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 بسم هللا الرمحن الرحيم
 

 
ِّ   مِّن    م َعق َِّبات    لَه   هِّم    َما  ي  َغري ِّ و ا  َحّت    بَِّقو م    َما  ي  َغري ِّ    اَل   هللاَ  إِّن    هللاِّ   أَم رِّ  مِّن   ََب َفظ و نَه    َخل فِّهِّ  َومِّن    َبَدي هِّ   َبي  َن  ف سِّ  بَِّقو م    هللاَ  َ أَرَاد  َوإَِّذا  ِبِّ

نِّهِّ   مِّن    هَل م    َوَما  َله    َمَرد    َفالَ   س و ًءا  (11 :  الرعد)  َوال    مِّن    د و 
 
 

“Baginya (manusia) ada malaikat-malaikat yang selalu menjanganya bergiliran, dari depan dan 

belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah 

keadaan suatu kaum sebulum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah 

menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka taka ada yang dapat menolaknya dan tidak ada 

pelindung bagi mereka selain Dia.” 
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 اإلهداء
 أهدي هذا البحث اجلامعي إىل:

 احملرتمان واحملبوابن اللذان ربياين ابإلخالص والرمحة  سواترمنان وأيب    رستاميأمي 

  وأستاذايت احملرتمي واحملبوبييتأساتذ 

 عسى هللا أن يطول عمرهم وعافيهم ويسهل أمورهم

 ومجيع أهلي األحباء على دعائهم للنجاح يف مجيع أموري وخاصة يف احلياة والتعليم
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 كلمة شكر وتقدي 

 رسول هللا سيدان حممد صلى هللا عليه وسلماحلمد هلل الذي أنزل القرآن بلسان عريب مبي، والصالة والسالم على  
 .حابه أمجعي، أما بعد وأصته ودعا بدعوته إىل يوم الدين. وعلى آله  نبس  یالعريب املبي. ومن اهتد 

 Application for برجمةتصميم " مبوضع  معيهللا بعونه ومتت كتابة هذا البحث اجلا إىل محدا هلل وشكراأقول 

Listening إىل الذين كانوا هلم فضل يف إمتام هذا البحث  ميأمجل الشكر والتقد . وتتقدم الباحث"لرتقية مهارة االستماع
 ومل يبخلوا أحدهم بشيئ طلبت، منهم:

 .االنجمدير جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية مب  عبد احلارس املاجستري،الدكتور    فضيلة األستاذ .1
املاجستري، عميد كلية علوم الرتبية والتعليم جامعة موالان مالك إبراهيم  أغوس ميمونالدكتور احلاج  فضيلة .2

 اإلسالمية احلكومية مباالنج.
موالان مالك إبراهيم اإلسالمية  معةة جاالدكتورة مملوءة احلسنة املاجستري، رئيسة قسم تعليم اللغة العربي فضيلة .3

 .جناحلكومية مباال
املشرف اليت أفادت مين علميا وعمليا ووجهت خطواته يف كل مراحل املاجستري،  سالمت دارين  الدكتور    فضيلة .4

علمه يوما عن مساعدة البحث بإعداد هذا البحث منذ بداية فكرة البحث حّت اإلنتهاء منه، قلم تبخل 
 واجلزاء. يم الثواب  ظ، ومن هللا العميمين خالص الشكر والتقد  ، فلههوتوجيه

منذ والدهتا حّت تصل إىل  رستامي، املعلم األول يف حياة الباحثوأمي    سواترمانفضيلة الوالدين احملبوبي، أيب  .5
 عمرها اآلن.

بية كلية علوم الرتبية والتعليم يف قسم تعليم اللغة العر واألستاذات من املدرسة االبتدائية حّت اجلامعة    ةمجيع األساتذ  .6
موا من العلوم  على ما قد  مي والتقد  الشكر   كلجامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنج. فلهم مين  

 .خري اجلزاء  والتشجيع وجزاهم ا هللا عين    ارفواملع
يف قسم تعليم اللغة العربية كلية علوم يف البيت ويف اجلامعة و   م ابلشكر والتقدمي لكل الزمالء والزميالتين أتقد  فإن   .7

م يف هتوتوجيهاهتم وتعليقا مهتالرتبية والتعليم جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنج على إرشادا
 .املناقشة، وعلى دعمهم وتشجيعهم لنا على إمتام هذا البحث وأمتىن هلم دوام النجاح والتوفيق

، أسعدكم هللا يف الدارين وأشكركم جزيل الشكر على 2021مت هذا البحث بعون هللا وتوفيقه يف شهر مايو سنة 
 .التوفيق واهلداية  اهتمامكم وكرمكم وهللا ول  
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جاان يف قسم تعليم اللغة العربية  ر التوفري شروط النجاح لنيل درجة سأقر ِبن هذا البحث اجلامعي الذي حضرته 
 Applicationتصميم برجمة  :  االنج حتت املوضوعمبكلية علوم الرتبية والتعليم جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية  

for Listening  لرتقية مهارة االستماع ىف املدرسة املتوسطة اهلداية دونواريه كارنبلوسو ماالنج". 

ي أنه يأحد استقباال أنه أتليفه وتب ىدعااع غريي أو أتليف األخر وإذا حضرته وكتبته بنفسي وما شورته من إيد   
، ولن تكون مسؤولية على املشرف أو على مسؤول قسم تعليم اللغة فأان أحتمل املسؤولية على ذلك َبثيفعال ليس من 

يت حرر هذا اإلقرار بناء على رغب. االنجمالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية مب العربية كلية علوم الرتبية والتعليم جامعة موالان
 .اخلاصة والجيربين أحد على ذلك

 2021يونيو   3ماالنج، 

 صاحب اإلقرار

 

 حممد عزيز

 17150001رقم القيد: 
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 مستخلص البحث

. َبث جامعي. قسم تعليم اللغة لرتقية مهارة االستماع Application for Listening برجمةتصميم . 2021 حممد. عزيز،
الدكتور العريية، كلية علوم الرتبية والتعليم، جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنج. املشرف: 

 املاجستري  سالمت دارين

 ، مهارة االستماعربجماتالالكلمات اإلشارة:  

ميكن زري وجودها وأنه يدعم عملية   مهما ىف عملية التعليم ىف العصر احلديث وال  االتعليمية عنصر   ربجماتكانت ال
ىف التعليم.   ربجماتالتعليم لتكون أكثر فعالية ولتحقق أهداف التعليم بسهولة. لذالك ال ميكن أن الناس أن يبال استخدام ال

 تخيارا للمدرسي ىف مجع املواد والوسيلة التعليمية. خطط Application for Listening ربجمةرجا الباحث أن يكون ال
Application for Listening  .ابلفيديو املأخوذة من املخرب ليساعد املدرس ىف تطبيق الثقافة العربية عند الدرس 

للتالميذ فصل السابع  Application for Listening . ملعرفة عملية تصميم برجمة1أهداف هذا البحث هو : 
 Application for Listening برجمة. ملعرفة صالحية وسيلة 2 للمدرسة املتوسطة اهلداية دونواريه  كارانبلوسو ماالنج

 Application برجمة. ملعرفة فعالية وسيلة 3للتالميذ فصل السابع للمدرسة املتوسطة اهلداية دونواريه  كارانبلوسو ماالنج 

for Listening   للتالميذ فصل السابع للمدرسة املتوسطة اهلداية دونواريه كارنبلوسو ماالنج. كان هذا البحث َبثا تطويراي
أسلوب مجع البياانت و الرموز الباحث االختبار القبلي والبعدي كواستخدم    (Borg&Gall)ابستخدام النظر من بوغ وغال  

Paired Sample T-Test   لتحليل البياانت. 

، أخذت املواد التعليمية املناسبة  Application for Listeningابسم  ةالتعليمي ربجمةونتيجة هذا البحث هي ال
من : املفردات وترمجتها واألمثلة البيسيطة  ربجمةال ت، اشتمل”Bahasa Arab Kelas 7 MTs“املنهج الرمسي من الكتاب 

، والفيديو املأخوذة من املخرب ليكون مرجعا عند ربجمةمثلة ىف الوالصور عن املفردات والوسيلة السمعية يتحدث عن األ
بواجهة املستخدم العصرية والرسوم   Application for Listeningالتالميذ ملعرفة كيفية نطق املفردات عند العريب. مت تصميم ِّ 

املواد والوسيلة التعليمية والتجريب امليداين ىف املدرسة املتوسطة اهلداية  خبريحقق من حركة كالصحيفة الرئيسية، قام التاملت
  دونواريه كارنبلوسو ماالنج.



 

 ل  
 

ABSTRACT 

Aziz. Muhammad (2021). Application for Listening App Creation to Increase Listening Capability. 

Language Education, Tarbiyah and Teaching Faculty, Maulana Malik Ibrahim State Islamic 

University of Malang. Supervisor: Dr. Slamet Daroini, M. A 

Keyword: Application, Listening Capability 

Applications are important element for learning process in the modern era, because their 

existence can’t be ignored anymore, beside it can support the learning process to be more effective 

and learning objectives can be easily achieved. Therefore, using applications in the learning process 

can’t be ignored. In line with development of time, researcher hoped that Application for Listening 

can be teacher’s alternate for collecting materials and lessons. Application for Listening designed with 

some videos from native to help teachers teaching Arabic traditions in listening lesson. 

The aim of this research is : 1. To know the process of creating Application for Listening for 

teaching student class 7 Mts Al-Hidayah Donowarih Karangploso Malang 2. To know advisability of 

Application for Listening for teaching student class 7 MTs Al-Hidayah Donowarih Karangploso 

Malang. 3. To know the effectiveness of Application for Listening for teaching class 7 MTs Al-

Hidayah Donowarih Karangploso Malang. This research is a developmental reseach (Research and 

Development) based on Borg & Gall’s Theory, researcher used test (Pre-Test and Post-Test) to collect 

data and used Paired Simple T-Test to analyze collected data. 

The results of this research is Application For Listening a Learning Application, the materials 

were collected form book “Bahasa Arab Kelas 7 MTs” which based from official curriculum from 

government, Application For Listening includes : Vocabulary and its meaning, basic examples for 

each vocabulary, pictures to support lesson, audio for the basic examples and video collected from 

native speaker as reference for student to know how Arabian speaks their language. Application for 

Listening designed with modern user interface and animation for cover to attract student’s attention 

in the class, validated by two experts and experimented in MTs Al-Hidayah Donowarih Karangploso 

Malang. 
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ABSTRAKS 

Aziz, Muhammad 2021. Pengembangan Applikasi Application for Listening untuk Meningkatakan 

Kemampuan Mendengar. Skripsi. Jurusan Pendidikan Bahasa Arab. Fakultas Ilmu Tarbiyah 

& Keguruan. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dr. 

Slamet Daroini, M. A.  

Kata Kunci : Aplikasi, Kemampuan Mendengar 

Aplikasi pembelajaran adalah elemen penting dalam proses pembelajaran di era modern 

karena keberadaanya sudah tidak dapat diabaikan lagi selain itu penggunaannya juga dapat 

menyokong pembelajaran untuk menjadi lebih efektif dan memudahkan dalam mencapai tujuan 

belajar. Oleh karena itu penggunaan aplikasi dalam pembelajaran tidak bisa dikesampingkan. Sejalan 

dengan perkembangan zaman aplikasi Application for Listening diharapkan dapat menjadi alternatif 

guru dalam mengumpulkan materi dan media untuk pembelajaran. Application for Listening didesain 

sedemikian rupa dengan video yang diambil dari penutur aslinya agar dapat membantu guru dalam 

mengajarkan budaya arab dalam pembelajaran istima. 

Tujuan dari penelitian ini adalah : 1. Untuk mengetahui proses pembuatan aplikasi Application 

for Listening untuk murid kelas tujuh MTs Al-Hidayah Donowarih Karangploso Malang. 2. Untuk 

mengetahui kelayakan media aplikasi Application for Listening untuk murid kelas tujuh MTs Al-

Hidayah Donowarih Karangploso Malang. 3. Untuk mengetahui efektifitas media aplikasi Application 

for Listening untuk murid kelas tujuh MTs Al-Hidayah Donowarih Karangploso Malang. Penelitian 

ini merupakan penelitian pengembangan yang beradasarkan pada teori Borg & Gall, Peneliti 

menggunakan Pre-test dan Post-Test untuk pengumpulan data dan menggunakan rumus Paired Simple 

T-Test untuk menganalisis data yang dikumpulkan. 

Hasil dari penelitian ini adalah aplikasi pembelajaran dengan nama “Application for 

Listening”, materi aplikasi diambil dari buku “Bahasa Arab Kelas 7 MTs” yang berdasarkan pada 

kurikulum resmi dari pemerintahan, secara umum terdiri dari : Kosakata dan terjemahannya, contoh 

sederhana, gambar sebagai pendukung kosakata yang ditunjukkan, media audio yang mengucapkan 

contoh senderhana pada tiap kosakata, dan video yang diambil dari penutur asli sebagai referensi 

untuk murid bagaimana orang Arab asli mengucapkan kosakata tertentu, Application for Listening 

juga didesain dengan desain User Interface Modern dan Cover bergerak yang bisa menarik perhatian 
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siswa di kelas, divalidasi oleh dua expert dan diujicobakan di MTs Al-Hidayah Donowarih 

Karangploso Malang. 
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 الفصل األول  

 اإلطار العام

 املقدمة .أ

مهارة االستماع والكالم والقراءة والكتابة، كانت مهارة  اشتملت اللغة العربية من أربع مهارات،  
  االستماع مهارة األوىل من مهارت اللغة العربية مع أهنا أول مهارة يتعلمها اإلنسان ىف احلياة وأهنا 

مهارة االستماع يفهم االناس كالم األخرين ومعرفة الفكرة كمال مهمة ىف التعامل بي الناس فب مهارة
تنمية  : . ومن أهداف مهارة االستماع هي يستطيعون أن يتعاملوا بعضهم بعضاالرئيسية فيه حيت

تنمية فهم الكالم املسموع السريع  و   ىف التباع املسموع   تنمية قدرة الناس و االنتباه و الرتكيز ىف اإلصغاء  
التذوق الكالم  التدريب ىف و  تعود اإلنصات ابعتبارها قيمة اجتماعية وتربوية مهمة ىف إعداد الفردو 

 ىف التفكري واختاذ القرار السريع واصدار احلكم على املسموع ىف ضوء ما مسعه  التدريبو  يةالعصر 

. قد اشتهر  يف حياة الناس ات املتنوعةتغيري ال تكنولوجي منوا واسعا وجاء حيملمنا ىف العصر 
" بعملية وإذاعة  وتعرف كلمة "التكنولوجي 1970استخدام كلمة "التكنولوجي" منذ أخر السنة 

  بنمو التكنولوجي   ت فتغري  1البياانت ابستخدام الربجميات واملعدات من احلاسوب و اإللكرتوين الرقمي. 
ىف اليومية،   منوه يلزم الناس  علي استخدام التكنولوجي كيفية الناس يف أداء حياهتم وبسبب سرعة

نوع التعليم  وتغري فيه كيفية تعليم مهارة االستماع بعد أن جاء  ،التغيري  هذا قالتعليم أحد من أنواع
ىف تعليم مهارة االستماع، بدأ املدرس أن  نمو التكنولوجي وهو استخدام التكنولوجي ب التجديد

لقرص املضغوط والوسيلة السمعية، ويقال هذا يستخدموا األلة اإللكرتونية ىف تعليم مهارة االستماع كا
 عليم اإللكرتوين.لتعليم ابسم الت

 
1 Kurniawan Teguh dan Oky Dwi Nurhayati, “Implementation of Android based Mobile Learning Application as Flexible 
Learning Media”. IJCSI (International Journal of Computer Science Issues, Vol.11, No.1, May 2014, 168 
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التعليم اإللكرتوين لغة مأخوذة من كلمة "التعليم" و"اإللكرتوين" مبعين التعليم ابستخدام األلة 
اإللكتبونية كاحلاسوب. التعليم اإللكرتوين ىف اإلصطالح مبعين "الوسيلة إلرسال املواد التعليمية واإلخبار  

" فممكن مراقبة التالميذ ابستخدامه  CD/DVD"   بوسيلة احلاسوب ويستطيع إرساهلما من اإلنرتنيت أو
وعرف أيضا بتغيري التعليم والتعليم حول املدرسة أو اجلامعة إىل شكل رقمي بوساطة   ىف حالة التعليم

 .2اإلنرتنيت

أمهية وسيلة التعليم لتسهيل التالميذ ىف فهم املواد التعليمية ولتسهيل املدرس ىف  ت قد ظهر 
، كثري من املدرس يتعلم كيفية استخدام covidأمهية وسيلة التعليم بعد إصابة الوابء    ظهورالتعليم، واشتد  

يتعلم ىف املكان  احلاسوب واحملمول ليعلم تالميذهم بوسيلة احلاسوب واحملمول، فال يلزم للتالميذ أن 
املبي وهو املدرسة أو الفصل بل يستطيعون أن يتعلمون ىف دارهم. هذا شكل من أشكال التعليم 

خاضة لتعليم اللغة    برجمات ، وقل  لكرتوين ضروري ىف هذا العصرالتعليم اإلاإللكرتوين ورأي الباحث أن  
 وقلة يكن كامال بدون تطبيق الثقافة مأخوذة من املخرب مع أن تعليم اللغة مل تعد فيديو اليت العربية

فلذالك أراد الباحث ان ينمو   .عد املعلم والتالميذ ابملواد املكتب ابملنهح الرمسي أيضاة ترمسيال ربجمةال
خاصة ىف   طة احلاسوب يناسب املنهج املستخدم إبندونيسياساعدة التعليم بوسامل اللغة العربية برجمة

 ستماع. املهارة اال

املنهج الرمسي جمهز ابلصورة   مبناسبةإن شاء هللا  ىف املفردات كالقاموس  ربجمةكز الفسوف ترت 
املفردات ىف اجلملة املفيدة   ية استعمال يفهم التالميذ كيفل  البسيطةلتسهيل فهم املفردات واألمثلة 

لة املأخوذة من املخرب كوسي  ابلفيديو  ااملفردات وتكميله  التالميذ كيفية نطق  ة ليسمعهاسمعيلوسيلة الواب
  ى الوسيطة ىف تطبيق أحد وكذالك ليكون  العريب استخدام املفردات عند املخرب أي التالميذ معرفة

وصممت   ليم اللغة العربيةثقافة العربية ابلتع حيت يعرف التالميذالثقافة العربية عند تعيلم اللغة العربية 

 
2 Munir, “Pendidikan Dunia Maya”. Ilmu & Aplikasi pendidikan Vol.4, 2017, 503. 
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بدون   امع املدرس بل يستطيع أيضا استخدامهها منفردا وال يلزم استخدامها استخدامالربجمة ليمكن 
 املدرس.

