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أشرف األنبياء  على اسالم ، صالة وان الذي خلق اإلنسان علمه البياحلمد هللا رب العاملني
  .له وصحبه أمجعنيآ وعلى ،حممد صلى اهللا عليه وسلمأمري البيان نبينا املرسلني و

 يف تعليم اللغة  لنيل درجة املاجستريالعلميالبحث  ا قد متت كتابة هذ،وبعد 
تابة كعلى ي ـنوإىل من قد ساعدوعظيم تقديري ، فيسرين أن أقدم جزيل شكري العربية

 :هم من، هذا البحث

  موالنا مالك إبراهيمغو، مدير جامعةواحلاج إمام سفراي األستاذ الدكتورفضيلة  -١
 .اإلسالمية احلكومية ماالنج

 الدراسات العليا جامعة برنامج منران، مدير عمر الدكتور احلاجفضيلة األستاذ  -٢
 . اإلسالمية احلكومية ماالنجموالنا مالك إبراهيم

موالنا س، رئيس ختصص تعليم اللغة العربية جامعة يتركيس لوب الدكتورلة فضي -٣
 . اإلسالمية احلكومية ماالنجمالك إبراهيم

 الذي صاحب خطوايت حىت األول ، املشرفحممد عيننيالدكتور األستاذ فضيلة  -٤
 .جاء هذا البحث العلمي بني أيديكم

 الذي قـاد خطوايت حىت شرف الثاينامل ،فيصل حممود آدم إبراهيمالدكتور فضيلة  -٥
 .جاء هذا البحث العلمي إىل ايته

 تعليم اللغة العربية جامعةختصص الدراسات العليا برنامج يف تـي مجيع أساتذ -٦
 . اإلسالمية احلكومية ماالنجموالنا مالك إبراهيم

٧- عا لـي الوالدان احملترمان اللذان قد ربيانـي ورمحانـي منذ نعومة أظفاري وشج
 .دائما يف طلب العلوم النافعة



 

 
 

 Q

 اإلسالمية  موالنا مالك إبراهيمالب وطالبات جامعةـط، خوايتأمجيع إخواين و -٨
 .احلكومية ماالنج بربنامج الدراسات العليا

و زمالئي األساتذة يف املدرسة الثانوية اإلسالمية دار العلوم و املدرسة الثانوية  -٩
  .اجني جمالينجكا جاوا الغربيةاإلسالمية احلكومية جاتيو

 

 .خري اجلـزاءجزاكم اهللا 
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 مباالنج  احلكومية اإلسالمية إبراهيم مالك موالنا جامعة

 العربيـة اللغـة تعليـم قسم العليا الدراسات ةـكلي

 تقرير املشرفني
 

عاملني والصالة والسالم على أشرف األنبياء احلمد هللا رب ال بسم اهللا الرمحن الرحيم
 . له وصحبه أمجعنيآواملرسلني وعلى 

 
   :  الذي حضره الطالبليميبعد االطالع على البحث التك

 ديين حلمان عبِد اهللا:  االسم الكامل
 S-2/٠٧٩٣٠٠٣٤:  رقم التسجيل

بالتطبيق على (ع فعالية استخدام معمل اللغة ىف تدريس مهارة االستما:  موضوع البحث
 )املدرسة الثانوية اإلسالمية دار العلوم جمالينجكا جاوا الغربية

 .املناقشةوافق املشرفان على تقدميه إىل جملس 
 املشرف األول

 
 األستاذ الدكتور حممد عينني

 املشرف الثاين
 

  فيصل حممود آدم إبراهيمالدكتور

 االعتماد،
 رئيس قسم تعليم اللغة العربية

 
 

  توركيس لوبيسكتورالد
 ١٥٠٣١٨٠٢٠: رقم التوظيف
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 العربيـة اللغـة تعليـم قسم العليا الدراسات كليـة

 اعتماد جلنة املناقشة
 :عنوان البحث

 فعالية استخدام معمل اللغة ىف تدريس مهارة االستماع 
 )بالتطبيق على املدرسة الثانوية اإلسالمية دار العلوم جمالينجكا جاوا الغربية(

 حبث تكميلي لنيل درجة املاجستري قسم تعليم اللغة العربية
 S-2 /٠٧٩٣٠٠٣٤: التسجيل رقم       اهللا عبِد حلمان ديِني   : الطالب إعداد

رر قبوله شرطا لنيل درجة املاجستري يف قد دافع الطالب عن هذا البحث أمام جلنة املناقشة وتق
   .م٢٠٠٩ يونيو ١١، اخلميستعليم اللغة العربية، وذلك يف يوم 

 :وتتكون جلنة املناقشة من السادة األساتذة

 ..: .............التوقيع سا ومناقشايرئ الدكتور توركيس لوبيس -١

 .........: ......التوقيع مناقشا الدكتور سعيد حواية اهللا أمحد -٢

 : ...............التوقيع مشرفا ومناقشا  األستاذ الدكتور حممد عينني-٣

 : ...............التوقيع مشرفا ومناقشا  فيصل حممود آدم إبراهيم الدكتور -٤

 االعتماد، 
 عميد كلية الدراسات العليا

 
 منران عمر الدكتور األستاذ

 ١٣٠٥٣١٨٦٢: رقم التوظيف 
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 طالبإقرار ال

 :ع أسفلهأنا املوقّ

 ديين حلمان عبِد اهللا : االسم الكامل
 ٠٧٩٣٠٠٣٤/S-2 : رقم التسجيل

 جمالينجكـا جـاوا الغربيـة    ٤٦شارع سييت أرملـة رقـم     :  العنوان 
 إندونيسـيا 

أصرح بأن هذا البحث العلمي املكمل لنيل درجة املاجستري يف ختصص تعليم اللغة              
ماالنج، موالنا مالك إبراهيم    العليا اجلامعة اإلسالمية احلكومية     العربية برنامج الدراسات    

 :حتت املوضوع
 استخدام معمل اللغة ىف تدريس مهارة االستماعفعالية 

 ) الغربية جاوابالتطبيق على املدرسة الثانوية اإلسالمية دار العلوم جمالينجكا(

عى أحد يف املستقبل    فإذا اد . حضرته وكتبته بنفسي وليس مقتبسا من تأليف غريي        
 ةني أو علـى مسـؤولي     بأن هذا البحث العلمي من صنعه فال ألقى املسؤولية على املشرفَ          

ية احلكومية ماالنج، والباحث هو يتحمـل       ـاجلامعة اإلسالم بات العليا   ـبرنامج الدراس 
 .ليةواملسؤ

 .ي أحد على ذلكـحرر هذا التصريح بناء على رغبيت اخلاصة ومل جيربن 
  

 . م٢٠٠٩ يونيو ١١ االنج،م 

 ديين حلمان عبد اهللا                                                         
 ٠٧٩٣٠٠٣٤/S-2: رقم التسجيل 
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 مستخلص البحث
بالتطبيق (فعالية استخدام معمل اللغة ىف تدريس مهارة االستماع  .٢٠٠٩، ديين حلمان عبد اهللا

برنامج .  رسالة املاجستري.)الينجكا جاوا الغربيةعلى املدرسة الثانوية اإلسالمية دار العلوم جم
 .الدراسات العليا جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج

 األستاذ الدكتور حممد عينني: املشرف األول 
 الدكتور فيصل حممود آدم إبراهيم: املشرف الثاين 

 
 .  مهارة االستماعمعمل اللغة، :الكلمات املفتاحية 

بل هي مهارة ، إن مهارة االستماع من أهم املهارات اللغوية اليت ميكن تنميتها وتطويرها 
و على . و تعليم لغة ما يبدأ من تعليم االستماع مث الكالم مث القراءة و الكتابة. أساسية لنيل بقي املهارات

اإلسالمية دار العلوم ويظهر ىف الواقع أن طالب املدرسة الثانوية . املدرس أن يهتم ذه املهارات
لذلك من الضرورة تزويد خربام ىف االستماع يعيت . جمالينجكا ليس هلم فرصة كافية ملمارسة االستماع

فروض البحث ىف هذه الدراسة هي أن استخدام معمل اللغة ىف تدريس مهارة . بتجريب معمل اللغة
 .االمساع فعال
ام معمل اللغة ىف تدريس مهارة االستماع ىف يهدف هذا البحث إىل معرفة مدى فعالية استخد 

واستخدم هذا البحث املنهج التجريبـي . املدرسة الثانوية اإلسالمية دار العلوم جمالينجكا جاوا الغربية
جمتمع البحث فيه .  تصميم االختبار القبلي والبعدي باموعتني التجريبية و الضابطةحيث اختار الباحث

و عينته هم الدارسون ىف ،  الثانوية اإلسالمية دار العلوم جمالينجكا جاوا الغربيةهم الدارسون ىف املدرسة
 . الصف الثاين ىف هذه املدرسة

كفاءة االستماع لدي التالميذ الذين ال ) ١: (ومن أهم النتائج اليت حصل عليها البحث ما يلي 
 كفاءة االستماع لدي )٢ (و، ٨٨ألم يبلغون إىل متوسط النتيجة ، يستخدمون معمل اللغة جيدة

مدى فعالية ) ٣(و ، ٩٥ألم يبلغون إىل متوسط النتيجة ، التالميذ الذين يستخدمون معمل اللغة ممتازة
هذا أكرب من ، )٣,٢٥(استخدام معمل اللغة ىف تدريس مهارة االستماع يبلغ إىل درجة تاء احلساب 

هذا يدل على أن ). ٢,٨٨% (١و على مستوى ) ٢,١٠% (٥درجة تاء اجلدول  على مستوى 
 . استخدام معمل اللغة ىف تدريس مهارة االستماع فعال
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ABSTRACT 
 
Deni Hilman Abdillah, 2009. Effectiveness of Usage of Language Laboratory in Instruction of 

Listening Skill (Applied to Islamic High School Daarul Uluum PUI Majalengka West 
Java). Thesis. Post Graduate Program of State Islamic University Maulana Malik 
Ibrahim Malang  
Counsellor I: Prof. Dr. Moh. Ainin, M.Pd. Counsellor II: Dr. Faisal Mahmoud Adam 
Ibrahim 

 
Keyword: Language Laboratory, Listening Skill 
 
  

Listening Skill is one of important language skills to be developed, even 
listening skill is basic for obtain other skills. Learning any language started with 
instruction of listening, then speaking, reading and writing. Hence better learn always 
pay attention to those skills. But in reality, students of MA Daarul Uluum PUI 
Majalengka West Java do not have enough experience in learning of listening skill. It is 
important to enrich their experience in learning listening skill that is by using Language 
Laboratory. This research hypothesized that Language Laboratory used in instruction of 
listening skill is effective. 

 
This research aim to knowing effectiveness of Language Laboratory usage in 

instruction of listening skill. This Research use experiment procedure, where the 
researcher use Pre-Test and Post-Test to two groups (Experiment Group and Control 
Group). Population in this research is all students in MA Daarul Uluum PUI Majalengka 
West Java, and research sample is all students in class 2. 

  
This research found that: (1) ability of listening skill at students which do not use 

Language Laboratory is good, they reached average value 88, (2) ability of listening skill 
of students using Language Laboratory is very good, that was reaching average value 95, 
and (3) effectiveness of Language Laboratory usage in instruction of listening skill 
reached value of t-test (3.25), it is higher than value of t-table at level 0.05 ( 2.10) and at 
level 0.01 ( 2.88).  

This indicates that that usage of Language Laboratory in instruction of listening 
skill is effective  

 
To other researchers, the researcher suggests to develop this research result, for 

example with researching aids matching with instruction of listening skill, or by 
compiling materials for the listening skill instruction in Language Laboratory. 
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ABSTRAK 
 
Deni Hilman Abdillah, 2009. Efektifitas Penggunaan Laboratorium Bahasa dalam 

Pengajaran Kemahiran Menyimak(Penerapannya di MA Daarul Uluum PUI 

Majalengka Jawa Barat). Tesis. Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri 
(UIN) Malang.  

 Pembimbing I: Prof. Dr. Moh. Ainin, M.Pd. Pembimbing II: Dr. Faisal 
Mahmoud Adam Ibrahim 

 
Kata kunci: Laboraturium Bahasa, Kemahiran Menyimak 
 

 Keterampilan menyimak merupakan salah satu kemahiran bahasa yang penting 
yang dapat dikembangkan, bahkan kemahiran menyimak adalah dasar untuk 
memperoleh kemahiran kemahiran bahasa lainnya. Mempelajari bahasa apapun dimulai 
dengan pengajaran menyimak, kemudian berbicara, membaca dan menulis. Maka 
sebaiknya guru selalu memperhatikan kemahiran kemahiran tersebut.  Tapi dalam 
kenyataannya, tampak bahwa siswa-siswa MA Daarul Uluum PUI Majalengka Jawa 
Barat tidak memiliki pengalaman yang cukup dalam pembelajaran kemahiran 
menyimak, karena itu dirasakan perlu untuk memperkaya pengalaman mereka dalam 
pembelajaran menyimak yaitu dengan menggunakan Laboratorium Bahasa. Hipotesa 
penelitian ini adalah bahwa Laboraturium Bahasa efektif digunakan dalam pengajaran 
kemahiran menyimak. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat efektifitas penggunaan 
Labortorium Bahasa dalam pengajaran Kemampuan Menyimak. Penelitian ini 
menggunakan prosedur eksperimen, dimana peneliti menggunakan Pre-Test dan Post-
Test terhadap dua grup (Kelompok Eksperimen dan Kelompok Kontrol). Populasi dalam 
penelitian ini adalah para siswa di MA Daarul Uluum PUI Majalengka Jawa Barat, dan 
sampel penelitian para siswa di kelas 11.  

Temuan penelitian ini adalah: (1) kemampuan menyimak pada siswa yang tidak 
menggunakan Laboratorium Bahasa adalah baik, mencapai nilai rata-rata 88 ,(2) 
kemampuan menyimak pada siswa yang menggunakan Laboratorium Bahasa adalah 
sangat baik, yaitu mencapai nilai rata-rata 95, dan (3) tingkat efektifitas penggunaan 
Laborturium Bahasa dalam pengajaran Kemampuan Menyimak adalah mencapai nilai t-
hitung (3.25) yang lebih besar dari pada nilai t-tabel pada tingkat 0.05 (2.10) dan pada 
tingkat 0.01 (2.88). Hal ini menunjukkan bahwa  penggunaan Laboratorium Bahasa 
dalam pengajaran kemahiran Menyimak adalah efektif. 

 Bagi para peneliti lain, peneliti menyarankan untuk mengembangkan hasil 
penelitian ini, misalnya dengan meneliti media-media yang sesuai dengan pengajaran 
kemahiran menyimak di Laboratorium Bahasa, atau dengan menyusun materi untuk 
pengajaran kemahiran menyimak di Laboratorium Bahasa. 

 

*** 



 قائمة احملتويات

 
 الصفحة املوضوع

  
 أ ......................................................االستهالل   
 ب ........................................................اإلهداء    

 ج ..................................................شكر و تقدير   
 هـ ....................................................فني  تقرير املشر

 و ....................................االعتماد من طرف جلنة املناقشة  
 ز .....................................................إقرار الطالب  

 ح ................................................لص البحث  ستخم
 ط ..................................لص البحث باللغة اإلجنليزية  ستخم
 ي ...............................لص البحث باللغة اإلندونيسية  ستخم

 ك ...................................................قائمة احملتويات  
 س ....................................................قائمة اجلداول  
 ع ....................................................قائمة املالحق  

 الفصل األول
 اإلطار العام والدراسات السابقة

 

 ٢ ......................................................   مقدمة  -أ
 ٣ ................................................. أسئلة البحث -ب
 ٣ ...............................................  فروض البحث -ج
 ٣ .............................................. أهداف البحث    -د



 

 
 

ب 

 ٤ ................................................. فوائد البحث  -ه
 ٤ ................................................ حدود البحث  -و
 ٥ ........................................... مصطلحات البحث -ز

 الفصل الثاين
 اإلطار النظري

 

 ٧  ....................................... معمل اللغة:  املبحث األول
 ٧ ......................................... مفهوم معمل اللغة  -١
 ٨ .............................. األسس الستخدام معمل اللغة  -٢
 ٩ .......................................... أمهية معمل اللغة  -٣
 ٩ ......................................... أنواع معمل اللغة  -٤
 ١١ .................................... األنشطة ىف معمل اللغة  -٥

 ١٦ ..........................................االستماع  :  املبحث الثاين
 ١٦ .......................................... مفهوم االستماع  -١
 ١٦ ....................................... أمهية تعليم االستماع -٢
 ١٦   ........................................... طبيعة االستماع-٣
 ١٧ ........................................... أنواع االستماع  -٤
 ١٨ .................................. أهداف تدريس االستماع  -٥
 ١٩ ................................ الطرق ىف تدريس االستماع  -٦
 ٢١ ............................... ىف تدريس االستماع  الوسائل-٧
 ٢٦ ......................... االختبارات لقياس مهارة االستماع  -٨

 ٣٠ ................................الدراسات السابقة :  املبحث الثالث 
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 الفصل الثالث
 منهجية البحث

 ٣٣ ................................................   منهح البحث  -أ
 ٣٤ ......................................... جمتمع البحث وعينته  -ب
 ٣٥ .............................................. متغريات البحث  -ج
 ٣٥ ...............................................  أدوات البحث  -د

 ٣٦ ...........................................مصادرها هـ البيانات و 
 ٣٧ .................................................. حتليل البيانات-و
 ٣٧ .......................................... مراحل تنفيذ الدراسة -ز

 الفصل الرابع
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٨ 
خطاب رئيس املدرسة الثانوية اإلسالمية دار العلوم جمالينجكا 
جاوا الغربية إىل عميد كلية الدراسات العليا اجلامعة اإلسالمية 

 احلكومية موالنا مالك إبراهيم ماالنج
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 الفصل األول
 اإلطار العام

 
 

  مقدمة  -أ 
قد أثبتت الدراسات أمهية االستماع ودوره العظيم يف العالقات االجتماعية وهي         

، نيع مسـتم  الناسقضيها  لناس اليومية يف االتصال اللغوي ي     من ساعات ا   % ٤٥أثبتت أن   
 . يقضوا متحـدثني  من تلك الساعات     % ٣٠بينما   %. ٥واألطفال يزيدون عن الكبار     

 هذا التوزيع يتأسس علـى اسـتعمال اللغـة          .١موزعة بني القراءة والكتابة    % ٢٥والبقية  
      . لصاحبها

