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 استهالل

 مِ يْ حِ الر   نِ ضبْ الر   اللِ  مِ سْ بِ 

يَا أَي َُّها ال ِذيَن آَمُنوا ِإَذا ِقيَل َلُكْم تَ َفس ُحوا ِف اْلَمَجاِلِس فَاْفَسُحوا يَ ْفَسِح الل ُو 

الل ُو ال ِذيَن آَمُنوا ِمْنُكْم َوال ِذيَن أُوتُوا اْلِعْلَم  يَ ْرَفعِ  فَاْنُشُزوا اْنُشُزوا ِقيلَ  َوِإَذا ۖ  َلُكْم 

 (ٔٔ)سورة اجملادلة:  ْعَمُلوَن َخِبَتٌ ت َ  دبَا َوالل وُ  ۖ  َدَرَجاٍت 
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 إهداء
 :إذل البحث اعبامعي أىدى

قد علماين اؼبعارف، وأرشدين إذل  نذيل، الأبي الكريم مخّمد و أّمي الكريمة سونادة
 يوما ىعل يبخال دل. الطريق السليم، وبذال الوسع والرضبة واألموال منذ نعومة ظفري

 .اعبزاء أحسن الل مها وجزا بشيء
 "اللهم اغفررل ولوالدّي وارضبهما كما ربّياين صغَتا وتابع بينهما باػبَتات"

*** 

 إلى أخي الصغير
 ؿبمد فَتوز سّوال

 ةواآلخر  الدنيا ِف يرضبو أن الل عسى
*** 

 إلى جميع أسرتي المحبوبة
 ِف الدنيا واألخرةعسى الل حيفظهم عسى الل أن يعطيهم الصحة 

 
 ِف كباري حىت األطفال روضة ِف صغاري منذ حرفااليت قد عّلمٍت  األساتيذ يعصب إذل مث

 غاية بال شكرا يعاصب ؽبم أقول دباالنج، اغبكومية اإلسالمية إبراىيم مالك موالنا جامعة
 هناية بال وعفوا

 
*** 
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 كلمة الشكر والتقدير

ورزقهم  اغبمد لل الذي أنعم على العباد فصب اؼباء صبا، وشق األرض شقا،
اػبَتات، وأطمعهم فاكهة وأبا، أضبده سبحانو وأشكره على نعامو اليت ال تعّدة وال 
 ربصى، وأشد أن ال إلو إال الل وحده ال شريك لو القائل ورببون اؼبال حبا صبا، أما بعد.

أشكر شكرا إذل الل عّز وجّل على نعمة القوة والصحة والفرصة حيت قد انتهيت 
 "تعليم مهارة االستماع باستخدام الفيديو في مدرسةي باؼبوضوع من البحث اعبامع

. وقد انتهيت كتابة ىذا سونان كاليجاغا المتوسطة اإلسالمية كارانج بيسوكي ماالنج"
البحث اعبامعي وال ديكن اسبامة بدون مساعدة اآلخر، ولذلك تقدم الباحث الشكر 

 إذل:
ؼباجيستَت، مدير جامعة موالنا مالك فضيلة األستاذ الدكتور اغباج عبد اغبارس  ا .ٔ

 إبراىيم اإلسالمية اغبكومية دباالنج.
فضيلة الدكتور اغباج أغوس ميمون اؼباجستَت، عميد كلية علوم الًتبية والتعليم  .ٕ

 جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية اغبكومية دباالنج.
ليم اللغة العربية جامعة فضيلة الدكتورة اغباج فبلوءة اغبسنة اؼباجستَت، رئيسة قسم تع .ٖ

 موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية اغبكومية دباالنج.
فضيلة اغباج قامي أكيد جوىري اؼباجستَت، اؼبشرف الذي أفاد مٍت عمليا وعمليا و  .ٗ

وجهت خطواتو ِف كل مراحل إعداد ىذا البحث منذ بداية فكرة البحث حىت 
البحث وتوجيهها. فلها مٍت خالص اإلنتهاء منو، فلم تبخل بعملها يوما عن مساعد 

 اشكر والتقدير، ومن الل عظيم الثواب واعبزاء.
صبيع األساتيذ واألساتيذات ِف قسم تعليم اللغة العربية جامعة موالنا مالك إبراىيم  .٘

 اإلسالمية اغبكومية دباالنج.
 صبيع أصحايب ِف قسم تعليم اللغة العربية جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية .ٙ

 اغبكومية دباالنج.
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سونان كاليجاغا اؼبتوسطة اإلسالمية كارانج  مدرسة صبيع األساتيذ والتالميذ ِف .ٚ
 .بيسوكي ماالنج

 الًتبية علوم كلية العربية اللغة تعليم قسم ِف وطالبات طالب وأخويت، إخواين جيع .ٛ
 .ماالنج اغبكومية اإلسالمية إبراىيم مالك موالنا جامعة والتعليم

أصحايب وأصحابيت الذي قد رافقوين وشجعوين ِف إكمال البحث. وأخص صبيع  .ٜ
اسم "لطيفة موردية أصفرىاين و ميالد الثاين أّمر أّمة و امرأة اؼبطهرة و هناية السعادة 

الفاريب صدقي أضبدى و  و ليلة نور عزيزة و نورماال ىيدايايت و عفة األزىاري و
ذين أحثوين وساعدين ِف إكمال ىذا ؿبمد رفقي حليم و إحسان ملك الصاحل" ال

 البحث اعبامعي.
عسى الل أن دين علينا رضبتو ال حد ؽبا وأن يثيبتنا حيسن الثواب. وأخرا، أدرك 
البحث أن كتابة ىذا البحث اعبامعي وىناك بالتأكيد الضعف أو القصور، يتوقع التقرير 

قد يكون البحث  انتقادات واقًتاحات بناء من اي طرف ؼبزيد من التحسن، وىذا
 اعبامعي مفيدة لنا صبيعا. آمُت يا رّب العاؼبُت. جزاكم الل خَتا كثَتا أحسن اعبزاء.

 
 ٕٕٓٓفرباير  ٜٔماالنج، 

 الباحثة

 
 إرربات عيشيت

 ٕٔٓٓ٘ٔٙٔرقم القيد : 
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 الطلبة إقرار 

 
 : أنا اؼبواقعة أدناه

 إرربات عيشيت:   االسم
 ٕٔٓٓ٘ٔٙٔ: القيد رقم

أقر بأن ىذا البحث اعبامعي الذي حضرتو لتوفَت شرط من شروط النجاح لنيل 
درجة سرجانا ِف قسم تعليم اللغة العربية علوم الًتبية والتعليم جبامعة موالنا مالك إبراىيم 

تعليم مهارة االستماع باستخدام الفيديو ِف  اإلسالمية اغبكومية ماالنج ربت اؼبوضوع :
 .سونان كاليجاغا اؼبتوسطة اإلسالمية كارانج بيسوكي ماالنج رسةمد

حضرتو وكتبتو بنفسي وما زورتو من إبداع غَتي أو تأليف األخر. وإذا أدعى 
أحد استقباال أنو من تأليفو وتبيُت أنو فعال ليس من حبثي فأنا أربمل اؼبسؤولية على 

رل قسم تعليم اللغة العربية كلية ذالك. ولن تكون اؼبسؤولية على اؼبشرف أو على مسؤو 
 علوم الًتبية والتعليم جبامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية اغبكومية ماالنج.

 حرر ىذا اإلقرار بناء على رغبيت اػباصة والجيربين أحد على ذالك.
 
 

 ٕٕٓٓفرباير  ٜٔماالنج، 
  صاحب اإلقرار

 
 إرتحات عيشتي
ٕٔٙٔ٘ٓٓٔ 
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سونان كاليجاغا المتوسطة  تعليم مهارة االستماع باستخدام الفيديو في مدرسة. ٕٕٓٓعيشتي، إرتحات. 
 الًتبية علوم كلية .العربية اللغة تعليم قسم. (-Sٔ) اعبامعي البحث. اإلسالمية كارانج بيسوكي ماالنج

 .ماالنج اغبكومية اإلسالمية إبراىيم مالك موالنا جامعة .والتعليم

 : اغباج قامي أكيد جوىري اؼباجستَت اؼبشرف

 كلمات مفتاحية: وسيلة التعليمية، الفيديو، مهارة االستماع

 لغوية مهارات لتحقيق اللغة تعلم ِف شخص يتقنها أن جيب مبكرة مرحلة ِف مهارة ىي االستماع مهارة
 أن ألنو ديكن. والطالب اؼبعلم ألن نقص االىتمام من ضعيفا االستماع مهارة تعلم الواقع، ِف ولكن. أخرى
 على قادرا يكون أن جيب اؼبعلم جيعل وىذا. أيضا التعلم مهارة االستماع ِف تباين وجود عدم سبب يكون

 اؼبعلم بو يقوم أن ديكن الذي  التعلم من االبتكار أحد. االستماع مهارة العربية خاصة اللغة تدريس ِف االبتكار
 ىي االستماع مهارة ِف استخدامها ديكن اليت وسائل التعليمية. للتعلم كمساعدة التعليمية وسائل استخدام ىو

أىدف  و الطالب. لدى االستماع مهارة لتحسُت الفيديو باستخدام الباحثة تستخدم لذلك. الفيديو وسائل
سونان   مدرسةتعليم مهارة االستماع باستخدام الفيديو ِف  كيف  ؼبعرفة( ٔ: )يلي كما ىي البحث البحث ِف ىذا

 الفيديو باستخدام االستماع مهارة تعليم فعالية ؼبعرفة( ٕ) كاليجاغا اؼبتوسطة اإلسالمية كارانج بيسوكي ماالنج
 .سونان كاليجاغا اؼبتوسطة اإلسالمية كارانج بيسوكي ماالنج تعليم مهارة االستماع باستخدام الفيديو ِف مدرسة

 الدراسة ىذه و تستخدم. ذبرييب شبو بنوع الكمي دخلالباحثة ىو اؼب تستخدمادخل الذي و اؼب
 طريقة صبع البيانات ،t اختبار باستخدام البيانات ربليل وأما. كعينة التجريبية اجملموعة الضابطة و اجملموعة

 .والوثائق ،( و االختبار بعدي قبلي االختبار) واالختبار واؼبقابلة اؼبالحظة ِف ىذا البحث ىي اؼبستخدمة

تعليم مهارة االستماع  ِف االستماع مهارة لًتقية الفيديو تطبيق( ٔ: )نتائج ىذا البحث فيما يأيتأما 
 الباحثة أواًل،: ىي سونان كاليجاغا اؼبتوسطة اإلسالمية كارانج بيسوكي ماالنج باستخدام الفيديو ِف مدرسة

 دل أو الصعو بة اؼبفردات حول للطالب الباحثة سألت العربية، باللغة" اؼبهنة" حول الفيديو يشاىدون والطالب
 للطالب شفهيا سؤاال الباحثة قدمت ذلك بعد. الطالب طلبها اليت اؼبفردات الباحثة حول شرحت مث يفهموا
 إذل الطالب بتقسيم الباحثة قامت مث. اػباطئة الطالب إجابات الباحثة بررت مث. شاىدوه الذي الفيديو حول

 مهارة تعليم ِف الفيديو باستخدام( ٕ) مناقشاهتم نتائج إيصال أو لشرح ؾبموعة كل من وطلبوا ؾبموعات
 ٜٔٙ.ٔ % = ٘ % وt  ٔ = %ٕ4ٗٗٔجدول من أكرب ٙٛ.ٖ ىي t اختبار نتيجة أن ظهر. فعال االستماع

 .أي أن فروض البحث مقبولة مقبول،Ha و  مردود Ho أن وذلك دبعٌت
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ABSTRACT 

 

Isyaty, Irtahat. 2020. Listening Skills Learning Using Video in Madrasah 

Tsanawiyah Sunan Kalijogo Karangbesuki Malang. Department of Arabic 

Language Education, Faculty of Tarbiyah and Teacher Training. Maulana Malik 

Ibrahim State Islamic University of Malang. 

 
Supervisor: H. Qomi Akid Jauhari, M.Pd 

 

Keywords: Learning Media, Video, Listening Skill 

Listening skill is the early stage of language skill that must be mastered by 

a person in language learning before mastering other language skills. 

Nevertheless, the lack of attention in learning listening skills is found both from 

the teachers and students. This condition can be caused by the lack of variation in 

language learning. This problem makes the teachers should be more innovative in 

teaching listening skills, especially in teaching the Arabic language. One of the 

learning innovations that could be done by the teachers is using learning media 

such as video. Therefore, the researcher conducted the study by using video as a 

learning media to improve students' listening. The research purpose were 

formulated as follows: (1) How is the learning listening skills process by using 

video in Arabic class at Madrasah Tsanawiyah Sunan Kalijogo Karangbesuki 

Malang, (2) The effectiveness of using video in the learning listening skills 

process in Arabic class at Madrasah Tsanawiyah Sunan Kalijogo Karangbesuki 

Malang. 

 

This study used quantitative research methods with a quasi-experimental 

type. This study used a control class and an experimental class as a sample. The 

data were analyzed using a t-test, while the instruments used observation, 

interviews, tests in the form (pre-test and post-test), and documentation. 

 

The results of this study indicated that: (1) the application of video to 

improve listening skills in Arabic class at Madrasah Tsanawiyah Sunan Kalijogo 

Karangbesuki Malang were: firstly, the researcher and students watched Arabic 

videos with the topic "professions", the researcher asked students to ask about 

difficult word (mufrodat) that they had not understood yet, the researcher 

explained the mufrodat were asked by students, the researcher asked a verbal 

question to the students about the video they had watched, the researcher clarified 

the students' wrong answers, then the researcher divided students into several 

groups to do the discussion and asked each group to go forward to explain or 

convey the results of their discussions, (2) the use of video in learning listening 

skills process was effective. The t-test results showed that the t-test result was 

3.86 bigger than t-table 1% = 2.441 and 5% = 1.691 and hence Ho was not 

accepted and Ha was accepted, thus the hypothesis can be accepted. 
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ABSTRAK 

Isyaty, Irtahat. 2020. Pembelajaran Maharah Istima’ dengan Menggunakan Video di 

Madrasah Tsanawiyah Sunan Kalijogo Karangbesuki Malang. Jurusan Pendidikan Bahsa 

Arab, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Universitas Islam Negeri Maulana Malik 

Ibrahim Malang. 

 

Pembimbing: H. Qomi Akid Jauhari, M.Pd 

 

Kata Kunci: Media Pembelajaran, Video, Keterampilan Mendengarkan 

 Keterampilan mendengar atau menyimak adalah keterampilan tahap awal yang 

harus dikuasai oleh seseorang dalam pembelajaran bahasa untuk mencapai kemahiran-

kemahiran berbahasa lainnya. Akan tetapi dalam kenyataannya, perhatian terhadap 

pembelajaran keterampilan mendengar ini masih sangat lemah baik dari guru maupun 

siswa. Karena lemahnya perhatian terhadap pembelajaran keterampilan mendengar juga 

bisa disebabkan oleh kurangnya variasi dalam pembelajarannya. Hal ini menjadikan 

seorang guru  harus bisa berinovasi dalam mengajar bahasa arab khususnya keterampilan 

mendengar ini. Salah satu bentuk inovasi pembelajaran yang dapat dilakukan oleh 

seorang guru adalah dengan menggunakan media pembelajaran sebagai alat bantu belajar. 

Media pembelajaran yang dapat digunakan dalam keterampilan mendengar adalah media 

video. Oleh karena itu peneliti melaksanakan penelitian dengan menggunakan video 

untuk meningkatkan keterampilan mendengar siswa. Tujuan penelitian ini adalah untuk 

mengetahui: (1) Bagaimana pembelajaran keterampilan mendengar dengan menggunakan 

video di Madrasah Tsanawiyah Sunan Kalijogo Krangbesuki Malang (2) Efektifitas 

pembelajaran keterampilan mendengar dengan menggunakan video di Madrasah 

Tsanawiyah Sunan Kalijogo Krangbesuki Malang. 

 Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan jenis quasi 

eksperimen. Penelitian ini menggunakan kelas kontrol dan kelas eksperimen sebagai 

sampelnya. Adapun untuk analisis data menggunakan t-test, sedangkan instrumen yang 

digunakan adalah observasi, wawancara, tes berupa (pre-tes dan post-tes), dan 

dokumentasi. 

Sedangkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) penerapan video untuk 

meningkatkan keterampilan mendengar di Madrasah Tsanawiyah Sunan Kalijogo 

Karangbesuki Malang adalah: pertama, peneliti bersama siswa menonton video tentang 

“profesi” berbahasa arab, peneliti meminta siswa untuk menanyakan mufrodat yang sulit 

atau yang belum mereka pahami kemudian peneliti menerangkan mufrodat yang 

ditanyakan oleh siswa. Setelah itu peneliti memberikan pertanyaan secara lisan kepada 

siswa terkati video yang telah mereka tonton. Lalu peneliti membenarkan jawaban siswa 

yang salah. Kemudian peneliti membagi siswa menjadi beberapa kelompok dan meminta 

masing-masing kelompok untuk maju menjelaskan atau menyampaikan hasil diskusi 

mereka (2) bahwasannya penggunaan video dalam pembelajaran keterampilan mendengar 

efektif. Hasil hitungan t-test menunjukan bahwa hasil t hitung adalah 3,86 lebih besar 

daripada t-tabel 1% = 2,441 dan 5% = 1,691 dan ini berarti Ho ditolak dan Ha diterima, 

dengan demikian hipotesis dapat diterima. 
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 محتويات البحث

  أ .........................................................  صفحة الموضوع

 ب ................................................................ استهالل

 ج  .................................................................. إهداء 

 د   ........................................................... شكرا وتقديرا 

 و  ........................................................... تقرير المشرف

 ز  ....................................... تقرير رئيسة قسم تعليم اللغة العربية 

 ح  ..................................................... تقرير لجنة المناقسة

 ط  ............................................ تقرير عميد كلية علوم والتعليم

 ي  ........................................................ مواعيد اإلشراف 

 ك  ............................................................ إقرار الطالبة 

 ل  ....................................................... مستخلص البحث

 م   ...................................... مستخلص البحث باللغة اإلنجليزية 

 ن  ..................................... مستخلص البحث باللغة اإلندونيسية 

 س .......................................................  محتويات البحث

 الفصل االول
 اطار العاماإل

 ٔ ....................................................... خلفة البحث -أ 
 ٗ ...................................................... أسئلة البحث -ب 
 ٗ ..................................................... أهداف البحث -ج 
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 ٗ ...................................................... فوائد البحث  -د 
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 الفصل األول
 اإلاطار العام

 خلفية البحث .أ 
عناصر اللغة و مهارات اللغة. وعناصر اللغة ىي: ؽبا تعليم اللغة العربية 

 مهارة االستماع ، وىي :ٔألصوات، والقواعد واؼبعاين. وأما مهارهتا ىي أربعااؼبفردات، و 
 لناسيستخدمها االيت آلة ىي اللغة  .مهارة الكتابةو  مهارة القراءةو مهارة الكالم و 

 تصال بُت الناس ِف اغبياة.لة اليومية أو ىي وسيلة اإلسيو لل
االستماع  .كالمحل اؼببكرة استماع و امة للتعلم ِف مرااؽبهارات اللغوية أحد اؼب
يعترب االستماع . ستمع اىتماما خاصا للطرف اآلخراؼب هايعطي اليت عمليةالىو عبارة عن 

مهارة وفنا، إنّو يعتمد على عمليات عقلية معقدة، نظرا لضرورة تآزر كل من التفكَت 
م، من اؼبعروف أّن ؽبذه اؼبهارة دور أساسّي ِف عملية التعلوالسمع مع بعضهما البعض، و 

 ٕثقافة والعلوم اؼبختلفة من جيل إذل جيل.فقدديا كانت ىي اليت يتم من خالؽبا نقل ال
بعد االستماع.  حياة اللغويةلثاين الذي يقوم بو البشر ِف نشاط اللغوي اىو  أن الكالم

ياة اليومية أن إتقان اللغة اؼبنطوقة أكثر فاعلية من مهارات اللغة حيثبت الواقع ِف 
 األخرى.

تعليم  ِف التالميذ مللكها أن بد ال اليت اؼبهارات من اؼبهارة إحدى واالستماع
 ،بالكالم يتعلق ما خصوصا اللغة تعليم ِف هارةاؼب االستماع أىم أن ونعرف العربية، اللغة

يتحدث  اليت اعبمل أو الكلمات فهم أو ىضم على الشخص قدرة ألن االستماع ىي
عملية غرض العام من ىو تعليم مهارة االستماع  .معينة التعليمية وسائل أو صديق هبا

                                                           
1
8.ص.   ( 6231المكتبة النهظٌة المصرٌة,  )   ,المهارة اللغوٌةإبراهٌم محمد عطأ 
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االستماع يعٍت يعّود الطالب أن يفهم اػبطاب أو اغبوار باللغة العربية حىت يسهل 
 ٖالطالب أن يفهموا اللغة العربية.

سونان كاليجاغا   اؼبتوسطة دبدرسة العربية اللغة تعليم كان الواقع، ِف ولكن
 التعليم ألن العربية اللغة تعليم ِف اغبماسة أقل بسبب فعال غَت كارانج بيسوكي ماالنج

ومشكالت ِف تعليمها إذل التالميذ، أي بسبب عدم  .اؼبتنوعة الطلبة . وخلفية بعضةفبل
تصارل. كمثل بسبب طريقة اؼبعلم ِف لى انتباه الطالب والتعلم غَت اإلًتكيز عمن ال

 عملية التعليم يعٍت بطريقة القددية.
ِف تعليم مهارة االستماع، مازال يعتمد إذل   ةالباحث وجدتومن الظاىرة اليت 

اؼبعلم لوسيلة ِف تعليم  هاكيفية اؼبعلم ِف تعليمها، يعٍت أكثر من اؼبدرسة اليت يستخدم
علم من التالميذ أن يسمع كالم اؼبعلم مث يعرب بعده. فذلك اؼبمهارة االستماع، يطلب 

التالميذ ال حيبون اللغة العربية التالميذ يشعرون باؼبلل، والتعب، واألحباط، ويعقب إذل 
 قدرة يعيق أن فبكن وذلك، ٗألهنا صعوبة ِف فهم اؼبفردات ِف النص الذي قرأه اؼبعلم.

 عملية ِف اؼبعلم يستخدمها اليت يةالتعليم عدم وسائل ألن االستماع، مهارة ِف الطلبة
نص القراءة اؼبوجود ِف   يمالطالب لًتج إذلوباإلضافة إذل ذلك، يطلب اؼبعلم  .التعلم

على الطالب ىذه الشروط إذا استمر تركها سيكون ؽبا تأثَت سليب  كتاب الطالب فقط.
 أقل كفاءة ِف التدريس. االستماع ويعترب اؼبعلم ةِف مهار 

 أكثر يكون أن التعلم التعلم، أنشطة وية التعليم وسائل بُت اؼبناسبة بوجود
 معنها وضيحة التعليمية ستكون مواد للتعلم، لدافعيةا لتعزيز ملكن ذلك و جاذبية لطلبة

 وال بأفضل، التعلم أىداف إلتقان لطلبة ملكن و جيدا فهما الطالب يفهمها حيت أن
 ال الطالب يتمكن حىت اؼبعلمُت المالك خالل من فقط اللفظي االتصال توجو إذل

                                                           
2
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 اؼبالحظة مثل التعليمية نشطةأ الطالب يكثر و القوة، تيارحا غَت اؼبعلم و اؼبللبيشعرون 
 .وغَتىا واؼبظاىرة و العمل

سهولة ِف تعليم مهارة الحيتاج إذل وسيلة فبتعة ِف تعليم مهارة االستماع لتحقيق 
ستطيع أن تساعد مدرس اللغة العربية تإرل وسيلة جديدة اليت  ةالباحث ربتاجاالستماع. 

االستماع خاصة. و فعالة ِف  تعليم اللغة العربية و تعليم مهارةالِف عالج مشكالت 
 تعليم مهارة االستماع لتحصيل قباح الدراسة.

