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 ي الكرمية أم  جناح وأيب الكرمي مكرمأم  

 يف سالمة الدين والدنيا حيفظهمايرمحهما كما ربياين صغريا و يرجى رضامها وعسى هللا أن 
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 شكر و تقدير
 بسم هللا الرمحن الرحيم

م والبيان وأمر نبيه احلمد هلل، احلمد هلل الذي أنزل القرآن وأوضح فيه أحكام اإلسال
لبيان. الصالة و السالم على سيدان وموالان حممد أن يبّي  للناس ما نزل إليه فبي نه غاية ا

 صلى هللا عليه وسل م وعلى اله وأصحابه الذين بذلوا أنفسهم وأمواهلم خالصا لوجه الكرمي. 

، اجستريملا ي مبناسبة هناية كتابة رساليتسرور أن أقدم خالص شكري و تقدير فبكل 
 من أولئك: و 

فه مدير جامعة موالان مالك إبراهيم عبد احلارس املاجستري بوصفضيلة األستاذ  .1
  اإلسالمية احلكومية مباالنج على إاتحيت الفرصة لطلب العلم يف هذه اجلامعة املباركة.

 ةفضيلو عميد كلية الدراسة العليا،  افهأمي سنبلة املاجستري بوص فضيلة األستاذة .2
رئيس قسم تعليم اللغة العربية جامعة موالان  وصفهب اديناات املاجستريكولداان ور األستاذ 

 مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج، ملا قام به من إدارة الكلية والقسم.

واملشرف  املشرفة األوىل فهمابوصوالدكتور أمحد مبلغ  حممودةالدكتورة أمي فضيلة   .3
بحث و تقدمي اإلرشادات النافعة إبشراف ال نلبحث، اللذان يفضالالثاين على هذا ا

 هات املفيدة اليت ساعدين كثريا يف إكمال هذا البحث.يالتوجو 

للغة العربية ومدر س ا املدرسة املتوسطة االسالمية احلكومية الثانية ماالنجفضيلة رئيس  .4
هذا  إقامة وإمتاميف  ةلباحثالذين يساعدوا ا للفصل الثامن وتالميذ الفصل الثامن فيها

 البحث.
األستاذ سيف ، و األستاذ راض توفيق الرمحن ، و األستاذ فيصل حممود آدم فضيلة  .5

 ، بوصفهم اخلرباء لتصديق اإلنتاج هذا البحث.املصطفى
، وحممد مصطفى، وإمام الدين املختار، وفريسكال حممود آدماألستاذ فيصل فضيلة  .6

 يسجلون صوهتم لكمال اإلنتاج من هذا البحث.فريوغا، وأمينة الذين 
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برجمة فلواتغون الوسائل املتعددة ستخدام مهارة االستماع ابمواد تطوير م. 2020سلمى،كنت اندية. 

رسالة  .( لتالميذ املدرسة املتوسطة االسالمية احلكومية الثانية ماالنجPlotagon Storyستوري )
جامعة موالان مالك إبراهيم االسالمية احلكومية الدراسات العليا  لعربي ة كليةالل غة ا قسم تعليماملاجستري، 

 ماالنج.
 املاجستري أمحد مبلغ ( الدكتور2. )املاجستريأمي حممودة احلاجة الدكتور ( 1املشرف : 

 مهارة االستماع،(Plotagon Story) فلواتغون ستوري برجمة، الوسائل املتعددةاملواد التعيمية، الكلمات األساسية : 
فلواتغون ستوري الوسائل املتعددة ملهارة االستماع ابالستفادة من برجمة تطوير ( معرفة 1يف هذا البحث هو:  أهداف

(Plotagon Storyلتالميذ املدرسة املتوسطة االسالمية احلكومية الثانية ماالنج )( .معرفة 2 ) خصائص الوسائل املتعددة ملهارة
. ( لتالميذ املدرسة املتوسطة االسالمية احلكومية الثانية ماالنجPlotagon Storyابالستفادة من برجمة فلواتغون ستوري )االستماع 

( لتالميذ Plotagon Storyاستخدام الوسائل املتعددة ملهارة االستماع ابالستفادة من برجمة فلواتغون ستوري )معرفة فع الية  (3)
أسباب اختيار هذا البحث يعين مل يوجد الوسائل التعليمية املناسبة لتعليم مهارة . ة احلكومية الثانية ماالنجاملدرسة املتوسطة االسالمي

الفصل الثامن ابملدرسة املتوسطة االسالمية احلكومية الثانية ماالنج ويصعبون التالميذ فيه على فهمها بدون الوسائل االستماع يف 
 التعليمية.

  ( وهوابخلطوات :Borg & Gall) بروغ وغالث التطويري على منوذج ة يف هذا البحث هوالبحمنهجية البحث املستخدم
تصميم اإلنتاج  –مجع البياانت )من خالل االستبانة لتحليل احلاجة إىل هذا التطوير(  –ة( املشكلة )من خالل املقابلة واملالحظ

تصديق اإلنتاج  –الربجمة، وتصميم احلوار أوالفيديويف هذه الربجمة( )يتكون من:كيفية حتميل هذه الربجمة، وتصميم الشخصية يف هذه 
تصحيح اإلنتاج )اإلصالح مناسبا ابالقرتاحات من اخلرباء(  –وخبري املواد( خرباء، يعين:خبري اللغة، وخبري التصميم،  3)يتكون من 

 .التجربة اإلنتاج )التجربة يف الفصل التجرييب( –تصحيح اإلنتاج  –تلميذا(  12جتربة اإلنتاج )على اجملموعة الصغرية، قدر  –

االستماع ابالستفادة من برجمة فلواتغون ستوري الوسائل املتعددة ملهارة تطوير ( 1أم ا نتائج البحث يف هذا البحث هي: ) 
(Plotagon Story( ابخلوات: املشكلة )عد معرفة املشكلة معرفة هذه املشكلة من خالل املقابلة واملالحظة(، مجع البياانت )ب

لربجمة وتصميم الشخصية ة(، تصميم اإلنتاج )يتكون هذا التصميم من كيفية حتميل افتجمع البياانت لتحليل احلاجة من خالل االستبان
ربة وتصميم احلوار أوالفيديو(، تصديق اإلنتاج )يتكون التصديق هنا من خبري اللغة وخبري التصميم وخبري املواد(، تصحيح اإلنتاج، جت

لتجريبة يف تلميذا للفصل الثامن(، تصحيح اإلنتاج، التجربة امليدنية )هذه ا 12اإلنتاج )هذه التجريبة على اجملموعة الصغرية بعدد 
ار الفصل التجرييب يعين الفصل الثامن " أ " ابملدرسة املتوسطة االسالمية احلكومية الثانية ماالنج. أقامت فيه االختبار القبلي واالختب

( تتكون Plotagon Storyالوسائل املتعددة ملهارة االستماع ابالستفادة من برجمة فلواتغون ستوري ) خصائص( 2)بعدي(. ال
( 3)  (، والشخصية، واملكان، والصوت، واحلركة أوالتعبري، والتعامل.Plotagon Storyالرمز من برجمة فلواتغون ستوري )من: 
مؤك د ومقر ر يساعد ( Plotagon Storyتفادة من برجمة فلواتغون ستوري )هارة االستماع ابالسالوسائل املتعددة مل استخدام فع الية

من الكتاب التعليمي وهذا يعتمد على : النتيجة من االختبار التائي : نتيجة التائي احلساب < رة االستماع ملهاالتالميذ يف فهم املواد 
الوسائل املتعددة استخدام مقبول مبعىن يوجد التأثري يف  Haمردود و Hoإذن  0،67986 > 10،27400= نتيجة التائي اجلدول 

تالميذ مواد تعليم مهارة االستماع مساعدة فهم إىل ( Plotagon Storyتوري )ملهارة االستماع ابالستفادة من برجمة فلواتغون س
 لتعليم مهارة االستماع فيه فع اال جمةفهذه الرب ابملدرسة املتوسطة االسالمية احلكومية الثانية ماالنج،  الثامنالفصل 
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ABSTRACT 

Salma, Kunti Nadiyah. 2020. Development of Listening Skills Materials Using 

Multimedia Plotagon Story Applications for Students of MTsN 2 Malang. Thesis 

Master. Master in Arabic Language Education, Maulana Malik Ibrahim State Islamic 

University Malang.  

 

Supervisor : 1) Dr. Hj. Umi Machmudah, M. A, 2) Dr. Ahmad Mubaligh, M.Hi 

Keywords : Learning Materials, Multimedia, Plotagon Story Application, Listening Skills 

The purpose of this research are: 1) Describing how the process of developing multimedia 

listening skills by the plotagon story application for students of MTsN 2 Malang City. (2) Describing 

what the characteristics of multimedia listening skills are by the plotagon story application for 

students of MTsN 2 Malang City. (3) Describing how effectively using of multimedia listening skills 

by the plotagon story application for students of MTsN 2 Malang City. The reason for choosing this 

title they are has not been found a suitable learning media for learning listening skills in  8th grade 

junior high school and students there find it difficult to understand the lesson without the learning 

media. 

Researcher uses Research and Development ( R&D ) research with Borg & Gall method, which 

the stages are : problems (by interviews and observations) - data collection (by questionnaire of 

needs) - product design (includes how to download applications, and designs to create characters in 

the application, and designs to create conversations / videos in the application) - product validation 

(includes 3 experts: linguist, design expert, and material expert) - product revision (revise according 

to criticism by experts) - product trial (on a small group of 12 students) - product revision - field 

trial (on the experimental class, it is class 8A). 

The result of this research is : (1) The process of developing multimedia listening skills by the 

plotagon story application which the following stages : Problems (problems known by interviews 

and observations), Data collection (after knowing the problems then collecting data for needs 

analysis by a questionnaire), Product Design (including procedures for downloading applications 

plotagon story, procedures for making characters, and design for making multimedia listening skills 

by the application of plotagon story), Product Validation (includes validation of linguists, material 

experts, and design experts), Product Revision, Product Trial (for small groups of 12 students), 

Product Revision, Field trials (applied in the experimental class that is class VIII A with pre-test and 

post-test). (2) Multimedia characteristics of listening skills by the plotagon story application include 

the plotagon story application icon, characters, place settings, sounds, movements, and character 

interactions. (3) The effectiveness of multimedia listening skills by the plotagon story application is 

proven to support students in understanding the material of listening skills in textbooks based on: 

the results of the t test are t count > t table = 10.27400 > 0.67986, then Ho is rejected and Ha is 

accepted then there is an influence of the use plotagon story application to support student’s 

understanding of the material on listening skills in learning Arabic and using the multimedia 

application is effective. 



 

 ي 
 

ABSTRAK 

Salma, Kunti Nadiyah. 2020. Pengembangan Materi Keterampilan Mendengar dengan 
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Mendengar 

Tujuan penelitian ini adalah : 1) Mengetahui bagaimanakah proses pengembangan multimedia 

keterampilan mendengar dengan menggunakan aplikasi plotagon story untuk siswa MTsN 2 Kota Malang. (2) 

Mengetahui apa karakteristik multimedia keterampilan mendengar dengan menggunakan aplikasi plotagon 

story untuk siswa MTsN 2 Kota Malang. (3) Mengetahui bagaimana efektifitas penggunaan multimedia 

keterampilan mendengar dengan menggunakan aplikasi plotagon story untuk siswa MTsN 2 Kota Malang. 

alasan pemilihan judul ini adalah belum ditemukannya media pembelajaran yang sesuai untuk pembelajaran 

keterampilan mendengar kelas 8 sekolah menengah pertama dan murid di dalamnya merasa kesulitan 

memahami pelajaran tanpa adanya media pembelajaran. 

Peneliti menggunakan jenis penelitian Research and Development (R&D) dengan model Borg & Gall, yaitu 

melalui  tahap : masalah (melalui wawancara dan observasi) – pengumpulan data (melalui angket kebutuhan) 

– desain produk (meliputi cara mendownload aplikasi, dan desain membuat karakter dalam aplikasi, dan desain 

membuat percakapan/ video dalam aplikasi) – validasi produk (meliputi 3 ahli: ahli bahasa, ahli desain, dan 

ahli materi)  – revisi produk (merevisi sesuai dengan kritikan yang diberikan para ahli) – uji coba produk 

(terhadap kelompok kecil yang beranggotakan sekitar 12 murid) – revisi produk – uji coba lapangan (terhadap 

kelas eksperimen yaitu kelas 8A). 

Hasil dari penelitian ini adalah (1) Proses pengembangan multimedia keterampilan mendengar dengan 

menggunakan aplikasi plotagon story melalui tahap berikut, yaitu: Masalah (masalah dikeetahui melalui 

wawancara dan observasi), Pengumpulan data (setelah mengetahui masalah maka mengumpulkan data untuk 

analisis kebutuhan melalui angket), Desain Produk (meliputi tata cara mendownload aplikasi plotagon story, 

tata cara membuat karakter, dan desain pembuatan multimedia keterampilan mendengar melalui aplikasi 

plotagon story), Validasi Produk (Meliputi validasi ahli bahasa, ahli materi, dan ahli desain), Revisi Produk, 

Uji coba Produk (terhadap kelompok kecil meliputi 12 siswa le;as VIII), Revisi Produk, Uji coba lapangan 

(dilaksanakan di kelas eksperimen yaitu kelas VIII A dengan uji pre-test dan post test. (2) Karakteristik 

multimedia keterampilan mendengar dengan menggunakan aplikasi plotagon story meliputi ikon aplikasi 

plotagon story, karakter, latar tempat, suara, gerakan, dan interaksi karakter. (3) Efektifitas multimedia 

keterampilan mendengar dengan menggunakan aplikasi plotagon story terbukti menunjang dan membantu 

siswa dalam memahami materi keterampilan mendengar dalam buku ajar  berdasarkan: hasil dari uji t yaitu t 

hitung > t table = 10,27400 > 0,67986 , maka Ho ditolak dan Ha diterima maka terdapat pengaruh penggunaan 

aplikasi plotagon story untuk menunjang pemahaman siswa kelasVIII terhadap materi keterampilan mendengar 

dalam pembelajaran Bahasa Arab dan multimedia dengan menggunakan aplikasi tersebut tersebut efektif. 
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 الفصل األول
 اإلطار العام والدراسات السابقة

 املقدمة .أ
للغة العربية منذ قرون، وكلما ازدادات تطور الزمن والتكنولوجيا وختتلف عليم اوجود ت

األجنبية كانت اللغة العربية هي إحدى أيضا الغرض من التعليم والتعل م اللغة العربية. كاللغة 
من املادة الدراسية اليت حتتاج إىل قدرة املعلم على إدارة الفصل الدراسية والسيما قدرته 

ادة الوسائل التعليمية املوجودة إلعادة جو  التعليم املرحية واملمتعة حىت يستطيع على استف
ل مستقل أوجمموعة. ويف عملية أن يشد احلماسة ونشاط الطالب ملتابعة الدرس إما بشك

التدريس والتعليم حيمل املعلم جور املدير وكذالك الغاعل أى أن كل مهمة ومسؤولية يف 
 1يف املدرسة تركت متاما للمعلمّي.ختطيط وتنفيذ التعليم 

فبهذا يُعرف أن النجاح يف عملية التعليم يعين أحده عند املعلم يستطيع أن يتعاون 
واالسترياتيجية والطريقة واملادة وكذلك الوسيلة يف عملية التعليم والتعلم  ابجليد على النهجة

ن يكون له االسترياتيجية حىت يتحقق اهلدف من ذلك التعليم ابكفاءة والفعال. فللمعلم أ
يف اختيار الطريقةواستخدام الوسائل املناسبة إللقاء املواد اليت تتم تدريسها واملناسبة أبحوال 

د حىت يبىن فيه جو التعليم املريح والسرور ويقبل الطالب املادة ابلسهلة الفصل املوجو 
 واملفهومة من قبل الطالب. 

لعامل احلديث عالم ووسائله، ذلك أن األعالم يف ايشهد عامل اليوم اهتماما متزيدا ابأل
تطورا مذهال كنتيجة للتقدم التكنولوجي يف فنون االتصاالت وعلوم االلكرتونيات يتطور 

والوسائل التعليمية مصدر أساسي واحلاجة إليها أساسيه لتتم واكتساب  2وفنون الطباعة.
تعليموالوسائل من االنرتنيت والكمبيوتر التعليم يف املدرسة. وتتكون األجهزة املعاصرة يف ال

فع على منوذج يدفع الطالب لرتقية دافعية التعلم لديه. من أجل عرفنا أن ومعمل اللغة يدا
3التكنولوجيا التعليمية وأتثريها أمر مهم ومعتمد عليه منذ زمن طويل.
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3 Basyirudin Usman, Media Pembelajaran, Cet. 1 (Jakarta: Ciputat Pers, 2002), hlm. 13 
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ل شرام: وطورت اآلالت حىت اليتقيد ما ميكن أن يراه اإلنسان ابملكان أوالزمن. يقو 
ة العرض. مث داء طبع الصور مث يف أول األمر جاءت آلة التصوير )الكمريا( وأجهز 

استوديوهان السينما والتوزيع ودور العرض. كذلك اخرتعت اآلالت اليت جتعل اإلنسان 
يسمع وُيسَمع على بعد مسافات هائلة وحتوير ذلك صممت شبكات التلفون الكربى 

 وملا انصمت آالت االستماع إىل آالت املشاهدة وجد األساسوالتسجيل الصويت واملذايع. 
أما من نشأة املعلومات والتكنولوجيا وتطورها فقد نشأ احلرص  4لألفالم الصوتية التلفزيون.

على اكتساب التقدم يف استحدام حصيلة التكنولوجي يف عملية التعليم. واملعلم متطلب 
  5ملتعددة يف املعدسة.ابلقدرة على استعمال األجهزة التعليمية ا

الوسائل املتعددة. هي نوع من الوسائل التعليمية وهلا العناصر، ومن تطويرها فوجدت 
عند تورابن وأصحاب  6منها: الكتابة والصورة والصوت والرسوم املتحركة والفيديو.

(Turban, dkk الوسائل املتعددة هي األلة لعرض املعلومات اليت فيها أكثر من عنصر )
لعرض الكتابة والصوت والصورة والرسوم  د للوسائل. والوسائل املتعددة هلا الكفاءةواح

املتحركة والفيديو يف وسيلة واحدة مباشرة فالتالميذ ابخلصائص املختلفة سوف احملرومة 
 7 هبا.

االستنباط من البيان السابق أن التكنولوجيا اآلن قد تطورت وتقدمت، فيستطيع أن 
ن على املدرس أن يقدر عليم ملساعدة وسهولة التعليم يف الفصل. إذيستخدمه حلول الت

على استخدامه ليكون الوسائل التعليمية اجليدة واملمتازة واملناسبة مبواد الدراسية وبيئة 
 التالميذ فيه.

وللغة العربية أربعة مكوانت يف املهارة وهي مهارة االستماع، ومهارة الكالم، ومهارة 
مهارات اليت حيب وصوهلا لكتابة. فكانت مهارة االستماع هي إحدى من القراءة، ومهاة ا

                                                      
 91... ، ص: اللغة العربية عبد العزيز شرف،  4

5 Azhar Arsyad, Media Pembelajaran, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet. VI, Ed. I, 2005), hlm. 

2 
6 Herman Dwi Surjono, Multimedia Pembelajaran Interaktif, (Yogyakarta: UNY Press, 2017), hlm. 
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7 Gde Putu Arya Oka, Media dan Multimedia Pembelajaran, (Yogyakarta: Deepublish, 2017), hlm. 
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يف تعليم اللغة األجنبية مبا فيها اللغة العربية وكانت هي أول املهارة وأساس املهارة لثالثة 
أثبتت الدراسات أمهية االستماع من خالل  وقداملهارات األخرى، فدورها دور مهم جدا. 

ألربعة يف اليوم التصال اللغوي بّي الناس على فنون اللغة اإحصائيات بينت نسب توزيع ا
من الوقت تقضيه الناس مستمعة. وطالب املرحلة االبتدائية  %45حيث جاءت مبا يلي : 

من الوقت  %30من وقتهم املدرسي يقضونه يف االستماع.و  %50أي :  %5يزيدون 
 8لكتابة  القراءة واضيه الناس بّيمن الوقت تق %25بينما ، تقضيه الناس متحدثة

ة الدارسّي حبيث أهنم يفهمون ما يدرسونه فهوله املكانة العالية واالستماع يكون وسيل
عندهم. ولومل يكن املتعلم سامعا جيدا لكان يفهموا ما يشرح املدرس. واملعروف أن من 

تعلم واجبات املدرس أن يدرب املتعلمّي تدريبا مستمرا على فهم املسموع لكي يستطيع امل
 9وفهمها. استيعاب مايسمع من أصوات وحيل رموزها

 يوفر أن ميكن. إجادهتم مستوى لزايدة اللغة إدخال إىل األجنبية اللغة متعلم حيتاج
 نص إىل املستمع يستمع عندما. إليها حيتاجون اليت املدخالت للطالب االستماع
 أفضل فرصة هلم و يهمدل االستماع ةمهار  ستزيد األصليّي للمتحدثّي خاصة، االستماع
 مادة تعد االستماع، لفهم يداجل تقاناإل على للحصول. بفعالية اللغة الستخدام وأحسن

 10.اللغة تعلم عملية يف جًدا مهمة للطالب االستماع
البيان السابق يدل على أن مهارة االستماع هوشيئ مهم وأساسي ملهارات اآلخرى، 

نطقها وقراءهتا ومعرفة إىل كتابتها. وكذلك كثري ألن من السماع سوف يؤدي إىل استطاعة 
 من الناس يستخدم األوقات لالستماع. 