إضافة إىل هذا األساس يعتقد بعض علماء اللغة أن تعليم اللغة يبـدأ بتـدريس               
االستماع أهم اخلربات ىف تعلم اللغة لدى ، لذلك. ٢كالم قبل القراءة و الكتابةاإلستماع و ال

و ينبغى على املدرس    . و مهارة االستماع هي مهارة أساسية لنيل املهارات األخرى        ، التالميذ
 .هارةأن يهتم ذه امل

كا سالمية دار العلوم جمالينج    املدرسة الثانوية اإل   تالميذولكنه يظهر ىف الواقع أن      
 ليس هلم فرصة و حصة خاصـة        – و كذلك ىف أغلب املدارس اإلسالمية ىف إندونيسيا          –

مظـاهر   يواجه معلم اللغة عـدة        جبانب ذلك  و، كافية ملمارسة االستماع إىل اللغة العربية     
تعليم إضـايف إىل     ليس تعليم االستماع إال   ) ١: (منها، املشكالت ىف تعليم مهارة االستماع    

اخنفـاض  ) ٣(، قلة املواد الدراسية املناسبة لتعليم مهارة االستماع      ) ٢(، املهارات األخرى 

                                                 
-http://www.moe.edu.kw/teacher، وطرق تدريسه و اختباره فن االستماع، عبد الرمحن بن صاحل اخلميس ىف فاضل فتحي حممد وايل ١

l/science/chem ، ٢ ص ،٢٠٠٨ من يونيو ٢منقولة ىف 
٢Ahmad Fuad Effendy, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab (Malang: Penerbit Misykat, 2005) hal. 102 



 

 
 

٣

قلة استخدام الوسائل التعليمية ىف     ) ٤(،  إىل درس اللغة العربية    تالميذالرغبة و امليول لدى ال    
أن تعليم االستماع ىف الفصل التقليدي يزعجه الضجة من         ) ٥(و  ، تدريس مهارة االستماع  

 املشكالت فرييد الباحث أن  يقوم بتركيز هذا البحث بتجريـب            حلل هذه . خارج الفصل 
يعتقد الباحث أن معمل اللغة ينقص اإلزعاج عند        . معمل اللغة ىف تدريس مهارة االستماع     

و من الرجاء أن ينمي مهارة      ، التعليم و يرقى الرغبة لدي التالميذ ىف تعلم درس اللغة العربية          
 .االستماع

 استخدام معمـل اللغـة يف       فعالية: "ث حتت العنوان  و يصمم الباحث هذا البح    
 املدرسة الثانوية اإلسالمية دار العلوم جمالينجكا جاوا      علىبالتطبيق  (تدريس مهارة االستماع    

  .)"الغربية
   

  أسئلة البحث -ب 

ما مدى فعالية استخدام معمل اللغة ىف تدريس مهارة االستماع ىف املدرسة            
 وم جمالينجكا جاوا الغربية؟سالمية دار العلثانوية اإلال

 
  فروض البحث   -ج 

نتيجة التالميذ الذين يتعلمون اللغة العربية باستخدام       أن  إىل   الباحث   فترضي
أو بكلمة أخرى ، أحسن من نتيجة التالميذ الذين ال يستخدمون معمل اللغة معمل اللغة

 .يرقى مهارة االستماع لدي التالميذخدام معمل اللغة تأن اس
 

  البحثأهداف   -د  

معرفة مدى فعالية استخدام معمل اللغة ىف تدريس مهـارة          يهدف البحث إىل    
 سالمية دار العلوم جمالينجكا جاوا الغربيةثانوية اإلاالستماع ىف املدرسة ال

 



 

 
 

٤

  فوائد البحث  -ه 

 الفوائد النظرية -١

o      من هذا البحث هو لتأكيد النظريـة أن اسـتخدام           جندهامن الفوائد النظرية اليت 
لغة الفعال يساعد املعلم و التالميذ على جناح عملية تعلم اللغة العربيـة و              معمل ال 
 .خاصة ىف تدريس مهارة االستماع، تعليمها

o            ثانوية ترجى نتائج هذا البحث تعطى املعارف و املعلومات للباحث و للمدرسة ال
رة سالمية دار العلوم جمالينجكا جاوا الغربية ملواجهة التغيريات ىف تدريس مهـا           اإل

 .االستماع

o   إىل البحوث القادمة املتعلقة بتدريس      ينخر آ نينتائج هذا البحث يدافع باحث    ترجى 
 .مهارة االستماع حىت يظهر أحسن النظريات اجلديدة

 الفوائد التطبيقية -٢

سالمية دار العلوم جمالينجكا جـاوا      ثانوية اإل يستطيع مدرسو اللغة العربية ىف املدرسة ال      
 معمل اللغة فعاال لنجاح تعلم اللغة العربيةالغربية أن يستعملوا 

 
  حدود البحث -و 

 ة املوضوعيوداحلد -١

 استخدام معمل اللغة ىف تـدريس مهـارة         فعاليةحدد الباحث موضوع البحث عن      
 )فهم املسموع( أو االستماع للفهم يعىن استماع اليقظ، االستماع

 ة املكانيوداحلد -٢

سالمية دار العلوم جمالينجكا جاوا الغربيـة       ية اإل ثانوينفذ الباحث البحث ىف املدرسة ال     
 ) احلادي عشر(ثاىن للصف ال

 ة الزمنيوداحلد -٣



 

 
 

٥

  مسستري ثانم٢٠٠٩-٢٠٠٨يعقد البحث ىف هذه املدرسة ىف السنة الدراسية 
 

 مصطلحات البحث  -ح
و .  تعين أثر  effectتأخذ من كلمة    ) عند اللغة اإلجنليزية   (Effectiveness ي ه فعالية -١

حتقيق األهداف الكاملة بأبسط الطرق و أيسر       ىف    فعل شيئا ليكون له أثر     يهفعالية  
 اجلهد و أقصر الوقت

 ىل األهداف املرجوةللوصول إ) وسائل(شيء  استخدام هو استفادة -٢
 هو معمل مزود بتسجيالت و وسائل لتمكني -يرادف مبخترب اللغة- معمل اللغة -٣

 .١لسماع و املعايشة من خالل التسجيالتاملتعلمني من ممارسة اللغة عن طريق ا
 إنصات إىل الرموز املنطوقة مث تفسريهاهو عملية  االستماع -٤

رئاسة وزارة  ية إسالمية حتت    ثانوية اإلسالمية دار العلوم هي مدرسة       ثانواملدرسة ال  -٥
احتـاد األمـة     "ؤسسـة موهي تقوم ـا     ، الشؤون الدينية اجلمهورية اإلندونيسية   

 ٩ و هي وقعت ىف شارع سييت أرِملة رقـم  ،Persatuan Ummat Islam "اإلسالمية
 . جاوا الغربيةMajalengkaماجالينجكا 
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 الفصل الثاىن

 اإلطار النظري
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 الفصل الثاين
 اإلطار النظري

 
  معمل اللغة :املبحث األول

  مفهوم معمل اللغة-١
 معروف ىف أمريكا منـذ      و هو . يرادف مصطلح معمل اللغة مبخترب اللغة     

. ١ العامل الثانية  حربم لتعليم اللغة األجنبية على اجلنود األمريكيني عند         ١٩٤٩سنة  
و عرفه عبد الغين عبود بأنه معمل مزود بتسجيالت ووسائل لتمكني املتعلمني مـن              

 و عرفـه علـي   .٢ممارسة اللغة عن طريق السماع و املعايشة من خالل التسجيالت   
مد علي السيد بأنه غرفة مصممة خصصيا لتعليم اللغات األجنبية جيلس           القامسي و حم  

الطالب يف مقصورات صغرية يفصل بعضها عن بعض جدران مانعة للضوضاء            فيها
 ىف مقدمـة    و للمعلـم منصـة    . لطالب ااور له  حبيث ال يسمع الطالب ما يقوله ا      

العب األسطوانات و   مزودة جبهاز التسجيل و     ، مواجهة ملقصورات الطالب  ، املخترب
حيث تتيح له السماع و التحدث مع الطالب مجيعا أو مع أي            ، مساعتني و ميكرفون  

و ىف الزمن احلاضر يبـدل      ، ٣منهم على حدة بواسطة مفاتيح لوحة حتكم أمام املعلم        
 .احلاسوب وظيفة هذه اللوحة

    
 

                                                 
١ B.R. Bugelski, The Psychology of Learning Applied to Teaching (New York: The Bob-Merril Company, 

Inc., 1964), hlm. 244 
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  األسس الستخدام املعمل-٢
عادات صوتية و هي تكتسب عـن     األساس النظري يعترب أن اللغة جمموعة       

و ، و معمل اللغة يوفر اجلو املناسب لتكوين العادات اللغوية. طريق احملاكاة و التكرار
 .هو يقدم املادة اللغوية ويوفر الوقت الالزم للتدريب

يؤكد علم اللغة النفسي أمهية تعاقب املهارات األربع املعروفة عند تعلـم            
و من هذه   ،  باالستماع مث الكالم   نفسية للبدء و هناك خصائص جسمية و      . اللغات

 :اخلصائص 
فالنطق الصحيح يعتمد على مساع األصوات      . إن تدريب االستماع يسهل الكالم     •

 بدقة و التمييز بني هذه األصوات
 إن التركيز على مهارة واحدة  ىف وقت واحد يسهل عملية التعلم •

 الكاىف فإن احتمال وقوعه ىف      إذا طلبنا من الدارس أن يتكلم قبل توفري االستماع         •
 اخلطأ يكون كبريا

إن قيام الدارس باالستماع غري املدرب إىل  تلفظـه اخلـاطئ أو إىل أخطـاء                 •
الدارسني اآلخرين قد يؤدي إىل تشويش الدارس و عجزه عن متييز األصـوات             

 الصحيحة

عـن  ، يساعد املعمل اللغوي الدارس على التدريب على االستماع اجليد الواعي          •
و يكون الدارس بعيدا عن مساع      ، ريق تكرار االستماع إىل اللفظة لعدة مرات      ط

 .تلفظ اآلخرين حىت ال تؤثر أخطاؤهم ىف صحة التلفظ
يصفى الدارس ىف معمل اللغة إىل الدرس املسجل        ، بالنسبة لألساس العملي  

غري وجل  فيجري متريناته   ، مث يسري بالسرعة الىت تالئم قدراته     ، عدد املرات الىت تكفيه   
 . ١إذا حلن ىف اللفظ أو أخطأ ىف اإلجابة، من سخرية بعض زمالئه
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  أمهية معمل اللغة-٣
إن معمل اللغة وسيلة تعليمية ال تتحقق فائدا إال على يد معلم خبري 

و إذا توافرت املواد . يستطيع أن يدمج ما حيققه املعمل ىف الربنامج الذي يقدمه
لصيانة الفنية و كفاءة املعلمني فإن معمل اللغة يستطيع أن و خربة ا، التعليمية الالزمة

 :حيقق الفوائد اآلتية
 يستمع الدارس إىل اللغة األجنبية و يرددها طوال فترة وجوده ىف املعمل •

يكتسب الدارس خربة ىف االستماع ألصوات غري صوت مدرسه و فهم مضمون             •
 حديثها

فيمتنعون عن ، ثري من الدارسنيكثريا ما يغلب اخلجل و اخلوف من اخلطأ على ك        •
 اإلجابة عن األسئلة حىت ال يتعرضوا للوم املعلم و سخرية الزمالء

ض األخطاء اليت يرتكبها و اليت يسارع       عال يستمع الدارس إال اللغة السليمة و ب        •
 املعلم لتصحيحها

بينمـا يصـعب ىف الصـف       ، للدارس فرصة إعادة مساع ما يريد أكثر من مرة         •
 .يطلب من املعلم إعادة ما قاله أكثر من مرةالتقليدي أن 

تستطيع أجهزة املعمل أن تتوىل بكفاءة مترين الدارس على التكرار و احملاكـاة و               •
وهي بذلك حترر املعلم من األعمال الروتينية ليتفرغ        ، النواحى اآللية ىف تلعم اللغة    

 . ١للنواحي اإلنسانية اخلالفة ىف العملية التعليمية
 مل اللغة أنواع مع-٤

اللغة و : إن هناك شيئني مييزان اإلنسان عن احليوان" : بول كنغ "لقا
 فكر ووقد أخذ اإلنسان منذ قدمي الزمان يستخدم اآللة ىف شىت االت . اآللة

م استطاع أحد رجال الصناعة األمريكان و ألغراض ١٩٣٤و ىف عام . استخدامها
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 على شريط معدين ميكن االستماع صناعية إنتاج آلة تربية تقوم بتسجيل الصوت
ألنه يعكس لنا الصوت كما ". مرآة الصوت"ويسمى اختراعه . إليه مرات ومرات

 .    ١و هذا االختراع هو نقطة البدء  ىف صنع خمتربات اللغة. تعكس املرآة الصورة
 :٢فهي،  آتية ثالثة أنواعوهذا يتصور ىف، تطور خمترب اللغة يوما بعد يوم

 ماعخمترب االست -)أ 

حيتوى هذا املخترب على جهاز تسجيل واحد مثبت ىف لوحة التوزيع الرئيسية أو             
املنصة يتصل بأسالك مبقصورات الدارسني الىت حتتوى على مساعات و مفتـاح            

 .لضبط درجة ارتفاع الصوت
فينصت الدارس  . مالءيستخدم هذا املخترب للتمرين على االستماع و الفهم و اإل         

.  و حييب عن أسئلة مكتوبة ليثبت مدى استيعابه ملا مسـع           لقصة قصرية أو مقال   
 .وكذلك مستعمل للتدريب على الترمجة الفورية و االختزال و السرعة ىف الكتابة

 املخترب االذاعي -)ب 

حيتوي على منصة املعلـم     ، هذا املخترب يسمى أيضا مبخترب االستماع و الترديد       
و حتتـوي كـل   . ارسـني يذيع منها برامج مسجلة أو حية على مقصورات الد    

مقصورة على مساعتني و مفتاح لضبط ارتفاع الصوت و مضـخم للصـوت و              
 .ميكروفون متصل بالسماعات

و يقوم الدارس باالستماع للربامج و االجابة عما يطلب منه و يسـمع نفـس               
كما أن املعلم يستطيع أن يتصـل بـه و   ، الوقت صوته و هو جييب عن االسئلة    

 .يصحح معه أخطاءه
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 ترب االذاعة و التسجيلخم -)ج 

يتميز هذا املخترب عن املخترب اإلذاعي بوجود جهاز تسجيل ىف كل مقصورة من             
مقصورات الدارسني إىل جانب السماعات و امليكروفون و مفتاح ضبط ارتفاع           

 .الصوت
وبذلك يتمكن كل دارس من االنصات إىل الربنامج املذاع من منصـة املعلـم              

و يسمع صوته و هو يردد عن طريق        ، د ما يطلب منه   فيجيب عن األسئلة أو يرد    
 .ويسجل صوته وهو جييب عن األسئلة، امليكروفون املتصل بسماعاته

و يزيداا بنوع املختـرب     ، وال خيتلف علي القامسي و حممد علي السيد ذه األنواع         
حيث زود املخترب جبهاز فيـديو و       ، وهو أمكن إدخال الصوت و الصورة     ، احلديث
ميكـن  . و زود أيضا باحلاسـوب    ، ١إضافة إىل التجهيزات ىف األنواع السابقة     شاشة  

 أو يشاهدوا الصورة    سموعةاملتعلمون ىف هذا املخترب احلديث أن يستمعوا إىل املواد امل         
  . أو األفالم و يسجلوها

 
  األنشطة ىف معمل اللغة-٥

ام الدروس نظ) ١: مها، ميكن أن يقوم تدريس اللغات ىف املعمل على أساسني 
 .Library systemو نظام املكتبة ، Broadcast systemاملذاعة 

ىف هذه احلالة يعمل التالميذ كمجموعة ويسـتخدمون        .   نظام الدروس املذاعة   -)أ
وبوسيطة أجهـزة   ، و عن طريق وحدة االذاعة ىف املعمل      ، نفس الدرس املسجل  

ن بالتدريبات احملددة   مث يقومو ، االتصال يستمعون إىل شرح املدرس و توجيهاته      
 .هلم

                                                 
�= ا#$�*١� *�0�= و �.�N#ا =� ١٧٤ص ، ا#���% ا#$���،  �



 

 
 

١٢

ال يتقيد . حيضر التالميذ ىف هذه احلالة إىل املعمل ىف أوقات حمددة.  نظام املكتبة-)ب
 أو أشـرطة    او إمنا خيتار كل التلميذ شـريط      ، مجيع التالميذ بدرس معني واحد    

و ميكنه أن يتقدم . التسجيل اجلاهزة و املرتبطة بالدروس و املوضوعات املناسبة له
 .١ دروسه و التدريبات اللغوية املطلوبة حسب سرعته و قدرتهىف

 

و هـي   ، يدةمترينات عد ىف  تكون عملية التعليم و التعلم ىف املعمل اللغة         
التمرينات املختربيـة   ) ٢(و  ، التمرينات املختربية للمبتدئني  ) ١: (نيتنقسم إىل قسم  

 .٢متقدمنيلل
لطالب بأساسيات اللغة العربية التمرنات املختربية للمبتدئني حتاول تزويد ا 

و فهم قطـع    ،  و أدائها  كأصواا و تنغيم مجلها و تراكيبها و فهم احملادثات البسيطة         
 :كما يأيتمن التمرينات للمبتدئني . نثرية سهلة مقروءة منها

 التكرار) أ
التكرار أبسط أنواع التمرينات املعروفة ىف تدريس اللغات األجنبيـة بـالطرق            

و يتخـد  . يطلب املدرس من طالبه تكرار ما يقوله بصـورة دقيقـة   إذ  احلديثة
و ، تكرار املفردات ) ٢(و  ، تكرار األصوات ) ١(: هي  ، التكرار أشكاال خمتلفة  

 .تكرار اجلمل) ٤(و ، تكرار العبارة) ٣(
 التعويض) ب

أصبح هذا القالـب    ، فهم الطالب قالبا لغويا معينا و ردد عدة مجل على منواله          
 تقتضيها مواقف   ءا من عادات الطالب يستطيع أن يصوغ مجال أخرى        اللغوي جز 

 :كما ىف املثالميكن أن يكون التعويض . احلياة املختلفة
 ما عندي قلم:  املدرس
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 ما عندي قلم : الطالب
 كتاب:  املدرس
 ما عندي كتاب:  الطالب
 كراسة:  املدرس
 ما عندي كراسة:  الطالب 