ي  . رأ ماالنج اهلداية دونواريه كارنبلوسوملدرسة املتوسطة وقد قام الباحث مبالحظة التالميذ اب 
لتالميذ خصوصا بعد إصابة  تساعد املدرس وال  ةعدم الربجمة اخلاص  الباحث بعض املشكلة الظاهرة وهي

عليم يرفع إمكانية عدم الدراسة تاخلاص لل  ربجمةمع أن عدم ال ، حيت مل يكن التعليم فعاالcovidالوابء 
يستطيع أن    ربجمةال  تصميم هذهبسسب اضطراب املدرس يف إختار الوسيلة املستخدمة للتعليم، فرجاء ب

 شكل من التعليم اإللكرتوين.الك  ربجمةطة البوسا ويتعلم التالميذ سهال مدافعاس استقامة يعلم املدر 

  برجمة  تصميم  وضوع " ملأراد الباحث أن يبحث هذا البحث اجلامعي اب شاكل السابقات من امل
Application for Listening   كارنبلوسو  لرتقية مهارة االستماع ىف املدرسة املتوسطة اهلداية دونواريه

 "ماالنج

 أسئلة البحث  .ب
 : يليبناء على متهيد البحث السابق، فاألسئلة الّت ميكن عرضها كما 

للتالميذ فصل السابع املدرسة املتوسطة   Application for Listening برجمة كيف عملية تصميم  .1
 اهلداية جونواريه كارنبلوسو ماالنج؟

املدرسة املتوسطة   سابعللتالميذ فصل ال Application for Listening برجمةوسيلة  صالحيةكيف  .2
 ؟ماالنج اهلداية دونواريه كارنبلوسو

اهلداية  املدرسة املتوسطة  سابعللتالميذ فصل ال Application for Listening برجمةوسيلة  ما فعالية .3
 ؟ ماالنج دونواريه كارنبلوسو

 أهداف البحث .ج
للتالميذ فصل السابع املدرسة املتوسطة   Application for Listening برجمةملعرفة عملية تصميم  .1

 اهلداية جونواريه كارنبلوسو ماالنج
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املدرسة املتوسطة   سابعللتالميذ فصل ال Application for Listening برجمةوسيلة  صالحيةملعرفة  .2
 ماالنج اهلداية دونواريه كارنبلوسو

املدرسة املتوسطة   سابعللتالميذ فصل ال Application for Listening برجمةوسيلة  فعاليةملعرفة  .3
 ماالنج اهلداية دونواريه كارنبلوسو

 فوائد البحث  . د
 النظرية .1

ة خصوصا للتعليم مهارة اللغة العربي برجمةتقدر إعطاء املعلومات عن  من نتائح هذا البحث
 والعادي ىف التعليم اإللكرتوين  ستماع  وعالج التسائماال

 التطبيقية .2
مناسبة   ربجمةساعدة املدرس عند التعليم الن الملاللغة العربية  برجمةأ . املدرس، ميمكن ابستخدام 

املأخوذة من  و فيديابملنهج الرمسي ولتسهيل تطبيق الثقافة ىف التعليم اللغة العربية إبعطاء ال
 . ماالنج دونواريه كارنبلوسواهلداية ملدرسة املتوسطة ولدافع تعليم اللغة العربية ىف ااملخرب 

ساعد التالميذ ىف التمكن من املواد  طة التعليم تاللغة العربية كوسا برجمةاستخدام ب. التالميذ، 
ىف البيت دون انتظار املدرس ولتسهيل فهم املفردات ِبمثلة   االتعليمية فيستطوعون استخدامه

 والفيديو  ةسمعيوسيلة اللكتابة والصورة والاملتنوعة من ا
 الباحث . 3

مرجعا  للباحث ويكون والتعليم اإللكرتوين ربجمةاملعرفة عن ال يرجى هبذا البحث يستطيع أن يزيد 
 للباحثي ىف املستقبل

 فروض البحث .ه
ستماع ىف التعليم قية مهارة اال لرت مل أثرا حسنا اللغة العربية حت برجمةأن استخدام ى الباحث رأ 

 اإللكرتوين.
 البحث حدود  . و



 

5 
 

 حتديد الباحث ىف البحث هو :  
 حدود املوضوعية  .1

للفصل   ربجمةالين ابستخدام  بشكل التعليم اإللكرتو   ذا البحث عن تعليم مهارة االستماع يبحث ه
   ابملوضوع املناسب واملأخوذ من املنهج الرمسي وهو "البيت" السابع

 احلدود املكانية  .2
 السابععلى التالميذ فصل  ماالنج اهلداية دونواريه كارنبلوسواملدرسة املتوسطة لبحث ىف قام ا

 احلدود الزمانية .3
 م 2021 مايوا 27 –  23التاريخ يعقد الباحث عن هذا البحث ىف 

 حتديد املصطلحات .ز
 برجمة .1

اليت  Application for Listeningابسم ىف التعليم اإللكرتوين  ةاإللكرتونية املستخدم الوسيلة هي
 ستماع خصوصا للرتقية مهارة اال صممها الباحث

 تصميم .2
 مهارة االستماع  ملساعدة تعليم  ربجمةصناعة ال

 ستماع مهارة اال .3
 يعرب التالميذ عن أفكارهم أو مفهوماهتم من املادة ىف املنهج صحيحا 

 السابقة الدراسات .ح

 هبا الباحث فيما سبق منها : ناحية بطريقة السياقية الّت قام  التوجد عدة َبوث ىف 

التعليم اإلبتكاري ىف التعليم  برجمةحتت املوضوع تنمية  pengadilan rambe البحث يقوم به  .1
مأسس ابإلنرتنيت إبعطاء  ربجمةاللغة العربية مأسس ابإلنرتنيت. قام هذا البحث ابلتنمية ال

مأسس   برجمةأمساء احليوان والفواكه وأدواة املدرسة ملعرفة منتهى صالحية عن املفرادات 
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ىف التعليم اللغة العربية مأسس   التعليم اإلبتكاري برجمةابإلنرتينت للغة العربية وملعرفة فعالية 
 ة هذا البحث مأسس   ربجمة، مع أن برجمةقد اختلف هذا البحث ىف أنواع ال ابإلنرتنيت.

ىف الوسيلة السمعية   وقف اجملهزة ىف البحث السابق السابق ابإلنرتنيت.والبحث  سوب ابحلا
املأخوذة من املخرب شكل  فيه الفيديو ملساعدة التالميذ ىف التعلم وأما هذا البحث استخدم

 من تطبيق الثقافة ىف التعلم اللغة العربية
أمي برية حتت املوضوع "تنمية وسيلة التعليمية للغة   و  Adtman A. Hasanالبحث يقوم به ِّ  .2

لرتقية حتفيز تعلم التالميذ". أهداف هذا البحث هو لتنمية   videoscribe برجمةالعربية من 
 Videoلرتقية حتفيز تعلم التالميذ.    video scribeالوسيلة التعليمية للغة العربية ابستخدام برجمية  

scribe الرسوم املتحركة )يد(   اجاء هب  م املتحركة ىف السبورة الرقميةلصناعة الرسو  برجمة هي
 هبذا البحث ىف األهداف س. ظهر اإلختالف بي البحث السابقيكتب ىف السبورة الدرو 

ميذ وهذا البحث لرتقية مهارة  لرتقية حتفيز التال حث السابقأهداف البمع أن  ربجمةوشكل ال
واختص   ربجمةالعامة اليت قد أدخله املدرس ىف ال يدرس الدرس  لسابقستماع وأن البحث ااال

نوعة من الصورة والكتابة والوسيلة  ابألمثلة املتبحث ىف املفردات كالقاموس مع جتهيزها هذا ال
 . فيديووالالسمعية 

عن التعرف  ربجمة ع "تصميم الابملوضو  rian fardian rizqiو   dewi tresnawatiالبحث يقومه  .3
عن  ربجمةمول. قام البحث بتصميم الحمل سويلة التعليمية ماسس ابالالعربية كط ابللغة البسب

  ة مثري   ربجمةكون الكة واملفردات واألسئلة مع الصور لتمل فيه الكرتون والرسوم املتحر تالتعرف يش 
عن  السابق، تركز البحث ربجمةىف إرتكاز ال السابقلإلعجاب. اختلف هذا البحث ابلبحث 

 لسابقالبحث ا برجمةجاء و  السابعجاء هذا البحث يناسب املنهج الرمسي للفصل  .التعرف
 لتلك  مع الوسيلة السمعية البحث ابألمثلة البسيطة ة وأتى هذامثلة البسيطات دون األابملفرد
يرتكز ىف التعرف   سابقالفيديو ىف البحث ال مع أن ت، واختلف أيضا ىف إعطاء الفيديواملفردا
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املفردات امللقية املأخوذة من املخرب الذي يناسب الفيديو  بغري املخرب وهذا البحث يستخدم
 من تطبيق الثقافة ىف التعلم اللغة العربية ليكون شكال 

 Macromedia البحث ابملوضوع " تنمية الوسيلة التعليمية للعلوم اإلجتماعية مأسس ب  .4

Captivate  السابق  البحثة اخلامتة  وسطة نور اجلديد فيطون بروبولنجو" قام دراىف املدرسة املت 
التعليم لتعليم العلوم  برجمةوإنتاج البحث السابق هو  Borg & Gallابستخدام منهج البحث 
السمعية والفيديو لبيان الصور، تشابه البحث  الوسيلة ر و الصو  ربجمةاإلجتماعية، يشمل ىف ال
واختلف ىف أهداف   ربجمة وإلقاء الصور مع الفيديو ىف ال  ربجمة تصميم الالسابق وهذا البحث ىف  

البحث مع أن أهداف البحث السابق لتعليم علوم اإلجتماعية وهذا البحث لتعليم اللغة 
تحركة للصحيفة الرئيسية، ال يستخدم البحث العربية واختلف أيضا ىف استخدام الرسوم امل

ة الرئيسية واستخدم هذا البحث الرسوم املتحركة ىف  السابق الرسوم املتحركة ىف الصحيف
 ربجمةصحيفة ال

 

التشابه هبذا   الفرق هبذا البحث منهج البحث اإلنتاج
 البحث

 رقم الباحث موضوع البحث

تعليم  برجمة
اللغة العربية 

 ةمأسس 
ابإلنرتنيت  

 )شبكة( 

أسولب 
 4Dالتطوير 

(Four D) 

اختلف ىف أساس  
مع أن البحث  ربجمةال

السابق مأسس 
ابإلنرتنيت وهذا  
البحث مأسس 

ابحلاسوب. ومل يشمل  

تشابه البحث  
السابق ىف 

إعطاء 
املفردات ىف 

 ربجمةال

  برجمةتنمية 
التعليم 

اإلبتكاري ىف  
التعليم اللغة 

العربية مأسس  
 ابإلنرتنيت

pengadilan 

rambe 
1 
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ىف اليحث السابق 
 الفيديو

وسيلة ال
التعليمية للغة 

العربية مصنوعة 
 Videoمن 

Scribe 

أولوب التطوير 
Hannafin   و

Peck 

اختلف ىف اإلهداف،  
أهداف البحث السابق 

ىف ترقية التحفيز 
وأهداف هذا البحث 

ىف ترقية مهارة  
االستماع مع أختالف  

 ربجمةشكل ال

تشابه ىف  
  ربجمةأساس ال

 يعين احلاسوب

تنمية وسيلة  
التعليمية للغة 

 برجمةالعربية من 
videoscribe 

لرتقية حتفيز تعلم 
 التالميذ

Adtman A. 

Hasan    و
 أمي برية

2 

التعليم  برجمة
 اللغة العريبة

تنمية الوسيلة  
املتعددة عند  

Luther    و
Supoto 

اختلف ىف األهداف،  
أهداف البحث السابق 

للتعليم التعرف وهذا 
البحث ملهارة  

االستماع، واختلف  
أيضا ىف الفيديو امللقي  

الفيديو  ف ربجمةىف ال
امللقي ىف البحث 

السابق صنعه الباحث  
بنفسه وهذا البحث 

أخوذة  امل أيتى ابلفديو
املخرب للتعليم من 

 الثقافة العربية

تشابه ىف  
 ربجمةشكل ال

  ربجمةتصميم ال
عن التعرف 

ط ابللغة  البسي
العربية كسويلة 

التعليمية ماسس  
 ابحممول

dewi 

tresnawati  
 rianو 

fardian rizqi 

3 
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 : مقارنة بي الدراسات السابقة والدراسة اليت أدهتا الباحث1اجلدول 

 

  

التعليم  برجمة
لتعليم العلوم 

 اإلجتماعية 

منهج البحث  
املستخدم ىف 

البحث السابق 
هو منهج  

Borg & Gall 

اختلف ىف أهداف  
 البحث

واختلف أيضا ىف  
استخدام الرسوم 

تحركة للصحيفة امل
الرئيسية، ال يستخدم 

البحث السابق الرسوم 
املتحركة ىف الصحيفة  

الرئيسية واستخدم هذا 
البحث الرسوم املتحركة  

ربجمةىف صحيفة ال  

 

البحث  تشابه 
السابق وهذا 

البحث ىف 
  ربجمةتصميم ال

وإلقاء الصور 
مع الفيديو ىف 

وتشابه   ربجمةال
ىف منهج  

 البحث

تنمية الوسيلة  
التعليمية للعلوم 

اإلجتماعية  
 مأسس ب 

Macromedia 

Captivate  ىف
املدرسة املتوسطة  

نور اجلديد  
فيطون 

 بروبولنجو

نور هداييت  
 مع أصحاهبا 

4 
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 الباب الثاين 

 اإلطار النطري 

 البحث األول: الوسائل التعليمية
 مفهوم الوسائل التعليمية  .أ

 الرسالة والعلم كما علم اإلسالم. قال هللا تعاىل : البد اللمدرس أن يرسل   

َ لِّلن اسِّ َما ن  ز َِّل إِّلَي هِّم  َوَلَعل ه م  يَ تَ َفك   َر لِّت  َبي ِّ اتِّ َوالز ب ر َوأَن  زَل َنا إِّلَي َك الذِّك  ََ لَبي ِّ َن    ابِّ (.  44)النحل  ر و 
أن هللا  تعاىل يرسل الناس الناس القرأن الكرمي لتبي للناس، وكذالك وجب للمدرس   األية السابقة   بي

أن يعلم علمه إىل التالميذ فيعطيهم املواد التعليمية املناسبة بتطويرهم ليدافع تطويرهم حّت يكون تطويرا  
 اتما

التالميذ ليكون  تصميم الوسيلة التعليمية الصحيحة مبشهاهدة اجلوانب املتنوع مثل حتسي تطوير 
مناسبة ابملنهج الرمسي فينبغي استخدام اللغة اللينة والصحيحة والتفاعلية ىف التعليم وتصميم الوسيلة 

 التعليمية كما قال هللا تعاىل : 

حَلَسَنةِّ َواَلمو عِّظَةِّ احَلَسَنةِّ ....)النحل  (. أخرب األية السابقة أن ىف استخدام 125ا د ع  إِّىَل َرب َِّك ابِّ
م العلم وارسال املواد التعليمية وكذالك ىف اجملادلة، ينبغى أن  يلة التعليمية عنصر إجايب ىف تعليالوس

 يكون اجملادلة جمادلة حسنة ابلقول اللي .

ه يفيد الديناميكي  لى جناح التعليم والتعلم ألن وجودالوسيلة عند التعليم تكون أداة ضرورية حيدد ع
عليمية هي ما تندرح حتت خمتلف الوسائط اليت  يستخدمها املعلم ىف ائل التاخلصوصي للتالميذ. الوس

   lyEو  erlachG . عرف 3املوقف التعليمي بغرض ايصال املعارف واحلقائق واألفكار واملعاين للتالميذ 
 

جزء  يف املصطفى، "أتثري استخدام الوسيلة التعليم "لعبة دميية األصابع" لرتقية مهارة الكالم" جملة تعليم اللغة العربية  س3
 183(،  2017)2منرة   9
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املعرفة أن الوسيلة ىف احلطوط العريضة هي الناس واملواد أوالواقعة يبين به حال التالميذ حّت وصل إىل  
ونقل من نور خلمة السعدية ىف كتاهبا أن الوسيلة التعليمية أداة ملساعدة إرسال 4واملهارة أو التحمل. 

 5اخلرب ىف التعليم وابل وسيلة التعليمية تعامل املدرس والتالميذ تعامال حسنا لتون التعاليم فعاال.

لرئية  اب  لناس د مهارة امتأن الوسيلة التعليمية يقوم كالبلوعة ألن ابلوسيلة التعليمية    McLuahan  رأى
واملسمع واملسك ىف الطرف احملدد ابلوقت واملكان، كمثل عدم هذا احملدد ابلستخدام الوسيلة 

  هي كل شيئ يساعد ىف  تنبط الباحث أن الوسيلة التعليمية. من التعريفات السابقات اس6التعليمية
ارسال اخلرب واملواد التعليمية بوساطة الربص أوالسمع ويسهل التالميذ ىف فهم شيئ جممل ويرافق 

 التالميذ الفهم الدق من املواد التعليمية. 

 أمهية الوسائل التعليمية  .ب

للوسائل التعليمية أمهية تربيوية قد أثبتها كثري من الدراسات استخدامها ودورها ىف رفع مستوى  
التالميذ، خاصة بعد اتساع املناهج الدراسية ابلتكنولوجي املتنوع وتعددت جوانبها وأصبحت حتصيل  

 املعارف واملعلومات تزدد يوما بعد يوم فتأيت منعدة حهات نظرا لتطور الوسائل التكنولوجية ومصادرها.

لتساعد التالميذ   وسائل التعليمية وسيطة الرسال اخلرب واملواد التلعيمية. تصميم الوسائل التعليمية
املتنوعة فلذالك وجب ىف التصميم    العيوب زااي و امل لوصول إىل أهداف التعليم. لكل الوسيلة التلعيمية هلا  

ابستعداد التحطيط املنهجى الستخدام الوسيلة التعليمية. اشتمل عنصر الوسيلة التعليمية من األلة 
ناك طبقة ىف استسالم املواد عند التالميذ وهو كما  أن ه Edgar Daleواملواد التعليمية امللقية هبا. قال 

 7 يلي:

 
 23( ، 2018)ماالنج :  فعالية تعليم المفردات باستخدامه الفيديو لترقية مهارة الكالم لتالميذ مؤسسة طالب الحق ماالنجرستم،  4

5
 17(، 2020نور حليمة السعدية،"تطوير وسيلة قويزيز الدراسية في تعليم اللغة العربية في معهد سونان أمبيل العالي ماالنج" )ماالنج : 

6 A. Mudlofir, Desain Pembelajaran Inovatif Dari Teori Ke Praktik (Surabaya: Rajawali Pers, 2016), 2 
7 Munir, “Pendidikan Dunia Maya”. Ilmu & Aplikasi pendidikan Vol.4, 2017, 26. 
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 %10القراءة بدراجة االستسالم   .1
 %20ستماع بدراجة االستسالم اال .2
 %30مالحظة الصورة بدراجة االستسالم  .3
 %40مشاهدة الفوديوا أو الرسوم املتحركة بدراجة االستسالم  .4
 %40مشاهدة املعرض أو العرض بدراجة االستسالم  .5
 %40مشاهدة الفعل ىف املكانه الرمسي بدراجة االستسالم .6
 %70مناقشة والتقدمي بدراجة االستسالم  .7
 %90بدراجة االستسالمالتقدمي املسرحي  .8
 %90اخلربة الواقعية بدراجة االستسالم  .9

تالميذ الكبرية بعد أن يكون التزام التعليم استخدام الوسائل التعليمية تساعد املدرس ىف اعداد ال
بعض مراحله وابلوسائل التعليمية يكون التعليم متنوعا حّت ال يسأم التالميذ حي الدرس حّت  ىف 

بقي العلم ىف نفس التالميذ وتساعدهم ىف حفظ الدرس وفهمه. وكذالك تعي املدرس على مراعاة 
اخلربات ومراقبة الفروق عند التالميذ ألن ال ميكن أن يكون مجبع التالميذ مشبها ىف الفصل فبتتويح 

فسيتطيع أن أيخذ اإلنتنباط من الدور   8وتعدد األساليب عند املدرسون يؤثر إىل حسن استجابتتهم. 
 : 9يليمن أمهية الوسائل التعليمية كما 

 تقليل اجلهد، وإختصار الوقت من املتعلم واملعلم .1
 تتغلب على اللفظية وعيوهبا .2
 املبهمة، وتثبيت عملية اإلدراكتساعد ىف نقل املعرفة، وتوضيح اجلوانب  .3
 تثري إهتمام وإنتباه املدرسي. ومتىن فيهم دقة املالحظة.  .4
 تثبيت املعلومات. وتزيد من حفظ الطالب، وتضاعف استيعابه  .5

 
 183(، 2017)2نمرة  9جزء  سيف المصطفى، "تأثير استخدام الوسيلة التعليم "لعبة ديمية األصابع" لترقية مهارة الكالم" مجلة تعليم اللغة العربية  8
 13( ، 2018)ماالنج :  فعالية تعليم المفردات باستخدامه الفيديو لترقية مهارة الكالم لتالميذ مؤسسة طالب الحق ماالنجرستم،   9
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 ستمرار ىف الفكرمتىن اال .6
 تقوم معلومت الطالب، وتقيس مدى استوعبه من الدرس .7
 الطالب تسهل عملية التعليم على املدرس والتعلم على  .8
 توضوح بعض املفاهم املعينة .9

تساعد على إبراز الفروق الفردية بي الطالب ىف اجملالت اللغوية املختلفة وخبصة ىف جمال  .10
 التعبري الشفوى

 تساعد الطالب على التزود ابملعلومات التعليمية وابأللفاظ احلضارة احلديثة الدالة عليها .11
 وحتقيق الذات تتيح للمتعلمي فرصا متعددة من فرص املتعة  .12
 تساعد على إبقاء اخلربة التعليمية حية اإلطول فرتة ممكنة مع التالميذ  .13
 تعلم املهارات وتنمى اإلحتاهات وترىب الذوق وتعدل السلوك .14

 الوسيلة التعليمية اإللكرتونية / مفهوم التعليم اإللكرتوين .ج

أهدافها إىل شروطها، فأهداف  جب للمدرس ملعرفة املعلومات عن الوشائل التعليمية من يو 
الوسائل التعليمية لتساعد التعامل بي املعلم والتالميذ ولتسهيل اتصال التالميذ ابملواد التعليمية حّت  
حصل إىل الفهم الكامل ابلوقت املطلوب أو أقصر ىف حمتوى التعليم. من ذالك األفدف البد أن  

ويكون فعاال ىف الوقت حّت يستطيع أن يفهم التالميذ    يكون الوسائل التعليمية مناسبا بكفائة التالميذ
كثري    covidابلوقت املطلوب. واألن قد وصل الزمان إىل الزمان التكنولوجي ال سياما بعد إصابة الوابء  

من املدرسي يتعلمون كيفية استخدام التكنولوجى صحيحة ألن احلال جيرب على القيام التعليم 
لتساعد املدرس ىف أجاء التعليم   ربجمات لكرتوين، فاشتهر كثري من الابلتكنولوجي أي التعليم اإل

 .ربجمات وغريه من ال  goole classroomو zoomاإللكرتوين من 

التعليم اإللكرتوين هو التعليم ابستخدام التكنوموحي اإللكرتوين لتسهيل ارسال املواد و تسهيل  
هليئة التعليم، عرف التعليم اإللكرتوين   ICTفهمها للتالميذ. التعليم اإللكرتوين أحد من التنفيذ يقوم به  
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تطيع انتشار احملتوى من ابرسال احملتوى وخربة التعليم والتعلم ابلوسيلة مأسس على احلاسوب، وسي
وابلوسيلة التعليمية اإللكرتونية ميكن مراقبة التالميذ وتسهيلها حي التعليم.نقل   CD/DVDاإلنرتنيت أو  

التعليم" أن التعليم اإللكرتوين هو التكنولوجي املطبق ىف جمل الدراسي بشكل   برجمةمن الكتاب "العلم و 
الفضاء السرياين ويفهم أيضا كتغيري كيفية التعليم والتعلم ىف املدرسة أو اجلامعة إىل شكل رقمي بوساطة  

 10التكنولوجي والشبكة اإلنرتنيت.

