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 استهالل
 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 

َلَة َكَجِهُدكا ىِف َسِبْيِلِو َلعَُّكْم تُػْفِلُحوفَ يَأَيػَُّها الَِّذْيَن َءا  َمُنواْ اتػَُّقواْ اهلَل َكابْػتَػُغواْ إِلَْيِو اْلَوِسيػْ

 { ٖ٘} ادلائدة اآلية 

 

 َاْحِرُصْوا َعَلى تَػَعُلِم اللَُّغِة الَعَربَِيِة فَِإنَُّو ُجْزءه ِمْن ِدْيِنُكمْ 
 )قاؿ عمر ابن اخلطاب(
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 إهداء
حث اجلامعي إىل:أىدم ىذا الب  

اللذم قد علماين ادلعارؼ، كأرشداين إىل الطريق السليم، كبذال يل الوسع  أمي وأبي
 كالرمحة ك األمواؿ منذ نعومة ظفرم

 " اللهم اغفر لوالدّم كارمحهما كما ربياين صغَتا كتابع بينهما باخلَتات "

 إلى جميع أسرتي المحبوبة

الكرماء، ومن قد علمني و ربيانيإلى جميع المشايخ األعزاء واألساتذة   

 باجلهد ك الصرب، عسى اهلل أف يعطيهم الدرجة األكىل يف الدنيا كاألخرة

 إلى أخواتي

 أرينا ىداييت ك ىند كحيوين

 وإلى جميع أصحابي في قسم تعليم اللغة العربية

 

 برك اهلل لهم خيرا...... أمين
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 شكر وتقدير

عريب مبُت. كالصالة كالسالـ على النيب احلمد اهلل الذم أنزؿ القرآف بلساف 
العريب األمُت. كمن اىتدم بسّنتو كدعا بدعوتو إىل يـو الدين. كعلى آلو كصحبو 

 أمجعُت، أما بعد.

احلمد اهلل كشكرا بااهلل كثناء عليو بعونو سبت كتابة ىذا البحث اجلامعي دبوضوع 
اع )بالتطبيق يف مدرسة الثانوية ")فعالية إستخداـ فيلم كرتوف عريب لًتقية مهارة االستم

نور اجلديد بوندككصا(".  كتقدـ الباحثة أمجل الشكر كالتقدير كالعرفاف إىل الذين كانوا 
 ذلم فضل يف إسباـ ىذا البحث إىل حَت الوجود كمل يبخلوا أحدىم بشيء طلبت، منهم: 

م مساحة األستاذ الدكتور موجيا رىارجا، مدير جامعة موالنا مالك إبراىي .1
 اإلسالمية احلكومية دباالنج

مساحة الدكتور احلاج نور علي ادلاجستَت، عميد كلية علـو الًتبية كالتعليم  .2
 جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية دباالنج

مساحة الدكتورة شللوءة احلسنة ادلاجستَت، رئيسة قسم تعليم اللغة العربية  .3
 ية احلكومية دباالنججامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالم

مساحة احلاج قامي أكيد جوىرم ادلاجستَت، ادلشرؼ الذم أفاد مٍت علميا  .4
كعمليا ككجو خطواتو يف كل مراحل إعداد ىذا البحث منذ بداية فكرة 
البحث حىت اإلنتهاء منو، فلم تبخل بعلمو يوما عن مساعد البحث 

 عظيم الثواب كاجلزاء كتوجيهها. فلها مٍت خالص الشكر كالتقدير، كمن اهلل 
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كما أقّدـ بكل الشكر كالتقدير إىل ادلدرسُت يف قسم تعليم اللغة العربية كلية  .5
علـو الًتبية كالتعليم جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية دباالنج. 
فلهم مٍت كل الشكر كالتقدير على ما قدموا من العلـو كادلعارؼ كالتشجيع 

 َت اجلزاءكجزاىم اهلل عٍت خ
كما يطيب يل أف أتوجو بكل الشكر كالتقدير للخربائُت، كمها مساحة  .6

الدكتور توفق الرمحن كالدكتور دنياؿ احللمي ادلاجستَت، لكل ما قدموا من 
 اإلرشادات كالتوجيهات كالتعليقات إلسباـ ىذا البحث

كما أقّدـ بكل الشكر كالتقدير إىل رئيس مدرسة كىو األستاد شحريادم  .7
علمة اللغة العربية كىي سيت مرمي ادلاجستَت كالتالميذ لصف األكؿ أ ك ب كم

 مدرسة الثانوية نور اجلديد بوندككصا
كختاما، فإنٍت أتقدـ بالشكر كالتقدير لكل الزمالء كالزميالت يف قسم تعليم  .8

اللغة العربية  كلية علـو الًتبية كالتعليم جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية 
ومية دباالنج على أرشاداهتم  كتوجيهاهتم كتعليقاهتم يف ادلناقشة، كعلى احلك

دعمهم كتشجيعهم لنا على إسباـ ىذا البحث كأسبٌت ذلم دكاـ النجاح 
 كالتوفيق

. أسعدكم اهلل يف ٕٙٔٓمث ىذا البحث بعوف اهلل كتوفيقو يف شهر يوين سنة 
 هلل كيل التوفيق كاذلداية. الدارين كأشكركم جزيل الشكر على اىتمامكم ككرمكم كا
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 مستخلص البحث

استخدام فيلم كرتون عربي لترقية مهارة االستماع )  فعالية، ٕٙٔٓمَتم أفريانيت، 
البحث اجلامعي. قسم تعليم . بحث التجريبي في المدرسة الثانوية نور الجديد بوندووصا

معة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنق. ادلشرؼ: اللغة العربية، كلية الًتبية كالتعليم، جا
 األستاد قامي أكيد جوىرم ادلاجستَت.

 الكلمات المفتاحية: مهارة االستماع، فيلم كرتون عربي

مهارة االستماع مهارة اساسية لنيل  .تعّلم اللغة العربية يبدأ بتدريس مهارة االستماع
دلعلم أف يهتم هبذه ادلهارة. يف تعليم ادلهارات اللغوية حيتاج متنوعة ادلهارات األخرل، ك ينبغي على ا

من الوسائل لتنمية قدرة الطالب يف التعليم كتقليل ادللل يف التعليم. لذلك، تبحث الباحثة بتطبيق 
فيلم كرتوف عريب لًتقية مهارة االستماع، كتكوين عملية التعليم اللغة العربية سهولة ك 

ىذا البحث ىي: كيف تطبيق فيلم كرتوف عريب لًتقية مهارة االستماع يف ادلدرسة ك أسئلة  شلتعة.
الثانوية نور اجلديد بوندككصا؟ ما مدل فعالية من تطبيق فيلم كرتوف عريب لًتقية مهارة االستماع يف 

 ادلدرسة الثانوية نور اجلديد بوندككصا؟

ة مجع البيانات ادلستخدمة يف منهج البحث اليت تستخدـ الباحثة البحث التجرييب. طريق
 ىد البحث ىي ادلالحظة ك ادلقابلة ك اإلختبار ) القبلي ك البعدم ( ك الوثائق. 

( تطبيق فيلم كرتوف عريب لًتقية مهارة االستماع يف ادلدرسة ٔأما نتائج ىذا البحث فيما يأيت: 
توف عريب, مث أمرت الباحثة الثانوية نور اجلديد بوندككصا، ىي يشاىد الباحثة مع الطالب فيلم كر 

إىل مجيع الطالب أف يسأؿ ادلفردات الصعوبة. مث شرحت الباحثة ادلعٌت من ادلفردات الصعوبة اليت 
الباحثة اجلواب اصلحت  أعطئت الباحثة السوئل شفاحيا إىل الطالب، مثقد سأؿ الطالب. 

لتقدمي القصة القصَتة مث أف ادلخطئ من الطالب. أمرت الباحثة إىل الطالب أف يقدـ أماـ الفصل 
أف استخداـ فيلم كرتوف عريب فعالية بنتيجة اإلختبار اإلحصائ = ( ٕيأخد العبارات من الفيلم. 

% ك كذالك أكرب من نتيجة ادلستول ٜٖ,ٕ% = ٔ% أكرب من نتيجة ادلستوع ادلعنوم ٘,ٚ
 مقبولة. Hٔمردكد، ك  Ho%، كذلك دبعٌت أف ٚٙ,ٔ% = ٘ادلعنوم 
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ABSTRACT 

Mery Efriyanti. ٕٓٔٙ. The Effectiveness of Using Arabic Cartoon Film to Improve Listening Skill 
(Research Experiment in Islamic High School Nurul Jadid Bondowoso). Thesis. Education of 
Arabic Language Department. Faculty of Tarbiyah and Teaching Science. The State Islamic 
University Maulana Malik Ibrahim of Malang. Supervisior: H. Qomi Akit Jauhari.M.Pd. 

Keywords: Listening Skill, Arabic Cartoon Film 

 Learning any language started instruction of listening skill. Listening skill is an essential skill 
to achieve the other language skills. The Language teacher should concern about this skill. In 
learning language skill, teacher needs a variety of media to enhance student interest in learning and 
reduce student boredom in learning. Therefor, the researcher conduct this research Using Arabic 
Cartoon Film to Improve Listening Skill, and to make learning Arabic easy and fun. 

The formulation’s problem of this research are: ٔ) How the Implementation of Arabic Cartoon Film 
to Improve Listening Skills in Islamic High School Nurul Jadid Bondowoso? ٕ) How far the 
effectiveness Implementation of Arabic Cartoon Film to Improve Listening Skills in Islamic High 
School Nurul Jadid Bondowoso?. 

 The research method used in this research are experimental research methods. And 
instrument used in data collection is: observation, interviews, test (pre-test and post-test) and 
documentation.  

The results of this study indicate that: ٔ) the applications of Arabic Cartoon Film to Improve 
Listening Skills in Islamic High School Nurul Jadid Bondowoso is : Firstly, the researcher with all 
the student were watching the arabic cartoon film, then the researcher asked to the student to ask 
about the difficult vocabulary or other parts which still difficult to understand. Then, the researcher 
explained the meaning from the vocabularies that asked by the student. After that the researcher 
asked the question orally to the student related to the cartoon film that have been watched by them. 
Then, the researcher corrected the wrong answer from the student. After that, the researcher asked 
the student to come forward one by one to take and give the conclusion and the lesson from the 
cartoon film that could they take from it. ٕ) The applications of Arabic Cartoon Film is effective to 
Improve Listening Skills in Islamic High School Nurul Jadid Bondowoso. As well the result of t-test 
counth test showed that the count was ٚ,٘ٚ % t greater than t-table (table of significance) ٔٝ = ٕ,ٖٜٝ  
and ٘ٝ = ٔ,ٙٚٝ so t-test results are acceptable. 
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ABSTRAK 

Mery Efriyanti, 2116. Efektifitas Penggunaan Film Kartun Arab untuk Meningkatkan 

Keterampilan Mendengar (Penelitian Eksperimen di MA Nurul Jadid Bondowoso). 

Skripsi. Jurusan Pendidikan Bahasa Arab. Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. 

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: H. Qomi Akit 

Jauhari,M.Pd. 

Kata Kunci: Keterampilan Mendengar, Film Kartun Arab 

 Mempelajari Bahasa Arab khususnya dimulai dengan pengajaran  keterampilan 

menyimak/mendengar, keterampilan mendengar merupakan keterampilan yang penting 

untuk mencapai kemahiran-kemahiran keterampilan bahasa lainnya. Oleh karena itu, 

sebaiknya sebagai guru bahasa harus peduli dengan keterampilan ini. Dalam mempelajari 

keterampilan berbahasa, diperlukan berbagai variasi media untuk meningkatkan minat 

belajar siswa dan mengurangi rasa bosan siswa dalam belajar. Oleh sebab itu, peneliti 

melaksanakan penelitian dengan menggunakan media film kartun arab untuk 

meningkatkan keterampilan mendengar, dan menjadikan proses pembelajaran bahasa arab 

yang mudah dan menyenangkan. 

 Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) bagaimana penerapan 

film kartun arab untuk meningkatkan keterampilan mendengar di MA Nurul Jadid 

Bondowoso? 2) sejauh mana efektifitas penerapan film kartun arab untuk meningkatkan 

keterampilan mendengar di MA Nurul Jadid  Bondowoso? 

 Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian 

eksperimen. Sedangkan instrument yang digunakan adalah observasi, wawancara, tes 

berupa (pre-tes dan post-test) dan dokumentasi. 

Sedangkan hasil dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) bahwasanya penerapan film 

kartun arab untuk meningkatkan keterampilan mendengar di MA Nurul Jadid Bondowoso 

adalah: pertama-tama peneliti beserta siswa menonton film kartun berbahasa arab, 

peneliti menyuruh siswa untuk menanyakan mufrodat yang susah atau yang belum 

mereka pahami kemudian peneliti menerangkan makna dari mufrodat yang susah yang 

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

murid terkait film kartun yang telah mereka tonton. Lalu peneliti membenarkan jawaban 

siswa yang salah. Kemudian peneliti menyuruh siswa secara bergantian untuk maju ke 

depan kelas untuk mengambil kesimpulan dan pelajaran atau hikmah yang bias diambil 

dari film kartun tersebut. 2) bahwasanya penggunaan film kartun arab untuk 

meningkatkan keterampilan mendengar efektif. Hasil hitungan t-test menunjukkan bahwa 

hasil t hitung adalah 7757: lebih besar daripada t-tabel (table signifikasi) 1: = 2739: dan 

5: = 1767: dengan demikian hasil t-test dapat diterima. 
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 ويات البحثمحت
 أ      ............................................................استهالؿ

 ب...................   ................................إىداء ............
 ج        ........................................شكر كتقدير.................

 ق  ...........................................................الباحثةإقرار 
 ك  ........................................................ .تقرير ادلشرؼ

 ز  ........................... .........تقرير رئيس قسم تعليم اللغة العربية..
 ح      ..............................مواعد اإلشراؼ........................

 ط       .... ........................تقرير جلنة ادلناقشة..........................
 م    . .... ..............تقرير عميد كلية علـو الًتبية ك التعليم..................

 ؾ . .... .....................مستخلص البحث باللّغة العربّية................
 ؿ   ..........................مستخلص البحث باللّغة اإلصلليزية...............

 ـ ... .... ندكنيسّية................................مستخلص البحث باللّغة الإل
 ف ........................................زلتويات البحث....................

 ؽ .............................قائمة اجلدكاؿ.................................
 ر ... ........... ...............................قائمة ادلالحق...............
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 الفصل األول
 اإلطار العام 

 ٔ...............................................خلفية البحث............أ 
 ٖ................................أسئلة البحث..........................ب 
 ٖ.....................................أىداؼ البحث....................ج 
 ٗ...........................................البحث.............. فركض.د 
 ٗ...............................أمهية البحث.............................ه 
 ٘..................................حدكد البحث.........................و 
 ٘....................................ربديد ادلصطلحات..................ز 
 ٙ.....................الدراسة السابقة....................................ح 
 

 الفصل الثاني
 اإلطار النظاري 

 المبحث األول : الوسيلة التعلمية .أ
 ٜ...............................مفهـو الوسيلة التعلمية............-أ 

 ٓٔ.................................أمهية الوسيلة التعليمية....... -ب
 ٓٔ..................................فوائد الوسيلة التعليمية......  -ج
 ٔٔ.........................................أنواع الوسيلة التعليمية. -د
 ٕٔ.....العربية......................الوسائل التعلمية يف تعليم اللغة  -ق
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 بحث الثاني : األفالمالم. ب
 ٖٔ.....مفهـو األفالـ...............................................  -أ

 ٗٔ.................................أنواع األفالـ.................... -ب
 ٚٔ............................دكر الفيلم يف تدريس اللغة العربية...... -ج
 ٛٔ...............................فالـ..............طرؽ استخداـ األ -د
 ٛٔ..................................مفهـو فيلم كرتوف.............. -ق

 ج. المبحث الثّالث : مهارة االستماع
 ٜٔ...................مفهـو مهارة االستماع.......................... -أ

 ٜٔ..........................ع...........أىداؼ تعليم مهارة االستما  -ب
 ٕٓ.........................رلاالت تعليم مهارة االستماع........... -ج
 ٕٔ......................................أنواع االستماع.............. -د
    ٕٕ......................الطرائق يف تعليم مهارة االستماع............. -ق

 
 الفصل الثالث

 منهج البحث 
 ٕ٘..........................مدخل البحث ك منهجو.....................أ 
 ٕٙ.....................رلتمع البحث ك عينتو............................ب 
 ٕٚ...................................طريقة مجع البيانات.................ج 
 ٕٛ..............................................متغَتات البحث........د 
 ٜٕ..............................................ع البيانات...........مج.ه 



 ف
 

 ٖٓ.........................................أسلوب ربليل البيانات........و 
 ٖٔ...................................................مراحل البحث......ز 

 الفصل الرابع
 عرض البيانات وتحليلها 

 المبحث األول: لمحة الموجزة عن المدرسة الثانوية نور الجديد بوندووصا
 ٖٖ......................................................ذاتية ادلدرسة....أ 
 ٖٖ.............................................موقع اجلغرفية.............ب 
 ٖٗ...................................اريخ تأسيس ادلدرسة..............ت.ج 
 ٖ٘................................عدد الطالب كعدد فصل..............د 
 ٖٙ..............حالة ادلعلمُت كموظّفي ادلدرسة............................ه 

 ةالمبحث الثاني: عرض البيانات المالحضة و المقابل
 ٖٙ.........................................عرض البيانات ادلالحضة......أ 
 ٖٚ..............................عرض البيانات ادلقابلة...................ب 

المبحث الثالث: تطبيق استخدام الوسائل التعليمية " فيلم كرتون عربي" في تعليم 
 مهارة االستماع

 ٖٛ...............................................يف الفصل التجرييب......أ 
 ٓٗ............................................يف الفصل الضابط.........ب 

 المبحث الرابع: عرض البيانات نتائج وتحليلها
 ٔٗ...ة التجربية.....................نتائج اإلختبار القبل كالبعدم للمجموع.أ 
 ٘ٗ....ة الضابط....................كالبعدم للمجموع نتائج اإلختبار القبل.ب 



 ص
 

 ٜٗ......مقارنة نتائج اإلختبار القبل كالبعدم للمجموعة التجربية.............ج 
 ٓ٘.....مقارنة نتائج اإلختبار القبل كالبعدم للمجموعة الضابط..............د 
 ٔ٘...........الضابط ك التجربية....نتائج اإلختبار القبل كالبعدم للمجموعة .ه 
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 الفصل األول

 اإلطار العام
 خلفية البحث .أ

لة االتصاؿ اإلجتماعي ك اللغة من أىم ادلقومات الثقافية ك احلضارية كسي
. كىي كسيلة احملافظة على الًتاث ك لذلك حيرض أم رلتمع ٔتفاعل أفراد اجملتمع

على أف يتعلم أفرد مهارهتا ادلختلفة، فا اللغة كعاء التفكَت كال يستطيع اإلنساف أف 
يفكر بدكف اللغة، كىذا ما يؤكد أمهية دكر مدرس اللغة اساس تعليم ادلواد األخرل 

كاف التالميذ متقنا للغة فإنو  قادر على استيعاب ما يعرض عليو ادلواد زلتلفة   فإذا
تناسب مع مستواه العقلي ك الذىٍت لذلك ربرص سلتلف ادلؤسسات الًتبوية على 

 ٕإعداد معلم اللغة إعداد يتناسب عظيم ادلسؤكلية ادللقاة على عا تقة.