 التحويل) ج
فيه املدرس مـن    إذ يطلب   ، ينات املستعملة ىف تعليم اللغات    هو من أقدم التمر    

 : مثل.الطالب قلب اجلملة من حالة حنوية معينة إىل حالة أخرى
 املدير موجود:  املدرس
 املدير ليس موجودا:  الطالب
 الكاتب مشغول:  املدرس
 الكاتب ليس مشغوال:  الطالب 

 اإلضافة) د
و . مث يكررها مضيفا إليها عبارة معينة     ، ينيستمع الطالب إىل كل مجلة ىف التمر       

 :مثل.  ىف أول اجلملة وقد تكون ىف ايتهااإلضافةقد تكون 
 بالتعبشعر :  املدرس
 قال إنه شعر بالتعب:  الطالب
 باجلوعشعر :  املدرس 
 عقال إنه شعر باجلو:  الطالب

 الربط) ه
. رمهاعلى الطالب تذك  املنبه ىف مترينات الربط من مجلتني قصريتني يسهل         يتألف  
 :مثل
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 فقد حممد ساعته. كان حممد يسبح ىف النهر:  املدرس
 بينما كان حممد يسبح ىف النهر فقد ساعته :  الطالب 
 كسر خالد ساقه. كان خالد يلعب الكرة:  املدرس 
 بينما كان خالد يلعب الكرة كسر ساقه:  الطالب

 التحوير) و
 :مثل. أسلوب آخر الطالب بيقول املدرس مجلة فيحورها

 رأيت الرجل:  املدرس
 رأيته:  الطالب
 رأيت املرأة:  املدرس
 رأيتها:  الطالب

 القياس) ز
و تأيت إجابة الطالـب     ، القياس من مجلة خربية و سؤال قصرية      تتكون مترينات   

 :مثل. على اجلملة مع شيء التغيري املناسبقياسا 
 و فاطمة، ذهب حممد إىل املدرسة:  املدرس 

 ذهبت فاطمة إىل املدرسة:  البالط
 و التلميذة، كتب التلميذ الدرس:  املدرس
 كتبت التلميذة الدرس:  الطالب

 األسئلة و األجوبة) ح
جيب أن تكون اإلجابة عن أسئلة التمرينات املختربية حمدة ال حتتمل أكثر مـن               

 واحد و جيب أن يعرف الطالب اإلجابة املطلوبة منه عن طريـق             جواب صحيح 
 :مثل.  ىف أول التمرينلتعليمات و املثالا

 هل أبوك ىف املكتب؟:  املدرس
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 املكتبإىب ىف ، نعم:  الطالب
 هل أخوك موظف؟:  املدرس
 أخي موظف، نعم:  الطالب

 
 :و من التمرينات املختربية للمتقدمني

  مترينات مراجعة التراكيب اللغوية) أ
لغوية األساسية ليظل الطالب على     جيب إعداد مترينات خاصة ملراجعة التراكيب ال      

و املادة اللغوية املوجودة ىف هذه التمرنات تكون أكثر تعقيدا من تلك            . صلة ا 
     .اخلاصة للمبتدئنياملوجودة ىف التمرينات 

   التمرينات األدبية) ب
و علـى األخـص الشـعر و        ، إعداد أشرطة خاصة ترافق دروس األدب     جيب  

   .ىل النص األديب و يتبعونه يستمع الطالب إ.املسرحية
  مترينات األساليب اللغوية) ج

      .فكل موقف يتطلب أسلوبا معينا يناسبه، يات متباينةغة على مستوالل تستعمل
   مترينات اللهجات)د

و مع ذلك جيب أن يطلع املتقـدمون        ، يدرس الطالب اللغة األجنبية هلجة خمتارة     
   . منهم على بقية هلجات تلك اللغة

  اللقطات اإلذاعية) ه
وهـم  . يتمرن املتقدمون على فهم نشرات األخبار اإلذاعية ىف اللغة األجنبيـة          

  .الشرائط املسجلةيستطيعون أن يستمعوها مباشرة أو من 
   احملاضرات) و
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و اسـتعماله   . خمتلفةيساعد تسجيل بعض احملاضرات اجلامعية املختارة ىف فنون         
   .تلف بالشرائط املسجلةلتدريس اللغة األجنبية ال خي

 
  االستماع: املبحث الثاين

  مفهوم االستماع-١
 ١إنصات إىل الرموز املنطوقة مث تفسريهااالستماع هو عملية 

 أمهية تعليم االستماع -٢
فـال يكفـى   ، ينطلق من كوا وسيلة االتصال ، لقد أصبح تعلم و تعليم لغة ما      

فعملية االتصال ليست متكلما فقط بل هي       . هاملتعلمها أن يتكلم ا بل ال بد أن يفهم        
و ضـرورة   . فقد يتبادل االثنـان األدوار    ، تتضمن متكلما و مستمعا ىف ذات الوقت      

السرعة ىف فهم الرموز املسموعة ىف منطها الطبيعي مييز هذه املهارة عن املهارات الثالث              
متنوع ، تعلم لعدد كبري  ولذا فإن التنمية الفعالة هلذه املهارة تتطلب تعريض امل        ، األخرى

و ، و واسع من مواقف احلديث للناطقني باللغة متناولني فيهـا موضـوعات مألوفـة             
 .٢مستخدمني اإليقاع  العادي للحديث ىف اللغة املتحدثة

فالتلميذ . هذا يبني لنا أن مهارة االستماع هي مهارة أساسية للمهارات األخرى          
 يستوعب مهارات الكالم و الكتابة و القراءة        الذي له مهارة االستماع اجليدة ميكن أن      

 .بسهولة
  

 طبيعة االستماع -٣
نصات  و اإل  listening و االستماع    hearing  بني السماع  Brownيفرق براون   

auding .          يسـمع  ، فالسماع شيء ال إرادي حيدث لإلنسان دون تدخل منه أو اهتمام
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لكنهم يسـتمعون باهتمـام     . ائرالتالميذ مثال ضوضاء السيارة ىف الشارع أو شدو الط        
فاالستماع يكون مع الفهـم و التحليـل و         . احلوار بني طرفني  بأو  ، توجيهات املدرس ب

. إال أن الفرق بينهما يكون ىف الدرجة ال ىف النـوع          ، و االنصات كاالستماع  . التفسري
 .  ١فاالنصات استماع مع الفهم و التحليل و التفسري و النقد

 

  أنواع االستماع-٤

  :٢م االستماع إىل ما يليينقس
 )أو االستماع اهلامشي (  االستماع غري املركز -)أ

وهو االستماع الغالب يف اتمعات ، ذلك االستماع الذي متارسه العامة جتاه املادة             
 .أو من جمالسهم  ،م املرئية أو املسموعةاملسموعة من وسائل اإلعال

ض يف  طوط العريضة ملا يقال دون اخلـو      ويعىن هذا النوع من االستماع مبعرفة اخل      
ومعظم اسـتماع   . ، كما يشوبه خلل يف الفهم والنقل      التفاصيل، ودون احلكم عليه   
 .صغار السن من هذا النوع 

ائـه إىل املتعـة     وهو االستماع الذي يهدف املرء من ور       . االستماع االستمتاعي  -)ب
 . غلب عليهإال أن املتعة ت.. حتليل، وتفسري  ، والنفسية والروحية، وال خيلو من فهم

، وإىل احملاضر الذي يعمد إىل بـث روح          مثل االستماع إىل من يلقي الشعر      وذلك
 .رح كما يف األمسيات واملهرجاناتامل

إىل معلمهـم حينمـا     _ وخصوصا يف املرحلة االبتدائية     _ ومنه استماع الطالب    
 .اتا يف مادة األناشيد واحملفوظاتينشدهم أبي
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وهو االستماع الذي يهدف املرء من ورائه إىل املادة املسموعة           .ماع اليقظ  االست -)ج
 ذلك غالبا ما يكون يف احملاضرات و       حتليلها، وتفسريها و   نفسها؛ بقصد فهمها، و   

 .الندوات و قاعات الدروس
وهو االستماع الذي ال يقف املرء من ورائه علـى الفهـم ،             .  االستماع النقدي  -)د

فسري بل يتعدى ذلك إىل مقارنة ما مسعه مبا يراه ويعتقده من خالل             والتحليل  ، والت   
األسس واملبادئ الكامنة فيه ، مث يصدر احلكم له أو عليه ، وقد يكون بعد املقارنة                

 .مناقشة 
 من الثقافـة والـوعي      ية كاف ةوهذا النوع من االستماع ال يأتى إال ملن لديه قدر         

 .والتخصص
 

  أهداف تدريس االستماع-٥
 :يهدف تدريس االستماع لغري الناطقني باللغة العربية إىل حتقيق ما يلي

التعرف على األصوات العربية و متييز ما بينها من اختالفات صوتية ذات داللة  -)أ 
 . و بنطق صحيح، عندما تستخدم ىف احلديث العادي

 .التعرف على احلركات الطويلة و احلركات القصرية و التمييز بينها -)ب 
 . األصوات املتجاورة ىف النطقالتمييز بني -)ج 
 التعرف على كل من التضعيف أو التشديد و التنوين و متييزها صوتيا -)د 

 إدراك العالقات بني الرموز الصوتية و الرموز املكتوبة -)ه 

 .االستماع إىل اللغة العربية دون أن يعوق ذلك قواعد تنظيم املعىن -)و 
 ةمساع الكلمات و فهمها من خالل سياق احملادثة العادي -)ز 
املعىن (إدراك التغيريات ىف املعىن الناجتة عن تعديل أو حتويل ىف بنية الكلمة  -)ح 

 )االشتقاقي
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 فهم استخدام الصيغ املستعملة ىف اللغة العربية لترتيب الكلمات تعبريا عن املعىن -)ط 

و األعداد و األزمنة و األفعال و غريها ، فهم استخدام العربية للتذكري و التأنيث -)ي 
 .ستخدمة ىف اللغة من أجل توضيح املعىنمن اجلوانب امل

 .فهم املعاىن املتصلة باجلوانب املختلفة للثقافة العربية -)ك 
إدراك أن املدى الداليل للكلمة العربية قد خيتلف عن ذلك الذي تعطيه أقرب  -)ل 

 . كلمة ىف لغة املتعلم الوطنية
 .فهم ما يريد املتحدث التعبري عنه من خالل وقع و إيقاع و تنغيم عادي -)م 
 .إدراك نوع االنفعال الذي يسود احملادثة و االستجابة له -)ن 
 . ١ املواقف اليومية احلياتيةاالستفادة من حتقيق كل هذه اجلوانب ىف -)س 
 
 الطرائق ىف تدريس االستماع -٦

 ٢الطريقة املباشرة) أ
ميكنهم ي أن الطالب وهرت هذه الطريقة عندما لوحظ ىف النشاط اللغظ 

التكلم و عن طريق ، ستماع لقدر كبري من التحدث اق االتعلم فهم اللغة عن طري
هي اليت و لوحظ أيضا أن هذه الطريقة ، ا ىف مواقف حيوية و مناسبة للطالب

 عندما و أيضا اللغة الثانية بدون صعوبات كثرية، يتعلم ا الطالب لغتهم الوطنية
على ربط كلمات اللغة  و تعتمد هذه الطريقة. ينتقلون إىل بيئة هذه اللغة الثانية

م املعلم أو املتعلمة و مجلها و تراكيبها باألشياء  و األحداث من دون أن يستخد
 .الطالب لغتهم الوطنية

سلسلة من اجلمل تدور الطريقة املباشرة تبدأ بتعليم املفردات أوال من خالل  
درسة و  املمثل االستيقاظ و تناول الطعام و الذهاب إىل، حول أنشطة احلياة اليومية
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٢٠

هذه الطريقة على نظرية  و لقد استندت .مث تنتقل إىل املواقف العامة، زيارة الطبيب
التفكري بواسطة اللغة املتعلمة عن طريق أساسها أن الطالب ميكن أن يتعلم منذ البداية 

 من ها مياثلهاقو األفكار ربطا مباشرا مبا يطابوضوعات و األشياء و املواقف بط املر
 اليت اليبس و األت و املصطلحات و عن طريق استخدام كل احليل و الوسائلالكلما

 .تساعد على منو القدرة على االستماع و الكالم
مثال . الطريقة املباشرة لتدريس االستماعاملعلم و الطالب ميكن أن يستخدم 

ومعرفة الطريقة السليمة إلخراج األصوات مث التدرب ، اجلهاز الصويتعند دراسة 
 .ى نطقهاعل

 
 ١الطريقة السمعية الشفهية) ب

فقد أخذت عملية ، يوصف العصر الذي نعيشه اآلن بأنه عصر االتصال
و  .و تركز هذا االهتمام على فهم اللغة و التكلم ا. االتصال بني الدول تزداد

السمعي "نتيجة لالهتمام بزيادة القدرة على االتصال باللغة األجنبية ظهر مصطلح 
دف إىل إتقان مهارات االستماع و الكالم أوال ليطلق على طريقة " الشفهي

 .مهارات القراءة و الكتابة ثانياكأساس إلتقان 
الشائعة ىف احلياة وارات مستندة إىل التعبريات األساسية و تبدأ هذه الطريقة حب

 مث  على الشريط إىل انتباه املدرس أو النموذج املسجلفيستمع الطالب، اليومية
صغرية مث كل جمموعة ، تبدأ بتكرار مجاعي من الطالبو عملية التكرار . هونرريك

 .ور على كل طالب مبفرده مث يأيت الد،على حده
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٢١

 ١طريقة التحفيظ و التسميع) ج
فقد . و هي من الطرائق القدمية اليت يعود تارخيها إىل بدء التعلم النظامي 

 وقد ذكرت ذلك كتب تاريخ التربية .ميالصينية القدكانت مستخدمة ىف نظام التربية 
على احلفظ  و فيها يرغم املتعلم،  املتخصصون مترينا للذاكرةو قد عدها. و تطورها

تعيني : تستند هذه الطريقة إىل خطوات ثالث هي.  و االستماعو التذكر و التقليد
 .و تسميعه أمام الطالب، حفظهو ، الواجب املطلوب

طريقة ينحصر ىف حتفيظ طلبته املادة أو ه اللقد كان واجب املدرس ىف هذ
، و يقومون بالترديد بصوت مرتفع، بقراءا أمام الطالبو ذلك ، النصوص املطلوبة

 و بعد أن حيفظوها تبدأ عملية التسميع .و هكذ حىت يتم حفظها عن ظهر قلب
 .لطالب بعد طالب أمام زمالءه

 علم أن يعد املادة الدراسيةلذلك على امل، حتتاج هذه الطريقة إىل وقت واسع 
 .للحصة املعدةالكافية املناسبة 

 
 الوسائل ىف تدريس مهارة االستماع -٧

 هي كل ما يستخدم قناة إليصال Suparnoوسائل التعليم كما ذكر سوبرنو 
 أن وسائل Effendiوذكر أفندي ). مرسل إليه(رسالة أو معلومة من مصدر إىل هدف 

وعند بشري عبد الرحيم . ٢ة التعليم سهال ويزيد الدرس وضوحاالتعليم هي ما يزيد عملي
الكلوب أن الوسائل التعليمية هي جزء ال يتجزأ من عملية التعليم اليت جيب أن تشترك 

و كان عبد العليم إبراهيم عرف . ٣األيدي واحلواس لتكون ناجحة مالئمة لفطرة الطفل
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٢٢

على تفهيم التالميذ من الوسائل التوضيحية وسائل التعليم بأا كل ما يستعني به املعلم 
 .١املختلفة

كل ما يستخدم املدرس لتسهيل املادة  ومن هنا وجدنا أن الوسائل التعليمية هي
 .الدراسية وتوضيحها يف عملية التعليم لتحقّق األهداف الدراسية

يت و من الوسائل املعينة ال. ستماع حاجة إىل الوسائل املعينةيف تعليم مهارة اال
 :ميكن استخدامها

 لوحة النطق )أ 

 يكون غالبا على شكل –هي عبارة عن رسم ختطيطي جلهاز النطق 
 يشمل عدة ِنقاط توضح مواقع أعضاء النطق أثناء نطق –الوجه البشري 

. إن اللوحة تساعد املدرس على معاجلة بعض الصعوبات النطقية. األصوات
ضاء النطق ووظيفة كل منها مث وعند بداية استخدامها يوضح املدرس أمساء أع

يرشد الدارس ملعرفة مواقع تلك األعضاء أثناء النطق لصوت معني حىت يعرف 
 .ما يتم داخل اجلوف الفموي وهو ينطق بصوت

  الصور والرسوم املفردة )ب 

. ويف تدريبات التمييز السمعي تستخدم الصور املفردة ألهداف متعددة
 .أن تصاحب التسجيالت الصوتيةوينبغي هلا . منها ما هو موضح أدناه

إذا أراد املدرس . التركيز على أول صوت أو أوسطه أو أخره يف كلمة: األول
، فيمكنه اللجوء إىل صور "خ"تدريب الدارس على استماع ونطق صوت 
.  أفرخ– سخلة –مثل خيل . تشمل ذاك الصوت يف أوهلا وبعضها يف آخرها
 األيسر اسم الصورة حبيث يربز تلصق كل صورة على بطاقة ويكتب جانبها

رف لون متطرف إضافة إىل ذلك يكتب احلاحلرف الذي يرمز الصوت اهلدف ب
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٢٣

 . املفرد للصوت اهلدف على بطاقة صغرى منفصلة أو مدجمة
كأن ينطق املدرس ثالث . وقد جيري التجريب خالفا ملا سبق الذكر: الثاين

مثل . تقاربه منهويف غريها صوت م" ش"يف واحدة منها صوت . كلمات
مث يطلب . ويعرض مع كل كلمة صورة لتوضيح معناها" سكني-كبش-كأس"

عن طريق إعادا أو وضع رمز " ش"على من الدارس حتديد الكلمة الشاملة 
على املربع ) �(كأن يضع الدارس عالمة . عليها حسب ورودها يف النطق

 .قإذا نطقت الكلمات على التوايل الساب . � � �  .الثاين
يطلب من الدارس إعادة أول صوت يف الكلمات اليت ينطقها املدرس : الثالث

كما يطلب منه تصنيف الصور بناء على الصوت األول من اسم كل صورة 
يف " غالّية وغنم وغصن"يف صنف وصورة " قطّ وقلم وقالدة"كأن جيمع صورة 