الميذ ىف مكان غري مبي، أو التعليم كل تعليم يقام به الت  التعليم اإللكرتوين ب   Vavoulaعرف  
  A.B Utomoوأما تعريف التعليم اإللكرتوين عند    .11يعمله التالميذ ابستخدام الفرصة يعده التكنولوجي 

بصري يشعل جبهاز حممول. فيستطيع استخدامه ىف أي  السمعي التعليم الأحد من  12أنه مع إحوانه 
 :يليوقت ومكان ابستخدام حممول. ومن مميزات التعليم اإللكرتوين كما 

 سهولة اإلنتشار  .1
 حيضر التفاعل والتعامل بي املستخدم .2
 ال يلزم استخدامه ابلتعامل املباشرة  .3
 متنوعةحرية املستخدم ىف استخدامه فيكون كيفية التعليم والتعلم  .4
 ميكن احضار الثقافة ىف التعليم .5

النوع األول هو الوسيلة التعليمية اإللكرتونية ابحلاجة   13وعان : الوسيلة التعليمية اإللكرتونية هلا ن
 website)إىل اإلنرتنيت فال يستطيع استخدام هذه الوسيلة بدونه ومن شكلها ابلظام املوقع 

management system )والنوع الثاين  ابلشبكة اإلنرتنيت ربجمةال ربجمة اإلنرتنيت فيحتاج اشعال هذهال ،

 
10 Munir, “Pendidikan Dunia Maya”. Ilmu & Aplikasi pendidikan Vol.4, 2017, 503. 
11 Xiao-Bin Chen, “Tablets for Informal Language Learning Student Usage and Attitudes”. Language Learning & Technology Vol.17 
No.1, Februari 2013, 20 
12 A.B Utomo, G.D Robbani dan S.Nurmasitah.”The Development of an Android-based English Vocabulary Introduction Education 
Game for Early Childhood”. Regoinalization and Harmonization in TV-NET, 2017, 149 

 20(، 2020سوانن أمبيل العال ماالنج")ماالنج :  " الدراسية ىف تعليم اللغة العربية ىف معهدQuizizتطوير وسيلة قويزيز "  13
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لكرتونية غري حمتاج إىل اإلنرتنيت، فال حيتاح استخدام هذه الوسيلة إىل اإلنرتنيت  هو الوسيلة التعليمية اإل
 وسيلة املتعددة التفاعلية العامة أو ال ربجمةكمثل ال

( احلكم واحلدود 1أن ىف التعليم اإللكرتوين الشرائط كما يلي : )  البد   Johnsonو    Mayer  قال
( ارتفاع  4( التحدايت املمكنة غري املبالغة، )3( استجابة ديناميكية لفعل التالميذ، )2املبي، )

 التحدايت قليال فقليال.

 شروط اختيار الوسية التعليمية . د

 14شروط اختيار الوسية التعليمية  ومن 

وفاق الوسيلة التعليمية ِبهداف التعليم، ينبغي للوسيلة التعليمية أن خيتار على أساس األهداف  .1
 املطلوب، أهداف ابلعنصر الفهم والتطبيق والتحليل أكثر مستخدما للوسيلة التعليمية 

واد التعليمية امللقية من اخلقائق والتصور دافع الوسيلة التعليمية إىل املواد التعليمية، يكون املأن ت .2
موادا صعبة فهمها إال مبساعدة الوسيلة التعليمية فينبغي أن يكون الوسيلة التعليمية  واإلمجال 

 دافعة ابلصورة أو الوسيلة الصوتية لتساعد التالميذ ىف فهم املواد امللقية
م أو سهلة ىف االتصال فال يدفع سهولة التصميم، أن تكون الوسيلة التعليمية سهلة ىف التصمي .3

املدرس ماال كثريا ىف صناعة الوسيلة التعليمية أو اتصاهلا، وينبغي أن تكون اقتصادية واقعية ألن  
 تطبيقهاسهولة الوسيلة يؤثر إىل 

مهارة التالميذ ىف استخدامها، من أحد الشرط الضروري للوسيلة التعليمية هي أن يستطيع   .4
لة التعليمية ىف التعليم، استخدام الوسيلة لتسهل التالميذ ىف فهم املواد  التالميذ استخدام الوسي

التعليمية فال ينفع الوسيلة التعليمية اليت تصعب التالميذ استخدامها مع أن هذا خمتلف ِبهداف  
الوسيلة التعليمية، فال ينفع احلاسوب و التكنولوجي األخر أذ مل يفهم التالميذ استخدامه ىف 

 فع جودة التعليمالتعليم لر 
 

14 Rodhotul Jennah, “Media Pembelajaran”, (Banjarmasin: Antasari Press, 2009), 37-38 
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وجود الوقت ىف استخدام الوسيلة التعليمية، ليكون التعليم فعاال البد أن يستخدم الوسيلة  .5
 التعليمية ىف الوقت املطلوب او ممكن استخدامها ىف الوقت الفراغ بدون وجود املدرس

متنوعة فينبغي للوسيلة  أن تكون الوسيلة التعليمية مناسبة بكفاءة التالميذ مع أن كفاءة التالميذ   .6
 التعليمية أن تناسب هبا ليفهم ابستخدامها التالميذ

ط تصميم الوسيلة التعليمية جيب للمدرس أن يهتم بتصميم املواد التعليمية امللقية ىف و جبايب شر 
 15: يليلوسيلة التعليمية، فمن شروط تصميمها كما ا

 من جهة الرتبية أ (. 

 التعليمية ابملنهج الرمسيمناسبة املواد  .1
 مناسبة قاعدة التدريس و يشمل فيها:  .2

 مناسبة مستوى القدرة عند التالميذ  -
 يدافع نشاط ولغة التالميذ  -
 يطوأ التعليم والتعلم فيساعد التالميد ىف فهم املواد التعليمة ويساعد إعدد املدرس للتعليم -

 الكيفية وعملية التصميم من جهة ب (. 

 د صواب وصحيحة املوا .1
 الدقة )فال حيمل إىل أخطاء التصور(  .2
 متانة )أن يكون قواي وميكن استخدامه ىف وقت طويل( .3
 قوة قدرة التحمل )ميكن استخدامه ىف حال متنوع(  .4
 أمان .5
 مقياس تفصيلي .6

 
15 Lela Nurlaela, “Pengembangan Media Pembelajaran Busy Book Dalam Meningkatkan Kemampuan Bahasa Anak Usia 
Dini Di Play Group Islam Bina Baliata Way Halim Bandar Lampung Tahun Ajaran 2017/2018”, (Lampung: 2018), 17 
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 )أن يكون مران(  الطباقي .7

 من جهة اجلمالة  ت (. 

 شكل مطاطي .1
 مناسبة املقياس  .2
 مجالة اللون  .3

 التعليمية اإللكرتونيةالوسيلة مزااي  .ه

استخدام الوسيلة التعليمية اإللكرتونية يفيد املدرس مراقبة التعليم عند التالميذ، وال ميكن لكل 
والد ليشاهد فعل ولده وتعليمه ىف كل وقت، فيكون الوسيلة التعليمية اإللكرتونية اختيارا ملراعاة تعليم 

لكرتونية اتصاال بي املدرسة والوالد فيخرب املدرس أحوال ولدهم، وميكن ابلستخدام الوسيلة التعليمية اإل
 ونتائج التالميذ إىل والدهم 

 :16الظاهرة من استخدام الوسيلة التعليمية اإللكرتونية للتعليم اللغة العربية هي املزاايفمن 

 جذاب واعتدال واملزاولة السهلة .1
ىف املدرسة والفصل بل يستطيع أداءه ىف  ميكن أداء التعليم ىف أي مكان كان فال يلزم أداء التعليم .2

، وميكن  البيت واألماكن األخرى، وميكن أداء التعليم ىف أي وقت كان إما صباحا هنارا مساء أو ليال
 أيضا استخدامه بدون املدرس للدافع التعليم ىف املدرسة أو الوسيلة التعليمية للمدرس ىف الفصل

 اإلنرتنيتميكن أداء التعلم بدون  .3
 بعض منفعة التعليم اإللكرتوين األخرى هي:من و 
للتعليم اإللكرتوين ميكن التالميذ لطلب العلم بدون احلضارة   ربجمةمن بعد، ابستخدم الالتعليم  .1

 إىل الفصل

 
16 Joko Kuswanto dan Ferro Radiansah, “Media Pembelajaran Berbasis Android pada Mata Pelajaran Sistem Operasi 
Jaringan Kelas XI”. Jurnal Media Infotama Vol.14 No.1, 2018, 19 
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التعليم اإللكرتوين يقصر الوقت املطلوب للتعليم حّت يستطيع أن جيري التعليم أسرع من الوقت  .2
 املطلوب املبي

 للتعليم اإللكرتوين اقتصد املصروفة املطلوب من املدرسة أو اجلامعة  ربجمةابستخدام ال .3
أوبي التالميذ واملواد التعليمية أو بي  التعليم اإللكرتوين يسهل التعامل بي املدرس و التالميذ  .4

 التالميذ إىل التالميذ غريهم.
التأتري. حتيز التالميذ ابخلوف للتقدمي اإلسئلة  مرونة الوقت واملكان وقيمة البيئة السكينة غري  .5

 وإجابة التمرين من اخلوف إىل الغضب حي اإلخطاء عند التعليم ىف الفصل مع املدرس
سمعي إما سوساطة  وال  امللقية ألن بكمل الدرس ابلفيديويفرح التالميذ وال يسأم ابملواد التعليمية   .6

 احلاسوب أواحملمول

الك استخدام الوسيلة التعلمية اإللكرتونية للتعليم اللغة العربية، فمن وكذ مزااي وعيوب لكل شيئ 
 استخدام الوسيلة التعليمية اإللكرتونية للتعليم اللغة العربية هي: عيوب 

 ونية للتعليم كاحلاسوب والفيديومل يستعد كثري من املدرس الستخدام الوسيلة التعليمية اإلكرت  .1
باشرة كمساعد التالميذ املستصعب ابملشكلة املتنوعة من  ال يوجد حضارة املدرس للتفاعل امل .2

 واد التعليمية إجابة اإلسئلة إىل فهم امل

 ستماعثاين : مهارة االالبحث ال
 طبيعية االستماع  .أ

ستماع، الفرق الظاهر بينهما ىف الرتكيز واهتمام فيه، فالسماع ال  تفرق الكلمة بي كلمة السماع واال
حيتاج إىل الرتكيز واالهتمام فهو من الصوت املسموع إىل األذن بدون إردة إليه، فمن مثال السماع 
هو : الصوت السيارة ىف الشارع واملستمع يستمع إىل كالم صديقه. فصوت فما مسع املستمع من 

ع فيحتاج فيه الرتكيز واالهتمام وقد نوى املستمع إىل استماع قول صاحبه وأما  صاحبه يقال ابالستما 
ما مسعه من صوت السيارة يقال ابلسماع مع أنه ال حيتاج إىل الرتكيز واالهتمام إليه فال نية وال إرادة  
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للغة  يشرح عملية االستماع ويقول أن "مهارة االستماع هي عملية ارتباط ا  Rost .ىف مساع هذا الصوت 
  17إىل التصور ىف أحد الذكرى وإصدارها إىل الواقائع". 

 أمهية االستماع   .ب

جعل هللا تعاىل الناس ابحلواس ليشكر اللناس مبا أعطاه هللا سبحانه وتعاىل، فأنعم الناس ابلبصر  
ليبصرون به خلق هللا  وأنعم املسك ليشعرون ما حوهلم وأنعم السمع ليسمعون به ما حسن من الكالم. 

عضاء اجلسم والسمع من أحد أ 18االستماع يفيد األخبار إىل املستمع وذاك يوسع مصادر علومه.
 كما قال هللا تعاىل ىف القرأن الكرمي : جلعه هللا للناس،  

َن )امللك  ك ر و  َع َواألَب َصاَر َواألَف ئَِّدَة قَلِّي اًل َما َتش   (23ه َو ال ذِّي أَن َشَأك م  َوَجَعَل َلك م  الَسم 

 وقال هللا  تعاىل : 

َرَجك م  مِّن  ب ط و نِّ  َأخ  َع َواألَب َصاَر َواألَف ئَِّدَة َلَعل ك م  َوهللا   ًئا َوَجَعَل َلك م  الَسم  أ م َهاتِّك م  اَل تَ ع َلم و َن َشي  
َن )النحل  ك ر و  ( من األية السابقة بي هللا تعاىل أن هللا  خلق الناس ىف احلال الوتشابه وهو 78َتش 

سب العلم ويكون عاملا وجاء هللا  ىف األية  احلل ال يعلم شيئا، فال يولد الولد عاملا بل يتعلم ليكت
،فسيتنبط منها  عد معرفة أن الناس ال يولد عاملا  السابقة ابلقول جعل لكم السمع واألبصار واألفئدة ب

أن كيفية اكتساب العلم هي ابستخدام السمع واألبصار واألفئدة فأرادا هللا  أن يستخدم الناس مسعهم 
ألدراك العلم، ليقرؤوا الكتب ويالحظوا أحوال بينهم فيتعلمون من البيئة املوجودة  وأبصارهم وأفئدهتم 

حوهلم، وليسمعوا بسمعهم من اخلربة السابقة عند اانس جبانبهم فيتعلمون منها. وقد ظهر من األية  
 ىف إدراك العلم مع أن السمع أول فنون اللغة وأول اتصال الطفل مع السابقة أن السمع له دور مهم

 اللغة.

 
17 F.Hemmati and E. Ghaderi. The Effect of Four Formats of Multiple-choice Question on the Listening Comprehension of 
EFL Learners. Procedia – Social and Behavioral Sciences Vol.98, 2014, page 638 
18 Devika and R. Singh. Influence of Metacognitive Awareness on Engineering Students’ Performances : A Study of 
Listening Skills. Procedia Manufacturing Vol.31, 2019, page 136 
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كان تعلم اللغة يرتكز ىف القراءة والكتابة والكالم كاملهارة الضرورية ىف اكتساب اللغة ألن الناس  
 Nunanوقد استخلص  19. 1970حيتسبون أن االستماع مهارة استقبالية وغري هذا الرأي بعد السنة 

% وقت التالميذ  50ر من أمهية االستماع ورأى أن "االستماع مهارة رئيسية ىف تعلم اللغة. وأن أكث
لصيب وىل يتعلمه اإلنسان، فال ميكن لمع أن هذه املهارة مهارة أ 20ملتعلم اللغة يستخدمه ىف االستماع.

يكتب مباشرة بل استمع قول األب واألم وحياول ليعرف ما قاله والديه، فمن الالزم  أن يتكلم أو يقرأ أو 
جاء هللا  تعاىل ىف أيته الكرمية كلمة السمع ىف األول،    من مهارت األخرى، ولقدإدراك مهارة االستماع  

وهذا يدل على أن السمع من مهارة لغوية رئيسية، فإذا أراد الشحص أن يتعلم اللغة فعليه أن يبدأ  
كانت مهارة االستماع والكالم أكثر استخداما وهذا يناسب ابلنطر عن االستماع " مبهارة االستماع.  

  21." اللغة تنمو من االستماع والكالمىف يومية الناس وأن 

قام االستماع والكالم كمهارتي فبل مهارة القراءة والكتابة ألن االستماع فن اعتمده الناس ىف  
مث جاءت الطباعة وعصر الكتابة بعد عادة القرون.  العصور السابقة من املنطوق والرواايت الشفوية، 
وا كالما صحيحا فصيحا بطريق االستماع وهم ال  ولقد وجد كثري من الناس يستطيعون أن يتكلم

 22يستطيعون القراءة والكتابة. 

 أهداف مهارة االستماع   .ج

 :23  يليفمن األهداف مهارة االستماع ىف تعليم اللغة العربية كما ملهارة الستماع أهداف متنوعة، 

تنمية االنتباه و الرتكيز ىف اإلصغاء والكالم املسموع من اجلملة العربية مبا يناسب من منو   .1
التالميذ، وكان بعض التالميذ حيفظ املواد التعليمية اشد سهال و أكثر فعالية ابالستماع إىل  

 
19 Sumeyra Bagatur. The Perceptions of EFL Prep School Students on their Listening Skills: A Quantitative Study. 
Procedia - Social and Behavioral Sciences Vol.232, 2016, page 807 
20 N. Yousofi, A.Sa’eedian and E.Khaledi. “Headway” or “Tactics for Listening”? Which One Enhances Listening 
Comprehension of Kurdish EFL Learners?. Procedia – Social and Behavioral Sciences Vol.98, 2014, page 1945 
21 M. Idrissova, B.Smagulova and M. Tussupbekova. Improving Listening and Speaking Skills in Mixed Levels Group (On 
the Material of New English File). Procedia – Social and Behavioral Sciences Vol.199, 2015, page 277 

مية نسوة اإلثنين، فعالية استخدام طرقة المسرحية بوسيلة الفيديو لترقية مهارة االستماع لطالب الفصل الثامن فى المدرسة المتوسطة اإلسال 22

 18(، 2020الحكومية  سيدوارجو)سورابانا: 
ألندرويد لترقية مهارة االستماع لدي طلبة الصف األول فى   spring  –Iصميم وسيلة لتعليم المفردات باستخدام برمجة تنور أزلية مر،   23

 26(، 2020المدرسة المتوسطة أم الصبر كنداري سوالويسي الجنوبية الشرقية، )ماالنج: 
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والوسيلة   تلك املواد التعليمية، إما ابالستماع إىل صاحبه أو ابالتستماع إىل اجلملة من الفوديوا
 السمعية، فيذكر أكثر ابالستماع من القراءة

تنمية قدرة التالميذ ىف التباع املسموع، فيفهم التالميذ مبا مسع من املواد التعليمية والكالم اليومي   .2
ولتنمية التالميذ ىف استخالص الكالم حّت يستطيع أن يستخلص   حّت ال خيرج من غرض املتكلم

فيستنبط الكالم ويتبع ما مسعه من  الذي قدمه املتكلم من كالمه األفكار الرئيسية ابملوضوع 
 الكالم

، ليستطيع التالميذ أن يفهم كالم املتكلم ولو تكلم املتكلم السريع  املسموعالكالم تنمية فهم  .3
بسرعة، فيفهم التالميذ فهما دقة، وتوجيه مبا يقول املتكلم ىف مساره الصحيح و فهم املعىن من 

 التنغيم املصاَبة للصوتعمليات 
، وتعود االستماع لتمضية  تعود اإلنصات ابعتبارها قيمة اجتماعية وتربوية مهمة ىف إعداد الفرد .4

 أوقات الفراغ
تدريب التالميذ ىف التذوق الكالم العرصية، مع أن كثري من املتكلم يتكلمون ابحملسنات إما أن   .5

ذ ىف الذوق الكالم اجملهز ابحملسنات املتنوعات  يكون معنوية أو لفظية، فاالستماع يدرب التالمي
 ويدرب ىف الذوق الكلمة املالئمة عند احلال اخلاص حيت يستطيع التالميذ اختار الكلم املالئم

 تدريب التالمييذ ىف التفكري واختاذ القرار السريع واصدار احلكم على املسموع ىف ضوء ما مسعه  .6
 أنواع االستماع  . د

 :24كثرية يدربه الناس ىف حياهتم وميكن تذكريه كما يلي لالستماع أنواع  

االستماع املركز : وهو أنوع االستمعاع الذي يدربه الناس طول حياهتم ىف اإلجتماعات الرمسية  .1
أو التعليم، فاستمع املستمع على  املعاين ما مسعه، وحيتاج إىل الرتكيز حي اإلستماع، هذا األنواع 

 مل يكن منتشرا ىف احلياة

 
مهارة االستماع بالتطبيق على مدرسة ثنائية اللغة العربية الثانوية  أنوار جوناوان، تطوير الكتاب التعليمي "دروس اللغة العربية" لترقية   24 

 40-39(، 2018، )ماالنج: اإلسالمية باتو
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االستماع غري املركز : كان هذا النوع من االستماع مشهورا ومنتشرا ىف أحناء العامل، اشتهر هذا   .2
النوع ابالستماع اهلامشي غري املؤثر، فمن أمثلة االستماع غري املركز هي استماع إىل التلفاز  

 الرتكيز عند  والرسوم املتحركة والفيديو واملذايع وغريهم من الستماع الذي ال حيتاج املستمع إىل
اإلستماع )فإن أراد املستمع إدراك املعرفة مما مسعه من التلفاز أو الرسوم املتحركة أو الفيديو أو  
املذايع فال يقال هذا الستماع غري مرتكز( وإن زاذ املتكلم ىف هذا النوع حالوة األساليب و  

 طالوة عرضه اشتد فيه انتباه والرتكيز للمستمع حي يسمع ما يقول.
االستماع املتبادل : االستماع املتبادل مير إذا اشرتك اإلنسان ىف املناقسة أو احملادثة أو املناظرة   .3

من اثني فأكثر ابملوضوع املعي، فتكلم املتكلم الواحد وستمع املتكلم الثاين، وستمر بتكلم  
ذل ىف االستماع  املتكلم الثاين واستمع املتكلم األول وهكذا جرى هذا املناقشة حّت يوجد التبا

 بي املتكلمي فيه، ويشمل ىف املناقشة التساؤالت مع ردها بي املتكلمي
االستماع التحليلي : يكون هذا االستماع إذا استمع املستمع شيئ يتصل خبربته السابقة يشمل   .4

يف ضد اخلربة وما خيتلفها، فيستطيع أن خيضع الكالم املسموع هلذه اخلربة، ففكر املستمع مبا  
مسعه من التكلم وأيخذ حيليل ما يسمع، مراعة االستماع التحليلي ابلدريب والتمرين املستمر  

 طول حياة املستمع حّت يستطيع املستمع تقومي ما يسمعون مث حيللون ما مسع وما يسمع
هذا النوع استمرار النوع السابق أي اتبعه، فقد حل املستمع ما يسمع وال  االستماع الناقد : .5

قد ينقد ىف االستماع بعد التحليل، فقيام هذا االستماع إذا رأى املستمع شيئ مما مسعه  ينقد، و 
فأراد أن يظهر هذا الرأي إما أن يكون الرأى مواقفة مبا مسع أو خمالفة به، يلزم ىف هذا النوع ربط  

 واالنتباه الكالم املسموع ابخلربات السابقة فزاد الرتكيز فيما مسع من الكالم املسموع مع اليقظة 
وقع االستماع من أجل احلصول على معلومات  االستماع من أجل احلصول على معلومات : .6

إذا أراد املستمع أن يكتسب املعرفة أو املعلوما مما مسعه املستمع، فلهذا النوع هدف خاص وهو  
إدراك املعرفة أو املعلومات، فمن املثال من االستماع من أجل احلصول على معلوما هو استماع  

التلفاز واملذاين مع أن املستمع يرتكز لفهم ما   كالم الشحصية املرموقة أو استماع األخبار ىف 
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أخربه التلفاز واملذايع، فهذا النوع من االستماع حيتاج إىل الرتركيز واليقطة مع االنتباه عند  
 االستماع ليدرك املعلومات املراد واحلصول عليها

اب شحص االستماع من أجل املتابعة التقدير : كان هذا النوع من االستماع ىف حالة اإلعج .7
مبكالم املتكلم مع املقدار لشخصية املتكلم، فاخالف مقداره ابختالف  معي، فاستمع املستمع  

 شخصية املتكلم
 خصائص مهارة االستماع .ه

 : 25ينبغي للتالميذ أن يفهم يعض األشياء ليكونوا مستمعا جيدا وهو 

 احرتام املتكلم وليأخد احلديث مأخذا االعتبار  .1
 الواحد ىف استماع األشياء املختلفةاستخدام األسلوب  .2
 اختيار ما ينتغي الستماع إليه  .3
 استنباط األفكار الرئيسية مبا مسع من الكالم .4
 قدرة التمييز بي األفكار الرئيسية مع األفكار الثانوية  .5
 قدرة التمييز بي أراء املتكلم واحلقائق ىف الكالم .6
 ممارسة أداب االستماع وتقاليده .7
 املتكلم العجز ىف حديثه احرتام مشاعر  .8
اختفاظ مبا يسمعه ليكون حيا ىف ذهنه، ومعرفة الكالم اجلديد و الكالم املعاد والكالم املتناقض   .9

 وبعضه بعضا
السريع ىف الفكر أكثر من لسان املتكلم، فيفكر مبا مسع الكالم ويسأل أسئلة بدل على يقظته  .10

 ومتابعته. 