مستمع أك بُت كاتب  ك االتصاؿ اللغوم ال يتعدل أف يكوف بُت متكلم ك
ك قارئ. كعلى ىذا األساس فإف للغة مهارة األربعة ىي : االستماع، الكالـ، ك 
القراءة، ك الكتابة كىذه ادلهارة األربعة ىي أركاف االتصاؿ اللغول ك ىي متصلة 
ببعضها سباـ االتصاؿ ك كل منها يؤثر با لفنوف األخرل ك لكن يف تعليمها كلغة 

الواسعة النطاؽ ك عديد من ادلشكالت فيها. كمن األشياء أجنبية من البحوث 
الىت ربتاج إىل االىتماـ هبا ىي ادلشكالت الىت تتعلق با دلهارات اللغوية اللغوية 
اإلربعة الىت مل نبلغ إىل األىداؼ ادلرجوة. كىذه ادلشكالت حبث على ادلعلومات 

 .البحثُت ادلفكرين كادلتأىلُت يف التعليم اللغة العربية

                                                           
س اللغة العربية لغَت الناطقُت هبا) منشورات ادلنظمة اإلسالمية للًتبوية التقنيات الًتبوية يف تدريعلي القامسي كزلمد علي سيد،.ٔ

(ٜٜٔٔكعلـو الثقافة

 ٖٕٕ( ص: ٜٙٛٔاسكندرية: دار الفكرم، اجلملة العربية دراسة لغوية ضلوية، )زلمد إبرىيم عبادة، ٕ
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مهارة االستماع ذلا أمهية كبَتة يف حياتنا إنو الوسيلة اليت يتصل هبا االنساف 
يف مراحل حياتو األكىل باآلخرين، عن طريق يكتسب ادلفردات، كيتعلم امناط 
اجلمل كالًتاكب، كيتلقى االفكار كادلفاىيم، كيكتسب االصوات شرط لتعلمها 

لطالب اف يتعلم مهارة االستماع جبّد سواء لقراءتو أك كتابتو، لذالك، البد لكل ا
ليحصل ادلنفعة يعٍت ألف يستطيع الطالب يستمر يف مهارة األخر جبيد. كينبغي أف 

 يتم التدريب على االستماع مبّكرا، لضماف النجاح يف التعليم بصفة عامة،  

ك ادلدرسة الثانوية نور اجلديد بوندككصا ىي إحدل ادلدرسة متقدمة 
ألف بعض مسابقتها كمبارهتا شلتعة، كلكن مادة مهارة كصا رلتمع بوندك لدل 

اللغة العربية مل ربقق نتيجة كافية ىناؾ عوامل كثَتة تؤدم إىل تأخر  اإلستماع
ادلدرسة ادلذكورة يف تدريس اللغة العربية منها: عدـ الطريقة اجليدة اجلذابة اليت 

ل ك السأـ يف تعلمهم يستخدمها مدرس اللغة العربية حىت يشعر الطالب با للمل
اللغة العربية. يف ىذا ادلدرسة كثَت من كسائل كلكن ادلدرسُت ال يهتموف بأمهية 
الوسائل التعلمية يف عملية التعليم كالتعل بعضهم يستخدمها بصورة ال تناسب مع 
أحواؿ الطلبة كمقتضى ادلادة، كبعضهم مل يتدرب عليها كال يؤمن بفائدهتا ك 

رة، ترل البحثة أف استخداـ الوسائل التعلمية الصحيحة جدكاىا. ذلذه الظه
كاجلذابة يف تدريس مهارة اإلستماع مهم جدا لتنمية مهارة اإلستماع يف ىذه 

 ادلدرسة.
ك الفيلم ىو أحد الوسائل اليت تؤدم دكار مهما كىو يعترب الوسائل 

للهم التعليمية احلديثة اليت تستطيع أف تسجيع الطلبة على التعلم كتدىب م
كسأمهم عند التعلم. لقد حققت ىذه الوسائل التعليمية نتيجة جيدة جدا يف 
مدارس بعينها، كلكن ليس كل الوسائل التعليمية اجليدة يف مكاف معُت ستحصيل 
 على النتيجة نفسها يف مكاف آخر. لذلك ترل الباحثة أف ىذه ادلشكلة جديدة

البحث أف تطبيق عملية التدريس  بالبحث. بناءا على ذلك، رباكؿ الباحثة يف ىذا
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اإلستماع. كعلى  باستحداـ الفيلم الكرتوف العريب لتنمية كفاءة الطلبة يف مهارة
اإلستماع بتطبيق  ذلك، أرادت الباحثة أف تتمى تعليم اللغة العربية خاصة يف مهارة

 إحدل النظريات ادلوجودة ىي باستخداـ الفيلم كرتوف العريب يف ادلدرسة الثانوية
 نور اجلديد بوندككصا.

انطالقا من احلجج السابقة إختيارت الباحثة ىذا ادلوضوع "فعالية 
استخداـ فيلم كرتوف عريب لًتقية مهارة االستماع يف ادلدرسة الثانوية نور اجلديد 

 بوندككصا ".
 أسئلة البحث  .ب

 بناء على ادلشكالت السابقة، قّدمت الباحثة أسئلة البحث كما يلي:
فيلم كرتوف عريب لًتقية مهارة االستماع يف ادلدرسة الثانوية نور  كيف تطبيق .1

 اجلديد بوندككصا ؟
ما مدل فعالية من تطبيق فيلم كرتوف عريب لًتقية مهارة االستماع يف ادلدرسة  .2

 الثانوية نور اجلديد بوندككصا ؟
 أهداف البحث. ج

 بناء على أسئلة البحث فكانت أىداؼ البحث كما يلي:

الثانوية نور  طبيق فيلم كرتوف عريب لًتقية مهارة االستماع يف ادلدرسةدلعرفية ت .1
 اجلديد بوندككصا ؟

دلعرفية فعالية من تطبيق فيلم كرتوف عريب لًتقية مهارة االستماع يف ادلدرسة   .2
 الثانوية نور اجلديد بوندككصا ؟
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  د. فروض البحث

يب ستكوف فعالية فيها. ترل الباحثة أف الوسائل التعليمية فيلم كرتوف عر   
يعٍت لًتقية مهارة االستماع يف تعليم اللغة العربية. ألف فيلم كرتوف عريب ىي أحد 
الوسائل التعليمية احلديثة اليت تستطيع أف تسجيع الطالب على التعلم حصوصا يف 

 تعليم مهارة االستماع.

 Ha  اع لطالب فعالية لًتقية مهارة االستم فيلم كرتوف عريب = إف استخداـ
 الفصل العاشرة يف مدرسة الثانوية نور اجلديد بوندككصا.

Ho  إف استخداـ غَت فعالية لًتقية مهارة االستماع لطالب الفصل العاشرة يف =
 مدرسة الثانوية نور اجلديد بوندككصا.

 معيار فركض البحث :
 

 To < T able Ho مقبوؿ
 To < Table Ha مردكد
 To > Table Ho مردكد

 To > Table Ha بوؿمق
 أهمية البحث. ه

 تتكوف األمهية من ىذا البحث من أمهتُت: 

عمليا، ترجو البحثة التوصل إىل نتائج قيمة ذات فائدة تفيد تطبيقها  .1
 ربسيب العلمية التعليمية ادلتعلقة با للغة العربية
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نظريا، يرجى أف تكوف نتائج ىذا البحث فيما لًتقية العلـو الًتبوية خاصة  .2
 تعليم اللغة العربية ك ترقية مهارة االستماع باستخداـ فيلم كرتوف. ألف يف

 ىذا أمرىم ال ستعدا مستقبل أبناء ادلسلمُت .
 و. حدود البحث     

حّددت الباحثة بثالثة جوانب، كىي احلدكد ادلوضوعية، كاحلدكد ادلكانّية، 
 كاحلدكد الزمانّية.

 حدكد ادلوضوعية .1
يف ىذا البحث " فعالية إستخداـ فيلم كرتوف عريب لًتقية  ربّدد الباحثة ادلوضوع

 ( يف مدرسة نور اجلديد بوندككصا. كادلفرذات  مهارة االستماع ) فهم ادلسموع
 احلدكد ادلكانّية .2

ك ب (  يف  مدرسة   يف كتابة ىذا البحث، احتارت الباحثة الفصل العاشرة )أ
 الثانوية نور اجلديد بوندككصا.

 ةاحلدكد الزمنيّ  .3
 ٕ٘ٔٓ-ٕٙٔٓالزمن ادلستخدـ يف ىده الدراسة يف السنة الدراسية 

 تحديد المصطلحات .ز   

لتجتنب سوء التفاىم كاحلفاظ على تفسَتات سلتلفة ذلدا ادلوضوع، "      
استخداـ فيلم كرتوف عريب لًتقية مهارة االستماع يف ادلدرسة الثانوية نورؿ فعالية 

 باحثة أف تًتح فيما يلي:اجلديد بوندككصا" الـز على ال

 فعالية : ىي احلصوؿ على األىدؼ ادلنظمة بطريقة تنمية مواردىا. .1
فيلم كرتوف : إف فيلم كرتوف ىو الرسـو ادلتحركة كىو يستخدـ يف كثَت من  .2

 ادلواد الدراسية دبا فيها تعليم اللغة العربية ألهنا طريقة حديثة.
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 ٖتستهدؼ اكتساب ادلعرفة. مهارة االستماع : ىي عملية إنسانية مقصودة .3
ادلدرسة الثانوية نور اجلديد: ىي ادلدرسة الثانوية اليت تقع يف شارع فنجور  .4

 بوندككص ٘منرة. 
 ح. الدرسة السابقة

 أما الدراسة السابقة اليت قامت هبا الباحثة فسيأيت بينها كما يلي:          

م كرتون استخدام فيل( ربت ادلوضوع ٖٖٓٔٓٛٓجيتا جحيا نورماال ) -1
)احكام القرآن( لتنمية كفاءة الطالبة في المهارة الكالم في المدرسة 

. استخداـ الباحثة يف ىذا البحث ادلنهج التجريب. العالية الحكومية ماالنج
أسئلة البحث ىو كيف تطبيق كخطوات استخداـ فيلم كرتوف لتنمية كفاءة 

ة الثالثة ماالنج؟ ك كيف الطلبة يف مهارة الكالـ يف ادلدرسة العالية احلكومي
فعالية من تطبيق فيلم كرتوف لتنمية كفاءة الطلبة يف مهارة الكالـ يف ادلدرسة 

 العالية احلكومية الثالثة ماالنج؟
إف تعليم ادلهارة الكالـ باستخداـ فيلم كرتوف يف ادلدرسة العالية احلكومية 

ادلتحركة كادلتنوعة الثالثة ماالنج فعاؿ ألف يف الوسيلة الفيلم ىناؾ الصور 
كالصوت الكالـ حىت الطالب يكوف احلماسة كيفهم التعليم ادلهارة 
الكالـ.كبالنظر إىل نتيجة اإلختبار كادلالحظة كادلقابلة مع ادلدرس اللغة 

أكرب من نتيجة ادلستول  ٗٛٗ,ٖالعربية. إف نتيجة "ت" بيم الفصلُت = 
لبحث مقبولة. كأف كذلك دبعٌت مقبوؿ أم أف فركض ىذا ا ٚٙ,ٔ% = ٘

استخداـ فيلم كرتوف فعاؿ يف مهارة الكالـ يف ادلدرسة العالية احلكومية 
 الثالثة ماالنج.

                                                           
( ص: ٕٔٓٓالقاىرة: دار الفكر العريب:) ارب،تدريس العربية يف التعليم العاـ نظريات كذبطعيمة، رشدم ك مناع، زلمد السيد،   ٖ
ٗ 
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فعالية استخدام الوسيلة "فلم  ( ربت ادلوضوع ٕٕٔٓكحي الدين ) -2
كرتون" في تعليم الصالة )البحث التجربي( في المدرسة الثانوية االنوار 

استخداـ الوسيلة "فلم كرتوف" يف  فعالية سارنج رمبانج جاوي الوسط.
تعليم الصالة يعطي احلماس إىل الطالب ك الطالبات يف ادلدرسة االنوار 
الثانوية سارنج رمبانج جاكم الوسط ألف يدرسوف بكل مسركرا كغَت شلل. 
استخداـ الباحثة كادلنهج ىذا البحث فهو ادلنهج التطويرم. ك األىداؼ من 

فعالية استخداـ الوسيلة "فلم كرتوف" يف تعليم  ىذا البحث ىي معرفة فعالية
 ادلدرسة الثانوية االنوار سارنج رمبانج جاكم الوسط.في الصالة 

فعالية استخدام الوسيلة الفلم ليرفع ( ربت ادلوضوع ٜٕٓٓنانع فَتاكايت ) -3
الطالب مفهوم الدين في المدرسة الثانوية الحكومية 

Gondanglegi  .ك تقوم بالستخداـ كسيلة الطالب إدياف  بماالنق
فيلم الذين يستخدموف يف اليومية يرفعوف القدر من اإلدياف ك حيسنوف 

 االخالؽ.
ـ. بادلوضوع  ٜٕٓٓالبحث الذل قاـ بو سبحاف، رسالة ادلاجستَت  -4

استخدام األفالم التعليمية لتنمية مهارة الكتابة )بحث اجرائي في "
ك نتيجة ىذا البحث ل بيما(". المدرسة العالية اإلسالمية الحكومية األو 

ىي أف استخداـ األفالـ التعليمية يف عملية تعليم ك تعلم مهارة الكتابة 
كفق خطة التدريس ادلربرلة يف ىذا البحث يرقي رغبة طلبة الصف الثالث 
برنامج اللغة العربية يف ادلدرسة العالية اإلسالمية احلكومية األكؿ بيما لتعلم 

 الكتابة.
السابقة عرفنا أّف ىذا البحث خيتلف عن البحوث السابقة. من البحوث 

إذا كاف يف البحوث السابقة لتنمية مهارة الكالـ فهذه البحث قامت الباحثة 
 فعاليةبتنمية مهارة االستماع. آلف ذلك الباحثة ركزت ىذا البحث على 
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ر استخدام فيلم كرتون عربي لترقية مهارة االستماع في المدرسة الثانوية نو 
 . كمل توجد البحث ادلوضوع دلثل ىذا.الجديد بوندووصا
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 الفصل الثاني

 اإلطار النظاري
 الوسيلة التعلمية .أ

 مفهوم الوسيلة التعلمية (أ
الوسيلة( مأخوذة من اللغة اللتينية ماديوس )media كلمة 

(medius)  سيلة ىي أداة دبعٌت األكساط كالوسيلة . كأما يف اللغة العربية أف الو
أك أدكات يستخدمها ادلدرس يف عملية التعليم ك التعلم لتوصيل ادلعلومات أك 
ادلعارؼ إىل أذىاف التلميذ بتمامها. كإف الوسيلة التعلمية تيسر عملية التعليم 
كالتعلم كتعُت ادلعلم على اداة عملو على الوجو األكمل، كقد تكوف 

 ٗلوسيلة التوضيحية.الالصطالحات عنها بوسيلة اإلضاح أك ا
ىيكل أداة يستخدمها ادلعلم لتحسُت عملية التعلم ك    الوسيلة التعلمية

التعليم كتوضيح ادلعاين كاالفكار أك التدريب على ادلهارات أك تعويد التالميذ 
على العادات الصاحلة أك تنمية االذباىات كغرس القيم ادلرغوب فيها دكف أف 

مث كسيلة التعلمية ىي عمالية  ٘لفاظ كالرموز كاألرقاـ.يعتمد ادلعلم أساسا على األ
 االتصالية.

الوسيلة التعلمية تسمى كسيلة إيضاح ألهنا هتدؼ إىل توضيح ادلعلومات  
كما الوسيلة السمعية كالبصرية حىت الواسيلة ال تعتمد على السماع فقط  

لى كادلذياع كالتسجيالت الصويت كاحملاضرات كغَت ذلك. كبعضها تعتمد ع
حاسة البصرية كما الفيلم الصامتة كالصور الفوتوغرافيو غَتىا كبعضها تستمل 

 احلاستُت كما الفلم الناطقة ك التلفاز.
 

                                                           
4
 Arsyad,Azhar.Media Pembelajaran.(Jakarta:Raja Grafindo Persada,2112)p.6 

5
ٓٗ،ص. سيكولوجية الوسائل التعلمية ككسائل تدريس اللغة العربيةعبد اجمليد سيد أمحد منصور، 
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 أهمية الوسيلة التعليمية (ب
 تقليل اجلهد كاختصار الوقت من ادلتعلم كادلعلم -1
 تتغلب على اللفظية كعيوهبا -2
 يت عملية االدراؾتساعد يف نقل ادلعرفة كتوضيحا جلوانب ادلبهمة كتثب -3
 تثَت اىتماـ كانتباه الدارسُت كتنمي فيهم دقة ادلالحظة -4
 تثبت ادلعلومات كتزيد من حفظ الطالب -5
 تقّوـ كتقيس معلومات الطالب -6
 تسهل عملية التعليم على ادلدرس كالتعلم على الطالب -7
 تعلم دبفردىا  كالتلفاز كالرحالت كغَت ذالك -8
 توضيح بعض ادلفاىيم -9

ز الفركؽ الفردية يف اجملاالت اللغوية ادلختلفة كخباصة يف تساعد على إبرا -11
 رلاؿ التغيَت الشفوم

 تساعد الطالب على التزكد بادلعلومات العلمية، كادلصطالحات احلديثة -11
 تساعد على ابقاء اخلربة التعليمية يف احلية -12

 فوائد الوسيلة التعليمية (ج
ن استخدامهم تقدـ للتالميذ اساسا ماديا لالدراؾ احلسي حىت نقصا م -1

 اللفاظ ال يفهموف معنها
 تثَت اىتمامهم كثَتا -2
 ذبعل ما يتعلمونو باقي األثر -3
 تقدـ خربات كتدعو التالميذ إىل النشاط الذات -4
تنمي التفكَت استمرارية، كما ىو احلاؿ عند استخداـ الصور ادلتحركة  -5

 كالتمثيليات كالرحالت
 لغويةتسهم يف منو ادلعاين كمن مث يف تنمية الثركة ال -6
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تقدـ خَتات ال ديكن احلصوؿ عليها عن طريق أدكات أخرل كتسهم يف  -7
 جعل ما يتعلمو التالميذ أكثر كفاية كعمقا كتنوعا

 أنواع الوسيلة التعليمية (د
 الوسائل البصرية، مثله كمايلي : -1

 الصور ادلعتمة كالشرائح كاألفالـ الثابتة .1
 األفالـ ادلتحركة ةالثابتة .2
 اخلرائط .3
 السبورة .4
 األرضيةالكرة  .5
 اللوحات ك البطاقات .6
 الرسـو البيانية .7
 النماذج كالعينات .8
 الوسائل السمعية، مثله كما يلي : -2

 اإلذاعة ادلدرسية الذاخلية .1
 ادلذياع " الراديو " .2
 احلاكي " اجلرامفوف " .3
 أجهزة التسجيل الصويت .4
 الوسائل السمعية البصرية، مثله كما يلي : -3

 األفالـ ادلتحركة كالناطقة .1
 ثابتة، كادلصحوبة بتسجيالت صوتيةاألفالـ ال .2
 مسرحية .3
 التلفاز  .4
 جهاز عرض االفالـ " الفيديو " .5
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الباحثة يشرح كثَتا عن أنواع الوسيلة التعليمية يف ىذ ادلبحث ألف الباحثة 
تركز يف الوسيلة التعلمية السمعية البصرية خاصة. كتشرح تاما عنها يف 

 ادلبحث الثاين.
 اللغة العربيةالوسائل التعلمية في تعليم   (ه

الوسائل التعلمية يف تعليم اللغة العربية نوعاف، كمها كسائل حسية 
ككسائل لغوية. ادلراد بوسيلة حسية  كىي ما تؤثر يف القوم العقلية عن طريق 
اإلدراؾ احلسي عندما يعرض ادلعلم نفس الشيئ أك منوذجيا لو صورتو. ك ادلراد 

عقلية عن طريق األلفاظ عندما يعرض بوسيلة لغوية كىي ما تؤثر يف القوم ال
 ٙادلعلم األمثلة أك التشبيو أك األضداد أك ادلرادفات.