 .صنف آخر
أخرى خاطئة، حبيث واحدة منها صحيحة و. ع الصوت على مجلينتضيو: الرابع

مث يعرض املدرس الصورة . خطئت اجلملة الثانية عن طريق تبديل صويت بسيط
وعلى الدارس متييز الصوت األصلي من احملرف . املعربة ناطقا اجلملتني مجلة مجلة

هذا "، أو عن طريق القول "ال"أو " نعم"عن طريق رفع بطاقة مكتوب عليها 
 :لتني ما يليومثال اجلم". هذا صواب"و " خطأ

 .نعم :الطالب . هذا مفتاح- :املدرس

 .ال  . هذا مفتاح- 

وعند تسميع األصوات يستحسن استخدام التسجيل الصويت بدال من 
 .النطق الشفوي

  الثنائيات الصغرى )ج 

الثنائيات الصغرى هي كلمتان خمتلفتان يف املعىن ولكنهما متساويتان يف 



 

 
 

٢٤

مثل قلب . يا كان أم وسطيا أو ائياالنطق إال يف موقع صوت واحد، بدائ
 .وكلب، مجل وجبل، قال وقاس

 الصور املسلسلة )د 

وقد يكون التصوير على . هي جمموعة من الصور اليت حتكي قصة معينة
 .بطاقات منفصلة أو على صفحة كبرية من الكرتون باألرقام أو بدوا

ا و و يستمع الطالب إليهيقص املعلم أو الشريط املسجل عن قصة 
 و بعده من املمكن أن يطلب املعلم من . الصور املسلسلة تتعلق اأمامهم

    .ناظرين إىل هذه الصور املسلسلةالطالب أن يقصوا تلك القصة بلغتهم 
 الصورة املركبة  )ه 

تتناول هذه الصورة موضوعا معينا، مثل حديقة احليوانات وحمطة 
. ناصر اليت تكون املوضوعالقطار وغريها فتشمل عدة أشخاص وغريهم من الع

ترسم الصورة على لوحة كبرية مث تلصق على السبورة حبيث يستطيع اجلالس 
حياول الدارس إدراك مضمون الصورة وهو يلقي . يف مؤخرة الفصل من رؤيتها

 .األسئلة عنها للمدرس والعكس
وبعد ما يتعرف الدارس على مضمون الصورة، يقرأ املدرس القصة 

وكلما انتهى من كل قطعة كلما طلب من الدارس أن يشري إىل . قطعة قطعة
وقبل تكليفه بإعادة القصة . جزء من أجزاء الصورة اليت تتكلم عنه القطعة
 .١باإلشارة إىل الصورة تقدم إليه األسئلة االستيعابة

 ذوات األشياء )و 

، الكتاب، القلم: مثل، تستخدم لبيان معاىن املفردات احملسوسة بدون الترمجة
ف املفردات أو الكلمات اجلديدة حنو تعريستخدمها املعلم لت .و غريها، السبورة
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٢٥

و " هذا كتاب"أو يقول ، قلم ذاتهو هو يشري إىل " هذا قلم"ملعلم يقول ا .الطالب
و حنو ، وهو يشري إىل سبورة ذاا" هذه سبورة"أو يقول ، هو يشري إىل كتاب ذاته

 .ذلك
 مناذج جمسمة )ز 

تستخدم لبيان معاىن املفردات من األشياء الىت ،  ذوات األشياءهي أشياء تتمثل
 مثال .مسيارة لداللة على السيارة: مثل. حضورها ىف الفصلأو يصعب ال ميكن 

   .مسيارة لداللة على السيارةوهو يشري إىل " هذه سيارة"يقول املدرس 
 املسجالت )ح 

القرص و حنوها و ) ةلتسجيل املواد السمعي(شرائط التسجيل من املسجالت 
 تسجل فيها مناذج جيدة ).لتسجيل املواد السمعية البصرية (من املسجالت الرقمية

ما الصور و األفالم و للترتيالت القرآنية أو إلقاء الشعر أو احملاضرات أو اخلطب و 
 . من املواد الدراسية السمعية و البصريةإليها

ت من احملادثة أو القراءة أو التسجيال أمام الطالب  املدرسمعأن يسميكن 
ها بلغتهم أو أن يكتبوا الفكرة مث يطلب منهم أن يقصو، اخلطابات أو احملاضرات

    .أو يعطيهم األسئلة عنها، يكملوا الفراغ ىف ورقة اإلجابةاألساسية منها أو 
 اإلذاعة )ط 

سبة على املدرس أن خيتار مادة اإلذاعة املنا.  العربيةيراد منها إذاعة املذياع
 .١و غريها، و حيام اليومية، و سرعة الكالم، بكفاءة التالميذ من ناحية الفصاحة

 ولكن هذه الوسيلة .الوسيلة السابقةو خطوات تدريسها كما قد سبق بيانه ىف 
 .صعبة ىف اختيار املواد اإلذاعية املناسبة للتالميذ اإلندونيسيني
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٢٦

  االختبارات لقياس مهارة االستماع-٨
 :منها، مهارة االستماع هناك أنواع عديدة من االختباراتلقياس 

 اختبار الصورة والكلمات )أ 

، املعلم يقول أربع كلمات. توجد الصورة أمام الطالب و جبانبها رقم البند املتسلسل
 .و الطالب يكتب جبانب الصورة رقم الكلمة املطابقة. واحدة منها تطابق الصورة

 اختبار الصور و الكلمة)ب 

و عليه أن خيتار الصورة اليت تطابق . ويسمع كلمة واحدة، طالب عدة صورأمام ال
 . الكلمة

 اختبار الكلمة املختلفة )ج 

و على الطالب حتديد . اثنتان متطابقتان و واحدة خمتلفة، يقول املعلم ثالث كلمات
 الكلمة املختلفة  

 اختبار الكلمتني املتطابقتني )د 

و على الطالب حتديد . قتان و واحدة خمتلفةاثنتان متطاب، يقول املعلم ثالث كلمات
 .الكلمتني املتطابقتني

 اختبار اجلملة املختلفة )ه 

و على الطالب حتديد . اثنتان متطابقتان و واحدة خمتلفة، يقول املعلم ثالث مجل
 .اجلملة املختلفة

 اختبار اجلملتني املتطابقتني )و 

و على الطالب حتديد . ةاثنتان متطابقتان و واحدة خمتلف، يقول املعلم ثالث مجل
 اجلملتني املتطابقتني

 اختبار الكلمة املسموعة )ز 



 

 
 

٢٧

و أمام الطالب أربع كلمات مكتوبة على ورقة . هنا ينطق املعلم كلمة واحدة
و تكون الكلمات متقاربة ىف . يضع الطالب دائرة حول الكلمة اليت مسعها. اإلجابة
 .النطق

 اختبار الثنائيات )ح 

و على الطالب متييز . و خمتلفتني أحيانا، ابقتني أحياناينطق املعلم كلمتني متط
 .التطابق و االختالف

 اختبار الصوت املسموع )ط 

و يطلب من ، يقول املعلم الكلمات الىت هلا أصوات متشاة ىف األول أو ىف  األخري
 . الطالب أن يكتب حرف األول أو األخري حسبما يسمع

 اختبار املقطع املنبور )ي 

اقرأ الكلمة التالية و ضع دائرة حول : مثل . ع النربة من كلمةيقرر الطالب موق
 ةٌ  + س + ر + مد :  املقطع ذي النربة الرئيسية

 اختبار الكلمة املنبورة )ك 

هنا يستمع الطالب إىل مجل من املعلم أو شريط تسجيل و يضع خطا أو دائرة حول 
 .إلجابةالكلمة املنبورة ىف اجلملة اليت يراها أمامه ىف ورقة ا

 اختبار نوع اجلملة )ل 

و يطلب منه أن يعرف هل ، يستمع الطالب إىل مجل من املعلم أو شريط تسجيل
 .اجلملة إخبارية أم استفهامية أم تعجبية باالستماع إىل نغمة اجلملة

 اختبار الصورة و اجلملة )م 

املعلم يقول اجلملة من ورقة . تظهر على ورقة الطالب صورة و حتتها أرقام للجمل
أم خطأ ) �(خاصة به و يستمع الطالب إليها دون أن يقرأها ليقرر هل هي صحيح 

)×( 



 

 
 

٢٨

 اختبار الصور و اجلملة )ن 

لكل صورة رمز يصاحبها ، هنا تظهر جمموعة من أربع صور ىف ورقة إجابة الطالب
املعلم يقول مجلة واحدة يستمع إليها الطالب و لكل مجلة ). أو د، ج، ب، مثال أ(

و على الطالب تعيني صورة تتوافق . لرقم وحده على ورقة اإلجابةو يظهر ا، رقم
 . مع اجلملة

 اختبار رسم األشكال )س 

 . يقول املعلم مجال بسيطا ينفذها الطالب عن طريق الرسم
 اختبار اخلريطة )ع 

يعطى املعلم تعليماتسمعية ، تظهر هنا ىف ورقة اإلجابة خريطة شوارع ملدينة ما
 .  سري على اخلريطة حىت يصل إىل املكان املنشوديتتبعها الطالب بوضع خط ال

 اختبار تكملة الصورة )ف 

يستمع الطالب إىل تعليمات املعلم الىت يضيفها إىل ، تظهر هنا صورة غري كاملة
 .الصورة

 اختبار اجلملة و املعاين )ص 

و على ، و تكتب ىف ورقة الطالب ثالثة أو أربعة بدائل مكتوبة. يقول املعلم مجلة
 .خيتار منها مجلة هلا معىن مناسب للجملة اليت يقوهلا املعلمالطالب أن 

 اختبار السؤال و اإلجابات )ق 

 .و خيتار الطالب أحد البدائل املكتوبة املناسبة. يسأل املعلم سؤاال شفهيا
 اختبار النص املسموع و األسئلة )ر 

يستمع الطالب إىل نص يقرأه املعلم أو الفاحص أو نص مسجل على الشريط أو 
 .و بعد ذلك جييبون عن األسئلة املكتوبة  ىف ورقة اإلجابة، طوانةاألس
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 اختبار األسئلة و النص املسموع )ش 

 .يطالع الطالب األسئلة أوال مث يستمع إىل النص املسموع
 اختبار الكلمة األوىل)ت 

هل هي ، يقول املعلم مجال متنوعة و يطلب من الطالب حتديد نوع الكلمة األوىل
 . حرف أم اسم أم فعل

 اختبار الكلمة األخرية)ث 

هل هي ، يقول املعلم مجال متنوعة و يطلب من الطالب حتديد نوع الكلمة األخرية
 .حرف أم اسم أم فعل

 اختبار األوامر و احلركات )خ 

 .يعطى املعلم أوامر شفهية يقوم الطالب بتنفيذها حركيا
 اختبار كتابة األرقام )ذ 

 و يكتب الطالب حسبما يسمع،  أوقاتايقول املعلم أرقاما أو تواريخ أو أسعارا أو

 اختبار املوضوع العام )ض 

و عليه أن يعرف و يكتب املوضوع العام ملا ، يسمع الطالب مجلة أو مجلتني أو أكثر
 .يسمع

 اختبار حفظ املسموع )غ 

 و يطلب منه كتابة ما مسع. يستمع الطالب إىل مجلة واحدة أو اثنتني دفعة واحدة

 اختبار الكالم السريع )ظ 

 مث تأيت إليه أسئلة استعاب.  الطالب إىل النص املسموع املسرعيستمع
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 اختبار االستماع املشوش )أ أ 

يستمع الطالب إىل املادة السمعية من الشريط أو األسطوانة مع مستوى معقول من 
 .١الضجة  املسجلة مع الكالم ذاته

 
  الدراسات السابقة: املبحث الثالث

باحث بعض املوضوعات السابقة  للتعيني      بعد تفتيش البحوث املوجودة عرض ال     
 :أما البحوث السابقة فكما يلي. أن هذا البحث مل يبحثه اآلخر

فعالية استخدام املعمل ىف تدريس اللغـة       :  حتت العنوان  ٢)٢٠٠٣(خري الصاحل     دراسة    -١
 إن فعالية اسـتخدام   ) ١: و النتيجة   . لعالية احلكومية الثالثة مباالنج   العربية باملدرسة ا  

إن فعاليـة   ) ٢، املعمل ىف تدريس اللغة العربية ذه املدرسة عند رأي املدرس ناقصة          
) ٣، استخدام املعمل ىف تدريس اللغة العربية ذه املدرسة عند رأي التالميذ كافيـة            

و ، جهها املدرس هي اختيار املواد الدراسية املناسبة باملنهج املقـرر         االصعوبات اليت يو  
ميذ هي قلة احلصص املعدة لتعلم اللغة العربية وعدم املناسبة بني           الصعوبات عند التال  

 .املواد الدراسية و مستوى التالميذ اللغوي
فعالية استخدام الوسائل التعليمية ىف تعلـيم       :  حتت العنوان  ٣)٢٠٠٣( مصباح   دراسة -١

جيد . طىة فالنكارايا كاليمانتان  الوس    اللغة العربية باملدرسة العالية احلكومية النموذجي     
ذلك لضعف كفـاءة    .  الباحث أن هذه املدرسة مل تستخدم الوسائل التعليمية فعالة        

. املدرسني ىف استخدام الوسائل التعليمية املناسبة باألهداف التعليمية و املواد الدراسية          

                                                 
�= ا#®�#=1� *�.�  ، 12�L�  ١٠٠ -٧٦. ص، )م��٢٠٠٠م ، دار ا#�Bح #�/,� و ا#?�ز%2: 2�9�¯(ا�
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اجلامعة االسالمية : ماالنج(غري منشورة ، رسالة ماجستري، فعالية استخدام املعمل ىف تدريس اللغة العربية باملدرسة العالية احلكومية الثالثة مباالنج،  ا#'�#¯ 

 )م٢٠٠٣، ختصص تعليم اللغة العربية، برنامج الدراسات العليا، احلكومية ماالنج
غري منشورة ، رسالة ماجستري، التعليمية ىف تعليم اللغة العربية باملدرسة العالية احلكومية النموذجية فالنكارايا كاليمانتان  الوسطىفعالية استخدام الوسائل ، مصباح 3
 )م٢٠٠٣، ختصص تعليم اللغة العربية، برنامج الدراسات العليا، اجلامعة االسالمية احلكومية ماالنج: ماالنج(
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و من احملاوالت الىت قام ا رئيس املدرسة تدريبهم ىف الدورات على استخدام الوسائل       
 .لتعليم اللغة العربيةالتعليمية 

 كفاءة االستماع لدي الطـالب مـن        : حتت العنوان  ١)٢٠٠٤ ( سالمة دارين  دراسة -٢
دراسة عن كفاءة االستماع لدي طالب املرحلة       (ناحية علم األصوات و علم الداللة       

الرابعة بالربنامج اخلاص لتعليم اللغة العربية باجلامعة االسالمية احلكومية مباالنج للعـام         
أن كفاءة الطالب من ناحية     ) ١:  بعد البحث  ةد الباحث جت). ٢٠٠٤-٢٠٠٣عي  اجلام

أن ) ٢، و فهم التركيب تعترب ناقصـة جـدا       ، علم الداللة ىف فهم الكلمة تعترب جيدة      
و ترميـز   ، كفاءة الطالب من ناحية علم األصوات ىف ترميز الصوت تعترب مقبولـة           

 .اقصةو ترميز التركيب تعترب ن، املفردات تعترب جيدة

 
يصف البحث األول و الثاين اسـتخدام       . هذه البحوث الثالث تأيت بصفة وصفية     

 اإلقتراحات  ان الصعوبات ىف استخدامها و يقدم     انمعمل اللغة أو الوسائل التعليمية مث يذكر      
 .و هو يصف كفاءة الطالب ىف االستماع، وكذلك البحث الثالث. لعالجها

فينظر ، مل تفعل شيئا إال وصف املشكالت فحسبة ذه الدراسات السابقرأى الباحث أن ه
 . ألداء البحث فيه بتجريب معمل اللغة الفعال لتدريس مهارة االستماعا فارغاالباحث مكان

 

 
                                                 

دراسة عن كفاءة االستماع لدي طالب املرحلة الرابعة بالربنامج اخلاص لتعليم ( لدي الطالب من ناحية علم األصوات و علم الداللة كفاءة االستماع، سالمة دارين ١
برنامج ، ة ماالنجاجلامعة االسالمية احلكومي: ماالنج(غري منشورة ، رسالة ماجستري ،)٢٠٠٤-٢٠٠٣اللغة العربية باجلامعة االسالمية احلكومية مباالنج للعام اجلامعي 

 )م٢٠٠٤، ختصص تعليم اللغة العربية، الدراسات العليا
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 الفصل الثالث
  منهجية البحث
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 الفصل الثالث
 منهجية البحث

 
 البحث منهج -أ 

 ،م هو دراسة جتريبية    تصميم البحث املستخد   و.  الكمي املدخل هذا البحث    يتبع
 اليت تكون موضوعا   – للظاهرة   وبوط للشروط احملددة للواقع أ    ض و م  و هي تغري متعمد   

 جترى .١ و مالحظة ما ينتج عن هذا التغري من آثار ىف هذا الواقع و الظاهرة–راسة  للد
الدراسة مهتمة بتجريبة استخدام معمل اللغة الفعال ىف تدريس مهارة االسـتماع ىف             

سالمية دار العلوم جمالينجكا جاوا الغربية و بقياس مـدى فعاليـة            ية اإل ثانوسة ال املدر
 جمموعتني متكافئتني، وجلـأ إىل      الباحثاختار   دراسةويف تصميم هذه ال   . استخدامه

استخدام املعايري اإلحصائية مثل املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري لكل عامل مؤثر           
مال الباحث إىل إجراء التغيريات يف أحد امـوعتني         ولذلك  . على هذين اموعتني  

 . حىت تكون مكافئة للمجموعة األخرى
احلادي عشر للعلوم   واعتمادا على هذا التصميم اختار الباحث الفصلني الفصل         

مث .  يف التحصيل الدراسـي املتكافئني احلادي عشر للعلوم االجتماعية   والفصل   الطبيعية
 أدخل على اموعة    مث،  أعطامها االختبار القبلي   وضابطة، مث جعلهما جمموعتني جتريبية    
ما أدخلها املـتغري     اموعة الضابطة    توبقي) العامل املستقل (التجريبية املتغري التجرييب    

 .، مث بعد ذلك قاس مستوامها التحصيلي باالختبار البعديالتجرييب
 :يرسم على الصورة التاليةه الدراسة وتصميم هذ
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 :ان اإلشاراتبي

R  =املستجيبون 
A  =جمموعة جتريبية 
B  =جمموعة ضابطة 
  القبلي للمجموعة التجريبيةختباراال=  01
  البعدي للمجموعة التجريبيةختباراال=  02
  القبلي للمجموعة الضابطةختباراال=  03
 ١. البعدي للمجموعة الضابطةختباراال=  04

 
 تمع البحث و عينتهجم -ب 

وقد  .ات تعين مجيع ما أخذه الباحث عند تنفيذ البحث مما مسع أو نظر إليه             البيان
 Populationحبث اتمع) ١: (وهي ، قسم سوهارسيمي أريكونتو البحوث على ثالث أنواع

Research  ،حبث العينة ) ٢( العناصر املوجودة ىف منطقة البحث و و هو حييط جبميعSample 

Research ، تمع تعميما لنتائج العينةهو حيدد البحث وو حبـث احلالـة   ، ببعض اCase 

Research ، هو حياول لتعميم احلالة ىف منطقة أضيق من البحثني السابقنيو. 