 ٘.وسائل التعليمية ىي أداة تستخدم إليصال أو نقل رسائل ورسائل إذل اؼبتلقي
ربصيل التعليمية وكيفية تأثَتىا على  لذلك من الضروري معرفة كيفية تطبيق وسائل

وسائل ا مهما ِف التعلم. ألن استخدام الدراسي للطالب. تلعب وسائل التعليمية دور 
 التعليمية سيوفر اغبافز للتعلم وتوفَت حافز للتعلم.

ىي  العربيةاللغة وإحدى وسائل التعليمية اليت ديكن استخدامها ِف عملية التعلم 
 تشحذ الوسيلة وىذه العربية، اللغة تعلم ِف حديثة وسيلة ىي ". الفيديوؼبهنةفيديو "ا

 و وضوح ِف اغبقائق إدراك على تساعد ألهنا االستماع، مهارة تدريس ِف حواس الطلبة
 ؾبال ِف كثَتا الوسيلة ىذه تسهم أن عسى .معا البصر و السمع حاسيت تستند على

 .اللغة العربية تعليم
تعتقد الباحثة على أن تعليم اللغة العربية ِف مهارة االستماع بوسيلة الفيديو 

تعليم مهارة سيساعد الطالب أن يسهل ِف فهم اؼبقروء، ىذا البحث باؼبوضوع 
سونان كاليجاغا المتوسطة اإلسالمية كارانج  االستماع باستخدام الفيديو في مدرسة

 .بيسوكي ماالنج
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 أسئلة البحث .ب 
 اؼبشكالت السابقة، قدمت الباحثة أسئلة البحث كما يلي: بناء على

سونان كاليجاغا اؼبتوسطة  كيف تعليم مهارة االستماع باستخدام الفيديو ِف مدرسة -ٔ
 اإلسالمية كارانج بيسوكي ماالنج؟

سونان كاليجاغا  ما فعالية استخدام الفيديو لتنمية مهارة االستماع ِف مدرسة -ٕ
 كارانج بيسوكي ماالنج؟اؼبتوسطة اإلسالمية  

 أهداف البحث .ج 
  بناء على أسئلة البحث، قدمت الباحثة أسأىداف كما يلي:

سونان كاليجاغا  ؼبعرفة كيفية تعليم مهارة االستماع باستخدام الفيديو ِف مدرسة -ٔ
 اؼبتوسطة اإلسالمية كارانج بيسوكي ماالنج.

سونان كاليجاغا  ِف مدرسة لتنمية مهارة االستماع ؼبعرفة فعالية استخدام الفيديو -ٕ
 اؼبتوسطة اإلسالمية كارانج بيسوكي ماالنج.

 فوائد البحث . د
إن فوائد البحث لو الفوائد الكثَتة. فهذا الفوائد تتكون على النوعُت، و ىي   

 قية.يالفائدة النظرية و الفائدة التطب
 فوائد النظرية: -ٔ

 ماع.عرفة عن كيفية استخدام الفيديو ِف تعليم مهارة االستؼب (ٔ
مهارة االستماع باستخدام توقع البحث أن تعريف مشكالت وعالج تعليم  (ٕ

 .الفيديو
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يبُت األىداف تعليم اللغة العربية خاصة ِف تدريس مهارة االستماع باستخدام  (ٖ
 .الفيديو

 قيةيفوائد التطب -ٕ
 للطالب (ٔ

يساعدىم على فهم اؼبادة التعليمية ؼبهارة االستماع بسماع اللغة العربية من 
حىت  الفيديو وتعبَت العبارات جبملة اؼبفيدة واحملّرض الطالب ِف تعليم اللغة العربية

 يتمكن الطالب من التقاط الدروس اليت يقدمها اؼبعلم بسرعة أكرب.
 للمعّلم (ٕ

أفكار عند اؼبدرس اللغة العربية ِف اؼبدرسة اؼبتوسطة حُت استعمال وسائل 
 التعليمية ِف تعليم اللغة العربية.

 درسةللم (ٖ
 لتطوير تعليم اللغة العربية ِف مدرستو.اؼبتوسطة نافعة للمدرسة 

 للباحث (ٗ
أضف اػبربة والفهم ِف استخدام الوسائل لزيادة فهم الطالب ِف فهم اؼبوضوع. 

 وأن يكون ىذا البحث مفيدا لزيادة التعليم واؼبعرفة ِف اؼبستقبل.
 فروض البحث .ه 

مدرسة سونان كاليجاغا اؼبتوسطة ستماع ِف الباحثة أن تعليم مهارة اال ترى
ى حدإفعال باستخدام الفيديو. ألن فيديو ىي  اإلسالمية كارانج بيسوكي ماالنج

تعليم السجيع الطالب على تعليم خصوصا ِف يتعليمية اغبديثة اليت تستطيع أن وسائل ال
 مهارة االستماع.
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 و. حدود البحث
اؼبوضوعّية، واغبدود اؼبكانّية، حددت الباحثة بثالثة جوانب، وىي اغبدود   

 واغبدود الّزمانية.
 اغبدود اؼبوضوعية -ٔ

اؼبسموع من اؼبفردات فهم يعٍت ِف يبحث ىذا البحث عن تعليم مهارة االستماع 
 ". اؼبهنة" وضوعالفيديو ربت اؼب ِف واعبملة

 اغبدود اؼبكانية -ٕ
)أ و ب( ِف مدرسة سونان كاليجاغا اؼبتوسطة اإلسالمية   ٛكان البحث ِف الفصل 
 كارانج بيسوكي ماالنج.

 اغبدود الزمانية -ٖ
من حيث اغبدود الزمانية، حيدد الباحث ؽبذ عملية البحث ِف السنة الدراسية 

 اؼبيالدية. ٕٕٓٓ
 تحديد المصطلحات .ز 

يم مهارة تعلتفسَتات ـبتلفة ؽبذا اؼبوضوع،" لتجتنب سوء التفاىم واغبفاظ على 
سونان كاليجاغا اؼبتوسطة اإلسالمية كارانج  االستماع باستخدام الفيديو ِف مدرسة

 بيسوكي ماالنج" الزم على الباحثة أن تًتح فيما يلى:
 تعليم مهارة االستماع -ٔ

 هبا يتحدث اليت الكلمات فهم على الطالب قدرة ىو عملية تعليم لًتقية 
 .اؼبتكلم
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 الفيديو -ٕ
لسهولة الطالب ِف السماع و  باللغة العربيةىو يتكون من اؼبفردات والصور 

 حفظ اؼبفردات.
 الدراسة السابقة .ح 

أما الدراسة السابقة اليت ؽبا عالقة مباشرة أو غَت مباشرة هبذا البحث فهي كما   
 يلى:

 القران أحكام فيديو استخدام فعالية( ربت اؼبوضوع ٕٛٔٓعزيزة ) نور ليلى -ٔ
 .عاوى الحكومية اإلسالمية المتوسطة بمدرسة االستماع للطالب مهارة لترقية

ستخدم الباحثة ِف ىذا البحث ىو البحث التجريب باؼبذخل الكمي. أسئلة البحث ت
 اؼبتوسطة اإلسالمية دبدرسة الثامن الصف لطلبة االستما مهارة كفاءة ىو كيف
دبدرسة  الثامن الصف لطلبةالقران"  أحكام استخدام "فيديو عاوى؟ وكيف اغبكومية
 أحكام استخدام "فيديو ِف فعالية عاوى؟ و كيف اغبكومية اإلسالمية اؼبتوسطة

 اإلسالمية اؼبتوسطة دبدرسة الثامن الصف االستما لطلبة مهارة القران" لًتقية
 عاوى؟ اغبكومية
 استخدام بعد لدى الطالب االستماع مهارة ترقية وجود البحث، ىذا من ونعريف

عاوى.  اإلسالمية اغبكومية اؼبتوسطة دبدرسة القرآن" أحكام فيديو"التعليم ائلوس
 𝑡𝜊، ألّن 𝑡𝑡 ٕ4ٗٗو  4ٖٙٔىو  𝑡𝜊 :T-testبرمز  التحليل حصول على بالنظر

 (Ha)البدلية  مرفوضة والفرضية (Ho)وىذا يدّل على الفرضية الصفرية  𝑡𝑡أكرب من 
 مقبولة.

فعالية استخدام فيلم كرتون عربي لترقية  اؼبوضوع( ربت ٕٙٔٓمَتي أفريانيت ) -ٕ
ستخدم الباحثة ِف ت. في المدرسة الثانوية نور الجديد بوندووصا مهارة االستماع
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ىذا البحث ىو البحث التجريب باؼبذخل الكمي. أسئلة البحث كيف تطبيقفيلم  
بوندككصا؟ و ما كرتون عريب لًتقية مهارة االستماع ِف اؼبدرسة الثانوية نور اعبديد 

مدى فعالية من تطبيق فيلم كرتون عريب لًتقية مهارة االستماع ِف اؼبدرسة الثانوية نور 
 اعبديد بوندككصا؟

( طبيق فيلم كرتوف عريب لًتقية مهارة االستماع ٔ :أما نتائج ىذا البحث فيما يأيت
ِف الددرسة الثانوية نور اعبديد بوندككصا، ىي يشاىد الباحثة مع الطالب فيلم  
كرتون عريب، مث أمرت الباحثة إذل صبيع الطالب أن يسأل اؼبفردات الصعوبة. مث 

باحثة أعطئت ال .شرحت الباحثة معٌت اؼبفردات الصعوبة اليت قد سأل الطالب
السوئل شفاحيا إذل الطالب، مث اصلحت الباحثة اعبواب اؼبخطئ من الطالب. 
أمرت الباحثة إذل الطالب أن يقدم أمام الفصل لتقدًن القصة القصَتة مث أن يأخد 

 أن استخدام فيلم كرتون عريب فعالية بنتيجة اإلختبار اإلحصائ .العبارات من الفيلم
% وكذالك أكرب من ٜٖ،ٕ% = ٔاؼبعنوي % أكرب من نتيجة اؼبستوى 4٘ٚ= 

=  H1= مردود و  Ho%، وذلك دبعٌت أن 4ٚ٘ٔ% = ٘نتيجة اؼبستوى اؼبعنوي 
 مقبولة.

ت باستخدام الفيديو لترقية افعالية تعليم المفرد( ربت اؼبوضوع ٕٚٔٓرستم ) -ٖ
ستخدم الباحثة ِف ىذا ت مهارة الكالم لتالميذ مؤسسة اطالب الحق ماالنج.

البحث التجريب باؼبذخل الكمي. أسئلة البحث كيف تطبيق تعليم البحث ىو 
اؼبفردىت باستخدام الفيديو لًتقية مهارة الكالم لتالميذ مؤسسة طالب اغبق 
ماالنج؟ وما فعالية تعليم اؼبفردىت باستخدام الفيديو لًتقية مهارة الكالم لتالميذ 

 مؤسسة طالب اغبق ماالنج؟
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فردىت باستخدام الفيديو لًتقية مهارة الكالم لتالميذ ونتائج ىذا البحث تعليم اؼب
مؤسسة طالب اغبق ماالنج تشتمل على ست اؼبراحيل وىي مرحلة التمهيد ومرحلة 
األنشطة والتعليم ومرحلة التعليم اعبامعي ومرحلة التمثيل ومرحلة اإلنكاس ومرحلة 

% ٔتوى اؼبعنوي. ِف اؼبس t-tableأكرب من  4ٕ٘ٚاإلحصائي  tاإلختتام. والنتيجة 
وىذا  ٘ٙ٘،ٕ% = ِ٘ف اؼبستوى العنوين  t-tableوكذلك أكرب من  ٙٓٚ،ٔ= 

يدل أن تعليم اؼبفردىت باستخدام الفيديو لًتقية مهارة الكالم لتالميذ مؤسسة 
 طالب اغبق ماالنج.

اعداد الفيلم الكرتون "ماشا ودب" في تعليم مهارة ( ٕٗٔٓبنيت ؿبمودة ) -ٗ
ستخدم الباحثة ِف ىذا البحث ت. خديجة المتوسطة ماالنجاالستماع في مدرسة 

ىو البحث التجريب باؼبذخل الكيفي والكمي. أسئلة البحث ما خصائص فلم كرتون 
"ماشا ودب" اؼبًتجم إذل اللغة العربية ِف تعليم مهارة االستماع؟ وما صالحية فلم  

االستماع؟ وما فعالية  كرتون "ماشا ودب" اؼبًتجم إذل اللغة العربية ِف تعليم مهارة
 فلم كرتون "ماشا ودب" اؼبًتجم إذل اللغة العربية ِف تعليم مهارة االستماع؟

من  4ٜ٘ٚمن ؾبموعة الضابط و  4ٜ٘ٗوأما نتائج ىذا البحث من االختبار ىو 
ؾبموعة التجريبية ومعىب ذلك أن استخدام الفيلم الكرتون "ماشا ودب" ِف تعليم 

سة خدجية اؼبتوسطة ماالنج فعاال. أما أراء الطالبة عن ىذه مهارة االستماع ِف مدر 
%( ىذا الفيلم الكرتون ٜٛالوسيلة التعليمية جيد جدا. تدل على النتيجة أن )

 يستطيع أن يساعد لتعليم مهارة االستماع جيدا.
كما ِف وسيلة الفيديو  ب االستماعو موقع ىذا البحث خيص ِف تعليم مهارة 

أنواع اؼبهن"  ذلك ركز ىذا البحث على استخدام فيديو " نألالسابقة. البحوث 
مدرسة سونان كاليجاغا اؼبتوسطة اإلسالمية كارانج لًتقية مهارة االستماع ِف 
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انطالق من الدراسة السابقة اليت عرضتها الباحثة و جدت أوجو و  بيسوكي ماالنج.
 االتفاق و اإلختالف ِف ما يلى:

 (4ٔٔاعبدوال )
 اإلختالفاالتفاق و 

الباحث أو عنوان 
 الباحث

 وجه اإلختالف لتشبيهاتوجه ا

عزيزة  نور ليلى
( ربت اؼبوضوع ٕٛٔٓ)

 فيديو استخدام فعالية
 لترقية القران أحكام

االستماع  مهارة
 بمدرسة للطالب

 اإلسالمية المتوسطة
 .عاوى الحكومية

، طبيق أو ِف مهارهتاِف الت
تبحث ليلى نور والباحثة ِف 

البحث مرّكز ِف ترقية ىذا 
 .مهارة االستماع

تبحث ليلى نور ِف حبثها  .ٔ
 أحكام" فيديوباستخدام 

" ولكن ِف ىذا القران
البحث تبحث الباحثة 

 ."اؼبهنة" فيديوباستخدام 
 البحث. يةوزمان يةمكان .ٕ

( ٕٙٔٓمَتي أفريانيت )
فعالية  ربت اؼبوضوع

استخدام فيلم كرتون 
عربي لترقية مهارة 

في المدرسة  االستماع

، طبيق أو ِف مهارهتاِف الت
والباحثة مَتي أفريانيت تبحث 

ِف ىذا البحث مرّكز ِف ترقية 
 .مهارة االستماع

ِف مَتي أفريانيت تبحث  .ٔ
فيلم كرتون حبثها باستخدام 

ولكن ِف ىذا البحث  عريب
تبحث الباحثة باستخدام 

 ."اؼبهنة" فيديو
 البحث. يةوزمان يةمكان .ٕ
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الثانوية نور الجديد 
 .بوندووصا

( ربت ٕٚٔٓرستم )
فعالية تعليم اؼبوضوع 

ت باستخدام االمفرد
الفيديو لترقية مهارة 

الكالم لتالميذ مؤسسة 
 اطالب الحق ماالنج.

 

البحث رستم  ِف لتشبيهاتا
وتبحث ىذا الباحثة يعٍت ِف 

 الوسيلة بالفيديو.

ِف حبثو لًتقية  يبحث رستم .ٔ
مهارة الكالم ولكن ِف ىذا 

البحث تبحث الباحثة 
"اؼبهنة"  فيديوباستخدام 

 .لًتقية مهارة االستماع
 البحث. يةوزمان يةمكان .ٕ

 

( ٕٗٔٓبنيت ؿبمودة )
اعداد الفيلم الكرتون 

"ماشا ودب" في تعليم 
مهارة االستماع في 

مدرسة خديجة 
 .المتوسطة ماالنج

، مهارهتاطبيق أو ِف ِف الت
والباحثة بنيت ؿبمودة تبحث 

ِف ىذا البحث مرّكز ِف ترقية 
 .مهارة االستماع

ِف حبثها بنيت ؿبمودة تبحث  .ٔ
"ماشا فيلم كرتون باستخدام 

ولكن ِف ىذا البحث  ودب"
تبحث الباحثة باستخدام 

 ."اؼبهنة" فيديو
 البحث. يةوزمان يةمكان .ٕ
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 الفصل الثاني

 اإلاطار النرري  

 األول: الوسائل التعليميةالمبحث 
 مفهوم الوسائل التعليمية .أ 

وسائل التعليمية ىي كل أداة يستحدمها اؼبعلم لتحسُت عملية التعلم و إن 
دبعٌت  (Medius))وسيلة( مأخوذة من اللغة االتينية ماديوس  Mediaالتعليم. كلمة 

 وسيلة ؽبا اؼبعٌت ىي:األوساط والوسيلة اليت يرسل هبا الرسالة. أما اؼبعٌت اإلصتالحي من 
( أن تعريف الوسيلة يرسل ِف العام ىي اإلنسان، ٜٔٚٔ) Gerlach & Elyقول  .ٔ

 ٙ.واؼبادة واغبادث اليت يساعد الطالب ؼبعرفة اؼبعلومات واؼبهارات واؼبوقوف
تكنولوجي الذي  حيمل رسالة أن تعريف الوسيلة ىي  Wilbur Shramanقول  .ٕ

 تستخدامها ألغراض تعليمية.
وسائل اؼبادية ليبلغ اؼبادة، كمثل  أن تعريف الوسيلة ىي  Leslie J. Briggsقول  .ٖ

 ٚكراسة، فيديو وغَت ذلك.
وإن وسيلة التعليمية تيسر عملية التعليم والتعلم وتعُت اؼبعلم على اداة عملو على 

 ٛالوجو األكمال، وقد تكون االصطالحات عنها بوسائل اإليضاح أو وسيلة التوضيحية.
وِف العبارة األخرى أن وسائل التعليمية ىي ما تنذرج ربت ـبتلف الوسائل اليت 
يستخدمها اؼبعلم ِف موقف التعليمي، بغرض إيصال اؼبعارف واغبقائق واألفكار واؼبعاين 
للداسُت. ويعرف أيضا أن وسائل التعليمية ىي كل أداة يستخدمها اؼبعلم لتحسُت عملية 
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لمات اؼبعلم، أي لتوضيح اؼبعاين والشرح األفكار وتدريب التعليم، وتوضيحي معاين ك
الدارسُت على اؼبهارات وأكساهبم العادات وتنمية االذباىات وغرس القيم، دون االعتماد 

 ٜاألساس من جانب اؼبعلم على استخدام األلفاظ والرموز واألرقام.
يعمل جبيد. و  إذا، وسيلة التعليمية ىي أداة تستخدم لدعم التعلم حىت التعلم أن

وسيلة كاالتصال بُت اؼبخرب و اؼبستلم اؼبعلومات. إن استخدام وسائل بُت اؼبعلمُت 
والطالب يسمى التعلم. لذالك، أن التعليم حيتاج الوسيلة التعليمية ليلقي اؼبادة اليت 

 سيتعلموهنا.
ضا لغة العربية، ليس فقط من اؼبعلمُت ولكن أيا عرفنا أن قباح التعلم، وخاصة كم

من وسائل التعليمية وأساليب التعليمية. ِف تعليم اللغة العربية، أن وسائل التعليمية سبلك 
وسائل التعليمية ِف عملية التعليم و التعلم، ىي تقصد بعملية التعليم ودور  ٓٔدور ىام.

توصل اؼبعرفة إذل اؼبتعلم، وخلق الدوافع، وإجياد الرغبة لديها للبحث والتنقيب، والعمل 
 صيل إذل اؼبعرفة، وىذا يقضي وجود طريقة، أو أسلوب يوصلو إذل ىدفو.للو 

 الوسائل التعليمية أنواع .ب 
. ىذا أمر يةتظهر تنوع وسائل التعليم يةبعض اآلراء عن ذبميع وسائل التعليم

وفقا ألىداف التعلم واؼبادة  يةإجيايب إلعطاء خيارات للمعلمُت الستخدام وسائل التعليم
والنفسية للطالب. ومع ذلك، من بعض ىذه اجملموعات ديكننا أن نستنتج أن وسائل 

 ٔٔتتكون من: التعليمية
 وسائل البصرية، ىي تضم األدواة اليت تعتمد على حاسة البصر. كمثل: (ٔ

 الصور اؼبعتمة والشرائح واألفالم الثابتة -ٔ

                                                           
9
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 األفالم اؼبتحركة و الثابتة -ٕ
 السبورة -ٖ
 اػبرائط -ٗ
 كرة األرضية -٘
 اللوحات والبطاقة -ٙ

 وسائل السمعية، ىي تضم األدواة اليت تعتمد على حاسة ال. كمثل: (ٕ
 اإلذاعة اؼبدرسية الداخلية -ٔ
 اؼبذياع -ٕ
 أجهزة التسجيل الصويت -ٖ

وسائل السمعية البصرية، ىي تضم األدواة اليت تعتمد على حاسة السمعي والبصر.   (ٖ
 كمثل:

 و الناطقةاألفالم اؼبتحركة  -ٔ
 األفالم الثابتة واؼبصحوبة بتسجيال صتية -ٕ
 مسرح العرائس -ٖ
 التلفاز -ٗ
 جهاز عرض األفالم "الفيديو" -٘
 فلبوك -ٙ

ة التعليمية السمعية البصرية. وسيلتعليمية ِف ىذا البحث باستخدام أما وسائل ال
 الوسيلة تكون من الصوت واؼبوسيقي والصور واألفالم والفيديو وغَتىا. هىذ
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 يةالختار وسائل التعليمخطوات  .ج 
اؼبستخدمة ِف  يةيتطلب التعليم الفعال حيتاج زبطيطا جيدا. و وسائل التعليم

متوعة. ية كما عرفنا، أن وسائل التعليم  ٕٔعملية التعليمية زبطيطا حيتاج جيدا أيضا.
ىناك األصول اليت جيب ليهتّم إليها، على الرغم من طريقة االختار ديكن أن زبتلف. 

 ٖٔاليت جيب أن يهتّم إليها ىي: يةمن وسائل التعليم األصول
 يةىناك وضوح اؽبدف والغرض من اختار وسائل التعلم .ٔ
 اؼبشهورة  يةىناك وسائل التعلم .ٕ
 للمقارنةية ىناك عدد من وسائل التعليم .ٖ

. يةمث، من تلك األصول نستطيع فهما عن اػبطوات الختار وسائل التعليم
 ٗٔعند أمي ؿبمودة ِف ما يلي: يةمواػبطوات الختار وسائل التعلي

 يةجيب أن تعرف خصائص كل وسائل التعليم (ٔ
اليت استخدامها باألىداف التعليمية أن  يةجيب أن زبتار وسبّشى مع وسائل التعليم (ٕ

 ربقيقها
اليت استخدامها بالطريقة التعلم  يةجيب أن زبتار وسبّشى مع وسائل التعليم (ٖ

 سنستخدمها
 باؼبادة ستوصيلهااخًت الوسائل اليت مناسب  (ٗ

كما شرحا ِف السابقة، نستطيع أن نعرف عن خصائص الختار الوسائل اليت 
 ٘ٔجيب أن يهتّم وىي:

                                                           
12
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 وفقا باألىداف أن ربقيقها (ٔ
 أصاب لدعم مادة التعليم و صفتها اغبقائق واؼبفاىيم واؼببادئ أو االصبال (ٕ
 عملية ومرنة ودائمة (ٖ
 ماىر اؼبعلم ِف استخدامو (ٗ
 التجمع اؼبستهدف (٘
 اعبودة التقنية (ٙ

 يةوظيفة و فوائد الوسائل التعليم .د 
ِف عملية التعلم ديكن أن ينّشط و مشّوق جديدة،  يةأن استخدام وسائل التعليم

وأن ينمي الدافع والتحفيز ألنشطة التعلم، والتأثَتات النفسية على الطالب. كجزء من 
نظام التعليمي، فإن وسائل التعليم لديها قيم عملية تعمل كوظيفة. أما بالنسبة للقيم ِف 

 ٙٔالقدرة على ما يلي:
 ٚٔعلى ربديد اػبربة اليت ديتلكها الطالبالتغلب  يةديكن لوسائل التعلم (ٔ
 أن تتخطى حدود الفصول يةديكن لوسائل التعليم (ٕ
 بالتعامل اؼبباشرة بُت الطالب وبيئتهم يةديكن وسائل التعلم (ٖ
 تنتج مالحظات موحدة يةوسائل التعليم (ٗ
 يرّكز اؼبفاىيم األساسية اليت ىي حقيقية وملموسة وواقعية. يةديكن لوسائل التعليم (٘
 مشّوق اعبديدة يةالتعليم لئوسا (ٙ
 ينّشط وربفز الطالب للتعلم يةل التعليمئوسا (ٚ
 ذبربة متكاملة من اؼبلموسة إذل اؼبلخص  يةتوفر وسائل التعليم (ٛ
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 ىي: Rivaiو  Sudjanaعند ية التعليمو فوائد وسائل 
 التعلم يسًتعي الطالب حىت ديكنو تعزيز دافعية التعلم (ٔ
الطالب لفهم وسبكينهم من إتقان وربقيق  مواد التعلم أكثر وضوحا حىت ديكن (ٕ

 أىداف التعلم
طرقة التعليم أكثر تنوعا، وليس ؾبرد إذل التحدث اؼبعلمُت، حىت ال يشعر الطالب  (ٖ

باؼبلل وال يتم استنفاد اختصاصيي التوعية، خاصة إذا كان اؼبعلم يعّلم ِف كل ساعة 
 من الدرس.

