
 

 

 

 

 

 

 
 
  

  ج ادة اللغة العربية يف مهارة االستماع باستخدام برناممتصميم 

  ييت احلاسويبأوداس
  ) جاوا الشرقية  مدرسة سونان أمفيل الثانوية اإلسالمية جومبانجيف وجترييب حبث تطويري( 

  
  حبث تكميلي لنيل درجة املاجستري يف تعليم اللغة العربية

  
  

  

  

  :إشراف             :إعداد   

  حمّمد عفيف الدين دمياطي. د        معاذ:   الطالب   

  فيصل حممود آدم إبراهيم. د    ٠٩٧٢٠٠١٨ :  رقم التسجيل  

   

              
 

  العام اجلامعي

  م٢٠١١

  هـــــ١٤٣٢
 

  جمــهــوريـــــــــــــــــة إنـــدونـــيسيــــا 

  ـةـــــشـــؤون الـــدينيــــــــــوزارة الــ

  ة الحكومية بماالنجــــة موالنا مالك إبراهيم اإلسالميـــجامع

  كليـــــــــــــــــــة الدراســـــات العليا قســم تـــــعليــــم اللــغــــة العربــيــة 
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  داءــــاإله

  : أهدي هذا البحث إىل 

 بالعمر املديد اهللا مّددمهاوالدّي احملبوبني أيب احملبوب حسنان وأّمي احملبوبة ميسرة  �

 .اللذين ربّياين وشّجعاين دائما يف حيايت ظهماوحف
 

بالعمر  اهللا مّددمهامحي كياهي احلاّج أمحد دمياطي معصوم ومحايت احلاّجة مكرمة  �

اللذين أرشداين وشّجعاين دائما للحصول على مقاصدي وخاصة يف  وحفظهما املديد

 .إمتام كلية الدراسات العليا

وابين احملبوب  يت تدفعين دائما يف إمتام هذا البحثال ليلي رمحوايت ةزوجيت احملبوب �

 . نوري حيايت كانا  اللذين جعله اهللا ابنا صاحلا نافعا ساملا يف الدارين أمحد فخر العزيز

 .أساتذي الذين أدين هلم بالكثري تقديرا وإجالال �
 

أصدقائي األحّباء وتالميذي األعزاء يف معهد سونان أمفيل اإلسالمي ومدرسة  �

 .ونان أمفيل الثانوية جومبانج جعلهم اهللا مسلمني نافعني يف الدارينس
 

 ال يعرفواالذين حيرصون على اللغة العربية بنشرها وتعليمها للذين  �

  .يف أحناء العامل  اعتزازا بأا لغة القرآن واملسليمن

  

  

  

 ج



  الشكر والتقدير

. للمتقني هدى القرآن علج ،و مبني عريب بقرآن رسوله ارسل الذي هللا احلمد  

 هو و مييت و  حييي احلمد له و امللك له له، شريك ال وحده اهللا إال إله ال أن وأشهد

 عليه اهللا صلى ورسوله عبده حممدا قدوتنا و سيدنا أن وأشهد. قدير شيء كل على

  :بعد أّما. نلديا يوم إىل بإحسان هلم والتابعني وأصحابه آله وعلى

 باحلمد أهلج سبحانه فله البحث، هذا إعداد من باالنتهاء عليّ  اهللا منّ  قدف  

 فضل هلم كان ذينال إىل والعرفان والتقدير بالشكر أتقّدم  تعاىل اهللا محد وبعد والثّناء،

 يكن ومل طلبته، بشيء عليّ  أحدهم يبخل ومل الوجود حيز إىل البحث هذا خروج يف

  : ومنهم. املخلص اجلاد العمل إالّ  حيدوهم

 إبراهيم مالك موالنا جامعة مدير سفرايوغو، إمام احلاج كتورالد  األستاذ احةمس  

  .ماالنج احلكومية اإلسالمية

 مالك موالنا جامعة العليا الّدراسات كلية عميد ،مهيمن الدكتور األستاذ مساحة

  .ماالنج احلكومية اإلسالمية إبراهيم

 كلية العربية اللغة يمتعل قسم رئيس ،نور صاحل شهداء احلاج كتورالد  مساحة

  .ماالنج احلكومية اإلسالمية إبراهيم مالك موالنا جامعة العليا الّدراسات

 أفاد الذي األول املشرف ،دمياطي الدين عفيف حممد احلاج الدكتور مساحة

 فكرة بداية منذ البحث هذا إعداد مراحل كل يف خطواته ووجه وعمليا علميا الباحث

   .والتقدير الشكر عظيم الباحث ومن اجلزاء خري اهللا من فله منه، ءاالنتها حىت البحث

 د



 عن لساىن يعجز فحقاً  الثاين، املشرف ،إبراهيم آدم حممود فيصل الدكتور مساحة
 فلم البحث هذا إعداد فرتة طوال والتشجيع العون كل للباحث قدم فقد وتقديره شكره
 جهده ببذل وخاصة  وتوجيهه حثالبا مساعدة عن يوماً  صدره يضق ومل بعلمه يبخل
 مهارة لتعليم األصلي العريب كالناطق الدراسية املواد تسجيل يف الباحث ملساعدة ووقته

 مين فله الباحث نفس ىف األثر أكرب البحث هذا مبناقشة لتفضله وكان ،االستماع
  . واجلزاء الثواب عظيم اهللا ومن والتقدير الشكر خالص

 تعليم قسم يف املعلمني ذياألسات إىل والتقدير لشكرا بكل الباحث يتقدم كما 
 احلكومية اإلسالمية  إبراهيم مالك موالنا جامعة العليا الدراسات كلية العربية اللغة

 واملعارف العلوم من قدموه ما على والتقدير الشكر كل الباحث من فلهم.  ماالنج
  . اجلزاء خري عىن اهللا وجزاهم  والتشجيع

 ورمحانـي ربيانـي قد نياللذ احملرتمني ينالوالد إىل والتقدير الشكر بكل أتقدم كما
  .النافعة العلوم طلب يف دائما لـي وشّجعا أظفاري نعومة منذ

 إىل املتواضع العمل هذا إخراج ىف ساهم من وكل وأصدقائي وزمالئي وألشقائي
  .واالمتنان التقدير وعظيم الشكر خالص مجيعاً  هلم تشجيع، بكلمة ولو الوجود خري

  

  التوفيق ويل واهللا
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 تقرير المشرفين

بسم اهللا الرمحن الرحيم احلمد هللا رّب العاملني والصالة والسالم على أشرف   
  .ياء واملرسلني وآله وصحبه أمجعنياألنب

  : بعد اإلطالع على البحث التكميلي الذي حضره الطالب   
  معاذ:     االسم

 S-2/ ٠٩٧٢٠٠١٨:   رقم التسجيل
ة االستماع باستخدام برنامج تصميم مادة اللغة العربية في مهار : موضوع البحث

  يتي الحاسوبيأوداس
) جاوا الشرقية يل الثانوية اإلسالمية جومبانجيف مدرسة سونان أمف وجترييب حبث تطويري(   

 

.وافق املشرفان على تقدميه إىل جملس اجلامعة  
  املشرف الثاين        املشرف األول    

 
  الدكتور فيصل حممود آدم إبراهيم    عفيف الدين دمياطيحممد الدكتور     

  

  يعتمد، 
  رئيس قسم تعليم اللغة العربية

  
  سترياملاج الدكتور شهداء صاحل نور

  ١٥٠٣٧٤٠١٠: رقم التوظيف 
  

  

 مجــهــوريـــــــــــــــــة إنـــدونـــيسيــــا 
 وزارة الـــشـــؤون الـــدينيـــــــــــــــة

ة موالنا مالك إبراهيم اإلسالميــــة احلكومـــة مباالنــججامعــــ  
ــةـــــــــة الدراســـــــــات العليــا قسـم تـــعليـــم اللــــغــــــة العربــيــــــكليــــــ  



 

 

 

 

 

 اعتماد لجنة المناقشة

  :عنوان البحث
  الحاسوبييتي ة االستماع باستخدام برنامج أوداستصميم مادة اللغة العربية في مهار 

)حبث تطويري وجترييب يف مدرسة سونان أمفيل الثانوية اإلسالمية جومبانج جاوا الشرقية (   
 

 حبث تكميلي لنيل درجة املاجستري يف قسم تعليم اللغة العربية
 

    S-2/ ٠٩٧٢٠٠١٨: رقم التسجيل               معاذ: إعداد الطالب 
ة وتقّرر قبوله شرطا لنيل درجة قد دافع الطالب عن هذا البحث أمام جلنة املناقش

  .م٢٠١١يوليو  ٧،  اخلميس  املاجستري يف تعليم اللغة العربية، وذلك يف يوم
  

  : وتتكّون جلنة املناقشة من السادة األساتذة 
 :..................التوقيع      الدكتور شهداء صاحل نور            رئيسا ومناقشا - ١
 :..................التوقيع                 مناقشااألستاذ الدكتور حممد عينني - ٢
 :..................التوقيع      امشرفا ومناقشحممد عفيف الدين دمياطي الدكتور  - ٣
  :..................التوقيع      الدكتور فيصل حممود آدم إبراهيم   مشرفا ومناقشا  - ٤

  

  يعتمد، 
  عميد كلية الدراسات العليا

  
  دكتور مهيمناألستاذ ال

  ١٩٥٦١٢١١١٩٨٣٠٣١٠٠٥: رقم التوظيف 

 مجــهــوريـــــــــــــــــة إنـــدونـــيسيــــا 
 وزارة الـــشـــؤون الـــدينيـــــــــــــــة

الك إبراهيم اإلسالميــــة احلكومـــة مباالنــججامعــــة موالنا م  
ــةـــــــــة الدراســـــــــات العليــا قسـم تـــعليـــم اللــــغــــــة العربــيــــــكليــــــ  



  إقرار الطالب

  : أنا املوقع أدناه، وبيانايت كاآليت 
  معاذ:     االسم

   S-2/ ٠٩٧٢٠٠١٨:   رقم التسجيل
  فتوروجنان جومبانج كفوه كمبنج  ٢٥شارع سوكرنو حىت رقم :     العنوان

املاجستري يف تعليم اللغة العربية   بأّن هذه الرسالة اليت حضرا لتوفري شرط لنيل درجة أِقرّ 
  .كلية الدراسات العليا جلامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنج

  : حتت العنوان 

  يتي الحاسوبية االستماع باستخدام برنامج أوداستصميم مادة اللغة العربية في مهار 
) جاوا الشرقية سالمية جومبانجحبث تطويري وجترييب يف مدرسة سونان أمفيل الثانوية اإل(   

 

وإذا اّدعى أحد . حضرا وكتبتها بنفسي وما زّورا من إبداع غريي أو تأليف اآلخر
استقباال أا من تأليفه وتبّني أا فعال ليس من حبثي فأنا أحتّمل املسؤولية على ذلك، 

ة موالنا مالك ولن تكون املسؤولية على املشرف أو على كلية الدراسات العليا جلامع
  .إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنج

  .هذا، وحّررت هذا اإلقرار بناء على رغبيت اخلاّصة وال جيربين أحد على ذلك
  

  م٢٠١١و يولي ٧ماالنج،                   
       صاحب اإلقرار                 

  
    معاذ                

  ٠٩٧٢٠٠١٨:  رقم التسجيل                                   
 



  البحث مستخلص

ييت سة االستماع باستخدام برنامج أوداتصميم مادة اللغة العربية يف مهار  .م ٢٠١١ ، معاذ
). جاوا الشرقية يف مدرسة سونان أمفيل الثانوية اإلسالمية جومبانج وجترييب حبث تطويري(احلاسويب 

 فيصل احلاج الدكتور:  الثاين واملشرف دمياطي، الدين عفيف حممد احلاج الدكتور:  األول املشرف

  .إبراهيم آدم حممود

  .احلاسويب ييتسأودا برنامج ،االستماع مهارة تعليم ،املادة تصميم:  األساسية الكلمات
    

 من األصوات متييز على الطلبة يقدر كيف هو االستماع مهارة تعليم يف األساسي اهلدف  

 فهما وغريها الصورة و الفقرة أو احلوار مجلة من املسموع وفهم ،صحيحا متييزا الكلمات أو احلروف

 مدرسة لطلبة خاصة الطلبة، عند ةومملّ  صعبة مازالت املهارة هذه أن الواقع يف ظهر ولكن .صحيحا

 وجّذابية فّعالية عدم عن ناجتة املشكلة هذه أن الباحث ووجد. اإلسالمية الثانوية أمفيل سونان

  . املدرس يستخدمها اليت التعليمية الوسيلة

 تعليمية مادة تصميم كيف) ١:(قدمت أسئلة البحث وهي  املشكالتاعتمادا على تلك 

يف متييز  ذلك الربنامج ةمدى فعاليو ) ٢(؟  احلاسويب ييتسأودا برنامج باستخدام االستماع مهارة يف

 يف فهم مضمون اجلمل من احلوار ومدى فعالية ذلك الربنامج) ٣(؟  أصوات الكلمات العربية

   .؟ الفقرة والصورة مبدرسة سونان أمفيل الثانوية اإلسالمية جومبانجو 

ة االستماع تصميم مادة اللغة العربية يف مهار ) ١: ( فهي البحث هذا أهداف وأما

، متييز أصوات الكلمات العربية يف ة ذلك الربنامجمعرفة مدى فعالي) ٢(ييت سباستخدام برنامج أودا

احلوار والصورة مبدرسة  و يف فهم مضمون اجلمل من الفقرة الربنامجة ذلك معرفة مدى فعالي )٣(

  .سونان أمفيل الثانوية اإلسالمية جومبانج

 هذا وجمتمع .التطويري والتجرييب باملدخل الكمي البحث من هو البحث هذا ومنهج

 جومبانج اإلسالمية الثانوية أمفيل سونان مبدرسة عشر الثاين الفصل يف الطالب مجيع هو البحث

  .٢٠١١-٢٠١٠ الدراسي العام يف وعددهم مخسة عشر طالبا جاوا الشرقية

تصميم املواد الدراسية يتكون إن  )١(:  يلي فيما تتلخص أن فيمكن البحث هذا نتائج أما

نتائج ن إ )٢(، استخدام الربنامج إرشادات،  تقسيم الدرس الثالث والدرس الرابع مقدمة،: من 

نتائج أما و  .٥٧ حيث متييز أصوات الكلمات العربيةمن يف تعليم مهارة االستماع  القبلياالختبار 

من يف تعليم مهارة االستماع  نتائج االختبار القبلين إ )٣(، ٧٦حصلت على ف البعدي االختبار

    .٧٠حصلت على ف البعدي نتائج االختبارأما و  .٥٥ حيث متييز فهم مجل الفقرة، احلوار، الصورة

 



  اإلندونيسية باللغة مستخلص
Muat, 2011. Desain Materi Ajar Bahasa Arab dalam Keterampilan Menyimak dengan 

menggunakan Program Komputer Audacity (Penelitian Pengembangan & Eksperimen 

di Madrasah Aliyah Sunan Ampel Jombang ). Pembimbing : 1) Dr. H.M. Afifuddin 

Dimyathi,   2) Dr. Faisal Mahmoud Adam  Ibrahim.  

 

Kata Kunci : Desain Materi Ajar, Keterampilan  Menyimak, Program Komputer 

Audacity. 

 

Tujuan dasar pengajaran keterampilan menyimak adalah bagaimana para siswa 

mampu untuk mengidentifikasi bunyi beberapa huruf dan kata secara benar dan mampu 

memahami kandungan suatu percakapan, paragraf, gambar yang diperdengarkan. Tetapi 

pada kenyataannya bahwa keterampilan menyimak ini masih sulit dan membosankan 

bagi para siswa khususnya di Madrasah Aliyah Sunan Ampel Jombang. Peneliti 

menemukan bahwa permasalahan atau kesulitan ini bersumber dari tidak efektif dan 

menariknya media pembelajaran yang digunakan oleh seorang guru.  

 

 Berdasarkan permasalahan diatas, maka diajukan pertanyaan rumusan masalah 

sebagai berikut : (1) Bagaimana cara mendesain materi bahasa arab dalam keterampilan 

menyimak dengan menggunakan program komputer Audacity?, (2) Sejauhmana 

efektifitas  program tersebut dalam mengidentifikasi bunyi kata-kata bahasa arab ?, 3) 

Sejauhmana efektifitas  program tersebut dalam memahami isi percakapan, paragraf, 

gambar  di Madrasah Aliyah Sunan Ampel Jombang ?. 

 

 Adapun tujuan penelitian ini adalah : (1) mendesain materi bahasa arab dalam 

keterampilan menyimak dengan menggunakan program komputer Audacity, (2) 

Mengetahui sejauhmana efektifitas program tersebut dalam mengidentifikasi bunyi 

kata-kata bahasa arab, (3) Mengetahui sejauhmana efektifitas program tersebut dalam 

memahami isi percakapan, paragraf, gambar  di Madrasah Aliyah Sunan Ampel 

Jombang. 

 

 Metode penelitian ini adalah jenis penelitian pengembangan (R&D) & 

Eksperimen. Populasi penelitian ini adalah semua siswa kelas 2 Madrasah Aliyah Sunan 

Ampel Jombang yang berjumlah 15 siswa pada tahun pelajaran 2010-2011.  

 

 Adapun hasil dari penelitian ini bisa di simpulkan yaitu : (1) Desain materi 

pelajaran yang terdiri dari : pendahuluan, pembagian materi pelajaran, petunjuk cara 

penggunaan program tersebut, (2) Bahwasannya nilai rata-rata pre-test dalam 

pengajaran keterampilan menyimak dari segi mengidentifikasi bunyi kalimat-kalimat 

bahasa arab adalah : 57. Adapun nilai rata-rata post- test dalam pengajaran keterampilan 

menyimak dari segi mengidentifikasi bunyi kalimat-kalimat bahasa arab adalah : 76  (3) 

Bahwasannya nilai rata-rata  pre-test dalam pengajaran keterampilan menyimak dari 

segi memahami struktur kalimat dalam paragraf, percakapan & gambar adalah : 55. 

Adapun nilai rata-rata post- test dalam pengajaran keterampilan menyimak dari segi 

memahami struktur kalimat dalam paragraf, percakapan & gambar adalah adalah : 70.   
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          The basic goal of teaching listening skills is how the students are able to identify 

the sound of some letters and words correctly and able to understand the content of a 

conversation, paragraphs, images played. But the fact that listening skills are still 

difficult and tedious for the students, especially at the Madrasah Aliyah Sunan Ampel 

Jombang.  Researchers found that these problems or difficulties do not stem from 

learning effective and interesting media that is used by a teacher.  

 

           Based on the above problems, the formulation of the problem posed questions as 

follows: (1) How to design materials in a Arabic language listening skills by using a 

computer program Audacity?, (2) How far the effectiveness of the program in 

identifying the sound of Arabic words?, 3) How far the effectiveness of the program in 

understanding the content of conversations, paragraphs, images in Madrasah Aliyah 

Sunan Ampel Jombang?.   

 

           The purpose of this study were: (1) designing the material in the Arabic language 

listening skills by using a computer program Audacity, (2) Determine the extent of the 

effectiveness of the program in identifying the sounds of the words of Arabic, (3) 

Knowing the extent of the effectiveness of the program in understanding the content 

conversation, paragraphs, images in Madrasah Aliyah Sunan Ampel Jombang.  

 

          This research method is the type of research development (R & D) & Experiment. 

The study population was all students in grade 2 Madrasah Aliyah Sunan Ampel 

Jombang, amounting to 15 students in the school year 2010-2011.  

 

          The results of this study can be concluded that: (1) design consisting of subject 

matter: the introduction, the distribution of course materials, instructions on how to use 

the program, (2) Praise be to Allaah the average pre-test in the teaching of listening 

skills in terms of identifying the sound of Arabic sentences are: 57. The average value 

of post-test in terms of teaching listening skills identifying sounds Arabic sentences are: 

76 (3) Praise be to Allaah the average pre-test in the teaching of listening skills in terms 

of understanding the structure of sentences in paragraphs, conversations & images are: 

55. The average value of post-test in the teaching of listening skills in terms of 

understanding the structure of sentences in paragraphs, conversations and pictures are 

are: 70. 
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 الموضوع ةالصفح                                                                

 ...............................................................استهالل أ

 ...................................................................إهداء ب

 ............................................................شكر وتقدير ج

 ...........................................................تقرير املشرفني د

 ..........................................تماد من طرف جلنة املناقشنياالع هــــــــــ

 ............................................................إقرار الطالب و

 .......................................................مستخلص البحث ز

 .........................................مستخلص البحث باللغة اإلجنيلزية ح

 .......................................مستخلص البحث باللغة اإلندونيسية ط

  .........................................................حمتويات البحث ي

  ...........................................................قائمة اجلداول ك

  ............................................................قائمة املالحق ل
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 الفصل األول

 اإلطار العام والدراسات السابقة
 

  -أ  .............................................................مقدمة ٢
  - ب  ......................................................أسئلة البحث  ٥
  - ج  ....................................................أهداف البحث ٥
  -د  .....................................................فروض البحث  ٦
  -هــــ  .......................................................أمهية البحث  ٦
  -و  ......................................................حدود البحث  ٧
  -ز  .................................................حتديد املصطلحات  ٧
  - ح  ..................................................الدراسات السابقة  ٨

 
  الفصل الثانـــــي

 اإلطار النظري
 

  .......................................هارة االستماعم: المبحث األول  ١٤

    -أ  ............................................مفهوم االستماع ١٤
    - ب  .............................................طبيعة االستماع ١٥
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    -د  .................................مبادئ عامة لتعليم االستماع  ١٧
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    -ز  ........................................تنمية مهارة االستماع  ٢٠
    - ح  .............................االختبار يف تعليم مهارة االستماع  ٢١
    -ط  ...................................خطوات تدريس االستماع  ٢١

 م



  ......................................الوسائل التعليمية: المبحث الثاني   ٢٣

    -أ  .....................................مفهوم الوسائل التعليمية  ٢٣
    - ب  ....................................أسسها الفلسفية والنفسية  ٢٥
    - ج  ...............................معايري اختيار الوسائل التعليمية  ٢٧
    -د  ......................................الوسائل التعليمية فوائد  ٢٨
    -هــــ  ...........................معوقات استخدام الوسائل التعليمية  ٢٩
    -و  .......................................أنواع الوسائل التعليمية  ٣١
    -ز  .......................الوسائل السمعية لتعليم مهارة االستماع  ٣٢
        
  الحاسوب التعليمي: المبحث الثالث   ٣٤
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    -هـــ  .............................أنواع برامج تعليم اللغة باحلاسوب  ٣٩
        
............................يتي الحاسوبيبرنامج أوداس: المبحث الرابع   ٣٩  

    -أ  .............................ييت احلاسويبمفهوم برنامج أوداس  ٣٩
    - ب  ..........................ييت احلاسويبخصائص برنامج أوداس  ٤٠
    

  الفصل الثالث

  منهجية البحث  

    

    -أ  ...............................................منهج البحث  ٤٨
    - ب  ............................................خطوات البحث  ٤٨

 ن



    - ج  .............................................منوذج التصميم  ٤٩
    -د  ..............................................جمتمع البحث  ٥٠
    - هــ  ..............................................أدوات البحث  ٥٠
    -و  ............................................ادر البياناتمص  ٥١
    -ز  ........................................طريقة حتليل البيانات  ٥٢
        
  الفصل الرابع  

  تدريس إجراءات النبذة تاريخية عن ميدان الدراسة و    

  عرض البيانات وتحليلها ومناقشتهاو    

        
  ..........................نبذة تارخيية عن ميدان الدراسة :  ول  املبحث األ  ٥٧
  ......................................إجراءات التدريس: املبحث الثاين     
  .........................................بياناتالعرض :   املبحث الثالث  ٧٨
  ................................قشتهاحتليل البيانات ومنا:  املبحث الرابع    ١٠٠
        
  الفصل الخامس  
  نتائج البحث والتوصيات والمقترحات  

    

    -أ  ...............................................نتائج البحث  ١١٠
    - ب  ............................................توصيات البحث  ١١١
    - ج  ...........................................مقرتحات البحث  ١١٢
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  قائمة المصادر والمراجع
    :املصادر   ١١٤
    ...................................................القرآن الكرمي -  
    :املراجع العربية   
    .........................................................كتب -  ١١٤
    .........................................................حبوث -  ١١٦
    .......................................جمالت ودوريات ونشرات -  ١١٦
    : املراجع األجنبية   
    .........................................................كتب  -  ١١٦
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  قائمة الجداول

  صفحة  موضوع  جدول  رقم

  ١٢٩  معاير تقومي مهارة االستماع وتقديرها  ١جدول   ١

 ٢جدول   ٢

نتائج الطلبة حينما قاموا باالختبار القبلي من حيث 
  .متييز أصوات الكلمات العربية

١٢٩  

 ٣جدول   ٣

من حيث  نتائج الطلبة حينما قاموا باالختبار القبلي
  فهم مضمون اجلملة عن الِفقرة واحلوار والصورة

١٣٠  

 ٤جدول   ٤

من حيث  نتائج الطلبة حينما قاموا باالختبار البعدي
  متييز أصوات الكلمات العربية

١٣١  

 ٥جدول  ٥

 من حيث نتائج الطلبة حينما قاموا باالختبار البعدي
  فهم مضمون اجلملة عن الِفقرة واحلوار والصورة

١٣٢  

  ١٣٣  األول للرقم األوىل لالستبانة الطلبة أجوبة ٦جدول  ٦
  ١٣٣  الثاين للرقم األوىل لالستبانة الطلبة أجوبة  ٧ جدول ٧
  ١٣٣  الثالث للرقم األوىل لالستبانة الطلبة أجوبة ٨جدول  ٨
  ١٣٤  الرابع للرقم وىلاأل لالستبانة الطلبة أجوبة ٩جدول  ٩
  ١٣٤  اخلامس للرقم األوىل لالستبانة الطلبة أجوبة ١٠جدول  ١٠
  ١٣٤   الثانية لالستبانة الطلبة أجوبة ١١جدول  ١١

 ١٢جدول  ١٢

من حيث  نتائج الطلبة حينما قاموا باالختبار القبلي 
  .متييز أصوات الكلمات العربية

١٣٥  

 ١٣جدول  ١٣

من حيث متييز  القبلي ختباراال لنتائج مائوية نسبة
  أصوات الكلمات العربية

١٣٦  

 ١٤جدول  ١٤

من حيث  نتائج الطلبة حينما قاموا باالختبار القبلي
  فهم مضمون اجلملة عن الِفقرة و احلوار و الصورة

١٣٦  

 ف



 ١٥جدول  ١٥

من حيث فهم  القبلي االختبار لنتائج مائوية نسبة
  وار و الصورةمضمون اجلملة عن الِفقرة و احل

١٣٧  

 ١٦جدول  ١٦

من حيث  نتائج الطلبة حينما قاموا باالختبار البعدي
  متييز أصوات الكلمات العربية

١٣٨  

 ١٧جدول  ١٧

من حيث متييز  البعدي االختبار لنتائج مائوية نسبة
  أصوات الكلمات العربية

١٣٩  

 ١٨جدول  ١٨

 من حيث نتائج الطلبة حينما قاموا باالختبار البعدي
  فهم مضمون اجلملة عن الِفقرة و احلوار و الصورة

١٣٩  

 ١٩جدول  ١٩

من حيث فهم  البعدي االختبار لنتائج مائوية نسبة
  مضمون اجلملة عن الِفقرة و احلوار و الصورة

١٤٠  
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  قائمة المالحق
  

  صفحة  موضوع  رقم

  ١٤٣  دليل املقابلة   ١
  ١٤٤  استبانة الطلبة األوىل  ٢
  ١٤٦  تبانة الطلبة الثانيةاس  ٣
  ١٤٨  ورقات األسئلة واألجوبة لالختبار القبلي والبعدي  ٤

٥  
باستخدام برنامج أوداسييت  املادة الدراسية املصّممة واملسّجلة

 احلاسويب
١٤٧  

  ١٦٨  صور الطلبة يف أثناء أنشطة تعليم مهارة االستماع  ٦
  -  استبانة حتكيم الربنامج من اخلرباء  ٧

٨  
عميد كلية الدراسات العليا إىل مدير مدرسة سونان خطاب 

  أمفيل الثانوية اإلسالمية جومبانج
-  

٩  
خطاب مدير مدرسة سونان أمفيل الثانوية اإلسالمية جومبانج 

  إىل عميد كلية الدراسات العليا 
-  

  -  السرية الذاتية للباحث بطاقة اإلشراف  ١٠
  -  التقومي الّسنوي الرتبوي  ١١
  -  الذاتية للطالبالسرية   ١٢

  

  

  

  
 ق



٢ 

 

  الفصل األول 

  اإلطار العام والدراسات السابقة
  املقدمة -أ

اللغة هي جمموعة من الرموز الصوتية اليت حيكمها نظام معني، و اليت يتعارف   
  ١.أفراد ذو ثقافة معينة على دالالا، من أجل حتقيق االتصال بني بعضهم ببعض

مهارة االستماع ومهارة : هي  ،بية مهارات أو فنون أربعة أساسيةوللغة العر   
وهذه الفنون األربعة هي أركان االتصال اللغوي، . الكالم  ومهارة القراءة ومهارة الكتابة

  ٢.وهي متصلة ببعضها البعض متام االتصال وكل منها يؤثر ويتأثر بالفنون األخرى
و ال شك أن مهارة االستماع هي مهارة أساسية يف اكتساب اللغة بصفة عامة   

ن حيث أا أصوات إنسانية، فيعرف الشخص شيئا ما حوله يف البداية من الصوت م
الذي تتلقاه أذناه، فاالستماع أول نشاط لغوي ميارسه، وعن طريقه يكتسب املفردات 
واجلمل ويتعلم أمناط اجلمل والرتاكيب ويتلقى األفكار واملفاهيم، وعن طريقه أيضا 

ل الكالم والقراءة والكتابة، وإن القدرة على متييز يكتسب املهارات اللغوية األخرى مث
األصوات شرط أساسي لتعلم اللغة سواء ألجل الكالم أو القراءة أو الكتابة، سواء 

ألن اهلدف األساسي لتعليم اللغة العربية هو إكساب املتعلم . ألبنائها أو  ألبناء غريها
. هذا االتصال شفويّا أو كتابّيا القدرة على االتصال اللغوي الواضح السليم، سواء كان

  ٣ .وكل حماولة لتدريس اللغة العربية جيب أن تؤدى إىل حتقيق هذا اهلدف
يف الواقع،  أن مادة مهارة االستماع تعترب جديدة عند الطالب من املرحلة    

باالضافة إىل ذلك، . املتوسطة  إىل املرحلة الثانوية ، بل عند مدرسي اللغة العربية أيضا

                                                 

) ١٩٩٨دار الفكر العريب، : القاهرة ( ، ، مناهج تدريس اللغة العربية بالتعليم األساسيمحد طعيمةرشدي أ١
  ٢٦ص 

  .٥ص ) ٢٠٠٢دار الفكر العريب،: القاهرة ( ، تدريس فنون اللغة العربية ،علي أمحد مدكور٢

  ٦٣ص ) ١٩٩٦املعرفة اجلامعية، دار : اإلسكندرية ( ، مقدمة لدراسة اللغة حلمي خليل،٣ 



٣ 

 

أن مادة االستماع عملية معقدة حيث حتتاج إىل انتباه عميق ووعي شديد السيما لغري 
كانت كتب تعليم اللغة العربية املقررة من وزارة الشؤون الدينية اليت . الناطقني بالعربية

ألفها الدكتور هداية من املرحلة االبتدائية حىت املرحلة الثانوية كسلسلة الكتب حيث 
على منهج مستوى الوحدة  ٢٠٠٨م مهارة االستماع ابتداًء من عام أدخل فيها تعلي

، ويعتمد هذا املنهج على قرار وزارة الشؤون الدينية للجمهورية ) KTSP( التعليمية 
كما تكون األهداف املرجّوة يف معظم املعاهد . ٢٠٠٨عام  ٢اإلندونيسية برقم 

كون لدي الطالب أربع كفاءات، التعليمية أن هذا الكتاب التعليمي يستهدف على أن ي
وتتمثل هذه الكفاءة على أربع . وهو كفاءة لغوية، اتصالية و ثقافية عربية إسالمية

  ٤ ).استماع، كالم،قراءة، كتابة(مهارات 
كانت مدرسة سونان أمفيل الثانوية اإلسالمية جومبانج اليت تقع يف قلب مدينة     

منذ نشأا حتاول هذه . ٢٠٠٦يف عام  جومبانج تعترب مدرسة إسالمية جديدة أّسست
وبعد أن  . املدرسة أن جتعل عملية التعليم والتعلم تسري بالنجاح خاصة تعليم اللغة العربية

، حياول مدرس اللغة ٢٠٠٨كانت مهارة االستماع من املواد الدراسية املقررة يف عام 
ليكون الطالب يتحمسون  العربية أن جيعل اجلّو التعليمي  مناسبا ومشّوقا جلميع الطالب

  .ويفهمون درس مهارة االستماع بالسهولة
الصعوبة وامللل عند تعلم بولكّن الواقع ليس كما يرام، بل يشعر الطالب  
ألن الطريقة التعليمية اليت يستخدمها املدرس لتعليم مهارة االستماع ما زالت  االستماع

مباشرة من لسان  دة التعليميةحول الطريقة التقليدية حيث يستمع الطالب إىل املا
انطالقا من هذا، أن الطالب  .املدرس دون االستعانة بالوسيلة التعليمية احلديثة اجلّذابة

نتائج الطالب عوبة إىل الص هذه، حىت تؤدي ومملّ  أن هذا الدرس صعب ومعّقديعتربون 
   .احملصولة بعد امتحام يف درس االستماع حتت الدرجة املعّدلة