 
استخدام طريقة السمعية الشفهية لترقية مهارة االستماع )دراسة المقارة بين مركز اللغة العربية ومركز اللغة اإلنجلزية نور ألفى من زلفى،  25

  73(، 2020) 1نمرة  1ون بارو باميكاسان، مجلة تعليم اللغة واللغوي جرء بمعهد مفتاح العلوم كب
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يع أن يفهم كالم املتكلم، ومتييز األراء من احلقائق ىف فالتلميذ الزكي ىف مهارة اإلستماع يستط
 كالمه فيما مسع حّت يكون قادرا ىف معرفة واتنباط ما يعينه املتكلم قبل أن يقف املتكلم من الكالم.

 األسباب ىف ارتفاع واقتصار مهارة االستماع  . و

    26إرمان أصلناغوا:األسباب ىف ارتفاع واقتصار مهارة االستماع عند عمرختلي وأصلحان 

 كثرة استخدام احلاسوب والتلفاز يؤثر إىل اقتصار املهارة .1
 مقياس الكتاب ىف البيت وقراءته يؤثر إىل ارتفاع املهارة  .2
 تربية األب   .3
 احلور العائلي .4
 تعليم االستماع ىف الفصل .5
 الواجبة السمعية   .6
 وجود الوسيلة السعية ىف البيت كالراديو .7

 مكوانت االستماع  .ز

رة االستماع مخس مكوانت أو عناصر، تعلق هذه العناصر عالقة قوية مرتابطة املهاإن ىف 
 ومتتابعة بعضها ببعض وهي : 

متييز أصوات وأمناط التنغيم ومعرفة أنواع األصوات  ىف اللغة العربية  ىف مقابل األصوات ىف اللغة  .1
 األم

 معرفة املعىن اإلمجال ملعرفة رسالة املتكلم .2
 االحتفاظ ابلرسالة ىف ذاكرة املستمع  .3
 فهم الرسالة الرئيسية والتفاعل معها .4

 
26 Omer Kutlu and Aslihan Erman Aslanoghu. Factors affecting the listening skill. Procedia Social and Behavioral 
Sciences Vol.1, 2019, page 2019-2020 
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 ظهور الرأي للمناقشة وتطبيق ما قصد ىف الرسالة .5
 وسائل التعليمية ملهارة االستماع .ح

 (CD)القرص املضغوط  .1
القرص املضغوط هو الوسيلة املهمة ىف تعليم مهارة االستماع إلمكانية تسجيل هذه الوسيلة  

املناسبة ِبحوال التالميذ ىف الفصل، مثال  ربجمات املتنوعة فيستطيع املدرس أن خيتار ال ربجمات ابل
ديو أوالرسوم املتحركة أواألغنية أو اختار اجملرس املواد التعليمية ملهارة االستماع بتسجيل الفي

 اخلطبة وغري ذالك
 (Casset Recorder)مسجل الشرائط  .2

عليمية القدمية املستخدمة ملساعدة التالميذ ىف فهم الكتاب  مسجل الشرائط أحدى وسائل الت
أو املواد التعليمية، والكن مل تكن هذه الوسيلة مرنة كالقرص املضغوط مع أن عيب هذه الوسيلة  

 الصور  ظهور هي عدم إمكانية ىف استخدام أي 
 عارض .3

والفقرة الصعبة ىف الفصل، ليستطيع قد استخدم املدرسون العارض ىف مساعدة فهم املواد التعليمة  
التالميذ فهم معىن الكلمة املسموعة عند درس االستماع، العارض هنا ِبشكال متنوعة من : 

 حترك البدن، االشارة وتغري تعبري الوجه وغري ذالك 
 العب اللغوي .4

م مهارة االستماع ليكون التالميذ متحركا حّت ال  استخدم املدرس بعض األلعاب اللغوية ىف تعلي
األمر  و كاألصرار املستمرة يسأم التالميذ ىف الفصل ومثال أنواع األلعاب اللغوية ملهارة االستماع  

 و من املتحدث؟ وكيف أذهب. املشروط
 الصورة املستمرة  .5

ون البطاقة املتفرقة الصورة املستمرة هي مجع الصور تدل إىل الوقيعة اخلاصة. ميكن الصور أن تك
 ها كلهم دفعة واحدةظهور أو ىف الورقة الواحدة وميكن استخدامه واحدا فواحدا أو 
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 الوسيلة السمعية .6
أيخذ ِبلة التسجيل أو من من وسيلة املستخدمة لتعليم مهارة االستماع هي الوسيلة السمعية، 

 السمعية ربجمات ال
 الوسيلة السمعية البصرية   .7

الوسيلة السمعية البصرية من الوسيلة املستخدمة ىف تعليم مهارة االستماع، وأنواع الوسيلة السمعية  
 البصرية متنوعة من الفيديو والرسوم املتحركة واألفالم

 لتعليم مهارة االستماع ربجماتال .ط
 ميكن استخدامه لتعليم مهارة االستماع كما يلي:  ربجمات من ال

1. Duolingo 

لتعليم  وميكن استخدام هذه الربجمة Duolingoللتعليم اللغة العربية هو  ةاملشهور  ربجمات ال ىحدإ
السمعية  الوسيلة ابملفردات والكالم اي التحدث بشكل ربجمةال مهارة االستماع اشتملت هذه

 ة اليومي  ابألسئلة  ا يثري إىل التعلم املمتع مع إمتامه  الربجمة   للتحفيظ. استخدام هذهعاب الصغرية  واألل
2. Belajar Bahasa Arab 

ميكن لألطفال أن   Belajar Bahasa Arab ا لألطفال هيناسب استخدامهاليت ت ربجمات من ال
  الصور والسمعية واأللعاب املمتعة للتعليم ربجمة ال ههز هذ، جتربجمةال هبذه يتعلم ابألشياء حوهلم 

 ليكون التعليم فعاليا وممتعا
3. Percakapan Bahasa Arab Lengkap 

للتعلم مهارة االستماع ىف اللغة  ا َبوار اللغة العربية يستطيع استخدامه ربجمةال اشتملت هذه
ة  تعليم مهار  للطالب اجلدد بيسط فيمكن ربجمةال ىف هذه العربية, وموضوع احلوار املستخدمة

 البسيط للمستخدم لتعليم الرتاكيباب ربجمةال هذه تمت هبا و   االستماع للغة العربية
4. Arabic Learning for Kids 

 ربجمةال ههذ تاختص Arabic Learning for Kidsي لتعليم اللغة العربية ه ربجمات ال ىمن أحد
 ربجمةال هذه ت جهز  ،يد أن يتعلم قراءة القرانلألطفال الذي ير  ةمناسب الألطفال واستخدامه
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الصور والسمعبة ابملواد التعليمة املتنوعة من األحرف اهلجائية واألرقام واحليوان والفواكه واألشياء  
  واألايم واألشهر وغري ذالك 

 Application for Listeningبرجمة  .ي
يناير   4برجمة صممها حممد عزيز )الباحث( ىف التاريخ هي  Application for listeningبرجمة 

( User Interfaceيوليوا لرتقية مهارة االستماع، مصممة بوجيهة املستخدم ) 1إىل التاريخ  2021
واستخدام الرسوم املتحركة ىف الصحيفة الرئيسية لنيل اهتمام املستخدم، قام تصميمها  العصرية 

إمتامها بتجهيز املفردات واألمثلة البيسطة والوسيلة  و  #Cغة الربجمة ول Visual Studioابستخدام برجمة 
 .السمعية والصور والفيديو من العريب

Visual Studio     هو جممع أدوات التصميم منMicrosoft     لتصميم الربجمات حيتوي فيه مخس
جمهز   ++Visual Jو  Visual Basic, Visual C++, Visual Interdev, Visual Fox Proأدوات ضرورية :  

من أحدى برجمة التصميم املشهورة.   Enterprise.27  Visual Studioو Professionalمن طبعتي : 
والتصنيف والتجريب والتنقيح واحاشة   UIمبساعدهتا يستطيع مصمم الربجمة الرتميز وختطيط/ تصميم 

تفيد املصمم الرتميز   Visual Studio   28 املشاكل والصناعة لتثبيت الربجمة ومشاهدة الرسالة وغري ذالك.
الدقة والتأثري بدون ضياع حمتوايت امللف. ويستطيع استخدام وظيفتها إلعادة التصنيع وَبث املشاكل 

  29وإصالحها.

كانت الربجمات متشاهبة )مبشاهبة الرتابط أو الرموز ىف الرتميز( بل خمالفة التعامل ىف الواقع 
كل لغة الربجمات خصائص وجمتمع وبيئة  والكن ل 30الواقع )مبشاهبة الدالل(.أوخمالفة بل متشاهبة ىف 

 
27 D.H Setiabudi dan I. Gunawan. Studi Penggunaan Visual Studio untuk Pengembangan Sistem Informasi Berkelas 
Enterprise. Jurnal Informatika Vol.4, No.1, 2003, hal 31 
28 R.Mavrevski, M.Traykov and I.Trenchev. Finding the Shortest Path in A Graph and it’s Visualization Using C# and 
WPF. International Journal of Electrical and Computer Engineering (IJECE) Vol.10, No.2, 2020, page 2055 
29 S.N. Aman, N.Z. Md Yasin and I. Azizan. Quality Factor between Visual Studio and Android Studio for Developing 
Video Control based on Hand Gestures. International Journal of Trend in Scientific Research and Development (IJTSRD), 
2018, page 181 
30 Cewei Cui, Z.Dang, T.R Fischer and O.H Ibarra. Similarity in Languages and Programs. Theoretical Computer Science. 
Vol. 498, 2013, page 58 
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ألن اجملتمع يفيد  متنوعة يوجب اهتمامها، فكثري من الناس خيتارها مبشاهدة البيئة واجملتمع حوهلا
كثري من الربجمات جمموع من    مع أنواملكتبات الثالثية هلا دور ضروري ىف التصميم  املكتبات 
ىف أحناء العامل، فاملكتبات يرفع منو اللغة واجملتمع يفيد الكيفية لريفع معرفة املصمم عن اللغة املكتبات 

  31.املتعلمة

وأصحابه عن أحب لغات الربجمات عند املصممي    Stefano Cagnoniَبث    2018ىف السنة   
وحيصل على   100000ابملستجيب أكثر من    Stack Overviewبرامقا معلنا ىف    2415694بتحليل  

% من املتجيبي    60هي منرة الثامنة ىف لغات الربجمة احملبة عند املصممي ابكثر من    #Cأن لغة الربجمة  
لغة الربجمة القوية ىف املقوم بل بسيط ىف اللغة تتشوف إىل تصميم  هي    #C  32جييبون ابإلجابة اإلجابية. 

 ابملكتبات املرتفعة وهي من أحدى اللغة العصرية Microsoft Net Framework.33الربجمات ابستخدام 
هلن   Javaأو #Cأو Pythonلغة الربجمات العصرية مثل وأصحابه أن" W.Kaczmarekنقل من كما 

 . وهي املكتبات  ىف التصميم مناسبة مبا أهم من لغة الربجمة وهذه 34."مكتبات مرتفعة تدافع املصمم

 اإليطار التفكريي .ك

الوسيلة التلعيمية   توكان واد التعليميةالوسيلة التعليمية مهمة ىف مساعدة التالميذ ىف فهم امل
ألن قد تغري كيفية التعليم فكثري من األمكنة  covidاإللكرتونية حاجة لكل املدرس بعد اصابة الوابء 

 هي:  للتعليم اللغة العربية ربجمةسسب تصميم الو من  ىف أحناء العامل

  ربجمة اللغة العربية مصنوعة ملوستوى التعليم اإلبتدائية أو يكون املواد التعليمية يف ال  برجمات كثري ىف   .1
 مبسطة

 
31 S.Farshidi, S.Jansen and M,Deldar. A Decision Model for Programming Language Ecosystem Selection: Seven Industry 
Case Studies. Information and Software Technology Vol.139, 2021, page 2 
32 Stefano Cagnoni, et al. Emotion-Based Analysis of Programming Languages on Stack Overflow. ICT Express Vol.6, 
2020, page 239 
33 A.Karaci. Performance Comparison of Managed C# and Delphi Prism in Visual Studio and Unmanaged Delphi 2009 
and C++ Builder 2009 Languages. International Journal of Computer Applications Vol.26 No.1, 2011, page 10 
34 W.Kaczmarek, B. Lotys, S.Borys, D.Laskowski and P.Lubkowski. Controlling an Industrial Robot Using a Graphic Tablet 
in Offline and Online Mode. Sensors, 2021, page 1 
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الثقافة العربية ىف تعليم اللغة  تطبيق مأخوذة من املخرب لكون شكال ىفاستخدام الفيديو  عدم .2
 العربية

 ئل التعليمية اإللكرتونية فمجل التلعيم والتعليم حيتاج إىل رخاء الوسا  covidتبدل الزمان بعد إصابة   .3
 املناسة ابملنهج التتعليمي الرمسي ربجمات قلة ال .4

 ربجمةمواصفات ال

 ابملواصفات التالية:   ةاملصصم ربجمةتكون الست 

 #cابللغة  visual studio ربجمةمصنوعة ابستخدام ال .1
 جمهز ابلتصميم اجلرافيكي العصري .2
 ا مل فيهتش ربجمة ابلصحيفة الرئيسية تال ت ابتدأ .3

 الزر اإلبتدائي  (1
 ربجمةاسم ال (2

 احملتوايت  .4
 مبا يناسب ابملنهج الرمسي من الوزارة    نصف السنة إىل األخرمن  السابعاملفردات للفصل  (1
 الصورة تناسب ابملفردات  (2
 البسيطة األمثلة الكتابية  (3
 الوسيلة السمعية (4
 أخوذة من املخرباملالفيديو  (5

 انظر إىل الصورة :  ربجمة لتسهيل فهم تصميم ال
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 " windows" مصنوع  ل ربجمةال إن (6

 ربجمةكيفية استخدام ال .ل
 استعداد قبل االستخدام .1

 "   https://bit.ly/DownloadAPBAمن " ربجمةحتميل ال (1
 windows  64 bitاستخدام  (2
 فى الحاسوب، ويمكن تحميله من   NET Framework  4.5تحميل  (3

us/download/details.aspx?id=30653-https://www.microsoft.com/en 

 ”C:\Program Files“نسخ امللفات بعد التحميل لصقه ىف امللفات  (4
 مكيفية استخدام للتعلي .2

 ابتدأ املدرس إبلقاء املفردات إىل التالميذ (1
 ملعرفة كيفية استخدام املفردات ىف اجلملة املفيدة البسيطةألقى املدرس األمثلة  (2
 إذا لزم األمر وإعداد غريها ربجمةأشار املدرس إىل الصورة ىف ال (3
وزايدة األمثلة إذ لزم  اشعال الوسيلة السمعية ليسمع التالميذ كيفية النطق من املفردات امللقية  (4

 األمر

https://bit.ly/DownloadAPBA
https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=30653
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 أظهر املدرس الفيديو املأخوذة من املخرب كشكل تطبيق الثقافة التعليمية ىف تعليم اللغة العربية (5
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 الباب الثالث 

 منهج البحث

 مدخل البحث ومنهجه .أ

هي األنتاج نتيجة البحث و  ( Research and Developmentهذا البحث حيثا تطويراي ) كان
ري عند . وأما تعريف اليحث التطوياللغة العربية برجمة الوسيلية التعليمية اإللكرتونية أيبشكل 

ugiyonoS  .35هو منهج البحث املستخدم للحصول إىل اإلنتاج اخلاص وحتليل فعاليته 

أن   Gallو Borg، رأى Gallو Borgاملستخدم ىف هذا البحث هو املدخل املتقدمة من  النظر
تحديد  ل  عشرة اخلطوات  استخدم الباحث سبعة من  و .  قيام اليحث التطوير ىف التعليم بعشرة اخلطوات 

الزمان. أهداف الضروري من اليحث التطويري هو تصميم اإلنتاج ومعرفة الثقة اإلنتاج املصنوعة ىف 
 التعليم.

 جمتمع البحث وعينته  .ب

  ماالنج  اهلداية دونواريه كارنبلوسواملدرسة املتوسطة بعض التالميذ ىف  هي هذا البحث عينة
  اهلداية دونواريه كارنبلوسو ملدرسة املتوسطة  اب  وجمتمعه فصل السابع  السابعتلميذا ىف الفصل    24وعينته  
 تلميذا 36هو  2022 – 2021ىف السنة الدراسية  الثاينللفصل الدراسي  ماالنج

 البحث مكان وزمان  .ج

ىف التاريخ    الشرقيجباوى    ماالنج  اهلداية دونواريه كارنبلوسواملدرسة املتوسطة  جرى البحث ىف  
قية مهارة  رت ل Application for Listening الوسيلة التعليمية اإللكرتونية تقدميب 2021 مايو 27
 ابملوضوع املناسب ابملمنهج الرمسي السابعتماع للفصل ساإل
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 اإلنتاج تصميم  . د

 :  يليسقوم إجراء هذا البحث ابلبحث التطوير على الكيفية كما  

الدراسة التمهيدية : يبدأ الباحث ابلدراسة التمهيدية عن نفسية التالميذ وخصائص اللغوية مع  .1
العربية واألسئلة عن أحوال الدراسة  الوسيلة التعليمية املستخدمة ىف التعليم مبقابلة مدرس اللغة 

 ىف الفصل
واألمثلة الختيار املواد التعليمة والصور مع استعداد الوسائل السمعية  التخطيط : استمر الباحث اب .2

فاألمثلة البسيطة والوسيلة السمعية مهمة لتسهيل التالميذ فهم اجلملة عند والفيديو،البيسطة 
بسبب اهل قراءة النص قبل أداء االستماع يساعد التالميذ ىف إدراك الكلمة أسرع  االستماع ألن  

ابلتحديد ىف املهارات واملوضوعات والرتاكيب  اويقوم أيض   36القول هبا. استماع والرتجاع
 والتدريبات. 