                                                 
1 Syamsuddin AR dan Vismaia S.Damaianti, Metodologi Penelitian Pendidikan Bahasa       (Bandung: 

Rosdakarya, 2007), cet. II, hlm. 174 
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ية دار العلوم جمالينجكا    ثانو باملدرسة ال  التالميذجمتمع البحث ىف هذه الدراسة هم       
 ىف الصف التالميذلدراسة هم وأما العينة ىف هذه ا، ٢٠٠٩-٢٠٠٨جاوا الغربية سنة دراسية 

 . بتلك املدرسةاالجتماعية   لقسم العلومثاين الصف ال لقسم العلوم الطبيعية والثاين
 و عدد   نفرا) ١٣( لقسم العلوم الطبيعية ثالثة عشر     ثاينالصف ال  ىف   التالميذعدد  

اعتمادا على هذا يأخذ    . أنفار) ١٠(االجتماعية عشر     لقسم العلوم  الثاينالصف   ىف   التالميذ
 الثـاين الصف   من   تالميذيعين عشر   ، و هم ينقسمون إىل جمموعتني    ، تلميذاالباحث عشرين   

  لقسـم العلـوم    الثـاين الصف   من   تالميذو عشر   ) جمموعة جتريبية (الطبيعية   لقسم العلوم 
 ).جمموعة ضابطة(االجتماعية 
  

 متغريات البحث -ج 

العامل الذي أن نقيس مدى تأثريه على  هو Independent Variableاملتغري املستقل
 و املتغري التابع هو العامل الذي ينتج عن تأثري العامل .مى أيضا باملتغري التجرييبو يس. املوقف
املتغري املستقل ىف هذا البحث هو استخدام معمل اللغة ىف تدريس اللغة العربية و  .١املستقل

 .تماع لدى التالميذ ىف هذه املدرسةأما املتغري التابع فيه فهو مهارة االس
 

 البحث أدوات -د 

 دوات التاليةاألاستخدام ذا البحث بيقوم الباحث: 

 االختبار -١

) أسئلة شفوية أو كتابية أو صور أو رسوم       ( هو جمموعة من املثريات      testاالختبار  
و االختبار يعطي درجة ما أو      ، بطريقة كمية أو كيفية سلوكيا ما     أعدت لتقيس   
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و ميكن أن يكون االختبار جمموعة من األسئلة أو         . للمفحوص  رتبة ما  وا أ قيمة م 
  .١جهازا معينا

كفاءة الطلبة ىف االسـتماع و مـدى فعاليـة          ستخدم الباحث االختبار ملعرفة     ا
 أما نوع االستماع الذي قاسه الباحث       .استخدام معمل اللغة ىف تدريب االستماع     

 . أو االستماع اليقظفهو فهم املسموع
، للمجموعتني التجريبية و الضابطة   استفاد الباحث االختبارين القبلي و البعدي       و  

  .متساويني غري ناموازن و هذان االختباران

 الوثائق -٢

و من الوثائق   ، يستخدم الباحث الوثائق للحصول على البيلنات املتعلقة بالبحث       
ـ              ور أو  بيانات تكتب على الكتاب أو على اللوحة أو على شكل رقمي أو الص

 .غريها
ال املدرسة الثانوية اإلسالمية    وحباحث الوثائق للحصول على معرفة أ     يستخدم ال  

 .دار العلوم جمالينجكا و التالميذ فيها
 .و قد استخدم الباحث هذه األدوات االختبار و الوثائق ألا املناسبة ىف هذا البحث

 
 البيانات و مصادرها  -ه 

ث التجرييب الذي حيتـاج إىل البيانـات         تصميم هذا البحث هو تصميم البح      إن
و البيانـات   ، البيانات الكمية هي نتائج االختبار من التالميـذ       . الكميية و البينات الكيفية   

 .الكيفية هي الوصف و التفسري من تلك النتائج
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  البيانات حتليل -و 

احث ملعرفة مدى فعالية استخدام معمل اللغة ىف تدريس مهارة االستماع حيلل الب
 ت -البيانات اموعة من االختبار البعدي من اموعتني التجريبية و الضابطة برمز اختبار

)T-test(١: 
 

 
 

 : أنحيث
M1   :التجربة فصل من البعدي االختبار ىف )املتوسط (املعديل املقياس 
M2  :الضابط الفصل من البعدي االختبار ىف )املتوسط (املعديل املقياس 

Σx1²  :التجربة فصل من النتائج كل ىف التنوعي عدد 
Σy2² : الضابط الفصل من النتائج كل ىف التنوعي عدد  

N1  :التجربة فصل ىف الطلبة عدد 
N2  :الضابط الفصل ىف الطلبة عدد 
 

 مراحل تنفيذ الدراسة  -ز 
 :يقوم الباحث بتنفيذ الدراسة ىف املراحل اآلتية

 )م٢٠٠٩ ماريس ٣٠-٢٧ (االستعدادية -١

 : ذه املرحلة على اخلطوات اآلتيةتشمل ه

ستأذن الباحث رئيس املدرسة الثانوية االسالمية دار العلوم مباجالينجكا جـاوا           ا -)أ 
الغربية ألن يقوم بتجربة استخدام معمل اللغة ىف تدريس االستماع مدة شـهر و              

                                                 
1 Iqbal Hasan, Analisis Data Penelitian dengan Statistik (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006), p. 146 
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ت العليـا اجلامعـة     اخطاب االستئذان للدراسة من عميد كلية الدراس      قدم إليه   
 احلكومية ماالنجاإلسالمية 

طلب الباحث من مدرس اللغة العربية ىف تلك املدرسة اشـتراكه طـوال هـذه                -)ب 
 الدراسة

 فصل الضابط الالفصلني الذين يتكونان من فصل التجربة و الباحث عين  -)ج 

 
 )م٢٠٠٩ أبريل ٢ (االختبار القبلي -٢

بار بـأن   و هذا االخت  . وضع الباحث االختبار القبلي اموعتني التجربية و الضابطة       
مث ، )١امللحق   ("نصيحة أب البنه  "يستمع الطالب إىل النص املسموع حتت املوضوع        

  .قدم إليهم األسئلة الشفهية و كانت األجوبة على شكل الكتابة

 )م٢٠٠٩ أبريل ١٤-٤ (بةيالتجر -٣

 :تشمل هذه املرحلة على اخلطوات اآلتية
 تصميم املواد الدراسية و االختبار -)أ 

 حيث أن ىف كـل      ين لقاء س االستماع باستخدام معمل اللغة    ييقوم الباحث بتدر   -)ب 
و املادة الدراسية على شكل القراءة املسجلة على السيدي          . يقة دق ٤٥ x ٢لقاء  
امللحق (هييئة األمم املتحدة    ) ٢(و  ، )٢امللحق  (العمل أساس احلضارة    ) ١(و هي   

٣  ( 

 )م٢٠٠٩ أبريل ١٦ (االختبار البعدي -٤

و هذا بإعطاء التالميذ أسئلة شفوية      ، ر البعدي على اموعتني   يقوم الباحث باالختبا  
 و كانت األجوبة على شـكل       )٤امللحق   ("لقمان احلكيم "بعد االستماع إىل قراءة     

 .الكتابة

 النتائجحتليل  -٥



 

 
 

٣٩

 :تشمل هذه املرحلة على اخلطوات اآلتية
 اء احملصولة حذرا من وقوع األخطالنتائجو هو تصحيح ، التحرير و التصحيح -)أ 

  ىف الرمز تسهيال للباحث ىف التقسيم و التحليلالنتائجو هو ادخال ، النتائجترميز  -)ب 

و كـذالك إدخـال     ،  على شكل اجلدول   النتائجو هي تقدمي    ، تكوين اجلدول  -)ج 
 األجوبة احملصولة ىف القائمة  

  اموعة الستنباط األجوبة ألسئلة البحث و امللخصالنتائجو هو حتليل ، التحليل -)د 

 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 
 

٤٠

 
 
 
 
 

 الفصل الرابع 
 عرض البيانات وحتليلها 

 ومناقشتها

 
 
 



 

 
 

٤١

 الفصل الرابع 
 عرض البيانات وحتليلها ومناقشتها

   
حيتوي هذا الفصل على نبذة تارخيية عن املدرسة الثانوية اإلسالمية دار العلـوم             

و . ناقشـتها و م ، و حتليل البيانات  ، و عرض البيانات  ، جمالينجكا و تعليم اللغة العربية فيها     
 :فيما يلي البيان بالتفصيل

 
  الينجكاسالمية دار العلوم جم الثانوية اإل عن املدرسةنبذة تارخيية  -أ

 و تعليم اللغة العربية فيها
  تاريخ املدرسة و تطورها-١

 دار العلوم جمالينجكا عن تاريخ هيئة  اإلسالميةال خيلو تاريخ املدرسة الثانوية
 اليت أسسها عبد احلليم مبجالينجكا Persatuan Ummat Islam" يةاحتاد األمة اإلسالم"

ة مهي منظ" إعانة الطالبني" أول النشأة مساها عبد احلليم باسم ىف. م١٩١١عام 
إسالمية ىف اال التعليمي و االجتماعي اليت تعلم فيها شبان جمالينجكا و ما جاورها 

م إىل كثري ١٩٣٨د األمة اإلسالمية عام وانتشرت هيئة احتا. من املدن ىف جاوا الغربية
م تغريت اعانة ١٩٣٢ نوفمبري عام ٢٠-١٩و ىف . اجلزائر و املناطق ىف إندونيسيا

 .١حىت اليوم" دار العلوم"الطالبني باسم جديد 
 دار العلوم من املعهد و املدارس االبتدائية و اإلعدادية و الثانوية كونتت
 جمالينجكا جاوا الغربية و املسافة بيها و ٩لة منرة تقع ىف شارع سييت أرم. اإلسالمية

 . كم أو ست ساعات بالسيارة٣٦٠مدينة جاكرتا تتراوح 
                                                 

1 Dartum Sukarsa, Potret K.H. Abdul Halim, dalam Eksistensi Nasionalisme dan Perbaikan Umat (1887-

1962) (Bandung: PT. Sarana Panca Karya, 2007) hlm. 1-93 



 

 
 

٤٢

 ١٧ مدرسا و ١٤عدد املدرسني يف املدرسة الثانوية دار العلوم جمالينجكا 
وجلميع املدرسني شهادة الليسانيس املناسبة مبا . ثالثة منهم موظفو احلكومة، مدرسة
وأما عدد الطالب فيها فهو كما يظهر . الث منهم على درجة املاجيستريبل ث، علموه

 :ىف اجلدول اآليت
 ١جدول 

 م٢٠٠٩عدد الطالب ىف املدرسة الثانوية دار العلوم جمالينجكا عام 
 جمموع الفصل الثالث الفصل الثاين الفصل األول

وع إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور
جمم

 

٨٣ ٢٤ ٥١ ٩ ١٦ ٩ ١٤ ١٦ ١٩ 
 

جتري عملية التعليم و التعلم ىف املدرسة الثانوية االسالمية دار العلوم جمالينجكا من 
وهذه ، الساعة السابعة صباحا إىل الساعة الثانية و النصف مساء كل يوم إال يوم األحد

فة  حيث ال يتعلم التالميذ ىف غرMoving Class " املتحركةلوالفص"العملية جتري على نظام 
واحدة جلميع دروسهم و لكنهم ينتقلون من غرفة دراسية إىل أخرى حسب الدرس أو 

 .املدرس
و . سيكون الوصول إىل أهداف التربية سهال بوجود الوسائل و التسهيالت الكافية

و هي كما يظهر ىف ، للمدرسة الثانوية دار العلوم جمالينجكا وسائل و تسهيالت كاملة
 :اجلدول 

 ٢جدول 
 ل و التسهيالت ىف املدرسة الثانوية اإلسالمية دار العلوم جمالينجكاالوسائ

 عدد  تسهيالت\وسائل  منرة
 ١٤ غرفة الدراسة ١



 

 
 

٤٣

 ١ غرفة املدرسني ٢
 ١ غرفة املوظفني ٣
 ١ غرفة مريب املنظمة ٤
 ١ املطبخ ٥
 ١ املكتبة ٦
 ١ معية التعاونيةاجل ٧
 ١ امليدان للرياضة ٨
 ١ املسجد ٩
 ٢ ملسكن للطالبا ١٠
 ١ املسكن للطالبات ١١
 ٤ دورة املياه ١٢
١٣ Drum Band ١ 
 ١ ةاملطبع ١٤
  إنترنت ١٥
 ١ خمترب اللغة ١٦
 ١ خمترب الكيمياء ١٧
 ١ خمترب البيولوجيا ١٨
 ١ ياخمترب الفيز ١٩
 ١ خمترب كمبيوتر ٢٠

 
 
 



 

 
 

٤٤

  تعليم اللغة العربية ىف هذه املدرسة-٢
اإلسالمية دار العلوم جمالينجكا ربية يف املدرسة الثانوية تعليم اللغة الع

. ٢٠٠٦سنة  )KTSP(ملنهج اجلديد املسمى باملنهج على الوحدة الدراسية يعتمد على ا
واللغة العربية . ا مدرس اللغة العربية يف عملية التعليم بأي طريقة وأسلوب ما يسري و

 لكنها مستعملة عند الطالب الذين و، هي لغة نادرة االستعمال عند أغلب الطالب
 .يسكنون ىف املعهد

اإلسالمية دار املدرسة الثانوية  ىف  – وال سيما خمترب اللغة –املختربات 
و هي هبة من ، فيها أجهزة و تسهيالت معاصرة، العلوم جمالينجكا هي خمتربات جيدة

International Development Bank .  م٢٠٠٨و هذه املختربات مستعملة عام. 
ىف كل منصة ،  منصة للتالميذ١٦ىف معمل اللغة منصة املدرس و 

و مساعة و ، -Local Area Network يتصل بعضه ببعض بربنامج - حاسوب
 . إنشيس٣٢و هذا املعمل مزود بإنترنت و شاشة التلفاز . ميكروفون

اإلسالمية دار العلوم جمالينجكا اللغات املدرسة الثانوية  مل يتعلم طالب
ولكنه مستخدم ىف تعليم . العربية باستخدام معمل اللغة لقلة املواد الدراسية املناسبة

و له ثالث ، X-Classيستعمل معمل اللغة ىف تلك املدرسة برنامج . اللغة اإلجنليزية
ميكن . Application  تطبيق و ، Language لغة و ، Teachingتعليم : هي، وظائف
 :Teachingبوظيفة 

 املدرس و يستمع إليه التالميذ مجيعهم أو عدد حمدد منهمأن يتحدث  •

 أن حياور املدرس و التالميذ مجيعهم أو عدد حمدد منهم •

 أن يستمع املدرس إىل كالم أحد التالميذ املختار •

 أن يعرض املدرس شاشته إىل شاشة التالميذ •

 أن يعرض املدرس ما ىف شاشة أحد التالميذ إىل شاشة زمالءه •



 

 
 

٤٥

 درس حاسوب أحد التالميذ أن يستويل امل •

 أن يشهد املدرس أنشطة التالميذ حباسوم •
 أن يقدم املدرس املواد الدراسية السمعية و Languageو ميكن بوظيفة 

  إىل حاسوب – مثل الفيلم و األنشدة و احلوار و اخلطابات وغريها -البصرية 
 . التالميذ

ات من حاسوبه إىل  أن ينقل ملف أو معلومApplicationو ميكن بوظيفة 
يطبق املدرس برناجما جديدا ىف حاسوبه أو يدخل ، ىف سبيل املثال. حاسوب التالميذ

مث يستطيع التالميذ أن ، ملفا جديدا فيستطيع أن ينقلهما ذه الوظيفة إىل حاسوم
 .يفتحومها و يطبقومها ىف حاسوم

 

  عرض البيانات -ب

و ، علم التالميذ باستخدام معمل اللغةقام الباحث ذه الدراسة بصفة معلم ي
) ٢(و ،  ىف اللقاء األولختبار القبلياال) ١: ( على اخلطوات اآلتيةالتجريبةجرت هذه 

هذه .  ىف اللقاء الرابعختبار البعدياال) ٣(و ، لقاءين الثاين و الثالثل ىف االتجريبة
 : الدراسية اآلتيةةطاخلطوات الثالث تتضح ىف اخل

 �1 ا#®�1 ا#*را0
 

  الثاىن\الثاىن : املرحلة \الفصل  اللغة العربية:  الدرس 
 االستماع:  املهارة  املدرسة الثانوية:  املستوى 
كل ( لقاءات ٤:  احلصة املدرسة الثانوية دار العلوم ماجالينجكا:  املدرسة
 ) دقيقة٤٥ x ٢:لقاء
 



 

 
 

٤٦

 :املؤشرات - أ

 يقدر التالميذ على أن يفهموا املادة املسموعة -١

 يبوا األسئلة عن املادة املسموعةر التالميذ على أن جييقد -٢

 مييزوا الكلمات املسموعةيقدر التالميذ على أن  -٣

 يقدر التالميذ على أن يكتبوا األفكار الرئيسية ىف املادة املسموعة -٤

 اخلطوات الدراسية -٥

 ) دقائق١٠(التمهيد   - ب

 صليسلّم املدرس على التالميذ و يسأهلم عن أحواهلم عند دخول الف -١

 يبدأ املدرس الدرس بالبسملة و الدعاء -٢

 يسأل املدرس التالميذ عن الدرس و التاريخ و يكتبهما على السبورة -٣

  عملية التعليم عن إجراءات املدرس يشرح -٤
 ) دقيقة٧٠(األنشطة  - ج

 املصادر\الوسائل املادة الدراسية  أنشطة اللقاء
١ o          يقرأ املدرس املفـردات اجلديـدة و يقلـده