                                                 

  )٢٠١٠طه فوترا،: مسارنج ( ،مقدمة تعليم اللغة العربية للمدرسة الثانوية في الفصل الثانيهداية،  ٤ 



٤ 

 

انطالقا من هذا، يظن الباحث الذي كان مدرس اللغة العربية يف تلك املدرسة   
العوامل واملشكالت اليت تؤدي إىل ختلف الطالب يف مادة تعليم اللغة العربية خاصة يف 

أن الطريقة املستخدمة ال تناسب وتثري رغبة الطالب : تعليم مهارة االستماع كثرية، منها 
اؤل يف تعلم اللغة العربية خاصة يف تعليم مهارة االستماع ، بل تفقدهم الدوافع والتف

وكذلك الوسائل التعليمية املستخدمة يف عملية التعليم ليست وافية وجذابة ومشّوقة 
للطالب وخاصة يف تعليم مهارة االستماع حىت يظن بعض املدرسني أن تعليم االستماع 

ل املعمل اللغوي وما إىل ذلك، وهذا عند البد أن حيتاج إىل الوسائل التعليمية الكاملة مث
الباحث ليس أمرا الزما بل هناك بعض الربامج احلاسوبية السهلة و املشوقة اليت ال يلزم 

  .يتيسأودا علينا أن حنتاج إىل املعمل اللغوي، وهذا الربنامج احلاسويب نسّميه بربنامج
  

لتحرير وحتويل  الرائعةمن الربامج  يعترب  )  Audacity( ييت سإن برنامج أودا
ويقوم هذا الربنامج أيضًا باسترياد  MP3, WAV: مثل  وتسجيل الصوت وبصيغ متعددة

مكانية ص ونسخ ولصق املقاطع الصوتية مع إوتصدير ملفات الصوت، حبيث ميكنك ق
ويتضمن الربنامج أيضًا حمرر مدمج حلدود سعة موجات الصوت  .غري حمدودة للرتاجع

البياىن القابل للتخصيص لرتددات الصوت وشاشة لتحليل الرتددات ووضع التصوير 
وجيري هذا الربنامج على . السيما أن هذا الربنامج باان والكثري من املميزات الرائعة

 ١.٢.٦ويتكون هذا الربنامج من اإلصدار القدمي  Windows  Linux, Macنظام 
يد غري كامل ومتوافر ألنه مازال و لكن يعترب هذا اجلد  .١.٣.١٢واإلصدار اجلديد 

 ،اللغة اجنليزيةمن  وميكن أن خنتار اللغة املستخدمة يف هذا الربنامج. حتت التجريب
على  فيمكن أن جيري هذا الربنامج Windowsلو اخرتنا نظام  .اسبانية  ،فرنسية ،عربية

   . Windows 2000/XP/Vista/7 من Windows أنواع نظم 



٥ 

 

 windowsو نظام  ١.٢.٦و يف هذا الصدد يستخدم الباحث اإلصدار القدمي  

وميكن لنا االستفادة من هذا الربنامج  ٥.لتكون عملية التسجيل أكثر جناحا وسهولة 7
لتعليم مهارة االستماع حيث نستطيع أن  وظيفة مهّمةحيث أن هلذا الربنامج  احلاسويب

نسجل األصوات من خالل هذا الربنامج بالسهولة ونستخدم األصوات التسجيلية 
أن هذه الوسائل سهلة املراس و رخيصة عترب ي أن الباحث للتعليم بالسهولة أيضا، حيث

    .الثمن و ال حتتاج  إىل األدوات الكثرية
خيتار هذا البحث، فهي أن الباحث يرى أن  أما األسباب اليت تدفع للباحث أن

لنفسه مسؤولية كبرية ببذل غاية جهده يف تنمية تعليم اللغة العربية خاصة يف تعليم مهارة 
االستماع يف مدرسة سونان أمفيل الثانوية اإلسالمية، وكذلك أن استخدام الوسائل 

تشّوق مجيع الطالب وترّغب ألا تستطيع أن  . التعليمية املناسبة واجلذابة مهمة للغاية
الستماع، و كذلك فيهم وجتعل عملية تعليم اللغة العربية سهلة خاصة  يف تعليم مهارة ا

  يف تنمية مهارة االستماع حيث يعترب الباحث 
االستماع   بناء على ذلك، حياول الباحث يف هذا البحث أن يصّمم مادة تعليم

  .سة سونان أمفيل الثانوية اإلسالمية جومبانجييت احلاسويب  مبدر سباستخدام برنامج أودا

  أسئلة البحث -ب

  :انطالقا من مشكالت البحث السابقة، كتب الباحث أسئلة البحث كما يلي  
ييت سة االستماع باستخدام برنامج أوداكيف تصميم مادة اللغة العربية يف مهار  - ١

 ؟ احلاسويب يف مدرسة سونان أمفيل الثانوية اإلسالمية جومبانج

ع املصّممة باستخدام برنامج يف مهارة االستما  ما مدى فعالية مادة اللغة العربية - ٢
ييت احلاسويب يف متييز أصوات الكلمات العربية مبدرسة سونان أمفيل الثانوية سأودا

 اإلسالمية جومبانج ؟

                                                 
مارس  ٢٣يوم األربعاء، (  /http://majdah.maktoob.com/vb/majdah136312 : نقال عن املوقع  ٥
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ع املصّممة باستخدام برنامج يف مهارة االستما  ما مدى فعالية مادة اللغة العربية - ٣
يف فهم مضمون اجلمل من الفقرة واحلوار والصورة مبدرسة سونان أمفيل  ييتسأودا

 الثانوية اإلسالمية جومبانج ؟

  أهداف البحث -ج

  :األهداف اليت يريد الباحث أن حيققها يف هذا البحث فهيأّما   
ييت سة االستماع باستخدام برنامج أوداتصميم مادة اللغة العربية يف مهار  - ١

 .سونان أمفيل الثانوية اإلسالمية جومبانجيف مدرسة  احلاسويب

معرفة مدى فعالية مادة اللغة العربية يف مهارة االستماع املصّممة باستخدام  - ٢
ييت احلاسويب يف متييز أصوات الكلمات العربية مبدرسة سونان أمفيل سبرنامج أودا

 .الثانوية اإلسالمية جومبانج

ع املصّممة باستخدام ارة االستما معرفة مدى فعالية مادة اللغة العربية يف مه - ٣
ييت احلاسويب يف فهم مضمون اجلمل من الفقرة و احلوار و الصورة  سبرنامج أودا

 .مبدرسة سونان أمفيل الثانوية اإلسالمية جومبانج

  فروض البحث  - د

  : يف هذا البحث العلمي أجاب الباحث اإلجابة املبدئية وهي   
ييت سة االستماع باستخدام برنامج أودامهار إن تصميم  مادة اللغة العربية يف 

احلاسويب فعال لتعليم مهارة االستماع يف متييز أصوات الكلمات العربية وفهم 

مضمون اجلمل من الفقرة و احلوار و الصورة مبدرسة سونان أمفيل الثانوية 

  .اإلسالمية جومبانج

  أهمية البحث - ه

  : النواحي النظرية والتطبيقية يرجى أن يأيت هذا البحث بنتائج إجيابية من   
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من الناحية النظرية، يرجى هذا البحث إسهاما يف تنمية مهارة االستماع وأساسا يف  - ١
 .تنمية تصميم الوسائل السمعية يف عملية التعليم والتعلم

من الناحية التطبيقية، يرجى أن يكون هذا البحث إسهاما إجيابيا لألساتذة الذين  - ٢
وللمدرسة، أّوال، ملدرسة سونان أمفيل الثانوية . غة العربيةقاموا بتعليم مادة الل

اإلسالمية جومبانج، وأن يكون مرجعا ملدّرسي اللغة العربية يف عملية التعليم 
وثانيا جلامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنج وأن تستفيد . والتعلم

يم اللغة العربية يف تصميم أيضا يف هذا البحث هذه اجلامعة و خاصة لقسم تعل
 .وتطوير مواّد تعليم اللغة العربية يف املستقبل

  حدود البحث - و

  : يتّم هذا البحث يف إطار حمصور مبجموعة من احلدود، وهي   
تعليم املادة الدراسية يف مهارة يقتصر هذا البحث على : احلدود املوضوعية  - ١

 الكلمات العربية صواتيف متييز أييت احلاسويب سباستخدام برنامج أودا االستماع،
 .والصورالقصرية  والفقرةاحلوار  وفهم املضمون من

 مادة مهارة االستماع املصّممةيقتصر هذا البحث على تعليم : احلدود املكانية  - ٢
درسة سونان أمفيل الثانوية اإلسالمية مبييت احلاسويب سباستخدام برنامج أودا

 .احلادي عشرج وعّينت الطّالب يف الفصل جومبان

 تعليم مادة االستماع املصّممة يقتصر هذا البحث على :احلدود الزمنية     - ٣
درسة سونان أمفيل الثانوية اإلسالمية مبييت احلاسويب سم برنامج أودااستخداب

جومبانج الذي يقوم به الباحث يف الفصل الدراسي الثاين يف العام الدراسي 
 .١٤٣٢ – ١٤٣١املوافق ب , م ٢٠١١ – ٢٠١٠
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  تحديد المصطلحات -ز

 تصميم مادة اللغة العربية -١

طلق ما ي ونعين هنا. التخطيط لشيء ما وصنع أشياء ممتعة ومجيلةالتصميم هو 
عملية منطقية  و أيضاوه. يف مواّد اللغة العربيةعلى عمليات الوصف والتحليل 
مبا يتفق ه م التعليم وتطويره وتنفيذه وتقوميتتناول اإلجراءات الالزمة لتنظي

  ٦.واخلصائص اإلدراكية للمتعلم
  

 مهارة االستماع  -٢

مهارة االستماع هي إحدى املهارات اللغوية وهو تركيز الشخص املستمع لكالم 
  ٧.املتحدث بغرض فهم مضمونه وحتليله ونقده

 ييت احلاسويبسبرنامج أودا -٣

لتحرير وحتويل  الرائعة ييت احلاسويب هو أحد الربامج احلاسوبيةسبرنامج أودا
ويقوم هذا الربنامج أيضاً  MP3, WAV: مثل  وتسجيل الصوت وبصيغ متعددة

ص ونسخ ولصق املقاطع باسترياد وتصدير ملفات الصوت، حبيث ميكنك ق
  ٨.مكانية غري حمدودة للرتاجعالصوتية مع إ

  الدراسات السابقة -ح

يف الدراسة السابقة يقدم الباحث عن البحوث اليت تتعلق بتعليم مهارة االستماع   
  : وفعالية استخدام الوسائل التعليمية يف تعليم اللغة العربية، ومنها ما حبثه 

                                                 
 Http://news.maktoob.com/forum/news, dikutip tgl (13 -03-2011)٦  

: رياض (  ، أسس إعداد الكتب التعليمية لغير الناطقين بالعربية،ناصر عبد اهللا الغايل وعبد احلميد عبد اهللا٧
  ٥١.ص) س.دار االعتصام،ب

مارس  ٢٣يوم األربعاء، (  /http://majdah.maktoob.com/vb/majdah136312 : نقال عن املوقع  ٨
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 ٩مصطفى - ١

دراسة جتريبية          ( استخدام فيلم الكرتون لتنمية مهارة االستماع : موضوع البحث 
  )ة ضة العلماء كوندانج لكي ماالنج يف املدرسة الثانوي

ملعرفة تطبيق استخدام فيلم الكرتون يف تعليم مهارة ) ١:   أهداف البحث
االستماع للصف الثاين يف املدرسة الثانوية ضة العلماء  

ملعرفة فعالية استخدام  فيلم الكرتون ) ٢. كوندانج لكي ماالنج
انوية ضة العلماء  يف تنمية مهارة االستماع لطلبة املدرسة الث

  .كونداج لكي ماالنج

يستخدم الباحث املنهج الكمي التجرييب ملعرفة مدى فعالية :   منهج البحث
و وأما شكل . استخدام فيلم الكرتون لتنمية مهارة االستماع

  البحث الذي استخدمه الباحث فهو حبث تطويري وجويل

الوسائل التعليمية خاصة إن تنمية مهارة االستماع باستخدام :   نتائج البحث
باستخدام فيلم الكرتون سيكون أكثر فعالية  لتنمية كفاءة 
الطلبة للصف الثاين يف املدرسة الثانوية ضة العلماء كونداج 

  .لكي ماالنج

 ١٠فتح الباري - ٢

دراسة ( استخدام الوسائل السمعية يف تنمية مهارة االستماع : موضوع البحث  
  )طة منبع العلوم اإلسالمية نغارا بايلجتريبية يف املدرسة املتوس

                                                 
كلية : ماالنج ( ، رسالة ماجستري غري منشورة، استخدام فيلم الكرتون لتنمية مهارة االستماعمصطفى،  ٩

 ٢٠٠٩) احلكومية  إبراهيم اإلسالميةالدراسات العليا، جامعة موالنا مالك 

ماالنج ( رسالة ماجستري غري منشورة، استخدام الوسائل السمعية في تنمية مهارة االستماع، فتح الباري،   ١٠
 ٢٠٠٩)احلكومية  كلية الدراسات العليا، جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية: 
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ملعرفة كيفية استخدام الوسائل السمعية يف تنمية مهارة ) ١ق :  أهداف البحث
االستماع لدي الطلبة يف املدرسة املتوسطة منبع العلوم اإلسالمية 

  .  نغارا بايل

ملعرفة مدى فعالية استخدام  الوسائل التعليمية يف تنمية ) ٢  
لدي الطلبة يف املدرسة املتوسطة منبع العلوم مهارة االستماع 

  .    اإلسالمية نغارا بايل

يستخدم الباحث املنهج  التجرييب باملدخل الكمي والكيفي :   منهج البحث
ملعرفة مدى فعالية الوسائل السمعية لتنمية مهارة االستماع لدي 

  .الطلبة يف تلك املدرسة

إن استخدام الوسائل السمعية يساعد على تنمية مهارة ) ١:   نتائج البحث
االستماع لدي الطلبة يف املدرسة املتوسطة منبع العلوم اإلسالمية 

  .   نغارا بايل

إن استخدام الوسائل السمعية يعطي أثرا إجيابيا يف تعليم ) ٢  
اللغة العربية، خاصة يف تعليم االستماع يف مدرسة منبع العلوم 

  .اإلسالمية بنغارا بايل املتوسطة

  ١١حسن سيف الرجال - ٣

بالتطبيق على ( فعالية املدخل التقين يف ترقية مهارة االستماع : موضوع البحث  
معهد عاله اإلسالمي السلفي بورواساري باسوروان جاوا 

       )الشرقية

                                                 
        رسالة ماجستري غري منشورة،  مهارة االستماع،فعالية المدخل التقني في ترقية حسن سيف الرجال،  ١١

 ٢٠٠٩)احلكومية  كلية الدراسات العليا، جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية: ماالنج ( 
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معرفة مدى فعالية املدخل التقين يف ترقية كفاءة تعرف ) ١:   أهداف البحث
ت العربية ومتييز ما بينها من اختالفات صوتية ذات داللة األصوا

لدي طالب معهد عاله اإلسالمي السلفي بورواساري باسوروان 
معرفة مدى فعالية املدخل التقين يف ترقية  ) ٢.    جاوا الشرقية 

كفاءة تعرف احلركات الطويلة واحلركات القصرية والتمييز بينها 
السلفي بورواساري باسوروان لدي طالب معهد عاله اإلسالمي 

  .    جاوا الشرقية 

يستخدم الباحث على املدخل الكمي ونوعه من البحث :   منهج البحث
التجرييب ألنه يريد أن يعرف العالقة بني متغري املستقل ومتغري 

  . التابع

إن استخدام املدخل التقين يؤثر يف ترقية كفاءات طالب :   نتائج البحث
السلفي بورواساري باسوروان جاوا الشرقية  معهد عاله اإلسالمي
  : يف الكفاءات اآلتية 

تعرف األصوات العربية ومتييز ما بينها من اختالفات  )١
 .صوتية ذات داللة

كفاءة تعرف احلركات الطويلة واحلركات القصرية والتمييز  )٢
 .بينها

 كفاءة التمييز بني األصوات املتجاورة يف النطق )٣

ف أو التشديد والتنوين كفاءة تعرف كل من التضعي )٤
 .ومتييزها صوتيا

 



١٢ 

 

استنبط الباحث أن أغلبية الباحثني  ،ا إىل ما حبثه الباحثون السابقوننظر     
يستخدمون الوسائل السمعية املوجودة وما يتعلق مبشكالت فهم املسموع ولكنهم مل 

ها واستخدامها يبحثوا فيما يتعلق بتصميم املواد الدراسية بالربامج احلاسوبية البتة وتطوير 
ويندر منهم من يقوم ببحث ما يتعلق بكتب اللغة العربية املقررة . يف تعليم اللغة العربية

يف املدارس ويتعمق يف احلصول على إنتاج وسائل التعليم ألجل تشويق وتسهيل طرق 
 تدريس اللغة العربية يف املدارس اإلسالمية السيما ما يتعلق بطريقة تعليم مهارة االستماع

  .اليت تعترب درسا جديدا داخال يف كتب الطالب املقررة
انطالقا من ذلك،  قد استفاد الباحث منها أن الوسائل التعليمية فعالة لتعليم  

اللغة العربية لدي الطلبة وأن معّلمي اللغة العربية يف هذا العصر احلاضر يف حاجة ماّسة 
. إىل استخدام الوسائل التعليمية املناسبة واجلّذابة وخاصة مما يتعلق بالربامج احلاسوبية

ييت ساد العربية باستخدام برنامج أودا، لذلك يريد الباحث أن يصمم املو ويف هذا الصدد
 احلاسويب لتعليم مهارة االستماع يف مدرسة سونان أمفيل الثانوية اإلسالمية جبومبانج

  .  جاوا الشرقية
  
 



١٤ 

 

  الفصل الثاني

  اإلطار النظري

  
 مهارة االستماع: المبحث األول 

 مفهوم االستماع  - أ

فاالستماع هو   ١.املهارة هي السرعة والدقة واإلجادة يف عمل من األعمال
وقال كامل الناقة أن االستماع عملية . استقبال الصوت ووصوله إىل الذهن بقصد وانتباه

فمهارة االستماع هي سرعة املستمع ودقته   ٢.إنصات إىل الرموز املنطوقة ّمث تفسريها
وإجادته يف مستقبل الصوت من املتحدث والدقة واإلجادة يف عملية االتصال بني الناس 

ومن حيث العملية يقال االستماع مبهارة استقبالية، واذا كان من استقبالية . وانتباه بقصد
فاملستمع اجليد ال يستطيع أن يقبل الرموز املنطوقة  ،فإنه ليس بكامل لوال ميارسه املستمع

  .أو الصوت املسموع بسرعة ودقة وإجادة اال بعد أن يتدرب نفسه أو يدرّبه املدّرس
وهو عملية ليس فيها جمرد  ٣.ا فن يشتمل على عمليات معقدةاالستماع هو أيض

السماع فحسب وإمنا فيها أيضا اإلنصات ويعطي فيها املستمع اهتماما خاصا وانتباها 
  . مقصودا ملا تتلقاه أذنه من األصوات

وقال حممد بن إبراهيم اخلطيب أن فن االستماع هو من املهارات اللغوية اهلاّمة 
خرون يف ة من خالل االستماع ملا يقوله اآلاإلنسان اخلربة يف احليااليت يكتسب ا 

                                                 
 ٥٣، صمرجع سابقناصر عبد اهللا الغايل وعبد احلميد عبد اهللا،  ١

، ٩جامعة أم القرى، جملد : مكة املكرمة( ،للناطقين بلغات أخرىتعليم اللغة العربية حممود كامل الناقة،  ٢ 
 ١٢٢ص) م١٩٧٥

 ٧٥، ص المرجع السابق ،علي أمحد مدكور  ٣



١٥ 

 

وهو أيضا الفن اللغوي األول الكتساب اللغة  ٤.جمالسهم على خمتلف مستواها وأهدافها
  .لدي اإلنسان الناطق

  : انطالقا من ذلك فإن االستماع يف تعليم وتعلم اللغة يشتمل على 
  .طريق التمييز السمعيإدراك الرموز اللغوية املنطوقة عن  - ١
 .فهم مدلوالت الرموز - ٢
 .إدراك الوظيفة االتصالية أو الرسالة املتضمنة يف الرمز أو الكالم املنطوق - ٣
 .تفاعل اخلربات احملمولة يف هذه الرسالة مع خربات املستمع وقيمة معايريه - ٤
نقد هذه اخلربات وتقوميها واحلكم عليها يف ضوء املعايري املوضوعية املناسبة  - ٥

  ٥.لذلك
  طبيعة االستماع -ب

إن اللغة هي أداة يعرب ا اإلنسان عن أفكاره وأحاسيسه ومشاعره وعواطفه     
واجتاهاته، فيعرف بعضه عن أحوال غريه باللغة، شفهية كانت أم كتابية، لوالها ما كانت 

وسيلة لقد أصبح تعلم وتعليم اللغة ينطلق اآلن من كوا . حركة اإلنسان الفكرية نامية
االتصال فال يكفي ملتعلمها أن يتكلم ا بل ال بّد أيضا أن يفهمها كما يتحدثها 

#$!ª :قال اهللا تعاىل  ٦.أبنائها uρ Ν ä3 y_t� ÷z r& . ÏiΒ ÈβθäÜ ç/ öΝä3 ÏF≈ yγ̈Β é& Ÿω šχθßϑ n= ÷ès? $\↔ ø‹ x© Ÿ≅ yèy_uρ ãΝ ä3 s9 

yì ôϑ ¡¡9 $# t�≈ |Á ö/F{ $# uρ nο y‰ Ï↔ øù F{ $#uρ � öΝ ä3 ª= yès9 šχρã� ä3 ô± s?.٧   
يدل على أن أول قدرة هدا اهللا اإلنسان يف حياته هو السمع، و أن  هذا الرتتيب    

االستماع هو أول طريق يعرف اإلنسان ما حوله ويسمع ما يتلقاه أذناه، يفهمه أو ال 
وقال الدكتور حممد صالح الدين علي جماور أن االستماع . يفهمه، يقصده أو ال يقصده

                                                 

 .٣٠.، ص)٢٠٠٣مكتبة التوبة،: الرياض (، طرائق تعليم اللغة العربيةحممد بن إبراهيم اخلطيب،  ٤ 

 ٧٦. ، صمرجع سابق  ٥

 ١٢١، ص مرجع سابقحممود كامل الناقة،   ٦

 ٧٨:  النحل: القرأن الكرمي،   ٧



١٦ 

 

نشاط اللغوي الذي ميارسه الفرد يوميا والطفل ما قبل املدرسة، من ال %٤٥يشكل حوايل 
   ٨.يسمع ويفهم كثريا مما يسمع، حىت من قبل أن يتكلم بصورة أكثر مما يتوقع الكبار

  أهمية مهارة االستماع -ج

االستماع هو األساس األول إذا كان الشخص يريد أن يتكلم أية لغة، وله أمهية        
اكتساب اللغة من عناصرها ومهاراا كالكالم والقراءة والكتابة ويف كربى ووسيلة يف 

  .تعليم املعارف املختلفة ويف اكتساب اللغة وتنمية الشخصية والتزود بالثقافة
وميكن لنا فهم هذه األمهية على الدراسات األولية كما قدمه أمحد علي مدكور   

من  %٣٠حدة األمريكية يقضون أن طالب املدارس الثانوية يف إحدى الواليات املت
 %٩ للقراءة، %١٦الوقت املخصص لدراسة اللغة كل يوم يف الكالم أو التحدث، 

ستماع له أمهية  وقد أكد رشدي أمحد طعيمة وزاد أن اال ٩.يف االستماع% ٤٥ للكتابة،
ألوىل مع أنه الوسيلة اليت اتصل ا اإلنسان يف مراحل حياته ا كبرية يف حياتنا،

ين، عن طريقه يكتسب املفردات، ويتعلم أمناط اجلمل والرتاكيب، ويتلقى األفكار باآلخر 
   ١٠.كالما وقراءة وكتابة  أيضا يكتسب املهارات األخرى للغة،وعن طريقه  واملفاهيم،
وقال أيضا ناصف مصطفى عبد العزيز أن فهم املسموع إحدى املهارات يف   

   ١١.هذه املهارات وأوالها بالعناية واالهتمام بل هو من أهم. جمال تعليم اللغات وتعلمها
  
  

                                                 
, ١.كويت، دار القلم،ط( ، تدريس اللغة العربية في المرحلة االبتدائيةحممد صالح الدين علي جماور،   ٨

 ١٦٨-١٦٧.ص ،)١٩٧٤

 ٥٥.ص ،مرجع سابق علي أمحد مدكور،  ٩

منشورات املنظمة : الرباط( , تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها مناهجه وأساليبه ،رشدي أمحد طعيمة  ١٠
 ١٤٧. ص, )م١٩٨٩/ ه ١٤١٠ -إيسيسكو -اإلسالمية للرتبية والعلوم والثقافة

جامعة امللك , رياض(  ،اتدريبات فهم المسموع لغير الناطقين به ،ناصف مصطفى عبد العزيز ١١
 ٤.ص) س.ب,سعود



١٧ 

 

  مبادئ عامة لتعليم االستماع -د

لقد أصبح تعلم وتعليم لغة ما يطلق اآلن من كوا وسيلة االتصال فال يكفي 
فعملية االتصال . ملتعلمها أن يتكلم ا بل البد أيضا أن يفهمها كما يتحدث أبناؤها

متكلما مستمعا يف ذات الوقت، وقد يتبادل ليست متكلما فقط بل هي تتضمن 
ولعّل الصعوبة البالغة اليت يواجهها األجنّيب يف بلد ما ال تتمثل ابتداء . اإلنسان األدوار

   ١٢.يف عدم متكنه من الفهم
ولكي ينجح املعلم يف تعليم االستماع فعليه أن يتعرف أوال مستوى الدارسني يف 

  : عن هذه األسئلة مهارة االستماع وميكن من اإلجابة 
  هل مييز الدارس االختالف البسيط بني الكلمات ؟ - ١
 هل يستطيع أن يتعرف على الكلمات املسموعة ؟ - ٢
هل يستطيع أن مييز املتشاات واالختالفات واألصوات األوىل واملتوسطة  - ٣

 واألخرية يف الكلمات ؟
 هل يستمع بانتباه إىل األحاديث الشائعة والقصص القصرية ؟ - ٤
  ١٣التوجيهات الشفوية ؟ هل يتبع - ٥

ولعل أمهية معرفة املعلم مستوى الدارسني يف مهارة االستماع ترجع إىل وجود   
درجات خمتلفة يف القدرة على االستماع فعلى املدرس أن يراعي التوجيهات اآلتية يف 

  : عملية تعليم مهارة االستماع مثلما قاله حممود كامل الناقة وصديقه 
وّجه الدارسني إىل االستماع للموقف مرتني أو ثالثا من أجل على املعلم أن ي   - ١

التقاط املعىن التام قبل التفكري يف الكلمات كلمة كلمة أو العبارات عبارة عبارة 
أي أّن على املعلم يف هذا أن يوجه انتباه الدارسني إىل الوحدات الكربى من مجل 

  .وفقرات إذا ما أرادوا معايشة احلديث واالستماع به
                                                 

منشورات : مصر (  لغير الناطقين بها طرائق تدريس اللغة العربية ،حممود كامل الناقة ورشدي أمحد طعيمة١٢
  ١٠٠.ص).م٢٠٠٣- ه١٤١٠-إيسيسكو-املنظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم والثقافة

 ١١٣-١١٢.ص,نفس المرجع ناصف عبد اهللا الغايل،  ١٣



١٨ 

 

على املعلم أيضا أن يشجع الدارسني على بذل اجلهد من أجل استبعاد لغتهم  -)٢
    ١٤.القومية من التدخل يف املوقف االستماعي

  أهداف تعليم مهارة االستماع  -ه

أهداف تعليم مهارة االستماع كما قاله حممود كامل الناقة ورشدي أمحد طعيمة ما   
  : يلي 

ومتييزما بينها من اختالفات صوتية ذات الداللة  التعرف على األصوات العربية  - ١
  .عندما تستخدم يف احلديث العادي وبنطق صحيح

 .التعرف احلركات الطويلة واحلركات القصرية والتمييز بينها - ٢
 .التمييز بني األصوات املتجاورة يف النطق - ٣
 .التعرف على كل من التضعيف والتشديد والتنوين ومتييزها صوتيا - ٤
 .العالقات بني الرموز الصوتية والرموز املكتوبةإدراك  - ٥
 .االستماع إىل اللغة العربية دون أن يعوق ذلك قواعد تنظيم املعىن - ٦
 .استماع الكلمات وفهمها من خالل سياق احملادثة العادية - ٧
املعىن ( إدراك التغيريات يف املعىن الناجتة من تعديل أو حتويل يف بنية الكلمات  - ٨

 .)االشتقاقي 
 .استخدام الصيغ املستعملة يف اللغة العربية لرتتيب الكلمات تعبريا عن املعىنفهم  - ٩

فهم استخدام العربية للتذكري والتأنيث واألعداد واألزمنة واألفعال وغريها من  -١٠
 .اجلوانب املستخدمة يف اللغة من أجل توضيح املعىن

 .فهم املعاين باجلوانب املختلفة للثقافة العربية  -١١
دى الداليل للكلمة العربية قد خيتلف عن ذلك الذي تعطيه أقرب  إدراك أن امل -١٢

 .كلمة يف لغة املتعلم الوطنية
 .فهم ما يريد املتحدث التعبري عنه من خالل وقع وإيقاع وتنغيم عادي  -١٣

                                                 
 ١١٥ - ١١٤. ص, مرجع سابق  ١٤



١٩ 

 

 .إدراك نوع االنفعال الذي يسود احملادثة واالستجابة له -١٤
االستماع إىل اللغة العربية يف االستفادة من حتقيق كل هذه اجلوانب يف متابعة  -١٥

  ١٥.املواقف اليومية احلياتية

  مادة تعليم مهارة االستماع - و

قال صالح عبد ايد العريب ال بد من توفري شرطني عند عرض مادة لالستماع 
أوال أن تكون أغلب عناصر هذه املادة من مفردات وحنو أصوات : يف حجرة الدراسة 

أن يكون املتعلم على علم تام باهلدف من استماعه : ثانيا  لغوية مألوفة متاما للطالب،
  ١٦.هذه املادة حىت يعدل من استجابته هلا على هذا األساس

أشار حممود كامل الناقة ورشدي أمحد طعيمة ملادة تعليم االستماع لغري الناطقني 
  : باللغة العربية إىل مكونات االستماع الواعي اليت تتكون من مخسة عناصر وهي 

متييز األصوات وأمناط التنغيم، والتعرف على نوع كل صوت يف اللغة العربية يف  -  ١
  .مقابل األصوات يف اللغة األم

  .إدراك املعىن اإلمجايل لرسالة املتحدث - ٢
 .االحتفاظ بالرسالة يف ذاكرة املستمع - ٣
 .فهم الرسالة والتفاعل معها - ٤
  ١٧.مناقشة وتطبيق مضمون الرسالة - ٥

لذلك فإن مادة تعليم االستماع يتكون من مادة عناصر اللغة وهي متييز 
ولكي يكون الطالب مستمعا جيدا، ينبغي يف املواد التعليمية . األصوات وفهم املسموع

                                                 
: إيسيسكو ( الناطقين بهاطرائق تدريس اللغة العربية لغير , حممود كامل الناقة ورشدي أمحد طعيمة  ١٥

 ١٠٣.ص) ٢٠٠٣ سالمية للرتبية والعلوم والثقافة،منشورات املنظمة اإل

 بريوت، -منتبة لبنان(،تعلم اللغات الحية وتعليمها بين النظرية والتطبيق ،صالح عبد ايد العريب  ١٦
 ٦٩. ، ص)١٩٨١

 ١٢٦. ص ،مرجع سابقحممود كامل الناقة و رشدي أمحد طعيمة،   ١٧



٢٠ 

 

توفري املهارات اآلتية يف عملية تعليم اللغة العربية وتدريبها يف حجرة الدراسة وخارجها، 
  : االستماع، فيجب عليه أن يوفره األشياء اآلتية  أو يدربه نفسه يف تنمية مهارة

  .أن يعرف أصوات اللغة العربية وخمارجها حىت ال حيدث لبس عند استماعه - ١
 .أن مييز بني األصوات املختلفة - ٢
 .أن يكون قادرا على التعرف على الفروق بني األصوات املتميزة - ٣
 .أن يكون ملما بقواعد اللغة حلل الرموز الصوتية - ٤
 .على علم مبعاين املفردات اللغويةأن يكون  - ٥
 .القدرة على إعطاء االنتباه مدة طويلة - ٦
 .أي يعرف ملا يستمع, وجود دافع يدفعه لالستمرار يف االستماع - ٧
 .أن يكون يف حالة نفسية تسمح له يف االستماع حىت اليشرد ذهنه - ٨
  ١٨.إدراك التغريات اليت حتدث يف املعىن نتيجة التنغيم والنرب - ٩

  هارة االستماعتنمية م - ز 

كان منو الوسائل السمعية املختلفة يف حياة الناس ومع التطور الذي طرأ عليها   
ومع التغري االجتماعي والعلمي ال يقرتن معه بنمو الوسائل السمعية يف تنمية مهارة 

  .االستماع، املستمع اجليد له قدرات كاملة كما قاله حممود كامل الناقة فيما سبق
فعلى املعلم أن . الستماع حتتاج إىل التدريب وتنشأ وتنمو حسب األهدافتعترب مهارة ا