التصميم :كان نتائج التصميم ىف البحث التطويري متنوعة، ىف جمل التعليم تكون نتائج التصميم   .3
املصنوعة ابستخدام الوسيلة   ربجمةال  ة التعليمية، فنتيجة هذا البحث هيابألشياء املزيدة ىف االنتاجي

visual studio  غة اباللc# 
إن قيام التحقق ملعرفة فعالية النتاج، فتحقق التصميم من التقومي   : هاخبري ميم من حتقق التص .4

العقلي، ألن قيامها من التفكري العقلي فلم يوجد فيه حقائق امليدانية مع أن قيام حتقق التصميم 
املتمرس واملخترب لتقدير النتاج املصنوعة. ليعلم الباحث العيوب من نتاج البحث من  بريإىل اخل

املرتس   برييستطيع الباحث إصالح النتاج ليكون أحسن وأمجل، فمن مقيار اخل حّت بريرأي اخل
 واملخرب ىف هذا البحث كما يلي

 :يليىف الوسيلة التعليمية بشروط كما  برياخل (1
 مدرس الوسائل التعليمية -

 
36 M.Kajiura et al. Brain Activity Predicts Future Learning Success in Intensive Second Language Listening Training. Brain 
and Language Vol.212, 2021, page 2 
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 له الدرجة العلمية املاجسبتري على األقل أن يكون  -
 له/هلا خربة املعلم أكثر من سنتي -

 :  يليىف املادة امللقية بشروط كما  برياخل (2
 مدرس اللغة العربية -
 له/هلا خربة املعلم أكثر من سنتي -

تعديالت فيقام    والتعديالت للنتاج البحث،  التصميم : فطبعا بعد حتقق هناك املراجعة  تعديالت  .5
وتغيري ىف ضوئها املادة امللقية بدقة،    ليصلح العيوب ىف نتاج البحث  بريتقدير اخل  حيث  منالنتاج  

 وإخراجها ىف احلالة الصحيحة
اللغة العربية    برجمةوسيلة    وفعالية  استحقاقملعرفة    التجريب امليداين :يقوم الباحث التجريبة امليدانية  .6

 برجمة ومعرفة أثر وسيلة    ماالنج   اهلداية دونواريه كارنبلوسوملدرسة املتوسطة  اب  السابعللتالميذ فصل  
 ماالنج اهلداية دونواريه كارنبلوسو املدرسة املتوسطة  السابعاللغة العربية للتالميذ فصل 

تعديالت النتاج : بعد إقامة التجريب امليداين سيظهر نقصان وعيوب النتاج ىف تطبيقه عند   .7
 إقامتها على احلال التالية :  من سببالتعليم اللغة العربية، ف

 وال يعكس احلال الواقع لتجريب امليداين حمدداكان ا (1
 العيوب ىف النتاج  ظهور (2
 من تطبيق النتاج  يالت استخدام البياانت للتعد (3

 انظر إىل اجلدول التال : مكيفية التصمي  ظهورل
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 مجع البياانت  أسلوب .ه

 مة جلمع البياانت ىف هذا البحث كما هو: من األدوات املستخد
 االستبيان  .1

االستبانة واحدة من طريقة مجع البياانت إبعطاء اإلسئلة إىل جمموعة لتحيبها ابلكتابة،  
االستبانة تفنيات مجع البياانت الفعالة إذا كانت الباحثة عىي يقي من أن املتغريات جيب قياسها  

فاملستجيب الستبيان هذا البحث من التالميذ واملدرس  . 37ويعرف مما ميكن قوفعه من املستفتبي

 
لدي طلبة الصف األول فى المدرسة  ألندرويد لترقية مهارة االستماع  spring  –Iتصميم وسيلة لتعليم المفردات باستخدام برمجة نور أزلية مر،   37

 42(، 2020المتوسطة أم الصبر كنداري سوالويسي الجنوبية الشرقية، )ماالنج: 
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. صيغة  ربجمة، استخدام أسلوب االستبنان ملعرفة املؤشر التعلق ابحملتوى واملظاهر ىف البريواخل
 االستبيان هذا البحث هي االستبيان ابلقائمة التدقيقية فيخرتق فيه مستجيب االستبيان 

 الوسيلة التعليمية ىف جمل بريستبيان لتحقق التصميم من اخلا (1
يقام التحقق من األثل ىف جمل الوسيلة التعليمية من احملاضر ىف جمل الوسيلة التعليمية  

ة  أخوذالبياانت املعة موالان مالك إبراهيم ماالنج. فيقوم الباحث من اإللكرتونية ىف جام
الباحث بعد اللغة اللعربية اإللكرتونية. مث قام  برجمة حتليال لتعديالت نتاج البحث وهي

تعديالت اإلنتاج ابلتحقق األخر لنيل التقدير الثق الستخدامه ىف تعليم اللغة العربية  
 اإللكرتونية

 ىف جمل املواد التعليمية برياستبانة لتحقق التصميم من اخل (2
ىف جمل املواد التعليمية ابالستبانة كما ىف التحقق من  بريقام التحقق التصميم من اخل

ستماع من  تحقق من احملاضر ىف جمل مهارة االىف جمل الوسيلة التعليمية، فقيام هذا ال  برياخل
ة حتليال  مدرس ىف جامعة موالان مالك إبراهيم ماالنج فيقوم الباحث من البياانت املأخوذ 

اللعربية اإللكرتونية. مث قام الباحث بعد تعديالت   اللغة  برجمة  لتعديالت نتاج البحث وهي
 اإلنتاج ابلتحقق األخر لنيل التقدير الثق الستخدامه ىف تعليم اللغة العربية اإللكرتونية 

 االستبانة للتالميذ  (3
من االستباانت املستخدمة ىف هذا لبحث هي االستبانة ليملئها التالميذ حي البحث 

 خدامها.ملعرفة الثقة اإلنتاج ىف است
 املالحظة  .2

املالحظة هي مراقبة األحول أو الظواهر املوجودة ىف ميدان البحث، وإن ما مييز 
، قام الباحث هبذا األسلوب ملعرفة 38املالحظة الدقيقة عي االنتباة ىف االحساس و اإلدراك 

املعلومات الدراسية وأحواهلا ىف تعليم اللغة العربية فبلها، من الوسيلة املستخدمة ىف تعليم اللغة 
 

 36(، 2020" الدراسية ىف تعليم اللغة العربية ىف معهد سوانن أمبيل العال ماالنج")ماالنج : Quizizتطوير وسيلة قويزيز " 38
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العربية إىل نشاط التالميذ ىف تعلم اللغة العربية وخصائص التعليم معرفة الظواهر ىف امليدان  
كالوسيلة التعليمية اإللكرتونية املوافقة   ربجمةلالبحث مث حتليل احلصول البياانت ىف تصميم ا

 .السابعللتالميذ ىف الفصل 
 املقابلة .3

اان شفهيا فيقام ابألسئلة الشفهية ابلعالقة املواجهة، مث يدل إىل  ي إن املقابلة معترب من استب
مبقابلة مدرس اللغة  بلة جلمع البياانت وتصميم الربجمة، قام الباحث املقا39اإلجابة الكتابية. 

العربية ملعرفة الوسيلة املستخدمة ىف التعليم ومعرفة خصائص التالميذ ىف الفصل مع معرفة أحوال 
 الدراسة ىف الفصل

 حتليل البياانت  . و

حتليل البحث ابملدخل الكمي والكلي. فالبياانت الكلية من البحث مأخوذة من نصيحة   
ية  ىف جمل املواد التعليم بري  جمل الوسيلة العليمية واخلىف برياحملقق حي التحقق، فنصيحة من اخل

كمية مأخوذة من االستبانة الكمية والتجرييب امليداين ال البياانت  اتشمال ىف البياانت الكلية، وأم
 فتحليل هذه البياانت بطريقة اإلحصائية 

(  1املتستهدف بسلسلة : )كان إجابة االستبانة املأخوذة من املدرس والتالميذ منتصف 
( األسئلة، فاالستبانة من نوع  4( كيفية احملطة، )3( األسئلة من املستجيب، )2املوضوع، )

بتجهيزها ىف اإلمكانية ومقياسها مبقياس ليكرت. مصنوعة ىف  بياانت حتليل الاالستبانة الكمية و 
 شكل االلبيان ومتتابع ابألربع اإلجابة مبحوث ابلرموز

𝑃 =
∑ 𝑥

∑ 𝑥𝑖
 

 لبيان : ا
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𝑃     القيمة املتوسطة = 

∑ 𝑥 النتائج من احملقق = 

∑ 𝑥𝑖 قيمة األعلى = 

 :  يليفاملقياس لكريت كما 

 النتيجة حتليل الكمي الرقم
 5 موافق جدا 1
 4 موافق 2
 3 متعادل 3
 2 غري موافق 4
 1 غري موافق جدا 5

القول إللزام جودة اإلنتاج من رأى فيستطيع حتليل النتيجة بتحليل متعادهلا مث تغيريها إىل 
 املستخدم، فيستطيع مشاهدة تغيري النتيجة إىل القول كما ىف اجلدول

 ترمجة احصاء صف القيمة
X > Xi + 1,8 × sbi 16,9 < X مستحق جدا 

Xi + 0,6 × sbi < X ≤ Xi + 1,8 × sbi 13,6 < X ≤  مستحق 16,9
Xi − 0,6 × sbi < X ≤ Xi + 0,6 × sbi 10,4 < X ≤  مقبول 13,6
Xi − 1,8 × sbi < X ≤ Xi − 0,6 × sbi 7,1 < X ≤  غري مستحق 10,4

X ≤ Xi − 1,8 × sbi X ≤  غري مستحق جدا 7,1
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 الباب الرابع 

 عرض البياانت وحتليلها 

وتصميم   الربجمة شرح هذا الباب نتيجة البحث فيحتوي فيه وقائع البحث من الدراسة التمهيدية وختطيط
نتاج اإل  ظهوراملواد التعليمية والتعديالت التصميم ب  خبريالوسيلة التعليمية و   خبريوالتحقق من    اهظهور مع    ربجمةال

لشرح عن حتليل البحث . واالنتاج النهائي   ظهورت النتاج مع  والتجريب امليداين والتعديال  بريبعد التحقق من اخل
  ربجمةال اإلنتاج وهوحصل هذا البحث إىل لرتقية مهارة االستماع.  Application for Listening برجمةتصميم "

.  ربجمة صناعة ال عند #cللغة اب" Visual Studio"ستخدام املصنوعة اب "Application for Listening" امسها
اهلداية دونواريه  ىف املدرسة املتوسطة  ا املفردات والصور والفيديو لرتقية مهارة االستماع يقام جتريبه حيتوي فيها 
 مباالنج  كارنبلوسو

 الدراسة التمهيدية  .أ
ن يؤثر إىل تغري  اقام البحث من املالحظة عن أحوال التعليم ىف العصر مع أن تغري الزم

الباحث موافقة املعلم    التعليم ابستخدام الوسيلة اإللكرتونية، ووجد احتياجات التعليم, فاحلال حيتاج إىل  
ىف التعليم عند    "Application for Listening"ِّ الربجمة مثلذا احلال ىف احدى املقابلة. مل تستخدم  عن ه

تصميم    وأخذمن هذا احلال    رأى الباحث احتماالو   ماالنج  اهلداية دونواريه كارنبلوسو املدرسة املتوسطة  
 َبثا جامعيا  " لرتقية مهارة االستماعApplication for Listening" برجمة

ىف التعليم والوسيلة  ربجمات سابقة جلمع النظرية عن استخدام ال حث دراسات درس البا
  اهلداية دونواريه كارنبلوسواملالحظة عن حال تعليم ىف املدرسة املتوسطة استخدم ايضا و  اإللكرتونية

املدرسة  وجد الباحث أن  ،  التعليمية املستخدمة ىف تعليم اللغة العربية  ربجمات ومجع املرجع عن ال  ماالنج
ومل   ية من السمعية و الفيديو الوسيلة اإللكرتونستخدم تماالنج  اهلداية دونواريه كارنبلوسو املتوسطة 
 املواد بوسائلها ىف التعليم. ااخلاص حيتوي فيه ربجمةال تستخدم
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 املوجودة ربجمات صورة أمثلة ال

   هو إلنتاج و من االحتمال واملشاكل والبياانت املوجودة قام الباحث َبثا تطويراي حيصل إىل ا
ور  السمعية والصالوسيلة و  واألمثلة البسيطةاملفردات من  ربجمةال لرتقية مهارة االستماع. تشتمل ربجمةال

ثالثة    افيه   مناسبة ابملنهج الرمسي تشتمل  ربجمةاملواد ىف الكانت    والفيديو املأخودة من املخرب أي العريب.
ابملوضوع  يومية األسرة، جمهز ابلصورة املتحركة ىف الصحيفة الرئيسية من أبواب هو : العنوان، البيت و 

 التعلم ىف الفصل   لتالميذ حيت ال يسأم التالميذ حيمن ا  واالهتمام  واملفردات املتغري لوهنما لنيل االنتباه 
 التخطيط  .ب

  برجمةائل التعليمية استعدادا لتصميم ىف هذه املرحلة مجع الباحث املواد التعليمية و الوس 
Application for Listeningهي:  ربجمة، اختار الباحث ثالثة أبواب ليكونوا موادا تعليمية ىف ال 

 عنوان (1
 البيت (2
 من يومية األسرة (3

 Bahasa Arabالكتاب    أبواب نصف السنة األخرة ىف  مأخودة من  ربجمةمن أبواب ىف ال  وكل الباب 

MTs kelas 7  وهو الكتاب الذي أعده الوزارة للتعليم اللغة العربية للمدرسة املتوسطة لفصل السابع 
مأخوذة من املنهج الرمسي حيت   Application for Listening ربجمةلتكون املواد التعليمية امللقية ىف ال
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تعلمه  يية خمالفة مبا كون املواد التعليماللغة العربية ولكي ال ت تعليممساعدة املدرس ىف  ربجمةيستطيع ال
 التالميذ ىف الفصل.

 كما يلي :   ربجمةأما احملتوايت ىف الو 
 املفردات (1

،  Bahasa Arab MTs kelas 7مأخوذة من املفردات ىف الكتاب    ربجمةاملفردات املستخدمة ىف ال
بعض  أن وجد الباحث و مث اختار الباحث من املفردات املوجودة مفرادات شائعة من كل الباب، 

املفردات امللقية ىف الكتاب أقل استخداما ىف العرب فغريها ابملفردات متساوي املعين الذي يستخدم 
وجد الباحث أن العريب ال   " HP"كلمة هاتف مبعين ل هو  امن هذا احلكثريا ىف العرب. املثال 

، فال  هلذا املعين أكثر يستخدم هذه الكلمة كثريا ىف يومياهتم مع أهنم يستخدمون كلمة "تلفون"
 ربجمةالإىل  وسجلهابل غريها ابملفردات "تلفون"  ربجمةيلقي الباحث مفردات "هاتف" ىف ال

 األمثلة البسيطة (2
، Bahasa Arab MTs kelas 7ارة من كتاب صنع الباحث األمثلة البسيطة من املفردات املخت

بسيطة لكل املفردات املختارة لتكون صورة كيفية استخدام املفردات ىف ثة أمثلة صنع الباحث ثال
 اجلملة املفيدة حيت يستطيع التالميذ معرفة استخدام املفردات ىف اجلملة الوقيعية

 وسائل السمعية (3
صنع الباحث وسائل السمعية من األمثلة  البيسطةات مع صناعة األمثلة بعد مجع املفرد

البسيطة لتكون أمثلة عند التالميذ عن كيفية نطق املفردات الصحيحة ويتعودون بسمع الكلمة  
ختار الباحث بصناعة السمعية لكي ال أييب التالميذ بكيفية نطق الكلمة العربية الصحيحة العربية، ا

 . فة كيفية نطق العريب سيلقي خصوصا ىف الفيديو. وأما معر مطابقا بقواعد النطق الصحيح
 الصور (4

 مجع الباحث ىف هذه املرحلة صور مناسبة بكل املفردات املختارة املأخوذة من الكتاب الرمسي

Bahasa Arab MTs kelas 7نيل اهتمامهم  لتسهيل فهم املواد عند التالميذ و   ربجمة، إلقاء الصورة ىف ال
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  اهلداية دونواريه كارنبلوسو ىف املدرسة املتوسطة  املعلمةإحدى قالت يناسب مبا وهذا ىف الفصل 
ىف التعليم لنيل   مهم شيئ ماالنج أن "التالميذ حيب أن ينظر إىل أي صورة كانت، فوجود الصورة

اهتمام التالميذ عند الدرس، حّت ال يسأم التالميذ وال ينامون ىف الفصل، ألهنم يهتمون إىل  
ألن   بعد الظهر خاصة  يحصل إىل اهتهامهم واستماعهم حي الدرس بسبب الصورة الصورة ف

 " التالميذ تعبان من الدراسة الطويلة وكثري منهم يسأمون وينأسون عند الدرس
فمجتمع مصدر الصورة  استخدم الباحث مساعدة اإلنرتنيت ىف مجع الصور ىف هذه املرحلة، 

 من املواقع كما يلي:
 PNGEGGصورة من  (أ

 Google صور من (ب 
 Picheonأيقونة من  (ت 

فجمع أيقونة املناسبة بكل املفردات   ودية حبية مجملة برجمة ربجمةأراد الباحث أن يكون ال
 ربجمة ليكون تصميم ال ربجمةامللقية ومجيع األزرار من األزرار االبتدائي واألزرار الفرعي ىف ال

 متصيما عصراي وختطيطها

 الفيدنو (5
م الثقافة العربية، مع أن أهداف تعلم اللغة للتعامل يكامال بدون تعل   مل يكن تعليم اللغة العربية

تلك اللغة عند لنطق المعرفة كيفية أو البالد، فيحتاج متعلم اللغة  اللغة يتخالفاملبي الشخصي 
 ا قاله الصاحب من خمالفة اللغةاملخرب حّت يستطيع أن يتحدث إىل صاحب اللغة وال نتبلبل مب

ليعرف التالميذ كيفية    ةاملمصمم   ربجمةويطابق الثقافة العربية ىف القواعدها. أراد الباحث أن يلقي  و 
، فلذالك مجع الباحث الفيديو املأخوذة من العريب أي املخرب لغة عربية ىف يومياهتمنطق العريب 

ليكون تعلم اللغة العربية  و  Application for Listeningليكون وسيلة ىف تطبيق الثقاقة العربية إىل 
  ةتعلم اللغة التام Application for Listening ربجمةابل
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واختار الباحث القناة ابملشرتك أقل من مخسمائة   (Youtube)يوتب  نأخذ الباحث الفيديو م
ألف مشرتكا وأخذ قليال من الفيديو ابملشرتك أكثر من مخسمائة ألف مشرتكا ووضع املرحع يرجع  

، وهذا ليدافع الباحث القنوات مع أن الباحث  ربجمةو ىف النوان القناة املستخدمة عند الفيديإىل ع
 ربجمةاملشرتك من مستخدم ال م، رجاء على زايدة عليه لفيديو منهم ومن شكل الشكريقطع ا

Application for Listening 
 وتسلسل احملتوايت كما يلي :  ربجمةأما اختصار ال

 
 

 ربجمةتصميم ال  .ج
وبدأ التصميم ، ”Visual Studio 2013“ ربجمة ابل Application for Listening ربجمةال تصمم

وضع الصور  من وظيفة هذه الصحيفة هي و "، Visual Studio 2013" ربجمةمن صحيفة التصميم ىف ال
ل وغري ذالك، مع تغري خصائصهم كاألمساء واألقونة وجهاز ضبط الوقت واجلداو  ربجمةواألزرار ىف ال
 قياس واملواقع وما تشابه بذالك.  واأللوان وامل
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 صورة صحيفة التصميم 

من الصور واأليقونة لدفاع التصميم حّت يستطيع  ربجمةموارد ال مر الباحث بتسجيلاست
 كونى الطريقة لتمن أحد ألنهاستخدام الصور واأليقونة عند تغري اخلصائص، ويفعل هذا الفعل 

رج الصور واأليقونة املرادة عند  فال خت ربجمةسج ل الصور واأليقونة إىل المستقلة فإذا مل ت برجمة ربجمةال
قبل تصدير  ربجمةالصور واأليقونة ىف ال ت، وكذالك عكسه إذا سجل ىف احلاسوب األخر ااستخدامه

،  اقونة املرادة عند استخدامهخرج الصور واأليسوب األخر عادة فتىف احلا  ربجمةيكون استخدام ال  ربجمةال
 Visual“  ربجمةوبسحب وإفالت الصور أي األيقونة إىل ال  ”recources.resx“وأما كيفية التسجيل بفتح  

Studio 2013” . 
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 صورة تسجيل الصور واأليقونة

الرتميز هو تسجيل الرموز ىف صحيفة التصميم،  ربجمةاستمر الباحث ابلرتميز بعد تصميم ال
   Application for Listening ربجمةاملتنوع ليكون األزرار يعمل كما ينبغي، اللغة املستخدمة ىف الرموز لل 

وكثري من الناس    الشائعة من لغات الربجمات أحدى اللغات العامة و   هي  اللغة، هذه  #Cهي لغة الربجمة  
من اإلنرتنيت أو من شبكة    #Cمعرفة الرموز ىف اللغة    هم، وميكنبرجمتيستخدمون هذه اللغة ىف تصميم  

https://docs.microsoft.com   
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 صورة الرتميز 

 ربجمةاختبار استخدام ال  ا سئل فيه  ربجمةال  الرئيسية ىفصحيفة  ال  إىل  ربجمةمستخدم الل  و دخ  قبل 
ستخرج قبل الصحيفة   "؟" ، فإذا أجاب املستخدم "نعمربجمةال  أهذا استخدامك األول هلذهلسؤال "اب

إىل تسلسل قراءة  ربجمةمن تعرف األزرار ىف ال ربجمةفيها كيفية استخدام ال الرئيسية صحيفة تشتمل
، ليعرف املستخدم أي Application for Listening ربجمةأي تسلسل كيفية التعلم ابستخدام الاملواد 

  ربجمة تعلم ابلالبدون املدرس وميكن هلم  االصحيحة ويستطعون استخدامه ا التالميذ كيفية استخدامه
 خارج املدرسة 