إف ما تشملو مدارسنا اليـو من أنواع متعددة من الوسائل التعليمية   
كادلختربات ك األفالـ ادلتحركة كالثابتة كالراديو كالتلفزيوف كالتسجيالت الصوتية 

كاجملسمة كالصور كالشرائح تشكل جزاءا ىاما ال  كاالسطوانات كالنماذج ادلرسومة
يتجزأ من العملية الًتبوية كتسهم بالتايل يف منو اخلربات عند ادلتعلم ك تسهل 

 عملية الوصوؿ إىل ادلعرفة جبهد أقل كبوقت أقصر.
كمن ركاد الوسائل التعليمية يف عصر احلاضر )ادجار ديل( الذم رتب 

كط للخربة حسب فعاليتها يف التعليم كتوصيل الوسائل التعليمية على شكل سلر 
  ٚادلعرفة للمتعل كما ىو مبُت يف التايل:

                                                           
 ٖ(، ص:ٜ٘ٛٔ)الكويت: ككالة ادلطبوعة، مُت، إنتاج الوسائل التعليمية البصرية ادلعليوسف الديب،  ٙ
ٕٕ(، ص: ٜٚٛٔ،) بَتت دار: إحياء، الوسائل التعليمية التعلمية: إعدادىا كطرؽ استخدامهابشَت عبد الرمحن الكلوب،  ٚ
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كمن ادلالحظة أف تفسيمات ىذا ادلخركط دبجموعها تعتمد التعليم عن 
طريق احلواس كلها بالعمل أك ادلشاىدة أك السماع أك القراءة كل منها بشكل منفرد 

كاختالؼ أنواعها حيتاج إىل ادلعلم النابة الذم  أك رلتمعة. إال أف تعدد ىذه الوسائل
خيتار أجودىا حبيث يتناسب مو ادلوقف التعليمي ليشَت الرغبة لدل ادلتعلم كخيلق 
عنده التسوؽ للمتابعة كالقدرة على إدراؾ معٌت ما يتعلمو ليتعكس بشكل أعماؿ 

 خَتة ترفع من مستول رلتمعو كربقق األىداؼ السامية من التعلم.
  فالماأل  .ب
 مفهوم األفالم (أ

األفالـ ادلتحركة الناطقة كسائل ذلا إمكانيات تعليمية متعددة كمتنوعة، 
فهي تساعد على إدراؾ احلقائق يف كضوح، كتثَت اىتماـ التالميذ كتركيز 
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انتباىهم، كتزكدىم خبربات غنبة منوعة. كبصعب يف كثَت من احلاالت احلصوؿ 
ئل األخرل. كفيما يلي نذكر أمهية على بعض ىذه اخلربات عن طريق الوسا

 ٛاألفالـ احملركة الناطقة يف رلاالت التعلم كالتعليم.
 تصوير االستمرار كتوضيحو -1
 تصوير احلركة ادلرئية -2
 تصوير احلركةغَت ادلرئية -3

 الرسـو ادلتحركة ( أ
 التصوير البطئ( ب

 ج( التصوير السريع

 د( التصوير التلقائي التنظك

 ق( للتصوكير ادلبكر كسكوم

 ضيح العالقات اجملردةتو  -4
 التفكَت العلمي -5
 التحكم يف الزمن كإعادة ادلاضي -6
 التغلب على البعد ادلكاين -7

 أنواع األفالم (ب
ربدث عن أنواع األفالـ ىنا لنبية دكر كل نوع يف ميداف تعليم العربية       

للناطقُت باللغات األخرل، كاللغة اللغوية اليت تستخدـ لتدريسها ىذه األنواع 
 فة.ادلختل

 ٜتنقسم األفالـ بصورة عامة نوعُت رئيسُت مها:        
                                                           

 ٛٗٔ(،ص:ٜٜٚٔ)دار النهضة العربية، الوسائل التعليمية كادلنهج،أمحد خَتم زلمد كاظم كجابر عبد احلميد جابر،  ٛ
)منشورات ادلنظمة اإلسالمية للًتبية التقنيات الًتبوية يف تدريس اللغة العربية لغَت النطقُت هبا،على القاسيمى كزلمد على السيد،   ٜ

 ٕٚٔ(، ص:ٜٜٔٔإيسيكو،  -كالعلـو الثقافة
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 أكال: األفالـ الًتفيهية
 ثانيا: األفالـ التعليمية

األفالـ تنقسم إىل حسب خطة عملية التدريس أك ادلادة ادلدرسة يف       
الفصلي الدراسي اليت يستطيع ادلدرس التعرؼ هبا كيسهل عليو اختيارىا حسب 

 وضوعاهتا اجملركسة. كمن حيث ادلوضوعات ينقسم الفيلم إىل:حاجتو كيتناسب دب
أفالـ علمية: كتشمل مواضيع متعددة منها: الفيزياء كالكيمياء كاألحياء كىي ( أ

ربتول على ذبارب  كشرح لنظريات علمية كاظهار أجزاء دقيقة بواسطة 
 مكربات أك تصوير حيوانات منقرضة أك بيئات سلتلفة.

ذا النوع من األفالـ نظريات تربوية يف الًتبية كالتعليم أفالـ تربوية: يشح ى( ب
كطرؽ اتباعها ككسائل تطبيقها كىي بأنواع متعددة للمبدر كللمعلم كالطالب 

 كاآلباء كاألمهات كل حسب حاجة.
تارخيية: كتصور عصوار سلتلفة من التاريخ أك أحداثا مهمة كادلعارؼ   ج( أفالـ

اجو يف القطاع التجارم كيعرض كثَتا يف دكر كالفتوحات، كىذا النوع يكثر انت
 السينما العامة.

د( أفالـ جغرافية : كيصور ىذا النوع من األفالـ مجيع مواضيع اجلغرفيا من طبيعة 
 كفلكية كسياسية كاقتصادية أك لبعض البلداف أك ادلداف.

ؽ ق( أفالـ زراعية : كىي اليت تعاًف مواضع زراعية لشرح فوائدىا كالتعريف بطر 
 اتباعها، أك ذبارب زراعيةىامة.

ك( أفالـ صحية: كىي األفالـ تبُت أجراء اجلسم البشرم كعمل كل منها كتشرح 
الكثَت من أجهزتو كالقلب كالدماغ كالدكرة الدموية كاجلهاز اذلضمي كجهاز 

 التنفس.
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ز( أفالـ علـو منزلية: كتشمل رعاية الطفل كالتدبَت ادلنزيل كاحلياطة كميزانية 
 سرة كغَت ذلك من األمور.اال

ح( أفالـ فنية: كلتشعب ىذا ادلوضوع فإف افالمو كثَتة فمنها ما يبحث يف حياة 
 بعض الفنانُت أك يشرح أساليب كطرؽ الرسم كمزج األلواف كغَتىا.

س( أفالـ الًتبوية البدنية: كتشرح بعض اللعبات أك تعطي تفصيال لبعض 
 هيز ادلالعب أك إعداد الفرؽ.احلركات بالتصوير البطئ، أك طرؽ ذب

ش( أفالـ اللغة: كقد أنتج الكثَت منها لتعليم كثَت من اللغات فمنها لتعليم 
 القواعد كالقراءة كتكوين اجلمل ك التعريف دبخارج احلركؼ.

ص( أفالـ القصص: كىي شبيهة بألفالـ الكبَتة اليت تعرض يف دكر السينما أهنا 
قتا أقصر كمعظم ادلنتج منها لألطفاؿ، على مستول أقل كيستغرؽ عرضها ك 

 كعلى شكل دمى متحركة أك بالرسم الكاريكاتورؤ.

ض( أفالـ صناعية: كتشرح توضيحات علمية لبعض األعماؿ الصناعي كتحضَت 
 احلامة أك طرؽ عمل بعض االجهزة كالعناية هبا.

. كمن ىذه األقساـ، فاختار الباحثة أفالـ التعلمية اليت ربتوم على القصة
ككانت القصة ربتوم علع الوصيا كالنصائح كادلواعظ. كىذه كلها مناسبة دبوضوع 
البحث. فأما موضوع الفيلم يبحث الباحثة من انًتنت كاختار الباحثة ىذه 

 ادلوضوعات عن كتب ادلقرر كزيادة من الباحثة.

 دور الفيلم في تدريس اللغة العربية (ج
الية من شقُت أساسُت متكاملُت يتألف تدريس اللغة العربية بوصفها لغة ع

 ٓٔمها:
                                                           

 ٜٕٔص:  مرجع سابق،على القاسيمي كزلمد على السيد،  ٓٔ
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 أوال: الجانب اللغوي
كيتناكؿ اجلانب اللغوم تعليم ادلستويات اللغوية كلها: الصوتية كالصرفية 
كالنحوية ك الداللة، كما يهدؼ إىل تزكيد الطالب بادلهارات اللغوية األربع 

 ادلعركفة:
 االستماع كالفهم.أ 
 التكلم.ب 
 القراءة.ج 
 الكتابة.د 

 ب الحضاريثانيا: الجان
كديثل اجلانب احلضارم ركيزة أساسية إلتقاف اللغة كفهم مدلوالت   

ألفاظها كتراكبها فهما كامال. كيف ميداف تعليم العربية بوصفها عالية يشَت 
اجلانب احلضارم إىل احلضارة العربية اإلسالمية اليت جيب أف تدريس بدفتيها 

 األساسيتُت كمها:
كتنألف من أركاف اإلسالـ اخلمسة، كاألخالؽ  القيم اخللقية كالعقائدية:( أ

 اإلسالمية، كالتقاليد العربية، كاجلوانب الثقافية اآلخرل.
ادلظاىر ادلادية: كنعٍت بادلظاىر ادلادية للحضارة العربية اإلسالمية، طراز  ( ب

البناء كاألزياء، كالطعاـ كالصناعات، كطريقة احلياة للناطقُت باللغة العربية 
 يزىم مظهريا عن غَتىم.كمجيع ما دي

 طرق استخدام األفالم (د
 أكال: اختيار الفيلم

 ثانيا: مشاىدة الفيلم قبل استخدامو
 ثالثا: ربديد األغراض اليت يسثخدمها الفيلم

 رابعا: التقدمي الستخداـ الفيلم
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 خامسا: عرض الفيلم
 سادسا: متعابعة تقومي التعلم الناتج عن استخدـ الفيلم

 مفهوم فيلم كرتون (ه
فيلم كرتوف تتكوف من كلمتُت يعٍت الفيلم ك الكرتوف. معنامها نفسو. يف   

الفيلم دبعٌت الصوار أك  ”Ensiklopedia Umum“إنسيكلوفديا العامة 
أما الكرتوف يف     ٔٔالرسم أك الشيء احلركة اليت ربرؾ سريعا كأمنا تنظر كاصلة.

ليزية يسمى الصوار أك ىي القرطاس كيف اللغة اإلصل ”cartone“لغة الالّتينية 
Satire-Humor.ٕٔ 

فيلم كرتوف ىو احدل الوسائل التعليمية اليت يستخدمها ادلدرس يف   
ربضَت الدرس كيرجع ذلك اىل أف الوسائل التعليمية كفيلم كرتوف لو فوائد 
متعددة. إف تطور التكنولوجية كانتشارىا يؤثر كثَتا على مجيع نواحي حياة 

ت أك سلبيا. كمن تأثَت اإلجيايب ىو يستطيع اإلنساف أف اإلنساف إجيابيا كان
يستفيد من ىذا التطور يف تيسَت تنفيد أنشطتهم اليومية يف االدارة أك البيت  
كوجود الكمبيوتر كغَت ذلك من األمثلة الكثَتة، ككذلك يف رلاؿ التعليم أصبح 

ربات كاحلوادث الفيلم أدة التعليمية جيدة ذلك أنو يستطيع تقدمي ادلعلومات كاخل
بشكل جذاب كتسلسل يبعث الشوؽ دكف التعب كاجلهد اللذين يعانيهما ادلتعلم 

 ٖٔأثناء ادلذاكرة.
 مهارة االستماع. ج
 مفهوم مهارة االستماع (أ

مهارة، كادلراد فيها اإلستطاعة يف تعليم  –ديهر  -ادلهارة مصدر من مهر 
ع مهارات ىي مهارة االستماع اللغة العربية كما عرفنا أف اللغة العربية ذلا أرب

                                                           
11

 A.G.Pringgodigdo. Ensiklopedi Umum. (Yogyakarta:Kanisius,1973) 
12

 Danny Yustiniadi, Tentang Kartun, (Semarang:Dhara Prize,1996)p. 448 
 ٕٕ(،ص:ٜٙٛٔ، )بَتت: دار إحياء،الوسائل التعليمية التعلمية : إعدادىا كطرؽ استخدامهابشَت عبد الرمحن الكلوب،  ٖٔ
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كالكالـ كالقراءة كالكتابة. كاما االستماع ىو تلقي ادلادة الصوتية. القصد هبا 
التصميم بقصد الفهم كالتحليل. كمن األمور اليت جيب أف هتتم هبا لدكر العلم 
يعٍت تدريب التالميذ منذ كقت مبكر على مهارة االستماع ألمهية يف عملية 

اصة كيف اجملتمع كاحليات بصفة عامة الهنا أكؿ مهارة البّد على  التعليم بصفة خ
كل الطالب اف يقدر على مهارة اللغوية األخرل. كيلعب االستماع َدكران مهِّا يف 
عملية االّتصاؿ االجتماع، كاليت تعدُّ من العماليات األساسية يف سلتلف مواقف 

 احلياة.
االنساف أك الطالب عن  كما عرفنا بغَت مهارة االستماع ال يستطيع

ادلقصود األمر. كمهارة االستماع سابقة دلهارة القراءة كمهارة األخرل، كقدديا كاف 
االستماع لو امهية يف عملية التعليم اكثر من القراءة، حيث اعتمد االنساف آنئذ 

 ٗٔعلى الكلمة ادلنطوقة يف رلالت الثقافة دبختلف فركعها.
 أهداف تعليم مهارة االستماع (ب

 عل من أىم ما هندؼ إليو من تدريس االستماع مايلي :ل
 تنمية قدرة ادلتعلم على اإلنصات كاالنتباه دلا يستمع إليو .1
غرس االذباىات ادلوجية لدل ادلتعلم هنو االستماع باعتبار أحد أىم فنوف  .2

 اللغة
 تنمية قدرة ادلتعلم على متابعة مادة االستماع .3
 فكار الرئيسة يف مادة االستماعتنمية قدرة ادلتعلم على استنتاج األ .4
 غرس آداب االستماع ألحاديث اآلخرين .5
 تنمية قدرة ادلتعلم على التحصيل من ادلادة ادلسموعة .6

 مجاالت تعليم مهارة االستماع (ج
 تعريف األصوات العربية كسبييز ما بينها من اختالفات ذات داللة .1

                                                           
14

 ٕٖٕ(ص.ٕٜٛٔرياض، جامع ادللك السعود، ، )العلم اللغة النفسىالدقتور عبد اجمليد سيد أمحد منصور،  



21 
 

 هاتعريف احلركات الطويلة ك احلركات القصَتة ك التمييز بين .2
 التمييز بُت األصوات اجملاكرة يف النطق كادلتشاهبة يف الصوت .3
 إدراؾ العالقات بُت الرموز الصوتية ادلكتوبة ك التمييز بينها .4
إدراؾ أكجو التشابو كالفرؽ بُت األصوات العربية كما يوجد يف لغة الطالب  .5

 األكىل من أصوات
 التقاط األفكار الرئيسية .6
 يز مها صوتياتعريف التشديد كالتنوين كسبي .7
فهم ما يلقي من حديث باللفة العربية كإليقاع طبيعي يف حدكد ادلفردات  .8

 ادلدركسة
 انتقاء ما ينبغي أف يستمع إليو .9

 التمييز بُت األفكار الرئيسية ك األفكار الثانوية  .11
 التمييز بُت احلقائق كاألراء من خالؿ سياؽ احملادثة العادية  .11
 وانبو من عالقةمتابعة احلديث كإدراؾ ما بُت ج  .12
 معرفة تقاليد االستماع كآداب  .13
االستماع إىل اللغة العربية كفهمها دكف أف يعوؽ ذلك قواعد تنظيم   .14

 ادلعٍت
 إدراؾ مدل ما يف بعض جزانب احلديث من تناقص  .15
 إدراؾ التغيَتات يف ادلعاين الناذبة عن تعديل أك ربويل بينة الكلمة  .16
بسرعة أفكار ادلسرعُت يف احلديث التكيف مع إيقاع ادلتحدث فيلتققط   .17

 ك بتمهل مع ادلبطئُت فيو
 التقاط أكجو التشابو كاالختالؼ بُت اآلراء  .18
 زبيل األحداث اليت يتناكذلا ادلتكلم يف حديثو  .19
 استخالص النتائج من بُت ما مسعو من مقدمات  .21
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 التمييز بُت نغنة التأكيد كالتغيَتات ذات الصبغة االنفعالية  .21
 اؽ يف فهم الكلمات اجلديدة كإدراؾ أغراض ادلتحدثاستخداـ السي  .22
 ٘ٔإدراؾ ما يريد ادلتحدث التعبَت من خالؿ التنغيم العادم.  .23

 أنواع االستماع (د
زبتلف أنواع االستماع باختالؼ الغرض من االستماع نفسو على أنو 

 ٙٔديكن القوؿ إف من أنواع االستماع مايلي :
فل ادلستمع دبادة االستماع االستماع السطحي : كيف ىذا النوع ال حي  .1

 بدرجة كبَتة، أك أك بغَتىا االنتباه ادلناسب
االستماع للتحصيل : كيهدؼ إىل ربصيل أفكار ادلتحدث، كالوقوؼ   .2

 على ادلعارؼ ادلتضمنة يف مادة االستماع
االستماع التقديرم : كمن خالؿ يضفي ادلستمع درجة من اإلحًتاـ  .3

 االستماعللمتحدث، كلألفكار ادلتضمنة يف 
االستماع اجملامل : كمن خاللو يشعر ادلستمع ادلتحدث بقيمة ما يتناكلو  .4

باحلديث، كموافقتو عليو، كقناعتو بو، كقد يستمعُت يف تأكيد ذلك 
 للمتحدث باإلدياءات، أك اإلشارات، أك حركات الرأس أك اليدين

وعة االستماع التفاعلي ادلركز : كفيو يندمج ادلستمع مع ادلادة ادلسم .5
كيتفاعل معها بدرجة عالية من تركيز، خاصة عندما يكوف ادلستمع 

 بصدد االستماع إىل مادة تدخل ضمن دائرة اىتمامو كقناعتو الفكرية
االستماع الناقد : كمن خالؿ حياكم ادلستمع ادلادة اليت يستمع إليها  .6

 كيصدر احلكم عليها بالقبوؿ كالتسليم أك بالرفض كاالعًتاض

                                                           
)دكف ادلطبع: مؤسسة  دكرس الدكرات التدربيية دلعلمي اللغة العربية هبا )اجلانب النظرم(عبد الرمحن بن إبراىيم الفوزاف كزمالؤه،  ٘ٔ

 .ٖٖ-ٕٖق(، ٕٗٗٔالوقف اإلسالمي، مشركع العربية للجميع 
-ٖ٘(، ٕٔٔٓ)مطبعة جامعة موالنا مالك إبراىيم احلكومية: ماالنق َت الناطقُت هباادلوجو لتعليم ادلهارات اللغوية لغنرىادم،   ٙٔ
ٖٚ.
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نتقائي : كمن خاللو حياكؿ ادلستمع أف يضع أذنو على االستماع اال .7
بعض النقاط اليت حيفل هبا، أك حيتاج إليها، أك تدعم رأية خبصوص 

 بعض القضايا اليت يؤمن هبا كيدافع عنها
االستماع حلل ادلشكالت : قد جيد ادلستمع نفسو يف حاجة ذلذا النوع  .8

اهبة صعوبة تواجو، من االستماع لإلجابة عن نساؤؿ يلح عليو، أك جمل
 أك حلل مشكلة تعن لو.

