيد للجواللمهارة االستماع باستفادة ليمية تطوير الوسيلة التع

 في مدرسة نشر الدين الثانوية اإلسالمية دامبيت ماالنج
 

 توعيح البيانات البيانات الرقم

الوسائل التعليمية  املوجودة يف  6

 املدرسة

 

  طريقة تدريس االستما  0

  مشاركة الطلبة أاناء الدراسة 3

  قدرات الطلبة 5

 ية كفاءة الطلبة يفالعوامل لرتق 

 مهارة االستما 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 
 

 

 



 
 

 
 

 

 السيرة الذاتية
 سييت زبيدة : االسم

   61007761S2 : رقم التسجيل
 م6521يناير  36ماالنج،  : تاريخ امليالد

 باموتان دامبيت ماالنج : العنوان
 72913061307 : اهلاتف

  latansajubaidah@gmail.com : الربيد االلكرتوين

 6552باموتان  9االبتدائية احلكومية املدرسة  : املراحل الدراسية
 0776ماالنج  3املتوسطة اإلسالمية احلكومية املدرسة   
 0775املدرسة الثانوية اإلسالمية خري الدين كوندانج جلي   
 0775سرجانا تعليم اللغة العربية جامعة ماالنج احلكومية   
ماجستري تعليم اللغة العربية جامعة موالنا مالك إبراهيم   

 0762االسالمية احلكومية ماالنج 
 

كذلك هي درست يف املعهد السلفي صراط الفقهاء  كوندانج جلي ماالنج ح ى  
 الكتابة، منها:. ومن هواياهتا 0775السنة 

 

1. Komik Berbahasa Arab “أنا يف احلب”( (Program Kreativitas Mahasiswa 

bidang Kewirausahaan dibiayai Dikti 2008) 

2. Penerapan Derby Writing untuk Meningkatkan Kemampuan Menulis Bahasa 

Arab di MadrasahTsanawiyah Nurul Huda Malang (Program Kreativitas 

Mahasiswa Bidang Penelitian dibiayai Dikti 2009) 

لرشوةالنفاق منبع االختالش وا .3  (10 besar I.KTM Bilingual se-Jawa Timur). 

4. Implementasi Metode ‘Melapuk’ untuk Meningkatkan Kemampuan Siswa 

dalam Pembelajaran IPA di Tingkat Madrasah Ibtidaiyah (Juara III Lomba 

Inovasi pembelajaran MIPA Kemenag Kab. Malang pada Science Fair 2012 



 
 

 
 

5. Perspektif Mahasiswa Sastra Arab Angkatan 2003/2004 dan 2004/2005 

terhadap Native Speaker (juara III lomba karya tulis ilmiyah Fakultas Sastra 

Universitas Negeri Malang (UM) 

 

6. Optimalisasi Taman di Universitas Negeri Malang (Juara I lomba artikel 

majalah komunikasi tahun 2007) 

7. Kajian Terhadap Nilai-Nilai Budaya Baru dalam Sinetron Remaja di televise 

dalam Perspektif Pemantapan Identitas Bangsa 

8. Hal Remeh Pengganjal Shalat Wanita (Artikel dimuat di Media Ummat 2012) 

9. Totalitas Perjuangan menuju LPDP (esai dimuat dalam buku Siluet Impian) 

tahun 2017 

10. Membentuk Akhlak Qur’ani melalui An-Nashr (dimuat dalam Jurnal Studi 

Islam Kanz el-ilmi 2017) 

11. Sertifikasi Guru dalam Implementasi Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 

2005 Tentang Guru dan Dosen (Jawaban atas polemik dan problematika yang 

Berkembang di Masyarakat) 

12. Strategi Pembelajaran Arab dalam maharatul kalam untuk pemula. Karya ini 

disajikan dalam seminar akademik jurusan Sastra Arab Universitas Negeri 

Malang (UM) 29 Desember 2005 

13. Kajian terhadap Penggunaan Tanda Baca dalam Bahasa Arab dan Bahasa 

Indonesia (Sebuah Studi Komparatif). Karya ini telah disajikan dalam seminar 

akademik jurusan Sastra Arab Universitas Negeri Malang (UM) pada 8 januari 

2007. 

14. Eksistensi Rasa Kepemilikan Budaya Indonesia Dalam Jiwa Bangsa Indonesia 

15. Implementasi Kebijakan Pengembangan Soft Sklills sebagai Wujud Penerapan 

UU Sisdiknas Terkait dangan Pengangguran Lulusan Sarjana 

16. Serbuk Lawan Harga Elpiji (Opini dimuat harian Surya ) 

17. Menengok Budaya Sunrad (Opini dimuat harian Surya 2009) 

18. Membeli Dengan Permen(Opini dimuat harian Surya 2009) 

  
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

  



 
 

 
 

 

 

 

 