 التالميذ

o و " نصـيحة أب البنـه    "أ املدرس نص    يقر
 يستمع أليه التالميذ

o         يناقش التالميذ واملدرس املفـردات الـىت مل
 يعرفوها

o          يقرأ املدرس النص مرة ثانية و يستمع إليـه
 التالميذ

o  يسأل املدرس عما يتعلق بالنص 

o جييب التالميذ األسئلة على الكراسات 

o  نصــيحة أب "نــص
 )١امللحق " (البنه

 
 
 
 
 
 
o نصيحة " عن   األسئلة

 " أب البنه

o  حممود إمساعيل صيين و
القواعد العربية ، اآلخر
الكتاب األول ، امليسرة

مطابع جامعة : الرياض(
، )١٩٩٠، امللك سعود

  ٢١١صفحة 

 

٢ o         ع املدرس على التالميذ القـراءة عـنيسم
 "العمل أساس احلضارة"

العمل  "قراءة مسجلة
امللحق  ("أساس احلضارة

o http://www.iiu. 
edu.my/arabic 

 يونيو ٤ ىف منقولة من



 

 
 

٤٧

o         يناقش التالميذ و املدرس عن املفردات الىت
 ملا يعرفوها

o يس القراءة على التالميذ مرة ثانيةسمع املدر 

o       الفـراغ   وائميلطلب املدرس من التالميذ أن
  للنص املسموعةاوفق

o يقص كل التلميذ القصة بلغته 

٢٠٠٨ )٢ 

o احلاسوب 

o معمل اللغة 

 

٣ o عاملدرس اخلطبة ويستمع إليها التالميذ يسم  

o          يناقش التالميذ و املـدرس عـن املفـردات
 اجلديدة

o  ع املدرس اخلطبة مرة ثانية و يستمع  إليهايسم
 التالميذ

o        يطلب املدرس من التالميذ أن يكتبوا األفكار
 الرئيسية ىف اخلطبة

o        يكتب التالميذ األفكار الرئيسية ىف اخلطبـة
 على كراستهم

هيئة "مسجلة قراءة 
امللحق " (األمم املتحدة

٣( 

o http://www.iiu. 
edu.my/arabic 

 يونيو  ٤ ىف   منقولة من 
٢٠٠٨ 

o احلاسوب 

o معمل اللغة 

 

٤ 
 

o         ع املدرس على التالميذ القـراءة عـنيسم
 "لقمان احلكيم"

o         يناقش التالميذ و املدرس عن املفردات الىت
 ملا يعرفوها

o ع املدرس القراءةمرة ثانية التالميذ على يسم  

o        طلب املدرس من التالميذ أن جييبوا األسئلة
 عن القراءة

o جييب التالميذ األسئلة عن القراءة 

o  لقمان "القراءة عن
 )٤امللحق (" احلكيم

 
 
 
o  األسئلة عن قراءة

 " لقمان احلكيم"

o Minalul Aziz, 

Terampil Bahasa 

Arab, kelas XI 

Madrasah Aliyah 

(Solo: Tiga 

Serangkai Pustaka 

Mandiri, 2005) 

o معمل اللغة 

 االختتام - د
o جيمع التالميذ عملهم 

o خيتتم املدرس الدرس باحلمدلة 

o يسلّم املدرس على التالميذ 



 

 
 

٤٨

 ٢٠٠٩ من مارس ٣٠،   ماجالينجكا
  دار العلومالثانوية اإلسالميةرئيس املدرسة  ،املدرس 

 ،ماجالينجكا  
 
 

 املاجستري، حممود يونوس ديىن حلمان عبد اهللا
 

 :و البيان فيما يلي، اعتمادا على هذه اخلطة نفذ الباحث التجريبة
 اللقاء األول -١

 أبريل  ٢ىف   قام الباحث بالتدريس ىف اللقاء األول لالختبار القبلي وهذا          
 . دقيقة٤٥ و لكل حصة  ملدة حصتنيم٢٠٠٩

 :املقدمة) أ
اح الدرس الفتت السالم على الطالب  الباحثو فش،  الفصلَتالميذعشر دخل 

 مث سأهلم عن التاريخ و املادة الدراسـية و          ،حوالعن األ  مو سأهل ، مث أجابوه 
 مث أخربهم   ، و كتب الباحث التاريخ و املادة الدراسية على السبورة        ، أجابوه

 .عن املادة الدراسية و خطوات تعليمها
 :عرض املادة) ب

 مـرة  )١امللحق  ("نصيحة أب البنه "قرأ الباحث املادة الدراسية حتت العنوان       
بعد انتـهاء القـراءة نـاقش       . و استماع التالميذ إليه استماعا جيدا     ، واحدة

قـرأ  و بعد املناقشـة     . عرفوا معناها يالباحث و التالميذ عن املفردات اليت ملا        
اليت   أعطاهم الباحث األسئلة الشفهية    .الباحث النص ثالث مرات حىت فهموه     



 

 
 

٤٩

) مخس (٥و كانت األسئلة تكونت من . ابيةتتعلق بالنص و أجابوها إجابة كت 
 سؤال على نوع تكمبل اجلملة) مخس (٥سؤال على نوع املقال و 

 :االختتام) ج
اختتم و بعد ذلك .  مجعوا أعماهلم ىف مكتب الباحثبعد انتهاء العمل التالميذ 

مث سلم على التالميـذ و خرجـوا مـن          ، الباحث الدرس باحلمدلة و الدعاء    
 .الفصل

 
 ثاينلقاء الال -٢

 ٧ىف   لتدريس ىف اللقاء الثاين لتجريبة معمل اللغة وهـذا        قام الباحث با    
 . دقيقة٤٥ و لكل حصة م ملدة حصتني٢٠٠٩أبريل 

 :املقدمة) أ
و فش الباحث السالم على الطالب الفتتـاح        ،  اللغة معملَدخل عشر طالب    
و املـادة   مث سأهلم عـن التـاريخ       ، و سأهلم عن األحوال   ، الدرس مث أجابوه  
،  و كتب الباحث التاريخ و املادة الدراسية على السبورة        ، الدراسية و أجابوه  

 .مث أخربهم عن املادة الدراسية و خطوات تعليمها
 :عرض املادة) ب

و املـادة   ، أنقل الباحث املادة الدراسية من حاسوبه إىل حاسوب التالميـذ         
" العمل أساس احلضارة"الدراسية هي قراءة مسجلة على السيدي حتت العنوان        

،  من خالل حاسوم و مساعام     استمعوها مرة واحدة  بعد النقل   ). ٢امللحق  (
و أعطـاهم ورقـة   . عرفوا معناهامع الباحث عن املفردات اليت ملا ي  مث ناقشوا   
باستماعها عدة مرات حسب حاجام  و هم عملوها    ). تكميل الفراغ (العمل  

 . مباستخدام احلاسوب و السماعة لديه
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 :االختتام) ج
 و اختتم الباحـث الـدرس       .أعماهلم و ناقشناها  مجع الباحث   ، بعد االنتهاء 

 .معمل اللغةمث سلم على التالميذ و خرجوا من ، باحلمدلة و الدعاء
        

 ثالثاللقاء ال -٢
 ١٤ىف   معمل اللغة وهذا  قام الباحث بالتدريس ىف اللقاء الثالث لتجريبة          

 . دقيقة٤٥ و لكل حصة نيحصتم ملدة ٢٠٠٩أبريل 
 :املقدمة) أ

و فش الباحث السالم على الطالب الفتتـاح        ، دخل عشر طالب معمل اللغة    
مث سأهلم عـن التـاريخ و املـادة         ، و سأهلم عن األحوال   ، الدرس مث أجابوه  
،  و كتب الباحث التاريخ و املادة الدراسية على السبورة        ، الدراسية و أجابوه  
 .دة الدراسية و خطوات تعليمهامث أخربهم عن املا

 :عرض املادة) ب
و املـادة   ، أنقل الباحث املادة الدراسية من حاسوبه إىل حاسوب التالميـذ         

" هيئة األمم املتحـدة   "الدراسية هي قراءة مسجلة على السيدي حتت العنوان         
، بعد النقل استمعوها مرة واحدة من خالل حاسوم و مساعام         ). ٣امللحق  (

و استمعوها عـدة    . عرفوا معناها يا مع الباحث عن املفردات اليت ملا        مث ناقشو 
و طلـب   . مرات حسب حاجام باستخدام احلاسوب و السماعة لـديهم        
 و عملوها. الباحث من التالميذ أن يكتبوا األفكار الرئيسية من النص املسموع

 :االختتام) ج
م الباحـث الـدرس     و اختت . مجع الباحث أعماهلم و ناقشناها    ، بعد االنتهاء 

 .مث سلم على التالميذ و خرجوا من معمل اللغة، باحلمدلة و الدعاء
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 رابعاللقاء ال -٤
 ١٦ىف  قام الباحث بالتدريس ىف اللقاء الرابع لالختبار البعـدي وهـذا       

 . دقيقة٤٥ و لكل حصة نيم ملدة حصت٢٠٠٩أبريل 
 :املقدمة) أ

م علـى الطـالب مث      و فش الباحث السـال    ، دخل عشر طالب معمل اللغة    
مث سأهلم عن التاريخ و املـادة الدراسـية و          ، و سأهلم عن األحوال   ، أجابوه
مث أخربهم  ،  و كتب الباحث التاريخ و املادة الدراسية على السبورة        ، أجابوه

 .عن املادة الدراسية و خطوات تعليمها
 :عرض املادة) ب

 مـرة   )٤امللحـق    ("كيملقمان احل "قرأ الباحث املادة الدراسية حتت العنوان       
بعد انتـهاء القـراءة نـاقش       . و استماع التالميذ إليه استماعا جيدا     ، واحدة

و بعد املناقشـة قـرأ      . عرفوا معناها يالباحث و التالميذ عن املفردات اليت ملا        
 مث أعطاهم الباحث األسئلة الشفهية      .الباحث النص ثالث مرات حىت فهموه     

 ٥و كانت األسئلة تكونت مـن       . ابة كتابية اليت تتعلق بالنص و أجابوها إج     
 .سؤال على نوع تكميل اجلملة) مخس (٥سؤال على نوع املقال و ) مخس(
 :االختتام) ج

و بعد ذلك   .  ىف مكتب الباحث   أوراق اإلجابة   التالميذ مجعبعد انتهاء العمل    
  منوامث سلم على التالميذ و خرج،  باحلمدلة و الدعاء ختباراختتم الباحث اال  

 .معمل اللغة
 

يف الدراسة امليدانية اليت قد قام ا الباحث يف املدرسة الثانويـة اإلسـالمية دار               
العلوم جمالينجكا جاوا الغربية حصل على جتريب استخدام معمل اللغة ىف تعليم مهارة             
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ويف جتريب هذه الوسيلة قدم الباحث الفـرض أن         . االستماع لدى اموعة التجريبية   
ويف هذه احلالـة،    . عال يف تعليم االستماع لدى الطالب ىف تلك املدرسة        استخدامها ف 

واالختبـار  ) قبل جتريب معمل اللغة   (مجع الباحث البيانات من نتيجة االختبار القبلي        
 طالب يف اموعة التجريبية، ومجع أيضـا        ١٠من   )بعد جتريب معمل اللغة   (البعدي  

 طـالب يف اموعـة      ١٠ي والبعدي مـن     البيانات مقارنة من نتيجة االختبار القبل     
 :وهذه البيانات مكتوبة يف اجلدول اآليت. الضابطة

 )٣(جدول     
 االختبار القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية يف    درجة الطالب

 الكفاءة االختبار البعدي االختبار القبلي أمساء الطالب النمرة
 ممتاز ٩٨ ٨٨ أغوس ١
 ازممت ٩٦ ٧٨ حممد عزيز ٢

 ممتاز ٩٢ ٨٦ ديوي موالين ٣

 ممتاز ٩٨ ٩٦ زكي ٤

 ممتاز ٩٢ ٧٨ سايويت رمحان ٥

  جداجيد ٩٠           ٨٠  فجر عريف ٦
 جدا جيد ٨٦ ٩٠ فاطمة اهلداوية ٧

 ممتاز ١٠٠ ٩٤ أفريادي ٨

 ممتاز ١٠٠ ٩٨ ريين ٩

 ممتاز ٩٨ ٨٤ إيكي ليستياوايت ١٠

 :ىف مهارة االستماع هوومتوسط درجة اموعة التجريبية 
    ٩٥=  ٩٥٠=       جمموع النتائج لالختبار البعدي

  ١٠      التجريبيةعدد الدرسني ىف اموعة 



 

 
 

٥٣

تدل على أن كفاءة االستماع لدي التالميذ ىف اموعة ) ٩٥(هذه الدرجة 
  : على املعيار التايلا معتمد التقدير من االختبار البعدي هذا.ممتازةالتجريبية 

  ٤جدول 
 معيار كفاءة االستماع 

 التقدير النتائج
 ممتاز ١٠٠-٩١
 جيد جدا  ٩٠-٨١
 جيد ٨٠-٧١
 مقبول ٧٠-٦١
 ناقص  ٦٠≤

 

 )٥(جدول   
   االختبار القبلي والبعدي للمجموعة الضابطة  درجة الطالب يف

 الكفاءة االختبار البعدي االختبار القبلي أمساء الطالب النمرة
 ممتاز ٩٦ ٩٢ سوسي ١
  جداجيد ٨٨ ٩٢ حممد رجال ٢

 جيد ٧٦ ٦٨ مسجدل ٣
  جداجيد ٨٢ ٦٦ إندرا رمحان ٤

 ممتاز ٩٢ ١٠٠ ديوي نور لطيفة ٥

 ممتاز ٩٤ ٩٠ أسري رمساوايت ٦

 ممتاز ٩٦ ٩٠ إيرا يوليانينجسيه  ٧

  جداجيد ٨٠ ٧٠ هريي ريزوانتو ٨

  جداجيد ٩٠ ٨٠ عزيز رجال الدين ٩
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  جداممتاز ٩٢ ٨٤ دوي ميالين ١٠

 :  أما متوسط درجة اموعة الضابطة فهوو
    ٨٨=  ٨٨٠=       جمموع النتائج لالختبار البعدي

  ١٠عدد الدرسني ىف اموعة الضابطة       
 .  جدا جيدةة االستماع للمجموعة الضابطة درجتدل على أن ) ٨٨(هذه النتيجة 

 الطالب يف كل جمموعة يف  درجة للباحثاتضحمن اجلدولني السابقني قد 
 .االختبار القبلي والبعدي

 
   حتليل البيانات -ج

قد وصل الباحث إىل حتليل البيانات بتحليل نتيجة االختبار القبلي والبعـدي            
كالمها لغرض  . للمجموعة التجريبية والضابطة، وحتليل املقارنة بني هاتني اموعتني       

 .  نيل البيانات الصادقة
 : خطوات آتيةعملية التحليلىف لباحث  او يتبع

 . حتليل نتيجة االختبار القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية والضابطة-١
ملعرفة التأثري بني املتغري التجرييب والناتج، حلل الباحث نتيجة االختبار 

 :    القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية والضابطة برعاية  اخلطوات اآلتية
مرسومة (القبلي  بني نتيجة االختبار) Dمرسوم بعالمة  (فرقالمعرفة ) ١

 =D :لكل جمموعة) yمرسومة بعالمة (البعدي  ونتيجة االختبار) xبعالمة 

x–y  
 .D∑ ينتج حىت الفرقمجع ) ٢
 : بالرمز )MDمرسوم بعالمة (معرفة متوسط الفرق ) ٣
    ينتج مث جتمع حىت لفرقدرجة ثانية ل ارتقاء) ٤
 : بالرمز) SDDمرسوم بعالمة  (الفرقة االحنراف املعياري من معرف) ٥

∑ 2D
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 وهـو الفرقمن متوسط ) Standard Error(معرفة اخلطأ املعياري ) ٦
DMSE 

 : بالرمز
 

 :  باستخدام الرمزt0معرفة ) ٧
 

 )٦(             جدول 
 وعة التجريبية            حساب نتيجة االختبار القبلي والبعدي للمجم

 االختبار
 )N(الطالب 

 (y)البعدي (x)القبلي
 D² (D=x-y)الفرق

١٠٠ -١٠ ٩٨ ٨٨ ١ 

٣٢٤ -١٨ ٩٦ ٧٨ ٢ 

٣٦ -٦ ٩٢ ٨٦ ٣ 

٤ -٢ ٩٨ ٩٦ ٤ 

١٩٦ -١٤ ٩٢ ٧٨ ٥ 

١٠٠ -١٠ ٩٠ ٨٠ ٦ 

١٦ ٤ ٨٦ ٩٠ ٧ 

٣٦ -٦ ١٠٠ ٩٤ ٨ 

٤ -٢ ١٠٠ ٩٨ ٩ 

١٩٦ -١٤ ٩٨ ٨٤ ١٠ 

   ٧٨-= ∑D ١٠١٢=∑D2 
   ٧،٨-= MD  
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 و  = D2∑ ١٠١٢ و  = D∑ -٧٨أن  من اجلدول السابق اتضح للباحث
٧،٨- MD =   ، بالرمزالفرقمث حسب هو االحنراف املعياري من : 

 
  

35.636.4084.602.101

)8.7(2.101
)10(

)78(

10

1012 2
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==−=

−−=
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 :  بالرمزالفرقب اخلطأ املعياري من متوسط امث حس
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 :  باستخدام الرمزt0ب امث حس
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 يف العدد ليست عالمة احلساب، وإمنـا هـي          (-)إن عالمة النقص    : املالحظة (
 ).عالمة الفرق بني العددين

 
 :من احلساب السابق قد وجد الباحث أن

  ٧,٨ بني االختبار القبلي والبعدي هو (MD) الفرقمتوسط  �

  ٦,٣٥هو    (SDD)االحنراف املعياري �

  ٢,١٢ هو (SEMD)اخلطأ املعياري  �

  -٣,٦٨ هو (t0) اء حساب تدرجة �
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� df بالرمز  :df=N-1 أن جدو و  df=10-1=9     درجة تاء  يرجع إىل    10  مث العدد 
t   اجلدول عند مستوى الداللـة      درجة تاء وقد اتضح أن    .  يف اجلدول املعترب 

. ٣،٢٥ تدل على العدد     %1وعند مستوى الداللة     ٢،٢٦ تدل على العدد     5%
 ٣،٢٥ ( أكرب من درجة تاء اجلدول       t0ة تاء احلساب    فعرف الباحث أن درج   

> ٢،٢٦ > ٣,٦٨ (  . 