كما أننا قد صلد ما ديكن أف نطلق عليو القراءة االستماعية، أك استماع 
خاطف...، كذبدر اإلشارة إىل أف بعض ىذه األنواع ليست منفصلة متمايزة، 

 كإمنا بينها كبُت بعضها اآلخر نوع من التداخل.
 الطرائق في تعليم االستماع (ه

لطريقة ىنا ىو االسلوب. الطريقة يف اجراد تدريس كاف الطريقة كادلراد باا
يف تعليم االستماع كثَتة من األساليب اليت تفيد للتالميذ على االستماع، كىي 
أساليب كظفية تقريبا يستخدمها الطالب يف بيئتهم كحياهتم العلمية. التمييز 

س النطق. فإذا مل باستخداـ التنغيم بشكل تدريب األذف جانبا جوىريا من تدري
يستطع التالميذ استماع تفاصيل الصوت كالتوكيد كالتنغيم فسوؼ يكوف من 
ادلستعيد عليهم زلاكاهتا. كديكن التأكيد من الفهم بأف نسأؿ التالميذ إذا ما  

 كانت عبارتاف منطوقتاف متمائلُت أـ سلتلفُت.
 األسئلة السريعة- أ

ذ على الفهم بسرعة من بُت أىداؼ برامج االستماع تدريب التالمي
كاالستجابة بسرعة لنوعية الكالـ الذم حيتمل أف يالقوه يف احلياة 
العادية. كيف نوعية ادلواقف اليت حيتمل أف جيدكا أنفسهم فيها، كطلب 
معلومات داخل ادلتجر أك يف ادلطاعم كما إليها، كيف غَت األكقات 

لى االستماع ادلخصصة للتدريب ادلنظم. كاذلدؼ ىو تدريب التالميذ ع
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بًتكيز، كتعودىم الكالـ السريع الذم يسمع معظم الوقت خارج حجرة 
 الدراسة. 

 قطع الفهم - ب
يقبل نصيب معظم التالميذ من ادلراف على االستماع إىل ادلقتطفات 
الطويلة من لغة احلديث أك الكالـ، زبيػَّْر قطعة تقل فيها ادلفردات 

. كادلدّرس بذلك تعطي اجلديدة كأمسعها للطالب مرة كاحدة فحسب
للتالميد مرانا على إدراؾ معٌت اللغة كتعبَتات غَت مألوفة. كأمسِْْعها 

 للطالب عدة مرات لتسمحل ذلم باستنتاج ادلعٌت اذلاـ.
 اإلذاعات  -ج

من عناصر تعلم اللغة اكتساب القدرة على االستماع لإلذاعات 
مثل اإلخبار، أك بالراديو، كىي ىامة بالنسبة ألمور احلياة اليومية 

التوقعات اجلوية. كذلك بالنسبة لألحاديث ادلتخصصة اليت قد ال ذبدىا 
يف مكاف آلخر مثل ادلناقشات الثقافة أك االقتصادية أك األدية. كذلك 
ديكن تسجيل سبثيليات، كقصص كمقتطعات من الركايات كاستخدامها 

     ٚٔكتصلح اإلذاعات بالذات يف توضيح التنغيم كاألسلوب.

الطريقة مهم جدا يف عملية تعليم كالتعلم ألف بالطريقة التلميذ يفهم 
ادلواد باجليد كجيب أف مجيع ادلعلم عندنا الطريقة أف يثبت الدافعية 

  التلميذ.

 

 

                                                           
 .ٜٛ-٘ٛق(، ص:  ٖٚٔٔـ /  ٜٜٙٔ)القاىرة: دار ادلصرية اللبنانية،  تعليم اللغة العربية بُت النظرية كالتطبيقحسن شحاتة،  ٚٔ
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 الفصل الثالث

 منهجية البحث

 مدخل البحث ومنهجه. أ

وادث استخدمت الباحثة ىنا البحث الكمّي با ادلنهج التجرييب غالبا لبحث احل
أك الظواىر الصادرة يف الظركؼ ادلعينة، كتالحظ الباحثة تلك احلوادث كالظواىر بدقة 
دلعرفة أسباهبا. كيسمى بالتجرييب ألف الباحثة التلتـز حبدكد الواقع إمنا حياكؿ إعداد 
تشكيلو عن طريق إدخل تغيَتات عليو كقياس أثر ىذه التغَتات كما ربدث من نتائج. 

باستخداـ رلموعتُت، تتكوف ىاتُت رلموعتُت من اجملموعة  جيرم ىذا البحث
الضابطة. اجملموعة التجريبية ىي رلموعة جيرم هبا السلوؾ اخلاص، أما اجملموعة 
الضابطة ىي رلموعة ال جيرم هبا السلوؾ اخلاص. إذف، تطبيق باستخداـ فيلم كرتوف 

دكف استخداـ فيلم كرتوف عريب يف اجملموعة التجربية، أما اجملموعة الضابطة تطبق ب
 عريب.

استخدمت الباحثة يف ىذا البحث تصميم االختبار القبلي كالبعدم يف كل من  
اجملتمع التجربية ك الضابطة.كيف ىذا التصميم اختارت الباحثة رلموعتُت إحدامها 
ذبريبة ك ألخرل لضابطة ك تتعرض اجملموعة التجريبية ك جدمها للمتغَت التجرييب 

بينهما ال يدخل ىذا ادلتغَت على اجملموعة الضابطة مث ذبرم عملية قياس  )ادلستقل(
بعدم للمتغَت التابع يف هناية التجريبة يف اجملموعتُت كقارف بينهما على أساس ىذا 
االختبار القبلي ك البعدم فقد، كعلى أساس افًتاض أف اجملموعتُت ادلتشاهبتُت من 

ا عدا ادلتغَت ادلستقبل فإف الفرؽ بُت االختبار حيث تعرضهم دلخلف العوامل ادلؤثرة م
القبلي كالبعدم للمجموعة التجريبة كاالختبار القبلي ك البعدم للمجموعة الضابطة 

 يرجع إىل تأثَت ادلتغَت ادلستقبل. مث اختربت الباحثة داللة ىذا الفرؽ إحصائها.
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 )ٔ(اجلدكؿ 

 ٛٔتبار القبلي ك اإلختبار البعدمادلنهج التجرييب بتصميم اجملموعتُت مع إجراء اإلخ

االختبار  التجريبة االختبار القبلي اجملموعة الفصل
 البعدم

A اجملموعة التجريبية O ٔ X Oٕ 
B اجملموعة الضابطة Oٖ - Oٗ 

 كفيما يلي توضيح مايف اجلدكؿ السابق :

Oٔ     اإلختبار القبلي للمجموعة التجريبية : 

Oٕ     جموعة التجريبية: اإلختبار البعدم للم 

Oٖ     اإلختبار القبلي للمجموعة الضابطة : 

Oٗ     اإلختبار البعدم للمجموعة الضابطة : 

X       تطبيق التجريبة : 

 مجتمع البحث وعينته . ب

رلتمع البحث ذلذه الباحثة ىم مجيع الطالب يف ادلدرسة الثانوية نور جديد 
ـ. يقسم ٕ٘ٔٓ-ٕٙٔٓعاـ الدراسي بوندككصا كعينتو الطالب يف الصف األكؿ لل

)ب( كيسمى ٓٔ)أ( كالفصل ٓٔالطالب إىل فصلُت سلتلفُت كمها الفصل 
)ب( ٓٔطالبا. كيسمى الفصل  ٖٔ)أ( بااجملموعة الظابطة ك عدده ٓٔفصل

 طالبا. ٖٔبااجملموعة التجريبة كعددىم 

                                                           
18

 Sugiyono,Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2118),hlm,. 

79  
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 طريقة جمع البيانات. ج

 أ. ادلالحظة

اف العادم يف اكتسابو خلَتاتو ادلالحظة ىي كسيلة يستخدمها اإلنس
كمعلومتو حيث جيمع خرباتو من خالؿ ما يشاىد أك يسمع عنو، كلكن الباحثة 
حُت تالخظ فإهنا تتبع منهاجا معينا جيعل من مال حظاتو أساسا دلعرفة كاعية أك 

 ٜٔفهم دقيقة لظاىر معينة.

 partisipanتستخدـ الباحثة يف ىذا البحث ادلالحظة االشًتاؾ  
observation  يعٌت تشارؾ الباحثة يف عملية التعليم يف الفصل ككذلك

بادلالحظة غَت ترتيب تعٌت تالحظ الباحثة ما تراه يف الفصل من عملية التعليم. 
تقـو هبا الباحثة للحصوؿ على البيانات اليت تتعلق بأنشطة الطالب يف عملية 

عد ذبريبية باستخداـ فيلم  تعليم مهارة االستماع ك كذلك دلعرفة ما تغيَت قبل ك ب
 كرتوف عريب يف تعليم مهارةاالستماع.     

 ب. ادلقابلة

ادلقابلة ىي عملية احملادثة فيها األسئلة كاألجوبة بُت الرجلُت أك أكثر 
علي سبيل مواىجة بينها للكالـ كحصوؿ األخبار كالبيانات. أما البيانات اليت 

بحث من عملية التعليم كالتعلم اجلارم تقصدىا الباحثة ىي اليت تتعلق دبشكلة ال
 قبلو.

 

 

                                                           
 ٜٖٔ(، ص: ٜٚٛٔ)عتماف: دار الفكر للنشر كالتوزيع، أساسية، -أدكاتو-البحث العلمي: مههوموذكقاف عبيدات،ٖ
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 ج. االختبار

االختبار ىو احد طريقة يف معرفة مقياس قدرة الطلبة ككفاءهتم يف مهارة 
اإلختبار يعٍت اإلختبار القبلي ك االستماع قبل إجراء فيلم كرتوف عريب ك بعده. 

 تحريرل.اجملموعة الضابطة باختبار ال البعدم يف اجملموعة التجريبية ك

 د. الوثائق

 ىذه الدراسة ىو توثيق اساليب مجع البيانات جلميع ك ربليل كثائق، على
الًتكيز ذلذه  حد سواء كثائق مكتوبة كصور إليكًتكنية. كثائق كقفا لغرض ك

ادلشكلة. ك الوثائق تستخدـ للحصوؿ على البيانات ادلتعلقة بتاريخ تأسيس 
الميذ كادلدرسُت، ك الكتب اليت تستخدـ يف ادلدرسة، ك الرسالة، ك حالة عدد الت

  تعليم مهارة االستماع يف مدرسة الثانوية نور اجلديد بوندككصا.

 متغيرات البحث. د

 متغَت البحث اليت استطاع الباحث أف تصل إليها تنقسم كالتايل:

 ادلتغَت ادلستقبل يف ىذا البحث ىو استخداـ فيلم كرتوف عريب .1

 البحث لتنمية مهارة االستماعادلتغَت التابع يف ىذا  .2

 ادلتغَت الضابط يف ىذا البحث ىو: .3

ادلواد الدراسية، ادلواد الدراسية يف ىذه ادلادة مأخودة من بعض .أ 
 ادلوضوعات ادلقرر يف ىذه ادلدرسة مع زيادة من الباحثة.

 ادلعلم، ادلعلم  يف ىذا البحث ىو الباحثة نفس.ب 
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ستخدمها الباحثة ىي ج.  كسائل التدريس، كسائل التدريس اليت 
 فيلم كرتوف عريب، ك الكتوب ك السبورة

 جمع البيانات. ه

يف ىذا البحث تتكوف من ادلعلومات  البيانات اليت تريد الباحثة احلصوؿ عليها
 عن:

رأم مدرس اللغة العربية كعن درس اللغة العربية كعن تعليم ادلهارة   .1
 االستماع باستخداـ الكتاب العربية

يذ كمعرفتهم األكلية ك احتياجاهتم ك ميوذلم يف اللغة خصائص التالم .2
 العربية

 نتيجة تعليم التالميذ ادلهارة االستماع .3

 أسلوب تحليل البيانات. و

تستعمل و استخداـ الباحثة يف ىذا البحث الطريقة الكمية ك كيفية ،
م  فيل   ليجيب البحث رقم األكؿ ادلتعلق باستخداـ (( kualitatif الباحثة كيفية 

 كرتوف عريب يف تعليم مهارة االستماع.

استخداـ الباحثة ادلقياس ادلعديل لتحليل نتائج االختبار القبلى كاالختبار 
ك تستعُت الباحثة يف  اللذين يقاماف جملموعة ذبريبة ك رلموعة ظابطة، البعدم

 .Tربليل ىذه النتائج باختبار 
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-tالرموز التائي )كلتحليل لًتقية مهارة االستماع للمجموعتُت تقاـ 
test:التايل )ٕٓ 

  
     

√{
∑    ∑   

        
}  

 
   

 
  

 

 

Mx  ادلقياس ادلعديل من اجملموعة التجريبية = 

My ادلقياس ادلعديل من اجملموعة الضابطة = 

∑  تجريبية= العدد التنوعي يف كل النتائج من اجملموعة ال  ٕ

∑  عدد التنوعي النتائج من اجملموعة الضابطة =    ٕ
Nx عدد الطلبة يف اجملموعة التجريبية = 

Ny عدد الطلبة يف اجملموعة الضابطة = 

  أما الفركض من ىذا الرمز يعٍت :
 

 بياين تكوف فعاؿ. tاحصائ اكرب من   tإذا كاف 
ة االستماع باستخداـ كسيلة فيلم  بُت تعليم مهار  الداللةتوجد الفرؽ     =  

( ك بدكف استخداـ كسيلة فيلم كرتوف X B) كرتوف عريب يف الفصل العاشرة ب
 نور اجلديد بوندككصا.يف مدرسة الثانوية  (X Aالعاشرة أ )عريب يف الفصل 

                                                           
21

 Suharsimi Arikunto. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta : Asdi 

Mahasatya.2111. Hal. 354 
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يف فيلم كرتوف عريب ال فرؽ بُت تعليم مهارة االستماع باستخداـ كسيلة   ٓ  =
يف الفصل   فيلم كرتوف عريب ك بدكف استخداـ كسيلة ( X B) ة بالعاشر  الفصل

 الثانوية نور اجلديد بوندككصا.  ( يف مدرسة X Aالعاشرة أ )

 أما معَت التييم لنتيجة الطالبة كما يف ىذا اجلدكؿ:

 (ٕاجلدكؿ )

 عن معيار النتيجة الطالبة يف االختبار

 النسبة المئوية فئات الدرجات المتقدير الرقم
 % ٓٓٔ -% ٜٓ ٓٓٔ -ٜٓ شلتاز ٔ
 %ٜٛ -% ٓٛ ٜٛ -ٓٛ جيد جدا ٕ
 % ٜٚ -% ٓٚ ٜٚ -ٓٚ جيد ٖ
 % ٜٙ -% ٓٙ ٜٙ -ٓٙ مقبوؿ ٗ
 %ٜ٘ -% ٓٓ ٜ٘-ٓٓ ضعيف ٘

 ز. مراحل البحث

ىناؾ إجراءات البحث اليت يتبعها الباحثة,، كىذه اإلجراءات يقـو هبا الباحثة 
 باخلطوات اآلتية :

 موعتُت كىي اجملموعة التجربية اجملموعة الضابطة.ربديد كتعيُت اجمل .1

قامت الباحثة باالختبار القبلي أم قبل إجراء تعليم االستماع باستخداـ فيلم  .2
 الكرتوف يف مهارة االستماع العربية

تطبيق أك إجراء تعليم اللغة العربية باستخداـ فيلم الكرتوف يف مهارة االستماع  .3
 اجملموعة التجريبية
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احثة بادلالحظة من خالؿ تطبيق باستخداـ فيلم الكرتوف لتنمية مهارة قامت الب .4
 االستماع يف تعليم مهارة االستماع

قامت الباحثة االختبار البعدم ذلاتُت اجملموعتُت كمها اجملموعة التجربية اليت  .5
طبقت باستخداـ فيلم الكرتوف لتنمية مهارة االستماع ، ك اجملموعة الضابطة اليت 

 ة االستماع با لطريقة التقليدية.درست مهار 
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 الفصل الرابع

 عرض البيانات وتحليلها
 المبحث األول: لمحة الموجزة عن المدرسة الثانوية نور الجديد بوندووصا

 ذاتية المدرسة .أ
 مدرسة الثانوية نور اجلديد بوندككصا:   اسم ادلدرسة. أ

 : أ ب.اعتماد ادلدرسة

 MANURULJADID@YMAIL.COM:   ميل -أ. ج
لوموتاف بوتولنغا  ٘باصلور رقم   يف الشارع :  عنواف ادلدرسة. د

    بوندككصا
 : صباحا  كقت الدراسة .ه
 ٕٔٓٓ:   قامت منذ .و

 موقع الجغرفية.ب
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 تاريخ تأسيس المدرسة .ج

مدرسة الثانوية نور اجلديد بوندككصا ىي إحدل ادلدارس اخلاصة يف 
ار الصديق. بعد تويّف الشيخ احلاج الشيخ احلاج عبد القه بوندككصا اليت تبٌت

عبد القهار الصديق حىت اآلف، زاد عدد طلبتها من سنة إىل سنة.  مدرسة نور 
من اكتوبار. مدرسة  ٖٓيف التاريخ  ٕٔٓٓاجلديد بوندككصا قامت يف السنة 

بدأت  ٕٙٔٓكيف السنة   ٕٓٔٓمقبوؿ يف السنة  الثانوية نور اجلديد بوندككصا
 ور اجلديد بوندككصا تناؿ قيمة االعتماد "أ". مدرسة الثانوية ن

ىذه ادلدرسة تقع يف قرية لوموتاف بوتولنغا بوندككصا اجلاكل الشرقية ك 
تقع يف منطقة كاحدة مع مدرسة االبتدائية نور اجلديد بوندككصا ك مدرسة 

 ٓ٘٘. ٙٔك معهد نور اجلديد يف كسعة أراضي  ادلتوسطة نور اجلديد بوندككص
فصال كمعمل احلاسوب  ٛمدرسة الثانوية نور اجلديد بوندككصا  مًتا. سبلك

كمعمل اللغة كمعمل مدير ادلدرسة كادلكتبة كإلدارة كغَت ذلك. كسبلك مدرسة 
 ٙٔطالبا كادلدرس كادلوّظف الذم عدده  ٙٚٔالثانوية نور اجلديد بوندككصا 
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% طالب يسكن يف ادلعهد الذم طالبو من بعض الدائرة يف ٘ٗشخص. 
 اكل الشرقية.اجل

مدرسة الثانوية نور اجلديد بوندككصا ىي ادلدرسة اليت تؤسس أساس   
ادلعهد. تطّورت ىذه ادلدرسة ادلنهج الوطٍت كادلنهج ادلعهدم مثل متاب الًتاث. 
الربنامج الذم ينفد يف ىذه ادلدرسة ىي برنامج ادلخلط الذم خيلط مادة ادلنهج 

ىذا احلاؿ يعطي الفرصة لطالب ليتعلم دين الوطٍت كادلنهج ادلدرسة الدينية. 
اإلسالـ جيدا كمستمدا من ادلصدر األكؿ كىو كتاب الًتاث. مادة كتاب الًتاث 
مثل الفقو كأصوؿ الفقو كاحلديث كالنحو كالصرؼ. كيف مدرسة الثانوية نور 
اجلديد بوندككصا يعطي اىتماما كبَتا يف تعليم اللغة العربية. يتعلم الطالب تلك 

. كاآلف، ٓٓ.ٗٔحىت  ٓٓ.ٙٓكتب  تكاملية يف خصة ادلدرسة اليت تبدأ من ال
اليت تكوف رائيس ادلدرسة ىي األستاد سهريادم. كالرأم من ىذه ادلدرسة ىو 

 االصلازات يف ربقيق األخالؽ اإلنسانية كذكي كاإلصلاز يف التعلم.
 عدد الطالب و عدد فصل .د

 (ٖاجلدكؿ)
 عدد جنسية ركمبل فصل رقم

 مرءة جلر 
1-  ٔٓ ٖ ٖٖ ٗٚ ٛٓ 
2-  ٔٔ ٕ ٖٕ ٕٗ ٘ٙ 
3-  ٕٔ ٕ ٕٖ ٔٚ ٗٓ 
 ٙٚٔ ٛٛ ٛٛ ٚ عدد
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 حالة المعلمين وموظّفي المدرسة .ه
 الثانوية نور اجلديد بوندككصا :عدد ادلدرسُت كادلوظفُت يف ادلدرسة 