  : يعرف بعض العوامل املؤثرة على تنمية االستماع 
  .جيب عل املعلم أن حيدد لكل درس من دروس االستماع أهدافا واضحة - ١
جيب أن يتدرج درس االستماع من املواقف البسيطة إىل املواقف األكثر تعقيدا  - ٢

يتواقف هذا التدرج مع مراحل منو عملية االستماع وتدرج املهارات الالزمة على أن 
 .هلا

                                                 
 ٥٢.ص, مرجع سابقناصر عبد اهللا الغايل وعبد احلميد عبد اهللا،   ١٨



٢١ 

 

جيب أن تكون مواقف االستماع حيوية وشائقة وهلا مضمون ميكن أن يرتك أثره يف  - ٣
 .ذاكرة املستمع

 .جيب العناية بتوجيه الدارسني حنو معرفة ما جيب أن يستمعوا إليه - ٤
أحاديث مث يطالبون باسرتجاعها على  ميكن أن يستمع الدارسون إىل جمموعة - ٥

 .شرائط مسجلة بأصوهلا
 ينبغي استخدام أمناط لغوية مألوفة - ٦
  ١٩.ينبغي أن تقدم التدريبات واالختبارات على أساس مواقف لغوية طبيعية - ٧
  االختبار في تعليم مهارة االستماع -ح

االستماع أساس تلعب االختبارات دورا هاما يف التعليم، وألن االختبار يف تعليم   
ملعرفة درجة االستماع وقياس كفاءم يف متطلبات مهارة االستماع من جوانب الثالثة 

ويف احلقيقة أن . وهي متييز األصوات، وفهم عناصر معينة، وإملام العام مبا يسمعه الدارس
  ٢٠.اختبار االستماع إىل قسمني وهي اختبارات األصوات واختبارات فهم املسموع

األصوات يركز يف متييز األصوات واختبار فهم املسموع يركز يف فهم  إن اختبار  
ويف احلقيقة يعتمد الفهم العام ملا . عناصر لغوية معينة وإملام العام مبا يستمعه الدارس

يسمع على فهم عناصر ومالمح معينة تكّون هذا املفهوم العام، هذه العناصر واملالمح 
ى متييز بعض األصوات وفهم ما يستمعه أثناء تعتمد بدورها على قدرة الدارس عل

ودف هذه االختبارات إىل قياس املتعلم على فك الرموز اللغوية اليت حتتويها . الدراسة
   ٢١.رسالة شفهية ملعرفة املعىن الذي يقصده املتحدث

  خطوات تدريس االستماع -ط

  : ور للخطوة ينبغي أن يسري درس االستماع يف اخلطوة احملددة، وفيما يلي التص  

                                                 
  ١١٦-١١٥. ص, مرجع سابقحممود كامل الناقة ورشدي أمحد طعيمة،   ١٩

 ١٠٨. ص) ١٩٩٦دار الفالح للنشر والتوزيع، : األردن ( ، ، االختبارات اللغويةحممد علي اخلويل  ٢٠

 .٨٦. ص, مرجع سابق, صالح عبد ايد العريب  ٢١



٢٢ 

 

يئة الطالب لدرس االستماع، وتتضمن هذه التهيئة أن يربز املعلم هلم أمهية  - ١
االستماع، وأن يوضح هلم طبيعة املادة العلمية اليت سوف يلقيها عليهم، وأن حيدد 
هلم اهلدف الذي يقصده، أي يوضح هلم مهارة االستماع اليت يريد تنميتها 

  .عندهم
ة بطريقة تتفق مع اهلدف احملدد، كأن يبطئ يف القراءة إن كان تقدمي املادة التعليمي - ٢

املطلوب تنمية مهارة معقدة، أو أن يسرع فيها إن كان املطلوب تدريب الطالب 
 .على اإلحلاق باملتحدثني مسرعي احلديث

فإذا كان . أن يوفر الطالب من األمور ما يراه الزما لفهم املادة العلمية املسموعة - ٣
عبة أو اصطالحات ذات دالالت معينة أوضحها، وإذا كان النص فيها كلمات ص

حوارا بني عدة شخصيات كتب أمسائهم على السبورة أمامهم، حىت ميكنهم 
الرجوع إليهم، املهم أن يذلل املعلم أمام الطالب مشكالت النص بالطريقة اليت 

 .متكنهم بعد ذلك من تناوله
  ٢٢.تقرير شفوي لزمالئهم تكليف بعض الطالب بتلخيص ما قيل، وتقدمي - ٤

وميكن للمعلم يف األنشطة التعليمية أن يستعني ببعض القواعد الرتبوية      
وفيما يلي بعض التوجيهات اليت . والتوجيهات التعليمية اخلاصة بتعليم هذه املهارة

  : ميكن للمعلم أن يسرتشد ا عند تدريس االستماع 
  .للطلبة يف جنس االستماع ينبغي أن يكون املعلم نفسه قدوة: القدوة  - ١
إن  ،ملعلم حلصة االستماع ختطيطا جيداينبغي أن خيطط ا: التخطيط للدرس  - ٢

مهارة االستماع ال تقل عن غريها عن مهارة اللغة اليت تتطلب اإلعداد املسبق 
 .والتخطيط

                                                 
 ١٥ ٠. ص, مرجع سابق, حممود كامل الناقة ورشدي أمحد طعيمة  ٢٢
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كأن يعزل . اع اجليدينبغي أن يهيئ املعلم للطلبة إمكانات االستم: التهيئة للدرس  - ٣
أو يستخدم األالت واألجهزة  ،أو جيلسهم يف مكان مغلق ،التشتت مصادر

 .املختلفة يف تعليمها، كاملذياع والتلفاز واملسجل
ينبغي أال يقتصر االستماع على خط من خطوط : تعدد خطوط االتصال  - ٤

االتصال مثل أن يكون بني املتعلم والطالب فقط، وإمنا جيب أن يتعدى هذا إىل 
 .طالب أخر

ينبغي عند التخطيط لدرس االستماع أن حيدد املعلم بوضوح : ملهارات حتديد ا - ٥
 .نوع املستمع الذي يريد توصيل الطالب إليه

ينبغي أن يدرك املعلم الفرق يف تعليم االستماع للغة : مراعاة ظروف الدارسني  - ٦
نوع مل يتصل بالعربية من قبل، ونوع اتصل ا : العربية بني نوعني من الدارسني 

  ٢٣.ريق القراءة ومل تتح له فرصة االتصال املباشر مبتحدثي اللغةعن ط
بالنسبة إىل ما كان يف هذا البحث، حياول الباحث أن يصمم مادة       

ييت احلاسويب بتسجيل األصوات من سلوسائل السمعية يعين برنامج أودااالستماع با
أو   MP3شكل  الناطق باللغة ، وتتمثل املنتجات من هذا الربنامج احلاسويب على

WAV  حيث ميكن للطالب واملدرسني استخدام هذا الربنامج مناسبا باملواّد الدراسية
 املقررة من وزارة الشؤون الدينية يف إطار املنهج على مستوى الوحدات التعليمية 

KTSP) (   يف املدارس الثانوية ) اإلسالمية) العالية.  
 الوسائل التعليمية: المبحث الثاني 

 الوسائل التعليمية مفهوم  - أ

علم لتحسني عملية أجهزة وأدوات ومواد يستخدمها املإن الوسائل التعليمية هي 
مجيع الطرق واألدوات واألجهزة والتنظيمات وهي مبعناها الشامل تعين . التعليم والتعلم

  ٢٤.تعليمية حمددة املستخدمة يف نظام تعليمي بغرض حتقيق أهداف
                                                 

 ١٥٤ - ١٥١. ص, نفس المرجع  ٢٣
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حد ذاا غايات أو أهداف تربوية وإمنا هي أدوات الوسائل التعليمية ليست يف 
وهي . للتعلم تساعد يف احلصول على خربات متنوعة لتحقيق هذه الغايات أو األهداف

ليست باملواد الثانوية أو اإلضافية، وإمنا هي من الناحية العملية جزء متكامل مع ما 
اضيات، واملواد االجتماعية، كالعلوم، والري: يتضمنه املنهج الدراسي من مقررات دراسية 

واللغات وغريها من املقررات الدراسية، وأوجه النشاط املتصلة ا، وطرق أساليب 
  ٢٥.التدريس املختلفة املستخدمة يف تدريبها

إن استخدام الوسائل التعليمية يف تدريس اللغة العربية للناطقني باللغات األخرى 
ذهان، بل هو عمل له مشروعيته الدينية اليت ليس بدعة مستوردة كما يتبادر إىل بعض األ

إن الباحث . تستند إىل هدى النّيب الكرمي صّلى اهللا عليه وسّلم الذي بعث معلما وميسرا
يف سنة النّيب ليجد أا حتفل باملبادئ الرتبوية العظيمة اليت تتناول جوانب العملية الرتبوية 

اب، ومن تلك املبادئ استخدامه صّلى التعليمية بشكل يثري الدهشة ويبعث على اإلعج
اهللا عليه وسّلم لكل وسيلة بصرية أو مسعية من شأا أن تساعد على زيادة الفهم أو 

  ٢٦.تأكيد املعىن وجتسيد املفهومات اردة، وحتقيق اهلدف املتوخى من املوقف التعليمي
عني الذي بعث معلما انطلق من م وال شك أن الرسول صّلى اهللا عليه وسّلم

الوحي ومنهجه معلما ألصحابه ومستخدما كل الوسائل واألساليب اليت عرض هلا 
القرأن، وحاول استخدام األدوات و الوسائل املتاحة يف البيئة وتوظيفها لصاحل تعميق 

  : ومن الوسائل اليت استخدمها الرسول يف تعليم أصحابه . املعاين واملعارف
 . اإلشارة باألصابع - ١

                                                                                                                                      
،          http://vb.3un.com/t8428.html،عبد احلافظ سالمة، الوسائل التعليمية يف تدريس اللغة العربية ٢٤

 ) ٢٠١١أبريل  ٥الثالثاء، ( 

دار النهضة العربية، : القاهرة ( ، الوسائل التعليمية والمنهجأمحد خريي كاظم و جابر عبد احلميد جابر،   ٢٥
 ٢٩ص ) ١٩٩٧

: اجليزة (  "الوسائل  -األساليب -الطرق"  تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرهاعمر الصديق عبد اهللا،   ٢٦
 ١٣٦ص ) ٢٠٠٨الدار العاملية، 
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 .الواحدةاإلشارة باليد  - ٢
 .اإلشارة باليدين - ٣
 .استخدام احلصى - ٤
 .الرسم على األرض - ٥
 .العروض أو التوضيحات العملية - ٦
 .اسمات والدمى - ٧
   ٢٧.استخدام األشياء احلقيقية - ٨

  الفلسفية والنفسية الوسائل التعليمية أسس  - ب

إن استخدام الوسائل التعليمية يف اال الرتبوي عمل مل يأت من فراغ وإمنا له     
ويف هذا الشأن يشري . املمتدة يف الفكر اإلنساين والنظريات العلمية والنفسيةجذوره 

إىل أن للوسائل أصوال فلسفية ونفسية تضرب بعروقها يف تربة ثالث " قسطندي نقوال 
  .فلسفات اثنتني تقليديتني والثالثة حديثة وجلميعها عالقات متينة بالعملية الرتبوية

  Idealismالفلسفة املثالية  - ١
تعتمد هذه الفلسفة على نظريات نفسية أصوهلا ملكات نفسية تعترب الكون عاملني 

كما تعتمد على . عامل احلقيقة املطلقة، وعامل الصور واخلياالت: منفصلني 
وتعترب . نظريات تعليمية أصوهلا تدريب العقل فقط كما تتدرب عضالت املصارع

 احلقيقة العلمية، وتفرض أن األشياء احملسوسة جمرد عوارض واهية ال توصل إىل
املتعلمني ال يصلون إليها إال بالتفصيل العقلي يف جّو هادئ بعيدا عن احلياة 

  .الواقعية والعملية، ذا ال تكرتث بالوسائل التعليمية وتشدد على التحفيظ
 Realismالفلسفة الواقعية  - ٢

                                                 
 ١٣٧، ص السابقالمرجع  ٢٧
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طبيعية مليئة بالذكاء، أن الكون عامل واحد يعمل بنظام وقوانني تعترب هذه الفلسفة 
واألشياء احملسوسة فيه حقائق وليست جمرد ظالل، وتعتمد من الناحيتني النفسية 

  :والرتبوية على جمموعتني من النظريات 
) م١٨٤١ -١٧٧٦( للفيلسوف هربرت األملاين : نظرية الربط اإلدراكي   ) أ

القدمية، ويتّم وتؤكد أن إدراك احلقيقة يعتمد على ربط املعرفة اجلديدة باملعرفة 
وبذلك حنتاج إىل استعمال أكرب عدد . ختزينها عن طريق احلواس أثناء التعلم

 .من الوسائل واإلستفادة من أكرب عدد من احلواس
وتتم بواسطة عملية تكييف االستجابات الصحيحة : والرجع  نظرية املؤثر  ) ب

د أو بوساطة املرتتبة على نظرية املؤثر األصلي أو املؤثر املكيف للرجع اجلدي
إن هلذه النظرية .التعزيز الذي ينتج عن املكافأة مباشرة بعد كل رجع صحيح

عالقة مباشرة بأالت التعلم والدروس املربجمة ومجيعها تقنيات حديثة يف 
 .استعمال األدوات واملواد التعليمية

 Experientialismالفلسفة التجريبية  - ٣

وعلى أن جتربة اإلنسان هي اليت توصله إىل تعتمد هذه الفلسفة على املتعلم بالعمل 
املعرفة أو اخلربة أو احلقيقة بعد سلسلة من اخلطوات العملية واالختبارات والتنفيذ 
واملتابعة والتطبيق واملمارسة، والنظرية النفسية الرتبوية ذات العالقة ذه الفلسفة هي 

اء متفرقة وتعترب املتعلم نظريات اجلشتالط اليت تدعو إىل دراسة الشيئ ككل ال كأجز 
إنسانا ديناميكيا يتعلم بوساطة حاجاته وطموحه وأهدافه وتعترب األدوات واملواد 
التعليمية وسيلة تفرض على املعلم أن يستعملها إذا كانت هادفة ويف الوقت 

  ٢٨.املناسب حىت توصل إىل اهلدف مث تزول
  
  

                                                 
 ١٤٥، ص المرجع السابق ٢٨
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  معايير اختيار الوسائل التعليمية   -ج

إن اختيار الوسائل التعليمية ليس باألمر السهل وإمنا هناك بعض االعتبارات اليت   
  : ينبغي على من يريد االختيار العمل على االسرتشاد ا يف اختيار الوسيلة املناسبة مثل 

 .األهداف الرتبوية اليت حتققها الوسيلة إذا قورنت بالوسائل األخرى - ١
ستخدام الوسيلة من حيث احلصول عليها الوقت واجلهد اللذان يتطلبهما ا  - ٢

واالستعداد الستخدامها وأسلوب استخدامها وكيفيته، وذلك إذا ما قورنت 
 . بوسائل أخرى حتقق نفس الغرض

أثر الوسيلة يف التشويق وإثارة اهتمام الدارسني وما ميكن أن تثريه من  - ٣
 .نشاطات هلا مضامينها وتطبيقاا التعليمية

ناحية العلمية وكذلك جودة الوسيلة ودقتها من الناحية صحة احملتوى من ال - ٤
 .الفنية وصالحيتها لالستخدام

مناسبة الوسيلة ملستويات الطالب وإمكانية استخدامها من جانبهم على حنو  - ٥
خيدم أغراض التعلم دون أن يكون يف ذلك خطورة من جرّاء استخدامها أو 

  .تشغيلها
ري اليت ينبغي استصحاا عند عملية اختيار لقد أشارت الفقرة السابقة إىل املعاي

الوسيلة التعليمية املناسبة ولكن جيب اإلشارة هنا إىل العوامل اليت تؤثر يف عملية اختيار 
ينبغي أن ندرك بادئ ذي : وقد ذكر روميسوفكسي تلك العوامل قائال . الوسيلة أيضا

د، اختيارنا الوسيلة بدء أن اختيار طريقة تدريس معينة يفرض، أو على األقل حيد
املناسبة، فإذا اخرتنا مثال طريقة للتدريس تعتمد على املناقشة اجلماعية وتبادل اخلربات، 
فإن ذلك يستبعد بالطبع اختيار وسيلة اتصال ذات اجتاه واحد مثل املسجل الصويت أو 

تبادل التلفزيون حيث إن مثل هذه الوسائل حتد من إتاحة الفرصة لألخذ والرد والنقاش و 
  . اآلراء



٢٨ 

 

ومن ذلك يتضح أنه يسبق اختيار الوسيلة املناسبة قرارات تتعلق بطريقة التعلم اليت 
سنتبعها، ولكي نصل إىل قرار مناسب عن خصائص هذه الطريقة البد أن نراعي 

  ٢٩.خصائص املتعلمني ونوع التعلم املطلوب واإلمكانات املادية واإلدارية املتاحة
  عليميةفوائد الوسائل الت - د

للوسائل التعليمية فوائد كثرية يف جمال التعليم على حنو عام ويف جمال تعلم   
اللغات على حنو خاص إذا أحسن استخدامها على وجه فعال دف حتقيق األهداف 

وفيما يلي قائمة بأهم هذه الفوائد يف تدريس اللغة العربية لغري . املرسومة للربنامج املعني
  : الناطقني ا 

 .تنمي يف املتعلم حب االستطالع وترغبهم يف التعلم  - ١
 .تشوق املتعلم للتعلم وتزكي نشاطه يف قاعة الدرس  - ٢
حترر املتعلم من دوره التقليدي أي جتعله مشاركا بعد أن كان مستمعا وتقوي   - ٣

 .فيه روح االعتماد على النفس
تدريب توسع جمال حواس املتعلم وإمكانيات االستفادة منها فتساعد على  - ٤

اإلذن على مساع صوت احلرف أو الكلمة، والعني لتلم جبميع جمتويات الصورة 
 .أو املادة التعليمية املعروضة

 .تساعد على معاجلة مشاكل النطق وحسن لفظ الكلمات واألصوات - ٥
 .تدفع املتعلم للتعلم بواسطة العمل وترغبه يف التعليم - ٦
 .باط املعارف اجلديدةتقوي روح التأمل يف املتعلم وتساعده على استن - ٧
تساعد على نقل املهارات من صاحب املهارة إىل أكرب عدد من املتعلمني  - ٨

 .بإدراك حسي متقارب بغض النظر عن املستوى الثقايف
 .توفر وقت كل من املعلم واملتعلم - ٩

 ٣٠.تيسر وتسهل عملييت التعليم والتعلم -١٠
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  معوقات استخدام الوسائل التعليمية  - ــــه

قات قد تقف أمام استخدام الوسائل التعليمية االستخدام الفعال هناك عدة معو   
وهذه املعوقات متعددة . الذي يؤدي إىل حتقيق األهداف املرجوة من وراء استخدامها

فقد يكون هناك . املصادر فبعضها يتصل بالوسائل التعليمية من حيث أجهزا وموادها
وإذا توافرت األجهزة واملواد فقد . ل املوادشح يف األجهزة واملواد وقد تتوافر األجهزة وتق

  .ال تتوافر السالمة أو التخزين اجليد إضافة إىل سوء نوعية بعض األجهزة واملواد
إن استخدام الوسيلة يف جمال التعليم يتطلب وعيا ومعرفة ودراية مبجموعة من   

فمن . القواعد العامة اليت تساعد املرء على استخدام الوسائل التعليمية استخداما فعاال
وتنقسم مرحلة االستخدام إىل ثالث . املعلوم أن استخدام الوسيلة الحق الختيارها

وفيما يلي عرض لقواعد كل مرحلة من . دام، التقومياالستعداد، االستخ: مراحل هي 
  . املراحل الثالث

الوسيلة عنصر متكامل مع عدد من العناصر األخرى اليت : االستعداد   - ١
وذلك يستلزم وجود الوسيلة حتت تصرف . ينظمها املعلم لتحقيق أهدافه

املدرس قبل موعد استعماهلا لوقت كاف لكي يستطيع جتربتها ودراستها 
. تبار مدى صالحيتها والوقت الالزم لعرضها ولدراسة حمتوياا دراسة دقيقةالخ

فيجب على املدرس دراسة الوسيلة املختارة بدقة لتحديد املنافذ اليت قد تتسرب 
منها األخطاء أو تعرقل فهم املستقبلني للدراسة وأن يعطي هلا أمهية كربى فيقدم 

 .ريهم اهلا قبل عرضها بتهيئة التالميذ هلا وتبص

تتوقف االستفادة من الوسائل التعليمية إىل حد كبري على  :االستخدام   - ٢
األسلوب الذي يتبعه املدرس يف استخدام الوسائل، ومدى اشرتاك التلميذ 

فمسئوليته األوىل هي يئة . اشرتاكا إجيابيا يف احلصول على اخلربة عن طريقها
التعليمية املناخ املناسب للتعلم لذلك جيب أن يتأكد أثناء استخدام الوسائل 
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واألمر الثاين أن حيدد لنفسه الغرض من . أن كل شيئ يسري على ما يرام
ومن األمور الضرورية . استخدام الوسيلة التعليمية يف كل خطوة أثناء سريالدرس

الوسائل التعليمية أن يعمل املدرس على االستفادة منها بوصفها  يف استخدام
استخدامها بوصفها وسيلة  وال يقتصر  Learning Mediumوسيلة للتعلم 

 .Teaching Mediumللتوضيح أو التدريس 

وهو يبدأ أساسا مبعرفة األهداف . هو جزء ال ينفصل عن الطريقة: التقويم   - ٣
املراد حتقيقها ويتضمن بعد ذلك عدة خطوات الغرض منها حتديد الدرجة اليت 

االستخدام حتققت ا األهداف ويستلزم ذلك معرفة نواحي القوة والضعف يف 
وعند تقومي الوسيلة ميكن مراعاة . ووضع التفسريات املمكنة ألسباب ذلك

 : بعض األسس اآلتية 

هل أعطت الوسيلة صورة واضحة وحقيقية عن األفكار والعمليات   - أ
 واألشياء واألهداف اليت تعرضها ؟

 هل ساعدت الوسيلة يف زيادة معىن موضوع الدرس ؟  -  ب
تعرضها سليمة من الناحية العلمية وتناسب أعمار  هل الوسيلة واملادة اليت  - ج

   التالميذ ؟
هل تستحق الوسيلة ما بُِذل من وقت وجهد وتكاليف يف إعدادها   -د

  .واستخدامها
  ما نواحي القوة ونواحي الضعف يف استخدام الوسيلة ؟  - ه
وما األسباب أو اخلطوات اليت ميكن أن تستخدم يف املرات التالية لتحسني   -و

  فاعليتها التعليمية ؟
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ومما سبق تتضح أمهية اإلملام ذه اجلوانب األساسية املتعلقة بالوسائل التعليمية   
من قبل معلمي اللغات يف صفوف تعليم اللغة، ألن املعلم الذي يفتقر إىل مثل هذه 

  ٣١.اخللفية عن الوسائل التعليمية لن يكون قادرا على االستفادة منها على الوجه املطلوب
  أنواع الوسائل التعليمية - و

يصنف خرباء الوسائل التعليمية ، والرتبويون الذين يهتمون ا ، وبآثارها على احلواس 
    :اخلمس عند الدارسني باموعات التالية 

    :الوسائل البصرية : المجموعة األولى 
    .الصور املعتمة ، والشرائح ، واألفالم الثابتة   - ١
  .األفالم املتحركة والثابتة  - ٢
    .السبورة - ٣
    .اخلرائط  - ٤
    .الكرة األرضية   - ٥
    .اللوحات والبطاقات   - ٦
    .الرسوم البيانية  - ٧
    .النماذج والعينات  - ٨
  .املعارض واملتاحف - ٩

    :الوسائل السمعية : المجموعة الثانية 
    :حاسة السمع وتشمل  دوات اليت تعتمد علىوتضم األ

    .اإلذاعة املدرسية الداخلية  - ١
    . "الراديو  "املذياع  - ٢
    . "اجلرامفون  "احلاكي  - ٣
    .أجهزة التسجيل الصويت  - ٤
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    :الوسائل السمعية البصرية : لمجموعة الثالثةا
    :وتضم األدوات واملواد اليت تعتمد على حاسيت السمع والبصر معا وحتوي اآليت 

    .اطقة األفالم املتحركة والن - ١
    .األفالم الثابتة، واملصحوبة بتسجيالت صوتية - ٢
    .مسرح العرائس  - ٣
    .التلفاز  - ٤
    . "الفيديو  "جهاز عرض األفالم  - ٥

     :المجموعة الرابعة وتتمثل في 
    .الرحالت التعليمية - ١
    .رض التعليميةااملع - ٢
 ٣٢.املتاحف املدرسية - ٣
  االستماعالوسائل السمعية لتعليم مهارة  -ز

يقصد بالوسائل السمعية هي الوسائل اليت تعتمد على حاسة السمع عند   
وحتتاج هذه الوسائل جتهيزات معينة، وخربات فنية . اإلنسان وتتوجه بالرسالة اللغوية إليها

أما الوسائل اليت . البد من توافرها يف املعلم إذا أراد اإلفادة منها يف عملية تعليم اللغة
  : تخدمها يف تعليم مهارة االستماع فهي ما يلي ميكن أن نس

 جهاز التسجيل - ١
 اإلذاعة الرتبوية - ٢
 خمترب اللغة - ٣

ويف هذا الصدد، يركز الباحث جهاز التسجيل باستخدامه يف التسجيالت 
الصوتية لتعليم مهارة االستماع، ألن جهاز التسجيل يعترب أهم معني للمدرس يف تدريس 

                                                 
أبريل  ٥الثالثاء، ( ، http://www.4esh.com/eshraf/?p=994، الوسائل التعليمية، علي عبداهللا دوشي ٣٢

٢٠١١ ( 



٣٣ 

 

له مساع النصوص اليت خيتارها ويعدها للدرس ولكنه أيضا  اللغة األجنبية، فهو ال يوفر
ومن مزايا استخدام . يستطيع بواسطته أن يسجل نطق الطالب يف املساحة املخصصة

  : جهاز التسجيل ما يلي 
يستطيع جهاز التسجيل أن يعيد املادة اللغوية املسجلة على أمساع املتعلمني   - ١

 .عدة مرات
ر املادة املسجلة عدة مرات وحيافظ يف الوقت يستطيع جهاز التسجيل أن يكر  - ٢

 .الفواصل والنرب والنغمات: نفسه على السمات النطقية هلا مثل 
يعني جهاز التسجيل ومواده اللغوية املسجلة معلم اللغة اهلدف من غري أهلها  - ٣

على التغلب على مشاكله النطقية وذلك حني يستعني بتسجيل صويت لناطق 
 .أصلي باللغة اهلدف

عني التسجيالت الصوتية اليت تستخدم املؤثرات الصوتية املتعلمني على فهم ت - ٤
 .معىن املادة املسجلة

ميتاز جهاز التسجيل بقدرته على تسجيل صوت املتحدث وإعادة إذاعته  - ٥
 .مباشرة

إن استخدام جهاز التسجيل شأنه شأن الوسائل التعليمية األخرى اليت حيتاج إىل 
كون نتائج التسجيالت جيدة، لذلك البد من مراعاة قواعد معرفة ودراية تسجيلية لت

  :  االستخدام اآلتية 
ينبغي أن يتأكد املعلم من أن حجرة الدراسة يف مكان هادئ بعيد عن  - ١

 .الضجة اخلارجية
إذا قام بالتسجيل ناطق باللغة اهلدف، فعليه مالحظة أن سرعته يف الكالم  - ٢

ولذا أن يهدئ من سرعته قليال ستكون صعبة على متعلم اللغة األجنيب، 
 .ليكون بإمكان الطالب أن يفهم أو يكرر من بعده
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إذا كانت اجلملة مسجلة بقصد التكرار، فيجب أن تكون قصرية حىت  - ٣
وإذا كانت اجلملة طويلة، فيجب . يستطيع الطالب أن يكرر بعد أن يسمع

 .تقسيمها إىل أجزاء بينها وقفات يتم خالهلا التكرار
ن الوقفات بني اجلمل املسجلة كافية من حيث الطول الزمين جيب أن تكو  - ٤

 ٣٣.للتكرار الذي سيقوم به الطالب
  الحاسوب التعليمي: المبحث الثالث 

     مفهوم الحاسوب  - أ
هو جهاز إلكرتوين قابل للربجمه يتقبل بيانات وتعليمات وخيزا ويقوم مبعاجلتها          

آلة إلكرتونية ميكن  ، أو باملعىن األخر أنهاملعطاة لهمث خيرج النتائج وفقًا للتعليمات 
برجمتها لكي تقوم مبعاجلة البيانات وختزينها واسرتجاعها وإجراء العمليات احلسابية 

بأشكاهلا  وجهاز احلاسوب يقوم بتحليل وعرض ونقل املعلومات.واملنطقية عليها 
هيئة أرقام أو أحرف للنصوص أشكال متنوعة قد تتمثل على  املختلفة ، واملعلومات هلا 

 .٣٤ املكتوبة أو املرسومة وصور وأصوات أو حركة كما يف األفالم والكتابات املتحركة

 تاريخ استخدام الحاسوب في تعليم اللغة  - ب

يعد احلاسوب أحدث الوسائط التعليمية اليت متخضت عنهما ثورة االتصاالت          
هائلة أو تؤثر يف كل جماالت احلياة املعاصرة  احلديثة اليت استطاعت مبا لديها من قدرات

وال سيما حقل الرتبية حيث قدمت له تلك الثورة حلوال عديدة لكثري من الصعاب اليت  
  .كانت تقف حجر عثرة يف طريقه

إن دور احلاسوب يف الوقت الراهن كبري وواسع ومتشعب حبيث أصبح ال يوجد   
وقد ُحظي حقل تعليم . ه مسامهة مقدرةميدان من ميادين احلياة إال وللحاسوب في

                                                 
 ١٥٨-١٥٤: ، ص ، مرجع سابقعمر الصديق عبد اهللا ٣٣
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.      اللغات األجنبية أسوة باحلقول األخرى، بنصيب وافر من هذا الفيض احلاسويب
حيث بدأ االهتمام باستعمال احلاسوب يف جمال تعليم اللغة يف السبعينيات من القرن 

ط بني أمرين وقد نشأ فكرة االستعانة باحلاسوب يف تعليم اللغة عن طريق الرب. العشرين
  :خمتلفني مها 

 .احلاجات التعليمية - ١
 وسائل التقنية - ٢

الذي   Platoمشروع : ومن املشروعات اليت استخدمت احلاسوب ألغراض تعليمية 
أعد يف خدمة إلينوي بالواليات املتحدة األمريكية لتعليم اللغات األجنبية، ومشروع 
جامعة ستنفورد اخلاص بتعليم اللغات األجنبية، واجلهود اليت قامت ا كلية دار ماوث 

  . يف هامشري اجلديدة لدراسة أخطاء الطالب باحلاسوب
االجتاهات اخلاصة باستخدام  ومن ناحية أخرى سامهت دراسات عديدة يف تطوير

  : احلاسوب يف تعليم اللغة، ومن تلك اجلهود 
الذي قام على نظريات علماء النفس السلوكيني وشاع يف : التعليم املربح  - ١

 .الواليات املتحدة األمريكية خالل الستينيات والسبعينيات من القرن العشرين
للبحث والتحليل يف عدد حيث استخدم احلاسوب وسيلة : علم اللغة احلسويب  - ٢

 .من اللغات كاللغة األملانية
حيث مت استخدام األلة لرتمجة النصوص املكتوبة من لغة إىل أخرى : ألة الرتمجة  - ٣

 .وكان ذلك بداية الرتمجة اآللية
وتعد اية السبعينيات وبداية الثمانينيات من القرن املاضي فرتة مهمة يف تاريخ 

فقد أدى التطور السريع يف تقنية احلاسوب من ناحية،  تطور تعلم اللغة باحلاسوب،
واستعمال اللغويني والرتبويني هلذا اجلهاز يف جماالت ختصصهم من ناحية أخرى، أدى 

كان أول ما صدر . إىل نشأة هذا العلم اجلديد املسمى بتعليم اللغة بواسطة احلاسوب
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، ١٩٨٣، ١٩٨٢ية يف السنوات من الكتب اخلاصة بتعلم اللغة باحلاسوب باللغة اإلجنليز 
  . م ١٩٨٤

ومن التجارب الرائدة يف استخدام احلاسوب يف تعليم اللغة العربية للناطقني 
باللغات األخرى، جتربة كل من فكتورين عبود وجتربة قيصر فرج، فقد قامت الباحثة 

ية حيث برنامج الكتابة العرب: فكتورين بإعداد برناجمني وتنفيذمها يف جامعة تكساس مها 
يتعلم الطالب كتابة احلروف العربية عن طريق احلاسوب، وبرنامج املفردات العربية 
واالستيعاب حيث يتعلم الطالب مفردات مستعملة يف مجل عربية ترافقها املعينات 

أعد الباحث : أما التجربة اليت قام ا قيصر فرج فقد كانت على النحو اآليت . البصرية
ة العربية عن طريق احلاسوب يف جامعة منسوتا بالواليات املتحدة برناجما لتعليم اللغ

  : األمريكية، وكان ذلك الربنامج يتكون من 
 كتاب مدرسي - ١
 أشرطة مسجلة ملادة الكتاب - ٢
متارين مربجمة يف احلاسوب تدرب الطالب على مفردات الكتاب  - ٣

 . وتراكيبه
ارين املربجمة مرشد للطالب يبني كيفية استخدام األجهزة ويشري إىل التم - ٤

 ٣٥.يف الكتاب املدرسي
  مزايا الحاسوب في تعليم اللغة  -ج

فوائد ومزايا كثرية يف جمال تعليم اللغة ميكن إيرادها على النحو  إن للحاسوب  
  : التايل 