فرق ظاهر بني نتيجة االختبار القبلي والبعدي للمجموعـة          اعتمادا على ذلك هناك   
وبعبارة أخرى أن معمل اللغة فعال لتدريس       . التجريبية بعد تطبيق معمل اللغة عليهم     

 .مهارة االستماع
 

 )٧(             جدول 
            حساب نتيجة االختبار القبلي والبعدي للمجموعة الضابطة 

 االختبار
 )N(الطالب 

 (y)البعدي (x)القبلي
 D² (D=x-y)الفرق

١٦ -٤ ٩٦ ٩٢ ١ 

١٦ ٤ ٨٨ ٩٢ ٢ 

٦٤ -٨ ٧٦ ٦٨ ٣ 

٢٥٦ -١٦ ٨٢ ٦٦ ٤ 

٦٤ ٨ ٩٢ ١٠٠ ٥ 

١٦ -٤ ٩٤ ٩٠ ٦ 

٣٦ -٦ ٩٦ ٩٠ ٧ 

١٠٠ -١٠ ٨٠ ٧٠ ٨ 

١٠٠ -١٠ ٩٠ ٨٠ ٩ 

٦٤ -٨ ٩٢ ٨٤ ١٠ 

   ٥٤- ∑D=  ٧٣٢= ∑D2 
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   ٥،٤-= MD  

 
 -٥،٤ و  = D2∑٧٣٢ و = D∑ -٥٤أن  من اجلدول السابق اتضح للباحث

MD =   مث حسب هو االحنراف املعياري من الفرق بالرمز : 
 
 

64.604.4416.292.73

)4.5(2.73
)10(
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 :ب اخلطأ املعياري من متوسط الفرق بالرمزامث حس
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 :  باستخدام الرمزt0  درجة تاء حساببامث حس
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 من احلساب السابق قد وجد الباحث أن 
  5,4- بني االختبار القبلي والبعدي هو (MD)متوسط الفرق  �

  6.64هو    (SDD)االحنراف املعياري �

  2.21 هو (SEMD)اخلطأ املعياري  �

  2.44 هو (t0)درجة تاء حساب  �

� df بالرمز  :df=N-1 أن جدو و  df=10-1=9     يرجع إىل درجة تاء     9  مث العدد 
وقد اتضح أن درجة تاء املوجودة يف اجلدول عند مستوى    . يف اجلدول املعترب  
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 تدل على العدد    %1 وعند مستوى الداللة     ٢،٢٦ تدل على العدد     %5الداللة  
٣،٢٥ 

دول على مسـتوى  فعرف الباحث أن درجة تاء احلساب أكرب من درجة تاء اجل        
 > ٢،٤٤ > ٣،٢٥ ( % ١و لكنها أصغر من درجة تاء اجلدول على مستوى % ٥

٢،٢٦ (. 
 فرقا بني نتيجة االختبار أن هناكاعتمادا على حساب النتيجة األخرية 

وتعزى إىل أثر املتغري ، القبلي والبعدي للمجموعة الضابطة ىف الفصل التقليدي
 .لتقليدي فعالوبعبارة أخرى أن الفصل ا. التابع

وها هي داللة الفرق بني امـوعتني التجريبيـة والضـابطة يف نتيجـة          
 :االختبارين القبلي والبعدي كما هي مرسومة يف اجلدول اآليت

 
 )٨(                               جدول 

 دي          داللة الفرق بني اموعتني التجريبية والضابطة يف االختبارين القبلي والبع
  القبلي والبعدياناالختبار

 يف اجلدول اء تدرجة
وعة عند مستوى الداللة

م
ا

 

متوسط 
 الفرق

االحنراف 
 املعياري

اخلطأ 
 املعياري

 قيمة ت
(t0) 

 ف.د
(N-1) 

1 % 5 % 

 ٢،٢٦ ٣،٢٥ ٩ ٣,٦٨ ٢,١٢ ٦,٣٥ -٧,٨ التجريبية

 ٢،٢٦ ٣،٢٥ ٩ ٢,٤٤ ٢,٢١ ٦,٦٤ -٥,٤ الضابطة

 
 من كل جمموعة قد اتضح للباحث أن االختبار القبلي والبعدييجة نظرا إىل نت
  ٣,٦٨ اءتدرجة حيث بلغت   ذات داللة إحصائية من كل جهةاهناك فرق

 مستوى عنداجلدول يف  اء تدرجةأكرب من هذا العدد  ،للمجموعة التجريبية
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من أكرب و هذا العدد ،  للمجموعة الضابطة٢,٤٤ اء تدرجة و .%1 و %5 الداللة
اجلدول يف  اء تدرجة و أصغر من %5  مستوى الداللةعنداجلدول يف  اء تدرجة
ذلك لصاحل درجات الطالب يف االختبارين القبلي و  .%1  مستوى الداللةعند

والبعدي يف كل جمموعة، ولداللة على أن معمل اللغة املستخدم يف جمموعة 
  .من فصل تقليديو أن استخدام معمل اللغة أحسن تأثريا ، جتريبة فعال

  
 اموعتني التجريبيـة    للحصول على املقارنة بني    حتليل نتيجة االختبار البعدي      -٢

 .والضابطة
يف هذا التحليل اعتمد الباحث على نتيجة االختبار البعدي وحدها ألا           
مقياس ملعرفة تأثري املتغري التجرييب يف اموعة التجريبية وتأثري املتغري التـابع يف             

وقبل أن حيللها رسم الباحث عالمة       . موعة الضابطة ا )x1 (   لالختبار البعدي
 .لالختبار البعدي للمجموعة الضابطة) x2(للمجموعة التجربية، وعالمة 

 :مث بدأ الباحث بالتحليل كما يلي
 : بالرمزx1معرفة متوسط  ) ١

 : بالرمزx2معرفة متوسط  ) ٢
  x1 = x1 – M1:  بالرمز x1معرفة نتيجة  ) ٣
    x2 = x2 – M2:  بالرمز x2معرفة نتيجة  ) ٤

x1∑   مث جيمع وينال x1درجة ثانية   ارتقاء) ٥
2 

x1∑   مث جيمع وينالx2درجة ثانية   ارتقاء) ٦
2    

 :  بالرمزt0معرفة ) ٧
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 )٩(جدول 

  حساب املقارنة بني نتيجة االختبار البعدي من اموعتني التجربية والضابطة

 ختبار البعدياال
 ط

)N( 

 التجريبية
)x1( 

 الضابطة
)x2( 

)x1( )x2( )x1
2( )x2

2( 

1 ٦٤ ٩ ٨ ٣ ٩٦ ٩٨ 

2 ٠ ١ ٠ ١ ٨٨ ٩٦ 

3 ١٤٤ ٩ -١٢ -٣ ٧٦ ٩٢ 

4 ٣٦ ٩ -٦ ٣ ٨٢ ٩٨ 

5 ١٦ ٩ ٤ -٣ ٩٢ ٩٢ 

6 ٣٦ ٢٥ ٦ -٥ ٩٤ ٩٠ 

7 ٦٤ ٨١ ٨ -٩ ٩٦ ٨٦ 

8 ٦٤ ٢٥ -٨ ٥ ٨٠ ١٠٠ 

9 ٤ ٢٥ ٢ ٥ ٩٠ ١٠٠ 

10 ١٦ ٩ ٤ ٣ ٩٢ ٩٨ 

١٠N= ∑x1=٨٨٠ ٩٥٠x2=∑ ٠x1=∑ ٦x2=∑ ٢٠٢x1
2=∑ ٤٤٤x2

2=∑ 

 
x1 ٢٠٢ و∑=x2 ٨٨٠ و =x1∑٩٥٠من اجلدول السابق ظهر للباحث أن 

2=∑  
x2 ٤٤٤و 

   = N ١٠  و ∑=2
 :    ب املتوسط من كل جمموعة وحصل على العدد التايل  امث حس
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من احلساب السابق قد حصل للباحث على أن املتوسط من اموعة التجريبيـة             
(M1)   موعة الضابطة      ٩٥ هوواملتوسط من ا، (M2) درجة تاء  و  ٨٨ هو (t0)  هو 
-(10+10)وحصل على  df = (N1 + N2) -2   : بالرمزdf الباحثمث حسب  .٣،٢٥

وقد اتضـح أن    .  املوجودة يف اجلدول   t يرجع إىل قيمة     18  العدد   مث هذا   18=2
 وعند مستوى الداللة    ٢،١٠ تدل   %5 يف اجلدول عند مستوى الداللة       t درجة تاء 

درجة  أكرب وأصغر من     (t0) درجة تاء حساب  ، فعرف الباحث أن     ٢،٨٨ تدل   1%
  : يف اجلدولt تاء

)٢,١٠ > ٣,٢٥ < ٢,٨٨( 
فرقا واضحا بني نتيجة هناك جة األخرية عرفنا أن اعتمادا على حساب النتي

وبعبارة . االختبار البعدي للمجموعتني التجريبية والضابطة بعد جتريب معمل اللغة
 .أخرى أن استخدام معمل اللغة فعال و أحسن تأثريا من فصل تقليدي

 
  املناقشة ىف نتائج البحث-ج

 املدرسة الثانوية اإلسالمية دار ىف الدراسة امليدانية اليت قد قام ا الباحث ىف
قد حصل الباحث على جتريب معمل اللغة ىف تعليم مهارة العلوم جمالينجكا جاوا الغربية 

 جتريب هذه الوسيلة قدم الباحث و ىف. ىف اموعة التجريبيةاالستماع لدي التالميذ 
 لتصديقها  و، هي استخدام معمل اللغة فعال لتدريس مهارة االستماع،ضية البحثفر

 :  املعيار اآليتيستعمل 
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و ، فالفرض مقبولإذا كانت درجة تاء احلساب أكرب من درجة تاء اجلدول  -
 . لتدريس مهارة االستماع فعالهذا يعين أن استخدام معمل اللغة 

كانت درجة تاء احلساب أصغر من درجة تاء اجلدول أو متساويني  و إذا -
م معمل اللغة لتدريس مهارة و هذا يعين أن استخدا، فالفرض مرفوض

   . فعالغري االستماع 
 

 وجد الباحث الختبار الفرض السابقاعتمادا على النتائج احملصولة و القواعد 
 أكرب من درجة تاء اجلدول على مستوى) ٣,٢٥(أن درجة تاء احلساب ىف هذا البحث 

لفرض فعرفنا أن ا. )٢,٨٨% (١و من درجة تاء اجلدول على مستوى ) ٢,١٠% (٥
 وهذا يشري إىل أن استخدام معمل اللغة ىف تدريس مهارة االستماع، السابق مقبول

 . فعال
 :منها، املعمل اللغوي و الوسائل التعليميةنظريات تدعم إىل  نتيجة هذا البحث

مبميزات إجيابية لصاحل العملية  يقدم املخترب درسا منوذجيا يتميز عن الدرس العادي -١
، تغري دور املعلم من دوره التقليدي إىل دور اإلشراف و التوجيهك و بذل، التعليمية

 .١و قيادة العملية التربوية
 .٢ الوسائل التعليمية جتعل التعلم أعمق و أبقى أثرا-٢

تشري إىل أن معمل اللغة يرقى و يؤثر ىف عملية التعلم و التعليم أثرا إجيابيا هذه 
 :منها، وذلك ألسباب آتية. على وجه خاصو ىف تعليم مهارة االستماع 

الدراسية املسموعة استماعا جيدا  ميكن أن يستمع التالميذ ىف معمل اللغة إىل املادة -١
 . حىت ال يزعج اآلخرين و ال يزعجونهألم يضعون السماعات على آذام

                                                 
1*�0 =�� *�0�= و �.�N#�2 "�  ،���0 %��� ،١٩١. ص  
2=���1 ،  ��* ا#�«2« �� ز2*ا���� ٨. ص) ١٤٣٠، وزارة ا#���رف: ر�2ض(ا#��0ءل ا#?�
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 و التالميذ. جتلب السرور للتالميذ و جتعل التعلم مرحيااألجهزة املختربية املعاصرة  -٢
. حتت إجبار أو ىف خوف أو ىف حزنسرورون أسهل فهما عند التعلم من التالميذ امل

 .سوف يسهلهم ىف فهم الدرستعلم اللغة ىف معمل اللغة ، إذن
معون إىل تهم ال يس، كثريا من اخلربات اللغوية الواسعة يعطي معمل اللغة التالميذ -٣

ىل الناطق األصلي أو إىل إمعوا تكالم مدرسهم فحسب و لكنهم يستطيعون أن يس
 .املوسيقي أو األفالم املرحية
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 الفصل اخلامس
 نتائج البحث و التوصيات 

 و املقترحات
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 الفصل اخلامس
 نتائج البحث و التوصيات واملقترحات

 
 نتائج البحث - أ

سـالمية دار  بعد جتريب معمل اللغة ىف تدريس مهارة االستماع يف املدرسة الثانوية اال   
 :العلوم جمالينجكا قد وصل الباحث إىل االستنتاج األخري واستخلصه كما يلي

اعتمادا على النتائج اليت حصل عليها اموعة التجريبية يف االختبـار القبلـي              -١
لذلك أن  . والبعدي قد وجد بينهما فرق حقيقي وتعزى إىل أثر املتغري التجرييب          

 .ة مهارة الطالب ىف االستماعاستخدام معمل اللغة فعال لترقي
إن استخدام معمل اللغة يظهر فعاليته وتبني تفوقه من عدم اسـتخدامه لـدى               -٢

لذلك أن استخدام معمل اللغة مناسب للتطبيق يف املدرسـة          . اموعة الضابطة 
 .الثانوية االسالمية

 
 التوصيات - ب

 : يانطالقا من نتائج البحث يرى الباحث ضرورة تقدمي التوصيات كما يل

أن يهتم املدرس باستخدام معمل اللغة عند تعليم اللغـة العربيـة و ىف مهـارة                 -١
لكي ينال الطالب خربات االستماع إىل الكـالم        ، االستماع على وجه خاص   

 .الصحيح و يتكلمون أو يكتبون اللغة العربية على شكل صحيح

 ىف معمل   أن يكثر املدرس تدريب الطالب على االستماع و ممارسة اللغة العربية           -٢
 .اللغة

 .أن يستخدم املدرس الطرائق املتنوعة عند تعليم الطالب ىف معمل اللغة -٣
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 .زيادة احلصص اإلضافية لتعليم مهارة االستماع لدى طالب املدرسة -٤

 لتدريس مهارة االسـتماع مـن    املناسبةاملواد التعليمية و خيتار   أن يزود املدرس     -٥
 .إنترنت أو من القرص املناسبة امواقع 

 

 املقترحات -ج 

 :بناء على نتائج البحث يقدم الباحث املقترحات التالية
إعداد املواد التعليمية املتنوعة لتدريس مهارة االستماع لطالب املدرسة الثانويـة            -١

 .اإلسالمية حىت ميكن أن يستفيدها معلم اللغة ىف استخدام معمل اللغة
 الىت وسائل التعليميةلمثال عن ا، على الباحثني اآلخرين أن يطوروا هذا البحث -٢

ميكن استخدامها ىف تعليم اللغة العربية ىف معمل اللغة للمهارات األربع أو عن 
 .املواد التعليمية فيه
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 قائمة املصادر و املراجع
 

 املصادر
  القرآن الكرمي-١

 
 املراجع العربية

 
: القاهرة ،مية و املنهج   الوسائل التعلي  ،أمحد خريى حممد كاظم و جابر عبد احلميد جابر         -١

 ١٩٩٧عام ، دار النهضة العربية

 ١٩٩٥ عام إيكيب،: ، ماالنجالوسائل املعينات يف تعليم العربيةإمام أسراري،  -٢

عام دار إحياء العلوم، : بريوت، الوسائل التعليمية التعلميةبشري عبد الرحيم الكلوب،  -٣
١٩٨٢ 

ار أسـامة   د: الرياض ،هومه أدواته أساليبه  البحث العلمي مف  ، ذوقان عبيدات و أخرون    -٤
 م١٩٩٧، للنشر و التوزيع

:  بريوتبني النظرية و التطبيق: تعلم اللغة احلية و تعليمها، صالح عبد ايد العريب -٥
 ١٩٨١عام ، مكتبة لبنان

سيكولوجية الوسائل التعليمية و وسائل تدريس اللغة ، عبد ايد سيد أمحد منصور -٦
 ١٩٨٣عام ، دار املعارف: اضري العربية

عام ، داراملعارف: مصر، املوجه الفين ملدرسى اللغة العربية، عبد العليم أبراهيم -٧
عام ، مكتبة الفالح: الكويت، تدريس فنون اللغة العربية، علي أمحد مدكور١٩٦٨
١٩٨٤  

 )١٤٣٠، وزارة املعارف: رياض (الوساءل التعليمية، عبد العزيز بن زيداتيلي -٨
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 ١٩٧٩عام ، دار الفكر: القاهرة، البحث ىف التربية، عبد الغين عبود -٩
 فن االستماع وطرق تدريسه و اختباره، عبد الرمحن بن صاحل اخلميس -١٠

chem/science/l-teacher/kw.edu.moe.www://http ، ٢٠٠٨نيو  من يو٢منقولة ىف 
 ، ١٩٨٤، مكتبة الفالح :الكويت، تدريس فنون اللغة العربية، علي أمحد مدكور -١١

الطرائق العملية ىف تدريس اللغة ، علي حسني الديلمي و سعاد عبد الكرمي الوائلي -١٢
 )٢٠٠٣، دار الشروق: عمان( العربية

 اللغة العربية لغري التقنيات التربوية ىف تدريس، علي القامسي و حممد علي السيد -١٣
، منشورات املنظمة اإلسالمية للتربية ة العلوم و الثقافة: إيسيسكو (الناطقني ا

 م١٩٩١

عام ، دار الفالح للنشر و التوزيع: صويلح (االختبارات اللغوية، حممد علي اخلويل -١٤
 )م٢٠٠٠

 لغري الناطقني طرائق تدريس اللغة العربية، حممود كامل الناقة و رشدي أمحد طعيمة -١٥
 ٢٠٠٣عام ، مطبعة املعارف اجلديدة:  الرباط ،ا