يستمعون إذل وصف اؼبعلمُت فقط،  ديكن الطالب دبزيد من أنشطة التعلم ألهنم ال (ٗ
 ولكن أيضا أنشطة أخرى مثل اؼبراقبة، والقيام، والتظاىر، والتصوير، وغَتىا.

ِف تقدًن بيئة تعلم نشطة وإبداعية وفعالة وكفؤة  يةوذلك وظيفة وسائل التعليم
 ٛٔومتعة، وخاصة تعلم اللغات األجنبية.

 تعليم بالفيدومفهوم  .ه 
ىي وسيلة ِف شكل صور حقيقية متحركة، و تسليم اؼبواد ِف  وسيلة الفيديو

سيلة السمعية البصرية. وىو تعرب عن األشياء واألحداث كما ىي بالفعل. وباستخدام و 
رسائل التعليمية مفيد حىت اؼبعلومات ِف الفيديو يستطيع أن الفيديو، ديكن للطالب فهم 

 ٕٓرة اغبية وصوت يصبح جاذبّية.إن قدرة الفيديو على رسم الصو  ٜٔيفهم  بالكامل.
سو وسائل الفيديو يتعلق بالربؾبيات واألجهزة، وىو أمر ديكن رؤيتو أو ظباعو أو ؼب

وسائل التعليمية ِف السمعية البصرية اليت ديكن استخدامها بواسطة اغبواس، الًتكيز على 
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ربفز األفكار لنقل ؿبتوى اؼبواد التعليمية من مصادر التعلم إذل الطالب اليت ديكن أن 
واؼبشاعر واالىتمام، وديكن التقاط، ومعاعبة، وإعادة تكوين اؼبعلومات البصرية أو اللفظية 

 ٕٔبطريقة أن تصبح عملية التعلم )داخل/خارج الفصل الدراسي( أكثر فعالية.
تعليم مهارة االستماع بالفيديو ىو وسائل التعليمية أن يقدم وسائل الصوتية 

على التعلم اعبيد و حيتوي على مفاىيم ومبادئ وإجراءات، نظرية  واؼبرئية اليت ربتوي
تطبيق اؼبعرفة  ؼبساعدة فهم اؼبواد التعليمية. الفيديو ىو عنصر يبدو تعلم أن نسمع 
)السمعية والبصرية( اليت ديكن استخدامها لنقل الرسائل/اؼبوضوع. وقيل أنو يبدو أن 

البصرية/الفيديو )ظاىر( ديكن تقدًن ِف  يستمع ألهنا من عنصر ظباع )الصوت( وعناصر
 ٕٕوقت واحد.

وزبلص الباحثة معٌت تعليم مهارة االستماع بالفديو اؼبذكور بأنو عملية التعليم اليت 
يعّلمها اؼبعلم باستخدام وسائل التعليمية منها الفيديو، وعلى ىذا فإن استخدام الفيديو 

 يسهل على الطالب فهم اؼبواد وتطبيقها.
 لتعليم بالفيديوأهداف ا .و 

 ٖٕالتعليم بالفيديو للمواد التعليمية هتدف إذل:
 توضيح وتبسط إيصال رسالة (ٔ
 التغلب على أوجو القصور ِف الزمان واؼبكان، واغبواس قوة الطالب واؼبعلم (ٕ
 ديكن استخدام بشكل مناسبة ومتنوعة (ٖ

إن وىذه ىي أىداف التعليم بالفيديو، وقد تعّدد أىداف التعليم بالفيديو بل 
 الباحث يذكر ثالثة أىداف.
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 مزايا وضعف التعليم بالفيديو .ز 
 ٕٗوىناك مزايا التعليم بالفيديو:

 يستطيع أن توفر األفالم ومقاطع الفيديو للطالب ذبربة أساسية .ٔ
 يستطيع تقدًن حادثة ضارّة إذا مشهود مباشرة .ٕ
 يستطيع لينظر إذل اجملموعات صغَتة وكبَتة .ٖ
 ألخرىتشجيع الدافع ويرّكز العملية ا .ٗ

 ضعف التعليم بالفيديو:
 تدبَته حيتاج تكلفة للغاية .ٔ
ليس توافق مع احتياجات وأىداف التعلم اليت يتّم هبا، إالّ  اؼبصممة أوال الحتياجات  .ٕ

 النفس.
 مهارة االستماع: المبحث الثاني

 مفهوم مهارة االستماع  .أ 
مهارة، وامراد فيها اإلستطاعة ِف التعليم اللغة  -ديهر  -اؼبهارة مصدر من مهر 

الععربية. كما عرفنا أن اللغة العربية ؽبا أربع مهارات ىي مهارة االستماع، مهارة القراءة، 
استماعا وامراد  –يستمع  -الكالم ومهارة الكتابة. االستماع مصدر من استمع مهارة 

يقصد باالستماع االنباه وحسن اإلصغاء إذل شيء مسموع، وىو  ٕ٘بو إدراك األذن.
سشمل إدراك الرموز اللغوية اؼبنطوقة، وفهم مدلوؽبا، وربديد الوظيفة االتصالية اؼبتضمنة 
ِف الرموز أو الكالم اؼبنطوق، وتفاعل اػبربات احملمولة ِف ىذه الرموز مع خربات اؼبستمع 
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وتقوديها وؿباكمتها، واغبكم عليها ِف ضوء اؼبعايَت وقيمة ومعايَته، ونقد ىذه اػبربات 
 ٕٙاؼبوضوعية اؼبناسبة لذلك.

وكانت مهارة االستماع ىي قدرة الناس على ىضم الكلمات اؼبنطوقة وفهمها 
باؼبتكلمُت أوالوسائل اؼبعينة. وربصل ىذه القدرة بتدريب مستمر لسمع تغَت أصوات 

 ّٕٚي أو األصوات اؼبسجلة.الكلمات بالنطق الصاحيح من الناطق االصل
ِف بنيت ؿبمودة، كما عرفنا بغَت مهارة  عند الدكتور عبداجمليد سيد أضبد منصور

االستماع ال يستطيع االنسان أو الطالب عن اؼبقصود األمر. ومهارة االستماع سابقة 
من ؼبهارة القراءة ومهارة األخرى، وقدديا كان االستماع لو أمهية ِف عملية التعليم أكثر 

القراءة، حيث اعتمد االنسان آنئذ على الكلمة اؼبنطوقة قي ؾبالت الثقفة دبختلف 
 ٕٛفروعها.

 أهمية مهارة االستماع . ب
االستماع، الكالم،  ئيسا من بُت فنون اللغة األربعة:يعد االستماع فنا لغويا ر 

عالقاتو القراءة، الكتابة. كما أنو الفن األول الذي يتعامل معو الطفل: فالطفل يبدأ 
 اػبارجية دبن حولو عن طريق االستماع، فتبدأ مهارات االستماع بالنمو قبل غَتىا.

مث إن االستماع ىو الفن الذي اعتمد عليو ِف العصور السابقة حيث كان اعتماد 
ة وجاء عصر الكتابة بعد الناس فيها على اؼبنطوق، والروايات الشفوية حىت جاءت الطباع

 .عدة قرون
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االستماع الفعال ليس ِف تطوير العالقات فقط، ولكن فعال ِف ذبنب الصراع. مهارات 
 ٜٕمهارات االستماع إلنتاج التواصل جبد. كفاءة  لذلك أيضا، لذلك من اؼبهم تطوير

 تعود أمهية االستماع إذل األسباب اآلتية:

يساعد على فهم الكلمات أو اعبملة، وأخذ اؼبعلومات بدقة أكرب، وكتابة اؼبهم  (ٔ
 نها.م

تعزيز معاين الصداقة، وذلك عند إعطائهم االىتمام ِف أفكارىم اؼبطروحة، وذبارهبم،  (ٕ
 فبّا سيقرب العالقات فيما بينهم.

إظهار تفّهم الشخص، فاالستماع يعكس الفضولية، ويظهر االىتمام باألحداث  (ٖ
 واآلخرين.

التعّرف على  يساعد حسن االستماع على التحّدث أمام اعبمهور، حيث يساىم ِف  (ٗ
كيفية تفاوض الناس، وكيفية عرض اؼبعلومات، األمر الذي يؤدي إذل اكتساب 

 .القدرة على ربليل الطرق اعبيدة والسيئة للحديث

يضاف إذل ذلك أيضا أن تقدم اؼبتعلم ِف فنون اللغة األخرى وسيطرتو على 
عيوب ِف السمع على مهارهتا دبقدرتو على االستماع4 وأن التأخر ِف تلك الفنون يعز إذل 

ما أكدتو التجربة وأثبتتو الدراسات4 قدف أثبتت إحدى الدراسات أن الكلمات األكثر 
سهولة ِف القراءة ىي تلك اليت ظبعت وتكلم هبا. وِف اؼبقابل أشارت نتائج إحدى 

% من اؼبختلفُت ِف القراءة. يرجع زبلفهم إذل عيوب ِف ٕٗالراسات أن ما يعادل نسبة 
 ٖٓالسمع.
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 أهداف مهارة االستماع . ج
 ٖٔ لعل من أىم ما هندف إليو من تدريس االستماع ما يلي:

 .تنمية قدرة اؼبتعلم على اإلنصات واالنتباه ؼبا يستمع إليو -ٔ
 .غرس االذباىات اؼبوجبة لدى اؼبتعلم كبو االستماع باعتبار أحد أىم فنون اللغة -ٕ
 .تنمية قدرة اؼبتعلم على متابعة مادة االستماع -ٖ
قدرة اؼبتعلم على استنتاج األفكار الرئيسة ِف مادة االستماع والتمييز بينها وبُت تنمية  -ٗ

 .األفكار الفرعية
غرس آداب االستماع ألحاديث اآلخرين واحًتام وجهة نظرىم واالىتمام هبا من  -٘

 .قبل اؼبتعلمُت
 .تنمية قدرة اؼبتعلم على التحصيل من اؼبادة اؼبسموعة -ٙ
 .التذوق م خالل االستماعتنمية قدرة اؼبتعلم على  -ٚ
 .تنمية قدرة اؼبتعلم على التنبؤ دبا سَتد ِف مادة االستماع من أفكار و أحدث -ٛ
تنمية قدرة اؼبتعلم على استنباط اؼبعاين الكامنة وراء مادة االستماع واستنتاج اؼبتضمن  -ٜ

 .فيها
تدريب اؼبتعلم على ربديد مظاىر التشابو واالختالف ِف األصوات اليت يستمع  -ٓٔ

 .إليها
تنمية قدرة اؼبتعلم على تصنيف اغبقائق واألفكار الواردة ِف اؼبادة اؼبسموعة  -ٔٔ

 .نينهما، والعثور على العالقة اؼبعنوية بُت الكلمات واغبقائق واألفكار واؼبقارنة
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 مواد تعليم مهارة االستماع . د
 ٕٖ :مهارة االستماع التالية تعليم ِف الرئيسية اؼبواد ترتبط

 .مثل: الدينية، التعليمية، االجتماعية، االقتصادية، إخلموضوعات نصية،  -ٔ
 .القدرات اؼبتوقعة، مثل: اؼبعرفة والفهم واؼبمارسة والتحليل والتقييم -ٕ
 شفوية.ال سمعيةوال شفويةوال سمعيةأنواع التسهيالت اؼبستخدمة، مثل: ال -ٖ
أنواع اؼبواد والنصوص، مثل: قص الكلمات، اعبمل، ألينيا، حوارات، قصص ،  -ٗ

 .أغاين، قصائد، آيات ِف القرآن الكرًن، حديث النيب واػبطب أو احملاضرات
 ، وىذه شروط كما يلي:التعلم ألىداف اوفق التعلم مواد ىناك شروط من

 سهل .أ 
 اػباص إذل العام من التدرج .ب 
 .متماسكة اؼبفردات  .ج 

 االستماع مهارة اطرائق تعليم . ه

 ٖٖ كما يلي:  االستماع مهارة طرائق تعليم

 اؼبباشرةطريقة  (ٔ
طريقة اؼبباشرة تبدأ بتعليم اؼبفردات أوال من خالل سلسلة من اعبمل تدور 
حول أنشطة اغبياة اليومية، مثل االستيقاظ وتناول الطعام والذىاب إذل اؼبدرسة وزيارة 
الطبيب، مث تنتقل إذل اؼبواقف العامة. ولقد استندت ىذه الطريقة على نظرية أساسها 

يتعلم منذ البداية التفكَت بواسطة اللغة اؼبتعلمة عن طريق ربط أن الطالب ديكن أن 
ا دبا يطابقها دياثلها من الكلمات واألشياء واؼبواقف واألفكار ربطا مباشر  اؼبوضوعات
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واؼبصطلحات وعن طريق استخدام كل اغبيل والوسائل واألساليب الىت تساعد على 
 منو القدرة على االستماع والكالم.

طريقة اؼبباشرة لتعليم االستماع. مثال عند علم والطالب دم اؼبديكن أن يستخ
دراسة اعبهاز الصويت، ومعرفة الطريقة السليمة إلخراج األصوات مث التدرب على 

 نطقها.
 ٖٗطريقة السمعية الشفهية (ٕ

يوصف العصر الذى نعيشو اآلن بأنو عصر االتصال، فقد أخذت عملية 
االىتمام على فهم اللغة والتكلم هبا. ونتيجة  االتصال بُت الدول تزداد. وتركز ىذا

لالىتمام بزيادة القدرة على االتصال باللغة األجنبية ظهر مصطلح "السمعي 
كأساس    االستماع والكالم أوال ةعلى طريقة هتدف إذل إتقان مهار  الشفهي" ليطلق

 ا.القراءة والكتابة ثاني ةان مهار إلتق
إذل التعبَتات األساس الشائعة ِف اغبياة  وتبدأ ىذه الطريقة حبوارات مستندة

اليومية، فيستمع الطالب إذل انتباه اؼبدرس أو النموذج اؼبسجل على الشريط مث 
يكررونو. وعملية التكرار تبدأ بتكرار صباعي من الطالب، مث ؾبموعة صغَتة على 

 حده، مث يأيت الدور على كل طالب دبفرده.
 ٖ٘طريقة التحفيظ والتسميع (ٖ

الطرائق القددية الىت يعود تارخيها إذل بدء التعلم النظامي، فقد كانت وىي من 
مستخدمة ِف نظام الًتبية الصينية القدًن. وقد ذكرت ذلك كتب تاريخ الًتبية 
وتطورىا. وقد عدىا اؼبختصون سبرينا للذاكرة، وفيها يرغم اؼبتعلم اغبفظ والتذكر 
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ٕ٘ 
 

خطوات ثالث ىي تعيُت الواجب والتقليد واالستماع. تستند ىذه الطريقة إذل 
 اؼبطلوب، وحفظو، وتسميعو أمام الطالب.

لقد كان واجب اؼبدرس ِف ىذه الطريقة ينحصر ِف ربفيظ طلبتو اؼبادة أو 
النصوص اؼبطلوبة، وذلك بقراءهتا أمام الطالب، ويقومون بالًتديد بصوت مرتفع، 

عملية التسميع وىكذا حىت يتم حفظها عن ظهر قلب. وبعد أن حيفظوىا تبدأ 
 لطالب بعد طالب أمام زمالئو.

ربتاج ىذه الطريقة إذل وقت واسع، لذلك على اؼبعلم أن يعد اؼبادة الدراسية 
 الكافية اؼبناسبة للحصة اؼبعدة.

 الستماعا مهارة تعليموسائل  . و
التعليمية ىي كل أنواع الوسطائل اليت تعُت اؼبعلم على توصيل يقصد باوسيلة 

مهارة االستماع من أىم مقومات  ٖٙواغبقائق للمتعلم بأسهل وأقرب الطرق.اؼبعلومات 
 تعلم اللغات وتتحصر مكوناهتا ىف:

 التعريف على االصوات اللغوية ىف اللغات االجنبية (ٔ
 تفرقة بُت ىذه االصوات وحل رومزهال (ٕ
 التوصل اذل اؼبعٌت الذى يهدف اليو اؼبتحدث (ٖ

وأىم الوسائل واألجهزة اليت تعُت على تعلم ىذه اؼبهارات، كل أجهزة االستماع 
( cassetteاالسطوانات )اغباكى( وجهاز تسجيل االشرطة اؼبفتوحة واؼبعلبة )الكاسيت 

 ٖٚوالراديو.
تقوم وسائل السمعية بتهيئة اػبربات التعليمية عن طريق حاسة السمع. ويلعب 
حسن االستماع دورا كبَت ىف اكتساب ىذه اػبربات ولذلك كان من الضروري تنمية 
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القدرة التلميذ على االستماع اؽبادف ىف جيمع عمليات االتصال التعليمية اليت تعتقد 
تنتقل على Audio   Symbolsز صوتية على الصوت حيث تتحول الرسالة اذل رمو 

طريق وسائل متنوعة. مثل االشرطة واالسطونات واالذاعة اؼبسموعة ومعمل اللغات 
 ٖٛومراكيز االستماع ووسائل االتصال بُت اؼبسافة البعيدة كالتلفزيون التعليمى.
 وفيما يلى عرض ؽبذه اؼبناشط وبعض اؼبهارات االظباع اؼبرتبطة هبا:

 ذاعة اؼبسموعةالراديو او اال ( أ
 Mass Mediaتعترب االذاعة اؼبسموعة من أىم وسائل االتصال اعبماىيزية

of   Communication  وأكثرىا ذيوعا وانتشارا. وتقدم امكانية عظيمة ىف
 ٜٖ.صبيع ؾباالت التعليم

 احملادثة وجها لوجو ( ب
احملادثة تتضمن االستماع التقوديى واالستماع اؼبركزى واالستماع التقدير 

 ٓٗواالستماع التصنيفى، وفيما يلى عرض لكل نوع من ىذه األنواع:
 االستماع التقوديى: يتم فيو التعليق ذىنيا، وتكوين خط فكرى -ٔ
البحث عن إشارة ىف اغبديث توحى بسنوح الفرصة  االستماع اؼبركز: يتم فيو -ٕ

 للمستمع كى يتحدث
االستماع االكتشاىف: يتم فيو اكتشاف اؼبعاشر الؼبا يقول اؼبتحدث، بل للطريقة  -ٖ

 الىت يتحدث هبا واأللفاظ اليت يستخدمها
االستماع التقديرى: وفيو يتم البحث عن التغدية اإلرجاعية حيث يراقب  -ٗ

 ؼبتحدث ىف تويل الرسالةاؼبستمع مدى قبلح ا
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 -االستمعاع التصنيفى: كلما استمعنا إلنسان كباول فورا أن نبدأ ىف تكوين -٘
من اين أتى، وما ماضية، ما إذا كان نشطا أم ىادئا وما كان  -انطباعات عنو

 .إذا كان متسما بروح الفكاىة وما إذل ذلك
 تلفزيون التعليميال ( ج

يعترب التلفزيون أحد اؼبؤسسات الثقافة ِف اجملتمع اليت كان ؽبا أثر كبَت تعديل 
سلوك أفراده على اختالف اعمارىم ومستوى بينهم فبا أدى اذل اكتساهبم إلمناط 

الساعات الطويلة ِف مشاىدة الربامج اؼبتنوعة الىت  جديدة من السلوك نتيجة لقضاء
يبثها. وال نغاذل اذا قلنا انو من اىم وسائل االتصال الكهاىَتية تأثَتا على الثقافة 

 ٔٗواغبضارة واالنسانية بوجو عام.
 االستماع التلفزيون أو فيلم سينمائ ( د

إذل اؼبتحدث يتم فيو متابعة تطور حبكة القصة أو تطور حجة منطبقة باإلشارة 
اؼبرئ على الشاشة أو إذل اؼبعلومات مرئية عن اؼبضمون والنتيجة الضحكة ىف اللحظة 
اؼبناسبة، أو مناقشة اغببكة والدوافع والسلوك بعد العرض السينمائ أو التليفزيوىن، أو 

 ٕٗإعادة الرد والتعبَت عن الرائ.
 االسطونات ( ه

سجيل الصوت على ىيئة نات عادة من مادة البالستيك ويتم تو تصنع االسط
من بوصة وتنتظم ىف  ٔ/ٖٓٓاذل  ٔ/ٓٓٔزبتلف عرضها بُت   Grovesحفر 

دوائر على االسطونات. ومن فبيزات االسطوانات سهولة تشغيل األجهزة اػباصة هبا 
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فضال عن رخص شبنها نسبيا وتوفرىا ىف كثَت مواد الدراسية، وخصوصا خالل مراحل 
 ٖٗ.وقصص االطفالاالوذل ىف اؼبوسيقى التعليم 

 شرطة التسجيل الصوتية ( و
ويتكون شريط التسجيل أساسا من قاعدة من السيليلوز تعامل دبادة اػبالت 
وتغطى بطبقة من االكسيد احد وجهيو معتم الوجو االخر المع ويتم تسجيل الصوت 

-tapeعلى الوجو اؼبعتم اؼبغطى بطبقة االكسيد. ويلف الشريط على بكرات
reels  البالستيك وزبتلف أطوال ىذه األشرطة وزمن التسجيل حسب  مصنوعة من

 ٗٗقطر البكرة وظبك قاعدة الشريط.
 معمل اللغات ( ز

لفرصة ا Language Laboratorium وقد اناحت معامل اللغات 
للتدريب الفوري على النطق الصحيح للمجموعات الكبَتة وكذلك لكل فرد على 

كثَت من ىذه االىداف بتكاليف اقل عن اشَت اذل انو ديكن ربقيق   حد. وينبغي ان
 ٘ٗطريق اجهزة التسجيل باستخدام بعض االضافات البسيطة.

نلخص أن وسائل التعليم ِف تدرس مهارة اإلستماع كثَتة منها، الراديو، 
احملادثة وجها لوجو، التلفزيون التعليمى، األسطوانات، معمل اللغة، واشراط التسجيل 

مدرس اللغة العربية الطرائق و الوسائل درس خاصة تية. لذا أن يستخدم اؼبالصو 
 اؼبتنوعة عند تعليم الطالب ِف تعليم مهارة االستماع.