 .يساهم احلاسوب يف حتقيق فكرة تفريد التعلم يف صفوف اللغة - ١
الب باختيار الوقت يتسم احلاسوب باملرونة من حيث الوقت، فهو يسمح للط - ٢

 .الذي يراه مناسبا للدراسة
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يتسم احلاسوب باملرونة من حيث املكان، فهو يسمح للطالب بتلقي مقررات  - ٣
 .دراسية من مسافات بعيدة

يتلقى كل طالب تغذية راجعة فورية الستجابته، حيث يقوم احلاسوب  - ٤
 .بتصحيح مجيع إجابات الطالب يف حلظات

للمعلومات، وقاعدة بيانات حلفظ مواد ميكن استخدام احلاسوب بنكا  - ٥
وهو هنا يتفوق على مجيع الوسائل التعليمية . ونصوص متنوعة وختزينها

 . املتنوعة اليت يصعب على املعلم إعدادها أو مجعها
) ج(ثنائي اللغة ) ب(أحادي اللغة ) أ(ميكن استخدام احلاسوب معجما  - ٦

 .متعدد اللغات
 .وحاجته وسرعته يف الدراسةيراعي احلاسوب قدرات كل طالب  - ٧
يُعد احلاسوب الطالب لالختبارات املعيارية ويقيس مدى استيعام ملا  - ٨

لتحقيق ذلك يقوم بتسجيل أداء الطالب، ومن مث حتديد األخطاء . يدرسون
اليت ارتكبها وأنواعها، وعالمه بالدرجات اليت حصل عليها، وبيان الوقت الذي 

 .قضاه يف أداء النشاط
املادة التعليمية يف احلاسوب بأساليب خمتلفة، فقد تأيت يف صورة  يتم عرض - ٩

وقد حتتوي املادة على أسئلة . نصوص مكتوبة، مسموعة، أو مصورة بالفيديو
 .وأجوبة، وتدريبات متنوعة واختبارات

مينح احلاسوب املدرس مزيدا من الوقت، الذي ميكن أن خيصصه ألنشطة  -١٠
كإعداد املزيد من التدريبات واألنشطة، أو ذات عالقة بالعملية التعليمية،  

مساعدة الطالب الضعاف، أو تكليف الطالب املتقدمني مبزيد من العمل، أو 
 .مراجعة ما يستخدمه من أساليب وطرائق

حيقق احلاسوب التعلم التباديل وهذا يعين أنه يستطيع تأسيس طريقتني للتعلم  -١١
اعل، فاحلاسوب يسأل وهذا حيدث التف). مرسل ومستقبل ( مع الطالب 



٣٨ 

 

ومثل هذا التفاعل والتبادل يندر يف وسائل . واملدرس جييب، والعكس بالعكس
 .التعليم األخرى

يستطيع احلاسوب عرض عشرات النصوص بسرعة متنوعة، بطيئة ومتوسطة  -١٢
فاملتعلم املبتدئ  يلقي . وهذا يساير مستويات املتعلمني املختلفة. وسريعة

واخلطوات القصرية، واملتعلم   حيث البطء، والتكرار،اجلرعة اليت تالئمه من 
 .املتقدم يف دراسته جيد السرعة اليت توافق مستواه

 .من أهم مزايا احلاسوب قدرته على تعريف الطالب مبا حققه من إجناز -١٣
حيس الطالب أمام احلاسوب بالثقة واألمان، وال يشعر باخلوف واخلجل  -١٤

ب الذين يتصفون باخلجل مما مينعهم عندما خيطئ ويف ذلك حل ملشكلة الطال
من طرح األسئلة، واإلجابة عنها، أو املشاركة بفاعلية يف النقاش خشية من 

  ٣٦.تعليقات زمالئهم أو أستاذهم
 حدود الحاسوب في تعليم اللغة  - د

إن احلاسوب، شأنه شأن الوسائل التعليمية األخرى، له إجيابيات وسلبيات،          
  : يلي  فمن سلبياته ما

يف تعليم اللغة إىل ضعف اجلانب اإلنساين يف عملييت  يؤدي استخدام احلاسوب - ١
 .التعليم و التعلم

 .عدم صالحية احلاسوب لتعليم بعض املهارات اللغوية - ٢
 .عجز احلاسوب عن تعليم اجلانب اإلبداعي من اللغة - ٣
ة عدم قدرة احلاسوب على فهم اجلانب السياقي للغة حيث ختتلف معاين اللغ - ٤

 .باختالف السياقات اليت ترد فيها
تشغيل احلاسوب بفاعلية حيتاج إىل تأهيل فين كبري قد اليتوافر لدي كثري من  - ٥

 .املعلمني

                                                 
 ٢٥٠-٢٤٨: ، ص مرجع سابق ٣٦



٣٩ 

 

  أنواع برامج تعليم اللغة بالحاسوب -ه

يقسم خمتار الطاهر برامج تعليم اللغة باحلاسوب املوجهة للطالب إىل أربعة          
  : أقسام هي 

 اخلصوصيةالدروس  - ١
 التدريبات - ٢
 األلعاب اللغوية - ٣
 )احملاكاة والتقليد ( النمذجة  - ٤

ولكل برنامج من هذه الربامج أهداف وخطوات عرض حمددة تظهر على شاشة 
  . احلاسوب
إن احلاسوب جهاز مفيد إذا أحسن معلم اللغة استخدامه بفاعلية من أجل          

يدعو الباحث إىل االستفادة من هذا اجلهاز و . االرتقاء مبستوى طالبه يف اللغة املتعلمة
وتوظيفه إىل أقصى احلدود بقصد نشر لغة القرأن الكرمي يف كل أحناء املعمورة، ألن 
األساليب العتيقة اليت ُتستخدم حاليا مل تعد قادرة على االستجابة للتحدي الكبري الذي 

حيث ال " دارونية اللغويةال" يواجه تعليم وتعلم العربية يف هذا العصر الذي تسود فيه 
  ٣٧.تصمد يف امليدان إال اللغة اليت تقبل التحدي وتستعد ملنازلة اللغات األخرى

 

  يتي الحاسوبيسبرنامج أودا: المبحث الرابع 

 يتي الحاسوبيسمفهوم برنامج أودا  - أ

لتحرير وحتويل وتسجيل الصوت  من الربامج الرائعة يعتربييت سإن برنامج أودا
ويقوم هذا الربنامج أيضًا باسترياد وتصدير ملفات  MP3, WAV: مثل  وبصيغ متعددة

مكانية غري حمدودة ص ونسخ ولصق املقاطع الصوتية مع إالصوت، حبيث ميكنك ق
ويتضمن الربنامج أيضاً حمرر مدمج حلدود سعة موجات الصوت ووضع التصوير  .للرتاجع

ل الرتددات والكثري من املميزات البياىن القابل للتخصيص لرتددات الصوت وشاشة لتحلي
                                                 

 ٢٥١-٢٥٠: ، ص مرجع سابق ٣٧



٤٠ 

 

  Windowsوجيري هذا الربنامج على نظام . السيما أن هذا الربنامج باان الرائعة
Linux, Mac  واإلصدار اجلديد  ١.٢.٦ويتكون هذا الربنامج من اإلصدار القدمي

. و لكن يعترب هذا اجلديد غري كامل ومتوافر ألنه مازال حتت التجريب  .١.٣.١٢
  ،فرنسية ،عربية ،جنليزيةإلاللغة امن  وميكن أن خنتار اللغة املستخدمة يف هذا الربنامج

 على أنواع نظم  فيمكن أن جيري هذا الربنامج Windowsلو اخرتنا نظام  .اسبانية
Windows من Windows 2000/XP/Vista/7 .   و يف هذا الصدد يستخدم الباحث

لتكون عملية التسجيل أكثر جناحا  windows 7و نظام  ١.٢.٦اإلصدار القدمي 
٣٨.وسهولة

 

  يتي الحاسوبيسخصائص برنامج أودا  - ب

  : هي  ،ييت خصائص معينةسلربنامج أودا  
  MP3, WAV   : بصيغ خمتلفةمن املايكروفون او اجلهاز حترير و تسجيل الصوت  - ١
    .حترير الصوت عن طريق عمليات القص و اللزق للمقاطع الصوتية   - ٢
   .تكرار الصوت واخنفاضهو   إمكان إضافة تأثريات صوتية   - ٣
    .يوجد بالربنامج حملل للموجات الصوتية   - ٤
    bass boost, wah wah  :إمكان إضافة تأثريات مثل   - ٥

  ٣٩ .إمكان حتميل هذا الربنامج بااّن عن موقعه   - ٦

                                                 

 )  ٢٠١١مارس  ٢٣يوم األربعاء، (  /http://majdah.maktoob.com/vb/majdah136312 : نقال عن املوقع     

)  ٢٠١١فرباير  ٢١, يوم االثنني(  /http://majdah.maktoob.com/vb/majdah136312  :نقال عن املوقع    ٣٩
 .تأخذ هذا الربنامج بتحميله جمانا و ميكنك أن



٤٢ 

 

  الفصل الثالث

  منهجية البحث
 منهج البحث  - أ

باملدخل  والتجرييب التطويري  البحث هو البحثمنهج البحث املستخدم يف هذا 
ألن طريقة البحث املستخدم إلنتاج الوسيلة اخلاصة  ويسمى بالبحث التطويري .الكّمي

 يريد الباحث تطويرها يشمل على الوسيلة التعليمية وإنتاج املادة اليت. ١وجتربة فعاليتها
لذلك، يصمم الباحث مادة . املناسبة ألن الوسائل املستخدمة مل تكن فعالة ومشّوقة

  .االستماع بوسيلة جيدة عصرية مع األهداف املنشودة يف مهارة االستماع

 خطوات البحث  - ب

ذا البحث ميلك عرف أن هنظرا إىل نوع البحث الذي اختاره الباحث، يُ 
 : كما يدل بيااعلى صورة بيانية تالية . اخلطوات العملية يف تنفيذه
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 تصميم اإلنتاج مجع البيانات املشكالت متيز

 ١ تصحيح اإلنتاج  جتريب اإلنتاج حتكيم اخلرباء

 ٢تصحيح اإلنتاج 



٤٣ 

 

  :  هذه هي صفة الصورة البيانية السابقة
املشكالت التعليمية اليت تؤدي إىل  عمل بتميزانطلق هذا ال:  المشكالت تميز - ١

ختلف دراسة الطالب بسبب استخدام الوسائل التعليمية القدمية أو التقليدية اليت 
اجليدة كي  لذا حيتاج إىل تصميم أو إعداد الوسيلة التعليمية. مل تكن فعالة ومشوقة

 .ا إجيابية يف التعليمعلهترتقي دراسة الطالب وجت
يعتمد على املشكالت الدراسية املوجودة، فقام الباحث جبمع :  جمع البيانات - ٢

البيانات اليت ميكن أن تستخدم لتصميم اإلنتاج، يف هذا الصدد ركز الباحث على 
إحدى املهارات اللغوية األربع وهي االستماع ألن االستماع مهارة أساسية يف 

 .عامة من حيث أا أصوات إنسانية اكتساب اللغة بصفة
بعد ما عرف الباحث املشكالت التعليمية اليت يواجهها  :تصميم اإلنتاج  - ٣

مة يف مّ الطالب يف الفصل، فيصمم الباحث املادة الدراسية بالوسيلة اجلذابة املص
 .ييت احلاسويب رجاء لتنمية مهارة االستماع للطالباحلاسوب بنوع برنامج أوداس

إىل اخلرباء لتحكيم الوسيلة  هذا التصميم يعرض الباحث: يم الخبراء تحك -٤
التعليمية اللغوية مث يصفها ملعرفة مزاياها ونقائصها، فيعرف أن هذا الئق أو غري 

على  اإلنتاجهذا الباحث  عرض،  قد ويف هذا الصدد. الئق لعملية التدريس
  .ح اهلدىمفتا والدكتور  شهداء صاحل نور الدكتور ومها ينخبري 

ميها أو ونقائصها، فاخلطوة التالية هي تقو بعد معرفة مزاياها :  ١ تصحيح اإلنتاج - ٥
، وان  الثاين إن كانت هلا عيوب أو نقائص فتحتاج إىل التصحيح. تصحيحها

 ...هكذا. كانت هلا قيمة عالية فال حتتاج إىل التصحيح

يلة التعليمية اللغوية مث بعد مصادقة الوجود من خرباء الوس : تجريب اإلنتاج - ٦
 ٢ .جتريبها إىل الطالب املقصودين يف الفصل

                                                      
٢
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٤٤ 

 

إىل الطالب املقصودين يف  األول بعد أن ّمت جتريب اإلنتاج:  ٢ تصحيح اإلنتاج - ٧
الفصل، يتبّني من هذا اإلنتاج املزايا والنقائص، فتحتاج النقائص إىل التصحيح 

 .وأكثر تشويقا الثاين ليكون اإلنتاج أمتّ 

  نموذج التصميم -ج

خيتار الباحث نوعا من النموذج التطويري الذي يتبع باخلطوات التطويرية   
وهو يتضمن وضع اخلطط للمصادر املتوافرة . للحصول على إنتاج الوسيلة التعليمية

مج ة، يعتمد الباحث على برناويف تطوير هذه الوسيلة التعليمي. وإعداد الوسيلة التعليمية
ييت احلاسويب، وكانت النصوص مكتسبة من كتاب تعليم اللغة العربية للمرحلة أوداس

مث جتربة . هداية  من مطبعة طه فوترا مسارنج. الثانوية يف الفصل احلادي عشر للدكتور د
فعاليته كمحاولة تنمية كفاءة االستماع لطلبة مدرسة سونان أمفيل الثانوية اإلسالمية 

  .احلادي عشر جومبانج يف الفصل

  مجتمع البحث - د

. يقصد مبجتمع البحث هو مجيع الناس الذين ميكن اشرتاكهم يف هذا البحث  
وأما جمتمع هذا البحث فهو مجيع الطالب يف الفصل احلادي عشر مبدرسة سونان أمفيل 

، ومل يستخدم الباحث ٢٠١١-٢٠١٠الثانوية اإلسالمية جومبانج يف العام الدراسي 
وب اختيارها ألن عدد الطالب مخسة عشر طالبا، وهذه النسبة القليلة ال العينة وأسل

  . ميكن أن تعترب عينة
  

  أدوات البحث -ه

هي احلوار بني الباحث ومن له معلومات باهلدف ملعرفة األراء واألفكار :  المقابلة -١
وكانت هذه املقابلة املتعمقة جتري  ٣.والشعور والتفاسري واملعارف وخربات الشخص
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٤٥ 

 

مع مدير املدرسة أو نائبه ملعرفة أراء اآلخرين اليت ال ميكن أن يعرفها الباحث إال 
 .بواسطة املقابلة

م ويستخدم الباحث هذه الطريقة لكشف احلقائق والبيانات املتعلقة باسرتاتيجية تعلي
  .اللغة العربية ونظام تقوميه الذي قامت به مدرسة سونان أمفيل الثانوية اإلسالمية

  : وأما دليل املقابلة فيما يلي 

 مىت أّسست هذه املدرسة ؟   - أ
 كيف كانت خلفية هذه املدرسة ؟   -  ب
ما منهج الدراسة يف هذه املدرسة ؟ هل هي تتبع منهج وزارة الشؤون الدينية أم   -  ج

 وزارة  الشؤون التعليمية الوطنية ؟منهج 
 ما توقعات هذه املدرسة يف املستقبل ؟   - د
 ما هي املشكالت اليت يواجهها الطلبة يف تعلم اللغة العربية يف هذه املدرسة ؟   -  ه
 ما هي احملاوالت اليت تسعى لتذليل هذه املشكالت يف هذه املدرسة ؟   -  و
 عليم اللغة العربية يف هذه املدرسة ؟ما هي الطريقة املثلى لتطوير ت   - ز
ة االستماع باستخدام برنامج ماذا ترى يف تصميم مادة اللغة العربية يف مهار  - ح

 ييت احلاسويب ؟أوداس
 هناك شكاوي من الطالب من صعوبة تعلم مهارة االستماع، ما رأيك فيها ؟   - ط
 أّن هذا الربنامج حباجة إىل تطوير و تكميل ؟  هل ترى   - ي
 
هي طريقة مجع البيانات مبالحظة املواقف مباشرة مع مرور أنشطة : المالحظة  -٢

وهي طريقة حبيث يكون الباحث جزءا من . األشخاص أو األشياء عند العمل
النشاطات التعليمية، يعين أن يقوم الباحث مبالحظة سلوك معني من خالل اتصاهلا 



٤٦ 

 

يقوم الباحث ذه املالحظة للحصول  ٤.مباشرة باألشخاص أو األشياء اليت يدرسها
على البيانات اليت تتعلق بأنشطة يف عملية تعليم مهارة االستماع، واالتصال بني 
الطالب أنفسهم، والطريقة التعليمية والوسائل املستخدمة فيه ومشاركة الطالب يف 

 .  سويبييت احلاة االستماع باستخدام برنامج أوداسعملية تعليم مهار 

هذا . يستخدم الباحث االختبار جلمع البيانات املتعلقة مبهارة االستماع :االختبار  -٣
يستخدم الباحث االختبار . االختبار يتكون من االختبار القبلي واالختبار البعدي

يف الفصل قبل تطبيق برنامج  القبلي ملعرفة قدرة الطالب يف مهارة االستماع
رة الطالب بعد ا استخدام االختبار البعدي فلمعرفة قدوأم ييت احلاسويب،أوداس

 .ييت احلاسويبتطبيق برنامج أوداس

تشكل االستبيان بشكل مغلق ومفتوح مبعىن أن املستجيب خيتار من  : االستبانة -٤
  ٥.اإلجابة املتعددة األقرب إىل رأيه وشعوره وتقديره وموقفه وتعبري أفكاره

ذه الطريقة يوزع الباحث جمموعة من االستبيانات املشتملة وهي جلمع البيانات 
 املتعلقة بفعالية الربنامج عند الطلبة واهتمامهم بعملية التعليم وخربام طوال هذا

  .العمل

  مصادر البيانات - و

إىل إنتاج الوسيلة اخلاصة يهدف  وجتريبيّا ناء على كون هذا البحث حبثا تطويريّاب  
بتصميم املواد  تطوير اإلنتاجات التعليميةفريكز هذا البحث على  ،وجتربة فعاليتها 

ذا ومن فوائد ه. الدراسية يف مهارة االستماع باستخدام برنامج أوداسييت احلاسويب 
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 Suharsimi Arikunto, Prosedur penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Edisi Revisi V. Jakarta : 

Rineka Cipto. 2002. Hlm: 236 
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،حىت ال يعتمد تعليمية يف مهارة االستماعقدرة البحث على حل املشكالت ال الرتكيز،
    ٦ .جمرى التحليل على البيانات فحسب، بل على معانيها أيضا

والبيانات املقصودة هي مجيع ما أخذه الباحث عند إجراء البحث يف مكانه مما  
  .وأما مصادر البيانات فهي ما صدرت منه البيانات. كتب أو مسع أو نظر إليه

  

  : وفيما يلي جدول البيانات ومصادرها  
  البيانات مصدر  البيانات  الرقم

١  
 من احملصولة األسئلة وإجابة النشاطات

 قام اليت التعليم عملية عند املالحظة خالل
  الباحث ا

   الطلبة

٢  
 الدراسي املنهج عن املدرسة مدير آراء

 الوسائل باستخدام العربية اللغة تعليم وطرائق
  التعليمية

  املدرسة مدير

٣  
           االختبار عند احملصولة الطلبة نتيجة

  )  البعدي واالختبار ليالقب االختبار( 
  الطلبة

٤  
 العربية غةالل تعليم عند الطلبة دافعية

  احلاسويب ييتأوداس برنامج باستخدام
  الطلبة

٥  
 املدرس ا قام اليت التعليم خطوات تطبيق

  الباحث أو
  الطلبة

  

 

                                                      
6
 Nana Sudjana dan Awal Kusumah, Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi, Bandung : Sinar Baru  

Algesindo. Cet. II 2000. Hlm: 64. 
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  طريقة تحليل البيانات -ز

 Analysis( يستخدم الباحث يف حتليل البيانات يعين حتليل إحصائي الوصفي  

Deskriptive  Statistic ( أو املائوية باملعدلة.  
 تحليل البيانات من االستبانة -١

حيلل الباحث بيانات االستبانة من مادة تعليم اللغة العربية عن الوسيلة التعليمية 
" ييت أوداس" التعليم باستخدام برنامج  املصممة ملعرفة آراء الطلبة عنها بعد عملية

  .احلاسويب
  :وأما املواصفات املستخدمة واملعتربة يف هذه االستبانة فما يلي 

  التقدير  المائوية النسبة فئات  النمرة

  ممتاز  % ١٠٠< %  ٩٠ ≥  ١

  جدا جيد  % ٨٩< %  ٨٠ ≥  ٢

  جيد  % ٧٩< %  ٧٠ ≥  ٣

  مقبول  % ٦٩< %  ٦٠ ≥  ٤

  ناقص  % ٥٩< %  ٥١ ≥  ٥

  راسب  % ٥٠<   ٦

  

وإن كانوا . وما فوقها % ٦٠جييبون سؤال االستبانة  يعترب مقبوال إن كان الطلبة
  .وما أقل منه فهو مردود % ٥٩جييبون سؤال االستبانة 

 تحليل البيانات من نتيجة االختبار -٢
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حيلل الباحث البيانات اليت حصل عليها من نتيجة جتربة إنتاج التطوير يف االختبار 
احية متييز أصوات ستماع عند الطلبة من نملعرفة هذه الوسيلة املصممة يف تعليم مهارة اال

 بني باملقارنة من احلوار والفقرة القصرية والصور اجلمل مضمونوفهم  العربية الكلمات
ولكن تكون هذه الوسيلة املصممة  .البعدي واالختبار  القبلي االختبار يف الطلبة نتائج

 . الطلبةمن مجيع %  ٦٠فعالة إذا حصل الطلبة على النتيجة على األقل 
              : يلي كما الرمز الباحث واستخدم

  

  
  الدرجة جمموع

X  املعدلة الدرجة  =  %١٠٠  
  الطلبة جمموع

  

  : املواصفات املستخدمة واملعتربة يف هذا البحث فيما يلي  وأما
  

  التقدير  المائوية النسبة فئات  النمرة

  ممتاز  % ١٠٠< %  ٩٠ ≥  ١

  جدا جيد  % ٨٩< %  ٨٠ ≥  ٢

  جيد  % ٧٩< %  ٧٠ ≥  ٣

  مقبول  % ٦٩< %  ٦٠ ≥  ٤

  ناقص  % ٥٩< %  ٥١ ≥  ٥

  راسب  % ٥٠<   ٦

  

  

  



٥٠ 
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  الفصل الرابع
  

  نبذة تاريخية عن ميدان الدراسة، إجراءات التدريس 
 عرض البيانات وتحليلها ومناقشتهاو 

  

نبذة تارخيية عن ميدان الدراسة  )١: ( حثامبأربعة  يشتمل هذا الفصل على  
  .ومناقشتها حتليل البيانات) ٤(عرض البيانات  ) ٣(إجراءات التدريس ) ٢(
   
  تاريخية عن ميدان الدراسة نبذة: المبحث األول   -  أ

 تأسيس المدرسة  - ١
تقع مدرسة سونان أمفيل الثانوية اإلسالمية يف قلب مدينة جومبانج على بُعد مائة 

تعترب هذه املدرسة مدرسة جديدة على سائر املدارس . ِمْرتِ عن ميدان مدينة جومبانج
التعليمية  وكانت هذه املدرسة حتت املؤسسة. ٢٠٠٦حوهلا، ألا أّسست يف عام 

جيدر . واالجتماعية سونان أمفيل جومبانج اليت يربّيها الكياهي احلاج توفيق الرمحن وأهله
بالذكر أن هذه املدرسة تنتمي إىل مجعية ضة العلماء وتسلك  على ج أهل السنة 
واجلماعة  حيث انضمت فيها الدروس الدينية اليت تتبع منهج وزارة الشؤون الدينية على 

نهج املعاهد اإلسالمية السلفية مثل كتب الرتاث أو تسّمى بالكتب الصفراء وفق م
وتتأمل هذه املدرسة أن جتعل  .والدروس العامة اليت تتبع منهج وزارة التعليم الوطين 

الطالب يعرفون ويتفقهون العلوم الشرعية أو الدينية و يعملوا على ج إسالم، إميان، 
اليم اإلسالمية املنحرفة وباإلضافة إىل توليد األجيال يف إحسان ويبتعدون عن عن التع
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املستقبل النافعني و املستعدين إلعالء كلمات اهللا لتكون هي العليا على سبيل احلكمة 
  .واملوعظة احلسنة وينتفعهم جمتمعهم

 منهج تعليم اللغة العربية  -٢
ربية لغة التخاطب منذ إنشائها حاولت هذه املدرسة غاية احملاولة أن جتعل اللغة الع

وقّرر مدير املدرسة أن يكون . اليومية بني الطالب واملدرسني واآلخرين يف بيئة املدرسة
الطالب واملدرسون بقدر املستطاع أن يتكلموا فيما بينهم باللغة العربية يف أيّام معينة، 

واألنشطة فيقوم املدير باستخدام املناهج أو الطرق املناسبة السهلة لتطبيق ذلك القرار 
اللغوية األخرى رجاء أن تكون هذه الطريقة املستخدمة تساعد الطلبة واملدرسني على 

وأما تدريب مهارة االستماع فلم جير بعدـ، ألن درس االستماع  .تطبيق احلوارات اليومية
يعترب درسا جديدا حيث مل يسبق للطالب درس االستماع من قبل، فلذلك باستخدام 

ويب يتمىن مدير املدرسة أن يكون مساعدا على تعليم وتعلم مهارة حلاسبرنامج أوداسييت ا
   .االستماع وفّعاال يف األنشطة التعليمية اللغوية

  : ما يلي  اجلارية ومن األنشطة اللغوية املربجمة 
 تدريب اخلطابة باللغة العربية - ١

من جيري تدريب اخلطابة باللغة العربية يف كل األسبوعني، يتقدم من كل فصل 
ثالثة فصول يف هذه املدرسة ثالثة طالب يلقي خطابته يف قاعة املدرسة 
يستمعها مجيع الطلبة وبعض املدرسني، جتري هذه اخلطابة يف املواعيد الدراسية 
اإلضافية كي يتمكن الطلبة من إلقاء الكلمات العربية أمام الناس بكل شجاعة 

  .وثقة النفس
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 تطبيق احلوار يف أيام معينة - ٢
 قد مدير املدرسةدرسني املستطيعني بالعربية ألن ي هذا احلوار بني الطلبة واملجير 

أجرب عليهم احلوار باللغة العربية بقدر املستطاع يف أيام معينة وال بأس عليهم أن 
وأما األيام املستخدمة يف . خيلطوا باللغة اإلندونيسية إذا وجدوا املفردات الصعبة

  .إلثنني، الثالثاء، األربعاءتطبيق ذلك احلوار فهي يوم ا
 املسابقة يف حفظ املفردات العربية - ٣

جتري هذه املسابقة يف كل أسبوع مرة واحدة، يعطي املدرس املفردات املكتوبة يف 
اللوحة الوبرية جبملة حمدودة، ويف األسبوع املقبل يتقدم الطالب أو الطالبة الذي 

مع مراعاة الصحة  قد حفظ املفردات مثىن مثىن، فمن الذي حفظ أسرع
  .والفصاحة يعترب الفائز األول ويستحّق له أن حيصل على النتيجة

 إجراءات التدريس: المبحث الثاني   - ب
ويب ييت احلاساستخدام برنامج أوداسب ء التدريس لقاءات يف إجرا قام الباحث بست

لي واللقاء لقاءات للتعليم ويف اللقاء األول لالختبار القب لتعليم مهارة االستماع، أربع
  : وأما عرض بياناا ترتتب فيما يلي . السادس لالختبار البعدي

  

 اللقاء األّول -١
 

 خطوات التعليم  ) أ
  االختبار القبلي:     الربنامج

  مهارة االستماع:      املادة
  املدرسة الثانوية للفصل الثاين عشر:     املستوى
  -:    املوضوع
  م٢١/٤/٢٠١١:     التاريخ
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  دقيقة ٢×٤٥:       الزمن
  االنتقائية:     الطريقة
  ورقة األسئلة للمدرس، ورقة اإلجابة للطالبالسبورة، :     الوسيلة

  
 مراحل التعليم   ) ب

مراحل 
  التعليم

  المالحظة  المادة والطريقة  الزمن

  
  

  التمهيد

  
  

١٥  

ألقى املدرس التحية والسالم مث افتتح  .١
 بالفاحتة

 يقدم املدرس بعرض الربنامج .٢
املنشودة  يقدم املدرس بعرض األهداف .٣

 اليت سيكتسبها الطلبة
أمر املدرس طالبه باالستماع اجليد إىل  .٤

  املسموعة املوادّ 

  

التطبيق أو 
  التقومي

  ينتقل املدرس إىل االختبار القبلي  ٦٠
  

  ١٥  االختتام

يناقش املدرس مع الطلبة عن املشكالت  .١
 اليت يواجهها الطلبة أثناء التدريس

املدرس يعطي البيان والتصويب عن  .٢
 األخطاء الواقعة أثناء التدريس

  خيتتم املدرس باحلمدلة و التسليم .٣
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 اللقاء الثاني والثالث -٢
 خطوات التعليم  ) أ

  تعليم اللغة العربية يف مهارة االستماع:       املادة
  املدرسة الثانوية للفصل الثاين عشر:       املستوى
  الثالث:       الدرس

  املرافق العاّمة :      املوضوع
  دقيقة ٢ ×٤٥:       الزمن

  االنتقائية:       الطريقة
ورقة املادة املسموعة للمدرس و ورقة اإلجابة للطالب،   :     الوسيلة

  احلاسوب، مكّرب الصوت
 : يهدف هذا التعليم إلى تحقيق ما يلي : األهداف     ) ب

متييزا ما استمعوا إليه من أصوات الكلمات العربية  على متييز الطالبقدرة  - ١
 ".املرافق العاّمة" عن موضوع  صحيحا

فهما القصرية العربية  ما استمعوا إليه من الفقرة على فهم الطالبقدرة  - ٢
 ".املرافق العاّمة" عن موضوع  جيدا

 ما استمعوا إليه من احلوارات العربية فهما جيداقدرة الطالب على فهم  - ٣
 ".املرافق العاّمة" عن موضوع 

 املمثّلة بالصور العربية إليه من اجلملة ما استمعوا على فهم الطالب قدرة - ٤
 ".املرافق العاّمة" عن موضوع  فهما جيدا

 

  :التقييم )  ج
  

  .املسجلة مشاركة الطالب وانتباههم يف االستماع إىل املادة املسموعة - ١
  .فهم الطالب للمادة املسموعة - ٢
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 مراحل التعليم  ) د
مراحل 
  التعليم

  المالحظة  المادة والطريقة  الزمن

  
  

  التمهيد

  
  

١٠  

ألقى املدرس التحية والسالم مث افتتح  .١
 بالفاحتة

مث فتش املدرس حضور كل الطالب عن  .٢
 طريق كشف الغياب

ف املدرس طالبه أم سيستمعون إىل عرّ  .٣
 ييتاملسّجلة بربنامج أوداس املادة املسموعة
 ".املرافق العاّمة" حتت املوضوع 

يشرح املدرس كفاءة االستماع اليت  .٤
 .سيكتسبها الطلبة

 أمر املدرس طالبه باالستماع اجليد .٥
  .املسموعة إىل املادة باهلدوء والرتكيز

  

العرض 
  والنشاطات

٦٥  

قام املدرس بإلقاء املادة املسموعة   .١
ييت احلاسويب عن سجلة بربنامج أوداسامل

 ".املرافق العاّمة" موضوع 
مه املدرس هلم ىل ما قدّ إاستمع الطالب   .٢

 .ونشاط واهتمام املسموعة جبدّ من املادة 
للمرة  املسّجلة ّمسع املدرس تلك املادة .٣

من كل العناصر اللغوية  الثانية
 تلك ، واستمع الطالب إىلاالستماعية

 .املادة املسموعة
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كل  منواصل املدرس إىل املادة التالية 
لعناصر اللغوية هي متييز الكلمة و الفقرة 

 .لصوراحلوار و اجلملة من ا
املادة مرتني أو أكثر من كل 
العناصر اللغوية حسب صعوبة املواّد 

أمر املدرس طالبه بإجابة األسئلة 
املسموعة يف ورقات اإلجابة بغاية تركيز 

    .وانتباه واهم عن الغّش بعضهم بعضا
يناقش املدرس مع الطلبة عن املشكالت 

ويقوم   يواجهها الطلبة أثناء التدريس

ألقى املدرس خالصة بسيطة تتعلق 
  .اختتم باحلمدلة والتسليم

  

ذي يدّل على استمع جّيدا إلى الكلمة اآلتية، ثم اكتب في المربع الحرف ال

واصل املدرس إىل املادة التالية  .٤
لعناصر اللغوية هي متييز الكلمة و الفقرة ا

احلوار و اجلملة من ا القصرية و
املادة مرتني أو أكثر من كل  كّرر املدرس .٥

العناصر اللغوية حسب صعوبة املواّد 
 .املسموعة

أمر املدرس طالبه بإجابة األسئلة  .٦
املسموعة يف ورقات اإلجابة بغاية تركيز 

وانتباه واهم عن الغّش بعضهم بعضا

  ١٥  االختتام

يناقش املدرس مع الطلبة عن املشكالت  .١
يواجهها الطلبة أثناء التدريساليت 
 .حبّلها