: بريوت (بني النظرية و التطبيق: تعلم اللغة احلية و تعليمها، صالح عبد ايد العريب -١٦
 )١٩٨١، مكتبة لبنان

: الرياض(الكتاب األول ، القواعد العربية امليسرة، حممود إمساعيل صيين و اآلخر -١٧
 )١٩٩٠،  امللك سعودمطابع جامعة
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 البحوث
 

فعالية استخدام املعمل ىف تدريس اللغة العربية باملدرسة العالية احلكومية الثالثة           ، خري الصاحل  -١٨
، اجلامعة االسالمية احلكومية مـاالنج    : ماالنج، غري منشورة ، رسالة ماجستري ، مباالنج

 م٢٠٠٣، ختصص تعليم اللغة العربية، برنامج الدراسات العليا

فعالية استخدام الوسائل التعليمية ىف تعليم اللغة العربية باملدرسة العالية احلكوميـة        ، مصباح -١٩
: مـاالنج ، غري منشورة ، رسالة ماجستري ، النموذجية فالنكارايا كاليمانتان  الوسطى    

ختصـص تعلـيم اللغـة    ، برنامج الدراسات العليا، اجلامعة االسالمية احلكومية ماالنج 
 م٢٠٠٣، ةالعربي

 كفاءة االستماع لدي الطالب من ناحية علم األصوات و علـم الداللـة            ، سالمة دارين  -٢٠
دراسة عن كفاءة االستماع لدي طالب املرحلة الرابعة بالربنامج اخلاص لتعليم اللغـة             (

رسـالة   ،)٢٠٠٤-٢٠٠٣العربية باجلامعة االسالمية احلكومية مباالنج للعام اجلامعي        
برنامج الدراسات  ، اجلامعة االسالمية احلكومية ماالنج   : ماالنج، نشورةغري م ، ماجستري
 م٢٠٠٤، ختصص تعليم اللغة العربية، العليا
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 �.� )املادة للقاء األول؛ فهم املسموع (�١
 نصيحة أب البنه

 -جيب عليك : فقال له والده  ، درسةومل يذهب إىل امل   ، صحا زياد من نومه متأخرا    
لتؤدي صالة الصبح ىف وقتها وينبغي أن تنصـت إىل          ، أن تصحو من النوم مبكرا    –يا زياد   

 .و أن تستذكر دروسك جيدا لكي تتفوق على زمالئك، شرح املعلم كي تفهم الدرس
و لن أمهل دروسي حـىت أجنـح ىف   ، لن أتأخر عن املدرسة، نعم يا أيب: فقال زياد 

 .و أكون من املتفوقني إن شاء اهللا، متحاناال
 

  أجب هذه األسئلة-أ 
 ملاذا مل يذهب زياد إىل املدرسة؟ .١

 مب نصيحة الوالد؟ .٢

 مب وعد زياد والده؟ .٣

 ملاذا ينصت زياد إىل شرح املعلم؟  .٤

 هل يستمع زياد إىل نصيحة أبيه؟ .٥

 
  أكمل ما يأيت وفقا للنص-ب

 ... أن تصحو من النوم - يا زياد-جيب عليك .١

 املعلم...و ينبغي أن تنصت إىل  .٢

 ...و تستذكر دروسك جيدا لكي تتفوق على  .٣

 حىت أجنح ىف اإلمتحان...لن أمهل  .٤

 إن شاء اهللا.... و أكون من  .٥

 



 

 
 

٧٣

 �.�� )مسجلة ىف سيدي: املادة للقاء الثاين (٢ا#
 

 العمل أساس احلضارة
مثـل  ، أهداف عديدة وحياة اإلنسان عمل مستمر يرمي إىل حتقيق        ، العمل أساس احلضارة  

، تلبية حاجاته املادية من مأكل و ملبس و مسكن ليعيش حياة كرمية بعيدا عن سؤال الناس               
 عن حتقيق الذات و العمل على تقدم اتمع و رفع شأن األمة اإلسالمية الىت حتتاج إىل             خدوا

 .العمل و اإلخالص من أبناءها لتكون قوية
 

و ابتغ فيمـا    ، بسم اهللا الرمحن الرحيم   : قال تعاىل . هو لقد حث اإلسالم على العمل وأوجب      
و رسولنا الكرمي صلى    . صدق اهللا العظيم  . آتاك اهللا الدار اآلخرة وال تنس نصيبك من الدنيا        

ولعلنا نتذكر قصة أحد الصحابة     ، إن أفضل الكسب عمل الرجل بيده     : اهللا عليه و سلم قال    
فأوصـاه  ، ليه و سلم ماال يعينه على احلياة      من األنصار عندما طلب من الرسول صلى اهللا ع        

و ، الرسول صلى اهللا عليه و سلم بأن يشتري قدوما ليحتطب به بدال من سـؤال النـاس                
 .هذا خري من أن جتيئ املسألة نقطة ىف وجهك يوم القيامة: نصحه قائال

 
بن أيب  فاإلمام علي   . و قد سار اخللفاء الراشدون على قدوى رسولنا صلى اهللا عليه و سلم            

 عمـال   طالب كرم اهللا وجهه كان يزرع األرض  ويأكل من عمل يده حىت ىف زمن خالفته               
 . صلى اهللا عليه و سلم إن اهللا حيب املؤمن احملترفبقوله
 
ومن أهم هذه   .  هناك صفات جيب أن يتصف ا كل من يؤدي عمال          جتدر اإلشارة إىل أن   و

تان على لسان ابنت نيب اهللا شعيب عنـدما         وقد وردت هتان الصف   . الصفات القوة و األمانة   
يا ، بسم اهللا الرمحن الرحيم   ، أوصت أباها بأن خيتار موسى عليه السالم للعمل عنده فقالت         



 

 
 

٧٤

و من صفات العمل    . صدق اهللا العظيم  . لقوي األمني اأبت استأجره إن خري من استأجرت       
إن اهللا حيب إذا    : يث قال فقد أوصانا الرسول صلى اهللا عليه و سلم بذلك ح         . أيضا االتقان 

وكذلك ال تقيف عن أذهاننا صفة الصدق حيث بشر الرسول          . عمل أحدكم عمال أن يتقنه    
التاجر الصدوق األمني مع النبيني و الصديقني و        : التاجر الصادق مبرتلة عليا ىف اجلنة إذ يقول       

 .الشهداء
 

ل صلى اهللا عليـه و      و قد أوجب الرسو   ، وال شك أن التجارة باب واسع من أبواب العمل        
إن أطيب الكسب كسب التجار الذين إذا حدثوا مل         : سلم شروط الكسب احلالل ىف قوله     

و إذا كالوا مل    ، و إذا اشتروا مل يذموا    ، و إذا وعدوا مل خيلفوا    ، و إذا اءمتنوا مل خيونوا    ، يكذبوا
 .ميدعوا

 
بسم اهللا الرمحن : عاىلقال ت. ناحية أخرى حرص اإلسالم على إعطاء العامل حقه كاملةومن 

اعطوا : وقال صلى اهللا عليه و سلم     . صدق اهللا العظيم  . الرحيم وال تبخسوا الناس أشياءهم    
ووفر له حـق    ، وحث اإلسالم على محاية العامل من اخلطر      . األجري حقه قبل أن جيف عرقه     

ـ  : قال صلى اهللا عليه و سـلم      . و حق حتديد ساعة العمل ليجدد الطاقة      ، الراحة دنك إن لب
 .عليك حقا

 
فالعمل ، وخالصة قول إن اإلسالم قد مهد السبيل السوي للعمل و العيش الكرمي لكل مسلم     

فحيـا  . من أمسى كاال من عمل يده أمسى مغفورا لـه         : قال صلى اهللا عليه و سلم     ، عبادة
 .    نسرع إىل مغفرة من ربنا

 
 



 

 
 

٧٥

  وفقا للنص املسموعالفراغأكمل 
 

 العمل أساس احلضارة
مثـل  ،  عديدة ....... عمل مستمر يرمي إىل حتقيق       .......وحياة  ، ل أساس احلضارة  العم
 ليعيش حياة كرمية بعيـدا عـن سـؤال          ....... املادية من مأكل و ملبس و        .......تلبية  

 و رفع شأن األمة اإلسـالمية       .......خدوا عن حتقيق الذات و العمل على تقدم         ، .......
 ........ اإلخالص من أبناءها لتكون  و.......الىت حتتاج إىل 

 
و ابتغ فيمـا    ، بسم اهللا الرمحن الرحيم   : قال تعاىل .  على العمل وأوجبه   .......و لقد حث    

و رسولنا الكـرمي    . .......صدق اهللا   .  وال تنس نصيبك من الدنيا     .......آتاك اهللا الدار    
ولعلنا نتذكر قصة أحـد  ، ه الكسب عمل الرجل بيد.......إن : صلى اهللا عليه و سلم قال 

 يعينـه علـى     ....... من األنصار عندما طلب من الرسول صلى اهللا عليه و سلم             .......
 قدوما ليحتطب به بدال من سؤال      .......فأوصاه الرسول صلى اهللا عليه و سلم بأن         ، احلياة
 .لقيامة يوم ا.......هذا خري من أن جتيئ املسألة نقطة ىف :  قائال.......و ، الناس
 

فاإلمام علي بن أيب    .  الراشدون على قدوى رسولنا صلى اهللا عليه و سلم         .......و قد سار    
  حىت ىف زمن خالفتـه     ...... األرض  ويأكل من عمل       .......طالب كرم اهللا وجهه كان      

 . احملترف....... صلى اهللا عليه و سلم إن اهللا حيب عمال بقوله
 
ومن أهـم   . .......ات جيب أن يتصف ا كل من يؤدي          هناك صف  إىل أن ....... جتدر  و

وقد وردت هتان الصفتان على لسان ابنت نيب اهللا شـعيب           . .......هذه الصفات القوة و     
بسـم اهللا الـرمحن   ،  عنده فقالت.......عندما أوصت أباها بأن خيتار موسى عليه السالم    



 

 
 

٧٦

و من صفات   . صدق اهللا العظيم  .  لقوي األمني  .......يا أبت استأجره إن خري من     ، الرحيم
إن اهللا  :  قال .......فقد أوصانا الرسول صلى اهللا عليه و سلم بذلك          . .......العمل أيضا   

وكذلك ال تقيف عن أذهاننا صفة الصدق حيـث         .  عمال أن يتقنه   .......حيب إذا عمل    
صدوق األمـني مـع     التاجر ال :  الرسول التاجر الصادق مبرتلة عليا ىف اجلنة إذ يقول         .......
 . و الشهداء.......النبيني و 

 
و قد أوجب الرسول صلى اهللا عليه و        ،  العمل .......وال شك أن التجارة باب واسع من        
 الذين إذا حدثوا مل     .......إن أطيب الكسب كسب     : سلم شروط الكسب احلالل ىف قوله     

و إذا كالوا   ،  و إذا اشتروا مل يذموا     ، مل خيلفوا  .......و إذا   ، و إذا اءمتنوا مل خيونوا    ، يكذبوا
 .مل ميدعوا

 
بسـم اهللا   : قال تعـاىل  . حرص اإلسالم على إعطاء العامل حقه كاملة      ....... ناحية  ومن  

: وقال صلى اهللا عليه و سلم     . صدق اهللا العظيم  . الناس أشياءهم ....... الرمحن الرحيم وال    
، العامل مـن اخلطـر    .......  على   وحث اإلسالم . حقه قبل أن جيف عرقه    ....... اعطوا  

: قال صلى اهللا عليه و سلم     . العمل ليجدد الصاقة  ....... و حق حتديد    ، ووفر له حق الراحة   
 .إن لبدنك عليك حقا

 
، السبيل السوي للعمل و العيش الكرمي لكل مسـلم        ....... إن اإلسالم قد    ، وخالصة قول 

. مسى كاال من عمل يده أمسى مغفورا له       من أ : قال صلى اهللا عليه و سلم     ، .......فالعمل  
 .    من ربنا....... فحيا نسرع إىل 

 
 
 
 



 

 
 

٧٧

 �.�� ) مسجلة ىف سيدياملادة للقاء الثالث؛( ٣ا#
 
 
 

 ه�!1 ا&�� ا#�?.*ة

 
و الناس ىف حياة حولنا يسـعون إىل التعـاون و           . االحتاد قوة و التفرق ضعف    
 .لك إال ألمهية االحتاد و التعاونو ما ذ. االجتاد فو مجاعة صغرية كانت أو كبرية

 النص األول
. و تضم معظم الدول ىف العامل. األمم املتحدة واحدة من كربى اهليئات ىف اللعامل

ولقد أنشأت ىف أوكتوبر عام ألف و تسـعمائة و مخسـة و أربعـني         . و مركزها نو يورك   
 .و تقوم العالقة بني أعضاءها على املساواة و التعاون، ميالدية

و من هذه اهليئات اجلمعية العامة اليت تضـم         . م املتحدة وحدات جتري الكبري    لأل
و ىف حالة التشويق ألمر من األمور الكبرية فإن لكل دولة صـوتا             . على كل دول األعضاء   

و ، و روسـيا  ، أمريكا: هم  ، و من هيئاا أيضا جملس األمن و هلم أعضاء دائمون         . واحدا
و أشروا أعضاء غري دائمني يتم اختيارهم عن طريق اجلمعيـة           . و بريطانيا ، و فرنسا ، الصني

 .العامة كل سنتني
فهو الذي حيل املشكالت اليت حتـدث       . وهلذا الس أمهية كبرية و سلطة واسعة      

و الطريقة اليت يتبعها هذا الس ىف حل املشكالت هـي املناقشـات و              . بني دول األعضاء  
وذلك كما حدث   . لسالح يف حالة فشل املفاوضات    و لكن قد يستخدم قوة ا     . املفاوضات

 .ىف صامال و البوسنا و احلبسك
على أي قرار أو أمر     ) Veto(و لألعضاء الدائمني ىف هذا الس حق االعتراض         

 . و إن وافقت عليه اجلمعية العامة، ال يقبلونه
 
 



 

 
 

٧٨

 �.�� )املادة للقاء الرابع؛ فهم املسموع (٤ا#
 

 لقمان احلكيم
و ىف بعض األيام كان     ، يعمل ىف بعض األيام راعيا    ،  احلكيم رجال فقريا   كان لقمان 

حيترمه الناس و يستمعون إىل كالمهم و مطيعـون         ، ولكنه كان حمبوبا مكرما   ، يعمل عامال 
 .لنصائحه

بل له حكـم    ، يعلم الناس العلم واحلكمة   ، وكان لقمان برغم فقره معلما مشهورا     
ولقد : كما ىف قوله  ، وذلك ألن اهللا تعاىل قد آتاه احلكمة      . كثرية حيفظها الناس ويتأدبون ا    

آتينا لقمان احلكمة أن اشكر هللا ومن يشكر فإمنا يشكر لنفسه و من كفر فإن اهللا غين محيد                  
 ).١٢: لقمان(

كما قال  . وهو حيب أن يرشد الناس و يعظهم وال سيما البنه         ، وكان لقمان مرشدا  
لقمان (ه وهو يعظه يبين ال تشرك باهللا إن الشرك لظلم عظيم            و إذ قال لقمان البن    : اهللا تعاىل 

 :١٣( 
ذكره اهللا ىف القرآن الكرمي وذكره الرسول       ، لقمان احلكيم كان مشهور ىف التاريخ     

ألنه رجل صاحل يستفيد ، حيبه اهللا و رسوله و الناس، ىف أحاديثه و ذكره العلماء ىف حماضرم
 .مانالناس من حكمته و نصائحه طول الز

   
 ")لقمان احلكيم"املادة للقاء الرابع؛ األسئلة عن  (٤امللحق . ٦

 !أجب عن األسئلة اآلتية وفقا للقراءة .ب 

 هل كان لقمان رجال فقريا؟ .١
 ماذا يعمل لقمان ىف بعض األيام؟ .٢

 ماذا يعلم لقمان الناس؟ .٣

 ماذا وعظ لقمان ابنه؟ .٤

 ملاذا كان لقمان أحبه اهللا؟ .٥



 

 
 

٧٩

 !ةأكمل ما يأيت وفقا للقراء .ج 

 عند الناس... كان لقمان  .١
 لنصائح لقمان... أكثر الناس  .٢

 معلما مشهورا... كان لقمان  .٣

 ...يعلم لقمان الناس العلم  .٤

 لقمان احلكيم... يستفيد الناس من  .٥
 

 
                                   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

٨٠

 �.��٦  
 صور عملية التعلم و التعليم ىف معمل اللغة

 

  
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

٨١

 السرية الذاتية للباحث

 

 ديين حلمان عبِد اهللا:    االسم
 إدروس أيفيندي:   اسم األب
 أناه أمانه :   اسم األم
 ١٩٧٥ أغوسطوس ٣ ،جاكرتا:  تاريخ الوالدةمكان و 

 جمالينجكا جاوا ٤٦شارع سييت أَرِملَه رقم : العنوان          
 ٤٥٤١٨الغربية 

 
عشر  املدرسة االبتدائية احلكومية الثالثة حصل على شهادة التعليم االبتدائي يف •

 .١٩٨٨ عام جمالينجكا جاوا الغربية

دار املدرسة املتوسطة اإلسالمية األهلية حصل على شهادة التعليم اإلعدادي يف  •
 ١٩٩١ عام العلوم جمالينجكا جاوا الغربية

دار درسة الثانوية اإلسالمية األهلية  املحصل على شهادة التعليم الثانوي يف •
 ١٩٩٤عام  العلوم جمالينجكا جاوا الغربية

اجلامعة بلقسم تربية اللغة العربية  كلية التربيةدرجة الليسانيس يف حصل على  •
 . ١٩٨٨ عام اإلسالمية احلكومية سونان كونونج جايت باندونج

 العلوم جمالينجكا جاوا دارالثانوية اإلسالمية األهلية عني مدرسا يف املدرسة  •
 .  اللغة العربية ملادة ١٩٩٩ عام الغربية

كومية جاتيواجني جمالينجكا جاوا الثانوية اإلسالمية احلعني مدرسا يف املدرسة  •
    .اللغة العربية ملادة ٢٠٠٥ عام الغربية

 الحتاد األمة اإلسالمية جمالينجكا جاوا الغربيةاإلسالمية عني مدرسا يف اجلامعة  •
  .الرسمعلم  ملادة ٢٠٠٥ام ع

 



 

 
 

٨٢

 