 (ٗ)اجلدكؿ 
 ادلعلمُت ك موظف ادلدرسة كعدده

رئيس  ادلدرس
 االدارة

أمُت 
 الصندكؽ

موّظف 
 ادلكتبة

موّظف 
 االدارة

 عدد

 مرءة رجل مرءة رجل مرءة رجل مرءة رجل مرءة رجل مرءة رجل
ٙ ٚ ٔ   ٔ  ٔ ٔ  ٛ ٜ 
 

 المبحث الثاني: عرض البيانات المالحضة و المقابلة
 عرض البيانات المالحضة .أ

 ذىبت الباحثة إىل ادلدرسة الثانوية نور 1105أبريل  ٛٔيف التاريخ 
قبل أف صا كأستأذنت الباحثة إىل رئيس ادلدرسة األستاذ شحريادم. اجلديد بوندكك 

تبحث يف ىذه ادلدرسة عقدت الباحثة ادلالحضة يف ىذه ادلدرسة عند التعليم اللغة 
 العربية. ك حصلت الباحثة من ىذه ادلالحضة ىناؾ بعض ادلشكالت يف تعليم

 حصوصا يف مهارة االستماع.  اللغة العربية

ستماع اللغة العربية يف ىذه ادلدرسة مل ربقق نتيجة كافية ىناؾ مادة مهارة اإل
عوامل كثَتة تؤدم إىل تأخر ادلدرسة ادلذكورة يف تدريس اللغة العربية منها: عدـ 
الطريقة اجليدة اجلذابة اليت يستخدمها مدرس اللغة العربية حىت يشعر الطالب با 

ا ادلدرسة كثَت من كسائل كلكن للملل ك السأـ يف تعلمهم اللغة العربية. يف ىذ
ادلدرسُت ال يهتموف بأمهية الوسائل التعلمية يف عملية التعليم كالتعلم ك بعضهم 

 يستخدمها بصورة ال تناسب مع أحواؿ الطالب كمقتضى ادلادة. 
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 عرض بيانات المقابلة   .ب
 ادلقابلة مع رئيس ادلدرسة.أ 

يف  ٕٙٔٓأبريل  ٛٔخ عقدت الباحثة ادلقابلة مع رئيس ادلدرسة يف التاري 
اإلدارة رئيس ادلدرسة. ك حصلت الباحثة من ىذه ادلقابلة ىي التطوير ىذه 

" ٖٕٔٓادلدرسة ارتفاع. ك منهج التعليم ادلستخدمة يف ادلدرسة ىو "ادلناىج 
(Kurikulum ٕٖٓٔ  يف عملية التعليم ك التعّلم. نتيجة اليت قد جيد الطالب )

 باللغة العربية ك اخلط ك الغناء العريب كغَت ذلك.يف ادلسابقة أيضا ىي اخلطابة 
 ادلقابلة مع مدّرسة اللغة العربية.ب 

أبريل، قابلت الباحثة مدرسة اللغة العربية  ىي األستاذة  ٕٔيف التاريخ 
سيت مرمي دلعرفية أحواؿ الطالب يف ادلدرسة الثانوية نور اجلديد بوندككصا، 

ادلدرسة الثانوية نور اجلديد  حصوصا يف الفصل العاشرة. أف الطالب يف
بوندككصا ضعيف يف مهارة االستماع اللغة العربية. يف الفصل العاشرة ىناؾ 
صفاف كال فرؽ بُت صفُت، عندمها ادلهارة سواء يف تعليم اللغة العربية ك 
الطالب يف ذلك الفصل عند قدرة سواء. ك حصلت الباحثة من ىذه ادلقابلة 

ليم اللغة العربية بطريقط الًتمجة ك القراءة ك ىي طريقة ادلستخدمة يف تع
مناقسشة اجملموعة. كلكن ال تستخدـ ادلعلم الوسائل التعليمية اك اإلستَتاجية 
ادلناسبة يف التعليم. ك من ىذا السباب أخدت الباحثة الوسائل ادلناسبة لتعليم 

تحركة ك اللغة العربية ىي بوسيلة فيلم كرتوف عريب بالشرائح تكمل بالصور ادل
ادلتنوعة ك الصوت من ذلك الصور ادلناسب خصوصا يف مهارة االستماع. 

 ٖٔك يف الفصل الضابط عدده  ٖٔكعدد الطالب يف الفصل التجرييب 
الطالب. ىناؾ فصالين يف الفصل العاشرة يف ىذه ادلدرسة ىم فصل أ حىّت 

 ب.
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 ادلقابلة مع الطالب من اجملموعة التجرييب.ج 
 ٚٔقابلة مع الطالب من اجملموعة التجرييب يف التاريخ عقدت الباحثة ادل

يف الفصل. ك حصلت الباحثة من ىذه ادلقابلة ىي ربب الطالب  ٕٙٔٓمايو 
أف تتعلم اللغة العربية ألف ذبد ادلعلومات اجلديدة عن اللغة. كلكن، تشعر 

ك  الصعب كادللل عندما تعليم مهارة االستماع ألف ليس ىناؾ الوسائل ادلناسبة.
الطالب ربب أف تتعلم مهارة االستماع بستخداـ الوسيلة التعليمية "فيلم كرتوف 
عريب" ألنو مساعدا يف االستماع ك رأيها عن االختبار القبلي صعب جدا 

 كاالختبار البعدم سهل جدا.
يف  ٕٙٔٓمايو  ٚٔادلقابلة مع الطالب من اجملموعة الضابط يف التاريخ .د 

ىذه ادلقابلة ىي ربب الطالب أف تتعلم اللغة الفصل.ك حصلت الباحثة من 
العربية ألف ذبد ادلعلومات اجلديدة عن اللغة. كلكن، تشعر الصعب كادللل 
عندما تعليم مهارة االستماع ألف ليس ىناؾ الوسائل ادلناسبة. ك الطالب 
ربب أف تتعلم مهارة االستماع بستخداـ الوسيلة التعليمية من بدكهنا ألف 

  مسركرة جدا.
 ك رأيها عن االختبار القبلي ك االختبار البعدم صعب جّدا.

 
المبحث الثالث: تطبيق استخدام الوسائل التعليمية " فيلم كرتون عربي" في تعليم 

 مهارة االستماع
 في الفصل التجريبي .أ

يف الساعة   ربعاءيف يـو األ  ٕٙٔٓابريل  ٕٓيف اللقاء األكؿ يف التاريخ   
لباحثة باإلختبار القبلي ربريريا جملموعة التجريبة. قبل قامت ا ٓٔ.ٓٔ -ٓ٘.ٛٓ

عمل االختبار اعطعت الباحثة التشجيع ك الطالب يسمعوف جيدا مث يعمل 
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دقيقة، مث قامت الباحثة بالعملية  ٘ٗاإلختبار باحلمسة. كالوقت اإلختبار القبلي 
 األكؿ يعٍت التعارؼ ك التعريف كاحد فواحد منهم. 

ابريل قامت الباحثة العملية الثانية ك  ٖٕ يف التاريح يف اللقاء الثاين
اليت قرأت الباحثة يف كتاب اللغة العربية،  يف القصة الثالثة  عن ادلفردات ك اجلملة

كلكنهم ال يسرع عن يفهم ذلك القصة. مث قامت الباحثة بوسيلة فيلم كرتوف 
وت حىت ىم يفهموف عريب، ك ىم حيبوف ألف ىناؾ الصور ادلتحركة ادلتنوعة ك الص

 القصة يف ذلك الفيلم ك ىناؾ مع اللهجة العربية ايضا.
ابريل قامت الباحثة العملية الرابع يعٍت  ٖٓيف اللقاء الثالث يف التاريخ 

تذىب إىل الفصل التجرييب ك يشاىد فيلم كرتوف عريب مع الطالب يف ذلك 
لك الفيلم. مث يف الفصل. كيكرر ادلشاىدة من الفقرة الصعوبة اليت كجد يف ذ

الوقت الوصطى كاألخَت يطلب ادلدرس )أنا نفسي( كل الطالب أف تسأؿ 
ادلفردات الصعوبة من ذلك الفيلم مث شرح ادلدرس ادلفردات الصعوبة إىل كل 

 الطالب يف ذلك الفصل.
مايو  قامت الباحثة العملية اخلامسة يعٍت  ٚيف اللقاء الرابع يف التاريخ 

تجرييب ك يشاىد فيلم كرتوف عريب مع الطالب يف ذلك تذىب إىل الفصل ال
الفصل. كلكن ىذا يفرؽ مع يف اللقاء الثالث، يف ىذا اليـو ادلدرسة ك الطالب 
يشاىدنا الفيلم كرتوف عريب معا مث يبحث ادلعٌت الصعوبة ك بعد ذلك يطلب 

مث أف ادلدرس )أنا نفسي( كل الطالب أف يقدـ أماـ الفصل لتقدمي القصة القصَتة 
 يأخد العبارات من الفيلم.

مايو قامت الباحثة العملية السادسة  ٗٔيف اللقاء اخلامس يف التاريخ 
هبذا يعٍت يشاىد فيلم كرتوف عريب ايضا ك تعمل اإلختبار البعدم من ذلك الفيلم. 

اإلختبار تريد الباحثة دلعرفة كفاءة الطالب بعد عّلمت الباحثة مهارة االستماع 
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ك يف ىذا اللقاء يكوف اللقاء لوسائل التعليمية فيلم كرتوف عريب. باستخداـ ا
 األخَت يف الفصل التجرييب.

 الضابظ ب. في الفصل
يف الساعة   امسيف يـو اخل  ٕٙٔٓابريل  ٕٔيف اللقاء األكؿ يف التاريخ 

قامت الباحثة باإلختبار القبلي ربريريا جملموعة الضابظ. قبل  ٓٔ.ٓٔ -ٓ٘.ٛٓ
ر اعطعت الباحثة التشجيع ك الطالب يسمعوف جيدا مث يعمل عمل االختبا

دقيقة، مث قامت الباحثة بالعملية  ٘ٗاإلختبار باحلمسة. كالوقت اإلختبار القبلي 
 األكؿ يعٍت التعارؼ ك التعريف كاحد فواحد منهم. 

قامت الباحثة العملية الثانية  ٕٙٔٓابريل  ٕ٘يف اللقاء الثاين يف التاريخ 
اليت قرأت الباحثة يف كتاب اللغة العربية  يف القصة عن ادلفردات ك اجلملة ك الثالثة

بدكف الوسيلة ادلناسبة، ك أمر ادلدرس إىل الطالب ليسأؿ ادلفردات الصعوبة كلكن 
 الطالب يشعركف بالكسالف.

مايو قامت الباحثة العملية الرابع يعٍت  ٕيف اللقاء الثالث يف التاريخ 
ابظ كتدرس الطالب مهارة االستماع بكتاب اللغة العربية. تذىب إىل الفصل الض

يقرأ ادلدرسة القصة اليت كجد يف كتاب اللغة العربية ك الطالب يسمعوف ذلك 
القصة. كلكن كشَت من الطالب مل تفهموف القصة, مث يكرر ادلدرسة يقرأ ذلك 

 القصة ثالثة مرّات حىت كل الطالب تفهموف القصة.
مايو قامت الباحثة العملية اخلامسة يعٍت  ٜ التاريخ يف اللقاء الرابع يف

تذىب إىل الفصل الضابظ كتدرس الطالب مهارة االستماع بكتاب اللغة العربية. 
يقرأ ادلدرسة القصة ك الطالب يسمعوف ذلك القصة. بعد ذلك يطلب ادلدرسة 

 )أنا نفسي( كل الطالب أف يأخد اإلستنباط ك العبارت من ذلك القصة.
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مايو قامت الباحثة العملية السادسة  ٙٔللقاء اخلامس يف التاريخ يف ا
يعٍت تعمل اإلختبار البعدم. ك يف ىذا اللقاء يكوف اللقاء األخَت يف الفصل 

 الضابظ.
 المبحث الرابع: عرض البيانات نتائج اإلختبار وتحليلها

 عرض بينات نتائج اإلختبار (1
ة األسئلة ادلوجودة يف ادلشكلة إف نتائج اإلختبار تفيد إىل استيفاء إجاب

البحث. كعرض الباحثة يف ىذا البحث نتائج اإلختبارين القبلي كالبعدم من 
 اجملموعتُت التجربية ك الضابطة مث حللتها بإستخداـ الرمز االحصائي.

 نتائج اإلختبار القبلي والبعدي للمجموعة التجربية -أ
موعتُت الضابطة كالتجريبية كحيصل من إجراء اإلختبار القبلي كالبعدم يف اجمل

 كمايلي: نتائج اإلختبار. أما نتائج اإلختبار القبلي للمجموعة التجربية

 (٘)اجلدكؿ 

 التجريبةنتائج االختبار القبلي للمجموعة 

 اسم طالب رقم
 تفصيال كفاءة االستماع

 التقدير اجملموع
 فهم ادلسموع ادلفردات

 جيد  ٓٚ ٓ٘  ٕٓ افيفة الطأئئاح ٔ
 ضعيف ٓ٘ ٓٗ ٓٔ ألف رزقياح ٕ
 ضعيف ٓٗ ٕٓ ٕٓ أنا صفية ٖ
 ضعيف ٓ٘ ٓٗ ٓٔ أين سوكرتٍت ٗ
 ضعيف ٓ٘ ٓٗ ٓٔ انيتا تليا ٘
 ضعيف ٖٓ ٕٓ ٓٔ إقي كوماىل سارم ٙ
 ضعيف ٓ٘ ٓٗ ٓٔ فائدة ادلكرمة ٚ
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 ضعيف ٖٓ ٖٓ ٓ فريدة احلسنة ٛ
 مقبوؿ ٓٙ ٓٗ ٕٓ إكلمة األمنة ٜ

 ضعيف ٓ٘ ٖٓ ٕٓ ليلة ألناـ ٓٔ
 ضعيف ٓٗ ٓٗ ٓ ليليس نور أكليا ٔٔ
 ضعيف ٓٗ ٕٓ ٕٓ ليسا اماليا ٕٔ
 مقبوؿ ٓٙ ٓٗ ٕٓ مشرفة ككلندارم ٖٔ
 ضعيف ٓ٘ ٖٓ ٕٓ ناديا أبريليا  ٗٔ
 ضعيف ٓٗ ٖٓ ٓٔ نور أفيلة ٘ٔ
 ضعيف ٓ٘ ٖٓ ٕٓ فويف أكتافيا سارم ٙٔ
 ضعيف ٓ٘ ٖٓ ٕٓ سيت عائسة ٚٔ
 وؿمقب ٓٙ ٓٗ ٕٓ سيت فضيلة ٛٔ
 ضعيف ٓ٘ ٖٓ ٕٓ سيت كّرمة ٜٔ
 مقبوؿ ٓٙ ٓٗ ٕٓ سيت نور قوديا ٕٓ
 ضعيف ٓٗ ٕٓ ٕٓ سيت نور حسنة ٕٔ
 ضعيف ٓ٘ ٖٓ ٕٓ سيت رسيدة ٕٕ
 ضعيف ٓ٘ ٖٓ ٕٓ سيت قمرية ٖٕ
 مقبوؿ ٓٙ ٓٗ ٕٓ صفى ليلة الرمحة ٕٗ
 ضعيف ٓ٘ ٖٓ ٕٓ صفياين ٕ٘
 ضعيف ٓٗ ٓٗ ٓ سرم أستوتك ٕٙ
 ضعيف ٖٓ ٖٓ ٓ تيتُت مرتيٍت ٕٚ
 ضعيف ٓ٘ ٖٓ ٕٓ طالؾ نواسي ٕٛ
 مقبوؿ ٓٙ ٓٗ ٕٓ أكلف ٜٕ
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 ضعيف ٓ٘ ٓٗ ٓٔ كندكايت ٖٓ
 ضعيف ٓٗ ٖٓ ٓٔ لطفية اجلنة ٖٔ
 ٗ٘,ٛٗ ادلعدلة ٕٖ

 

نالوا الدرجة  الطالب، ظهر أف  التجريبةفمن نتائج ىذا اإلختبار القبلي جملموعة  
، يف ٙيف مستول مقبوؿ = ك  ٔجيد = يف مستول كأما التالميذ  ٗ٘,ٛٗادلعدلة 

،  ك كمن ىنا فإف قدرهتم على مهارة االستماع ادلوجو بصيفة ٕٗمستول ضعيف = 
 اغلبية ضعيف.

 (ٙ)اجلدكؿ 
 نتائج اإلختبار البعدم  للمجموعة  التجريبة

 اسم طالب رقم
 تفصيال كفاءة االستماع

 التقدير اجملموع
 فهم ادلسموع ادلفردات

 شلتاز ٓٓٔ ٓٚ  ٖٓ الطأئئاحافيفة  ٔ
 شلتاز ٓٓٔ ٓٙ ٓٗ ألف رزقياح ٕ
 ضعيف ٓ٘ ٖٓ ٕٓ أنا صفية ٖ
 جيد ٓٚ ٓ٘ ٕٓ أين سوكرتٍت ٗ
 جيد ٓٚ ٓٗ ٖٓ انيتا تليا ٘
 شلتاز ٓٙ ٓٚ ٕٓ إقي كوماىل سارم ٙ
 مقبوؿ ٓٙ ٓٗ ٕٓ فائدة ادلكرمة ٚ
 ضعيف ٓ٘ ٓٗ ٓٔ فريدة احلسنة ٛ
 جيد جدّ  ٓٛ ٓٙ ٕٓ إكلمة األمنة ٜ

 جيد ٓٚ ٓ٘ ٕٓ ليلة ألناـ ٓٔ
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 مقبوؿ ٓٙ ٓٗ ٕٓ ليليس نور أكليا ٔٔ
 جيد ٓٚ ٓ٘ ٕٓ ليسا اماليا ٕٔ
 شلتاز ٜٓ ٓٚ ٕٓ مشرفة ككلندارم ٖٔ
 جيد جّدا ٓٛ ٓٓٙ ٕٓ ناديا أبريليا  ٗٔ
 جيد جّدا ٓٛ ٓٙ ٕٓ نور أفيلة ٘ٔ
 جيد ٓٚ ٓ٘ ٕٓ فويف أكتافيا سارم ٙٔ
 جيد جّدا ٓٛ ٓٙ ٕٓ سيت عائسة ٚٔ
 جيد ٓٚ ٓ٘ ٕٓ سيت فضيلة ٛٔ
 شلتاز ٓٓٔ ٓٚ ٖٓ سيت كّرمة ٜٔ
 جيد ٓٚ ٖٓ ٓٗ سيت نور قوديا ٕٓ
 شلتاز ٓٓٔ ٓٙ ٓٗ سيت نور حسنة ٕٔ
 جيد جدا ٓٛ ٓٗ ٓٗ سيت رسيدة ٕٕ
 جيد جدا ٓٛ ٓٛ ٖٓ سيت قمرية ٖٕ
 جيد جدا ٓٛ ٓ٘ ٖٓ صفى ليلة الرمحة ٕٗ
 جيد جّدا ٓٛ ٓ٘ ٖٓ صفياين ٕ٘
 جيد ٓٚ ٓ٘ ٕٓ سرم أستوتك ٕٙ
 مقبوؿ ٓٙ ٓٗ ٕٓ تيتُت مرتيٍت ٕٚ
 جيد جّدا ٓٛ ٓ٘ ٖٓ طالؾ نواسي ٕٛ
 جيد جدا ٓٛ ٓ٘ ٖٓ أكلف ٜٕ
 جيد ٓٚ ٓٗ ٖٓ كندكايت ٖٓ
 مقبوؿ ٓٙ ٓٗ ٕٓ لطفية اجلنة ٖٔ
 ٖٛ,ٗٚ ادلعدلة ٕٖ
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نالوا  الطالب، ظهر أف  تجريبةالفمن نتائج ىذا اإلختبار البعدم جملموعة            
 ٓٔجيد جدا =  يف مستول ٙيف مستول شلتاز =  كأما التالميذ ٖٛ,ٗٚالدرجة ادلعدلة 