ة احلكومية وقد وجدت الباحثة املشكلة يف الفصل الثامن ابملدرسة املتوسطة االسالمي
الثانية ماالنج عن تعليم اللغة العربية ملهارة االستماع. اعتمادا على املالحظة فيه أن مواد 

على وجه احلوار يف الكتاب الدراسي. فأما تعليم مهارة االستماع بتسجيل االستماع 

                                                      
 7، ص: فن االستماععبد الرمحن بن صاحل اخلميس،  8
 18(، ص: 1973، )لبنان: دار الفكر، طرق تدريس اللغة العربيةجودت الركايب،  9

10 Naci Yilzid & Mustafa Albay, International Journal of Social Sciences & Educational Studies, 

The Role of Listening Skills in Developing Communicative Competence: A Case Study in the 

Language Classroom, Desember 2015, Vol. 2, No. 2, hlm. 5 
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 ن ليس عن ذلك احلوار وأما عن املواد اآلخرالصوت ملدرس اللغة العربية الصل الثامن ولك
وقال أستاذ سوحلان، مدرس اللغة العربية يف الفصل الثامن  11أوإبعطاء األفالم التعليمية.
مية احلكومية الثانية ماالنج أنه قد شعر ابلصعوبة لتعليم مهارة ابملدرسة املتوسطة االسال

جد الوسائل التعليمية املناسبة وأراد أن يستخدم الفيديو ولكنه اليوجد االستماع بسبب اليو 
 12لك الفيديو املناسب ابملواد حىت يستخدم التسجيل من صوته واترة ابألفالم.كذ

فيه أن تعليم مهارة االستماع نقصان  وكذلك كما قال بعض تالميذ الفصل الثامن
شوقة ألن فقط مساع الصوت بال الصورة دائما، وبينما قد يقول غري املشوقة به. إذن امل

دثة يف التسجيل. وإذا مشاهدة األفالم قليل منهم أن عليهم أن يتخيلوا أبنفسهم عن احملا
 13صحة وسريعا.يفهم عن احلوار فيه بسبب لتغته العالية وطالقته قدكان عربيا ف

من البيان السابق وبنظر إىل أمهية مهارة االستماع يف تعليم اللغة العربية وتدفع الباحثة 
ع جيدا بتطوير مواد مهارة االستماع ملساعدة التالميذ لكي يستطيع أن يتعلم مهارة االستما 

لى بعض ( لتكون فعالة فيه. اعتماعدا عPlotagon Storyابستخدام برجمة فلواتغون ستوري )
د استخدم يف تعليم اللغة األجنبية وهي اللغة اإلجنليزية. عند الدراسات السابقة أنه ق

يف  وجوهاىن أندراي مورنو جووالردريل يوليط غومسان غامز  ؤكتانيعتيياس وأصحاهبا و
( قد ساعد كثريا عند تعليم اللغة Plotagon Storyجملتهما أن برجمة فلواتغون ستوري )

فأرادت الباحثة أن تطور مواد مهرة االستماع ابستخدام تلك  14والرايضية.اإلجنليزية 
كلة منها، ألن الوسيلة لتعليم اللغة العربية وخصوصا ملهارة االستماع حىت تكون حل املش

كيف التالميذ سوف يستطيع أن يفهم وسيتعلم مواد األخرى فيه إذا هم مل يسمعوا؟ إذن 
إىل وجود هذا التطوير للوصول إىل معلومات مهارة التالميذ حيتاج بشدة االحتياج 
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تخدام االستماع. أخذت الباحثة املوضوع هلذا البحث : " تطوير مواد مهارة االستماع ابس
( لتالميذ املدرسة املتوسطة Plotagon Storyاملتعددة برجمة فلواتغون ستوري )الوسائل 

 االسالمية احلكومية الثانية ماالنج "
 أسئلة البحث .ب

كيف مت تطوير مواد مهارة االستماع ابستخدام الوسائل املتعددة برجمة فلواتغون  .1
االسالمية احلكومية الثانية ( لتالميذ املدرسة املتوسطة Plotagon Storyستوري )
 ماالنج ؟

ما خصائص تطوير مواد مهارة االستماع ابستخدام الوسائل املتعددة برجمة  .2
( لتالميذ املدرسة املتوسطة االسالمية احلكومية Plotagon Storyفلواتغون ستوري )

 الثانية ماالنج ؟
سائل املتعددة برجمة ما مدى فعالية استخدام مواد مهارة االستماع ابستخدام الو  .3

( لتالميذ املدرسة املتوسطة االسالمية احلكومية Plotagon Storyفلواتغون ستوري )
  الثانية ماالنج ؟

 أهداف البحث .ج
تطوير مواد مهارة االستماع ابستخدام الوسائل املتعددة برجمة فلواتغون  رفةملع .1

املتوسطة االسالمية احلكومية الثانية ( لتالميذ املدرسة Plotagon Storyستوري )
 ماالنج

ملعرفة خصائص مواد مهارة االستماع ابستخدام الوسائل املتعددة برجمة فلواتغون  .2
املدرسة املتوسطة االسالمية احلكومية الثانية ميذ ( لتالPlotagon Storyستوري )

 ماالنج
الوسائل املتعددة برجمة فعالية استخدام مواد مهارة االستماع ابستخدام  لقياس .3 

( لتالميذ املدرسة املتوسطة االسالمية احلكومية Plotagon Storyفلواتغون ستوري )
 الثانية ماالنج

 أمهية البحث  .د
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 احية النظرية والناحية التطبيقية.ن ومها أمهية من النهذا البحث له أمهيتا
 أمهية النظرية .1

غة العربية عامة وأن يكون مرجعا يرجى هذا البحث أن ينفع يف ترقية تعليم الل
صاحلة لالستعمال كاملراجع للباحث اآلخر إلجراء البحث املماثلة، وكذلك يرجى 

 خر.أن يعطي املعلومات واخلربات واملعرفات إىل اآل
 أمهية التطبيقية .2

للباحثة : تزيد الباحثة املعلومات عن كيفية تطوير الوسائل املتعددة ملهارة  -
( يف تعليم Plotagon Storyاالستماع ابالستفادة من برجمة فلواتغون ستوري )

 مهارة االستماع للمستوى املتوسطة
لتعل م مهارة دفعا وتشجيعا هلم  للتالميذ : يرجى كان اإلنتاج من هذا البحث -

 تماع ويساعدهم ويسه لهم يف فهم املواداالس
سيلة ليساعد املدرس لبيان للمدرسّي : يرجى كان اإلنتاج من هذا البحث و  -

املواد عن مهارة االستماع ويزيد معلوماهتم عن كيفية تطوير الوسائل املتعددة 
 (.Plotagon Storyملهارة االستماع ابالستفادة من برجمة فلواتغون ستوري )

 للمدرسة : يرجى هذا البحث يساعد لرتقية تعليم اللغة العربية يف املدرسة -
 حدود البحث .ه

 املوضوعية احلدود .1
تنحصر الباحثة البحث على مواد مهارة االستماع ابستخدام الوسائل املتعددة 

( فقط للمستوى الثاين أواآلخر. Plotagon Storyبرجمة فلواتغون ستوري )
ون، واملهنة الطبية، أبواب وهي: املهنة، والالعبون والرايضي 4من  ويتضمن املواد

الوسائل املتعددة  ماع املتطورة على شكل احلوار يفوالتداوي. أما املواد ملهارة االست
 (.Plotagon Storyملهارة االستماع ابالستفادة من برجمة فلواتغون ستوري )

 احلدود املكانية .2
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ة املتوسطة االسالمية لفصل الثامن أ وب ابملدرسحددت الباحثة املكان يف ا
 احلكومية الثانية ماالنج

 احلدود الزمانية .3
 2020-2019الباحثة يف العام الدراسي حبثت 

 حتديد املصطلحات .و
 التطوير . 1

هومنهج البحث لإلنتاج وجير ب عن فع اليته. وأم ا التطوير هنا تتطو ر  تطويرال
املدرسة  منالكتاب الدراسي للفصل الثاماع يف هارة االستالتعليمية ملالباحثة املواد 

 .الثانية مباالنجاالسالمية احلكومية  توسطةامل
 (Plotagon Storyبرجمة فلواتغون ستوري ) .2

 الفيديو مقاطع لصنعالوسيلة ( هي Plotagon Storyبرجمة فلواتغون ستوري )
 )الكرتون( حركةتامل رسومال شكل يف بشريةال احملادثة هبا توجد اليت

 مهارة االستماع .3
انية مقصودة هتدف إىل : االكتساب، والفهم، عملية إنسمهارة االستماع هي 

 عما يسمع ، مث البناء الذهينوالتحليل، والتفسري، واالشتقاق
 مواصفات اإلنتاج .ز

 ميكن حبيث همولامل خالل من ربجميةال هذه استخدام ميكن ،االستخدام ة يفسهل . 1
 جلعله طويل وقت إىلحيتاج  وال وزمان مكان أي يف مهاستخدا

 أن لذلكيف جعله  %100ولو مل يكن كامال  ربجميةال يف أبمان امللف حفظ يتم .2
 حفظه وسيتم وشيئا فشيئا امتدرج هاابستخدام فيديو مقاطععملية جعل  يكون
 تلقائًيا

إما من الشباب  للمدرسّي ميكن حبيث. يف أي مرحلة كانت الناس جلميع عروفم . 3
 العربية اللغة ميلتعل استخدامهاأوالشيخ 

 العربية اللغةلتعليم  إحدى منهن ،كانت  لغة أي ميلتعل استخدامها ميكن .4
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 ألن. والكالم ماعاالست رةاهمل وخاصة العربية اللغة ميتعلتستفيد استفادة اتمة ل .5
هارة ومل ،عي البصري سمال شكل على رتبطةمهارة االستماع امل مواد تالميذاليسمع 
  التالميذ أن يتبع احلوار املوجود يف الفيديو ميكن الكالم:

 يتم حبيثالدراسي  الكتاب يف املوجودة ملواداب تالميذلل املعروض الفيديو يطابق .6
 املادة يف املوجودة الرسالة نقل

 رسوم صورة على شكل الفيديو ألن ،تالميذالاالنتباه من  أكثرسوف يؤدي إىل  .7
 العربية ابللغة األبعاد ثالثية متحركة

 الدراسات السابقة .ح
، رسالة املاجستري، املوضوع: تطوير املواد التعليمية ابحلاسوب لرتقية 2011عناية، . 1

مهايت االستماع والكالم )حبث تطويري يف مدرسة روضة العلوم الثانوية االسالمية 
البحث: أن املادة التعليمية  غوينجان تراجنكيل ابطي جاوى الوسطى(، نتائج

تماع والكالم لدى الطلبة مبدرسة روضة العلوم املتطورة فعالية لرتقية مهاريت االس
الثانوية االسالمية غوينجان تراجنكيل ابطي جاوى الوسطى. وتدل تلك احلاسبة 

والفرض يف هذه  3،782" بقيمة T tes independentاإلحصائية ابملعادلة " 
 ةالرسالة مقبول

ائل التعليمية ، رسالة املاجستري، املوضوع: تطوير الوس2019نفيسة الفؤادة،  .2
ملهارة االستماع ابستخدام الوسائط املتعددة التفاعلية إسربنج يف مدرسة شافعية 

( خطوات التطوير 1الثانوية االسالمية بروبولنجو، نتائج البحث: تدل على أن )
لة على نتيجة التصديق من خبري خطوات. وحصلت الوسي 9منه تتكون من 

 .بتقدير جي د جد ا كلها %93املعلم ومن  %85وخبري املادة  %93الوسيلة 
ابستخدام الوسائط املتعددة ( استخدام الوسائل التعليمية ملهارة االستماع 2)

  فعالية. هذا التأكيد يعتمد على إحصاء إختبارات يف برانمجispring التفاعلية 
SPSS وحتصل على ( أمهيةSig. (2-tailed) )0،00  وهذا مبعىن أن القيمية احملصولة

فيدل على أن االنتاج املطور له أثر إجايب جملموعة ما. وأما نتيجة من  0،05 <
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وهبذه  .بتقدير جي د جد ا %86استبانة التالميذ عنها حصلت على النتيجة 
 ل.النتيجة أكدت الباحثة أن الوسيلة فعالية وفروض البحث مقبو 

تطوير املواد التعليمية ، رسالة املاجستري، املوضوع: 2017يب عارفّي سدون،  .3
( assure( لتعليم اللغة العربية على أساس نظرية أشور )adobe flashأبدويب فالش )

لرتقية مهارة االستماع )ابلتطبيق على مدرسة حممدية الثامنة اإلبتدائية تولنجان 
م الباحث االنتاج وفقا لقدرة الطلبة ومن سيدوهارجو(، نتائج البحث: صم

وغري ذلك. مث يدخل  – upin ipin – doraemonكرسم املتحركة   عمرهم وما حيبون
 singالباحث املواد التعليمية ابملوضوع املقصف والبيت. واستخدم الباحث برمز 

test لي مقارنة التعليم بّي االختبار القبلي والبعدي. ومن احلساب االختبار القب
ك دليل أن هناك ، من ذل69واالختبار البعدي  41حصول على قيمة املتوسك 

 hZ  =26،4ويف قيمة  96،1هو %5زايدة. نرى إىل القيمة التجريبية بوجهان 
 غري مقبول. oHحىت  96،1وذلك القيمة أكرب من 

 ، رسالة املاجستري، املوضوع: تطوير املواد التعليمية ملهارة2018سيت زبيدة،  .4 
الدين الثانوية االسالمية االستماع ابستفادة أندولية للجوال يف مدرسة نشر 

موضوعات، ولكل  3( توفر املادة التعليمية من 1دامبيت ماالنج، نتائج البحث: 
موضوع بشمل على دليل االستخدام،الكفاءة األساسية، املفردات، امللدة، 

الئق، كانت النتيجة من اخلرباء  ( إن هذا املنتج2التدريب، اللعبة، وعن الربجمة. 
)جيد جدا( والنتيجة من جودة الوسائط  %90،45ولغتها أن جودة احملتوى 

( وأ، هذا املنتج فعال لرتقية كفاءة الطلبة يف 3)جيد جدا(،  %92،5املتعددة 
، 2،04أكرب من اتء اجلدول  5،21مهارة االستماع بنظر إىل نتيجة اتء احلساب 

 )فعال جدا( %84،53من الطالب ونتيجة االستبانة 
، رسالة املاجستري، املوضوع: استخدام الوسائل السمعية يف 2009فتح الباري،  .5

( أن استخدام الوسائل السمعية يساعد 1تنمية مهارة ااالستماع، نتائج البحث: 
على تنمية مهارة االستماع لدى الطالبات يف مدرسة منبع العلوم املتوسطة 
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إجيابيا يف تعليم  ( أن استخدام الوسائل السمعية يعطي أثرا2ا ابيل. االسالمية نغار 
مدرسة منبع العلوم املتوسطة االسالمية  اللغة العربية، خاصة يف تعليم االستماع يف

نغارا ابيل ويؤمد هذا األثر ابختبار التائي فيحصل أن قيمة التائي ابلنسبة إىل 
القيمة أكرب من قيمة اتء اجلدول  فيفسر أن هذه 8،72اجلدول السابع عشر هو 

 د والفرض البديل مقبول. ففرض الصفر مردو 

، اجمللة، 2018دريل يوليط غومسان غامز وجوهاىن أندراي مورنو جووالر،  .6
 اإلجنليزية ابللغة الكتابة مهارة قيةلرت ( Plotagonفلواتغون ) استخداماملوضوع: 

 يف طفيفا منوا تظهر الطالببحث: ، نتائج الاالبتدائية ةاملدارس على تالميذ
 ميثل ما وهو ،23 الصحيحة اإلجابة متوسط كان  البداية، يف. االختبار درجات

 اإلمجالية النتيجة كانت  ، الالحق االختبار بعد. األسئلة عدد إمجايل من٪  28
٪ 0.07 قدرها زايدة وأظهرت. 81 من صحيحة إجابة 33 مبتوسط قليالً  أعلى

( Plotagonفلواتغون ) أداةواستخدام  تنفيذ بعد لذلك،. األوىل يجةابلنت مقارنة
 هذا نتائج تظهرف. كتاابهتم  إنتاج يف التقدم بعض التجريبية اجملموعة أظهرت
 ابللغة الكتابة ةمهار  قيةلرت ( Plotagonفلواتغون ) استخدام فعالية العملي البحث

 رقميةال قصصال جعل لخال من االبتدائية ةاملدارس على تالميذ اإلجنليزية
 ذات وتفضيالهتم تالميذال اهتمامات تكون الدراسة، هذه يف. أوااللكرتونية

 األنشطة اختيار يف للغاية أمر مهمً  هي اإلجنليزية للغة آراءهم وكذلك صلة،ال
 انحية من. الوسائل املوجودة ستفادةاب فهمال حتقيق على لتشجيعهم املناسبة
 اللغوية، صعوابهتم فهمل تالميذلعند  اإلجنليزية غةالل مستوايتحتليل  أخرى،

 اللغة ميتعل قيةلرت  ددةاحمل تعليميةال نشطةاأل واختيار إعداد يف همويساعد
 .اإلجنليزية

 املتحركة الرسوم قصص تطوير، املوضوع: 2018ؤكتافييانيعتياس وأصحاهبا،  .7
 املباشر على Plotagon و Lectora Inspire وسائلب تفاعليال ميتعلالك  األبعاد ثالثية
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  واملناقشة، البياانت حتليل اعتمادا على ، نتائج البحث:املوضوعات نسبةال وعكس
 اليت الوسائط تساعد التعلم هي األبعاد ثالثية املتحركة الرسوم قصة أن ستنتجت

 فهم يف الطالب املشكالت حلأساس  على القائم التعلم منوذج تستخدم
 املباشرة النسبة صيغة على العثور على الطالب يساعد أيًضا املشكالت
 مع الصالحية فئة ابلفعل عالية التعلم وسائط فإن ، ذلك على عالوة. والعكسية

 عالية صالحية فئة لديه اليدوي الكتاب أن حّي يف 0،86 من الصالحية معامل
ة املستخدمالكتب و  الوسائل أن دليل على هذا. و 0،97 من الصالحية معامل مع
 ذلك، إىل ابإلضافة. الرايضيات وتعلم يةتعليمال نشطةيف األ لالستخدام بةاسمن

٪.  88.84 من مئوية درجة متوسط مع فعالة فئات اهل التعلم اإلعالم وسائل
 هذه استخدام بعد واملساعدة ابجلاذبية يشعرون تالميذال أن دل علىي هذا

نتيجة ل املئوية النسبة من لة ابلدليفعال الوسائل التعليمية كذلك فإن .الوسائل
 األبعاد ثالثية املتحركة الرسوم قصة أن فاالستنباط٪.  80 وهي ،االختبار البعدي

 املباشرة النسب مبوضوع املتعلقة املواد فهم يف تالميذال ساعدقد  تعليمية كوسيلة
 التدريس عملية يفها استخدام ميكن حبيث وفعالة صاحلة هذه الوسائل. والعكسية

 .ميالتعل طةوأنش

 الفرق بّي هذا البحث ابلدرسات السابقة عموما:
وسائل متعددة مهارة االستماع ابالستفادة أن يف هذا البحث ينحصر على تطوير  

( لتالميذ املدرسة املتوسطة Plotagon Storyفقط من برجمة فلواتغون ستوري )
ة يستخدم برجمة االسالمية احلكومية الثانية ماالنج، وأما يف الدراسات السابق

 ( ابلربجمة األخرى ولتعليم غري اللغة العربية.Plotagon Storyفلواتغون ستوري )

 (1. 1اجلدول )
 الدراسات السابقة من هذا البحث

 الفرق املساوة املوضوع اسم الباحث الرقم هذا البحث
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تطوير مواد 
مهارة 

االستماع 
 ستخداماب

برجمة 
فلواتغون 
ستوري 

(Plotagon 

Story )
لتالميذ 

سيت إميانية  1
املفلحتّي 

2016 
تطوير املواد للتعليم 
اإلضايف يف اللغة 
العربية على أساس 
املدخل االتصايل 
)ابلتطبيق على 
مدرسة "التنوير" 
الثانوية االسالمية 

جو سومرب  –بتالون 
جاوى  –جبونغارا  –

 الشرقية(

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تركيز  -
البحث 

على تطوير 
املواد 

 التعليمية 
والوسائل 
التعليمية 

ملهارة 
 االستماع

تركيز هذا البحث  -
على تطوير الوسائل 

فقط ملهارة  املتعددة
االستماع 

من ستفادة االواب
فلواتغون برجمة 

 Plotagon)ستوري 

Story ) 
أقام هذا البحث يف  -

املدرسة املتوسطة 
االسالمية احلكومية 

 الثانية ماالنج
نفيسة الفؤدة  2

2019 
تطوير الوسائل 
التعليمية ملهارة 
االستماع ابستخدام 
الوسائط املتعددة 
التفاعلية إسربنج يف 
مدرسة شافعية 

سالمية الثانوية اال
 بروبولنجو

 
التطوير يف هذا  -

البحث ابالستفادة 
فلواتغون من برجمة 

 Plotagon)ستوري 

Story) 
أقام هذا البحث يف  -

املدرسة املتوسطة 
االسالمية احلكومية 

 الثانية ماالنج
 
 

سيت زبيدة  3
2018 

تطوير املواد التعليمية 
ملهارة االستماع 
ابستفادة أندولية 
للجوال يف مدرسة 
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املدرسة 
املتوسطة 
االسالمية 
احلكومية 

 الثانية ماالنج 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

نشر الدين الثانوية 
االسالمية دامبيت 

 ماالنج

التطوير  -
لرتقية تعليم 
اللغة العربية 
يف مهارة 

 عاالستما 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

تطوير املواد التعليمية  2011عناية  4
ابحلاسوب لرتقية 
مهايت االستماع 
والكالم )حبث 
تطويري يف مدرسة 
روضة العلوم الثانوية 

غوينجان االسالمية 
تراجنكيل ابطي 

 جاوى الوسطى(

هذا التطوير فقط  -
لرتقية تعليم املواد 

ستماع ملهارة اال
ابالستفادة من برجمة 
فلواتغون ستوري 

(Plotagon Story) 
أقام هذا البحث يف  -

املدرسة املتوسطة 
االسالمية احلكومية 

 الثانية ماالنج
 

فتح الباري  5
2009 

استخدام الوسائل 
السمعية يف تنمية 

 مهارة ااالستماع

التطوير يف هذا  -
البحث على مواد 
مهارة االستماع 

ائل الوس ستخداماب
برجمة  املتعددة

فلواتغون ستوري 
(Plotagon Story) 

أقام هذا البحث يف  -
املدرسة املتوسطة 
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االسالمية احلكومية 
 الثانية ماالنج

دريل يوليط  6
غومسان غامز 

وجوهاىن 
أندراي مورنو 

جووالر 
2018 

فلواتغون  استخدام
(Plotagon ) قيةلرت 

 ابللغة الكتابة مهارة
على  اإلجنليزية

 ةاملدارس ذتالمي
 االبتدائية

تركز البحث 
 على استخدام
فلواتغون 

(Plotagon) 

تركز هذا البحث  -
مواد على تطوير 

االستماع  مهارة
الوسائل  ستخداماب

برجمة  املتعددة 
فلواتغون ستوري 

(Plotagon Story) 
تركز هذا البحث  -

لرتقية تعليم مهارة 
االستماع لللغة 

 العربية
أقام هذا البحث يف  -

ة املتوسطة املدرس
كومية االسالمية احل
 الثانية ماالنج

ؤكتافييانيعتياس  7
وأصحاهبا 

2018 

 الرسوم قصص تطوير
 ثالثية املتحركة
 ميتعلالك  األبعاد

 وسائلب تفاعليال
Lectora Inspire و 

Plotagon على 
 وعكس املباشر

 املوضوعات نسبةال
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 الفصل الثاين
 اإلطار النظري

 املواد التعليمية .أ
 مفهوم املواد التعليمية .1

تقدميه للطالب بغرض حتقيق األهداف املواد التعليمية هي احملتوى الذي نرغب يف 
التعليمية املعرفية أواملهارية أوالوجدانية. وهي املضمون الذي يتعلمه التلميذ يف علم ما. 

التعليمية  وتنوع صورة هذا احملتوى التعليمي فقد يكون مادة مطبوعة يف الكتب واملقررات
كالصور الثابتة أوعلى لوحات أوعلى سبورات أوملصقات. وقد يكون مادة مصورة  

أواألفالم، وقد يتخذ أشكاال أخرى من البسيط إىل املعقد وقد تكون غري مألوفة للطالب 
قال رشدي أمحد طعيمة أبن املادة التعليمية هي جمموعة  15واملعلمّي على حد سواء.

 قائق واملعلومات اليت يرجى تزويد الطالب هبا، واالجتاهات والقيم اليتاخلربات الرتبوية واحل
يراد تنميتها عندهم، أواملهارات احلركية اليت يراد اكتساهبا إايهم، يهدف حتقيق النمو الشامل 

  16املتكامل هلم يف ضوء األهداف املقررة يف املنهج.
األدوات أوالنصوص اليت ترتتب املواد التعليمية هي كل األشياء سواء كان االعالم أو 

لكفاايت اليت تقدرها التالميذ وتستخدمها يف لشيء الكامل من اابلطريقة اخلاصة ونظر ا
ولكن نقل فتح الرمحن من انان شودية  أن املواد التعليمية ليست جمموهة  17عملية التعليم.