 

 
 صورة الصحيفة الرئيسية 

بشكل الرسوم املتحركة لنيل اهتمام املستخدم و اهتمام  ربجمةالرئيسية ىف الكانت الصحيفة 
وهو   ربجمةموضوع ال الصحيفة الرئيسية من اشتملت ىف الفصل، االتالميذ عند استخدامه

"Application for Listening"  انية أزرار كما يليمثو : 
تسلسل   ظهور : الزر يراقب املستخدم إىل املفردات األوىل ىف الباب األول مع   الزر اإلبتدائي  (1

 فبلهما  ربجمةكيفية استخدام ال
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 ربجمة: يستخدم هذا الزر إلغالق ال  زر اإلغالق  (2
 إىل شريط املهام ربجمة: الزر للتصغري ال  زر التصغري (3
اسم القائمة   ظهور، ولربجمة القائمة املوجودة ىف ال ظهور : يقام هذا الزر ل  زر القائمة  (4

 العادة يظهر األزرار ىف القائمة ابلصورة  ألن ربجمةاألخرى ىف ال
 

  
 أمساء ووظيفة األزرار ىف القائمة  ظهور صورة  

زر القائمة، وظيفة هذا الزر لرياقب املستخدم  هذا الزر زرا فرعيا منكان   :  الزر األول (5
من هذا الباب حّت يستطيع املستخدم خيار    ربجمةإىل الباب األول ويظهر كل املفردات امللقية ىف ال

. حيتوي ىف الزر األول املادة من وسط املواد امللقية، فال يلزم للمستخدم ابتداء املواد من أول املادة
 عن املوضوع "العنوان" 
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، يظهر ربجمةهو من أحد الزر الفرعي ىف ال: الزر الثاين استمرار من الزر األول و   الزر الثاين (6
 ، حيتوي ىف الزر الثاين موضوع "البيت"من ابب الثاين ربجمةكل املردات امللقية ىف ال

،  ربجمة: الزر الثالث استمرار من الزر الثاين وهو من أحد الزر الفرعي ىف ال  الزر الثالث   (7
من ابب الثالث، حيتوي ىف الزر الثالث موضوع "من يومية   ربجمةظهر كل املردات امللقية ىف الي

 األسرة"
 : يستخدم هذا الزر البدل املظهر من األبيض إىل األسود  الزر املظهر (8

 

  
 صورة صحيفة املواد التعليمة ابملظهر األسود واألبيض 

وثالثة   فردات وترمجتها ابملتشتمل   الباحث صحيفة املواد التعلميةبعد تصميم الصحيفة الرئيسية صمم 
أمثلة بسيطة للمفردات امللقية والصور يدل إليها والفيديو يناسب هبا واشتملت صحيفة املواد التعليمية  

 ببعض األزرار : 

األمثلة تكلم عن عية تمسوسيلة  ربجمةلعب ال: ابنفجار األزرار السمعية ست عيةاألزرار السم .1
 ملفرداتمثلة البسيطة ىف امجلة األزرار السمعية جبملة األ  ، تستويالبسيطة امللقية ىف الصحيفة

غري الصور ابلفيديو ويلعب الفيديو الذي يناسب ابملفردات  : وظيفة هذا الزر لت  زر التشغيل .2
فسيظهر هذه األزرار   إىل األزرار الفرعي بعد انفجاره إىل ثالثة األزرار  زر التشغيلامللقية. ينقسم 

 :  زر التشغيلبعد انفجار 
 أي بعده الفيديو التال ربجمةلعب ال: يستخدم زر التال لت لزر التالا (أ
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 أي قبله الفيديو السابق ربجمةلعب ال: يستخدم زر السابق لت لزر السابقا (ب 
اإليقاف سيظهر  انفجار زر يقاف ليقف الفيديو من اللعب فب: وظيفة زر اإل زر اإليقاف  (ت 

 زر التشغيل مرة أخرى بدون إضاعة الزر التال والزر السابق ىف الصحيفة

أي صحيفة    ربجمةوتسلسل استخدام ال  ربجمةتصميم الكيفيتان كيفية استخدام الب  ربجمةاشتمل تصميم ال
الرئيسية كزر اإلغالق  األزرار ىف الصحيفة و  ربجمةصحيفة كيفية استخدام الال املواد التعليمية، شرحت 

تشرح عن كيفية استخدام    ربجمةوزر القائمة وزر اإلبتداء وغري ذالك. وأما صحيفة تسلسل استخدام ال
 ربجمةصحيفة املواد التعليمية ليعرف املستخدم تسلسل مشاهدة املواد التعليمية فتسلسل احلسن لل 

Application for Listening  : ابلسياق كما يلي 

 ها مع مشاهدة صور املفردات ترمجة املفردات خبرص ترمجتشاهدة م .1
 قراءة ترمجة املفردات مع حفظها بعد خرص املعىن .2
 تصفح األمثلة البسيطة للمفردات امللقية .3
 ملعرفة نطق الكلمةلعب الوسيلة السمعية  .4
 لعب الفيديو ملعرفة كيف يستخدم العريب تلك الكلمة ىف يومياهتم  .5

  
 وتسلسل استخدامه ربجمةكيفية استخدام الصورة صحيفة  

 حتقق اإلنتاج  . د
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  خبري الوسيلة التعليمية و  خبري ين : خبري ، فتحقق اإلنتاج من ابعد تصميمه قام الباحث بتحقق الربجمة
  أمحد مكي حسن  الوسيلة التعليمية إىل الدكتور  بريخلاملود التعليمية، قدم الباحث حتقق اإلنتاج 

نتاج إىل معلمة وهو معلم درس التصميم واإلنتاج ىف قسم تعليم اللغة العربية وتقدم حتقق اإل املاجستري
جة  ، استخدم الباحث نتيةزهر ال فجرية  املتوسطة اهلداية ماالنج وهي االستاذةاللغة العربية ىف املدرسة 

ملدرسة املتوسطة  اب علتعليم مهارة االستماع يف الفصل الساب ربجمة ال استبانة التحقق ملعرفة صالحية
 . وأما جتهيز البياانت من استبانة التحقق كما يلي : ماالنج اهلداية دونواريه كارنبلوسو

 املواد التعليمية  خبريالبياانت الستبانة التحقق من  .1
 مرة واحدة بتجهيز البياانت كما يلي :  يميةاملواد التعل  خبريقام الباحث التحقق من 

 املواد التعليمية  خبريالتحقق من  :4 جدول

 درجة املوافقة  ننود التحكيم الرقم
 الدرجة  املعدل املئوي النتيجة

  4 مناسبة املواد التعيمية ابلكفاءات الرئيسية 1
 
 
88.5 % 

 مستحق
 مستحق جدا 5 وضوح اللغة املستخدمة 2
 مستحق جدا 5 املواد التعليمية املستخدمةوضوح  3
 مستحق 4 تسلسل جتهيز املواد التعليمية 4
 مستحق 4 استخدام املواد التعليمية النافعة لليومية 5
 مستحق جدا 5 وضوح كيفية استخدام الوسيلة 6
 مستحق 4 مناسبة الصور والفيديو ابملواد التعليمية  7

 البياانت السلبقة، قام الباحث بتحليل البياانت ابستخدام رمز التحقق :بعد عرضت الباخث 
𝑃نسبة اجلواب :   =

∑ 𝑥

∑ 𝑥𝑖
 

 البيان : 
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𝑃     القيمة املتوسطة = 

∑ 𝑥 النتائج من احملقق = 

∑ 𝑥𝑖 قيمة األعلى = 

 
 وأما وصف نتائج االستبانة وتصنيفها ابملعايري التالية : 

 : املقياس حلصول البحث5جدول 

 االحتياجة  معيار النجاح درجة التقومي 
 ليس احتياجة إىل التعديالت  صحيح وصاحل جدا  80 – 100

 احتياجة إىل التعديالت  صحيح وصاحل  60 – 79
 احتياجة إىل التعديالت  مل يكن صحيحا  40 – 59
 وجب على التعديالت غري صحيح وصاحل  20 – 39
 التعديالتوجب على  غري صحيح وصاحل جدا  0 - 19

 

0

1

2

3

4

5

مناسبة املواد 
التعيمية

وضوح اللغة وضوح املواد  ز تسلسل جتهي
املواد

انفعة املواد 
التعليمية 

ةوضوح الكيفي مناسبة الصور 

التحقق من خبري املواد التعليمية: 3رسم بياين 
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املواد التعليمية. اعتمادا على هذا اجلدول وجد  خبرييشتمل اجلدول السابق بنتيجة التحقق من 
 ربجمةفحصل الباحث إىل نتيجة حتكيم ال 35من احملقق ابلقيمة األعلى  31الباحث نتيجة 

Application for Listening    وهي على مستوى   88.5ية  املئو نسبة  الاملواد التعليمية إىل    خبريعند %
 " مستحق بدون احتياجة إىل التعديالت".

 الوسيلة التعليمية  خبريالبياانت الستبانة التحقق من  .2
يشتمل على االستبانة اليت حتتاج إىل  الوسيلة التعليمية مرتي خبريقام الباحث التحقق من 

 التعديالت واالستبانة اليت ال حتتاج إىل التعديالت
 وىلاالستبانة األ (أ

 كما يلي :   األوىل وجتهيز بياانت استبانة التحقق

 الوسيلة التعليمية   خبريمن  األول التحقق :6 جدول

 درجة املوافقة  ننود التحكيم الرقم
 الدرجة  املعدل املئوي النتيجة

  3 ربجمة سهولة استخدام ال 1
 
 
 

64 % 
 

 مقبول
 غري مستحق 2 اختيار أنواع اخلطوط ومقياسها  2
 مقبول 3 ربجمة اختيار ألوان ال 3
 مقبول 3 استخدام االنتقال 4
 مقبول 3 جودة الصور والفيديو  5
 مقبول 3 مناسبة الصور والفيديو  6
 مستحق 4 يكون حمرضا للتالميذ  7
 مستحق 4 بدون املدرس  ربجمةامكانية استخدام ال 8
 مستحق 4 ربجمةاستحقاق استخدام ال 9
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 :التحقق  رمزبعد عرضت الباخث البياانت السلبقة، قام الباحث بتحليل البياانت ابستخدام  
𝑃   نسبة اجلواب : =

∑ 𝑥

∑ 𝑥𝑖
 

 البيان : 

𝑃     القيمة املتوسطة = 

∑ 𝑥  =النتائج من احملقق 

∑ 𝑥𝑖  =قيمة األعلى 

 
 وأما وصف نتائج االستبانة وتصنيفها ابملعايري التالية : 

 املقياس حلصول البحث: 7جدول 

 االحتياجة  معيار النجاح درجة التقومي 
 ليس احتياجة إىل التعديالت  صحيح وصاحل جدا  80 – 100

 احتياجة إىل التعديالت  صحيح وصاحل  60 – 79

0

1

2

3

4

5

سهولة 
االستخدام

اختيار 
اخلطوط

واناختيار األل استخدام 
االنتقال

جودة الصور ورمناسبة الص حمرض 
التالميذ

امكانية 
االستخدام 

منفردا

استحقاق 
استخدام

التحقق األول من خبري الوسيلة التعليمية :4رسم بياين 
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 احتياجة إىل التعديالت  مل يكن صحيحا  40 – 59
 وجب على التعديالت غري صحيح وصاحل  20 – 39
 وجب على التعديالت وصاحل جدا غري صحيح  0 - 19

اعتمادا على هذا اجلدول . الوسيلة التعليمية خبريبنتيجة التحقق من  اجلدول السابقيشتمل 
نتيجة حتكيم  فحصل الباحث إىل  45من احملقق ابلقيمة األعلى  29نتيجة الباحث  وجد

وهي   % 64ية يمية إىل نسبة مثو الوسيلة التعل  خبري عند  Application for Listening ربجمةال
 ".وحيتاج إىل التعديالت على مستوى " مستحق 

 االستبانة الثانية  (ب 
 وجتهيز بياانت استبانة التحقق الثانية كما يلي : 

 الوسيلة التعليمية  خبريمن  لثاينالتحقق ا :8 جدول

 درجة املوافقة  ننود التحكيم الرقم
 الدرجة  املئوياملعدل  النتيجة

  5 ربجمة سهولة استخدام ال 1
 
 
 
100 % 

 

 مستحق جدا
 مستحق جدا 5 اختيار أنواع اخلطوط ومقياسها  2
 مستحق جدا 5 ربجمة اختيار ألوان ال 3
 مستحق جدا 5 استخدام االنتقال 4
 مستحق جدا 5 جودة الصور والفيديو  5
 مستحق جدا 5 مناسبة الصور والفيديو  6
 مستحق جدا 5 يكون حمرضا للتالميذ  7
 مستحق جدا 5 بدون املدرس  ربجمةامكانية استخدام ال 8
 مستحق جدا 5 ربجمةاستحقاق استخدام ال 9

 التحقق:  بعد عرضت الباخث البياانت السلبقة، قام الباحث بتحليل البياانت ابستخدام رمز
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x  𝑃 100نسبة اجلواب : =
∑ 𝑥

∑ 𝑥𝑖
 

 البيان : 

𝑃     = القيمة املتوسطة 

∑ 𝑥 النتائج من احملقق = 

∑ 𝑥𝑖 قيمة األعلى = 

 
 وأما وصف نتائج االستبانة وتصنيفها ابملعايري التالية : 

 : املقياس حلصول البحث9جدول 

 االحتياجة  معيار النجاح درجة التقومي 
 ليس احتياجة إىل التعديالت  صحيح وصاحل جدا  80 – 100

 احتياجة إىل التعديالت  صحيح وصاحل  60 – 79
 احتياجة إىل التعديالت  مل يكن صحيحا  40 – 59

0
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4

5

سهولة 
االستخدام

اختيار 
اخلطوط

واناختيار األل استخدام 
االنتقال

جودة الصور ورمناسبة الص حمرض 
التالميذ

امكانية 
االستخدام 

منفردا

استحقاق 
استخدام

التحقق الثاين من خبري الوسيلة التعليمية:5رسم بياين 
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 وجب على التعديالت غري صحيح وصاحل  20 – 39
 وجب على التعديالت غري صحيح وصاحل جدا  0 - 19

الوسيلة التعليمية الثانية بعد إقامة تعديالت   خبرييشتمل اجلدول السابق بنتيجة التحقق من 
 45من احملقق ابلقيمة األعلى  45نتاج. اعتمادا على هذا اجلدول وجد الباحث نتيجة اإل

الوسيلة   خبريعند  Application for Listening ربجمة فحصل الباحث إىل نتيجة حتكيم ال
 وحيتاج إىل التعديالت".  % وهي على مستوى " مستحق 100ية التعليمية إىل نسبة مثو 

 بعد التحقق التعديالت .ه
تيجة التحقق نبعد اقامة التحقق قام الباحث بتعديالت اإلنتاج، التعديالت ىف اإلنتاج مأسس ب

وهي . من حتقق اإلنتاج املقدم وجد بعض التعديالت  ربجمةالوسيلة واملواد التعليمية ىف ال  خبريونصيحة  
 : يليكما 

 ربجمةنسخ الصحيفة قبل دخول ال .1
أهذا   ابلسؤال "  ربجمةاستخدام ال  عن خربة املستخدم ىفسأل  ت  ربجمةعند دخول الصحيفة  ال  ت ظهر 

خرج " فستابإلجابة "نعمستخدم بعدم اخلربة أو ؟" وإذا أجاب املربجمةال استخدامك األول هلذه
، فمن نيسحة تعديالت البحث هي نسخ اوتسسل كيفية استخدامه ربجمةكيفية استخدام ال

 ربجمةكيفية استخدام ال  ظهورورودة بسسب الغريبة ىف وقت الصحيفة  امل

 
 ربجمةصورة الصحيفة قبل دخول ال
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 اخلط املستخدم أنواع بدل .2
 بدل، سبب ربجمةال ىف اخلط املستخدم أنواع هي بدلبعد التححق  ربجمةالتعديالت ىف الومن 
احلسن  ربجمةمع ان ال عامخط  ربجمةىف ال اخلط املستخدمأنواع اخلط املستخدم ألن بعض  أنواع

 ربجمة ىف ال اخلط املستخدم أنواع وبدل  اخلط العام أنواع ستخدماخلط اخلاص وال ت أنواع ستخدمت
قبل التعديالت   ربجمةىف ال  فمن أنواع اخلط املستخدم  .رف اهلجائية عند القارءحيصل إىل أوضح األح

 :  هو
1) Times New Roman 

2) Arial 

3) Dirga 

4) Avenir 

ىف   اخلط املستخدموزاد بعضه ِبنواع األخر. فتغري أنواع    اخلط املستخدمنسخ الباحث بعض أنواع  
 كما يلي:   ربجمةال
1) Dirga 

2) Avenir LT 

3) Avenir Next LT Pro 

4) Cronos 

5) Flexo 

6) Maxwell 

 ربجمةتسجيل غالف ال .3

ابلرسوم املتحركة ىف   ربجمةلوظهر بقي ا ربجمةىف ال ركزايا مزر اإلبتداء ليكون  سجل الباحث زر
ىف الصحيفة الرئيسية حيت يستطيع    ربجمةىف التحقق بزايدة غالف ال  بريالصحيفة الرئيسية ونصح اخل

وأن كل األشياء ال يتم إال    ربجمةال  والفصل الذي ينبغي استخدام هذه  ربجمةاملستخدم معرفة اسم ال
مبشاهدة الغالف. الغالف    ربجمةابلغالف فالغالف كاستنباط احملتوايت فيستطيع استنباط معرفة ال

والزر اإلبتدائي يدل إىل التعليم األول ىف  اراضهوأع اوأهدافه ربجمةيشتمل على اسم ال ربجمةىف ال
 ربجمةال
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 صورة الصحيفة الرئيسية بعد التعديالت  صورة الصحيفة الرئيسية قبل التعديالت 

 

  زايدة صحيفة الكفاءات  .4
ابملواد التعليمية املأخوذة من املنهج الرمسي من  Application for Listening ربجمةال تاشتمل 

الكفاءات من الكفاءات األساسية   اسجل فيهالسمعية والفيديو ومل تالوسيلة املفردات و 
، فاملواد التعليمية مل تتم إال إبخبار  ربجمةللمواد التعليمية املستخدمة ىف ال لكفاءات الرئيسيةواال

، وزايدة صحيفة  ا ا أهداف التعليم ابستخدامهبي هبمت  ئيسيةلكفاءات الر الكفاءات األساسية واال
حّت يستطيع    ومهارة االستماع  لتعليم اللغة العربية  ربجمةمة للمدرس الذي يستخدم الالكفاءات مه

 . ربجمةاملدرس معرفة الكفاءات األساسية املناسبة ابملواد التعليمية امللقية ىف ال
 Bahasaمأخوذة من كتاب  ربجمةاملستخدم ىف ال يسيةلكفاءات الرئالكفاءات األساسية واال

Arab MTs kelas 7 فأخذ الباحث   ،مأخوذة من هذا الكتاب  ربجمة ألن املواد التعليمية ىف ال
من هذا الكتاب لتناسب الكفاءات األساسية   لكفاءات الرئيسيةالكفاءات األساسية واال

   املستخدمةتعليمية ابملواد ال لكفاءات الرئيسيةواال
رئيسية لتناسب مجلة الكفاءات  وثالث كفاءات  ةواحد كفاءات أساسية سجل الباحث  

والكفاءات  لكفاءات الرئيسيةاال زر  ووضع الباحث ربجمة جبملة الفصول امللقية ىف ال الرئيسية
الكفاءات ، ال يضع الباحث فيكون من األزرار الفرعي للزر القائمة ربجمةىف قائمة ال األساسية 

  مراتبة  ربجمة كون الفاءات األساسية ىف الصحيفة اليت حتتوي فيها املواد التعليمية لتالرئيسية والك
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صحيفة املواد   ىف توايت احملزل . فلم تتوي فيها املواد التعليميةوعدم املكان ىف الصحيفة اليت حت
معية والصور للمفردات امللقية ابملفردات وترمجتها واألمثلة البسيطة منها والوسيلة الس التلعيمية 

 والفيديو مأخوذة من املخرب يتكلم ابملوضوع يناسب املفردات امللقية
شتمل فيه تقسيم الكفاءات واألزرار زرار اللفرعي ىف صحيفة الكفاءات يصنع الباحث األ

 الفرعي ىف صحيفة الكفاءات كما يلي : 
 الكفاءات األساسية (1
 األول ابملوضوع العنوان الكفاءات الرئيسية للباب  (2
 الكفاءات الرئسية للباب الثاين ابملوضوع البيت (3
 الكفاءات لرئيسية للباب الثالث ابملوصوع يومية األسرة  (4

 
 صورة زايدة صحيفة الكفاءات 

 ربجمةنقل كيفية استخدام ال .5
خيار مشاهدة صحيفة  عند أول دخول الطبيق فيستطيع املستخدم    ربجمةظهر كيفية استخدام ال

ال  ووجد العيب من هذه الطريقة وهي وعدم مشاهدهتا عند الدخول، ربجمةكيفية استخدام ال
، فإذا أراد املستخدم ربجمةاملستخدم عيادة مشاهدة هذه الصحيفة بعد دخوله إىل اليستطيع 
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بعدم فعالية   برياخل ا من األول. أخربويبدأه ربجمة ن المبشاهدة هذه الصحيفة وجب له أن خيرج م
إىل زر اإلبتدائي. ال يزال يدل الزر   ربجمةنقل الباحث صحيفة كيفية استخدام ال هذه الطريقة و 