،  ك ٕ، يف مستول ضعيف =   ٘يف مستول مقبوؿ = ك  ٛ، ك يف مستول جيد = 
 .جيدكمن ىنا فإف قدرهتم على مهارة الكتابة ادلوجو بصيفة اغلبية 

 الضابطة.و البعدي للمجموعة  ختبار القبليالنتائج ا  -ب
 (ٚ)اجلدكؿ 

 نتائج اإلختبار القبلي  للمجموعة  الضابطة

 اسم طالب رقم
 تفصيال كفاءة االستماع

 التقدير اجملموع
 فهم ادلسموع ادلفردات

 ضعيف ٕٓ ٓ  ٕٓ أبد الرمحن ٔ
 مقبوؿ ٓٙ ٓٗ ٕٓ أداـ ملك ٕ
 ضعيف ٓ٘ ٖٓ ٕٓ أغوس زكارم ٖ
 ضعيف ٓٗ ٕٓ ٕٓ امحد مزّكي ٗ
 ضعيف ٓ٘ ٖٓ ٕٓ الفرسي ٘
 ضعيف ٓٗ ٖٓ ٓٔ ايل كاىف ٙ
 ضعيف ٓٗ ٓٗ ٓ أسعرم ٚ
 جيد ٓٚ ٓ٘ ٕٓ بام حّقي ٛ
 جيد جدّ  ٓٛ ٓٙ ٕٓ بيما فًتا ٜ

 ضعيف ٓ٘ ٖٓ ٕٓ ايد باصلي سافًتت ٓٔ
 ضعيف ٕٓ ٕٓ ٓ فتخر رزم ٔٔ
 مقبوؿ ٓٙ ٖٓ ٖٓ فوزم حريانو ٕٔ
 عيفض ٓ٘ ٖٓ ٕٓ إندم حسن أ ٖٔ
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 ضعيف ٖٓ ٕٓ ٓٔ لكمن فرنندم ٗٔ
 ضعيف ٓ٘ ٖٓ ٕٓ زلمد ايل امساف ٘ٔ
 ضعيف ٓ٘ ٖٓ ٕٓ زلمد حسن بصرم ٙٔ
 ضعيف ٓ٘ ٓٗ ٓٔ زلمد نيلل مارامي ٚٔ
 مقبوؿ ٓٙ ٓٗ ٕٓ زلمد صاحب العارفُت ٛٔ
 ضعيف ٓٗ ٓٗ ٓ زلمد زيٍت ٜٔ
 ضعيف ٓٗ ٖٓ ٓٔ مفتاح العارفُت ٕٓ
 جيد ٓٚ ٓٗ ٖٓ سيفوؿ فرمدم ٕٔ
 ضعيف ٓ٘ ٖٓ ٕٓ مشس العارفُت ٕٕ
 ضعيف ٓٗ ٖٓ ٓٔ سوفياف ٖٕ
 ضعيف ٓ٘ ٖٓ ٕٓ فردييانطا ٕٗ
 مقبوؿ ٓٙ ٓٗ ٕٓ كاحد اليزيد ٕ٘
 ضعيف ٓ٘ ٖٓ ٕٓ كحيو اهلل ٕٙ
 ضعيف ٓٗ ٕٓ ٕٓ كحيو لطفي ٕٚ
 ضعيف ٓٗ ٕٓ ٕٓ لوكماف زيٍت ٕٛ
 ضعيف ٓٗ ٕٓ ٕٓ لوقي أرديانساح ٜٕ
 ضعيف ٕٓ ٕٓ ٓ يس الفتيح ٖٓ
 ضعيف ٓٗ ٕٓ ٕٓ يسريل ٖٔ
 ٖٛ,ٗٗ ادلعدلة ٕٖ
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 الطالب، ظهر أف  الضابطةفمن نتائج ىذا اإلختبار القبلي جملموعة 
، ك يف  ٔجيد جدا =  يف مستول كأما التالميذ ٖٛ,ٗٗنالوا الدرجة ادلعدلة 

،  كمن ٕٗ، يف مستول ضعيف = ٗيف مستول مقبوؿ = ك  ٕمستول جيد = 
 درهتم على مهارة االستماع ادلوجو بصيفة اغلبية ضعيف.ىنا فإف ق

 (ٛ)اجلدكؿ 
 نتائج اإلختبار البعدم  للمجموعة الضابطة

 اسم طالب رقم
 تفصيال كفاءة االستماع

 التقدير اجملموع
 فهم ادلسموع ادلفردات

 ضعيف ٓ٘ ٖٓ  ٕٓ أبد الرمحن ٔ
 ضعيف ٖٓ ٕٓ ٓٔ أداـ ملك ٕ
 جيد ٓٚ ٖٓ ٓٗ أغوس زكارم ٖ
 ضعيف ٓ٘ ٖٓ ٕٓ امحد مزّكي ٗ
 جيد ٓٚ ٓٗ ٖٓ الفرسي ٘
 ضعيف ٓ٘ ٓٗ ٓٔ ايل كاىف ٙ
 مقبوؿ ٓٙ ٓٗ ٕٓ أسعرم ٚ
 جيد جدّ  ٓٛ ٓ٘ ٖٓ بام حّقي ٛ
 جيد جدّ  ٓٛ ٓٙ ٕٓ بيما فًتا ٜ

 مقبوؿ ٓٙ ٓٗ ٕٓ ايد باصلي سافًتت ٓٔ
 ضعيف ٖٓ ٕٓ ٓٔ فتخر رزم ٔٔ
 وؿمقب ٓٙ ٓٗ ٕٓ فوزم حريانو ٕٔ
 جيد ٓٚ ٓٗ ٖٓ إندم حسن أ ٖٔ
 ضعيف ٕٓ ٕٓ ٓ لكمن فرنندم ٗٔ
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 مقبوؿ ٓٙ ٖٓ ٖٓ زلمد ايل امساف ٘ٔ
 جيد ٓٚ ٓ٘ ٕٓ زلمد حسن بصرم ٙٔ
 ضعيف ٓ٘ ٖٓ ٕٓ زلمد نيلل مارامي ٚٔ
 جيد ٓٚ ٓٗ ٖٓ زلمد صاحب العارفُت ٛٔ
 مقبوؿ ٓٙ ٓٗ ٕٓ زلمد زيٍت ٜٔ
 وؿمقب ٓٙ ٓٗ ٕٓ مفتاح العارفُت ٕٓ
 مقبوؿ ٓٙ ٓٗ ٕٓ سيفوؿ فرمدم ٕٔ
 ضعيف ٓٗ ٕٓ ٕٓ مشس العارفُت ٕٕ
 ضعيف ٓ٘ ٖٓ ٕٓ سوفياف ٖٕ
 جيد ٓٚ ٓ٘ ٕٓ فردييانطا ٕٗ
 شلتاز ٜٓ ٓٚ ٕٓ كاحد اليزيد ٕ٘
 مقبوؿ ٓٙ ٓٗ ٕٓ كحيو اهلل ٕٙ
 جيد جدّ  ٓٛ ٓٙ ٕٓ كحيو لطفي ٕٚ
 ضعيف ٓٗ ٖٓ ٓٔ لوكماف زيٍت ٕٛ
 مقبوؿ ٓٙ ٓ٘ ٓٔ لوقي أرديانساح ٜٕ
 ضعيف ٓٗ ٖٓ ٓٔ يس الفتيح ٖٓ
 ضعيف ٓٗ ٕٓ ٕٓ يسريل ٖٔ
 ٙٔ,٘٘ ادلعدلة ٕٖ

 
نالوا  الطالب، ظهر أف  الضابطةفمن نتائج ىذا اإلختبار البعدم جملموعة 

جيد جدا  يف مستولك  ٔيف مستول شلتاز =  كأما التالميذ ٙٔ,٘٘ الدرجة ادلعدلة 
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، يف مستول ضعيف =  ٜيف مستول مقبوؿ =  ك ٙ، ك يف مستول جيد =  ٖ= 
 ،  ك كمن ىنا فإف قدرهتم على مهارة الكتابة ادلوجو بصيفة اغلبية ضعيف. ٕٔ

 
 نتائج االختبار القبلي و البعدي للمجموعة التجربة مقارنة -ج

كبعد شرحت الباحثة نتائج االختبار القبلي ك البعدم للمجموعة التجريبة، 
 ُت اختبار القبلي ك البعدم لتلك اجملموعة. كادلقارنة كما يلي:  فقدـ الباحثة ادلقارنة ب

 ( ٜ)اجلدكؿ 

 المستوى النتيجة الرقم
 االختبار البعدي االختبار القبلي

عدد 
 الطلبة

النسبة 
 المئوية

عدد 
 الطلبة

النسبة 
 المئوية

- ٜٔ شلتاز ٔ
ٔٓٓ 

- ٓ% ٙ ٜٔ,ٖ٘% 

 %ٕ٘,ٕٖ ٓٔ %ٓ - ٜٓ-ٔٛ جيد جدا ٕ
 %ٓٛ,ٕ٘ ٛ % ٕٕ,ٖ ٔ ٓٛ-ٔٚ جيد ٖ
 %ٕٔ,ٙٔ ٘ %ٖ٘,ٜٔ ٙ ٓٚ-ٔٙ مقبوؿ ٗ
 %٘ٗ,ٙ ٕ %ٔٗ,ٚٚ ٕٗ ٓٙ-ٔ٘ ضعيف ٘

 %ٓٓٔ ٖٔ %ٓٓٔ ٖٔ العدد
 

كبالنسبة إىل بياف ادلقرنة بُت االختبار القبلي كالبعدم للمجموعة التجريبة 
يف مستول ضعيف ، ك  الطالب% من ٔٗ,ٚٚفظهر أف يف االختبار القبلي  

% يف مستول جيد. كأما يف االختبار ٕٕ,ٖمستول مقبوؿ، ك  % يفٖ٘,ٜٔ
% يف ٕٔ,ٙٔ% من الطلبة يف مستول ضعيف، ك ٘ٗ,ٙالبعدم ظهر أف 
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% يف مستول جيد  ٕ٘,ٕٖ% يف مستول جيد، كٓٛ,ٕ٘مستول  مقبوؿ، ك 
% منهم يف مستو شلتاز. كىذا البياف يعٍت أف نتيجة االختبار  ٖ٘,ٜٔجدا ، ك 

 تيجة االختبار القبلي.البعدم أكرب من ن
 مقارنة نتائج االختبار القبلي و البعدي للمجموعة الضابطة -د

،  الضابطةكبعد شرحت الباحثة نتائج االختبار القبلي ك البعدم للمجموعة 
 فقدـ الباحثة ادلقارنة بُت اختبار القبلي ك البعدم لتلك اجملموعة. كادلقارنة كما يلي:  

 ( ٓٔ)اجلدكؿ 

 المستوى النتيجة الرقم
 االختبار البعدي االختبار القبلي

عدد 
 الطلبة

النسبة 
 المئوية

عدد 
 الطلبة

النسبة 
 المئوية

- ٜٔ شلتاز ٔ
ٔٓٓ 

- ٓ% ٔ ٖ,ٕٕ% 

 %ٚٙ,ٜ ٖ %ٕٕ,ٖ ٔ ٜٓ-ٔٛ جيد جدا ٕ
 %ٖ٘,ٜٔ ٙ %٘ٗ,ٙ ٕ ٓٛ-ٔٚ جيد ٖ
 %ٖٓ,ٜٕ ٜ %ٜٓ,ٕٔ ٗ ٓٚ-ٔٙ مقبوؿ ٗ
 %ٓٚ,ٖٛ ٕٔ %ٔٗ,ٚٚ ٕٗ ٓٙ-ٔ٘ ضعيف ٘

 %ٓٓٔ ٖٔ %ٓٓٔ ٖٔ العدد
 

كبالنسبة إىل بياف ادلقرنة بُت االختبار القبلي كالبعدم للمجموعة الصابط 
يف مستول ضعيف ، ك  الطالب% من ٔٗ,ٚٚفظهر أف يف االختبار القبلي 

% يف ٕٕ,ٖ% يف مستول جيد، ك ٘ٗ,ٙ% يف مستول مقبوؿ، ك ٜٓ,ٕٔ
% من الطلبة يف ٓٚ,ٖٛأف  مستول جيد جدا. كأما يف االختبار البعدم ظهر
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% يف مستول جيد،   ٖ٘,ٜٔ% يف مستول مقبوؿ، كٖٓ,ٜٕمستول ضعيف، ك 
 % منهم يف مستو شلتاز.  ٕٕ,ٖ% يف مستول جيد جدا ، ك ٚٙ,ٜ

 
 نتائج االختبار البعدي للمجموعة الضابطة و التجربة -ه

 (ٔٔ)اجلدكؿ

 أسماء الطالب الرقم
 المجموعة الضابطة

 

نتائج االختبار 
 عديالب

 أسماء الطلبة
 المجموعة التجربة 

نتائج االختبار 
 البعدي

 ٓٓٔ افيفة الطأئئاح ٓ٘ أبد الرمحن ٔ
 ٓٓٔ ألف رزقياح ٖٓ أداـ ملك ٕ
 ٓ٘ أنا صفية ٓٚ أغوس زكارم ٖ
 ٓٚ أين سوكرتٍت ٓ٘ امحد مزّكي ٗ
 ٓٚ انيتا تليا ٓٚ الفرسي ٘
 ٓٙ إقي كوماىل سارم ٓ٘ ايل كاىف ٙ
 ٓٙ فائدة ادلكرمة ٓٙ أسعرم ٚ
 ٓ٘ فريدة احلسنة ٓٛ بام حّقي ٛ
 ٓٛ إكلمة األمنة ٓٛ بيما فًتا ٜ
 ٓٚ ليلة ألناـ ٓٙ ايد باصلي سافًتت ٓٔ
 ٓٙ ليليس نور أكليا ٖٓ فتخر رزم ٔٔ
 ٓٚ ليسا اماليا ٓٙ فوزم حريانو ٕٔ
 ٜٓ مشرفة ككلندارم ٓٚ إندم حسن أ ٖٔ
 ٓٛ  ناديا أبريليا ٕٓ لكمن فرنندم ٗٔ
 ٓٛ نور أفيلة ٓٙ زلمد ايل امساف ٘ٔ
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 ٓٚ فويف أكتافيا سارم ٓٚ زلمد حسن بصرم ٙٔ
 ٓٛ سيت عائسة ٓ٘ زلمد نيلل مارامي ٚٔ
 ٓٚ سيت فضيلة ٓٚ زلمد صاحب العارفُت ٛٔ
 ٓٓٔ سيت كّرمة ٓٙ زلمد زيٍت ٜٔ
 ٓٚ سيت نور قوديا ٓٙ مفتاح العارفُت ٕٓ
 ٓٓٔ سنةسيت نور ح ٓٙ سيفوؿ فرمدم ٕٔ
 ٓٛ سيت رسيدة ٓٗ مشس العارفُت ٕٕ
 ٓٛ سيت قمرية ٓ٘ سوفياف ٖٕ
 ٓٛ صفى ليلة الرمحة ٓٚ فردييانطا ٕٗ
 ٓٛ صفياين ٜٓ كاحد اليزيد ٕ٘
 ٓٚ سرم أستوتك ٓٙ كحيو اهلل ٕٙ
 ٓٙ تيتُت مرتيٍت ٓٛ كحيو لطفي ٕٚ
 ٓٛ طالؾ نواسي ٓٗ لوكماف زيٍت ٕٛ
 ٓٛ أكلف ٓٙ لوقي أرديانساح ٜٕ
 ٓٚ كندكايت ٓٗ يس الفتيح ٖٓ
 ٓٙ لطفية اجلنة ٓٗ يسريل ٖٔ
N 1211 المجموع 0601 المجموع 
 

ظهر من اجلدكؿ السابق أف نتائج االختبار البعدم للمجموعة التجريبة = 
 . ٓٔٚٔ أكرب من نتائج االختبار البعدم للمجموعة الضابطة = ٕٖٕٓ
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 (uji T) الختبار االحصائعرض تحليل البيانات عن االختبارين با -و
 نتائج عدد االضلراؼ ك عدد االضلراؼ ادلربع من اجملموعتُت -أ

كبعد مقارنة نتائج االختبار البعدم بُت جملموعة الضابطة ك التجربة 
فشرحت الباحثة بتقدمي نتائج عدد االضلراؼ ك عدد االضلراؼ ادلربع من 

 اجملموعتُت. كىي كما يلي:

 

 (ٕٔ)اجلدكؿ

 الرقم اجملموع الضابطة تجربةاجملموعة ال
Xٕ (X) Xٕ Xٔ Yٕ (y) Yٕ Yٔ 

ٜٓٓ ٖٓ ٔٓٓ ٚٓ ٓ ٓ ٘ٓ ٘ٓ ٔ 
ٕ٘ٓٓ ٘ٓ ٔٓٓ ٘ٓ ٔٓٓ ٔٓ ٖٓ ٕٓ ٕ 
ٔٓٓ ٔٓ ٘ٓ ٗٓ ٗٓٓ ٕٓ ٚٓ ٘ٓ ٖ 
ٗٓٓ ٕٓ ٚٓ ٘ٓ ٔٓٓ ٔٓ ٘ٓ ٗٓ ٗ 
ٗٓٓ ٕٓ ٚٓ ٘ٓ ٗٓٓ ٕٓ ٚٓ ٘ٓ ٘ 
ٜٓٓ ٖٓ ٙٓ ٖٓ ٔٓٓ ٔٓ ٘ٓ ٗٓ ٙ 
ٔٓٓ ٔٓ ٙٓ ٘ٓ ٗٓٓ ٕٓ ٙٓ ٗٓ ٚ 
ٗٓٓ ٕٓ ٘ٓ ٖٓ ٔٓٓ ٔٓ ٛٓ ٚٓ ٛ 
ٗٓٓ ٕٓ ٛٓ ٙٓ ٓ ٓ ٛٓ ٛٓ ٜ 
ٗٓٓ ٕٓ ٚٓ ٘ٓ ٔٓٓ ٔٓ ٙٓ ٘ٓ ٔٓ 
ٗٓٓ ٕٓ ٙٓ ٗٓ ٔٓٓ ٔٓ ٖٓ ٕٓ ٔٔ 
ٜٓٓ ٖٓ ٚٓ ٗٓ ٗٓٓ ٕٓ ٙٓ ٗٓ ٕٔ 
ٜٓٓ ٖٓ ٜٓ ٙٓ ٗٓٓ ٕٓ ٚٓ ٘ٓ ٖٔ 
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ٗٓٓ ٕٓ ٛٓ ٘ٓ ٓ ٓ ٕٓ ٕٓ ٔٗ 
ٔٙٓٓ ٗٓ ٛٓ ٗٓ ٔٓٓ ٔٓ ٙٓ ٘ٓ ٔ٘ 
ٗٓٓ ٕٓ ٚٓ ٘ٓ ٗٓٓ ٕٓ ٚٓ ٘ٓ ٔٙ 
ٜٓٓ ٖٓ ٛٓ ٘ٓ ٓ ٓ ٘ٓ ٘ٓ ٔٚ 
ٔٓٓ ٔٓ ٚٓ ٙٓ ٔٓٓ ٔٓ ٚٓ ٙٓ ٔٛ 

ٕ٘ٓٓ ٘ٓ ٔٓٓ ٘ٓ ٗٓٓ ٕٓ ٙٓ ٗٓ ٜٔ 
ٔٓٓ ٔٓ ٚٓ ٙٓ ٗٓٓ ٕٓ ٙٓ ٗٓ ٕٓ 

ٖٙٓٓ ٙٓ ٔٓٓ ٗٓ ٔٓٓ ٔٓ ٙٓ ٘ٓ ٕٔ 
ٜٓٓ ٖٓ ٛٓ ٘ٓ -ٔٓٓ  -ٔٓ  ٗٓ ٘ٓ ٕٕ 
ٜٓٓ ٖٓ ٛٓ ٘ٓ ٔٓٓ ٔٓ ٘ٓ ٗٓ ٕٖ 