إما للمعامل املعارف واملعلومات فحسب، وأما هي وحدة املعارف املختارة واحملتاجة 
 18أوالطلبة.

 

                                                      
 111ه، ص: 1422 قضااي يف الرتبية العملية ملعلمي اللغة العربية لغري الناطقّي هبا،عبد الرمحن إبراهيم الفوزان،  15
القسم األول )مكة:  رجع يف مناهج تعليم اللغة العربية للناطقّي بلغات أخرى،املأمحدطعيمة وأصحابه، رشدي   16

 202جامعة أم القرى(، ص: 
17 Andi Prasetyo, Panduan Kreatif Membuat Bahan Ajar Inovatif, (Yogyakarta: DIVA Press, 2012), 

hlm. 17 
18 Fathur Rohman, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Malang: Madani, 2015), hlm. 30-31 
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االستنباط من البيان السابق أن املواد التعليمية هي مجلة احلقائق أواملعلومات واملفاهيم 
واألفكار واملهارات األدائية والعقلية بغرض حتقيق األهداف التعليمية املعرفية أواملهارية 

رسّي يف تعليم اللغة العربية، ألهنا أوالوجدانية. ومن مث أن املواد التعليمية هلا أمهية كبرية للمد
الطلبة يف جمتماعاهتم اليت ينمون إليها لتكوين االستعدادات تساعدهم فيه. وكذلك تساعد 

دون التفكري والقدرات للتعبري عن أفعاهلم احملدودة وتعليم املعلومات وتقدميها ابللغة العربية، 
بيئة املرحية جلميع الطلبة على حسب يف اللغة نفسها. ولذا ينبغي على املدرس أن جيعل ال

ة. وجبانبه، تساعد التالميذ أيضا يف تعليم اللغة العربية ألن السن والنوع وامليول والرغب
 تسهلهم يف تعل مها.

 واملعلومات ائقاحلق) املعرفة من مركب (، املواد التعليمية هيKemp) كيمب  عند
وأما  .سلوكيةال وعوامل( والشروط روفوالظ واإلجراءات اخلطوات) واملهارات( التفصيلية

 يستخدمها واليت ،منظمة ترتيبها يتم وادامل هي عليميةالت وادامل أن( Pannenفنّي ) عند
 للغة تعليميةال وادامل هي العربية للغةالتعليمية  وادامل فإن .ميالتعل عملية يف والطالب املعلمون

 ميكن حبيث منظمة ترتيبها يتماليت  سلوكيةلا عواملو  واملهارات املعرفة مناملركبة  العربية
اعتمادا من البيان  .العربية اللغة ميتعل عملية يف والطالب املعلمّي قبل من استخدامها

 ملواداب ويسمىيقال  العربية الصوتية أوالربامج الكتب كل  ليستيعرف أن  ،السابق
 مصممة العربية الصوتية جربامأوال الكتب كانتمع أن مسي ابملواد التعليمية إذا   التعليمية،

 19اللغة العربية. ميتعل عمليةوألجل  لغرضومنظم  منهجي بشكل
 إعدادها يكون أن وجيب والسلوكية واملهارات املعرفة من التعليمية املادة تتكون إذن

 الغري. العربية اللغة ميتعل يف التحديد وجه على ومقصوًداومنظما  منهجًيا
 التعليميةطرائق اختيار املادة  .2

 :20توجد عدة من الطرق الختيار املادة التعليمية، وهي
 املناهج األخرى (أ

                                                      
19 Abdul Hamid dkk,  Pembelajaran Bahasa ... , hlm. 71 – 73  

 230-229ص:  ،املرجع يف مناهج ...رشدي أمحدطعيمة وأصحابه،  20
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ميكن للمعلم أن يشرتشد مبناهج تعليم اللغات الثانية مثل اإلجنليزية كاللغة الثانية 
األجنبية. يف ضوء هذا املناهج يستطيع أن ينتقي احملتوى اللغوي يف منهجه وكاللغة 

فاوت بّي طبيعة اللغتّي )العربية واالجنليزية( وظروف مع األخذ يف االعتبار الت
 املناهج.

 رأى اخلبري (ب
ومن املمكن للمعلم أن يسرتشد آبراء اخلرباء سواء أكانو خمتصصّي يف تعليم 

بلغات أخرى أوكانومعلمّي لدروس اللغة أواملربيفي ميدان  اللغة العربية للناطقّي
 التعليم أومن كان له صلة وثيقة ابمليدان.

 (surveiاملسح ) (ج
ويقصد بذلك إجراء دراسة ميدانية حول خصائص الدارسّي وتعرف ما يناسبهم 

 من حمتوى لغوي
 التحليل (د

 .يعين حتليل املواقف اليت حيتاج الطالب فيها لالتصال ابلعربية
 التجريب (ه

وميكن أن يتم اختيار احملتوى على أساس من التجريب العلمي املوضوعي. مبعىن أن 
ى معّي، قد مت اختياره على ضوء املعايري اجملددة على جمموعة جتريبية وتقارن جيرب حمتو 
يت يصل إليها التالميذ بنتائج جمموعة أخرى الضابطة. وعلى ضوء النتائج النتائج ال

ن حتديد مدى صدق احملتوى املقرتح يف حتقيق األهداف املنشودة. هذا النوع املوضوعية ميك
 برياردو أما عندو  21يار حمتوى املنهج على أساس علمي.من التجريب هوحماولة الخت

(Berardo)، االستغاللو  احملتوى، مةمالئ: ، وهياألصلي النص الختيار معايري ثالثة هناك، 
 22.والوضوح

                                                      

، )كويت: املنهج املدرسي أسسه وتطبيقاته الرتبوية حممد صاحل الدين علي جماور وفتحي عبد املقصود الديب،  21
 314(، ص: 1987لقلم، دار ا

22 Hamed Mahsefat, dkk, International Journal of Applied Linguistics & English Literature, The 

Impact Authentic Listening Materials on Elementary EFL Learner’s Listening Skills, University of 

Guilan, September 2012, Vol. 1 No. 4, hlm. 219 
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خيتار املواد التعليمية مباشرة وبال الطريقة. وأما كيفيته من أنواع إذن اليستطيع أن 
 كثرية.
 أنواع املواد التعليمية .3

 أنواع، وهي: 3تنقسم املواد التعليمية إىل 
املواد التعليمية من حيث شكلها، حنو: املواد الطبعية )الكتاب، وغريه(، واملواد  (أ

 السمعية البصرية )األفالم، وغريه(السمعية )املذايع، وغريه(، واملواد 
، املواد التعليمية من حيث كيفية أعماهلا، حنو: املواد بدون برويكتور )الصور (ب

)الشريط(، وغريها(، واملواد ابستخدام برويكتور )األفالم، وغريه(، واملواد السمعية 
 واملواد فيديو واملواد احلاسوب

واد الطبعية )الكتاب، وغريه(، واملواد املواد التعليمية من حيث صفتها،حنو: امل  ج(
 الناس )اهلاتف التكنولوجيا )التلفزيون(، واملواد التطبيقية واملواد اليت لالتصال بّي

 23واملهمول ,غريمها( 
 التعليمية املواد أنواع( Heinich, Molenda, Russel) وروسل ومولندا هاينيج يصنف

 وهي : ،أنواع مخسة إىل عملها كيفيةحسب  
 والنماذج والعروض واملخططات الصور حنو: توقعة،امل غري تعليميةال وادامل أ( 

 الشفاف، والورق األفالم، وشرائط الشرائح،: حنو ،توقعةامل تعليميةال وادب( امل
 الكمبيوتر وإسقاطات

  األشرطةحنو:  صوتية،ال تعليميةال وادامل ج(
 الفيديو، حنو: الفيديو، واألفالم تعليميةال وادامل د(
 الكمبيوتر تعليميةال وادامل ه(

إىل  ( يصنف املواد التعليمية حسب شكلهاEllington dan Raceوأما أليعتون وراس )
 ، وهي:7

 وتكرارها املطبوعة التعليمية املواد (أ
 يتوقع ال اليت التعليمية املواد عرض (ب

                                                      
23 Andi Prasetyo, Panduan Kreatif ..., hlm. 40 - 43 
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 املتوقعة التعليمية املواد عرض (ج
 الصوتية التعليمية املواد (د
 املتحركة غري بصريةال وادملاباليت تتعلق  الصوتية تعليميةال وادامل (ه
 الفيديواملواد التعليمية  (و
 الكمبيوتر املواد التعليمية (ز

 4( نوع املواد التعليمية حسب صفتها إىل Rowntreeانب آخر، يصنف رونرتي )جب
 :24أنواع، وهي

 املطبوعةاملواد االتعليمية على أساس  (أ
 املواد التعليمية على أساس التكنولوجية (ب
 املواد التعليمية املستخدمة للتطيبق أواملشروع (ج
بية أوالتعليم يف املسافة املواد التعليمية املطلوبة حلاجة اتصال الناس )أمهها للرت  (د

 البعيدة(
ومها املواد من البيان السابق سوف نعرف أن عموما تصنف املواد التعليمية إىل نوعان، 

التعليمية املطبوعة واملواد التعليمية غري املطبوعة. وأما املواد التعليمية أبنواعها املتنوعة 
 لوسائل التعليمية.واملختلفة، من الناحة التكنولوجية تصنف إىل جزء من ا

 الوسائل املتعددة .ب
 مفهوم الوسائل املتعددة .1

واملستعمل لتوحيد  1990سنة  ظهر مصطلح الوسائل املتعددة من خالل االعالم
التكنولوجيا االلكرتونيك واملتشابه يف جمال وسائل الرتفية والتسويق واإلعالن والتجارية. 

األلة لعرض املعلومات اليت ملتعددة هي ( الوسائل اTurban, dkkعند تورابن وأصحاب )
الكتابة والصوت  فيها أكثر من عنصر واحد للوسائل. والوسائل املتعددة هلا الكفاءة لعرض

                                                      
24 Abdul Hamid dkk,  Pembelajaran Bahasa ... , hlm. 89 
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والصورة والرسوم املتحركة والفيديو يف وسيلة واحدة مباشرة فالتالميذ ابخلصائص املختلفة 
 25 سوف احملرومة هبا.

تنبغي فسوف  آلة الوسيلة املتطورة املستعمل كماويف رأي آخر، الوسائل املتعددة هي 
املستعمل أن خيتار مبا شاء حر ية. تفيد املدرس والتالميذ ألن ابلوسائل املتعددة يستطيع 

( الوسائل املتعددة هي جمموعة الكتابة والصورة والصوت والرسوم Tayوأما عند اتي )
مبا شاء فتسمى ابلوسائل املتعددة  املتحركة والفيديو. وأما إذا أقام املستعمل االختيار

لة أوالوسيلة التعليمية ( الوسائل املتعددة املتفاعل هي اآلRiyanaاملتفاعل. مث قال رايىن )
اليت فيها املواد واملنهج والتحديد وكيفية التقييم املنظم واملشوق للوصول إىل كفاءة الدرس 

  26املطلوب.
ملدرس املتعددة هي نوع وآلة الوسيلة لسهولة ا فاالستنباط من البيان السابق أن الوسائل

والتالميذ إذا هم يستويعون أن  والتالميذ يف عملية التعليم وهي سوف تفيد كثريا للمدرس
وعند اخلرباء من املمكن أن تكون  تستخدم الوسائل املتعددة كما تنبغي ومناسبة فيها.
 ة واملتفرقة.الوسائل املتعددة خمتلفة إذا تنطر من النواحي املختلف

 : 27العناصر األساسية، وهي 4( يف الوسائل املتعددة Vauganوقال فوغان )
 اهليكل اخلطي (أ

 يكل اهلرمياهل (ب
 اهليكل غري اخلطي (ج
 اهليكل املركب (د
 خصائص الوسائل املتعددة  .2

 : 28هاهي ذي خصائص الوسائل املتعددة من حيث العناصر
 

                                                      
25 Gde Putu Arya Oka, Media dan Multimedia Pembelajaran, (Yogyakarta: Deepublish, 2017), hlm. 

8 
26 Cheppy Riyana, Pedoman Pengembangan Media Video, ( Bandung: Program PAI UPI, 2007 ), 

hlm.5 - 6 
27  T Vaugan, Multimedia : Making It Work. Eight Edition. ( New York: Technology Education Mac 

Graw Hill, 2011 ), hlm. 297    
28 Gde Putu Arya Oka, Media dan ... , hlm. 27 
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 (1. 2اجلدول )
 خصائص الوسائل املتعددة

 اخلاصية الوصف املتغري مالرق

 الكتابة 1
 النص العادي

 النوع
 فرط الكتابة

 الصورة 2
 الصورة السكوت

 املتحركة
 التوضيح

 كاريكاتور

 الصوت 3
 حقيقة صوت االنسان، صوت احليوان احلقيقي
 أتثري صوت املاس، صوت االنفجار التأثري

 الرسوم املتحركة 4
 راخلطي املستم اإلطارات
 غري اخلطي اإلطارات

 التوأمة 

 الفيديو 5

 الفيديو الرقمي
 Hi8 احلقيقي

 8الرقمي  التدفق

 Mini DV شكله

 : 29خصائص الوسائل املتعددة هي  (Daryantoوأما عند داراينطو )
 هلا أكثر من واحدة الوسيلة املتقارب، حنو: توحيد عنصور السمعي ابلبصري (أ

                                                      
29 Daryanto & Mulyo Raharjo, Media Pembelajaran Inovatif, (Yogyakarta: Gaya Media, 2012), hlm. 

55 
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 ف إستجابة املستعملا الكفاءة ليكي  املتفاعل، يعين هل (ب
احملتوى حىت يستطيع املستعمل أن بشكل املستقل، يعين إعاء السهولة وكمال  (ج

 يستعمل بال إرشاد اآلخر
 عناصر الوسائل املتعددة .3

 : 30( هيMunirعناصر الوسائل املتعددة عند مونري )
 الكتابة (أ

ة وسريعة الفهم للقارئ. الكتابة هي جمموعة الكلمات ليبان مواد التعليم سهل
هواألساس يف حتويل الكلمة على أساس ر وهذا العنصور التنفصل الكتابة ابلكمبيوت

الوسائل املتعددة. وأما يف هذا اإلنتاج حتذف الكتابة ألن هذا املواد ملهارة االستماع فال 
 حيتاج إىل الكتابة فيه.

 الرسوم البيانية (ب
صورة. الوسائل املتعددة وأحد مثاهلا هي الالرسوم البيانية هي إحدى أهم عناصر 

سبة يف عرض املعلومات. ويشو ق الناس كثريا على البصري حىت الصورة هي الوسيلة املنا
 املعلومات بشكله حنوالصورة أسهل للفهم من املعلومات.

 الصورة (ج
الصورة هي شكل املعلومات على أساس البصري. ويطورها ابلكمبيوتر أوالربجميات 

 ن مشو قة وفعالة للتعليم.حىت تكو 
 الفيديو (د

حملاكاة على األشياء احلقيقية وهوالوسيلة إلصال هو الوسيلة الىت تصور ا الفيديو
املعلومات الذي له االمتياز يعين املشو ق واملباشر والفعال. يستطيع الفيديو يف الوسائل 

 املتعددة أو يصو ر األنشطة أوضح.
 الرسوم املتحركة (ه

                                                      
30 Munir, Multimedia Konsep & Aplikasi dalam Pendidikan, (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm.16-19 
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 وتوحيد الكتابة والصورة والصوت يف احلركة الواحدة.مبعىن جمموعة أ الرسوم املتحركة
وإلظهار احلركة يف الرسوم املتحركة حتتاج إىل استخدام التكنولوجيا وهوالكمبيوتر. تفيد 

 الرسوم املتحركة لتصو ر الشيء اآلخر ابلفيديو.
 السمعي (و

غريه. ابستخدام يعىن كل األصوات بشكل الرقمي حنواملوسيقى والصوت واحلكاية و 
 السمعي يستطيع أن يرتفع ذكر املستمع.

 التفاعل (ز
 هذا العنصور هوأهم العنصور يف الوسائل املتعددة.

، 5( عناصر الوسائل املتعددة Herman Dwi Sujonoهرمان دوي سوجاان )وأما عند 
 : 31وهي

 الكتابة (أ
لكلمات الكتابة هي العنصور األساس يف الوسائل املتعددة وهي اجملموعة من ا

مة الصحيحة واملناسبة سوف تسهل املتنوعة واملختلفة إلصال الرسالة. خبيار الكل
وأما يف هذا اإلنتاج حتذف الكتابة ألن هذا املواد ملهارة االستماع فال حيتاج  إيصاهلا.

 إىل الكتابة فيه ليكون هذه الوسيلة فعالة فيه.
 الصورة (ب

الفكرة الشفهية وهبذا العنشور يستطيع  يف الوسائل املتعددة تفيد الصورة أن تصو ر
 إيصال امللومات ويسهل املستعمل لفهم املعلومات املوجودة.يوضح أن 
 الصوت (ج

 الصوت هنا حنواحلكاية بصوت االنسان، واملوسيقة اخللفية، وأتثري الصوت غريها.
 الرسوم املتحركة (د

                                                      
31 Herman Dwi Surjono, Multimedia Pembelajaran  ..., hlm. 6 
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البيان أواحلكاية. هي الصورة املتحركة املرتبة لعرض عملية الشيء املتكامل بكتابة 
ذا قدمها صحيحة وكذلك هلا الدور املهم يف سهولة فهم هذا العنصور عنصورا مشو قا إ
 التالميذ على املواد التعليمية.

 الفيديو (ه
الفيديو هونتيجة التسجيل من عملية الواقعة الذي كان فيه الصورة املرتبة ابلصوت. 

 ة.الفيديو أكثر احلقيقية بنسبة من الرسوم املتحرك

 (Plotagon Storyمفهوم برجمة فلواتغون ستوري ) .4
 رسومال صنع يف للمساعدةجميات رب ال هو( Plotagon Storyبرجمة فلواتغون ستوري )

 إدخال أيًضا مكنومن امل االستخدام، سهولةحسب احلاجة ب صحيحةالو  يدةاجل تحركةامل
 املتحركة للرسوم تسليمه يتم الذي احلوار مساع ميكن حبيث املتحركة الرسوم يف الصوت
 ( نوع عن الربجمياتPlotagon Storyويف رأي آخر برجمة فلواتغون ستوري ) 32.بوضوح
أوشكل  واجهة بسبب التعليم يف استخدامه ميكنو  للغاية االستخدام ةلو سهب توىاحمل إلنشاء
 فالماأل أو قصريةال فالماأل لصنع اخليالقصة  كأداة  النصوص، على القائمة األفالم صناعة

 تطبيق( هوالPlotagon Storyفلواتغون ستوري ) ويوجد رأى آخر أيضا أن برجمة 33.طويلةال
 عن فقط األبعاد ثالثية تحركةامل فيديوال مقاطع إبنشاء واملعلمّي للطالب يسمح الذي
 كتوبامل نصال عن التطبيق يف املوجودة الشخصية تتحدث. خطوطةامل يف الكتابة طريق
 34.أيضا لغة أي صوت لتسجيل لغة أبي الكتابة ميكنك أردت إذا أو يزيةاإلجنل ابللغة

 تطبيق( هوالPlotagon Storyفمن البيان السابق نستنبط أن برجمة فلواتغون ستوري )
جميات جلعل الرسوم املتحركة وفيه الشخصية اليت نستطيع أن خنتارها مبا شئنا. واالنتاج رب ال أو

قط بكتابة النص فسوف تتحدث الشخصية إذا املواد فيه فمن هذا التطبيق الفيديووأما 
 ابللغة اإلجنليزية، وأما إذا اللغة األخرى فبكتابة النص وتسجيل الصوت.

                                                      
32 https://digilib.uns.ac.id/...=/Perancangan-film-animasi-pendek-Ardawalika-abstrak.pdf 
33 Derly Yuleith Guzman Gamez & Johana Andrea Moreno Cuellar, Universidad de la Amazonia 

Florencia Colombia, The Use of Plotagon Story to Enhance the English Writing Skill in Secondary 

School Students, Jan-Jun 2019, Vol. 21, No. 1, hlm. 143 
34 https://plotagon.com/education 

https://digilib.uns.ac.id/...=/Perancangan-film-animasi-pendek-Ardawalika-abstrak.pdf
https://plotagon.com/education
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 مرخًصا وإصدارًا الفردية، القصص لبائع انيةاجمل تجريبيةال خيارات يوفر جمياترب ال هذه
 أن ،(Love) احلب حسب .احملرتفّي واملستخدمّي للمصممّي وآخرًا واملعلمّي، للطالب

 ينتهي ال الدراسية الفصول يف استخدامه. النص حوار من املتحركة الرسوم أفالم تنتج
 مث تسجل الصوت حىت تكون قصريةال نصوص لكتابة استخدامه للطالب ميكن. عمليا
 قد بّي يف السابق. كما  أفالًما

 اإلبداعية، ابةالكت: ، منهاطرق بعدة مهيستطيع أن يستخد ذلك، إىل ابإلضافة
. التقدميية العروض إلضافة بداعيةاإل طرقال وتوفري ،(املالحظات) املواقف عن واإلبالغ

 من رسوميةال خرجاتامل ينتج ألنه رتبويةال قيمةال ذوأنه   ذلك على احلب ينص جبانبه
 35.األجنبية اللغة وتعليم لفصول مفيد أمر وهو ، النص إىل املستندة املدخالت

 إيفونو   (iPad) إيفاد أجهزة على( Plotagon Storyواتغون ستوري )ة فلبرجم يعمل
(iPhone)  ماكو (Mac) حيث خاًصا رقمًيا جمتمًعا ذلك يتضمن. أواحلاسوب والكمبيوتر 

 األقران ملراجعات الدراسة زمالء بّي فقط ابلطالب اخلاصة الفيديو مقاطع مشاركة يتم
 املعلمون يستخدم .األنشطة مجيععلى  راقبةاملو  كةشار امل للمدرسّي ميكن بينما والتعليقات،

 وحتويل للجدل، املثرية املوضوعات ومناقشة املوضوعات، ووصف ،الواجبة والوظيفة لكتابة
 استخدام إلظهار تحركةامل فيديوال مقاطع الطالب جعل. وقلبا، وغريمها الدراسية الفصول

من  املشكالت وسلبيات إجيابيات قشةومنا العلمية التجارب وشرح املفرداتأو  الكلمات
 36والنصوص. اخليال وكتابة ثانيةال اللغة وممارسة املوضوع املعّي

يستطيغ أن ُيستعمل إما يف احلاسوب  (Plotagon Story) فلواتغون ستوريبرجمة  إذن
 أويف املهمول. وكذلك له املنفعة الكثرية واملتنوعة حىت نستطيع أن نستفيده يف بيئة التعليم.