مواد التعليمية اؼبعدة ؼبهارة االستماع على شكل التسجيالت، فًتى لكون 
الباحثة خَتا من أن يفصل تفصيال موجرا من الوسيلة اؼبستخدمة ؽبذا اؼبواد التعليمية. 
وقد قيل أن وسيلة التعليمية تعد من أسالب التدريس الناجحة ِف برامج تعليم اللغة. 
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ات اليت أجريت أن استخدام الوسائل التعليمية وقد أشار اؼبدرسون ِف كثَت من الدراس
ساعدىم على اختصار الوقت الالزم لتدريس كثَت من اؼبوضوعات وذلك باؼبقارنة 

 ٙٗبالرق التقليدية اليت تعتمد على اإللقاء واستحدام السبورة.
من أىم اؼبعينات أي الوسائل اؼبستخدمة ِف مهارة االستماع ىي التسجيالت 

من بعض الوسائل  ٚٗمل على الشرائط الفيديو وـبترب اللغة.الصوتية اليت تشت
اؼبستخدمة ِف تدريب الطالب على االستماع االشرطة، واإلذاعة، والتلفيزيون، 

 ٛٗوأللعاب اللغوية والتمثيل.
 االستماع مهارة تعليمتقويم  . ز

ا لدانكان ودن، فإن التقييم ىو عملية صبع اؼبعلومات من قبل اؼبعلمُت عن وفق
 ٜٗ.اؼبدرسُت حول تعليمهم أو عن الطالب بشأن أنشطتهم التعليمية أو عن الطالب

 ٓ٘ :ديكن أن يأخذ تقييم مهارات االستماع شكل
 .كتابياأداء يتطلب من الطالب أن يستجيبوا شفهياً أو   -ٔ
 .احملافظ، وىي ؾبموعة منهجية من عمل الطالب -ٕ
 .أنفسهم لتقييم الذايت، أي التقييم أو التقييم الذي أجراه الطالبا -ٖ

ا ما يتعرض اؼبعلم ألخطاء ِف إجراء التقييم فقط بسبب عوامل خارج القدرة غالب
على االستماع مثل القواعد، وما إذل ذلك، ِف حُت أنو ال ينبغي أن حيدث ِف الواقع ألن 
القدرة على التقييم ىي القدرة على ظباع وليس قدرات أخرى. جيب أن يستند التقييم إذل 

 .ب على توفَت االستجابة اؼبتوقعةمدى قدرة الطال
                                                           

41
 .33م( ص. 6982الكوٌت: دار القلم، ( والتكنولوجٌا فً التعلٌم وسائل االتصالحسٌن حمدي الطوبجً،   

42
 .33.......لتعلٌم ا وسائل االتصال والتكنولوجٌا فًحسٌن حمدي الطوبجً،   

48
 .628تعلٌم اللغة العربٌة للناطقٌن بغٌرها ......... ، هللاعمر الصدٌق عبد   

49
 Sebagaimana dikutip oleh M. Ainin, M. Tohir, Imam Asrori, Evaluasi dalam Pembelajaran 

Bahasa Arab (Malang: Misykat, 2006), hal. 3 
50

 M.Ainin, Evaluasi ……, hal.4 



 

ٖٓ 
 

 ٔ٘:ِف حُت أن اؼبؤشرات اؼبقاسة ِف تقييم وتقييم مهارات االستماع ىي
 .القدرة على ربديد اغبروف -ٔ
 .القدرة على سبييز صوت اغبروف اؼبتشاهبة -ٕ
 .فهم معٌت اؼبفردات والعبارات  -ٖ
 .فهم اعبمل -ٗ
 .فهم اػبطاب -٘
 .اؼبستمعإعطاء استجابة أو رد على ؿبتويات اػبطاب  -ٙ

ىناك الكثَت من تقنيات التقييم وتقييم مهارات االستماع ِف شكل اختبارات وألعاب 
 ٕ٘:شفهية ومكتوبة. سيتم ذكر بعضها على النحو التارل

 تسمع اليت الكلمة تالوة .ٔ
 :اؼبثال سبيل على

 مدّرس: يقول اؼبعلم
 مدّرس: الطالب متابعة

 ظباء: يقول اؼبعلم
 اخل ، ظباء: الطالب متابعة

 األصوات ربديد .ٕ
 شّدة أصوات ربديد: اؼبثال سبيل على

 ج ب أ رقم

 َحاَملَ  ضَب الَ  ضَبَلَ  ٔ
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 َكس ابَ  َكاَسبَ  َكَسبَ  ٕ

 فَ رَحَ  يَ ْفرِحُ  فَ رَحَ  ٖ

 اؼبتشاهبة اغبروف صوت سبيز .ٖ
 تبدو اليت الساكنة واغبروف العلة حروف من أنواع عدة ىناك العربية، لغة ِف

 باستخدام إجابتك واكتب التالية، الكلمات إذل استمع: اؼبثال سبيل على. متشاهبة
 :التارل الصوت على ربتوي لكلمات ب و صوتل أ على ربتوي اليت الكلمات

 .وغَتىم ساحب - صاحب - صار - سار
 الصور خالل من الكلمات ربديد .ٗ

 :اؼبثال سبيل على
 طفل: السأل

  -ب  -اعبواب: أ
 الصورة خالل من اعبملة معٌت ربديد .٘

 )(: عالمة إعطاء طريق عن اؼبناسبة الصورة واخًت التالية اعبملة إذل استمع: مثال
 سيارة ىذه -ٔ

  -ج  -ب  - أ
 اغبركة خالل من صبل شكل ِف للكلمات يستجيب .ٙ

 واحد برجل الباب إذل اجر - أ
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 كاألعمى امش مث عينيك أفقل - ب
 وىكذا - ت

 حوار شكل ِف البسيط النص فهم .ٚ
 ظباع احملادثة التالية: بعد أدناه األسئلة عن أجب: مثال
 اليوم؟ ِف تأكل وجبة كم : قاسم
 والعشاء والغداء الفطور :وجبات ثالث آكل : سادل
 واحدة وجبة آكل أنا جدا، كثَت ىذا : قاسم
 جدا قليل ىذا : سادل

 !األسئلة
 اليوم؟ ِف سادل يأكل وجبة كم . أ

 اليوم؟ ِف قاسم يأكل وجبة كم . ب
 السرد شكل ِف البسيطة النصوص فهم .ٛ

 مثال: أجب عن األسئلة أدناه بعد ظباع النص التارل:
 و رياال بعشرين األبيض القميص .أضبر قميص وىذا أبيض قميص ىذا

 .األضبر القميص يريد وال األبيض القميص يريد راشد .رياال بأربعُت األضبر القميص
 .األضبر اللون حيب وال األبيض اللون حيب راشد

 !األسئلة
 األبيض؟ القميص بكم . أ

 النسائية؟ اؼبالبس قسم السوق ِف ىل . ب
 النص؟ ِف الرئيسية الفكر ما . ت
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 لعبة .ٜ
 كأدوات استخدامها ديكن اليت األلعاب من العديد توجد األساس، ِف

 فقط، منها القليل منها يصنع ىنا اؼبؤلف االستماع، مهارة وتقييم لتقييم وتقنيات
 :مثل

 اضبد قال . أ
 بدأ إذا إال يطيعون ال لكنهم األوامر، من سلسلة الطالب إعطاء يتم

 ".أضبدقال " بكلمة األمر
 :اؼبثال سبيل على

 (Murid tidak merespon) قم -ٔ
 (Murid berdiri) قم أضبد قال -ٕ
 (Murid bertepuk tangan) يديك صفق أضبد قال -ٖ
 (Murid tidak merespon) مرات ثالث يديك صفق -ٗ
 وىكذا  -٘

 رقم اؽباتف . ب
أرقام ىواتف، مث يكتبو الطالب على  عن عدد أو نصابويقرأ اؼبعلم ؿبادثة 

السبورة. قد يكون األمر كذلك جعل الطالب ِف ؾبموعات للتنافس، واؼبعلم 
 .السؤلمع الرقم ِف  حيدد الفائز من خالل مقارنة األرقام اليت يكتبوهنا

 عرض الساعة . ت
يرسم الطالب دائرة صغَتة على قطعة من الورق، عندما يقرأ اؼبعلم 

 .الوقت، يرظبون ساعة ِف اؼبوضع الصحيح
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 اخًت صورة . ث
إذا كان كتيب الطالب حيتوي على العديد من الصور، فيمكن للمعلم 

ا من إعطاء التعليمات. بدءا عشوائيقراءة وصف إلحدى الصور اليت مت اختيارىا 
يفتح الطالب صفحات الكتاب للبحث عن الصور عندما يقرأ اؼبعلم الوصف. 

ضع الصورة على السبورة  ،تشبو بعضها البعض أيضا إحضار الصور ديكن للمعلم
 .ويقوم اؼبعلم بقراءة الوصف. ديكن استخدام جهاز الرسم أكثر من مرة

 طبن ماذا؟ . ج
اخًت واحدة من الشخصيات الشهَتة، مثل الفنانُت ورجال الدولة 
والرياضيُت، واعطاء صورة شخصية. سوف خيمن الطالب من ىي الشخصية. ال 

 .تذكر خصائصو الشخصية اليت تربز حىت تقًتب من االكتمال
 تبحث عن الكلمات . ح

يعترب البحث عن الكلمات نشاطًا للمسح الضوئي، حيث يكتب صبيع 
الطالب قائمة قصَتة بالكلمات اليت قد تكون ِف اػبطاب الذي سوف 
يسمعونو. معظم الكلمات اليت سوف يسمعوهنا بالتأكيد. تتم قراءة الكلمات 

ليس بالًتتيب، وكتب ِف دفًت الطالب. مث حدد الطالب  ألساسية، ولكنا
الكلمات اليت يسمعوهنا. ِف بعض األحيان، ىناك كلمات يقوؽبا اؼبعلم أكثر من 
مرة، إذا كان األمر كذلك، جيب على الطالب مالحظة عدد مرات ظهور 

 .الكلمة
 ءمالإمالء / اإل . خ

ال داعي للقلق  عون بعناية. ىذه الطريقة ديكن أن ذبعل الطالب يستم
ا بشأن دقة إجابات الطالب. الشيء األكثر أمهية ىو أهنم يفهمون ما مت كثَت 
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مث تليها القراءة العادية. ذبدر اإلشارة إذل  قراءتو. اإلجراء العام ىو أننا نقرأ أوالً،
أننا منلي كلمات ذات معٌت. جيب أن يعرف الفصل قواعد اللعبة، مثل كل عبارة 

 فقط. إذا دل يعرفوا القواعد، فسيكونون صاخبُت، ويطلبون من اؼبعلم قراءهتا مرتُت
 .مرة أخرى

 كلمة الًتكيز اإلمالء . د
يكتب اؼبعلم قائمة من أشكال الكلمات األساسية بينما يشرح أن 
الكلمات سوف تظهر ِف اػبطاب، ولكن ليس بالضرورة ِف مثل ىذه األشكال. 

عتادة، وجيب على الطالب ربديد كل كلمة وكتابة تتم قراءة اػبطاب بالسرعة اؼب
النموذج ِف اػبطاب قراءة. ديكن أن تظهر الصفة ِف شكل ظرف، ديكن أن 

 .يظهر الفعل ِف الزمن اؼباضي واألظباء ِف صيغة اعبمع وما إذل ذلك
 ٖ٘مجاالت تعليم مهارة االستماع . ح

 داللة.تعريف األصوات العربية وسبييز ما بينها من اختالفات ذات  -ٔ
 تعريف اغبركات الطويلة واغبركات القصَتة والتمييز بينها. -ٕ
 التمييز بُت األصوات اجملاورة ِف النطق واؼبتشاهبة ِف الصوت. -ٖ
 إدارك العالقات بُت الرموز الصوتية اؼبكتوبة والتمييز بينها. -ٗ
إدراك أوجو التشابو والفرق بُت األصوات العربية وما يوجد ِف لغة الطالب األوذل  -٘

 من أصوات.
 التقاط األفكار الرئيسة. -ٙ
 تعريف التشديد والتنوين وسبييز مها صوتيا. -ٚ
 فهم ما يلقي من حديث باللغة العربية وإليقاع طبعي ِف حدود اؼبفردات اؼبدرسة. -ٛ
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 انتقاء ما ينبغي أن يستمع إليو. -ٜ
 التمييز بُت اغبقائق واألراء واألفكار الثانوية. -ٓٔ
 ن خالل سياق احملادثة العادية.التمييز بُت اغبقائق واألراء م -ٔٔ
 متابعة اغبديث وإدراك ما بُت جوانبو من عالقة. -ٕٔ
 معرفة تقاليد االستماع وآداب. -ٖٔ
 االستماع إذل اللغة العربية وفهمها دون أن يعوق ذلك قواعد تنظيم اؼبعٌت -ٗٔ
 إدراك مدى مت ِف بعض جزانب اغبديث من تناقص. -٘ٔ
 ديل أو ربويل بينو الكلمة.إدراك التغيَتات ِف اؼبعاين النهتجة عن تع -ٙٔ
التكيف مع إيقاع احملدث فيلتقط بسرعة أفكار اؼبسرعُت ِف اغبديث وبتمهل مع  -ٚٔ

 اؼببطئُت فيو.
 النقاط أوجو التشابو واألختالف بُت اآلراء. -ٛٔ
 زبيل األحداث اليت يتناوؽبا اؼبتكلم ِف حديثة. -ٜٔ
 استخالص النتائج من بُت ما ظبعو من مقدمات. -ٕٓ
 التأكيد والتغيَتات ذات الصعبة االنفعالية. التمييز بُت نغنة -ٕٔ
 استخدام السياق ِف فهم الكلمات اعبديدة وإدراك أغراض اؼبتحث. -ٕٕ
 إدراك ما يريد اؼبتحدث التعبَت من خالل التنغيم العادي. -ٖٕ

 أنواع مهارة االستماع . ط
فن يعتمد على القصد واإلرادة لفهم اؼبادة  سبق وأن أشَت إذل أن االستماع ىو

اؼبسموعة وربليلها وتفسَتىا، مث نقدىا واغبكم عليها. وؼبا كان الفهم، والتحليل، والتفسَت 
 قد ال تتحقق كلها أو بعضها عند اؼبستمع ذباه ما ظبع.
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زبتلف أنواع االستماع باختالف الغرض من االستماع نفسو على أنو ديكن القول 
 ٗ٘إن من أنواع االستماع ما يارل:

وِف ىذا النوع ال حيفل اؼبستمع دبادة االستماع بدرجة كبَتة،  : االستماع السطحي .ٔ
 .أو بغَتىا االنتباه اؼبناسب

: ويهدف إذل ربصيل أفكار اؼبتحدث، والوقوف على اؼبعارف  االستماع للتحصيل .ٕ
 اؼبتضمنة ِف مادة االستماع.

: ومن خالل يضفى اؼبستمع درجة من اإلحًتام للمتحدث،  االستماع التقديري .ٖ
 فكار اؼبتضمنة ِف االستماع.ولأل

: ومن خاللو يشعر اؼبستمع اؼبتحدث بقيمة ما يتناولو  االستماع اجملامل .ٗ
، وقد يستمعُت ِف تأكيد ذلك للمحدث باغبديث، وموافقتو عليو، وقناعتو بو

 باإلدياءات، أو اإلشارات، أو حركات الرأس أو اليدين.
مع مع اؼبادة اؼبسموعة ويتفاعل معها : وفيو يندمج اؼبست االستماع التفاعلي اؼبركز .٘

بدرجة عالية من تركيز، خاصة عندما يكون اؼبستمع بصدد االستماع إذل مادة تدخل 
 ضمن دائرة اىتمامو وقناعتو الفكرية.

: ومن خالل حياكم اؼبستمع اؼبادة اليت يستمع إليها ويصدر  االستماع الناقد .ٙ
 العًتاض.اغبكم عليها بالقبول والتسليم أو بالفرض وا

: ومن خالل حياول اؼبستمع أن يضع أذنو على بعض النقاط  االستماع االنتقائي .ٚ
اليت حيفل هبا، أو حيتاج إليها، أو تدعم رأية خبصوص بعض القضايا اليت يؤمن هبا 

 ويدافع عنها.
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: قد جيد اؼبستمع نفسو ِف حاجة ؽبذا النوع من  االستماع غبل اؼبشكالت .ٛ
ساؤل يلح عليو، أو جملاهبة صعوبة تواجو، أو غبل مشكلة تعن االستماع لإلجابة عن ن

 لو.
كما أننا قد قبد ما ديكن أن نطلق عليو القراءة االستماعية، أو استماع 
خاطف...، وذبدر اإلشارة إذل أن بعض ىذه األنواع ليست منفصلة متمازة، وإمنا 

 بينها وبُت بعضها اآلخر نوع من التداحل.
 مهارة االستماعخطوات التعليم  . ي

 االستماع للمبتدئ .ٔ
 ِف ىذه اؼبرحلة، دعوة الطالب لفهم احملادثة البسيطة اليت يتكلمها اؼبعلم.

 يبدأ اؼبعلم بقراءة اؼبفردات أو الكلمة . أ
 مث، يكرر الطالب مالذي يتكلمها اؼبعلم . ب

 االستماع للمتوسط .ٕ
 ِف ىذه اؼبرحلة، إعطاء أسئلة شفوية أو مكتوب للطالب.

 اؼبعلم عن أسئلة أو اعبملة القصَتةيقرأ  . أ
 مث، إعطاء اؼبعلم إذل الطالب أسئلة شفوية أو مكتوبة . ب
 جييب الطالب على السؤال  . ت

 االستماع للمتقدم .ٖ
 ٘٘ ِف ىذه اؼبرحلة، تدريب الطالب لسماع األخبار من الراديو أو التلفزيون.
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ل التعليمية يستمع الطالب بعناية إذل ما يقال ِف الراديو، التلفزيون أو وسائ . أ
 األخرى

 يسجل الطالب بعض اغبقائق اليت ربدث ِف اؼبادة . ب
مث، تعيُت الطالب لتقدًن ملخص باللغة العربية وفقا ؼبستواىم ِف إتقان اؼبواد اليت  . ت

 تسليمها
 ينقل الطالب نتائج اؼبلخص أمام الفصل. . ث
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 الفصل الثالث
 البحث همنهج

 همدخل البحث و منهج .أ 
ألن  الباحثة ِف ىذا البحث باؼبدخل الكّمي. استخدمت الذي منهجية البحث

البيانات اليت ربتاج إليها الباحثة ال تكون صورة اؼبعلمات البيانية والتفصيلية اؼبدخل 
 أما نوع ىذافقط، بل على صورة العددية والكمية اليت ربتاج إذل الرموز األرقامية. و 

بتصميم اجملموعتُت: مها ؾبموعة الضابطة و ؾبموعة  البحث ىو نوع التجرييب. وذلك
 التجريبية. الضابطة ىي حالة اؼبقارنة التجرييب، أما التجريبية ىي حالة اؼبتغَتات اؼبتالعبة.

 اؼبتغَتات بُت العالقة حبث بطريق النظريات ختبارإلاطريقة  اؼبدخل الكّمي ىو
سند ؾبموعة تمدخل الذي  وىو ٙ٘إلحصائية.األسلوب اوربسب با العداد من تشمل

بحث ِف اجملتمع و العيانات معُت، طريقة أخذ قيق على فلسفة الوضعية، يستعمل لالتح
العيانات اعتباطيا، صبع البيانات باستخدام أدوات البحث، ربليل البيانات كميا و 

  ٚ٘إحصائية يهدف ليخترب الفروض اؼبعُت.
قة )عالقة العلة و اؼبعلول أو بحث العالنوع التجرييب ىو نوع الذي يهدف لأما 

غَتىا( بُت اؼبتغَتاتُت أو أكثر ِف اجملموعة التجريبية الوحيدة أو أكثر و يقارن النتيجة 
التجرييب ِف ىذا البحث ىو شبو  ٛ٘دبجموعة اليت غَت اؼبتالعبة أو اجملموعة الضابطة.

حبث الذي يستعمل كل اؼبوضوع ِف . شبو ذبربيية ىو  (Quasi experimental)ذبريبية
ؾبموعة الدراسة ليعطى اؼبعاملة. اختيار العينية ِف ىذا التجرييب غَت عشوائية با الفعالية 
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 Nonequivalent) ؾبموعة مراقبة التصميم إذل ىذا البحث يعٍت شبو ذبريبية باألسلوب

control group design).ٜ٘ سلوك اػباص، اجملموعة التجربية ىي ؾبموعة جيري هبا ال
ىي ؾبموعة ال ذبري هبا السلوك اػباص. إذن، تطبيق باستخدام  اجملموعة الضابطةأما 

تطبق بدون استخدام  اجملموعة الضابطةالفيديو "اؼبهنة" ِف اجملموعة التجربية، أما  
 اؼبهنة". الفيديو "

استخدمت الباحثة ِف ىذا البحث تصميم اإلختبار القبلي والبعدي ِف كل من 
اجملتمع. وِف ىذا التصميم اختارت الباحثة ؾبموعتُت مها التجربة والضابطة وتتعرض 
ؾبموعة التجريبية وأحد للمتغَت التجرييب بينهما ال يدخل ىذا اؼبتغَت على ؾبموعة 
الضابطة مث ذبري عملية قياس بعدي للمتغَت التابع ِف هناية التجريبة ِف اجملموعتُت وقارن 

القبلي والبعدي فقد، وعلى أساس افًتاض أن اجملموتُت  ختبارإل ذا ابينهما على أساس ى
اؼبتشاهبتُت من حيث  تعرضهم ؼبخلف العوامل اؼبؤثرة ما عدا اؼبتغَت اؼبستقبل فإن الفرق 

القبلي والبعدي للمجموعة  ختبارإل القبلي والبعدي للمجموعة التجريبة وا ختبارإل بُت ا
 َت اؼبستقبل. مث اختربت الباحثة داللة ىذا الفرق إحصائها.الضابطة يرجع إذل تأثَت اؼبتغ

 اؼبنهج التجرييب بتصميم اجملموعتُت مع إجراء اإلختبار القبلي و اإلختبار البعدي:
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 مالحظات:
O1 القبلي ختبارإل= ا 
O2 البعدي ختبارإل= ا 
X تطبيق التجريبة = 

 اغبرية متغَت مها متغَتان، البحث ىذا ِف. الكمي اؼبدخل الباحثةواستخدمت 
 ؼبقارنة التجريبة اجملموعة ربتاج )الضابطة اجملموعة (الرابطة واؼبتغَت( التجريبة اجملموعة(

 ٓٙ.ال أو اعبيد معاؼبة ىل بينهاما،

 ىذا ِفرة االستماع. ؼبها وسيلة الفيديو الباحثة استخدمت اؼبنهج ىذا وِف
 .التعليم ِف فعاليتها أو التجريبة ِف تغَت ما معرفة الباحثة دتاأر  الفرصة

 مجتمع البحث و عينتة .ب 
سونان كاليجاغا  درسةدب (ٛالفصل الثامن ) إن ؾبتمع البحث ىنا ىو الطالب ِف

اؼبتوسطة اإلسالمية كارانج بيسوكي ماالنج. و تصنيف العينة إذل أسلوب العينة اؼبقصودة 
الباحثة إحدى من تقنية أخذ  تيعٍت تصنيف العينة مناسب بأىداف البحث. واختار 

العينات غَت العشوائية مثل تقنية أخذ العينات النسي بُت فصلُت متساويان ِف دراجتهم 
و الفصل  التجربية طالبا جملموعة ٛٔو ىو فصل األوذل "أ" و عدد طلبة ىذا الفصل 

 الضابطة. طالبا جملموعة ٛٔ األوذل "ب"
 مغيرات البحث .ج 

ىي ِف األساس كل شئ على شكل ما يعرف من قبل الباحثُت  مغَتات البحث
لدراستها من أجل اغبصول على معلومات حول ىذا اؼبوضوع، مث استخالص 
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الباحثة من اؼبتغَتات يعٍت اؼبتغَت  استخدمتمغَتات البحث اليت  ٔٙواستنتاجات.
 اؼبستقل و اؼبتغَت التابع.

اؼبتغَت الذي نريد أن نقيس مدى ىو   (Variabel independent)اؼبتغَت اؼبستقل .ٔ
تأثَتة على اؼبوقف، أو اؼبتغَت الذي تريد الباحثة أن تقيس أثر على اؼبتغَت التابع. أما 

 اؼبتغَت اؼبستقل ِف ىذا البحث ىو فعالية فيديو التعليمي.
ىو اؼبتغَت الذي ينتج من تأثَت اؼبتغَت  (Variabel dependent) اؼبتغَت التابع  .ٕ

و اؼبتغَت التابع ىو نتائج تعليم  ٕٙمى اؼبتغَت التابع أيضا اؼبتغَت الناتج.اؼبستقل و يس
 مهارة االستماع.