ألقى املدرس خالصة بسيطة تتعلق  .٢
اختتم باحلمدلة والتسليم مثّ باملوضوع 

  
  المادة المسموعة

استمع جّيدا إلى الكلمة اآلتية، ثم اكتب في المربع الحرف ال

  .الكلمة التي تسمعها

 حتّمل )  : واحد 
 اجتمع:    )اثنني 
 يتعاون)  : ثالثة 
 احلنفيات)  : أربعة 
  املقرّ ) : مخسة 

االختتام

  
المادة المسموعة) ــــه
استمع جّيدا إلى الكلمة اآلتية، ثم اكتب في المربع الحرف ال: أوال 

الكلمة التي تسمعها

واحد (  - ١
اثنني (  - ٢
ثالثة (  - ٣
أربعة (  - ٤
مخسة (  - ٥
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استمع جّيدا إلى الفقرة اآلتية، ثّم اكتب في المربع الحرف الذي يدّل على : ثانيا 

  .ابة المناسبة عن كّل سؤال تسمعهاإلج

  الدراسة في األندُلس

س ذ تعقد يف املساجد، يُدر كان تاريخ املساجد يف األندلس أن الدراسة حينئ
ومما يعجب الناس أن . فيها العلوم العاّمة مثل علم الطّب والرياضة والطبيعة والفلك

الدراسة فيها بااّن ألن الطالب ال يدفعون شيئا من الرسوم، بل كانوا حيصلون على 
  .   الكتب وعلى الطعام واملالبس باان أيضا

  :السؤال  

 أين تعقد الدراسة يف األندُلس حينئذ ؟ :   ) ستة (  - ٦
 س فيها  ؟ العلوم اليت ُتدر  أيّ :   )سبعة (  - ٧
 س فيها ؟ أذكر ثالثة أنواع من العلوم اليت ُتدر :   )مثانية (  - ٨
 كيف كانت الدراسة فيها ؟:   ) تسعة (  - ٩

 ماذا حيصل الطالب عند دراستهم فيها ؟ على )  : عشرة ( -  ١٠

جّيدا إلى الحوار اآلتي، ثم اكتب في المربع الحرف الذي يدّل على استمع : ثالثا 

  .لمناسبة عن كل سؤال تسمعهاإلجابة ا

 يا أمحد، ما هو من أهّم املرافق العاّمة ؟:   ) : +  أحد عشر (   -١١
 !الكهرباء، يا أستاذ :  -
  هل يوجد كهرباء يف بيتك ؟    + 

  نعم، يف بييت كهرباء:   +    
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  هذا الحوار ؟ أين جرى:   السؤال

 عفوا يا سّيد، أين غرفة إلياس الذي كان مريضا :   ) : +  إثنا عشر (  -١٢
  منذ ثالثة أيام السابقة ؟  

  ٧يف الطابق الثاين رقم "  وردة"هو يف غرفة :     -
  !شكرا جزيال على إرشادك يا سّيد :   +
  عفوا:   -

  أين جرى هذا الحوار ؟:   السؤال

 إبراهيم، كيف حالك  ؟يا :   ) : +ثالثة عشر (   -١٣
  أنا مصدوع منذ ثالثة أيام، وأنت، يا أمحد ؟ :   - 
  عافيةاحلمد هللا، أنا خبري وصحة و :   + 

  كيف حال أحمد ؟: السؤال   

  يا إلياس، ماذا تقرأ ؟:   ) : +أربعة عشر (  -١٤
  أقرأ  كتاب التاريخ اإلسالمي:    -      
  كّل يوم إىل هذا املكان ؟  تذهبهل :   +      

إليه كّل يوم يف وقت االسرتاحة بعد  أذهبنعم، :       -                         
  انتهاء احلصة 

 أين جرى هذا الحوار ؟: السؤال         

  ! يا نوفل، انظر إىل تلك احلافالت تقف منّظمة :   ) : +مخسة عشر (  -١٥
 . تدخل وتقف وخترج تلك احلافالت من ذلك املكان:  -
  .واسع جّدا ذلك املكان:   +

 أين جرى هذا الحوار ؟: السؤال   
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استمع جّيدا إلى الجملة اآلتية، ثّم اكتب في المربع الحرف الذي يدّل على :رابعا 

  .لما تسمعه  الصورة المناسبة

  .يقف القطار يف احملطّة:   ) ستة عشر (  -١٦

  .انقطع الكهرباء يف الغرفة:   )سبعة عشر (  -١٧

  .سريكب الناس على احلافلة :  )مثانية عشر (  -١٨

  .تذهب الطالبة إىل املدرسة بالدرّاجة:   ) تسعة عشر (  -١٩

  .حتتاج الثّالجة إىل الكهرباء:   )      عشرين(  -٢٠

  ورقة اإلجابة) و

ذي يدّل على الكلمة التي ستسمع كلمة، ثّم اكتب في المربع الحرف ال: أوال 

  .تسمعها

       تأّمل -ج      حتّمل -ب      تكّمل -أ - ١
     اجتمع -ج     استمع -ب        امتنع -أ - ٢
          يتأّول -ج      يتلّون  -ب    يتعاون -أ  - ٣
        الكافيات -ج   اتاحلنفيّ  -ب    الكيفّيات -أ  - ٤
 رالبق -ج     املقرّ  -ب        املكر -أ  - ٥

الذي يدّل على اإلجابة ستسمع الفقرة، ثّم اكتب في المربع الحرف : ثانيا 

  .المناسبة

 يف املدارس - ب      يف املعاهد -أ  - ٦
       يف املساجد - ج
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 العلوم الدينية - ب      العلوم العاّمة -أ  - ٧
    العلوم االجتماعية - ج

   علم الفلك والفرئض والرياضة -بعلم الفقه والطّب واحلديث    -أ  - ٨
  علم الرياضة والفلك والطبّ  - ج

 الدراسة باانّ  - ب     الدراسة بالفلوس -أ  - ٩
    بدفع الرسوم الشهرية الدراسة - ج

  هم حيصلون على املالبس فقط - ب  هم حيصلون على الكتب  -أ -١٠

  هم حيصلون على الكتب والطعام واملالبس -ج      

الذي يدّل على اإلجابة ستسمع حوارا، ثم اكتب في المربع الحرف :ثالثا 

   .المناسبة

  يف البيت - ب        يف املدرسة -أ   -١١

  يف الشارع  -د        يف الفصل - ج  

  يف املستشفى - ب        يف املعهد -أ   -١٢

  يف املدرسة  -د        يف البيت - ج  

  هو مصدوع - ب        هو مريض -أ   -١٣

  عنده أمل شديد  -د    هو يف صحة وعافية - ج  

    يف السوق - ب      يف املكتبة -أ   -١٤

    يف غرفة الضيوف  -د        يف البيت - ج  



62 

 

  يف البيت - ب        يف الطريق -أ   -١٥

  يف موقف السّيارات  -د        يف املزرعة - ج  

ستسمع جملة، ثّم اكتب في المربع الحرف الذي يدّل على الصورة : رابعا 

   .المناسبة لما تسمع

١٦-   

  

  

  

 

  

١٧-  

  

  

   

  

  

 

 

)أ( )ب(  )ج(   

)أ( )ب(  )ج(   
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١٨-   

  

  

  

 
  

١٩-   

  

  

  

  
  

٢٠-   

  

  

  

  

)أ( )ب(  )ج(   

)أ( )ب(  )ج(   

)أ( )ب(  )ج(   
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 اللقاء الرابع والخامس -٣
 خطوات التعليم  ) أ

  تعليم اللغة العربية يف مهارة االستماع:       املادة
  املدرسة الثانوية للفصل الثاين عشر:       املستوى
  الرابع:       الدرس

  السياحة:       املوضوع
  دقيقة ٢× ٤٥:       الزمن

  االنتقائية:       الطريقة
ورقة املادة املسموعة للمدرس و ورقة اإلجابة للطالب،   :     الوسيلة

  احلاسوب، مكّرب الصوت
  

 : يهدف هذا التعليم إلى تحقيق ما يلي : األهداف    ) ب
 لمات العربية متييزايه من أصوات الكقدرة الطالب على متييز ما استمعوا إل -١

 ".السياحة" عن موضوع  صحيحا
قدرة الطالب على فهم ما استمعوا إليه من الفقرة العربية القصرية فهما  -٢

 ".السياحة" جيدا عن موضوع 
قدرة الطالب على فهم ما استمعوا إليه من احلوارات العربية فهما جيدا  -٣

 ".السياحة" عن موضوع 
قدرة الطالب على فهم ما استمعوا إليه من اجلملة العربية املمثّلة بالصور  -٤

 ".السياحة" فهما جيدا عن موضوع 
  :التقييم )  ج

  

  .مشاركة الطالب وانتباههم يف االستماع إىل املادة املسموعة املسجلة - ١
 .فهم الطالب للمادة املسموعة - ٢
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 مراحل التعليم  ) د
مراحل 
  التعليم

  المالحظة  والطريقةالمادة   الزمن

  
  

  التمهيد

  
  

١٠  

ألقى املدرس التحية والسالم مث افتتح  .١
 .بالفاحتة

مث فتش املدرس حضور كل الطالب عن  .٢
 .طريق كشف الغياب

به أم سيستمعون إىل ف املدرس طالّ عرّ  .٣
ييت املسموعة املسّجلة بربنامج أوداس املادة

 ".السياحة " حتت املوضوع 
االستماع اليت يشرح املدرس كفاءة  .٤

 .سيكتسبها الطلبة
 أمر املدرس طالبه باالستماع اجليد .٥

  .إىل املادة املسموعة باهلدوء والرتكيز

  

العرض 
  والنشاطات

٦٥  

ة املسموعة قام املدرس بإلقاء املاد .١
ييت احلاسويب عن املسجلة بربنامج أوداس

 ".السياحة " وضوع امل
استمع الطالب إىل ما قّدمه املدرس هلم  .٢

 .املادة املسموعة جبّد ونشاط واهتماممن 
ّمسع املدرس تلك املادة املسّجلة للمرة  .٣

الثانية من كل العناصر اللغوية 
االستماعية، واستمع الطالب إىل تلك 

 .املادة املسموعة
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واصل املدرس إىل املادة التالية من كل 
العناصر اللغوية هي متييز الكلمة و الفقرة 

 .لة من الصور
كّرر املدرس املادة مرتني أو أكثر من كل 
العناصر اللغوية حسب صعوبة املواّد 

أمر املدرس طالبه بإجابة األسئلة 
املسموعة يف ورقات اإلجابة بغاية تركيز 

  .  وانتباه واهم عن الغّش بعضهم بعضا
يناقش املدرس مع الطلبة عن املشكالت 

ويقوم   اليت يواجهها الطلبة أثناء التدريس

ألقى املدرس خالصة بسيطة تتعلق 
  .باملوضوع مثّ اختتم باحلمدلة والتسليم

  

ذي يدّل على استمع جّيدا إلى الكلمة اآلتية، ثم اكتب في المربع الحرف ال

واصل املدرس إىل املادة التالية من كل  .٤
العناصر اللغوية هي متييز الكلمة و الفقرة 

لة من الصوراحلوار و اجلم القصرية و
كّرر املدرس املادة مرتني أو أكثر من كل  .٥

العناصر اللغوية حسب صعوبة املواّد 
 .املسموعة

أمر املدرس طالبه بإجابة األسئلة  .٦
املسموعة يف ورقات اإلجابة بغاية تركيز 

وانتباه واهم عن الغّش بعضهم بعضا

  ١٥  االختتام

يناقش املدرس مع الطلبة عن املشكالت  .١
اليت يواجهها الطلبة أثناء التدريس

 .حبّلها
ألقى املدرس خالصة بسيطة تتعلق  .٢

باملوضوع مثّ اختتم باحلمدلة والتسليم
  

  المادة المسموعة
استمع جّيدا إلى الكلمة اآلتية، ثم اكتب في المربع الحرف ال

  .الكلمة التي تسمعها

 أكرب )  : واحد 
 ِقّمة:    )اثنني 
 ُسفوح)  : ثالثة 
 يُوقف)  : أربعة 
   سياحة) : مخسة 

االختتام

  
المادة المسموعة) هــــ

استمع جّيدا إلى الكلمة اآلتية، ثم اكتب في المربع الحرف ال: أوال 

الكلمة التي تسمعها

واحد (    - ١
اثنني (  - ٢
ثالثة (  - ٣
أربعة (  - ٤
مخسة (  - ٥



67 

 

استمع جّيدا إلى الفقرة اآلتية، ثّم اكتب في المربع الحرف الذي يدّل على : ثانيا 

  .سبة عن كّل سؤال تسمعهاإلجابة المنا

  منطقة تـُْورَاَجا

وهي معروفة مبقابر موتاها احملفورة يف . اجلنوبية يف سوالويسي" توراجا"تقع منطقة 
وهي مقابر فريدة ال جندها يف . يقوم احلائط على ارتفاع عال جّدا ،حائط جبليّ 

وقد وّفرت احلكومة للسّياح التسهيالت . إندونيسيا بل رّمبا ال جندها يف العامل كّله
  .السياحية مثل الفنادق والطرق وآالت املواصالت وغريها

  :ؤال الس

 ؟ " توراجا" أين تقع منطقة :   ) ستة (  - ٦
 يف أين ُتدفن موتاهم  ؟ :   )سبعة (  - ٧
 ؟ " توراجا"هل يوجد يف العامل مقابر مثل ما كان يف منطقة :   )مثانية (  - ٨
 ماذا وّفرت احلكومة للّسّياح ؟:   ) تسعة (  - ٩

 اذكر ما وّفرت احلكومة للّسّياح ؟ ) : عشرة ( -  ١٠

جّيدا إلى الحوار اآلتي، ثم اكتب في المربع الحرف الذي يدّل على استمع : ثالثا 

  .جابة المناسبة عن كل سؤال تسمعهاإل

 يا سّيد، كم مثن هذا القماش من كل مرت ؟:   ) : +  أحد عشر (   -١١
 . مثنه من كل مرت ثالثون ألف روبية:  -
  أصلّي ؟" باتيك"هل هذا قماش     + 

  نعم، هو أصليّ :   +    
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  أين جرى هذا الحوار ؟:   السؤال

 ؟ " توراجا " يا أمحد، هل عرفت منطقة :   ) : +  إثنا عشر (  -١٢
املوتى احملفورة م، عرفتها من اخلرب أا معروفة مبقابر نع:     -

  يف  احلائط اجلبليّ 
  أين تقع منطقة توراجا ؟:   السؤال

 يف بوجور  ؟ "بونتشاك" يا عثمان، هل زرت :   ) : +ثالثة عشر (  -١٣
أا معروفة  مع أسريت يف السنة املاضيةنعم، زرا :   -

  مبناظرها اجلميلة  ؟ 
  في اللغة العربية ؟" بونتشاك " ما معنى : السؤال   

يا إلياس، انظر إىل الّسّياح وهم يسبحون يف البحر، :   ) : +أربعة عشر (  -١٤
  هل تستطيع أن تسبح ؟

  ماهرا يف السباحة،وأنت يا إلياس ؟نعم، ولكّين لسُت :    -      

  نعم، قد تعّودُت يف الّسباحة منذ الصغر:   +      

 أين جرى هذا الحوار ؟: السؤال         

الواسعة  ظر إىل حتتنا هناك حديقة الشايّ يا نوفل، ان:   ) : +مخسة عشر (  -١٥
   .واجلميلة

نعم، من هنا نستطيع أن نشاهد مجيع مناظر هذه :  -
 .  املنطقة

  أين جرى هذا الحوار ؟: السؤال   
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استمع جّيدا إلى الجملة اآلتية، ثّم اكتب في المربع الحرف الذي يدّل على :رابعا 

  .لما تسمعه  الصورة المناسبة

  ."بـُْوُروبُوُدور"يزور السّياح األجانب إىل معبد  :   ) ستة عشر (  -١٦

  .شّالالتاليلة يف بونْتشاك بُوُجور من املناظر اجلم:   )سبعة عشر (  -١٧

  .ها الفتياتنتلك َرَقَصات بايل ميارس:   )مثانية عشر (  -١٨

   .إن أهايل ُتوراجا جيعلون موتاهم حمفورة يف حائط جبلّي مرتفع:   ) تسعة عشر (  -١٩

   .ُزرنا قصر الّسلطان يف ُجوْكَجاَكْرتا يف السنة املاضية:   )      عشرين(  -٢٠

  ت اإلجابة ورقا) و 

ذي يدّل على الكلمة التي ستسمع كلمة، ثّم اكتب في المربع الحرف ال: أوال 

  .تسمعها

       ربأح -ج      أكرب - ب      أخرب - أ   - ١
     قيمة -ج     ِمحّة - ب      ِقّمة - أ   - ٢
        ُصحف -ج      فوحسُ  - ب  فوف صُ  -أ - ٣
        يقف -ج      ُخييف - ب      يُوقف -أ  - ٤
 ياكةحِ  -ج     ياحةسِ  - ب      ياقةسِ  -أ  - ٥

 

الذي يدّل على اإلجابة ستسمع الفقرة، ثّم اكتب في المربع الحرف : ثانيا 

  .المناسبة

 يف ُسوالويسي الشمالّية - ب    يف جاوى الغربية -أ  - ٦
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       يف ُسوالويسي اجلنوبّية - ج
 يف حائط جبلّي مرتفع - ب    يف املقربة العاّمة -أ  - ٧

    يف جوار البيت - ج
   ال، غري موجود - ب       نعم، موجود -أ  - ٨

  قد يوجد - ج
 التسهيالت السياسّية - ب    التسهيالت السياحّية -أ  - ٩

  التسهيالت االجتماعّية - ج
  آالت املواصالت - ب  الطرق وآالت املواصالت  -أ -١٠

  الفنادق والطرق وآالت املواصالت -ج      
  

الذي يدّل على اإلجابة  ستسمع حوارا، ثم اكتب في المربع الحرف: ثالثا 

  .المناسبة
  

  يف البيت - ب        يف السوق -أ   -١١

  يف الشارع  -د        يف الفصل - ج  

  يف جاوى الوسطى - ب    يف كاليمانتان اجلنوبية -أ   -١٢

  يف سوالويسي الشمالية  -د    يف سوالويسي اجلنوبية - ج  

  املناظر - ب        السياحية -أ   -١٣

  ةالقمّ   -د          املعامل - ج  
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  يف احملّالت التجاريّة - ب     يف شاطئ البحر -أ   -١٤

  يف املدرسة  -د        يف البيت - ج  

  يف جوكجاكرتا - ب    يف احلديقة الكربى بوجور -أ   -١٥

  يف شاطئ البحر  -د      يف بونتشاك بوجور - ج  
  

ّل على الصورة ستسمع جملة، ثّم اكتب في المربع الحرف الذي يد: رابعا 

  .تسمعالمناسبة لما 

١٦-   

  

  

  
  

١٧-  

  

  

   

  

  

)أ( )ب(  )ج(   

)أ( )ب(  )ج(   
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١٨-   

  

  

  

  

١٩-   

  

  

  

  
  

٢٠-   

  

  

  

  

 

)أ( )ب(  )ج(   

)أ( )ب(  )ج(   

)أ( )ب(  )ج(   
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 السادساللقاء  -٤
 

 خطوات التعليم  ) أ
  االختبار البعدي:     الربنامج

  مهارة االستماع:      املادة
  املدرسة الثانوية للفصل الثاين عشر:     املستوى
  -:    املوضوع
  ٢٠١١/ ٩/٦:     التاريخ
  دقيقة ٢×٤٥:       الزمن

  االنتقائية:     الطريقة
  للطالبالسبورة، ورقة األسئلة للمدرس، ورقة اإلجابة :     الوسيلة

  

 مراحل التعليم   ) ب
مراحل 
  التعليم

  المالحظة  المادة والطريقة  الزمن

  
  

  التمهيد

  
  

١٠  

ألقى املدرس التحية والسالم مث افتتح  .١
 بالفاحتة

 يقدم املدرس بعرض الربنامج .٢
يقدم املدرس بعرض األهداف املنشودة  .٣

 اليت سيكتسبها الطلبة
أمر املدرس طالبه باالستماع اجليد إىل  .٤

  املسموعةاملواّد 

  

التطبيق أو 
  التقومي

  ينتقل املدرس إىل االختبار البعدي  ٦٥
  

  يناقش املدرس مع الطلبة عن املشكالت  .١  ١٥  االختتام
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 اليت يواجهها الطلبة أثناء التدريس
املدرس يعطي البيان والتصويب عن  .٢

 األخطاء الواقعة أثناء التدريس
  خيتتم املدرس باحلمدلة و التسليم .٣

 

 بياناتالعرض :  الثالثالمبحث   -  ج
 

 طويرالتإجراءات   - ١
املواد الدراسية العربية يف مهارة االستماع باستخدام برنامج  صمم الباحث      

 : باخلطوات اآلتية  أوداسييت احلاسويب

    

  

  

  

  

              
  

  

  

 

          

املشكالت متيز  

 مجع البيانات

 تصميم اإلنتاج

 حتكيم اخلرباء

 ١تصحيح اإلنتاج

 جتريب اإلنتاج 

 ٢تصحيح اإلنتاج

 خطوات التطوير 

ببرنامج أوداسيتي 
 الحاسوبي
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  : هذه هي صفة الصورة البيانية السابقة 

انطلق هذا البحث بتميز املشكالت التعليمية اليت تؤدي إىل :  تميز المشكالت  - أ
ختلف دراسة الطالب بسبب استخدام الوسائل التعليمية القدمية أو التقليدية اليت 

حيث يواجه الطالب املشكالت عند ما يدرسون مهارة  مل تكن فعالة ومشوقة
هذه أن  .االستماع، عندما قّدم الباحث االستبانة األوىل جلميع الطالب

من جانب مواّد االستماع الصعبة، عدم الوسيلة  املشكالت تتمثل يف أّي اجلوانب
أن الطالب الذين يعتربون أن مواّد االستماع الصعبة . التعليمية و عدم الدافعية

والذين يشعرون  ،%٤٠، والذين يعتربون أن الوسيلة التعليمية غري موجودة %٢٥
حيتاج  حلّل هذه املشكالت فال بد أن ، ون هذاانطالقا م%. ٣٥بعدم الدافعية 

ويف هذا الصدد، . اجليدة املناسبة و إىل تصميم أو إعداد الوسيلة التعليمية
لألصوات لتعليم  استخدم الباحث برنامج أوداسييت احلاسويب كربنامج التسجيل

وجتعلها إجيابية يف  ترتقي ارتقاء شديدا دراسة الطالب مهارة االستماع لتكون
 .التعليم

يعتمد على املشكالت الدراسية املوجودة، فقام الباحث جبمع :  جمع البيانات  -  ب
البيانات اليت ميكن أن تستخدم لتصميم اإلنتاج، يف هذا الصدد ركز الباحث على 
إحدى املهارات اللغوية األربع وهي االستماع ألن االستماع مهارة أساسية يف 

ا أصوات إنسانيةاكتساب اللغة بصفة عامة من حيث أ. 
بعد ما عرف الباحث املشكالت التعليمية اليت يواجهها : تصميم اإلنتاج   -  ج

الطالب يف الفصل، فيصمم الباحث املادة الدراسية بالوسيلة اجلذابة املصّممة يف 
 .احلاسوب بنوع برنامج أوداسييت احلاسويب رجاء لتنمية مهارة االستماع للطالب

  : تسجيل املواد الدراسيةطوات خل اآلتية باإلرشادات والتعليمات نأيتو 
 ويف البداية نأيت بكلمة التقدمي اليت حتتوي على اإلرشادات و التعليمات حول -١

 : الدروس امللقاة يف تعليم مهارة االستماع  تقسيم
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  المادة الدراسية المصّممة والمسّجلة

  باستخدام برنامج أوداسيتي الحاسوبي

  السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

ذه الفرصة القّيمة حنن سنتعلم مهارة االستماع باستخدام 
برنامج أوداسييت احلاسويب وهو جهاز التسجيل لتعليم مهارة االستماع، ونتمّىن أن يكون 

. الطلبة باستخدام هذا الربنامج أكثر محاسة و تشويقا وسهولة يف دراسة مهارة االستماع
أما الدرس الثالث فيتناول . ىل قسمني، الدرس الثالث والدرس الرابع

المادة الدراسية المصّممة والمسّجلة

باستخدام برنامج أوداسيتي الحاسوبي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 كلمة التقديم 

السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

ذه الفرصة القّيمة حنن سنتعلم مهارة االستماع باستخدام ...أيها الطلبة حفظكم اهللا
برنامج أوداسييت احلاسويب وهو جهاز التسجيل لتعليم مهارة االستماع، ونتمّىن أن يكون 

الطلبة باستخدام هذا الربنامج أكثر محاسة و تشويقا وسهولة يف دراسة مهارة االستماع
ىل قسمني، الدرس الثالث والدرس الرابعوينقسم الدرس إ

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

أيها الطلبة حفظكم اهللا
برنامج أوداسييت احلاسويب وهو جهاز التسجيل لتعليم مهارة االستماع، ونتمّىن أن يكون 

الطلبة باستخدام هذا الربنامج أكثر محاسة و تشويقا وسهولة يف دراسة مهارة االستماع
وينقسم الدرس إ
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وبعد انتهاء الدرس نأتيكم باالختبار . املرافق العامة، والدرس الرابع يتناول السياحة
وأخريا نرجو منكم مجيعا أن تّموا . البعدي لنعرف مدى فعالية هذا الربنامج املستخدم

سّهل اهللا دراستنا ذا الربنامج ونفعنا . داية إىل النهايةأحسن االهتمام ذا الدرس من الب
  آمني. به مجيعا

  المادة المسّجلة
  المرافق العامة: الدرس الثالث 

ذي يدّل على الكلمة استمع جّيدا إىل الكلمة اآلتية، مث اكتب يف املربع احلرف ال: أوال 
  .اليت تسمعها

 حتّمل )  : واحد (  - ١
 اجتمع:    )اثنني (  - ٢
 يتعاون)  : ثة ثال(  - ٣
 احلنفيات)  : أربعة (  - ٤
   املقرّ ) : مخسة (  - ٥

استمع جّيدا إىل الفقرة اآلتية، ّمث اكتب يف املربع احلرف الذي يدّل على اإلجابة : ثانيا 
  .املناسبة عن كّل سؤال تسمعه

  الدراسة في األندُلس

س يُدر كان تاريخ املساجد يف األندلس أن الدراسة حينئذ تعقد يف املساجد، 
ومما يعجب الناس أن . فيها العلوم العاّمة مثل علم الطّب والرياضة والطبيعة والفلك
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الدراسة فيها بااّن ألن الطالب ال يدفعون شيئا من الرسوم، بل كانوا حيصلون على 
  .   الكتب وعلى الطعام واملالبس باان أيضا

  :السؤال  

 أين تعقد الدراسة يف األندُلس حينئذ ؟ :   ) ستة (  - ٦
 س فيها  ؟ العلوم اليت ُتدر  أيّ :   )سبعة (  - ٧
 س فيها ؟ أذكر ثالثة أنواع من العلوم اليت ُتدر :   )مثانية (  - ٨
 كيف كانت الدراسة فيها ؟:   ) تسعة (  - ٩

  على ماذا حيصل الطالب عند دراستهم فيها ؟ )  : عشرة ( - ١٠

ىل احلوار اآليت، مث اكتب يف املربع احلرف الذي يدّل على اإلجابة استمع جّيدا إ: ثالثا 
  .ملناسبة عن كل سؤال تسمعها

 يا أمحد، ما هو من أهّم املرافق العاّمة ؟:   ) : +  أحد عشر ( -١١

 !الكهرباء، يا أستاذ :  -
  هل يوجد كهرباء يف بيتك ؟    + 

  نعم، يف بييت كهرباء:   +    

  الحوار ؟أين جرى هذا :   السؤال

 عفوا يا سّيد، أين غرفة إلياس الذي كان مريضا :   ) : +  إثنا عشر (  -١٢
  منذ ثالثة أيام السابقة ؟  

  ٧يف الطابق الثاين رقم "  وردة"هو يف غرفة :     -
  !شكرا جزيال على إرشادك يا سّيد :   +
  عفوا:   -
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  أين جرى هذا الحوار ؟:   السؤال

 كيف حالك  ؟  يا إبراهيم،:   ) : +ثالثة عشر (  -١٣
  أنا مصدوع منذ ثالثة أيام، وأنت، يا أمحد ؟ :   - 
  عافيةاحلمد هللا، أنا خبري وصحة و :   + 

  كيف حال أحمد ؟: السؤال   

  يا إلياس، ماذا تقرأ ؟:   ) : +أربعة عشر (  -١٤

  أقرأ  كتاب التاريخ اإلسالمي:    -      

  كّل يوم إىل هذا املكان ؟  تذهبهل :   +      

إليه كّل يوم يف وقت االسرتاحة بعد  أذهبنعم، :       -                         
  انتهاء احلصة 

 أين جرى هذا الحوار ؟: السؤال         

  ! يا نوفل، انظر إىل تلك احلافالت تقف منّظمة :   ) : +مخسة عشر (  -١٥

 . تدخل وتقف وخترج تلك احلافالت من ذلك املكان:  -
  .جّداذلك املكان واسع :   +

 أين جرى هذا الحوار ؟: السؤال   
  

استمع جّيدا إىل اجلملة اآلتية، ّمث اكتب يف املربع احلرف الذي يدّل على الصورة :رابعا 
  .ملا تسمعه  املناسبة

  .يقف القطار يف احملطّة:   ) ستة عشر (  -١٦
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  .انقطع الكهرباء يف الغرفة:   )سبعة عشر (  -١٧

  .الناس على احلافلة سريكب:   )مثانية عشر (  -١٨

  .تذهب الطالبة إىل املدرسة بالدرّاجة:   ) تسعة عشر (  -١٩

  .حتتاج الثّالجة إىل الكهرباء:   )      عشرين(  -٢٠

  المادة المسّجلة

  السياحة: الدرس الرابع 
ذي يدّل على الكلمة استمع جّيدا إىل الكلمة اآلتية، مث اكتب يف املربع احلرف ال: أوال 
  .تسمعهااليت 

 أكرب )  : واحد (  - ١
 ِقّمة:    )اثنني (  - ٢
 ُسفوح)  : ثالثة (  - ٣
 يُوقف)  : أربعة (  - ٤
   سياحة) : مخسة (  - ٥

استمع جّيدا إىل الفقرة اآلتية، ّمث اكتب يف املربع احلرف الذي يدّل على اإلجابة : ثانيا 
  .عن كّل سؤال تسمعهاملناسبة 

  نطقة تـُْورَاَجامِ 

وهي معروفة مبقابر موتاها احملفورة يف . يف سوالويسي اجلنوبية" توراجا"نطقة تقع مِ 
وهي مقابر فريدة ال جندها يف . حائط جبلّي يقوم احلائط على ارتفاع عال جّدا
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وقد وّفرت احلكومة للسّياح التسهيالت . إندونيسيا بل رّمبا ال جندها يف العامل كّله
  .ت املواصالت وغريهاالسياحية مثل الفنادق والطرق وآال

  :السؤال 

 ؟ " توراجا" أين تقع منطقة :   ) ستة (  - ٦
 يف أين ُتدفن موتاهم  ؟ :   )سبعة (  - ٧
 ؟ " توراجا"هل يوجد يف العامل مقابر مثل ما كان يف منطقة :   )مثانية (  - ٨
 ماذا وّفرت احلكومة للّسّياح ؟:   ) تسعة (  - ٩

  ّياح ؟ اذكر ما وّفرت احلكومة للس ) : عشرة ( -  ١٠

جابة استمع جّيدا إىل احلوار اآليت، مث اكتب يف املربع احلرف الذي يدّل على اإل: ثالثا 
  .املناسبة عن كل سؤال تسمعه

 يا سّيد، كم مثن هذا القماش من كل مرت ؟:   ) : +  أحد عشر (   -١١
 . مثنه من كل مرت ثالثون ألف روبية:  -
  أصلّي ؟" باتيك"هل هذا قماش     + 

  نعم، هو أصليّ :   +    
  أين جرى هذا الحوار ؟:   السؤال

 ؟ " توراجا " يا أمحد، هل عرفت منطقة :   ) : +  إثنا عشر (  -١٢
املوتى احملفورة م، عرفتها من اخلرب أا معروفة مبقابر نع:     -

  يف  احلائط اجلبليّ 
  أين تقع منطقة توراجا ؟:   السؤال
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 يف بوجور  ؟" بونتشاك" مان، هل زرت يا عث:   ) : +ثالثة عشر (  -١٣
أا معروفة  مع أسريت يف السنة املاضيةنعم، زرا :   -

  مبناظرها اجلميلة  ؟ 
  في اللغة العربية ؟" بونتشاك " ما معنى : السؤال   

يا إلياس، انظر إىل الّسّياح وهم يسبحون يف البحر، :   ) : +أربعة عشر (  -١٤
  هل تستطيع أن تسبح ؟

  نعم، ولكّين لسُت ماهرا يف السباحة،وأنت يا إلياس ؟:    -      

  نعم، قد تعّودُت يف الّسباحة منذ الصغر:   +      

 أين جرى هذا الحوار ؟: السؤال         

ظر إىل حتتنا هناك حديقة الشاّي الواسعة يا نوفل، ان:   ) : +مخسة عشر (  -١٥
   .واجلميلة

نعم، من هنا نستطيع أن نشاهد مجيع مناظر هذه :  -
 .  املنطقة

  أين جرى هذا الحوار ؟: السؤال   
  

استمع جّيدا إىل اجلملة اآلتية، ّمث اكتب يف املربع احلرف الذي يدّل على الصورة :رابعا 
  .ملا تسمعه  املناسبة

  ."بـُْوُروبُوُدور"يزور السّياح األجانب إىل معبد  :   ) ستة عشر (  -١٦
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  .يلة يف بونْتشاك بُوُجور الشّالالتمن املناظر اجلم:   )سبعة عشر (  -١٧

  .ها الفتياتنتلك َرَقَصات بايل ميارس:   )مثانية عشر (  -١٨

   .إن أهايل ُتوراجا جيعلون موتاهم حمفورة يف حائط جبلّي مرتفع:   ) تسعة عشر (  -١٩

   .ّسلطان يف ُجوْكَجاَكْرتا يف السنة املاضيةُزرنا قصر ال:   )      عشرين(  -٢٠

بعد تصميم املادة الدراسية يف مهارة االستماع مث نأيت باإلرشادات   -٢
. والتعليمات حول خطوات التسجيل باستخدام برنامج أوداسييت احلاسويب

    : وفيما بياناته 
ادخل يف ملّف .ألصق مسّاعة رأس أو مكروفون لتنظيم عملية التسجيل  - أ

control panel      sound   &audio device       واخرتvoice  يف
وقم بإجياب ملّف  volumeواضغظ  recording controlملف 

microphone.  
  