 (Plotagon Storyفلواتغون ستوري ). كيفية استخدام برجمة 5 
 ( :Plotagon Story) فلواتغون ستوريبرجمة االرشادات العامة عن 

                                                      
35 Derly Yuleith Guzman Gamez & Johana Andrea Moreno Cuellar, Universidad de la Amazonia 

Florencia Colombia, The Use of ..., hlm. 143 
36 https://plotagon.com/education 

https://plotagon.com/education


٢6 

 

 

 

  Playstore خالل من (Plotagon Story) ة فلواتغون ستوريبرجم هذا حتميل ميكننا (أ
 جمااًن بال دفع. وهو

جعل  ميكنك حيث التصوير، كامريا أوآلة  شكل على أيقونة التطبيق داخل يوجد (ب
 ابلنقر اجلديدة القصة سطر وتستطيع أن جتعل .اخلاصة الشخصية وتصميم القصص

 ."Create New Plot" الزر فوق
 ندخلها أن ميكننا املتحر كّي األشخاص على حيتوي للشخصية، عمود أيًضا وهناك (ج

 شراء ميكنك حيث املتجر، أيقونة سرتى األمين، العلوي اجلزء قصتنا. يف يف معهم
 Plotagon) فلواتغون ستوريبرجمة  يف املوجودة )الشخصية( واملشاهد املستأجرين

Story.) 
 :37( هي كما يليPlotagon Story) فلواتغون ستوريبرجمة وأما كيفية الستخدام 

أوآلة  الكامريا رمز مث انقر أوالً، (Plotagon Story) فلواتغون ستورية برجم افتح (أ
سوف  عليه، عند ".Create New Plot " انقر جديدة القصة جلعل التصوير مث

 السوداء الشاشة. أسفلها الفارغة املساحة وستظهر السوداء الشاشة ظهرت
 الرسوم إلعداد الفارغة املساحة بينما لدينا املتحركة الرسوم من الصور لعرض

 .املتحركة
 النص سيظهر ،سارالي أعلى "يفClip" أيقونة على النقر خالل من إلظهار املكان (ب

 أو املكان اختيار ميكننا ،"Location" على نقر عندما .فارغةال ساحةامل على
 .نريدها اليت اخللفية

 ووضعها الشخصيات اختيار على قادرًا وفس ،أوخلفية مكاانً  قد اختار عندما (ج
 تريد ملا وفًقا

 يف مث. أعاله "Dialog" أيقونة على النقر خالل من واراحل علينا أن نضع مث (د
يف تلك الكتابة أن خنتار الشخصية اليت  .النص يظهر سوف الفارغة املساحة

                                                      
37 Fauzi Syahputra Latif, dkk, Makalah, Membuat Animasi dengan Aplikasi Plotagon Story, 

Universitas Gunadarma, 2018 
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 ،هاحندد أن بعد .األقواس داخل للشخصية تعبرياتال وحندد سوف ندخلها
 .نطقها تريد اليت اجلملة كتابة  ميكنك

 أيقونة على النقر خالل من الصوتية هافي إلدخاهلا صوتك تسجيل ميكنك (ه
 .نصلا جبوار امليكروفون

 اآلن. اليد أيقونة على النقر خالل منوالتعامل  تفاعلال بعده نستطيع أن نزيد (و
 .الشخصية هبا ستقوم اليتوالتعامالت  التفاعالت هواختيار فعله عليك ما كل

 .واحد مكان يف أكثر أو شخصان فيه إذاوالتعامل  التفاعلبينما 
 على النقر خالل من اخلاصة املتحركة الرسوم إىل الصوتية املؤثرات إضافة ميكنك (ز

 النجم. شكل على األيقونة
 .أعاله املوسيقى رمز فوق النقر عليك اخللفية، املوسيقى إلدخال (ح
 ملعرفة أدانه "Play" النقر طريق عن اخلاصة املتحركة الرسوم تشاهد تستطيع أن (ط

 .تريده امناسبا مب املتحركة الرسوم هل كان
أن و  السفلي األمين الزر العقدة يف النقربنشره من خرل  ميكنك االنتهاء، عند (ي

 .املتحركة للرسوم مبا تريد تسميه
البد أن يعرف كيفيته وفيها عموما  (Plotagon Story) فلواتغون ستوريالستخدام 

 خطواتن, مها: اخلطوات جلعل الشخضية واخلطوات جلعل احلكاية أوالفيديو.
 مهارة االستماع .ج

 مفهوم مهارة االستماع .1
 إىل حاجة هناك. األكادميية احلياة اجملاالت مجيع يف همةامل هارةامل هو تماعساال فهم
 والتفاعل التعليمية، والدروس احملاضرات رمسي لفهم العايل التعليم لطالب الفعال االستماع

شأن و  املشروع، عمل يفو  صغرية،ال موعاتاجمل يف اآلخرين معوالتعامل للتالميذ 
ت ووصوله إىل األذن بقصد وانتباه، وهذا النوع استقبال الصو االستماع هو  38.االجتماعي

                                                      
38 Michelle Picard & Lalitha Velautham, International Journal of Teaching in Higher Education, 

Developing Independent Listening Skill for English as an Additional Language Students, 

University of Adelaide, 2016, Vol. 28, No. 1,hlm. 52 
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ويف بيان  39هواملستخدم يف احلياة والتعليم فهواحدى العملية االتصال بّي الناس مجيعا.
اآلخر، االستماع هوفهم الكالم أواالنتباه إىل شيئ مسموع حنواالستماع إىل املتحدث 

عملية فسيولوجية تتوقف ه السماع وهو ه األذن، ومنخبالف السمع الذي هوحاسته وآلت
فاملراد  40حدوثها على سالمة األذن، والحيتاج إىل أعمال الذهن أواالنتباه ملصدر الصوت.

مبهارة االستماع يف هذا البحث هوكفاءة استقبال الرسالة ووصوله إىل األذن قصدا وانتباها 
 حىت كان املستمع فهما.

سموع وإدراك على استقبال الصوت امل عملية سهلة فهوالينفصلاالستماع ليس 
معاين الكلمات واجلمل فحسب، بل إمنا يتطلب فوق هذا االندماج الكامل بّي املتكلم 
واملستمع كما حيتاج من املستمع إىل بذل اجلهد الذهين حىت يستخلص املعلومات وينقدها 

داء متكامل يتطلب تلف معه. فاالستماع أوحيللها وابلتايل يتفق مع املتكلم يف رأية أوخي
دام حواس: البصر، والسمع، والعقل يف متابعة املتكلم وفهم معىن ما يتكلم به، استخ

وحتديد أفكاره، واجراء عملية الربط بّي األفكار املتعددة. تتضمن مهارة االستماع إىل 
ضوء  سموع، تعرف املعىن يفاالنتباه ملدة طويلة، إدراك األفكار األساسية والفرعية للنص امل

ابلكالم، فهم املسموع، فهم معاين املفردات أبوضاعها يف اجلمل يف أثناء املواقف احمليطة 
 41الكالم املسموع والتفاعل مع املتكلم أوالقارئ.

 كتابال من الصوت يقدم الذي املعلم هي االستماع لتدريس التقليدية الطريقة
 إعادة على تالميذال يتدرب ية،النها يفو  إليه ستماعاال التلميذ كل  على جيب. درسيامل
 االستماع أنشطة تستخدم. زمالءال مع واملناقشة احملادثة تالميذال وميارس ،والتمرين تدويرال

                                                      

، )مكة املكرمة: يم اللغة العربية للناطقّي بلغات أخرى، أسسه ومداخله وطرق تدريسهتعلحممود كامل الناقة،  39
 122(، ص: 1985جامعة أم القرى، 

(، 1993نية، ، )القاهرة: الدار املصرية اللبانية، الطبعة الثاتعليم اللغة العربيىة بّي النظرية والتطبيق حسن شحاته،  40
 75ص: 

 50-47(، ص: 2002دار السالم،  )الرايض:، وطرائق تدريسها املهارات اللغوية ماهيتهافوؤاد عليان، أمحد   41
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 أداهتم على مكان أي يف ممارستها ميكنهم ألهنم ابلوسائل املناسبة حباجة التالميذ الواسعة
 42.املختلفة تاملعلوما أنواع من ةالكثري  فيها ألنه ممتًعا ذلك يكون وقد

فاالستنباط من البيان السابق هوأن االستماع يف اللغة من أهم املهارة ما ينبغي أن 
يتعلمها التالميذ يف البداية التصاله إىل املهرات الثالثة األخرى. إذا مل مبرة التالميذ أن 

 يسمع املفردات فسوف أن يصعب لنطقه أولتكلم به.
 ة مهارة االستماعأمهي .2

ليس فقط ابلفهم مع أن بتعلم  االستماععالقة  قد عرف أن اآلخرة، اتالسنو  يف
 جزءبنسبة من  املعلم من ودور جزء أكثر االستماع تدريس يكون أن جيباللغة كذلك. 

 كونت أن بجت اللغة هومادة االستماع لتدريس األساسية املبادئ أحد .الطالب ودور
 بصراي قدم أبدا حيدث أال وجيب التفاهم التدريب االستماع يف تستخدم أن الغاية منها

 43.موضوعية ذلك لتحقيق عظيمة أداة هو االستماع صوت لذلك،. مسبقا
 يف يقضيه الذي الوقت إمجايل من يقال ألنه التواصل يف مهًما دورًا االستماع يلعب

. ٪ 16-11 القراءة .٪  30-25 الكالم٪.  50-40 يتطلب االستماع التواصل،
 مهمل ينظر جبانب االستماع فهم أن رغم(. 1994 ، مندلسون٪ ) 9 حوايل والكتابة
إما من  بحثال يف أمهية أكثر االستماع أصبحكلن اآلن قد و  اإلجنليزية اللغة يف وضعيف

 من عىنامل وبناء لوضع نشطةال عمليةال على االستماع ينطويحبث يف اكتساب اللغة. 
 44.اللفظية وغري اللفظية الرسائل كليهما

 45، وهيجنبيةاأل لغةعلى تعلم ال االستماع أمهية لدعم رئيسيةال سباباأل ثالثة ديوج

                                                      
42 Wulan Fauzanna, Proceedings of the Fifth International Seminar on English Language and 

Teaching (ISELT-5), Listening Journals for Extensive Listening Practice of EFL Students at 

Andalas University, 2017, hlm. 332 
43 Tryanti Abdulrahman, dkk, International Journal of Language Education, The Impact of Podcast 

on EFL Student’s Listening Comprehension, Universitas Islam As Syafi’iyah Indonesia, Vol. 2 No. 

2, hlm. 25 
44 Abbas Pourhossein Gilakjani, Journal of Language Teaching and Research,  A Study of Factors 

Affecting EFL Learners’ English Listening Comprehension and the Strategies for Improvement, 

University Sains Malaysia, September 2011, Vol. 2 No. 5, hlm. 977 
45 Kretsai Woottipong, International Journal of Linguistics, Effect of Using Video Materials in the 

Teaching of Listening Skills for University Students, Thaksin University Thailand, 2014, Vol. 6, No. 

4, hlm. 201 
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اللغة  منواألساسية  املبكرة املراحل يف االستماع ةدياجلد اللغة متعلم يتعلم أن جيب (أ
 متاليت  هارةهو امل االستماع ألن. األم لغته الطفل تعلمكما   ها املتعلم،تعلماليت ي

 طبيعيةال عمليةهوال االستماعو  .األطفالإىل  لغةال ميتعل أول يف مبكرًا تطويرها
 من على أكثر الطفل ، يتلقى(Underwood) أندروودعند . ديدةاجل لغةال الكتساب
 الكتابة ةمهار و  م،كاليتطور مهارة ال أن قبل االستماع خالل من اللفظية املدخالت

 .ابلًغا الطفل يصبح اعندم الحق وقت يف املهارة هذه تطوير يتم. القراءةمهارةو 
يستعد اللغة اللسانية طرق التفاعل . ة الكالممهار  أن يرتقي االستماعمهارة  يستطيع (ب

 وليس حافز لغتهم االستماع فهم يف تالميذال فشل وأما. والتعامل اليت كانت فعالة
 رةاملبك املراحل يف االستماعمهارة  تطوير به القيام جيب لذلك،. والتعلم للتفاعل حاجزًا

 يديناجل تحدثّيامل ليصبحوا التعلم من
 من جديدة أشكال إىل على التالميذ نتباهاال طلب يف االستماع متارين تساعد أخريًا، (ج

املناسب  احلال االستماعفهم  يوفر وهكذا،. التفاعل وأمناط والقواعد اللغة املفردات
 .خرىاأل لغويةال هاراتامل وتطوير اللغة الكتساب

 :46تماع هيية مهارة االسويف رأى آخر أمه
 االنتباه ملدة طويلة (أ

إندقة السمع عامل فيسيولوجي هام وهي يف الوقت نفسه مهارة ميكن تعلمها، 
وحذف عوامل التشتيت وذلك برتكيز االنتباه مع املتكلم أوالقارئ، والتوجيه إليه، 

 اليت تصرف الذهن عن االنتباه.
 سموعإدراك األفكار األساسية والفرعية للنص امل (ب

وتلك املهارة من مهارات الفهم، فاملستمع عليه أن يعرف األفكار األساسية 
 للموضوع املسموع، ويعرف ما تتضمنه هذه األفكار من أفكار جزئية متضمنة.

 ضوء النص املسموع إدراك العالقات املختلفة يف (ج

                                                      

 60...، ص: ات اللغوية املهار أمحد فوؤاد عليان،  46
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فاملستمع اجليد هوالذي حيلل املوضوع املسموع، ويدرك العالقات املختلفة 
لموضوع ويربط بّي املعاين وبعضها والأييت ذلك إال ابإلصغاء اجليد للنص ل
 ملسموعا

 فهم املسموع بسرعة ودقة (د
دائما، وتلك من املهارات العليا اليت تستلزم من املستمع أن يتدرب عليها 

فمتابعة املتكلم مهارة إذا در ب عليها الفرد زادت قدرته اإلستيعابية، فيسهم الكالم 
 قةبسرعة ود

 إصدار احلكم على ما يف النص املسموع (ه
تلك املهارة التحليلية النقدية جتعل من املستمع قاضيا أن حيكم على جودة 

على درجة من الثقافة  النفس املسموع أورداعته، والأييت ذلك إال إذا كان السامع
 جتعله قادرا على إصدار األحكام العادلة على ما ُيسمع

 الكالم املسموعاعها يف اجلمل يف أثناء فهم معاين املفردات أبوض (و
فال شك أن املعىن الكلمة يتغري بتغري موقعها ابجلمل، وتغري على ما إعراهبا، 

 مكاهنا الصحيح، ومن مهارات االستماع أن يدرك املستمع معىن كل كلمة يف
وذلك بربطها مبا قبلها ومابعدها من معان، يدرب عليها بوضع الكلمات يف مجل 

 نهاتوضح مع
 التفاعل مع املتكلم أوالقارئ (ز

إن مهارات االستماع أن يتفاعل املستمع مع املتكلم أوالقارئ ويتوقع ما يقال 
يدرك مدى صقد ويستخلص االستنتاجات، ومييز بّي احلقيقة اخليال من الكالم و 

 املتكلم، وإميانه ملا يقول.
يف تعليم اللغة وللتوصل  إذن من البيان السابق تعرف أن مهارة االستماع هلا دور مهم

سيما مهارة الكالم. ومبهارة االستماع يرجى التالميذ أن إىل املهارات اللغوية األخرى، وال
 جياد املفردات اجلديدة أوغريها.يفهم املسموع إما عن الفكرة الرئيسية أوفهمه الدقة أوإ

 أنواع االستماع .3
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املصحوبة ابلفهم والتحليل من الواضح أن االستماع قائم على القصد واإلدارة 
هذه األمور الثالثة التتوفر يف مجيع أنواع االستماع بل ختتلف من  والتفسري، ومع ذلك فإن

 وأمهها أربعة:نوع إىل آخر، ووفقا لذلك ختتلف أنواع االستماع 
 االستماع اهلامشي (أ

يقوم وهوالذي ميارسه العامة عند إصغائهم لوسائل االعالم املرئية واملسموعة. وهو 
لو على خاصية الفهم العام الذي الحييط ابلدقائق والتفاصيل، ولذلك كلما خي

االستيعاب من خطأ أوحتريف. مثله يف ذلك مثل استماع الناس لبعضهم البعض 
العامة. هذا البحث تستخدم هذا النوع ملهارة االستماع يف الباب  يف األحاديث

 الرابع واخلامس.
 االستماع االستمتاعي (ب

ه من يبدي اهتماما فائقا ابملادة اليت يستمع إليها كاحملاضرات ميارسهوما 
واملناقشاات املتخصصة، وهذا يتطلب نصيبا وافرا من الفهم املصحوب ابلتفسري 

ع من مهارة االستمحاع تستخدم ملواد مهارة االستماع املتطورة والتحليل. هذا النو 
 يف هذا البحث على الباب السادس والسابع.

 تماع اليقظساال ج(
هوالذي ميارسه من يبدي اهتماما فائقا ابملادة اليت يستمع إليها كاحماضرات 
واملناقشات املتخصصة، وهذا يتطلب نصيبا وافرا من الفهم املصحوب ابلتفسري 

 والتحليل.
 االستماع النقدي د(

يعاجله من يرغب يف نقده حّي اليصادف هوى يف نفسه أواتفاقا مع  هوالذي
، واقتناعاته. وهذا حيتاج إىل القسط األوفر من الفهم والتحليل والتفسري توجهاته

  47إذ ينبغي أن يكون املستمع على قدر من الثقافة والتخصص والوعى.

                                                      

، )اململكة العربية السعودية: دار املهارات اللغوية مدخل إىل خصائص اللغة العربية وفنوهناحممد صاحل الشظي،   47
  160-159(، ص: 1994األندلس، الطبعة األوىل، 
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 :48االستماع األخرى على حسب أغراضه هيوأما أنواع 
 االستماع للرتديد املباشر (أ

ول مرة. وقد تكون يستخدم هذا النوع من االستماع عندما نقدم مادة لغوية أل
وتراكيب لغوية أونص حواري، أونص خربي تلك املادة عبارة عن أصوات أومفردات أ

سردي واهلدف من استخدام هذا النوع هومترين املتعلم على عناصر اللغة وسالمة 
ف هوقدرة املتعلم على ترديد ما مسعه نطقها. واملعيار الذي يدل على حتقق هذا اهلد

 ب النموذج الذي قدمه له املعلم أوشريط التسجيل. بطريقة سليمة، تقار 
 االستماع للحفظ واالستظهار (ب
 االستماع لالستيعاب (ج

يقصد ابالستيعاب هنا قدرة املتعلم على اإلحاطة ابلفكرة العامة للمادة اليت يسمع 
عناصر جديدة مل يسبق له املران عليها من  إليها، حىت لو احتوت تلك املادة على

بكل  من الطالب يف هذا النمط من االستماع أن يكون على دراية قبل. كما يطلب
التفاصيل الواردة يف النص. وهناك عناصر مهمة البد من توافرها يف مادة هذا االستماع 

 لكي يتحقق الغرض منه.
  االستماع الستخالص األفكار الرئيسية (د

من اللغة، أى تعلم هذا النوع من االستماع بعد أن يكتسب كفاية مناسبة يزال امل
وثالث، ألن هذا ميكنه من االستماع بعد أن يتعلم اللغة اهلدف على مدى سنتّي أ

 إىل مادة لغوية طويلة مرتابطة، وحياول استخالص أهم مافيها من أفكار.
االستماع حسب القصد  إذن لالستماع أنواع متنوعة ولكن عموما له نوعان، ومها

واالستماع حسب أغراضه. لكل منهما هلما أنواع  واإلدارة املصحوبة ابلفهم والتحليل
 أبنفسهما.

 أهداف تعليم مهارة االستماع .4

                                                      

)بريوت: الدار العاملية، ، سائلتعليم اللغة العربية للناطقّي بغربها الطرق واألساليب والو  عمر الصديق عبد هللا، 48
 72-70(، ص: 2008الطبعة األوىل، 
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 :49يهدف تعليم االستماع إىل حتقيق ما يلي 
تعريف األصوات العربية ومتييز بينها من اختالفات صوتية ذات داللة عندما  (أ

 احلديث أوالكالم العادي وبنطق صحيحتستخدم يف 
 والتمييز بينها لة واحلركات القصريةتعريف احلركات الطوي (ب
 التمييز بيناألصوات املتجاوزة يف النطق (ج
 تعرف كل من التضعيف أوالتشديد والتنوين ومتييزها صوتيا  (د
 ادراك العالقات بّي الرموز الصوتية والرموز املكتوبة (ه
 الغربية دون أن يعوق ذلك قواعد تنظيم املعىناالستماع إىل اللغة  (و
 ق احملادثة العادية مهما من خالل سيامساع الكلمات وفه (ز
ادراك التعبريات يف املعىن الناجتة عن تعديل أوحتويل يف بنية الكلمة )املعىن  (ح

 االشتقاقي(
  فهم استخدام الصيغ املستعملة يف اللغة العربية لرتتيب الكلمات تعبريا عن املعىن (ط
 ألفعالفهم استخدام العربية للتذطري والتأنيث واألعداد واألزمنة وا (ي
 فهم املعاين املتصلة ابجلوانب املختلفة للثقافة العربية (ك
إدراك أن املدى الداليل للكلمة العربية قد خيتلف عن ذلك الذي تعطيه أقرب  (ل

 كلمة يف لغة املتعلم الوطنية
 ل وقاع وإيقاع وتنغيم عادى فهم ما يريد املتحدث التعبري عنه من خال (م
 ادثة واالستجابة لهإدراك نوع االنفعال الذي يسود احمل (ن

وتقسيمات أخرى ألهداف تعليم االستماع هي للرتديد املباشر، وللحفظ، 
 50والستخالص األفكار الرئيسية، ولالستيعاب والفهم.

إذن عند تعليم مهارة االستماع أن يبلغ إىل الغاية املعينة يف السابقة. إذا قد عّي 
هتا للتعليم.اهلدف يف تعليمها فسوف يستطيع أن تعّي كيف خطوا

                                                      

 122...، ص: تعليم اللغة العربية حممود كامل الناقة،  49
 69)بريوت:مكتبة لباانن، دون السنة(، ص: تعلم اللغة احلية وتعليمها بّي النظرية والتطيبيق،صالح عبد اجمليد،  50
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 الفصل الثالث
 منهجية البحث

 مدخل البحث ومنهجه .أ
الكمي. تستخدم الباحثة الكيفي و املدخل املستخدمة يف هذا البحث هواملدخل 
مهارة االستماع ابستخدام الوسائل املدخل الكيفي لوصف كيف خطوات تطوير مواد 

االسالمية  درسة املتوسطة( لتالميذ املPlotagon Storyاملتعددة برجمة فلواتغون ستوري )
مواد مهارة استخدام املدخل الكمي ملعرفة فعالية . وتستخدم احلكومية الثانية ماالنج

( لتالميذ Plotagon Storyاالستماع ابستخدام الوسائل املتعددة برجمة فلواتغون ستوري )
يف هذا البحث . وأم املنهج املستخدم املدرسة املتوسطة االسالمية احلكومية الثانية ماالنج

ث ح(. البحث التطويري هوطريقة البBorg & Gallالتطويري بنموذج بروغ وغال )هواملنهج 
 & Borgوعند بروغ وغال ) 51الذي تستخدم لتحصيل النتائج املعّي ولتجريب فعاليته.