 البيانات و مصادرها .د 
ختبار  اإلكانت البيانات ومصادرىا ِف ىذا البحث اؼبالحظة واؼبقابلة و 

، ىو الشخص (Responden)والوثائق. فمصادر البيانات تسّمى دبستجيب 
الباحث، أسئلة مكتوبا كان أو شفهّيا. ليسّهل الباحثة أن يعّرف اإلستجايب ألسئلة 

 مصادر البيانات.
من البيانات األساسية و  ، استخدمت الباحثة مصادر البحثىذا البحثِف 

 :ثناويةال
 البيانات األساسية (ٔ

،  رضها الباحثة من اؼبصادر األوذلبيانات اليت صبعها و معاعبتها و عىي    
كا األشخاص اؼبتعلقة بالتعليم كاؼبشرف والطالب وورقة األسئلة واإلجابة ِف 
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انات اعبديدة ؽبا صفة حديثة. ىي تسمى باالبيانات األصلية أو البيو  ٖٙاالختبار.
البعدي، واؼبالحظة الباحثة البيانات األساسية من نتائج االختبار القبلي و  تذخفأ

 ة.واؼبقابل
 البيانات الثانوية (ٕ

من اآلخَتين   بيانات اليت صبعها و معاعبتها و عرضها الباحثة ىي 
ت الباحثة البيانات ذخفأكاؼبعلومات إذل اؼبدرسة من اؼبالحظة والكتاب واجمللة. 

 .الثانوية ىي الوثائق عن تاريخ تأسيس اؼبدرسة واؼبوقع اعبغراِف ومنهج اؼبدرسة
 (4ٖٔاعبدوال )
 مصادرو البيانات 

 البيانات مصادر البيانات رقم

 منالثا الفصل ِف التالميذ والبعدي القبلي اختبار ِف التالميذ نتيجة ٔ

 معُت بواقع مرتبطة وحقائق وبيانات اؼبعلومات ٕ
 باؼبالحظة واؼبقابلة التالميذ من

من الثا الفصل ِف التالميذ
 ومعلمة اللغة العربية

 منالثا الفصل ِف التالميذ  تعليمية عملية ِف وسيلة استخدام ٖ

 اطريقة جمع البيانات .ه 
 اؼبالحظة (ٔ

اؼبالحظة ىي وسيلة يستخدمها االنسان العادي ِف اكتسابو ػبرباتو و   
اؼبالحظة ىي  ٗٙمعلوماتو حيث قبمع خرباتنا من خالل ما تشاىد أو نستمع عنو.
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عملية تركيز اإلىتمام على اؼبوضوع باستعمال صبيع اغبواس. و يراد هبا الطريقة 
و ِف ىذا  ٘ٙحظة و مشاىدة اغبوادث و الظواىر اليت تتعلق هبذ البحث.العملية دبال

الباحثة بعملية التعليم اؼبباشرة، ألن ىذه الطريقة للحصول على  قامتالبحث 
)أو فصل  الثامنالبيانات ما تتعلق دبا نظرت الباحثة عن حال الطالب ِف الفصل 

كاليجاغا اؼبتوسطة اإلسالمية كارانج سونان   ( ِف تعليم مهارة االستماع ِف مدرسةٛ
  بيسوكي ماالنج.

 اؼبقابلة (ٕ
اؼبقابلة ىي طريقة االتصالية اؼبباشرة اغبرية بُت السائل و اؼبسئول عبمعل 

وبالتعريف  ٙٙاؼبعلومات، و يسجل السائل )الباحثة( البيانات اليت حيتاج إليها.
األخرى، يشرح أن اؼبقابلة ىو الطريقة مستحدمة لنيل اؼبعلومات شفهيا باغبوار 

  ٚٙواؼبواجهة باػبَت.
الفصل الثامن ِف دبدّرس اللغة العربية ِف برئيس اؼبدرسة و  تعقد ىذه اؼبقابلة

على وقت ثالثة سونان كاليجاغا اؼبتوسطة اإلسالمية كارانج بيسوكي ماالنج  درسةاؼب
عن  توسطةذه اؼبقابلة بطالب مدرسة اؼبعن حالة تعليم اللغة العربية و تعقد ىاة مر 

 رأهبم كيف عملية التعليم اللغة العربية.
 ختبارإلا (ٖ

ىو ؾبموعة من اؼبثَتات )أسئلة شفوية أو كتابية أو صور أو رسوم  ختبارإلا
  ٛٙ.(اعدت لتقيس بطريقة كمية أو كفية سلوكا ما
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و يستعمل ؼبقايس وجود قدرة اؼبوضوع أو ىدمها، مع كبَت قدرة اؼبوضوع  ختبارإلا
 ٜٙاؼببدوث.

ختربين، ىو مصادر البيانات ِف ىذا اغبث باإل الباحثة تستخدما  
القبلي ىو الذي تعقد الباحثة قبل تعليم  ختبارإلاختبار البعدي. إالقبلي و  ختبارإ

قدرة الطالب ِف هناية البعدي ؼبعرفة  ختبارإلامهارة االستماع بوسيلة الفيديو. و 
الباحثة بعد تعليم مهارة االستماع بوسيلة الفيديو. أما معابَت قباح  تعقدالتعليم و 

 الطالب كما يلي ِف اعبدوال:
 (4ٕٖاعبدوال )

 معاير من النتيجة التالميذ لفصل التجرييب والضبط
 تقدير نتيجة الرقم

 فبتاز ٓٓٔ – ٜٓ ٔ

 جدا جيد ٜٛ – ٓٛ ٕ

 جيد ٜٚ-ٓٚ ٖ

 مقبول ٜٙ-ٓٙ ٗ

 ضعيف ٜ٘-ٓ ٘

 وثائقال (ٗ
واعبرائد  واجملالت والكتب اؼبكتوبة مصدرىا البيانات صبع طريقة ىي

معلومات  عن البيانات لنيل الطريقة ىذه ٓٚواغبكايات وغَتىا. اؼبوجودة البحوث
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سونان   مدرسة ِف  ب(( ثامن ال الصف الطالب نتائج عن والوثائق اؼبدرسة
 فيديو تطبيق قبل االستماع ِف كاليجاغا اؼبتوسطة اإلسالمية كارانج بيسوكي ماالنج

 .األوذل القضية إلجابة الطريقة ىذه " فلذلكاؼبهنة"
 أسلوب تحليل البيانات .و 

الباحثة لتحليل البيانات باستتعمال أسلوب ربليل الكّمى، و ىو  تستعملا
التحليل الذي تستعمل األدوات كّميا مثل الرياضيات و اإلحصاء و االقتصاد 

 إذل الدراسة ىذه هتدف ألن .ائيصاإلح التحليل الباحثة تستخدما  ٔٚالقياسي.
 .عينتُت اختبار استخدام مث الزمٍت الفاصل الك متغَتين من بيانات مقانات أمهية إختبار

 اإلشا سبقت واليت اؼبعينة عملية يتضمن فهو حصائياإل التحليلر: بد أضبد قال كما
 .منو ةاؼبختا الكبَت اجملتمع سبثل صغَت عةاصب إختبار أي إليها،

استخدمت الباحثة اؼبقايس اؼبعدرل لتحليل نتائج االختبار القليب واالختبار 
موعة ذبريبة وؾبموعة الضابطة، وتستعُت الباحثة ِف ربليل ىذه البعدي اللذين يقامان جمل

 .Tالنتائج باختبار 
 (t-test)ولتحليل لًتقية مهارة االستماع للمجموعتُت تقام الرموز التائي 

  ٕٚالتارل:

𝑡   
     

√{
        
       } (

 
   

 
  )
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 مالحظات:

Mx :  التجريبيةاؼبقياس اؼبعدرل من اجملموعة 

My : اؼبقياس اؼبعدرل من اجملموعة الضابطة 
ٕ

 X∑ :  االكبراف ِف كل النتائج من اجملموعة التجريبيةعدد 
ٕ

y∑ :  االكبراف النتائج من اجملموعة الضابطةعدد 

Nx  :الطلبة ِف اجملموعة التجريبية عدد 

Ny  :الطلبة ِف اجملموعة الضابطة عدد 

t.test(t غبسايبا) t.table < ( tجدوارل) = مقبول = التجريبية حصلت 

t.test (t غبسايبا) t.table > ( tجدوارل) = مردود = التجريبية حصلت 

 أما فروض من ىذا الرموز يعٍت:

 بياين تكون فعال. tاحصائ أكرب من  tإذا كان 

Ha " ِف اؼبهنة= توجد الفرق بُت تعليم مهارة االستماع باستخدام فيديو "
 مدرسة" ِف الفصل الثامن )أ( ِف اؼبهنة)ب( وبدون استخدام فيديو "الفصل الثامن 

 .سونان كاليجاغا اؼبتوسطة اإلسالمية كارانج بيسوكي ماالنج

H0 " ِف الفصل اؼبهنة= ال فرق بُت تعليم مهارة االستماع باستخدام فيديو "
 مدرسة" ِف الفصل الثامن )أ( ِف اؼبهنةالثامن )ب( وبدون استخدام فيديو التعليمي "

 .سونان كاليجاغا اؼبتوسطة اإلسالمية كارانج بيسوكي ماالنج
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 مراحل البحث .ز 
ىناك إجراءات البحث اليت يتبعها الباحث، وىذه اإلجراءات يقوم هبا الباحث 

 باػبطوات اآلتية:
 ربديد وتعيُت اجملموعتُت وىي اجملموعة التجريبة و اجملموعة الضابطة. .ٔ
قامت الباحثة باالختبار القبلي أي قبل إجراء تعليم االستماع باستخدام فيديو  .ٕ

 ".اؼبهنة"
 " اجملموعة التجريبة.اؼبهنةتطبيق أو إجراء تعليم اللغة العربية باستخدام فيديو " .ٖ
" لًتقية مهارة اؼبهنةقامت الباحثة باؼبالحظة من خالل تطبيق باستخدام فيديو " .ٗ

 االستماع.
ة باالختبار البعدي ؽباتُت اجملموعتُت ومها اجملموعة التجريبة اليت طّبقت قامت الباحث .٘

"، واجملموعة الضابطة اليت درست االستماع بالطريقة اؼبهنةباستخدام فيديو "
 التقليدية.
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 الفصل الرابع
 عرض البيانات وتحليلها

سونان كاليجاغا  المبحث األول: تعليم مهارة االستماع باستخدام الفيديو في مدرسة
 المتوسطة اإلسالمية كارانج بيسوكي ماالنج

ىناك بعض اؼبشكالت  العربية اللغة تعليم عملية حينما اؼبالحظة ولحص باعتيار
 ،تعليم مهارة االستماع ِفحصوصا قبل تعليم بالفيديو ِف عملية التعليم اللغة العربية 

 االستجابة الباحثة وجدت بالفيديوبعد تعليم عملية التعليم اللغة العربية  ولكن ِف
 العربية اللغة لتعلم بالفرح ويشعرون الوسيلة، ىذه عن يعرفوا دل ىم .الطالب من االجيابية

 اؼبادة إذل اىتمامهم وتركيز التعليمية، أىداف االستاذة تقرأ عندما ويهتمون .أصدقائو مع
عملية التعليم ِف بأي عمل آخر  عملون، وال ياالطالب كبَت  اىتمام .سيتعلمونو اليت

اؼبفردات أو حول  اؼبعلم حول األشياء اليت دل فهمها إذلسئلة األ يقوم الطالبو والتعلم. 
 إذل سأل الطالب إذا كانت ىناك صعوبات، .الفيديو وؿباولة فهم اؼبادةاعبملة ِف 

و غالقها. إللعن اؼبواد ويتحدث بعض الطالب استعداد لرفع أيديهم للتقدم و  زمالءىم.
 السابقة اؼبفردات عن الطالب بعض االستاذة سألت حينما . والطالب ِف الفصليّتزن 
 .اؼبوجودة رة الصو إذل بالنظر كلمتو تذّكر ألنو صحيح، جبواب فأجبو

 كيفية عن "ب" الثامن فصلال ِف بالطال بعض مع اؼبقابلة حصول وباعتيار
 عن اؼبتنوعة األجوبة الباحثة ووجدت فيديو،تعليم مهارة االستماع بال بوجود شعورىم

 تسهلهم الوسيلة ىذه أن ورأيهم .كالعينة الطالب بعض الباحثة سألت .استجابتهم
أكثر الطالب  من اؼبفردات واعبملة. اؼبسموع فهم ِف وتساعدىم العربية اللغة لتعلم

، ألن سعيداالطالب  شعر. يل التعليميةم اللغة العربية باستخدام الوسائيمهتمون تعل
م غَت فبل وحيصل على لون جديد ِف عملية التعليم ييصبح التعل باستخدام الفيديو

والتعلم. كما ديتص الطالب اؼبواد بسهولة دبساعدة الصور واألصوات اؼبوجودة. أما 
مع الفيديو فهي: العيب ىو أنو جيب أن مهارة االستماع بالنسبة ؼبزايا وعيوب تعلم 
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مرات لفهم ؿبتويات اؼبادة بشكل أفضل. ِف حُت أن اؼبيزة ىي أن الطالب يتكرر عدة 
والطالب ربب أن تعليم مهارة االستماع بستخدام  .يفهمون بسهولة أكثر اؼبواد التعليمية

القبلي صعب جدا  اإلختبارالوسيلة الفيديو ألنو مساعد ِف االستماع ورأيها عن 
 اليشعرون إذن عندىم، اعبديد كالشيء لةالوسي وىذه البعدي سهل جدا. اإلختبارو 

 خاصة العربية اللغة تعلم حينما الوسيلة ىذه يستخدم أن يستطيع أهنم ويرجون .اؼبلل
 .استماعهم مهارة لًتقية

سونان كاليجاغا اؼبتوسطة  مدرسةِف  تعليم مهارة االستماعالعملية وأما 
ِف الفصل التجرييب، وِف اجملموعة  اإلسالمية كارانج بيسوكي ماالنج باستخدام الفيديو
 كما يلي:   تعليم مهارة االستماعالضابطة بطريقة القددية يعٍت طريقة اؼبباشرة. و عملية 

 ةالتجريبي المجموعةفي  - أ
ِف يوم اإلثنُت ِف الساعة  ٕٕٓٓيناير  ِ٘ٔف اللقاء األول ِف التاريخ 

ختبار الباحثة بإعملت الباحثة التعلرف مع الطالب. مث أعطت  ٓٗ.ٓٔ-ٓٓ.ٜٓ
اعطعت  اإلختبارالقبلي اليت تتعلق باؼبهارة االستماع عن اؼبادة "اؼبهنة". قبل عمل 

خبار القبلي إباغبماسة. والوقت  اإلختبارالباحثة التشجيع والطال يسمعوا جيدا مث يعمل 
 دقيقة. ٓٗ

 قامت الباحثة بعملية التعليم ٕٕٓٓيناير  ِٛٔف اللقاء الثاين ِف التاريخ 
والتعلم. قرأت الباحثة عن اؼبفردات واعبملة ِف القصة ِف كتاب اللغة العربية ليعرف 

مث قامت الباحثة الطالب اؼبفردات عن اؼبهنة. ولكنهم ال يسرع أن يفهم تلك القصة. 
طلبت الباحثة إذل الطالب ليهتّموا ويسمعوا جيدا عن اؼبادة  بوسيلة الفيديو عن اؼبهنة.

مث سألت الباحثة  ِف ذالك الفيديو ويكتب اؼبادة اليت ال يفهم وصعوبة.يعٍت أنواع اؼبهن 
قبل االختتام، عملت الباحثة للسؤال واعبواب  بعض اؼبفردات الذي وجد ِف الفيديو.
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وِف االختتام خلصت الباحثة التعليم  مع الكطالب ىل ىناك الطالب اليفهمو اؼبادة.
 والتعلم ِف ىذا اللقاء. مث الدعاء.

قامت الباحثة بعملية التعليم  ٕٕٓٓيناير  ٕٕللقاء الثالث ِف التاريخ ِف ا
يعٍت ذىبت الباحثة إذل الفصل التجرييب و كرر اؼبشاىدة من الفرقة الصعوبة اليت  والتعلم

طلبت اؼبدرسة كل الطالب أن تسأل اؼبفردات واعبملة مث وجد ِف ذلك الفيديو. 
رسة اؼبفردات واعبملة الصعوبة إذل كل الطالب الصعوبة من ذلك الفيديو. مث تشرح اؼبد

يكتب اؼبادة اليت ال يفهم ِف ذلك الفصل وأمرت الباحثة الطالب واحدا فواحدا ل
ذكرت الباحثة اؼبفردات واعبملة عن اؼبهنة مث الطالب يصنعوا مث بة ِف كراسةىا. وصعو 

 .اعبملة دبناسب الكلمة
قامت الباحثة بعملية التعليم  ٕٕٓٓيناير  ِٕ٘ف اللقاء الرابع ِف التاريخ 

ِف ىذا اللقاء كررت الباحثة عن اؼبادة اؼباضي، قسمت الباحثة الطالب إذل والتعلم. 
أربعة فرق وكل فرق تكون أربعة/طبسة طالبا. مث أمرت الباحثة إذل الطالب ليجمعوا مع 

أن يصنعوا و  أعضاء فرقهم. وقسمت الباحثة الصورة عن اؼبهنة إذل الفرقة مث لكل الفرقة
أمرت الباحثة لكل الطالب ِف الفرقة يناقش أن  يكتبوا اؼبفردات واعبملة عن الصورة.

من  نتائج تقدًنل الطالب ِف األخَت أمرت الباحثة إذل يصف اؼبفردات عن اؼبهنة معا.
وِف االختتام خلصت الباحثة التعليم والتعلم ِف ىذا  .أصدقائهم أمام بالكالم مناقشاهتم

 .اللقاء. مث الدعاء
ىو لقاء األخر. قامت الباحثة   ٕٕٓٓيناير  ِٜٕف التاريخ  ِف اللقاء اػبامس

البعدي بعد تعليم  إلختباربعملية التعليم السابق يعٍت يشاىد الفيديو أيضا وتعمل ا
تريد الباحثة  اإلختبارعة التجريبية. هبذا مهارة االستماع باستخدام الفيديو للمجمو 

 ؼبعرفة كفاءة الطالب بعد عّلمت الباحثة مهارة االستماع.
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 الضابطة المجموعةفي  - ب
ِف يوم الرابعة ِف الساعة  ٕٕٓٓيناير  ٘ٔوِف اللقاء األول ِف التاريخ 

 قامت الباحثة عملية التعليم و التعلم باإلختبار القبلي للمجموعة ٕٓ.ٔٔ-ٓٗ.ٓٔ
الضابطة. قبل عمل اإلختبار اعطعت الباحثة التشجيع والطالب يسمعون جيدا مث 

دقيقة. واؼبادة ِف دراستها  ٓٗيعمل اإلحتبار باغبماسة. والوقت اإلختبار القبلي 
باؼبوضوع "اؼبهنة" كما ِف اجملموعة التجريبية. وعملية التعليم ِف اجملموعة الضابطة بدون 

و، ولكن باستخدام الطريقة احملاضرة. مث قامت الباحثة بعملية استخدام التعليم بالفيدي
 األول يعيت التعارف والتعريف واحدا فواحدا منو.

ِف اللقاء التارل ذىبت الباحثة إذل اجملموعة الضابطة وتدرس الطالب مهارة 
مث شرحت الباحثة عن ىدف التعليم وىدفو ىو يستطيع  االستماع بكتاب اللغة العربية.

ب لفهم ؿبتوى اؼبادة عن "اؼبهنة". مث قرأت باحثة اؼبفردات عن اؼبهنة ِف كتاب الطال
اللغة العربية بدون الوسيلة اؼبناسبة، وأمرت الباحثة إذل الطالب ليسأل اؼبفردات الصعوبة. 
شرحت الباحثة اؼبفردات عن نوع اؼبهنة ِف السبورة باعبملة ِف القصة اليت وجد ِف كتاب 

مث أعطت الباحثة الطالب بطاقة اليت تكتب عن أنواع اؼبهن. مث قرأت اللغة العربية. 
الباحثة اؼبفردات أو اعبملة مث اتبع الطالب قرأت الباحثة. مث قرأت الباحثة القصة حول 
اؼبهنة والطالب يسمعون تلك القصة. سألت الباحثة مفاىم الطالب عن ؿبتوى اؼبادة. 

الطالب أن يأخد اإلستنباط والعبارات من و أمرت الباحثة الطالب )أن نفسي( كل 
وِف اللقاء األخَت قامت الباحثة اإلختبار البعدي كما ِف اجملموعة التجريبية تلك القصة. 

 من حيث األسئلة وقت ليعلمها.
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سونان   تعليم مهارة االستماع باستخدام الفيديو في مدرسة: فعالية الثانيالمبحث 
 كارانج بيسوكي ماالنجكاليجاغا المتوسطة اإلسالمية  

 ِفالبحث  نتيجعرض البيانات اليت تتعلق ب الباحثة تسشرح البحث ىذا وِف
سونان كاليجاغا  ِف مدرسة الفصل طالب عند مهارة االستماع باستخدام الفيديو التعليم

 اؼببحث وىناك . ٕٕٓٓ-ٜٕٔٓسنة  ِف اؼبتوسطة اإلسالمية كارانج بيسوكي ماالنج
 الضابطة اجملموعة يعٍت جملموعتُت (t) اإلحصائ إلختباربا ختباريناإل عن البيانات عرض

 :يلي كما الباحثة قدمتس الك وكل .ةيبيالتجر  واجملموعة
 الضابطة للمجموعة واالختبار البعدي القبلي ختباراإل نتائج .ٔ

 :يلي كما أ(-ٛ) الضابطة للمجموعة القبلي اإلختبار نتائج أما
 (4ٔٗاعبدوال )

 الرقم االسم ر القبليابختاإلنتيجة  التقدير

 .ٔ أ ٓٚ جيد

 .ٕ ب ٘ٚ جيد

 .ٖ ت ٚٙ مقبول

 .ٗ ث ٔٙ مقبول

 .٘ ج ٔٙ مقبول

 .ٙ ح ٖٚ جيد

 .ٚ خ ٙٙ مقبول
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 .ٛ ذ ٛٙ مقبول

 .ٜ د ٚٙ مقبول

 .ٓٔ ر ٗٚ جيد

 .ٔٔ ز ٖ٘ ضعيف

 .ٕٔ س ٜ٘ ضعيف

 .ٖٔ ش ٓٚ جيد

 .ٗٔ ص ٔٚ جيد

 .٘ٔ ض ٘ٚ جيد

 .ٙٔ ط ٙٙ مقبول

 .ٚٔ ظ ٔٚ جيد

 .ٛٔ ع ٔٚ جيد

 مجموعة ٕٛٔٔ

 المعدل ٚٙ،ٚٙ

ظهر أن الطالب نالوا الدرجة  الضابطة جملموعة القبلي اإلختبار ىذا نتائج فمن
، وِف ٚ، وِف مستوى مقبول = ٜوأما التالميذ ِف مستوى جيد =  ٚٙ،ٚٙاؼبعدلة 

 .جيد بصيفة االستماعاؼبوجةهارة م على قدرهتم فإن ىنا ومن.  ٕمستوى ضعيف = 
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 :يلي كما أ(-ٛ) الضابطة للمجموعة بعديال اإلختبار نتائج أما
 (4ٕٗاعبدوال )

 الرقم االسم ختابر البعدينتيجة اإل التقدير

 .ٔ أ ٖٚ جيد

 .ٕ ب ٔٛ جدا جيد

 .ٖ ت ٘ٚ جيد

 .ٗ ث ٘ٚ جيد

 .٘ ج ٙٙ مقبول

 .ٙ ح ٔٛ جدا جيد

 .ٚ خ ٛٚ جيد

 .ٛ ذ ٙٛ جيد جدا

 .ٜ د ٜٓ فبتاز

 .ٓٔ ر ٛٚ جيد

 .ٔٔ ز ٛٚ جيد

 .ٕٔ س ٕٚ جيد

 .ٖٔ ش ٛٚ جيد
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 .ٗٔ ص ٘ٚ جيد

 .٘ٔ ض ٜٓ فبتاز

 .ٙٔ ط ٘ٚ جيد

 .ٚٔ ظ ٚٚ جيد

 .ٛٔ ع ٔٛ جدا جيد

 مجموعة ٜٓٗٔ

 المعدل ٕٛ،ٛٚ

ظهر أن الطالب نالوا  الضابطة جملموعة بعديالاإلختبار  ىذا نتائج فمن
 جيدا ِف مستوى جيد، و ٕفبتاز = وأما التالميذ ِف مستوى  ٕٛ،ٛٚالدرجة اؼبعدلة 