بل يظهر منه صحيفة كيفية استخدام التبطيق  ربجمةاإلبتدائي إىل املواد التعليمية األوىل ىف ال
 هبذا النقل ربجمةمرات بعد دخوله إىل ال ربجمةية الفيستطيع املستخدم مبشاهدة كيف

  
  

  
 صورة الكيفية بعد التعديالت عديالت                                   تصورة الكيفية قبل ال

 
 زايدة صحيفة االختتام  .6

طرف اليمىن من ختتام املموقوع ىف  فعليه أن ينفجر زر اال  ربجمةأن يغلق ال  ربجمةاذا أراد مستخدم ال
الت ومن نتيجة التتحقق هي التعدي  االختتامِبي صحيفة كانت عند    ربجمةراقب الزوية العلى، ال ت

الختتام قول الوداع إىل ظهر اينفجار زر االختتام، كتب ىف صحيفة ابزايدة صحيفة االختتام اليت ت
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فسريى املستخدم  ربجمةفإذا أغلق املستخدم ال مع ترمجتها ابلكتابة "إىل اللقاء" ربجمةمستخدم ال
 صحيفة االختتام عفواي  بعد مدة ثالث دقائق منذ ظهور ربجمةغلق القول الوداع وست

 

 صورة صحيفة االختتام 

 تسجيل التسليفة .7
، التسليفة هي قول شكر الباحث  بريتسجيل التسليفة من أحد التعديالت من التحقق ابخل

  ابلفيديو   Application for Listening  ربجمةوالبحث، التسليفة ىف ال  ربجمةتصميم الإىل املساعدين ىف  
احث زر التسليفة ىف طرف  والبحث، وضع الب ربجمة يظهر األشخاص الذين يساعدون تصميم ال

املستخدم زر التسليفة سيظهر الفيديو يشتمل فيه   ، فإذا انفجرربجمةال اليمين من زوية السفلى ىف
كما فعل   عفوية  ربجمة خرج الستو   ظهر صحيفة االختتامست  وبعد ظهور هذه التسليفة  جمةرب تسليفة ال

هم : عائلة   ربجمةبعد ظهور صحيفة االختتام. من األشخاص املسجل ىف تسليفة ال زر االختتام 
الوسيلة التلعليمية واملواد   خبريالباحث وأصحاب قسم تعليم اللغة العربية و حمقق البحث من 

 التعليمية ومشرف هذا البحث
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 صورة التسليفة 

 زايدة الصحيفة "عين"  .8
توي عن بياانت املصصم أي سريته  بزايدة الصحيفة "عين" حي  بريحة اخليالتعديالت األخرى هي نص

والرسالة اإللكرتونية وما تشابه   اهلاتف كان امليالد ومنرةواتريخ امليالد وم سم املصصم وصورتهكا
إىل   ربجمة فزاد األزرار ىف قائمة ال ربجمةىف قائمة الووضع زرها الباحث هذه الصحيفة  زادبذالك. 
حيت يستطيع املستخدم معرفة بياانت املصمم    ربجمةتم ال. وأهداف زايدة هذه الصحيفة لتأربع أزرار

 من هذه الصحيفة
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 صحيفة عين زايدة  صورة

 التجريب امليداين  . و
 االستبانة  .1

 بياانت االستبانة  (أ
اهلداية  إىل التالميذ ىف املدرسة املتوسطة  Application for Listening ربجمةقام الباحث بتقدمي ال

 ربجمةىف االستبانة ملعرفة االستجابة التالميذ إىل الاستخدم الباحث البياانت و  دونواريه كارنبلوسو
Application for Listening فتسجيل االستبانة يقام ىف التاريخ  . ربجمةال ومعرفة مدى فعالية هذه

وفيما يلي حتليل نتيجة تلميذا  26من التالميذ ىف الفصل السابع الباء ابجلملة  2021مايوا  27
 : Application for Listening ربجمةاالستبانة عن ال

 لتالميذل االستبانة : نتيجة10 جدول

  منرة األسئلةاجلوانب املقدرة/ طالب 
∑ 𝑖 

 

 
∑ 𝑛 
 

 
% 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 4 5 5 4 3 3 4 3 3 4 4 4 5 5 4 59 75 79 
2 4 5 5 - 4 3 5 3 4 4 5 5 4 5 3 59 75 79 
3 5 4 4 5 5 4 4 4 5 4 5 3 4 5 5 66 75 88 
4 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 72 75 96 
5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 74 75 99 
6 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 73 75 97 
7 5 5 4 5 3 4 3 5 5 4 4 3 5 4 5 64 75 85 
8 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 75 75 100 
9 5 5 4 4 5 4 4 3 5 5 4 4 5 5 5 47 75 89 

10 4 5 4 3 5 4 3 4 3 3 2 3 4 3 4 53 75 71 
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11 4 5 4 3 5 4 3 5 4 3 2 5 3 4 4 58 75 77 
12 4 5 4 4 5 3 3 5 4 3 2 5 3 4 4 58 75 77 
13 4 3 2 4 5 3 3 4 4 3 4 2 4 5 5 55 75 73 
14 3 5 4 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 4 3 65 75 87 
15 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 4 4 5 5 5 71 75 95 
16 4 5 4 3 5 4 3 4 3 3 2 3 4 3 4 54 75 72 
17 4 5 3 4 4 4 4 5 1 3 2 4 5 5 4 57 75 76 
18 3 4 5 3 5 4 3 5 4 3 5 4 3 5 4 60 75 80 
19 4 5 3 5 5 2 3 1 1 5 4 4 5 3 5 55 75 73 
20 4 4 4 3 4 4 5 4 5 4 5 5 4 4 5 64 75 85 
21 3 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 3 54 75 72 
22 3 4 3 1 2 3 2 3 3 4 2 4 2 3 1 40 75 53 
23 5 4 5 4 4 5 5 4 5 5 4 5 4 5 5 69 75 92 
24 5 4 4 5 5 4 3 4 5 4 4 3 5 5 5 65 75 87 
25 5 4 4 5 5 4 3 4 5 4 4 3 5 5 5 65 75 87 
26 5 4 5 5 4 5 5 5 5 4 4 5 4 5 5 70 75 93 
∑ 𝑥 112 117 109 103 117 105 100 106 106 105 99 106 111 115 111 1662   
∑ 𝑥𝑖 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 1950   
% 86 90 83 79 90 81 77 82 82 81 76 82 85 88 85 83   

 : حمتوايت االستبانة للتالميذ11اجلدول 
نسبة   درجة املوافقة  اجلوانب املقدرة الرقم

 5 4 3 2 1 مئوية
 86 12 10 4 - - املواد التعيمية ابلكفاءات الرئيسيةمناسبة  1
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 90 14 11 1 - - وضوح اللغة املستخدمة 2
 83 10 12 3 1 - وضوح املواد التعليمية املستخدمة 3
 79 12 6 7 - 1 تسلسل جتهيز املواد التعليمية 4
 90 17 6 2 1 - استخدام املواد التعليمية انفعة لليومية 5
 81 8 12 5 1 - كيفية استخدام الوسيلةوضوح   6
 77 9 5 11 1 - ربجمة سهولة استخدام ال 7
 82 9 12 4 - 1 اختيار أنواع اخلطوط ومقياسها  8
 82 13 6 5 - 2 ربجمة اختيار ألوان ال 9

 81 8 11 7 - - استخدام االنتقال 10
 76 7 13 - 6 - جودة الصور والفيديو  11
 82 11 7 7 1 - والفيديو مناسبة الصور  12
 85 13 8 4 1 - يكون حمرضا للتالميذ  13
 88 16 6 4 - - بدون املدرس  ربجمةامكانية استخدام ال 14
 85 14 8 3 - 1 ربجمةاستحقاق استخدام ال 15
 : البيان 

∑ 𝑖  عند احد املستجيب= مقدار النتائج 

∑ 𝑛  = املستجيب عند احدقيمة األعلى مقدار 

∑ 𝑥 مقدار النتائج حلميع املستجيب ىف احد السؤال = 

∑ 𝑥𝑖  = جلميع ىف احد السؤال قيمة األعلىمقدار 

 اعتمادا على اجلدول السابق حصل الباحث نتيجة االستبانة للتالميذ كما يلي :

100 x 𝑃 =   
∑ 𝑥

∑ 𝑥𝑖
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100 x 𝑃 =
1662

1950
 

83،18 %  = 

 
 1950من مقدار النتائج عند املستجيبي أي التالميذ وأما نتيجة  1662النتيجة  الباحث أخذ

من مقدار قيمة األعلى لكل األسئلة ىف االستبانة. ومن االجلدول السابق حصل الباحث إىل نسبة  
فعال  Application for Listening ربجمة% فاالستنباط من اجلدول هو أن استخدام ال 83مئوية 

 رة االستماع وأن استخدامها حدواي عليم مهالت

 حتليل البياانت الستجابة االستبانة  (ب 
 مناسبة املواد التعليمية  (1

يقدر    %  39من التالميذ يقدر "متعادل" و  %  15أن    جدول االستبانة للتالميذاعتمادا على  
ىف جانب   % 86 قيمة املتوسط علىالبحث حصل يقدر "جيد جدا" و  % 46"جيد"  و

 Application for Listening ربجمة . فيستطيع استنباط من هذا أن المناسبة املواد التعليمية
 للتالميذ فصل السابع ابة استخدامهمناس

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

الب
الط

مجلة 

جوانب املقدرة

درجة موافقة الطالب فى االستبانة: 6رسم بياني 

1

2

3

4

5



 

68 
 

 وضوح اللغة املستخدمة  (2
يقدر   % 42من التالميذ يقدر "متعادل" و  %  4أن  جدول االستبانة للتالميذ اعتمادا على 

ىف جانب   % 90يقدر "جيد جدا" وحصل البحث على قيمة املتوسط  % 54"جيد"  و
  ربجمة وضوح اللغة املستخدمة. فيستطيع استنباط من هذا أن اللغة املستخدمة ىف ال

Application for Listening  واضحة عند التالميذ ويفهمون احملتوايت فيه 
 وضوح املواد التعليمية املستخدمة (3

  يقدر   %  12"غري جيد" و  من التالميذ يقدر   %   4أن    جدول االستبانة للتالميذ اعتمادا على  
يقدر "جيد جدا" وحصل البحث على قيمة  % 39ويقدر "جيد"   % 46"متعادل" و

املواد   . فيستطيع استنباط من هذا أنالتعليمية املستخدمةوضوح املواد ىف  % 83 املتوسط
 واضحة  Application for Listening ربجمةال التعليمية املستخدمة يف

 تسلسل جتهيز املواد التعليمية   (4
 % 27" وجدا  من التالميذ يقدر "غري جيد % 4أن جدول االستبانة للتالميذ اعتمادا على 

يقدر "جيد جدا" وحصل البحث على قيمة    %  46يقدر "جيد"  و  %  23يقدر "متعادل" و
جتهيز    . فيستطيع استنباط من هذا أنتسلسل جتهيز املواد التلعيميةىف جانب    %  89  املتوسط 

 مسلسل Application for Listening ربجمةال املواد التلعيمية ىف
 استخدام املواد التعليمية انفعة لليومية  (5

يقدر  % 8من التالميذ يقدر "غري جيد" و  % 4أن جدول االستبانة للتالميذ اعتمادا على 
يقدر "جيد جدا" وحصل البحث على قيمة  % 65يقدر "جيد"  و % 23"متعادل" و

ىف جانب انفعة املواد التعليمية لليومية. فيستطيع استنباط من هذا أن املواد   % 90املتوسط 
 انفعة ليومية التالميذ  Application for Listening ربجمةالتعليمية ىف ال

 وضوح كيفية استخدام الوسيلة   (6
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يقدر    %  19من التالميذ يقدر "غري جيد" و  %   4أن  جدول االستبانة للتالميذ  اعتمادا على  
يقدر "جيد جدا" وحصل البحث على قيمة  % 31يقدر "جيد"  و % 46"متعادل" و

ىف جانب وضوح كيفية استخدام الوسيلة. فيستطيع استنباط من صحيفة   % 81املتوسط 
 واضحة ويستطيع معرفة كيفية االستخدام منها Application for Listening ربجمةالكيفية ىف ال

   ربجمةسهولة استخدام ال (7
يقدر    %  42من التالميذ يقدر "غري جيد" و  %   4اعتمادا على جدول االستبانة للتالميذ أن  

يقدر "جيد جدا" وحصل البحث على قيمة  % 35يقدر "جيد"  و % 19"متعادل" و
  ربجمة . فيستطيع استنباط من هذا أن الربجمةىف جانب سهولة استخدام ال % 77املتوسط 

Application for Listening  منفردا ا ويستطيعون التالميذ استخدامه اىف استخدامه ةسهل 
 اختيار أنواع اخلطوط ومقياسها  (8

 % 15من التالميذ يقدر "غري جيد جدا" و % 4اعتمادا على جدول االستبانة للتالميذ أن 
يقدر "جيد جدا" وحصل البحث على قيمة    %  35يقدر "جيد"  و  %  46يقدر "متعادل" و

ىف جانب اختيار أنواع اخلطوط ومقياسها. فيستطيع استنباط من هذا أن   % 82املتوسط 
 الثق عند التالميذ  Application for Listening ربجمةاخلطوط ومقياسها ىف ال

   ربجمةاختيار ألوان ال (9
 % 19من التالميذ يقدر "غري جيد جدا" و % 8اعتمادا على جدول االستبانة للتالميذ أن 

يقدر "جيد جدا" وحصل البحث على قيمة    %  50يقدر "جيد"  و  %  23يقدر "متعادل" و
. فيستطيع استنباط من هذا أن ألوان املستخدم ربجمةىف جانب اختيار ألوان ال  %  82املتوسط  

   الثق ومناسب عند التالميذ Application for Listening ربجمةىف ال
 استخدام االنتقال  (10

يقدر "جيد"    % 42يقدر "متعادل" و % 27اعتمادا على جدول االستبانة للتالميذ أن 
ىف جانب استخدام  % 81يقدر "جيد جدا" وحصل البحث على قيمة املتوسط  % 31و
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 Application for ربجمةاالنتقال. فيستطيع استنباط من هذا أن االنتقال املستخدم ىف ال

Listening  مجيل الثق و 
 جودة الصور والفيديو   (11

يقدر    %  50من التالميذ يقدر "غري جيد" و  %   8اعتمادا على جدول االستبانة للتالميذ أن  
ىف جانب   % 76يقدر "جيد جدا" وحصل البحث على قيمة املتوسط  % 27"متعادل" و

  ربجمة جودة الصور الفيديو املستخدمة. فيستطيع استنباط من هذا أن الصور والفيديو ىف ال
Application for Listening  مزية وواضحة 

 مناسبة الصور والفيديو  (12
يقدر    %  27من التالميذ يقدر "غري جيد" و  %   4اعتمادا على جدول االستبانة للتالميذ أن  

يقدر "جيد جدا" وحصل البحث على قيمة  % 42"  ويقدر "جيد % 27"متعادل" و
ىف جانب مناسبة الصور الفيديو ىف أراء التالميذ. فيستطيع استنباط من هذا   %  82املتوسط  

 مناسبة ابملواد ىف أراء التالميذ Application for Listening ربجمةأن الصور والفيديو ىف ال
 يكون حمرضا للتالميذ  (13

يقدر    %  15من التالميذ يقدر "غري جيد" و  %   4اعتمادا على جدول االستبانة للتالميذ أن  
يقدر "جيد جدا" وحصل البحث على قيمة  % 50يقدر "جيد"  و % 31"متعادل" و

 Application for ربجمة. فيستطيع استنباط من هذا أن الاحملرضىف جانب  % 85 املتوسط

Listening حيرض التالميذ ىف التعليم 
 بدون املدرس  ربجمةامكانية استخدام ال (14

يقدر "جيد"    % 23يقدر "متعادل" و % 15اعتمادا على جدول االستبانة للتالميذ أن 
ىف جانب امكانية   % 88 يقدر "جيد جدا" وحصل البحث على قيمة املتوسط % 62و

 ربجمة منفردا. فيستطيع استنباط من هذا أن التالميذ يستطيعون استخدام ال ربجمةاستخدام ال
Application for Listening  منفردا بدون املدرس يصاحبهم 



 

71 
 

 ربجمةاستحقاق استخدام ال  (15
 % 12" وجدا  من التالميذ يقدر "غري جيد % 3اعتمادا على جدول االستبانة للتالميذ أن 

يقدر "جيد جدا" وحصل البحث على قيمة    %  54يقدر "جيد"  و  %  31يقدر "متعادل" و
 ربجمة . فيستطيع استنباط من هذا أن الربجمةاستحقاق استخدام الىف جانب  % 85 املتوسط

Application for Listening لتعليم مهارة االستماع  ااستخدامه ةمستحق 
 االختبار القبلي والبعدي  .2

 االختبار القبلي والبعديبياانت  (أ
يف هذا البحث ستعرض البياانت بوجه نتائج الطالب وهي نتائج اإلختبار قبلي 

ستعرض يف  paired sampel t-test ونتائج اإلختبار البعدي. وحتليل البياانت ابستحدام رموز
ميكن    Application for Listening  برجمةقبل حسب الباحث ىف نتائج من فعالية  هذا البحث.  

 :معرفة نتائج االختبار الفبلي واالختبار البعدي مبشاهدة إىل اجلدول التال
 : نتائج االختبار القبلي والبعدي12اجلدول 

 والبعدي نتائج اإلختبار القبلي
 بعدي قبلي أمساء الطالب رقم
 80 70 حييىنور سيشان 1
 75 60 أنديكا بسويف ز 2
 90 55 ألبا زسكيا ن 3
 85 55 دنيسا أيو أنديرا 4
 85 65 شاك أليفيا 5
 75 50 مد فاريلحم 6
 85 55 سانديكا فاريل فرباينشاه 7
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 90 70 بيتاج أكرب فراينيت 8
 75 60 إمرأة الصاحلة 9

 75 50 حممج جااي سفوترا 10
 85 65 حممد خري العلم 11
 80 55 أراي فيال 12
 90 80 حممد عازف سيف هللا 13
 85 50 شريل كايزا داوس أزيزي 14
 85 65 فريذ العلم 15
 75 55 حممد زافيان ديستا 16
 75 50 دافا فضلي زماوة 17
 90 70 رافا ساندراي فرتا 18
 85 70 ريب روج حنفي 19
 85 65 حممد رافا الفارزي 20
 85 65 كوكو أجنرا فردايساة 21
 75 65 دينو مسااي 22
 80 65 ابنغ رااتماكيكي هريايم   23
 80 55 فاريل نوفل دينو 24
 80 60 أرفا خفية أندايس 25
 75 50 حممد فاريف ساديوا 26

 حتيلي بياانت االختبار  (ب 
الل وحصل على النتائج تدل على وزع الباحث نتائج االختبار بوسيلة اإلحصاء اإلستد

بعدي، استخدم البلي و من نتائج االختبار للتالميذ الق  Application For Listening  برجمةفعالية  
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استخدم الباحث   (normalitas) الباحث بتحليل الكمي، للحصول على النتائج التطبيعي
إذا حصلت الداللت  (paired sample t –test) ابملنهج (uji normalitas)التجريب التطيعي 

(signifikansi)  ونتائجه كما يلي :  0،05 <أو  0،05أكثر من 
 Pairedابلرموز    Application for Listening  برجمةم الباحث ىف حصال النتائج فعالية  مث قا

Sample T-Test  : وحصل النتائج كما يلي 

 1.1حتليل االختبار : نتائج 13اجلدول 
 

Paired Samples Statistics 

  Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

Pair 1 PRE TEST 60.5769 26 8.04076 1.57692 

POST TEST 81.7308 26 5.46668 1.07210 

 

 ،Standar Deviasi ظهرت النتائج من النتائج املتوازن من اإلختبار القبلي والبعدي،
 وهم كما يلي :  Standar Error Meanو

 60،57  ربجمة ستماع قبل استخدام الالتالميذ ىف تعليم مهارة االدرجة التقدم الذي حترزه   (1
 Application for Listening 81،73 ربجمةأما بعد تعليم مهارة االستماع ابستخدام ال

 تلميذا 26مجلة التالميذ هي  (2
  ربجمةقبل تعليم مهارة االستماع ابستخدام ال (Standar Deviasi)االحنراف املعياري  (3

Application for Listening 8،04 ربجمةوأما بعد استخدام ال Application For 

Listening 5،46 
 Application for ربجمةقبل استخدام ال (Standar Error Mean)املقياس اخلظأ املتوازن  (4

Listening 1،57 1،07 ربجمةوأما بعد استخدام ال 
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 هي كما يلي:  Paired Sample Correlation وأما درجة النتائج ىف

 1.2: نتائج حتليل االختبار 14اجلدول 
 

Paired Samples Correlations 

  N Correlation Sig. 