Gall.52( البحث التطويري هوالعملية املستخدمة لتطوير النتائج الرتبوي وتصديقه 
 فيديوال مقاطعأبنفسهم  لطالبوجيعل ا ومن املمكن أن ينشأ تعليمًيا اتطبيقً  أصبحققد 

 وكتابة املشاهد واختيار اخلاصة شخصياهتم ويستطيع أن خيتار ويطور فورية تحركةامل
 واإلجراءات. الصوتية واملؤثرات العواطف وإضافة العالمات

                                                      
51 Meredith Gall, dkk, Educational Research Seventh Edition, Pearson Education, hlm. 569 – 570 
52 Punaji Setyosari, Metode Penelitian Pendidikan dan Pengembangan, (Jakarta: Prenada Media 

Grup, Edisi Keempat, 2013), hlm. 276 
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 (1. 3اجلدول )
 (Borg & Gallالتطويري على منوذج بروغ وغال )البحث 

 
 

 
 إجراءات البحث والتطوير .ب

دول ناسبة ابخلطوات اليت صورهتا الباحثة يف اجلاملطوات اخلاستخدمت الباحثة هنا 
 : 53( Borg & Gallبروغ وغال ) على منوذج ووهالسابق 
 املشكلة .1

واملشكلة. هذه أمر مهم لكشف تبدأ هذه اخلطوة من معرفة اإلمكانية 
لتطوير. يف هذا البحث جتد الباحثة املشكلة عن املعلومات واالحتياجات على ا

ة العربية يف الفصل الثامن ابملدرسة املتوسطة االسالمية احلكومية الثانية تعليم اللغ
ماالنج، خصوصا يف تعليم مهارة االستماع من خالل املالحظة واملقابلة مبدرس 

 العربية والتالميذ فيه.اللغة 
 مجع البياانت .2

إىل تطوير مواد مهارة االستماع ليل احلاجة هذه اخلطوة بتح تقوم الباحثة يف
من خالل ( Plotagon Storyابستخدام الوسائل املتعددة برجمة فلواتغون ستوري )

                                                      
53 Meredith Gall, dkk, Educational Research  ... , hlm. 569 – 570  

التجربة امليدانية

تصحيح اإلنتاج

جتربة اإلنتاج تصحيح اإلنتاج

تصديق اإلنتاج

تصميم اإلنتاج مجع البياانت

املشكلة
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وجود تطوير تطوير مواد مهارة االستبانة. إذن سوف يعرف عن احلاجة على 
( Plotagon Storyاالستماع ابستخدام الوسائل املتعددة برجمة فلواتغون ستوري )

 لتالميذ املدرسة املتوسطة االسالمية احلكومية الثانية ماالنج
 نتاجاإل تصميم .3

من خالل  نتاجتصميم اإل اخلطوة على التخطيط عن تقوم الباحثة يف هذه
 جعل إطار االنتاج ملواد مهارة االستماع

 نتاجتصديق اإل .4
واد يق خببري امل، وهو: التصدخرباء 3يف هذا البحث يتكون التصديق على 

 صميم. الت واحملتوى، والتصديق خببري اللغة، والتصديق خببري
 نتاجاإل تصحيح .5

داخلة من اخلرباء إما خبري احملتوى د املقوم الباحثة هبذا اخلطوة بعد أن جتت
 فسوف تصلح كما االرشاد من اخلرباء أوخبري اللغة أوخبري التصميم

 اإلنتاجبة جتر  .6
لتحسّي اإلنتاج وهم تالميذ الفصل  الفرقة الصغرية هذه التجربة على

 تلميذا. 12ملدرسة املتوسطة االسالمية احلكومية الثانية ماالنج بعدد الثامن اب
 حيح اإلنتاجتص .7

بعد التجريبة على اجملموعة الصغرية سوف توجد االنتقادات واالقرتات منهم 
ثة كما االنتقادات واالقرتات من خالل االستبانة. إذن يف هذه اخلطوة تصلح الباح

 منهم.
 التجربة امليدانية .8

وهي يف الفصل بية أقامت الباحثة التجربة على اإلنتاج يف اجملموعة التجر 
استخدام مواد مهارة االستماع ابستخدام الوسائل املتعددة ملعرفة فعالية ن "أ" الثام

 املتوسطة االسالمية( لتالميذ املدرسة Plotagon Storyبرجمة فلواتغون ستوري )
 احلكومية الثانية ماالنج
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 جمتمع البحث وعينته وأسلوب اختيارها .ج
األشياء أواملوضوعات اليت هلا بعض جمتمع البحث هومنطقة التعميم تتكون من 

إن  54الصفات واخلصائص اليت حددهتا الباحثة لبخثها مث تقوم على استخالص نتائجها.
ة االسالمية ميذ يف الصف الثامن ابملدرسة املتوسطجمتمع البحث يف هذا البحث هم التال
 م. 2020-2019احلكومة الثانية ماالنج للعام الدراسي 

من عدد اخلصائص اليت ميتلكها جمتمع البحث. إذا كان عدد  عينة البحث هي جزء
اجملتمع للبحث كثريا، والمتكن الباحثة أن تبحث كلهم فمن املمكن أن تستخدم العينة  

 55من تلك اجملتمع. وال بد العينة املأخوذة أن متث ل على اجملتمع حقيقي ا. املأخوذة
لباحثة لتحديد العينات اليت سيتم  وأما تقنية أخذ العينة هي طريقة اليت تستخدم ا
تلميذا وكلهم من الفصل الثامن  48استخدامها يف هذا البحث. أخذت الباحثة العينة قدر 

. وطريقة أخذها على 25ومن فصل "ب" كذلك  23ومن الفصلّي يعين من فصل "أ" 
ليس املختار ( هي طريقة تعيّي ابملعايري املعينة و Purposive Samplingطريقة غارض املعينة )

 فكان الفصل الثامن أ جمموعة جتريبية والفصل الثامن ب جمموعة ضابطة.  56العشوائي.
 البياانت ومصادرها .د

ت الثانوية. مّي ومها البياانت الرئيسية والبياانتنقسم البياانت يف هذا البحث إىل قس
املدرس يف مادة اللغة الغربية البياانت الرئيسية يف هذا البحث ينال بطريقة املقابلة، وهي من 

للفصل الثامن وتالميذ الفصل الثامن ابملدرسة املتوسطة االسالمية احلكومية األوىل ماالنج. 
ث ينال على طريقة املالحظة، وهي : من الكتاب وأما البياانت الثانوية يف هذا البح

 .من أ وب، وكشف احلضور للفصل الثاالدراسي ملادة اللغة العربية الفصل الثامن
 (1. 4اجلدول )

 مصادر البياانت الرئيسية

 البياانت مصادر البياانت
                                                      
54 Suharsini Arikunto, Prosedur Penelitian ... , hlm. 80 
55 Suharsini Arikunto, Prosedur Penelitian ... , hlm. 81 
56 Sugiyono, Metode Penelitian ... , hlm. 141 
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 عملية التعليم يف مهارة االستماع للفصل الثامن  - املدرس 
 ى مواد اللغة العربيةكفاءة وقدرة التالميذ عل -
 االضطراابت والصعوابت واملشكالت يف تعليم اللغة العربية -
 تعليم اللغة العربيةخصائص التالميذ والسيما عند  -
ملهارة االستماع  سائل املتعددةاالحتياجة على تطوير الو -

 ابالستفادة من برجمة فلواتغون ستوري 
 رأي وشعر التالميذ عن اللغة العربية - التالميذ

 رأي وشعر التالميذ عن تعليم اللغة العربية املوجودة يف الفصل -
 تعل م اللغة العربيةاالضطراابت والصعوابت واملشكالت عند  -
 خلفية الدراسة للتالميذ -
ملهارة االستماع  سائل املتعددةاالحتياجة على تطوير الو -

 ابالستفادة من برجمة فلواتغون ستوري ) من االستبانة (
ملهارة االستماع ابالستفادة من  سائل املتعددةلوفعالية تطوير ا -

برجمة فلواتغون ستوري يف الفصل الثامن )على طريقة 
 االختبار(

 (2. 4اجلدول )
 مصادر البياانت الثانوية

 البياانت مصادر البياانت
الكتاب الدراسي ملادة اللغة العربية الفصل 

 الثامن
 مواد اللغة العربية للفصل الثامن -
التعليم على مواد  من عمليةالنقصان  -

 اللغة العربية
 الفصل الثامن أ وباسم التالميذ يف  - كشف احلضور للفصل الثامن أ وب



40 

 

 

 

 أسلوب مجع البياانت .ه
 يف هذا البحث هي:أسلوب مجع البياانت اليت تستخدمها الباحثة 

 املقابلة .1
طب. عموما، هذه هي احملادثة لنيل املعلومات واملعرفات املعينة من املخااملقابلة 

املريح بل خطري. وكذلك وم ابملقابلة أن يستحدث بيئة الطريقة ملعرفة شأن املرء، والزم ملن يق
أن حيفظ هذه البيئة حىت اآلخر لكى جييب املستجيب األسئلة كلها كامال ومناسبا مبا أراد 

املرشدة، واملقابلة  أقسام، وهي: املقابلة احلر ي ة، واملقابلة 3السائل. انقسمت املقابلة إىل 
  إذن أداة البحث هلذا األسلوب هي دليل املقابلة احلرية املرشدة. 57احلري ة املرشدة.

فاستخدمت الباحثة يف هذا البحث املقابلة احلري ة املرشدة، وهي تُ َول ُِّف بّي املقابلة احلر ي ة 
  قاط املهم ة من األسئلة.واملقابلة املرشدة . عند املقابلة محلت الباحثة املرشد، وهوفقط الن

من وهو األستاذ الل غة العربية الفصل الثا تاج الباحثة إىل املقابلة مبدر سحت يف هذا البحث
سوحلان، وبعض تالميذ الفصل الثامن ملعرفة عن شأن تعليم اللغة العربية وما املشكالت 

 فيه.
من وهو األستاذ سوحلان الل غة العربية الفصل الثا مبدر س إذن أقامت الباحثة املقابلة

بة يف تعليم مهارة االستماع وكفاءة تالميذ الفصل الثامن وخصائص ملعرفة عن الصعو 
التالميذ السيما عند تعليم اللغة العربية. مث املقابلة الثانية ببعض تالميذ الفصل الثامن ملعرفة 

عرفة عن صعوبتهم عن آراءهم عن تعليم اللغة العربية عموما ومهارة االستماع خصوصا، ومل
 اع. يف تعل م مهارة االستم

 املالحظة .2
من الواقع إلجابة سؤال  صورة احلقيقةهي األنشطة لنيل املعلومات احملتاجة على ال

عر فت املالحة أهنا مالحظة وكتابة منظمة عن ظهور الَرْمزِّ يف موضوع البحث.  58البحث.
اشرة واملالحظة غري املباشرة. املالحظة انقسمت املالحظة على نوعّي، ومها: املالحظة املب

                                                      
57 Suharsimi Arikunto. Prosedur Penelitian ..., hlm. 198  
58 V. Wiratna Sujawerni, Metodologi Penelitian (Yogyakarta: PT Pustaka Baru, 2014), hlm 32 
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ثة املباشرة هي املالحظة والكتابة عن املوضوع يف املكان الذي تبحث الباحثة فيه، والباح
 كانت تالحظها أوكانت الباحثة يف الواقع مع املوضوع فيها. وأما يشرتك األنشطة اليت

 وقت أَداءها أويف وقت املالحظة غري املباشرة هي املالحظة على األنشطة ولكن ليس يف
. استخدمت  59آخر، حنو: املالحظة من خالل نظر األفالم، أوالصور، أوُمَسْلَسَلُة الشرائحِّ

حظة املباشرة، ألن  اشرتكت الباحثة األنشطة مباشرة، الباحثة يف هذا البحث طريقة املال
احلكومية  الميةاإلس توسطةيف املدرسة املمن وهي عند تعليم اللغة العربية يف الفصل الثا

هذه الطريقة جلمع البياانت عن حتليل املشكلة املوجودة يف تعليم اللغة  .األوىل مباالنج
وأما أداة البحث هلذا األسلوب  ة عند التعليم فيه.من حيث احلال والبيئ منالعربية الفصل الثا

 هي دليل املالحظة.
 االستبانة . 3

قوم إبعطاء عدد من األسئلة أوالتقريرات االستبانة هي طريقة مجع البياانت اليت ت
املكتوبة إىل املدعى عليه لإلجابة، وهي األسلوب الفعال جلمع البياانت إذا تعرف الباحثة 

ليت ستحسبها معرفة جيدة وتعرف الباحثة أيضا ما اليت ترجى من مبتغريات البحث ا
 60املستجبّي.

ي االستبانة املغلقة، واالستبانة تنقسم االستبانة إىل ثالثة أقسام من انحية الصفةوه
بانة اجملموعة بينهما. فتستخدم الباحثة البحث ابالستبانة املغلقة ألن املفتوحة، واالست

اإلجابة املعينة خلررة املستجبّي وهم خيرتون اإلجابة املطابقة  تتكون من األسئلة ولكلها
تستخدم الباحثة االستبانة لتالميذ الفصل الثامن ملعرفة عن  61على حسب رأيهم.

طوير مواد مهارة االستماع ابستخدام الوسائل املتعددة االحتياجات منهم على وجود ت
لتالميذ املدرسة املتوسطة االسالمية احلكومية ( Plotagon Storyبرجمة فلواتغون ستوري )

عرفة كيف آراء التمالميذ فيه بعد استخدام الثانية ماالنج. وكذلك للمجموعة الصغرية مل
مث تستخدم الباحثة ( يف تعليم مهارة االستماع. Plotagon Storyبرجمة فلواتغون ستوري )

                                                      
59 Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2009), hlm. 158-159 
60 Margono, Metodologi Penelitian..., hlm. 145 
61 Sugiyono, Metode Penelitian ... , hlm. 142 
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بري اللغة وخبري التصميم ملعرفة االستبانة املغلقة كذلك للخرباء، وهي خبري املواد وخ
اع ابالستفادة من برجمة فلواتغون الوسائل املتعددة ملهارة االستم التصديقات من اإلنتاج أو

 فأداة البحث هلذا األسلوب هي دليل االستبانة. (.Plotagon Storyستوري )
 االختبار .4

الطريقة لنيل املعلومات )املعرفة هوأداة أوالعملية املنظمة للمقياس والتقييم، أوإحدى 
ء الوظيفة أوالتدريبة والكفاءة واملهارة( من التالميذ. عموما هذه الطريقة من خالل إعطا

فتقوم الباحثة االختبار يف هذا البحث يف الفصل   62أواألسئلة اليت الزم أن جييبها التالميذ.
فلواتغون برجمة استخدام )قبل  يقبلال( مر تّي، ومها: االختبار من أالتجرييب )الفصل الثا

بعد ) تبار البعدييف تعليم مواد تعليم مهارة االستماع( واالخ( Plotagon Storyستوري )
: االختبار )الفصل الثامن ب(. وتقوم مر تّي كذلك يف الفصل الضابط فيه( استخدامه

بار البعدي )قبل بيان املدرس عن مواد مهارة االستماع للمستوى الثاين( واالخت يقبلال
تطوير مواد مهارة االستماع . هذه الطريقة جلمع البياانت عن فع الية )بعد بياهنا فيه(

( لتالميذ املدرسة Plotagon Storyستخدام الوسائل املتعددة برجمة فلواتغون ستوري )اب
 املتوسطة االسالمية احلكومية الثانية ماالنج. 

 أسلوب حتليل البياانت .و
 تستخدم الباحثة يف هذا البحث أسلوب حتليل البياانت كما يلي :

تطوير مواد املتعلقة بكيفية أسلوب حتليل الكيفية إلجابة أسئلة البحث األوىل وهي  .1
 Plotagonملتعددة برجمة فلواتغون ستوري )مهارة االستماع ابستخدام الوسائل ا

Storyلتالميذ املدرسة املتوسطة االسالمية احلكومية الثانية ماالنج ) 
االستبانة لتكمل اإلجابة من أسئلة البحث األوىل والثانية وللحصول إىل احلساب  .2 

(. وله الرموز Skala Likertالرموز من نوع املقياس لكريت ) الصديق تستخدم
 : 63اء العدد كما يليإلحص

                                                      
62 Burhan Nurgiyantoro, Penilaian Pembelajaran Bahasa Berbasis Kompetensi, Edisi Pertama 

(Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 2010), hlm. 105 
63 Sugiyono, Metode Penelitian ... , hlm. 95 
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p = 
𝑓

𝑛
 x 100 % 

 : املعلومات
p نسبة املؤوية لنتائج االستبانة : 
f الرتدد لكل جواب االستبانة : 

n جمموعة النتائج جلميع العي نة : 
 : العدد الثابتة للمؤوية 100

 : 64لكل نقاط االستبانة هووكان التحديد اخلاص 
 (1. 5اجلدول )

 احلاجة واالقتناع  االستبانةمعيار نتيجة 
 الدرجة النتيجة اإلجابة

STS 1 غري موافق جدا 
CS 2 متام املوافق 
N 3 حمايد 
S 4 موافق 

ST 5 موافق جدا 

 (2. 5اجلدول )
 للخرباء  معيار نتيجة االستبانة

 اإلجابة النتيجة الدرجة

 STB 1 د اانقص جِّ 

 TB 2 انقص

 C 3 جي د

ا  B 4 جي د جد 

                                                      
64 I’anatut Thoifah, Statistika Pendidikan dan Metode Penelitian Kuantitatif, (Malang: Madani, 

2015), hlm. 40 
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 SB 5 ممتاز

 (3. 5اجلدول )
 معيار النتيجة يف النيسبة املؤوية

 الدرجة النسبة املؤوية
 ممتاز % 100 -%  84،1

 جيد جدا % 84 -%  68،1
 جيد % 68 -%  52،1
 انقص % 52 -%  36،1
 انقص جدا % 36 -%  20

 البعدي. االختبار القبلي و 3
 (1. 6اجلدول )

 االختبار القبلي والبعديمعيار نتيجة 
 الدرجة النتيجة

 ممتاز  100 – 95،1
 جيد جدا  95 – 90،1
 جيد  90 – 85،1
 مقبول  85 – 80

 راسب 80< 
 

 "T-test. أسلوب حتليل االختبار القبلي والبعدي ابلرموز " 4
 t = Mx – My 

         SEMx – My  
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  xM       : استخدام الكتاب املصاحبمتوسط الَعي ََّنة قبل 

   yM  :متوسط الَعي ََّنة بعد استخدام الكتاب املصاحب 

    y        M –Mx SE  :فرق اخلطأ القياسي بّيx M  وyM 

 

 



 

 

46 
 

 الفصل الرابع
 عرض البياانت وحتليلها

ن برجمة هارة االستماع ابالستفادة ممل الوسائل املتعددةتطوير املبحث األول: 
لتالميذ املدرسة املتوسطة االسالمية احلكومية ( Plotagon Story)فلواتغون ستوري 

 الثانية ماالنج

 املشكلة .أ
هي اخلطوة األوىل يف هذه اخلطوات فوجدت الباحثة املشكلة يف تعليم اللغة العربية يف 

 الل املقابلة ومن خ املتوسطة االسالمية احلكومية الثانية ماالنج الفصل الثامن ابملدرسة
املالحظة. أقامت املقابلة مبدرس اللغة العربية للفصل الثامن وبعض تالميذه، والسؤال فيها 

 عن :
 (1. 7اجلدول )

 األسئلة عند املقابلة

 ببعض تالميذ الفصل الثامناملقابلة  املقابلة مبدرس اللغة العربية الرقم

وجد املشكلة عند تعلم اللغة العربية هل ت هل توجد املشكلة يف تعليم اللغة العربية .1
 يف الفصل

أصعب املواد يف الكتاب الدراسي للفصل  عدد الفصل للفصل الثامن .2
 الثامن

آراء التالميذ عن تعلم اللغة العربية ملواد  املنهج املستخدم لتعليم اللغة العربية .3
 مهارة االستماع يف الفصل 

  لعربيةالكتاب املستخدم لتعليم اللغة ا .4
  عملية تعليم اللغة العربية يف الفصل الثامن .5
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العربية ملواد مهارة عملية تعليم اللغة  .6
 االستماع يف الفصل الثامن

 

  خلفية الدراسة لتالميذ الفصل الثامن .7
  الوسائل املوجودة يف الفصل .8

من يعرف على أنه جيد من السؤال السابق عند املقابلة مبدرس اللغة العربية للفصل الثا
مهارة االستماع بسبب الوسائل املشكلة والصعوبة عند تعليم اللغة العربية خصوصا يف مواد 

التعليمية، هومل جيد الوسائل التعليمية ملهارة االستماع املناسبة ابملواد يف الكتاب الدراسي 
حيتاج إىل وجود حىت يستخدم األفالم ولوكان غري املناسب ابملواد فيه. مع أن املدرس 

ملواد يف الكتاب الدراسي الوسائل التعليمية املناسبة هبا لكى يستطيع التالميذ أن يفهم ا
وكذلك يستطيع أن يعمل التدريبات منها. وأما نتائج املقابلة ببعض تالميذ الفصل الثامن 

غري يعرف على أن التالميذ يصعب يف فهم املواد ملهارة االستماع ألن األفالم املعطى 
اللغة  مناسب ابملواد يف الكتاب الدراسي حىت هم يصعبون لعمل التدريبات فيه. وكذلك

 املستخدمة يف األفالم مرتفع حىت هم يصعبون يف فهمها.
من البيان السابق، نستطيع أن نعرف على أن وجود تطوير مواد مهارة االستماع 

( مهم جدا وحيتاج Plotagon Storyابستخدام الوسائل املتعددة برجمة فلواتغون ستوري )
 إلىيه بشد ة االحتياجة.

 ة تعليم اللغة العربية يف الفصل، فنتيجتها :مث تالحظ الباحثة عند مسري 
 (2. 7اجلدول )

 نتيجة املالحظة
 ال نعم اجلوانب املالحظة الرقم

  √ يوجد عارض األفالم يف الفصل .1
 √  لفصليهتم  جي دا عند تعليم مهارة االستماع يف ا .2
 √  يطابق السماع مبواد االستماع يف الكتاب الدراسي .3
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يستطيع التالميذ أن جييب األسئلة التدريبية يف الكتاب الدراسي  .4
 ملهارة االستماع

 
√ 

 √  يفهم التالميذ مبواد مهارة ااالستماع  .5

ند تعليم من نتائج املالحظة السابقة يعرف على أن الوسائل التعليمية املستخدمة ع
التالميذ. وهذه النتائج تقو ي على نتائج مهارة االستماع مهمة جدا وتؤثر كثريا إىل فهم 

 املقابلة السابقة ألن  كذلك نظرا إىل حركة وتركيز التالميذ عند التعليم فيه.
مبدرسة املتوسطة  فمن البياانت السابقة تعرف املشكلة املوجودة يف الفصل الثامن

تعليم مهارة االستماع فيه مية الثانية ماالنج هي توجد املشكلة يف عملية االسالمية احلكو 
 من حيث صعوبة املدرس إلعطاء مواد مهارة االستماع ألن مل يوجد الوسيلة املطابقة هبا.

 مجع البياانت .ب

بعد معرفة املشكلة فأقامت الباحثة بتحليل احلاجة على تطوير مواد مهارة االستماع 
( تالميذ الفصل Plotagon Storyاملتعددة برجمة فلواتغون ستوري ) ابستخدام الوسائل

الثامن. وهذه اخلطوة من خالل االستبانة، تنقسم االستبانة إىل تالميذ الفصل الثامن 
 ابملدرسة املتوسطة االسالمية احلكومية الثانية ماالنج.  