 ٗٓٓ      ٕٓ ٛٓ ٙٓ ٗٓٓ ٕٓ ٚٓ ٘ٓ ٕٗ 
ٜٓٓ ٖٓ ٛٓ ٘ٓ ٗٓٓ ٕٓ ٜٓ ٙٓ ٕ٘ 
ٜٓٓ ٖٓ ٚٓ ٗٓ ٔٓٓ ٔٓ ٙٓ ٘ٓ ٕٙ 
ٜٓٓ ٖٓ ٙٓ ٖٓ ٔٙٓٓ ٗٓ ٛٓ ٗٓ ٕٚ 
ٜٓٓ ٖٓ ٛٓ ٘ٓ ٓ ٓ ٗٓ ٗٓ ٕٛ 
ٗٓٓ ٕٓ ٛٓ ٙٓ ٗٓٓ ٕٓ ٙٓ ٗٓ ٕٜ 
ٗٓٓ ٕٓ ٚٓ ٘ٓ ٗٓٓ ٕٓ ٗٓ ٕٓ ٖٓ 
ٗٓٓ ٕٓ ٙٓ ٗٓ ٓ ٓ ٗٓ ٗٓ ٖٔ 

 المجموع 0281 0601 271 6311 0414 1211 701 10461
  ∑ x∑     ∑ y∑   N 

 كفيما يلي توضيح ما يف اجلدكؿ السابق:
 Xٔ  نتائج االختبار القبلي من اجملموعة التجربة = 

Xٕ= نتائج االختبار البعدم من اجملموعة التجربة 
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(X)  عدد االضلراؼ من نتائج اجملموعة التجربة = 
 التجربة = عدد االضلراؼ ادلربع من نتائج اجملموعة  ٕ 

x ∑     = رلموع عدد االضلراؼ من نتائج اجملموعة التجربة 
 = رلموع عدد االضلراؼ ادلربع من نتائج اجملموعة التجربة   ٕ ∑

ٔ y  نتائج االختبار القبلي من اجملموعة الضابطة  = 
ٕy  نتائج االختبار البعدم من اجملموعة الضابطة = 
(y ) جملموعة الضابطة= عدد االضلراؼ من نتائج ا 

 = عدد االضلراؼ ادلربع من نتائج اجملموعة الضابطة ٕ  
y ∑  رلموع عدد االضلراؼ من نتائج اجملموعة الضابطة = 

 = رلموع عدد االضلراؼ ادلربع من نتائج اجملموعة الضابطة  ∑ٕ 
 

بعد توضيح اجلدكؿ السابق، تلخص الباحثة بعرض النتائج االتية كىي  
عدد االضلراؼ ادلربع من اجملموعة الضابطة كاجملموعة التجريبة، كىي كما يف  رلموع

 ىذا اجلدكؿ:

 (ٖٔ)اجلدكؿ 
 المجموعة الضابطة المجموعة التجربية

 عدد االضلراؼ ادلربع

∑ ٕ 

 رلموعة عدد اإلضلراؼ

∑  

 عدد االضلراؼ ادلربع

∑ ٕ 

 رلموعة عدد اإلضلراؼ

∑  
10461 701 6311 271 

 

   = ∑ 

 
 

= 
ٛٔٓ
ٖٔ  
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= ٕٙ,ٕٔ 

∑ ٕ  = ∑ ٕ  
 ∑  ٕ

 
 

            = ٕٔ٘ٚٓ  - 
 ٛٔٓ ٕ

ٖٔ  

             = ٕٔ٘ٚٓ  -  
ٙ٘ٙٔٓٓ

ٖٔ  

   = 10461 - ٕٔٔٙٗ 
            =   ٗٓٚ 

     =    ∑ 

 
 

 = 
ٖٛٓ
ٖٔ  

 =01,14 

ٕ  ∑  ػػ ٕ ∑ =  ٕ ∑

 
 

           = ٚٗٓٓ -  
 ٖٛٓ ٕ

ٖٔ  

           =ٚٗٓٓ -   ٔٗٗٗٓٓ
ٖٔ  

=6311 – ٗٙ٘ٛ 
=ٕٕٚٗ 

  
     

√(
∑ ٕ  ∑ ٕ

      ٕ) (
ٔ

  
 

ٔ
  

)

 

  

 
ٕٙ ٕٔ   ٕٔ ٕ٘

√(
ٗٓٙ  ٕٕٚٗ
ٖٔ  ٖٔ  ٕ) (

ٔ
ٖٔ  

ٔ
ٖٔ)
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ٖٔ ٛٚ

√(
ٖٔٗٔ
ٙٓ ) (

ٕ
ٖٔ)

 

 

 
ٖٔ ٛٚ

√ ٕ٘ ٖ٘  ٓ ٓٙٗ٘ 
 

 

 
ٖٔ ٛٚ
√ٖ ٖٚ 

 
ٖٔ ٛٚ
ٔ ٖٛ  

 
 ٚ ٘ٚ 

 

d.b = (Nx + Ny) – ٕ 

 = (ٖٔ + ٖٔ) – ٕ 

 = ٙٓ 

ts ٓ,ٓ٘ = ٔ,ٙٚ 

ts ٓ,ٓٔ = ٕ,ٖٜ 

ٚ,٘ٚ > ٕ,ٖٜ > ٔ,ٙٚ 

مث قامت ٚ٘,ٚ = اإلحصائي    tمن اجلدكؿ السابق، كجدت الباحثة أف نتيجة 
 degree ofمث حبثت الباحثة نتيجة يف القائمة احلرية )  t-tableالباحثة بتعيُت 

freedom من )t-table    ك  ٔيف ادلستول ادلعنول ٜٖ ٕ= فوجد أف نتيجة ، %
أكرب من نتيجة  ٚ٘,ٚ=  اإلحصائي  t% ك ألف نتيجة ٘يف مستول ادلعنول ٚٙ ٔ 
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ك ٚٙ,ٔ= % ٘كذلك أكرب من نتيجة  ادلستول ادلعنوم ٜٖ ٕ= %  ٔادلستول ادلعنوم 
مقبوؿ أم أف فركض البحث مقبولة، ك خالصتها أف  Hٔك  Hoمردكد  دبعٌت أف ذلك

 استخداـ فيلم كرتوف عريب فعالية يف تنمية تعليم مهارة االستماع
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 الفصل الخامس

 مناقشة نتائج البحث

بناء على أسئلة البحث، يعٍت األكؿ تطبيق فيلم كرتوف عريب لًتقية مهارة  
االستماع كالثانية فعالية تطبيق فيلم كرتوف عريب لًتقية مهارة االستماع يف الفصل العاشرة 
ب بادلدرسة الثانوية نور اجلديد بوندككصا. ك هبذا الباب ستشرح الباجثة عن تطبيق فيلم 

 كرتوف عريب يف تعليم مهارة االستماع كفعاليتها يف ترقية مهارة االستماع.

ربي لترقية مهارة االستماع في الفصل العاشرة ب تطبيق فيلم كرتون ع .1
 بالمدرسة الثانوية نور الجديد بوندووصا

تطبيق فيلم كرتوف عريب لًتقية مهارة االستماع يف الفصل العاشرة ب 
تشاىد الباحثة مع  ( ٔبادلدرسة الثانوية نور اجلديد بوندككصا فهي: )

يع الطالب أف تسأؿ الطالب فيلم كرتوف عريب, مث تأمر الباحثة إىل مج
ادلفردات الصعوبة. مث تشرح الباحثة ادلعٌت من ادلفردات الصعوبة اليت قد 

( أعطت الباحثة السؤاؿ الشفاىيا إىل الطالب. مث تصلح ٕسأؿ الطالب )
( أمرت الباحثة إىل الطالب أف ٖالباحثة اجلواب ادلخطئ من الطالب )

 ف تأخد العبارات من الفيلم. يقدـ أماـ الفصل لتقدمي القصة القصَتة مث أ

بناء على ادلالحظة عند عملية التعليم ك التعلم، ىذه الوسائل سبلك 
( بتطبيق فيلم كرتوف ٔالفوائد الكثَتة لطالب يف الفصل العاشرة ب منها: )

عريب، الطالب يشعركف باحلماسة ك السعادة عند عملية التعليم يف الفصل 
خداـ فيلم كرتوف عريب تستطيع أف يسهل (  تعليم مهارة االستماع باستٕ)

( فيلم كرتوف عريب إزالة ادللل عند ٖالطالب يف حفظ كذكر ادلفردات )
عملية التعلم كتستطيع أف تأكد فهم الطالب على ادلواد التعليمية. كما قاؿ 
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داين يوستينيادم " فيلم كرتوف ىو احدل الوسائل التعليمية اليت يستخدمها 
لدرس كيرجع ذلك اىل أف الوسائل التعليمية كفيلم كرتوف ادلدرس يف ربضَت ا
  ٕٔلو فوائد متعددة".

فعالية تطبيق فيلم كرتون عربي لترقية مهارة االستماع في الفصل العاشرة  .2
 ب بالمدرسة الثانوية نور الجديد بوندووصا

بعد إجراء اإلختبار القبلي للمجموعة التجرييب كاجملموعة الضابط، 
للمجموعة التجرييب، كإجراء اإلختبار البعدم للمجموعة إجراء التجربة 

التجرييب كاجملموعة الضابط لنيل نتيجة تقومي الطالب بعد استخداـ  فيلم  
مث ٚ٘,ٚ = اإلحصائي    tكرتوف عريب. مث كجدت الباحثة نتيجة نتيجة

مث حبثت الباحثة نتيجة يف القائمة احلرية   t-tableقامت الباحثة بتعيُت 
(degree of freedom)  منt-table    يف ادلستول ٜٖ ٕ= فوجد أف نتيجة

  t% ك ألف نتيجة ٘يف مستول ادلعنول ٚٙ ٔ % ، ك  ٔادلعنول 
كذلك ٜٖ ٕ% =  ٔأكرب من نتيجة ادلستول ادلعنوم ٚ٘,ٚ اإلحصائي = 

 Hoك ذلك دبعٌت أف مردكد ٚٙ,ٔ%=  ٘أكرب من نتيجة  ادلستول ادلعنوم 

 فركض البحث مقبولة.مقبوؿ أم أف  Hٔك 
من ربليل تلك النتيجة، أف استخداـ فيلم كرتوف عريب فعالية يف 

% ك  ٔترقية مهارة االستماع، ألف نتيجة أكرب من نتيجة ادلستول ادلعنوم 
%. كما قاؿ سوكيونو "أف مقياس التجرييب ىو:  ٘نتيجة  ادلستول ادلعنوم 

مردكد  Hoفذلك دبعٌت أف  t-tableاإلحصائي أكرب من   tإذا كجد النتيجة 
ٔH  مقبوؿ. ك إذا كجد النتيجةt   اإلحصائي أصغر منt-table  فذلك دبعٌت

 ٕٕمردكد". Hٔمقبوؿ ك  Ho  أف

                                                           
21

 Danny Yustiniadi, Tentang Kartun, (Semarang:Dhara Prize,1996)hlm. 448 

 
22

 Sugiyono,Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Bandung: Alfabeta, 

2112)hlm.99-111 



61 
 

 الفصل السادس
 خاتمة

 الخالصة .أ
ك بعد انتهاء إجراء البحث العلمي حوؿ تدريس مهارة االستماع باستخداـ 

وية نور اجلديد بوندككصا كصلت فيلم كرتوف عريب يف الفصل األكؿ يف مدرسة الثان
 الباحثة إىل النتائج التالية:

 تعليم مهارة االستماع ، كىي كما يلي:تطبيق استخداـ فيلم كرتوف عريب يف  .1
الباحثة إىل مجيع تشاىد الباحثة مع الطالب فيلم كرتوف عريب, مث تأمر .أ 

الطالب أف تسأؿ ادلفردات الصعوبة. مث تشرح الباحثة ادلعٌت من 
 ردات الصعوبة اليت قد سأؿ الطالب.ادلف

الباحثة اجلواب تصلح  أعطت الباحثة السؤاؿ الشفاىيا إىل الطالب. مث .ب 
 ادلخطئ من الطالب.

الباحثة إىل الطالب أف يقدـ أماـ الفصل لتقدمي القصة القصَتة أمرت  .ج 
 مث أف تأخد العبارات من الفيلم. 

 = اإلحصائي    tفعالية، نتيجةع فيلم كرتوف عريب يف مهارة االستما أف استخداـ  .2

مث حبثت الباحثة نتيجة يف القائمة احلرية   t-tableمث قامت الباحثة بتعيُت ٚ٘,ٚ
(degree of freedom)  منt-table    ٔيف ادلستول ادلعنول ٜٖ ٕ= فوجد أف نتيجة 

أكرب ٚ٘,ٚ اإلحصائي =   t% ك ألف نتيجة ٘مستول ادلعنول يف ٚٙ ٔ % ، ك 
كذلك أكرب من نتيجة  ادلستول ٜٖ ٕ% =  ٔادلستول ادلعنوم  من نتيجة
مقبوؿ أم أف فركض  Hٔك  Hoمردكد  دبعٌت أف ك ذلكٚٙ,ٔ%=  ٘ادلعنوم 
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البحث مقبولة، ك خالصتها أف استخداـ فيلم كرتوف عريب فعالية يف تنمية مهارة 
 االستماع.

 المقترحات .ب
 التالية :بناء على نتائج البحث فتقدـ الباحثة ادلقًتحات 

باستخداـ فيلم كرتوف للباحثة، كما نظرت الباحثة تعليم مهارة االستماع .أ 
جذابة متفرقة، ترجى أف ديثل باستخداـ عريب يف ادلدرسة الثانوية نور اجلديد 

يف تعليم اللغة العربية خاصة يف مهارة االستماع مع قدرة فيلم كرتوف عريب 
 تطبيق تعليمها.

اـ فيلم كرتوف عريب  يف ادلهارة األخرل، كتنمية للمعلم، يرجى من استخد .ب 
 الوسائل اجلديدة يف تعليم اللغة العربية مستمرة.

يرجى باستخداـ فيلم كرتوف عريب مساعدة التالميذ يف فهم للطالب، .ج 
 ادلسموع. 
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 المراجع
 المراجع العربية

)دار  كادلنهج، الوسائل التعليميةأمحد خَتم زلمد كاظم كجابر عبد احلميد جابر، 
 (ٜٜٚٔالنهضة      العربية،

، الوسائل التعليمية التعلمية : إعدادىا كطرؽ استخدامهابشَت عبد الرمحن الكلوب، 
 (ٜٙٛٔ)بَتت: دار إحياء،

)عتماف: دار الفكر للنشر أساسية، -أدكاتو-البحث العلمي: مههوموذكقاف عبيدات،
 (ٜٚٛٔكالتوزيع، 

 تدريس العربية يف التعليم العاـ نظريات كذبارب،لسيد، طعيمة، رشدم ك مناع، زلمد ا
 ( ٕٔٓٓالقاىرة: دار الفكر العريب:)

دكرس الدكرات التدربيية دلعلمي اللغة العربية هبا عبد الرمحن بن إبراىيم الفوزاف كزمالؤه، 
)دكف ادلطبع: مؤسسة الوقف اإلسالمي، مشركع العربية  )اجلانب النظرم(

 ق(ٕٗٗٔللجميع 

 عبد اجمليد العريب.)تعلم اللغات احلية ك تعليمها"بُت النظرية ك التطبيق"( صالح

، )الرياض، جامع ادللك السعود، علم اللغة النفسىعبد اجمليد سيد أمحد منصور، 
ٜٕٔٛ) 

التقنيات الًتبوية يف تدريس اللغة العربية لغَت النطقُت على القاسيمى كزلمد على السيد، 
 ( ٜٜٔٔإيسيكو،  -اإلسالمية للًتبية كالعلـو الثقافة)منشورات ادلنظمة هبا،
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)الكويت: ككالة ادلطبوعة، إنتاج الوسائل التعليمية البصرية ادلعلمُت، يوسف الديب، 
ٜٔٛ٘) 

 المراجع اإلندونيسيا
A.G.Pringgodigdo. Ensiklopedi Umum. (Yogyakarta:Kanisius,ٜٖٔٚ) 

Danny Yustiniadi, Tentang Kartun, (Semarang:Dhara Prize,ٜٜٔٙ) 

Sanapiah Faisal, Metodologi Penelitian Pendidikan, Balai (Pustaka, Jakarta, ٕٖٓٓ) 

Sugiyono,Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Bandung: Alfabeta, 
ٕٓٓٛ) 

Sugiyono,Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Bandung: Alfabeta, 
ٕٕٓٔ) 

Suharsimi Arikunto. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek.( Jakarta : Asdi 
Mahasatya.ٕٓٔٓ).
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
 
Sekolah/Madrasah : MA NURUL JADID 
Matapelajaran : Bahasa Arab  
Kelas/Semester : X/Genap 
Materi Pokok  : المهنةوالحياة 
Alokasi Waktu  : 2 x 45 menit (pertemuan1) 
 
A. KOMPETENSI INTI 

1. Kompetensi Inti (KI 1): 
Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya 

 
2. Kompetensi Inti (KI 2): 

Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli 
(gotong royong, kerjasama, toleran, damai)santun, responsif dan pro-aktif dan 
menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam 
berinteraksi secara efektif, sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai 
cerminan bangsa dalam pergaulan dunia 

 
3. Kompetensi Inti (KI 3): 

Memahami, menerapkan, menganalisis dan mengevaluasi pengetahuan faktual, 
konseptual, prosedural , dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang 
ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan 
kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab 
fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang 
kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan 
masalah. 

 
4. Kompetensi Inti (KI 4): 

Mengolah, menalar, menyaji, dan mencipta  dalam ranah konkret dan ranah 
abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara 
mandiri, serta bertindak secara efektif dan kreatif, dan mampu menggunakan 
metode sesuai kaidah keilmuan. 
 

B. KOMPETENSI DASAR DAN INDIKATOR PENCAPAIAN 
 

Kompetensi Dasar Indikator 

3.1 Mengidentifikasi bunyi kata, 
frase, dan kalimat bahasa 
Arab yang berkaitan 
dengan :  
 baik secara lisanالمهنةوالحياة
maupun tertulis 
 

3.1.1 
 
 
3.1.2 
 
 
3.1.3 

Mengidentifikasi bunyi kata-
kata/kalimat yang diperdengarkan 
dengan benar 
Menemukan makna kata yang sesuai 
dengan ungkapan/kalimat yang 
diperdengarkan. 
Memilih ungkapan yang sesuai dengan 
makna ungkapan/kalimat yang 
diperdengarkan. 

4.3 Menyusun teks lisan dan 
tulis sederhana untuk 
mengungkapkan informasi 
terkait topik : المهنةوالحياة 
dengan memperhatikan 
unsur kebahasaan, struktur 
teks dan unsur budaya 
secara benar dan sesuai 
dengan konteks 

4.3.1 
 
4.3.2 

Menyusun kata-kata yang 
diperdengarkan menjadi kalimat 
sempurna 
Melengkapi kalimat yang 
diperdengarkan dengan kosakata yang 
sesuai.  



 
 

C. TUJUAN PEMBELAJARAN 
Setelah melakukan proses belajar peserta didik dapat: 

1. Mengidentifikasi bunyi kata-kata/kalimat yang diperdengarkan dengan benar 

2. Menemukan makna kata yang sesuai dengan ungkapan/ kalimat yang 
diperdengarkan 

3.  Memahami Alur cerita yang diperdengarkan dengan baik dan benar 
 

D. MATERI PEMBELAJARAN 
Istima’  tentang: المهنةوالحياة 

E. METODE PEMBELAJARAN 
-.Tanya Jawab 
-. Eklektik 
-. Drill 

F. MEDIA, ALAT/BAHAN, SUMBER PEMBELAJARAN 
1. Media                        : lab. Bahasa, Film kartun Arab 
2. Alat/Bahan                : teks tentang المهنةوالحياة 
3. Sumber Pembelajaran: Buku Paket Bahasa Arab, Internet, Kamus 

 
G. LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN PEMBELAJARAN 

1. Pertemuan Kesatu: 
a. Pendahuluan/Kegiatan Awal (15 menit) 

1.Guru mengucapkan salam dan berdoa bersama. 