Pair 1 PRE TEST & POST TEST 26 .545 .004 

 

 0،004  (P)بقيمة داللة    0،545تغريين اللذان ينتجان الرقم  ظهرت من درجة نتائج ارتباط امل
 Application for ربجمةيعين العالقة بي تعيم مهارة االستماع قبل استخدام ال 0،05 <

Listening هناك عالقة حقيقية  ا وبعد استخدمه 
 هي كما يلي: Paired Sample Testوأما درجة النتائج ىف 

 1.3: نتائج حتليل االختبار 15اجلدول  
 

Paired Samples Test 

  Paired Differences 

t df 

Sig. (2-

tailed) 

  

Mean 

Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

95% Confidence Interval of 

the Difference 

  Lower Upper 

Pair 1 PRE TEST - 

POST TEST 
-2.11538E1 6.82755 1.33899 -23.91155 -18.39614 -15.798 25 .000 

 

H0  هو أن اإلختبار القبلي ال خيتلف اختالفا جوهراي ابإلختبار البعدي 
H1  هو أن االختبار القبلي خيتلف اختالفا جوهراي ابالختبار البعدي 

 أخذ اخلالصة : 
 t tableو   t hitungمن جهة  (أ
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 مقبول H0يدل أن  t tabel < t hitung (t statistik)–إذا كان 
 مردود H0يدل أن  t tabel > t hitung (t statistik)–إذا كان 

 من نتيجة اإلحصاء االستدالل  t hitungو، t tabel من t tabelفيستطيع معرفة النتيجة 
 1،675-% هي  5ابجلوهرية  t tabelفنتيجة 

 ربجمة. من هذه النتيجة يعرف أن استخدام ال15،798- هي  t hitungونتيجة 
Application for Listening فعال لتعليم مهارة االستماع 

 sigمن جهة النتيجة  (ب 
 مقبول H0يدل أن  P < 0،05 إذا كان

 مردود H0يدل أن  P > 0،05إذا كان 
 اخلالصة : 

هذه النتائج أن   تفدل sig  0،00ابلنتيجة  15،798-هلذا البحث   t hitungنتيجة 
 Application for ربجمة( من قبل استخدام الP >  0،05 (هناك اختالف جوهري 

Listening  ىف التعليم وبعد استخدامه ىف التعليم، فاالستنباط أن درجة الفعالية الستخدام
 هي فعال وميكن لرتقية مهارة االستماع  Application for Listening ربجمةال
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 صورة حتليل االختبار 

ويستطيع معرفته من نتيجة اإلحصاء االستدالل  sigمن جهة نتيجة  H1يقبل هذا البحث 
مع أنه إذا كان    0،05وهذه النتيجة أصغر من  0،00هلذا البحث  sigوهي أن نتيجة 

ويقبل هذا البحث   H0وإذا كان أكرب منه فيقبل البحث    H1يقبل البحث    0،05أصغر من  
H1  ألصغر النتجيةsig  0،05من 

 امليداين التعديالت بعد التجريب   .ز
صلح املشكالت املوجودة ىف ولت  ربجمةتم الت بعد إقامة التجريب امليداين لتقام الباحث ببعض التعديال

ه املشكلة ىف إعداد بعد إقامة التجريب امليداين، ووجد هذ  ربجمة، وجد الباحث مشكلة فنية ىف الربجمةال
  ربجمة ال ت  يقادر على العمل كما شاء وجر ال ربجمة املثبت بتثبيت ال ربجمةفال ربجمةأي تثبيت ال ربجمةال

فصلح الباحث املشكالت الفنية املوقوعة عند   Visual Studio ربجمةأي ىف ال اىف مصدره حسنة
 هي :  ربجمةالتجريب امليداين، ومن املشكالت الفنية ىف ال

ال جيري الزر التال كما ينبغي بلعب الفيديو التال بل يظهر األزرار    :   الزر التال .1
الفرعية أزرار املفردات امللقية، فإذا انفجر املستخدم زر التال يظهر أزرار املفردات بدون لعب 
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الفيديو وال يغيب األزرار إال ابنفجاره فيجرب املستخدم انتقال الصحيفة إىل إحدى الصحيفة من 
 الذين يظهرون بعد انفجار زر التال ردات أزرار املف

ال جيري زر التشغيل ىف بعض الصحيفة فال يلعب الفيديو ابنفجاره    :   زر التشغيل .2
 بل يسكت وال يفيد كل شيئ

: قام الباحث بتحسي بعض انتقال الصحيفة ليس ىف انتقاله املشكلة   حتسي انتقال الصحيفة .3
 وأملس الفنية بل حتسينه ليكون انتقاله أفضل

ىف العادة يظهر زر املفردات بنقل املستخدم إىل صحيفة املواد التعليمية اليت   :  زر املفردات  .4
تشتمل ابملفردات وترمجتها والصور والوسيلة السمعية والفيديو، فظهر ىف التجريب امليداين أن  

ظهر ترمجة املفردات والصور والوسيلة السمعية والفيديو بدون ظهور  ت ربجمة بتثبيت ال ةاملثبت ربجمةال
صلح الباحث هذه املشكلة الفنية  ابنفجار زر املفدرات مرة أخرى وأ ملفردات، يستطيع ظهورها ا

 ربجمةىف ال
  بعد التجريب امليداين  ةاجلديد ربجمةافتتاح ال : زاد الباحث  ربجمةعية الفتتاح الزايدة الوسيلة السم .5

 ربجمةاستخدام الاختبار املستخدم عن الصحيفة تسأل فيها  األول وهو ربجمةلتغيري اقتتاح ال
Application for Listening وتسلسل  ربجمةستخدام الدل إىل الصحيفة تشتمل فيها كيفية الت

، ربجمةالقصرية ليسلم املستخدم حي دخوله ىف الفغري الباحث ابلوسيلة السمعية  ااستخدامه
" بدون ظهور  Application for Listening  ربجمة وسهال ىف الأهالالوسيلة السمعية ابلقول "  تحتدث

 الصحيفة اجلديدة
صحيفة   ربجمةال  تدل: بعد انفجار املستخدم زر اإلغالق    ربجمةزايدة الوسيلة السمعية ىف اختتام ال .6

فزاد الباحث وسيلة مسعية   "Sampai jumpa lagi" كالمالو كالم "إىل اللقاء" الاالختتام كتب فيها 
 ابلقول "إىل اللقاء" بدون تسجيل ترمجته  ربجمةتتحدث عن كلمة الوداع إىل مستخدم ال
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 الباب اخلامس

 مناقشة البحث

 حيتوى هذا الباب على نتائج البحث واإلطار النظري اليت يستخدمها الباحث كما يلي : 

اهلداية دونواريه  لرتقية مهارة االستماع ىف املدرسة املتوسطة  Application for Listening برجمةتصميم  .1
 ماالنج  كارنبلوسو

معلم اللغة العربية أن يستطيع استخدام الوسيلة التعليمية اجلديدة واملناسبة ابلزمان  وجب على  
أن  2009سنة  78الرقم  (Permendiknas Nomor 78 Tahun 2009) وقفا على نظام الرتبية احلكومية

االتصال  التعليم ابملدخل التكنولوجي تطبيقىف املدرسة أو اهليئة اليت تشتمل فيها التعليم واجبة على 
 املمتعة وهي توجد بوسائل التعليمية. التفاعلية اإلبتكارية و 

للغة العربية عاما  االوسيلة التعليمية اإللكرتونية لتعليم  هي Application for Listening برجمة
التالميذ ىف   عليم مهارة االستماع خاصا لتساعد املدرس ىف إعداد املواد والوسائل التعليمية وتساعدوت

  ربجمات خارج الفصل منفردا ليكون من ال الثقافة العربية ابلفيديو إما ىف املدرسة أو فهم الدروس و 
ة  الوسيل "لوسيلة التعليمة التكنولوحية الرقمية هي  املتأخرة تناسب ابلزمان، وهذا موافقا على النظرية أن ا

اليت تربط بي وسائل الصوتية والبصرية املمتعة والتفاعية، ووسائل التعليمية الرقمية حتصل التعليم السياقية 
أحد من "وموافقا بتعريف التعليم اإللكرتوين وهو  .لى أهداف التعليم واملنهج الدراسي" لتهدف ع

بصري يشعل جبهاز حممول. فيستطيع استخدامه ىف أي وقت ومكان ابستخدام  التعليم السمعي ال
 ."حممول

بطيقة الرتميز هو   Visual Studio ربجمةبوسيلة ال  Application for Listeningبرجمةتصميم 
 Application  ربجمةتسجيل الرموز املتنوع ليكون األزرار يعمل كما ينبغي، اللغة املستخدمة ىف الرموز لل 

for Listening   هي لغة الربجمةC# أحدى اللغات العامة والشائعة من لغات الربجمة هي ، هذه اللغة
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من املفردات وترمجتها    ربجمةال  ت هذهشتمل ا. و همبرجمتوكثري من الناس يستخدمون هذه اللغة ىف تصميم  
 . ربجمةواألمثلة البسيطة عنها والصور والوسيلة السمعية ومجعية الفيديو يتحدث عن املوضوع ىف ال

 املواد والوسائل التعليمية  خبريملهارة االستماع عند  Application for Listening ربجمةصالحية ال .2
 شيئ مهم هلذا البحث ليعرف Application for Listening ربجمةكان نتائج من التحقق ل

الباحث نقصان اإلنتاج عند التصميم حيت يستطيع الباحث أن يقوم ابلتعديالت قبل تقدمي التجريب 
املواد التعليمية    خبري% من    88.5وية  إىل نسبة املث  ربجمةنتيجة االستبانة لتحقق ال  على  امليداين، فحصل

 64وية يمية وحصل الباحث إىل النسبة املثجدا ىف جانب املواد التلع ةمستحق ربجمةالأن دل على ت
الت، وحصل الباحث تاج إىل التعدية وحتمستحق ربجمةالوسيلة التعليمية يدل على أن ال خبري% من 

جدا.   ةمستحق ربجمةدل أن اللوسيلة التعليمية بعد التعديالت تا خبري% من  100وية إىل النسبة املث
ىف تعليم مهارة االستماع   ربجمةأن استخدام ال على اعتمادا على النتيجة السابقة حصل الباحث

 ىف الفصل وخارج الفصل منفردا. اوميكن استخدامه ةمستحق
 مت اإلنتاج الذي يصممه الباحث مبناسبته بشروط وسائل التعليمية، وشروطها كما يلي : 

 ومناسبتها ملادة الدرسدقة املادة العملية  .أ
 توفر املواد حلام الالزمة لصنعها مع رخص تكليفها  .ب 
 تعد الوسيلة لغرض واحد َبيث تكون بعيدة عن االكتظاظ واحلشو .ج
 أن يتناسب حجمها أو مساحتها مع عدد طالب الصف .د
 أن تعرض ىف الوقت املناسب وأن ال ترتك حيت تفقد عنصر االاثرة .ه
 علومات واخلرائط السياسة الرسومات البيانية وغري ذالك أن تبقي مع الزمن، كلوحات امل . و
 أن تناسب ومدراك الطالب َبيث يسهل االستفادة منها  . ز
 جتربة الوسيلة قبل استعماهلا للتأكد من صالحيتها  .ح

التعليم. فلذالك ميكن استخدام   برجمةمتلك أكثر مميزات وتسهيل ىف    Application for Listening  برجمة
 ىف تعليم اللغة العربية.  ربجمةال هذه
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اهلداية  ىف تعليم مهارة االستماع ابملدرسة املتوسطة    Application for Listening  ربجمةفعالية استخدام ال .3
 ماالنج  دونواريه كارنبلوسو

لرتقية مهارة االستماع ابملدرسة املتوسطة   Application for Listening ربجمةفعالية استخدام ال
  ة ومناسب  ة الثقة جيد Application for Listening ماالنج يدل أن الربجمة اهلداية دونواريه كارنبلوسو

ىف تعليم اللغة العربية عاما وتعليم مهارة االستماع خاصا، وظهرت هذه النتائج من  االستخدامه
ستدالل، وحصل البحث على يلة اإلحصاء االمع حتليلهما بوسواالختبار البعدي االختبار القبلي 

دل على فرق النتائج من الدراسة التالميذ قبل التعليم ابستخدم ت  Paired Sample T-Testالنتائج ابلرموز  
   اوبعد استخدامه Application for Listening ربجمةال

  وز ىف مهارة االستماع ابلرم Application for Listening ربجمة فعالية ال مث حصل الباحث على
ة  مناسب Application for Listening ربجمةدل أن الوهي ت % 83ىف الدرجة الستبانة النتائج 

ىف التعليم. وتناسب هذه النتائج ابلتعريف وسائل التعليمية وهي : لتيسري املتعلم واملعلوما  استخدامها
م اجليد. وأداة ملساعدة إرسال اخلرب ىف التعليم وابل وسيلة  بي املعلم والطالب حيت تشكيل عالقة الفه

وأن الوسائل التعلميية هي كل شيئ   التعليمية تعامل املدرس والتالميذ تعامال حسنا لتون التعاليم فعاال.
يساعد ىف ارسال اخلرب واملواد التعليمية بوساطة الربص أوالسمع ويسهل التالميذ ىف فهم شيئ جممل 

وىف احلقيقة أن الوسائل التعليمية اليت يستخدمها  الميذ الفهم الذوق من املواد التعليمية.ويرافق الت
املعلم ل: أتوضيح املعلومات أو رسائل التدريس، والضغط على األجزاء املهمة، وإعطاء متنوعة الدرس  

 .وتوصيف هيطل التدريس وحتفيز تعلم الطالب 
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 الباب السادس 

 االختتام

لتعليم اللغة العربية عاما وتعليم مهارة  Application for Listening برجمةقام الباحث بتصميم   .أ
ابملنهح البحث   اهلداية دونواريه كارنبلوسو االستماع خاصا ويقوم البحث ىف املدرسة املتوسطة 

 والبيان كما يلي : (Borg and Gall)التطويري بوغ وغال 
 Application for Listening ربجمةاإلنتاج وهو الإجراء عملية تصميم  .1

اهلداية دونواريه  للتعليم مهارة االستماع خاصة ىف املدرسة املتوسطة قام الباحث بتصميم اإلنتاج 
خطوات التصميم وهي : الدراسة التمهيدية يقوم بتحليل اجلاحة  تماالنج، ووضح  كارنبلوسو

تصميم اإلنتاج،  و ة للتصميم، الوسيلة التعليمية احملتاجملواد و جبمع ا ربجمةواملشكالت، ختطيط ال
التعديالت من نتيجة التحقق يكون اإلنتاج صالحيا، التجريب و تاج، التحقق ملعرفة نقصان اإلنو 

امليداين ملعرفة فعالية اإلنتاج والتعديالت من التجريب امليداين. وىف األخر حصل الباحث على 
 Application for Listening ربجمةاإلنتاج وهو ال

 املواد التعليمية والوسائل التعليمية  خبريمن  Application for Listening ربجمةصالحية ال .2
أحسن وأصلح  ربجمةقام الباحث التحقق ملعرفة صالحية اإلنتاج قبل التجريب امليداين ليكون ال

املواد التعليمية من معلمة اللغة  خبريين وهو خبري عند التجريب امليداين، قام الباحث التحقق من 
الوسيلة التعليمية وهو معلم  خبريماالنج و  اهلداية دونواريه كارنبلوسوالعربية ىف املدرسة املتوسطة  

 بريالرتبية والتعليم. يشتمل التحقق خلعلم التصميم واإلنتاج ىف قسم التعليم اللغة العربية كيلة 
لرتاكيب واملواد التعليمية ومناسبتها ابلكفاءات الرئيسية وغري املواد التعليمية من استخدام اللغة وا

الوسيلة التلعيمية يشتمل من أنواع احلطوط املستخدمة واللون والرسوم  بريذالك. وأما التحقق خل
للتالميذ ىف التعليم  حمرضة ربجمةكون الأن تاملتحركة وصحيفة الكيفية وغريها حيت يستطيع 

 ات.ويساعدهم ىف فهم املعلوم
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املواد التعليمية   خبريج من وية ىف التحقق ملعرفة صالحية اإلنتا حصل البحث على النسبة املث
ىف تعليم مهارة االستماع وحصل على  استخدامة لدل على أن مواد اإلنتاج مستحقت 88،5

دل أن اإلنتاج مستحق لوسيلة التعليمية بعد التعديالت تا خبري% من  100وية النسبة املث
 استخدامه للتعليم.وميكن 

 لرتقية مهارة االستماع  Application for Listening ربجمةفعالية ال .3
 Oneماالنج مبنهح    اهلداية دونواريه كارنبلوسوقام الباحث ابلتجريب امليداين ىف املدرسة املتوسطة  

Group Pretest-PostTest Design الباحث ابلتجريب  ختبار القبلي مث قام وهو إبعطاء التالميذ اال
 ربجمةملعرفة نتيجة التعليم قبل عملية التعليم ابستخدام ال امليداين ويستمر ابالختبار البعدي

Application For Listening  وبعد عمليته 
وبعد تعليم مهارة االستماع   20،92 ربجمةحصل البحث على درجة التقدم قبل استخدام ال

قبل   (Standar Deviasi)واالحنراف املعياري    Application for Listening  82،46  ربجمةابستخدام ال
وأما بعد استخدام  Application for Listening 8،09 ربجمةتعليم مهارة االستماع ابستخدام ال

قبل  (Standar Error Mean) اخلظأ املتوازن واملقياس Application for Listening 5،29 ربجمةال
بقيمة داللة و   1،03  ربجمةوأما بعد استخدام ال  Application for Listening  1،58  ربجمةاستخدام ال

(P) 0،004 > 0،05 ربجمةيعين العالقة بي تعيم مهارة االستماع قبل استخدام ال Application 

for Listening نتيجة هناك عالقة حقيقية و  اوبعد استخدمهt hitung   15،798-هلذا البحث 
( من قبل P >  0،05 ( هذه النتائج أن هناك اختالف جوهري تفدل sig  0،00ابلنتيجة 

ىف التعليم، فاالستنباط   اىف التعليم وبعد استخدامه Application for Listening ربجمةاستخدام ال
هي فعال وميكن لرتقية مهارة  Application for Listening ربجمةأن درجة الفعالية الستخدام ال

 االستماع 
 االقرتحات .ب 

 راى الباحث ضرورة تقدمي التوصيات التالية :  ليكون اإلنتاج ىف هذا البحث انفعا كامال
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ىف الفصل وال يرتكز ابستخدام  الوسائل التعليميةليستخدم املدرسون هذا اإلنتاج كأحدى أنواع  .1
 لكل اللقاء  هذه الربجتة فقط

احتياجة األشرتاكية هلذا اإلنتاج ليستطيع املدرس والتالميذ استخدامه متاما رجاء لكون مساعد  .2
املدرسي ىف إعداد املواد التعليمية خاصة ىف مهارة االستماع ونشوره إىل أحناء املدرسة ليكون  

 يم ممتعا ومتنوعاالتعل 
 التوصيات  .ت 

 انطالقا من نتائج البحث رأى الباحث ضرورة تقدمي التوصيات وهي : 
 رجا الباحث أن يكون البحث مساهم ىف جمال تعليم للغة العربية .1
رجا البحث إىل الباحثي األخرين لتطوير هذا البحث حيت يكون تعليم اللغة العربية أحسن مما   .2

 قد سبق
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 املالحق األول

 

مواعد اإلشراف 1.1  
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ثاين الاملالحق   

تصريح البحث من الكليةرسالة  12.  

رسالة تصريح البحث من املدرسة 2.2  
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ثالث الاملالحق   

االختبار القبلي ومفتاح احلل 3.1  

االختبار البعدي ومفتاح احلل 3.2  

االستبانة للتالميذ  3.3  
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Soal Pre-Test Istima’ 

Nama                        : 

Dengarkan Mufrodat yang disebutkan ustadzmu cocokkan dengan jawaban yang tersedia dan silang 

jawaban yang sesuai! 

 د ج ب أ النمرة 

 مِّغ َرَفة   َمائَِّدة   زَْهَرة   بِّر َكة   1

ن   2 ر َوال   َمْكَتب   َصح   َرف   سِّ

 ُسْور   وَِّساَدة   َساَعة   َسرِّي  ر   3

َوة   ِخَزانَة   4 َرة   قَ ه   وَِّساَدة   َزه 

 تِّل َفاز   قَ َلم   بِّر َكة   َشَجَرة   5

ن   ص و َرة   ُكْرِسي   6  َماء   َصح 

َتب   َماِئَدة   َماء   7 زَانَة   َمك   خِّ

 مِّغ َرَفة   َشَجَرة   َصاب  و ن   َهاتِّف   8

َوة   9  َمل َبس   بِّر َكة   ِمْرَحاض   قَ ه 

ر َوال   10 َوان   بَ ْيت   َرف   سِّ  ع ن  
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Soal Post-Test Istima’ 

Nama                        : 

Dengarkan Mufrodat yang disebutkan ustadzmu cocokkan dengan jawaban yang tersedia dan silang 

jawaban yang sesuai! 

 د ج ب أ النمرة 

َرة   ِمْصَباح   1 َلَمة   قَ َلم   َزه   مِّق 

زَانَة   س و ر   َشاي   فَاكِّس   2  خِّ

 تِْلَفاز   َمائَِّدة   س و ر   مِّغ َرَفة   3

 َماء   َسرِّي  ر   َصْحن   بِّر َكة   4

ن َضَدة   بَ ْيت   َرف   ش ر َفة   5  مِّ

ن   َهاِتف   َمل َبس   6 ل َعَقة   َصح   مِّ

 بَ ي ت   ص و َرة   ش ر َفة   ِمْغَرَفة   7

ن   8  َمائَِّدة   َصاب  و ن   َماء   َصح 

َرة   مِّر َحاض   َماِئَدة   9  ش ر َفة   َزه 

 ُسْور   وَِّساَدة   َساَعة   َسرِّي  ر   10
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رابع الاملالحق   

استبانة التحقق من خبري املواد التعليمية  4.1  

استبانة التحقق من خبري الوسيلة التلعيمية  4.2  
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امساخلاملالحق   

توثيق البحق 5.1  

 

 

  



 

110 
 



 

111 
 

 

  



 

112 
 

سادس الاملالحق   

البيان الشخصية 6.1  
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