  

  

  

    

وسيلة إدخال (  microphoneافتح برنامج أوداسييت، واضغظ باختيار ملّف   -  ب
  )السمعية أو الصوتية 
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يف ملّف         Preferences     Audio I/Oاخرت       Fileاضغظ    -  ج
Recording Channels   اخرتMono. 

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 File Formats       Uncompressed اخرت  Preferencesيف ملّف  وما زال   - د

Export Format         اخرت يف هذاWAV ( Microsoft 8 bit PCM )  

  .كما تدل الصورة البيانية التالية
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 Quality        Default Sampleاخرت   Preferencesزال يف ملّف ما  -هـــ

Rate 8000 امللف اخرت يف هذا Hz       Default Sample Rate  اخرت
  Ok و اضغظ  bit-16فيها

  
  

  

  

  

   

  

  

  

  

  

  

  

يف يسار اجلانب األسفل  Project Rateتعود إىل عرض أوداجييت، يف ملّف  -و
  .8000اخرت 



86 

 

  

  

  

  

  

  

 Set Selectionواخرت  Viewالختيار صيغة زمن التسجيل، اضغظ ملّف  -ز
Format   واخرتhr:mn:sec. 

  

  

  
  

  

  

  

  

  

ُقْم بعملية التسجيل باستخدام مسّاعة رأس أو مكروفون بضغظ                -  ح
  : ملزيد الوضوح، انظر إىل البيان اآليت . العرض األمحر
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بعد أن ّمت التسجيل لتشغيل )  Skip to Start( هذا للتخّطي إىل البداية :           
  أوائل التسجيالت

  أو ألجل جتربة نتائج التسجيالت )Play( هذا لتشغيل مجيع التسجيالت:           

    )  Record( هذا زّر التسجيل :           

  ) Pause( هذا لتوّقف التسجيالت :            

  )Stop(هذا إليقاف التسجيالت :            

بعد أن ّمت التسجيل لتشغيل )  Skip to End( هذا للتخّطي إىل النهاية :           
   أواخر التسجيالت

إذا كانت عملية التسجيل تسري جّيدة تدّل عالمة موجات التسجيل كبرية وتتغري   
 كما تدل.تعترب جّيدةحسب دخول الصوتيات التسجيلية، وإن مل تكن كذلك فال 

  : الصورة البيانية اآلتية 
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 Fileبعد متام التسجيالت، فال بّد عليك من حفظها وختزينها بفتح ملّف  -ط

لتكون نتائج األصوات التسجيلية الصادرة أكثر   Export as WAVواخرت 
وقم حبفظها أو ختزينها يف . Export as MP3اختيار  وضوحا وصفاء بنسبة

. مكان خاص ليمكنك سهولة إرجاع امللّفات التسجيلية إذا أردت تشغيلها
   : انظر إىل الصورة البيانية اآلتية 

  

  

  

  

 

إذا أردت تشغيل ملفات التسجيل املخزّنة، فاطلب يف موضع خاص          - ي
 )Folder ( بضغط Open التسجيليةوإذا شّغل الربنامج فتدل املوجات.  
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إىل  يعرض الباحث هذا التصميمبعد القيام بتصميم اإلنتاج ف: تحكيم الخبراء   - د
مث  للقيام بتحكيم تلك املادة الدراسية املصممة بربنامج أوداسييت احلاسويب  اخلبريين

. ا ملعرفة مزاياها ونقائصها، فيعرف أن هذا الئق أو غري الئق لعملية التدريسايصف
ذا الصدد،  قد عرض الباحث هذا اإلنتاج على خبريين ومها الدكتور شهداء ويف ه

ووجد الباحث من الدكتور مفتاح اهلدى . صاحل نور والدكتور مفتاح اهلدى
، االقرتاحات من حيث متييز أصوات الكلمات العربية لنقصان الكلمات املشتتة

 . الباحث إىل تصحيح اإلنتاج للحصول على اإلنتاج اجليد فيحتاج
ونقائصها من حتكيم اخلبريين، فاخلطوة بعد معرفة مزاياها :  ١ تصحيح اإلنتاج -ه

إن كانت هلا عيوب أو نقائص فتحتاج إىل . ميها أو تصحيحهاالتالية هي تقو 
  ...هكذا. التصحيح، وان كانت هلا قيمة عالية فال حتتاج إىل الثاين التصحيح

الوسيلة التعليمية اللغوية مث  املصادقة والتحكيم من خبرييبعد  : تجريب اإلنتاج -و
عملية التعليم يف مادة أثناء وظهر يف  .جتريبها إىل الطالب املقصودين يف الفصل

حيبون درس االستماع مهارة االستماع املصممة بربنامج أوداسييت أن مجيع الطالب 
ويعتربون أن درس  باحلماسة والتشويق أثناء دراستهم ذا الربنامجيشعرون و 

عن أسئلة االستماع سهل ويستطيعون أن جييبوا  باستخدام هذا الربنامج االستماع
. يستفيدون ذا الربنامج استفادة كاملة%) ١٠٠( وكّلهم مائة يف املائة  ،بالسهولة

وهذا األمر . لتعليم مهارة االستماع وهذا يدل على أن هذا الربنامج احلاسويب فّعال
يف تدريس االستماع وهي برنامج  استخدام الوسيلة التعليميةملا قبل  بالشدة خمالف

أم يشعرون بالصعوبة وامللل عند ما يدرسون مهارة  يف احلقيقة ،أوداسييت احلاسويب
وهذا  .وكان معظم الطالب اليستطيعون أن جييبوا عن أسئلة االستماع. االستماع

أن الطالب الذين يرغبون  األمر يُعرف عندما قّدم الباحث استبانة الطالب األوىل
، والذين يرغبون عن %١٥، والذين يرغبون فيها بالشّدة %٧٥يف مهارة االستماع 

ومعظم الطالب الذين يستطيعون أن جييبوا عن أسئلة %. ١٠درس االستماع 
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، والذين ال يستطيعون %٧٥حيانا ، والذين يستطيعون اإلجابة أ%٢٠االستماع 
وللحصول على املادة الدراسية املصممة بربنامج أوداسييت  %.٥اإلجابة أصال 

  . احلاسويب اجليدة البد أن حيتاج إىل تصحيح اإلنتاج الثاين

بتصحيح ، البد أن يقوم الباحث بعد القيام بتجريب اإلنتاج : ٢تصحيح اإلنتاج   -ز
النقائص املوجودة للحصول على املادة الدراسية املصممة بربنامج اإلنتاج الثاين من 

 .أوداسييت احلاسويب اجليدة واملشّوقة

 القبلي والبعديبيانات االختبار  - ٢
 

والبعدي لطلبة  يعرض الباحث يف هذا املبحث بيانات نتائج االختبار القبلي
ت الكلمات متييز أصوا) ١: (الثاين عشر  عن مهارة االستماع من حيث الفصل 
استخدام بوالصورة فهم املضمون أو املسموع عن الفقرة القصرية و احلوار ) ٢(العربية، 

  :وأما بياناته فيما يلي . ييت احلاسويببرنامج أوداس
 عرض بيانات االختبار القبلي   - أ

  الثانيالجدول 
   الطلبة حينما قاموا باالختبار القبلي نتائج

  .تمييز أصوات الكلمات العربية من حيث
  

  التقدير  النتيجة  النوع  أمساء الطلبة  الرقم

  راسب  ٥٠  طالب  أنديكا أفندي  ١
  مقبول  ٦٥ ةطالب  فريدا هانيم  ٢
  راسب  ٥٠ طالب  غيالنج ريستانتو  ٣
  جيد  ٧٣ ةطالب  حوٍر عني  ٤
  ناقص  ٥٥ ةطالب  حسين مزيدة  ٥
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  راسب  ٥٠ طالب  إخوان الدين  ٦
  ناقص  ٥٦ طالب  خباريإمام   ٧
  راسب  ٥٠ طالب  إمام فوزي  ٨
  ناقص   ٥٥ طالب  حممد كيكي رزقي  ٩
  مقبول  ٦٣ طالب  ُجمَّيد فرمانسة  ١٠
  ناقص  ٥٧ ةطالب  نيتا أغوستينا  ١١
  جيد  ٧٥ ةطالب  رنيتا دياة أيو  ١٢
  ناقص  ٥٥ ةطالب  رزكا فجر مسعودة  ١٣
  راسب  ٤٨ ةطالب  سييت نور فيتاساري  ١٤
  ناقص   ٥٥ ةطالب  يوليانتيكاتيتني   ١٥

  ٨٥٧  المجموع
    

ف أن نتيجة الطلبة يف متييز أصوات الكلمات رَ عْ نظرا إىل اجلدول السابق، يُـ     
  .  ييت احلاسويب حيصلون على النتائج املختلفةبل التعليم باستخدام برنامج أوداسالعربية ق

 
  الثالثالجدول 

  الطلبة حينما قاموا باالختبار القبلي نتائج
  و الحوار و الصورة قرةفهم مضمون الجملة عن الفِ  من حيث 

  

  التقدير  النتيجة  النوع  أمساء الطلبة  الرقم

  راسب  ٤٥  طالب  أنديكا أفندي  ١
  مقبول  ٦٠ ةطالب  فريدا هانيم  ٢
  راسب  ٥٠ طالب  غيالنج ريستانتو  ٣
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  مقبول  ٦٧ ةطالب  حوٍر عني  ٤
  مقبول  ٦٠ ةطالب  حسين مزيدة  ٥
  راسب  ٥٠ طالب  إخوان الدين  ٦
  ناقص  ٥٨ طالب  إمام خباري  ٧
  راسب  ٥٠ طالب  إمام فوزي  ٨
  ناقص   ٥٥ طالب  حممد كيكي رزقي  ٩
  مقبول  ٦٠ طالب  ُجمَّيد فرمانسة  ١٠
  ناقص  ٥٥ ةطالب  نيتا أغوستينا  ١١
  مقبول  ٦٥ ةطالب  رنيتا دياة أيو  ١٢
  راسب  ٥٠ ةطالب  مسعودةرزكا فجر   ١٣
  راسب  ٤٠ ةطالب  سييت نور فيتاساري  ١٤
  ناقص   ٥٥ ةطالب  تيتني يوليانتيكا  ١٥

  ٨٢٠  المجموع
    

ف أن نتيجة الطلبة يف فهم مضمون اجلملة عن عرَ نظرا إىل اجلدول السابق، يُ     
ييت احلاسويب حيصلون على بل التعليم باستخدام برنامج أوداسق واحلوار والصورة  الفقرة

  .  النتائج املختلفة
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 عرض بيانات االختبار البعدي  - ب

  الرابعالجدول 
  يطلبة حينما قاموا باالختبار البعدنتائج ال

  تمييز أصوات الكلمات العربية من حيث
  

  التقدير  النتيجة  النوع  أمساء الطلبة  الرقم

  جيد  ٧٠  طالب  أنديكا أفندي  ١
  جيد  ٧٥ ةطالب  فريدا هانيم  ٢
  جيد  ٧٠ طالب  غيالنج ريستانتو  ٣
  ممتاز  ٩٥ ةطالب  حوٍر عني  ٤
  جيد  ٧٥ ةطالب  حسين مزيدة  ٥
  جيد  ٧٠ طالب  إخوان الدين  ٦
  جيد  ٧٠ طالب  إمام خباري  ٧
  جيد  ٧٠ طالب  إمام فوزي  ٨
  جيد   ٧٥ طالب  حممد كيكي رزقي  ٩
  جيد جدا  ٨٥ طالب  ُجمَّيد فرمانسة  ١٠
  جيد  ٧٥ ةطالب  أغوستينانيتا   ١١
  ممتاز  ٩٠ ةطالب  رنيتا دياة أيو  ١٢
  جيد جدا  ٨٥ ةطالب  رزكا فجر مسعودة  ١٣
  جيد  ٧٠ ةطالب  سييت نور فيتاساري  ١٤
  جيد   ٧٠ ةطالب  تيتني يوليانتيكا  ١٥

  ١١٤٥  المجموع
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متييز أصوات الكلمات  عرف أن نتيجة الطلبة يفنظرا إىل اجلدول السابق، يُ   
  .  ييت احلاسويب حيصلون على النتائج املختلفةالتعليم باستخدام برنامج أوداس العربية بعد

  الخامسالجدول 
  يطلبة حينما قاموا باالختبار البعدال نتائج

  و الحوار و الصورة  قرةفهم مضمون الجملة عن الفِ  من حيث 
  

  التقدير  النتيجة  النوع  أمساء الطلبة  الرقم

  ناقص  ٥٧  طالب  أنديكا أفندي  ١
  جيد  ٧٠ ةطالب  فريدا هانيم  ٢
  ناقص  ٥٥ طالب  غيالنج ريستانتو  ٣
  جيد جدا  ٨٥ ةطالب  حوٍر عني  ٤
  جيد  ٧٠ ةطالب  حسين مزيدة  ٥
  مقبول  ٦٥ طالب  إخوان الدين  ٦
  جيد  ٧٥ طالب  إمام خباري  ٧
  مقبول  ٦٥ طالب  إمام فوزي  ٨
  جيد  ٧٠ طالب  حممد كيكي رزقي  ٩
  جيد  ٧٥ طالب  ُجمَّيد فرمانسة  ١٠
  مقبول  ٦٥ ةطالب  نيتا أغوستينا  ١١
  جيد جدا  ٨٥ ةطالب  رنيتا دياة أيو  ١٢
  جيد  ٧٠ ةطالب  رزكا فجر مسعودة  ١٣
  ناقص  ٥٥ ةطالب  سييت نور فيتاساري  ١٤
  مقبول   ٦٨ ةطالب  تيتني يوليانتيكا  ١٥

  ١٠٤٨  المجموع
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عرف أن نتيجة الطلبة يف فهم مضمون اجلملة عن السابق، يُ نظرا إىل اجلدول     
ييت احلاسويب حيصلون على عد التعليم باستخدام برنامج أوداسب واحلوار والصورة الفقرة

  .  النتائج املختلفة
 

 عرض بيانات المقابلة مع مدير المدرسة -٣

 اخلميس يوم اإلسالمية الثانوية أمفيل سونان مدرسة مدير مع باملقابلة الباحث قام
 الثانوية أمفيل سونان مدرسة عن املعلومات على للحصول م٢٠٠٩ فرباير ١٠

 على الباحث وحصل .االستماع مهارة تعليم خاصة العربية اللغة وتعلم تعليم ونشاطات
  : اآلتية املعلومات

إن مدرسة سونان أمفيل الثانوية تقع يف قلب مدينة جومبانج، و تعترب مدرسة   - أ
حتت  ٢٠٠٦ة بني املدارس املوجودة حوهلا، ألا أّسست يف عام إسالمية جديد

 .رعاية املؤسسة التعليمية واالجتماعية سونان أمفيل جومبانج
ترجع إىل محاسة اتمع خاصة جمتمع املدينة الذين يريدون  خلفية هذه املدرسة إن   -  ب

أن يدخلوا أوالدهم يف املدرسة اإلسالمية ويسكنون يف املعهد، حيث ينضم حتت 
واجلدير بالذكر أن هذه املؤسسة . هذه املؤسسة معهد سونان أمفيل اإلسالمّي أيضا

 .تنتمي إىل مجعية ضة العلماء
دارس اإلسالمية تتبع منهج وزارة الشؤون الدينية من كما هو معلوم، أن معظم امل  -  ج

وأما الدروس العامة فتتبع منهج الوزارة . جانب تنظيم إجراءاا و الدروس الدينية
التعليمية الوطنية وكذلك يف االمتحان النهائي الوطين حلصول الشهادة على املستوى 

 .الوطين
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عليمية اإلسالمية الشاملة من من نشأا حاولت هذه املدرسة جتعل املؤسسة الت  - د
حيث املوارد البشرية واألخالق الكرمية حتت تعاليم اإلسالم على أهل السنة 
واجلماعة، وتتأمل يف مستقبلها أن تكون مدرسة إسالمية مثالية خاصة جلميع جمتمع 
مدينة جومبانج ومركزا لتطوير اللغة العربية والكتب اإلسالمية الرتاثية ليكون خّرجيوها 
جهابذ إسالميني ذوي أخالق كرمية ومستعّدين إلعالء كلمات اهللا باحلكمة 

 .واملوعظة احلسنة
املشكالت اليت تصيبنا كثرية جّدا خاصة للطالب الذين خترجوا يف املدارس املتوسطة   -  ه

العامة اليت مل يسبق هلم تعليم اللغة العربية ولو قليال، باإلضافة إىل ذلك أن حصص 
. األسبوع قليل جدا ما يرتاوح بني لقاء واحد أو لقاءين فحسب اللغة العربية يف

فلذلك، إن املشكالت اليت يواجهها كثري من املدارس اإلسالمية خاصة املدارس 
 : ومن تلك العوامل هي . األهلية واجلديدة

 .تصحيح اهلدف من دراسة اللغة العربيةعدم   - ١
 .اإلعداد الكامل للمواد اللغويةعدم أو قلة  - ٢
 .وجود املدرسني املؤهلني بالتدريسعدم  - ٣
 .عدم طرق التدريس املناسبة للمتعلمني - ٤
 .عدم استخدام الوسائل التعليمية احلديثة - ٥
  . عدم عقد دورات تدريبية للمدرسني - ٦

وخاصة   حتاول املدرسة أن تذلل الصعوبات اليت يواجهها الطلبة يف تعلم اللغة العربية  - و
مـا يتعلـق بالوســائل التعليميـة، وأنــا كمـدير املدرسـة أمامنــا مسـؤولية كبــرية لتطـوير هــذه 

ومن حماوالتنا لتطويرها إجياد القـواميس . املدرسة خاصة من جانب تعليم اللغة العربية
العربية، كتب التعليم، اللوحات الوبرية حلفظ املفـردات العربيـة، وإجيـاد أشـرطة األفـالم 



97 

 

رجـاء وأمـال أن تكـون هـذه الوســائل مسـاعدة ومسـّهلة للطـالب لسـيطرة اللغــة  العربيـة
 .العربية إجيابية

كمــا عرفــت، أن هنــاك أنواعــا مــن طــرق تعلــيم اللغــة العربيــة لكــل منهــا مزايــا وعيــوب   - ز
ولكن كما يكـون يف الواقـع أن هـذه املدرسـة ال تفضـل الطريقـة الواحـدة املعينـة حيـث 

ة تناسب مجيع األهداف ومجيع الطالب ومجيع املعلمني ال توجد طريقة تدريس واحد
فـــاألمر املهـــم يف التـــدريس عنـــدنا هـــو . ومجيـــع أنـــواع بـــرامج تـــدريس اللغـــات األجنبيـــة

ألن املعلـم البـد أن . الرتكيز على املتعلم وحاجاته، وليس الوالء لطريقة تـدريس معينـة
النظــر عــن انتمـــاء يشــعر أنــه حــر يف اســتخدام األســاليب الـــيت تناســب طالبــه بغــض 

 . األساليب لطرق تدريس خمتلفة وتسّمى هذه بطريقة إنتقائية
أرى أن هــذا الربنــامج ملهــم جــدا كالوســيلة لتعلــيم مهــارة االســتماع، كمــا عرفــت أن    -  ح

معظــم كتــب تعلــيم اللغــة العربيــة الــيت ألفهــا الــدكتور هدايــة مــن املــدارس االبتدائيــة إىل 
ستماع إال يف املـدارس املتوسـطة والثانويـة ولكـن لـيس الثانوية ال يوجد هناك مهارة اال

. وجبانب ذلك، اليوجد فيها أشرطة التسجيل املصـاحبة هلـذه الكتـب. برتكيز مكثف
لذلك، أرجو بتصميم هذا الربنامج كجهاز التسجيل  أن يساعد املدرسني والطـالب 

 .تسهيل عملية التعليم والتعلم يف مهارة االستماععلى 
هذه الشكاوي من األمور العادية للطلبة، ألن مهارة االستماع تعترب درسا أعترب أن   - ط

، فيظنون ويعتربون أن هذه املهارة صـعبة ومعقـدة ٢٠٠٨جديدا هلم ابتداء من عام 
ييت تأكـدت باسـتخدام برنـامج أوداسـ  حيث مل يسـبق هلـم عمليـة االسـتماع، ولكـن

 .ستماعستجعل الطالب على التشويق واجلذابة يف مهارة اال
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أرى أن كل شيئ حيتاج إىل التكميل للحصول على وفرة فوائده، ألن الوسائل   - ي
التعليمية تتطور حينا بعد حني فالبد من املدرسني خاصة يف هذا الصدد مدرسي 
اللغة العربية أن يعرف وتأهل فيما يتعلق بتقنية التعليم لتكون عملية التعليم والتعلم 

  . ثتساير على مواكبة العصر احلدي
 عرض بيانات المالحظة -٤

بعد أن الحظ الباحث أحوال الطلبة عندما يتعلمون اللغة العربية يف الفصل، 
ييت احلاسويب غة العربية باستخدام برنامج أوداسحصل الباحث على البيانات عن تعليم الل

أما البيانات اليت وجدها الباحث يف أثناء املالحظة فهي ثالثة . يف مهارة االستماع
  : رات ،كما يلي بيانه تصوّ 

برنامج  عندما يعرض املدرس مادة اللغة العربية باستخدام: محاسة الطلبة بالدراسة   - أ
ييت احلاسويب يف تعليم مهارة االستماع، زاد اهتمام الطلبة بالشدة على املادة أوداس

وهذا الواقع يعرف دوء الطلبة يف الفصل وإصغائهم إصغاء  . الدراسية من قبلها
 حينما يبدأ املدرس تعليم مهارة االستماع منذ أول الدراسة إىل أخريها حىت كامال

 .ستة لقاءات مع ظهور شعورهم يف احلماسة واالهتمام والسرور
لقد ظهرت ميول الطلبة على املادة الدراسية كثرية : ميول الطلبة إىل املادة الدراسية   -  ب

الدراسة ال تـُْعَرض بالطريقة التقليدية مع أشد االهتمام والدافعية من الطلبة، ألن 
والقدمية املمّلة اليت جتعلهم يف ملل وقلق، بل باستخدام الطريقة احلديثة اجلّذابة 
اليت تستطيع أن تشّوقهم وتدفعهم إىل التقدم يف الدراسة حىت يسهل على املدرس 

 .والطلبة تعليم وتعلم اللغة العربية خاّصة يف تعليم مهارة االستماع
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يف أول األمر يظّن الطلبة أن مهارة : فهم الطلبة يف مادة مهارة االستماع   -  ج
أن باالستماع صعبة ومعّقدة، بل باستخدام هذا الربنامج جيعل الطلبة يشعرون 

تعليم وتعلم مهارة االستماع سهل و جذّاب ويفهمون أكثر يف مهارة االستماع 
طيهم إسهاما كثريا لبناء الطلبة يف بالنسبة من قبل االستخدام، ألن هذا الربنامج يع

دراسة مهارة االستماع حىت ترتقي محاستهم وفهمهم وحتصيلهم الدراسي يف مهارة 
ئة الكامنة عن نفوس اطالظنون اخل تلك  االستماع قليال فقليال حىت تبتعد وتنتفي

 .الطلبة
 االستبانة بيانات عرض -٥

 استخدام قبل األوىل االستبانة. استبانتان الطلبة إىل الباحث قدمها اليت البيانات
 األجوبة على حيصل حىت الربنامج استخدام بعد الثانية االستبانة و ييت،أوداس برنامج

  :  يلي فيما بيانه يعرف كما. الطلبة آراء من املختلفة
 األولى االستبانة بيانات عرض  - أ

  السادس الجدول
  األول للرقم األولى لالستبانة الطلبة أجوبة

  األسئلة قائمة  الرقم
  املئوية النسبة يف اإلجابة

  رغبت ما  رغبت  شديدا رغبت

١.  
 مهارة تعلم يف رغبت هل

  ؟ االستماع
١٠  %٧٥  %١٥%  

  
 على حيصل األول للسؤال الطلبة إجابة أن يُعرف السابق، اجلدول على اعتمادا  
) ٢(    ،%١٥   شديدا رغبت) ١:( يلي فيما بيانه يعرف كما املختلفة، األجوبة
  .%١٠ما رغبت ) ٣(، %٧٥رغبت 
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  السابع الجدول
  ثانيال للرقم األولى لالستبانة الطلبة أجوبة

  األسئلة قائمة  الرقم
  املئوية النسبة يف اإلجابة

  أصال ال،  أحيانا نعم،  دائما نعم،

٢.  
هل استطعتم أن جتيبوا عن 
األسئلة يف مادة مهارة 

  االستماع بالسهولة ؟ 
٥  %٧٥  %٢٠%  

  
 على حيصل الثاين للسؤال الطلبة إجابة أن يُعرف ، السابق اجلدول على اعتمادا  
نعم، ) ٢(    ،%٢٠ دائما نعم،) ١:( يلي فيما بيانه يعرف كما املختلفة، األجوبة
  .%٥ال، أصال ) ٣(، %٧٥أحيانا 

  
  الثامن الجدول

  الثالث للرقم األولى لالستبانة الطلبة أجوبة

  األسئلة قائمة  الرقم
  املئوية النسبة يف اإلجابة

 موادها
  صعبة

 الوسيلة عدم
  التعليمية

 عدم
  الدافعية

  األخرى

٣.  
ت اليت ما املشكال

تواجهوا عند ما 
٣٥  %٤٠  %٢٥%  -  
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مهارة تتعلمون 
  االستماع ؟

  
 على حيصل الثالث للسؤال الطلبة إجابة أن يُعرف ، السابق اجلدول على اعتمادا  
عدم ) ٢(    ،%٢٥ صعبة مواّدها) ١:( يلي فيما بيانه يعرف كما املختلفة، األجوبة

  .%٠األخرى ) ٤(، %٣٥عدم الدافعية ) ٣(، %٤٠الوسيلة التعليمية 
  التاسع الجدول

  الرابع للرقم األولى لالستبانة الطلبة أجوبة

  األسئلة قائمة  الرقم
  املئوية النسبة يف اإلجابة

  موجود غري  احلاسوب  املسجل

٤.  
ما الوسيلة اليت استخدمها 

  املدرس لتعليم مهارة االستماع ؟
-  -  ١٠٠%  

  
 على حيصل الرابع للسؤال الطلبة إجابة أن يُعرف ، السابق اجلدول على اعتمادا  
) ٢(        ،%٠ املسجل) ١:( يلي فيما بيانه يعرف كما املختلفة، األجوبة

  .%١٠٠غري موجود ) ٣(، %٠احلاسوب 
  العاشر الجدول

  الخامس للرقم األولى لالستبانة الطلبة أجوبة

  اإلجابة  األسئلة قائمة  الرقم
 النسبة
  املئوية

٥.  
طريقة   كيف

املدرس يف تعليم 
يعطي املدرس املوضوع، مث يأمر الطالب ليقرؤوا 

  .قراءة صامتة قبل درس االستماع
١٠%  
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يأمر الطالب ليناقش يعطي املدرس املوضوع، مث   مهارة االستماع ؟
  .بعضهم بعضا

٥%  

وضوع، مث  يعطي املدرس الطالب التمهيد عن امل
 والطالب يستمعون  يقرأ النص بطيئا واضحا

  .مع إغالق الكتاب إليه
٨٥%  

  -  األخرى اإلجابة
  

 حيصل اخلامس للسؤال الطلبة إجابة أن يُعرف السابق، اجلدول على اعتمادا  
يعطي املدرس املوضوع، مث يأمر ) ١:( يلي فيما بيانه يعرف كما املختلفة، األجوبة على

يعطي املدرس املوضوع، ) ٢(    ،%١٠الطالب ليقرؤوا قراءة صامتة قبل درس االستماع
يعطي املدرس الطالب التمهيد عن ) ٣(، %٥ مث يأمر الطالب ليناقش بعضهم بعضا

 مع إغالق الكتاب إليه ب يستمعونوالطال  وضوع، مث  يقرأ النص بطيئا واضحاامل
  .%٠اإلجابة األخرى ) ٤(، %٨٥
 عرض بيانات االستبانة الثانية  - ب

  ! اآلتية لألسئلة √ضع عالمة  -١

 بعد الطلبة أجوبة من عليها حصل اليت الثانية االستبانة بيانات الباحث عرض
  : يلي فيما شرحها يأيت كما احلاسويب، أوداجييت برنامج استخدام

  عشر الحادي الجدول
   الثانية لالستبانة الطلبة أجوبة

  قائمة األسئلة  الرقم
  الجواب

  ال  نعم
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١.  
ستماع باستخدام برنامج هل حتب دراسة مهارة اال

  ييت احلاسويب ؟أوداس
١٠٠%  -  

٢.  
عد هل تستطيع أن جتيب عن األسئلة بالسهولة ب

  ييت احلاسويب ؟التعليم باستخدام برنامج أوداس
١٠٠%  -  

٣.  
غة العربية هل أنت تستفيد كثريا من تعليم الل

  ييت احلاسويب ؟باستخدام برنامج أوداس
١٠٠%  -  

%١٠٠  وهل هذا الربنامج فّعال لتعليم مهارة االستماع ؟  .٤  -  
 

 من تتكون اليت الثانية لالستبانة الطلبة أجاب السابق، اجلدول على اعتمادا  
 املئوية النسبة حيث من املتساوية األجوبة على وحيصل األسئلة من نقاط مخسة
  .، وهذا يدل على أم موافقون ومقنعون ذه الوسيلة%١٠٠

 !أجب عن هذا السؤال مناسبا مع رأيك  -٢

ة االستماع باستخدام ما رأيك وما شعرت حينما تعلمت اللغة العربية يف مهار 
  ييت احلاسويب ؟برنامج أوداس

ييت االستماع بستخدام برنامج أوداس رةشعر مجيع الطلبة بأن تعليم مها
احلاسويب جذّاب ومشّوق ومقنع ودافع وبعيد عن امللل حيث ميكن للطلبة أن يفهموا 
املادة املسموعة بالوضوح ويستطيعوا أن جييبوا األسئلة بالسهولة ويتأّكدون أن مهارة 

  .االستماع سهلة وفّعالة السيما إذا قورنت بالوسائل املتوافرة
  
  
  
  

٥. 
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  تحليل البيانات ومناقشتها:  المبحث الرابع - د

حتليل البيانات هي العملية اليت تنظم أو تكون بواسطتها املالحظة الناجتة عن   
وقال حممد نذير أن حتليل . تطبيق خطة حبث معينة حبيث ميكن احلصول منها على نتائج

حتليل املسألة الذي ُحيتاج إىل  البيانات هو شيئ مهم يف البحث، ألنه سيعطي املعىن
 ١.املبحوثة

متيز املشكالت، وأما حتليل البيانات من حيث إجراءات التطوير فيشتمل على 
مجع البيانات، تصميم اإلنتاج، حتكيم اخلرباء، تصحيح اإلنتاج، جتريب اإلنتاج، تصحيح 

وصمم الباحث املادة الدراسية يف مهارة االستماع بربنامج أوداسييت . اإلنتاج الثاين
، وتكون هذه املادة تتكون من أربعة احلاسويب اليت تتكون من الدرس الثالث والرابع

ويف . عناصر لغوية وهي متييز أصوات الكلمات العربية وفهم مجلة احلوار والفقرة والصورة
   .النهاية يأيت الباحث باخلطوات لتسجيل املادة الدراسية لتكون مادة االستماع

يستخدم الباحث يف هذا البحث الرمز املعديل كما ف باراالخت بياناتوأما حتليل 
  : يلي 

  

 
الدرجة جمموع  

X ١٠٠% املعدلة الدرجة =   
الطلبة جمموع  

  
ويف هذا . ملعرفة فعالية أو عدم فعالية من الطريقة أو األسلوب املستخدم يف هذا البحث

لذلك يستخدم الباحث . ييت احلاسويبفة فعالية برنامج أوداسالصدد، أراد الباحث معر 
بية البيانات مبقارنتها بني نتائج االختبار القبلي من حيث متييز أصوات الكلمات العر 

                                                           
1
 Moh. Nazir, Metode Penelitian, ( Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003), h. 346 
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الصورة واالختبار البعدي من حيث متييز  وفهم مضمون اجلملة عن الفقرة واحلوار و
  .أيضا الصورة بية وفهم مضمون اجلملة عن الفقرة و احلوار وأصوات الكلمات العر 

  : فيما يلي بيانات االختبار القبلي وأما  
 .نتائج الطلبة في االختبار القبلي من حيث تمييز أصوات الكلمات العربية -١

  