2.Guru memeriksa kehadiran, kerapian berpakaian, kebersihan kelas posisi 
tempat duduk disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran. 
3.Guru menyapa peserta didik dengan memperkenalkan diri kepada peserta 
didik. 

4.Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 
5.Memaparkan illustrasi melalui media /alat peraga /alat bantu bisa berupa 

tulisan manual dipapan tulis, kertas kartonatau slide. 

6.Guru memberikan pengantar topik keterampilan kepada peserta didik. 
b. Kegiatan Inti: 

 Mengamati 
 Menyimak mufrodat/ kalimat yang di perdengarkan 
 Menemukan makna mufrodat/kalimat yang di perdengarkan  

 Menanya  
 Melakukan Tanya jawab tentang makna mufrodat baru/mufrodat yang 

belum dipahami 
 Melakukan Tanya jawab tentang kalimat yang terdapat pada film kartun 

arab. 

 Eksplorasi/eksperimen 
 Mengoleksi mufrodat untuk melengkapi kalimat yang diperdengarkan 

 Mengasosiasi 
 Membuat contoh kalimat lain dari kosakata yang diperdengarkan 

 Mengkomunikasikan  
 Mengambil kesimpulan dan hikmah yang dapat dipetik dari film tersebut 

c. Penutup: 

1.Guru dan peserta didik membuat simpulan pelajaran 

2.Guru memberi refleksi sederhana terhadap kegiatan yang telah dilakukan 

3.Guru memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran 



 
 

4.Guru menyampaikan rencara pembelajaran pada pertemuan berikutnya 

5.Guru memberi tugas individu untuk dikerjakan dirumah 

H. PENILAIAN 
1. Jenis/teknik penilaian                   : tes  
2. Bentuk instrumen dan instrumen : Unjuk kerja  
3. Pedoman penskoran                    : Rating Scale 

Guru melakukan penilaian pada: 

a. Keterampilan Menyimak 
Rubrik penilaian 

 
 

No. 

 

Nama Peserta Didik 

Aspek Penilaian 

 
 

Total 
Skor 

 
Ketuntasan 

Tindak 

Lanjut 
P

e
m

a
h
a

m
a
n
 

K
o
s
a
 k

a
ta

 
T TT R P 

1.         

2.         

3.         

 

Deskripsi 

Aspek Penilaian Deskripsi Skor 

   

Kosa kata Menggunakan kosa kata dan ungkapan seperti 
penutur asli 

4 

 Kadang-kadang menggunakan kosa kata yang tidak 
tepat 

3 

 Sering menggunakan kosa kata yang tidak tepat, 
percakapan menjadi terbatas karena keterbatasan 
kosa kata 

2 

 Menggunakan kosa kata secara salah dan kosa kata 
terbatas sehingga sulit dipahami 

1 

   

Pemahaman Memahami  materi secara keseluruhan dengan baik 
dan benar 

4 

 Kadang-kadang kurang memahami materi yang 
didengar   

3 

 Sering membuat kesalahan dalam memahami materi 2 

 Banyak kesalahan dalam memahami materi 1 

   

 
Mengetahui       Botolinggo,21 April2116 
Kepala Madrasah      Guru Mapel Bahasa 
Arab 
 
 
SAHRIYADI, S.Ag      SITI MARYAM ,S.PdI 
   



 
 

 المهنة و الحياة

 
 ف، أنا طبيب. ك اعمل يف ادلستشفىامسي عثما

ـّ كأخ كأخت كعمّ   عندم أب كأ

 أيب فاّلح، ىو يذىب إىل ادلزرعة كّل صباح

 كيزرع األرّز كالدرّة فيها

 كأمي مدّرسة

 ىي تعّلم الّلغة العربية يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمّية احلكومّية

 يل أخ إمسو امساعيل

 ية احلكومّية ك جيلس يف الّسنة الثالثةىو طالب يف ادلدرسة الثانوية اإلسالم

 كعندم أخت إمسها عائشة

 ىي شلّرضة كتعمل يف ادلستشفى

 أنا أذىب مع أخي كأخيت إىل ادلزرعة يف يـو العطلة لتساعد أيب فيها

 كعّم امسو عمر ىو تاجر

 عّمي بيع البضائع يف الّسوؽ

 
 
 
 



 
 

 ادلفردات:
  Pedagang:   تَاِجره     Pekerjaan:   ِمْهَنةه 
  Guru:   ُمَدرَِّسةه         Petani :  َفالَّحه 

 Pasar:   ُسْوؽه        Menanam:   يَػْزرَعُ 

 Mengajar :  يُػَعلِّمُ      Padi:   أَُرزَّ 
  Dokter:   طَِبْيبه     Jagung:   ُذرّةه 

 Perawat:   شُلَرَِّضةه     Ladang:   َمْزَرَعةه 

 Rumah Sakit:  ْشَفىُمْستَ     Membantu:   ُتَساِعدُ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
 
Sekolah/Madrasah : MA NURUL JADID 
Matapelajaran : Bahasa Arab  
Kelas/Semester : X/Genap 
Materi Pokok  : عاقبةالكاذب 
Alokasi Waktu  : 2 x 45 menit (pertemuan 2) 
 
I. KOMPETENSI INTI 

5. Kompetensi Inti (KI 1): 
Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya 

 
6. Kompetensi Inti (KI 2): 

Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli 
(gotong royong, kerjasama, toleran, damai)santun, responsif dan pro-aktif dan 
menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam 
berinteraksi secara efektif, sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai 
cerminan bangsa dalam pergaulan dunia 

 
7. Kompetensi Inti (KI 3): 

Memahami, menerapkan, menganalisis dan mengevaluasi pengetahuan faktual, 
konseptual, prosedural , dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang 
ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan 
kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab 
fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang 
kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan 
masalah. 

 
8. Kompetensi Inti (KI 4): 

Mengolah, menalar, menyaji, dan mencipta  dalam ranah konkret dan ranah 
abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara 
mandiri, serta bertindak secara efektif dan kreatif, dan mampu menggunakan 
metode sesuai kaidah keilmuan. 
 

J. KOMPETENSI DASAR DAN INDIKATOR PENCAPAIAN 
 

Kompetensi Dasar Indikator 

3.1 Mengidentifikasi bunyi kata, 
frase, dan kalimat bahasa 
Arab yang berkaitan 
dengan :  

 عاقبةالكاذب
 baik secara lisan maupun 
tertulis 
 

3.1.1 
 
 
3.1.2 
 
 
3.1.3 

Mengidentifikasi bunyi kata-
kata/kalimat yang diperdengarkan 
dengan benar 
Menemukan makna kata yang sesuai 
dengan ungkapan/kalimat yang 
diperdengarkan. 
Memilih ungkapan yang sesuai dengan 
makna ungkapan/kalimat yang 
diperdengarkan. 

4.3 Menyusun teks lisan dan 
tulis sederhana untuk 
mengungkapkan informasi 
terkait topik : 
 dengan عاقبةالكاذب
memperhatikan unsur 
kebahasaan, struktur teks 
dan unsur budaya secara 
benar dan sesuai dengan 

4.3.1 
 
4.3.2 

Menyusun kata-kata yang 
diperdengarkan menjadi kalimat 
sempurna 
Melengkapi kalimat yang 
diperdengarkan dengan kosakata yang 
sesuai.  



 
 

konteks 

 
K. TUJUAN PEMBELAJARAN 

 
Setelah melakukan proses belajar peserta didik dapat: 

3. Mengidentifikasi bunyi kata-kata/kalimat yang diperdengarkan dengan benar 

4. Menemukan makna kata yang sesuai dengan ungkapan/ kalimat yang 
diperdengarkan 

3.  Memahami Alur cerita yang diperdengarkan dengan baik dan benar 
 

L. MATERI PEMBELAJARAN 
Istima’  tentang: عاقبةالكاذب 

M. METODE PEMBELAJARAN 
-.Tanya Jawab 
-. Eklektik 
-. Drill 
 

N. MEDIA, ALAT/BAHAN, SUMBER PEMBELAJARAN 
4. Media                        : lab. Bahasa, Film kartun Arab 
5. Alat/Bahan                : teks tentang عاقبةالكاذب 
6. Sumber Pembelajaran: Buku Paket Bahasa Arab, Internet, Kamus 

 
O. LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN PEMBELAJARAN 

2. Pertemuan Kesatu: 
d. Pendahuluan/Kegiatan Awal (15 menit) 

1.Guru mengucapkan salam dan berdoa bersama. 

2.Guru memeriksa kehadiran, kerapian berpakaian, kebersihan kelas posisi 

tempat duduk disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran. 

3.Guru menyapa peserta didik dengan memperkenalkan diri kepada peserta 
didik. 

4.Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 
5.Memaparkan illustrasi melalui media /alat peraga /alat bantu bisa berupa 

tulisan manual dipapan tulis, kertas kartonatau slide. 

6.Guru memberikan pengantar topik keterampilan kepada peserta didik. 

e. Kegiatan Inti: 

 Mengamati 
 Menyimak mufrodat/ kalimat yang di perdengarkan 
 Menemukan makna mufrodat/kalimat yang di perdengarkan  

 Menanya  
 Melakukan Tanya jawab tentang makna mufrodat baru/mufrodat yang 

belum dipahami 
 Melakukan Tanya jawab tentang kalimat yang terdapat pada film kartun 

arab. 

 Eksplorasi/eksperimen 
 Mengoleksi mufrodat untuk melengkapi kalimat yang diperdengarkan 

 Mengasosiasi 
 Membuat contoh kalimat lain dari kosakata yang diperdengarkan 

 Mengkomunikasikan  
 Mengambil kesimpulan dan hikmah yang dapat dipetik dari film tersebut 

f. Penutup: 

1.Guru dan peserta didik membuat simpulan pelajaran 



 
 

2.Guru memberi refleksi sederhana terhadap kegiatan yang telah dilakukan 

3.Guru memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran 

4.Guru menyampaikan rencara pembelajaran pada pertemuan berikutnya 

5.Guru memberi tugas individu untuk dikerjakan dirumah  

P. PENILAIAN 
1. Jenis/teknik penilaian                   : tes  
2. Bentuk instrumen dan instrumen : Unjuk kerja  
3. Pedoman penskoran                    : Rating Scale 

Guru melakukan penilaian pada: 

b. Keterampilan Menyimak 
Rubrik penilaian 
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Deskripsi 

Aspek Penilaian Deskripsi Skor 

   

Kosa kata Menggunakan kosa kata dan ungkapan seperti 
penutur asli 

4 

 Kadang-kadang menggunakan kosa kata yang tidak 
tepat 

3 

 Sering menggunakan kosa kata yang tidak tepat, 
percakapan menjadi terbatas karena keterbatasan 
kosa kata 

2 

 Menggunakan kosa kata secara salah dan kosa kata 
terbatas sehingga sulit dipahami 

1 

   

Pemahaman Memahami  materi secara keseluruhan dengan baik 
dan benar 

4 

 Kadang-kadang kurang memahami materi yang 
didengar   

3 

 Sering membuat kesalahan dalam memahami materi 2 

 Banyak kesalahan dalam memahami materi 1 
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 عاقبة الكاذب

 أب: الخرج من ادلنزؿ 

 أـ : ال حدث يف اذلاتف كلعب يف دخل ادلنزؿ

 حامت : مفهـو يا أمي !

 حدأب : ال تفتح الباب أل

 حامت : حاضر... حاضر يا أيب

 بعد ذلك تدىب أيب ك أمي حامت اىل بيت صاحبو

 كالسياما ال جيوز مع كالده   بعد ساعة... تكلم حامت مع صاحبو يف اذلاتف

 حامت : أمر، أنا كاحد يف ادلنزؿ. ما رأيك اف تأيت إىل بييت لتذاكر معي

 أذىب اىل بيتك.أمر : حسانا، سأستأدين إىل أيب ك أمي. إذا كفق س

بعد كفق أيب ك أمي أمر، ذىب أمر إىل بيت حامت. كلكن قبل ذلك تلعب أمر كرّة 
 القدـ.

 أمر : السالـ عليكم

 حامت : كعليكم السالـ

 مث تأمر حامت اىل أمر ليدخل اىل بيتو

 مها ال تذّكر معا كلكن لعبا الطيور حىت خرج الطيور من القفس



 
 

ذلك رجع أمر اىل بيتو ألف خياؼ اىل أيب ك أمي حامت أف كحىّت حّضم ادلنزؿ حامت، بعد 
 تغضب اليو.

 بعد ساعة جاء أيب ك أمي حامت. كتعّجب ألف قد حّضم منزلو. مثّ سأؿ أيب اىل حامت.

 أيب: ماذا حدث يا حامت؟ 

 ال ذبب حامت احلقيق ما قد حدث يف بيتو. ىو تكّذب اىل أيب كأمو.

 يكذب يدخل النار" " أّف يصدؽ يدخل اجلّنة، كالّلذم

 

 ادلفرذات :

 Rumah  ادلنزؿ :

 Telepon ىاتف :

  Sepak Bola كرّة القدـ :

 Burung الطيور :

  Sangkar القفس :

 Berbohong كّذب :

 Surga  اجلّنة :

 Neraka  الّنار :



 
 

 أسئلة المقابلة

 أسئلة المقابلة لرئيس المدرسة في مدرسة الثانوية نور الجديد بوندووصا

 التطوير يف مدرسة الثانوية نور اجلديد بوندككصا؟كيف   .ٔ
 ماذا منهج التعليم ادلستخدمة يف مدرسة الثانوية نور اجلديد بوندككصا؟   .ٕ
 ماذا نتيجة اليت قد جيد الطالب يف ادلسابقة؟   .ٖ

أسئلة المقابلة لمدّرسة اللغة العربية في مدرسة الثانوية نور الجديد 
 بوندووصا

 الفصل العاشرة ) أ ك ب( عند تعليم اللغة العربية ؟كيف احوؿ الطالب يف    .ٔ
 مدرسة ماذا طريقة ك الوسائل التعليمية ادلستخدمة يف تعليم اللغة العربية يف  .ٕ

 بوندككصا اجلديد نور الثانوية
 العربية حصوص يف مهارة االستماع يف اللغة ىل ىناؾ ادلشكلة عندما تعليم  .ٖ

 ؟(ب ك أ)  العاشرة الفصل
 اجلديد نور الثانوية مدرسة الفصل العاشرة ) أ ك ب( يف كم فصال يف   .ٗ

 بوندككصا؟ ك كم عدده؟
 نور الثانوية مدرسة للطالب من المجموعة التجريبي في أسئلة المقابلة

 بوندووصا الجديد

 ىل أنت رببُت أف تتعلمي اللغة العربية؟ .ٔ
 ىل أنت تشعرين الصعب عندما تعليم مهارة االستماع؟ دلاذا؟ .ٕ



 
 

بُت أف تتعلمي مهارة االستماع بالوسيلة التعليمية "فيلم كرتوف ىل أنت رب .ٖ
 عريب"؟

 مارأيك عن االختبار القبلي ك االختبار البعدم؟ .ٗ
 

 نور الثانوية مدرسة للطالب من المجموعة الضابط في أسئلة المقابلة
 بوندووصا الجديد

 ىل أنت رببُت أف تتعلمي اللغة العربية؟ .ٔ
 تعليم مهارة االستماع؟ دلاذا؟ ىل أنت تشعرين الصعب عندما .ٕ
 ىل أنت رببُت أف تتعلمي مهارة االستماع بالوسيلة التعليمية مثال؟ .ٖ
 مارأيك عن االختبار القبلي ك االختبار البعدم؟ .ٗ

 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 ورقة اإلختبار القبلي

 اليوم و التاريخ :

 اإلسم          :

 :   الفصل

 أجب عن األسئلة األتية !

  ادلكتبة ؟ماذا يقرأ سوىَتماف يف .ٔ
 ما ىواية مولياين ؟ .ٕ
 ماذا ترسم مولياين ؟ .ٖ
 ما ىواية سوىَتماف ؟ .ٗ
 دلاذا يذىب سوىَتماف إىل ادلكتبة ؟ .٘
 ىل ترسم مولياين ادلباين ؟ .ٙ
 ما ىواية سوريادم ؟ .ٚ
 ماذا يصّور سوكاسبا ؟ .ٛ
 مىت يشاىد سوىَتماف كرّة القدـ ؟ .ٜ

 دباذا ترسم مولياين ؟ .ٓٔ
 مع النجاح...

 توقيع الوالدم توقيع ادلدرس نتيجة
 
 

  

 



 
 

 ورقة اإلختبار البعدي في الفصل التجريبي
 اليوم و التاريخ :

 اإلسم          :

 :   الفصل

 أجب عن األسئلة األتية !

 مادلوضوع من ىذا الفيلم ؟ .ٔ
 اذكر اخلصائص من كلد يف ذلك الفيلم ؟ .ٕ
 ما أمر األب ك األـ إىل حامت ؟ .ٖ
 من إسم صاحب حامت ؟ .ٗ
 أبو ؟ىل كّدب حامت إىل  .٘
 ما معٌت ادلنزؿ ؟ .ٙ
 ما معٌت كرّة القدـ ؟ .ٚ
 ما معٌت حاتف ؟ .ٛ
 ما عاقبة من الكاذب ؟ .ٜ

 ما العبارات اليت تستطيع أف تأخد من ىذه الفيلم ؟ .ٓٔ
 مع النجاح...

 

 توقيع الوالدم توقيع ادلدرس نتيجة
 
 

  



 
 

 ورقة اإلختبار البعدي في الفصل الضابط
 اليوم و التاريخ :

 اإلسم          :

 :   صلالف

 أجب عن األسئلة األتية !

 مادلوضوع من ىذا النّص ؟ .ٔ
 اذكر اخلصائص من كلد يف ذلك النّص ؟ .ٕ
 ما أمر األب ك األـ إىل حامت ؟ .ٖ
 من إسم صاحب حامت ؟ .ٗ
 ىل كّدب حامت إىل أبو ؟ .٘
 ما معٌت ادلنزؿ ؟ .ٙ
 ما معٌت كرّة القدـ ؟ .ٚ
 ما معٌت ىاتف ؟ .ٛ
 ما عاقبة من الكاذب ؟ .ٜ

 طيع أف تأخد من ىذه النّص؟ما العبارات اليت تست .ٓٔ
 مع النجاح...

 

 توقيع الوالدم توقيع ادلدرس نتيجة
 
 

  



 
 

 وثائق الّصور

 
 

 
   



 
 

 
 

 

 
 



 
 

 

 
 



 
 

 السيرة الذاتية

 المعلومات الشخصية -أ 
 االسم : مَتم أفريانيت

 ٖٜٜٔمارس  ٗادلكاف/ تاريخ ادليالد : سومنب، 
 اجلنس : مرأة

 يسيةاجلنسية : اإلندكن
 Dsn. Kembang Ds. Masaran Kec. Bluto Kab. Sumenepالعنواف : 

 ٕٕٜٛٗٙ٘٘ٛٚٛٓ:  رقم اجلواؿ
 meryefriyanti72@gmail.comالربيد اإليلكًتكين : 

 المستوى الدراسي -ب 
 السنة المستوى الدراسي الرقم

 ٜٜٜٔ-ٜٜٛٔ ركضة األطفاؿ ب.غ.ر.إ بلوط سومنب .ٔ
 ٕ٘ٓٓ-ٜٜٜٔ بلوط سومنب بوعا-مدرسة اإلبتدائية بوغ .ٕ
 ٕٔٔٓ-ٕ٘ٓٓ معهد األمُت برندكاف سومنب مادكرا .ٖ
قسم تعليم اللغة العربية كلية الًتبية ك  (ٔ-S)سرجانا  .ٗ

التعليم جبامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية 
 ماالنق

ٕٕٓٔ-ٕٓٔٙ 

 
 

 



 
 

 

  