 على قدرهتم فإن ىنا ومن.  ٔمقبول = ، وِف مستوى ٔٔجيد = ، وِف مستوى ٗ= 
 .جيد بصيفة هارة االستماعاؼبوجةم

 الضابطة للمجموعة ختبار البعديو اإل القبلي ختباراإل نتائجمقارنة  .ٕ
 للمجموعة والبعدي القبلي اإلختبار نتائج عن الباحثة تشرح بعدى

 .الضابطة للمجموعة ختباريناإل مقارنة الباحثة تقدمس اعبزء ىذا ففي الضابطة،
 :يلي كما ومقارنتو
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 (ٖ،ٗ) اعبدول
  الضابطة للمجموعة والبعدي القبلي اإلختبار بُت اؼبقارنة

 المستوى التقدير الرقم

 لبعديا ختباراإل بين القبلي ختباراإل

عدد 
 الطلبة

النسبة 
 المؤية

عدد 
 الطلبة

النسبة 
 المؤية

 - - % ٔ،ٔٔ ٕ ٜ٘-ٓ ضعيف .ٔ

 % ٙ،٘ ٔ % ٜ،ٖٛ ٚ ٜٙ-ٓٙ مقبول .ٕ

 % ٔ،ٔٙ ٔٔ % ٓ٘ ٜ ٜٚ-ٓٚ جيد .ٖ

 % ٕ،ٕٕ ٗ % ٓ - ٜٛ-ٓٛ جيد جدا .ٗ

 % ٔ،ٔٔ ٕ % ٓ - ٓٓٔ-ٜٓ فبتاز .٘

 % ٓٓٔ ٛٔ % ٓٓٔ ٛٔ العدد

 الضابطة للمجموعة والبعدي القبليياإلختبار  بُت اؼبقارنة بيان إذل بالنسبة
% ِف مستوى  ٜ،ٖٛ% ِف مستوى ضعيف و  ٔ،ٔٔ القبلي، اإلختبار ِف أن رهفظ

% ِف  ٙ،٘% ِف مستوى جيد. وأما ِف االختبار البعدي ظهر أن  ٓ٘مقبول و 
% ِف مستوى جيد جدا، و  4ٕٕٕ% ِف مستوى جيد، و  ٔ،ٔٙمستوى مقبول، و 

 % ِف مستوى فبتاز. 4ٔٔٔ
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 تجريبيةال للمجموعة ختبار البعديواإل القبلي ختباراإل نتائج .ٖ
 :يلي كما ب(-ٛلتجريبية )ا للمجموعة القبلي اإلختبار نتائج أما

 (4ٗٗاعبدوال )
 الرقم االسم ختابر القبلينتيجة اإل التقدير

 .ٔ أ ٓ٘ ضعيف

 .ٕ ب ٖ٘ ضعيف

 .ٖ ت ٜ٘ ضعيف

 .ٗ ث ٖٓ ضعيف

 .٘ ج ٓٚ جيد

 .ٙ ح ٓ٘ ضعيف

 .ٚ خ ٖ٘ ضعيف

 .ٛ ذ ٖٚ جيد

 .ٜ د ٖٗ ضعيف

 .ٓٔ ر ٓ٘ ضعيف

 .ٔٔ ز ٓ٘ ضعيف

 .ٕٔ س ٓ٘ ضعيف
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 .ٖٔ ش ٛٚ جيد

 .ٗٔ ص ٙٙ مقبول

 .٘ٔ ض ٛ٘ ضعيف

 .ٙٔ ط ٗٙ مقبول

 .ٚٔ ظ ٗ٘ ضعيف

 .ٛٔ ع ٛٚ جيد

 مجموعة ٕٓٓٔ

 المعدل ٚ،ٙ٘

لتجريبية ظهر أن الطالب نالوا ا جملموعة القبلي اإلختبار ىذا نتائج فمن
، ٕ، وِف مستوى مقبول = ٗوأما التالميذ ِف مستوى جيد =  ٚ،ٙ٘الدرجة اؼبعدلة 

 اؼبوجة هارة االستماعم على قدرهتم فإن ىنا ومن.  ٕٔوِف مستوى ضعيف = 
 .ضعيف بصيفة

 :يلي كما ب(-ٛلتجريبية )ا للمجموعة بعديال االختبار نتائج أما
 (4٘ٗاعبدوال )

 الرقم االسم ختابر البعدينتيجة اإل التقدير

 .ٔ أ ٘٘ ضعيف

 .ٕ ب ٜٓ فبتاز
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 .ٖ ت ٘ٛ جدا جيد

 .ٗ ث ٖ٘ ضعيف

 .٘ ج ٘ٛ جدا جيد

 .ٙ ح ٓٛ جدا جيد

 .ٚ خ ٓٓٔ تازفب

 .ٛ ذ ٜ٘ فبتاز

 .ٜ د ٚ٘ ضعيف

 .ٓٔ ر ٜٓ فبتاز

 .ٔٔ ز ٔٙ مقبول

 .ٕٔ س ٓٛ جدا جيد

 .ٖٔ ش ٜ٘ فبتاز

 .ٗٔ ص ٜ٘ فبتاز

 .٘ٔ ض ٔٙ مقبول

 .ٙٔ ط ٘ٛ جدا جيد

 .ٚٔ ظ ٓٛ جدا جيد

 .ٛٔ ع ٜٓ فبتاز



 

ٕٙ 
 

 مجموعة ٖٚٗٔ

 المعدل ٛ،ٜٚ

أن الطالب نالوا  لتجريبية ظهرجملموعة ا بعديال اإلختبار ىذا نتائج فمن
جدا =  جيدوِف مستوى  ٚفبتاز = وأما التالميذ ِف مستوى  ٛ،ٜٚالدرجة اؼبعدلة 

 على قدرهتم فإن ىنا ومن  .ٖو ِف مستوى ضعيف =  ٕ، وِف مستوى مقبول = ٙ
 .فبتاز بصيفة هارة االستماعاؼبوجةم

 لتجريبيةا للمجموعة ختبار البعديو اإل القبلي ختباراإل نتائجمقارنة  .ٗ
 للمجموعة والبعدي القبلياإلختبار  نتائج عن الباحثة تشرح بعدى

 .لتجريبيةا للمجموعة ختباريناإل مقارنة الباحثة تسقدم اعبزء ىذا ففي لتجرييب،ا
 :يلي كما ومقارنتو

 (ٙ،ٗ) اعبدول
  لتجريبيةللمجموعة ا والبعدي القبلي ختباراإل بُت اؼبقارنة

 المستوى التقدير الرقم

 لبعديا ختباراإل بين القبلي ختباراإل

عدد 
 الطلبة

النسبة 
 المؤية

عدد 
 الطلبة

النسبة 
 المؤية

 % ٚ،ٙٔ ٖ % ٚ،ٙٙ ٕٔ ٜ٘-ٓ ضعيف .ٔ

 % ٔ،ٔٔ ٕ % ٔ،ٔٔ ٕ ٜٙ-ٓٙ مقبول .ٕ

 - - % ٕ،ٕٕ ٗ ٜٚ-ٓٚ جيد .ٖ
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 % ٖ،ٖٖ ٙ % ٓ - ٜٛ-ٓٛ جيد جدا .ٗ

 % ٜ،ٖٛ ٚ % ٓ - ٓٓٔ-ٜٓ فبتاز .٘

 % ٓٓٔ ٛٔ % ٓٓٔ ٛٔ العدد

 الضابطة للمجموعة والبعدي القبليي اإلختبار بُت اؼبقارنة بيان إذل بالنسبة
ِف مستوى  % ٔ،ِٔٔف مستوى ضعيف و  % ٚ،ٙٙ القبلي،اإلختبار  ِف أن هرظف

% ِف  ٚ،ٙٔ . وأما ِف االختبار البعدي ظهر أنِف مستوى جيد % ٕ،ٕٕمقبول و 
% ِف مستوى جيد جدا و  ٖ،ٖٖ% ِف مستوى مقبول و  ٔ،ٔٔمستوى ضعيف و 

 % ِف مستوى فبتاز. ٜ،ٖٛ

 نحراف المربع من المجموعتيننحراف وعدد اإلنتائج عدد اإل .٘
 نتائج مقارنة وبعد اجملموعتُت اؼبربع كبرافاإل وعدد كبرافاإل عدد نتائج

 عدد نتائج بتقدًن الباحثة فشرحت والتجربية الضابطة اجملموعة بُت البعدي اإلختبار
 :يلي كما وىي .اجملتمعتُت من اؼبربع كبرافاإل وعدد كبرافاإل

 (ٚ،ٗ) اعبدول
 كبراف اؼبربع من اجملموعتُتنتائج عدد اإلكبراف وعدد اإل

 التجربية المجموعة الضابطة المجموعة الرقم

yٔ yٕ (y) y  ٕ  xٔ xٕ (x) xٕ 

ٔ ٚٓ ٖٚ ٖ ٜ ٘ٓ ٘٘ ٘ ٕ٘ 

ٕ ٚ٘ ٛٔ ٙ ٖٙ ٖ٘ ٜٓ ٖٚ ٖٜٔٙ 
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ٖ ٙٚ ٚ٘ ٛ ٙٗ ٜ٘ ٛ٘ ٕٙ ٙٚٙ 

ٗ ٙٔ ٚ٘ ٔٗ ٜٔٙ ٖٓ ٖ٘ ٕٖ ٕٜ٘ 

٘ ٙٔ ٙٙ ٘ ٕ٘ ٚٓ ٛ٘ ٔ٘ ٕٕ٘ 

ٙ ٖٚ ٛٔ ٛ ٙٗ ٘ٓ ٛٓ ٖٓ ٜٓٓ 

ٚ ٙٙ ٚٛ ٕٔ ٔٗٗ ٖ٘ ٔٓٓ ٗٚ ٕٕٜٓ 

ٛ ٙٛ ٛٙ ٜٔ ٖٙٔ ٖٚ ٜ٘ ٕٕ ٗٛٗ 

ٜ ٙٚ ٜٓ ٕٖ ٕٜ٘ ٖٗ ٘ٚ ٕٖ ٕٜ٘ 

ٔٓ ٚٗ ٚٛ ٗ ٔٙ ٘ٓ ٜٓ ٗٓ ٔٙٓٓ 

ٔٔ ٖ٘ ٚٛ ٕ٘ ٕٙ٘ ٘ٓ ٙٔ ٔٔ ٕٔٔ 

ٕٔ ٜ٘ ٕٚ ٖٔ ٜٔٙ ٘ٓ ٛٓ ٖٓ ٜٓٓ 

ٖٔ ٚٓ ٚٛ ٛ ٙٗ ٚٛ ٜ٘ ٕٔ ٔٗٗ 

ٔٗ ٚٔ ٚ٘ ٗ ٔٙ ٙٙ ٜ٘ ٕٜ ٛٗٔ 

ٔ٘ ٚ٘ ٜٓ ٔ٘ ٕٕ٘ ٘ٛ ٙٔ ٖ ٜ 

ٔٙ ٙٙ ٚ٘ ٜ ٛٔ ٙٗ ٛ٘ ٕٔ ٗٗٔ 

ٔٚ ٚٔ ٚٚ ٙ ٖٙ ٘ٗ ٛٓ ٕٙ ٙٚٙ 

ٔٛ ٚٔ ٛٔ ٔٓ ٔٓٓ ٚٛ ٜٓ ٕٔ ٔٗٗ 
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 ٕٕٛٔٔ ٕٔٗ   ٕٔٙٚ ٚٛٔ   المجموعة

N   y∑ ٕ
y∑   X∑ ٕ

 X∑ 

 :السابق اعبدول ِف ما توضي يلي وفيما
ٔ x  =التجريبية اجملموعة من القبلي اإلختبار نتائج 
ٕ x  =التجريبية اجملموعة من البعدي اإلختبار نتائج 

(x)  =التجريبية اجملموعة نتائج من كبرافاإل عدد 
ٕx  =التجريبية اجملموعة نتائج من اؼبربع كبرافاإل عدد 

X∑ = التجريبية اجملموعة نتائج من كبرافاإل عدد ؾبموع 
ٕ

 X∑= التجريبية اجملموعة نتائج من اؼبربع كبرافاإل عدد ؾبموع 
ٔ y  =الضابطة اجملموعة من القبلي اإلختبار نتائج 
ٕy   =الضابطة اجملموعة من البعدي اإلختبار نتائج 

(y)  =الضابطة اجملموعة نتائج من كبرافاإل عدد 
ٕy  =الضابطة اجملموعة نتائج من اؼبربع كبرافاإل عدد 
y∑ = الضابطة اجملموعة نتائج من كبرافاإل عدد ؾبموع 
ٕ

y∑ = الضابطة اجملموعة نتائج من اؼبربع كبرافاإل عدد ؾبموع 
 ؾبموع وىي االتية النتائج بعرض الباحثة تلخص السابق، اعبدول التوضي بعد

 ىذا ِف كما وىي التجريبية، واجملموعة الضابطة اجملموعة من اؼبربع االكبراف عدد
 :اعبدول
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 (ٛ،ٗ) اعبدول
 التجريبية واجملموعة الضابطة اجملموعة من اؼبربع كبرافاإل عدد ؾبموع

 التجريبية المجموعة الضابطة المجموعة

 عدد ؾبموع
 كبرافاإل

 كبرافاإل عدد
 اؼبربع

 عدد ؾبموع
 كبرافإلا

 كبرافاإل عدد
 اؼبربع

y∑ ٕ
y∑ X∑ ٕ

x∑ 

ٔٛٚ ٕٚٙٔ ٕٗٔ ٕٕٔٔٛ 

 ز اإلحصائي التارل:بإذخال النتائج السابقة إذل الرمو مث قامت البحثة 
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 = 34 
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3,86 > 2,441 > 1,691 
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مث  4ٖٛٙ حصائي =اإل tمن اعبدول السابق، وجدت الباحثة أن نتيجة 
 degree) مث حبثت الباحثة نتيجة ِف القائمة اغبرية t-table قامت الباحثة بتعيُت

of freedom  من )t-table  = ِف اؼبستوى اؼبعنوى  ٔٗٗ،ٕفوجد أن نتيجة
أكرب  ٙٛ،ٖ األحصائي t% وألن نتيجة  ِ٘ف اؼبستوى اؼبعنوى  ٜٔٙ،ٔ%، و  ٔ

عنوى نتيجة اؼبستوى اؼبكذلك أكرب من   ٔٗٗ،ٕ% =  ٔمن نتيجة اؼبستوى اؼبعنوى 
مقبول أي أن فروض البحث  Haمردود   H0. ذلك دبعٌت أن ٜٔٙ،ٔ% =  ٘

 تعليم مهارة االستماع باستخدام الفيديو ِف مدرسةمقبولة، وخالصتها أن فعال 
 .سونان كاليجاغا اؼبتوسطة اإلسالمية كارانج بيسوكي ماالنج
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 الفصل الخامس  
 مناقشة نتائج البحث

أسئلة البحث، يعٍت كيف تعليم مهارة االستماع باستخدام الفيديو ِف بناء على 
سونان كاليجاغا اؼبتوسطة اإلسالمية كارانج بيسوكي ماالنج وفعاليتها لًتفية مهارة  مدرسة

 االستماع.

سونان كاليجاغا المتوسطة  تعليم مهارة االستماع باستخدام الفيديو في مدرسة - أ
 نجاإلسالمية كارانج بيسوكي ماال

الفيديو ىو عنصر يبدو تعلم أن نسمع )السمعية والبصرية( اليت ديكن 
استخدامها لنقل الرسائل/اؼبوضوع. وقيل أنو يبدو أن يستمع ألهنا من عنصر ظباع 

 ٖٚ)الصوت( والعناصر البصرية/الفيديو )ظاىر( ديكن تقدًن ِف وقت واحد.
تعليمية مفيد حىت اؼبعلومات وباستخدام وسيلة الفيديو، ديكن للطالب فهم الرسائل ال

  ِٗٚف الفيديو يستطيع أن يفهم  بالكامل.
إن تعليم ِف ىذا البحث يعٍت تعليم مهارة االستماع باستخدام الفيديو 

سونان كاليجاغا اؼبتوسطة اإلسالمية   جملموعة التجريبية ِف الفصل الثامن )ب( دبدرسة
ِف السابق أن أىداف تعليم  كارانج بيسوكي ماالنج ِف اجملموعة التجريبية. كما

بالفيديو يعٍت فهم الرسائل و اؼبعلومات ِف الفيديو سواء من األىداف ِف ىذا 
البحث يععٍت لفهم اؼبسموع من اؼبفردات وعبملة ِف الفيديو "اؼبهنة". ِف ىذه 
اؼبرحلة، إعطاء أسئلة شفوية أو مكتوب للطالب مث يقرأ اؼبعلم عن أسئلة أو اعبملة 
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مث إعطاء اؼبعلم إذل الطالب أسئلة شفوية أو مكتوبة وجييب الطالب على القصَتة، 
 ٘ٚالسؤال.

قبل تقدًن اؼبادة البد على اؼبعلم أن يستعد وسائل تعليم كاغباسوب والشاشة 
مث يفتح عملية التعليم بإلقاء السالم، مث يبدأ عملية التعليم بدعاء. مث يشرح ما يتعلق 

ديها لكي التالميذ يفهمون ماذا سيعملون عند التعليم. باؼبواد الدراسية وكيفية تقد
 وعلى اؼبعلم أن خيتار الفيديو اؼبناسب باؼبوضع "اؼبهنة".

ات. اللقاء أن تعليم بالفيدو ِف مهارة االستماع بدأت الباحثة خبمسة لقاء
. ختبار القبلي اليت تتعلق باؼبهارة االستماع عن اؼبادة "اؼبهنة"األول أعطت الباحثة بإ

وِف اللقاء الثاين قامت الباحثة بوسيلة الفيديو عن اؼبهنة. وِف اللقاء الثالث والرابع 
يسمى باللقاء الثاين، كررت الباحثة عن اؼبادة اؼباضي يعٍت شاىد الطالب الفيديو 

البعدي لتعرف الباحثة  اإلختبارعن اؼبهنة. وِف اللقاء اػبامس ىو لقاء األخر، تعمل 
 ب بعد تعليم مهارة االستماع باستخدام الفيديو.عن النتائج الطال

سونان كاليجاغا  فعالية استخدام الفيديو لتنمية مهارة االستماع في مدرسة - ب
 المتوسطة اإلسالمية كارانج بيسوكي ماالنج

الباحثة بعد تطبيق الفيديو ِف عملية التعلم مهارة  تومن ىذه التعليم الحظ
االستماع اىتمام الطالب كبَتا، يشعر الطالب سعيدا بالفيديو، ألن باستخدام 
الفيديو، يصبح التعليم غَت فبل وحيصل على لون جديد ِف عملية التعليم والتعلم.  

 .كما ديتص الطالب اؼبواد بسهولة دبساعدة الصور واألصوات اؼبوجودة
البعدي  اإلختبارالقبلي و  اإلختبار ”t“وجدت الباحثة أن نتيجة 

مث قامت الباحثة  4ٖٛٙحصائي = اإل tللمجموعة التجريبية بعد حساهبا بقيمة 
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 degree ofالباحثة نتيجة ِف القائمة اغبرية ) تحبثمث  t-tableبتعيُت 
freedom من )t-table  = ِٔف اؼبستوى اؼبعنوى  ٔٗٗ،ٕفوجد أن نتيجة 

أكرب من  ٙٛ،ٖاألحصائي  t% وألن نتيجة  ِ٘ف اؼبستوى اؼبعنوى  ٜٔٙ،ٔ%، و 
 ٘نتيجة اؼبستوى اؼبعنوى كذلك أكرب من   ٔٗٗ،ٕ% =  ٔنتيجة اؼبستوى اؼبعنوى 

مقبول أي أن فروض البحث  Haمردود   H0. ذلك دبعٌت أن ٜٔٙ،ٔ% = 
 تها أن فعال تعليم مهارة االستماع باستخدام الفيديو ِف مدرسةمقبولة، وخالص

 سونان كاليجاغا اؼبتوسطة اإلسالمية كارانج بيسوكي ماالنج.
  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

ٕٚ 
 

 سادسالفصل ال
 خاتمة

 نتائج البحث خالصة - أ
تعليم مهارة االستماع باستخدام الفيديو ِف لو  العلمي البحث إجاء انتهااء وبعد

 الباحثةت وحصل كاليجاغا اؼبتوسطة اإلسالمية كارانج بيسوكي ماالنج  سونان مدرسة
 :التالية النتائج إذل
سونان كاليجاغا اؼبتوسطة  تعليم مهارة االستماع باستخدام الفيديو ِف مدرسة .ٔ

 ، وىي كما يلي: اإلسالمية كارانج بيسوكي ماالنج
لباحثة إذل صبيع تشاىد الباحثة مع الطالب الفيديو عن "اؼبهنة"، مث تأمر ا - أ

الطالب أن تسأل اؼبفردات الصعوبة. مث شرحت الباحثة اؼبعٌت من اؼبفردات 
 الصعوبة اليت قد سأل الطالب.

أعطعت الباحثة السؤال الشفاىيا إذل الطالب. مث تصلح الباحثة اعبواب  - ب
 اؼبخطئ من الطالب.

 با.قسمت الباحثة الطالب إذل أربعة فرق وكل فرق تكون أربعة/طبسة طال - ت
 أمام بالكالم مناقشاهتممن  نتائج تقدًنل الطالب ِف األخَت أمرت الباحثة إذل - ث

 .أصدقائهم
سونان كاليجاغا  ِف مدرسة فعال باستخدام الفيديو تعليم مهارة االستماعأن  .ٕ

، ألن دليل على ارتفاع النتيجة ِف تعليم اؼبتوسطة اإلسالمية كارانج بيسوكي ماالنج
 ٕٓٓٔيت قبل استخدام الفيديو نتيجة االختبار القبلي المهارة االستماع وىي 

باؼبعدلة  ٖٚٗٔو نتيجة االختبار البعدي اليت بعد استخدام الفيديو  ٚ،ٙ٘باؼبعدلة 
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. اعتماد على تلك النتيجة أن نتيجة االختبار البعدي أكرب من نتيجة ٛ،ٜٚ
تعليم مهارة  االختبار القبلي وىذا البيان دليل على كفاءة الطالب إرتفاع ِف

 االستماع.
 مقترحات - ب

 :التالية اؼبقًتحات الباحثة فيقدم البحث نتائج على بناء
 تعليم مهارة االستماع باستخدام الفيديو ِف مدرسة الباحثة تر نظ كما ،ةللباحث .ٔ

 أن ترجى متفرقة، جذابة سونان كاليجاغا اؼبتوسطة اإلسالمية كارانج بيسوكي ماالنج
. وعلى مهارة االستماع ِف خاصة العربية اللغة تعليم ِف باستخدام الفيديو ديثل

 الباحث التارل أن يبحث استخدام الفيديو إلكمال البحث اآلن.
 . مستمر العربية اللغة تعليم ِف اعبديد الوسائل تنمية للمعلم، .ٕ
ينبغي عبميع الطلبة بزيادة النشاط ِف تعليم اللغة العربية والنشاط ِف زيادة  للطالب، .ٖ

دات اعبديد، ومع ذلك سوف يستطيعون أن يستخدموا اللغة العربية ِف األنشطة اؼبفر 
 اليومية.
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 لمحة من المدرسة
 تاريخ تأسيس المدرسة -ٔ

سونان كاليجاغا ىي مدرسة ربت رعاية مؤسسة اغبديقة اإلسالمية للًتبية. اؼبدرسة 
ىي مؤسسة تعمل ِف ؾبل التعليم واالجتماعية والدينية. تأسست ىذه سونان كاليجاغا 

، عندما تلقى التعليم الديٍت ٜٙٙٔبيسوكي ِف عام  اؼبؤسسة من قادة ِف قرية كارانج
ىناك دل تكن مؤسسة  اإلسالمي أقل اىتماما من ـبتلف األحزاب، حىت ِف ذلك الوقت

أنشأت اؼبؤسسة مؤسسة ديكن أن  ٕٜٜٔبيسوكي. ِف عام  تعليمية إسالمية ِف كارانج
 .مدرسة اؼبتوسطة، وىي مدرسة اإلبتدائيةتستوعب اػبرجيُت من 

 لمحة من المدرسة -ٕ

 سونان كاليجاغا اؼبتوسطة اإلسالمية كارانج بيسوكي ماالنجاؼبدرسة :  اسم اؼبدرسة
 ماالنج ٕٗٗد/ٖ: ِف شارع جاندي   العنوان
 ماالنج :  اؼبنطقة

 : صباحا وقت الدراسة
  ٕٜٜٔ:  قامت منذ

 موقع جغرفي -ٖ
 

 



 

 

 المدرسة رساليةلوا رؤيةال -ٗ
سونان كاليجاغا اؼبتوسطة اإلسالمية كارانج بيسوكي اؼبدرسة  تعليم غرض كان

 :يلي كما رهتما صو أما ،رؤية ورسالية من بصَتة يؤخد ماالنج
 رؤيةال - أ

 "ومثقف إبداعية،و  أخالقية الطالب "وجود
 رساليةلا - ب

 اإلسالمية واؼبمارسات اؼبواقف تطوير. ٔ
 الل من والتقوى اإلديان على التعلم تطوير. ٕ
 والتفاعل والكتابة القراءة مولعة ثقافة خلق. ٖ
 العلمي التعلم تطوير. ٗ
 واؼبنافسة التميز روح تعزيز. ٘
 والتكنولوجيا اؼبعرفة تنفيذ التعلم. ٙ
 والفوائد ، والتكافؤ ، اعبميلة الدراسية الفصول جو خلق. ٚ
 والعادة واللغة لألمة واغبب الفخر تعزيز. ٛ
 .ومهذبا ودية اتصال خلق. ٜ

 عدد المدرسين والموظفين في المدرسة -٘
 عدد اؼبدرسُت واؼبوظفُت كلهم

 الرقم
 حالة

 المعلم

 تعليم المعلم
عدد 
 كلهم

 عدد

Sٔ 

 عدد

Sٕ 

 عدد

Dٖ 

 عدد

Dٕ 

 عدد

Dٔ 

 عدد

SLTA 



 

 

ٔ. 
مؤسسة 
اؼبعلم 
 الدائم

ٖٔ - - - - - ٖٔ 

ٕ. 