  الثاني عشرالجدول 
   الطلبة حينما قاموا باالختبار القبلي نتائج

  .تمييز أصوات الكلمات العربية من حيث
  

  التقدير  النتيجة  النوع  أمساء الطلبة  الرقم

  راسب  ٥٠  طالب  أفنديأنديكا   ١
  مقبول  ٦٥ ةطالب  فريدا هانيم  ٢
  راسب  ٥٠ طالب  غيالنج ريستانتو  ٣
  جيد  ٧٣ ةطالب  حوٍر عني  ٤
  ناقص  ٥٥ ةطالب  حسين مزيدة  ٥
  راسب  ٥٠ طالب  إخوان الدين  ٦
  ناقص  ٥٦ طالب  إمام خباري  ٧
  راسب  ٥٠ طالب  إمام فوزي  ٨
  ناقص   ٥٥ طالب  حممد كيكي رزقي  ٩
  مقبول  ٦٣ طالب  ُجمَّيد فرمانسة  ١٠
  ناقص  ٥٧ ةطالب  نيتا أغوستينا  ١١
  جيد  ٧٥ ةطالب  رنيتا دياة أيو  ١٢
  ناقص  ٥٥ ةطالب  رزكا فجر مسعودة  ١٣
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  راسب  ٤٨ ةطالب  سييت نور فيتاساري  ١٤
  ناقص   ٥٥ ةطالب  تيتني يوليانتيكا  ١٥

  ٨٥٧  المجموع
    

ات الكلمات نتيجة الطلبة يف متييز أصو نظرا إىل اجلدول السابق، يـُْعَرف أن     
و ألجل .  استخدام برنامج أوداسييت احلاسويب حيصلون على النتائج املختلفةالعربية قبل 

  :زيادة وضوح البيان، انظر إىل اجلدول اآليت
  

عشر الثالث الجدول  
  القبلي االختبار لنتائج مائوية نسبة

  من حيث تمييز أصوات الكلمات العربية 
النتيجة حتديد مسافة النمرة الطلبة عدد  مائوية نسبة التقدير   
١ 
٢ 
٣ 
٤ 
٥ 
٦ 

١٠٠ – ٩٠  
٨٩ – ٨٠  
٧٩ – ٧٠  
٦٩ – ٦٠  
٥٩ – ٥١  
٥٠ – ٠٠  

٠ 
٠ 
٢ 
٢ 
٦ 
٥ 

 ممتاز
جدا جيد  

 جيد
 مقبول
 ناقص
  راسب

٠ %  
٠ %  
١٣ %  
١٣ %  
٤٠ %  
٣٤ %  

% ١٠٠ ١٥ المجموع  
  

 العربية الكلمات أصوات متييز على الطلبة قدرة أن اجلدول هذا من لنا يتضح
 على % ١٣ :  يلي كما احلاسويب أوداسييت برنامج باستخدام التجربة تطبيق قبل

 ٣٤ و ناقص، مستوى على% ٤٠ و مقبول، مستوى على%  ١٣ و جيد، مستوى
   :  يلي كما الرمز الباحث استخدم املعدلة، النتيجة وملعرفة. راسب مستوى على% 
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الدرجة جمموع  

X ١٠٠% املعدلة الدرجة =   
الطلبة جمموع  

  

 
٨٥٧ 

X ١٠٠%  = ٥٧ 
١٥ 

 

 أن البحث هذا يف به املستخدم املعيار حسب ، السابقة املعدلة نتيجة من نظرا
 احلاسويب أوداسييت برنامج استخدام قبل العربية الكلمات أصوات متييز على الطلبة قدرة
  . ٥٧  نتيجتهم معدل ألن ،" ناقص"  مستوى على

   قرةفهم مضمون الجملة عن الفِ  نتائج الطلبة في االختبار القبلي من حيث -٢
 .و الحوار و الصورة

  الرابع عشرالجدول 
  نتائج الطلبة حينما قاموا باالختبار القبلي

  من حيث فهم مضمون الجملة عن الِفقرة و الحوار و الصورة
  

  التقدير  النتيجة  النوع  أمساء الطلبة  الرقم

  راسب  ٤٥  طالب  أنديكا أفندي  ١
  مقبول  ٦٠ ةطالب  فريدا هانيم  ٢
  راسب  ٥٠ طالب  غيالنج ريستانتو  ٣
  مقبول  ٦٧ ةطالب  حوٍر عني  ٤
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  مقبول  ٦٠ ةطالب  حسين مزيدة  ٥
  راسب  ٥٠ طالب  إخوان الدين  ٦
  ناقص  ٥٨ طالب  إمام خباري  ٧
  راسب  ٥٠ طالب  إمام فوزي  ٨
  ناقص   ٥٥ طالب  حممد كيكي رزقي  ٩
  مقبول  ٦٠ طالب  ُجمَّيد فرمانسة  ١٠
  ناقص  ٥٥ ةطالب  نيتا أغوستينا  ١١
  مقبول  ٦٥ ةطالب  رنيتا دياة أيو  ١٢
  راسب  ٥٠ ةطالب  رزكا فجر مسعودة  ١٣
  راسب  ٤٠ ةطالب  سييت نور فيتاساري  ١٤
  ناقص   ٥٥ ةطالب  تيتني يوليانتيكا  ١٥

  ٨٢٠  المجموع
    

أن نتيجة الطلبة يف فهم مضمون اجلملة عن  نظرا إىل اجلدول السابق، يُعَرف    
 حيصلون على النتائج استخدام برنامج أوداسييت احلاسويببل الفقرة واحلوار والصورة  ق

  :و ألجل زيادة وضوح البيان، انظر إىل اجلدول اآليت. املختلفة
  

عشر الخامس الجدول  
  القبلي االختبار لنتائج مائوية نسبة

  الجملة عن الِفقرة و الحوار و الصورةمن حيث فهم مضمون  
النتيجة حتديد مسافة النمرة الطلبة عدد  مائوية نسبة التقدير   
١ 
٢ 
٣ 

١٠٠ – ٩٠  
٨٩ – ٨٠  
٧٩ – ٧٠  

٠ 
٠ 
٠ 

 ممتاز
جدا جيد  

 جيد

٠ %  
٠ %  
٠ %  
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٤ 
٥ 
٦ 

٦٩ – ٦٠  
٥٩ – ٥١  
٥٠ – ٠٠  

٥ 
٤ 
٦ 

 مقبول
 ناقص
  راسب

٣٣ %  
٢٧ %  
٤٠ %  

% ١٠٠ ١٥ المجموع  
  

فهم مضمون اجلملة عن الِفقرة و  على الطلبة قدرة أن اجلدول هذا من لنا يتضح
 :  يلي كما احلاسويب أوداسييت برنامج باستخدام التجربة تطبيق قبل احلوار و الصورة

 مستوى على%  ٤٠ و ناقص، مستوى على% ٢٧ و مقبول، مستوى على%  ٣٣
   :  يلي كما الرمز الباحث استخدم املعدلة، النتيجة وملعرفة. راسب

  

 
الدرجة جمموع  

X ١٠٠% املعدلة الدرجة =   
الطلبة جمموع  

  

 
٨٢٠ 

X ١٠٠%  = ٥٥ 
١٥ 

 

 أن البحث هذا يف به املستخدم املعيار حسب ، السابقة املعدلة نتيجة من نظرا
 برنامج استخدام قبل فهم مضمون اجلملة عن الِفقرة و احلوار و الصورة على الطلبة قدرة

  . ٥٥  نتيجتهم معدل ألن ،" ناقص"  مستوى على احلاسويب أوداسييت
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  :وأما بيانات االختبار البعدي فيما يلي 
  
 .ي من حيث تمييز أصوات الكلمات العربيةنتائج الطلبة في االختبار البعد -١

 

  السادس عشرالجدول 
  يطلبة حينما قاموا باالختبار البعدنتائج ال

  تمييز أصوات الكلمات العربية من حيث
  

  التقدير  النتيجة  النوع  أمساء الطلبة  الرقم

  جيد  ٧٠  طالب  أنديكا أفندي  ١
  جيد  ٧٥ ةطالب  فريدا هانيم  ٢
  جيد  ٧٠ طالب  غيالنج ريستانتو  ٣
  ممتاز  ٩٥ ةطالب  حوٍر عني  ٤
  جيد  ٧٥ ةطالب  حسين مزيدة  ٥
  جيد  ٧٠ طالب  إخوان الدين  ٦
  جيد  ٧٠ طالب  إمام خباري  ٧
  جيد  ٧٠ طالب  إمام فوزي  ٨
  جيد   ٧٥ طالب  حممد كيكي رزقي  ٩
  جيد جدا  ٨٥ طالب  ُجمَّيد فرمانسة  ١٠
  جيد  ٧٥ ةطالب  نيتا أغوستينا  ١١
  ممتاز  ٩٠ ةطالب  رنيتا دياة أيو  ١٢
  جيد جدا  ٨٥ ةطالب  رزكا فجر مسعودة  ١٣
  جيد  ٧٠ ةطالب  سييت نور فيتاساري  ١٤
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  جيد   ٧٠ ةطالب  يوليانتيكاتيتني   ١٥
  ١١٤٥  المجموع

    

نظرا إىل اجلدول السابق، يُعرف أن نتيجة الطلبة يف متييز أصوات الكلمات         
و ألجل .  استخدام برنامج أوداسييت احلاسويب حيصلون على النتائج املختلفة العربية بعد

  :زيادة وضوح البيان، انظر إىل اجلدول اآليت
  

عشر السابع الجدول  
  يالبعد االختبار لنتائج مائوية نسبة

  من حيث تمييز أصوات الكلمات العربية 
النتيجة حتديد مسافة النمرة الطلبة عدد  مائوية نسبة التقدير   
١ 
٢ 
٣ 
٤ 
٥ 
٦ 

١٠٠ – ٩٠  
٨٩ – ٨٠  
٧٩ – ٧٠  
٦٩ – ٦٠  
٥٩ – ٥١  
٥٠ – ٠٠  

٢ 
٢ 
١١ 
٠ 
٠ 
٠ 

 ممتاز
جدا جيد  

 جيد
 مقبول
 ناقص
  راسب

١٣ %  
١٣ %  
٧٤ %  
٠ %  
٠ %  
٠ %  

% ١٠٠ ١٥ المجموع  
  

 العربية الكلمات أصوات متييز على الطلبة قدرة أن اجلدول هذا من لنا يتضح
 على % ١٣ :  يلي كما احلاسويب أوداسييت برنامج باستخدام التجربة تطبيق بعد

 وملعرفة. جيد مستوى على% ٧٤ و ،جدا جيد مستوى على%  ١٣ و ،ممتاز مستوى
   :  يلي كما الرمز الباحث استخدم املعدلة، النتيجة
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الدرجة جمموع  

X ١٠٠% املعدلة الدرجة =   
الطلبة جمموع  

  

 
١١٤٥ 

X ١٠٠%  = ٧٦ 
١٥ 

 

 أن البحث هذا يف به املستخدم املعيار حسب ، السابقة املعدلة نتيجة من نظرا
 احلاسويب أوداسييت برنامج استخدام بعد العربية الكلمات أصوات متييز على الطلبة قدرة
  . ٧٦  نتيجتهم معدل ألن ،" جّيد"  مستوى على

   قرةفهم مضمون الجملة عن الفِ  نتائج الطلبة في االختبار البعدي من حيث -٢
 .و الحوار و الصورة

  
  الثامن عشرالجدول 

  نتائج الطلبة حينما قاموا باالختبار البعدي
  الِفقرة و الحوار و الصورةمن حيث فهم مضمون الجملة عن 

  

  التقدير  النتيجة  النوع  أمساء الطلبة  الرقم

  ناقص  ٥٧  طالب  أنديكا أفندي  ١
  جيد  ٧٠ ةطالب  فريدا هانيم  ٢
  ناقص  ٥٥ طالب  غيالنج ريستانتو  ٣
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  جيد جدا  ٨٥ ةطالب  حوٍر عني  ٤
  جيد  ٧٠ ةطالب  حسين مزيدة  ٥
  مقبول  ٦٥ طالب  إخوان الدين  ٦
  جيد  ٧٥ طالب  إمام خباري  ٧
  مقبول  ٦٥ طالب  إمام فوزي  ٨
  جيد  ٧٠ طالب  حممد كيكي رزقي  ٩
  جيد  ٧٥ طالب  ُجمَّيد فرمانسة  ١٠
  مقبول  ٦٥ ةطالب  نيتا أغوستينا  ١١
  جيد جدا  ٨٥ ةطالب  رنيتا دياة أيو  ١٢
  جيد  ٧٠ ةطالب  رزكا فجر مسعودة  ١٣
  ناقص  ٥٥ ةطالب  سييت نور فيتاساري  ١٤
  مقبول   ٦٨ ةطالب  يوليانتيكاتيتني   ١٥

  ١٠٤٨  المجموع
   

نظرا إىل اجلدول السابق، يُعرف أن نتيجة الطلبة يف فهم مضمون اجلملة عن 
 حيصلون على الفقرة واحلوار والصورة بعد التعليم باستخدام برنامج أوداسييت احلاسويب

  :اآليتو ألجل زيادة وضوح البيان، انظر إىل اجلدول . النتائج املختلفة
  

عشر التاسع الجدول  
  يالبعد االختبار لنتائج مائوية نسبة

  من حيث فهم مضمون الجملة عن الِفقرة و الحوار و الصورة 
النتيجة حتديد مسافة النمرة الطلبة عدد  مائوية نسبة التقدير   
١ 
٢ 

١٠٠ – ٩٠  
٨٩ – ٨٠  

٠ 
٢ 

 ممتاز
جدا جيد  

٠ %  
١٣ %  
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٣ 
٤ 
٥ 
٦ 

٧٩ – ٧٠  
٦٩ – ٦٠  
٥٩ – ٥١  
٥٠ – ٠٠  

٦ 
٤ 
٣ 
٠ 

 جيد
 مقبول
 ناقص
  راسب

٤٠ %  
٢٧ %  
٢٠ %  
٠ %  

% ١٠٠ ١٥ المجموع  
  

فهم مضمون اجلملة عن الِفقرة و  على الطلبة قدرة أن اجلدول هذا من لنا يتضح
 :  يلي كما احلاسويب أوداسييت برنامج باستخدام التجربة تطبيق بعد احلوار و الصورة

 مستوى على% ٢٧ و جيد، مستوى على%  ٤٠ و ،جّدا جيد مستوى على % ١٣
 الرمز الباحث استخدم املعدلة، النتيجة وملعرفة. ناقص مستوى على %٢٠ و مقبول،

   :  يلي كما
  

 
الدرجة جمموع  

X ١٠٠% املعدلة الدرجة =   
الطلبة جمموع  

  

 
١٠٤٨ 

X ١٠٠%  = ٧٠ 
١٥ 

 

 أن البحث هذا يف به املستخدم املعيار حسب ، السابقة املعدلة نتيجة من نظرا
 برنامج استخدام بعد فهم مضمون اجلملة عن الِفقرة و احلوار و الصورة على الطلبة قدرة

  . ٧٠  نتيجتهم معدل ألن ،" جّيد"  مستوى على احلاسويب أوداسييت
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ي، ميكن للباحث االختبار القبلي والبعداعتمادا على نتيجة املعدلة السابقة بني 
من حيث متييز أصوات  تعليم وتعلم مهارة االستماع يفالطلبة  أن نتائجأن يستخلص 

" ناقص "ييت احلاسويب حتصل على مستوى داسقبل استخدام برنامج أو  الكلمات العربية
الطلبة يف تعليم  وأما نتائج. تيجة تعترب غري مقبولةوهذه الن. ٥٧ألن معدل نتيجتهم 

بعد استخدام برنامج  من حيث متييز أصوات الكلمات العربية  الستماعوتعلم مهارة ا
وهذه  .٧٦ألن معدل نتيجتهم "  جيد" تحصل على مستوى ييت احلاسويب فأوداس

ييت احلاسويب يف تعليم يدل على أن استخدام برنامج أوداس وهذا . النتيجة تعترب مقبولة
، ألن هذا الربنامج العّ ف من حيث متييز أصوات الكلمات العربية مهارة االستماع

و ويرقّيهم على عل الطلبة يف احلماسة واجلّذابة يف تعلم مهارة االستماع جي يستطيع أن
  . حتصيالم الدراسية وتدفعهم للحصول على النتائج املرجوة
فهم مضمون اجلملة  حيث منوأما نتائج الطلبة يف تعليم وتعلم مهارة االستماع 

تحصل على فقبل استخدام برنامج أوداسييت احلاسويب  الصورةعن الِفقرة و احلوار و 
وأما نتائج   .وهذه النتيجة تعترب غري مقبولة. ٥٥ألن معدل نتيجتهم " ناقص "مستوى 

فهم مضمون اجلملة عن الِفقرة و احلوار  حيثالطلبة يف تعليم وتعلم مهارة االستماع من 
ألن "  جيد" بعد استخدام برنامج أوداسييت احلاسويب فتحصل على مستوى  و الصورة

وهذا يدل على أن استخدام برنامج .  وهذه النتيجة تعترب مقبولة .٧٠معدل نتيجتهم 
فهم مضمون اجلملة عن الِفقرة و  حيثأوداسييت احلاسويب يف تعليم مهارة االستماع من 

الربنامج يستطيع أن جيعل الطلبة يف احلماسة واجلّذابة يف ، ألن هذا الفعّ  احلوار و الصورة
تعلم مهارة االستماع و ويرقّيهم على حتصيالم الدراسية وتدفعهم للحصول على النتائج 

  املرجوة
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أما البيانات اليت حصلها الباحث من املقابلة مع مدير مدرسة سونان أمفيل 
ييت افق للغاية باستخدام برنامج أوداسمو الثانوية جومبانج فتدّل على أن مدير املدرسة 

ألن تعليم اللغة العربية باستخدام الوسائل التعليمية . احلاسويب يف تعليم مهارة االستماع
فتجعل الطلبة يف شدة احلماسة واجلذابة فيسهل عليهم تعليم وتعلم اللغة العربية خاصة 

العربية يف املستقبل البد أن تقرتن ويتأكد املدير أن تطوير اللغة . يف مهارة االستماع
بالوسائل التعليمية املتوافرة، ألن املدرسني يف هذا العصر وخاصة مدرسي اللغة العربية 

                  .      يف دراستهم البد أن  يعرفوا و يسيطروا أنواع الوسائل التعليمية لرفع حتصيالت الطالب

ل على بيانات إجيابية ألن املالحظة فتد من اليت حصلها الباحث وأما البيانات
يرفع دليل على أن تعليم االستماع ذا الربنامج  ه الباحث منذ قيامه يف التعليمما الحظ

وهذا يعرف من سهولة قبول املادة اليت يلقيها . يف سيطرة مهارة االستماع الطلبة قدرة
بداية طلبة إىل املادة الدراسية من املدرس وكثرة اهتمام الطلبة على املادة الدراسية وميول ال

  .لقاءات الدراسة إىل ايتها يف ست

اليت حصلها الباحث من االستبانة األوىل والثانية فتدّل على درجة  وأما البيانات
  : ويعرف شرح نتيجة االستبانة األوىل فيما يلي . مقبولة

 ما) ج(، %٧٥رغبت فقط ) ب(، %١٥رغبت شديدا ) أ: (السؤال األول  -١
 %.١٠رغبت 

ال، أصال ) ج(، %٧٥نعم، أحيانا ) ب(، %٢٠نعم، دائما ) أ: (السؤال الثاين   -٢
٥.% 
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، %٤٠عدم الوسيلة التعلمية ) ب(، %٢٥موادها صعبة ) أ: (السؤال الثالث  -٣
 %.٣٥عدم الدافعية ) ج(

غري موجود ) ج(، %٠احلاسوب ) ب(، %٠املسجل ) أ: (السؤال الرابع    -٤
١٠٠  .% 

يعطي املدرس املوضوع، مث يأمر الطالب ليقرؤوا قراءة صامتة ) أ: (امس  السؤال اخل -٥
يعطي املدرس املوضوع، مث يأمر الطالب ليناقش ) ب(، %١٠قبل درس االستماع

وضوع، مث  يقرأ يعطي املدرس الطالب التمهيد عن امل) ج(، %٥ بعضهم بعضا
) د(، %٨٥ مع إغالق الكتاب إليه والطالب يستمعون  النص بطيئا واضحا

 .%٠اإلجابة األخرى 
ة ألن الدراسة يف مهار %. ١٠٠وأما شرح نتيجة االستبانة الثانية فيدل على 

ييت احلاسويب عند الطلبة تعترب إجيابية ومقبولة وهلم االستماع باستخدام برنامج أوداس
  . درجة عالية

املادة اعتمادا على مجيع النتائج السابقة، أكد الباحث هذا البحث أن تصميم 
من حيث متييز  ييت احلاسويبة االستماع باستخدام برنامج أوداسالدراسية يف تعليم مهار 

بني نتائج االختبار القبلي واالختبار  ١٩بتفاوت  فّعال أصوات الكلمات العربية
وأما تصميم املادة الدراسية ذا الربنامج من حيث فهم مضمون اجلمل عن . البعدي

 .بني نتائج االختبار القبلي واالختبار البعدي ٢٢بتفاوت  فعّالالفقرة واحلوار والصورة 
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 الفصل الخامس

  الخاتمة
وصيات واالقرتاحات كما والت على نتائج البحث اخلامس حيتوي هذا الفصل  

  : يكون يف البيان التايل 

 نتائج البحث  - أ
  : أما نتائج البحث فيما يلي 

ييت االستماع باستخدام برنامج أوداس مهارة لتعليمتصميم املواد الدراسية  - ١
يم الدروس لتعليم مهارة تقس) ب(، كلمة التقدمي) أ: (احلاسويب يتكون من 

إرشادات كيفية ) د(درس الثالث والدرس الرابع،االستماع اليت تتكون من ال
 . احلاسويبييتأوداسربنامج ب التسجيل

إن نتائج الطلبة يف تعليم وتعلم مهارة االستماع من حيث متييز أصوات  - ٢
 "الكلمات العربية قبل استخدام برنامج أوداسييت احلاسويب حتصل على مستوى 

وأما نتائج . تعترب غري مقبولةوهذه النتيجة . ٥٧ألن معدل نتيجتهم " ناقص
الطلبة يف تعليم وتعلم مهارة االستماع من حيث متييز أصوات الكلمات العربية  

ألن "  جيد" بعد استخدام برنامج أوداسييت احلاسويب فتحصل على مستوى 
وهذا يدل على أن استخدام .  وهذه النتيجة تعترب مقبولة .٧٦معدل نتيجتهم 

سويب يف تعليم مهارة االستماع من حيث متييز أصوات برنامج أوداسييت احلا
، ألن هذا الربنامج يستطيع أن جيعل الطلبة يف احلماسة الفعّ الكلمات العربية 

واجلّذابة يف تعلم مهارة االستماع و ويرقّيهم على حتصيالم الدراسية وتدفعهم 
مهارة االستماع هذا مبعىن أن النتيجة يف تعليم   . للحصول على النتائج املرجوة

 من حيث متييز أصوات الكلمات العربية ييت احلاسويبوداسباستخدام برنامج أ
 .١٩ييت احلاسويب بتفاوت النتيجة قبل استخدام برنامج أوداسأكثر من 
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فهم مضمون اجلملة  حيث مننتائج الطلبة يف تعليم وتعلم مهارة االستماع  إن - ٣
تخدام برنامج أوداسييت احلاسويب فتحصل قبل اس عن الِفقرة و احلوار و الصورة

وهذه النتيجة تعترب غري . ٥٥ألن معدل نتيجتهم " ناقص" على مستوى 
فهم  حيثوأما نتائج الطلبة يف تعليم وتعلم مهارة االستماع من .  مقبولة

بعد استخدام برنامج أوداسييت  مضمون اجلملة عن الِفقرة و احلوار و الصورة
وهذه . ٧٠ألن معدل نتيجتهم " جيد " مستوى احلاسويب فتحصل على 

وهذا يدل على أن استخدام برنامج أوداسييت احلاسويب يف .  النتيجة تعترب مقبولة
فهم مضمون اجلملة عن الِفقرة و احلوار و  حيثتعليم مهارة االستماع من 

يف ، ألن هذا الربنامج يستطيع أن جيعل الطلبة يف احلماسة واجلّذابة فّعال الصورة
تعلم مهارة االستماع و ويرقّيهم على حتصيالم الدراسية وتدفعهم للحصول 

هذا مبعىن أن النتيجة يف تعليم مهارة االستماع باستخدام . على النتائج املرجوة
فهم مضمون اجلملة عن الِفقرة و احلوار و برنامج أوداسييت احلاسويب من حيث 

 .٢٢امج أوداسييت احلاسويب بتفاوت أكثر من النتيجة قبل استخدام برن الصورة
 

 البحث توصيات   - ب
للطلبة باستخدام الوسائل التعليمية  لتنمية تعليم مهارة االستماع  

  :  اآلتية باألمور حبثه إليه توصل ما على باالعتماداحلاسوبية، يوصي الباحث 
خاصة ما و  باستخدام الوسائل التعليمية يف هذا العصر احلديث أن يهتم املعلم  - ١

وخاصة لتعليم مهارة  عند تعليم اللغة العربية يتعلق بالربامج احلاسوبية
 .االستماع كيال تكون املادة الدراسية امللقاة ممّلة ومعقدة لدي الطلبة

على املعلم أن يصمم املادة الدراسية يف مهارة االستماع حسب قدرة طالبه    - ٢
عند دراستها ألجل  م فهمهاكيال تكون املادة صعبة عندهم بل يسهل عليه
 .ترقية حتصيالم الدراسية يف مادة مهارة االستماع
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الوسائل السمعية مثل ينبغي على املعلم أن يسجل مادة االستماع باستخدام   - ٣
ييت احلاسويب أو الربنامج األخر، لتكون املادة امللقاة ذات تشويق برنامج أوداس

ة التقليدية اململة وأخذا الطريقة احلديثة عن الطريق وجذابة لدي الطلبة ابتعادا
 .اجلّذابة

على املعلم أن يؤكد نفسه وطالبه بإرشادهم دائما أن تعليم مهارة االستماع   - ٤
سهل ليس صعبا، ألن الصعوبة ليست ناجتة عن طبيعة مادة مهارة االستماع 

 .بل ترجع إىل قلة خربات املعلم وعدم توافر الوسائل التعليمية املعينة
ييت علموا اللغة العربية برنامج أوداسيرجو الباحث رجاء أكيدا أن يستفيد م  - ٥

احلاسويب كربنامج التسجيل عند قيامهم بتعليم مادة مهارة االستماع استفادة  
  .كاملة

  مقترحات البحث -ج

 املستمرة، البحوث تتبعه  نافعا مدخال البحث هذا نتيجة كونت أن أرجو

  : اآلتية قرتاحاتاال الباحث قدم لذلك

 بوسائل يتعلق ما وخاصة النقائص من خيلو ال البحث هذا بأن الباحث يعرتف - ١

 للوسائل أوسع حبث بتطوير يقوم أن املقبل الباحث من يرجى لذلك ،التسجيل

 .االستماع مهارة لتعليم السمعية التعليمية

 فيها، حثالب درين اليت األخرى احلاسوبية التعليمية الربامج من أنواع هناك - ٢

 وتسهيل لتشويق وتطويرها ببحثها يقوم أن املقبل الباحث من يرجى لذلك

 .األخرى املهارات عن العربية اللغة تدريس طرق
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 لذلك احملددة، والطاقة الوقت لضيق واسعا ميدانيا حبثا ليس البحث هذا إن - ٣

 األوسع بةوبالتجر  األوسع امليداين بالبحث يقوم أن املقبل الباحث من يرجى

  .الضخمة االستفادات على للحصول االستماع مهارة تعليم بتنمية وخاصة

  

  

            

 



١٢٤ 
 

  قائمة المصادر والمراجع

 المصادر  - أ

 الكرمي القرآن .١

  يةالمراجع العرب.ب

  :كتب -

 .وكالة املطبوعات: الكويت . أصول البحث العلمي ومناهجه .أمحد بدر - ١

 م١٩٨٢

دار : رياض . المهارات اللغوية ماهيتها وطرائق تدريسها. أمحد فؤاد عليان - ٢

 م١٩٩٢. السلم

الدار املصرية : مصر  .غة العربية بين النظرية والتطبيقتعليم الل. حسن شحاتة - ٣

 م١٩٩٢/ ه ١٤١٢. اللبنانية

كويت  .٨ ط.وسائل االتصال والتكنولوجيا في التعليم .حسني محدي الطوجبي - ٤

 م١٩٨٧ .دار القلم: 

 م١٩٩٦. دار املعرفة اجلامعية: اإلسكندرية . مقدمة لدراسة اللغة. حلمي خليل - ٥

. دار أسامة للنشر والتوزيع: رياض . البحث العلمي. ذوقان عبيدات وأصدقائه - ٦

 ه١٣١١

: الرباط  .تعليم العربية لغير الناطقين بها مناهجه وأساليبه .رشدي أمحد طعيمة - ٧

 –ه ١٤١٠-إيسيسكو-منشورات املنظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم والثقافة

 م١٩٨٩
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. تعلم اللغات الحية وتعليمها بين النظرية والتطبيق .صالح عبد ايد العريب - ٨

 م١٩٨١. منتبة لبنان: بريوت 

. الطبعة األوىل. املفردات: الرياض . تكنولوجيا التعليم. عبد الرمحن كدوك - ٩

 م٢٠٠٠

سيكولوجية الوسائل التعليمية ووسائل تدريس . عبد ايد سيد أمحد منصور -١٠

 دون سنة. دار املعارف: الرياض . اللغة العربية

دون .دار الفكر العريب:  القاهرة. تدريس فنون اللغة العربية .علي أمحد مدكور -١١

 سنة

الدار : اجليزة .تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها. عمر الصديق عبد اهللا  -١٢

 م ٢٠٠٨. العاملية

طرائق تدريس اللغة العربية لغير  .عيمةحممود كامل الناقة ورشدي أمحد ط -١٣

 .وم والثقافةسالمية للرتبية والعلمنشورات املنظمة اإل: إيسيسكو  .الناطقين بها

 م٢٠٠٣

 .دار الفالح للنشر والتوزيع: ردن األ .االختبارات اللغوية .حممد علي اخلويل -١٤

 م٢٠٠٠

: الكويت . إنتاج الوسائل التعليمية البصرية للمعلمين. حممد يوسف الديب -١٥

 م١٩٨٥. وكالة املطبوعة

 تب التعليمية لغيرأسس إعداد الك .هللا الغايل وعبد احلميد عبد اهللاناصر عبد ا -١٦

 دون سنة .دار االعتصام: رياض . الناطقين بالعربية
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تدريبات فهم المسموع . ناصف مصطفى عبد العزيز و مصطفى أمحد سليمان -١٧

 م١٩٨٨. جامعة امللك سعود: رياض. لغير الناطقين بالعربية

: مسارنج . مقدمة تعليم اللغة العربية للمدرسة الثانوية في الفصل الثاني .هداية -١٨

 م٢٠١٠.طه فوترا

 :بحوث  -

رسالة  .فعالية المدخل التقني في ترقية مهارة االستماع .سيف الرجالحسن  -١٩

جامعة موالنا مالك إبراهيم  .كلية الدراسات العليا.ماجستري غري منشورة

 م٢٠٠٩.ماالنجاحلكومية  اإلسالمية

رسالة  .هارة االستماعاستخدام الوسائل السمعية في تنمية م. فتح الباري -٢٠

جامعة موالنا مالك إبراهيم . كلية الدراسات العليا. ماجستري غري منشورة

 م٢٠٠٩.اإلسالمية احلكومية ماالنج

، رسالة ماجستري غري استخدام فيلم الكرتون لتنمية مهارة االستماع .طفىمص -٢١

احلكومية  ميةجامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسال .كلية الدراسات العليا. منشورة

 م٢٠٠٩ .ماالنج

  مجالت ودوريات ونشرات -

 تكنولوجيا احلاسوب العملية التعليمية،أمحد حسني اللقاين،  -٢١

http://majdah.maktoob.com،  ) ،٢٠١١أبريل  ٣األحد ( 

علي عبداهللا دوشي، الوسائل التعليمية،  -٢٢

http://www.4esh.com/eshraf/?p=994 ، ) ،٢٠١١ أبريل ٥الثالثاء ( 

عبد احلافظ سالمة، الوسائل التعليمية يف تدريس اللغة  -٢٣

 ) ٢٠١١أبريل  ٥ الثالثاء،(  ،http://vb.3un.com/t8428.html،العربية
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  Audacity  :http://majdah.maktoob.com/vb/majdah136312العريب   وقعامل -٢٤

  )٢٠١١فرباير  ٢١, يوم االثنني(           

  المراجع األجنبية -ج

  كتب-
25. Ainin, mochammad. Metodologi Penelitian Bahasa Arab. Pasuruan : Hilal 

Pustaka. 2007 

26. Arikunto, Suharsimi. Prosedur Penelitian. Yogyakarta : Bina Aksara.1985 

27. Arsyad, Azhar. Media Pembelajaran. Jakarta : PT. Rajagrafindo.1997 

28. Arikunto, Suharsimi. Prosedur penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Edisi 

Revisi V. Jakarta : Rineka Cipto. 2002 

29. Nana Sudjana dan Awal Kusumah. Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi. 

Bandung : Sinar Baru Algesindo. Cet. II. 2000 

30. Nazir, Moh. Metode Penelitian. Jakarta : Ghalia Indonesia. 2003 

31. Prantiasih, A.  Perencanaan Pengajaran PPKN. Malang : IKIP Malang. 1997 

32. Sugiono. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D. Bandung : 

Alfabeta. 2008 

 



١٤٣ 

 

  أسئلة المقابلة لمدير المدرسة
  

 مىت أّسست هذه املدرسة ؟  .١
 كيف كانت خلفية هذه املدرسة ؟   .٢
ما منهج الدراسة يف هذه املدرسة ؟ هل هي تتبع منهج وزارة الشؤون الدينية أم   .٣

 منهج وزارة  الشؤون التعليمية الوطنية ؟
 ما توقعات هذه املدرسة يف املستقبل ؟  .٤
 ما هي املشكالت اليت يواجهها الطلبة يف تعلم اللغة العربية يف هذه املدرسة ؟  .٥
 ما هي احملاوالت اليت تسعى لتذليل هذه املشكالت يف هذه املدرسة ؟  .٦
 ما هي الطريقة املثلى لتطوير تعليم اللغة العربية يف هذه املدرسة ؟  .٧
تماع باستخدام برنامج ة االسماذا ترى يف تصميم مادة اللغة العربية يف مهار   .٨

 ييت احلاسويب ؟أوداس
 هناك شكاوي من الطالب من صعوبة تعلم مهارة االستماع، ما رأيك فيها ؟  .٩
  أّن هذا الربنامج حباجة إىل تطوير و تكميل ؟  هل ترى. ١٠
  
  
 
 
 
  
  
  
  
  



١٤٤ 

 

  استبانة الطلبة األولى
  مدرسة سونان أمفيل الثانوية اإلسالمية جومبانج

  ............:     االسم
  :.............    الفصل
  :.............  التاريخ/ اليوم 

  :إرشادات اإلجابة 
اخرت  أنسب اإلجابات اعتمادا على خرباتك الواقعية عن هذه األسئلة اآلتية بوضع 

  )د، عن رأي نفسك ( أو ) ج(أو ) ب(أو ) أ(بني  )  ×(عالمة 
 هل رغبت يف تعلم مهارة االستماع ؟ .١

  ما رغبت. ج    رغبت. ب    رغبت جدا  . أ
 ؟  بالسهولة هل استطعتم أن جتيبوا عن األسئلة يف مادة مهارة االستماع .٢

     أصال, ال. ج  أحيانا, نعم. ب    دائما    , نعم  . أ
 ما املشكالت اليت تواجهوا عند ما تتعلمون مهارة االستماع ؟ .٣

 عدم الدافعية  . ج  عدم الوسيلة التعليمية    . ب    مواّدها صعبة  . أ
 ........................... اذكر األخرى. د

 ما الوسيلة اليت استخدمها املدرس لتعليم مهارة االستماع ؟ .٤
  غري موجود. ج       احلاسوب. ب    املسّجل  . أ

 مهارة االستماع ؟ كيف طريقة املدرس يف تعليم .٥
 يعطي املدرس املوضوع، مث يأمر الطالب ليقرؤوا قراءة صامتة قبل درس االستماع  . أ
 ي املدرس املوضوع، مث يأمر الطالب ليناقش بعضهم بعضايعط  . ب
  وضوع، مث  يقرأ النص بطيئا واضحايعطي املدرس الطالب التمهيد عن امل. ج

  مع إغالق الكتاب إليه والطالب يستمعون
  ............اذكر األخرى. د

  



١٤٥ 

 

ANGKET KEADAAN SISWA PERTAMA  

MADRASAH ALIYAH SUNAN AMPEL JOMBANG  

 
Nama Peserta : ______________ 
Kelas : ______________ 
Hari/tanggal : ______________ 
 
Petunjuk : 

Pilihlah jawaban yang paling sesuai dengan pengalaman anda pada pertanyaan di 

bawah ini dengan member i tanda silang  pada alternatif :  a, b, c atau d pendapat 

anda sendiri. 