 (1. 8اجلدول )
 نتيجة االستبانة لتحليل احلاجة

 النتيجة  تقييمهااجلوانب اليت الرقم
 217 اللغة العربية نقصان املشو قةتعليم  1
 230 أنت انشط وحتب يف اشرتاك تعليم اللغة العربية يف مهارة االستماع  2
 228 تعليم مهارة االستماع غري املناسبة ابملواد يف الكتاب الدراسي 3
 171 بيان املدرس على مواد مهارة االستماع يساعدك يف فهمها 4
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املستخدمة ملهارة االستماع غري املشوقة ونقصان املساعدة الوسيلة  5
 229 لفهم املواد

 227 تشعر ابلصعوبة يف فهم مواد مهارة االستماع 6

األفالم من املدرس ملواد مهارة االستماع صعبة لفهمه وغري املناسب  7
 223 ابملواد يف الكتاب الدراسي

 154 الدرسي سهلة لفهمهاب مواد مهارة االستماع يف الكتا 8
 234 تشعر ابلسائم عند تعل م مهارة االستماع 9

حيتاج تطوير مواد مهارة االستماع يف الكتاب الدرسي إىل الربجمة  10
 235 املشوقة واملناسبة

 2148 اجملموع 

:   النتيجة يف املؤوية
2148
2400 × 100%  =5،89 % 

% ، فهذه يف  89،5أى  2148النتيجة تبلغ ن من نتيجة االستبانة السابقة تعرف أ
درجة ممتاز وتلك دليل على أن  حيتاج التالميذ إىل تطوير مواد مهارة االستماع ابستخدام 

( ملساعتهم يف تعل م مهارة Plotagon Storyالوسائل املتعددة برجمة فلواتغون ستوري )
 االستماع يف الفصل.

 تصميم االنتاج .ج
 (Plotagon Storyستوري ) ونحتميل برجمة فلواتغ .1

أو ال  (Plotagon Storyبرجمة فلواتغون ستوري )قبل لكل شيء أن أتخذ الباحثة 
 ( ابخلطوات التالية :Play Storeيف فالئي ستور )

 (1. 9اجلدول )
 (Plotagon Storyحتميل برجمة فلواتغون ستوري ) اخلطوات على

 الصورة اخلطوات الرقم
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 أ(
الئي ستور فتبحث الربجمة يف 

(Play Store بكتابة فلواتغون )
 ( Plotagon Storyستوري )

 

حتميل برجمة فلواتغون ستوري  ب(
(Plotagon Story) 

  
 

 (Plotagon Storyفلواتغون ستوري ) برجمة تصميم الشخصية يف .2
يف فالئي ستور  (Plotagon Storyفلواتغون ستوري ) بعد انتهاء على حتميل برجمة

(Play Store أن تصمم الباحثة الشخصية اليت ستستخدم يف احلوار أوالفيديوأو ال )
 ابخلطوات التالية :

 (2. 9اجلدول )
 (Plotagon Storyتصميم الشخصية يف برجمة فلواتغون ستوري )

 الصورة اخلطوات الرقم

 أ(
تالمس الباحثة صورة 
االنسان يف املنتصف 

 السفلى

 



51 

 

 

 

 ب(
 تالمس الباحثة كتابة 

"+ create new أعالها " 

 

 ج(
ختتار الباحثة اجلنس من 
الشخصية اليت ستستخدم 

 يف الفيديو
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 د(

ترت ب الباحثة الشخصية 
املناسبة ابالحتياجات إما 
من املالبس والسروال 
أوالفستان والوجه وأدواته 

 واحلذاء أوالنعل وغريها.

 

 ه(

ترتيب بعد انتهاء من 
الشخصية فتالمس الباحثة 

يف املنتصف   "doneتابة "ك
 السفلى

 

 (Plotagon Storyفلواتغون ستوري ) برجمة تصميم احلوار أوالفيديويف .3
 بعد انتهاء من تصميم الشخصية فتصم م الباحثة احلوار أوالفيديوابخلوات التالية:

 (3. 9) اجلدول
 (Plotagon Storyفلواتغون ستوري )تصميم احلوار أوالفيديويف برجمة 

 الصورة اخلطوات قمالر 
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 أ(

تالمس الباحثة رمز "الكامريا" 
يف أسفل اليسار مث تالمس 

 كتابة 
" +create new plot على "

 الصور

 

 ب(

بعده سوف توجد الشاشة 
السوداء واملسافة الفارغة 
حتتها. الشاشة السوداء 
لعرض الصورة املتحركة وأما 
املسافة الفارغة حتتها لرتتيبها 

 ونتظيمها
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 (ج

لعرض املكان تالمس الباحثة 
(" يف أعلى Clipرمز "املقطع )

اليسار، فسوف تظهر الكتابة 
يف املسافة الفارغة حتتها. مث 

" Sceneتالمس كتابة "
الختيار املكان املطلوب. 
فيها اخليارات لألماكن 
املتنوعة واملختلفة إما مدفوعة 

نية. ويف الشاشة السوداء أوجما
ن سوف تظهر صورة  املكا

  مناسبا ابالختيار

 د(

ختتار الباحثة الشخصية اليت 
ستستخدم واليت قد صنعت 
يف األو ل. تالمس كتابة 

"character الختيار "
الشخصية مث وضعها يف 
املكان املطلوب بضغظ 
الكتابة جانب اسم 
 الشخصية يف املسافة الفارغة.
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 ه(

تالمس الباحثة رمز "احلوار" 
(" Clipجانب رمز "املقطع )

السابق، إذن النمرة الثانية من 
أعلى اليسار. فظهرت الكتابة 
يف املسافة الفارغة مث تالمس 

" الختيار character كتابة "
الشخصة اليت ستتكلم 
وتالمس الكتابة جانبها 
لتعيّي تعبري الشخصية عند 
الكالم. بعده كتابة اجلملة 
من النص أوتسجيل الصوت 

 لكالم الشخصية

 

 و(
الباحثة رمز "الرعد"  تالمس

إلعطاء التفاعالت بّي 
 الشخصيتان.
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 ز(

تالمس الباحثة رمز "التشغيل 
(Play يف السفلى ملعرفة ")

ومشاهدة الفيديوالذي قد 
صنعت ورت بت من األو ل، 
هل قد كان مناسبا مبا 

 املطلوب 

 

 تصديق اإلنتاج .د
سائل املتعددة برجمة فلواتغون مواد مهارة االستماع ابستخدام الو بعد انتهاء من تصميم 

اخلرباء. فالتصديقات هنا تتكو ن فتقوم الباحثة ابلتصديقات إىل ( Plotagon Storyستوري )
ذا على خبري املواد وخبري التصميم وخبري الل غة من خالل االستبانة ملعرفة النقصان من ه

قسم تعليم الل غة العربي ة يف  أخَذْت الباحثة اخلرباء من حماضر لكماله وليكون ممتازا. نتاجاال
 الذي له الكفاءة فيه، وهو: جامعة موالان مالك إبراهم االسالمي ة احلكومية ماالنج

 (1. 10اجلدول )
 اخلرباء لتصديق االنتاج

 البيان التصديقات احملاضر الرقم

فيصل األستاذ الدكتور  1
 اللغةخلبري  املاجستري حممود آدم

ضر العظيم احملاضر السوداين واحملا
جامعة موالان مالك إبراهم يف 

 االسالمي ة احلكومية ماالنج

األستاذ الدكتور راض توفيق  2
 الرمحن املاجستري

خلبري 
 احملاضر يف قسم تعليم الل غة العربي ة التصميم
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األستاذ الدكتور سيف  3
 جمال التعاون والعالقة اخلارجي ة وادامل خلبري املصطفى املاجستري

 ديق خببري اللغةالتص .1
ري. جاءت املاجست فيصل حممود آدميف هذا البحث هواألستاذ الدكتور  اللغةخبري 

كتب امليف  واحدة هنارايف الساعة ال م 2020فرباير 5ربعاء، يوم األ لغةالباحثة إىل خبري ال
 .املركز السوداين لتعليم اللغة العربية يف املكتبة الطبقة الثانية

 (2. 10اجلدول )
 يجة االستبانة خلبري اللغةنت

 البيان النتيجة اجلوانب اليت تقييمها الرقم
ا 4 مناسبة اللغة املستخدمة ابملقصود املطلوب 1  جي د جد 

تستطيع اللغة املستخدمة أن تصو ر وتوص ل املعلومات  2
 جي د جد ا 4 والرسالة املطلوبة من املواد التعليمية

 ممتاز 5 ّي األبوابمناسبة املصطلحات املستخدمة ب 3
 ممتاز 5 االتساق يف استخدام املصطلحات 4

اللغة العربية املستخدمة يف برجمة فلواتغون ستوري  5
(Plotagon Story) 4 جي د جد ا 

 ممتاز 5 سهولة اللغة العربية املستخدمة للفهم 6
 جي د جد ا 4 فصاحة اللغة العربية املستخدمة 7
 ممتاز 5 املستخدمالعربية صحة الرتاكيب من اللغة  8

  36 اجملموع 

36:   النتيجة يف املؤوية
40 × 100%  =90% 
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إذن ،  %90أو  36االستبانة خلبري الل غة السابقة توجد النتيجة بلَغْت نتيجة من 
 Plotagonمواد مهارة االستماع ابستخدام الوسائل املتعددة برجمة فلواتغون ستوري ) ههذ

Story )" من انحية الل غة وببيان الئق يف استخدامه ابإلصالح فيحتاج ممتاز "  يف درجة
 .اإىل اإلصالح لكمال النقصان ولتكون أوضح وممتازا فيه

 التصديق خببري التصميم  .2
خبري التصميم يف هذا البحث هواألستاذ الدكتور راض توفيق الرمحن املاجستري. جاءت 

 الساعة العاشرة والربعيف  م 2020فرباير  10، االثنّيالباحثة إىل خبري التصميم يوم 
 ." يف مبىن ميغاوايت الطبقة الثانيةabjadiaجمل ة "صباحا يف مكتب 

 (3. 10اجلدول )
 نتيجة االستبانة من خبري التصميم

 البيان النتيجة اجلوانب اليت تقييمها الرقم

1 
مواد مهارة االستماع ابستخدام الوسائل مناسبة 
( Plotagon Storyة فلواتغون ستوري )برجماملتعددة 

 املواد حتوىمب
 ممتاز 5

2 
مواد مهارة االستماع الرسوم املتحركة يف تصميم 

ابستخدام الوسائل املتعددة برجمة فلواتغون ستوري 
(Plotagon Story ) 

 ممتاز 5

3 
مواد مهارة تصميم حركة وتعامل الرسوم املتحركة يف 

تعددة برجمة فلواتغون االستماع ابستخدام الوسائل امل
 ( Plotagon Storyستوري )

 ممتاز 5

4 
مواد مهارة االستماع  وضوح تسجيل الصوت يف

ابستخدام الوسائل املتعددة برجمة فلواتغون ستوري 
(Plotagon Story ) 

 جي د جد ا 4
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5 
مواد مهارة االستماع  تصميم وضع الرسوم املتحركة يف

ة فلواتغون ستوري ابستخدام الوسائل املتعددة برجم
(Plotagon Story ) 

 ممتاز 5

6 
مواد مهارة االستماع  تصميم الصوت اخللفي يف

ابستخدام الوسائل املتعددة برجمة فلواتغون ستوري 
(Plotagon Story ) 

 ممتاز 5

 ممتاز 5 مناسبة حركة الرسوم املتحركة بكالمها 7

مواد مهارة االستماع ابستخدام الوسائل  جاذبية 8
 جي د جد ا 4 ( Plotagon Storyملتعددة برجمة فلواتغون ستوري )ا

 االتساق يف استخدام العناصر املوجودة يف برجمة 9
 (Plotagon Storyفلواتغون ستوري )

 جي د جد ا 4

10 
 فلواتغون ستوري مناسبة بّي العناصر يف

 (Plotagon Story) 4 جي د جد ا 

  46 اجملموع 

46:   النتيجة يف املؤوية
50 × 100%  =92% 

إذن  ، %92أى  46 توجد النتيجة بلَغتْ  ةاالستبانة خلبري التصميم السابقنتيجة من 
 Plotagonمواد مهارة االستماع ابستخدام الوسائل املتعددة برجمة فلواتغون ستوري ) ههذ

Story )" وتوجد ح صالال اإلميم وببيان الئق يف استخدامه ب" من انحية التصممتازيف درجة
 .االنتقادات منه

 التصديق خببري املواد .3
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املاجستري. جاءت سيف املصطفى خبري املواد يف هذا البحث هواألستاذ الدكتور 
م بعد العصر يف مكتب املركز  2020فرباير  14، معةالباحثة إىل خبري املواد يوم اجل

 .املعلومات
 (4. 10اجلدول )

 نتيجة االستبانة من خبري املواد
 البيان النتيجة اجلوانب اليت تقييمها رقمال

مواد مهارة االستماع ابستخدام الوسائل السهولة يف فهم  1
 ممتاز 5 ( Plotagon Storyاملتعددة برجمة فلواتغون ستوري )

مواد مهارة االستماع ابستخدام الوسائل املتعددة  صحة 2
 جي د جد ا 4 ( Plotagon Storyبرجمة فلواتغون ستوري )

3 
مواد مهارة االستماع ابستخدام  وضوح البيان على

 Plotagonالوسائل املتعددة برجمة فلواتغون ستوري )

Story ) 
 ممتاز 5

مناسبة مواد مهارة االستماع املتطورة مبواد مهارة  4
 ممتاز 5 االستماع يف الكتاب الدراسي

 ممتاز 5 وضوح الرسالة يف املواد 5

فلواتغون ستوري ربجمة د بالنظاميات يف عرض املوا 6
(Plotagon Story) 

 جي د جد ا 4

مواد تعليم مهارة االستماع يف برجمة فلواتغون  كمال 7
 ( للباب الرابعPlotagon Storyستوري )

 ممتاز 5

8 
مواد مهارة االستماع ابستخدام الوسائل املتعددة  كمال

( للباب Plotagon Storyبرجمة فلواتغون ستوري )
 اخلامس

 ممتاز 5
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9 
مواد مهارة االستماع ابستخدام الوسائل املتعددة  كمال

( للباب Plotagon Storyبرجمة فلواتغون ستوري )
 السادس

 ممتاز 5

اجي د جد   4 الفصاحة يف تسجيل الصوت 10  

  47 اجملموع 

47:   النتيجة يف املؤوية
50 × 100%  =94% 

، إذن  %94أى  47 توجد النتيجة بلَغتْ االستبانة خلبري املواد السابقة نتيجة من 
 Plotagonمواد مهارة االستماع ابستخدام الوسائل املتعددة برجمة فلواتغون ستوري ) ههذ

Story )" من انحية املواد وببيان الئق يف استخدامه ابإلصالح فيحتاج " ممتازيف درجة
 اإلصالح لكمال النقصان ولتكون أوضح وممتازا فيه.

فدرجة ،  %13، 92ى أ 129اخلرباء بلغت النتيجة اجملموعة هي  التصديقات منف
مواد مهارة االستماع ابستخدام الوسائل ه تدل  على أن  وهذ ومستوى تصديقاته ممتاز

مهارة صحيح وجاز يف استخدامه لتعليم ( Plotagon Storyاملتعددة برجمة فلواتغون ستوري )
 .االستماع يف الفصل الثامن ابملستوى الثاين

 تصحيح اإلنتاج .ه
 اللغةاإلصالح من خبري  .1

 علىرتاحات من خبري الل غة لإلصالح ولكمال النقصان قتوجد االنتقادات واال
مواد مهارة االستماع ابستخدام الوسائل املتعددة برجمة فلواتغون ستوري  ههذ

(Plotagon Story: وهي ،) 
 الباب الرابع (أ

 بعد اإلصالح قبل اإلصالح
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 لباب اخلامسا  (ب

 اإلصالحبعد  قبل اإلصالح
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 الباب السادس (ج

 بعد اإلصالح قبل اإلصالح
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 الباب السابع (د

 بعد اإلصالح قبل اإلصالح
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 اإلصالح من خبري املواد .2
 ههذ علىرتاحات من خبري الل غة لإلصالح ولكمال النقصان قتوجد االنتقادات واال

(، Plotagon Storyابالستفادة من برجمة فلواتغون ستوري )ددة ملهارة االستماع الوسائل املتع
 وهي:
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 بعد اإلصالح قبل اإلصالح
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 جتربة اإلنتاج .و
بعد متام اإلصالح على اإلنتاج، تقوم الباحثة جتربة اإلنتاج على اجملموعة الصغرية. 

ابملدرسة املتوسطة االسالمية ثامن تلميذا للفصل ال 12وتتكون هذه اجملموعة الصغرية من 
م. بعد  2020فرباير  15احلكومية الثانية ماالنج. إقامة هذه التجربة يف يوم السبت، 

انتهاء يف إعطاء مواد مهارة االستماع ابستخدام الوسائل املتعددة برجمة فلواتغون ستوري 
(Plotagon Storyإىل اجملموعة الصغرية، تقس م الباحثة االستبان )هم ملعرفة آراءهم وما ة إلي

 النقصان من اإلنتاج.
 (1. 11اجلدول )

 نتيجة االستبانة من اجملموعة الصغرية
 النتيجة اجلوانب اليت تقييمها الرقم

1 
( يف تعل م مهارة Plotagon Storyفلواتغون ستوري ) تسه لك برجمة

 االستماع
58 

أكثر جاذبية ( Plotagon Storyفلواتغون ستوري ) استخدام برجمة 2
 59 وتدف ع لتعل م مهارة االستماع

ابالستفادة من برجمة فلواتغون ستوري  تسجيل الصوت يف الفيديو 3
(Plotagon Storyواضح ) 57 

4 
ابالستفادة من برجمة فلواتغون ستوري  اللغة املستخدمة يف الفيديو

(Plotagon Storyمفهوم ) 58 

( تساعدك يف Plotagon Storyفلواتغون ستوري ) استخدام برجمة 5
 58 تعل م مهارة االستماع

6 
مواد مهارة االستماع ابستخدام الوسائل املتعددة برجمة فلواتغون 

( مناسبة مبواد مهارة االستماع يف الكتاب Plotagon Storyستوري )
 الدراسي

58 
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لتالميذ الفصل ( مناسبة Plotagon Storyفلواتغون ستوري ) برجمة 7
 55 الثامن

8 
تطوير مواد مهارة االستماع ابستخدام الوسائل املتعددة قَ نَ ْعَت ب

 56 (Plotagon Storyبرجمة فلواتغون ستوري )

 459 اجملموع 

 

 

459:   النتيجة يف املؤوية
480 × 100%  =6،95% 

أى  459من نتيجة االستبانة على اجملموعة الصغرية السابقة فتعرف أن تبلغ النتيجة 
تطوير مواد مهارة االستماع ابستخدام الوسائل املتعددة فهذه تدل  على أن  ،  95،6%

( يف درجة ممتاز والئق الستخدامها يف الفصل. Plotagon Storyبرجمة فلواتغون ستوري )
 د تلميذا كثريا يف عملية تعل م مهارة االستماع.وكذلك هذه الربجمة تساع

 بقة هي :وأما النتيجة التفصيلي من االستبانة السا

53

54

55

56

57

58

59

1السؤال  2السؤال  3السؤال  4السؤال  5السؤال  6السؤال  7السؤال  8السؤال 

58

59

57

58 58 58

55

56

النتيجة

النتيجة



69 

 

 

 

 (2. 11اجلدول )
 الرسوم البيانية من نتيجة االستبانة التفصيلي

 
 من الرسوم البيانية السابقة يعرف على أن :

ا به فتحصل  10= يوجد  1السؤال  . 1 ، ويوجد 50النتيجة إىل تلميذا موافق جد 
 %96،67أو  58. مبعىن النتيجة هلذا السؤال 8تلميذان موافق به فتحصل النتيجة 

مواد مهارة االستماع ابستخدام الوسائل  وهي يف درجة ممتاز، فهذه دليل على أن
( تسه لهم يف تعل م مهارة Plotagon Storyاملتعددة برجمة فلواتغون ستوري )

 االستماع.
ا به فتحصل النتيجة إىل  11= يوجد  2السؤال  .2 ، ويوجد 55تلميذا موافق جد 

 %98،33أو  59مبعىن النتيجة هلذا السؤال  .4تلميذا موافق به فتحصل النتيجة 
فلواتغون ستوري  استخدام برجمة وهي يف درجة ممتاز، فهذه دليل على أن

(Plotagon Story أكثر جاذبية وتدف عهم لتعل م مهارة ).االستماع 
ا به فتحصل النتيجة إىل  9= يوجد  3السؤال  .3  3، ويوجد 45تلميذا موافق جد 

 %95أو  57مبعىن النتيجة هلذا السؤال  .12حصل النتيجة تلميذا موافق به فت

0

2

4

6

8

10

12

1السؤال  2السؤال  3السؤال  4السؤال  5السؤال  6السؤال  7السؤال  8السؤال 

نتيجة االستبانة على المجموعة الصغيرة

موافق جدا موافق في العادة غير موافق غير موافق جدا
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ابالستفادة  تسجيل الصوت يف الفيديو وهي يف درجة ممتاز، فهذه دليل على أن
 ( واضح.Plotagon Storyمن برجمة فلواتغون ستوري )

ا به فتحصل النتيجة إىل  10= يوجد  4السؤال  .4 ، ويوجد 50تلميذا موافق جد 
 %96،67أو  58مبعىن النتيجة هلذا السؤال  .8فتحصل النتيجة  موافق به تلميذان

ابالستفادة  اللغة املستخدمة يف الفيديو وهي يف درجة ممتاز، فهذه دليل على أن
 ( مفهوم.Plotagon Storyمن برجمة فلواتغون ستوري )

ا به فتحصل النتيجة إىل  10= يوجد 5السؤال  .5 ، ويوجد 50تلميذا موافق جد 
 %96،67أو  58مبعىن النتيجة هلذا السؤال  .8موافق به فتحصل النتيجة  تلميذان

اتغون ستوري فلو  استخدام برجمةوهي يف درجة ممتاز، فهذه دليل على أن 
(Plotagon Story.تساعدهم يف تعل م مهارة االستماع ) 

ا به فتحصل النتيجة إىل  10= يوجد 6السؤال  .6 ، ويوجد 50تلميذا موافق جد 
 %96،67أو  58مبعىن النتيجة هلذا السؤال  .8موافق به فتحصل النتيجة  انتلميذ

تماع ابستخدام الوسائل مواد مهارة االس وهي يف درجة ممتاز، فهذه دليل على أن
( مناسبة مبواد مهارة االستماع يف Plotagon Storyاملتعددة برجمة فلواتغون ستوري )

 الكتاب الدراسي.
ا به فتحصل النتيجة إىل  7= يوجد  7السؤال  .7  5، ويوجد 35تلميذا موافق جد 

أو  55مبعىن النتيجة هلذا السؤال  .20موافق به فتحصل النتيجة  تلميذان
فلواتغون ستوري  برجمة وهي يف درجة ممتاز، فهذه دليل على أن 91،67%

(Plotagon Story.مناسبة لتالميذ الفصل الثامن ) 
ا به فتحصل النتيجة إىل تلميذا  8= يوجد  8السؤال  .8  4، ويوجد 40موافق جد 

أو  56مبعىن النتيجة هلذا السؤال  .16موافق به فتحصل النتيجة  تلميذان
تطوير مواد قَ َنع التالميذ ب وهي يف درجة ممتاز، فهذه دليل على أن 93،33%
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 Plotagonمهارة االستماع ابستخدام الوسائل املتعددة برجمة فلواتغون ستوري )

Story ) 
 تصحيح اإلنتاج .ز

 عند التجريبة على اجملموعة الصغرية توجد االقرتاحات منهم وهي :
 (1. 12اجلدول )
 اإلنتاجإصالح 

 بعد اإلصالح قبل اإلصالح
صوت املوظف يف احلوار للباب اخلامس: 

 إمام الدين املختار
صوت املوظف يف احلوار للباب اخلامس: 

 فريسكال فرايوغا
ار للباب السابع : صوت اجلد يف احلو 

 إمام الدين املختار
صوت اجلد يف احلوار للباب السابع : 

 حممد مصطفى
 
 امليدانيةالتجربة  .ح

اخلطوة تطب ق اإلنتاج يف الفصل التجرييب وهوالفصل الثامن " أ " ابملدرسة يف هذه 
 أوالسنوي أقام التطبيق هنا يف املستوى الثاين املتوسطة االسالمية احلكومية الثانية ماالنج.