مؤسسة 
اؼبعلم 
 ليس
 الدائم

ٗ - - - - - ٗ 

ٖ. 
 اؼبعلم

PNS 
(DPK) 

- ٕ - - - - ٕ 

ٗ. 
اؼبوظفُت 
 اإلداريُت

ٕ - - - - - ٕ 

٘. 
عامل 
 تنظيف

- - - - - ٔ ٔ 

ٙ. 
أمُت 
 اؼبكتبة

ٔ - - - - - ٔ 

 ٔ ٔ - - - - - حارس .ٚ

 ٕٗ ٕ ٓ ٓ ٓ ٕ ٕٓ عدد



 

 

 عدد الطالب في المدرسة -ٙ
 ِف اؼبدرسةعدد الطالب 

 الفصل الرقم
 عدد كله عدد الطالب

 الطالبة الطالب

ٔ. 
 ٕٔ ٙ ٘ٔ )أ( ٚالفصل 

 ٜٔ ٚ ٕٔ )ب( ٚالفصل 

 ٓٗ ٖٔ ٕٚ ٚعدد الفصل 

ٕ. 
 ٛٔ ٜ ٜ )أ( ٛالفصل 

 ٛٔ ٛ ٓٔ )ب( ٛالفصل 

 ٖٙ ٚٔ ٜٔ ٛعدد الفصل 

ٖ. 
 ٕٔ ٜ ٕٔ )أ(ٜالفصل 

 ٜٔ ٛ ٔٔ )ب(ٜالفصل 

 ٔٗ ٛٔ ٖٕ ٜعدد الفصل 

 ٚٔٔ ٛٗ ٜٙ عدد

 
 
 



 

 

 سةالمدر أدوات  -ٚ
 سةدر أدوات اؼب

 عدد أدوات المدرسة الرقم

 ٙ الفصول .ٔ

 ٔ معمل .ٕ

 ٔ مكتبة .ٖ

 ٕٔ حاسوب .ٗ

 ٔ مقصف .٘

 ٔ إدارة .ٙ

 ٔ مصلى .ٚ

 ٔ ضبام للمعلم .ٛ

 ٕ ضبام للطالب .ٜ

 ٔ إدارة ؼبدرسُت .ٓٔ

 ٔ إدارة لرئيس اؼبدرسة .ٔٔ

 ٔ  BP/BKإدارة .ٕٔ

 ٔ  UKSإدارة .ٖٔ



 

 

 ٔ  OSISإدارة .ٗٔ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

Sekolah/ Madrasah : MTs. Sunan Kalijogo Malang 

Kelas/Semester  : VIII / Genap 

Mata Pelajaran  : Bahasa Arab 

Materi Pokok  : المهنة (Maharah Istima’) 

Tahun Ajaran  : 2019/2020 

Alokasi Waktu  : 4 x 3JP x 40 menit (4 pertemuan) 

A. Kompetensi Inti (KI) 

1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 

2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli 

(toleransi, gotongroyong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi secara 

efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan 

keberadaannya. 

3. Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan 

rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait 

fenomena dan kejadian tampak mata. 

4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak 

terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara 

mandiri, dan mampu menggunakan metode sesuai dengan kaidah keilmuan. 

B. Kompetensi Dasar (KD) 

3.1. Mengidentifikasi bunyi kata, frasa, dan kalimat bahasaArab yang berkaitan 

dengan tema  المهنة baik secara lisan maupun tulisan. 

C. Indkator Pencapaian 

1. Menirukan bunyi kata, frasa dan kalimat bahasa Arab tentang topik المهنة 

dengan benar. 



 

 

2. Menunjukkan tulisan sesuai bunyi kata, frasa dan kalimat bahasa Arab 

tentang topik المهنة yang sesuai. 

3. Menunjukkan gambar sesuai bunyi kata, frasa dan kalimat bahasa Arab 

tentang topik المهنة dengan baik. 

4. Mengidentifikasi arti dari gambar kata, frasa dan kalimat bahasa Arab 

tentang topik المهنة dengan benar. 

D. Tujuan Pembelajaran 

1. Siswa mampu menirukan bunyi kata, frasa dan kalimat bahasa Arab tentang 

topik المهنة dengan benar. 

2. Siswa mampu menunjukkan tulisan sesuai bunyi kata, frasa dan kalimat 

bahasa Arab tentang topik المهنة yang sesuai. 

3. Siswa mampu menunjukkan gambar sesuai bunyi kata, frasa dan kalimat 

bahasa Arab tentang topik المهنة dengan baik. 

4. Siswa mampu mengidentifikasi arti dari gambar kata, frasa dan kalimat 

bahasa Arab tentang topik المهنة dengan benar. 

E. Metode Pembelajaran, Media, Alat dan Sumber Belajar 

1. Metode  : Sam’iyah Syafawiyah 

2. Media   : Video 

3. Alat/bahan  : Papan Tulis dan Spidol 

4. Sumber belajar : Buku Bahasa Arab kelas VIII MTs, LKS Bahasa 

Arab Al Fattah pendekatan Saintifik Kurikulum 2013 kelas VIII MTs. 

F. Proses Kegiatan Pembelajaran  

1. Pendahuluan (4x10 Menit) 

Kegiatan Guru Kegiatan Peserta Didik 

Alokasi 

Waktu 

- Guru mengucapkan salam. 

- Guru mengajak semua siswa 

berdo’a untuk mengawali 

kegiatan pembelajaran. 

- Siswa menjawab salam. 

- Siswa berdo’a sebelum kegiatan 

pembelajaran. 

- Siswa menjawab pertanyaan 

guru tetang kabar mereka dan 

10 

Menit 



 

 

- Guru menanyakan kabar siswa 

kemudian memeriksa kehadiran 

(absen), kerapian berpakaian, 

posisi tempat duduk disesuaikan 

dengan kegiatan pembelajaran. 

mendengar panggilan guru dan 

mengacungkan tangan ketika 

namanya diapanggil. 

- Siswa memperhatikan guru 

dengan baik. 

Siswa mempersiapkan buku 

paket bahasa Arab. 

Motivasi dan Apresiasi 

- Guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran. 

- Guru memberikan ice breaking 

dan pengantar topik keterampilan 

kepada siswa. 

- Guru menanyakan materi yang 

pernah diajarkan. 

- Memperhatikan pemaparan 

guru tentang tujuan 

pembelajaran yang ingin dicapai 

dan mengikuti arahan guru. 

- Menjawab pertanyaan yang 

diberikan guru. 

2. Kegiatan inti (4x20 Menit) 

Kegiatan Guru Kegiatan Peserta Didik 

Alokasi 

Waktu 

 

- Membagi siswa menjadi 

kelompok-kelompok kecil. Satu 

kelompok terdiri dari 4 sampai 5 

siswa. 

Mengamati 

- Guru menyajikan video tentang 

 dan memberikan mufrodat المهنة

sesuai dengan video.  

- Guru meminta siswa untuk 

memperhatikan video atau setiap 

- Membentuk kelompok dan 

bergabung dengan 

kelompokknya masing-masing. 

Mengamati 

- Siswa mengamati pelafalan 

kata, frasa dan kalimat bahasa 

Arab tentang المهنة dan 

mengingat-ingat mufrodat 

tersebut. 

 

20 

Menit 



 

 

mufrodat yang diberi oleh guru. 

 

 

Menanya 

- Guru memberikan kesempatan 

kepada siswa untuk mengajukan 

pertanyaan tentang المهنة. 

- Guru memberi pertanyaan 

seputar mufrodat tentang المهنة 

denga menyebutkan mufrodat 

dan siswa dituntut untuk 

membuat kalimat. 

Menanya 

- Siswa bertanya tentang 

mufrodat yang terdapat dalam 

video tentang المهنة. 

- Siswa menanyakan materi yang 

belum dipahami mengenai المهنة. 

- Siswa menjawab pertanyaan-

pertanyaan dari guru mengenai 

materi المهنة yang telah mereka 

dapatkan. 

Mengeksplorasi/Mencoba 

- Guru memberikan beberapa 

kata/mufrodat tentang profesi 

dan meminta masing-masing 

kelompok untuk membuat 

kalimat sesuai profesi 

tersebut. 

Mengeksplorasi/Mencoba 

- Siswa menerima 

kata/mufrodat tentang 

profesi dan setiap kelompok 

berdiskusi untuk membuat 

kalimat secara bersama-

sama. 

Mengasosiasikan/Menalar 

- Guru meminta siswa 

(masing-masing kelompok) 

untuk menuliskan mufrodat 

yang telah dibentuk kalimat 

di buku tulis. 

Mengasosiasikan/Menalar 

- Siswa (masing-masing 

kelompok)  menulis 

mufrodat yang telah 

dibentuk kalimat di buku 

tulis. 

Mengkomunikasikan 

- Guru meminta siswa 

(masing-masing kelompok) 

untuk menyampaikan hasil 

tulisan tersebut secara lisan 

Mengkomunikasikan 

- Siswa (masing-masing 

kelompok) menyampaikan 

hasil tulisan tersebut secara 

lisan di depan kelas. 



 

 

di depan kelas. 

- Guru meminta iswa 

melakukan diskusi dan 

bertukar jawaban dengan 

siswa yang lainnya. 

- Siswa melakukan diskusi 

dan bertukar jawaban 

dengan siswa yang lainnya. 

3. Penutup (4x10 Menit) 

Kegiatan Guru Kegiatan Peserta Didik 

Alokasi 

Waktu 

- Guru meminta siswa mengulangi 

kata, frasa dan kalimat tentang 

materi yang telah dipelajari. 

- Guru menugaskan siswa untuk 

mengerjakan latihan tentang 

istima’ yang terdapat dalam buku 

paket. 

- Guru menginformasikan 

pelajaran selanjutnya. 

- Guru menutup pelajaran dengan 

membaca hamdalah,do’a dan 

memberi salam. 

- Siswa mengulangi kata, frasa 

dankalimat tentangmateri yang 

telah dipelajari. 

- Siswa mengerjakanlatihan 

tentang istima’ yang terdapat 

dalambuku paket. 

- Siswa mendengarkan guru. 

- Siswa membaca hamdalah,do’a 

dan menjawab salam. 

10 Menit 

Kegiatan guru: 

1. Melakukan penilaian 

2. Merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran remid, 

program pengayaan, layanan konseling atau memberikan tugas baik 

individual maupun kelompok sesuai dengan hasil belajar peserta didik, 

dengan menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya. 

 



 

 

G. Penilaian  

1. Teknik Penilaian 

No 
Aspek yang 

diamati/dinilai 
Teknik Penilaian Waktu Penilaian 

1 Sikap Spiritual Observasi Pada saat pembelajaran 

2 Sikap Sosial Penilaian diri Pada saat pembelajaran 

3 Pengetahuan Tes tulis dan lisan 
Pada saat pembelajaran 

dan penutup 

4 Keterampilan Tes praktek Pada saat pembelajaran 

2. Instrumen penilaian 

Rubrik penilaian keterampilan mendengar 

No 
Nama 

Pesertadidik 

Aspek yang diamati/dinilai 

Skor Nilai 
Pemahaman 

isi materi 

Kebenaran 

pelafalan 
Keaktifan 

1       

2       

3       

4       



 

 

Pedoman penskoran: 

 Skor 4 jikapemahaman isi materi, kebenaran pelafalan dan keaktifan 

SANGAT BAIK (SB) 

 Skor 3 jika pemahaman isi materi, kebenaran pelafalan dan keaktifan 

BAIK (B) 

 Skor 2 jika pemahaman isi materi, kebenaran pelafalan dan keaktifan 

CUKUP (C) 

 Skor 1 jika pemahaman isi materi, kebenaran pelafalan dan keaktifan 

KURANG (K) 

Skor perolehan: 

  Jumlah Skor 

Nilai = ------------------ x 4 

 Skor maksimal 

H. Pembelajaran Remedial dan Pengayaan:  

- Pembelajaran Remidial dilaksanakan pada saat penilaian harian KD tertentu 

selesai dengan mengulang bahan yang telah dipelajari. 

- Pembelajaran Pengayaan dilaksanakan pada saat penilaian harian KD tertentu 

selesai dengan menambahkan bahan baru. 

 

Mengetahui, 

Kepala Sekolah 

 

Drs. Farid Wadjdi Syaifullah, M.Pd 

Malang, 13 Januari 2020 

Guru Peneliti 

 

Irtahat Isyaty 
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ْعطَاء َعاَلَمة )ْخَتر الُصْورَة الُمَناِسَبة اِإلَى الُسؤال التّاَِلي ثُمَّ ِاْسَتِمْع  . أ  (xبِاإْلِ
    الط ب اح )أ( .ٔ
 َرُجُل اإِلْطَفاء )ب( .ٕ
 اغَبد اد )ب( .ٖ
 الط ي ار )أ( .ٗ
 الَكْهرُبَاِئي )ج( .٘

ْعطَاء الُمَناِسَبة الُصْورَة َوِاْخَتر الَتالَِية الُجْمَلة ِإَلى ِاْسَتِمعْ  . ب  (xَعاَلَمة ) بِاإْلِ

 )د( أَماَنٍَة َوِإْخاَلصُىَو الِذي يُ َعاِلُج الن اس ِبُكلِّ  .ٙ
 يَ ْعَمُل ِفْ الَبْحِر َوُيِصْيُد اأَلظْبَاِك )ج(ُىَو الِذي  .ٚ
ْزرِِعة َوحَيُْرُث اأَلْرض )ب( ُىَو الِذي .ٛ

َ
 يَ ْعَمُل بِاؼب

َواَطن )أ(ىُ  .ٜ
ُ
 َو اؼبْسُؤْول َعَلى أَْمن َوضِبَايَِة اؼب

ْنزِلَشب األَبْ َواب َوالن  َواِفد وَ َيْصَنُع ِمْن حَ  ُىَو الِذي .ٓٔ
َ
 )ج( بَ ْعض أَثَاِث اؼب

 الَتالَِيِة! اأَلْسِئَلةِ  وَأِجْب َعنِ  الِحوار هَذا ِاْسَتِمعْ  . ج

 ؟ِمْن أَْيَن أْنَت يَا َسادلِ س اَلُم َعَلْيُكْم َو َرضْبَُة الِلَ َو بَ َر كاَتُة، ال:        قاسم
 أَْيَن أْنَت؟. َو أِْنَت يَا قَاِسم، ِمْن ُمْسَتْشفىأناَ ِمْن  :       سادل
ْدَرَسة.  قاسم

َ
 يَا َسادِلْ؟اآلن َما ِمْهَنُتَك : أَنَا ِمن اؼب

 قاسم؟يَا اآلن َما ِمْهَنُتَك  وَ  .أنَا طَِبْيٌب ِف اْلُمْسَتْشفى َسْيُف أَنْ َوار:        سادل
ْدَرَسِة  قاسم

َ
 اغَ يجَ لِ ان كاَ ونَ سُ : أَنَا ُمَعلِّم ِفْ اؼب

ُ
 .جنْ ااَل ة مَ يَ مِ سالَ ة اإلِ طَ سِ وَ ت َ ا اؼب



 

 

 ِف اْلُمْسَتْشفى َسْيُف أَنْ َوار: ىذَا ُأْخىِت الَصِغَْتة، اظْبَُها فَاِطَمة. ِىَي فُبِرَِّضة  سادل
 أَيٍضا.

 السؤال:
 )ب( ؟ سَادلِْ  َما ِمْهَنةُ  .ٔٔ

 أَْيَن يَ ْعَمُل سَادِلْ ؟ )أ( .ٕٔ

 )ج( ؟ مْ اسِ قَ  َما ِمْهَنةُ  .ٖٔ

 أَْيَن يَ ْعَمُل قَاِسْم ؟ )ب( .ٗٔ

 )د( ؟فَاِطَمة  ِمْهَنةُ َما  .٘ٔ

 !الَنص الَتاِلي اْسِتَماعِ َأِجْب َعن اأَلْسِئَلِة بَ ْعَد  . د

ْدَرَسة ، َفْحرِياظبِْْي 
َ
 اغَ يجَ لِ ان كاَ ونَ سُ أَنا ُمَعلِّم ِف الَفْصل الثَاِمْن ِف اؼب

ُ
ة طَ سِ وَ ت َ ا اؼب

فُبَرَِّضة ِفْ اؼبْسَتْشَفى "الِكْنِدْي" . ِعْنِدي َصدْيقٌة ِاظْبُِها َزيْ َنب، ِىَي جنْ ااَل ة مَ يَ مِ سالَ اإلِ 
َماالْنج. ِىَي اليِت ُتَساِعُد الطَِبْيب دبَُعاعبَِِة الن اس. َو ِعْنِدي َصدْيٌق ِاظْبُُو فَ ْرَحان، ُىَو 

َنة باْلَبْحر.  حَب اٌر. ُىَو الذْي يَ ُقْوُد الس ِفي ْ
  :اأَلْسِئَلةِ 

 )د( َما ِمْهَنُة َفْحرِي ؟ .ٙٔ
 َمُل َزيْ َنب ؟ )أ(أَْيَن تَ عْ  .ٚٔ
 َماَذا تَ ْعَمُل َزيْ َنب ؟ )ب( .ٛٔ
 َما ِمْهَنُة فَ ْرَحان ؟ )ج( .ٜٔ
 يَ ْعَمُل فَ ْرَحان ؟ )أ( َماَذا .ٕٓ

 

 



 

 

 !بِاإِلَجابَة الَصِحْيَحة الَفَرَغاتَأْكِمل اْسَتِمع ِإَلى الَنص ثُمَّ  . ه
َعْن َأْصَحاِب ابًا أق ْرَأَ ِكتَ ( ٕٔ)، أَنَا اآلن ِف اْلَمْكَتَبِة. أَنَا ُأِحبُّ َأْن أَِمُْت  أَنَا أضْبَد

َهْنِدس والشُّْرطي  اْلِمْهَنة.
ُ
َوَغي ْرُُىم. َىَذا َفال ح،  والط ِبْيب( ٕٕ)َوُىْم الَفال ح والَبائِع َواؼب
ْبٍِتْ اؼبَِباينْ بِِإنْ َتاِجَها. وَىَذا ُمَهْنِدٌس، ُىَو ي َ الِغَذائِي ة ( ٖٕ)يَ ْزرَُع الِنَباتَات َويُ َوِفُر لَنَا اْلَمَواُد 

ُرْور  َوَيْصَنعُ  (ٕٗ)والش َوارِع 
ُ
الس ي ارَات لِنَ ْقِل ىِذِه الَبَضاِئع. َوَىَذا ُشْرِطّي، ُىَو يُ َنظُِّم اؼب

ْرَضى َويُ َوف ُِّر لََناالصِّح ة والَعاِفَية. َوحُيَاِفظُ  (ٕ٘)
َ
 َعَلى اأَلْمِن. َوىَذا طَِبْيب، ُىَو يُ َعاِلُج اؼب
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ْعطَاء الُمَناِسَبة الُصْورَة ْخَتراِإلَى الُسؤال التّاَِلي ثُمَّ ِ  ِاْسَتِمعْ  . أ  (xَعاَلَمة ) بِاإْلِ

 ماََذا َتْسَمْع؟ .ٔ

 

 د.

 

 ج.

 

 ب.

 

 أ.

 ماََذا َتْسَمْع؟ .ٕ

 

 د.

 

 ج.

 

 ب.

 

 أ.

 ماََذا َتْسَمْع؟ .ٖ

 

 د.

 

 ج.

 

 ب.

 

 أ.

 

Nama    : 

Kelas/semester  : 



 

 

 ماََذا َتْسَمْع؟ .ٗ

 

 د.

 

 ج.

 

 ب.

 

 أ.

 ماََذا َتْسَمْع؟ .٘

 

 د.

 

 ج.

 

 ب.

 

 أ.

 

ْعطَاء الُمَناِسَبة الُصْورَة َوِاْخَتر الَتالَِية الُجْمَلة ِإَلى ِاْسَتِمعْ  . ب  (xَعاَلَمة ) بِاإْلِ

 ماََذا َتْسَمْع؟ .ٙ

 

 د.

 

 ج.

 

 ب.

 

 أ.

 
 
 



 

 

 ماََذا َتْسَمْع؟ .ٚ

 

 د.

 

 ج.

 

 ب.

 

 أ.

 ماََذا َتْسَمْع؟ .ٛ

 

 د.

 

 ج.

 

 ب.

 

 أ.

 ماََذا َتْسَمْع؟ .ٜ

 

 د.

 

 ج.

 

 ب.

 

 أ.

 ماََذا َتْسَمْع؟ .ٓٔ

 

 د.

 

 ج.

 

 ب.

 

 أ.



 

 

 الَتالَِيِة! اأَلْسِئَلةِ  وَأِجْب َعنِ  الِحوار هَذا ِاْسَتِمعْ  . ج

 ؟سَادلِْ  َما ِمْهَنةُ  .ٔٔ
 د. ُمَعلِّم ج. فُبِرَِّضةٌ  طَِبْيبٌ ب.  . ُشْرِطيٌ أ

 أَْيَن يَ ْعَمُل سَادِلْ؟ .ٕٔ
 د. َمْزَرَعةٌ  ج. َمْدَرَسةٌ  ِإَداَرةٌ ب.  . ُمْسَتْشَفىأ

 ؟مْ اسِ قَ  َما ِمْهَنةُ  .ٖٔ
 د. طَي ارٌ  ج. ُمَعلِّم طَب احٌ ب.   . َصي ادٌ أ

 أَْيَن يَ ْعَمُل قَاِسْم؟ .ٗٔ
 د. َمطَار ُمْسَتْشَفى ج. َمْدَرَسةٌ ب.   . حَبْرٌ أ

 ؟فَاِطَمة َما ِمْهَنةُ  .٘ٔ
 د. فُبِرَِّضةٌ  ُمَهْنِدسٌ  ج. ُمَوظََفةٌ ب.  . فُبَرِّضٌ أ

 !َماع الَنص الَتاِليتِ ساَأِجْب َعن اأَلْسِئَلِة بَ ْعَد د. 