 

1. Apakah anda senang belajar Istima’ ? 

a. Iya,senang sekali  b. Iya, senang    c. Tidak senang   

2. Apakah anda bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan materi  istima’ ? 

a. Iya, selalu  b. Iya, kadang-kadang   c. Tidak bisa sama 

sekali   

3. Kesulitan apa yang anda hadapi ketika belajar Istima’ ? 

a. Materinya sulit     b. Tidak ada medianya     c. Tidak ada semangat    

d. Sebutkan lainnya :………… 

4. Media pembelajaran apa yang digunakan oleh guru ketika mengajar Istima’ ? 

a. Tape Recorder      b. Laptop   c. Tidak ada       

5. Bagaimana cara guru menyampaikan pelajaran istima’ ? 

a. Guru memberikan judul pelajaran, kemudian menyuruh siswa membaca 

dalam hati sebelum pelajaran istima’ dimulai 

b. Guru memberikan judul pelajaran, kemudian menyuruh para siswa untuk 

mendiskusikan materi tersebut 

c. Guru memberikan kepada para siswa pendahuluan, kemudian membaca 

materi dengan pelan-pelan dan jelas sedangkan siswa mendengarkannya 

dengan buku tertutup 

d. Sebutkan lainnya………. 

  
 



١٤٦ 

 

  استبانة الطلبة الثانية
  مدرسة سونان أمفيل الثانوية اإلسالمية جومبانج

  : ............    االسم
  :.............    الفصل
  :.............  التاريخ/ اليوم 

  :إرشادات اإلجابة 
اخرت أنسب اإلجابات اعتمادا على خرباتك الواقعية عن هذه األسئلة اآلتية بوضع   . أ

  )نعم أو ال ( بني )         √(عالمة 

  قائمة األسئلة  الرقم
  اجلواب

  ال  نعم

ة االستماع باستخدام برنامج مهار  هل حتب دراسة  .١
  ييت احلاسويب ؟أوداس

    

عد التعليم هل تستطيع أن جتيب عن األسئلة بالسهولة ب  .٢
  ييت احلاسويب ؟باستخدام برنامج أوداس

    

غة العربية باستخدام هل أنت تستفيد كثريا من تعليم الل  .٣
  ييت احلاسويب ؟برنامج أوداس

    

      فّعال لتعليم مهارة االستماع ؟وهل هذا الربنامج   .٤
  

  .أجب عن هذا السؤال اآليت مناسبا مع رأيك. ب
ة االستماع باستخدام ما رأيك وما شعرت حينما تعلمت اللغة العربية يف مهار . ٥

  ييت احلاسويب ؟برنامج أوداس
  
  

 

 

 



١٤٧ 

 

ANGKET KEDUA 

KEPUASAN SISWA SETELAH BELAJAR MENGGUNAKAN PROGRAM 
PEMBELAJARAN ISTIMA’ AUDACITY 

MADRASAH ALIYAH SUNAN AMPEL JOMBANG 
 

Nama Peserta : ______________ 
Kelas : ______________ 
Hari/Tanggal : ______________ 
 
Petunjuk : 
A. Sesuai dengan yang anda alami, jawablah pertanyaan-pernyataan di bawah ini 

dengan cara memberikan tanda ( √ )  pada kolom ( Ya / Tidak ). 
 

NO DAFTAR PERTANYAAN 

JAWABAN 

YA 
TIDA

K 

1. 
Apakah anda senang belajar istima’ dengan  

program Audacity ? 
  

2. 

Apakah anda mampu menjawab materi istima’ 

dengan mudah setelah menggunakan program 

Audacity ? 

  

3. 
Apakah anda banyak mendapatkan manfa’at 

dengan menggunakan program Audacity ini ? 
  

4. 
Apakah program pembelajaran ini sangat 

efektif untuk pengajaran istima’ ? 
  

 
B. Jawablah pertanyaan berikut ini sesuai dengan pendapat anda sendiri. 

 
5. Bagaimana pendapat & perasaan anda ketika belajar bahasa arab tentang 

maharoh istima’ dengan memakai program audacity ? 
 

 

 

 

 

 
  



١٤٨ 

 

  ورقة األسئلة
  لالختبار القبلي والبعدي

  

ذي يدّل على الكلمة استمع جّيدا إىل الكلمة اآلتية، مث اكتب يف املربع احلرف ال: أوال 
  .اليت تسمعها

 ساهر )  : واحد (  - ١
 مثري:    )اثنني (  - ٢
 صفيحة)  : ثالثة (  - ٣
 كثافة)  : أربعة (  - ٤
   فحول) : مخسة (  - ٥

ابة استمع جّيدا إىل الفقرة اآلتية، ّمث اكتب يف املربع احلرف الذي يدّل على اإلج: ثانيا 
  .املناسبة عن كّل سؤال تسمعه

  المسجد
 ستقالل وهو أكرب مسجد يف بالدنا،رأينا جباكرتا مسجد االستقالل أو جامع اال

يعلو . ويتكّون من مخسة أدوار. تبلغ مساحة املبىن الرئيسّي للمسجد حوايل هكتار
املسجد قبة كبرية يعلوها هالل و وجدنا يف املسجد أنواعا من املرافق والتسهيالت، 

  .خاصة للعبادات والتعليم الديينّ 
  :السؤال  
 بالدنا ؟  ما هو أكرب مسجد يف:   ) ستة (  - ٦
 كم هكتارا تبلغ مساحة املبىن الرئيسّي للمسجد ؟ :   )سبعة (  - ٧
 يتكون مسجد االستقالل ؟  ِمن كم دورٍ :   )مثانية (  - ٨
 ما فائدة املرافق والتسهيالت يف هذا املسجد ؟:   ) تسعة (  - ٩

  ماذا يعلو املسجد ؟ ) : عشرة ( ١٠
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جابة املربع احلرف الذي يدّل على اإل استمع جّيدا إىل احلوار اآليت، مث اكتب يف: ثالثا 
  .املناسبة عن كل سؤال تسمعه

  
 كم ارتفاع هذا الربج ؟  يا أمحد،:   ) : +  أحد عشر (   - ١

 مرت ٣..حوايل:  -
  مسجد االستقالل حتتنا انظر،         

  هو مجيل جّدا انظر هذا قصر الرئاسة،:   +    

  أين أحمد وصديقه ؟:   السؤال
 !هّيا ننظر يف املنظار  يا إلياس،:   ) : +  إثنا عشر (  - ٢

  هي تزدحم بآالت املواصالت هذه شوارع،  

  ميّر فوقها الناس هذه جسور،:     -

  أين إلياس وصديقه ؟:   السؤال
 كيف حالك ؟  يا خالد،:   ) : +ثالثة عشر (   - ٣

  يا إلياس ؟  عندي زكام منذ ثالثة أيام، وأنت،:   - 

  واحلمد هللا أنا خبري،:   + 

  كيف حال خالد ؟: السؤال   

  هل عندك حاسوب ؟ نوفل،يا :   ) : +أربعة عشر (  -١٤
  "توسهيبا " حاسوب ماركته  يعند نعم،:    -      
  كم مثنه ؟:   +      
  مثنه مخسة ماليني ومخسمائة ألف روبية:   -      
  كم ثمن حاسوب نوفل ؟: السؤال         
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  أين املكواة ؟  يا أمي،:   ) : +مخسة عشر (  -١٥
 ملاذا تسأل عن املكواة ؟ املكواة يف خزانة غرفة النوم،:  -
  أريد أن أكوي مالبسي:   +

  ؟ اأين األم وابنه: السؤال   
  

استمع جّيدا إىل اجلملة اآلتية، ّمث اكتب يف املربع احلرف الذي يدّل على الصورة :رابعا 
  .ملا تسمعه  املناسبة

  ميّر الناس على قصر الرئاسة:   ) ستة عشر (  -١٦

  األستاذة تعّلم تلميذاا:   )سبعة عشر (  -١٧

  الطالب يتعلمون باحلاسوب:   )مثانية عشر (  -١٨

  يرتفع الربج القومّي ارتفاعا شاخما:   ) تسعة عشر (  -١٩

 يزدحم الشارع بالسّيارات:   )      عشرين(  -٢٠
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  ورقة األجوبة لالختبار القبلي والبعدي
  مدرسة سونان أمفيل الثانوية اإلسالمية جومبانج

  
  

  
  

  .ستسمع كلمة، مث اكتب يف املربع احلرف الذي يدّل على الكلمة اليت تسمعها: أوال 
     شاهر. د   ساهر. ج   ساخر. ب  ساحر. أ  - ١
   مصري. د   معسر. ج   مثري. ب    موسر. أ  - ٢
        صفحة. د   صحافة. ج   صفيحة. ب  صحيفة. أ  - ٣
        سخافة. د   كثافة. ج   سقيفة. ب    ثقافة. أ  - ٤
 فحول. د   أصول. ج   فصول. ب    وصول. أ  - ٥

  .الذي يدّل على اإلجابة املناسبةستسمع فقرة، مثّ اكتب يف املربع احلرف : ثانيا 
 مسجد االستقالل. ب    مسجد بيت الرمحن. أ  - ٦

         مسجد التني. ج 
 ثالث هكتارات. ب      هكتاران. أ  - ٧

    هكتار واحد. ج 
 يتكّون من أربعة أدوار. ب     يتكّون من ثالثة أدوار. أ  - ٨

    يتكّون من مخسة أدوار. ج 
 للعبادات واالسرتاحة. ب  للعبادات والتعليم الديّين . أ  - ٩

    شاورةللعبادات وامل. ج
  قبة كبرية. ب      قبة خضراء. أ -١٠

  هالل. ج      
  .الذي يدّل على اإلجابة املناسبةستسمع حوارا، مث اكتب يف املربع احلرف : ثالثا 
  أمام مسجد االستقالل. ب        فوق الربج. أ   -١١

    :.............  التاريخ/ اليوم     : ............     االسم
 )دقيقة  ٥٥: (    الوقت     :.............    الفصل
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  جبوار قصر الرئاسة.  د        يف املسجد. ج  
  يف السّيارة. ب        أمام الشوارع. أ   -١٢

  أمام املنظار.  د      فوق أحد اجلسور. ج  
  يف صحة وعافية. ب          خبري. أ   -١٣

  عند أمل شديد.  د      عنده مرض خفيف. ج  
    ٤٣٠٠٠٠٠. ب      ٥٤٠٠٠٠٠. أ   -١٤

    ٦٦٠٠٠٠٠.  د      ٥٥٠٠٠٠٠. ج  
  يف السّيارة. ب        يف املدرسة. أ   -١٥

  يف الشارع.  د        يف البيت. ج  
  

على الصورة املناسبة ملا  ّمث اكتب يف املربع احلرف الذي يدلّ  ستسمع مجلة،: رابعا 
  . تسمع

  

١٦-   
  
  
  
  
  
  

١٧  
  
  
-   
  
  

  

  

 )ج( )ب(  )أ(

   

 )ج( )ب(  )أ(



١٥٣ 
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١٩-   
  
  
  
  
  
  

  

٢٠-   
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  المادة الدراسية المصّممة والمسّجلة

  برنامج أوداسيتي الحاسوبي
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المادة الدراسية المصّممة والمسّجلة

برنامج أوداسيتي الحاسوبياستخدام ب
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  كلمة التقديم 
  

  السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته
االستماع باستخدام  ذه الفرصة القّيمة حنن سنتعلم مهارة...أيها الطلبة حفظكم اهللا

برنامج أوداسييت احلاسويب وهو جهاز التسجيل لتعليم مهارة االستماع، ونتمّىن أن يكون 
. الطلبة باستخدام هذا الربنامج أكثر محاسة و تشويقا وسهولة يف دراسة مهارة االستماع

ل أما الدرس الثالث فيتناو . وينقسم الدرس إىل قسمني، الدرس الثالث والدرس الرابع
وبعد انتهاء الدرس نأتيكم باالختبار . املرافق العامة، والدرس الرابع يتناول السياحة

وأخريا نرجو منكم مجيعا أن تّموا . البعدي لنعرف مدى فعالية هذا الربنامج املستخدم
سّهل اهللا دراستنا ذا الربنامج ونفعنا . أحسن االهتمام ذا الدرس من البداية إىل النهاية

  آمني. يعابه مج
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  ورقة األسئلة
  المرافق العامة: لدرس الثالث ا

ذي يدّل على الكلمة استمع جّيدا إىل الكلمة اآلتية، مث اكتب يف املربع احلرف ال: أوال 
  .اليت تسمعها

 حتّمل )  : واحد (  - ١
 اجتمع:    )اثنني (  - ٢
 يتعاون)  : ثالثة (  - ٣
 احلنفيات)  : أربعة (  - ٤
  املقرّ ) : مخسة (  - ٥

استمع جّيدا إىل الفقرة اآلتية، ّمث اكتب يف املربع احلرف الذي يدّل على اإلجابة : ثانيا 
  .املناسبة عن كّل سؤال تسمعه

  الدراسة في األندُلس
 س كان تاريخ املساجد يف األندلس أن الدراسة حينئذ تعقد يف املساجد، يُدر

ومما يعجب الناس أن . فيها العلوم العاّمة مثل علم الطّب والرياضة والطبيعة والفلك
الدراسة فيها بااّن ألن الطالب ال يدفعون شيئا من الرسوم، بل كانوا حيصلون على 

  .   الكتب وعلى الطعام واملالبس باان أيضا
  :السؤال  
 نئذ ؟ أين تعقد الدراسة يف األندُلس حي:   ) ستة (  - ٦
 س فيها  ؟ العلوم اليت ُتدر  أيّ :   )سبعة (  - ٧
 س فيها ؟ أذكر ثالثة أنواع من العلوم اليت ُتدر :   )مثانية (  - ٨
 كيف كانت الدراسة فيها ؟:   ) تسعة (  - ٩

  ماذا حيصل الطالب عند دراستهم فيها ؟ على )  : عشرة ( -  ١٠
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املربع احلرف الذي يدّل على اإلجابة استمع جّيدا إىل احلوار اآليت، مث اكتب يف : ثالثا 
  .ملناسبة عن كل سؤال تسمعها

 يا أمحد، ما هو من أهّم املرافق العاّمة ؟:   ) : +  أحد عشر (   -١١
 !الكهرباء، يا أستاذ :  -
  هل يوجد كهرباء يف بيتك ؟    + 

  نعم، يف بييت كهرباء:   +    

  أين جرى هذا الحوار ؟:   السؤال
 عفوا يا سّيد، أين غرفة إلياس الذي كان مريضا :   ) : +  إثنا عشر (  -١٢

  منذ ثالثة أيام السابقة ؟  
  ٧يف الطابق الثاين رقم "  وردة"هو يف غرفة :     -
  !شكرا جزيال على إرشادك يا سّيد :   +
  عفوا:   -

  أين جرى هذا الحوار ؟:   السؤال
 يا إبراهيم، كيف حالك  ؟:   ) : +ثالثة عشر (   -١٣

  منذ ثالثة أيام، وأنت، يا أمحد ؟  أنا مصدوع:   - 
  عافيةاحلمد هللا، أنا خبري وصحة و :   + 

  كيف حال أحمد ؟: السؤال   

  يا إلياس، ماذا تقرأ ؟:   ) : +أربعة عشر (  -١٤
  أقرأ  كتاب التاريخ اإلسالمي:    -      
  كّل يوم إىل هذا املكان ؟  تذهبهل :   +      

إليه كّل يوم يف وقت االسرتاحة بعد  أذهبنعم، :       -                         
  انتهاء احلصة 

 أين جرى هذا الحوار ؟: السؤال         
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  ! يا نوفل، انظر إىل تلك احلافالت تقف منّظمة :   ) : +مخسة عشر (  -١٥
 . تدخل وتقف وخترج تلك احلافالت من ذلك املكان:  -
  .ذلك املكان واسع جّدا:   +

 جرى هذا الحوار ؟أين : السؤال   
  

استمع جّيدا إىل اجلملة اآلتية، ّمث اكتب يف املربع احلرف الذي يدّل على الصورة :رابعا 
  .ملا تسمعه  املناسبة

  .يقف القطار يف احملطّة:   ) ستة عشر (  -١٦
  .انقطع الكهرباء يف الغرفة:   )سبعة عشر (  -١٧
  .سريكب الناس على احلافلة:   )مثانية عشر (  -١٨
  .تذهب الطالبة إىل املدرسة بالدرّاجة:   ) تسعة عشر (  -١٩
  .حتتاج الثّالجة إىل الكهرباء:   )      عشرين(  -٢٠

  
  

  ورقة اإلجابة
  

  .ذي يدّل على الكلمة اليت تسمعهاستسمع كلمة، مثّ اكتب يف املربع احلرف ال: أوال 
       تأّمل -ج      حتّمل -ب      تكّمل -أ - ١
     اجتمع -ج     استمع -ب        امتنع -أ - ٢
          يتأّول -ج      يتلّون  -ب    يتعاون -أ  - ٣
        الكافيات -ج   احلنفّيات -ب    الكيفّيات -أ  - ٤
 رالبق -ج     املقرّ  -ب        املكر -أ  - ٥

 

  .اإلجابة املناسبة ستسمع الفقرة، مثّ اكتب يف املربع احلرف الذي يدّل على: ثانيا 
 املدارسيف  - ب      يف املعاهد -أ  - ٦

       يف املساجد - ج
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 العلوم الدينية - ب      العلوم العاّمة -أ  - ٧
    العلوم االجتماعية - ج

   علم الفلك والفرئض والرياضة -بعلم الفقه والطّب واحلديث    -أ  - ٨
  علم الرياضة والفلك والطبّ  - ج

 الدراسة باانّ  - ب     الدراسة بالفلوس -أ  - ٩
    الدراسة بدفع الرسوم الشهرية - ج

  هم حيصلون على املالبس فقط - ب  هم حيصلون على الكتب  -أ -١٠
  هم حيصلون على الكتب والطعام واملالبس -ج      

  

   .الذي يدّل على اإلجابة املناسبةستسمع حوارا، مث اكتب يف املربع احلرف :ثالثا 

  يف البيت - ب        يف املدرسة -أ   -١١
  يف الشارع  -د        يف الفصل - ج  

  يف املستشفى - ب         املعهديف -أ   -١٢
  يف املدرسة  -د        يف البيت - ج  

  هو مصدوع - ب        هو مريض -أ   -١٣
  عنده أمل شديد  -د    هو يف صحة وعافية - ج  

    يف السوق - ب      يف املكتبة -أ   -١٤
    يف غرفة الضيوف  -د        يف البيت - ج  

  يف البيت - ب        يف الطريق -أ   -١٥
  يف موقف السّيارات  -د        يف املزرعة - ج  
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ستسمع مجلة، ّمث اكتب يف املربع احلرف الذي يدّل على الصورة املناسبة ملا : رابعا 
   .تسمع

١٦-   
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  السياحة:  رابعلدرس الا
  

ذي يدّل على الكلمة استمع جّيدا إىل الكلمة اآلتية، مث اكتب يف املربع احلرف ال: أوال 
  .اليت تسمعها

 أكرب )  : واحد (    -١
 ِقّمة:    )اثنني (  -٢
 ُسفوح)  : ثالثة (  -٣
 يُوقف)  : أربعة (  -٤
   سياحة) : مخسة (  -٥

استمع جّيدا إىل الفقرة اآلتية، ّمث اكتب يف املربع احلرف الذي يدّل على اإلجابة : ثانيا 
  .عن كّل سؤال تسمعهاملناسبة 

  نطقة تـُْورَاَجامِ 
معروفة مبقابر موتاها احملفورة يف وهي . يف سوالويسي اجلنوبية" توراجا"نطقة تقع مِ 

وهي مقابر فريدة ال جندها يف . حائط جبلّي يقوم احلائط على ارتفاع عال جّدا
وقد وّفرت احلكومة للسّياح التسهيالت . إندونيسيا بل رّمبا ال جندها يف العامل كّله

  .السياحية مثل الفنادق والطرق وآالت املواصالت وغريها
  :السؤال 

 ؟ " توراجا" أين تقع منطقة  :  ) ستة (  -٦
 يف أين ُتدفن موتاهم  ؟ :   )سبعة (  -٧
 ؟ " توراجا"هل يوجد يف العامل مقابر مثل ما كان يف منطقة :   )مثانية (  -٨
 ماذا وّفرت احلكومة للّسّياح ؟:   ) تسعة (  -٩

  ّياح ؟ اذكر ما وّفرت احلكومة للس ) : عشرة ( -  ١٠
 



١٦٣ 

 

جابة اآليت، مث اكتب يف املربع احلرف الذي يدّل على اإلاستمع جّيدا إىل احلوار : ثالثا 
  .املناسبة عن كل سؤال تسمعه

 يا سّيد، كم مثن هذا القماش من كل مرت ؟:   ) : +  أحد عشر (   -١١

 . مثنه من كل مرت ثالثون ألف روبية:  -
  أصلّي ؟" باتيك"هل هذا قماش     + 

  نعم، هو أصليّ :   +    
  الحوار ؟أين جرى هذا :   السؤال

 ؟ " توراجا " يا أمحد، هل عرفت منطقة :   ) : +  إثنا عشر (  -١٢

املوتى احملفورة م، عرفتها من اخلرب أا معروفة مبقابر نع:     -
  يف  احلائط اجلبليّ 

  أين تقع منطقة توراجا ؟:   السؤال
 يف بوجور  ؟" بونتشاك" يا عثمان، هل زرت :   ) : +ثالثة عشر (  -١٣

أا معروفة  مع أسريت يف السنة املاضيةزرا  نعم،:   -
  مبناظرها اجلميلة  ؟ 

  في اللغة العربية ؟" بونتشاك " ما معنى : السؤال   

يا إلياس، انظر إىل الّسّياح وهم يسبحون يف البحر، :   ) : +أربعة عشر (  -١٤
  هل تستطيع أن تسبح ؟

  ا إلياس ؟نعم، ولكّين لسُت ماهرا يف السباحة،وأنت ي:    -      
  نعم، قد تعّودُت يف الّسباحة منذ الصغر:   +      
 أين جرى هذا الحوار ؟: السؤال         

ظر إىل حتتنا هناك حديقة الشاّي الواسعة يا نوفل، ان:   ) : +مخسة عشر (  -١٥
   .واجلميلة



١٦٤ 

 

نعم، من هنا نستطيع أن نشاهد مجيع مناظر هذه :  -
 .  املنطقة

  الحوار ؟أين جرى هذا : السؤال   
  

استمع جّيدا إىل اجلملة اآلتية، ّمث اكتب يف املربع احلرف الذي يدّل على الصورة :رابعا 
  .ملا تسمعه  املناسبة

  ."بـُْوُروبُوُدور"يزور السّياح األجانب إىل معبد  :   ) ستة عشر (  -١٦

  .يلة يف بونْتشاك بُوُجور الشّالالتمن املناظر اجلم:   )سبعة عشر (  -١٧

  .ها الفتياتنتلك َرَقَصات بايل ميارس:   )مثانية عشر (  -١٨

   .إن أهايل ُتوراجا جيعلون موتاهم حمفورة يف حائط جبلّي مرتفع:   ) تسعة عشر (  -١٩

   .ُزرنا قصر الّسلطان يف ُجوْكَجاَكْرتا يف السنة املاضية:   )      عشرين(  -٢٠

  

  اإلجابة ورقة
   .املربع احلرف الذي يدّل على الكلمة اليت تسمعهاستسمع كلمة، مثّ اكتب يف : أوال 

       ربأح -ج      أكرب - ب      أخرب - أ   - ١
     قيمة -ج     ِمحّة - ب      ِقّمة - أ   - ٢
        ُصحف -ج      ُسفوح - ب  ُصفوف  -أ - ٣
        يقف -ج      ُخييف - ب      يُوقف -أ  - ٤
 ِحياكة -ج     ياحةسِ  - ب      ِسياقة -أ  - ٥

 

   .اكتب يف املربع احلرف الذي يدّل على اإلجابة املناسبةستسمع الفقرة، مثّ : ثانيا 
 يف ُسوالويسي الشمالّية - ب    يف جاوى الغربية -أ  - ٦
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       يف ُسوالويسي اجلنوبّية - ج
 يف حائط جبلّي مرتفع - ب    يف املقربة العاّمة -أ  - ٧

    يف جوار البيت - ج
   ال، غري موجود - ب       نعم، موجود -أ  - ٨

  قد يوجد - ج
 التسهيالت السياسّية - ب    التسهيالت السياحّية -أ  - ٩

  التسهيالت االجتماعّية - ج
  آالت املواصالت - ب  الطرق وآالت املواصالت  -أ -١٠

  الفنادق والطرق وآالت املواصالت -ج      
  

  .ستسمع حوارا، مث اكتب يف املربع احلرف الذي يدّل على اإلجابة املناسبة: ثالثا 
  

  يف البيت - ب        السوقيف  -أ   -١١
  يف الشارع  -د        يف الفصل - ج  

  يف جاوى الوسطى - ب    يف كاليمانتان اجلنوبية -أ   -١٢
  يف سوالويسي الشمالية  -د    يف سوالويسي اجلنوبية - ج  

  املناظر - ب        السياحية -أ   -١٣
  القّمة  -د          املعامل - ج  

  جاريّةيف احملّالت الت - ب     يف شاطئ البحر -أ   -١٤
  يف املدرسة  -د        يف البيت - ج  

  يف جوكجاكرتا - ب    يف احلديقة الكربى بوجور -أ   -١٥
  يف شاطئ البحر  -د      يف بونتشاك بوجور - ج  
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ّل على الصورة املناسبة ملا ستسمع مجلة، ّمث اكتب يف املربع احلرف الذي يد: رابعا 
  .تسمع

  

١٦-   
  
  
  
  
  
  

  
  

١٧-  

  
  
  
  
  
   
  

١٨-   
  
  
  
  
  
  

  

 )ج( )ب(  )أ(

 )ج( )ب(  )أ(

 )ج( )ب(  )أ(
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١٩-   
  
  
  
  
  
  
  
  

  

٢٠-   
  
  
 

  
  
  
  
  
 

  
  
  
  
  
  

 )ج( )ب(  )أ(

 )ج( )ب(  )أ(

   

   



  مھارة ا�ستماع
  باستخدام برنامج أوداسيتي الحاسوبي

١٦٨ 

مھارة ا�ستماعصور أنشطة الطلبة في أثناء تعليم 
باستخدام برنامج أوداسيتي الحاسوبي

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

  
  
  



  

 معاذ ابن حسنان ابن سومو سريون
١٩٧٨ 

 
  
٦١٣٣٣١٦  

حصل على شهادة التعليم االبتدائي يف مدرسة بوميايو بافوه االبتدائية احلكومية 

حصل على شهادة التعليم الديين يف مدرسة دينية روضة العلوم غوياجنان 

شهادة التعليم الثانوي يف مدرسة ثانوية روضة العلوم غوياجنان 

حصل على شهادة التعليم العايل يف مدرسة عالية روضة العلوم غوياجنان 

 جامعة العربية اللغة تعليم قسم
  .م ٢٠٠٧

 م ٢٠٠٦س اللغة العربية يف مدرسة سونان أمفيل الثانوية جومباج عام 

يف املدرسة الثانوية العامية أمحد واحد هاشم تبوئرنج 

عّني مدّرسا يف قسم تعليم اللغة العربية جامعة هاشم أشعري اإلسالمية تبوئرنج 

١٦٩ 

  السـيرة الذاتيــــــة
  

معاذ ابن حسنان ابن سومو سريون :  
١٩٧٨أكتوبر  ٥ودارجيكسا باطي،   مكان تاريخ امليالد :
 : جاجار ٢٥شارع سوكارنو هىت 

    كفوه كمبانج فرتوجنان جومبانج
٦١٣٣٣١٦) ٠٣٢١: (اهلاتف    

  الخبرات العلمية  :  
حصل على شهادة التعليم االبتدائي يف مدرسة بوميايو بافوه االبتدائية احلكومية 

  .م ١٩٩٣ودارجيكسا باطي عام 
حصل على شهادة التعليم الديين يف مدرسة دينية روضة العلوم غوياجنان 

  .م ١٩٩٦تراجنكيل باطي عام 
شهادة التعليم الثانوي يف مدرسة ثانوية روضة العلوم غوياجنان حصل على 

  .م ١٩٩٩تراجنكيل باطي عام 
حصل على شهادة التعليم العايل يف مدرسة عالية روضة العلوم غوياجنان 

  .م ٢٠٠٢تراجنكيل باطي عام 
قسم الرتبية كلية يف الليسانس شهادة على حصل
٢٠٠٧ عام جومبانج تبوئرنج اإلسالمية أشعري هاشم

  : الخبرات المهنية 
س اللغة العربية يف مدرسة سونان أمفيل الثانوية جومباج عام مدرّ  

  .حىت اآلن
يف املدرسة الثانوية العامية أمحد واحد هاشم تبوئرنج س اللغة العربية عّني مدرّ 

  .حىت اآلن ٢٠١١جومبانج عام 
عّني مدّرسا يف قسم تعليم اللغة العربية جامعة هاشم أشعري اإلسالمية تبوئرنج 

  .م حىت اآلن٢٠١١جومبانج عام 

 

   االسم
مكان تاريخ امليالد

  العنوان
  
  

الخبرات العلمية
حصل على شهادة التعليم االبتدائي يف مدرسة بوميايو بافوه االبتدائية احلكومية  - ١

ودارجيكسا باطي عام 
حصل على شهادة التعليم الديين يف مدرسة دينية روضة العلوم غوياجنان  - ٢

تراجنكيل باطي عام 
حصل على  - ٣

تراجنكيل باطي عام 
حصل على شهادة التعليم العايل يف مدرسة عالية روضة العلوم غوياجنان  - ٤

تراجنكيل باطي عام 
حصل - ٥

هاشم
الخبرات المهنية 

 عّني  - ١
حىت اآلن

عّني مدرّ  - ٢
جومبانج عام 

عّني مدّرسا يف قسم تعليم اللغة العربية جامعة هاشم أشعري اإلسالمية تبوئرنج  - ٣
جومبانج عام 
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م حىت  ٢٠٠٢مدّرس النحو يف املدرسة الدينية  سونان أمفيل جومباج عام  عّني  - ٤
  .اآلن

  .حىت اآلن م ٢٠٠٤دينية  تبوئرنج جومباج عام الدرسة املمدرس الفقه يف  عّني  - ٥
  : الحالة االجتماعية 

"  اهللا ابنا واحدا وسيأيت الولد الثاين والثالث و احلمد هللا رزقه ٢٠٠٨تزوج يف عام  قد
  آمني .إن شاء اهللا
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