لثالاثء . وتطبيقه لكل  يوم ا23 بعدد التالميذ 2020 – 2019اآلخر للعام الدراسي 
لقاءات. بدأ  6ىل يحتاج إ، ف30. 11 – 10. 09ساعة دقيقة وهويف  40 × 3بوقت 

جرت  م. 2020مارس  12وانتهى يف يوم اخلميس، م 2020فرباير  11، ثالاثءيف يوم ال
 التالية : هذ االتطبيق على اخلطوات

 (1. 13اجلدول )
 عملية تطبيق اإلنتاج

 األنشطة اليوم والتاريخ الّلقاء
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 االختبار القبلي 2020فرباير  11الثالاثء،  اللقاء األو ل
 الباب الرابع 2020فرباير  18لثالاثء، ا اللقاء الثاين
 الباب اخلامس 2020فرباير  25لثالاثء، ا اللقاء الثالث
 اب السادسالب 2020مارس  3ثالاثء، لا اللقاء الرابع

 الباب السابع 2020مارس  10ثالاثء، ال اللقاء اخلامس
 االختبار البعدي 2020مارس  12اخلميس،  اللقاء السادس

 (2. 13اجلدول )
 نتيجة االختبار يف الفصل التجريب

 االسم الرقم 
 النتيجة

 االختبار البعدي االختبار القبلي
 85 55 سندي ماهارديك عبد هللا لوجي 1
 90 50 عبد هللا وينا سندي ماهارديك 2
 80 45 أمحد انزل 3
 95 60 عائشة احلرية 4
 80 55 أاننىت جلسي أوليا فوتري 5
 85 50 خرية األوىل 6
 85 45 ديندى سلسبيلة 7
 85 40 حلمي حيي ابسوجنىي 8
 100 55 هيشام فتحور راشد 9

 80 50 حممد إهلام وسجاكسونو 10
 90 60 حممد دىف نور غين إيكا فوترا 11
 90 50 حممد فارحان رمضاين 12
 80 55 حممد حونت وجيااي دانو 13
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 85 50 نبيلة إندرييانيعتيياس 14
 100 55 اندية الكرمية 15
 80 40 جنوى سلسبيلة 16
 85 35 نبيلة رمضايننيسمارى شهد  17
 90 55 نوفيك رزقي سلسبيلة 18
 90 35 تا فربينا الزهرةقاني 19
 90 40 رادتيا فرامنتيو فوترا  20
 80 55 رادتيا رمحداين سارداان ؤاتمى 21
 90 45 رمحة أوليا دامااينيت 22
 85 40 وندي أورى رفيلينا 23

تعرف أن  توجد االرتفاع من نتيجة االختبار القبلي إىل  ةمن نتيجة االختبار السابق
ويف االختبار البعدي كل التالميذ بلغ النتيجة فوق النتيجة احملد دة نتيجة االختبار البعدي. 

فلواتغون  برجمةساعد تفيه و  مهارة االستماعتعليم فهذه تدل  على أن  قد جنح  80أى فوق 
 فيه.كثريا   (Plotagon Storyستوري )

االستماع ابالستفادة من برجمة ملهارة  الوسائل املتعددة املبحث الثاين: خصائص
لتالميذ املدرسة املتوسطة االسالمية احلكومية ( Plotagon Story)لواتغون ستوري ف

 الثانية ماالنج

االستماع  الوسائل املتعددة ملهارةمواد ي هنا ه ةاملتطو ر الوسائل املتعددة إنتاج 
الفصل الثامن لتالميذ ( Plotagon Story)ابالستفادة من برجمة فلواتغون ستوري 

وخصوصا للمستوى الثاين )  ،طة االسالمية احلكومية الثانية ماالنجملدرسة املتوساب
 من : اتكو ن فيهي ته الوسائل املتعددة هللسنوي اآلخر (. الوصف من هذ

 (Plotagon Story)برجمة فلواتغون ستوري الرمز من  .أ
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على شكل صورة  (Plotagon Story)برجمة فلواتغون ستوري  خاصة الرمز من
 " بلون األمحر والربتقال واألبيض.Pف ""كامريا" داخل حر 

 (1. 14اجلدول )
 (Plotagon Story)برجمة فلواتغون ستوري الرمز من 

 
 
 
 
 

 الشخصية .ب
تستطيع أن تعّي الشخصية اليت  (Plotagon Story)برجمة فلواتغون ستوري  يف

ا ستستخدم فيه إما رجال أومرأة، وكذلك تعّي لباسها وشكل وجهها وسرواهلا وفستاهن
 وشعرها ومخارها للمرأة وحذاءها أونعلها ولون جلدها.

 (1. 15اجلدول )
 الشخصية
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 املكان .ج
 الكثرية واملتنوعة من املكان ليكون خلفية الفيديو إما جماان أودفعا يفيوجد االختيار 

 (. Plotagon Storyبرجمة فلواتغون ستوري )
 (1. 16اجلدول )

 اختيار املكان
 
 
 
 
 
 
 

 
 تالصو  .د

( حيتاج إىل Plotagon Storyلصوت الشخصية يف هذه برجمة فلواتغون ستوري )
خيتار صوات واضحا وفصيحا لوضوح اإلنتاج. تسجيل الصوت من اإلنسان، فالبد أن 

وأما إجراءات التسجيل أن تسجل صوات واحدا فواحد من الشخصية وحيتاج إىل شدة 
 ضاع ابلسهلة. الدقة واالهتمام ألن إذا اليعتمد عليهما سوف

 احلركة أوالتعبري .ه
( تستطيع الشخصية أن تتحرك وتعرب Plotagon Storyبرجمة فلواتغون ستوري ) يف

عرها حسب احلوار أوالكالم، فيوجد االختيار من احلركة املختلفة واملتنوعة. إذن عليك ش
 أن تعينها حسب كالمهم يف احلوار.

 (1. 17اجلدول )
 اختيار احلركة
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 عاملالت .و
( أكثر من Plotagon Storyبرجمة فلواتغون ستوري ) إذا الشخصية املستخدمة يف
تعّي التعامل بينهما ألن فيها االختيار للتعامل بّي واحد أوشخصّي فتستيع أن 

 شخصّي.
 (1. 18اجلدول )

 اختيار التعامل
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ماع ابالستفادة من االست الوسائل املتعددة ملهارةفعالية استخدام املبحث الثالث: 
لتالميذ املدرسة املتوسطة االسالمية ( Plotagon Story)برجمة فلواتغون ستوري 
 احلكومية الثانية ماالنج

مواد مهارة االستماع ابستخدام الوسائل املتعددة برجمة فلواتغون  بعد أن تصم م الباحثة
بة هذا يتجر الباحثة إىل كذلك إىل اخلرباء فتستمر  ال  توقد قدم( Plotagon Storyستوري )
ابملدرسة املتوسطة االسالمية الفصل التجرييب وهوالفصل الثامن " أ " على تالميذ االنتاج 

لقاءات ولكل  6ملدة بة تكون يتلميذا. وأما التجر  23عددهم و  احلكومية الثانية ماالنج
الثانية  الساعة التاسعة وعشرة دقائق إىل منتصف الساعةدقيقة من  40 × 3لقاء بوقت 

 2020رس ما 12وانتهى يف يوم اخلميس، م 2020فرباير  11، ثالاثءبدأ يف يوم العشرة. 
 ( السابق.1. 13وأما خواته قد كتب يف اجلدول ) م.

الثامن استخدمت الباحثة هنا منوذج التجرييب فيحتاج إىل الفصل الضابط وهوالفصل   
 .تلميذا 25هنا عددهم و  ثانية ماالنج" ب " ابملدرسة املتوسطة االسالمية احلكومية ال
 ر القبلي واالختبار البعدي. دخلت الباحثة إىل الفصل الضابط إلقامة االختبا

 (1. 19اجلدول )
 األنشطة يف الفصل الضابط

 األنشطة اليوم والتاريخ الّلقاء
 االختبار القبلي 2020فرباير  19األربعاء،  اللقاء األو ل

 االختبار البعدي  2020مارس  11 ألربعاء،ا خراللقاء اآل

قبل  مواد مهارة االستماعاستخدمت الباحثة االختبار ملقياس كفاءة التالميذ عن 
مواد مهارة االستماع ابستخدام الوسائل املتعددة برجمة فلواتغون ستوري  استخدام

(Plotagon Story )ءة وبعد استخدامه للفصل التجرييب. وعلى الفصل الضابط ملقياس كفا
. فهذا هوبعدالبيان أوالسماع من املدرس عنها قبل  اعمواد مهارة االستمالتالميذ عن 
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االختبار نوعان، مها: االختبار القبلي واالختبار البعدي. ففي اآلخر يقارن النتيجة بّي 
 (.T Testالفصل التجرييب ابلفصل الضابط ابالختبار التائي )

 عرض النتيجة وحتليلها .أ
 (1. 20اجلدول )

 نتيجة االختبار يف الفصل الضابط

 االسم الرقم 
 النتيجة

 االختبار البعدي االختبار القبلي
 80 60 أديندى فوتري جاحيانيع ووالن 1
 60 55 أمحد فاهم فورقان 2
 80 45 أماندى نورى شافينا 3
 75 65 ابختيار مسعود 4
 100 65 دوي رغيتا شهلو 5
 90 45 إيفى يوليياىن 6
 75 50 ام فديغا إنسان تيغارهيش 7
 80 50 كيشى فاراديىن 8
 70 55 ليلى أوليا ودايوايت 9

 80 45 حممد نور رمحة جماهدين 10
 90 55 حممد فامبودي ابكيت 11
 85 40 حممد حلمي 12
 80 50 حممد إرشاد ريسنو 13
 80 50 حممد إيفان فربييانتو 14
 85 50 حممد فاجني فراستيو 15
 85 55 نور الرمحانحممد  16
 100 40 أديتيا أجي ويرايودىحممد  17
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 95 45 حممد سوفيان فهمي 18
 70 45 موطي عّي الرمحان 19
 80 50 اندين إليسا فراتيوي 20
 70 40 فاتح دمياس روحان هداية 21
 95 45 راديتيا رزق هللا انردى 22
 100 50 رابيعة اإلملى 23
 100 40 سييت هيجراينتو الصاحلة 24
 85 45 ستيادينفيسي  25

 قبل احلساب تعّي  الباحثة فروض البحث وهو:
0H مواد مهارة االستماع ابستخدام الوسائل املتعددة برجمة  استخدام : ما فيه التأثري

تالميذ مواد تعليم مهارة االستماع مساعدة فهم إىل ( Plotagon Storyفلواتغون ستوري )
 االسالمية احلكومية الثانية ماالنجتوسطة ابملدرسة امل الثامنالفصل 

Ha مواد مهارة االستماع ابستخدام الوسائل املتعددة برجمة فلواتغون استخدام  : فيه التأثري
تالميذ الفصل مواد تعليم مهارة االستماع مساعدة فهم إىل ( Plotagon Storyستوري )

 ماالنجابملدرسة املتوسطة االسالمية احلكومية الثانية  الثامن

 وأم ا معيار األساس يف نتيجة االختبار التائي هو:
مردود  Ho  ( =  Tabel Tنتيجة التائي اجلدول ) >(  Hitung Tإذا نتيجة التائي احلساب ) •

 مقبول Haو 
مقبول  Ho  ( =  Tabel Tنتيجة التائي اجلدول )  <( Hitung Tإذا نتيجة التائي احلساب ) •

 مردود  Haو 
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 يجة بني الفصل التجرييب والفصل الضابطالنتمقارنة  .ب
استخدام مواد مهارة االستماع ابستخدام الوسائل املتعددة برجمة فلواتغون ملعرفة فع الية 

يف حساب االختبار   احلساب العادي استخدمت الباحثة( Plotagon Storyستوري )
 فها هي ذي النتيجة منه : ،(T Testالتائي )

 (1. 21اجلدول )
 لفصل التجرييباحلساب ل

 ’F X’ fx’ 2X’ 2fx النتيجة

100 2 3 6 9 36 
95 1 2 2 4 4 
90 7 1 7 1 49 
85 7 0 0 0 0 
80 6 -1 -6 1 36 

 23  9  125 

 (2. 21اجلدول )
 احلساب للفصل الضابط

 ’F X’ fx’ 2X’ 2fx النتيجة

100 4 4 16 16 256 
95 2 3 6 9 36 
90 2 2 4 4 16 
85 4 1 4 1 16 
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80 7 0 0 0 0 
75 2 -1 -2 1 4 
70 3 -2 -6 4 36 
60 1 -3 -3 9 9 

 25  19  373 

 بعد انتهاء يف صناعة اجلدول السابق فتدخله إىل الرمز التايل :

Mx  = Ʃ𝑥

𝑛
     My =  

Ʃ𝑦

𝑛
 

 = 2000

23
 = 86,96     = 2090

25
 = 83,6  

SDx =  √
Ʃ 𝑓𝑥′𝟐 

𝑛ᵪ
− ( 

Ʃ 𝑓𝑥′

𝑛ᵪ
 )²

𝑖

   SDy =  √
Ʃ 𝑓𝑥′𝟐 

𝑛ᵧ
− ( 

Ʃ 𝑓𝑥′

𝑛ᵧ
 )²

𝑖

 

 =  √
125 

23
− ( 

9

23
 )²    =  √

373 

25
− ( 

19

25
 )² 

 =  √
44

23
        =  √

12

25
 

 = √1.913     =  √0.48 

=  1,383112432     =  0,692820323 

SEMx =  𝑆𝐷ᵪ

√𝑛ᵪ−1
    SEMy =  𝑆𝐷ᵧ

√𝑛ᵧ−1
 

 =  1.383112432

√23−1
     =  0.692820323

√25−1
 

 =  1.383112432

4.690416
     =  0.692820323

4.898979
 

 =  0,294880546    =  0,141421370 

SE Mx – My =  √𝑆𝐸мᵪ2 +  𝑆𝐸мᵧ2  

  =  √0.294880546 ² +  0.141421370 ² 

  =  √0.10695454 

  =  0,327039049 
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t  =  𝑀ᵪ−𝑀ᵧ

𝑆𝐸 мᵪ0мᵧ
 

  =  86.96 − 83.6

0.327039049
 

  =  3.36

0.327039049
 

  =  10,274002479 

  =  10,27400 

df  = n – k     

 = 48 – 2 

 = 46      t tabel = 0,67986 

 من احلساب السابق تعرف أن  :
( dfألن  نتيجة درجة من احلرية ) 67986،0هو (  Tabel Tنتيجة التائي احلساب ) .1

 0،05% أو 5ومبستوى الداللة  46هو 
 27400،10  ( =  Tabel Tنتيجة التائي اجلدول ) >(  Hitung Tنتيجة التائي احلساب ).2

فيه مقبول مبعىن  Haمردود و  Ho فقد ات ضح االستنباط منها أن   ، 0،67986 >
ستماع ابستخدام الوسائل املتعددة برجمة فلواتغون ستوري االمواد مهارة استخدام  التأثري

(Plotagon Story ) الثامنتالميذ الفصل مواد تعليم مهارة االستماع مساعدة فهم إىل 
 ابملدرسة املتوسطة االسالمية احلكومية الثانية ماالنج

 
رة االستماع مواد مها هبياانت السابقات تدل  على أن  هذاعتمادا على نتيجة احلساب من ال

مهارة فع الية لتعليم ( Plotagon Storyابستخدام الوسائل املتعددة برجمة فلواتغون ستوري )
الثامن ابملدرسة املتوسطة االسالمية  للمستوى الثاين أي للسنوي اآلخر يف الفصل االستماع

ميذ تالبعدي لنظر إىل نتيجة االختبار ال. هذه العبارة مدعومة كذلك باحلكومية ماالنج
فتدل   (80)( أن  نتيجتهم كل هم فوق نتيجة احملد دة  الثامن " أ "الفصل التجرييب ) الفصل 
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مهارة تؤث ر كثريا يف تعليم ( Plotagon Storyبرجمة فلواتغون ستوري )على أن  استخدام 
 .فيه االستماع
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 الفصل اخلامس
 مناقشة نتائج البحث

ابستخدام الوسائل املتعددة برجمة  تطوير مواد مهارة االستماع املناقشة عن .أ
( لتالميذ املدرسة املتوسطة االسالمية Plotagon Storyفلواتغون ستوري )

  احلكومية الثانية ماالنج

الصعوبة يف تعليم بعد أن تقوم الباحثة هذا البحث فرتى أن  قد وجدت املشكلة وهي 
ألنه مل  الدراسي )التعليمي(للمستوى الثاين )للسنوي اآلخر( يف الكتاب  مهارة االستماع

الوسيلة . إذن يوجد الوسائل التعليمية املطابقة مبواد مهارة االستماع يف الكتاب الدراسي
للبيان عن مواد مهارة  الثامنأقل  مساعدة إىل تالميذ الفصل لفصل املستخدمة يف ا

تعليم مهارة  يفعنصرا أساسيا  الوسيلة املستخمة. مع أن  االستماع وكذلك غري مناسب هبا
االستماع ليس عملية سهلة فهوالينفصل على استقبال الصوت املسموع  ألن  ، االستماع

فحسب، بل إمنا يتطلب فوق هذا االندماج الكامل بّي وإدراك معاين الكلمات واجلمل 
املتكلم واملستمع كما حيتاج من املستمع إىل بذل اجلهد الذهين حىت يستخلص املعلومات 

إذن للوصول إىل فهم  65للها وابلتايل يتفق مع املتكلم يف رأية أوخيتلف معه.وينقدها وحي
مهارة ه مواد طو رت الباحثة هذف .واجليدة مواد مهارة االستماع حتتاج إىل الوسيلة املناسبة

( لتالميذ Plotagon Storyاالستماع ابستخدام الوسائل املتعددة برجمة فلواتغون ستوري )
  .(Borg & Gallبنموذج بروغ وغال ) السالمية احلكومية الثانية ماالنجاملدرسة املتوسطة ا

طورت اآلالت حىت اليتقيد ما ميكن أن يراه اإلنسان ابملكان أوالزمن. يقول شرام: يف 
أول األمر جاءت آلة التصوير )الكمريا( وأجهزة العرض. مث داء طبع الصور مث استوديوهان 

نسان يسمع وُيسَمع كذلك اخرتعت اآلالت اليت جتعل اإلالسينما والتوزيع ودور العرض.  
على بعد مسافات هائلة وحتوير ذلك صممت شبكات التلفون الكربى والتسجيل الصويت 

املشاهدة وجد األساس لألفالم الصوتية واملذايع. وملا انصمت آالت االستماع إىل آالت 
                                                      

 50-47، ص: املهارات اللغوية  ... د فوؤاد عليان، أمح  65
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رها فقد نشأ احلرص على اكتساب أما من نشأة املعلومات والتكنولوجيا وتطو  66التلفزيون.
التقدم يف استحدام حصيلة التكنولوجي يف عملية التعليم. واملعلم متطلب ابلقدرة على 

 67استعمال األجهزة التعليمية املتعددة يف املعدسة.
فأن يستخدمة لتقدمي  أوالتكنولوجياإذن بوجود هذا التقدم الزمن إما من املعلومات 

ويرها إما من الوسائل التعليمية فيه أواملواد التعليمية فيه أوغريه. وأحد تعليم اللغة العربية وتط
ها أقامت الباحثة على تطوير مواد مهارة االستماع ابستخدام برجمة فبواتغة ستوري. هذه 

اللغة األجنيبة غري اللغة العربية. بعد  الربجمة هي الربجمة اليت يف العادة مستخدمة لتعليم
شكلة السابقة يف تلك املدرسة فتقدم الباحثة هذا التطوير بتلك الربجمة معرفة الباحثة امل

 مناسبة ابلنظرية السابقة عن التقدم التكنولوجي املوجود.

تطوير مواد مهارة االستماع ابستخدام الوسائل املتعددة ص خصائ املناقشة عن .ب
سالمية ( لتالميذ املدرسة املتوسطة االPlotagon Storyاتغون ستوري )برجمة فلو 

 احلكومية الثانية ماالنج

دخلت هذه الربجمة إىل الوسائل املتعددة ألن  فيها العناصر لعناصر الوسائل املتعددة. 
هرمان دوي سوجاان و  (Munir) يوجد رأاين عن عناصر الوسائل املتعددة يعين ملونري

(Herman Dwi Sujono)ملونري ة . يوجد الفرق القليل بينهما، عناصر الوسائل املتعدد
(Munir : يعين ) الصورة، والفيديو، الرسوم املتحركة، والسمعي، الكتابة، والرسوم البيانية و

( هي: الكتابة، والصورة، Herman Dwi Sujonoوأما هلرمان دوي سوجاان ) 68والتفاعل.
 69والرسوم املتحوكة، والفيديو.والصوت، 

 (Plotagon Storyاتغون ستوري )فلو  فدخلت تلك العناصر السابقة كلها إىل هذه برجمة
(، ولكن إلنتاج هذا Herman Dwi Sujonoرمان دوي سوجاان )أوهل (Munir)ملونري إما 

                                                      
 91... ، ص: اللغة العربية عبد العزيز شرف،  66

67 Azhar Arsyad, Media Pembelajaran, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet. VI, Ed. I, 2005), hlm. 

2 
68 Munir, Multimedia Konsep ... , hlm.16-19 
69 Herman Dwi Surjono, Multimedia Pembelajaran  ..., hlm. 6 
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البحث حذفت إحدى العناصر وهي الكتابة. ألن  يف تعليم مهارة االستماع الحيتاج إىل 
فسوف التالميذ  إذا تظهر الكتابة فيهالكتابة يف الفيديو ليكون هذه الوسيلة املتعددة فعالة. 

االستماع ليس عملية سهلة فهوالينفصل على مع أن اليفهم ويفسر املعىن منه أبنفسهم. 
ت املسموع وإدراك معاين الكلمات واجلمل فحسب، بل إمنا يتطلب فوق استقبال الصو 

هذا االندماج الكامل بّي املتكلم واملستمع كما حيتاج من املستمع إىل بذل اجلهد الذهين 
تخلص املعلومات وينقدها وحيللها وابلتايل يتفق مع املتكلم يف رأية أوخيتلف معه. حىت يس

استخدام حواس: البصر، والسمع، والعقل يف متابعة فاالستماع أداء متكامل يتطلب 
املتكلم وفهم معىن ما يتكلم به، وحتديد أفكاره، واجراء عملية الربط بّي األفكار 

 70.املتعددة
عطى إىل التالميذ عليهم أن يفهم ويفسر أنفسهم حىت يستخلص إذن من الفيديو امل

إستعداد مواد مهارة االستماع جيدا ليكون وهذه كلها جزء من يف الذهن.  املعلومات فيه
للحصول على اإلتقان اجليد لفهم االستماع، تعد مادة االستماع مناسبا ابلنظري :  فعالة.