 َما ِمْهَنُة َفْحرِي؟ .ٙٔ

 ُمَعلِّمد.  َفال حٌ  ج. ْيَبةٌ طَبِ ب.  فُبِرَِّضةٌ  .أ  
 أَْيَن تَ ْعَمُل َزيْ َنب؟

 د. َمْزَرَعةٌ  ج. َمْدَرَسةٌ  ِإَداَرةٌ ب.  ُمْسَتْشَفى. أ  

 َماَذا تَ ْعَمُل َزيْ َنب؟ .ٚٔ

َنة باْلَبْحر . أ  يَ ُقْوُد الس ِفي ْ

 ب. ُتَساِعُد الطَِبْيب دبَُعاعبَِِة الن اس
 يَ ُقْوُد الطاَئِرة َوُيَساِفُر الن اس ِمْن َمَكاِن ِإذَل َمَكاِن أْخرج. 



 

 

ْرَضىد. 
َ
 يُ َعاِلُج اؼب

 ِمْهَنُة فَ ْرَحان؟ َما .ٛٔ
 د. طَب احٌ  حَب ارٌ ج.  ب. طَي ارٌ  . مَهْنِدسٌ أ  

 يَ ْعَمُل فَ ْرَحان؟ َماَذا .ٜٔ
َنة باْلَبْحر. أ  يَ ُقْوُد الس ِفي ْ

 ب. ُتَساِعُد الطَِبْيب دبَُعاعبَِِة الن اس
 يَ ُقْوُد الطاَئِرة َوُيَساِفُر الن اس ِمْن َمَكاِن ِإذَل َمَكاِن أْخرج. 
ْرَضىد. 

َ
 يُ َعاِلُج اؼب

 !بِاإِلَجابَة الَصِحْيَحة الَفَرَغاتَأْكِمل اْسَتِمع ِإَلى الَنص ثُمَّ  . ه
َعْن ......... ..( ٕٔ)، أَنَا اآلن ِف اْلَمْكَتَبِة. أَنَا ُأِحبُّ َأْن أَِمُْت  أَنَا أضْبَد

َهْنِدس والشُّْرطي 
ُ
َوَغي ْرُُىم.  ...........( ٕٕ)َأْصَحاِب اْلِمْهَنة. َوُىْم الَفال ح والَباِئع َواؼب

بِِإنْ َتاِجَها. وَىَذا ُمَهْنِدٌس،  ...........( ٖٕ)َىَذا َفال ح، يَ ْزرَُع الِنَباتَات َويُ َوِفُر لَناَ اْلَمَواُد 
الس ي ارَات لِنَ ْقِل ىِذِه الَبَضاِئع. َوَىَذا  ...........( ٕٗ)ُىَو يَ ْبٍِتْ اؼبَِباينْ والش َوارِع 
ُرْور 

ُ
َعَلى اأَلْمِن. َوىَذا طَِبْيب، ُىَو يُ َعاِلُج  ...........( ٕ٘)ُشْرِطّي، ُىَو يُ َنظُِّم اؼب

ْرَضى َويُ َوف ِّ 
َ
 ُر لََناالصِّح ة والَعاِفَية.اؼب
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ْعطَاء َعاَلَمة ) ْخَتراِاْسَتِمْع ِإلَى الُسؤال التّاَِلي ثُمَّ  . أ  (xالُصْورَة الُمَناِسَبة بِاإْلِ
 الط ِبْيب )ج( .ٔ
َهْنِدس )د( .ٕ

ُ
 اؼب

َمرَِّضة )ب( .ٖ
ُ
 اؼب

 الشُّْرِطي )د( .ٗ
َعلِّم )أ( .٘

ُ
 اؼب

ْعطَاء الُمَناِسَبة الُصْورَة َوِاْخَتر الَتالَِية الُجْمَلة ِإَلى ِاْسَتِمعْ  . ب  (xَعاَلَمة ) بِاإْلِ

 َيْطُبُح الطََعام ال ِذي يَْأُكُلو الن اس )ب(ُىَو الِذي  .ٙ
 َيْصَنَع اػبُْبز بِأَنْ َواِع اْلُمْخَتِلَفة )د(ُىَو الِذي  .ٚ
 َيْسَتْخِدم اغَبِديْد لَِيْصَنع ِمْنُو أََدَوات ُمِفْيَدة لِلن اس )أ( ُىَو الِذي .ٛ
 َو الِذي يَ ْعَمل ِف اؼبطَاِف َوُيَساِعد ِف ِإْطَفاء اغَبرَاِئق )ج(ىُ  .ٜ
َنة بِالَبحر )أ(ُىَو الِذي  .ٓٔ  يَ ُقود الَسِفي ْ

 الَتالَِيِة! اأَلْسِئَلةِ  وَأِجْب َعنِ  الِحوار هَذا ِاْسَتِمعْ  . ج

 ؟َكْيَف َحاُلك يَا رِْفِقي  س اَلُم َعَلْيُكْم َو َرضْبَُة الِلَ َو بَ َر كاَتُة،ال:        أضبد
 أناَ خِبََت واغبَْْمُدلل. َوأَْنَت؟ :       رِْفِقي
 رِْفِقي؟يَا  يَ ْعَمل: وأَنَا َكَذلك. أَْيَن  أضبد
 أَْعَمُل ِف ِاَدارَُة الُشْرِطِة.:       رِْفِقي
 َىْل أَْنَت ُشْرِطيٌّ؟:  أضبد



 

 

اآلن يَا  يَ ْعَمل َو أَْينَ  .ِديْ َنةِاداَرة الشُّْرطَة ِف ىَذا اؼب: نَ َعْم، أَنَا ُشْرِطيٌّ ِف  رِْفِقي
 ؟أضبد
طَاِفْ  أضبد

َ
 َوُأساِعد ِف ِإْطَفاء اغبِرَاِئق. : أَْعَمل ِفْ اؼب

 َىْل أَْنَت َرُجُل اإِلْطَفاء؟ : رِْفِقي
 أَنَا َرُجُل اإِلْطَفاء.: نَ َعم،  أضبد
ُرْور ِفْ ىذا الَشرِْيع. رِْفِقي

ُ
 : يا أضبد، أُرِْيد َأْن يُِنظِّم اؼب

 : نَ َعم، ِإذَل الِلَقاء. أضبد
 السؤال:

 )د( ؟ رِْفِقي َما ِمْهَنةُ  .ٔٔ

 أَْيَن يَ ْعَمُل رِْفِقي ؟ )ج( .ٕٔ

 َما ِمْهَنُة أضبد ؟ )ب( .ٖٔ

 أَْيَن يَ ْعَمُل أضبد ؟ )د( .ٗٔ

 أضبد ؟ )أ( َماَذا يَ ْعَمل .٘ٔ

 !َماع الَنص الَتاِليتِ ساَأِجْب َعن اأَلْسِئَلِة بَ ْعَد د. 

ْطَعم دبَ ، فَاُرْوقاظبِْْي 
َ
. ُكل  يَ ْوٍم َأْطَبُح الط َعام ال ذْي يَْأُكُلو جنْ ااَل أَنا طَبّاٌَح ِفْ اؼب

ٌر ِاظْبُُو زِْيَدان، ُىَو ُمَهْنِدٌس. ُىَو الِذي خٌيَط ط َوُيْشِرف َعَلى  الن اس. ِعْنِدي ُأٌخ َصِغي ْ
َواب ُىَو الِذي َيْصَنُع ِمْن اغبََْشب األَب ْ الِبَناء. َو ِعْنِدي َصدْيٌق ِاظْبُُو أضبد، ُىَو الن ج ار. 

ْنزِل
َ
 .َوالن  َواِفد َوبَ ْعض أَثَاِث اؼب

 :اأَلْسِئَلةِ 
 )ج( َما ِمْهَنُة فَاُرْوق ؟ .ٙٔ
 فَاُرْوق ؟ )أ( يَ ْعَملأَْيَن  .ٚٔ
 فَاُرْوق ؟ )د( يَ ْعَملَماَذا  .ٛٔ



 

 

 زِْيَدان ؟ )ب( يَ ْعَملَماَذا  .ٜٔ
 َما ِمْهَنُة َأضْبَد ؟ )ج( .ٕٓ

 !بِاإِلَجابَة الَصِحْيَحة الَفَرَغاتَأْكِمل اْسَتِمع ِإَلى الَنص ثُمَّ  . ه
َأْصَحاِب ( ٕٔ) َعنْ َأْن أق ْرَأَ ِكَتابًا ، أَنَا اآلن ِف اْلَمْكَتَبِة. أَنَا ُأِحبُّ أَِمُْت  أَنَا أضْبَد

َهْنِدس( إٕ) َوُىْم الَفال ح والَباِئع وَ  اْلِمْهَنة.
ُ
. َىَذا َفال ح، والط ِبْيب َوَغي ْرُُىموالشُّْرطي  ؼب

بِِإنْ َتاِجَها. وَىَذا ُمَهْنِدٌس، ُىَو يَ ْبٍِتْ اؼبَِباينْ الِغَذائِي ة  َويُ َوِفُر لَنَا اْلَمَوادُ الَنَباتَات ( ٖٕ) يَ ْزرَعُ 
ُرْور الس ي ارَات لِنَ ْقِل ىِذِه الَبَضائِع. َوَىَذا ُشْرِطّي، ُىَو يُ َنظُِّم  َوَيْصَنعُ  لش َوارِع( إٗ) و

ُ
اؼب

ْرَضى َويُ َوف ُِّر لََناالصِّح ة والَعاِفَية.َعاِلُج ( يٕ٘) ْمِن. َوىَذا طَِبْيب، ُىوَ األَ َوحُيَاِفُظ َعَلى 
َ
  اؼب
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ْعطَاء الُمَناِسَبة الُصْورَة ْخَترِإلَى الُسؤال التّاَِلي ثُمَّ ا ِاْسَتِمعْ  . أ  (xَعاَلَمة ) بِاإْلِ

 ماََذا َتْسَمْع؟ .ٔ

 

 د.

 

 ج.

 

 ب.

 

 أ.

 ماََذا َتْسَمْع؟ .ٕ

 

 د.

 

 ج.

 

 ب.

 

 أ.

 ماََذا َتْسَمْع؟ .ٖ

 

 د.

 

 ج.

 

 ب.

 

 أ.

Nama    : 

Kelas/semester  : 



 

 

 ماََذا َتْسَمْع؟ .ٗ

 

 د.

 

 ج.

 

 ب.

 

 أ.

 ماََذا َتْسَمْع؟ .٘

 

 د.

 

 ج.

 

 ب.

 

 أ.

ْعطَاء الُمَناِسَبة الُصْورَة َوِاْخَتر الَتالَِية الُجْمَلة ِإَلى ِاْسَتِمعْ  . ب  (xَعاَلَمة ) بِاإْلِ

 ماََذا َتْسَمْع؟ .ٙ

 

 د.

 

 ج.

 

 ب.

 

 أ.

 ماََذا َتْسَمْع؟ .ٚ



 

 

 

 د.

 

 ج.

 

 ب.

 

 أ.

 ماََذا َتْسَمْع؟ .ٛ

 

 د.

 

 ج.

 

 ب.

 

 أ.

 ماََذا َتْسَمْع؟ .ٜ

 

 د.

 

 ج.

 

 ب.

 

 أ.

 ماََذا َتْسَمْع؟ .ٓٔ

 

 د.

 

 ج.

 

 ب.

 

 أ.

 



 

 

 الَتالَِيِة! اأَلْسِئَلةِ  وَأِجْب َعنِ  الِحوار هَذا ِاْسَتِمعْ ج. 

 ؟رِْفِقي َما ِمْهَنةُ  .ٔٔ
 د. ُشْرِطيٌّ  ج. َفال حٌ  طَِبْيبٌ ب.   . طَي ارٌ أ

 أَْيَن يَ ْعَمُل رِْفِقي؟ .ٕٔ
 د. َمْزَرَعةٌ  ج. ِاداَرة الشُّْرَط  َمْدَرَسةب.   . ُسْوقأ

 ؟أضبد َما ِمْهَنةُ  .ٖٔ
 د. طَي ارٌ  ج. ُمَعلِّم َرُجُل اإِلْطَفاءب.  . ُمَهْنِدسٌ أ

 أَْيَن يَ ْعَمُل أضبد؟ .ٗٔ
طَاِفْ  ُمْسَتْشَفى ج. َمْدَرَسةٌ ب.   . حَبْرٌ أ

َ
 د. اؼب

 ؟َماَذا يَ ْعَمل أضبد .٘ٔ
ْرضىيُ َعاب.    . ُيساِعد ِف ِإْطَفاء اغبِرَاِئقأ

َ
 ِلج اؼب

ُرْور     يُ َعلُِّم الد ْرسَ ج. 
ُ
 د. يُِنظِّم اؼب

 !َماع الَنص الَتاِليتِ ساَأِجْب َعن اأَلْسِئَلِة بَ ْعَد د. 

 َما ِمْهَنُة فَاُرْوق؟ .ٙٔ

 د. فُبِرَِّضةٌ  طَّباَحٌ ج.  ب.ُمَعلِّم  طَِبْيَبةٌ  .أ

 فَاُرْوق؟ يَ ْعَملأَْيَن  .ٚٔ

 ِإَدارَةٌ  د. ج. َمْزَرَعةٌ  َمْدَرَسةٌ ب. َمْطَعم. أ  

 فَاُرْوق؟ يَ ْعَملَماَذا  .ٛٔ

 َعَلى الِبَناء . خٌيَط ط َوُيْشِرفأ

ْنزِلب. 
َ
 َيْصَنُع ِمْن اغبََْشب األَبْ َواب َوالن  َواِفد َوبَ ْعض أَثَاِث اؼب

 يَ ُقْوُد الطاَئِرة َوُيَساِفُر الن اس ِمْن َمَكاِن ِإذَل َمَكاِن أْخرج. 



 

 

 َيْطَبُح الط َعام ال ذْي يَْأُكُلو الن اسد. 

 زِْيَدان؟ يَ ْعَملَماَذا  .ٜٔ

 الط َعام ال ذْي يَْأُكُلو الن اسَيْطَبُح . أ

 ب. خٌيَط ط َوُيْشِرف َعَلى الِبَناء
 يَ ُقْوُد الطاَئِرة َوُيَساِفُر الن اس ِمْن َمَكاِن ِإذَل َمَكاِن أْخرج. 
 يُ َعاِلُج اؼبْرَضىد. 

 َما ِمْهَنُة َأضْبَد؟ .ٕٓ

 طَب احٌ د.  الن ج ار ج. طَي ارٌ ب.  َهْنِدسٌ . مأ  
 !بِاإِلَجابَة الَصِحْيَحة الَفَرَغاتَأْكِمل اْسَتِمع ِإَلى الَنص ثُمَّ  . ه

 (ٕٔ) َعنْ َأْن أق ْرََأ ِكَتابًا ، أَنَا اآلن ِف اْلَمْكَتَبِة. أَنَا ُأِحبُّ أَِمُْت  أَنَا أضْبَد
والط ِبْيب والشُّْرطي   ......... (َٕٕوُىْم الَفال ح والَباِئع َو ) اْلِمْهَنة. .........

بِِإنْ َتاِجَها. وَىَذا الِغَذائِي ة  َويُ َوِفُر لَنَا اْلَمَوادُ  ......... (ٖٕ) . َىَذا َفال ح، يَ ْزرَعُ َوَغي ْرُُىم
الس ي ارَات لِنَ ْقِل ىِذِه الَبَضائِع.  َوَيْصَنعُ   ......... (ُٕٗمَهْنِدٌس، ُىَو يَ ْبٍِتْ اؼبَِباينْ و )

ُرْور َوحُيَاِفُظ َعَلى َو يُ َنظُِّم َوَىَذا ُشْرِطّي، ىُ 
ُ
 ......... (ٕ٘) اأَلْمِن. َوىَذا طَِبْيب، ُىوَ اؼب

ْرَضى َويُ َوف ُِّر لََناالصِّح ة والَعاِفَية.
َ
 اؼب

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PEDOMAN OBSERVASI 

TERHADAP PEMBELAJARAN MAHARAH ISTIMA’ DENGAN 

MENGGUNAKAN VIDEO 

 

Petunjuk Pengisian 

Beri tanda check () pada kolom yang paling sesuai dengan pilihan Anda. 

1. Sangat Tidak Setuju (STS) 

2. Tidak Setuju (TS) 

3. Netral (N) 

4. Setuju (S) 

5. Sangat Setuju (SS) 

No. Pernyataan Nilai 

1 2 3 4 5 

1. Siswa memperhatikan pelajaran dengan seksama 

selama proses belajar mengajar berlangsung. 

     

2. Siswa tidak mengerjakan pekerjaan lain selama 

proses belajar mengajar berlangsung. 

     

3. Siswa tidak terpengaruh dengan situasi kelas 

selama proses belajar mengajar berlangsung. 

     

4. Siswa mengajukan pertanyaan kepada guru 

mengenai hal yang belum dipahami. 

     

5. Siswa berusaha memahami materi yang telah 

diberikan dengan mencatat hal-hal yang berkaitan 

dengan materi. 

     

6. Siswa bertanya kepada rekannya yang lebih 

mampu apabila menemukan kesulitan. 

     

7. Siswa mengacungkan tangan untuk maju 

berbicara mengenai materi pembelajaran yang 

telah diberikan. 

     

8. Siswa memperhatikan penjelasan temannya yang 

sedang berbicara didepan. 

     

9. Siswa mampu menciptakan suasana yang 

kondusif dalam kelas. 

     

10. Siswa mencoba menyimpulkan materi yang sudah      



 

 

dibahas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PEDOMAN WAWANCARA 

TERHADAP EFEKTIFITAS PEMBELAJARAN MAHARAH ISTIMA’ 

DENGAN MENGGUNAKAN VIDEO 

 

Identitas Responden 

1. Nama  :  

2. Jenis Kelamin : P / L 

3. Kelas  : 

4. Hari, Tanggal : 

Petunjuk Pengisian 

Beri tanda check () pada kolom yang paling sesuai dengan pilihan Anda. 

1. Sangat Negatif (SN) 

2. Negatif (N) 

3. Ragu-ragu (R) 

4. Positif (P) 

5. Sangat Positif (SP) 

No. Pertanyaan Nilai 

1 2 3 4 5 

1. Menurut Anda, kesulitan apa yang Anda hadapi 

dikelas dalam pembelajaran Bahasa Arab 

khususnya pembelajaran Maharah Istima’? 

     

2. Menurut Anda, bagaimana cara Anda untuk 

mengatasi kesulitan yang Anda hadapi tersebut? 

     

3. Menurut Anda, bagaimana metode yang sering 

digunakan oleh guru dalam pembelajaran Bahasa 

Arab khusunya pembelajaran Maharah Istima’? 

     

4. Menurut Anda, bagaimana belajar Bahasa Arab 

dengan menggunakan media video? 

     

5. Menurut Anda, apakah siswa lebih senang dan 

tertarik belajar Bahasa Arab dengan menggunakan 

media video atau justru malah lebih malas? 

     

6. Menurut Anda, apakah pembelajaran Bahasa Arab 

dengan menggunakan media video membuat 

siswa lebih mudah memahami materi 

pembelajaran? 

     



 

 

7. Menurut Anda, bagaimana dengan penggunaan 

media video yang dikhususkan ke Marah Istima’ 

dalam pembelajaran Bahasa Arab disekolah? 

     

8. Menurut Anda, apa kelebihan dan kekurangan dari 

penggunaan media video dalam pembelajaran 

Maharah Istima’? 

     

9. Menurut Anda,  bagaimana perasaan Anda setelah 

belajar Maharah Istima’ dengan menggunakan 

media video? 

     

10. Menurut Anda, apakah media video ini efektif 

digunakan dalam pembelajaran Bahasa Arab 

khususnya dalam pembelajaran Maharah Istima’? 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Wawancara dengan guru 

Identitas Responden 

1. Nama   :  

2. Jenis Kelamin  : P / L 

3. Kelas   : 

4. Hari, Tanggal  : 

Pertanyaan 

1) Sejauh mana kemampuan siswa dalam mengikuti pembelajaran bahasa 

arab khususnya maharah istima’? 

2) Bagaimana kondisi suasana kelas ketika siswa mengikuti pembelajaran 

bahasa arab khususnya maharah istima’? 

3) Bagaimana wujud partisipasi guru dalam mengajarkan bahasa arab 

khususnya maharah istma’? 

4) Bagaimana pengambilan metode/strategi dalam bahasa arab khususnya 

maharah istima’? 

5) Apa faktor faktor penghambat dan pendukung dalam memaksimalkan 

pembelajaran bahasa arab khususnya maharah istima’? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PEDOMAN DOKUMENTASI 

TERHADAP PEMBELAJARAN MAHARAH ISTIMA’ DENGAN 

MENGGUNAKAN VIDEO 

 

1. Jumlah siswa Madrasah Tsanawiyah Sunan Kalijogo Karangbesuki Malang 

2. Jumlah guru Madrasah Tsanawiyah Sunan Kalijogo Karangbesuki Malang 

3. Struktur organisasi Madrasah Tsanawiyah Sunan Kalijogo Karangbesuki 

Malang 

4. Keadaan tenaga pendukung Madrasah Tsanawiyah Sunan Kalijogo 

Karangbesuki Malang 

5. Data wali kelas Madrasah Tsanawiyah Sunan Kalijogo Karangbesuki Malang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  



 

 

 

 

  



 

 

 

 أ(-ٛأنشطة االختبار القبلي ِف اجملموعة الظابطة )

 ى اؼبدرسة.مصل ِففأنشطة االختبار القبلي  ،ربسينها يتم الفصل ألن

 

 ب(-ٛأنشطة االختبار القبلي ِف اجملموعة التجريبية )
 

 



 

 

 

 (أ-ٛ) الضابطة اجملموعةفيديو ِف بدون تعليم مهارة االستماع أنشطة 

 

 (ب-ٛالتجريبية ) اجملموعة تعليم مهارة االستماع باستخدام الفيديو ِفأنشطة 

 

 



 

 

 
 أ(-ٛأنشطة االختبار البعدي ِف اجملموعة الضابطة )

 

 ب(-ٛأنشطة االختبار البعدي ِف اجملموعة التجريبية )

  



 

 

 السيرة الذاتية
 المعلومات الشخصية. - أ

 
  عيشيت إرربات:    االسم

 ٜٜٚٔ سبتمربٙٓ الموقبان،:   وتاريخ اؼبيالداؼبكان 
 : اإلندونيسية   اعبنسية 

كلية علوم الًتبية والتعليم/ قسم تعليم اللغة :    كالية/قسم
 العربية
 جوى الشرقية ،موقبان ال ِف باشَتا دويونج" يكانإ" الشارع:    العنوان

 ٕٕٕٖٕٗٔٛٓٔٛٓ:    رقم اعبوال
 irtahatmukhomid@gmail.com:   الربيد اإليليكًتوين

 
       الدراسي مستوىال - ب

 السنة المستوى الدراسي الرقم

 م ٕٗٓٓ - ٕٕٓٓ الموقبان ِف باشرا ؿبمدية بستاناألطفال عائشية ٔ

 م ٕٓٔٓ - ٕٗٓٓ الموقبان ِف باشرا ٕٓ ؿبمدية اإلبتدائية اؼبدرسة ٕ

 م ٖٕٔٓ - ٕٓٔٓ الموقبان ِف باشرا ٕ٘ ؿبمدية اؼبتوسطة اؼبدرسة ٖ

 م ٕٙٔٓ - ٖٕٔٓ الموقبان ِف باشرا ٕٓ ؿبمدية الثانوية اؼبدرسة ٗ

بكلوريوس )سرجانا( ِف قسم تعليم اللغة العربية لكلية علوم الًتبية  ٘
 والتعليم جبامعة موالنا مالك إبراىية اإلسالمية اغبكومية ماالنج

 م ٕٕٓٓ - ٕٙٔٓ

    

mailto:irtahatmukhomid@gmail.com