71للطالب مهمة جًدا يف عملية تعلم اللغة.
  

تطوير مواد مهارة االستماع ابستخدام الوسائل فعالية استخدام املناقشة عن  .ج
( لتالميذ املدرسة املتوسطة Plotagon Storyتوري )املتعددة برجمة فلواتغون س

 االسالمية احلكومية الثانية ماالنج

بعد إقامة االختبار القبلي والبعدي إما يف الفصل التجرييب )الفصل الثامن أ( ويف 
مواد مهارة االستماع ابستخدام يعرف أن استخدام  لفصل الضابط )الفصل الثامن ب(ا

فعالة لتعليم مهارة االستماع  (Plotagon Storyاملتعددة برجمة فلواتغون ستوري )الوسائل 
، نظرا كذلك إىل نتيجة التالميذ يف االختبار البعدي يف الفصل التجرييب )الفصل الثامن فيه

وهذه كما قد ذكر يف  .80ميذ فيه بلغ النتيجة فوق النتيجة احملددة أوفوق أ( أن كل التال

                                                      

 50-47، ص: ... املهارات اللغوية أمحد فوؤاد عليان،   70

71 Naci Yilzid & Mustafa Albay, International Journal of Social Sciences & Educational Studies, 

The Role  ... , hlm. 5 
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: أن جناح دريل يوليط غومسان غامز وجوهاىن أندراي مورنو جووالرلعاملية لإحدى اجمللة ا
التعليم أحده ينظر من انحية نتيجة التالميذ. وإذا وصلت النتيجة إىل اهلدف أوالنتيجة 

 72فيه وقد وصل إىل األهداف من التعليم فيه. احملدودة فقد جنح التعليم
 Plotagonفلواتغون ستوري ) املتعددة برجمةوجبانب آخر، يعرف أن هذه الوسيلة 

Story) ذ لتعلم مهارة االستماع يف الفصل ألن توجد الرسوم أكثر جاذبية عند التالمي
جيعل الفيديو ويستعمله  التصميم بتلك الربجمة أيضا سهلة ويستطيع أن املتحركة فيه وأدواهتا.

دريل يوليط غومسان ل ابلدراسة السابقة كذلك لمناسبا  .إما يف املهمول أويف احلاسوب
( Plotagon Storyيعمل برجمة فلواتغون ستوري )أن  :غامز وجوهاىن أندراي مورنو جووالر

تضمن والكمبيوتر أواحلاسوب. ي (Mac)وماك  (iPhone)وإيفون   (iPad)على أجهزة إيفاد 
ذلك جمتمًعا رقمًيا خاًصا حيث يتم مشاركة مقاطع الفيديو اخلاصة ابلطالب فقط بّي 
زمالء الدراسة ملراجعات األقران والتعليقات، بينما ميكن للمدرسّي املشاركة واملراقبة على 

 73مجيع األنشطة.

                                                      
72 Derly Yuleith Guzman Gamez & Johana Andrea Moreno Cuellar, Universidad de la Amazonia 

Florencia Colombia, The Use of ..., hlm. 143 

73 Derly Yuleith Guzman Gamez & Johana Andrea Moreno Cuellar, Universidad de la Amazonia 

Florencia Colombia, The Use of ..., hlm. 143 
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 الفصل السادس
 االختتام

 اخلالصة .أ
اد مهارة االستماع ابستخدام الوسائل تطوير مو بعد انتهاء من إجراء حبث العلمي عن 

( لتالميذ املدرسة املتوسطة االسالمية Plotagon Storyاملتعددة برجمة فلواتغون ستوري )
 لباحثة على اإلستنتاج واالستتنباط األخري كما يلي :، فحصلت ااحلكومية الثانية ماالنج

ددة برجمة فلواتغون ستوري تطوير مواد مهارة االستماع ابستخدام الوسائل املتعجيري . 1
(Plotagon Storyلتالميذ املدرسة املتوسطة االسالمية احلكومية الثانية ماالنج ) 

( ابخلطوات : أ( املشكلة. معرفة هذه املشكلة Borg & Gallعلى منوذج بروغ وغال )
من خالل املقابلة واملالحظة. ب( مجع البياانت. بعد معرفة املشكلة فتجمع 

حليل احلاجة من خالل االستبانة. ج(تصميم االنتاج. يتكون هذا البياانت لت
التصميم من كيفية حتميل الربجمة وتصميم الشخصية وتصميم احلوار أوالفيديو. د( 

صديق االنتاج. يتكون التصديق هنا من خبري اللغة وخبري التصميم وخبري املواد. ت
على اجملموعة الصغرية بعدد  ه( تصحيح االنتاج. و( جتريبة االنتاج. هذه التجريبة

تلميذا للفصل الثامن. ز( تصحيح االنتاج. ح( التجريبة امليدانية. هذه التجريبة  12
الثامن " أ " ابملدرسة املتوسطة االسالمية احلكومية  يف الفصل التجرييب يعين الفصل

 الثانية ماالنج. أقامت فيه االختبار القبلي واالختبار البعدي. 
واد مهارة االستماع ابستخدام الوسائل املتعددة برجمة فلواتغون ستوري مخصائص   .2

(Plotagon Story لتالميذ املدرسة املتوسطة االسالمية ) احلكومية الثانية ماالنج
(. ب( Plotagon Storyتتكون من : أ( الرمز من برجمة فلواتغون ستوري )
 . و( التعاملالشخصية. ج( املكان. د( الصوت. ه( احلركة أوالتعبري
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دام الوسائل املتعددة برجمة فلواتغون ستوري مواد مهارة االستماع ابستخاستخدام   .3
(Plotagon Storyلتالميذ املدرسة املتوسطة االسالمية احلكومية الثانية ماالنج )   كما

% )ممتاز(،  90يلي: فع الية اإلنتاج من انحية تصديقات من اخلرباء : خبري اللغة 
% )ممتاز(. وأم ا نتيجة  94% )ممتاز(، تصديق خبري املواد  92تصميم خبري ال

 نتيجة التائي اجلدول ) >(  Hitung Tاالختبار التائي هي نتيجة التائي احلساب )

Tabel T = )  27400،10 < 86679،0   فقد ات ضح االستنباط منها أن . Ho 
رة االستماع ابستخدام مواد مهامقبول مبعىن فيه التأثري استخدام  Haمردود و 

مواد إىل مساعدة فهم ( Plotagon Storyالوسائل املتعددة برجمة فلواتغون ستوري )
كومية ابملدرسة املتوسطة االسالمية احل تالميذ الفصل الثامنتعليم مهارة االستماع 

 فهذه الربجمة فع اال لتعليم مهارة االستماع فيه.الثانية ماالنج، 
 االقرتاحات .ب

 من نتائج البحث تقدمت الباحثة االقرتاحات كما يلي :انطالقا 
يرجى مدرس اللغة العربية أن تستفيد اإلنتاج من هذا البحث التطويري مفيدا اتما  .1

 يف تعليم اللغة العربية خصوصا ملواد مهارة االستماع الفصل الثامن
 يرجى هذا اإلنتاج حل املشكلة لتعليم مهارة االستماع.2
 هبذا املوضوعيكون هذا البحث مرجعا من املراجع للبحث العلمي املتعلق يرجى أن .3
أن يطور هذا البحث للمرحلة الدراسية األخرى غري املدرسة  يرجى للباحث اآلخر.4

 املتوسطة للفصل الثامن
يرجى للباحث اآلخر أن يطور هذا البحث ملهارات اللغة العربية األخرى غري مهارة .5

 االستماع
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 غري اإلنتاج

 حملة املدرسة املتوسطة االسالمية احلكومية الثانية ماالنج ❖
 احلكومية الثانية ماالنجنبذة اترخيية املدرسة املتوسطة االسالمية  .أ

يف قرية سدايو. مث سنة  1948املتوسطة االسالمية تورين يف سنة بدأ إبقامة املدرسة 
سنوات. مث يف سنة  4( PGAPيغري اسم املدرسة إىل تربية املدرس الدينية األوىل ) 1953
سنوات  4 ( منPGAPيوجد التغيري على مدة التعل م يف تربية املدرس الدينية األوىل ) 1970

( إىل تربية املدرس PGAPبية املدرس الدينية األوىل )سنوات.وكذلك يغري امسها من تر  6إىل 
(، وموضعها تنتقل من شارع كانتور إىل شارع فاعليما سوديرمان PGALالدينية الكمالية )

 تورين. 64رقم 
هور حتت رايسة إمام سوفرييادي قد وقعت مدة االنتقال والتحول وهي بظ 1978سنة 

لدينية ووزير الرتبية والثقافة ووزير الداخلية ( يعين  وزراء ) وزير ا 3وبوجود رسالة القرار من 
أن  تربية املدرس  1978مارس  16تنطبق يف التاريخ  1978سنة  16رسالة القرار رقم 

( األهلية يف أحناء االندونيسيا للفصل األول والثاين والثالث يكون املدرسة PGAالدينية )
والسادس يكون املدرسة الثانوية األهلية. وسنة املتوسطة األهلية وأما للفصل الرابع واخلامس 

يف التاريخ  Kep/ E/ 192/ 1982خترج مدير عام البمبقة االسالمية رسالة القرار رقم :  1982
 .1أن  يغري اسم املدرسة إىل املدرسة املتوسطة االسالمية فيليال ماالنج  1982يونيو  26
فتقدم حكوميتها  1986يناير  13ء يف التاريخ عد نيل املكان أوامليدان بوثيقة البيع والشراب

إىل مكتب  1989أغسطس  29من خالل مكتب الشؤون الدينية ماالنج يف التاريخ 
. فخرجت رسالة القرار 1989أغسطس  30الشؤون الدينية جاوى الشرقية يف التاريخ 

 وكانت املدرسة 137/1991برقم:  1991يوليو  11 على حكومية املدرسة يف التاريخ
 املتوسطة االسالمية احلكومية تورين.



 

 

 

 

 
عن إصالح أمساء املدرسة يف أجناء  2016سنة  673بوجود قرار الشؤون الدينية رقم 

املدرسة االندونيسي، فيغري اسم املدرسة من املدرسة املتوسطة االسالمية احلكومية تورين إىل 
 املتوسطة االسالمية احلكومية الثانية ماالنج.

 ملدرسة املتوسطة االسالمية احلكومية الثانية ماالنجرؤية وبعثة ا .ب
 رؤية هذه املدرسة هي :

 " تكون املدرسة ابملعيار الوطنية املمتازة واالسالمية والتنافسية "
 وأما بعثتها هي :

 الرتبية الوطنية.  تطو ر املدرسة مناسبة مبعيار 1
حىت تستطيع أن تطور   ICT.  تقام التعليم السياقي واحلركي واالبداعي ومبعيار 2

 كفاءة التالميذ يف براعة العلوم واملعلومات والتكنولوجيا
.  تيسري وحضانة القدرة والكفاءة والرغبة للتالميذ حىت هم يستطيعون متطورا 3

 أبحسن ما ميكن وابلغاية 
 و ي خصائص االسالم يف عناصر عملية التعليم.  تطو ر وتق4
 يع سكان املدرسة كما قد عّي يف شريعة االسالم.  حضانة الوعي للعبادة على مج5
.  حضانة السلوك على بيئة املدرسة إما املادي أوغري املادي حىت تكون بيئة املدرسة 6

 املتناسقة والتفاضية للرتبية والتعليم 
   املنجز وثقافة العمل اجلودة .  حضانة الكربايء على 7

 سالمية احلكومية الثانية ماالنجاألنشطة املمتازة يف املدرسة املتوسطة اال .ج
 األنشة املمتازة يف هذه املدرسة هي :

 (PDCI).  الفصل التسارع 1
 .  الفصل التحفيظ2
 الفصل اللغة االجنليزية .3



 

 

 

 

 الفصل الرايضة .4
 الفصل العلوم . 5
 KIRالفصل أوملبياد و  .6

 رؤساء املدرسة املتوسطة االسالمية احلكومية الثانية ماالنج .أ
 ّي مكسونحس .1
 احلاج مسرور .2
 احلاج رضوان  .3
 احلاجة إستوتيك ماميك .4
 حممد توفيق .5
 احلاجة خريية .6
 فونو .7

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 أمساء التالميذ يف الفصل التجريب

 االسم الرقم
 لوجي سندي ماهارديكعبد هللا  1
 عبد هللا وينا سندي ماهارديك 2
 أمحد انزل 3
 عائشة احلرية 4
 لسي أوليا فوتريأاننىت ج 5
 خرية األوىل 6
 ديندى سلسبيلة 7
 حلمي حيي ابسوجنىي 8
 هيشام فتحور راشد 9

 حممد إهلام وسجاكسونو 10
 حممد دىف نور غين إيكا فوترا 11
 فارحان رمضاينحممد  12
 حممد حونت وجيااي دانو 13
 نبيلة إندرييانيعتيياس 14
 اندية الكرمية 15
 جنوى سلسبيلة 16
 نيسمارى شهد نبيلة رمضاين 17
 نوفيك رزقي سلسبيلة 18
 قانيتا فربينا الزهرة 19
 رادتيا فرامنتيو فوترا  20
 رادتيا رمحداين سارداان ؤاتمى 21



 

 

 

 

 أوليا دامااينيترمحة  22
 وندي أورى رفيلينا 23

 أمساء التالميذ يف الفصل الضابط

 االسم الرقم
 نأديندى فوتري جاحيانيع ووال 1
 أمحد فاهم فورقان 2
 أماندى نورى شافينا 3
 ابختيار مسعود 4
 دوي رغيتا شهلو 5
 إيفى يوليياىن 6
 هيشام فديغا إنسان تيغار 7
 فاراديىنكيشى  8
 ليلى أوليا ودايوايت 9

 حممد نور رمحة جماهدين 10
 حممد فامبودي ابكيت 11
 حممد حلمي 12
 حممد إرشاد ريسنو 13
 إيفان فربييانتو حممد 14
 حممد فاجني فراستيو 15
 حممد نور الرمحان 16
 حممد أديتيا أجي ويرايودى 17
 حممد سوفيان فهمي 18
 الرمحانموطي عّي  19



 

 

 

 

 اندين إليسا فراتيوي 20
 فاتح دمياس روحان هداية 21
 راديتيا رزق هللا انردى 22
 رابيعة اإلملى 23
 سييت هيجراينتو الصاحلة 24
 فيسي ستيادين 25

 أمساء التالميذ يف اجملموعة الصغرية

 االسم الرقم
 أجيع موشاريياين فوتري 1
 ددي كوسوما وارداين  2
  ديندى سلسبيلة 3
  دوين أغوع فراكوسو 4
 فيك طهارة  5
 هيشام فديغا إنسان تيغار 6
 إيكى فوسفيتاساري 7
 إملا حممومدة 8
 لؤلؤ املفيدة 9

 رحان رمضاينحممد فا 10
 اندين إليسا فراتيوي 11
 نوفلييا دانييار 12

 
 
 



 

 

 

 

 والبعدياألسئلة لإلختبار القبلي 
Nama  : ________________________________________ 

  No. Absen : ________________________________________ 

 َأِجْب هِذه اأَلْسِئَلَة ُمَناِسًبا اِبحِلواِر !
 َمْن يفِّ احلَِّوارِّ ! أُذُْكرْ  .1

 ________________________________________ 
 َماَذا يَ ْعَمُل َأمْحَد ؟ .2

 ________________________________________ 
َفُة الطَبِّْيب ؟ .3  َماَوظِّي ْ

 ________________________________________ 
 َمْن َيْطُبُخ اأَلْطعَِّمةَ ؟ .4

 ________________________________________ 
 أُذُْكْر املِّْهَنَة املوُجوَدة يفِّ احلَِّوارِّ ! .5

 ________________________________________ 
 لَِّماَذا يَ َتَسرَُّع َحَسن للرُُّجوعِّ إِّىَل البَ ْيتِّ ؟ .6

 ________________________________________ 
 الَقَدمِّ ؟َة ُكرَّة َهْل ُيَشاَهَد َحَسن َوَأُخوُه ُمَبارَ  .7

 ________________________________________ 
عُِّب بُِّسْرَعٍة ؟ .8  لَِّماَذا جَيْرِّي الالَّ

 ________________________________________ 
 َمْن ُيَصف ُِّر ؟ .9

 ________________________________________ 



 

 

 

 

 َقَدمِّ ؟َكْم الَنتِّْيَجة يفِّ ُمَباَرة ُكرَّةِّ ال .10
 ________________________________________ 

 َمنِّ املَرَض ؟ .11
 ________________________________________ 

 ممَِّّا َيْشُكو َأُب َنوَفل ؟ .12
 ________________________________________ 

 َميَت َشُعَر َأُب َنوَفل بِّذلَِّك اأَلمَل ؟ .13
 ________________________________________ 

 َهْل َمَكَث َأُب َنوَفل يف املْسَتْشَفى ؟ .14
 ________________________________________ 

 " ؟ُسَعال  َما َمْعىَن " .15
 ________________________________________ 

 أَْيَن يَ ْعَمُل الَصْيَديلِّ ؟ .16
 ________________________________________ 

 َواُء الثَّاينِّ موُجوٌد يفِّ الَصيَدلِّيَّةِّ ؟َهْل الدَ  .17
 ________________________________________ 

 َكْيَف َيْستَ ْعمُِّل الَدَواُء الَسائُِّل ؟ .18
 ________________________________________ 

 َكْم ََثَُن الَدَواء ؟ .19
 ________________________________________ 

 لَِّمْن الَدَواء ؟ .20
 ________________________________________ 

 



 

 

 

 

ANGKET KEBUTUHAN SISWA  

 

Mata Pelajaran : Bahasa Arab 

Nama   : __________________________ 

Petunjuk  : 

1. Angket ini untuk menganalisis kebutuhan siswa terhadap “ Pengembangan 

Materi Maharah Istima’ dengan Menggunakan Plotagon Story “ 

2. Berilah tanda “√” pada kolom yang telah disediakan dengan ketentuan  

sebagai berikut: 

Jawaban  Keterangan Skor 

SS Sangat Setuju 5 

S Setuju 4 

N Netral 3 

TS Tidak Setuju 2 

STS Sangat Tidak Setuju 1 

 

3. Silahkan memberikan kritik dan saran pada lembaran yang telah disediakan 

4. Pendapat, kritik, maupun saran anda dalam angket ini berguna untuk 

persiapan “Pengembangan Materi Maharah Istima’ dengan Menggunakan 

Plotagon Story “ 

 

No  Aspek yang Dinilai SS S N TS STS 

1 Pembelajaran bahasa Arab kurang menyenangkan      

2 
Anda kurang antusias dan kurang bersemangat 

mengikuti pelajaran bahasa Arab materi maharah Istima’ 

     

3 
Pembelajaran maharah Istima’ sesuai dengan materi 

yang ada di buku 

     

4 
Penyampaian guru terkait materi maharah Istima’ 

membantu anda untuk memahami materi 

     



 

 

 

 

5 

Media yang digunakan guru dalam pembelajaran Istima’ 

kurang menarik dan kurang membantu pemahaman 

materi 

     

6 
Anda mengalami kesulitan dalam pemahaman materi 

maharah Istima’ 

     

7 

Film yang diperlihatkan guru ketika maharah Istima’ 

sulit dipahami dan tidak sesuai dengan materi Istima’ 

dalam buku ajar 

     

8 Materi Istima’ di buku ajar  mudah dipahami      

 

9 

Anda merasa bosan ketika pembelajaran maharah 

Istima’ 

     

10 
Materi Istima’ di buku ajar perlu dikembangkan ke 

dalam sebuah aplikasi yang menarik 

     

 

Kritik dan Saran : 

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

  

 
 
 



 

 

 

 

ANGKET KEPUASAN SISWA  

 

Mata Pelajaran : Bahasa Arab 

Nama   : __________________________ 

Petunjuk  : 

1. Angket ini untuk menganalisis kepuasan siswa terhadap “ Pengembangan 

Materi Maharah Istima’ dengan Menggunakan Plotagon Story “ 

2. Berilah tanda “√” pada kolom yang telah disediakan dengan ketentuan  

sebagai berikut: 

Jawaban  Keterangan Skor 

SS Sangat Setuju 5 

S Setuju 4 

N Netral 3 

TS Tidak Setuju 2 

STS Sangat Tidak Setuju 1 

 

3. Silahkan memberikan kritik dan saran pada lembaran yang telah disediakan 

4. Pendapat, kritik, maupun saran anda dalam angket ini berguna untuk 

meningkatkan kualitas dan kekurangan dari “Pengembangan Materi 

Maharah Istima’ dengan Menggunakan Plotagon Story “ 

 

No  Aspek yang Dinilai SS S N TS STS 

1 
Aplikasi Plotagon Story mempermudah anda dalam 

pembelajaran maharah Istima’ 

     

2 

Penggunaan aplikasi Plotagon Story lebih menarik 

perhatian dan menambah semangat anda belajar 

maharah Istima’ 

     

3 Rekaman suara yang ada dalam video jelas      

4 
Bahasa yang digunakan dalam aplikasi Plotagon Story 

mudah dipahami 

     



 

 

 

 

5 

Anda merasa nyaman dan terbantu dengan penggunaan 

aplikasi Plotagon Story dalam pembelajaran maharah 

Istima’ 

     

6 
Materi dalam aplikasi Plotagon Story sesuai dengan 

materi maharah Istima’ yang ada dalam buku ajar 

     

7 
Aplikasi Plotagon Story sesuai digunakan untuk jenjang 

anak MTs kelas VIII 

     

8 
Anda merasa puas dengan adanya pengembangan materi 

maharah Istima’ dengan menggunakan Plotagon Story 

     

 

Kritik dan Saran : 

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

  

 

 

 

 
 
 
 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

  

   التصديق خببري اللغة

 التصديق خببري التصميم



 

 

 

 

  

   التصديق خببري املواد

 الفصل التجريب



 

 

 

 

  

 الفصل الضابط
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 الذاتية السرية
 

 : كنت اندية سلمى   االسم
 1994مارس  31ابجيتان، :  مكان واتريخ امليالد

 م
 : املرأة   اجلنس

 : إندونيسية   اجلنسية
 : مكرم   الوالد

 : أم  جناح   الوالدة
 : ابجيتان   العنوان

 : املستوى الدراسي

 السنة املستوى الدراسي الرقم
 2001 – 2000 روضة بستان األطفال ابجيتان 1
 2006 – 2001 االبدائية احلكومية 1مدرسة ابليهارجو  2
 2009 – 2006 مدرسة اإلميان للبنات املتوسطة االسالمية 3
  2012 – 2009 مدرسة اإلميان للبنات الثانوية االسالمية 4

5 
سرجاان يف قسم تعليم اللغة العربية جامعة موالان 

  2018 – 2014 مالك إبراهيم ماالنج

موالان املاجستري يف قسم تعليم اللغة العربية جامعة  6
 2020 - 2018 مالك إبراهيم ماالنج

 


